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تتعلق1 �لتي1 و�لردوِد1 �لتعقيبات1 جانب1 �إىل1 �أيَّاٍم،1 ثالثَة1 ��صتمرت1 �لتي1 �لِعْلِميَّة1
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�ليوم1 منها1 تعاين1 �لتي1 �مل�صكالت1 �أكرب1 للن�صو�س،1وهي1من1 �ل�صحيحة1 و�لقر�ءة1
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ُمو�1 ثني1َقدَّ وقد1بَْرَهنْت1بع�ُس1�الأبحاِث1على1�أن1�لعلماء1�مل�صلمني1ال1�صيما1�ملحدِّ
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1بعد1�لتحقيق1�أن1�ملحدثني1�صبقو�1 َ من1�ملنهجية1مع1زعمهم1�أنها1جديدة1ومبتكرة،1تَبنيَّ
يَّة،1و�أن1�لغرب1��صتخدمو�1فيها1م�صطلحات1جديدة1 �إليها1عمقا1ودر�ية1ومتانة1وِجدِّ
ثني1باهتمامهم1بجانب1�لنقد1مل1ين�صغلو�1عن1تاأ�صي�س1منهج1متكامل1 فقط،1و�أن1�ملحدِّ

يف1فهم1�لن�صو�س1وِفْقِهها1وتطبيِقها.
و�إذ1نُْتِحُف1�لقر�َء1�لِكر�م1بهذ�1�لكتاِب1�لر�بِع،1فاإنَّنا1ناأمل1�أن1يكون1ُخْطوًة1من1
�خُلُطو�ت1�لر��صخة1نَْحَو1تاأ�صي�س1قو�عد1�لفهم1�ل�صديد1و�صو�بط1�لقر�ءة1�ل�صحيحة،1
رجاء1�أن1ت�صاحب1هذه1�خُلْطوَة1ُخُطو�ٌت1متتاليٌة1ومتالحقة،1حتى1تتم1توعية1جمتمع1
�لباحثني1و�لد�ر�صني1ب�صرورة1�اللتز�م1بتلك1�لقو�عد1و�ل�صو�بط.1ومن1�ملعلوم1�أن1
ُقه1بجهٍد1حمدٍد،1�صو�ء1�أ1قام1 تغيري1�ملفاهيم1�ملتغلغلة1يف1ِوْجد�ن1�لنا�س1ال1ميكن1حتقُّ

به1فرٌد1�أم1موؤ�ص�صٌة1،1بل1يجب1�أن1يتو��صل1�لعمُل1و�جلهُد1ِجيال1بعد1ِجيل1.
�ِس1 كَر1و�لتقديَر1�إىل1معايل1جمعة1�ملاجد،1ُموؤ�صِّ و�أخري�1ال1يَ�َصُعنا1�إال1�أن1نُْزِجَي11�ل�صُّ
ًة1للندوة1�لِعْلِميَّة1�لّدوليَّة1حول1 يَِّة1ورئي�ِس1جمل�س1�أمنائها،1�لذي1�أَْوىَل1ِعنايًة1خا�صَّ �لكلِّ
�حلديث1�ل�صريف،1و�إىل1�صعادة1مدير1�لكلية1�لدكتور1حممد1عبد1�لرحمن1�لذي1
1ُقُدًما1بوقوِفه1معنا،1نا�صحا1 يِّ عنا1على1�لـُم�صِ كان1حري�صا1على1َنَاِح1�لـَم�ْصَعى،1َف�َصجَّ
�ل�صريف،1و�إىل1 لندوة1�حلديث1 �لعامة1 �الأمانة1 �إليه1 وُمْر�صد�1وُمَلبِّـًيا1لكل1ما1حتتاج1
َعاة1 يًّا1ومعنويًّا1من1�الأ�صاتذة1و�لرُّ تعاون1معنا1مادِّ �لباحثني11و�إىل1جميع1من1 جميع1

و�للَِّجاِن1�لَفْرِعيَّة1.1
�إىل1كل1هوؤالء1ن�صدي1�أجمل1�ل�صكر،1و�هلل1ن�صاأل1�لتوفيق1و�ل�صد�د1يف1�أعمالنا1

�ملقبلة1�إن1�صاء1�هلل1تعاىل1.
1111�الأمني1�لعام1لندوة1�حلديث1�ل�صريف 1 111111111111111111111111111111111111
1111111111�أ1.1د1.1حمزة1عبد1�هلل1�ملليباري 1 111111111111111111111111111111111
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كلمة معايل جمعة املاجد 
رئي�س جمل�س اأمناء الكلية

الُة وال�ّسالُم َعلى اأ�سرِف الـُْمْر�َسِلني، َوَعَلى  اَْلـَحـْمُد هلل َربِّ العاملني، وال�سّ
ْحِبه اأجمعني.  اآله و�سَ

َعاَدة  اأ�سحاَب املعايل والَف�سيلِة وال�سَّ
يُوَف النَّْدَوِة  اْلأََكاِرْم ِمَن اْلَباِحِثنَي َواْلـُم�َساِرِكنْي  �سُ

اأَّيـَُُها الـَْحْفُل اْلَكِرمْي 
الُم َعَلْيُكْم َوَرحـَْمُة اهلِل َوبََرَكاتُه. وبعُد : ال�سَّ

َواْلَعـَرِبيَِّة  الإ�ْسالميَّة  را�ساِت  الدِّ ُكّليَِّة  ِرَحاِب  يف  ِبُكْم  اأَُرّحَب  اأَْن  َفيُ�ْسِعُدين 
ِة مِلُناََق�َسِة  �سَ اِبَعِة، اَْلـمـَُخ�سَّ ْوِليَِّة الرَّ اأَْعَماِل النَّْدَوِة اْلِعْلِميَِّة الدَّ ِاْفِتَتاِح  ِبُدبي، ِبُنا�َسَبِة 

َرة.  وَعاِت املْـَُعا�سِ وٍع ِمْن اأََهمِّ امْلَْو�سُ َمْو�سُ
َباِت التَّْجِديِد.  ِديِد، َوُمَتَطلَّ َواِبِط اْلَفْهِم ال�سَّ َبِويَُّة بنَْيَ �سَ ـنَُّة النَّ وهو: ال�سُّ

َداِقيَِّة   ِفي َعَلى َهِذِه النَّْدَوِة  َمِزيًدا  ِمَن  امْلِ�سْ وَرُكْم َهَذا يُ�سْ َوَل �َسكَّ اأَنَّ ُح�سُ
ـيَّة.  َواْلأََهمِّ

اِبَعة  الَِّتي َتَّ  ْوِليَِّة الرَّ ْعَماِل َهِذِه النَّْدَوِة اْلِعْلِميَّة الدَّ كما يُ�ْسِعُديِن اأَْن اأُْعِلَن بَْدَء اأَ
ـيَّة. ِريف  ِباْلُكلِّ ة ِلَنْدَوِة الـَْحِديِث ال�سَّ اِء اْلأََمانَِة اْلَعامَّ رُيَها ِمْن ِقَبِل اأَْع�سَ تَـْح�سِ

