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هذا امل�ؤلف واقع يف امللك العام،
فال ت�سري عليه املادة الثالثة من النظام ال�سعودي حلماية حق امل�ؤلف

 1442ـه2021 -م

�إىل اجل��ام��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة وط�لاب��ه��ا وخريجيها
ومن�سوبيها عرفا ًنا بف�ضلهم ،وتعاو ًنا على الرب والتقوى،
�سائلاً املوىل � Cأن يجعلني و�إياهم ممن قال فيهم:

[ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ]
[´]٥٥-٥٤:

رجع الصدى لطبعة الكتاب األولى
.»«جهد مبارك جعله اهلل يف ميزان حسناتكم ونفع بكم
»«الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي إمام وخطيب املسجد النبوي الرشيف

May I congratulate Dr Sultan for producing this
wonderful scientific work on the tremendous efforts of
the Islamic University. I have glanced through the 143
pages of the book and found it plausible scientifically and
educative practically. You have answered the research
questions adequately. Some of the recommendations of
the work are reasonable. The book will be most useful to
the university and policy makers.

«أهنئكم عىل هذا اجلهد العلمي املتميز والذي يربز اجلهود

الكبرية التي تبذهلا اجلامعة اإلسالمية وقد قرأت الكتاب فوجدته
.»موضوع ًّيا وعلم ًّيا ومهم للجامعة وصانعي القرار فيها

» خريج اجلامعة اإلسالمية- «د حممد وايل سفري نيجرييا السابق لدى األرجنتني
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«ترشفت بقراءة بحثكم القيم وفيام خيص الدورات املقامة

يف القارة االفريقية يف الفرتة التي ذكرمتوها يف بحثكم ،فقد أقيمت يف
أوغندا».

«د .حيي راشد سفري اوغندا السابق يف اململكة العربية السعودية  -خريج اجلامعة اإلسالمية»

فشكرا لكم وحبذا لو أضيف إليه رسوم
«كتاب وثائقي مجيل
ً

بيانية وخريطة العامل توضح أعداد املسلمني ونسبة األعداد التي قبلتها
اجلامعة وكذلك نقد رصني للثغرات التي يلزم سدها والنقص الذي

جيب إكامله».

«معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلصني أمني املدينة املنورة ساب ًقا»

«هذه املوضوعات هي تأريخ جلامعتنا وتوثيق ملنجزاهتا

يستحق اإلشادة والسري عىل منواله يف كل التخصصات التي تقدمها

اجلامعة».

«د .حممد القريش – اجلامعة اإلسالمية»

9
«الكتاب المس موضو ًعا ُمهماًّ بأسلوب علمي رصني؛
وضح
فاجلامعة وأبناؤها واملهتمون من طلبة العلم يف حاجة كبرية لهّ ،
اجلهد الكبري للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف إعداد الكفاءات

الريادي العظيم الذي
الدور
الكتاب
َّ
ُ
َ
الدعوية ورعايتهم ،كام بينّ
تضطلع به اجلامعة كرصح عاملي ،أرادت به اململكة العربية السعودية
خدمة دينها وأبناء املسلمني يف كل مكان».

«عبدالعزيز بن عيد القرايف  -وزارة التعليم»

«جهد مبارك إحصائيات دقيقة ومعلومات شاملة ومهة عالية

شكر اهلل لكم».

«الشيخ جو تاج الدين خريج اجلامعة اإلسالمية – الصني»

«عمل جليل تأخر نرشه».
«الشيخ شمس الدين أويزيقان خريج اجلامعة اإلسالمية -تركيا»

«قرأت البحث ووجدته قيماً ومفيدً ا واستفدت منه».
«الشيخ صالح كونتي خريج اجلامعة اإلسالمية  -غينيا كوناكري»

«اطلعت عىل الكتاب فوجدته ملي ًئا بالفوائد».
«الشيخ قاسم وصية خريج اجلامعة اإلسالمية  -املالوي»
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O
معهد البحوث والدراسات االستشارية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا

حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:

فيرس معهد البحوث والدراسات االستشارية باجلامعة اإلسالمية أن يقدم بني
ُّ

(جهود اجلامعة اإلسالمية يف جمال إعداد الكفاءات الدعوية
أيديكم بح ًثا بعنوان ُ

ورعايتهم) لفضيلة الدكتور /سلطان بن عمر احلصني ،عضو مكتب اخلربة «تع ُّلم»
التابع ملعهد البحوث والدراسات االستشارية باجلامعة اإلسالمية ،وقد تضمن هذا

البحث املكانة العلمية للجامعة اإلسالمية ودورها يف اختيار الكفاءات العلمية

وسبل إعداد كفاءات املستقبل الدعوية من خالل اإلعداد العلمي واإليامين،
ُ

واألخالقي ،والدعوي ،وقد بينَّ أمهية املتابعة والتواصل العلمي والدعوي الذي
تقوم به اجلامعة اإلسالمية مع خرجييها.
وقد تم حتكيم هذا البحث من قبل املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية.

أسأل اهلل تعاىل أن ينفع به اجلميع ،إنه جواد كريم.

ِّ
وصل اللهم وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .حممد بن فاروق عداس
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#

O
بيت خبرة تعلم باجلامعة اإلسالمية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

أمجعني ،وبعد:

فيرس مكتب بيت اخلربة «تعلم» باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بأن يقدم
ُّ

«جهود اجلامعة اإلسالمية يف
باكورة منشوراته ،وهي دراسة علمية بعنوانُ :
جمال إعداد الكفاءات الدعوية ورعايتهم» لفضيلة األستاذ الدكتور /سلطان بن

عمر احلصني عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية.

وهي دراسة تُعنى بتسليط الضوء عىل جتربة علمية غري مسبوقة ،قدمتها اململكة

العربية السعودية خدمة ألبناء العامل اإلسالمي يف جمال التعليم اإلسالمي وإعداد
الدعاة إىل اهلل ،بينَّ فيها املؤلف جهود اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف إعداد
الكفاءات الدعوية من طلبة العامل اإلسالمي علم ًّيا ودعو ًّيا وإيامن ًّيا ،وبيان جتربتها
يف اختيار الطالب ورعايتهم منذ اختيارهم إىل أن يرجعوا إىل بلداهنم ،وعنايتها هلم
بعد التخرج ،مبينًا كيفية تقويم هذه التجربة وكيفية اإلفادة منها.

نسأل اهلل أن ينفع هبذا الكتاب قارئه وكاتبه ون��ارشه ،إنه جواد كريم،

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس بيت خبرة تعلم بالجامعة اإلسالمية

د .أمحد بن عبد اهلل الغنيمان
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#

J
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات

أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبد اهلل ورسوله ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد :فاجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة واحدة من أهم ثالثة مرشوعات

اسرتاتيجية تقوم هبا اململكة العربية السعودية يف جمال خدمة اإلسالم ،واآلخران

مها العناية باحلرمني الرشيفني واملشاعر املقدسة ،وجممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف باملدينة املنورة.

مقرا للجامعة اإلسالمية ،وهي من حسنات امللك
تم اختيار املدينة املنورة ًّ

سعود (((  Vإذ أشار عليه هبا مفتي اململكة العربية السعودية آنذاك الشيخ حممد

ابن إبراهيم(((  ،Vفأمر امللك بإنشائها عام 1381ـه1961/م ((( لنرش رسالة
( )1هو سعود بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ولد عام 1319ـه وتويف عام 1388ـه ثاين
ملوك اململكة العربية السعودية ،وحكمها بعد أبيه املؤسس ملدة  11عا ًما (1384-1373ـه)
ومن أهم أعامله اإلسالمية إنشاؤه للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .ينظر الكتاب الوثائقي عن
اجلامعة اإلسالمية ،د .أمحد عطية الغامدي وآخرون (ص.)83
( )2هو الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي اململكة العربية السعودية ورئيس
قضاهتا ولد سنة 1311ـه وتويف سنة 1389ـه كان ذا شخصية علمية راسخة يف العلم وأخالق
عالية ورصامة يف احلق ،مجعت رسائله وفتاويه يف ثالثة عرش جملدً ا ،ينظر الدعوة يف عهد امللك
عبد العزيز ،د .حممد بن نارص الشثري (ص.)664 – 651
( )3الكتاب الوثائقي عن اجلامعة اإلسالمية ،د .أمحد عطية الغامدي وآخرون (ص.)25
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اإلسالم يف العامل انطال ًقا من مدينة النبي املصطفى حممد .H
واجلامعة اإلسالمية مؤسسة إسالمية عاملية من حيث الغاية ،عربية
أهداف سامي ٍة نبيل ٍة؛
سعودية من حيث التأسيس واملقر ،وتهدف إىل حتقيق
ٍ
يف مقدمتها:
تبليغ رسالة اإلسالم اخلالدة إىل العامل عن طريق الدعوة والتعليم اجلامعي

والدراسات العليا.

غرس الروح اإلسالمية وتنميتها ،وتعميق التدين العميل يف حياة الفرد

واملجتمع ،املبني عىل إخالص العبادة هلل وجتريد املتابعة لرسول اهلل .H

إعداد البحوث العلمية وترمجتها ونرشها ،وتشجيعها يف جماالت العلوم

اإلسالمية والعربية بخاصة ،وسائر العلوم وفروع املعرفة اإلنسانية التي حيتاج إليها

املجتمع اإلسالمي بعا ّمة.

تثقيف من يلتحق هبا من طالب العلم من املسلمني من شتى األنحاء،

وتكوين علامء متخصصني يف العلوم اإلسالمية والعربية وفقهاء فـي الدين،
متزودين من العلوم واملعارف بام يؤهلهم للدعوة إىل اإلسالم ،عىل هدي الكتاب

والسنة وعمل السلف الصالح.

إقامة الروابط العلمية والثقافية بني اجلامعات واهليئات ،واملؤسسات

العلمية يف العامل وتوثيقها خلدمة اإلسالم وحتقيق أهدافه(((.

( )1دليل الطالب اجلامعي ،اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية باجلامعة اإلسالمية (ص.)5–4
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وهذه الدراسة تلقي الضوء عىل اجلامعة اإلسالمية وأثرها يف العامل ،وعىل

اجلهد املنوط هبا يف جمال اختيار وإعداد ،ورعاية الكوادر العلمية ،والكفاءات

الدعوية التي ستقوم بالدعوة إىل اهلل.

وتربز أهمية الدراسة يف النقاط التالية:
اً
أول :تعلق املوضوع بجانب الدعوة إىل اهلل ،وهي مهمة األنبياء والصفوة

من اخللق ،فهو يستقي أمهيته من رشف مهمة األنبياء وجاللة عملهم ،ودورهم
يف داللة اخللق للخالق ،وإرشادهم إىل عبوديته  Cامتثالاً لقوله تعاىل[ :ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [الذاريات.]٥٦:

ثان ًيا :بناء الرجال وصناعة العقول مهمة عظيمة وعمل شاق ،وهي من

أعظم جماالت االستثامر يف احلياة؛ وحني يوفق العامل اإلسالمي إىل إعداد القيادات
العلمية املؤهلة ،والكوادر التي حتمل اإليامن والعلم واحلكمة واألخالق الكريمة
والسجايا احلسنة؛ فإنه يوفق إىل الريادة واخلريية يف كافة املجاالت.

ثال ًثا :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة تقوم بجهد مشكور يف جمال اإلعداد

والوقوف عىل تلك اجلهود
العلمي والدعوي لقيادات املستقبل يف العامل اإلسالمي،
ُ
وآلية التنفيذ ومدى كفايتها أمر يف غاية األمهية.

الف�صل الأول
أثر الجامعة اإلسالمية في العالم
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث َ
ُ
األ َّو ُل :املكانة العلمية للجامعة اإلسالمية.
املبحث َّ
ُ
الثا ِني :أثر خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف العامل.

املبحث َّ
ُ
الثالث :عناية اجلامعة اإلسالمية باختيار الكفاءات العلمية.
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المبحث األول

املكانة العلمية للجامعة اإلسالمية في العالم
حتتل اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية مكانة علمية رفيعة يف العامل اإلسالمي

وغري اإلسالمي ،إذ تعترب من أهم اجلامعات اإلسالمية يف العامل من حيث قوة

خمرجاهتا الرشعية والدعوية ،وكثرة عدد طالهبا الدوليني ،وتعدد جنسياهتم،

وتشعب مناطقهم ودوهل��م ،يضاف إىل ذلك ما تتمتع به من سالمة املنهج،
ووسطيته ،وأصالته ،والسمعة الطيبة ،والتأثري عىل الساحة اإلسالمية والدعوية،
باإلضافة إىل نظام املنحة الكاملة الذي توفر بموجبه السكن ،واإلعاشة ،واملكافأة

الشهرية ،والرعاية الطبية ،وتذاكر السفر السنوية لطالهبا.

ومما متيزت به اجلامعة اإلسالمية باملدينة سعيها إىل االلتزام باملنهج الوسطي

الذي تدعو إليه اآلية الكريمة [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ] [البقرة ،]١٤٣:وهو
املنهج النبوي الذي عاشه الصحابة بني يدي النبي H؛ مبتعدة عن الغلو

والتفريط داعية الناس إىل ذلك املنهج السليم واملعتقد النقي ،مع عنايتها بالدعوة
اإلسالمية الصحيحة بوسائلها الربانية القائمة عىل احلكمة ،واملوعظة احلسنة،

واملجادلة بالتي هي أحسن ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،وترسيخ األخوة اإلسالمية
ونبذ اخلالف والشقاق بني املسلمني.

وجلودة خمرجات اجلامعة -بحمد اهلل -قد حصلت عىل ثقة اهليئات العلمية

يف العامل اإلسالمي إذ تنافست املعاهد واملدارس اإلسالمية يف العامل يف إرسال
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أبنائها إليها وهذا ما أشار إليه أحد أعضاء املجلس األعىل االستشاري للجامعة
اإلسالمية السابقني((( ،بقوله« :إن هذه اجلامعة تتمتع بوجودها يف املدينة املنورة

باحرتام املسلمني مجي ًعا ،وبثقة املسلمني مجي ًعا ،وبإجالل املسلمني مجي ًعا ،ما ال تتمتع

به أي جامعة ،أو معهد ..إنني أعرف تنافس األرس والعوائل وتنافس املعاهد
واملدارس يف إرسال الشباب إىل اجلامعة اإلسالمية يترشفون هبذا ،ويتنافسون فيه،

كام يتنافس الناس يف أكرب نعمة دينية»(((.

وقد ُأعجب امللك فيصل(((  Vبجودة خمرجات هذه اجلامعة حيث صادف

أحد خرجييها وبني إعجابه ذلك بقوله« :كنت جمتمعا مع فخامة رئيس الكامريون يف

جلسة رسمية ،وكان املرتجم الذي توىل الرتمجة بيننا شاب وديع يبدو عليه هيئة الذكاء

والتؤدة والوقار ،وكان جيدً ا يف اللغة العربية،
فصيحا يف النطق هبا ،وعندما تم اللقاء
ً
( )1هو الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي (1332ـه  1420 -ـه1913/م 1999-م) ،كان
عضوا يف املجلس االستشاري للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عند إنشائها ،كام أنه عضو يف:
رابطة العامل اإلسالمي ،واملجلس األعىل العاملي للدعوة اإلسالمية ،وجمامع اللغة العربية يف
دمشق والقاهرة وعامن ،وقد نال جائزة امللك فيصل يف الرياض (1400ـه) ،وجائزة الشخصية
اإلسالمية يف ديب (1419ـه) .ومن أبرز مؤلفاته العربية« :قصص النبيني»« ،ماذا خرس العامل
بانحطاط املسلمني» .ينظر علامء ومفكرون عرفتهم ،حممد املجذوب( ،ص.)130-125
( )2ينظر بحث :أثر جهود خادم احلرمني الرشيفني يف نرش العلم الرشعي والعقيدة الصحيحة من
خالل الطلبة املسلمني ،د .عبدالقادر حممد عطا صويف ،ضمن بحوث ندوة خدمة الطالب
املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز – اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة 1422/11/9-7 ،ـه2002 1/23-21/م (ص.)874
( )3فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ولد عام 1324ـه وتويف عام 1395ـه هو ثالث
ملوك اململكة العربية السعودية وحكم بعد أخيه امللك سعود ملدة ( )11عا ًما (1384ـه -
1395ـه) ،من أهم أعامله دعوته للتضامن اإلسالمي ،ينظر تاريخ ملوك آل سعود ،سعود بن
هذلول (.)352/1
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وهم باخلروج قلت :يا هذا ،إن لغتك العربية جيدة ،وإن تعبريك فصيح
مع الوفد ّ

وسليم العبارة؛ فمن أين تعلمت اللغة؟ فقال يل :يا جاللة امللك :إين وليد إحسانك
بعد توفيق اهلل؛ فلقد خترجت من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة؛ بحمد اهلل»(((.

وقبل مخسني عا ًما أشارت ورقة بحثية يف املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد
الدعاة والذي عقد يف رحاب اجلامعة اإلسالمية باملدينة إىل الدور الكبري واملؤثر
الذي يقوم به خرجيو اجلامعة اإلسالمية يف العامل ،يقول صاحب الورقة وهو من
علامء العراق األجالء« :وقد سافر وفد رسمي من العراق إىل أقطار رشقي أفريقية
ووسطها يف أوائل عام 1396ـه1975/م فحدثني أحد أعضائه :أن القائمني عىل نرش
العربية لغة واإلسالم دينا ،واملقاومني للدعايات الصهيونية ضد اإلسالم واملسلمني،
واملؤيدين للدول العربية ضد دولة العدو الصهيوين أكثرهم من خرجيي اجلامعات
اإلسالمية ،وعىل اخلصوص اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .ثم تساءل هذا العضو
وهو وزير :هل تعرف شي ًئا عن اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة؟»(((.
وق�د حدثن�ي أح�د األعض�اء الس�ابقني للمجل�س االستش�اري للجامع�ة

اإلسلامية ،والرئيس الس�ابق لرئاسة املسجد احلرام واملس�جد النبوي وهو الشيخ

صالح احلصني(((  Vعن موقف يؤكد املكانة الرفيعة التي وصلت إليها اجلامعة
( )1ينظر الكتاب الوثائقي عن اجلامعة اإلسالمية ،د .أمحد عطية الغامدي وآخرون (ص.)89
( )2أمهية الدعوة ،اللواء الركن حممود شيت خطاب ،من بحوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد
الدعاة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة 1397/2/29-24ـه (ص.)8
رئيسا لشؤون املسجد احلرام
( )3هو الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصني (1434–1351ـه) كان ً
وعضوا هليئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية من مؤلفاته :مهذب
واملسجد النبوي،
ً
العقيدة الطحاوية للقايض عيل بن حممد بن أيب العز ،التسامح والعدوانية بني اإلسالم والغرب،
واحلرية الدينية يف اململكة العربية السعودية والعالقات الدولية يف اإلسالم ،ينظر :جهود الشيخ
صالح احلصني يف الدعوة إىل اهلل ،سلطان بن عمر احلصني (ص.)53 ،43

26
اإلسلامية ،وال�دور العظيم ال�ذي تقوم به يف الع�امل ،إذ أخربين ب�أن امللك فهد

(((

 Vقد حتدث إليهم يف أحد اجتامعات جملس اجلامعة الذي كان يرأس�ه امللك يف
ذل�ك الوقت ،إذ كان امللك يرأس اجلامعة ويمثلها نائبه قبل ضم اجلامعة إىل وزارة

التعليم ،وكان امللك قد عاد حدي ًثا من زيارة رس�مية للواليات املتحدة األمريكية،
فلام بدأ امللك فهد جملس اجلامعة حتدث إليهم قائلاً  :إن الرئيس األمريكي قد حتدث
إليه عن اجلامعة اإلسالمية باملدينة» .وقد ذكر الشيخ أن امللك مل يدخل يف تفاصيل
املوضوع ،إال أن املوقف له داللته؛ فإذا كانت س�معة اجلامعة اإلسلامية وأثرها قد

وصل يف تلك الفرتة (قبل أربعني عا ًما من اآلن تقري ًبا) إىل أعىل سلطة يف الواليات

املتح�دة األمريكية فهو دليل عىل النفوذ املؤثر يف س�احات شاس�عة م�ن العامل هلذه
اجلامعة املباركة التي أحسب أهنا بنيت عىل تقوى من اهلل ونية صاحلة وصادقة.

فاجلامعة اإلسالمية منوط هبا صناعة محلة رسالة اإلسالم للعامل إذ أن ذلك

من أهم أسباب إنشائها ،وهلا جهد كبري يف هذا املجال؛ يظهر ذلك من خالل اجلهد

الدعوي املؤثر الذي يقوم به خرجيوها يف العامل.

كبريا من خرجييها قد تقلدوا مناصب وظيفية عالية ،وشغلوا مواقع
فإن عد ًدا ً

رسمية مؤثرة ،وأصبحوا شخصيات علمية ودينية واجتامعية مؤثرة يف دوهلم

وجمتمعاهتم.

( )1امللك فهد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ولد عام 1340ـه وتويف عام 1426ـه
هو خامس ملوك اململكة العربية السعودية ،وحكمها بعد أخيه امللك خالد ملدة ( )24عا ًما
(1426-1402ـه) قام بتوسعة احلرمني الرشيفني ،وأنشأ جممع امللك فهد لطباعة املصحف،
كام اهتم بالقضية الفلسطينية ،وباملشكلة اللبنانية ،وقضية البوسنه ،واهلرسك ،وكوسوفا .ينظر
تتمة األعالم ،حممد خري رمضان يوسف (.)11/7
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يؤكد باحث هندي تأثري خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف بلده بقوله« :واملدرسون

الذين خترجوا من اجلامعات السعودية((( يؤدون مسؤولية التدريس بكفاءة وإخالص،
ويف الوقت نفسه يقومون بالدعوة واإلرشاد ،هؤالء الشباب ينشطون يف توجيه الناس

وإرشادهم إىل أحكام الرشيعة ،وأداؤهم يتميز بالتأثري ،ويشد انتباه الناس ،ويدفعهم
إىل االستجابة .هذا هو املشاهد يف تدريسهم وخطبهم ومقاالهتم»(((.

كام يصف باحث مغريب ذلك الدور بقوله« :انخرط كثري من اخلرجيني عند

رجوعهم إىل املغرب يف سلك الدعوة مع إخواهنم ،ونتيجة لذلك توىل بعضهم
مسؤوليات مهمة وتقلدوا مناصب رفيعة ،فمنهم املوظفون يف وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ومنهم القضاة ،ومنهم املوظفون يف وزارة اخلارجية ،ومنهم
من يعمل يف وزارة الداخلية ووزارة العدل»(((.

وحول اجلهود العلمية خلرجيي اجلامعة اإلسالمية يف العامل يقول أحد خرجييها:

«ومن األمور التي متيز هبا خرجيو اجلامعات السعودية عن غريهم وعيهم بأمهية

( )1تتبوأ اجلامعة اإلسالمية الصدارة يف عدد طالب املنح من بني اجلامعات السعودية فأكثر خرجيي طالب
املنح يف اململكة العربية السعودية هم من خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة إذ تبلغ نسبة طالب املنح
فيها  %85من عدد الطالب وف ًقا لنظامها األسايس املادة ( )57بند طالب اجلامعة (ص.)23
( )2ينظر :الثامر والنتائج الكريمة املتحققة من رعاية خادم احلرمني الرشيفني للطلبة املسلمني ،إقبال
أمحد البسكوهري ،اجلامعة املحمدية باهلند ،بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم
احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز – اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م
(ص.)962-952
أنموذجا) ،د .عبداهلل بوشعيب البخاري ،بحوث
( )3ينظر :أثر خرجيي اجلامعات السعودية (املغرب
ً
ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز – اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1031
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املحافظة عىل اللغة العربية الفصيحة وقدرهتم عىل التحدث هبا وحرصهم عىل إحياء

اللغة العربية الفصيحة كتابة وتعليماً وحمادثة ،وهلم دور كبري يف جمال الرتمجة حيث نقلوا
أمهات الكتب من اللغة العربية إىل لغات شعوهبم من ذلك ترمجة الكتب احلديثية
الستة وسلسلة األحاديث الصحيحة والضعيفة للشيخ األلباين كام ترمجت مؤلفات

الشيخني ابن باز والعثيمني ،وأصبح البعض لديه متك ٌن من الرتمجة الفورية فأصبح

مجا رسم ًّيا لدى الدولة مثل الشيخ حممد نارص زين خريج اجلامعة اإلسالمية
مرت ً
باملدينة املنورة ،ود .سيد عقيل منور من جامعة أم القرى فقد ُاعتمد للرتمجة الشفوية
يف املحادثة الرسمية بني الرئيس اإلندونييس وضيوفه ،كام ُأعتمد األستاذ سيتوان
مجا رسم ًيا(((.
بودي أوتومو خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة مرت ً

وتشري دراسة علمية إىل جهود خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف جمال التعليم

ملموس يف التعليم اإلسالمي
أثر
ٌ
فتقول« :وخلرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية ٌ

أثرا يف التعليم
يف تايلند فهم متواجدون يف مجيع املدارس اإلسالمية ،كام أن هلم ً
اإلسالمي اجلامعي فقد كان هلم دور مشكور يف تأسيس الكليات اإلسالمية(((.

ويف إندونيسيا اشرتك بعض اخلرجيني احلاصلني عىل شهادة الدكتوراه يف إنشاء

أقسام الدراسات اإلسالمية العليا مثل قسم الدراسات العليا باجلامعة املحمدية،
( )1ينظر بحث :أثر خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف إندونيسيا ،د .حممد هدايت نور واحد،
بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز
– اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  1422ـه2002/م (ص( ،)1059ص.)1065
( )2ينظر بحث :أثر خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف تايلند ،د .إسامعيل عيل ،بحوث ندوة خدمة
الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1144

29
واجلامعة الشافعية ،وجامعة ابن خلدون اإلسالمية(((.

وأما مشاركتهم يف املجال اإلداري من خالل املؤسسات احلكومية يف بالدهم،

فيشري باحث من دولة جزر القمر إىل ذلك بقوله« :ال يزال هلم حضور يف السلطة

التنفيذية والسلطة الترشيعية والسلطة القضائية ،فقد توىل ثالثة منهم مناصب
وزارية ومناصب إدارة عامة ،وثالثة سفراء ،وقنصل عام ،وثالثة مستشارين
يف رئاسة اجلمهورية ،وانتخب أربعة منهم يف جملس األمة (الربملان) وعني ثالثة

قضاة .وكان هلذا احلضور أثر إجيايب مهم ،وهو أن يقتنع الشعب القمري أن خرجيي

هذه اجلامعات قادرون عىل تسيري شؤون البالد ..ومن آثارهم اإلجيابية أهنم عملوا

عىل تطوير العالقات السياسية مع الوطن العريب»(((.

كام سعى بعض اخلرجيني إىل مراجعة القوانني واألنظمة يف جمتمعاهتم لتتوافق

مع الرشيعة اإلسالمية ،من ذلك ما قام به بعض اخلرجيني من دولة إندونيسيا من

تعديل بعض املواد الدستورية للدولة لتتامشى مع الرشيعة اإلسالمية ،كام نجح أحد

خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة يف صياغة بعض األنظمة البنكية يف إندونيسيا
لتكون موافقة لالقتصاد اإلسالمي(((.

( )1ينظر بحث :أثر خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف إندونيسيا ،د .حممد هدايت نور واحد،
بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز
– اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1057
( )2ينظر بحث :جهود خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف جزر القمر ،د .سعيد برهان
عبداهلل ،بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن
عبدالعزيز – اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1233
( )3ينظر بحث :آثار خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف اندونيسيا ،د .حممد هدايت نور
واحد ،بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن
عبدالعزيز – اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1046
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ويف جمال الدعوة إىل اهلل ونرش العلم فإن أكثر اخلرجيني يقومون بدور مبارك

يف جمال اإلمامة واخلطابة ،واملحارضات ،واملواعظ ،والدروس العلمية ،ومن أمثلة
ذلك الدروس العلمية للدكتور أمحد إبراهيم من دولة نيجرييا وهو من قدامى
اخلرجيني من كلية احلديث فقد رشح صحيح اإلمام البخاري ،وسنن الرتمذي،

وصحيح مسلم ،وموطأ مالك وغريها من الكتب(((.

ولعلي أختم بذكر حادثتني يف بيان ال��دور ال��دع��وي الكبري خلرجيي
اجلامعة اإلسالمية وأثرهم املبارك يف جمتمعاتهم:
أما احلادثة األوىل:

(((
رئيسا للجامعة
فقد وقعت زمن الشيخ عبدالعزيز بن باز  Vحينام كان ً

اإلسالمية ،إذ ُرفع ملجلس اجلامعة الذي كان يرأسه فضيلته موضوع أحد الطالب

للنظر يف فصله من اجلامعة لبعض األمور التي صدرت منه ،وقد أيد أغلب أعضاء
املجلس حيثيات الفصل والشيخ ابن باز يستمع إليهم ومل يذكر رأيه يف املوضوع

فلام انتهى النقاش قال بعض أعضاء املجلس للشيخ بقي أن نسمع رأيك يا شيخ

عبدالعزيز فقال الشيخ رأيكم مبارك ومل يبد رأيه ،إذ من أدب الشيخ وتقديره لزمالئه
( )1ينظر بحث :آثار خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف نيجرييا ،د .جعفر حممود آدم ،بحوث
ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز – اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة 1422ـه2002/م (ص.)1289
( )2سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل باز ،ولد عام 1330ـه وتويف 1420ـه توىل إدارة اجلامعة
اإلسالمية باملدينة لست سنوات بعد الشيخ حممد بن إبراهيم ،ثم ُعني مفت ًيا عا ًما للمملكة
ورئيسا إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء وذلك عام
ورئيسا هليئة كبار العلامء،
العربية السعودية،
ً
ً
1414ـه .ينظر احلنابلة خالل ثالثة عرش قرنًا ،د .عبد اهلل ال ُّطريقي ( ،)151/12وكذلك الشيخ
عبد العزيز بن باز نموذج من الرعيل األول ،عبد املحسن العباد (ص.)9
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يف املجلس مل يرغب أن خيالف إمجاعهم ،ومع إرصارهم عىل الشيخ برضورة إبداء
رأيه فهو شيخ اجلامعة ورئيسها ،قال هلم :أرى أن ُيعطى الطالب فرصة أخرية،
و أن يدعو املجلس للطالب بالصالح واهلداية لعل اهلل أن يصلحه وأن ينفع به

اإلسالم واملسلمني ،فرفع الشيخ يديه داع ًيا للطالب بالصالح واهلداية والتوفيق
وأعضاء املجلس يؤ ِّمنون عىل دعائه.

وبعد عقد من الزمان تقري ًبا أرسلت اجلامعة وفدً ا إلحدى دول أفريقيا وكان

من ضمن أعضاء الوفد الشيخ عمر بن حممد فالته(((  Vوكان أمينا للجامعة
حينها وقد أعجب الشيخ يف زيارته تلك باملستوى العلمي واألخالقي لبعض

الطالب الذين التقاهم فلام سأهلم قالوا درسنا يف مدرسة كذا ،فأحب الشيخ عمر

أن يتعرف عىل املدرسة ويلتقي بمديرها ليشكره عىل جهوده ،فلام وصل إليها وجد
أن مدير املدرسة ومؤسسها هو ذلك الطالب الذي كادوا يفصلونه من اجلامعة

ودعوا له يف جملسها.

وأما احلادثة الثانية:

فعندما كنت أعمل يف جلنة أوروبا واألمريكتني بعامدة القبول والتسجيل

باجلامعة كان طالب أمريكي يرتدد عىل اللجنة لقضاء بعض حوائجه التي كانت
اللجنة تقوم هبا آنذاك خدمة للطالب كرتمجة بعض الوثائق الرسمية وغريها ،وبعد

( )1هو الشيخ العالمة املحدث عمر بن حممد فالته .ولد عام 1345ـه عىل مقربة من مكة ،وتويف
باملدينة عام  1419ـه ،توىل التدريس يف دار احلديث املدنية ويف املعهد العلمي ويف كلية احلديث
باجلامعة اإلسالمية باملدينة ثم أصبح أمينًا للجامعة اإلسالمية عام  1395ـه ،توىل التدريس يف
املسجد النبوي الرشيف ملدة  49عا ًما (1370ـه1419-ـه) ،ينظر :العامل الرباين عمر بن حممد
الفالين ،محزة حامد القرعاين( ،ص.)27
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خترجه عاد إىل بلده ،وقد أرسلت اجلامعة بعد سنوات وفدً ا إىل أمريكا وكان من

أعضاء الوفد أحد زمالئي يف جلنة أوروبا واألمريكتني ،وقد التقى الوفد يف جولتهم
تلك بذلك الطالب فاندهش زمييل والوفد للجهد العلمي والدعوي الذي يقوم به
ذلك الطالب ،فقد كان مفت ًيا للمدينة ،وإما ًما للمسجد ،وخطي ًبا للجمعة ،ومغسلاً

ومديرا ملدرسة إسالمية أسسها يف حي فقري يف إحدى
للموتى ،ومأذونًا لألنكحة،
ً
الواليات األمريكية تكثر فيه اجلريمة وتنترش فيه املخدرات .وللمعلومية مل يكن

ذلك الطالب من املتفوقني دراس ًّيا!

ولعل من املالئم التعرف عىل نامذج من أولئك اخلرجيني وأدوارهم الدعوية

والعلمية والوظيفية التي قاموا هبا ،علماً بأن وكالء اجلامعة اإلسالمية وعمداءها
ووكالءهم ورؤساء األقسام وجل أساتذهتا هم من خرجيي اجلامعة اإلسالمية.
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المبحث الثاني

مناذج من خريجي اجلامعة اإلسالمية وأثرهم في العالم
لقياس أثر اجلامعة اإلسالمية يف العامل؛ تم اختيار نامذج من خرجييها عددهم

جيا ينتمون إىل ( )27سبع وعرشين دولة ومعرفة دورهم
( )32اثنان وثالثون خر ً

يف جمتمعاهتم وأهم األعامل التي يقومون هبا ،وقد تم تقسيم النامذج إىل جمموعتني:

األوىل :ختتص بالعلامء واملفتني والدعاة وأساتذة اجلامعات ،وعددهم إحدى

جيا ،ينتمون إىل عرشين ( )20دولة.
وعرشون ( )21خر ً

والثانية :تضم من تقلدوا مناصب حكومية ،كالوزراء والسفراء والربملانيني

جيا ينتمون إىل ( )9تسع دول(((.
وغريهم وعددهم ( )11إحدى عرش خر ً
وفيما يلي تعريف جبهودهم وأثرهم يف جمتمعاتهم:

اً
أول -العلماء واملفتون والدعاة وأساتذة اجلامعات:

 .1الشيخ إحسان إهلي ظهري -باكستان:

ولد الشيخ إحسان إهلي ظهري يف عام  1359ـه1941/م ،يف باكستان.

وقد خترج يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ورجع بعد ذلك إىل

باكستان ،واستمر يف حتصيله األكاديمي وحصل عىل ست شهادات ماجستري يف
التخصصات التالية :الرشيعة اإلسالمية ،واللغة العربية ،واللغة الفارسية ،واللغة

األردية ،والسياسة ،واحلقوق.

( )1احلاجة قائمة إىل إجياد كتاب وثائقي تعريفي بأهم خرجيي اجلامعة اإلسالمية منذ إنشائها إىل
اآلن ،مع بيان أهم إنجازاهتم العلمية والدعوية واالجتامعية والوظيفية.

34
مارس الشيخ الدعوة إىل اهلل يف باكستان وخارجها ،وله حمارضات ومناظرات

انتشارا
يف الرد عىل الرافضة والفرق الباطنية ،وقد ألف العديد من الكتب وجدت
ً
واس ًعا وقبولاً يف العامل اإلسالمي ،منها :الشيعة والسنة ،الشيعة والقرآن ،الشيعة

وأهل البيت ،الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ،اإلسامعيلية تاريخ وعقائد ،القاديانية،
الربيلوية عقائد وتاريخ ،البهائية نقد وحتليل ،دراسات يف التصوف ،الباطنية.

ونظرا للنشاط الدعوي الكبري الذي كان يقوم به الشيخ يف جمال الدعوة،
ً

وكشف شبهات خصوم أهل السنة تم اغتياله يف مدينة الهور الباكستانية وهو يدعو
إىل اهلل؛ إذ تم زرع قنبلة يف املكان الذي حيارض فيه مما أدى إىل إصابته بجروح خطرية
نقل بعدها إىل اململكة العربية السعودية بأمر من امللك فهد بن عبد العزيز وباقرتاح

من مفتي اململكة آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز ،وأدخل إىل املستشفى العسكري

متأثرا بجراحه يف غرة شعبان 1407ـه ونقل
بالرياض لتلقي العالج فتوىف هناك ً
جثامنه إىل املدينة املنورة للصالة عليه يف املسجد النبوي الرشيف ودفن يف مقربة

بقيع الغرقد.

 .2الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  -اليمن:
ولد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف قرية دماج باليمن عام 1356ـه1937/م.

رحل وهو صغري إىل اململكة العربية السعودية حيث درس بمعهد احلرم املكي يف مكة
املكرمة حتى أتم املرحلة الثانوية ،ثم انتقل إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة ،فدرس

بكلية الدعوة وأصول الدين انتظا ًما ،وبكلية الرشيعة انتسا ًبا ،ثم واصل دراساته

العليا فحصل عىل املاجستري من كلية احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية.
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كان  Vمن أبرز دعاة اليمن ،وعمل عىل نرش منهج أهل السنة واجلامعة

يف ربوع اليمن فأنشأ مدرسة علمية بدماج سامها دار احلديث يفد إليها الطالب من

أنحاء اليمن ومن خارجها.

يف آخر عمره مرض وانتقل للعالج يف اململكة العربية السعودية ،وتويف يف

شهر ربيع اآلخر عام  1422ـه يف مدينة جدة ،ودفن بمقربة العدل بمكة املكرمة.
 .3د .بالل فيلبس  -كندا:

ولد د .بالل فيلبس يف جامايكا عام 1366ـه1947/م ونشأ يف كندا ،وأعلن

إسالمه يف عام 1391ـه1972/م .التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،وخترج

عام 1399ـه1979/م ،ثم انتقل إىل جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية
بالرياض ،وحصل عىل املاجستري يف أصول الدين عام 1405ـه1985/م ،ثم

أكمل الدكتوراه يف جامعة واليز وحصل عليها عام 1414ـه1994/م.

أنشأ الدكتور بالل مركز املعلومات اإلسالمية يف ديب ،باإلمارات العربية

املتحدة ،Discover Islam ،كام أنشأ قسم األدب األجنبي لدار صحافة الفتح

اإلسالمي بالشارقة ،كام حارض يف عدد من اجلامعات والكليات اإلسالمية منها:

جامعة عجامن ،واجلامعة األمريكية يف ديب ،وجامعة رشيف اإلسالمية يف مدينة
ميندناو بالفل ّبني .كام أخرج للناطقني باإلنجليزية عددا من املؤلفات منها :حقوق

امليت ،أصول التوحيد ،تفسري سورة الربوج ،األمن الداخيل ،رصاع احلضارات،

وحدانية اهلل ،طريقي لإلسالم.
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 .4الشيخ حممود مال بكري – الكامريون:

ولد الشيخ حممود مال بكري عام 1366ـه1947/م بمدينة ماروا حمافظة

دياماري ،ودرس دراسته األوىل بالكتاتيب ،ثم التحق باملدارس املعروفة بمدارس
الدهاليز ،فدرس عىل والده الفقه واللغة والنحو والرصف.

