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  هوتعليم بلوغ المرام كتابلجنيالوجيا  قرآءة تاريخية 

 إندونيسيا جوكجاكرتا كرابياك "روّ المن" معهد في

  مرحومة
  اجوكجاكرتاإلسالمية الحكومية سونان كالي جاغا جامعة 

Abstract: This article discusses the history of the teachings 
(kitab) of Bulu>gh al-Mara>m as they have developed in the 
pesantren tradition. It became popular in Indonesia since 
Indonesian Islam is generally of the Sunni-Syafi’i school. 
Aside from being influenced by the different streams of 
Islam that have made their way to Indonesia, Islamic 
scholars who have studied or worked in Mecca and return 
to Indonesia with new knowledge continue to spread the 
teachings of the Syafi’i school of thought. The reputation 
of Ibn Hajar has been brought back by Indonesian Islamic 
scholars who have been to the Middle East. The effect of 
this movement is that the  renewal has been put pressure 
on the Al Quran and the Sunnah studies. The finding of 
this study shows that there are three methods used in 
studying the kitab at the Pesantren Al-Munawwir in 
Krapyak. Firstly, the lecture method, which is a method 
practiced in most of the areas of study in this pesantren. 
Secondly, the question-answer method, in which the 
Kiai/Nyai invites santri to comment and ask questions 
about matters they do not yet understand. Thirdly, 
assignments method, in which one student is given the task 
of reading the Kitab Bulugh al-Maram min Adillat al-
Ahkam aloud, and when a section is complete the other 
students give their interpretation of the text one by one.  
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  ثقافية  هويةك أيضا يعد المعهد و. النقل  هذا منمهما  جزءا إندونيسيافى   المعهد
  و العلوم انتقال كان حيث بينهم والتفاعل العالقة بناءفي  االندونيسى الشعب حياةل

اليومية بين  الحياةمن وسيلة   ويكــــــــون ذلــــــــكالمعهد  فى  التعاليم الدينية تتركز 
 المعرفة استنساخف بورديو طّورها التي نظريةالاستنادا من  .الطالب واألساتذة 

على التركيبة  الدائم التعويدو  البنية تقوية مع ستدامةاال عملية ديناميات عن عبارة
تعتبر  ماكرو فى نظرو  .المطورة مواظبة نتائجوال العلوم أصبحت حتى الميكانية

  1.عملية اعادة التدويرمن عمليةال هذه
 شخصأى  ديانة إن نقول أن الضروري فمن البيان من سبق ما على بناء
 آنالقر ين  هو المسلمويكون هذا المصدر عند  المركزي. هاعتقادمصدر ب يتعلق
   2.واضحا المسلمين ديانةب كل ما يتعلقبينا هذان المصدران  قدو  .،النبوية   والسنة
ونرى ذلك كيف كانت أحوال  الديانة. في قويا تأثيرا سنةو ال الكتاب أّثر لقد
 الخمر ويشربون بناتهميئدون  و األصنام يعبدونفانهم  اإلسالم مجيء قبلالعرب 
وبدا دعوة  اإلسالم جاء ، إلى أنشون فى جاهلية كانوا يعي .يتقاتلونو ،  ويزنون

فتغيرت أحوال العرب  علنيةسرا الى أن تكون    و سلم عليه اهللا صلى اهللا رسولال
ففى عهد المدينة أى بعد الهجرة  بدأ  3المدينة.فى  اإلسالم إلىودخل كثير منهم 

 ميسرو ال رخمو ال الشركفاجتنبوا  اإلسالم، ظالل تحت جديدةال تهم حياالعرب 
 عليه اهللا صلى رسولال هحمل الذي االسالم بتعاليم وذلك لتأثيرهم ؛  ، وأد البناتو 

  .و سلم
الف بين العلماء  فى فهم تعاليم االسالم وذلك نرى فى تخوقع اال وفى تطوره

 )ه218 – 198( المأمون عصرعلماء الحديث فى  والف بين علماء الكالم تخاال
                                                                 

1 Pierre Bourdieu, Distinction, A. Sosial Critique of the Judgment of Taste (New York & 
London: Routledge, 2004), p. 69-175. 

 معرفة األنواع العلم الحديثفي صالح، مقدمة التحقيق عبد اللطيف الحميم وماهر يس الفحل،  2
 .6 )، ص.2002(بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .48-46)، ص. 1984(رياض: المملكة العربية السعودية، الحديث و المحدثون محمد أبو زهرة،  3
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ودرس الحكمة  مالك اإلمام "موطأ" درسالى الكالم  الذى يميل المأمونفان 
 عصر فيهذه الكتب الى العربية  رجمتُ قد  التي اليونان ويين الفارسمن والفلسفة 
 و الحديث أهل بين اإلختالفبعيانه  المأمونشهد و  الرشيد. هارون و المنصور

هل هو  آنقر ال شأنعن و  اهللا صفة و اإلنسان أفعالعن  :مسألتين  في الكالم أهل
يدعوا الى الحوار بين هذه اآلراء  أنفحاول المأمون  !أم ليس بمخلوق مخلوق
برأيه  المأمونوتمسك   الدينية  االفكار تنوعقد أدت هذا االختالف الى  .المختلفة

 يواجه الرأي هذاميله الى و  .ه212 عام في ذلك أعلن و مخلوق القرآنأن 
 ستخدمحتى ا المأمون يكّفرون فبدءوا الحديث. أهلقبل علماء  من اإلحتجاج
  4الحديث. أهل إحتجاج لردة سلطقوة الالمأمون 
 مترجماتو ال الكتب قرأ قد المأمونف البيان، من سبق ما إلى النظر اأمعن إذا

بكتابة  أمرقد  لمنصورن ااف الرشيد. هارونو  المنصور عصرالتى كتبت فى 
 لترجمة ي الفزاز هيماإبر  ملعالكتب وترجمتها وعمل التخطيط فى عهده. فقد

 الطب في الحديث هيفى عصره  المهمة لمؤلفاتا منو  الفلك. علمفى   الكتاب
 هارون عصر في معرفةو ال العلوم تطورثم  فلسفة.و ال دبو األ الفلك وعلم
 أرسل حيث فى عهد هارون الرشيد الترجمةفنهضت عصر   كبيرا تطورا الرشيد
 ترجمة الكتب فى و بالده. في ستترجم التي وطاتالمخط لشراء الروم إلى لهرس
 مكتبة الرشيد هارون قامأ 5فلسفة.و ال الطب ننو فمن  فن على تشمل العصر هذا
 ذلك. غير و العربية اللغة و اإلسالمية علومالمتنوعة فى  كتبفيها   الحكمة" "بيت
  .6هند.و ال فارسو  اليونان من مترجمة كتب و

                                                                 
 .319-317، ص. الحديث و المحدثونزهرة،   4

5 Maman Abdul Malik, Sejarah Kebudayaan Islam (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005), 
pp. 118-120. 
6 Zuhairini, et.al., Sejarah Pendidikan Islam (Yogyakarta: Proyek Pembinaan Prasarana 
dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986), p. 98. 



 

 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 08, Number 01, June 2014 

142 

Marhumah 

  في المأمونالسابقة عمل ر و عصال في الكتب من عديدر المأمون  بتأث أنوبعد
  عصره فيف .مو العل ترقية طينشتفي  ستمرا  و هو عصره. في العلومر يتطو 
و وقد  نصرانيوهو عربى  )م873( إسحاق ابن حسين اسمه شهيرال مترجمظهرال
إيوكليد، جالين، هيبوكراتيس، وهى مؤلفات   ةالرئيسي لمراجعا كتب من كثيرا ترجم

ا مركز فى هذا العصر  اإلسالم فأصبح بوللونيوس، بالتو، أريستوتيليس، و غيرهم.أ
  7.التخصصات المتنوعة  منألهل العلم  هاما

  الكتباما من المسلسلة. عالقةال من المشكل خرائط رسم السابق البيان يقدم
 .تهقراء على حافظالتى قرأه فسوف   الكتبب الفرداذا تأثر  الديانة. سياقواما من 

 يمسك المأمون فان  المأمون.كما بأثر بشخصية  الكاتب  وهذا الذى وقع على 
و  اليونانية اللغة من المترجمة الكتب فيقرأ .ةسياسال قّوة يستخدمو  السلطة زمام
 نالى   الفلسفة. فن فيعلى الخصوص  و متعددة فنون في ذلك وغير فارسيةال

   وأرسطو. أفالطون مثل الشهيرة الفالسفة كتب ترجم
ذا هصار  .بلوغ المرام كتابهى   إندونيسيا فيدينية المؤلفات من بين ال

لتعليم طالب المعاهد  سيما ال ا هاما لتعليم الحديث فى اندونيسيامرجعالكتاب 
 الحديث كتبك بلوغ المراممصيرة كتاب  أن يونس محمود رأى .االسالمية

 فان مارتنبين   التفصيلب و م. 1900 العام منذ إندونيسيا في ومصطلحاته
 ابن ألّفه الذيعدد المعاهد الذى استخدم كتاب بالوغ المرام  أنفى بحثه  برونيسان

فى  هداالمع عددكما ازداد    يزدادوف س العددوهذا   8.امعهد 26هو  حجر
بدئ  متىسيجيب عن األسئلة التالية، وهي بالتالى فان هذا البحث و  .اندونيسيا.

من كثير فى   ذا الكتابه استخدم ولماذا ؟ بإندونيسيا وغ المرامبل كتاب مااستخد
 هذه .؟ هداالمعهذه  في مه علييكون ت كيف و ؟المعاهداالسالمية فى اندونيسيا

  ث.البحهذا تركيزتكون  التىهى  الثالثة األسئلة
                                                                 

7 Malik, Sejarah Kebudayaan Islam, p. 121. 
8  M. Tashrif, “Studi Hadis di Indonesia; Telaah Historis Terhadap Studi Hadis dan 
Abad XVII-Sekarang,” M. Alfatih Suryadilaga, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan 
Hadis. Vol. 5, No. 1 (January 2004), pp. 111-12. 



 

a 143 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 08, Number 01, June 2014 

Bulu>gh al-Mara >m wa Ta’li >mihi fi > Ma’had Al-Munawwir  

  إندونيسيا في "الصفراء كتبال"و  التراث
 هي بلاللون  اءصفر ال لكتبل المصطلح عن عبارة ليست الصفراء الكتب

 هاأن ة أخرىبعبار  وأ  األول والوسطىر و عص علماء  ألفها التي الكتب عن عبارة
تكون  و .األصفر لونالب األوسط شرق من إندونيسياالى   وصلت التي قديمة كتب

مهما تكون كذلك فان استخدام و  .باللون األبيض طبعت خرااألو  هذه فيهذه الكتب 
 فكارأ إلنتاج مستخدم المصطلح هذا نتزال الى اآلن  أل مصطلح كتب الصفراء ال

  . التراثاستخدام مصطلح كتب  من أشيعاستخدام هذا المصلح و  السلف.علماء 
 دينتعاليم  متعلي في ةالعلمي وسائلال من وسيلةك الصفراء الكتبهذه  تتشكل

 صبحت وفى بيئة تربوية  ةاإلسالمي هداالمع في درسب   تالكت ه هذ اإلسالم.
 علم فنونعلى  تشتمل الكتبألن هذه  9.ةاإلسالمي هداالمعمرجعا هاما  لرؤساء 

 أو ترجمةال أو حاشيةال أو شرحعلى شكل ال يكون أن إما يةسالماإل علومال من
 المتنهما  المحتويين، إلى تنقسم بالكتهذه   محتويات نإ ف. مصدر قال . نقلال

  10شرح.و ال
(بدون  أصلع بكتاب ُتطَلق حتى شكل بال ةعربي حروفب  الكتبهذه  تكتب
اما على شكل  األواخر هذه في إندونيسيا علماء كتبها التي الكتب أما .الحركات)

 باللغة هامضموناال أن   عربية  بحروف تكتبف ترجمةال أو متنال أو شرحال
على شكل كتب التراث كما  كتبهذه ال بعض تكتبو  .arab pegon/الجاوية

والشروط  .ي تسهيال لحفظهاالنظم أو يالشعر  وزنال بطريقالسلف كتبها علماء 
 اللغة قواعد علمالتى يجب أن يستوفيها متعلموا هذه الكتب هى  االستيعاب على 

و  واألدب. الشعر لفهمواالستيعاب على علم البالغة  صرف.و ال النحوك العربية
هذه  ألند االسالمية عند المعاه  علم اآلالتكتطلق عليها  اللغويةالعلوم تلك 

                                                                 
9 Chozin Nasuha, “Epistemologi Kitab Kuning,” Marzuki Wahid (ed.), Pesantren Masa 
Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 
1999), p. 253. 
10 Masdar Farid Mas’udi, “Mengenal Pemikiran Kitab Kuning,” Dawam Rahardjo (ed.), 
Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah (Jakarta: LP3ES, 1988), p. 55. 
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  .التراث كما بيناه سابقا على أعلى هذه الورقة  كتب قراءةل لةآالعلوم  تستخدم ك
ألفوها  التي جديدةال كتبال من فرقةك  أصبحت صفراء كتبهذه الكتب  ب تسميةف

هذه الكتب الجديدة و  .الحديثو  تفسيرعلماء  معاصرون التى تكون معظمها فى  ال
   يض.أببلون    مكتوبة
 على المشتملة(كتب التراث)  الكتبهذه  أن برونيسان فان مارتن كشف لقد
ما  هناكمهما تكن  م. 15 قرنال و 10 قرنال بين فيما ةمكتوب اإلسالم دينال نطاق

 األفكارهذه  توصل 15 قرنال أواخر ولكن .القرن أو بعده هذا قبلتكتب 
وتعتبر  . ديدة بعد هذا القرنج ترقيةال توجد أى و  الذهبي اعصره في اإلسالمية

  11تكميل.أى   التسلمو ومعينة ومعتبرة  محدودةأفكار هذا القرن  
 جديدةال عمالفاأل ستقلة،تكون م  "الصفراء الكتبهذه " في المكتوبة المعرفة

المجدديو اعتبر  الحالة هذهبناء على  و .واضحة حدود على تبقىعلى هذه الكتب 
فهذا القول يكون بعيدا عن  .ألفكار الجامدةظهور البداية ك هذا العصر محدثونالو 

فنجد فيها اختالقا بين المؤلفين  .مليئة باألفكار المتطورة الكتبه هذالصواب  ألن 
  وهذه الحالة تدل على غنى أفكار هذا العصر. 12.على مسألة معينة  األرآء في

 (سليم مطبع : هي إندونيسيا في التراث كتب تطبع التي المطابعومن بين 
 و بسمارنج )المنورة( ومطبع بكودوس )كودوس (مانارا ومطبع بسورابايا نبهان)
و  السالفية( ومطبع بجيربون )مصرية( ومطبع بباكالونجان )موراه راجا( مطبع

 الطبع إعادةهى   المطابعفى تلك  المطبوعة الكتبومعظم  بجاكرتا. )طاهريةال
أو   األصلي مطبعال شعار اما بثبوت  قاهرةال و بيروت و مكة في المطبوعات من

  13.بتغييره 

                                                                 
11 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarikat: Tradisi-tradisi Islam 
Indonesia (Bandung: Mizan, 1995), p. 123. 