: اَْلَعَرِبيِّ  ِرين ِمَن اْلَعالـَمـَـنْيِ َمُع اْلَباِحِثنَي َوامْلَُفكِّ َواإِنَّ َهِذِه النَّْدَوَة اْلِعْلِميََّة  الَِّتي َتْ
يٍَّة  ُموَن ِفيَها بُُحوثَُهْم َواأَْفَكاَرُهْم ِبُحرِّ يَّة، َوالَِّتي يَُقدِّ ، يِف ِرَحاِب َهِذِه اْلُكلِّ َواْلإِ�ْساَلميِّ

�َساِت اْلِعْلِميَّة. لََتْخِدُم الَطَلَبة َواْلَباِحِثنَي يِف اجْلاِمَعاِت َواْلـُموؤَ�سَّ
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اْلإِْخَوُة َواْلأََخَوات : 
ِة َجـِميًعا اإَِل يَْوِم  ٌه اإَِل اْلأُمَّ ْم ِخَطاٌب ُمَوجَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ اإِنَّ َكاَلَم النَِّبيِّ �سَ
ُلُح ِلاْلإِْن�َساِن يِف  ُن ُكلَّ َما يَ�سْ مَّ اْلِقيَاَمة. َوِلَذا، َفاإِنَّ َكاَلَمُه يَُعدُّ ِمْن َجَواِمِع اْلَكِلِم، َويََت�سَ
نْي  �سِ ي ِمَن اْلَباِحِثنَي الـُْمَتَخ�سِّ َراَحًة  اأَْو اإِ�َساَرًة. َوَهَذا يَْقَت�سِ ا �سَ وِر؛ اإِمَّ جـَِميع اْلُع�سُ

ى. ،  َكَما اْهَتمَّ ُعَلَماوؤنَا ِبَها ِفيَما َم�سَ وا ِبَقَواِعِد َفْهِم النَّ�سِّ اأَْن يَْهَتمَّ
َوِلأََداِء  ِبِه.  يُ�ْسَتَهاُن  َل  َكِبرٌي  الـَْمَجاِل  َهَذا  يِف  اْلِعْلِميَِّة  �َساِت  الـُْموؤَ�سَّ َوَدْوُر 
َمَناِهِج  تَْطِويِر  َعَلى  َواْلَباِحِثنَي  �َساِتَذِة  اْلأَ ُجُهوُد  تََتَكاتََف  اأَْن  يـَِجُب  اْلَواِجِب  َهَذا 
ُروَرِة ِاْحرَتاِم  َمْنَهِج اْلِقَراَءِة  ِر، َوتْوِعيِة الـُْمْجَتَمِع ِب�سَ يَاِت اْلَع�سْ َرا�َسِة َوْفَق ُمْقَت�سَ الدِّ

ِحيَحة. ال�سَّ
َوَل  َبِويَِّة  النَّ و�ِس  ِللنُّ�سُ ِحيَحِة  ال�سَّ اْلِقَراَءِة  ِبَْنَهِج  يَْهَتمُّ  َل  الـِْجيُل  َكاَن  َواإَِذا 
لَّى اهللُ  ْن يَْقَتِدَي ِبالنَِّبيِّ �سَ ِحيًحا َفَكْيَف يَ�ْسَتِطيُع َهَذا الـِْجيُل اأَ ِبَطِريَقِة َفْهِمَها َفْهًما �سَ

َعليه و�سلَّم ِفيَما اأََمَر ِبِه اأَْو نََهى َعْنُه.
يِل  َوتَاأْ�سِ  ، ُعُلوِمِهَما  َونَ�ْسِر  نَِّة  َوال�سُّ اْلِكَتاِب  ِحْفِظ  ُروا يِف  يَُق�سِّ َلْ  ُعَلَماَءنَا  اإنَّ 
َقَواِعِد التََّعاُمِل َمَعُهَما، َفَعَلى اْلَباِحِثنَي امْلْبِدِعنَي اإِْبَراُز َهِذِه اْلَقَواِعِد املَْنَهِجيَِّة ِلاْلأَْجيَاِل 

َحتَّى تَُداِفَع َعِن الإِ�ْساَلِم ِباحِلْكَمِة َواملْوِعَظِة احَل�َسَنِة .
ْيَخ َخِليَفة ْبَن َزاِيد اآل نهيان  ُموِّ ال�سَّ اِحَب ال�سُّ َواأَِخرًيا َل يَ�َسُعِني اإِلَّ اأَْن اأَ�ْسُكَر �سَ

ْولَة حفظه اهلل،  َرِئي�َس الدَّ
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
و�سمو ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
اِل اْلِعْلِم  ِد َعَطاِئَها  يِف جَمَ �َسة، َوتَـَجدُّ ِر َهِذِه املوؤ�سَّ ُمونَُه  ِمْن َدْعٍم َكِبري ِلَتَطوُّ ملا يَُقدِّ
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َوالثََّقاَفة . 
الَِّذيَن  َواْلَباِحِثني  يُوَف  ال�سُّ �ِسيَّمـََا  َل  ور،  احْلُ�سُ َجِميِع  اإل  وٌل  َمْو�سُ و�ُسْكِري 

ُموا َعَناَء �َسَفِرِهْم اإِْثَراًء ِلَهِذِه النَّْدَوة،،،  َتَ�سَّ
ِريف،،،  ة ِلَنْدَوِة اْلـَحِديِث ال�سَّ ِّيَّـِة َواْلأََمانَِة اْلَعامَّ َواإَِل اإَِداَرِة اْلُكلـ

يٍَّة اأو َمْعَنِويَّة. واإل ُكلِّ من اأَ�ْسَهَم يف اإِْنَاِح َهِذِه النَّْدَوة ِبَتْقِدمِي ِرَعايٍَة َمادِّ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعال وبركاته . 
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كلمة االأمني العام لندوة احلديث ال�سريف 
اأ. د. حمزة عبداهلل املليباري

احلمد هلل رب العاملني،  وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني،  وعلى اآله 
و�سحبه،  والذين اتبعوهم باإح�سان اإل يوم الدين.

بدبي  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  موؤ�س�َس    ، املاجد  جمعة  معايل 
ورئي�َس جمل�س اأمنائها،

اأ�سحاَب املعايل والف�سيلة وال�سعادة،
ال�سيوُف الأكارم ،

اأيها احل�سوُر الكرمي، 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعال وبركاته.

اأما بعد :
فهذه رابع ندوة علمية دولية  تعقد  دوريًّا يف رحاب هذه الكلية -  بف�سل اهلل 
تعال،  ثم برعاية معايل جمعة املاجد حفظه اهلل تعال-  حول احلديث ال�سريف.

