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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas konsep Ittiba’ kepada Rasul saw. dalam kepemimpinan 

menurut Sa’duddin al-‘Usmani Kajian Epistemologi. Menurut Sa’duddin bahwa Ittiba’ 

dalam Kepemimpinan adalah dalam Manhaj (metode) dan tidak dalam ketentuan-ketentuan 

yang sama yang dilakukan oleh Rasul secara harfi. Dengan demikian Ittiba’ dalam metode 

hanya memenuhi satu syarat ittiba’ saja, sementara menurut para ahli Usul syarat-syarat 

Ittiba’ terdiri dari tiga syarat, yaitu mengikuti dalam bentuk lahir perbuatan Rasul, adanya 

kesamaan dengan niat/tujuan Rasul, dan melakukan perbuatan dengan alasan Rasul 

melakukannya. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui makna Ittiba’ dalam metode menurut Sa’duddin, akar sejarah 

pemikirannya dan ukuran kebenaran pengetahuannya serta kontribusinya. Maka penelitian 

ini bersifat Kualitatif, data-datanya bersumber dari kitab-kitab klasik serta hasil penelitian 

para ulama kontemporer terkait kajian sunnah Rasul saw. 

Melalui kajian Epistemologi, peneliti menganalisis konsep Ittiba’ dalam 

Kepemimpinan menurut Sa’duddin dengan menggunakan teori akar sejarah sunnah 

tasyri’iyah menurut al-Qaradawi yang ia namakan Aspek Tasyri’ dari sunnah. Al-

Qaradawi menjelaskan bahwa konsep sunnah dan ittiba’ telah dibahas sejak masa sahabat 

hingga ulama kontemporer bahkan dengan klasifikasi yang sistematis. Menurutnya, ulama 

yang mula-mula membedakan macam-macam perilaku Rasul dan pengaruhnya terhadap 

tasyri’ adalah al-Qarafi. Al-Qarafi lah yang menegaskan pertama kali bahwa tindakan 

kepemimpinan Rasul saw tidak berimplikasi hukum umum hingga hari kiamat. Sedangkan 

teori kebenaran pengetahuan yang peneliti gunakan untuk mengungkap ukuran kebenaran 

konsep Sa’duddin adalah teori Kebenaran Korespondensi, Koherensi dan Pragmatik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna Ittiba’ dalam Manhaj terhadap 

tindakan kepemimpinan Rasul menurut Sa’duddin adalah mengikuti Rasul saw dengan 

cara memperhatikan metode-Nya untuk mencapai kemaslahatan bahkan yang paling 

maslahat serta menjauhi kemafsadatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi 

faktual kekinian yang berbeda dari kondisi di zaman Rasul. Sedangkan perilaku statis 

mengikuti tindakan Rasul secara harfi ketika dihadapkan pada faktor-faktor yang menuntut 

dinamimisasi maka hal itu bertentangan dengan sunnah. Ittiba’ dalam manhaj ini termasuk 

dalam pengertian Ittiba’ secara umum, dan bersandar pada pemikiran ulama usul 

sebelumnya. Adapun metode yang digunakan Sa’duddin untuk memperoleh konsep ittiba’ 

ini melalui empat cara, yaitu, menghimpun data, menganalisisnya, mengklasifikasikan 

tindakan Rasul dan menentukan cara berittiba’ kepada-Nya. Adapun Ukuran kebenaran 

konsep Sa’duddin itu menggunakan dua parameter. Pertama ukuran kebenaran Pragmatis 

yaitu  kemaslahatan, pengembangan aspek kemanusiaan dan pengembangan aspek 

keislaman. Kedua menggunakan ukuran kebenaran koherensi, dimana gagasan Sa’duddin 

tentang ittiba’ dalam kepemimpinan masih disandarkan pada konsep pemikiran para ahli 

usul sebelumnya. Mengenai kontribusi pemikirannya dalam kajian sunnah maka cukup 

signifikan secara teori dan aplikasi. Secara teoritis ia menggagas empat karakter tindakan 

kepemimpinan Rasul sebagai landasan bahwa ittiba’ kepadanya dalam persoalan 

kepemimpinan adalah dalam manhajnya. Pada dataran aplikatif, ia mengajukan dua prinsip 

siyasah kenabian, yaitu bahwa negara dalam Islam adalah negara madani dan relasi antara 

agama dan negara adalah sesuatu yang tidak identik namun antara keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Maka agama hadir dalam politik sebagai prinsip pemandu dan perilaku politik 

itu berdiri sendiri tidak atas nama agama apapun. 

 

Kata Kunci : Ittiba’ dalam Kepemimpinan, Epistemologi Sunnah, Teori Kebenaran, 

Maslahat. 
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 اًحاة ألول

 ملسمة

 

 ذَفِة اًححر اًفعي ألول :

ة مفِوم اًس ية  ٕان ٔلن اًصسول , احلضازتاؽلـصفة و ثعوز مؽ ًخعوز  ٔبمص ذًيامًِكاًيحًو

ٔبن ًلذىض تَ  ىوهَ مذبىٔسف. اًلِامةٕاىل ًوم كس اكن فَِ ٔبسوت حس ية ٔلمذَ يف لك سمان و ماكن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ٔبمذَىون ًَ حِال تـس حِي,  اًسامت ا مذعوز ػل ٍزل حوًةي اً  اًس يةمؽ خـامي اً يف هجوذ اًـٌَلء 

ًعَة إلثحاغ و ما ُو ٌَدرشًؽ  ابٍمتَزي تني صاظفاًخفًصط و الٕ  ؾن اًوسط تـَسا سَمياً  ابؽلهنج مذحـني هل

ًعَةل وفَِ و تني ما ُو ًُس ٌَدرشًؽ 
1
. 

ة من حِر جرشًـِا مفِوم إلثحاغ تَ  إلمامة ؾيس يف  ملسو هيلع هللا ىلصو من ثعوز مفِوم اًس ية اًيحًو

ٔبي يف اؽلهنج اشلي تىن  –وفلا ؿىل سـس ازلٍن ٔبن إلثحاغ يف إلمامة ُو يف اؽلهنج سـس ازلٍن اًـامثين. 

و ًُس يف ألحاكم راهتا - ؿَََ ثرصفاثَ يف مصاؿات اؽلعَحة
2
ث من ٔبكواهل بٔو ظسز ٔبي يف ألحاكم اًيت  

و . ٕاماما ملسو هيلع هللا ىلصٔبفـاهل ٔبو مرتواكثَ توظفَ  فِىون ُشا إلثحاغ ػل ًوفص رشوظ إلثحاغ ٕال احتاذ اًلعس ُو

سني اًحرصي و احل يب كٔ  اًـٌَلء اًساتلنيإلثحاغ ؾيس  مفِوماؽلعَحة و ل ًخحلق فَِ احتاذ اًعوزت, تُامن ٔبن 

 ملسو هيلع هللا ىلصحتاذ اًعوزت و اًلعس مـا ؤلخي ٔبهَ اب ملسو هيلع هللا ىلصُو إلثَان مبثي ما فـهل  تـسٌُلالٓمسي و 

                                                           
1
و من اًـٌَلء اؽلـادضٍن اؽلضِوز ٔبهَ ًـس ابًفـي ٔبن ٍىذة ذكِلا ؾن مفِوم اًس ية من حِر جرشًـِا ُو ًوسف اًلصضاوي يف نخاتَ اًس ية   

ذش اؽلوكف ون, مث بٔ معسزا ٌَمـصفة و احلضازت. و كسم إلجتاُاث تني اًـٌَلء يف مفِوم اًس ية من حِر جرشًـِا كسمني, ألول اؽلْفصِظون و اًثاين اؽلَفّصِظ

هلف تني ظصيف إلفصاظ و اًخفًصط يف ُشٍ اًلضَة  –و خباظة اًلضااي اًفىًصة  –اؽلخوسط تُهنٌل. كال اًلصضاوى و ؿىل ؿاذثيا يف خي كضاايان اؽلـادضت 

 .٤٩(, ٢۰۰٢, )اًلاُصت : ذاز اؽلرشوق, اًس ية معسزا ٌَمـصفة و احلضازتاًىربى. اًلصضاوي, 

 
2
(, ٢۰۰٢, )ازلاز اًحَضاء : معحـة اًيجاخ اجلسًست, ابٕلمامة ازلللث اؽلهنجَة و اًدرشًـَة ملسو هيلع هللا ىلصثرصفاث اًصسول , سـس ازلٍن اًـامثين  

ةسـس ازلٍن اًـامثين. ٢٩  .١١۰ – ١۰۰(, ٢۰۱۳)اًلاُصت : ذاز اًلكمة, ۱, ظ , هجوذ اؽلاًىِة يف ثعيَف اًخرصفاث اًيحًو

 



 
 

2 
 

.فـي
3
تخوفري اًرشائط ٕال ًخحلق إلثحاغ  ل و ُو - اؽلـىنإلثحاغ ؾيسمه يف ُشا ؾيسما ًسوز مفِوم  

 - ألظوًَني ػل ٌس حلَ اًـٌَلء, جباهة ٔبدص و. فاكن إلثحاغ يف اؽلهنج ل ًخضمن حتت ُشا اؽلفِوم - اًثالزة

ثرصفاثَ  ٔبثص ٔبنًصمغ من ٔبهنم كس حتسزوا ؿىل ا دضحيا هوغ ُشا إلثحاغ يف رهص –ٕاىل اؽلـادضٍن اًلصايف مٌش 

حول ىون فىصت سـس ازلٍن ذف هؼصا ٕاىل ُشٍ اخلَفِة,  .ًُس حىٌل ؿاما ٕاىل ًوم اًلِامة يف اًرشًـة ابٕلمامة

 .ذًيامًِكسل ؿىل ٔبمص ابٕلمامة ثإلثحاغ يف اؽلهنج يف ثرصفاثَ 

هوغ ُشا إلثحاغ ؿىل اًصمغ  ٕاىل ألكوال اًيت جضريوخسث ٔبثص ثرصفاثَ ابٕلمامة  واًخحسزؾيسما 

و  .اؽلـادضٍنمٌش تساًة اًـٌَلء اؽلخلسمني ٕاىل  راضليف و كس ثخاتؽ تشل هجوذمه  .من ٔبهَ ػل ًـصضٍو دضحيا

مفا فـهل ؿَََ اًسالم تعًصق إلمامة نلسمة اًليامئ, و ثفًصق ٔبموال تُت  (ھ ٦٨٤ )ث كول اًلصايفمهنا 

اؽلال ؿىل اؽلعاحل, و ٕاكامة احلسوذ, و حصثُة اجلَوص, و كذال اًحلات, و ثوسًؽ إلكعاؿاث يف اًلصى و 

ًق إلمامة اؽلـاذن, و حنو راضل فال جيوس ٔلحس إلكسام ؿَََ ٕال إبرن ٕامام اًوكت احلارض ٔلهَ ٕامنا فـهل تعص 

وما اس خخِح ٕال إبرهَ فاكن راضل رشؿا ملصزا ًلوهل ثـاىل واثحـٍو ًـَنك هتخسون.
4
ولك ما ثرصف و كوهل  

                                                           
3
فلس ٍىون يف اًَلول وكس ٍىون يف اًفـي وكس ٍىون يف اًرتك.  ملسو هيلع هللا ىلصٔبما اثحاغ اًييب  ھ( اؽلـتيل ٤٣٦ٔبتو احلسني اًحرصي )ث كال   

ىل ملذضاٍ من وحوة َبو هسة َبو حؼص َلخهل. والثحاغ يف اًفـي َبو يف اًرتك ُو ٕاًَلاغ مثهل يِف ظو 
ّ
زثَ ؿىل َوهجَ ٔلخي َبهَ فالثحاغ يف اًَلول ُو اؽلعري ا

سذي يف َرضل اًَلول واًفـي واًرتك. حّ ـُ سان تَ ٔلهَّ ثُ حّ ـُ سان تَ ؿىل اًوخَ اشلي ثُ حّ ـُ  ما ثُ ُو اًْمعري ٕاىل ملسو هيلع هللا ىلصٔبوكـَ, وميىن ٔبن ًَلال اثحاغ اًييّب  ٔبتو سان تَ, ًو

 . ٣٧٥ – ٣٧٤(, ١٩٦٤, )ذمضق : اؽلـِس اًـَمي اًفصويس ٌسلزاساث اًـصتَة, ۱, حت َلس محَس ظل, ح اؽلـمتس يف ٔبظول اًفلَ نخاة اًحرصي, نياحلس

ھ, ٕامسَ مٌعوز جن َلس جن ؾحس اجلحاز اجن ٔبمحس اؽلصوسى اًسمـاين اٍمتميي احليفي مث اًضافـي و ًلدَ ٔبتو  ٤۸٩اًسمـاين )ث نٌل كال اؽلصوسى 

ٔبو  كذساء واؽلخاتـة ٔبًفاع مرتاذفة مـياُا إلثَان مبثي اًفـي اشلي فـي ؿىل اًوخَ اشلي فـي ؿَََ من اًوحوةكواظؽ ألذٌك ًلول ٔبن اًخبئس والٕ اؽلؼفص( يف 

ح , حت َلس حسن َلس حسن اسٌلؾَي اًضافـي, , كواظؽ ألذٌك يف ألظولاًيسة ٔبوإلابحة, فِشٍ ألموز اًثالزة ل حىون ٕال يف اًفـي اؽلـَوم اجلِة. اؽلصوسي

 .٣۰٥ھ(,  ١٤١۸ –م  ۱۰٩۰, اًـَمَة : ذاز اًىذة )تريوث, ١

, ثـََق ؾحس اًصساق إلحاكم يف ٔبظول ألحاكمإلحاكم يف ٔبظول ألحاكم. ٔبهؼص الٓمسي, ھ( اًضافـي يف نخاتَ  ٦٣۱الٓمسي )ث نٌل كال 

 . ٢٣۰(, ٢۰۰٣, )اًصايط: ذاز اًعمَـي,   ۱ؾفِفي, ح 

يه  تَان اـلخرص, مـىن اًخبئس ٕاًلاغ اًفـي ؿىل اًوخَ اشلي فـهل. و اؽلصاذ ابؽلخاتـة ُؼ( يف نخاتَ ٧٤۰مشس ازلٍن ألظفِاين )ث و نٌل كال 

, حت : َلس تَان اـلخرص رشخ خمخرص اجن احلاحةاؽلخاتـة يف اًفـي ؿىل اًوخَ اشلي فـهل, و اؽلخاتـة يه يف اًفـي و اًلول مـا. ٔبهؼص مشس ازلٍن ألظفِاين, 

 . ٤٩۱ - ٤٩۰(,  ١۰٨٦, )مىة : مصنز اًححر ًـَمي وٕاحِاء اًرتاج إلساليم لكَة اًرشًـة و ازلزاساث إلسالمِة, ١مؼِص تلا, ح 

ھ( يف ٕازصاذ اًفحول اؽلصاذ ابؽلخاتـة فـي مثي ما فـهل. و ٔبن اًخبئس  ١٢٥۰و نٌل كال َلس جن ؿًل جن َلس جن ؾحس ظل اًضواكين اٍميين  )ث 

, ١فط سايم جن اًـصيب ألثصي, ح , حت بئب حٕازصاذ اًفحول ٕايل حتلِق احلق من ؿؼل ألظولُو إلثَان مبثي فـي اًلري يف اًعوزت و اًىِفِة. ٔبهؼص اًضواكين, 

 . ٢۰٤م(,  ٢۰۰۰ –ھ ١٤٢١)اًصايط : ذاز اًفضٍَك,  

 
4
)تريوث : ذاز اًخضائص  ٢, ثـََق ؾحس اًفذاخ ٔبتو كست, ظ , إلحاكم يف متَزي اًفذاوى ؾن ألحاكم و ثرصفاث اًلاىض و إلماماًلصايف,   

