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 احملاضرة األول: مدخل دتهيدي

اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت، خاًب األنبياء كإماـ 
ا١ترسلُت، سٌيدان ٤تٌمد بن عبد هللا، كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، كاتبعيهم إبحساف إىل يـو الدين، 

 أما بعد:

، -على صاحبها أفضل الصبلة كأزكى التسليم  -هللا تعاىل أكرمنا ابلسنة النبوية  فإفٌ 
كىي بياف للقرآف الكرمي، كمن أىم مصادر التشريع اإلسبلمي، كإٌف من ا١تطالب اٞتليلة كا١تقاصد 
 العظيمة التفقو فيها كقراءهتا قراءة صحيحة، كقد أكىل علماء األمة السنة النبوية عناية اتمة من

أجل بياف معانيها، فجمعوا كتب ٥تتلف اٟتديث كمشكلو، ككتب غريب اٟتديث، ككتب 
انسخ اٟتديث كمنسوخو، ككتب أسباب كركد اٟتديث، ككتب أصوؿ الفقو، ككتب الشركح 
اٟتديثية، كحرركا مباحث االعتبار كالشواىد كا١تتابعات، كمباحث زايدات الثقات، زايدة إىل 

ية كعلومها، حىت عٌد اٟتاكم النيسابورم رٛتو هللا فقو اٟتديث ىو مباحث قواعد اللغة العرب
 الغاية ا١تنشودة كالثمرة ا١ترجوة من علـو اٟتديث.

كال شٌك أٌف العناية ّتانب التأسيس للفهم الصحيح للسنة النبوية يتأكد ُب ىذه األزماف 
أدل إىل ا٨تراؼ ُب الفكر اليت تعاين األمة اإلسبلمية أزمةن ُب الفهم كخلطا ُب ا١تنهج، ٦تٌا 

 كا١تعتقد كالتعبد كالتصور ُب كثَت من اجملاالت.
)ؿ ـ د( ٗتصص  2كىذه ٣تموعة من ا١تباحث ا١تقررة على طلبة السنة الثانية ماسًت 

اٟتديث كعلومو ُب مادة "ضوابط فهم السنة"، كىي مادة علمية ٥تتارة من كتب أىل العلم 
حدىثُت، تناكلت ٣تم

ي
وعة من ا١توضوعات ا١تهمة تنَت الدرب للطالب ُب التعامل مع القدامى كا١ت

 ديثاٟتك  قدميُب ال تعرضتالنبوية  السنةالسنة النبوية فهما كتطبيقا، كٓتاصة إذا علم أٌف 
ٍب نسبة ذلك  كمن ذلك: كضع أحاديث ُب أبواب كثَتة ٥تتلفة، صورات ٗتذت كثَتة اجوما٢ت
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 بُت، أك ادعاء التعارض الكرمي ابلقرآف االكتفاء بدعول السنة حجية ُب كالطعن، للٌنيٌب ملسو هيلع هللا ىلص
 نقلة السنة من الصحابة مهنع هللا يضر كمن تبعهم. ُب طعن، كما األحاديث

 الغالُت ٖتريفكيرد عنها  السنة عن يذبأىل العلم من  منإال أف هللا تعاىل قيض 
 كتابو ْتفظان كعدة مبٌينة للقرآف الكرمي، كهللا ؛ ذلك أٌف السنٌ اٞتاىلُت كأتكيل ا١تبطلُت كانتحاؿ

 ، كال يتم اٟتفظ إال إذا مشل اٟترؼ كالبياف ٚتيعا.الكرمي
كأريد أف أنبو بداية إىل أف الذب عن السنة النبوية تناكؿ اٞتوانب اليت أثَتت حو٢تا 

 الشبهات كالشكوؾ، كٯتكن تلخيص ذلك ُب ٤تورين:
سنة النبوية، كذلك بفحص الركاايت كفق منهج علمي : نفي الدخيل عن الاحملور األول

، علم العلل دقيق، ىذا ا١تنهج أبرز علوما ىي مفخرة ا١تسلمُت عامة كادثُت خاصة، فظهر
، كقد صنفت فيو كتب دلت سندا كتناكىو الكاشف عن أكىاـ الركاة كا٠تلل الواقع ُب مركايهتم 

 اٞتودة كا٠تدمة.على أٌف ىذا العلم ىو ٔتثابة مصفاة عالية 
عموما، كصنفت فيو أيضا أبواب متنوعة، منها ما كاف ُب  علم الرجالكمن ذلك أيضا 

 اٞترح كالتعديل، كُب األلقاب كالكٌت، كُب التاريخ، كغَتىا من ٤تاكر ىذا العلم الشريف.
: كضع الضوابط اليت تضمن الفهم الصحيح للسنة النبوية، ذلك أف ٖتريف احملور الثاين

 اديث النبوية عن مراد الشارع اٟتكيم ىو ُب حقيقة األمر ٖتريف لبياف القرآف الكرمي.األح
كما أف ىذه ا١تادة ىي مفخرة لقسم الكتاب كالسنة، إذ أهنا تضع الطالب على ا١تسار 

 الصحيح لفهم السنة النبوية، لينفي عنها انتحاؿ ا١تبطلُت، كٖتريف الغالُت، كأتكيل اٞتاىلُت.
ذه ااضرات العلمية لطلبتنا األعزاء، فإٌف أملنا أف يعٌم النفع، كأف تتضح ٢تم كإذ نقٌدـ ى

ُب ٖتقيق  –كما تقدـ   –معامل ىذه ا١تادة العظيمة كا٠تطَتة ُب الوقت نفسو، كعظمها يكمن 
، كما أف خطرىا يكمن ُب اال٨تراؼ اليت ينتج عن إغفاؿ الضوابط ١تراد الٌنيٌب الفهم الصحيح 

اليت نص عليها أىل العلم ُب التعامل مع السنة النبوية، سائلُت هللا تعاىل التوفيق كالقواعد 
 كالسداد.
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 كعليو، فإٌف األىداؼ األساسية ٢تذا ا١تقياس تتلخص ُب النقاط اآلتية:
كصوؿ الطالب إىل فهم السنة النبوية فهما صحيحا كفق الضوابط اليت كضعها علماء  •

 األمة ٔتختلف ٗتصصاهتم.

ٕتنب الطالب الوقوع ُب فخ ا١تغالطبلت كالشبهات اليت تثار حوؿ السنة النبوية  •
 كمنهج فهمها.

من أجل ٖتقيق الفهم الصحيح  يت قاـ هبا علماء األمةال هود اٞتبارةالوقوؼ على اٞت• 
 للسنة النبوية.

 بكتب السنة، ككتب الشركح اٟتديثية، كمعرفة مصطلح تذكَت الطالب بضركرة معرفتو• 
 .صلة كثيقة ٔتفردات ىذه ا١تادةمن ١تا لذلك  اٟتديث،

كىذه الضوابط ىي أصل أصيل كمطلب جليل، كمن أعظم ا١تقاصد لطالب العلم للعمل 
كالتبليغ، كىي أيضا كفيلة بتقومي فهم قطاع عريض من أبناء ا١تسلمُت ٦تٌن عنوا ابلسنة النبوية، 

ررة ُب كتب أئمة اإلسبلـ، من ٤تدثُت كفقهاء دكف إ١تاـ أبصوؿ الفهم كقواعد االستنباط ا١تق
 كأصوليُت، كما تتصدل تلك الضوابط إىل ٖتريفات خصـو اإلسبلـ.

، من أجل الوصوؿ )ضوابط فهم السنة(فجاءت ىذه ا١تذكرة البيداغوجية ُب مقياس 
هبم إىل فهم السنة النبوية فهما صحيحا كفق الضوابط اليت كضعها علماء اإلسبلـ، كإذا كاف 
طالب علم اٟتديث خاصة ال يهتم ٔتنهج القراءة الصحيحة للسنة النبوية، كال بطريقة فهمها 

، كما هتدؼ ىذه ا١تذكرة إىل ٛتاية طالب العلم تدم ابلٌنيٌب فهما صحيحا، فأٌّن لو أف يق
عموما من الوقوع ُب فخ ا١تغالطات كالشبهات اليت تثار حوؿ السنة النبوية الشريفة كمنهج 

 فهمها.
كلتحقيق ىذه الغاية تضمنت ىذه ا١تذكرة ٘تهيدا ٭تتوم على تعريف مسمى ا١تادة كبياف 

 الضوابط العامة لفهم السنة النبوية، كعناصره كاآلٌب:ك أل٫تيتها، 
 / التحقق من ثبوت اٟتديث.ُ
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 / فهم السنة ُب ضوء القرآف الكرمي.ِ
 / ٚتع أحاديث الباب الواحد.ّ
 كا١تقاصد الشرعية ك٥تتلف اٟتديث ُب فهم السنة النبوية. / مراعاة القواعد األصوليةْ
 / مراعاة أساليب اللغة العربية كغريب اٟتديث ُب فهم األحاديث.ٓ
 / مراعاة الناسخ كا١تنسوخ كأسباب كركد اٟتديث.ٔ
 ./ فهم السنة بفهم الصحابة مهنع هللا يضرٕ
 / الرجوع إىل كتب شركح اٟتديث.ٖ
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 دتهيد
لزمنا الوقوؼ على ٣تموعة من ياٟتديث عن )ضوابط فهم السنة(،  الولوج إىلقبل 

التعاريف ا٠تاصة بكلمات عنواف ا١تادة، كذلك من حيث بياف ا١تدلوؿ اللغوم أللفاظ ىذا 
، كمن حيث ا١تعٌت االصطبلحي لكل –أعٍت بو )ضوابط فهم السنة(  -االصطبلح ا١تركب 

، ىذه ا٠تطوة ٘تكن (ُ)لهيئة الًتكيبية اليت كونت ىذا ا١تصطلحلفظ، ليأٌب بياف ا١تعٌت اللقيٌب ل
الطالب من تشكيل تصور عاـ حوؿ ا١تقياس، ككذا توقفو على أ٫تية تلك الضوابط من ٣تاؿ 

 الدراسات حوؿ فقو السنة النبوية.
 أوال: تعريف )ضوابط فهم السنة(:

 / ادلدلول اللغوي واالصطالحي لـ )ضوابط فهم السنة(:1
 :لغة كاصطبلحان  : الضوابط ٚتع ضابط، كإليك تعريفوتعريف الضوابطأ/ 

شيء الاسم فاعلو من ضىبىطى يىٍضًبط ضىٍبطان فهو ضىابط، كالضىٍبط: ليزـك ىو  :لغةففي ال
 .(ِ)ان ، كرجل ضابط: شديد البطش كالقوة كاٞتسم، كاألضبط: الذم يعمل بيديو ٚتيعكحىٍبسيو

: فا١تقصود ابلضوابط ىنا ما يقـو بو الباحث ُب السنة النبوية من صطالحاالوأّما يف 
خطوات منهجية أثناء التعامل مع األحاديث النبوية، لضماف فهم قريب إىل مقصود الشارع 

لقانون ادلعريف كااٟتكيم ما أمكن، مستعينا ٔتجموعة من ا١تعارؼ ُب سبيل ٖتقيق ذلك، فهي 
 .و، ويوجو بو فهمهنظر  ، ويسدد بوالطالب الذي يقوم بذىن

 :لغة واصطالحاً  ب/ تعريف الفهم
فىًهمىو فٍهمان كفػىهىمان .ك : يقوؿ أىل اللغة: الفاء كا٢تاء كا١تيم: علمي الشيءً الفهم يف اللغة

ٍمتو ،كفىًهٍمت الشيء عىقىلتيو كعرىٍفتو. كفىهامىةن ( كًىيى أىٍفصىحي ) كتػىفىهَّم الكبلـ  ،كفػىهٍَّمت فبلانن كأىفػٍهى
ٍمتيو كاستػىٍفهىمىًٍت . كرجل فىًهمه سريع الفىٍهم ،فىًهمو شيئان بعد شيء  .(ُ)فىأفػٍهى

                                                           
 (.ُِعبد الرٛتن سنوسي: )ص/ االجتهاد ابلرأم ُب عصر ا٠تبلفة الراشدة للدكتورينظر: ( ُ)
 (.َّْ/ٕ(، كلساف العرب البن منظور: )ِْٗ/ُُينظر: هتذيب اللغة لؤلزىرم: )( ِ)



 إعداد الدكتور سامي بن شعالل      ضوابط فهم السنة   
 

8 
 

معرفتك الشيء . كقيل: تصور ا١تعٌت من لفظ ا١تخاطب: فهو وأّما الفهم يف االصطالح
ئىةه لًلنػٍَّفًس يػيتىحىقَّق هبا ما ٭تىٍسيني الفهمكقيل . ابلقلب يػٍ  .(ِ): ىى

طنة يفهم هبا الفهم: ففق( بقولو: "ِٖٓاٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا )تكقد عرفو 
 .(ّ)"صاحبها من الكبلـ ما يقًتف بو من قوؿ أك فعل

 :ج/ تعريف السنة لغة واصطالحا
 ة.أك مذمومة كانت ٤تمود ،سَتةال كأ الطريقة ىي :السنة يف اللغة
مطرد، كىو جرايف  : "السُت كالنوف أصله كاحدق(ُْٗرٛتو هللا )ت قاؿ ابن فارس

َت  ...طراديه ُب سهولةاالشيء ك  : ة. كسينَّة رسوؿ هللا ك٦تا اشتق منو السينَّة، كىي السًٌ
" ..ًسَتتو.  .(ْ)كإ٪تا ٝتيت بذلك ألهنا ٕترم جراين

: "السُّنَّةي الطريقة امودة ا١تستقيمة، كلذلك قيل: ق(ُُٕ)ت كقاؿ ابن منظور رٛتو هللا
السُّنَّة، معناه من أىىل الطريقة ا١تستقيمة امودة، كىي مٍأخوذة من السَّنىًن كىو فبلف من أىىل 

 .(ٓ)"الطريق
علماء اللغة اتَّفقوا على أف كلمة إال أف ، (ٔ)كما تطلق السنة أيضنا على الطريقة ا١تذمومة

 .(ٕ)ئة إال ميقىيَّدة)السُّنة( إذا أيطلقت انصرفت إىل الطريقة أك السَتة اٟتسنة، كال تستعمل ُب السي

                                                                                                                                                                                      
(، كاكم كايط األعظم البن ْٕٓ/ْ(، كمعجم مقاييس اللغة البن فارس: )ُٔ/ْكتاب العُت للفراىيدم: )  ينظر:( ُ)

(، ك٥تتار ْٗٓ/ُِ(، كلساف العرب البنو منظور: )ُِّ/ُ(، كايط ُب اللغة للصاحب ابن عباد: )ّّٖ/ْسيده: )
 (.ُٕٓالصحاح للرازم: )ص/

 .(ِِْ/ّّ(، كاتج العركس من جواىر القاموس للزبيدم: )ُِٕالتعريفات للجرجاين: )ص/ينظر: ( ِ)
 ق(.ُّٕٗدار ا١تعرفة بَتكت، ) (.ُٓٔ/ُفتح البارم: )( ّ)
 (.ُٔ-َٔ/ّمعجم مقاييس اللغة:)( ْ)
 (.َِِ/ُّلساف العرب: )( ٓ)
 (.ُْٕ/ٖينظر: اكم كايط األعظم البن سيده: )( ٔ)
 (.ْٓٓ/ُينظر: ا١تعجم الوسيط: )( ٕ)
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 : فقد عيرٌفت السنة بتعريفات عدة ْتسب االختصاص.وأّما يف االصطالح
األحكاـ اليت ييٍستدىؿُّ هبا على  ،وتقريراتو وأفعالو  بّ أقوال النّ  :األصولينيفهي عند 

؛ ىممفهـو السنة عند فبل يدخل ُب، كصفاتو الٌنيٌب  خصائصكأٌما ما كاف من  ،(ُ)الشرعية
 .اتعبَّدي هبيي ليست مصدرا من مصادر التشريع اليت ألهنا 

الشارع إ٬تاده طلبا غَت جاـز فيو، كىي بذلك تقابل  طلب ما :يى الفقهاءعند ك 
 .(ِ)الواجب كابقي األحكاـ ا٠تمسة

 أفعال وتقريراتمن أقوال و   بّ النّ ما أُثر عن  ، فالسنة ىي:ادلُحدثنيكأما ُب عرؼ 
 .(ّ)وصفات، وسائر أخباره قبل البعثة وبعدىا

، ذلك أٌف الضوابط تعريف ادثُتكأنسب التعاريف سالفة الذكر ٔتوضوع ىذا ا١تقياس: 
 اليت هتدؼ مفردات ا١تادة إىل بياهنا تشمل ما كرد ُب التعريف ا١تنقوؿ عنهم.

عند اإلطبلؽ  اٟتديث النبوم ىوق(: "ِٖٕقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا )ت
ث بو عنو بعد النبوة من قولو كفعلو كإقراره؛ فإف سنتو ثبتت من ىذه الوجوه إىل ما حدٌ  ينصرؼ
كإف كاف تشريعا إ٬تااب أك ٖترٯتا أك إابحة  ،فما قالو إف كاف خربا كجب تصديقو بو ،الثبلثة

ق دخل فيو ذكر ما قالو بعد إذا أطل ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسوؿ كا١تقصود: أفٌ ... كجب اتباعو فيو
كقولو:   ،أفعالو اليت أقر عليها حجة ال سيما إذا أمران أف نتبعها بوة كذكر ما فعلو؛ فإفٌ النٌ 
و هللا لو ككذلك ما أحلٌ . (ُ)«لتأخذوا عين مناسككم»كقولو:  ،(ْ)«صلوا كما رأيتموين أصلي»

                                                           
 (.ُِٕ/ُ(، كاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم:)ُُٕ/ِفواتح الرٛتوت بشرح مسلم الثبوت للسهالوم:)ينظر:( ُ)
 (.ُٖٔ/ُينظر: إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ للشوكاين: )( ِ)
-ِِٓ/ُّ) (، كفتح البارم البن حجر العسقبلين:َُ-ٔ/ُٖينظر: ٣تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )( ّ)

ِّٓ.) 
، حديث رقم: ( ْ) أخرجو البخارم كتاب األذاف، ابب: األذاف للمسافر إذا كانوا ٚتاعة كاإلقامة ككذلك بعرفة كٚتعو
[ ََِّٓ( برقم: ]ُٕٓ/ّْ[، كأٛتد ُب ا١تسند: )ُٖٓٔ( حديث رقم: ]ُْٓ/ْ[، كابن حباف ُب صحيحو: )ُّٔ]

 .من حديث مالك بن اٟتويرث 
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فػىلىمَّا قىضىى زىٍيده ًمنػٍهىا كىطىرنا ٱُّلو فهو حبلؿ لؤلمة ما مل يقم دليل التخصيص؛ ك٢تذا قاؿ: 

ٍؤًمًنُتى حىرىجه ُب أىٍزكىاًج أىٍدًعيىاًئًهٍم ًإذىا قىضىٍوا ًمنػٍهينَّ كىطىرنا
ي
 َّزىكٍَّجنىاكىهىا ًلكىٍي الى يىكيوفى عىلىى ا١ت

ا لًلنَّيبًٌ ًإٍف أىرىادى النَّيبُّ  كىاٍمرىأىةه ٱُّ ك١تا أحل لو ا١توىوبة قاؿ:،  [ّٕ]األحزاب: بىٍت نػىٍفسىهى ميٍؤًمنىةه ًإف كىىى

ٍؤًمًنُتى 
ي
ى ك٦تا يدخل ُب مسمٌ ... [َٓ]األحزاب: َّأىف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لَّكى ًمٍن ديكًف ا١ت

على كإقراره لعائشة  ،ىم عليو مثل: إقراره على ا١تضاربة اليت كانوا يعتادكهناحديثو: ما كاف يقرٌ 
كمثل لعب اٟتبشة ابٟتراب ُب  ،كإقراره ُب األعياد على مثل غناء اٞتاريتُت ،اللعب ابلبنات

كاف قد صح عنو أنو ليس  كإقراره ٢تم على أكل الضب على مائدتو كإف ،ك٨تو ذلك ،ا١تسجد
كقد يدخل فيها بعض أخباره ... فهذا كلو يدخل ُب مسمى اٟتديث ،إىل أمثاؿ ذلك ،ْتراـ

 .(ِ)"وة كبعض سَتتو قبل النبوةقبل النب
 :/ ادلدلول اللقّب للهيئة الًتكيبية لـ )ضوابط فهم السنة(ِ

ابلرجوع إىل ما تقدـ إيراده ُب مفهـو الضوابط اصطبلحا، ٯتكن استخبلص تعريف 
 ا١تعٌت الًتكييب لػ )ضوابط فهم السنة( اآلٌب:

أثناء  الباحث قوم بذىنت يتال ة ادلعرفينيانو الق"ضوابط فهم السنة: ىي رلموعة من 
 ".وتدفع الزيغ يف االستنباطنظر، يف الد اسدتضمن ال، التعامل مع األحاديث النبوية

 شرح التعريف:
نظم كيضبط إدراؾ األشياء على ما ىي عليو، يي ا بياف ١ت: (ة ادلعرفينيانو الق)رلموعة من 

 .صحيحفهم الطالب الر على السًٌ يى اليت تػي  ،ا١تبادئ كالقواعدمن ٣تموعة كٯتكن القوؿ أبهنا: 
                                                                                                                                                                                      

[، كأبو داكد كتاب ُِٕٗأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اٟتج، ابب: استحباب رمي ٚترة العقبة، حديث رقم: ]( ُ)
[، ُُْٖٔ( حديث رقم: ]َْٔ/ِِ[، كأٛتد ُب ا١تسند: )َُٕٗا١تناسك، ابب: ُب رمي اٞتمار، حديث رقم: ]

 كاللفظ ١تسلم: رأيت الٌنيٌب [، من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، َُُْٓ( حديث رقم: ]ِٖٔ/ِّك)
 .«لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت ىذه»يرمى على راحلتو يـو النحر، كيقوؿ: 

 (.َُ-ٔ/٣ُٖتموع الفتاكل: )( ِ)
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بياف ١تكاسب معرفية : أثناء التعامل مع األحاديث النبوية(الباحث  قوم بذىن)ت
 يها الباحث للوصوؿ إىل ا١تراد اٟتديث النبوم.رجع إلتراكمية سابقة ي

(: بيان ألذنية التزام تلك ادلبادئ والقواعد يف التعامل مع نظريف الد اسد)تضمن ال
 النبوية، فإهنا السبيل إىل االستقامة يف الفهم.السنة 

ألذنية التزام تلك ادلبادئ والقواعد يف بياف أيضا )تدفع الزيغ يف االستنباط(: 
 التعامل مع السنة النبوية، فإهنا العاصمة من االحنراف يف الفهم.

قاؿ  ٍب كقفت على تعريف للدكتور ٛتيد قوُب كفقو هللا يؤكد على ما تقٌدـ ذكره، حيث
من خطابو  صود الٌنيٌب حفظو هللا: "ا١تراد )هبم السنة( الوقوؼ على داللة نص اٟتديث كمق

فإنٌو  صود الٌنيٌب ذاؾ بضوابط كمسالك علمية، كأٌم فهم قاـ الدليل على عدـ موافقة مق
تقاـ مردكد ال ٬توز االعتداد بو، كالفهم ىو أكؿ مسالك التدٌين كا١تدخل إليو، فإف صٌح الفهم اس

 .(ُ)بو التدٌين، كإف ضٌل الفهم فسد كا٨ترؼ"
 اثنيا: أذنية معرفة ضوابط فهم السنة النبوية

التفسَت العملي للقرآف أف السنَّة النبويَّة ا١تطهَّرة ىي  األمة من ا١تتَّفق عليو عند علماء
حة ألحكامو، ك ا١تؤكًٌدة ١تضمونو، ك ، ول بينةا١تفهي  ،الكرمي رة ك ا١توضًٌ لة جململو، ك  ١تبهمو،ا١تفسًٌ ا١تفصًٌ

و، ك ا١تقيًٌدة ١تطلقو، ك  صة لعامًٌ ْتكم  القرآف الكرمي ذكرىا قد أتٌب أبحكاـ سكت عنبل ا١تخصًٌ
، كىنا تكمن أ٫تية معرفة ضوابط فهم السنة كاعتمادىا ُب الوصوؿ إىل مراد منزلتها من التشريع

لتعامل مع نصوص السنة النبوية الشارع اٟتكيم ابلدرجة األكىل؛ كٕتاىل تلك الضوابط ُب ا
 يؤدم إىل اال٨تراؼ ُب فهم كتاب هللا تعاىل ابلضركرة.

ٌف الثمرة ا١ترجوة من علـو اٟتديث عموما ىو الوصوؿ إىل فقو صحيح للسنة، كما أ
 ما بعد معرفة العلم ىذا من العشركف ىػ(: "النوعَْٓيقوؿ اٟتاكم النيسابورم رٛتو هللا )ت

                                                           
، للدكتور ٛتيد قوُب: -حكما كفهما كتنزيبل  –ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية ( ُ)

 .ََِِ(. األصالة للنشر اٞتزائر، طبعة ديسمرب ُّ)ص/
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 ٙترة ىو إذ ؛احلديث فقو معرفةكظنا:  تقليدا ال كمعرفة إتقاان اٟتديث صحة من ذكره قدمنا
 .(ُ)"الشريعة قواـ كبو العلـو ىذه

، يقوؿ اٟتافظ أبو شامة ا١تقدسي  ك٢تذا كاف فقو اٟتديث النبوم من أشرؼ العلـو
ق(: "علـو اٟتديث اآلف ثبلثة: أشرفها: حفظ متوهنا، كمعرفة غريبها، ٓٔٔرٛتو هللا )ت

 .(ِ)كفقهها"
ىػ( ُب معرض كبلمو عن الواجب ٕتاه ُٕٓكيقوؿ اٟتافظ ابن قيم اٞتوزية رٛتو هللا )ت

مَّلى  فبل كال تقصَت، غلو غَت من ميرىاده الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عىن يفهم السنة النبوية: "أىف  ما ال كبلميو ٭تي
 كالعدكؿ ذلك إب٫تاؿ حصل بياف. كقدكال ا٢تدل من قصده كما ميرىاده عن بو ييقصَّرى  كال ٭تتملو،

 كرسولو هللا عن الفهم سوء بل هللا، إال يعلمو ال كما الصواب عن كالعدكؿ الضبلؿ من عنو
 كال كالفركع؛ األصوؿ ُب خطأ كلًٌ  أصلي  ىو بل اإلسبلـ، ُب نشأت كضبللة بدعة كلًٌ  أصلي 
بيوع من األشياء بعض ُب  الفهم سوءي  فيتفق القصد، سوءي  إليو أيضيف إف سيما ىتػٍ

 حسن مع ا١ت
هللا كىأىىلو! الٌدين ٤تنة فيا التَّاًبع. من القىٍصد كسيوء قىصده،  .(ّ)اٍلميٍستػىعىاف" كى

 أ٫تية ىذه ا١تادة ُب النقاط اآلتية:كعليو، ٯتكن تلخيص 
ا / معاٞتة مشكلة منهجية تتعلق ابلفهم السديد كالقراءة الصحيحة للسنة النبوية، ٦تٌ ُ
 تصحيح ا١تفاىيم حوؿ السنة ذاهتا لدل الطالب. ينتج عنو

                                                           
، دار ابن حـز بَتكت، الطبعة ِْٔ/ُمعرفة علـو اٟتديث ككمية أجناسو: )( ُ) (. شرح كٖتقيق أٛتد بن فارس السلـو

 ـ(.ََِّ-ىػُِْْاألكىل )
عمَت، دار الراية  (. ٖتقيق الدكتور ربيع بن ىادمِِٗ/ُينظر النكت على كتاب ابن الصبلح للحافظ ابن حجر: )( ِ)

ـ(. كتتمة كبلـ أيب شامة رٛتو هللا: "كالثاين أسانيدىا، كمعرفة رجا٢تا، ك٘تييز ُْٗٗ-ىػُُْٓالرايض، الطبعة الثالثة )
 صحيححها من سقيمها... كالثالث: ٚتعو ككتابتو كٝتاعو كتطريقو كطلب العلو ُب الرحلة إىل البلداف".

كماؿ دمحم قا١تي، مطبوعات ٣تمع   وأٚتل أيوب اإلصبلحي، كخرج أحاديث(. حققو دمحم ُْٖ-ُّٖ/ُكتاب الركح: )( ّ)
 ىػ(.ُِّْالفقو اإلسبلمي ّتدة، نشر دار عامل الفوائد مكة ا١تكرمة، الطبعة االكىل )
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من ٤تدثُت كفقهاء كأصوليُت  -/ الكشف عن ا١تنهج الدقيق الذم قدمو علماء األمة ِ
للوصوؿ إىل القراءة الصحيحة للسنة النبوية، كأهنم مل يقصركا ُب حفظ  -كغَتىا من ا١تعارؼ 

 علومها.
ّتانب نقد الركاة كمركايهتم عن التأسيس / بياف أٌف علماء اٟتديث كنقاده مل ينشغلوا ّ

 للمنهج القومي ا١توصل للقراءة الصحيحة للسنة النبوية، كفهمها فهما سديدا.
/ تدريب الطالب على القراءة الصحيحة للسنة النبوية، ليتمكن من االقتداء الصحيح ْ

 ابلٌنيٌب ملسو هيلع هللا ىلص ُب أمره كهنيو.
يح مفاىيمو لقضااي الشريعة، اليت ٭تصل حو٢تا / خدمة اجملتمع من خبلؿ تصحٓ

النزاع، كذلك بتنشئة جيل من الطلبة على منهج صحيح ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية، 
 ٔتا ٯتكنهم من أداء مهاـ الدعوة كتعليم أفراد اجملتمع أمور دينو على أحسن كجو.

النبوية ُب غَت موضعها، أك / رد ا١تفاىيم ا٠تاطئة ا١تبنية على االستشهاد ابألحاديث ٔ
 عز٢تا عن نظائرىا من الركاايت ُب ا١توضوع نفسو، كاليت من دكهنا لن يكتمل الفهم الصحيح.

/ الدفاع عن السنة النبوية إببراز ا١تعٌت الصحيح ٢تا، أماـ التفاسَت ا٠تاطئة اليت ينشرىا ٕ
زعة ثقة ا١تسلمُت ُب السنة أعداء اإلسبلـ عرب ٥تتلف كسائل التواصل االجتماعي، اكلة زع

 النبوية، بعدما فشلوا ُب الطعن ُب الصحيحُت خاصة.
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 احملاضرة الثانية: التحقق من ثبوت احلديث.
ىذه ااضرة الثانية ُب مادة ضوابط فهم السنة، كأتٌب لتؤكد على ما ٬تب على طالب 

 ث النبوية.العلم اٗتاذه من خطوات ُب سبيل الوصوؿ إىل فهم صحيح لؤلحادي
كا١تراد ابلتحقق من ثبوت اٟتديث: "اإلعداد العلمي قبل النظر ُب داللتو كفقهو، فإنٌو ال 
يصٌح ١تن ال خربة لو هبذا العلم أف ٭تٌدث ابٟتديث كيعمل بو أك يدعو إليو قبل أف يعلم ثبوتو، 

فإٌف تقدمي ، لذلك (ُ)فكم من سنن أيثبتت أبحاديث مردكدة من الضعيف كا١تنكر كا١توضوع"
ىذا الضابط أعٍت بو: )التحقق من ثبوت اٟتديث كصحتو( مهم جدا أتسيسا للفهم الصحيح 

 كحفظا للجهد من الضياع.
كهبذه ا١تناسبة فإٌف من ا١تهم التنبيو إىل أٌف عملية التحقق من ثبوت اٟتديث قد مشل 

، كاستخدموا كل الطرؽ السند كا١تنت ٚتيعا، ذلك أف نقاد اٟتديث "سلكوا ٚتيع السبل ا١تمكنة
العلمية اليت ٯتكن أف ٗتطر على قلب بشر استخدامها ٟتفظ السنة النبوية، ك٘تييزىا ٦تٌا ليس 
منها من ا١تفًتايت كاألكاذيب، كاىتموا بنقد ا١تنت ٘تاما كما اىتموا بنقد السند من دكف أف 

 .(ِ)يفرقوا بينهما، حىت جاءت السنة نقية صافية ال يعًتيها شك"
ابن عباس رضي هللا أٚتعُت، يقوؿ  ة تحقق من ثبوت النص سبيل سلكو الصحابكال

 إليو وأصغينا أبصاران، ابتدرتو ، هللا رسول قال: يقول رجال مسعنا إذا مرة كنّا "إانعنهما: 
 .(ْ)"نعرف ما إال الناس من أنخذ مل ،(ّ)والذلول الصعب الناس ركب فلما آبذاننا،

                                                           
 (.ُِّب: )ص/ينظر ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية، للدكتور ٛتيد قو ( ُ)
اىتماـ ادثُت بنقد اٟتديث سندا كمتنا كدحض مزاعم ا١تستشرقُت كأتباعهم، للدكتور دمحم لقماف السلفي: ( ِ)

 ق.َُِْٚتادل الثاين  ِ(، دار الداعي للنشر كالتوزيع الرايض، طَٓٓ)ص/
قاؿ النوكم رٛتو هللا: "أصل الصعب كالذلوؿ ُب اإلبل، فالصعب: العسر ا١ترغوب عنو، كالذلوؿ: السهل الطيب  (ّ)

 (.َٖ/ُابوب ا١ترغوب فيو، فا١تعٌت: سلك الناس كل مسلك ٦تا ٭تمد كيذـ". شرح النويي على مسلم:" )
 عفاء كاالحتياط ُب ٖتمُّلها.أخرجو مسلم ُب مقدمة صحيحو، ابب: الٌنهي عن الركاية عن الض( ْ ) 
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 ُب التحقق من ثبوت اٟتديث علماؤه هنج الصحابة ٍب جاء عصر التابعُت فسلك 
مل يكونوا يسألوف عن ق(: "َُُ؛ يقوؿ اإلماـ ٤تٌمد ابن سَتين رٛتو هللا )تعن الٌنيٌب 

كينظر  ،فينظر إىل أىل السنة فيؤخذ حديثهم ،فلما كقعت الفتنة قالوا ٝتوا لنا رجالكم ،اإلسناد
 .(ُ)"فبل يؤخذ حديثهمإىل أىل البدع 

الواجب على كل أحد عرؼ ق(: "ُِٔكيقوؿ اإلماـ مسلم بن اٟتجاج رٛتو هللا )ت
ما  يركم منها إالٌ  أالٌ التمييز بُت صحيح الركاايت كسقيمها كثقات الناقلُت ٢تا من ا١تتهمُت 

كأف يتقي منها ما كاف منها عن أىل التهم كا١تعاندين  ،كالستارة ُب انقليو ،عرؼ صحة ٥تارجو
 .(ِ)"من أىل البدع

كعلى هنج التابعُت ا١تبٍت على التحرم ُب قبوؿ األخبار سار أئمة اٟتديث عرب األزماف 
 كاألمصار.

ىػ( إىل ضركرة تقدـ االطبلع على َْٓكقد أشار اٟتاكم النيسابورم رٛتو هللا )ت
بعد  العلم ىذا من العشركف لولوج ُب فهمو كفقهو بقولو: "النوعصحة اٟتديث من عدمو قبل ا

 .(ّ)"احلديث فقو وظنا: معرفة تقليدا ال ومعرفة إتقاان احلديث صحة من ذكره قدمنا ما معرفة
كمن ا١تهم معرفتو هبذه ا١تناسبة أٌف التحقق من ثبوت اٟتديث يرجع إىل كوف السنة 
النبوية مصدر أصيل ُب التشريع، كقد تستقل بذلك كتكوف كالقرآف الكرمي ُب التحليل كالتحرمي، 

                                                           
أخرجو مسلم ُب مقدمة صحيحو، ابب: بياف أف اإلسناد من الدين كأف الركاية ال تكوف عن الثقات كأف جرح الركاة ( ُ ) 

 ٔتا ىو فيهم جائز بل كاجب.
 أخرجو ُب مقدمة صحيحو، ابب: كجوب الركاية عن الثقات كترؾ الكٌذابُت كالتحذير من الكذب على( ِ)

 .ؿ هللا رسو 
 (.ِْٔ/ُمعرفة علـو اٟتديث ككمية أجناسو: )( ّ)
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أمر شلا أمرت بو أو ال ألفني أحدكم متكئا على أريكتو أيتيو »: رسوؿ هللا كُب ذلك يقوؿ 
 .(ُ)«عنو فيقول ال أدري ما وجدان يف كتاب هللا اتبعناه هنيت

كا١تعٌت ال ٬توز ق(: "ُّّٓرٛتو هللا )ت دمحم عبد الرٛتن ا١تباركفورمقاؿ العبلمة 
 :قاؿ تعاىل ،ألف ا١تعرض عنو معرض عن القرآف ،اإلعراض عن حديثو عليو الصبلة كالسبلـ

 واهي تػى انػٍ فى  وي نٍ عى  مٍ اكي هى ا نػى مى كى  كهي ذي خي فى  وؿي سي كم الرَّ ا آاتىي مى كى :كقاؿ تعاىل [،ٕ]اٟتشر:  نً عى  قي طً نٍ ا يػى مى كى 
 .(ِ)["ْ-ّالنجم:] ىوحى يي  ين حٍ كى  الَّ إً  وى ىي  فٍ ل إً وى ا٢تى 

"ككوف السنة كالقرآف ُب ٖتليل اٟتبلؿ كٖترمي اٟتراـ ال يعٍت أهٌنما ُب درجة كاحدة من 
ألٌف الكتاب كٌلو قطعي الثبوت، كال  حيث الثبوت، فإٌف السنة ٗتتلف عن الكتاب ُب ىذا؛

 .(ّ)٣تاؿ لبلختبلؼ فيو من ىذا اٞتانب، أٌما السٌنة فإٌف فيها ما ىو قطعي... كفيو ما ىو ظٍت"
ك٦تٌا ٬تب التنبيو عليو ُب ىذا اجملاؿ أيضا أنو قد يرد حديث ضعيف كلكن عليو العمل، 

النبوية، ككركد العمل ٔتا ُب اٟتديث فمثل ىذا ال ينبغي طرحة أثناء التعامل مع فهم السنة 
 الضعيف لوٌ أسباب عدة عند أىل العلم، منها:

 .(ْ)االحتجاج ابلضعيف عند عدـ كجود ا١تقبوؿ -
 االحتجاج ابلضعيف ُب فضائل األعماؿ. -
 االحتجاج ابلضعيف لتعضده ابلشواىد كا١تتابعات. -

                                                           
[، كالًتمذم ُب جامعة كتاب َْٓٔأخرجو أبو داكد ُب السنن كتاب السنة، ابب: ُب لزـك السنة، حديث رقم: ]( ُ)

ي عنو أف يقاؿ عند حديث الٌنيٌب صٌلى هللا عليو كسٌلم، حديث رقم: ] [، من حديث أيب رافع ِّٔٔالعلم، ابب: ما هني
 .كقاؿ أبو عيسى: ىذا حديث حسن صحيح 

 بَتكت. –(. دار الكتب العلمية ّْٓ/ٕبشرح جامع الًتمذم: )ٖتفة األحوذم ( ِ)
(. مكتبة درا ا١تنهاج الرايض، ِْٕينظر اٟتديث الضعيف كحكم االحتجاج بو للدكتور عبد الكرمي ا٠تضَت: )ص/( ّ)

 ق(.ُِْٔ) ّط
 آثرت التعبَت اب١تقبوؿ ليعم الصحيح كاٟتسن كما بينهما.( ْ)
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 أك أحدىم إذا كاف من قبيل ما ال االحتجاج ابلضعيف ١توافقة لعمل الصحابة مهنع هللا يضر -
 يقاؿ ابلرأم كالقياس.

