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Sekilas pandang tentang Jurnal 

Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah:  

 

Latar Belakang: 
Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah 
adalah sebuah jurnal berwasit antarabangsa 
terbitan Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli 
Sunnah Waljama’ah, Kolej Universiti 
Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU 
SB). Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun 
dalam bahasa Melayu, Arab dan Inggeris. 
Jurnal ini memuatkan artikel berkaitan 
kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah 
merangkumi aqidah, syariah, akhlaq, tafsir, 
hadith, da’wah, falsafah dan sebagainya. 
 
 
Objektif: 
Jurnal ini bertujuan untuk: 

 Memperkaya kajian dan penulisan 
ilmiah berkaitan kefahaman Ahli 
Sunnah Waljama’ah. 

 Sebagai wadah kepada ahli 
akademik dalam pelbagai disiplin 
menerbitkan bahan kajian dan 
penulisan ilmiah mereka tentang 
ajaran Ahli Sunnah Waljama’ah. 

 Memartabatkan ajaran Ahli 
Sunnah Waljama’ah di rantau ini. 

 Mendedahkan ajaran dan aliran 
yang bercanggah dengan asas dan 
prinsip Ahli Sunnah Waljama’ah. 

 
 
Bidang & skop: 
Jurnal ini menerbitkan artikel dan hasil 
kajian dalam bidang berikut: 

 Kefahaman Ahli Sunnah 
Waljama’ah merangkumi aqidah, 
syariah, akhlaq, tafsir, hadith, 
da’wah, falsafah dan sebagainya. 

 Isu dan cabaran Ahli Sunnah 
Waljama’ah masa kini. 

 Ajaran dan aliran yang bercanggah 
dengan prinsip Ahli Sunnah 
Waljama’ah. 

 
  

About the Journal of Understanding of Ahl 

al-Sunnah Wa al-Jama’ah:  

 

Background: 
Journal of Understanding of Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama’ah is a refereed international 
journal published by Centre of Research for 
Understanding Ahl Al-Sunnah Wa Al-
Jama’ah, Seri Begawan Religious Teachers 
College University. It is a biannual Journal 
published in Malay, Arabic and English 
languages which are relevant to 
Understanding of Ahl al-Sunnah wa al-
Jama’ah including aqidah, syariah, akhlaq, 
tafsir, hadith, da’wah, philosophy and 
others. 
 
Objectives: 
The Journal aims to: 

 Enrich research and scholarly 
writing related to understanding 
of Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. 

 As a platform to academics in 
various disciplines to publish their 
research and academic writing 
about the teaching of Ahl al-
Sunnah wa al-Jama’ah. 

 Uphold the teaching of Ahl al-
Sunnah wa al-Jama’ah in the 
region. 

 Highlight the teachings and 
movements that run contrary to 
the principles of Ahl al-Sunnah wa 
al-Jama’ah. 

Field & scope: 
The Journal publishes articles and studies 
in the following areas: 

 Understanding of Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama’ah includes aqidah, 
syariah, akhlaq, tafsir, hadith, 
da’wah, philosophy and others. 

 Contemporary Issues and 
challenges faced by Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama’ah. 

 The teachings and movements 
that run against the principles of 
Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. 
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JURNAL KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH 
mengalu-alukan sumbangan artikel. Setiap artikel yang disumbangkan 

akan dipertimbangkan untuk diterbitkan bergantung kepada syarat-

syarat dan format penulisan jurnal seperti berikut: 

 

1. Berkisar kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah merangkumi 

aqidah, syariah, akhlaq, tafsir, hadith, da’wah, falsafah dan 

sebagainya. 

2. Ditulis di dalam bahasa Melayu, Arab atau Inggeris. 

3. Tidak melebihi 20 muka surat (7,000 patah perkataan) dan 

tidak kurang dari 10 muka surat (3,500 patah perkataan). 

Artikel bahasa Inggeris dan Melayu hendaklah ditaip dengan 

jarak satu langkau dengan jenis huruf TIMES NEW 

ROMAN, saiz 12. Artikel bahasa Arab pula hendaklah ditaip 

dengan jarak satu langkau dengan jenis huruf 

TRADITIONAL ARABIC, saiz 16. Nota penghujung, 

rujukan, bibliografi dan lampiran tidak termasuk dalam 

bilangan muka surat. 

4. Artikel tersebut adalah karya asli dan mempunyai nilai 

akademik yang tinggi. 

5. Artikel tersebut belum pernah diterbitkan sebelum ini atau 

tidak akan diterbitkan di dalam mana-mana jurnal lain. 

6. Artikel hendaklah ditaip menggunakan perisian 

MICROSOFT WORD. 

7. Setiap rujukan hendaklah ditaip di penghujung artikel dan 

disusun mengikut format APA. 

8. Artikel mestilah disertakan dengan abstrak yang tidak 

melebihi 200 patah perkataan. 

9. Abstrak tersebut hendaklah ditulis di dalam bahasa Arab 

atau Melayu jika artikel itu ditulis di dalam bahasa Inggeris, 

dan ditulis di dalam bahasa Melayu dan Inggeris jika artikel 

itu ditulis di dalam bahasa Arab. Jika artikel itu ditulis di 

dalam bahasa Melayu pula, abstrak tersebut hendaklah 

ditulis di dalam bahasa Inggeris dan Arab. 

 

 

 



 

viii 
 

SEMUA ARTIKEL yang diserahkan untuk diterbitkan dalam Jurnal 

Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah adalah tertakluk kepada proses 

peer review selaras dengan amalan akademik biasa. 
 
© 2017 

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN 

 

SEMUA HAK TERPELIHARA. Tiada mana-mana bahagian 

penerbitan ini boleh diterbitkan semula, diterjemahkan, disimpan dalam 

sistem dapatan semula, atau dihantar dalam sebarang bentuk atau 

dengan apa-apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau 

sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit terlebih dahulu. 

 

Semua artikel hendaklah dihantar dalam bentuk hardcopy dan softcopy 

dalam disk kompak (CD) kepada alamat pos berikut: 

 

Ketua Editor 

Jurnal  Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah 

Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah  

Kolej Universiti  Perguruan Ugama Seri Begawan 

Km 2, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, 

Bandar Seri Begawan, BA 2111 

Negara Brunei Darussalam 

Tel:  (673) 2225227  sambungan 250  Faks: (673) 2225226/2229721 

Laman Sesawang: www.kupu-sb.edu.bn 

 

Atau hantar melalui emel kepada: 

 

aswj_kupusb@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

GUIDELINE FOR RECEIVING ARTICLES  

JOURNAL OF UNDERSTANDING OF AHL AL-SUNNAH 

WA AL-JAMA’AH 

 
JOURNAL OF UNDERSTANDING OF AHL AL-SUNNAH WA 

AL-JAMA’AH welcomes the contribution of articles wherein every 
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ALIRAN AL-ASHĀCIRAH: ANALISIS ASAS-ASAS 

PEMIKIRAN AQIDAH DALAM KONTEKS 

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

 

Matussein Jumat & Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali1 

 

 

Abstract 

 

Al-Ashācirah school of thought dominates most expertise in 

various genres of knowledge until often nicknamed synonym 

with Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Visiting Arabic 

missionaries in the past concurrently with the return of local 

graduates from the University of al-Azhar bring together the 

ideas of al-Ashācirah infamous such as al-Baghdādī, al-

Qushairī, al-Ghazālī, al-Nawawī and so on and nourish the 

faith especially in understanding this genre in the minds of 

the population now and then. However, the foundations of 

al-Ashācirah especially in the aspects of faith indeed is very 

difficult to be proven by many prominent local religious 

scholars. Thus, this paper attempts to analyse the influence 

of al-Ashācirah in the context of Brunei Darussalam which 

has been inherited through the times. Textual research 

method based on language reference materials in the 

primary school used to explain the essence of the 

fundamentals of al-Ashācirah which stopped spreading in 

time with current developments in knowledges. 

 

Keyword: Aqidah; al-Azhar; al-Ashācirah; Ahl al-Sunnah 

wa al-Jamā‘ah; Brunei. 

 

 

 

                                                           
 1Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 
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Pendahuluan 

Tokoh-tokoh ugamawan lebih kerap memperguna istilah 

Ahli Sunnah Waljama’ah bagi Negara Brunei Darussalam 

(NBD) berasaskan kesesuaian dan aturan pemakaiannya 

berpandukan Akta Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), 

namun jika diperhalusi kesesuaian yang banyak terpakai itu 

adalah dari aliran pemikiran al-Ashācirah seumpama al-

Baghdādī (429H), al-Qushayrī (465H), al-Ghazālī 

(505H/1111M), al-Nawawī (676H) dan lain-lain, terlebih 

khusus ulama-ulama tersohor yang berkaitan dengan 

Universiti al-Azhar. Dengan melihat penyebaran melalui 

pengajian di masjid-masjid, balai-balai2 dan rumah-rumah 

persendirian sehingga pelajaran agama mula diperkenalkan 

sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dalam tahun 

1930an, kelihatan jelas aliran pemikiran al-Ashācirah ini 

juga yang diutamakan di Negara Brunei Darussalam. 

Sehubungan dengan itu, penulisan ini memperhalusi 

pemikiran al-Ashācirah lebih jauh lagi kerana penjelasan 

berupa penulisan bahan bacaan terhadapnya setakat ini oleh 

tokoh ugamawan tempatan amat terhad3 dan isi 

                                                           
 2Balai merupakan pusat pengajian yang kebanyakannya 

dikendalikan oleh ulama-ulama dalam kalangan Manteri-Manteri 

Ugama. Antara balai yang masyhur ialah balai kampung Sungai 

Kedayan, Kampung Peramu, Kampung Lurong Sikuna dan Kampung 

Saba. Balai Kampung Burong Pingai menjadi pusat utama kerana 

terkenal banyak mengeluarkan ulama-ulama berwibawa. Pengajian yang 

diajarkan di balai boleh dibahagikan kepada dua: Pertama, pengajian 

umum yang tidak memerlukan kepandaian menulis dan membaca jawi 

iaitu mata pelajaran seperti mengaji al-Qur’an, Dikir Brunei, Ratib 

Saman dan hadrah; Kedua, pengajian yang memerlukan kepandaian 

menulis dan membaca jawi iaitu mata pelajaran seperti ilmu feqh, farāiḍ, 

munākaḥat, nahu dan qawāed bahasa Arab dan tasawuf. Kitab-kitab 

yang diajarkan adalah karya ulama nusantara seperti Sabīl al-Muhtadīn 

karangan Syeikh Dāwud al-Faṭānī, Ṣirāt al-Mustaqīm karangan al-

Rānirī. Lihat Yahya Ibrahim, Sejarah dan Peranan Institusi-Institusi 

Melayu Islam Beraja, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 2000, hlm. 98-

100. 

 3Yahya Ibrahim, 2000, hlm. 202. 



ALIRAN AL-ASHĀCIRAH 

3 
 

kandungannya tidak jauh berbeza dengan apa yang telah 

diusahakan oleh Mufti Kerajaan yang pertama Ismail Omar 

Abdul Aziz4 pada tahun 1979. Penjelasan dan huraian 

intipati kandungan asas-asas pemikiran al-Ashācirah 

khususnya dalam perkara aqidah amat penting agar mudah 

difahami dan diperkembangkan dalam menangkis masukan 

pemikiran yang tidak sealiran dengannya. 

 

Latar belakang al-Ashācirah 

Dalam memperkata pemikiran al-Ashācirah, maka tidak 

boleh terlepas dari membuka lipatan sejarah awal 

pengasasnya yang merupakan tokoh mujaddid kurun ketiga 

hijrah iaitu Imam Abū al-Ḥasan al-Ashcarī5 atau nama 

lengkapnya cAlī bin Ismācīl bin Isḥāq bin Sālim bin Ismācīl 

                                                           
 4Ismail Omar Abd. Aziz telah dipinjamkan oleh Kerajaan Johor 

selama tiga tahun untuk menjadi Mufti Kerajaan Brunei yang pertama 

pada tahun 1962 sebagai melaksana kehendak undang-undang Majlis 

Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi 20/1955. Setelah 

bersara dari perkhidmatan dengan Kerajaan Johor, beliau datang semula 

ke Negara Brunei Darussalam dan pada 11 Mac 1967 sekali lagi beliau 

dilantik menjadi Mufti Kerajaan Brunei sehingga wafat pada 3 Februari 

1993. Lihat Dayangku Maswita Pengiran Sabtu, Tokoh Ugama Tahun 

Hijrah 1413, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 1999, hlm. 22-23. 

 5Nama penuh al-Ashcarī ialah cAlī bin Ismā’īl bin Isḥāq bin 

Sālim bin Ismā’īl bin cAbd Allah bin Mūsā bin Bilāl bin Abī Burdah bin 

Abī Mūsā al-Ashcarī. Sejak kecil hingga berusia 40 tahun, al-Ashcarī 

berfahaman aliran Muktazilah dan merupakan tokoh paling menonjol 

sehinggalah berlaku perdebatan dengan gurunya Abū ‘Alī al-Jubbā’ī 

yang membuatnya keluar dari aliran Muktazilah kerana menyedari 

terdapat fahaman-fahaman yang tidak selari dengan al-Qur’an dan hadith 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, di samping mentakwil ayat-ayat 

al-Qur’an dan menetapkan pendirian menurut hawa nafsu, mengingkari 

syafaat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, menolak qaul-qaul 

salaf, bertaqlid buta kepada pemimpin yang masih hidup mahu pun yang 

telah meninggal dunia malah terdapat fahaman yang menyamai dengan 

golongan al-Majūsī. Al-Ashcarī meninggal dunia di Baghdād pada tahun 

324H/935M. Lihat cAbd Allah al-Amīn, Dirāsāt fī al-Firaq wa al-

Madhāhib al-Qadīmah wa al-Mucāṣarah, Dār al-Ḥaqīqah, Bayrūt, 1986, 

hlm. 189. 
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bin cAbd Allah bin Mūsā bin Bilāl bin Abī Burdah bin Abī 

Mūsā al-Ashcarī. Lahir di Baṣrah pada tahun 260H/873M 

dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324H/935M.6 

Sejak kecil hingga berusia 40 tahun, al-Ashcarī berfahaman 

aliran Muktazilah dan merupakan tokoh paling menonjol 

sehinggalah berlaku perdebatan dengan gurunya Abū cAlī al-

Jubbā’ī yang membuatnya keluar dari aliran Muktazilah 

kerana menyedari terdapat fahaman-fahaman yang tidak 

selari dengan al-Qur’an dan hadith Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam, di samping mentakwil ayat-ayat al-

Qur’ān dan menetapkan pendirian menurut hawa nafsu, 

mengingkari syafaat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, menolak qaul-qaul salaf, bertaqlid buta kepada 

pemimpin yang masih hidup mahu pun yang telah meninggal 

dunia malah terdapat fahaman yang menyamai dengan 

golongan al-Majūsī. 

 Metodologi pemikiran al-Ashcarī (324H) 

sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya yang terkenal 

antara lain Maqālāt al-Islāmīyyīn, al-Ibānah can Uṣūl al-

Dīnīyah dan al-Lumac berasaskan kepada autoriti7 yang 

berpandukan kepada kitab al-Qur’an, hadith, riwayat 

sahabat, tabi‘in dan ahli hadith serta berpegang dengan qaul 

dan metodologi Aḥmad ibn Ḥanbali.8 Pendiriannya 

mendokong Aḥmad ibn Ḥanbal menyebabkan setengah 

ulama menganggapnya bermazhab fiqh Ḥanbalī, sedangkan 

hakikatnya  al-Ashcarī (324H) sangat menekankan akan 

peninggalan pemikiran Salaf al-Ṣāleh sahaja dan 

kebanyakan ulama memperkata al-Ashcarī bermazhab fiqh 

Shāficī. Dasar-dasar aqidah yang dipelopori oleh al-Ashcarī 

sekalipun muncul di Baghdad, namun tidak bertentangan 

dengan aqidah al-Ṭaḥāwī (321H) di Mesir, malah kesemua 

dasar al-Ṭaḥāwī (321H) terangkum dalam dasar aqidah al-

                                                           
 6cAbd Allah al-Amīn, 1986, hlm. 189. 

 7al-Ashcarī, al-Ibānah can Uṣūl al-Diyānah, Dār al-Nafā’is, 

Bayrūt, 1994, hlm. 34. 

 8cAbd Allāh al-Amīn, hlm. 192. 



ALIRAN AL-ASHĀCIRAH 

5 
 

Ashcarī (324H) sehinggakan al-Shirājī (476H) dikeranakan 

amat teruja dengan kehebatan ilmunya lalu memberikan 

jolokan pemikirannya sebagai aqidah Ahl al-Ḥaq.9 

 Pemikiran aqidah al-Ashcarī mendapat ramai 

pengikut hingga melebar jauh keluar dari kota Baghdad, dan 

pengikut-pengikutnya dikenali dengan nama al-Ashācirah, 

mereka ini meneruskan dan memperdalam perbahasan 

aqidah al-Ashcarī dalam menentang aliran-aliran yang 

bertentangan dengan dasar-dasarnya berpandukan kepada 

kitab al-Qur’an, hadith, qawl sahabat, tabi‘in serta 

kombinasi penggunaan logika akal. Al-Ashācirah dalam 

memperkembang dan memacu pemikiran menerusi 

gelombang yang pelbagai sekaligus memberikan wacana 

dan nafas baru kepada pemikiran asal al-Ashcarī sehingga 

terlebih senang mengatakan kini bahawa NBD berpegang 

kepada aliran pemikiran ulama-ulama al-Ashācirah dalam 

peringkat-peringkat perkembangannya. 

 Pemikiran aqidah al-Ashācirah merentasi masa yang 

panjang dari zaman khalaf sehingga ke hari ini. Dalam 

jangka masa itu, pemikiran al-Ashācirah melalui peringkat-

peringkat yang boleh dipecahkan kepada tiga,10 iaitu seperti 

berikut: 

 

i. Peringkat Mutaqaddimīn (awal) 

 

Pada peringkat ini tokoh-tokoh ulama al-Ashācirah 

berpegang teguh dengan sumber wahyu11 terdiri daripada 

angkatan sekawan dengan al-Ashcarī yang mengambil ilmu 

lansung darinya seperti Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāsī (369H), 

                                                           
 9al-Shīrāzī, al-Ishārat ilā Madhhab Ahl al-Ḥaq, Dār al-Kitāb al-
cArabī, Bayrūt, 1999, hlm. 275. 

 10Maḥmūd Sālim cAbīdāt, Tārīkh al-Firaq wa cAqā’iduhā, al-

Maṭābic al-cAskariyah, t.tp., 1998, hlm. 92. 

 11Maḥmūd Sālim cAbīdāt, 1998, hlm. 92. 
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Abū Ḥasan al-Bāḥilī al-Baṣrī (370H)12 dan pasca al-Ashcarī 

seperti Abū Bakr Ṭayib al-Bāqilānī (403H), Abū Isḥāq al-

Iṣfarāyīnī (418H),13 Abū Bakr Manṣūr al-Baghdādī (429H), 

Abū Muḥammad al-Juwaynī (434H),14 Abū Naṣr Abī al-

Qāsim al-Qushayrī (465H) Abū al-Muẓaffar al-Iṣfarāyīnī 

(471H),15 Abū Isḥāq Ibrāhim cAlī al-Shīrāzī (476H), Abū 

Ma‘ālī al-Juwainī (478H)16 dan lain-lain. 

 

ii. Peringkat Mutaakhkhirīn (lanjutan) 

 

Peringkat ini metodologi pemikiran al-Ashācirah menerima 

perubahan kepada bentuk pemikiran falsafah dan hujah akal 

sehingga segala persoalan dan penghuraian aqidah Ahli 

Sunnah Waljama’ah berpandukan kepada kehebatan ilmu 

kalam.17 Pada peringkat ini lapisan-lapisan ulama yang 

menonjol dengan metodologi ini ialah seperti Abū Ḥāmid 

Ṭūsī al-Ghazālī (505H/1111M),18 Abū Ḥasan al-Ṭabarī 

(513H), Ismācīl al-Nasafī (537H), Ibn cAsākir (571H), Fakhr 

al-Dīn al-Rāzī (606H),19 Abū Zakāriyā Yaḥyā al-Nawawī 

(676H), Taqī al-Dīn ‘Alī al-Subkī (756H), al-Eījī al-Sharazī 

(756H),20 Taftāzānī (791H)21 dan lain-lain. 

 

                                                           
 12al-Baghdādī, al-Farq Bayna al-Firaq, al-Maktabah al-
cAṣriyyah, Bayrūt, 1990, hlm. 364. 

 13Al-Baghdādī menamakan dua lapisan ini sebagai al-Qādah 

al-Sādah ilmu aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah. Al-Baghdādī, 1990, 

hlm. 364. 

 14al-Maghribī, al-Firaq al-Kalāmiyah al-Islāmiyah Madkhal 

wa Dirāsah, Maktabah Wahbah, al-Qāhirah, 1986, hlm. 283. 

 15al-Maghribī, 1986, hlm. 282. 

 16Ismail Omar Abdul Aziz, Ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal 

Jama’ah, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 1994, hlm. 41-43. 

 17Maḥmūd Sālim cAbīdāt, hlm. 93. 

 18al-Maghribī, hlm. 284. 

 19al-Maghribī, hlm. 284. 

 20Maḥmūd Sālim cAbīdāt, hlm. 93. 

 21Ismail Omar Abdul Aziz, Ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal 

Jama’ah, hlm. 41-43. 
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iii. Peringkat terakhir iaitu peringkat kematangan22 

 

Peringkat ini meliputi lapisan-lapisan ulama seperti Ibn Ḥajr 

(974H), Ibrāhīm Ḥasan al-Laqqānī (1041H), al-

Dusukī(1230H), Ibrāhīm al-Bayjūrī (1277H),23 Ṭāhir al-

Jazā’irī (1328H), Muḥammad Ḥasanīn al-Makhlūf (1355H), 

Sacīd al-Nūrsī (1379H),24 Aḥmad Muḥammad Ṣiddīq al-

Ghamarī (1380H), ‘Alwī Ṭahir al-Ḥaddad (1382H),25 Mālik 

ibn Nabi’ (1393H)26 dan lain-lain. 

 Ulama-ulama aliran al-Ashācirah ini dan banyak lagi 

merupakan ulama tersohor dalam dunia Islam dan menjadi 

rujukan utama bagi ulama-ulama tempatan yang 

memperoleh ilmu berkenaan sama ada dibawa oleh 

mubaligh-mubaligh yang datang ke kawasan rantau Asia 

Tenggara atau anak-anak tempatan datang ke intitusi-

institusi pengajian Timur Tengah belajar dari ulama-ulama 

seperti Universiti al-Azhar serta membawa balik ilmu dan 

bahan-bahan rujukan ke NBD. 

 

Metodologi pemikiran al-Ashācirah 
Metodologi pemikiran al-Ashācirah adalah kesemuanya 

bersatu aliran dalam ‘al-Jamācah’. Jika terdapat kesalahan 

sekalipun hanyalah pada perkara-perkara juz’ī.27 

Disebabkan itu, setiap perselisihan pendapat kesemuanya 

merujuk kembali kepada asas awal iaitu al-Qur’an, hadith 

                                                           
 22Maḥmūd Sālim cAbīdāt, hlm.94. 

 23Maḥmūd Sālim cAbīdāt, hlm.94. 

 24cAbd al-Ḥalīm Maḥmūd, al-Tarājuc al-Ḥaḍārī fī al-cĀlam al-

Islāmī wa Ṭarīq al-Taghallub cAlayhi, Dār al-Wafā’, al-Qāhirah, 1994, 

hlm. 318. 

 25Ismail Omar Abdul Aziz, Ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal 

Jama’ah, hlm. 41-43. 

 26cAbd al-Ḥalīm Maḥmūd, 1994, hlm. 318. 

 27Mānic Ḥammād al-Jahnī, al-Mawsūcah al-Muyassarah fī al-

Adyān wa al-Madhāhib wa al-Aḥzāb al-Mucāṣarah, Dār al-Nadwah al-
cĀlamiyah li al-Ṭibācah wa al-Nashr wa al-Tawzīc, Riyāḍ, 1418H, hlm. 

45. 
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dan apa yang dipegang oleh al-Salaf al-Ṣāleh. Pada zaman 

awal Islam atau lebih dikenali sebagai zaman salaf pengajian 

aqidah tidak terkeluar dari kenyataan zahir yang disebut 

dalam al-Qur’an dan hadith tanpa takwil dan diterima secara 

lisan dari Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.28 Ukuran 

yang tepat untuk mempastikan sesuatu ajaran, pemikiran, 

istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batin, 

sesuai atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana 

ianya bersesuaian atau serasi dengan Islam dan sejauh mana 

ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah 

 dengan al-Qur’an dan hadith. Oleh itu, dalam (  مطابقة )

memperhujahkan dakwaan atau isu aqidah yang akhirnya 

boleh dikategorikan sebagai mengandungi ajaran salah 

bertentangan dengan Ahli Sunnah Waljama’ah, panduan 

yang digunakan ialah berdasarkan kepada kandungannya 

bercanggah atau bertentangan dengan tuntutan al-Qur’ān 

dan al-Ḥadīth serta ulama muktabar mengikut Ahli Sunnah 

Waljama’ah sama ada dari segi bidang aqidah atau syariah 

termasuk menghina dan mempersendakan agama Islam dan 

tidak pula bercanggah dengan kepentingan yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang dan pentadbiran hal ehwal 

Islam.29 

 Kedua-dua sumber asas iaitu al-Qur’an dan hadith 

adalah rujukan utama terpenting peninggalan Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam menilai kesalahan 

sesuatu ajaran, fahaman dan amalan sebagai bahan panduan. 

Daripada Ibn cAbbās Radiyalllahu ‘Anhu: Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

 

                                                           
 28Hassan bin Mat Leh, Aliran Salaf Khalaf: Suatu Perbandingan 

Dari Segi Method dan Konsep-Konsep Utama, Jurnal Usuluddin 1, 

1993, hlm. 227-241. 

 29Mohd Murtadza Ahmad, Buku-Buku Mengenai Ajaran Islam 

Yang Diwartakan Haram, Jurnal Penyelidikan Islam 8, 1993, hlm. 16-

21. 
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َّه ََ َبًدا كِ ِإِن اْعَتَصْمُتْم بِِه فَ َلْن َتِضلُّوا أَ  ِإِّنِ َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما ُُ ََ ََ اَّلِه  َتا
لهم َُ ََ ُ َعَلْيِه   .نَِبيِِِه َصلهى اَّله

Maksudnya: 

Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu untuk 

kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat 

selama-lamanya: iaitu kitab Allah dan sunnah RasulNya.30 

 

 Kitab suci al-Qur’an al-Karīm merupakan Maṣādir 

al-Aḥkām al-Asāsi (sumber hukum yang asas). Tidak ada 

yang diturunkan kepada penganut aliran mazhab apa pun 

kecuali petunjuknya terdapat dalam al-Qur’an. 

Memandangkan al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, 

maka setiap ungkapan yang terdapat di dalamnya harus 

difahami sebagaimana orang Arab memahaminya dalam 

bahasa Arab fushah yang asli, di samping memiliki 

kepakaran dalam pelbagai bidang terutama menyangkut 

ulum al-Qur’an. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam tidak pernah memahami lafaz al-Qur’an 

dengan kaedah falsafah dan perbahasan ilmu kalam.31 

 Bagi NBD, sumber berkaitan dengan al-Qur’an yang 

diterimapakai dalam sistem pendidikan dan dakwah 

hanyalah yang berasaskan kepada aliran Ahli Sunnah 

Waljama’ah. Penekanan dikhususkan kepada Mushaf Brunei 

Darussalam dan kitab Tafsir Darussalam yang dijadikan 

sebagai rujukan masyarakat.32 Tindakan NBD 

                                                           
 30al-Ḥākim, al-Mustadrak calā al-Ṣaḥīḥayn, Kitāb al-cIlm, Bāb 

Khutbaṭuhū Ṣallā Allah cAlayhi Wasallam fī Ḥujjat al-Widāc, no. hadith 

324. 

 31Muḥammad Maḥyu al-Dīn cAbd al-Ḥamīd, Kayfa Nasāa’a al-

Ikhtilāf fī al-cAqā’id wa al-Furūc, Dlm. cAbd Allah al-‘Alāilī (pnyt.), 

Mas’alat al-Taqrīb Bayna al-Madhāhib al-Islāmiyah Usus wa 

Muntalaqāt, Dār al-Taqrīb, Bayrūt, 1994, hlm. 72-77. 

 32Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali & Ahmad Zuhdi Ismail, 

Masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam: Kajian Mengenai Isu 
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mengeluarkan mushaf dan tafsir yang khusus bagi kegunaan 

dan keperluan masyarakat NBD ini merupakan sebagai 

langkah mengawal tafsiran-tafsiran dan penyebaran mushaf-

mushaf yang tidak selari atau bertentangan dengan dasar-

dasar pegangan aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah. 

 Al-Ḥadīth al-Nabawī merupakan penyokong dan alat 

bantu yang memberikan penerangan, penjelasan ke arah 

memahami isi kandungan al-Qur’an. Hadith meliputi segala 

perbuatan, percakapan dan setiap ketetapan Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam33 yang mengandungi sumber 

atau kata akar masalahnya di dalam al-Qur’an. Hadith atau 

Sunnah memberikan pemahaman tentang makna ayat yang 

dimaksudkan dalam al-Qur’an. Peranan sunnah terhadap al-

Qur’an meliputi penjelasan sesuatu yang diterangkan secara 

umum, penerangan makna khusus yang tertera dalam al-

Qur’an dengan lafaz yang bersifat umum dan tafsiran 

maksud ayat al-Qur’an. Hadith di dalam al-Qur’an 

dinamakan sebagai al-Ḥikmah sebagaimana firman Allah 

Subhanahu Wata’ala: 

 

نَزَل َعلَۡيُكم 
َ

َن َوَمآ أ ِّ َٰبِّ م  َت ِّۡكَمةِّ وَ  ٱۡلكِّ ِّ  ٱۡۡل ِّه  34.ۦ  يَعُِّظُكم ب
Tafsirnya: 

Dan apa yang diturunkan kepada kamu iaitu Kitab dan ilmu 

hikmah untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. 

 

 Sumber berkaitan hadith yang diterimapakai sebagai 

rujukan Standard di NBD adalah berasaskan kepada aliran 

Ahli Sunnah Waljama’ah dengan penekanan utama al-

                                                           
dan Cabaran Dalam Pemikiran Islam di Era Globalisasi, Borneo 

Research Journal 3, 2009, hlm. 194. 

 33cAbd al-Muncim al-Ḥifnī, Mausūcat al-Firaq wa al-Jamācāt 

wa al-Madhāhib al-Islāmiyah, Dār al-Rashād, al-Qāhirah, 1993, hlm. 76. 

 34al-Qur’an, al-Baqarah 2:231. 



ALIRAN AL-ASHĀCIRAH 

11 
 

Ṣaḥiḥayn, al-Bukhārī dan Muslim.35 Selain itu, kitab lain 

yang dikategorikan muktamad dalam Ahli Sunnah 

Waljama’ah ialah Sunan Abī Dāwud. Sunan al-Tirmīdhī, 

Sunan Ibn Mājah dan Sunan al-Nasā’ī.36 Kitab-kitab hadith 

lain seperti Sunan Dār al-Quṭnī, Sunan Aḥmad dan lain-lain 

masih boleh dijadikan rujukan asalkan bersandarkan dengan 

kitab al-Ḥadīth al-Sunan al-Sittah ini. 

 Mengenepikan rujukan teras al-Qur’an dan hadith 

menjurus kepada melakukan kesalahan hukum syarak. 

Keterbiasaan mengenepikannya membawa impak akhir iaitu 

kesesatan. Agar tidak terjerumus ke lembah kesesatan, 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memperingatkan 

umatnya berpegang teguh dengan al-Qur’an dan hadith 

sebagai dua sumber autoriti yang menjadi ‘benchmark’ 

dalam menerima, melakukan atau menolak sesuatu yang 

berkisar dalam kegiatan hidup manusia. Setiap umat Islam 

wajib mengakui dan menerima kebenaran al-Qur’an dan 

hadith dan hukumnya termasuk dalam Maclūm min al-Dīn bi 

al-Ḍarūrah. Oleh sebab yang demikian, berpegang dengan 

panduan kedua sumber ini menjadi sebab penyelamat 

manusia dari kesalahan dalam amalan, ibadat, muamalat, 

dan sebagainya. Daripada Ibn cAbbās Radiyallahu ‘Anhu 

berkata: Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

 

ُ ِمَن الضهََلَل َِ  ََ اَّلِه َهَداُه اَّله  .َمِن ات هَبَع ِكَتا

Maksudnya: 

Sesiapa yang mengikut kitab Allāh nescaya Allāh 

memberinya petunjuk hidayah dari kesesatan.37 

 

                                                           
 35Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali & Ahmad Zuhdi Ismail, 

2009, hlm. 194. 

 36cAbd al-Muncim al-Ḥifnī, 1993, hlm. 77. 

 37al-Haythamī, Bughyat al-Rā’id fī Taḥqīq Majmac al-Zawā’id 

wa Manbac al-Fawā’id, Kitāb al-cIlm, Bāb fī al-cAmal bi al-Kitāb wa al-

Sunnah, no. hadith 781. 
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 Impak kesesatan hanya berlaku jika kedua sumber al-

Qur’an dan hadith atau salah satunya atau separuh-

separuhnya diketepikan atau diabaikan. Ini diperkukuhkan 

lagi dalam hadith daripada al-cIrbāḍ ibn Sāriyah berkata: 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

 

ُُمَْدََثِت اْْلُُموِر فَِإن هَها َضََلَل ٌَ َفَمْن أَْدَرَك َذِلَك ِمَُّْكْم فَ َعلَ  ََ ُكْم  ِإَّيه َّهِِ ََ ُُ ْيِه ِب
َواِجذِ  َها ِِبلَّ ه َّه َِ اْْلَُلَفاِء الرهاِشِديَن اْلَمْهِديِِنَي َعضُّوا َعَلي ْ ُُ ََ. 

Maksudnya: 

Dan kepada kamu dan pembuat-pembuat perkara baru, maka 

sesungguhnya kesesatan, maka sesiapa mengetahui 

demikian itu daripada kamu maka atasnya dengan sunnahku 

dan sunnah al-Khulafā’ al-Rāshidīn yang mendapat hidayah 

(untuk dirinya dan orang lain), genggamlah kuat-kuat 

(sunnah ini) sebagaimana menggenggamnya dengan gigi.38 

 

 Setelah kewafatan Baginda Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam, al-Khulafā’ al-Rāshidīn meneruskan 

usaha perjuangan dan penyebaran dakwah sesuai dengan 

sunnah nabi. Oleh kerana para sahabat terlalu dekat dengan 

Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

sehinggakan amalan mereka turut menjadi rujukan utama 

dalam pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, jika 

manusia tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafā’ al-

Rāshidīn, akan memudahkan dirinya terjerumus ke lembah 

ajaran salah mereka-reka perkara baru dalam perkara agama 

yang tidak berasas. 

 Kepentingan al-Qur’an dan hadith menghendaki 

ulama-ulama yang pakar dalam kedua bidang ini. Jika 

                                                           
 38al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, Abwāb al-cIlm, Bāb mā fī al-

Akhz bi al-Sunnah wa Ijtināb al-Bidac, no. Hadith 2676; al-Mubārkafūrī, 

Tuḥfat al-Ahwadhī bi Sharḥ Jāmic al-Tirmidhī, Jil. 7, Dār al-Kutub al-
cIlmiyah, Bayrūt, 1990, hlm. 366. 
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mereka telah tiada, maka yang tertinggal hanyalah orang-

orang yang jahil tidak mahir dalam membahaskan ayat al-

Qur’an dan hadith yang sudah tentu membawa kepada ajaran 

salah. Daripada cAbd Allah ibn cAmrū ibn al-cĀṣ 

Radiyallahu ‘Anhu berkata: Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam bersabda: 

 

ِئُلوا فَأَفْ تَ ْوا بَِغْْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا ََ  ُُ اًًل َف ا ُجهه ًُ  .َأَضلُّوااَّتهََذ الَّهاُس ُرُءَ

Maksudnya: 

Manusia-manusia mengambil ketua-ketua yang jahil, maka 

mereka bertanya, maka mengeluarkan fatwa dengan tidak 

berilmu, maka mereka menjadi sesat lagi menyesatkan orang 

lain.39 

 

 Dalam hadith yang lain, daripada Ibn cAbbās 

Radiyallahu ‘Anhu berkata: Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam bersabda: 

 

ْهُه ِف الدِِينِ  رًا يُ َفقِِ ُ بِِه َخي ْ  .َمْن يُرِِد اَّله

Maksudnya: 

Sesiapa yang menghendaki Allah membawanya kepada 

kebaikan, hendaklah fakih berilmu dalam perkara agama.40 

 

Hadith ini menekankan tentang kepentingan bersikap 

tafakkuh dalam perkara agama dan sudah tentu bukannya 

takalluf. Ulama-ulama terawal Islam tidak suka 

mempersoalkan perkara yang belum berlaku kerana 

tindakan itu mengandungi maksud takalluf dan memberikan 

                                                           
 39al-Bukhārī, Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Kitāb al-cIlm, Bāb Kayfa 

Yuqbaḍu al-cIlm, no. hadith 100; Ibn Ḥajar al-cAsqalānī, Fatḥ al-Bārī bi 

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jil. 1, Dār al-Rayyān li al-Turāth, al-Qāhirah, 

1986, hlm. 234. 

 40al-Bukhārī, Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Kitāb al-cIlm, Bāb man Yuridi 

Allah bihi Khairan Yufaqqihhu fī al-Dīn, no. hadith 71; Ibn Ḥajar al-
cAsqalānī, 1986, Jil. 1, hlm. 197. 
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andaian tanpa keperluan pada perkara agama. Dalam 

memperkata ulama ini, al-Ghazālī (505H/1111M) 

membahagikannya kepada dua kategori: pertama, ulama 

akhirat; dan kedua, ulama buruk atau ‘ulama fajir’. 

Menurutnya, kejahatan ulama fajir itu lebih dahsyat 

impaknya berbanding dengan orang-orang yang jahil dan 

sejahat-jahat keburukan ialah keburukan ulama dengan 

menjauhi perbahasaan dan mujadalah yang sia-sia yang 

tidak berkaitan dengan maslahat umum melainkan hanya 

sekadar menunjuk kebolehan dan kepetahan berhujah.41 
cUmar Radiyallahu ‘Anhu pernah berpesan kepada Anas 

Radiyallahu ‘Anhu: 

 

 .ُُنِيََّا َعْن التهَكلُّفِ 

Maksudnya: 

Kita ditegah daripada takalluf.42 

 

 Sikap takalluf merupakan punca pada takwilan akal 

yang melampaui kehendak wahyu al-Qur’an dan hadith yang 

akhirnya menjurus kepada kesesatan dan pelbagai macam 

bentuk bid’ah. Hakikat kemampuan akal adalah terhad serta 

mudah terpengaruh dengan kepentingan duniawi dan hawa 

nafsu, justeru pemikiran akal perlu dikawal dengan institusi 

wahyu. 

 

Asas-Asas Pemikiran al-Ashācirah 

Sebagai langkah agar masyarakat Islam NBD dapat 

memahami asa-asas pemikiran al-Ashācirah dengan 

kefahaman yang betul, maka kalimat yang menekankan 

Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna menjadi 

                                                           
 41al-Ghazālī, Iḥyā’ cUlūm al-Dīn, Jil. 1, Dār al-Kutub al-
cIlmiyah, Bayrūt, t.th., hlm. 73-98. 

 42al-Bukhārī, Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ictiṣām bi al-Kitāb wa 

al-Sunnah, Bāb mā Yukrahu min Kathrat al-Su’āl wa Takalluf mā lā 

Yacnīhi, no. hadith 7293; Ibn Ḥajar al-cAsqalānī, Jil. 13, hlm. 279. 
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renungan, perbahasan dan perbincangan di lingkungan 

kumpulan-kumpulan intelek atau cerdik pandai yang sering 

diberi jolokan ustaz atau ulama. Dalam memperkatakan 

tentang Islam dan mencerahkan apa jua kewahaman tentang 

fahaman al-Ashācirah memang semestinya merupakan 

tugasan utama orang yang dipanggil ulama. Oleh yang 

demikian, Mufti Ismail Omar selaku Kepala Menteri Ugama 

telah menggariskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar 

pegangan aqidah dan rujukan NBD. Dasar-dasar pemikiran 

al-Ashācirah ini telah ijmak dan muafakat mengenainya43 

bagi NBD sebagai endorsement kepada aqidah al-

Mursyidah sebagaimana telah digariskan oleh Abū Jacfar al-

Ṭaḥāwī (321H) dan al-Ashcarī (324H). 

 Dengan demikian asas pemikiran aqidah al-

Ashācirah ini boleh dipecahkan kepada perkara-perkara 

berikut: 

 

a) Perkara-perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu 

Wata’ala 

Dasar-dasar utama berkaitan dengan Allah Subhanahu 

Wata’ala44 meliputi perkara-perkara berikut: 

 

i. Mengakui dan membenarkan akan wajib wujud 

Allah Subhanahu Wata’ala. 

ii. Tiada siapa yang menjadikan sesuatu melainkan 

Allah Subhanahu Wata’ala. 

iii. Alam ialah tiap-tiap yang lain daripada Allah 

Subhanahu Wata’ala. Alam itu seperti bintang-

bintang, matahari, bulan, langit, bumi dan isi 

kandungan keduanya bersifat baharu, Allah 

                                                           
 43Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 

1994, hlm. 31-45. 

 44Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 
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Subhanahu Wata’ala pencipta alam bersifat 

qadim kekal selama-lamanya. 

iv. Allah Subhanahu Wata’ala bersifat ilmu, qudrat 

dan lain-lain sifat kesempurnaan bagiNya maka 

tiada sesuatu pun sifat kekurangan boleh 

disandarkan kepadaNya. 

v. Allah Subhanahu Wata’ala tiada bertempat di 

mana-mana tempat, tiada bagiNya had, tiada 

bagi-Nya batasan, perengan dan sempadan, tiada 

sesuatu yang baharu pada zatNya, tiada 

mengambil sesuatu ruangan yang lapang, tiada 

pada sesuatu pihak dan Allah Subhanahu 

Wata’ala tiada dikatakan bergerak atau 

berpindah tempat. 

vi. Allah Subhanahu Wata’ala boleh dilihat oleh 

orang-orang mukminin di Hari Akhirat kelak. 

vii. Apa yang Allah Subhanahu Wata’ala kehendak, 

nescaya akan berlaku dan apa yang tiada 

kehendak maka tiadalah ia berlaku. 

viii. Allah Subhanahu Wata’ala terkaya dari tiap-tiap 

sesuatu dan Allah Subhanahu Wata’ala tidak 

berhajat pada sesuatu, tiada wajib atas Allah 

Subhanahu Wata’ala membuat atau 

meninggalkan sesuatu.  

ix. Allah Subhanahu Wata’ala membuat sesuatu 

tiada dengan ada tujuan mendapatkan faedah dari 

sesuatu itu. 

x. Jika Allah Subhanahu Wata’ala memberi pahala 

kepada seseorang itu hanya dengan limpah 

kurnia kelebihan Allah Subhanahu Wata’ala dan 

jika Allah Subhanahu Wata’ala menyeksa 

seseorang itu hanya berlaku dengan keadilan 

Allah Subhanahu Wata’ala jua. 

xi. Tiada sesiapa menjadi hakim memerintahkan 

Allah Subhanahu Wata’ala tiadalah boleh 

dikatakan pada apa yang dibuat atau dihukumkan 
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Allah Subhanahu Wata’ala suatu perkara sebagai 

zalim, aniaya atau menyeleweng. 

xii. Al-Qur’ān adalah kalām Allah Subhanahu 

Wata’ala, datang daripada Allah Subhanahu 

Wata’ala dengan tidak ada kaifiat pada 

firmanNya dan telah diturunkan kepada rasulNya 

Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan 

jalan wahyu. 

 

 Perbahasan tentang asas-asas aqidah pada perkara 

yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wata’ala ini diberi 

pendekatan baru oleh Muhammad Yunus al-Sanūsī 

(895H/1490M) melalui kitabnya Umm al-Barāhīn pada abad 

kesembilan Hijrah.45 Pendekatan al-Sanūsī (895H/1490M) 

lebih dikenali dengan perbahasan Sifat Dua Puluh. Dalam 

penjelasannya, Sifat-sifat Dua Puluh dibahagikan kepada 

empat bahagian, iaitu nafsiyyah, salbiyyah, ma‘āni dan 

ma‘nawiyyah.46 Pendekatan Sifat 20 ini telah dijadikan 

sebagai mata pelajaran tauhid dipersekolahan dan menjadi 

bahan bacaan umum masyarakat muslim termasuk kawasan 

nusantara ini tidak terkecuali NBD. 

 

b) Perkara berkaitan nubuwwah 

 Asas utama pemikiran al-Ashācirah berkaitan dengan 

nabi dan rasul47 meliputi perkara-perkara berikut: 

 

i. Allah Subhanahu Wata’ala menghantar rasul-

rasul dan nabi bermula dari Nabi Ādam a.s. 

sehingga Nabi Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam. 

                                                           
 45Mudasir Rosder, Persoalan Sifat Dua Puluh, Dlm. Zakaria 

Stapa & Mohamed Asin Dollah (pnyt.), Islam Aqidah dan Kerohanian, 

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2001, hlm. 43. 

 46Mudasir Rosder, 2001, hlm. 43-48. 

 47Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 
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ii. Nabi Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

adalah penyudah atau penutup nabi dan tidak ada 

nabi selepasnya.  

iii. Setiap nabi disokong oleh berbagai mukjizat 

sebagai membenarkan ajaran syariat yang 

dibawanya.48 

 

Adapun berhubung dengan Nabi cĪsā ‘Alaihissalam telah 

diangkat naik ke langit dan akan turun kembali ke dunia 

untuk menghapuskan kaum Dajjāl bersama-sama dengan 

Imām al-Mahdī. Namun kedatangan kembali Nabi cĪsā 

‘Alaihissalam merupakan sebahagian dari tanda-tanda Hari 

Kiamat. 

 

c) Perkara berkaitan dengan perbuatan manusia 

Dalam perkara berkaitan dengan perbuatan-perbuatan 

manusia atau Afcāl al-cIbād49 pula asas pemikiran al-

Ashā‘irah meliputi perkara-perkara berikut: 

 

i. Allah Subhanahu Wata’ala berkuasa pada 

menambah atau mengurangkan bilangan 

makhlukNya. 

ii. Segala perbuatan hamba telah dijadikan Allah 

Subhanahu Wata’ala dan hanya kasb dan usaha 

itu daripada hamba Allah Subhanahu Wata’ala. 

iii. Qadar sebagai suatu rahsia dari rahsia Allah 

Subhanahu Wata’ala pada makhlukNya. Para 

malaikat dan nabi-nabi sama sekali tidak 

mengetahuinya.  

iv. Setiap perbuatan kebaikkan dan kejahatan 

manusia kedua-duanya telah ditakdirkan Allah 

Subhanahu Wata’ala ke atas hamba-hambaNya. 

                                                           
 48Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 

 49Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 
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v. Kesalahan-kesalahan atau dosa manusia adalah 

harus bagi Allah Subhanahu Wata’ala 

mengampunkannya. 

vi. Doa orang yang hidup dan sedekah orang yang 

hidup kepada orang-orang yang mati beriman 

adalah berguna dan boleh memberi pertolongan 

kepadanya. 

vii. Ikut Sunnah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam dan jalan orang ramai daripada umat 

Islam adalah wajib dengan menjauhi segala rupa 

khilāf.50 

 

 Dalam perkara perkaitan perbuatan manusia ini, asas 

pemikiran aqidah al-Ashācirah tidak berlebih-lebihan (tidak 

ifrād dan tidak juga tafrīd) pada menunjukkan kasihkan 

sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

dengan menghormati mereka dan kedudukan mereka 

sebagai sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan tidak boleh 

menyebut atau menyandarkan kepada mereka melainkan 

dengan perkara-perkara yang baik-baik belaka. Perasaan 

kasih sayang terhadap mereka merupakan ehsan dalam 

perkara keimanan agama Islam. Begitu juga dalam 

memperkata baik tentang perihal isteri-isteri Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan cucu keturunan baginda 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam secara suci daripada 

segala danas dan dari sifat nifāq. Ulama-ulama terdahulu 

dan terkemudian daripada golongan pengikut-pengikut 

sahabat-sahabat Radiyallahu ‘Anhu mempunyai sifat-sifat 

kebajikan, baik pada tutur kata, ahli fiqh dan ahli ijtihad, 

maka tidak wajar menyebut mereka melainkan dengan yang 

baik-baik belaka dengan penuh hormat dan tacẓīm atas 

khidmat bakti mereka pada hukum-hukum Islam dan 

                                                           
 50Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 
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kedudukan Islam. Sikap mengaibkan mereka bukan 

sebahagian daripada perjalanan orang-orang Islam.51 

 

d) Perkara berkaitan Samciyāt 

Perkara-perkara samciyāt ialah perkara yang disampaikan 

oleh wahyu tentang kejadian dan makhluk yang hanya 

diketahui melalui pendengaran sahaja. Dalam hal ini al-

Ashācirah membenarkan dan mempercaya perkara-perkara 

samciyāt 52 sepertimana berikut: 

 

i. Jisim manusia dan makhluk akan dihidupkan 

semula dan menerima balasan baik dan jahat 

akibat dari perbuatannya di dunia. 

ii. Segala Lūḥ al-Maḥfūẓ, al-Kursī hisāb, titian Ṣirāṭ 

atas api neraka, mīzān neraca timbangan 

perbuatan makhluk, syurga dan neraka telah 

sedia diciptakan. 

iii. Ahli Syurga kekal dalam syurga selamanya dan 

ahli Neraka kekal dalam neraka. Orang mukmin 

yang mati beriman setelah mendapat azab di 

neraka akan masuk syurga. 

iv. Tanda-tanda Hari Kiamat antaranya, keluar 

Dajjāl besar pada manusia yang mengaku 

sebagai tuhan dan mengajak orang beriman 

kepadanya, turun Nabi cĪsā ‘Alaihissalam dari 

langit dan memerangi Dajjāl bersama al-Imām 

al-Mahdī al-Muntaẓar, matahari terbit dari 

sebelah Barat yang juga sekaligus menjadi tanda 

pintu taubat telah ditutup dan dengan demikian 

                                                           
 51Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 

 52Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 
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tidak lagi diterima taubat manusia dari 

kesalahannya dan sebagainya.53 

 

 Sungguhpun pemikiran al-Ashācirah berkembang 

dengan rumusan-rumusan baru oleh ulama-ulama muktabar 

al-Ashācirah sebagaimana disebutkan sebelum ini, namun 

asas yang dipelopori Abū Jacfar al-Ṭaḥāwī (321H) dan al-

Ashcarī (324H) tetap utuh dan amat ditekankan oleh Mufti 

Ismail Omar sebagai asas aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah 

bagi NBD.  

 Secara keseluruhannya, dasar-dasar pemikiran 

aqidah al-Ashācirah kesemuanya selari dan tidak bersalahan 

dengan apa-apa yang terkandung dalam al-Qur’an, hadith 

dan ijmak ulama Islam. Kesemua dasar-dasar al-Ashācirah 

bersepadu, bersatu pendapat menuju matlamat yang satu 

iaitu agama tauhid dan mengesakan Allah Subhanahu 

Wata’ala. Sebagai tambahan dan pengukuhan ke atas apa 

yang ditekankan oleh Mufti Brunei Ismail Omar, pemikiran 

al-Ashcarī (324H) dalam memperkata Ahli Sunnah 

Waljama’ah khususnya melalui kitab al-Ibānah can Uṣūl al-

Diyānah amat elok turut sama diberi penekanan sebagai 

dasar pegangan NBD. Pemikiran al-Ashcarī (324H) itu boleh 

dirumuskan54 seperti berikut: 

 

i. Tiap-tiap yang datang daripada sunnah sama ada 

hadith Mutawātir atau Āḥad adalah hujah yang boleh 

menetapkan kefahaman aqidah. 

ii. Kefahaman tentang nas-nas yang mengandungi sifat 

khabariyyah mengikut konteks makna muḥkamāt 

yang terdapat dalam nas sedemikian, sementara 

                                                           
 53Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 

 54Majdī Aḥmad Makī, Aqīdatu al-Imām Abī al-Ḥasan al-

Ashcarī fī al-Ibānah wa Muwāfaqatuhā li Mā fī al-Lumac wa Bāqī 

Kutubihi, Maqālah al-Multaqā al-cĀlamī al-Khāmis li Khārījī al-Azhar, 

al-Qāhirah, 8-11 Mei, 2010, hlm. 9. 
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makna lafaz yang mengandungi makna tashbīh, 

maka tafwīd kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 

iii. Penilaian baik (taḥsīn) dan buruk (taqbīh) pada 

sesuatu hanya diasaskan atau dirujuk kepada syarak 

sahaja bukannya akal manusia. Oleh itu, nilai baik 

dan buruk bukan sifat semulajadi pada sesuatu. 

iv. Seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar 

(khabā’ir) akan diseksa mengikut kadar dosanya dan 

tidak kekal di neraka. Allah Subhanahu Wata’ala 

Maha Pengampun boleh mengampunkan dan 

memaafkannya kerana taubat atau amal kebajikan 

yang dilakukannya di dunia. 

v. Sebahagian orang ṣaleh mempunyai tanda (āyat) 

“Karāmat al-Awliyā” yang menunjukkan 

kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wata’ala.  

vi. Individu muslim yang mengingkari hadith Āḥād 

tidak membawa terbatal imannya.55 

 

Rumusan dalam kitab al-Ibānah can Uṣūl al-Diyānah ini 

telah disepakati oleh al-Ashācirah sebagai rujukan asas 

pemikiran aqidah pemikiran al-Ashcarī (324H), walaupun 

tajuk kitab ini menunjukkan objektif penulisannya untuk 

menolak pandangan dan pegangan ahli ajaran salah dan ahli 

bidaah namun penerangan isi kitab sangat mendalam dan 

kukuh dalam memberi penerangan isu aqidah yang 

berbangkit pada zamannya. Memandangkan isu aqidah 

masih belum mahu berhenti, maka dengan ini kelihatan buku 

ini masih dirasakan keperluannya masa kini dan ianya akan 

tetap menjadi pegangan asas dan teras pemikiran al-

Ashācirah. 

 

Kerangka pemikiran al-Ashācirah 

Dengan berpandukan pemikiran-pemikiran al-Ashācirah 

yang disebutkan sebelum ini, dapatlah dibuat garisan 

                                                           
 55Majdī Aḥmad Makī, 2010, hlm. 9. 
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kerangka pemikiran yang boleh membezakan al-Ashācirah 

dengan lain-lain pemikiran yang tidak selari dengannya 

sepertimana berikut: 

 

i. Memiliki pendirian jelas tentang kedudukan akal dan 

wahyu dengan mensepadukan keduanya dan tidak 

mengagungkan akal lebih dari sewajarnya.  

ii. Memadukan kekuatan-kekuatan rohani, akal dan 

jasad dengan tidak mempercayai sebarang bentuk 

perbuatan kāhin tukang tilik yang mengkhabarkan 

perkara-perkara ajaib dan arrāfun yang 

mengkhabarkan perkara yang telah berlaku. 

iii. Tidak memisahkan antara agama dan siyāsah dan 

meletakkan peranan besar kepada Ahl al-Ḥill wa al-
cAqd. 

iv. Menolak ekstrimisme dan sikap ghuluw dengan 

pendekatan al-Wasaṭiyah dan al-Ictidāl. 

v. Menekankan kepentingan maslahah dan ‘urf selama 

mana tidak bercanggah dengan al-Qur’an, hadith, 

ijmak dan qiyas. 

vi. Pada perkara kesamaran dan tiada terang maksud 

tujuannya memadai mengatakan ‘wa Allah Aclam’.56 

 

 Pemikiran yang amat menonjol dan sering mendapat 

perhatian dalam kerangka al-Ashācirah ialah pendekatan al-

Wasaṭiyah dalam membahas permasalahan terpenting dalam 

aqidah yang menjadi perselisihan kumpulan-kumpulan 

Islam. Pendekatan al-Wasaṭiyah ini boleh disimpulkan 

kepada lapan perkara,57 iaitu: 

 

                                                           
 56Ismail Omar Abdul Aziz, Dasar-Dasar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 31-33. 

 57cAbd al-Muncim al-Ḥifnī, hlm. 8-9; Isḥāq bin cAqīl cAzūz al-

Makī, al-Firaq al-Islāmiyah, Dār Ibn Ḥazm, Bayrūt, 1995, hlm. 93-103. 
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i. Makrifat Allah Subhanahu Wata’ala adalah 

perkara Maclūm min al-Dīn bi al-Ḍarūrah dengan 

menggabungkan antara wahyu dan akal. 

ii. Kebaikan dan keburukan ditetapkan oleh syarak 

bukannya akal. 

iii. Perbuatan (afcāl) Allah Subhanahu Wata’ala 

adalah pertengahan iaitu al-Wasaṭiyah antara 

tasbīḥ dan tanzīh. 

iv. Sifat Allah Subhanahu Wata’ala berdiri dengan 

zatNya, tidak menyerupai (tasbīḥ) dengan 

sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang 

menyerupai (tasbīḥ) dengannya. 

v. Al-Qur’an adalah kalām Allah Subhanahu 

Wata’ala bukannya makhluk. 

vi. Hakikat iman boleh bertambah dan berkurang. 

vii. Pelaku dosa besar dari kalangan mukmin tidak 

akan kekal di neraka. 

viii. Perbuatan manusia adalah antara pilihan dan 

paksaan iaitu menggabungkan pemikiran antara 

al-Jabr dan al-Tafwīd.58 

 

 Pendekatan atau manhaj al-Wasaṭiyah ini jugalah 

yang menjadi pendirian ulama-ulama NBD apabila mewarisi 

peninggalan warisan ulama silam dalam merujuk sumber 

metodologi dan dasar-dasar pemikiran al-Ashācirah yang 

sampai ke NBD melalui mubaligh-mubaligh yang datang ke 

NBD dikepalai oleh bangsa Arab seperti Sultan Sharif Ali, 

Sharif Mu’faqih, Sheikh Adam dan Sharif Hud. Mereka 

datang membawa pemikiran al-Ashācirah dan 

menyebarkannya kepada anak-anak tempatan NBD. 

Pemahaman dan penyebaran dasar al-Ashā‘irah semakin 

menyerlah setelah pengajian Islam di NBD berjalan dengan 

bersistem dan penubuhan sekolah-sekolah ugama. Ini 

dipertingkat lagi dalam tahun 1950-an dengan penghantaran 

                                                           
 58Isḥāq bin cAqīl cAzūz al-Makī, 1995, hlm. 93-103. 
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anak-anak tempatan ke Sekolah Arab Al-Juned, Singapura 

dan Kolej Islam Malaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.59 

Peningkatan pengetahuan agama di kalangan anak-anak 

tempatan terus berkembang setelah Negara NBD 

mempunyai anak-anak tempatan berkelulusan dari 

Universiti al-Azhar al-Sharif, Mesir sejak tahun 1960-an. 

Bermula dari tahun 1960-an, boleh dikatakan institusi-

institusi berkaitan Islam di NBD sehingga kini telah 

dipelopori dan diterajui oleh lepasan siswazah-siswazah 

Universiti al-Azhar al-Sharīf. 

 Lepasan siswazah-siswazah Universiti al-Azhar al-

Sharif ini menjadi tulang belakang penerus agenda 

pemikiran al-Ashācirah sebagai teras yang mendasari sistem 

pemerintahan NBD. Mereka inilah tokoh-tokoh ugama dan 

ulama yang diumpamakan seperti pembesar raja pemegang 

amanah meneruskan perjalanan pentadbiran agama di NBD. 

Peranan dan permintaan terhadap ulama-ulama yang boleh 

mencerahkan pemikiran al-Ashācirah kepada masyarakat 

meningkat mengikut keperluan masa kini dan mendatang, 

mendorong kepimpinan negara merancang strategi agar 

NBD tidak akan ketandusan tokoh-tokoh dari kalangan 

anak-anak tempatan lepasan intitusi pendidikan universiti 

Islam sebagai generasi penerus agenda al-Ashācirah. Apatah 

lagi dalam undang-undang negara menyebutkan jika 

terdapat sebarang perkara ketiadaan peruntukan yang 

berkaitan dengan ugama Islam, maka dalam kondisi 

seumpama ini hendaklah cepat-cepat merujuk kepada pihak 

berkenaan agama yang hanya boleh memberikan pendapat 

                                                           
 59Penghantaran anak-anak tempatan keluar negeri bermula pada 

tahun 1950 iaitu ke Sekolah Arab al-Juned, Singapura dan ke Malaysia 

bermula pada tahun 1959 ke Kolej Islam Malaya, Selangor, tahun 1966 

ke Sekolah Arab Keluang, Johor dan Sekolah Arab Gunong Semanggol, 

Perak, dan tahun 1967 ke Madrasah Khairiah, Madrasah Sultan Ismail, 

Madrasah Sultan Zainal Abidin dan Madrasah Dungun, Terengganu, 

Madrasah Raja Perempuan Ta’iyyah dan Madrasah Izzuddin, Perak dan 

ke Madrasah an-Naim, Kelantan. Pamplet Majlis Ilmu 2013, Jabatan 

Penerangan, Brunei, 2013, hlm. 11. 
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dan qaul-qaul ulama berdasarkan fatwa-fatwa hukum syarak 

di negara ini. Permintaan semasa menghendaki ulama-ulama 

bukan sahaja pakar dalam bidang yang mereka sandang 

sama ada Hakim Syar’ie atau Kadi, pegawai-pegawai 

ugama, imam-imam masjid, pendidik, pentadbir atau 

pengurus hal ehwal ugama dan sebagainya, tetapi menjurus 

kepada integrasi tiga serangkai ajaran Islam iaitu aspek 

usuludin, syariah dan ehsan. Sesuatu yang nampak jelas, 

semenjak anak-anak tempatan NBD berupaya memperoleh 

kelulusan ijazah daripada universiti al-Azhar, Mesir maka 

acuan amalan beragama di NBD banyak dipengaruhi 

pemikiran ulama-ulama al-Azhar al-Sharif. Ini tidak 

mengherankan apabila institusi-intitusi berkaitan agama 

diterajui oleh lepasan siswazah Universiti al-Azhar al-

Sharīf. 

 

Kesimpulan 

Aliran al-Ashācirah perkembangan pemikirannya merentasi 

jangka masa yang panjang memberikan acuan aqidah yang 

cukup jitu sebagai pegangan amalan kehidupan beragama 

termasuk bagi keperluan masyarakat NBD yang melihat 

aliran ini serasi lagi bertepatan dengan kehendak syariah dan 

mutabaqah ( مطابقة  ) dengan al-Qur’an dan hadith. Para 

siswazah al-Azhar dan ugamawan penerus agenda 

keagamaan negara berperanan utama mempertahan dan 

memperhalusi seterusnya menyebarkan syiar-syiar agama 

berasaskan aliran ini bagi menangkis lain-lain pemikiran 

yang tidak selari dengan kepercayaan-kepercayaan aqidah 

al-Ashācirah sebagaimana dalam penulisan ini. Penjelasan 

dan penyebaran pemikiran al-Ashācirah penting dan wajar 

dipergiat dalam kalangan ahlinya agar lebih mudah difahami 

dalam bahasa ibunda untuk membezakannya dengan lain-

lain pemikiran. 
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ELEMENTS STRESSED IN ISLAM FOR A MORE 

EFFECTIVE AND INTERESTING USE OF 

LANGUAGE 

 

Azmin Yusof1 

 

 

Abstrak 

 
Sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini yang hidup bersendirian 

serta berasingan dari yang lain. Seseorang itu memerlukan teman atau 

sahabat untuk membantu aktiviti kehidupan hariannya. Manusia 

berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa sebagai 

bahasa perantaraan. Bahasa merupakan alat penting dalam sesebuah 

masyarakat. Imam Shāficī Radiyallahu ‘Anhu ada menegaskan: Seorang 

yang mengetahui bahasa satu-satu kaum yang lain menjadikan kaum itu 

akan berlembut tabiat atau baik perangai terhadapnya. Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi dakwah, beliau tidak 

terhenti sahaja kepada akhlak dan moral beliau yang dapat menarik 

perhatian orang bukan Islam kepada Islam, namun Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam menggunakan bahasa yang menarik dan berkesan juga. 

Islam sangat menggalakkan umatnya menggunakan bahasa yang menarik 

selain dari tidak menyakiti orang lain ia juga dapat mendekatkan 

hubungan antara sesama manusia, lebih-lebih lagi orang kafir pada masa 

itu sangat handal dari segi bahasa dan kesusasteraan Arab. Justeru, 

penggunaan bahasa yang menarik dan berkesan sangat penting dalam 

mendekatkan hubungan antara sesama manusia terutama dalam 

menyebarkan seruan Islam kepada yang bukan Islam. Penggunaan bahasa 

yang baik dan menarik akan menjadikan orang bukan Islam tertarik dan 

terpanggil untuk memeluk Islam. Kertas kerja ini akan membincangkan 

mengenai kepentingan bahasa dalam kehidupan manusia, di samping 

memberikan definisi kata kunci pada topik dan seterusnya membincang 

mengenai faktor-faktor yang digalakkan Islam untuk menjadikan bahasa 

itu lebih menarik, indah serta berkesan. Ini sangat penting dalam dakwah 

menyeru orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam sepertimana 

yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.  

 

Kata kunci: Stres; Islam; Bahasa; Dakwah. 
 

                                                 
 1Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah, Kolej 

Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Negara Brunei 

Darussalam. 
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Introduction 

Naturally, people who live in this world are inevitably 

connected to one other. They can neither live alone nor 

isolate themselves from others. In fact this gregarious 

nature of human society is reaffirmed by Prophet Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam. When he emphasized that worshippers 

who spend time together with others in a friendly way are 

far better and superior than those who shun human contact. 

He said: The worshipper who spends his time befriending 

others in a courteous manner is better than those who do 

not (al-Bukhārī). It is clear then the person who likes to 

socialize as well as mingle with other members of society is 

a prized asset, from an Islamic point of view. This stems 

from the realization that human beings are flawed in more 

ways than one and as such could not survive independently 

and alone from one another. To make it on this planet, 

people need each other’s help, they are interdependent. 

 In order to be able to interact meaningfully with the 

rest of society, people need, of course, to have a language 

that serves as the medium of communication that binds 

them together. Effective and creative use of the language 

will invariably help to capture the attention of the people 

and bring them closer to each other. Our Prophet 

Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam himself was a 

good example of this for he did not only use his upright 

morality and good deeds to win over the Quraisy or pagan 

tribes of the past but also made excellent use of language to 

help him in his dakwah mission, given the advantage, most 

of the people at that time were experts in the fields of 

languages and literature, especially poetry and Arabic 

literature. In short, it is imperative for us to be skillful and 

versatile in the use of the language if we aim to draw and 

sustain people’s attention and interest in Islamic teachings 

and values. And this need for communicative competence 

is strongly felt when we are interacting with non-muslims 

since the tactful use and interplay of language and its subtle 
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nuances would make or break the social exchange and 

dakwah intent; to make them convinced and happy or sadly 

confused and frustrated. 

 It is therefore an undeniable fact that language plays 

a crucial role in human society for purposes of achieving 

social integration, solidarity and cohesiveness. 

 

The Importance of Language  

There is no doubt that learning languages brings about a 

great deal of information and enriching experiences, 

especially in terms of benefits accrued from fostering 

positive social relationships with others. The advantages of 

learning languages are as follows: 

 

Making a Person’s Demeanour Gentle and Kind 

Learning or knowing a language of a certain tribe and 

nation may leave a positive mark on a person’s demeanor 

for the simple reason that every tribe consciously or 

otherwise will assert their might and superiority over 

others. For instance, during the time of Prophet Muḥammad 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam there were several powerful 

dominant tribes where each took great pride in extolling 

their ancestral lineage and the age-old customs of their 

forefathers. Therefore whenever their women or servants 

were killed by another tribe, they would retaliate and seek 

revenge by killing a man from the guilty party. This 

however is an unfortunate case of injustice and unfairness 

as a man’s life was taken in exchange for the death of a 

woman or servant. Why wasn’t a woman killed instead to 

avenge for the woman’s death? In view of this, Allah 

Subhanahu Wata’ala has commanded that the believer 

should mete out fair and just punishment when dealing with 

criminal matters such as murder. As stated in surah al-

Baqarah, verse 178 which means: O ye who believe! The 

law of equality is prescribed to you in cases of murder. The 

free for the free, the slave for the slave, the women for the 



AZMIN YUSOF 

34 
 

women. But if any remission is made by the brother of the 

slain, then grant any reasonable demand, and compensate 

him with handsome gratitude. This is a concession and a 

Mercy from your Lord. After this, whoever exceeds these 

limits shall be in grave penalty.2 

 However, the opposite is just as true. This very 

same group of proud, mighty and bloodthirsty tribesmen is 

also capable of bestowing infinite kindness, leniency, 

hospitality and empathy towards someone from outside 

their tribe if the outsider shows an ability and 

understanding in using their language to communicate with 

them. Such a person who speaks their language is held in 

high regard by the tribe and they will provide protection for 

both his personal safety and property. 

 This reality of things is further verified by one of 

the prophet’s companion who said: A person who knows 

the language of a particular tribe is capable of bringing 

about a more desirable and lenient behavior from that tribe 

towards him (Fatāwī al-Lujnah al-Dāi’mah, 

www.alifta.net).  

 By this it is clearly that learning of certain people’s 

language makes them soft and kindness as well as emphatic 

towards that learner. 

 

Knowing Only One’s Mother Tongue is Considered as 

Illiterate These Days 

Being illiterate denotes a person who can neither read nor 

write. Its Arabic equivalent of “Ummiyyu” was originally 

used during the time of Prophet Muḥammad Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam to refer to his inability to read and write. 

Allah Subhanahu Wata’ala in surah al-Acrāf verse 157 

said: Those who follow the Messenger, the unlettered 

prophet, whom they found mentioned in their own 

scriptures, in the Law and the Gospel, commanding them to 

                                                 
 2al-Qur’an, al-Baqarah 2:178. 



AZMIN YUSOF 

35 
 

carry out what is just and refrain from what is evil, he who 

allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits 

them from what is bad (impure) he releases them from their 

heavy burden and from the yokes that are upon them and 

for those who believe in him, honour him, help him and 

follow the light which is sent down with him, they are the 

ones who will prosper.3 

 These points illustrate the veracity of the fact that 

our prophet was an unlettered or illiterate person, sent by 

Allah Subhanahu Wata’ala to his people to preach Islam. 

 In our modern day context, however, being illiterate 

or unlettered has taken on a totally different meaning. An 

unlettered or illiterate person nowadays refers to someone 

who knows and is adept in his own language only, and not 

any other. That is to say he is unable to communicate in 

any other language apart from that of his own, his mother 

tongue. To this effect, King Hassan II of Morocco once 

said to his people at the nation’s anniversary celebrations: 

Really the level of unlettered people of today is different 

from what it was during the lifetime of Prophet Muhammad 

s.a.w. An unlettered or illiterate person in present day is a 

person who able to talk in in his mother tongue language 

only, and not any other (His Majesty King Hassan II, 

Speech delivered during Anniversary Day, Rabat, 

Morocco, 1992). 

 As stated above, a modern day man or woman who 

does not know another language is considered illiterate; 

hence knowing and learning another language is very 

important in today’s society. 

 

 

 

 

 

                                                 
 3al-Qur’an, al-Acrāf 7:157. 
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Element 

It means: A component or constituent part of a whole (New 

Webster’s Dictionary of the English Language 1979:499). 

Munjid al-Ṭullab on the other hand defined it to be a factor 

of something, such as factor of success etc. The Arabic 

term for it is “Awamil” (Munjid al-Ṭullab 2008:1021). 

 

Language  

It literally means system of sounds, words etc, used by 

humans to communicate thoughts and feeling (Oxford 

Learner’s Pocket Dictionary 1980:233). Kamus Dwi 

Bahasa defines language as Bahasa, Perkataan dan 

Penggunaanya (J.M. Hawkins 1991:229). 

 In addition, al-Jarjānī defines language as a tool 

used by people to help express and achieve their objectives 

(al-Jarjānī 2000:13). 

 In summary, language represents the system of 

sounds or words used by humans to communicate thoughts 

and feelings with one another in order to realize and 

actualize the needs and goals of society.  

 

Effective 

Literally it means producing the results that one wants 

(J.M. Hawkins 1991:225). Kamus Dwi Bahasa defines 

effectiveness as: Kesan, akibat, and kesudahan (J.M. 

Hawkins 1991:121). 

 La Rousse De Poche looks at effectiveness to mean 

“resultat d’une cause” (La Rousse De Poche 1979:165) 

which is the effect or outcome of a certain cause. 

 Al-Jarjānī, however, says that “Effective” as a word 

or phrase, carries three meanings, firstly: the result which is 

the outcome of a cause, secondly: proof and thirdly: section 

or distinct part of something. (al-Jarjānī 2000:13). 

 To sum up, “effective” literally refers to the 

outcome or result caused by something or someone whilst 

technically “effective” consists of three meanings and the 
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first meaning is accepted to be the most appropriate one, 

that is, a result or outcome arising from a cause. 

 

Elements Stressed in Islam for A More Effective and 

Interesting Use of Language 
There are several elements stressed in Islam for a more 

effective and interesting use of language. These elements 

when skillfully and tactfully used will help enhance the 

language and render it more effective and engaging to 

whom it is spoken to. Below are those elements: 

 

Clarity 

It is definitely much easier to understand a speech or 

written piece of work that makes use of clear and precise 

language to convey its message. In contrast, the use of 

vague or muddled language could lead to serious 

misunderstanding and even a breakdown in 

communications. 

 The Holy Prophet Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam. Whenever he addressed his people, his speech to 

them was always clear and attractive as well as using the 

language properly. All this had a profound emotional 

impact and influence on the hearts and minds of those who 

listened to him, particularly to the non-muslims who later 

embraced Islam as their faith. 

 Let’s take an example from our Prophet Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam when he said: When I begin the prayer I 

intend to make it long. But if I hear a boy crying I then 

shorten it because of his mother’s feelings (Muslim). 

 From the above hadith it is clear that the Prophet’s 

speech is gentle, well understood and received by the 

people as it conveyed the Prophet’s sympathy and deep 

compassion for others. 

 Moreover, the best proof of Islam to be taken 

seriously with regard to the importance of language is 

during the Ijab Qabul ceremony of a muslim wedding. At 
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this critical point of solemnizing the marriage, the 

bridegroom has to accept and utter the words (Qabul) of the 

marriage contract spoken by the Imam clearly and 

confidently, without stumbling over his words. This is to be 

done in the presence of two primary witnesses. 

 And this marriage contract will be considered null 

and void if the word of acceptance or consent of the groom 

or “Qabul” is not clearly heard or failed to be understood 

by the two witnesses.cc. 

 Understandably, clarity in language usage is crucial 

for accurate understanding and improved people persuasion 

at all levels of communication.  

 

Interesting 

Allah Subhanahu Wata’ala commands the people to always 

be truthful with their parents, to speak using interesting 

language with them, to avoid using the word “Op” to either 

of them. It is highly disrespectful and rude to treat them in 

such a manner as it could hurt their feelings, in view of the 

life sacrifices that they have made in raising us since we 

were small. 

 Allah Subhanahu Wata’ala prohibits a person from 

talking to his parents using harsh and impolite language 

and commands him to speak to both of them using 

interesting and attractive language. 

 This fact is stressed in surah al-Isrā’ verse 23 when 

Allah Subhanahu Wata’ala cautioned: Say not to them a 

word of contempt.4 

 Moreover, Muḥammad cAlī al-Ṣābūnī commented: 

Don’t say to your father and mother bad words which can 

rouse anger and trouble like the little word “Op” and don’t 

make them hear a word of contempt.5 

                                                 
 4al-Qur’an, al-Isrā’ 17:23. 

 5al-Ṣābūnī, 1997, Ṣafwat al-Tafāsīr, Vol. 2, Dār al-Ṣābūnī, al-

Qāhirah. 
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 The examples given above highlight the point that it 

is unacceptable to utter such words when interacting with 

our parents because they denote coarse and impolite 

behavior. But when we, on the other hand, use interesting 

and endearing language with our parents, it will awaken 

within them positive feelings of being loved, appreciated, 

happiness and contentment. 

 To cite an example, the Prophet Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam once said to his uncle Abū Ṭālib when his uncle 

forbade him from doing dakwah to the Quraish pagans, he 

responded6: Oh my uncle if they (pagan) were to place the 

sun on my right hand and the moon on my left hand in 

order to stop me from doing this task, I would not stop 

from doing so. 

 The above situation highlights beautifully the 

language used by Prophet Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam to establish his stand on the matter gently, 

without being disrespectful to his paternal uncle. It was not 

surprising therefore as a result of the gentleness inherent in 

the language used by the prophet that persuaded his uncle 

to not only allow him to carry on his mission but also 

provide protection for him for as long as he lived. 

 Another example of this element in prolific use is 

through the poems of Imru’ul Qais, the illustrious Arab 

poet of that time. Imru’ul Qais is said to have liberally used 

interesting language when penning his poems. 

 In short, the ability to make our language interesting 

in communication is very important to help bridge the 

social gap between us, to cement family togetherness and to 

spread the message of Islam through dakwah. 

 

 

 

                                                 
 6al-Mubārakfūrī, al-Raḥīk al-Makhtūm, Dār al-Wafā’ li al-

Ṭibācah, al-Qāhirah, 2002, p. 110. 
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Soft and Polite Language 

The best speech is that which employs soft language. Such 

use of polite language is capable of getting people over 

easily to our way of thinking because they are interested 

and attracted to it. We are all aware of how calming words 

have the capacity to soothe and tame angry hearts. An 

example of how the Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

made use of soft language to get his point across was when 

he said to the Quraish pagan tribes: “Oh Quraish tribe! 

Seek Allah’s protection from the fire, I couldn’t put you in 

trouble or get any benefit unless from Allah Subhanahu 

Wata’ala.7 

 Indeed the careful and skilful selection of words 

used by the Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wasallam was 

powerful enough to impact on the pagan Quraish and soften 

their hearts to convert to Islam. 

 To cite an example from the Qur’an on this point, 

Allah Subhanahu Wata’ala has said in surah Āli cImrān 

verse 159. Which mean: and by the Mercy of Allah, You 

dealt with them gently. And had You been Severe and 

harshhearted, they would have broken away from about 

you; so pass over (their faults), and ask (Allah's) 

Forgiveness for them; and consult them In the affairs. Then 

when You have taken a decision, put Your trust In Allah, 

Certainly, Allah loves those who put their trust (in Him).8 

 Allah Subhanahu Wata’ala also commanded his 

prophet Mūsā ‘Alaihissalam to lower his tone and speak 

politely with his enemy Pharaoh. The intention here was to 

warn and persuade the Pharaoh to repent and accept 

prophet Mūsā’s call for peace and convert to Islam 

someday. 

 The Holy Qur’an refers to this in surah Ṭāhā verse: 

43-44 where Allah Subhanahu Wata’ala has said which 

                                                 
 7al-Mubārakfūrī, 2002, p. 99. 

 8al-Qur’an, Āli cImrān 3:159. 
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means: Go both of you to Pharaoh for he has indeed 

transgressed all bounds. But speak to him mildly, 

perchance he may take warning or fear Allah.9 

 In accordance with the verse mentioned earlier 

Abdullah Yusuf Ali has underscored10: So far Pharaoh, in 

his inordinate vanity, had forgotten himself how small a 

creature he was before Allah Subhanahu Wata’ala. This 

was to be brought to his recollection, so that he might 

perhaps repent and believe or at least by deterring by fear 

from transgressing all bounds. Some men eschew wrong 

from sincere love of Allah and understanding if their 

fellow-men and some (of coarser minds) from the fear of 

consequences. Even the latter conduct may be a step to the 

former. 

 Evidently, soft language plays a vital role in making 

a good effect on the person we are speaking to. 

 

Sincerity of Intent of Language Use 

Actually, Allah Subhanahu Wata’ala prefers a servant who 

performs a deed or act out of the sincerity of his heart or 

known as “Ikhlas” to his Creator. Allah accepts all those 

who worship Him and promises to reward them with the 

best reward on the Day of Resurrection or in the Hereafter. 

This is because “Ikhlas” is an action that brings purity to 

someone’s heart. Moreover, the purity of the heart induces 

a person to get closer to Allah Subhanahu Wata’ala 

whereby Allah Subhanahu Wata’ala will shower His 

Rahmat and Barakat upon the sincere heart. Thus, with this 

Divine Gift and Blessing, a person can exercise power over 

his mind, his thinking faculty. As a result when he talks to 

someone, he would feel more charged, interested and 

vibrant. 

                                                 
 9al-Qur’an, Ṭāhā 20:43-44. 

 10Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur’an, 

Amana Corporation, Maryland, n.d., p. 772. 
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 One incident to illustrate this is when the Prophet 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam said to Rabic bin Kacb: Ask 

me anything you like. Rabic replied: I ask your company in 

Paradise. The Holy Prophet said: Or anything else besides 

it.  Rabic said: That is all what I require. Then the Prophet 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam said: Help me to achieve this 

for you by devoting yourself often in prostration.11 

 Subhanallah, through the tactful choice and power 

of words used by the Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, 

one can feel the depth of the Prophet’s kindness, sincerity 

and humility in the questions and answers given by him to 

Rabi’ bin Ka’b. to help him achieve his goal. Such is the 

power of words, the power of language when used 

effectively. 

 Moreover, the Holy Qur’an refers to Ikhlas in surah 

al-Bayyinah verse 5 which means: And they have been 

commanded no more than this: to worship Allah 

Subhanahu Wata’ala offering Him sincere devotion, being 

true (in faith), to establish regular prayer, to practice 

regular charity. And that is the religion, right and straight.12 

 What is clear from the verse above is that every 

good deed or ibadat that we do has to be performed with 

full sincerity to Allah Subhanahu Wata’ala. In Sha Allah, a 

person who talks in any language for that matter but with 

purity and sincerity emanating from his heart will cause 

those to whom he speaks to, to become touched and moved 

with his words and language. 

 

Benefits of Language 

The language that we use for communicating thoughts and 

ideas has to offer advantages or benefits to our listener or 

target audience. In other words, language cannot cause 

harm or ill-feelings and untoward effects upon others. It has 

                                                 
 11Hadith narrated by Muslim. 

 12al-Qur’an, al-Bayyinah 98:5. 
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to satisfy and entertain others in a positively beneficial 

way. For example the Prophet Muḥammad Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam when he prayed in a garment which had 

designs over it and this him distracted in prayer, so the  

Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wasallam said after completing 

his prayers to his Companions: Take this garment to Abū 

Jahm bin Ḥudhayfah and bring me a blanket from him, 

because its design have distracted me.13 

 This hadith discloses to us how sensitive the Holy 

Prophet was to the feelings of others and what care he took 

in not to offend Abū Jahm.  He did not wish to return the 

gift which was given to him by Abū Jahm straightaway, 

thinking that it might hurt his feelings. Instead he requested 

Abū Jahm to trade a blanket for him in its place. 

 About the benefits of language to people also, the 

Prophet Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam has said: 

The best person is he who always serve and give benefits to 

others. 

 So this hadith stresses on the issue that the best 

worshipper is the person who is always helpful to others 

even in term of language. 

 In addition to that the Prophet Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam also said: Who believes in God and the day of 

Judgement has to say only good things if not, observing 

silence is better for him. 

 As stated in the above hadith, the best speech is one 

which caters to the well-being and welfare of others or can 

deliver benefits and advantages and make the people happy 

and contented. The language which has these benefits and 

goodness, of course, can win over the people’s hearts and 

minds to the speaker. 

 Some of the advantages and benefits of language 

are as follows: 

 

                                                 
 13Hadith has been narrated by Muslim. 
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Maintaining cordial and lasting relationship with others 

Language can help maintain enduring relationships with 

one another. This was explained before by Imam al-Syafi’e 

who said that the person who knows the language of 

another tribe can encourage them to be gentle and 

sympathetic towards him. 

 In addition to this if we learn other people’s 

language and use it correctly, it will also generate benefits 

or advantages to those who listened to it as well as bringing 

them closer to each other. 

 Islam considers all muslims in this world to be of 

one brotherhood and as such they have to nurture and 

sustain that relationships at all times. They will have to 

avoid situations that sour good friendship; hence the need 

to engage in polite conversations, to steer clear of bad 

words or language that irks people and leads to social 

isolation. The Prophet Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam as mentioned earlier said that: Who believes in 

God and the Hereafter has to say good things, if not it is 

better to keep silent. 

 From the points above, it can be said that the 

Prophet prohibited those who believe in God and the Day 

of Judgment from badmouthing as well as using words or 

language which causes harm and trouble to others. 

 Indeed, the benefit of language is that it possesses 

the capacity to work wonders in patching up broken 

relationships as well as strengthening it over time.  

 

Avoiding Squabbling and Making False 

Accusations/Slander 

The benefits or advantages of language is that it can also be 

put to good use to negate the misery of squabbling and 

making of false accusations or slander with one another. 

 Islam is a religion which encourages a person to 

stay away from bickering and slandering among 

themselves. All Muslims are interrelated to one another and 
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spring from a single brotherhood. This fact is stressed by 

Allah s.w.t. in surah al-Ḥujurāt verse 10 which means: The 

believers are but a single brotherhood. So make peace and 

reconciliation between you to (contending) brothers. And 

fear Allah Subhanahu Wata’ala that ye may receive 

mercy.14 

 In another verse, the same fact is again highlighted 

by Allah Subhanahu Wata’ala meaning: O ye who believe, 

avoid suspicion as much as possible for suspicion in some 

cases in a sin and spy not each other nor speak ill of each 

other behind their backs. Would any of you like to eat the 

flesh of his dead brother?15 

 The Qur’anic verses quoted above, without any 

doubt, show that Islam strongly encourages its people to 

avoid using language negatively and indulge in squabbles 

and slander with each other because all Muslims are 

brothers and sisters. So it is in their best interests that they 

strive to stay calm, happy and fulfilled in their hearts and 

minds through a more interesting, skilful and effective use 

of language. 

 

Conclusion 

Language is a very important medium used by people to 

transmit and express their thoughts, ideas and feelings to 

other members of society. 

 The effectiveness of the language used when 

speaking to someone is measured in terms of its clarity to 

impart message and meaning, being understood, gentleness, 

sincerity in use, and the advantages or benefits it provides 

to others. 

 The effectiveness of the language, of course, can 

positively impact on the listener to be happy and satisfied 

as well as have a strong bearing on his mannerisms and ties 

                                                 
 14al-Qur’an, al-Ḥujurāt 49:10. 

 15al-Qur’an, al-Ḥujurāt 49:49. 
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of solidarity with others. Indeed, this could pave the way to 

reach out and preach Islam to the people out there 

especially to the non-muslims. Wassalam. 
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FAKTOR-FAKTOR KEILMUAN YANG 

MENYUMBANG KEPADA KETOKOHAN ULAMA 

FIQH MENURUT AL-GHAZĀLĪ 

 

Mohd Fauzi Hamat1 

 

 

Abstract 

 
Al-Ghazālī was a very familiar figure in the field of Islamic 

knowledge in general and Islamic thought. Its contribution to the 
Islamic world is very significant so that he was given the title of The 

Proof of Islam, a figure which argues to defend Islam from the attacks 
and challenges of various schools of thought that based on his 

opinion, contradict to the spirit of Islam itself. This article will 

present the view of the author on one aspect of his contribution in the 
field of Islamic thought in strengthening the scholarship of Islamic 

Jurists (including the scholars of Islamic Jurisprudence), especially 

in facing the challenges of Islamic thought in his time. Al-Ghazālī 

contribution in strengthening the scholarship of scholars of Fiqh and 

Usul al-Fiqh (Fuqaha and Uṣūliyyūn) will not be discussed 
separately because usually a prominent of fiqh (Faqīh), is also a 

prominent of Usul al-Fiqh (Uṣūlī).The author will also would relate 

his thought to current realities being faced by Muslims in Malaysia 
briefly. The paper concludes that the prominance of a fiqh scholar 

can only be strengthened if he is able to master the sciences of 
syariah and Arabic languages necessary to enable him to do ijtihad. 

He is also implements Islamic values of noble character, as 

emphasized in tasawwuf (Islamic Mysticism) and utilizes intellectual 
science that has been formulated by al-Ghazālī in the Science of 

Logic (Manṭiq). The Higher Education Provider (HEP) in Malaysia, 
but also in any country should introduce the study of Islamic 

mysticism and logic in Islamic Law of Education Curricula offered 

in their respective institutions. 
 

Keyword: Al-Ghazālī; Fiqh; Scholars. 

 
                                                           

 1Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 
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Pendahuluan 

Al-Ghazālī merupakan seorang tokoh yang tidak asing 

dalam bidang keilmuan dan pemikiran Islam. 

Sumbangannya kepada dunia Islam adalah cukup besar 

sehingga beliau diberikan gelaran Ḥujjat al-Islam, iaitu 

tokoh yang berhujah mempertahankan Islam dari serangan 

aliran-aliran pemikiran yang dilihatnya bertentangan dengan 

roh agama Islam itu sendiri. Makalah ini akan 

mengemukakan pandangan penulis tentang satu aspek 

sumbangannya yang tidak kurang pentingnya dalam bidang 

keilmuan Islam iaitu dalam mengukuhkan ketokohan ulama 

fiqh (termasuk juga ulama Usul Fiqh) khususnya di ketika 

umat Islam berdepan dengan cabaran-cabaran pemikiran 

Islam di zamannya. Sumbangan al-Ghazālī dalam 

memantapkan ketokohan ulama Fiqh dan Usul Fiqh tidak 

akan dibincangkan secara berasingan kerana lazimnya 

seorang tokoh ulama fiqh atau faqih, lazimnya juga seorang 

ulama Usul Fiqh. Kemudian penulis akan kaitkan pula 

pemikiran itu dengan realiti semasa yang sedang dihadapi 

oleh umat Islam di Malaysia secara ringkas.       

 

Kedudukan Fiqh dalam Tradisi Ilmu Islam Menurut al-

Ghazālī 

Pada zaman Imam Abū Ḥanīfah, istilah fiqh merujuk kepada 

pengetahuan jiwa tentang apa sepatutnya ia perolehi dan apa 

tanggugjawab yang perlu ia tunaikan (ma lahā wa mā 
calayhā). Pengertian ini membawa maksud bahawa 

perkataan fiqh adalah berkaitan dengan kefahaman terhadap 

semua disiplin ilmu yang boleh membawa kepada 

kesempurnaan jiwa, termasuk pengetahuan tentang ilmu 

aqidah, tasawuf dan lain-lain ilmu syariah. Definisi fiqh 

seperti ini adalah sesuai dengan zaman Abū Ḥanīfah yang 

mana ketika itu ilmu Fiqh masih belum terpisah dari ilmu-

ilmu syariah dan tidak sebagaimana yang dikenali kini 

sebagai ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syarak 

bersifat amali yang dikeluarkan daripada dalil-dalil syarak 
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secara terperinci.2 Cara untuk mengetahui dalil-dalil fiqh dan 

mengeluarkan hukum darinya serta hal ehwal berkaitan 

dengan mujtahid (termasuk sifat-sifat dan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk berijtihad) adalah menjadi intipati kajian 

Usul Fiqh3, manakala pengetahuan tentang hukum hakam 

yang terhasil dari proses pengeluaran hukum tersebut, sama 

ada ia wajib, haram, sunat, makruh dan harus adalah menjadi 

mauduk kajian ilmu Fiqh4. Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh 

dibincangkan dalam karya-karya besar seperti al-Risālah, 

al-Umm karangan al-Shāficī, al-Ḥāṣil karangan al-Armawī, 

al-Maḥṣūl, karangan Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-

Mustaṣfā min cIlm al-Uṣūl, karangan al-Ghazālī dan al-

Muctamad, karangan Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī dan lain-lain 

lagi. 

 Bidang fiqh merupakan antara cabang tradisi ilmu 

yang penting di samping disiplin ilmu-ilmu lain seperti ilmu 

kalam, tasawuf, tafsir, hadith dan sebagainya. Disiplin ilmu 

yang terfokus kepada perbincangan tentang hukum-hukum 

syarak yang telah tetap bagi laku perbuatan orang-orang 

yang ditaklifkan (al-Mukallafīn)5 ini menurut fuqaha adalah 

ilmu pertama yang wajib dipelajari oleh Muslim kerana 

dengannya seseorang boleh mengetahui perkara ibadat, halal 

dan haram, apa yang haram melibatkan urusan muamalat 

dan apa yang halal mengenainya. Lantaran itu, para fuqaha 

amat menitikberatkan ilmu ini kerana ia amat diperlukan 

oleh seseorang secara individu bagi memahami persoalan-
                                                           

 2al-Badakhshī, Sharḥ al-Badakhshī, Jil. 1, Dār al-Kutub al-
cIlmiyah, Bayrūt, 1984, hlm. 26.  

 3al-Badakhshī, 1984, hlm. 16-17; Ibn Khaldūn, Muqaddimah 

Ibn Khaldūn, Dār al-Jīl, Bayrūt, t.th., hlm. 482 & 494. al-Ghazālī 

merumuskan bahawa kajian Usul Fiqh tercakup dalam empat bahagian 

atau perkara seperti berikut: Hukum syarak, Dalil-Dalil Syarak, Kaedah 

Pengeluaran Hukum dan Sifat-Sifat Mujtahid. Lihat al-Ghazālī, al-

Mustaṣfā min cIlm al-Uṣūl, Taḥqīq Muḥammad Sulaymān al-Ashqar, Jil. 

1, Mu’assasah al-Risālah, Bayrūt, 1997, hlm. 39. 

 4Ibn Khaldūn, t.th., hlm. 483.      