ويف عام 1386ـه1967/م التحق باجلامعة اإلسالمية ،ودرس بمعهدها

الثانوي ،وحصل عىل الشهادة الثانوية عام 1388ـه1969/م واإلجازة العالية
(الليسانس) عام 1393ـه1973/م ،ومل تكن باجلامعة أقسام للدراسات العليا

آنذاك فعاد إىل بلده ،وانشغل بالتدريس ملختلف الفنون العربية واإلسالمية يف

مدرسا للغة العربية بالثانوية
املسجد واملنزل ،ثم عينّ عام 1397ـه1977/م
ً
ودرس فيها فرتة من الزمن إضافة إىل تدريسه يف حلقته اخلاصة.
العامةّ ،
ويف عام 1406ـه 1986/م عني إما ًما يف اجلامع الكبري بمدينة ماروا.

رئيسا ملجلس العلامء بالكامريون،
ويف عام 1409ـه1989/م تم اختياره ً

عضوا منتد ًبا من قبل الكامريون يف جممع الفقه
ويف عام 1418ـه1997/م ،عني
ً

اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وقد شارك يف مجيع دورات املجمع منذ
تعيينه وكان آخرها الدورة الرابعة والعرشين عام 1440ـه 2019/م التي أقيمت

يف ديب باإلمارات العربية املتحدة ،كام حرض عد ًدا من املؤمترات الدولية التي نظمتها
منظمة املؤمتر اإلسالمي منها:

 -1مؤمتر حقوق اإلنسان يف جنيف عام 1419ـه1998/م.

 -2مؤمتر احلوار بني احلضارات يف طهران 1420ـه1999/م.
 -3مؤمتر القمة اإلسالمي يف الدوحة عام 1421ـه2000/م.
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كما شارك يف عدد من دورات جلنة الدعوة يف إفريقيا ،منها:

 -1التعليم اإلسالمي يف إفريقيا  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

 -2جهود اململكة العربية السعودية يف إفريقيا  -جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية.

 -3اإلفتاء يف إفريقيا  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

عينّ بعد إنشاء احتاد علامء إفريقيا عام 1431ـه 2010/م نائ ًبا لرئيس االحتاد
يف منطقة وسط إفريقيا ،وحرض عد ًدا من املؤمترات التي نظمها االحتاد يف القضايا
املختلفة التي تعرتي القارة.

عض�وا للمجلس التأس�ييس لرابطة العامل اإلسلامي يف عام 1432ـه/
عين
ً

2011م ،وحرض عد ًدا من مؤمتراهتا قبل هذا التعيني وبعده.

وهو اآلن باإلضافة إىل التدريس ،وإلقاء املواعظ يف اجلامع الكبري،

واملحارضات يف املناسبات املختلفة ،ويرشف عىل جهاز الدعوة واإلفتاء عىل

مستوى الكامريون ،كام أنه مستشار احلكومة يف قضايا الدعوة اإلسالمية.

له عناية بالتنمية االجتامعية يف جمتمعه من خالل إنشاء املدارس اإلسالمية

ودعمها ،وإنشاء املستشفيات ،وإقامة املخيامت الطبية للمرىض املعوزين بالتعاون
مع اجلهات اخلريية حول العامل.

ولذا فقد تم تكريمه من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة ضمن العلامء

تقديرا جلهوده يف جمال التنمية االجتامعية والرتبوية والصحية وخدمة
املؤثرين؛
ً

اإلسالم ،وذلك يف 28ربيع األول 1441ـه املوافق  25نوفمرب 2019م.
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 .5د .حممد أمحد لوح  -السنغال:
ولد يف قرية توفيق بجوار مدينة طوبى 1374ـه1955/م يف السنغال ،أكمل

حفظ القرآن ثم درس اللغة العربية يف احللقات العلمية القديمة فدرس متون الفقه
املالكي وكتب اللغة العربية واملعلقات السبع ومقامات احلريري وغريها.

ثم رشع يف تدريس اللغة العربية يف السنغال ملدة مخس سنوات ،ثم رحل بعد

ذلك إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ومل يكن قد قبل فيها بعد وقد زار اجلامعة

وأعجب باجلامعة ومرافقها العلمية خاصة مكتبتها وكان مول ًعا بقراءة الكتب،
ومل يكن يف حوزته إال جواز السفر وورقة تفيد بأنه درس الثانوية وأن الشهادة
مل تصدر بعد ،وذهب إىل نائب رئيس اجلامعة آنذاك الشيخ الدكتور عبد اهلل الزايد

 Vوألقى بني يديه قصيدة طويلة نظمها حول اجلامعة ومرافقها فأعجب الشيخ
بالقصيدة وسأل :أنت نظمت هذه القصيدة؟ قال :نعم نظمتها هذا الصباح ،قال

الشيخ :ماذا تريد؟ فقال :الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية ،فسأل الشيخ :هل لديك
شهادة دراسية؟ فقال :لدي هذه الورقة التي تفيد بانتهائي من الثانوية ومل تصدر
الشهادة بعد .فقال الشيخ له :ولكن مستواك فوق الثانوية ،ثم كتب عىل الورقة

يقبل الطالب بال قيد وال رشط.

درس الشيخ مرحلة الثانوية واجلامعية واملاجستري والدكتوراه والتي حصل

عليها عام 1416ـه 1995/وكان طيلة دراسته يف اجلامعة متفو ًقا وجا ًّدا فقد كان
حيصل عىل تقدير ممتاز وكان من بني الثالثة األوائل يف مجيع مشواره الدرايس.
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عاد الشيخ إىل بالده وبدأ بالتدريس عىل طريقة احللقات العلمية ،وبعد عدة

سنوات أنشأ الكلية اإلفريقية للدراسات اإلسالمية وحرص أن تكون مناهجها
مستوحاة من مناهج اجلامعة االسالمية باملدينة وأصبح عميد تلك الكلية ،وهو
كذلك رئيس جملس األمناء الحتاد علامء إفريقيا.

والشيخ له عناية بالدعوة إىل اهلل من خالل املحارضات والندوات والدروس

العلمية ،وله كذلك مشاركات يف املؤمترات وامللتقيات العلمية يف داخل السنغال

وخارجها.

له عدد من املؤلفات املطبوعة منها« :تقديس األشخاص يف الفكر الصويف»

و«جناية التأويل الفاسد عىل العقيدة اإلسالمية» و«كيف نعيد للمسجد مكانته»
و«معامل الطريق إىل البحث والتحقيق» وغريها.

يرى د .حممد لوح أن اجلامعة اإلسالمية مرشوع األمة إذ يقول« :لكل أمة

مرشوع يف كل قرن ،ومرشوع األمة يف القرن املايض اجلامعة اإلسالمية».
 .6الشيخ د .صالح األمني حممد أمحد  -السودان:

ولد د .صالح األمني عام 1376ـه1956/م يف السودان ،ختصص الشيخ

يف علم احلديث فقد درس املرحلة اجلامعية واملاجستري والدكتوراه يف كلية احلديث

والدراسات اإلسالمية باجلامعة االسالمية ،وكان عنوان رسالته يف املاجستري:
«غرر الفوائد املجموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث املقطوعة
للحافظ» ،والدكتوراه بعنوان« :هداية الرواة إىل ختريج املصابيح واملشكاة للحافظ

ابن حجر.
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للدكتور صالح جهد مبارك يف جمال الدعوة إىل اهلل فقد قام برشح عدد

من الكتب العلمية مثل :نخبة الفكر ،والبيقونية ،كتاب رياض الصاحلني ،كتاب
التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وغريها .وله سلسلة حمارضات منهجية

وعلمية أسبوعية.

عمل نائ ًبا لرئيس مجعية الكتاب والسنة اخلريية بالسودان ،كام عمل عميدً ا

للمعهد العايل للدراسات الرشعية بالسودان ،ويرأس اآلن جملس أمناء كلية جربة
ورئيسا لقسم احلديث والسنة بذات الكلية.
العلمية،
ً
 .7د .حييى عبداهلل أمحد  -تشاد:

ولد الشيخ حييى عبداهلل أمحد يف إحدى قرى تشاد عام 1377ـه1958/م،

وحفظ القرآن الكريم عىل يد والده ،تلقى تعليمه املتوسط والثانوي باملعاهد
الرشعية بمدينة أبشة بتشاد.

طلب د .حييى العلم يف بلده حتى نبغ فيه وبلغ مبلغ العلامء ،حتى إنه أجيز من

أكرب علامء أبشه ،وعمره يناهز العرشين ،وحمافظة أبشه يف وقتها بلد العلم والعلامء
يف تشاد ،وأجيز ببعض كتب السنة واللغة والفتوى بالفقه املالكي قبل أن يرحل
للدراسة يف املدينة املنورة.

التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة وخترج يف كلية القرآن الكريم عام

1413ـه1992/م ،ثم حصل عىل املاجستري يف التفسري من جامعة القرآن الكريم

بالسودان عام 1418ـه1998/م برسالة عنواهنا« :النسخ وعالقته بأساليب البيان
يف القرآن الكريم ،ثم حصل عىل الدكتواره من نفس اجلامعة برسالة عنواهنا:
«تفسري السلف مصادره ومنهجه وحجيته «عام 1423ـه2002/م.
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عمل الشيخ إما ًما وخطي ًبا يف أحد مساجد العاصمة السودانية اخلرطوم مدة

تسعة أعوام ،وتتلمذ عىل يديه عدد كبري من طلبة العلم ممن كانوا حيرضون دروسه

كثريا من
يف املسجد ،وقد بذل من خالل ذلك وسعه يف ميدان الدعوة فنفع اهلل به ً
اخللق.

وبعد عودته إىل بلده تشاد واصل الشيخ دعوته فكانت لديه الدروس العلمية

يف التفسري وأصول الفقه والفقه واللغة العربية ،ولديه حمارضات عامة حيرضها

قرابة  3000آالف ،ولذا فقد كانت بعض حمارضاته العامة يلقيها يف العراء لكي

يستوعب املكان احلضور الكثيف.

كام اهتم الشيخ بدعوة غري املسلمني فأسلم خلق كثري من الناس عىل يديه.

وشارك يف تأسيس العديد من اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الدعوية لتأهيل

كوادر الدعوة.

ويف يوم اجلمعة املوافق 1440/10/18ـه كان الشيخ الدكتور حييى عبد اهلل

أمحد يف طريقه إىل حمافظة أبشه يف تشاد لتخريج دفعة من حفاظ كتاب اهلل تعاىل
فحصل له حادث مروري؛ تويف بعده بثالثة أيام حيث ُصيل عليه يوم االثنني

١٤٤٠/10/٢٨ـه املوافق ٢٠١٩/٧/١م.

 .8الشيخ حممد إسحاق كندو -بوركينا فاسو:

ولد الشيخ حممد كندو عام  1380ـه1961/م وقد التحق بكلية احلديث

باجلامعة اإلسالمية وخترج فيها عام 1411ـه ثم حصل عىل درجة املاجستري من

قسم العقيدة عام 1416ـه برسالة عنواهنا« :منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف
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العقيدة من خالل كتابه فتح الباري» ،وواصل الدكتوراه من نفس القسم وحصل

عليها عام 1423ـه ورسالته عنواهنا« :التسبيح يف الكتاب والسنة والرد عىل
املفاهيم اخلاطئة فيه».

رئيسا ملجلس العلامء بجمعية
مارس العمل الدعوي يف بوركينا فاسو فأصبح ً

أهل السنة يف بوركينا فاسو.

 .9الشيخ جعفر حممود آدم  -نيجرييا:
ول�د الش�يخ جعف�ر حمم�ود آدم يف والي�ة كس�ينا بجمهوري�ة نيجريي�ا ع�ام

1380ـه1961/م وحفظ القرآن الكريم عام 1398ـه1978/م وهو يف الس�ابعة

عشر من عم�ره ،ثم بدأ بطلب العلم وهو يف س�ن كبرية فالتحق بمدرس�تني يف آن
واحد إحدامها املركز الثقايف املرصي يف كانو وكان يذهب إليها من الس�اعة الرابعة

إىل السادس�ة مس�ا ًء ،والثانية مدرس�ة مكافح�ة األمية ويذهب إليها م�ن الثامنة إىل

العارشة مس�ا ًء واستمر ملدة ثالث سنوات ،ثم التحق باملرحلة الثانوية وحصل عىل

الش�هادة الثانوي�ة عام 1406ـه1986/م وأثناء دراس�ته تل�ك درس التجويد عىل
أحد أساتذة املركز الثقايف فأتقن تالوة القرآن الكريم ،واستطاع أن ينافس غريه من
الق�راء يف املس�ابقات القرآنية ،وه�ذا قد مكنه من حتقيق إنج�از مؤثر يف حياته وهو

املش�اركة يف املس�ابقة الدولية للق�رآن الكريم يف اململكة العربية الس�عودية وحتقيقه

للمركز الثالث عام 1409ـه1988/م.

التحق الشيخ جعفر باجلامعة اإلسالمية ع��ام1410ـه1989/م يف كلية

القرآن الكريم وأثناء دراسته كان مقبلاً عىل العلم يف اجلامعة واملسجد النبوي
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الرشيف ،وكانت له لقاءات علمية أسبوعية مع بعض زمالئه يف مدارسة لبعض

حريصا عىل زيارة أساتذته ومشاخيه يف اجلامعة لالستفادة
الكتب العلمية ،كام كان
ً

منهم وسؤاهلم فيام ُيشكل عليه من مسائل.

خترج الشيخ من اجلامعة وعاد إىل نيجرييا عام 1413ـه1993/م ومل يتسن له

نظرا لعدم افتتاحها يف ذلك العام.
االلتحاق بالدراسات العليا ً

كثريا بالدعوة إىل اهلل املبنية عىل الكتاب والسنة وكان جيتهد
كان الشيخ هيتم ً

كثريا يف مجع الكلمة وتوحيد صف الدعاة إىل اهلل ،وكان يتسم بخلق كريم فاضل
ً
وحب إلخوانه الدعاة وكان كثري السعي يف قضاء حوائج الناس والوقوف معهم

يف امللامت.

كان الشيخ جعفر قارئًا جميدً ا للقرآن ،يقرأ القرآن بصوت جهوري مؤثر،

وكانت صلته بالقرآن قوية ال يمل من قراءة القرآن وتالوته ،يتلوه يف أحوال

خمتلفة ،فكان يؤثر أحيانًا أن يسافر لوحده كي خيلو يف سيارته بنفسه ويتلو ما شاء
اهلل أن يتلوه من األجزاء قبل أن يصل إىل هدفه ،وهلذا وهبه اهلل حف ًظا قو ًّيا يقل يف
مثل نظرائه ،قلام ختطئه آية يريد االستشهاد هبا يف أحاديثه ،وهذا ساعده أن يتحدث
يف أي مناسبة دعي هلا ،إذ لديه رصيد من القرآن ما يكفيه إلمتاع القوم وحتديثهم

حديث القرآن الكريم ومعانيه.

اعتنى الشيخ بالدعوة إىل اهلل من خالل الدروس العلمية واملحارضات

وخطب اجلمعة واملواعظ فواصل الشيخ بعد عودته إىل نيجرييا دروسه العلمية

خاصة دروس التفسري وهو املجال الذي َّبز وبرع فيه ،إذ كانت له دروس علمية

ثابتة يف تفسري القرآن وقد أمته يف نحو عقدين من الزمان.
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كثريا
كان للشيخ مواقف شجاعة يف بيان احلق والرجوع إليه وهذا ما جعل ً

من الدعاة واملثقفني وطالب املعاهد واجلامعات واملوظفني يف الدوائر احلكومية

يتأثرون به ويقبلون عىل دروسه.

أصبح الشيخ قامة علمية ألهل السنة واجلامعة يف نيجرييا وكان مرج ًعا ُيرجع

إليه إذ كتب اهلل له القبول بني الناس ،وأصبحت له كلمة مسموعة فضاق بذلك صدر

أعداء اإلسالم وأعداء أهل السنة فكادوا للشيخ مكيدة وتآمروا عىل التخلص منه.

تويف  Vمقتولاً وهو يصيل بالناس إما ًما يف صالة الفجر يوم اجلمعة
1428/3/25ـه املوافق 2007/4/13م(((.
 .10الشيخ شكري شريف أوغلو  -اليونان:
ولد الشيخ شكري رشيف أوغلو عام  1384ـه 1964/م ،التحق باجلامعة

اإلسالمية ،وخترج يف كلية الدعوة وأصول الدين عام 1408ـه1988/م ،ثم عاد
إىل اليونان وعمل يف املجال الدعوي وشغل منصب نائب املفتي العام يف دولة

اليونان.

 .11الدكتور سعيد برهان عبداهلل  -جزر القمر:

التحق د .سعيد برهان عبداهلل باجلامعة اإلسالمية عام 1400ـه/م بمعهد

اللغة العربية ثم درس يف املعهد املتوسط فاملعهد الثانوي ثم التحق بكلية الرشيعة

فاملاجستري والدكتوراه من قسم أصول الفقه.

( )1ينظر أيامي مع داعية اجليل ومفرس التنزيل الشيخ جعفر حممود آدم ،د .حممد الثاين عمر موسى
دار احلكمة للكتاب اإلسالمي( ،كانو) نيجرييا 1432ـه2011/م.
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وبعد عودته إىل جزر القمر عمل يف التدريس ومل يكن يوجد آنذاك كلية

إسالمية يف جزر القمر فأنشأ كلية الدراسات اإلسالمية ،وعرض فكرهتا وأمهيتها

عىل مفتي اجلمهورية ،والذي عرضها بدوره عىل رئيس اجلمهورية ،فوجه الرئيس

بإنشاء اجلامعة الوطنية ،ووجه أن تُضم كلية الدراسات اإلسالمية إليها ،أصبح
فرئيسا هلا ،ثم
د .سعيد عميدً ا للكلية الثني عرش عا ًما ثم أصبح وكيلاً للجامعة
ً

ونظرا جلهوده
أصبح مستشارا لرئيس اجلمهورية ثم عاد ملجال التدريس باجلامعةً .

يف املجال الدعوي اختري د .سعيد برهان لرئاسة احتاد علامء أفريقيا.
 .12د .شوكت كراسنيتش  -ألبانيا:

ولد د .شوكت عام  1386ـه1966/م يف كوسوفا ،والتحق باجلامعة

اإلسالمية وخترج يف كلية اللغة العربية عام 1411ـه1991/م ،ثم حصل عىل

درجة املاجستري من قسم الفقه بكلية الرشيعة بأطروحة عنواهنا« :التصحيح
والرتجيح عىل القدوري» ويف عام  1421ـه 2001/م حصل عىل الدكتوراه من

نفس القسم بأطروحة عنواهنا« :مسائل اإلمام أيب حنيفة براوية أيب احلسن بن زياد

(يف العبادات).

وللدكتور شوكت جهد دعوي كبري يف ألبانيا وحظي بمكانة علمية واجتامعية

مرموقة ،فهو إمام وخطيب اجلامع الكبري يف بريشتينا العاصمة ،وأستاذ الدراسات
العليا يف كلية الدراسات اإلسالمية ،وعضو اهليئة العليا لرابطة علامء املسلمني.

أخرج د .شوكت للمكتبة اإلسالمية األلبانية عد ًدا من املؤلفات من أمهها :فقه
األقليات املسلمة ،الطريق النرية فقه السرية النبوية ،رشح العقيدة الطحاوية،

مواقف يف الطريق.
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 .13د .حممد حبيب اهلل سي  -مجهورية السنغال:

ولد د .حممد حبيب اهلل يس يف مجهورية السنغال عام 1389ـه1969/م،

وحفظ القرآن الكريم عام 1404ـه1984/م ،والتحق بكلية الرشيعة يف اجلامعة

اإلسالمية باملدينة املنورة وخترج فيها عام 1416ـه1996/م ،ثم درس يف السودان

ونال درجة املاجستري يف الفقه املقارن عام 1428ـه ،2008/والدكتوراه يف اإلدارة

الرتبوية من جامعة أم درمان اإلسالمية عام 1431ـه2011/م.

أسس معاهد دار اإليامن لتعليم القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية بدكار عام

1417ـه1997/م ،وقد خترج فيها أكثر من ( )600حاف ًظا وحافظ ًة للقرآن الكريم
كاملاً  ،وهي معاهد تطبق منهج املعهد الثانوي يف اجلامعة اإلسالمية ومتت معادلة
شهاداهتا لدى اجلامعة اإلسالمية كام أهنا فازت بجائزة املؤسسة املتميزة لكريس

سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ للخرجيني لعام 1437ـه.

وللدكتور حممد دور دعوي كبري يف السنغال من خالل املحارضات والدروس

أيضا مشاركات علمية يف العديد من املؤمترات وامللتقيات يف داخل
الدعوية ،وله ً

السنغال وخارجها.

له العديد من األبحاث العلمية منها :العالقات الدولية يف القرآن الكريم،

رسالة املسجد الرتبوية ،جتربة املدارس القرآنية احلديثة يف السنغال ،املغاالة يف
املهور ،أحكامها يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف املجتمع السنغايل ،تقويم أساليب
اإلدارة الرتبوية يف املدارس العربية اإلسالمية يف السنغال.
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 .14الشيخ (تاج الدين) جو شي شا  -دولة الصني:

ولد الشيخ تاج الدين يف مدينة نينشا بجمهورية الصني عام1390ـه1970/م،

والتحق باجلامعة اإلسالمية عام 1421ـه2001/م وخترج يف كلية الدعوة وأصول

الدين عام  1425ـه2005/م ثم التحق بمعهد الثقافة اإلسالمية بمدينة نينشا
مديرا له بعد عام وال يزال.
وكيلاً للمعهد ثم ً
ويعمل املعهد عىل نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية من خالل التعليم

واملعهد وقد متت معادلة شهادة املعهد من قبل عامدة شؤون القبول والتسجيل

باجلامعة اإلسالمية عام 1434ـه2014/م.

وباإلضافة إىل إدارته للمعهد يعتني الشيخ تاج الدين بتدريس مادة العقيدة يف

املعهد كام ترجم عد ًدا من الرسائل للشيخ حممد بن عثيمني يف جمال العقيدة والعبادة
إىل اللغة الصينية ،كام أنه يامرس الدعوة اإللكرتونية من خالل موقع إلكرتوين يزوره

آالف األشخاص يوم ًّيا.

 .15الشيخ إمساعيل بن موسى منك – مفيت زميبابوي:

ولد الشيخ إسامعيل منك عام  1395ـه 1975/م وقد حفظ القران الكريم

مبكرا ،ثم التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وخترج يف كلية الرشيعة عام
ً

1413ـه1993/م.

خصوصا
يقوم الشيخ إسامعيل بدور كبري يف جمال الدعوة إىل اهلل يف زيمبابوي
ً

وإفريقيا عمو ًما ،وله مشاركات دعوية وحمارضات يف كثري من املراكز واملؤسسات
اإلسالمية والتعليمية يف العامل ،وحال ًيا هو املفتي األكرب يف زيمبابوي ،وإمام املسجد

الكبري يف العاصمة هراري.
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 .16د .توفيق تشودري – اسرتاليا:
ولد د .توفيق تشودري يف دولة بنجالديش عام 1397ـه 1977/م ثم انتقل

مع والديه إىل اسرتاليا ،وبعد انتهائه من املرحلة الثانوية التحق بكلية الطب وملا
وصل إىل السنة الثالثة قدم وفد من اجلامعة اإلسالمية إىل اسرتاليا إلجراء املقابالت

الشخصية للراغبني يف االلتحاق هبا؛ فتقدم توفيق تشودري إىل تلك اللجنة فنصحته
جلنة املقابالت أن يواصل دراسته احلالية ويتقدم للدراسة باجلامعة بعد االنتهاء من

دراسته الطبية إال أنه بني رغبته الكبرية يف حتصيل العلم الرشعي يف املدينة ،فرتك

دراسة الطب ،وتوجه لتلقي العلم الرشعي يف مدينة رسول اهلل  Hباملدينة
املنورة.

خترج د .توفيق تشودري يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

عام 1425ـه ،ثم عاد ألسرتاليا وبدأ دراسة الطب من جديد من السنة األوىل وبعد

خترجه من الطب مجع بني عمله الطبي والدعوي ،وله اهتامم بالتمويل اإلسالمي،
ويرأس قناة رمضان الفضائية الناطقة باللغة اإلنجليزية ،وقد أنشأ مجعية بعثة
الرمحة ،وهي مؤسسة خريية تعنى بالدعوة إىل اهلل وتنشط يف جمال التعليم واإلعالم
واخلدمات اإلنسانية يف دول عديدة.

تضم مجعية بعثة الرمحة عد ًدا من الربامج ،منها قناة رمضان التلفزيونية،

ومؤسسة الزكاة الوطنية ،ومالجئ املسلامت املضطهدات بسبب إسالمهن،
ومدرسة لألطفال ،ومعهد الكوثر ،وهو معهد هيدف إىل متكني الطالب من تطبيق

فهم شامل عن اإلسالم يف حياهتم ،وختريج طلبة علم ودعاة قادرين عىل إظهار
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عظمة هذا الدين ونرشه يف العامل .وأنشطة املعهد وصلت إىل ثالث وعرشين مدينة

حول العامل وعدد طالبه مخسون ألف طالب(((.

 .17الشيخ ألفدين بيزيتش – البوسنة واهلرسك:
ولد الشيخ ألفدين عام 1397ـه1977/م يف البوسنة واهلرسك ،والتحق

بمعهد اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية وخترج فيه عام 1421ـه 2001/ثم

التحق بكلية الرشيعة وخترج فيها عام 1423ـه2003/م ثم انتقل إىل جامعة
القصيم وحصل عىل املاجستري يف الفقه عام 1425ـه2005/م برسالة عنواهنا:

«درر احلكام رشح غرر األحكام «ملال خرسو احلنفي– حتقيق ودراسة.»-

كرس الشيخ ألفدين وقته يف الدعوة وتبليغ دين اهلل وتعليم العلم ،ويعد من

أنشط الدعاة يف البوسنة واهلرسك وله حمارضات مصورة يف الشبكة العنكبوتية
يشاهدها مئات اآلالف شهر ًّيا .من مؤلفاته :أحكام العالقة الزوجية.
 .18الشيخ سعد بن مجائل اسالموفيتش – صربيا:
ولد الشيخ سعد بن مجائل اسالموفيتش يف رصبيا عام 1400ـه 1980/م،

والتحق باجلامعة اإلسالمية عام 1421ـه2001/م ،وخترج يف كلية الرشيعة عام

1425ـه2005/م ،وقد حصل عىل املاجستري من جامعة اجلنان بلبنان.

الشيخ سعد يعمل يف املجال الدعوي فهو إمام وخطيب بجامع يف مدينة نويف

بازار يف رصبيا وله مؤلفات منها :األسئلة واألجوبة يف العقيدة ،تعليم اإلسالم.
( )1ينظر :النرشة التعريفية بجمعية بعثة الرمحة ،وموقعها اإللكرتوين:

.www.mercymisionworld.org
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 .19الشيخ ون سو كيم (كرم) – كوريا:

ولد الشيخ ون سو كيم (كرم) يف دولة كوريا عام 1400ـه1980/م ،وأسلم

عام 1424ـه2003/م وقد خترج من جامعة سيئول الوطنية عام 1425ـه2004/م
متخصصا يف االقتصاد الزراعي ،ثم عمل بعد خترجه ملدة سنتني يف إحدى الرشكات
ً

الكورية.

ثم التحق بمعهد اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية عام 1428ـه2007/م

وخترج منه عام 1430ـه2009/م ،والتحق بعدها بكلية الرشيعة.

وبعد خترجه من املرحلة اجلامعية عام 1434ـه2014/م واصل دراسته يف

مرحلة املاجستري يف قسم الفقه ثم انتقل إىل قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية
الدعوة وأصول الدين وحصل عىل املاجستري عام 1440ـه2019/م وعنوان رسالته:
«الدعوة اإلسالمية يف كوريا اجلنوبية واقعها وسبل عالجها دراسة وصفية حتليلية.

ويعد الشيخ كرم أول طالب من دولة كوريا يتخرج من اجلامعة اإلسالمية يف

مرحلة الدراسات العليا.

الشيخ (كرم) ون سو كيم له نشاط دعوي يف جمتمعه فقد أسلم عىل يديه عدد

من الكوريني منهم أحد أشهر املغنيني الكوريني .وله اهتامم بمجال الرتمجة فقد قام
برتمجة العديد من املقاالت العلمية إىل اللغة الكورية.

 .20الشيخ عبد الرمحن مصطفى كويوفتش مفيت إقليم سنجق باجلبل
األسود:

ولد عام 1402ـه1982/م يف مدينة روجاي بإقليم سنجق يف دولة اجلبل

األسود ،والتحق باجلامعة اإلسالمية عام 1421ـه2001/م وخترج يف معهد اللغة
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عام  1422ـه2002/م ،ثم التحق بكلية احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية

وخترج فيها عام 1426ـه2006/م ،وحال ًيا يواصل دراساته العليا يف مرحلة
الدكتوراه يف اجلامعة الدولية برصبيا.
يقوم الشيخ مصطفى بجهد دعوي طيب يف رصبيا من خالل اخلطابة،

واإلمامة ،والتدريس يف الثانوية الرشعية ،ويف الكلية اإلسالمية يف رصبيا ،كام عمل

عىل نرش القرآن الكريم فأنشأ عرشين فرعا ملدارس حتفيظ القرآن الكريم برصبيا
وأخريا عني مفت ًيا يف إقليم سنجق.
ً

 .21الشيخ أندري شيستريوف – أوكرانيا

ولد الشيخ أن��دري شيستريوف يف مدينة كييف عاصمة أوكرانيا عام

1404ـه1984/م ودخل اإلسالم عام 1422ـه2001/م وعمره ( )17عا ًما.

خترج من اجلامعة اهلندسية الوطنية عام 1426ـه2005/م يف ختصص

االتصاالت والشبكات ثم عمل يف القطاع اخلاص ،ويف عام 1430ـه2009/م
التحق بمعهد اللغة العربية ،ثم التحق بكلية الرشيعة وخت��رج فيها عام

1435ـه2014/م ثم واصل دراسته يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية وحصل

عىل املاجستري عام 1441ـه2019/م وعنوان رسالته« :الدعوة إلسالمية يف

أوكرانيا :واقعها ومعوقاهتا وسبل عالجها».

اهتم الشيخ أندري بمجال الرتمجة فقام برتمجة ومراجعة أكثر من ( )60كتاب

ومطوية إىل اللغتني الروسية واألوكرانية ،من ذلك :مراجعة كتاب أصول اإليامن يف

ضوء الكتاب والسنة باللغة األوكرانية ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
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باملدينة ،ومراجعة ترمجة معاين القرآن الكريم باللغة الروسية يف املواضع املتعلقة
بمعنى (ال اله إال اهلل) عام 1436ـه ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
باملدينة ،وترمجة كتاب أسئلة وأجوبة للحجاج واملعتمرين والزوار باللغة الروسية
وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي ،ومراجعة ترمجة تفسري العرش األخري.

وله اهتامم كذلك بالدعوة العامة والتعريف باإلسالم يف بلده ،كام يقدم بعض

املواد الدعوية يف وسائل اإلعالم الرسمية واخلاصة.

ثانيا -الوزراء والسفراء ورؤساء مجلس الشورى والبرملانيون:
ً

 .1الشيخ عبد األحد إمباكي (السنغال) – سفري السنغال لدى دولة الكويت:
ولد الشيخ عبد األحد إمباكي يف السنغال عام 1373ـه1954/م والتحق

باجلامعة اإلسالمية وخترج يف كلية الدعوة وأصول الدين عام 1397ـه1977/م،
ثم عاد إىل بالده وعمل يف احلقل الدعوي ،ثم انتقل إىل املجال الدبلومايس حيث

عمل سفريا للسنغال يف دولة الكويت قرابة ثالثة عقود.

 .2د .س��امل س��ق��اف اجل��ف��ري (إن��دون��ي��س��ي��ا) – وزي���ر ال��رع��اي��ة والشؤون

االجتماعية بإندونيسيا:

ولد د .سامل اجلفري يف مدينة سولو بدولة إندونيسيا عام 1374ـه1954/م،

والتحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة وخترج يف كلية الرشيعة عام 1396ـه1976/م ثم

حصل عىل املاجستري عام1400ـه1980/م والدكتوراه عام 1406ـه1986/م.

حمارضا يف عدد من اجلامعات اإلسالمية بإندونيسيا منها
عمل بعد خترجه
ً

جامعة رشيف هداية احلكومية ،وجامعة احلكمة ،ومعهد العلوم اإلسالمية
والعربية بجاكرتا فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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سفريا إلندونيسيا يف اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن
اختري د .سامل
ً

وزيرا للشؤون االجتامعية
للفرتة 1429 -1425ـه2009 – 2005/م ثم عني ً
للفرتة 1434 -1430ـه2014 – 2009/م ثم رئيسا ملجلس الشورى اإلندونييس

من عام 1436ـه2015/م وحتى عام (1440ـه2020/م).

 .3د .حممد علي باه (سرياليون) – وزير الدولة جبمهورية سرياليون:
ولد د .حممد باه عام 1386ـه1966/م يف سرياليون ،درس يف دار احلديث

واملعهد الثانوي باجلامعة اإلسالمية ثم بكلية اللغة العربية وخترج فيها عام

1412ـه1992/م ،ثم انتقل إلكامل دراسته يف بريطانيا ،فحصل عىل ماجستري
اللغويات من جامعة لندن عام 1417ـه1996/م وعىل ماجستري آخر يف العالقات

الدولية من جامعة سالفورد بامنشسرت ،ثم انتقل إىل جامعة ليفربول ودرس العلوم

السياسية واإلعالم فحصل عىل املاجستري عام 1423ـه2003/م ،والدكتوراه عام
1426ـه2006/م ،وكان أثناء إقامته يف بريطانيا يامرس الدعوة إىل اهلل ،ثم عاد بعد

مديرا عا ًّما لإلعالم واالتصاالت ،ثم متحد ًثا رسم ًّيا
ذلك إىل سرياليون وعمل ً
وزيرا للدولة يف الفرتة 1435ـه –
للدولة ،ثم
مستشارا يف رئاسة اجلمهورية ،ثم ً
ً
1438ـه املوافق 2018 – 2015م.

 .4د .شفيق اهلل األفغاني(أفغانستان) -نائب وزي��ر الرتبية والتعليم يف
أفغانستان:

ولد د .شفيق اهلل عبد الظاهر األفغاين عام 1387ـه1967/م ،والتحق باجلامعة

اإلسالمية يف كلية الدعوة وأصول الدين وخترج فيها عام 1413ـه1993/م مارس
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العمل الدعوي والتعليمي والرتبوي يف مساجد أفغانستان ومدارسها ،ثم عني نائ ًبا

لوزير الرتبية والتعليم والوزير املكلف يف دولة أفغانستان.

 .5د .حممد هداية نور واحد (اندونيسيا) – رئيس جملس الشورى اإلندونيسي:

ولد د .حممد هداية نور واحد عام 1379ـه1960/م يف دولة إندونيسيا.

التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وخترج يف كلية الدعوة وأصول الدين عام
1403ـه1983/م ،ثم يف مرحلة املاجستري التحق بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية
وخترج فيها 1407ـه1987/م برسالة عنواهنا« :الباطنيون يف إندونيسيا ،عرض
ودراسة» .ثم الدكتوراه يف القسم ذاته برسالة عنواهنا« :النواقض للروافض ،حتقي ًقا

ودراسة» وذلك عام 1412ـه1992/م

حارض يف العديد من جامعات إندونيسيا كاجلامعة املحمدية ،وجامعة رشيف

هداية اهلل اإلسالمية احلكومية ،وجامعة الشافعية.

رئيس�ا ملجلس الش�ورى اإلندونييس يف الفترة 1424ـه1430 -ـه/
أصبح ً

2009-2004م.

شارك يف العديد من امللتقيات واملؤمترات والندوات داخل إندونيسيا وخارجها

شملت دوال عديدة منها :أمريكا ،وتركيا ،وبريطانيا ،وسنغافورة ،واململكة العربية
السعودية ،والسويد ،واليابان ،وماليزيا ،ومرص ،واسرتاليا وغريها.

له العديد من املؤلفات منها :التدبر يف سورة الكهف ،التدبر يف سورة يس،

إدارة املرحلة االنتقالية نحو جمتمع إندونيسيا املدين ،عودة اإلسالم واألصولية

العلامنية حتت املجهر.
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 .6د .رجب بويا (كوسوفا) – سفري دولة كوسوفا لدى اململكة العربية السعودية:
ولد د .رجب بويا يف دولة كوسوفا عام  1366ـه 1946/م ،ثم التحق

باجلامعة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية وواصل دراسته فيها حتى حصوله عىل
درجة الدكتوراه ،فقد درس يف كلية الدعوة وأصول الدين ،ثم حصل عىل درجة
املاجستري من قسم الدعوة وعنوان رسالته« :األلبانيون األرناؤوط واإلسالم» ،كام

حصل عىل الدكتوراه من نفس القسم بعنوان« :املسلمون يف يوغسالفيا».

مدرسا
مارس د .رجب العمل الدعوي والتعليمي إذ كان إما ًما وخطي ًبا ثم
ً

رئيسا للمشيخة اإلسالمية يف كوسوفا لثالثة عرش
يف ثانوية عالء الدين الرشعية ثم ً
سفريا لكوسوفا لدى اململكة
عا ًما ،ثم عميدً ا لكلية الدراسات اإلسالمية ،ثم
ً
العربية السعودية .من مؤلفات د .رجب :لغد أفضل (باللغة األلبانية) ،دولة

اإلمارات عطاء ونامء يف مجهورية كوسوفا (بالعربية).

 .7د .حممد أمحد والي (نيجرييا) -سفري نيجرييا لدى األرجنتني:
ولد د .حممد وايل يف نيجرييا عام 1375ـه1956/م ،وحصل عىل الدكتوراه

يف العلوم السياسية عام 1411ـه 1991/من جامعة إسكس من بريطانيا ،وقبل
ذلك حصل عىل ماجستري اإلدارة العامة عام 1404ـه1984/م من جامعة ليفربول
بربيطانيا ،ثم حصل عىل منحة باجلامعة اإلسالمية فدرس بمعهد اللغة العربية لغري

الناطقني هبا وخترج فيه عام 1413ـه1993/م ،ثم درس بكلية الرشيعة ،ثم عاد إىل
مديرا عا ًّما للمركز األفريقي للبحوث
نيجرييا وعمل يف التعليم اجلامعي ،ثم اختري ً
سفريا
والدراسات بمنظمة األمم األفريقية بالرباط عام  1419ـه1997/م ثم عني ً
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لدولة نيجرييا يف األرجنتني يف الفرتة  1423 -1420ـه2003 -2000/م ،ثم

عاد إىل نيجرييا مرة أخرى ليواصل عمله يف جمال التعليم اجلامعي أستا ًذا مشاركًا
يف قسم العلوم السياسية بجامعة عثامن دانفوديو يف والية سوكوتو.

 .8د .راش��د حييى سيميدو (أوغندا)  -سفري أوغندا يف اململكة العربية
السعودية:
التحق د .راشد حييى سيميدو باجلامعة اإلسالمية عام 1413ـه1993/م يف

املرحلة الثانوية وخترج فيها عام 1416ـه1996/م ثم التحق بكلية الرشيعة وخترج

فيها عام 1420ـه2000/م ثم واصل دراسته العليا يف قسم الفقه فحصل عىل

درجة املاجستري عام 1422ـه 2002/م ثم الدكتوراه عام 1428ـه2008/م ،ثم
ونظرا لعالقاته
عاد إىل أوغندا وعمل يف جمال الدعوة إىل اهلل ،ونرش العلم الرشعيً ،

الواسعة مع العامل اإلسالمي والعريب اختري للعمل يف املجال الدبلومايس وعني
سفريا ألوغندا يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج والعضو الدائم ملنظمة
ً
املؤمتر اإلسالمي يف الفرتة 1439-1434ـه2019 -2013/م.