الدوليَة  الندوَة  هذه  والعربية  الإ�سالمية  ا�سات  الدر  كليُة  حتت�سن  عندما 
الرابعة،  بعنوان : )ال�سنة النبوية بني �سوابط الفهم ال�سديد ومتطلبات التجديد(،  
فاإنها ت�سعى جادًة خلدمة املجتمع با هو اأحوج اإليه اليوم ،  وهو يعاين من اأزمة 
املنهج، واأزمة الفهم، واأزمة القراءة ال�سحيحة . وهذه الأزمات هي اأم امل�سائب 

التي حلت بنا اليوم .
بالكتاب وال�سنة،  �سمانا لهدايتها،  وبقاء  اأكرم هذه الأمة  اإن اهلل تعال قد 
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على قيادتها،  وحفاظا على ُهويَّـِتها التي َر�َسمها الإ�سالم.  لذلك تكاتفت جهوُد 
كانوا  منهم  الالحقني  واأن   ، وال�سنة  الكتاب  املا�سية  خلدمة  القرون  َعرب  العلماء 
بالواجبات  لينه�سوا   ، العلمية  نُْكراٍن جلهوِدهم  غري  من  ال�سابقني  من  ي�ستفيدون 

ات. املنوطة بهم تاه الإن�سانية،  َوفق مقت�سيات ع�سورهم، مع مواكبة امل�ستجدَّ
�ست تلك اجلهوُد العلمية  عن ظهور مدار�س عظيمة  يف احلديث والفقه  ومتخَّ
واملناهج؛   واملعارف  العلوم  اأنواع  جميع  يف  بل  والعقيدة،    واللغة  والأ�سول 
مدار�ُس تدل على عظمة علمائنا وعبقرية اأئمتنا يف تر�سيخ اأدقِّ واأكمِل منهٍج عرفه 

تاريخ الب�سرية يف جمال التعامل مع الن�سو�س. 
ر �سفاَءه �سيء من الباطل، كما متكنوا من  وبذلك بقي احلق حقا بيًِّنا ل يكدِّ

احِلفاظ على الكتاب وال�سنة  ون�سر علومهما .
اإنه لعجٌب.. واأمر غريب ...  اأن تعاين الأمُة الإ�سالمية من اأزمة املنهج ... 
اأزمة الفهم ... اأزمة القراءة ال�سحيحة ، وهي تعي�س يف ظل املناهج التي ابتكرها 

ًة  من العلوم واملعارف التي اأناروا بها العال .  ال�سلف،  ومتلك كنوًزا ثرَّ
وقد برهن التاريخ - كما يربهن واقعنا اليوم - على اأن اأهم اأ�سباب النحراف 
الفكري وال�سلوكي والثقايف ، يكمن يف اخللل املنهجي يف فهم الن�سو�س،  و�سوء 

التعامل معها .
ه اجلهُل، و�سوُء الفهم،   ول ي�سر الإ�سالَم �سيئ ٌ يف تاريخه املديد، مثَل ما اأَ�سرَّ

وكرثة الغرور بالراأي !!. 
ى التناف�ِس الداخليِّ على ال�سيادة والنفوذ ،   اإن ظاهرة التقليد الأعمى،  وُحمَّ
والنتماءات ال�سخ�سية املفرطة،  حتول  دائما دون احرتام �سوابط الفهم ال�سديد، 
والتجاوب مع متطلبات التجديد يف �سوء قواعد القراءة ال�سحيحة للن�سو�س. 
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الإ�سالمي   : العاملني  يف  الأكادميية  ال�سرعية  العلمية  املوؤ�س�سات  فاإن  ولذا،  
والعربي ، بحاجة ما�سة اإل مزيد من العناية اجلماعية ل�ستثمار موروثاتنا املنهجية 
والثقافية يف بناء �سخ�سيات علمية مبدعة معا�سرة ومتزنة وحامية لأ�سالة الإ�سالم 

وحنيفيته وو�سطيته . 
فمن اأهم ما اأ�سيئ اإليه اليوم من الن�سو�س  فهما اأو تطبيقا: 

اأحاديث اجلهاد. 
واأحاديث الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.  

واأحاديث الزهد وال�سلوك. 
وقد عمل �سلفنا بهذه الأحاديث، لكن ل ي�سجل لنا التاريخ اأنهم كانوا متهمني 
التنمية والتطوير  التقاع�س والتخلف يف  اإل  باإيذاء الآخرين،  واأن دينهم يدعو 

واإعمار الأر�س با ينفع العباَد والبالَد. 
اجلوانب  بع�س  تت�سمن  اأو  امل�ستقبلية،   بالتنباآت  تتعلق  التي  والأحاديث 
العلمية التجريبية  ينبغي التعامل معها بحذٍر،  لأنه  ل تنجلي اأبعاُدها اإل يف الوقت 
الذي تتطور فيه العلوم ، ول يطلع على حقائقها اإل املتخ�س�سون يف تلك احلقول 

العلمية التي تتعلق بو�سوع احلديث.
لقد �سدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني قال يف خطبته امل�سهورة اجلامعة يف حجة الوداع:  
كما  اأو  منه.  له  اأوعى  هو  من  يبلغ  اأن  ع�سى  ال�ساهد  فاإن  الغائب  ال�ساهد  ليبلغ 

قالملسو هيلع هللا ىلص.
اأما اليوم فقلَّ من يحرتم هذا الأمر النبوي العظيم ، بل فيهم من ينكر الن�س 
قبل اأن يبلغه غرَيه،  بحجة اأنه غري معقول وغري منا�سب لثقافة ع�سره وح�سارته . 
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وهذا �سحابي جليل من اأفقه ال�سحابة عبد اهلل بن م�سعود  قد �سرب اأروع 
الأمثلة يف هذا املجال   فعند ما كان يروي حديثا  يعجز عن فهمه وا�ستيعاب مغزاه 

كان يقول : حدثني ال�سادق امل�سدوق .
فخال�سة القول:   

يف  واأتقنوا  �سلفنا،  باإبداعها  متيز  التي  املنهجية،  الق�سايا  هذه  اإثارَة  اإن 
ا�ستخدامها...

واإن تلية هذه احلقائق التاريخية التي كادت اأن  متحى من ذاكرة املجتمع ل 
�سيما  املثقفني املعا�سرين ...

واإن لفت النتباه يف اإطار اأكادميي  اإل �سرورة  تفعيلها يف تعاملنا العلمي 
مع الن�سو�س.... 

كل هذه الأمور كانت من اأهم اأهداف هذه الندوة الدولية الرابعة .
يف  املبدعني  الباحثني  على  التعرُف  الندوة   هذه  اأهداف  اأهم  من  اأن  كما 
العلوم ال�سرعية،  وا�ستنها�ُس همِمهم، وت�سجيُعهم على عمِق الدرا�سة والإبداع ، 

لن�سرتجع خ�سائ�س �سلفنا يف املجال املعريف واملنهجي .
ولذا،  كانت الأمانُة العامة لندوة احلديث ال�سريف حري�سًة على بذِل جهِدها 

يف ا�ستقطاب الباحثني يف العاملني الإ�سالمي والعربي.  
وبف�سل اهلل تعال و�سلنا من الأبحاث 130 بحثا يف الوقت املحدد وبتناف�س 

�سديد.  
وبعد الإجراءات التحكيمية الدقيقة على اأكرث من مرحلة   ت اختيار  �ستة ع�سر 
بحثا من هذا املجموع . الأمر الذي اأعجب بع�َس الباحثني، واأغ�سب الآخرين . 
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يكون  اأن  الت�سفية  عند  مراعاتها  يف  نت�ساهل  ل  التي  املعايري  اأهم  من  وكان 
بروز  ، مع  الدرا�سة  املعرفية، وعمق  باجلدة والأ�سالة، والإ�سافة  متميزا  البحث 

