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 اٌّؾبػوح ا٤ٌٚٝ: ِلفً ر١ّٙلٞ

ل  ّّ اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ اٌّجؼٛس هؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ، فبرُ ا٤ٔج١بء ٚئِبَ اٌّو١ٍٍٓ، ١ٍّلٔب ِؾ

 :ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼ١ٓ، ٚربثؼ١ُٙ ثاؽَبْ ئٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ، أِب ثؼلثٓ ػجل هللا، 

ّْ هللا رؼبٌٝ أووِٕب ثبٌَٕخ إٌج٠ٛخ  ، ٟٚ٘ ث١بْ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ، ِٚٓ -ػٍٝ طبؽجٙب أفؼً اٌظالح ٚأىوٝ اٌز١ٍَُ  -فا

ّْ ِٓ اٌّطبٌت اٌغ١ٍٍخ ٚاٌّمبطل اٌؼظ١ّخ اٌزفمٗ ف١ٙب ٚلوا ءرٙب لواءح طؾ١ؾخ، أُ٘ ِظبكه اٌزشو٠غ ا٦ٍالِٟ، ٚئ

ٚلل أٌٚٝ ػٍّبء ا٤ِخ إٌَخ إٌج٠ٛخ ػٕب٠خ ربِخ ِٓ أعً ث١بْ ِؼب١ٔٙب، فغّؼٛا وزت ِقزٍف اٌؾل٠ش ِٚشىٍٗ، ٚوزت 

غو٠ت اٌؾل٠ش، ٚوزت ٔبٍـ اٌؾل٠ش َِٕٚٛفٗ، ٚوزت أٍجبة ٚهٚك اٌؾل٠ش، ٚوزت أطٛي اٌفمٗ، ٚوزت اٌشوٚػ 

اٌّزبثؼبد، ِٚجبؽش ى٠بكاد اٌضمبد، ى٠بكح ئٌٝ ِجبؽش لٛاػل اٌٍغخ اٌؾل٠ض١خ، ٚؽوهٚا ِجبؽش االػزجبه ٚاٌشٛا٘ل ٚ

اٌؼوث١خ ٚػٍِٛٙب، ؽزٝ ػّل اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ هؽّٗ هللا فمٗ اٌؾل٠ش ٘ٛ اٌغب٠خ إٌّشٛكح ٚاٌضّوح اٌّوعٛح ِٓ ػٍَٛ 

 .اٌؾل٠ش

ّْ اٌؼٕب٠خ ثغبٔت اٌزأ١ٌٍ ٌٍفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ ٠زأول فٟ ٘نٖ ا٤ىِب ْ اٌزٟ رؼبٟٔ ا٤ِخ ا٦ٍال١ِخ ٚال شّه أ

ب أكٜ ئٌٝ أؾواف فٟ اٌفىو ٚاٌّؼزمل ٚاٌزؼجل ٚاٌزظٛه فٟ وض١و ِٓ  ّّ أىِخً فٟ اٌفُٙ ٚفٍطب فٟ إٌّٙظ، ِ

 .اٌّغبالد

ٚ٘نٖ ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبؽش اٌّموهح ػٍٝ ؽٍجخ إٌَخ اٌضب١ٔخ ِبٍزو )ي َ ك( رقظض اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ فٟ ِبكح 

ُّؾَلص١ٓ، رٕبٌٚذ ِغّٛػخ ِٓ "ػٛاثؾ فُٙ إٌَخ"، ٟٚ٘ ِب كح ػ١ٍّخ ِقزبهح ِٓ وزت أً٘ اٌؼٍُ اٌملاِٝ ٚاٌ

ّْ إٌَخ  اٌّٛػٛػبد اٌّّٙخ ر١ٕو اٌلهة ٌٍطبٌت فٟ اٌزؼبًِ ِغ إٌَخ إٌج٠ٛخ فّٙب ٚرطج١مب، ٚثقبطخ ئما ػٍُ أ

ش فٟ أثٛاة إٌج٠ٛخ رؼوػذ فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش ٌٙغِٛبد وض١وح ارقند طٛها ِقزٍفخ، ِٚٓ مٌه: ٚػغ أؽبك٠

ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ وض١وح ، ٚاٌطؼٓ فٟ ؽغ١خ إٌَخ ثلػٜٛ االوزفبء ثبٌموآْ اٌىو٠ُ، أٚ اكػبء صُ َٔجخ مٌه ٌٍّٕج