 .9الشيخ عمر صديق خان (ترينيداد) – رئيس الغرفة التجارية جبزر
الكارييب:
ولد عمر صديق خان يف ترينيداد عام 1404ـه1984/م ،التحق بمعهد تعليم

اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية عام 1421ـه2001/م ،وخترج

عام 1423ـه2003/م ،ثم التحق بكلية احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية،
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وخترج عام 1427ـه 2007/م ،ثم قبل يف مرحلة الدراسات العليا ملرحلة الدبلوم

العايل يف الدعوة يف كلية الدعوة وأصول الدين ،وخترج عام 1428ـه2008/م.

رئيسا للغرفة التجارية الرتينيدادية السعودية ،كام يرأس اجلمعية
يعمل حال ًيا ً

الدعوية الكاريبية وهو عضو يف عدد من املؤسسات الدعوية يف جزر الكاريبي.

 .10د .إبراهي���م جالو (س�ي�راليون)  -س���فري س�ي�راليون يف اململك���ة العربية
السعودية:

ولد الدكتور إبراهيم جالو يف مجهورية سرياليون عام 1384ـه1964/م،

والتحق باجلامعة اإلسالمية عام 1402ـه1981/م ودرس املرحلة املتوسطة

والثانوية واجلامعية (كلية الرشيعة) وخترج عام 1412ـه1992/م حيث خترج

فيها عام 1412ـه ،ثم حصل عىل درجة املاجستري يف الفقه عام 1416ـه1995/م
وعنوان رسالته« :حتقيق كتاب املجموع املذهب يف قواعد املذهب» مشاركة مع

بعض زمالءه ،وقد حصل يف ذلك العام عىل جائزة املدينة املنورة للنبوغ والتفوق
العلمي ،ثم حصل عىل درجة الدكتوراه عام 1421ـه2000/م وعنوان أطروحته:

«القواعد الفقهية يف عقود املعامالت دراسة مقارنة بني املذاهب الفقهية األربعة،

وكان أول طالب سرياليوين حيصل عىل درجة الدكتوراة يف الرشيعة اإلسالمية.

متيز الشيخ بجديته يف طلب العلم فقد كان متفو ًقا يف دراسته وكان تقديره

ممتاز يف مجيع املراحل الدراسية وكان من الثالثة األوائل فيها.

عاد بعد ذلك وعمل يف املجال الدعوي يف اإلمامة واخلطابة ،وإلقاء

مديرا لكلية أنصار اإلسالم بمدينة
املحارضات العامة والدروس العلمية ،كام كان ً
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فري تاون ،واألمني العام الحتاد الدعاة املسلمني يف سرياليون ،وأمينًا إلذاعة صوت

اإلسالم يف سرياليون والتي كان يقدم فيها بعض الربامج اإلذاعية يف فقه األرسة
وفقه املواريث والفتاوى.

أصبح الشيخ شخصية علمية مرموقة يف بلده ومرج ًعا لكثري من طالب العلم

والدعاة ومقصدً ا لكثري من املثقفني واألعيان يف بلده ُيستشار يف كثري من املسائل.

سفريا جلمهورية سرياليون لدى اململكة العربية السعودية عام
تم تعيينه
ً
1441ـه2018/م.
 .11د .حاجي شيخ تونكارا (غامبيا) – نائب القنصل العام جلمهورية
غامبيا يف السعودية:
ونظرا
ولد عام  1405ـه١٩٨٥/م يف غامبيا .بدأ دراسته يف مسقط رأسه،
ً

لبعض الظروف اخلاصة تنقل يف عدد من الدول فدرس يف مايل ومرص وأتم
املرحلة الثانوية يف السودان ،ثم التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ملرحلة

البكالوريوس عام 1429ـه ،يف كلية الدعوة وأصول الدين وخترج عام 1434ـه،
ثم واصل املاجستري يف قسم الرتبية اإلسالمية يف الكلية ذاهتا وعنوان رسالته( :القيم
األخالقية املتضمنة يف مقررات الرتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي يف املعهد
اإلسالمي التابع لإلحتاد اإلسالمي بتلند كنجا) ،وقد أمتها عام ١٤٣٦ـه ،وحصل

عىل درجة الدكتوراه عام ١٤٣٩ـه ،برسالة عنواهنا« :دور خرجيي اجلامعات

السعودية من غامبيا يف نرش التعليم اإلسالمي».
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بعد خترجه تم تعيينه نائ ًبا للقنصل العام جلمهورية غامبيا بجده يف هناية عام

ومستشارا لرئيس غامبيا لشؤون الدول العربية ،ومساعدً ا للسفري
1439ـه،
ً
الغامبي بالرياض لشؤون اجلاليات الغامبية للدول العربية حتت رعاية السفارة

الغامبية بالرياض.
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المبحث الثالث

عناية اجلامعة اإلسالمية باختيار الكفاءات العلمية
تعتني اجلامعة اإلسالمية باختيار الكفاءات الطالبية التي تلتحق هبا من
خالل وضع معايري وضوابط علمية تساعد يف حسن اختيار املتقدمني إىل ِمن َِح َها
الدراسية؛ وكذلك من خالل العمل عىل رفع املستوى العلمي والتنظيمي لبعض
املدارس اإلسالمية بمعادلة شهادهتا الدراسية ،ولوال هذه املعايري الدقيقة واجلهود
احلثيثة ملا كنا شاهدنا هذه الثامر اليانعة.

والعنارص التالية توضح معامل هذا الدور الذي تقوم به اجلامعة ممثلة يف عامدة
شؤون القبول والتسجيل:
اً
أول -معايير وضوابط اختيار الطالب وقبولهم في اجلامعة اإلسالمية:

وضعت اجلامعة اإلسالمية عددًا من املعايري والضوابط لاللتحاق بها
تتمثل فيما يلي:
 .1أن يكون الطالب مسلماً حسن السرية والسلوك.
 .2أن يكون الئقا طب ًّيا.
 .3أال يقل سن طالب املنحة عن ( )17وال يزيد عن ( )25سنة.
 .4أن يكون حاصلاً عىل الشهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو
خارجها.
 .5أن تكون الشهادة الدراسية من الشهادات املعادلة لدى اجلامعة اإلسالمية.
 .6أال يكون قد مىض عىل حصوله عىل الثانوية العامة ،أو ما يعادهلا مدة تزيد عن
مخس سنوات.
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 .7أن جيتاز بنجاح االختبار أو املقابلة الشخصية.
 .8أن يكون املتقدم لكلية القرآن الكريم حاف ًظا للقرآن الكريم كامل(((.

وقد بلغ عدد الطالب الذين خترجوا يف اجلامعة اإلسالمية خالل ما يزيد عىل

مخسة عقود منذ الدفعة األوىل التي خترجت عام  1384ـه1964/م وحتى الدفعة

احلادية واخلمسني التي خترجت عام  1436ـه2015/م ( )65494طال ًبا ينتمون

إىل ( )166دولة(((.

ويالحظ يف قبول الطالب التنوع اجلغرايف إذ شمل أكثر من مائة وستني

( )160دولة ،وهو عدد كبري وتشكر اجلامعة عىل هذا اجلهد املبارك ،وندعو اهلل هلا

مزيد توفيق وتسديد ،واملأمول أن يبلغ خري اجلامعة ورسالتها السامية يف نرش العلم
الرشعي وتبليغ رسالة اإلسالم إىل اآلفاق ودول العامل أمجع.

كام يالحظ قلة أعداد املقبولني من دول أمريكا الشاملية واجلنوبية ودول أوروبا

مقارنة باملقبولني من دول آسيا وأفريقيا وهو أمر جدير بالتدارك ألمهية ذلك عىل

مستقبل اإلسالم يف تلك املناطق املهمة من العامل.

كام يالحظ أن قبول الطالب يف بعض الدول حمدود جدًّ ا؛ فهناك ( )44دولة

مل يتجاوز عدد خرجييها عرشة ( )10طالب فقط منذ تأسيس اجلامعة وحتى عام

1436ـه2015/م ملدة زمنية تزيد عىل مخسني عا ًما بل إن بعض الدول مل يتخرج

منها سوى طالب واحد فقط عرب تاريخ اجلامعة.

( )1ينظر دليل الطالب اجلامعي ،اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية باجلامعة اإلسالمية (ص.)12 -11
( )2ينظر إحصائيات خرجيي اجلامعة منذ تأسيسها من الدفعة األوىل إىل دفعة عام 1436ـه (ص.)6 -3
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وفيام ييل عرض للدول حمدودة القبول وعدد خرجييها :األرجنتني (،)6

أسبانيا ( ،)10استونيا ( ،)5اإلكوادور ( ،)2البريو ( ،)3تشيك ،إيرلندا ،إيطاليا
( ،)7الربتغال ( ،)10بروناي ( ،)7بيليز ( ،)1روسيا البيضاء (بال روسيا) (،)3
بنام ( ،)2بوتسوانا ( ،)7بولندا ( ،)5بوليفيا ( ،)5جنوب السودان ( ،)3جواتيامال

( ،)2الدومينكان ( ،)1رينيون ( ،)7ساوتوميا ( ،)4سلوفاكيا ( ،)2سنت لوشا
( ،)1سويزي الند ( ،)1تشييل ( )1غينيا اجلديدة ( ،)3فيتنام الشاملية ( ،)1قربص
( ،)1قربص الرتكية ( ،)3كرواتيا ( )1كولومبيا ( ،)6التيفيا ( ،)2الوس (،)1
لوكسمبورج ( ،)1ليسوتويا ( )5مالدوفيا ( ،)6مايوت ( ،)10املجر ( )1املكسيك

( )4نيكاراجوا ( ،)1منغوليا ( ،)9نيوزيالندا ( ،)7هاييتي ( ،)1اليابان (.((()3

وال شك أن هذه األعداد قليلة جدًّ ا ،وهو دون طموح اجلامعة وإمكاناهتا،

وال بد من العمل عىل استيعاب عدد أكرب من تلك الدول ،وكذلك الدول التي

مل يسبق أن قبل منها أحد يف اجلامعة ،خاصة وأن عدد دول العامل آلخر إحصائية

(1437ـه2016/م) جتاوز  200دولة ،مما يعني أن هناك قرابة ( )40دولة يف العامل
مل تصل إليها رسالة اجلامعة بعد ،وهو أمر يدعو إىل إعادة النظر يف اخلطط املستقبلية

للقبول يف اجلامعة.

إن املجتمعات اإلسالمية يف تلك الدول بحاجة ماسة إىل دعاة مؤهلني بالعلم

الرشعي ،فهي تتطلع أن تصلها رسالة اإلسالم والدعوة اإلسالمية عرب قبول أبنائها،
وتأهيلهم علم ًّيا ورشع ًّيا ،وهو ختصص جامعتنا اإلسالمية املباركة ومدار متيزها.

( )1ينظر إحصائيات خرجيي اجلامعة منذ تأسيسها من الدفعة األوىل إىل دفعة عام 1436ـه ،اجلامعة
اإلسالمية (ص.)15–9
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ثانيا -إجراء املقابالت الشخصية:
ً

حترص اجلامعة عىل انتقاء الكفاءات العلمية من خالل إجراء املقابالت

الشخصية للطالب املتقدمني إليها للتيقن من أهليتهم واستعدادهم العلمي؛
ولذا فقد دأبت عىل إرسال وفود وجلان علمية من أساتذهتا ومشاخيها إىل دول
العامل لاللتقاء باملسلمني ،ودراسة أحواهلم ،وتوثيق العالقة هبم ،وزيارة املراكز
اإلسالمية واملدارس واملؤسسات التعليمية ،وإجراء املقابالت الشخصية لطالهبم
ممن يرغبون يف الدراسة باجلامعة.
ومن أمثلة هذه اللجان والوفود((( ما يلي:
زيارة ( )18دولة يف عدد من القارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا)
والدول هي :غينيا – نيجرييا – أملانيا الغربية – اسرتاليا – ساحل العاج – مايل –
بوروندي – رواندا – تنزانيا – الواليات املتحدة األمريكية – الربازيل – فرنسا –
بريطانيا – فيجي – األرجنتني – سرياليون – ليبرييا – اليابان – كوريا ،وذلك عام
1406/1405ـه(((.
كام تم زيارة عرش دول عام 1407/1406ـه هي :الربازيل – غيانا – تنزانيا

– أوغندا – كينيا – تايلند – الفلبني – الواليات املتحدة األمريكية – اهلند – ساحل

العاج(((.

( )1ال يتوفر مصدر علمي حيرص أعامل تلك اللجان؛ ولذا من املفيد علم ًّيا وإدار ًّيا ودعو ًّيا العناية
بجمع أعامل تلك اللجان والوفود منذ إنشاء اجلامعة وحتى اآلن من خالل حرص الدول التي
متت زيارهتا واألعوام التي متت فيها الزيارات ،وأهم نتائج تلك الزيارات تسهيلاً للباحثني
وتوفريا للمعلومات ولإلفادة منها يف تنويع القبول من كافة دول العامل.
ً
( )2التقرير املوجز عن العام الدرايس 1407/1406ـه ،إدارة التخطيط وامليزانية باجلامعة اإلسالمية (ص.)47
( )3املرجع السابق (ص.)47
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وقد عمل كاتب هذه السطور يف جلنة القبول لطالب املنح من دول أوربا

واألمريكتني واسرتاليا وما جاورها يف عامدة شؤون القبول والتسجيل باجلامعة ملدة

عقد من الزمان تقريبا يف الفرتة (1421- 1412ـه) وزار عد ًدا من دوهلا إلجراء
املقابالت الشخصية للراغبني يف الدراسة باجلامعة وقد شملت الدول التالية:
* عام 1413ـه1992/م (بريطانيا – إيرلندا).

* عام 1414ـه1993/م (تركيا – روسيا – منغوليا).

* عام 1415ـه1994/م (الصني الوطنية (تايوان) – الفلبني – سنغافورة

– أسرتاليا – نيوزيلندا).

* عام 1417ـه1996/م (سورينام – غيانا الربيطانية – ترينيداد).

* عام 1418ـه1997/م (أسرتاليا – نيوزيلندا – فيجي – بابوا غينيا

اجلديدة).

* عام 1420ـه2000/م (إيطاليا – فرنسا –أملانيا  -بلجيكا).
ولألسف توقفت هذه اللجان والوفود العلمية ألسباب غري موضوعية

تتعلق بأحداث فظيعة مر هبا العامل عام 1422ـه2001/م .وأصبح قبول الطالب

يف اجلامعة اإلسالمية يتم أغلبه عن طريق املوقع اإللكرتوين للجامعة ،وال خيفى
ضعف هذا اإلجراء يف انتقاء النوعيات املتميزة والكفاءات العلمية اجليدة.

إذ لوحظ وجود ضعف عام يف املجال العلمي واألخالقي لدى بعض املقبولني

اجلدد جتىل ذلك يف ترسب عدد منهم بسبب انخفاض مستواهم العلمي ،كام برزت

بعض املشكالت األخالقية لدى بعضهم تسببت يف فصلهم من اجلامعة.
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وهنا تأكيد عىل أمهية العمل عىل إعادة هذه اللجان لسابق عملها آلثارها

احلميدة وألمهيتها يف انتقاء الطالب املتميزين.

علما بأن بعض الطالب وعددهم حمدود جدًّ ا ال زالت تجُ رى هلم املقابالت
ً

الشخصية يف اجلامعة اإلسالمية عند قدومهم للحج أو العمرة ،أو أثناء عقد

الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية التي تقيمها عامدة خدمة املجتمع يف بعض
دول العامل ،أو عن طريق برامج التواصل املرئي.

واألمل معقود بإذن اهلل يف عودة جلان إجراء املقابالت الشخصية يف اخلارج

لسابق عملها آلثارها احلميدة يف حسن انتقاء الطلبة األكفاء للدراسة هبا ،فحسن
االختيار يف قبول الطالب يسهم بشكل كبري يف حسن وقوة املخرج النهائي خلرجيي

اجلامعة اإلسالمية.

ً
ثالثا -معادلة املدارس اإلسالمية:

تنترش املدارس اإلسالمية يف كثري من دول العامل إال أن كثريا من هذه املدارس

غري معرتف هبا يف بلداهنا؛ لتطبيق تلك البالد للنظام العلامين ،الذي ال هيتم بالتعليم

الديني ،وال يعرتف به؛ لذا قامت اجلامعة اإلسالمية بالعمل عىل رفع كفاءة تلك
املدارس من خالل وضع معايري علمية عالية لالعرتاف بشهادات تلك املدارس

يف اجلامعة اإلسالمية لكي يتمكن خرجيو تلك املدارس من مواصلة دراستهم
اجلامعية يف اجلامعة اإلسالمية.

تقوم جلنة املعادالت بعامدة القبول والتسجيل باجلامعة اإلسالمية بفحص

ودراسة الطلبات املقدمة من املؤسسات واملدارس التعليمية الراغبة يف معادلة
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شهاداهتا ،وذلك من خالل جتميع املناهج واملقررات الدراسية وطريقة االمتحانات
والتقويم ،واإلجازات ،واألنظمة ،ومستويات هيئة التدريس فيها ،ومجيع ما يتعلق
باللوائح التعليمية واإلدارية.

ثم تقوم اجلامعة بإرسال وفود علمية لزيارة تلك املدارس والوقوف عىل
معاملها والتحقق من سالمة إجراءاهتا التعليمية والنظامية ،ثم ت ُْص ِد ُر موافقتها عىل
معادلة شهادة من تنطبق عليهم معايري وضوابط اجلامعة من تلك املدارس.
وقد بلغ عدد املدارس املعادلة حتى عام 1437ـه2015/م ( )357مدرسة

تنتمي لتسع وثالثني ( )39دولة(((.
مقترحات تطويرية:

 .1إنشاء فروع للجامعة اإلسالمية:

من أجل رفع املستوى العلمي لطالب العلم يف مناطق عديدة من العامل

وتوسيع اإلفادة من خمرجات اجلامعة اإلسالمية املتميزة ،فإن من املهم العمل عىل
فتح فروع للجامعة اإلسالمية يف عدد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية الراغبة

يف ذلك ،خاصة الدول التي خترج عدد كبري من أبنائها من مرحلة الدراسات العليا
يف اجلامعة اإلسالمية إذ يمكن اإلفادة منهم يف جمال التدريس.

ويمكن أن يكون العمل فيها تدرجي ًّيا ،بحيث يكون البدء بمعهد تعليم اللغة

العربية لغري الناطقني هبا ،ثم التوسع بعد ذلك .إن هذه اخلطوة العلمية جديرة

باالهتامم آلثارها املباركة يف نرش رسالة اإلسالم يف العامل.

( )1ينظر سجالت عامدة شؤون القبول والتسجيل باجلامعة اإلسالمية ،و كذلك الكتاب الوثائقي
عن اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،أ.د .أمحد عطية الغامدي وآخرون (ص.)289
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 .2اإلشراف األكادميي على املعاهد والكليات:

ويمكن للجامعة كذلك تفعيل دورها األكاديمي يف العامل من خالل نظام

اإلرشاف األكاديمي بحيث تقدم خدمة اإلرشاف األكاديمي عىل بعض املعاهد أو
الكليات يف العامل وفق معايري علمية تضعها اجلامعة من أجل رفع املستوى العلمي
لتلك املعاهد ويمكن االنتقاء من الطالب املتميزين لتلك املعاهد لقبوهلم باجلامعة

اإلسالمية.

 .3التعليم عن ُبعد:

ويمكن للجامعة كذلك تفعيل دورها األكاديمي يف العامل من خالل نظام

التعليم عن بعد والذي أثبت فعاليته مع جائحة كورونا والتي اجتاحت العامل عام

1441ـه2020/م.

 .4برنامج الطالب اجلديد:

جدير بالطالب اجلديد العناية بوقته ومما يعينه عىل ذلك ما ييل:

* االستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة لصالة الليل والوتر واالستعداد لصالة
الفجر.

* الصالة واألذكار وااللتحاق بحلقات القرآن أو املتون.

* الرجوع للسكن والتجهز للذهاب للكلية وحضور املحارضات.

* صالة الظهر ثم الغداء ،فالقيلولة ثم االستيقاظ قبل صالة العرص.

* التوجه للمسجد النبوي بعد العرص ملراجعة الدروس اجلامعية وااللتحاق
بدروس املسجد النبوي.
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* العودة من احلرم بعد صالة العشاء وتناول طعام العشاء ،ثم املذاكرة أو قراءة
ملدة ساعة قبل النوم.

* جتنب السهر لوقت متأخر يف الليل إال للرضورة القصوى ويف أضيق نطاق.

* ممارسة الرياضة يوم أو يومني يف األسبوع.

* احلرص عىل أداء العمرة بني فرتة وأخرى ،والصالة بمسجد قباء أسبوع ًّيا مع
العناية بصيام االثنني واخلميس واأليام البيض.

* التواصل مع األهل بالبلد وأصحاب الفضل.

* االلتحاق بربنامج سنوي ثابت من الربامج املوجودة يف املدينة.

* التبكري للمسجد يوم اجلمعة واخللوة بعد العرص يف املسجد النبوي.

الف�صل الثاني

إعـداد الكفـاءات الدعـويـة
وفيه أربعة مباحث:

املبحث َ
ُ
األ َّو ُل :اإلعداد العلمي.
املبحث َّ
ُ
الثا ِني :اإلعداد اإلمياني.

املبحث َّ
ُ
الثالث :اإلعداد األخالقي.
ُ
الر ِاب ُع :اإلعداد الدعوي.
املبحث َّ
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المبحث األول

اإلعداد العلمـــي

يقوم اإلعداد للدعاة إىل اهلل عىل أربعة أسس هي :املجال العلمي ،واإليامين،

واألخالقي ،والدعوي ،ويف جمال العلم بني اهلل  Dفضل العلم وأهله يف مواضع

عديدة من كتابه ،فتارة يعلم نبيه دعا ًء يدعو به زيادة العلم ،قال اهلل تعاىل[ :ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ] [طه ،]١١٤:وتارة يبني أن أكثر الناس خشية هلل هم العلامء ،قال تعاىل:
[ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [فاطر ،]28:ويف موضع آخر يبني كذلك أن من
اصطفاء اهلل خللقه أن يسخر هلذا العلم رجالاً يرفعهم به ويعيل به درجاهتم يف الدنيا

واآلخرة[ ،ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ] [املجادلة ،]11:جاء يف التفسري« :اهلل تعاىل يرفع أهل العلم واإليامن درجات

بحسب ما خصهم به من العلم واإليامن» (((.

وطريق العلم ،طريق رشيف ودرب مبارك ،أوله يف الدنيا وآخره يف اجلنة فهو

طريق يسهل اهلل به الوصول إىل جنته ورضوانه  ،Cفعن أيب هريرة  Iأن

علما سهل اهلل له طري ًقا
رسول اهلل  Hقال« :من سلك طري ًقا يلتمس فيه ً

إلى الجنة»(((.

( )1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي( ،ص.)785
( )2صحيح مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن
وعىل الذكر ،ح (.)71/8( )2699
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واهلدف الذي ُأسست من أجله اجلامعة اإلسالمية باملدينة ،هو تبليغ رسالة

اإلسالم يف العامل عن طريق الدعوة ،والتعليم ،وغرس الروح اإلسالمية وتنميتها،
وتعميق التدين العميل يف حياة الفرد واملجتمع املبني عىل اإلخالص هلل واملتابعة

لرسوله  ،Hوتثقيف من يلتحق هبا من طالب العلم ليكونوا علامء
متخصصني يف العلوم اإلسالمية والعربية ،وفقهاء يف الدين ودعاة إىل اإلسالم

(((

انطال ًقا من قول الباري [ :Dﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ] [التوبة.]١٢٢:

وليكونوا مبلغني لدين اهلل ورسالة اإلسالم وفق املنهج الرباين احلكيم الذي

تقرره اآلية الكريمة[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ]

[النحل.]١٢٥:

ويف هذا اإلطار وضعت اجلامعة اإلسالمية برناجمًا علم ًّيا يف عدد من

التخصصات العلمية لتأهيل الكوادر العلمية والدعوية من خالل كلياهتا العلمية

والتي تتكون منها اجلامعة وهي:
اً
أول-التعليم اجلامعي:

أنشأت اجلامعة تسع كليات جامعية ست منها يف املجال الرشعي وثالث يف

املجال التطبيقي وهي عىل النحو التايل:

( )1ينظر نظام اجلامعة اإلسالمية باملدينة الصادر باملرسوم امللكي رقم م 70/يف 1395/8/7ـه.
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 .1كلية الرشيعة وأنشئت عام 1381ـه1961/م.

 .2كلية الدعوة وأصول الدين وأنشئت عام 1386ـه1966/م.

 .3كلي�ة الق�رآن الكري�م والدراس�ات اإلسلامية وأنش�ئت ع�ام

1394ـه1974/م.

 .4كلية اللغة العربية وأنشئت عام 1395ـه1976/م.

 .5كلي�ة احلدي�ث الرشي�ف والدراس�ات اإلسلامية وأنش�ئت ع�ام

1396ـه1977/م.

 .6كلية العلوم وأنشئت عام 1430ـه2008/م.

 .7كلية احلاسب اآليل ونظم املعلومات وأنشئت عام 1430ـه2008/م.
 .8كلية اهلندسة وأنشئت عام 1430ـه2008/م(((.

 .9كلية األنظمة والدراسات القضائية 1440ـه 2018/م(((.
كام أنشئت اجلامعة معهدا لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وذلك عام

1386ـه1966/م.

وأنشأت كذلك بعض املعاهد والدور ما قبل املرحلة اجلامعية وهي:

املعهد الثانوي وأنشئ عام 1381ـه1961/م.

( )1التقرير السنوي للجامعة اإلسالمية لعام 1436/1435ـه ،وكالة اجلامعة للتطوير (ص.)3
( )2أنشأت كلية األنظمة والدراسات القضائية بموجب القرار اإلداري رقم ( )57420الصادر
بتأريخ  1440/1/20ه حيث تم حتويل قسمي األنظمة والقضاء إىل كلية األنظمة والدراسات
القضائيةhttp://iu.edu.sa/site_Page/33855 .
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املعهد التوسط وأنشئ عام 1386ـه1966/م(((.

دار احلديث املدنية وأنشئت عام 1384ـه1964/م.

دار احلديث املكية وأنشئت عام 1391ـه1971/م(((.
كام تم إقرار برنامج السنة التحضريية ،وهو برنامج يقدم للطالب االعداد

والتحضري املناسب الذي يسبق التحاقه بالكليات العلمية من خالل جمموعة من

العلوم واملعارف التمهيدية والتي تساعده عىل النمو والنجاح األكاديمي(((.

وتطبق اجلامعة نظام املستويات الدراسية يف نظامها التعليمي ،إذ تتكون

املرحلة اجلامعية من ثامنية مستويات دراسية يدرس الطالب فيها عد ًدا من املقررات

أسبوع ًّيا بحيث يكون عدد املحارضات ( )25حمارضة أسبوع ًّيا بمعدل مخس ()5
حمارضات يوم ًّيا ،ومدة املحارضة ( )50مخسون دقيقة(((.

ويعترب اإلعداد العلمي هلذه املرحلة مناس ًبا جدًّ ا ،إذ يزود الطالب بقدر جيد

من املعلومات يمكنه من أداء دوره الدعوي والتعليمي بكفاءة يف بلده بإذن اهلل
تعاىل.
()1
()2

()3
()4

التقرير املجز للجامعة اإلسالمية لعام  1418/1417ـه ،إدارة التطوير اإلداري (ص.)48
كانت دار احلديث املدنية مدرسة أهلية أنشئت عام 1350ـه وتم ضمها للجامعة اإلسالمية
عام 1384ـه ،كام كانت دار احلديث املكية مدرسة أهلية كذلك وانشئت عام 1352ـه
وتم ضمها للجامعة اإلسالمية عام 1391ـه ينظر :التقرير املجز للجامعة اإلسالمية لعام
1417ـه1418/ـه ،إدارة التطوير اإلداري (ص.)49
موقع اجلامعة اإلسالمية اإللكرتوين .http://iu.edu.sa/site/98
ينظر :نرشة دليل الطالب اجلامعي اجلامعة اإلسالمية.
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ثانيا -برامج الدراسات العليا:
ً

تعتني اجلامعة اإلسالمية بتأهيل وإعداد القيادات العلمية والدعوية يف العامل؛

من خالل توفري برامج دراسات عليا للمتفوقني من طالهبا لبناء شخصياهتم العلمية

وصقل مواهبهم األكاديمية واكساهبم مزيدً ا من املهارات.

ختصصا
ولذا فقد أتاحت هلم مواصلة دراساهتم العليا يف تسعة ومخسني ()59
ً

علم ًّيا

(((

من خالل برامج دراسية مركزة ذات مستوى عال ،وتنتظم يف ثالثة

مستويات هي :مرحلة الدبلوم ،واملاجستري ،والدكتوراه ،وفيام ييل أهم الربامج
املتعلقة هبذه املستويات (((:

 .1مرحلة الدبلوم العالي:

وتشمل ( )4أربعة ختصصات هي :الدعوة والثقافة اإلسالمية ،التوجيه

واإلرشاد ،املهارات اللغوية ،اإلعالم واالتصال.
 .2مرحلة املاجستري:

ختصصا علم ًّيا هي :الفقه ،وأصول الفقه،
وتشمل ( )34أربعة وثالثون
ً
واالقتصاد اإلسالمي ،واألنظمة ،والقضاء ،والعقيدة ،والفرق واملقاالت ،واألديان
واملذاهب الفكرية ،والدعوة والثقافة اإلسالمية ،والتاريخ اإلسالمي ،والتاريخ

احلديث ،والتاريخ القديم ،واحلضارة ،والرتبية اخلاصة ،واإلدارة الرتبوية ،واملناهج
( )1بلغت برامج الدراسات العليا املنفذة يف اجلامعة اإلسالمية إىل تاريخ طباعة هذا الكتاب ()59
برناجمًا علم ًّيا.
( )2التقرير السنوي للجامعة اإلسالمية باملدينة لعام 1436/1435ـه ،وكالة اجلامعة للتطوير
(ص.)8-5
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وطرق التدريس ،وعلم النفس الرتبوي ،والرتبية املقارنة ،والقراءات والتفسري

وعلوم القرآن ،واللغويات ،واألدب والبالغة ،واإلعالم واالتصال ،وفقه السنة
ومصادرها ،وعلوم احلديث ،والطاقة املتجددة ،واهلندسة وإدارة التكنولوجيا،
وامليكاترونيكس والربوتكس ،والفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات ،واملاجستري

املهني يف املختربات الصناعية ،وعلم احلاسب اآليل ،والواقع االفرتايض واأللعاب،
وعلم البيانات ،والتقنيات األمنية.
 .3مرحلة الدكتوراه:

وتشمل ( )21واحد وعرشون ختصصا علميا هي :الفقه ،وأصول الفقه،

واالقتصاد اإلسالمي ،واألنظمة ،والقضاء ،والعقيدة ،والفرق واملقاالت،

والدعوة والثقافة اإلسالمية ،والتاريخ اإلسالمي ،والتاريخ احلديث ،والتاريخ
القديم ،واحلضارة ،وأصول الرتبية اإلسالمية واملناهج وطرق التدريس ،واإلدارة

الرتبوية ،والقراءات ،والتفسري وعلوم القرآن ،واللغويات ،واألدب والبالغة،
وفقه السنة ومصادرها ،وعلوم احلديث.

ً
ثالثا -اإلعداد اللغوي لطالب املنح الناطقني بغير اللغة العربية:

اللغة العربية هي لغة التعليم يف اجلامعة اإلسالمية ،واجلامعة تعتني بتعليم

اللغة العربية لطالهبا كمرحلة أساس ورشط ملواصلة الدراسة يف املرحلة اجلامعية،

إذ إن فهم اللغة العربية هي طريق لفهم القرآن والسنة واإلسالم.

ولذا فقد أنشأت معهد اللغة العربية هبدف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

ويقوم املعهد بدور رائد يف تعليم اللغة العربية من خالل الربنامج العلمي
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املتخصص يف اإلعداد اللغوي حتى يتمكن طالب العلم من االستفادة من العلم

الرشعي يف كليات اجلامعة.

ويتكون اإلعداد العلمي يف املعهد من ( )4أربعة مستويات دراسية موزعة

عىل أربعة فصول يتعلم الطالب فيها املهارات اللغوية األساسية يف جمال القراءة
والكتابة واالستامع واملحادثة مما يؤهله ملواصلة دراسته اجلامعية(((.

وقد بلغ عدد املتخرجني يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا منذ

إنشائه وحتى عام 1436ـه ( )7818طال ًبا(((.
قانون منو اللغة:

اللغة العربية من الوسائل الرئيسة لفهم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم

 Hوبقدر متكن طالب العلم من فهم اللغة العربية يرتفع فهمه لتعاليم

اإلسالم.

وطالب املنح يف اجلامعة اإلسالمية جيدر هبم رفع مستواهم العلمي يف اللغة

العربية ،ومما يشاهد بني طالب املنح يف جامعتنا املباركة انتشار حتدثهم بلغاهتم

فيام بينهم خاصة خارج الفصول الدراسية ،وهذا يؤثر سل ًبا يف بقاء لغتهم العربية
خاصة بعد خترجهم من اجلامعة اإلسالمية وعودهتم إىل بلداهنم.

وهنا جيدر تنبيه طالب العلم إىل قانون نمو اللغة ،فاللغة إذا كانت يف حال

تعلمها ونموها قوية لدى املتعلم تبقى لفرتة أطول بعد االنتهاء من دراستها،
ومعلوم أن خرجيي اجلامعة اإلسالمية يبلغون دين اهلل بلغات بلداهنم وأقوامهم،

( )1دليل الطالب اجلامعي ،اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية باجلامعة اإلسالمية (ص.)10
( )2إحصائيات خرجيي اجلامعة اإلسالمية منذ تأسيسها من الدفعة األوىل إىل دفعة عام 1436ـه (ص.)6
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وليس باللغة العربية التي يقل استخدامهم هلا يف بلداهنم لقلة احلاجة إليها ،ولعدم

فهم أكثر الناس هلا؛ وحينئذ تبدأ اللغة بالضعف والضمور من غري أن يشعر طالب
العلم ،ومع مرور الوقت ال يبقى من تلك اللغة إال القليل؛ ولذا ينصح طالب
العلم بعدم التحدث أثناء فرتة الدراسة ووجودهم يف اجلامعة اإلسالمية إال باللغة
العربية ،ويف هذا تقوية للغتهم العربية ومتكني واستدامة هلا.

وأذكر هبذه املناسبة أحد طالب اجلامعة اإلسالمية من الواليات املتحدة

األمريكية كان يف السنة الثانية يف كلية الرشيعة ،والحظت قوة لغته العربية – وهو

أمر غري معهود ملن هم يف مستواه من طالب هذه الدولة – فلام استفرست أخربين
بأنه ال يتحدث إال بالعربية حتى مع زمالئه الناطقني باإلنجليزية ،وإذا حدثه أحد

نظرا
زمالئه باإلنجليزية يرد عليه بالعربية ،كام أنه انتقل للسكن خارج اجلامعة ً
لوجود أرسته معه ،فكان يتحدث إىل اجلريان ومجاعة املسجد بالعربية ،وهذا رفع

مستواه العلمي يف جمال اللغة العربية.
رابعا -البرامج الالصفية:
ً

تقوم اجلامعة بعدد كبري من الربامج الالصفية تُعنى بصقل مواهب الطالب

وتنمية شخصياهتم واكساهبم املهارات العلمية والدعوية من خالل عدد من

األنشطة من أمهها:

 .1اجلمعيات العلمية:

وه�ي مجعي�ات علمي�ة متخصص�ة تق�وم الكلي�ات ب�اإلرشاف على إحدى

اجلمعي�ات يف جم�ال اختصاصها ،وم�ن أهم اجلمعي�ات :مجعية اإللق�اء واخلطابة،
ومجعية اللغة العربية ،ومجعية احلديث.
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 .2األندية الطالبية:

هي :أندية جيتمع فيها الطالب لتعلم مهارات معينة ومن أهم األندية:

نادي اجلوالة والنادي اهلنديس ،والنادي اإلعالمي ،ونادي القراءة ،ونادي ارتقاء

العلمي ،ونادي التواصل والقيادة ،ونادي الروبوت ،ونادي وعي الفكري ،ونادي
العلوم ،ونادي عدل القضائي.
 .3الربامج الثقافية:
تقوم اجلامعات بتنفيذ برامج ثقافية تشمل :املحارضات والندوات وامللتقيات

الثقافية كام تقوم بربامج لتحفيظ القرآن الكريم ،وحلقات حلفظ املتون العلمية،

كام تشمل الربامج الثقافية عد ًدا من املسابقات :كمسابقة حفظ القرآن الكريم،
واملسابقة الشعرية ،ومسابقة يف اخلطابة واإللقاء ،وغريها من الربامج الثقافية.
 .4الربامج االجتماعية:
تعتني اجلامعة اإلسالمية كذلك بالربامج االجتامعية وتشمل :رحالت ملكة

ألداء العمرة ،ورحالت إىل عدد من مدن اململكة (ينبع ،أملج ،الرايس ،العال،
الطائف ،وغريها) ورحالت داخل املدينة كزيارة املسجد النبوي ،وجممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،ورحالت للنزهة حول املدينة.

كام تشمل الربامج االجتامعية املشاركة يف اإلرشاف عىل اهلدي واألضاحي

يف موسم احلج بالرشاكة مع البنك اإلسالمي للتنمية ،وتشمل كذلك مهرجان
الثقافات والشعوب وهو برنامج اجتامعي ثقايف ُيعرف فيه الطالب بدوهلم من

خالل التعريف باجلانب االقتصادي واالجتامعي والسيايس يف بلداهنم وكذلك
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بيان عدد السكان ونسبة املسلمني مع إيضاح ألهم التقاليد والعادات واألزياء
واملأكوالت .وقد بدأ هذا الربنامج من عام 1433ـه.
 .5الربامج الرياضية:

تعتني اجلامعة كذلك باألنشطة الرياضية وتشمل كرة القدم والسلة والطائرة،

ورياضات الدفاع عن النفس ،ورياضة اجلري ،وغريها من الرياضات.
 .6الدورات التدريبية:

تعتني اجلامعة اإلسالمية ببناء املهارات العلمية لطالهبا لذلك اهتمت بعقد

دورات تدريبية تزود الطالب بمهارات متعددة تشمل مهارات اخلرائط الذهنية،

ومهارات احلاسب اآليل والتصميم ،ودورات يف اخلط العريب ،ودورات إدارة
املشاريع ،دورات يف حترير الرسائل العلمية ،ودورات يف القراءة الرسيعة.

وألمهية التدريب يف صقل مواهب الطالب وباإلضافة إىل الدورات السابقة

والتي تعقد يف مركز تنمية املهارات باجلامعة ،أقامت اجلامعة كرس ًّيا علم ًّيا متخصصا
يف تنمية مهارات طالهبا هو كريس مؤسسة حممد وعبد اهلل بن إبراهيم السبيعي

اخلريية لتنمية مهارات طالب املنح ،وإكساهبم املهارات التي حيتاجون إليها .وقد

أنشئ الكريس عام 1432ـه2011/م .ومنذ إنشائه وحتى عام 1438ـه2017/م

تم إقامة ( )315دورة تدريبية ،واستفاد منها ( )1062طال ًبا ،ينتمون إىل ()106
جنسية(((.

( )1ينظر نرشة قيادي الطالبية ،كريس تنمية مهارات طالب املنح باجلامعة اإلسالمية السنة األوىل،
العدد األول ( )1مجادى اآلخرة 1440ـه/فرباير 2019م (ص.)15-12
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ومن أهم الربامج التدريبية التي قدمها الكريس :مهارات التفوق الدرايس،

ومهارات البحث العلمي ،التخطيط االسرتاتيجي ،ومهارات التفكري ،ومهارات
حل املشكالت الشخصية ،و مهارات العرض واإللقاء ،إدارة األداء ،التخطيط
التنفيذي ،العمل الدعوي املؤسيس ،قيادة فرق العمل ،اإلقناع والتحفيز ،التفكري

الف ّعال ،مهارات حل املشكالت ،التحكم يف ضغوط العمل ،االتصال الف ّعال(((.