 5al-Ghazālī, 1997, hlm. 35. 
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persoalan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

nadir yang berlaku dalam masyarakat.6 

 Dalam klasifikasi ilmu yang dikemukakannya, al-

Ghazālī memasukkan ilmu Fiqh sebagai sebahagian 

daripada ilmu-ilmu syariah (al-cUlūm al-Sharciyah). 

Menurutnya, ilmu-ilmu syariah boleh dibahagikannya 

kepada empat jenis: Usul (al-Qur’an, Sunnah Nabi, Ijmak 

Ummah, Athār Sahabat), Cabang (furuk), Mukadimah dan 

Pelengkap (mutammimat), di mana ilmu Fiqh adalah berada 

dalam jenis kedua, iaitu ilmu cabang syariah. Ilmu Cabang 

yang termasuk di dalamnya ilmu Fiqh diterangkannya 

sebagai ilmu yang membolehkan seseorang memahami 

dengan akalnya makna-makna yang terkandung dalam lafaz 

usul (misalnya makna keterangan al-Qur’an dan Sunnah), 

bukannya sekadar memahami keterangan lafaz zahir sahaja, 

di mana dengan memahami makna dalam bentuk seperti itu, 

kefahamannya tentang usul tersebut agak meluas kerana ia 

memahami lebih jauh lagi berbanding dengan makna zahir 

yang terkandung dalam lafaz yang terungkap (Fahima min 

al-Lafẓ al-Malfūẓ bihi Ghayrahu). Ilmu cabang ini terbahagi 

kepada dua; ilmu berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan 

ilmu berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Al-Ghazālī 

memasukkan ilmu Fiqh sebagai ilmu yang berada dalam 

kategori pertama tadi dan menamakan fuqaha sebagai ulama 

dunia.7 

 Dalam keterangannya, beliau menyatakan justifikasi 

kenapa beliau menamakan fuqaha sebagai ulama dunia dan 

ilmu Fiqh sebagai ilmu dunia. Ringkasan pandangannya 

ialah Allah Subhanahu Wata’ala menjadikan Adam 

‘Alaihissalam daripada tanah, dan menjadikan zuriat yang 

bersilsilah darinya agar mereka dapat hidup di dunia, 

kemudian mereka akan memasuki alam kubur, kemudian 

dibentangkan amalan mereka di padang mahsyar, kemudian 
                                                           

 6al-Ghazālī, t.th., Iḥyā’ al-cUlūm al-Dīn, Jil. 1, Dār Nahr al-Nīl, 

al-Qāhirah, hlm. 18. 

 7al-Ghazālī, t.th.,hlm. 20. 
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mereka dimasukkan sama ada ke dalam syurga atau neraka. 

Inilah permulaan dan pengakhiran hidup manusia, di mana 

dunia adalah tempat jatuh atau tempat tinggal mereka 

(Manāziluhum). Allah Subhanahu Wata’ala menjadikan 

dunia sebagai tempat untuk dimanfaatkan manusia bagi 

mengumpul bekalan untuk hari kembali mereka (al-Macād). 

Bekalan akan dapat dikumpulkan andaikata mereka 

melaksanakan keadilan semasa mereka berada di dunia, dan 

kalau keadilan dapat diimplementasikan di dunia, 

permusuhan akan tiada dan para fuqaha akan goyang kaki. 

Namun malangnya, dunia tidak dimanfaatkan manusia untuk 

mendapat bekalan akhirat, tetapi untuk memuaskan runtunan 

nafsu syahwat, lantaran itu berlaku permusuhan antara 

manusia. Kerana itu, pihak penguasa perlu mentadbir urusan 

mereka dengan cara yang terbaik dan memerlukan undang-

undang untuk mencapai maksud tersebut. Para fuqaha adalah 

orang yang pakar tentang undang-undang dan tahu kaedah 

atau jalan untuk menyelesaikan permusuhan manusia yang 

berhakimkan nafsu itu. Oleh itu, fuqaha adalah pengajar 

penguasa dan penasihat mereka tentang kaedah atau jalan 

untuk menguruskan rakyat jelata agar urusan kehidupan 

dunia berjalan dengan lancar dan sempurna. 

 al-Ghazālī memasukkan ilmu Fiqh sebagai ilmu 

dunia ketika bercakap tentang klasifikasi ilmu Dunia dan 

ilmu Akhirat. Namun demikian, al-Ghazālī tidak 

bermaksud bahawa ilmu Fiqh adalah setaraf dengan ilmu-

ilmu dunia seperti aritmetik, geometri, fizik dan sebagainya 

kerana keeratan hubungan disiplin tersebut dengan agama 

(al-Dīn) tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun, dan akhirat 

hanya boleh dicapai menerusi perantaraan dunia. Menurut 

huraiannya, dunia ialah tempat bercucuk tanam untuk 

bekalan akhirat dan urusan agama tidak akan sempurna 

tanpa diselesaikan urusan dunia.8 Manakala dalam kitab al-

Mustaṣfā pula, ketika bercakap tentang klasifikasi ilmu 
                                                           

 8al-Ghazālī, t.th.,hlm. 20.  
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Akal (cUlūm cAqliyah) dan ilmu Agama cUlūm Dīniyah), 

beliau memasukkan ilmu Fiqh dalam kategori ilmu agama di 

samping ilmu-ilmu lain seperti ilmu Kalam, ilmu Usul Fiqh, 

ilmu Hadith, ilmu Tafsir, ilmu Batin dan lain-lain.9 

 Ringkasnya kedudukan ilmu Fiqh dalam tradisi ilmu 

Islam adalah sebagai satu cabang ilmu syariah yang 

membicarakan persoalan hukum hakam berkaitan dengan 

kehidupan manusia di dunia semata-mata, khususnya yang 

melibatkan persoalan ibadat. Memang diakui al-Ghazālī 

bahawa para fuqaha turut membincangkan perkara-perkara 

akhirat seperti Islam, sembahyang, zakat, perkara-perkara 

halal dan haram, tetapi apa yang dibicarakan mereka tidak 

melangkau kepada perkara-perkara akhirat (Fa’idhā 

Tacammalta Muntahā Naẓarī al-Faqīh fīhā cAlimta annahu 

lā Yujāwiz Ḥudūd al-Dunyā ilā al-Akhīrah). Sebagai contoh, 

bila mereka memperkatakan tentang Islam, mereka hanya 

bercakap tentang perkara sah dan batal, syarat-syarat sah 

Islam berdasarkan ucapan lisan seseorang misalnya ucapan 

shahadah yang diucapkan, ia tidak melangkau persoalan hati 

kerana ia terkeluar dari skop bidang Fiqh, sebagaimana 

contoh hadith Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang 

menempelak sahabat yang membunuh seseorang yang 

mengucap shahadah dengan anggapan bahawa mereka takut 

kepada pedang yang bakal dihunuskannya. Sama juga 

halnya bila mereka bercakap tentang sembahyang, fuqaha 

hanya bercakap tentang sahnya sembahyang seseorang yang 

menunaikannya berdasarkan syarat-syarat sah sembahyang, 

walaupun ia hanya ingat kepada Tuhan ketika bertakbir 
                                                           

 9al-Ghazālī, 1997, hlm. 36. Klasifikasi seperti ini tidak jauh 

berbeza dengan klasifikasi ilmu yang dibuat oleh Ibn Khaldūn, cuma 

istilah yang digunakan sahaja sedikit berbeza, di mana Ibn Khaldūn turut 

mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu Tabii iaitu ilmu-ilmu Hikmah 

Kefalsafahan (cUlūm al-Ḥikmiyah al-Falsafiyah) dan ilmu-ilmu Naqli 

bersandarkan kepada letakan atau adunan syarak (al-cUlūm al-Naqliyah 

al-Waḍciyah). Ilmu-ilmu keagamaan, termasuk Fiqh dan Usul Fiqh 

termasuk dalam kategori kedua. Lihat Ibn Khaldūn, hlm. 482.      
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sahaja dan lalai sepanjang sembahyang tersebut kerana 

mengingatkan urusan hariannya di pasar. Para fuqaha tidak 

banyak memperkatakan kepentingan khusuk dan ikhlas 

dalam beribadat kerana ia termasuk dalam ruang cakupan 

ilmu tasawuf. 

 Bila dibicarakan tentang kedudukan ilmu-ilmu 

Islam, termasuk ilmu Fiqh menurut al-Ghazālī, suatu perkara 

yang perlu dinyatakan di sini ialah al-Ghazālī tidak 

mengabaikan unsur atau elemen akal dan wahyu (al-Samc) 

yang terkandung dalam sesuatu disiplin ilmu atau gabungan 

antara kedua-dua unsur tersebut dalam ilmu-ilmu yang 

tertentu. Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh adalah termasuk dalam 

jenis ilmu yang tergabung kedua-dua elemen tersebut dan 

kerana itulah ia dianggap sebagai semulia-mulia ilmu. 

Disiplin ini memanfaatkan kejernihan syarak dan kejilahan 

akal bagi mencari jalan yang lurus, ia tidak berbudibicara 

dengan akal semata-mata yang tidak boleh diterima syarak 

dan juga tidak terbina di atas paradigma taklid semata-mata 

yang tidak diperkukuhkan oleh sokongan akal.10 Fakta inilah 

sebenarnya yang meletakkan ilmu Fiqh dan Usul Fiqh 

sebagai ilmu yang istimewa dalam Islam dan menjadi asas 

kekuatan umat Islam bagi mendepani cabaran-cabaran 

semasa di sepanjang zaman. Keistimewaan inilah juga 

sebenarnya yang menarik minat ramai para ilmuwan untuk 

mempelajarinya dan penguasaan terhadapnya meletakkan 

mereka sebagai golongan yang dihormati kewibawaan 

ilmunya dan berjaya menarik pendokong yang ramai di 

belakang mereka. Merujuk kepada disiplin fiqh secara 

khusus, ia menjadi rujukan ulama bagi mengetahui hukum 

syarak bagi menilai segala kata-kata dan laku perbuatan 

manusia dan juga menjadi rujukan para kadi dan mufti dalam 

menetapkan sesuatu hukum.11 
                                                           

 10al-Ghazālī, 1997, hlm. 33. 

 11al-Zuḥaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jil. 1, Dār al-Fikr, 1987, 

Dimashq, hlm. 29. 
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 Al-Ghazālī banyak mengutarakan ideanya tentang 

kepentingan gabungan antara dua unsur akal dan wahyu ini 

dalam ilmu Fiqh dan Usul Fiqh. Ia juga banyak 

memperkatakan kepentingan menguasai ilmu-ilmu akal dan 

wahyu sebagai persediaan untuk menjadi ulama fiqh yang 

berwibawa, di mana pandangannya dihormati oleh ahli 

masyarakat. Beliau menekankan kepentingan ulama fiqh 

menguasai ilmu-ilmu bercorak kerohanian dan aqliyah agar 

pandangan yang dikemukakannya tepat dan sesuai dengan 

objektif syarak yang diturunkan untuk kebaikan manusia. 

Lantaran itulah mutakhir ini kita dapati dalam bidang Usul 

Fiqh misalnya, ada ulama yang tampil mengemukakan 

beberapa pandangan tentang kepentingan mengambil kira 

hujah-hujah akal berasaskan Maqāṣid al-Sharīcah dalam 

memahami teks-teks syarak, misalnya Imam al-Shāṭibī, al-

Zuḥaylī dan lain-lain lagi. 

 Berdasarkan huraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahawa walaupun al-Ghazālī mengiktiraf ilmu Fiqh sebagai 

ilmu syariah, namun beliau mendapati terdapat beberapa 

kelemahan yang ada pada ilmu Fiqh dan fuqaha yang perlu 

diperlengkapkan dengan ilmu-ilmu bercorak kerohanian. 

Makalah ini tidak akan membincangkan aspek ini kerana 

keterbatasan ruang, namun aspek penting yang akan 

ditekankan di sini apakah faktor yang boleh memantapkan 

ulama Fiqh dalam membantunya menguasai bidang fiqh 

dengan cara yang sebaiknya. Dalam ertian kata yang lain, 

apakah faktor yang membantu ulama fiqh memahami al-

Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Athār al-Ṣaḥābah dengan cara 

yang sebaik-baiknya, di mana apabila faktor itu dimilikinya, 

maka ketokohannya sebagai ulama akan menjadi mantap 

dan menyerlah.   
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Faktor-Faktor Keilmuan yang Menyumbang Ketokohan 

Ulama Fiqh Menurut al-Ghazālī 

Jika ketokohan seseorang ulama, termasuk ulama fiqh ingin 

dinilai berdasarkan faktor-faktor keilmuan yang dimilikinya, 

lazimnya penilaian dibuat berdasarkan penguasaan mereka 

terhadap ilmu-ilmu keagamaan dan kebahasaan yang telah 

berkembang dalam tradisi ilmu Islam sejak zaman 

berzaman, misalnya ilmu-ilmu tentang al-Qur’an, Sunnah 

dan ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa Arab. Pengetahuan 

tentang ilmu-ilmu ini adalah penting bagi seseorang ulama 

fiqh. Imam al-Shāficī misalnya amat menekankan 

kepentingan penguasaan ilmu bahasa Arab bagi 

membolehkan seseorang ilmuwan memahami al-Qur’an 

kerana kitab suci tersebut diturunkan dalam bahasa Arab di 

mana penguasaan tentang bahasanya yang luas (Ittisac 

Lisānihā) membolehkan seseorang memahami makna-

makna al-Qur’an seperti makna am yang zahir (al-cĀm al-

Zāhir), yang dimaksudkan makna am, makna am dan zahir, 

tetapi dimaksudkan makna yang khusus (al-Khās), dan 

makna am yang zahir, tetapi dimaksudkan makna bukan 

zahir berdasar laras bahasanya (al-Siyāq).12 

 Syarat umum ini lazimnya dimiliki oleh mereka dan 

penulis tidak akan cenderung membahaskan tentang syarat-

syarat ini kerana keterbatasan ruang perbincangan. Jika 

ditinjau sumbangan al-Ghazālī dalam memperkasa 

ketokohan ulama dalam bidang Fiqh pula, maka sudah tentu 

perbincangan mengenainya tidak memadai sekadar 

dimuatkan dalam satu makalah ilmiah. Ini kerana 

sumbangannya dalam aspek ini adalah cukup besar sekali. 

Selain daripada mengemukakan idea-idea yang selari 

dengan para ulama sebelumnya bagi memperlengkapkan 

infrastruktur keilmuan bagi seseorang faqih, beliau juga 

telah mengetengahkan pemikiran bernasnya yang tersendiri 

bagi maksud tersebut, khususnya menerusi daya usahanya 
                                                           

 12al-Shāficī, al-Risālah, Taḥqīq Muḥammad Shākir, Dār al-

Kutub al-cIlmiyah, Bayrūt, 1309H, hlm. 52. 
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memasukkan elemen-elemen kerohanian dalam ilmu Fiqh 

dan menyerapkan penggunaan mantiq dalam perbahasan 

Usul Fiqh. Tulisan ini hanya akan memberi tumpuan kepada 

dua aspek ini sahaja.    

 

Kepentingan Penguasaan Ilmu Kerohanian Bagi Ulama 

Fiqh 

Sebagaimana yang dinyatakan al-Ghazālī dalam Iḥyā’ 
cUlūm al-Dīn, kebanyakan ulama Fiqh apabila mereka 

memperkatakan mengenai persoalan-persoalan fiqh seperti 

sembahyang, zakat, haji dan sebagainya, mereka hanya 

menekankan kepentingan penunaian ibadat-ibadat tersebut 

berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan 

oleh syariat, namun mereka tidak memperkatakan 

kepentingan memperkaitkan penunaian ibadat tersebut 

dengan persoalan hati dan kerohanian yang amat ditekankan 

dalam disiplin tasawuf. Al-Ghazālī tampil dengan karya 

magnum opusnya tersebut dengan menekan kepentingan 

pelangkauan perbincangan fiqh kepada aspek-aspek yang 

melibatkan soal kerohanian dalam Islam walaupun mauduk 

perbincangan ilmu Fiqh hanya melibatkan perbuatan atau 

amalan yang dilakukan oleh mukallaf dari aspek pengisbatan 

hukum terhadapnya atau dari aspek peranan-peranan amali 

yang perlu dilakukan oleh mukallaf berdasarkan dalil-dalil 

syarak yang ditemuinya13.  Beliau banyak menekankan 

kepentingan menterjemahkan keislaman seseorang dengan 

menunaikan ibadat berlandaskan konsep ihsan yang 

ditekankan oleh ulama tasawuf agar sesuatu ibadat itu 

diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala. 

 Konsep Iḥsān sebenarnya berkait dengan persoalan 

akhlak dan moral yang merupakan cerminan keelokan rupa 

batin seseorang, diserlahkan menerusi penunaian perintah 

Allah Subhanahu Wata’ala yang menepati aturan syariat dan 

ditunaikan dalam bentuk keikhlasan dan kekhusyukan 
                                                           

 13al-Zuḥaylī, 1987, hlm. 29. 
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sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu 

Wata’ala yang dikurniakan kepadanya. Dalam ertian kata 

yang lain, aspek pemahaman tentang rahsia syariat di sebalik 

sesuatu ibadat yang diperintahkan perlu diberi penekanan. 

Ulama dari benua India, al-Dihlawī misalnya menyatakan 

bahawa ulama seperti al-Ghazālī, al-Khaṭṭābī, cIzz al-Dīn 
cAbd al-Salām dan yang seumpama mereka menyebut rahsia 

beberapa hukum hukum syariat.14 Al-Dihlawī banyak 

membincangkan aspek rahsia ini dalam kitabnya yang 

terkenal, Ḥujjat Allah al-Bālighah, misalnya rahsia 

sembahyang, zakat, puasa, haji, zikir, berdoa dan lain-lain 

lagi.15 Adalah diketahui bahawa semua pensyariatan Allah 

terhadap sesuatu dari sekecil-kecil perkara hingga ke 

sebesar-besar perkara mempunyai hikmahnya yang 

tersendiri, iaitu untuk membahagiakan manusia, sebahagian 

orang iaitu dalam kalangan yang berilmu  mengetahuinya, 

manakala sebahagian lagi dalam kalangan yang jahil tidak 

mengetahuinya.16 

 Penguasaan ilmu bercorak kerohanian juga penting 

bagi ulama Fiqh, khususnya yang bergelar mujtahid. Ini 

kerana seseorang mujtahid, selain dari perlu menguasai 

ilmu-ilmu syariah, bahasa dan lain-lain syarat, perlu juga 

memiliki sifat warak, bertaqwa dan ikhlas kepada Allah 

Subhanahu Wata’ala. Bagi mempastikan kegiatan ijtihad 

berjalan berdasarkan aturan yang telah digariskan oleh 

Islam, dan yang boleh menghasilkan input-input pemikiran 

yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah dan 

ijmak ulama yang diperakui, maka para ulama telah 

menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi kegiatan ijtihad 
                                                           

 14al-Dihlawī, Ḥujjat Allah al-Bālighah, Jil. 1, Dār al-Kutub al-
cIlmiyah, Bayrūt, 2001, hlm. 13. 

 15al-Dihlawī, 2001, hlm. 138-147. 

 16cAbd al-Qādir cAwdah, al-Islām bayna Jahl Abnā’ihi wa cAjz 
cUlamā’ihi, International Islamic Federation of Student Organizations, 

USA, t.th.; al-Qarḍāwī, al-Imān wa al-Ḥayāt, Mu’assasah al-Risālah, al-

Qāhirah, 1987, hlm. 33. 
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agar mujtahid itu sendiri diterima pandangan dan fatwa yang 

dikeluarkannya, dan layak digelar sebagai Ahl al-Ra’y wa 

al-Ijtihād atau Ahl al-Ḥall wa al-cAqd, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh ulama.17 

 al-Qarḍāwī menyenaraikan sekurang-kurangnya 

lapan syarat mujtahid yang disepakati ulama dan tiga syarat 

yang diperselisihkan dalam kitabnya bertajuk al-Ijtihād fī al-

Sharīcah al-Islāmiyah maca Naẓarāt Taḥlīliyah fī al-Ijtihād 

al-Mucāṣir. Syarat-syarat yang disepakati ialah ilmu tentang 

al-Qur’an, ilmu tentang Sunnah, ilmu tentang bahasa Arab, 

ilmu tentang perkara yang diijmakkan, ilmu tentang Usul 

Fiqh, ilmu tentang objektif-objektif syariah (Maqāṣid al-

Sharīcah), ilmu tentang hal ehwal manusia dan kehidupan 

dan pemilikan sifat adil dan takwa (al-cAdālah wa al-

Taqwā). Manakala syarat-syarat yang diperselisihkan ialah 

seperti ilmu tentang usuluddin, pengetahuan tentang ilmu 

mantiq dan pengetahuan tentang cabang-cabang syariah.18 

Syarat pengetahuan tentang al-Qur’an, iaitu mengetahui 

maknanya dari segi bahasa dan syarak (an Yacrif al-Shakhs 

Macānīhi Lughatan wa Sharcan), mengetahui Sunnah dari 

segi matan dan sanadnya dan mengetahui masalah-masalah 

yang telah diijmakkan (al-cIlm bi Masā’il al-Ijmāc) amat 

ditekankan oleh tokoh ulama semasa, al-Zuḥaylī.19 

Penguasaan tentang objektif-objektif syarak secara 

komprehensif (Maqāṣid al-Sharīcah calā Kamālihā) sehingga 

membolehkan seorang mujtahid mengistinbatkan hukum 

berdasarkan kefahaman tersebut pula, amat ditekankan oleh 

al-Shāṭibī kerana syariah diturunkan untuk memelihara 

maslahah manusia berasaskan tiga hierarki seperti berikut; 

al-Ḍarūriyāt, al- Ḥajiyyāt dan al-Taḥsīniyāt.20 
                                                           

 17al-Zuḥaylī, 1987, hlm. 495. 

 18al-Qarḍāwī, al-Ijtihād fī al-Sharīcah al-Islāmiyah, Dār al-

Qalam, Kuwayt, 1996, hlm. 17-56. 

 19al-Zuḥaylī, 1987, hlm. 496-497. 

 20al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīcah, Jil. 4, Dār al-

Macrifah, Bayrūt, 1994, hlm. 477-479. Kenyataan al-Shāṭibī di atas 
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 Menurut al-Zuḥaylī, penutupan pintu ijtihad selepas 

keempat Hijrah adalah berdasarkan Siyāsah Sharciyah bagi 

merawat penyakit ijtihad yang tidak kemas dan mantap 

disebabkan oleh perpecahan dunia Islam, munculnya ramai 

orang yang mendakwa sebagai ahli Ijtihad, pada hal mereka 

sedikitpun tidak layak untuk menduduki status tersebut. 

Ertinya pintu ijtihad ditutup untuk mengelakkan ianya tidak 

boleh dibolosi oleh orang-orang yang tidak layak untuk 

berijtihad. Boleh jadi sesetengah mereka mempunyai niat 

untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara 

meruntuhkan binaan perundangan dan pemikirannya. 

Keputusan untuk menutup pintu ijtihad adalah untuk 

menjaga khazanah fiqh yang begitu subur, dilahirkan oleh 

para ulama fiqh yang berwibawa, warak, bertaqwa, ikhlas 

dan mempunyai sifat cemburu terhadap hukum-hukum 

syariat.21 

 Di Malaysia, suara-suara yang memperkatakan 

kepentingan pembukaan semula pintu ijtihad sudah lama 

kedengaran, yang disuarakan menerusi forum-forum seperti 

seminar dan sebagainya. Akademi Pengajian Islam, 

Universiti Malaya misalnya mengutarakan idea tentang Fiqh 

Malaysia yang antaranya mengetengahkan idea tentang 

kepentingan pengambilkiraan faktor adat dan budaya 

tempatan dalam penentuan hukum-hukum fiqh semasa, 

khususnya dalam menangani isu-isu perbankan Islam dan 

bentuk-bentuk instrumen muamalat semasa yang 

berdasarkan sistem konvensional. Namun demikian, tidak 

ramai yang tampil mengemukakan pandangan tentang 
                                                           

membawa maksud bahawa pemahaman tentang objektif syariah adalah 

sesuatu yang fundamental, manakala penggunaan kaedah deduktif 

adalah dianggap sebagai instrumen  bagi mencapai pemahaman tentang 

objektif tersebut. Lihat Mohammad Hashim Kamali, Principles of 

Islamic Jurisprudence, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1989, hlm. 

476. 

 21al-Zuḥaylī, Ijtihad Baru Fiqh: Titik Tolak dan Aliran-

Alirannya, Terj. Basri Ibrahim, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 

2003, hlm. 9. 
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kepentingan penguasaan ilmu bercorak kerohanian bagi 

seseorang ulama fiqh atau mahasiswa di fakulti-fakulti 

pengajian syariah yang bakal menjadi mujtahid di masa 

depan, sedangkan penghayatan terhadap ilmu-ilmu sebegini 

yang boleh membentuk sahsiah diri boleh memantapkan 

kewibawaannya sebagai ulama fiqh. Ia bukan menjadi 

ilmuwan yang hanya bersandarkan kepada kemampuan 

intelektualnya sahaja bagi mengeluarkan pandangan-

pandangan hukum, tetapi bergantung kepada ilham daripada 

Allah Subhanahu Wata’ala yang dilimpahkan kepada para 

hamba yang mendekatinya secara amali. Ilmuwan sebegini 

dibimbangi mudah dipengaruhi pemikirannya oleh runtunan 

hawa nafsunya yang gagal dilunakkan menerusi pendekatan 

bercorak kerohanian, termasuk menerusi penghayatan 

kehidupan bercorak kesufian. Pendokong aliran Islam 

Liberal yang mencanangkan kepentingan umat Islam Islam 

menolak ijtihad para ulama Islam, termasuk yang menyentuh 

perkara ijmak menerusi pendekatan hermeneutik dan 

dekonstruktif juga nampaknya tidak berminat untuk 

memperhitungkan kepentingan penguasaan ilmu-ilmu 

bercorak kerohanian ini sebagai syarat penting bagi 

mujtahid. Akhirnya muncul dalam masyarakat Islam para 

“mujtahid jadian” yang tampil dengan aneka pandangan 

yang menimbulkan banyak kekeliruan kepada masyarakat 

Islam di seluruh dunia kerana dipacu oleh matlamat-

matlamat bersifat keduniaan. 

 Pada pengamatan penulis, orientasi pengajian 

syariah di Malaysia, khususnya di IPTA sebenarnya 

menterjemahkan pemikiran Fiqh al-Shāficī yang kurang 

menititberatkan unsur kerohanian yang sepatutnya 

diadunkan dengan baik dalam kurikulum pengajian tersebut. 

Kalau pun warisan Fiqh al-Shāficī tidak banyak menyentuh 

tentang unsur kerohanian ini, para pemimpin fakulti 

sepatutnya mempertimbangkan untuk memasukkan subjek-

subjek bercorak kerohanian yang perlu dipelajari oleh para 

mahasiswa. Sebenarnya seruan untuk membuka semula 
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pintu ijtihad tidak bermakna apa-apa sekiranya insfastruktur 

keilmuan, khususnya institusi-institusi pengajian yang 

menawarkan pengajian syariah  tidak dimantapkan, 

khususnya dengan memasukkan subjek pengajian bercorak 

kerohanian dalam silibus pengajiannya. Langkah Universiti 

Sains Islam Malaysia (USIM) yang mewajibkan pelajar 

semua program pengijazahan mengambil subjek Akhlak dan 

Tasawuf bagi seluruh program pengijazahannya adalah 

wajar dan patut ditiru oleh IPTA yang lain. Selain dari 

langkah memasukkan beberapa subjek berkaitan akhlak dan 

tasawuf dalam kurikulum pengajian syariah di universiti, 

program-program pembinaan sahsiah juga perlu dianjurkan, 

khususnya oleh persatuan-persatuan pelajar agar ia boleh 

memberi sokongan kepada kursus-kursus pengajian tasawuf 

dan akhlak yang ditawarkan oleh fakulti atau jabatan yang 

menawarkan pengajian syariah. 

 Rasional idea ini dilontarkan ialah untuk 

mempastikan seseorang graduan yang bakal menjadi ulama 

fiqh mempunyai kemantapan dari segi sahsiah yang dikenali 

dalam disiplin pengajian Islam sebagai al-cAdālah. 

Seseorang mujtahid, selain dari diperlukan menguasai ilmu-

ilmu agama, bahasa dan lain-lain, juga diperlukan memiliki 

sifat atau ciri al-cAdālah ini. Mereka perlu terdiri daripada 

individu yang bertaqwa, warak dengan menjauhi dosa besar 

dan tidak mengekali dosa kecil. Ciri dan sifat ini juga 

diperlukan sebagai syarat untuk meriwayatkan hadis atau 

menjadi saksi dalam mahkamah. Syarat ini bermaksud 

bahawa seseorang itu perlu bersikap konsisten menghayati 

ajaran agama dalam perjalanan perjalanan hidup (Istiqāmat 

al-Sīrah fī al-Dīn) iaitu dengan sentiasa bertaqwa kepada 

Allah Subhanahu Wata’ala dan menjaga maruahnya. Ia 

bukan senang untuk dipenuhi oleh seseorang, hatta 

dikatakan bahawa untuk memenuhi syarat ini, seseorang 

perlu mengelakkan diri dari melakukan sebahagian dari 

perkara harus yang boleh menjejaskan maruahnya seperti 

makan di jalanan (al-Aql fī al-Ṭarīq), kencing di lorong-
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lorong jalanan (al-Bawl fī al-Shāric), suka bergaul dengan 

orang orang yang hina dan rendah akhlak (Ṣuḥbat al-Arāzil) 

serta suka bergurau secara berlebih lebihan (al-Ifrāṭ fī al-

Mazāḥ)22. Sebenarnya amalan-amalan yang boleh 

menjatuhkan maruah ini dalam konteks zaman kini adalah 

banyak dan tidak terhad kepada contoh-contoh yang 

disenaraikan al-Ghazālī di atas sahaja, misalnya amalan suka 

ponteng kerja atau ponteng kuliah kerana mengutamakan 

kerja peribadi yang boleh mendatangkan pulangan 

kewangan, membodek orang besar tak tentu hala, menciplak 

hasil kerja orang lain dan sebagainya.   

 

Kepentingan Penguasaan Ilmu Mantiq Bagi Ulama Fiqh 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, mauduk 

perbincangan ilmu Fiqh adalah tentang hukum hukum yang 

berkaitan perbuatan orang-orang yang ditaklifkan dan 

pengetahuan tentang kedudukan hukum hukum tersebut 

dicapai setelah para mujtahid berjaya mengeluarkannya 

daripada penelitian terhadap dalil-dalil syarak. Ini bermakna 

isu pendalilan (Istidlāl) atau al-Naẓar yang dikaitkan dengan 

kaedah pendalilan atau penelitian ilmiah bagi mengeluarkan 

hukum dari dalil amat perlu diberi perhatian berat oleh 

seseorang ulama Fiqh. Oleh itu, keupayaan seseorang ulama 

Fiqh, khususnya mujtahid bagi mengeluarkan hukum-

hukum Fiqh adalah terletak kepada sejauh mana ia mampu 

menguasai ilmu-ilmu sokongan dan memiliki sifat-sifat 

khusus yang dapat membantunya mengeluarkan hukum dari 

dalil-dalil syarak. Al-Badakhshī, sebagaimana ulama lain 

turut menekankan kepentingan seseorang mujtahid 

menguasai pengetahuan tentang bahasa Arab dan bahagian-

bahagiannya (Macrifat al-Lughah wa Aqsāmihā) seperti 

perkataan yang menunjukkan perintah (amr), larangan 

(naḥy), umum (cām), khusus (khāṣ), kabur dan umum 

maksudnya (mujmal), perkataan dijelas  maksudnya 
                                                           

 22al-Ghazālī, 1997, hlm. 294.   
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(mubayyan), yang menasakhkan (nāsikh) dan yang 

dimansukh (mansūkh).23 

 Selain daripada pengetahuan tentang bahasa, 

pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-

ilmu akal juga diperlukan. Ilmu ini dirumuskan oleh al-

Ghazālī dalam suatu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu 

mantiq. Al-Ghazālī dikatakan tokoh besar pemikir Islam 

yang amat percaya bahawa mantiq amat berfaedah dalam 

bidang kajian fiqh dan beliau juga dikatakan tokoh yang 

banyak mengaplikasi prinsip-prinsip Qiyas Mantiq yang 

umum dalam perkara-perkara fiqh (Taṭbīq Mabādi’ al-Qiyās 

al-Manṭiqī al-cĀmmah calā Umūr al-Fiqh), sebagaimana 

yang terserlah menerusi dua karyanya al-Mustaṣfā dan 

Shifā’ al-Ghalīl.24 

 Beliau berjaya membawa satu anjakan paradigma 

dalam aspek ini dengan mengetengahkan ideanya yang 

besar, khususnya memanfaatkan tradisi keilmuan falsafah 

iaitu mantiq yang mana kehadirannya ke dunia Islam tidak 

disenangi oleh sebilangan ulama, khususnya fuqaha pada 

zaman sebelumnya. Elemen ini sebenarnya memberi 

sumbangan yang besar dalam memantapkan kajian fiqh di 

persada keilmuan Islam. Al-Ghazālī mempertegaskan 

kepentingan seorang ulama fiqh menguasai ilmu Mantiq 

kerana mantiq adalah  mukadimah bagi segala ilmu, 

khususnya ilmu-ilmu yang bersifat teoretikal seperti Usul 

Fiqh25. al-Ghazālī menekankan kesesuaian kaedah mantiq 

untuk digunakan dalam semua lapangan ilmu bersifat 

teoretikal, sama ada ilmu yang berkaitan dengan keagamaan 

ataupun keduniaan. Pandangannya yang cukup kontroversial 

tentang isu ini dimuatkan dalam mukadimah kitab Usul 

Fiqhnya yang terkenal iaitu al-Mustaṣfā min cIlm al-Uṣūl. 
                                                           

 23al-Badakhshī, hlm. 217.  

 24Muḥammad Mahrān, al-Manṭiq wa al-Mawāzīn al-

Qur’āniyah: Qirā’ah li Kitāb al-Qisṭās al-Mustaqīm li al-Ghazālī, 

International Institute of Islamic Thought, Cairo, 1996, hlm. 13. 

 25al-Ghazālī, 1997, hlm. 45. 
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Beliau menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengetahui 

tentang mantiq, maka ilmunya tidak boleh dipercayai.26 

 Sebenarnya pandangan al-Ghazālī yang 

dibentangkannya dalam al-Mustaṣfā ini bukan merupakan 

satu idea barunya dalam menanggapi isu kedudukan mantiq 

dalam bidang ilmu agama. Ia hanya memperkukuhkan lagi 

pandangannya yang sama berhubung dengan perkara itu, 

sebagaimana yang dibentangkannya dalam Micyār al-cIlm. 

Dalam karya tersebut, al-Ghazālī menyatakan bahawa 

kaedah mantiq adalah amat bermanfaat untuk semua ilmu 

bersifat teoretikal, sama ada ilmu-ilmu akal atau ilmu al-

Fiqh. Menurutnya lagi proses pendalilan yang dikenali 

sebagai al-Naẓar dalam bidang ilmu akal adalah tidak 

berbeza dengan proses yang sama dalam bidang cIlm al-

Fiqh, sama ada dari segi kaedah susunan atau dari segi 

syaratnya. Maksud al-Naẓar di sini adalah proses pendalilan 

yang bergerak dari premis tertentu bagi mengeluarkan 

sesuatu konklusi. Seandainya mukadimah yang digunakan 

dalam argumen tersebut diambil dari data-data yang 

dianggap benar berasaskan pandangan yang terkenal, maka 

ia disebut sebagai Qiyas (Qiyas Khiṭābī), sebaliknya 

sekiranya mukadimah tersebut di ambil dari data-data yang 

terkandung di dalamnya kebenaran mutlak sehingga dapat 

dikeluarkan dari mukadimah tersebut satu konklusi yang 

bertaraf cIlm al-Yaqīn, maka al-Naẓar tersebut disebut 

sebagai al-Burhān. Metode al-Burhān adalah metode yang 

lazimnya digunakan dalam bidang teologi dan falsafah. 

Perbezaan yang berlaku hanyalah daripada sudut 
                                                           

 26al-Ghazālī, 1997, hlm. 45. Ibn Taymiyah dan al-Suyūṭī adalah 

antara tokoh ulama yang lantang mengkritik al-Ghazālī atas isu ini 

berdasarkan tafsiran mereka yang tersendiri menerusi karya-karya 

seperti kitab al-Radd calā al-Manṭiqiyin dan Naqd al-Manṭiq yang ditulis 

oleh Ibn Taymiyah dan kitab Ṣawn al-Manṭiq wa al-Kalām can Fannī al-

Manṭiq wa al-Kalām yang ditulis oleh al-Suyūṭī. Lihat Mohd Fauzi 

Hamat, Pengaruh Mantiq Terhadap Pemikiran Islam, Disertasi Sarjana, 

Universiti Malaya, 1996, hlm. 226-237 dan 240-242.    
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pengambilan mukadimahnya sahaja.27 Ini kerana al-Naẓar 

yang digunakan dalam bidang Fiqh boleh terdiri dari 

proposisi al-Mashhūrah28, al-Maqbūlah (pendapat yang 
                                                           

 27al-Ghazālī, Micyār al-cIlm fī al-Manṭiq, Dār al-Kutub al-
cIlmiyah, Bayrūt, 1990, hlm. 184. Ini bermakna bahawa jikalau 

mukadimahnya diambil daripada prinsip-prinsip ilmu yang tulen 

(pengetahuan bersifat pasti), kesimpulannya disebut sebagai analytic. 

Jikalau ia berasaskan pandangan seseorang (opinion), iaitu yang diterima 

asas kebenarannya, kesimpulannya disebut sebagai dialectical. 

Manakala sekiranya mukadimah tersebut berasaskan kata-kata seseorang 

semata-mata (simply words/purely verbal), iaitu tanpa ada asas yang kuat 

untuk diterima, maka kesimpulannya dinamakan sebagai sophistic. Lihat 

R. S. Brumbaugh,  The Philosophers of Greece, Albany State University 

of New York Press, New York, 1981, hlm. 187; Syamsuddin Arif, 

Intuition and Its Role in Ibn Sina’s Epistemology, al-Shajarah 5(1), 

2000, hlm. 101. Al-Ghazālī telah membincangkan tentang bahan-bahan 

asas berupa data-data penting yang sesuai untuk dijadikan premis bagi 

Qiyas atau al-Burhān, di mana konklusi yang dikeluarkan oleh sesuatu 

argumen adalah bertaraf cIlm al-Yaqīn. Data-data yang dimaksudkan 

ialah aksiom (al-Awwaliyah), data-data diperolehi menerusi deria batin 

(al-Mushāhadah al-Bāṭinah), data-data sensori (al-Mahsūsah al-

Ẓāhirah), data-data empirikal (al-Tajrībiyah) dan data-data yang 

diperolehi menerusi pelaporan secara mutawatir (al-Mutawātirah). Lihat, 

al-Ghazālī, 1997, hlm. 94-97; Mohd Fauzi Hamat, Ketokohan al-Ghazālī 

dalam Bidang Mantiq: Suatu Analisis Terhadap Muqaddimah al-Kitab 

dalam Kitab al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, Tesis Ph.D, Universiti 

Malaya, 2001, hlm. 455-468. Dalam karyanya yang lain iaitu kitab al-

Iqtisad, beliau memperkenalkan istilah-istilah lain seperti data-data tulen 

akal (al-cAql al-Mahd) dan data-data yang didengar daripada al-Shāric 

(al-Samciyah). Lihat al-Ghazālī, al-Iqtiṣād fī al-Ictiqād, Taḥqīq 

Muḥammad Muṣṭafā, Maktabah al-Jundī, al-Qāhirah, t.th., hlm. 132-

134.  

 28Maksud al-Mashhūrah ialah pernyataan masyhur 

kebenarannya dalam masyarakat dan direstui secara kolektif oleh 

anggota masyarakat, atau diperakui oleh sebahagian besar dari mereka 

atau diiktiraf oleh orang-orang terkemuka dalam kalangan mereka yang 

tidak disanggah oleh jumhur masyarakat. Ibn Sīnā menamakan 

pernyataan ini sebagai al-Dhāciyah. Lihat Ibn Sīnā, al-Najāt, Taḥqīq 

Mājid Fakhrī, Dār al-Afāq al-Jadīdah, Bayrūt, 1985, hlm. 23. 
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boleh diterima sebagai benar) dan al-Maẓnūnah (perkara 

yang kemungkinan benar).29 

 Dalam bidang kajian mantiq dan juga falsafah, 

terdapat perbezaan pandangan di kalangan ahli falsafah 

dalam menentukan kedudukan mantiq, sama ada ia alat bagi 

falsafah atau sebahagian dari falsafah itu sendiri30. Majoriti 

ahli falsafah berpendapat bahawa mantiq adalah alat bagi 

falsafah dan berdasarkan apa yang dicatatkan oleh al-

Ghazālī di dalam al-Mustaṣfā, ternyata al-Ghazālī lebih 

cenderung kepada pandangan mereka. Beliau melihat 

mantiq sebagai suatu metodologi, suatu alat dan mukadimah 
                                                           

 29al-Ghazālī, 1990, hlm. 184. Perbezaan asas pengambilan 

mukadimah ini mencirikan jenis al-Naẓar itu sendiri. Inilah 

keistimewaan yang ada pada seni silogistik yang diwarisi daripada tokoh 

pemikir Greek. Pendalilan yang berdasarkan mukadimah al-Mashhūrah 

disebut sebagai Qiyas Khiṭābī, sementara pendalilan yang berdasarkan 

mukadimah al-Maqbūlah atau al-Musallamah disebut sebagai Qiyas al-

Jadālī. Lihat Ibn Taymiyah, Kitāb al-Radd calā al-Mantiqiyīn, al-

Matbacah al-Qayyimah, Bombay, 1949, hlm. 5, Brumbaugh, 1981, hlm. 

187. 

 30Perbahasan dan perdebatan tentang hal ini bermula sejak 

zaman ahli falsafah Klasik dan berlanjutan sehingga zaman Ibn Sīnā. 

Aliran falsafah Platonist (al-Aflāṭuniyūn) menganggap mantiq sebagai 

satu cabang falsafah dan dalam masa yang sama ianya adalah juga ‘alat’ 

kepada falsafah. Manakala aliran Peripatetics (al-Masyāciyūn) 

berpendapat bahawa mantiq adalah alat kepada falsafah, sementara 

golongan Stoics menganggap mantiq sebagai satu bahagian atau cabang 

daripada ilmu falsafah. Lihat Ibn Sīnā, al-Ishārāt wa al-Tanbīhāt, Jil. 1, 

Taḥqīq Sulaymān Dunyā, Dār al-Macārif, al-Qāhirah, 1971, hlm. 117; 

Ibn Sina, Remarks and Admonitions: Part One: Logic, Terj. Shams 

Constantine Inati, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 

1984, hlm. 9-10; J. Barnes, Logic and Language, Dlm. K. Algra et. al, 

The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Ed. 1, Cambridge 

University Press, London, 1999, hlm. 67. Kneale berpendapat, 

perdebatan ini hanyalah sekadar pertelagahan daripada sudut kata-kata 

sahaja (a quarrel about words) dan masing-masing pihak yang 

bercanggahan pendapat tersebut bersetuju bahawa mantiq sepatutnya 

menjadi ilmu pertama yang perlu dipelajari oleh seseorang ahli falsafah. 

Lihat W. Kneale & M. Kneale, The Development of Logic, Cet. 7,  

Redwood Burn Limited Trowbridge, London, 1978, hlm. 737. 
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bagi ilmu. Pandangan ini adalah selaras dengan pandangan  

Aristotle31 yang bertanggungjawab menyusun kaedah 

mantiq sehingga beliau digelar sebagai guru pertama dalam 

bidang tersebut.32 Dalam susunan ilmu falsafah, beliau 

meletakkan mantiq sebagai kepala atau pengantar kepada 

semua kajian falsafah yang sekaligus membayangkan 

kepentingannya dalam tradisi ilmu.33 Penterjemahan mantiq 

ke dalam bahasa Arab juga sebenarnya didorong oleh 

pengiktirafan yang diberikan oleh umat Islam terhadap 

mantiq atas sifatnya sebagai suatu manhaj pemikiran dan alat 

bagi mencapai ilmu pengetahuan34. 

 Apa yang dinyatakan oleh al-Ghazālī dalam al-

Mustaṣfā berhubung dengan kedudukan mantiq adalah juga 

merupakan pandangan yang paling mashyur dalam kalangan 

tokoh-tokoh besar mantiq seperti al-Farābī, Ibn Sīnā, Abū al-

Barakāt al-Baghdādī, Ibn Rushd  dan lain-lain lagi. Al-

Farābī, misalnya  mengibaratkan kaedah-kaedah mantiq 

yang digunakan sebagai alat untuk menguji kebenaran 

sesuatu maakulat menyebut bahawa, tanpa bantuan dan 

panduan kaedah-kaedah tersebut terkadang manusia 
                                                           

 31Dalam susunan ilmu yang dibuat oleh Aristotle, beliau tidak 

menganggap mantiq sebagai satu cabang ilmu dari falsafah, malah 

melihatnya sebagai  “organon” (iaitu organ)  atau “alat” bagi pemikiran 

yang betul. Lihat B. Jancar, The Philosophy of Aristotle, Simon and 

Schuster Inc., New York, 1966, hlm. 29. 

 32Ibn Khaldūn, hlm. 542; Ibn Taymiyah, 1949, hlm. 5. Setelah 

disiplin mantiq berjaya disusun oleh Aristotle ia muncul sebagai ilmu 

yang tersendiri, di mana status mantiq yang sebelumnya masih 

bercampur aduk dengan pelbagai ilmu telah dapat diasingkan. Lihat 

Abdul Rahman Abdullah, Falsafah & Kaedah Pemikiran, Utusan 

Publications & Distributions Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2001, hlm. 18. 

 33Zainal Abidin Baqir, The Problem of Definition in Islamic 

Logic, International Institute of Islamic Thought, Kuala Lumpur, 1998, 

hlm. 1. Berasaskan kenyataan ini, terdapat sarjana yang mengungkapkan 

mantiq sebagai “Instrumental Knowledge” atau “Ilmu Alat” yang 

menggunakan bahasa untuk membuktikan sesuatu perkara. Lihat 

Brumbaugh, 1981, hlm. 187. 

 34Muḥammad Mahrān, 1996, hlm. 7. 
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terkhilaf dalam berfikir dan kadangkala juga gagal 

mengetahui “hakikat” sesuatu, ia laksana alat-alat yang 

digunakan untuk menimbang dan mengukur benda-benda 

berjisim.35 

 Ibn Sīnā juga turut mempunyai pendirian yang sama. 

Menurutnya, mantiq adalah pengantar yang daruri bagi 

falsafah khususnya untuk kalangan individu yang tidak ada 

kecenderungan yang jelas kepada falsafah iaitu golongan 

yang tidak mahir dengan selok belok falsafah, sebagaimana 

kebanyakan orang, juga kepada golongan yang tidak mampu 

untuk berfikir tepat dengan menggunakan kebolehan naluri 

semulajadinya. Adapun orang yang mampu berfikir tepat 

dengan menggunakan naluri tersebut yang disebut sebagai 

al-Salīqah, maka ia tidak memerlukan mantiq. 

Perumpamaannya adalah sama dengan orang-orang Arab 

Badawi yang tidak memerlukan ilmu Nahu untuk berbahasa 

kerana mereka boleh berbahasa dengan dengan kekuatan dan 

kemampuan berbahasa secara tabii berdasarkan al-Salīqah 

yang dimilikinya.36 

 Kesepakatan pandangan dalam kalangan tokoh-

tokoh ilmuwan Islam dalam  menanggapi isu kedudukan 

mantiq sebagai mukadimah bagi ilmu pengetahuan 

menunjukkan bahawa kesemua mereka mempunyai 

kefahaman yang jelas tentang kedudukan disiplin 

peninggalan Aristotle tersebut dalam hierarki ilmu. 

Kesedaran tentang kedudukan mantiq sebagai “alat” bagi 

ilmu yang boleh dimanfaatkan untuk kelancaran proses 
                                                           

 35al-Farābī, Iḥṣā’ al-cUlūm, Taḥqīq cUthmān Amīn, Maktabat 

al-Anjlū al-Miṣriyah, al-Qāhirah, 1968, hlm. 78. Bandingkan beberapa 

definisi mantiq yang diberikan oleh Ibn Sīnā dan al-Baghdādī dalam Ibn 

Sīnā, Jil. 1, 1979, hlm. 167; al-Baghdādī, al-Muctabar, Jil. 1, Dā’irah al-

Macārif al-cUthmāniyah, Hyderabad, 1938, hlm. 4. 

 36Ibn Sīnā, Jil. 1, 1979, hlm. 167; cUmar Fārūq, al-Fikr al-
cArabī fī Minhāj al-Bakālūriyā al-Lubnāniyah, Dār al-cIlm li al-Malāyīn, 

Bayrūt, 1966, hlm. 223-224. 
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berfikir tepat dan mencapai al-Ḥikmah37, sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Ibn al-Haytham38 dan ilmu yakin menurut 

istilah lebih spesifik yang digunakan oleh al-Ghazālī39, 

mendorong mereka untuk mendekati disiplin tersebut. 

 Mereka cukup sedar bahawa kegunaan alat tersebut 

bukan sahaja terhad kepada kawasan geografi dan peradaban 

tertentu, tetapi ia melangkau batas segala sempadan geografi 

dan peradaban manusia yang ada. Ini kerana semua manusia, 

tanpa mengira latar belakang anutan agama dan peradaban 

mereka, amat memerlukan suatu “alat intelektual” berupa 

perkaedahan berfikir bersifat universal yang boleh 

digunakan oleh sesiapa sahaja untuk tujuan kebaikan dan 

kemaslahatan ummah sesuai dengan kekuatan dan fungsi 

terbatas yang ada pada “alat” tersebut.  Pada penulis, 

kesedaran tentang fakta inilah yang mencetuskan keinginan 

umat Islam untuk menterjemahkan karya-karya mantiq ke 

dalam bahasa Arab pada zaman kegemilangan ilmu dalam 

sejarah Islam dan mendorong penerimaan majoriti ilmuwan 

Islam terhadap disiplin tersebut. 

 Walaupun al-Ghazālī bersependapat dengan 

sebahagian besar tokoh-tokoh mantiq Islam sebelumnya 

dalam menanggap mantiq sebagai satu ilmu alat, namun jika 
                                                           

 37Istilah al-Ḥikmah, sebagaimana yang diterangkan oleh 

ilmuwan Islam, bermaksud ilmu tentang perkara yang benar dan beramal 

dengan amalan yang bermanfaat. Lihat Ibn al-Haytham, Maqālah fī 

Thamārāt al-Ḥikmah, Taḥqīq Muḥammad cAbd al-Hādī & Abū Ridah, 

al-Maktabah al-Miṣriyah, al-Qāhirah, 1991, hlm. 22; al-Ghazālī, Rawdat 

al-Ṭālibīn wa cUmdat al-Sālikīn, Dlm. Majmūc Rasā’il al-Imām al-

Ghazālī, Jil. 2, Dār al-Kutub al-cIlmiyah, Bayrūt, 1986, hlm. 98.    

 38Ibn al-Haytham, 1991, hlm. 22. 

 39al-Ghazālī, Maqāṣid al-Falāsifah, Dār al-Ṭibācah al-

Maḥmūdiyyah al-Tijāriyah, al-Qāhirah, 1936, hlm. 6. Istilah “cIlm al-

Yaqīn” turut merujuk kepada satu jilid daripada pengertian hikmah iaitu 

ilmu yang benar, iaitu yang boleh mendedahkan maklumat sesuatu 

secara jelas, tanpa terselit di dalamnya sebarang keraguan dan 

kemungkinan wujudnya kesilapan dan kewahaman. Lihat al-Ghazālī, al-

Munqidh min al-Ḍalāl, Maktabat al-Anjlū al-Miṣriyah, al-Qāhirah, 

1964, hlm. 13-14. 
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dilihat dari satu aspek, ternyata al-Ghazālī teristimewa 

berbanding dengan mereka, di mana beliau berusaha 

menggunakan “alat” tersebut untuk kepentingan penyebaran 

ilmu-ilmu Islam, termasuk ilmu Usul Fiqh dan 

memperkukuhkan doktrin-doktrin Islam dengan 

penggunaan “alat” berupa kaedah pemikiran tersebut. Ini 

berbeza dengan kecenderungan besar tokoh-tokoh mantiq 

sebelumnya yang lebih gemar menggunakan mantiq untuk 

membahaskan tentang teori-teori falsafah. Al-Farābī, 

misalnya berusaha menggunakan mantiq sebagai 

“Philosophical Method” bagi menegak dan 

mengharmonikan antara falsafah dengan ajaran agama. Ini 

kerana menurutnya, falsafah dan agama boleh berjalan 

seiringan dan beriringan  sekiranya kedua-duanya difahami 

dengan betul-betul.40 Hal yang sama juga turut dilakukan 

secara jelas oleh Ibn Rushd menerusi kitabnya yang terkenal 

Faṣl al-Maqāl fimā bayna al-Sharīcah wa al-Ḥikmah min al-

Ittiṣāl. 

 Peranan al-Ghazālī tersebut telah berjaya 

memperkukuhkan asas binaan Usul Fiqh yang telah 

diletakkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan sebelumnya seperti 

Imam al-Shāficī, Imam al-Juwaynī dan lain-lain lagi. 

Berlandaskan tanggapan jitunya terhadap mantiq yang cuma 

sebagai “alat” bagi falsafah, beliau berusaha bersungguh-

sungguh untuk meletakkan mantiq sedaya mungkin sebagai 

suatu ilmu yang terpisah dari falsafah itu sendiri. Setelah itu, 

ia berusaha pula untuk mendampingkan mantiq yang telah 

diletakkannya sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dengan 

disiplin ilmu Islam. 

 Sebenarnya kelahiran kitab Micyār al-cIlm sebelum 

al-Mustaṣfā adalah perancangan awal beliau untuk 

memperlihatkan mantiq sebagai “alat” dan “neraca ukuran” 

bagi ilmu. Memang karya tersebut dihasilkannya khusus 
                                                           

 40N. Smart, World Philosophies, Ed. 1, Taylor & Francis Group, 

New York, 2000, hlm. 165. 
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untuk tujuan tersebut sebagaimana yang dapat difahami 

menerusi kenyataan berikut: 

 

 .ر وتنوير مسالك االقيسة والعربتفهيم طرق الفكر والنظ
Maksudnya: 

Memahamkan kaedah-kaedah berfikir dan al-Naẓar dan 

menerangkan jalan-jalan qiyas dan pengambilan 

pengajaran.41 

 Kelahiran al-Mustaṣfā adalah sebahagian daripada 

usahanya untuk menonjolkan mantiq sebagai suatu “alat” 

yang bukan sahaja sesuai untuk digunakan dalam 

membahaskan teori-teori falsafah, malahan juga sesuai 

untuk digunakan bagi menghuraikan prinsip-prinsip Usul 

Fiqh. Sebab itu pada penulis, al-Ghazālī banyak 

menggunakan kaedah-kaedah al-Ḥadd dan al-Burhān dalam 

menghuraikan perbahasan Usul Fiqh dalam karya tersebut. 

Sebahagian daripada contoh-contoh perbahasan tersebut 

telah disentuhnya dalam mukadimah al-Mustaṣfā, iaitu 

semasa beliau menghuraikan tentang kaedah-kaedah mantiq 

yang menjadi pengantar kepada karya tersebut.   

Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, ulama seperti al-

Qarḍāwī meletakkan penguasaan mantiq sebagai antara 

syarat atau keperluan yang diperselisihkan bagi seseorang 

mujtahid. Kepentingan penguasaan ilmu mantiq bagi para 

mujtahid, walaupun tidak diterima oleh sebilangan ulama 

lain, juga perlu diperhitungkan, khususnya kata al-Qarḍāwī, 

ia berfaedah untuk membolehkan pelajarnya menolak hujah 

pembantah (al-Khaṣm), memahami kitab-kitab klasik yang 

ditulis berasaskan metode mantiq, menggunakan istilahnya 

dalam pendalilan, menyusun premis-premis bagi 

mengeluarkan sesuatu kesimpulan42, juga untuk 
                                                           

 41al-Ghazālī, 1990, hlm. 26. 

 42al-Qarḍāwī, 1996, hlm. 53. 
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membezakan antara yang kuat atau yang lemah dalam 

penghujahan dan pembuktian.43 

 Penguasaan tentang ilmu mantiq ini  memang turut 

diberi perhatian besar oleh al-Ghazālī, menerusi al-

Mustaṣfā44, Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī menerusi kitab al-

Mahṣūl dan al-Bayḍāwī menerusi kitab al-Minhāj dan ini 

turut dipersetujuai oleh dua orang pengulas al-Minhāj iaitu 

al-Asnawī dan al-Badakhshī.45 

 Al-Ghazālī mengisytiharkan dalam mukadimah al-

Mustaṣfā bahawa sesiapa yang tidak mengetahui tentang 

mantiq, maka ilmunya tidak boleh dipercayai.46 Pada 

penulis, kenyataan tokoh ini tidak harus dilihat sebagai 

kenyataan seorang tokoh cendekiawan Muslim yang telah 

“terlalu terpesona” dengan kehebatan mantiq Greek 

sehingga dengan sebab itu ia harus dikritik secara habis-

habisan, sebagaimana yang menjadi kecenderungan 

sesetengah ilmuwan Muslim. Ia harus dilihat sebagai 

kenyataan untuk menyedarkan para mujtahid bahawa 

mereka memerlukan “alat” berupa kaedah dan metodologi 

teliti bagi mempastikan ijtihad yang mereka lakukan dalam 

mengeluarkan hukum-hakam dari sumber-sumber syarak 

untuk keperluan umat Islam agar mereka tidak tersasar dari 

landasan kebenaran. Hakikat ini dapat difahami menerusi 

kenyataan al-Ghazālī seperti berikut: 

 
                                                           

 43Mohammad Hashim Kamali, 1989, hlm. 476. 

 44al-Ghazālī, Jil. 1, 1997, hlm. 385-387; Mohd Fauzi Hamat, 

Kedudukan Mantiq Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan 

al-Imam al-Ghazālī, Jurnal AFKAR 3, 2002, hlm. 53-54. 

 45al-Qarḍāwī, 1996, hlm. 52. 

 46al-Ghazālī, 1997, hlm. 45. Ibn Taymiyah dan Imam al-Suyūṭī 

adalah antara tokoh ulama yang lantang mengkritik al-Ghazālī atas isu 

ini berdasarkan tafsiran mereka yang tersendiri menerusi karya-karya 

seperti kitab al-Radd calā al-Manṭiqiyīn dan Naqd al-Manṭiq yang ditulis 

oleh Ibn Taymiyah dan kitab Ṣawn al-Manṭiq wa al-Kalām can Fannī al-

Manṭiq wa al-Kalām yang ditulis oleh al-Suyūṭī. Lihat Mohd Fauzi 

Hamat, 1996, hlm. 226-237 dan 240-242.    
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 .د مصيب ءاذا استوىف النظر وامتهاجملته

Maksudnya: 

Sesungguhnya seseorang mujtahid akan betul (dalam 

ijtihadnya) apabila ia berjaya melakukan al-Naẓar secara 

lengkap dan sempurna.47 

 

 Kenyataan tersebut menjelaskan bahawa seseorang 

mujtahid perlu menguasai dengan baik kaedah-kaedah al-

Naẓar yang dirumuskannya berdasarkan kaedah-kaedah 

mantiq,  suatu disiplin ilmu yang bukannya dimiliki secara 

ekslusif oleh tokoh-tokoh pemikir Greek sahaja, tapi juga 

dimiliki oleh semua umat manusia, termasuk umat Islam. Al-

Ghazālī amat menekankan tentang keperluan seseorang 

ulama Fiqh dan Usul Fiqh yang menjadi mujtahid menguasai 

ilmu  mantiq sebagai salah satu dari empat ilmu yang perlu 

diketahuinya bagi membolehkannya mengetahui cara untuk 

mengeluarkan hukum dari nas-nas syarak48. Menurutnya, 

sekiranya seseorang mujtahid ingin mengetahui lebih lanjut 

tentang ilmu tersebut secara lengkap, ia boleh merujuk 

kepada mukadimah mantiq yang dititipkannya dalam kitab 

Usul Fiqhnya iaitu al-Mustaṣfā.49 

 Dalam mukadimah mantiq yang terdapat dalam al-

Mustaṣfā, beliau memasukkan dalam perbahasan 
                                                           

 47al-Ghazālī, 1997, Jil. 2, hlm. 317. 

 48Empat jenis ilmu yang dimaksudkan ialah dua ilmu bersifat 

pengantar (mukadimah) dan dua ilmu yang bersifat pelengkap. Dua ilmu 

pengantar ialah ilmu mantiq iaitu ilmu tentang penegakkan dalil beserta 

syaratnya sehingga al-Burhān yang ditegakkan itu boleh menghasilkan 

konklusi yang tepat dan betul dan keduanya ialah ilmu tentang Bahasa 

dan Tatabahasa Arab. Manakala dua ilmu pelengkap pula ialah ilmu 

tentang pemansuhan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadith, 

dikenali sebagai ilmu tentang nāsikh dan mansūkh dan keduanya ialah 

ilmu Hadith, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang 

kaedah atau tatacara pelaporan sesuatu Hadith  dan perbezaan antara 

hadith sahih dan hadith yang tidak sahih . Lihat al-Ghazālī, Jil. 2,  hlm. 

385-387.     

 49al-Ghazālī, Jil. 2,  hlm. 385. 
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mukadimah tersebut sebahagian daripada elemen-elemen 

perbahasan bahasa yang sememangnya turut dibahaskan 

oleh ulama Usul Fiqh, misalnya pengetahuan tentang 

indikasi (dilālah) sesuatu lafaz atau perkataan ke atas sesuatu 

makna, di mana pengetahuan tentang hal ini juga diperlukan 

oleh ulama fiqh atau mujtahid. Sebagai contoh pengetahuan 

tentang indikasi lafaz terhadap sesuatu yang dinamakan 

secara sempurna (al-Muṭābaqah), indikasi lafaz terhadap 

sebahagian kandungan sesuatu yang dinamakan (al-

Tadammun) dan indikasi lafaz terhadap makna yang 

terlazim darinya (al-Iltizām).50 

 Berdasarkan kepada huraian yang diberikan itu, 

boleh dirumuskan bahawa tindakan al-Ghazālī yang lebih 

cenderung menanggap dan menonjolkan mantiq sebagai 

suatu “alat” atau “metodologi” bagi sesuatu ilmu dan 

menunjukkan pula bagaimana “alat” atau “metodologi” 

tersebut diaplikasikan dalam penghuraian ilmu Islam, 

khususnya ilmu Usul Fiqh, sebagaimana yang 

dimanifestasikan menerusi penghasilan kitab al-Mustaṣfā 

menggambarkan matlamatnya yang sebenar beliau 

melibatkan diri dalam bidang mantiq, iaitu untuk 

mengembang dan memartabatkan disiplin ilmu Islam. Kalau 

di dalam kitab al-Qisṭās al-Mustaqīm, sebagaimana yang 

dinyatakan Dr. Muhammad Mahran, beliau cuba 

mengaplikasikan kaedah Qiyas berdasarkan prinsip-prinsip 

aqidah yang diambil dari al-Qur’an51, di dalam al-Mustaṣfā 

pula, beliau cuba mengaplikasikannya kaedah-kaedah 

mantiq, termasuk Qiyas dalam membicarakan persoalan 

Usul Fiqh. 

 Pada zaman generasi al-Ṣaḥābah, terdapat ramai 

tokoh sahabat yang mampu menyelesaikan berbagai 

masalah hukum, tanpa merujuk kepada sebarang kaedah 

Usul Fiqh atau himpunan kaedah mantiq yang telah disusun 

atau dibukukan secara khusus sepertimana yang ada pada 
                                                           

 50al-Badakhshī, hlm. 240-241. 

 51Muḥammad Mahrān, hlm. 9. 
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hari ini. Mereka boleh berfikir secara tepat kerana 

mempunyai kefahaman yang jelas tentang pengertian al-

Qur’an dan Hadith yang menjadi  sumber utama syariat 

Islam. Kalaupun diandaikan tahap kecerdasan mental 

mereka tidaklah sehebat apa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh 

falsafah, namun faktor kemampuan mereka yang istimewa 

dalam memahami kandungan wahyu membolehkan mereka 

mengeluarkan hukum hakam dari sumber wahyu. Inilah 

yang berlaku kepada Ibn al-cAbbās dan beberapa personaliti 

sahabat yang lain. 

 Seperkara lagi, harus diakui bahawa walaupun di 

zaman al-Ṣaḥābah, disiplin mantiq masih belum 

diperkatakan oleh umat Islam pada generasi awal atas 

sifatnya sebagai suatu disiplin ilmu yang khusus,  ini tidak 

bermakna bahawa mereka tidak berfikir secara mantiq 

kerana pemikiran mantiq ada pada setiap orang yang 

mempunyai tahap kecerdasan akal yang tinggi. Apakah tidak 

mungkin mereka telah menggunakan kaedah mantiq yang 

walaupun pada masa itu masih belum tertulis dalam karya-

karya berbahasa Arab? Pada penulis, pemikiran mereka telah 

memenuhi asas-asas pemikiran mantiq yang dibincangkan 

oleh tokoh-tokoh mantiq dan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam adalah seorang manusia rasionalis, apatah lagi 

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. dibimbing oleh al-

Qur’an yang sarat terkandung di dalamnya asas-asas 

pemikiran mantiq, khususnya penghujahan al-Burhān, 

sebagaimana yang dibuktikan oleh al-Ghazālī menerusi 

kejayaannya mengeluarkan Mīzān al-Ḥaqq daripada al-

Qur’an, sebagaimana yang dapat dilihat dalam kitabnya al-

Qisṭās al-Mustaqīm. Para sahabat Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam yang mendapat bimbingan langsung dari 

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, banyak terdedah 

dengan corak berfikir Baginda yang mendapat bimbingan 

langsung dari Allah Subhanahu Wata’ala menerusi wahyu 

yang diturunkanNya. 
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 Atas landasan ini juga, penulis berpendapat bahawa 

kenyataan al-Ghazālī di dalam al-Mustaṣfā bahawa “sesiapa 

yang tidak menguasai kaedah mantiq, maka ilmunya tidak 

boleh dipercayai” tidak seharusnya menimbulkan kekeliruan 

di kalangan masyarakat Islam. Ini kerana al-Ghazālī cukup 

arif tentang kedudukan generasi awal, khususnya generasi 

al-Ṣaḥābah yang mampu berbicara tentang hukum hakam 

syarak walaupun mereka tidak mengetahui tentang hukum-

hakam berkaitan dengan al-nazar (Aḥkām al-Naẓar) yang 

cuba diketengahkan oleh al-Ghazālī menerusi mukadimah 

kitab al-Mustaṣfā. Apa yang ingin diutarakan oleh al-

Ghazālī menerusi kenyataan ini ialah kepentingan seseorang 

mujtahid memiliki kemahiran berfikir yang 

membolehkannya mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan 

hukum berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syarak. 

 Pada penulis, langkah al-Ghazālī mengetengahkan 

penguasaan ilmu mantiq bagi seorang ulama fiqh adalah 

amat penting agar sekurang-kurangnya para mujtahid 

mempunyai garis panduan umum tentang kaedah-kaedah 

penelitian ilmiah bagi mengeluarkan sesuatu pandangan 

hukum. Ini kerana pada zaman al-Ghazālī dan beberapa 

zaman yang menyusul sepelasnya, kalangan yang memiliki 

al-Salīqah yang baik sehingga melayakkannya 

mengeluarkan hukum daripada nas al-Qur’an secara 

spontan, tanpa merujuk kepada mana-mana kaedah tertentu 

(termasuk kaedah mantiq)  semakin berkurangan. Kalau al-

Shāficī dan al-Shāṭibī misalnya yang berpandangan bahawa 

mantiq dalam bentuk seperti itu tidak diperlukan bagi 

memantapkan kewibawaan seseorang ulama fiqh atas alasan 

bahawa apa yang ada dalam al-Turāth al-Islāmī, misalnya 

dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu al-Qur’an dan 

Sunnah, termasuk penguasaan tentang al-Fiqh al-Maqāṣidī 

sudah memadai dan boleh memenuhi keperluan seseorang 
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mujtahid52, pandangan al-Ghazālī pula sebenarnya sekadar 

suatu ijtihad untuk memantapkan kemampuan seseorang 

mujtahid bagi menguasai kefahaman tentang semua itu, 

khususnya bagi maksud pengeluaran hukum syarak daripada 

teks-teks perundangan Islam. Setiap orang yang berijtihad 

dijanjikan balasan pahala walaupun ia mungkin tersilap 

dalam ijtihadnya, asalnya tujuannya adalah mulia dan ikhlas. 

 Berdasarkan fakta di atas, adalah disarankan agar 

pengajian mantiq turut diberi perhatian utama dalam 

kurikulum pengajian Islam di Malaysia, khususnya di 

universiti. Ini kerana disiplin ini hanya bermatlamat untuk 

melatih minda agar orang dapat berfikir dengan betul dan 

tepat dan mempunyai garis panduan umum dalam berfikir. 

Kalau ada pandangan yang merasakan bahawa disiplin ini 

sekadar  “meletihkan minda”, bukannya melatih, maka 

sekiranya dia berkemampuan, dia boleh merujuk kepada 

mana-mana disiplin ilmu Islam yang membekalkan garis 

panduan tersebut secara lengkap dan mantap. Namun 

andaikata ia bersikap terbuka seperti al-Ghazālī yang 

melihat mantiq bukan sesuatu yang asing dari tradisi ilmu 

Islam kerana ia sebenarnya tidak berbeza dengan apa yang 

disitilahkan oleh ulama kalam sebagai “Madārik al-cUqūl”, 

ia mempunyai rujukan tambahan bagi memahami panduan 

tersebut selain dari apa yang sedia ada dalam tradisi ilmu 

Islam. Inilah yang cuba dibawa dan diketengahkan oleh al-

Ghazālī, walaupun ia sedar ramai juga kalangan yang tidak 

menyenangi langkahnya ini sehingga ia terpaksa 

menukarkan beberapa istilah mantiq yang biasa dipakai 

dalam disiplin tersebut, semata-mata bertujuan untuk 

mendapat perhatian dan penerimaan dari kalangan ilmuwan 

Islam pada zamannya. 

 Dalam konteks pengajian Islam kini khususnya di 

Malaysia, graduan pengajian syariah yang bakal menjadi 
                                                           

 52Lihat al-Nashshār, Manāhij al-Bahth cinda Mufakkirī al-Islām 

wa Iktishāf al-Manhaj al-cIlmī fī al-cĀlam al-Islāmī, Dār al-Nahḍah al-
cArabiyah, Bayrūt, 1984, khususnya bab 2 dan 3. 
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ulama fiqh di masa depan perlu menguasai ilmu mantiq agar 

kemahiran al-Naẓar apat dikuasai dengan baik. Selain 

daripada itu, pandangan al-Qarḍāwī bahawa penguasaannya 

boleh membantu seseorang ulama memahami teks-teks 

rujukan klasik yang ditulis berdasarkan laras bahasa mantiq 

juga perlu diperlu perhatian. Karya-karya dalam bidang Usul 

Fiqh yang banyak dihasilkan oleh para Mutakallimin 

berlatar belakangkan tradisi kalam seperti Imam al-

Ḥaramayn, al-Ghazālī, Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī, al-Bayḍāwī, 

al-Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan lain-lain lagi53 misalnya 

amat sukar difahami oleh kalangan yang tidak terlatih 

dengan disiplin kalam dan mantiq. Ini kerana pengaruh 

disiplin ilmu-ilmu tersebut, terutama dari segi metodenya 

adalah cukup besar dan meluas dalam karya-karya Usul 

Fiqh. Ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan ilmu 

mantiq menjadi antara faktor yang boleh memantapkan 

kewibawaan ulama Fiqh. 

 

Kesimpulan 

Suatu pengajaran yang boleh kita ambil dari pemikiran al-

Ghazālī dalam konteks umat Islam di Malaysia ialah pola 

atau pemikirannya yang bersifat komprehensif dan terbuka 

dalam memperhitungkan faktor-faktor keilmuan yang boleh 

memantapkan kewibawaan ulama Fiqh, khususnya dalam 

mendepani cabaran semasa umat Islam di sepanjang zaman. 

Pada zamannya, al-Ghazālī berjaya membuktikan beberapa 

kelemahan pemikiran yang dibawa oleh aliran-aliran 

pemikiran seperti Muktazilah, aliran kebatinan yang 

berpegang kepada imam yang maksum sebagai sumber ilmu 

dan lain-lain aliran. Beliau juga berjaya menunjukkan 

beberapa kelemahan ulama Fiqh, sebagaimana yang 

terserlah menerusi karya-karya ilmiah yang dihasilkan 

mereka. 
                                                           

 53Ibn Khaldūn, hlm. 504. 
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 Dalam konteks untuk memperkasa ketokohan ulama 

fiqh, al-Ghazālī tampil dengan beberapa idea besar yang 

mengambil kira infrastruktur keilmuan yang sedia ada dalam 

tradisi pengajian Islam dan yang dibawa masuk dari 

peradaban asing setelah melalui satu proses saringan dan 

tapisan yang teliti. Al-Ghazālī tidak pernah percaya bahawa 

unsur kerohanian dan ketuhanan perlu diceduk dari 

pemikiran asing kerana umat Islam mempunyai sumber 

rujukan yang lengkap tentang perkara itu. Keterangan al-

Qur’an dan Sunnah, malahan penghayatan terhadap tuntutan 

kedua-dua sumber tersebut sebagaimana yang diabadikan 

oleh sejarawan dan ilmuwan Islam dalam karya-karya ilmiah 

mereka boleh memandu ummah bagi mendapat jawapan 

yang konkrit mengenai segala perkara yang berkaitan 

dengannya. Islam menjelaskan kedudukan Allah Subhanahu 

Wata’ala dalam seluruh sistem kewujudan, menerangkan 

keunggulan sifat-sifatNya yang tidak sama dengan 

makhluknya dan mengajar manusia tentang kaedah 

pembersihan jiwa dari sifat-sifat madhmūmah dan 

penghiasannya dengan sifat mahmūdah. Lantaran itu, umat 

Islam boleh bergantung sepenuhnya kepada tradisi-tradisi 

ilmu Islam seperti disiplin-disiplin ilmu aqidah, tasawuf dan 

akhlak bagi memahami semua perkara tersebut. Dalam 

konteks untuk memperkasakan ulama Fiqh, al-Ghazālī 

memperkatakan kepentingan penguasaan ilmu-ilmu ini agar 

perbincangan fiqh turut tersintesis di dalamnya aspek-aspek 

kerohanian yang menjadi fokus tumpuan ulama tasawuf. 

Penulis telah menyarankan agar pengajian syariah yang 

berlangsung dalam masyarakat kita di Malaysia, khususnya 

di IPTA memasukkan subjek-subjek bercorak kerohanian 

dalam kurikulum pengajiannya bagi melahirkan ulama fiqh 

yang berwibawa dan mempunyai integiriti kerana 

mempunyai sahsiah yang terpuji. 

 Dalam konteks ilmu-ilmu akal, al-Ghazālī percaya 

bahawa umat Islam perlu memanfaatkan sebarang warisan 

ilmu yang boleh memperkukuhkan struktur asas binaan ilmu 
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Islam, termasuk ilmu Fiqh dan Usul Fiqh. Kalau dalam 

masalah ketuhanan, beliau mengkritik hebat Ibn Sīnā yang 

dianggap tersasar daripada landasan Islam apabila 

membincangkan beberapa isu ketuhanan berdasarkan 

pendekatan falsafah, namun beliau amat menghargai ilmu 

mantiq yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh mantiq Greek. 

Memang ilmu-ilmu akal semata-mata tanpa bimbingan 

wahyu sejak dulu hingga kini tidak akan mampu untuk 

memandu manusia ke jalan yang lurus, sebagaimana yang 

kita saksikan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat 

Greek kuno dan Greek moden kini. Namun demikian, adalah 

tidak salah sekiranya beberapa unsur kekuatan yang 

terkandung dalam mantiq misalnya dimanfaatkan untuk 

memantapkan disiplin ilmu Islam. Al-Ghazālī sendiri 

percaya bahawa mantiq bukan menjadi milik ekslusif orang-

orang Greek, namun ia menjadi milik semua manusia yang 

berfikiran waras. Kaedah-kaedah mantiq yang berkisar 

tentang cara untuk mendefiniskan sesuatu dan berhujah 

hanya sekadar peraturan-peraturan umum yang boleh 

dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja di mana sahaja asalkan 

penggunaannya tidak menyebabkan runtuhnya prinsip-

prinsip utama ajaran Islam yang mulia. Al-Ghazālī hanya 

melihat mantiq sebagai sebahagian dari panduan berfikir, 

tidak lebih dari itu, hanya sebagai alat intelektual semata-

mata yang boleh dimanfaatkan untuk memperkasakan minda 

para mujtahid agar mereka dapat berijtihad dengan cara yang 

betul sehingga mampu menghasilkan ijtihad-ijtihad yang 

berasaskan kaedah yang tepat. Kalau ulama seperti al-Shāficī 

berpandangan bahawa apa yang ada warisan tradisi ilmu 

Islam, khususnya ilmu-ilmu bahasa Arab sudah memadai 

untuk memenuhi keperluan tersebut, al-Ghazālī yang juga 

bermazhab Shāficī berijtihad bahawa masih ada ruang dalam 

bidang keilmuan Islam yang perlu dimantapkan menerusi 

penggunaan unsur mantiq yang dilihatnya sebagai ilmu 

milik semua orang, bukannya dimonopoli oleh tamadun 

tertentu secara ekslusif sahaja. Apatah lagi sebahagian dari 
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apa yang dibincangkan dalam ilmu-ilmu Islam mempunyai 

kesamaan dengan apa yang dibincangkan dalam ilmu 

mantiq, misalnya perbincangan dengan Dilālat al-Alfāẓ dan 

sebagainya. 

 Sebenarnya terdapat banyak faktor keilmuan yang 

menyumbang kepada ketokohan ulama Fiqh menurut al-

Ghazālī, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. 

Namun patut ditegaskan di penghujung bicara ini, bahawa 

kalau pemikiran al-Ghazālī terbukti berjaya menyumbang 

kepada keutuhan penghayatan Islam di tanahair kita sejak 

zaman berzaman, maka dalam masa kita berbicara tentang 

usaha untuk memperkasa ulama kita kini, wajar sekali 

pemikirannya digali dari semasa ke semasa agar mutiara-

mutiara berguna pemikirannya boleh dimanfaatkan untuk 

memperkasa Islam dan umatnya di tanahair kita yang 

tercinta. Tindakan memperlekah ulama dalam khalayak 

umum yang tidak mempunyai kefahaman yang mantap 

tentang disiplin keilmuan Islam secara komprehensif adalah 

bukan merupakan satu langkah yang bijak, walaupun diakui 

bahawa setiap ulama bukannya maksum dalam segenap segi. 

Walaupun ada sedikit kelemahan dalam sesetengah aspek, 

namun jika dinilai berdasarkan sumbangannya yang besar 

dalam mempertahankan Islam daripada cercaan musuh dan 

pengliruan oleh sesetengah aliran songsang dan melampau 

yang muncul dalam sejarah Islam, ia bagaikan tahi cicak 

yang berada dalam satu kolah air yang banyak; ia boleh 

digunakan untuk berwudhu kerana air tersebut adalah bersih 

dan boleh digunakan untuk bersuci. Semoga Allah 

Subhanahu Wata’ala memasukkan kita dalam kalangan 

orang yang mencintai dan menghormati ulama. Amin. 
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KES KAJIAN MASALAH AWAL PENGENDALIAN 

KEMASUKAN PELATIH DI 

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA 

 

Saiful Rizal Ariffin1 

 

 

Abstract 

 

The youth are the future generation that is hoped to bring 

the country to the path of excellence. For that reason, youth 

and leadership development programmes are very critical 

and important in a country's development agenda. In this 

case, the Centre for Youth Development (CPD) was 

established to help youth who have no jobs and are unable 

to continue their studies to achieve a higher level. The center 

assists the youth to receive training, and develop their skills 

and self-esteem. However, the number of participants 

gradually decrease until the end of the course, which 

becomes a problem faced by the Centre. This study aims to 

assist in identifying the cause(s) of the problem, highlight a 

number of issues that need to be taken into consideration and 

finally solve some of the problems faced by CPD. The survey 

will be more practical and useful to overcome the problems 

that exist every time a new coach comes in to the course. This 

study is also one of the responsibilities and contributions of 

researchers of PPB to encourage a culture of research in the 

environment everyday careers. 

 

Keyword: Youth; Development; Problem. 
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Pengenalan 

Belia merupakan kelompok individu dalam lingkungan 

umur 18-40 tahun menurut tafsiran bella di Negara Brunei 

Darussalam. Menurut Kamus Dewan (1994), belia 

bermaksud muda belia, sangat muda. Golongan muda ini 

bersifat ‘vulnerable” iaitu mudah dipengaruhi oleh pelbagai 

benda asing di luar norma kehidupan mereka. Melihat 

kepada senario kini, belia lebih terdedah dengan gejala-

gejala sosial seperti merokok, melepak, penyalahgunaan 

internet dan bermacam-macam lagi bentuk aktiviti yang 

yang tidak berfaedah (Syed Arabi Idid 2007; Roth Brooks 

2003). Penghakisan sedikit demi sedikit nilai-nilai murni 

para belia perlu dilihat dengan lebih serius kerana ditakuti 

mereka akan terperangkap dengan sikap mengejar 

kemewahan, keseronokan, kebendaan dan mementingkan 

diri sendiri (Turiman 2009). 

 Para belia merupakan generasi masa hadapan yang 

diharapkan menentukan hala tuju negara supaya terus pada 

landasan kecemerlangan. Oleh itu pembangunan program 

belia dan kepimpinan sangat kritikal dan penting dalam 

agenda pembangunan sesebuah negara. Carole (2006) dalam 

artikelnya Bridging generations: Applying “adult” 

Leadership Theories to Youth Leadership Development 

melihat kepimpinan sebagai suatu alat penghubung diantara 

dua aspek utama. Menurut beliau: Leadership is a relational 

process combining ability (knowledge, skills, and talents) 

with authority (voice, influence, and decision- making 

power) to positively influence and impact diverse 

individuals, organizations, and communities. Beliau 

menafsirkan kepimpinan merupakan hubungan proses yang 

menggabungkan kebolehan (pengetahuan, kemahiran dan 

bakat) dengan autoriti (suara, pengaruh dan membuat 

keputusan) secara positif mempengaruhi dan memberi 

impak ke atas individu-individu, organisasi dan komuniti. 

Pemimpin belia ditafsirkan sebagai orang garapan 

pemerintah untuk terus menggalas tanggungjawab dengan 
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pengetahuan, kemahiran mahupun keupayaan kepimpinan 

yang cemerlang untuk memastikan hala tuju pembangunan 

negara berada dilandasan yang betul dan cemerlang. Salah 

satu mekanisme pembangunan kepimpinan tersebut adalah 

melalui program belia. 

 Program belia dikategorikan sebagai wadah 

penghubung “bridging function” (Rhodes 2004) atau 

batasan sempadan “border zone” (Heath 1994) yang menjadi 

penghubung belia dengan keadaan semasa. Larson & Walker 

(2006) juga mengatakan bahawa program belia sebagai 

wadah peralihan dunia dan kehidupan belia dewasa (Kathrin 

2010). Ini bererti pembentukan individu belia secara 

berstruktur dan bersistematik adalah penting bagi mendapat 

hasil belia yang berwawasan, berintegriti dan berkualiti. 

Program belia yang dirancang dengan baik dapat dijadikan 

input oleh belia untuk terus berkembang dan membangun 

selaras matlamat yang ingin dicapai. 

 

Latar Belakang Masalah 

Pusat Pembangunan Belia (PPB) ditubuhkan bertujuan bagi 

membantu golongan belia yang tidak mempunyai sebarang 

pekerjaan dan mereka yang tidak dapat melanjutkan 

pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pusat ini berfungsi 

sebagai tempat golongan belia menerima latihan berbentuk 

kemahiran dan jati diri. Program Pembangunan Belia 

dibangunkan sebagai sebuah pogram khas setelah menjalani 

tempoh percubaan lebih kurang empat tahun dan telah 

menunjukkan peningkatan dalam jumlah kemasukan sejak 

tahun 1992 hingga 1995. Pada tahun 1996 ianya telah 

mempunyai sebuah kompleks berasrama penuh dengan 

sistem pentadbirannya di bawah payung Kementerian 

Kebudayaan, Belia dan Sukan (Ismail 2006). 

 Program Pembangunan Belia yang ditawarkan oleh 

PPB mengandungi 3 komponen utama iaitu Program Latihan 

Kemahiran, Program Pembangunan Diri dan Program 

Penempatan Kerja. Dalam Program Latihan Kemahiran 
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sebanyak sepuluh buah kursus kemahiran ditawarkan yang 

dibahagikan kepada dua; Seksyen Sains Rumah Tangga dan 

Seksyen Teknikal. Manakala Program Pembangunan Diri 

dilaksanakan seiring sepanjang tempoh mereka mengikuti 

program kemahiran. Program Penempatan Kerja pula 

merupakan kesinambungan daripada kedua-dua program. 

Para pelatih akan mengikuti latihan industri dan mendapat 

pengalaman belajar sambil bekerja dengan insititusi awam 

dan swasta. 

 Februari merupakan bulan kemasukan para pelatih 

baru yang akan mengikuti program latihan lebih kurang 

sembilan bulan “In house training” dan enam bulan lagi 

untuk mengikuti latihan industri dalam bidang kemahiran 

masing-masing. Para pelatih yang mengikuti program adalah 

dimestikan untuk tinggal di asrama bagi mengikuti setiap 

aktiviti yang telah diaturkan. Lazimnya lebih kurang 150 

hingga 200 orang belia akan mendaftar mengikuti kursus 

pada setiap tahun tetapi akan beransur-ansur berkurangan 

hingga ke penamat kursus. Pelbagai perkara dan faktor yang 

menyumbang kepada jumlah para pelatih semakin 

berkurangan di antaranya yang selalu didapati ialah 

mendapat pekerjaan yang telah mereka pohon sebelum 

mengkuti program di PPB. Dalam hal mendapat pekerjaan 

ini, pihak pusat tidak dapat menolak permohonan pelatih 

malahan berbesar hati kerana pelatih telah mencapai sasaran 

mereka iaitu memperolehi pekerjaan. Selain memperolehi 

pekerjaan, terdapat beberapa lagi faktor dan alasan yang 

diberikan seperti berubah hati, tidak sanggup tinggal di 

asrama, tidak mahu berjauhan dengan keluarga, mempunyai 

komitmen di rumah mahupun di luar dan sebagainya. 

Kesemua alasan-alasan ini merupakan petikan pengalaman 

yang pengkaji ambil melalui temu bual dengan beberapa 

orang kakitangan selain dari pengalaman langsung pengkaji. 

Keadaan pelatih tidak dapat atau tidak mampu mengikuti 

kursus hingga ke akhir tersebut merupakan satu fenomena 

berulang hampir pasti setiap tahun dengan pelatih-pelatih 
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baru. Keramaian jumlah pelatih yang menarik diri setelah 

mengikuti program ada kalanya mencecah hingga puluhan 

orang. 

 Walaupun kejadian ini biasa berlaku, namun pihak 

pusat merasa khuatir akan trend tersebut kerana mungkin 

saja perkara tersebut akan menjejaskan reputasi pusat selaku 

sebuah institusi yang membangunkan keupayaan dan 

kemahiran individu belia. Dari itu, suatu usaha perlu dibuat 

bagi mengatasi permasalahan tersebut bermula dengan 

mengenal pasti punca dan faktor-faktor penyebab kepada 

kegagalan sikap berdikari para pelatih baru. Kajian ini tepat 

pada masanya memandangkan sejak penubuhannya, tidak 

banyak kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan pusat dan 

persekitarannya. Maka bagi tujuan meningkatkan kredibiliti 

pusat, makanya kajian ini dilaksanakan. 

 

Rasional Pemilihan PPB 

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, kajian ini 

dijalankan ke atas pusat pembangunan belia kerana pelbagai 

sebab yang rasional. Selain dari memperbanyakkan kajian, 

PPB juga merupakan tempat penyelidik bekerja maka adalah 

lebih bermakna jika kes kajian tersebut dibuat ke atas PPB 

sendiri. Ini kerana, pengkaji mendapat akses yang lebih baik 

berbanding di tempat lain. Pengetahuan dan pengamatan 

pengkaji lebih baik ditempat sendiri disamping mempunyai 

penghayatan yang bagus. 

 Kajian ini akan lebih praktikal dan berguna bagi 

mengatasi permasalahan yang wujud setiap kali pelatih baru 

masuk untuk mengikuti kursus. Kajian ini juga sebagai salah 

satu tanggungjawab dan sumbangan pengkaji terhadap PPB 

dan tidak kurang juga bagi menggalakkan budaya membuat 

kajian dalam persekitaran kerjaya seharian. 
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Objektif  

Bagi membantu memahami hala tuju kajian ini, beberapa 

objektif dinyatakan di bawah: 

 

1. Membantu pihak pusat dalam menyelesaikan 

beberapa permasalahan yang dihadapi. 

2. Mengetengahkan beberapa isu yang perlu di tangani 

dengan kaedah yang lebih proaktif. 

3. Mengenal pasti punca-punca masalah. 

 

Masalah Klien 

Beberapa isu yang ditimbulkan semasa kaji selidik ringkas 

dengan beberapa orang pegawai yang terlibat langsung 

dalam pengendalian dan penyelarasan program mendapati 

beberapa perkara yang dapat dikategorikan kepada beberapa 

aspek seperti pertama, masalah yang berpunca dari pelatih, 

kedua, masalah yang timbul dari corak pentadbiran dan 

program. 

 Aspek pertama masalah yang berpunca dari pelatih 

berupa halangan awal yang biasa ditemui pada sebahagian 

besar para belia apabila terpaksa berhadapan dengan 

persekitaran baru iaitu tinggal berjauhan dari ibu bapa 

mereka. Hidup bersendiri dengan kawan-kawan baru tinggal 

di asrama, menguruskan perihal keperluan harian sendiri 

seperti membasuh pakaian, menyediakan pakaian sekolah, 

mengatur waktu sendiri dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti 

tinggal di asrama adalah merupakan salah satu cabaran besar 

bagi sesetengah belia. Pelatih yang selama ini lebih banyak 

waktu membesar di persekitaran rumah dan keluarga sedang 

menghadapi suatu suasana yang baru dan mencabar bagi 

sebahagian mereka apabila mula hidup berjauhan dengan 

keluarga dan memerlukan mereka mengamalkan sikap hidup 

mandiri. 

 Selain itu terdapat sebahagian pelatih kurang faham 

terhadap keperluan kursus yang mereka ikuti ini dengan 

alasan mereka cuma terikut-ikut sahaja mahupun yang 
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dipaksa oleh keluarga untuk mengikuti program ini tanpa 

kerelaan mereka. Keadaan ini sedikit sebanyak menjadi 

punca kepada kelemahan jati diri pelatih untuk meneruskan 

kursus ini hingga ke penghujungnya. Wujud juga belia yang 

mengikuti program ini dengan agenda mereka sendiri seperti 

untuk mendapatkan habuan duit elaun semata-mata. 

 Menurut kefahaman dan pemerhatian pengkaji 

masalah tersebut menunjukkan bahawa kebanyakan pelatih 

belum dapat mengurus diri mereka dengan baik dan teratur. 

Mereka lebih bersikap pentingkan diri sendiri tanpa 

menghiraukan risiko yang bakal mereka hadapi. Terbiasa 

dengan gaya hidup yang banyak bergantung kepada bantuan 

pembantu rumah juga merupakan punca kepada pelatih 

kurang mampu hidup mandiri di asrama kerana cara hidup 

demikian telah banyak membentuk pola-pola pemikiran dan 

gaya hidup mereka. 

 Selain itu terdapat masalah biasa berkaitan tinggal di 

asrama seperti tiada sefahaman dan bergaduh dengan rakan 

sebilik, tidur dan bangun akhir, melepak dan berbual-bual 

kosong hingga larut malam, bergaduh, buli dan lain-lain lagi. 

 Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, 

kepelbagaian masalah dapat dikategorikan kepada dua, iaitu 

pertama masalah yang melibatkan orang lain menjadi 

mangsa (Victim), dan kedua, masalah yang tidak melibatkan 

orang lain sebagai mangsa (Non-Victim). 

 Manakala menurut Azimi (2012) masalah-masalah 

yang ada boleh dikategorikan lagi mengikut kategori 

berikut: 

 

1. Kesihatan: Perkara-perkara yang dilakukan yang 

melibatkan hal-hal kesihatan seperti merokok, 

terlibat dengan penyalahgunaan dadah, menghidu 

gam, kurang mengurus diri, makanan kurang sihat 

dan sebagainya. 

2. Sosialisasi: Perkara-perkara yang melibatkan 

pergaulan di antara sesama dan tindak balas kepada 
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orang lain. Termasuk sikap bertanggungjawab, 

perihatin, pemedulian, komunikasi dan kemahiran 

berinteraksi. 

3. Spritual: Perkara dalaman yang melibatkan. 

4. Emosional: Perasaan dalaman. 

5. Vocational kognitif. 

 

Metodologi kajian 

Kaedah kajian 

Pengkaji menggunakan kaedah campuran kuantitatif dan 

kualitatif untuk kes kajian. Temu bual dan kaji selidik 

dilaksanakan ke atas responden yang terdiri dari tenaga 

pengajar, pengawas dan para pelajar sendiri yang melibatkan 

jumlah lebih kurang seramai 30 orang pelatih. Menurut 

Morgan & Krecie dalam Chua Yun Piaw (2006), 30 orang 

adalah memadai dijadikan responden bagi jumlah populasi 

seramai 145 orang. Data kuantitatif yang diperolehi akan 

dianalisa menggunakan perisian SPSS 20. 