 .(ُ)االحتجاج ابلضعيف لتلقي علماء األمة لو ابلقبوؿ -
كسأقتصر على ذكر مثاؿ للسببُت األخَتين لقوهتما كلقلة ا٠تبلؼ ُب اعتبار٫تا، 

 .(ِ)كلتوافقهما مع ىذا ا١تقياس
أك أحدىم كال ٣تاؿ للرأم  صحابة وافقتو قوؿ ال/ مثاؿ على الضعيف اتج بو ١تُ

 فيو:
من مات وعليو صيام » :قاؿ ، يبٌ عن النٌ رضي هللا عنهما، بن عمر عبد هللا عن 

 .«اشهر فليطعم عنو مكان كل يوم مسكين
 ٤تٌمد،من حديث أشعث بن سىوَّار، عن  (ّ)ىذا اٟتديث أخرجو الًتمذم كابن ماجو

، عن ٤تٌمد بن سَتينعن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما. كقد كرد ُب ركاية ابن ماجو: عن 
انفع، كىو كىم، كما نبو على ذلك اٟتافظ ا١تزم رٛتو هللا، كإ٪تا ىو: ٤تٌمد بن عبد الرٛتن بن 

 .(ْ)أيب ليلى
 ،كيقاؿ لو صاحب التوابيت ،الكندم النجار الكوُب األفرؽكأشعث بن سوار ىو 

ُب ركاية اٟتديث عن  كه القاضيُّ ير ش، كقد اتبعو (ٓ)، ضعيفكيقاؿ موىل ثقيف ،كيقاؿ األثـر

                                                           
 ُت أيب حنيفة كمالك رٛتهما هللا اب١ترسل عند من يعترب ا١ترسل من قبيل الضعيف ا١تردكد.ابإلضافة إىل احتجاج اإلمام( ُ)
 مل أمثل للحديث الضعيف ا١تتقول ابلشواىد كا١تتابعات لكوف العمل ا١تًتتب عليو يصَت راجعا لثبوت اٟتديث.( ِ)
، ابب: ما جاء ُب الكفارة، حديث ر ( ّ) [، كابن ماجو ُب السنن  ُٖٕقم: ]أخرجو الًتمذم ُب جامعو، كتاب الصـو

[. قاؿ أبو عيسى: "ال نعرفو ُٕٕٓكتاب الصياـ، ابب: من مات كعليو صياـ رمضاف قد فٌرط فيو، حديث رقم: ]
 مرفوعا إال من ىذا الوجو كالصحيح عن ابن عمر موقوؼ".

كتب اإلسبلمي، كالدار القٌيمة، (، ٖتقيق: عبد الصمد شرؼ الدين، ا١تِِٕ/ٔينظر ٖتفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ: )( ْ)
 ـ(.ُّٖٗ-ىػَُّْ) ِط

 [.ِْٓ( ترٚتو رقم: ]ِٓ(، كتقريب التهذيب البن حجر: )ص/ِْٔ/ّينظر: هتذيب الكماؿ للمزم: )( ٓ)
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٤تٌمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى، عن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا كما عند 
أحد٫تا رفعو اٟتديث إىل  :ىذا خطأ من كجهُتالبيهقي ُب السنن الكربل، كقاؿ رحم هللا: "

نصف صاع، كإ٪تا قاؿ ابن عمر: مدا من  :كإ٪تا ىو من قوؿ ابن عمر، كاآلخر قولو ، يبٌ النٌ 
 .(ُ)"من كجو آخر عن ابن أىب ليلى ليس فيو ذكر الصاع مكرك  .حنطة

بن اكال ٯتكن االعتبار بركاية القاضي شريك ألف اٟتديث حديث ٤تٌمد بن عبد الرٛتن 
ء اٟتفظ جدا أيب ليلي كبو يعرؼ، كىو مع كونو صدكقا على كىًىمى ُب  ، كقد(ِ)أحسن أحوالو سيًٌ

 رفع اٟتديث، كما نبو على ذلك اإلماـ البيهقي رٛتو هللا.
، كمع ىذا قاؿ اإلماـ ابن قدامة ا١تقدسي رٛتو هللا صح عن الٌنيٌب فاٟتديث ال ي

ركم ذلك  ،فالواجب أف يطعم عنو لكل يـو مسكُت كىذا قوؿ أكثر أىل العلمق(: "َِٔ)ت
كبو قاؿ مالك كالليث كاألكزاعي كالثورم كالشافعي كا٠تزرجي كابن علية  ،عن عائشة كابن عباس

 .(ّ)"كأبو عبيد ُب الصحيح عنهم
كمذىب ىؤالء األئمة مبٍت على كوف اٟتديث لو حكم الرفع، كلذلك قاؿ اإلماـ 

تو، ىذا مذىب الشافعي ال ٬توز لوليو أف يصـو عنو بعد مو ق(: "َْٓا١تاكردم رٛتو هللا )ت
 .(ْ)"ُب القدمي كاٞتديد، كبو قاؿ مالك كأبو حنيفة كىو إٚتاع الصحابة

 / مثاؿ على الضعيف اتج بو لتلقي علماء األمة لو ابلقبوؿ:ِ
 قبل ذكر ا١تثاؿ سأكرد ٚتلة من األقواؿ ُب التأصيل ٢تذا الصنيع، كمن ذلك اآلٌب:

ق( ُب معرض كبلمو عٌما يركيو التابعي عن الٌنيٌب َِْقاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا )ت
حديثا منقطعا عن  فمن شاىد أصحاب رسوؿ هللا من التابعُت فحدثصٌلى هللا عليو كسلم: "

                                                           
 ُ(. ٣تلس دائرة ا١تعارؼ النظامية الكائنة ُب ا٢تند ببلدة حيدر آابد، طِْٓ/ْالسنن الكربل للبيهقي: )( ُ)
 ق(.ُّْْ)
 [.َُٖٔ( ترٚتو رقم: ]ِْٕ(، كتقريب التهذيب البن حجر: )ص/ِِٔ/ِٓينظر: هتذيب الكماؿ للمزم: )( ِ)
 ق(.َُْٓ) ُ(، دار الفكر بَتكت، طْٖ/ّا١تغٍت ُب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين: ) (ّ)
 (، دار الفكر ػ بَتكت.ٖٓٗ/ّاٟتاكم الكبَت: ) (ْ)
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يفتنوف ٔتثل معٌت  عواـ من أىل العلمف كجد إككذلك ، كذكر منها: "(ُ)"اعترب عليو أبمور يبٌ النٌ 
ف الشافعي رٛتو هللا تعاىل ىو أكؿ من أشار اىل تقوية كالذم يبدك يل أ، "(ِ)"يبٌ ما ركل عن النٌ 

كرٔتا التمس الًتمذم ذلك من كبلـ الشافعي فأخذ يقوؿ ُب كثَت ... الضعيف بتلقي العلماء
 ،)كعليو العمل عند أىل العلم(: سناد من حيث الصناعة اٟتديثيةمن األحاديث الضعيفة اإل
ألف عملهم ٔتقتضاه يدؿ على  ،عند أىل العلمىل تقوية اٟتديث إمشَتا ُب ذلك كهللا أعلم 

فقد قاؿ ُب كتاب الوصااي  ؛اشتهار أصلو عندىم. كقد يلتمس ىذا من صنيع البخارم رٛتو هللا
ق على ذلك اٟتافظ . كقد علٌ (ّ)قضى ابلدين قبل الوصية(  يبٌ من صحيحو: )كيذكر أف النٌ 

ال فلم ٕتر إ، ك التفاؽ على مقتضاهابابن حجر قائبل: )ككأف البخارم اعتمد عليو العتضاده 
 .(ْ)"عادتو أف يورد الضعيف ُب مقاـ االحتجاج(

كإف مل يصح ق( معلقا على حديث قد ضٌعفو: "ّْٔكقاؿ ابن عبد الرب رٛتو هللا )ت
 .(ٓ)"ما يغٍت عن اإلسناد فيو ففي قوؿ ٚتاعة العلماء بو كإٚتاع الناس على معناه ،إسناده

من ٚتلة صفات القبوؿ اليت مل يتعرض ٢تا العسقبلين رٛتو هللا: "كقاؿ اٟتافظ ابن حجر 
كقد ، ٬تب العمل بوحىت فإنو يقبل  ،ٔتدلوؿ حديثأف يتفق العلماء على العمل  :(ٔ)شيخنا

 .(ُ)"صرح بذلك ٚتاعة من أئمة األصوؿ

                                                           
 [، ٖتقيق كشرح العبلمة أٛتد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية بَتكت.ُِْٔ( فقرة رقم: ]ُْٔالرسالة: )ص/ (ُ)
 [.َُِٕ( فقرة رقم: ]ّْٔا١تصدر نفسو: )ص/ (ِ)
قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب ىذا ا١توضع من فتح البارم: "ىذا طرؼ من حديث أخرجو أٛتد كالًتمذم كغَت٫تا من  (ّ)

أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية  ضى دمحم قطريق اٟتارث كىو األعور، عن علي بن أيب طالب، قاؿ: 
 (.ّٕٕ/ٓ". )إسناد ضعيف لكن قاؿ الًتمذم أف العمل عليو عند أىل العلم. لفظ أٛتد، كىو قبل الدين

 ُ(. دار عٌمار عٌماف األردف، طَْ-ّٗأثر علل اٟتديث ُب اختبلؼ الفقهاء للدكتور ماىر ايسُت فحل: )ص/ (ْ)
 (.ّٕٕ/ٓـ(. كيراجع: فتح البارم البن حجر العسقبلين: )َََِ-قَُِْ)
اإلسبلمية  (. ٖتقيق سعيد أٛتد أعراب، طبع كزارة الشؤكفُْٓ/َِالتمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد: ) (ٓ)

 ـ(.ُٖٗٗ-قَُْٗكاألكقاؼ اب١تغرب، )
 يعٍت اٟتافظ العراقي رٛتو هللا. (ٔ)
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ل كهبذه ا١تناسبة أنبو إىل أنٌو ٬تب "التفريق بُت اٟتكم بصحة اٟتديث كبُت قبولو كالعم
بو؛ كذلك أٌف التصحيح على مقتضى الصناعة اٟتديثية شيء كقبوؿ اٟتديث شيء آخر، فإذا 

 .(ِ)فهو مقبوؿ يعمل بو، لكنو ال يسمى صحيحا" كجد حديث مثل ىذا
ق( ُب معرض تعليقو على حديث ضعيف: ُٕٓيقوؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو هللا )ت

نكار كاؼ إتصاؿ العمل بو ُب سائر األمصار كاألعصار من غَت اف ،فهذا اٟتديث كإف مل يثبت"
 .(ّ)"ُب العمل بو

 كفيما يلي مثاؿ على حديث ضعيف احتيجَّ بو لتلقي علماء األمة لو ابلقبوؿ:
 :إذا ركع أحدكم فقال يف ركوعو» :قاؿ ، يبٌ : أف النٌ بن مسعود عبد هللا عن 

 :وإذا سجد فقال يف سجوده ،فقد مت ركوعو وذلك أدانه ،سبحان ريب العظيم ثالث مرات
 .(ْ)«فقد مت سجوده وذلك أدانه ،سبحان ريب األعلى ثالث مرات

 .(ٓ)قاؿ أبو داكد السجستاين رٛتو هللا )ت(: "ىذا مرسل، عوف مل يدرؾ عبد هللا"
 بناود ليس إسناده ٔتتصل، عوف حديث ابن مسعالًتمذم رٛتو هللا: "أبو عيسى كقاؿ 

ينقص  أالٌ : يستحبوف كالعمل على ىذا عند أىل العلمهللا بن عتبة مل يلق ابن مسعود،  عبد
 .(ٔ)"الرجل ُب الركوع كالسجود من ثبلث تسبيحات

                                                                                                                                                                                      
(. ٖتقيق كدراسة الدكتور ربيع بن ىادم عمَت ا١تدخلي، دار ا١تَتاث النبوم ٖٗٓ/ُالنكت على كتاب ابن الصبلح: ) (ُ)

 ـ(.َُِٕ-قُّْٖ) ِاٞتزائر، ط
 (.ِْأثر علل اٟتديث ُب اختبلؼ الفقهاء للدكتور ماىر ايسُت فحل: )ص/ (ِ)
 ـ(.ُٕٓٗ-ق ُّٓٗ(. دار الكتب العلمية بَتكت، )ُّكتاب الركح: )ص/  (ّ)
[، كالًتمذم ُب ٖٖٔأبو داكد ُب السسن، كتاب: الصبلة، ابب: مقدار الركوع كالسجود، حديث رقم: ]أخرجو  (ْ)

[، كالبيهقي ُب السنن الكربل: ُِٔما جاء ُب التسبيح ُب الركوع كالسجود، حديث رقم: ]اٞتامع أبواب الصبلة، ابب: 
 [.ُِٔ( برقم: ]َُِ/ّ[، كالبغوم ُب شرح السنة: )ِٖٗٔ( برقم: ]ُٗٓ/ِ)
 ينظر السنن كما ُب التعليق السابق. (ٓ)
هاء ُب أٌف ا١تصلي يقوؿ ُب ركوعو: سبحاف ينظر اٞتامع كما ُب التعليق السابق. مع التنبيو على أنو ال خبلؼ بُت الق (ٔ)

ريب العظيم، كيقوؿ ُب سجوده: سبحاف ريب األعلى، ١تا أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، 
 .[ من حديث حذيفة ِٕٕابب: استحباب تطويل القراءة ُب صبلة الليل، حديث رقم: ]
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انعقد اإلٚتاع  ككما يعمل ٔتقتضى ما كرد ُب اٟتديث الضعيف ١تا تقٌدـ ذكره، فإنٌو قد
اٞتزئية مهمة جدا كسابقتها ُب التعامل مع ىذه ، ك ببعض األحاديث الصحيحةعلى ترؾ العمل 

 السنة النبوية فقها كاستنباطا.
كقد كاف رجاؿ من أىل العلم من ": ق(ُٕٗبن أنس رٛتو هللا )ت مالكاإلماـ قاؿ 

التابعُت ٭تدثوف ابألحاديث كتبلغهم عن غَتىم، فيقولوف: ما ٧تهل ىذا؛ كلكن مضى العمل 
 .(ُ)على غَته"

"فأما األئمة كفقهاء أىل ق(: ٕٓٗاٟتنبلي رٛتو هللا )ت ابن رجباٟتافظ كقاؿ 
إذا كاف معموال بو عند الصحابة كمن بعوف اٟتديث الصحيح حيث كاف م يتٌ اٟتديث: فإهنٌ 

 على م ما تركوه إاٌل فق على تركو فبل ٬توز العمل بو ألهنٌ ا ما اتٌ فأمٌ ، ، أك عند طائفة منهمبعدىم
 .(ِ)علم أنو ال يعمل بو"

 ة ذلك: حديث أٌف ا١تعتمر إذا مسح الركن حلَّ.كمن أمثل
والزبري  (ْ)ت ىي وأختهاأهنا أىلّ  (ّ)وقد أخربتين أمي"عركة بن الزبَت، قاؿ: عن ف

 .(ٓ)"ا مسحوا الركن حلوافلمّ  ،وفالن وفالن بعمرة

                                                           
كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ا١تملكة ا١تغربية، ٖتقيق رٛتو هللا.  عياض( للقاضي ْٓ/ُُب ترتيب ا١تدارؾ: )ينظر  (ُ)

 ـ(.ُّٖٗ-قَُّْ) ِدمحم بن اتكيت الطنجي، ط
(. ضمن ٣تموع رسائل ابن رجب اٟتنبلي، دراسة كٖتقيق أيب مصعب طلعت ُٕ/ّفضل علم السلف على ا٠تلف: ) (ِ)

 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُنشر، طابن فؤاد اٟتيلواين، الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كال
 ىي أٝتاء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما. (ّ)
قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا: "ا١تراد اب١تاسحُت: مىن سول عائشة، كااٌل فعائشة مل ٘تسح الركن قبل الوقوؼ بعرفات ُب  (ْ)

اج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج: حجة الوداع، بل كانت قارنة كمنعها اٟتيض من الطواؼ قبل يـو النحر". ا١تنه
(ٖ/ُِِ.) 
[، كمسلم ُب صحيحو،  ُُْٔأخرجو البخارم كتاب اٟتج، ابب: من طاؼ ابلبيت إذا قدـ مكة، حديث رقم: ] (ٓ)

 [، كاللفظ للبخارم.ُّٔٓكتاب البيوع، ابب: كراء األرض، حديث رقم: ]
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الركن ىو اٟتجر  ألفٌ  ،ىذا متأكؿ عن ظاىرهق(: "ٕٔٔقاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا )ت
 ،ٚتاع ا١تسلمُتكال ٭تصل التحلل ٔتجرد مسحو إب ،ؿ الطواؼكمسحو يكوف ُب أكٌ  ،األسود
من تقدير  كال بدٌ  ،وا طوافهم كسعيهم كحلقوا أك قصركا أحلواا مسحوا الركن كأ٘تٌ فلمٌ  :كتقديره

كمذىبنا  ،٘تاـ الطواؼإكقد أٚتعوا على أنو ال يتحلل قبل  ،للعلم بو وي تٍ فػى ذى ٪تا حى إك  ،ىذا اذكؼ
 .(ُ)"بعده ٍب اٟتلق أك التقصَت يكمذىب اٞتمهور أنو ال بد أيضا من السع

كعليو فاٟتديث كإف كاف صحيحا فبل يعمل بظاىره، النعقاد اإلٚتاع على أٌف ا١تعتمر ال 
، كما ٬تب (ِ)يتحلل ٔتجرد استبلمو للحجر األسود، كلؤلدلة الثابتة ُب دكاكين السنة النبوية

ع اإلٚتاع على ذلك، كإال ضارت من ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ال ٯتكن إلزاـ التأكد من كقو 
 .(ّ)ا١تخالف هبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ق(.ُِّٗ) ِاث العريب بَتكت، ط(. دار إحياء الًت ِِِ/ٖا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج: )( ُ)
 (.ُٗ/ُينظر شرح علل الًتمذم للحافظ ابن رجب اٟتنبلي رٛتو هللا: ) (ِ)
 ( فقد أكرد ٚتلة من األحاديث ادعي ترؾ العمل هبا كليس كذلك.ِِ/ُينظر شرح علل الًتمذم: ) (ّ)
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 احملاضرة الثالثة: فهم السنة النبوية يف ضوء القرآن الكرمي.
من ا١تقرر أف القرآف الكرمي كالسنة النبوية متبلزماف ال ينفكاف عن بعضهما، كقد تقٌدـ 

حة ك ا١تؤكًٌدة ١تضمونو، ك ، ول بينةا١تفهي  ا١تطهَّرة ىي التفسَت العملي للقرآف الكرمي،أٌف السٌنة  ا١توضًٌ
رة ١تبهمو،ك ألحكامو،  لة جململو، ك  ا١تفسًٌ و، ك ا١تقيًٌدة ١تطلقو، ك ا١تفصًٌ صة لعامًٌ قد أتٌب بل ا١تخصًٌ

كىذا ىو مراد ٚتع من  ،ْتكم منزلتها من التشريع القرآف الكرمي ذكرىا أبحكاـ سكت عن
 .(ُ)السلف الصاحل رٛتهم هللا حينما قالوا: "السنة قاضية على القرآف"

 .(ِ)قاؿ اٟتافظ ابن عبد الرب رٛتو هللا: "يريد أهنا تقضي علية، كتبُت ا١تراد منو"
كىذا ال يعٌت أبدا االستغناء عن القرآف الكرمي ُب فهم السنة النبوية، كإ٪تا لكوف القرآف 

 .(ّ) جاء من أجل كضع القواعد الكلٌية للشريعة اإلسبلميةالكرمي

                                                           
كدمحم بن نصر ا١تركزم ُب السنة: [، َٕٔ( برقم: ]ْْٕ/ُأخرج الدارمي ُب مسنده ا١تعركؼ بػ )سنن الدارمي(: ) (ُ)

ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم [، ك ٖٗ( برقم: ]ِْٓ/ُكابن بطة ُب اإلابنة الكربل: )[، َُٓ( برقم: ]َُٔ)ص/
"السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض لو: عن ٭تِت بن أيب كثَت، قو [، ِّّٓ( برقم: ]ُُْٗ/ِكفضلو: )

. جامع بياف "القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن"ق(: ُُِ. كقاؿ مكحوؿ الشامي رٛتو هللا )تعلى السنة"
[، كقوؿ مكحوؿ منقوؿ عن األكزاعي مثلو. كمن أىل العلم من امتنع على قوؿ ذلك ِِّٓ( برقم: ]ُُْٗ/ِالعلم: )

ق( رٛتو هللا: "ما أجسر ُِْإقراره اب١تعٌت الذم أراده ٭تِت بن كثَت كغَته من السلف؛ قاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل )تمع 
 [.ِّْٓ( برقم: ]ُُْٗ/ِعلى ىذا أف أقولو، كلكٌٍت أقوؿ: إٌف السٌنة تفسر الكتاب كتبيٌنو". جامع بياف العلم: )

  األشباؿ الزىَتم، دار ابن اٞتوزم.(. ٖتقيق أيبُُْٗ/ِجامع بياف العلم كفضلو: ) (ِ)
فهم اٟتديث ُب ضوء القرآف عند اإلماـ البخارم من خبلؿ جامعو الصحيح، للدكتور ٚتاؿ اسطَتم: ينظر:  (ّ)
ـ، ٖتت عنواف: السنة ََِٗ/ْ/ِِ-َِ(، طبع ضمن أعماؿ ندكة اٟتديث الشريف اليت عقدت يومي ٓٓٓ/ُ)
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يقوؿ الدكتور ٛتيد قوُب حفظو هللا: "كنعٍت اٟتديث ُب ضوء القرآف: أف ٧ترم ا١تعاين 
الواردة ُب األحاديث على كلٌيات القرآف الكرمي كمقاصده كتوجيهاتو كىداايتو، فبل ٬توز أف ٗترج 

ٌيات، فهي من ابب إٟتاؽ اٞتزئيات ابلكلٌيات، كمن مقاصد تلك ا١تعاين عن تلك ا١تقاصد كالكل
القرآف: التوحيد، كعبودية العبد لربٌو، كالعدؿ، كاإلحساف، كالصدؽ، كالتيسَت، كرفع اٟترج، 
كا٢تداية، كاإلصبلح... فاألحاديث ال ٯتكن أف تتعارض مع ىذه ا١تقاصد كالكلٌيات، فبل ٬توز 

ـو إلحدل ىذه الكلٌيات أك يهدر مقصدا من ا١تقاصد، أف يدٌؿ حديث على معٌت ابطلو مصاد
على شرؾ أك ظلم، أك تعسَت أك فساد أك تزكير أك كذب... ك٨تو  –مثبل  –فمحاؿ أف يدٌؿ 

 .(ُ)ذلك"
فإذا تقرر أٌف القرآف الكرمي ٤تتاج إىل السٌنة النبوية لبيانو كتفسَته، فكذلك السنة النبوية 

يسوؽ   فهما سواٌي؛ كىذا منهج نبوم، حيث كاف رسوؿ هللا ْتاجة إىل القرآف الكرمي لفهمها
١تا يسرده من أحاديث، كمن ذلك األمثلة  لتقريب فهم أصحابو  آايت من القرآف الكرمي

 :(ِ)اآلتية

                                                                                                                                                                                      

لبات التجديد، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعريبة، بديب دكلة اإلمارات العربية النبوية بُت ضوابط الفهم السديد كمتط
كقد علق الدكتور دمحم سليماف األشقر على ا١تقولة السابقة )السنة قاضية على ـ(. ََِٗ-قَُّْ) ُالنتحدة، ط

ر الفاسد لتقدمي السنة على القرآف، القرآف(، فقاؿ رٛتو هللا: "كلكن ىذا القائل عرٌب تعربا غَت موٌفق، أكجد نوعا من التصو 
كفتح ألعداء اإلسبلـ مطعنا، إذ اٌدعوا أف تقييم ا١تسلمُت للسنة تطٌور صيعيدا، حىت قٌدموىا على القرآف". أفعل الرسوؿ 

-قُّٖٗ) ُ(. مكتبة ا١تنار اإلسبلمية الكويت، طٕ/ُصٌلى هللا عليو كسٌلم كداللتها على األحكاـ الشرعية: )
 ـ(.ُٖٕٗ

 (.َْضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية: )ص/ (ُ)
(. َِٔ-َِٓيراجع فهم اٟتديث الشريف ُب ضوء القرآف الكرمي، للدكتور مصطفى خضر دك٪تز الًتكي: )ص/ (ِ)

 ـ.َُِْ، سنة ُُمنشور ابجمللة اٞتزائرية للمخطوطات، العدد: 



 إعداد الدكتور سامي بن شعالل      ضوابط فهم السنة   
 

25 
 

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس » :قاؿ ،رسوؿ هللا  أفٌ  ،عن أيب ىريرة  -
ال ينفع نفسا إمياهنا مل فذلك حني  ،فإذا طلعت فرآىا الناس آمنوا أمجعون ،من مغرهبا

 .(ُ)«[ُٖٓ]األنعاـ: تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا
 :قاؿ ؟اي رسوؿ هللا مىت الساعة ، كفيو أنٌو قاؿ:ُب حديث جربيل  كعنو  -

ا رهبَ  ةُ مَ إذا ولدت األَ  :ولكن سأحدثك عن أشراطها ،ما ادلسئول عنها أبعلم من السائل»
وإذا تطاول  ،وإذا كانت العراة احلفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها ا،فذاك من أشراطه

ى هللا عليو مث تال صلّ  ،يف مخس ال يعلمهن إال هللا ،رعاء البهم يف البنيان فذاك من أشراطها
الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا إن هللا عنده علم الساعة وينزل : موسلّ 

 ،ٍب أدبر الرجل :قاؿ. تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض دتوت إن هللا عليم خبري
ى فقاؿ رسوؿ هللا صلٌ  ،فلم يركا شيئا ،فأخذكا لَتدكه ،«الرجل وا عليّ ردّ » :فقاؿ رسوؿ هللا 

 .(ِ)«دينهمىذا جربيل جاء ليعلم الناس » :مهللا عليو كسلٌ 
"كاألمثلة ُب األسلوب النٌبوٌم ىذا كثَتة جدا، كنبلحظ أٌف الصحابة استعملوا نفس 
منهج الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسٌلم ُب كيفية سردىم لؤلحاديث مع استئناؼ اآلايت اليت 
تناسب ا١تقاـ كتعُت على فهم النص اٟتديثي. كمن أكلئك الصحابة الذين ٭تسين ذكرىم: 

 .(ّ)شة، كأبو ىريرة، كأنس بن مالك، كأبو سعيد ا٠تدرم كغَتىم"السيدة عائ
، أنو كاف يقوؿ:  أيب ىريرةمن حديث  (ْ)كمثالو ما أخرجو الشيخاف ُب صحيحيهما

ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانو وينصرانو وميجسانو،  »: قاؿ رسوؿ هللا 

                                                           
[، كمسلم ُب كتاب اإلٯتاف، َٔٓٔع الشمس من مغرهبا، حديث رقم: ]أخرجو البخارم: كتاب الرقاؽ، ابب: طلو  (ُ)

 [، كاللفظ للبخارم.ُٕٓابب: بياف الٌزمن الذم ال يقبل فيو اإلٯتاف، حديث رقم: ]
[، كمسلم ُب كتاب َٓعن اإلٯتاف، حديث رقم: ] أخرجو البخارم: كتاب اإلٯتاف، ابب: سؤاؿ جربيل الٌنيٌب  (ِ)

 [، كاللفظ ١تسلم.ٗاإلٯتاف كاإلسبلـ كاإلحساف، حديث رقم: ]اإلٯتاف، ابب: بياف 
 (.َِٕينظر فهم اٟتديث الشريف ُب ضوء القرآف الكرمي، للدكتور مصطفى خضر دك٪تز الًتكي: )ص/ (ّ)
[، كمسلم ُب كتاب ُّٖٓأخرجو البخارم ُب اٞتنائز، ابب: إذا أسلم الصيب فمات ىل ييصٌلى عليو، حديث رقم: ] (ْ)

 [، كاللفظ ١تسلم.ِٖٓٔ، ابب: معٌت كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم: ]القىدىر
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؟ ٍب يقوؿ: أبو ىريرة كاقرءكا إف «فيها من جدعاء كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، ىل حتسون
: فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل ٠تلق هللاشئتم:   .[ اآليةَّ]الرـك

كفيما يلي توضيحه لكيفية فهم السنة النبوية ُب ضوء آايت القرآف الكرمي من خبلؿ 
 :(ُ)العناصر اآلتية
: تقدـ معنا أٌف السنة النبوية مبيٌنة كمفسرة للقرآف الكرمي، كمن ا١تقرر أيضا أٌف البيان

كما قد أتٌب بعض اآلايت القرآنية مبيٌنة للسنة النبوية القرآف الكرمي يبٌُت بعضها بعضا،  
 ، كمن أمثلة ذلك:كتصرفات الٌنيٌب صٌلى هللا عليو كسٌلم

أك شرب العسل  القبطية مارية وي تى يػَّ رً على نفسو سى  ورٯتٖت و نبيٌ تعاىل لب هللا اعت/ ُ
تعاىل آايت تبٌُت حكم  ، فأنزؿ هللا(ِ)كما ذكرت دكاكين السنةمراعاة ٠تاطر بعض زكجاتو،  

اي أيها النيب ملى ٖترًٌـي ما أحلَّ هللاي لىكى تبتىًغى مرضىاتى أزكاًجكى كهللاي غفوره ذلك، فقاؿ تعاىل: 
لَّةى أٯتاًنكيٍم كهللاي موالكيٍم كىيوى العليمي اٟتكيمي كإٍذ أسرَّ النيبُّ إىل بعًض  رحيمه قٍد فػىرىضى هللاي  لىكيٍم ٖتًى

أزكاًجًو حديثان فلمَّا نبَّأٍت بو كأظهرهي هللاي عليًو عرَّؼى بعضوي كأعرضى عن بعضو فلمَّا نبَّأىا بو قالٍت 
 .[ّ-ُ]التحرمي: مىٍن أنبأؾ ىذا قاؿ نبأين العليمي ا٠تبَتي 

كأنو ال ُب أخذ الفداء من أسرل بدر؛  رسوؿ هللا ل بيافو  كمثل ذلك ما جاء ُب/ ِ
مىا كىافى لًنىيبٌو أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل ﴿يليق أف يتخذ أسرل حىت يتمكن ُب األرض، فقاؿ تعاىل: 

نٍػيىا كىاَّللَّي ييرًيدي  حىىتَّ يػيٍثًخنى ُب اأٍلىٍرضً  هللاي عىزًيزه حىًكيمه  اآٍلىًخرىةى تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ  .[ٕٔ﴾ ]األنفاؿ:كى

                                                           
٠تصت ىذه اٞتزئية من ْتث الدكتور مصطفى خضر دك٪تز الًتكي: فهم اٟتديث الشريف ُب ضوء القرآف الكرمي،  (ُ)

 (.ُِْ-َِٗفلَتاجع: )ص/
، حديث رقم: ٖتيىرًٌـي مىا أىحىلَّ هللاي لىكى ملى كمن ذلك: ما أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الطبلؽ، ابب:  (ِ)
كاف ٯتكث عند زينب بنت جحش كيشرب عندىا عسبل، فتواصيت أان كحفصة   [، عن عائشة اهنع هللا يضر أٌف الٌنيٌب ِٕٔٓ]

ت لو ذلك، فلتقل إين أجد منك ريح مغافَت، أكلت مغافَت، فدخل على إحدا٫تا، فقال أفَّ أيػَّتػىنىا دىخىلى عليها الٌنيبُّ 
ـي مىا أىحىلَّ هللاي لىكى ، فنزلت: «ال، بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولن أعود لو»فقاؿ:   ايى أىيػُّهىا النَّيًبُّ ملى ٖتيىرًٌ

 .«عسالبل شربت »لقولو:  كىًإٍذ أىسىرَّ النَّيبُّ ًإىلى بػىٍعًض أىٍزكىاًجوً لعائشة كحفصة،  ًإٍف تػىتيوابى ًإىلى هللاً إىل: 
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ا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم الثابت اب٠تطاب ا١تتقدـ على كجو "ىو ك  :النسخ
. كقد اتفق علماء األمة على جواز نسخ القرآف ابلقرآف (ُ)"لواله لكاف اثبتا بو مع تراخيو عنو

القرآف ابلسنة كنسخ السنة ابلقرآف، الصحيح: كنسخ السنة ابلسنة، كاختلفوا ُب جواز نسخ 
جواز ذلك، "ألٌف الكٌل من عند هللا عٌز كجٌل، فما ا١تانع من ذلك!... كيف، كقد دٌؿ السمع 

 .(ِ)على كقوعو، إذ التوٌجو إىل بيت ا١تقدس ليس ُب القرآف، كىو ُب السنة، كانسخو ُب القرآف
ًشريكىينَّ ككذلك قولو تعاىل:  [، نسخ لتحرمي ا١تباشرة، كليس ُٕٖ]البقرة: فىاآلىفى ابى

 .(ْ)كنيسخ صـو عاشوراء بصـو رمضاف، ككاف عاشوراء اثبتا ابلسنة .(ّ)التحرمي ُب القرآف
كردت ُب القرآف انسخة ١تا ثبت ُب السنة من جواز أتخَتىا إىل ا٧تبلء كصبلة ا٠توؼ 

ٟتبسهم لو  ،(ٓ)«قبورىم انراحشا هللا » :ر الصبلةيـو ا٠تندؽ كقد أخٌ  ؿ حىت قا ،القتاؿ
 .عن الصبلة

                                                           
(. دراسة كٖتقيق الدكتور ٛتزة بن زىَت ّٓ/ِينظر ا١تستصفى ُب علم األصوؿ، لئلماـ أيب حامد الغزايل رٛتو هللا: ) (ُ)

 ق(.ُُّْحافظ، شركة ا١تدينة ا١تنورة للطباعة )
ث [، من حديّٗٗأخرج البخارم ُب صحيحو، كتاب الصبلة، ابب: التوجو ٨تو القبلة حيث كاف، حديث رقم: ] (ِ)

صٌلى ٨تو بيت ا١تقدس ستة عشر أك سبعة عشر شهرا، ككاف  الرباء ابن عازب رضي هللا عنهما، قاؿ: كاف رسوؿ هللا 
[، فتوجو ٨تو ُْْ]البقرة: قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب السَّمىاءً ٭تٌب أف يوٌجو إىل الكعبة فأنزؿ هللا:  رسوؿ هللا 

لىًتًهمي الَّيًت كىانيوا عىلىيػٍهىا قيٍل َّللًًَّ اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي يػىٍهًدم مىٍن الكعبة، كقاؿ السفهاء من الناس كىم اليهود:  ىيٍم عىٍن ًقبػٍ مىا كىالَّ
رج بعد ما صٌلى، فمر على قـو من األنصار رجل، ٍب خ [، فصٌلى مع الٌنيٌب ُِْ]البقرة: يىشىاءي ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 

، كأنٌو توٌجو ٨تو الكعبة، فتحٌرؼ القـو ُب صبلة العصر ٨تو بيت ا١تقدس، فقاؿ: ىو يشهد أنو صٌلى مع رسوؿ هللا 
 حىٌت توٌجهوا ٨تو الكعبة.