 .٤٧.  ومن ثرصفاثَ ابٕلمامة ٔبًضا مجؽ اجلَوص و حوس ألموال و دضفِا يف معازفِا و ثوًَة اًولت و كذي اًعلات. اؽلعسز اًساتق, ١۰۸(, ١٩۰٥إلسالمِة, 



 
 

3 
 

م ؿَََ ٕال إبرن إلمام ٕاكذساء تَ ؿَََ اًسالم, ٔلن سِ لْ فَِ ؿَََ اًسالم توظف إلمامة ل جيوس ٔلحس ٔبن ًُ 

,راضلتوظف إلمامة ذون اًخحََف ًلذىض  فَِ ملسو هيلع هللا ىلصسخة ثرصفَ 
5
ًلذيض حىٌل حال هون اًخحََف ٔبي  

  .اًحاحر ما ؿىل اًثلاًني ٕاىل ًوم اًلِامة,ؿا

ة إلمامة, فِىون معَحة ًٔلمة كس ًلوهل مبيعِ ھ(  ٧٥١)ث  اجن اًلمي اجلوسي و مهنا كول

)ٔبي مصاؿات  ة مصاؿات راضلمئثطل احلال, فَِزم من تـسٍ من الٔ  يف راضل اًوكت, وراضل اؽلاكن, وؿىل

سماان و ماكان وحال. ملسو هيلع هللا ىلصؿىل حسة اؽلعَحة اًيت زاؿاُا اًييب  عَحة(اؽل
6
 

ھ( و ذما ًُس من ابة ثحََف اًصساٌك ما كعس تَ  ١١٧٦اًض َخ ويل ظل ازلَُوي )ث  كولو 

ما ًبٔمص تَ اخلََفة من ثـَني مثي معَحة حزئَة ًومئش و ًُس من ألموز اًالسمة دلَؽ ألمة, و راضل 

ًضـاز.اجلَوص و ثـَني ا
7
حتلِق اؽلعَحة اًيت  ملسو هيلع هللا ىلصط ازلَُوي ٔبهَ ًَزم ؿىل ألمئة تـسٍ و ُيا ؾصَ  

 ثحاغ يف اؽلهنج. الدضحيا مفِوم  ًشهصمبالءمة ألحوال يف سمٌَ, ًىٌَ ػل  ملسو هيلع هللا ىلصزاؿاُا اًصسول 

توظف إلمامة و   ملسو هيلع هللا ىلصما ظسز ؾيَ  ھ( ٕان ١٣٨٣اًض َخ َلوذ صَخوث )ث  كولو 

اًصئاسة اًـامة حوكَ ًُس جرشًـا ؿاما فال جيوس إلكسام ؿَََ ٕال إبرن إلمام, و ًُس ٔلحس ٔبن ًفـي صُئا 

                                                                                                                                                               
 
5
ا يف  ي ٔبحاكم إلثحاغ يف ثرصفاث اًييبرهص ثفعَ   ابٔلحوال اـلخَفة )زسول ٌَخحََف اكن ٔبو ٕاماما ٔبو كاضَا, اًحاحر( تلوهل ختخَف بآثُز

ٔبو فـهل ؿىل سخِي اًخحََف اكن راضل حىٌل ؿاما ؿىل اًثلَني ٕاىل ًوم اًلِامة, فٕان اكن مبٔموزا تَ ٔبكسم ؿَََ لك بٔحس تيفسَ, و  ملسو هيلع هللا ىلصاًرشًـة, فلك ما كاهل 

ؾيَ احذيحَ لك ٔبحس تيفسَ, ولك ثرصف فَِ ؿَََ اًسالم توظفَ إلمامة ل جيوس ٔلحس ٔبن ًلسم ؿَََ ٕال إبرن إلمام ٕاكذساء تَ نشاضل اؽلحاخ, و ٕان اكن مهنَا 

توظف اًلضاء ل جيوس ٔلحس ٔبن ًلسم ؿَََ ٕال حبنك  ملسو هيلع هللا ىلصؿَََ اًسالم ٔلن سخة ثرّصفَ فَِ توظف إلمامة ذون اًخحََف ًلذىض راضل, و ما ثرصف فَِ 

توظف اًلاىض ًلذىض راضل. و ُشٍ يه اًفصوق تني ُشٍ اًلواؿس اًثالج. اًلصايف,  ملسو هيلع هللا ىلص. و ٔلن اًسخة اشلي ٔلخهل ثرصف فَِ ملسو هيلع هللا ىلصاء تَ حامك ٕاكذس

 . ٤٢٧م(,   ٢۰۰٣̸ ھ  ۱٤٢٤, )تريوث : مؤسسة اًصساٌك, ۱, حت معص حسن اًلِام, ح اًفصوق

 
6
̸ ھ  ١٤١۸, )تريوث : مؤسسة اًصساٌك, ٣وظ و ؾحس اًلاذز ألزهؤوظ, ح , حت صـَة ألزهؤ ساذ اؽلـاذ يف ُسي ذري اًـحاذاجن اًلمي,   

 .٤٢٩م(,  ١٩٩۸

 
7
 .٢٢٤م(,  ٢۰۰٥̸ ھ  ۱٤٢٦, )تريوث : ذاز اجلَي, ١, حت اًس َس ساتق, ح جحة ظل اًحاًلةٔبهؼص ازلَُوي,   
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مٌَ من ثَلاء هفسَ حبجة ٔبن اًييب فـهل ٔبو ظَحَ.
8
ي وَكِّ وكال اًـاػل اؽلـادض اًض َخ ًوسف اًلصضاوي و ٍُ  

اًحاحر( ما ظسز ؾن اًصسول من جرشًـاث  -ٌَدرشًؽ و ما ًُس ٌَدرشًؽ  تني ما ُشا )ٔبي مدحر اًس ية

ًُس ًِا ظفة اًـموم و ازلوام, تي كعس هبا ؿالح ٔبوضاغ مـَية يف ػصوف مـَية, و ُو ما ًرتمج ؾيَ تبٔهَ 

ظسز ؾيَ توظف إلمامة و اًصئاسة ٔبو اًلضاء, و ٔبظهل اكؽلخفق ؿَََ, و ًىن اخلالف يف اًخعحَق ؿىل 

اث اـلخَفة.اجلزئَ
9
, و اؽلصاذ تَ ٔلهَ ؾصط اًخعحَق ٍصى اًحاحر ٔبن مفِوم اًلصضاوي ًسل ؿىل اًخعوز 

 ابس خزسام مععَح اؽلهنج دضحيا.ُشا اًخعحَق ٔبن  ـربً, ًىٌَ ػل ثعحَق ثرصفاثَ ابٕلمامة اثحاؿا تَ

ابٕلمامة مس خلال من ذالل نخاتَ اؽلسمى  ملسو هيلع هللا ىلصو كس حبر سـس ازلٍن مفِوم ثرصفاثَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهعالكا من مفِوم ثرصفاثَ  .ابٕلمامة ازلللث اؽلهنجَة  و اًدرشًـَة ملسو هيلع هللا ىلصاث اًصسول تخرصف

ابٕلمامة زخت ؾيسٍ ازلللث اًدرشًـَة و اؽلهنجَة فهيا, مث حاول ثعحَق ُشا اؽلفِوم من ذالل نخاتَ  

ة مفِوم اتـغ  منو ألفاكز اًيت نخخت يف ُشٍن اًىذاتني . ازلٍن و اًس َاسة متَزي ل فعي ًس ية اًيحًو

من حِر جرشًـِا ؾيسٍ اؽلىذوة يف نخاتَ اؽلسمى ابؽلهنج اًوسط يف اًخـامي مؽ اًس ية اًيحوًة.
10
ُشا  

يف  ملسو هيلع هللا ىلصثلسمي اًفىصت ٔبن إلثحاغ تَ  حىت حعي هلهخؼاما مشول ااجلِس اشلي ػل ٌس حق كرٍي ٔبنرث 

خسا رمم دشاضل , ف اًفىصت ٍيف تَان ُش إلمامة ُو يف اؽلهنج ؿىل اًصمغ من هوهَ ل ٍىذة موضوؿا ذاظا

 ٌَحاحر ٔبن ًعصخ ُشا اؽلوضوغ. 

                                                           
8
َدرشًؽ, ٔبحسُا ما سخِهل سخِي احلاخة اًخرشًة ؿىل ٔبكسام. ٔبما اًثالزة مهنا فَُس ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصو فلا ؿىل صَخوث ٔبن لك ما وزذ ؾن اًييب   

, و اثٍهثا ما اكلٔلك و اًرشة و ما ٔبص حَ راضل, و اثىهيا ما سخِهل سخِي اًخجازة و اًـاذت اًضرعَة بٔو إلحامتؾَة اكشلي وزذ يف صؤون اًززاؿة و اًعة

فََدرشًؽ, ٔبحسُا ما ًعسز ؾن اًصسول  ؽ احلصتَة. و ٔبما اًثالزة ألدصسخِهل سخِي اًخستري إلوساين ٔبذشا من اًؼصوف اخلاظة نخوسًؽ اجلَوص ؿىل اؽلواك

كال ٕان حنك  ؿىل وخَ اًخحََف تعفذَ زسول, ُشا جرشًؽ ؿام ٕاىل ًوم اًلِامة. و اثىهيا ما ًعسز توظف إلمامة و اًصئاسة اًـامة دلاؿة اؽلسَمني, و ملسو هيلع هللا ىلص

 .  ٤١ - ۳٩, اًس ية معسزاؾيَ توظف اًلضاء فِو ًُس جرشًـا ؿاما. ٔبهؼص اًلصضاوى,  ُشا ًُس جرشًـا ؿاما نٌل رهص, و نشا اثٍهثا ُو ما ًعسز

 
9
 .٤٨, اؽلعسز اًساتق  

 
10

ةو يف   و ثعيَفِا من حِر جرشًـَ  من ذالل نخاتَ  اؽلسمى جبِوذ اؽلاًىِة يف ثعيَف اًخرصفاث   ذزاس خَ ؾن مفِوم اًس ية اًيحًو

ة.  اًيحًو
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يف دضاحة مت ثلعَخَ ثيف اؽلهنج ػل  إلثحاغٔبن  اًـٌَلءتـغ اشلي رهٍص إلثحاغ  مفِوممن ؿؼل و 

سـس ػل ٌس حق  ٕلمامة ٔبهَاب ملسو هيلع هللا ىلص حول مفِوم ثرصفاثَؿؼل من ٔبكوال اًـٌَلء  نٌل .اًساتلني هؼًصة اًـٌَلء

ُشا ؿىل اًصمغ من ٔبهنم كس حتسزوا حول اؽلهنج  إلمامة ُو يف إلثحاغ يف ٔبندضحيا  حتسج ٔبحس ازلٍن

خسا ٌَححر ٔبنرث  رمٌلٔبمصا  اًـامثين ؾيس سـس ازلٍن إلمامةيف  ملسو هيلع هللا ىلص فىصت إلثحاغ تَ ذىونف  .اؽلفِوم

اهعالكا من ُشٍ . و مسامهخَ اًساتق ٌَمفِومٔلن ًـؼل ثعوز مفِوم إلثحاغ يف إلمامة و ازثحاظَ  ,ذكِلا

يف إلمامة ؾيس سـس ازلٍن   ملسو هيلع هللا ىلص اًصساٌك تـيوان "مفِوم اثحاغ اًصسولوسزة ًلسم اًحاحر  اخلَفِة,

 ."ِةوًوح ميد ٕاًخس اًـامثين ذزاسة 

 

 اًححر مضالكث اًفعي اًثاين :

 ؟اًـامثين ؾيس سـس ازلٍن  يف إلمامة ملسو هيلع هللا ىلص ثحاغ اًصسولامفِوم هَف  . ۱

 ؟ؾن مفِوم اثحاغ اًصسول يف إلمامة  اًـامثين سـس ازلٍن فىصًخازخيَة اً شوز اجلهَف  . ٢

ة زل ٍيف إلمامة ؾيس إلثحاغ مفِوممسامهة مارا  .۳  ؟ةِثعحَل  و ةهؼًصزاسة اًس ية اًيحًو

 

 بُٔساف اًححر اًفعي اًثاًر :

 : اًححر نٌل ًًلَشهص اًحاحر ٔبُساف س  ،  اًححر مضالكث ذَفِة وٕايل  صاؼه

 .اًـامثين ازلٍن ثحاغ اًصسول يف إلمامة ؾيس سـسامـصفة مفِوم . ١

 سـس ازلٍن اًـامثين ؾن مفِوم اثحاغ اًصسول يف إلمامة فىصًخازخيَة اً شوز اجلمـصفة . ٢

 زاسة اًس ية اًيحوًةزلسـس ازلٍن  مفِوممسامهة مـصفة . ۳
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 فوائس اًححر اًفعي اًصاتؽ :

 : ُشا اًححر  نٌل ًًلو اًفوائس اًيت حصىج من وزاء  

 . يف إلمامة ولسثحاغ اًص اص مفِوم ٍوعخً  ٔبساسا ٌَحاحر ٔبن ٍىون ُشا اًححر. ١

 context of) ٍىدضف هلم ٔبن فىص سـس ازلٍن س َاق ثرٍبصئبن ٍىون ُشا اًححر ٌَحاحثني . ٢

justification )  اًححر مصحـا  ٍىون ُشاحىت , اًساتلني كدهليف إلمامة ؾيس اًـٌَلء إلثحاغ ؽلفِوم

 ٌسلزاساث اًيت ثبئت من تـسٍ يف هفس اؾلال.