�سلته بو�سوع الندوة . 
ومهما كان الأمر،  فاإننا على يقني تام اأن جميع الباحثني واملحكمني اأ�سهموا  
يف خدمة ال�سنة  واإناح هذه الندوة، وحتقيق اأهدافها.  ونرجو من  اهلل تعال اأن 

مين علينا وعليهم  جميعا بالأجر والثواب . 
ول ي�سعنا يف هذه املنا�سبة اإل اأن ن�سجل �سكرنا وتقديرنا اإل جمل�س الأمناء 
وعلى راأ�سهم معايل جمعة املاجد حفظه اهلل تعال ورعاه على هذه الرعاية الكبرية 
ل الكلية يف  لهذه الندوة، وت�سجيعنا على موا�سلة هذا احلدث املتميز الذي يُفعِّ

خدمة املجتمع با هو اأحوج اإليه .
متابعته  على  الرحمن   عبد  حممد  الدكتور  الكلية  مدير  �سعادة  اأ�سكر  كما 
ملراحل حت�سري الندوة عن كثب، وم�ساركته الفاعلة معنا  يف كل ُخطوة ، حر�سا 

على اأداء واجبه بنجاح. 
هذه  بح�سورهم   �سرفونا  الذين  الندوة  �سيوف  اإل  مو�سول  وال�سكر 
الفتتاحية،   واإل جميع الباحثني الذين اأر�سلوا اإلينا اأبحاثهم ، ل �سيما الباحثني 
الذين اأحتفونا بدرا�ساتهم املبدعة،   واإل اأع�ساء اللجان الفرعية    واإل جميع من 
تعاون معنا بالرعاية املادية واملعنوية من الدوائر احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات،  

واإل الِفَرق الإعالمية التي تقوم بتغطية فعاليات الندوة ، واأ�سكركم جميعا .
ها اإليكم جميعا نيابة عن الأمانة العامة : جزاكم اهلل خريا ،  واأجمل كلمة اأزفُّ

وتقبل اهلل منكم بقبول ح�سن،  وطوبى للمح�سنني .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 
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كلمة  اأ. د. �سالح ها�سم )م�سر(
اأمني عام احتاد اجلامعات العربية 

الُة وال�ّسالُم َعلى اأ�سرِف املر�سلني، وعلى اآله  احلمُد هلِل ربِّ العاملني، وال�سّ
ْحِبه اأجمعني. و�سَ

الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  موؤ�س�س  املوقر،  املاجد،  جمعة  الأ�ستاذ  معايل 
والعربية بدبي، ورئي�س جمل�س اأمنائها...

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة والف�سيلة
 الأ�ساتذة الباحثني 

 اأيها احل�سور الكرام .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، وبعد :

الندوة  لفعاليات  الفتتاحي  احلفل  هذا  بح�سور  ال�سعادة  غاية  �سعيد  فاإين 
بدبي  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  رحاب  يف  تعقد  التي  الرابعة  العلمية 

برعاية معايل الأ�ستاذ جمعة املاجد موؤ�س�س الكلية ورئي�س جمل�س اأمنائها.
املعايل  �ساحب  اإل  وتقديري  �سكري  خال�س  عن  اأعرب  اأن  يل  وا�سمحوا 
الأ�ستاذ/ جمعة املاجد، حفظه اهلل، و�سعادة مدير الكلية على اإتاحتي هذه الفر�سة 

الطيبة التي اأت�سرف بها واأعتز بها.
ال�سريف  احلديث  حول  �سنتني  كل  مرة  الكلية  يف  دولية  ندوة  عقد  اإن 
املوؤ�س�سات  طليعة  الكلية يف  يجعل  املحَكم  التنظيم  وبهذا  الدويل،  احلجم  بهذا 
ووفق  الع�سر،  متطلبات  َوفق  املجتمع  خدمة  اإل  تهدف  التي  الأكادميية  العلمية 
اإدارة الكلية بكل متيز واقتدار  التعليم العايل الذي تطبقه  املعايري الدولية جلودة 
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يف براجمها التعليمية للي�سان�س واملاج�ستري والدكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية 
واللغة العربية.

 واأنا فخور باأن هذه الكلية ع�سو عامل يف احتاد اجلامعات العربية الذي ي�سم 
مائتني وثالث ع�سرة)213( جامعة عربية، والذي يحتفل هذا العام برور اأربعني 
تاأ�سي�سه عام 1969م، ورغم هذا العدد الكبري من اجلامعات احلكومية  �سنة على 
واخلا�سة اإل اأن هذه الكلية تتميز عن بقية اجلامعات العربية بكونها خريية وقفية ل 

تهدف للربح، ول حتمل الدولة اأية اأعباء يف موازنتها املالية.
واأود اأن اأ�سجل هنا حتية اعتزاز وتقدير واإجالل ل�ساحب هذه الكلية، معايل 
الأ�ستاذ جمعة املاجد؛ مما دفعني  اإل احل�سور اإل هنا وامل�ساركة قي فعاليات هذه 
الندوة؛ تقديًرا لهذا الدور الرائد لرجل اأعمال، والذي اأمتنى اأن يحذو حذوه بقية 

رجال الأعمال يف الوطن العربي الكبري.
وا�سمحوا يل اأن اأ�سجل هنا عدة اأمور لفتت انتباهي من خالل متابعة مراحل 
التح�سري لهذه الندوة واأهدافها؛ منها : مو�سوع هذه الندوة ) ال�سنة النبوية بني 
�سوابط الفهم ال�سديد ومتطلبات التجديد( ؛ اإذ يعالج يف اإطار اأكادميي وبتعاون 
دويل اأهم الق�سايا التي تهم املجتمع اليوم، وهي ما يتعلق بنهج القراءة ال�سحيحة 

للن�سو�س عموما والن�سو�س النبوية خا�سة .
ومنها:  اأن هذه الكلية حتت�سن ندوة علمية دولية حول احلديث ال�سريف مرة 
كل �سنتني، وهذا يعني اأنها متكن طلبتها الباحثني من اللتقاء مع الأ�ساتذة الباحثني 
املتخ�س�سني يف العلوم املختلفة من دول �ستى، والطالع على تاربهم املتنوعة 
والأبحاث،  الدرا�سة  يف  خرباتهم  من  وال�ستفادة  والإبداع،  البحث  جمال  يف 
الر�سائل  مو�سوعات  اختيار  على  ت�ساعدهم  جديدة  مو�سوعات  على  والتعرف 
ومذكرات التخرج، وهذا - ل �سك - اأنه ي�سفي على الكلية م�سداقية املوؤ�س�سة 
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اأن ي�ستمر هذا  تن�سئة الباحثني املبدعني. واأمتنى  العلمية النموذجية الأكادميية يف 
احلدث دون انقطاع .