 .اٌزؼبهع ث١ٓ ا٤ؽبك٠ش، وّب ؽؼٓ فٟ ٔمٍخ إٌَخ ِٓ اٌظؾبثخ هػٟ هللا ػُٕٙ ِٚٓ رجؼُٙ

ٙب رؾو٠ف اٌغب١ٌٓ ٚأزؾبي اٌّجط١ٍٓ ٚرأ٠ًٚ ئال أْ هللا رؼبٌٝ ل١غ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ ٠نة ػٓ إٌَخ ٠ٚوك ػٕ

ّْ إٌَّخ ِج١ّٕخ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ، ٚهللا ٚػلٔب ثؾفع وزبثٗ اٌىو٠ُ، ٚال ٠زُ اٌؾفع ئال ئما شًّ اٌؾوف  اٌغب١ٍ٘ٓ؛ مٌه أ

 .ٚاٌج١بْ ع١ّؼب

ٌشىٛن، ٠ّٚىٓ ٚأه٠ل أْ أٔجٗ ثلا٠خ ئٌٝ أْ اٌنة ػٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ رٕبٚي اٌغٛأت اٌزٟ أص١ود ؽٌٛٙب اٌشجٙبد ٚا

 :رٍق١ض مٌه فٟ ِؾٛه٠ٓ

ٔفٟ اٌلف١ً ػٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٚمٌه ثفؾض اٌوٚا٠بد ٚفك ِٕٙظ ػٍّٟ كل١ك، ٘نا إٌّٙظ أثوى  :انًحٕز األٔل

، ٚ٘ٛ اٌىبشف ػٓ أٚ٘بَ اٌوٚاح ٚاٌقًٍ عهى انعهم ػٍِٛب ٟ٘ ِفقوح ا١ٌٍَّّٓ ػبِخ ٚاٌّؾلص١ٓ فبطخ، فظٙو

ّْ ٘نا اٌؼٍُ ٘ٛ ثّضبثخ ِظفبح ػب١ٌخ اٌغٛكح ٚاٌقلِخ ،ٍٕلا ٚرٕب اٌٛالغ فٟ ِو٠ٚبرُٙ  .ٚلل طٕفذ ف١ٗ وزت كٌذ ػٍٝ أ

ػِّٛب، ٚطٕفذ ف١ٗ أ٠ؼب أثٛاة ِزٕٛػخ، ِٕٙب ِب وبْ فٟ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً، ٚفٟ  عهى انسعبل ِٚٓ مٌه أ٠ؼب

 .ا٤ٌمبة ٚاٌىٕٝ، ٚفٟ اٌزبه٠ـ، ٚغ١و٘ب ِٓ ِؾبٚه ٘نا اٌؼٍُ اٌشو٠ف

ٌؼٛاثؾ اٌزٟ رؼّٓ اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، مٌه أْ رؾو٠ف ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ ػٓ ٚػغ ا :انًحٕز انضبًَ

 .ِواك اٌشبهع اٌؾى١ُ ٘ٛ فٟ ؽم١مخ ا٤ِو رؾو٠ف ٌج١بْ اٌموآْ اٌىو٠ُ

وّب أْ ٘نٖ اٌّبكح ٟ٘ ِفقوح ٌمَُ اٌىزبة ٚإٌَخ، ئم أٔٙب رؼغ اٌطبٌت ػٍٝ اٌَّبه اٌظؾ١ؼ ٌفُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ، 

 .أزؾبي اٌّجط١ٍٓ، ٚرؾو٠ف اٌغب١ٌٓ، ٚرأ٠ًٚ اٌغب١ٍ٘ٓ ١ٌٕفٟ ػٕٙب

ُّ إٌفغ، ٚأْ رزؼؼ ٌُٙ ِؼبٌُ ٘نٖ اٌّبكح اٌؼظ١ّخ  ّْ إٍِٔب أْ ٠ؼ ٚئم ٔمّلَ ٘نٖ اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ ٌطٍجزٕب ا٤ػياء، فا

ّٟ طٍٝ هللا –وّب رملَ  –ٚاٌقط١وح فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ، ٚػظّٙب ٠ىّٓ   ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، فٟ رؾم١ك اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌّواك إٌّج

وّب أْ فطو٘ب ٠ىّٓ فٟ االٔؾواف اٌزٟ ٠ٕزظ ػٓ ئغفبي اٌؼٛاثؾ ٚاٌمٛاػل اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب أً٘ اٌؼٍُ فٟ اٌزؼبًِ 

 .ِغ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٍبئ١ٍٓ هللا رؼبٌٝ اٌزٛف١ك ٚاٌَلاك