 .نفس المرجع 12
 .نفس المرجع 13
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 .النسخةر و سط بجانب البيان أو الشرحطباعة هذه الكتب  أزاد المطبع  وفي
أو  الشرح كتابالنسخة الشرحية تسمى ب و المتنبكتاب  والنسخة األصلية تسمى 

 متن و األصفهاني شجاع ى بأل فتح القريبو  الغاية كتابونجد ذلك فى  .البيان
 كتاب إلى الراجع المحّلي كتابكما نجد فى   الغزي. قاسم بنال القريب حفت

 أحمد بن محمد الدين جاللل الراغبين كنز كتاب فيهبتكون  الذي وعميراء. القليوبي
 منهج لكتاب  شرح الرغبين كنز كتاب أن مع السطر جانب في المطبوع المحّلي

  نووي. اإلمامفه أل  الشافعي االمام مذهبعلى   فقهفى ال كتابوهو  الطالبين،
 )سنتيمترات 26( كوارتو ورق على الصفراء كتبهذه ال تطبع التصميم نمطوفى 
 في ةاإلسالمي هداالمعب الطيل سهتل غالفال عن ةفترقم هصفحاتو  .ةمجلد غير
بلون أصفر يظهر كونه  الكتبوطباعة هذه  .ها قاور أو أورقة  أخذ  بطريق تعلمال

  14.الماضية عصور الكتاب ألفه علماء 
 يحتاج إندونيسياتعليم كتب التراث  فى  ا تطور و ظهوروقت   عن البحثو 
البحث  أسئلة  إجابة في مهما ادور  التاريخ لعلم  أصبح اذهو ل تاريخية. دراسة إلى

 العلوممن مزايا و  15.اإلجتماعية العلوم فنون من فنا التاريخعلم يعتبر و  السابقة.
  16.فهمها ودراستها  إنسان كلمفتوحة  يمكن لهى انها  اإلجتماعية
 شرطين، استوفى إذايكون علميا   يالتاريخ هجالمن أن جوتشالك لويس رأى

 نقدية دراسةالعملية فى  ثانيا،و  للبرهان. الحقائقالقدرة على تعيين   أوال، :ماوه

                                                                 

 .نفس المرجع14 
ى الرغم من أن بعضهم يفرق بين علم التاريخ وعلم االجتماع، بل قال بعضهم أن التاريخ ال عل 15

يدخل في فن من فنون العلم، إال أن المقصود، ربما، عدم دخوله في المعارف التي تؤسس على 
  بحثه بالتجارب. انظر:

Caeter V. Good and Douglas E. Scates, Methods of Research Educational, Psychological, 
Sociological (New York: Apleton, n.d.), p. 172; Bernard Norling, Toward a Better 
Understanding (Indiana: University of Notre Dame Press, 1960), p. 43. 
16 Taufik Abdullah, “Kata Pengantar,” Abdurrachman Surjimihardjo, Pembinaan Bangsa 
dan Masalah Historiografi (Jakarta: Idayu, 1979), p. 3. 
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 جمنهفال  Douglas. E. Scates و Caeter v. Good عند أما 17التاريخية. للوثائق
 على التقييمو  ، البيانات جمع :ىو ه كبيرة، خطوات ثالث علىيتكون  ىالتاريخ
 البحث أن كارتوديرجو سرتونو أكد جذابة.و ال الصحيحة الوقائع كشفو  ، البيانات

 دور لها التيائق الوث وجوديحتاج الى   ىالتاريخالذى يتجه الى استخدام  المنهج 
 من بد ال ما أن نشرح أن يمكننا السابقة األرآء ثالثة إلى دااستنا 18المنهج. في هام

 كتابة أو كان لسانا ،كشف الوقائع من الوثائق  : هو التاريخي البحث في اإلهتمام
   منظمة. التاريخية بيانات على التقييم عملية وجودو   أثرية. أو صورة ,

  همؤلفو  األحكام أدلة من بلوغ المرام كتاب
 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الدين ابشه العالمة هألف الكتاب هذا
 الكناني ينسب الشافعي. لعسقالنيا الكناني أحمد بن محمد بن علي بن محمد
 19،الشام في البحر بشاطئ مدينة اسم من مشتق لعسقالنيو ال كنانة قبيلة على

التي قبيلة المن الحجر عائلة إلى نسبة ابن حجر ب كنيته المشهورة و .أي فلسطين
 23 في القاهرة مدينة في المحدث العسقالني حجر ابن ولد القبس.في  كنتس

 دهو ال وكان 20الميالدية. 1372فبراير  28 بالتاريخالموافق  ،ه773 سنة شعبان
 أحمد يزل ولم توفي أنه إال أدبية علمية نشأة ينشأ أن البنه وأراد ،ثريا أديبا عالما
 كبير الخروبي الدين زكي دهو ال أقارب دأح فكفله عمره من الرابعة في و هو طفالً 
   مصر. في الكارم تجار

                                                                 
17 Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer Historical Method (New York; Alfred 
A. Knopf, 1956), p. 193. 
18 Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Dokumen,” Koentjaraningrat (ed.), 
Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1977), p. 62. 

، 1 )، ج.1994(بيروت: دار الكتب اإلسالمية،  تحذيب التهذيبانظر: ابن حجر العسقالني،  19
 .23ص. 

20 Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits (Yogyakarta: Teras, 2009), pp. 67-71. 
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من عمره وتوفيت الرابعة في  و هوده و الابن حجر يتيما بعد أن توفي  أنش
 و هوداه توّلى الزكي الخرابي عليه و الفي طفولة السن. وبعد أن توفي  و هوأمه 

يجعله عفيفا  أخوه الكبير حتى توفي. وعاش في بؤس تحت رعايته، ولكن ذلك
  مبتعدا عن الذنب ومحترزا ومستقال.

دمشق و بعض  إلى المدن الكثيرة لطلب العلم، منها الحجاز وابن حجر رحل 
رسة لحفظ القرآن) دخل ابن حجر المكتب (مد و 21سناء.المدن في فلسطين و 

ن هو في الخامسة من عمره. لذا، أتم حفظ القرآ كة المكرمة وحينما كان في م
ذلك، حفظ أيضا الكتب المقتصرة و ضافة إلى إفي التاسعة من عمره. الكريم 
، منها العمدة و الحاوي الصغير و مختصر ابن حاجب و منهاج اإلعراب. المتون

سمع الصحيح البخاري من المحدث الشهير عفيف الدين النيسابوري (النشاوري)  و
التقى  و العمرة. تكرر ابن حجر في حياته الذهاب إلى مكة للحج و المكي. و و

اكر. فدرس على ابن عس، منهم في دمشق بالتالميذ المؤرخين من الشامابن حجر 
الغزة في  الرملة و الخليل و رحل إلى النبلوس و البلقيني. و ابن الملقين و
  سناء.نشاطه في طلب العلم ب هكذا علماء تلك المدن. وب التقى أيضا فلسطين. و

لب منهم العلوم حجر بكثير من العلماء الذين طُ من تلك الرحلة التقى ابن  و
 الغفاري و المحب بن هشام و الغماري و المجد الشيرازي و الحيثمي و ؛منهم

سراج  ) وه801البرهان اإلبنسي (ت.  األبستي و جمل بن دهيرة و التنوخي و
عز الدين  ه) و 805سراج الدين البوقيني (ت.  ) وه804الدين بن الملقين (ت. 

غيرهم. أما األحاديث  ) وه831الشمس البرماوي (ت.  ) وه819ماعة (ت. بن ج
  22).ه806أول معلمه فيها زين الدين العراقي (ت.  و ه793-793فتعلمها سنة 

أصبح بعض تالميذه علماء  هو كعالم علّي ال يخلو له تالميذ كثيرة. و و
يذه الخاص تلم و هو) ه902المذهب. ومن أشهر تالميذه اإلمام الصخاوي (ت. 

                                                                 
21 Ahmad Farid, Biografi Ulama Salaf (Jakarta: al-Kautsar, 2008), p. 9. 

 .نفس المرجع 22
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) وابن قاضي ه926) وزكريا األنصاري (ت. ه885بقاعي (ت. و الومنشر علمه، 
) ه871) وابن فهد المكي (ت. ه874) وابن تغري بردي (ت. ه874شهبة (ت. 

  وغيرهم.
اهتباطا. تولى هذا المنصب أحيانا  تولى ابن حجر منصب القاضي صعودا و

 الفوضى و لوجود الفتنة و مرات. األخرى. و قد تكرر في خمس تركه في و
 سنة من بداية 21ليه منصب القاضي كانت مدة تو  . وفي ذلك الزمان التعصب

حيث توفي في هذه  ه852 ربيع الثاني من  8لي إلى االتولي على القاضي الع
  23السنة.

البحث عليها.  التخريج و الجمع و عهد الشرح وفي  كتب ابن حجر األحاديث
العصر بالعصر  تاريخ تطور علوم الحديث فيعتبر هذا فإذا أسند هذا العهد ب

وتقدم هذا العصر فى تطور علوم الحديث يكون عامال من   لعلوم الحديث. الذهبى 
  24.هذا العصر علماء كتب األحاديث إلى استناد 
تأليف  بدأ فى حيثفى سنه الثالث والعشرين قد أثبتت براعة ابن حجر  و

وفقا لشاكر محمود عبد المنعم يمكن  توفي. ويى أن إلهذا العمل استمر  ب واكتال
 قبل ف. فدل ذلك على بحر علومه 25نوع العلوم. 24ابن حجر في  ؤلفاترق منفأن 

ابن حجر.  مؤلفاتعلى  األمراء  هدى بعض الملوك ووأه. على مؤلفاتالناس 
  ابن حجر ما يلي: مؤلفاتفمن  26اآلن.يستمر هذا الشأن الى عصرنا و 
 شرح صحيح البخاري، إطاف المحرح بأطراف العشرة. فتح الباري )1
 النكت الظاهرة على األطراف )2
 تعريف أهل التقديس بمراتيب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) )3
 تغليق التعليق )4

                                                                 
23 As-Sunnah, 11/X/1428 H/2007 M 
24 Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits, pp. 67-71. 
25 Dzulmani, Mengenal Kitab-Kitab Hadits (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), p. 186. 
26 Farid, Biografi Ulama Salaf, p. 9. 
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 التمييز في تخريج األحاديث شرح الوجيز (التلخيص الهبير) )5
 تقريب التهذيب )6
 تهذيب التهذيب )7
 لسان الميزان )8
 27غيرها ييز الصحابة، واإلصابة في تم )9

له ثقة  شيخا عالما كامال كريما محدثا حافظا متقنا ضابطا والعراقي اعتبره  و
  28غيرها من الصفات الممتازة.. أمانة و و

الموافق بالتاريخ  ه852ذي الحجة  28توفي ابن حجر في القاهرة ليلة السبت 
ته في شهر ذي مرض قبل وفا و 29من عمره. 79الميالدية في  1949فبراير  22

القعدة. فأمر أمير المؤمنين خليفة العباسيين على البيقوني للصالة عليه في الرملة 
خارج مدية القاهرة. ثم تنقل جنازته إلى القرفة الصغرى للدفن في مقبرة بين 

 يقع قبره بين قبر إمام الشافعي و الخروبي المواجهة إلى المسجد الديالمي. و
  30الشيخ مسلم السلمي.

تخريج في مسيرة و الجمع و الهد ابن حجر كما ذكر أعاله عهد الشرح فع
تاريخ الحديث. وهذا العهد عهد نضج علوم الحديث. كتبت األحاديث في هذا 

شرح وجمع أحاديث و الجوامع و الالعهد بمختلف الطُرز. منها طراز الزوائد 
  من الطراز الثالث. بلوغ المراماألحكام وغيرها. ويندرج كتاب 

الكتاب فيه أحكام الفقه. ويوجه هذا  كرَ كتابا مختصرا الذي ذُ  بلوغ المرامكان 
وفقا السمه ال تبعد محتوياته من قضية  . وكبيان األعمال اليومية للمسلمين

                                                                 
كتابا. ويحسب بعض  270بل عند تلميذه، اإلمام الشوكاني، يبلغ مجموع كتبه إلى أكثر من  27

 كتابا. ويتعلق معظمها باألحاديث، رواية كانت أو دراية (محاضرة)  282الباحثين المتأخرين إلى 
28 Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab asy-Syafi'i (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 
1994). 
29 Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits, pp. 67-71. 
30 http://www.kisah.web.id/tokoh-islam/ibnu-hajar-al-asqalani-773-852-h.html 
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 النكاح و البيوع و الحج و الصوم و الذكاة و الجنازة و الصالة و الطهارة و
 العتق. و التحكيم و النذر و سم والق األطعمة و الجهاد و الجناية و الرجوع و

بالنظر إلى نظام بحثه  يالحظ من أبوابه أن هذا الكتاب مثل كتاب الفقه. و
  يحتوي كل كتاب على أبواب. يستخدم ابن حجر كلمة "كتاب" لموضوع كبير. و

في إطار الحكم. ويعلق شرح كل أحاديث تحته. فالمحقق هو  بلوغ المرام تبَ كُ 
يقات للتسهيل على القراء في فهم كتاب الحديث. يعلق الذي وضع هذه التعل

رود الحديث. ورد  المحقق، مثال، في حديث النهي عن التبتل تعليقا عن أسباب و
سألوا  هذا الحديث عنده لحضور ثالثة أصحاب رسول اهللا إلى إحدى زوجاته و

قال  انية. واإلنس والال يبالون األح عن عبادته الدائمة ألنهم تشددوا في العبادة و
  لهم رسول اهللا بعد أن سمع ذلك: "... من رغب عن سنتي فليس مني."