بعيد،  مدى  على  احلدث  هذا  ا�ستثمار  على  الكلية  م�سوؤويل  ومنها: حر�س 
وباأ�سكال متنوعة، حتى تعم الفائدة. وذلك من خالل اإعداد ن�سرات يومية تخ�س 
باأعمال الندوة، باللغتني: العربية والنكليزية، وهي تتيح للمجتمع فر�س الطالع 
ال�سريع على وقائع اجلل�سات وخال�سة الأفكار التي �ستعر�س يف اجلل�سات العلمية، 
وتوزيع ملخ�سات الأبحاث باللغتني: العربية والإنكليزية يف جملد اأنيق، ول ينته 
م يحتوي الأبحاَث كاملًة، مع  بذلك، بل تقوم الأمانة العامة باإ�سدار كتاب حمكَّ
التعقيبات العلمية التي ترُْثيها. واأرجو اأن تكون هذه اخلطوات املرحلية ناجحة يف 

اإي�سال ثمرات الندوة اإل جميع الفئات من قراء املجتمع .
ومنها: قيام الأمانة العامة بتحكيم الأبحاث املقدمة اإل الندوة بطريق اأكادميي 
على اأكرث من مرحلة، وهو �سيء متميز جدا يحررها عن تقاليد املوؤمترات واأعرافها 
يف العلوم ال�سرعية، وي�سفي على هذا احلدث العلمي الدويل م�سداقيته يف بناء 

املجتمع ثقافيا وح�ساريا.
وهذه الأمور لفتت انتباهي، واأنها مهمة و�سرورية اإذا عزمنا تفعيل مثل هذا 
احلدث الدويل يف خدمة املجتمع كما ينبغي، كما اأن هذه الندوة الدولية الدورية 
ت�سجع احتاد اجلامعات العربية على مزيد من التعاون مع الكلية يف حتقيق اأهدافها 

الأكادميية. 
الدرا�سية  املناهج  وتطوير  والدرا�سة  والبحث  العلم  نه�سة  اأن  املعلوم  ومن 
الباحثني  ت�سجع  التي  العلمية  الندوات  هذه  بثل  اإل  تتم  ل  احلياة  مطلبات  وفق 
املبدعني على الأبحاث املبدعة والدرا�سات املعمقة، تعالج ق�سايا املجتمع بحكمة 

وخطط بعيدة املدى.
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الكلية  لأثمن جهود  الفر�سة  اأنتهز هذه  اأن  اإل  املنا�سبة  ي�سعني يف هذه  ول 
احلثيثة واأ�سكر م�سوؤوليها ، على تفعيل عالقتها مع احتاد اجلامعات العربية و�سعيها 
لرت�سيخ مكانتها لدى املجتمع، ويف الواقع اأن الكلية حتتل مكانة خا�سة لدى احتاد 
اجلامعات العربية، تقديرا جلهدها الأكادميي ودورها الكبري يف تعليم املراأة ب�سكل 

خا�س، وخا�سة يف برامج الدرا�سات العليا .
واأ�سجل �سكري وتقديري لدولة الإمارات على عنايتها الكبرية بجال التعليم 
املاجد  جمعة  معايل  اأ�سكر  كما  الإن�سان،  تهمُّ  ق�سايا  حول  عاملية  موؤمترات  وعقد 
التعليم ورعايته اخلا�سة ملوا�سلة عقد  بجانب  البالغ  اهتمامه  الكلية على  موؤ�س�س 
من  تتكون  التي  العامة  الأمانة  اإ�سراف  ال�سريف حتت  احلديث  دولية حول  ندوة 

اأ�ساتذة باحثني من �ستى اجلامعات داخل الدولة وخارجها .
لندوة  العامة  والأمانة  الكلية  مدير  �سعادة  اإل  مو�سول  وتقديري  و�سكري 

احلديث ال�سريف .
وفقكم اهلل تعال ملا فيه اخلري والتقدم والزدهار .  

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .



23

كلمة االأ�ستاذ الدكتور زغلول النجار
رئي�س هيئة الإعجاز العلمي للقراآن الكرمي

اأعوذ باهلل ال�سميع العليم من ال�سيطان الرجيم:
واملر�سلني.  الأنبياء  خات  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وبعد:
معايل الأخ الكرمي الأ�ستاذ جمعة املاجد

اأ�سحاب املعايل والف�سيلة وال�سعادة احل�سور
اأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات:

اأنبيائه ور�سله،  اإليكم واأ�سلي واأ�سلم على خات  تعال  اأحمد اهلل  اأخرى  مرة 
عليكم  فال�سالم  ال�سالم.  الإ�سالم  وحتية  الإ�سالم.  بتحية  اأحييكم  اأخرى  ومرة 

جميًعا ورحمة اهلل وبركاته. وبعد:
ت  ُردَّ وحينما  اهلل.  كتاب  على  اهلل  اأعداء  تراأ  نعي�سه  الذي  الفنت  زمن  يف 

�سهامهم اإل �سدورهم وجهوا تلك ال�سهام اإل �سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
وتعلمون جميًعا اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأحاديثه يتعر�سان يف هذه الأيام لهجمة 
�سر�سة بدعوى اأن القراآن الكرمي متواتر وال�سنة غري متواترة، واأن القراآن الكرمي ت 

تدوينـه بالكامل يف حياة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأن ال�سنة دونت من بعده ملسو هيلع هللا ىلص.
النبي  هذا  �سنة  وعن  الإ�سالم،  ر�سول  وعن  الإ�سالم  عن  دفاًعا  اأجد  ول 
اخلاتملسو هيلع هللا ىلص اأف�سل من اإبراز احلق الذي جاء على ل�سانه. وهو القائل: » اأوتيت القراآن 
تاأتي هذه الندوة عالمة فارقة يف زمن الفنت الذي نعي�سه يف  ومثله معه «. وهنا 

الوقت الذي تطاول فيه – حتى - بع�س امل�سلمني على اأحاديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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العربية.  املنطقة  يف  املنت�سرة  و�سرورهم  القراآنيني  بحركة  يعلم  وكلكم   
وتروؤ اأعداء الأمة من اأبناء امل�سلمني على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأدخل يف  اأن  اأريد  اأ�سالفنا. ول  ما و�سعه  ال�سديد  للفهم  ال�سوابط  ومن   
من حق  ما جاء  اإل  الإ�سارات  اإن  اأقول:  ولكني  مني.  بذلك  اأعلم  فكلكم  ذلك 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص �سواء من الناحية العلمية اأو من ناحية مقارنة الأديان، اأو من ناحية الإنباء 

امل�ستقبلي لكثري من الأحداث التي حتققت، وبع�سها ل يتحقق بعد.
اإبراز هذه الق�سايا من اأعظم ال�سهادات على نبوة �سيدنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.    
امل�سلمني  اأثارت جدًل طوياًل بني  التي  الأحاديث  اأن  اأذكر حل�سراتكم  اأن  ويكفي 
حديث الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يقول فيه: » كل بني اآدم يبلى اإل عظًما واحًدا هو عظم الذنب 
منه خلق، وفيه يركب يوم القيامة «. ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: » ما بني النفختني اأربعون، ثم ينزل 
اهلل ماًء من ال�سماء، فينبت كما ينبت البقل «. وهذا عندي من اأعظم ال�سهادات 
ملسو هيلع هللا ىلص. وقد تعر�س هذا احلديث الذي رواه عدد كبري من  على �سدق ر�سول اهلل 
�سحابة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، تعر�س لهجوم �سديد؛ لأن ق�سية البعث ب�سفة عامة كانت 
حجة املعار�سني وامل�سككني واملتنطعني، كما قال تعال: { َوَقالُوْا اأَِئَذا ُكنَّا ِعَظاماً 