[، من َْٖٓ] أخرج البخارم ُب كتاب التفسَت، ابب: أحل لكم ليلة الصياـ الرفث إىل نسائكم، حديث رقم: (ّ)
، قاؿ: ١تا نزؿ صـو رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو، ككاف رجاؿ ٮتونوف أنفسهم فأنزؿ هللا: حديث الرباء 

 ٍتيٍم ٗتىٍتىانيوفى أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيم نػٍ  [.ُٕٖ]البقرة: عىًلمى اَّللَّي أىنَّكيٍم كي
ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم أخرج البخارم ُب كتاب التفسَت، ابب:  (ْ) يىا ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيٍم الصًٌ

، ابب: صـو يـو عاشوراء، برقم: ] [،َْْٓ، حديث رقم: ]لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  [، عن عائشة ُُِٓمسلم ُب كتاب الصـو
يصومو، فلما قدـ ا١تدينة صامو كأمر بصيامو،  اهنع هللا يضر، قالت: كاف يـو عاشوراء تصومو قريش ُب اٞتاىلية، ككاف الٌنيٌب 

 مل يصمو.فلما نزؿ رمضاف كاف رمضاف الفريضة كترؾ عاشوراء، فكاف من شاء صامو كمن شاء 
أخرج مسلم ُب صحيحو كتاب ا١تساجد، ابب: الدليل ١تن قاؿ: الصبلة الوسطى ىي صبلة العصر، حديث رقم:  (ٓ)
أك  -عن صبلة العصر، حىت اٛترت الشمس  قاؿ: حبس ا١تشركوف رسوؿ هللا  [ عن عبد هللا بن مسعود ِٖٔ]
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١تا قرره عليو  نسخه  [َُ:ا١تمتحنة] فىبلى تػىٍرًجعيوىينَّ إىلى الكيٌفارً  :ككذلك قولو تعاىل
 .(ِ)..."(ُ)السبلـ من العهد كالصلح

كىو إخراج بعض ما تناكلو اللفظ، أك ىو: قصر العاـ على بعض ألفاظو، : التخصيص
، الشًتاكهما ُب رفع اٟتكم عن بعض أفراد٫تاكقد يلتبس التخصيص ابلنسخ اٞتزئي 

فالتخصيص ٬تعلو قاصرا على ما عدا ما تناكلو ا١تخصص، كالنسخ ٬تعل اٟتكم قاصرا على 
 البعض اآلخر.

، ٍب ريفع اٟتكم ُب حالة النسخ يتناكؿ ٚتيع أفراده ابتداءن أٌف كالفرؽ بينهما يكمن ُب 
ابلنسبة إىل بعضها ابلدليل الناسخ، كبقي اٟتكم فيما عدا ذلك. بينما ُب حالة التخصيص فإٌف 

. فا١تخصص كشف لنا مراد الشارع ابتداءن من العاـ، كأنٌو مل حكم العاـ تعلق ببعض أفراده ابتداءن 
ٟتكم كإ٪تا بعضها، ك٢تذا اشًتطوا اقًتاف ا١تخصص للحكم العاـ، أك يقصد ٚتيع أفراد العاـ اب

كركده قبل العمل بو، ٓتبلؼ اٟتاؿ ابلنسبة للنسخ، فيشًتط الًتاخي عن كقت العمل، 
 .(ّ)كٯتكن

                                                                                                                                                                                      

، أك «صالة العصر، مأل هللا أجوافهم، وقبورىم انراشغلوان عن الصالة الوسطى، »: ، فقاؿ رسوؿ هللا -اصفرت 
. كأخرج البخارم ُب صحيحو كتاب اٞتهاد كالسَت، ابب: الدعاء على ا١تشركُت «حشا هللا أجوافهم وقبورىم انرا»قاؿ: 

: ، قاؿ: ١تا كاف يـو األحزاب، قاؿ رسوؿ هللا [ عن علي بن أيب طالب ُِّٗاب٢تزٯتة كالزلزلة، حديث رقم: ]
 .«مأل هللا بيوهتم وقبورىم انرا، شغلوان عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس»
[ من حديث الرباء بن عازب رضي هللا ١ََِٕتا أخرج البخارم ُب كتاب الصلح، ابب: الصلح مع ا١تشركُت، برقم: ] (ُ)

من ا١تشركُت رده إليهم، كمن أاتىم  على أف من أاتها١تشركُت يـو اٟتديبية على ثبلثة أشياء:  عنهما، قاؿ: صاحل الٌنيٌب 
، كعلى أف يدخلها من قابل كيقيم هبا ثبلثة أايـ، كال يدخلها إال ّتلباف السبلح السيف كالقوس من ا١تسلمُت مل يردكه

، ينظر: فهم اٟتديث كقد عيدَّ ىذا ا١تثاؿ من ابب التخصيصك٨توه، فجاء أبو جندؿ ٭تجل ُب قيوده، فرده إليهم. 
 (. كما سيأٌب بيانو.ُِّوء القرآف الكرمي، للدكتور مصطفى خضر دك٪تز الًتكي: )ص/الشريف ُب ض

(. ٍب بٌُت رٛتو هللا جواز نسخة ََُ-ٗٗ/ِينظر ا١تستصفى ُب علم األصوؿ، لئلماـ أيب حامد الغزايل رٛتو هللا: )(ِ)
 القرآف ابلسنة النبوية، كرٌد على من منع كقوع ذلك، فلَتاجع ُب ا١توضوع نفسو.

-قُِِْ) ٕ(. مؤسسة الرسالة بَتكت، طّٖٗينظر الوجيز ُب أصوؿ الفقو، للدكتور عبد الكرمي زيداف: )ص/ (ّ)
(. ّٖٔكما بعدىا(، ك)ص/ ِٗٔـ(، كتيسَت علم أصوؿ الفقو، للدكتور عبد هللا بن يوسف اٞتديث )ص/ََُِ

 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ) ُمؤسسة الرايف بَتكت، ط
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ىذا، "كقد يكوف ُب السنة ما يدٌؿ على العمـو ُب تطبيقها، فيأٌب النص القرآين 
 ناكلو اٟتكم، كمثالو اآلٌب:فيخصص ذلك العمـو إبخراج بعض ما يت

أمرت أن أقاتل الّناس حىّت يشهدوا » :ؿ رسوؿ هللا ، قاؿ: قافعن أيب ىريرة 
أن ال إلو إاّل هللا، ويؤمنوا يب ومبا جئت بو، فإذا فعلوا ذلك عصموا ميّن دماءىم وأمواذلم 

 .(ُ)«إالّ حبّقها، وحساهبم على هللا
حىىتَّ يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم فالعمـو الوارد ُب ىذا اٟتديث ًب ٗتصيصو بقولو تعاىل: 

ألف القتاؿ يسقط  ،قالوا أريد بو عبدة األكاثف دكف أىل الكتاب؛ فقد "[ِٗ]التوبة: صىاًغريكفى 
 .(ِ)"ىو من العاـ الذم خص منو البعض ..عنهم بقبوؿ اٞتزية.

خذوا عين خذوا »:  قاؿ رسوؿ هللا :قاؿ، عبادة بن الصامت كمثلو حديث 
والثيب ابلثيب جلد مائة  ،البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة :قد جعل هللا ذلن سبيال ،عين

: تعاىل لقولو سنة نصف منهما كاحد كل فالصحيح أف يغرب كاألىمىة العبد كأما. (ّ)«والرجم
اٍلعىذىابً  ًمنى  اٍلميٍحصىنىاتً  عىلىى مىا ًنٍصفي  فػىعىلىيًهنَّ  ًبفىاًحشىةو  أىتىُتى  فىًإفٍ  أيٍحًصنَّ  فىًإذىا، فتعترب ىذه 

 .(ْ)اٟتديث لعمـو ٥تصصة اآلية
: من ا١تهم التنبيو قبل إهناء ىذه ااضرة على مسألة ُب غاية األ٫تية، كىي: عرض تنبيو

 صحة ىذه ا١تسألة؟اٟتديث النبوم على القرآف الكرمي لقبولو أك رٌده. فما مدل 
                                                           

[، كمسلم كتاب ِٖٕٓ-ِْٖٕ، حديث رقم: ]صاـ، ابب: االقتداء بسنن رسوؿ هللا أخرجو البخارم كتاب االعت( ُ)
 [.ّّاإلٯتاف، ابب: األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا، حديث رقم: ]

 ِط دار إحياء الًتاث العريب بَتكت،. (ُِِ/ُالكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم للكرماين: )ينظر ( ِ)
 ـ(.ُُٖٗ-قَُُْ)
[، كأبو داكد ُب السنن، كتاب اٟتدكد، ابب: ُب َُٗٔأخرجو مسلم ُب كتاب اٟتدكد، ابب: حٌد الزّن، حديث رقم: ]( ّ)

 [.ُْْٓالرجم، حديث رقم: ]
ُب شرح صحيح مسلم بن  الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم، ا١تسمَّى: الكوكب الوىَّاج كالرَّكض البػىهَّاجينظر: ( ْ)

(. مراجعة: ٞتنة من الباحثُت برائسة الدكتور ىاشم ُّْ/ُٖاٟتجاج،  مد األمُت بن عبد هللا األيرىمي العىلىوم ا٢تىرىرم: )
 ـ(.ََِٗ-ىػَُّْ) ُدمحم علي مهدم، ط
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سلكو ٚتع من مسلك  لتأكد من ثبوتولإٌف عرض اٟتديث النبوم على القرآف الكرمي 
الصحابة 

عن أيب  (ِ)، فقد ركل مسلمعمر بن ا٠تطاب  أمَت ا١تؤمنُت رأسهم ، كعلى(ُ)
فحدث  ،كنت مع األسود بن يزيد جالسا ُب ا١تسجد األعظم كمعنا الشعيب  :قاؿ ،إسحاؽ

ٍب أخذ األسود   ،مل ٬تعل ٢تا سكٌت كال نفقة س أف رسوؿ هللا الشعيب ْتديث فاطمة بنت قي
ال نًتؾ كتاب هللا كسنة  :قاؿ عمر ،ٖتدث ٔتثل ىذا !كيلك :فقاؿ ،كفا من حصى فحصبو بو

٢تا السكٌت كالنفقة، قىاؿى هللاي عىزَّ كىجىلَّ:  ،نبينا ملسو هيلع هللا ىلص لقوؿ امرأة ال ندرم لعلها حفظت أك نسيت
 ًتُتى ًبفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو الى ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىالى ٮتىٍريٍجنى ًإالَّ أىٍف يى :الطبلؽ[ُ]." 

عرض حديث فاطمة بنت  ُت، فلم يكن قصد عمر كبعيدا عن الًتجيح بُت الرأي
قيس اهنع هللا يضر على القرآف الكرمي فإف كافقو قىًبلىوي، كإف عارضو رىدَّه؛ كإ٪تا أراد استدعاء من يشهد ١تا 

، (ّ)النسائي اإلماـ أخرج حدثت بو فاطمة اهنع هللا يضر، فقد طلقٍت زكجي فأردت  :قالتكفيو:  اٟتديثى
انتقلي إىل بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي »فقاؿ:  ،فأتيت رسوؿ هللا  ،النقلة

هداف إف جئت بشاىدين يش :قاؿ عمر ؟ تفيت ٔتثل ىذاملى كيلك ً  :كقاؿ ،فحصبو األسود .«فيو
الى ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىالى  ،كإال مل نًتؾ كتاب هللا لقوؿ امرأة أهنما ٝتعاه من رسوؿ هللا 

 .ميبىيًٌنىةو ًتُتى ًبفىاًحشىةو أىٍف يى ٮتىٍريٍجنى ًإالَّ 
كإٌف إاثرة مسألة عرض األحاديث النبوية على القرآف الكرمي لقبو٢تا اليـو "يوقع مزالق 
كانزايحات معرفية كعقدية خطَتة، كليس ا١تقصود غلق ابب االجتهاد ُب التصحيح كالتضعيف، 

: ما ثبت الثاين: ما ثبت صوابو، األولكلكن التنبيو على أٌف اٟتديث عند أىلو ثبلثة أقساـ: 
: ما مل يرجح أحد٫تا على اآلخر. كمن األكؿ أحاديث ا١توطأ كالصحيحُت... الثالثخطأه، 

؛ (ْ)فبعد ثبوت ىذه األحاديث ُب ىذه ا١تصادر، فليس يصح التعقيب عليها ٔتثل ىذه القاعدة

                                                           
 (.ّٖينظر: ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور ٛتيد قوُب: )ص/ (ُ)
 [.َُْٖالطبلؽ، ابب: ا١تطلقة ثبلاث ال نفقة ٢تا، حديث رقم: ]كتاب   (ِ)
 [.ُّٓٓكتاب الطبلؽ، ابب: الرخصة ُب خركج ا١تبتوتة من بيتها ُب عدهتا لسكناىا، حديث رقم: ] (ّ)
 رض األحاديث على القرآف الكرمي.يعٍت ع (ْ)
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أىل األصوؿ قطعوا بصواب متوف ألٌف أئمة اٟتديث ١تٌا صححوىا مل يفيتهم معرفة داللتها، بل 
 الصحيحُت، كمل يتعٌقبوىا، كىم أىل خربة اب١تتوف كالدالالت كا١تعاين.

فيختلف األمر، ذلك أف  –فهم اٟتديث ُب ضوء القرآف  –أٌما ُب القضية األكىل 
اٟتديث بعد ثبوتو يينظر ُب دالالتو مستصحبا دالالت القرآف كمقاصده كىداايتو، فييفهم ًكٍفقى 

 .(ُ)ك"ذل
قوؿ من قاؿ تعرض السنة على القرآف فإف كافقت قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا: "

فأابف هللا لنا أف سنن رسولو  ،ظاىره كإال استعملنا ظاىر القرآف كتركنا اٟتديث جهل ١تا كصفت
هنا كال أ ،ال أف لنا معها من األمر شيئا إال التسليم ٢تا كاتباعها ،فرض علينا أبف ننتهي إليها

 .(ِ)"كأف كل ما سواىا من قوؿ اآلدميُت تبع ٢تا ،تعرض على قياس كال على شيء غَتىا
فإذا  ،عرضوه على كتاب هللاأعين حديث ف يإذا رو  :حديثكهبذه ا١تناسبة، فإٌف "

أوتيت  :كيدفعو حديث ،كضعتو الزاندقة :قاؿ ا٠تطايب .وافقو فاقبلوه وإن خالفو فردوه
كقد سبقهما إىل نسبة كضعو إىل الزاندقة ٭تِت  :(ّ)قلت .كذا قاؿ الصغاين  .الكتاب ومثلو معو

 ،ُب ىذا اٟتديث ا١توضوع نفسو ما يدؿ على رده على أفٌ  ،كما حكاه عنو الذىيب  ،بن معُتا
 وؿي سي الرَّ  مي كي ا آاتى مى كى  :كجلٌ  ففي كتاب هللا عزٌ  ؛خالفو كجلٌ   إذا عرضناه على كتاب هللا عزٌ ألانٌ 

 .(ْ)"ك٨تو ىذا من اآلايت ،واهي تػى انػٍ فى  وي نٍ عى  مٍ اكي هى ا نػى مى كى  كهي ذي خي فى 
 
 
 

                                                           
 (.ّٗ-ّٖينظر: ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور ٛتيد قوُب: )ص/ (ُ)
 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓ) ُ، طمؤسسة الكتب الثقافية بَتكت (.ْْٖاختبلؼ اٟتديث: )ص/ (ِ)
 القائل ىو العبلمة الشوكاين رٛتو هللا. (ّ)
(. ٖتقيق عبد الرٛتن ٭تِت ا١تعلمي، ا١تكتب اإلسبلمي ُِٗالفوائد اجملموعة ُب األحاديث ا١توضوعة للشوكاين: )ص/ (ْ)

 ق(.َُْٕ) ّبَتكت، ط
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 احملاضرة الرابعة: مجع أحاديث الباب الواحد
الباب ٚتع أحاديث : صحيحا فهما النبوية السنة فهم على ا١تعينة الضوابطإٌف من أىم 

ق(: "اٟتديث إذا مل ٕتمع طرقو ُِْ)ت، كُب ذلك يقوؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو هللا الواحد
 .(ُ)مل تفهمو، كاٟتديث يفسر بعضو بعضا"

لو مل نكتب اٟتديث من ثبلثُت ق(: "ِّّكقاؿ اإلماـ ٭تِت بن معُت رٛتو هللا )ت
 .(ِ)"كجها ما عقلناه
اٟتديث إذا ٚتعت طرقو تبُت ": رٛتو هللا( قِٖٔتاٟتافظ أبو زرعة العراقي )كقاؿ 

 .(ُ)"لنا أف نتمسك بركاية كنًتؾ بقية الركاايت ا١تراد منو، كليس
                                                           

(. ٖتقيق الدكتور ٤تمود الطحاف، مكتبة ُِِ/ِاٞتامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، للخطيب البغدادم: )ينظر: ( ُ)
 ق(.َُّْا١تعارؼ الرايض، )

 ينظر ا١تصدر نفسو.( (ِ
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ا١تتعُت على من يتكلم على األحاديث أف ٬تمع " :رٛتو هللاابن حجر اٟتافظ قاؿ ك 
فإف اٟتديث  ،كيشرحها على أنو حديث كاحد ،ٍب ٬تمع ألفاظ ا١تتوف إذا صحت الطرؽ ،طرقها

 .(ِ)"أكىل ما فسر ابٟتديث
مشكلة ُب حديث لفظة  ، كقد تردااللتباس كاالختبلؼالنصوص يزيل كثَتان من  جمعف

قد  ،بهم ُب حديثا١ت سملبل ىكذا ابلنسبةمفسرة، ك ُب حديث آخر ترد  ما، كّتمع الركاايت قد
ّتمع ركاايت ُب حديث، ك  ـوعمتفيد ال ةلفظ أتٌبقد كما   يرد مصرحا بو ُب حديث آخر،

كلو  ١تا يرد مطلقا كالشيء نفسو ابلنسبة ،ة لذلك العمـو٥تصصٯتكننا الوقوؼ على ركاية  الباب
 .ه ُب ركاية أخرلمقيد

أحاديث إال ّتمع ركاايت اٟتديث الواحد كإعماؿ  صحيحفقو  ال ٯتكن الوصوؿ إىلك 
كما ال ٬توز ،  نفسو ُب البابكىو كيطرح نظَته  عمل حديثال ٬توز أف يالباب كلها ٣تتمعة، ك 

 .ُب الفهم زيغمظنة الالصنيع هذا ف أخرل؛ إ٫تاؿك  حاديث٣تموعةه من األ اعتبار
: "كمدار الغلط ُب ىذا الفصل ق( رٛتو هللإَٗقاؿ اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب )ت

فإف  ،كىو اٞتهل ٔتقاصد الشرع، كعدـ ضم أطرافو بعضها لبعض ،إ٪تا ىو على حرؼ كاحد
مأخذ األدلة عند األئمة الراسخُت إ٪تا ىو على أف تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة ْتسب ما 
ثبت من كلياهتا كجزئياهتا ا١ترتبة عليها، كعامها ا١ترتب على خاصها، كمطلقها اموؿ على 

 .(ّ)"مقيدىا، ك٣تملها ا١تفسر بينهما، إىل ما سول ذلك من مناحيها
كقد عمل ادثوف على ٖتقيق ىذا ا١تنهج ُب فهم السنة النبوية كاستنباط األحكاـ منها، 

كيٌب ُب طليعة ذلك ٚتعهم ا١تصنفات  ،التصنيفا١تتنوعة ُب  همىجامنكذلك من خبلؿ 
مع ّت كىي مصنفات عنيت، كاٞتوامع كالسنن كا١توطآت  على األبواب الفقهيةاٟتديثية 

 كالزكاة كالبيوع كغَتىا. صبلةب معُت كالاألحاديث الواردة ُب اب
                                                                                                                                                                                      

 (. دار إحياء الًتاث العريب بَتكت.ُُٖ/ٕطرح التثريب ُب شرح التقريب لئلماـ زين الدين العراقي: )ينظر: ( (ُ

 (. ْٕٓ/ٔفتح البارم: ) ((ِ
 ـ(.ُٖٖٗ-قَُْٖ(. دار ا١تعرفة بَتكت، )ِْٓ-ِْْ/ُ)االعتصاـ: ( (ّ
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 من حديث فيو كذكر ذكرانه ٔتا يصرح اثلث خرب ذكر فيو أخَتا عقد اباب ٍب ،«يب تكنوا
 هللا القاسم، أبو أان وكنييت، امسي بني جتمعوا ال»:  هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ ، ىريرة أىب

 .(1)«أقسم وأان يعطي
كارد لعلة خاصة  يتو أف النهي عن التسمي ابٝتو كالتكٍت بكن فتبُت من ىذا الصنيع"

، ال ن ٚتع ُب شخصو بُت اٝتو ككنيتو كأف الزجر متجو إىل م بغَته،  يبٌ لئبل يشتبو النٌ 
 كمثل ىذا الفقو ال يتأتى إال ّتمع الركاايت الواردة ُب ا١توضوع، ابنفراد كل كاحد منهما فيو.

 .(ِ)"كمقابلة بعضها ببعض، كيتعذر بغَت ذلك
اإلماـ ابن حباف، لعل األصح ُب ىذه ا١تسألة ما ذىب كمع ىذا اٞتمع الذم سلكو 

؛ ألنو قد ذكر سبب  يبٌ إىل أف ىذا مقصور على حياة النٌ  :ٚتاعة من أىل العلمإليو "

                                                           
ما بعدىا(. ٖتقيق الشيخ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة  ُِٗ/ُّ)ينظر صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف: ( (ُ

 ـ(.ُّٗٗ-قُُْْ) ِبَتكت، ط
( على الرابط اآلٌب: ٗينظر من ضوابط فهم السنة النبوية للدكتور أٛتد بن دمحم فكَت: )ص/( (ِ
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، فقاؿ: مل أعنك، إ٪تا دعوت فبلان.  يبٌ النٌ  تى فى تػى اٟتديث أف رجبلن اندل: اي أاب القاسم، فالٍ 
 .(ُ)"«وال تكنوا بكنييت يتسموا ابمس» : يبٌ فقاؿ النٌ 

 فوائد مجع رواايت الباب الواحد:
يٌب ُب مقدمة ىذه الفوائد: ٖتقيق الفهم الصحيح للسنة النبوية، كما ٯتكننا تسجيل 

 :(ِ)ٚتلة من الفوائد اآلتية
 
 
 / معرفة سبب ورود احلديث:1

ركاايت  كقد ظهر ذلك ُب صنيع اإلماـ ابن حباف رٛتو هللا، حيث بٌُت مسلكو ُب ٚتع
عن ركاية ُب ا١توضوع بٌينت سبب النهي، كبذلك تغٌَت  ية الٌنيٌب حديث النهي عن التكٍت بكن

 اٟتكم الظاىر ُب اٟتديث.
 / دفع توىم احلصر:2

قد يرد ُب حديث ذكر عدد معُت، كاالقتصار على ىذا اٟتديث يوىم إفادتو للحصر، 
كّتمع األحاديث الواردة ُب ا١توضوع يتبُت أف العدد غَت مراد، كأف اٟتصر غَت مقصود، كمن 

سبعة يظلهم هللا يف ظلو يوم ال ظل إال » :قاؿ ، يبٌ ن النٌ ، عذلك: حديث أيب ىريرة 
 ورجالن حتاابّ  ،ورجل قلبو معلق يف ادلساجد ،ووشاب نشأ يف عبادة ربّ  ،اإلمام العادل :ظلو

رجل طلبتو امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف و، و يف هللا اجتمعا عليو وتفرقا علي

                                                           
(. ٖتقيق الدكتور ٭تِت إٝتاعيل، دار الوفاء للطباعة كالنشر ٓ/ٕينظر إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: )( (ُ

 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ) ُكالتوزيع مصر، ط
 اعتمدت على كتاب الدكتور أٛتد بن دمحم فكَت من ضوابط فهم السنة النبوية، فَتاجع لؤل٫تية.( (ِ
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ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت  ،ورجل تصدق أخفى حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ميينو ،هللا
 .(ُ)«عيناه

كقع ُب صحيح مسلم ينفي اٟتصر ا١تذكور فيما تقدـ؛ فقد "كثبت ُب حديث آخر ما 
من أنظر معسرا أو وضع لو أظلو هللا يف ظلو يوم ال ظل » :(ِ)من حديث أيب اليسر مرفوعا

 .(ّ)"فدؿ على أف العدد ا١تذكور ال مفهـو لو ،كىااتف ا٠تصلتاف غَت السبعة ا١تاضية .«إال ظلو
هللا تعاىل يـو القيامة ُب ظلو يـو ال ظل إال  فأظهر لنا مسلك اٞتمع أف الذين يظلهم

 ا١تتقدـ. ا ُب حديث أيب ىريرة ظلو ىم أيضا غَت ما ذكرك 
 / معرفة القلب الواقع يف احلديث:3

                                                           
[، كمسلم ُب َٔٔأخرجو البخارم ُب األذاف، ابب: من جلس ُب ا١تسجد ينظر الصبلة كفضل ا١تسجد، حديث رقم: ]( (ُ

ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا »كقد جاء ُب ركاية مسلم:  [.َُُّالزكاة، ابب: فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم: ]
قاؿ القاضي عياض رٛتو هللا: "كذا ركل عن مسلم ىنا َب ٚتيع النسخ الواصلة إلينا، . «حىت ال تعلم ميينو ما تنفق مشالو

ا١توطأ كالبخارم، كىو كجو الكبلـ؛ ألف النفقة  ، ككذا كقع َب«حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ميينو»كا١تعركؼ الصحيح: 
ا١تعهود فيها ابليمُت. كيشبو أف يكوف الوىم فيها من الناقلُت عن مسلم، بدليل إدخالو بعده حديث مالك، كقاؿ ٔتثل 

، فلو كاف ما ركاه «رجل معلق ابدلسجد إذا خرج منو حىت يعود»حديث عبيدهللا كٖترل ا٠تبلؼ فيو َب قولو، كقاؿ: 
قاؿ اٟتافظ ابن رجب : فائدة( ّٔٓ/ّإكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم: )بلفان لركاية مالك لنٌبو عليو كما نبو على ىذا". خ

اٟتنبلي رٛتو هللا: "ىذه السبعة اختلفت أعما٢تم ًُب الصورة، كٚتعها معٌت كاحد كىو: ٣تاىدهتم ألنفسهم، ك٥تالفتهم 
كصرب على االمتناع ٦تا يدعو إليو داعي الشهوة أك الغضب أك الطمع، كُب  ألىوائها، كذلك ٭تتاج أكال إىل رايضة شديدة

ٕتشم ذلك مشقة شديدة على النفس، ك٭تصل ٢تا بو أتمل عظيم، فإف القلب يكاد ٭تًتؽ من حر انر الشهوة أك الغضب 
د اٟتر ُب ا١توقف، كمل عند ىيجاهنا إذا مل يطفء ببلوغ الغرض من ذلك، فبل جـر كاف ثواب الصرب على ذلك أنو إذا اشت

يكن للناس ظل يظلهم كيقيهم حر الشمس يومئذ، ككاف ىؤالء السبعة ُب ظل هللا، فلم ٬تدكا ٟتر ا١توقف أ١تا جزاء لصربىم 
دار ابن ، أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا(. ٖتقيق ٗٓ-ٖٓ/ْعلى حر انر الشهوة أك الغضب ُب الدنيا". فتح البارم لو: )

 ىػ(.ُِِْ) ِاٞتوزم الدماـ، ط
يـو ال ظل »[. كليس فيو: ََّٔالزىد كالرقاؽ، ابب: حديث جابر الطويل كقصة أيب اليسر، حديث رقم: ]كتاب ( (ِ

 .«إال ظلو
 (.ُْْ/ِينظر فتح البارم البن حجر العسقبلين: )( (ّ
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ُب السبعة الذين يظلهم هللا ُب ظلو يـو القيامة،  قٌدـ حديث أيب ىريرة ذكران فيما ت
. كأشران أيضا إىل أٌف اإلماـ «تنفق ميينوورجل تصدق أخفى حىت ال تعلم مشالو ما »كفيو: 

. قاؿ «حىت ال تعلم ميينو ما تنفق مشالوورجل تصدق بصدقة فأخفاىا »مسلم أخرجو بلفظ: 
حىت ال تعلم ميينو ما تنفق » :مقلوابككقع ُب صحيح مسلم اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا: "

ينبغي أف يسمى ىذا النوع  :(ُ)كقاؿ شيخنا... كىو نوع من أنواع علـو اٟتديث ،«مشالو
 .(ِ)"كاألكىل تسميتو مقلواب .ا١تعكوس انتهى

إف ٚتع الركاايت الواردة ُب ا١توضوع الواحد، كمقابلة بعضها ببعض، : كخبلصة القوؿ"
.كما تبُت لنا من ..ضابط مهم من ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا، كإعماؿ النظر فيها

الفوائد ا٢تامة اليت نكتسبها من إعماؿ ىذه القاعدة من مثل معرفة خبلؿ األمثلة السابقة بعض 
 كغَتىا. كمعرفة ا١تقلو... كدفع توىم اٟتصر... سبب كركد اٟتديث

كمن ينظر ُب  ُب ٣تموع األدلة الواردة فيها، كال يستوم أبدا من ينظر ُب قضية ما،
ند الفحص كالتأمل أف منشأىا كإف كثَتا من ا٠تبلفات الفقهية يتبُت ع بعض األدلة دكف بعض.

٦تا ينشأ عنو قصور ُب الفهم أحياان، كأحياان أخرل اٞتمود على ظواىر  غياب ىذا ا١تنهج،
كإعماؿ ىذا ا١تنهج الكلي ُب االستنباط من  بعض النصوص دكف النفاذ إىل أسباهبا كمقاصدىا.

 .(ّ)"الفقهاء اققُتالنصوص يستلـز التتبع كالركية كملكة فقهية كاسعة، كىذا كاف ديدفى 
 
 
 
 

                                                           
 ىو اٟتافظ العراقي رٛتو هللا.( (ُ
 (.ُْٔ/ِفتح البارم: )( (ِ
 ( على الرابط السابق.ّْبن دمحم فكَت: من ضوابط فهم السنة النبوية: )ص/( ينظر كتاب الدكتور أٛتد (ّ
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 (ُ)احملاضرة اخلامسة: مراعاة القواعد األصولية يف فهم السنة النبوية
  بّ أقوال النّ تقدـ معنا ُب ااضرة األكىل أٌف السنة النبوية عند األصوليُت ىي: 

 .(ِ)األحكاـ الشرعيةاليت ييٍستدىؿُّ هبا على  ،وتقريراتو وأفعالو
                                                           

ىذه ااضرة ملخصة من كتاب )حجية السنة( للدكتور عبد الغٍت عبد ا٠تالق رٛتو هللا، كمن كرقة ْتثية قدمت بندكة ( (ُ
هم النص"، من تنظيم كزارة الشؤكف فهم السنة النبوية الضوابط كاإلشكاالت، ٖتت عنواف: "مراعاة القواعد األصولية ُب ف

ق، من إعداد: أ.د/ عياض بن انمي َُّْ/ٔ/ْاإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد اب١تملكة العربية السعودية، بتاريخ: 
 السلمي.

 (.ُِٕ/ُ(، كاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم:)ُُٕ/ِفواتح الرٛتوت بشرح مسلم الثبوت للسهالوم:)ينظر:( ِ)
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األصوليُت إىل السنة النبوية تناكلت اٞتانب التشريعي منها، فهي أصل من أصوؿ فنظرة 
كتقريراتو، كابلتايل فإٌف  يٌب ، كلذلك اعتربكا أقواؿ النٌ (ُ)األحكاـ الشرعية كدليل من أدلتها

القواعد األصولية البلزمة لفهم السنة النبوية فهما صحيحا ينبغي أف تشمل كل القواعد ا١تتعلقة 
 كتقريراتو. عاؿ الٌنيٌب الت األلفاظ كداللة أفبدال

لكعب بن مالك: أف يضع  ، كإشارتو الفعل يشمل اإلشارةكاٞتدير ابلذكر: أف "
. كظاىر: أٌف يشملها اصطبلحا كعرفا؛ فبل داعي للنص (ِ)الشطر من دىٍينو على ابن أيب حدرد

 عليها ُب التعريف كغَتىا.
ال يهٌم إاٌل ٔتشركع... ألنٌو ال يهٌم إاٌل ْتٌق... كمثاؿ  ... كىو كيشمل أيضا ا٢تمَّ 

قد ىٌم ّتعل أسفل الرداء أعبله ُب االستسقاء فثقل عليو فًتكو، كقد استدٌؿ بو  و ذلك: أن
 .(ّ)على ندب ذلك"

                                                           
(. من منشورات ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي، مطبعة ٖٔينظر: حجية السنة للشيخ عبد الغٍت عبد ا٠تالق: )ص/( (ُ

 الوفاء ا١تنصورة ٚتهورية مصر العربية.
[، كمسلم ُب كتاب ١ْٕٓتا أخرجو البخارم ُب كتاب الصبلة، ابب: التقاضي كا١تبلزمة ُب ا١تسجد، حديث رقم: ]( (ِ

ٍين، حديث رقم: ]ا١تساقاة، ابب:  أنو تقاضى ابن أيب  [ من حديث كعب بن مالك ُٖٓٓاستحباب الوضع من الدى
كىو ُب بيتو، فخرج  ُب ا١تسجد، فارتفعت أصواهتما حىت ٝتعها رسوؿ هللا  حدرد دىيٍنا لو عليو ُب عهد رسوؿ هللا 

. قاؿ: لبيك اي رسوؿ هللا، «اي كعب»حىت كشف ًسٍجفى حجرتو، كاندل كعب بن مالك، قاؿ:  إليهما رسوؿ هللا 
 .«قم فاقضو»: ، قاؿ كعب: قد فعلت اي رسوؿ هللا. قاؿ رسوؿ هللا فأشار بيده أف ضع الشطر من دينك

ىو: عبد هللا بن أيب حدرد األسلمي كيكٌت أاب ٤تٌمد. ينظر ترٚتتو: االستيعاب ُب معرفة األصحاب البن كابن أيب حدرد 
-قُِّْ) ُ[. بعناية عادؿ مرشد، دار األعبلـ عٌماف األردف، طَُّٓ( ترٚتة رقم: ]ِّٖ/عبدالرب رٛتو هللا: )ص

 ـ(.ََِِ
. ينظر: حجية السنة للشيخ عبد الغٍت عبد ا٠تالق رٛتو كقيل أبف ا٢تٌم إ٪تا يطلع عليو بقوؿ أك فعل، فبل حاجة لزايدتو( (ّ

(. كقاؿ الدكتور دمحم سليماف األشقر رٛتو هللا: "بعض األصوليُت قاؿ ُب تعريف السنة: إهنا ما صدر ٕٔ-ٕٓهللا: )ص/
ىل ترؾ ذكر من قوؿ أك فعل أك تقرير، كبعضهم يضيف الًتؾ، كبعضهم يضيف ا٢تٌم كاإلشارة ك٨تو ذلك، كاألك  عن الٌنيٌب 

ما عدا األقواؿ كاألفعاؿ، كما صنع البيضاكم ُب ا١تنهاج، ألٌف كٌل ما ذكر ٦تا سو٫تا فهو فعل على الراحج". أفعل الرسوؿ 
( :ُ/ٕ.) 
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كسيجد الطالب ُب ىذه ااضرة ٚتلة من القواعد ذكرىا األصوليوف لفهم السنة النبوية، 
 مبادئ عامة جاءت لضبط تلك القواعد، كىي كاآلٌب:ٯتكن اعتبارىا 

 من اخلطأ يف مقام التبليغ: عصمة الّنّب / 1
من شريعة اإلسبلـ، كصحت نسبتو إليو ال ٯتكن أف يكوف    بو الٌنيٌب فكل ما أخرب

عن أم شيء ٮتل ابلتبليغ، ككتماف الرسالة،   كذاب كال ٥تالفا للواقع، فتجب عصمتو
كالكذب ُب دعواىا، كاٞتهل أبم حكم نزؿ عليو، كالشك فيو، كالتقصَت ُب تبليغو، فكل ذلك 

أف يبلغ ٚتيع ما أنزؿ عليو، كبٌُت أيضا   انعقد اإلٚتاع عليو، "كقد أمر هللا تعاىل نبيٌنا ٤تٌمدا
التو، كبٌُت أيضا أنٌو قد عصمو من ٚتيع خلقو كمن أنٌو إف قٌصر ُب شيء منو مل يكن مبلغا لس

أف يهموا إبضبللو، كأف ٯتنعوه عن أدائها، كأنٌو لو اختلق شيئا عليو ألىلكو كأنزؿ أشد العذاب 
بو. ٍب إٌف تعاىل مع ذلك قد شهد لو ابلببلغ كالصدؽ كأنو متمسك ٔتا أمره بو، كأنٌو يهدم إىل 

لنفسو بذلك، كبٌُت أنٌو متمسك ابلتبليغ مهما  هد الٌنيٌب شاٟتق كإىل الصراط ا١تستقيم، كقد 
 .(ُ)حصل لو"

ُب ٣تاؿ تبليغ دين هللا تعاىل يستلـز منها حجية قولو كفعلو كتقريره؛ كىذا  فعصمتو 
مل يمر إاٌل ٔتا أمر هللا تعاىل بو، كمل ينو إاٌل عٌما هنى هللا عٌز كجٌل عنو، كذلك   نا على أنٌو يدل

فيما  مع اجتهاده  كما ينهى عنو، كىذا ال يتعارض حجية ما يمر بو  كلو يستلـز أيضا
ُب اجتهاده للقرآف الكرمي، أك يصٌوب عليو  ٌما موافقتو مل ينزؿ فيو كحي؛ فإنو ُب هناية األمر إ

 .(ِ)الصبلة كالسبلـ فيما أخطأ فيو
لشيء مع قياـ الداعي لفعلو دليل على عدـ  ترؾ الٌنيٌب كإىل جانب ذلك، فإٌف 

 مشركعيتو، كما أٌف إقراره عليو الصبلة كالسبلـ لفعل أك قوؿ ْتضرتو دليل على مشركعيتو.