ال يكثر على عدد هذا المجموع  حديثا. و 1.596على  بلوغ المراماحتوى كتاب 
 في مجلد واحد. وهذا الكتاب في كتب األحاديث األخرى. لذا، نشر األجاديث 

طبع ألول مرة  يث األحكام. وأحاد 1400وفقا لمحمد أبي زهرة جمع هذا الكتاب 
 بلوغ المرامذكر الفاتح سرياديالجا في بحثه أن كتاب  31في مصر في حجم بسيط.

باقية أحاديث و الحديثا منها أحاديث األحكام  1463حديثا.  1594احتوي على 
  األخالق كما سيذكر تفصيله في الباب الالحق.

مختصرا بال فكتب   هتقراءيجد سهولة  فى  أن ويتمنى كاتب هذا الكتاب 
دها إال األسناد إلى الصحابة أو مخرجي األحاديث. وهذا للتسهيل على يران أساناقت

  المراجعة في هذا الكتاب.
هي  يرجع ابن حجر في سرد األحاديث إلى الكتب المقياسية في الحديث و

سنن الترمذي  الستة (جامع صحيح البخاري وجامع صحيح مسلم واألحاديث كتب 
هذا الكتاب،  سنن ابن ماجه وسنن أبي داود) ومسند أحمد. و النسائي و سنن و

  بالرموز التالية: المخرجون كتب ي، مقدم باختصار فهو معروفكما 
                                                                 

 .447، ص. الحديث و المحدثونزهرة،  31



 

a 151 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 08, Number 01, June 2014 

Bulu>gh al-Mara >m wa Ta’li >mihi fi > Ma’had Al-Munawwir  

 السابقة. المراجع فيالداخلة  األحاديث هي و السبعة )1
 أحمد مسند أحاديث إال السابقة المراجع فيالداخلة  األحاديث يه و الستة )2
 (و بخاري أحاديث إال السابقة المراجع فيالداخلة  حاديثاأل هو و الخمسة )3

 )أحمد و بعةر األ أيضا يقال أحيانا
 مسلم و بخاري أحاديث إال السابقة المراجع فيالداخلة  األحاديث هو و األربعة )4

 أحمد و
 و النسائي سنن أحاديث إال السابقة المراجع فيالداخلة  األحاديث هو و الثالثة )5

 .ماجة ابن و ترميذيال
 متفق فهو أصال يذكر ال إذا و .مسلم و بخاريال أحاديثأي  عليه المتفق )6

  32أيضا. عليه
 من األحكام أدلة من بلوغ المرامكتاب  أن األحاديث كتب محلل بعض شرح

 و الكتاب، هذا موضع في معروف هو كما 33الفقه إلى متجهال الحديثفى  كتبال
 كتابه في إن قال حيث كتابه مقدمة في هذا عن حجر ابن اعترف لقد ذلك بجانب
  34الشريعة. أحكام الستدالل استنادا السنة دالئل وضع

 يبدأ فقهية.  أبواب على استنادافى كتابة كتابه (بلوغ المرام)   حجر ابننظم 
 و البيوع و الحج و الصيام و الزكاة و الجنائز و الطهارة و الصالة كتاب من

و  قضاءو ال نذورو ال يمانو األ طعمةو األ هادجو ال حدودو ال الجناية و النكاح
 نحو على فيها المكونة األحاديث بملئ التفصيل وصف أما 35جامع.و ال عتقال

 التالي:
                                                                 

(رمزبردي: دار ، ت. إحسان موسى هادي بلوغ المرام من أدلة األحكامابن حجر العسقالني،  32
 .14)، ص. 2002الصديق، 

33 Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits, p. 73. 

 .14ص.  بلوغ المرام،العسقالني،  34
35 Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits, p. 73; Al-Malibari, Fathul Mu‘in (Semarang: 
Karya Toha Putra, n.d.). 
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  36جدول: تفصيل أبواب كتاب بلوغ المرام

  عدد الحديث  الباب  الكتاب
ِة َالنََّجاَسِة َباُب ِإَزالَ • َباُب اْآلِنَيِة • َباُب َاْلِمَياِه    ِكَتاُب َالطََّهاَرةِ  

• َباُب َاْلَمْسِح َعَلى َاْلُخفَّْيِن • َباُب َاْلُوُضوِء • َوَبَياِنَها 
َباُب • َباُب َقَضاِء َاْلَحاَجِة • َباُب َنَواِقِض َاْلُوُضوِء 
ِم • َاْلُغْسِل َوُحْكِم َاْلُجُنِب    َباُب َاْلَحْيضِ • َباُب َالتََّيمُّ

162  

َالةِ  َباُب ُشُروِط • َباُب َاْألََذاِن • َباُب َاْلَمَواِقيِت •    ِكَتاُب َالصَّ
َالِة  َباُب َاْلَحثِّ َعَلى • َباُب ُسْتَرِة َاْلُمَصلِّي • َالصَّ

َالِة  َباُب ِصَفِة • َباُب َاْلَمَساِجِد • َاْلُخُشوِع ِفي َالصَّ
َالِة  َباُب َصَالِة • َباُب ُسُجوِد َالسَّْهِو َوَغْيِرِه • َالصَّ

َباُب • َباُب َصَالِة َاْلُمَساِفِر و الَمِريِض • لتََّطوُِّع اَ 
َباُب َصَالِة • َباُب َصَالِة َاْلَخْوِف • َصَالُة َاْلُجُمَعِة 

َباُب َصَالِة • َباُب َصَالِة َاْلُكُسوِف • َاْلِعيَدْيِن 
  َباُب َاللَِّباسِ • َاِالْسِتْسَقاِء 

392  

  66    ِكَتاُب َاْلَجَناِئزِ 

َكاةُ ِكتَ  َباُب • َباُب َصَدَقِة َالتََّطوُِّع • َباُب َصَدَقِة َاْلِفْطِر    اُب َالزَّ
َدَقاتِ    َقْسِم َالصَّ

48  

َيامِ  َباُب • َباُب َصْوُم َالتََّطوُِّع َوَما ُنِهَي َعْن َصْوِمِه    ِكَتاُب َالصِّ
  َاِالْعِتَكاِف َوِقَياِم َرَمَضاَن 

57  

َباُب َاْلَمَواِقيِت • َفْضِلِه َوَبَياِن َمْن ُفِرَض َعَلْيِه َباُب    ِكَتاُب َاْلَحجِّ 
ْحَراِم َوِصَفِتِه •  ْحَراِم َوَما • َباُب ُوُجوِه َاإلِْ َباُب َاإلِْ

َباُب • َباُب ِصَفِة َاْلَحجِّ َوُدُخوِل َمكََّة • َيَتَعلَُّق ِبِه 
  َاْلَفَواِت و اِإلْحَصارِ 

74  

  193• َباُب َاْلِخَياِر • ُشُروِطِه َوَما ُنِهَي َعْنُه ِمْنُه  َبابُ    ِكَتاُب َاْلُبُيوعِ 

                                                                 
36 Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits, p. 73. 
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  عدد الحديث  الباب  الكتاب
َبا  َباُب َالرُّْخَصِة ِفي َاْلَعَراَيا َوَبْيِع َاْألُُصوِل • َباُب َالرِّ
ْلِح • َباُب َالتَّْفِليِس و الَحْجِر • و الثَِّماِر  • َباُب َالصُّ

َماِن  • الَوَكاَلِة َباُب َالشَِّرَكِة و • َباُب اْلَحو الِة و الضَّ
ْقَراِر  َباُب • َباُب َاْلَغْصِب • َباُب َاْلَعاِرَيِة • َباُب َاإلِْ

َباُب • َباُب ِإْحَياِء َاْلَمَواِت • َباُب َاْلِقَراِض • َالشُّْفَعِة 
• َباُب َاْلَفَراِئِض • َباُب َاللَُّقَطِة • َباُب َاْلِهَبِة • َاْلَوْقِف 

  َاْلَوِديَعِة َباُب • َباُب َاْلَوَصاَيا 
َباُب • َباُب ِعْشَرِة َالنَِّساِء • َباُب َاْلَكَفاَءِة و الِخَياِر    ِكَتاُب َالنَِّكاحِ 

َداِق  • َباُب َاْلُخْلِع • َباُب َاْلَقْسِم • َباُب َاْلَوِليَمِة • َالصَّ
يَالِء و • َباُب َالرَّْجَعِة • َباُب َالطََّالِق  َباُب َاإلِْ

َباُب َاْلِعدَِّة و • َباُب َاللَِّعاِن • و الَكفَّاَرِة  الظَِّهارِ 
َباُب • َباُب َالنََّفَقاِت • َباُب َالرََّضاِع • اِإلْحَداِد 
 َاْلَحَضاَنةِ 

194  

َباُب • َباُب َدْعَوى َالدَِّم و الَقَساَمِة • َباُب َالدَِّياِت    ِكَتاُب َاْلِجَناَياتِ 
 َباُب ِقَتاِل َاْلَجاِني َوَقْتُل َاْلُمْرَتدِّ • ِقَتاِل َأْهِل َاْلَبْغِي 

44  

َباُب َحدِّ َالسَِّرَقِة • َباُب َحدِّ َاْلَقْذِف • َباُب َحدِّ َالزَّاِني    ِكَتاُب َاْلُحُدودِ 
َباب َالتَّْعِزيِر • َباُب َحدِّ َالشَّاِرِب َوَبَياِن َاْلُمْسِكِر • 

اِئلِ   َوُحْكِم َالصَّ

52  

  61 َباب َالسَّْبِق و الرَّْميِ • َباب َاْلِجْزَيَة و الُهْدَنَة    ِجَهادِ ِكَتاُب َالْ 

ْيِد و الذََّباِئِح    ِكَتاب َاْألَْطِعَمةِ  َباُب • َباب َاْألََضاِحيِّ • َباب َالصَّ
 َاْلَعِقيَقِة 

41  

ِكَتاب األيَماِن و 
  الُنُذورِ 

 23  

  37 َالدَّْعَوى و الَبيَِّناتِ  َبابُ • َباُب َالشََّهاَداِت    ِكَتاب الَقَضاءِ 
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  19 َباُب َاْلُمَدبَِّر و الُمَكاَتِب َوُأمِّ َاْلَوَلدِ    ِكَتاب الِعتقِ 

َلِة • َباُب َاْألََدِب    ِكَتاُب َاْلَجاِمعِ  َباُب َالزُّْهِد و • َباُب َاْلِبرِّ و الصِّ
• ) ِمْن َمَساِوِئ َاْألَْخَالِق 4َباُب َالرََّهِب (• الَوَرِع 

َباُب َالذِّْكِر و • َباُب َالتَّْرِغيِب ِفي َمَكاِرِم َاْألَْخَالِق 
 الدَُّعاءِ 

131  

  : بلوغ المرام كتاب في الحديثمن  أمثلة بعضوفيما يلى سوف أقدم 
 الوضوء باب في الطهارة كتاب )1

 : َقالَ  َأنَّهُ  و سلم َلْيهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ 
 َأْحَمدُ  وَ  َماِلكٌ  َأْخَرَجهُ  ُوُضوءٍ  ُكلِّ  َمعَ  ِبالسَِّواكِ  َألََمْرُتُهمْ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوَال 
َحهُ  .نََّساِئيُّ و ال  37َتْعِليًقا اْلُبَخاِريُّ  ُخَزْيَمَةَوَذَكَرهُ  اْبنُ  َوَصحَّ

 الصالة مواقت في الصالة كتاب )2
 سلم و عليه اهللا صلى َاللَّهِ  َنِبيَّ  َأنَّ  َعْنُهَما; َاللَّهُ  َرِضيَ  َعْمِروٍ  ْبنِ  َاللَّهِ  َعْبدِ  نْ عَ 

 َيْحُضْر  َلمْ  َما َكُطوِلهِ  َالرَُّجلِ  ِظلُّ  َكانَ  وَ  َالشَّْمُس  َزاَلتْ  ِإَذا َالظُّْهرِ  َوْقتُ (: َقالَ 
 َيِغبْ  َلمْ  َما َاْلَمْغِرِب  َصَالةِ  َوْقتُ  وَ  َالشَّْمُس  َتْصَفرَّ  َلمْ  َما َاْلَعْصرِ  َوْقتُ  وَ  َاْلَعْصرُ 
ْبحِ  َصَالةِ  َوْقتُ  وَ  َاْألَْوَسطِ  َاللَّْيلِ  ِنْصفِ  ِإَلى َاْلِعَشاءِ  َصَالةِ  َوْقتُ  وَ  َالشََّفقُ   َالصُّ

 38)ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  )َالشَّْمُس  َتْطُلعْ  َلمْ  َما َاْلَفْجرِ  ُطُلوعِ  ِمنْ 
 صومه عن نهي وما السنة صوم باب في الصيام كتاب )3