َوُرَفاتاً اأَاإِنَّا مَلَْبُعوُثوَن َخْلقاً َجِديداً  } الإ�سراء/49، 98 .
اأ�سبوعيًّا يف جريدة الأهرام عن الإعجاز العلمي يف القراآن  اأنا اأكتب مقاًل 
اأن العمود يكفي ل�سرح  اأر  الكرمي، واأطالب يف �سهر رم�سان بكتابة عمود، ول 
الآية، فتعر�ست لعر�س الإ�سارات العلمية يف اأحاديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وذكرت 
اأحد هذه الأعمدة، ففوجئت بهجوم �سديد من بع�س الأطباء  هذا احلديث يف 
وامل�سلمني، اأحدهم كتب يف جريدة الأهرام يقول: نحن مع�سر الأطباء نعلم اأن 
منها  يبقى  ول  تبلى  اخلاليا  هذه  وكل   )Ostusites(ت�سمى واحدة  خالياها  العظام 
اأثري  اأن  اأ�ساأ  ول  الذرة.  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  حديث  من  املق�سود  ولعل  �سيء. 
جدًل بيني وبينه على �سفحات الأهرام؛ لأن الأهرام وكر؛ ففيه الكثري من اأعداء 
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الإ�سالم من الن�سارى والعلمانيني وال�سيوعيني وال�سيا�سيني. ل اأ�ساأ اأن اأفتح معه 
ال�سريف،  بالأزهر  الجتماعات  اأحد  يف  فلقيته  اجلرائد،  �سفحات  على  معركة 
وقلت له: يا اأخي الكرمي لو اأن املق�سود الذرة فكل �سيء يبلى حتى الذرة، ولو 
العظمة حتوي  اإل عظًما واحًدا، وهذه  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  قال  ما  الذرات  املق�سود  اأن 
اأملانيًّا  باأن عاملًا  بتحقيق احلديث لأفاجاأ  فبداأت  يقتنع بكالمي  فلم  الذرات  ماليني 
يهوديًّا ا�سمه هانز�س بيمان حقق هذا احلديث حتقيًقا خمتربيًّا معمليًّا، ونال جائزة 

نوبل على حتقيق هذا احلديث دون اأن يقراأه يف �سنة 1935م.
جامعة  وهي  بيمان.  هانز�س  منها  تخرج  التي  اجلامعة  جامعة،  دعتني  وقد 
تقريًبا. وفوجئت  عام  منذ  املحا�سرات  من  �سل�سلة  لإلقاء  برلني،  )Hompold( يف 

بلوحة �سخمة ت�سيد بهذا العال هانز�س ميان الذي حقق حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
هانز�س بيمان كان رئي�ًسا لق�سم علم احليوان يف هذه اجلامعة، وكان يدر�س مراحل 
– اأن  ال�سفادع  اأراقب اجلنني يف  – واأنا  الربمائيات فيقول: فوجئت  اجلنني يف 
يف اليوم اخلام�س ع�سر من تاريخ الإخ�ساب يظهر على ال�سطح اأن هذه البوي�سة 
امللحقة املنق�سمة على هيئة ما ي�سمى الدويدة، بجرد تعلقها بجدار الرحم يظهر 
على ال�سطح خيط رفيع، فتعجبوا من هـذا اخليط، وقالوا: اجلديد يف هذه املرحلة 
اأن هنا طبقتني: طبقة داخلية وطبقة خارجية )ecTodern( فبداأت األحظ هذا اخليط 
الرفيع فوجدت اأن خاليا الطبقة اخلارجية متر فتخ�سب حتى تخلق، ومن خالل 
اجل�سم  هذا  اأجزاء  تخلق  يتم  اأن  بعد  ثم  اجل�سم،  اأجزاء  كل  تتخلق  املرور  هذا 

ين�سحب هذا اخليط الرفيع اإل نهاية العمود الفقري.
وقد �سئل الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ما هو عجب الذنب ؟ قال: عظم يف حبة اخلردل يف 
نهاية الع�سع�س، يف نهاية الفقرات الأخرية من العمود الفقري فاأثبت الرجل اأن 
كل اأجزاء اجل�سم تنمو من هذا اخليط الرفيع الذي �سماه ال�سريط الأويل اأو املنظم 
الأّويل )organizer( قال: حاولت اأن اأعرف هوية هذا اخليط فقطعته، وزرعته يف 
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غليه  فنما، حاولت  �سحقه وزرعته  فنما، حاولت  م�ستقل  اآخر على حمور  جنني 
ملدة �ساعتني وزرعته فنما، حاولت حرقه اإل درجة الفحم وزرعته فنما، فاأثبت 
حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإثباتًا خمتربيًّا منهجيًّا �سحيًحا. فمنح على ذلك جائزة نوبل 
نهاجم هذا  الوقت  اإل هذا  نيام !! ول زلنا  �سنة 1935م ونحن  العلوم يف  يف 
احلديث من اأحاديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ! فاأثبت الرجل ما قاله امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص من قبل 
األف واأربعمائة �سنة قال: » كل بني اآدم يبلى اإل عجب الذنب منه خلق وفيه يركب 

يوم القيامة «.
وقال عليه ال�سالة وال�سالم: » ما بني النفختني اأربعون، ثم ينزل اهلل ماًء من 
ال�سماء فينبتون كما ينبت البقل « فاأثبت اأن كل اأع�ساء اجل�سم تتخلق منه واأنه ل 
يبلى اأبًدا. وهذا ن�س حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا حاولت اأن اأخدم ق�سية الإعجاز 
العلمي يف ال�سنة، فكتبت ثالثة كتيبات �سغرية باللغة العربية واللغة الإنليزية، 
يف كل كتيب حوايل ثالثون حديًثا، ثم جمعتها يف جملد واحد باللغة الإنليزية 
واللغة العربية، ووالن – كما قلت عندما كنت اأحتدث مع بع�س الإخوة – ذكرت 
الفلك  علماء  اأحد  فقال  الغربيني،  العلماء  من  جمع  يف  الأحاديث  هذه  اأحد 
البارزين، وقال يف هذا اجلمع: لو ل يقل حممد غري هذا احلديث كان كافًيا له 

بالنبوغ، وكافًيا لل�سهادة له بالر�سالة.
ا ل يت�سع املقام  يف ق�سية الإنباء امل�ستقبلي، ذكر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ق�سايا كثرية جدًّ