                                                           
 (.ٔٗحجية السنة للشيخ عبد الغٍت عبد ا٠تالق رٛتو هللا: )ص/( (ُ
 (.ِّٖ-َِٖينظر ا١ترجع نفسو: )ص/( (ِ
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كالشرح كالبياف يكوف بتخصيص / السنة النبوية شارحة للقرآن الكرمي ومبينة لو: 2
 إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىاعامو، كتقييد مطلقو، ككل ما يٌب ُب سياؽ البياف، كىذا ا١تبدأ أصلو قولو تعاىل: 

ى  الذًٌٍكرى   [.ْْ]النحل: يػىتػىفىكَّريكفى  كىلىعىلَّهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيٌزًؿى  مىا لًلنَّاسً  لًتػيبػىُتًٌ
 األصوليوف ٣تموعة من القواعد ا١تهمة، كمن ذلك:كانطبلقا من ىذا ا١تبدأ قرر 

 .البيان ابلقول والفعل واإلشارة قاعدة:
 .عدم حتقق التعارض بني القرآن والسنةكقاعدة: 

كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أٌف األصوليُت اختلفوا ُب مسألة اشتماؿ السنة النبوية على حكم 
 زائد على ما ُب القرآف الكرمي.

فلم أعلم من أىل العلم ٥تالفا ُب أف سنن ق(: "َِْالشافعي رٛتو هللا )تقاؿ اإلماـ 
 ،فيو نص كتاب ما أنزؿ هللا :أحدذنا: ... فاجتمعوا منها على كجهُت ،من ثبلثة كجوه يبٌ النٌ 

فبُت عن هللا معٌت  ،٦تا أنزؿ هللا فيو ٚتلة كتاب :واآلخر ،فبُت رسوؿ هللا مثل ما نص الكتاب
رسوؿ هللا فيما ليس  ما سنٌ  :والوجو الثالث .الوجهاف اللذاف مل ٮتتلفوا فيهماكىذاف  ،ما أراد

جعل هللا لو ٔتا افًتض من طاعتو كسبق ُب علمو من توفيقو  :من قاؿ فمنهم :فيو نص كتاب
مل يسن سنة قط إال ك٢تا أصل ُب  :من قاؿ ومنهم .لرضاه أف يسن فيما ليس فيو نص كتاب

ككذلك ما  ،كما كانت سنتو لتبيُت عدد الصبلة كعملها على أصل ٚتلة فرض الصبلة  ،الكتاب
 لً اطً لبى ابً  مٍ كي نى يػٍ بػى  مٍ كي الى وى مٍ وا أى لي كي  أتىٍ الى هللا قاؿ:  فٌ أل ،من البيوع كغَتىا من الشرائع سنٌ 

 ـ فإ٪تا بٌُت كحرٌ  فما أحلٌ  [،ِٕٓ]البقرة: ابى الرًٌ  ـى رَّ حى كى  عى يٍ البػى  هللاي  لَّ حى أى كى كقاؿ:  [،ِٗ]النساء:
. بل جاءتو بو رسالة هللا فأثبتت سنتو بفرض هللا :من قاؿ ومنهم .فيو عن هللا كما بُت الصبلة

فكاف  ،لقي ُب ركعو عن هللاأكسنتو اٟتكمة الذم  ،ألقي ُب ركعو كل ما سنٌ  :من قاؿ ومنهم
 .(ُ)"ما ألقي ُب ركعو سنتو

                                                           
 (.َُّ-ُٗالرسالة: )ص/( (ُ
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الشافعي رٛتو هللا حوؿ القسم الثالث من السنة النبوية الذم ذكره اإلماـ ا٠تبلؼ ىذا 
أصحاب القوؿ من الواضح أنٌو كاقع حوؿ ٥ترجو كإال فالكل متفق على كجود ىذا القسم، ف

أف ىذا  أصحاب القوؿ الثاينيركف استقبلؿ السنة ابلتشريع، بينما ذىب  األكؿ كالثالث كالرابع
 .(ُ)كرميال ضمن نصوص القرآفالقسم من السنة يدخل 

، الكرمي متفقاف على كجود أحكاـ ُب السينًَّة مل ترد ُب القراىف ُب الواقع، فإٌف الفريقُتك 
بينما يرل ىو استقبلؿ ُب التشريع. قرآف الكرمي ف إثبات أحكاـ مل ترد ُب الأ يرلفالفريق األكؿ 

داخل ٖتت نىصٌو أك ُب الواقع ُب القراىف ىو  مل يردحديث صحيح يثبت حيٍكمنا كل الفريق الثاين  
، كبذلك يكوف حديث ليس كذلك غَت صحيح، كال يصح أف يعمل بو ككلقاعدة من قواعده، 

 .(ِ)ا ال حقيقيالفظيبُت الفريقُت خبلفا  ا٠تبلؼ
 :فات الّنّب / ضرورة اعتبار تصر 3

أٌف تصرفات الٌنيٌب من القواعد األصولية اليت تيذكر ُب ٣تاؿ فهم السنة النبوية كفقهها: 
  ليست على صيغة كاحدة، فينبغي اعتبار ذلك ُب التعامل مع السنة النبوية كعدـ التغافل

 .رؼ الٌنيٌب عنو لبلستفادة من اٟتكم على استقامة كحسب ما يقتضيو تص
شهاب الدين اإلماـ ، منهم: فات الٌنيٌب كقد كتب ٚتاعة من أىل العلم حوؿ تصر 

 بُت كالثبلثوف السادس الفرؽ": ، حيث قاؿ رٛتو هللاُب كتابو )الفركؽ(ق( ْٖٔ)ت: القراُب
 :ابإلمامة تصرفو قاعدة كبُت التبليغ كىي ابلفتول تصرفو قاعدة كبُت ابلقضاء  تصرفو قاعدة
 إماـ  فهو األعلم، كا١تفيت األحكم، كالقاضي األعظم، اإلماـ ىو  هللا رسوؿ أف اعلم

 رسالتو، ُب إليو تعاىل هللا فوضها الدينية ا١تناصب فجميع العلماء، كعامل القضاة، كقاضي األئمة،

                                                           
 ـ(.َََِ) ُدار الوراؽ/ا١تكتب االسبلمى، ط، السنة كمكانتها ُب التشريع اإلسبلمي، للشيخ مصطفى السباعيينظر ( (ُ

 (.َِْينظر ا١ترجع نفسو: )ص/( `(ِ
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 ديٍت منصب من فما القيامة، يـو إىل ا١تنصب ذلك ُب منها منصبا توىل من كل من أعظم كىو
 .(ُ)رتبة أعلى ُب بو متصف كىو إال

دتييز الفتاوى عن  اإلحكام يف :كتابو  كما تطرؽ اإلماـ القراُب أيضا ٢تذا ا١توضوع ُب
فهم عميق، ، فأابف عن بشكل دقيق مسائلول كفصٌ ، (ِ)األحكام وتصرفات القاضي واإلمام

من منطلق التصرؼ ك التبليغ، من منطلق كىي: التصرؼ  أربعة: أنواع  تصرفاتو بٌُت أفٌ ك 
الٌنيٌب ، كبٌُت آاثر تصرفات اإلمامةمن منطلق القضاء، كالتصرؼ من منطلق التصرؼ ك الفتول، 

 ُب اٟتقائق ىذه آاثر أماوصٌلى هللا عليو كسلم ابعتبار كل نوع من التصرفات، فقاؿ رٛتو هللا: "
 :فمختلفة الشريعة

 ا١تصاحل، على ا١تاؿ بيت أمواؿ كتفريق الغنائم، كقسمة اإلمامة بطريق  فعلو فما
 ك٨تو كا١تعادف، القرل ُب اإلقطاعات كتوزيع البغاة، كقتاؿ اٞتيوش، كترتيب اٟتدكد، كإقامة
 بطريق فعلو إ٪تا  ألنٌو اٟتاضر، الوقت إماـ إبذف إال عليو اإلقداـ ألحد ٬توز فبل ذلك،
 تػىٍهتىديكفى  لىعىلَّكيمٍ  كىاتًَّبعيوهي : تعاىل لقولو مقررا شرعا ذلك فكاف إبذنو، إال استبيح كما ،اإلمامة

 .[ُٖٓ]األعراؼ:
 األنكحة كفسوخ ابلشفعة، كالتمليك ،اٟتكم بطريق كالسبلـ الصبلة عليو فعلو كما

 أف ألحد ٬توز فبل ذلك، ك٨تو كالفيئة، كاإليبلء اإلنفاؽ تعذر عند ابإلعسار كالتطليق كالعقود،
 إال األمور تلك يقرر مل  ألنو ، بو اقتداء اٟتاضر الوقت ُب اٟتاكم ْتكم إال عليو يقدـ

ه أمتيو فتكوف ،ابٟتكم  .كذلك  بعدى
 على يتقرر شرعه  فذلك ،كالتبليغ كالرسالة ابلفتيا كالسبلـ الصبلة عليو تصرفو كأما

 اعتبار غَت من بسببو، ربو عن إلينا بلغو ٦تا حكم كل نتبع أف يلزمنا الدين، يـو إىل ا٠تبلئق

                                                           
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٖدار الكتب العلمية بَتكت، )، ٖتقيق خليل ا١تنصور(. ّٕٓ/ُالفركؽ: )( ُ)

 (.ُُٖإىل  ٗٗ)ص/ينظر: ( (ِ
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 بُت كخىلَّى ،السبب بذلك اٟتكم ذلك ارتباط لنا مبلغ  ألنو إماـ، إذف كال حاكم حكم
 .رهبم كبُت ا٠تبلئق

با لو برأيو على حسب ما اقتضتو ا١تصلحة، بل مل رتًٌ كال مي  وً لً بى كمل يكن منشئا ٟتكم من قً 
كٖتصيل األمبلؾ ابلعقود  ،كأنواع العبادات ،كالزكوات ،يفعل إال ٣ترد التبليغ عن ربو كالصلوات

لكل أحد أف يباشره ك٭تصل سببو،  ،كغَت ذلك من أنواع التصرفات ،من البياعات كا٢تبات
 كيًتتب لو حكمو من غَت احتياج إىل حاكم ينشئ حكما، أك إماـ ٬تدد إذان.

تصرفو عليو  ابإلمامة كالقضاء كالفتيا: فاعلم أفٌ  فإذا تقرر الفرؽ بُت آاثر تصرفو 
 الصبلة كالسبلـ ينقسم إىل أربعة أقساـ:

كاإلقطاع، كإقامة اٟتدكد، كإرساؿ   اتفق العلماء على أنو تصرؼ ابإلمامة، قسم
اتفق العلماء على أنو تصرؼ ابلقضاء، كإلزاـ أداء الديوف، كتسليم  وقسم اٞتيوش، ك٨توىا.

اتفق العلماء على أنو تصرؼ ابلفتيا،   وقسم السلع، كنقد األٙتاف، كفسخ األنكحة، ك٨تو ذلك.
مًتددا بُت ىذه   قع منوك وقسم  الصلوات كإقامتها، كإقامة ا١تناسك، ك٨توىا. غكإببل

قواعد تنزيل األدلة على  فما تقٌدـ ذكره ىي من ، اختلف العلماء على أىيًًٌها ٭تيٍمىلي".األقساـ
 .فات الٌنيٌب األحواؿ ا١تختلفة من تصر 

 تُفَسر على كالم العرب زمن الرسالة: القولية/ السنة 4
أنزؿ القرآف  كجلٌ  هللا عزٌ  إفٌ ق(: "َٕٗقاؿ اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا )ت:

عربيان ال عجمة فيو، ٔتعٌت أنو جاء ُب ألفاظو كمعانيو كأساليبو على لساف العرب، قاؿ هللا تعاىل: 
 ًايِّ بً رى عى  آانن رٍ قػي  اهي نى لٍ عى  جى انَّ إ :كقاؿ تعاىل:  [،ّ]الزخرؼ جو وى م عً ذً  رى يػٍ ا غى يِّ بً رى  عى آانن رٍ قػي 

* بًًلسىافو  عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى  * نػىزىؿى ًبًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي كقاؿ تعاىل:  [،ِٖ]الزمر:
 [. ُٓٗ-ُّٗ]الشعراء: عىرىيبٌو ميًبُتو 

ي
 ،عليو القرآف عربيان أفصح من نطق ابلضاد ؿي زى نػٍ ككاف ا١ت

، ككاف الذين بعث فيهم عرابن أيضان، فجرل ا٠تطاب بو على معتادىم هللا  كىو دمحم بن عبد
ُب لساهنم، فليس فيو شيء من األلفاظ كا١تعاين إال كىو جار على ما اعتادكه، كمل يداخلو 
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كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإ٪تَّىا فقاؿ تعاىل:  ،بل نفي عنو أف يكوف فيو شيء أعجمي ،شيء
ا ًلسىافه عىرىيبّّ ميًبُته  يػيعىلًٌميوي  فإذا .. .[َُّ]النحل: بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى

 :فعلى الناظر ُب الشريعة كا١تتكلم فيها أصوالن كفركعان أمراف ،ثبت ىذا
عارفان أك كالعريب ُب كونو  ،يتكلم ُب شيء من ذلك حىت يكوف عربيان  أاٌل : أحدذنا

 ...ابلغان فيو مبالغ العرب ،بلساف العرب
فبل يقدـ على القوؿ فيو  ،لفظ أك ُب السنةأنو إذا أشكل عليو ُب الكتاب  :األمر الثاين

 ...لعربيةاب ن لو علمدكف أف يستظهر بغَته ٦ت
أف يتعلم الكبلـ  :الكتاب كالسنةلـز كل من أراد أف ينظر ُب  ،فإذا كاف األمر على ىذا

 ...تٍ يى دًٌ الذم بو أي 
من خَت  ،أنو قاؿ: قلنا اي رسوؿ هللا ،رضي هللا عنهما كركم عن عبد هللا بن عمر 

قلنا: قد عرفنا اللساف الصادؽ، فما  .«واللسان الصادق ،مومخْ ذو القلب ادلَ »الناس؟ قاؿ: 
؟ قاؿ:  قلنا فمن على أثره؟  .«الذي ال إمث فيو وال حسد ،ىو التقي النقي»ذك القلب ا١تخمـو

ينا إال رافعان موىل رسوؿ هللا . قلنا: ما نعرؼ ىذا ف«الذي ينسى الدنيا وزنب اآلخرة» :ؿقا
 :قلنا: أما ىذا فإنو فينا" .«مؤمن يف خلق حسن»، قلنا: فمن على أثره؟ قاؿ(ُ). 

                                                           
ابن ماجو ُب (. بعناية مشهور بن حسن آؿ سلماف، مكتبة التوحيد. كاٟتديث أخرجو: ّٗٔ-ّٔٓ/ّاالعتصاـ: )( (ُ

 "سألت ق(:ِّٕ)ت هللا رٛتو الرازم حاًب أيب ابن قاؿ [،ُِْٔ] رقم: حديث كالتقول، الورع ابب: ،السنن، كتاب: الزىد

 أم هللا، رسوؿ اي قيل: : قاؿ عمرك، بن هللا عبد عن ٝتي، بن مغيث عن ،كاقد بن زيد عن ٛتزة، بن ٭تِت ركاه حديث عن أيب

 التقي ىو» قاؿ: القلب؟ ٥تمـو فما نعرؼ، اللساف صدكؽ قالوا: .«اللسان صدوق القلب، سلموم» قاؿ: أفضل؟ الناس

 ما قالوا: .«خرةاآل وزنب الدنيا يشنأ الذي» قاؿ: هللا؟ رسوؿ اي يليو من قالوا: .«حسد وال غل وال فيو، إمث ال النقي،

 حسن، صحيح حديث ىذا أيب: قاؿ .«حسن خلق يف مؤمن» قاؿ: يليو؟ فمن ، هللا رسوؿ موىل رافع إال فينا ىذا نعرؼ

 الباحثُت من فريق ٖتقيق [.ُّٕٖ] رقم: مسألة (ُْٖ-ُْٕ/ٓ) العلل: كتاب القدر". رأم يرل ككاف الصدؽ، ٤تلو كزيده 

 الرايض، كاإلعبلف للتوزيع اٞتريسي مؤسسة اٞتيريًسي. الرٛتن عبد بنا خالد كالدكتور اٟتيميد هللا عبد بن سعد الدكتور إبشراؼ

 ـ(.ََِٔفرباير-قُِْٕ)٤تـر ُط
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فبلبد من الرجوع إىل كبلـ العرب ُب عهد الرسالة لفهم السنة القولية، ٔتا فيها من 
 .(ُ)ككناية كتصريح، كعمـو كخصوص، كإطبلؽ كتقييد، كإشارة، كتنبيو، كفحولحقيقة ك٣تاز، 

كألجل ٖتقيق ىذه الغاية اعتٌت ادثوف بتتبع الكلمات الغريبة الواردة ُب األحاديث 
النبوية الشريفة، كالنظر إىل أصلها اللغوم، ابإلضافة إىل تسجيل مناسبة كركدىا ُب اٟتديث، كال 

 ٦تٌا يستعاف بو على فهم اٟتديث كاستنباط اٟتكم منو. شٌك أٌف ىذا األمر
بن اٝترة  أفٌ  يبٌ ُب حديث النٌ ق(: "ّٖٖيقوؿ اإلماـ أبو سليماف ا٠تطايب رٛتو هللا )ت

فكاف ٝترة  ،كمع الرجل أىلو :قاؿ ،من ٩تل ُب حائط رجل من األنصار ده ضي ب كانت لو عى جندى 
 ،كذكر لو ذلك  يبٌ فأتى النٌ  ،فطلب إليو أف يناقلو فأىب ،على الرجل قُّ شي يدخل إىل ٩تلو فيى 

 ،«و لو ولك كذا وكذابْ هَ فَـ » :قاؿ ،فأىب وي لى اقً نى كطلب إليو أف يػي  ،أف يبيعو فأىب فطلب إليو 
أخربانه ابن . «اذىب فاقلع خنلو» :كقاؿ لؤلنصارم. «أنت مضار» :فقاؿ ،فيو فأىب وي بى غى رٍ أمرا أى 
ٝتعت  :قاؿ ،ان كاصل موىل أيب عيينة ،ادان ٛتٌ  ،سليماف بن داكد العتكي ان ،ان أبو داكد و،داس

 .(ِ)أاب جعفر دمحم بن علي ٭تدث بذلك عن ٝترة بن جندب
  .لٍ طي كمل تى  قٍ سي بٍ يريد ٩تبل مل تػى  ،لو من ٩تىٍ  يده ضً كإ٪تا ىو عى  ،من ٩تل ده ضي ىكذا قاؿ عى 

ها كٚتعي  ،يدي ضً إذا صار للنخلة جذع يتناكؿ منو ا١تتناكؿ فتلك النخلة العى  :قاؿ األصمعي 
 ،اؿه قى كرً  له قٍ رى  :كٚتعها ،ةي لى قػٍ فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرَّ  ،ارةه بَّ فإذا فاتت اليد فهي جى  ،افه دى ضٍ عً 

 ...قه حي سي  كىنَّ  وؽه حي فهي سى  ادو رى فإذا طالت مع ا٧تًٍ  ،ةي انى دى يٍ كىي عند أىل ٧تد العى 

                                                           
 (.ْمراعاة القواعد األصولية ُب فهم النص للدكتور عياض بن انمي السلمي: )ص/ينظر: ( (ُ
[. كضعو الشيخ األلباين ُب ّّٔٔ، ابب: من القضاء، حديث رقم: ]كأخرجو أبو داكد ُب السنن، كتاب األقضية( (ِ

 [.ُّٕٓ( برقم: ]ٓٓٓ/ّسلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة: )
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كمل نسمع ُب ىذا ا٠ترب  ،أنو أمر إبزالة الضرر كإف ٟتق ا١تضار فيو نقص :كفيو من الفقو
فإن  ،من شرب اخلمر فاجلدوه» :كقوؿ  ،بو عن اإلضرار وي عى دى رٍ كإ٪تا قاؿ ذلك ليػى  ،وي أنو قلع ٩تلى 

 .(ُ)"كىذا إذا عاكد شرهبا مل يقتل .«فاقتلوه» :الرابعة ٍب قاؿ ُب الثالثة أك .«عاد فاجلدوه
 ك٦تٌا تقدـ ذكره ٩تلص إىل النتيجة اآلتية:

على ا١تعٌت الوارد ُب اللهجات الدارجة إذا  السنة القوليةوز ْتاؿ من األحواؿ ٛتل ٬تال 
جاءت ٥تالفة لسنن كبلـ العرب ُب عهد الرسالة، كالواجب التحقق من ا١تعٌت ابلرجوع إىل كتب 

 الغريب كدكاكين العرب.
ننبو إىل أنٌو من الضركرة ٔتكاف إدراؾ العرؼ  -كإضافة إىل ما تقٌدـ  –كهبذه ا١تناسبة 

 اللغوم كالعرؼ الشرعي الطارئ، كاإلخبلؿ بذلك قد يؤدم إىل فهم خاطئ للسنة النبوية.
كمن العرؼ الشائع عن العرب ُب عهد الرسالة إطبلؽ العاـ كتقصده، كرٔتا أطلقوا العاـ 

كيريدكف العاـ، كنظائر ذلك ُب ا١تطلق كغَته يدرؾ ابلرجوع  كأرادكا ا٠تاص، كما يطلقوف ا٠تاص
 إىل العرؼ العاـ لدل العرب زمن الرسالة.

ككذلك األمر ابلنسبة للعرؼ الشرعي، فقد يٌب ا٠تطاب موجها للفرد كيراد بو اٞتماعة 
أمتو إال ما فيينٌزؿ منزلة خطاب اٞتماعة، كيٌب ا٠تطاب للٌنيٌب صٌلى هللا عليو كسلم كيدخل فيو 

دٌؿ الدليل على ا٠تصوصية، كلذلك قرر األصوليوف ٚتلة من القواعد، منها: ]خطاب الرسوؿ 
صٌلى هللا عليو كسٌلم خطاب لؤلمة[، ك]دخوؿ ا١تخاطب ُب عمـو خطابو[، كمشوؿ ا٠تطاب 
بلفظ ٚتع ا١تذكر السامل للنساء[، ك]ٛتل الكبلـ على عرؼ ا١تتكلم[، ك]العرؼ الشرعي مقٌدـ 

 .(ِ)لى العرؼ اللغوم[ع
 

                                                           
(. ٖتقيق عبد الكرمي إبراىيم العزابكم، من منشورات جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة، ْٖٗ-ْٕٖ/ُغريب اٟتديث: )( (ُ
 ـ(.ََُِ-قُِِْ) ِط
 (.ٓ-ْمراعاة القواعد األصولية ُب فهم النص للدكتور عياض بن انمي السلمي: )ص/( (ِ
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 / السنة النبوية قد أتيت مبحارات العقول لكنها ال أتيت مبحاالهتا.5
٦تٌا ينبغي أف يستقر ُب األذىاف: أنو قد يرد ُب السنة النبوية ما ٖتار لو العقوؿ، كلكن ال 

النبوية، ك٘تكنو ٯتكن أف أتٌب ٔتا تستحيلو؛ فاألمر مرٌده إىل درجة اإلدراؾ لدل ا١تشتغل ابلسنة 
من أدكات الفهم كآلياتو، كقد أشار إىل ذلك اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا بقولو: 

 .(ُ)"األدلة الشرعية ال تناُب قضااي العقوؿ"
ال يعلم حديث كاحد ٮتالف ق(: "ِٖٕقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا )ت
بل ال يعلم حديث  ،بل موضوع ،ضعيفالعقل أك السمع الصحيح إال كىو عند أىل العلم 

أف يكوف لو حديث صحيح  ُب األمر كالنهي أٚتع ا١تسلموف علي تركو إالٌ   يبٌ صحيح عن النٌ 
نقيضو فضبل  ىحديث صحيح أٚتع ا١تسلموف عل  يبٌ كال يعلم عن النٌ  ،أنو منسوخ ىيدؿ عل

ما يعلم ابلعقل الصريح  فإفٌ  ،عن أف يكوف نقيضو معلوما ابلعقل الصريح البُت لعامة العقبلء
فإذا مل يوجد ُب األحاديث . البُت أظهر ٦تا ال يعلم إال ابإلٚتاع ك٨توه من األدلة السمعية

فأف ال يكوف فيها ما يعلم نقيضو  ،الصحيحة ما يعلم نقيضو ابألدلة ا٠تفية كاإلٚتاع ك٨توه
 .(ِ)"ابلعقل الصريح الظاىر أكيل كأحرل

رد األحاديث ٔتجرد توىم ٥تالفتها للعقل، كالواجب إعماؿ النظر فينبغي عدـ التسرع ُب 
لط بُت فيها كمراجعة أىل االختصاص ... فإٌنك تسمع العقل والرأي، "ٍبٌ إٌف كثَتا من الناس ٮتي

، ألٌف ٥تالفة كاٟتاؿ أنٌو ٮتالف رأيو ىوأحدىم يقوؿ: إٌف ىذا اٟتديث ٮتالف العقل فيلـز رٌده، 
أف تكوف معقولة عند العقبلء؛ فبل ٮتتلفوف ُب ذلك، فبل بٌد أف ييعلم اٟتديث للعقل ينبغي 

؟ فإذا كاف عقلي ٮتالف فأٌم عقل ٨تاكم بوحينئذٌ أٌف ٤تاكمة اٟتديث للعقل كرٌده ال ينضبط، 

                                                           
 ُ(. بعناية مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار ابن عفاف ا٠تيرب ا١تملكة العربية السعودية، طَِٖ/ّا١توافقات: )( (ُ
ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور ٛتيد قوُب: ـ(. كيراجع ُٕٗٗ-قُُْٕ)

 هللا فيو.. كقد اعتمدت ُب الوصل إىل كثَت من النصوص على كتابو ابرؾ (ٗٔ)ص/
من منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ٖتقيق الدكتور دمحم  (.ُُٓ-َُٓ/ُدرء تعارض العقل كالنقل: )( (ِ

 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ) ِرشاد سامل ط
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فأٌم عقل نقٌدـ؟ ككيف ٕتعل عقلك ىو اٟتاكم على النص كليس  –ُب داللة ما  –عقلك 
، كالذم العقل اجملرد ال العقل الشخصيديث لصريح العقل: عقلي؟ فا١تقصود إذف ٔتخالفة اٟت

ييرٌد بو اٟتديث ىو األكؿ إذا كاف التعارض فيو تعارضا ال يتأٌتى رفعو بوجو من الوجوه بشرط 
 .(ُ)عدـ التعٌسف، كىو ا١تتعبد بو ُب النقد اٟتديثي"

من  (ِ)ُب صحيحوكمن األحاديث اليت ريدَّت بتوىم ٥تالفتها للعقل: ما أخرجو البخارم 
 ،يؤتى ابدلوت كهيئة كبش أملح» :قاؿ رسوؿ هللا ، قاؿ: ديث أيب سعيد ا٠تدرم ح

 ،نعم :فيقولون ؟ىل تعرفون ىذا :فيقول ،فيشرئبون وينظرون !اي أىل اجلنة :فينادي مناد
ىل  :فيقول ،فيشرئبون وينظرون !اي أىل النار :مث ينادي ،وكلهم قد رآه .ىذا ادلوت
اي أىل اجلنة  :مث يقول ،فيذبح ،وكلهم قد رآه .ىذا ادلوت ،نعم :فيقولون ؟تعرفون ىذا

َوأَْنِذْرُىْم يـَْوَم احْلَْسَرِة ِإْذ ُقِضَي : مث قرأ ،واي أىل النار خلود فال موت ،خلود فال موت
 .«ونَ نُ مِ ؤْ  يُـ اَل  مْ ىُ وَ وىؤالء يف غفلة أىل الدنيا  ،اأْلَْمُر َوُىْم يف َغْفَلةٍ 

فقد "تسمع أحدىىم يقوؿ: كيف ييعقل أف يٌب هللاي اب١توت يـو القيامة على صورة كبش 
أملح فيذبح، كيف ييتصٌور ذلك؟... كال شٌك أٌف ىذا األمر ٦تٌا ٭تٌَت العقل؛ ألنٌو جارو على غَت 

 يػىٍوـى ا١تألوؼ، لكنو من قضااي الغيب اليت ال ٗتضع لنواميس عامل الشهادة، كإ٪ٌتا ذلك حاصل 
، فكما يتبٌدؿ كٌل شيء ُب ذلك اليـو فليس للعقل أف تػيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غىيػٍرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمىاكىاتي 

ينكر شيئا ٦تٌا ٭تصل ٦تٌا مل يلفو ُب الدنيا؛ ألٌف قوانينها ستتعطل، كتبدأ قوانُت أخرل غَت 
هللا بو ا١تؤمنُت ُب قولو  معهودة أك مألوفة، كا١تسألة مبنية على اإلٯتاف ابلغيب، الذم امتدح

اآلية، فأىل اإلٯتاف ابلغيب على ىدل  ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقُتى سبحانو: 
فبل يصٌح عٌد مثل ىذه القضااي مناقضة للعقل بل ىي أكرب من رهٌبم بذاؾ التصديق كالتسليم، 

 ا١تخلوؽ ادكد زماان كمكاان. ، كال ٬توز معارضة عامة أخبار الغيب ابلعقلمنو

                                                           
 .(َٕضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور ٛتيد قوُب: )ص/ينظر: ( (ُ
 [.َّْٕ، حديث رقم: ]كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٟتىٍسرىةً كتاب التفسَت، ابب: ( (ِ
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كالعجيب أٌف ىؤالء ا١تنكرين ١تثل ىذه األخبار بدعول ٥تالفتها للعقل، ٕتدىم يؤمنوف 
ٔتثلها ٦تٌا ىو خارج عن العامل اسوس، كيسلموف لقضااي غيبية مل يدٌؿ عليو خرب صحيح من 

 .(ُ)الوحي"
/ نصوص السنة النبوية رنب أن تفهم يف ضوء القرائن الصارفة للفظ عن ظاىره 6

 إن وجدت.
من القواعد اليت ٬تب أف تػيفىعَّلى عند التعامل مع نصوص السنة النبوية: األخذ ابأللفاظ 
 ، مع القرائن ايطة هبا، كقد تناكؿ األصوليوف ىذه ا١تسألة ُب أبوب األمر كالنهي، كالعمـو

 .(ِ)كالتخصيص كا١تشًتؾ، كاٟتقيقة كاجملاز
 ا١ترشدة كىي كبلمو من ا١تتكلم مراد على كيٌب السياؽ ُب طليعة القرائن ا١تهمة "الدالة

 .(ّ)اتمبلت" كتعيُت اجملمبلت بياف إىل
 تبُت إىل مرشد ق(: "السياؽَٔٔقاؿ سلطاف العلماء العٌز بن عبد السبلـ رٛتو هللا )ت

 االستعماؿ. بعرؼ ذلك ككل الواضحات، كتقرير اتمبلت، كترجيح اجملمبلت،
 كانت الذـ سياؽ ُب كقعت صفة ككل مدحا، كانت ا١تدح سياؽ ُب كقعت صفة فكل

 بعرؼ كهتكما كاستهزاء ذما صار الذـ سياؽ ُب فوقع ابلوضع مدحا كاف فما ذما،
 .(ْ)االستعماؿ"

 كيتلخص مفهـو السياؽ ُب نقاط ثبلثة، كىي:

                                                           
 .(ِٕ-ُٕضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور ٛتيد قوُب: )ص/ينظر: ( (ُ
 (.ٔمراعاة القواعد األصولية ُب فهم النص للدكتور عياض بن انمي السلمي: )ص/ينظر: ( (ِ
بعناية أٛتد دمحم شاكر، مكتبة السنة (. َْٓإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ لئلماـ ابن دقيق العيد: )ص/ينظر: ( ّ)

 ـ(.ُْٗٗ-قُُْْ) ُالقاىرة، ط
 ُدار البشائر اإلسبلمية بَتكت، ط، ٖتقيق رضواف ٥تتار بن غربية(. ُٗٓ: )ص/اإلماـ ُب بياف أدلة األحكاـ (ْ)
 ـ(.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ)
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: أٌف الثانية: أف السياؽ ىو الغرض: أم مقصود ا١تتكلم ُب إيراد الكبلـ... األوىل"
: أٌف الثالثةالسياؽ ىو الظركؼ كا١تواقف كاألحداث اليت كرد فيها النص أك نزؿ أك قيل بشأهنا. 

السياؽ ىو ما يعرؼ اآلف ابلسياؽ اللغوم الذم ٯتثلو الكبلـ ُب موضع النظر كالتحليل، 
 .(ُ)سبق أك يلحق بو من كبلـ"كيشمل ما ي

 كفيما يلي مثاؿ على أ٫تية السياؽ ُب فهم السنة النبوية الشريفة:
استأذف أزكاجو أف  ،كجعو كاشتدٌ   يبٌ ثقل النٌ عن أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر، قالت: ١تٌا 

 .ككاف بُت العباس كرجل آخر ،فخرج بُت رجلُت ٗتط رجبله األرض ،لو فأذفَّ  ،ٯترض ُب بييت
كىل تدرم من الرجل  :فقاؿ يل ؟ما قالت عائشة :فذكرت ذلك البن عباس :قاؿ عبيد هللا

 .(ِ)ىو علي بن أيب طالب :قاؿ .ال :قلت ؟عائشة مًٌ سى الذم مل تي 
كقد فهم البخارم من خركجو بُت عباس كغَته قاؿ اٟتافظ ابن رجب اٟتنبلي رٛتو هللا: "

كُب ىذا نظر؛ ، ككذلك خرجو مسلم ُب كتاب الصبلة أيضا. ا١تسجد للصبلة خركجو إىل
يدؿ عليو: أف ُب ركاية  .كظاىر السياؽ يقتضي أهنا أرادت خركجو إىل بيت عائشة ليمرض فيو

عبدالرزاؽ، عن معمر اليت خرجها مسلم: أكؿ ما اشتكى رسوؿ هللا ُب بيت ميمونة، فاستأذف 
ركاه ابن  اٟتديث. ...لو على الفضل فأذف لو. قالت: فخرج كيده أزكاجو أف ٯترض ُب بيتها، 

                                                           
ق(. ُُْٖ(. من مطبوعات جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة، )َْ-ّٗ/ُر: داللة السياؽ لردة هللا الطلحي: )ينظ( (ُ

، للدكتور عبد هللا الفوزاف: -دراسة تطبيقية  –كيراجع: أثر السياؽ كٚتع اىلركاايت كأسباب الوركد ُب فهم اٟتديث 
 ـ(.ََِٗ-قَُّْ) ُديب، ط(. من منشورات األمانة العامة لندكة اٟتديث الشريف بُٗٗ/ُ)

[. قاؿ ابن حجر رٛتو هللا: ٓٔٔأف يشهد اٞتماعة، حديث رقم: ] حٌد ا١تريضأخرجو البخارم: كتاب األذاف، ابب: ( (ِ
"قاؿ ابن التُت تبعا البن بطاؿ: معٌت اٟتد ىا ىنا اٟتدة، كقد نقلو الكسائي. كمثلو قوؿ عمر ُب أيب بكر: كنت أرل منو 

يقاؿ ىنا جد بكسر بعض اٟتد، أم: اٟتدة. قاؿ: كا١تراد بو ىنا اٟتض على شهود اٞتماعة. قاؿ ابن التُت: كيصح أف 
اٞتيم، كىو االجتهاد ُب األمر، لكن مل أٝتع أحدا ركاه ابٞتيم. انتهى. كقد أثبت بن قرقوؿ ركاية اٞتيم، كعزاىا للقابسي، 
كقاؿ ابن رشيد: إ٪تا ا١تعٌت: ما ٭تد للمريض أف يشهد معو اٞتماعة، فإذا جاكز ذلك اٟتد مل يستحب لو شهودىا". فتح 

قد كرد ُب ْتث الدكتور عبد اسن التخيفي ا١توسـو ب: "داللة السياؽ كأثرىا ُب فهم اٟتديث (. ك ُِٓ/ِالبارم: )
( من منشورات األمانة العامة لندكة اٟتديث الشريف بديب، قولو: "كقد بٌوب ِّٗ/ُالنبوم من خبلؿ تطبيقات األئمة: )

 كىذا اللفظ مل يذكره األئمة رٛتهم هللا.ا١تريض أف يشهد اٞتماعة".  حثالبخارم على ىذا اٟتديث بقولو: ابب 
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يدكر على نسائو، فلما ثقل  يبٌ عيينة عن الزىرم بلفظ صريح بذلك: أف عائشة قالت: كاف النٌ 
 قالت: فذىب ينوء فلم يستطع، فدخل علي رسوؿ هللا استأذهنن أف يقيم ُب بييت، كيدرف عليو.

كركاه عبد الرٛتن بن إسحاؽ، عن  األرض؛ أحد٫تا العباس.كرجبله ٗتطاف ُب  بُت رجلُت
الزىرم، عن عركة كالقاسم كأيب بكر ابن عبد الرٛتن كعبيد هللا بن عبد هللا، كلهم ٭تدثونو عن 

: جاءه مرضو الذم مات فيو ُب بيت ميمونة، فخرج عاصبا رأسو، فدخل يبٌ عائشة، عن النٌ 
 كذكر اٟتديث. .ينو العباسعلي بُت رجلُت، ٗتط رجبله األرض، كعن ٯت

ككذا ركاه صاحل بن كيساف، عن ابن شهاب مرسبل: أنو خرج بُت الرجلُت ٗتط رجبله 
 األرض، حىت دخل بيت عائشة.