 و سلم عليه اهللا صلى َاللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ( عنه اهللا رضي َاْألَْنَصاِريِّ  َقَتاَدةَ  َأِبي َعنْ 
 َعنْ  ُسِئلَ  وَ  , َباِقَيةَ و ال َاْلَماِضَيةَ  َالسََّنةَ  ُيَكفِّرُ  َقاَل: َعَرَفَة. َيْومِ  َصْومِ  َعنْ  ُسِئلَ 

                                                                 
 .134ص.  بلوغ المرام،العسقالني،  37
 .345، ص. نفس المرجع 38
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 َاِالْثَنْيِن, َيْومِ  َصْومِ  َعنْ  َوُسِئلَ  َاْلَماِضَيةَ  َالسََّنةَ  ُيَكفِّرُ  َقاَل: اَء.َعاُشورَ  َيْومِ  ِصَيامِ 
 39ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  )ِفيهِ  َعَليَّ  ُأْنِزلَ  َأوْ  ِفيِه, ُبِعْثتُ  وَ  ِفيِه, ُوِلْدتُ  َيْومٌ  َذاكَ  َقاَل:

 الجنايات أحاديث في الجنايات كتاب )4
 َال ( َقاَل: و سلم عليه اهللا صلى َاللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َعْنَها, هُ َاللَّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  وَ 

 َيْقُتلُ  َوَرُجلٌ  َفُيْرَجُم, ُمْحَصنٌ  َزانٍ  ِخَصاٍل: َثَالِث  ِإْحَدى ِفي ِإالَّ  ُمْسِلمٍ  َقْتلُ  َيِحلُّ 
ًدا ُمْسِلًما ْسَالمِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  َرُجلٌ  وَ  َفُيْقَتُل, ُمَتَعمِّ  َأوْ  َفُيْقَتُل, َوَرُسوَلُه, َاللَّهَ  َفُيَحاِربُ  َاإلِْ

,و ال َداُوَد, َأُبو َرَواهُ  )َاْألَْرِض. ِمنْ  ُيْنَفى َأوْ  ُيْصَلُب, َحهُ  نََّساِئيُّ   َاْلَحاِكمُ  َوَصحَّ
 عنه نهي وما شروطه باب في البيوع كتاب )5

 اهللا صلى َاللَّهِ  َرُسولَ  ِمعَ سَ  َأنَّهُ  ;-َعْنُهَما َاللَّهُ  َرِضيَ - َاللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  و عن
و  َاْلَخْمِر, َبْيعَ  َحرَّمَ  َوَرُسوَلهُ  َاللَّهَ  ِإنَّ ( ِبَمكََّة: و هو َاْلَفْتِح, َعامَ  َيُقولُ  و سلم عليه
 َفِإنَّهُ  َاْلَمْيَتِة, ُشُحومَ  َأَرَأْيتَ  ! َاللَّهِ  َرُسولَ  َيا َفِقيَل: ْصَنامو األَ  ِخْنِزيِر,و ال َمْيَتِة,ال

 َحَرامٌ  ُهوَ  َال  َفَقاَل: َالنَّاُس? ِبَها َوَيْسَتْصِبحُ  َاْلُجُلوُد, ِبَها َوُتْدَهنُ  َالسُُّفُن, ِبَها ُتْطَلى
 َاللَّهَ  ِإنَّ  َاْلَيُهوَد, َاللَّهُ  َقاَتلَ  َذِلَك: ِعْندَ  و سلم عليه اهللا صلى َاللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  ثُمَّ  ,

  َعَلْيهِ  ُمتََّفقٌ  )َثَمَنهُ  َفَأَكُلوا َباُعوُه, ثُمَّ  َجَمُلوُه, َمَهاُشُحو  َعَلْيِهمْ  َحرَّمَ  َلمَّا
 أية من اآلن؟ الؤ فالس 40الفقهية. مسائل عن يبحث السابق أحاديث جميع

 عن قد بينت الفقه أصول مصطلحات في الفقه؟ إلى السابقة أحاديث ؤلفت ناحية
 متعلق تقنيته و اهللا من األمر : األحكام مسائل شرح في الرئيسية الكلمة بعض
  42ذلك األمر.تنفيذ ة كيفي 41المكلفين بأفعال

                                                                 
 .312، ص. نفس المرجع 39
تعريف الفقه اصطالحا حاليا يميل إلى علم عن أحكام الشرع العملية المستبط من األدلة  40

؛ عبد الوهبا 6 (بيروت: دار الثقافة، د.ت.)، ص.أصول الفقه المفصلة. انظر: محمد أبو زهرة، 
 .11)، ص. 1987(القاهرة: دار القلم، علم أصول الفقه خالف، 

المكلف من يكلف بالشرائع. يعتبر المكلف حين يبلغ عمره عمر البالغ و هو في صحة العقل.  41
 .37)، ص. 1986(دمشق: دار القكر،  أصول الفقه اإلسالميوهبة الزهيلي، 
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 عن يخفى ال ولكنه الفقهية مسائلال يحتوي على كثير من الكتاب هذا أن رغم
 في خصصه األخالق عن بحثت التي حاديثو األ األخالق. أخرى و هي عناصر
 النقاط بعض و باألخالق. متعلقة فروع له الجامع، الذي كتاب هو و واحد كتاب

 مثل مطلقا. خالقو األ التصوف عن بالخطاب متعلقة مصطلحات شرح الموجودة
   : التالي المثال الحظ ذلك. وغير دعاءو ال ذكرو ال ورعو ال الزهد

 ورعو ال الزهد باب في الجامع كتاب )1
 اهللا صلى َاللَّهِ  ولَ َرسُ  َسِمْعتُ  َقاَل: -َعْنُهَما َاللَّهُ  َرِضيَ - َبِشيرٍ  ْبنِ  َالنُّْعَمانِ  َعنْ 
 َوإِنَّ  َبيِّنٌ  َاْلَحَاللَ  ِإنَّ ( ُأُذَنْيهِ  ِإَلى ِبِإْصَبَعْيهِ  َالنُّْعَمانُ  َوَأْهَوى -َيُقولُ  و سلم عليه

 َالشُُّبَهاِت  اتََّقى َفَمنِ  َالنَّاسِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َيْعَلُمُهنَّ  َال  ُمْشَتِبَهاتٌ  َوَبْيَنُهَما َبيِّنٌ  َاْلَحَرامَ 
 َكالرَّاِعي َاْلَحَراِم◌ِ  ِفي َوَقعَ  َالشُُّبَهاِت  ِفي َوَقعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ  ِاْسَتْبَرأَ  َفَقدِ 

 ِحَمى َوإِنَّ  َأَال  ِحًمى َمِلكٍ  ِلُكلِّ  َوإِنَّ  َأَال  ِفيهِ  َيَقعَ  َأنْ  ُيوِشكُ  َاْلِحَمى َحْولَ  َيْرَعى
 او إذ ُكلُّهُ  َاْلَجَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  دِ َاْلَجسَ  ِفي َوإِنَّ  َأَال  َمَحاِرُمهُ  َاللَّهِ 

  43َعَلْيهِ  ُمتََّفقٌ  )َاْلَقْلبُ  و هي َأَال  ُكلُّهُ  َاْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ 
 األخالق مساوي من الرهب في الجامع كتاب )2

 سلم و عليه اهللا صلى َاللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: عنه اهللا رضي ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ 
 َأْخَرَجهُ  )َاْلَحَطبَ  َالنَّارُ  َتْأُكلُ  َكَما َاْلَحَسَناِت  َيْأُكلُ  َاْلَحَسدَ  َفِإنَّ  َحَسدَ و ال ِإيَّاُكمْ (

  44َداُوَد. َأُبو
 َالظُّْلمَ  َفِإنَّ  َالظُّْلمَ  ِاتَُّقوا( َاللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: عنه اهللا رضي َجاِبرٍ  و عن
  45ُمْسِلمٌ  َأْخَرَجهُ  )َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َأْهَلكَ  َفِإنَّهُ  َالشُّحَّ  و اتقوا اَمةِ َاْلِقيَ  َيْومَ  ُظُلَماتٌ 

                                                                                                                                       
، ص.  نفس المرجعهي اقتداء و تخيير و الوضع. أنظر: هناك ثالثة أنماط لتقرير الحكم، و  42
37. 
 .372ص.  بلوغ المرام،العسقالني،  43
 .376، ص. نفس المرجع 44
 .387، ص. نفس المرجع 45
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 أكد األول حديثال أن كما األخالق. عن تبحث السابقة الثالثة األحاديث أن
 له. مّثل من جزاء له مثاال لآلخرين مثل من لآلخرين. المثال إعطاء أهمية عن
 أو روحية قيمة له الثالث حديثو ال الحسد. نهي عن قدم الثاني الحديث أما

 عن فقط ليس بلوغ المرام كتاب ناذا قلنا  أ  بمفرط ليس لكو لذ القوية. الصوفية
   األحكام.

 التاريخ على استنادا إندونيسيا في اإلسالم نمط

 .ات المختلفةنظريالعدة على  إندونيسياالى   اإلسالم دخول تاريخ عن الجدل
 12 القرن خالل إندونيسياالى   دخل اإلسالم نأالمشهورة  لعامةا النظرية تذكر ف

 التصوير الكامل عن هذا الموضوع أما 46الغوجارات. والية من التجار طريق عن
 في هخلص الكالسيكي، ريخالتا على باإلستناد واضحا أزيوماردى أزرى وضحه قد

 نالمعلمو  عّرفه ؛ثانيا العرب. من جاء إندونيسيافى   اإلسالمأن   ؛أوال : طنقا أربع
 اإلسالم أول من دخل في ثالثا؛ اإلسالم. دين لنشر قاصدين نالمؤهلو  شعراءو ال

 12 القرن يالو ح إندونيسيا إلى اجاءو  المؤهلين المنشرين أكثر ؛رابعا .هم السالطين
كون تقد هذه النظرية   أن أزيوماردى أزرى اعترف ذلك، من الرغم على .13 و

 لكن و إندونيسيا إلى الهجرية ىاألول قرون منذ قدم اإلسالم نأ ، و هوةصحيح
   13.47-12 القرن في واقعيا اإلسالم تأثير تبدو

عن الجدل في أول من حمل  أزيوماردى أزرىفمن اآلراء العديدة التي ألقاها 
اإلسالم إلى إندونيسيا قال إن بداية دخول اإلسالم من شبه قارة هندية فبعض 

                                                                 
وممن يرى بهذا الرأي سنوك هورغرنج الذي يمسى في مؤتمر تاريخ اإلسالم في إندونيسيا  46

ن النصوص المؤكدة على أن اإلسالم أسبق مما رآه بـ"السم". وذلك ألن هورغرنج  وأتباعه ال يبالو 
  في الدخول إلى اإلندونيسيا. أنظر:

 A. Hasjmy, “Sejarah yang Disusun Penjajah Racun bagi Kita,” A. Hasjmy (ed.), Sejarah 
Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), p. 22. 
47 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama-ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 
XVII & XVJII (Jakarta: Kencana, 2007), p. 13. 
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ن يرون أنه من أرض العرب. وممن احتّج بهذه النظرية: بجنابل العلماء اآلخري
Pijnappel سنوك هورغرنج و  Snouck  Hurgronje يت موقو  وMoquette .

يرى بجنابل أن نمط اإلسالم في الغوجارات و ماالبر يجعل اإلسالم اإلندونيسي 
ى مذهب الشافعي. ويربط موكيت شاهد القبر في الغوجارات و سامودر العلى 

أن أول من حمل اإلسالم إلى إندونيسيا. و  باسي. ويؤكد هورغرنج هذا الرأي ببيان
أن تجار شبه قارة هندية هم الذين حملوا اإلسالم إلى إندونيسيا. ثم يتبعهم  رأى

مراء. بالنسبة للوقت، يرى هورغرنج أن و األالعرب المخترفون في نشر الدين 
  48ار اإلسالم في إندونيسيا.أقرب قرون ممكنة ألول اتنش 12القرن 

يت فردها فاطمي بأن شاهد القبر في الغوجارات ونظرية شاهد القبر لموقو 
يقدم هذا الرد لتقديم الرأي اآلخر بأن  مخالف بشواهد القبور في إندونيسيا. و

. على الرغم من ذلك، فإن Bengalاإلسالم يحمل إلى اإلندونيسيا من البنغال 
ن الذين يرون أنه ال يمكن أن ح مشكلة للعلماء اآلخريمذهب اإلندونيسيين أصب

ألن مذهب اإلندونيسيين مذهب شافعي أما مذهب  البنغالاإلسالم من  يأتي
  يين مذهب الحنيفة. بالرغم من ذلك، فإن نظرية غوجارات ليست مشكلة.بنغالال

 لىمة في هذا البحث فهي متعلقة بأنماط الديانة المحمولة إأما المعلومات المه
عدة نظريات. ولكن النظرية الصوفية لـ أ.ه.  من األراء السابقةظهرت  إندونيسيا. 