وكام هو مالحظ فإن جماالت التدريب يف اجلامعة تشمل عد ًدا من املجاالت

املعرفية ،وتعنى بإكساب املهارات يف عدد من الفنون ،وهو أمر يسهم يف بناء

شخصية طالب العلم ،ويكسبه املهارات التي تعينه يف الدعوة إىل اهلل وتبليغ رسالة
اإلسالم.

( )1النرشة التعريفية لكريس مؤسسة حممد وعبداهلل إبراهيم السبيعي اخلريية لتنمية مهارات طالب
املنح باجلامعة اإلسالمية.
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المبحث الثاني

اإلعداد اإلميانـي
من أهم ركائز سعادة املسلم و فالحه يف الدنيا واآلخرة حتقيق اإليامن والعمل

عىل زيادته ونموه ،ورقيه بالعمل الصالح ،قال اهلل تعاىل[ :ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ] [األنفال.]٤-٢:

وقد أخرب اهلل أن عباده الذين يسريون يف طريق اهلداية واإليامن ،والعمل

الصالح يزيدهم اهلل هدى وتقوى ورفعة عنده قال اهلل [ :Bﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ] [حممد ،]١٧:كام أمر سبحانه باملسابقة إليه مبينًا ما ينتظر أولياءه
املؤمنني من املغفرة والنعيم املقيم ،والفضل العظيم حيث قال سبحانه[ :ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] [احلديد.]٢١:

وبني كذلك أن طريق اإليامن حيتاج إىل املجاهدة املستمرة ،قال اهلل تعاىل:

[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] [العنكبوت.]٦٩:

كام بينَّ أن اإلعراض عنه سبب حلياة الشقاء والبؤس والتعاسة؛ مهام أويت
حصل من املناصب إذ قال سبحانه[ :ﯳ ﯴ ﯵ
اإلنسان من الدنيا؛ ومهام َّ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] [طه.]١٢٤:
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ولذا كان لزا ًما عىل طالب العلم العناية التامة بجانب العبادة ،وزيادة اإليامن،

وصالح القلوب ،والرقي يف درجات الباقيات الصاحلات ،فلزوم اإليامن وتقوى

اهلل يفتح للمسلم أبواب التوفيق والعلم قال اهلل تعاىل[ :ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] [البقرة.]٢٨٢:

إن إمهال اجلانب اإليامين والتعبدي لدى املتعلمني ،أو الغفلة عنه؛ سيجني

عليهم جناية كبرية ،وسيفقدهم العمق والسمو ،وسيعرضهم لالنغامس يف
الشهوات ،واالستغراق يف الذنوب واملعايص و ُبعدً ا عن اهلل وانحرا ًفا عن رصاطه

املستقيم.

وإن من أهم ركائز اإليامن التي ينبغي لطالب العلم العناية هبا؛ إخالص

خالصا لوجه اهلل ال رياء فيه وال سمعة،
العمل هلل ،ومنها أن يكون طلبه للعلم
ً

عاك ًفا عليه إيامنًا واحتسا ًبا ،وابتغاء ملرضاة اهلل ،منقط ًعا إليه بقلبه وقالبه.

«إن روح الدعوة وماء حياهتا هو اإلخالص هلل والبعد عن حظوظ النفس

أو رؤية العمل ،وذلك يقتيض من الداعية دوام املراقبة ،والتدقيق يف حماسبة النفس

واختبار الواردات واخلاطرات ،وعالمة ذلك التحيل باالستعداد للبذل والعزيمة
عىل الصرب ،والبعد عن الغلو والتطرف وحسن اخللق والتواضع ،وليس املقصود
التواضع يف اللباس أو املركب أو املسكن وإنام التواضع يف الفكر والعلم باإليقان

بأن [ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [يوسف[ ،]٧٦:ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ]
[اإلرساء ]٨٥:فيفسح من صدره للرأي اآلخر»(((.

( )1مقاالت وأبحاث ،الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصني (ص.)578
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ويتأكد حتري اإلخالص يف بيئة جامعية كبيئة اجلامعة اإلسالمية التي هي

ملتقى عنارص خمتلفة من أنحاء العامل ،وفيها مزيج من الثقافات واللغات والبيئات،

مع وجود عامل اإلغراء املادي الذي قد يكون دافعا لقلة من طالهبا لاللتحاق هبا،
مما يؤكد أمهية تصحيح النية وجتديدها ،واستحضارها عىل الدوام يف طلب العلم.

«ومن أبرز عالمات اإلخالص التيقظ خلدع الشيطان وغروره ،واستغالله لطبيعة
اإلنسان يف االعتداد بالذات والرغبة يف العلو يف األرض ،واحلذر من أن يستخدمه

الشيطان يف حتقيق وظيفته األساسية إيقاع العداوة والبغضاء والنزغ بني العباد

[ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] [املائدة[ ،]٩١:ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [اإلرساء.(((»]٥٣:

ومن ركائز اإليامن العناية بالصالة ،فينبغي أن تكون حمور حياة طالب العلم

ومرتكزه وأوىل أولوياته ،ومما يساعد عىل الوصول إىل هذه الغاية املبادرة إىل إدراك
تكبرية اإلحرام مع اإلمام ،واملحافظة عىل السنن الرواتب ،وصالة الضحى وقيام

الليل ،وصالة الوتر.

وقد أحسنت اجلامعة اإلسالمية بتوفريها للمواصالت التي تنقل الطالب إىل

املسجد النبوي الرشيف لصالة العرص وإعادهتم بعد العشاء ،فهو يعني عىل حتصيل

كثري من اخلري وزيادة اإليامن.

وينبغي لطالب العلم كذلك أن يكون لسانه رط ًبا من ذكر اهلل باملحافظة عىل

األذكار بعد الصالة ،وأذكار طريف النهار ،ولزوم االستغفار ،وكثرة الصالة عىل
النبي حممد  Hفإن ذلك مما يزيد يف اإليامن ويقويه.

( )1مقاالت وأبحاث ،الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصني (ص.)579–578
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ومما يزيد يف إيامن طالب العلم ويقربه من ربه العناية بكتاب اهلل تعاىل فيكون
وتدبرا وقيا ًما به.
له حظه من القرآن الكريم تالوة وحف ًظا
ً
واحلج والعمرة واملداومة بينهام مما يزيد يف اإليامن ،وقد أحسنت اجلامعة

بتنظيم رحالت للعمرة لطالهبا ضمن أنشطتها الالصفية ،وال خيفى األثر اإليامين

ملثل هذه الربامج عىل الطالب وهو أمر حيسن باجلامعة تكثيفه وعدم اقتصاره عىل
العمرة فقط بل ينبغي أن يضاف إليه احلج خاصة ملن مل حيج حجة اإلسالم من

طالهبا اجلدد.

إن البناء اإليامين لطالب اجلامعات اإلسالمية ،ومنها اجلامعة اإلسالمية

باملدينة من أهم املهامت ،وأوىل األولويات ،التي ينبغي العناية به ،واالكتفاء بالبناء

العلمي النظري وحده يقلل من جودة املخرجات ،خاصة وقد نصت أهداف

تأسيس اجلامعة عىل تضمني البناء اإليامين يف أسباب وجودها بالقول« :تعميق
التدين العميل يف حياة الفرد واملجتمع»((( فالبد إذن من تزيني العلم وحتليته
باإليامن العميق باهلل ،والعمل عىل تزكية النفوس ،وعامرة القلوب بذكر اهلل ومتجيده

وتعظيمه وتوقريه ومراقبته.

ولذا فمنوط باجلامعة اإلسالمية وأساتذتها األجالء العمل على القيام
بهذا الدور العظيم والنهوض به؛ فإنه أساس بناء املسلم ،وإن مما يعني على
هذا البناء أمور منها:

 .1تضمني املحارضات الدراسية موضوع اإليامن وزيادته ،وصالح القلب وتزكيته،

وتذكري الطالب به باستمرار ،مع إدراج هذه املوضوعات يف األنشطة الطالبية.

( )1الكتاب الوثائقي عن اجلامعة اإلسالمية ،أ.د .أمحد عطية الغامدي وآخرون (ص.)73
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 .2وضع مقرر جامعي جلميع الطالب يعالج مسائل تزكية النفس والرقي هبا

يف درجات الصالح والتقوى واإليامن وحسن التعبد هلل تعاىل.

 .3تفعيل الربامج اإليامنية يف السكن اجلامعي من خالل الدروس واملحارضات

والدورات العلمية .وقد أكد أمهية هذا اجلانب أحد األعضاء السابقني يف املجلس

األعىل للجامعة اإلسالمية حيث قال« :إجياد نظام اجتامعي رواقي (السكن الطاليب
الداخيل املغلق) ،يعيش فيه الطالب حياة اجتامعية إسالمية حتت إرشاف أساتذة

يكونون القدوة احلسنة ،يف اخللق والسرية والعلم والعبادة يتميزون بمحاسبة
النفس ،والبعد عن غوائل النفس ومكائد الشيطان ،يشعر الطالب بحرارة إيامهنم،

ورقة قلوهبم وشعورهم ،فيقتدون هبم بدافع من احلب واإلجالل .وال شك أن

هذه البيئة الفائضة باإليامن واحلنان ،العامرة بالرسالة والدعوة ،احلاثة عىل الصرب
والتقوى وعلو اهلمة وسمو النظر املليئة بالروحانية والسكينة -واجلامعة تعيش يف
رحاب املسجد النبوي ويف ظالل اآلثار والذكريات األوىل -تساعد عىل حتقيق هذه

الغاية يف أكمل شكل»(((.

 .4زيادة الربامج الالصفية التي تنمي اإليامن وتزيده كحفظ القرآن الكريم

ومدارسته ،وصيام النوافل وقيام الليل واحلج والعمرة وغريها.

( )1ينظر مقال الطريقة املثىل لإلعداد خرجيي اجلامعة اإلسالمية ،الشيخ أيب احلسن عيل الندوي –
جملة اجلامعة اإلسالمية – عدد ( )25رجب  1394ـه (ص.)101–92
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المبحث الثالث

اإلعداد األخالقي
لألخالق شأن عظيم يف اإلسالم؛ فقد أثنى اهلل عىل نبيه ومصطفاه  Hهبا

إذ قال سبحانه[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [القلم ،]٤:كام بني النبي  Hأن أكمل
الناس إيامنا أحسنهم خلقا ،فعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل :H

«أكمل المؤم ِنين إيما ًنا أَ ْح َس ُنهُم ُخ ُل ًقا ،وخيا ُركم خياركم لنسا ِئهم خل ًقا»(((.

وحسن اخللق من أثقل األعامل يف ميزان العبد املسلم يوم القيامة قال الرسول

الكريم « :Hما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من ُخلق حسن

وإن اهلل ليبغض الفاحش البذيء»(((.

وملا سئل  Oعن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال« :تقوى اهلل

وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال« :الفم والفرج»(((.
ُ

بل كاد الرسول الكريم  Hأن يقرص املهمة التي أرس��ل هبا

للعاملني عىل تتميم األخالق وتكميلها إذ قال « :Oإنما بعثت ألتمم

( )1سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها ،حديث (،)1162
( .)276/1قال األلباين يف حكم احلديث( :حسن صحيح).
( )2سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف حسن اخللق ،حديث (.)454/1( ،)2002
صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
( )3سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف حسن اخللق ،حديث (.)454/1( ،)2004
قال األلباين يف حكم احلديث( :حسن االسناد).
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صالح األخالق»(((؛ ولذا أمر النبي  Hبحسن التخلق مع الناس فقال

« :Hاتق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس

بخلق حسن»(((.

الرمحة واملودة يف قلوب
فحسن اخللق له أثر كبري عىل نفس املسلم؛ يوجد َّ
ِ
أصحابه ،ويكسو املجتمع املسلم برداء الع ْط ِ
ُ
رسول اهلل :H
واملحبة ،قال
ف
َ
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى ُع ْض ٌو

تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»(((.

ِ
ُ
وسقطات الكالم
الز َلل،
وحسن اخللق
يضبط املسلمَ ،و ُيبعده عن مواطن َّ
و ُف ْح ِ
ش القول ،فعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال :قال رسول اهلل :H

الم ْؤ ِم ُن ِب َّ
ان َولاَ َّ
اح ِش َولاَ ال َب ِذي ِء»(((.
«ليس ُ
ان َولاَ ال َف ِ
الل َّع ِ
الط َّع ِ

واملتأمل يف حال كثري من اجلامعات اإلسالمية يف العامل اليوم جيد أهنا تعتني كثريا

بتزويد طالهبا بقدر مناسب من املعرفة النظرية العلمية ،وتغفل عن بناء الشخصية
قدرا جيدً ا من املعرفة
األخالقية لطالهبا؛ ولذا فال غرابة أن جتد لدى بعض الطالب ً

والعلم الرشعي؛ إال أن أخالقهم ضعيفة وتعاملهم خشن ،ونفوسهم ضيقة ،وسوء
ظنهم بإخواهنم كبري ،وهذا أمر يف غاية اخلطورة ،وينبغي العمل اجلاد عىل معاجلته.

()1
()2
()3
()4

البخاري يف األدب املفرد ،باب حسن اخللق ،حديث (( ،)273ص .)119صححه األلباين يف
صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري.)118/1( ،
سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف معارشة الناس حديث (.)451/1( )1987
حسنه األلباين يف حتقيق الكتاب.
صحيح البخاري ،كتاب االدب ،باب رمحة الناس والبهائم ،حديث (.)11/8( ،)6011
سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف اللعنة ،حديث ( .)449/1( ،)1977صححه
األلباين.
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إذ عند فقد األخالق اإلسلامية أو ضعفها تتحول بيئة اجلامعات اإلسلامية

إىل بيئ�ات جافة قاس�ية متنافرة؛ ال ُيو َقر فيها الكبير وال ُيرحم الصغري ،ويكثر فيها

س�وء الظن ،والشحناء ،والبغضاء ،واحلس�د ،والكذب ،والغيبة ،وال غرابة يف مثل
تنافرا بني طالب العلم الرشعي إىل
ه�ذه البيئة املوبوءة بمثل هذه األمراض أن جتد ً
احل�د ال�ذي حيصل فيه التدابر فال ُيس� ِّلم في�ه بعضهم عىل بعض ،ب�ل ربام امتد هذا
األث�ر اليسء لضع�ف األخالق عند بع�ض الطالب إىل ما بع�د خترجهم وعودهتم

إىل بالدهم ،فيس�تمر التنافر والتقاطع ،وتزداد العداوة والبغضاء بينهم وهو ما هنى
عن�ه النب�ي  Hوحذر منه بقوله« :ال تحاس���دوا ،وال تباغضوا ،وال تقاطعوا،

وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوا ًنا»(((.

وقد أشار أحد الباحثني من خرجيي اجلامعة اإلسالمية إىل هذا اجلانب يف

معرض كالمه عن الدعوة اإلسالمية يف بلده جزر القمر فقال« :ومن العوائق يف

جمال التنسيق الدعوي :اخلالفات القديمة بني اخلرجيني أيام الطلب حيث كان طلبة
املدينة يرون أنفسهم محاة الدين دون غريهم ،ثم انقسم طالب املدينة فيام بينهم،

فرأت فئة منهم أهنا الفئة املثقفة والدعاة الصاحلون املصلحون وغريهم ُف َّجار،
بل كفروا بعضهم .وهذا اخلالف انتقل إىل التجمعات الطالبية القمرية يف مرص

والسودان وسوريا»(((.

( )1سنن ابن ماجه ،كتاب األدب ،باب الدعاء بالعفو والعافية ،حديث (.)634/1( ،)3849
صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
( )2ينظر جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف جزر القمر ،د .سعيد برهان عبداهلل ،بحوث ندوة
خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود،
اجلامعة اإلسالمية باملدينة1422/11/9-7 ،ـه 2002/1/23-21 -م (ص.)1235
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وقد أحسنت اجلامعة اإلسالمية بتدريس مقرر القيم اإلسالمية عىل مجيع

طالهبا حيث بدأ تدريسه من عام 1440ـه ،وهو مقرر يعتني بالتخلق باألخالق

الكريمة والسجايا احلسنة من :حسن الظن باملسلمني ،واإليثار ،والرمحة ،واأللفة
واملحبة ،والصدق ،والكرم ،والوفاء بالوعد ،واألمانة ،واإلحسان إىل الناس،

والبشاشة ،وغريها من األخالق الكريمة التي حث عليها الرشع احلنيف.

وعىل اجلامعات اإلسالمية كذلك العناية التامة باألنشطة الالصفية التي تعنى

بتنمية اجلانب األخالقي والسلوكي لدى طالب العلم ،كام عىل األساتذة واملربني

يف تلك اجلامعات أن يكونوا قدوة حسنة لطالهبم يف هذا اجلانب ،وأن يسعوا إىل

تقوية الصلة بينهم وبني طالهبم ،فال يصلح أبدً ا بل ال يليق أن تكون الصلة بني
األساتذة والطالب سطحية مؤقتة ال تتجاوز الفصل الدرايس ،إذ البد من وصل

حبل الود بني املعلمني والطالب ،وتقوية العالقة األخوية واإليامنية بينهم خارج
القاعات الدراسية.

وهو أمر ينبغي أن يلتفت إليه أساتذة اجلامعة اإلسالمية الكرام ،فيعملوا عىل

تقوية عالقتهم بطالهبم ،والقرب منهم بفتح قلوهبم وبيوهتم ،وقضاء حوائجهم
وإعانتهم يف حتصيلهم العلمي ،وهو أمر له أثر كبري عىل طالب العلم خاصة يف

البيئة اجلامعية التي أكثر طالهبا من طالب املنح ،وقد وفدوا من شتى أنحاء العامل.
وقد عرب يل أحد طالب اجلامعة اإلسالمية عن شدة فرحه واغتباطه بدعوة

أستاذه له ولزمالئه إىل منزله قائلاً « :لقد عشت يف اجلامعة لست سنوات وهي أول
مرة أدخل فيها منزل أحد أساتذيت!».
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وال أنسى حادثة ألحد أساتذتنا تؤكد أثر تقوية العالقة بني األساتذة والطالب

خارج الفصل ،فبعد انتهائي من مرحلة املاجستري عام 1413ـه اتفقت أنا وأحد

زمالئي عىل السفر إىل مرص لزيارة شيخنا وأستاذنا حممد خليفة حسن وهو عامل

جليل وأستاذ كبري يف جمال الدراسات االسترشاقية((( ،واالطالع عىل مكتباهتا،
والتعرف عىل بعض أقسام جامعاهتا العلمية ،وملا وصلنا إىل القاهرة أرص أن يأخذنا

بنفسه ،ويف سيارته يف جولة تعريفية ألهم األقسام العلمية واملكتبات املتخصصة يف
جمال الدراسات االسترشاقية يف مدينة القاهرة ،وبعد يوم حافل بالعمل من الصباح

وحتى العرص استأذنا من شيخنا يف االنرصاف إال أنه أرص عىل أخذنا ملنزله ،وهناك
تفاجأت أنا وزمييل بأن الشيخ قد أعد لنا وليمة كبرية وأكرم ضيافتنا أيام إكرام.

هذه الواقعة حدثت من ربع قرن تقري ًبا ،ومع ذلك فقد استعصت عىل الذاكرة

أثرا عمي ًقا
نسياهنا أو طيها ،والسبب هو أخالق أولئك األساتذة الكبار التي تركت ً
يف نفوس طالهبم ،فالشيخ مع كثرة مشاغله والتزاماته إال أنه بذل لنا وقته وعلمه،
وسيارته ،وبيته فجزاه اهلل عنا أحسن اجلزاء.

أثرا طي ًبا يف نفوس الطالب يذكرها أحد الطالب
وقصة أخرى تركت ً
املسلمني أثناء دراسته يف الغرب ،إذ يذكر اهتامم مدرسهم األمريكي (وهو غري

مسلم) ،وعنايته هبم وحسن معاملته هلم ،وتفريغ جزء من وقته هلم خارج وقت
الدراسة ،واستضافته هلم يف منزله وإكرامه هلم إذ يقول« :استضاف مرشف الدورة

(أوبرن) ( )Obernمجيع الطالب املشرتكني فيها إىل حفلة شواء يف منزله ليلاً  ..ومع
( )1ما رأت عيني مثله يف وسع علمه وغزارته وكأنام يغرف من بحر ،بارك اهلل يف علمه ونفع به
اإلسالم واملسلمني .من أهم مؤلفاته آثار الفكر االسترشاقي يف املجتمعات اإلسالمية.
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أن اجلامعة جتارية فلم يكتف بحسن أداء وظيفته التعليمية؛ بل أضاف من ماله ووقته
وجهده وجزء من منزله حسن أداء إنساين ملشاركة نعمة اهلل عليه مع غريه»(((.
ومما يبرش باخلري أن غالبية أساتذة اجلامعة اإلسالمية باملدينة ومشاخيها عىل
قدر كبري من الوعي والرقي يف تعاملهم مع طالهبم يظهر ذلك من املواقف الكثرية
التي وقفت عليها أو حدثني هبا أصحاهبا مبارشة.
قصص من اجلامعة:

 .1طالب يشكون عميد الكلية للشيخ ابن باز:
كان الشيخ صالح بن عبداهلل املحيسن((( عميدً ا لكلية الدعوة وأصول الدين
زمن الشيخ عبدالعزيز بن باز وكان يصيل بطالب كلية الدعوة إما ًما يف صالة
مبكرا يف مطعم
الظهر ،وكان خيفف يف صالته شفقة عىل الطالب كي يدركوا الغداء ً
اجلامعة ،فذهب بعض الطالب مشتكني العميد إىل الشيخ ابن باز واصفني صالته
بأهنا خفيفة ورسيعة ،فطلب الشيخ ابن باز من الشيخ صالح أن يأتيه إىل مكتبه
وسأله عن صالته اخلفيفة بطالب الكلية ،فقال الشيخ صالح :إن سبب ذلك هو
الشفقة بالطالب والرمحة هبم وحرصه عىل إدراكهم لوجبة الغداء حتى ال يزدحم
مطعم اجلامعة مع خروج طالب الكليات األخرى ،فيتأخر طالبه يف تناول الغداء
بعد يوم درايس طويل ،فسأله الشيخ ابن باز إن كان يأيت بأركان الصالة فأجابه
الشيخ صالح باإلجياب ،فأقره الشيخ ابن باز عىل ذلك.
( )1سرية مسافر سعودي ،سعد بن عبد الرمحن احلصني (ص.)68
( )2هو الشيخ صالح بن عبداهلل املحيسن ،ولد عام 1367ـه ،وخترج من كلية الرشيعة باجلامعة
اإلسالمية ثم حصل عىل املاجستري من جامعة األزهر بناء عىل نصيحة من شيخه الشيخ
مديرا للمعهد الثانوي فعميدً ا لكلية الدعوة وأصول الدين
عبدالعزيز بن باز ،ثم عاد إىل اجلامعة ً
لاً
زمن الشيخ عبدالعزيز بن باز ثم أصبح وكي للجامعة اإلسالمية ،متيز بسمته وخلقه احلسن
واهتاممه ورعايته لطالب العلم ،وحرصه عىل قضاء حوائج الناس .تويف  Vعام 1431ـه
وصىل عليه يف املسجد النبوي الرشيف ودفن يف بقيع الغرقد.
ُ
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ويف اجتامع لوكالء اجلامعات السعوديةُ ،ط ِر َح موضوع إيقاف مكافأة طالب

نظرا النتفاء املراد؛ وهو تشجيع الطالب لاللتحاق باجلامعات ،فوافق
اجلامعاتً ،
مجيع الوكالء ووقعوا عىل املحرض املعد لذلك ،إال هو فقد حتفظ عىل القرار ،وكتب

عليه :إن هذه املكافأة كم قد أعالت من أرس ،وكم من بيت فتح بسببها ،وبقاؤها

فيه نفع عظيم ،وال رضر عىل الدولة بإذن اهلل ،فاخلري كثري ،وعندما عرض املحرض

عىل جملس الوزراء ،وقرأ امللك فهد  −تعليقه قال :هذا هو الرأي ،وتبقى املكافأة،

وال توقف أبدً ا.

ومما يذكر للشيخ صالح  Vعنايته كذلك باملحتاجني فقد سمع بأحد

موظفي اجلامعة كثري األوالد قليل املرتب فأعطاه ظر ًفا ملي ًئا بالنقود ومعه مفتاح
سيارة كابرس جديدة ،وهو ال يعرفه جيدً ا فقط علم بحاجته.

وعندما كان الشيخ صالح نائ ًبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية ،ذهب حماسب

اجلامعة إىل املرصف لرصف الرواتب نقدً ا ،وكانت الدفعة وقتها ما يقارب

200.000ريال ،فوضعها يف السيارة وذهب للصالة وعند عودته من الصالة
مل جيدها داخل السيارة ،فضاقت عليه األرض بام رحبت ،فذهب للشيخ صالح
وأخربه بام حصل له ،فقال له الشيخ :هل أخربت أحدً ا؟ قال :ال .قال :ال خترب أحدً ا

وتعال يل اليوم يف املنزل فأعطاه املبلغ ،وكان املحاسب عىل وجه سفر لبلده -وذلك

أمرا مل يكن ،ثم إنه سافر وبعد عودته
مما يزيد الشك فيه -فأخذ املبلغ ورصفه وكأن ً
أتى إىل الشيخ ومعه املبلغ ،وقال :عندما رجعت بدأت يف تنظيف سياريت فوجدت
الشنطة حتت مقعد السيارة فأعطاها للشيخ.
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 .2شيخ يزور الطالب يف سكنهم:

أخربين الشيخ عبد القيوم بن حممد السحيباين األستاذ يف كلية احلديث باجلامعة

مشهورا
اإلسالمية عن شيخه أ.د .حممد بن مطر الزهراين((( � ،بأنه كان
ً

بالقرب من الطالب واستقباهلم يف بيته وزيارهتم يف سكنهم ،ويذكر الشيخ عبد
درسا يف كتاب اإليامن البن تيمية  Vوكان الدرس مع
القيوم بأنه حرض له ً

بعض الطالب يف غرفتهم يف سكن اجلامعة.

وقد تعرفت عىل الشيخ حممد بن مطر الزهراين بداية عميل يف اجلامعة اإلسالمية

عام  1412ـه1991/م إذ كنت حينها أعمل يف عامدة القبول والتسجيل وأرسلتني
اجلامعة يف مهمة رسمية إلجراء املقابالت الشخصية يف بريطانيا وإيرلندا ملدة شهر

بصحبة الشيخ وكانت بداية تعريف به فوجدته كريام ،سمح اخللق ،لني التعامل،

صاحب عبادة وطاعة ،ووجدت لديه قوة يف احلفظ الفتة للنظر ،واستحضار

حريصا عىل نفع الناس ودعوهتم إىل اهلل
للتواريخ كأنام األحداث بني عينيه ،كان
ً
ٍ
وكره شديد
باحلسنى ،جيتمع فيه التوجيه وبعد النظر ،وغرية عىل العقيدة والتوحيد،
للتحزب املقيت ،مع رمحة باخللق ،وسعة صدر ،وأدب مع املخالف.

( )1هو الشيخ املحدث أ.د .حممد بن مطر الزهراين (1427-1370ه) أستاذ احلديث باجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة ساب ًقا وبجامعة أم القرى قبل وفاته .مجع  Vبني الغزارة العلمية
والذاكرة املتينة وحسن اخللق وعنايته الفائقة بطالب العلم فقد كان هلم مثل الوالد احلنون يف
التوجيه والرعاية ،من مؤلفاته :حتقيق دراسة لكتاب (السابق والالحق) للخطيب البغدادي،
دراسة وحتقيق لكتاب (الفصل للوصل املدرج يف النقل) للخطيب البغدادي ،تدوين السنة
النبوية نشأته وتطوره ،علم الرجال نشأته وتطوره ،موقف أصحاب األهواء من السنة النبوية
ورواهتا ،من هدي السلف يف طلب العلم ،تويف  Vبمكة املكرمة يوم االثنني 1427/6/7ـه
وصيل عليه بعد صالة املغرب باملسجد احلرام.
بعد معاناة مع املرض ُ
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يقول عنه أحد خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف مرحلة الدكتوراه من دولة نيجرييا:

«ومن شيوخ اجلامعة اإلسالمية الذين هلم أثر يف شخصية الطالب العلمية والدعوية

والفكرية الشيخ أبو يارس د .حممد بن مطر الزهراين  ،Vكان قدوة حيب طلبة

العلم ويواسيهم ،وينصح هلم ويرشدهم ،وكان حديثه معهم حديث أب إىل أبنائه،
وشيخ إىل طالبه ،كان يشجعنا عىل العناية بالعقيدة الصحيحة ،وتعليم الناس ،والبعد

عن التهيج العاطفي ،حيدثنا بأن نكون قادة مربني ،ودعاة معلمني ،وأال نشغل أنفسنا
باجلامهريية غري املنضبطة ،وكان له اهتامم خاص بمجموعة من نخبة طالب أفريقيا

من دول خمتلفة ،من بينهم د.بشري عيل املحارض بجامعة بايرو كانو ،فقد أرشف
الشيخ عىل رسالتيه يف املاجستري والدكتوراه ،والشيخ عبدالوهاب عبداهلل نزيل كانو

والداعية الشهري هبا فقد درسه الشيخ يف كلية احلديث ،وآخرون من مشايخ الدعوة،

وقادة العمل اإلسالمي يف بعض الدول اإلفريقية من مثل مجهورية مايل أمثال د.سعيد
سيال ،ود.حممد بشري دكوري ،والسنغال من أمثال د.حممد أمحد لوح صاحب كتاب

تقديس األشخاص يف الفكر الصويف ،ومجهورية غامبيا مثل د.إمباي كيباكاه ،وجزر
القمر مثل د .سعيد برهان نائب املفتي يف اجلمهورية ،وغريهم كثري.

كانت هذه الزمرة قد رشفت بعناية الشيخ حممد مطر  Vعناية منقطعة

النظري ،وكان بعضهم كلام زار اململكة يزوروا الشيخ أبا يارس يف بيته ،فيتحدث

إليهم الشيخ يف قضايا الدعوة وينصحهم باالهتامم بطالب العلم ،والتقليل من
كثريا ،وكان الشيخ دائام
املحارضات العامة ،واحلديث يف شؤون ال تنفع األمة ً
يسعى يف سبيل حل املشكالت املتعلقة بطلب العلم ونرشه(((.

( )1أيام�ي م�ع داعي�ة اجليل ومفسر التنزيل الش�يخ جعف�ر حمم�ود آدم ،د.حممد الثاين عمر موس�ى
(ص)37
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 .3عميد شؤون الطالب حيبه الطالب:

فضيلة الشيخ الدكتور حييى بن إبراهيم اليحيى عميد شؤون الطالب ساب ًقا

باجلامعة اإلسالمية كان ممن عرفوا بحسن عالقته بالطالب وتودده إليهم؛ فقد
اشتهر بذلك يف أوساط اجلامعة وبني طالهبا فكان معينًا هلم يف قضاء حوائجهم،
وساع ًيا هلم يف سد عوزهم ،مشاركًا هلم فيام يواجهونه من ملامت ومصاعب ،كام
أنه كثريا ما يستقبل الطالب يف بيته فيكرمهم وحيسن وفادهتم.

ومن حرص الشيخ عىل نفع الطالب ،وحسن تدبريه يف عامدة شؤون الطالب

مركزا تدريب ًّيا لطالب اجلامعة هو مركز تنمية املهارات يتعلمون فيها
أنه أوجد
ً
مهارات تنفعهم إذا عادوا إىل بلداهنم ،ونفقات املركز بالكامل مل تتحملها اجلامعة

بل سعى الشيخ يف توفريها من املؤسسات اخلريية املانحة.

شكر عليه عنايته الفائقة بالرتبية اإليامنية واألخالقية
ومما ُيذك َُر للشيخ ف ُي ُ
للطالب ،ولذا فقد أوجد برامج تعليمية مسائية داخل الوحدات السكنية للطالب

كبريا.
يقوم عليها أساتذة من اجلامعة ووضع هلا اجلوائز التحفيزية فنفع اهلل هبا نف ًعا ً

وبعد تقاعد الشيخ من عمله الوظيفي مل تنقطع عالقته بطالب املنح يف

اجلامعة اإلسالمية بل ال زال يقوم بحاجة طالب العلم ويسعى يف مصاحلهم وحل

مفتوحا هلم.
مشكالهتم ،وال زال بيته وماله وجاهه
ً
 .4العميد يتلمس حاجات الطالب:

أحد الدعاة من دولة غانا ،من خرجيي اجلامعة اإلسالمية عام ١٤١٧ـه1996/م،

له جهد متميز يف دعوة غري املسلمني لإلسالم ،يذكر أن أحد أساتذته اشرتى له عند
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خترجه ُم َكبرِّ صوت ،يقول :كنا نتن ّقل هبذا املكبرّ يف الرحالت الدعوية األسبوعية،
ُّ
ونلقي عربه املحارضات والدروس ،ونقيم به املحارضات؛ فأسلم اآلالف ،وتع ّل َم
أضعافهم ،بواسطة هذا اجلهاز.

ثم ذكر الشيخ د .عبد املحسن بن عبداهلل املحيسن((( - Vعميد شؤون
أوجها من
الطالب باجلامعة اإلسالمية ساب ًقا -فأسهب يف احلديث عنه ،وذكر
ً
وتلمسه حاجاتهِ م ،حتى قال :كان الطالب املتأهل ينزل
إحسان الشيخ إىل الطالبُّ ،
به الغم من حاجة بيته ،أو تذكرة سفر أهله ،أو عالج ولده ،حتى إذا رأى الشيخ

اطمأن ،وانزاح عنه الغم.

عرض ْت له
وكان مما قال عنه :إن الشيخ كان قو ًّيا حاز ًما يف إدارته ،حتى إذا َ

ُخ َّلة الطالب وحاجته انقلب ه ّينًا ل ّينًا.

فلماّ فرغ من حديثه قيل له :إن الشيخ قد توفيِّ ! ف ُفجع الرجل ،وجعل يراجع
حمدثه لعله قد وهم أو ِ
حسبه رجلاً آخر ،فلام تيقن اخلرب ،أطبق عليه احلزن ،وكأنّه

صاحب للشيخ ،غاب عنه أيا ًما معدودةُ ،ثم بلغه نعيه ،مع أهنا عالقة مسؤول يف
ٌ
ٍ
بواحد من مئات الطالب ،والعهد بعيدٌ  ،لكنه اإلحسان وفِ ْع ُل اخلري الذي
اجلامعة

ال تُعدَ ُم جوازيه.

( )1هو عبداملحسن بن عبداهلل املحيسن ،أستاذ الفقه بكلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية ،إداري حمنك
عمل يف عدد من اجلهات القيادية باجلامعة اإلسالمية ،فقد كان عميدً ا للقبول والتسجيل ثم
عميدا لشؤون الطالب ،ثم مرش ًفا عا ًما ملرشوع بناء اجلامعة وتطويرها ،عرف  Vبحبه لعمل
ونظرا جلهده يف العمل اخلريي تم اختياره عام 1423ـه أمينًا
اخلري ومساعدته لطالب العلم،
ً
عا ًّما لوقف امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ووالديه باملدينة املنورة واستمر فيه ملدة  14عا ًما ،بذل
وصىل عليه
خالهلا جهدً ا عظيماً يف إدارة الوقف والنهوض بمجاالته .تويف  Vعام 1437ـه ُ
يف املسجد النبوي الرشيف ودفن يف بقيع الغرقد.
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ومما ُع ِرف به الشيخ  Vمساعدته يف شحن كتب طالب اجلامعة إىل

بلداهنم سنو ًّيا حيث يشق عىل خرجيي اجلامعة اإلسالمية شحن كتبهم التي مجعوها

نظرا الرتفاع كلفة الشحن مما
خالل سنوات دراستهم يف اجلامعة إىل بلداهنم وذلك ً
يضطر بعض الطالب إىل ترك كثري من كتبهم يف اجلامعة ،لذا فإن الشيخ  Vبادر

إىل مساعدهتم يف حل هذه املشكلة من خالل تأمني كلفة الشحن فأصبحت تشحن

مئات األطنان من كتب اخلرجيني إىل العديد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية

وال زالت املبادرة قائمة بعد وفاته تقوم عليها أرسة الشيخ.

ومن املبادرات التي ُعرف هبا الشيخ رمحه مساعدته يف رشاء تذاكر زوجات

اخلرجيني وأبنائهم ممن ال تنطبق عليهم أنظمة رصف التذاكر يف اجلامعة تصل قيمتها
إىل مئات اآلالف سنو ًّيا.

 .5عميد كلية احلديث يوقظ أحد الطالب من النوم:

حدثني الشيخ د .فيصل بن محود احليدري األستاذ يف كلية احلديث باجلامعة

اإلسالمية ساب ًقا عن أحد عمداء كلية احلديث السابقني وهو الشيخ د .سليامن

ناجحا يف عامدته معتن ًيا بالطالب ومراع ًيا ألحواهلم
السعود حيث كان إدار ًّيا
ً
مبكرا للكلية قبل بدء املحارضات ويقف أمام
ومتفقدً ا هلم ،ومن ذلك أنه يأيت
ً
باب الكلية يراقب دخول الطالب إىل الفصول ،فكان بعض الطالب املتأخرين

ال يستطيع أن يرفع رأسه حياء من الشيخ العميد ،وكان يتجول يف الكلية بني
املحارضات يتفقد الطالب فإذا رأى طال ًبا خارج الفصل يقف ويسأله فإذا علم أن
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أستاذ املادة مل يدخله للفصل لسبب ما يطرق الباب ويشفع للطالب لدى أستاذه

عىل أن تكون األخرية للطالب.

وحدث ذات مرة أن تأخر أحد الطالب عن امتحانه النهائي فام كان من

العميد إال أن ذهب إىل غرفة الطالب يف سكن الطالب وطرق عليه الباب وأيقظه

من النوم وأحرضه إىل االمتحان ،وكان يمر عىل طالب الدراسات العليا يف الكلية

وحيثهم عىل تقديم خططهم الدراسية وعدم التأخر.

 .6مدير اجلامعة يزور الطالب يف مساكنهم:

مدير اجلامعة اإلسالمية السابق فضيلة الشيخ أ.د .حممد بن عيل العقال ممن ترك

بصمة واضحة تكاد ال تنسى يف وسط اجلامعة اإلسالمية وبني طالهبا بحسن خلقه
كثريا من حمبته للطالب وشفقته
وسمته وتواضعه ويتناقل طالب اجلامعة
ً
قصصا ً

هبم وحرصه عىل قضاء حوائجهم ،ومما يذكر يف ذلك بأنه ذهب إىل مطعم اجلامعة
وجلس إىل أحد الطالب متفقدً ا حاله وعرفه بنفسه قائلاً  :أنا أخوك حممد العقال

مدير اجلامعة فلم يكد الطالب يصدق اخلرب وكاد يطري من الفرح وأخذ الشيخ يسأله
عن أحواله ورأيه يف املطعم وغريه من مرافق اجلامعة ،بل إن أحد الطالب ذات مرة

داعبه بأن دعاه إىل غرفته يف السكن فام كان من مدير اجلامعة إال أن سأل عن غرفته
ورقم املبنى السكني وبعد أيام زاره يف غرفته والطالب يف ذهول من أمره.

وبعد انتهاء عمله من اجلامعة عاد إليها مشاركًا يف إحدى براجمها العلمية

فتجمهر املئات من الطالب أمام قاعة املؤمترات حمتفني بشيخهم وفرحني به كل

حياول السالم عليه والتحدث إليه فقد أحبوه ،ألخالقه العالية وقربه منهم وقضائه

حلوائجهم.
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 .7عميد الكلية يستضيف طالبه يف منزله:

يقول د .ابراهيم دمبيل من دولة ساحل العاج وهو أحد خرجيي مرحلة

أثرا طي ًبا يف نفيس:
الدكتوراه بقسم الفقه بكلية الرشيعة« :من املواقف التي تركت ً
استضافة مرشيف د .عبد اهلل أمحد خمتار يل يف بيته وهو عميد الكلية آنذاك ووقوفه
معي ومؤازرته يل ،وهذا موقف ال أنساه فقد شعرت أنني لست يف غربة وكانت
أول مرة أدخل بيت أحد أساتذيت يف اجلامعة».