 ،كحينئذ؛ فبل ينبغي ٗتريج ىذا اٟتديث ُب ىذا الباب، كال ىو داخل ُب معناه ابلكلية
 .(ُ)"كهللا سبحانو كتعاىل أعلم

مدل االرتباط بُت ٚتع ركاايت اٟتديث، كبُت معرفة داللة سياؽ  "كُب ىذا ا١تثاؿ يتبُت
 .(ِ)اٟتاؿ"

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ىػ(ُِِْٖتقيق أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم،  دار ابن اٞتوزم الدماـ )(. ُٗ-َٗ/ْفتح البارم: )( ُ)
داللة السياؽ كأثرىا ُب فهم اٟتديث النبوم من خبلؿ تطبيقات األئمة للدكتور عبد اسن التخيفي: ينظر:  (ِ)
 نسب كبلـ ابن رجب ا١تتقدـ للحافظ ابن حجر، كىذا خطأ من فضيلتو.(. كقد ِْٗ/ُ)
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 احملاضرة السادسة: مراعاة ادلقاصد الشرعية يف فهم السنة النبوية

 سأتناكؿ ىذه اٞتزئية من زاكيتُت:
: التأكيد على أٌف السنة النبوية نطقت ابلعلل، كأثبتت كجود مقاصد األحكاـ، األوىل

 إىل اعتبارىا كمراعاهتا.كدعت 
كما –ك٦تٌا يزيد ىذه اٞتزئية كضوحا: أف السنة النبوية ابعتبارىا البياف للقرآف الكرمي 

فهي أيضا أتٌب لتؤكد مبادئو كتطبق مقاصده، كقد أشار اإلماـ الشاطيب رٛتو هللا إىل  –تقدـ 
 تفصلت الكتاب ُب أتصلت كما اخلمس فالضرورايتىذا ا١تعٌت، كأل٫تيتو أنقل قولو كامبل: "

، ثبلثة ُب حاصلو الدين حفظ فإفٌ  السنة؛ ُب  كاإلحساف، كاإلٯتاف، اإلسبلـ،: كىي معافو
 :كىي أشياء، ثبلثة كمكملو السنة، ُب كبياهنا الكتاب، ُب فأصلها

 النقصاف كتبلُب، إفساده راـ أك عانده من كجهاد، كالًتىيب ابلًتغيب إليو الدعاء
 .الكماؿ على السنة ُب كبياهنا الكتاب ُب ىذه كأصل .أصلو ُب الطارئ

، ثبلثة ُب حاصلو النفس وحفظ  بقائو كحفظ التناسل، بشرعية أصلو إقامة: كىي معافو
 داخل، من ٭تفظو ما كذلك كا١تشرب، ا١تأكل جهة من الوجود إىل العدـ من خركجو بعد

 .خارج من ٭تفظو ما كذلك كا١تسكن، كا١تلبس
 حفظو كذلك أشياء، ثبلثة كمكملو السنة، ُب كمبُت القرآف ُب أصلو مذكور ىذا كٚتيع

 من ىو ما كل بو كيلحق الصحيح، النكاح على يكوف أبف كذلك كالزّن، حراـ ُب كضعو عن
 أك يضر ال ٦تا يكوف أف بو يتغذل ما كحفظ كغَتىا، كاللعاف، كا٠تلع، كالطبلؽ، متعلقاتو؛
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 اٟتد كشرعية كالصيد، الذابئح من بو إال األمور ىذه تقـو ال ما كإقامة يفسد، أك يقتل
 .ذلك كأشباه البلحقة، العوارض كمراعاة كالقصاص،
 ادلال وحفظ بينتها، كالسنة القرآف ُب كأصولو القسم، ىذا ُب النسل حفظ دخل كقد

 األصل كتبلُب العوارض، دفع كمكملو يفي، ال أف ككتنميتو األمبلؾ ُب دخولو مراعاة إىل راجع
 كالسنة. القرآف ُب كىو كالضماف، كاٟتد ابلزجر

 شرعية كمكملو القرآف، ُب كىو يفسده، ٦تا كاالمتناع يفسده ال ما يتناكؿ العقل وحفظ
 على حكم السنة ُب لو يكن فلم ا٠تصوص؛ على أصل لو القرآف ُب كليس الزجر، أك اٟتد

 فلو ؛العرض حفظ ابلضركرايت أٟتق كإف األمة، اجتهاد إىل فيو اٟتكم فبقي أيضنا؛ ا٠تصوص
 كلك الضركرايت، ُب االعتبار ُب كجو ىذا كالقذؼ، اللعاف ُب السنة شرحتو أصل الكتاب ُب
 .أيضنا ا١تراد فيحصل ا١تقاصد؛ كتاب أكؿ ُب تقدـ ما على أتخذىا أف

 فإفٌ  ٨توه؛ أك الًتتيب ذلك على فيها أيضنا النظر اطرد احلاجيات إىل نظرت كإذا
 .الضركرايت على دائرة اٟتاجيات

 .التحسينيات ككذلك
 كاالستقراء شيء، عنها يتخلف فلم السنة؛ كُب القرآف ُب الشريعة قواعد كملت كقد

 بو قالوا كذلك الصاحل السلف كاف ك١تا كالسنة، ابلكتاب عامل ىو من على كيسهل ذلك، يبُت
 .فيو بعضهم عن تقدـ حسبما عليو كنصوا

 اٟترج، كرفع كالتيسَت، التوسعة، على اٟتاجيات دكراف فإف مزيد؛ إىل تشوؼ كمن
 .كالرفق

 حكم كرفع كالتيمم، الطهارة؛ ُب الرخص شرعية مواضع ُب يظهر الدين إىل فبالنسبة
 كالصبلة كاٞتمع، اإلغماء، ُب القضاء كرفع ابلقصر، الصبلة كُب إزالتها، عسر إذا فيما النجاسة

ا  إف فالقرآف العبادات؛ سائر ككذلك كا١ترض، السفر ُب ابلفطر الصـو كُب جنب، كعلى قاعدن
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 فيو اٟترج رفع على فالنصوص كإال؛ فذاؾ، كالفطر كالقصر كالتيمم التفاصيل بعض على نص
 .بذلك قائم أكؿ كالسنة ْتسبها، كالًتخص القاعدة إجراء كللمجتهد كافية،

 للمضطر، كا١تيتة الرخص؛ مواضع منها مواضع ُب يظهر أيضنا النفس إىل كابلنسبة
 يتأتى ما اـر الدـ إراقة من فيو يتأت مل كإف الصيد كإابحة كغَتىا، ابلزكاة ا١تواساة كشرعية
 .األصلية ابلذكاة

 فيو اٞتهاالت بعض كإجازة صداؽ، تسمية غَت من البضع على العقد من التناسل كُب
 الطبلؽ كإابحة أكثر، ىو ما دكف ثبلاثن  الطبلؽ كجعل البيوع، ُب كما ا١تشاحة ترؾ على بناء
 .ذلك كأشباه كا٠تلع، أصلو، من

 ُب عنها انفكاؾ ال اليت كاٞتهالة اليسَت، الغرر ُب الًتخيص ُب أيضنا ا١تاؿ إىل كابلنسبة
 ُب التوسعة كمنو ك٨توىا، كا١تساقاة كالقراض كالشفعة كالقرض كالعرااي السلم كرخصة الغالب،
 جهة على اٟتبلؿ من ابلطيبات كالتمتع منها، اٟتاجة فوؽ ىو ما كإمساؾ األمواؿ ادخار
 .إقتار كال إسراؼ غَت من القصد

 ُب بو قاؿ من قوؿ على ا١تضطر كعن ا١تكره، عن اٟترج رفع ُب العقل إىل كابلنسبة
 قاعدة ٖتت داخل ذلك كل ذلك، أشبو كما كا١ترض كالعطش اٞتوع عند النفس على ا٠توؼ

 أٚتل ما تفسَت إىل فرجع حذكه؛ ٭تتذل ما منو السنة كبينت اجتهادم، أكثره ألف اٟترج؛ رفع
 .عنو ٗترج كال تعدكه ال فالسنة الكتاب؛ ُب ذلك من فسر كما الكتاب، من

 ٔتكاـر العمل إىل راجعة فإهنا اٟتاجيات؛ كجرايف أيضنا جار التحسينيات كقسم
 رأل من رأم على الصلوات، إىل ابلنسبة كالطهارات العادات؛ ٣تارم ُب ٭تسن كما األخبلؽ

 كانتخاب ذلك، أشبو كما كالطيب ا٢تيئات ك٤تاسن اللباس من الزينة كأخذ القسم، ىذا من أهنا
 كالرفق النفوس إىل كابلنسبة الصياـ، ُب الرفق كآداب كاإلنفاقات، الزكوات ُب كاألعلى األطيب

 أك اب١تعركؼ كاإلمساؾ النسل؛ إىل كابلنسبة ذلك، ك٨تو كالشرب، األكل كآداب كاإلحساف،
 ذلك، أشبو كما ا١تعاشرة، ُب الرفق كبسط الزكجة، على التضييق عدـ من ابإلحساف، التسريح
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 على منو كالبذؿ كاستعمالو، كسبو ُب كالتورع نفس إشراؼ غَت من كأخذه ا١تاؿ؛ إىل كابلنسبة
 أف على بناء استعما٢تا، يقصد مل كإف ك٣تانبتها ا٠تمر كمباعدة العقل؛ إىل كابلنسبة اتاج،

 .إبطبلؽ اجملانبة بو يراد فىاٍجتىًنبيوهي : تعاىل قولو
 الوجهُت على أك تفصيل أك إٚتاؿ على الكتاب بينو القرآف ُب أصل لو ىذا فجميع

 كإ٪تا الشرح، ُب كأشفى الفهم ُب أكضح ىو ٔتا كلو ذلك على قاضية السنة كجاءت معنا،
 .(ُ)"التوفيق كاب ،إليو أشَت ٦تا يذكر مل ١تا منو يتهدل كالعاقل التنبيو، ىنا ا١تقصود

كمقصده، ُب ضوء سبب الوركد كالسياؽ كما يدعو إىل عدـ  : فهم مراد الٌنيٌب الثانية
 اعتبار ظاىر الكبلـ.

من أعظم ما ٬تب مراعاتو لضماف فهمو صحيحو للسنة النبوية: الوقوؼ فبل شكٌ  أٌف 
كبذلك تتحقق الغاية اليت  ،عند كل حكم من أحكامها من ا٠تطابعلى مقاصد الشارع 

ف من تعليل آ٦تلو  نة رسوؿ هللا القرآف كسذلك أف " ،(ِ)كضعت الشريعة من أجل ٖتقيقها
اٟتكم اليت ألجلها شرع تلك  كالتنبيو على كجوه ،كتعليل ا٠تلق هبما ،م كا١تصاحلكى األحكاـ ابٟتً 

 .(ّ)"كألجلها خلق تلك األعياف ،حكاـاأل
يـو غزكة األحزاب ٦تا يؤكد على ضركرة مراعاة  كلعل اٟتديث ا١تشهور عن الٌنيٌب 

 ا١تقاصد ُب فهم السنة النبوية.
 من رجع ١تا لنا  يبٌ النٌ فعن عبد هللا بن عمر بن ا٠تطاب رضي هللا عنهما، قاؿ: قاؿ 

 فقاؿ ،الطريق ُب العصر بعضهم فأدرؾ .«قريظة بين يف إال العصر أحد يصلنيَ  ال» :األحزاب

                                                           
 (.ِّٓ-ّْٕ/ْا١توافقات: ) (ُ)
 ـ(.ُّٗٗ) ٓ(. دار الغرب اإلسبلمي بَتكت. طٕينظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها لعبلؿ الفاسي: )ص/ (ِ)
(. بعناية علي حسن عبد ّّٔ/ِة ابن قيم اٞتوزية: )ينظر: مفتاح دار العادة كمنشور كالية أىل العلم كاإلرادة للعبلم (ّ)

 ـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ) ُاٟتميد، دار ابن عفاف ا٠تيرب ا١تملكة العربية السعودية، ط
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 فلم  يبٌ للنٌ  فذكر .ذلك منا يرد مل ،نصلي بل :بعضهم كقاؿ ،أنتيها حىت نصلي ال :بعضهم
 .(ُ)منهم كاحدا يعنف

، فإنو يوضح عن الٌنيٌب  غياهبمُب   الصحابة اجتهادما فيو من  معفهذا اٟتديث 
، كىو الذين صلوا العصر قبل بلوع بٍت قريظة قد فهموا مقصد الٌنيٌب  أٌف الصحابة 

مل أقرىم على فعلهم كمل  ، بدليل أنٌو (ِ)اإلسراع كعدـ التأخر، كمل يقفوا مع ظاىر النص
يعنفهم، كلعل من أجل ذلك أكد العبلمة ابن القيم رٛتو هللا على ترجيح موقفهم، حيث قاؿ: 

ا الفقهاء اختلف" يصيبيوف، ىم أخَّركىا الذين: طائفةه  فقالت أصوىب؟ كاف أىيُّهمى
 كينَّا كلو ا١ت

نىاىا ك١تا أخَّريكىا، كما ألخَّرانىا معهم،  للتأكيل كتركان  ألمره، امتثاالن  قيريظة بٍت ُب إال صلَّيػٍ
 .للظاىر ا١تخالف

 ككانوا السٍَّبًق، قىصىبى  حازكا كقتها ُب الطريق ُب صىلٍَّوىا الذين بل: أخرل طائفة كقالت
 ُب الصبلة ُب مرضاتو إىل كابدريكا ا٠تركج، َب أمره امتثاؿ إىل ابدركا فإهنم ابلفضيلتُت، أسعدى 
، اللًٌحاؽ إىل ابدريكا ٍب كقتها،  ما كفًهميوا كقتها، ُب الصبلة كفضيلةى  اٞتهاد، فضيلةى  فحازكا ابلقـو

 كىي العصر، صبلة كانت فإهنا الصبلةى، تلك سيما كال ،اآلخرين من أفقوى  ككانوا منهم، ييراد
 ءك٣تي فيو، مطعن كال لو مدفعى  ال الذل الصريح الصحيح  هللا رسوؿ بنصً  الوسطى الصبلةي 
 قد أك كمالو، أىلو كيتًرى  فقد فاتتو، مىن كأف هبا، كالتبكَت إليها، كا١تبادرة عليها، ابافظة السُّنَّة
ركف كأما غَتىا، ُب مثليو ء٬تي مل أمره  فيها جاء فالذم عمليو، حىًبطى   أهنم فغايتهم ٢تا، ا١تؤخًٌ

 أف كأما األمر، امًتثىاؿ كقصدىم النص، بظاىر لتمسًُّكهم كاحدان  أجران  مأجوركف بل معذكركف،
 ككبل، فحاشا ٥تطئان، اٞتهاد كإىل الصبلة إىل ابدر كمىن األمر، نفس ُب ا١تصيبُت ىم يكونوا

                                                           
[، ْٔٗأخرجو البخارم ُب صحيحو: كتاب صبلة ا٠توؼ، ابب: صبلة الطالب كا١تطلوب راكبا كإٯتاءن، حديث رقم: ] (ُ)

[. كأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب اٞتهاد ُُْٗمن األحزاب، حديث رقم: ] ككتاب ا١تغازم، ابب: مرجع الٌنيٌب 
يـو  [ بلفظ: اندل فينا رسوؿ هللا َُٕٕكالسَت، ابب: ا١تبادرة ابلغزك كتقدمي أىم األمرين ا١تتعارضُت، حديث رقم: ]

وا دكف بٍت قريظة، كقاؿ إال ُب بٍت قريظة، فتخوؼ انس فوت الوقت، فصل الظهرانصرؼ عن األحزاب أف ال يصلُت أحد 
 كإف فاتنا الوقت. قاؿ فما عنف كاحدا من الفريقُت. آخركف: ال نصلي إال حيث أمران رسوؿ هللا 

 مع التأكيد على أٌف األصل ٛتل األحاديث على ظاىرىا، كٓتاصة إذا كاف معناىا ظاىرا ظهورا ال ٮتتلف حولو. (ِ)
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 مأجوركف كاآلخركف أجراف، فلهم الفضيلتُت، كحصَّليوا األدلة، بُت ٚتعوا الطريق، ُب صلٍَّوا كالًَّذينى 
 .(ُ)" أيضان 

كانوا حريصُت كل اٟترص على التوصل إىل مقصود   كاٟتقيقة أٌف الصحب الكراـ 
كألصقهم بو اجتهدكا ُب معرفة كل ما ٭تتف ٔتا يصدر  ، ككوهنم أقرب الناس للٌنيٌب الٌنيٌب 
. من حيث السبب كالوركد، كما اعتربكا السياؽ كٚتيع خصائص الصادر عن الٌنيٌب  عنو 

 كانوا كإ٪تا ،لو كأتبع نبيها ١تراد األمة أفهم الصحابة كانت كقديقوؿ ابن القيم رٛتو هللا: "
 يعدؿ ٍب  هللا رسوؿ مراد لو يظهر منهم أحد يكن كمل ،كمقصوده مراده معرفة حوؿ يدندنوف

 .(ِ)"البتة غَته إىل عنو
من الضركرة ا١تلحة ترسيخ آليات الفهم الصحيح للسنة النبوية، كمن ذلك االىتداء ف

اب١تقاصد الستمداد ا١تراد من كبلـ الشارع اٟتكيم، كعدـ االكتفاء ْترفية النصوص كظواىرىا، 
 ٔتختلف الوسائل.كإشاعتها ُب أكساط األمة 

٬تدر التنبيو على أٌف تفعيل ا١تنهج ا١تقاصدم ُب فهم السنة النبوية كإف كاف ُب غاية  إال أنو
األ٫تية لكونو ا١تيزاف الدقيق لضماف عدـ اال٨تراؼ كالشطط ُب ٖتقيق الفهم الصحيح للسنة 

، كطرؼ ميٍفرًطو ، ، طرؼ مي ُب إعماؿ ا١تقاصد لفهم مراد الٌنيٌب  النبوية، فالناس بُت طرفُت فىرًٌطو
 :(3)كلذلك ٬تب التقيد ابلضوابط اليت ٘تنع اإلفراط أك التفريط، كمن ىذه الضوابط اآلٌب

 / أال ينفهم اٟتديث بعيدا عن لفظو، إذا كاف موضوعو ٦تٌا ال ٣تاؿ لبلجتهاد فيو.ُ

                                                           
(. بعناية شعيب األانؤكط كعبد القادر األرانؤكط، مؤسسة الرسالة بَتكت َُّ/ّزاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد: ) (ُ)

 ـ(.ُْٗٗ-قُُْٓ) ِٕكمكتبة ا١تنار اإلسبلمية الكويت، ط
 ـ(.ُّٕٗ(. ٖتقيق طو عبد الرؤكؼ سعد، دار اٞتيل بَتكت، )ُِٗ/ُأعبلـ ا١توقعُت عن رٌب العا١تُت: ) (ِ)
-قُّْٔنظر: فهم اٟتديث ُب ضوء ا١تقاصد الشرعية، مد ركزٯتي رملي. ٣تلة اٟتديث، العدد التاسع مليزاي )ي(  ّ)

-ٓٗ. كالبعد ا١تقاصدم للحديث الشريف كتطبيقاتو عند الفقهاء، ٟتسن عبد هللا حسن معتوؽ: ص/ُِـ( ص/َُِٓ
 ُب الفقو كالتشريع، بكلية الدراسات العليا، . كىي مذكرة قدمت الستكماؿ متطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَتَُّ

 ـ.َُِٖجامعة النجاح بنابلس فلسطُت، سنة 
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 ./ أالٌ يودم فهم اٟتديث ُب ضوء ا١تقاصد إىل القوؿ بسقوط حجية السنة مطلقاِ

 / أالٌ يؤكؿ اٟتديث خارجا عن معناه الظاىر إالٌ للحاجة.ّ

 / تقدمي ا١تصلحة األقول إذا حصل التعارض بُت التفسَتين أك أكثر للحديث.ْ

/ عدـ جواز أتكيل اٟتديث على معٌت ٮتالف النصوص القطعية أك ا١تقاصد الشرعية ٓ
 العامة، كقد أشار ا١تصنف إىل ذلك.

 فعاؿ كليا./ عدـ إ٫تاؿ مآالت األٔ

 / التفريق بُت ا١تقاصد كالوسائل ُب فهم اٟتديث النبوم.ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد الدكتور سامي بن شعالل      ضوابط فهم السنة   
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 احملاضرة السابعة: مراعاة سلتلف احلديث يف فهم السنة النبوية.

الضوابط اليت تضمن الفهم الصحيح للسنة النبوية، ذلك  واكضعادثُت  تقدـ معنا أف
أف ٖتريف األحاديث النبوية عن مراد الشارع اٟتكيم ىو ُب حقيقة األمر ٖتريف لبياف القرآف 

 الكرمي.
 جهودا أيضا بذلوا دىم على النظر ُب الرجاؿ كمركايهتم كفحصها، كإ٪تاجهو  تقتصر لمف
، فقاموا ٔتعاٞتتها كدفع ىذا تعارضتتبع متوف األحاديث اليت الحظوا أف بينها  ُبجبارة 

التعارض أبكجو عدة، كاٞتمع بُت األحاديث بوجو من كجوه اٞتمع ا١تعتربة، أك الًتجيح بينها 
كإف قاـ الدليل عندىم على كقوع النسخ بُت تلك النصوص اعتمدكه، كىذا ٔترجحات دقيقة، 

ث، كىو من أىم العلـو اليت ٬تب مراعاهتا ُب فهم السنة النبوية اٟتدي ٥تتلف علمما يعرؼ ب
.  لضماف فهمو صحيحو

يٌب ليؤكد على عناية  –أعٍت علم ٥تتلف اٟتديث  –كمن اٞتدير ابلتنبيو أف ىذا العلم 
ادثُت ٔتتوف األحاديث كما كانت ٢تم عناية ابألسانيد، كما يدفع عنهم هتمة إ٫تاؿ ا١تتوف 

 (ُ) .صار على فحص األسانيدكاالقت
                                                           

تنوعت عبارات أىل العلم ُب تسمية ىذا العلم، فمن ذلك: "٥تتلف اٟتديث"، ك"مشكل اٟتديث"، ك"كتلفيق  (ُ)
ك"كمشكل اٟتديث". كالناظر ُب كتاب "٥تتلف  "، إاٌل أف أشهرىا: "٥تتلف اٟتديثاٟتديث"، ك"كمتشابو اٟتديث"
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 ،األنواع أىم من ىذا" :مدحثا عن أنواع علـو اٟتديث رٛتو هللا نوكمالاٟتافظ  قاؿ
 اٟتديث بُت اٞتامعوف األئمة لو يكمل كإ٪تا... الطوائف من العلماء ٚتيع معرفتو إىل كيضطر
 .(ُ)"ا١تعاين على الغواصوف كاألصوليوف كالفقو

على ٚتع ادثُت بُت األدلة ا١تتعارضة ُب الظاىر أك  قبل عرض ٚتلة من األمثلةك 
 الًتجيح بينها، ٭تسن بنا ذكر أسباب كقوع االختبلؼ ُب اٟتديث.

 أسباب وقوع االختالف يف احلديث النبوي:
أسباب االختبلؼ ُب اٟتديث كثَتة، كٯتكن أف نقسمها إىل سببُت رئيسُت، ك٫تا: 

ترجع إىل ا١تتعامل مع اٟتديث النبوم، كفيما يلي أسباب ترجع إىل اٟتديث نفسو، كأسباب 
 .(ِ)تفصيل ذلك

 / األسباب اليت ترجع إىل احلديث نفسو:1
ابلنظر إىل نصوص األحاديث النبوية كطبيعتها، ٯتكن تقسيم أسباب االختبلؼ إىل 

 سببُت، ك٫تا: التدرج ُب البياف كالتشريع، كظنية داللة األحاديث النبوية.
 البيان والتشريع:أ/ التدرج يف 

لقد اقتضت حكمة هللا تعاىل ُب تشريع األحكاـ لعباده مراعاة أحوا٢تم كربطها ٔتا لديهم 
بتخليتهم من العقائد الباطلة كالعادات القبيحة، كٖتليتهم  من إٯتاف، كلذلك اعتٌت الٌنيٌب 

                                                                                                                                                                                      

اٟتديث" لئلماـ الشافعي، ك"شرح معاين اآلاثر" للطحاكم رٛتهما هللا ٬تد٫تا حوؿ األحاديث ا١تتعارضة ُب الظاىر، كما 
 تلف اٟتديث"، كالطحاكم ُب كتابو "مشكل اٟتديث" ذكرا كل تعارضتيبة الدينورم ُب كتابو "أتكيل ٥ت٧تد اإلماـ ابن ق

سواء بُت األحاديث أـ مع غَتىا من األدلة كالقرآف الكرمي كاإلٚتاع كالعقل كالقاس. كعلى ىذا األساس فرؽ بعض 
الدارسُت ٢تذا الفن بُت ا١تختلف كا١تشكل، كمهما يكن فإف ا١تصطلحاف يفيداف على كجود تعارض ظاىرم. ينظر: ٥تتلف 

(، ك٥تتلف اٟتديث بُت ادثُت كاألصوليُت ّٗ-ّٖلتونسي: )ص/للدكتور ا٢تادم ركشو اكجهود ادثُت فيو  اٟتديث
 (.ّٗ-ّّة ا٠تياط: )ص/امللدكتور أسالفقهاء 

(. حققو كعلق عليو أبو معاذ طارؽ بن عوض هللا، دار َِٓ/ِينظر تدريب الراكم ُب شرح تقرير النواكم للسيوطي: ) (ُ)
 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُودية، طالعاصمة للنشر كالتوزيع، الرايض ا١تملكة العربية السع

 (.ٖٓ-ْْينظر ٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو دراسة نقدية للدكتور ا٢تادم ركشو: )ص/ (ِ)
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ا أتٌب لتحل ابلعقائد الصحيحة كالعادات اٟتميدة، ك٢تذا كانت بعض األحكاـ قبل استقرارى
 .(ُ)مشاكل ظرفية متغَتة، قد ينسخ بعضها بعضا، مراعاة للتدرج ُب التشريع

"ك١تا كاف ُب الناسخ تغيَت لؤلحكاـ كجب على ا١تكٌلف معرفة اٟتكم الناسخ حىت ال 
يعمل اب١تنسوخ إف اطٌلع عليو، كحىت ال ييظن أف شريعة هللا متناقضة، أتذف ُب القياـ ابلفعل 

 .(ِ)ُب الوقت نفسو دكف ٗتيَت ُب ذلك" كتطالب بًتكو
 

 ب/ ظنية داللة األحاديث النبوية.
٦تٌا ال شٌك فيو أٌف األحاديث النبوية ٗتتلف من حيث الداللة، شأهنا شأف القرآف 
الكرمي، فمنها ما ىو قطعي الداللة ال ٭تتمل إال معٌت كاحدا يدؿ عليو ظاىر النص، كمنها ما 

 كالٌنيٌب  –النص ٖتتمل أكجو عديدة، كىذا راجع لعادة العرب  ىو ظٍت الداللة، أم داللة
ُب خطاهبم، "فكاف ُب كبلمهم ما ىو كاضح جلٌي غَت قابل الحتماؿ معٌت غَت ا١تعٌت  -منهم 

تكٌلم إىل درجة اإلشكاؿ، ْتيث 
ي
الظاىر من العبارة كالسياؽ، كُب كبلمهم ما ٗتفى كراءه إرادة ا١ت

 .(ّ)يصبح قاببل لعدة احتماالت"
 الشرعية األحكاـ ٚتيع على ينصب مل تعاىل هللا أف اعلمك٢تذا قاؿ الزركشي رٛتو هللا: "

 لقياـ كاحد مذىب ُب ينحصركا لئبل ا١تكلفُت على للتوسيع قصدا ظنية جعلها بل ،قاطعة أدلة

                                                           
ا١تنقولة عن الٌنيٌب  قد بُت اإلماـ أبو بكر اٟتازمي خطورة اٞتهل ابلناسخ كا١تنسوخ، كأف كثَتا من اختبلفات الصحابة  (ُ)
 /(. دائرة ا١تعارؼ العثمانية حيدر آابد ِمنشؤىا النسخ. ينظر: االعتبار ُب بياف الناسخ كا١تنسوخ من اآلاثر: )ص

 ق(.ُّٗٓ) ِالدكن، ط
 (.٥ْٔتتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو دراسة نقدية للدكتور ا٢تادم ركشو: )ص/ (ِ)
 (.ْٕ-ْٔلدكتور ا٢تادم ركشو: )ص/ينظر ٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو دراسة نقدية ل (ّ)
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 ُب بعارض تعارض فقد ،الظنية األدلة الشرعية األحكاـ ُب ا١تعترب أف ثبت كإذا ،(ُ)عليو الدليل
 .(ِ)"ابألقول كالعمل بينهما الًتجيح فوجب ،كخفائها جبلئها ْتسب الظاىر

 :(ّ)كقد ذكر الشاطيب رٛتو هللا أف الدليل ظٍت الداللة ثبلثة أقساـ
نة ، كعامة أحاديث اآلحاد، كىي مبيٌ الظٍت الراجع إىل أصل قطعي: القسم األول

ا جاء ُب األحاديث من صفة الطهارة الصغرل كالكربل كالصبلة ٔت لول كمثللقرآف الكرمي، 
، فإنو داخل ٖتت أصل قطعي؛ ألف الضرر (ْ)«ال ضرر وال ضرار»: قولو  كما أكردكاٟتج،  

 ، كال شك أف إعماؿ ىذا القسمُب كقائع جزئيات كقواعد كليا ،هاو ُب الشريعة كلًٌ منعي  تى بى ثػى 
 ظاىر.

 ام ال يشهد ٢تا أصل قطعي، فهذذأك ال ،ا١تعارض ألصل قطعي: الظٍت القسم الثاين
 ببل إشكاؿ، كالدليل على ذلك أمراف: مردكد

أهنا ٥تالفة ألصوؿ الشريعة، ك٥تالفة أصو٢تا ال تصح؛ ألهنا ليست منها، كما ليس من  -
 الشريعة كيف يعد منها؟!

 أف ليس ٢تا ما يشهد بصحتها، كما ىو كذلك متساقط ُب االعتبار. -
ُب  وأصبلن قطعيان، فهعارض يم ال يشهد لو أصل قطعي كال ذالظٍت ال: القسم الثالث

 .٤تل نظر

                                                           
 كال شك أف ُب ذلك إعطاءه ١تساحة للعقل كالفهم ا١تتجدد. (ُ)
(، ٖتقيق ضبط نصوصو كخرج أحاديثو كعلق عليو: د. دمحم دمحم اتمر، دار َْٔ/ْالبحر ايط ُب أصوؿ الفقو: ) (ِ)

 ـ(.َََِ-ىػُُِْالكتب العلمية، بَتكت لبناف، )
 (.َِٖ-ُْٖ/ّينظر ا١توافقات: ) (ّ)
(، كالبيهقي ُب الكربل: ٖٓ-ٕٓ/ِ(، كاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ: )ِِٖ/ْ( )ٕٕ/ّأخرجو: الدارقطٍت ُب السنن: ) (ْ)
(. كقد تنازعوا ُب اٟتكم على اٟتديث، كالصحيح ما قالو ابن رجب اٟتنبلي: "ىذا اٟتديث أسنده الدارقطٍت من ٗٔ/ٔ)

ديث ك٭تسنو، كقد تقبلو ٚتاىَت أىل العلم كاحتجوا بو، كقوؿ أيب داكد: إنو من األحاديث اليت كجوه ك٣تموعها يقوم اٟت
 (.ُٕٓيدكر الفقو عليها، ييشعر أبنو غَت ضعيف". ينظر جامع العلـو كاٟتكم البن رجب اٟتنبلي: )ص/
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كمن أمثلة ٥تتلف اٟتديث بسبب ظنية داللتو: ما أخرجو البخارم كغَته من حديث 
 .(ُ)«الغسل يوم اجلمعة واجب على كل زلتلم»: ، قاؿ، عن الٌنيٌب أيب سعيد ا٠تدرم 

لفظة )كاجب( ُب اٟتديث الشريف ٛتالة لدالالت عديدة، ك٢تذا قاؿ اإلماـ الشافعي 
 :فاحتمل: "(ِ)-كقد أخرج اٟتديث  –رٛتو هللا مشَتا إىل أف لساف العرب كاسع

 .غَته ٬تزئ ال كاجب -
 .األخبلؽ ُب ككاجب -
 يقوؿ كما ،الناس اجتماع عند الريح تغَت كنفي النظافة كُب االختيار ُب ككاجب -

 .(ّ)"ىذا أشبو كما. ٟتاجتك موضعا رأيتٍت إذ علي حقك كجب للرجل الرجل
 األسباب اليت ترجع إىل ادلتعامل مع احلديث النبوي./ 2

نذكر ٖتت ىذه اٞتزئية ٚتلة من األسباب أدت إىل حدكث اختبلؼ ُب اٟتديث، ىي 
انٕتة عن ا١تمارس لؤلحاديث، ٯتكن ٚتعهما ُب سبب رئيس، كىو: التقصَت ُب فهم اٟتديث 

 النبوم، كفيما يلي تفصيل ذلك:
حثى بو ا١تناىج الدراسية عرب ٥تتلف ا١تراحل التعليمية:  عتٌتإٌف من أىٌم ما ينبغي أف تي 

كمن لضماف تصور العلـو تصورا ال لبس فيو،  الطالب على ضركرة الفهم الصحيح كتدريبو عليو
 ٚتلة ما ٬تب العناية بتحقيق الفهم الصحيح فيو: اٟتديث النبوم الشريف.

                                                           
تاب اٞتمعة، ابب: كجوب [، كمسلم ُب كٖٖٓأخرجو البخارم: كتاب األذاف، ابب: كضوء الصبياف، حديث رقم: ] (ُ)

[، كأبو داكد ُب سننو، كتاب الطهارة، ابب: ْٖٔغسل اٞتمعة على كل ابلغ من الرجاؿ كبياف ما امركا بو، حديث رقم: ]
[، كابن ماجو ُب السنن، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ابب: ما جاء ُب ُُّْب الغسل يـو اٞتمعة حديث رقم: ]

[، كمالك ُب ا١توطأ، كتاب الصبلة، ابب: العمل ُب غسل يـو اٞتمعة، حديث َُٖٗقم: ]الغسل يـو اٞتمعة، حديث ر 
 .«غسل يوم اجلمعة واجب على كل زلتلم، كغسل اجلنابة»[ بلفظ: ِٕٔرقم: ]

 (.ُّٕ/َُُب اختبلؼ اٟتديث ا١تطبوع مع كتاب األـ: ) (ِ)
 (.ُّٕ/َُكقد ذىب رٛتو هللا إىل أف الغسل الواجب ىو غسل اٞتنابة دكف سواه. ينظر: ) (ّ)
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 حدكث اختبلؼ ُب اٟتديث ال شك أٌف التقصَت ُب ٖتقيق الفهم الصحيح يؤدم إىلك 
 النبوم، كمن أبرز أسباب ذلك اآلٌب:

 / اجلمود على ظاىر احلديث دون اعتبار ادلقصد منو: 1
تقدـ معنا ُب ااضرة السابقة بياف الضركرة ا١تلحة لبلىتداء اب١تقاصد الستمداد ا١تراد 

أٌف اللغة العربية غنية  من كبلـ الشارع اٟتكيم، كعدـ االكتفاء ْترفية النصوص كظواىرىا، ذلك
قد خاطب الناس ابألسلوب ا١تعهود لديهم،  ابألساليب ُب بياف ا١تراد، كال شٌك أٌف الٌنيٌب 

كمن تلك األساليب: اٟتقيقة، كاجملاز، كاالستعارة، كالتشبيو، كالكناية، كا١تبالغة للتهويل أك 
 التكبَت، كالعمـو الذم يراد منو ا٠تصوص، كغَت ذلك.

 ذه األساليب ُب فهم األحاديث النبوية يؤدم إىل ٖتريف مراد الٌنيٌب كإ٫تاؿ ى
 .(ُ)كمقصده، كالبعد عن ركح النص ُب حٌد ذاتو

كقد عٌد اإلماـ الشاطيب اٞتمود على ظواىر النصوص كالغفلة عن مقاصدىا كدالالهتا 
"كىذا كٌلو كما من أخطر زالت العامل، قاؿ رٛتو هللا ُب معرض حديثو عن ا٠تطأ ُب االجتهاد: 

أشبهو دليل على طلب اٟتذر من زلٌة العامل، كأكثر ما تكوف عند الغفلة عن اعتبار مقاصد 
 .(ِ)الشرع ُب ذلك ا١تعٌت الذم اجتهد فيو"

 كمن أمثلة ما ظيٌن فيو التعارض بسبب الوقوؼ على ظاىر اللفظ اآلٌب:
 رجل جوف ميتلئ ألن» : هللا رسوؿ قاؿ :قاؿ ، ىريرة أيب عناٟتديث األكؿ: 

 .(ّ)«شعرا ميتلئ أن من خري يريو قيحا
 الشعر من إن» :قاؿ ، هللا رسوؿ أف  كعب بن يبىٍ أي اٟتديث الثاين: عن 

 .(ُ)«حكمة
                                                           

 (.ُُُينظر ضوابط منهجية كمعرفية ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية، للدكتور ٛتيد قوُب: )ص/ (ُ)
 (.ُّٓ/ٓا١توافقات: ) (ِ)
[، ُٓٓٔأف يكوف الغالب على اإلنساف الشعر، حديث رقم: ] أخرجو البخارم: كتاب األدب، ابب: ما يليكره (ّ)

 [.ِِٕٓكمسلم: كتاب الشعر، حديث رقم: ]
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ال شٌك أٌف االعتماد على ظاىر اٟتديثُت يقودان إىل القوؿ ابلتعارض، فإٌف ظاىر 
كلئن ٯتتؤل جوؼ اإلنساف ٔتا يستقذره اٟتديث األكؿ يفيد ذـ الشعر كالنهي ا١تطلق عنو، بل 

خَت من أف ٯتتؤل بشيء من الشعر. بينما يفيد ظاىر اٟتديث الثاين اإلذف ابلشعر كاٟتث عليو 
بوصفو أنو حكمة، كقد ٚتع طائفة من أىل العلم بُت اٟتديثُت ٔتا يرفع التعارض الظاىرم، كمن 

 ذلك:
صده عما يفيده من ذكر هللا تعاىل ٛتل النهي على غلبة الشعر على اإلنساف لدرجة  -

 كجهو، كُب ذلك يقوؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ رٛتو هللا: "(ِ)كقراءة القرآف كتلقي العلـو
 فيكوف ،هللا ذكر كعن القرآف عن فيشغلو ،عليو يقلب حىت الشعر من قلبو ٯتتلئ أف :عندم
 عندان ىذا جوؼ فليس عليو الغالبُت كالعلم القرآف كاف فإذا ،كاف الشعر مًٌ أى  نمً  عليو الغالب

 .(ّ)"الشعر من ٦تتلئا
ٛتل اإلماـ الطربم رٛتو هللا النهي على الشعر الذم ىيجي بو رسوؿ هللا  -

(ْ). 
 