 

Instrumen kajian 

Instrumen yang digunakan mengandungi dua bahagian. 

Pertama, biodata pelatih dan kedua, daya kepimpinan. 

Dalam bahagian satu, selain daripada data umur, jantina dan 

kelulusan, pengkaji akan menyentuh perihal latar belakang 

dan pengalaman pelatih berkaitan dengan pengalaman 

tinggal diasrama atau berjauhan dari keluarga. Manakala 

Bahagian dua diambil daripada “Leadership Self-

Assessment Activity” 

(http://www.nwlink.com/~donclark/leader/self.html). 

 Instrumen ini merupakan sebahagian daripada 

peralatan pendidikan yang digunakan secara meluas dalam 

program latihan seperti pembangunan kepimpinan dan 

bukannya sebagai instrumen kajian secara formal. Walaupun 

instrumen ini tidak pernah diuji kebolehpercayaan 

“reliability” dan kesahan “validity”, beberapa kemaskini 



KES KAJIAN MASALAH AWAL PENGENDALIAN KEMASUKAN PELATIH 

95 
 

telah dibuat berdasarkan respon dan maklum balas daripada 

pengguna. 

 Instrumen ini mempunyai kaedah pengukurannya 

tersendiri sebagaimana berikut: Individu yang memperolehi 

skor 50 mata ke atas menunjukkan kemahuan untuk menjadi 

pemimpin dan individu yang memperolehi skor kurang 

daripada 50 menunjukkan minat yang kurang unutk menjadi 

pemimpin. 

 Walau bagaiamanapun komitmen, kemahuan, dan 

keazaman merupakan suatu petanda awal sebagai seorang 

pemimpin tanpa mengira skor yang diperolehi. Soal selidik 

ini telah dibuat ujian kesahan dan kebolehpercayaan dengan 

Cronbach alpha 0.565. 

 

Dapatan kajian 

Dapatan menunjukkan bahawa seramai 30% lelaki dan 70% 

perempuan mengikuti kajian ini dalam lingkungan umur 18-

24 tahun seramai 96%. Manakala 76% mempunyai 

kelulusan tingkatan 4-5. Data menunjukkan 78% pelatih 

tidak pernah tinggal di asrama dan 70% mempunyai bilik 

tidur sendiri dirumah. Walau bagaimanapun, 90% pelatih 

merasakan sanggup tinggal bersama orang lain setelah tiga 

bulan tinggal diasrama sejak kemasukan awal tetapi 48% 

pelatih masih suka tinggal di bilik berasingan daripada orang 

lain. Seramai 74% pelatih yang kerap mengemas bilik dan 

44% selalu bangun awal semasa di rumah. Pelatih 

menyatakan mereka tidak pernah terlibat dengan masalah 

disiplin sebelum dan setelah memasuki PPB dan cuma 6% 

sahaja yang terlibat. 

 Manakala dalam bahagian B pula menunjukkan 

dapatan yang memberangsangkan apabila hampir 

keseluruhan dapatan menunujukkan positif terhadap daya 

kepimpinan dengan 98% semuanya melebihi skor 50. 

Merujuk kepada kaedah penilaian skor yang diberikan 

sebelumnya menyatakan bahawa pelatih yang mendapat 

skor 50 ke atas adalah mereka yang mempunyai potensi 
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menjadi pemimpin, manakala yang mendapat skor lima 

puluh ke bawah belum mencapai tahap sedemikian. 

 Bagi item suka bekerja secara berkumpulan seramai 

54% sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Manakala 

purata pelatih yang mempunyai kebolehan berkomunikasi 

hampir kepada 38% bersetuju. Tidak semua pelatih  yang 

suka membuat hubungan baru, data menunjukkan 6% yang 

kurang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Mempunyai 

kebolehan membuat perancangan tertinggi adalah sederhana 

setuju dengan 58%. Hampir keseluruhan pelatih dapat 

memahami peraturan yang diertikan mencapai 86%. 

Manakala cuma 2% sahaja pelatih yang tidak suka 

medapatkan khidmat nasihat daripada orang lain. Mungkin 

disebabkan para pelatih mempunyai peralatan perhubungan 

terkini seperti telefon, komputer riba tanpa wireless maka 

90% pelatih suka mendapatkan data dan menganalisanya 

terlebih dahulu. Peratusan tertinggi sebanyak 52% sederhana 

bersetuju tentang kaedah menangani masalah dan hampir 

separuh pelatih kurang senang penggunaan memo dengan 

44% tidak bersetuju. 50% pula sederhana bersetuju dengan 

kebolehan memberikan tugasan kepada orang lain. 46% pula 

mempunyai kebolehan mengatasi masalah komplain 

pekerja. Manakala 84% bersetuju dengan kemampuan 

memberikan arahan. Seramai 88% pelatih boleh 

membangun sasaran atau “goal”, cuma 10% tidak bersetuju 

dengan keupayaan menggunakan kaedah-kaedah baru. 90% 

suka memberi maklumbalas dan cuma 6% sahaja yang tidak 

sanggup mengakui kesalahan mereka. 80% boleh mengawal 

konflik, 90% percaya kepada kepelbagaian di tempat kerja 

dan akhirnya lebih separuh pelatih memunyai kebolehan 

sebagai pemimpin dengan 76%. 

 

Cadangan Kaedah Penyelesaian 

Dalam menangani isu-isu yang dihadapi, pengkaji 

menggunakan pendekatan “Youth Development Model”. 

Model ini diperkenalklan bagi menangani isu-isu berkaitan 
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kebeliaan. Dalam konteks kajian ini, pengkaji melihat 

adanya pertalian dan keperluan untuk menggunakan 

pendekatan yang sama. 

 Memandangkan kebanyakan permasalahan yang ada 

boleh dikategorikan “Non-Victim” yang melibatkan diri 

sendiri seperti tidak pandai mengurus diri dan masa, tidak 

dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keadaan dan 

tempat, maka pengkaji mencadangkan program yang 

berbentuk pembangunan kepimpinan dilaksanakan seperti 

pendekatan “Prevention Model” digunakan. Program ini 

dirasakan sesuai kerana salah satu cara untuk mengatasi 

masalah remaja atau belia yang kurang berdisiplin adalah 

dengan cara menjadikan mereka sebagai ketua “taking the 

lead (Azimi 2012). 

 Program pembangunan kepimpinan merupakan 

sejenis program yang membentuk para belia bukan sahaja 

menjadi seorang pemimpin tetapi mempunyai nilai-nilai 

kepimpinan dalam diri mereka seperti rasa 

bertanggungjawab, bermatlamat dan dapat menilai sesuatu 

secara positif dan kreatif. Oleh itu, kebanyakan program 

melibatkan kesedaran terhadap nilai, cara membina nilai, 

keyakinan diri, bertanggungjawab, mempunyai kebolehan 

berkomunikasi dan lain-lain lagi. 

 Pemimpin menurut Yale School of Management 

sebagai seseorang yang dapat mengenal pasti matlamat 

“goals”, menggerakkan orang lain ke arah matlamat yang 

sama dan mempunyai keupayaan untuk mencapai matlamat 

tersebut. Pemimpin merupakan seorang yang boleh 

menunjukkan, mengarah, dan mengawal sesebuah kelompok 

manusia. Maka dalam kajian kes ini, kaedah program 

kepimpinan akan diterapkan sebagai salah satu solusi kepada 

permasalahan awal. 

 Program Kem Kepimpinan pernah dianjurkan 

sebelum ini oleh pihak pusat ke atas kumpulan sasaran yang 

terdiri dari bakal-bakal usahawan muda “young 

entrepreneur” bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka 
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dengan ciri-ciri kepimpinan sebelum memasuki bidang 

perniagaan sebenar. Program ini telah dibuat sejak tahun 

2008 lagi dan sehingga sudah empat kumpulan sasaran telah 

mengikuti program Kem Kepeimpinan tersebut. Daripada 

respon yang diterima menunjukkan bahawa program 

tersebut telah berjaya mengenal pasti potensi kepimpinan 

dalam diri peserta dan sebahagian yang lain mengatakan 

ianya berjaya memberikan mereka (peserta) pengetahuan 

asas kepimpinan yang perlu ada (Zainon 2012). 

 

Program Kem Kepimpinan 

Program ini melibatkan peserta mengikuti beberapa aktiviti-

aktiviti fizikal, mental dan emosi. Para peserta akan dibawa 

kesuatu tempat yang baru bagi meneutralkan persekitaran 

mereka dari yang biasa seperti kawasan perkhemahan hutan 

simpan, kawasan peranginan, tasik, air terjun dan 

sebagainya. Secara ringkasnya dinyatakan beberapa 

keperluan bagi program tersebut. 

 

 Peserta: 5 - 10 orang sekumpulan 

 Lokasi: Jauh dari persekitaran harian.  

 Aktiviti: Jungle Tracking; Kayak; Permainan; 

SWOT; Pembentangan; Diskusi kumpulan; Sesi 

kongsisama; Berkemah; Hiburan; Pemikiran Kreatif; 

Sukan; dan sebagainya. 

 Jangka waktu: 3 hari 2 malam. 

 Sasaran: Pertambahan dan percambahan ilmu 

pengetahun; Perkongsian; Sensitiviti alam sekitar; 

Pembangunan keyakinan diri; Teamwork; 

Kepercayaan; Komitmen, Penyertaan aktif; dan yang 

penting keseronokan peserta, pengetahuan terhadap 

diri sendiri. 

 

Penyertaan Belia 

Belia dilibat sama dalam menentukan hala tuju dan 

menyatakan keperluan “needs” mereka. Perkara ini 
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merupakan salah satu strategi penting dalam program 

pembangunan belia dengan cara membawa belia terlibat 

sama dalam membuat, mengatur, memberi pendapat dan 

pandangn terhadap satu-satu program yang akan mereka 

ikuti. Menurut Profesor Azimi (dalam kuliah 29/2/2012 & 

30/5/2012) penglibatan belia dalam keadaan tersebut akan 

menjadikan belia lebih bertanggungjawab terhadap setiap 

tingkah laku mereka. Belia diberi peluang menentukan jenis 

aktiviti dan peraturan yang dikenakan ke atas mereka selama 

mengikuti program tersebut akan memberikan impat yang 

lebih efektif berbanding cara konvensional iaitu belia 

mengikut semua peraturan dan aktiviti yang telah dirancang 

tanpa meminta pandangan mereka. 

 Pendekatan teori “Self-Directed” ini dikemukakan 

oleh Malcolm Knowles (1975) yang bahawa menyatakan 

kaedah pembelajaran orang dewasa yang “Self-Directed” 

yang menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap 

setiap pilihan. Belia akan mencapai konsep kendiri “Self-

Concept” yang penting dalam “Self-Directed”. Mereka akan 

mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap apa 

jua pilihan atau keputusan yang mereka ambil sekaligus 

menyebabkan proses psikologi berlaku dalam diri mereka 

yang akhirnya menggalakkan pertumbuhan keyakinan diri 

yang tinggi (Knowles 1978:56). 

 

Kesimpulan 

Terdapat banyak isu dan rintangan dalam usaha 

pembangunan belia di Pusat Pembangunan Belia yang perlu 

diambil perhatian dan ditangani dengan serius. Kegagalan 

mengenal pasti masalah dan punca masalah akan 

mengakibatkan kegagalan sistem pendidikan dan program 

yang cuba diterapkan. Latar belakang para belia juga salah 

satu faktor penyebab berlakunya masalah disiplin dalam 

kalangan belia. Oleh itu, usaha mendekati keluarga dan 

bekerja sama dengan mereka merupakan suatu jalan yang 

patut diambil perhatian dimasa mendatang. Selain itu, usaha-
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usaha yang dijalankan haruslah berdasarkan kepada prinsip-

prinsip pembangunan belia yang betul agar perkara sama 

tidak akan berulang dan para belia yang mengikuti program 

dan aktiviti akan dapat manfaat yang banyak dan berkesan. 

Secara keseluruhannya, permasalahan ang terdapat di PPB 

tidaklah serius sangat yang boleh mengancam jiwa atau 

mendatangkan kemudaratan bahkan lebih kepada 

kekurangan jati diri dan peyesuaian alam persekitaran yang 

baru. Tetapi dari aspek kepimpinan pula, para pelatih pada 

hampir keseluruhannya menunjukkan keputusan pada tahap 

yang positif dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam diri 

masing-masing dengan 98% melibihi skor 50 ke atas. Dari 

itu, program-program yang dilaksanakan seharusnya bukan 

sahaja mampu menarik minat belia dengan pendekatan yang 

pelbagai untuk turut serta bahkan mampu memberikan hasil 

yang positif sekaligus dapat melahirkan para belia yang 

cekal, berjati diri yag mantap dan lebih jauh lagi 

menyediakan para pemimpin untuk masa hadapan. 
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Abstract 

 

In the textual hadith (matan hadith), there are some editors 

who were found to have produced textual hadith that are 

different from each other. One of the problems associated 

with this is the various scale of priorities according to the 

issue that was brought forward. Some of the companions of 

the Prophet who came up with the same question, received 

their answers from Rasulullah differently. To solve this case, 

it is important to understand the text and context as raised 

in this paper. 

 

Keyword: Preference Charity; Comparison; Hadith 

Controversy. 

 

Pendahuluan 

Hadith merupakan sumber penting dalam ajaran Islam. 

Cukup banyak ayat yang menegaskan untuk patuh dan 

mengikuti petunjuk Nabi Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, antara lain dalam surah al-Ḥashr, ayat 1: 

 

َََماََِفَََسبَّحََ َٰتََٱّلَِلَّ َمََٰو ۡرَضَ ٱَوَماََِفََلسَّ
َ ََكيمَُٱَلأَعزَيزَُٱوَُهَوََۡلأ  2.ۡلأ

Tafsirnya: 

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa 

bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. 

 

                                                 
 1Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia. 

 2al-Qur’an, al-Ḥashr 59:1. 
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 Namun perjalanan hadith tahun demi tahun 

sepeninggalan Rasulullah dengan periwayatannya tersendiri 

mengalami pasang surut, sehingga ulama sebelum 

menetapkan otensitas hadith terlebih dahulu mengadakan 

penelitian terhadap sanad dan matan. Menurutnya, untuk 

menentukan kesahihan hadith, haruslah dilihat sanad dan 

matannya. Jika ditemukan indikasi sanad tidak muttaṣil 

(bersambung) dan terdapat cillat (cacat), hadith itu 

dikategorikan sebagai hadith daif (lemah).3 

Tolok ukur untuk penelitian matan ada beberapa 

hal, antara lain tidak bertentangan dengan petunjuk al-

Qur’an, tidak bertentangan dengan hadith yang lebih kuat, 

tidak bertentangan dengan akal sihat, pancaindera dan fakta 

sejarah serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda 

kenabian.4 Berdasarkan kepada hal tersebut, maka makalah 

ini akan membicarakan metode perbandingan pada hadith-

hadith kontroversi di mana antara kes yang ditemui adalah 

menetapkan amalan yang memiliki tingkat keutamaan untuk 

dilakukan.  

 

Metode Perbandingan Matan 

Matan menurut bahasa bererti muka jalan, tanah yang keras 

dan tinggi. Menurut istilah matan bererti berita yang berupa 

sabda perbuatan atau taqrīr Nabi yang terletak setelah sanad 

terakhir.5 Secara umum matan dapat diertikan sebagai 

material atau lafaz hadith itu sendiri yang penulisannya 

ditempatkan setelah sanad dan sebelum mukharrij. 

 Perlunya penelitian matan hadith tidak hanya kerana 

keadaan matan yang tidak dapat dilepaskan daripada 

pengaruh sanad, tetapi juga dalam periwayatan hadith 

                                                 
3al-Qarḍāwī, Madkhal li Dirāsat Sunnah Nabawiyah, Cet. 2, 

Wahbah, al-Qāhirah, 1992, hlm. 91. 
4Ṣalāḥ al-Dīn al-Adabī, Manhaj Naqd al-Matn, Dār  al-Āfāq al-

Jaddah, Bayrūt, 1983, hlm. 238. 
5Muhammad Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadith, Cet. 10, 

Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 21. 
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dikenal adanya periwayatan secara makna (Riwāyat bi al-

Macnā) yang mengakibatkan terjadinya perbezaan lafaz pada 

matan, bahkan kerap kali terjadi perbezaan makna. 

 Dengan demikian faktor yang paling utama perlunya 

kajian matan ini adalah dua hal. Pertama, kerana beredarnya 

hadith Palsu (Mawdūc) dalam kalangan masyarakat. Kedua, 

hadith-hadith tidak ditulis secara rasmi pada masa 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, sehingga penulisan 

dilakukan hanya bersifat individual.6 

 Pada dasarnya hadith Mawdūc dapat diketahui 

dengan mempertimbangkan antara lain matan atau lafaznya 

rusak, matannya bertentangan dengan akal sehat dan 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an dan hadith 

Mutawātir dan hal yang masyhur dalam agama (Maclūm bi- 

Ḍarūrah), matan-nya menyebutkan janji yang sangat besar 

atas perbuatan kecil, periwayatnya dikenal sebagai pendusta 

dan lain-lain.7 

 Metode adalah suatu proses atau prosedur yang 

sistematik dan berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik 

ilmiah yang dipakai oleh suatu disiplin untuk mencapai 

tujuan.8 

 Perbandingan yang biasa diertikan dengan 

muqāranah dapat bermakna suatu upaya dalam 

membandingkan antara dua pasangan, dua objek dengan 

menitikberatkan pada aspek persamaan dan perbezaan yang 

disertai dengan hujah latar belakang, akibat atau dampak 

serta masalah-masalah dari perbezaan yang ada, baik untuk 

menemukan unsur yang lebih kuat atau untuk tujuan 

                                                 
6Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadith, Cet. 1, Gaya Media Pratama, 

Jakarta, 1996, hlm. 95. 
7Muḥammad cUthmān, Mafātiḥ al-cUlūm al-Ḥadīth, Maktabah 

al-Qur’ān, al-Qāhirah, t.th., hlm. 78. 
8Suparlan Suhartono, Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pengetahuan, 

PPS Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1998, hlm. 42. 
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memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai 

masalah yang dibahas.9 

Dengan demikian metode perbandingan 

(muqāranah) dalam kajian matan hadith adalah suatu upaya 

untuk membandingkan aspek perbezaan matan hadith 

dengan mengacu kepada ketetapan-ketetapan yang ada dan 

telah dihasilkan oleh muhaddithiīn. Sementara tujuan utama 

metode perbandingan itu adalah untuk menyelidiki 

kemungkinan adanya hubungan sebab akibat berdasarkan 

pada pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari 

faktor adanya perbezaan melalui data yang ada. 

Ulama menggunakan metode perbandingan dengan 

cara sebagai berikut: Pertama, perbandingan antara hadith-

hadith daripada pelbagai murid daripada seorang syeikh. 

Kedua, perbandingan antara pernyataan-pernyataan dari 

seorang ulama yang dikeluarkan pada waktu dan keadaan 

yang berbeza. Ketiga, perbandingan antara pembacaan lisan 

dengan dokumen tertulis. Keempat, perbandingan antara 

hadith dengan ayat-ayat al-Qur’an.10 

 Selain perbandingan tersebut di atas, juga ada 

beberapa poin perbandingan antara lain: Pertama, 

Membandingkan matan hadith dengan al-Qur’an.  Contoh, 

disebutkan dalam riwayat bahawa: Anak zina tidak akan 

masuk syurga sampai tujuh turunan. Matan hadith tersebut 

sangat bertentangan dengan ayat al-Qur’an, misalnya pada 

surah al-Ancām, ayat 164: 

 

                                                 
9Abdul Muin Salim, Tehnik Penulisan Karya Ilmiah, Ujung 

Pandang, Panitia Pelaksana Praktikum Metodologi Tafsir Fakultas 

Syari’ah IAIN Alauddin, 1991, hlm. 9. 
10Muhammad Mustafa A’zami, Studies in Early Hadith 

Methodology and Literature, Terj. A. Yani, Pustaka Hidayah, Bandung, 

1977, hlm. 82. 
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ََقُلأَ َ َغۡيأ
َ
ََٱأ ََّلِلَّ ٍسَإََلَّ ََنفأ َسُبَُكُّ ََٖۚوََلَتَكأ ء  َََشأ َ

َُكل َرَبُّ ََوُهَو ا بأَِغََربلّٗ
َ
أ

ََفُينَبلَئُُكمَ رأَجُعُكمأ ََربلَُكمَمَّ َإَََلَٰ َُثمَّ ۚ َرىَٰ خأ
ُ
َرَأ َعلَيأَهاََۚوََلَتَزَُرََوازََرةَٞوَزأ

َفَيهََََتأَتلَُفونََ  11.بََماَُكنُتمأ
Tafsirnya: 

Katakanlah: (Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah 

diri kepadaNya) patutkah aku mencari tuhan selain Allah 

padahal Dialah Tuhan segala sesuatu? Dan tiadalah 

kejahatan yang diusahakan oleh setiap orang melainkan 

(dosanya itu) akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan 

seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali lalu 

Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu perselisihkan 

padanya. 

 

 Kedua, membandingkan matan hadith dengan akal 

sehat. Contoh pertama di atas dijadikan contoh poin kedua, 

bahawasanya secara akal sehat tidak akan mungkin dapat 

memikul dosa orang lain. Siapa yang berbuat tentu akan 

mendapatkan ganjaran. Ketiga, membandingkan hadith-

hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi antara satu 

dengan yang lainnya yang secara tekstual nampak 

kontradiktif. 

 Untuk yang disebutkan terakhir, menurut M. 

Syuhudi Ismail dengan menempuh metode perbandingan, 

maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbezaan 

lafaz dalam matan hadith masih ditolerir atau tidak. Metode 

muqāranah dalam penelitian matan tidak hanya 

dimaksudkan untuk upaya ketetapan hasil penelitian yang 

telah ada, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati 

susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan 

atas kesahihannya.12 

                                                 
 11al-Qur’an, al-Ancām 6:164. 

12Muhammad Syuhudi Ismail, 1991, hlm. 135. 
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 Menurutnya ada dua metode perbandingan, pertama: 

Membandingkan kandungan matan yang sejalan. Jika ini 

terjadi, maka dapat dinyatakan bahawa kegiatan penelitian 

telah selesai, tapi dalam praktikal, kegiatan biasanya masih 

perlu dilanjutkan, misalnya memeriksa penjelasan masing-

masing matan di pelbagai kitab syarah. Dengan mempelajari 

kitab matan, maka akan dapat diketahui lebih jauh hal-hal 

penting yang berkaitan dengan matan yang diteliti, misalnya 

pengertian mufradāt, pendapat ulama dan hubungannya 

dengan dalil-dalil lain.13  

Kedua, Membandingkan kandungan matan yang 

tidak sejalan atau yang bertentangan. Jika hal ini terjadi 

maka ada beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain: 

 

1. al-Tarjīḥ (menentukan petunjuk hadith yang memilih 

hujah yang lebih kuat). 

2. al-Jamcu (al-Tawfīq atau al-Talfīq iaitu kedua hadith 

yang tampak bertentangn dikompromikan). 

3. al-Nāsikh dan al-Mansūkh (petunjuk dalam hadith 

yang satu dinyatakan sebagai “penghapus” dan yang 

lain “terhapus”). 

4. al-Tawaqquf (menunggu sampai ada petunjuk atau 

dalil lain yang dapat menyelesaikan).14  

 

 Demikian pula Yūsuf al-Qur’an berpendapat 

mengenai hadith yang bertentangan, menurutnya pada 

dasarnya secara global teks-teks syariat tidak ada 

pertentangan antara satu dengan lainnya, kerana  kebenaran 

tidak akan pernah berbeza dan bertentangan dengan 

kebenaran lain. Maka sekiranya terlihat pertentangan maka 

pada dasarnya hanyalah yang bertentangan secara zahirnya, 

                                                 
13Muhammad Syuhudi Ismail, hlm. 141. 
14Muhammad Syuhudi Ismail, hlm. 141 
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dalam hal ini sepatutnya dapat diselesaikan secara 

profesional.15  

Untuk menyelesaikan hal tersebut ditampilkan 

beberapa metode, iaitu al-Jamcu dan al-Tarjīḥ. Sedapat 

mungkin hal yang bertentangan dapat diselasaikan dengan 

jalan al-Jamcu (kerjasama) dan menghindari al tarjih kerana 

al-Tarjīḥ pada hakikatnya menggugurkan teks lain dan 

mengistimewakan yang lain, sehingga menurutnya al-Jamcu 

Muqaddam calā al-Tarjīḥ, namun jika tidak dapat dihindari 

maka boleh saja memakai al-Tarjīḥ mahupun nasakh.16 

 

Beberapa Hadith tentang Keutamaan Amal 

Ada beberapa hadith yang secara sepintas nampak saling 

kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit 

orang yang menghadap kepada Rasulullah meminta nasihat 

agar diberi petunjuk tentang amalan apa yang sebaiknya 

yang dilakukan, tentunya dengan pertimbangan skala 

keutamaan dan manfaat yang diperoleh.  

Beberapa hadith tersebut antara lain: Abī Mūsā al-

Ashcarī Radiyallahu cAnhu berkata: Mereka bertanya, wahai 

Rasulullah yang manakah yang paling mulia dalam Islam?, 

beliau menjawab: Orang Islam yang menjaga lidah dan 

tangannya.17 Hadith ini menjelaskan bahawa nilai keIslaman 

yang paling tinggi adalah jika seorang muslim menjaga lidah 

dan tangannya, kemuliaan itu diketahui dengan kata afdal. 

Hadith lain juga mengetengahkan bahawa nilai 

keislaman yang paling mulia adalah jika seseorang memberi 

makan kepada orang lain dan menyebarluaskan salam baik 

secara verbal atau non-verbal dalam erti “salam” yang 

menciptakan suasana kedamaian dalam lingkungan. Nilai 

kebaikan tersebut dapat diketahui dengan kata-kata yang 

bermakna “awlawī”, iaitu kata-kata “khayr” (lebih baik), 

                                                 
15al-Qarḍāwī, 1992, hlm. 138. 
16al-Qarḍāwī, hlm. 138. 
17Riwayat al-Bukhārī. 
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seperti dalam Hadith yang ertinya:  Dari cAbd Allah bin 
cAmrū, bahawa seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu 

‘Alaihi Wassalam, apakah yang paling baik dalam Islam?, 

beliau menjawab: Kamu memberi makan, menyampaikan 

salam kepada yang kamu kenal atau tidak.18 

 Berbeza dengan dua hadith sebelumnya, hadith lain 

juga menerangkan bahawa ada tiga perbuatan yang memiliki 

keutamaan. Daripada ketiga-tiga perbuatan tersebut masing-

masing memiliki kelebihan daripada yang lainnya 

sebagaimana yang disebutkannya lebih dahulu amalan 

tertentu daripada yang lainnya, amalan tersebut ialah iman 

kepada Allah dan RasulNya, kemudian disusul dengan jihad, 

selanjutnya haji yang mabrur. Seperti tersebut: Dari Abī 

Hurayrah Radiyallahu cAnhu, bahawa Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam ditanya, apa amalan yang paling afdal? 

Beliau menjawab: Iman kepada Allah dan RasulNya, 

kemudian apa? Jihad di jalan Allah, kemudian apa? Haji 

mabrur.19 

 Tersebut pula dalam Hadith dari cAbd Allah bin 
cAmrū berkata, Rasulullah berkata kepadaku: Puasa yang 

disukai Allah adalah puasa Dāwud, dan sembahyang yang 

paling disukai adalah sembahyang Dāwud, tidur seperdua 

malam kemudian bangun sepertiga dan tidur seperenam, 

puasa sehari dan buka sehari.20 Pada teks hadith di atas, 

Rasulullah menyampaikan kepada Ibn cUmar tentang puasa 

yang paling baik di sisi Allah ialah puasa Dāwud, dan 

sembahyang yang paling disukai ialah sembahyang Dāwud. 

Keutamaannya oleh kerana ia tidur seperdua malam, bangun 

sepertiganya dan tidur seperenamnya. Kemudian berpuasa 

seharian dan buka seharian. Kelebihan puasa dan 

sembahyang Dāwud dapat diketahui dari kata-kata yang 

berindikasi keutamaan iaitu aḥabb (paling disukai). 

                                                 
18Riwayat al-Bukhārī. 
19Riwayat al-Bukhārī. 
20Riwayat Abū Dāwud. 
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 Hadith lain yang menunjukkan keutamaan iaitu, Abū 

Hurayrah Radiyallahu cAnhu berkata, Rasulullah bersabda: 

Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puas 

Muharram, dan sembahyang paling afdal setelah fardu 

adalah sembahyang malam.21 Hadith tersebut menunjukkan 

empat keutamaan penting, pertama, puasa Ramadan, kedua, 

bulan Muharram, ketiga, sembahyang wajib, dan keempat 

sembahyang malam. Hadith lain: cAbd Allah ibn Mascūd 

pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan apa yang dekat 

dengan syurga? Rasulullah menjawab: Sembahyang pada 

waktunya, Setelah itu apa? Berbuat baik kepada kedua orang 

tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. 22 

 Daripada keenam-enam hadith di atas, tiada satu pun 

yang senada tentang keutamaan dalam beramal. Bahkan 

secara teks keenam-enam hadith tersebut nampak saling 

memperebutkan amalan yang memiliki keutamaan antara 

satu dengan yang lainnya. 

 Tanggapan ulama tentang hal itu cukup bervariasi, 

Ibn Taymiyah mengklasfikasi dan mengurut ibadah sesuai 

dengan tingkat kemuliaannya, dikatakan bahawa jihad lebih 

mulia daripada haji, sadaqah lebih afdal daripada puasa,23 

membaca al-Qur’an lebih afdal daripada membaca zikir, 

membaca zikir lebih mulia daripada doa,24 sembahyang 

lebih mulia daripada membaca al-Qur’an.25 

 Sekalipun urutan-urutan tersebut di atas telah 

disusun mengikut keutamaan, namun skala keutamaan 

tersebut di atas bukanlah sebuah hal yang tetap. Sesuatu 

yang fāḍil (hal mulia) boleh jadi berubah mafḍūl (tidak 

begitu mulia) ataupun sebaliknya, itu disebabkan beberapa 

                                                 
21Riwayat Abū Dāwud. 
22Riwayat Muslim. 
23Ibn Taymiyah, Majmuc Fatāwā Shaykh Islām Aḥmad Ibn 

Taymiyah, Taḥqīq cAbd al-Raḥman al-Najdī al-Ḥanbalī, Jil. 23, Idārah 

Risālah cĀmmah li Shu’ūn al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, t.tp., t.th., hlm. 60. 
24Ibn Taymiyah, t.th., hlm. 56. 
25Ibn Taymiyah, hlm. 309. 
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faktor seperti ruang, waktu dan orang yang bersangkutan. 

Beberapa contoh antara lain, waktu-waktu sembahyang yang 

masuk dalam daftar terlarang, dalam waktu-waktu ini 

berzikir ataupun membaca al-Qur’an lebih afdal daripada 

sembahyang. Demikian pula di tempat-tempat yang dilarang 

melakukan sembahyang, berzikir akan lebih pantas daripada 

sembahyang. Ketika kedatangan tamu, melayannya lebih 

mulia daripada melakukan ibadah yang membuat ia menanti 

lebih lama. Menjawab muazzin lebih mulia daripada 

membaca al-Qur’an atau bahkan sembahyang. Sebagaimana 

halnya faktor orangnya, ketika ia dalam keadaan junub 

(berhadath akbar) berzikir akan lebih pantas dilakukan 

daripada sembahyang. Dengan demikian, bukanlah afdal 

akan selamanya afdal, bukan pula yang mafḍūl (lebih rendah 

dari afdal) akan selamanya mafḍūl, sebagaimana bukan yang 

semuanya afdal wajar dilakukan oleh setiap orang tanpa 

terkecuali, melainkan sesuatu yang afdal boleh jadi wajar 

bagi orang tertentu namun tidak pantas bagi orang lain.26 Ibn 

Qayyim menanggapi dengan memberi keterangan bahawa: 

 

 Ahli ibadah mengekspresikan klimaks ibadahnya 

 dengan beberapa cara. Pertama, ada yang 

 menyatakan bahawa ibadah yang paling bermanfaat 

 dan afdal adalah ibadah yang paling berat dan paling 

 sulit dilakukan, kerana itu nilai pahala tergantung 

 dari tingkat kesulitan yang dirasakan oleh seorang 

 hamba. Kedua, di antara mereka ada yang 

 berpendapat bahawa ibadah yang paling afdal adalah 

 bersifat zuhud. Ketiga, ada yang menyatakan bahawa 

 ibadah yang paling bermanfaat adalah ibadah yang 

 tidak terbatas dalam pelbagai segi. Keempat, ada 

 pula yang berkata bahawa ibadah yang paling afdal 

 adalah beramal dengan mengharap redha Tuhan, 

 tentunya ibadah yang pantas dan mulia dilakukan 

                                                 
26Ibn Taymiyah, hlm. 58-60. 
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 sesuai dengan keadaan yang ada. Ibadah jihad sangat 

 mulia dilakukan ketika keadaan membutuhkan untuk 

 itu, ia akan lebih afdal dibanding mengerjakan 

 sembahyang semalam suntuk. Demikian pula 

 meladeni tamu akan lebih mulia dibanding dengan 

 membaca wirid-wirid meskipun bacaan itu 

 disunatkan. Demikianlah orang yang mengabadi 

 kepada Tuhan secara murni, tidak terpaku pada 

 amalan tertentu tapi melihat keadaan di mana amalan 

 apa yang paling dibutuhkan dan pantas untuk 

 dikerjakan.27      

 

 Oleh kerana itu, jawapan yang ditampilkan 

Rasulullah sangat bervariasi dengan menyesuaikan keadaan 

peribadi seseorang di tengah masyarakatnya dan dalam 

suasana apa ia berada.28 Rasulullah telah menjelaskan 

amalan yang memiliki keutamaan dan masing-masing 

mempunyai perbezaan sesuai dengan pelaku amalan 

tersebut. Kerana itu, boleh saja terjadi pada dua orang yang 

berbeza atau lebih masing-masing memiliki amalan yang 

mereka anggap paling mulia dan tersusun mengikut 

keutamaan. 

 

                                                 
27Ibn Qayyim al-Jawziyah, Madārij al-Sālikīn bayna Manāzil 

Iyyāka Nacbudu wa Iyyāka Nastacīn, Jil. 1, Dār al Kitāb al-cArabī, 

Bayrūt, 1988, hlm. 85. 
28Penyesuaian ucapan dengan keadaan merupakan ciri 

terwujudnya Balāghah al-Kalam. Lihat Sayid Marḥūm, Jawahir al- 
Balāghah, Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-cArabī, Bayrūt, t.th., hlm. 34. 

Berkenaan dengan masalah ini, al-Shāṭibī menyatakan bahawa nilai 

perbuatan manusia sangat relatif bukan sebuah hal yang mutlak dan 

pasti, dinyatakan dalam kaedah: 

 املنافع واملضار عامتها أن تكون اضافية ال حقيقية
Lihat al-Shāṭibī, al-Muwāfaqat fî Uṣūl al-Aḥkām, Jil. 2, hlm. 26. Relatif 

yang dimaksud adalah bahawa manfaat dan mudarat ditentukan oleh 

faktor keadaan waktu, tempat dan peribadi seseorang.  
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 Dilihat secara kolektifitas, suatu perbuatan dapat 

menjadi utama kerana zaman dan situasi tertentu, tidak 

sedikit orang muslim yang mengeluarkan wangnya untuk 

pembangunan masjid yang begitu banyak menelan biaya 

kerana sarat dengan kemegahan. Mereka membangun di 

tengah-tengah jejeran masjid yang demikian banyak, 

padahal jika dana itu dikumpul untuk disalurkan kepada 

pengembangan misi dakwah Islam yang lebih menekankan 

perbaikan pada aspek mental dan moral umat Islam, apalagi 

di saat-saat umat Islam mengalami kehancuran mental yang 

memprihatinkan, adalah lebih utama daripada 

mendistribusikan dana yang banyak itu untuk membangun 

masjid yang sangat megah di tengah-tengah jejeran masjid. 

Hal lain, betapa banyak muslim yang lebih asyik melakukan 

ibadah haji bahkan dilakukan berkali-kali yang tentunya 

menelan biaya yang sangat banyak, sementara jika dana 

tersebut dihimpun untuk kemaslahatan sosial yang lebih 

mendesak seperti membantu saudara-saudara yang terkena 

musibah yang hidupnya terancam bahaya, ataupun mendanai 

saudara-saudara yang melakukan jihad di pelbagai tempat, 

akan lebih besar nilai kemuliaannya. Kewajiban haji 

pelaksanaannya dapat ditunda, sementara menolong 

saudara-saudara yang terkena musibah penanganannya lebih 

mendesak.29 

 Berdasarkan kenyataan di atas, maka kaedah yang 

berkenaan dengan itu adalah: 

 

                                                 
29Sesungguhnya wajib yang menuntut dilakukan segera 

didahulukan daripada wajib yang dapat ditunda seperti ibadah haji: 

ضة احلج يإّن الواجبات املطلوبة فورا مقدمة على الواجبات الىت حتمل التأخري وفر 
 .حتتمل التأخري

Lihat al-Qarḍāwī, fī Fiqh al Awlawiyāt, Maktabah Wahbah, al-Qāhirah, 

1996, hlm. 17; al-Qarḍāwī, Kayfa Natacamalu maca al-Sunnah, Cet. 2, 

Dār al-Amān, al-Maghrib, 1993, hlm. 125-126. 
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َعبُِّد املالتّ َعبُُّد اْلُمطلْ   .َقيَّدِ  ُ ُق اَْفَضُل ِمْن الت َّ

Maksudnya: 

Beribadah secara mutlak fleksibel dalam beribadah lebih 

baik daripada beribadah secara terikat membatasi diri pada 

amalan tertentu. 

 

 Nuansa yang sama dengan beberapa kes 

sebagaimana kaedah yang diungkap oleh Jalāl al-Dīn al-

Suyūṭī: 

 

َلُة اْلُمتَ َعلََّقُة بِنَ ْفِس اْلِعَباَدِة أْوََل ِمْن اْلُمتَ َعلََّقِة ِبَكَانَِ   30.االَفِضي ْ

Maksudnya: 

Kemuliaan yang bertalian dengan ibadah lebih utama 

dibanding faktor tempat. 

 

 Kaedah yang ditampilkan oleh al-Suyūṭī lebih 

menitikberatkan dan mengutamakan pada suatu keadaan 

atau suasana ibadah tertentu dilaksanakan dibanding faktor 

tempatnya. Sembahyang wajib di masjid adalah afdal, 

namun jika seseorang hanya mengerjakan seorang diri 

(tanpa berjemaah), di saat yang sama ternyata sembahyang 

berjemaah digelar di luar masjid, maka sembahyang 

berjemaah lebih afdal dilakukan sekalipun bukan dalam 

masjid daripada sembahyang sendiri di masjid. Demikian 

pula tawaf dekat Kaabah adalah afdal, namun jika terhalang 

oleh kepadatan manusia, maka tawaf dalam radius jauh dari 

Kaabah yang dilakukan dengan aman dan khusyuk akan 

lebih mulia.31 

 

 

 

                                                 
30al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir fī al-Qawā’id wa al-Furū’ 

fī Fiqh al-Shāficī, Dār al-Kitāb al-cArabī, Bayrūt, 1987, hlm. 147. 
31al-Suyūṭī, 1987, hlm. 147. 
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Penutup 

Metode muqāranah adalah salah satu model penelitian matan 

hadith yang bertujuan untuk mengetahui kesahihan hadith, 

metode muqāranah menjadi contoh untuk mengurangkan 

kontradiksi hadith yang pada dasarnya kebanyakan 

bertentangan hanya dari segi zahiriyah yang pada hakikatnya 

hanyalah perbezaan situasi dimana hadith tersebut 

diucapkan oleh Nabi. Dan ketika ditemukan matan hadith 

yang bertentangan maka penyelesaiannya diutamakan 

dengan metode al-Jamcu sebelum tarjīḥ. 

 Untuk keutamaan amal, hadith yang nampak berbeza 

tentang itu dapat dikompromisasikan dengan kenyataan 

bahawa urutan keutamaan itu adalah relatif sesuai dengan 

keadaan orang yang bersangkutan, waktu dan tempat dan 

lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, yang 

afdhal (lebih mulia) dapat menjadi mulia atau bahkan tidak 

menjadi mulia. Diharapkan hadith yang sesuai dengan 

keadaan seseorang dapat diamalkan dalam kehidupannya 

untuk dijadikan tradisi yang baik agar dapat hidup lebih 

islami. 
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PENGAJARAN KITAB TURATH MELAYU DI 

BRUNEI DARUSSALAM 

 

Harapandi Dahri1 

 

 

Abstract 

 

Turath is everything that comes to us from the former 

dominant civilization, which has become an inherited 

problem to the recipients which comes in varying degrees. 

While reformation is a traditional reinterpretation following 

the needs of time, because the old leads the new. Turath is 

the first step to a place of renewal by changing social order 

towards modernity. This is because turath is the identity of a 

nation, thus it becomes a national responsibility. However, 

that does not mean that all identities are within Turath. 

Identity is also associated with modernity. Turath provides 

way and modernity gives an objective. In addition, Turath 

can be used as a tool to find alternative solutions to various 

problems faced by the Muslims. Turath becomes worthless if 

it is to be left out of history, otherwise it shall live, and 

become the spirit of reformation if it’s appreciated critically. 

 

Keyword: Teaching; Books; Turath; Malay. 

 

Pendahuluan 

Turath secara literal, bermaksud warisan atau peninggalan 

(heritage, legacy). Dalam bidang pemikiran kontemporeri 

pula, Turath adalah kekayaan khazanah tradisi intelektual 

yang ditinggalkan atau diwariskan oleh ulama terdahulu (al-

Qudama’). Kitab Turath juga dikenali sebagai kitab kuning, 

meskipun realitinya ada kitab Turath yang tidak berwarna 

                                                           
 1Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri 

Begawan, Negara Brunei Darussalam. 
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kuning. Namun, hal ini tidak perlu dipersoalkan kerana yang 

paling penting, kitab Turath adalah kitab ulama-ulama 

terdahulu, sama ada yang berwarna kuning mahupun tidak. 

 Prof. Dr. Said Agil Siraj menyatakan bahawa Turath 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning oleh 

sebahagian kelompok sering dipandang sebelah mata, 

kerana dianggap kuno dan tidak dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Namun apa sesungguhnya isi kitab 

kuning (turath) tersebut dan bagaimana relevannya dengan 

kefahaman agama sekarang ini, masih banyak yang belum 

memahaminya secara terperinci. Kitab Kuning adalah kitab-

kitab keagamaan berbahasa Arab atau berhuruf Arab karya 

ulama salaf atau ulama zaman dulu, yang dicetak dengan 

kertas berwarna kuning. Sebenarnya yang paling tepat 

disebut dengan Kutub al-Turāth isinya berupa khazanah 

kreativiti pengembangan peradaban Islam pada zaman 

dahulu. Dalam khazanah tersebut, terdapat hal-hal yang 

sangat penting di mana kita tidak boleh mengabaikannya. 

Selain itu, khazanah tersebut juga terdapat hal-hal yang 

boleh kita kritik, kita boleh tidak memakainya dan ada juga 

yang sudah tidak relevan lagi. Tetapi kalau kitab Usul Fiqh, 

Mustalah Hadith, Nahu, Saraf, Ilmu Tafsir dan Ilmu Tajwid, 

semua itu adalah prinsip. Oleh itu, tidak dapat tidak, kita 

harus menggunakan kita-kitab tersebut sekarang. 

 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan 

(KUPU SB) sebagai salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi 

di Negara Brunei Darussalam memiliki keunikannya yang 

tersendiri iaitu dengan mengembangkan pengajian Kitab 

Turath bagi semua pelajar dan juga orang ramai. Kitab-kitab 

yang diajarkan di KUPU SB merupakan sebahagian kitab 

yang mengandungi nilai-nilai keagamaan yang berasaskan 

kepada Ahli Sunnah Waljama’ah dan berfahaman mazhab 

Shafi’i. Kitab-kitab Turath yang ada dan diguna pakai ada 

yang menggunakan bahasa asli kitab (Arab) dan ada yang 

berbahasa Melayu. 
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 Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara sama 

sekali tidak dapat dipisahkan dengan tulisan Jawi. Kitab-

kitab asas agama juga menggunakan bahasa Melayu dan 

ditulis dengan tulisan Jawi. Agama Islam dan bahasa Melayu 

adalah satu kesatuan yang menjadi asas kepada 

perkembangan dan kemantapan budaya. Ini bermakna 

tulisan Jawi dan kitab Turath adalah dua nilai yang menjadi 

asas kepada keteguhan bangsa dan budaya orang Brunei. 

Di samping itu, al-Qur’an yang diturunkan dalam 

bahasa Arab menjadi sumber pendidikan Islam dan tulisan 

Jawi.  Agama Islam, bangsa dan bahasa Melayu adalah 

kesatuan yang tidak terpisah sekaligus membawa maksud 

tulisan Jawi adalah tulisan Agama dan tulisan Nasional. 

Prinsip ini pernah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha 

Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan 

Negara Brunei Darussalam dalam Majlis Pertandingan 

Membaca al-Qur’an Bahagian Dewasa Peringkat 

Kebangsaan Tahun 1991 pada 28 Jamadilakhir 1411H 

bersamaan 14 Januari 1991: 

 

 Beta yakin, banyak hal-hal yang relevan untuk kita 

 buat yang bersesuaian dengan rancangan ini, seperti 

 memajukan dan mengembangkan lagi tulisan Jawi 

 sebagai tulisan al-Qur’an, tulisan ugama, dan juga 

 tulisan nasional. 

 Kita adalah tidak mahu untuk kehilangan tulisan 

 Jawi, sebab inilah satu-satunya yang agung dan besar 

 dari warisan yang masih tinggal yang boleh kita 

 banggakan. Kehilangan tulisan ini akan banyak 

 menjejaskan kepentingan-kepentingan kita, seperti 

 pudarnya semangat nasional dan binasanya ugama, 

 kerana fungsi tulisan itu juga mendokong kedua-dua 

 perkara tersebut. 
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 Dalam titah yang lain sempena Majlis  Konvokesyen 

Ketiga KUPU SB pada 26 Muharram 1435H bersamaan 30 

November 2013. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia 

Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah 

Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 

Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang 

Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam: 

 

 Beta berpendapat tulisan Jawi dan Pengajian Kitab 

 Turath ini adalah perlu dipertahankan bahkan 

 mustahak diperkasakan, kerana Jawi adalah 

 merupakan identiti bangsa, sementara pengajian 

 Kitab Turath pula adalah merupakan warisan ilmu 

 Islam yang sangat berharga. Ke arah itu, sesuai 

 dengan keunikan KUPU SB sebagai peneraju 

 pendidikan Islam, maka beta melihat KUPU SB 

 adalah institusi yang paling sesuai untuk 

 menawarkan atau mengendalikan program-program 

 akademik di bidang tulisan Jawi dan Kitab Turath 

 sebagai sifatnya tonggak kecemerlangan Islam di 

 negara ini. 

 

 Pada menjunjung Titah Kebawah Duli Yang Maha 

Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah 

Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 

Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang 

Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka KUPU SB 

sebagai satu-satunya Institusi Pengajian Tinggi, yang fokus 

terhadap kajian dan pengajaran Kitab Turath di samping 

untuk memberikan pengetahuan asas kepada semua 

mahasiswa mahasiswi dan orang ramai, perlu melaksanakan 

tindakan dan langkah proaktif mengenainya. Tulisan ini 

akan memberikan gambaran awal berkaitan dengan apa dan 

bagaimana proses pengajaran kitab turath yang dijalankan di 

Negara Brunei Darussalam. 
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Apa Kitab Turath 
Sebelum kita meneruskan pembahasan mengenai kitab 

Turath, maka adalah lebih baik kita mengenali terlebih 

dahulu apa yang dimaksudkan dengan kitab Turath dari segi 

bahasa mahupun istilah. Seperti yang kita sedia maklum, 

kitab Turath itu berasal dari dua kata dasar iaitu “kitab” dan 

“turath”.  

Kitab berasal dari kata Arab “ كتابا -يكتب -كتب ” bererti 

telah menulis, sedang dan akan menulis serta hasil tulisan 

dan karya yang dihasilkan. Secara istilah kitab dapat 

diertikan sebagai kumpulan tulisan para ulama yang 

mengandungi pelbagai informasi keilmuan, sama ada ilmu 

yang berkaitan dengan aqidah, fiqh, akhlak, al-Qur’an, 

hadith dan lain-lainnya.  

 Sedangkan istilah Turath dapat diertikan sebagai 

semua yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita baik 

berupa benda-benda yang dapat dimanfaatkan seperti karya 

kitab dan buku ataupun yang bersifat maknawiyah seperti 

khazanah pemikiran. 

 Kata Turath dalam al-Qur’an diertikan sebagai 

peninggalan si mati iaitu harta benda. 

 

ا  َّم ا ۡكٗلا ل
َ
َاَث أ ُكلُوَن ٱلُّتر

ۡ
ا   ١٩َوتَأ ا َج ا  ٢٠.2َوُُتِبروَن ٱلَۡماَل ُحب ا

Tafsirnya: 

Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan 

tidak membezakan halal haramnya), Serta kamu pula 

sayangkan harta secara tamak haloba. 

 

 Dalam ayat lain juga dijelaskan kata Turath 

bermaksud peninggalan yang berbentuk tulisan iaitu al-kitab 

(al-Qur’an al-Karim) sekaligus merujuk kepada arti firman 

Allah. 

 

                                                           
 2al-Qur’an, al-Fajr 89:19-20. 
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ِيَن  ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱَّلَّ
َ
 3.ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا  ُثمَّ أ

Tafsirnya: 

Kemudian Kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-

orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami. 

 

َها ير
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ ن تَرِثُواْ  َّلَّ

َ
ا   لن َِسآءَ ٱَءاَمُنواْ ََل ََيِلر لَُكۡم أ  4.َكۡرها

Tafsirnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. 

 

Turath merupakan segala sesuatu yang sampai 

kepada kita dari masa lalu dalam peradaban yang dominan, 

sehingga merupakan masalah yang diwarisi sekaligus 

masalah penerima yang hadir dalam berbagai tingkatan. 

Sementara pembaharuan merupakan penafsiran ulang atas 

tradisi sesuai dengan keperluan zaman, kerana yang lama 

mendahului yang baru. Turath merupakan langkah awal 

sebagai wadah pembaharuan dengan mengubah tatanan 

sosial menuju kemodenan. Ini kerana turath merupakan 

identiti suatu bangsa, maka ia menjadi tanggungjawab 

kebangsaan. Meski demikian, bukan bererti bahawa seluruh 

identiti umat berada dalam turath. Identiti juga terkait 

dengan kemodenan. Menurut Ḥasan Ḥanafī, jika insan 

Muslim hanya tertumpu kepada turath, bererti ia menjadi 

manusia tertutup yang hanya memiliki identiti semua.5  

Turath merupakan cara dan modernitas merupakan 

tujuan. Turath dapat dijadikan alat bantu untuk mencari jalan 

alternatif terhadap pelbagai permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh umat Islam. Turath dapat ikut andil 

                                                           
 3al-Qur’an, Fāṭir 35:32. 

 4al-Qur’an, al-Nisā’ 4:19. 
 5Ḥasan Ḥanafī, al-Turāth wa al-Tajdīd Mawqifunā min al-

Turāth al-Qadīm, Cet. 5, al-Mu’assasah al-Jāmiciyah li al-Dirāsāt wa al-

Nashr wa al-Tawzīc, t.tp., 2002, hlm. 13. 
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menghapus segala sesuatu yang dapat menghambat 

kemajuan. Turath tidak berharga jika dibiarkan mati dalam 

sejarah, namun ia akan hidup dan dapat menjadi semangat 

pembaharuan jika  dihayati secara kritis. Oleh itu, ia dapat 

menjadi suatu cara untuk mengubah manusia sebagai subjek 

pembaharuan.6 

 Turath dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu 

turath secara material dan turath bukan material. Turath 

material berupa peninggalan masa lalu, seperti kitab dan 

manuskrip yang terdapat di berbagai perpustakaan Islam 

yang tersebar di seluruh dunia. Sejak akhir-akhir ini, turath 

seperti ini mendapat perhatian lebih daripada pemikir-

pemikir Islam kontemporeri. Banyak usaha untuk 

mengadakan revitalisasi turath Islam dengan mencetak 

ulang buku peninggalan masa lalu tersebut, sama ada 

dilakukan taḥqīq terlebih dahulu atau tidak. 

 Kedua, turath sebagai peninggalan sejarah yang 

berupa gambaran realiti masa lalu. Maksudnya adalah 

bahawa berbagai buku dan manuskrip tersebut tidak datang 

dari ruang hampa. Semangat generasi terdahulu, sama ada 

dari fasa pembentukan peradaban, perkembangan mahupun 

kemunduran dan kehancuran suatu peradaban dapat dilihat 

dari turath yang ditinggalkan.7 

 Kedua-dua macam turath tersebut dapat menjadi 

bahan kajian untuk melihat masa akan datang. Kekuatan 

turath masa silam dapat menggambarkan kekuatan budaya 

yang ada pada masa itu. Sehubungan dengan itu, kitab turath 

sebagai salah satu dari bentuk turath masa silam yang dapat 

mewujudkan pembaharuan dalam pelbagai pengetahuan 

perlu dijadikan rujukan sama ada yang masih berbentuk 

manuskrip ataukah yang sudah dimodenkan dalam bentuk 

                                                           
 6Dr. Hasan Hanafî, Humûm al-Fikri wa al-Wathan al-Turâts 

wa al-Ashru wa al-Hadâtsah, vol. I, Dâr Qabâ’ li al-Thabâ’ah wa al-

Nasyr wa al-Tauzî’, Kairo, 1998, hal. 344. 

 7Wahyudi, Pengertian Turats dan Pembaharuan: Perspektif 

Hasan Hanafi, 2013, www.al-muflihun.com. 
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kitab-kitab moden. Usaha ke arah sedemikian akan 

dilakukan secara berterusan di KUPU SB. 

 Kata Melayu menurut para sarjana memberikan 

pelbagai pendapat, antaranya: 

 

1. Werndly melihat bahawa kata Melayu berasal 

daripada perkataan Melayu yang bermakna cepat, 

deras dan tangkas. Maknanya orang Melayu itu 

bersifat tangkas dan cerdas, segala tindak tanduk 

mereka cepat dan deras. 

2. Darus Ahmad mengatakan bahawa kata Melayu 

diambil sempena nama sejenis pohon yang harum 

baunya iaitu pohon gaharu. Orang India pada masa 

silam memanggil tanah Melayu sebagai negeri 

Gaharu. 

3. I-Tsing dalam tulisannya sejak abad ketujuh Masihi 

telah menyebut perkataan Mo-lo-yeu atau Mo-lo-

you. 

 

 Jadi Kitab Turath Melayu Islam dapat diertikan 

sebagai kitab tulisan tangan para Ulama Melayu ataupun 

cetakan yang memakai bahasa Melayu Lama (ejaan atau 

tulisan Jawi) sebagai dasar tulisannya. 

 

Penulisan Kitab Turath Melayu 

Ada beberapa tulisan yang berkembang di alam Melayu 

seperti tulisan Rencong, yang lazim digunakan di Sumatera 

Selatan, daerah Bengkulu dan Palembang sebelah hulu, 

tulisan Kawi berkembang di Jawa, tulisan Lempong, Batak, 

Bugis dan Makassar. Namun setelah Islam berkembang di 

alam Melayu, maka tulisan Jawi yang diambil daripada 

tulisan al-Qur’an telah pun mampu menjadi alat yang 

menyatukan kelompok bahasa-bahasa tersebut. Malah, 

melalui tulisan Jawi ini, kesatuan antara masyarakat alam 

Melayu pun tercipta dengan baik. 
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 Akhirnya dengan berkembang majunya Islam di 

alam Melayu, maka terdapat tulisan-tulisan para pujangga, 

ulama dan sasterawan dalam pelbagai bidang kajian seperti 

sastera, falsafah, metafizik dan juga teologi rasional. Bahkan 

penterjemahan al-Qur’an yang pertama dalam bahasa 

Melayu telah diselenggarakan beserta syarahannya yang 

berdasarkan Tafsīr al-Bayḍāwī, dan terjemahan lain beserta 

syarahannya dan kerja-kerja asli dalam bidang Falsafah, 

Tasawuf dan ilmu Kalam semuanya menggunakan tulisan 

Jawi. 

 Menurut Syed Muhammad Naguib al-Attas, nilai 

utama yang terdapat dalam sejarah bahasa Melayu yang 

disebabkan oleh Islam berpunca daripada penyatuan 

kelompok bahasa-bahasa yang sebati dengan Melayu supaya 

menjadi satu bahasa bangsa Melayu. Ini telah tercapai 

dengan menyatupadukan kelompok bahasa-bahasa itu 

melalui alat suatu tulisan yang sama. Tulisan ini kita ketahui 

sebagai Tulisan Jawi yang sudah hampir seribu tahun 

menjadi tulisan bahasa Melayu.8 

 Kitab Turath Melayu ditulis oleh pelbagai ulama 

yang memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama Islam 

dalam ragam disiplin keilmuan seperti bidang Aqidah, 

Syariah, Tasawuf, Falsafah, al-Qur’an dan Hadith. Pada 

awalnya, penulisan kitab-kitab Turath Melayu dilaksanakan 

di masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok, pesantren-

pesantren dan di tempat-tempat kediaman para ulama itu 

sendiri. Tempat-tempat penulisan dan penyimpanan 

manuskrip dalam ilmu Filologi ialah Scriptorium.9 

                                                           
 8Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama (Dr.) Ustaz 

Haji Md. Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan, 

Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei, 1998, hlm. 92-94. 

 9Scriptorium bermaksud tempat untuk menulis, biasanya 

digunakan untuk merujuk kepada sebuah bilik di Eropah zaman 

pertengahan biara dikhaskan untuk penyalinan naskhah oleh monastik 

penulis. 
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 Ada beberapa cara yang dilakukan ulama dalam 

menulis kitab-kitab Turath Melayu. Antaranya menulis 

sendiri tanpa bantuan seorang pun yang merupakan cara 

yang paling banyak dilakukan. Cara berikutnya ialah ulama 

meminta para santrinya untuk menulis kitab-kitab yang 

dibacakan oleh para ulama dan cara terakhir para santri 

menulis secara sendiri atas dasar pengetahuan yang telah 

diperoleh melalui para ulama kemudian disandarkan kepada 

ulama bersangkutan. 

 

Keunikan Kitab Turath 
Ia menulis sementara aku tidak. Abū Hurayrah 

Radiyallahu ‘Anhu berkata (tidak ada satu pun sahabat Nabi 

Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang lebih banyak 

hadithnya daripada aku, kecuali cAbd Allah bin Amr, kerana 

sesungguhnya ia menulis sementara aku tidak menulis).10  

 

ما كاَن َأَحٌد ِمْن َأْصحاِب رسوِل هللِا صلَّى هللا عليه وسلم َأْكثَ َر َحِديْثاً 
. إالَّ ما كا  . َواَل َأْكت ب  فَِإنَّه  كاَن َيْكت ب  ، وَن ِمْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمر  ِمّنِِ

 

 Tulislah walau di dinding. al-Shacbī Raḥimahullah 

berkata: Bila engkau mendengar sesuatu maka tulislah 

walaupun di dinding).11 

 Segera ia tulis kerana takut hilang. al-Humaydī 

Raḥimahullah berkata (aku pernah pergi bersama Imam al-

Shāficī ke Mesir. Ia tinggal di atas sementara aku tinggal di 

tengah. Suatu saat aku keluar malam hari dan aku melihat ia 

menyalakan lampu, maka aku pun berteriak kepadanya, ia 

mendengar suaraku lalu ia berkata: Naiklah, maka aku naik 

ternyata ada kertas dan tinta. Aku pun berkata: Apa yang 

engkau lakukan wahai Abū cAbd Allah? Dia berkata: Telah 

terfikir olehku makna suatu hadith atau suatu masalah ilmiah 

                                                           
 10al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. 

 11Abū Khaythamah, al-cIlm. 
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dan aku takut akan hilang daripadaku maka aku menyalakan 

lampu dan menulisnya).12  

 Banyak sekali kitab yang telah ia salin dengan 

tangannya. Adalah Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah 

Raḥimahullah telah kerap kali menulis ulang kitab dengan 

tangannya sendiri di antaranya: al-Mughnī, Tafsīr al-

Baghawī, Ḥilyat al-Auliyā’, al-Ibānah milik Ibn Baṭṭah dan 

banyak juga mushaf al-Qur’an yang ia salin.13 

 Bila tidak ditulis maka sia-sia. Ma’mar 

Raḥimahullah berkata (aku meriwayatkan beberapa hadith 

kepada Yaḥyā bin Abī Kathīr, lalu ia berkata: Tuliskan 

untukku hadith ini dan hadith ini, maka aku berkata: Aku 

tidak suka menulis ilmu. Dia berkata: Tulislah kerana 

sesungguhnya bila engkau tidak menulis maka engkau telah 

berbuat sia-sia) atau ia berkata (engkau akan lemah).14  

Jangan pergi sampai aku menulisnya. cAbd 

Raḥman bin Mahdī Raḥimahullah berkata (aku pernah 

berjalan bersama cAbd Allah bin Mubārak lalu aku ingatkan 

ia tentang suatu hadith, maka ia berkata: Jangan pergi sampai 

aku menulisnya).15  

Ia menulis apapun yang ia dengar. Abū al-Zinad 

Raḥimahullah berkata: Dahulu kami hanya menulis halal 

dan haram saja, sementara Ibn Shihāb menulis apa pun yang 

ia dengar, maka tatkala hal-hal tersebut diperlukan, aku pun 

tahu bahawa Ibn Shihāb adalah orang yang paling berilmu.16  

 Tanpa tulisan tak akan dapat hafal. Abū Ṣāliḥ al-

Farā’ Raḥimahullah berkata: Aku bertanya kepada Ibn al-

Mubārak tentang pentingnya menulis ilmu. Maka ia berkata: 

                                                           
 12Ibn Ḥajar, Manāqib al-Shāficī, al-Amīrah, Miṣr, 1301H, hlm. 

43. 

 13al-Ḥanbalī, Dzayl Ṭabaqāt Ḥanābilah, Jil. 2, Maktabah al-
cAbīkān, Riyāḍ, 1425H/2005, hlm. 53. 

 14cAbd al-Razāq, al-Muṣannaf. 

 15al-Aṣbahānī, Ḥilyat al-Auliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’, Jil. 9, 

Dār al-Fikr, Miṣr, 1988, hln. 3. 

 16al-Dhahabī, Siyar Aclām al-Nubalā’, Jil. 5, Dār al-Fikr, Miṣr, 

2006, hlm. 332. 
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Kalau bukan kerana tulisan tentulah kita tidak akan dapat 

menghafal.17  

Menulis sambil berdiri. Abū Faḍl bin Nabhān al-

Adīb Raḥimahullah berkata: Suatu ketika aku melihat Abu 

al-cAlā’ di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid 

Baghdad, ia sedang menulis sambil berdiri di atas kedua 

kakinya, kerana lampu-lampu di tempat itu sangat tinggi.18 

 Seakan setiap hari menulis 60 lembar lebih. Imam 

Abū Jacfar Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī Raḥimahullah 

dapat dibilang keajaiban bagi umat Islam. Ia telah menulis 

banyak kitab dalam pelbagai bidang ilmu. Seandainya 

jumlah seluruh kertas yang telah ia tulis dibahagi dengan 

jumlah umurnya, maka seakan setiap hari beliau menulis 60 

lembar lebih. Suatu ketika, beliau menyuruh murid-

muridnya untuk menulis Tarikh Islam atau Tafsir, lalu beliau 

meminta disediakan 30,000 lembar kertas. Maka para 

muridnya berkata: Pekerjaan ini akan memerlukan waktu 

yang sangat panjang maka ia berkata kepada mereka (Allahu 

Akbar, telah matikah semangat kamu, sediakan 30,000 

lembar kertas.19  

  Pelbagai ucapan para ilmuan tersebut menunjukkan 

betapa pentingnya budaya tulis-menulis. Di alam Melayu 

kedatangan agama Islam merupakan titik tolak peralihan 

sejarah rantau ini. Ia bukan sahaja mengubah kepercayaan 

orang Melayu daripada menyembah cakerawala dan patung 

kepada menyembah Allah yang Maha Esa, tetapi juga 

mengubah fikiran dan pandangan hidup mereka serta 

membawa budaya ilmu yang dibawa Islam kerantau ini ialah 

budaya menulis dan membaca. Budaya menulis dan 

membaca memang sudah menjadi minat dan kegemaran para 

ulama sejak dahulu hingga sekarang. Kegemaran dan minat 

ini timbul hasil inspirasi ajaran agama Islam itu sendiri 

                                                           
 17al-Dhahabī, Jil. 8, 2006, hlm. 409. 

 18al-Ḥanbalī, Jil. 1, 1425H/2005, hlm.326. 

 19al-Dhahabī, Tadzkirat al-Ḥuffāẓ, Jil. 2, Dār al-Fikr, Bayrūt, 

1374H, hlm. 712. 
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supaya ilmu yang ditulis dapat dibaca dan seterusnya 

disebarkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Ayat al-Qur’an yang pertama diturunkan Allah 

kepada Nabi Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di 

dahului oleh kalimat “iqra”. Dalam konteks ini Allah 

Subhanahu Wata’ala berfirman: 

 

ِي َخلََق   بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلَّ
ۡ
نَسََٰن ِمۡن َعلٍَق   ١ٱۡقَرأ  َوَربرَك   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

ۡ
ٱۡقَرأ

ۡكرَ 
َ
ِي َعلََّم بِٱلَۡقلَِم   ٣ُم ٱۡۡل نَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم  ٤ٱَّلَّ  ٥.20َعلََّم ٱۡۡلِ

Tafsirnya: 

Bacalah (wahai Nabi Muḥammad) dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk);  Dia telah 

menciptakan manusia daripada segumpal darah beku; 

Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah; Yang mengajar 

(manusia menulis) dengan qalam (pena);  Dia mengajar 

manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Ayat di atas menjelaskan bahawa budaya membaca 

adalah asas dalam pendidikan Islam. Dengan sebab itu dari 

awal-awal lagi al-Qur’an menitikberatkan aspek pembacaan 

dan penulisan. Perkataan iqra’ di dalam ayat ini membawa 

maksud membaca, belajar dan mengkaji.21 Konsep 

pengabdian kepada Allah merupakan ciri kedua yang 

disebutkan dalam ayat “Dengan nama Tuhanmu”. Ini 

bermakna bahawa setiap aktiviti pembacaan, penulisan dan 

pengkajian mestilah dilakukan dengan niat untuk 

mendapatkan keredhaan Allah Subhanahu Wata’ala. Faktor 

kebahasaan merupakan ciri berikutnya, al-Qur’an 

diturunkan dalam bahasa Arab yang mengandungi unsur 

Icjāz. Oleh kerana itulah, ia menjadi bahasa ilmu dan 

                                                           
 20al-Qur’an, al-cAlaq 96:1-5. 

 21Mahayuddin Yahya, Latar belakang Perkembangan 

Keilmuan Islam: Dengan Tumpuan Khusus kepada Penulisan 

Kitab/Manuskrip Jawi di Nusantara, Jabatan Mufti Kerajaan, Brunei, 

2001, hlm. 1-2. 
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tamadun. Para ilmuan Islam masa silam termasuk orang 

Parsi, Turki, India dan Melayu telah mempelajari dan 

menulis dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 

Ilmu, khususnya ilmu-ilmu Islam. 

Ketiga-tiga ciri yang disebutkan di atas merupakan 

asas atau framework kepada sejarah perkembangan 

keilmuan Islam di nusantara. Berbekalkan semangat dan 

ciri-ciri tersebutlah maka jemari para ulama tidak berhenti 

memainkan pena dan idea-idea mereka seolah-olah terus 

mengalir di hujung pena masing-masing. Sejak itu ratusan 

ribu karya dan kitab agama dihasilkan oleh ulama dari Asia 

Barat dan Asia Timur. 

Budaya menulis dan berkarya ini diikuti oleh para 

ulama Melayu di nusantara sejak mereka mengenali Islam 

hinggalah ke hari ini. Pihak pemerintah sama ada di Perlak, 

Samudera Pasai, Acheh, Brunei, Melaka, Riau dan negeri-

negeri lain di kawasan nusantara sentiasa memberi galakan 

dan kemudahan kepada para ulama menulis dan 

menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat.22 

Jika dilihat kepada generasi muda kini, budaya 

menulis tidaklah hilang, bahkan semakin banyak karya-

karya dalam bentuk buku, majalah, suratkhabar, tabloid dan 

media-media sosial lainnya. Kesemua itu bermatlamatkan 

penyebaran idea kepada masyarakat. Buku adalah jendela 

dunia dan sahabat yang tidak pernah menipu kita. Melalui 

buku, kita boleh melihat apa pun yang pernah, sedang dan 

akan terjadi. Buku merupakan unsur penting dalam melihat 

keperibadian bangsa dan ketamadunan umat. 

Dalam catatan sejarah Negara Brunei Darussalam 

adalah negara yang memiliki kerajaan yang kuat, besar, kaya 

dan rakyat dan penduduknya hidup aman dan bersatu padu. 

Oleh kerana itulah terkenal dengan “Darussalam” yang 

bererti aman dan makmur. Pada awalnya negara ini bernama 

Negara Melayu Beraja, namun setelah Islam berkembang 

                                                           
 22Mahayuddin Yahya, 2001, hlm. 1-2 



PENGAJARAN KITAB TURATH MELAYU DI BRUNEI DARUSSALAM 

133 
 

maka ia dikenali sebagai Negara Melayu Islam Beraja 

(MIB).23 

Kitab Turath sebagai sebuah karya para ulama 

terdahulu memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan 

dengan karya-karya para ilmuan masa kini. Keunikan-

keunikan tersebut dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti 

aspek penulis, aspek kitab turath dan dari aspek isi tulisan. 

 

Sisi Penulis 
Jika kita bandingkan hasil tarbiyah (pendidikan) generasi 

salaf (terdahulu) dengan generasi khalaf (kemudian), terlihat 

sekali perbezaannya. Generasi salaf, walaupun ilmunya 

tidak diwarnai dengan gelaran, memiliki karisma dan 

semangat ibadah yang lebih kuat dan jika ia mengajarkan 

ilmunya dengan mudah dapat dicerna dan diamalkan dalam 

kehidupan nyata. Sementara generasi khalaf (kemudian), 

ilmu mereka dipenuhi dengan gelaran yang maksimum. 

Namun ibadah dan karisma ilmu tidak nampak pada dirinya. 

Semua ini disebabkan oleh beberapa faktor. 

 Antaranya ialah keikhlasan dalam berkarya mahupun 

mengajarkan ilmunya. Ikhlas iaitu melakukan sesuatu hanya 

untuk mencari redha Allah Subhanahu Wata’ala, tidak 

memiliki tujuan lain selain Allah. Keikhlasan juga 

mengandung makna memurnikan dalam hati terhadap kitab 

yang dituliskannya hanya untuk mendapatkan keredhaan 

Allah Subhanahu Wata’ala. Kisah yang sangat terkenal 

dalam keikhlasan menulis kitab seperti kisah Imam Ibn 

Ruslān, ketika menulis kitab Zubad24: 

 Imam Ibn Ruslān menyelesaikan penulisan kitab 

 Zubad di atas sebuah kapal yang berlayar di laut 

 lepas. Beliau sebagai penumpang kapal bersama 

 banyak orang. Di saat orang lain tidur, makan dan 

                                                           
 23Mahayuddin Yahya, hlm. 1-2 

 24Aḥmad bin Ruslān, Matn al-Zubad fī Ilm Fiqh calaā Madhhab 

Imām al-Shāficī, Maktabah al-Thaqāfah, Makkah, 1404H/1984. 
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 minum, beliau sendirian tidak perduli dengan 

 ramainya orang, beliau sibuk menyelesaikan bayt-

 bayt syair-syair dalam ilmu fiqh. Saat kitab Zubad 

 telah selesai ditulis, Imam Ibn Ruslān mengikatkan 

 batu di bahagian atas dan bawah kitab tersebut. 

 Beliau ingin melemparkan kitabnya ke laut lepas, 

 orang-orang yang melihat kejadian tersebut berusaha 

 mencegahnya agar dijaga dan dipelihara tidak 

 dilemparkan ke laut. Namun, usaha mereka untuk 

 mencegah Imam Ibn Ruslān tidak berhasil, sambil 

 berkata beliau melemparkan kitabnya ke dalam laut; 

 Biarkanlah. Jika kitab yang aku tulis ini benar-benar 

 kerana mengharap redha Allah, air laut tidak akan 

 mampu merosaknya. Imam Ibn Ruslān sangat  yakin 

 dan kuat keimanannya terhadap kebenaran firman 

 Allah Subhanahu Wata’ala. 

 

ٍء َهالٌِك إَِلَّ وَۡجَههُ   25.ُُكر ََشۡ
Tafsirnya: 

Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. 

 

 Sebahagian ahli tafsir mengertikan ayat tersebut 

dengan: Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur 

binasa kecuali pekerjaan yang diniatkan ikhlas kerana Allah. 

 Disebabkan keikhlasan pengarangnya, ombak 

berhasil membawa kitab tersebut ke tepi laut. Di tempat 

tersebut ada banyak nelayan mencari ikan dan atas iradat 

Allah Subhanahu Wata’ala kitab tersebut masuk ke dalam 

jaring ikan para nelayan yang ada di pinggir pantai. Nelayan 

yang nenemukan kitab tersebut pergi membawa dan 

memberikannya kepada salah seorang ulama di daerah itu. 

Sang ulama pun membaca dan menelaah isi kitab tersebut 

                                                           
 25al-Qur’an, al-Qaṣaṣ 28:88. 
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dan merasa takjub dengan rahsia yang terkandung di 

dalamnya. 

Halaman demi halaman, sang ulama meneliti dan 

menelaah, semakin terkagum dengan keindahan susunan dan 

kualiti kitab yang beraliran mazhab Shāficī tersebut. 

Kemudian ulama tersebut memerintahkan kepada murid-

muridnya untuk menulis kembali dan memperbanyak serta 

menyebarluaskannya dalam kalangan masyarakat akademik. 

Dalam salah satu bayt syair yang terdapat dalam kitab Zubad 

Imam Ibn Ruslān: 

 

 .اخلالص موجب يكون لكي ابإلخالص ملن أرجوا وهللا

Maksudnya: 

Ya Allah aku berharap siapa saja yang bekerja dengan 

keikhlasan agar mereka mendapatkan kesuksesan. 

 

Selalu memelihara kesucian; tradisi ulama salaf 

dalam semua kehidupan mereka, utamanya dalam menulis 

karya kitab selalu berada dalam kesucian (berwudhu), jika 

wudhunya batal, maka dengan segera mengambil wudhu 

kembali. Tidak ada satu kata pun yang mereka tulis tanpa 

berwudhu. Bagi mereka ilmu itu adalah cahaya dan cahaya 

tidak akan dapat masuk ke dalam tubuh dan hati manusia 

yang tidak bersih. Berwudhu merupakan simbol kebersihan 

jiwa dan juga raga, maka ilmu dengan mudah dapat masuk 

dan juga fikiran yang dihasilkannya adalah ilmu yang 

memberikan keberkatan. Jika seseorang berada dalam 

keadaan suci, bererti ia dekat dengan Allah. Kerana Allah 

akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam 

keadaan suci.  

 

 اْلَعْصرِ  ِعْندَ  اْلم َؤذِِن   ه  َفَجاءَ  اْلَمْسِجدِ  بِِفَناءِ  َوه وَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ع ْثَمانَ  َسَِْعت  
 اّللَِّ  ِكَتابِ   ِف  آيَةٌ  َلْوالَ  ِديثًاحَ  أل َحدِِثَ نَّك مْ  َواّللَِّ  قَالَ  ث َّ  فَ تَ َوضَّأَ  ِبَوض وء   َفَدَعا
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ثْ ت ك مْ  َما  يَ تَ َوضَّأ   الَ  يَ ق ول   َوَسلَّم ْيهِ َعلَ  هللا   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َسَِْعت   ِإنِِ  َحدَّ
َنه   َما ه  لَ  اّللَّ   َفرَ غَ  ِإالَّ  َصالَةً  فَ ي َصلِِى اْلو ض وءَ  فَ ي ْحِسن   م ْسِلمٌ  َرج لٌ   ْيَ َوب َ  بَ ي ْ

 26.تَِليَها الَِّت  الصَّالَةِ 

Maksudnya: 

Aku mendengar cUthmān bin cAffān Radiyallahu ‘Anhu 

ketika dia berada di halaman masjid kemudian datang 

seorang muazin menjelang waktu Asar tiba. Maka cUthmān 

meminta diambilkan air wudhu, lalu dia berwudhu. Setelah 

itu dia berkata: Demi Allah, sungguh aku akan menceritakan 

kepada kamu sebuah hadith. Kalaulah bukan kerana suatu 

ayat di dalam Kitabullah nescaya aku tidak akan 

menuturkannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Tidaklah seorang 

muslim berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian 

mengerjakan sembahyang melainkan Allah akan 

mengampuni dosa-dosanya sejak saat itu sampai 

sembahyang yang berikutnya. 

 Diriwayatkan dalam kitab Taclīm al-Mutacallim 

karya al-Zurnujī bahawa Syeikh Imam Shams al-A’immah 

al-Ḥalwanī berkata: Sesungguhnya aku memperolehi ilmu 

ini dengan penghormatan dan aku tidak pernah memegang 

sebuah kitab kecuali dalam keadaan berwudhu atau 

bersuci.27 

 Sembahyang sunat sebelum menulis; kebiasaan para 

ulama salaf sebelum menulis karyanya ialah bermunajat 

diawali dengan sembahyang sunat. Sembahyang sebagai 

media berkomunikasi dengan Allah pemilik ilmu yang 

sebenarnya, ilmu sebagai cahya akan dapat dengan mudah 

masuk ke dalam kalbu seseorang apabila selalu memelihara 

hubungan baik dengan pemilik ilmu. Sembahyang yang di 
                                                           
 26Muslim, Ṣaḥiḥ Muslim, Kitab al-Ṭahārah, Bab Faḍl al-Wuḍū’ 

wa al-Ṣalāt cAqibah, no. hadith 227. 

 27Ibrāhīm ibn Ismācīl, Sharḥ Taclīm al-Mutacallim, Dār al-

Kutub al-Islāmiyah, Indonesia, 1428H/2007, hlm. 38. 
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dalamnya berisi doa dijalankan ulama salaf sebagai kunci 

(miftāḥ)  dalam berkarya. 

 Sembahyang digunakan sebagai media meminta 

petunjuk kepada Pemilik Ilmu, Sabda Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam: 

 

 .اإلستخارة قبل العمل

Maksudnya: 

Istikharah (meminta petunjuk) sebelum beramal. 

 

 Diriwayatkan dari cAbd Allah bin cUmar 

Radiyallahu ‘Anhuma berkata: 

 

بث أن ينظر فيسخط على ربه ، فال يلإن الرجل ليستخري هللا فيختار له ، 
 .يف العاقبة فإذا هو قد خار له

Maksudnya: 

Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila dia memohon 

kepada Allah untuk memberi pilihan kepadanya, maka Allah 

akan memberikan pilihan kepadanya. 

 

Naskah kitab  
Bagi kebanyakan orang, kitab turath, mungkin sangat tidak 

menarik dan bahkan cenderung “menjijikkan”. Ini kerana 

naskhah kitab Turath apalagi yang masih berwujud 

manuskrip (al-Makhṭūṭat), selain kertas yang sudah rosak, 

tulisan yang tidak jelas, penulis dan tahun ditulisnya yang 

masih misteri dan pelbagai hal yang susah untuk dapat 

difahami. Namun, bagi sebahagian orang, kitab Turath ibarat 

mencari mutiara di lautan yang sangat dalam, banyak 

halangan dan rintangan yang mesti dilalui, namun semakin 

dalam pencarian mutiaranya semakin terasa nikmat dan 

mengasyikkan. 
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Kulit Hadapan 

Jika diamat-amati, kulit hadapan kitab Turath sudah 

memberikan penegasan bahawa kitab-kitab ini tidak sama 

dengan buku-buku dan kitab moden lainnya. Kulit hadapan 

hanya bertuliskan judul kitab tanpa nama, tahun dan tempat 

terbit atau bahkan untuk menjelaskan siapa penulis kitab, 

pembaca harus mencari dan membaca isi kitab secara teliti, 

kerana nama penulis tertera pada halaman judul ataupun 

belakang sebagai kolofon28 sebuah kitab. 

 Pesanan yang tertuang dalam kulit hadapan yang 

tidak menuliskan nama penulis, tahun dan tempat penulis 

ialah agar tidak menjadi riya’ atau dalam bahasa mafhum 

mukhalafahnya agar selalu menjaga keikhlasan dalam 

berkarya. 

 Lafaz “basmalah” ini pada kitab-kitab Turath selalu 

menjadi kata pembuka, dan tidak jarang lafaz ini ditulis 

dalam bentuk khat yang lebih besar dan lebih menarik lagi, 

ditambah dengan hiasan-hiasan yang sederhana. Kalimat 

basmalah ini menjadi kata pembuka dari semua kitab Turath 

sebagai bukti para ulama salaf, tidak sekadar menulis kitab, 

melainkan juga berdakwah (mengajak) para pembaca kitab 

untuk selalu menjadikan basmalah sebagai Miftāḥ al-Kalām 

wa al-Kitābah. 

Penulisan al-Qur’an dimulai dengan basmalah. Hal 

itu telah ditegaskan tidak hanya oleh seorang ulama, di 

antara mereka adalah al-Qurṭubī Yarhamuhullah di dalam 

tafsirnya. Beliau menyebutkan bahawa para sahabat 

Radiyallahu ‘Anhum telah bersepakat menjadikan basmalah 

tertulis sebagai ayat permulaan dalam al-Qur’an, inilah 

kesepakatan mereka yang menjadi abadi dan Ibn Ḥajar 

                                                           
 28Salah satu penelitian pada bidang kodikologi ini adalah 

pegkajian mengenai kolofon. Kolofon merupakan penjelasan atau 

keterangan yang diberikan oleh pengarang atau penyalin yang basanya 

menjelaskan tempat dan waktu awal atau akhir penulisan atau juga 

keterangan-keterangan yang lainnya. Kolofon biasanya terletak di akhir 

naskhah, namun sering juga dijumpai di awal naskhah. 
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Yarhamuhullah pun menyebutkan pernyataan serupa di 

dalam kitab Fatḥ al-Bārī.29  

Nabi Muḥammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

apabila menulis surat memulai dengan lafaz Basmallah. Di 

dalam Kitab Bad’ al-Waḥyī Imam Bukhārī menyebutkan 

hadith: 

 

 30.َل َعِظيِم الرووِِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، ِمْن ُم َمَّد  َعْبِد اّللَِّ َوَرس ولِِه ِإََل ِهَرقْ 

 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

 

 31.أَْقَطع  ك لو أَْمر  ِذي اَبل  اَل ي  ْبَدأ  ِفيِه اِبْْلَْمِد 

Maksudnya: 

Setiap amal (perbuatan) yang tidak didahului (tidak dibaca 

di dalamnya) bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus 

(tidak akan memperolehi keberkatan). 

 

 Kesimpulan daripada hadith tersebut ialah semua 

aktiviti yang kita lakukan mesti diawali dengan membaca 

basmalah. Hadith inilah yang dijadikan dasar oleh para 

ulama salaf dalam menulis karya-karya mereka sehingga 

tidak pernah melupakan menulis basmalah di awal kitabnya. 

 

Substansi Kitab 

Sisi keunikan lain dari kitab Turath ialah daripada isi 

kandungan kitab. Satu kitab Turath kadangkala 

mengandungi dua atau lebih kitab yang berbeza. Satu 

mengenai aqidah dan yang lainnya membincangkan fiqh, 

yang satu mengenai Tasawuf yang lainnya membincangkan 

                                                           
 29Ṣāliḥ Muḥammad bin al-Asmarī, al-Dalā’il wa al-Ishārat calā 

Kashf Shubuhāt, 1424H, hlm. 9. 

 30al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb Bad’ al-Waḥyī, bāb kayfa 

kāna Bad’ al-Waḥyī ilā Rasūl, no. hadith 7. 

 31Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitāb al-Nikāḥ, bāb Khutbah al-

Nikāḥ, no. hadith 1894 



HARAPANDI DAHRI 

140 
 

Aqidah. Kitab-kitab Turath yang masih dalam tulisan tangan 

(manuskrip) juga memiliki karakter yang sama dengan 

pelbagai kitab Turath Melayu. 

 

 Antara kitab yang mempunyai pelbagai kitab di 

dalamnya ialah: 

 

Kitab Jamc Jawāmic al-Muṣannafāt li al-Shaykh Ismācīl 

bin cAbd al-Muṭalib al-Āshī 

Di Aceh, kitab ini dikenali sebagai Kitab Lapan kerana di 

dalamnya mempunyai lapan buah kitab yang meliputi 

bidang Aqidah, Fiqh dan Tasawuf). Kitab-kitab tersebut 

ialah Kitab Hidāyat al-cAwām karya Syeikh Faqīh Jalāl al-

Dīn al-Āshī, Kitab Farā’id al-Qur’ān karya Syeikh Faqīh 

Jalāl al-Dīn al-Āshī, Kitab Kashf al-Kirām karya Syeikh 

Muḥammad Zayn ibn Faqīh Jalāl al-Dīn al-Āshī, Kitab 

Talkhīṣ al-Falāḥ fī Bayān Aḥkām al-Ṭalāq wa al-Nikāḥ 

karya Syeikh Muḥammad Zayn ibn Faqīh Jalāl al-Dīn al-

Āshī, Kitab Shifā’ al-Qulūb karya Syeikh Nūr al-Dīn al-

Rānīrī, Kitab al-Mawāciẓ al-Badīcah karya Syeikh cAbd al-

Ra’ūf al-Fanṣūrī al-Āshī, Kitab Dawā’ al-Qulūb karya 

Syeikh Aḥmad bin Muḥammad Khaṭīb Langgin al-Āshī dan 

Kitab Iclām al-Muttaqīn karya Syeikh Jamāl al-Dīn ibn 

Syeikh cAbd Allah. 

 

Kitab al-Durr al-Thamīn 

Kitab ini menggabungkan dua buah kitab iaitu Kitab al-Durr 

al-Thamīn dan Kitab Ḍiyā’ al-Murīd fī Macrifat Kalīmat al-

Tawḥīd. Kedua-dua buah kitab ini membincangkan masalah 

aqidah. Kitab al-Durr al-Thamīn karya Syeikh Dāwud bin 
cAbd Allah al-Faṭānī, kitab ini membincangkan aqidah 

secara menyeluruh, kitab ini merupakan syarh dari kitab 

Matn al-cAqīdah al-Sanūsiyah (Umm al-Barāhin) karya al-

Imam al-Sayyid Muḥammad bin Yūsuf bin al-Ḥusayn al-

Sanūsī. 
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 Kitab Ḍiyā’ al-Murīd fī Macrifat Kalīmat al-Tawḥīd 

karya Syeikh Dāwud bin cAbd Allah al-Faṭānī. Kitab ini 

berada pada tepi atau pinggir kitab al-Durr al-Thamīn dan 

khusus membincangkan kalimat tauhid “ال اله اال هللا”. Kitab ini 

mengandungi empat fasal utama dan satu fasal al-ikhtitam 

(penutup). Makna “ال اله اال هللا” sebagai pasal pertama, syarat 

membaca “ال اله اال هللا” adalah fasal kedua, adab membaca “ ال

“ sebagai fasal ketiga dan fadilat membaca ”اله اال هللا اله اال  ال

 sebagai fasal keempat dalam kitab ini. Pasal al-Ikhtitām ”هللا

(penutup) mengandungi perbahasan berkaitan dengan 

masalah fadilat mengajar dan menuntut ilmu. 

 

Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn 

Kitab karya Syeikh al-Ḥāj cAbd Allah bin cAbd al-Mubīn al-

Shāficī ini mengandungi dua buah kitab iaitu Kitab Tanbīh 

al-Ghāfilīn dan Kitab Ins al-Muttaqīn li Allah Rabb al-
cĀlamīn. Kitab Tanbīh al-Ghāfilīn merupakan kitab yang 

mengumpulkan beberapa hadith mengenai peringatan 

kepada orang awam terhadap dahsyatnya hari Kiamat. Kitab 

ini terdiri daripada 12 bab bermula dari halaman 1-22. 

 Kitab Ins al-Muttaqīn li Allah Rabb al-cĀlamīn, 

bermula dari halaman 22-35 karya Syeikh Ḥusayn ibn 

Muḥammad. Kitab kedua ini membincangkan masalah ilmu 

Tasawuf dan terdiri daripada lima bab yang merangkumi: 

 

1. Bab Masalah Lalai dan Sedar 

2. Bab Masalah Ilmu dan Jahil 

3. Bab Masalah Cerdas dan Gila 

4. Bab Masalah Miskin dan Kaya 

5. Bab Masalah al-Tawakkal dan al-Hirṣ 
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Kitab Munyat al-Muṣallī 

Kitab ini mengandungi dua buah kitab. Kedua-dua buah 

kitab ini merupakan karya Syeikh Dāwud bin cAbd Allah al-

Faṭānī. Kitab Munyat al-Muṣallī32 adalah kitab yang 

membincangkan masalah kerohanian dalam sembahyang. 

Kitab ini terdiri daripada 37 halaman, mulai dari mukadimah 

hingga penutup. Kitab Munyat al-Muṣallī merupakan karya 

Syeikh Dāwud bin cAbd Allah al-Faṭānī yang disusun di 

Mekah al-Mukarramah pada waktu Duha, hari Selasa, 15 

Zulhijjah 1242H. Kitab yang kedua ialah kitab al-Bahjah al-

Marḍiyah. Kitab ini berbicara mengenai masalah-masalah 

makmum dan imam. Imam dan makmum dalam 

sembahyang berjemaah tidak akan sempurna jika kedua-

duanya tiada persefahaman dalam menjalankan sebuah 

aktiviti. Imam untuk ditaati bukan untuk diingkari.33 Kitab 

ini selesai ditulis oleh Syeikh Dāwud bin cAbd Allah al-

Faṭānī di Mekah al-Mukarramah pada waktu Asar, hari 

Selasa, bulan Syawal 1259H. 

 

Kitab Sirāj al-Hudā 

 

Kitab ini mempunyai dua buah kitab yang berbeza, pertama 

kitab Sirāj al-Hudā, syarah atas matan Umm al-Barāhin 

karya Syeikh Muḥammad Zayn al-Dīn bin Muḥammad 

Badawī al-Sambāwī dan kedua kitab cAṭiyyat al-Raḥman 

karya Syeikh Muḥammad Azharī bin cAbd Allah al-

Falimbānī. Kitab Sirāj al-Hudā karya Syeikh Muḥammad 

Zayn al-Dīn bin Muḥammad Badawī al-Sambāwī 

mengandungi Aqīdah Ahl al-Taqwā (Ahli Sunnah 

                                                           
 32Penjelasan nama penulis dan tajuk kitab terdapat pada kulit 

hadapan dan halaman judul. Keterangan lain berkaitan dengan kitab 

(risalah) kedua al-Bahjah al-Marḍiyah juga terdapat pada kulit hadapan 

dan halaman judul. 

 33al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Adhān, Bab Iqāmat al-

Saff min Tamām al-Ṣalāḥ, no. hadith 722. 
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Waljamaah) sebagai syarah daripada kitab Matn Umm al-

Barāhin karya Imam al-Sanūsī. Kitab cAṭiyat al-Raḥman 

karya Syeikh Muḥammad Azharī bin cAbd Allah al-

Falimbānī, berada dalam sebuah kitab dengan kitab Sirāj al-

Hudā. Kitab ini lebih fokus membahaskan masalah Qawā’id 

al-Īmān. Menurut penulisnya, kitab ini ditulis setelah 

berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya di Mekah al-

Mukarramah mengenai kitab Matn Umm al-Barāhin pada 

tahun 1259H. Kitab ini merupakan taclīqāt (komen) terhadap 

Matn Umm al-Barāhin khususnya pada bahagian sifat Allah 

al-Qudrah (Allah Maha Berkuasa), al-Irādah (Allah Maha 

Berkehendak) dan al-Kalām (Allah Maha Berkata-Kata). 