لعر�سها. وهو جمال ل بد من الهتمام به.
يف جمال مقارنة الأديان تذكر لنا ال�سرية النبوية اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينما كتب 
اإثم الأري�سيني .  اأنهاها بقوله ال�سريف: فاإن ل تفعل فعليك  لقي�سر الروم ر�سالة 
وكثري منا يقراأ هذا احلديث ول يهتم به ول يهتم بفهوم )الأري�سيني(. والبحث 
اآريو�س  ا�سمه  امليالدي كان  الرابع  القرن  امل�سيحية يف  قيادات  اأحد  اأن  ات�سح يل 
ووجد  ق�سطنطني  تن�سر  وحينما  الإ�سكندرية،  يف  للكني�سة  رئي�ًسا  كان  واآريو�س 
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القرن  مطلع  يف  )نيقية(  موؤمتر  اإل  دعا  امل�سيحية  الكنائ�س  بني  �سديدة  خالفات 
الرابع امليالدي، وجاء اإليه زعامات هذه الكنائ�س من كل اأطراف الأر�س. وكان 
عي�سى  واأن  اهلل  اإل  اإله  ل  اأنه  و�سهد  موحًدا  كان  واآريو�س  اآريو�س.  �سمنهم  من 
بالإعدام. ومن  عليه  ثم حكم  بالهرطقة،  املوؤمتر  هذا  فاتهم يف  عبداهلل ور�سوله، 
الغريب اأن �سعب م�سر امل�سيحي قبل الفتح الإ�سالمي كانوا جميعهم من املوحدين 
الرومان  احلكام  من  �سديًدا  عذابًا  ونالوا  �سديًدا،  ا�سطهاًدا  ا�سطهدوا  ولذلك 
 » الأري�سيني  اإثم  فعليك  تفعل  ل  فاإن   « ملسو هيلع هللا ىلص:  امل�سطفى  فقال  امل�سركني.  الوثنيني 
فكان يعلم بعلم من اهلل �سبحانه وتعال – اأن اآريو�س كان موحًدا، وكان يتزعم 
الدعوة اإل توحيد اهلل – تبارك وتعال – بغري �سريك ول �سبني ول منازع ول 

�ساحبة ول ولد.
والديانات  املعتقدات  اأ�سحاب  اإل  واإر�سالها  الإ�سارات  بهذه  فالهتمام 

الأخرى من اأبرز احلقائق يف اأقوال الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
فيه  قال  الذي  املعجز  احلديث  هذا  اإل  اأ�سري  اأن  يكفي  الإنباء  ق�سايا  ويف 
على  الأكلة  كتكاثر  الأمم  عليهم  تتكاثر  زمان  اأمتي  على  �سياأتي  ملسو هيلع هللا ىلص:  امل�سطفى 
ق�سعتها، ففزع ال�سحابة، وقالوا: اأمن قلة نحن اإذن يا ر�سول اهلل، قال: ل بل اأنتم 
يومئٍذ كثري. ولكنكم غثاء كغثاء ال�سيل، ولينزعن اهلل املهابة من قلوب اأعدائكم 
الدنيا  قال: حب  يا ر�سول اهلل ؟  الوهن  قالوا: وما  الوهن.  قلوبكم  وليقذفن يف 

وكراهية املوت ؟.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ق�سيدة الطالبة: حنان املرزوقي 
كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية

 احلمُد هلل من�سي اخلـَلـِْق من َعَدمِ        ثم ال�سالُة على املختاِر يف الِقـَدمِ 
 ح�سوَرنا الكرمي: ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ندوِة  العطرة،  ال�سريفِة  املباركِة  الندوِة  هذه  يف  بَّياكم  و  اهللُ  حّياكُم 
خالل  من  ذائـقِتكم  ُمتـَناَوِل  يف  يراعي  اأ�سَع  اأن  ويُ�سِعُدين  ال�سريف،  احلديِث 

نـّاع«  ق�سيدتي:   »وللنوِر �سُ
وهم فقهاُء النوِر النبوي.

ـــاَن   اجُلـــــنـــــاح  ــــ ــزَّ اأرك �ــســـــعــاٌع هـــ
راري  ــــدَّ ال ـــِن  زي امل�سطفى  بــكــّف 
ثبـاٌت  َعـــــلــــَـٍن   اإل  ــّر   ـــ �ــسِ فِمـن  
ـــّق  فــاقـــــْت يف  َديـــاج  ــهــاُم  احل ــسِ �
اأو  ِمنُهمو  كـفـٍر   ــالَم   ظـــ ت�ُسـلُّ  
الأثـــــايف بـثـالثـِة   وتـرمـيـهـْم  

فكًرا  ــالَم  ــس الإ� تـنـ�سُر  و�ــســـــارْت 
ا  طـُرًّ ــطــال  الأب ِحمى  فُجـْعـبـَتـُها 
ديـن  ــ�ــســاِت  وَم اأ�سحابُهـا  �سقى 
ن�سًرا اهلل  ر�ــســوَل  ــروا  نــ�ــسَ َم�سوا 
اأذاعـــــــوا ــا   ً ـــ ــث ـــ اأحــادي طـه   ــن   وعـــ

ــٌل  ور�ــسْ  ، �سحـيـفتـُه   فـ�سـادقـة ٌ 
ُجــمــوع  يف  املـــكـــارِم  عــمــــَـُر  ذا   و 
ــراًعــا �ــسِ ــادي  الــهـــ �سنـة َ  ــوا   ــاأحــيَ ف

راح بنــور    ِليَ�ستـِقرَّ   ــاَل   ـــ وجـــ
الــنــواحــي ِمـــن  ــالُم  ــظـــ ال انقـ�سـَع 
ــالح  ّ الــ�ــسِ ِعـلـُل   ــْت   ــاوم ق ومهما  
اجُلـنـاح ُرّواِد   كـلَّ   ِلتـــدَحـ�َس  
اجِلـــــراح ـــى   اأدم فيهـمو   ِلُتعـِمَل  
الـّرمـاح لقـنـــا   َمطَمـٌع   وهـــــذا 
فكًرا      واأخـالقــًا  بــ�سبـح ٍ  اأو  َرواحِ 
ا�سـطـالح  اأيُّ  ها   يـغـَرُّ وليـ�َس 
الـنـّـُواح َرغــَم   رايـــــة ً   ليُـعلـوا  
ارتيــاح بــال  ـــَه  الإل ن�سروا   م�سوا 
ـــماِح ال�سَّ تعالـــيـُم   طـه   فمـن  
الـفـالح ميـاديـنِ   يف   تـفـانـْت  
الـــُمـتاِح لـتــدويـنِ   يـنـاديـهْم   
ال�ســالح  َريُّ   لـهـا   بـتـوثـيــقٍ  
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ُمـتـون  يف  ــرٌح  ـــ َج و  فـتـعــديـٌل 
ــا ــوابً ث املــــول   ـــــــَي  ربّ جـزاهـــم  
فـّى املُ�سَ الــَعــمــــَـَل  يت�َسلـَُّم   فَمـن 
حتى ــَر  ــده ال امِلئـيـَن  اأنـنـتـَـِظـُر 
ِرحـــــاٍب يف  اأقـيَمـْت   ونـَدوتـُـنـا 
ـــاِج املَــعــايل ـــــن مـــــاجـــــٍد ت اأتـــــَــْت ِم
�سـعٍف �ِستـَر  قــــَـّدوا  ــذاِذ  ـــ الأف مـَع 
وا�ستقـاموا، َحّكـمـوهـا  ُعـقـول 
دواًمـــا   قـُدوِتنا   َهـــــدَي  ف�سـونوا 
بـفهم �ُسـنـِّته  و�ــســـــَل  �سـونوا  و 
ــراًرا ـــ ِم نهـ�سـِتنا  �سيـَر  يـــــواِكـــــُب 
ُمـــــزٍن ظـــــالَل  لـلِقـفــاِر  تكــونـوا 
ا َمـــدًّ منَك  نرجو  الكــونِ   اإلــــــــَه 
علـيـنا ــا   ً ـــ ــوان ر�ــس و  وتـــــوفـــــيــقــــًـا 
نـَـغـْنْم اخلـيـر  �سبـيـَل  ــا  ْرن ــِوّ ـــ ون