التي ترى أن اإلسالم المنتشر في شبه قارة هندية إسالم سني  A.H. Jhonجون 
أصبح اهتماما هاما. وذلك لكون سياسة الدولة العباسية الهابطة بسرعة. وهذا 

الجديدة على سيطرتهم.  إلى المناطق عظم العلماء السنيينالحال يجعل هجرة م
وفي نفس الوقت يسبب ذلك على انتشار الشيعة في الفارس. فهذه الهجرة العظيمة 

  49الدخول إلى إندونيسيا. يينهي التي تجعل المتصوفين العرب

                                                                 
 .13، ص. نفس المرجع 48
 .17، ص. نفس المرجع 49
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يت بأن دخول موقو و سنوك هورغرنج و ، كانت آراء إضافة إلى ما قد سبق
السني الشافعي هو إلى أن اإلسالم  ت تشيرإندونيسيا من الغوجارااإلسالم إلى 

إندونيسيا. هذا الرأي بدعمه عدد من العلماء اآلخرين، فضال عن الذي دخل إلى 
أن يكون ردا على نظرية الفاطمي الذي يؤكد بأن دخول اإلسالم إلى اإلندونيسيا 
من البنغال، وذلك ألن مذهب البنغال مذهب حنفي، بينما مذهب اإلندوينسيا 

  شافعي. مذهب
أنماط اإلسالم  تبينباإلضافة إلى تاريخ دخول اإلسالم في إندونيسيا  و

وعلماء الشرق  يسيينعلماء اإلندونالاإلندونيسي مستندا إلى تاريخ العالقة بين 
أول أشهر المتعلم اإلندونيسي، وفقا لبحث أزيوماردى أزرى، حمزة  األوسط. و

رحلة إلى مكة و السنة والدته ووفاته الفنسوري. على الرغم من أن هناك شك حول 
بغداد للتعلم، فمن الواضح أن الفنسوري أسبق من نور و القدس و المدينة و ال

يذكرهما  17القرن  والاسمان ط وجدعلى الرغم من ذلك،  و 50الدين الرنيري.
  52محمد يوسف المكسري. و 51هما عبد الرؤوف سنكيل أزيوماردى أزرى، و

العلماء في شبكة العلماء اإلندونيسيين بمركز  ثة أهمهؤالء العلماء الثال و
مباشرة بالعلماء األكبرين في  العلوم اإلسالمية في الشرق األوسط. هناك، يتعلمون

وقد تعلم  53شبكة علماء الشرق األوسط، من أحمد القششي وأيوب الخلوتي.
 17.54كالهما مباشرة على األشخاص الهامة في عهد النهضة في القرن 

تشكيل وتطوير أسس  تأثير غير قليل فيال لهؤالء العلماء الثالثة يملكثم 
سنكيلي دور كبير في األتسيه الذي تطور في و الإندونيسيا. للرنيري المسلمين في 

                                                                 
 .179، ص. نفس المرجع 50
 .228، ص. نفس المرجع 51
 .259، ص. نفس المرجع 52
 .268، ص. نفس المرجع 53
 .58، ص. نفس المرجع 54
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ى جاوى بواسطة و ال 55وقت الحق إلى منانكابو بواسطة الشيخ برهان الدين
المية وتعليم الكتب الصفراء األولياء التسعة من خالل إنشاء كثير من المعاهد اإلس

بينما للمكسري دور أكبر منه في األرخبيل، خصوصا  56العلماء السلف. ألفهاالتي 
 57بخوف الهولنديين ضد شبكة التي أنشها.

 18في القرن مرت اتجاهات علماء األرخبيل إلى الرحلة لطلب العلوم. فاست
اهللا محمد وكماس  أسماء العلماء المشهورين، منهم شهاب الدين بن عبد تظهر 

على الرغم  58فخر الدين وعبد الصمد البالنجباغي وكماس محمد بن أحمد وغيرهم.
 17من أن هؤالء العلماء ال يتصلون مباشرا إلى علماء األرخبيل الثالثة من القرن 

كان لهم اتصال  إال أن معلميهم في مكة المكرمة علماء بارزون في ذلك القرن. و
  59السابقة. هؤالء الثالثةب لهم العالقةبقين الذين مباشر بالعلماء السا

 في دراستهم التي نشرها، دليل على أسباب انتشار المذهب السني الشافعي و
في إندونيسيا. بأنه استند نور الدين الرنيري إلى كتاب منهاج الطالبين للنووي و 

المختصر فتح الوهاب بشرح منهاج الطالب لزكريا األنصاري و هداية المهتج شرح 
كما استند الرؤوف السنكيلي إلى الكتب الشافعية األخرى،  60البن حجر وغيرها.

من فتح الوهاب لزكريا األنصاري و فتح الجواب و تحفة المحتاج البن حجر 

                                                                 
55 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 
1995), hlm. 18. 
56 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), p. 140. 

. 1683دسمبر  14شخصا ضد الهولندى في  4.000المكسري قاعد الحرب في البانتن وعسكاره  57
سجن المكسري ويهجر في سريالنكا. على الرغم من إمضاء عمره في سريالنكا إال أن الهولندى ال 

  يزال يظن بسوء الظن على شبكة المكسري مع مسلمي األرخبيل من خالل مسافة الحج.
 Azra, Jaringan Ulama, p. 278. 

58 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1991), p. 
31. 
59 Azra, Jaringan Ulama, p. 303. 

 .218، ص. نفس المرجع 60
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مرآة العسقالني و نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي و تفسير البيضاوي في كابه 
على الرغم من أن  61ية للملك الوهاب.في تشييع المرأة األحكام الشرع الطالب

رنيري، و ال 62هذين العالمين في قضية التصوف، خاصة محمد يوسف المكسري
يردان على رأي حمزة فنسوري، إال أن هؤالء الثالثة الذين هم أشخاص هامة في 

 63تصوف.و ال يؤكدان على االنسجام بين الشريعة 14القرن 
ي ومحفوظ تاننما، هما النووي البنسيانههناك اسمان اللذان ال يمكن و 

ترماسي. وهما مع أحمد الخطيب أشخاص أصبحت فيما بعد رائد تطوير التعليم 
في  ني تستخدماالنووي البنت مؤلفاتأن  فيه اإلسالمي في إندونيسيا. فال شك

شرح  و المعاهد اإلسالمية اإلندونيسية، من تفسير مرة لبيب و شرح عقود اللجين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين و توسيح على فتح القريب و سالم  و سالم المناجة

  64التوفيق.
بتخصصه في فن الحديث. ولكنه يعتبر مشهورا  محفوظ ترماسي كان بينما 

في الكتابة كعالم متعدد التخصصات. كتب عبد الرحمن مسعود أن لمحفوظ 
رماسي معلم محفوظ ت ه. وأبناء كتابا على األقل التي جمعها و 20ترماسي 

مؤسسي المعاهد، من الكياهي الحاج هاشم أشعري و الكياهي الحاج حسب اهللا و 
مر بن الكياهي هي الحاج رادين أسناوي كودوس و معمحمد باكر بن نور و الكيا

وصف أعاله أن معظم العلماء و يالحظ من ال 65بيضاوي ومعصوم بن محمد.
  ها أنماط سنية شافعية. التي علموها على المجتمع اإلندونيسي ل الكتب

                                                                 
 .245، ص. نفس المرجع 61
 .288، ص. نفس المرجع 62
 .299، ص. نفس المرجع 63

64 Abdurrahman Mas’ud, Dari Haramain ke Nusantara: Jejak lntelektual Arsitek Pesantren 
(Jakarta: Kencana, 2006), p. 147. 
65 Ibid., p. 157. 
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 االسالمية فى اندونيسياالمعاهد في "الصفراءالتراث "الكتب كتب  تطور

االسالمية فى  العناصر الرئيسية للتعليم في المعاهدمن  الكتب الصفراء 
. فمن هذه الكتب تستكشف )الكياهيرئيس المعهد (، باإلضافة إلى قيادة اندونيسيا

الكتب الصفراء التي ألفها فأصبح  إلسالمية المعهدية. معارف او الالقيم اإلسالمية 
يأخذ مكانا أساسيا و و علوم لدى الطلبة في المعاهد و العلماء السلف مركز القيم 

التي تضع ثقافة  66سنة. نقال عن أطروحة أبي زيدو الفيها بعد القرآن  مركزا
معهد في ثقافة العرب في ثقافة نصية فال إفراط للباحث أن يضع ثقافة ال-اإلسالم

  نصية متشكلة منخالل طريقة التفكير المركزة إلى الكتب الصفراء.
علوم  و هيالعلوم اإلسالمية إلى ثالثة أقسام،  قام بتقسيم حسن حنفي إذا كان

سيرة وعلوم القرآن) وعلوم نقلية عقلية و الفقه و التفسير و النقلية (علوم الحديث 
علوم و الالهوت) و علوم عقلية (معرفة فلسفة وتصوف و و ال(أي أصول الفقه 

نا للكتب الصفراء المنتشرة في المعاهد حول اعنو  900فهناك، تقريبا،  67اإلنسانية)،
لعلوم الالهوت  %17لعلوم الفقه وأصول الفقه،  %20تلك العلوم. ونستبها المثوية 

 %7األحاديث و  %8بالغة) و الصرف و الللغة العربية (علم النحو  %12و 
و لقصص األنبياء  %6مجربات و و اللألدعية  %5لألخالق و  %6تصوف و لل
العلوم العقلية في المعاهد مقترنا بتطور المعاهد  تعليممناقب. ويكثر و المولد ال

علوم اإلنسانية في و ال معاريفالمتحركة على استجابات الحداثة المتسمة بنهصة ال
  68.ياإلسالم العالم

                                                                 
(بيروت: المركز الثقافي العربي،  مفهوم النش دراسة في علوم القرآنانظر: نشر حميد أبو زيد،  66

1998.( 
 .156)، ص. 1987(القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  دراسة فلسفيةحسن حنفي،  67

68 H.E. Badri and Munawiroh, Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah (Jakarta: Puslitbang 
Keagamaan Kemenag RI, 2007); Chozin Nasuha, “Epistemologi Kitab Kuning,” 
Marzuki Wahid (ed.), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 
Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), p. 266. 



 

a 163 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 08, Number 01, June 2014 

Bulu>gh al-Mara >m wa Ta’li >mihi fi > Ma’had Al-Munawwir  

عن  نقل العلوم فقط  فى قتصر تال التربية  أن  االسالميةالمعاهد  عند و
منهج الموجود، بل يركز على العمل بما يعلم من خالل األخالق و الطريقة النظام 

النظام التعليمي بين المدارس في المعاهد  باعتبارها جوهرة المعاهد. فاختالف
الطلبة  فاتجاه الطلبة. تعلم  تنشئ االختالفات في طرقخارج المعاهد لمدارس وا

الطلبة في جهود  تخرج تسبب على الشهادة و الدرجات العالية حصول على 
فى المعاهد فى طلبة الجهد كان . بينما االضافىواتباع برنامج الدرس  ةساالدر 

على شكل  صوم الخميس و و الصوم يوم اإلثنين و الالروحية مقترنا بالرياضة التعلم 
يقترن عملية العقل بعملية النفس. لوذلك  الرز في مدة معينة) االمتناع عن أكل 

االمتحانات إال في النظام التقليدي تقوم بعملية  وعالوة على ذلك، فإن المعاهد ال 
على كتاب واحد يختتم  ةسادما أتم الطلبة الدر و عنبحيث ال يغش الطلبة فيها. 

ليم أو إذن تع )الكياهي( رئيس المعهد عطاء اإلجازة منا المجلس بالدعاء أو 
  69الكتاب المدروسة إلى الغير.

و صرف و التتعلق الكتب الصفراء في اللغة العربية بقضايا علم النحو 
و بالغة. ورتبة الكتب الصفراء في علم الصرف للمبتدئين مبتدئا بالكتاب البناء ال
سس لملة الدنقوري ويليه كتاب التصريف إلبراهيم الزمزجي أو كتاب المقصود. األ

انتشرت كتب بلغة جاوية منها األمثلة التصريفية لمحمد معصوم  ال،في هذا المج
صرف المالغي لكياهي نور و البن علي، من منطقة السم جاوى الوسطى، 

إيمان، من مالغي جوكجاكرتا. وفي الرتبة تاليها كتاب أصفر شرح على المقصود 
 هو وشرح على التصريف،  و )م1881كتاب حل المقال لمحمد أليس (ت.  و هو

كيالني لعلي بن هاشيم الكيالني. أما في علم النحو فرتبة كتبه مبتدئا بكتاب 
) و مقدمة ه471العوامل المائة لعبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني (ت. 

                                                                 
  له في:أنظر مثا 69

Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pola Pembelajaran di Pesantren 
(Jakarta: Depag RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat 
Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Proyek Peningkatan Pendidikan Luar 
Sekolah pada Pondok Pesantren, 2003), p. 73. 
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). أما رتبة ه723األجرومية ألبي عبد اهللا بن داود الصنهاجي بن أجروم (ت. 
ور بكتاب العمريطي لشريف الدين الكتب للمتوسط فهي كتاب الدرر البهية المشه

يحيى األنصاري العمريطي. وفوقها كابه المتممة لشمس الدين محمد بين محمد 
و ألفية ابن مالك بكتاب شرحه المشهور بـ ابن ععيل لعبد اهللا  الرؤياني الخطابي

 و هيبن محمد عبد الرحمن العقيل. أما كتب البالغة فهي ثالثة على األقل، 
و المرشد على عقود  )م1514/ه921ن لعبد الرحمن األخضري (ت. الجوهر المكنو 

كتاب نظم لكتاب  و هوبيان لجالل الدين السيوطي، و الالجمان في علم المعاني 
بيان لسراج الدين السكاكي، و الرسالة السمرقندية ألبي القاسم و العلمالمعاني 
  السمرقندي.

هذا العلم محتاج في المعاهد، أما علم المنطق فيقدم نظرية المنطق ألرسطو. و 
ال سيما للتعميق في تحليل الفقه وتطبيق علم أصول الفقه. وأشهر الكتب الصفراء 
لهذا الفن هو كتاب سلم المنورق في علم المنطق لألخدر، مؤلف كتاب الجوهر 
المكتون. وكتب شرح هذا الكتاب منفصال عنه في أداة المفهم من معاني السلم. 

لك، هناك كتاب أصفر آخر في المنطق الذي ال يترك درسه في باإلضافة إلى ذ
  .)م1264/ه663كتاب إساغوذي ألثر الدين مفضح الباري (ت.  و هوالمعاهد 

المذهب  أما كتب الصفراء في علوم الفقه المنتشرة في المعاهد فمعظمها على
  : و هيالكتب المستندة إلى ثالثة كتب سابقة،  و هي الشافعي

 )م1226/ه625فعي (ت. المحرر للرا - 1
  )م1197/ه593التقريب ألبي الشجاع اإلسفهاني (ت.  - 2
 )م1576/ه756قرة العين للماليباري (ت.  - 3

  ومن المحرر نشأ :
 م)8-1277/ه676منهاج الطالبين ألبي زكريا يحيى النووي (ت.  - 1
 )م1565/ه973تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي (ت.  و هوشرح على منهاج  - 2
 م)6-1595/ه1004لشمس الدين الرملي (ت. نهاية المحتاج  - 3
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 )م70-1569/ه799مغني المحتاج لخاطب الشرباني (ت.  - 4
 )م1460/ه864كنزر الراغبين المشهور باسم المحلي لجالل الدين المحلي (ت.  - 5
 )م1520/ه926منهاج الطالب لزكريا األنصاري (ت.  - 6

كتاب  و هوكتاب فتح الوهاب  و هوولكتاب المحرر لألنصاري جيل ثالث 
مختصر من كتابه نفسه منهاج الطالب. أما باقية الكتب الصفراء في هذا الجيل 

  فهي مختصر من الكتب الصفراء قبلها.
و  )م1806/ه1221ونشأ من فتح الوهاب حاشيتان على يد البجيرمي (ت. 