 

Kitab Minhāj al-Salām 

Kitab ini mempunyai dua buah kita iaitu Kitab Minhāj al-

Salām karya Syeikh Muḥammad Zayn al-Din bin 

Muḥammad Badawī al-Sambāwī dan kitab Muqaranah 

Sembahyang karya Syeikh Ismācīl bin cAbd Allah al-

Khālidī. Kitab Minhāj al-Salām karya Syeikh Muḥammad 

Zayn al-Dīn bin Muḥammad Badawī al-Sambāwī 

menjelaskan perincian masalah-masalah yang bergantung 

dengan keimanan dan keislaman. Kitab ini selesai disunting 

oleh Syeikh cAbd Allah bin Ibrāhīm Langkīr al-Qādī dan 

diterbitkan pada penerbit Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī di Mesir 

pada bulan Syawal tahun 1345H. Kitab ini mempunyai 44 

halaman sahaja. Kitab Muqaranah Sembahyang karya 

Syeikh Ismācīl bin cAbd Allah al-Khālidī mengandungi 

masalah yang berkaitan dengan sembahyang iaitu niat. Bagi 

Syeikh Ismācīl, niat merupakan rukun utama dalam semua 

aktiviti. Tanpa niat semua ibadah tidak akan mendapat nilai 

di sisi Allah Subhanahu Wata’ala. Niat ketika mengucapkan 

Takbīrat al-Iḥrām mesti terus tanpa diberikan jarak dengan 

perkataan dan fikiran apa pun. Antara “alif” yang ada pada 

 harus disambung ”أكبر“ an huruf “ra” yang ada di akhir ”هللا“

tidak terpisah. 
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Kitab Bidāyat al-Hidāyah 

Kitab ini mengandungi dua kitab iaitu Kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Syeikh Muḥammad Zayn bin Faqīh Jalāl al-

Dīn al-Āshī dan Kitab Taqrīrāt karya Syeikh Aḥmad bin 

Muḥammad Zayn al-Faṭānī. Kitab Bidāyat al-Hidāyah karya 

Syeikh Muḥammad Zayn bin Faqīh Jalāl al-Dīn al-Āshī 

menjelaskan isi kitab Matn Umm al-Barāhin karya Imam al-

Sanūsī. Kitab ini merupakan salah satu daripada kitab-kitab 

yang menjadi syarah (penjelasan) daripada kitab induk Matn 

Umm al-Barāhin karya Imam al-Sanūsī. Kitab ini juga 

menjelaskan pemikiran Syeikh Muḥammad Zayn dalam 

bidang aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah. Kitab Taqrīrāt 

karya Syeikh Aḥmad bin Muḥammad Zayn al-Faṭānī 

berfungsi sebagai penjelasan daripada kitab Bidāyat al-

Hidāyah. Kitab yang berada di sebelah tepi ini merupakan 

ulasan daripada pelbagai kata, istilah dan masalah yang ada 

dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah. Kata, kalimat dan pelbagai 

masalah yang terdapat pada kitab asas diberikan ulasan agar 

lebih mudah difahami oleh para pengkaji dan pembaca kitab 

Bidāyat al-Hidāyah. Dua bait syair pembuka pada halaman 

pertama kitab ini telah menegaskan fungsi tersebut: 

 

 بداية فرض عي ال كفاية  ملعرفة االله بال ارتبات
 فقد الحت بداايت اهلداية  هلموا للهداية قِو تنجوا

Maksudnya: 

Untuk mengetahui sebenar-benarnya Tuhan; Itu pertama 

fardhu Ain bukanlah Kifayah; Pelajari kitab Bidāyat al-

Hidāyah, kamu akan selamat; Penjelasan makna dan hakikat 

Tauhid ada dalam Bidāyat al-Hidāyah. 
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Kitab Majmūc Thalātha Rasā’il 

Kitab karya Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Thaha 

Lahar ini mempunyai 3 risalah iaitu Risalah cUmdat al-

Mubtadi’īn, Risalah al-Nājis al-Macfū wa Ghayr Macfū dan 

Risalah al-Durr al-Basīm. Risalah cUmdat al-Mubtadi’īn 

membincangkan tentang segala hukum Qawā’id al-Islām 

dan al-Dīn. Ini membawa maksud asal pangkal Islam dan 

agama sebagai pegangan dan iktikad tidak boleh berubah di 

dalam hati dan perbuatan pada segala anggota dan wajib atas 

segala orang yang mukallaf. Ada tiga bahagian hukum 

dalam Islam iaitu wajib, mustahil dan harus. Risalah ini 

mengandungi 23 halaman iaitu halaman 1-23. Risalah ini 

selesai dihimpun tepat pada waktu Asar, hari Jumaat, 16 

Jamadilakhir 1344H. Risalah ini adalah karya Syeikh 

Muhammad bin Thaha Hasan Lahar. Risalah al-Nājis al-

Macfū wa Ghayr Macfū pula membincangkan mengenai 

pelbagai najis dan cara-cara menghilangkannya. Kitab ini 

mengandungi 25 halaman, iaitu halaman 24-55. Kitab ini 

selesai dihimpun oleh Syeikh Muhammad Yasin ibn 

Muhammad Thaha Lahar pada 14 Zulkaedah 1328H. Kitab 

al-Durr al-Basīm yang membincangkan kisah Aṣḥāb al-

Kaḥf ditulis oleh Syeikh al-Fāḍil Muḥammad Ismācīl Dāwud 

al-Fatānī pada waktu Duha, hari Isnin, 19 Rejab 1310H. 

 

Kitab Sharḥ Risālat al-Mucāwanah 

Kitab karya al-Sayyid al-Sharīf cAbd Allah bin cAlwī bin 

Muḥammad al-Ḥaddād al-Ḥusaynī ini mempunyai dua buah 

kitab iaitu Kitab Risālat al-Mucāwanah wa al-Muẓāharah 

wa al-Muwāzarah li al-Rāghibīn fī Sulūk Ṭarīq al-Ākhirah 

dan Kitab Risālat al-Mudhākarah maca al-Ikhwān al-

Muḥibbīn min Ahl al-Khayr wa al-Dīn. Kitab Risālat al-

Mucāwanah wa al-Muẓāharah wa al-Muwāzarah li al-

Rāghibīn fī Sulūk Ṭarīq al-Ākhirah terletak pada bahagian 

tengah kitab. Ia berkaitan dengan sulūk (akhlak atau 

perilaku) menuju akhirat. Kitab ini terdiri daripada 40 

halaman dan tersusun dalam 40 fasal. Kitab Risālat al-
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Mudhākarah maca al-Ikhwān al-Muḥibbīn min Ahl al-Khayr 

wa al-Dīn pula berada di pinggir kitab. Ia berkaitan dengan 

hasil muzakarah al-Sayyid al-Sharīf cAbd Allah bin cAlwī 

bin Muḥammad al-Ḥaddād al-Ḥusaynī dengan sahabat-

sahabat beliau yang cinta terhadap kebajikan dan agama. 

Kitab ini secara khusus membahaskan masalah al-Taqwā 

yang terdiri daripada 16 fasal dan penutup. 

 

Kitab Miftāḥ al-Jannah 

Kitab ini mengandungi 5 buah kitab yang merangkumi Kitab 

Miftāḥ al-Jannah fī Bayān al-cAqīdah, Kitab Uṣūl al-Taḥqīq, 

Kitab Mawciẓat li al-Nās, Kitab Tajwīd al-Qur’ān dan Kitab 

Risālah Asrār al-Dīn li Ahl al-Yaqīn. Kitab Miftāḥ al-

Jannah fī Bayān al-cAqīdah karya Muḥammad Ṭīb bin 

Mascūd al-Banjārī membincangkan persoalan ilmu 

Usuluddin. Kitab ini ditulis dengan bahasa Melayu setelah 

melihat banyak penuntut-penuntut orang Jawi termasuk 

orang Melayu. Kitab ini merupakan syarah daripada kitab 

asal Matn Umm al-Barāhin dengan memberikan tambahan 

dalil-dalil pada masalah-masalah yang memerlukan dalil. 

Kitab ini selesai ditulis pada hari Isnin, 16 Syawal 1274H. 

Kitab Uṣūl al-Taḥqīq membicarakan ilmu Usuluddin dengan 

cara soal jawab. Kitab ini mempunyai 10 halaman iaitu 

halaman 16-26. Kitab ini tidak disebutkan nama penulisnya 

kerana takut riya’. Kitab Mawciẓat li al-Nās. Kitab ini 

membincangkan masalah-masalah sembahyang dan yang 

berkaitan dengannya. Kitab ini juga menggunakan metode 

pengajarannya dengan soal jawab. Kitab Tajwīd al-Qur’ān 

mengandungi 7 halaman iaitu halaman 37-43. Kitab ini 

membicarakan masalah dan hukum Tajwid iaitu Iẓhār, 

Ikhfā’, Idghām maca al-Ghunnah, Idghām bi Ghayr Gunnah, 

Iqlāb, Mad Wājib, Mad Jā’iz dan sebagainya. Kitab Risālah 

Asrār al-Dīn li Ahl al-Yaqīn berada pada tepi sebagai 

Ḥāmish. Risalah ini membicarakan Rukun Islam. 
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Kitab al-Yawāqīt wa al-Jawāhir fī cUqūbat Ahl al-Kabā’ir 

Kitab ini mempunyai dua buah kitab iaitu Kitab al-Yawāqīt 

wa al-Jawāhir fī cUqūbat Ahl al-Kabā’ir dan Kitab cUqūd 

al-Lujjayn fī Ḥuqūq al-Zawjayn. Kitab al-Yawāqīt wa al-

Jawāhir fī cUqūbat Ahl al-Kabā’ir, adalah kitab yang 

diterjemahkan daripada kitab berbahasa Arab karya Syeikh 
cAbd al-Wahhāb al-Shacrānī ke dalam bahasa Melayu oleh 

Syeikh Muḥammad cAlī bin cAbd al-Rashīd bin cAbd Allah 

al-Jāwī al-Qāḍī al-Sumbāwī. Kitab ini menerangkan 

dahsyatnya siksa yang akan diperolehi oleh orang yang 

melakukan dosa besar pada hari Kiamat. Kitab ini terbahagi 

kepada 12 bab: 

 

1. Siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang 

2. Siksa bagi orang derhaka kepada ibu dan bapa 

3. Siksa bagi orang yang minum arak dan tuak 

4. Siksa bagi orang yang berzina 

5. Siksa bagi orang yang liwat 

6. Siksa bagi orang yang makan riba 

7. Siksa bagi orang yang meratap 

8. Siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat 

9. Siksa bagi orang yang membunuh orang Islam tanpa 

syarat 

10. Siksa bagi orang perempuan dan lelaki yang tidak 

melaksanakan tugas dan kewajipannya 

11. Susah dan kesakitan siksa di hari Kiamat 

12. Sifat syurga dan orang yang menjadi ahli Syurga. 

  

 Kitab ini selesai diterjemahkan selepas Asar, hari 

Isnin, 18 Zulkaedah 1243H di Makkah al-Mukarramah. 

Kitab cUqūd al-Lujjayn fī Ḥuqūq al-Zawjayn karya Syeikh 

Nawawī al-Bantanī membicarakan tentang hak-hak suami 

dan isteri. 
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Kitab Miftāḥ al-Murīd fī cIlm al-Tawḥīd 

Kitab ini mempunyai empat buah kitab yang meliputi Kitab 

Miftāḥ al-Murīd fī cIlm al-Tawḥīd, Kitab Risalah yang 

Bicara Tentang Sebab Murtad, Kitab Risalah Nadzam 

Melayu dan Kitab Shucab al-Īmān. Kitab Miftāḥ al-Murīd fī 
cIlm al-Tawḥīd karya Zayn al-cĀbidīn bin Muḥammad al-

Faṭānī membincangkan mengenai ilmu Tauhid yang dimulai 

dengan pembahagian hukum Akal menjadi tiga iaitu Wajib, 

Mustahil dan Harus. Kemudian diteruskan lagi dengan Sifat 

20. Kitab Risalah yang Bicara Tentang Sebab Murtad oleh 

Umar bin Zainal Abidin Fatani. Kitab ini membincangkan 

sebab-sebab terjadinya murtad pada diri seseorang. 

Mengetahui lafaz, perbuatan dan iktikad yang menyebabkan 

seseorang menjadi murtad hukumnya wajib bagi setiap 

muslim dan muslimat juga jin-jin Islam. Kitab Risalah 

Nadzam Melayu tentang ilmu Tauhid dan Nasihat karya Haji 

Ahmad bin ‘Abdurrauf Malaka. Kitab ini merupakan karya 

beliau dalam bentuk syair, isi kandungannya mengenai ilmu 

Tauhid, syair Rasul dan syair Nasihat. Kitab Shucab al-Īmān 

dinukilkan dari kitab Mutacallim karya Syeikh Dāwud bin 
cAbd Allah al-Faṭānī. Kitab yang keempat ini berada di 

bahagian tepi kitab Miftāḥ al-Murīd fī cIlm al-Tawḥīd. Kitab 

ini membincangkan tentang iman dan terbahagi kepada 77 

bahagian. 

 

Keunikan Pandangan 

Keunikan lain dari kitab Turath ialah cara (metode) 

mengambil pandangan dari ulama-ulama lain. Sebagaimana 

yang dicontohkan oleh Syeikh Dāwud bin cAbd Allah al-

Faṭānī dalam kitab al-Durr al-Thamīn. Pernyataan beliau 

mengenai sepuluh prinsip yang mesti dimiliki oleh setiap 

orang yang belajar ilmu.  
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أأورڠيڠ مڠهنرتكندى ايت ايئت أأبو احلسن الأشعرى دان  ٢)دان واضعڽ( يعىن ڤرمتا

يبو أأبو هامش اجلباىئأأداهل جرتراڽ   34ڽ.ڬورو أأبو احلسن الأشعرى الڬ بڤأأ تريي سواىم ا 

كن درڤد درويت)دان مناڽ(...ڤتنة سڬل مانىس سوره مڠتاكن قرأ ن ايت خملوق سڤرة 

أأمحد بن النرض احلزاىئ سهل سؤرڠ علامء أأهل احلديث درسو اكندى أأوهل واثق كڤد 

 35.براكت دڠن خلق القرأ ن

 

 Syeikh Muḥammad Ṭīb ibn Mascūd al-Banjārī dalam 

kitab Miftāḥ al-Jannah fī Bayān al-cAqīdah mengambil 

pandangan Syeikh Nasafī dalam keutamaan Basmalah: 

ڠت برمول سڬل كتاب يڠدتورنكن درڤد ال ش يخ نسفى)فائدة( اين سوات فائدة اكت 

براهميدان  نىب شيش أأمن ڤوهلاكن  رساتس أأمڤت حصفكفد دنيا ايت    تي  ڤوهلنىب ا 

، مك رقانفدان  زبوردان  اجنيلدان نىب موىس دهول درڤد توراة سڤوهل دان توراة اكن 

سڬل معىن كتاب ايت دمهڤونكن ددامل فرقان دان سلكني معىن فرقان ايت دمهڤونكن 

ددامل فاحتة دان سڬل معىن فاحتة ايت دمهڤونكن ددامل بسم هللا دان سڬل معىن بسم 

 36.هللا ايت دمهڤونكن ددامل ابءڽ

 

 al-Sayyid al-Sharīf cAbd Allah bin cAlwī bin 

Muḥammad al-Ḥaddād al-Ḥusaynī dalam kitab Risālat al-

Mucāwanah wa al-Muẓāharah wa al-Muwāzarah li al-

Rāghibīn fī Sulūk Ṭarīq al-Ākhirah menjelaskan hakikat 

makna al-Taqwā sebagaimana dalam al-Qur’an, surah al-

Baqarah ayat 183, yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī. 

 

                                                           
 34al-Faṭānī, al-Durr al-Thamīn, Maṭbacah bin Ḥalabī, Thailand, 

t.th., hlm. 3. 

 35al-Faṭānī, al-Durr al-Thamīn, hlm. 4. 

 36al-Banjārī, t.th., hlm. 2. 
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التقوى ىف القرأ ن تطلق عىل ثالث معان أأحدها اخلش ية  اال مام الغزاىل)فصل( قال 

نوب وهاا هو تزنيه القلب عن اذل والهيبة والثاىن مبعىن الطاعة والعبادة والثالث مبعىن

 37 .احلقيقة. وحقيقة التقوى أأنال يراك موالك حيث هناك وال يفقدك حيث أأمرك

Maksudnya: 

Taqwa dalam al-Qur’an terbahagi menjadi tiga makna, 

pertama bererti takut (al-Khashyah), kedua, taat dan 

beribadah dan ketiga, bererti pembersihan hati daripada 

perkara-perkara dosa. makna terakhir inilah yang menjadi 

hakikat dari al-taqwa. Maka hakikat taqwa ialah engkau 

tidak akan pernah dilihat oleh Allah dalam perbuatan 

maksiat dan tidak pernah mengurangkan apa-apa yang 

diperintahkannya. 

 

Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan 

39 tahun sebelum penubuhan KUPU SB, satu maktab ugama 

yang diberi mandat mengajarkan ilmu-ilmu ugama Islam di 

Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan. Maktab 

tersebut dikenali sebagai Maktab Perguruan Ugama Seri 

Begawan (MPUSB). KDYMM telah berkenan 

menyempurnakan perletakan batu asas MPUSB pada 8 Julai 

1968 dan ia mula beroperasi 8 Januari 1972. Adapun tujuan 

MPUSB ditubuhkan ialah: 

 

1. Melatih dan mengadakan guru-guru ugama yang 

layak lagi sesuai bagi mengajar subjek-subjek 

ugama, khasnya di sekolah-sekolah dan amnya di 

lain-lain yayasan di negeri ini yang memerlukan 

pengajaran Ugama Islam dengan tujuan membentuk 

satu rupa bangsa yang mempunyai Ugama Islam 

sebagai asas masyarakat mengikuti aliran masa dan 

mendukung Perlembagaan Negara Brunei 

Darussalam. 

                                                           
 37al-Ḥusaynī, Risālat al-Mucāwanah wa al-Muẓāharah wa al-

Muwāzarah li al-Rāghibīn fī Sulūk Ṭarīq al-Ākhirah, al-Ḥaramayn, 

Jakarta, t.th., hlm. 5. 
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2. Mengadakan beberapa kursus yang lain seperti 

Perguruan membaca al-Qur’an, Muballigh dan 

seumpamanya dari satu masa ke satu masa. 

3. Mengadakan beberapa kursus pembaharuan dan 

penyesuaian, bukan sahaja bagi guru-guru dalam 

lapangan mata pelajaran ugama, bahkan juga bagi 

pegawai-pegawai di Kementerian Hal Ehwal Ugama 

dalam kursus penyesuaian, bukanlah satu harapan 

yang mustahil jika Maktab mengadakannya bagi 

pegawai-pegawai Kerajaan daripada lain-lain 

Jabatan bagi menimbulkan satu fahaman pegawai 

untuk menimbulkan keharmonian dan kecekapan 

dalam usaha untuk membangun Negara dan bagi 

menuju kea rah Islam dijadikan suatu cara hidup 

yang lengkap serta Islam dijadikan Ideologi Negara. 

4. Adalah juga menjadi suatu harapan besar bahawa 

Maktab akan maju ke satu arah yang merupakan 

ianya sebagai Pusat Penyelidikan dalam perkara-

perkara ugama dan perkembangannya terhadap 

negara ini amnya. 

5. Meninggikan nilai pelajaran supaya ia bukan saja 

memberi perkhidmatan kepada pembentukan satu 

negara dan masyarakat Negara Brunei Darussalam 

yang maju dan dinamis, tetapi boleh dan layak untuk 

memberi sumbangan perkhidmatan di lain negara di 

rantau ini dalam lapangan ugama.38 

 

 Pada tahun 2007, MPUSB dinaikkan taraf menjadi 

sebuah kolej universiti yang dikenali sebagai KUPU SB. 

Antara pengajaran ugama yang diajarkan di MPUSB ialah 

kitab-kitab Turath seperti yang ditunjukkan dalam Jadual: 

 

                                                           
 38Ghazali Basri, Sekalung Budi Segunung Harapan: Dari 

Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan ke Kolej Universiti Perguruan 

Ugama Seri Begawan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri 

Begawan, Brunei, 2009, hlm. 2. 
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No. Kitab Bidang Penulis 

1. 
cAqīdat al-Nājīn fī cIlm 

Uṣūl al-Dīn 
Aqidah 

Zayn al-
cĀbidīn bin 

Muḥammad 

al-Faṭānī 

2. Risālat al-Tawhīd Aqidah 

cAbd al-

Ghanī Yaḥyā 

& cUmar 

Yūsuf 

3. 
Maṭlac al-Badrayn wa 

Majmac al-Baḥrayn 
Fiqh 

Muḥammad 

bin Ismācīl 

Dāwud al-

Faṭānī 

4. Penawar Bagi Hati Tasawuf 

cAbd Qādir 

bin cAbd al-

Muṭalib 

5. Tanbīh al-Ghāfilīn 
Hadith dan 

Tasawuf 

cAbd Allah 

bin cAbdul 

Mubīn 

 

Kolej Univesiti Perguruan Ugama Seri Begawan 

KUPU SB ditubuhkan pada 1 Muharram 1428H bersamaan 

20 Januari 2007, iaitu berikutan pengisytiharan Kebawah 

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji 

Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum 

Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, 

Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 

dalam titah baginda sempena Sambutan Awal Tahun Baru 

Hijrah 1428.  Baginda telah menitahkan bagi penaikan taraf 

kepada peringkat Kolej Universiti daripada peringkat 

Maktab Perguruan Ugama.  KUPU SB dihasratkan menjadi 

sebuah institusi perguruan ugama yang unggul, menjadi 

kebanggaan dan memenuhi keperluan negara serta bersedia 

membuka pintunya kepada pelajar luar negara. 

Pada masa ini KUPU SB mempunyai tiga buah 

fakulti dan tujuh buah pusat iaitu Fakulti Usuluddin, Fakulti 

Syariah, Fakulti Pendidikan, Pusat Ilmu Teras, Pusat 
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Bahasa, Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan, 

Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah, 

Pusat Kajian Fiqh al-Usrah Pusat Multimedia dan Teknologi 

dan Pusat Penerbitan.  KUPU SB akan sentiasa 

memantapkan program latihan perguruannya, menggiatkan 

kajian dan penyelidikan serta penerbitan dan menjalinkan 

kerjasama dengan institusi pengajian tinggi yang lain untuk 

pembangunan program, penyelididkan, pengurusan dan 

sumber tenaga manusia. 

Melalui pengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, 

teknologi, ketrampilan dan jati diri berasaskan prinsip-

prinsip Islam dan falsafah begara, diharapkan KUPU SB 

akan dapat melahirkan pendidik yang berwibawa sebagai 

hamba dan khalifah Allah dalam membentuk masyarakat 

dan bangsa yang berilmu, beramal dan bertaqwa, serta 

mendukung Islam sebagai ugama rasmi dan falsafah negara 

Melayu Islam Beraja. 

 

Kursus Kitab Turath 

Setiap mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil program 

Sarjana Muda Perguruan Ugama (SMPU) dan Diploma 

Tertinggi Perguruan Ugama (DTPU) diwajibkan mengambil 

kursus Kitab Turath. Setiap program dari Tahun Satu dan 

Tahun Dua diwajibkan mempelajari lima buah kitab Turath. 

Dua buah kitab pada Tahun Satu dan tiga buah kitab pada 

Tahun Dua. 

 

 Kitab-kitab yang akan diajarkan pada tiap-tiap tahun 

dan program adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual. 

 

Jadual Kitab yang digunakan SMPU 

 

No. Kitab Bidang Penulis 

1. al-Durr al-Thamīn Aqidah 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 
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2. Tanbīh al-Ghāfilīn 
Hadith dan 

Tasawuf 

cAbd Allah 

bin cAbdul 

Mubīn 

3. 
Īḍāḥ al-Albāb li Murīd 

al-Nikāḥ bi al-Ṣawāb 
Fiqh 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

4. Munyah al-Muṣallī Fiqh 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

5. 

Minhāj al-cĀbidīn ilā 

Jannatī Rabb al-
cĀlamīn 

Tasawuf 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

 

Jadual Kitab DTPU 

 

No. Kitab Bidang Penulis 

1. al-Durr al-Thamīn Aqidah 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

2. Tanbīh al-Ghāfilīn 
Hadith dan 

Tasawuf 

cAbd Allah 

bin cAbdul 

Mubīn 

3. 
Īḍāḥ al-Albāb li Murīd 

al-Nikāḥ bi al-Ṣawāb 
Fiqh 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

4. Munyah al-Muṣallī Fiqh 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

5. 

Minhāj al-cĀbidīn ilā 

Jannatī Rabb al-
cĀlamīn 

Tasawuf 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

 

Program Pengajian Kitab Turath untuk Orang Awam 

Program Pengajian Kitab Turath untuk Orang Awam telah 

diadakan di KUPU SB sejak tahun 2011 sebagai salah satu 

resolusi Seminar Serantau Kitab Turath Melayu. Program ini 

diwujudkan untuk memberikan peluang bagi orang-orang 

awam yang hendak mempelajari dan mendapatkan informasi 



PENGAJARAN KITAB TURATH MELAYU DI BRUNEI DARUSSALAM 

155 
 

berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tersurat serta tersirat di 

dalam kitab-kitab Turath. Program ini dijalankan pada hari 

Jumaat dan hari ahad, dengan dua sesi iaitu sesi 8:00-9:00 

pagi dan 9:00-10:00 pagi. 

 

Jadual Kitab Turath yang digunakan Orang Awam 

 

No. Kitab Bidang Penulis 

1. Tāj al-cArūs Tasawuf 

Tāj al-Dīn bin 
cAṭā’ Allah 

al-Sakandarī 

2. 
Maṭlac al-Badrayn wa 

Majmac al-Baḥrayn 
Fiqh 

Muḥammad 

bin Ismācīl 

Dāwud al-

Faṭānī 

3. Bidāyat al-Hidāyah Aqidah 

Muḥammad 

Zayn ibn 

Faqīh Jalāl al-

Dīn 

4. Hidāyat al-Sālikīn 
Aqidah, Fiqh 

dan Tasawuf 

cAbd al-

Ṣamad al-

Falimbānī 

5. Tanbīh al-Ghāfilīn 
Hadith dan 

Tasawuf 

cAbd Allah 

bin cAbdul 

Mubīn 

 

Pengajaran Kitab Turath di Masjid 

Dalam memperluaskan lagi peluang orang awam mengikuti 

kajian Kitab-Kitab Turath Melayu, maka KUPU SB dengan 

kerjasama pihak Jabatan Hal Ehwal Masjid (JHEM) telah 

mengadakan Sesi Pengajaran Kitab Turath Melayu di 

masjid-masjid di sekitar Daerah Brunei dan Muara. Antara 

objektif sesi pengajaran ini ialah: 

 

 Memperkenalkan kitab Turath Melayu sebagai 

bahan bacaan utama bagi setiap orang ramai. 
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 Memberikan penerangan kepada orang ramai 

berkaitan dengan isi kitab Turath Melayu yang boleh 

dijadikan rujukan keagamaan. 

 Memberikan informasi pengetahuan keugamaan 

sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan 

sebagai masyarakat Melayu Islam Beraja berasaskan 

aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah dan Mazhab 

Shāficī. 

 Memperkenalkan KUPU SB sebagai Institusi 

Pengajian Tinggi yang memberi perhatian terhadap 

kitab-kitab Turath Melayu. 

 

Jadual Kitab yang digunakan 

 

No. Kitab Bidang Penulis 

1. 
Dawā’ al-Qulūb ilā 
cAllām al-Ghuyūb 

Tasawuf 

Aḥmad bin 

Muḥammad 

Khaṭīb 

Langgin al-

Āshī 

2. Tāj al-cArūs Tasawuf 

cUthmān bin 

al-Ḥāj Shihāb 

al-Dīn al-

Puntiyānī 

3. 

Minhāj al-cĀbidīn ilā 

Jannatī Rabb al-
cĀlamīn 

Tasawuf 

Dāwud bin 
cAbd Allah 

al-Faṭānī 

4. 

al-Minaḥ al-Sanniyah 
calā al-Waṣiyat al-

Matbūliyah 

Hadith 

cAbd al-

Wahhāb al-

Shacrānī 

5. Ḥikam Jāwī Tasawuf 

Ibn cAṭā’ 

Allah al-

Sakandarī 

6. al-Ṣāwī Sharḥ Jalālayn Tafsir 
Aḥmad Ṣāwī 

al-Mālikī 

7. Tafsīr al-Qurṭubī Tafsir  

Abū cAbd 

Allah 

Muḥammad 
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bin Aḥmad 

bin Abū Bakr 

al-Anṣārī al-

Qurṭubī 

8. al-Fiqh al-Manhajī Fiqh 

Muṣṭafā al-

Khin, 

Muṣṭafā al-

Bughā & cAlī 

al-Sharbajī 

9. Matn Sanūsiyah Aqidah 

al-Sayyid 

Muḥammad 

bin Yūsuf bin 

al-Ḥusayn al-

Sanūsī 

10. Bidāyat al-Hidāyah Aqidah 

Muḥammad 

Zayn ibn 

Faqīh Jalāl al-

Dīn 

 

Asas Pengajaran Kitab Turath 

Sebagaimana diketahui bahawa kitab Turath sama ada masih 

berbentuk manuskrip (al-Makhṭūṭat) ataupun bukan, kitab 

Arab ataupun yang Jawi berbeza daripada kitab-kitab dan 

buku-buku moden yang lain. Selain perbezaan kulit hadapan 

dan isi, kitab Turath juga berbeza metode penulisannya. 

Oleh sebab itu, mengkaji dan mempelajari kitab Turath turut 

berbeza dari sudut metodologinya.  

 Sebagaimana diketahui bahawa kitab Turath sama 

ada masih berbentuk manuskrip (al-Makhṭūṭat) ataupun 

bukan, kitab Arab ataupun yang Jawi berbeza daripada 

kitab-kitab dan buku-buku moden yang lain. Selain 

perbezaan kulit hadapan dan isi, kitab Turath juga berbeza 

metode penulisannya. Oleh sebab itu, mengkaji dan 

mempelajari kitab Turath turut berbeza dari sudut 

metodologinya. 
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Māhir fī al-Qirā’ah 
Māhir fī al-Qirā’ah (Mahir dalam Membaca) bermaksud 

setiap pelajar iaitu orang yang mengkaji dan mempelajari 

kitab Turath dituntut untuk dapat membaca. Membaca kitab 

Turath yang masih berbentuk manuskrip (Arab dan Melayu), 

mesti memiliki keahlian yang lebih istimewa kerana bahasa, 

huruf, ejaan dan kertas yang digunakan masih menggunakan 

bahasa, huruf, ejaan dan kertas lama (klasik). Kajian dan 

pengajian pada tahap ini dapat dilakukan dengan memahami 

ilmu Filologi, Kodikologi, Taḥqīq dan Taṣḥīḥ. Membaca 

kitab Turath moden (cetakan baru) yang berbahasa Arab 

juga memiliki kesukaran bagi sesiapa saja yang belum 

pernah mempelajari metode membaca dan memahami kitab 

bahasa Arab. Membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab 

dapat menggunakan metode al-cArabiyyah li Ghayr al-

Nāshi’īn, metode al-Qirā’ah wa al-Fahm Matn al-

Ājurūmiyah, metode al-cArabiyyah al-Mustaqillī dan 

metode Memahami Bacaan Sembahyang dan al-Qur’an. 

Membaca kitab Turath berbahasa Melayu-Jawi lebih mudah 

dibandingkan dengan bahasa Arab dan juga manuskrip 

kerana kitab-kitab ini merupakan bahasa-bahasa yang sudah 

kita fahami, tapi ada beberapa kata dan kalimat yang masih 

menggunakan kata dan kalimat masa silam yang perlu 

diselidiki makna dan ejaan yang sebenar-benarnya. Dalam 

kitab Turath juga banyak istilah yang diambil daripada 

bahasa Arab. Oleh kerana itu, ia mesti difahami dan 

dipelajari dengan sungguh-sungguh. 

 

Māhir fī al-Kitābah 

Māhir fī al-Kitābah (Mahir dalam Menulis) bermaksud 

menyalin kembali seperti sedia ada dan menyalin kembali 

dengan melakukan perubahan (memodenkan). Ada dua cara 

yang dapat dilakukan untuk memberikan kemahiran dalam 

menulis. Menulis kembali teks kitab Turath seadanya, tidak 

dibenarkan mengubah apa pun sama ada kata, kalimat atau 

tulisan yang mungkin salah atau silap ditulis oleh penulis 
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atau penyalin atau mungkin saat dicetak. Aktiviti seperti ini 

dikenal dengan istilah menyalin. Menulis kembali teks kitab 

Turath dengan melakukan pembaikan pada teks kata, 

kalimat dan istilah yang tersilap. Pembaikan ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat nota kaki di bawah. Dalam 

penulisan ini juga dapat memberikan tawḍīḥ (penerangan) 

terhadap kalimat atau istilah yang tidak difahami atau susah 

untuk difahami oleh para pembaca, pengkaji mahupun 

pelajar. Di dalam proses ini juga dapat memberikan taṣḥīḥ 

yang sederhana terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan 

memberikan nama surah dan nombor surah pada setiap ayat 

al-Qur’an yang ada. Dan juga memberikan sanad dan rawi 

(takhrīj) yang sederhana pada setiap hadith yang terdapat 

pada kitab Turath. 

 

Māhir fī al-Fahm 
Māhir fī al-Fahm (Mahir dalam Memahami) bermaksud 

memahami teks kitab Turath dengan baik. Namun begitu, 

“Mahir dalam Memahami” tidak akan dapat ditunaikan jika 

belum mahir dalam membaca mahupun mahir dalam 

menulis. Jadi yang lebih penting dilakukan ialah belajar 

membaca dan juga menulis, baru dapat memahami teks kitab 

Turath dengan sebenarnya. Kemahiran memahami dapat 

ditentukan oleh kemampuan seorang pengkaji, pengaji 

mahupun penuntut dalam memahami teks dan konteks ayat-

ayat kitab Turath. Antara panduan untuk memahami kitab 

Turath: 

 

1. Perhatikan dan cari pengertian kata-kata yang ada di 

dalam kitab Turath, seperti  "تناول ” dapat bererti  “أكل 

“ (makan), dapat pula bererti “ قرأ ” (membaca). 

2. Perhatikan dan cari pengertian atau definisi kalimat 

yang ada dalam kitab Turath, seperti “تناولت الكتاب ” 

kalimat ini bererti “membaca”. Akan tetapi kalau 

kalimat ini berbunyi “تناولت الفطور” maka dia bererti 

“sarapan pagi/breakfast)”. 
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3. Perhatikan kata atau kalimat sebelum dan sesudah 

kalimat yang ingin kita fahami. 

 

Māhir fī al-Taclīm 
Māhir fī al-Taclīm (Mahir dalam Mengajar) ini merupakan 

tujuan akhir daripada pengajaran kitab Turath. Selain untuk 

bekal diri sendiri, kemahiran dalam mengajar ini merupakan 

bekal untuk memberikan kefahaman kepada orang lain. 

Dengan mahir dalam mengajar, kitab Turath akan dapat 

difahami bukan hanya oleh sekelompok orang-orang 

tertentu, tetapi juga difahami oleh masyarakat awam. Prinsip 

kemahiran ini dapat dilihat dalam hadith Nabi yang 

menjelaskan tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang 

sudah diketahui. 

 

 39.إن أشد الناس عذااب يِو القيامة عامل ال ينفعه هللا بعلمه

Maksudnya: 

Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari 

Kiamat ialah orang alim yang tidak memberi manfaat (taat 

kepada) Allah akan ilmunya. 

 

Imam al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad berkata: 

 

أيها الولد: العلم بال عمل جنون والعمل بغري علم ال يكون. واعلم أن 
العلم الذى ال يبعدك اليِو عن املعاصى وال حيملك على الطاعة لن يبعدك 

 .غدا عن انر جهنم وإذا مل تعمل بعلمك اليِو ومل تدارك االايِ املاضية

Maksudnya: 

Wahai anakku! Ilmu tanpa amal seperti orang gila dan amal 

tanpa ilmu tidak akan pernah dapat memberikan manfaat. 

Ketahuilah bahawa ilmu yang tidak dapat membuatmu 

menjauhi perbuatan maksiat dan tidak mendekatkan dirimu 

                                                           
 39Hadith Riwayat al-Ṭabarānī. 
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untuk berbuat taat, maka tidak akan pernah dapat 

menjauhkanmu daripada siksa api neraka dan jika tidak 

engkau beramal dengan ilmumu pada saat ini maka tidak 

akan pernah engkau dapatkan kemuliaan hari esok.40 

 

 Nasihat Imam al-Ghazālī tersebut menjelaskan 

bahawa ilmu yang tidak diamalkan oleh yang mempunyai 

ilmu sama saja dengan orang gila yang tidak memiliki akal 

sihat. Ini kerana dengan ilmu seharusnya dapat membantu 

kita bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu 

Wata’ala. Jika tidak, maka ilmu yang kita miliki tidak akan 

dapat digunakan untuk menghindari panasnya api neraka 

Allah dan tidak dapat membantu kita untuk membezakan 

mana yang baik dan mana yang buruk. 

 

Tujuan Pengajaran Kitab Turath 

Sebelum kita mengetahui metode mempelajari kitab Turath, 

sebaiknya kita memahami apa tujuan kita mempelajari kitab-

kitab Turath di KUPU SB. Tujuan pembelajaran Kitab 

Turath di KUPU SB pada dasarnya terbahagi kepada dua 

iaitu Tujuan Am dan Tujuan Khas. 

 

Tujuan Am: 

 Mengembalikan tradisi pengajian kitab Turath 

Melayu bagi guru-guru ugama tradisional Brunei. 

 Menjadikan KUPU SB sebagai Pusat Pengajaran 

Kitab Turath Melayu. 

 Membudayakan dan memberigakan Kitab Turath 

Melayu sebagai asas pengajian intelektual Muslim. 

 Melestarikan Tulisan Jawi sebagai warisan bangsa 

Melayu. 

                                                           
 40al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad fī Naṣīḥat al-Mucallimīn wa 

Mawciẓatihim li Yaclamu wa Yumayyizu cIlman Nāfican min Ghayrihi, 

Dār al-Kutub Islāmiyah, Miṣr, 1433H/2012, hlm. 18-19 
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 Melazimkan guru-guru ugama menulis, membaca 

dan menjadikan Kitab Turath Melayu sebagai 

rujukan asasi dalam kajian-kajian Ilmiah. 

 Membiasakan guru-guru ugama untuk menjadikan 

Kitab Turath sebagai bahan pengajaran di sekolah-

sekolah ugama mahupun kepada masyarakat. 

 

Tujuan Khas: 

 Mahasiswa dapat membaca kitab Turath Melayu 

dengan baik. 

 Mahasiswa dapat menulis kembali teks-teks kitab 

Turath dengan sempurna. 

 Mahasiswa dapat menyalin teks-teks kitab Turath 

Melayu ke dalam ejaan rumi. 

 Mahasiswa dapat mentaḥqīq teks-teks kitab Turath 

Melayu ke dalam bahasa yang mudah. 

 Mahasiswa dapat memahami teks-teks kitab Turath 

Melayu dan menerangkan isi kandungan kitab 

dengan jelas. 

 Mahasiswa dapat membezakan antara nas al-

Qur’an, matan hadith dan pendapat para ulama yang 

terdapat dalam kitab Turath Melayu. 

 Mahasiswa dapat mengajarkan kitab Turath Melayu 

kepada masyarakat awam. 

 

Metod Pengajaran  Kitab Turath Melayu 

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk 

yang istimewa sepertimana ditegaskan Allah Subhanahu 

Wata’ala dalam al-Qur’an sebagai makhluk paling 

sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang 

lain. 

نَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا  حۡ  ۡۡلِ
َ
 41.َسِن َتۡقوِيم  ِِفٓ أ

Tafsirnya: 

                                                           
 41al-Qur’an, al-Tīn 95:4. 
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Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya. 

 

 Di samping itu manusia sebagai makhluk yang 

paling sempurna juga diciptakan oleh Allah sebagai 

makhluk yang lemah, sebagaimana yang ditegaskan dalam 

al-Qur’an: 

 

ُ ٱ ِيٱ ّللَّ ِن َضۡعف  ُثمَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعف  قُوَّةا ُثمَّ َجَعَل  َّلَّ َخلََقُكم م 
ۚٗ َوُهَو  ۚٗ ََيۡلُُق َما يََشآُء ا وََشۡيَبةا ة  َضۡعفا  42.لَۡقِديرُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱِمۢن َبۡعِد قُوَّ

Tafsirnya: 

Allah yang menciptakan kamu bermula daripada keadaan 

lemah, selepas berkeadaan lemah itu Dia menjadikan kamu 

berkeadaan kuat (muda), setelah itu Dia menjadikan kamu 

lemah semula dan tua beruban. Dia menciptakan apa yang 

dikehendakiNya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Berkuasa. 

Dari kedua ayat tersebut jelas terlihat bahawa 

manusia selain menjadi makhluk paling sempurna dengan 

akal fikirannya, Allah juga menciptakan manusia sebagai 

makhluk lemah yang memerlukan bantuan orang lain untuk 

dapat hidup sendiri seperti yang diharapkan. 

Dalam proses mencari dan memberikan bantuan 

terhadap manusia, diperlukan juga medium atau cara yang 

sesuai dengan sifat dan karakter manusia. Oleh itu, metode 

dianggap sebagai medium dalam memberikan bantuan yang 

sangat diperlukan, sehingga termaktub dalam sebuah 

ungkapan dikatakan: 

 

 .الطريقة أهم من املادة

Maksudnya: 

Metode lebih utama (penting) dibandingkan dengan materi. 

                                                           
 42al-Qur’an, al-Rūm 30:54. 
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 Metode dalam proses belajar dan mengajar sangatlah 

banyak, sehingga seorang guru ataupun pensyarah mestilah 

mengetahui jenis metode agar boleh menggunakannya 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap mata 

pelajaran boleh menggunakan metode yang berbeza 

disebabkan oleh perbezaan tujuan yang ingin dicapai.  

 Kitab Turath sebagai salah satu mata pelajaran yang 

wajib dipelajari oleh semua mahasiswa di KUPU SB juga 

memerlukan metode sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diasaskan. Pada dasarnya, ada empat model metode yang 

sering digunapakai di pesantren dalam mempelajari kitab-

kitab Turath Melayu mahupun kitab Turath Arab yang juga 

dikenali sebagai “Kitab Kuning”. 

 

Weton 
Istilah Weton berasal daripada kata “Wektu” (bahasa Jawa) 

yang bererti waktu. Ia dikenali sebagai Metode Weton 

kerana pengajian diberikan pada waktu-waktu tertentu 

seperti sebelum atau sesudah sembahyang fardhu. Metode 

ini merupakan metode kuliah, di mana para pelajar 

mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling Kyai 

(Guru). Sementara Sang Kyai menerangkan, para pelajar 

menyemak kitab masing-masing dan membuat catatan yang 

dikenali dengan istilah “Dabit” yang bermaksud catatan di 

tepi (umumnya dengan menggunakan bahasa Melayu). 

 

Sorogan 

Istilah Sorogan berasal daripada kata “Sorog” (bahasa Jawa) 

yang bererti menyodorkan (membuka). Ia dikenali sebagai 

Metode Sorogan kerana setiap pelajar menyodorkan 

kitabnya di hadapan Kyai atau Pembantu Kyai. Metode ini 

mengunakan pendekatan belajar secara persendirian di mana 

seorang pelajar berhadapan dengan seorang guru, sehingga 

keduanya saling berinteraksi secara langsung. Sistem 

sorogan ini terbukti sangat efektif dalam mempersiapkan 

pelajar untuk menjadi seorang yang alim. Ini kerana, metode 
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ini memungkinkan seorang guru untuk mengawasi, menilai, 

dan membimbing pelajar dengan fokus dan teliti, khususnya 

dalam menguasai bahasa Arab. 

 

Halaqah 

Metode ini merupakan kelompok kelas dalam sistem 

bandongan. Metode ini dikenali sebagai cara belajar 

berkumpulan di bawah bimbingan seorang guru atau belajar 

bersama dalam satu tempat. Halaqah juga dikenali sebagai 

aktiviti perbincangan, diskusi mahupun soal jawab untuk 

lebih memahami isi kandungan kitab yang diajarkan. 

 

Hafalan 

Di Pesantren, metode ini secara umumnya dipakai untuk 

menghafal kitab-kitab tertentu. Namun, sering juga dipakai 

untuk menghafal al-Qur’an, sama ada surah-surah pendek 

mahupun secara keseluruhan. Sistem hafalan ini kemudian 

diteruskan lagi dengan sistem setoran iaitu 

memperdengarkan (tasmīc) apa yang sudah dihafal di 

hadapan Kyai atau Guru. 

 

Metod Mengajar Kitab Turath di KUPU SB 

Metode Pengajaran Kitab Turath Melayu di KUPU SB yang 

diyakini dapat membantu para pensyarah dalam 

mengajarkan kitab Turath agar mahasiswa dengan mudah 

memahami cara baca, cara menulis dan cara memahami teks 

kitab-kitab Turath Melayu ialah: 

 

Talaqqi Kitab 
Setiap pensyarah menerangkan latar belakang kandungan 

kursus Kitab Turath Melayu yang diajarkan seperti penulis 

kitab, tujuan mempelajari kitab, isi kandungan kitab dan apa 

yang diharapkan setelah mempelajari kitab. Setiap 

mahasiswa diminta untuk membaca dan yang lainnya 

mendengar (menyemak) bacaan temannya. Pensyarah 

memerhatikan serta memperbaiki bacaan jika terdapat 
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kesilapan dalam pembacaan. Kemudian menjelaskan 

maksud bacaan yang sudah dibaca oleh mahasiswa dan 

menghubungkaitkan bacaan yang telah dibaca dengan ilmu 

yang lain. 

 

Syarahan 

Setiap pensyarah menjelaskan kandungan kursus Kitab 

Turath Melayu yang diajarkan seperti penulis kitab, tujuan 

mempelajari kitab, isi kandungan kitab dan apa yang 

diharapkan setelah mempelajari kitab. Pensyarah membaca 

kitab secara langsung dan semua mahasiswa diminta untuk 

memerhatikan bacaan yang dibaca oleh pensyarah dan 

diminta mencatat dan memberikan ulasan terhadap apa yang 

disampaikan oleh pensyarahnya dalam kitab mahupun buku 

catatan. Pensyarah menjelaskan isi kandungan kitab 

sebagaimana tajuk yang ada dalam kitab dengan 

memberikan analisis melalui ilmu-ilmu lainnya. 

 

Halaqah 

Setiap pensyarah menerangkan latar belakang kandungan 

kursus Kitab Turath Melayu yang diajarkan seperti penulis 

kitab, tujuan mempelajari kitab, isi kandungan kitab dan apa 

yang diharapkan setelah mempelajari kitab. Pensyarah 

membahagi mahasiswa ke dalam beberapa kumpulan 

dengan menyediakan tajuk-tajuk kitab yang terdapat dalam 

isi kandungan kitab. Pensyarah meminta setiap kumpulan 

untuk melakukan aktiviti seperti Membuatkan ringkasan 

terhadap tajuk yang diberikan; Mencari dan mengeluarkan 

ayat-ayat al-Qur’an, hadith-hadith Nabi dan juga pendapat 

Ulama; Menyalin semula ayat al-Qur’an dengan mencatit 

nama surah,  nombor surah dan nombor ayat; Mentakhrij 

Hadith secara sederhana; dan Mengenal pasti  pendapat dan 

kefahaman Ulama dari teks kitab. 
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Penutup 

Dari beberapa huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa 

Pengajaran Kitab Turath Melayu di Brunei Darussalam 

dapat dilihat dalam beberapa fasa iaitu fasa pertama ketika 

KUPU SB masih dikenali sebagai MPUSB di mana 

pengajaran kitab Turath masih terbatas pada para pelajar 

Maktab sahaja. Kedua, ketika KUPU SB telah ditubuhkan 

dan Pengajaran Kitab Turath sudah mula berkembang 

dengan pola dan sistem berbeza. Kitab-kitab yang dijadikan 

rujukan juga sudah lebih banyak dan pelbagai, namun 

bidang-bidang kajian masih terhad kepada tiga (3) bidang 

keilmuan sahaja iaitu bidang Aqidah Islamiyah, Fiqh dan 

Akhlak Tasawuf.  

 Pada masa ini, Pengajaran Kitab Turath tidak hanya 

terhad kepada seluruh pelajar Kolej, malah kelas kitab 

Turath juga dibukakan dalam kalangan orang awam iaitu 

pada hari Jumaat dan Ahad dengan mengkaji empat buah 

kitab dengan tiga tajuk utama iaitu Aqidah, Fiqh dan 

Tasawuf. 

 Perkembangan terakhir, pengajian-pengajian kitab 

turath di Negara Brunei Darussalam tidak hanya terhad di 

dalam kampus semata-mata, namun sudah pula dilaratkan di 

masjid-masjid di Negara Brunei Darussalam. Pengajian-

pengajian kitab yang tersebar di masjid-masjid juga masih 

dalam lingkungan bidang kajian Aqidah, Fiqh dan Tasawuf 

yang berhaluan Ahli Sunnah Waljma’ah dan Mazhab Shāficī 

sebagai pegangan rasmi Negara Brunei Darussalam. 
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 احلديث الضعيف وحكم العمل به
 

 1داود رشيد
 

Abstract 

 
One of the topics that often be discussed in Hadith and Fiqh is 

about dealing with Weak (Ḍacīf) Hadith. Basically there are three 

mainstreams related to this discourse. The first school offers 

rejection towards the use of Weak Hadith at all sectors in Islam, 

either it’s about Faith (cAqīdah), Law, or Ethics (Akhlāq). The 

second one accept the use of Weak Hadith at Ethics sector for the 

reason that it does not related to either the determination of Halal 

and Haram in Law sector nor to the Faith sector which contains 

fundamental principle in Islam (Faith on God, the hereafter, etc). 

According to this school, the use of Weak Hadith in Ethics sector 

will do no harm to religious-related matters with three pre-

conditions: Weak Hadith does not reach severe level of weakness; 

Weak Hadith explains real issue with valid basis; and Its 

implementation should not be accompanied by a belief that 

Rasulullah (Mohammed the Prophet) really stated the Hadith. If 

a Weak Hadith doesn’t fulfill the above three criteria made by 

Fiqh Ulema, then it will be automatically denied. The third school 

is a loose one, which acknowledges Weak Hadith at any sectors 

and at any weakness-level conditions. This last school is 

considered as the least valid one in Islamic literatures. 

 

Keyword: Weak Hadith; Dealing. 
 

                                                           

جامعة االشريف هداية هللا إلسالمية احلكومية،  ،كلية الشريعة والقانون1 
 إندونيسيا.جاكرات، 
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 املقدمة
ه مد وعلى آله وصحباحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حم

لمائهم عن كثريمن املسلمني قدميا وحديثا مما يشغل أذهاأمجعني، وبعد، 
ور. هناك عليه من أموعامتهم هو املوقف من احلديث الضعيف وما يرتتب 

طائفة من العلماء من حتوط حتوطا أكثر يف قبول احلديث الضعيف فريدون  
نا ، حأن ما لدي حاجة لنا إ ى احأحاديث الضعيفةكل ضعيف، وقالوا ال

هلت طائفة ، بينما تساوفر يغنينا عن اإللتفات إ ى غريهمن الصحيح مت
يف ضعفا ضعآخرى يف قبول احلديث الضعيف فال تفرق بني حديث 

ما يهمهم   حأن كلريا وبني احلديث الواهي الساقط بل املوضوع أحياان يس
يث ، فإن كان ما يتضمنه احلديث وإن كان كما ادعوا هو مضمون احلد

ركوه دون ، وإن كان غري ذلك توخريا يف زعمهم قبلوه وأخذوا به طيباواهيا 
 إ ى قواعد علم اجلرح والتعديل. اإللتفات
ا كل السابقني فلم يردو اجتاه وسط بني اإلجتاهني ولكن هناك  

جتاهني إن بني اإل ، ومل يقبلوا كله بل سلكوا مسلك اجلمعحديث ضعيف
الشروط فر فيه ، إن تو وضعوا شروطا لقبول احلديث الضعيففصح التعبري 

 قبلوه وإال فردوه وتركوه.
وال نقول يف اختالف اإلجتاهني جتاه احلديث الضعيف بسبب  

ن الضعيف الذين يردو  إ ى نزاع بني احملدثني والفقهاء حيث إن هؤالء راجع
،  اءاحمون يف قبول الضعيف هم الفقه، وإن هؤالء الذين يتسهم احملدثون

كال. بل إن احملدثني أنفسهم ليسوا على رأي واحد جتاه احلديث الضعيف 
 مف أمثال الشيخني البخاري ومسلفهناك من تشدد يف احلديث الضعي
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ن هناك من احملدثني من يتساهل يف رواية الضعيف أمثال سفيان ولك
الثوري وغريه. وكل ما نستطيع أن نقول إن هناك من تشدد يف احلديث 

ساهل ، وهناك من تلنظر عن كوهنم  حمدثني أم  فقهاءالضعيف بصرف ا
ن فيه ، ولكن ينبغي أن ننبه أبنه مل يكن تساهلهم فيه كتساهل اجلهالء الذي

وإمنا يقال  ،ضعف ويسريه فيجمعوا كل ما هب ودبقوا بني شديد المل يفر 
 أبهنم تساهلوا ابملقارنة مع اإلجتاه اآلخر الذي يرد كل ضعيف.

ن الباحث ليساهم احأخوة الباحثني وهذا البحث جهد متواضع م 
خاصة من له اهتمام ابحلديث والفقه يف توضيح احأمراملتعلق جبزء من ديننا 

ال خيلو من ضعف ونقص وأنين مل أكن مبتكرا يف هذا  وأن هذا البحث
املوضوع وقد سبقين إليه أانس كثريون، وكل عملي مجع املعلومات املنتشرة 
يف بطون الكتب وعرضها يف حبث خفيف أرجو أن ينفع به املسلمني عامة 

 وأسأله تعا ى أن يرزقين اإلخالص يف العلم والعمل. آمني.
 

 تعريف احلديث الضعيف
ل أن نشرع يف البحث عن حكم العمل ابلضعيف حيسن بنا أن نعرف قب

 ذا ما سنقوم به يف املبحث اآليت.احلديث الضعيف لغة واصطالحا وه
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 تعريف الضعيف لغة
عفف  وفرق بعضهم بني الض    الضعيف من الضعف خالف القوة والصحة،

وقد قرئ  2.اجلسد يفقل والرأي، والضُّعفُف يف العوالضُّعفف  فقال: الض عفُف 
نَّ فِيُكۡم َضۡعٗفا   :قوله تعا ى

َ
ِي َخلََقُكم  :، قوله تعا ى3وََعلَِم أ ُ ٱَّلَّ ٱَّللَّ

ن َضۡعف   ِ 5.ابلوجهني، 4م 
 

 
 تعريف الضعيف اصطالحا

 صحيح ما استكمل مخسة شروط، وهي:أن احلديث ال
 االلتزام الظاهر أبحكام القرآن. العدالة: أي الصدق والثقوى و .1
 والضبط: هو الدقة يف احلفظ واإلتقان مث الستحضار عند احأداء. .2
واتصال السند: أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة احلديث  .3

 ىت النهاية دون إرسال أو انقطاع.ح
 والسالمة من الشذوذ: خمالفة الراوي الثقة ملن هو أثق منه. .4
خفي : سالمة احلديث من وصف والسالمة من العلة القادحة .5

 6.قادح يف صفة احلديث والظاهر السالمة منه
                                                           

 .45٨، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج العباب الزاخر ،لصاغاينا2 

 .66: ٨، احأنفال القرآن3 

  .54: 3٠، الروم القرآن4 

 .232، بريوت، د.ت، ص دار الفكر ،4، ج فتح القدير، لشوكاينا5 

مركز اهلدى ، ٧، ج تيسري مصطلح احلديث، حممود الطحان6 
 .3٠، ص ه 14٠5، د.م، للدراسات
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ط إال أن ضبديث احلسن، كما أنه ال بد من توافر الشروط للح 
 ىفما اشتمل عل م أخف من ضبط رواة احلديث الصحيح،رواته أو أحده

قد فهو ما  أما احلديث الضعيف هذه الشروط فهو احلديث املقبول.
وعرف  ٧.فه احلافظ بن حجرهبذا عر  شرطا من شروط احلديث املقبول،

: ما مل جيمع صفة الضعيف بقوله 9.تبعه السيوطيو  ٨احلافظ بن الصالح
وسار على هذا التعريف كثري من العلماء. فإن بن الدقيق  ،1٠أو احلسن

                                                           

ابن حجر هو أمحد بن علي بن حجر العسقالين شهاب الدين أبو ٧ 
الفضل، حافظ وقته، إمام عصره، ولع ابحأدب والشعر مث أقبل على احلديث، ورحل 
إ ى اليمن واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ. ومن مؤلفاته: فتح الباري صحيح 

بة وشرحها، النخالبخاري، واإلصابة، ولسان امليزان، وهتذيب التهذيب ونقريبه، و 
، د.ن، د.م، د.ت، 2، ج الضوء الالمع ،لسخاويا . انظر٨52وغريها. تويف سنة 

 .36ص 
ابن الصالح هو اإلمام احلافظ تقي الدين. أبو عمرو عثمان بن عبد ٨ 

الرمحن بن عثمان الشهر زوري الشافعي أحد فضالء عصره يف التفسري واحلديث 
والفقه وأمساء الرجال. ومن مؤلفاته: علوم احلديث والفتاوى وغريمها، تويف سنة 

 .ت.د، د.ن، د.م، مقدمة علوم احلديثابن الصالح، . انظر 634
السيوطي هو جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر  بن حممد 9 

اخلضريي السيوطي الشافعي، صاحب املؤلفات اليت تزيد على مخسمائة مؤلف، 
منها: الدر املنثور، واإلتقان يف علوم القرآن، وتدريب الراوي وغريها، تويف سنة 

، الرايض مكتبة ،النواوي تدريب الراوي يف شرح تقريب ،لسيوطيا . انظر911
 .مقدمة ، د.ت، صالرايض ،احلديثة

 .1٧9، ص تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، لسيوطيا1٠ 
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اقتصر على ذكر احلسن دون الصحيح؛ حأن مامل جيمع صفة  11.العيد
 12.احلسن فهو عن صفات الصحيح أبعد

روط أحد ش على احلديث ابلضعف لفقد يف احلكم والسبب 
حلديث ا ابجتماع هذه الشروط ينهض الدليل الذي يثبت أنالقبول أنه 

 على ذلك. احد منها فقد الدليلو  فإذا اختل رواته كما هو، قد أداه
 حلديث،ا لنا احتياط احملدثني الشديد يف قبول هنا يتضح ومن 

 حلديث  واحلكم عليها دلر  حيث إهنم جعلوا جمرد فقد الدليل كافيا
ب يف اخلطأ أو الكذعلى  مع أن فقد الدليل ليس دليال حمتما ،ابلضعف

 رواية احلديث.
ا د الذي أوردانه لشروط القبول أن هذالتعداكما أنه يتبني لنا من  

 13.حديث مردود مهما كان سبب رده االصطالح لقب عام يشمل كل
ى أنه مل يصح من أي نص علأنه حكم على هذا احلديث ابلضعف، و 

                                                           

ابن دقيق العيد هو تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن 11 
مطيع القشريي املعروف اببن دقيق العيد. ومن مصنفاته: اإلمام، واالقرتاح يف علوم 

وزارة احأوقاف  . انظر٧٠2احلديث، وشرح عنوان يف أصول الفقه وغريها. تويف سنة 
.ت، ، د.ن، د.م، دعة الفقهيةمالحق تراجم الفقهاء املوسو  ،والشئون اإلسالمية

 .312، ص 4ج 
 .1٧9 ، صتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، لسيوطيا12 
، دار الفكر، 3 ط ،منهج النقد يف علوم احلديث ،نور الدين عرت13 

 .2٨6، ص 199٧ه/141٨دمشق، 
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ذا فله أن حيكم هب روى إال من هذا الطريق،أو أنه ال ي طريق من طرقه،
 مستندا إ ى قول هذا اإلمام.

 
 حكم العمل ابحلديث الضعيف

من الطبيعي أن يتضمن احلديث الضعيف أمورا شىت منها العقائد 
واحأحكام والفضائل. إن اختالف العلماء يف حكم العمل ابحلديث 

، أما إذا تضمن احأمور العقدية لضعيف إذا تضمن الفضائل واحأحكاما
بىن لعقيدة ال ت، وذلك حأن أمور اق العلماء على عدم جواز العمل بهاتف

الفساد يف الدين ما ال  ابحلديث الضعيف، ولو جاز ذلك حلدث من
يعلمه إال رب العباد، وحأدخل أهل احأهواء والبدع يف هذا الدين بدعتهم 

وملا استطاع  ،ث الضعيفة يف العقائدفاهتم مستدلني يف ذلك ابحأحاديوخرا
العلماء ضبط العقائد؛ لكثرة احأحاديث الضعيفة يف هذا الباب. وهلذا 
اقتصرت يف هذا البحث على حكم االحتجاج ابحلديث الضعيف يف 

 فضائل احأعمال واحأحكام.
 

 حكم العمل ابحلديث الضعيف 
صلها على أقوال سنفاختلف العلماء يف حكم العمل ابلضعيف إ ى ثالثة 

 النحو التايل.
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 قبول احلديث الضعيف مطلقا
احلالل  يف ء أنه يعمل ابحلديث الضعيف مطلقا، أييرى بعض العلما

، والواجب، والفضائل، والرتغيب، والرتهيب وغريها. والفرض ،واحلرام
 وذلك بشرطني:

 شديدا مرتوكحأن ما كان ضعفه  ،شديد أن يكون ضعفه غري .1
 عند العلماء كافة.

 ريه، وأن ال يكون مثة ما يعارضه.أن ال يوجد يف الباب غ .2
 

 وجهة نظر هذا القول
ى العمل ائل ال يرتتب عل: أن احلديث الضعيف يف الفضووجه هذا القول

  ،حأنه ليس فيه حتليل وال حترمي، بل زايدة خري دون مضرة للغري به مفسدة
 كما أن من حجتهم أن احلديث الضعيف أقوى من قول الرجال.

 
 أصحاب هذا القول

 هذا القول ذهب بعض الفقهاء؛ منهم:وإ ى 
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 اإلمام أبو حنيفة
ذكر ابن حزم أن ضعيف احلديث عند اإلمام أيب حنيفة أو ى من القياس 

 حديثمن املشهور عند احلنفية يف و  14.والرأي إذا مل جيد يف الباب غريه
 15.نبيذ التمر مع ضعفه على الرأي والقياس

 
 اإلمام مالك بن أنس

كيني وعليه مجاعة من املال قال ابن عبد الرب: وأصل مذهب مالك رمحه هللا
 16.د سواءكما جيب ابملسن  ،ويلزم به العمل ،أن مرسل الثقة جتب به احلجة

هل أ: حتقيق مذهب مالك أنه ال تقبل إال مراسيل وقال ابن العريب
 1٧.املدينة

 
 
 
 
 

                                                           

 .21مناقب أيب حنيفة للذهيب 14 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال البن مسعود ليلة اجلن: ما يف أدواتك؟ 15 

 وهو ضعيف ابلتفاق احملدثني.قال: نبيذ، قال:  مثرة طيبة وماء طهور، 
 .2ص  ، د.ن، د.م، د.ت،1، ج تمهيدال، ابن عبد الرب16 
دار الكتب  ،1، ج حتفة االحوذي بشرح جامع الرتمذي ،املباركفوري1٧ 

 .246بريوت، د.ت، ص ، العلمية
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 اإلمام حممد إدريس الشافعي
د قدم قوقدمها على القياس.  ،حاديث ضعيفةقد استنبط احأحكام بعدة أ

وخمالفته لقياس غريها من  ،مع ضعفه 1٨جواز الصالة مبكة يف وقت النهي
 البالد.

 
 أبو داود سليمان بن األشعث

 ف:الضعيذهب أبو داود إ ى مذهب شيخه اإلمام أمحد العمل ابحلديث 
أنه رأى أن االستحباب اثبت  19.كمال الدين ابن اهلمام .1

 2٠.ابحلديث الضعيف غري املوضوع
أنه رأى أن احلديث الضعيف  21.مد املعني بن حممد احأمنيحم .2

 22.بل يقدم على قول اإلمجاع وقول الصحايب ،حيتج به

                                                           

وال  ، صالة بعد العصر حىت تغرب الشمسالاخلرب رواه أمحد بلفظ : 1٨ 
 .صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس إال مبكة إال مبكة

حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد كمال الدين السيواسي احلنفي 19 
 الفقيه احأصويل احلافظ املفسر.

، بريوت، دار الصادر، 1، ط 2، ج شرح فتح القدير ،السيواسي2٠ 
 .133ص  ،ه1315

الشيخ حممد املعني بن حممد احأمني السندي، أحد العلماء املربزين يف 21 
 .احلديث والكالم والعربية

 ، د.ت، د.ن، د.م، صدراسات اللبيب يف األسوة احلسنة ابحلبيب22 
6٨. 
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 الضعيف مطلقارد احلديث 
 ،يرى بعض احملققني أن احلديث الضعيف ال يعمل به مطلقا ال يف احأحكام

 وال يف الرتغيب وال يف الفضائل.
 

 وجهة نظر هذا القول
فإذا كان الراوي هلا ليس مبعدن للصدق  :ووجه هذا القول عند من قال به

واحأمانة، مث أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ومل يبني ما فيه لغريه ممن 
جهل معرفته؛ كان آمثاً بفعله ذلك، غاشاً لعوام املسلمني؛ إذ ال يؤمن على 
بعض من مسع تلك احأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو 

  أصل هلا.أكثرها أكاذيب ال
ذم  وهللا عز وجل قد ،أن احلديث الضعيف يفيد الظن املرجوح 

ا  إِنَّ ٱلظَّ  :، فقالالظن يف غري ما آية من كتابه ۡكََثُُهۡم إَِّلَّ َظنًّ
َ

بُِع أ نَّ َوَما يَتَّ
ِ َشۡي  ق  نَّ ِإَوۡن ُهۡم  :وقال تعا ى 23.ا  ََّل ُيۡغِِن ِمَن ٱۡۡلَ بُِعوَن إَِّلَّ ٱلظَّ  إَِّلَّ إِن يَتَّ

ُرُصونَ  ُكمف َوالظ ن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  وقال 24.ََيۡ  فَإ ن  الظ ن  إ اي 

                                                           

 .36: 1٠، يونس القرآن23 
 .116: 6، احأنعام القرآن24 



 داود رشيد

  12 
 

د يث   َذُب احلَف كما أن يف احأحاديث الصحيحة ما يغين املسلم عن   25.َأكف
 .26الضعيف

 
 أصحاب هذا القول

 لقول ذهب مجع من أهل العلم، منهم:وإ ى هذا ا
 

 اإلمام مسلم رمحه هللا
الواجب على كل أحد عرف التمييز بني : صحيحهفإنه قال يف مقدمة 

صحيح الرواايت وسقيمها وثقات الناقلني هلا من املتهمني: أن ال يروي 
منها إال ما عرف صحة خمارجه والستارة يف انقليه، وأن يتقي منها ما كان 

 لتهم واملعاندين من أهل البدع.منها عن أهل ا
جوب الكشف عن معايب الرواة قال: ذكر و  وقال رمحه هللا بعدما 

وإمنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث وانقلي احأخبار، 
وأفتوا بذلك حني سئلوا ملا فيه من عظيم اخلطر؛ إذ احأخبار يف أمر الدين 

 و أمر أو هني أو ترغيب أو ترهيب.إمنا أتيت بتحليل أو حترمي أ

                                                           

طبة ابب ال خيطب على خ، كتاب النكاح، صحيحهيف  البخاري أخرجه25 
 .5143 ، حديث رقمأخيه حىت ينكح أو يدع

، د.ن، د.م، حكم العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال26 
 .31 د.ت، ص
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وظاهر ما ذكره ذا قائال: بن رجب على قول مسلم هوعلق ا 
ال عمن لرتغيب إمسلم يف مقدمة كتابه يقتضي أنه ال يروي أحاديث ا

وهذا ظاهر كالم ابن حبان رمحه هللا يف كتابه  2٧تروى عنه احأحكام.
ني الصحيح التمييز بملن يروي احلديث اجملروحني فإنه أوجب يف املقدمة 

 احأحكام. احأعمال وبني ما كان يفوالسقيم ومل يفرق بني ما كان يف فضائل 
 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
وال جيوز أن يعتمد من اجلزء احأول :  25٠يف صفحة  الفتاوىفإنه قال يف 

يف الشريعة على احأحاديث الضعيفة اليت ليست صحيحة وال حسنة، لكن 
ا مل مأمحد بن حنبل وغريه من العلماء جوزوا أن يروى يف فضائل احأعمال 

يعلم أنه اثبت إذا مل يعلم أنه كذب: وذلك أن  العمل إذا علم أنه مشروع 
بدليل شرعي، وروى يف فضله حديث ال يعلم أنه كذب؛ جاز أن يكون 
الثواب حقاً، ومل يقل أحد من احأئمة: إنه جيوز أن جيعل الشيء واجباً أو 

ا كما ذمستحباً حبديث ضعيف، ومن قال هذا؛ فقد خالف اإلمجاع، وه
أنه ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي، ولكن إذا علم حترميه، وروي 
حديث يف وعيد الفاعل له، ومل يعلم أنه كذب؛ جاز أن يرويه، فيجوز أن 
يروي يف الرتغيب والرتهيب ما مل يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن هللا 

 ه.حالخر غري هذا احلديث اجملهول رغب فيه أو رهب منه بدليل آ

                                                           

، الرايض، مكتبة الرشد ،1، ج شرح علل الرتمذي ،احلنبلي2٧ 
 .3٧3، ص 2٠٠1ه/1421
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وهذا كاإلسرائيليات، جيوز أن يروي منها ما مل يعلم أنه كذب  
نه يف عللرتغيب والرتهيب فيما علم أن هللا تعا ى أمر به يف شرعنا وهنى 

هذا ال لنا مبجرد اإلسرائيليات اليت مل تثبت؛ ف شرعنا، فأما أن يثبت شرعا
لى مثل مدون عيقوله عامل، وال كان أمحد بن حنبل وأمثاله من احأئمة يعت

هذه احأحاديث يف الشريعة، ومن نقل عن أمحد أنه كان حيتج ابحلديث 
 ليس بصحيح وال حسن؛ فقد غلط عليه. الضعيف الذي

 
 اإلمام البخاري

د ما للحديث الصحيح شديمذهب البخاري ومسلم ملا عرفناه من شروطه
 خراجه شيئا من احأحاديث الضعيفة.وعدم إ يف الرواة،

 
واخلامس شيء نقل كما ذكران ابن حزم الظاهري. قال ابن حزم:  .1

قة ثقة عن ثإما بنقل أهل املشرق واملغرب أو كافة عن كافة أو 
يق فيه رجل إال أن الطر  حىت يبلغ إ ى النيب صلى هللا عليه وسلم

جمروح يكذب أو فيه غفلة أو جمهول احلال فهذا أيضا يقول: به 
ذ  القول به وال تصديقه وال احأخبعض املسلمني،وال حيل عندان

 2٨.بشيء منه

                                                           

، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج والنحلالفصل يف امللل  ،احأندلسي2٨ 
13٠  &1٨٠. 
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 .البدع واحلوادثيف كتابه  29وأبو شامة املقدسي رمحه هللا .2
 د قوليه.يف أح أحكام القرآنبن العريب رمحه هللا، صاحب كتاب ا .3
 3٠.احلافظ أبو زكراي النيسابوري .4
 31.جالل الدين الدواين .5
 32.حممد بن علي الشوكاين .6
 33.صديق حسن خان .٧
ضعيف صحيح و  قال يف مقدمة كتابه لدين احألباين.حممد انصر ا .٨

حلديث ا الناس إليه أن وأدعو، : والذي أدين هللا بهاجلامع الصغري

                                                           

معروف  ،عبد الرمحن بن امساعيل بن ابراهيم بن عثمان املقدسي الشافعي29 
 .ابلقراءات السبع والفقه والعربية واحلديث والرجال

احملدث احلافظ الشهري أبو زكراي حييا ابن احلافظ حيىي الذهلي مفيت 3٠ 
 .النيسابوري بعد وفاة أبيه

ت إمام املعقوال ،بن أسعد امللقب جالل الدين الدواين الشافعيحممد 31 
 .صاحب شرح التهذيب وحاسية على العضد

 القاضي احلافظ الناقد الشهيز حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا32 
 .: نيل احأوطارصاحب املصنفات منها ،الشوكاين

 ،أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين البخاري33 
 .منها فتح البيان يف تفسري القرآن ،صاحب املؤلفات الكثرية
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وال يف  ب،ستحاال يف الفضائل وامل الضعيف ال يعمل به مطلقا،
 34.غريها

 
 قبول احلديث الضعيف يف الفضائل دون األحكام

هم ف يسلك مسلكا وسطا بني الرأيني، وهم مجهور العلماءاملذهب الثالث 
ون به يف وإمنا حيتج يف يف احأحكام من احلالل واحلرام،ال حيتجون ابلضع

 فضائل احأعمال والرتغيب والرتهيب.
 

 وجهة نظر هذا القول
أن احلديث الضعيف إن كان صحيحا يف نفس احأمر  :ووجه قول اجلمهور

ليل وإال مل يرتتب على العمل به مفسدة حت ،فقد أعطي حقه من العمل به
من  :وى عن النيب صلى هللا عليه وسلم. كما استدل حبديث ير 35وال حترمي

 36.بلغه عين ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن مل أكن قلته

                                                           

 د.ن، د.م، ،1ج ، صحيح وضعيف اجلامع الصغري ،احألباين34 
 .45ه، ص 14٠٨

 .36ص  ، د.ن، د.م، د.ت،الفتح املبني يف شرح األربعني35 

، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج ان العلم وفضلهيجامع ب، ابن عبد الرب36 
22. 



 احلديث الضعيف وحكم العمل به
 

1٧ 
 

ا احأعمال شروط وضعهللعمل ابحلديث الضعيف يف فضائل  
 3٧:اجلمهور منها

به  ج ما انفردشديد، فيخر الشرط احأول: أن يكون الضعف غري  
 ظونقل احلافراٍو من الكذابني واملتهمني ابلكذب ومن فحش غلطه. 

ذا فعلى نقل العالئي االتفاق، يكون هالعالئي االتفاق على هذا الشرط. 
مة ئالشرط مقيدا للقول احأول إن صح نقل اإلتفاق؛ حأن غري واحد من احأ

 يطلقون العمل به من غري شرط.
ساهل وأما غري املوضوع فجوزوا التي يف شرح ألفيته: وقال العراق 

العقائد. ذا كان يف غري احأحكام و يف إسناده وروايته من غري بيان لضعفه إ
عظ والقصص، وفضائل احأعمال، من املوا بل يف الرتغيب والرتهيب،

 3٨وحنوها.
الشرط الثاين: أن يندرج حتت أصل عام معمول به من أصول  
ن يكون أي أخيرتع حبيث ال يكون له أصل أصال.  فيخرج ما الشريعة،

احلديث له أصل صحيح اثبت يف الكتاب أو السنة، مثاله: لو جاءان 
 الوالدين، وحديث آخر يرغب يف صالة اجلماعة، حديث يرغب يف بر

وآخر يرغب يف قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد يف بر 

                                                           

د.م،  ،مكتبة مشكاة، حتفة األبرار بنكت األذكار النووية ،السيوطي3٧ 
 .33د.ت، ص 
فتح  ؛1٠1ص  ، د.م، د.ت،، د.ن1 ج ،شرح التبصرة والتذكرة3٨ 

 .2٧2ص ، د.ن، د.م، د.ت، 1ج  ،املغيث بشرح ألفية احلديث
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 ويف قراءة القرآن أحاديث صحيحة اثبتة يفالوالدين، ويف صالة اجلماعة، 
 نة، فعندئذ فال حرج يف العمل به.الكتاب والس

ال ينسب إ ى لئ الشرط الثالث: أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، 
نه ال جيوز حأ 39.بل يعتقد االحتياط ما مل يقله،يب صلى هللا عليه وسلم الن

د صح يثا إال إذا كان ققال حد أن يعتقد أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 عنه ذلك.
ن العمل به أو يدعو إ ى الشرط الرابع: أن ال يظهر أو ال يعل 

لى هللا النيب صهذا الفعل اثبت عن  العمل به، فيظن الراعي أو السامع
 .عليه وسلم
ون احلديث يف احأحكام والعقائد. الشرط اخلامس: أن ال يك 

 ا.ط السادس: أن ال يعارض حديثا صحيحر الشو 
 

 أصحاب هذا القول
 اإلمام النووي

قال العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم: جيوز ويستحب العمل فقال: 
 4٠.ن موضوعالضعيف ما مل يكيف الفضائل والرتغيب والرتهيب ابحلديث ا

                                                           

؛ 233ص ، 1ج ، يف شرح تقريب النواويتدريب الراوي ، لسيوطيا39 
 .٧6ص ، د.ن، د.م، د.ت، 1ج ، لقامسياقواعد التحديث 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1، ج ذكار النوويةاأل ،الدمشقي4٠ 
 .٨2، ص 1994ه/1414 ، بريوت،ظة للناشرمجيع حقوق اعادة الطبع حمفو 
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 فضائل ابحلديث الضعيف يفاتفق العلماء على جواز العلم وقال رمحه هللا: 
 41احأعمال.
 وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف التقريب:وقوله يف  
يان والعمل به من غري ب ،ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف ،احأسانيد

ال  ومما ،كاحلالل واحلرام  ،واحأحكام ،يف غري صفات هللا تعا ى ،ضعفه
 42تعلق له ابلعقائد واحأحكام.

 
 ابن الصالح

 يد،وغريهم التساهل يف احأسانجيوز عند أهل احلديث وقال ابن الصالح: 
 لمن غري احلال ورواية ما سوى املوضوع من أنواع احأحاديث الضعيفة،

ر عمال، وسائوفضائل احأ ، والقصص،واحلرام وغريمها. وذلك كاملواعظ
 43ما ال تعلق له ابحأحكام والعقائد.، وسائر فنون الرتغيب والرتهيب

 
 
 
 

                                                           

 مقدمة احأربعني النووية.41 
ج  ،التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث42 

 .6 ص، د.ن، د.م، د.ت، 1
 .19ص ، 1ج  ،د.ت ،ابن الصالح43 
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 سفيان الثوري
ن الرؤساء ال مال أتخذوا هذا العلم يف احلالل واحلرام إ سفيان الثوري: قال:

املشهورين ابلعلم، الذين يعرفون الزايدة والنقصان، وال أبس مبا سوى ذلك 
 44من املشايخ.

 
 عبد هللا بن مبارك.

، بن مبار: قيل القال ابن أيب حامت: حدثين عبدة يعين: ابن سليمان قال
ى : حيتمل أن يرو ضعيف فقالل حديثا. فقيل هذا رجل وروى عن رج
، أو مثل هذه احأشياء، قلت لعبدة: مثل أي شيئ كان؟ عنه هذا القدر

 45.أو حنو ذلك قال: يف أدب، يف موعظة، يف زهد،
 

 رمحن بن مهديعبد ال
احأحكام يف احلالل واحلرام و  النيب صلى هللا عليه وسلمإذا روينا عن قال: 

ثواب وإذا روينا يف الفضائل وال ،لشددان يف احأسانيد وانتقدان يف الرجا
 46.العقاب سهلنا يف احأسانيد وتساحمنا يف الرجالو 

                                                           

، بريوت، دار الكتاب العريب ،الكفاية يف علم الرواية، محد بن عليأ أيب44 
 .212، ص 19٨5ه/14٠5

ر الفكر دا، 1ط  ،6ج  ،هتذيب التهذيب، بن حجر العسقالينا45  
 .359ص 19٨4ه/14٠4، د.م، للطباعة والنشر والتوزيع

 .51-5٠، د.ن، د.م، د.ت، ص األجوبة الفاضلة، لكنويا46 
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 أمحد بن حنبل
الل واحلرام يف احل صلى هللا عليه وسلم: إذا روينا عن رسول هللا فإنه قال

هللا عليه  صلىوإذا روينا عن النيب  سنن واحأحكام تشددان يف احأسانيد،وال
ما ال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف يف فضائل احأعمال و  وسلم

 4٧.احأسانيد
 

 احلافظ إمساعيل بن كثري
 قد عرفنا يف تفسريه كثري من أحاديث و آاثر ضعيفة إال حأجل الرتغيب.

 
 جالل الدين السيوطي

ل حديث بفيه حديث صحيح وال حسن، : التلقني مل يثبت فإنه قال
تحبه وهلذا ذهب اجلمهور إ ى أنه بدعة إال أنه اس ،ضعيف ابلتفاق احملدثني

ابن الصالح وتبعه النووي نظرا إ ى أن احلديث الضعيف يتسامح به يف 
 4٨.فضائل احأعمال

 
 سفيان بن عيينة

قية ما كان ال تسمعوا من ب ىي بن املغرية: مسعت ابن عيينة، يقول:حي قال:
 عوا منه ما كان يف ثواب وغريه.وامس يف سنة،

                                                           

 .311-3٠9، د.ن، د.م، د.ت، 2، ج اآلدب الشرعية4٧  
 .3٧٧د.ن، د.م، د.ت، ص  ،2، ج طلوع الثرااي4٨ 



 داود رشيد

  22 
 

ب احالدكتور نور الدين عرت صجالل الدين احمللي، و وأخرى  
تاب نوي صاحب كحممد عبد احلي اللكمنهج النقد يف علوم احلديث، و 

م : أهل العلم جبماعتهقال أبو عمر بن عبد الرب.احأجوبة الفاضلة، و 
 49وإمنا يتشددون يف احأحكام. ،ن كليتساهلون يف الفضائل ويروون ع

 
لشرو  اب الضعيف الذي جيوز العمل به يف الفضائلأمثلة للحديث 
 األنفة الذكر
 إحياء ليليت العيداملثال األول: 

يف سننه حدثنا أبو أمحد املرار بن محويه حدثنا حممد بن  أخرج ابن ماجه
ن معدان عن باملصفى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد 

َليَتف م قال: أىب أمامة عن النىب صلى هللا عليه وسل ًبا َمنف قَاَم لَي ف  الفع يَديفن  حُمفَتس 
 5٠.ّلِل    ملَف مَيُتف قَ لفُبُه يَ وفَم ََتُوُت الفُقُلوبُ 

 ،51فهذا اإلسناد رجاله ثقات إال أن ثور بن يزيد قد رمي ابلقدر 
حممد بن و  ه،اج بفال خيل ابالحتج نه هنا يروي ما ال صلة له ببدعته،إال أ

ان حىت وصفه احلافظ ابن حجر يف اللس احلديث، املصفى صدوق كثري
                                                           

 .2، ص 1، ج تمهيدال ،ابن عبد الرب49 
يت ابب فيمن قام يف ليل، كتاب الصيام، سننهيف  ابن ماجه أخرجه5٠ 

 .1٧٨2 ، حديث رقمالعيدين
، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج تقريب التهذيب ،حجر العسقالين بنا51 

135. 
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وقال الذهيب يف امليزان: ثقة مشهور لكن وقعت له يف  ،52أبنه حافظ
 53.رواايته املناكري

لوليد وهو من احأئمة احلفاظ صدوق، لكنه  ويف سنده بقية بن ا 
وهو هنا مل  ،54روى له مسلم متابعة فقط كثري التدليس عن الضعفاء،

 اعه للحديث فيكون ضعيفا.يصرح مبا يثبت مس
( وقال:  521)ص  وأعله األلباين يف السلسلة الضعيفة به 

ن فإنه يروي عن الكذابني عن الثقات مث يسقطهم م بقية سيء التدليس،
بينه وبني الثقات ويدلس عنهم فال يبعد أن يكون شيخه الذي أسقطه يف 

 55.موضوعاواعتربه لكذابني، هذا احلديث من أولئك ا

                                                           
، بريوت، مؤسسة احأعلمي للمطبوعات، 3، ط ٧، ج لسان امليزان ،الشافعي52

، ص 1، ج تقريب التهذيب، بن حجر العسقالينا؛ 3٧6، ص 19٨6ه/14٠6
، د.ن، د.م، د.ت، ص 2، ج الكاشف؛ صدوق له أوهام وكان يدلس. 5٠٧
 يغربثقة . 222

يف  :ميزان االعتدال للذهيب، هللا حممد بن أمحد بن عثمان أيب عبد53 
وختم . 43، بريوت، د.ت، ص رفة للطباعة والنشردار املع، 4، ج نقد الرجال

 .علماء احلديثترمجته بقوله : كان ابن مصفى ثقة صاحب سنة، من 
، د.ت، ج الكاشف؛ 126، ص 1، ج تقريب التهذيب، بن حجر العسقالينا54
ثنا إذا قال حدالنسائي وثقه اجلمهور فيما مسعه من الثقات وقال . 2٧3، ص 1

 .وأخربان فهو ثقة
مكتبة ، 1، ط سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، احألباين55 

 .521، ص 1996ه/141٧، الرايض، املعارف
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: من راجع ترمجة بقية يف التهذيب وجد أن أجاب الدكتور عرت 
احأكثر على توثيقه بقوة والثاين أنه ثقة وحجة فيما رواه عن أهل بلده،وهذا 

فهو يرويه عن شيخه ثور بن يزيد  وهذا منها، ما أكده ابن عدي كذلك،
ال وهو الذي الزمه مدة طويلة ف ،فينبغي أن يقبل هذا احلديث احلمصي،

ال، دليس عن شيخ مسع منه شيئا قليوإمنا يكون الت ،ة حأن يدلس عنهحاج
 .وهو حسن لغريه

بيد هللا بن عويف قيام رمضان حملمد بن نصر املروزي،قال: هارون  
يوم َتوت  عيد مل ميت قلبهبلغين أنه من أحيا ليلة ال احأسلمي رمحه هللا:

ااب مل ميت إمياان واحتس من قام ليلة العيد أبو أمامة رضي هللا عنه: القلوب،
يلة الفطر  لابن املبارك مثله. وعن جماهد:  وعن قلبه حني َتوت القلوب.

ايل العشر احأواخر يعين يف فضلها. وكان عبد الرمحن بن كليلة من لي
يوم  ة الفطر أبربعني ركعة وأوتر بسبع. وصلى وهيبيقوم هلم ليل احأسود:

لئن   :به فنظر إليهم مث زفر وقالرون فلما انصرف الناس جعلوا مي العيد،
كان هؤالء القوم أصبحوا مستيقنني أنه قد تقبل منهم شهرهم هذا لكان 

احأخرى  ولئن كانت ا مشاغيل أبداء الشكر عماهم فيه،ينبغي أن يصبحو 
تيين من مث قال: كثريا ما أي ينبغي هلم أن يصبحوا أشغل وأشغل. لقد كان

ذا سبعا هب أمية ما بلغك عمن طافيسألين من إخواين فيقول: اي أاب 
ما بل لو سألوا ع البيت ما له من احأجر؟ فأقول: يغفر هللا لنا ولكم،

ن أداء الشكر يف طواف هذا السبع، ورزقه حني حرم أوجب هللا عليه م
ط حىت قوال وهللا ما رجا عبد  ولون: إان نرجوا، فيقول: وهيب:فيق غريه،

منا  إ جو رضاء من ال ختاف غضبه،خياف مث يقول: كيف جترتي، إنك تر 
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هيم اكان الراجي إبراهيم خليل الرمحن إذ خيربك هللا عنه قال: وإذ يرفع إبر 
نا يقول: وهيب رمحه هللا: فإ ى ماذا قاال: رب القواعد من البيت وإمساعيل،

نا ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريت تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
ع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين، قال: والذي أطم مث أمة مسلمة اآلية،

 56ل: واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين.مث قا
، 5٧ن حممد:أنبأان إبراهيم بقال الشافعي بعد روايته هلذا احلديث 

لى صاملدينة يظهرون على مسجد النيب : رأيت مشيخة من خيار أهل قال
ذهب ساعة من حىت تليلة العيدين فيدعون ويذكرون هللا  عليه وسلم هللا

قال الشافعي: وأان أستحب كلما حكيت يف هذه الليايل من غري  الليل،
 وأحب أن يكرب اإلمام خلف املغرب والعشاء والصبح، أن يكون فرضا،

وم الفطر واحتج يعين ي وبني ذلك وغاداي حىت ينتهي إ ى املصلى يوم العيد،
تكربوا شهر رمضان ول: ولتكملوا العدة يعين عدة صوم بقول هللا عز وجل
 5٨م يعين عند إكماله على ما هداكم.هللا على ما هداك

                                                           

، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج قيام رمضان ،حممد بن نصر املروزي56 
9٠. 

إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي احأسلمي أبو إسحاق املدين مرتوك من 5٧ 
، الينبن حجر العسقا انظر .أربع ومثانني وقيل إحدى وتسعني السابعة مات سنة
 .93، ص 1، ج تقريب التهذيب

 .15٠، ص ه 141٠، مكة، مكتبة املنارة، فضائل األوقات ،البيهقي5٨ 
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يليت العيدين يندب إحياء ل: 59ويف املوسوعة الفقهية الكويتية 
لقوله عليه الصالة والسالم: من  6٠.( ابتفاق الفقهاء)الفطر واحأضحى

باعا قام ليليت العيد حمتسبا مل ميت قلبه يوم َتوت القلوب. وذهب احلنفية ات
العزم و  ثواب اإلحياء بصالة العشاء مجاعة،البن عباس إ ى أنه حيصل له 

 61.على صالة الصبح مجاعة
:فنحن نعلم أن قيام الليل والتعبد فيه ورد احلض عليه  اخلالصة 

دعاء وحنوها،  تعا ى ابلذكر واليف القرآن والسنة املتواترة، والتقرب إ ى هللا
ن وكل ذلك يشمل بعمومه ليليت العيدي ،مرغب فيه كل احأوقات واحأحوال

اللتني هلما من الفضل ما هلما،وهذا يوضح َتاما أن احلديث مل يشرع شيئا 
ا ال مم قة حأصول الشريعة ونصوصها العامة،وإمنا جاء جبزئية مواف ،جديدا

 تضاه.، واحأخذ به واحأخذ مبقيدع أي جمال للرتدد يف استحباب العمل به

                                                           

 .235د.ن، د.م، د.ت، ص ، 2، ج املوسوعة الفقهية الكويتية59 
دار ، 2، ج شرح املنهاج ؛45، د.ن، د.م، د.ت، ص 4، ج اجملموع6٠ 

، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج ابن عابدين ؛12٧، ص بريوت ،الكتب العلمية
كشف املخدرات  ،البعلي؛ 31٨ص  ، د.ن، د.م، د.ت،مراقي الفالح ؛46٠

؛ ٨6د.م، د.ت، ص  ،دار النبالء، والرايض الزاهرات لشرح أخصر املختصرات
، دار احياء الرتاث العريب، 1، ط 2، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، احلنفي
، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج حاشية الرهوين؛ 256ص ، 2٠٠2ه/1422 د.م،
 .159، ص 1999، السعودية ، د.ن،1، ج املغين ،بن قدامة؛ ا1٨1

 .462، ص 1، د.ت، ج ابن عابدين61 
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 إرسال األذان واحلدر يف اإلقامة استحباباملثال الثاين: 
روى الرتمذي حدثنا أمحد بن احلسن حدثنا املعلى بن أسد حدثنا عبد 

حدثنا حيىي بن مسلم عن احلسن وعطاء  املنعم هو صاحب السقاء قال:
 قَاَل ل ب اَلٍل ايَ  َأن  َرُسوَل اّلِل   َصل ى اّلِل ُ َعَليفه  َوَسل مَ  :جابر بن عبد هللاعن 

 َ َعلف بَ نيف ُدرف َواجف َت فَاحف أََذان َك  ب اَلُل إ َذا أَذ نفَت فَ تَ َرس لف يف  أََذان َك َوإ َذا أََقمف
ل ه  َوالش ار ُب م نف ُشرفب ه  َوالفُمعفتَ  ك ُل م نف َأكف َر َما يَ ففرُُغ اآلف ُر إ َذا َوإ قَاَمت َك َقدف ص 

 ايد حدثنمح حدثنا عبد بن 62.َحىت  تَ َروفين  َدَخَل ل َقَضاء  َحاَجت ه  َواَل تَ ُقوُموا 
ٍر َهَذا َحد يُث َجاب  : ىيونس بن حممد عن عبد املنعم حنوه قال أبو عيس

ه  م نف َحد يث  َعبفد  الفُمنفع م  َوُهَو إ سف  َناٌد َحد يٌث اَل نَ عفر فُُه إ ال  م نف َهَذا الفَوجف
 63.َبصفر ي  جَمفُهوٌل َوَعبفُد الفُمنفع م  َشيفٌخ 

: لكن ملا كان احلديث الضعيف كافيا يف فضائل اخلالصة 
ا بعمل الصحابة فمن احأعمال حكموا ابستحباب ذلك مع كونه مؤيد

                                                           

 ابب ما جاء يف الرتسل يف، كتاب الصالة، سننهيف  أخرجه الرتمذي62 
: أتن وال تعجل = املعتصر: ترسل =احدر: أسرع وعجل . 195، حديث رقم احأذان

 من يؤذيه بول أو غائط
 ابب ما جاء يف الرتسل يف، كتاب الصالة، سننهيف  أخرجه الرتمذي63 

 .196، حديث رقم احأذان
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: اتفق الفقهاء على احلدر يف 64ففي املوسوعة الفقهية الكويتيةبعدهم. 
 65.اإلقامة والرتسل يف احأذان

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .٨، ص 6ج ، د.ت، املوسوعة الفقهية الكويتية64 
، دار املعرفة، 1، ج ختياراإل ؛4٠٧ ، ص1، ج 1999، بن قدامةا65 

؛ 43٧، د.ن، د.م، د.ت، ص 1، ج مواهب اجلليل؛ 43د.م، د.ت، ص 
حممد بن  ؛1٧٠ ، ص1، د.ت، ج لشوكاينا ؛1٠٨، ص 3، د.ت، ج موعاجمل

، والنظائراه األشب، عمر بن مكي بن عبد الصمد بن املرحل أيب عبد هللا صدر الدين
، 1 ج، املبسو ؛ 244، ص 199٧ه/141٨، الرايض ،مكتب الرشد ،2ج 

، د.ن، 2ج ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ؛3٨4ص  د.ن، د.م، د.ت،
 ، د.ن، د.م، د.ت،1ج ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ؛9٧د.م، د.ت، ص 

، 1 ج ،لشوكاين؛ ا49 ص ، د.ن، د.م، د.ت،1ج ، اهلداية للمرغياين ؛43٧ص 
ج ، فقه العبادات ،حنفي؛ 14ص  ،3ج  ،2٠٠2ه/1422، احلنفي ؛462ص 

، مشقد، دار الفكر، الفقه اإلسالم وأدلته ،الزحيلي ؛٧3ص ، د.ن، د.م، د.ت، 1
 .633&  621ص ، 1ج ، 19٨5
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 الرتجيح
 الراجح

اء من ممذهب مجاهري العل املذهب الثالثوهو  أعلمولعل الراجح وهللا 
بن وحكى االتفاق عليه بني العلماء النووي وا احملدثني والفقهاء وغريهم

 66.حجر اهليثمي والشيخ مال علي القاري
وضوع وأما غري امل فظ العراقي يف شرح ألفية احلديث:وقال احلا 

ان يف غري فه إذا كفجوزوا التساهل يف إسناده وروايته من غري بيان لضع
، صمن املواعظ والقص ،احأحكام والعقائد. بل يف الرتغيب والرتهيب

أما إذا كان يف احأحكام الشرعية من احلالل  وفضائل احأعمال، وحنوها.
، أو يف العقائد كصفات هللا تعا ى، وما جيوز ويستحيل واحلرام وغريمها

ن نص على ذلك م. وممن عليه، وحنو ذلك. فلم يروا التساهل يف ذلك
 كوعبد هللا بن املبار  ،وأمحد بن حنبل ،احأئمة عبد الرمحن بن مهدي

 6٧.وغريهم
قد اتفق العلماء على جواز العمل  وقال ابن حجر املكي: 

س حأنه إن كان صحيحا يف نف ابحلديث الضعيف يف فضائل احأعمال،
دة ساحأمر فقد أعطي حقه من العمل به وإال مل يرتتب على العمل به مف

حتليل وال حترمي وال ضياع حق للغري، وأشار املصنف حبكاية اإلمجاع على 

                                                           

، املنهل للطيف ؛21٧، ص ٧ص  ،1994ه/1414، الدمشقي66 
 .13 ص د.ن، د.م، د.ت،

 .1٠1ص ، 1ج  ، د.ت،والتذكرةشرح التبصرة 6٧ 
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رع، ن الفضائل إمنا تتلقى من الشأب ،ما ذكره إ ى الرد على من انزع فيه
ا مل أيذن به ع يف الدين مبفإثباهتا ابحلديث الضعيف اخرتاع عبادة وشر 

 6٨هللا.
رة ظنا قواي ات: أن اإلمجاع لكونه قطعيا اترة وظنيا ووجه رده 

واضح؟  ابهفكيف وجو  ،وال يرد مبثل ذلك لو مل يكن عنه جواب ،أخرى
وإمنا هو ابتغاء فضيلة ورجاؤها أبمارة  ،إن ذلك ليس من ابب االخرتاع

 69.من غري ترتب مفسدة عليه كما تقررضعيفة، 
يث واحلدالكربى البن حجر املكي: ويف الفتاوى الفقهية  

كما بينت   ،يعمل به وال يف فضائل احأعمال الضعيف إذا اشتد ضعفه ال
 ٧٠.واإلرشاد ،ذلك كله يف شرح العباب

ديث وقد تقرر أن احل :وقال يف الفتاوى الفقهية الكربى أيضا 
ئل واملوقوف يعمل هبا يف فضا الضعيف واملرسل واملنقطع واملعضل،

احأعمال إمجاعا وال شك أن صوم رجب من فضائل احأعمال فيكتفى فيه 
 ٧1وها وال ينكر ذلك إال جاهل مغرور.ابحأحاديث الضعيفة وحن

                                                           

 .32ص  ، د.ت،الفتح املبني6٨ 
 .32ص  ،الفتح املبني69 
، د.م، د.ت، دار الفكر، 1، ج الفتاوى احلديثية، ابن حجر اهليتمي٧٠ 

 .2٨4ص 
 .294، ص 3ج ، د.ت، ابن حجر اهليتمي٧1 
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صاحب منهج النقد يف علوم ، ورجح الدكتور نور الدين عرت 
دهلا، أعسط هذه املذاهب وأقواها و إنه أو عنه:  هذا املذهب وقال ،احلديث

ها العلماء للعمل ابحلديث وذلك أننا إذا أتملنا الشروط اليت وضع
فإننا نالحظ أن احلديث الضعيف الذي نبحث فيه مل حيكم  الضعيف،

حتمال وهذا اال إمنا بقي حمتمال، ،اإلصابة بكذبه،لكن مل يرتجح جانب
والنطوائه ضمن أصل شرعي معمول  ،قد تقوى بعدم وجود معارض له

 به مستحبا ومقبوال رعاية لذلك. جيعل العمل مما ،به
أما من ذعب إ ى أن العمل ابلضعيف يف الفضائل اخرتاع عبادة  

أبن  :ه العلماءعن وتشريع يف الدين ملا مل أيذن به هللا تعا ى. فقد أجاب
هذا االستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب 

يس ابحلديث الضعيف من هذا القبيل، فلاالحتياط يف أمر الدين، والعمل 
 مثة إثبات شيء من الشرع ابحلديث الضعيف.