 .ـرصييم اًيف اًـاػل إلسال ملسو هيلع هللا ىلصإلثحاغ تَ  خعحَقً  مصحـأبن ٍىون ُشا اًححر  ٌَمسَمني ؿاما. ۳

 

 اًساتلة اثازلزاس اًفعي اخلامس :

ثحاؾِا ًىن ػل جيس اًحاحر فامي اظَؽ ؿَََ اشلي احول مفِوم اًس ية و  اكهت ازلزاساث اًساتلة

 : , و ثطل ازلزاساث نٌل ًًلاًحاحر صضِاؾُشا اؽلوضوغ ابًعوزت اًيت  حبركس 

يف  ة و احلضازت ٌَض َخ ًوسف اًلصضاوي.اًس ية معسزا ٌَمـصفاشلي ؾيواهَ ألول اًىذاة 

ٔبن ٕاىل مث حلق , من حِر جرشًـِافِوم اًس ية و ثعيَفِا ؽل  اجلشوز اًخازخيَة رهصتَ ااًلسم ألول من نخ

ثحاؿَ, و بٔن اشلي حـي ظل اًِساًة يف ا ملسو هيلع هللا ىلصمجِصت اًس ية يه ٌَدرشًؽ ومعَوة فهيا إلثحاغ ٌَييب 

اًـموم و ازلوام و  اثة اًعاؿة فَِ, و ٔبن من اًدرشًـَة ما ًُس هل ظفجتمن اًس ية ما ًُس ٌَدرشًؽ و ل

ل توظف إلمامة.مثهل ما ظسز ؾن اًصسو 
11
يف  ثحاغ اًصسولامفِوم ذكِلا ٔبنرث اهخؼاما ًىن ػل ًححر  

 .إلمامة

                                                           
11

 .٤۸, اًس ية معسزااًلصاضاوي,   
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 Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyah‚ابٌَلة إلهسووس َة اشلي ؾيواهَ  اًثاين اًىذاة

Menurut Yusuf Qaradlawi‛ ٌسلنخوز حصمشي م. حـفص. ُشا اًىذاة  , ٔبظهل ٔبظصحة معحوؿة

وفلا  ,ثحاؿَ. وكال حصمشيامن حِر ٔبحاكم  كري اًدرشًـَة ؾيس ًوسف اًلصضاويمفِوم اًس ية فَِ  ًححر

,سواء اكهت ٔبددازا ٔبو ٔبمصا ٔبو هنَا  ةن اًس ية كري اًدرشًـَة ًُس ًِا ٔبحاكم لسمإ ؿىل اًلصضاوي 
12
ًىن  

اًفلَ  ؽ ٔبن يف ٔبظولم كري اًدرشًـَةاًس ية ععالخ إلابحة يف ما اؽلصاذ مبٔبنرث ذكِلا اًلصضاوي ػل ٌرشخ 

 ,اًوحوة و اًس ية )اؽليسوة اًس ية اكٕلابحة واًلصبٓن و  اؽلس خًدعة من حاكمالٔ ثسل ؿىل  مععالحاث

ؿؼل ٔبظول  جمال ٔبًضا نٌل يف من ألحاكم اًرشؾَة حنكمععالخ إلابحة  ٕارا بٔن .إلزصاذ نشاو  (حاحراً 

نك إلابحة, حب ملسو هيلع هللا ىلصاًدرشًؽ  ما س يَ اًصسول تلريحنك ًـس اًلصضاوي ؽلارا حصمشي ححر ِ , ف اًفلَ

اؽلصاذ حصمشي ٔبن  اس خًذجمث  ؟اًرشؾَة  ألحاكم منيف مـىن احلنك  ًسل ؿىل ٔبهَ اؽلععالخ ٔبًُس ُشا 

كسمت  مسي ٕان إلابحة, و احذج حصمشي تلول الٓ ـلََة ل اًرشؾَةإلابحة اً  ُيإلابحة ؾيس اًلصضاوي اب

اًرشؾَة. اًثاين إلابحة اًـلََة و ألول كسمنيٕاىل 
13
   

س خزسمَ ٌ ؽلهنج اكؽلهنج اشلي س خزسام اإلمامة ابيف  ثحاغ اًصسولامفِوم حصمشي ًححر ػل و

و اؽلهنج اًخازخيي و اًسوس َوًويج و ألهعصفوًويج.ملاظس اًرشًـة  مهنج حبثَن إ كال  تياًحاحر 
14

 

 Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam dalamظصوحة تـيوان "الٔ  اًثاًر

"Pemahaman Syahrur dan al-Qaradlawi  .ٍٔبن اًلصاضاوي و حشصوز  ٌس خًذجٌسلنخوز ٔبػل صا

 . ملسو هيلع هللا ىلصٕاحهتاذٍ ٔبساسِا  (practically) اًضلكَة راهتا  خرصفاثواً  ويح, جرشًؽ اًس يةٔبن بٔظي  خفلاً 

( و إلدذحازي dialectic( و اجلسيل )posotivism) اًدضرَط اًوضـيمن  اُاثجتهل الٕ فحشصوز  ٔبما
                                                           

12
  Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyyah Menurut Yusuf al-Qaradawi, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2011), 497. 

 
13

 .٤٥۰-٤٩۰اؽلعسز اًساتق,   

 
14

 .٢۰اؽلعسز اًساتق,    
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(empiricismو إلس خلصايئ ) (inductive)اًدضرَط اؽلثايل فهل إلجتاُاث منوي ا. و ٔبما اًلصض 

(ideality و )اًـلالين اًييص (textual-rational)  ( و إلس خًداظيdeductive).
15
فِشا اًىذاة   

 .حشصوز و اًلصضاويفىص تني  ابؽلهنج اؽللازن ًـةمعسزا ٌَرش  ححر فَِ مفِوم اًس يةً 

ًىن ػل  احِر جرشًـِ مفِوم اًس ية من حبثواكس  ٍنٔبن اًـٌَلء اؽلـادض  تاؽلشهوز اًححوجفـؼل من 

 زلزاسة ٕاًخسدميوًوحِة نٌل فـي اًحاحر.اب يف إلمامة ٕاثحاغ اًصسولمفِوم  واححثً 

 

 إلظاز اًيؼصي اًفعي اًساذش :

يف  اثحاغ اًصسول يف إلمامةؾن مفِوم اًـامثين سـس ازلٍن  فىصًًووحِا ميخسد ً ًححر اًاكثة إ 

وًوحِةميخسد ً زالزة ؾيادض اًيت ثلذضهيا ذزاسة إ 
16
إلثحاغ تَ يف  فِومؽل خازخيَة اً شوز اجل اًـيرص ألول, 

 وحلعول اؽلفِوم, سـس ازلٍن  ا ٌس خزسرميت( اmethodsًجه )ااؽلي اًثاين , وإلمامة ؾيس سـس ازلٍن

 . ٍؾيس إلمامةاؽللِاش ًعسق مفِوم إلثحاغ يف  اًثاًر

 اؽلححر ألول : هؼًصة اجلشوز اًخازخيَة ؽلفِوم إلثحاغ 

, ٌس خزسم اًحاحر ٍؾيس مامةيف الٕ  ملسو هيلع هللا ىلصحبر اجلشوز اًخازخيَة ؽلفِوم اثحاغ اًصسول يف و

. و احلضازتنخاتَ اًس ية معسزا ٌَمـصفة ذالل من جلاهة اًدرشًـي من اًس ية اؽلسٌلت ابٌَلصضاوي يؼًصة اً 

                                                           
15

 Alamsyah, Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qaradawi, 

Desertasi, Yogyakarta, 2004, xii-xiii. 

 
16
 ٕاًخسدميوًوحِا يه ٔبساش و ظًصلة ٌَوظول ٕاىل اؽلـصفة و ثعيَفِا هؼاما مٌخؼٌل مًسلا. ٔبهؼص  

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 

1982), 23. 

( خشوز اتزخيَة ٌَمـصفة و فصوضِا  theory of knowledge( ٔبن مصنز ٕاًخس متَوًوحِا )Jan Hendrik Raperخان ُيسًزم زافاز )ؾيس 

 و حتسًس اؽلـصفة. ٔبهؼص 

Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, cet. ke-6, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), 38. 

 جلشوز اًخازخيَة ٌَمـصفة و اؽلهنج و ملِاش اؽلـصفة.و ُو توظفَ هؼًصة اؽلـصفة ٌض متي ؿىل ا

Donald Gotterbarn dalam Barnes dan Noble, New American Encyclopedia (USA : Grolier Incorporated, 

1991), 221. 
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مه حىت اؽلـادضٍن سحبر اًس ية و اثحاؾِا كس تسٔبُا اًعحاتة, مث اهخلي اًححر ٕاىل اًـٌَلء تـوفلا ؿَََ بٔن 

ًُ  ,ٔبنرث اهخؼٌل  نٌل ًًل : هؼًصة اًلصضاويو  ,ثعوز مفِورمم ضريو ؿَق هؼٍصهتم 

وما ُو ًُس  فَِ ملسو هيلع هللا ىلصتَ  ٕلثحاغة اتني ما ُو معَو  ملسو هيلع هللا ىلصحتسًس ثرصفاثَ  ؾرص

شٍ اؽلصحٍك يف ؾرص اًسَف اًعحاتة و اًخاتـني. معَوة إلثحاغ.  و اًخاتـني  اًعحاتةاًلصضاوى ٔبن  ىبٔ ز ُو

س ية ٔبو ًُس ثس ية ًُس  ملسو هيلع هللا ىلصكس حبثوا يف اًس ية ابًفـي حتت ؾيوان ُي اشلي زخت ؾن اًصسول 

ًِشا مـيَان, ٔبما اشلي ُو ٔبن حتت ؾيوان )اًدرشًؽ( ٔبو )ؿسم اًدرشًؽ( يف اًس ية ؟ و ؾيس اًلصضاوي 

ؾيَ  ًُس ثس ية و ُو ما ًـرب ملسو هيلع هللا ىلصس ية فاؽللعوذ تَ معَوة إلثحاغ, و ٔبما اشلي خاء ؾن اًييب 

اؽلـادضون تبٔهَ ًُس ٌَدرشًؽ فال ًعَة إلثحاغ فَِ.
17
 

ثيوغ ما خاءث تَ  يؼًصةن  ثعيَفِا, و مفِوم اًس ية اشلٍن حبثواؾرص اًـٌَلء اؽلخلسمني مث خاء 

َلصايف و ٌ َ اـلخَفةملاماثيف اًرشًـة اًيت ظسزث من  كواؿس متَزي بآثز ثرصفاثَ هؼًصةو , كذَحةجن لاًس ية 

اجن اًلمي.
18
  

ٔبول من هحَ ؿىل ثيوغ ما خاءث تَ اًس ية, ٔلن  َريى اًلصضاوي ٔبهف ھ( ٢٧٦)ث  بٔما اجن كذَحةف

خرًبي ؿَََ اًسالم ؾن ظل ثـاىل, نلوهل لثيىح اؽلصبٔت  هبا اًسنن ؾيس اجن كذَحة زالج, ويه س ية ٔباتٍ

و س ية ٔبابخ ظل هل ٔبن ٌس هنا  ؿىل معهتا و ذالهتا. و ؿَق ٔبن ُشٍ اًس ية ؾيس اجن كذَحة اساسِا اًويح.

و ٔبمٍص ابس خـٌلل زٔبًَ فهيا. فهل ٔبن ًرتدط فهيا ؽلن صاء, ؿىل حسة اًـٍك و اًـشز, نخحصميَ احلٍصص ؿىل 

اكهت اًفضٍَك يف هَ ًـحس اًصمحن جن ؾوف, ًـٍك اكهت تَ. و س ية ما س يَ ثبٔذًحا, ٕارا فـهل اًصخال وٕار

ي و نهنََ ؾن حلوم اجلالٌك و هسة احلجام. كال ة ابًخَحِّ م  راضل, و ٕارا حصنَ فال حٌاخ, ٔكمٍص يف اًـِ 

                                                           
17

 .٤۰, اًس ية معسزأبهؼص اًلصضاوى,   

 
18

 ٣٣ - ٢٥ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   
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ابة ما سٌلٍ  اجن كذَحة يف ُشا اًيوغ من اًس ية ًزنغ ٕاىل اؾخحاز ألمص و اٍهنيي منٕان اًلصضاوي 

ألظًوَون إلزصاذ.
19
 

ط ادذالف وهجاث بٔكواهل و ٔبفـاهل ٔبول من ًـصُ  ٔبهَريى اًلصضاوي فھ(  ٦۸٤)ث و ٔبما اًلصايف 

اًلصايف بٔن  ا ؿىللوفكري مس حوق.  خفعَيت  او مدَل مفذَاو  كاضَامن حِر ملاماثَ توظفَ ٕاماما و 

ا يف اًرشًـة. فلك ما كاهل ثرصفاثَ هبشٍ ألوظاف  ٔبو فـهل ؿىل سخِي اًخحََف, اكن  ملسو هيلع هللا ىلصختخَف بآثُز

توظف إلمامة ل جيوس ٔلحس  ملسو هيلع هللا ىلصراضل حىٌل ؿاما ؿىل اًثلَني ٕاىل ًوم اًلِامة. ولك ما ثرصف فَِ 

إبرن إلمام اكذساء ؿَََ اًسالم. وما ثرصف فَِ توظف اًلضاء ل جيوس ٔلحس ٔبن ًلسم  ٔبن ًلسم ؿَََ ٕال

20.ملسو هيلع هللا ىلصٕال حبنك حامك اكذساء تَ  ؿَََ
 

ػل ًخحساث ؾٌل ًُس  ٌلفريى ٔبهَ ٍهنج هنج اًلصايف يف اًخلس مي, ًوىهنھ(  ٧٥۱)ث و ٔبما اجن اًلمي 

من ابة اجلحٍك ٔبو اًـاذت ٔبو اخلربت اؽلىدس حة  ُو, و ٕامنا من ابة اًدرشًؽ ٔبظال ذما وزذ من اًسنن اًيحوًة

اكن اًـالمة اجن اًلمي ؾصط ًض ئي من راضل يف  من اًحُئة, ولؿالكة هل ابًويح ٔبو اًدرشًؽ اؽلَزم, وٕان

مٌاس حاث ٔبدصى يف تـغ نخحَ.
21
 

ومهنم  توضوخ و مشول, اًس ية من انحِة جرشًـِا وااؽلـادضٍن و حتسز و ؾرص اؽلخبٔدٍصنمث خاء 

و زص َس زضا و َلوذ صَخوث و اًعاُص اجن ؿاصوز.ازلَُوي 
22
   

فريى اًلصضاوي ٔبهَ كسم اًس ية ثلس امي حس يا اس خفاذ تَ لك ھ(  ١١٧٦)ث و ٔبما ازلَُوي 

ؿىل حس  –من تـسٍ, زلى اًلصضاوي ٔبهَ كس ؾصط متَزي ما ُو جرشًؽ من اًس ية وذما ًُس تدرشًؽ ٔبو 

                                                           
19

 .٢٧ – ٢٥ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
20

 .٣۱ – ٢٧ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
21

 .٣٣ – ٣۱ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
22

 .٤٧ – ٣٣ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   
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 ملسو هيلع هللا ىلصف اًصساٌك وما ًُس من ابة ثحََف اًصساٌك. ومن ثحََف اًصساٌك كوهل ما سخِهل سخِي ثحََ –ثـحرٍي 

وذما ًُس من يف ؿَوم اؽلـاذ وجعائة اؽلَىوث, ُشا لكَ مسدٌس ٕاىل اًويح ٔبي ًُس ًإلحهتاذ فهيا مسذي. 