 .8رئيس القسم يصر على قبول طالب غادر إىل بلده:

«أحد الطالب من دولة كينيا اجتاز امتحان القبول يف مرحلة املاجستري يف

ونظرا ألن العدد املطلوب للقبول كان حمدو ًدا،
قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة،
ً
مل ُيقبل وكان اسمه يف أول قائمة غري املقبولني ولذا عاد إىل كينيا.

وقبل بداية السنة املنهجية لزمالئه تقدم وسطاء بطلب إحلاق طالبني للدفعة

رفضا قاط ًعا
إال أن الشيخ عبدالعزيز القايدي رئيس قسم أصول الفقه آنذاك رفض ً

قائلاً  :إن طال ًبا كين ًّيا ذهب إىل بلده كان أحق منهام؛ ألن درجته كانت تيل درجة آخر

وأخريا قرر
من ُقبل من الدفعة ،ثم جاءت وساطة أقوى فأرص الشيخ عىل موقفه،
ً
القسم قبوهلام بعد قبول الطالب الكيني الذاهب لبلده ،وحلسن التقدير فقد حج

ذلك الطالب الكيني يف تلك السنة ،فعلم بقبوله ،فبارش الدراسة مع زمالءه وأهنى

املاجستري ثم قبل يف مرحلة الدكتوراه.
 .9شيخ يراعي ظروف طالبه:

يقول طالب يف مرحلة املاجستري من دولة بوركينا فاسو« :أثناء دراستي يف

املرحلة اجلامعية كانت لدي مشكالت وظروف خاصة أثرت بشكل كبري عىل
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انتظامي الدرايس فكنت أضطر للتأخر عن املحارضات وكدت أيأس من مواصلة
الدراسة بسبب كثرة الغياب والذي سيسبب حرمان دخول االمتحان النهائي وهو

أمر سيعيق دراستي إن حدث ولكن احلمد هلل يبدو أن أستاذي قد علم بظرويف
القاهرة وصدقها فلم يسجل ما يدعو إىل حرماين وقد عاد إيل نشاطي فواصلت
الدراسة بجد وتفوقت يف دراستي وقبلت يف املاجستري وانتهيت منها ثم قبلت يف
الدكتوراه وهلل احلمد والفضل هلل ثم ألستاذي فجزاه اهلل عني خري اجلزاء.
 .10حسن الكالم والسماع:
يصف طالب من دولة غامبيا يف مرحلة املاجستري بكلية الدعوة وأصول الدين

أحد مشاخيه بحسن االستقبال له ولزمالئه الطالب يف مكتبه باجلامعة ،وطيب

كالمه معهم ،وسامعه ملشكالهتم ،وبشاشته يف وجوههم ،ودعوته هلم لزيارته يف

كثريا ونسأل اهلل أن يبارك له يف عمره ويبارك
بيته ثم قال :فهذه األخالق أثرت فينا ً

له يف عقبه.

 .11الشيخ يقطع اجتماعه من أجل أحد طالبه:
د .احلسن بوكوم من دولة مايل خريج قسم الفقه مرحلة الدكتوراه خيرب عن

أحد أساتذته قائلاً « :شيخي ومرشيف يف مرحلة املاجستري :أ.د .إبراهيم بن مبارك

كبريا يف نفيس ونفوس
جم وحسن تعامل ترك ً
السناين ذو خلق كريم وتواضع ّ
أثرا ً
اتصلت به مرة عىل غري ميعاد ألسلم له صفحات من
زمالئي ومن ذلك :أين
ُ

وصلت باب
بحثي ،وكان يف جملس القسم ،فخرج لريد عىل االتصال ،وقال يل :إذا
َ
فقارنت
ففعلت ،فخرج مرة أخرى ليتس ّلم مني األوراق.
املجلس أعطني رنة،
ُ
ُ
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هذا الترصف مع من حيدثني من زمالئي بصعوبة التواصل مع مرشفيهم وعدم ر ّد

االتصاالت ،مع أن مرشيف كان يف مهمة يعذر يف عدم الر ّد معها ،ولكن تواضعه

وحسن تعامله».

 .12شيخ يحُ ضر العشاء لطالبه:
يقول الطالب ياسني نارص الدين من دولة املغرب يف مرحلة الدراسات العليا

بكلية احلديث« :من املواقف التي ال أنساها ،ما كان مع شيخنا الشيخ إبراهيم نور
سيف مدرس مادة الوضع والوضاعون بكلية احلديث الرشيف وعلومه ،إذ كان
من املشايخ املتمكنني من املادة مع حسن خلق وحب للطالب وحرص عليهم؛

ومن ذلكم :أنه درسني يف القسم املسائي وكنا ( )15طال ًبا ،وكان يتصل بكل واحد
منا حيثه عىل حضور املادة ،وكان يحُ رض لكل واحد منا وجبة عشاء باإلضافة إىل

املرشوبات ،ويقول :أخشى أن يفوت عليكم مطعم اجلامعة ،وهذا دأبه يف كل

حمارضة إىل أن انتهى الفصل ،وأحرض لكل واحد منا كراسة وممحاة وقلم ،باإلضافة
إىل املقرر املكون من مذكرتني ضخمتني ،ويف آخر الفصل أجازنا بمروياته كلها،

ومن ذلك إجازتنا بالقرآن والكتب الستة وغريها ،وذلك بتسليم كل طالب نسخته
من ثبته بمرويات شيوخه ،إضافة إىل اإلفادة منه علماً وأد ًبا عىل كرب سنه حفظه اهلل
ومجيع مشاخينا.
 .13شيخ يساعد الطالب يف زواجه:

حيدث أحد طالب الدراسات العليا عن شيخه الشيخ أ.د .أنيس طاهر
فيقول« :نِ ْع َم الشيخ واألب فهو مع علمه وحرصه عىل الطالب صاحب أدب
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وشفقة .ومن ذلك ملا علم أين سأستقدم زوجتي بادر باالتصال يب دون طلب مني،
وأثث يل بيت النوم كاملاً .

وبادر بدفع مستحق االستقدام للجامعة اإلسالمية بقيمة ( )10آالف ريال،

وملا سمع بوفاة عمي يف بلدي ،فوجئت باتصاله ،بأن قال أنا أمام الباب يريد تعزيتي
يف عمي .وكان يتعاهدين باهلدايا كلام جاء من سفر وكلام كانت مناسبة يف بيته املبارك

إال كنت املقدم عنده».

َّ
بوالدي:
 .14أستاذي يعينين على الرب
أحد الطالب من دولة سرياليون يقول« :ملا كنت طال ًبا مستجدًّ ا يف املعهد

الثانوي استفزين أحد الطالب داخل القاعة الدراسية وكدت أن أدخل معه يف

شجار -لوال اهلل -ثم تدخل أحد املشايخ بأن أخذ بيدي وقدم يل نصائح ما زلت
كثريا برب والدي بل كان يدفع يل من جيبه
أستفيد منها .وشيخ آخر كان يذكرين ً

اخلاص مبل ًغا من املال ويطلب مني التواصل مع والدي وال سيام يف شهر رمضان.

كام قام أحد أساتذيت بإيقاف مكتبته العلمية عىل مجعيتنا يف سرياليون وتكفل بنصف
خريا».
مبلغ شحن الكتب إىل البلد .فجزاهم اهلل عنا ً
 .15املشرف يساعد تلميذه يف مرض زوجته:

يقول د .عيل أبو بكر من دولة النيجر وقد خترج من قسم الرتبية يف مرحلة

الدكتوراه بكلية الدعوة وأصول الدين« :موقف ال أنساه مع مرشيف أ.د .خالد

احلازمي فقد مرضت زوجتي وملا أخربت مرشيف أخذين يف سيارته من اجلامعة إىل

البيت ومن هناك إىل املستشفى وأكملت مجيع اإلجراءات معه ثم رجعنا إىل البيت
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يف سيارته ،وكان يأتيني إىل البيت يأخذين إىل الصالة يف مسجد قباء يفعل ذلك

وتكرارا».
مرارا
ً
ً

 .16الشيخ يشرتي كمبيوتر لطالبه:
طالب يف مرحلة املاجستري من قسم العقيدة أصيب جهازه احلاسويب بعطل

فريويس فقد معه كل معلومات البحث و حاول إصالحه لدى عدد من املحالت
املتخصصة ومل يتمكن من إرجاع املعلومات وقد أصابه هم ثقيل واسودت الدنيا

يف عينيه وأطبق احلزن عليه فاتصل بمرشفه وكان لديه موعد معه فأخربه اخلرب،
جهازا جديدً ا.
فصربه الشيخ وطلب مقابلته وقدم له مبل ًغا من املال وقال اشرت به
ً
 .17كاد ُيفصل من اجلامعة:

طالب أملاين يف مرحلة املاجستري بقسم العقيدة ،قدم عدة موضوعات مقرتحة

وأخريا فكر يف ترك اجلامعة
لرسالته رفضها القسم واستمر به احلال ملدة سنتني
ً
ألنه مل يتمكن من تسجيل املوضوع وكان يف حالة من الكرب واحلزن فلام رآه أحد
أساتذة القسم عىل هذه احلال سأله عن مشكلته فأخربه اخلرب فأرشده الشيخ إىل

موضوع يصلح للامجستري ويمكن أن يقنع أعضاء القسم ففرح به الطالب ،بعد
ذلك اتصل الشيخ بالطالب وأخربه أنه وجد موضو ًعا أفضل من األول وأعطاه
إياه ثم قام الطالب األملاين بإعداد اخلطة وقبلت يف املجالس العلمية وأكمل رسالته
وحصل عىل درجة املاجستري وهو اآلن يف مرحلة الدكتوراه.
 .18يسعى يف حوائج الطالب:

وممن عرفوا بالقرب من الطالب واإلحسان إليهم والسعي يف قضاء حوائجهم
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واحلرص عىل نفعهم علم ًّيا ومعنو ًّيا وماد ًّيا؛ فضيلة الشيخ الدكتور حممد املختار
الشنقيطي عضو هيئة التدريس ساب ًقا بقسم الفقه باجلامعة اإلسالمية واملدرس
باملسجد النبوي الرشيف وعضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية ،فقد

كثريا من أبواب التواصل والرعاية والدعم
كان قري ًبا من طالب ،فقد طرق الشيخ ً
لطالبه خاصة مع طالب املنح ولذا فقد نال حمبتهم واحرتامهم وتقديرهم.
 .19معاملة أبوية حنونة:

وممن عرف بالتواضع وقربه من الطالب ومعاملته هلم معاملة أبوية حنونة

الشيخ الدكتور سليامن العريني أستاذ احلديث يف كلية احلديث الرشيف باجلامعة
ناصحا لطالبه مشف ًقا عليهم ودو ًدا هلم قري ًبا منهم خاصة فيام
اإلسالمية فقد كان
ً

يتعلق باجلانب العلمي والبحثي.

 .20أستاذ يستحي منه طالبه:

كان الشيخ عبدالعزيز بن حممد العبد اللطيف

(((

 Vأستاذ احلديث

باجلامعة اإلسالمية ممن ذاع صيته وانترش خربه بني طالب اجلامعة وأساتذهتا
( )1هو الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف العبد اللطيف1374( ،ـه-
1421ـه) أستاذ احلديث يف كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية ،من آثاره العلمية( :ضوابط اجلرح
والتعديل) ،وقد نرشته اجلامعة اإلسالمية عام1412ـه ،وتكمن أمهية هذا الكتاب يف كونه مجع
تفرق يف العديد من املصادر مما يتعلق بضوابط اجلرح والتعديل ،مع حسن الرتتيب،
شتات ما ّ
وجودة التنظيم ،والعناية بذكر األمثلة ،وصنع اجلداول وغريها من املزايا التي جعلته مرج ًعا
معتمدً ا من قبل الدارسني والباحثني يف علوم احلديث النبوي .وألمهية الكتاب نظمه العالمة
حممد بن عيل آدم الولوي من أساتذة املسجد احلرام بمكة املكرمة بكتاب سامه« :إحتاف النبيل
بمهامت اجلرح والتعديل» بمنظومة يف ( )700بيت .تويف الشيخ عبدالعزيز  Vيوم اجلمعة
 ،1421/12/14وهو يف السابعة واألربعني من عمره ،بعد مرض أمل به .ينظر كتاب ضوابط
اجلرح والتعديل ،د .عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف( ،ص.)10-7
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يقول أحد تالميذه وهو الشيخ أ .د .عبدالباري األنصاري املدرس بكلية احلديث
باجلامعة اإلسالمية عنه« :ومما عرفناه عن شيخنا أنه كان صاحب أخالق عالية،
وخصال كريمة ،كلام اقرتبت منه بدا لك من حماسن أخالقه ومجيل صفاته ما يرفع

قدره لديك ويزيدك حمبة له»(((.

فقد كان طيب األرومة ،لني اجلانب ،مرهف احلس ،يعطيك من االحرتام

فوق ما تستحق ،ويعاملك معاملة تأرس قلبك حتى تستحي منه.

وكان  Vيدخل الفصل قبل املدة بخمس دقائق تقري ًبا ،ويكتب عنارص

الدرس عىل اللوح بخطه اجلميل ،ثم يبدأ بمراجعة الدرس السابق ،ثم يعطف عليه

الالحق بتحليل عنارصه ،وبيان غوامضه ،وهو واقف ال جيلس(((.

ويقول عنه أحد طالبه« :قد رأيت منه عج ًبا يف إملامه بامدته وحسن حتضريه

هلا ،وتفانيه يف نصح طالبه وتوجيههم ..وكان يعمل يف صمت ،مل يكن يبحث عن

الشهرة..وكان عىل جانب كبري من الورع والتواضع واألدب..وكان قليل الكالم
فصيحا بلي ًغا إذا تكلم..وكان كريماً حي ًيا أرحي ًّيا يقبل
جدًّ ا إال فيام ينفع ،لكنه كان
ً
اهلدية ويثيب عليها ..وكان حلو الدعابة ،حارض اجلواب ،رسيع البداهة(((.

( )1مقال :إنا بفراقك يا أبا إسامعيل ملحزونون ،د .عبدالباري بن محاد األنصاري ،ملحق الرتاث
بصحيفة املدينة ،العدد ( )16306اجلمعة  19حمرم 1422ـه.
( )2مقال :إنا عىل فراقك يا أبا إسامعيل ملحزونون ،حممد الثاين بن عمر موسى ،ملحق الرتاث
بصحيفة املدينة ،العدد ( )16292اجلمعة  5حمرم 1422ـه.
( )3مقال :مات الناقد ونفقت البهارج ،أ .د .أمحد بن عيل القرين ،ملحق الرتاث بصحيفة املدينة،
العدد ( )16285اجلمعة  28ذو احلجة 1421ـه.
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 .21الشيخ يتفقد الورد اليومي للطالب:

أحد طالب مرحلة الدكتوراه يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية

الدعوة وأصول الدين خيرب عن أستاذه أ.د .عبد الرب نواب الدين حيث كان يتفقد
الطالب قبل بدأ املحارضة فيسأل الطالب من منكم قرأ ورده اليومي وكان ذلك

سب ًبا يف عناية بعض الطالب بالقرآن وتوجههم إليه فحفظوه.
 .22شيخ يعتذر من تلميذه:

يقول أحد طالب مرحلة املاجستري يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية من

حارضا حينها ،وشاهدً ا
دولة نيجرييا مل أكن من أبطال القصة التالية :ولكني كنت
ً
عليها ،وال تزال عالقة يف ذهني رغم مرور عقد من الزمان عليها ،ولعل ذلك عائد

إىل ما حتتويه القصة من دروس وعرب ،وما تتضمنه من أدب جم.

ففي القاعة ( ،)103يف كلية احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية ،ويف

يوم من أيام شهر رمضان املبارك لعام 1427ـه ،وكنا يف ذلك الوقت يف املستوى
األول من املرحلة اجلامعية ،وكان عندنا مادة التوحيد ،ومدرسها هو فضيلة

أ.د .الشيخ عبد الرزاق بن عبد املحسن العباد البدر حفظه اهلل ،وهو غني عن
التعريف .فبينام كان الشيخ حفظه اهلل ينادي أسامء الطالب؛ لتحضريهم إذ وصل
إىل زميل لنا سرييالنكي اجلنسية ،اسمه :حممد صيام ،وكان غائ ًبا ذلك اليوم ،وهنا

بدرت من الشيخ كلمة قال فيها :حممد صيام صام فنام.

مرت تلك الكلمة عىل مسامعنا ،ومل نلق هلا بالاً  ،إال أهنا عظمت يف نفس

الشيخ ،وما هي إال حلظة فإذا بالشيخ يستغفر اهلل عىل هذه الكلمة ،وهنا انتبهنا هلذه

الكلمة ،وما يمكن أن متثله ،وما حكمها يف الرشع.
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مل يكتف الشيخ حفظه اهلل باالستغفار ،وإنام أتبعه بالتحلل من زميلنا ،فقد

وافق أن حرض زميلنا يف اليوم التايل ،وعندما وصل الشيخ إىل اسم الطالب ووجد

حارضا توقف عنده ،وأخربه بام حصل ،وأنه ناداه باألمس وهو غائب،
أنه كان
ً
وقال تلك الكلمة ،وقال له :أرجو أن تساحمني ،وظل الشيخ يكررها والطالب
يؤكد أنه قد سامح شيخه ،وعندما تأكد الشيخ أن الطالب قد أقاله من كلمته
واصل درسه ،ويف األسبوع التايل فوجئنا بالشيخ وهو حيمل جمموعة من الكتب

القيمة ،وبعد انتهاء الدرس نادى الطالب وأعطاه هذه الكتب ،وقال :هذه بسبب

تلك الكلمة التي قلتها فيك ،وأرجو أن تساحمني.

ال يمكنني وصف شعور الطالب يف ذلك الوقت ،إال أن وجهه قد أبدى

بعضا مما يعتمل يف صدره من الفرح املمتزج باإلعجاب بالشيخ وأدبه وتواضعه،
ً

كبريا ،وأثرت حتى يف تعاملنا مع
تأثريا ً
كام أثرت هذه القصة فينا معارش مجهورها ً
خريا.
الشيخ حفظه اهلل وجزاه عنا ً

هذه نامذج تعرب عن عالقة أساتذة اجلامعة اإلسالمية بطالهبم وهي بفضل اهلل

وتوفيقه تشري إىل عالقة متينة ،ورقي يف التعامل وحتمل للمسؤولية.
 .23الشيخ حيتفي بالطالب:

يصف الدكتور حممد الثاين عمر موسى وهو أحد خرجيي اجلامعة يف مرحلة

الدكتوراه من دولة نيجرييا حفاوة شيخه به قائلاً « :كان الشيخ حممد بن عبداهلل

الزربان الغامدي أحد كبار املشايخ الذين اهتموا بنا يف اجلامعة اإلسالمية ،وكنا

نحن الثالثة أنا والشيخ جعفر حممود آدم ،ود .إبراهيم جالو نستغل يومني يف كل
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شهر لزيارة الشيخ يف بيته الكائن بجوار مسجد قباء الذي يؤم فيه ،قبل أن ينتقل إىل

سكنه اجلديد ،وكان الشيخ نعم املريب الصالح هو ،كان كثري االحتفاء بنا ،جيلس
معنا بعد صالة املغرب ويتحدث إلينا حديث ٍ
أب ألبنائه ،وينصح لنا نصيحة

شيخ لتالميذه ،ويتحفنا بحك ٍم هي نتاج جتارب طويلة ،وحصيلة عميقة بأحوال
الناس ،ينصح لنا حتى لكأنه يودعنا من ساعته ،ثم ال يلبث أن يداعبنا مداعبة جد

ألحفاده ،هكذا تقيض الدقائق ما بني املغرب ،والعشاء ،فتميض رسيعة ،فيؤذن

املؤذن للعشاء ،ونخرج مع الشيخ إىل املسجد ليصيل بنا إما ًما ،ثم نركب معه يف
سيارته ،ويستمر معه احلديث الشيق حتى يوصلنا إىل مساكننا بعد أن زودنا من

السوق بأشياء من مأكوالت ومرشوبات .ما أعظم هذا املريب!»(((.
 .24زيارة مؤثرة:

حيدث أحد طالب الدبلوم العايل يف الدعوة من دولة أفغانستان عن أحد

املواقف املؤثرة فيه فيقول« :خترجت من كلية احلديث الرشيف باجلامعة اإلسالمية
ثم التحقت بمرحلة الدبلوم العايل يف الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين ،وقبل

هناية الفصل الدرايس تفاجئت بدعوة أحد أساتذيت يف مرحلة الدبلوم يل ولزمالئي
إىل بيته ،فرحت كثريا بتلك الدعوة ويف اليوم املحدد ذهبنا إليه ودخلنا إىل بيته وأكرمنا

وأطلعنا عىل مكتبته وبعض مؤلفاته وأعامله العلمية وعرفنا ببعض أبناءه ،وكان

مؤثرا فقد
لقا ًء حتفه املحبة واإلخاء واملشاعر الفياضة ،ويف غاية البساطة ولكنه كان ً

تأثرا
كان الشيخ حيدثنا حديث األخ إلخوته الصغار واألب احلنون ألبنائه ،تأثرنا ً
بلي ًغا ،لقد رأينا الشيخ يف اجلامعة ورأيناه يف بيته يف غاية الرتتيب والنظام ،مل أكد

( )1أيامي مع داعية اجليل ومفرس التنزيل الشيخ جعفر حممود آدم ،د .حممد الثاين عمر موسى (ص.)35
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أنم تلك الليلة من الفرحة وأثر تلك الزيارة املباركة ،لقد مكثت مخس سنوات يف

اجلامعة وما رأيت بيت أحد من أهايل املدينة عدا شيخي ذلك ودرست يف املرحلة
اجلامعية أربع سنوات ومل أدخل يف بيت أحد ممن درسني يف تلك السنوات األربع،

مل تتجاوز تلك الزيارة ساعتني ومع مرور اكثر من عرش سنوات عليها الزالت

حمفورة يف ذاكريت وكلام تذكرت اجلامعة تربز يل تلكم الزيارة وال زلت أستطعم

أثرها عيل ،والزلت أذكر أستاذي وأدعو له».

 .25املشرف يساعد تلميذه يف قضاء حوائجه:
يصف أحد طالب الدكتوراه من دولة بنجالديش تعامل مرشفه معه يف مرحلة

املاجستري قائلاً « :ملا كنت يف مرحلة املاجستري كنت يف ضائقة مالية ،وكنت أعاين من

عدم توفر قيمة السكن ودفع اإلجيار واملرصوفات احلياتية األخرى ،وكان يصعب
عيل اجلمع بني كتابة البحث ولقاء املرشف األسبوعي ومع البحث عن لقمة العيش
وسداد الفواتري ،فلام أخربت مرشيف بادر إىل مساعديت فكان كاألب احلنون جزاه

خريا وأصلح له ذريته».
اهلل عني ً

ومع كل ما ذكر فإن اجلامعة اإلسالمية ال ختلو كغريها من اجلامعات من

املواقف التي قد يعاين منها الطالب من بعض أساتذهتم أو بعض املوظفني
اإلداريني فربام أخطأ أحد األساتذة أو املوظفني يف حق الطالب ،أو لربام كان تعامله

مع الطالب فيه خشونة وقسوة ،أو لربام كان لديه إمهال يف أداء واجبه العلمي
فيتأخر عن الدروس أو يتغيب عنها كام ذكر يل أحد الطالب بأن أحد املدرسني

مل حيرض خالل الفصل الدرايس كاملاً إال مخس حمارضات فقط مع أن نصاهبا ثالث
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حمارضات أسبوع ًّيا ،ويف مادة أخرى جاء املدرس يف حمارضتني فقط ثم انقطع عن

الطالب ويف األسبوع األخري وكَّل أستا ًذا آخر فرشح مجيع املقرر يف حمارضتني!

ومع ذلك فهذه احلاالت يف الغالب هي االستثناء وليس القاعدة واحلمد هلل.
ولعل من املفيد يف هذا املقام التذكري ببعض املهارات السلوكية واألخالقية

التي هلا أثر كبري يف صفاء البيئة التعليمية اجلامعية من جهة ،وعىل طالب العلم أثناء
فرتة الطلب وبعد خترجه من جهة أخرى ،وبيان ذلك يف األسطر التالية:

اً
أول -األخوة في ا&:

أوجب اهلل  Dاألخوة واحلب يف اهلل بني أفراد املجتمع املسلم ،وهناهم عن

الشحناء والبغضاء والكراهية؛ ومن هنا فقه الصحابة  Mأمهية األخوة بني
بعضا دون ارتباط بنسب وال مال وال مصلحة ،وفهموا أنه لن تقوم هلم
بعضهم ً

أمة إال بتحقيقها.

فاألخوة يف اهلل نعمة إهلية عظيمة يسعد هبا املسلم يف دنياه وآخرته ،قال اهلل

[ :Dﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ] [آل عمران ،]103وهي نعمة ال تعدهلا أموال األرض ،وال نعيم الدنيا كله ،قال
اهلل تعاىل[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ] [األنفال.]63:

ومم�ا ي�دل عىل فض�ل األخ�وة يف اهلل م�ا ورد يف احلديث القديس ال�ذي رواه

مع�اذ ب�ن جبل  Iعن رس�ول اهلل  Hأن�ه قال :ق�ال اهلل تعاىل« :حقت

112
في ،وحقت
في ،وحقت محبتي للمتزاورين ّ
-ويف رواية :وجبت -محبتي للمتحابين ّ

في»(((.
محبتي للمتجالسين ّ

ِ
املهاجرين
«ثم آخى رسول اهلل  Hبني
قال ابن القيم َّ :V
واألنصار يف دار أنس بن مالك ،وكانوا تسعني رجلاً  ،نصفهم من املهاجرين،
ونصفهم ِمن األنصار ،آخى بينهم عىل املواساة ،يتوارثون بعد املوت دون ذوى
األرحام إىل حني وقعة بدر ،فلام أنزل اهلل [ :Dﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ] [األنفال ،]75:رد التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة»(((.

ألناسا
ويؤكد فضل األخوة يف اهلل قول النبي « :Hإن من عباد اهلل
ً

ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اهلل
تعالى» ،قالوا :يا رسول اهلل ختربنا من هم؟ قال« :هم قوم تحابوا بروح اهلل بينهم
على غير أرحام بينهم وال أموال يتعاطونها ،واهلل إن وجوههم لنور وإنهم على نور،

وال يخافون إذا خاف الناس ،وال يحزنون إذا حزن الناس»((( ،ويف لفظ« :ويناديهم
ربهم بهذا النداء يوم القيامة :أين المتحابون بجاللي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم

ال ظل إال ظلي»(((.
()1
()2
()3
()4

مسند اإلمام أمحد ،حديث ( .)384/36( )22064وللحديث شاهد صححه األلباين يف
التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان.)55/2( ،
زاد املعاد ،ابن القيم (.)63/3
سنن أيب داود ،كتاب البيوع ،باب يف الرهن ،حديث ( .)633/1( )3527قال األلباين يف حكم
احلديث( :صحيح لغريه) .سنن أيب داود بتعليق األلباين.)633/1( ،
صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب يف اهلل ،حديث ()2566
(.)1988/4
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خصوصا ،وطالب
وهنا دعوة إىل أحبتي طالب وخرجيي اجلامعة اإلسالمية
ً

اجلامعات عمو ًما للعناية بتحقيق هذه املبادئ والقيم السامية ،والسعي يف نرش

األخوة يف اهلل فيام بينهم ،والعمل عىل توحيد الصف ،وإصالح ذات البني ونبذ
اخلالف؛ فهو عمل عظيم جليل ،وأثره لن يقف عند حد بيئة اجلامعة اإلسالمية
التي قضوا فيها زمنا من أعامرهم؛ بل سيصل إىل بلداهنم بعد خترجهم ،ويزيد به

انتشار اخلري بني الناس يف بلداهنم.

ومن واجبات األخوة يف اهلل يف اجلامعات اإلسالمية العناية بالطالب اجلدد

وهو دور منوط بالطالب الكبار ،وطالب الدراسات العليا من خالل توجيه

زمالئهم اجلدد ،ورعايتهم وقضاء حوائجهم ،وإرشادهم للخري والعمل الصالح،
وحتفيزهم للجد واالجتهاد يف طلب العلم وحتصيله.

ومن واجبات األخوة يف اهلل يف اجلامعات اإلسالمية كذلك التعاون عىل

اخلري والرب والتقوى والعمل املشرتك يف جمال طلب العلم ونرش اخلري بني الناس،
وأذكر يف هذا اخلصوص حادثة هلا دالالهتا يف جمال التعاون بني طالب العلم فقبل

سقوط ما يعرف باالحتاد السوفيتي كان الطالب من الدول التي حتت سيطرته
نظرا للرقابة الصارمة عىل اإلسالم واملسلمني يف
ال يتمكنون من االلتحاق باجلامعة ً

تلك املنطقة ،وبعد سقوطه وتفككه واستقالل كثري من دوله بدأ الطالب من تلك
الدول االلتحاق باجلامعة اإلسالمية وأثناء دراستهم باجلامعة قام بعض الطالب

فنظرا لقلة
من دول مجهوريات آسيا الوسطى بعمل مبادرة دعوية وعلمية متميزة ً
الكتب واملصادر اإلسالمية لدهيم قرروا تأسيس مكتبة يف بالدهم وذلك بالتربع
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بمبلغ ( )10عرشة رياالت شهر ًّيا من مكافئاهتم ،ثم يشرتون ما حيتاجون إليه من
كتب يف هناية العام ،ويرسلوهنا إىل بالدهم وخالل سنوات أسسوا مكتبة كبرية

انتفعوا هبا بعد عودهتم كام انتفع هبا املجتمع املسلم هناك.

وقد بارك اهلل يف هذا العمل وأصبح لدهيم مكتبة جيدة فيها أمهات الكتب،

خريا
واجتمعوا عىل اخلري ،وكثرت املودة واأللفة بينهم ،وأجرى اهلل عىل أيدهيم ً

كثريا.
ً

إن البيئة اإلسالمية ومنها البيئات التعليمية اجلامعية إذا سادت فيها قيمة

التآخي يف اهلل أصبحت بيئة تعمها املحبة والرمحة ،ووس ًطا جامع ًّيا علم ًّيا ينضح
باالحرتام والتعاون ،والتكافل ،واإليثار ،والسعي يف قضاء احلوائج ،والتوايص

باحلق والصرب ،والرب والتقوى ،وبيئة هذا حاهلا فال تسأل عن جماالت التقدم
والرقي واالزدهار واالبتكار العلمي يف نواحيها.

ثانيا -سالمة الصــدر:
ً

سالمة الصدر خلق رفيع ونعمة عظيمة هيبها اهلل ملن شاء من عباده ،وهي

طاهرا من احلسد والغل
خلة سامية متنح صاحبها قل ًبا نق ًّيا حيب اخلري لكل مسلم،
ً

والضغينة ،قال اهلل تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ] [احلرش.]10:
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والقلب السليم هو« :الذي حيب للناس ما حيبه لنفسه ،قد سلم مجيع الناس

من غشه وظلمه ،وأسلم هلل بقلبه ولسانه ،وال يعدل به غريه»((( ،و«ال يكون القلب

ربا ،وقد رشط النبي  Hيف اإليامن
سليماً إذا كان حقو ًدا حسو ًدا معج ًبا متك ً
أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه»(((.
يبينِّ اهلل َّ F
الصدر ،ونقاء القلب من أمراضه -والتي منها
أن َسلاَ مة َّ
ِ
الغ ُّل -صفة من صفات أهل اجلنَّة ،وميزة من ميزاهتم ،ونعيم يتنعمون به يوم

القيامة ،قال [ :Fﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ] [األعراف.]43:
وقال يف موضع آخر من كتابه الكريم[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] [احلجر ،]47:ورد يف التفسري« :هذا إخبار من اهلل D

أن صاحب ِّ
أنَّه ين ِّقي قلوب ساكني اجلنَّة من ِّ
الغل ِّ
الغل واحلقد ،وذلك َّ
متعذب به،
وال عذاب يف اجلنَّة»(((.

وقد شهد النبي  Hلرجل باجلنة ثالث مرات؛ فتبع عبد اهلل بن عمرو

ابن العاص ذلك الرجل وبات عنده ثالث ليال ،ثم قال له إين سمعت رسول اهلل

 Hيقول ثالث مرار« :يطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة» فطلعت

أنت ،فأردت أن آوي إليك؛ ألنظر ما عملك فأقتدي به ،فلم أرك تعمل كثري عمل،

( )1اهلداية إىل بلوغ النهاية ،مكي بن أيب طالب (.)6122/9
( )2أحكام القرآن ،ابن العريب (.)459/3
( )3املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية (.)401/2
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فام الذي بلغ بك ما قال رسول اهلل  Hفقال الرجل( :ما هو إال ما رأيت،
غري أين ال أجد يف نفيس ألحد من املسلمني ً
غشا وال أحسد أحدً ا عىل خري أعطاه اهلل
إياه) ،فقال عبد اهلل :هذه التي بلغت بك ،وهي التي ال نطيق(((.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hالمؤمن ِغ ٌّر كريم،

كل أحد ،وي ُغ ُّره ُّ
خب لئيم»((( ،واملعنى أي :ي ُغ ُّره ُّ
كل يشء ،وال يعرف
والفاجر ٌّ
لسلاَ مة َصدْ ره ،وحسن ظنِّه،
الشرََّّ  ،وليس بذي َمكْر وال فطنة للشرَّ ِّ  ،فهو َين َْخدع َ
وينخدع النقياده ولينه ..فاملؤمن املحمود :من كان طبعه ال َغرارة ،وق َّلة ِ
َ
الف ْطنة
َ
للشرَّ ِّ  ،وترك البحث عنه ،وليس ذلك منه جهلاً  ،والفاجر من عادته اخلُبث والدَّ هاء
والتَّوغل يف معرفة الشرَّ ِّ  ،وليس ذا منه عقل(((.

قيل لرسول اهلل « :Hأي النَّاس أفضل؟» ،قالُّ « :
كل َم ْخموم

القلب ،صدوق ِّ
اللسان» ،قالوا« :صدوق ال ِّلسان نعرفه ،فام مخَ ْموم القلب؟» ،قال:

َغي وال ٌّ
قي َّ
قي ،ال إثم عليه ،وال ب ْ
«هو َّ
غل وال حسد»(((.
الت ُّ
الن ُّ

مكنوسا
أي :سليم القلب من خمَ َ ْمت البيت ،إذا كنسته ،فاملعنى :أن يكون قلبه
ً

من غبار األغيار ،و ُمنَ َّظ ًفا من أخالق األقذار(((.

()1
()2
()3
()4
()5

مسند اإلمام أمحد ،باب مسند أنس بن مالك ،حديث (.)125/20( )12697
سنن أيب داود ،باب يف حسن العرشة ،حديث ( ،)869/1( )4790حسنه األلباين يف حتقيق
الكتاب .وسنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف البخيل ،حديث ()1964
(.)477/1
ينظر فيض القدير ،املناوي (.)254/6
سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب الورع والتقوى حديث ( .)699/1( )4216صححه
األلباين يف حتقيق الكتاب.
مرقاة املفاتيح ،القاري (.)3267/8
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ومن تأمل حال السلف فيام بينهم جيد أن قلوهبم نظيفة وصدورهم سليمة

للمسلمني ،فال غل وال ضغينة ،وال حقد وال حسد ،فعن سفيان بن دينار((( قال:

«قلت أليب بشري((( ،وكان من أصحاب عيل  Iأخربين عن أعامل من كان
كثريا .قلت :ومل ذاك؟ قال :لسالمة
قبلنا؟ قال :كانوا يعملون
يسريا ويؤجرون ً
ً
صدورهم»(((.

ُدخل عىل أيب دجانة  Iوهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له :ما

لوجهك يتهلل؟ فقال« :ما من عميل يشء أوثق عندي من اثنتني .أما إحدامها:
فكنت ال أتكلم فيام ال يعنيني ،وأما األخرى فكان قلبي للمسلمني سليماً »(((.

(((
إن مررت بفالن وهو يشتُمك.
وجاء رجل إىل وهب بن من ِّبه فقال :يِّ
فغضب وهب وقال له« :ما وجد َّ
الشيطان رسولاً غريك؟ «فام َب ِرح ذلك الرجل من

الرجل َّ
الشاتم ،فس َّلم عىل وهب ،فر َّد عليه ،ومدَّ يده ،وصافحه،
عنده حتَّى جاءه َّ
وأجلسه إىل جنبه»(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سفيان بن دينار التامر أبو سعيد الكويف ،روى له البخاري والنسائي ،تويف يف حدود الستني ومائة،
ينظر :الوايف بالوفيات (.)177/15
أبو بشري األنصاري  ،Iال يوقف له عىل اسم صحيح ،وقال خليفة :مات أبو بشري بعد
عمر طويلاً  .االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن
احلرة ،وكان قد َّ
عبد الرب (ص.)783
الزهد ،ابن الرسي (.)600/2
الصمت وآداب اللسان ،ابن أيب الدنيا يف (ص.)113
وه�ب ب�ن منب�ه بن كام�ل الصنع�اين اإلمام العالم�ة أبو عب�د اهلل م�ات س�نة 113ـه أو 114ـه
سري أعالم النبالء (.)4139/3
ينظر حلية األولياء ،أبو نعيم (.)71/4
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وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vيقول يف رسالته التي أرسلها لتالميذه

من السجن معلماً ومرب ًيا هلم« :وأول ما أبدأ به من هذا األصل :ما يتعلق بـي،
فتعلمون -ريض اهلل عنكم -أين ال أحب أن يؤذى أحد من عموم املسلمني ـ فضلاً
عن أصحابنا ـ بيشء أصلاً  ،ال ظاهرا وال باطنًا ،وال عندي عتب عىل ٍ
أحد منهم،
ٌ
ً
وال لو ٌم أصلاً  ،بل هم عندي من الكرامة واإلجالل واملحبة والتعظيم أضعاف
أضعاف ما كانٌ ،
كل بحسبه ،وال خيلو الرجل من أن يكون جمتهدً ا مصي ًبا ،أو
معفو عنه
خمط ًئا ،أو مذن ًبا ،فاألول مأجور مشكور ،والثاين مع أجره عىل االجتهاد
ٌ
مغفور له ،والثالث املذنب فاهلل يغفر لنا وله ولسائر املؤمنني ،فنطوي بساط الكالم
املخالف هلذا األصل ،ال تتكلموا بأي عبارة ،كقول القائل :فالن قرص ،فالن ما
عمل ،فالن أوذي الشيخ بسببه ،فالن كان سبب هذه القضية ،فالن كان يتكلم يف

كيد فالن ،ونحو هذه الكلامت التي فيها مذمة لبعض األصحاب واإلخوان ،فإين
ال أسامح من آذاهم من هذا الباب ،وال حول وال قوة إال باهلل»(((.

عيل أو ظلمه وعدوانه
وقال « :Vال أحب أن ينترص من أحد بسبب كذبه َّ

فإين قد أحللت كل مسلم وأنا أحب اخلري لكل املسلمني ،وأريد بكل مؤمن من
اخلري ما أحبه لنفيس والذين كذبوا وظلموا فهم يف حل من جهتي»(((.

هذا بعض التأصيل ملا ينبغي أن تكون عليه قلوب طالب العلم يف اجلامعات

خصوصا،
اإلسالمية عمو ًما ،وطالب اجلامعة اإلسالمية باملدينة وخرجيوها ودعاهتا
ً
وهو أمر يظهر بجالء أمهية العناية بالبناء واإلعداد األخالقي لطالب العلم إذ هو

ركيزة مهمة يف بناء شخصياهتم الدعوية والعلمية.