: أن الناظر يف شروط العمل ابحلديث الضعيف جيد فيها اخلالصة 
ما ينفي الزعم أبنه إثبات شرع جديد، وذلك أهنم اشرتطوا أن يكون 
مضمونه مندرجا حتت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة، فأصل 

قا وجاء هذا اخلرب الضعيف موافالشريعة اثبت ابحأصل الشرعي العام، 
 ٧2له.
 
 

                                                           

 .294ص ، 1ج ، 199٧ه/141٨، نور الدين عرت٧2 
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 املناقشة
الرأي الثالث وهم اجلمهور رأي القول الثاين يف قوهلم )برد احلديث انقش 

 ا( حيث يقال أبنه  أسلم املذاهب.الضعيف مطلق
أجاب القول الثالث: مع تسليمنا بصحة هذا القول إال أنه ال  

هذا ليس و  يدل على منع العمل ابحلديث الضعيف وإمنا حيتاط يف ذلك،
عين وإذا جوزان العمل ابلضعيف فال يبكاف لرد العمل ابحلديث الضعيف 

 هذا أنه على حساب الصحيح واحلسن مطلقا.
بل نالحظ أن مجيع الفقهاء حيتجون يف كتبهم الفقهية  

 بل واملنكرة أحياان. ابحأحاديث الضعيفة،
واحأهم من ذلك أن كثريا من احأحاديث الضعيفة سابقا وجدان  

حأن السنة  احلسن أو الصحيح، ذلك هلا ما يقويها ويرفعها إ ى مرتبة املقبول
النبوية مل جتمع مجعا اتما من قبل، فقد يضعف احملدث حديثا لضعف يف 

 سنده،وليس ابلضرورة أن يكون متنه ضعيفا.
دم رجح عندان ع كما أن احلديث الضعيف ضعفا يسريا 

وكذلك يعرتض على هذا القول يف صحته،وقد ال يكون احأمر كذلك. 
نها م فعندان مذاهب متعددة يف اجلرح والتعديل، يل،ابب اجلرح والتعد
 ومنها املتساهل،فبأيها أنخذ؟ دل،املتشدد ومنها املعت

 فلو أخذان بكالم املتشددين )كابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات، 
فقد  اأو الشيخ انصر الدين احألباين يف ضعيف اجلامع والضعيفة وحنومه

يها  كثريا من السنة النبوية،مبا ف( لرددانضعف آالف احأحاديث الثابتة
أمثال ) حني، ولو أخذان برأي املتساهلنياحأحاديث اليت يف الصحي
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ى هللا عليه وسلم ( لنسبنا للنيب صلسيوطي يف كثري من كتبه وتصحيحاتهال
 ما مل يقله.
جرى  وهو الذيي املعتدلني يف اجلرح والتعديل ولو أخذان برأ 

ن اخلالف ولوجدان أ هلان اخلطب كثريا،المي ليه العمل يف التاريخ اإلسع
 ار يسريا أعين بني املانعني واجمليزين.بينهما ص
وقال بعضهم: إن العمل ابلضعيف يف الفضائل اخرتاع عبادة  

ذلك أبن هذا ورد هذا القول كن ملا مل أيذن به هللا تعا ى!!! وتشريع يف الدي
اط على استحباب االحتياالستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة 

س مثة إثبات فلي والعمل ابحلديث الضعيف من هذا القبيل، يف أمر الدين،
فأصل املشروعية اثبت ابحأصل  شيء من الشرع ابحلديث الضعيف،

 اء هذا اخلرب الضعيف موافقا له.وج الشرعي العام،
فقد أورد يف كثري من الرتاجم يف صحيحه  ،فأما اإلمام البخاري 
بل الذي  ،ليست على شرطه وهي املعلقة وفيها بعض الضعيفأحاديث 

ام فقد احتج البخاري يف صحيحه ابلضعيف يف احأحك ثبت عنهم عكسه،
من كتبه.  ويف احأدب املفرد وغريه ،رعية وابلفضائل يف تراجم احأبوابالش

( حديثا يف 215حوايل )ضعف الشيخ انصر الدين احألباين رمحه هللا فقد 
ه من  ولكنها موجودة فيه ويف غري  ،د إن كان ينازع يف بعضهااحأدب املفر 

تبه ه ملا ذكرها يف كولو كان ال جيوز االحتجاج ابلضعيف عند ،كتبه
 وسكت عليها.
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وأما اإلمام مسلم رمحه هللا قد أخرج يف صحيحه عن بعض  
يم بن حممد وقال إبراه، فريده تقسيمه احلديث إ ى ثالثة أقسام ،الضعفاء

 :تإن مسلما أخرج ثالثة كتب من املسنداصاحب مسلم:  بن سفيان
 

 هذا الذي قرأه على الناس. .1
 إسحاق صاحب املغازي، وأمثاهلما. يدخل فيه عكرمة وابن .2
 ٧3يدخل فيه من الضعفاء. .3

نون يف يف الق وأما ما ذكر عن ابن حزم فريده قول ابن حزم نفسه 
فا حسب وجهة كان ضعي  وإناملرفوع إ ى النيب صلى هللا عليه وسلم، : الوتر
، أحب إليه من املوقوف على صحايب، ولو كان مبثل عمر رضي هللا نظره
 عنه.

وإن هو ف وأما ما نقل عن القاضي أيب بكر بن العريب رمحه هللا: 
عيف أبنه يذهب إ ى املنع نقله عامة من تكلم عن حكم احلديث الض

لقاضي نص امنقوض ب بعضهم فيما إذا كان شديد الضعف ومحلهمطلقا 
عارضة تبع وعند ت وجود يف كتبه مغاير ملا نقل عنه،ذلك أن امل ه هللا،رمح

جدان أنه يذهب إ ى العمل ابحلديث و احأحوذي بشرح صحيح الرتمذي، 
 خلري والرقائق والرتغيب والرتهيب، بل يفالضعيف يف الفضائل وا

 بل يف االنكفاف يف العبادات. املستحبات،

                                                           

 .12٨مقدمة شرح صحيح مسلم ملال خاطر ٧3 
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على أن املسالة موضع إمجاع عند املتقدمني : وهذا يدل اخلالصة 
واحتجاجهم  ،إليرادهم إايه يف كتبهم ،على جواز العمل ابحلديث الضعيف

 فيهم اإلمام البخاري رمحه هللا  كما ذكران من قبل. مبا ،به
 

 ليه العمل،أو تلقته األمة ابلقبو حكم احلديث الضعيف إذا جرى عل
ون ابحلديث الضعيف إذا جرى العمل به،ويكلقد اتفق العلماء على العمل 

 ضية.نعلم هلم خمالفا يف هذه الق وال هذا مما تلقته احأمة ابلقبول غالبا
وقد ذكر اإلمام الرتمذي عقب كثري من احأحاديث وعليه العمل  

مع  أو عند بعض أهل العلم، عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم،
اع أو ابنقط سواء ابالضطراب، حكمه على تلك احأحاديث ابلضعف،

 أو لضعف الراوي وحنو ذلك. السند، السند، أو لعدم صحة
حابة من الص واملراد أبهل العلم عنده رمحه هللا: من كان قبله، 

 .فة إ ى احأئمة احأربعة وأقراهنمابإلضا والتابعني وأتباع التابعني،
اعدة أتيت هبا للتدليل على هذه الق سنن الرتمذيوهذه أمثلة من  

 اهلامة ويذكر الباحث الباب ورقمه واحلديث ورقمه:
ا أبو سلمة حدثن اجلمع بني الصالتني ىف احلضر: ابب ما جاء ىف 

ن عحيىي بن خلف البصرى حدثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش 
ع بني من مجعكرمة عن ابن عباس عن النىب صلى هللا عليه وسلم قال: 

بو عيسى أ . قال:فقد أتى اباب من أبواب الكبائر الصالتني من غري عذر
وحنش هذا هو أبو على الرحىب وهو حسني بن قيس وهو ضعيف عند 
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أهل احلديث ضعفه أمحد وغريه. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ال 
 جيمع بني الصالتني إال ىف السفر أو بعرفة.

بن  ود: حدثنا علي الركوع والسجابب ما جاء ىف التسبيح ىف 
ذئب عن إسحاق بن يزيد  عيسى بن يونس عن ابن أيبحجر أخربان 

 بن عتبة عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا اهلذ ى عن عون بن عبد هللا
لعظيم ثالث ا يف ركوعه سبحان ريب إذا ركع أحدكم فقال: عليه وسلم قال:

ان سجوده سبح يف فقال: مرات فقد مت ركوعه وذلك أدانه. وإذا سجد
لباب عن ا ويف . قال:ث مرات فقد مت سجوده وذلك أدانهرىب احأعلى ثال

أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده  قال: حذيفة وعقبة بن عامر.
مل على هذا والع مبتصل. عون بن عبد هللا بن عتبة مل يلق ابن مسعود.

من  كوع والسجودالر  لعلم يستحبون أن ال ينقص الرجل يفعند أهل ا
 .ثالث تسبيحات

ن ب املرأة إذا استكرهت على الزان: حدثنا علي ابب ما جاء ىف 
 عن احلجاج بن أرطاة عن عبد اجلبار حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي

تكرهت امرأة على عهد رسول هللا اس بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
احلد وأقامه  لم عليه وس صلى هللافدرأ عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ديث أبو عيسى هذا ح على الذى أصاهبا ومل يذكر أنه جعل هلا مهرا. قال:
غريب وليس إسناده مبتصل وقد روى هذا احلديث من غري هذا الوجه. 

مسعت حممدا يقول: عبد اجلبار بن وائل بن حجر مل يسمع من أبيه  قال:
ند أهل ع والعمل على هذا .وال أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه أبشهر
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 وغريهم أن ليس على العلم من أصحاب النىب صلى هللا عليه وسلم
 املستكرهة حد.

: وهذا من املائيت حديث احأو ى فقط، وهذه احأحاديث  اخلالصة 
أو لعدم وجود حديث مقبول  قد قال هبا عامة أهل العلم إما العتضاده،

 وإذا جاز احأخذ هبا يفب، أو حأنه ال يوجد سواه يف الباب. يف البا
 ٧4.وهللا أعلم احأحكام، فما سواها من ابب أو ى،

 
عوا لقبول، وعملوا به، وأمحكم احلديث الضعيف إذا تلقته األمة اب

 عليه
، وال لاتفق العلماء على العمل ابحلديث الضعيف إذا تلقته احأمة ابلقبو 

اد فهو ما حوأما خرب اآللك. قال اخلطيب البغدادي: نعلم خمالفا هلم يف ذ
احأخبار كلها و يقع به العلم وإن روته اجلماعة. ومل قصر عن صفة التواتر، 

ثة أضرب؛ فضرب منها يعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، على ثال
 على واحد من احأمرين دون اآلخر. وضرب منها ال سبيل إ ى العلم بكونه

واتر فالطريق إ ى معرفته إن مل يتأما الضرب احأول، وهو ما يعلم صحته، 
يكون مما تدل العقول على موجبه،  حىت يقع العلم الضروري به أن 

وصحة احأعالم اليت كاإلخبار عن حدوث احأجسام، وإثبات الصانع، 
ئر ذلك، مما أدلة العقول ها هللا عز وجل على أيدي الرسل، ونظاأظهر 

                                                           

 ص ، د.ن، د.م، د.ت،كتاب خطورة مساواة الضعيف ابملوضوع٧4 
٧1-٧6. 
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وقد يستدل أيضا على صحته أبن يكون خربا عن أمر تقتضي صحته، 
و أنص القرآن أو السنة املتواترة، أو اجتمعت احأمة على تصديقه،  اقتضاه

 ٧5ته الكافة ابلقبول، وعملت مبوجبه حأجله.تلق
 

 وهذه بعض األمثلة
ان سفيان عن أخرب  ، قال اإلمام الشافعي:٧6"ال وصية لوارث" حديث

قال  ٧٧د يعين يف حديث "ال وصية لوارث".سليمان احأحول عن جماه
أن  هل العلم ابملغازيالشافعي: ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أ

ية يف خطبته عام الفتح: ال وص قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ٧٨لوارث، ومل أر بني الناس يف ذلك اختالفا.

قال: وروى بعض الشاميني حديثا ليس مما يثبته أهل احلديث  
نقطعا م رجاله جمهولون فرويناه عن النيب صلى هللا عليه وسلمفيه: أن بعض 

وإمنا قبلناه مبا وصفت من نقل أهل املغازي وإمجاع العامة عليه وإن كنا 
                                                           

 .51، ص 19٨5ه/14٠5، امحد بن علي أيب٧5 
هللا عليه  صلى ، كتاب الوصااي عن رسول هللاسننهيف  أخرجه الرتمذي٧6 

ابن أخرجه  ؛2121-212٠ ، حديث رقمابب ما جاء ال وصية لوارث، وسلم
. 2٧14-2٧12 ، حديث رقمابب ال وصية لوارثكتاب الوصااي،   ،سننهيف  هماج

 .وهو صحيح مشهور
؛ 4٨٠، د.ت، ص بريوت ،دار الفكر، 1٠، ج األمالشافعي، ٧٧ 

 .3٧، ص 11، د.ت، ج الشافعي
 .51ص  ،امحد بن علي أيب٧٨ 
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أهل املغازي عاما وإمجاع قد ذكران احلديث فيه واعتمدان على حديث 
 اس.الن

أخربان سفيان عن سليمان احأحول عن جماهد أن رسول هللا قال:  
لنيب نقل عامة أهل املغازي عن افاستدللنا مبا وصفت من  ال وصية لوارث،
وصية على أن املواريث انسخة لل وسلم أن: ال وصية لوارثصلى هللا عليه 

وإمجاع  مسلصلى هللا عليه و وجة مع اخلرب املنقطع عن النيب للوالدين والز 
 ٧9العامة على القول به.

: هذا احلديث مل يصله من طريق صحيح، وإمنا أخذ اخلالصة  
حلديث ا برواية أهل املغازي، وإمجاع العلماء على مقتضى احلديث، مع أن

 ورد من طرق أخرى موصولة.
ءٌ إ ال  َما َغَلَب َعَلى ر حي ه  وَ وحديث:   ُسهُ َشيف عفم ه  طَ إ ن  الفَماءَ اَل يُ َنج  

ن ه   اء أو وإذا تغري طعم امل :قال اإلمام الشافعي يف اختالف احلديث ٨٠.َوَلوف
يصب عليه ماء   أو لونه أو رحيه مبحرم خيالطه مل يطهر املاء أبدا حىت ينزح،

اله اليت فإذا ذهب فعاد حب حىت يذهب منه طعم احملرم ولونه ورحيه، كثري،
املاء  قلت من أنه إذا تغري طعم وما ذهبت جناسته، جعله هللا هبا طهورا،

ن وجه ميروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم  و لونه كان جنسا،أو رحيه أ
 .تالفاعامة، ال أعلم بينهم فيه اخوهو قول ال ال يثبت مثله أهل احلديث،

                                                           

 .51ص  ،امحد بن علي أيب٧9 
 ،احلياضابب كتاب الطهارة وسننها،   ،سننهيف  هابن ماجأخرجه ٨٠ 
 .وهو ضعيف. 521 حديث رقم
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مر ابن قال أبو ع. ال زكاة يف الذهب حىت يبلغ عشرين دينارا"ث "وحدي
ذهب شيء يف زكاة ال صلى هللا عليه وسلم : مل يثبت عن النيب٨1عبد الرب

وأمجع العلماء على أن  من جهة نقل اآلحاد العدول الثقات احأثبات.
بع عشره ر  الذهب إذا بلغ أربعني مثقاال فالزكاة فيه واجبة مبرور احلول،

وأمجعوا أنه ليس فما دون عشرين دينارا زكاة ما مل تبلغ  وذلك دينار واحد.
 ٨2.قيمتها مائيت درهم

 
 سبب األخذ ابحلديث الضعيف

ديث الضعيف يضاف إ ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيقال: إن احل
ل عام، صوهو مندرج حتت أروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 ن سبب أخذ العلماء به يعود حأمور منها:ولذا فإ وله شروط معينة،
لقد سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرواية عن أهل الكتاب،  

رَائ يَل َواَل َحرََج،فقال:  َوَمنف َكَذَب  بَ ل  ُغوا َعين   َوَلوف آيًَة، َوَحد  ثُوا َعنف َبين  إ سف
َعَدُه م َن الن ار   ه وسلم صلى هللا علي، مع أنه ٨3َعَلي  ُمتَ َعم  ًدا، فَ لفيَ تَ بَ و أف َمقف

                                                           

، د.ن، د.م، د.ت، 3ج ، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار٨1 
  .11٧ص 

 .35-21، ص 9، ج االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار٨2 
كر ما ذ ابب ، أحاديث احأنبياء ، كتابصحيحهيف  أخرجه البخاري٨3 

 .3461 ، حديث رقمعن بين إسراءيل
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َل الفك َتاب  َواَل ُتَكذ  بُوُهمف قال:  ا قُ  ، وقولوا:اَل ُتَصد  ُقوا أَهف ِ َوَما ا ِِلَّللَّ َْمنَّ ََ وُُواْ  
َنا نزَِل إََِلۡ

ُ
 ٨4.أ

 لكن بقي من كتاهبم ما مل علوم أن أهل الكتاب غريوا وبدلوا،وم 
منه ما هو و  ه فمنه مقطوع بكذبه فهذا ال يصدق،وما ينقلونه من يتغري،

فيه،  وكفهو مشك فهذا يصدق، ومنه ما ال يعلم حاله،مقطوع بصدقه 
فإذا جاز رواية ما هذا  ومع هذا فقد أجاز روايته ما مل يعلم أنه كذب

ليه صلى هللا ع فما أضيف إ ى رسول هللا ،وهو عن أهل الكتاب ،حاله
 لم. أع، وهللاونقلته من أهل اإلميان واإلسالم فهو أو ى وأو ىوسلم، 

فذلك  ،إذا كان سبب ضعف احلديث هو السقط يف السند 
وا والفقهاء الذين أخذلراوي احملذوف، هل هو ثقة أم ال، للجهالة حبال ا

وال لثقات، ا وعامتهم من ،ابملنقطع نظروا إ ى أن هؤالء من القرون املفضلة
 فلحسن الظن هبم أخذوا مبروايهتم.لذا  يروون إال ما مسعوا،

وكثرت  ،تدوين السنة النبوية كان قد ابتدأ منذ العهد احأولمث إن  
ب وأصحاب هذين القرنني الغال ،الكتب املدونة يف القرن احأول والثاين

دحها رسول محأهنم من القرون املفضلة اليت  ،عليهم العدالة واحلفظ واحأمانة

                                                           

ري تفس، كتاب صحيحهيف  أخرجه البخاري؛ 136: 2 البقرة، القرآن٨4 
ْ   اَبب، القرآن ِ  قُوُُوا ا ِ َْمنَّ ََ ِ نزَِل إََِلَۡنا لَّللَّ

ُ
أ ا   .44٨5 ، حديث رقمَوَما
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رُُكمف قَ رفين  مُث  هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله:  ذ يَن يَ ُلونَ ُهمف مُث  ال ذ يَن ال  َخي ف
 ٨5.يَ ُلونَ ُهمف 

، مُث  ال   وبقوله صلى هللا عليه وسلم:  ُر الن اس  قَ رفين  ذ يَن يَ ُلونَ ُهمف، َخي ف
ب ُق َشَهاَدُة َأَحد ه مف ميَ ينَ  يُء أَق فَواٌم َتسف ُه، َوميَ يُنهُ مُث  ال ذ يَن يَ ُلونَ ُهمف، مُث  جيَ 

 ٨6.َشَهاَدتَهُ 
ن حأتلك العصور كان أغلبه متعمدا   إن االنقطاع يف السند يفمث 

ضي هللا إمنا بدأ الصحابة ر  ،وال يف ابتدائه ،السند مل يعرف قبل اإلسالم
عنهم مث تالهم التابعون ابلتنقري على السند من ابب االحتياط على السنة 

جد ذا فقد و ومع ه حىت ال يقتحم سورها من ليس أهال فيفتضح، ،النبوية
 اال.يف التابعني من يروي إرس

                                                           

لى ع ابب ال يشهد، كتاب الشهادات، صحيحهيف  أخرجه البخاري٨5 
، كتاب صحيحهمسلم يف أخرجه  ؛2651 ، حديث رقمشهدا أشهادة جور إذ

الذين  ابب فضل الصحابة رضي هللا تعا ى عنهم مث الذين يلوهنم مثفضائل الصحابة، 
 .214 ، حديث رقميلوهنم

 ابب ال يشهد على، كتاب الشهادات، صحيحهيف  أخرجه البخاري٨6 
، كتاب صحيحهمسلم يف أخرجه  ؛2652 ، حديث رقمشهادة جور إذا أشهد

م مث رضي هللا تعا ى عنهم مث الذين يلوهنابب فضل الصحابة فضائل الصحابة، 
 .212 ، حديث رقمالذين يلوهنم
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إذا كان سبب الضعف انجتا عن سوء حفظ الراوي أو ومهه أو  
وهو مل يصل إ ى درجة متدنية جدا، فال يعين أن مجيع ما يرويه هو  غلطه، 
فمثل  ،وقد يكون قد وهم فيها، بل الغالب على روايته الصواب، كذلك

ه وقد نقل عن اإلمام الدارقطين رمح ،هذا مما يدخل يف املتابعات والشواهد
فلو وجد ما يعضده ارتقت روايته إ ى  ،هللا مناذج كثرية من هذا النمط

فإمهاهلا تضييع لكثري من النصوص،اليت ميكن أن حتسن أو تصح  ،احلسن
 بعد مجع طرقها وشواهدها فيما بعد.

فحش غلطه وكثرة الوهم يف روايته، إما إذا كان السبب نتيجة  
إذا كان و  ،لكن ال يعين أن كل حديثه كذلك ،وإن كان حديثه منكرا فهذا

لذا لو وجد له  ،فمن كان دون ذلك فمن ابب أو ى ،الكاذب قد يصدق
كما قال احلافظ   ،طرق كثرية خمتلفة حنو ذلك فإنه يرتقي إ ى مرتبة املستور

 ٨٧.ابن حجر رمحه هللا
هذا مردود ف ،أما إذا كان السبب لكونه كذااب أو متهما به 
دق لذا فقد يص، مع أن الكاذب ال يعين أن كالمه كله كذب ،ابالتفاق
نه يف حأيب هريرة رضي هللا ع ، وهذا ما قاله صلى هللا عليه وسلمالكذوب

 .حيحوجميء الشيطان يف الليل حيثو منه كما يف الص ،قصة حراسته للصدقة
 فمن كان دونه فهو أو ى. ،وب يصدقفإذا كان الكذ

                                                           

؛ 119ص ، 1ج  ،الراوي يف شرح تقريب النواويتدريب ، لسيوطيا ٨٧ 
 .1٠9ص ، د.ن، د.م، د.ت، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث
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، كان سبب ضعفه االنقطاع  إذا ،احأصل يف احلديث الضعيفإن  
لكن يشك يف  ،لك هو الصوابوحنو ذأو سوء حفظ الراوي أو الوهم، 

اث أم هل صلى ثال ،فصار كمن شك يف صالته حديثه، الحتمال اخلطأ،
 ، فال يرتك حديثه، لغلبة الظن على صحته.أربعا

ط يكون لسقكأن ديث الضعيف إذا كان ضعفه حمتمال  إن احل 
وحنو ذلك هذا جيرب إذا كان له لة أو وهم أو خطأ. يف السند أو جها
ان سنده وإن ك لذا يروى وحيسن ابملتابعات والشواهد، ،متابعات وشواهد

وهذا ما  ،حأن وجود املتابع والشاهد يزيل ما كنا خنشاه من اخلطأ ،ضعيفا
الضعيف  حلديثحيث حيسن ا ،جتده بكثرة عند اإلمام الرتمذي رمحه هللا
 .املنجرب بشواهده عندما يقول: ويف الباب

إن احلديث احلسن لغريه: هو حديث ضعيف وجد له متابع أو  
فلومل يذكر الضعيف الذي حسن ماذا  ،مبثله أو أحسن حاال منه ،شاهد

 ،كم من حديث ضعيف يف سندهون؟ أليس يف ذلك إهدار للحديث ؟  يك
 لذا فمثله ال يرتك. ،ولكنه صحيح املعىن

: رب حديث ضعيف اإلسناد ٨٨قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا 
 وقال القاضي أبو بكر بن العريب يف تعليقه على حديث صحيح املعىن.

                                                           

 .5٨، ص 1، ج التمهيد، ابن عبد الرب٨٨ 
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َدتَ نيف   :٨9ابن عمر رضي هللا عنهما ر  إ ال  َسجف فهو  9٠.اَل َصاَلَة بَ عفَد الفَفجف
 ، فهو صحيح املعىن.وإن مل يصح مسندا

نها عوقال أيضا يف تعليقه على حديث السيدة فاطمة رضي هللا  
فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت كان رسول هللا صلى هللا 

هم بسم هللا والسالم على رسول هللا اللعليه وسلم إذا دخل املسجد يقول: 
م  ا ى ذنوىب وافتح  ى أبواب رمحتك. وإذا خرج قال:  اغفر َوالس اَلُم ّلِل   ب سف

حديث  91.َعَلى َرُسول  اّلِل   الل ُهم  اغفف رف يل  ُذنُويب  َواف فَتحف يل  أَب فَواَب َفضفل كَ 
 92.فإنه متصل املعىن ،فاطمة وإن كان منقطع السند

إن الشروط اليت وضعها علماء احلديث للعمل ابحلديث الضعيف  
ع مال ونتيجة قطمهمة جدا،وتزيل كل إشكال؛ ذلك: إذا كان الضعف حمت

 ومل يوجد يف الباب ما يعارضه ،يف السند أو سوء حفظ أو وهم أو غلط
فإنه إن   ،فيعمل به احتياطا ،وهو مندرج حتت أصل معمول به يف الشريعة

                                                           

 .216-215د.ت، ص ، د.ن، د.م، 2، ج عارضة األحوذي٨9 
ابب ما جاء ال صالة بعد ، الصالة ، كتابسننهيف  أخرجه الرتمذي9٠ 

وفيه ضعف، ومعناه: اَل َصالََة بَ عفَد . 419 ، حديث رقمطلوع الفجر إال ركعتني
ر   َعىَت  الفَفجف ر  إ ال  رَكف  .طُُلوع  الفَفجف

اء الدعابب ، املساجد واجلماعات ، كتابسننهيف  ابن ماجه أخرجه91 
ابقي مسند ، همسنديف  أمحد ؛ أخرجه٧٧1 ، حديث رقمعند دخول املسجد

، أحاديث فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم احأنصار
 .ومع هذا فهو صحيح لغريه يف سنده ضعف،. 25212

 .113-112، ص 2، د.ت، ج عارضة األحوذي92 
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تب وإال مل يرت فقد أعطي حقه من العمل،  ،كان صحيحا يف نفس احأمر
لذا  ل العام،حأصحأنه إمنا عمل ابالعمل به مفسدة حتليل وال حترمي،  على

فإخراج علماء احلديث رمحهم هللا للحديث الضعيف يف مصنفاهتم له ما 
ىت حدوا احتياطا على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمنا شد يربره،

وإال فلم أخرج هؤالء احلافظ تلك  ،ال يتسلط عليها من ليس من أهلها
 ن احأحاديثسواء يف كتب مفردة أو ضم ،احأحاديث يف مصنفاهتم

بل حىت الذين أفردوا الصحيح  ،أوليس إبمكاهنم تركها ،الصحيحة
فمن غايرهم فقد خالف منهجهم وهللا  ،أخرجوها يف كتبهم احأخرى

 93.أعلم
 

 اخلامتة
بعد جولة طويلة يف حكم العمل ابحلديث الضعيف ميكننا أن نلخص 

 املوضوع يف النقاط التالية:
ل يف الفضائ ضعفا يسرياجواز العمل ابحلديث الضعيف  .1

ون دوالزهد واملغازي والقصص وحنو ذلك، والرتغيب والرتهيب 
وهذا مذهب عامة أهل  ،واحأحكام يف احلالل واحلرام ،العقائد
 العلم.

                                                           

 .1٠3-99ص  ،كتاب خطورة مساواة الضعيف ابملوضوع93 
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ذا مل يف احأحكام إ لعمل ابحلديث الضعيف ضعفا يسرياجواز ا .2
ث وجواز العمل ابحلدي ،يوجد يف الباب حديث صحيح أو حسن

 ليه أيضا.وهذا متفق ع ،ة ابلقبولالضعيف إذا انتشر وتلقته احأم
 جواز العمل ابلضعيف إذا كان له شواهد ومتابعات،كما هو .3

 صنيع اإلمام الرتمذي رمحه هللا.
ما نقل عن بعض العلماء كالقاضي أيب بكر العريب وغريه من  .4

مع  ،فما هو موجود يف كتبهم يغاير ذلك ،عدم العمل به مطلقا
ديد إذا كان شوقد وجه بعضهم فيما  ،التفريق يف املواضيع
 الضعف وهللا أعلم.

ما ذكره بعض العلماء أن احلديث الضعيف عند اإلمام أمحد بن  .5
ل يرده قول فهذا القو  ،يعين به احلسن عند غريه ،حنبل رمحه هللا

ضعيف كما هو عند عامة ال وإمنا هو ،اإلمام أمحد نفسه وفعله
 احملدثني.

ال يعمل ابحلديث الضعيف إذا كان هناك حديث صحيح  .6
دث ذلك للمحإذا وصل  يغين عنه يف املسألة نفسها، ،أوحسن

 أو الفقيه أو الزاهد.
ة إ ى أهنا إضاف ومها حأهنااحلرص على السنة النبوية الشريفة بعم .٧

عليه وسلم،  هللا الذي خص هللا به نبيه املصطفى صلى من الوحي
هي املصدر ، و املتممة واملفسرة واملقيدة ملا يف القرآن الكرميفهي 

 الثاين للتشريع.
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ال جتوز رواية احأحاديث الواهية واملوضوعة إال على سبيل القدح  .٨
ال جيوز رواية  كما،  والتحذير منها،وابلطبع ال جيوز العمل هبا بتاات

يان فية لشرعنا إال مع بالقصص واخلرافات واإلسرائيليات املنا
 بطالهنا.

ومنهم  ،ومنهم املعتدل ،إن علماء اجلرح والتعديل منهم املتشدد .9
 ماد االعتدال يفوقد ذهب عامة علماء احلديث إ ى اعت، املتساه

نهج ملذا ال حيسن اعتماد  ،مع شروطه املعروفةاجلرح والتعديل، 
وال  ضعف،ابلواحلكم على احلديث املتشددين يف جتريح الرواة، 

ديث واحلكم على احل ،اعتماد منهج املتساهلني يف تعديل الرواة
خذان ، فلو أفكالمها خمالف لعامة أهل العلم ،ابلصحة أو احلسن

ران كثريا حأنكبقول املتشددين كما يفعل كثري من علماء العصر 
يف اجلرح  املتساهلني ولو أخذان مبنهج ،من السنة النبوية الثابتة

نا للنيب ، لنسبككثري من السابقني وبعض الالحقني  والتعديل
ال تعا ى: ق ،خري احأمور أوسطهاو  ،ما مل يقلهصلى هللا عليه وسلم 

َّاِس  ََ لََعَ ٱنل ا َُكونُوْ  ُشَهَدْ ِ ٗة وََسٗطا ّل  مَّ
ُ

َُٰكۡم أ َِك َجَعۡلَن َُٰ َوَكَذ
 94.َوَيُكوَن ٱُرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشهِيٗدا  

 
وأنه ال يوجد فن يف العامل خدم كما خدمت  ،إبراز منهج احملدثني 

  أعلم.وهللا تعا ى ،كل ذلك من أجل احلفاظ على الشريعة  ،السنة النبوية

                                                           

 .143: 2، البقرة القرآن94 
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 السالم. 

ابن حجر العسقالين، أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد. د.ت. 
 . د.م: د.ن.تقريب التهذيب 

. بن علي بن حممد بن أمحد. د.تابن حجر العسقالين، أيب الفضل أمحد 
ث . بريوت: دار إحياء الرتاخنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 
 العرب. 
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ابن حجر العسقالين، أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد. د.ت. 
 . د.م: د.ن.النكت على كتاب ابن الصالح 

ابن حجر اهليتمي، أمحد شهاب الدين ابن حجر اهليتمي املكي. د.ت. 
 . د.م: دار الفكر.الفتاوى احلديثية 

 ، د.م: د.ن.مقدمة علوم احلديثابن الصالح. د.ت. 
 ابن عابدين. د.ت. د.م: د.ن.

 . د.م: د.ن.التمهيدابن عبد الرب. د.ت. 
 . د.م: د.ن.جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب. د.ت. 

. ماجهن سنن اب د.ت. حممد بن يزيد القزويين.أبو عبد هللا ابن ماجه، 
 .ةدار إحياء الكتب العربي :د.محتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.  

. املغين. 1999ابن قدامة، أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد. 
 السعودية: د.ن. 

 القرآن تفسريابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. د.ت. 
 . د.م: د.ن.العظيم 

أبو دواد، سليمان بن احأشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو 
 . حتقيق حممد حمييسنن أيب داوداحأزدي السجستاين. د.ت.  
 الدين عبد احلميد. بريوت: املكتبة العصرية. 

: . بريوتالكفاية يف علم الرواية. 19٨5ه/14٠5محد بن علي. أ أيب
 دار الكتاب العريب. 
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: ميزان االعتدال للذهيبن أمحد بن عثمان. د.ت. أيب عبد هللا حممد ب
 . بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر.يف نقد الرجال 

 . د.م: د.ن.معرفة الصحابةأيب نعيم احأصبهاين. د.ت. 
 . د.م: مؤسسة الرسالة.2. ط مسند أمحد. 1999أمحد بن حنبل. 

 . د.ت. د.م: دار املعرفة.اإلختيار
 د.م: د.ن.. د.ت. اآلدب الشرعية

 . د.ت. د.م: د.ن.أسباب رد احلديث
 . د.ت. د.م: د.ن.االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار

 .صحيح وضعيف اجلامع الصغريه. 14٠٨احألباين، حممد انصر الدين. 
 د.م: د.ن. 

سلسلة األحاديث . 1996ه/141٧احألباين، حممد انصر الدين. 
 مكتبة املعارف.. الرايض: 1. ط الضعيفة واملوضوعة 

 . د.م: د.ن.علوم احلديثاحألباين، حممد انصر الدين. د.ت. 
احأندلسي، أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب. د.ت. 

 . د.م: د.ن.الفصل يف امللل والنحل 
ه. 1422البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي. 

. 1بن انصر الناصر. ط . حتقيق حممد زهري صحيح البخاري 
 د.م: دار طوق النجاة. 

 . د.ت. د.م: د.ن.بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
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 كشف املخدرات والرايضالبعلي، أمحد بن عبد هللا احلليب. د.ت. 
 . د.م: دار النبالء.الزاهرات لشرح أخصر املختصرات 

اقتضاء . 2٠٠2ه/1422البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب. 
 . الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.1. ط العلم العمل 

. 1994ه/1414البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر. 
 . مكة: مكتبة دار الباز.سنن البيهقي الكربى 

لسنن االبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر. د.ت. 
 . د.م: د.ن.البيهقي الصغرى 

لسنن اد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر. د.ت. البيهقي، أمح
 . د.م: جملس دائرة املعارف العثمانية.1. ط الكربى للبيهقي 

. مكة: مكتبة فضائل األوقاته. 141٠البيهقي، أمحد بن احلسني. 
 املنارة. 

 . د.ت. د.م: د.ن.تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق
 .199٨ .بن سورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، حممد بن عيسى

لغرب ابريوت: دار  حتقيق بشار عواد معروف. .سنن الرتمذي 
 .اإلسالمي 

د.ت.  .التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث
 د.م: د.ن. 

 . د.ت. د.م: د.ن.جامع لسان العلم وفضله
 . د.ت. د.م: د.ن.حاشية الرهوين
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احلاكم، حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري. 
. بريوت: دار الكتب 1. ط املستدرك. 199٠ه/1411 
 العلمية. 

. جمموعة الفتاوى. 2٠٠6ه/142٧احلراين، تقي الدين أمحد بن تيمية. 
حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي وجالل الشرقاوي. القاهرة: دار  
 احلديث. 

التقريرات السنية شرح . 1996ه/141٧ط. حسن حممد املشا
. بريوت: دار 4. ط املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث 
 الكتاب العريب. 

شرح علل . 2٠٠1ه/1421احلنبلي، أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب. 
 . الرايض: مكتبة الرشد.الرتمذي 

احلنفي، زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري اببن جنيم. 
. 1. ط . البحر الرائق شرح كنز الدقائق2٠٠2ه/1422 
 د.م: دار احياء الرتاث العريب. 

 ن.. د.ت. د.م: د.حكم العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال
 . د.م: د.ن.أصول احلديث ومصطلحهاخلطيب. د.ت. 

 . د.ت. د.م: د.ن.دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة ابحلبيب
الدمشقي، حميي الدين أيب ذكراي حيىي بن شرف النووي. 

. بريوت: دار الفكر للطباعة األذكار النووية. 1994ه/1414 
 والنشر والتوزيع مجيع حقوق اعادة الطبع حمفوظة للناشر. 
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 . دمشق: دار الفكر.الفقه اإلسالم وأدلته. 19٨5الزحيلي، وهبة. 
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر . 2٠٠4ه/1425الشافعي. 
. الرايض: دار اهلجرة للنشر 1. ط الواقعة يف الشرح الكبري 
 والتوزيع. 

 فكر.. بريوت: دار الاألم الشافعي، أبو عبد هللا بن حممد إدريس. د.ت.
الشافعي، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين. 

وت: مؤسسة . بري 3. ط لسان امليزان. 19٨6ه/14٠6 
 احأعلمي للمطبوعات. 

. دينأدب الدنيا والالشافعي، علي بن حممد بن حبيب املاوردي. د.ت. 
 د.م: د.ن. 

اإلهباج يف  .1995ه/1416السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكايف. 
 . بريوت: دار الكتب العلمية.شرح املنهاج 

 . د.م: د.ن.الضوء الالمعالسخاوي. د.ت. 
 . د.ت. د.م: د.ن.والتذكرةشرح التبصرة 

: . د.ماملعجم األوسطسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم. د.ت. 
 د.ن. 

 .حتفة األبرار بنكت األذكار النوويةالسيوطي، جالل الدين. د.ت. 
 د.م: مكتبة مشكاة. 

قريب تدريب الراوي يف شرح تالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. د.ت. 
 مكتبة الرايض احلديثة.. الرايض: النواوي 
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 . د.م: د.ن.جامع األحاديثالسيوطي، جالل الدين. د.ت. 
 . د.م: د.ن.شرح ألفية األثرالسيوطي. د.ت. 

دار  بريوت: .فتح القدير د.ت. د بن علي بن حمم د.حمم ،الشوكاين
 .الفكر 

شرح فتح ه. 1315السيواسي، كمال الدين حممد ابن عبد الواحد. 
 بريوت: دار الصادر.. 1. ط القدير 

 . د.م: د.ن.العباب الزاخرالصاغاين. د.ت. 
 .شرح اختصار علوم احلديث البن كثريطارق بن عوض هللا. د.ت. 

 اليمن: د.ن. 
 . د.ت. د.م: د.ن.طلوع الثرااي

 . د.ت. د.م: د.ن.عارضة األحوذي
 . د.ت. د.م: د.ن.الفتح املبني يف شرح األربعني
 . د.ت. د.م: د.ن.احلديثفتح املغيث بشرح ألفية 
 . د.ت. د.م: د.ن.قواعد التحديث القامسي

 . د.ت. د.م: د.ن.قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث
 . د.ت. د.م: د.ن.الكاشف

 . د.ت. د.م: د.ن.كتاب خطورة مساواة الضعيف ابملوضوع
 . د.م: د.ن.األجوبة الفاضلةالكنوي. د.ت. 

فة حتالرمحن ابن عبد الرحيم. د.ت.  املباركفوري، أيب العال حممد عبد
 . بريوت: دار الكتب العلمية.االحوذي بشرح جامع الرتمذي 
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 . د.ت. د.م: د.ن.املبسو 
 . د.ت. د.م: د.ن.اجملموع

املنهل الروي يف خمتصر علوم ه. 14٠6حممد بن إبراهيم بن مجاعة. 
 . دمشق: دار الفكر.2. ط احلديث النبوي 

ر ملعاين توضيح األفكاحممد بن إمساعيل احأمري احلسين الصنعاين. د.ت. 
 .. املدينة: املكتبة السلفيةتنقيح األنظار 

حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن املرحل أيب عبد هللا صدر 
. الرايض: مكتب األشباه والنظائر. 199٧ه/141٨الدين.  
 الرشد. 

 . د.م: د.ن.رمضان قيامحممد بن نصر املروزي. د.ت. 
 . د.م: د.ن.علم مصطلح احلديثحممد صاحل العثيمني. د.ت. 

معجم مصطلحات احلديث ه. 142٠حممد ضياء الرمحن احأعظمي. 
 . الرايض: د.ن.ولطائف األسانيد
. د.م: مركز ٧. ج تيسري مصطلح احلديثه. 14٠5حممود الطحان. 

 اهلدى للدراسات.
 . د.ت. د.م: د.ن.مراقي الفالح

 . بريوت: دار الكتب العلمية.معرفة علوم احلديث
. 1994مسلم، أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. 

 . د.م: مؤسسة قرطبة.صحيح مسلم بشرح النووي 
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يق . حتقصحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. د.ت. 
 حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. 

املصري، ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد. 
 .عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية. 19٨4ه/14٠4 
 . املدينة املنورة: موقع مكتبة املدينة الرقمية.1ط  

لعمدة العدة شرح ااملقدسي، هباء الدين عبد الرمحن ابن إبراهيم. د.ت. 
ض . د.م: مكتبة الرايبن حنبل يف فقه اإلمام أهل السنة أمحد 
 احلديثة. 

املوازنة بني املتقدمني . 2٠٠1ه/1422املليباري، محزة بن عبد هللا. 
 . د.م: د.ن.2. ط واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها 

 . د.ت. د.م: د.ن.املنهل للطيف
 . د.ت. د.م: د.ن.مواهب اجلليل

 . د.ت. د.م: د.ن.املوسوعة الفقهية الكويتية
 ن.. د.م: د.معجم لسان احملدثنيموقع شبكة مشكاة اإلسالمية. د.ت. 

 .1991ه/1411 .، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيالنسائي
 .دار الكتب العلمية . بريوت:1. ط سنن النسائي الكربى 

رح شنور الدين أبو احلسن على بن سلطان حممد القاري اهلروي. د.ت. 
 . د.م: د.ن.مصطلحات أهل األثرخنبة الفكر يف  

 ط. منهج النقد يف علوم احلديث. 199٧ه/141٨نور الدين عرت. 
 دار الفكر. :. دمشق3 
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 . د.م: د.ن.املوسوعة الفقهية 

 . د.ت. د.م: د.ن.اهلداية للمرغياين
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 ميزان اإلسالم يف بني الغرب والشرق يالصراع احلضار 
 

 1مشس البحر أندي غاليغو
 

Abstrak 

 

Pertembungan tamadun antara Timur dan Barat adalah 

satu gejala akhir zaman. Ia bermaksud pertembungan 

antara fahaman dan akidah. Oleh itu, ia berkaitan langsung 

dengan agama Islam dan agama lain di dunia. 

Pertembungan budaya Barat dan Islam sememangnya telah 

terjadi sejak perang salib lagi. Perkembangan terakhir telah 

menghasilkan satu era yang dipanggil era globalisasi. 

Namun konsep globalisasi yang dikemukakan oleh Barat 

tidak mampu menyaingi konsep “Alamiyah” yang telah 

diajarkan oleh Islam sejak 14 kurun yang lalu. Oleh itu 

prinsip “al-Islām Yaclū wa Lā Yuclā cAlayhi” akan tetap 

relevan untuk kemajuan ummah dan zaman. 

 

Kata kunci: Pertembungan; Tamadun; Barat; Timur; Islam. 

 
 
 
 
 

                                                 

 نڬارا ، ينيةلدلرتبية ال اونڬبجامعة سري السنة واجلماعة، مركز حبوث أهل 1 
 بروين دار السالم.
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 مقدمة

ذِنَ  قال هللا تعاىل يف حمكم تنزيله:
ُ
َِإَوَأ ُهۡمَُظلُِموا ْۚ نذ

 
َبِأ َٰت لُون  َيُق  ِين  َلَِّلذ َ ٱنذ َّللذ

ِديٌرَ َن ۡۡصِهِۡمَل ق  َٰ ِينَ ٱ ٣٩لَع   َ ََّلذ ُقولُوا نَي 
 
َٓأ َإَِّلذ ق ٍّ ۡۡيَِح  َٰرِهِمَبِغ  ِمنَدِي 

 َ ۡخرُِجوا
ُ
أ

َ بُّن ا هَٱر  ُ ََّللذ َد ۡفُع ل ۡوَّل  َِٱو  َٱَّللذ بِي ٞعََنلذاس  َو  َِٰمُع و  ۡتَص  م  ِ ذُهد  َبِب ۡعٖضَل ُهم ب ۡعض 
َا ُرَفِيه  َِٰجُدَيُۡذك  س  َٰٞتَو م  ل و  َِٱَۡسمَُٱو ص  نَذَّللذ َل  نُۡص  و  ثِۡٗياَه َُٱَك  نَي نَّللذ هَُم  َۥَُْٓۚۡصُ

َ َ ٱإِنذ زِيزٌََّللذ َع  وِيٌّ  .(٤0-٣9: ٢٢، احلج القرآن) ل ق 
الصراع بني احلضارات إمنا هو يف جوهره صراع بني معتقدات إن  

ال بني طبقات وال عرقيات. فأصحاب الطبقة الواحدة، واملنتمون إىل قومية 
م دايهنأ إذا اختلفت قبيلة واحدة قد يقتل بعضهم بعضا واحدة بل

 اآلية الكرمية اليت تشري إىل اعتداء أانس هذا ما تؤكد عليهو  معتقداهتم.و 
، على أانس آخرين من هذه القبيلة ، هي أشرف قبائل العربمن قبيلة

 .املعتقدالدين و نفسها؛ ألهنم خالفوهم يف 
احلضارة  أنإىل  الشرقينيو  احلضارات من الغربيني دارسو توصل 

كثرية إال أن أهم عنصر فيها هو العنصر الثقايف،   وإن تكونت من عناصر
وأن أهم عنصر يف الثقافة هو الدين. ويالحظون أن كربى احلضارات  

ة ر . فكلمات احلضاومعتقدات كانت إىل حد كبري مرتكزة على أداين
تعمال إال أهنا جعلت يف االس بيةوإن كانت عر  واملدنية والثقافة والعوملة

ى املعاين واملفهومات نفسها اليت تدل عليها رموزًا تدل عل املعاصر
 ترمجة هلا. العرب هااألجنبية أو الغربية اليت جعل الكلمات
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 يف املفهوم الغريب احلضارة
صراع أول من أشاع تعبري  Samuel Huntinton كان هنتنجتون

ن ت يف أواخر القرن العشرينشر  اليت ةه املشهور تيف مقال احلضارات
 clash of هبذا العنوان Foreign Affairsيف جملة ( 199٣)

civilizations  نقل  قديف كتاب ابلعنوان نفسه.  ت موسعةً ، مث نشر
ليه كلمة ع لماء الغربيني تعريفهم ملا أطلقتهنتنجتون عن عدد كبري من الع

، والفرق بينها وبني ما نسميه ثقافة  civilizationاملدنية أو احلضارة 
culture.  
أقوال من نقل عنهم هنتنجتون يف مفهوم احلضارة والثقافة جممل و  

ة، بني احلضارة والثقاف يضع املفكرون األملان حدا فاصال فيما يلي:
فاحلضارة عندهم تشمل التقنية وسائر العوامل املادية، أما الثقافة فتشمل 

 ىية الكرب ومثله العليا وخاصياته الفكرية والفنية واخللق الدينية قيم اجملتمع
 .(1٣5: 1999)برهان غليون 

ضارة ؛ فهم يرون أن احلأما املفكرون الغربيون خالفوا فيه األملان 
احلضارة  معاينوالثقافة كليهما تشريان إىل منهاج حياة أمة من الناس، وأن 

 القيم واملعايري واملؤسسات، وأن كليهما يشمل معاين الثقافة إمنا هي
ناصر أهم الع يف أمة من الناس، وأن الداينة هي التفكري السائدة ومناهج

لعرق ا املكونة للحضارة، وأن احلضارة ليست متطابقة مع العرق؛ فأصحاب
  ا أن احلضـارة الواحـدةالواحد قد ينتمون إىل حضارات خمتلفة، كم
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 واأللوان قد تضم جمتمعات خمتلفة األعراق. كاحلضارة اإلسالمية
 .والشعوب
 ع وحدة ثقافية؛ فأهل قرية أسبانيةهي أوس احلضارةمن هنا، و  

ون يف ثقافة ى لكنهم يشرتكأخر  قرية أسبانية عن مثاًل قد يتميزون ثقافيا
نتمون إىل ثقافة ي األملانية. واألملان واألسبانية متيزهم عن أهل القرى أسبانية

ذي جيمع الصينية واهلندية. هذا الو  الثقافات املاليويةأوروبية متيزهم عن 
احلضارة هي . فاألخرى األوروبيني هو حضارهتم اليت متيزهم عن احلضارات

أعلى جتمُّع ثقايف للناس، وأوسع مستوى للهوية الثقافية هلم. وليس فوق 
 االنتماء احلضاري للناس إال انتماؤهم إىل اجلنس البشري.

 

 يف املفهوم الغريب العوملة
لي عاملياً؛ فهي تصيري احمل الناسفمقصودها املتعارف بني  الغربية أما العوملة

لكنها يف الوقت  Globalizationتدل عليه كلمة  ةمستمر  يةوصف لعمل
كما   للتعومل ملرجوةا النهائية النتيجةفنفسه وصف لبعض نتائج هذا التعومل. 

 يقولون:
 

 .للعامل كله لغة أو لغات مشرتكة أن تكون .1
 .ان العاملبلدحة ومتيسرة بني كل وأن تكون التجارة فيه مفتو  .٢
 ، ونظام سياسي)رأمسايل( وأن يسود فيه نظام اقتصادي واحد .٣

 .)دميقراطي( واحد
 .)عوملة إنسانية( وأن تسود فيه عقيدة واحدة .٤
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وأن تكون للناس فيه قيم مشرتكة يف مسائل كحقوق اإلنسان  .5
 .والعالقة بني اجلنسني

يه فوأن يكون هنالك أدب عاملي يتذوقه الناس كلهم، وأن يسود  .6
 .لذلك نظام تعليمي واحد، وهكذا اتبع

وأن تكون كل هذه األمور اليت تعوملت مناسبة للناس من حيث   .7
كوهنم بشراً، ومساعدة هلم على حتقيق طموحاهتم املادية 

و أندي غاليغ) تكون للعامل حضارة عاملية واحدةوالروحية، أي 
٢005). 

 
قد تكون انقصة، وقد تكون اتمة من غري  الغربية لكن العوملةو  

ون بقضية مأن تكون مناسبة للبشر بل مفروضة عليهم لظروف طارئة. املهت
 على أنه وإن كانت الكلمة جديدة إال أن ما تصفه العوملة متفقون تقريبا

ليس جبديد، بل يرى بعضهم أن السري حنو هذه العاملية بدأ منذ مئات 
 ؟سائلها اليت جتعلها ممكنةالعوملة فما و  السنني. فإذا كانت هذه هي

سيلتان يف املاضي و  الغربية أنه كان للعوملة بعض الدارسنيذكر  
اذا : ملاذا يهاجر الناس، وملهنا نتساءل مها اهلجرة والغزو. ولكن أساسيتان

يف قيمهم  ذلك؛ ألهنم يرونه حبسبتغزو بعض البالد بعضاً؟ إهنم يفعلون 
الروحية. هذا إذن هو الدافع األول احملرك للهجرة أو مصلحتهم املادية أو 

)برهان غليون  الغزو أو أي نوع آخر من أنواع االتصال بني أمة وأمة
1999). 
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لكن الناس إمنا يقررون اهلجرة إىل مكان معني أو غزو أمة معينة و  
 يها،إل حبسب ما يصلهم من معلومات عنها، وحبسب إمكانية الوصول

آخران مها املعلومات ووسائل االنتقال؛ وهذان يعتمدان   هذان إذن عامالن
ألي  ازيةة املهاجرة أو الغكثريًا على مستوى التقنية الذي تصل إليه األم

 خر من أنواع العالقات أو التأثريات.نوع آ
 

 ووسائل العوملة الصراع احلضاري
إليها هي يف غالبها  مة أخرى أو هجرة بعضهمغزو أمة ألدوافع إن من 

تشابكان؛ . واألمران مقد يكون ثقافيا ا اقتصاداي، لكن بعض الدوافعافعد
ها على ضفحىت الغازي ألسباب اقتصادية ينقل معه ثقافته وقد يفر 

كبرية، وقد يتأثر بثقافة من غزاهم،   ذا إمكاانت املهزومني إذا كان غازاي
واملهاجر أو  .بل وقد يتبناها ويرتك ثقافته، وقد يكون التأثر والتأثري متبادالً 

يت الغازي ألسباب ثقافية قد يستفيد فوائد اقتصادية، وقد حيدث لثقافته ال
 هاجر من أجلها ما حيدث للمهاجر.

؛ واحلضارة الدعوةكان غزو املسلمني للعامل مثاالً للغزو بدافع وقد   
هم  فقد كانوا يعدون أنفسهم أصحاب رسالة موجهة للعامل كله كلفوا

بتبليغها إليه ابلوسائل السلمية ما أمكن، وإال ابللجوء إىل احلرب. لكن 
ما حدث  إليناكما نقل   الذين كانوا يهاجرون طلبًا للرزقحىت املسلمني 

لبالد اكانت مهمتهم الرسالية ماثلة أمامهم، فأثروا يف ىف جنوب شرق آسيا  
هم ومل يتأثروا هبم إال وثقافت دينهمإليها  ، فنقلوااليت هاجروا إليها أتثريا كبريا
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يف أمور ال تتعارض مع دينهم، بل قد يكون بعضها من مقتضيات الدعوة 
 إليه، كتعلم لغتهم.

 ر احلديث،العصأما املسلمون الذين يهاجرون إىل البالد الغربية يف  
 فإهنم يفعلون ذلك ألسباب يف غالبيتها العظمى اقتصادية، وجتربتهم تدل

 ظهرًا وديناً لغة وم الثقافيةة العظمى منهم تفقد هويتها على أن الغالبي
وتذوب يف اجملتمعات الغربية. لكن أكثر ما حيتفظون به ويؤثرون به يف 

باب ن هاجروا ألستلك اجملتمعات هو طعامهم. غري أن قلة من هؤالء الذي
ببًا يف س تسافر ألسباب دعوية أو دراسية مع القلة اليت اقتصادية كانت

بعض الغربيني لإلسالم، ويف انتشار بعض املظاهر اإلسالمية  قبول 
 .ساجد واملدارس واملكتبات واملطاعمكامل

 وا إىل العامل اإلسالمي غزاة أو ألسبابسافر  أما الغربيون الذين 
ية اقتصادية فإن قلة قليلة منهم هي اليت أتثرت ابلثقافة اإلسالم سياحية و

كان األمري من اجلنود ول بضعة مئاتإلسالم. ولذلك كان دخأو اعتنقت ا
 ا ملفتاأمر مها وغري  اليت قضوها يف العراق وأفغانستان يف اإلسالم يف املدة

ي كان وال م. لكن دخول غري الغربيني املهاجرين إىل العامل اإلسالللنظر
 .يزال أمرا معتادا

فقد كان يف أساسه  الشرقي عموما غزو الغرب للعاملوكذلك  
فيه  حاضرا ، لكن الدافع الرسايل كان أيضاسياحيةو  جتاريةألسباب 

روا ضهي أن حيودعاية . فالغربيون كانوا يرون أن هلم رسالة حضورا بينا
از به من ملا متت أن حضارهتم تفوق احلضارات الشرقية العامل. وهم يرون
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عقالنية ال توجد يف غريها، وأن هذه امليزة هي اليت تؤهلها ألن تكون 
 املية.احلضارة الع

ي روح ه إن الروح األملانيةقوله: هيجل ب قد عرب عن هذا الرأيو  
 بعض الباحثني: إن هيجل يرى أن الروح األوروبية اليت وقال العامل اجلديد،

هي روح أملانيا هي احلقيقة املطلقة اليت حتقق نفسها بنفسها من غري أن 
 ة هيجلقضي عيني أيضا: إن هذه القضية . وذكرتكون مدينة ألحد سواها

اجملال  لمل تفرض نفسها على أورواب والوالايت املتحدة فحسب؛ بل على ك
إنه ألمر عجيب وإهنا حلركة يف  :. ويقول آخرونالفكري ألطراف العامل

م أن 1500غاية التعصب العنصري أن تعتقد أورواب أن عليها منذ عام 
ة واهلندية ية الصينظلت فيه منذ قرون حضارات )مثل احلضار  حتضر عاملا
رانية للعامل ابسم النص ( قبل أن جتعل من نفسها مركزا جديداواإلسالمية

 .(٢00٣)علي عبد احلليم  مرة من اجلماعات اهلمجية الصاعدةوأورواب ز 
ارهتا من جوانب حض عت أورواب أن تفرض نفسها وكثريااستطاو  

على تلك احلضارات ابلغزو واالحتالل واالستعمار، مث بوسائل اإلعالم 
القتصادية، والتهديدات العسكرية. حىت قال بعض الباحثني والضغوط ا

م مل يكن 1500إن التغيري الذي حدث يف اتريخ العامل بعد عام  :احملدثني
أرجاء  ضارة واحدة يفأن انتشرت ح سابقة. مل حيدث من قبل ذلك أبدا له

األرض كلها؛ فمنذ أقدم مسارح ما قبل التاريخ املشاهدة كان امليل دائماً 
ا كان حيدث  . إن جوهر محنو التنوع. أما اآلن فإن التيار الثقايف بدأ يتحول

ون )برهان غالي. امليالدي حىت منذ أواخر القرن الثامن عشر كان ابداي
1999). 
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 فيها روسيا ـ كانت يف ذلك الوقت قد ادعتفاألمم األوروبية ـ مبا  
د ق أكثر من نصف سطح األرض، وكانت بدرجات متفاوتة لنفسها

سيطرت ابلفعل على ما يقرب من ثلثه. ففي غرب الكرة األرضية كانوا 
قد ازدرعوا مجاعات مستوطنة تكفي أبعدادها الكبرية إلنشاء مراكز 

املقاطعات الربيطانية حضارية جديدة؛ فقد خرجت أمة جديدة من 
السابقة يف أمريكا الشمالية، ويف اجلنوب استطاع األسبان أن حيطموا 

 .انضجتني ليغرسوا حضارهتم حضارتني
كان هنالك يف ذلك التاريخ ما يقرب من عشرين ألف هولندي   مث 

يف جنوب أفريقيا، وأن أسرتاليا كانت قد بدأت تستقبل مستوطنيها اجلدد. 
ان سيجد ك  أفريقيا وإيران واهلند وأرخبيل ماليوورويب لشرق وأن الزائر األ

فيها أوروبيني جاؤوا ليتاجروا مث لريجعوا إىل بالدهم يف املدى القريب أو 
ع البعيد ليستمتعوا ابألرابح اليت حققوها. يف النصف الثاين من القرن التاس

يطرته سكان االستعمار الغريب قد مشل أفريقيا كلها، وأحكم   اهلجري عشر
 على شبه القارة اهلندية وبقية آسيا.

 ركياعدا ت شرين أخضـع الشـرق األوسـط كلهيف أوائل القرن الع 
العثمانية قـد  م كانت اخلالفة19٢0اية عام لسيطرته املباشرة، ومع هن

قسـمت بني بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. يف غضون هذا التوسع قضى الغرب 
(، Indeanو ) (American Meso) حضاريت قضاًء كاماًل على

اليون برهان غ) أفريقيا.قارة ت احلضارات اهلندية واإلسالمية و وأخضع
1999). 
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ئة عام اوتوغل يف الصني وجعلت اتبعة للنفوذ الغريب ملدة أربعم 
لحضارة ل ات يف خضوع اجملتمعات الشرقيةمتثلت العالقة بني احلضار 

؟ استمر فماذا حدث بعدهم ؛ 19٢0ذلك ما كان حىت عام و الغربية. 
تمعات واستمر يف أتثريه الكبري على كل جم الغرب يف تفوقه التكنلوجي

واالنتقاالت  التاالتصا ما بعد الطفرة اليت حدثت يف تكنلوجياالعامل ال سي
 .الغربية اليت زادت يف إمكانية العوملة

 

 على الشرق يةالغرباحلضارة هيمنة 
 :اليوم ةشرقية لكون املؤسسات الغربيعلى األمم ال تتمثل اهليمنة الغربية

 
نواع العملة أوتسيطر على كل املصريف العاملي  متلك وتدير النظام .1

 وأهنا هي الزبون العاملي األول.الصعبة 
واق الرأمسال أس تسيطر علىفر للعامل معظم بضائعه اجلاهزة و تو و  .٢

 من يف كثريمتارس قدرًا كبريًا من القيادة األدبية و العاملية 
 اجملتمعات.

 حرية.تسيطر على املضايق الب وهلا قدرة على التدخل العسكري و .٣
كمة يف ملتحاو للتقنية املتقدمة  تقوم مبعظم البحوث والتطويرو  .٤

 التعليم التقين الفائق 
على و على املدخل إىل الفضاء وعلى صناعة الطريان  واملهيمنة .5

 وسائل االتصال العاملية.
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مارة )حممد ع لتقنية العالية لصناعة األسلحةعلى االسيطرة و  .6
٢00٣). 

 
يف العامل  أن تسودتكن  مل الغربية العوملةعلى الرغم من ذلك فإن و  

االستفادة و  ثقافة إنسانية تناسب كل الناس وتساعد على تعاوهنم وتطورهم
ملة وكاد التحديث أن يكون . بل كادت العو من خريات بعضهم بعضا

بسبب هذا التفوق الغريب وعدم تسامح حضارته مع احلضارات  تغريبا
 الباحثني أن العوملة هي األمركة.ومن هنا يرى بعض  األخرى.
هناك إشارات أبن هذه أن وبذلك يرى بعض الدارسني اليوم  

ور وتلك األايم نداوهلا بني الناس كما ورد يف الدست اهليمنة مل تكن مستمرة
 :ألسباب آتية اإلسالمي

 
ضارة الغربية، احلمل يكن جملرد أسباب داخلية يف  الغربية القوة وجود .1

رجية مواتية. أما اآلن فإن ظروفا لظروف خا وإمنا كان أيضا
 ا نسبيابتغيريها جعلته يضعف ضعفللغرب  خارجية أخرى ال قبل

مثل  ،لالزدايد النسيب يف القوة االقتصادية والتقنية لبالد غري غربية
 الصني واهلند.

ال مل يكن قيما و  لسيطرة الغرب على الشرق السبب األساسى .٢
مل يغلب  :بعض الباحثني يقولة. وإمنا كان هذه القو  فكرا وال دينا

لب بتفوقه وإمنا غ يف أفكاره أو قيمه أو دينهالغرب العامل بتفوق 
يقة، لكن ما ينسون هذه احلق العنف املنظم. إن الغربيني كثريايف 
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 نفس أن الغرب وإن مل يكن يفومع نسوهنا أبدا. غري الغربيني ال ي
األمر متفوقاً يف تلك اجملاالت إال أن أهله كانوا يعتقدون فيه هذا 
التفوق، وأن هذا االعتقاد الباطل كان دافعهم، مع الدوافع 

 االقتصادية للخروج لغزو العامل.
إن هذا الضعف النسيب يف القوة املادية للغرب يصحبه ورمبا سبقه  .٣

ور يف الدافع الرسايل؛ فحماس الغربيني لدينهم املسيحي يف فت
بداية قرهنم الواحد والعشرين مل يعد كما كان يف القرن الثامن 
عشر، ومل يطرأ هذا الفتور يف احلماس الديين بسبب التأثر 

 ابحلضارات األخرى يف املكان األول، وإمنا كان يف أساسه:
ة، تلك التارخييبسبب دراساهتم العلمية ألصول دينهم  .أ

الدراسات اليت شككت يف الثبوت التارخيي لكثري من 
نصوصه، واليت أثبتت أن يف هذه النصوص تناقضاً 

ىل نشأ عنه انقسامهم إ وخمالفة لبعض احلقائق العلمية
اهبم يؤمنون حبرفية ما يف كت أكثرهم من العوام أصوليني

املقدس، وليرباليني يعتقدون أنه ما كل ما فيه من عند 
 هللا، وأنه أتثر ابلظروف الثقافية للزمن الذي كتب فيه. 

مث كان التطور يف جمال العلوم الطبيعية سبباً آخر؛ ألن  .ب
منهج هذه العلوم يقوم على عقالنية ال وجود هلا يف 

 دينهم.
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قبال على الدين أو االهتمام به مث زاد من ضعف اإل .ج
ة، بل ولالنظام السياسي العلماين الذي يفصله عن الد

 وعن احلياة العامة كلها.
 املفكرين الغربيني أيملون يف أن حيل العلم الطبيعي حمل الدين، إن .٤

عن  ياملسيح وينجح يف حل مشاكل البشرية اليت عجز الدين
ادمها على عظميني، واعتمحلها. لكن جتربة احلربني العامليتني ال

التقنية احلربية اليت وفرها العلم الطبيعي أضعفت من هذا األمل. 
ثري من فاقتنع ك ،ونغاساكي اليبانية مث كانت كارثة هريوشيما

سالح يعتمد  واملفكرين والعوام الغربيني أبن العلم الطبيعي إمنا ه
ن أه على قيم ال تؤخذ منه هو، فال بد حسن استعماله أو سوء
 يكون هلا مصدر آخر.

مل يبق للغرب اآلن مبدأ يتعلق به ويدافع عنه ويعتز به إال  .5
الدميقراطية الليربالية وما يصاحبها من نظام رأمسايل. لكن حىت 
هذين جيدان كثرياً من النقد واملراجعة لعدم وفائهما ببعض القيم 

 قاإلنسانية، وال سيما إنصاف الفقراء، وملا نتج عنهما من تعمي
 . يةوسياس للروح الفردية وما يصحبها من مشكالت اجتماعية

الروح السائدة يف الغرب اآلن ليست روحاً متفائلة، بل إن التشاؤم  .6
 هناية سيس فوكاايما يففرانقد يصل هبم إىل احلد الذي عرب عنه 

إن أورواب بدأت تدخل يف عصر ظالم جديد يتميز التاريخ: 
ودة التهديد وع املدن، وبعث اخلرافة، ابألوبئة واملتسولني واهنيار
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حيدر عبد الكرمي ) اإلسالم من آسيا ومن القادم من الشرق،
٢00٢). 

 

 للحضارة اإلسالمية يةعاملالمقومات 
طرأ هذا إنه حىت لو مل ي :نستطيع أن نقولبعد أن عرضنا تلك الكليمات 

 الفتور يف محاس الغربيني لدينهم ولرسالتهم، فإنه ما كان حلضارهتم أن تصري
قومات متلك يف نفسها م ما فقدت القوة املادية؛ ألهنا ال حضارة عاملية إذا

 اإلسالمية ألن تكون حضارة عاملية؟ما الذي يؤهل احلضارة إذا،  العاملية.
بني اإلسالم واحلضارة اإلسالمية ؛ ألنه إذا  ينبغي أن منيز أواًل  

 لة فعالً ثكانت احلضارة هي يف جوهرها املعتقدات والقيم والتصورات املتم
املنزل  الدينيف واقع أمة من األمم، فما كل ما جاء به أو قل إىل حد كبري 
دينان: دين نا هيف األمة اليت تعلن إمياهنا به. فالدين  من عند هللا متمثال

َ : من عند هللا ال يتغري وال يتبدل منزل نۡل ا َن زذ ُۡن ََن  ِۡكرَ ٱإِنذا َََُّل  َل  َۥِإَونذا
َٰفُِظونَ  ودين متمثل يف واقع الناس يقرتب  (.9: 15 احلجر، القرآن) ل ح 

لى هللا عليه ص من الدين املنزل أو يبتعد عنه، وال يطابقه إال يف الرسول
رضي  أم املؤمنني عائشة الذي جاء به، والذي صدق عليه قول زوجه وسلم

نه ه فمنهم من يقرب م، أما غري )رواه مسلم( ن خلقه القرآنكاهللا عنها:  
ليه. فاحلضارة إ كان منتسبا  وإن قراب شديدا، ومنهم من يبتعد عنه بعدا كبريا

اإلسالمية املتمثلة يف واقع املسلمني تتأهل للعاملية بقدر قرهبا من الدين 
َاملنزل الذي تنتسب به.
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ظيمة، كثرية وعفما مقومات العاملية يف هذا الدين ؟ إهنا مقومات  َ
َابإلشارة إىل بعضها: لكننا نكتفي يف هذة الورقة

  
هللا  عليهم صلوات سىيأنه بينما كان الرسل من أمثال موسى وع .1

يرسلون إىل أقوامهم خاصة فإن حممدًا صلى هللا عليه  وسالمه
خامتاً  جعلهو  رمحة للعاملني، ه هللاوسلم أرسل إىل الناس كافة، أرسل

للنبيني. فحىت لو كان اليهود والنصارى املنتسبون إىل هذين 
، ملا جاز هلم أن جيعلوا منهما دينني عامليني الرسولني ظنا منهم

ل هذين إمنا أرس الدين اخلامت؛ ألن هللا تبارك وتعاىلبعد نزول 
هو  وهذا املعىن الرسولني إىل قومهما خاصة وإىل فرتة حمدودة.

َٓ املذكور يف قوله تعاىل: ا َب ِشۡٗياََو م  َل ِلنذاِس ٓافذٗة َك  َإَِّلذ َٰك  ۡلن  رۡس 
 
أ

ن ِذيٗراَوَ  َو  ۡكَث  
 
َأ َِٰكنذ ۡعل ُمونَ َنلذاِسَٱل  َي  : ٣٤ سبأ ،القرآن) َّل 

َٓ( وقوله تعاىل: ٢8 ا َٰل ِميَ َو م  َل ِۡلع  َر ۡۡح ٗة َإَِّلذ َٰك  ۡلن  رۡس 
 
 ،القرآن) أ

فاملسلم املستمسك بدينه العارف هبذه  (.107: ٢1 األنبياء
احلقيقة يستبشر ابلتطور الذي حدث يف وسائل االتصال 
واالنتقال الذي جعل من العامل قرية واحدة كما يقولون. يستبشر 
به؛ ألنه يرى فيه تصديقًا لنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم؛ فال 

سيتقارب  كان ميكن أن يعلم أن العامل  سبحانه وتعاىلأحد غري هللا 
َهذا التقارب فال حيتاج إال إىل رسول واحد. 
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أن إمكانية تقريب املسافات أمر حاضر يف حس املؤمن الذي  .٢
َٰنَ  :تعاىل قول هللا يقرأ ِيَٓٱَُسۡبح  َََِّلذ ۡبِده َبِع  ىَٰ ۡۡس 

 
َم ََِۦأ ۡٗٗل ََل  ن 

ۡسِجدَِٱ امَِٱَلۡم  ََۡۡل ر  ۡسِجدَِٱإَِل  اٱَلۡم  ۡقص 
 
ِيٱَۡۡل َََُّلذ ۡول  ۡكن اَح  َٰر  َۥهَُلُُِنِي ََۥب 

إِنذهَُ َْۚٓ َٰتِن ا ََۥِمۡنَء اي  ِميعَُٱُهو  ، (1: 17 اإلسراء ،القرآن)َۡۡل ِصۡيَُٱَلسذ
 به صلى هللا عليه وسلم ضاقت وحني يذكر كيف أن املكذبني

ن املمكن حمصور إمكان ذلك، وحسبوا أ يقبلواهم عن أن صدور 
أن رجاًل ( ٤0 :٢7 النمل)القرآن يف املألوف. ويقرأ املؤمن يف 

عنده علم من الكتاب استطاع أن ينقل عرشاً أبكمله يف أقل من 
 ما هو أعجب فيهيقرأ  الشام، وهكذا طرفة عني من اليمن إىل

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ُعرج به إىل السماء  ، من ذلك
السابعة ورجع يف ليلة واحدة؛ وهي مسافة لو قطعها خملوق 

ء الستغرقت منه الباليني من السنني الضوئية. بسرعة الضو 
 زوى يل إن هللاوسلم:  ويصدق املسلم قول رسوله صلى هللا عليه

 األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي
َ.يل منها

اطبهم عليها؛ فهو خي أن هذا الدين هو فطرة هللا اليت فطر الناس .٣
وضع هللا يف قلوهبم أساسه؛ فهو ليس ابألمر  بوصفهم بشرا

الغريب عليهم. وما أكثر الذين شعروا هبذا حني أسلموا وفاضت 
 أعينهم مما عرفوا من احلق.
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واقع أنه ليس أنه أثبت يف ال عاملية اإلسالمومما يزيد املسلم اقتناعاً ب .٤
ابلدين الذي حتده ظروف جغرافية أو مناخية، أو زمانية أو 

فقد اعتنق هذا الدين أانس بينهم كل أنواع تلك ثقافية؛ 
االختالفات، فلم جيدوا يف شيء منها ما حيول بينهم وبني اإلميان 
به أو وجداهنم شيئاً غريباً عليهم. فاملسلمون يف كل بقاع األرض 
اآلن أقرب إىل دينهم من النصارى أو اليهود لدينهم. فما زال 

فة يصلون الصلوات املسلمون رغم كل تلك الظروف املختل
حيجون إىل بيت هللا احلرام، اخلمس، ويصومون شهر رمضان، و 

 ل.رسوهلم من غري حتريف وال تبدي ون الكتاب املنزل علىويقرأ
وإذا كان تطور العلوم الطبيعية يقف اآلن حجر عثرة يف طريق  .5

 بعض األداين الباطلة، فإنه يقف شاهداً على صدق هذا الدين
ل جيد اً من حقائقه، بجيد فيه ما خيالف شيئ ؛ ألنه الاإلسالمى
لبعض تلك احلقائق قبل أن يتمكن اإلنسان من  فيه تقريرا

اكتشافها بوسائله البشرية. وال جيد فيه خمالفة ملنهجه العقالين 
التجرييب؛ إذ جيده دينًا ال أييت مبحاالت العقول، وال ينكر ما 

ر بذلك  كما يشع  دينفإذا ما شعر الناس أبمهية اليشهد به احلس. 
وإذا ما صدهم عما عرفوه من أداين تناقضها  كثري منهم اآلن

املنطقي، أو خمالفتها للواقع احملسوس فسيجد ديناً فيه كل ما يريد 
من هدى واستقامة وراحة نفسية، وهو خال من تلك النقائص. 

باب دخول سبباً من أس إبذن هللا سبحانه فسيكون العلم الطبيعي
 الناس يف هذا الدين على املستوى العاملي.
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والغرب وإن كان يف جمموعه مهيمنًا تلك اهليمنة اليت ذكرانها  .6
سابقاً إال أنه ليس شيئاً واحداً منسجماً متعاوانً، وإمنا هو شعوب 
ودول ومجاعات ختتلف مصاحلها ويثور التنافس والتحاسد بينها، 

الف أمة خب قوة بعضها وخيشى من سيطرهتا.ويراتب بعضها من 
اإلسالم الىت وحد اإلسالم بينها على اختالف أجناسها ولغاهتا 
وبالدها وأعراقها وثقافاهتا، فقنونه العام ) إمنا املؤمنون إخوة ( 

 وهو ما يفقده الغرب قطعا.
 

 حتدايت وعقبات
لقرية ا إذا كانت تلك هي بعض املقومات اليت تؤهل اإلسالم ليكون دين

ا يعرقل م اليوم يف واقع األمة اإلسالميةولكن  العاملية، ومركز حضارهتا،
 سريها بدينها حنو تلك العاملية:

 
إليه  كون احلضارة الغربية قد جنحت يف جعل بعض املنتسبني .1

اإلسالمية، ومكنت هلم فيها؛ فهم  عمالء هلا يف داخل البلدان
وجعلوها متنازعة، وشغلوها  اإلسالمية الذين قسموا األمة

و أن هذا النزاع كان وما  .بصراعات داخلية سياسية واجتماعية
يزال السبب يف فقدان القدر الالزم من احلرية اليت هي أيضاً شرط 
لذلك التقدم. لكن الغربيني الذين كانوا سببًا يف فقداهنا يعزون 

 . واملسلمني طبيعة اإلسالمالفقدان اآلن إىل هذا 
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، مسالم قد حادوا عن الطريق املستقيمن املنتمني إىل اإل كثرياإن   .٢
م عليه يف هل نصره  سبحانههللاالذي علق  ففقدوا بذلك الشرط
دَ  :قوله يف كتابه الكرمي َُٱَو ع  ِينَ ٱَّللذ َ ََّلذ ِملُوا َو ع  َمِنُكۡم ُنوا  ء ام 

َٰتَِٱ َٰلِح  نذُهۡمَِِفََلصذ ۡرِضَٱل ي ۡست ۡخلِف 
 
اََۡۡل م  َٱك  ِينَ ٱَۡست ۡخل ف  نَمَََِّلذ
َ َدِين ُهُم َل ُهۡم ذ َِن  ك  ُم  َل  َو  ۡبلِِهۡم ِيٱق  ََٰٱََّلذ ِۢنََۡرت ض  ذُهمَم  نل  ِ ُب د  َل  َو  ل ُهۡم

ۡيَ َش  َِِب َيُۡۡشُِكون  ۡعُبُدون ِِنََّل  َْۚي  ۡمٗنا
 
َأ ۡوفِهِۡم َخ  َب ۡعِد ر  ف  َْۚو م نَك  ا

َُهُمَ َٰٓئِك  ل  و 
ُ
َف أ َٰلِك  َذ  َِٰسُقونَ ٱب ۡعد  َ.(55: ٢٤نور ال ،القرآن) ۡلف 

تخويف ليبالغ يف خوفه من اإلسالم، ويزيد يف هذا اقد ن الغرب إ .٣
متخذين من هذا  ةاإلسالمي أانس يبالغون يف خطر الصحوة

التخويف وسيلة لتحقيق مآرب هلم ال متت إىل مصلحة الغرب 
طه من اإلسالم ييالغ الغرب يف ضغ . وبسبب هذا اخلوفشيءيف 

على الدول اإلسالمية والتدخل يف شؤوهنا ليقضي على كل ابدرة 
َُٱوَ  :ابسم التطرف واإلرهابهنضة إسالمية تطل برأسها فيها، َّللذ

َِ ۡمرِه
 
َأ َٰٓ لٌِبَلَع   َ ۦَغ  ۡكَث  

 
َأ َِٰكنذ ل  ۡعل ُمونَ َنلذاِسَٱو  َي   ،القرآن) َّل 

َ.(٢1: ٢٤يوسف 
 يتصرفون وكأنه ال وجود للغرب بعض الدعاة من املسلمني هناك .٤

ه، نفسه؛ فال يتتبعون أخباره وال يهتمون مبعرفة سياساته وخمططات
ولني مشغ هؤالء الدعاةوصار ال يفكرون يف الرد على أفكاره، و 

  وهذا يؤدى ،ةاإلسالمي األمة مبحاربة أانس هم معهم يف صف
 لعاملية.والبعد عن السري حنو ا وتفرقه اجملتمع تشتتإىل  كذلك
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يستطيع أحد إطفاء جذوة هذا الدين فهو مستمر إيل يوم  ولن 
ََِلُۡطِفََيُرِيُدونَ  :سبحانه القيامة كما قال نُور   َ َِٱوا َٰهِهِۡمَوَ َّللذ ۡفو 

 
َُٱبِأ ََّللذ ُمتِمُّ

َِ رِهَ َۦنُورِه ل ۡوَك  َٰفُِرونَ ٱو  ِيَٓٱَُهوَ  ٨َۡلك  َََُّلذ َر ُسول  ل  رۡس 
 
ََِۥأ ىََٰٱب دِيِنََلُۡهد  َۡۡل ق َِٱو 

هَُ ََۥَِلُۡظِهر  ِينَِٱلَع   ََۦُك ِهََِل  رِه  ل ۡوَك  : 61 الصف ،القرآن) ٩َلُۡمۡۡشُِكونَ ٱو 
8-9).َ
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هرة : دار . القااملشروع احلضاري اإلسالمي .٢005حممد عمارة. 
 .السالم للطباعة والنشر 
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سلطنة  دراسة مقارنة بني جتربيت: هموتكرمي الكرمي اظ القرآنحفرعاية 
 السودانمجهورية دار السالم و  برواني

 
 1مجعة أمحد مهد آدم

 
Abstrak 

 
Seperti yang sedia maklum, keutamaan menghafal al-Qur’an sepenuhnya adalah 

merupakan amalan yang mulia dalam mendekatkan seseorang muslim itu dengan 

Allah Subhanahu Wata’ala dan ianya merupakan Fardhu Kifayah. Ia juga 

merupakan anugerah istimewa kerana Allah memuliakan para pengamalnya dan 

menjadikan mereka penolong kepada orang dan keluarga yang mereka sayangi di 

hari akhirat kelak dan Allah Subhanahu Wata’ala juga menaikkan martabat mereka 

di syurga setimpal dengan jumlah ayat al-Qur’an yang dihafal. Oleh itu, memuliakan 

mereka di samping menjaga kesejahteraan dan berbuat baik kepada mereka 

merupakan keutamaan kepada umat islam umumnya dan pihak tertentu khususnya. 

Negara-negara Islam sememangnya sering berusaha memartabatkan penghafalan 

al-Qur’an dan menjaga penghafalnya dengan mengadakan pertandingan untuk 

mereka dan memberikan anugerah bagi menonjolkan mereka di samping 

memberikan sijil penghargaan dan wang tunai bagi memuliakan dan menggalakkan 

mereka untuk terus menghafal kitab suci al-Qur’an dan tidak berpaling darinya. 

Tajuk kajian ini terbit kerana pengalaman pengkaji sendiri di Negara Brunei 

Darussalam dan Republik Sudan dari segi menjaga penghafalan al-Qur’an dan 

memuliakan penghafalnya. Pada keduanya ada cara yang tersendiri, sebagai contoh 

di Negara Brunei Darussalam para hafiz al-Qur’an diberikan wang bulanan sebagai 

galakan agar mereka terus menghafal. Manakala di Republik Sudan, mereka 

diberikan sijil yang sebanding dengan Ijazah Sarjana Muda yang mana seterusnya 

membolehkan mereka bekerja di mana-mana institusi di wilayah yang berbeza 

bersesuaian dengan bidang mereka. Mereka juga dikecualikan dari membayar yuran 

pengajian jika ingin meneruskan pembelajaran di universiti bagi bidang yang 

berlainan. Setentunya pengalaman ini sangat berguna untuk diambil manfaat dan 

mudah-mudahan dapat menyumbangkan perkongsian pengalaman dan idea dalam 

terus memelihara penghafalan al-Qur’an untuk kemaslahatan umat Islam. 

 

Kata kunci: al-Qur;an; Menghafal; Sudan; Negara Brunei Darussalam. 
 

                                                           

روين ب نڬاراكلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، 1 
 .دار السالم
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 مقدمة
ۡۡلحا إ  ل حبفظه فقال:دمد  هل الذي  أزلل القرآن، وتكفاحل ُۡن نحزَّ  ٱلذ ۡكرح ِ نَّا َنح

 ُ َٰف ُظونح  ۥِإَونَّا لح ل، واملقرئ األوذ ، والصالة والسالم على القارئ 2لححح
 ُُتحرذ ۡك ب ه   ، املخاَطِب من هللا بقوله: األكرم األعظم، النيبذ األمي

انحكح ۦ َلح ل سح
لح ب ه   حۡعجح هُ  إ نَّ  ١٦ ۦ  ِل  ۡعح لحۡينحا َجح قُۡرءحانحهُ  ۥعح َُٰه فح   ١٧ ۥوح نح

ۡ
أ انحهُ  ٱتَّب عۡ فحإ ذحا قحرح  ۥقُۡرءح

لحۡينحا بحيحانحهُ   ١٨  ى هللا عليه وعلى آله وأصحابه حفاظصلو  ١٩.3 ۥُثمَّ إ نَّ عح
اة اإلسالم، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  .د. أما بع القرآن، ومحم

زعدمة من أعظم  أن حفظ القرآن الكرمي من املعلوم بداهة  فإن  
 ،هللا هبا على من يشاء من عباده ومنة من أعظم املنن، اليت مين النعم،

ل قرب هبا املسلم إىل هللا عاليت يت الصاحلة األعدمال من أجلحيث أن 
اىل طائفة هللا تع وقد اختص ،واجب وجواب كفائياوهو  حفظ كتابه، وجل

جعلهم ن أبتعاىل و  تبارك هممكر من عباده حبفظ كتابه عن ظهر قلب، و 
  .اء يف أحباهبم وأهليهم يوم لقائهشفع

 
 

                                                           

 .٩: 1٥احلجر  ،القرآن2 
 .1٩-1٦: ٧٥القيامة ، القرآن3 
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 ؛4وجعل هلم يف اجلنة درجات بقدر ما حيفظون من القرآن الكرمي 
كرمي، املتقن القرآن ال أن تكرمي حاملوقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم 

  وتبجيله، من إكرام هللا تعاىل، العامل مبا فيهاوم على تالوته، املدلقراءته
سان ورعايتهم واإلح ليا كان تكرمي حفظة كتاب هللا تعاىل ؛٥جالله جل

 .ا  هللا األمر خصوص هماجملتدمع املسلم عدموما وممن وال إليهم من واجبات
الدول اإلسالمية على االهتدمام حبفظة القرآن  قد دأبتهيا و  

دمي اجلوائل ، وتقالكرمي ورعايتهم من خالل تنظيم املسابقات القرآزية هلم
بالغ مزين منهم، ابإلضافة إىل منحهم شهادات تقديرية و املتنوعة للدمرب 

كرمي حىت القرآن ال مراجعةعلى االستدمرار يف  زقدية تكرميا هلم وتشجيعا
لوقوف ا عليه أييت هيا املقال الي  زودذ من خالله وبناء .ال يتفلذت منهم

العناية  مجهورية السودان يف جازبدار السالم و   بروانسلطنة على جتربيْت 

                                                           

و بن عن عبد هللا بن عدمر  يف سننه الي  رواه أبو داودإشارة إىل احلديث 4 
اِحِب اْلقمْرآِن قال: ي مَقالم ِلصَ عن النيب صلى هللا عليه وسلذم  رضي هللا عنهدماالعاص 

زْ َيا، فَِإنَّ َمْنلِلَتَ  ِر آيٍَة  َك ِعْنَد آخِ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: اقْ رَأْ َواْرَق َورَتذِْل َكدَما كمْنَت ت مرَتذِلم يف َداِر الدُّ
اب الرتتيل يف استحبكتاب الصالة، ابب   ،سننهأبو داود يف أخرجه . كمْنَت تَ ْقَرؤمَها

 .14٦4، حديث رقم القراءة
ر  عن أيب موسى األشع سننهإشارة إىل احلديث الي  رواه أبو داود يف ٥ 

 ِإْكرَاَم  اّلَِّ ِإنَّ ِمْن ِإْجاَللِ رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
َبِة اْلدممْسِلِم َوَحاِمِل اْلقمْرآِن َغْْيِ اْلَغاِل ِفيِه َواجْلَايِف َعْنهم َوِإْكرَاَم ذِ    السُّْلطَاِن ِذ  الشَّي ْ

، ازهلمابب يف تنليل الناس من ،دبكتاب األ  ،سننهأبو داود يف أخرجه  .اْلدممْقِسطِ 
 .4843حديث رقم 
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حبفظة كتاب هللا تعاىل وتكرميهم، فقد كازت هلدما جتربة فريدة يف رعاية 
 اظحف ار السالمد بروان  حيث متنح سلطنة، كتاب هللا تعاىلوتكرمي محلة  

 ةواملداومظ لالستدمرار يف احلف هلم شهرية، تشجيعا وترغيبا رواتبالقرآن 
ليسازس شهادة تعادل درجة ال الكرمي عليه، ويف السودان مينح حافظ القرآن

 اجملال يف سات الدولة املختلفة، ويعدمل مبوجبها يف مؤسوظيفيا اجلامعية
ية، ابإلضافة الليسازس اجلامع شهادة دملةحببوظيفة اثبتة أسوة  الي  يناسبه

إىل أزه يعفى من الرسوم الدراسية إذا رغب يف مواصلة دراسته يف املرحلة 
جديرة ريدة الفتجارب ال ال شك أن هيهاجلامعية يف خمتلف التخصصات، و 

لعدملية اسهم يف تبادل اخلربات والتجارب ت هاابلدراسة لإلفادة منها، لعل
هيا معاجلة  تمت وقد .اجملتدمع املسلم فئات اهلامة من لفئةيه ا    يف العناية هب

به املقارن الستخالص جوازب الشو  املوضوع من خالل املنهجني: الوصفي
على جوازب االختالف من جهة أخرى  فوالتعرذ  ،وزقاط االتفاق من جهة

وقد جاءت  .همالكرمي وتكرمياظ القرآن حفرعاية يف جتربة البلدين يف جمال 
 خطة املوضوع يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة كدما يلي:

 
 :بروان   يف الكرمي زبية موجلة عن تعليم القرآن املبحث األول

 .السودانو  دار السالم
 بروان  يف الكرمي اظ القرآنبحث الااين: أهم مظاهر رعاية حفامل 

 .دار السالم والسودان
 اظ اية وتكرمي حفيف رع نالبلدي مقارزة بني جتربيتملبحث الاالث: ا

 .الكرمي القرآن



 فاظ القرآن الكرمي وتكرميهمرعاية ح

8٥ 
 

 .اخلامتة: وتشتدمل على أهم النتائج والتوصيات 
 

 السودان و  برواني يف نبذة موجزة عن تعليم القرآن
 دار السالم يف برواني الكرمي نبذة موجزة عن تعليم القرآن

، أساس مناهج التعليم عند مجيع املسلدمني يعدذ القرآن الكرمي كدما هو معلوم 
ني ا، علدم ا أبنذ التعليم يف بداايته األوىل يف العامل اإلسالمي كله كان تعليدم ا دي
وية يقوم على تعليم القرآن الكرمي وحفظه وتعليم احلديث النبو  والسْية النب

يا ت هبتدمذ اه كغْيها من بالد اإلسالم  وسلطنة بروان  دار السالمالشريفة، 
، وبيلت يف خدمة كتاب هللا تعاىل جهود ا عظيدمة   اجلازب اهتدمام ا كبْي ا،

ا وتعليدم ا، حي لتدريس القرآن  دةث أزشأت املؤسسات املختلفة واملتعدتعلذدم 
يعه ، وقامت بطباعة املصحف الشريف وتوز وزشر علومه الكرمي وحتفيظه

ظ القرآن حف دمت املسابقات املتخصصة يفأبكار من رواية قرآزية، وزظذ 
وأعدذت اهلدااي املعنوية واملكافآت املالية الكرمي وتالوته وتفسْيه، 

ية بكتاب إىل أهم مظاهر العنا إبجياز شْيدما يلي أهيا وفي .للدمشاركني فيها
 هللا تعاىل يف هيه البالد:

 
 
 
 
 



 مجعة أمحد مهد آدم

8٦ 
 

 معهد السلطان احلاج حسن البلقية لتحفيظ القرآن الكرمي
فيه رمسي ا يف  م، وبدأت الدراسة1٩٩2يوليو عام  1٥وقد مت إزشاؤه يف 

 املعهد إىل أربع هيا ينقسم النظام الدراسي يفو  ٦م.1٩٩3يناير عام  1
 فئات كدما يلي:

وهي فئة زظامية حتفظ من القرآن الكرمي مخسة (، Aالفئة األوىل ) .1
عشر جلء ا، مع دراسة مواد علدمية، يف مدَّة مخسة أعوام، بعدها 

، وبعد إكدمال هيه O - LEVELألداء امتحان ال   جيلس الطالب
، كدما حيقُّ ٧لتحاق مبكتب دموِلملرحلة حيقُّ لطالب هيه الفئة االا

         ، أو االلتحاق ب هلم احلصول على منحة دراسية خارج بروان 
ياز ت)دبلومة عالية يف القراءات ابملعهد(، إذا متكذن الطالب من اج

 ليلك.االمتحان الذي  يمعقد 
(، وهي فئة زظامية أيض ا، يف مخسة أعوام، ولكنها Bالفئة الاازية ) .2

حتفظ القرآن الكرمي كامال  مع دراسة بعض العلوم الشرعية،  
 كالتفسْي، والتوحيد، والفقه، واللغة العربية، جيلس الطالب بعدها
   ألداء امتحان الشهادة الاازوية الدينية ، اليت تمعرف اختصار ا ب         

(SPUالربوانوية ) وبعد إكدمال هيه املرحلة حيقُّ للطالب عدذة ،
الية يف )دبلومة ع         خيارات ملواصلة دراسته، فهو إما أن يلتحق ب 

                                                           

ن الكرمي ، معهد حتفيظ القرآابللغة العربيةيفي عن املعهد كتيب تعر ٦ 
 .٥، ص 1٩٩4للسلطان احلاج حسن البلقية، 

 .هي مدرسة اثزوية عليا يدرس هبا الطالب سنتني قبل اإللتحاق ابجلامعة٧ 
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القراءات ابملعهد(، أو ابملدرسة العربية، أو بدار القرآن الكرمي 
 مباليلاي.    