  )م90-1780/ه1204جمال (ت. 
بيئة  تقريب ألبي الشجاع كتاب أصفر فيو الونشأ أيضا من كتاب الغاية 

) و م70-1569/ه799المعاهد. ومن هذا الكتاب نشأ كتاب اإلقناء للشربيني (ت. 
و فتح القريب البن قاسم (ت.  )م1429/ه829كفاية األخيار للدمشقي (ت. 

ومنهذا  الخط اآلخر للفقه الشافعي هو كتاب قرة العين للمالباري. .)م1512/ه918
تتمة للماليباري  و هوتني و فتح المعين الكتاب نشأ نهاية الزين للشيخ النووي البن

نفسه. ومن كتاب فتح المعين نشأ كتابان وهما إعانة الطالبين للسيد البكري (ت. 
  .)م1916و ترشيح المستفدين لعلوي الثقاف (ت.  )م1893

 9وذكر في دفتر فان دن بيرغ أن هناك خط أخر للكتب الصفراء في القرن 
كتاب مقدمة الحضرمية لعبد اهللا بن عبد الكريم با فضل. ومن هذا  و هوالهجرية، 

كتاب الحواشي المدنية  18الخط نشأ منهاج القويم البن حجر الذي ينشأ في القرن 
لمحمد بن سليمان الكردي. فكتاب منهاج القويم وحيد الكتاب األصفر الذي انتشر 

على علم الفقه فحسب. كتاب منحصر  و هوالمشهور في معظم المعاهد الجاوية 
أما كتابا الشرح لكتاب مقدمة فهما كتاب للشيخ محفوظ الترميسي و بشرى الكريم 
بشرح مسائل التعليم على مقدمات الحضرمية لسعيد بن محمد بحسين. (مختر في 

  ).244-241: 1999واحد وغيره (ت)، 
  وفي علم أصول الفقه اعترفت المعاهد الكتب الصفراء، منها:



 

 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 08, Number 01, June 2014 

166 

Marhumah 

 )م1085-1028/ه478-419إلمام الحرمين ( الورقات
 )ه476اللمع في أصول الفقه ألبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت.  -1
 )ه469لطائف اإلشارة و جامع الجوامع لتاج الدين السبكي (ت.  -2
 )م1505-145/ه911-849نظائر لجالل الدين السيوطي (و الاألشبه  -3
 ريا األنصاري.ولكتاب جامع الجوامع كتاب شرح لب األصول ألبي زك -4
ولكتاب لب األصول نفسه كتاب شرح على يد محمد الجوهري و أبي زكريا  -5

 األنصاري في غاية الوصول.
ولجالل الدين المحلي أيضا كتاب شرح على جامع الجوامع الذي شرحه  -6

 البناني.
ب نصوصا دراسية في لعلماء المعاهد في جعل بعض الكت أقرت تحويالت

دينية على األخص، ال في مجال والمعرفة،  العلوم و معاهدهم مدة طويلة كمصدر
التي يصعب إبداله بغيره. عالوة من كونها تحويالت حادثة، فإن الكتب الصفراء 

الفكري الذي يجعلهم مطاعين على  تدل على استطاعتها في تصميم إطار الطلبة
تستجيب المعرفة التي العلوم و شريعتهم باإلضافة إلى إمكاناتها الكبيرة لمصدر 

على مسائل الحياة المختلفة وتقبل أن تتحول في سياق المعاصرة بمحافظة ما 
  70يستحسن فيها لمعرفته وتطبيقه.

 إندونيسياالى   بلوغ المرام كتاب وصول

الكتب باللغة العربية (المسماة غالبا بالكتب  اإلندونيسية استخدمت المعاهد قد
لغة العربية منها إحياء علوم الدين كتب بال . وتقريبا 16من القرن  )71الصفراء

                                                                 
70  H.E. Badri and Munawiroh, Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah (Jakarta: Puslitbang 
Keagamaan Kemenag RI, 2007). 

في الواقع، ليست الكتب الصفراء من عادات اإلندونيسيين. وذلك بدليل دفتر الكتب الموجودة  71
قبل دخول اإلسالم في إندونيسيا. وهذه الكتب من تأثير الثقافة الخارجية،  في إندونيسيا المكتوب
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وقد بين  72لإلمام الغزالي و التحميد في بيان التوحيد ألبي شكور الكشي السليمي.
محمود يونس، كما ذكره مارتن فان بروينسن، ثالثة كتب المستخدمة في هذا 

 6تقريب (فقه) و بداية الهداية (مختصر إحياء علوم الدين) و أصول  و هوالقرن، 
و  له قيمة خاصة للعلماء في إندونيسيا،هر استخدام هذا الكتاب العربي ظ 73بس.
علماء التقليديين على األخص. باإلضافة إلى خلفية التفاعل الشديد إلى حد ما ال

هم يعتبرون أن دراسة اللغة  74شيوخ في الحرمين،و البين العلماء اإلندونيسيين 
ن العلماء االندونيسيين الذين العربية شرف خاص بها. ويسبب ذلك إلى العديد م

اللغة اإلندونيسية (اقرأ: الماليو) أو الجاوية فإنهم  بوا الكتب باللغة العربية، أو بلكت
                                                                                                                                       

خصوصا الحرمين (مكة و مدينة) اللتين تصبحان مركزا التعلم لدى الشعب اإلندونيسي. ويفترض 
  بعض الكتب يصدر من الهند.

van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 22. 
 يستوي بالمعهد في هذا القرن. ألن هناك عدة النظريات عن نشأة المراد بالمعهد هنا، طبعا، ال 72

. وفقا لبيجد و دي غراف إن المعاهد تدرك أصولها من الثقافة 16المعاهد في إندونيسيا من القرن 
قبل اإلسالم بنوع المعاهد المستقلة وتتركز في مساكن الرهبان ثم أسلمت بعد مجيئ اإلسالم. غالبا، 

عن الجبال. وفقا لفوكنس، بدأت المعاهد من القرى المتحررة عن الجزية و  بعدت تلك المسكن
العمل اإلكراهي.  فاألمو ال للجزية قبل ذلك مشروعة لحفظ المقابر المكرمة و الوظائف المقدسة. 
ومع ذلك، فإن مارتن فان بروينسن رد هذا الرأي، ويرى أن القرى المتحررة ال يتصل بتمويل 

قرية  211قرى تشرع تمويلها إلى المعاهد  من  4ن البيانات الموجودة أن هناك المعاهد. ويعلم م
متحررة. لذا، ال يمكن أن يستنبط أن أصول ثقافة المعاهد من أنشطة القرى المتحررة. باإلضافة 
إلى ذلك، أشار غويلوت أن تأسيس المعهد تيجال ساري من هيبة األسرة التي تدبر القرية المتحررة. 

أن الهبية و العلم المعين تثير على نشأة عملية التعليم وتطورها حتى أصبحت معهدا.  وال عجب
على الرغم من ذلك، وفقا لمارتن فان بروينسن أيضا، فإن المعاهد في الجاوى الناشئة بمثل هذا 

هم إال األساتذة في أمكنة معينة بتالميذ 17و  16النمط قليلة. وال يوجد تقاليد المعاهد حتى القرن 
 .26-24، ص. نفس المصدرالكثيرة. وال يوجد المعهد كمؤسسة إال في القرن  المتأخر. انظر: 

كتاب في أصول الدين المحتوي على ستة أبواب. وابتدئ كل باب ببسم اهللا. بس  6أصول   73
 .28نفس المرجع، ص. 

74 Azra, Jaringan Ulama, pp. 55-59.  
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إذن، في هذه النقطة، يتضح كيف اتجاه التقاليد  75يكتبونها بالكتابة العربية.
  المعهدية اإلسالمية منذ زمن طويل على الكتب باللغة العربية.

واد المستخدمة في تاريخ التربية اإلسالمية اإلندونيسية، قد قدم وفي سياق الم
محمود يونس معلومات قيمة لهذا البحث. بين محمود يونس باستمرار المواد 
المدروسة في كل مرحلة من مراحل التعليم اإلسالمي في إندونيسيا. هناك بعض 

ئما على المذهب دا المالحظات على هذا الموضوع. أوال، يعتمد المواد التعليمية
الشافعي. وثانيا، ال يستوي عمر علوم الحديث في إندونيسيا بتعليم اإلسالم 

   76نفسه.فعلوم الحديث تميل إلى كونها جديدة نسبيا.
جدول: ملخص المواد التعليمية في مينانجكابو في تاريخ التعليم اإلسالمي في إندونيسيا 

المي في الجاوى ال يختلف اخالفا بعيدا محمود يونس. وفقا لمحمود يونس، التعليم اإلس
  بهذا الجدول.

  مادة  رتبة  مرحلة
; توحيد; عبادة; قراءة القرآن  أولى  1900مرحلة أولى: قبل 

  أخالق
; تفسير; فقه; صرف ;نحو  تعليم الكتب

  غيرها
  مجلس تعليم القرآن  أولى  1908-1900فترة التغيير: 

; تفسير; فقه; صرف; نحو  تعليم الكتب
; مصطلح; حديث; يدتوح

 ; بيان; معاني; منطق; الحديث
  أصول الفقه; بديع

مصطلح ; حديث; فقه    1909-1930
; بديع; بيان; معاني; الحديث

                                                                 
75 van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 22. 

  .161، ص. نفس المرجع 76
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; نحو; حكمة التشريع; منطق
; تفسير; أدب; توحيد; صرف

  كتابة; تاريخ اإلسالم

بعد  إندونيسيا معروفة، يبدو أن دراسة الحديث في استنادا إلى الجدول السابق
عني، إذا انسحبت إلى األعوام السالفة، في وقت مبكر التعليم . بم1900عام 

. على الرغم من أن دراسة كانت دراسة الحديث مادة جديدةاإلسالمي اإلندونيسي، 
الحديث تميل إلى كونها جديدة، إال أنها ينبغي أن تفهم بشكل مادة دراسية مستقلة. 

ألن  ث من خالل مواد أخرى، مثل التفسير.وقبل ذلك، يعرف الطلبة مواد الحدي
تفسير آيات القرآن باألحاديث  و هوفي علم التفسير يعرف منهج التفسير بالرواية، 

يفهم من ذلك أن تعليم الحديث يوجد في تعليم التفسير. باإلضافة إلى  77المعينة.
خالل ذلك، فإن الحديث يعلم أيضا في مادة الفقه، حتى يعتبر أن تعلم الفقه من 

تعلم الحديث طريقة رئيسية. وذلك ألنه في الواقع، كان تعليم الفقه في إندونيسيا 
  أكثر هيمنة من مواد أخرى.

يؤكد بيان مارتن فان بروينسن على بيانات محمود يونس أعالها. يرى مارتن 
أنه على الرغم من مجموعة أحاديث البخاري يقرأها بعض العلماء إال أنه ال توجد 

ال يعرفون بكتب الوقت فالطلبة قبل ذلك  78اديث المدروسة في المعاهد.كتب األح
األحاديث. على الرغم من ذلك، ال يعنى أنهم ال يعرفون األحاديث على اإلطالق. 
فهم ال يجدون األحاديث في كتب األحاديث بل في كتب الفقه، مثال، بحاالت 

، البعيد الوراء اتبع إلىولكنه إذا  79يرّشحها ويصمم عليها مؤلفها وفقا لحاجته.
ظهر كتاب  17يتضح أنه ظهرت بذور دراسة الحديث في إندونيسيا. ففي القرن 

                                                                 
(القاهرة:  1، ج. تفسير و المفسرون عن موقف رسول اهللا كمفسر، انظر: محمد حسين الذهبي، 77

 .28)، ص. 2000مكتبة الوهبة، 
78 van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 29. 

 161. ، صنفس المرجع 79
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ترهيب لعبد الرؤوف السنكيلي و حديث األربعين و الهداية الحبيب في الترغيب 
للنووي و مجموعة األحاديث القدسية تحت العنوان الموائز البديعة، إال أكثر 

 80لى تشكيل األخالق وحكم الفقه.اتجاهات تلك المؤلفات إ
البيانات فان  حالة التاريخية لدراسة الحديث عموما، الوبغض النظر عن 

من أدلة  بلوغ المراماإلحصائية الظاهرة في وقت متأخر تشير إلى أن كتاب 
في إندونيسيا. ودلت البيانات االسالمية ستخدمه المعاهد ي األحكام أشهر كتب 
من أدلة األحكام مستخدم في  بلوغ المرامبروينسن على أن  التي قدمها مارتن فان

د معهدا من المعاهد المبحوثة لديه. يستخدم هذا الكتاب طلبة المعاه 46من  24
على  Mastuhuباإلضافة إلى ذلك، يؤكد بحث ماتشهو  81وى المتوسط.تسفي الم

هد هي تبو . وهذه المعاالمعاهد التي درستها 6من  5مستخدم في  بلوغ المرامأن 
إيرنج جونبانج وسوكوهرجو سيتوبندو و بلوك أكونج بايو ماغي و باجيتان و 

ويمكن أن تعلم تلك الشهرة عن اهتمام العلماء اإلندونيسيين  82غنتور بونوروجو.
الذين يترجمون هذا الكتاب إلى اللغة الماليو منهم سبكي مسهدي و إلى اللغة 

 83اإلندونيسية منهم الحاج بسري مصطفى.
اهتمام العلماء بعد ابن حجر الظاهر في الشرح  و من ثم، يمكن النظر إلى

على هذا الكتاب. فمن كتب الشرح ما كتبه القاضي شرف الدين حسين ابن محمد 
) بعنوان سبل السالم و ه1182المغربي و محمد ابن إسماعي الصنعاني (ت. 