( )1جمموع الفتاوى ،ابن تيمية (.)50/28
( )2العقود الدرية يف سرية ابن تيمية ،حممد بن أمحد الدمشقي (ص.)281
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ً
ثالثا -العفـــة:

العفة هي« :الكف عن احلرام ،وما ال حيل والسؤال من الناس» ،واالستعفاف

طلب العفاف((( وهذا معنى قوله تعاىل[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [النور.]٣٣:

والعفة من خصال التقوى واخلري التي توصل صاحبها إىل اجلنة ،بل إن أهل

العفاف من أوائل من يدخل اجلنة ،جاء يف احلديث أن رسول اهلل  Hقال:
علي أول ثالثة يدخلون الجنة :شهيد ،وعفيف متعفف ،وعبد أحسن عبادة
«عرض َّ

أيضا« :وأهل الجنة ثالثة :ذو سلطان مقسط موفق،
اهلل ،ونصح لمواليه»((( ،وقال ً

ٌ
وعفيف ذو عيال »..احلديث(((.
ورجل رقيق القلب لكل قربى ومسلم،

وهي من األخالق التي أمر هبا رسولنا الكريم  Hأمته ،جاء يف

حديث أيب سفيان لقيرص الشام« :ويأمرنا بالصالة ،والصدقة ،والعفاف ،والوفاء
بالعهد ،وأداء األمانة »..احلديث(((.

وكان الرسول الكريم  Hيقول يف دعائه« :اللهم إني أسألك الهدى

والتقى والعفاف والغنى»(((.
()1
()2
()3
()4
()5

لسان العرب ( ،)3015/4والصحاح (.)1406–1405/4
سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل  Hباب ما جاء يف ثواب الشهداء،
حديث ( )386/1( )1642وقال حديث حسن واللفظ له.
مسند أمحد ،باب حديث عياض بن محار حديث ( .)284/20( )18340للحديث صيغة
أخرى صححها األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان.)433/10( ،
صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب دعاء النبي  Hالناس إىل اإلسالم والنبوة،
بعضا أربا ًبا من دون اهلل حديث (.)45/4( )2941
وأال يتخذ بعضهم ً
صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش
ما مل يعمل ،حديث (.)2087/4( )2721
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والعفة ثالثة أنواع :العفة يف اللسان ،والعفة يف النظر والفرج ،والعفة عن

املسألة وأكل احلرام ،وبياهنا عىل النحو التايل:
 .1العفة يف اللسان:

من لوازم عفة اللسان البعد عن آفاته كالسخرية ،والغيبة والنميمة واهلمز

والتنابز باأللقاب والفحش يف القول والسباب واللعان ،قال اهلل تعاىل[ :ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ] [احلجرات ،]١١:كام حذر من سوء الظن والغيبة فقال[ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ]
[احلجرات.]١٢:

وبينَّ النبي  Hأن جارحة اللسان من أخطر جوارح اإلنسان التي
تودي بصاحبها إىل النار إذ قال ملعاذ « :Iكف عليك هذا» .فقلت :يا نبي

اهلل ،وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟ فقال« :ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل يكب الناس

أيضا:
في النار على وجوههم ،أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم»((( ،وقال ً
« َم ْن َ
ك َ
اآلخ ِ��ر َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا أَ ْو ِل َي ْص ُمت»(((َ ،و ِعنْدَ َما ُس ِئ َل
هلل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ِ
��ان ُي ْؤ ِم ُن ِب��ا ِ
( )1سنن الرتمذي ،كتاب اإليامن عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف حرمة الصالة ،حديث ()2616
( .)590/1صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
( )2سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،حديث (.)563/1( )2500
صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
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الم ْس ِل ُم َ
َد ِه»
َ :Oأ ُّي ا ُمل ْس ِل ِم َ
ني َأ ْف َض ُل؟ َق َالَ « :م ْن َس ِل َم ُ
ون ِم ْن ِل َسا ِن ِه َوي ِ
َفا ُملس ِلم ك ِ
َام ُل ِ
اإل ْسلاَ ِم َم ْن َس ِل َم ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن شرَ ِّ لِ َسانِ ِه ،فال غيبة وال نميمة
ْ ُ

(((

وال كذب وال سخرية وال استهزاءَ ،ق َال اهللُ [ :Bﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [اإلرساء.]٣٦:
ٍ
ُ
ِ
رسول اهلل
سعد  Iقال :قال
صحيح البخاري عن سهل بن
جاء يف
ك ْ
��ن ِر ْج�� َل�� ْي�� ِه أَ َت��� َو َّ
َ « :Hم ْن يَ�� َت�� َو َّ
��ح�� َي�� ْي�� ِه َو َم���ا بَ�� ْي َ
ك ْ��ل ِل��ي َم��ا بَ�� ْي َ
���ل َل ُه
��ن َل ْ

ِبا ْل َج َّن ِة»(((.

ِ
ِ
العذاب األلي ِم ،قال
املهالك ،وأوقعت ُه يف
والكلمة ُر َّب َما أودت بِصاحبها إىل

َّ
ْوي بها في َّ
الن ِار َ
َ
أبعد ما
العبد
« :Oإن
ليتكل ُم بالكلم ِة َما َّ
تبي َن فيهَا يه ِ

َ
َ
المشرق
بين
رسول اهلل،
قلت :يا
والمغرب» (((،وعن سف َيان بن عبد اهلل  Iقالُ :
ِ
ِ
حدثنِي بِ ٍ
َصم ِبه ،قال« :قل :ربي اهللُ ،ث َّم استقم» ،قلت :يا رسول اهلل ،ما
أمر أعت ُ
بلسان ِ
ِ
نفس ِه ُث َّم قال« :هذا»(((.
عيل ،فأخذ H
أخوف ما ختاف َّ
«التقي عن اخلطائني مشغولَّ ،
وإن أكثر الناس خطايا
قال حممد ابن سريين:
ُ
ذكرا خلطايا الناس»(((.
أكثرهم ً
()1
()2
()3
()4
()5

سنن الرتمذي ،كتاب اإليامن عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلون من لسانه
ويده ،حديث ( .)592/1( )2628صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف حفظ اللسان ،حديث ()2408
( .)542/1صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب التكلم بالكلمة هيوي هبا يف النار ،حديث ()2988
(.)2290/4
سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف حفظ اللسان ،حديث ()2410
( .)543/1صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
املجالسة وجواهر العلم ،أبو بكر أمحد الدينوري (.)166/5
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ومن لوازم عفة اللسان الكف عن احلديث يف أعراض الناس خاصة الدعاة

والعلامء ،يقول الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي �« :أما الواجب عىل

أهل العلم من العلامء الكبار و َمن دوهنم ،والطلبة فيام بينهم :فعىل كل منهم أن
حيب لآلخر ما حيب لنفسه ،وهذا واجب عمومي عىل مجيع املسلمني لكن أهل
أعظم مما عىل غريهم؛ ملا مت َّيزوا به ،وملا خصهم اهلل هبم،
احلق
العلم عليهم من هذا ِّ
ُ

وإذا عثر أحدهم وغلط يف مسألة علمية تعينَّ سرت ما صدر منه ،ونصيحته بالتي
هي أحسن.
ومن أعظم احملرمات ،وأشنع املفاسد :إشاعة عثراهتم ،والقدح فيهم يف

غلطاهتم ،وأقبح من هذا وأقبح :إهدار حماسنهم عند وجود يشء من ذلك.

كثريا -أن الغلطات التي صدرت منهم هلم فيها
وربام يكون -وهو الواقع ً

تأويل سائغ ،وهلم اجتهادهم فيه ،معذورون ،والواقع فيهم غري معذور .وهبذا

وأشباهه يظهر لك الفرق بني أهل العلم الناصحني ،واملنتسبني للعلم من أهل
البغي واحلسد واملعتدين.

فإن أهل العلم احلقيقي قصدهم :التعاون عىل الرب والتقوى ،والسعي يف إعانة

بعضا يف كل ما عاد إىل هذا األمر ،وسرت عورات املسلمني ،وعدم إشاعة
بعضهم ً
غلطاهتم ،واحلرص عىل تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة ،والذب عن
أعراض أهل العلم والدين ،وال ريب أن هذا من أفضل القربات.

ث�م ل�و ُفرض أن ما أخطؤوا فيه أو عثروا؛ ليس هلم فيه تأويل وال عذر مل يكن

من احلق واالنصاف أن تهُ در املحاسن ،ومتحى احلقوق الواجبة هبذا اليشء اليسري،

123
كما ه�و دأب أهل البغ�ي والعدوان ،ف�إن رضره كبري ،وفس�اده مس�تطري .أي عامل

مل خيطئ ؟! وأي حكيم مل يعثر ؟!

ومتى أخلوا بذلك ،وحل حمله البغي واحلسد ،والتباغض والتدابر تبعهم

الناس ،وصاروا أحزا ًبا وش َي ًعا ،وصارت األمور يف أطوار التغالب وطلب
االنتصار ،ولو بالباطل ،ومل يقفوا عىل حد حمدود ،فتفاقم الرش ،وعظم اخلطر.
وإذا تأملت الواقع؛ رأيت أكثر األمور عىل هذا الوجه املحزن ! ولكنه مع

ذلك؛ يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتني عىل احلق ،قائمني باحلقوق الواجبة

واملستحبة ،صابرين عىل ما ناهلم يف هذا السبيل من قدح القادح ،واعرتاض
املعرتض ،وعدوان املعتدين»(((.

ويقول الشيخ د .بكر أبو زيد(((  Vيف هذا الشأن« :التزم اإلنصاف األديب

بأن ال جتحد ما لإلنسان من فضل ،وإذا أذنب فال تفرح بذنبه ...واحذر «الفتانني»
وسيامهم :جعل الدعاة حتت مطارق النقد،
دعاة «الفتنة» الذين يتصيدون العثرات
ُ
وقوارع التصنيف ،موظفني لذلك :احلرص عىل تصيد اخلطأ ،ومحل املحتمالت عىل
املؤاخذات ،والفرح بالزالت والعثرات ،ليمسكوا هبا باحلسد والثلب...وهذا من

( )1ينظر الرياض النارضة ،عبدالرمحن ابن سعدي(ص.)٩2-٨٩
( )2هو الشيخ د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1365ـه 1429-ـه) ،ويل القضاء يف املدينة املنورة ،وعينّ
إما ًما وخطي ًبا يف املسجد النبوي الرشيف ،ثم عمل وكيلاً عا ًّما َلوزارة العدل ،ثم انتقل رئيسا
للمجمع الفقه اإلسالمي .وباإلضافة إىل ذلك كان عضوا يف هيئة كبار العلامء واللجنة الدائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء وجملس القضاء األعىل ،وقد ترك الشيخ قرابة تسعني كتا ًبا ورسالة من
أمهها :تصنيف الناس بني الظن واليقني ،التعامل وأثره عىل الفكر والكتاب ،براءة أهل السنة من
الوقيعة يف علامء األمة ،معجم املناهي اللفظية .ينظر الشيخ بكر عبد اهلل أبو زيد وآراؤه الرتبوية
واالجتامعية ،حممد بن فريج العمريي( ،ص.)89–31
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أيضا:
أعظم التجني عىل أعراض املسلمني عامة ،وعىل الدعاة منهم خاصة .وسيامهم ً
توظيف النصوص يف غري جماهلا ،وإخراجها يف غري براقعها ،لتكثري اجلمع ،والبحث
عن األنصار ،وتغرير الناس بذلك..واعلم أن تصنيف العامل الداعية – وهو من أهل

السنة – ورم َي ُه بالنقائص :ناقض من نواقض الدعوة ،وإسهام يف تقويض الدعوة،
ِ
ونكث الثقة ،ورصف الناس عن اخلري وبقدر هذا الصد ،ينفتح السبيل للزائغني»(((.
وللشيخ عبد املحسن العباد((( توجيه مسدد ومهم يف هذا الشأن إذ يقول

نفسه بتجريح العلامء وطلبة العلم والتحذير
حفظه اهلل« :أن يتقي اهللَ َمن أشغل َ
منهم ،فيشتغل بالبحث عن عيوبه للتخ ُّلص منها بدلاً من االشتغال بعيوب
فيوزعها عىل َمن
اآلخرين ،وحيافظ عىل اإلبقاء عىل حسناته فال يضيق هبا ذر ًعاِّ ،

أحوج من غريه إىل تلك احلسنات يف يوم ال ينفع
ابتيل بتجرحيهم والنَّيل منهم ،وهو
ُ
فيه مال وال بنون إالَّ َمن أتى اهللَ بقلب سليم»(((.

وقد ورد سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية

واإلفتاء باململكة العربية السعودية مفاده أن طلبة من خرجيي اجلامعة اإلسالمية

كانوا يتعاونون عىل نرش العلم والدعوة منذ عرشين عا ًما ثم دب بينهم داء األمم

قبلهم من الفرقة واخلالف؛ حتى صاروا أشتاتًا كل يدعي احلق معه وطلب التوجيه
( )1ينظر تصنيف الناس بني الظن واليقني ،د .بكر أبوزيد (ص.)79-77
( )2هو الشيخ عبد املحسن بن محد العباد البدر ولد عام 1353ـه خترج من كلية الرشيعة بالرياض
عمل يف التدريس باجلامعة اإلسالمية ثم توىل إدارهتا بعد الشيخ عبد العزيز بن باز بدأ يف
التدريس يف املسجد النبوي منذ عام 1406ـه ينظر كتب ورسائل عبد املحسن بن محد العباد
(.)9 -6/1
( )3رف ًقا أهل السنة بأهل السنة ،الشيخ عبد املحسن العباد (ص.)48

125
هلم ،فأجابت اللجنة بجواب ملخصه :أن الواجب عىل املسلمني الرتاحم فيام بينهم
والتآخي ،وترك التفرق واالختالف امتثالاً لقول اهلل تعاىل[ :ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ] [آل عمران ،]١٠٣:وقد ساءنا ما نسمع مما حيصل بني طلبة العلم ومحلة
وحتذيرا
حيا
الدعوة من وحشة واختالف ،مما ترتب عليه اشتغال بعضهم ببعض جتر ً
ً

وهجرا ،وربام جلأ بعضهم إىل الدخول يف النيات واهتام أخيه بام سكت عنه أو رصح
ً
بخالفه والواجب التواد والرتاحم فيام بينهم ،ووقوفهم ص ًّفا واحدً ا يف نرش العلم
والدعوة للحق باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأن يكونوا فيام بينهم متآلفني مرتامحني..
وعىل طالب العلم أن يلتمس ألخيه العذر فيام صدر منه فإن موقف أهل السنة من
العامل إذا أخطأ أنه يعذر فال يبدع وال هيجر وال يعنت بالبحث يف النيات ولكن

حيسن الظن به وينصح برفق ولني(((.

جاء يف وف ّيات األعيانّ :
أن هشام بن عبدامللك أرسل إىل األعمش أن :اكتب

يل مناقب عثامن بن عفان ومساوئ عيل!! فكتب إليه األعمش« :أ ّما بعد :فلو

لعيل مساوئ أهل األرض
كان لعثامن مناقب أهل األرض ما نفعتك ،ولو كان ٍّ
ما رضتك ،فعليك بخويصة نفسك فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فالن

وسقطاته وزالته فإنك ال حتاسب عليها! وحسنات الناس ألنفسهم ال لك فاشغل
نفسك بإصالح عيوبك والتوبة من سيئاتك وزيادة حسناتك فهي الباقية يف كتابك
فعالمة خرسان العبد انشغاله بعيوب الناس»(((.

( )1ينظر فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء باألمانة العامة هليئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية رقم
( )27037وتاريخ 1438/2/21ـه.
( )2وف ّيات األعيان ،البن خ ِّلكان ()403/2
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وخالصة القول :أن طالب العلم الفطن من يكف لسانه عن أعراض الناس

ويستعمله يف مرضاة اهلل وذكره.

 .2العفة يف النظر والفرج:

ُ
حفظ النظر والفرج عن
مما ينبغي لطالب العلم والدعاة إىل اهلل العناية به

حمارم اهلل؛ إذ حث النبي  Hعىل العفة والبعد عام ال حيل من عالقة املسلم
وع ُفوا َت ِع ُّف
بالنساء األجنبيات فقال « :Oب ُّ
َروا آباءكم َت َب ُّركم أبنا ُؤكم ِ

نساؤكم»((( ،وب َّين أن العفاف طريق موصل إىل مرضاة اهلل تعاىل ،ففي حديث
السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله من بينهم رجل عفيف؛ قال

« :Hورجل دع��ت��ه ام���رأة ذات منصب وج��م��ال ،ف��ق��ال إن��ي أخ���اف اهلل رب

العالمين»(((.

كام بينَّ أن اهلل يعني من أراد العفاف فقال « :Hثالثة حق على اهلل

عونهم :المجاهد في سبيل اهلل ،والمكاتب يريد األداء ،والناكح يريد العفاف»(((.

ولذا عىل الدعاة إىل اهلل وطالب العلم احلذر من النظرة املحرمة خاصة مع

سهولة الوصول إليها يف أيامنا املعارصة عرب التقنية احلديثة ووسائلها املتعددة ،وهي
مزلق كبري وخطري ينبغي لطالب العلم والدعاة إىل اهلل االحرتاز منه ،واالبتعاد

عنه.

( )1ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )318/3وقال :رواه الطرباين بإسناد حسن.
( )2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمني ،حديث (.)111/2( )1423
( )3سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل  Hباب ما جاء يف املجاهد والناكح
واملكاتب ،حديث ( )388/1( )1655وقال حديث حسن.
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 .3العفة عن املسألة وأكل احلرام:

ومم�ا ينبغي للدعاة إىل اهلل وطالب العلم أن يعتنوا به العفة يف املطعم ،وحتري

احللال يف طل�ب ال�رزق ق�ال الرس�ول الكري�م « :Hأربع إذا ك���ن فيك

حديث ،وحس���ن خليق ٍة وعفة في
فال عليك ما فاتك من الدنيا :حفظ أمان ٍة وصدق
ٍ

طعم��� ٍة»((( ،وع�ن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  Lأن رس�ول اهلل H

قال« :قد أفلح من أسلم ،ورزق كفا ًفا وقنعه اهلل بما أتاه»(((.

كام أرشد النبي  Hإىل الرتفع عن سؤال الناس ،وطلب الدنيا

منهم ،فقد أرسلت أ ٌم ولدها إىل رسول اهلل  Hتسأله ماال فوجهه النبي

 Hإىل االستعفاف ،فعن أيب سعيد اخلدري  Iقال« :رسحتني أمي
إىل رسول اهلل  Hفأتيته وقعدت فاستقبلني وقال« :من استغنى أغناه اهلل

 Dومن استعف أعفه اهلل  Dومن استكفى كفاه اهلل  Dومن سأل وله قيمة

أوقية فقد ألحف» ،فقلت :ناقتي الياقوتة خري من أوقية فرجعت ومل أسأله»(((.
وجه الرسول املصطفى  Oإىل أمهية االستعفاف ،وعدم
وقد َّ
ناسا من
التطلع إىل املال وسؤال الناس فعن أيب سعيد اخلدري  Iأنه قال« :إن ً

األنصار سألوا رسول اهلل  Hفأعطاهم ،ثم سألوه فأعطاهم ،حتى إذا نفد

ما عنده ،قال« :ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ،ومن يستعفف يعفه اهلل،

( )1مسند أمحد ،حديث ( .)233/11( )6652واللفظ له وقال الشيخ أمحد شاكر (:)139/10
إسناده صحيح.
( )2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة باب ما جاء يف الكفاف والقناعة ،حديث (.)730/2( )1054
( )3سنن النسائي ،كتاب الزكاة ،باب من امللحف حديث ( )98/5( )2595وقال األلباين يف حتقيقه
للكتاب :حديث حسن صحيح.
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ومن يستغن يغنه اهلل .ومن يصبر يصبره اهلل .وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع

من الصبر»(((.
بل حتى عند شظف العيش ،وقلة األرزاق واجلوع وجه النبي H

إىل التعفف ،وعدم سؤال الناس ،فعن أيب ذر  Iقال ركب رسول اهلل

جوع
الناس
محارا وأردفني خلفه وقال :يا أبا ذر ،أرأيت إن أصاب
ٌ
َ
ً H
شديد ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك ،كيف تصنع؟ قال :اهلل ورسوله

أعلم .قال« :تعفف»((( .وكان النبي  Hيوجه األمة إىل عدم سؤال الناس
من الدنيا ،ويزرع فيهم عفة النفس وعزهتا ،وعدم استجداء الناس وسؤاهلم ،فقال

وهو يذكر التعفف عن املسألة« :اليد العليا خير من اليد السفلى ،واليد العليا

صبريا ثم حيمله
المنفقة ،والسفلى السائلة»((( وقال ً
أيضا« :واهلل ألن يأيت أحدكم ً
فيستعف منه خري له من أن يأيت رجلاً يسأله»(((.
يبيعه
ُّ

ولذا حري بالدعاة إىل اهلل وطلبة العلم احلرص عىل املكسب احلالل وجتنب

املوارد املشبوهة ،والرتفع عن سؤال الناس والطلب منهم.
()1
()2
()3
()4

صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل التعفف والصرب ،حديث (.)729/2( )1053
مسند أمحد ،حديث ( .)252/35( )21325صححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح
ابن حبان.)372/9( ،
صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ،حديث (.)112/2( )1429
مسند أمحد ،حديث (( )10658ج/16ص .)385قال شعيب األرناؤوط( :قوله «واهلل ألن
«صبريا» حتريف صوابه
صريا »..سلف من طرق أخرى صحيحة .ونبه عىل أن
ً
يأيت أحدكم ً
ِ
«ص رْيا» قال السندي :ضبط بكرس صاد وسكون ياء .ويف املجمع :هي أغصان الشجر) .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرناؤوط عليها.)513/2( ،
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رابعا -قضاء الوقت مبا يفيد:
ً

من املهارات السلوكية املهمة لطالب العلم العناية الفائقة بالوقت وعدم

تضييعه سدى وبيان ذلك يف العنارص التالية:
 .1أهمية الوقت يف االسالم:

للوقت يف اإلسالم أمهية كبرية ،يتجىل ذلك يف النصوص العديدة التي حوهتا

آيات الكتاب املحكم وأحاديث الرسول األعظم  Hاحلاث ُة عىل اغتنا ِم
عديدة من ِك ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تابه العظِي ِم؛
الز َم ِن يِف ُس َو ٍر
بالباقيات
العمر
الصاحلات ،فقد أقسم اهللُ بِ َّ
بالفجر يِف ِ
قوله[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] [الفجر ،]٢ ،١:وأقسم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ِ
ار
فأقسم
الض َحى يِف َق ْولِ ِه:
يِف َق ْولِ ِه[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] [الليل ،]٢ ،١:وأقسم بِ ُّ
ِ
[ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [الضحى ،]٢ ،١وأقسم بِ
العرص يِف َق ْولِ ِه[ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ] [العرص ،]٣-١:و َقسمه سبحانه بِ َأ ِ
َان َلفتا لِال ِ
الز َمن تِلكُم ك َ
َنظار
جزاء َّ
َ
َ َ ُُ

يل ما اشتَملت ِ
ٍ
نحوها لعظِي ِم دِلاَ َلتِ َها ،ولجِ َ ِل ِ
وآثار.
عليه من منافِ َع
َ
ِ
أحاديث املصطفى  Oإىل ِ
ِ
ُ
والوقت ،ودعت
الزمن
أمهية
ك َام َأشارت
واإلفادة منهام ،فعن م ِ
ِ
ِ
عاذ بن ٍ
جبل َ Iأ َّن النَّبِ َّي
العناية هبام
املسلم واملسلم َة إىل
ُ
َ
 Hقال« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ،وعن

علمه فيم فعل ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله»(((.

( )1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  ،Hباب يف القيامة،
حديث ( .)544/1( )2417صححه األلباين يف حتقيق الكتاب.
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ِ
ول قدما ِ
ِ
ِ
لن ُتز َ
واحلساب،
واجلزاء
الفصل
العبد يف ذلك املوقف العظي ِم ،يوم
ِ ِ
ِ
وعم َ
فعل بزمانه وقت شبابه
يم رصف ُه بعا َّم ٍة؟
َحتَّى يحُ
َ
َّ
اسب عن ُمدَّ ة أجله ،ف َ
ِ
ُ
ُ
العمر،
طريف
وإنتاجا من
أكثر عطا ًء
فاإلنسان يف مرحلة الشباب
بخاصة؟
ً
َّ
ْ
يكون َ
يخ ِ
ِ
ُ
الش ُ
وضعف َّ
وخة ،يقول اإلمام ابن الق ِّي ِم �:
الطفولة
حيث ضعف
ُ
ِ
ِ
ِ
بذاته ُم ِ
«الوقت ُمنْ َق ٍ
بنفسه ،فمن َ
تص َّـر َمت أوقات ُه ،و َع ُظ َم
نرص ٌم
ض
ُ
غفل عن نفسه َ
ِ
أضاع،
مقدار َما
الفوت
علم عند تحَ َ ُّق ِق
َف َوا ُت ُه واشتدَّ ت حرسات ُه،
َ
َ
َ
فكيف حال ُه إِذا َ
الرج َعى َ
وبني االسرتجاعِ»(((.
فحيل بين ُه َ
َ
وطلب ُّ

ِ
ينهض يف ِ
ُ
غده ال بد أن َ
ُ
َّ
العمل
يكون
ليومه كأحس َن ما
يعمل
إن من يريدُ أن َ
ِ
ِ
ٌ
جنود إبليس ،يخُ َ َّي ُل للبعض َّ
وكسل ،وهو من أكرب
عجز
نقا ًء وانتقا ًء
أن
فالتسو ُ
يف ٌ

واغ ِل ،وتص ُفو له من امل َكدِّ ِ
الش ِ
ِ
ِ
املستقبل من َّ
والعوائق ،وأ َّن ُه
رات
األيام ستفر ُغ له يف
ُ
ِ
ِ
ُ
العكس من هذاُ ،ك َّلام
الواقع املشاهدَ عىل
الشباب ،ولك َّن
سيكون فيها أفر ُغ من ُه أيا َم
َ
مسؤولِ َّياتُك ،وزادت عالقات َ
ُك ،وضاقت أوقاتك ،ونقصت
كبرُ ت سن َُّك َكبرُ ت ُ
ِ
والصح ُة فيه ُّ
أقل ،والن ُ
َّشاط
أضعف،
واجلسم فيه
أضيق،
الكرب
فالوقت يف
طاقتُك،
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
والش ُ
والواجبات َّ
أكثر وأشدُّ .
أدنى،
ُ
واغل ُ

وعىل طالب العلم أال يغفل عن ثالث ساعات :ساعة قبل صالة الفجر،

وساعة بعدها ،وساعة بعد صالة العرص يوم اجلمعة فهي ساعات ثمينة وقضاؤها

يف مناجاة اهلل وذكره من أعظم وسائل التثبيت عىل احلق ،والتوفيق ألبواب اخلري
واحلكمة والبصرية والتسديد.

( )1مدارج السالكني ،ابن القيم (ص.)785
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 .2اإلفادة من البيئة العلمية الفريدة يف مدينة املصطفى :H
من الفرص املهمة لطالب العلم يف اجلامعة اإلسالمية البيئة العلمية الفريدة

يف املدينة املنورة إذ عليه اغتنام فرصة وجوده يف مدينة النبي  Hمن أجل

الرتقي يف جماالت اخلري ،فالبيئة العلمية يف املدينة بيئة فريدة من نوعها عامرة باخلري
مليئة بالدروس واحللقات العلمية والدورات التدريبية وما عىل الطالب النبيه

سوى التوجه نحو مسجد رسول اهلل  Hلالستفادة من النشاط العلمي

فيه ،فطلب العلم يف املسجد النبوي له مزية ال توجد يف غريه من األماكن ،يقول
النبي « :Hمن جاء مسجدي هذا لم يأته إال لخير يتعلمه أو يعلمه فهو

بمنزلة المجاهد في سبيل اهلل»(((.

ويزخر املسجد النبوي الرشيف باحللقات العلمية يف العقيدة ،والفقه،

والتفسري ،والسرية ،واألخالق ،واللغة وغريها ،وكذلك حلقات حفظ القرآن

الكريم وجتويده ،وحلقات حفظ املتون العلمية التي تعنى بتمكني طالب العلم من

عدد من املتون العلمية يف العقيدة ،والفقه ،واحلديث ،واللغة ،وغريها ،وهي متون

تبني طالب العلم علم ًّيا .وقد بدأت برامج حفظ املتون العلمية يف املسجد النبوي
ِ
مخسة مستويات،
الرشيف عام 1430ـه ،و تضمنت ثامني َة عرش متنًا ،مقسم ًة إىل
ومستوى متهيدي هي عىل النحو التايل:

املستوى التمهيدي :األذكار واآلداب.

( )1رواه ابن ماجه ،باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم ،حديث ( .)57/1( )227صححه
األلباين يف حتقيق الكتاب.
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املستوى األول :نواقض اإلسالم ،القواعد األربع ،األصول الثالثة ،األربعون

النووية.

املستوى الثاني :حتفة األطفال ،رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتا ،كتاب التوحيد

املستوى الثالث :منظومة البيقوين ،قصيدة أيب اسحاق اإللبريي ،املقدمة

اآلجرومية ،العقيدة الواسطية.

املستوى الرابع :الورقات ،عنوان احلكم ،الرحبية ،العقيدة الطحاوية.
املستوى اخلامس :بلوغ املرام ،زاد املستقنع ،ألفية ابن مالك(((.

ومن ضمن حلقات املتون العلمية :حلقات عباد الرمحن وهي مكونة من أربع

حلقات :ثالثة حلفظ املتون وواحدة حلفظ كتاب اهلل ،ومما متيزت به هذه احللقات
عنايتها باملراجعة اليومية املكثفة فمن حفظ األحاديث كبلوغ املرام والعمدة يسمع

ليليا ( )200حديث ،ومن حفظ األلفيات يسمع ليل ًّيا ( )400بيتًا ويف كل فصل
اختباران جلميع املحفوظات القديمة واحلديثة ،ومن ختم كتا ًبا ال يبدأ آخر حتى خيتم
عرشين ختمة وخيترب فيها ،أما حلقة القرآن فاملراجعة اليومية للطالب ثالثة أجزاء.

وخالصة القول :أن البيئة العلمية يف املدينة بيئة خصبة وثرية وهي تدعم

اجلهد العلمي يف اجلامعة اإلسالمية وحري بطالب العلم احلرص عليها والغرف

من معينها.

 .3معادلة النجاح:

معادلة النجاح يف احلياة تقوم عىل ركيزتني:
( )1دليل قسم املتون العلمية باملسجد النبوي الرشيف( ،ص.)53-48
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األوىل :التوزان:

ويقصد بالتوازن أن يعطي لكل يشء حقه من الوقت ،فالعبادة هلا حقها،

والنفس هلا حقها ،واألهل هلم حقوقهم ،وطلب العلم له حقه ،والسعي يف طلب
الرزق له حقه ،فاملوازنة بني تلك املجاالت وعدم تغليب جانب عىل آخر هو أحد

حقا ،ولنفسك عليك ًّ
ركائز النجاح؛ جاء يف احلديث« :إن لربك عليك ًّ
حقا ،وألهلك

عليك حقا ،فأعط كل ذي حق حقه»(((.
الثانية :الدميومة:

ويقصد هبا االستمرارية يف العمل وإن كان قليلاً  ،فاالستمرار عىل القليل

يوصل إىل الكثري وهو الركيزة الثانية للنجاح؛ وقد ُسئل النبي  :Hأي

أحب إىل اهلل؟ قال« :أدومها وإن َّ
قل»((( ،فالذي يستمر يف قراءة القرآن
األعامل
ُّ

بشكل يومي سيتمكن من ختم القرآن شهريا ،والذي يقرأ ( )20صفحة يوميا فقط

جيد أنه قرأ ( )7300صفحة يف العام وهو ما يعادل ( )29جملدً ا من الكتب ،والذي
يذكر اهلل ملدة نصف ساعة يوميا جيد أن له صفا ًء نفس ًّيا عظيماً  ،ومن يستمر يف رياضة

أثرا صح ًّيا هائلاً يف جسمه ونفسيته.
امليش ملدة نصف ساعة يوم ًّيا جيد له ً

والتحدي احلقيقي هو املداومة عىل اليشء القليل ،فالذي ينجح يف القليل

سيتجاوزه إىل ما هو أكرب منه ،فمن تعود أن يقرأ عرشين صفحة يوم ًّيا سيجد بعد

سنة أنه يستطيع أن يقرأ مخسني صفحة يوم ًّيا ،ومن تعود أن يقرأ جز ًء من القرآن
( )1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب صنع الطعام والتكلف للضيف ،حديث (،)6139
(.)32/8
( )2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصد واملداومة عىل العمل حديث (.)98/8( )6465
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يوم ًّيا سيجد بعد سنة أن من السهولة أن يقرأ بجزئني من القرآن يوم ًّيا ،وهكذا يف

غريها من العادات والربامج فالرس هو االستمرار عىل القليل وأطر النفس عليها
واملصابرة يف ذلك الطريق.

 .4الرتكيز يف حتقيق اهلدف:

وإن مما ينبغي أن تتوجه إليه مهة طالب العلم؛ العمل عىل حتقيق اهلدف الذي

من أجله ترك بالده وأهله أال وهو طلب العلم ،فينبغي أن تنرصف اهلمة نحوه،
وأن يركز يف حتصيله واالستفادة من الفرص املتاحة له أثناء حتصيله ،وليحذر من

إضاعته فيام ال يفيد أو قضائه فيام فيه خسارته ،وليتنبه وليحذر أشد احلذر من

رساق الوقت ،ومضيعي العمر ،ويأيت يف مقدمتهم التقنية احلديثة ومواقع التواصل
االجتامعي يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) التي تغري مرتادهيا وتسحرهم

باالهنامك يف مواقعها ،ومتابعة ما يثري الغرائز والشهوات مما ال حيل النظر إليه ،أو
مما يشيع الفتن والشبهات ،وال خيفى األثر اليسء لذلك عىل طالب العلم يف دينهم

ودنياهم وآخرهتم.

ولينتبه طالب العلم إىل هذه الوصية البليغة العظيمة من النبي  Hإذ

ٍ
خمسا قبل خمس :حيا َتك قبل موتك ،وصح َتك قبل
يقول
لرجل وهو يعظه« :اغت ِن ْم ً

َ
وفراغك قبل ُشغلك ،وشبابَك قبل َه َر ِمك ،وغناك قبل فقرك»((( ،لقد خلَّص
سقمك،
النبي  Hيف هذه الكلامت الوجيزة البليغة أهم الفرص التي ينبغي لطالب
( )1الرساج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري حديث (.)1096/2( ،)6898
للحافظ السيوطي ،ترتيب وتعليق عصام موسى هادي .صححه األلباين يف صحيح اجلامع
الصغري وزياداته.)244-243/1( ،
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العلم استثامرها ،الشباب ،والصحة ،والغنى ،والفراغ ،واحلياة ،فن َّبه إىل أمهيتها،
ِ
املبادرة إىل استثامرها بام يعود عىل املسلم باخلري يف دينه ودنياه وآخرته.
ودعا إىل
فالوقت من أندر املوارد يف هذه احلياة ،فإذا انقىض ال يعوض ،فوقت اإلنسان

هو حياته ،وهو عمره ،وكل شمس تغرب هو يوم ينقص من عمر اإلنسان،
ورصيده احلقيقي هو ما بقي من أيام حياته .والعاقل َمن يحَ ِرص عىل ا ُملسارعة إىل
استِغالل وقتِه فيام ينفع و ُيفيد؛ وهو ما ينبغي أن تتوجه إليه مهم أحبتنا طالب العلم
يف كل مكان.
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ُ
المبحث الرابع

اإلعداد الدعــوي
الدعوة إىل اهلل عمل عظيم ،ومهمة جليلة ،هي مهمة األنبياء واملرسلني،

وإليها دعا رب العاملني بقوله[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ] [النحل.]١٢٥:

ويف بيان فضلها وعلو درجتها قال النبي « :Hمن دعا إلى ُهدى كان

ل ُه من األجر ُ ُ
ينقص َ
ذلك من أجورهم شي ًئا ،ومن دعا إلى
ور من اتبع ُه ،ال
ُ
ِ
مثل أ ُج ِ
ُ
ينقص َ
ذلك من آثامهم شي ًئا»(((.
آثام من اتبع ُه ،ال
ُ
اإلثم مثل ِ
ضالل ٍة فعلي ِه من ِ

واإلعداد والتدريب يف جمال الدعوة إىل اهلل حاجة ملحة يف هتيئة طالب العلم

الرشعي للدعوة إىل اهلل ،والرقي بمهاراهتم الدعوية ،وإكساهبم املهارات الالزمة يف
هذا املجال ،إذ يزرع التدريب الدعوي يف نفس طالب العلم الثقة باهلل ثم يف قدراته

يعوده عىل اإللقاء واخلطابة ومواجهة
ومواهبه ،فيقوم بتقويتها وتطويرها ،كام أنه ّ
الناس وهي مهارة ال غنى للداعية إىل اهلل عنها(((.

والدعوة إىل اهلل علم وتطبيق فكام أن الطبيب ال يكون طبي ًبا ما مل يطبق ما

درسه قبل خترجه فكذلك احلال بالنسبة للدعوة فال يكون الداعية ذا تأثري ومقدرة

ما مل يطبق عمل ًّيا ما درسه قبل خترجه.

( )1صحيح مسلم ،كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة ،حديث (.)2060/4( )2674
( )2ينظر التدريب الدعوي ،سلطان بن عمر احلصني (ص.)28–27
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ويعترب التدريب العميل يف جمال الدعوة إىل اهلل من املجاالت الضعيفة يف كثري

من اجلامعات اإلسالمية.

ويكاد إعداد الكوادر الدعوية يف اجلامعة اإلسالمية يقترص عىل وجود مقرر

التدريب الدعوي يف املرحلة اجلامعية يف كلية الدعوة وأصول الدين ،ومرحلتي الدبلوم

واملاجستري يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،ونشاط مجعية اخلطابة واإللقاء.

وهو أمر ال يكفي إلكساب طالب العلم املهارات الالزمة يف جمال الدعوة إىل

اهلل؛ ولذا حري بجامعتنا املباركة أن تش�جع التدريب الدعوي ،وتوس�يع نطاقه من
خالل مذكرات التفاهم والتعاون مع اجلهات الدعوية يف اململكة العربية السعودية

كوزارة الش�ؤون اإلسلامية والدع�وة واإلرش�اد ،وهيئة األمر باملع�روف والنهي

ع�ن املنكر ،واملؤسس�ات اخلريي�ة ،واملكات�ب التعاونية للدعوة واإلرش�اد وتوعية
اجلاليات ،وغريها من اجلهات الدعوية ،فهو ميدان فسيح ضخم احلاجة إليه كبرية
وماسة ،يكسب طالب اجلامعة اإلسالمية خربات جديدة ومهارات عملية يف جمال

الدعوة إىل اهلل.

وإىل أن تتحقق هذه املبادرات فعىل طالب العلم يف اجلامعة اإلسالمية العناية

بتطوير مهاراته الدعوية يف جمال الدعوة إىل اهلل ويمكنه االستفادة من األفكار
والربامج التالية:

اً
أول -الدعوة إلى ا& قبل التخرج من اجلامعة:

مما يسهم يف تنمية املهارات الدعوية لدى طالب العلم ممارسة العمل الدعوي

أثناء دراستهم وقبل خترجهم ونزوهلم إىل امليدان الدعوي يف بلداهنم ،وهذا األمر
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مهم للغاية إذ بإمكان طالب العلم أن يسأل عام أشكل عليه يف مسائل الدعوة

أساتذته ومشاخيه وبذلك حيصل التقويم املستمر.