وهي فئة من عامة أفراد اجملتدمع، وال يمشرتط (، Cالفئة الاالاة ) .3
فيها حتديد السنِذ، وال املستوى وال عدد سنوات الدراسة، بل 
ميكن االلتحاق ابملعهد لكل من يرغب يف حفظ القرآن الكرمي، 
وال يطلب من هيه الفئة اجللوس المتحاانٍت معيذنة، وهي فئٌة 

 تدرس ابملعهد يف أايم اجلمدمع. 
، وال يشرتط هلا سنوات (، وهي فئة األِكفَّاءD)الفئة الرابعة  .4

 دراسية حمددة، وإمنا برانمج احلفظ مفتوح لكلٍذ حَسب رغبته. 
 

 الدبلوم العايل يف القراءات
لطان احلاج الس اليت يقوم هبا معهد  وابإلضافة إىل هيه اجلهود الكبْية

حسن البلقية يف تعليم القرآن الكرمي وزشره،مل يكتف القائدمون على أمره 
و برانمج  بتدريس القراءات القرآزية، وهبيلك، بل أزشؤوا برانجم ا آخَر يمعَن 

، ومدذة م2٠1٠، وقد متَّ افتتاحه يف عام القرآزية يف القراءات الدبلوم العاِل
نوات يلتحق الطالب بعدها بتخصص السنوات الدراسة فيه ثالث س
على وللدمعهد قسم خاص ابلطالبات  8.القراءات جبدمهورية مصر العربية

 النهج السابق زفسه.

                                                           

مقابلة مع رئيس ومنسق قسم اللغة العربية وعالية القراءات ابملعهد، 8 
 األستاذ حمدمود طلعت علي حسن البدويهي.
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يظ لتحف وقد آتت جهود معهد السلطان احلاج حسن البلقية 
مثارها، حيث زرى طالبه يقومون إبمامة املصلني يف صالة  القرآن الكرمي

الل خ زصف عدد مساجد السلطنة، ويمتوقذعون الرتاويح يف عدد يكاد يك
 ا مجيع مساجد بروان  دار السالم.السنوات العشر القادمة أن يغطو 

 
 الشريف طباعة املصحف

 لطنةس املصحف الشريف وتوزيعه فقد أولتْ جازب العناية بطباعة يف أما 
 ثالثة بطباعةهتدماما  كبْيا  حيث قامت اهيا اجلازب بروان  دار السالم 

 م،1٩8٩ عام السالم دار بروان  مصحف وهي: ،اآلن حىت مصاحف
 وايةبر  وكالمها م1٩٩8 عام )UBD( السالم دار بروان  جامعة ومصحف

 حسن احلاج السلطان اب هل، الواثق ومصحف الكويف، عاصم عن حفصٍ 
 الكويف، عاصم نع وشعبة حفص برواييت زسختان، منه طبعت وقد البلقية،

 حمدمد فؤاد ددمذ حم أشرف الدكتور به قام الذي  امللوذن، الضَّبط إىل ابإلضافة
 على يهف العدمل جير  رابع ا مصحف ا هناك أن ابليكر وجيدر ٩.املصر  منيأ

 السلطان ةجامع )يوزيسذا( مصحف وهو روانو ٍذ،ب وطنذٍ  خطاط يد
 السلطان ةجالل قبل من رمسي ا افتتاحه متَّ  وقد اإلسالمية علي الشريف

معلذ الدين والدولة ابن املرحوم السلطان احلاج عدمر  البلقية حسن احلاج
  علي سيف الدين سعد اخلْي والدين سلطان بروان  دار السالم، وذلك

  م.2٠11  العام يف اجلامعة طالب من األوىل الدفعة ختريج مبناسبة

                                                           

 .التعريف مبصحف الواثق اب هل ملحق٩ 
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 لطيبةا واجلهود الكبْية العناية إىل زظران يلفت هيا أن شك وال 
 حيث عاىل،ت هللا كتاب  خدمة يف السالم دار بروان  سلطنة هبا تقوم اليت
 ظاهرة ةاإلسالمي البالد يف أو الواحد، البلد يف املصاحف تعدد ظاهرة إن

 من املصاحف ألنذ  العليل، الكتاب هبيا األمة عناية على تدل صحية،
 ىف احدةو  وهي وجل عل هللا فدمن هبا ىاملوحَ  لنصوصا وأما البشر، صنع
 من توحتسينا إضافاتٍ  من حيدث وما كله،  العامل ىف املصاحف مجيع
 تعددت لياو  ؛املنللة ابلنصوص هلا صلة ال خارجية أشياء فهي آلخر، وقتٍ 
 كبْي ا  ااختالف   العامل مصاحف يف وجند أصحاهبا، لتعدد املصاحف أمساء

 د،اجلي منهاو  املتوسط، ومنها طباعته، يف املتواضع فدمنها اجلودة، حيث من
 أمر ليهاإ يوكل اليت والفنية، العلدمية اجلهة كفاءة  إىل يرجع ذلك وكل

 باعةط أنذ  املعلوم ومن هلا. املتاحة املادية اإلمكاانت وكيلك املصحف،
 املسلم اهب يتقرذب اليت الصاحلة األعدمال أجلذ  من تعدذ  الشريف املصحف

وقد ذكر  ،صاحبها موت بعد ثواهبا يبقى اليت األعدمال من وهي ربه، إىل
يف وهو ان جير  ثواهبا على اإلزس أمور ا سبع ايه وسلم لى هللا علصالرسول 

زس بن مالك ث أالبلار يف مسنده من حديقربه بعد موته، وذلك فيدما رواه 
  للعبد أجرمهن سبٌع جير : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالرضي هللا عنه 

وهو يف قربه بعد موته: من َعلذم علدم ا، أو أجرى هنر ا، أو حفر بئر ا، أو 
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ا، أو ورذث مصحف ا، أ ، أو بَن مسجد  ا يستغفرغرس خنال  له  و تَرك ولد 
 ل هللا أن جيعل لنا من كل ذلك زصيب ا.أسأ 1٠.بعد موته

 
 السودان مجهورية يف الكرمي القرآن نبذة موجزة عن تعليم

القرآن الكرمي هو أساس مناهج التعليم عند مجيع سبق أن ذكران أن 
م إليه، حيث ، وحلاجتهني، وذلك لقوة ارتباطهم به، روحيًّا ووجدازيًّااملسلدم

حال من األحوال؛ ألزه حياة قلبه، ال غن للدمسلم عن كتاب ربه أبيذة 
وزور بصره، وهداية طريقه، وكل شيء يف حياة املسلم مرتبط هبيا الكتاب 

ا العظيم، فدمنه يستدمدُّ عقيدته، وبه يعرف عبادته وما يرضي ربَّه، وفيه م
عامالت األخالق واملو  العبادات حيتاج إليه من التوجيهات واإلرشادات يف

  ناية فائقة، واهتدماٍم ابلغ لدى الشعوب املسلدمةوغْيها، ليا كان حملذ ع
علدم ا أبنذ التعليم يف بداايته األوىل يف العامل اإلسالمي كله كان ، كافة

و  تعليدم ا ديني ا، يقوم على تعليم القرآن الكرمي وحفظه وتعليم احلديث النب
 بتعليم ن كغْيهم من املسلدمني اهتدموا، والسودازيو والسْية النبوية الشريفة

أبنائهم القرآن الكرمي، حيث كازت املساجد أماكن للصالة وتعليم القرآن 
اخللوة ت ازجد وكاملساب كدملحقاتٍ   ما يمعرف ابخلالوى زشئالكرمي، مث أم 

يف  تهاسة يف البالد، وكازت مهدممتاذل الوحدة التعليدمية األساسية والرئي
بوسائل  ق حفظهزقل القرآن الكرمي من جيٍل إىل آخر، عن طري املقام األول

                                                           

 لصغْي وزايدتها حسذنه األلباين يف صحيح اجلامعرواه البلار يف مسنده، و 1٠ 
 .3٥٩٦برقم 
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بكتابة اآلايت الب الذي  يقوم فيه الط اخلشيببدائية بسيطة تتدماذل يف اللوح 
لوح يغسل ال وبعد ذلك واستظهارها عن ظهر قلب، حلفظها القرآزية

دمل حفظ كويكتب عليه آايت أخرى، وهكيا يستدمر يف اخللوة إىل أن يم 
شئم خلوة لتحفيظ فين، وبعد أن جييله شيخه يعود إىل منطقته القرآن الكرمي

القرآن الكرمي، وهكيا ازتشرت خالوى تعليم القرآن الكرمي يف مجيع أحناء 
السودان. وتعتدمد اخللوة على زظام املعلم الواحد غالبا ، ومل يكن شيخ 
اخللوة يف ابدئ األمر يسخدم مصحف ا أو كتااب  وإمنا كان ميلي على تالمييه 

 ى عدد كبْي من الطالب قد يصلونمن ذاكرته، ويشرف الشيخ الواحد عل
 أحياان  إىل مائة، مبعاوزة الطلبة املتقدِذمني يف احلفظ. 

وكدما ذكران فقد كازت اخللوة هي املكاَن الوحيد حلفظ القرآن 
الكرمي يف السودان، وما زالت حىت اآلن، ويف مجيع أحناء السودان تعد 
اخللوة الوحدة التعليدمية األوىل لتحفيظ القرآن الكرمي. وتسدميتها ابخللوة 

العامل  بالدمصطلح خاص أبهل السودان، ويقابلها يف مصر ويف أكار 
اب(، ويف دول املغرب العريب )اللاوية(، وجيدمعها أهل سالمي اسم )الكتاإل

دمع سالمة  على )خَلوات(السودان على خالوى على وزن التكس  .ْي، وجتم
لوة والَعودة )اخليف كتابه  ه هللاكر الربوفيسور أمحد علي اإلمام رمحوقد ذ 

لوة فقال: خللقرآن يف السودان اب لسبب تسدمية مقر حتفيظ ااحللوة( تعليال
ن الشيوخ كازوا يتفرغون لتعليم القرآن الكرمي والعلوم الشرعية، وكان يتخي  إ
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ومن  11.يها ويقرأ فيها القرآن الكرميد فكل واحد منهم لنفسه خلوة  يتعبذ 
املعلوم أنذ حفظ القرآن حيتاج إىل جو هادئ ومكان خال من اإلزعاج 

ا عن مشاغل اجملتدمع وصَخب ا سواق، كدما أنذ من ألوالضوضاء، بعيد 
وليا جتد يف  12.االزفراد ابلنفس والعللة والتفرغ للعبادة معاين اخللوة

السودان الكاْي من اخلالوى القرآزية قد أمزشئت يف أماكن بعيدة عن 
التجدمعات احلضرية، مث حتلق الناس حوهلا. ويقال إن أول ظهور للخلوة 

م(، 1٦11-1٥٧٠يف السودان كان أثناء حكم الشيخ عجيب املاجنلك )
يٍس للخلوة يرجع أول أتس :وقيل قبل ذلك إال أهنا توسَّعت يف عهده، وقيل

إىل القرن الاامن اهلجر  على يد غالم اهللا بن عائد الركايب، عندما حلَّ 
، بيندما يرى البعض أنَّ اترخيها يرجع إىل القرن بشدمال السودان بدزقال

التاسع اهلجر  عندما أسذس إبراهيم بن جابر أوَل خلوٍة له بقرية ترزج 
على العدموم فإنذ ذلك إن و  13.ابلقرب من مدينة كرمية ابلوالية الشدمالية

دلَّ على شيٍء فإمنا يدل على قدم اتريخ زشأة اخلالوى القرآزية يف 
واملهم  ،السودان، فكل يؤرخ ملنطقة معيذنة، من مناطق السودان الشاسعة

ال تكاد متر مبدينة أو قرية أو منطقة من مناطق السودان إال  يف ذلك أزك

                                                           

 الكرمي القرآن ةجامع دار ،احللوة والعودة اخللوة اإلمام، علي أمحد11 
 .3٦ ص م،2٠٠1-ه1422 ،1 ط ،والنشر للطباعة

دار  ،1 ج ،املعاصرةمعجم اللغة العربية أمحد خمتار عبد احلدميد عدمر، 12 
 .٦٩2، ص م2٠٠8، 1 ط ، د.م،عامل الكتب
ويكيبيداي املوسوعة احلرة على الرابط: 13 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%88  
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تلك  وقد اصطلحوا على تسدمية قدة ،وجتد اخللوة حاضرة ، وانَر القرآن متَّ 
النار اليت يوقدوهنا ب         )الت ُّ    قَّابة(، حيث كازت توقد لإلضاءة عند القراءة 

سبب ازعدام الكهرابء يف تلك العهود، مث احتفظت اخلالوى هبيه بليال  
وفم القرآن حفظ األلويف هيه اخلالوى  .جتب احملافظة عليهالنار كرتاٍث 

وتعلدموا الكتابة والقراءة، حيث مل يقف دور اخللوة على حتفيظ  الكرمي،
القرآن الكرمي فحسب، بل كازت من أعظم الوسائل يف تعليم القراءة 

لذب والكتابة، ألنَّ التحفيظ فيها مل يكن ابلتلقني واملشافهة فقط، وإمنا يتط
 تلدميي يفلاألمر كتابة اآلايت املقرِر حفظمها يف اللوح، بل أول ما يبدأ به ا

 ، وهبيا تكون اخللوة من أعظم وسائل حموااخللوة تعلم احلروف زطقا وخط
 األمية يف اجملتدمع السوداين.

كاْي وهليا جتد ال ؛ة يؤسسها صاحبها على حسابه غالباواخللو  
ى  يتعاون أهل املنطقة عليين أسسوها، وأحيااندمل أمساء الرجال المنها حي

كرمي هبا، لقرآن ال مهدمة تعليم اي  يتوىلحيفلون الشيخ الإزشائها، مث 
ءات ااشة يف اخللوة جمازية، وتعتدمد غالبا على العطواإلع وتكون الدراسة

والتربعات اليت يقدِذمها احملسنون، وليلك ختتلف طبيعة اخلدمات املتوفرة 
ر فيها فو بني خلوة وأخرى حبَسب موقعها، فاخللوة اليت تكون يف املدينة تت

عيدة ب ن تلك اليت يف مناطق انئية وقرىئل الراحة، أكار ماخلدمات ووسا
عن مراكل التجدمعات السكازية، وكل طالب خيتار اخللوة اليت يراها مناسبة  

رتوك ب ظروفه، فاخليار منقذل الطالب من خلوة إىل أخرى حسله، وقد يت
تفرع لوة، تتوزع وتوبعد إكدمال حفظ القرآن الكرمي يف اخل له وألهله.

قراءات، أكاَرهم يلتحق مبعاهد ال يف مناحي البالد، ولكن اظاجتاهات احلف
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ومن أشهرها، معهد إعداد احلفظة، ومعهد شروين، ومعهد اإلمام 
الشاطيبِذ، وبعد إكدمال تلك املرحلة يلتحقون ابجلامعات اإلسالمية 
السودازية، ومن أشهر تلك اجلامعات اليت يقصدها احلفاظ جامعة القرآن 

 ، وجامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلومدمان أبم مي والعلوم اإلسالميةالكر 
بوالية اجلليرة، وجامعة أم درمان اإلسالمية، ومنهم من يواصل مراحله 

 يف الل التعليم األكادميي، حىت خترج كاْي من احلفظةالدراسية من خ
ف عن ومنهم من يتوق .األكادميية خمتلف التخصصات النظرية والعلدمية

مواصلة تعليدمه ألسباب خمتلفة فيتجه حنو التجارة أو اللراعة أو الرعي أو 
قامس ا غر الذي  تربوا عليه مني الص يبَقى القرآنم  هياومع  .وغْي ذلك اجلندية

ا بينهم يف الرتبية الروحية، وهتييب النفس كدما ذكران كازت لوة  فاخل. مشرتك 
يظ الدينية، وذلك من خالل حتفأساس املعرفة تعد يف السودان وال تلال 

أبناء املسلدمني لكتاب رهبم، مث يبدؤون بطلب العلوم األخرى بعد حفظ 
القرآن الكرمي، وقد متيذلت بنظامها الفريد يف طريقة تدريس القرآن الكرمي، 
 حيث تتَّبع زظام التعليم الفرد ، الذي  مياذل فيه كل طالب وحدة  أو فصال  

قرآن ط بلمالئه يف املقدار الذي  حيفظه يومي ا من القائدم ا بياته، غْي مرتب
الكرمي، حيث ال توجد فوارق زمنيَّة وال فصوٍل ازتقالية من مرحلة إىل 
أخرى، بل يسْي كل طالب حَسب طاقته يف احلفظ، كدما ال يشرتط يف 

ا بل زظامها ق هباخللوة سنوات حمدَّدة للبقاء فيها، وال سنٌّ حمددة لاللتحا
وقد انلت بعضم اخلالوى شهرة واسعة، وأصبح النَّاس  ألعدمار.يقبل كل ا

أيتون إليها من كل مكان مال خالوى الشيخ الربعي، والشيخ ود بدر، 
وخالو  مهشكوريب لصاحبها الشيخ علي بيتا  يف شرق السودان، 
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وتعترب هيه أكرب خلوة يف السودان، حىت مسمِذيت مدينة مهشكوريب 
آن"، وكيلك من أشهر اخلالوى خلوة أم ضو ا ابن، وخلوة   "مدينة القر          ب

ان يف بربر بشدمال السود كبكابية يف غرب السودان، وخالو  الغبش
 وغْيها.

تعليم  يف اخللوة أزه أيخي ابالقتصاِر على القرآن تعليمومن مميذلات  
مادة واحدة، فال ميكن لطالب اخللوة أن جيدمع بني حفظ القرآن الكرمي 

هيه و  كدما حيدث يف املؤسذسات التعليدمية األخرى،  ودراسة علوم أخرى،
الطريقة هي طريقة العلدماء من السَّلف، من األئدمة األربعة وغْيهم يف طلب 

كازوا يبدؤون أوال  إبكدمال حفظ القرآن الكرمي،   العلوم الشرعية، حيث
وتعدُّ هيه الطريقة من أجنح الطرق يف حفظ القرآن الكرمي، وقد آتت مثارها 
وأثبتت جناحها، ألنذ حفظ القرآن الكرمي حيتاج إىل بيل جهد كبْي مع 
 االستدمرار يف القراءة واملراجعة الدائدمة ملا متَّ حفظه يف السَّابق، وهيا حيتاج

 إىل التفرغ الكامل للقرآن الكرمي.
 

 الشريف طباعة املصحف
 مجهورية قامت فقدأما يف جازب العناية بطباعة املصحف الشريف وتوزيعه 

 دار زشاءإب اإلسالمية، األمة أبناء من واحملسنني اخلْيين مبعاوزة السودان
 عاملية خْيية مؤسذسة وهي الشريف، املصحف لطباعة أفريقيا مصحف

 مجيع يف نياملسلدم على وتوزيعه الشريف املصحف طباعة يف متخصِذصة
عام  يسهاأتس مت وقد خصوصا ، أفريقيا قارة ويف العامل أحناء

م، ومقرذها اخلرطوم، ويشرف على إدارهتا جملس أمناء 1٩٩4/ه 141٥
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يتكون من مخسٍة وأربعني عضو ا مياِذلون منظدماٍت عاملية  تمعن بنشر القرآن 
الكرمي وعلومه، ابإلضافة إىل جملس اإلدارة، واإلدارة التنفييية. ويعود سبب 

دد من يعازيها بعض املسلدمني يف عإزشاء هيه الدار إىل شدَّة املعاانة اليت 
 البلدان األفريقية يف احلصول على مصاحف للقرآن الكرمي، علدم ا أبنذ أفريقيا

ورش وقالون  :ةهي القارة الوحيدة اليت تقرأ القرآن الكرمي ابلرواايت األربع
عن انفع املدين، والدور  عن أيب عدمرو البصر ، وحفص عن عاصم 

حف أفريقيا لالضطالع بيلك الدور يف الكويف، وقد أزشئت دار مص
طباعة املصحف الشريف مبختلف الرواايت السائدة، وجْعله يف متناول 
املسلدمني عامة  ومسلدمي أفريقيا خاصة، ابإلضافة إىل التسجيالت الصَّوتية 
للقرآن الكرمي ابلرواايت املتواترة، وطباعة ترمجاِت معاين القرآن الكرمي، 

حف املتعلذق بعلوم القرآن الكرمي. وتعترب دار مصوتشجيع البحث العلدمي 
أفريقيا أكرب الدُّور يف العامل اإلسالميِذ لطباعة املصحف الشريف والعناية 

 ملدملكةابه بعد جمدَمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة يف 
 طورة،مت قنيةت وطاقاتٌ  كبْية،  فنيَّة إمكاانت للدار إذْ  السعودية؛ العربية
 على حتتو و  العام، يف مصحفٍ  مليوينَ  بنحو اإلزتاجية الدار طاقة وتقدَّر
 لتجليد.ل وآخر للطباعة، وقسم الطباعة، لتجهيلات قسم أقسام: ثالثة
ارم  قامت وقد  بعد فة،خمتل أحجام أبربعة الشريف املصحف بطباعة الدَّ

 يف نيختصذِ امل العلدماء ِقبل من دقيقة مراجعةٍ  لعدملية املصاحف إخضاع
 والقراءات. والرسم الضَّبط

َبه الي  كتمصحف الدار الشاميَّة( وقد وقع اختيار الدار على ) 
اخلطاطم السُّور ُّ عادمان طه لَنسخه بعد أن أخيت اإلذَن من اجلهة املالكة 
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 ه، وفيه:ملحق التعريف ب حلقوق طباعته، وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك يف
على مصحف الدار الشامية خبط اخلطَّاط وقد اعتدَمدت هيه الطبعة 

دار صاحب الم املهندس مصطفى صرب  البيالين عادمان طه، إذ تكر 
 ابإلذن لدار مصحف رف مالكِة حقوق طبعه وامتيازاتهالشامية للدمعا

ويغطي إزتاج الدار من املصاحف مساحاٍت  14.إفريقيا بطباعته وزشره
لسودان، وهناك بعض واسعة من دول القارة اإلفريقية، عوضا  عن ا

املنظدمات اخلْيية العاملة يف حقل زشر القرآن الكرمي اليت تتعاون مع الدار 
.يف طباعة املصاحف، ومن أشهرها   النَّدوة العاملية للشباب اإلسالميِذ

السودان هو البلد الوحيد يف العامل اإلسالمي  وجتدر اإلشارة إىل أن
ة من الرواايت القرآزية األربع الي  يدرذس القرآن الكرمي باالث رواايت

السائدة يف العامل وهي: رواية الدور  عن أيب عدمرو البصر ، يف أواسط 
السودان، ورواية ورش عن انفع املدين يف غرب السودان ومشاله، بيندما 
تنتشر رواية حفص عن عاصم الكويف يف ابقي مناطق السودان، وخصوص ا 

 ة إىل أن السودان أزشأ جامعتنيبني طالب املدارس واجلامعات، ابإلضاف
رمان، د للقرآن الكرمي، مها جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية أبم

جامعة كلية   لذ كوجامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم بوالية اجلليرة، وتضمُّ  
ابإلضافة إىل كلية القرآن الكرمي جبامعة واد  النيل، حيث للقرآن الكرمي، 

 املراحل مجيعيف  العشر القراءاتس الكليات الاالث بتدريتقوم هيه 
 .اجلامعية
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 السودانبرواني و  سلطنة اظ القرآن يفرعاية حف مظاهر
 مدار السالبرواني سلطنة يف  الكرمي رعاية حفاظ القرآن مظاهر  

 حفظ القرآن الكرمي من خصائص هيه األمة، والعدمل على بقائه حمفوظ ا
يا ، وكل وسيلة مشروعة حتقق هيف الصدور لتتناقله األجيال أمر واجب

لتأكيد و  1٥.الدال عليها واملعني على حتقيقهاالغرض جائلة يمااب فاعلها، و 
دور ومكازة القرآن الكرمي يف حياة املسلدمني يف سلطنة بروان  دار السالم، 

م السلطنة  دائهم املتدميل، اظ ألللحف رواتب شهريةوإحياء  لسنة حفظه، تقدِذ
ذلك و تشجيع ا هلم على االستدمرار يف التفوق يف حفظ كتاب هللا تعاىل؛ 

إشاعة حفظ القرآن الكرمي، ودراسة علومه، قيام ا ابلواجب  من أجل
م منحة  مالية  اإلسالمي يف احلفاظ على الوحي، وصيازة تراثه، حيث تقدِذ

، وقدرها ، ألف دوالر بروانو  ش شهرية ملن حيفظ القرآن الكرمي كامال  هراي 
وملن حيفظ مخسة عشر جلءا ، أ  زصف القرآن الكرمي أربعدمائة دوالر 
، ومائيت دوالر بروانو  شهراي  ملن حيفظ عشرة أجلاء، وتمعقد  بروانو  شهراي 
امتحاانٌت كلَّ ستة أشهر للتأكذد من املواظبة واحملافظة على احلفظ، فإذا 

ه هيه ى أقل من مثازني يف املائة تتوقذف عنعل يف االختبار حصل احلافظ
ح له إبجراء فيسدم بعد ستة أشهر الدور القادم املنحة الشهرية، إىل أن أييت

، فإذا اجتاز االمتحان اخلاص بيلك جتر  عليه املنحة الشهرية االختبار
 شهرْ  يف عقد هيه االختباراتحبسب الفئة اليت ينتدمي إليها، وغالبا  ت

اهتم         ن يواصلون دراسإبريل وأغسطس من كل عام، وحىت الطالب اليي

                                                           

 .2٧1 املنْي يف أحكام التجويد، صأمحد خالد شكر  وآخرون، 1٥ 
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افظ هيه         ر  احلوجيراء هيا االختبار،          تون إلجخارج البالد أي
  بروان " يفالكرمي تسدميع القرآن"        ب ف ر يعاالختبارات الشفوية أو ما 

أمام جلنة خاصة مكوذزة هليا الغرض وفق زظام دقيق لرصد  دار السالم
سؤاال   18صل عليها املدمَتَحن، ويمطلب منه اإلجابة عن حيالدرجات اليت 

سؤاال   12من حفظه إن كان حيفظ القرآن الكرمي كامال ، واإلجابة عن 
أجلاء من  1٠أسئلة ملن حيفظ  ٦، واإلجابة عن جلءا 2٠ملن حيفظ 

 كاملة.  ، ويكون طول السؤال يف حدود صفحةالقرآن الكرمي
ومن أهداف هيه املنحة الشهرية، تشجيع احلفاظ للدمحافظة  

 الكرمي قرآنال الكرمي حىت ال يتفلذت منهم، ألن القرآنعلى ما حفظوه من 
ْرآَن فَ َوالَِّي  تَ َعاَهدموا اْلقم : ت كدما جاء ذلك يف احلديث الشريفسريع التفل

ِبِل يف عمقمِلَهازَ ْفِسي بَِيِدِه  حفظ  أنومعلوم ، 1٦هَلمَو َأَشدُّ تَ َفصِذي ا ِمْن اإْلِ
لكنذ احملافظة و  سهل ميكن القيامم به يف سنتني، أو ثالٍث، أمرالقرآن الكرمي 

مدى احلياة من الصعوبة مبكان، خصوص ا للذيين مل تمتح على حفظ القرآن 
 لصالة.إمامة الناس يف اكرمي، أو مل فرصة العدمل يف حقل تعليم القرآن ال

اظ فحوال شك أن جتربة سلطنة بروان  دار السالم يف رعاية  
، ملا افريدة، وهي جديرة ابإلفادة منه تعد جتربة آن الكرمي وتكرميهمالقر 

اظ وتشجيعهم على املداومة يف مدارسة القرآن الكرمي فيها من إعازة احلف
 حفظا، تاب رهبمإلقبال على كلآلخرين ل ترغيبمن  فيها أيضاوتابيته، وملا 

                                                           

 ، كتاب فضائل القرآن، ابب استيكارهصحيح يف البخار أخرجه 1٦ 
 .٥٠33 ، حديث رقمالقرآن وتعاهده
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هيه  وقد آتت له عن ظهر قلب ابتغاء وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة،
التجربة الفريدة من زوعها يف هيا اجملال مثارها، وحققت أهدافها يف جيب 

ن خالل م ظ القرآن الكرمي يف السلطنة، ويتضح ذلك جليااملهتدمذني حبف
اليكور واإلانث لإلشرتاك يف برانمج  األعداد املتلايدة عاما  بعد عام من

تسدميع القرآن الكرمي واحلصول على املنحة املالية الشهرية اليت تقدمها 
ل دمي، وذلك زظْي أدائهم املتامتحان حفظ القرآن الكرمي جيتازالدولة ملن 

يف مراجعة كتاب هللا تعاىل وحفظه، وإذا زظران إىل زتيجة تسدميع امتحان 
والي  عقد خالل شهر أغسطس م 2٠1٥القرآن الكرمي هليا العام حفظ 

 حفظ القرآن القسم األول وهو املاضي، جند أن عدد اليين جنحوا يف
 ٦من اليكور و  33وحافظة،  حافظا 3٩ قد بلغ عددهم الكرمي كامال  

، حيفظون القرآن الكرمي كامال  حفظا  متقنا  جموذدا   من اإلانث، وهؤالء مجيعا
ألف دوالر بروانو  شهراي  لكل منهم،   1٠٠٠فئتهم الشهرية قدرها ومكا

من جلءا   2٠حفظ  القسم الااين وهو بيندما جند عدد اليين جنحوا يف
 1٠من اليكور، و  23 ،من اجلنسني ،33قد بلغ عددهم القرآن الكرمي 
لكل  دوالر بروانو  شهراي 4٠٠تهم الشهرية ئوهؤالء مكافمن اإلانث، 

من القرآن أجلاء  1٠حفظ  القسم الاالث وهو منهم، أما اليين جنحوا يف
من  3٩ من اليكور، و 4٥، اجلنسنيمن  84فقد كان عددهم الكرمي 

ندما بيدوالر بروانو  شهراي  لكل منهم،  2٠٠ومكافئتهم الشهرية  اإلانث،
لتوفيق اجند عدد اليين مل ينجحوا يف هيا القسم األخْي وأنمل أن حيالفهم 

من اجلنسني، وهيا يف حدذ ذاته  44قد بلغ عددهم  يف االمتحان القادم
ركب لتحاق بلال  واحملاوالت اجلادة من هؤالءيؤكذد مدى االقبال الكبْي
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القرآن اليين هم أهل هللا وخاصته، خصوصا  يف هيا العصر الي  أهل 
ال  عن ضازصرف فيه كاْي من الشباب املسلم عن تالوة القرآن الكرمي ف

 حفظه واستظهاره عن ظهر قلب، وكل ذلك يرجع إىل تشجيع السلطنة
طان احلاج حسن ة السلواهتدمامها وعنايتها بكتاب هللا تعاىل، ممالة يف جالل

الدين والدولة ابن املرحوم السلطان احلاج عدمر علي سيف  البلقية معل
ت بروان  اأبناء وبن عالي  ما فتئ يشج الدين سلطان بروان  دار السالم

 رسينو ي  ال شك الحلفظ القرآن الكرمي،  ماداي ومعنوايدار السالم 
عقوهلم، ويوسذع مداركهم، ويقوذم سلوكهم، فقد قال جاللته يف ختام 

أبناء بروانى دار السالم  م، مشجعا2٠12مسابقات القرآن الكرمي يف عام 
سابقة من حيرز املركل األول يف م القرآن الكرمي واالهتدمام به، إن على حفظ

( دوالذر بروانى ال تقطع 2٠٠٠ألفني ) قرآن الكرمي الدولية سيدمنح شهرايال
 عنه مدى حياته.

 
 اظ القرآن الكرمي يف مجهورية السودانمظاهر رعاية حف

 عاالقرآن الكرمي قد ازتشرت ازتشارا واسأن ذكرت أن خالو  حتفيظ  سبق
من  ويف هيه اخلالوى قد حفظ األلوف، يف مجيع أرجاء السودان

كاْي منهم ا كان الالسودازيني القرآن الكرمي، وتعلدموا الكتابة والقراءة، وملذ 
ال و  وهم مجع غفْيت أخرى غْي حفظ القرآن الكرمي الليس هلم مؤه

فة، سات الدولة املختلضوا أجورا من خالل العدمل يف مؤسميكنهم أن يتقا
وى حفظ القرآن الكرمي، مع أهنم خيدمون لعدم وجود مؤهذالت علدمية س

حلقيقة ظون القرآن الكرمي، ويف ااجملتدمع ويؤمون الناس يف املساجد، وحيف
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ازون اظ كتاب هللا تعاىل لالمتهان، وجيعلهم يعهيا إشكال كبْي يعرذض حف
نت قد فطهلم، و  العيش، لعدم وجود مصدر دخل اثبت الفقر وشظف

اإلشكال فصدر  قرار من رئيس اجلدمهورية هليا  الدولة السودازية مؤخرا
 إجازة حفظ القرآنحافظ القرآن الكرمي الي  حيدمل " ينص على مساواة

الكرمي" اليت تصدرها جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية، حبامل شهادة 
يعاب ، ويتم من خالهلا استاجلامعية، ويعامل معاملته وظيفياالليسازس 

 زية موظفني يف الدرجة التاسعة، يف الوظائف اليتاظ يف اخلدمة املداحلف
تناسبهم، وبناء  علي هيا القرار مت توجيه جهات االختصاص بتعيني حفظة 

لطيب هليا القرار األثر ا القرآن الكرمي كرصفائهم من اخلرجيني، وقد كان
اظ ة حفتصاعدت أمهياظ القرآن الكرمي يف مجهورية السودان، وقد على حف

يف  ظة القرآن الكرميمي بعد صدور هيا القرار الي  ساو  حفالقرآن الكر 
م همن اجلامعات، وقد فتح الباب أمامحبدملة درجة الليسازس التوظيف 

مهة يف ساوامللالخنراط يف سلك اخلدمة العامة، لالعتدماد على أزفسهم، 
تبعته بقرار لك بل أومل تكتف الدولة السودازية بي. خدمة أهلهم وجمتدمعاهتم

اظ القرآن الكرمي مبواصلة دراساهتم اجلامعية يف خمتلف يسدمح حلفآخر 
التخصصات يف اجلامعات السودازية، وذلك إبعفائهم من تسديد الرسوم 
الدراسية، اليت جيب أن يدفعها كل من يلتحق ابجلامعة يف السودان، وذلك 

 مساعدهتم يف يس اجلدمهورية، وقد ساهم ذلك أيضاابستاائهم بقرار من رئ
احلصول على درجة الليسازس اجلامعية ومن مث مواصلة دراساهتم يف  يف

مرحلة الدراسات العليا، وعدم االكتفاء حبفظ القرآن الكرمي فقط كدما كان 
يف السابق، وقد خترذج الكاْي منهم من اجلامعات السودازية وحصلوا على 
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درجة الليسازس يف خمتلف التخصصات الشرعية والعلدمية، بل واصل 
 الدكتوراه(.ىت احلصول على الدرجة العاملية )هم دراسته حبعض

لى اظ القرآن الكرمي ورعايتهم يف السودان عومل يتوقف تكرمي حف 
ما سبق ذكره من قرارات من قبل القائدمني على األمر، بل من اجلدير 
ابليكر يف هيا الصدد اإلشارة إىل القرار الي  أصدره وزير الرتبية والتعليم 

والي  أعطي ميلة القبول اجملاين يف  م،2٠1٥ عامخلرطوم يف بوالية ا
املدارس اخلاصة بوالية اخلرطوم حلفظة القرآن الكرمي، حيث يللم القرار 
املدارس اخلاصة يف مرحليت األساس والاازو  بقبول كل مدرسة لطالب 
واحد على األقل من حفظة القرآن الكرمي وإعفائه من الرسوم الدراسية، 

حافظ لنصف القرآن الكرمي فدما فوق ابإلضافة إىل قبول طالب آخر 
ترغيب ا ألولياء أمور التالميي حلث  هيا يعدذ وال شك  1٧.بنصف القيدمة

أوالدهم على حفظ القرآن الكرمي، كدما ييكذرهم بفضيلة حفظ كتاب هللا 
 تعاىل. 

 
 اظ القرآنحف رميوتكقارنة بني جتربيت ْ برواني والسودان يف رعاية امل يف

 الكرمي
وق  ه فبحياة املسلدمني، ليا كازت عناية املسلدمني منهج  الكرمي يعدالقرآن 

مي املادية زواع التكر اظه وتكرميهم بشىت أكل عناية، وال شك أن رعاية حف
اىل، اإلسالمية بكتاب هللا تع الدول عناية من مظاهر عد مظهراواملعنوية ي
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  دار السالم روانبسلطنة سبق أن أشران إىل اجلهود الطيبة اليت بيلْتها وقد 
بروان  دار  فيف كتاب هللا تعاىل،  محلةتكرمي  ومجهورية السودان يف سبيل 

السودان  يف، بيندما رواتب شهريةاظ القرآن الكرمي على حيصل حفالسالم 
عترب شهادة إجازة حفظ القرآن الكرمي مباابة شهادة الليسازس اجلامعية ت

درجة  الوظيفية بني من حيدمل وظيفيا ، وبناء  عليه ال فرق يف الدرجة
الليسازس من أ  جامعة يف العامل وبني حافظ القرآن الكرمي الي  حيدمل 
شهادة إجازة حفظ القرآن الكرمي الصادرة من جامعة القرآن الكرمي والعلوم 

أو جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم بوالية اجلليرة،  ،أبمدرماناإلسالمية 
ظ القرآن الكرمي يف افحبهاتني التجربتني يف العناية  وإذأ أجرينا مقارزة بني

جربة ن التجند أالسودان مجهورية و  دار السالم بروان سلطنة البلدين 
ي يت هكوهنا مجعت بني الفائدة املادية والل الربوانوية أفادت احلفاظ كاْيا

عبارة عن راتب شهر  حيصل عليه احلافظ حسب فئة احلفظ اليت ينتدمي 
، وبني إعازته ومساعدته وتشجيعه على االستدمرار يف احلفظ ومراجعة إليها

نو  زصف الس، وذلك من خالل االختبار بصورة مستدمرذة القرآن الكرمي
د من مدى سالمة احلفظ وثباته، بيندما الي  جير  كل ستة أشهر للتأك

دماد على عتاظ يف مساعدهتم لالقد أفادت احلفجند التجربة السودازية 
من خالل حصوهلم على وظائف اثبتة يف البعيد على املدى أزفسهم 

مؤسذسات الدولة املختلفة، وكيلك يف القطاع اخلاص من خالل عدملهم 
 اق واسعرآزية يف السودان على زطتنتشر املدارس القو  يف املدارس القرآزية

مة هو األفضل على املدى البعيد وال شك أن العدمل يف الوظائف احلكو 
ْية من ألهنا وظائف اثبتة، وترتتب عليها فوائد كاوإن كازت الرواتب قليلة 
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ها حصوهلم على املعاش بعد التقاعد، كدما أفادت التجربة السودازية أمه
ها، وذلك ة وما بعداظ يف مواصلة دراساهتم يف املرحلة اجلامعياحلف أيضا

، لدراسيةا يف حتصيل العلم يف خمتلف املراحل لتأهيل أزفسهم واالستدمرار
ألنذ حفظ القرآن الكرمي فقط ال يكفي، بل البد من الدراسة واإللتحاق 

ظ مبراحل التعليم املختلفة، فهناك علوم كاْية شرعية وعلدمية حيتاج إليها حاف
القرآن الكرمي من أجل دينه ودزياه، ومن أجل اإلسهام بفاعلية يف خدمة 

تيى ومااال حي على أزه قدوة اجملتدمع من قبل نظر إليهته، وألزه يم جمتدمعه وأم
 فالبد أن يكون متعلذدما  متسلذحا  ابلعلوم الشرعية لكوزه حافٌظ للوحي؛

قامت ني حهيا ما فطنت إليه مجهورية السودان يف احلقيقة والعصرية، و 
وقد  ةاظ القرآن الكرمي من الرسوم الدراسية يف املرحلة اجلامعيإبعفاء حف

سالم وان  دار البر سلطنة أما  يف مبحث سابق سبقت اإلشارة إىل ذلك
 خمتلف يفبروان  دار السالم سلطنة تفعل ذلك، ألن  التعليم يف  فإهنا مل

هم ، وال فرق يف ذلك بني حفظة القرآن الكرمي وغْي مراحله على زفقة الدولة
يف بروان   الكرمي القرآناظ حفالكاْي من  من أبناء وبنات البلد، وقد رأيتم 

يلتحقون على زفقة احلكومة مبعاهد القراءات جبدمهورية مصر دار السالم 
العربية للتخصص يف علم القراءات، وذلك بعد إكدماهلم الدبلوم العاِل يف 
علم القراءات مبعهد السلطان احلاج حسن البلقية بربوان  دار السالم،  

ظ امباليلاي، وعدموما أوضاع حف الكرمي كدما يلتحق بعضهم بدار القرآن
القرآن الكرمي يف بروان  دار السالم أفضل من غْيهم زسبة حلصوهلم على 

 لدقيقةا رواتب شهرية من قبل الدولة، كدما أهنم األفضل لوجود املتابعة
للتأكذد من مدى استدمرارهم يف احلفظ وذلك من خالل االمتحان زصف 
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 رض،هليا الغ يعقد خصوصا   السنو  الي  سبقت اإلشارة إليه، والي 
على  لكرميا حافظ القرآنبعد حصول ف وهيا ما ينقص التجربة السودازية 

ال  ظيفيا  و  إجازة حفظ القرآن الكرمي اليت تعادل درجة الليسازس اجلامعية
أم  ياةبسبب مشاغل احل الكرمي حفظ القرآن يَ سذِ هل زم بعد ذلك،  يمسأل

 ال يلال حيفظه ويراجعه؟
تعد هيه التجارب جديرة ابإلشادة هبا، ملا فيها من رعاية وتكرمي  وعدموما  

 جيب للشباب لإلقبال على كتاب هللاوملا فيها من  ،الكرمي ألهل القرآن
صوارف عن ات واليخصوصا  يف هيا العصر الي  كارت فيه املله ،تعاىل

 ،تالوة كتاب هللا تعاىل، فضال  عن حفظه واستظهاره عن ظهر قلب
ه العصرية واإلزفتاح العوملي الي  زعيش يف ظل هيه الظروف فالشباب

ا  وتدبرا  حفظا  وفهدم القرآن الكرمي، حباجة إىل من يشجهعم لإلقبال على
 .وعدمال  

 
 ةمتااخل

روان  دار السالم ب فيه الضوء على جتربيت ويف ختام هيا املقال الي  سلذطنا
ص فيدما يلي هم خنلوتكرمي الكرمي اظ القرآنحفيف رعاية ومجهورية السودان 

 :، وهيالنتائجإىل أهم 
 

م   دار السالبروانسلطنة القرآن الكرمي يف كال البلدين  أن .1
جيد العناية الفائقة واالهتدمام البالغ على ومجهورية السودان 

لت املستوى الرمسي فضال  عن املستو  األهلي والشعيب، وقد مش
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بطباعة  ومرورا   وزشره بتعليدمه هيه العناية مجيع جوازبه بدء  
 اظه.حفورعاية  مصاحفه

أن سلطنة بروان  دار السالم حققت الكاْي من ما تصبو إليه  .2
نحهم ن خالل ميف شأن تعليم القرآن الكرمي وتكرمي محلته، م

 بيته.لالستدمرار يف احلفظ وتا رواتب شهرية تشجيعا وترغيبا
رمي القرآن الكيف خدمة  الرايد  له دوره السودان كان وال يلال أن .3

ال، ا يصبو إليه يف هيا اجملورعاية حفاظه؛ وقد حقق الكاْي مم
ابخلريج اجلامعي وظيفيا ، وذلك من خالل مساواة حافظ القرآن 

د الطريق أمام حفظة القرآن الكرمي لإلخنراط يف سلك مما مه
 اخلدمة العامة.

 
تعاىل  أبن يبتغوا وجه هللااظ كتاب هللا تعاىل أوصي حف وأخْيا 

للقرآن الكرمي، وأن ال يقصدوا حبفظهم حتصيل  والدار اآلخرة حبفظهم
منافع دزيوية، ألن حفظ القرآن الكرمي عبادة وقربة  هل تعاىل، كدما أوصي 

أو ضاعهم  تعاىل، وحتسنيمن الرعاية والتكرمي حلفظة كتاب هللا  مبليدٍ 
لتطوير م هل تدريبية ، وأتمني مصدر دخل اثبت هلم، وعقد دوراتاملعيشة

اليت ح واللوائالقوازني  وسنهتم لإلسهام بفاعلية يف خدمة اجملتدمع، قدرا
 هنم.ترفع من شأ
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 املراجع
 

 .الكرمي القرآن
 عدمرو بن شداد بن بشْي بن إسحاق بن األشعث بن سليدمان داود، أبو

 ييحم حمدمد حتقيق .داود أيب سنن د.ت. السجستاين. األزد  
 العصرية. املكتبة بْيوت: احلدميد. عبد الدين 

 افظةاحمل مجعية .التجويد أحكام يف املنري .وآخرون شكر  خالد أمحد
 ابألردن. الكرمي القرآن على 

 د.م: .1 ط .احللوة والعودة اخللوة .2٠٠1ه/1422 .اإلمام علي أمحد
 .والنشر باعةللط الكرمي القرآن جامعة دار 

 . طاملعاصرةمعجم اللغة العربية  .2٠٠8. أمحد خمتار عبد احلدميد عدمر
 .دار عامل الكتبد.م:  . 1 

صحيح وضعيف اجلامع  .1٩٩1-ه1411. األلباين، حمدمد انصر الدين
 املكتب اإلسالمي. . بْيوت:1 ط .الصغري وزايدته 

ه. 1422. هللا البخار  اجلعفي حمدمد بن إمساعيل أبو عبدالبخار ، 
. 1 انصر الناصر. ط. حتقيق حمدمد زهْي بن صحيح البخاري 
 دار طوق النجاة.د.م:  

 .شبكة األترّجة اإلسالمية على الرابط التايل
رآن الكرمي ، معهد حتفيظ القكتيب تعريفي عن املعهد ابللغة العربية

 .1٩٩4للسلطان حسن البلقية،  
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 .مصحف أفريقيا
 .صحف الواثق ابهللم

سلطان العربية وعالية القراءات مبعهد ال مقابلة مع رئيس ومنسق قسم اللغة
ود طلعت، األستاذ حمدماحلاج حسن البلقية لتحفيظ القرآن الكرمي 
   علي حسن البدويهي.  

 .بيداي املوسوعة احلرة على الرابطويكي
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 ضماانت حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية
 

 1حممد محد كنان ميغا
 

Abstrak 

 
Syariat Islam sangat mementingkan kesejahteraan umat Islam, 

padanya terkandung belas kasihan, keringanan, pengampunan dan 

kemudahan. Padanya secara keseluruhan juga terdapat kemaslahatan, 

rahmat dan keadilan. Adapun hak manusia yang merupakan keperluan 

dan asas-asas yang berkaitan dengan kehormatan manusia samada 

dari segi tabi’i atau tidak, perlulah dihormati dan dijaga selamamana 

ia tidak menyalahi syarak dan undang-undang keadilan. Kepentingan 

kajian ini jika diselidiki pada hakikatnya Syariat Islam amat menjaga 

hak asasi manusia memberikan jaminan dari pelbagai sudut. Syariat 

ini memastikan hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk mencari 

rezeki, hak untuk mendapat zuriat, hak berkarya, hak penghasilan dan 

hak memilik. Semua ini untuk kemaslahatan menjaga agama, diri 

sendiri, akal, zuriat dan harta. Ini adalah tujuan dalam memberikan 

jaminan hak-hak manusia. Adapun tujuan kajian ini ialah menguar-

uarkan tentang kebaikan ugama Islam kepada manusia dan 

memberitahu mengenai keadilan Islam dalam menetapkan hukuman 

dan jaminan yang disyariatkan dalam menjaga hak manusia. Hasil 

kajian ini secara keseluruhannya sesungguhnya prinsip syariat Islam 

itu adalah sebagai jaminan hak-hak manusia. Syariat ini memberikan 

kemaslahatan dan rahmat kepada semua. Adapun jaminan hak-hak 

manusia dalam syariat Islam bersifat umum dan terkandung dalam 

empat aspek: penjagaan syar’i; penjagaan kuasa dan kawalan bagi 

memelihara lima keperluan asas; penjagaan akhlak; dan penjagaan 

umat. 

 

Kata kunci: Jaminan; Hak Asasi; Manusia; Islam. 
                                                           

 نڬاراكلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية،   1 
 .بروين دار السالم
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 مةقدامل
الصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا و احلمد هلل رب العاملني، 

 رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد:
، مبا اشتملت سعاد البشريةفإن الشريعة اإلسالمية قد تكفلت إب 

عليه من الرمحة والرفق والسماحة والتيسري، فهي مصلحة كلها ورمحة  
 .كلها، وعدل كلها

ة اإلسالمية حافظت يعإذا تربز يف أن الشر  فأمهية هذا املوضوع 
من حيثيات خمتلفة.  حقوق اإلنسان وقدمت ضماانت عليها،على 

وحق التعلم ابألمر  .لقتلبتحرمي اإلجهاض وا ياةله حق احل تفأثبت
مر ابلسعي يف األرض ابتغاء من وحق الكسب ابأل .ابلقراءة وطلب العلم

، وحترمي السرقة والغصب والقمار وأكل أموال الناس فضل هللا تعاىل
حترمي االختصاء وقطع النسل. ابألمر ابلزواج، و  وحق التناسل ابلباطل.

أفكارهم امللكية بتحرمي احلجر على الناس يف االبتكار واإلنتاج و  وحق
نت أنه ال تزر وازرة وبيوال إفالس وال صغر.  ممتلكاهتم بال سفهوآرائهم و 

يف اجلناايت.  ةنظام العاقل :مثل ،وزر أخرى إال ما استثناه الشرع
وأسست قاعدة عظيمة يف ابب اجلناايت وهي: أن الفعل أو القول ال 

ال عقوبة إال بنص. فشرعت احلدود  ن، وأيعترب جرمية إال بنص
ملصلحة حفظ  نصوص عليها يف الكتاب والسنةوالقصاص للجرائم امل

يرد فيها نص من اجلرائم وما مل الدين والنفس والعقل والنسل واملال. 
يف فرض  املقاصدي من القاضي أو احلاكم رتها للنظكوالعقوابت تر 

يتصرف يف  للقاضي أو احلاكم  يكر  العنانالتعزيري فيها، ومل احلكم
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وهذه غاية يف ضمان حقوق اإلنسان اليت هواه.  رقاب الناس حسب
الضعفاء من األمة  تكما خصعجزت القوانني الوضعية عن ضماهنا.  

فأعادت للمرأة كرامتها  على انتهاكها. تدبضماانت حلقوقهم وتوع
ها وعدم را بتكرميوإنسانيتها، فأعطتها حقها من املرياث، وأصدرت أم

إهانتها، كما أمرت ابلعناية ابألطفال بكربيتهم وتوجيههم يف أمور الدين 
 .مت تعذيب العبد وتكليفه فوق طاقتهوالدنيا معا. وحر 

؛ لإلنسان اإلسالمتشريف  :بيان هذا البحث يهدف إىل 
عها اإلسالم الضماانت اليت شر  ؛ عدالة اإلسالم يف العقوابت الشرعيةو 

 .حلفظ حقوق الناس
مباحث ثالثة ولتحقيق هذه األهداف فقد بنيت البحث على  

ضماانت ؛ ضماانت احلقوق الطبيعية يف الشريعة اإلسالميةوهي  وخامتة
 حقوق الضعيفني تضماان؛ احلقوق املكتسبة يف الشريعة اإلسالمية

 اخلامتة يف بيان نتائج البحث.؛ و )املرأة والطفل(
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 الشريعة اإلسالميةضماانت احلقوق الطبيعية يف 
ن سيعية يف الشريعة اإلسالمية، يستحقبل عرض ضماانت احلقوق الطب

 صود ابلضماانت واحلقوق الطبيعية.بيان املق
هي جمموعة من النصوص والقواعد والتشريعات  :فالضماانت 
ة اليت جاءت حلفظ مصاحل الناس مجيعا أفرادا ومجاعات من غري اإلسالمي  

أو بني ذكر وأنثى، أو بني غين وفقري، ورئيس ميز بني جنس وآخر، 
هذه الضماانت العقوابت الشرعية اليت أطلق الفقهاء  ومن أهم   ومرؤوس.

قال أبو احلسن العامري: وأما املزاجر وفيها املزاجر أو الزواجر. عليها 
فمدارها أيضا عند ذوي األداين الستة لن يكون إال على أركان مخسة، 

س، كالقود والدية. ومزجرة أخذ املال، كالقطع وهي:مزجرة قتل النف
والصلب. ومزجرة هتك السكر، كاجللد والرجم. ومزجرة ثلب العرض،  

وهذا يدل  2كاجللد مع التفسيق. ومزجرة خلع البيضة، كالقتل عن الردة.
تمث لة على أن مراعاة حقوق اإلنسان هي مقاصد الشريعة اإلسالمي ة امل

 سل واملال.فس والعقل والنيف مصلحة حفظ الدين والن

                                                           

عاصم إبراهيم ضبط وتصحيح  ،اإلعالم مبناقب اإلسالم ،العامري2 
. وقد 3٨ص  ،2٠٠٦ه/142٧ ،بريوت ،دار الكتب العلمي، 1 الكيايل، ط

ذوي األداين الستة هم املذكورون يف قوله  من الكتاب أن 3٧بني  العامري يف ص 
ِين َّٱَّإِن َّ :1٧ اآلية يف سورة احلج، تعاىل َّو َََّّّل  ْ ُنوا ِين َّٱء ام  َّو َََّّّل  ْ اُدوا َِّٰبَّٱه  َّي َّلص 
ىََّّٰٱو َّ َّٰر  َّٱو ََّّنل ص  ُجوس  ِين َّٱو ََّّلۡم  َََّّّل  ُكٓواَّْإِن  ۡۡش 

 
ََّّّلل  َّٱأ ۡفِصُلَّب ۡين ُهۡمَّي ۡوم  ةِ َّٱي  َّٰم  ََّّۡلقِي  ََّّّلل  َّٱإِن  َّٰ لَع  

ِهيد َّ ءَّٖش  ۡ ََّش  ِ
َّ.ُكل
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ألسس احلياتي ة ت وا: فهي تلك الضرورايةوأما احلقوق الطبيعي 
ان بصفته إنساان، كحقه يف احلياة، ع هبا كل إنساليت جيب أن يتمت

 .اخل واة، والنكاح والتناسل، والعالجة، واملساواحلري
سان عموما: هي جمموعة حقوق اإلن ونستخلص مما تقدم أن 

ة ت طبيعية سواء كانت واألسس املتعلقة ابلكرامة اإلنسانيمن الضروراي
أو مكتسبة، جيب احكرامها واحملافظة عليها لكل إنسان ما مل خيالف 

 الشرع أو القوانني العادلة.
اس إن الشريعة اإلسالمية مبنية أساسا على حتقيق مصاحل الن 

يف األمر فع املفاسد عنهم، وهلذا فإن النصوص القرآنية واحلديثية ود
ال تلك ها تعترب ضماانت حلقوق اإلنسان. وميكن إمجوالنهي كل

 لية:الضماانت يف األمور التا
 

رقابة شرعي ة، وهي انبعة من األدلة والقواعد الشرعية الضابطة  .1
 للسلو  اإلنساين.
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رقابة السلطة الزاجرة، من أجل مصلحة الدين والدولة  .2
إن هللا  تعاىل عنه: والشعب. قال عثمان بن عفان رضي هللا

قال ابن كثري عند تفسري  3.ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن
ۡخرِۡجِِنََّّو قُل قول هللا تعاىل:

 
أ َّو  َِّصۡدٖق ل  َُّمۡدخ  ۡدِخۡلِِن

 
َّأ ِ ر بل

َّو َّ َِّصۡدٖق ج  َّن ِصرٗياَّٱۡجع لُُمۡر  َّٰٗنا َُّسۡلط  نك  ُ ََّّل  َّمِن ِ
قال:  4.ّلل

واختار ابن جرير قول احلسن وقتادة، وهو األرجح؛ ألنه ال بد 
 وتعاىل:مع احلق من قهر ملن عاداه وانوأه؛ وهلذا قال سبحانه 

َِّ َّب َّرُُسل ن ا ۡلن ا رۡس 
 
َّأ ۡد َِّٰتَّل ق  ََّّٱۡۡل يلِن  ُهُم ع  َّم  نۡل ا نز 

 
أ َّو  َّٰب  َّٱلِۡمزي ان َّو ََّّٱلِۡكت 

َّ ََِّّٱنل اُسَِِّل ُقوم  نۡل ََّّٱلۡقِۡسِط َّب نز 
 
أ َّٰفُِعََّّٱۡۡل ِديد َّاَّو  ن  ِديٞدَّو م  ٞسَّش 

ۡ
فِيهَِّب أ

َّ ِِل ۡعل م  َُّلِلن اِسَّو  هََُّّٱّلل  نَّي نُُصُ رُُسل هََُّّۥم  ََِّّۥو  ۡيِب َّب ََّّٱّلل  ََّّإِن ََّّٱۡلغ  ق وِيٌّ
زِيزَّٞ ْلُقْرآنا  احلديث:ويف  5.ع  لسُّْلطَانا َما اَليَ زَُع ابا ، إن هللا لَيَ زَُع ابا

، ما ال مَيَْتناُع  أي: لََيْمَنُع ابلسلطانا عن ارتكابا الفواحشا واآلاثما

                                                           

د.ن، د.م، د.ت،  ،23 ج، شرح سنن أيب داود ،العباد عبد احملسن3 
قلت: اي رسول هللا! مث ماذا حذيفة الذي جاء فيه: . عند شرح حديث 45٧ص 

ال يكون؟ قال: إن كان هلل خليفة يف األرض فضرب ظهر  وأخذ مالك فأطعه، وإ
. ومل أقف على هذا األثر يف كتب األحاديث، فمت وأنت عاض جبذل شجرة

حتقيق علي  ،البداية والنهاية كثري،ولكنه ورد عند كثري من املفسرين. وذكره ابن  
 .12 ص ، د.ت،ريوتب ،دار إحياء الكراث العريب، 2، ج شريي

 .٨٠: 1٧، اإلسراء القرآن4 
 .25: 5٧ن، احلديد القرآ5 
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، وما فيه من الوعيدا األكيدا، والت هديدا  كثرٌي من الن اسا ابلقرآنا
 ٦الش ديدا، وهذا هو الواقُع.

ة، وهي انبعة من ضمري الفرد املسلم، وذلك رقابة ذاتية أخالقي .3
 تصرف اته.مبراعاة معي ة هللا تعاىل يف كل  

ة متارسها اجلماعة حتت وهي رقابة عام ة )اجملتمع(،رقابة األم .4
ََُّّكنُتمَّۡشعار األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. قال تعاىل:  رۡي  خ 

َِّ َّب ُمُرون 
ۡ
ۡتَّلِلن اِسَّت أ ۡخرِج 

ُ
َّأ ٍة م 

ُ
ۡعُروِفَّأ ََّّٱلۡم  ِن َّع  ۡون  ت ۡنه  رَِّو 

َّٱلُۡمنك 
َِّ َّب تُۡؤِمُنون  ِهَّو   ٧.ٱّلل 

 
ة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم. وكل ما الضماانت العامهذه هي  

سنتناوله يندرج حتت هذه الضماانت بصورة أو أبخرى. وجراي على 
يف  خطة البحث، فإننا سنتعر ض لبيان ضماانت احلقوق الطبيعية فقط

 .هذا املبحث على النحو التايل
 

 احلياة حق
حدة بريئة ابلقتل  التشريع اإلسالمي أن من اعتدى على نفس والقد بني

اس مجيعا. وابملقابل من أحيا نفسا واحدة حبفظها من فكأمنا قتل الن
                                                           

 ط ،5، ج حتقيق سامي بن حممد سالمة ،تفسري ابن كثريابن كثري، ٦ 
 .111 ص ،1٩٩٩ه/142٠د.م،  ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،2

 .11٠: 3، آل عمران القرآن٧ 
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اهلال  أبي طريق كان فكأمنا أحيا الناس مجيعا. وهذا بيان لعظم قدر 
َِّمنَّۡ النفس اإلنسانية وأهنا تستحق احلياة ما دامت هي بريئة. قال تعاىل:

َّإِسَّۡ َّب ِِنٓ َّٰ ت ۡبن اَّلَع   َّك  َّٰلِك  َّذ  ۡجِل
 
ن هَُّأ

 
َّأ َٰٓءِيل  ۡوََّّۥر 

 
َّن ۡفٍسَّأ رۡيِ اَّبِغ  َۢ َّن ۡفس  ت ل  نَّق  م 

َِِّفَّ ادٖ ۡرِضَّف س 
 
ََّّٱۡۡل ت ل  َّق  ا ن م 

 
أ َّف ك  ۡحي اََّّٱنل اس 

 
َّٓأ ا م  ن 

 
أ َّف ك  ا ۡحي اه 

 
َّأ ۡن َّو م  ِيٗعا َج 

َّ ِيٗعا ََّّٱنل اس  احلياة. تلتها آايت أخرى   فهذه اآلية أول ضمان حلق ٨.َج 
يف احلياة، منها: آايت القصاص اليت كثرية كضماانت حلق  اإلنسان 

ل ُكمَّۡ جاءت لتؤكد ذلك الضمان، يف قوله تعاىل: اِصَِِّفََّّو  ي وَّٰةََّّٞٱلۡقِص  ح 
ْوِِلَّ

ُ
أ َٰٓ َّٰبَِّي  ۡلب 

 
ل ُكۡمَّت ت ُقون ََّّٱۡۡل ت ۡبن ا وقوله تعاىل: ٩.ل ع  ك  ََّّو  ن 

 
آَّأ ل ۡيِهۡمَّفِيه  ع 

َّ ََِّّٱنل ۡفس  ۡي َّو ََّّٱنل ۡفِسَّب ََِّّٱلۡع  ۡيَِّب َّو ََّّٱلۡع  نف 
 
ََِّّٱۡۡل نِفَّب

 
ُذن َّو ََّّٱۡۡل

ُ
ََِّّٱۡۡل ُذنَِّب

ُ
ن َّو ََّّٱۡۡل ِ َّٱلسل

َِّ نلَِّب ِ اٞص ََّّٱۡۡلُُروح َّو ََّّٱلسل فلم تكر  آايت القصاص سبيال للجناة أن  1٠.قِص 
زاجرة عن  هذه اآلايت جاءت النفوس الربيئة أاي كانت؛ ألن يعتدوا على

القصاص سبيل لزجر اجلناة عن ارتكاب جرمية  القتل واجلروح. ذلك أن
قتل أو ما دوهنا من جرائم اجلراح. كما جاءت آايت حترمي قتل األوالد ال

خشية إمالق أو خشية العار يف نفس السياق، ووصفت فاعل ذلك 
ََّّق دَّۡ ابلسََّفها. قال تعاىل: ِِس  ِين َّخ  َِّعۡلمََّّٖٱَّل  رۡيِ َۢاَّبِغ  ه  ف  ُهۡمَّس  َّٰد 

ۡول 
 
ت لُٓواَّْأ  11.ق 

َّ وقال: ل  ََّّو  َّإِن  َِّإَوي اُكۡم  َّن ۡرزُُقُهۡم ُۡن ََّّن  َّٰٖق  َّإِۡمل  ۡشي ة  َّخ  ُكۡم َّٰد  ۡول 
 
َّأ ْ ۡقُتلُٓوا ت 
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 .1٧٩: 2، البقرة القرآن٩ 
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َِّخۡطَّ ن  ۡتل ُهۡمََّك  يرِٗياق  وُۡءۥد ةََُِّّإَوذ ا وقال: 12.اَّك  َّذ ۢنٖبَّ  ٨ُسئِل ۡتََّّٱلۡم  يلِ
 
بِأ

فكانت هذه اآلايت مبجموعها ضماانت قوي ة حلق  احلياة،  ٩.13قُتِل ۡتَّ
فس ها. كما دعا اإلسالم إىل حفظ النفس وعدم االعتداء عليوحفظ الن

 م قتل الن فس أبيلرزق، واالبتعاد عن اخلبائث، وحر أبكل الطي بات من ا
 سول اّللَّ ر  وب. عن أيب هريرة أنوسيلة كانت واعترب ذلك من كبائر الذن

. قايَل ايَ قال موسلى هللا عليه صل  َرُسوَل اّللَّا، : اْجَتناُبوا السَّْبَع اْلُموباَقاتا
ْحُر، َوقَ ْتُل الن َّْفسا الَّيتا َحرََّم اّللَُّ إاالَّ  ّللَّا َوالس ا ْرُ  ابا َوَما ُهنَّ؟ قَاَل: الش ا
، َوَقْذُف  ، َوَأْكُل الر ااَب، َوالت ََّويل ا يَ ْوَم الزَّْحفا ، َوَأْكُل َمالا اْلَيتايما حلَْق ا ابا

.اْلُمْحَصَناتا اْلَغافااَلتا اْلُمؤْ  َناتا جزاء من يقتل مؤمنا متعمدا  وجعل 14ما
آُؤهََُّّو م ن خالدا فيها. قال تعاىل: جهنم ز  ِٗداَّف ج  مل ت ع  ۡقُتۡلَُّمۡؤِمٗناَّمُّ ن ُمََّّۥي  ه  ج 

َّ اَّو غ ِضب  اَّفِيه  َِِّٰلٗ َُّخ  ن هََُّّٱّلل  ل ع  ل ۡيهَِّو  ََُّّۥع  َّل  د  ع 
 
أ ِظيٗماَّۥو  ابًاَّع  ذ  وهبذا  15.ع 

س زكية ال جيوز إهدارها بغري ة، وأهنا نفاإلنسانيفس يعلم مدى كرامة الن
َُّٰهۡمَّ . بل جيب تكرميها كما كر مها هللا.حق َّو َح  ۡلن  َّء اد م  ۡمن اَّب ِِنٓ ر  ۡدَّك  ل ق  و 

                                                           

 .31: 1٧، اإلسراء القرآن12 
 .٩-٨: ٨1، التكوير القرآن13 
إن ابب قول هللا تعاىل:  ،كتاب الوصاايه، صحيح يف البخاريأخرجه 14 

، ون يف بطوهنم انرا وسيصلون سعرياأموال اليتامى ظلما إمنا أيكلالذين أيكلون 
ابب بيان الكبائر  ،كتاب اإلميان،  هصحيح يف مسلم أخرجه؛ 2٧٦٦حديث رقم 

 .145حديث رقم  ،وأكربها
 .٩3: 4، النساء القرآن15 
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َّ َِِِّف ل ََّّٱۡۡل ۡحرَِّو ََّّٱۡلب  ِن  َّمل َُّٰهم ز ۡقن  ر  َِّٰتَّو  يلِب  ۡنََّّٱلط  ِم  َّمل ثرِيٖ
َّك  َّٰ َّلَع   َُّٰهۡم ۡلن  ف ض  و 

ل ۡقن اَّت ۡفِضيٗلَّ هذا التكرمي اإلهلي تشريف لإلنسان جيب أن يسعد  1٦.خ 
به وأن حيافظ عليه يف إطار إثبات احلاكمي ة هلل تعاىل بطاعته يف األوامر 

ل ۡقن اَّ  والن واهي، وإال مل يستحق  هذا التكرمي. وهلذا قال تعاىل: َّخ  ۡد ل ق 
َّٰن َّ نس  ََّّٱۡۡلِ َّت ۡقوِيٖم ِن ۡحس 

 
َّأ ََُّّثم َّ ٤ِِفٓ َّٰفِلِي  َّس  ل  ۡسف 

 
َّأ َُّٰه ۡدن  َّ  ٥ر د  ِين َّإِل  َّٱَّل 

َّْ ِملُوا ُنواَّْو ع  َِّٰتَّء ام  َّٰلِح  ۡمُنوٖنََّّٱلص  َّم  رۡيُ َّغ  ۡجر 
 
وقد دل  على  ٦.1٧ف ل ُهۡمَّأ

التكرمي اإلهلي لإلنسان، استخالفه يف األرض وهذا منصب عظيم وجليل 
َٰٓئََِِّّإَوذَّۡ لكل إنسان. قال تعاىل: ل  َّلِۡلم  بُّك  َّر 

اِعٞلَِِّفَّق ال  َّج  َّإِّنلِ ةِ ۡرِضَّك 
 
َّٱۡۡل

ٗة َّ لِيف  رمي لإلنسان يستلزم حتم ل وهذه اخلالفة خالفة تشريف وتك 1٨.خ 
نية حنو اإلصالح ة هذه اخلالفة بتوجيه كل التصرفات اإلنسامسئولي

واملفسدة. إهنا أمانة عظيمة  ب كل وسيلة إىل اإلفسادواملصلحة، وجتن
له على كثري ممن خلق حتملها اإلنسان، وحق له ذلك؛ ألن هللا تعاىل فض

لى هذا اإلنسان تفضيال. وحبكم هذا التفضيل والتكرمي فمن اعتدى ع
 سيحاسبه هللا تعاىل حسااب عسريا يوم القيامة. املستخلف بغري حق

 
 

                                                           

 .٧٠: 1٧، اإلسراء القرآن1٦ 
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مما تقدم ، احلياة حلق  قدمتها الشريعة اإلسالميةالضماانت اليت 
 متها الشريعة اإلسالمية حلق احلياة، وهي:نستخلص الضماانت اليت قد

 
 فس الربيئة وجترمي مرتكبيه.حترمي قتل الن .1
 فس اإلنسانية.بيان شرف الن .2
 عقوبة القصاص. .3
 اإلنذار على قتل املؤمن عمدا ابخللود يف انر جهنم.  .4

 
 ةق احلريح

على اإلنسان، فالناس كلهم عباد هلل  ة نعمة من نعم هللا تعاىلاحلري
اضطرارا واختيارا، وتلك عبودية تشريف هلم. والتشريع اإلسالمي جاء 
ليحقق للناس العبودية االختيارية اليت هي اإلميان ابهلل تعاىل واالستسالم 

الناس  ضطرارية فهي متحققة ابخللق؛ ألنله ابلطاعة. أما العبودية اال
  فال خيرج أحد حتت هذه العبودية.مجيعا من خلق هللا تعاىل

ق اخلالق إىل ر م فاحلرية إذا هي التحرر من رق العباد ومن ذهل 
البارئ سبحانه وتعاىل. وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان هللا عليهم من 

ََّّقُۡلَّ قوله تعاىل: ۡهل 
 
أ َٰٓ َّٰبَِّي  ََّّٱلِۡكت  ل 

 
ب ۡين ُكۡمَّأ َِّۢب ۡين ن اَّو  آء و  ةَّٖس  ِم  ََّك  َّٰ ال ۡواَّْإِّل  ت ع 
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َّ َّإِل  َّبِهََِّّٱّلل  َّن ۡعُيد  َّنُۡۡشِك  ل  ۡيََّّۦو  ِنَّش  َّمل ۡرب اٗعا
 
َّأ َّع ۡعًضا َّع ۡعُضن ا ت ِذذ  َّي  ل  اَّو 

ِ َُّدوِنَّ ُقولُواََّّْٱّلل  ل ۡواَّْف  َّْف إِنَّت و  ُدوا ََِّّٱۡشه  ن اب
 
 1٩.ُمۡسلُِمون ََّّأ

هللا فيقول:  2٠خياطب رستم رضي هللا عنه ربعي بن عامر فهذا 
ابتعثنا، وهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب 

ومن جور األداين إىل عدل العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، 
وذلك أن  الرق عجز حكمي؛ ألنه جيعل اإلنسان يف حكم  21.اإلسالم

ا مما يتناىف مع مقاصد هذه الشريعة. لذا احليواانت واألموال. وهذ
يالحظ تشو ف الشريعة اإلسالمية إىل عتق الرقاب ورت ب عليه ثوااب 

َّ  عظيما، وهو الفداء من انر جهنم، كما جاء يف قوله تعاىل: م َّف ل  َّٱۡقت ح 
ي ة َّ ق  اَّ  ١١َّٱۡلع  َّم  َّٰك  ى ۡدر 

 
آَّأ ي ةَُّو م  ق  ي ٍةََّّف كَُّّ ١٢َّٱلۡع  َّٰٞمَِِّفَّي ۡوٖمَّذِيَّ  ١٣ر ق  ۡوَّإِۡطع 

 
أ

                                                           

 .٦4: 3، آل عمران القرآن1٩ 
هو رستم فرخزاد، قائد اجليش الفارسي يف عهد آخر ملو  الدولة 2٠ 

الساسانية يزدجرد الثالث. أصله من أرمينيا. وكان قائد اجليش الفارسي يف معركة 
يد هالل بن علقمة  القادسية اليت استمرت ثالثة أايم، وانتهت بقتل رستم على

املوسوعة احلرة اإللككرونية  ؛452 . صت. د.سريةالابن حبان،  التميمي. ينظر
 www.wikipedia.org ،حتت عنوان )رستم فرخزاد(

دار  ،1 ط، 2ج  ،اتريخ الطربي ،أبو جعفر حممد بن جريرالطربي، 21 
الكامل يف  ،ابن األثري؛ 4٠1 & 2٦٨ صه، 14٠٧، بريوت، يةالكتب العلم

اتريخ ابن خلدون، ؛ 4٧ ص ،٧ ج ،د.تكثري، ابن  ؛ 413 ص ،1 ج، التاريخ
 .٩5ص  د.ت، ،بريوت دار إحياء الكراث العريب،، 2ج  ،ابن خلدون
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َّ ي ةٖ ۡسغ  ََّّي تِيٗما ١٤م  ب ٍة ۡقر  َّم  َّ  ١٥ذ ا ب ةٖ ۡۡت  َّم  َّذ ا َِّمۡسِكيٗنا ۡو
 
ََُّّثم َّ ١٦أ َِّمن  ن  َك 

ِين َّ ََِّّٱَّل  َّب
ْ ۡوا ت و اص  َّْو  ُنوا ۡبَِّء ام  ََِّّٱلص  َّب

ْ ۡوا ت و اص  رَۡح  ةَِّو  َُّٰبَّ  ١٧َّٱلۡم  ۡصح 
 
َّأ َٰٓئِك  ْول 

ُ
أ

ن ةَِّ ۡيم  ل عقبة يف جهنم، وقيل: جبل يف جهنم. وقيل: العقبة: قي ١٨.22َّٱلۡم 
 تعاىل. قال ابن جرير هي جهنم. واقتحام هذه العقبة يكون بطاعة هللا

حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد، وقرأ الطربي: 
َّ قول هللا: م َّف ل  ي ة ََّّٱۡقت ح  ق  . قال: أفال سلك الطريق اليت منها النجاة ٱۡلع 
َّ قال: واخلري، مث ا َّم  َّٰك  ى ۡدر 

 
َّأ ٓ ا ي ةَُّو م  ق  َّ . وقوله:ٱۡلع  ا َّم  َّٰك  ى ۡدر 

 
َّأ ٓ ا ي ةَُّو م  ق  . ٱۡلع 

يقول تعاىل ذكره: وأي  شيء أشعر  اي حممد ما العقبة. مث بني جل  ثناؤه 
حامها؟ فقال: اقتحامها له، ما العقبة، وما النجاة منها، وما وجه اقت

، وأسر العبودةرقبة م وقطعها فك  23.ن الرق 
 اصطالح أهل احلقيقة اخلروج عن رقة يف احلريقال اجلرجاين:  

ق واألغيار. وهي على مراتب: حرية العامة الكائنات وقطع مجيع العالئ
ة اخلاصة عن رق املرادات؛ لفناء إرادهتم من عن رق الشهوات، وحري

                                                           

 .1٨-11: ٩٠، البلد القرآن22 
حتقيق أمحد  ،(تفسري الطربي )جامع البيان يف أتويل القرآن الطربي،23 

 ص ،2٠٠٠ه/142٠، بريوت، مؤسسة الرسالة ،1 ط ،24، ج حممد شاكر
44٠-441. 
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المنحاقهم يف  الرسوم واآلاثر؛ حلق، وحرية خاصة اخلاصة عن رقإرادة ا
24َّ.األنوار جتل ي نور

َّة:الضماانت اليت قدمتها الشريعة اإلسالمية حلق احلري
 

ة لكل من أصناف الكفارات، حتقيقا للحري أهنا جعلت العتق .1
العباد وعبادهتم إىل عبادة  وهي اخلروج من ذلأفراد اجملتمع، 

 ىل.رب العباد واخلضوع له وحده سبحانه وتعا
وكذا حر م اإلسالم استعباد الناس من غري وجه شرعي. وفيه  .2

قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لعمرو بن العاص حني كان 
ُمْذ َكْم تَ َعبَّْدُُت وضرب ابنه مصراي ظلما: عمرو واليا على مصر 

م والنيب صلى هللا عليه وسل 25الناَس وقد َوَلَدتْ ُهم أم هاهُتم أحرارًا.
رَاناها قال: َما ماْن مَ  ْوُلوٍد إاالَّ يُوَلُد َعَلى اْلفاْطرَةا فَأَبَ َواُه يُ َهو اَداناها َويُ َنص ا

                                                           

دار الكتاب ، 1 ط ،يحتقيق إبراهيم األبيار  ،التعريفاتاجلرجاين، 24 
 .11٦ ص ه،14٠5، بريوت ،العريب

حتقيق بكري  ،العمال يف سنن األقوال واألفعال كنزعالء الدين، 25 
 ،1٩٨1ه/14٠1بريوت،  ،مؤسسة الرسالة، 5 ط ،12، ج حياين وصفوة السقا

 .٦٦1 ص
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َساناها َكَما ْن  َومُيَج ا يَمُة هبَايَمًة مَجَْعاَء َهْل حتُاسُّوَن فايَها ما َتُج اْلَبها تُ ن ْ
2٦ََّجْدَعاَء.

 .هنمج أن هللا تعاىل جعل فك الرقاب فداء من انر .3
 

َّحّق الكرامة
تهم وآدميتهم. شكركة بني كل الن اس حبكم إنسانية صفة مالكرامة اإلنساني

َّ لقول هللا تعاىل: َِِّف َُّٰهۡم َّو َح  ۡلن  َّء اد م  َّب ِِنٓ ر ۡمن ا َّك  ۡد ل ق  َِّو  ل َّٱۡۡل ۡحرَِّو ََّّٱۡلب 
َّ ِن  َُّٰهمَّمل ز ۡقن  ر  َِّٰتَّو  يلِب  َّت ۡفِضيٗلََّّٱلط  ل ۡقن ا َّخ  ۡن ِم  َّمل ثرِيٖ

َّك  َّٰ َّلَع   َُّٰهۡم ۡلن  ف ض   2٧.و 
ل ۡقن اَّ  وقوله تعاىل: ۡدَّخ  َّٰن َّل ق  نس  ِنَّت ۡقوِيٖمََّّٱۡۡلِ ۡحس 

 
ََُّّثم َّ ٤ِِفَّٓأ ل  ۡسف 

 
َُّٰهَّأ ۡدن  ر د 

َّ َّٰفِلِي  َّ  ٥س  ِين َّإِل  ِملُواََّّْٱَّل  ُنواَّْو ع  َِّٰتَّء ام  َّٰلِح  مََّّۡٱلص  َّم  رۡيُ َّغ  ۡجر 
 
ُنوٖنَّف ل ُهۡمَّأ

ع هبا كل آدمي اليت جيب أن يتمت ةوهي من احلقوق الطبيعي 2٨.٦
َّيين أو اجلهوي.بصرف النظر عن انتمائه القبلي أو الد

 
 

                                                           

ابب إذا أسلم الصيب  ،كتاب اجلنائز،  هصحيحيف  البخاريأخرجه 2٦ 
حديث رقم فمات هل يصلى هللا عليه، وهل يعرض على الصيب اإلسالم. 

ب مع ى كل مولود يولد على اب ،كتاب القدر  ،هصحيحيف  مسلمأخرجه ؛ 135٨
 .22 حديث رقم ،وت أطفال الكفار وأطفال املسلمنيوحكم م الفطر

 .٧٠: 1٧، اإلسراء القرآن2٧ 
 .٦-4: ٩5، التني القرآن2٨ 
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 الكرامة، هي: والضماانت اليت قدمتها الشريعة اإلسالمية حلق
 

 عقوبة قذف احملصنات واحملصنني. .1
 االغتياب، وتشبيهه أبكل حلم اإلنسان.حترمي  .2
ائر. وقال عليه الصالة ميمة، وتصنيفها من الكبحترمي الن .3

 2٩.اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة مَنَّامٌ والسالم: 
اس. قال عليه الصالة نحترمي احتقار اإلنسان غريه من ال .4

اَل حَتَاَسُدوا َواَل تَ َناَجُشوا َواَل تَ َباَغُضوا َواَل َتَدابَ ُروا َواَل والسالم: 
بَ ْعٍض وَُكونُوا عاَباَد اّللَّا إاْخَوااًن. اْلُمْسلاُم يَباْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيعا 

 قارُُه. الت َّْقَوى َها ُهَناَأُخو اْلُمْسلاما اَل َيْظلاُمُه َواَل خَيُْذلُُه َواَل حيَْ 
رُي  َن الشَّر ا َأْن حَيْقاَر  إاىَل َصْدراها َثاَلَث َمرَّاتٍ َوُيشا َْسبا اْمراٍئ ما حبا

اْلُمْسلاما َعَلى اْلُمْسلاما َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه  َأَخاُه اْلُمْسلاَم ُكلُّ 
 3٠َوعاْرُضُه.

                                                           

ابب بيان غلظ حترمي  ، كتاب اإلميان،هصحيحيف مسلم أخرجه 2٩ 
 .1٦٨، حديث رقم النميمة

ابب حترمي  ،كتاب الرب والصلة واآلداب،  هصحيحيف مسلم أخرجه 3٠ 
 .32حديث رقم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، 
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طلق. قال عليه الصالة والسالم:  اس بوجهاحلث على تلقي الن .5
ًئا، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَ  باَوْجٍه طَْلق.  31اَل حَتْقاَرنَّ ماْن اَْلَمْعُروفا َشي ْ

 عن.والل تمحترمي السب والش .٦
 األموات.األمر بدفن  .٧
َّة اإلنسان. حترمي التمثيل جبث .٨
َّ

َّاملساواة حق
اس سواسية حبكم مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية، فالن املساواة

  ة. ال تفاضل إال ابلتقوى. قال تعاىل:إنسانيتهم، وأمام األحكام الشرعي
ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ ََّّٱنل اُسََّّي  ي آئِل  َُّٰكۡمَُّشُعوٗباَّو ق  ۡلن  ع  َّو ج  َّٰ نَث 

ُ
أ رَّٖو 

ِنَّذ ك  َُّٰكمَّمل ل ۡقن  إِن اَّخ 
َّ ُكۡمَِّعند  ۡكر م 

 
َّأ َّإِن   ْ ار فُٓوا َِِِّل ع  ََّّٱّلل  َّإِن  َُّٰكۡم  ى ۡتق 

 
يرِيََّّٞٱّلل  َّأ َّخ  لِيم   ١٣.32ع 

ة. أو فاوت إال ما كانت ابلفطرة واجلبلة، أو ابلقواعد الشرعية العاموال ت
لك ابالجتهاد يف تغليب ما فيه املصلحة العام ة على ما خيالفه. يكون ذ

 ساواة عندئذ هو املقصد الشرعي.فيكون عدم امل

                                                           

ابب  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،هصحيحيف مسلم أخرجه 31 
 .144حديث رقم  ،استحباب طالقة الوجه

 .13: 4٩، احلجرات القرآن32 
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عدم مساواة ة: ع فيه من املساواة الفطرة واجلبلمثال ما كان املان 
ساواة الرجل ابملرأة د منصب الرائسة العليا. وعدم ماملرأة ابلرجل يف تقل

 يف احلضانة.
ومثال ما كان املانع فيه من املساواة القواعد الشرعية العامة،   

 د األزواج.املرأة ابلرجل يف تعدكقاعدة حفظ األنساب: عدم مساواة 
ة: من املساواة تغليب املصلحة العامومثال ما كان املانع فيه  
 ظر العلمي. قال تعاىل:امل على اجلاهل يف األمور املتعلقة ابلنتقدمي الع
َّه َّ َّقُۡل َّي ۡست وِي ِين َّۡل َّو ََّّٱَّل  ۡعل ُمون  ِين َّي  ْولُواََّّْٱَّل 

ُ
َّأ ُر ك  ت ذ  َّي  ا َّإِن م  ه ۡعل ُمون  َّي  ل 

َّٰبَِّ ۡلب 
 
َُّي ۡرف ِعَّ وقال سبحانه: 33.ٱۡۡل ِين ََّّٱّلل  ُنواَِّْمنُكۡمَّو ََّّٱَّل  ِين َّء ام  وتُواََّّْٱَّل 

ُ
أ

َّٰٖت ََّّٱۡلعِۡلم َّ ج   34.د ر 
 املساواة، هي: متها الشريعة اإلسالمية حلقالضماانت اليت قد

 
 م: صلى هللا عليه وسلالنيب تكافؤ دماء املؤمنني. كما يف قول .1

َواُهْم َوَيْسَعى  ُنوَن تَ َتَكافَُأ داَماُؤُهْم َوُهْم يٌَد َعَلى َمْن سا اْلُمْؤما
ْم أَْداَنُهْم َأاَل اَل يُ ْقَتُل ُمْؤماٌن باَكافاٍر َواَل ُذو َعْهٍد يفا َعْهداها  باذامَّتاها

                                                           

 .٩: 3٩، الزمر القرآن33 
 .11: 5٨، اجملادلة القرآن34 
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ها َوَمْن َأْحَد َثَحَداًث أَْو آَوى حُمْدااًث َمْن أَ  ْحَدَث َحَداًث فَ َعَلى نَ ْفسا
 35فَ َعَلْيها َلْعَنُة اّللَّا َواْلَمالَئاَكةا َوالنَّاسا َأمْجَعانَي.

ا يف قوله عليه الصالة ة. كمالتساوي بني الناس حبكم اإلنساني .2
ٌد َأاَل اَي أَي َُّها النَّاُس َأاَل إانَّ والسالم:  ٌد َوإانَّ أاََبُكْم َواحا َربَُّكْم َواحا

َمْحََر  ٍ  َواَل ألا ٍ  َعَلى َأْعَجمايٍ  َواَل لاَعَجمايٍ  َعَلى َعَريبا اَل َفْضَل لاَعَريبا
لت َّْقَوى ى هللا صل وقوله 3٦.َعَلى َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد َعَلى َأمْحََر إاالَّ ابا

 3٧الناس كأسنان املشط.عليه وسلم: 
ا تقرير األخو ة بني املؤمنني كما يف قوله تعاىل: .3 َّٱلُۡمۡؤِمُنون ََّّإِن م 

َّٞ َيانا وقوله عليه الصالة والسالم:  3٨.إِۡخو ة ُن لاْلُمْؤمانا َكاْلبُ ن ْ اْلُمْؤما
 3٩َيُشدُّ بَ ْعُضُه بَ ْعًضا.