  84) بعنوان فتح األعالم.ه1304فاضل صادق خان (ت. 
حة عن متى و أين و ا إلى الوصف أعاله ال يجد الباحث بيانات واضاستناد

في نظام الدراسة اإلسالمية في إندونيسيا.  بلوغ المرامدخل كتاب من هو أول من أ
                                                                 

80 Tashrif, “Studi Hadis di Indonesia, p. 109. 
81 van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 168. 
82 Suryadilaga, “Kitab Bulug al-Maram, p. 175. 
83 van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 161. 

 .447، ص. الحديث و المحدثونزهرة،  84
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وبالنظر إلى كون دراسة الحديث تميل إلى درسة جديدة في إندونيسيا، كما ذكر 
تميل إلى  بلوغ المرامتاب في السابق، ففي هذه النقطة يمكن أن يفترض أن تعليم ك

 التعليم الجديد.
و السنكيلي تحت  ،فإذا علق بكتاب الرانيري تحت العنوان صراط المستقيم

العنوان مرآة الطالب، يعلم أن أول الكتب المستخدمة في إندونيسيا هو كتاب 
ري و هداية المحتاج شرح امنهاج الطالبين للنووي و فتح الوهاب لزكريا األنص

ووفقا  85كتب الشافعية غيرها.و الالبن حجر و تفسير البيضاوي المختصر 
لمحمود يونس أول الكتب المستخدمة كتاب ضمون (كتاب كالسيكي محلي في 
منطقة الماليو) و كتاب العوامل الذي ال يعرف مؤلفه و متن األجرومية المستخدم 

حمود يونس فترة التي يستخدمها مو الحتى اآلن و تفسير الجاللين و المنهاج. 
. وال يتضح أول فترة في قوله ما قبل عام. 1900على تلك الكتب هي ما قبل عام 

على الرغم من ذلك، فإنه ال يوجد كتاب وحيد الذي يذكر كتاب حديث. وكذلك 
، يذكر محمود يونس بعض الكتب في بعض 1908و  1900الفترات بين عام 

و فتح القريب و كيالني و فتح  الفنون، من تفسير ولغة وفقه وتوحيد بـمتن بناء
المعين و ابن عقيل و تفسير البيضاوي وغيرها. وفي تلك الفترات ال يوجد كتاب 

و ، 1908الحديث المذكور. وأول كتاب الحديث المذكور يظهر في الفترة بعد عام 
 86األربعين النووي. هو

مة تب المستخدسومطرى. أما الكة في منطقة أعاله مستخدم ةب مذكور كل كت
، ألنها من بيئة واحدة وعملية واحدة، المتساوية ، تميل إلى الكتبفي منطقة جاوى

 بلوغ المرامعلماء األرخبيل الذين يتعلمون في الشرق األوسط. أما كتاب  و هي
فكان أول استخدامه في المعهد تانباك براس جونبانج في الفترات بعد عام 

1900.87  
                                                                 

85 Azra, Pendidikan Islam, p. 112. 
86 Yunus, Pendidikan Islam, pp. 46-55. 
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 إندونيسيا: أشهر كتب الحديث في بلوغ المرام
في إندونيسيا.  بلوغ المراممن الصعب الشديد أن يحدد أول فترة استخدام كتاب 

فنحن ال نملك البيانات الداعمة على النتيجة إلى تلك الجهة. فالنتيجة الوحيدة التي 
إلى  بلوغ المراميمكن أن يستنتاج به هي أن ترشيد عن السؤال لماذا اشتهر كتاب 

سيا؟ ففي الشرح لتاريخ انتشار اإلسالم في إندونيسيا وتاريخ غاية الشهرة في إندوني
معهد عدة معلومات قيمة تستيطع أن تجيب و الالتربية اإلسالمية وتاريخ اإلسالم 

 هذا السؤال.
األول، في مجال انتشار اإلسالم في إندونيسيا، بغض النظر عن الخالف 

م اإلندونيسي إسالم سني المذكور في الباب السابق، يمكن أن يستنتج أن اإلسال
شافعي. باإلضافة إلى الرجوع إلى أنماط الديانة في موضع أول لدين اإلسالم، 
كانت شبكة العلماء تؤثر أيضا على هذا. كما ذكر في الباب السابق أن ثالثة 

تذهب  17أسس أساسية في شبكة علماء األرخبيل في الشرق األوسط في القرن 
 18ى الشعب اإلندونيسي. فعلماء األرخبيل في القرن بالمذهب الشافعي وتعلمه عل

يتعلمون أو يتجرون في الشرق األوسط هم أتباع المذهب السني  الذين 19و
 الشافعي. 

ن للمعاهد المشهورة في إندونيسيا تصبح ن المؤسسو معلمو الوحقيقة أن هؤالء 
 بلوغ المرامسببا عقليا عن إنشاء المذهب الشافعي في إندونيسيا. وكسجل قيم، أن 

كتاب ابن حجر العسقالني الذي يذهب بالمذهب الشافعي. وهذه العالقة تجعل 
 مقبوال لدى جمهور المجتمع اإلندونيسي. بلوغ المرامكتاب 

إضافة إلى ، ون ا يحمله المتصوفإندونيسيفي  على الرغم من كون اإلسالم
دين، تجدر اإلشارة إلى شيخ برهان الو التأثير الطريقة التي يحملها حمزة الفنسوري 

محدث، على و الفقيه و الأنه في القرن السابع عشر كانت مصطلحات الصوفي 
الرغم من أنه تعّرف بالتعريف المختلفة، إال أنها تميل أن ال ينفصل بعضها 

و متصوفين. و المحدثين و الببعض. ال يوجد انفصام واضح بين الفقهاء 
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فسر هذه الظاهرة. يمكن أن يتعلم الطالب على تجاهات الفكرية في تلك الفترة تاال
باإلضافة إلى ذلك، كما ذكر أعاله، فإن غالبية  88عدة معلمين ويتعلم عدة علوم.

سنكيلي، تعلم و الرانيري و الالتعاليم الصوفية في إندونيسيا، كما علمه المكسري 
ذهب فقيه للمو الشريعة. وخصوصا لمصطلح المحدث و الالمواءمة بين الصوفية 

الشافعي ال يمكن أن يفرق بينهما. وذلك ألن فكرة الفقه إلمام الشافعي في غاية 
و محدثين و الاالتجاه إلى الحديث. ليس هناك االنفصام الواضح بين الفقهاء 

 89متصوفين. يمكن للطالب أن يتعلم إلى عدة معلمين ويتعلم عدة علوم.ال
التعاليم الصوفية في اندونيسيا،  باإلضافة إلى ذلك، كما ذكر أعاله، فإن غالبية

و سنكيلي، تعلم االنسجام بين الصوفية و الرانيري و الكما علمه المكسري 
فقيه في المذهب الشافعي ال يمكن أن ينفصال. ألن و الشريعة. وبالنسبة للمحدث ال

فكرة اإلمام الشافعي الفقهية تتجه بغاية االتجاه إلى الحديث. وفي جانب آخرى، 
إلمام الشافعي بالعالم الذي يضع الحديث في أثبت المواقف في معرفة اشتهر ا

  الشريعة اإلسالمية، لذا، يلقب بنشر السنة.
ثانيا، إن للعلماء اإلندونيسيين األكبرين الذين يتعلمون أو يحترفون في الشرق 

باإلضافة إلى غير بعيد ما  األوسط عالقة مستمرة بمؤلفات ابن حجر العسقالني.
، 18إلى القرن  18اة ابن حجر و ابتداء شبكة العلماء األرخبيل، من القرن بين حي

ستراتيجية، خاصة كتاب فتح و االبراعة ابن حجر الواضحة بمؤلفاته الكييرة 
سنكيلي و الالباري، بالطبع، لن يتركها الطالب المسلمين. وكذلك يرجع الرانيري 

المحتاج. وهذه العالقة، فيما  إلى كتب ابن حجر األخرى في كتابهما، مثل هداية
بعد، تحمل اسم ابن حجر الكبير كشخص هام في مجال الدراسات اإلسالمية. 
باإلضافة إلى ذلك، أصبح اتباع ابن حجر المذهب قيمة هامة. فهذه السمعة تجعل 

  كتب ابن حجر مقبولة بسرعة في إندونيسيا.

                                                                 
88 Azra, Jaringan Ulama, p. 116. 
89 van Bruinessen, ‘Traditionalist and Islamist Pesantren, p. 221. 
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فال تستخدم كتب  ثالثا، ظهرت كتب الحديث مؤخرا كما ظهر دراسة الحديث.
الحديث إال كتاب األربعين النووي و رياض الصالحين. لذا، يعرف الطلبة 

ن بروينسن إلى أن حركة اإلصالح أخبر فإاألحاديث غالبا من كتب الفقه. كما 
سنة تؤثر على جمع الكتب المستخدمة في و الالتي تدعو العودة إلى القرآن 

و د التقليدية شعار العودة إلى القرآن على الرغم من أن ترفض المعاه التعليم.
حديث، إال أن كتب الحديث مثل كتاب صحيح البخاري و صحيح مسلم ال

  مستخدمة منذ بداية حركة اإلصالح.
مستخدم أيضا كتأثير هذه  بلوغ المرامالواقع، فمن المعقول أن نظرا الى 

و ألسهل الحركة اإلصالحية. إذا كان كتاب صحيحين أكثر تعقيدا، فالكتاب ا
 بلوغ المرامبالطبع. فمواد أحاديث العبادة في  بلوغ المرامموافق للمبتدئين هو ال

موافق بناهج درس الفقه المستخدمة عموما. السيما أن المرحلة األولى لدراسة 
  كثير إلى الفقه.في إندونيسيا، في الواقع، يتجه  اإلسالم

د يطابق بالكتب الصفراء. رابعا، يوضح تاريخ المعاهد أن التعليم في المعاه
 90فهي وفقا لسجل مارتن فان بروينسن من تأثيرات الشرق األوسط في إندونيسيا.

وكانت بحوث أزيوماردى أزرى تدعم رأي مارتن فان بروينسن هذا. فتقاليد الكتب 
الصفراء عنده يحمله الطلبة الجاوية حين يعودون إلى وطنهم، وخاصة منذ القرن 

رى، المعهد جانب أكثر أهمية في التربية اإلسالمية في ومن ناحية أخ 17.91
اندونيسيا. على الرغم من أن نظام المدرسة الدينية ينمو بسرعة، خاصة بعد 
االستقالل، إال أن للمعاهد دور هامة حتى اآلن. لذلك، بطول تقليد الكتب 
ا الصفراء، عندما يحمل بعض الكتب من الشرق األوسط إلى اإلندونيسيا، السيم

  مؤلفات ابن حجر، ال يصعب قبولها لدى الطلبة في في اندونيسيا.

                                                                 
90 van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, p. 22. 
91 Azra, Pendidikan Islam, p. 112. 
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سوى األسباب التي وضحها التاريخ و سهولة الكتاب و موضوعاته المناسبة 
كتاب الحديث تحت الموصوع  بلوغ المرامم أن و علا هو المكم .يدعم على ذلك
همه. لذا، المحتاجة لحياة المجتمع وصغير الحجم حتى يسهل ف العملية الشرعية

يرغب فيه الطلبة في إندونيسيا وهم الذين بمحدودة االستطاعات ويستخدمها شعب 
  المعاهد.

   بجوكجاكرتا المنور المعهد في بلوغ المرام كتاب تعليم
باسم المعهد معهد المنور هو أقدم المعاهد بجوكجاكرتا. واشتهر هذا المعهد 

وسط مدينة السلطان (سلطان كرابياك وغير بعيد عن  كرابياك ألنه يقع كورة
جوكجاكرتا). وهذا المعهد أول معهد يزوره الباحث حين قدومه في جوكجاكرتا سنة 

بانجونجهارجو. وذلك لوجود  و هو. واسم كرابياك أشهر من اسم قريته، 1982
 2سبب اآلخر وجود الشارع الرئيسي غير بعيد منه، و الالمعهد وكثرة الناس فيها. 

  لشارع يربط بين مدينة جوكجاكرتا ومنطقة بانتول. كيلومتر. وهذا ا
 ي خمسة كيلومتراتالو حتأخذ المساحة  باإلضافة إلى ذلك، كانت كورة كرابياك

شارع ماليوبورو كرمز و الكراتون جوكجاكرتا كقلب مدينة جوكجاكرتا  فقط إلى
في  السياحية لمدينة جوكجاكرتا. هذا الذي تمتاز به كورة كرابياك بُكَور أخرى

منطقة سيوون بانتول، كما تمتاز كورة كرابياك بموقعها على حدود مدينة 
  جوكجاكرتا، فهي أقرب إلى مدينة جوكاكرتا من منطقة سيوون بانتول.