ّْ ا٤٘لاف ا٤ٍب١ٍخ ٌٙنا اٌّم١بً رزٍقض فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خ  :ٚػ١ٍٗ، فا

ٌَٕخ إٌج٠ٛخ فّٙب طؾ١ؾب ٚفك اٌؼٛاثؾ اٌزٟ ٚػؼٙب ػٍّبء ا٤ِخ ثّقزٍف ٚطٛي اٌطبٌت ئٌٝ فُٙ ا •

 .رقظظبرُٙ

 .رغٕت اٌطبٌت اٌٛلٛع فٟ فـ اٌّغبٌطالد ٚاٌشجٙبد اٌزٟ رضبه ؽٛي إٌَخ إٌج٠ٛخ ِٕٚٙظ فّٙٙب •
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 .اٌٛلٛف ػٍٝ اٌغٙٛك اٌغجبهح اٌزٟ لبَ ثٙب ػٍّبء ا٤ِخ ِٓ أعً رؾم١ك اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ •

رنو١و اٌطبٌت ثؼوٚهح ِؼوفزٗ ثىزت إٌَخ، ٚوزت اٌشوٚػ اٌؾل٠ض١خ، ِٚؼوفخ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش، ٌّب ٌنٌه ِٓ  •

 .طٍخ ٚص١مخ ثّفوكاد ٘نٖ اٌّبكح

ٚ٘نٖ اٌؼٛاثؾ ٟ٘ أطً أط١ً ِٚطٍت ع١ًٍ، ِٚٓ أػظُ اٌّمبطل ٌطبٌت اٌؼٍُ ٌٍؼًّ ٚاٌزج١ٍغ، ٟٚ٘ أ٠ؼب وف١ٍخ 

ّّٓ ػٕٛا ثبٌَٕخ إٌج٠ٛخ، كْٚ ئٌّبَ ثأطٛي اٌفُٙ ٚلٛاػل االٍزٕجبؽ ثزم٠ُٛ فُٙ لطبع ػو٠غ ِٓ أثٕبء ا ِ ٓ١ٌٍَّّ

اٌّموهح فٟ وزت أئّخ ا٦ٍالَ، ِٓ ِؾلص١ٓ ٚفمٙبء ٚأط١١ٌٛٓ، وّب رزظلٜ رٍه اٌؼٛاثؾ ئٌٝ رؾو٠فبد فظَٛ 

 .ا٦ٍالَ

فُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ فّٙب  ، ِٓ أعً اٌٛطٛي ثُٙ ئٌٝ(ضٕاثظ فٓى انسُخ) فغبءد ٘نٖ اٌّنووح اٌج١لاغٛع١خ فٟ ِم١بً

طؾ١ؾب ٚفك اٌؼٛاثؾ اٌزٟ ٚػؼٙب ػٍّبء ا٦ٍالَ، ٚئما وبْ ؽبٌت ػٍُ اٌؾل٠ش فبطخ ال ٠ٙزُ ثّٕٙظ اٌمواءح 

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، وّب رٙلف  اٌظؾ١ؾخ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، ٚال ثطو٠مخ فّٙٙب فّٙب طؾ١ؾب، فأّٔٝ ٌٗ أْ ٠مزلٞ ثبٌّٕج

اٌؼٍُ ػِّٛب ِٓ اٌٛلٛع فٟ فـ اٌّغبٌطبد ٚاٌشجٙبد اٌزٟ رضبه ؽٛي إٌَخ إٌج٠ٛخ ٘نٖ اٌّنووح ئٌٝ ؽّب٠خ ؽبٌت 

 .اٌشو٠فخ ِٕٚٙظ فّٙٙب

 :ٌٚزؾم١ك ٘نٖ اٌغب٠خ رؼّٕذ ٘نٖ اٌّنووح ر١ّٙلا ٠ؾزٛٞ ػٍٝ رؼو٠ف َِّٝ اٌّبكح ٚث١بْ ١ّ٘٤زٙب، ِٚجؾض١ٓ، ّٚ٘ب

 :وب٢رٟاٌؼٛاثؾ اٌؼبِخ ٌفُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٚػٕبطوٖ : انًجحش األٔل

 .اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش /1

 .فُٙ إٌَخ فٟ ػٛء اٌموآْ اٌىو٠ُ /2

 .عّغ أؽبك٠ش اٌجبة اٌٛاؽل، ٚفّٙٙب فٟ ػٛء إٌظٛص ا٤فوٜ /3

 .ِواػبح اٌمٛاػل ا٤ط١ٌٛخ ٚاٌّمبطل اٌشوػ١خ ِٚقزٍف اٌؾل٠ش فٟ اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ /4