وفيما يلي بعض األفكار والربامج اليت تسهم يف زيادة املهارات الدعوية
للطالب:
 .1القيام باألعمال الدعوية الصيفية:

عىل طالب العلم العناية التامة بالدعوة إىل اهلل يف بلداهنم يف اإلجازة الصيفية،

فلو قام كل طالب من طالب اجلامعة ببعض الربامج الدعوية كالكلامت الوعظية

واملحارضات وخطب اجلمعة يف بلده يف اإلجازة الصيفية لكان لذلك اجلهد أثر

كبري عىل تلك املجتمعات وعىل طالب العلم أنفسهم.

ويمكن أن جيتمع بعض الطالب من الدولة الواحدة ،ويضعوا هلم برناجمًا

دعو ًيا يطبق يف عدد من القرى واملدن يف بلدهم يشتمل موضوعات حتتاج إليها
جمتمعاهتم وال شك أن لتلك الربامج فوائد عظيمة عىل طالب العلم ،وعىل نرش
اخلري ،والدعوة إىل اهلل يف بالدهم.

ويمكن تطوير هذا العمل من خالل املراجعة املستمرة له يف حلقات نقاش

علمية تستعرض التجارب ،والدروس والفوائد ،واملواقف الدعوية ،وكيفية

التعامل معها ،وتقف عىل الفرص واملعوقات وتقرتح احللول.
 .2الدعوة إىل اهلل يف احلج والعمرة:

احلج والعمرة فرصة عظيمة يف جمال الدعوة إىل اهلل فاحلجاج واملعتمرون

حيتاجون إىل من يرشدهم إىل كيفية أداء النسك بلغاهتم ،وطالب املنح باجلامعة
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اإلسالمية باملدينة خري من يقوم هبذه املهمة وعليهم القيام بالدعوة إىل اهلل يف تلك
املواسم املباركة ،فوجودهم مع حجاج بلداهنم يف موسم احلج والعمرة له فوائد

عظيمة لضيوف الرمحن ،وكذلك لطالب اجلامعة من خالل تدرهبم عىل طريقة
الدعوة إىل اهلل ،ومن خالل نرش اخلري واحلق بني الناس يف موسم احلج والعمرة.

ومما يذكر يف هذا املقام جتربة دعوية ألحد طالب اجلامعة وخرجييها أثناء

دراسته يف اجلامعة يف موسم احلج والعمرة كان هلا أثر إجيايب كبري يف منطقته يف

الصومال ،إذ حدثني قائلاً « :كانت هناك منطقة يف وسط الصومال معروفة بقوة
التيار الصويف وعدائهم السافر ملنهج السلف ،حتى إنه قتل عدد من أبناء املنطقة

حاولوا نرش العقيدة الصحيحة فيها ،ويف السنوات األخرية وقف رؤساء القبائل مع

بعض الدعاة فانترشت العقيدة الصحيحة بشكل بسيط ،و ُفتحت بعض احللقات
و ُبنيت عدة مساجد ،وبدأ التعايش مع بقاء قوة الصوفية وسيطرهتم االجتامعية

والسياسية يف بعض األحيان.

وأنا من تلك املنطقة لكني درست يف جنوب الصومال ثم كينيا والتحقت

باجلامعة اإلسالمية من كينيا.

وأثناء دراستي يف مرحلة الدكتوراه يف قسم الفقه ،بدأت أتعرف عىل بعض

رموز علامء الصوفية القادمني إىل احلج ،وسهل يل ذلك أين كنت أتعاون مع بعثة

احلج الصومالية وكنت مرشف قسم اإلسكان يف املدينة املنورة ،فرحبت واعتنيت

هبم ،وقدر اهلل أن يكون أول من أتعرف عليه زعيمهم فقدمت له مع فريق العمل
خدمة غريت بعض التصورات اخلاطئة لديه جتاهنا.
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فلام كانت اإلجازة الصيفية عام 1434ـه2013/م سافرت إىل تلك املنطقة

وأهديت إىل ذلك الشيخ بعض اهلدايا املتواضعة ،وزرته واستضفته يف الفندق،

وكنت أصيل معه يف مسجده وهو أكرب جامع يف البلدة ،وطلبت منه أن ألقي كلمة
يف املسجد ،وكان الدعاة يف البلدة يعتربون طلبي شبه مستحيل ألن هذا اجلامع شهد

قتل بعض الدعاة ممن أراد الصالة فيه وجرح آخرون ،فرتدد ومل يرصح بالرفض
وال بالقبول لكن أعطاين موعدً ا ليشاور فيه اجلامعة ،وكان هذا خو ًفا من زمالئه.

وكنت أسكن قري ًبا من اجلامع فأصيل فيه وأميش يف الطرقات مع هذا الشيخ

فتعرفت عىل عدد من اجلامعة من بينهم املؤذن.

ويف اليوم الذي تواعدنا فيه غاب الشيخ ،وكنا يف انتظار صالة العرص

فتحدثت مع املؤذن وعرض عيل بحاجة املسجد إىل مكرب صوت (ميكروفون)،

فوعدته بأين أوفر امليكرفون املطلوب للمسجد يف اإلجازة القادمة إن شاء اهلل
وأخربته بأين كنت متواعدً ا مع الشيخ اليوم يف طلب إلقاء كلمة ،فاتصل بالشيخ
مبارشة وأخربه بانتظاري ووعدي بامليكرفون وأخذ منه املوافقة وأعطاين اجلوال

وأكد يل باملوافقة.

وبعد صالة العرص جهز املؤذن الكريس وامليكرفون فألقيت كلمة موجزة عن حمبة

النبي  Hوفضل كثرة الصالة عليه ،وعن حل مشكلة اجتامعية كانت قائمة
يف ذلك الوقت وطرحت بأن يتفق الناس عىل أحد العلامء -وسميت شيخ املسجد
كمثال -يف حل هذه املشكلة ،فرسوا بالكلمة ،وبعدها بدأ بعض طالب حلقات
املسجد بالسالم عيل بحفاوة بالغة ،واتصل يب الشيخ يدعو يل بالتوفيق والسداد.
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ويف السنة التي تيل تلك السنة قدم إىل احلج أحد رموزهم وكان من أشدهم
عداوة ملنهج السلف ،وكان قدومهم إىل مكة أولاً وكان شيخ حجاج تلك البلدة

ومذكرا بأمهية احلج
فزرهتم يف خيمتهم يف منى وصىل بنا ،فقمت بعد الصالة واع ًظا
ً
واالستفادة من هذه الفرصة الثمينة يف تزكية النفس ،وأحلت يف أحكام أعامهلم

إىل شيخهم اجلالس يف مصاله وقد كان يبدو يف وجهه من الكراهة لوقويف ما اهلل

به عليم ،فلام أهنيت الكلمة قلت :نحن يف زمن ومكان فاضلني ويستجاب فيهام
الدعاء ،وطلبت من الشيخ أن يدعو لنا وجلست بجنبه فانبسط وجهه وفرح ودعا

لنا وأ ّمنا .فسلمت عليه وودعته.

ثم ملا جاء إىل املدينة املنورة استقبلته ومجاعته بعناية خاصة ،وكان قد مرض

يف احلج فأخذته إىل بيتي وأخذت له بعض األدوية وذكّرته بأين أخدمه ألين أقرب
محا يف هذا املكان ،ويف الطريق سألني مستغر ًبا :ما عملك هنا؟ فأجبته
الناس له ر ً

بأين طالب علم ،أدرس الفقه الشافعي يف املسجد النبوي ويف اجلامعة ،فقال :كنت
أعتقد أن من يتعلم هنا خيالفنا يف كل يشء ،فقلت :أنا شافعي املذهب والعقيدة،
وطلبت منه زيارة حلقة املذهب الشافعي يف املسجد النبوي عىل يد شيخنا أمحد

املقرمي اليمني حفظه اهلل لكنه مل يستطع ملرضه.

ويف اليوم الثاين أخذته مع جمموعته إىل مزارات املدينة املنورة بحافلة خاصة

وبدأت برشح األحداث التأرخيية هلم وحرص اإلسالم عىل مجع كلمة املسلمني
وأن االختالف يف بعض املسائل الفرعية ال ينبغي أن يودي إىل التفرق والتباغض.

وبعد كل مزار أطلب من الشيخ أن يدعو لنا وجلميع املسلمني بالتوفيق واالجتامع
عىل احلق ،فكان ينبسط أكثر ،وهكذا اعتنيت هبم حتى سافروا.

142
ويف اإلجازة الصيفية أخذت له هدية متواضعة ،وملا اتصلت وعرف الفندق

الذي أسكن فيه زارين قبل أن أزوره ،ثم قال –كلمة فرست استغراب أهل البلدة

أخريا« :-أنا من بعد احلج عزمت أن أحرص عىل مجع كلمة
من تركه للعداء
ً
املسلمني».

ويف تلك اإلجازة كان معي امليكرفون املوعود به ،وزارين الشيخ الكبري

وقدمت له هدية متواضعة وأخذنا اجلهاز إىل املسجد وكان يوم مجعة ورحبوا يب يف

تعليق اخلطبة باللغة الصومالية بعد الصالة.

ويف تلك السنة أقمنا دورة علمية باسم دورة اإلمام الشافعي يف بعض

درسنا فيها متنا من متون الشافعية ،وكتاب يف العقيدة لتلميذ اإلمام
مساجدناّ ،
الشافعي أيب بكر املزين (رشح السنة)  ،Xوأعلنّا بأننا شافعيون عقيد ًة ومذه ًبا،
فلم يتجرؤوا عىل اإلنكار أو الكالم العلني فينا ،علماً بأنا طلبنا من شيوخهم
مشاركتنا يف حفلتي االفتتاح واالختتام لكنهم اعتذروا باالنشغال بأمور خاصة.

ثم بدأ بعض املتشددين منهم تدريس متن من عقيدة األشاعرة مما يصعب

عىل العامة فهمه فبدأ الناس باملقارنة بني العقيدتني ،فقال أحد الدعاة القدامى يف

البلدة :اآلن بدأ الرصاع العلمي السلمي يف البلد ،وكان اإلخوة التزموا بعدم الرد

عليهم مما ساعد عىل عدم استفزازهم ،وعىل نجاح الدورة وانتشار املنهج الصحيح
والسنة الصحيحة يف املنطقة.
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مواقف دعوية مؤثرة من احلج والعمرة:
أرشف مؤلف الكتاب عام 1437ـه عىل أحد الربامج اخلريية املتخصصة

يف خدمة احلجاج واملعتمرين وتوعيتهم وقد شارك يف هذا الربنامج جمموعة من

املتطوعني من طالب املنح باجلامعة اإلسالمية ،وسجلوا بعض املواقف يف موسم
حج ذلك العام التي كان هلا أثر كبري عىل ضيوف الرمحن ومن ذلك:

 .1ضيوف الرحمن مبتهجون بتوعيتهم:

التقى أحد طالب املنح بعض احلجاج من بلده ،وبدأ يف إرشادهم وبيان

فضل املدينة واألماكن املرشوعة زيارهتا ،كام بني هلم كيفية أداء احلج والعمرة

كبريا ،وبعد االنتهاء من الربنامج ظهر أثر الفرح يف
فاستفاد احلجاج وتأثروا ً
تأثرا ً
وجوههم ،وبدأوا يصافحون ذلك الطالب ويدعون له ،ويقولون أرشدتنا إىل اخلري

ما كنا نعرفه من قبل.

 .2حل إشكال وشبهة:

بعد أن انتهى أحد طالب املنح املتطوعني من بيان صفة احلج وآداب الزيارة

حلجاج بلده ،قالوا له :كنا نسمع أن أهل املدينة ما يقولون بزيارة املقابر ،وخاصة قرب

النبي  ،Hففرحوا وقالوا حلت الشبهة التي كانت لدينا.
 .3حاج تائه لساعات عن منزله:

حاجا مل يعرف طريق العودة إىل سكنه
وجد أحد املتطوعني من طالب املنح ً

وأخذ يدور لساعات حول املسجد النبوي ،وكان يظهر عليه أثر التعب واجلوع،
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فأخذه إىل سكنه وبينام مها يف الطريق قال احلاج للطالب« :يا بني لوال اهلل ثم أنتم
طالب املنح ِ
لضعت أكثر فأكثر» وشكره ودعا له.
 .4احلجاج ميكثون ساعات في الباصات:

وصل احلجاج إىل الفندق ومل يكن املسؤول عنهم قد وصل حتى يسكّن

احلجاج يف غرفهم ومكثوا يف داخل الباصات ساعات!! فلام سمع بعض طالب
املنح بذلك بادروا بالذهاب إليهم فوجدوهم يف حالة كبرية من التعب واإلجهاد
فبادروا إىل إسكاهنم يف غرفهم ،وقضوا حوائجهم من األكل والرشب مما أثر يف

قلوب احلجاج.

 .5املستشفى لم يعرف مشكلة أحد احلجاج:

التقيت بأحد احلجاج من دولة اهلند وبعد أيام مرض ودخل إىل املستشفى

باملدينة املنورة ثم اتصل يب وبدأ يبكي ثم أعطى اجلوال ألحد العاملني يف املستشفى
فأخربين املوظف أن هذا احلاج يف املستشفى ،ومل يعرفوا ما به وما شكواه بسبب

عائق اللغة ،فلام وصلت إىل املستشفى ،قمت بالرتمجة ،فوصف له الطبيب العالج
فشكر لنا ودعا للربنامج الذي تطوعنا فيه والقائمني عليه.

 .6حاج من البرملان البنغالديشي:

جاء أحد أعضاء الربملان البنغالدييش ألداء احلج ،وكانت نظرته جتاه طالب

اجلامعة اإلسالمية غري جيدة ،ولكن ملا أتى لزيارة املدينة مع عائلته ،اجتهد أحد
الطالب يف خدمتهم ،وقضاء حوائجهم وبيان ما يشكل عليهم يف مسائل احلج

كثريا.
والعمرة فتغري موقفه بشكل كبري وأثنى عليه وعىل زمالئه ً
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 .7استضافة احلجاج:

تعرفت عىل ثالث حجاج من بلدي الفلبني وهم من كبار السن فدعوهتم

لتناول الغداء يف منزيل وبعد الغداء سألتهم إن كان لدهيم حاجة ملساعدهتم فيها؟ فقال

أحدهم :نعم عندي بنت تعمل يف مدينة ينبع أريد أن أتواصل معها ..فتواصلت معها
وطلبت مني ابنته أن ترسل إىل والدها مبل ًغا من املال ،وبالفعل أرسلت املبلغ ودفعته
لوالدها ،فشكر يل وأراد أن يعطني مبل ًغا من املال مقابل اخلدمة فشكرته واعتذرت
له عن قبوله ،ثم قال يل :ال أنسى معروفك وإذا رجعت إىل الفلبني أحب أن نلتقي،

فرحا شديدً ا.
فقلت له إن شاء اهلل ،وكنت أتابعهم حتى مغادرهتم ،وقد فرحوا ً
 .8حاج مريـــض:

رافقت أحد احلجاج من دولة الفلبني يف مستشفى امللك فهد ،ثم أرسلت كل

كثريا ،ثم قال لنا ال أنسى لكم
ليلة أحد زمالئي ملدة ثالث ليايل فشكر يل ولزمالئي ً
هذه اخلدمة.

 .9زيارة مؤثرة ملتحف املسجد النبوي:

أخذت جمموعة من احلجاج إىل متحف املسجد النبوي ،وعندما سمعوا

الرشح من مسؤول املتحف وكان قد تناول بعض مسائل اإليامن والتوحيد فقالوا

واهلل هذا هو الدين اخلالص والعقيدة الصحيحة ،ونحن يف غفلة وعرفنا اآلن
التوحيد واإليامن الصحيح ،ثم طلبوا مني زيارة املتحف مرة ثانية وثالثة إىل أن
ذهبوا إىل مكة املكرمة ،فتأثروا هبذه الدروس وأثنوا عىل حكومة اململكة العربية

السعودية ،والقائمني عىل برناجمنا.
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 .10احلجاج لم يفهموا لغة الدرس:

نزلت ملوقع حجاج دولتي (النيجر) وصادفت أحد زمالئي املتطوعني يقوم

بالتوعية للحجاج وفيهم عدد كبري ال يفهمون اللهجة التي يتحدث هبا ،فطرحت

عليهم سؤالاً هل الكل يفهم ما يقوله؟ فأجابني عدد كبري بال ،فعرفت أهنم
يريدون اللهجة األخرى السائدة يف جمتمعنا وهي (زرما) ،فأخذهتم إىل زاوية من

الفندق ،وبدأت أرشح هلم فضائل املدينة املنورة وأماكن الزيارة املرشوعة ففرحوا
وانرشحت صدورهم لذلك.

بخدمة احلجاج والزُّ وار:
اململكة
اهتمام
.11
ِ
ِ
ُ

إن ما يقوم به برنامج «زيارة معامل املدينة املنورة» من خدمات راقية حلجاج

بيت اهلل احلرام من توفري احلافالت املجانية لزيارة املعامل ،والوجبات خالل هذه
تأثريا يف تطييب خاطر احلاج ،وتكوين نظرة إجيابية لديه
الزيارات؛ ملن أكرب األمور ً
عن اململكة يشعر احلاج من خالهلا باهتامم اململكة بخدمة احلجاج والزوار.

حجاج يتأثرون بغزوة أحد:
.12
ٌ

ذهبت ذات يوم مع حافلة من احلجاج إىل شهداء أحد ،وملا وقفنا عند القبور

رشعنا يف الدعاء ألهلها ،ثم حتركنا إىل جبل الرماة فذكرت شي ًئا عن غزوة أحد
كثريا،
وكيف حصلت الغزوة ،وبعض الدروس اإليامنية املستفادة منها ،فتأثروا ً

وبكى بعضهم.
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 .13ما تدرسونه يفيد األمة:

«أنا متيقنة أن ما تدرسونه يفيد األمة وأنا شخص ًّيا استفدت من دراستكم

أكثر من غريي» .تلك ألفاظ تشجيعية بجدوى هذا الربنامج وثامره الطيبة ،قالتها
حاجة من نيجرييا وعربات الرسور تسيل عىل خدهيا بعد ما أعطيت من العناية
وحسن الرعاية يف إحدى زيارات برنامج املعامل.

 .14برنامج زيارة معالم املدينة ينال إعجاب احلجاج كل يوم:

تأثريا يف احلجاج واملعتمرين ،كام أنه ينال إعجاب
يعد برنامج املعامل من أكرب الربامج ً

احلجاج يف كل عام ،ولذلك نجد أن أول ما يسأل عنه وكالء احلجاج والبعثات فور
وصوهلم هو برنامج زيارة معامل املدينة الذي تقدمه مجعية معامل املدينة املنورة اخلريية.

 .15الفضل -بعد ا& -يرجع ِإلى برامج توعية الزوار:

ما من عام إال ويشكر حجاج دولتنا برنامج املعامل من أعامق قلوهبم ،فيقول أحد

خصوصا ملا أدينا
احلجاج« :لوال اهلل ثم أبناؤنا الطالب يف اململكة عمو ًما ،ويف املدينة
ً
احلج عىل وجهه املطلوب ،والفضل يرجع فيه إىل اهلل ثم إىل برامج توعية الزوار».

اخلالصة :املساعدة يف حتقيق اهلدف الذي جاء من أجله احلجاج ،أال وهو

أداء مناسك احلج والعمرة وفق املنهج النبوي ،عمل جوهري ينبغي أال يقل أمهية

عن االهتامم بمساكن احلجاج وتنقالهتم ،وال يمكن الوصول إىل ذلك اهلدف إال
من خالل التواصل مع احلجاج بلغاهتم وألسنتهم ،وهذا التواصل يمكن أن يتحقق

من خالل طالب املنح يف اجلامعات السعودية ،إذ غالبية احلجاج ال يعرفون اللغة

العربية.
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وقد أكدت دراسة علمية متخصصة عن الدعوة إىل اهلل يف احلج عىل أمهية

االستفادة من طالب املنح يف الكليات الرشعية ،فمشكلة انحصار لغة اخلطاب

الدعوي يف احلج عند الدعاة يف اللغة العربية ،مع كثرة لغات املدعوين يمكن
عالجها من خالل اإلفادة من طالب العلم الدوليني ،والذين هم عىل قدر ج ِّيد من

العلم الرشعي والتأهيل الدعوي(((.

وقد أحسنت بعض اجلهات احلكومية العاملة يف احلج يف املدينة املنورة يف

اإلفادة من طالب املنح ،للمساعدة يف أعامل الرتمجة وتوجيه احلجاج كوكالة رئاسة
املسجد النبوي الرشيف ،والرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛
لإلرشاد يف مقربة البقيع وسيد الشهداء ،كام تستعني وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد بطالب املنح للرتمجة مع الدعاة يف احلج ،وكذلك للرتمجة
لضيوف خادم احلرمني الرشيفني الذين تستضيفهم اململكة العربية السعودية ألداء
مناسك احلج والعمرة ،كام استعانت بعض اجلهات احلكومية ،املدنية والعسكرية
ببعض طالب املنح يف تدريس عدد من لغات العامل اإلسالمي؛ ليسهل عىل
منسوبيها التعامل مع احلجاج واملعتمرين ،كام استعانت هبم مؤسسات القطاع
اخلاص والقطاع اخلريي يف تنفيذ كثري من براجمها املوجهة للحجاج واملعتمرين.
وبفضل اهلل وتوفيقه كانت نتيجة ذلك التعاون؛ مثمرة وبنَّاءة ،وهذا يؤكد

أمهية التوسع يف اإلفادة من طالب املنح للمشاركة يف احلج مع اجلهات ذات
العالقة ،وتشجيع أولئك الطالب عىل ذلك ودعمهم ماد ًّيا ومعنو ًّيا؛ كي تصل
رسالة احلج إىل اآلفاق.

( )1ينظر :الدعوة إىل اهلل يف احلج ،د .أنس حممد غوث( ،رسالة دكتوراه) ،قسم الدعوة واالحتساب،
كلية الدعوة واإلعالم ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1423 ،ـه (ص.)396-393
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والتجارب السابقة تؤكد أمهية عناية طالب اجلامعة بالدعوة إىل اهلل يف موسم

احلج والعمرة باحلكمة واملوعظة احلسنة والرفق واللني.

وتؤكد كذلك أمهية تشجيع طالب العلم يف اجلامعة اإلسالمية لتلك املهمة

وتيسري مشاركتهم يف برامج احلج ومصاحبتهم حلجاج بلداهنم وتذليل العقبات

أمامهم كي يقوموا بواجب الدعوة إىل اهلل يف موسم احلج ،وهي مهمة منوطة
باجلامعة اإلسالمية.

 .3الدعوة إىل اهلل من خالل املكاتب الدعوية:
يصل عدد اجلاليات املقيمة يف اململكة العربية السعودية إىل املاليني وهي فئة

حتتاج أن تتعلم دينها وعقيدهتا من املصادر الصحيحة املبنية عىل الكتاب والسنة
املطهرة بلغاهتا إذ كثري منهم لغتهم العربية ضعيفة ،وخري من يقوم بذلك طالب

املنح باجلامعة اإلسالمية وهو عمل يسهم يف نرش العقيدة الصحيحة و التفقه يف
أثرا
الدين وتعلم أحكام اإلسالم ومبادئه وأخالقه بني تلك اجلاليات ،كام أن له ً

عىل طالب املنح يف إكساهبم املهارات العملية يف الدعوة إىل اهلل.

والواقع الدعوي لتلك اجلاليات بحاجة ماسة إىل مزيد من طالب العلم

لتبليغ الدعوة يف كافة أنحاء اململكة؛ ولذا فمنوط باجلامعة اإلسالمية العمل عىل

زيادة أعداد الطالب املشاركني يف مثل تلك الربامج وتشجيع الطالب عىل املشاركة
فيها وتقديم احلوافز هلم وعقد مذكرات تفاهم مع املكاتب التعاونية ومكاتب دعوة

اجلاليات يف اململكة ملشاركة طالب اجلامعة يف الربامج الدعوية لتلك اجلهات،
فاملستفيد األول هو اجلامعة اإلسالمية و أبناؤها الطالب وانتشار اخلري.
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 .4العناية بالطالب اجلدد:
من الربامج املهمة يف صقل املواهب الدعوية العناية بالطالب اجلدد وهذا

األمر معني به يف املقام األول طالب الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية ،إذ

عليهم توجيه زمالئهم اجلدد نحو التحصيل العلمي اجلاد ومساعدهتم يف أداء
واجباهتم وأعامهلم الصفية ،وتوجيههم نحو االجتهاد واملثابرة والصرب عىل طلب
العلم ،وحسن التخلق مع اآلخرين والعناية بزيادة اإليامن وتزكية النفس.
 .5املشاركة يف الربامج الدعوية داخل وخارج اجلامعة:
حتتاج بعض اجلهات اإلدارية والتعليمية يف اجلامعة إىل مساعدة الطالب يف

تنفيذ براجمها وهي برامج تُكسب الطالب مزيدً ا من املهارات اإلدارية والتعليمية.

ومما يشكر جلامعتنا املباركة العناية هبذا اجلانب وإرشاك طالهبا يف العديد من األعامل
اإلدارية واألكاديمية مما أكسبهم مهارات ال جيدوهنا يف الصفوف الدراسية.

كذلك حتتاج بعض اجلهات احلكومية واألهلية كرئاسة شؤون املسجد احلرام

واملسجد النبوي الرشيف ،والرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

ووزارة الشؤون اإلسالمية طالب اجلامعة يف جمال الرتمجة الدعوية ..املشاركة يف
تلك الربامج يعود بالنفع عىل طالب اجلامعة علم ًّيا وإدار ًّيا ودعو ًّيا.

ثانيا -الدعوة إلى ا& بعد التخرج:
ً

هناك عدد من املبادرات واألمور التي حيسن بحديث التخرج من اجلامعة

اإلسالمية القيام هبا بعد عودته إىل بلده من ذلك:
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 .1قاعدة دلوني على السوق:
هم طلب الرزق،
مهان يشغالن بال املتخرج اجلديد بعد عودته إىل بلده؛ ُّ
هناك َّ

اهلم األول وهو
وهم الدعوة إىل اهلل وتبليغ رسالة اإلسالم يف جمتمعه ،ويغلب ّ
ُّ

كسب العيش يف أكثر األحيان فيستغرق عىل املتخرج اجلديد حياته وعمره ويفاجأ

كثريا مما تعلمه وحفظه وأن اجلانب
بعد ميض عرش سنوات من عمره أنه قد فقد ً
الدعوي يف حياته يكاد خيتفي ،ولذا فحري باملتخرج اجلديد اجلمع بني قاعديت:

دلوين عىل السوق ،ومخسة يف مخسني الدعوية بشكل متواز.

وهذه القاعدة تؤكد أمهية أن يبحث الداعية اجلديد عن رزقه يف السوق،

ويطرق باب التجارة ،وال ينتظر اإلحسان من الناس فاليد العليا خري من اليد

السفىل إن مل يتوفر له جهة حكومية أو خريية توظفه يف جمال الدعوة إىل اهلل ،وقدوته

يف ذلك أصحاب النبي  Hفبعض املهاجرين كانوا أغنياء وملا هاجروا

وحلقوا بالنبي  Hيف املدينة تركوا أمواهلم وبيوهتم وباعوها هلل وح ًّبا

لرسول اهلل  Hفلام وصلوا املدينة كانوا فقراء فتقدم إخواهنم األنصار
لنرصهتم ومشاركتهم يف املال والبيوت واألهل ولكن بعض الصحابة كعبدالرمحن
بن عوف  Iقال لصاحبه األنصاري :بارك اهلل لك يا أخي يف مالك وأهلك،

دلني عىل السوق ،ثم ذهب واشتغل يف السوق وتاجر حتى أغناه اهلل.

وهنا وصية للمتخرج اجلديد أن يعتني هبذا اجلانب الذي سيعينه عىل حياة

كريمة ،فبإمكانه أن يطلب الرزق من الصبح وحتى العرص ثم يقوم بالدعوة بعد
صالة العرص أو املغرب أو العشاء.

152
 .2قاعدة  50×5الدعوية:
وهي قاعدة تسري متوازية مع القاعدة السابقة (دلوين عىل السوق) ،وهي

تُعنى باحلد األدنى من األنشطة الدعوية التي ينبغي أن يقوم هبا طالب العلم بعد

عودته من اجلامعة.

واخلمسة هي :مخسة برامج دعوية أسبوعية يقوم هبا الداعي إىل اهلل وهي:

درس يف تفسري القرآن الكريم ،ودرس يف احلديث النبوي ،وموعظتان قصريتان،

وخطبة اجلمعة.

واخلمسون هي مخسون أسبو ًعا يف العام .وهلذه القاعدة مزايا وفوائد منها:

* عنايتها بالكتاب والسنة من خالل درس التفسري واحلديث ومها وصية

الرسول  Hبالتمسك بالكتاب والسنة ،فكلام كان الداعية إىل اهلل قري ًبا من
الكتاب والسنة كان قري ًبا من التوفيق والنجاح والتسديد والتثبيت واخلري واحلق،

وإذا ابتعد عنهام أو غفل عنهام أو أمهلهام تعرض للزلل والفشل والسقوط.

* عنايته�ا بالوع�ظ والتذكري منطل ًقا من ق�ول اهلل تعاىل[ :ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ] [الذاري�ات ،]٥٥:وقول�ه[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ] [النح�ل ،]١٢٥:وينبغ�ي أن تك�ون املوعظ�ة قصيرة وموجزة حت�ى ال يمل
الناس وليحرص اال تزيد عن سبع دقائق.

* عنايتها بخطبة اجلمعة وهي مناسبة دعوية أسبوعية مهمة هلا أثر كبري يف

املجتمع ،قال اهلل تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] [اجلمعة.]٩:
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* تتيح هذه القاعدة وقتا كافيا لطالب العلم والداعية إىل اهلل لطلب الرزق يف

جماالت احلياة املختلفة ،إذ بإمكانه السعي من الفجر وحتى العرص يف طلب الرزق

وبعد ذلك يمكنه أداء دعوته بعد املغرب أو العشاء.
 .3املشاركة يف بعثات احلج والعمرة:

مما ينبغي خلريج اجلامعة اإلسالمية العناية به املشاركة يف بعثات احلج والعمرة

لبالده ،فهي جمال خصب للدعوة إىل اهلل ،يتعني عىل الدعاة إىل اهلل االهتامم به والعمل

عىل املشاركة فيها ألثرها البالغ ونفعها الدعوي الكبري.

فالرسول الكريم  Hقد اعتنى عناية فائقة بالدعوة إىل اهلل يف احلج

وإيضاح مناسك احلج والعمرة وما يتعلق هبا من مسائل اإليامن والعقيدة واألخالق.

وتتجىل يف احلج فرصة عظيمة للدعوة إىل اهلل وهي سهولة تقبل احلق من

أغلب احلجاج إذ النفوس متلهفة ألداء النسك وفق السنة وبالطريقة الصحيحة،
ولذا فهي فرصة عظيمة ينبغي أن حيرص عليها الدعاة إىل اهلل ،وحري باخلرجيني
املشاركة الفاعلة يف بعثات احلج والعمرة ،فاملشاركة يف هذه األعامل تتيح للخريج

املشاركة يف أعامل دعوية عظيمة من خالل بيان مناسك احلج والعمرة ،ودروس
اإليامن والعقيدة املتعلقة باحلج ،كام تتيح له التعرف عىل رشائح عديدة من بلده ممن

قدموا للحج والعمرة ،ومتكنه كذلك من التواصل مع اجلامعة اإلسالمية وأساتذهتا

وتوثيق العالقة هبم.

 .4التحلي حبسن اخللق مع اجملتمع ووجهائه:

من املهم هنا التذكري بأمهية أن يتحىل خريج اجلامعة اإلسالمية بحسن التعامل

مع الناس عامة ،ووجهاء املجتمع وقيادات العمل اإلسالمي فيه خاصة.
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ومما ينبغي التفطن له هنا عدم التصادم مع املجتمع يف املسائل التي حيتاج

تغيريها إىل زمن طويل ،فبعض املنكرات عىل سبيل املثال يستعجل بعض اخلرجيني
تغيريها وهي موجودة يف جمتمعاهتم منذ عقود من السنني ،بل قبل والدة بعض

اخلرجيني بسنوات طويلة ،وليس من املقدور تغيريها يف وقت وجيز لتجذرها يف
املجتمع ويف قلوب الناس ،ولذا حيسن التنبه إىل أمهية إعامل احلكمة يف تلك املسائل
وعدم التصادم مع املجتمع ووجهائه.

فاملبادرة إىل التصادم مع املجتمع ال يصلح وآثاره سيئة عىل واقع الدعوة،

أثرا من
وليعلم طالب العلم أن الرفق واللني واحللم واألناة مع املخالف؛ أكثر ً
العنف والشدة ،فالرفق ما كان يف يشء إال زانه وما نزع من يشء اال شانه ،فعليه
بالصرب والتعامل بالرفق واحلكمة إىل أن يأذن اهلل بالتغري وإزالة تلك املنكرات.

ولعل من املناسب أن أذكر هنا قصة واقعية معربة حدثني هبا أحد خرجيي

اجلامعة اإلسالمية فيها من احلكمة وبعد النظر ما يؤكد ما ذكر ساب ًقا ،فالشيخ قاسم
إبراهيم يوسف من دولة بنني من خرجيي اجلامعة اإلسالمية وكان يبحث عن متربع

نظرا لتهالكه وكان هذا املسجد حيوي
إلعادة بناء مسجد عتيق مر عىل بنائه مائة عام ً

ربا إلمام البلد وكان َجدًّ ا للشيخ قاسم.
ق ً

وقد وجد الشيخ قاسم جهة خريية وافقت عىل بناء املسجد؛ واشرتطت نقل

القرب خارج املسجد.

اعرتاضا قو ًّيا من
عرض الشيخ قاسم األمر عىل أعاممه فوالده متوىف ،فواجه
ً

أرسته وأعاممه ،وأعيان البلد ،واملربرات حفا ًظا عىل مكانة الشيخ يف نفوس الناس،

155
وأن ذلك يمثل سابقة مل حتدث يف املنطقة من قبل ،وحدث جدال وأخذ ورد واستمر
اخلالف لعدة أشهر ولكن الشيخ قاسم واصل حماوالت اإلقناع لألطراف املؤثرين

هبدوء وحكمة ونجح بعد حماوالت عديدة استمرت نصف عام تقري ًبا فقد وافق أكثر

تأثريا ثم وافقت األرسة وفعال متت املوافقة عىل نقل القرب خارج املسجد.
األطراف ً

والعجيب عند نبش القرب عام1424ـه2003/م ُأيت بكيس جلمع العظام

ورفات املقبور ونقلها إىل مقربة أخرى فكان من املثري للعجب أن تفاجأ احلشد

اهلائل بسالمة املدفون وبقاءه عىل حالته يوم دفنه ،وكان احلضور يومها كيوم

وفاته وكان يو ًما مشهو ًدا ونقل إىل مقربة أخرى ودفن فيها .و ُبني املسجد وحتققت
املصلحة واخلري بالتزام احلكمة والرفق واللني وعدم تعجل النتائج.

واملوقف السابق يؤكد أمهية التحيل بحسن اخللق وعدم التصادم مع املجتمع

ووجهائه.

 .5التعاون على الرب والتقوى بني اخلرجيني:

ومن األمهية بمكان كذلك الوحدة والتعاون عىل الرب والتقوى والعمل

املشرتك بني الدعاة إىل اهلل فليس من املصلحة أن يرتاشق بعض اخلرجيني االهتامات

فيام بينهم وأعداء اإلسالم من حوهلم يعملون بكل جد هلدم اإلسالم.

وليس من املصلحة كذلك أن يبدأ كل من خترج من اجلامعة من الصفر ويبني

معهدا أو مؤسسة خاصة به فلو اجتمع عدد من اخلرجيني وتعاونوا سو ًّيا يف مثل
هذه املرشوعات الدعوية لكان أثر ذلك أقوى وأحسن للدعوة وملخرجات تلك

املرشوعات الدعوية.
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 .6اجلولة الدعوية:

حيسن بحديث التخرج من اجلامعة بعد عودته إىل بلده أن يقوم بجولة ميدانية

دعوية يتعرف فيها عىل بالده؛ خاصة املناطق التي مل يسبق له زيارهتا من قبل؛
فيتعرف عىل دعاهتا ،ويقف عىل األنشطة واملراكز واملؤسسات الدعوية القائمة
فيها؛ ليستفيد منهم ،وينطلق يف دعوته مما وصلوا إليه ويتعاون معهم عىل الرب

والتقوى.

ويف ختام هذا الفصل حيسن التذكري باألسس األربعة التي يقوم عليها اإلعداد

األمثل للدعاة إىل اهلل وهي :املجال العلمي ،واإليامين ،واألخالقي ،والدعوي،

والعناية بتضمني هذه املجاالت للبيئة األكاديمية جيعل خمرجاهتا أكثر جودة ومتانة،
ويالحظ أن اجلانب العلمي تعتني به أكثر املؤسسات التعليمية أما اجلوانب الثالثة

األخرى فهي ضعيفة أو ال تكاد توجد ،ولذا فحري باجلامعات والكليات واملعاهد

اإلسالمية العمل اجلاد عىل إدخال تلك املجاالت يف مقرراهتا الدراسية وأنشطتها
الالصفية.

الف�صل الثالث
المتابعة والتواصل مع الخريجين
وفيه مبحثان:

املبحث َ
ُ
األ َّو ُل :التواصل العلمي والدعوي.
املبحث َّ
ُ
الثا ِني :امللتقيات والزيارات.
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المبحث األول

التواصل العلمي والدعوي

اً
أول -الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية والثقافة اإلسالمية:

ال ختفى أمهية التواصل العلمي والدعوي مع اخلرجيني ومتابعتهم بعد خترجهم

وعودهتم إىل بلداهنم يف جمال الدعوة إىل اهلل؛ ولذا حرصت اجلامعة اإلسالمية عىل

التواصل العلمي والدعوي مع خرجييها من خالل إرسال وفود علمية إىل العامل؛
إلقامة بعض الربامج الدعوية والتعليمية وااللتقاء باخلرجيني يف تلك الدول.

وقد بدأت اجلامعة بإرسال تلك الوفود العلمية منذ عام 1384ـه(((،

نظرا لبعض الظروف اخلاصة ،ومع تكرار
واستمرت إىل يومنا هذا مع توقف يسري ً

الوفود والزيارات إىل بالد العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي ،تم تشكيل مناهج
حمددة لتلك اللقاءات العلمية ،وتسميتها بالدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية

والثقافة اإلسالمية حيث ترسل اجلامعة سنو ًّيا يف فرتة إجازهتا الصيفية عد ًدا من
اللجان إىل تلك الدول؛ إلقامة برامج تعليمية تشمل املواد التالية :القرآن الكريم،
التفسري ،احلديث ،الفقه ،السرية النبوية ،الدعوة إىل اهلل ،اللغة العربية.

ويتخلل تلك الدورات إلقاء حمارضات علمية وكلامت دعوية ،وخطب اجلمعة

يف مناطق إقامة الدورات ،ومسابقات علمية ،كام يتم زيارة املراكز اإلسالمية،
( )1جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل اهلل من خالل اجلامعة اإلسالمية ،د .عبد اهلل بن
صالح العبود (.)827/2
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واملؤسسات الدعوية ،وااللتقاء بالشخصيات العلمية والدعوية ،ويتم كذلك إجراء

املقابالت الشخصية ملن يرغب يف الدراسة وااللتحاق باجلامعة اإلسالمية.

وخالل هذه الدورات يتم االلتقاء بخرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة

واجلامعات السعودية من تلك الدول ،ويتم خالل تلك اللقاءات تأكيد التواصل

واالطالع عىل مسرية الدعوة اإلسالمية يف بالد اخلرجيني ،والتعرف عىل أهم
مشكالهتا واقرتاح احللول هلا.

وتهدف هذه ال��دورات العلمية ،وال��زي��ارات امليدانية إىل حتقيق عدد من
األهداف منها:

 .1نرش العلم الرشعي الصحيح واللغة العربية يف املجتمعات التي تقام فيها
الدورات.
 .2زيادة التواصل بني اجلامعة اإلسالمية واملراكز اإلسالمية واملؤسسات
التعليمية والشخصيات الدعوية.
 .3توثيق الصلة بني اجلامعة اإلسالمية وخرجييها.