 ة يف الصلوات اخلمس، ومظهر اإلحرام يف احلج.اجلماعي .4
                                                           

 ،ابب أيقاد املسلم ابلكافر ،كتاب الدايته، سنن يفأبو داود أخرجه 35 
 . وصححه األلباين يف تعليقه.453٠حديث رقم 

حديث رجل من  األنصار،ابقي مسند ، همسند يفأمحد  أخرجه3٦ 
 .223٩1حديث رقم  ،صلى هللا عليه وسلمأصحاب النيب 

، ج يحتقيق محدي بن عبد اجمليد السلف ،مسند الشهابالقضاعي، 3٧ 
 .145 ص ،1٩٨٦ه/14٠٧، بريوت، مؤسسة الرسالة ،3 ط ،1

 .1٠: 4٩، احلجرات القرآن3٨ 
ابب تعاون املؤمنني  ، كتاب األدب،هصحيح يفالبخاري  أخرجه3٩ 

كتاب الرب والصلة   ه،صحيح يف مسلم أخرجه ؛٦٠2٦حديث رقم  ،بعضهم بعضا
 .٦5حديث رقم  ، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم واآلداب،
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ملرؤوس يف تطبيق والرئيس واعدم التمييز بني الشريف والوضيع  .5
 ة.العقوابت الشرعي

 
 الزواج التناسل حق

ناسل، طبيعي لكل إنسان مكلف، وهو الوسيلة الشرعية للت الزواج حق
توجيها سليما  أمونة لكبح مجاح الشهوة وتوجيههاذلك أنه الوسيلة امل

 حلفظ األنساب.
 والتناسل:متها الشريعة اإلسالمية للزواج الضماانت اليت قد

 
اَي َمْعَشَر ى هللا عليه وسلم: . يف قوله صلالكرغيب يف الزواج .1

ْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْليَ تَ َزوَّْج فَإانَُّه َأَغضُّ لاْلَبَصرا  الشََّبابا َمنا اْسَتطَاَع ما
لصَّْوما فَإانَُّه َلُه واَجاٌء.  4٠َوَأْحَصُن لاْلَفرْجا َوَمْن ملَْ َيْسَتطاْع فَ َعَلْيها ابا

ُ َعْنهُ  .2 َي اّللَّ ُكنَّا نَ ْغُزو َمَع ، قَاَل:  حترمي االختصاء. َعْن َعْبدا اّللَّا َرضا
النَّيبا ا َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم َولَْيَس َمَعَنا ناَساٌء، فَ ُقْلَنا: َأاَل ََنَْتصاي؟ 

                                                           

ابب قول النيب صلى هللا  ،كتاب النكاح  ،هصحيح يفالبخاري  أخرجه4٠ 
 "لبصر وأحصن للفرجل أغضه ألن، من استطاع منكم الباءة فليتزوجعليه وسلم: "

 يفالبخاري  ؛ أخرجه5٠٦5حديث رقم  ،من ال أرب له يف النكاح هل يتزوجو 
؛ 5٠٦٦، حديث رقم وابب من مل يستطع الباءة فليصم ،كتاب النكاح  ،هصحيح
ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه  ،كتاب النكاح  ،هصحيح يف مسلم أخرجه

 .3، حديث رقم إليه ووجد مؤنة



 ةضماانت حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمي

131 
 

 
َ
ْرأََة فَ نَ َهااَن َعْن َذلاَك، فَ َرخََّص لََنا بَ ْعَد َذلاَك َأْن نَ تَ َزوََّج امل

لث َّْوبا  ا مُثَّ قَ رَأَ: 41«.ابا ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين ََّّي  آََّّٱَّل  َِّٰتَّم  يلِب  ُِمواَّْط  َُُّت رل ُنواَّْل  ء ام 

َّ ل  ح 
 
َُّأ  42.ل ُكمََّّۡٱّلل 

 حترمي الزىن. .3
 ساء.يف اختيار الولود والودود من النالكرغيب  .4

 
 العالج حق

ة. على العالج حق طبيعي لكل مريض من الناس حبكم اإلنساني
اختالف طرقه ومصادره. وهللا عز وجل جعل لكل داء دواء. وربط أمر 
العالج ابإلميان، كما يظهر يف قوله تعاىل على لسان إبراهيم عليه 

َّي ۡشفِيَِّ  السالم: ُهو  رِۡضُتَّف  بخاري عن وما ورد يف صحيح ال 43.ِإَوذ اَّم 
أهله النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعود بعض  عائشة رضي هللا عنها أن

ميسح بيده اليم ى ويقول: اللَُّهمَّ َربَّ النَّاسا أَْذهابا اْلَبْأَس اْشفاها َوأَْنَت 
َفاًء اَل يُ َغاداُر َسَقًما. َفاُؤَ  شا َفاَء إاالَّ شا 44َّالشَّايفا اَل شا

                                                           

اابب قوله تعاىل:  ،كتاب التفسري  ه،صحيح يفالبخاري  أخرجه41  ه  يُّ
 
أ َٰٓ َّي 

ِين َّ ََّّٱَّل  ل  ح 
 
آَّأ َِّٰتَّم  يلِب  ُِمواَّْط  َُُّت رل ُنواَّْل  َُّء ام   .4٦15، حديث رقم ل ُكمََّّۡٱّلل 

 .٨٧: 5، املائدة القرآن42 
 .٨٠: 2٦، الشعراء القرآن43 
النيب صلى هللا  ب رقيةاب ،كتاب الطب،  هصحيح يفالبخاري  أخرجه44 
 .5٧42حديث رقم  ،عليه وسلم
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 ة:ضماانت حق العالج يف الشريعة اإلسالمي
 

 هللا تعاىل جعل لكل داء دواء. تقرير حق العالج، وذلك أن .1
 م وفعله.العالج من قول النيب صلى هللا عليه وسلالكرغيب يف  .2
 ه إىل هللا تعاىل بطلب الشفاء.التوج .3
مة. لقوله عليه الصالة مسئولي ة السلطة احلاكمة لرعاية األ .4

َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعن والسالم:   ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعن َرعايَّتاها َواإلا
ُل رَاٍع يفا َأْهلاها َوَمْسُئوٌل َعن َرعايَّتاها َواْلَمْرأَُة يفا بَ ْيتا َرعايَّتاها َوالرَّجُ 

َها رَاعاَيٌة َوَمْسُئوَلٌة َعن َرعايَّتاَها َواخْلَاداُم يفا َمالا َسي اداها رَاٍع  َزْوجا
واإلمام راع ومسئول عن : حمل الشاهد 45َوَمْسُئوٌل َعن َرعايَّتاها.
 سئوليته العامة.داخل يف م رعيته. وحق العالج

 ةوق املكتسبة يف الشريعة اإلسالميضماانت احلق
ون وتنشأ يف نطاق تتكاحلقوق املكتسبة مصطلح قانوين، وهي اليت 

قانون دولة ما بشكل أصويل وصحيح ويراد إنفاذها أو االحتجاج هبا  
 4٦يف نطاق قانون دولة أخرى.

                                                           

ابب أتويل قول هللا  ،كتاب الوصااي  ،هصحيح يفالبخاري  أخرجه45 
يۡنٍَّ تعاىل: ۡوَّد 

 
آَّأ َّع ۡعِدَّو ِصي ةَّٖيُوِِصَّبِه   .2٧51 حديث رقم ،ِمنَۢ

. جملة احملقق احللى للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون، جامعة اببل. 4٦
. أ.م.د. عبد الرسول عبد رضا األسدي، وعباس حسن بطي ٦، السنة3العدد

 . 2٠٨الشمري. النفاذ الدويل للحقوق املكتسبة يف مسائل األحوال. ص
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األمور وق املكتسبة: تلك والظاهر عندي أن  املقصود ابحلق 
ها الكسب والتوجيه واملهارة؛ كحق التدين، وحق ة اليت طريقالضروري

ا ابلدراسة االبتكار واإلنتاج. وهذه احلقوق هي اليت سنتناوهل التعلم، وحق
 ة.سالمي ضماانهتا يف الشريعة اإليف هذا املبحث، ونبني

طبيعية، عن احلقوق ال فهذه جمموعة من احلقوق، ال تقل أمهية 
، وعليها قيامها على هذه احلقوق املكتسبة ق الطبيعية مبنيةبل احلقو 

وبقاؤها، وهبا حتفظ وتصان. لذلك كان أول نص نزل من القرآن الكرمي 
ين، وهبا تنتظم احلياة، وهبا يتفاضل أمرا ابلقراءة؛ ألن عليها يتأسس الد

َّ اخللق. كما قال تعاىل: َُّي ۡرف ِع ِين ََّّٱّلل  ََّّٱَّل  َِّمنُكۡم ْ ُنوا ِين َّو َّء ام  وتُواََّّْٱَّل 
ُ
أ

َّٰٖت ََّّٱۡلعِۡلم َّ ج  4٧َّ.د ر 
 ة:احلقوق يف الشريعة اإلسالميه وفيما يلي عرض لضماانت هذ

 
 نحق التدي

لقد ألغى هللا سبحنه وتعاىل الوساطة بينه وبني عباده، وجعل لكل واحد 
ََِّّإَوذ ا حق التواصل معه مباشرة. قال تعاىل: َّف إِّنلِ ِ ِنل َّع  َِّعي ادِي ل ك 

 
أ س 

َّ ِجيُبَّد ۡعو ة 
ُ
اعَِّق رِيب  َّأ ل ُهۡمََّّٱَّل  ِۡلُۡؤمِنُواَِِّْبَّل ع  ِن َّف ۡلي ۡست ِجيُيواَِّّْلَّو  إِذ اَّد َع 
أن مجاعة سألوا النيب  آليةمما ورد يف سبب نزول هذه ا 4٨.ي ۡرُشُدون َّ

                                                           

 .11: 5٨، اجملادلة القرآن 4٧ 
 .1٨٦: 2، البقرة القرآن4٨ 
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قائلني: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل هللا  مهللا عليه وسل ىصل
تعاىل هذه اآلية. قال الشيخ أبو بكر اجلزائري: ومع ى املناجاة: املكاملة 
خبفض الصوت، واملناداة برفع الصوت، وإجابة هللا دعوة عبده قبوله طلبه 
 وإعطاؤه مطلوبه، وما على العباد إال أن يستجيبوا لرهبم ابإلميان به

سعاد وبطاعته يف أمره وهنيه، وبذلك يتم رشدهم ويتأه لون للكمال واإل
ويقرر هذا املبدأ ويؤكده ما ورد من اآلايت 4٩.يف الدارين الدنيا واآلخرة

َّٓ ن. من ذلك قوله تعاىل:الكثرية اليت تقرر حرية التدي َِِّفََّّل  اه  ِيِن َّإِۡكر  َّٱَّلل
َّ ََّّٱلرُّۡشدَُّق دَّت ب ي   ِ َِّمن  ل ال يكره اإلنسان على الدخول يف الدين؛ ف 5٠.ٱۡلغ 

ل اإلدريسي يف ته. قاي، يدخل فيه اإلنسان إبرادته وحريألنه أمر اعتقاد
ر له الله يف شأن رجل من األنصار، تنصيقول جل جتفسري هذه اآلية: 

ولداه قبل البعثة فلما جاء اإلسالم قدما إىل املدينة فدعامها أبومها إىل 
سلما، ت فلزمهما أبومها وقال: وهللا ال أدعكما حىتاإلسالم فامتنعا، 

َّٓ فأنزل هللا: مفاختصموا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسل َِِّفََّّل  اه  إِۡكر 
ِيِن َّ يف  هي، أي: ال تكرهوا أحدا على الدخول، فهو خرب مبع ى النٱَّلل

أبهل الكتاب.  قوله: وهو خاص 51.أبهل الكتاب الدين. وهو خاص
                                                           

، 5 ط ،1، ج أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، بكر اجلزائري أبو4٩ 
 .1٦5 ص ،2٠٠3ه/1424، املدينة، العلوم واحلكممكتبة 

 .25٦: 2، البقرة القرآن5٠ 
، بريوت، ب العلميةدار الكت، 2 ط ،1، ج البحر املديداإلدريسي، 51 

 .33٠ ص، 2٠٠2ه/1423
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ن ة ينبغي أن تبقى على عمومها يف عدم إكراه أي  إنسافيه نظر، فاآلي
أمر اعتقادي ال ميكن إرغام  على الدخول يف اإلسالم؛ ألنه كما تقد م

قال البيضاوي يف تعليل ذلك، فقال: الن اس عليه. مث  نقل كالم 
البيضاوي: إذ اإلكراه يف احلقيقة هو: إلزام الغري فعاًل ال يرى فيه خريا، 

َّ ولكن َّت ب ي   ََّّٱلرُّۡشدَُّق د ِ َِّمن  ل أي: متي ز اإلميان من الكفر ابآلايت  ،ٱلۡغ 
الواضحة، ودل ت الد الئل على أن  اإلميان رشد يوصل إىل السعادة 
األبدي ة، والكفر غي  يوصل إىل الشقاوة السرمدي ة. والعاقل مىت تبني  له 

، ومل حيتج إىل لن جاةذلك ابدرت نفسه إىل اإلميان طلبا للفوز ابلسعادة وا
 52.اإلكراه واإلجلاء

وقد سيقت كلمة )إكراه( ابلتنكري قال الدكتور أمحد العبادي:  
َّٓ يف قوله تعاىل: ََّّل  َِِّف اه  ِيِن َّإِۡكر  والتنكري عند األصوليني يفيد  .ٱَّلل

مث ساق كالم الشيخ  53.ل مرتبة أو نوع من أنواع اإلكراهاالستغراق لك
جيء بنفي اجلنس عاشور يف تفسري اآلية حيث قال:  حممد الطاهر بن

                                                           

 .33٠ ص، 1 ج ،2٠٠2ه/1423اإلدريسي، 52 
ضمان حقوق اإلنسان مقصدا من مقاصد الشريعة العبادي، 53 
)مسارات  www.massarate.ma. مقال نشرته املوقع اإللككروين: اإلسالمية

للدراسات واألحباث االستشرافية واإلعالمية(،موقع اتبع للرابطة احملمدية للعلماء 
 م.24/٠5/2٠13املغرب. املقال نشر بتاريخ  -ابلرابط
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لقصد العموم نصا، وهي دليل إبطال اإلكراه بسائر أنواعه؛ ألن  أمر 
 54.تدالل والتمكني من العملاإلميان جيري على االس

نُتمََِّّإَون وقوله تعاىل: 
 
لُُكۡم َّأ م  ل ُكۡمَّع  ِِلَّو  م  َّع  ِ

ُقلَّّلل َّف  بُوك  ذ  ك 
لُون َّب رِٓيَّ اَّت ۡعم  ِم  بَّب رِٓيءَّٞمل ن ا

 
أ ُلَّو  ۡعم 

 
آَّأ َِّمم   قال الشيخ حممد األمني 55.ون 

 ى هللا عليه وسلم نبيه صلأمر هللا تعاىلالشنقيطي يف تفسري هذه اآلية: 
من أعمال الكف ار القبيحة إنكارا  يف هذه اآلية الكرمية، أن يظهر الرباءة

وهذا دليل واضح على عدم  5٦.باعد عنهاا، وإظهارا لوجوب التهل
 إكراههم وإرغامهم على الدخول يف اإلسالم. ويؤك د ذلك قوله تعاىل:

َّ َّتُۡكرِهُ نت 
 
ف أ
 
َّأ َُّمۡؤمِنِي ََّّٱنل اس  ْ َّي ُكونُوا َّٰ َّت  جاء يف تفسري هذه  5٧.ح 

حريصا على م كان النيب صلى هللا عليه وسلعند القرطيب وغريه:  اآلية 
إال من سبقت له  ه ال يؤمنإميان مجيع الناس، فأخربه هللا تعاىل أن

اوة يف الذكر إال من سبقت له الشق السعادة يف الذكر األول، وال يضل

                                                           

، دار سحنون للنشر والتوزيع، 3ج  ،التحرير والتنويرابن عاشور، 54 
 .2٦ ص ،1٩٩٧تونس، 

 .41: 1٠، يونس القرآن55 
، ج أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، نقيطيحممد األمني الش5٦ 

 .15 صت، د. ،11
 .٩٩: 1٠، يونس القرآن5٧ 
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 تعاىل بنيألمني الشنقيطي يف تفسري اآلية: وقال الشيخ حممد ا 5٨.لاألو 
من مل يهده هللا فال هادي له، وال ميكن ألحد  يف هذه اآلية الكرمية أن

وقوله  5٩.إلميان إال إذا أراد هللا به ذلأن يقهر قلبه على االنشراح إىل ا
ََّّقُۡلَّ تعاىل: ا ه  يُّ

 
أ َٰٓ ََّّٱنل اُسَّي  آء ُكُم َّج  ََّّٱۡۡل قَُّّق ۡد ِن م  بلُِكۡم َّف  ىََِّّٰمنَّر  َّٱۡهت د 

ۡهت ِديَّنِل ۡفِسهَِّ َّي  ا َّف إِن م  َّف إََِّّۦ  ل  ل ۡيُكمَّو م نَّض  َّع  ب ن ا
 
َّأ ٓ ا ا َّو م  ل ۡيه  َّع  َّي ِضلُّ ا ن م 

كِيلَّٖ َّ ية:قال اإلدريسي يف تفسري هذه اآل ٦٠.بِو  آء ُكُم َّج  مِنََّّٱۡۡل قَُّّق ۡد
بلُِكۡم َّ ، أي: الرسول أو القرآن، فمن اهتدى ابإلميان واملتابعة. فإمنا ر 

ن وابل ا، ومن ضل فإمنا يضل عليها؛ ألنفعه هل لنفسه؛ ألنيهتدي 
ا أان بشري ى اإلميان، وإمنالضالل عليه، وما أان عليكم بوكيل، فأقهركم عل

َّٰرُِهون َّ د ذلك قوله تعاىل:ويؤك ٦1.نذير َّك  ا َّل ه  نُتۡم
 
أ َّو  ا نُۡلزُِمُكُموه 

 
 ٦2.أ

ذكر تعاىل يف ول الشيخ حممد األمني الشنقيطي: ويف تفسري هذه اآلية يق
أيتم. أي: ه قال لقومه: أر أن ه نوح عليه السالمرمية عن نبيهذه اآلية الك

، أي: على يقني ونبو أخربوين إن كنت على بي  ة صادقة النة من ريب 
من التوحيد واهلدى، فخفي  فيها، وأعطاين رمحة منه مما أوحى إيل شك

                                                           

 ،٨، ج حتقيق هشام مسري البخاري ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، 5٨ 
 .3٨5 ص ،2٠٠3ه/1423، الرايض، دار عامل الكتب

 .2٦ ص ،11 ، جد.ت، قيطيحممد األمني الشن5٩ 
 .1٠٨: 1٠، يونس القرآن٦٠ 
 .2٦2 ص، 3ج اإلدريسي، ٦1 
 .2٨: 11، هود القرآن٦2 
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، أميكنين أن ألزمكم به، وأجربكم ذلك كلُّه عليكم، ومل تعتقدوا أنه حق
هبا ورمحين   تفضل هللا عليعلى االنقياد واإلذعان لتلك البينة اليت

توفيقكم إىل  إبيتائها، واحلال أنكم كارهون لذلك؟ يعين: ليس بيدي
جالله  إن مل يهدكم هللا جلا ال لبس فيه، اهلدى وإن كان واضحا جلي

ََِّّقُۡلَّ وقوله تعاىل: ٦3.إليه َِّٰذه ََّّۦه  ۡدُعوٓاَّْإِّل 
 
َّأ بِيِِلٓ ِ َّس  ِنََّّٱّلل  بَّو م  ن ا

 
ةٍَّأ َّب ِصري  َّٰ لَع  

ِِن َّٱت َّ ََّّي ع  َّٰن  َِّو ُسۡيح  ََّّٱّلل  َِّمن  ب ن ا
 
َّأ ٓ ا ذه اآلية فيها داللة ه ٦4.ٱلُۡمۡۡشِكِي َّو م 

أن يكون على بصرية، وهي الدليل  على أن الداعي إىل هللا تعاىل ال بد
الواضح الذي ال لبس يف احلق  معه، وينبغي أن تكون دعوته إىل هللا 

احلق، حىت يتمكن من األسلوب، واللطافة مع إيضاح ابحلكمة، وحسن 
وهذا املع ى  ٦5ين ابحلجج والرباهني ال ابلقهر واإلجبار.إقناع املدعو 

ََِّّٱۡدعَُّ ظاهر يف قول هللا تعاىل: َّب بلِك  َّر  بِيِل َّس  َّٰ
ةَِّإِّل  ةَِّو ََّّٱۡۡلِۡكم  وِۡعظ  َّٱلۡم 

ن ةِ َّ ََِّّٱۡۡل س  َّب َِّٰدلُۡهم ج  ل ََّّٱل َِّتَّو  َّبِم نَّض  ۡعل ُم
 
َّأ َُّهو  ب ك  َّر  َّإِن  ُن  ۡحس 

 
َّأ نََِِّّه  ع 

بِيلِهَِّ ََِّّۦس  ۡعل ُمَّب
 
َّأ يؤخذ من هذه قال الشيخ الشنقيطي:  ٦٦.ٱلُۡمۡهت ِدين َّو ُهو 

. ال ابلقسوة نيدعوة إىل هللا جيب أن تكون ابلرفق واللال اآلية الكرمية أن
آء ََّّٱۡۡل قََُّّّو قُلَِّ وقوله تعاىل:٦٧.نفوالشدة والع َّش  م ن َّف  بلُِكۡم  َّر  ِمن

                                                           

 .24 ص ،12 ج، حممد األمني الشنقيطي٦3 
 .1٠٨: 12، يوسف القرآن٦4 
 .24٠ ص ،٦ ج ،حممد األمني الشنقيطي٦5 
 .125: 1٦، النحل القرآن٦٦ 
 .2٧ ص ،21 ج ،حممد األمني الشنقيطي٦٧ 
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َّ آء  نَّش  ر بن عاشور يف قال الشيخ حممد الطاه ٦٨.ف ۡلي ۡكُفۡر َّف ۡلُيۡؤِمنَّو م 
 مبا فيه نقضى هللا عليه وسلم هذه اآلية: بعد أن أمر هللا نبيه صل تفسري

صارحهم بتأييسهم من ذلك أمره أن ي ما يفتلونه من مقكرحاهتم وتعريض
غه بدون هوادة، وأنه أبنه ال يعدل عن احلق الذي جاءه من هللا، وأنه مبل

 مشاطرهتم يف ب يف إمياهنم ببعضه دون بعض، وال يتنازل إىلال يرغ
موكول إىل  إمياهنم وكفرهم رغباهتم بشطر احلق الذي جاء به، وأن

ى هللا عليه صل يببوعد اإلميان يستنزلون النم أنفسهم، ال حيسبون أهن
َِّ وقوله تعاىل: ٦٩.م عن بعض ما أوحي إليهوسل ًًكََّّللُِكل نس  ۡلن اَّم  ع  َّج  ةٖ م 

ُ
أ

َّ َِِّف َّٰزُِعن ك  َّيُن  َّن اِسُكوهُ َّف ل  ۡمرِ َُّهۡم
 
َُّهٗدىََّّٱۡدعَُّو ََّّٱۡۡل َّٰ َّل ع ِل  بلِك  َّإِن ك  َّر  َّٰ إِّل 

ۡست قِيمَّٖ هذه اآلايت اشتملت على أدب املنازعة واجلدال مع  ٧٠.مُّ
ة من األمم املاضية لكل أم واملشركني. فقد جاء يف تفسريها:الكف ار 

ها أي كا، فهم عاملون هبا، فال ينازعننا شريعة وعبادة أمرانهم هبجعل
مشركو قريش يف شريعتك، وما أمر  هللا به يف املناسك وأنواع  الرسول

باع أمره، عبادات كلها، وادع إىل توحيد ربك وإخالص العبادة له واتال
َّٰلِك َّ وقوله تعاىل: ٧1.ك لعلى دين قومي، ال اعوجاج فيهإن َُّع َّٱدَّۡف ََّّف لِذ 

                                                           

 .٦٧: 22، احلج القرآن٦٨ 
 .3٠٧ ص ،15، ج 1٩٩٧ابن عاشور، ٦٩ 
 .2٩: 1٨، الكهف القرآن٧٠ 
 ص ، د.م، د.ن،تد. ،٦ ج ،التفسري امليسر، جمموعة من العلماء٧1 
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ََّّٱۡست قِمَّۡو َّ ل  نز 
 
َّأ ٓ ا َّبِم  نُت َّء ام  َّو قُۡل آء ُهۡم  ۡهو 

 
َّأ َّت ت يِۡع ل  ِمۡرت  َّو 

ُ
َّأ ٓ ا م  َُّك  مِنََّّٱّلل 

َّ َّب ۡين ُكُم  ۡعِدل 
 
َِّۡل ِمۡرُت

ُ
أ َّو  َّٰٖب  َُّكِت  ل ُكۡمََّّٱّلل  َّو  َّٰلُن ا ۡعم 

 
َّأ ٓ َّنل  ا بُُّكۡم  ر  َّو  بُّن ا ر 

َّب َّ ة  َُّحج  َّل  َّٰلُُكۡم  ۡعم 
 
ب يۡن كََُّّۡين ن اأ َّو  َُُّم  ََّّٱّلل  ۡهِ َّب ۡين ن ا َِّإَوِل  ُع ۡم  ِصريََُّي   ٧2.ٱلۡم 

فإىل ة السابقة، فقد جاء يف تفسريها: د مضمون اآليهذه اآلايت تؤك
 ها الرسول لبننبياء ووصاهم به، فادع أيم الذي شرعه هللاذلك الدين القي

 وا يف احلق، واستقم كما أمر  هللا، وال تتبع أهواء الذين شكعباد هللا
السماء على  لة منقت جبميع الكتب املنز واحنرفوا عن الدين، وقل: صد

كم، لنا ثواب أن أعدل بينكم يف احلكم، هللا ربنا ورب األنبياء، وأمرين ريب
ل ئة، ال خصومة وال جداسيأعمالنا الصاحلة، ولكم جزاء أعمالكم ال

يامة، فيقضي يوم الق ، هللا جيمع بيننا وبينكمبيننا وبينكم بعدما تبني احلق
 مبا واملآب، فيجازي كالفيما اختلفنا فيه، وإليه املرجع  بيننا ابحلق

َِّ  وقوله تعاىل: ٧3.يستحق َِّٰذه َّه  ََّّۦإِن  آء  َّش  م ن ٞ َّف  بلِهََِّّٱَّت  ذ َّت ۡذكِر ة َّر  َّٰ َّۦإِّل 
بِيًلَّ  أي إنر اجلزائري يف تفسري هذه اآلية: قال الشيخ أبو بك ٧4.س 

نَّ هذه اآلايت املشتملة على ذكر القيامة وأهواهلا تذكرة وعظة وعربة م  ف 
َّ آء  بلِهََِّّٱَّت  ذ َّش  َّر  َّٰ بِيًلََّّۦإِّل   بعد فليت خذ وهي اإلميان والعمل الصاحل .س 

وذكر املشيئة يف اآلية دليل على عدم  ٧5.التخل ي عن الشر  واملعاصي
                                                           

 .15: 42، الشورى القرآن٧2 
 .43٦ ص ،٨ ج د.ت،، جمموعة من العلماء ٧3 
 .1٩: ٧3، املزمل القرآن٧4 
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فة ولني الكالم مع اإلكراه والقهر يف جمال الدعوة، وضرورة املالط
ََّّإِن ا املدعو ين. وقوله تعاىل: َُّٰه يۡن  د  بِيل َّه  ُفوًراَّٱلس  َّك  ا َِّإَوم  اكِٗرا َّش  ا  ٧٦.إِم 

. قال  فهذه اآلية دليل على أن  اإلنسان ليس جمرباً على فعله، بل هو خمري 
، وَنْصبا اإلدريسي يف تفسري اآلية:  األدل ةا بي َّنَّا له الطريق ، إبنزالا اآلايتا

ُفوًرا ،العقلي ةا والسَّمعي ةا  َّك  ا َِّإَوم  اكِٗرا َّش  ا َّٰهَُّ : حال من مفعولإِم  يۡن  د  ، ه 
غية، يف حاليت على سلو  الطريق املوصل إىل الب اه وأقدرانه: مكنأي

الشكر والكفر، أي: إن شكر أو كفر فقد هديناه السبيل يف احلالني، 
 وقوله تعاىل:  ٧٧.ره عليهفسه، وإن كفر رجع وابل كففإن شكر نفع ن

ۡيِطرٍَّ ل ۡيِهمَّبُِمص  َّع   و بكر اجلزائري يف تفسري اآلية:قال الشيخ أب ٧٨.ل ۡست 
وقوله  ٧٩.ط جتربهم على اإلميان واالستقامةأي: لست عليهم مبتسل

َّدِينَِّ  تعاىل: ِِل  َّو  َّدِينُُكۡم هذه اآلية فيها براءة من املشركني  ٨٠.ل ُكۡم
َّ ٨1.م شرككم ويل توحيديأي: لكفي يف تفسريها: كهم. قال النسوشر 
 

                                                           

 .3: ٧٦، اإلنسان القرآن٧٦ 
 .2٩5 ص ،٨ اإلدريسي، ج٧٧ 
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 ن:لشريعة اإلسالمية حلق التديمتها االضماانت اليت قد
 

َّٓ عاملي ة اإلسالم ومشولي ته. وكونه رمحة للعاملني. قال تعاىل: .1 ا َّو م 
َّٰل ِمي َّ َّر َۡح ٗةَّللِۡلع  َّإِل  َّٰك  ۡلن  رۡس 

 
٨2َّ.أ

 ال إكراه يف الدين. .2
َُّٰهََّّإِن ا العقل التمييزي. .3 يۡن  د  بِيل َّه  ُفوًراَّٱلس  اَّك  اكِٗراَِّإَوم  اَّش  ٨3َّ.إِم 
ۡرُضَّ تقرير حر ي ة الت  ن قل واهلجرة. قال تعاىل: .4

 
َّأ َّت ُكۡن ل ۡم

 
َّأ ْ ق الُٓوا

َِّ ا ََّّٱّلل  اِجُرواَّْفِيه  ُته  ٗةَّف  َِّٰسع   ٨4.و 
 

 محق التعل
من احلقوق املكتسبة، دعا اإلسالم إليه بنصوص كثرية من  التعلم حق

َّ الكتاب والسنة. فمن الكتاب، قول هللا تعاىل:
ۡ
أ ََِّّٱۡقر  ََّّٱۡسمَِّب بلِك  ِير  َّٱَّل 

َّ ل ق  َّ  ١خ  ل ق  َّٰن َّخ  نس  ل ٍقََّّٱۡۡلِ َّ  ٢مِۡنَّع 
ۡ
أ ََّّٱۡقر  بُّك  ر  ۡكر مَُّو 

 
ِي  ٣َّٱۡۡل َّٱَّل 

َِّ َّب م 
ل  ل مَِّع  ل م َّ ٤َّٱلۡق  َّٰن ََّّع  نس  ۡعل ۡمََّّٱۡۡلِ اَّل ۡمَّي  فهذه هي اآلية األوىل  ٥.٨5م 

نزوال يف القرآن الكرمي وهي أتمر ابلقراءة والبحث عن احلقائق اإلمياني ة 
ا تشمل كل أنواع القراءة، ذلك أن العلوم كلها يف ابلعلم. والقراءة هن

                                                           

 .1٠٧: 21، األنبياء القرآن٨2 
 .3: ٧٦، اإلنسان القرآن٨3 
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ف ابخلالق سبحانه وتعاىل إذا أرعيناها مسعنا، وفهمناها الفهم ذاهتا تعر 
ما قال بديع الزمان سعيد النورسي لفريق من طالب الثانوية الصحيح.ك

سينا ال فنا خبالقنا، فإن مدر حني جاءوه قائلني: عر   ٨٦يف قسطموين
رؤوهنا كل علم من العلوم اليت تق  إنكرون هللا لنا. وهذا نص جوابه : يذ 

ف ابخلالق الكرمي بلغته اخلاصة. فاصغوا إىل يبحث عن هللا دوما، ويعر 
إىل أن  فاآلية تشريوقال د. سعيد بويزري:  ٨٧.وم دون املدرسنيالعلتلك 

أن يكون يف حضانة اإلميان ابهلل، وهبذا يكون  العلم يف اإلسالم ال بد
ووردت آايت  ٨٨.ول هدم، يكون للتعمري ال للتدمريالعلم أداة خري ال مع

ِهد َّ د العلم وترفع درجة العلماء، منها: قوله تعاىل:متج ََُّّش  ن هََُّّٱّلل 
 
ََّّۥأ َّٰه  َّٓإِل  ل 

َّو َّ َُّهو  ةَُّإِل  َٰٓئِك  ل  ََّّٱلۡم  ْ ْولُوا
ُ
أ ََِّّٱۡلعِلۡمَِّو  َّب َۢا ََّّٱۡلقِۡسِط َّق آئِم  َُّهو  َّإِل  َّٰه  َّإِل  ٓ َّٱۡلع زِيزَُّل 

العلم وشرف يف هذه اآلية دليل على فضل قال القرطيب:  ٨٩.ٱۡۡل ِكيمَُّ
 ابمسه ه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرهنم هللاالعلماء وفضلهم ؛ فإن

صلى هللا  هماء. وقال يف شرف العلم لنبيواسم مالئكته كما قرن اسم العل

                                                           

 .1٩3٦إليها األستاذ النورسي سنة  مدينة تقع مشايل تركيا، نفي٨٦ 
من كليات  :رشد الشباب للنجاة يف يوم احلسابم، سعيد النورس٨٧ 

، إستنبول، شركة سزول للنشر ،الصاحليحتقيق إحسان قاسم ، رسائل النور
 .٧٦ ص ،2٠٠3

من موقعه اإللككروين:  ،حقوق اإلنسان يف اإلسالمبويزري، ٨٨ 
.http://www.bouizeri.net/arab/ 

 .1٨: 3، آل عمران القرآن٨٩ 
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َِّعۡلٗما :معليه وسل َّزِۡدِّن ِ َّر بل العلم  فلو كان شيء أشرف من ٩٠.و قُل
منه كما أمر أن أن يسأله املزيد  مألمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسل

َّ وقوله تعاىل: ٩1.يستزيده من العلم َۡش  ََّي  ا َِّعي ادِهََِّّٱّلل  َّإِن م  مِۡن
ْهَّ ُؤا َٰٓ  :يقول احلق  جل  جاللهذه اآلية: قال اإلدريسي يف تفسري ه ٩2.ٱۡلُعل م 

َّ َۡش  ََّي  ا َّ : خيافهأي، ٱّلل  َّإِن م  ِ َِّعي ادِه ْهَِّمۡن ُؤا َٰٓ م هم الذين ، ٱۡلُعل م  ألهن 
يتفك رون يف عجائب مصنوعاته، ودالئل قدرته، فيعرفون عظمته 

ن عصاه من العذاب هللا مل له، ويتفكرون فيما أعدكربايءه، وجالله ومجاو 
ن خافه وأطاعه من الثواب، وحسن 

َ
ومناقشة احلساب، وفيما أعد  مل

املآب، فيزدادون خشية، ورهبة، وحمبة، ورغبة يف طاعته، وموجب 
َّي ۡست وِيَّ وقوله تعاىل: ٩3.ن عداهم من اجله الضوانه، دون مر  ۡل َّه  قُۡل

ِين َّ َّو ََّّٱَّل  ۡعل ُمون  ِين َّي  ََّّٱَّل  ْ ْولُوا
ُ
َّأ ُر ك  ت ذ  َّي  ا َّإِن م  ه ۡعل ُمون  َّي  َّٰبَِّل  لۡب 

 
هذه  ٩4.ٱۡۡل

. قال البيضاوي يف تفسري اآلية: اآلية فيه مدح للعلماء العاملني بعلمهم
ة العلمية بعد نفيه ابعتبار القوة العملي ةي الستواء الفريقني ابعتبار القو نف

ل على سبيل التشبيه، زيد فضل العلم. وقيل: تقرير لبنو ملعلى وجه أبلغ 
 أي: كما ال يستوي العاملون واجلاهلون ال يستوي القانتون والعاصون

                                                           

 .114: 2٠، طه القرآن٩٠ 
 .41 ص ،4 ج، 2٠٠3ه/1423القرطيب، ٩1 
 .2٨: 35، فاطر القرآن٩2 
 .1٨٦ ص ،٦ اإلدريسي، ج٩3 
 .٩: 3٩، الزمر القرآن٩4 
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َّ ْ ْولُوا
ُ
َّأ ُر ك  ت ذ  َّي  ا َّٰبَِّإِن م  ۡلب 

 
ي ۡرف ِعَّ وقوله تعاىل: ٩5.أبمثال هذه البياانت ٱۡۡل

َُّ ِين ََّّٱّلل  ُنواَِّْمنُكۡمَّو ََّّٱَّل  ِين َّء ام  وتُواََّّْٱَّل 
ُ
َّو ََّّٱۡلعِۡلم َّأ َّٰٖت  ج  َُّد ر  َّ ٱّلل  لُون  اَّت ۡعم  بِم 

يرِيَّٞ أي: ويرفع الذين و بكر اجلزائري يف تفسري اآلية: الشيخ أب قال ٩٦.خ 
اإلميان والعلم  عالية؛ جلمعهم بني العلم منكم أيها املؤمنون درجاتأوتوا 

أن  موسل ى هللا عليهمل يطلب هللا عز وجل من نبيه صلو  ٩٧.والعمل
َّ يطلب الزايدة يف شيء إال يف العلم. وذلك يف قوله تعاىل: ِ َّر بل و قُل

٩٨َّ.زِۡدِّنَِّعۡلٗما
أما األحاديث الواردة يف طلب العلم فهي كثرية نذكر منها:   

ُ  ة والسالم:قوله عليه الصال َمْن َسَلَك َطرايًقا َيْطُلُب فايها عاْلًما َسَلَك اّللَّ
ْن طُُرقا  اجْلَنَّةا َوإانَّ اْلَمالَئاَكَة َلَتَضُع َأْجناَحتَ َها راًضا لاطَالابا اْلعاْلما باها َطرايًقا ما

َوإانَّ اْلَعاملاَ لََيْستَ ْغفاُر َلُه َمْن يفا السََّمَواتا َوَمْن يفا اأَلْرضا َواحلْايَتاُن يفا 
َلَة اْلَبْدرا َعَلى َجْوفا اْلَماءا َوإانَّ َفْضَل اْلَعاملاا َعَلى اْلَعابادا َكَفْضلا اْلَقمَ  را لَي ْ

َسائارا اْلَكَواكابا َوإانَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة األَنْباَياءا َوإانَّ األَنْباَياَء ملَْ يُ َور اثُوا دايَنارًا َوالَ 

                                                           

. تد. ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسري البيضاويالبيضاوي، ٩5 
 . ٦٠ ص م، د.ن،د.

 .11: 5٨، اجملادلة القرآن٩٦ 
 .2٩3 ص ،5 ، جبكر اجلزائري أبو٩٧ 
 .114: 2٠، طه القرآن٩٨ 
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جاء يف شرح هذا  ٩٩داْرمَهًا َورَّثُوا اْلعاْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ حباَظٍ  َوافار.
، ليتناول أنواع العلوم الديني ة، ويندرج فيه القليل نُك اَر العلمُ احلديث: 

حتها لطالب العلم: جماز عن االنقياد له والكثري. ووضع املالئكة أجن
ََّّو ٱۡخفِۡضَّ واالنعطاف عليه، كقوله تعاىل: ن اح  َّج  ا َِّل ُهم  لل ََّّٱَّلُّ ِمن 

، أو عن تسهيل مسلكه واإلسراع به إىل متوج هه ومقصوده. 1٠٠ٱلر َۡح ةَِّ
ا يستغفر له أهل السماوات؛ ألهنم عرفوا بتعريفه، وعظ موا بقوله،  وإمن 
وأهل األرض ألن  بقاءهم وصالحهم مربوط برأيه وفتواه، والعبادة كمال 
ونور يالزم ذات العابد وال يتخطاه، فشابه نور الكواكب، والعلم كمال 

لعامل يف نفسه شرفا وفضال، ويتعدى منه إىل غريه فيستضيء يوجب ل
ه اته، بل نور يتلقه كمال ليس للعامل من ذابنوره ويكمل بواسطته، لكن
1٠1.م ولذلك شب هه ابلقمرمن النيب صلى هللا عليه وسل

 

                                                           

 ،ابب احلث على طلب العلم ،كتاب العلم ،هسنن يفأبو داود أخرجه ٩٩ 
ابب فضل طلب  ،كتاب العلم،  هسنن يف الكرمذي أخرجه ؛3٦41حديث رقم 

 . وصححه الشيخ األلباين.2٦4٦حديث رقم  ،العلم
 .24: 1٧، اإلسراء القرآن1٠٠ 
نة خمتصة حتقيق جل ،ة األبرار شرح مصابيح السّنةحتفالبيضاوي، 1٠1 

، الكويت ،ة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزار  ،1ج  ،إبشراف نور الدين طالب
 .153-152 ص ،2٠12ه/1433
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رًا يُ َفق اْهُه يفا لسالم: وقوله عليه الصالة وا  َمْن يُرادا هللا باها َخي ْ
1٠3.ره يف كالم هللا تعاىل ورسولهبصمه وييفه أي: 1٠2.الد اينا 

 

نَساُن انْ َقَطَع َعَمُلُه إاالَّ وقوله صل ى هللا عليه وسل م:   إاَذا َماَت اإْلا
ْن َصَدَقٍة َجارايٍَة َوعاْلٍم يُنتَ َفُع باها َوَوَلٍد َصالاٍح َيْدُعو َلُه. قال  1٠4ماْن َثاَلثٍَة ما

مع ى احلديث: أن  عمل املي ت  اءقال العلمالن ووي يف شرح هذا احلديث: 
ينقطع مبوته وينقطع جتد د الث واب له إال يف هذه األشياء الثالثة لكونه  

فه من تعليم أو ولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلال كان سببها فإن
 1٠5.لصدقة اجلارية وهي الوقفتصنيف وكذلك ا

 
 

                                                           

يرد هللا به خري  ابب من ،كتاب العلم  ،هصحيح يف البخاري أخرجه1٠2 
ابب  ،كتاب الزكاة  ،هصحيح يفمسلم  أخرجه ؛٧1حديث رقم  ،يفقهه يف الدين

 ،كتاب اإلمارة،  هصحيح يفمسلم  أخرجه ؛1٠٠حديث رقم  ،ي عن املسألةالنه
 ،رين على احلق ال يضرهم من خالفهمابب قوله: ال تزال طائفة من أميت ظاه

 .1٧5حديث رقم 
مكتبة اإلمام ، 2 ط ،1، ج التيسري بشرح اجلامع الصغرياملناوي، 1٠3 

 .1٠٨٧ ، ص1٩٨٨ه/14٠٨ ،الرايض، الشافعي
ابب فضل الصدقة عن  ،كتاب الوصااي  ،هسنن يف النسائي أخرجه1٠4 

 .3٦51حديث رقم  ،امليت
، 2 ط ،11، ج املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، 1٠5 

 .٨5 ص ه،13٩2، بريوت، دار إحياء الكراث العريب
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 م:متها الشريعة اإلسالمية حلق التعلالضماانت اليت قد
 

 األمر اإلهلي ابلقراءة. .1
 ر.األمر ابلنظر والتفكر والتدب .2
تقرير فضل العامل على اجلاهل، وذلك سواء يف خشية هللا تعاىل  .3

 أو يف األمور الدنيوية.
 م طريق إىل اجلنة.التعل .4
 العلم مما ال ينقطع ثوابه بعد املوت. إن .5
 طلب العلم من التكاليف الشرعية. إن .٦

 
 حّق االبتكار واإلنتاج  

بيان مكانة العقل، واألمر من خالل الن صوص الشرعي ة اليت وردت يف 
ر والتأمل. يظهر لنا أن االبتكار واإلنتاج حق مكتسب ابلتفكر والتدب

يستوي فيه كل  الن اس. وال يتفاوتون إال بقدر توظيف العقل والفكر يف 
االبتكار واإلنتاج. والعقل هو مناط التكليف وعليه مدار األحكام 

. وقد عنون بذلك شيخ ة، األصل فيه عدم التعارض مع النصشرعي  ال
. وذكر اإلمام الغزايل اإلسالم كتااب له مساه: درء تعارض العقل والنقل

العقل  إنقار أحدمها إىل اآلخر: حتت عنوان: تظاهر العقل والشرع وافت
لن يهتدي إال ابلشرع، والشرع ال يتبني إال ابلعقل، فالعقل كاألساس 
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ولن يثبت بناء ما مل شرع كالبنيان، ولن يغين أساس ما مل يكن بناء، وال
ر قول هللا ومن اآلايت اليت حتث على التفكر والتدب1٠٦.يكن أساس

ََّّإِن َّ تعاىل: ۡلِق َّٰتَِِِّفَّخ  َّٰو  م  ۡرِضَّو ََّّٱلس 
 
َِّٰفَّو ََّّٱۡۡل ۡلََِّّٱۡختِل  ارَِّو ََّّٱِل  َّٱۡلُفلۡكَِّو ََّّٱنل ه 

ۡرِيَِِّفََّّٱل َِّتَّ
ُعََّّٱۡۡل ۡحرََِّت  اَّي نف  َّبِم  ََّّٱنل اس  ل  نز 

 
آَّأ َُّو م  ََّّٱّلل  آءَِِّمن  م  آءََّّٖٱلس  ِمنَّم 

َّ َّبِهِ ۡحي ا
 
َّف أ ۡرض 

 
َِّمنَّٱۡۡل ا َّفِيه  ب ث  اَّو  ۡوتِه  َّم  ت ُۡصِيِفَّ ع ۡعد  َّو  ٓاب ةٖ َّد  ِ

َّٰحَُِّكل ِي  َّٱلرل
ابَِّو َّ ح  رََِّّٱلس  ذ  ََّّٱلُۡمس  آءَِّع ۡي  م  ۡرِضَّو ََّّٱلس 

 
ۡومَّٖي عََّّۡٱۡۡل َّٰٖتَّللِق  حمل  1٠٧.قِلُون َّٓأَلي 

على  هذه األشياء املذكورة فيها آايت ودالئل االستدالل يف اآلية: أن
ال الطربي يف تفسري رها واستعمل عقله فيها. قوحدانية هللا تعاىل ملن تدب

حدثين املث ى  قال، حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل، هذه اآلايت: 
 معلى النيب صلى هللا عليه وسل عن عطاء، قال: نزلعن ابن أيب جنيح، 

َُّٰهُكمَّۡ ابملدينة: ََِّّإَول  َُّهو  َّإِل  َّٰه  َّإِل  ٓ َِّٰحٞد َّل  َّو  َّٰهٞ َّٰنَُّإِل  فقال   1٠٨.ٱلر ِحيمََُّّٱلر ۡحم 
َّإِن َّ ة: كيف َيسُع الن اَس إله واحد؟ فأنزل هللا تعاىل ذكره:كفار قريش مبك

َّ ۡلِق َّخ  َّٰتَِِِّف َّٰو  م  ۡرِضَّو ََّّٱلس 
 
َِّٰفَّو ََّّٱۡۡل ۡلََِّّٱۡختِل  ارَِّو ََّّٱِل  َّٰٖتَّ ، إىل قوله:ٱنل ه  ٓأَلي 

ۡعقِلُون َّ َّي  ۡومٖ ، وأنه إله كل شيء، وخالق  ، فبهذا تعلمون أنه إله واحدللِق 
بل نزلت هذه اآلية على النيب صلى هللا عليه كل شيء. وقال آخرون: 

آية،  مهل الشر  سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلأ من أجل أن موسل
                                                           

دار اآلفاق  ،5 ط ،معارج القدس يف مدارج معرفة النفسالغزايل، 1٠٦ 
 .5٨-5٧ ص ،1٩٨٦ ،بريوت، اجلديدة

 .1٦4: 2، البقرة القرآن1٠٧ 
 .1٦3: 2، البقرة القرآن1٠٨ 
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واألرض لق السموات ه اآلية، يعلمهم فيها أن هلم يف خهللا هذ فأنزل
ه ال شريك له يف وسائر ما ذكر مع ذلك، آية بينة على وحدانية هللا، وأن

فاستعمال العقل يف  1٠٩.ر ذلك بفهم صحيحملن عقل وتدب ملكه،
إنسان. ومنه قوله  واالعتبار واالبتكار واإلنتاج حق مشروع لكلر التدب

ُُنِيِهمَّۡ تعاىل: ََّّس  َِِّف َّٰتِن ا ن ُهََّّٱٓأۡلف اقَِّء اي 
 
َّأ َّل ُهۡم َّي ت ي ي   َّٰ َّت  َّح  نُفِسهِۡم

 
َّأ ِِفٓ و 

هَّ سنريهم  أيقال القرطيب يف تفسري هذه اآلية ما خالصته:  11٠.ٱۡۡل قُّ
ْم عالمات وحداني تنا وقدرتنا يف خراب منازل األمم اخلالية، َويفا أَن ْ  ها ُفسا

َّ أيضا وقال عطاء وابن زيد ابلبالاي واألمراض. يعين: أقطار  ٱٓأۡلف اقَِِِّف
السموات واألرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرايح 
واألمطار والرعد والربق والصواعق والنبات واألشجار واجلبال والبحار 

نُفِسِهمَّۡ وغريها.
 
َّأ ِِفٓ من لطيف الصنعة وبديع احلكمة حىت سبيل  و 

أيكل من مكان واحد ويتمي ز ذلك الغائط والبول؛ فإن  الرجل يشرب و
من مكانني، وبديع صنعة هللا وحكمته يف عينيه اللتني مها قطرة ماء ينظر 

ق سمائة عام، ويف أذنيه اللتني يفر هبما من السماء إىل األرض مسرية مخ
حكمة هللا فيه. وقيل:  هبما بني األصوات املختلفة. وغري ذلك من بديع

َّي ت ي ي  َّ غري ذلك َّٰ َّت  ََّّح  ن ُه
 
َّأ هَّل ُهۡم حيمل إما على القرآن الكرمي، أو  ٱۡۡل قُّ

                                                           

 .2٦٨ ص ،3 ج ،2٠٠٠ه/142٠الطربي، 1٠٩ 
 .53: 41، فصفالت القرآن11٠ 
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 ى هللايفعل من ذلك هو احلق، أو حممد صلاإلسالم، أو ما يريهم هللا و 
 111.عليه وسلم هو الرسول احلق

 ة حلق االبتكار واإلنتاج:الضماانت اليت قدمتها الشريعة اإلسالمي
 ر واالعتبار.فكر والتدباألمر ابلت .1
 العقل وصيانته.األمر حبفظ  .2
 التكامل بني العقل والنقل. .3
 ة على العقل.تعليق التكاليف الشرعي .4
ا يف قوله عليه ة اإلنسان. كمالنهي عن االعتداء على ملكي .5

اَل حيَالُّ َماُل اْمراٍئ ُمْسلاٍم إاالَّ باطايبا نَ ْفٍس الصالة والسالم: 
ْنُه. َّ قال تعاىل:و  112ما َّإِن   ْ ۡعت ُدٓوا َّت  ل  ََّّٱّلل  َّو  َُُّيِبُّ ل 

 113.ٱلُۡمۡعت ِدين َّ
ا يف قوله عليه احلث على بذل اجلهد يف الكسب واإلنتاج. كم .٦

َتًة َفهاَي َلُه.الصالة والسالم:  أَلَْن وقوله:  114َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمي ْ
ُْزَمةا احلََْطبا َعَلى َظْهراها فَ َيبايَعَها  َ حبا َلُه فَ َيْأِتا أَيُْخَذ َأَحدُُكْم َحب ْ

                                                           

 .3٧5-3٧4 ص ،15 القرطيب، ج111 
ابب من غصب  ،كتاب الغصب،  سنن الكربى يفالبيهقي أخرجه 112 

 .11545، حديث رقم لوحا فأدخله يف سفينة أو ب ى عليه جدارا
 .1٩٠: 2، البقرة القرآن113 
ابب من أحيا أرضا  ،املزارعةكتاب ،  هصحيح يف اريالبخ أخرجه114 

 .مواات
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ْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس أَْعَطْوُه أَْو  ٌر َلُه ما َا َوْجَهُه َخي ْ فَ َيُكفَّ هللُا هبا
 115َمنَ ُعوُه.

ا يف قوله عليه اليد املنتجة على اليد املستهلكة. كمتفضيل  .٧
ٌر ماَن اْلَيدا السُّْفَلى.الصالة والسالم:   11٦اْلَيُد اْلُعْلَيا َخي ْ

 
  

                                                           

ب االستعفاف عن اب ،كتاب الزكاة  ،هصحيح يفالبخاري  أخرجه115 
 .14٧1، حديث رقم املسألة

، ابب ال صدقة إال عن ظهر غ ى ،كتاب الزكاة  ،هصحيح يفالبخاري  أخرجه11٦
ابب االستعفاف  ،كتاب الزكاة  ،هصحيح يفالبخاري  أخرجه ؛142٧حديث رقم 
ابب  ،كتاب الزكاة،  هصحيح يفمسلم  أخرجه؛ 14٧1، حديث رقم عن املسألة

املنفقة، وأن  السفلى  بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي
 .٩4حديث رقم  ،هي اآلخذة
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 والطفل(ضماانت حقوق الضعيفني )املرأة 
بشر، بل اختذت أداة لقد جاء اإلسالم يف وقت مل يكن للمرأة احكرام ك

يتوارثها الرجال كما يتوارثون سائر األموال، ومل يكن هلا نصيب  للمتعة
ا من املرياث. قال تعاىل: ه  يُّ

 
أ َٰٓ ِين ََّّي  َّت رِثُواََّّْٱَّل  ن

 
َّأ َّل ُكۡم ِلُّ َُّي  َّل  ْ ُنوا ء ام 

آء َّ ََّّٱلنلِس  ل  ۡرٗها َّو  َّك  تِي 
ۡ
نَّي أ

 
َّٓأ َّإِل  ات ۡيُتُموُهن  آَّء  ُيواَّْبِي ۡعِضَّم  َِِّل ۡذه  ت ۡعُضلُوُهن 

ي يلِن ةٖ َّ َّمُّ ةٖ َِّٰحش  كان أهل يثرب إذا مات جاء يف تفسري هذه اآلية:   11٧.بِف 
 الرجل منهم يف اجلاهلية، ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حىت

هتامة يسيء الرجل صحبة امرأته جها من أراد، فكان أهل يتزوجها أو يزو 
حىت يطل قها، ويشكرط عليها أال تنكح من أراد حىت تفتدي منه ببعض 

ويف وقت كانت حقوق  11٨.طاها، فنهى هللا املؤمنني عن ذلكما أع
الطفل معدومة وال سيما إذا كان أنثى. فجاء اإلسالم وأعاد للمرأة 

الد خشية إنسانيتها وكرامتها وأثبت هلا حقوقها كاملة. وحر م قتل األو 
ر من أكل أموال اليتامى ظلما. قال تعاىل يف الفقر أو العار. كما حذ

ِإَوذ اَّ  أحدهم ابلبنت:وصف تصر ف العرب يف اجلاهلي ة وحاهلم إذا بش ر 
َِّ َّب ُدُهم ح 

 
َّأ  ِ ََّّٰبُۡشل نَث 

ُ
َّو ۡجُههََُّّٱۡۡل ل  ََّّۥظ  ِظيٞم َّك  َّو ُهو  ا ىََّّٰ ٥٨ُمۡسو دلٗ َّٰر  ت و  ََّّي  مِن 

ۡومَِّ َّبِهََِّّٱۡلق   ِ اَّبُۡشل َِّمنَُّسوٓءَِّم  ُيۡمِسُكهََُّّۦٓ 
 
هََُّّۥأ ۡمَّي ُدسُّ

 
َُّهوٍنَّأ َّٰ ََّّٱلۡتُّ اِب َِِّفََّّۥلَع   ل 

 
أ

َّ ُۡكُمون  اَُّي  َّم  آء  ، ونسبوا شركون الذين زعموا أن  هلل ولداأي: امل ٥٩.11٩س 
                                                           

 .1٩: 4، النساء القرآن11٧ 
 .٧٧ ص ، د.م، د.ن، د.ت،2 ج، أحكام القرآن ،الكيا اهلراسي11٨ 
 .5٩-5٨: 1٦، النحل القرآن11٩ 
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كان أحدهم إذا   ا كبرياو اىل هللا عما يقولون علتع إليه اإلانث من األوالد
ر ابألنثى من األوالد أظهر احلزن والكآبة وامتبن غيظا على امرأته اليت بش

ريوه هبذا املولود أجنبت له األنثى، وأصبح خيتفي عن أنظار حىت ال يع
ا. نفسه وينظر أميسكه على هوان وذل، أم يدفنه حي ثفيحداألنثى، 

كما بني ذلك   12٠على ما كانوا يفعلون ابلبنات وهو دفن البنت حي ة.
ةََُِّّإَوذ ا يف قوله تعاىل: وُۡءۥد  َّذ ۢنٖبَّقُتِل ۡتَّ  ٨ُسئِل ۡتََّّٱلۡم  يلِ

 
قال  ٩.121بِأ

ملا  ة، مس يت بذلك: املقتولة، وهي اجلارية تدفن حياملوؤودةالقرطيب: 
يطرح عليها من الكراب فيؤودها أي: يثقلها حىت متوت. وسؤال املوؤودة 

وقال تعاىل يف بيان  122.لقاتلها؛ ألهنا قتلت بغري ذنبسؤال توبيخ 
ََّّق دَّۡ خسراهنم يف الدنيا واالخرة بسبب قتل أوالدهم بغري حق: ِِس  خ 

ِين َّ رۡيَِِّعۡلمََّّٖٱَّل  َۢاَّبِغ  ه  ف  ُهۡمَّس  َّٰد 
ۡول 
 
ت لُٓواَّْأ قال اإلدريسي يف تفسري هذه  123.ق 

رۡيَِّ اآلية: أي: العرب الذين كانوا يقتلون بناهتم خمافة السيب أو الفقر، بِغ 
يرزقهم،  هللا رازق أوالدهم كما وال دليل؛ خلفة عقلهم وجهلهم أبن ِعۡلمَّٖ

جاء املنع الصريح من قتل األوالد يف قوله  مث 124.وليسوا هم الرازقني هلم
َّ تعاىل: ل  ََّّو  َّإِن  َِّإَوي اُكۡم  َّن ۡرزُُقُهۡم ُۡن ََّّن  َّٰٖق  َّإِۡمل  ۡشي ة  َّخ  ُكۡم َّٰد  ۡول 

 
َّأ ْ ۡقُتلُٓوا ت 

                                                           

 .124 ص ،1٧ ج، حممد األمني الشنقيطي12٠ 
 .٩-٨: ٨1، التكوير القرآن121 
 .233-232 ص ،1٩ القرطيب، ج122 
 .14٠: ٦، األنعام القرآن123 
 .43٩ ص ،2 اإلدريسي، ج124 
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ۡتل َّ َِّخۡطَّق  ن  ََّك  يرِٗياُهۡم َّك   راسي يف تفسري هذه اآلية:قال الكيا اهل 125.ا
ن ذكر السبب اخلارج عليه، فإنه كان من العرب من وهو كالم يتضم

إىل اإلنفاق عليهن، ويتوفر ما يريد  ر، لئال حيتاجيقتل بناته خشية الفق
على نفسه وعلى بيته، فكان ذلك شائعا فيهم وهي  إنفاقه عليهن

ةَُّ وُۡءۥد  ن بناهتم ة، وكانوا يدفنو املدفونة حي، واملوؤودة هي ُسئِل ۡتََّّٱلۡم 
م ما أعظ م: سئل النيب صلى هللا عليه وسلأحياء. قال ابن مسعود

وهو خلقك، وأن تقتل ولد  خيفة أن ا الذنوب؟ فقال: أن جتعل هلل ند
ِين ََّّإِن َّ وقال: 12٦أيكل معك، وأن تزين حبليلة جار . ََّّٱَّل  َّٰل  ۡمو 

 
َّأ ُكلُون 

ۡ
ي أ

ََّّٰ َّٰم  عِرٗياَّٱِۡل ت  َّس  ي ۡصل ۡون  َِِّفَُّعُطونِِهۡمَّن اٗرا َّو س  ُكلُون 
ۡ
اَّي أ قال  12٧.ُظۡلًماَّإِن م 

معكرضة تفيد  مجلةر بن عاشور يف تفسري هذه اآلية: الشيخ حممد الطاه
ل ته مناسبة التعر ض لقسمة أموار التحذير من أكل مال اليتيم، جر تكري

وج الرجال يف الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تز  األموات؛ ألن
ة عناية مدة أعمارهم، فقلما خيلو ميت عن ورثة صغار، وهو مؤذن بشد

: حال ُظۡلًما وله:الشارع هبذا الغرض، فلذلك عاد إليه هبذه املناسبة. وق
ُكلُون َّ من

ۡ
َّ دة ليخرج األكل املأذون فيه مبثل قوله:، مقيي أ ن  ََّك  ن و م 

                                                           

 .31: 1٧، اإلسراء القرآن125 
أبواب تفسري القرآن، ابب ومن سورة  ،هسنن يفالكرمذي أخرجه 12٦ 

 وصح حه الشيخ األلباين. .31٨3الفرقان، حديث رقم 
 .1٠: 4، النساء القرآن12٧ 
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ََِّّاف قِريَّٗ َّب ُكۡل
ۡ
ۡعُروِف َّف ۡلي أ اَّ من قوله: ن اٗرا َّ مث جيوز أن يكون 12٨.ٱلۡم  إِن م 

َّن اٗرا َّ َُّعُطونِِهۡم َِِّف ُكلُون 
ۡ
هن م، كما هو الغالب يف مرادا هبا انر ج ي أ

د أكلوا ما يفضي هبم فاملع ى: أهنم حني أيكلون أموال اليتامى ق القرآن.
م. وجيوز أن يكون اسم الن ار مستعارا لبنمل، مبعن: أسباب إىل انر جهن

األمل، فيكون هتديدا بعذاب دنيوي، أو مستعارا للتلف؛ ألن  شأن الن ار 
أن تلتهم ما تصيبه، واملع ى: إمنا أيخذون أمواال هي سبب يف مصائب 

. تدنو من أحد فتؤمله وتتلف متاعه تعكريهم يف ذواهتم وأمواهلم كالن ار إذا
12٩ 

اإلسالم حبكمه دين الرمحة والشفقة، قد وقف إىل جانب  إن
الضعفاء حلفظ حقوقهم ومحايتهم من اعتداءات األقوايء. سواء كان 
ضعف الضعيف فطراي كاملرأة والطفل. أو حكميا كالرقيق. وقد وردت 
نصوص من الكتاب والسنة يف بيان ضعف املرأة وحاجتها إىل العناية. 

و َّ ىل:من هذه الن صوص قوله تعا
 
ُؤاَِِّْفََّّأ نَّيُن ش  َِِّفََّّٱۡۡلِۡلي ةَِّم  امَِّو ُهو  َّٱۡۡلِص 

َُّميِيَّٖ رۡيُ أي: و اجلزائري يف تفسري هذه اآلية: قال الشيخ أب 13٠.غ 
َِِّفَّ يف الزينة، علون له جزءا هو البنت اليت ترىأجيكرئون على هللا وجي و ُهو 

امَِّ َُّميِيََّّٖٱۡۡلِص  رۡيُ وقوله  131.ابألنوثةة لضعفه غري مظهر للحج أي:، غ 
                                                           

 .٦: 4، النساء القرآن12٨ 
 .254 ص ،4 ابن عاشور، ج12٩ 
 .1٨: 43، الزخرف القرآن13٠ 
 .٦32 ص ،4 ، جبكر اجلزائري أبو131 
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َلٍع َلْن َتْسَتقايَم َلَك َعَلى والسالم: عليه الصالة  إانَّ اْلَمْرأََة ُخلاَقْت ماْن ضا
َا عاَوٌج َوإاْن َذَهْبَت تُقايُمَها   َا َوهبا َا اْسَتْمتَ ْعَت هبا َطرايَقٍة فَإانا اْسَتْمتَ ْعَت هبا

ويف شرح هذا احلديث: قال الن ووي يف  132َكَسْرتَ َها وََكْسُرَها َطالَقُ َها.
ن إليهن والصرب على عوج ساء واإلحساهذا احلديث مالطفة الن

ال  هحتمال ضعف عقوهلن وكراهة طالقهن بال سبب، وأنوا أخالقهن
م يف خطبته وقال صلى هللا عليه وسل 133.يطمع ابستقامتها، وهللا أعلم

رًا، فَ اع: حج ة الوداملشهورة يف  لن اَساءا َخي ْ َا ُهنَّ َعَواٌن اْستَ ْوُصوا ابا إامنَّ
َشٍة ُمبَ ي اَنٍة،  َر َذلاَك إاالَّ َأْن أَيْتانَي باَفاحا ًئا َغي ْ ُهنَّ َشي ْ ن ْ عاْندَُكْم، لَْيَس مَتْلاُكوَن ما
َر ُمبَ ر اٍح، فَإاْن  ، َواْضرابُوُهنَّ َضْراًب َغي ْ عا فَإاْن فَ َعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ يفا اْلَمَضاجا

ُغوا َعَلْيهانَّ َسباياًل، أال إانَّ َلُكْم َعَلى ناَسائاُكْم َحقًّا، أَطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ 
َولاناَسائاُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا، َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ناَسائاُكْم، َفاَل يُوطاْئَن فُ ُرَشُكْم 

َعَلْيُكْم َأْن  َمْن َتْكَرُهوَن، َواَل أَيَْذنَّ يفا بُ ُيوتاُكْم لاَمْن َتْكَرُهوَن، َأاَل َوَحقُُّهنَّ 
ُنوا إالَْيهانَّ يفا كاْسَوهتاانَّ، َوَطَعاماهانَّ. ا: فمع ى استوصوا ابلنساء خري  134حُتْسا

                                                           

 ،ابب الوصية ابلنساء ،كتاب الرضاع،  هصحيح يفمسلم أخرجه 132 
 .5٩حديث رقم 

 .5٧ ص ،1٠ ج ،ه 13٩2النووي، 133 
 ط ،٨، ج حتقيق حسن عبد املنعم شليب ،السنن الكربى النسائي،134 

 يفالكرمذي  أخرجه ؛2٦4 ص، 2٠٠1ه/1421، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1
. 11٦3حديث رقم  ،حق املرأة على زوجها ما جاء يف ابب ،كتاب الرضاع،  هسنن

 وقال الكرمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه األلباين.
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 135.هبن، أي: اقبلوا وصييت، وأحسنوا عشرهتن فقأي: أوصيكم ابلر 
نَّا َمْن ملَْ يَ ْرَحْم َصغارياََن الطفل:  وقال صلى هللا عليه وسلم يف حق لَْيَس ما

من املسلمني ابلشفقة عليه  يعين: الصغريأي:  13٦َكباريااَن.َويُ َوق  ْر  
ه من التعظيم مبا يستحقواإلحسان إليه، ويعرف شرف كبريان 

اللَُّهمَّ وَعْن َأيبا ُهَريْ َرَة قَاَل َرُسوُل اّلل ا َصلَّى اّلل  َعَلْيها وسل م:  13٧.والتبجيل
 
َ
أي: ُأَضي اُق َحقَُّهَما َوأَُحر اُمُه  13٨ْرأَةا.إاين  أَُحر اُج َحقَّ الضَّعايَ ْفنيا الَيتايما وامل

قال املناوي: ووجه تسميتهما ابلضعيفني ظاهر،  13٩على َمْن ظََلَمُهَما.
قلت: وهو ضعفهما الفطري يف البدن، ورقة العاطفة،  14٠.بل حمسوس

ابلنسبة للطفل، أو زوج ابلنسبة  تهما إىل من يتوىل أمرمها من أبوحاج
َّللمرأة.   

احلرج وهو اإلمث مبن  أحلق جومع ى أحر وقال الشيخ العثيمني: 
 141.ذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدار من ذلك حتضيع حقهما وأحذ

                                                           

 .3٠2 ص ،1 ج، 1٩٨٨ه/14٠٨املناوي، 135 
ابب ما جاء يف رمحة  ،كتاب الرب والصلة  ،هسنن يفالكرمذي  أخرجه13٦ 

 .1٩1٩حديث رقم  ،الصبيان
 .٦4٠ ص ،2 ج ،1٩٨٨ه/14٠٨، املناوي13٧ 
  ،قدميي كتب خانة، 1ج  ،شرح سنن ابن ماجهالسيوطي، 13٨ 

 .٧4٨ ص ،1 ج، 1٩٨٨/ه14٠٨املناوي، ؛ 2٦2 صد.ت،  ،كراتشي
 املرجعان السابقان.13٩
 املرجع نفسه.14٠

 .31٧ ص ت،د. ، د.ن، د.م،شرح رايض الصاحلنيالعثيمني، 141 
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ج: أحرج بتشديد الراء تفعيل من احلر  إينقال صاحب دليل الفاحلني: 
نه مبلك أو اأي: ما يستحق ،الضعيفني حقاإلمث والصيغة للمبالغة وهو 

 به دون مال وليشمل سائر احلقوق املالية لذا عربغريه كاختصاص و 
 142.آدم من ال أب له وهو دون البلوغ وغريها )اليتيم( هو من بين

واايت املراد ابلضعيفني: اململو  واملرأة. كما يف ويف بعض الر 
نكم أي: اجعلوا بياملناوي:  قال143ات َُّقوا هللَا يفا الضَّعايَفنْيا.: هذه الرواية

. أي: األعظم وقاية ابملواظبة على إيفاء حق الضعيفني وبني سخط امللك
اس  وعن أذى النل هلما وال قوة أو الضعيفني عن التكرباللذين ال حو 

اململو  واملرأة : من مها اي رسول هللا قال. قالوا: مبال أو جاه أو قوة بدن
روا يف فومها ما ال يطيقانه وال تقصا برفق وشفقة وال تكلأبن تعاملومه

يف  ووصفهما ابلضعف استعطافا وزايدة حقهما الواجب واملندوب.
نسان كلما كان أضعف كانت عناية هللا به أُت اإل التحذير والتنفري، فإن

. ووجه ضعف اململو  كونه حتت قهر مالكه، وانتقامه من ظامله أشد
 ابلوطء ولزوم املنزل والقيام حبق الزوج. واخلطاب للويلواملرأة امتهاهنا 

 144.اج أو عام ويدخالن دخوال أوليلزو وا

                                                           

، د.م، د.ن، 2 ج ،دليل الفاحلني لطريق رايض الصاحلنيالبكري، 142 
 .3٧٨ صد.ت، 

دار  ،1 ط ،1، ج فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، 143 
 .1٦٦ ص ،1٩٩4ه/1415بريوت،  ،الكتب العلمية

 .1٦٧ ص ،1 ج ،1٩٩4ه/1415 ،املناوي144 
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ة حلفظ حق الضعيفني الضماانت اليت قدمتها الشريعة اإلسالمي 
 )املرأة والطفل( ويلحق هبما الرقيق:

 
الَِّ إثبات املرياث للمرأة. لقوله تعاىل: .1 ََّّللِلرلِج  َّت ر ك  ا ِم  َّمل ن ِصيٞب

انَِّ ََِّّٰل  ُبون َّو ََّّٱۡلو  ۡقر 
 
ََّّٱۡۡل َّت ر ك  ا ِم  َّمل َّن ِصيٞب آءِ لِلنلِس  انَِّو  ََِّّٰل  َّٱۡلو 

ُبون َّو َّ ۡقر 
 
ۡفُروٗضاَّٱۡۡل ُث  َّن ِصيٗياَّم  ۡوَّك 

 
َِّمۡنُهَّأ اَّق ل   145.ِمم 

ة وأمام ال والنساء أمام األحكام الشرعيالتساوي بني الرج .2
 14٦الن اَساُء َشَقائاُق الر اَجال. ضاء. قال عليه الصالة والسالم:الق

 ك يف قوله عليه الصالة والسالم:بوي بتكرمي املرأة. وذلاألمر الن   .3
رُُكْم له: وقو  14٧َما َأْكَرَم الن اَساَء إاالَّ َكرامٌي َوَما َأَهانَ ُهنَّ إاالَّ لَئايٌم. َخي ْ

ُر  َْهلاها َوَأاَن َخي ْ َْهلاي.َخي ْرُُكْم ألا  14٨ُكْم ألا
 لى املرأة والطفل، من قبل وليهما، ومن قبلفقة عوجوب الن .4

 الزوج ابلنسبة للمرأة.
 وجوب السكن للمرأة على زوجها. .5

                                                           

 .٧: 4، النساء القرآن145 
ابب يف الرجل جيد البلة  ،كتاب الطهارة  ،هسننأخرجه أبو داود يف 14٦ 

 .23٦حديث رقم  ،يف منامه
 .1٠٨٠ ص ،1٩٨٨ه /14٠٨املناوي، 14٧ 
ابب فضل أزواج النيب  ،كتاب املناقب،  هسنن يفالكرمذي أخرجه 14٨ 

 .3٨٩5حديث رقم  ،صلى هللا عليه وسلم
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 ديد على أكل مال اليتيم ظلما.الوعيد الش .٦
َّ وجوب املعاشرة ابملعروف. قال تعاىل: .٧ وُهن  ِۡشُ و َع 

َِّ ۡعُروِف َّب  14٩.ٱلۡم 
َّْ الصداق للمرأة. قال تعاىل: تقرير حق .٨ اتُوا آء ََّّو ء  ََّّٱلنلِس  َّٰتِهِن  ُدق  ص 

 15٠.َِّنۡل ٗة َّ
 العبد وحتميله فوق طاقته. حترمي تعذيب .٩

األمر بكربية األوالد وتوجيههم توجيها سليما يف أمور  .1٠
الدين والدنيا معا. كالعبادات، واألخالق، والقراءة والكتابة، 
والرمي، والفروسية وما يف معناها من التجنيد العسكري، 

ُمُروا اعية. قال عليه الصالة والسالم: والرايضة البدنية الدف
لصَّ أَْواَلدَ  َها َوُهْم أَبْ َناُء  اَلةا َوُهْم أَبْ َناُء َسْبعا ُكْم ابا َواْضرابُوُهْم َعَلي ْ

. عا نَ ُهْم يفا اْلَمَضاجا نانَي َوفَ ر اُقوا بَ ي ْ أن  وعن مكحول:  151َعْشرا سا
عمَر بَن اخلطابا َكَتَب إاىَل َأْهلا الشَّاما َأْن َعل اُموا أَْواَلدَُكم 

َباَحَة والرَّْمَي  يََّة.الس ا  152واْلُفُروسا
 

                                                           

 .1٩: 4، النساء القرآن14٩ 
 .4: 4، النساء القرآن15٠ 
ابب مىت يؤمر الغالم  ،كتاب الصالة  ،هسننأخرجه أبو داود يف 151 

 .4٩5، حديث رقم ابلصالة
 .4٦٧ ص ،4 ج، 1٩٨1ه / 14٠1عالء الدين، 152 
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 خامتة
بعد جولة سريعة يف رحاب النصوص الشرعية، أتينا على ما  .1

قصدان مجعه ملخصا يف هذا البحث املتواضع، الذي انقش 
ضماانت حقوق اإلنسان يف اإلسالم حتت مباحث ثالثة: 

املتمثلة يف حق احلياة، وحق احلرية،  ضماانت احلقوق الطبيعية
 وحق الزواج، وحق العالج.واة، املسا وحقوحق الكرامة، 

 ن، وحقالتدي املتمثلة يف حق وضماانت احلقوق املكتسبة
وضماانت حقوق الضعيفني  اإلنتاج.و  م، وحق االبتكارالتعل

 )املرأة والطفل(، فتمخضت عنه النتائج التالية:
 

حلقوق  تإن مبادئ الشريعة اإلسالمية كلها تعترب ضماان .2
 اإلنسان، ذلك أهنا شريعة كلها مصلحة، ورمحة للعاملني.

 بصفة عامة إن ضماانت حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية .3
ورقابة السلطة الزاجرة،  .: رقابة شرعية، هيأمور ةتكمن يف أربع

 ورقابة األمة.  .ورقابة ذاتية أخالقية .حلفظ الضرورايت اخلمس
الوعيد الشديد على قتل النفس  ،ضماانت حق احلياة أهمومن  .4

 .الربيئة، وعقوبة القصاص والدية
النهي عن استعباد الناس  ،ضماانت حق احلرية أهمومن  .5

 وتعذيبهم، وأن هللا تعاىل جعل فك الرقاب فداء من انر جهنم.
ضماانت حق الكرامة، عقوبة القذف، والنهي عن  أهمومن  .٦

 يا وميتا.احتقار الناس، وحترمي التمثيل ابإلنسان ح
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املساواة، تقرير املساواة بني الناس حبكم  ومن أهم ضماانت حق .٧
اإلنسانية وأمام األحكام الشرعية، بنصوص من الكتاب 

 والسنة.
ضماانت حق الزواج، الكرغيب يف الزواج والتناسل،  أهمومن  .٨

 وحترمي االختصاء وقطع النسل، وحترمي الزىن.
ضماانت حق العالج، تقرير حق العالج لكل  أهمومن  .٩

مسئولية السلطة و طلب الشفاء من هللا تعاىل، و مريض، 
 احلاكمة.

ضماانت حق التدين، ال إكراه يف الدين،  أهمومن  .1٠
 عاملية اإلسالم.و توفري هللا تعاىل لإلنسان العقل التمييزي، و 

ضماانت حق التعلم، احلث على طلب  أهمومن  .11
تقرير فضل و من التكاليف الشرعية،  لعلما جعل طلبو العلم، 

 العامل على اجلاهل.
ضماانت حق االبتكار، األمر ابلتفكر  أهمومن  .12

احلث و تعليق التكاليف الشرعية ابلعقل، و والتدبر واالعتبار، 
تجة على اليد املن تفضيل اليدو على بذل اجلهد يف الكسب، 

 املستهلكة.
ضماانت حق الضعيفني، إثبات املرياث  أهمومن  .13

األمر بكربية األوالد وتوجيههم يف و األمر بتكرمي املرأة، و للمرأة، 
حترمي تعذيب العبد وتكليفه فوق و أمور الدين والدنيا معا، 

 طاقته.
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 املراجع
 

 .القرآن الكرمي
 م: د.ن.د.. الكامل يف التاريخ. د.ت ابن األثري.
. د.ت حبان بن أمحد التميمي البسيت. ، أبو حاُت حممد بنابن حبان
 .م: د.ند.. السرية 

. ه13٧٩. بن علي بن حجر العسقالينابن حجر، أبو الفضل أمحد 
 دار املعرفة. بريوت:. شرح صحيح البخاري فتح الباري 

م: د.. اتريخ ابن خلدون. بن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون. د.تا
 .د.ن 

تونس:   .التحرير والتنوير .1٩٩٧ حممد الطاهر. خلشي، ابن عاشورا
 دار سحنون للنشر والتوزيع.

د.ت. أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي. ، بن كثريا
 .د.م: د.ن. البداية والنهاية 

 أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي.، بن كثريا
. حتقيق سامي بن حممد تفسري ابن كثري. 1٩٩٩ه/142٠ 
 دار طيبة للنشر والتوزيع.د.م:  .2 سالمة. ط 

أبو دواد، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو 
. حتقيق حممد حميي سنن أيب داوداألزدي السجستاين. د.ت.  
 الدين عبد احلميد. بريوت: املكتبة العصرية. 
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حلسين الشاذيل الفاسي عجيبة ا اإلدريسي، أمحد بن حممد بن املهدي بن
. بريوت: 2. ط.البحر املديد. 2٠٠2/ه1423 .أبو العباس 
 دار الكتب العلمية. 

 . د.م: مؤسسة الرسالة.2. ط مسند أمحد. 1٩٩٩أمحد بن حنبل. 
بكر اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر.  أبو

 ط .أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري. 2٠٠3/ه1424 
 . املدينة: مكتبة العلوم واحلكم.5 

ه. 1422. هللا البخاري اجلعفي حممد بن إمساعيل أبو عبدالبخاري، 
. 1 . حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر. طصحيح البخاري 
 دار طوق النجاة.د.م:  

البكري، حممد بن علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي 
م: د.. الفاحلني لطريق رايض الصاحلنيدليل . د.تالشافعي.  
 .د.ن 
. من موقعه حقوق اإلنسان يف اإلسالم د.ت. سعيد بويزري.بويزري، 
 /http://www.bouizeri.net/arabاإللككروين:  
 بن حممد الشريازي. عبد هللا بن عمرأبو سعيد  نانصر الدي، البيضاوي
 م:. د.)أنوار التنزيل وأسرار التأويل( تفسري البيضاوي .د.ت 
 .ند. 
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. بن حممد الشريازي عبد هللا بن عمرن أبو سعيد انصر الدي، البيضاوي
. حتقيق حتفة األبرار شرح مصابيح السّنة. 2٠12/ه1433 
الكويت: وزارة األوقاف  تصة إبشراف نور الدين طالب.جلنة خم 
 والشؤون اإلسالمية. 
ردي اخلراساين أبو احلسني بن علي بن موسى اخلسروجد بن أمحالبيهقي، 
حممد عبد . حتقيق السنن الكربى. 2٠٠3/ه1424. بكر 
 .دار الكتب العلمية :بريوت. القادر عطا 

 .أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحا الكرمذي، 
. حتقيق أمحد حممد شاكر سنن الرتمذي. 1٩٧5ه/13٩5 
 .مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبشركة : مصروآخرن.  

 .التعريفات. ه14٠5 اجلرجاين، علي بن حممد بن علي اجلرجاين.
 دار الكتاب العريب. بريوت:. 1 حتقيق إبراهيم األبياري. ط 

 www.wikipedia.org :املوسوعة احلرة اإللكرتونية. رستم فرخزاد
من  :احلسابرشد الشباب للنجاة يف يوم م. 2٠٠3سعيد النورسي. 

حتقيق د.إحسان قاسم الصاحلي. . كليات رسائل النور 
 .شركة سزول للنشر :إستنبول 
 وآخرون. ، أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،السيوطي
 قدميي كتب خانة. :. كراتشيشرح سنن ابن ماجه. د.ت 
. اتريخ الطربي. ه14٠٧أبو جعفر حممد بن جرير الطربي.  الطربي،

 دار الكتب العلمية. بريوت:. 1 ط 
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 1عبد الباسط سالمه هيكل

 
Abstract 

 

This paper offers the principles of urbanization in Islam. As 

far as social pluralism is concerned, Islam seeks for peaceful 

co-existence and mutual tolerance between the people of 

different religions and cultures. The rule of law is the legal 

principle that law should govern a nation. Every citizen, in 

City of the Prophet peace be upon him, was subject to the 

law. The Islamic Golden Age refers to a period in the history 

of Islam, traditionally dated from the 8th century to the 13th 

century, during which much of the historically Islamic world 

was ruled by various caliphates and science, economic 

development and cultural works. The Islamic Golden Age 

depends civilizational exchange and Assembly spirit as 

opposed to the individual and public benefit as opposed to 

selfish. 

 

Keyword: Urbanization; Islam; Social; Justice; 

Civilizational Exchange; Assembly Spirit. 
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 املقدمة
مد ولله دان حماحلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نىب بعده سي

 .وبعدوصحبه ومن اتبعه، 
 اجملتمع دد توجهحتالقيم االجتماعية العليا ال غىن عن منظومة من  

العالقة بني  نظران إىل ، وإذامبادئهاستقرار وأهدافه، وحتافظ على متاسكه و 
قيم اجملتمع املسلم ونظم التمدن والتحضر املعاصرة فسنجد بينهما عالقة 

م اإلسالم يف القرلن والسنة ويف فعل اجلماعة قد اتساق وانسجام، حيث
اجتماعية يمية قمنظومة  هللا عليه وسلماملسلمة األوىل يف مدينة النيب صلى 

 .ر والتمدن، وتدفع للتطّور والتحضدموتبىن وال هت ،توحد وال تفرق عليا
: فاجملتمع يرتبط حتضره بعمق وعيه مبفردات يعيش هبا فكرة وسلوكا مثل

احرتام القانون، والتعددية االجتماعية، وقيم السالم والتسامح والتعايش 
وقبول اآلخر والثقة يف عمليات التعاقد والتبادل احلضاري املختلفة، 

 والتطوع.
سيحاول البحث استجالء جوانبه من خالل مخس  وهذا ما  

 الالت االختيار،د صلى هللا عليه وسلممدينة النيب  كلمات مفتاحية تتناول
 ليه وسلمصلى هللا عوالتعددية االجتماعية وقبول اآلخر يف عهد النيب 

واملسلمني األوائل، والعدل وسيادة القانون، والتبادل احلضاري والتالقح 
شكال االنغالق واجلمود، والروح اجلمعية بديال للفردية، البعيد عن كل أ

 واملنفعة العامة بديال لألثرة يف حياة املسلمني.
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وقد اعتمدت الدراسة على القرلن الكرمي وكتب السنة الشريفة،  
تب اللغة كبعض  والسرية النبوية املطهرة، لالستضاءة هبا، واستعانت ب

 والتاريخ وعلم االجتماع.
صا ل، وأن جيعله خالل أن يلبس هذا العمل ثوب القبو وهللا أسأ 

سبحانه وىل ذلك، والقادر عليه، وصلى هللا  ا ملن قصده، إنهلوجهه، انفع
 على سيدان حممد وعلى لله وصحبه وسلم.

 
 مدينة النيب صلى هللا عليه وسلم 

 دالالت االختيار
مدنية" يف االستعمال العريب القدمي يف العصر ال يقف داللة لفظ "

اإلسالمي األول عند حدود داللته يف مباحث علوم القرلن وصفا ملكان 
نزول سورة أو لية بل يتعداها إيل دالالت أوسع بكثري مستمدة من كلمة 

ا مقصودا، وغاب اختيارا واعي صلى هللا عليه وسلماملدينة اليت اختارها النيب 
 سلم داللة هذا االختيار من الرسول صلى هللا عليه وسلمعن العقل امل

 ملا هذا االسم حتديدا؟ السم املدينة عوضا عن اسم يثرب؛
استقر يف وعي األمة مبا ال يدع جماال للشّك أن املدينة أسسها  

قامة جمتمع إل طور جديد يف سعيه صلى هللا عليه وسلمنيب اإلسالم نواة ل
لكرمي وال خنتلف على أن النيب ايم اإلسالمية، جديد يقوم على منظومة الق

 هو من أطلق لفظ املدينة على يثرب، وكان ال يذكر صلى هللا عليه وسلم
يثرب أبدا، ونقل السمهودي يف كتابه "وفا الوفا أبخبار دار املصطفى" أن 
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ى عن تسمية هن صلى هللا عليه وسلمابن زابلة وابن شيبة رواي أن النيب 
ل وأن البخاري ذكر يف اترخيه حديث من قال يثرب مرة فليق املدينة يثرب،

 املدينة عشر مرات، وروى أمحد بن حنبل وأبو يعلى حديثان جاء فيهما
 2.ينة يمثرب فليستغفر هللا ثالاثمن َسمَّى املد

ن استخدام ع النهي من قبل النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن هذا 
فظ يثرب من ا محمله للفظة يثرب، والتشديد علي استخدام لفظة املدينة مل

فحسب، كما ظن الكثريون دون أن يبحثوا يف داللة كلمة  داللة سوء
املدينة، تلك الدالالت اليت تصقل مفهوم مدنية الدولة الذى تدور حوهلا 

 عليه يب صلى هللاالدراسة، وإن كان من الدارسني من استوقفه اختيار الن
وسلم للفظة املدينة، ورأى أن مفهوم الدولة املدنية له جذور يف ثقافتنا 
العربية واإلسالمية، وليس دخيال عليها، وأن تغيري النيب صلى هللا عليه 

الم ومفهوم  اإلساسم يثرب إىل املدينة له داللة رمزية وهو الربط بنيوسلم 
  3اجملتمع املدين.

ة ا يف جوانبه االجتماعينة نظاما حياتيا جديدملديلت اوقد مث 
ية لوالسياسية والقانونية مل يعرفه العرب من قبل، فللمرة األوىل تراجعت القب

يكون ها وحدة اجملتمع بتعدد أعراقه؛ لوالعرقية كرابط اجتماعي، وحلت حمل

                                                 

بريوت، د.ت،  ،مكتبة الثقافة الدينية، اتريخ املدينة ،قطب الدين احلنفي2 
 .3٩-3٠ص 

 ،ثالثية اجملتمع املدين: عن سر جناح الغرب وإخفاقناعبد هللا احلامد، 3 
 .1٨ص 
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يف جمتمع عريب تصوهنا الدولة،  ول إرساء لوحدة بني أعراق متعددةأ
رد ا وعقيدة، وأزالت دولة املدينة سلطان الفسالم تشريعا وأخالقمحميها اإلو 

فمنع اإلسالم الثأر، وعقوبة الفرد للفرد؛ لتحل حمله سلطة الدولة ممثلة 
القانون، فأسقط النيب كل أثر ودم قبل اإلسالم، فيقول النيب صلى هللا 

 ممْوُضوع ، ومِدمماُء حتمْتم قمدممميَّ أمالم ُكلُّ شمْيٍء ِمْن أمْمِر اجلْماِهِليَِّة : عليه وسلم
 4.اجلْماِهِليَِّة ممْوُضوعمة  

كما قدمت املدينة منوذجا ملدنية الدولة يف نظام اجتماعي جديد  
صحيفة الوثيقة ) على العرب قوامه التكافل والتعايش واإلخاء، فكانت

قا اينظم العالقات الداخلية واخلارجية، وكان اإلخاء ميث املدينة( دستورا
اإلسالم علي تنظيم  ت، وحثاجتماعيا، واملسجد نواة لبناء املؤسسا

العمران فحددت األماكن العامة واألسواق وأكد على لداب الطرقات 
وصيانة امللكيات وحفظ احلقوق العامة لإلنسان وراعى حرمة كافة 

 الكائنات حىت احليوان والنبات.
كن معروفا عيا مل يفاملدينة مثلت بصحيفتها وواقعها نظاما جمتم 

يف اتريخ العرب، فقد ارتبطت يف تكوينها اجلديد ابلدين اإلسالمي، 
يد من رم الراب، وبنظام اجتماعي جدالبيع ومح ام اقتصادي جديد محلوبنظ

اإلخاء وتنظيم العمل، والتخصص، والتعايش، لقد ارتبطت املدينة بسلوك 
 خ العرب.ي مل يكن معهودا يف اترياجتماعي وسياسي واقتصاد

                                                 

هللا عليه  ى، ابب حجة النيب صلاب احلجكت  ،هصحيحأخرجه مسلم يف 4 
 .147حديث رقم  وسلم،
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فمدنية الغرب إن استمدت قيمها احلديثة من املدينة، فإن  
اإلسالم هو الذى منح ملدينة املسلمني األوىل قيمها، فاملدينة يف اخلربة 
اإلسالمية هي نتيجة لوجود القيم واألمناط والسلوكيات املدنية، وليست 

ثل النظام م سببا هلا، فالقيم اليت سادت املدينة يف العصر اإلسالمي األول
وحسن املعاملة واألخوة وحب العمل واملشاركة والتعايش والتطوع والصدق 
وحب العلم واجلمال والسعي للمعرفة وإنتاج العلوم والفنون والصنائع 
وتنظيم اجملتمع وحتديد العالقات بني أطرافه مل تكن وليدة حياة أهل املدن، 

ت فرضى هللا عن رجاال بل هي انجتة عن العقيدة اإلسالمية، وأخالقها.
  من اقتفى أثرهم إىل يوم الدين.أقاموها ورحم هللا

فكانت املدينة على مؤسسه الصالة والسالم أول عاصمة للدولة  
يف اإلسالم ممثلة لـ"حتول جمموعة القوى الىت كانت تسمى يثرب إىل مدينة 

ي و ذات شرعة )دين( وسلطان )دان( ومميزة عن سائر أوجه االستقرار البد
، وارتبطت املدينة على مدى التاريخ اإلسالمي مبختلف جوانب 5والقروي

النموذج اإلسالمي للحياة اإلنسانية. فصالة اجلمعة ال تكون إال يف 
 ، وبرزت االجتاهاتوال يكون ابملدينة غري مسجد واحد جامعاملدينة، 

(، ةحول العالقة بني املدينة وجوهر العقيدة اإلسالمية )اجلمعة واجلماع
                                                 

السياسة الشرعية يف ضوء جوهر مفهوم حميي الدين حممد حممود، 5 
م خمطوطة كلية االقتصاد والعلو ، رسالة ماجستري السياسة يف العصر احلديث

طه جابر العلواين وأسامة القفاش  ؛21٠، ص 1٩٨٩سية، جامعة القاهرة، السيا
، دار السالم، 1 ط ،موسوعة بناء املفاهيم ،ولخرونوالسيد عمر وصالح إَساعيل 

 . 2٨٩، ص 2٠٠٨ه/142٩ ،القاهرة
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فهناك من ربط بني املدينة واجلمعة واجلماعة، وارتباطها ابإلمارة السياسية 
واجليش ونظم احلياة املهنية والعلمية وال نسرتسل يف خصائص املدينة يف 

 6ناك من أفسح اجملال للحديث عنها.الفكر اإلسالمي فه
من انحية أخرى فإن املدينة يف الفكر اإلسالمي تتفوق على  

هو الغربية يف قوة نشأهتا فقد بدأت مبا انتهت به املدينة الغربية و املدينة 
مدينة تتبعها مدن وتنبثق عنها، فاملدينة اإلسالمية منذ نشأهتا حاضرة 
األمصار مهما اختلفت ألواهنم وتعددت أعراقهم يربطهم مبدأ االنتماء 

 7للدولة املتوحدة حول عاصمتها.
ة الدولة يستمد معانيه من وختلص الدراسة إىل أن مفهوم مدني 

دالالت املدينة ومنظومتها القيمية، وأن املدينة يف الغرب اعتربت مصدرا 
ومنبعا هلذه القيم قيم التهذيب والنظام والسوق اإلنتاج والعالقات 
االجتماعية والسياسية أي أن هذه القيم مل تكن سائدة يف العصور السابقة، 

ورة لمدينة كما حدث للمدينة يف بداية الثومل تظهر إال مع التطور األخري ل
الصناعية، وقد تال ظهور املدينة، ونشأ عنه هذا النمط احليايت )احلياة 
املدنية( الذي اعتربه الكتاب األوربيون منطا راقيا للحياة البشرية جيب 

 االقتداء به وتعميمه.
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أما املدينة يف اخلربة اإلسالمية فهي نتيجة لوجود هذه القيم  
ألمناط والسلوكيات املدنية وليست سببا هلا، فالقيم الىت سادت املدينة وا

يف العصر اإلسالمي األول مل تكن وليدة حياة أهل املدن. بل نتاج إميان 
ة اابلعقيدة اإلسالمية، ومن مث كانت املدينة إحدى صور تشكل حي

يد العالقات دلوا قيم املدنية وتنظيم اجملتمع وحتاملسلمني الذين استنبطوا ومتث
ما حدث يف فهم هبا املدينة كهم هبا اإلسالم، ومل تعر بني أطرافه اليت عرف

 التجربة الغربية.
 

 وقبول اآلخراجتماعية  تـعــدديـة
قيمة السلم ؤسس لعلى التعددية كمبدأ أصيل ي علم االجتماع املعاصر زيرك

اجملال جلميع سح ففياإلثنيات الدينية والفكرية، راد به حفظ ، وياجملتمعي
األطراف يف ممارسة حقوقهم، فلألفراد احلق يف أن يتحركوا كما يشاؤون يف 
احليز االجتماعي والسياسي وفق القانون الذى يضمن حرية ومساواة 

 اجلميع يف احلقوق وااللتزام ابلواجبات.
وال تتناقض التعددية مع وحدة األمة "فمن احلقائق الثابتة أن  

فكريهم. وإذا كان العلماء يقولون: أن اإلنسان من الناس خيتلفون يف ت
وقت نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إىل الكون، فالبد أن نقول أن 
الصور واألخيلة اليت تثريها تلك النظرات ختتلف يف الناس ابختالف ما 
تقع عليه أنظارهم وما يثري إعجاهبم، وكلما خطا اإلنسان خطوات يف 
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اتسعت فرجات اخلالف حىت تولدت من هذا  سبيل املدنية واحلضارات
 ٨اخلالف املذاهب الفلسفية واالجتماعية واالقتصادية املختلفة.