 .٠ش فٟ فُٙ ا٤ؽبك٠شِواػبح أٍب١ٌت اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚغو٠ت اٌؾل /5

 .ِواػبح إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ٚأٍجبة ٚهٚك اٌؾل٠ش /6

 .فُٙ إٌَخ ثفُٙ اٌظؾبثخ هطٟ هللا ػُٕٙ /7

 .اٌوعٛع ئٌٝ وزت شوٚػ اٌؾل٠ش /8

 :ئشىبالد ٚأٍجبة االٔؾواف فٟ فُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٚػٕبطوٖ وب٢رٟ :انًجحش انضبًَ

 .اٌزأ٠ًٚ /1

 .اٌزؾو٠ف /2

 .ٝ اٌؾل٠ش إٌجٛٞرمل٠ُ اٌؼمً ػٍ /3

 .اٌفُٙ اٌغيئٟ ٥ٌؽبك٠ش إٌج٠ٛخ /4

 .اٌغٍٛ فٟ ئػّبي اٌّمبطل اٌشوػ١خ /5

 .ارجبع اٌٜٙٛ /6

 .اٌغًٙ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ /7

 رًٍٓد

لجً اٌٌٛٛط فٟ اٌؾل٠ش ػٓ )ػٛاثؾ فُٙ إٌَخ(، ٌيِٕب اٌٛلٛف ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌزؼبه٠ف اٌقبطخ ثىٍّبد 

أػٕٟ ثٗ )ػٛاثؾ فُٙ إٌَخ(  -اٌّلٌٛي اٌٍغٛٞ ٤ٌفبظ ٘نا االططالػ اٌّووت  ػٕٛاْ اٌّبكح، ٚمٌه ِٓ ؽ١ش ث١بْ

ّٟ ١ٌٍٙئخ اٌزوو١ج١خ اٌزٟ وٛٔذ ٘نا – ، ِٚٓ ؽ١ش اٌّؼٕٝ االططالؽٟ ٌىً ٌفع، ١ٌأرٟ ث١بْ اٌّؼٕٝ اٌٍمج

٘نٖ اٌقطٛح رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رشى١ً رظٛه ػبَ ؽٛي اٌّم١بً، ٚونا رٛلفٗ ػٍٝ أ١ّ٘خ رٍه  ،)[1](اٌّظطٍؼ

 .اٌؼٛاثؾ ِٓ ِغبي اٌلهاٍبد ؽٛي فمٗ إٌَخ إٌج٠ٛخ

 :(أٔال: رعسٌف )ضٕاثظ فٓى انسُخ

 ): انًدنٕل انهغٕي ٔاالصطالحً نـ )ضٕاثظ فٓى انسُخ /1

 :ٌغخ ٚاططالؽبً  فٗاٌؼٛاثؾ عّغ ػبثؾ، ٚئ١ٌه رؼو٠ :أ/ رعسٌف انضٕاثظ

َُٗ، ٚهعً ػبثؾ: شل٠ل  :ففً انهغخ ًٍ ِٓ َػجََؾ ٠َْؼجِؾ َػْجطبً فٙٛ َػبثؾ، ٚاٌَؼْجؾ: ٌُيَٚ اٌشٟء َٚؽْج ٘ٛ اٍُ فبػ

 )[2](.اٌجطش ٚاٌمٛح ٚاٌغَُ، ٚا٤ػجؾ: اٌنٞ ٠ؼًّ ث١ل٠ٗ ع١ّؼبً 

فبٌّمظٛك ثبٌؼٛاثؾ ٕ٘ب ِب ٠مَٛ ثٗ اٌجبؽش فٟ إٌَخ إٌج٠ٛخ ِٓ فطٛاد ِٕٙغ١خ أصٕبء اٌزؼبًِ  :ٔأّيب فً االصطالػ

ِغ ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ، ٌؼّبْ فُٙ لو٠ت ئٌٝ ِمظٛك اٌشبهع اٌؾى١ُ ِب أِىٓ، َِزؼ١ٕب ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼبهف فٟ 

 .قٕو ثرٍْ انطبنت، ٌٔسدد ثّ َظسِ، ٌٕٔعّ ثّ فًّٓكبنقبٌَٕ انًعسفً انري ٌ ٍج١ً رؾم١ك مٌه، فٟٙ
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 :نغخ ٔاصطالحب   ة/ رعسٌف انفٓى