ًعة ًـىن ٔبهَ ًُس من اًس ية اًدرشًـَة ٔلن مسدٌسُا اًخجصتة, و ما فـهل ؿىل سخِي اكابة ثحََف اًصساٌك 

اًـاذت ذون اًـحاذت وحبسة إلثفاق ذون اًلعس, وما كعس تَ معَحة حزئَة ًومئش و ًُس من ألموز 

كضاء  و حنك و ,اًالسمة دلَؽ ألمة, وراضل مثي ما ًبٔمص تَ اخلََفة من ثـَني اجلَوص و ثـَني اًضـاز

.ا لٍصاٍ اًلائةًـًل اًضاُس ٍصى م و ألميان, و ُو كوهل  منا اكن ًددؽ فَِ اًحٌُاثإ ذاض و 
23
 

يف ثرصفاثَ اًيت ٌَدرشًؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصإلثحاغ تَ فريى ٔبهَ ٕامنا ھ(  ۱۳٥٤)ث و ٔبما زص َس زضا 

ا يف  فاًدرشًؽ ٕاما ؾحاذت ٔبمص ظل ثـاىل هبا وحواب ٔبو س ية, و ٕاما مفسست هنيى ظل ثـاىل ؾيَ اثلاء ًرضوُز

ا يف اًـلي ٔبو اجلسم ٔبو  ازلٍن نسؿاء كري ظل فامي ًُس من ألس حاة اًيت ًخـاون ؿَهيا اًياش ٔبو ًرضوُز

و ٕاما حلوق ماذًة ٔبو مـيوًة ٔبمص ظل تبٔذاءُا ٔلَُِا اكؽلواًزر و اؽلال ٔبو اًـصط ٔبو اؽلعَحة اًـامة, 

اًيفلاث و مـارشت ألسواح ابؽلـصوف. ًوُس من اًدرشًؽ اشلي جية فَِ امذثال ألمص واحذياة اٍهنيي 

مال ًخـَق تَ حق ظل ثـاىل ول خلَلَ ل خَة معَحة ول ذفؽ مفسست اكًـاذاث و  ملسو هيلع هللا ىلصاثحاؿا تَ 

وما ٍصذ فهيا من ٔبمص وهنيي  ,زاؿاث و اًـَوم و اًفٌون اؽلحًِة ؿىل اًخجازة و اًححراًعياؿاث و اًز 

ل جرشًـا ٕال ما حصثة ؿىل اٍهنيي ؾيَ وؾَس لكخس احلٍصص.ٌسمََ اًـٌَلء ٕازصاذا 
24
 

وما ًُس  جرشًـا اكن سخِهل ما لسم اًس ية كسمني,ف  ھ( ١۳۸۳)ث  و ٔبما اًض َخ صَخوث

 فبٔمافريى صَخوث ٔبهَ ًيلسم ٕاىل اًدرشًـَة اًـامة و اخلاظة.  سخِهل جرشًـاما اكن . ٔبما سخِهل جرشًـا

ؿىل وخَ اًخحََف تعفذَ زسول, ٔكن ًحني ٍلال يف اًىذاة ٔبو  ملسو هيلع هللا ىلصفِو ما ًعسز ؾن اًصسول  اًـامة
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 .٣٦ – ٣٣ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
24

 .٣۰ – ٣٦ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   
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خيعط ؿاما ٔبو ًلِس معَلا ٔبو ًحني صبأن يف اًـحاذاث ٔبو احلالل و احلصام ٔبو اًـلائس و ألذالق ٔبو صبأن 

اسة اًـامة دلاؿة ئتوظف إلمامة و ااًص  ملسو هيلع هللا ىلصذعال ثض ئي ذما رهص. و ٔبما اخلاظة فِو ما ًعسز ؾيَ م 

تـر اجلَوص ٌَلذال و دضف  إلمامة توظفًعسز ؾيَ وذما  وما ًعسز ؾيَ توظف اًلضاء. اؽلسَمني

و ؾلس اؽلـاُساث و  ٔبموال تُت اؽلال يف هجاهتا و مجـِا من حماًِا و ثوًَة اًلضات و اًولت و كسمة اًليامئ

. و ذما ًعسز ؾيَ توظف اًلضاء ًفعي يف و اًخستري اًـام ؽلعَحة ادلاؿة كري راضل ذما ُو صبٔن إلمامة

ازلؿاوي ابًحٌُاث ٔبو ألميان ٔبو اًيىول.
25
يلسم ٕاىل ٔبكسام, ومهنا ما سخِهل سخِي ما ًُس جرشًـا فِ و ٔبما  

سخِي اًخجازة و اًـاذت اًضرعَة ٔبو إلحامتؾَة, اكشلي وزذ احلاخة اًخرشًة اكللٔك و اًرشة, وما سخِهل 

يف صؤون اًززاؿة و اًعة و ظول اٌَحاش و كرصٍ, وما سخِهل سخِي اًخستري إلوساين ٔبذشا من اًؼصوف 

اخلاظة نخوسًؽ اجلَوص ؿىل اؽلواكؽ احلصتَة و ادذَاز ٔبماهن اًزنول.
26
 

اًلصايف الكم اًلصضاوي ٔبهَ هلي مَرط فريى  ھ( ١٣۰٣)ث  و ٔبما اًض َخ اًعاُص اجن ؿاصوز

ظفاث و ٔبحوالا حىون ابؾثا ؿىل ٔبكوال و ٔبفـال ثعسز  ملسو هيلع هللا ىلصمث ؾلة ؿَََ تلوهل ٕان ًصسول ظل 

ازين ؾرش  -اًيت ًعسز ؾهنا كول مٌَ ٔبو فـي  - ملسو هيلع هللا ىلصمن ٔبحوال زسول ظل  اجن ؿاصوز ٔبؿسمٌَ. 

 . ويه اًدرشًؽ و اًفذوى و اًلضاء و إلمازت و اًِسى و حال. مهنا ما وكؽ يف الكم اًلصايف و مهنا ما ػل ًشهٍص

اًعَح و إلصازت ؿىل اؽلسدضري و اًيعَحة و حوكَي اًيفوش و ثـَمي احللائق اًـاًَة و اًخبٔذًة و اًخجصذ 

ؾن إلزصاذ.
27
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 .٤١ – ٣٩ ,ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق  

 
26

 .٤۰ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   
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 .٤٦ – ٤٥اؽلعسز اًساتق,   
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حبر اجلاهة  ذالل حتعي من ملسو هيلع هللا ىلصهؼصا ٕاىل اجلشوز اًخازخيَة فـؼل ٔبن كضَة إلثحاغ تَ 

و, اًدرشًـي من اًس ية وما ػل فَِ ٕلثحاغ ااشلي كس هجس فَِ اًـٌَلء ًخعيَف اًس ية تني ما ُو ًعَة  ُو

 .ًعَة

 ًعسق مفِوم إلثحاغ يف إلمامة  لِاشاؽل اؽلححر اًثاين : 

(, و اهلسمت truthًيؼص اًحاحر ُشا اؾلال ابًيؼصايث اًيت حاًوت ثفسري مفِوم اًعسق )

إلجساق, و اًيؼًصة اؽلـادضت  لََسًة و يه اًخعاتق وهؼصايث اًعسق ٕاىل كسمني, هؼصايث اًعسق اًخ 

 اًرباحٌلثَة. ويه

فِيي اًيت حصى ٔبن اًعسق حيخوى يف تـغ  (correspondence theory)فبٔما هؼًصة اًخعاتق 

. و مؤذى ُشٍ اًيؼًصة بٔن اًلضَة (fact)و اًواكـة  (belief)ظوزٍ ؿىل فىصت اًخعاتق تني إلؾخلاذ 

ثبئت مذعاتلة مؽ اًوكائؽ اخلازحِة اًيت ثخحسج ؾهنا ُشٍ اًلضَة, و مـىن راضل ٔبن اًعاذكة لتس من ٔبن 

ذوخ ًاكن ظسكَ ف ػل اًفـًل. فَو كال كائي اًحاة م مـَاز اًعسق ُو ثعاتق اًفىصت ٔبو إلؾخلاذ مؽ وكائؽ اًـا

ثوظف تبهٔنا  ًخوكف ؿىل اًوحوذ اًفـًل ًِشا اًحاة اشلي ًخحسج ؾيَ و ٍىون ؿىل حاٌك مـَية, ثطل اًيت

ثسل ؿىل ٔبن اًحاة مفذوخ و ٕارا ػل حىن ُياك ُشٍ اًواكـة اكن اًلول اكراب. ومـىن راضل, ٔبن ًعسق اخلرب 

يف ُشٍ اًيؼًصة رشظني, ٔبحسٌُل معاتلذَ ٌَواكؽ, و الٓدص معاتلذَ لؾخلاذ اؽلخلكم. فٕارا اكن اًالكم معاتلا 

عاتلا ٕلؾخلاذ اؽلخلكم وػل ٍىن معاتلا ٌَواكؽ, ػل ٍىن اتم ٌَواكؽ وػل ٍىن معاتلا ٕلؾخلاذ اؽلخلكم, ٔبو اكن م

اًعسق. فاًعسق اًخام ٕارن ُو اؽلعاتلة ٌَواكؽ و إلؾخلاذ مـا.
28
 

مفؤذى ُشٍ اًيؼًصة ٔبن اًلضَة حىون حصَحة ٕارا  (Coherence theory)فبٔما هؼًصة إلجساق 

ما خاءث مدسلة مؽ احللائق اًيت س حق ٔبن سؼل هبا, و اًلضااي اًيت كدَت من كدي و سؼل تعحهتا. فَو 

                                                           
28

 . و اهؼص  ٤۸ – ٤٧(, ٢۰١٧, )تسون اؽلاكن : هَو توك, هؼًصة اًعسق ؾيس حوزح ساهدِاانٔبهؼص سـَس ؿًل ؾحَس,   

Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge, (Cambridge : Cambridge University Press, 

2007), 9 – 10. 
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كال كائي ؾحازت كري مدسلة مؽ ما سؼل تَ اكهت اكرتة. و ٕارا خاءث مدسلة مؽ ُشا اًصٔبي اشلي كدهل اًلائي 

و سؼل تَ اكهت ظاذكة.
29
 

يف اؽلحسٔب اًـام فِيي ٔبن حصة اًفىصت ثلاش  (pragmatic theory)ما اًيؼًصة اًرباحٌلثَة فبٔ 

يه  ذ دعط ٌَـمي, و ٔبن اًـالكة تني اًفىصت و اًواكؽمبلساز ما ًرتثة ؿَهيا من فائست و ما ألفاكز ٕال مبجص 

ٔلفاكز اًلاذزت ؿىل ؿالكة "احلي" ل "اؽلضلكة", مفا ًؤذي ٕاىل حي ٌَمضلكة اًيت ثعَحت فِو حلِلي. فا

حي اؽلضالكث اًـَمَة و اًـاذًة يه ٔبفاكز ظاذكة.
30
 something is true if itو كال ًومي حميس " 

works truth is a thing done a function of practical value made to hapen ٍمـيا "

وكوؿَ.اًعاذق ارا اكن ًـمي, واًعاذق يشء حمعول توػَفة كمية اًـمََة اشلي حـي 
31
اًعسق ؾيس  

حميس ًُس وضفا ؾن حلِلة واكـَة و ًُس واكـة مس خلٍك ؾن رُن اًـازف ٔبو اكمٌة فَِ ًىهنا ص ئي 

ًعيـَ إلوسان, ٍصتط حميس تني اًفىص و اًسَوك, و اًعسق و اًيفؽ, و اؽلـىن و اًيخاجئ و حتلِق اًصضا, 

سان ابًصضا ؾهنا, ظسق اًفىصت ُو اًيفؽ اؽلخحلق فال كمية ٌَفىصت ٕال وفلا ًيخاجئِا اًـمََة و مسى صـوزإلو 

مهنا.
32
وهة –من هجة هؼصمه  –فؼل ًـس اًلول ٔبو إلؾخلاذ حلا يف راثَ   مبا حيلق  تي ٔبظححت حلِلذَ مُص

من مٌفـة معََة يف حِات اًياش سواء اكهت مٌفـة يف جمال اًززاؿة ٔبو اًعياؿة ٔبو اًخجازت, تي يف ٔبي جمال 

من جمالث احلَات.
33
فصلاضل ٔبن اًرباحٌلثَة ثؤمن ابًيجاخ اًـمًل تخحلِق اًيفؽ ٌَميلة ؾن احللِلة. 

34
 

                                                           
29

 . و اهؼص ٥۰ – ٤٩, هؼًصة اًعسقٔبهؼص سـَس ؿًل ؾحَس,   

Noah Lemos, An Introduction to the Theory, 12 - 13 
30

 . و اهؼص ٥٤ – ٥٣, هؼًصة اًعسقٔبهؼص سـَس ؿًل ؾحَس,   

Noah Lemos, An Introduction to the Theory, 10 – 11. 

 
31

 Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), 53-54. 

 
32

 .٢١(, , تسون اًس يةذائصت اؽلىذحة اًوظيَة ٌَممَىة ألزذوهَة اًِامشَةة.ذ.م : , )ثٔبمالث هفس َة و فىًصةؾحس اًلفوز,   

 
33

 .٥٤, هؼًصة اًعسقٔبهؼص سـَس ؿًل ؾحَس,   

 
34

 اؽلعسز اًساتق.  
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اًـمََة يف حِات اًياش هؼصا ٕاىل اؽلحاذئ اًرباحٌلثَة يف جمال اًفَسفة نٌل رهص مثي حتلِق اؽليفـة 

وم اًـَ جمال فلكِا يف مـىن اؽلعَحة يف و حتلِق اًصضا من إلوسان حي اؽلضلكة و اًيجاخ اًـمًلو 

ٔبن ملاظس اًرشًـة زؿاًة اؽلعاحل.نٌل ؾصف إلمام اًصاسي ملاظس اًرشًـة,  يف مـخربتاًرشؾَة, ٔلهنا 
35
وفلا  

ؿىل اجن ؿاصوز ٔبن لكمة ملعس ثـىن اًلصط و اًِسف و اؽلحسٔب و اًيَة و اًلاًة و اؽلبٓل
36

ـصف بٔن ً, و 

وزاء ألحاكم إلسالمِة. اؽللاظس يف اًرشًـة إلسالمِة يه اًلاايث و ألُساف و ألقصاط من
37
و  

و من  -م(  ١١۸٥ ̸ھ  ٤٧۸ًـخرب تـغ اًفلِاء ٔبن اؽللاظس حاكئف يف مـىن اؽلعاحل. فاجلوًين )ث  ُو

ا ٕاىل ما يه ؿَََ اًَوم  اس خزسم مععَح اؽللاظس و   -ٔبوائي اًـٌَلء اؽلسامهني يف هؼًصة اؽللاظس و ثعوٍُص

اؽلعاحل اًـامة ؿىل ٔبهنٌل مرتاذفان.
38
فدىن ؿىل معي اجلوًين تخعيَف ھ(  ٥۰٥مث خاء اًلزايل )ث  

ھ(  ٦٣١ھ( و الٓمسي )ث  ٦۰٦اؽلعاحل اؽلصسٍك, وخاء اًصاسي )ث  اؽللاظس, جفـَِا حتت ما ٌسمى

فاثحـا اًلزايل يف مععَحاثَ.
39
 

شٍ اؽللاظس ل ثـسو حصحؽ ؿىل حفغ ملاظسُا يف اخل  كال اًضاظيب حاكًَف اًرشًـةو  َق، ُو

اًثاًر ٔبن حىون حتس ًَِة.و اًثاين ٔبن حىون حاحِة, و ٔبن حىون رضوًزة,  ٔبكسام, ٔبحسُاة زالز
40
ٔبما  

اًرضوزايث مفـياُا ٔبهنا ل تس مهنا يف كِام معاحل ازلٍن وازلهَا، حبَر ٕارا فلسث ػل جتص معاحل ازلهَا ؿىل 

                                                           
35

 . ٢٢٢(, ۱٤۰۰)اًصايط: خامـة إلمام َلس جن سـوذ إلسالمِة,  ٦, ح اؿلعول يف ؿؼل ألظولاًصاسي,   

 
36

. و اهؼص خادش ٣۰م(,  ٢۰١٢ ̸ ٢ ١٤٣٢, )تريوث : ملاظس اًرشًـة نفَسفة ٌَدرشًؽ إلساليم زؤًة مٌؼومِةٔبهؼص خادش ؾوذت,   

 .١٥م(,  ١۰۸٦̸ ھ  ١٤۰١, )ًيسن : اؽلـِس اًـاؽلي ٌَفىص إلساليم, ملاظس اًرشًـة ذًَي ٌَمحخسئنيؾوذت, 

 
37

 .٣۰, ملاظس اًرشًـة نفَسفةخادش ؾوذت,   

 
38

 .١٥, ملاظس اًرشًـة ذًَي ٌَمحخسئني خادش ؾوذت,   

 
39

 ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق.  