 .4التعريف بجهود اململكة العربية السعودية يف الدفاع عن العقيدة
اإلسالمية.
 .5معاجلة الشبه والدعايات املغرضة التي تستهدف الرشيعة اإلسالمية
وعقيدة السلف الصالح.
 .6إجراء املقابالت الشخصية للراغبني يف احلصول عىل منح دراسية باجلامعة

اإلسالمية ممن تتوفر فيهم الرشوط(((.

( )1ينظر تقرير الدورات اخلارجية للعام الدرايس 1420/1419ـه ،د .عبداهلل عبداحلميد حممود ،و
د .طارق حجار( ،ص.)17-12
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وفيام ييل نامذج من الدورات التي أقيمت خالل مدة تزيد عن ثالثني سنة يف

الفرتة (1437 – 1403ـه)((( (((.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قارة آسيا
عدد الدورات
الدولة
16
إندونيسيا
12
اهلند
30
ماليزيا
13
أفغانستان
6
سرييالنكا
5
الصني
11
تايلند
16
باكستان
17
بنجالديش
3
املالديف

( )1من املفيد عمل مرجع علمي حيرص مجيع الدورات العلمية التي قامت هبا اجلامعة اإلسالمية منذ
إنشائها وحتى اآلن مع بيان السنوات والدول التي أقيمت فيها وأهم النتائج والتوصيات لتلك
الدورات ،والعمل عىل حتديث املعلومات فيها بشكل دوري.
( )2ينظر الكتاب الوثائقي للجامعة اإلسالمية ،ص ( )230- 229وينظر كذلك التقرير السنوي
وكالة اجلامعة للتطوير باجلامعة اإلسالمية لألعوام1431/1430ـه1432/1431 ،ـه،
1433/1432ـه1436/1435 ،ـه والتقرير املوجز إدارة التخطيط وامليزانية واملتابعة باجلامعة
اإلسالمية لألعوام 1403/1402ـه1405/1404 ،ـه1407/1406 ،ـه1408/1407 ،ـه،
1411ـه1415/1414 ،ـه1418/1417 ،ـه ،وينظر كذلك بحث تعليم أبناء املسلمني من
خالل املنح الدراسية التي تقدمها اجلامعة اإلسالمية ،أ.د.سعيد فالح املغاميس بحوث ملتقى
خادم احلرمني الرشيفني خلرجيي اجلامعات السعودية يف دول قارة أفريقيا الذي أقامته اجلامعة
اإلسالمية من  11-9شوال 1422ـه.
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قارة أفريقيا
الدولة

م

عدد الدورات

1

نيجرييا

3

سرياليون – غينيا

8

5

غينيا كوناكري

1

7

مايل

3

2

28

السنغال

4

13

غانا

6

5

جزر القمر

8

2
1

غامبيا

قارة أوروبا واألمريكتني وأسرتاليا
م

الدولة

عدد الدورات

1

بريطانيا

7

3

روسيا

3

2
4

تركيا

الربازيل

3

إسبانيا

1

5

أمريكا

7

اسرتاليا

6
8

14

البوسنة

1
1
1
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ثانيا -الدراسة التحليلية للدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية والثقافة
ً
اإلسالمية:

من اجلداول السابقة ومن التجربة الشخصية للمؤلف يف عدد من تلك

الدورات يف اندونيسيا وبريطانيا وأسرتاليا وغريها يمكن اخلروج بالنتائج التالية:

 -1الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية والثقافة اإلسالمية والتي تقيمها

اجلامعة اإلسالمية يف أنحاء متفرقة من العامل برامج كبرية وأثرها ملموس ومشاهد

وينبغي التوسع يف تنفيذها.

 -2عدد الدورات التي أقامتها اجلامعة خالل ثالثني سنة يقرب من ()221

دورة ،متت إقامتها يف ( )26دولة ،كان نصيب قارة آسيا منها )129( :دورة ،وقارة
أفريقيا ( )61دورة ،ويف دول أوروبا وأمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية وأسرتاليا

( )31دورة.

 -3احلاجة ماسة إىل عمل إحصائي جلميع الدورات التدريبية ملعلمي اللغة

العربية والثقافة اإلسالمية التي أقامتها اجلامعة اإلسالمية يف مجيع دول العامل منذ

تأسيسها إىل اآلن ،وذلك لإلفادة منها يف اجلانب العلمي ،وللتخطيط املستقبيل
للربامج الدعوية التي تقيمها اجلامعة يف اخلارج ،وإيصال رسالة اإلسالم إىل رقعة

واسعة من العامل.

 -4أكثر الدول التي عقدت فيها الدورات هي :ماليزيا ،ثم نيجرييا ،ثم

بنجالديش.
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 -5يالحظ أن هناك دولاً كثرية مل تصل إليها هذه الدورات وهو ما ينبغي

تداركه والعمل اجلاد عىل إيصال رسالة اجلامعة اإلسالمية إليها.

 -6إن تضمني عقد ملتقيات إقليمية خلرجيي اجلامعة اإلسالمية يف هذه

الدورات عىل مستوى الدول التي تقام فيها هذه الدورات ملراجعة مسريهتم

الدعوية ودعمهم علم ًّيا ودعو ًّيا يكون من األمهية بمكان.

 -7كذلك ينبغي تضمينها جلان املقابالت الشخصية املعنية بقبول الطالب

وتسجيلهم وتوسيع نطاق عملها.

 -8عقد اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع اجلمعيات اخلريية ،واملؤسسات

املانحة لدعم هذه الربامج سيتيح التوسع فيها دون حتميل الدولة وميزانية اجلامعة

مزيدً ا من األعباء املالية.

 -9أمهية املسارعة يف إقامة هذه الدورات عن بعد والعناية باجلانب التقني

كثريا من اجلهود
واإللكرتوين يف تقديم تلك الربامج فهي ذات أثر كبري وختترص ً
مع توفري للتكاليف املالية وقد أثبتت جائحة كورونا أمهية التقنية وفعاليتها يف تنفيذ

الربامج التعليمة واألكاديمية.
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المبحث الثاني

امللتقيات والزيارات
انطال ًقا من عناية اجلامعة اإلسالمية بخرجييها قامت عام 1429ـه بإنشاء عامدة

اخلرجيني للتواصل مع طالهبا املتخرجني منها والعناية هبم وتقديم الدعم هلم يف أداء رسالة
الدعوة اإلسالمية ،والعمل عىل حتقيق الوحدة بني اخلرجيني والتعاون فيام بينهم(((.

كام قامت مشكورة بإنشاء كريس متخصص يف التواصل مع اخلرجيني هو:

كريس سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ للخرجيني عام 1436ـه وذلك

للعمل عىل رفع كفاءة خرجيي اجلامعة ،وتوثيق الصلة هبم ،وتأهيلهم علم ًّيا وعمل ًّيا،

والقيام بالعديد من البحوث ،والدراسات ،والندوات ،واللقاءات العلمية(((.

وم��ن أه��م ال�برام��ج ال�تي قامت بها جامعتنا املباركة لتوثيق صالتها
بأبنائها اخلرجيني ما يلي:
اً
أول -امللتقيات العلمية:

قامت اجلامعة اإلسالمية بعقد عدد من امللتقيات املتخصصة خلرجييها وقد
( )1ينظر املوقع اإللكرتوين لعامدة اخلرجيني باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة http://iu.edu.sa/
.Page/20474

( )2ينظر النرشة التعريفية بكريس سامحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ للخرجيني باجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة وكذلك املوقع اإللكرتوين للكريس http://iu.edu.sa/Page/20556
توقفت عدد من الكرايس العلمية يف اجلامعة اإلسالمية ألسباب تنظيمية ومنها كريس الشيخ
عبدالعزيز آل الشيخ للخرجيني.
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أقامت بعض تلك امللتقيات يف رحاب اجلامعة اإلسالمية ،وبعضها اآلخر يف بعض
دول العامل اإلسالمي وفيام ييل بيان بأهم تلك امللتقيات:

 .1ملتقى خرجيي اجلامعة اإلسالمية بعنوان دور اململكة العربية السعودية

الدعوي يف بلداهنم خالل الفرتة 1420/6/25– 15ـه املوافق 1999/10/6-1م

ضمن مشاركة اجلامعة اإلسالمية بمناسبة مرور مائة عام عىل تأسيس اململكة

العربية السعودية(((.

 .2امللتق�ى األول خلرجي�ي اجلامع�ات الس�عودية م�ن أفريقي�ا ،ع�ام

1422ـه2001/م يف مدينة كانو بجمهورية نيجرييا.

 .3امللتقى الثاين خلرجيي اجلامعات السعودية من إفريقيا ،وقد أقيم يف الفرتة

1428/2/18-16ـه املوافق 2007/3/8-6م يف رحاب اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة.

 .4امللتقى الثالث خلرجيي اجلامعات السعودية من آسيا ،وقد أقيم يف الفرتة

1430/5/18-16ـه2009/2/14-12/م املوافق يف رحاب اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة.

 .5امللتقى الرابع خلرجي اجلامعات السعودية من أوربا واألمريكتني وأسرتاليا،

وقد أقيم يف الفرتة 1434/6/18- 17ـه املوافق2013/4/29-28م يف رحاب
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(((.

( )1جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل اهلل من خالل اجلامعة اإلسالمية ،د .عبد اهلل العبود
(.)862/2
تيسريا
( )2من املفيد العمل عىل حرص مجيع أعامل ملتقيات اخلرجيني والتعريف هبا يف كتاب مستقل
ً
للباحثني وتسهيلاً يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة هبا.
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 .6امللتقى اخلامس :ملتقى خرجيي اجلامعات السعودية من دول غرب

إفريقيا وقد أقيم يف دولة غامبيا يف الفرتة 1438/10/18-17ـه املوافق

2017/11/8-7م

وقد حرض امللتقى مدير اجلامعة اإلسالمية السابق الدكتور حاتم بن حسن

املرزوقي ،ووزير التعليم العايل ورئيس البحث العلمي الغامبي عيل بدر جوف،
ورئيس املجلس اإلسالمي األعىل بغامبيا حممد األمني توري ،ورئيس االحتاد

اإلسالمي الغامبي الشيخ حممد بشري كامرا ،وإمام القرص اجلمهوري رئيس دعاة
الشؤون اإلسالمية السعودية الشيخ عبداهلل فاين ،وعدد من املسؤولني واملثقفني
واألكاديميني من  9دول إفريقية.

أهداف امللتقيات:

 .1إبراز ثمرات اجلامعات السعودية من خالل جهود خرجييها يف كل من

قارة آسيا ،وأفريقيا ،وقارة أوروبا واألمريكتني وأسرتاليا وارتباطهم هبذه البالد
املباركة.

 .2توثيق جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف الدعوة إىل اهلل ،ونرش العقيدة

اإلسالمية ،ونرصهتا وإبراز وسطية اإلسالم والرد عىل احلمالت املعادية لإلسالم

يف العرص احلارض.

 .3إب��راز جتارب وخ�برات اخلرجيني يف جمال الرتبية والتعليم الرشعي

ومشاركتهم يف املؤسسات اخلريية والدعوية وجهودهم يف احلفاظ عىل اهلوية
اإلسالمية يف بلداهنم.
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 .4بيان املنهج املنضبط للحوار املثمر البناء بني الثقافات املختلفة ،واإلفادة

منه فيام خيدم اإلسالم واملسلمني.

 .5بي�ان س�بل التواص�ل والتع�اون بين اخلرجيين يف بلداهن�م املختلف�ة م�ع

جامعتهم.

محــاور امللتقيات:

احملور األول :جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف كل قارة من القارات
السابقة الذكر( :آسيا وأفريقيا وأوروبا واألمريكتني وأسرتاليا) يف الدعوة إىل
اهلل ،ويدخل حتت هذا احملور عدة موضوعات من أهمها ما يلي:

 .1جهود اخلرجيني يف بيان مفهوم اإلسالم الصحيح والدعوة إليه ونبذ الفرقة

واخلالف.

 .2األساليب الدعوية والتعليمية خلرجيي اجلامعات السعودية يف نرش العقيدة

الصحيحة.

 .3جهود اخلرجيني يف مقاومة العقائد املنحرفة يف جمتمعاهتم.

 .4جهود اخلرجيني يف التصدي لإلرهاب وبيان موقف اإلسالم منه.

 .5معوقات الدعوة إىل اهلل يف كل قارة واحللول املقرتحة للتغلب عليها.
 .6مقومات نجاح الدعوة إىل اهلل يف كل قارة وكيفية اإلفادة منها.

احملور الثاني :جهــود خرجيــي اجلامعـات السعودية من كل قارة يف الرد
على احلمالت املعادية لإلسالم ،ويدخل حتت هذا احملور عدة موضوعات من
أهمها ما يلي:
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 .1جهود اخلرجيني يف احلــوار املثمر مع الثقافات املختلفة واإلفادة منه فيــام

يصحح املفاهيم ،وخيــدم اإلســالم واملسلمني.

 .2جهود اخلرجيني يف مقاومة محالت الطعن والتشكيك يف اإلسالم ،ومبادئه

وكتابه ،ونبيه .H

 .3جهود اخلرجيني يف مواجهة العوملة الثقافية وكيفية التعامل معها.
 .4دور اخلرجيين يف التص�دي للحملات اإلعالمي�ة الت�ي تته�م اإلسلام

باإلرهاب.

 .5جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف الرد عىل احلمـــالت املشككـة يف

اجلهود اإلغاثية والدعوية للجهات واملؤسسات اإلسالمية.

احمل��ور الثالث :جهــود خرجيــي اجلامعــات السعــودية من كل ق��ارة يف
التعاون وتوثي ــق الصالت ،ويدخل حتت هذا احملور عدة موضوعات من أهمها
ما يلي:

 .1دور خرجيي اجلامعات السعودية يف التعاون مع املؤسسات الدعوية

والتعليمية حلكومة اململكة العربية السعودية يف بلداهنم.

 .2دور خرجيي اجلامعات السـعودية يف التعاون مع املؤسســات الدعوية

والتعليمية املحلية واألهلية يف بلداهنم فيام خيدم اإلسالم واملسلمني.

 .3تقوية سبل االتصال والتعاون فيام بني اجلامعات السعودية واهليئات املعنية

باإلفادة من جهود اخلرجيني يف جمال التعليم والدعوة.
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 .4دور خرجيي اجلامعات السعودية يف التعاون فيام بينهم يف القضايا العلمية

والدعوية عىل تنوع بلداهنم.

احملور الرابع :جهود خرجيــي اجلامعـات السعودية يف كل قارة يف جمال
الرتبية والتعليم والبحث يف بلدانهم ويدخل حتت هذا احملور عدة موضوعات
من أهمها ما يلي:

 .1دور خرجي�ي اجلامع�ات الس�عودية يف إنش�اء املؤسس�ات التعليمي�ة يف

بلداهنم.

 .2جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف جمال التأليف ،والرتمجة ،ونرش اللغة

العربية.

 .3دور خرجيي اجلامعات السعودية يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية يف

بلداهنم.

 .4جهود خرجيي اجلامعات السعودية يف اإلفادة من تقنية العرص يف الرتبية،

والتعليم ،والدعوة إىل اهلل تعاىل(((.

كام عقدت اجلامعة اإلسالمية بعض امللتقيات اإلقليمية املتخصصة ببعض

الدول واألقاليم ،ومن تلك امللتقيات ملتقى اخلرجيني بدولة إندونيسيا حيث عقد

اللقاء األول عام 1420ـه1999/م وعقد اللقاء الثاين عام 1431ـه2010/م
بعنوان« :منهج الوسطية يف الدعوة إىل اهلل»(((.

( )1تقارير ملتقيات خرجيي اجلامعة اإلسالمية ،عامدة شؤون اخلرجيني اجلامعة باإلسالمية باملدينة.
( )2تقارير الدورات اخلارجية لألعوام 1419ـه وحتى 1423ـه ،عامدة خدمة املجتمع اجلامعة
اإلسالمية باملدينة.
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ثانيا -الدراسة التحليلية مللتقيات اخلريجني:
ً

 .1ملتقيات اخلرجيني هلا دور مهم يف ربط خرجيي اجلامعة اإلسالمية بجامعتهم

املباركة وحتفيزهم ملواصلة الدعوة يف بالدهم.

 .2األهداف العلمية مللتقيات اخلرجيني وحماورها جيدة وتعني بإذن اهلل عىل

التعرف عىل مسرية الدعوة اإلسالمية يف العامل كام أهنا تسهم يف بناء خمطط مستقبيل
هلا.

 .3املالحظ يف هذه امللتقيات قلة عددها إذ منذ تأسيس اجلامعة اإلسالمية

عام  1381ـه وحتى عام 1442ـه وهي مدة زمنية قدرها إحدى وستون ()61
عا ًما تم عقد سبعة ملتقيات فقط :مخسة عىل مستوى القارات ،واثنان إقليميان،
وهو عدد دون طموح وإمكانات جامعتنا املباركة بكثري.

 .4من املأمول السعي يف زيادة عدد هذه امللتقيات آلثارها احلميدة يف ربط

اخلرجيني بجامعتهم ،وتأكيد رعاية اجلامعة هلم بعد خترجهم ،وحتفيزهم عىل مزيد

من العمل والنشاط يف جمال الدعوة إىل اهلل وزيادة التواصل بينهم وبني جامعتهم.

 .5زيادة عدد ملتقيات اخلرجيني له أثر اسرتاتيجي عىل مستقبل الدعوة

اإلسالمية يف العامل ،كام أنه يسهم يف دعم املسرية الدعوية للجامعة اإلسالمية،
وليس بالرضورة أن تتحمل اجلامعة تكاليف هذه امللتقيات ،إذ يمكنها أن تتوجه
إىل تشجيع اجلهات اخلريية والداعمة يف امللكة العربية السعودية ،وعقد اتفاقيات

معها نحو املشاركة يف دعم هذه املجاالت الدعوية ،وهي فرصة تعني اجلامعة عىل
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التوسع يف حتقيق رسالتها يف العامل ،كام تفتح جماال لتلك املؤسسات يف اكتساب

األجر يف دعمها للدعوة إىل اهلل.
ً
ثالثا -استضافة اخلريجني:

من الربامج املهمة للتواصل مع اخلرجيني استضافة خرجيي اجلامعة اإلسالمية

للحج والعمرة وهو برنامج ذا أثر كبري يسهم يف توثيق عالقة اخلرجيني بجامعتهم

املباركة والتي يكنون هلا احلب والتقدير ،وقد قامت اجلامعة باستضافة بعض
خرجييها يف املؤمترات العلمية التي تقيمها ،كام قدمت مبادرة مباركة باستضافة

( )400خريج سنو ًّيا هبدف حتقيق التواصل وأداء احلج والعمرة وزيارة املسجد

النبوي الرشيف وااللتقاء بعلامء اململكة العربية السعودية واهليئات العلمية
والدعوية فيها ،ومتت املوافقة عليها بفضل اهلل ،واملأمول رسعة تنفيذ هذا اإلجراء

والعمل عىل تطويره وزيادة العدد ملا يف ذلك من أثر كبري عىل اخلرجيني(((.

وأود التأكيد يف هذا املقام بأمهية التوجه إىل العناية باستضافة اجلامعة خلرجييها

ملا يف ذلك من األثر العميق لربط اخلرجيني بجامعتهم وحلب اخلرجيني جلامعتهم
ووالئهم هلا ونرشهم لرسالتها يف العامل ،وكثري من خرجييها ال يتمكن من الذهاب

إىل العمرة بسبب غالء تكاليف السفر ،وهنا مبادرة أرجو من اهلل أن يوفق اجلامعة

لتبنيها ،وهي أن تتوىل اجلامعة دعوة خرجييها كل مخس أو عرش سنوات لزيارة اجلامعة
( )1خط�اب وزير التعلي�م رقم ( )118633وتاري�خ 1435/11/6ـه املبني على خطاب الديوان
امللك�ي رق�م ( )45221وتاري�خ 1435/11/3ـه ،وينظ�ر كذل�ك صحيف�ة الري�اض الع�دد
( )16963األربعاء  11صفر  1436ـه 3/ديسمرب 2014م.
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وأداء العمرة أو احلج بحيث تقدم الدعوة أللف خريج سنويا بمعدل  100خريج

شهريا ،أو دعوهتم عىل دفعات كل شهرين أو ثالثة .هذه املبادرة هلا أثرها العميق يف
نفوس اخلرجيني وهو نوع من تكريم اجلامعة خلرجييها سفراء الرمحة يف العامل.

رابعا -الكفالة اجلزئية للخريجني:
ً

تقوم اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة

واإلرشاد وغريها من اجلهات الدعوية بالدعم املايل لعدد من خرجيي اجلامعات
اإلسالمية يف بالدهم وتفريغهم للدعوة إىل اهلل ،وهو جهد مشكور أسأل اهلل أن

يبارك فيه ،إال أن احلاجة أكثر بكثري من العاملني حال ًيا؛ ولذا فمن املهم التوسع يف

توظيف خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف جمال الدعوة إىل اهلل ،ومن املفيد كذلك القيام
بالكفالة اجلزئية للخرجيني بحيث يمكنهم ذلك من التفرغ اجلزئي للدعوة إىل اهلل

وليس بالرضورة أن تتوىل اجلهات احلكومية ذلك ،بل يكفي فتح املجال للمحسنني
من القيام هبذا الواجب ،وهذا ما أكده أحد أعضاء هيئة كبار العلامء يف اململكة
العربية السعودية بقوله« :بالنسبة للدعوة يف اخلارج فال مسوغ للشكوى من نقص

الكوادر املؤهلة ،وقد استطاعت مؤسسات الدراسات اإلسالمية يف اململكة ختريج
عرشات األلوف ،ومن هؤالء أكثر من عرشة آالف خريج خترجوا يف اجلامعة
اإلسالمية باملدينة؛ ولكي تقوم اململكة العربية السعودية بمسؤوليتها يف الدعوة

هم العيش بتوفري
إىل اهلل فال بد من أن تنشط يف البذل لكفاية هذه األعداد الكبرية َّ

إعانات مالية تسمح هلم بإعطاء الوقت الكايف لتعليم اجلهال وهداية الضالل،
وليس املقصود أن تتحمل احلكومة بنفسها عبء هذه الكلفة املالية ،بل املقصود
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ترغيب الناس وتشجيعهم عىل أداء واجبهم ،وشكر نعمة اهلل عليهم وشكر النعمة

مؤثرا –بصفة جدية– عىل
أمرا مره ًقا وال ً
سبب استمرارها ،والبذل املطلوب ليس ً
االقتصاد الوطني كام يرد أحيانًا عىل ألسنة بعض املتكلفني ،إن مبلغ مخسة آالف
ريال سنو ًّيا مبلغ يكفي كإعانة للمعلم أو الداعية يف آسيا أو أفريقيا لتحريره من
بذل كل وقته وجهده لتأمني العيش له وألرسته ،معنى ذلك أن إعانة عرشة آالف

طالب من خرجيي جامعات اململكة للتفرغ للعمل يف جمال الدعوة اإلسالمية لن
تكلف أكثر من مخسني مليون ريالاً سنو ًّيا ،وإذا نسب هذا املبلغ ملجموع ما يرصفه

وترفها يف السياحة الداخلية واخلارجية ،فإن هذا املبلغ
املواطنون السعوديون تر ًفا
ً
رقما متواض ًعا»(((.
يكون ً

( )1ينظر مقاالت وأبحاث ،الشيخ صالح احلصني ،بحث :اململكة العربية السعودية والدعوة
اإلسالمية رؤية مستقبلية( ،ص.)581–580
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E
وتشتمل أهم النتائج ،والتوصيات
اً
أول -النتائج:

تتلخص نتائج الدراسة يف النقاط التالية:
 .1تقوم اجلامعة اإلسالمية بجهد مشكور وعمل كبري يف جمال إعداد الدعاة وهو
عمق اسرتاتيجي يف جمال الدعوة اإلسالمية يف العامل.

 .2تتسم الربامج العلمية للجامعة اإلسالمية بالوسطية واملتانة العلمية.

 .3خلرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة أثر كبري وملموس يف العامل فقد قاموا بجهد
مبارك يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل ،كام تقلد بعضهم مناصب مهمة يف بلداهنم،
وأصبحوا مؤثرين يف جمتمعاهتم ،فكانوا علامء ومفتني ومدراء جامعات
وعمداء كليات ،كام شغل بعضهم مناصب وظيفية كوزراء وسفراء وبرملانيني

ويف مراتب وظيفية عليا يف دوهلم.

 .4قامت اجلامعة اإلسالمية بدور دعوي كبري من خالل دورات تعليم اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية ،وهي برامج هلا دور كبري يف إعداد الدعاة املؤهلني،

ونرش رسالة اإلسالم يف العامل.
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ثانيا -التوصيـــات:
ً

توصي الدراسة مبا يلي:
 .1ال زال اإلعداد اإليامين واألخالقي والدعوي يف اجلامعة اإلسالمية حيتاج إىل
مراجعة ،وحيتاج إىل تطوير وإعادة نظر ،ووضع برامج علمية تكمل النقص
وتسدد املسرية.

 .2أمهية تكثيف األنشطة الطالبية يف اجلامعة اإلسالمية املتعلقة برحالت احلج
والعمرة ألثرها اإليامين الكبري عىل طالب اجلامعة.

 .3العناية بتنظيم رحالت طالبية لزيارة اجلامعات السعودية واملؤسسات الدعوية
واخلريية يف اململكة العربية السعودية واإلفادة من جتارهبم العلمية والدعوية.

 .4العمل بجد لتنويع اختيار طالب من كافة الدول خاصة الدول التي مل يقبل
منها أي طالب؛ كام أن هناك عد ًدا من الدول عدد خرجيها من اجلامعة دون

العرشة وهو ما ينبغي تداركه.

 .5السعي إلعادة اللجان والوفود العلمية املعنية بإجراء املقابالت الشخصية
للراغبني يف الدراسة باجلامعة اإلسالمية ألمهيتها يف حسن االنتقاء للمتقدمني
إليها ،وألثرها امللموس وفائدهتا يف حسن اختيار طالب املنح.

 .6التواصل مع خرجيي اجلامعة اإلسالمية أمر يف غاية األمهية وهو ما ينبغي العمل
عىل تكثيفه وتنويع الربامج املحققة هلذا اهلدف.

 .7أمهية العناية بتكثيف الدورات اخلارجية وتوسيع نطاقها اجلغرايف وذلك لدورها
الدعوي ،مع العناية بإعداد مرجع علمي حيرص مجيع تلك الدورات العلمية
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التي قامت هبا اجلامعة اإلسالمية منذ إنشائها وحتى اآلن مع بيان السنوات

والدول التي أقيمت فيها ،وأهم النتائج والتوصيات لتلك الدورات ،و توسيع

نطاق تلك الدورات لتشمل املناطق التي مل يسبق أن أقيمت فيها من قبل.

 .8العمل عىل زيادة ملتقيات اخلرجيني وتفعيل رابطة خرجيي اجلامعة اإلسالمية يف
كل دولة.

 .9عقد رشاكات مع القطاع الثالث ،واملؤسسات اخلريية املانحة لتنفيذ برامج
التواصل مع اخلرجيني وتفعيل الكفالة اجلزئية للخرجيني.

 .10أمهية التوجه نحو فتح فروع للجامعة اإلسالمية يف العامل وتضمني ذلك
خططها املستقبلية ويمكن البدء ببعض الدول التي ترحب بذلك.

 .11تفعيل برنامج الزائر الدويل من خالل إيفاد بعض أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة إىل بعض أقسام الدراسات اإلسالمية يف جامعات العامل.

 .12أمهية إعداد كتاب وثائقي للتعريف بأبرز خرجيي اجلامعة اإلسالمية وأعامهلم
الدعوية والوظيفية وأهم مؤلفاهتم وزيادة التواصل معهم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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فهرس املراجع واملصادر
 .1أثر خرجيي اجلامعات اإلسالمية السعودية يف إندونيسيا ،د .حممد هدايت نور
واحد ،بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني

امللك فهد بن عبدالعزيز –اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422/11/9-7ـه

املوافق 2002/1/23-21م

 .2أثر خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف تايلند ،د .اسامعيل عيل ،بحوث ندوة خدمة
الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،عامدة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1423 ،ـه 2013 -م.

أنموذجا) ،د .عبداهلل بوشعيب
 .3أثر خرجيي اجلامعات السعودية (املغرب
ً
البخاري ،بحوث ندوة خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني

الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة1423 ،ـه 2013 -م.

 .4أثر جهود خادم احلرمني الرشيفني يف نرش العلم الرشعي والعقيدة الصحيحة
من خالل طلبة املسلمني ،د .عبدالقادر حممد عطا صويف ،بحوث ندوة خدمة
الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،عامدة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1423 ،ـه 2013 -م.

 .5إحصائيات خرجيي اجلامعة منذ تأسيسها من الدفعة األوىل إىل دفعة عام
1436ـه ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1435 ،ـه2015 -م.
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 .6األدب املفرد لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ،دار الصديق ،اجلبيل،
السعودية1434 ،ـه 2014 -م.

 .7االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر بن عبد الرب ،دار األعالم ،عامن،
1423ـه.

 .8أمهية الدعوة ،اللواء الركن حممود شيت خطاب ،بحوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة
وإعداد الدعاة ،مركز شؤون الدعوة ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1397 ،ـه.

 .9أيامي مع داعية اجليل ومفرس التنزيل الشيخ جعفر حممود آدم ،د.حممد الثاين عمر
موسى ،دار احلكمة للكتاب اإلسالمي( ،كانو) نيجرييا1432 ،ـه2011-م.

 .10البحث العلمي حقيقته ،ومصادره ،ومادته ،ومناهجه ،وكتابته ،وطباعته،
ومناقشته :عبد العزيز الربيعة ،مكتبة العبيكان ،الرياض1433 ،ـه2012-م.

 .11تاريخ دمشق ،عيل بن احلسن بن عساكر ،حتقيق :عمر العمروي ،دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع1415 ،ـه1955 -م.

 .12تاريخ ملوك آل سعود ،سعود بن هذلول ،مطابع املدينة ،الرياض1402،ـه
 .13تتمة األعالم ،حممد خري رمضان يوسف ،دار الوفاق ،عدن1436 ،ـه.

 .14التدريب الدعوي ،د .سلطان بن عمر احلصني ،النارش املتميز ،املدينة املنورة،
1438ـه.

 .15تعليم أبناء املسلمني من خالل املنح الدراسية التي تقدمها اجلامعة اإلسالمية،
أ.د .سعيد فالح املغاميس بحوث ملتقى خادم احلرمني الرشيفني خلرجيي
اجلامعات السعودية يف دول قارة أفريقيا ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

من  11-9شوال 1422ـه.
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 .16تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين ،دار اليرس ودار املنهاج ،جدة،
1430ـه.

 .17التقرير اخلتامي ألنشطة الدورة األوىل 1435 -1432ـه لكريس مؤسسة
حممد وعبد اهلل أبناء إبراهيم السبيعي اخلريية لتنمية مهارات طالب املنح
باجلامعة اإلسالمية.

 .18تقرير الدورات اخلارجية للعام الدرايس1420-1419 ،ه ،د .عبداهلل
عبداحلميد حممود ،و د .طارق عبداهلل حجار ،عامدة خدمة املجتمع باجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة1420 ،ـه.

 .19التقرير السنوي ،وكالة اجلامعة للتطوير ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
لألعوام (– )1433/1432( – )1432/1431( – )1431/1430
(1436/1435ـه).

 .20التقرير املوجز ،مركز املعلومات ،اإلحصاء ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة لألعوام ()1407/1406( – )1405/1404( – )1403/1402

– (– )1415/1414( – )1412/1411( – )1408/1407

( 1418/1417ـه).

 .21الثامر والنتائج الكريمة املتحققة من رعاية خادم احلرمني الرشيفني للطلبة
املسلمني ،إقبال أمحد البسكوهري ،اجلامعة املحمدية باهلند ،بحوث ندوة
خدمة الطالب املسلمني يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن

عبدالعزيز – اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1422/11/9-7ـه املوافق

2002/1/23-21م
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 .22اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  Hوسننه
وأيامه = صحيح البخاري ،ملحمد بن إسامعيل أيب عبد اهلل البخاري اجلعفي،

املحقق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 ،ـه.

 .23جهود الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصني يف الدعوة إىل اهلل ،د .سلطان بن
عمر احلصني ،املدينة املنورة 1435 ،ـه.

 .24جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف اخلارج من خالل
اجلامعة اإلسالمية ،د .عبد اهلل بن صالح العبود ،عامدة البحث العلمي
باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1424،ـه.

 .25احلنابلة خالل ثالثة عرش قرنًا ،د .عبد اهلل بن حممد بن أمحد الطريفي ،مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرياض1433 ،ـه.

 .26الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ،د .حممد بن نارص الشثري ،الرياض،
1417ـه1997 -م.

 .27دليل الطالب اجلامعي ،اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية باجلامعة
اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،بدون سنة النرش.

 .28دليل قسم املتون العلمية باملسجد النبوي الرشيف ،الرئاسة العامة لشؤون
املسجد احلرام واملسجد النبوي ،إدارة التوجيه واإلرشاد.

 .29الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبيل ،مكتبة العبيكان ،الرياض،
1425ـه.
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 .30الزهد أليب الرسي هناد بن الرسي الكويف ،دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،
الكويت1406 ،ـه.

 .31سجالت عامدة شؤون القبول والتسجيل باجلامعة اإلسالمية.

 .32الرساج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري ،دار الصديق ،اجلبيل،
1430ـه.

 .33سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أليب
عبد الرمحن حممد نارص الدين ،األلباين (املتوىف1420 :ـه) ،دار املعارف،

الرياض  1412ـه 1992 -م.

 .34سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (املتوىف273 :ـه) ،حكم
عىل أحاديثه وآثاره وع ّلق عليه العالّمة املحدث حممد نارص الدين األلباين،

مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض1429 ،ـه 2008 -م،
الس ِج ْستاين (املتوىف:
 .35سنن أيب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
حممد نارص
275ـه) ،حكم عىل أحاديثه وآثاره وع ّلق عليه العالّمة املحدّ ث ّ
الدّ ين األلباين ،مكتبة املعارف للنّرش والتّوزيع ،الرياض1427 ،ـه2007 -م،

ط.2

 .36سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،أيب عيسى (املتوىف:
279ـه) ،حكم عىل أحاديثه وآثاره وع ّلق عليه العالّمة املحدث حممد
نارص الدين األلباين ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع -الرياض،

1429ـه 2008 -م ،ط.2
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 .37السنن الصغرى للنسائي (املجتبى) ،أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين،
النسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب،

1406ـه1986 -م.

 .38السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي
حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي ،أرشف عليه :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت1421،ـه 2001 -م.

 .39سياسة امللك فيصل الدعوية ،د .إبراهيم بن عبد اهلل السامري ،دارة امللك
عبد العزيز ،الرياض1430 ،ـه.

 .40سري أعالم النبالء ،شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت 1405ـه 1985 -م.

 .41سرية مسافر سعودي ،سعد بن عبد الرمحن احلصني ،دار اللؤلؤة ،بريوت،
1433ـه – 2012م.

 .42الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد وآراؤه الرتبوية واالجتامعية ،حممد بن فريج
العمريي ،دار القلم ،دمشق1431 ،ـه – 2010م.

 .43الشيخ عبد العزيز بن باز  Vنموذج من الرعيل األول ،الشيخ عبد املحسن
ابن محد العباد ،دار ابن القيم ،الدمام1421 ،ـه.

 .44الشيخ عمر بن حممد فالته  Vوكيف عرفته ،الشيخ عبد املحسن بن محد
العباد ،دار ابن القيم ،الدمام1421 ،ـه.

 .45صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري حتقيق :الشيخ
حممد بن نارص األلباين ،دار الصديق للنرش والتوريع1418 ،ـه 1997 -م.
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 .46صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي.

 .47صحيح مسلم برشح اإلمام حميي الدين النووي ،دار املعرفة ،بريوت،
1431ـه.

 .48الصمت وآداب اللسان ،ابن أيب الدنيا ،حتقيق :حممد عزقول ،دار سنابل،
دمشق1993 ،م.

 .49ضوابط اجلرح والتعديل ،د .عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف ،العبيكان،
الرياض1425 ،ـه.

 .50الطريقة املثىل إلعداد خرجيي اجلامعة اإلسالمية ،الشيخ أيب احلسن عيل
احلسني الندوي – جملة اجلامعة اإلسالمية – عدد ( )25رجب 1394ـه.

 .51العامل الرباين عمر بن حممد الفالين ،محزة حامد القرعاين ،دار املأمون للرتاث،
دمشق 1431،ـه.

 .52العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،شمس الدين حممد بن أمحد
الدمشقي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت.

 .53علامء ومفكرون عرفتهم ،حممد املجذوب ،دار النفائس ،بريوت1397 ،ـه-
1977م

 .54فتح الباري برشح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن حجر العسقالين ،دار
طيبة ،الرياض1431 ،ـه.

 .55فيض القدير ،زين العابدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني احلدادي
املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص1356 ،ـه.

185
 .56كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،د .عبد الوهاب أبو سليامن ،دار
الرشوق ،جدة1408 ،ـه 1987 -م.

 .57الكتاب الوثائقي عن اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بمناسبة االحتفاء
بمرور مائة عام عىل تأسيس اململكة ،د .أمحد الغامدي وآخرون ،اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة 1419 ،ـه.

 .58مدارج السالكني البن القيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة نارشون ،لبنان،
1431ـه.

 .59مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أيب عبداهلل أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط وآخرون ،إرشاف :د .عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي ،مؤسسة

الرسالة ،دمشق1421 ،ـه 2001 -م.

 .60املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ،H
مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

 .61معج�م املؤلفين ،عم�ر رض�ا كحال�ة ،دار إحي�اء التراث الع�ريب ،بريوت،
1376ـه.

 .62مقاالت وأبحاث ،الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصني ،املكتب التعاوين
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة ،املدينة املنورة  1435ـه.

 .63النرشة التعريفية بجمعية بعثة الرمحة .Mercy Mission

 .64النرشة التعريفية لكريس سامحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ
للخرجيني باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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 .65النرشة التعريفية لكريس مؤسسة حممد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي اخلريية
لتنمية مهارات طالب املنح باجلامعة اإلسالمية.

 .66نرشة قيادي الطالبية ،كريس تنمية مهارات طالب املنح باجلامعة اإلسالمية
السنة األوىل ،العدد األول ( )1مجادى اآلخرة 1440ـه -فرباير 2019م.

 .67نظام اجلامعة اإلسالمية باملدينة الصادر باملرسوم امللكي رقم م 70/يف
1395/8/7ـه.

 .68الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ،دار إحياء
الرتاث ،بريوت1420 ،ـه.

املواقع اإللكرتونية والصحف:

 .69املوقع اإللكرتوين جلمعية بعثة الرمحة .www.mercymisionworld.org
 .70املوقع اإللكرتوين للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ./http://iu.edu.sa

 .71املوقع اإللكرتوين لعامدة اخلرجيني باجلامعة اإلسالمية.

http://iu.edu.sa/Page/20474

 .72املوقع اإللكرتوين لكريس اخلرجيني باجلامعة اإلسالمية.

http://iu.edu.sa/Page/20556

 .73صحيفة الرياض اإللكرتونية العدد ( )16963األربعاء  11صفر 1436ـه/
 3ديسمرب 2014م.http://www.alriyadh.com/999885 :

 .74صحيفة املدينة ،العدد ( )16285اجلمعة  28ذو احلجة 1421ـه ،والعدد
( )16292اجلمعة  5حمرم 1422ـه ،والعدد ( )16306اجلمعة  19حمرم
1422ـه.