ُُ اٌشٟءِ  :انفٓى فً انهغخ ذ .٠مٛي أً٘ اٌٍغخ: اٌفبء ٚاٌٙبء ٚا١ٌُّ: ػٍ ّْ ِٙ خً. ٚفَ َِ َٟ أَْفَظُؼ( ٚفَٙب ِ٘ ّْٙبً ٚفََّٙبً )ٚ ٗ ف َّ ِٙ ٚفَ

ز ّْ ذ فالٔبً ٚأَْفَٙ ّْ ِٕٟ اٌشٟء َػمٍَزُٗ ٚػَوْفزٗ، ٚفََّٙ َّ ُْٙ. ٚاٍزَْفَٙ ٌُ ٍو٠غ اٌفَ ِٙ ِّٙٗ ش١ئبً ثؼل شٟء، ٚهعً فَ ٗ، ٚرَفََُّٙ اٌىالَ فَ

زُٗ ّْ  )[3](.فَأْفَٙ

ثبٌمٍت. ٚل١ً اٌفُٙ: ١َْ٘ئَخٌ فٙٛ رظٛه اٌّؼٕٝ ِٓ ٌفع اٌّقبؽت. ٚل١ً: ِؼوفزه اٌشٟء  :ٔأّيب انفٓى فً االصطالػ

 ُٓ َُ ٌِ ٠ُزََؾمَّك ثٙب ِب ٠َْؾ  )[4](.ٌٍَِّْٕف

فبٌفُٙ: فطٕخ ٠فُٙ ثٙب طبؽجٙب ِٓ اٌىالَ ِب ٠مزوْ ثٗ ِٓ " :ٖ( ثم858ٌٗٛٚلل ػوفٗ اٌؾبفع اثٓ ؽغو هؽّٗ هللا )د

 ")[5](.ٛي أٚ فؼًل

 :ط/ رعسٌف انسُخ نغخ ٔاصطالحب

 .ٟ٘ اٌطو٠مخ أٚ ا١ٌَوح، ِؾّٛكح وبٔذ أٚ ِنِِٛخ :انسُخ فً انهغخ

ًٌ ٚاؽل ِطوك، ٚ٘ٛ عو٠ب949ْلبي اثٓ فبهً هؽّٗ هللا )د ؽواُكٖ فٟ ٌٍٙٛخ... ااٌشٟء ٚ ٖ(: "ا١ٌَٓ ٚإٌْٛ أط

١ورٗ... ٚئّٔب ١ٍّذ ثنٌه ٤ٔٙب رغوٞ  ٍِ َّٕخ هٍٛي هللا ػ١ٍٗ اٌَالَ:  ٍُ ١وح. ٚ َِّ َّٕخ، ٟٚ٘ اٌ َُ ِّٚب اشزك ِٕٗ اٌ

 ")[6](.عو٠ًب

َّٕخ، ِؼٕبٖ 799ٖٚلبي اثٓ ِٕظٛه هؽّٗ هللا )د َُّ َّٕخُ اٌطو٠مخ اٌّؾّٛكح اٌَّزم١ّخ، ٌٚنٌه ل١ً: فالْ ِٓ أًَ٘ اٌ َُّ (: "اٌ

ِٓ ٚ٘ٛ اٌطو٠ك َٕ ََّ  ")[7](.ِٓ أًَ٘ اٌطو٠مخ اٌَّزم١ّخ اٌّؾّٛكح، ٟٚ٘ ِأْفٛمح ِٓ اٌ

ٕخ( ئما أُؽٍمذ  ،)[8](أ٠ًؼب ػٍٝ اٌطو٠مخ اٌّنِِٛخوّب رطٍك إٌَخ  َُّ ئال أْ ػٍّبء اٌٍغخ ارَّفمٛا ػٍٝ أْ وٍّخ )اٌ

م١ََّلح ُِ  )[9](.أظوفذ ئٌٝ اٌطو٠مخ أٚ ا١ٌَوح اٌؾَٕخ، ٚال رَزؼًّ فٟ ا١ٌَئخ ئال 

 .فمل ُػّوفذ إٌَخ ثزؼو٠فبد ػلح ثؾَت االفزظبص :ٔأّيب فً االصطالػ

ًّ صهى هللا عهٍّ ٔسهى ٔأفعبنّ ٔرقسٌسارّ :األصٕنٍٍٍ فٟٙ ػٕل زَليُّ ثٙب ػٍٝأقٕال انُّج َْ ا٤ؽىبَ  ، اٌزٟ ٠ُ