 
40

 ۱٤۱٧)تسون اؽلاكن : ذاز اجن ؾفان,  ٢, ثـََق ٔبتو ؾحَست مضِوز جن جن حسن بٓل سٌَلن, ح اًرشًـة ٔبظول اؽلواكفاث يفاًضاظيب ,   

 .١٧م(,  ۱٩٩٧̸ ھ 
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ًصحوغ ابخلرسان اؽلحني.اس خلامة تي ؿىل فساذ وهتازح، و فوث حِات و ألدصى فوث اًيجات و اًيـمي و ا
41
 

وٍلوؾِا مخسة حفغ ازلٍن، واًيفس, واًًسي، واؽلال، واًـلي.
42
و ٔبضاف تـغ اًفلِاء حفغ اًـصط  

سايذت ؿىل ُشٍ ارلسة.
43
يف ضَق؛ لص ٕاٍهيا من حِر اًخوسـة وزفؽ اً ؤبما احلاحِاث مفـياُا ٔبهنا مفذ 

, يف اؽلـامالث اكًلصاط, يف واٍمتخؽ ابًعَحاث ذما ُو حالل ابحة اًعَساكٕ  يف اًـاذاث ، اكًصدط اًـحاذاث

.اجلياايث اكحلنك ابٌَوج
44
ؤبما اًخحس ًَِاث مفـياُا ألذش مبا ًََق من حماسن اًـاذاث، وجتية ألحوال  

اؽلسوساث اًيت ثبٔهفِا اًـلول اًصاحجاث؛ و جيمؽ راضل كسم ماكزم ألذالق.
45
فاؽللاظس ؿىل مس خوى  

ي حِات ٔبو موث, واؽللاظس ؿىل مس خوى احلاحِاث يه ٔبكي رضوزت ٌَحَات اًخرشًة اًرضوزاث يه مس ئ

اكًزواح و اًخجازت, و اؽللاظس اًيت ؿىل مس خوى اًخحس ًَِاث ٔبو اًوكََاث يه ٔبكي رضوزت من 

احلاحِاث.
46
 

اًرضوزت(اًرتثُة اًِصيم ؽللاظس اًرشًـة إلسالمِة )ذزخاث 
47
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 ١٨-١٧اؽلعسز اًساتق,   

 
42

 .٢۰اؽلعسز اًساتق,   

 
43

 .٣٢, ملاظس اًرشًـة نفَسفة. واهؼص خادش ؾوذت, ١٧ ملاظس اًرشًـة ذًَي ٌَمحخسئني,خادش ؾوذت,   

 
44

 .٢٢ - ٢۱, اؽلوافلاثاًضاظيب,   

 
45

 .٢٢اؽلعسز اًساتق,   

 
46

 .٣٣, ملاظس اًرشًـة نفَسفةخادش ؾوذت,   

 
47

 .٢۰, ملاظس اًرشًـة ذًَيخاش ؾوذت,   

 

 ملاظس اًرشًـة إلسالمِة )ذزخاث اًرضوزت(

 اًخحس ًَِاث احلاحِاث اًرضوزايث

 اًًسي اًـصط اًـلي اؽلال اًيفس حفغ ازلٍن
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, ًلسم اؽلفاُمي اؽلـادضت ٌَملاظس من خاء اًـاػل اؽلـادض مبلاظس اًرشًـة ألس خار خادش ؾوذتمث 

َ ٔبن اؽللاظس يف ظوزهتا . وفلا ؿََإلساليم زؤًة مٌؼومِة َدرشًؽٌ ذالل نخاتَ ملاظس اًرشًـة نفَسفة 

اًخلََسًة ثدٌاول ألفصاذ ذون ألدش ٔبو اؾلمخؽ ٔبو اًخرش معوما, ؤكن اًرشًـة إلسالمِة هتمت حبَات اًفصذ 

ن وؾصط اًفصذ ومال اًفصذ فلط, ذون حِات اؾلمتؽ ٔبو ؾصط اؾلمتؽ وهصامذَ ٔبو ثصوت اؾلمتؽ واكذعاذٍ ويه مـا

ًوٍهيا إلسالم لك اُامتمَ,
48
فٕارا ٔبن ثعيَفاث اؽللاظس يف ظوزهتا اًخلََسًة زمغ حبهثا مصاثة اًرضوزت ػل  

جضمي ٔبنرب اؽلحاذئ و اؽللاظس اًرضوًزة ؤبمههتا, اكًـساٌك وحًصة اًخرصف وكري راضل من اؽلحاذئ اؽلِمة.
49
  

واًحاحثني اؽلـادضٍن ؿىل اًصمغ وفلا ؿَََ ٔبن مععَحاث اؽللاظس ثعوزث ؿىل ٔبًسي اًفلِاء 

من ٔبن تـغ اًفلـاء اؽلـادضٍن ٍصفضون دضوغ مععَحاث ملاظس اًرشًـة ٌَخجسًس.
50
و ظفوت اًلول,  

لؽ اؽلفاُمي اؽلـادضت ٌَملاظس ذاظة يف اًلصن اًـرشٍن من ثا جيس ٔبهَ اهتتـس ٔبن ًححر خادش ثعوز مععَح

فغ اًًسي مععَح ثلََسي ميثي ٕاحسى اًرضوزايث اًـعمة و احلفغ ٕاىل اًخمنَة و احللوق. ٍصى ٔبن ح

ُشا اؽلععَح ٕاىل مععَح مـادض رمم ًخـَق حبفغ  اؽلـادضون ِا و كس خسذاًيت ثـمي اًرشًـة ؿىل حتلِل 

ا خادش  ألدشت, نٌل فـي اجن ؿاصوز, حـي ظَاهة اًـائٍك ٔبحس ملاظس اًرشًـة, ُشٍ ؾحازت خسًست, و ًـخرُب

تيؼًصة خسًست.اسددسالا ًيؼًصة حفغ اًًسي 
51
حفغ اًـلي, واشلي اكن يف ثعحَلَ يف مععَح ونشاضل  

نٌل  –حىت ؾِس كًصة ٍاكذ ٍىون حمعوزا يف كضَة حتصمي اؽلسىصاث يف إلسالم, ًخعوز الٓن ًُضمي 

ٕاصاؿة اًخفىري اًـَمي و اًسفص يف ظَة اًـؼل و ماكحفة زوخ اًلعَؽ و  –وزذ يف ألحباج اؽلـادضت 

اًـلول من اؾلمتـاث إلسالمِة وكري راضل.اًخلَة ؿىل جهصت 
52
يف مععَح حفغ اًـصط و ونشاضل  

                                                           
48

 .٣٤, ملاظس اًرشًـة نفَسفةٔبهؼص خادش ؾوذت,   

 
49

 اؽلعسز اًساتق.  

 
50

 .٥۸ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
51

 .٥٩ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
52

 .٦۰ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   
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ٌل ؿىل حسًر اجلوًين مثال حول ؾعمة ألهفس و اًفصوح, فالٓن كس حسزوا يف ُشٍ  حفغ اًيفس ُو

اًفرتت من اًىذاابث اؽلـادضت حول اًرشًـة إلسالمِة ٔبن حيي ابًخسزجي حمي ؾحازت حفغ اًـصط حفغ 

وساهَة تي وؾحازت حفغ حلوق إلوسان, هكلعس من ملاظس اًرشًـة إلسالمِة يف حس راهتا.اًىصامة الٕ 
53
 

و من ٔبمثٍك حلوق إلوسان حق احلَات و احلًصة و اؽلساوت و اًـساٌك و اؿلاهكة اًـاذٌك و مٌؽ ثـشًة و حق 

اكي.اٌَجوء و حِة اًـلِست و حًصة اًخـحَري و حق اًخجمؽ و احلق يف اًخـؼل و حق اًخي
54
ٔبما مععَح  

حفغ اؽلال فلس دضؽ ٔبًضا ٌَخجسذ مؤدصا, فلس ظاز ًححر حتت ؾحازاث ٕاكذعاذًة مثي حتلِق اًخاكفي 

.اسذُاز اؾلمتؽ و ثضََق اًِوت إلكذعاذًة تني اًعحلاث ,ثساول اؽلال ,اًخمنَة ,إلحامتؾي
55
 

ٔبن ًـخرب مـَاز اًخمنَة اًخرشًة ثـحريا خادش تياء ؿىل راضل اًخعوز و ألحوال اؽلـادضت, ًلرتخ 

زئُس َا يف ُشا اًزمان ؾٌل ٌسمى يف اًفلَ ابؽلعَحة اًـامة, ويه اؽلعَحة اًيت جية ٔبن جسـى ملاظس 

اًرشًـة ًخحلِلِا من ذالل ٔبحاكم اًرشًـة إلسالمِة. وفلا ؿَََ ٔبن حتلِق ُشا اؽللعس ميىن كِاسَ كِاسا 

ًخجصتة و اؽلالحؼة, من ذالل ٔبُساف اًـَمَة اًخمنَة اًخرشًة اًيت حتسذُا ٕامرًبلِا )ٔبي ؿَمَا مديَا ؿىل ا

ا من اؽللاًُس اًـَمَة اًسائست. - Unity of nations –ألدم اؽلخحست  وكرُي
56
 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 

53
 .٦١ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
54

 ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق.  

 
55

 .٦٢ٔبهؼص اؽلعسز اًساتق,   

 
56

 .٦٤اؽلعسز اًساتق,   
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 مهنج اًححر اًفعي اًساتؽ :

 هوغ اًححراؽلححر ألول : 

و ٍلوؿة كواؿس ًددـِا  اؽلهنج ُو من احسى اًوسائي اؽلِمة ٌَوظول اىل اًلصط اؽلـني، ُو

و يف مـاجلة اؽلوضوؿاث اًيت ًلوم اًحاحر تسزاس هتا.بٔ اًحاحر يف ذزاس خَ ٌَمضلكة لندضاف احللِلة 
57
  

 اًـلََة اًـمََاث هوغ حِر من اًححر مٌاجه ٕاىل هؼصاادذَف اًحاحثون يف ثلس مي مٌاجه اًححر اًـَمي. 

 اؽلهنج اؽلياجه ؾيس اًِامشي, ألول ٔبهواغ زالزة ُياك نبٔ  فوخس ؿىل ٔبساسِا، جسري ٔبو ثوهجِا، اًيت

اؽلهنج اًخازيخ. و اًثاًر يئًثاين اؽلهنج إلس خلصاا و الاس خًداظي, ٔبو الاس خسليل
58
فًصس كرتخ او  

ٔبزتـة مصاؿني يف راضل ظحَـة ازلزاساث ثعيَف مٌاجه اًححر يف ٕاظاز اًـَوم اًرشؾَة ٕاىل ألهعازي 

.هنج احلوازي مث اؽلهنج اًخحًََلإلسالمِة و دعوظَهتا و يه اؽلهنج اًوظفي و اؽلهنج اًخوزَلي و اؽل
59
  

ٌس خزسم اًحاحر اؽلهنج اًوظفي ففي ُشا اًححر
60

ابٔلسَوة ٔبو اًخـحري ٔبو اًيوؾي اًىِفي   

(Qualitative ٔلن اًحاحر )َِؿىل اًلكٌلث و اًـحازاث يف مجَؽ معََة  -ثضلك ٔبسايس  - ًـمتس ف

مجؽ اؽلاذت اًـَمَة و حتَََِا و ؾصط هخاجئ اًححر, ل ًـمتس ؿىل ألزكام ؾيس حتََي اؽلاذت و  ,اًححر

  .اًـَمَة

 

 

                                                           
 

57
ظصق اًححر . اهؼص َلس زواش كَـة يج, ٤٣م(,   ١٩٨۳وساؾي، , )ذ.م.ن : ذاز الٔ سالمِةلٕ ا مهنج اًححر يف اًـَومَلس ازلسويق,  

 .٥(, ١٩٩٩: ذازاًيفاش,  , )تريوثسالمِةلٕ ازلزاساث ايف 
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 .٢٦(, ٢۰١٦اؽلس ٍَك,  توضاف َلس , )خامـةاًـََا ازلزاساث حبوج ٕاؿساذ مهنجَةواحض,  جن اًِامشي   
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 .٦٥(, ١۰۰٧, )ازلاز اًحَضاء : معحـة اًيجاخ اجلسًست, ٔبجباذايث اًححر يف اًـَوم اًرشؾَةفًصس ألهعازي,   

 
60

حريا هكَا. و اؽلهنج اًوظفي ًـمتس ؿىل ذزاسة اًواكؽ ٔبو اًؼاُصت نٌل ثوخس يف اًواكؽ و هيمت توظفِا و ظفا ذكِلا و ًـرب ؾهنا ثـحريا هَفِا ٔبو ثـ   

ذزخاث ازثحاظِا مؽ اًؼواُص  فاًخـحري اًىِفي ًعف ًيا اًؼاُصت و ًوحض دعائعِا, ٔبما اًخـحري اًوكي فِـعَيا وظفا زمقَا ًوحض ملسازا ُشٍ اًؼاُصت ٔبو جحمِا و

(, ١٩۸٤ذاز اًفىص,  -, )مسًٍصة اؽلىذحاث و اًواثئق اًوظيَة اًححر اًـَمي مفِومَ و ٔبذواثَ و ٔبساًحُدَاـلخَفة ألدصى. ٔبهؼص روكان ؾحَساث و بٓدصون, 

١۸٧. 
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 اًحَاانثمعاذز اؽلححر اًثاين : 

اًضامٍك سواء اكهت و ًـمتس اًحاحر ؿىل اؽلعاذز اؽلىذحَة اؽلعحوؿة واؽلعاذز من اؽلىذحة 

بٔن اؽلعسز و اؽلصحؽ مذفازكان نٌل ًلول تـغ اًحاحثنيٕاىل  هؼصا افلة ٌَمعحوغ ٔبو كري موافلة هل.مو 
61
صحؽ ف 

َة اؽلععالح اًحاحر و  ,ابؽلصاحؽ ةو اؽلعاذز اًثاهوًة اؽلععالح ,ابؽلعاذز ةهوؾي اؽلعاذز ٌُل اؽلعاذز ألًو

اؽلصحؽ و اًثاهَة يه اؽلعسزكال تـغ اًحاحثني ابًـىس تبٔن ألًوَة يه 
62
َةاؽلعاذز  فبٔما.   نخاتة يف ألًو

و نخاة ازلٍن و ازلللث اًدرشًـَة و اؽلهنجَة ابٕلمامة  ملسو هيلع هللا ىلصىذاة ثرصفاث اًصسول ف ُشا اًححر 

و نخاة اؽلهنج يف اًخـامي و نخاة هجوذ اؽلاًىِة يف ثعيَف اًخرصفاث اًيحوًة, اًس َاسة متَزي ل فعي, 

 ُن اًيت نخهبا سـس ازلٍن. اًيحوًة, و نخاة يف اًفلَ ازلؾوي مسامهة يف اًخبٔظَي, و اؽللالثمؽ اًس ية 

سائص اًىذة اًيت ثخـَق مبوضوغ اًححر, ٔلهَ كس ل ف من اؽلعاذز اًثاهوًة ٔبما ًسـس ازلٍن اًـامثين. و 

 ٌس خلىن اًحاحر ؾن اؽلعاذز اًثاهوًة اًيت ثخـَق مبوضوغ اًححر.