 
 / الغفلة عن القرائن.2

القواعد اليت ٬تب أف تػيفىعَّلى لنبوية ٬تب أف تفهم ُب ضوء تقدـ معنا أف نصوص السنة ا
، كإذا تعومل مع اٟتديث (ُ)أللفاظ مع القرائن ايطة هبااألخذ اب كمنها:د التعامل معها، عن

 .(ِ)ٔتعزؿ عن القرائن فقد ييتوىم كجود التعارض بُت النصوص

                                                                                                                                                                                      
 [.ُْٓٔأخرجو البخارم، كتاب األدب، ابب: ما ٬توز من الشعر كالرجز كاٟتداء كما يكره منو، برقم: ] (ُ)
(. ْْحافظ إرشاد كقاسم علي سعد، )ص/، عبد هللا دمحم جربكو كفاطمة أثر مقاصد الشريعة يف فقو احلديثينظر:  (ِ)

 ـ.َُِٗ، يونيو ُ، العدد ُٔنشر ٔتجلة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية كالدراسات اإلسبلمية، اجمللد 
 ق(.ُّٔٗ، )ُ(. ٖتقيق الدكتور دمحم عبد ا١تعيد خاف، دار الكتاب العريب، بَتكت، طّٔ-ّٓ/ُغريب اٟتديث: ) (ّ)
(. قرأه كخرج أحاديثو أبو فهر ٤تمود ُٓٔ/ِمن األخبار: ) كتتفصيل الثابت عن رسوؿ هللا ينظر: هتذيب اآلاثر  (ْ)

 دمحم شاكر، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة.
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 .أو تصحيفو / الغفلة عن تصرف الراوي يف لفظ احلديث3
تغيَت بعض ألفاظ اٟتديث النبوم، ٦تٌا  –سهوا أك ك٫تا  –إٌف ٦تا يقع فيو بعض الركاة 

، كالغفلة عن ذلك كإ٫تاؿ التدقيق ُب ألفاظ يؤدم إىل حدكث معٌت ال يوافق مراد الٌنيٌب 
اٟتديث من األسباب الدافعة إىل استشكا٢تا كتصنيفها ضمن ا١تختلف، كقد من ذلك ا١تثاؿ 

 اآلٌب:
خرج ف-أك حصَتا  - ةن فى صَّ ٥تيى  ةن رى يػٍ جى حي  رسوؿ هللا  احتجرقاؿ  عن زيد بن اثبت 

ٍب جاءكا ليلة فحضركا كأبطأ  ،فتتبع إليو رجاؿ كجاءكا يصلوف بصبلتو ،يصلي فيها رسوؿ هللا 
٢تم فقاؿ  ،فخرج إليهم مغضبا ،فرفعوا أصواهتم كحصبوا الباب ،فلم ٮترج إليهم ،سوؿ هللا ر 

فعليكم ابلصالة يف  ،كمما زال بكم صنيعكم حىت ظننت أنو سيكتب علي» :رسوؿ هللا 
 .(ّ)«فإن خري صالة ادلرء يف بيتو إال الصالة ادلكتوبة ،بيوتكم

عن موسى بن عقبة، هبذا اإلسناد،  ،ابن ٢تيعة حديث زيد بن اثبت ىذا كقد ركل"
. رسوؿ هللا ُب ا١تسجد احتجمكذكر أف موسى كتب بو إليو، كاختصر اٟتديث كصحفو، فقاؿ: 

 .بيتو؟ قاؿ: ال، مسجد الرسوؿفقيل البن ٢تيعة: مسجد 
 ،ا ىو: احتجر؛ كإ٪تغلط فاحش احتجمكقولو:  .(ْ)كقد خرج حديثو ىذا اإلماـ أٛتد

 .(ُ)"أم: اٗتذ حجرة
                                                                                                                                                                                      

 يراجع ااضرة ا٠تامسة، القاعدة السادسة. (ُ)
 (.ِٓينظر ٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو للهادم ركشو: )ص/ (ِ)
[، كمسلم، كتاب ُُّٔابب: ما ٬توز من الغضب كالشدة ألمر هللا، حديث رقم: ]دب، أخرجو البخارم، كتاب األ (ّ)

 [.ُٖٕالصبلة، ابب: استحباب صبلة النافلة ُب بيتو كجوازىا ُب ا١تسجد، حديث رقم: ]
-ىػَُِْ) ِٖتقيق شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة بَتكت لبناف، ط [.َُِٖٔ( برقم: ]ْْٖ/ُّٓب ا١تسند: ) (ْ)

ؿ اإلماـ مسلم رٛتو هللا: "كىذه ركاية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤىا ُب ا١تنت كاإلسناد ٚتيعا. كابن ـ(. قاُٗٗٗ
احتجر ُب ا١تسجد ٓتوصة أك حصَت يصلي فيها".   ٢تيعة ا١تصحف ُب متنو ا١تغفل ُب إسناده. كإ٪تا اٟتديث أف الٌنيٌب 

(. حققو كعلق عليو الدكتور عبد القادر مصطفى اٌمدم، دار ابن اٞتوزم، الدماـ ا١تملكة ُِٓكتاب التمييز: )ص/
 ق(.َُّْ) ُالعربية السعودية، ط
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كال شك أف االحتجاـ كما يتبعو من خركج الدماء ُب ا١تسجد ٦تٌا يثَت إشكاالت 
 .(ِ)كتساؤالت

 حاؿ كبياف ا١تركايت نقد تقتصر على مل ادثُت جهودفمٌما تقدـ ذكره، يتبُت لنا أف 
 اٟتديث ٥تتلف علم ، فظهرا١تركايت لتلك عميق فهمو ل للتأسيس جهودا أيضا بذلوا نقلتها، كإ٪تا

عند تعذر   جيحالًت  أك بينها ٞتمعكمعاٞتتو اب التعارض ظاىرىا اليت األحاديث يدرس علم كىو :
 :(ّ)اٞتمع، أك ا١تصَت إىل القوؿ ابلنسخ، كفيما يلي بيانو ذلك

 .اٞتمع بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت أكال:
كا١تراد ابٞتمع: "إعماؿ اٟتديثُت ا١تتعارضُت الصاٟتُت لبلحتجاج ا١تتحدين زمنا، ْتمل  

التعارض ْتيث يندفع بو  -مطلقا أك من كجو دكف كجو  -كل منهما على ٤تمل صحيح 
 .(ْ)كاالختبلؼ بينهما"

 لو أكجو عديدة، منها: –ظاىرا  -كاٞتمع بُت األحاديث ا١تتعارضة 
 / اٞتمع ابلتخصيص، كذلك ْتمل العاـ على ا٠تاص.ُ
 / اٞتمع ابلتقييد، كذلك ْتمل ا١تطلق على ا١تقيد.ِ
 / اٞتمع ْتمل األمر الوارد ُب اٟتديث على الندب للقرينة الصارفة.ّ
 ع ْتمل النهي الوارد ُب اٟتديث على الكراىة للقرينة الصارفة./ اٞتمْ

                                                                                                                                                                                      
ا١تملكة  -ابن اٞتوزم، الدماـ ٖتقيق أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا، دار (. ِِٖ/ْفتح البارم البن رجب اٟتنبلي: ) (ُ)

 ىػ(.ُِِْ) ِالعربية السعودية، ط
 (.ْٓينظر ٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو للهادم ركشو: )ص/ (ِ)
رأيت االقتصار على ذكر أكجو اٞتمع دكف األمثلة، طلبا لبلختصار، ٍب لوركدىا ُب مذكرة ٥تتلف اٟتديث للدكتورة  (ّ)

 بة السنة الثانية ماسًت حديث حاليا ٔترحلة الليسانس.لقيقط سبلؼ، كقد قررت على طل
(. دار الفضيلة الرايض، َُّينظر ٥تتلف اٟتديث بُت ادثُت كاألصوليُت كالفقهاء، للدكتور أسامة ا٠تياط: )ص/ (ْ)

 ـ(.ََُِ-قُُِْ) ُط
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 / اٞتمع ْتمل اللفظ على اجملاز لقرينة أك عبلقة.ٓ
 / اٞتمع ابختبلؼ اٟتاؿ أك اختبلؼ ال.ٔ
 .(ُ)/ اٞتمع ابألخذ ابلزايدةٕ
 / اٞتمع ّتواز أحد األمرين على التخيَت.ٖ
 على الكماؿ./ اٞتمع ْتمل أحد٫تا على الصحة كاآلخر ٗ

 .الًتجيح بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت :اثنيا
كمرادان ابلًتجيح: "بياف اجملتهد للقوة الزائدة ُب أحد الدليلُت الظنيُت ا١تتعارضُت ليعمل 

 .(ّ). "أك قل ىو اقًتاف األمارة ٔتا تقول بو على معارضتها"(ِ)بو"
 :(ْ)كٯتكن تقسيم أكجو الًتجيح إىل ثبلثة أقساـ، كىي كاآلٌب

 
 القسم األكؿ: الًتجيح ابعتبار سند اٟتديث.

إٌف الًتجيح ابلنظر إىل سند اٟتديث ٭تتم على الباحث اعتبار حاؿ الراكم، فهو متعلق 
 بفحص عدالتو، كضبطو، كفقهو، كمبلزمتو لشيخو، كعبلقتو ٔتضموف اٟتديث عموما.

 .ابعتبار منت اٟتديث: الًتجيح الثاينالقسم 
 إىل أربعة جهات، كىي كاآلٌب:كيتم ذلك ابلنظر 

                                                           
 كا١تراد الزايدة اليت أثبتها األئمة النقاد.  (ُ)
(. ِّٗبُت ٥تتلف اٟتديث كأثره ُب الفقو اإلسبلمي، للدكتور عبد اجمليد السوسوة: )ص/ينظر منهج التوفيق كالًتجيح  (ِ)

 األردف. دار النفائس للنشر كالتوزيع
 (.ُِٓينظر ٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو، للهادم ركشو: )ص/ (ّ)
(، ك٥تتلف اٟتديث كجهود ادثُت فيو، للهادم ركشو: ِٔٓ-ّْٓ: )ص/ينظر: منهج التوفيق للسوسوة (ْ)

 (.ِٓٗ-َِٕ(، ك٥تتلف اٟتديث بُت ادثُت كاألصوليُت كالفقهاء، ألسامة ا٠تياط: )ص/ُٔٔ-ُِٓ)ص/
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 / ترجيح األخف على األثقل.ّ
 / ترجيح ا١تبقي للرباءة األصلية على الرافع ٢تا.ْ
 / ترجيح النهي على األمر.ٓ
يحرـًٌ على ا١تبيح.ٔ

 / ترجيح ا١ت
 / ترجيح الوجوب على ما سول اٟترمة.ٕ
 / ترجيح ما ال تعم بو البلول.ٖ
 كاف أقرب إىل االحتياط.  / ترجيح ماٗ

 / ترجيح ا١تقًتف ابلتأكيد.َُ
 / ترجيح ا١تقًتف ابلتهديد.ُُ
 / ترجيح التكليفي على الوضعي.ُِ
 / ترجيح موجب الطبلؽ كالعتاؽ على انفيهما.ُّ

 .أبمر خارجي: الًتجيح الثالثالقسم 
اب١تنت، كإ٪تا ىي "كجوه الًتجيح أبمر خارجي ىي تلك الوجوه اليت ال تتعلق ابلسند كال 

خارجة عنهما، ك٢تا أثر ُب ترجيح أحد اٟتديثُت عند تعارضهما. كتتمثل تلك الوجوه ُب أف 
يكوف أحد اٟتديثُت قد كافقو دليل آخر من كتاب أك سنة أك إٚتاع أك قياس، أك أف يكوف 

ا١تدينة،  أحد اٟتديثُت قد عمل بو أكثر األمة من السلف أك أكثر الصحابة أك ا٠تلفاء، أك أىل
 .(ُ)أك راكم اٟتديث، أك اقًتنت بو أمارات التأخر"

 
 

                                                           
 ( للوقوؼ على أمثلة من ذلك.ِٖٓينظر منهج التوفيق للسوسوة: )ص/ (ُ)
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 مراعاة أساليب اللغة العربية وغريب احلديث يف فهم األحاديث.احملاضرة الثامنة: 

لقد أنزؿ هللا تعاىل القرآف الكرمي آخر كتبو إىل عباده بلساف عريب مبُت، قاؿ تعاىل 
 َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّ: ٥تاطبا نبيو 

 .[ُٓٗالشعراء:]
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لكتاب كاٟتكمة لكجعل رسولو مبلغا عنو  ،أنزؿ كتابو ابللساف العريب"فػإٌف هللا تعاىل ١تا 
مل يكن سبيل إىل ضبط الدين  ،كجعل السابقُت إىل ىذا الدين متكلمُت بو ،بلسانو العريب

 .(ُ)"الدينكمعرفتو إال بضبط ىذا اللساف كصارت معرفتو من 
لساف العرب ما بلغو  فعلى كل مسلم أف يتعلم منك٢تذا قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا: "

كينطق ابلذكر  ،كيتلوا بو كتاب هللا ،جهده حىت يشهد بو أف ال إلو إال هللا كأف دمحم عبده كرسولو
 .(ِ)"كأمر بو من التسبيح كالتشهد كغَت ذلك، فيما افًتض عليو من التكبَت

كال شكَّ أفَّ علم اللغة من الدين؛ ألنو من الفركًض كقاؿ اإلماـ السيوطي رٛتو هللا: "
 .(ّ)"الكفاايت، كبو تيعرؼي معاين ألفاظ القرآف كالسنة

على ضركرة تعلم العربية  -من الصحابة عليهم الرضواف كغَتىم  -كلقد أكد أىل العلم 
 ا، كمن أقوا٢تم اآلٌب:ك إعماؿ أساليبها لفهم الشريعة اإلسبلمية عموم
كتعلموا  ،فإهنا من دينكم ؛تعلموا العربية: "قاؿ أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 

 .(ْ)"فإهنا من دينكم ؛الفرائض
من فقو العربية كفقو  ىذا الذم أمر بو عمر ك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: "

ففقو العربية ىو الطريق إىل فقو  ،ألف الدين فيو فقو أقواؿ كأعماؿ ،الشريعة ٬تمع ما ٭تتاج إليو
 .(ٓ)"كفقو السنة ىو الطريق إىل فقو أعمالو ،أقوالو

                                                           
(. ٖتقيق كتعليق َْٓ-ْْٗ/١ُتخالفة أصحاب اٞتحيم، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ) ينظر: اقتضاء الصراط ا١تستقيم (ُ)

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ) ِالدكتور انصر بن عبد الكرمي العقل، دار اشبيليا للنشر كالتوزيع الرايض، ط
 (. ٖتقيق كشرح أٛتد ٤تٌمد شاكر، دار الكتب العلمية بَتكت.ْٖالرسالة: )ص/ (ِ)
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٖ) ُٖتقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية بَتكت، ط(. َِّ/ِا١تزىر ُب علـو اللغة: ) (ّ)
(. كأخرجو البيهقي فس شعب اإلٯتاف: ِٖٓ-ِٕٓذكره هبذا اللفظ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب االقتضاء: ) (ْ)
( فقرة رقم: ُّ/ِكآداب السامع: ) [، كا٠تطيب البغدادم ُب اٞتامع ألخبلؽ الراكمُٓٓٓ( برقم: ]َُِ/ّ)
 [. بلفظ: "تعلموا العربيبة فإهنا تزيد ُب ا١تركءة".ََُٖ]

 (.َْٕ/ُاقتضاء الصراط ا١تستقيم: ) (ٓ)
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كإذا كانت عربية؛ فبل يفهمها حق الفهم إال قاؿ اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا: "
عربية فهو مبتدئ ُب فهم فإذا فرضنا مبتدائن ُب فهم ال ...ة العربية حق الفهممن فهم اللغ

الشريعة، أك متوسطا؛ فهو متوسط ُب فهم الشريعة كا١تتوسط مل يبلغ درجة النهاية، فإف انتهى 
حجة كما كاف فهم  كذلك ُب الشريعة؛ فكاف فهمو فيهاإىل درجة الغاية ُب العربية كاف  

فقد نقصو من  الصحابة كغَتىم من الفصحاء الذين فهموا القرآف حجة، فمن مل يبلغ شأكىم؛
فهم الشريعة ٔتقدار التقصَت عنهم، ككل من قصر فهمو مل يعد حجة، كال كاف قولو فيها 

.  .(ُ)"مقبوالن
 :على الناظر ُب الشريعة كا١تتكلم فيها أصوالن كفركعان أمرافكقاؿ أيضا: "

ريب ُب كونو عارفان أك كالع ،م ُب شيء من ذلك حىت يكوف عربيان يتكل أال: أحد٫تا
 ،كالكسائي ،كسيبويو ،كا٠تليل  ،أك مبالغ األئمة ا١تتقدمُت ب،ابلغان فيو مبالغ العر  ،العرب بلساف

 كالفراء كمن أشبههم كداانىم.
أف تصَت فهمو  ، كإ٪تا ا١ترادوف حافظان كحفظهم كجامعان كجمعهمكليس ا١تراد أف يك

عٌت أخذكا إذ هبذا ا١ت ،أخرينمن علماء العربية على ا١تتكبذلك امتاز ا١تتقدموف  ،عربيان ُب اٞتملة
، كال ٭تسن ظنو سبو ُب فهم معاين القرآف التقليد، فإف مل يبلغ ذلك فحأنفسهم حىت صاركا أئمة

 .(ِ)"مو دكف أف يسأؿ فيو أىل العلم بوبفه
 متُت اللغة العربية ىي أساسك كال شك أف الشريعة مبناىا على القرآف كالسنة النبوية، 

لرجوع تنباط األسرار منهما إال اباسال ، ك الكتاب كالسنة معهما، فبل ٯتكن فهم، كأداة التعامل األكىل لفهمها
 إىل أساليب العربية.

كاعلم أف اعتياد اللغة يؤثٌر ُب العقل كا٠تلق كالدين أتثَتان كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: "
ر ىذه األمة من الصحابة كالتابعُت، كمشاهبتهم تزيد العقل كالدين قواين بػىيًٌنان، كيؤثًٌر أيضان ُب مشاهبة صد

                                                           
 (.ّٓ/ٓا١توافقات: ) (ُ)
ٖتقيق: دمحم الشقَت كسعد اٟتميد كىشاـ الصيٍت، دار ابن اٞتوزم للنشر كالتوزيع،  (.ِٕٓ/ّ) كتاب االعتصاـ: (ِ)

 ـ(.ََِٖ-قُِْٗ) ُا١تملكة العربية السعودية، ط
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فإفَّ فػىٍهمى الكتاب كالسنة فرض، كال كا٠تلق. كأيضان فإف نفس اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرضه كاجب؛ 
يػيٍفهم إال بفهم اللغة العربية، كما ال يتمُّ الواجب إال بو فهو كاجب

"(ُ). 
 على تعلم اللغة العربية راجع أل٫تيتها ُب فهم نصوص الوحيُت:كأتكيد علماء األمة 

أقاـ الشافعي علمى العربية كأايـى الناس ": زكج ابنة اإلماـ الشافعيدمحم بن عبد هللا  قاؿ
 .(ِ)"عشرين سنة، فقلنا لو ُب ىذا، فقاؿ: ما أردتي هبذا إال استعانةن للفقو

 .(ّ)"تكلم بلساف قصَت ،تكٌلم ُب الفقو بغَت لغةو من ": رٛتو هللاإبراىيم اٟتريب  ٢تذا قاؿك 
كمراده أف إ٫تاؿ اللغة العربية كأساليبها ُب فهم نصوص الكتاب كالسنة يودم إىل فهم بعيد ١تراد 

 الشارع.
 كما اشتٌد نكَتىم على من أ٫تل ذلك.

 رجل مثل فمثلو ،العربية يبصر فلم اٟتديث طلب منقاؿ شعبة بن اٟتجاج رٛتو هللا: "
 .(ْ)"رأس لو كليس برنس عليو

 تساعها، فقاؿكقد بُت اإلماـ الشافعي أف هللا تعاىل اختار اللغة العربية لساان لكتابو ال
ككاف ٦تا تعرؼ  ،بلساهنا على ما تعرؼ من معانيها فإ٪تا خاطب هللا بكتابو العربرٛتو هللا: "
منو عاما ظاىرا يراد بو العاـ الظاىر  يءكأف فطرتو أف ٮتاطب ابلش ،اتساع لساهنا :من معانيها

فيستدؿ على ىذا  ،كعاما ظاىرا يراد بو العاـ كيدخلو ا٠تاص ،كيستغٍت أبكؿ ىذا منو عن آخره
يعرؼ ُب سياقو أنو يراد بو غَت  اكظاىر  ،كعاما ظاىرا يراد بو ا٠تاص ،ببعض ما خوطب بو فيو

                                                           
 (.ِٕٓ/ُاقتضاء الصراط ا١تستقيم ٥تالفة أصحاب اٞتحيم: ) (ُ)
[. ٖتقيق عادؿ بن يوسف العزازم، دار ابن ِٔٔ(  فقرة رقم: ]ُْ/ِينظر: الفقيو كا١تتفقو للخطيب البغدادم: ) (ِ)

 اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية.
 [.ّٔٔ( فقرة رقم: ]ُْ/ِ)ا١تصدر نفسو:  (ّ)

[. بعناية الدكتور ٤تٌمد عجاج ََُٖ( فقرة رقم: ]ُّ/ِينظر: اٞتامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب: )( ْ)
(. بعناية الشيخ ُُٗعلـو اٟتديث البن الصبلح كهبامشو التقييد كاإليضاح: )ص/ا٠تطيب، مؤسسة الرسالة بَتكت. ك 

 ـ(.ُُّٗ-قَُّٓ) ُالعلمية ْتلب، طراغب الطباخ، ا١تطبعة 
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من كبلمها  يءكتبتدئ الش ،ك آخرهأكؿ الكبلـ أك كسطو أفكل ىذا موجود علمو ُب  ،ظاىره
 ءكتكلم ابلشي ،يبُت آخر لفظها منو عن أكلو يءكتبتدئ الش ،يبُت أكؿ لفظها فيو عن آخره

كما تعرؼ االشارة ٍب يكوف ىذا عندىا من أعلى كبلمها   ،تعرفو اب١تعٌت دكف االيضاح ابللفظ
كتسمي  ،ٝتاء الكثَتةالواحد ابأل يءكتسمي الش، علمها بو دكف أىل جهالتها النفراد أىل

ىذه الوجوه اليت كصفت اجتماعها ُب معرفة أىل العلم منها بو  .السم الواحد ا١تعاين الكثرةاب
عندىا كمستنكرا عند غَتىا ٦تن جهل ىذا من  كإف اختلفت أسباب معرفتها معرفة كاضحة

 .(ُ)"لساهنا كبلساهنا نزؿ الكتاب كجاءت السنة
ذكرىا اإلماـ الشافعي رٛتو هللا ىي أساليب اللغة العربية الواردة ُب  فهذه الوجوه اليت

الكتاب كالسنة على حٌد سواء، كالواجب مراعاة ذلك ُب التعامل مع نصوص السنة النبوية، 
 فقها كتزيبل.

ك١تا جاءت السنة القولية على سنن العرب ٔتا فيها من حقيقة ك٣تاز، ككناية كتصريح، 
ؽ كتقييد، كفحول كإشارة كتنبيو، اعتٌت علماء األصوؿ هبذا اٞتانب، كعمـو كخصوص، كإطبل

 فوضعوا قواعد ييرجع إليها لتفسَت السنة القولية تفسَتا صحيحا، كمن أمثلة ذلك اآلٌب:
ائشة رضي هللا عن أـ ا١تؤمنُت ع / التفريق بني احلقيقة واجملاز يف فهم السنة النبوية:1

يتطاكلن  فكنٌ  :قالت .«طولكن يداأسرعكن حلاقا يب أ»: ، قالت: قاؿ رسوؿ هللا عنها
 .(ِ)ألهنا كانت تعمل بيدىا كتصدؽ ،طولنا يدا زينبأفكانت  :قالت .أطوؿ يدا أيتهنٌ 

                                                           
 (.ّٓ-ُٓالرسالة: )ص/( ُ)
 [.ِِْٓأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: فضائل الصحابة، ابب: من فضائل زينب أـ ا١تؤمنُت، حديث رقم: ]( ِ)

قلن   أف بعض أزكاج الٌنيبٌ "[ عنها اهنع هللا يضر، قالت: َُِْأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الزكاة، حديث رقم: ]كقد 
أطو٢تن يدا. فعلمنا بعد أ٪تا   سودة. فأخذكا قصبة يذرعوهنا، فكانت «أطولكن يدا»: أيُّنا أسرع بك ٟتوقا؟ قاؿ: للٌنيٌب 

. كسواء كرد اٟتديث ُب سودة أـ زينب رضي كانت طوؿ يدىا: الصدقة، ككانت أسرعنا ٟتوقا بو، ككانت ٖتب الصدقة"
 غَت مراد قطعا.هللا عنهما، فإٌف ا١تعٌت اٟتقيقي 
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على اجملاز كليس على  «طولكن يداأسرعكن حلاقا يب أ»: فبٌينت اهنع هللا يضر أف قوؿ الٌنيٌب 
، قالت اهنع هللا يضر: (ُ)اٟتقيقة، كقد ظهر ىذا ا١تعٌت بوضوح ُب ركاية اٟتاكم النيسابورم ُب ا١تستدرؾ

ا إذا فكنٌ  :قالت عائشة .«أسرعكن حلوقا يب أطولكن يدا» :ألزكاجو  ؿ رسوؿ هللاقا
فلم نزؿ نفعل  ،٪تد أيدينا ُب اٞتدار نتطاكؿ فاة رسوؿ هللا اجتمعنا ُب بيت إحداان بعد ك 

فعرفنا  ،ككانت امرأة قصَتة كمل تكن أطولنا ، يبٌ ذلك حىت توفيت زينب بنت جحش زكج النٌ 
 ".إ٪تا أراد بطوؿ اليد الصدقة  يبٌ حينئذ أف النٌ 

 / التفريق بني الكناية والتصريح يف فهم السنة النبوية:2
اؼ ا١تعٌت ا١تراد كظهوره، كىو ا١تعركؼ ابلصريح، كقد قيل من أساليب اللغة العربية انكش

 .(ِ)فيو تعريفو: "ما ظهر ا١تراد بو ظهورا بينا"
كقد ال ييفهم مراد ا١تتحدث إال بقرينة أك بياف، كىو ا١تعركؼ ابلكناية، كىي تقابل  

 ا١تتكلم مراد فيو استًت ١تا اسم، كقد قيل ُب تعريفها: "(ّ)الصريح، كشرطها اإلشعار اب١تكٌت عنو
 ،لو ملزـك اثف معٌت لو ا١توضوع ٔتعناه :أم ،ٔتعناه يقصد لفظ، كقيل ىي: "(ْ)"اللفظ حيث من

 طويل ُب كما ،اثفو  معٌت ٔتعناه قصد لكن ،فيو استعملت فإهنا ،لو ا١توضوع إرادة تناُب ال كىي

                                                           
[. كقاؿ ِٕٔٔ( حديث رقم: ]ِّّ/ٔ[، كأخرجو الطرباين ُب األكسط: )ٖٓٓٔ، برقم: ]كتاب معرفة الصحابة   (ُ)

كال شك أف اٟتاكم كىم؛ فقد أخرجو مسلم، بل  اٟتاكم رٛتو هللا: "حديث صحيح على شرط مسلم كمل ٮترجاه".
 كالبخارم كما تقدـ.

 الناشر: مَت دمحم كتب خانة. (.َُ: )ص/البزدويأصول ينظر:  (ِ)
-قُُُْ) ُ(. دار الكتب العلمية، بَتكت، طَُّ/ُ: )األشباه والنظائر لإلمام اتج الدين السبكيينظر:  (ّ)

كقد ذكر رٛتو هللا أنو ليس من شرط الصريح أف يكوف حقيقة، كال من شرط الكناية أف تكوف ٣تازا، فقد  ـ(.ُُٗٗ
 تكوف كذلك كقد تكوف حقيقة. ينظر ا١توضع نفسو.

 ، دار الكتب العلمية، بَتكت،الدكتور دمحم دمحم اتمربعناية  (.ٕٗٓ/ُ: )البحر احمليط يف أصول الفقو للزركشيينظر:  (ْ)
 ـ(.َََِ-قُُِْ)
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 ،القامة طويل :النجاد طويل من كالغرض ا١تقصود لكن ،لو ا١توضوع ُب استعمل فإنو ،النجاد
 .(ُ)"النجاد لطوؿ ملزـك القامة فطوؿ

كال شك أف األسلوب الكنائي فيو من الببلغة كالرباعة ُب الكبلـ ما ال يوجد ُب 
 األسلوب الصريح ا١تباشر.

كالعدكؿ إىل الكناية فيو ٚتلة من الفوائد، منها: ا١تبالغة، كالرغبة ُب العدكؿ عٌما يفحش 
 .(ِ)عن حاؿ معينة، أك عن صاحب اٟتاؿذكره صر٭تا، أك التعبَت 

تصريح ككناية، كجب أخذ ذلك بعُت االعتبار عند تفسَت  ك١تٌا كاف ُب كبلـ الٌنيٌب 
 كبياف معناىا، كمن ذلك ا١تثاؿ التايل: أقوالو 

أعوذ  :قالت ،كدان منها ،على رسوؿ هللا عن عائشة اهنع هللا يضر أف ابنة اٞتوف ١تا أدخلت 
 .(ّ)«احلقي أبىلك ،لقد عذت بعظيم» :فقاؿ ٢تا .اب منك

 إفٌ  ،يتيٍت فقاؿ سوؿ رسوؿ هللا إذا ر ، قاؿ: كُب حديث توبة كعب بن مالك 
ال بل اعتز٢تا كال  :قاؿ ؟أطلقها أـ ماذا أفعل :فقلت ،يمرؾ أف تعتزؿ امرأتك رسوؿ هللا 

فقلت المرأٌب اٟتقي أبىلك فتكوين عندىم حىت يقضي  ،كأرسل إىل صاحيب مثل ذلك .تقرهبا
 .(ْ)هللا ُب ىذا األمر

                                                           
هللا بن مسعود ابويب البخارم اٟتنفي:  ، لعبيدشرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول الفقوينظر:  (ُ)
 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٔ، دار الكتب العلمية، بَتكت، )(. ٖتقيق زكراي عمَتاتُُّ/ُ)
حجت رسويل كعلى أكرب نور سيده، ٣تلة: إضاءات نقدية، السنة  صور الكناية يف كالم النبوي الشريف،ينظر:  (ِ)

 .ِٓـ(، ص/َُِّالثالثة، العدد التاسع، )
أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب: الطبلؽ، ابب: من طٌلق كىل يواجو الرجل امرأتو ابلطبلؽ، حديث رقم: ( ّ)
 [.ََِٓطبلؽ من الكبلـ، حديث رقم: ][، كابن ماجو ُب سننو، كتاب الطبلؽ، ابب: ما يقع بو الِْٓٓ]
[، كمسلم كتاب التوبة، ابب: ُْْٖأخرجو البخارم كتاب ا١تغازم، ابب: حديث كعب بن مالك، حديث رقم: ]( ْ)

 [.ِٕٗٔحديث توبة كعب بن مالك كصاحبيو، حديث رقم: ]
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فمن خبلؿ الركايتُت تبُت أف ىذا األسلوب الكنائي لو داللتاف ٥تتلفتُت، فقد يكوف 
تعبَتا عن الطبلؽ، كعن الطرد كاإلبعاد مع بقاء النكاح، كٚتهور العلماء أف النية الزمة لتعيُت 

 .(ُ)ا١تراد
أٌف تعبَت: )اٟتقي أبىلك( ليس من ألفاظ الطبلؽ كال الكناية الصر٭تة، كإ٪تا ىو "فثبت 

من الكناايت اليت ال يلـز فيها الطبلؽ إال مع النية، كىي ما تسمى ابلكناية ا٠تفية، فضبل عن 
القرائن اللفظية اليت كردت ُب قصة توبة كعب بن مالك: )حىت يقضي هللا ُب األمر(، كقولو: 

 .(ِ) لقها؟ قاؿ: ال(")فقلت: أط
ابإلضافة إىل ما تقدـ ذكره ٬تب التفريق بُت العمـو كا٠تصوص، كاإلطبلؽ كالتقييد ُب 
فهم السنة النبوية، ك٭تاؿ الطالب إىل ااضرة السابقة حوؿ مراعاة ٥تتلف اٟتديث ُب فهم 

 السنة النبوية.
نستطيع أف و كالعمل بو، كمن خبلل وفهممهم جدا لف معرفة غريب اٟتديث أ كما

 قق اآلٌب:٨ت
 .فهم معاين األحاديث -
ُب ميداف فائدة عظيمة من لو  ١تااألحاديث،  نصت عليهااليت  الوقوؼ على ا١تناسبة -

 .التشريع كاألحكاـ
لئلشكاؿ ُب فهم بعض األحاديث اليت ارتبطٍت، ككردت أبسباب كمناسبةو معينة  رفع -

 .فهم تلك األحاديث يسهل للجميع ُبحيت 

                                                           
 ـ(.ُِٖٗ) ِالعلمية بَتكت، ط(. دار الكتب ُٕٔ/ّأليب بكر الكاساين: ) بدائع الصنائعينظر: ( ُ)
، الدكتور كفايت هللا ٫تذاين. ٣تلة القسم العريب، ذكر النساء دنوذجا –مجاليات الكناايت يف احلديث النبوي ينظر: ( ِ)

 (.َْـ( )ص/ََِٕابكستاف، العدد الرابع كالعشركف، ) –جامعة بنجاب الىور 
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، ألف يبالغر  ضبط اللفظ علىُب كثَت من األحياف متوقف فهم األحاديث  -
االختبلؼ ُب ضبط ابأللفاظ الغريبة الواردة ُب األحاديث النبوية، يؤثر ُب معرفة معٌت ا١تقصود 

 .(ُ)ُب اٟتديث
 :فيو ا١تصنفات أىم كمن

 ـ.سبل بن القاسم عبيد أليب اٟتديث غريب/ ُ
 .اٞتزرم األثَت البن اٟتديث غريب ُب النهاية/ ِ
 .مود بن عمر الز٥تشرم الفائق ُب غريب اٟتديث/ ّ
 .السعادات ا١تبارؾ بن دمحم اٞتزرم يبأل النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر/ ْ
 أليب الفرج ابن اٞتوزم. غريب اٟتديث/ ٓ

 غريب اٟتديث البن قتيبة الدينورم./ 6
 إلبراىيم اٟتريب./ غريب اٟتديث ٕ
 / غريب اٟتديث أليب سليماف ا٠تطايب.ٖ
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دمحم حسُت كفضبلف بن دمحم عثماف. ٣تلة الًتاث، العدد النبوي الشريفأذنية معرفة غريب احلديث ينظر: ( ُ)

 (.ّْـ(، )ص/ََِِا٠تامس، اٞتزء األكؿ، )
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 يف فهم األحاديث.اسخ وادلنسوخ مراعاة الناحملاضرة التاسعة: 

سنتحدث ُب ىذه ااضرة عن ضابطُت مهمُت ُب فهم السنة النبوية فهما صحيحا 
 موافقا ١تراد الشارع، ك٫تا:

 النبوية. اعتبار الناسخ كا١تنسوخ من األحاديث -
 اعتبار أسباب كركد األحاديث أك العلة اليت من أجلها قيلت. -

 كفيما يلي تفصيل للضابطُت:
 .يف فهم األحاديث اسخ وادلنسوخمراعاة الن/ ُ

 يتعذر اليت ا١تتعارضة األحاديث ، ىو علم يهتم بتتبعكمنسوخو اٟتديث انسخ علم
. كلعل أٚتع التعريفات للنسخ كنتيجة عموما ا، كىو من األساسيات ُب فهم الشريعةبينه التوفيق

لعملية التتبع ا١تشار إليها ىو تعريف اإلماـ أيب دمحم موفق الدين ابن قدامة ا١تقدسي، حيث قاؿ 
 على الشيء إزالة الرفع كمعٌت ،عنو مًتاخ ٓتطاب متقدـ ٓتطاب الثابت اٟتكم رفعرٛتو هللا: "

 .(ُ)"اثبتا لبقي لواله كجو

                                                           
-قُُّْ) ُ(. ٖتقيق الدكتور عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، الرايض، طِّٖ/ُ: )روضة الناظر وجنة ادلناظر( ُ)