ِبـطـاح مـن   نـ�سـٌخ   و  اأ�سـنـاٌد  و 
ـِّ�سـاح الن ُحـ�ْسـنِ   عـلى  بـَجنـّـِتـِه 
؟ الـريـاحِ  ــواُن  ـــ األ فـيـه  بـحـيـنٍ   
؟ امِلـــــالحِ  �ُسـنـَن   ــّدٌد    ـــ جُمَ يـَـُرّد   
ـحاح ّ ال�سِ اإحـيـاِء   اإكلـيَل   تـعـي  
ــي ــاح ـــ الأق َــُق  ـــ ــب عـــ ــا  ــن ـــ ــسِ يف َرو�
اجَلناح  بـق�سو�سي  يُــرَمـــــوا  فلـْم 
ـِراح بـالِبـ اأعــدمـوها   �سـوائـَب  
الـفـالح لـُدنى  عـالـًَمـا    وقـــــودوا 
ماح ال�ِسّ زيـَف  ـِلٍ   ُمْبط �سحيــحٍ  
الـ�سالح لنـُـهى   حملة  ً  يـَرّمـُم  
الأحـاح بـعـــَد   بـالكـال   ـُر   ّ تـَُبـ�سِ
بـان�ِسـحاح ُجـهـوٍد  فـي  يُــبـارُك  
الــُجـناح هـوى  طـريَق  ـِّبـْنا   وَجن
ـراح �سُ مـجـٍد   ذوي  فـتـجـعلـَنـا  

ــعــنَي حمــمــدا ــاب املــدىزَمـــــَر الـــهـــدى يـــا ت ــوَل  ط و�سلموا  عليِه  �سلوا 
ويف اخلتام: 

               
 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وقائع اجلل�سات العلمية
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اجلل�سة االأوىل 

تطبيقات فهم ال�سنة النبوية يف �سوء اآثار ال�سحابة والتابعني ـ  -
–  اجلامعة الإفريقية العقيد اأحمد دراية - اجلزائر.    اأ. فاطمة قا�سم 

نظرية االعتبار وفائدتها يف فهم ال�سنة النبوية ـ   -
د. عبد الكرمي عكيوي ـ كلية الآداب والعلوم الإن�سانية -  املغرب.  

فهم احلديث ال�سريف يف �سوء القواعد ال�سرعية – درا�سة   -
ا�ستقرائية يف اأ�سهر كتب �سروح احلديثة – 

د. فتح الدين بيانوين – اجلامعةالإ�سالمية – ماليزيا.   
اأثر ال�سياق وجمع الروايات واأ�سباب الورود يف فهم احلديث ـ  -

  د. عبداهلل الفوزان   جامعة طيبة ـ  املدينة املنورة.
داللة ال�سياق واأثرها يف فهم احلديث النبوي من خالل تطبيقات   -

االأئمة-
    د. عبد املح�سن التخيفي ـ جامعة امللك �سعود ـ اململكة العربية ال�سعودية.

التعقيبات وردرود.  -
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7 -	مقدمة		..................................................	
9 -		جل�سة	االفتتاح	...........................................	
11	 -		كلمة	معايل	جمعة	املاجد،	رئي�س	جمل�س	اأمناء	الكلية	...........	

-			كلمة	االأمني	العام	لندوة	احلديث	ال�سريف.
14 	اأ.د.حمزة	عبد	اهلل	املليباري	................................	

-			كلمة	معايل	االأ�ستاذ	الدكتور	�سالح	ها�سم	االأمني	العام
19 	الحتاد	اجلامعات	العربية	....................................	

-		كلمة	ف�سيلة	االأ�ستاذ	الدكتور	زغلول	النجار،	رئي�س	حترير
23 	هيئة	االإعجاز	العلمي	للقراآن	الكرمي	..........................	
28 -		ق�سيدة	الطالبة	حنان	املرزوقي	»وللنور	�سناع«	................	
31 -		وقائع	اجلل�سات	العلمية	....................................	
33 -		اجلل�سة	االأوىل	...........................................	

والتابعني. ال�سحابة	 اآثار	 �سوء	 ال�سنة	يف	 فهم	 •  تطبيقات	
35 اأ.	فاطمة	قا�سم............................................	

النبوية. ال�سنة	 فهم	 وفائدتها	يف	 االعتبار	 •  نظرية	
79 د.	عبد	الكرمي	عكيوي	.....................................	

ال�سرعية. القواعد	 �سوء	 ال�سريف	يف	 احلديث	 •  فهم	
145 د.	فتح	الدين	بيانوين.......................................	

احلديث.	 فهم	 الورود	يف	 واأ�سباب	 الروايات	 ال�سياق	وجمع	 • اأثر	
193 د.عبد	اهلل	الفوزان.........................................	

املو�صوع                   ال�صفحة

فهر�س املو�صوعات
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	•  داللة	ال�سياق	واأثرها	يف	فهم	احلديث	النبوي	من
	247 						خالل	تطبيقات	االأئمة.						د.عبد	املح�سن	التخيفي...............	
305 -		التعقيبات	والردود	........................................	
343 -		اجلل�سة	الثانية	............................................	

ال�سياقي. التمام	 وم�ستويات	 ال�سريفة	 النبوية	 •  ال�سنة	
343 	د.اإدري�س	مقبول.	........................................	

فهم ا�ستعمالها	يف	 احلديثة	وحدود	 اللغوية	 •  النظريات	
395 	احلديث	النبوي.						د.	اأحمد	ك�سار.	.........................	

ال�سريف.	 احلديث	 �سراح	 عند	 املعنى	 •  نظرية	
435 	د.ح�سام	قا�سم	...........................................	

عا�سور.	 ابن	 عند	 النبوي	 للحديث	 املق�سدي	 •  الفقه	
507 	د.عمر	بن	�سالح	.........................................	

البخاري االإمام	 عند	 الكرمي	 القراآن	 �سوء	 احلديث	يف	 •  فهم	
553 	من	خالل	جامعه	ال�سحيح.									د.جمال	اأ�سطريي	..............	
599 -		التعقيبات	والردود	........................................	
627 -		فهر�س	املو�سوعات	.......................................	

املو�صوع                   ال�صفحة
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