 مجؽ اًحَاانثظًصلة  اؽلححر اًثاًر :

و اًىذة  ةاًحَاانث من اؽلعاذز اؽلىذحَة اًرتازَ اثئق اًيت وحة ؿَهيا ادلؽ, و يههؼصا ٕاىل اًو

تعوزت اؽلـَوماث من و ُشٍ اًعًصلة مجـت اًواثئق  فُس خزسم اًحاحر ظًصلة ادلؽ اًخوزَلي.اًـرصًة 

اؽلـامج و اؽلوسوؿاث و ملال ؿىل  اًـَمَة واؾلالث  اًصسائي اجلامـَة و من ًىذة واكاًرتاج اؽلىذيب 

ص حىة إلهرتهت.
63
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نخاة ثياول موضوؿا و ؿاجلَ مـاجلة صامٍك  اؽلعسز و اؽلصحؽ ٌُل مععالحان مذفصكان, فِلول اؽلعسز ُو لك ًفغ رهص تـغ اًحاحثني ٔبن  

عحَح ؿاملة ٔبو ُو لك نخاة ًححر يف ؿؼل من اًـَوم ؿىل وخَ اًضمول و اًخـمق حبَر ًعحح بٔظال ل ميىن ًحاحر يف راضل اًـؼل إلس خلياء ؾيَ, و 

من كرٍي فِخياول موضوؿا ٔبو خاهحا من موضوغ, فِححر يف اًحزازي و حصَح مسؼل, فٕاهنٌل معسزان يف احلسًر اًيحوي. ٔبما اؽلصحؽ فِو اًىذاة اشلي ٌس خلي 

ة. ٔبهؼص ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًصمحن,  اًححر اًـَمي حلِلذَ و معاذٍز و ماذثَ و مٌاُجَ ذكائق مسائهل و ملاظسٍ. و راضل اكٔلحاذًر اـلخازت اكٔلزتـني اًيواًو

 .٩۳(, ٢۰١٢ , )اًصايط : مىذحة اًـحَاكن,٦, ظ و نخاتخَ و ظحاؾخَ و مٌاكض خَ

 
62

 . ٩١. و هلي ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اذلن ؾن دفايج ٔبن اؽلعسز و اؽلصحؽ مبـىن واحس. هفس اؽلعسز, ٩٢ – ٩١اؽلعسز اًساتق,   

 
63

اًعًصلة اًخوزَلِة يه مجؽ اًحَاانث من اًواثئق و يه اًرتاج و ألزص َف ٔبو اؿلفوػاث و اًضِاذت و نخاة ثلٍصص تعاكاث و اًلواهني و   

ا اشلي ًخـَق تَ اًححر. ٔبهؼص   اًَومِاث و اًصسائي اًضرعَة و مشاهصاث اًسريت اشلاثَة كرُي
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 حتََي اًحَاانثظًصلة اؽلححر اًصاتؽ : 

ظًصلة حتََي اؽلضمون يف حتََي اؽلاذت, ٔلن اًحَاانث اًيت ًـمتسُا اًحاحر  اًحاحر و ٌس خزسم

من كري اثعال مدارشت مؽ اؽلعاذز  (content analysis) اؽلعاذز اؽلىذحَة ًمت هبا حتََي اؽلضمون

اًخرشًة.
64
و ؿىل ما كاهل ازلنخوز فًصس ألهعازي ٔبن اًححر اؽلىذيب يف مضن اؽلهنج اًوظفي. 

65
 

 (approachاًححر ) ملازتةؽلححر اخلامس : ا

سـس ازلٍن اًـامثين  فىص ًخحََي ةاتزخيَ ملازتة اًحاحر يه ا ٌس خزسرميتاًححر اً ملازتةو 

يف مفِوم سـس خعوز إلس متصازايث و اً ًَـصف اًحاحر  ٍفىص ًخازخيَة اً شوز اجلحىت ٌس خًذج اًحاحر 

 مفِومَ. ملِاشو  حلعول اؽلفِومو مهنجَ  إلمامة اًصسول يف ثحاغا حولازلٍن 

 

 اًححر هؼام اًفعي اًثامن : 

 فعول و ًلك فعول مداحر, نٌل ًًل تَاهَ :ًولك ابة تواة مذخاتـة, بٔ من ُشا اًححر ؿىل ًخض

                                                                                                                                                               
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), 226. 
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ٕازثحعت ٔبصاكل ازلزاساث اؽلس َحَة اًساتلة و يه اؽلسح اؽلسزيس و إلحامتؾي و ذزاساث اًصٔبي اًـام و حتََي اًـمي ابٕلثعال اؽلحارش   

حاحر, و ًىن ذزاساث حتََي اؽلضمون ثمت من كري اثعال مدارشت حِر ٍىذفي اًحاحر ابدذَاز ؿسذ مؽ اؽلعاذز اًخرشًة اًيت متخطل اؽلـَوماث اًيت ًٍصسُا اً 

ا من اؽلوا ذ اًيت حتخوي من اًواثئق اؽلصثحعة مبوضوغ حبثَ مثي اًسجالث و اًلواهني و ألهؼمة و اًعحف و اؾلالث و جصامج اًخَفًزون و اًىذة و كرُي

 .٢١١, اًححر اًـَمي مفِومَٔبهؼص روكان ؾحَساث و بٓدصون,  اؽلـَوماث اًيت ًححر ؾهنا اًحاحر.
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. و ثخزش ازلزاساث اًوظفِة ٔبمناظا و ٔبصاكل مذـسذت, و ًُس ُياك ٕاثفاق تني اًحاحثني  ٦١, ض ٔبجباذايث اًححرٔبهؼص فًصس ألهعازي ,   

 Schoolاًوظفِة : الاول ازلزاساث اؽلسحَة : جضمي اؽلسح اؽلسزيس )ؿىل ثعيَف مـني ًِشٍ ازلزاساث, و ًىن فٕان ذاًني حيسذ ألمناظ اًخاًَة ٌسلزاساث 

survey( و اؽلسح إلحامتؾي )Social survey( و ذزاساث اًصٔبي اًـام )Public opinion( و حتََي اًـمي )Job analysis و حتََي اؽلضمون )

(Content analysisاًثاين ذزاساث اًـالكاث اؽلخحاذٌك : و جضمي ذزاسة ا .) حلاٌك و ازلزاساث اًـََة اؽللازهة و ازلزاساث إلزثحاظَة. اًثاًر ازلزاساث

اًخددـَة : و جضمي ذزاساث اٍمنو تبٔسَوهبا اًعويل و اؽلس خـصط و ذزاساث إلجتاُاث اًخددـَة.
 
, ٩۳, اًححر اًـَمي حلِلذَٔبهؼص ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًصمحن,  

 .١٩٦ؿلمس جعاح,  و اؽلعاذزؿلاث يف اؽلىذحة و اًححر هلهل اؽلؤًف من 
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اًثاين و  ,ذَفِة اًححر ألول ,فعول مثاهَةؿىل  ُشا اًحاة خىونً  لسمة,مفاًحاة ألول فبٔما 

 اًساذش و , اًساتلة ازلزاساث اخلامس و, فوائسٍاًصاتؽ و  ,ٔبُساف اًححر اًثاًر و ,اًححرمضالكث 

 من هؼام اًححر.ااًث, و مهنج اًححر اًساتؽ و  ,إلظاز اًيؼصي

, لو فعزالزة ؿىل  ًخىونسـس ازلٍن اًـامثين. و ُشا اًحاة  ازلنخوزرتمجة فاًحاة اًثاين  ٔبما و

 ثَص خلالمضواز حِاثَ اباًثاًر و  ,اًـَمَةٍ هجوذ اًثاين و  ,سـس ازلٍن اًـامثين نخوزاًخـًصف ابزل  ألول

 .واًس َايس  يف اًـمي اًـَمي و اًثلايف و ازلؾوي

, ًخىون ؾيس اًـٌَلء يف إلمامة ملسو هيلع هللا ىلص ثحاغ اًصسولامفِوم  ِححر فَِف اًحاة اًثاًر ٔبما و 

مواضؽ اًخبئس و إلثحاغ  اًثاًر و, اًرشائط يف إلثحاغ اًثاين , وإلثحاغ ثـًصف . ألولفعول ٔبزتـة ؿىل

 .يف إلمامة ؾيس اًـٌَلء ملسو هيلع هللا ىلصخازخيَة ؽلفِوم اثحاغ اًصسول اً شوز اجلاًصاتؽ , و ملسو هيلع هللا ىلصابًصسول 

و ثعحَلاثَ يف كضااي إلمامة  ملسو هيلع هللا ىلصمفِوم اثحاغ اًصسول ِححر فَِ ف  ٔبما اًحاة اًصاتؽ و

ؾيس سـس  ملسو هيلع هللا ىلصتَ إلثحاغ  مـىن . ألولفعول س حؽ ؿىل . ًخىوناؽلـادضت ؾيس سـس ازلٍن اًـامثين

يف يف اؽلهنج مـىن إلثحاغ  اًثاًر وؾيس سـس ازلٍن اًـامثين,  إلثحاغ تَ ٔبهواغاًثاين و , اًـامثين ازلٍن

حلعول مفِوم اثحاغ  اًـامثيناؽلياجه اًيت ٌس خزسرما سـس ازلٍن  صاتؽاًو  ,, اًـامثينإلمامة ؾيس سس ازلٍن 

فِوم الثحاغ تَ يف إلمامة ؾيس سـس ازلٍن عسق م ًلِاش اؽل  امساخل و ,يف إلمامة ملسو هيلع هللا ىلصاًصسول 

يف اؽلهنج يف كضَااي إلمامة و اًس َاسة اؽلـادضت ؾيس سـس ازلٍن ثعحَلاث إلثحاغ  اذشاًس , واًـامثين

ة هؼًصمسامهة فىصت سـس  ساتؽاً  اًـامثين, و  .ِةو ثعحَل  ةازلٍن زلزاسة اًس ية اًيحًو

ض متٍك ؿىل بمٔه مف اخلالظة لرتاحاث. ٔبما ؿىل اخلالظة واؽل ثخىون ذامتة,هناًة اًححر اكهت و 

 ض متٍك ؿىلمف لرتاحاث ؤبما اؽل سـس اازلٍن. مفِوموظي ٕاٍهيا اًححر، وتَان اًلمية اًـَمَة من ًاًيخاجئ اًىت 

 و اؽلسَمني ؿاما.  ذاظأبمه اًخوظَاث ٌَعالة و اًحاحثني
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 اًحاة اخلامس

 اخلامتة

 اًفعي ألول : هخاجئ اًححر 

هؼصا ٕاىل اًلصائن اًيت حََِا اًحاحر من فىص سـس ازلٍن, مفـىن إلثحاغ ؾيسٍ إلثَان مثي ما 

ٌل ٔلخي ٔبهَ  ملسو هيلع هللا ىلصثرصف تَ اًصسول  ابحتاذ اًعوزت و اًلعس وحواب اكن ٔبو اس خححااب ٔبو كرُي

ثرصف, و ميىن ٔبن ًلال ٔبن ُشا مـىن إلثحاغ اخلاض, ٔبو مبـىن اثَان ما اكن ٔبمص ظل تَ و  ملسو هيلع هللا ىلص

ػل ًفـي ٔبو من ٔبن إلثَان ادذَف ػاُصا مبا فـي, و ميىن ٔبن  ملسو هيلع هللا ىلصهل ٔبن ًفـهل ؿىل اًصمغ من ٔبهَ زسو

 ًلال ٔبن ُشا مـىن إلثحاغ اًـام.

وفلا ؿىل سـس ازلٍن اًـامثين ٔبن ثرصفاثَ ابٕلمامة ًُست رشؿا ؿاما مَزما ًٔلمة ٕاىل ًوم اًلِامة, 

تعًصق إلمامة,  ملسو هيلع هللا ىلصاكم اًيت ظسزث من ثرصفاثَ فإلثحاغ فهيا ًُس يف ألحاكم راهتا ٔبي يف ألح

مبصاؿات اؽلعَحة حسة اًؼصوف سماان و ماكان و حال حِامن فـي. فِشا اؽلصاذ من ؾحازت سـس ازلٍن إلثحاغ 

جصؿاًة ظًصلذَ يف ادذَاز ألظَح ٔبو اًعاحل و احذياة كري اًعاحل  ملسو هيلع هللا ىلصيف اؽلهنج, و ُو إلثحاغ تَ 

ريت, و لًخحلق إلثحاغ فهيا ابدلوذ ؿَهيا تي ادلوذ ؿىل ثطل اًخرصفاث ؿىل حبسة اًؼصوف اـلخَفة اؽلخل

ا دصوح ؾن اؽلصاذ اًرشؾي و جمافات ٌَس ية.  اًصمغ من كِام ذواؾي ثلَرُي

شا اؽلـىن نٌل رهٍص زص َس زضا حِر  فِىون إلثحاغ يف اؽلهنج يف مضن مـىن إلثحاغ اًـام. ُو

 ـٍو ًـَنك هتخسون.من سوزت ألؾصاف واثح ۱٥۸فرس بًٓة 

من ضوء ذزاسة ٕاًخس متوًوحِة, ؿؼل ٔبن فىصت سـس ازلٍن حول مفِوم ثرصفاثَ ابٕلمامة و فىصثَ 

 , تبٔن إلثحاغ تَ يف اؽلهنج و ًُس يف ألحاكم راهتا ثـمتس ٔبفاكز اًـٌَلء ألظوًَني كدهل ذاظة اًلصايف وسائٍص

فىص سـس ِىون َلوذ صَخوث و اجن ؿاصوز. ف زص َس زضا و مه اًلايض ؾَاط و اجن اًلمي و ازلَُوي و 
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تبٔفاكزمه, و ٕامنا كس حبثوا راضل تخحسًسُا و ثعيَفِا ُي يه جرشًـَة ٔبو  او مس متص  اومٌاس ح اازلٍن مذـَل

 كري جرشًـَة. 

يف إلمامة فبٔزتـة.  ملسو هيلع هللا ىلصو ٔبما اؽلياجه اًيت ٌس خزسرما سـس ازلٍن حلعول مفِوم إلثحاغ تَ 

ابٕلمامة, و اًصاتؽ ثـَني  ملسو هيلع هللا ىلصألول مجؽ اًحَاانث, و اًثاين حتََي اًحَاانث, و اًثاًر ثعيَف ثرصفاثَ 

 فهيا. ملسو هيلع هللا ىلصهَفِة إلثحاغ تَ 

ويه  -ؾيسما حَي سـس ازلٍن ٔبكوال اًـٌَلء ألظوًَني حعي هل ٔبزتؽ سٌلث ثرصفاثَ ابٕلمامة 

صثحعة ابؽلعاحل اًـامة, و ثرصفاث احهتاذًة, و ثرصفاث وازذت يف ثرصفاث جرشًـَة ذاظة, و ثرصفاثَ م

فاكهت ثطل اًسٌلث ٔبساسا مهنجَا ًخعحَق إلثحاغ تَ فهيا,و ُو إلثحاغ يف اؽلهنج و  –ٔبموز كري ذًًِة 

ًُس يف ألحاكم راهتا. فبٔما مفِوم ثرصفاثَ ابٕلمامة فلس نخة راضل يف نخاتَ ثرصفاث اًصسول ابٕلمامة 

فهيا فلس نخة راضل يف نخاتَ ازلٍن و  ملسو هيلع هللا ىلصث اؽلهنجَة و اًدرشًـَة. و ٔبما ثعحَق اثحاؿَ ازللل

اًس َاسة متَزي ل فعي. ُشٍ اًفىصت حول اًسٌلث و حـَِا ٔبساسا ًإلثحاغ يف اؽلهنج ٔبمص ذًيامًك مذعوز 

 من ٔبفاكز ألظوًَني كدهل. 

. ةو ثعحَلِ ةؽلهنج اًوسط هؼًصًس ية اًيحوًة ابواكن فىٍص مرشوؿا ؿَمَا مساٌُل يف ذزاسة ا

 اؽلهنج, و ٔبما مساٌُلثَ فبٔما مسامهخَ هؼًصة فِلسم ٔبزتؽ سٌلث اًخرصف ابٕلمامة و فىصثَ حول إلثحاغ يف

فِلسم مدسءٍن يف ؿالح كضااي إلمامة و اًس َاسة, ألول ٔبن ازلوٌك يف إلسالم ذوٌك مسهَة و  ةثعحَلِ

هتا ثوحض هَف ٔبن إلسالم ًزنغ لك ؾعمة ٔبو كساسة ؾن ذمازساث ًُس ذًًِة ٔلن ثرصفاثَ ابٕلمامة و سٌل

احلاكم و كصازاهتم نٌل ًزنؾِا ؾن اًوسائي اًيت ثخوسي هبا ازلوٌك ٕلذازت صؤون ألمة. فصلاضل بٔن اًخجصتة 

 –سواء اكهت يف ؾرص اًيحوت ٔبم تـسُا  -اًس َاس َة و اٍمنورح اًسَعاين اًخازخيي ٌسلوٌك يف إلسالم 

اًعوزت اؽلعَوتة من اؽلسَمني. واًثاين ٔبن اًـالكة ألوفق تني ازلٍن و اًس َاسة متمَزي ل ًُست يه 

فعي, ًـىن ٔبن ازلٍن حارض يف اًس َاسة هكحاذئ موهجة و زوخ ذافلة ذافـة وكوت ًٔلمة خامـة و ًىن 
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و اًثَوكصاظَة اؽلٌلزسة اًس َاس َة مس خلٍك ؾن ٔبي سَعة ابمس ازلٍن ٔبو سَعة ذًًِة. فصلاضل بٔن اًـٌَلهَة 

 ًُس ًِا ماكن يف إلسالم.