ّٟ  ،)[10](اٌشوػ١خ ب ِب وبْ ِٓ فظبئض إٌّج ِّ ٤ٔٙب ١ٌَذ ِظلها  ٚطفبرٗ، فال ٠لفً فٟ ِفَٙٛ إٌَخ ػٕلُ٘؛ r ٚأ

 .ِٓ ِظبكه اٌزشو٠غ اٌزٟ ٠ُزؼجَُّل ثٙب

ٗ، ٟٚ٘ ثنٌه رمبثً اٌٛاعت ٚثبلٟ ا٤ؽىبَ ِب ؽٍت اٌشبهع ئ٠غبكٖ ؽٍجب غ١و عبىَ ف١ :ٟ٘ انفقٓبء ٚػٕل

 )[11](.اٌقَّخ

ًُحدصٍٍ ٚأِب فٟ ػوف ًّ صهى هللا عهٍّ ٔسهى :، فبٌَٕخ ٟ٘ان يٍ أقٕال ٔأفعبل ٔرقسٌساد ٔصفبد،  يب أُصس عٍ انُّج

 )[12](.عضخ ٔثعدْبٔسبئس أخجبزِ قجم انج

ّْ اٌؼٛاثؾ اٌزٟ رٙلف ِفوكاد رؼو٠ف اٌّؾلص١ٓ :ٚأَٔت اٌزؼبه٠ف ٍبٌفخ اٌنوو ثّٛػٛع ٘نا اٌّم١بً ، مٌه أ

 .اٌّبكح ئٌٝ ث١بٔٙب رشًّ ِب ٚهك فٟ اٌزؼو٠ف إٌّمٛي ػُٕٙ

ٖ(: "اٌؾل٠ش إٌجٛٞ ٘ٛ ػٕل ا٦ؽالق ٠ٕظوف ئٌٝ ِب ؽّلس ثٗ ػٕٗ 788ا٦ٍالَ اثٓ ر١ّ١خ هؽّٗ هللا )دلبي ش١ـ 

ثؼل إٌجٛح ِٓ لٌٛٗ ٚفؼٍٗ ٚئلواهٖ؛ فاْ ٍٕزٗ صجزذ ِٓ ٘نٖ اٌٛعٖٛ اٌضالصخ، فّب لبٌٗ ئْ وبْ فجوا ٚعت رظل٠مٗ ثٗ، 

ّْ ؽل٠ش اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚئْ وبْ رشو٠ؼب ئ٠غبثب أٚ رؾو٠ّب أٚ ئثبؽخ ٚعت ارجبػٗ ف١ٗ.. . ٚاٌّمظٛك: أ

ّْ أفؼبٌٗ اٌزٟ ألو ػ١ٍٙب ؽغخ ال ١ٍّب ئما أِؤب أْ ٔزجؼٙب،  ئما أؽٍك كفً ف١ٗ موو ِب لبٌٗ ثؼل إٌّجٛح ٚموو ِب فؼٍٗ؛ فا

ٚونٌه ِب أؽٍّٗ هللا ٌٗ فٙٛ ؽالي «)[14]( .نزؤخرٔا عًُ يُبسككى: »، ٚلٌٛٗ«)[13](صهٕا كًب زأٌزًًَٕ أصهً: »ومٌٛٗ

َّٚ ٱُّ :٥ٌِخ ِب ٌُ ٠مُ ك١ًٌ اٌزقظ١ض؛ ٌٚٙنا لبي ؽًَوا َى َٚ َْٕٙب  ِِ ب لََؼٝ َى٠ٌْل  َّّ َٓ فٍََ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ َْ َػٍَٝ اٌ ْٟ اَل ٠َُىٛ ْعَٕبَوَٙب ٌَِى

ؽًَوا َٚ  َّٓ ُْٕٙ ِِ ا  ْٛ ُْ ئَِما لََؼ ِٙ اِط أَْكِػ١َبئِ َٚ َٕخٌ ئِْ ٱُّ:، ٌّٚب أؽً ٌٗ اٌّٛ٘ٛثخ لبي [٧٣ا٤ؽياة:] ََّؽَوٌط فِٟ أَْى ِِ ْإ ُِ َوأَحٌ  ِْ ا َٚ
زَْٕ  َْ ُّٟ أَْ ٠َ ْْ أََهاَك إٌَّجِ ِّٟ ئِ َٙب ٌٍَِّٕجِ ََ َ٘جَْذ َْٔف َٚ َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ِْ اٌ ْٓ ُكٚ ِِ ِّٚب ٠لفً فٟ  ...[٠ٓا٤ؽياة:] َِّىَؾَٙب َفبٌَِظخً ٌََّه 