. ويمكن 1910نوفمبر  15أسس الكياهي الحاج منور المعهد المنور في 
كومان عام تأسيس المعهد المنور وفقا ألنشطة التعليم الرائدة في قرية  إحصاء

أمتار من بيت الكياهي  . يقع مجلس التعليم للكياهي الحاج منور في عدة1909
الحاج أحمد دحالن، مؤسس المحمدية، الذي يعقد في ذلك الوقت أنشطة تعليمية. 
يستخدم الكياهي الحاج منور نظام المعهد. أما الكياهي الحاج أحمد دحالن 

في ين كية). وأصبح كالهما فيما بعد رائدفيستخدم نظام المدرسة الدينية (الكالسي
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مدرسة الدينية في إندونيسيا. وكان تأسيس معهد المنور نفسه و التطوير المعهد 
جماعة. في منطقة كومان، يجب و الللحفظ على القيم اإلسالمية في أهل السنة 

على الكياهي الحاج منور أن يتبع عادات وتقاليد القصر/كراتون ألداء المراسم 
وجوب احترام  و هيي يتبعها الشعب هناك. من تلك العادات عادة سيبو، الت

السلطان (الملك) مع حركات األطراف وبعض الطرق التي تعتبر متعارضة مع 
شريعة اإلسالم. وهذه الحالة توجب على الكياهي الحاج منور أن يقيم في منطقة 

  كومان لمدة سنة قبل أن يقيم في كورة كرابياك.
نشأة المعهد كرابياك يواجه كثير االهتمام من المجتمع المحلي  بدايةفي  و

التصوف الجاوية أو  و هيألنه يمكن أن تضر استقرار ملتهم الثابت لفترة طويلة، 
). وفي سنة إنشاء المعهد المنور، كانت كورة كرابياك غابة للصيد. klenikشعوذة (

. وفقا للسكان هاة فيكثير تستخدم هذه الغابة غالبا لصيد الحيوانات البرية ال
 ون فردا أو مجموعالعديد من عائالت الملك الذين يأتكل يوم ا المحليين، يأتي

منطقة الطلبة المزدحمة، أصبحت المنطقة اآلن  ا. ولكنهللصيد في هذه المنطقة
  بعد جهد غير قليل و غير قصير.

هي الحاج ترتبط سمعة معهد كرابياك باسم الكياهي الحاج منور. يشتهر الكيا
منور ببساطته وهمته القوية في طلب العلم. ويعتبر علمه نادرا، ألنه باإلضافة إلى 
حامل القرآن فإنه أيضا حامل القرآن مع القراءة السبعة وله سند متواتر يصل إلى 

ولد ثان من ثمانية أوالد  و هورسول اهللا. ولد الكياهي الحاج منور في كومان. 
داه منذ و اللكياهي الحاج حسن بصري و خديجة. يرجو ا الكياهي الحاج رشد بن

صغيره أن يصبح حامل القرآن. و جده الكياهي الحاج حسن بصري معاون األمير 
يتعلم في إندونيسيا من عدد أبرز العلماء، منهم الكياهي الحاج خليل  92دبونجورو.

و سيمارانج) كياهي الحاج صالح (من ندرات، و الالبنكاالني (من بنكاالن، مادورا) 
كياهي الحاج عبد الرحمن (من و الكياهي الحاج عبد اهللا (من كانجوتان، بانتول) ال

                                                                 
92 Djunaidi A. Syakur, et.al.,  Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak 
Yogyakarta (Yogyakarta: Pengurus PP. Al-Munawwir, 2001), p. 7. 
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 لة فيو اآلفقه و الواتو جوغول، مونتيالن ماجيالنج). بعد أن تعلم علوم القرآن 
 21مدينة المنورة لمدة و الفي مكة المكرمة  1888في إندونيسيا، التحق تعلمه عام 

علوم القرآن الكريم وفروعها على عدد المعلمين المشهورين، مثل  فيها يتعلم عاما.
و شيخ إبراهيم حزين و الشيخ مكري و الشيخ سربيني و الالشيخ عبد اهللا سغورو 

في المملكة  تهشيخ مصطفى. بعد رحلو الشيخ عبد الشكور و الشيخ مشهور ال
كجاكرتا، حيث العربية السعودية عاد الكياهي الحاج منور إلى وطنه، كومان جو 

علم القرآن في مصاله الصغير (أصبح اآلن مبنى نشية العائشية جوكجاكرتا). 
  م. 1942يوليو  6أو  ه1360جمادى األخير  11في  توفي الكياهي الحاج منور

فرقة المعهد المجاورة. لكل فرقة على تدبير الكياهي أو  13لمعهد المنور 
 1،125 2006ي المعهد المنور عام السيدة من أحفاد الكياهي الحاج منور. وف

هناك أربعة  ٪).40.6من الطالبات (٪) 59.4الطالب أكثر (وعدد  طالبا وطالبة. 
أنواع طلبة باعتبار أنشطتهم التعليمية. األول، سلفيون وهم الطلبة الذين 
يتخصصون على العلوم اإلسالمية في المعهد. الثاني، حفاظ. وهم طلبة يحتفظون 

تخصصون على حفظ القرآن أو مقترنا بالتعلم في الجامعة. الثالث، القرآن، ممن ي
المتعلمون. وهم الذين يقيمون في المعهد ويشارك على كل أنشطة المعهد ويتعلمون 

لي، وهم اخارج المعهد، إما في المدرسة أو في الجامعة. الرابع، طلبة المعهد الع
. LKIMلي أو في االمعهد العلي للمعهد، إما في االذين يتعلمون في التعليم الع

الجامعة.وبعضهم يخصص على تعميق يدرسون في المدرسة أو ومعظم الطلبة 
  علوم الدين، مثل المدرسة السلفية و مدرسة الحفاظ ومدرسة التخصص.

 المنور معهد في األحكام أدلة من بلوغ المرام الكتاب تعليم منهج
عدة مناهج، من محاضرة،  امتعليم كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكيستخدم 

  كما يلي: تفصيلها وتوظيف على الطلبة. و الوسؤال وحواب، 
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ويستخدم هذا المنهج في معهد المنور لمعظم تعليم جميع  منهج المحاضرة:
معهد وأقر صبحت مرجعة رئيسية في التعليم بالالكتب الصفراء الكالسيكية التي أ
على النظام التعليمي هو استخدام منهج  دلّ و األعلومها. وممارسة التعليم األبرز 

تقليدي الذي هذا المنهج  المحاضرة في التعليم كمنهج رئيسي للتعليم في المعهد.
(نظام اتجاه واحد) من المحاضر إلى الطلبة أو متلقي  اواحد ايستخدم اتجاه

خالقية و األالمعلومات. يفترض أن المحاضر مصدر المعرفة ذي السلطة الفكرية 
لية بينما الطلبة أو ملتقي المعلومات هم الذين يقبلون المعلومات من غير العا

األنشطة األستجابية. كان تطبيق مفهوم التعليم باتجاه واحد في معظم مجالس 
سيدة وغيرهما و ال )للكياهيرئيس العهد (التعليم وكثيرا ما لسبب انحصار أوقات 

يم في المعهد للتأكيد على أن من المعلمين. يؤمن الكاتب أن هذا تصميم التعل
  تطلعات من سلطة المعهد موجهات إلى الطلبة.و الرساالت و الالمذاهب 

في شرح المشاكل  )الكياهي( رئيس المعهد ات التي يقدمهاهناك بعض البيان
رئيس عتبر هذا الخطاب موضوعا محرما ولكن ي وال  في بيئة المعهد.المعاصرة 
مرأة في اإلسالم، ويجري و البين الرجل  العالقة يشرحه، مثل )الكياهيالمعهد (

هذا على دائرة محدودة. بالنسبة لهذه الحالة، فمدبر المعهد نفسه ال يقبل على 
عموم، يعتبر مؤسس المعهد ومدبره تلك المفاهيم على التطور الجنس في اإلسالم. 

لخطاب مفاهيم األجنبية المستوردة من الغرب إلضعاف المسلمين. إن كان هذا ا
تعاليم وطهارة و القيم و الينتشر بين الطلبة، فإنهم يخشون على تلويث الثقافة 

  المعهد المحفوظة منذ القديم.

هذا المنهج حين يدرك  )الكياهيرئيس المعهد (: يستخدم وابجو الالسؤال 
للطلبة أن يعلقوا أو  )الكياهيرئيس المعهد (فرصة له. وفي هذا المنهج يسمح 

ه. يعرف هذا في عملية التعليم بنموذج إنعكاسي ويفترض من نال يفهمو يسألوا عما 
قواعد الموجودة في بلوغ المرام من أدلة و الهذا النموذج أن يقبلوا الرساالت 

ستجابية بل هم كأعضاء البيئة االجتماعية في غير األنشطة االاألحكام من 
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بل  ل ويرد ويقرركشخص فردي ناشط ويستطيع أن يفسر ويختار ويقب المعهد، و
 يغير العناصر المعروضة في تشكيل الهوية الذاتية وقبول المعرفة الجديدة. ولكن

. وعموما، يظهر الطلبة في غير لم يطبق المعلمون هذا المنهج إال قليال منهم
أنشطة استجابية حين يقبلون الرساالت الموجودة في كتاب بلوغ المرام من أدلة 

كثف في بيئة المعهد. وال يظهر في عملية التنشئة األحكام المدروسة بشكل م
االجتماعية لكتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام أية عملية تفاوضية التي تميز بها 

  .و المعلم نموذج انعكاسي، بين الطلبة 

في منهج التوظيف يجري مجلس التعليم لكتاب بلوغ المرام منهج التوظيف: 
سيدة أو نائبهما في المعهد بنهج جديد. يطلب لو االشيخ  من أدلة األحكام لدى 

أحد التالميذ أن يقرأ موضوع الدرس. وبعد ذلك يطلب أحدهم اآلخر أن يبين ما 
يفهمه من المقرأ. كل واحد من التالميذ يبين النص المقروء. وهذه الطريقة تفتح 

ص تكشف فهمهم وعلمهم على الن و هيفرصة االختالف بين التالميذ في بيانهم. 
الستعراض ما بينه الشيخ المرتبط بالسياق. بعد أن يفرغوا في بيانهم، يتقدم نائب 

التالميذ بنهج جديد يمهره. يبين عن أهمية السياق االجتماعي في فترة تأليف 
الكتاب. وفهم السياق االجتماعي. وفهم السياق االجتماعي شيء مهم، ولماذا 

وفقا  خلفية رأيه ولماذا يرى ذلك.يكتب التفسير على ما كتب في كتابه. وما 
لمالحظة الكاتب، عندما يبين النائب عن ذلك يظهر أن التالميذ يقبلونه ويسرون. 

  يفترض ذلك لسبب استخدام المعلم نهجا معاصرا موافقا لما يرجوه التالميذ.
توظيف اآلخر للطلبة خطبة الجمعة. تتم الخطبة في مسجد المعهد أو و ال

كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام مرجعا سياقيا لألدلة التي  حول المعهد. وكان
يخطب بها الطلبة في خطبة الجمعة. ومن التوظيفات األخرى توظيف الطلبة على 
نيابة الكياهي في خطبة النكاح. فيخطب باألخالق الكريمة المأخوذة أدلتها من 

جديدة في اإلسالم ممزوجة بالظواهر الو الكتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام 
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خطبات األخرى، مثل موعظة الحسنة و الاألكثر معاصرة. يقدمون خطبة النكاح 
  زوجة.و اللمرشح الزوج 

على وفي هذه الفرصة، يدعو مرشح الزوج بمصادف خريج المعهد كرابياك 
الشاب الشيخ ة وليمة العرش. فيطلب أحد المدعى عليه حين يعقد حفلالشيخ 

ب بمادة وفكرة جديدة المرغوبة فيها لدى ضيوف الوليمة لخطبة النكاح. فيخط
أهمية  لمؤكدة علي المرشحين أن ينبها وصية او ال(ذكورا وٕاناثا) في ذلك الوقت. 

النكاح الذي سيبنياه. ويقدم الوصية أيضا على أن ال يكون مرشح معترفا بأنه 
وصية التي لو ا 93أفصل من اآلخر. ويقتبس حينئذ اآلية "وعاشروها بالمعروف".

يقدمها الكياهي الشاب أن العالقة المبنية في األسرة هي العالقة السوية. ويقدم 
مثاال عن أهمية حفظ وفاق األسرة في هذه الحياة. ويوصي أيضا على الزوج أن ال 

زوجة في األسرة وحدة ال يمكن أن و اليخفف الزوجة أو عكسه، ألن الزوج 
أن اإلسالم مّتهم كدين ال يوفر المساواة بين خر ويقدم بيانا آ 94يفصلها الغير.

يعطي  يصحح هذه التهمة. فاإلسالم، أساسانساء، ومن الواجب أن و الالرجال 
ياهي الشباب، لكلما قاله انساء على حد سواء. لذا، وفقا و الاحتراما كبيرا للرجال 

  ضد اإلسالم. الباطلة االتهامات هذه الرد علىمن المهم 

  خاتمة
  ما يلي:يمكن أن يستخلص  ما سبق ن الوصفم

مشهور في و الالفقه إلى  المتجهالحديث كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام  .1
 في إندونيسيا.ات التعليمية المؤسس

                                                                 
 18وعاشروهن بالمعروف. سورة النساء اآلية  93
 .2014أبريل  21، تاريخ MQالمقابلة بـ  94
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إلى كتاب بلوغ المرام  حملمتى ومن عن ة قنعم توجد معلوماتال  .2
 مهذا الكتاب مستخدعن ذلك أن الموجودة لومات المعأحسن و اإلندونيسيا. 

 تقريبا. 1900عام 
 إندونيسيا:في  هذا الكتابأسباب شهرة عن  تتمكن فيها البيانأسباب هناك  .3

نماط األأنواع باإلضافة إلى . هو اإلسالم السني الشافعي اإلندونيسياإلسالم 
األرخبيل علماء ، فهناك اإندونيسيإلى اإلسالم  ونينشر الذين للدعاة الدينية 
على نشر يستمرون و األرض المقدس في حترفون ويالذين يتعلمون  األكبرين

بن حجر الكبيرة السمعة ال; المذهب الشافعي وينشرونعلومهم في إندونيسيا 
إلى  الشرق األوسطالذين يتعلمون في  اإلندونيسيين يحملها العلماءالتي 

عادات ; سنةو الللعودة إلى القرآن  لإلسالم اإلصالححركة تأثير ; إندونيسيا
 الكتب الصفراءحول ثابتة المعاهد ال

عدة من خالل في المعهد المنور مدروس كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام  .4
توظيف على و ال، باو جو السؤال و الرة، يضالتحمنهج مناهج، منها 
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