 ـ(. ُّٗٗ
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أ٫تية ىذا الضابط تكمن ُب كوف ارتباط موضوع النسخ ٔتوضوع االستبلؿ كال شك أٌف 
 .(ُ)ابٟتديث النبوم ابعتباره دليبل شرعيا، كمن أىم شركط الدليل الشرعي أف يكوف غَت منسوخ

فقد يكوف اٟتديث صحيحا ٥ترجا ُب الصحيحُت أك غَت٫تا، إاٌل أنو منسوخ ال يعمل 
ؿ نص غَت معترب شرعا، ألف الناسخ يقع بو التكليف بو، كالغفلة عن ذلك يؤدم إىل إعما

 كا١تنسوخ ال يقع بو.
كإف مل ٯتيٍكن اٞتمع فبل ٮتلو: إٌما أف يػيٍعرىؼ قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا تعاىل: "

... بو، أك أبصرح منو فهو الناسخ، كاآلخىري ا١تنسوخ فإٍف عيًرؼى كثػىبىتى ا١تتأخرالتاريخ، أك ال، 
 .ا١تذكور الرفع على دؿ ما: كالناسخ .عنو متأخرو  شرعيٌو  بدليلو  شرعيٌو  حيٍكمو  تػىعىلُّقً  رىٍفعي : كالنٍَّسخي 

 .(ِ)تعاىل" هللا ىو اٟتقيقة ُب الناسخ ألف ٣تاز؛ انسخان  كتسميتو
ك١تا كاف معرفة النسخ بُت األخبار مهمه لفهم مراد الشارع من جهة، كإلغاءه ٟتكمو اثبت 

 من جهة أخرل، فإنو ال ٬توز ادعاء النسخ من دكف برىاف.  ٓترب كارد عن الٌنيٌب 
ٯتكن اٞتمع ال  ُت أك أكثرحديث ثبوت التعارض بُتكما أٌف ٖتققو ال يتٌم إاٌل بعد 

بغَت  ٟتديث كارد عن الٌنيٌب إبطاؿه  ذلكاٞتمع، ألف  النسخ مع إمكاف يصار إىلكال  ،بينهما
 .حجة

اٞتمع، فبلبد من ٖتقق أحد العناصر اآلتية للقوؿ فإذا ثبت التعارض مع عدـ إمكاف 
 :(ّ)ابلنسخ

 ابلنسخ. : أف يصرح الٌنيٌب العنصر األول
                                                           

، للدكتور ٤تٌمد بن -دراسة حتليلية  –علم أصول الفقو ويف علم الناسخ وادلنسوخ مبحث النسخ يف ينظر: ( ُ)
-ُُّْسليماف العريٍت. ٣تلة الشريعة ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ابلرايض، العدد الثامن، شواؿ/٤تـر )

 (.ُٗـ(. )ص/َُُِ-ََُِق/ُِّْ
عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، (. ٖتقيق ٔٗ-ٓٗ: )ص/مصطلح أىل األثرنزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف ( ِ)

 ق(.ُِِْ، )ُمطبعة سفَت ابلرايض، ط
 سأكتفي ابألمثلة اليت سأكردىا عند ذكر ىذه العناصر.( ّ)
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 ، مع رسوؿ هللا أنو كاف عاـ فتح مكة  عن سربة اٞتهٍت -كمثاؿ ذلك اآلٌب: 
 قد َحّرَم اي أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن هللا»فقاؿ: 

فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلو، وال أتخذوا شلا آتيتموىن  ،إىل يوم القيامة ذلك
 .(ُ)«شيئاً 

ٍب مل ٩ترج منها  ،اب١تتعة عاـ الفتح حُت دخلنا مكة  ران رسوؿ هللاأم، قاؿ: كعنو 
 .(ِ)حىت هناان عنها

عن زكاج ا١تتعة بعدما أذف فيو، كال شك أٌف النهي بعد اإلذف  فقد هنى رسوؿ هللا 
ما حيرًٌـى إىل ، ك٢تذا قاؿ اإلماـ أبو دمحم ابن حـز األندلسي رٛتو هللا: "نسخ صريح من الٌنيٌب 

 .(ّ)"يـو القيامة، فقد أًمٌنا نسخو
هنيُتكم عن زايرة القبور، فزوروىا. »:  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ، عن بريدة -

وهنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم. وهنيتكم عن النبيذ إال يف 
 .(ْ)«سقاء، فاشربوا يف األسقية كلها وال تشربوا مسكرا

                                                           
ُب صحيحو، كتاب النكاح، ابب: نكاح ا١تتعة كبياف أنو أبيح ٍب نسخ ٍب أبيح ٍب نسخ ٍب كاستقر ٖترٯتو  أخرجو مسلم (ُ)

 [.َُْٔإىل يـو القيامة، حديث رقم: ]
 ُب ا١توضع نفسو. أخرجو مسلم (ِ)
اٞتزء التاسع، ٖتقيق ٤تٌمد منَت الدمشقي، دار ابن اٞتوزم  (.ِٔٓ/ٗ: )احمللى يف شرح ادلُجلى ابحلجج واآلاثر (ّ)

 ـ(.َُِٓ) ُالقاىرة، ط
[. كقد بُت ٕٕٗربٌو عٌز كجٌل ُب زايرة قرب أٌمو، حديث رقم: ] ، كتاب: اٞتنائز، ابب: استئذاف الٌنيٌب أخرجو مسلم (ْ)

يى عن زايرة ، قاؿ رٛتو هللا: "١تصلحةكاف اإلماـ ابن القيم أف النهي عن زايرة القبور كاإلذف فيو   كاف ُب أكؿ اإلسبلـ قد هنًي
القبور صيانةن ٞتانب التوحيد كقطعان للتعلق ابألموات كسٌدان لذريعة الشرؾ، اليت أصَّلىها تعظيم القبور كعبادهتا كما قاؿ ابن 

رة ٭تصل هبا مزيد اإلٯتاف كتذكَت ما خلق عباس. فلما ٘تٌكن التوحيد من قلوهبم كاضمحل الشرؾ كاستقر الدين، أيًذفى ُب زاي
هتذيب سنن أيب داكد العبد لو من دار البقاء. فأيًذفى حينئذو فيها. فكاف هنيو عنها للمصلحة، كإذنو فيها للمصلحة". 

، بَتكت لبناف، طّّٗ/ِكإيضاح عللو كمشكبلتو: )  ـ(.َُِٗ-قَُْْ) ِ(. دار ابن حـز
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صرح فيو ابلناسخ كا١تنسوخ  ىذا اٟتديث ٦تاقاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا تعاىل: "
 .(ُ)"ٚتيعا

منع ا١تتقدـ ، لكن نصّّ ُب النسخ لل" «فزوروىارة القبور، هنيُتكم عن زاي»: فقولو 
جاؿ ، كبقي حكم : ىل ىذا النسخ عاـ للرجاؿ كللنساء ، أـ ىو خاص ابلر اختلف العلماء

ند قرب قد رأل امرأة تبكي ع و ة ذلك أنٌ ، كقد دٌؿ على صحكاألكؿ أظهر ؟النساء على ا١تنع
 .(ِ)"، كإ٪تا أنكر عليها البكاءفلم ينكر عليها الزايرة

، فيو «بدا لكم وهنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما»: كقولو 
إلفادة نسخ اٟتظر كالعودة ْتكم الشيء إىل اإلابحة كما لو مل يرد التصريح بصيغة األمر، "

إلزالة اٟتظر الذم كرد لسبب، كقد كانت األشياء ا١تذكورة ، كقد جاءت ىذه األكامر "(ّ)"اٟتظر
 .(ْ)"حة، فعادت هبذا األمر إىل ما كانت عليوقبل اٟتظر مبا
وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسقية كلها وال تشربوا »: كقولو 

 .(ٓ)أيضا نص ُب النسخ، كداللتو على أٌف النسخ عاـ ُب ٚتيع األكعية «مسكرا
                                                           

ا١تطبعة ا١تصرية ابألزىر،  (.ُّٓ/ُّ: )ادلنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج، ا١تعركؼ بػ: شرح صحيح مسلم (ُ)
 ـ(.َُّٗ-قُّْٗ) ُط

(. حققو كعلق عليو: ٤تيي ِّٔ/ِ، لئلماـ أيب العباس القرطيب: )دلا ُأشكل من تلخيص كتاب مسلم ادلفهمينظر  (ِ)
الدين ديب مستو كيوسف علي بدكم كأٛتد ٤تٌمد السٌيد ك٤تمود إبراىيم بزاؿ، دار ابن كثَت دمشق كدار الكلم الطيب 

نهى "بُت َب نسخ ال«: فزركىا: »ـ(. كقاؿ القاض عياض رٛتو هللا معلقا على قولو ُٔٗٗ-قُُْٕ) ُدمشق، ط
إكمال ادلعلم كَب علة اإلابحة، أف يكوف زايرهتا للتذكَت كاالعتبار ال للفخر كا١تباىاة، كال إلقامة النوح كا١تآًب عليو". 

-قُُْٗ، )ُالدكتور ٭ٍتِتى ًإٍٝتىاًعيل، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، ط(. ٖتقيق ِْٓ/ ّ: )بفوائد مسلم
 ـ(.ُٖٗٗ

مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت (. ْٖ، للدكتور يوسف اٞتديع: )ص/تيسرُي علم أصول الفقو ينظر: (ّ)
 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ) ُلبناف، ط

 نفسو. عينظر ا١ترج (ْ)
للشيخ  ،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىبشرح سنن النسائي ا١تسمى: (. ك ّْٓ/ ّ: )إكمال ادلعلم بفوائد مسلمينظر:  (ٓ)

 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُدار آؿ برـك للنشر كالتوزيع، ط. (ِْٔ/َْدمحم بن علي بن آدـ اإلثيويب: )
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 ابلنسخ. أف يصرح صحايبّّ : الثاينالعنصر 
أعلم ٔتا ركل، كمثالو حديث علي بن أيب طالب  وألنا١تقصود الصحايب راكم اٟتديث، 

، قام رسول هللا  :فقاؿ ،أنو ذكر القياـ ُب اٞتنائز حىت توضع مث قعد(ُ). 
رآين انفع بن جبَت ك٨تن ُب جنازة قائما : ن عمرك بن سعد بن معاذ أنو قاؿعن كاقد بك 

أنتظر أف توضع اٞتنازة ١تا  :فقلت ؟ما يقيمك :فقاؿ يل ،كقد جلس ينتظر أف توضع اٞتنازة
 ،بن أيب طالباعن علي  ،فإف مسعود بن اٟتكم حدثٍت :فقاؿ انفع ،٭تدث أبو سعيد ا٠تدرم

 .(ِ)مث قعد قام رسول هللا  :أنو قاؿ
 كذا كاف :للناسخ الراكم قوؿ :الناسخ أتخر معرفة طرؽ منقاؿ ابن النجار رٛتو هللا: "

 للجنازة، ابلقياـ  يبٌ النٌ  أمران  علي كقوؿ... ك٨تو٫تا عنو هني ٍب كذا ُب رخص أك كنسخ،
 .(ّ)"كثَت ذلك معٌت كُب. قعد ٍب

ر: الثالثالعنصر   .معرفة اتريخ ا١تتقدًٌـ كا١تتأخًٌ
 ال شٌك أٌف ا١تتأخر سيكوف انسخا للمتقدـ، كمن أمثلة ذلك اآلٌب:

 ا١تكرمة.نسخ القبلة من بيت ا١تقدس إىل مكة  -
 كىو ٭تتجم كىو ابلبقيع رجل على أتى  هللا رسوؿ أف عن شداد بن أكس  -

 .(ْ)«واحملجوم احلاجم أفطر» :فقاؿ – رمضاف من خلت عشرة لثماف - بيدم آخذ

 .(ُ)صائم وىو  الّنبّ  احتجمكعن ابن عباس رضي هللا عنهما، قاؿ: 
                                                           

"حديث [، قاؿ: َُْْالًتمذم ُب اٞتامع، كتاب: اٞتنائز، ابب: الرخصة ُب ترؾ القياـ ٢تا، حديث رقم: ]أخرجو  (ُ)
 ـ(.ُٖٔٗ-قُّٖٖ) ِة مصطفى البايب اٟتليب مصر، ط. بعناية دمحم فؤاد عبد الباقي، مطبععلي حديث حسن صحيح"

 [.ِٔٗياـ للجنازة، حديث رقم: ]قحيحو، كتاب اٞتنائز، ابب: نسخ الأخرجو مسلم ُب ص (ِ)
السعودية، مكتبة العبيكاف، الرايض ا١تملكة العربية ، نزيو ٛتادق دمحم الزحيلي ك (. ٖتقئٔٓ/ّشرح الكوكب ا١تنَت: ) (ّ)

 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ) ِط
 [.ُِّٕأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب الصياـ، ابب: ُب الصائم ٭تتجم، حديث رقم: ] (ْ)
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عاـ الفتح، كمل  قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا: "أكؿ ٝتاع ابن عباس عن رسوؿ هللا 
عاـ  يكن يومئذ ٤ترما كمل يصحبو ٤ترما قبل حجة اإلسبلـ، فذكر ابن عباس حجامة الٌنيٌب 

عاـ الفتح، كالفتح كاف سنة  «واحملجوم احلاجم أفطر»حجة اإلسبلـ سنة عشر، كحديث: 
 احلاجم أفطر»بلـ بسنتُت، فإف كاان اثبتُت، فحديث ابن عباس انسخ، كٙتاف قبل حجة اإلس

 .(ِ)منسوخ" «واحملجوم
كاإلماـ أبو داكد رٛتو هللا أخرج حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ٖتت ابب: الرخصة 

ٖتت ابب: ُب الصائم ٭تتجم، ٦تٌا يدؿ أف  ُب ذلك، كأخرج قبلو حديث شداد بن أكس 
 ترتيبو للحديثُت إشارة منو إىل كقوع النسخ.

 .أف يقع إٚتاع األمة على إثبات النسخ: الرابعالعنصر 
أريد أف أنبو ىنا إىل أنو ال ٯتكن أف يقع إٚتاع على نسخ حكم دكف االعتماد على 

كال ريب أنو إذا نص، ك٢تذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: "كاإلٚتاع دليل على النسخ، 
كلكن ال ييعرؼ  ،ثبت اإلٚتاع كاف ذلك دليبلن على أنو منسوخ، فإف األمة ال ٕتتمع على ضبللة

 .(ّ)"على ترؾ نص، إال كقد عيًرؼى النص الناسخ لوإٚتاع 
 كمثالو اآلٌب:

 :اؿ رسوؿ هللا : ققاؿ بن أيب سفياف رضي هللا عنهما، معاكيةأيب صاحل، عن عن 
 .(ْ)«فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه ،من شرب اخلمر فاجلدوه»

                                                                                                                                                                                      
، ابب: اٟتجامة كالقيء للصائم، حديث رقم: ] (ُ) [، كأبو داكد ُب ُّٗٗأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب: الصـو

 [.ِِّٕصياـ، ابب: ُب الرخصة ُب ذلك، حديث رقم: ]سننو، كتاب ال
 ق(.ُّٗٓ، )ِ(. مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آابد الدكن ا٢تند، طُِٔاالعتبار للحازمي: )ص/ينظر:  (ِ)
 ـ(.ََِْ-قُِْٓ)، ِحققو كعلق عليو علي بن انيف الشحود، ط(. َّٔاٟتسبة: )ص/ (ّ)
، حديث من شرب ا٠تمر فاجلدكه فإف عاد ُب الرابعة فاقتلوهأخرجو الًتمذم ُب اٞتامع، كتاب اٟتدكد، ابب: ما جاء  (ْ)

كُب الباب عن أيب ىريرة، كالشريد، كشرحبيل بن أكس، كجرير، كأيب [. كقاؿ أبو عيسى الًتمذم رٛتو هللا: "ُْْْرقم: ]
الرمد البلوم، كعبد هللا بن عمرك. حديث معاكية ىكذا ركل الثورم أيضا عن عاصم بن أيب صاحل، عن معاكية، عن الٌنيٌب 
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ىذا ُب أكؿ  كإ٪تا كافقاؿ اإلماـ أبو عيسى الًتمذم رٛتو هللا عقب ٗتريج اٟتديث: "
 ،بن عبد هللااعن جابر  ،عن دمحم بن ا١تنكدر ،ؽاىكذا ركل دمحم بن إسح ،األمر ٍب نسخ بعد

 يبٌ النٌ  ٌبى ٍب أي  :قاؿ .فإف عاد ُب الرابعة فاقتلوه ،إف من شرب ا٠تمر فاجلده :قاؿ ، يبٌ عن النٌ 
 عن  ،ككذلك ركل الزىرم .بعد ذلك برجل قد شرب ا٠تمر ُب الرابعة فضربو كمل يقتلو

كالعمل على ىذا  ،ككانت رخصة ،فع القتلفري  .٨تو ىذا  يبٌ عن النٌ  ،عن ذؤيب ،قصيبة
ك٦تا يقوم  .ال نعلم بينهم اختبلفا ُب ذلك ُب القدمي كاٟتديث ،اٟتديث عند عامة أىل العلم

يشهد أن ال إلو ال رنل دم امرئ مسلم » :من أكجو كثَتة أنو قاؿ  يبٌ ىذا ما ركم عن النٌ 
والتارك  ،والثيب الزاين ،النفس ابلنفس :إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث

 ".(ُ)«لدينو
: أف األحكاـ الواقعة ُب حجة الوداع أك بعدىا ٦تا يعارض ك٦تا يندرج ٖتت ىذا"

ُب  أحكاما غَت معلومة التاريخ، فما كرد ُب تلك اٟتجة أك بعدىا انسخ لتلك األحكاـ، ألف
تلك اٟتجة كماؿ الدين، كٚتيع األحكاـ ا١تستخلصة منها ٤تكمة، كما كقع بعد اٟتجة أيضا ٦تا 

 عارض ما قبلها قرينة على إبطاؿ اٟتكم السابق، كذلك نسخ.
 :كر لكل من ىاتُت الصورتُت مثاؿه ذ كٯتكن أف يي 

 ي عن الشرب قائما من كجوه، منها:هالنٌ   يبٌ صح عن النٌ / ُ
زجر عن   بّ أن النّ ا٠تدرم كأنس بن مالك رضي هللا عنهما:  حديث أيب سعيد

 .(ِ)الشرب قائما
                                                                                                                                                                                      

 كركل ابن جريج كمعمر، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيو، عن أيب ىريرة، عن الٌنيٌب .دمحما يقوؿ: حديث  . ٝتعت
 ".ُب ىذا أصح من حديث أيب صاحل عن أيب ىريرة عن الٌنيٌب  أيب صاحل، عن معاكية، عن الٌنيٌب 

[، كأبو داكد ُٕٔٔأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب: القسامة كااربُت، ابب: ما يباح بو دـ ا١تسلم، حديث رقم: ] (ُ)
 .[، من حديث عبد هللا بن مسعود ِّْٓب: اٟتكم فيمن ارتد، حديث رقم: ]ُب سننو، كتاب: اٟتدكد، اب

ُب صحيحو، كتاب: األشربة، ابب: كراىية الشرب قائما، حديث رقم:  أخرجو مسلم حديث أيب سعيد ا٠تدرم  (ِ)
 [.َُِِْب ا١توضع نفسو، حديث رقم: ] [، كحديث أنس بن مالك َِِٓ]
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خبلفو ُب حجة الوداع، فعن ابن عباس رضي هللا عنهما  فهذا جاء الفعل النبوم على
 .(ُ)من زمزم، فشرب وىو قائم سقيت رسول هللا قاؿ: 

ساقو أك   سقط عن فرسو فجحشت  رسوؿ هللا : أفٌ كعن أنس بن مالك  /ِ
كآىل من نسائو شهرا، فجلس ُب مشربة لو درجتها من جذكع، فأاته أصحابو يعودكنو،  كتفو،

إدنا جعل اإلمام ليؤمت بو، فإذا كرب فكربوا، وإذا »جالسا كىم قياـ، فلما سل قاؿ:  فصلى هبم
 .(ِ)«ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما

ىو ُب مرضو ما نقلو عنو تلميذه البخارم ُب صحيحو ُب ىذا اٟتديث: قاؿ اٟتميدم في
جالسا كالناس خلفو قياما مل يمرىم ابلقعود، كإ٪تا يؤخذ   يبٌ القدمي، ٍب صلى بعد ذلك النٌ 

 .(ّ) يبٌ ابآلخر فاآلخر من فعل النٌ 
حيث صلى  مرضو الذم مات فيو، كالقصة ُب الصحيحُت ابلناس ُب عٌت صبلتو 

 .(ْ)"وف أبيب بكربو قائما، كالناس ي٘تٌ  يًبٌ  بكر  قاعدا، كأبو
 
 
 
 
 

                                                           
، حديث رقم: ] (ُ) [، كمسلم ُب كتاب األشربة، ُّٕٔأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب: اٟتج، ابب: ما جاء ُب زمـز

 [.َِِٕابب: ُب الشرب من زمـز قائما، حديث رقم: ]
[، ّٖٕكا٠تشب، حديث رقم: ] أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب: الصبلة، ابب: الصبلة ُب السطوح كا١تنرب (ِ)

 [.ُُْكمسلم ُب كتاب الصبلة، ابب: ائتماـ ا١تأمـو ابإلماـ، حديث رقم: ]
 [.ٖٗٔينظر: صحيح البخارم، كتاب األذاف، ابب: إ٪تا جعل اإلماـ ليؤًٌب بو، حديث رقم: ] (ّ)
 (.ّٖٔ-ّٔٔينظر: تيسَت علم أصوؿ الفقو للجديع: )ص/ (ْ)
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 مراعاة أسباب ورود احلديث يف فهم األحاديث.احملاضرة العاشرة: 

من أىم ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا معرفة سبب كركد اٟتديث، كما 
 ،النبوية األحاديث من كثَتمعٌت   لفهمللغاية  ضركرم ذلك معرفةصاحب الركاية من أحواؿ. ك 

 بذلك. إال الوقوؼ على معناىا ٯتكن ال اليت
 أسباب، على كقعت األحاديث من كثَتقاؿ اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا: "

 األضاحي ٟتـو خارادٌ  عن كالسبلـ الصبلة عليو هنى أنو كمنو ذلك، ٔتعرفة إال فهمها ٭تصل كال
 منها ك٭تملوف بضحاايىم، ينتفعوف الناس كاف لقد: لو قيل ذلك؛ بعد كاف فلما ثبلث، بعد

. ثبلث بعد الضحااي ٟتـو عن هنيت: قالوا ؟«ذاك وما»: فقاؿ. األسقية منها كيتخذكف الودؾ،
 فكلوا، عليكم؛ دفت اليت الداّفة أجل من هنيتكم إدنا»: كالسبلـ الصبلة عليو فقاؿ

 .(ُ)«وادخروا وتصدقوا،

                                                           
أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب األضاحي، ابب: بياف ما من النهي من أكل ٟتـو األضاحي بعد ثبلث ُب أكؿ  (ُ)

: [، كأبو داكد ُب سننو، كتاب الضحااي، ابب: ُب حبس ٟتـو األضاحي، حديث رقمُُٕٗاإلسبلـ، حديث قم: ]
[، من حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر. كقد سبق إيراد ىذا اٟتديث عند حديثنا عن النسخ، فإف النسخ قد يرافقو ُِِٖ]

 سبب كركد النسخ أيضا.
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 ابن حديث فإف ؛(ُ)اٞتماعة صبلة عن ٗتلف ١تن البيوت إبحراؽ التهديد حديث كمنو
 معلـو منافق إال عنها يتخلف كما رأيتنا كلقد: "بقولو النفاؽ، أبىل ٥تتص أنو يبُت مسعود
 .(ِ)"النفاؽ

 انس ىاجر اب٢تجرة أمركا ١تا أهنم كىو سبب، عن كاقع" ابلنيات األعماؿ: "كحديث
 ا٢تجرة ٣ترد يقصد كمل قيس، أـ تسمى نكاحها أراد امرأة بسبب ىاجر رجل فيهم ككاف لؤلمر،
 .(ْ)"كثَت كىو، (ّ)قيس أـ مهاجر: يسمى ذلك بعد فكاف لؤلمر؛

                                                           
والذي نفسي بيده لقد ذنمت أن آمر حبطب فيحطب، مث »، قاؿ: ، أف رسوؿ هللا أيب ىريرة  ا١تراد: حديث (ُ)

آمر ابلصالة فيؤذن ذلا، مث آمر رجال فيؤّم الناس، مث أخالف إىل رجال فأحّرق عليهم بيوهتم، والذي نفسي بيده لو 
أخرجو: البخارم ُب صحيحو، كتاب:  .«لشهد العشاء -أو مرماتني حسنتني  -يعلم أحدىم أنو رند عظما مسينا 

[، كمسلم ُب كتاب ا١تساجد، ابب: فضل صبلة اٞتماعة كبياف ْْٔف، ابب: كجوب صبلة اٞتماعة، حديث رقم: ]األذا
 [.ُٓٔالتشديد ُب التخلف عنها، حديث رقم: ]

[. ك٘تامو: "من ْٓٔأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١تساجد، ابب: صبلة اٞتماعة من سنن ا٢تدل، حديث رقم: ] (ِ)
سنن ا٢تدل، كإهٌنن  سره أف يلقى هللا غدا مسلما فليحافظ على ىؤالء الصلوات حيث ينادل هبن، فإٌف هللا شرع لنبٌيكم 

ذا ا١تتخلف ُب بيتو لًتكتم سنة نبٌيكم، كلو تركتم سنة نبٌيكم من سنن ا٢تدل، كلو أنكم صليتم ُب بيوتكم كما يصلي ى
لضللتم، كما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ٍب يعمد إىل مسجد من ىذه ا١تساجد، إال كتب هللا لو بكل خطوة ٮتطوىا 

لقد كاف الرجل يؤٌب حسنة، كيرفعو هبا درجة، ك٭تط عنو هبا سيئة، كلقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ، ك 
 بو يهادل بُت الرجلُت حىت يقاـ ُب الصف".

ما ذكره الشاطيب رٛتو هللا ٓتصوص سبب كركد ىذا اٟتديث فيو نظر؛ فقد قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا: "قصة  (ّ)
ىو ابن مسعود  -، عن عبد هللا مهاجر أـ قيس ركاىا سعيد بن منصور، قاؿ: أخربان أبو معاكية، عن األعمش، عن شقيق

قاؿ: من ىاجر يبتغي شيئا فإ٪تا لو ذلك، ىاجر رجل ليتزكج امرأة يقاؿ ٢تا أـ قيس، فكاف يقاؿ لو: مهاجر أـ قيس.  –
كركاه الطرباين من طريق أخرل عن األعمش بلفظ: كاف فينا رجل خطب امرأة يقاؿ ٢تا أـ قيس، فأبت أف تتزكجو حىت 

كىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت، لكن ليس فيو أف حديث جها، فكنا نسميو مهاجر أـ قيس. يهاجر، فهاجر فتزك 
". فتح البارم بشرح صحيح البخارم: األعماؿ سيق بسبب ذلك، كمل أر ُب شيء من الطرؽ ما يقتضي التصريح بذلك

أحاديثو دمحم فؤاد عبد الباقي، كراجعو (. قرأ أصلو تصحيحا كٖتقيق الشيخ عبد العزيز بن ابز، كرقم كتبو كأبولو ك َُ/ُ)
 دار ا١تعرفة بَتكت لبناف.٤تب الدين ا٠تطيب. 

 (. ُٕٓ-ُٓٓ/ْا١توافقات: ) (ْ)
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كمن خبلؿ األمثلة اليت ذكرىا اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا، ٯتكننا مبلحظة 
 اآلٌب:

الواحد، كما ىو اٟتاؿ ُب حديث  اٟتديث سياؽ ُب يظهر قد اٟتديث كركد سبب
أظهرت لنا ركاية أخرل من حديث أيب ىريرة  قدٖتريق بيوت ا١تتخلفُت عن صبلة اٞتماعة؛ ف

 -  أف مقصود الٌنيٌب  -مل يشر إليها الشاطيب رٛتو هللا  ىم أىل النفاؽ دكف سائر
 العشاء صالة ادلنافقني على صالة أثقل إن»: هللا  رسوؿ قاؿ: قاؿ ،ا١تسلمُت، فعنو 

 فتقام، ابلصالة آمر أن ذنمت ولقد حبوا، ولو ألتوذنا فيهما ما يعلمون ولو الفجر، وصالة
 ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال معي أنطلق مث ابلناس، فيصلي رجال آمر مث

 .(ُ)«ابلنار بيوهتم عليهم فأحرق الصالة يشهدون
 ُب ٟتـو األضاحي ا١تتقٌدـ.كمثلو حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر 

"، جاء النفاؽ معلـو منافق إال عنها يتخلف كما رأيتنا "لقد: كقوؿ ابن مسعود 
 على علق رٛتو هللا، حينما الرب عبد ابن ا١تغرب ، كلذلك قاؿ حافظ.موافقا ١تراد الٌنيٌب 

 ترل أال ؛إليهم كإشارة ا١تنافقُت إىل قصدا كاف إ٪تا  منو كىذا": بقولو  ىريرة أيب حديث
 كما .نفاقو معلـو منافق إال عنها يتأخر كما الوقت ذلك ُب رأيتنا كلقد: مسعود ابن قوؿ إىل

، لعذر إال عنو يتخلف كاف حقا أصحابو ىم الذين أصحابو من أحدا أظن  ال ما ىذا بُتًٌ
 .(ِ)"هللا شاء إف مسلم فيو يشك

فنخلص إىل أٌف سبب كركد حديث التحريق ابلنهار ىو ٗتلف ا١تنافقُت الذين يعاملوف 
كيشاركوىم ُب التخلف  –مثبل  –ابلظاىر، كلو تركوا دكف هتديد، فقد يفتنوا حديثي اإلسبلـ 

 عن صبلة اٞتماعة.
                                                           

أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١تساجد، ابب: فضل صبلة اٞتماعة كبياف التشديد ُب التخلف عنها، حديث رقم:  (ُ)
[ُٔٓ.] 
اٞتزء الثامن عشر، من مطبوعات األكقاؼ ا١تغربية، ٖتقيق (. ّّٖ/ُٖالتمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد: )(ِ)

 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕسعيد أٛتد أعراب، )
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كأيضا فإف الوقوؼ على ىذا السبب، يؤدم بنا إىل استخبلص اٟتكم الصحيح ابلنسبة 
ليس فيو  –على ما علم  –إىل حكم شهود صبلة اٞتماعة، فسبب كركد حديث أيب ىريرة 

شى منو، كما تقٌدـ آنفا.  اإل٬تاب كإ٪تا التهديد ١تا ٮتي
كما ىو اٟتاؿ   ،كمقابلتهاركاايت ا١توضوع الواحد  ّتمع إال سبب الوركد يظهر ال كقد

مع حديث األعماؿ ابلنيات، فإف اإلماـ أاب إسحاؽ الشاطيب رٛتو هللا أكرد عليو حديث 
 مهاجر أـ قيس من أجل استخبلص سبب كركده، كقد تقدـ التعليق على ذلك،

كىذا القسم ينبغي االعتناء بو أٯتا عناية، كإفراغ الوسع ُب تتبع الركاايت، كإال فإف فهمنا 
 للحديث لن يكوف على أسس صحيحة.

 ذلا سيق اليت العلة معرفة كقريب من سبب كركد اٟتديث ما يذكره أىل األصوؿ كىو:
 ، كمن أمثلة ىذا الباب اآلٌب:، كىذا الباب مهم جدا لفهم مراد الٌنيٌب احلديث

 على واجب اجلمعة يوم غسل» :قاؿ ، هللا رسوؿ أف ، ا٠تدرم سعيد أيب عن
 .(ُ)«زلتلم كل

 أراد إذا»، يقوؿ: رضي هللا عنهما، قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  عمر بنكعن عبد هللا  
 .(ِ)«فليغتسل اجلمعة أييت أن أحدكم

 مع ك٨تن رأيتنا لو بٍت اي:  قاؿ ، أبيو عن األشعرم، موسى أيب بن بردة أيب عنك 
 .(ّ)الضأف ريح ر٭تنا أف ٟتسبت ،السماء كأصابتنا ، هللا رسوؿ

                                                           
[، كمسلم كتاب ٕٖٗأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: فضل الغسل يـو اٞتمعة، حديث رقم: ] (ُ)

 [، كاللفظ للبخارم.ْٖٔاٞتمعة، ابب: الطيب كالسواؾ يـو اٞتمعة، حديث رقم: ]
[، كمسلم ُب مطلع  ٕٕٖرقم: ]أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: فضل الغسل يـو اٞتمعة، حديث  (ِ)

 [.ْْٖكتاب اٞتمعة، حديث رقم: ]
[، كابن ماجو ُب سننو، كتاب اللباس، ابب: ِْٕٗالًتمذم ُب جامعو، كتاب صفة القيامة، حديث رقم: ]أخرجو  (ّ)

 [. كقاؿ الًتمذم: حديث صحيح.ِّٔٓلباس الصوؼ، حديث رقم: ]
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ككانوا إذا راحوا إىل  ،أنفسهم ةى نى هى كاف الناس مى كعن أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر، قالت:  
 .(ُ)فقيل ٢تم لو اغتسلتم ،اٞتمعة راحوا ُب ىيئتهم

فكانوا يكوف ٢تم  ،كمل يكن ٢تم كفاة ،كاف الناس أىل عملكُب ركاية عنها اهنع هللا يضر، قالت:  
 .(ِ)فقيل ٢تم لو اغتسلتم يـو اٞتمعة ،تفل

حديث  بٌُت  فيهما األمر ابالغتساؿ للجمعة، بينما فحديث أيب سعيد كابن عمر 
ٚتعا من الصحابة  أف ىي، ك معلومة لعلة كارد ابالغتساؿ األمر أفكعائشة اهنع هللا يضر  أيب موسى 

 كقد يصيبهم  –مباشرة من أماكن عملهم دكف تغيَت ثياهبم  اٞتمعة صبلةب يلتحقوف كانوا
 .ذلك ألجل ابالغتساؿ فأمركا ،كريهة  ركائح منهم تنبعثف -ا١تطر 

حينما ٚتع ركاايت ا١توضوع  –كىو من فقهاء ادثُت  – حباف ابن كقد أحسن اإلماـ
 كاستخلص علة األمر ابالغتساؿ، كفيما يلي عرض لذلك:

، حيث قاؿ رٛتو (ّ)ا١تسألة ُب النوع ا٠تامس كالثبلثُت من األكامر أكرد رٛتو هللا ىذه
ت الداللة من خرب اثف على أنو كقد قام ،مر بو بلفظ اإل٬تاب كاٟتتماألمر ابلشيء الذم أي هللا: "
 .(ْ)"ر من أجلها ىذا األمر ا١تأمور بومً أي  معلومةه  كالقصد فيو علةه  نيدبيًتو،

                                                           
 [.َّٗالبخارم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: كقت اٞتمعة إذا زالت الشمس، حديث رقم: ] أخرجو (ُ)
 [.ْٕٖأخرجها مسلم ُب كتاب اٞتمعة، ابب: الطيب كالسواؾ يـو اٞتمعة، حديث رقم: ] (ِ)
إىل ٜتسة أقساـ، كىي:  مثاؿ سابق، كقٌسم سنن الٌنيٌب  ألف اإلماـ ابن حباف رٛتو هللا كتابو بًتتيب بديع على غَت (ّ)

ضطفى 
ي
. كجعل لكٌل قسم أنواعا كاآلٌب: األكامر: مائة كعشرة ، كاإلابحات، كأفعالو األكامر، كالنواىي، كإخبار ا١ت

: ٜتسوف نوعا. األفعاؿ: ٜتسوف نوعا. ٍب يورد : مائة كعشرة أنواع. اإلخبار: ٙتانوف نوعا. اإلابحاتأنواع. النواىي
األحاديث ضمن ىذه األنواع، ٖتت ترٚتة خاصة بقولو: "ذكر"، كمثالو: )ذكر البياف أبٌف اإلٯتاف كاإلسبلـ اٝتاف ١تعٌت 

لدكتور ٖتقيق األستاذ الدكتور ٤تٌمد علي سو٪تز كاكاحد(. كإف أراد التعليق صٌدره بقولو: "قاؿ أبو حاًب". ينظر مقدمة 
 (.ُٓ/ُخالص آم دمَت: )

، ا١تعركؼ بػ: ادلُسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندىا وال ثُبوت جرٍح يف انقليها (ْ)
(. ٖتقيق األستاذ الدكتور ٤تٌمد علي سو٪تز كالدكتور خالص آم دمَت، إصدارات كزارة ُْٕ/ِ: )صحيح ابن حباف

 ـ(.َُِِ-قُّّْ، )ُاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر، طبع دار ابن حـز بَتكت، ط
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ٍب ذكر ٖتت ىذا النوع حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 :«على كل مسلم يف كّل سبعة أاّيم غسل، وىو يوم اجلمعة»(ُ). 