ّّٝ ؽل٠ضٗ: ِب وبْ ٠مّوُ٘ ػ١ٍٗ ِضً: ئلواهٖ ػٍٝ اٌّؼبهثخ اٌزٟ وبٔٛا ٠ؼزبكٚٔٙب، ٚئلواهٖ ٌؼبئشخ ػٍٝ اٌٍؼت  َِ

واة فٟ اٌَّغل، ٚٔؾٛ مٌه، ثبٌجٕبد، ٚئلواهٖ فٟ ا٤ػ١بك ػٍٝ ِضً غٕبء اٌغبه٠ز١ٓ، ِٚضً ٌؼت اٌؾجشخ ثبٌؾ

ٚئلواهٖ ٌُٙ ػٍٝ أوً اٌؼت ػٍٝ ِبئلرٗ ٚئْ وبْ لل طؼ ػٕٗ أٔٗ ١ٌٌ ثؾواَ، ئٌٝ أِضبي مٌه، فٙنا وٍٗ ٠لفً فٟ 

 ")[15](.َِّٝ اٌؾل٠ش... ٚلل ٠لفً ف١ٙب ثؼغ أفجبهٖ لجً إٌجٛح ٚثؼغ ١ٍورٗ لجً إٌجٛح

ًّ نهٍٓئخ انزسكٍجٍخ نـ )ضٕاثظ فٓى انسُخ /2  :(انًدنٕل انهقج

ثبٌوعٛع ئٌٝ ِب رملَ ئ٠واكٖ فٟ ِفَٙٛ اٌؼٛاثؾ اططالؽب، ٠ّىٓ اٍزقالص رؼو٠ف اٌّؼٕٝ اٌزوو١جٟ ٌـ )ػٛاثؾ 

 :فُٙ إٌَخ( ا٢رٟ

أصُبء انزعبيم يع األحبدٌش  ً رقٕو ثرٍْ انجبحشانقٕاٍٍَ انًعسفٍخ انز ضٕاثظ فٓى انسُخ: ًْ يغًٕعخ يٍ"

 ."انُجٌٕخ، رضًٍ انسداد فً انُظس، ٔردفع انزٌغ فً االسزُجبط
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 :شسػ انزعسٌف

ث١بْ ٌّب ٠ُٕظُ ٠ٚؼجؾ ئكهان ا٤ش١بء ػٍٝ ِب ٟ٘ ػ١ٍٗ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي ثأٔٙب:  :(انقٕاٍٍَ انًعسفٍخ يغًٕعخ يٍ)

 َِّ  .و ػٍٝ اٌطبٌت اٌفُٙ اٌظؾ١ؼِغّٛػخ ِٓ اٌّجبكب ٚاٌمٛاػل، اٌزٟ ر١َُ

ث١بْ ٌّىبٍت ِؼوف١خ رواو١ّخ ٍبثمخ ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌجبؽش  :(أصُبء انزعبيم يع األحبدٌش انُجٌٕخ رقٕو ثرٍْ انجبحش)

 .ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌّواك اٌؾل٠ش إٌجٛٞ

خ، فإَٓب انسجٍم رضًٍ انسداد فً انُظس(: ثٍبٌ ألًٍْخ انززاو رهك انًجبدئ ٔانقٕاعد فً انزعبيم يع انسُخ انُجٌٕ)

 .إنى االسزقبيخ فً انفٓى

ألًٍْخ انززاو رهك انًجبدئ ٔانقٕاعد فً انزعبيم يع انسُخ انُجٌٕخ، فإَٓب  ث١بْ أ٠ؼب :(ردفع انزٌغ فً االسزُجبط)

 .انعبصًخ يٍ االَحساف فً انفٓى

فظٗ هللا: "اٌّواك )ثُٙ صُ ٚلفذ ػٍٝ رؼو٠ف ٌٍلوزٛه ؽ١ّل لٛفٟ ٚفمٗ هللا ٠إول ػٍٝ ِب رمّلَ مووٖ، ؽ١ش لبي ؽ

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ ِٓ فطبثٗ مان ثؼٛاثؾ َِٚبٌه  إٌَخ( اٌٛلٛف ػٍٝ كالٌخ ٔض اٌؾل٠ش ِٚمظٛك إٌّج

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ فأّٗ ِوكٚك ال ٠غٛى االػزلاك ثٗ،  ّٞ فُٙ لبَ اٌل١ًٌ ػٍٝ ػلَ ِٛافمخ ِمظٛك إٌّج ػ١ٍّخ، ٚأ