فالتعددية ال تعىن ابلضرورة التفرق، لكنها تعددية اختالف  
 مشروع يف مسائل فرعية الختالف األفهام، والحتمالية بعض النصوص،

يف الم االفرتاق املنهي عنها يف اإلس وحالةالشيع  تلك فالتعددية ليست
ء   : قوله تعاىل ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوََكنُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِِف ََشۡ وقد  ٩.إِنَّ ٱَّلَّ

صلى يب يف بعض القضااي يف عصر الن اختلف الصحابة رضوان هللا عليهم
 قريظة، ينب ة العصر يف طريقهم إىلمثل اختالفهم يف صال هللا عليه وسلم

يقني ي من الفر وهي قضية مشهورة، ومل يوجه الرسول الكرمي لوما إىل أ
 االختالف من ابب الرمحة اليت البعض هذا النوع من املختلفني؛ لذا عد

رمحة"،  ع هبا هللا على األمة، وهي اليت جاءت يف األثر "اختالف أميتوس
ابة مل خيتلفوا؛ أن الصح العزيز أنه مل يكن يود قل عن اخلليفة عمر بن عبدون

ألن اختالفهم فتح ابب السعة واملرونة واليسر لألئمة بتعدد االجتهاد 
 .واآلراء

وتتجلى تعددية اإلسالم االجتهادية والفكرية يف مبدأ الشورى  
وارية على التعددية واحل ، مؤكدا هبااليت أوجبها اإلسالم، وأرسى دعائمها

لى هللا عليه صحرص رسول هللا ف املسلمنيجمتمع والسلمية كقيم أصيلة يف 
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أسرى  ق ومعاملةعلى إعمال الشورى يف مواقف كثرية كحفر اخلند وسلم
عدوان املغريين من مشركي مكة يوم أحد، فكان لذلك  بدر، واخلروج لصد

أثره يف إنضاج العقل العريب الذي كان ال يتحمل يف قبليته األوىل خمالفة 
لرأي ل قول الصحابة رضوان هللا عليهموع أو اعرتاضا، فاتسعت قلوب

والرأي املقابل يف أجواء من التعددية االجتهادية والفكرية يف مواجهة 
أزمات الواقع، كثمرة فهم للقرلن الكرمي الذى عرف عباده الصاحلني بقوله 

ۡمُرُهۡم عز وجل: 
َ
لَٰوةَ َوأ ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
 لَِرب ِهِۡم َوأ

ْ ِيَن ٱۡستََجابُوا ُشوَرٰى َوٱَّلَّ
ياة زمتها حلابلصالة داللة على أمهيتها ومال سبحانه، فقرهنا 1٠بَۡيَنُهمۡ 

ها سورة من سور القرلن الكرمي ابَس الناس، وَسي املوىل سبحانه وتعاىل
 :، وألزم احلاكم املسلم ابلشورى يف مجيع شؤون الدولة"سورة الشورى"

ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفتَ 
َ
ِه وََشاوِرُۡهۡم ِِف ٱۡۡل ۡ لََعَ ٱللَّ  11.َوَّكَّ

فهذا التكليف اإلهلي كفل حالة من التعددية املشروعة يف الرأي  
والفكر واالجتهاد والقول تسبق إصدار قرارات الدولة يف خمتلف شؤوهنا 
وكفلت تلك الصورة من صور التعددية حالة من تفاعل اآلراء ووجهات 

لصاحل من من اخلطأ وا النظر تسهم يف جتلية احلقائق، واستبانة الصواب
الفاسد، والوقوف على درجة الصواب من األصوب، وأكدت على مجاعية 

ع مالرأي يف صناعة مستقبل الدولة وليست الفردية، فأشركت الشورى اجملت
يث أانب كما حدث يف بيعة العقبة الثانية ح  عرب ممثليه الذين أانهبم عنه،
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فاوض مع نقيبا يف الت حجاج يثرب الثالثة والسبعون عنهم اثين عشر
شورى بتوجيه منه، أو سواء متت ابل صلى هللا عليه وسلمالرسول الكرمي 

 ره على حنو مباشر عرب عرض النيب صلى هللا عليهإشراك للمجتمع أبس
 .وا عليأشري صلى هللا عليه وسلم: األمر على عموم الناس بقوله  وسلم

ر والتنوع، التطو مث بعد كل هذا ميعن اإلسالم يف ترسيخ تعددية  
فال يضع شكال حاَسا وواحدا ملزما لكيفية تداول الرأي يف الشورى، فيلزم 
هبذا املبدأ املسلمني مجيعا يف كل زمان ومكان، بل يرتك اإلسالم للمسلمني 
شكل الشورى وتداول الرأي وسبل حسم القرار يطورون أدواهتا وأشكاهلا 

عا لتنوع البيئات ددية تنويعية تبتبعا لتطور الزمن، ومحفظ هلم احلق يف تع
 فية وطبائع الشعوب وطرق تفكريها.اجلغرا

نزل ل تعدديته يف عملية الشورى أنه يومن مثار تداول الرأي وقبو  
بني  راحلاكم إىل منزلة احملكوم استماعا، فيبدل احلاكم واحملكومون األدوا

ثال على م خري صلى هللا عليه وسلمم النيب االستماع واإلَساع، وقد قد
ذلك كما أشارت الدراسة عند احلديث عن مدنية احلاكم، ومن مناذج 

 ولصلى هللا عليه وسلم قال أليب بكر وعمر: ذلك ما ثبت أن النيب 
 12اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما.

فهذا النص ال يفيد قبول النيب صلى هللا عليه وسلم لتعددية  
سم مواقف ص ألغلبية الرأي يف حختتلف معه يف الرأي بل يشرع هبذا الن

 نهماأيب بكر وعمر رضي هللا ع اخلالف فمىت كان صواتن حلكيمني مثل
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لك مادام ذ صلى هللا عليه وسلمأمام صوت واحد وإن كان صوت النيب 
 بعيدا عن جمال التشريع والتبليغ عن هللا تعايل.

صلى هللا عليه وسلم وقد استجدت حوادث بعد عهد النيب  
راء الصحابة حوهلا، ووقع بينهم خالف فيها لكن وسعتهم تعددت أ

تعددية أقروها وقبلوها دون أن ترتك بينهم عداء أو بغضاء، وال استحل 
بعضهم دماء بعض، ووسعهم احلب، وفتحوا عيوهنم حبثا عن األدلة، 
وأعملوا عقوهلم طلبا للحجة والربهان، ومل يكن اخلليفة بني كبار الصحابة 

 أحدهم.إال جمتهدا ك
ومن مناذج ذلك قضية توزيع العطااي على املسلمني، فقد كان أبو  

بكر رضي هللا عنه يسّوي بينهم، ال فرق بني حديث العهد ابإلسالم، 
ان ك  رضي هللا عنهوبني قدماء املهاجرين واألنصار، وعمر بن اخلطاب 

ي هللا عنه رضثر عن أيب بكر قدمية والسبق إىل اإلسالم، فقد أيراعي األ
أنه كان يقول ما معناه: إن هذه العطاء حظ دنيوي، وهم سواء، والسبق 

 أجعل العند هللا. وأما عمر فكان يقول:  يف اإلسالم أمر دنيوي، فجزاؤه
فأنت ترى أن لكل منهما وجهة هلا  من قاتل مع الرسول كمن قاتله.

 اعتبارها شرعا، وليس للهوى دخل فيها.
 وزيع األراضي املفتوحة، فقد وقع خالف كبريومثل ذلك قضية ت 

بني الصحابة عند فتح العراق وأرض الشام، أتوزع األرض على الفاحتني  
كالغنائم أبن يكون هلم أربعة أمخاسها، أم تكون للصاحل العام للفقراء، 
واملساكني، وابن السبيل. وقد أخذت هذه املسألة حظها من البحث 
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حل ن األرض املفتوحة تكون فيئا وحتبس للصابينهم، وانتهى األمر إىل أ
 العام.

من انحية أخرى صان اإلسالم التعددية االعتقادية يف اجملتمعات،  
القرلن الكرمي بشكل قاطع على احلرية الكاملة يف االعتقاد، فيسع  نصف

ِيِنِۖ ََلٓ إِ : غري املسلم يف دولة أغلبيتها من املسلمني قوله تعاىل ۡۡكَراََ ِِف ٱّد 
ه قَ  ِ َ ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱلَۡغ  ، فصان اإلسالم تعددية عقائدية بال إكراه أو 13د تَّبََّيَّ

لَُكۡم   :إرغام، وأوضح القرلن قبول املسلم ابلتعددية الدينية يف قوله تعاىل
فكان اإلسالم أول شريعة تقرر محاية حرية االعتقاد،  14.دِيُنُكۡم َوِِلَ دِينِ 

لَۡوََل وَ  مقدس أبمر إهلي يف قوله تعاىل:وتدافع عن دور العبادة يف نص 
َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد  ِ َُّهد  ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َدۡفُع ٱللَّ
َ لََقوِيٌّ  ۥٓه إِنَّ ٱللَّ َُ ُ َمن يَنُُصُ نَّ ٱللَّ ِ َۡكثرِٗياۗ َوََلَنُُصَ يُۡذَۡكُر فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ

ن اإلسالم بنصوص القرلن التعددية، وشرّع االختالف وصا 15.َعزِيز  
ۖٗ َوََل يََزالُوَن  والتنوع، فقال سبحانه: ٗة َوِٰحَدٗة مَّ

ُ
َولَۡو َشآءَ َربَُّك ََلََعَل ٱنلَّاَس أ

نَّ  ١١٨ُُمَۡتلِفََِّي 
َ
ۡمََل

َ
ۡت ََكَِمُة َرب َِك َۡل  إَِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّكه َولَِذٰلَِك َخلََقُهۡمۗ َوَتمَّ

ۡۡجَعََِّي 
َ
نَّةِ َوٱنلَّاِس أ  ١١٩.16َجَهنََّم ِمَن ٱَۡلِ
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يما فد النيب صلى هللا عليه وسلم حرية االختيار العقدي وقد أي 
أن رجال من بىن سامل بن عوف يقال له يرويه الطربي عن ابن عباس: 

هللا  صلى"احلصني" كان له ولدان مسيحيان وهو مسلم، فسأل الرسول 
أن يرغم ولديه على اإلسالم، بعد أن أصرّا على التمسك  عليه وسلم

ِيِنِۖ  ابملسيحية، فنهاه الرسول عن ذلك، ونزلت لية: ََ ِِف ٱّد  ، وقريب ََلٓ إِۡۡكَرا
د بني الغنائم بعد فتح خيرب، وج من هذا ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم
 نسخا من التوراة؛ فأمر بردها إىل اليهود.

ن اخلطاب أتته امرأة مشركة تطلب حاجة هلا، ويروى أن عمر ب 
فدعاها لإلسالم، لكنها رفضت، فقضى هلا حاجتها، وشعر أنه رمبا يكون 
تصرف بشكل فيه نوع من اإلكراه هلا على اإلسالم حتت ضغط احلاجة؛ 

 اللهم إين أرشدت ومل أكره.ل: فاستغفر هللا على ما فعل، وقا
موقف  التعدد والتسامح يف ونرى أصداء لتلك املثالية يف قبول 

الشافعي الذى اختلف فيه مع أىب حنيفة، وهو حول مدى جواز مفاحتة 
الزوج املسلم لزوجته غري املسلمة يف مسألة اعتناق اإلسالم؛ فقد رأى أبو 
حنيفة جواز ذلك شريطة عدم اإلكراه، بينما رأى الشافعي أنه ال جيوز أن 

الم فيه تعرضا هلا، وقد ضمن اإلسيعرض الزوج اإلسالم على زوجته؛ ألن 
 أال نتعرض لغري املسلمني من أهل الكتاب.

العدل سالم الرب و بل إن القرلن كفل لغري املسلمني يف دولة اإل 
ِيِن َولَۡم فقال سبحانه:  ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِِف ٱّد  ُ َعِن ٱَّلَّ َلَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ



 ونظم التحضر والتمدن املعاصرة العليمنظومة القيم االجتماعية اإلسالمية  

1٨5 
 

 
َ
ِن دَِيٰرُِكۡم أ َ ُُيِبُّ ُُيۡرُِجوُكم م  ْ إََِلِۡهۡمه إِنَّ ٱللَّ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوا ن َتََبُّ

 17.ٱلُۡمۡقِسِطَّيَ 
ومن القسط والرب حريتهم يف التعبد بداينتهم كما جاء يف صحيفة  

ن يهود أسلم أمر أن يكتب من بنودها: املدينة أن النيب صلى هللا عليه و 
ليهم دينهم موا بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني

وأنفسهم إال من ظلم وأمث، فإنه ال يُوتُِغ إال نفسه وأهل بيته. وأن ليهود 
بين النجار مثل ما ليهود بىن عوف. وأن ليهود بىن احلارث مثل ما ليهود 
بىن عوف. وأن ليهود بىن ساعدة مثل ما ليهود بىن عوف. وأن ليهود بىن 

بىن   ثعلية مثل ما ليهودجشم مثل ما ليهود بىن عوف. وأن ليهود بىن
 إال نفسه، وأهل بيته. 1٨عوف، إال من ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ

فأعطى اإلسالم لغري املسلمني يف الدولة حق االحتكام إىل  
قوانينهم اخلاصة املتعلقة ابألحكام الشخصية، وإدارة أمورهم الدينية وفقا 

خيضع اجلميع الم، و لتشريعاهتم الدينية حىت لو كانت خمالفة لشريعة اإلس
يف غري األحوال الشخصية لقانون الدولة اليت جيمعهم فيها الرابطة املدنية 

عي الذى نراه يف مدينة رسول هللا القائمة على أساس من العقد االجتما
 صلى هللا عليه وسلم ماثال يف وثيقة املدينة.

كيف تكون عالقة   صلى هللا عليه وسلمهكذا صاغ النيب  
املسلمني بغريهم يف الدولة من تعايش وتسامح يسع اجلميع، مؤكدا مسئولية 
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اجلميع يف محاية الوطن املتمثل يف املدينة املنورة، ومل يكن التسامح بذورا 
غرسها النيب يف مهد التأسيس فقط بل كانت سلوكا عاما صاحب الدولة 

وسلم  صلى هللا عليهول هللا يف مرحلة القوة عندما أتت الوفود إىل رس
مسلمة أو متحالفة أو متعرفة، وكان من بينهم  وفد من نصارى جنران فقد 

هتم فيه، يف املسجد وَسح هلم إبقامة صال صلى هللا عليه وسلمأنزهلم النيب 
فكانوا يصلون يف جانب منه، ورسول هللا واملسلمون يصلون يف جانب 

ول يف الدفاع عن دينهم، استمع إليهم لخر. وملا أرادوا أن يناقشوا الرس
 ، وكل ذلك برفق وأدب وَساحة خلق.وجادهلم
لى هللا صوتكرر األمر مع وفد نصارى احلبشة أنزهلم رسول هللا  

، وكان مما قاله وخدمتهم يف املسجد، وقام بنفسه على ضيافتهمعليه وسلم 
 بنا مكرمني فأحب أن أكرمهم بنفسي.إهنم كانوا ألصحايومئذ: 

وعلى هدي الرسول الكرمي يف تساحمه الديين ذي النزعة اإلنسانية  
ضي ر الرفيعة كانت دولة اخللفاء الراشدين، فإذا بنا جند عمر بن اخلطاب 

حني يدخل بيت املقدس فاحتا منتصرا جييب دعوة أهلها، وينزل  هللا عنه
، رهو على شروطهم اليت منها أال يساكنهم فيها يهودي، وحتني صالة العص

وهو داخل كنيسة القدس الكربى، فيأىب أن يصلى فيها كيال يتخذها 
 املسلمون من بعد ذريعة للمطالبة هبا واختاذها مسجدا!

ومل يكن موقفا بل مواقف متكررة ترسخ لسلوك عام للحاكم يف  
كت حني ش رضي هللا عنهدولة اإلسالم األوىل فنرى عمر بن اخلطاب 

مصر أن عمرو بن العاص قد أدخل دارها إليه امرأة مسيحية من سكان 
يف املسجد كرها عنها، يستدعى عمرا ويسأله عن ذلك، فيخربه أن 
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املسلمني كثروا وأصبح املسجد يضيق هبم ويف جواره دار هذه املرأة، وقد 
عرض عليه عمرو مثن دارها وإدخاله يف املسجد، ووضع قيمة الدار يف 

هي ذا مما تبيحه قوانينا احلاضرة و بيت املال أتخذه مىت شاءت، ومع أن ه
حالة يعذر فيها عمرو على ما صنع، فإن عمر مل يرض ذلك، وأمر عمرًا 
أن يهدم البناء اجلديد من املسجد، ويعيد إىل املرأة املسيحية دارها كما  

 كانت!
جتاورت الكنائس إىل املساجد، وأعطت الدولة للكنائس سلطة  

ل ينية، بل كانت تتدخل الدولة يف حاتمة على رعاايها يف شئوهنم الد
املشاكل اخلالفية بني مذاهبهم، وتنصف بعضهم من بعض، وقد كان 
امللكانيون يضطهدون أقباط مصر يف عهد الروم، ويسلبوهنم كنائسهم، 
حىت إذا فتحت مصر رد املسلمون إليهم كنائسهم وأنصفوهم، ويتجلى 

عن أي  وا أكفاء هلا بعيداهذا التسامح يف توليهم للوظائف العليا ما دام
 ل التمييز ضد عقيدهتم أو مذهبهم.شكل من أشكا

هذه هي الروح املتساحمة اليت سادت اجملتمع يف دولة اإلسالم  
وحضارته، وخلقت حالة من تعددية أيمن فيها كل صاحب دين على دور 

 1٩عبادته، وأداء شعائره، وتصان فيها حقوقه دون متييز.
العقائد،  صان بهوائل سلوكا جمتمعيا جديدا تن األفأرسى املسلمو  

وترتك دور العبادة من املعابد والكنائس، وضمنت حرايت الناس وكرامتهم، 

                                                 

، 5 ط ،من روائع حضارتنا ،مصطفى السباعيحول التسامح. انظر 1٩ 
 .72-65ص  ،2٠٠٩ه/143٠ ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع



 الباسط سالمة سباعي هيكل عبد

1٨٨ 
 

فعززت يف نفوس أبناء األرض مهما كان دينهم االعتزاز ابنتمائهم للدولة، 
وشجعتهم أن يزودوا عنها، تلك الدولة تصون كرامتهم، وتساوى بينهم، 

ألول مرة أن يشكو والد املغلوب احلاكم الغالب إىل رئيس فكان يف التاريخ 
لسوط قتني ابالدولة األعلى من أن ولد احلاكم قد ضرب ولده الصغري خف

ويغضب رئيس الدولة األعلى ومحاسب ولد احلاكم  على رأسه من غري حق.
لناس وقد ولدهتم امىت تعبدمت ويقرّع احلاكم ويؤنبه ويقول له: ويقتص منه، 

يب واليه  أتنيف رضي هللا عنهلتصبح مجلة عمر بن اخلطاب  م أحرارا،أمهاهت
مضرب األمثال ملن يتحدث   عنهرضي هللاعلى مصر عمرو بن العاص 

 عن حرية الشعوب.
هذا القبطي الذى انتفض لكرامته كان يعيش يف دولة محكمها  

من على دينه من النصرانية إال أنه كان يعذب ويضرب ويسلب ماله 
ويضطهد يف ملته من خمالفيها، وال يثور وال محس ابلعزة والكرامة والغرية 
حىت عززها فيه دولة اإلسالم وهو على غري اإلسالم، ال لشيء إال ألنه 
يعيش يف دولة اإلسالم، فأصبح مواطنا يف الدولة له كل احلقوق، وعليه  

نصراين الكل الواجبات مل يستعملوا الكلمة لكن عاشوها واقعا، مما دفع 
 ىأن يرفع صوته يف وجه حاكم مصر املسلم املنتصر مستجريا ابلسلطة األعل

ما كان و  ك من الظل.أان عائذ ابهلل وربأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: 
الظلم الذى اشتكاه سفك دم وال انتهاك عرض وال سلب دين وال 

 اغتصاب أرض، وإمنا كان ضربتني من ولد صغري لولده الصغري!
دي أمري املؤمنني مع يهو  ني يتنازع علي بن أيب طالب وهووح 
، فيقرران االحتكام إىل القاضي شريح الذي قال: اي أمري املؤمنني على درع
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اي يح: ، قال شر هل من بينة؟ قال: نعم احلسن ابين يشهد أن الدرع درعي
أمري املؤمنني شهادة االبن ال جتوز، فقال علي: سبحان هللا رجل من أهل 

يف الدنيا  اأمري املؤمنني ذلك يف اآلخرة، أماي  :نة ال جتوز شهادته؟ فقالاجل
فقال  الدرع لليهودي.ت فقال علي صدق. فال جتوز شهادة االبن ألبيه

اليهودي: أمري املؤمنني قدمين إىل قاضيه، وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن 
حممدًا رسول هذا الدين على احلق، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 

 . فأهداه أمرياي أمري املؤمنني، سقط منك ليال هللا، وأن الدرع درعك
 2٠.املؤمنني الدرع

فاالنتماء واملواطنة ليس هلا عالقة ابالعتقاد الديين لإلنسان، وإمنا  
املساملة واحملاربة فعرفت اجملتمع املسلم تعددية عقائدية ال يكره فيه غري 

سامل من غري املسلمني له حقوق املواطنة الكاملة املسلم على اإلسالم، فامل
من حفظ الدم والنفس والعرض واملال وحرية التعبد بدينه، بل وحرمة 
 غيبته، وأفىت الليث ابن سعد أبن غري املسلم يف بالد املسلمني إذا وقع يف

األسر وجب على املسلمني أن يفتدوا غري القادر من بيت مال املسلمني، 
وما  .شريع اإلسالمي قاعدة "هلم ما لنا وعليهم ما علينا"واستقر يف الت

جاء يف القرلن من تكرمي لإلنسان وتفضيل له تعطي لغري املسلم يف جمتمع 
املسلمني حقوق إنسانية قبل أن متنحها منظمات حقوق اإلنسان، والتاريخ 
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 ا اللفظ إالو حافل بوقائع تثبت فهم املسلمني ملعىن املواطنة إن مل يستعمل
 أهنم عرفوا داللته.

وخري دليل على ذلك املناصب اليت شغلها غري املسلمني من  
أمثال يوحنا الدمشقي وأسرته اليت قامت ابإلدارة املالية يف الدولة األموية 
ملدة قرن كامل من الزمن. كما استكتب معاوية بن أيب سفيان سرجون 

ذ من ابن سراره، واختالنصراين، وكاتب احلاكم كان يف منزلة وزيره وكامت أ
أاثل النصراين طبيبا خاصا، وكان أثناسيوس إسحاق رئيسا لدواوين الدولة 
يف عهد عبدامللك بن مروان، كذلك عهد عبدالعزيز يف إمارته ملصر برائسة 

 .خلراج" على مصر  كلها إىل نصرايندواوين اإلسكندرية، ومنصب "متوىل ا
 ظوة عند اخللفاء جرجيسومن أشهر األطباء الذين كانت هلم احل 

بن خبت يشوع، وكان مقراًب من اخلليفة املنصور واسع احلظوة عنده، 
ومحرص على راحته وسروره، حىت كان جلرجيس زوجة عجوز، فأرسل إليه 
املنصور ثالث جوار حسان فرفض قبلوهن قائال: إن ديين ال يسمح يل 

كراما ر، وازداد إأبن أتزوج غري زوجيت ما دامت احلياة، فسر منه املنصو 
ج أي دار الضيافة( وخر املنصور حبمله إىل دار العامة ) له. وملا مرض أمر

جلنة يسلم ليدخل اإليه ماشيا يسأل عن حاله، وعرض عليه املنصور أن 
ملنصور ا ىب، وقال: رضيت أن أكون مع لابئي يف جنة أو انر، فضحكفأ

 ووصله بعشرة لالف دينار.
لنصراين طبيب املعتصم، وملا مات جزع وكان سلمويه بن بنان ا 

عليه املعتصم جزعا شديدا، كذلك كان للشعراء واألدابء لدى اخللفاء 
مكانة وحظوة بال متييز بدين أو مذهب، فكان األخطل يف العهد األموي 
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يدخل على عبدامللك دون إذن وهو مرتد عباءة من احلرير عليها تعويذة، 
دود إىل سلسلة ذهبية، وكانت وقد تدىل من عنقه صليب ذهيب مش

احللقات العلمية يف حضرة اخللفاء جتمع بني خمتلف العلماء على اختالف 
 21أدايهنم ومذاهبهم.

ۡكَرَمُكۡم ِعنَد : أعلن القرلن مبدأ املساواة يف قوله تعاىلو  
َ
إِنَّ أ

ۡتَقىُٰكۡمه 
َ
ِ أ لن يف ليع صلى هللا عليه وسلمووقف الرسول الكرمي ، 22ٱللَّ

بَُّكْم وماِحد  ايم أميُـّهما النَّاُس أمالم ِإنَّ رم : حجة الوداع يف خطابه احلقوقي العظيم
ُكْم وماِحد  أمالم الم فمْضلم ِلعمرميبٍّ عملمى أمْعجمِميٍّ ومالم ِلعمجمِميٍّ عم  لمى عمرميبٍّ ومِإنَّ أمابم

فال تفاضل ، 23ى أممْحمرم ِإالَّ اِبلتـَّْقومىومالم أِلممْحمرم عملمى أمْسومدم ومالم أمْسومدم عملم 
ئ اليت املباد مل تكن هذه املساواة لتقف عند حدودابأللوان أو األعراق، و 

ماعي، االجتاملسلمني تعلن فحسب، بل كانت ممارسة عملية يف واقع 
سلطة،  أو ملال أو اجد ساحات التقاء دون متييز للون أو لعرقفكانت املس

وكان احلج يف كل عام مؤمترا حاشدا يعيد للنفوس فكرة اإلسالم يف 
املساواة، ويؤكد على رابط عام جيمع الناس وال يفرقهم، بل إننا ال جند 
أَسي من اإلسالم دينا وفكرا وسياسة يف حترمي أي نوع من متييز بني أبناء 

 الحرتاز عنه.الوطن الواحد، وعّد هذا التمييز ظلما جيب ا
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ري منظور اإلسالم احلضا يستعل أحد على أحد يف الدولة من فال 
الال احلبشي أن ب مكة أمر النيب  صلى هللا عليه وسلم حني فتحواملدين، ف

الكعبة  من فوق ن من فوقها ويعلن كلمة احلقليؤذّ  ؛يصعد فوق الكعبة
ف يصعد ، فكيالماملقدسة عند العرب يف اجلاهلية، والقبلة املعظمة يف اإلس

با منه إن مثل هذا أو قريعليها عبد ملّون كبالل؟  كيف يطؤها بقدميه؟ 
ال يتصور يف احلضارة احلديثة يف أمريكا مثال، ولكن حضارتنا فعلته قبل 
أربعة عشر قران، فما كان صعود بالل على سطح الكعبة إال إعالان لكرامة 

 الكرامة لعلمه وعقله اإلنسان على كل شيء، وأن اإلنسان يستحق هذه
وأخالقه وإميانه ال لبشرته وبياضه، فما يقدم اإلنسان بياضه إن أخره عمله، 

 24وال يؤخره سواده إذا قدمه ذكاؤه واجتهاده.
 لنوع فالذكر واألنثى سواء يفابومل يعرف اإلسالم التفاضل  

احلقوق والواجبات إال ما كان من ختصيص يف بعض األحكام الشخصية 
الزواج واإلرث مبا يتناسب مع الدور االجتماعي الذي يتحمله الرجل يف 

لطبيعة ا يف التكاليف املادية وواجب اإلنفاق زوجا وأاب وأخا، وما يتسق مع
ََل َيۡعَلُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡۡلَبرِيُ  النفسية للرجل واملرأة:

َ
ال ف 25.أ

رجال يف االفتئات على حقوق النساء شقائق الاملسلمني يستقيم يف جمتمع 
ظ اإلمام على ما كان شائعا يف زماهنن وال يزال مقلقا صنع احلياة، ويتحف

خولت  فلقدسيادة الرجل املطلقة على املرأة، يف زماننا، من الرتويج ل
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الشريعة للمرأة ما للرجل من احلقوق، وألقت عليها تبعة أعماهلا املدنية 
 26.واجلنائية
 ضيف معر  اإلسالماإلمام حممد عبده حقوق املرأة يف تناول يو  

ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف  تفسريه لآلية القرلنية الكرمية:  َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱَّلَّ
 ۗ هي قاعدة كلية انطقة أبن املرأة مساوية : بقوله 27.َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ

وللرجال عليهن : واحدا ُعربِّ عنه بقوله تعاىلللرجل يف مجيع احلقوق إال أمرا 
واملراد أن احلقوق بينهما متبادلة وأهنما أكفاء، فما من عمل تعمله درجة. 

املرأة للرجل إال وللرجل عمل يقابله هلا، إن مل يكن يف مثل شخصه، فهو 
يف مثل جنسه، فهما متماثالن يف احلقوق واألعمال، كما أهنما متماثالن 

واإلحساس والشعور والعقل، أي أن كال منهما بشر اتم له عقل يف الذات 
 يتفكر يف مصاحله، وقلب محب ما يالئمه ويسّر به، ويكره ما يالئمه وينفر

منه، فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفني يف اآلخر ويتخذه عبدا 
يستذله ويستخدمه يف مصاحله، والسيما بعد عقد الزوجية والدخول يف 

شرتكة اليت ال تكون سعيدة إال ابحرتام كل من الزوجني اآلخر احلياة امل
أبنه  ساء،الرجال قوامون على الن :والقيام حبقوقه. ويفسر اإلمام قوله تعاىل

املراد ابلقوامة هنا هو الرائسة اليت يتصرف فيها املرؤوس إبرادته واختياره، 
ال عمل عمال إوليس معناها أن يكون املرؤوس مقهورا مسلوب اإلرادة ال ي
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 يما على لخر هو عبارة عنجهه إليه رئيسه؛ فإن كون الشخص قما يو 
 2٨قبة له يف تنفيذ ما يُرشده إليه.إرشاده واملرا

 
 العدل 

 لقانونومبدأ سيادة ا
إذا نظران إىل اجملتمع العريب قبل اإلسالم فسنجده ال ميتلك نظاما عاما 

على حنو  همعجيمإن كانوا و  خيضعون لقانونه، فكل قبيلة محكمها أعرافها،
رسول هجرة الغري مقصود بعض األعراف العامة، فلم تكن املدينة قبل 

اوز أي منهج منظم لإلدارة أو القضاء يتجتقوم على  صلى هللا عليه وسلم
 رسوله فلما كان وحي السماء إىلاألعراف العربية املستقرة يف جمتمعاهتم، 

طريق  مسلمنيللتنزل امليزان مع لايت القرلن، لريسم صلى هللا عليه وسلم 
 ،ختط لايته حدود املنطقة احملظور احملظور على الناس انتهاكهاالعدل، و 

: قال تعاىل ،املسلمني جمتمعمعلنة مبدأ العدل كأحد املبادئ األصيلة يف 
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱلۡكِ 

َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡۡلَي َِنِٰت َوأ

َ
اُس َتَٰب َوٱلِۡمزَياَن َِلَُقوَم ٱنلَّ لََقۡد أ

هللا من إنزال الكتب وإرسال الرسل على مقصود فالعدل هو  2٩.بِٱۡلقِۡسِطِۖ 
 هغياب يفو ، لكيان اجملتمع اإلنساين ففي إجيابه حفظ حّد قول ابن القيم؛

كل هللا العدل حقا ل وجعل، ابن خلدون تعبري على حدخراب للعمران 
ِي اخلصومة والعداوة،إنسان ولو كان عدًوا، وأمران ابلعدل مع  َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َن َيَٰٓ
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ِ ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوََل ََيۡرَِمنَُّكۡم َشَن  ٰمََِّي لِلَّ َٰٓ َءاَمُنواْ ُۡكونُواْ قَوَّ  اُن قَۡو   لََعَ
ۡقَرُب 

َ
ْ ُهَو أ ْه ٱۡعِدلُوا َلَّ َتۡعِدلُوا

َ
ُۢ بَِما أ َ َخبرُِي ه إِنَّ ٱللَّ َ ْ ٱللَّ ُقوا لِلتَّۡقَوٰىۖٗ َوٱتَّ

 3٠.َتۡعَملُونَ 
مني، أول القضاة يف دولة املسل وكان النيب صلى هللا عليه وسلم 

دينة فجاء يف صحيفة املدينة اليت كتبها النيب وثيقة تنظم العالقة بني أهل امل
حدث، أو شجار خياف مجيعا "أنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من 

 ه علي صلى هللافساده، فإن مرده إىل هللا عز وجل، وإىل حممد رسول هللا
 31.وسلم

ل يف نظره للمخاصمات من أن العدينطلق صلى هللا عليه وسلم  
ومن  ومن يوايل ،والقوي والضعيف ،نظام هللا وشرعه لألبيض واألسود

نيب رمي على حكم الرك القرلن الك، واستدعارض، واملسلم وغري املسلمي
هودي بينما كان م فيها ييف قضية سرقة الدرع اليت اهت صلى هللا عليه وسلم

بن احلارث إحدى قبائل  بن ظفر السارق رجال مسلما من بين أبريق
ريق"، ويف بن أب عمةاألنصار، واختلفت الرواايت يف اَسه ففي رواية: "ط

ه ل درعا من جارسرق  ، وكان هذا الرجل قدبريقبن أ رواية أخرى: بشري
، وكانت الدرع يف جراب فيه دقيق، نعمانبن ال قتادةمسلم يقال له: 

ها أفجعل الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب حىت انتهى إىل الدار، مث خب
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ند الدرع ع ، فالتمستبن السمني عند رجل من اليهود يقال له: زيد
لدقيق رأينا أثر ا "طعمة" فحلف ابهلل ما أخذها، فقال أصحاب الدرع: لقد

يف داخل داره. فلما حلف تركوه، واتبعوا أثر الدقيق إىل منزل اليهودي، 
! فجاء بنو بريقبن أ عنده، فقال اليهودي: دفعها إيل طعمة فوجدوا الدرع

يدافع ل ظفر وهم قوم )عائلة( طعمة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم
ن يعاقب أرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك  ادل عن صاحبهم فهموجي

ِ ِِلَۡحُكَم َبَّۡيَ  اليهودي، فنزل قوله تعاىل: نَزنۡلَآ إََِلَۡك ٱلِۡكَتَٰب بِٱۡۡلَق 
َ
آ أ  إِنَّ

ه َوََل تَُكن ل ِلَۡخآئِنََِّي َخِصيٗما  ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
ۖٗ إِنَّ  ١٠٥ٱنلَّاِس بَِمآ أ َ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱللَّ
َ ََكنَ  نُفَسُهۡمه إِنَّ  ١٠٦َغُفوٗرا رَِّحيٗما  ٱللَّ

َ
ِيَن َُيَۡتانُوَن أ َوََل تَُجِٰدۡل َعِن ٱَّلَّ

ثِيٗما 
َ
انًا أ َ ََل ُُيِبُّ َمن ََكَن َخوَّ يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱنلَّاِس َوََل يَۡسَتۡخُفوَن  ١٠٧ٱللَّ

ِ وَُهَو َمَعُهۡم إِۡذ يُبَي ِتُوَن َما ََل يَۡرََضٰ مِنَ  ُ بَِما  ِمَن ٱللَّ ٱۡلَقۡوِل  َوََكَن ٱللَّ
ۡنَيا َفَمن  ١٠٨َيۡعَملُوَن ُُمِيًطا  نُتۡم َهَُٰٓؤََلٓءِ َجَٰدِۡلُۡم َعۡنُهۡم ِِف ٱۡۡلََيٰوةِ ٱّدُّ

َ
أ َهَٰٓ

ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيٗٗل  م مَّ
َ
َ َعۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ أ َوَمن  ١٠٩يَُجِٰدُل ٱللَّ

ۡو يَ 
َ
َ َغُفوٗرا رَِّحيٗما َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ َ ََيِِد ٱللَّ  ١١٠ۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡستَۡغفِرِ ٱللَّ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ٰ َنۡفِسهۦِه َوََكَن ٱللَّ
َما يَۡكِسُبُهۥ لََعَ َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما فَإِنَّ

ۡو إِثٗۡما ُثمَّ يَۡرِم بِهِۦ بَرِٓي َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓي  ١١١
َ
َقِد ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتٰٗنا ا فَ ًة أ

بِيٗنا  ا حكم )قضى( حسب م فالنيب صلى هللا عليه وسلم ١١٢.32ِإَوثٗۡما مُّ
ُعرض عليه من حجج وأدلة، منطلًقا يف فصله بني املتخاصمني من طبيعة 
بشرية حكمت على الظاهر، فبواطن الناس ال يقضي فيها بعلمه إال هللا، 
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ى مبا أنه بشر يقضي بينهما، فيقضوحرص النيب على أن يؤكد ألصحابه 
دخل هللا ما مل يته أي دينية أو علم ما يف النفوس يسمع، انفيا عن نفس

ج الذي من خيتصم إليه من تزييف احلج صلى هللا عليه وسلم روحيا، فحذ
لى صليها الرسول صلى هللا عليه وسلم اجتهاده يف احلكم، فيقول يبىن ع
ْتِييِن اخلْمْصُم فـملمعملَّ  ِإمنَّما أمانم يه وسلم: هللا عل  بـمْعضمُكْم أمْن يمُكونم بمشمر  ومِإنَُّه أيم

ْن قمضم  ْيُت لمُه حِبمقِّ أمبـْلمغم ِمْن بـمْعٍض فمأمْحِسُب أمنَُّه صمدمقم فمأمْقِضيم لمُه ِبذمِلكم فممم
ا أمْو فـمْليـمتـْرُْكهم   33.اُمْسِلٍم فمِإمنَّما ِهيم ِقْطعمة  ِمْن النَّاِر فـمْليمْأُخْذهم

ن دائم التعليم واملسائلة والتحذير م صلى هللا عليه وسلموكان  
اِن ِإذما جملمسم ِإلميْ  :مغبة اختالل العدل، فيقول لعلي كرم هللا وجهه كم اخلْمْصمم

ْعتم ِمْن اأْلموَِّل فم  نـمُهمما حمىتَّ تمْسممعم ِمْن اآْلخمِر كممما َسِم ِإنَّكم ِإذما فمالم تـمْقِض بـميـْ
م لمكم اْلقمضماءُ فـمعمْلتم  ُمعماِذ لِ  ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم 34.ذمِلكم تـمبـمنيَّ

ِن: فمذمكمرم كمْيفم تـمْقِضي ِإْن عمرمضم لم  بمٍل ِحنيم بـمعمثمُه ِإىلم اْليممم كم قمضماء  اْبِن جم
: ، قمالم : فمِإْن ملمْ يمُكْن يف ِكتماِب اَّللَِّ ، قمالم : أمْقِضي ِبِكتماِب اَّللَِّ فمُسنَِّة رمُسوِل  قمالم

: فمِإْن ملْم يمُكْن يف سم اَّللَِّ صملَّى اللَّهم عملمْيِه ومسملَّمم، قم  وِل اَّللَِّ أمْجتمِهُد نمِة رمسُ الم
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ال: ق وعن بريدة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 35رمأِْيي.
ثمة  قماِضيماِن يف النَّاِر ومقماٍض يف اجلْمنَِّة رمُجل  قمضمى ِبغم  رْيِ احلْمقِّ فـمعمِلمم اْلُقضماُة ثمالم

اكم يف   النَّاِر  النَّاِر ومقماٍض الم يـمْعلمُم فمأمْهلمكم ُحُقوقم النَّاِس فـمُهوم يف ذماكم فمذم
ِلكم يف اجلْمنَّةِ   36.ومقماٍض قمضمى اِبحلْمقِّ فمذم

ومنه  قانوان صارما والتشريع السماوي حازم يف أحكامه مبا يضمن 
نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّ قوله تعاىل: 

َ
نَوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

َ
نِف ۡفِس َوٱۡلَعَّۡيَ بِٱۡلَعَّۡيِ َوٱۡۡل

َ
َف بِٱۡۡل

ۥه َوَمن  ُ اَرةٞ َّلَّ َق بِهِۦ َفُهَو َۡكفَّ ِ َوٱَۡلُُروَح قَِصاٞصه َفَمن تََصدَّ ن  ِ نَّ بِٱلس  ِ ُذِن َوٱلس 
ُ
ُذَن بِٱۡۡل

ُ
َوٱۡۡل

نَزَل 
َ
ٓ أ ٰلُِمونَ  لَّۡم َُيُۡكم بَِما ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
ُ فَأ وحازم يف تطبيقه حيث  37.ٱللَّ

بل أن مبدأ استقالل القضاء وسيادته ق أرسى النيب صلى هللا عليه وسلم
ديثة، فرتوي أم تدعو إليه املواثيق اإلنسانية املعاصرة يف جتربة الدولة احل

أن قريشا أمههم شأن املخزومية اليت سرقت،  املؤمنني عائشة رضي هللا عنها
رتئ  صلى هللا عليه وسلم؟ فقالوا: ومن جيفقالوا: من يكلم فيها رسول هللا

ه أسامة، مسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلد حب ر عليه إال أسامة بن زي
عىن : أتشفع يف حد من حدود هللا؟ )واحلد هنا مبفقال صلى هللا عليه وسلم

طب، فقال: إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا مث قام فخالعقوبة( 

                                                 

يه األحكام عن رسول هللا صلى هللا عل ، كتابسننهيف  الرتمذي أخرجه35 
 .1327 ث رقمحديكيف يقضي،   اضيوسلم، ابب ما جاء يف الق

 ابب ما جاء عن رسول هللا، ، كتاب األحكامسننهيف  الرتمذي أخرجه36 
 .1322ث رقم حدي، صلى هللا عليه وسلم يف القاضي
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 يف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأميسرق فيهم الشر 
  3٨فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها.هللا: لو أن 
ة رؤية اإلسالم لسياد هكذا طبق النيب صلى هللا عليه وسلم 

لى ال تعرف استثناءات، فحسم النيب ص القانون يف دولة املدينة، سيادة
ا من يف جمتمع قائم على النزعة القبلية مسألة السيادة ونقله هللا عليه وسلم

القبيلة إىل القانون لتكون له السيادة العليا، تنوب الدولة فيه عن األفراد، 
فال مكان فيها للثأر حيث كان يطبق األفراد أشكال العقاب أبنفسهم، 

رص حفقد أبطله اإلسالم الثأر واالنتقام وجعله من دعوى اجلاهلية، رغم 
العرب عليه قبل اإلسالم، فكانوا على استعداد أن يتفانوا موات وال يرتكوا 
أثرا هلم، غري أن النيب بدأ بنفسه ولله من بين هاشم فجعل الثأر من 
 اجلاهلية، فأبطل ما كان منه، وجعل القصاص تنظمه الدولة، وبدأ بدم ابن

ن احلارث يعة ببن ربأول دم أضعه دم اعمه قائال صلى هللا عليه وسلم: 
منتقال ابلعرب من سلوك البداوة والعصبية القبلية إىل  بن عبداملطلب،

سلوك حضاري مل يعهدوه قبل اإلسالم، وهذا ما حتتاجه بعض جمتمعات 
بعض ضوع له، فخلاملسلمني املعاصرة من استعادة روح احرتام القانون وا

اولتهم أن حمة أخالقية يف سلوك بعض مواطنيها يف اجملتمعات تشهد رد
محّلوا حمل الدولة يف تطبيق قانوهنم واألخذ بثأرهم، فيقومون بدور اخلصم 

 والقاضي بل واجلالد.
                                                 

، دار اجليل، عمدة األحكام إحكام األحكام شرحابن دقيق العيد، 3٨ 
 .357، ص 1٩٩5ه/1416بريوت، 
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وحىت محقق القانون غايته فهو يف حاجة إىل عملية تقاضي عادلة  
ضيه، رها وصية عمر بن اخلطاب إىل قاجزة بني األفراد أو اهليئات، تصو وان

تقاضي منذ قرابة أربعة عشر قران عن فال تقل يف شرحها إلجراءات ال
مدنيات العصر احلديث، جتارب أفضل منظومات التقاضي يف أعرق 

كيف أن اإلسالم يكفل للمتهم حق الدفاع   فيوضح عمر رضي هللا عنه
ليمني مىت اب ليه إال بدليل، وأن االهتام يردعن نفسه، وأال يوجه االهتام إ

انعدمت البينة، وصفة الشهود، وحق املتهم ابالستئناف، واستقالل 
القضاء، واحلرص على حيادتيه ونزاهته ومساوته بني اخلصمني، والتذكري 
بثواب هللا، والتحذير من عقابه، وغريها من اإلجراءات اليت تضمن هبا 

 الدولة قضاء عادال.
لة عمر بن اخلطاب رضي األشعري من رسافمما رواه أبو موسى  
إن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أديل : قوله هللا عنهما

م حبق ال نفاذ له، ولس بني الناس يف وجهك لإليك؛ فإنه ال ينفع تك
وجملسك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف 

ائز لصلح جمن عدلك، البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر، وا
با ا غائ، ومن ادعى حقبني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال

فإن أعجزه  ، فإن جاء ببينة أعطيته حقه،أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه
ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ يف العذر، وأجلى للعمى، وال 

لرشدك أن تراجع  هك وهديت فيمينعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأي
ألن احلق قدمي ال يبطله شيء، ومراجعة احلق خري من التمادي يف  احلق؛

 يف يف الشهادة إال جملودا الباطل، واملسلمون عدول بعضهم على بعض
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اىل يف والء أو قرابة، فإن هللا تع حد أو جمراب عليه شهادة زور، أو ظنينا
ان، مث الفهم إال ابلبينات واألميتوىل من العباد السرائر، وسرت عليهم احلدود 

عند  قايس األمور الفهم فيما أديل إليك مما ليس يف قرلن وال سنة، مث
ىل أحبها إىل هللا وأشبهها ، واعرف األمثال واألشياء، مث اعتمد إذلك
، وإايك والغضب والقلق والضجر والتأذي ابلناس عند اخلصومة ابحلق

ه يوجب هللا به األجر، ومحسن ب والتنكر، فأن القضاء يف مواطن احلق
ما بينه وبني  الذخر، فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه هللا

قبل من العباد ين مبا ليس يف نفسه شانه هللا، فان هللا ال الناس، ومن تزي
هللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته ، وما ظنك بثواب إال ما كان خالصا

 والسالم.

 عالوة على كوهنا من مجلة النصوص العربية اليت عنه ورسالة عمر رضي هللا
اهتّم هبا دارسو لغة ولداب العرب ملا ُتصّوره من خصائص أسلوببة 

ألمهية وثيقة ابلغة ا أيضاملراسالت صدر اإلسالم، وبالغة الفاروق فهي 
يف كيفية إقامة نظام قضائي يُرسى قيمة العدالة يف اجملتمع كما أهنا مصدر 

صول احملاكمات، وقواعد املرافعات، واآلداب اليت ينبغي أن من مصادر أ
أيخذ القاضي هبا نفسه؛ لذا ترمجها إميل تيان إىل الفرنسية يف كتابه: 
)أتريخ التنظيم القضائي يف بالد اإلسالم(، وترمجها إىل اإلنكليزية األستاذ 

 هنري كنت.

 توالدول مىت ختلت عن منظومة قانونية وأخالقية حازمة دخل 
ابه يف نفق مظلم من التيه مثل تيه بىن إسرائيل حني خالفوا قانون هللا يف كت

املنزل على نيب هللا موسى عليه السالم، وال طريق للخروج من مثل هذا 
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تعزيز فا منهالداخلية أما التيه إال حبالة من الرقابة الداخلية واخلارجية، 
إلهلية استشعار املعية ا مبعىن السيما ابحلياءاألخالق اإلسالمية  منظومة

احلياء و ، لعلياواألان ا ابلضمري سفةالفاللغة عرف يف يوالرقابة الرابنية، و 
غياب لآلخر، فبدون  من مادة لغوية واحدة، وكأن غياب أحدمها احلياةو 

جلماد ادين النفس اإلنسانية املكرمة إىل احليوانية غري املكلفة بل إىل تتاحلياء 
ية انتج عن ضعف استحضار معغياب احلياء و  ياة.الفاقد لكل معاىن احل

فعل  ء على التجريإىل  الرقيب األعلى "هللا" يف النفس املؤمنة مبا يُؤدي
ياء غري مرة على خلق احل كل شيء؛ لذا أكد النيب صلى هللا عليه وسلم

جاوز يف الذي مينع العبد من الت "القانون الذايت"بوصفه الرقابة الداخلية 
أن  أيب مسعود البدري الناس، فكما جاء يف الصحيحني: عن حق هللا أو

 إن مما أدرك الناس من كالم النبوةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
صلى  أنهعمران بن حصني وعن  فاصنع ما شئت. وىل: إذا مل تستحاأل

 احلياءويف رواية ملسلم قال:  3٩.احلْميماءُ الم أيمْيت ِإالَّ خِبمرْيٍ قال:  هللا عليه وسلم
زَّ ومجملَّ حمقَّ اْستمْحُيوا ِمْن اَّللَِّ عم ، ووصيته صلى هللا عليه وسلم: خري كله

الم لمْيسم ذمِلكم وملمِكْن قم  احلْميماِء قمالم قـُْلنما ايم رمُسولم اَّللَِّ ِإانَّ نمْستمِحي وماحلْمْمُد َّللَِّ 
ْظ اْلبمْطنم ممْن اْستمحمى ِمْن اَّللَِّ حمقَّ احلْميماِء فـمْليمْحفمْظ الرَّْأسم وممما حمومى ومْليمْحفم 

                                                 

م احلياء، حديث رقابب ، كتاب األدب،  هصحيحيف  البخاريأخرجه 3٩ 
 ث رقمحدي ،ابب شعب اإلميان، ، كتاب اإلميانهصحيح؛ أخرجه مسلم يف 6117

6٠. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=40
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=40
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نـْيم  ْن فـمعملم وممما ومعمى ومْليمْذُكْر اْلممْوتم وماْلِبلمى ومممْن أمرمادم اآْلِخرمةم تـمرمكم زِينمةم الدُّ ا فممم
 4٠.اْستمْحيما ِمْن اَّللَِّ عمزَّ ومجملَّ حمقَّ احلْميماءِ  ذمِلكم فـمقمدْ 
عه األول يرسخ يف نفوس أفراد جمتم فالنيب صلى هللا عليه وسلم 

قيمة الرقابة الداخلية كقانون محكم النفس ويضبط سلوكها العام يف الدولة 
أمانة وصدقا ودقة عمل وحب للناس، وتفاين يف أعمال اخلري )التطوع( 

لقانون الداخلي سرعان ما تستجيب له النفوس النقية اليت تتعهد وهذا ا
هوم ملراقبة، وهذه احلالة تسمى عند منظري مفأقواهلا وأفعاهلا ابحملاسبة وا

ناعمة طلق عليها أساتذة الرتبية القوة الدنية الدولة ابلوعي ابلقانون، ويم
لتعليم واإلعالم واللدولة متمثلة يف الرتبية األخالقية من خالل األسرة 

فوس أما الن .من مؤسسات الرتبية والتأثري األخالقي واملسجد وغريها
ا الضعيفة اليت تستحسن القبيح، وتستقبح احلسن وفق رغباهتا وشهواهت
ن فهي حتتاج إىل النوع الثاين من الرقابة وهي الرقابة اخلارجية اليت أداهتا قانو 

زع ابلسلطان ي إن هللا: رضي هللا عنهففى األثر عن عثمان بن عفان الدولة، 
ه فال يغريه  واجر فمن النفوس من يستهني أبوامر هللا وز  ما ال يزع ابلقرلن.
ه ويزجره حزم القانون، وقوة إعماله حىت تتغري تلك كالم هللا، بل يغري 

النفوس وتتسق مع ثوابت اجملتمع وضوابطه، فمن شدة القانون وقسوته ما 

                                                 

ل هللا عن رسو ، كتاب صفة القيامة والرقاق سننهيف  الرتمذيأخرجه 4٠ 
مسند  ،مسندهأخرجه أمحد يف  ؛245٨ ، ابب منه، حديث رقمعليه وسلمصلى هللا 

 حديث رقم،  عنهمسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل املكثرين من الصحابة،
34٨٩. 
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خبط، بىن أبدا ابلتيه حد التفة به، إن الدول ال تجملتمع ورأهو رمحة اب
وابلسب حىت اإلفحاش، وإبطالق العنان للرغبات بل بضوابط هللا 
واجبات وحمرمات ومبيثاق أخالقي، والتزام ابألعراف، وسيادة للقوانني، 

نزيف ال وصلها لت فمن أخطر ما يهدد الدول حالة السيولة األخالقية اليت
دون  ياة جمتمعحفال تستقيم بتدخل مؤمل ليد القانون، يُرجى له شفاء إال 

اء الوطن ، وتصون أركانه، وفق ما تعارف عليه أبنهوضع ضوابط حتمى ثوابت
غريها و  م العنف واالزدراء واالبتذال والفحشاليت جتر من دينهم وتقاليدهم 

 .القبائح العقليةمن 
لذي ا إن سيادة القانون وصرامته هي سياج أمن اجملتمع، فهو 

يضبط كل إيقاع اجملتمع من لغة اإلعالم إىل لداب الطريق، مرورا بصيانة 
امللكية العامة، واحرتام احلرايت وحفظ الكليات اخلمس الدين والنفس 

مىت مزقت مظلة القانون، وصارت تعج ابخلروق و  ،واملال والعقل والعرض
 فذلك يكون نذير ضع لوساطة من رشوة أو نفوذ من ذي سلطة، فإن

لم؛ ألنه هللا املسلم ابلظ فتقوى دولة الكافر ابلعدل وتضعف دولة، وهتاوي
امل أحًدا يف سنن )ثوابت( تنظيم احلياة وإقامة العمران، فمىت نزل ال جي

  م األخذ ابألسباب وعرفغري مسلم إىل البحر سينجو من تعلمسلم و 
 كيف يتحرك بني األمواج.

قانون حبالة من الوعي ابلاجملتمعات املسلمة  وينبغى أن تتميز 
وليست الصرامة يف تطبيق القانون فحسب، فيتحول الوعي ابلقانون 
واألعراف إىل حالة من املراقبة اجلمعية جتعل اإلنسان يراقب هللا سبحانه 

لغاب يسود ففي قانون اوتعاىل ويراعي حقوق اآلخرين فال يتعدى عليها، 
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ى، بينما يف يكون البقاء لألقو و ينتصر احليوان لنفسه ف فحسب قانون األان
رد لقانون ينتصر الفاجملتمعات املسلمة واجملتمعات اإلنسانية املتحضرة 

لتنظم  ألن القوانني وضعتاجملتمع السماوي والوضعي فيما ال نص فيه، 
حياة البشر وتصون اجملتمعات بعيدا عن معاين األاننية واألثرة اليت جتعل 

دنية فاملواطن يف الدولة املما عداها.  صاحبها يؤمن بنفسه ويكفر بكل
يوصف ابلصالح على قدر التزامه ابلقانون ويوصف بنقيض ذلك على 
قدر خمالفته للقانون، وأبعد ما يكون عن تلك احلالة اليت تشيع يف بعض 

ر على سبيل وحتصاجملتمعات، فرتى يف التحايل على القانون ذكاء ودهاء، 
 بوصفهاشر قوانني الب أحكام، وتزدريهللا من  مرضاة هللا فيما سنه املغالطة

 يقة،وهذا ابب من التوهم وليس احلققوانني وضعية ال إمث يف خمالفتها، 
فساد الرأي وسوء الفهم، ألن القانون الوضعي ُيشرع فيه اإلنسان نوع من و 

 املسكوت اورهم يف األمر" ويفمبوجب تفويض هللا له يف قوله تعاىل "وش
تركها هللا  وهي كثرية يف جانب املعامالت احلياتية اليت عنه كم األحكام

فراد أل املصطلحة العامة قما محققوانني المن  يضعونلناس جتهاد اال
 .اجملتمع

وروح العدل ال حتتاج إىل قانون فحسب بل حتتاج إىل ترسيخ  
وسائل اإلعالم والدعوة والثقافة حلب العدل يف نفوس أبناء اجملتمع فتتجلى 

بل يف حسب فقضاء يف حماكم الالعدل ليس القياهتم ومعامالهتم، فيف أخ
 لغشايرتاجع و  ،يخنس الفساد، فيتسم ابلعدالةعام اجتماعي سلوك 
 الصوابواعد قوالتدليس تغيب فيها معايري و  حالة من التزييف بوصفه

فعة رغبة خاصة يف جلب منل؛ واخلطأ فنخلط عن عمد بني اجليد والردئ
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ساب من ال يستحق على ح بتعينيالغش الوظيفي ومنه غري مستحقة، 
الغش يف احلياة الزوجية عندما يتحول الزوج أو الزوجة عن و من يستحق، 

الدور احلقيقي له يف السكن واملودة والشراكة احلياتية إىل جمرد للة تقوم 
بدورها يف منظومة األسرة بال روح أو تفاعل فتعيش منفصلة عن عاملها 

حني يسكت الصديق عن نصح العالقات االجتماعية  غشو الزوجي، 
واجب يف موقف فارق يف حياة من يصادق، محتفظ به صاحبا دون أن 

املدارس واجلامعات يطلبه بعض يكون هو له صاحب، نرى الغش يف 
ه، ى غري حقأنه محصل عل ب كأنه استحقاق وواجب، غري مبالالطال

حاانت ى انضباط االمترى على حنو عكسي، نر زُيفت القيم وأصبحت ت
م الغش، أن تيسر هل يف بعض اجملتمعات قسوة، وصارت الرمحة ابلطالب

شراء، بيعا و  الغش يف التجارةومنه ختالقها، مقدمني األعذار وما أسهل ا
ف يّ وتز  ل الناساليت تضل الغش ابلكلمةو اعة جودة وأداء، صنالالغش يف و 

ا أو ، ولن حنقق تقدماجملتمعاتمن أهم أسباب أتخر لغش إن ااحلقائق، 
العواطف  ارقيا يف حالة من الزيف والغش تغيب فيها احلقائق وتتداخل فيه

ما حني تربأ من حاز  كان النيب صلى هللا عليه وسلمو لتزين اخلداع وتربره. 
وكما  41. ِمنَّاومممْن غمشَّنما فـملمْيسم : يف قوله صلى هللا عليه وسلم املخادعني

 خب املؤمن غر كرمي، والفاجررمي صلى هللا عليه وسل: يقول النيب الك
له:  قف وصية الرسول الكرمي يف قو وال تواخلب هو املخادع املاكر،  لئيم.
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عند احلاكم فحسب بل كل من توىل أمر  ومسؤول عن رعيته، كلكم راع
مانة ا األغشهم مضيعمن أمور الناس خاصا أو عاما فخادعهم وكتم عنهم و 

 واملسؤولية.
اجملتمعات  بعضيف  تنتشر االيت  الغشظاهرة وأول طريق ملواجهة  
األشياء  صفنفشخص الدواء، حىت ن أن نتعرف ونعرتف ابلداءاملسلمة 

من إنه بل ، ريتيسال منا نوععد ال يو  ليس ابألمر اهلني فالغش مبسمياهتا،
اخلداع  و  فالكذب جرمية فتك ابجملتمعات والدول،أخطر اآلفات اليت ت

مثل هذا  ، علينا أن نبشعمن أبشع جرائم التزييف واخلداعالغش و  كبرية،
لى كما قال صدوما أن الدين   ذكرون ، وأن نتذكرالنفوسيف  ياتالسلوك

 .هو املعاملة هللا عليه وسلم
اخرة ز  لى هللا عليه وسلمصوقد جاءت تعاليم الصادق األمني  

ا وتعزيز نفس وحماسبتههبذه القيم من الصدق واألمانة واإلتقان، ومواجهة ال
ع الرقابة الداخلية ابلرتبية، املدنية تتطلب تعزيز القيم من اخلارج أيضا بوض

املعايري احلاكمة والضابطة لكل شيء يف جمتمعاتنا، وأن نلزم من عجز عن 
لة يشدد على جرائم األخالق، فهي هتدم الدو  نون الذيااللتزام الذايت ابلقا

صنع الدول عرب التاريخ إال ببنيان أخالقي يوتفكك اجملتمع، فما تقدمت 
 البنيان املادي للحضارة.

 
 (املدين)احلضاري التبادل 

ادل قوم على قبول التب( تلنظام املدينت اإلنسانية )اعامنظومة اجملتم
نغالق االكل أشكال والتالقح مع الدول األخرى يف حال السلم بعيدا عن  
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رف متغرية ال تعرف الدوام، متحركة ال تع واجلمود، فنظم اإلدارة اجملتمعية
 الثبات متطورة تبعا لتطور احلياة البشرية والنمو املعريف، وألن اإلسالم الدين
 اخلامت فقد راعت تشريعاته تلك الفطرة البشرية، والسنة الكونية، فشرع هللا

أحكاما مفصلة لن تتغري بتغري األزمنة واألمكنة؛ ألن طبيعة النفس البشرية 
 ليت حتتاجها ال تتغري، فكان القصاص يف التشريع اجلنائي، وحترمي الرابا

ون دالبيع يف التشريع االقتصادي، وأمجل هللا أحكاما يف مبادئ  لّ وحِ 
املبدأ اإلهلي  إال يفقداسة وتفاصيلها متغرية فال شكلها تفصيل ليجعل 

 اأن نتجاوزهو املصدر بينما التفاصيل اإلنسانية متطورة متغرية قابلة للنقد 
لبشر تطوير ل هللا رتكف، إىل غريها الذي قد محقق املبدأ على حنٍو أفضل

، شكل التطبيق تبعا ملا أسلفت من سنة التطور والتغري للمجتمعات البشرية
 وكان من ذلك شكل الشورى، أدوات حتقيق العدل، النظام، تنظيم أحكام

 الطرق، حتقيق املساواة وغريها.
ور وقصروا عن مواكبة حركة التطملسلمني حديثا وقد أخطأ بعض ا 

علوم الصاحل قدميا يف نقل أنظمة و  من السلف جنح املسلمون األوائل بينما
لوم عت املعاصرة هلم والسابقة عليهم، فلم يروا غضاضة يف ترمجة احلضارا

م صلى هللا ه سنة نبيهيف الوقت نفسنون وهم يدو  ،الفرس أو اهلند أو الروم
عارف الدنيا م، فنظروا إىل كل ونياهم يف علوم دينهم اجتهدو ا عليه وسلم

ر من حىت يقيموا دولتهم، فكانوا تقدميني أكث دراستهاعلم جيب  اعلى أهن
تقدمية أعرق املدنيات احلديثة، ومل تعرف دولة اإلسالم مجود بعض 

  من املسلمني. املتأخرين
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ضالة املؤمن نصاف أن نقرر ما قرره اإلسالم من أن احلكمة فاإل
أىن وجدها هو أحق هبا ولو كانت عند الفرس والروم، ومن اخلطأ البني، 
بل من الضالل البعيد أن يظن أن اإلسالم يقاوم كل جديد مستحدث، 

 فالواقع أن البدعة ما كان يف أمر الدين احملض، إبدخاله حتت اسم البدعة.
غرية أمور احلياة املتمثل العقائد والعبادات وما يلحق هبا، أما ما كان من 

من العادات واألعراف واألوضاع اإلدارية واالجتماعية والثقافية والسياسية 
وحنوها، فليس هذا من البدعة يف شيء، بل هذا يدخل فيما َساه العلماء 
"املصلحة املرسلة" كما بنّي ذلك اإلمام الشاطيب يف كتابه "االعتصام" 

مثل   لمها النيب صلى هللا عليه وسالصحابة أمورا مل يفعل وعلى هذا فعل
. نج، واختاذ دار للسجكتابة املصحف، وتدوين الدواوين، وفرض اخلرا 

وفعل التابعون أمورا مل يفعلها الصحابة مثل: سك النقود، وتنظيم الربيد 
وابتكر املسلمون أشياء مل تكن يف عهد النبوة وال الصحابة مثل: ريها. وغ

وم وفة من قبل، وابتكار علوم جديدة مثل علتدوين العلوم اليت كانت معر 
 الدين واللغة والعلوم اإلنسانية املختلفة.

ر من وأجمن سن سنة حسنة، فله أجرها ويف احلديث الصحيح:  
 عمل هبا إىل يوم القيامة.

 واذا رأإ صلى هللا عليه وسلمسنته ن و اخللفاء الراشدوقد خالف  
سول الكرمي الر  ، فسنةتقد تغري وعت يف عهد النبوة أن املصلحة اليت ر 

ى ال تفيد الوجوب بذاهتا، بل تدل عل قول وفعل وتقرير كما هو معلوم
جمرد املشروعية واإلابحة، ما مل ينضم إليها دليل لخر، يدل على 

م خيرب قس ستحباب أو الوجوب. ومن ذلك: أنه صلى هللا عليه وسلماال
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، عندما فتح رضى هللا عنهبعد فتحها بني املقاتلني، ومل يفعل ذلك عمر 
ري من ثسواد العراق، حيث رأى أن الصلح يف زمنه غري ذلك، وجادله ك

ن رأى عمر خيالف ظاهر عموم لية سورة الصحابة يف ذلك، والسيما أ
ِ ُُخَُسُهۥ نفال:األ نَّ لِلَّ

َ
ءٖ فَأ ِن ََشۡ َما َغنِۡمُتم م  نَّ

َ
  42.َوٱۡعلَُمٓواْ أ

يسع أول الناس ولخرهم: وقال  وقال عمر يف ذلك: رأيت أمرا 
 أن أييت لخر الناس وليس هلم شيء؟أتريدون 
إي إنه راعي مصلحة األجيال القادمة، وهذا نوع من التكافل  

الرائع بني أجيال األمة، حبيث ال يستمتع جيل على حساب جيل أو 
أجيال الحقة، واستند عمر يف ذلك إىل لايت سورة احلشر اليت أشارت 

ِيَن َجآُءو ِمنُۢ َبۡعِدهِمۡ : الفيء بني املهاجرين واألنصارإىل قسمة   43.َوٱَّلَّ
رسول وصنيع الوعلل اإلمام ابن قدامة االختالف بني صنيع عمر  

وعمر  منه،فعل ما هو األصلح يف ز  الكرمي، أبن النيب صلى هللا عليه وسلم
 فعل ما هو األصلح يف زمنه.

وسع و  ،لزما ملن بعدهم نتهإذا كان فعل الرسول وهو جزء من سو  
سلمني من الصحابة أن خيالفوه العتبارات رأوها، فكيف يكون فعل امل

  44بعده ملزما ملن بعدهم؟

                                                 

 .41: ٨األنفال ، نآالقر 42 
 .1٠: 5٩، احلشر نآالقر 43 
 ،القاهرة دار الشروق،، 3 ط ،من فقه الدولة اإلسالمية ،القرضاوي44 

 بتصرف.  ٨3&  ٨4ص  ،2٠٠1ه/1422
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 لىصأشياء مل تكن يف عهد رسول هللا  وقد استحدث أبو بكر 
فاستقر املسلمون على أن يكون هناك بيت مال للمسلمني  هللا عليه وسلم

  عنهبن اجلراح رضي هللا)اخلزانة العامة للدولة( وجعلوا عليه أبو عبيدة 
ونقلوا بعض أنظمة الفرس والرومان يف بناء الدولة، مؤكدين بذلك أن هناك 
مساحة كبرية يف الدولة هي من أعمال التمدن والعمران واحلضارة تتبادل 

ه الدول اخلربات، وتتناقل النظم، وينقل الالحق عن السابق، فال مكان في
 ت.مىت جتمدت الدولة انتهت وتالشلالنغالق واجلمود يف دولة اإلسالم، ف

يف الدولة يف عهد خلفاء الرسول صلى هللا عليه  واملستحداثت 
 بدأت من أول يوم يف حكم أىب بكر رضيال تكاد تعد وال حتصى،  وسلم
 ه وسلمحد من مبايعته خليفة لرسول هللا صلى هللا عليفبعد يوم وا نههللا ع

بيع ي ملزاولة مهنته، وقد كان بزازا أي اتجرا إىل السوق أخذ حبله متجها
كر وسأله عن وجهته، فأخربه أبو ب القماش، فلقيه عمر رضي هللا عنه

سول هللا ر  يقولون اشرتيت من خليفةا ال! إذ: فقال له عمر هللا عنهرضي 
 .وبعث خليفة رسول هللا

يقضي حوائجك،  عمر: يفرض لك غداء وعشاء وخادما فقال له 
 للشتاء. ة للصيف ولبسةولبس

فريغ برأيه الصحابة ت وأقر رضي هللا عنهفقرر عمر بن اخلطاب  
 منصبه وحتديد راتب له، فكان عمر رضيأيب بكر بوصفه حاكما ملهام 

، ولةديد يف التاريخ املكتوب مينع رئيس الدصاحب أول اقرتح س هللا عنه
للمحاابة، أو استغالل املنصب، وصيانًة  امن مزاولة العمل التجاري، منع

نصب لصاحب امل اويل واحلساسيات احملرجة. وتفريغللمنصب من األقا
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ملهامه اجلسيمة. وتبع الرأي األول رأي لخر ملحق به، يزيل ضرره عن 
 ه اليت منعه املنصب من حتصيلها.ترئيس الدولة، بتوفري حاجا

وقد سجل التاريخ لثاين الراشدين عمر بن اخلطاب جمموعة غري  
كلها من و  ليات( اليت ذكروها يف مناقب عمر رضي هللا عنهقليلة من )األو 

ن ملسلمو ا أخذاليت من خري شواهد التبادل احلضاري ابتكارات عمر، كلها 
الدواوين لتنظيم السجالت  ، ومنها نظامعن الفرس والرومفيها 

 و أمه )ديوان( أعريب وإن اختلفت الرواايت يف أصل لفظ واألعطيات،
؟ إال أن الراجح أهنا كلمة تتعلق إبدارة الدولة يف االمرباطورية فارسي

الساسانية، قبل أن تنتقل إىل لغة العرب. فكلمة "الديوان" اسم أطلق على 
من إدارية  املختلفة يف إدارة الدولة الدفاتر املستخدمة يف تسيري املصاحل

وعسكرية ومالية، وتشمل األماكن اليت توجد هبا هذه املصاحل وموظفو 
الدولة، وما زالت تطلق حىت وقتنا على مقررات الوزرات واهليئات 

يف قلها نتوسع املسلمون يف  رومانية وفارسيةفالديوان مؤسسة احلكومية. 
ر الستكمال ما بدأ يف عهد أيب بك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهعهد 
تنظيم الناس يف سجالت دائمة وتسجيل أعطياهتم ودفعها هلم على من 

 45مدار السنة.
بيت املال يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا فكما تطوَّر أداء  

وسع توُوضع له نظام حماسيب ينظم الداخل واخلارج من املال العام،  عنه

                                                 

فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن علي حممد الصاليب، 45 
 .1٩، ص 2٠٠3ه/1424فجر للرتاث، القاهرة، ل، دار ااخلطاب
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الدولة،   واتسعت  عهدهملا كثُر الناس يفاملسلمون يف تدوين الدواوين، 
تب أَساء أهل العطاء، والعساكر على القبائل رُ  فكان ديوان اجلند حيث

ان ديوان كمن البالد املفتوحة   جبيت األموالوملا ، ويف الثغور والبطون
راج، اخل الذي ينظم وُيشرف على إدخال وإنفاق ما أييت من أموالاخلراج 

واستعانت الدولة ابلعجم من غري العرب من الفرس يف بالد العراق، ومن 
ليقوموا على أمر جداول اجلند واخلراج وغري  ،الروم يف بالد مصر والشام

ذلك من أعمال اإلدارة يف الدواوين، واستكتبوا بغري العربية يف الدواوين 
لدواوين، ان فُعربت اابلفارسية والرومية حىت كان عهد عبدامللك بن مرو 

 وصكت النقود ابلعربية.
أنظمة اجلزية، فأسقط اجلزية عن  عمر رضي هللا عنه غريما ك 

 ،ألحواهلم الذمة، وجعلها مراعية الشيوخ والنساء واألطفال من أهل
لى ا يف العام على األغنياء، وأربعة وعشرين عفكانت مثانية وأربعني درمه

رمزية ا على الفقراء والقيمة املالية تشعرك بمتوسطي احلال، واثين عشر درمه
ما كان يدفع جزية فهي أقرب ما تكون إىل رسوم إدارية يدفعها غري 
املسلمني؛ ألنه ينتفع يف مقابل ما يدفع من املسلمني من زكاة قد تصرف 

مينه، ان حينها من أتيف مصارف يستفيد منها الذمي، ابإلضافة إىل ما ك
 والدفاع عنه.

الت التقومي اهلجري للتأريخ ملراس عمر رضي هللا عنه واستحدث 
الدولة وحوادث التاريخ، وكانت أول توسعة ملسجد الرسول يف عهده، 
فأدخل فيه دار "العباس بن عبد املطلب"، وفرشه ابحلجارة الصغرية، كما 

العامل  حماسبة ومراقبة العمال فال يويل استحدث عمر بن اخلطاب نظام
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ى بلد من البلدان أكثر من عامني، وكان خيترب القضاة له أو القاضي عل
قبل توليتهم كما فعل مع كعب بن سور قاضي البصرة، وشريح قاضي 

دة واليته أكثر األصحاب وكان يرى أن العامل إذا طالت م الكوفة.
ذا فإن احلال إذا كانت هك كان مبظنة العزل ال يغرت، وأيضا  ، وإذاواألخدان
للوالية  ، وكثر فيهم األكفاء من املستحقنيبني األقران خمايل املعرفةظهرت 

واقع، خبالف استقراء الالتعلم و أو القضاء بتدرهبم وتدرجهم يف املعرفة و 
ة دولنظام الربيد يف  ووضع عمر رضي هللا عنه ما إذا استبد الواحد.

وصة، رتبه على طرق ومناهج خمص ، فلما جاء معاوية رضي هللا عنهاإلسالم
 األميال، واحملطات، وما اىل ذلك.تب له حيث ر 

وبة السجن، ومل يكن السجن عق واستحدث عمر رضى هللا عنه 
ثر الناس كوال أيب بكر، فلما    زمن الرسول صلى هللا عليه وسلميف موجودا

وجب وأحدثوا من اخلروقات ما تست يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
وحة فكرة املفت ب من جتارب البالدنقل عمر بن اخلطاالتعزير والعقوبة 

كة  مب سجنا دائما، حيث ابتاع عمر دارا عقوبة السجن، فأقامت الدولة
فكانت أول مكان خيصص للسجن يف اتريخ  كانت لصفوان بن أمية،

 ، مث تواىل بناء السجون يف بالد العراق والشام.املسلمني
ا مواستحدث عمر رضي هللا عنه إنشاء املدن اجلديدة، وهو  

، ومدينة ةيطلق عليه يف التاريخ االسالمي "متصري األمصار" فابتىن البصر 
فر يف عهده خليج أمري املؤمنني يف مصر ومدينة الفسطاط، وح الكوفة

وبعد أخذ عمرو بن العاص  ،للميالد عام 642-641عام ففي شتاء 
 ي هللا عنهرضاإلذن من اخلليفة عمر بن اخلطاب وايل مصر  رضي هللا عنه
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ا احلايل اآلن أي يف مكاهنروم، قام بفتح قناة مائية بني حبر القلزم وحبر ال
حيث َسيت قناة أمري املؤمنني، ومحل فيها ما أراد من الطعام إىل مّكة 

، وذكر ي خليج أمري املؤمننيمفس ،واملدينة فنفع هللا بذلك أهل احلرمني
يه هر، وجرت فة، وفرغ منه يف ستة أشهجري 32الكندي أنّه حفر يف سنة 

السفن، ووصلت إىل احلجاز يف الشهر السابع، قال: ومل يزل حتمل فيه 
ضاعته الوالة مث أ  أن محل فيه عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنهالوالة إىل

بعد ذلك، وسفت عليه الرمال فانقطع، وصار منتهاه إىل ذنب التمساح 
 .من انحية بطحاء القلزم

احلضارات األخرى أشياء،  عن رضي هللا عنهفنقل عمر  
واستحدث أمورا، ومل ير هو وال الصحابة الكرام غضاضة يف فكرة النقل 
واألخذ من أنظمة دول معاصرة مبا يقيم الدولة، مؤكدين بذلك على أن 
الدولة يف اإلسالم ال تعرف االنغالق على نفسها. وأهنا متيز الدنيوي من 

 .غري الدنيوي يف شؤون الدولة وسبل احلكم
تبادل  دانومت االناظر يف اتريخ املسلمني األوائل سيجد حتّضر ف 

دولتهم  واوأقامبال هدم،  واشيداألفكار ونقل عن احلضارات املعاصرة له، ف
 ألف ، أو إحراق مثاننييف اليم كما حدث من التتار على إلقاء تراثليس 

لتحرير ابلس فيما َسي كما حدث يف األندخمطوط يف الرتاث اإلنساين  
را من معبد، حج واطمساملتأمل لتاريخ املسلمني سيجد أهنم مل ي اإلسباين؟

ن . فارض اللهم عخطا أو رَسا عاملا، وال حموا واعابدا، وال حارب واروعال و 
  ، وأسسوا مدنية.وا حضارةقوم ابتدأ
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 ةر واملنفعة العامة بديال لألث الروح اجلمعية بديال للفردية
تماعية جمة قيم اإلسالم اإلمنظو قيم التحضر والتمدن مجيعها من جوهر إن 

سواء طبقها املسلمون أو ختلوا عنها، واملسلمون يف جمتمع دون أن ننسى 
ون دواهلا فكثري من ألفاظ علم مدلوالت تلك القيم د أننا نتحدث عن

ية و جتماع واحلضارة احلديث مل توجد يف معجم املفردات القرلنية والنباإل
 .جدت معانيهالكن و 

مدنية اإلسالم يف عاصمة دولته األوىل املدينة حتضر و كانت  
ما تفرضه قيم فواقع التحضر والتمدن يف صورته الغربية، املنورة أقرب إىل 

نظومة قيمية روج ملالية العمالقة يف عاملنا اليوم يالسوق واالقتصادات الرأَس
ها وح اجلمعية اليت تعتمد عليضعف من الر ويُ  تعزز الفردية واملادية،

، فكما يقول الدكتور أمحد زايد أستاذ علم االجتماع السياسي احلضارات
إن قوى السوق اليت تفرض القيم احلديثة فرضا على الناس، تفكك الروابط 

ع القدمية، كما يرتتب عليها حتلل أمناط التضامن التقليدية ومن مث فإن اجملتم
تزداد.  بط بديلة، فإن روح التباعد والتنافر فيهإذا مل ينجح يف تطوير روا

ولعل روابط اجملتمع املدين تكون هي البديل. فهذه الروابط تشجع روح 
املبادأة بني األفراد، وجتعل األفراد واجلماعات أكثر وعيا مبصاحلها، ولكن 
وظيفتها األهم هي جتميع الناس، وتوليد اإلحساس أبهنم مشاركون يف 

رد رعية. ومن األمهية مبكان حقن القيم املدنية داخل بناء اجملتمع ال جم
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لدخول يف دائرة دين عن ااجملتمع املدين، فهي الكفيلة أبن تبعد اجملتمع امل
 46التطرف.
ولنا أن نضع اإلخوة العامة اليت أمره هبا هللا وأصلها اإلسالم يف  

مرادف  هيجمتمع املدينة األول يف سياق قراءة حديثة؛ لتجد أن األخوة 
الروح اجلمعية يف املدنية احلديثة، فقد روى النعمان بن بشري رضي هللا 

 تـمومادِِّهْم ممثمُل اْلُمْؤِمِننيم يف ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عنهما ق
اعمى لم  ِهْم ومتـمعماطُِفِهْم ممثمُل اجلْمسمِد ِإذما اْشتمكمى ِمْنُه ُعْضو  تمدم ُه سمائُِر ومتـمرمامحُِ

ِر وماحْلُمَّىا  ن رسول هللايروى ع وأبو هريرة رضي هللا عنه 47.جلْمسمِد اِبلسَّهم
اغمُضوا ومالم الم حتمماسمُدوا ومالم تـمنماجمُشوا ومالم تـمبم صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

ابـمُروا ومالم يمِبْع بـمْعُضُكْم عملمى بـمْيِع بـمْعٍض ومُكونُوا ِعبمادم اَّللَِّ ِإخْ  اْلُمْسِلُم ومااًن تمدم
رُي ِإىلم صمْدرِِه أمُخو اْلُمْسِلِم الم يمْظِلُمُه ومالم خيمُْذلُُه ومالم محمِْقرُُه التـَّْقومى هماُهنما ومُيشِ 

اُه اْلُمْسِلمم ُكلُّ اْلُمسْ  ثم ممرَّاٍت حِبمْسِب اْمرٍِئ ِمْن الشَّرِّ أمْن محمِْقرم أمخم ِلِم ثمالم
 وحث النيب صلى هللا عليه وسلم 4٨.ومممالُُه ومِعْرُضهُ  عملمى اْلُمْسِلِم حمرمام  دمُمهُ 

قال نبيكم  :على تقدمي املعروف فعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال

                                                 

د.ن،  ،مقال الدولة املدنية مسو العق العملي وملكة احلكمأمحد زايد، 46 
 .3٠ ص د.م، د.ت،
حم ابب تراالرب والصلة واآلدب، ، كتاب هصحيحأخرجه مسلم يف 47 

 .66ث رقم حدي ،املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم
رمي ظلم ابب حتالرب والصلة واآلدب، ، كتاب هصحيحأخرجه مسلم يف 4٨ 

 .32 ث رقمحدي ،واحتقاره ودمه وعرضه ومالهاملسلم وخذله 
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قمة  صلى هللا عليه وسلم:   َوَتَعاَونُواْ : ومن أوامر القرلن 4٩.ُكلُّ ممْعُروٍف صمدم
ْ لََعَ ٱۡلِ  ِ َوٱِلَّۡقَوٰىۖٗ َوََل َتَعاَونُوا َِب 

َ لََعَ ٱلۡ ۖٗ إِنَّ ٱللَّ َ ْ ٱللَّ ُقوا ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن  َوٱتَّ
ِن ذََۡكرٖ : وقوله تعاىل 5٠.َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم م  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ
َ
ْه إِنَّ أ نََثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا

ُ
َوأ

 َ ۡتَقىُٰكۡمه إِنَّ ٱللَّ
َ
ونصوص القرلن الكرمي والسنة املطهرة  51.َعلِيم  َخبرِيٞ  أ

وكتب السرية، والتاريخ اإلسالمي مليئة ابملواقف والصور اليت جتسد متاسك 
 وترابط اجملتمع املسلم يف دولته األوىل مبا ال تتسع الدراسة لسردها.

ضة مجاعية، يف مقدمتها فريوقد جاءت الكثري من شعائر اإلسالم  
الصالة يصطف هبا أبناء احلي مخس مرات يوميا مبا حتمل من اجتماع 
وانتظام وتواصل وتقارب يعمق الروح اجلمعية ألبناء اجملتمع، وكما يشهد 
اليوم مخس أعمال مجاعية يف الصالة، هناك الكثري من األعمال األخرى 

 ذكرها.اجلماعية يف اإلسالم اليت تضيق الدراسة ب
وقد عزز اإلسالم التطوع ابخلري وحبه واحلث عليه، وما نراه اليوم حاضرا 
يف قيم املدنية حتت اسم التطوع، وتقدمي الصاحل العام على املصلحة اخلاصة 
عرفه املسلمون سلوكا إسالميا حثهم عليه دينهم، فقد َسا اإلسالم ابلنزعة 

ة على اجلميع،  والرمحاإلنسانية يف أفراد اجملتمع َسّوا يفيض ابخلري والرب

                                                 

ابب بيان أن اسم الصدقة الزكاة، ، كتاب هصحيحأخرجه مسلم يف 4٩ 
 .52 ث رقمحدي ،يقع على كل نوع من املعروف

 .5:2، املائدة القرآن5٠ 
 .13: 4٩، احلجرات القرآن51 
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ية ختتفى معه األاننية والشح، ويتوجه اجلميع إىل اخلري يف مفهومه العام تلب
لنداء اإلسالم يف الدعوة إىل اخلري، نداء تنهزم معه يف النفس اإلنسانية 
بواعث الشح، ووسوسة الشيطان يف التخويف من الفقر، فيقول القرلن 

ۡيَطٰ  بعد احلث على اإلنفاق: ُمرُُكم بِٱلَۡفۡحَشآءِِۖ ٱلشَّ
ۡ
ُن يَعُِدُكُم ٱۡلَفۡقَر َوَيأ
ُ َوِٰسع  َعلِيمٞ  ِۡنُه َوفَۡضٗٗلۗ َوٱللَّ ۡغفَِرٗة م  ُ يَعُِدُكم مَّ  52.َوٱللَّ

وخياطب اإلسالم النفس اإلنسانية مبا محبب إليها الرب واخلري  
ة اخلري نفس يف أو احملتاج بل إن الابلتذكري أبن هذا الرب واخلري ليس للضع

ل كل املعطية هي اليت جتلب نفعا ذاتيا، ففعل اخلري يعود نفعه ملن يفعله قب
 شيء، فهو الذى ينتفع ابخلري ثوااب وحبا وثناء وخلودا، فيقول سبحانه:
ِه َوَما  نُفِسُكۡمه َوَما تُنفُِقوَن إَِلَّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱللَّ

َ
 ِمۡن َخرۡيٖ فََِل

ْ َوَما تُنفُِقوا
نُتۡم ََل ُتۡظلَُمونَ تُنفُِقو

َ
 ِمۡن َخرۡيٖ يُوَفَّ إََِلُۡكۡم َوأ

ْ ۡن َعِمَل وقوله:  53.ا مَّ
ٰٖم ل ِۡلَعبِيدِ  ۗ َوَما َربَُّك بَِظلَّ َسآَء َفَعلَۡيَها

َ
وقوله:  54.َصٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦٗ َوَمۡن أ

ۥٓ  َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضٰعَِفُهۥ ََّلُ ِي ُيۡقرُِض ٱللَّ ن ذَا ٱَّلَّ ُ مَّ ه َوٱللَّ ۡضَعاٗفا َۡكثرَِيٗة
َ
 أ

ُط ِإَوََلۡهِ تُرَۡجُعونَ  ُ
َِبَّ لَن َتَنالُواْ ٱلۡ : وملا نزل قول هللا تعاىل 55.َيۡقبُِض َوَيۡبص 

ا ُُتِبُّوَنه  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ : إن قال أبو طلحة األنصاري: اي رسول هللا 56.َحَّتَّ

                                                 

  .26٨: 2 البقرة ،القرآن52 
 .272: 2 البقرة ،القرآن53 
 .46 :41 فصلت ،القرآن54 
 .245: 2البقرة:  ،القرآن55 
 .٩2: 3لل عمران:  ،القرآن56 
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رها وإهنا صدقة هلل أرجو ب بربحاء وهي بئر طيبة املاء أحب أموايل إيل
، فقال هللا وذخرها عند هللا تبارك وتعاىل، فضعها اي رسول هللا حيث أراك

ثمرة، ال لبخ بخ ذلك مال رابح، حبس األصل وسبعليه الصالة والسالم: 
وكانت هذه الصدقة أول وقف يف اإلسالم. ومن هنا نشأ الوقف، وهو 

على  ملوارد املالية اليت تعينهاالذى كان ميد كل املؤسسات االجتماعية اب
أداء رسالتها اإلنسانية النبيلة. كان الوقف هو احلجر األساسي الذى 
قامت عليه كل املؤسسات اخلريية يف اتريخ حضارتنا. وقد كان رسول هللا 
أوقفه على الفقراء واملساكني والغزاة وذوي احلاجات، مث تبعه بعد ذلك 

و بكر، رب، مث تبعه الصحابة، فأوقف أبعمر بن اخلطاب فأوقف أرضه خبي
وعثمان، وعلي، والزبري، ومعاذ وغريهم، حىت مل يبق صحايب إال أوقف من 
ماله شيئا. وجتدد هذا العمل اإلنساين مرة أخرى يف خالفة عمر، حني 
أوقف أرضا يف سبيل هللا وهو يف خالفته، ودعا نفرا من املهاجرين 

ذلك، قال جابر بن عبدهللا واألنصار، فأحضرهم وأشهدهم على 
دا ذا مقدرة من أصحاب رسول هللا صلى هللا األنصاري: فما أعلم أح

من املهاجرين واألنصار إال حبس ماال من ماله صدقة موقوفة  عليه وسلم
ال ُتشرتى وال تورث وال توهب. مث تتابع املسلمون بعد ذلك جيال بعد 

أل الت ألعمال الرب، مما مجيل، يوقفون األراضي والبساتني والدور والغ
اجملتمع اإلسالمي ابملؤسسات اليت بلغت حدا من الكثرة يصعب إحصاؤه 

 57واإلحاطة به.

                                                 

 .٩7-٩5 ص، مصطفى السباعي57 
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ثقافة قيمية  محتاج إىلالطريق إىل حتضر اجملتمعات ومتدهنا  وأخريا 
وأخالقية ترسخ يف نفوس أبناء اجملتمع، أن الغش إفساد، وأن اخلروج عن 

ذ الصغر يف ه أبناء اجملتمع منوتوجله إمث كبري، قانون اجملتمع يف كل أشكا
مناهج التعليم إىل معاين التسامح الذي جيعل العالقة بني "األان" و"اآلخر" 
عالقة متوازنة تقوم على التبادلية واالحرتام، والتعددية والتنوع اللذي مُيّكن 

لق خمن احرتام اآلخر يف الداخل واخلارج بوصفها شريك يف احلياة، فاهلل 
 الناس شعواب وجمتمعات لتتعارف فيما بينها، وتتعاون وتتعايش بال كراهية

ة وال بديل عن خلق ثقافة تعّزز اإليثار ال األثرة بتقدمي املصلح ،أو ضغائن
والتطوع بدافع من املشاركة اإلجيابية والبناءة، منظومة العامة على اخلاصة 

ك املسلمني جتسدت يف سلو  املرجوة لتحقيق ثقاقة التحضر والتمدنالقيم 
سامح، وحب الناس، والصدق، والتم ابإليثار إىل رهب واتقرباألوائل الذين 

فما عرفوا األان قط، ورأوا النهوض والرقي مبجتمعاهتم قربة إىل هللا يتعبدون 
عنهم  فارض اللهمهلل أبعمال الدنيا كما يتعبدون إليه أبعمال اآلخرة، 

 أمجعني.
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 أهل السنة واجلماعة حبوث التعريف مبجلة
 
 رسالةال

أهل السنة واجلماعة جملة نصف سنوية علمية دولية حمكمة  حبوث جملة
صدرها مركز حبوث وي واإلجنليزية، تنشر بثالثة لغات وهي املاليوية والعربية

تنشر اجمللة و اون للرتبية الدينية. امعة سر  بكجبأهل السنة واجلماعة، 
تشمل العاقيدة و  أهل السنة واجلماعة ومبادئ ميهافمباقاتات اات الصلة امل

 والشريعة واألخالق والتفسري واحلديث والدعوة والفلسفة وما إىل الك.
 

 األهداف
 أهل السنة واجلماعة إىل حتاقيق األهداف اآلتية: تسعى جملة حبوث

م وتعاليم يهافث والكتابة العلمية اات الصلة ملإثراء البح
 أهل السنة واجلماعة

التخصصات لنشر أحباثهم  يف خمتلفألكادمييني  انفذة
 هاعليواملبادئ اليت قامت  ميهافاملوكتاابهتم العلمية حول 

 أهل السنة واجلماعة عاقيدة
 أرخبيل املاليو تعاليم أهل السنة واجلماعة يف منطاقةتعزيز 
أهل السنة  مبادئواحلركات اليت ختالف  األفكار رصد

 واجلماعة
 

 جماالت وحماور الكتابة
أهل السنة واجلماعة بنشر الدراسات اليت هلا صلة  هتتم جملة حبوث
 ابجملاتات اآلتية:

والشريعة تشمل العاقيدة و أهل السنة واجلماعة  ومبادئ مفاهيم
 واألخالق والتفسري واحلديث والدعوة والفلسفة وما إىل الك.

 الاقضااي والتحدايت اليت يواجهها أهل السنة واجلماعة يف
 الوقت احلاضر

 التعاليم واحلركات اليت تتعارض مع مبادئ أهل السنة
 واجلماعة
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ال يسمح بإعادة إنتاج أو استخدام هذه املقاالت في أي شكل  اون للتربية الدينية.ڬجامعة سري ب ،محفوظة ٢٠١٧حقوق الطبع 
 وبأي صورة، آلية كانت أو إلكترونية أو غيرها، بما في ذلك االستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الناشر.
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 أهل السنة والجماعة بحوثمجلة 

 دليل كتابة املقال للمجلة

 جيب أن تراعى األمور اآلتية:
البحث دائرًا ىف فهم أهل السنة واجلماعة )العاقيدة، الشريعة، أن يكون  (1)

 احلديث، التفسري، الدعوة، الفلسفة، األخالق وغريها(.
 أن تكون لغة البحث املاليوية أو العربية أو اتاجنليزية. (2)
آتاف كلمة(، وأتا ياقل عن عشرة  7أتا يتجاوز البحث عشرين صفحة ) (3)

 Times Newكلمة( مبسافة واحدة، خبط   3،٥٠٠صفحات )
Roman  للبحث املكتوب ابإلجنليزية أو املاليوية،  12حجم

مبسافة واحدة للبحث  16حجم   Traditional Arabicوخبط
املكتوب ابللغة العربية، ويستثىن من عدد صفحات البحث صفحات اهلوامش 

 واملصادر واملراجع واملالحق.
 الة والعمق والرصانة العلمية.أن يتصف البحث ابجلدة واألص (4)
 أتا يكون البحث قد سبق نشره، أو قّدم للنشر يف مكان آخر. (٥)
 .Microsoft Wordأن يكتب البحث ابستخدام  (6)
أن تكتب مجيع هوامش البحث يف هنايته، وأن يكون التوثيق متمشيًا مع  (7)

 .APAالنظام العاملى 
أن يرفق البحث مبلف حاسويب يتضمن املادة املراد نشرها، ومبلخص تايزيد  (8)

 كلمة.  2٠٠عن 
أن يكتب ملخص البحث ابللغة العربية أو املاليوية إاا كان البحث مكتوابً  (9)

ابللغة اإلجنليزية، أو يكتب ملخص البحث ابللغة املاليوية أو اإلجنليزية إاا  
أو يكتب ملخص البحث ابللغة اإلجنليزية كان البحث مكتوابً ابللغة العربية، 

 أو العربية إاا كان البحث مكتوابً ابللغة املاليوية.
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ختضع املاقاتات اليت تسلم إىل اجمللة لعملية التحكيم العلمي وفاقًا للمعايري األكادميية املعرتف 
 هبا علمياًّ.

 
 محفوظة. ٢٠١٧حقوق الطبع 

 اون للتربية الدينية.ڬجامعة سري ب
 
يسمح إبعادة إنتاج أو استخدام هذه املاقاتات يف أ  شكل وأب  صورة، آلية كانت أو تا 

 .إلكرتونية أو غريها، مبا يف الك اتاستنساخ أو التسجيل، من دون إان مكتوب من الناشر
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