مفِومَ فألول اًيؼًصة اًرباحٌلثَة ويه معَحة ؿامة ًخحلِق اؽللاظس  ًعسق لِاشاؽل و ٔبما 

اًرشؾَة اكؽللاظس اًىربى ارلس و حتلِق اًـساٌك إلحامتؾَة وحٌلًة اًوظن و ؿرب خادش ؾوذت ؾن  راضل 

ٌلًة ازلٍن و ٕاؾزاس ٔبمة إلسالم, وميىن ٔبن ًلال ٔبن ُشا اًخمنَة ابًخمنَة اًخرشًة, و نشا كال سـس ازلٍن ح

 إلسالمِة. و اًثاين هؼًصة إلجساق ٔلن سـس ازلٍن لٍزال مـمتسا ؿىل ٔبكوال ألظوًَني اًساتلني.ازلًًِة 

 

  اؽللرتحاثاًفعي اًثاين : 

ابٕلمامة رمم خسا ًُس خجَة اًلضااي اًس َاس َة و  ملسو هيلع هللا ىلصٕان اًفِم اًعحَح يف ثرصفاثَ 

و اًلِام  ملسو هيلع هللا ىلصاًعحَح ًخحلِق اؽلخاتـة ابًصسول  فِوماؽل ًة, ٔلن اؽلسَمني حيخاحوا كضااي إلمامة اًـرص 

ثرشغ ظل ؾز وخي تـَسٍن ؾن إلفصاظ و اًخفًصط. فصلاضل اكرتخ اًحاحر يف ابة اًخـامي مؽ اًس ية 

 س َة اًـرصًة إلكرتاحاث اًخاًَة :اًيحوًة ًـالح اًلضااي اًس َا

حاكم مبجصذ اًيؼص اىل اًرتمجة اٌَلوًة و ، فال جيوس اس خًداظ الٔ مـلسن فِم اًس ية ٔبمص ألول, إ 

 ًفِم اًس ية احلصفِة فلط، تي لتس من الاس خزسام ابًلواؿس اًعحَحة و اؽلياجه اًوسعَة ًئالإلجتاُاث 

 يه وسعَة., ٔلن ظحَـة إلسالم ابًخفًصط و إلفصاظ

اًثاين, ًًدلى ٌَعالة واًحاحثني مصاحـة اًخعوزاث اًس َاس َة اًـرصًة و اس خزسام اؽللازابث 

 اؽلياس حة ًـالهجا مؽ فِم اًيعوض اًلصبٓهَة وسعا.
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 اؽلعاذز و اؽلصاحؽكامئة 

 

 

 ابٌَلة اًـصتَةاؽلعاذز و اؽلصاحؽ 

 

, حت َلس حمي ازلٍن ؾحس اذلَس, تسون اؽلاكن, تسون ملسو هيلع هللا ىلصاًعازم اؽلسَول ؿىل صِامت اًصسول اجن حميَة, 

 .م ١٩۸٣̸ ھ   ۱٤۰۳اؽلعحـة, 

 

 , )تريوث : ذاز الٓفاق اجلسًست, تسون اًس ية.١,  حت ٔبمحس صاهص, ح إلحاكم يف ٔبظول ألحاكماجن حزم, 

 

 .م ۱۰٩٥  ̸ھ  ۱٤۱٦, اًلاُصت : ذاز احلسًر, اؽلس يساجن حٌحي, ٔبمحس, 

 

 ,اًلاُصت : مؤسسة كصظحة, تسون اًس ية. ٢, ح مس يس ٔبمحساجن حٌحي, ٔبمحس, 

 

 .م ٢۰۰٢̸ ھ  ۱٤٢٤, تريوث : ذاز اًىذة اًـَمَة, ٢, ح ٔبحاكم اًلصبٓناجن اًـصيب, 

 

 ۱٤٢۱ , ألزذن : ذاز اًيفائس,٢, حت َلس اًعاُص اؽلُساوي, ظ ملاظس اًرشًـة إلسالمِةاجن ؿاصوز, 

 م. ٢۰۰۱̸ ھ 

 

 اًلاُصت : ذاز اؽلـازف, تسون اًخبٔزخي.  , ًسان اًـصة,اجن مٌؼوز

 

 ھ. ١١١۰, اًلاُصت : ذاز اؽلـازف, ًسان اًـصةاجن مٌؼوز, 

 

 , ذاز اًفىص, تسون اًس ية.١, ح ملاًُس اٌَلةاجن فازش, 

 

, تريوث : ۳, حت صـَة ألزهؤوظ و ؾحس اًلاذز ألزهؤوع, ح يف ُسي ذري اًـحاذ ساذ اؽلـاذاجن كمي, 

 .١۰٩٧مؤسسة اًصساٌك, 
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, تريوث : ٣, حت صـَة ألزهؤوظ و ؾحس اًلاذز ألزهؤوظ, ح ساذ اؽلـاذ يف ُسي ذري اًـحاذ, ___

 .م ١٩٩۸̸ ھ  ١٤١۸مؤسسة اًصساٌك, 

 

 م. ۱٩٩٥ –ھ  ۱٤۱٥, تريوث : ذاز اًىذة اًـَمَة, اًعصق احلوكَة يف اًس َاسة اًرشؾَة___, 

 

 اًضامٍك, حصكمي اًىذاة موافق ٌَمعحوغ, ذاز اًفىص, تسون اتزخي., اؽلىذحة ٢اجن اهلٌلم, فذح اًلسٍص ٌَىٌلل, ح 

 

, حت َلس اًزحًِل و ىًزس حٌلذ, اًصايط : اؽلىذحة ٢, ح خمخرص اًخحٍصص رشخ اًىوهة اؽليرياجن اًيجاز, 

 .م ۱۰۰٣  ̸ھ  ١٤١۳اًـحَاكن, 

 

 , تريوث : مؤسسة اًصساٌك, تسون اًس ية.۱٥, ح حصَح ٕاجن حداناجن حدان, 

 

ريي, ح خامؽ تَان اًـؼل, اجن ؾحس اًرب, ًوسف,  , اؽلمَىة اًـصتَة : ذاز اجلوًين, ٢حت ٔبيب ألص حال اًُز

 .م ١۰٩٤̸ ھ  ١٤١٤

 

اًححر اًـَمي حلِلذَ و معاذٍز و ماذثَ و مٌاُجَ و نخاتخَ و ظحاؾخَ و اجن ؾحس اًصمحن, ؾحس اًـٍزز, 

 .٢۰١٢, اًصايط : مىذحة اًـحَاكن, ٦, ظ مٌاكض خَ

 

 .٢۰١٦اؽلس ٍَك,  توضاف َلس , خامـةاًـََا ازلزاساث حبوج ٕاؿساذ مهنجَةواحض, اًِامشي,  اجن

 

 .٢۰۰٣, اًصايط : ذاز اًعمَـي,   ۱, ثـََق ؾحس اًصساق ؾفِفي, ح إلحاكم يف ٔبظول ألحاكمالٓمسي, 

 

 .م ٢۰۰٣ ̸ھ  ۱٤٢٣, تريوث : ذاز اجن نثري, حصَح اًحزازياًحزازي, 

 

ة  ثبٔظَال وثعحَلاإلحصيب, َلس ظالخ َلس,  , كعص : وسازت ألوكاف واًضؤون إلسالمِة اًرتوك اًيحًو

 م. ٢۰١٢ -ُؼ  ١٤۳۳تسوٌك كعص, 

 

, تريوث : مؤسسة اًصساٌك, ١, ح و ذللهتا ؿىل ألحاكم اًرشؾَة ملسو هيلع هللا ىلصٔبفـال اًصسول ألصلص, 

 .م ٢۰۰٣̸ ھ  ١٤٢٤
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 ١٤٣۰,ذمضق : ذاز اًلؼل,  ٤, حت ظفوان ؿسانن ذاووذي, ظ ع اًلصبٓنمفصذاث ٔبًفاألظفِاين, اًصاقة, 

 .م ٢۰۰۰̸ ھ 

 

, مىة : مصنز ١, حت : َلس مؼِص تلا, ح تَان اـلخرص رشخ خمخرص اجن احلاحةألظفِاين,مشس ازلٍن,  

 .١۰٨٦اًححر ًـَمي وٕاحِاء اًرتاج إلساليم لكَة اًرشًـة و ازلزاساث إلسالمِة, 

 

 .١۰۰٧, ازلاز اًحَضاء : معحـة اًيجاخ اجلسًست, ٔبجباذايث اًححر يف اًـَوم اًرشؾَةألهعازي, فًصس, 

 

 .م ٢۰۰٢ ̸ھ  ۱٤٢٣, تريوث : ذاز اجن نثري, حصَح اًحزازياًحزازي, 

 

 , اؽلسًية اؽليوزت : مىذحة اًـَوم واحلنك, تسون اًس ية.۱٢, ح مس يس اًزبازاًزباز, ٔبيب جىص ٔبمحس, 

 

, ذمضق : اؽلـِس اًـَمي ۱, حت َلس محَس ظل, ح اؽلـمتس يف ٔبظول اًفلَ نخاة, نياًحرصي, ٔبتو احلس

 .١٩٦٤اًفصويس ٌسلزاساث اًـصتَة, 

 

 , مؤسسة اًصساٌك, تسون اًس ية.ضواتط اؽلعَحة يف اًرشًـة إلسالمِةاًحوظي, 

 

 ̸ھ  ١٤٢٤, )تريوث : ذاز اًىذة اًـَمَة, ٣, ظ ٩, حت َلس ؾحس اًلاذز ؾعا, ح اًسنن اًىربى ,اًحهيلي

 م( ٢۰۰٣

 

 , حت َلس ظسًق اؽلًضاوي, اًلاُصت : ذاز اًفضٍَك, تسون اًس ية.مـجم اًخـًصفاثاجلصخاين, 

 

 ۱۰۰٢ ̸ھ  ۱٤۱٢, تريوث : ذاز ٕاحِاء اًرتاج, ٤, حت َلس اًعاذق مقحاوي, ح ٔبحاكم اًلصبٓناجلعاض, 

 .م

 

صي, ٕاسٌلؾَي,  , تريوث : ذاز اًـؼل  ٣, ح ٢, حت ٔبمحس ؾحس اًلفوز ؾعاز, ظ اًعحاخ اتح اٌَلةاجلُو

 .م ١۰٧٩   ھ ١٣۰۰ٌَمالًني, 
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, اؽلىذحة اًضامٍك, ذاز اًىذة اًـَمَة, ٢, ح ٢,ظ اًخلٍصص واًخححري ؿىل حتٍصص اًىٌللاحليفي, اجن ٔبمري حاح, 

 م. ١۰۸٣ -ُؼ ١٤۰٣

 

ا يف احلَات إلسالمِة اؽلـادضتاحلوايل, سفص جن ؾحس اًصمحن,  , ذاز اًـٌَلهَة وضئهتا و ثعوزُا و بآثُز

 اًِجصت, تسون اًس ية.

 

 .م ۱۰٩۳  ̸ھ  ۱٤۱٣, ذا اجلواة, , َلس ؾٌلزت يف مزيان ٔبُي اًس يةاخلصايش, سَامين

 

 م. ٢۰۰۱اًـحَاكن, , اًصايط : مىذحة ؿؼل اؽللاظس اًرشؾَةاخلاذيم, هوز ازلٍن, 

 

 م.  ١٩٨۳وساؾي، , ذ.م.ن : ذاز الٔ مهنج اًححر يف اًـَوم الاسالمِةازلسويق, َلس, 

 

 ھ.  ١۳٥٥, اًلاُصت : ذاز اًرتاج, ۱, ح جحة ظل اًحاًلةازلَُوي, 

 

, حت ؾحس اًـٍزز س َسا ٔلُي, ٤, ظ ٕاظالخ اًوحٍو و اًيؼائص يف اًلصبٓن اًىصميازلاملاين , اجن َلس,  

 .١۰۸۳تريوث : ذاز اًـؼل و اؽلالًني, 

 

 , مؤسسة اًصساٌك, تسون اًس ية.۳, حت ظَ خاجص فِاط اًـَواين, ح اؿلعول يف ؿؼل ألظولاًصاسي, 

 

 .۱٤۰۰, اًصايط: خامـة إلمام َلس جن سـوذ إلسالمِة, ٦, ح اؿلعول يف ؿؼل ألظولاًصاسي, 

 

 , اًلاُصت : ذاز اًرتاج, تسون اًس ية.٧, ظ إلسالمِة اًيؼصايث اًس َاس َةاًٌصس, َلس ضَاء ازلٍن, 

 

اًىوًت :  , ٢۰, حت ؾحس اًىصمي احلزابوي, ح اتح اًـصوش من حواُص اًلاموشاًَزتَسي, َلس مصثىض, 

 .م ١۰٨۳ –ھ  ١٤۰۳معحـة حىومة اًىوًت, 

 

 .م ٢۰١١̸ ھ  ١٤۳٢, اًلاُصت : ذاز ؿاػل اًيواذز, ازلوٌك اؽلسهَة مفاُمي و ٔبحاكماًسَفي, ٔبتو فِصش, 

 

 , تريوث : اؽلىذحة اًـرصًة, تسون اًس ية.٢. حت َلس حمي ازلٍن ؾحس اذلَس, ح سنن ٔبتو ذاوذاًسجس خاين, 
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 .م ۱۰۸٩̸ ھ  ۱٤۰۰, تريوث : ذاز اؽلـصفة, ٣, ح اؽلخسوظاًرسديس, 

 

 .۱۰٦۱: اًيجاخ,  ازلاز اًحَضاء, ١٧, ح اؽلـسولاًسويس, َلس خمخاز, 

 

 .م ٢۰۰٤̸ ھ   ١٤٢٤, اًلاُصت : ذاز اؽلرشوق, من ثوحهياث إلسالمَلوذ, صَخوث, 

 

تسون اؽلاكن :  ١, ثـََق ٔبيب ؾحَست مضِوز جن حسن بٓل سٌَلن, ح اًرشًـة ٔبظول اؽلواكفاث يفاًضاظيب, 

 .م ۱۰٩٧̸ ھ  ۱٤۱٧ذاز اجن ؾفان, 

 

تسون اؽلاكن  ٢, ثـََق ٔبيب ؾحَست مضِوز جن حسن بٓل سٌَلن, ح اًرشًـة  ٔبظول اؽلواكفاث يف, ____

 م. ۱۰٩٧̸ ھ  ۱٤۱٧: ذاز اجن ؾفان, 

 

اؽلواظية ما تني ازلوٌك ازلًًِة و ازلوٌك اؽلسهَة )كصاءت يف اًـالكة تني اسَعة و اًضاُص, صاُص ٕاسٌلؾَي, 

, ٢۰١٥ٕاظسز ذاض فرباٍص,  ملازابث هلسًة يف اًرتتَة و اؾلمتؽ,  –, جمٍك هلس و ثيوٍص اؾلمتؽ(

۸. 