، غسل يـو اٞتمعة فرض ال ٬توز تركوة أك٫تت عا١تا من الناس أف ظذكر لفٍب قاؿ: 
الغسل يوم اجلمعة »: اؿ رسوؿ هللا قكأكرد حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قاؿ: 

 .(ِ)«وعلى كل ابلغ من النساء ،على كل حامل من الرجال
، كأكرد ذكر خرب اثف ذىب إليو بعض أئمتنا فزعم أف غسل يـو اٞتمعة كاجبٍب قاؿ: 

 .(ّ)ا١تتقدـ حديث أيب سعيد ا٠تدرم 
ذكر ا٠ترب الداؿ على أف األمر ابالغتساؿ للجمعة ُب األخبار اليت ذكرانىا قبل ٍب قاؿ: 

أف ، كأخرج حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، إ٪تا ىو أمر ندب كإرشاد لعلة معلومة
اب رسوؿ هللا إذ دخل عليو رجل من أصح ،عمر بن ا٠تطاب بينا ىو ٮتطب الناس يـو اٞتمعة

، إين شغلت اليـو فلم أنقلب إىل أىلي حىت ٝتعت ذه؟ قاؿعة ىسا فناداه عمر: أم :
كاف   أف رسوؿ هللا كقد علمت  ،: كالوضوء أيضاقاؿ عمر .فلم أزد على أف توضأت ،النداء

 .(ْ)يمر ابلغسل
نفي إ٬تاب  ُب ىذا ا٠ترب دليل صحيح على": ٍب قاؿ رٛتو هللا معلقا على اٟتديث 

ألف عمر بن ا٠تطاب كاف ٮتطب إذ دخل ا١تسجد عثماف  ؛شهدىاالغسل للجمعة على من 
فلم يمره عمر كال أحد من  ،ٍب أتى ا١تسجد ،فأخربه أنو ما زاد على أف توضأ ،بن عفاف

                                                           
ا١تكتب (. ُّٕ/ُ: )إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل[. كصححو األلباين ُب َُٖٔ( برقم: ]ُْٕ/ِ) (ُ)

 ـ(.ُٖٓٗ–قَُْٓ، )ِاإلسبلمي بَتكت، ط
[، كإركاء الغليل، ّٖٓٗ[. كضعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة، حديث رقم: ]َُّٕ( برقم: ]ُْٖ/ِ) (ِ)

 [.ُّْحديث رقم: ]
 [. كقد تقدـ أنو ٥ترج ُب الصحيحُت.َُْٕ( برقم: ]ُْٗ/ِ) (ّ)
صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: فضل غسل يـو اٞتمعة، حديث [. كأخرجو البخارم ُب َُٕٔ( برقم: ]ُْٗ/ِ) (ْ)

 [.ّٖٖرقم: ]
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ففي إٚتاعهم على ما كصفنا أبُت البياف  .الصحابة ابلرجوع كاالغتساؿ للجمعة ٍب العود إليها
 .(ُ)"ة أمر ندب ال حتمابالغتساؿ للجمع أبف األمر كاف من ا١تصطفى 

، كركل ذكر خرب اثف يصرح أبف االغتساؿ للجمعة غَت فرض على من شهدىاٍب قاؿ: 
مث  ،من توضأ يوم اجلمعة فأحسن الوضوء»: ؿ رسوؿ هللا : قاقاؿ ، أيب ىريرةحديث 

وزايدة ثالثة  ،غفر هللا لو ما بينو وبني اجلمعة األخرى ،واستمتع ،وأنصت ،أتى اجلمعة فدان
 .(ِ)«أايم

بن ، كركل حديث عبدهللا يدؿ على أف غسل يـو اٞتمعة ليس بفرض ااثلث اذكر خرب ٍب 
إن هلل حقا على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة »قاؿ:  ، يبٌ النٌ  أفٌ  رصي هللا عنهما، عمر

 .(ّ)«فإن كان لو طيب مسو ،أايم يوما
، كساؽ حديث للجمعة أمر ندب ال حتميدؿ على أف األمر ابالغتساؿ ٍب خربا رابعا 
 ،الغسل يوم اجلمعة على كل زلتلم»قاؿ:  ،رسوؿ هللا  أفٌ  ،أيب سعيد ا٠تدرم 

 .(ْ)«وأن ميس من الطيب ما قدر عليو ،والسواك
، كأخرج أف الغسل للجمعة قصد بو اإلرشاد كالفضلٍب ا٠ترب ا٠تامس الداؿ على 

 ،حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أايم»قاؿ:  ، يبٌ عن النٌ  ، أيب ىريرةحديث 
 .(ُ)«وأن ميس طيبا إن وجده

                                                           
(ُ) (ِ/َُٓ.) 
[. كأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: فضل من استمع كأنصت ُب ا٠تطبة، َُٕٕ(. برقم: ]َُٓ/ِ) (ِ)

اتج ٍسًتمىاعي للحىًديًث، يقاؿ: أىٍنصىتىو كأىٍنصىتى لوي ًإذا اٍستىمىع ٟتًديًثو. [. "اإًلٍنصىاتي ىو السُّكيوتي كاالٕٖٓحديث رقم: ]
 (.ُِِ/ٓالعركس من جواىر القاموس، للزبيدم: )

( حديث ِٔٔ/ُ[. كصححو األلباين ُب صحيح موارد الضمآف إىل زكائد ابن حباف: )َُٖٕ(. برقم: ]َُٓ/ِ) (ّ)
 ـ(.ََِِ-قُِِْ، )ُللنشر كالتوزيع، الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ط دار الصميعي[. ّْٔرقم: ]

[. كأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: الطيب كالسواؾ يـو اٞتمعة، حديث َُٕٗ(، برقم: ]ُُٓ/ِ) (ْ)
 [.ْٖٔرقم: ]
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، كأكرد معٌت حديث ذكر العلة اليت من أجلها أمر القـو ابالغتساؿ يـو اٞتمعةٍب قاؿ: 
 .(ِ)أيب موسى ا١تتقدـ آنفا

فلذلك  ،ذكر البياف أبف القـو إ٪تا كانوا يركحوف إىل اٞتمعة ُب ثياب مهنهمٍب قاؿ: 
 .(ّ)، كأخرج حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ا١تتقدـأمركا ابالغتساؿ ٢تا

 
 
 
 

 
 فهرس ادلصادر وادلراجع

 
م ا١تعركؼ اببن بىطَّة، اٞتزء ، لئلماـ اإلابنة الكربى .ُ أيب عبد هللا عبيد هللا بن دمحم العيٍكربى

، ِكالتوزيع الرايض، طاألكؿ، ٖتقيق رضا بن نعساف معطي، دار الراية للنشر 
 ـ(.ُْٗٗ-قُُْٓ)

                                                                                                                                                                                      
البخارم ُب صحيحو، كتاب اٞتمعة، ابب: ىل على من مل يشهد اٞتمعة [. كأخرجو ََُٖا١توضع نفسو، برقم: ] (ُ)

 [.ٖٔٓغسل، برقم: ]
لقد رأيتنا وحنن عند نبّينا »[. كقد تقدـ عند الًتمذم كابن ماجو، كلفظو عند ابن حباف: َُُٖ( برقم: ]ُِٓ/ِ) (ِ)
ولو أصابتنا َمْطَرٌة لشممت منا ريح الضأن ،». 

كان الناس ُمَهاُن »[. كقد تقدـ أنو ٥ترج ُب صحيح البخارم، كلفظو عند ابن حباف: َُِٖ( برقم: ]ُِٓ/ِ) (ّ)
 .«أنفسهم فكانوا يروحون إىل اجلمعة هبيئتهم فقيل ذلم : لو اغتسلتم
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، -دراسة تطبيقية  –أثر السياق ومجع اىلرواايت وأسباب الورود يف فهم احلديث  .ِ
 ُللدكتور عبدهللا الفوزاف. من منشورات األمانة العامة لندكة اٟتديث الشريف بديب، ط

 ـ(.ََِٗ-قَُّْ)
فحل. دار عٌمار عٌماف  ، للدكتور ماىر ايسُتأثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء .ّ

 ـ(.َََِ-قَُِْ) ُاألردف، ط
، عبد هللا دمحم جربكو كفاطمة حافظ إرشاد كقاسم أثر مقاصد الشريعة يف فقو احلديث .ْ

علي سعد. نشر ٔتجلة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية كالدراسات اإلسبلمية، اجمللد 
 ـ.َُِٗ، يونيو ُ، العدد ُٔ

، دراسة ٖتليلية ُب أصوؿ سياسة التشريع اخلالفة الراشدةاالجتهاد ابلرأي يف عصر  .ٓ
، من إصدارات كزارة كمقاصده كاترٮتو، للدكتور عبد الرٛتن سنوسي، الوعي اإلسبلمي

 ـ(.َُُِ-قُِّْ) ُاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة الكويت، ط
 شاكر، بعناية أٛتد دمحم، لئلماـ ابن دقيق العيد. إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .ٔ

 ـ(.ُْٗٗ-قُُْْ) ُمكتبة السنة القاىرة، ط
، علق عليو العبلمة عبد ، لئلماـ علي بن ٤تٌمج اآلمدماإلحكام يف أصول األحكام .ٕ

 ـ(.ََِّ-قُِْْ، )ُالرزاؽ عفيفي، دار الصميعي للنشر كالتوزيع، الرايض، ط
، الثقافية بَتكتمؤسسة الكتب  ، لئلماـ ٤تٌمد بن إدريس الشافعي،اختالف احلديث .ٖ

 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓ) ُط
، ، لئلماـ ٤تٌمد بن علي الشوكاينإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول .ٗ

 ـ(.ُٗٗٗ-قُُْٗ، )ُٖتقيق أٛتد عزك عناية، دار الكتاب العريب بَتكت، ط
، للعبلمة دمحم انصر الدين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .َُ

 ـ(.ُٖٓٗ–قَُْٓ، )ِاإلسبلمي بَتكت، طا١تكتب األلباين. 
، للحافظ ابن عبدالرب. بعناية عادؿ مرشد، االستيعاب يف معرفة األصحاب .ُُ

 ـ(.ََِِ-قُِّْ) ُدار األعبلـ عٌماف األردف، ط
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، لئلماـ اتج الدين السبكي. دار الكتب العلمية، بَتكت، األشباه والنظائر .ُِ
 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ) ُط

 الناشر: مَت دمحم كتب خانة. .البزدويأصول  .ُّ
، لئلماـ أيو بكر اٟتازمي. دائرة االعتبار يف بيان الناسخ وادلنسوخ من اآلاثر .ُْ

 ق(.ُّٗٓ) ِا١تعارؼ العثمانية حيدر آابد الدكن، ط
-قَُْٖ. دار ا١تعرفة بَتكت، )، لئلماـ أيب إسحاؽ الشاطيباالعتصام .ُٓ

 ـ(.ُٖٖٗ
، للعبلمة ابن قيم اٞتوزية. ٖتقيق طو عبد العادلنيأعالم ادلوقعني عن رّب  .ُٔ

 ـ(.ُّٕٗالرؤكؼ سعد، دار اٞتيل بَتكت، )
، الدكتور دمحم سليماف وداللتها على األحكام الشرعية أفعل الرسول  .ُٕ

 ـ(.ُٖٕٗ-قُّٖٗ) ُاألشقر. مكتبة ا١تنار اإلسبلمية الكويت، ط
اإلسبلـ ابن  ، لشيخدلخالفة أصحاب اجلحيم اقتضاء الصراط ادلستقيم .ُٖ

تيمية. ٖتقيق كتعليق الدكتور انصر بن عبد الكرمي العقل، دار اشبيليا للنشر كالتوزيع 
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ) ِالرايض، ط

الدكتور ٭ٍتِتى ًإٍٝتىاًعيل، دار ، القاض عياض. ٖتقيق إكمال ادلعلم بفوائد مسلم .ُٗ
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ، )ُالوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، ط

ٖتقيق رضواف ٥تتار بن . لئلماـ ابن دقيق العيد، اإلمام يف بيان أدلة األحكام .َِ
 ـ(.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ) ُدار البشائر اإلسبلمية بَتكت، ط، غربية

اىتمام احملدثني بنقد احلديث سندا ومتنا ودحض مزاعم ادلستشرقني  .ُِ
ٚتادل  ِالرايض، ط، للدكتور دمحم لقماف السلفي، دار الداعي للنشر كالتوزيع وأتباعهم

 ق.َُِْالثاين 
، دمحم حسُت كفضبلف بن دمحم أذنية معرفة غريب احلديث النبوي الشريف .ِِ

 ـ(.ََِِعثماف. ٣تلة الًتاث، العدد ا٠تامس، اٞتزء األكؿ، )
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، للزركشي. ٖتقيق ضبط نصوصو كخرج أحاديثو البحر احمليط يف أصول الفقو .ِّ
-ىػُُِْر الكتب العلمية، بَتكت لبناف، )كعلق عليو: د. دمحم دمحم اتمر، دا

 ـ(.َََِ
 ِأليب بكر الكاساين. دار الكتب العلمية بَتكت، ط بدائع الصنائع .ِْ

 ـ(.ُِٖٗ)
، ٟتسن عبد هللا البعد ادلقاصدي للحديث الشريف وتطبيقاتو عند الفقهاء .ِٓ

 حسن معتوؽ. مذكرة قدمت الستكماؿ متطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت ُب
الفقو كالتشريع، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح بنابلس فلسطُت، سنة 

 ـ.َُِٖ
، ٖتقيق ٣تموعة من ، أليب الفيض الزبيدماتج العروس من جواىر القاموس .ِٔ

 الباحثُت، دار ا٢تداية.
، للعبلمة ا١تباركافورم. دار الكتب حتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي .ِٕ

 بَتكت. –العلمية 
، للحافظ أيب اٟتجاج ا١تزم. ٖتقيق: عبد األشراف مبعرفة األطرافحتفة  .ِٖ

 ـ(.ُّٖٗ-ىػَُّْ) ِالصمد شرؼ الدين، ا١تكتب اإلسبلمي، كالدار القٌيمة، ط
، لئلماـ عبد الرٛتن بن أيب بكر تدريب الراوي يف شرح تقرير النواوي .ِٗ

للنشر السيوطي. حققو كعلق عليو أبو معاذ طارؽ بن عوض هللا، دار العاصمة 
 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُكالتوزيع، الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ط

كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية رٛتو هللا.  ، للقاضي عياضترتيب ادلدارك .َّ
 ـ(.ُّٖٗ-قَُّْ) ِا١تملكة ا١تغربية، ٖتقيق دمحم بن اتكيت الطنجي، ط

، ٖتقيق : إبراىيم األبيارم، دار لعلي بن دمحم بن علي اجلرجاين، التعريفات .ُّ
 ق(.َُْٓ، )ُالكتاب العريب، بَتكت لبناف، ط
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بعناية ٤ٌتمد عوامة، دار ، للحافظ ابن حجر العسقبلين، تقريب التهذيب .ِّ
 ـ(.ُُٗٗ-قُُُْ، )ّالرشيد، حلب سوراي، ط

، لئلماـ ابن عبد الرب النمرم. ٖتقيق التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد .ّّ
-قَُْٗيد أٛتد أعراب، طبع كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ اب١تغرب، )سع

 ـ(.ُٖٗٗ
، لئلماـ أيب من األخبار هتذيب اآلاثر وتتفصيل الثابت عن رسول هللا  .ّْ

 جعفر الطربم. قرأه كخرج أحاديثو أبو فهر ٤تمود دمحم شاكر، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة.
للحافظ أيب اٟتجاج يوسف بن عبد الرٛتن هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،  .ّٓ

–قََُْ، )ُا١تزم، ٖتقيق الدكتور بشار عواد معركؼ، مؤسسة الرسالة بَتكت، ط
 ـ(.َُٖٗ

، أليب منصور دمحم بن أٛتد األزىرم، حققو كقدـ لو عبد السبلـ هتذيب اللغة .ّٔ
رية للتأليف دمحم ىاركف، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتأليف كاألنباء كالنشر، كالدار ا١تص

 ـ(.ُْٔٗ-قُّْٖكالًتٚتة، )
، لئلماـ ابن قيم اٞتوزية. دار هتذيب سنن أيب داود وإيضاح عللو ومشكالتو .ّٕ

، بَتكت لبناف، ط  ـ(.َُِٗ-قَُْْ) ِابن حـز
، للدكتور عبد هللا بن يوسف اٞتديث، مؤسسة الرايف تيسري علم أصول الفقو .ّٖ

 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ) ُبَتكت، ط
بعناية دمحم فؤاد عبد الباقي، مطبعة ، لئلماـ أيب عيسى الًتمذم، الًتمذيجامع  .ّٗ

 ـ(.ُٖٔٗ-قُّٖٖ) ِمصطفى البايب اٟتليب مصر، ط
، لئلماـ أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، بعناية أيب اجلامع الصحيح .َْ

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗصهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية الرايض، )
، لئلماـ أيب عبد هللا ٤تٌمد بن إٝتاعيل البخارم، بعناية أيب الصحيحاجلامع  .ُْ

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗصهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية الرايض، )
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، للحافظ ابن يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم واحلكم .ِْ
لدماـ ، ٖتقيق كتعليق أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا، دار ابن اٞتوزم، ارجب اٟتنبلي

 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْ، )ِا١تملكة العربية السعودية، ط
، للحافظ ابن عبد الرب النمرم، ٖتقيق أيب األشباؿ جامع بيان العلم وفضلو .ّْ

 الزىَتم، دار ابن اٞتوزم.
، للخطيب البغدادم. بعناية الدكتور اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .ْْ

علـو اٟتديث البن الصبلح كهبامشو ٤تٌمد عجاج ا٠تطيب، مؤسسة الرسالة بَتكت. ك 
(. بعناية الشيخ راغب الطباخ، ا١تطبعة العلمية ْتلب، ُُٗالتقييد كاإليضاح: )ص/

 ـ(.ُُّٗ-قَُّٓ) ُط
، للخطيب البغدادم. ٖتقيق الدكتور اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .ْٓ

 ق(.٤َُّْتمود الطحاف، مكتبة ا١تعارؼ الرايض، )
، الدكتور  ذكر النساء دنوذجا –احلديث النبوي مجاليات الكناايت يف  .ْٔ

ابكستاف، العدد الرابع  –كفايت هللا ٫تذاين. ٣تلة القسم العريب، جامعة بنجاب الىور 
 ـ(.ََِٕكالعشركف، )

 ، لئلماـ أيب اٟتسن ا١تاكردم، دار الفكر ػ بَتكت.احلاوي الكبري .ْٕ
منشورات ا١تعهد العا١تي للفكر ، للشيخ عبد الغٍت عبد ا٠تالق. من حجية السنة .ْٖ

 اإلسبلمي، مطبعة الوفاء ا١تنصورة ٚتهورية مصر العربية.
، للدكتور عبد الكرمي ا٠تضَت. مكتبة احلديث الضعيف وحكم االحتجاج بو .ْٗ

 ق(.ُِْٔ) ّدرا ا١تنهاج الرايض، ط
حققو كعلق عليو علي بن انيف الشحود، ، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية. احلسبة .َٓ

 ـ(.ََِْ-قُِْٓ، )ِط
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من منشورات جامعة  ، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية.درء تعارض العقل والنقل .ُٓ
-قُُُْ) ِاإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ٖتقيق الدكتور دمحم رشاد سامل ط

 ـ(.ُُٗٗ
، داللة السياق وأثرىا يف فهم احلديث النبوي من خالل تطبيقات األئمة .ِٓ

التخيفي، من منشورات األمانة العامة لندكة اٟتديث الشريف للدكتور عبد اسن 
 بديب.

لردة هللا الطلحي. من مطبوعات جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة، داللة السياق،  .ّٓ
 ق(.ُُْٖ)
، لئلماـ ٤تٌمد بن إدريس الشافعي، ٖتقيق كشرح العبلمة أٛتد دمحم الرسالة .ْٓ

 شاكر، دار الكتب العلمية بَتكت.
، لئلماـ ابن قدامة ا١تقدسي. ٖتقيق الدكتور عبد وجنة ادلناظرروضة الناظر  .ٓٓ

 ـ(. ُّٗٗ-قُُّْ) ُالكرمي النملة، مكتبة الرشد، الرايض، ط
، للعبلمة ابن قيم اٞتوزية. بعناية شعيب زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد .ٔٓ

سبلمية األانؤكط كعبد القادر األرانؤكط، مؤسسة الرسالة بَتكت كمكتبة ا١تنار اإل
 ـ(.ُْٗٗ-قُُْٓ) ِٕالكويت، ط

، للشيخ دمحم انصر الدين األلباين، دار سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة .ٕٓ
 ـ(.ُِٗٗ-قُُِْ)، ُا١تعارؼ الرايض، ط

دار ، ، للشيخ مصطفى السباعيالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي .ٖٓ
 ـ(.َََِ) ُالوراؽ/ا١تكتب االسبلمى، ط

عبد هللا دمحم بن نصر بن اٟتجاج ا١تركزم، ٖتقيق سامل أٛتد، لئلماـ أيب ، السنة .ٗٓ
 ق(.َُْٖ، )ُمؤسسة الكتب الثقافية بَتكت، ط

، لئلماـ أيب بكر البيهقي. ٣تلس دائرة ا١تعارؼ النظامية الكائنة السنن الكربى .َٔ
 ق(.ُّْْ) ُُب ا٢تند ببلدة حيدر آابد، ط
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دمحم عبد القادر عطا، دار ، لئلماـ أيب بكر البيهقي، ٖتقيق السنن الكربى .ُٔ
 ـ(.ََِّ-قُِْْ، )ّالكتب العلمية، بَتكت لبنات، ط

علي بن عمر الدارقطٍت البغدادم، ٖتقيق  السيد  ، لئلماـ أيب اٟتسنالسنن .ِٔ
 ـ(.ُٔٔٗ–قُّٖٔعبد هللا ىاشم ٯتاين ا١تدين، دار ا١تعرفة بَتكت، )

اعتٌت بو أبو عبيدة سليماف بن األشعث السجستاين،  ، لئلماـ أيب داكدالسنن .ّٔ
 ق(.ُِْْ، )شواؿ ِمشهور بن حسن آؿ سلماف، مكتبة ا١تعارؼ الرايض، ط

لئلماـ أيب عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجو القزكيٍت، ٖتقيق دمحم فؤاد عبد ، السنن .ْٔ
 الباقي، دار الفكر، بَتكت لبناف.

هللا بن  ، لعبيدشرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصول الفقو .ٓٔ
، دار الكتب العلمية، بَتكت، مسعود ابويب البخارم اٟتنفي. ٖتقيق زكراي عمَتات

 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٔ)
يب دمحم اٟتسُت بن مسعود البغوم، ٖتقيق شعيب األرنؤكط كدمحم أل، شرح السنة .ٔٔ

 ـ(.ُّٖٗ-قَُّْ، )ِدمشق، بَتكت، ط -زىَت الشاكيش، ا١تكتب اإلسبلمي 
 ، ، لئلماـ ابن النجار. ٖتقيق دمحم الزحيلي ك نزيو ٛتادادلنريشرح الكوكب  .ٕٔ

 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٖ) ِمكتبة العبيكاف، الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ط
شرح النووي على صحيح مسلم، ادلعروف بـ: ادلنهاج شرح صحيح مسلم  .ٖٔ

 .ق(ُِّٗ) ِ. دار إحياء الًتاث العريب بَتكت، طبن احلجاج
، للشيخ دمحم بن ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب: شرح سنن النسائي ادلسمى .ٗٔ

 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُدار آؿ برـك للنشر كالتوزيع، ط. علي بن آدـ اإلثيويب
ا١تطبعة  .ادلنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج، ا١تعركؼ بػ: شرح صحيح مسلم .َٕ

 ـ(.َُّٗ-قُّْٗ) ُا١تصرية ابألزىر، ط

، للحافظ عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب اٟتنبلي، ٖتقيق شرح علل الًتمذي .ُٕ
 ـ(.ُٖٕٗ-قُّٖٗ، )ُالدكتور نور الدين عًت، ط
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، للحافظ عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب اٟتنبلي، ٖتقيق شرح علل الًتمذي .ِٕ
 ـ(.ََِٓ-قُِْٔ، )ْالدكتور ٫تٌاـ عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد الرايض، ط

ٖتقيق  دمحم السعيد بسيوين زغلوؿ، دار ، لئلماـ أيب بكر البيهقي، شعب اإلميان .ّٕ
 ق(.َُُْ، )ُالكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط

. ٖتقيق الشيخ شعيب األرنؤكط، مؤسسة صحيح ابن حبان بًتتيب ابن بلبان .ْٕ
 ـ(.ُّٗٗ-قُُْْ) ِالرسالة بَتكت، ط

صر الدين األلباين. صحيح موارد الضمآف إىل زكائد ابن حباف، للعبلمة ٤تٌمد ان .ٕٓ
-قُِِْ، )ُدار الصميعي للنشر كالتوزيع، الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ط

 ـ(.ََِِ
حجت رسويل كعلى أكرب نور سيده،  صور الكناية يف كالم النبوي الشريف، .ٕٔ

 ـ(.٣َُِّتلة: إضاءات نقدية، السنة الثالثة، العدد التاسع، )
حكما  –منهجية ومعرفية يف التعامل مع نصوص السنة النبوية ضوابط  .ٕٕ

 .ََِِ، للدكتور ٛتيد قوُب. األصالة للنشر اٞتزائر، طبعة ديسمرب وفهما وتنزيال
، لئلماـ زين الدين العراقي. دار إحياء الًتاث العريب طرح التثريب يف شرح التقريب .ٖٕ

 بَتكت.

ٖتقيق الدكتور دمحم عبد ا١تعيد . يب عبيد القاسم بن سبلـ، ألغريب احلديث .ٕٗ
 ق(.ُّٔٗ، )ُخاف، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط

، لئلماـ أيب سليماف ا٠تطايب. ٖتقيق عبد الكرمي إبراىيم غريب احلديث .َٖ
 ـ(.ََُِ-قُِِْ) ِالعزابكم، من منشورات جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة، ط

بلين. قرأ أصلو ، للحافظ ابن حجر العسقفتح الباري بشرح صحيح البخاري .ُٖ
تصحيحا كٖتقيق الشيخ عبد العزيز بن ابز، كرقم كتبو كأبولو كأحاديثو دمحم فؤاد عبد 

 دار ا١تعرفة بَتكت لبناف.الباقي، كراجعو ٤تب الدين ا٠تطيب. 
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أيب ، للحافظ ابن رجب اٟتنبلي. ٖتقيق فتح الباري بشرح صحيح البخاري .ِٖ
 ىػ(.ُِِْ) ِدار ابن اٞتوزم الدماـ، ط، معاذ طارؽ بن عوض هللا

دار الكتب العلمية بَتكت، ، ٖتقيق خليل ا١تنصور، لئلماـ القراُب. الفروق .ّٖ
 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ)
، للحافظ ابن رجب اٟتنبلي. ضمن ٣تموع فضل علم السلف على اخللف .ْٖ

الفاركؽ رسائل ابن رجب اٟتنبلي، دراسة كٖتقيق أيب مصعب طلعت ابن فؤاد اٟتيلواين، 
 ـ(.ََِّ-قُِْْ) ُاٟتديثة للطباعة كالنشر، ط

، للخطيب البغدادم، للخطيب البغدادم. ٖتقيق عادؿ بن الفقيو وادلتفقو .ٖٓ
 يوسف العزازم، دار ابن اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية.

 ، للدكتور مصطفى خضر دك٪تزفهم احلديث الشريف يف ضوء القرآن الكرمي .ٖٔ
 ـ.َُِْ، سنة ُُالًتكي. منشور ابجمللة اٞتزائرية للمخطوطات، العدد: 

فهم احلديث يف ضوء القرآن عند اإلمام البخاري من خالل جامعو  .ٕٖ
، للدكتور ٚتاؿ اسطَتم، طبع ضمن أعماؿ ندكة اٟتديث الشريف اليت الصحيح

 ـ، ٖتت عنواف: السنة النبوية بُت ضوابط الفهمََِٗ/ْ/ِِ-َِعقدت يومي 
السديد كمتطلبات التجديد، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعريبة، بديب دكلة اإلمارات 

 ـ(.ََِٗ-قَُّْ) ُالعربية النتحدة، ط
، مد ركزٯتي رملي. ٣تلة اٟتديث، فهم احلديث يف ضوء ادلقاصد الشرعية .ٖٖ

 ـ(.َُِٓ-قُّْٔالعدد التاسع مليزاي )
، للعبلمة عبد العلي دمحم بن دمحم فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت .ٖٗ

السهالوم اللكنوم، صبطو كصححو عبد هللا ٤تمود دمحم عمر، دار الكتب العلمية 
 ـ(.ََِِ-قُِّْ) ُبَتكت، ط

، لئلماـ الشوكاين. ٖتقيق عبد الرٛتن الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعة .َٗ
 ق(.َُْٕ) ّ٭تِت ا١تعلمي، ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت، ط
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، لئلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب. بعناية مشهور بن حسن آؿ االعتصام كتاب .ُٗ
 سلماف، مكتبة التوحيد.

ٖتقيق: دمحم الشقَت كسعد  .، لئلماـ أيب إسحاؽ الشاطيبكتاب االعتصام .ِٗ
 ُاٟتميد كىشاـ الصيٍت، دار ابن اٞتوزم للنشر كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية، ط

 ـ(.ََِٖ-قُِْٗ)
لئلماـ أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابورم. حققو كعلق  ،كتاب التمييز .ّٗ

عليو الدكتور عبد القادر مصطفى اٌمدم، دار ابن اٞتوزم، الدماـ ا١تملكة العربية 
 ق(.َُّْ) ُالسعودية، ط

، لئلماـ ابن قيم اٞتوزية. حققو دمحم أٚتل أيوب اإلصبلحي، كخرج كتاب الروح .ْٗ
وعات ٣تمع الفقو اإلسبلمي ّتدة، نشر دار عامل الفوائد أحاديثة كماؿ دمحم قا١تي، مطب
 ىػ(.ُِّْمكة ا١تكرمة، الطبعة االكىل )

-ق ُّٓٗ، للعبلمة ابن القيم. دار الكتب العلمية بَتكت، )كتاب الروح .ٓٗ
 ـ(.ُٕٓٗ

 الدكتور إبشراؼ الباحثُت من فريق ٖتقيق الرازم. حاًب أيب البن ،العلل كتاب .ٔٗ

 للتوزيع اٞتريسي مؤسسة اٞتيريًسي. الرٛتن عبد بن خالد كالدكتور اٟتيميد هللا عبد بن سعد
 ـ(.ََِٔفرباير-قُِْٕ)٤تـر ُط الرايض، كاإلعبلف

ٖتقيق الدكتور  ،أليب عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، كتاب العني .ٕٗ
 مهدم ا١تخزكمي الودكتور إبراىيم السامرائي، مكتبة ا٢تبلؿ.

دار إحياء الًتاث . يف شرح صحيح البخاري للكرماين الكواكب الدراري .ٖٗ
 ـ(.ُُٖٗ-قَُُْ) ِطالعريب بَتكت، 

الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم، ادلسَمى: الكوكب الوَىاج والَروض  .ٗٗ
، مد األمُت بن عبد هللا األيرىمي العىلىوم البَـَهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج
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 ُثُت برائسة الدكتور ىاشم دمحم علي مهدم، طا٢تىرىرم. مراجعة: ٞتنة من الباح
 ـ(.ََِٗ-ىػَُّْ)
 .ُبَتكت، ط –دار صادر  ،لئلماـ دمحم بن مكـر بن منظور ،لسان العرب .ََُ
دراسة  –مبحث النسخ يف علم أصول الفقو ويف علم الناسخ وادلنسوخ  .َُُ

دمحم بن سعود ، للدكتور ٤تٌمد بن سليماف العريٍت. ٣تلة الشريعة ّتامعة اإلماـ -حتليلية 
 ـ(.َُُِ-ََُِق/ُِّْ-ُُّْاإلسبلمية ابلرايض، العدد الثامن، شواؿ/٤تـر )

تقي الدين أيب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن ، لشيخ اإلسبلـ رلموع الفتاوى .َُِ
 ـ(.ََِٓ-قُِْٔ، )ِدار الوفاء، ط، أنور الباز كعامر اٞتزار ٖتقيقتيمية، 

ٖتقيق ، أليب اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن سيده ا١ترسي، احملكم واحمليط األعظم .َُّ
 ـ(.َََِعبد اٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، )

 ، لئلماـ أيب دمحم ابن حـز الظاىرم.احمللى يف شرح ادلُجلى ابحلجج واآلاثر .َُْ
 ـ(.َُِٓ) ُاٞتزء التاسع، ٖتقيق ٤تٌمد منَت الدمشقي، دار ابن اٞتوزم القاىرة، ط

، أليب القاسم إٝتاعيل بن عباد الصاحب، ٖتقيق الشيخ ٤تٌمد احمليط يف اللغة .َُٓ
 ـ(.ُْٗٗ-قُُْْ) ُحسن آؿ ايسُت، عامل الكتب، بَتكت لبناف، ط

ٖتقيق ٤تمود خاطر، ، مد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازم، سلتار الصحاح .َُٔ
 ـ(.ُٓٗٗ–قُُْٓ)، مكتبة لبناف انشركف، بَتكت

 ، للدكتور أٝتاة ا٠تياطاحلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاءسلتلف  .َُٕ
، للدكتور أسامة ا٠تياط. دار سلتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء .َُٖ

 ـ(.ََُِ-قُُِْ) ُالفضيلة الرايض، ط
 للدكتور ا٢تادم ركشوسلتلف احلديث وجهود احملدثني فيو دراسة نقدية،  .َُٗ

 ـ(.ََِٗ-قَُّْ، )ُالتونسي، دار ابن حـز بَتكت، ط
، كرقة ْتثية من إعداد: أ.د/ عياض مراعاة القواعد األصولية يف فهم النص .َُُ

ابن انمي السلمي، قدمت بندكة فهم السنة النبوية الضوابط كاإلشكاالت من تنظيم 
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السعودية، بتاريخ: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد اب١تملكة العربية 
 ق.َُّْ/ٔ/ْ
ٖتقيق فؤاد ، لئلماـ عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي. ادلزىر يف علوم اللغة .111

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٖ) ُعلي منصور، دار الكتب العلمية بَتكت، ط
، للحاكم أيب عبد هللا النيسابورم، كبذيلو أكىاـ ادلستدرك على الصحيحني .ُُِ

عبد الرٛتن مقبل بن ىادم الوادعي، دار  اٟتاكم اليت سكت عليها الذىيب، أليب
 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٕ، )ُاٟترمُت للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ط

، لئلماـ أيب حامد الغزايل. دراسة كٖتقيق الدكتور ادلستصفى يف علم األصول .ُُّ
 ق(.ُُّْٛتزة بن زىَت حافظ، شركة ا١تدينة ا١تنورة للطباعة )

لئلماـ أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرٛتن ، ادلسند ادلعروف بـ: سنن الدارمني .ُُْ
، ُالدارمي، بعناية الدكتور مرزكؽ بن ىياس آؿ مرزكؽ الزىراين، من دكف دار طبع، ط

 ـ(.َُِٓ-قُّْٔ)
ٖتقيق شعيب األرنؤكط، مؤسسة  ، لئلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين.ادلسند .ُُٓ

 ـ(.ُٗٗٗ-ىػَُِْ) ِالرسالة بَتكت لبناف، ط
ى التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندىا وال ادلُسند الصحيح عل .ُُٔ

. ٖتقيق األستاذ الدكتور ٤تٌمد ، ا١تعركؼ بػ: صحيح ابن حبافثُبوت جرٍح يف انقليها
علي سو٪تز كالدكتور خالص آم دمَت، إصدارات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

 ـ(.َُِِ-قُّّْ، )ُبدكلة قطر، طبع دار ابن حـز بَتكت، ط
عبد  ٖتقيق طارؽ بن عوض هللا، ك ، لئلماـ أيب القاسم الطرباين،ادلعجم األوسط .ُُٕ

 ق(.ُُْٓاسن بن إبراىيم اٟتسيٍت، دار اٟترمُت القاىرة، )
، من مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، ٚتهورية مصر العربية، ادلعجم الوسيط .ُُٖ

 ـ(.ََِْ-قُِْٓ) ْمكتبة الشركؽ الدكلية، ط
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، للحاكم النيسابورم. شرح كٖتقيق أٛتد معرفة علوم احلديث وكمية أجناسو .ُُٗ
، دار ابن حـز بَتكت، الطبعة األكىل )  ـ(.ََِّ-ىػُِْْبن فارس السلـو

، لئلماـ ابن قدامة ا١تقدسي، دار ادلغين يف فقو اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .َُِ
 ق(.َُْٓ) ُالفكر بَتكت، ط

، للعبلمة ابن قيم اٞتوزية. الية أىل العلم واإلرادةمفتاح دار العادة ومنشور و  .ُُِ
 ُبعناية علي حسن عبد اٟتميد، دار ابن عفاف ا٠تيرب ا١تملكة العربية السعودية، ط

 ـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ)
، لئلماـ أيب العباس أٛتد بن عمر دلا ُأشكل من تلخيص كتاب مسلم ادلفهم .ُِِ

كيوسف علي بدكم كأٛتد ٤تٌمد القرطيب. حققو كعلق عليو: ٤تيي الدين ديب مستو 
 ُالسٌيد ك٤تمود إبراىيم بزاؿ، دار ابن كثَت دمشق كدار الكلم الطيب دمشق، ط

 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٕ)
. دار الغرب اإلسبلمي مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي .ُِّ

 ـ(.ُّٗٗ) ٓبَتكت. ط
 دمحم ىاركف،ٖتقيق عبد السبلـ  أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس، ،مقاييس اللغة .ُِْ

 (.ـُٕٗٗ-قُّٗٗدار الفكر بَتكت، )
، للدكتور أٛتد بن دمحم فكَت: يراجع ىامش من ضوابط فهم السنة النبوية .ُِٓ

 ا١تذكرة للوقوؼ على الرابط.
، منهج التوفيق والًتجيح بني سلتلف احلديث وأثره يف الفقو اإلسالمي .ُِٔ

 األردف. للدكتور عبد اجمليد السوسوة. دار النفائس للنشر كالتوزيع
، لئلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب. بعناية مشهور بن حسن آؿ سلماف، ادلوافقات .ُِٕ

 ـ(.ُٕٗٗ-قُُْٕ) ُدار ابن عفاف ا٠تيرب ا١تملكة العربية السعودية، ط
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