 

 ھ. ۱٤٢٦, مىة : ذاز ؿاػل اًفوائس, ٦, ح ٔبضواء اًحَان يف ٕاًضاخ اًلصبٓن ابًلصبٓناًض يلِعي, 

 

, اؽلىذحة اًضامٍك, ذاز اًىذاة ١, حت ٔبمحس ؾزو ؾياًة, ح ٕازصاذ اًفحول يف حتلِق ؿؼل ألظولاًضواكين, 

 .١٩٩٩اًلصيب, 

 

, ١, حت ٔبيب حفط سايم جن اًـصيب ألثصي, ح حتلِق احلق من ؿؼل ألظولٕازصاذ اًفحول ٕايل اًضواكين, 

 م. ٢۰۰۰ –ھ ١٤٢١اًصايط : ذاز اًفضٍَك,  

 

 .۱٩۰۳, ذ.م. ذاز اًلصة إلساليم, ٥, ظ ملاظس اًرشًـة إلسالمِة و ماكزرمااًفايس, ؿالل, 

 

, اًلاُصت : ذاز ٣, ظ اجلزئَةذزاسة يف فلَ ملاظس اًرشًـة تني اؽللاظس اًلكَة و اًيعوض اًلصضاوي, 

 .٢۰۰۸اؽلرشوق, 

 

 .٢۰۰٢, اًلاُصت : ذاز اؽلرشوق, اًس ية معسزا ٌَمـصفة و احلضازت, ____
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 .٢۰۰٢, اًلاُصت : ذاز اًرشوق, ٢, هَف هخـامي مؽ اًس ية اًيحوًة, ظ ____

 

 م. ٢۰۰٣̸ ھ  ۱٤٢٤, تريوث : مؤسسة اًصساٌك, ۱, حت معص حسن اًلِام, ح اًفصوقاًلصايف, 

 

, ثـََق ؾحس اًفذاخ ٔبتو كست, ظ  إلحاكم يف متَزي اًفذاوى ؾن ألحاكم و ثرصفاث اًلاىض و إلماماًلصايف, 

 . ١٩۰٥تريوث : ذاز اًخضائص إلسالمِة,  ٢,

 

 .۱٩۰٩تريوث, , ۱ظ ,  ويف ٔبدداٍز ذوٌك ًرثة تعائص ىف ؿام اًوفوذ, ذََي ,ؾحس اًىصمي

, ازلاز اًحَضاء : معحـة ازلللث اؽلهنجَة و اًدرشًـَة ملسو هيلع هللا ىلصثرصفاث اًصسول , اًـامثين, سـس ازلٍن

 .٢۰۰٢اًيجاخ اجلسًست, 

 

 . ٢۰۱۳اًلاُصت : ذاز اًلكمة, , ۱, ظ هجوذ اؽلاًىِة يف ثعيَف ثرصفاث اًيحوًة, ________

 

 ̸ھ  ١٤١٧, ازلاز اًحَضاء : ذاز كصظحة, ٤, ظ يف اًفلَ ازلؾوى مسارمة يف اًخبٔظَي _,_______

١٩۰٦. 

 

 .٢۰۰٤,اًصابظ, ٢, ظ كضَة اؽلصءت و هفس َة إلسددساذ, ________

 

 .٢۰١٥, اًلاُصت : ذاز اًلكمة, ازلٍن و اًس َاسة متَزي ل فعي, ________

 

ة,________,   .٢۰۱٢اًلاُصت : ذاز اًلكمة,  اؽلهنج اًوسط يف اًخـامي مؽ اًس ية اًيحًو

 

, تريوث : ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب, تسون ۱۰, ح فذح اًحازي ثرشخ حصَح اًحزازي ,اًـسلالين, اجن جحص

 .اًس ية

 

 .١٩٧٤خاهوازى , ٢۰, ًحيان, جمٍك اؽلسؼل اؽلـادض اًس ية اًدرشًـَة و كري اًدرشًـَةاًـوا, َلس سَمي, 
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ُؼ  ١٤٢١, اًصايط : مىذحة اًصصس, ٣اجلرٍبن, ح , حت ؾحس اًصمحن اًخححري رشخ اًخحٍصصاؽلصذاوي, ؿًل, 

 م. ٢۰۰۰  -

 

, حت َلس حسن َلس حسن اسٌلؾَي اًضافـي, تريوث، ًحيان : ذاز , كواظؽ ألذٌك يف ألظولاؽلصوسي

 ھ. ١٤١۸ –م  ۱۰٩۰اًىذة, 

 

 .٢۰١٦اؽلس ٍَك, ظحـة  توضاف َلس , خامـةاًـََا ازلزاساث حبوج ٕاؿساذ مهنجَةواحض,  جن اًِامشي

 

, اؽلىذحة اًضامٍك, تريوث : ذاز ٕاحِاء اًرتاج, تسون ۱٥, ح معست اًلازئ رشخ حصَح اًحزازيتسز ازلٍن, 

 اًس ية.

 

 .٢۰۰٦ٌَىذاة, , اًلاُصت : اًَِئة اؽلرصًة اًـامة إلسالم و ازلوٌك اؽلسهَةتَويم, ؾحس اؽلـعي َلس, 

 

َة, , اًلاُصت : ٤, ظ اؽلـجم اًوس َطمجِوزًة مرص اًـصتَة,   . ٢۰۰٤مىذحة اًرشوق ازلًو

 

 م. ١٩٩٩, تريوث ًحيان : ذازاًيفاش, ظصق اًححر يف ازلزاساث الاسالمِةيج, َلس زواش كَـة, 

 

̸ ھ  ۱٤۰٨, تريوث : ذاز اًيفائس, ٢ظ  مـجم ًلة اًفلِاء,يج, َلس زواش كَـَ  و حامس ظاذق كٌَيب, 

 .م ١۰۸٨

 

 م. ۱٩٣٧̸ ھ  ۱٣٦٦, اًلاُصت : ذاز اؽلياز, ٩, ح ٢, ظ ثفسري اؽلياززص َس,  ,زضا

 

, تريوث : هعوض مـادضت مصنز ٕاحهتاذ اًصسول كصاءت هلسًة يف ألساش و اؽلىوانثزضوان, ؿًل, 

 .٢۰١٤اجًصي  ۱۸اًححوج اؽلـادضت, 

 

مصنز احلازت , تريوث : ۱وزَلة اؽلسًية ذزاساث يف اًخبٔظَي ازلس خوزي يف إلسالم, ظ , ٍلوؿة اؽلؤًفني

 .٢۰۱٤, ًخمنَة اًفىص إلساليم

 

 .۱٩٩٤, تريوث: مؤسسة اًصساٌك, ۱, ظ كواؿس ٔبساس َة يف حبر اًـَميضَين, سـَس ٕاسٌلؾَي, 
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 ,اؽليعوزت : معاتؽ اًوفاء, تسون اًس ية.جحَة اًس يةؾحس اخلاًق, ؾحس اًلين, 

 

ماذثَ و مٌاُجَ و نخاتخَ و ظحاؾخَ و اًححر اًـَمي حلِلذَ و معاذٍز و ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًصمحن  , 

 .٢۰١٢, اًصايط : مىذحة اًـحَاكن, ٦, ظ مٌاكض خَ

 

حة, اًس ية جرشًؽ لسم و ذامئؾحس اًىصمي, فذحي,   .م ۱۰۸٥̸ ھ  ۱٤۰٥, مىذحة ُو

 

 .٢۰١٧, تسون اؽلاكن : هَو توك, هؼًصة اًعسق ؾيس حوزح ساهدِاانؾحَس, سـَس ؿًل, 

 

, مسًٍصة اؽلىذحاث و اًواثئق اًححر اًـَمي مفِومَ و ٔبذواثَ و ٔبساًحُدَؾحَساث, روكان, و بٓدصون, 

 .١٩۸٤ذاز اًفىص,  -اًوظيَة 

 

, اًصايط : زئاسة ٕاذازت اًححوج اًـَمَة و حمحة اًصسول تني إلثحاغ و إلتخساغؾامثن, ؾحس اًصؤوف َلس, 

 ھ. ١٤١٤إلفذاء, 

 

 .۱٩۸۸وث: ذاز اًفىص, , تري اًضفاء تخـًصف حلوق اؽلععفىؾَاط, اًلاىض, 

 

َة ٌَلصبٓن اًضفا تخـًصف حلوق اؽلععفى, اًلايض, __ , حت ؾحسٍ ؿًل هوصم, ذيب : خائزت ذيب ازلًو

 م. ٢۰۱۳̸ ھ  ۱٤۳٤اًىصمي وحست اًححوج و ازلزاساث, 

 

 ̸ھ   ۱٤۱۰, اؽليعوزت : ذاز اًوفاء, ٧, ح ۱, حت حيَي ٕاسٌلؾَي, ظ ٕانٌلل اؽلـؼل تفوائس مسؼل, __

 م. ۱۰۰٨

 

, ظ  ١۰۰٧, ازلاز اًحَضاء : معحـة اًيجاخ اجلسًست, ٔبجباذايث اًححر يف اًـَوم اًرشؾَةفًصس ألهعازي, 

 ألوىل.

 

 , مصنز حبوج اًس ية و اًسريت خامـة كعص , تسون اًس ية .اًس ية لكِا جرشًؽلصني, موىس صاُني, 

 

 .١٩٩٩ان: ذازاًيفاش, , تريوث ًحيظصق اًححر يف ازلزاساث الاسالمِةَلس زواش كَـة يج, 
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 .م ٢۰۰۰̸ ھ  ۱٤٢۱,مىة : ذاز اًسالم, ٢, ظ حصَح مسؼلمسؼل, 

 

 .٢۰۰٥,تريوث : ذاز اؽلرشق, ٤١, ظ اؽليجس يف اٌَلة و ألؿالممـَوف, ًٌوس, 

 

دِةوسازت ألوكاف و اًضؤون إلسالمِة,   .م ١٩۸٦̸ ھ  ١٤۰٦, اًىوًت, ٦, ح اؽلوسوؿة اًفلَِة اًىًو

 

اًـسذ جمٍك اًححوج, , و ظالهتا ابًدرشًؽ إلساليم ابٕلمامة ملسو هيلع هللا ىلصثرصفاث اًصسول  ٔبمحس, ًوسف,

 .م ۱۰٩٥ – ۱٩۰٤اًثامن, خامـة كعص, 
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 اًسريت اشلاثَة

 

 اًضرعَة اؽلـَوماث

 إلمس ٔبمحس ٍسن  :

 اجلًس َة : ٕاهسوويس

 اًصمق اًوظين 3209022709850006: 

 ازلايهة : إلسالم

 ماكن و اتزخي اًولذت م. ۱٩۸٥س حدميرب  ٢٧, (Ciledug)  : حََِسوك

 اجلًس : اشلهص

 احلايلاًـيوان  .لصيبخَ حََِسوك رشتون اجلاوي اً: صازغ حٌسزال اٌس فصمان كًصة ًووؾاك

 احلاٌك الاحامتؾَة متوح: 

 اًخوػَف احلايل : اؿلارض جبامـة مـازف هنضة اًـٌَلء هحومني 

:masterzein85@gmail.com  اًرًبس إلًىرتوين 

 زمق اجلوال 395558955233: 

 ٕامس ألة : وٍصمان

 ٕامس ألم : مسًية اؽليوزت

 ٕامس اًزوخة : س يت ُمحّحة ًسية

 امس اذلا ازلٍن: َلس س َف 

 امس اذلات : ظفِة
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 اؽلصاحي ازلزاس َة

 اؽلسازش اًفرتت

٢۰٢ - ١٦۰١۸  

 

اًخرعط زلزاسة اًلصبٓن و احلسًر تلسم اًـلِست و اًفَسفة إلسالمِة ٌسلزاساث 

 (M.Ag) اًـََا ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة سوانن اكًَجااك تَوهَاهصات

٢۰٢ - ١٣۰١٥  

 

اًرتتَة إلسالمِة ٌسلزاساث اًـََا ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة اًخرعط زلزاسة 

 (M.Pd.Iسوانن اكًَجااك تَوهَاهصات )

٢۰۰٢ - ٥۰۰٩ لكَة اًرتتَة إلسالمِة ابجلامـة إلسالمِة احلىومِة سوانن اكًَجااك تَوهَاهصات  

(S.Pd.I) 

٢۰۰٢ - ١۰۰٤ ة احلىومِة    تحاكن  صريتون ۱اؽلسزسة اًثاهًو

١٩٩۸ - ٢۰۰١  اؽلسزسة اؽلخوسعة َلسًة جبَََسوك صريتون 

١٩٩ - ١٩٩٢۸  ًووؾاكخَ حََِسوك صريتون ٢اؽلسزسة إلتخسائَة احلىومِة  

١٩٩۰ - ١٩٩٢  مسزسة زوضة ألظفال َلسًة حََِسوك صريتون 

 

 صحٍك اًـَمَة ابؽلـاُس إلسالمِةاً

 اؽلـِس اًفرتت

١٩٩ - ١٩٩٢۸  تونرش مسزسة اتخسائَة ذًًِة ًووؾاكخَ حََِسوك  

 تونرش اؽلـِس إلساليم اًسَفي "تُت اًخلوى" ًووؾاكخَ حََِسوك  ٢۰۰٤ - ١٩٩٢

٢۰۰٢ - ٤۰۰٥  اؽلـِس إلساليم اًسَفي "اؽليوز" هصتَاك تَوهَاهصات 

٢۰۰٢ - ٥۰۰٩  اؽلـِس إلساليم اًسَفي "اٌَلٌلهَة" تَوهَاهصات  
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 اخلرباث اًـمََة

 اًفرتت اًرشنة اًوػَفة 

 مسزش اٌَلة اًـصتَة و ذٍن إلسالم
 ابؽلسزسة اًثاهوًة اؽلِيَة َلسًة حََِسوك 

٢۰۰٢ - ٩۰١٥ 
 حََِسوك ۱ابؽلسزسة اًثاهوًة احلىومِة 

 حىت الٓن ٢۰١٥ جبامـة مـازف هنضة اًـٌَلء هحومني اؿلارض يف اًـَوم ازلًًِة إلسالمِة

 

 واًيسواث واؿلارضاث ووزص اًـميازلوزاث اًخسًزخِة 

 اؽلصنز  اتزخيَ  اًربانمج  م 

٢۰١۰ Seminar sehari tentang 

‚Menjadi Guru Masa Kini 

dan Masa Depan‛ 

 

تونرش خامـة َلسًة   

٢۰١٦ 

Pengembangan 

Keterampilan Dasar 

Teknik Instruksional 

(PEKERTI) Dosen 

مازش  ۱۸ – ۱٤

٢۰۱٦ 

 

Kopertis Wilayah 

VI Semarang 

٢۰١٧ 

Seminar Nasional 

‚Reinventing Karakter 

Mahasiswa Indonesia‛ 

 ٢۰۱٧ماًو   ٧
خامـة مـازف هنضة اًـٌَلء 

 هحومني

٢۰١٧ 

Seminar 

‚Budaya Literasi dan 

Karakter Kridatama 

Sebagai Penegak 
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 اؽلِازاث 

 اؽلس خوى  هوؾَة اؽلِازت   

 مساتلة ثالوت اًلصبٓن مس خوى اؽللاظـاث اًفصؾَة جبَََسوكاًفائز يف  هلم اًلصبٓن

 مساتلة كصاءت اًىذة "ٕاؿاهة اًعاًحني" مس خوى اؽللاظـة اخلاظة ًوهَاهصاتاًفائز يف  كصاءت اًىذة اًـصتَة
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