ًّ اٌفُٙ فَل ٚأؾوفٚاٌفُٙ ٘ٛ أٚي َِبٌه اٌزل٠ّ   ")[16](.ٓ ٚاٌّلفً ئ١ٌٗ، فاْ طّؼ اٌفُٙ اٍزمبَ ثٗ اٌزل٠ّٓ، ٚئْ ػ

 صبٍَب: أًٍْخ يعسفخ ضٕاثظ فٓى انسُخ انُجٌٕخ

فٟٙ اٌّج١ٕخ ٌٗ،  ،اٌزف١َو اٌؼٍّٟ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ خ اٌّطَّٙوح ِٟ٘ٓ اٌّزَّفك ػ١ٍٗ ػٕل ػٍّبء ا٤ِخ أْ إٌََّخ إٌج٠َّٛ 

ظخ  ٍخ ٌّغٍّٗ، ٚاٌّم١ِّلح ٌّطٍمٗ، ٚاٌّقظِّ َِّوح ٌّجّٙٗ، ٚاٌّفظِّ ؾخ ٤ؽىبِٗ، ٚاٌّف لح ٌّؼّٛٔٗ، ٚاٌّٛػِّ ٚاٌّإوِّ

ٗ، ثً لل رأرٟ ثأؽىبَ ٍىذ ػٓ موو٘ب اٌموآْ اٌىو٠ُ ثؾىُ ِٕيٌزٙب ِٓ اٌزشو٠غ، ٕٚ٘ب رىّ ِِّ ٓ أ١ّ٘خ ِؼوفخ ٌؼب

ػٛاثؾ فُٙ إٌَخ ٚاػزّبك٘ب فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ ِواك اٌشبهع اٌؾى١ُ ثبٌلهعخ ا٤ٌٚٝ؛ ٚرغبً٘ رٍه اٌؼٛاثؾ فٟ 

 .اٌزؼبًِ ِغ ٔظٛص إٌَخ إٌج٠ٛخ ٠إكٞ ئٌٝ االٔؾواف فٟ فُٙ وزبة هللا رؼبٌٝ ثبٌؼوٚهح

١ؼ ٌٍَٕخ، ٠مٛي اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ ّْ اٌضّوح اٌّوعٛح ِٓ ػٍَٛ اٌؾل٠ش ػِّٛب ٘ٛ اٌٛطٛي ئٌٝ فمٗ طؾوّب أ

٘ـ(: "إٌٛع اٌؼشوْٚ ِٓ ٘نا اٌؼٍُ ثؼل ِؼوفخ ِب للِٕب مووٖ ِٓ طؾخ اٌؾل٠ش ئرمبٔب ِٚؼوفخ ال 405هؽّٗ هللا )د

 ")[17](.ئم ٘ٛ صّوح ٘نٖ اٌؼٍَٛ ٚثٗ لٛاَ اٌشو٠ؼخ ؛يعسفخ فقّ انحدٌش: رم١ٍلا ٚظٕب

 ٌٚٙنا وبْ فمٗ اٌؾل٠ش إٌجٛٞ ِٓ أشوف اٌؼٍَٛ، ٠مٛي اٌؾبفع أثٛ شبِخ اٌّملٍٟ

 ")[18](.ٖ(: "ػٍَٛ اٌؾل٠ش ا٢ْ صالصخ: أشوفٙب: ؽفع ِزٛٔٙب، ِٚؼوفخ غو٠جٙب، ٚفمٙٙب665هؽّٗ هللا )د

٘ـ( فٟ ِؼوع والِٗ ػٓ اٌٛاعت رغبٖ إٌَخ إٌج٠ٛخ: "أَْ ٠فُٙ ٠ٚ759مٛي اٌؾبفع اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ هؽّٗ هللا )د

َو ثٗ ػٓ  ٗ ِب ال ٠ؾزٍّٗ، ٚال ٠ُمظَّ ُِ ًَ وال َّّ َواكٖ ِٓ غ١و غٍٛ ٚال رمظ١و، فال ٠ُؾ ُِ َػٓ اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ 

َواكٖ ِٚب لظ لٖ ِٓ اٌٙلٜ ٚاٌج١بْ. ٚلل ؽظً ثاّ٘بي مٌه ٚاٌؼلٚي ػٕٗ ِٓ اٌؼالي ٚاٌؼلٚي ػٓ اٌظٛاة ِٚب ال ُِ

ًِّ فطأ فٟ  ًُ و ًِّ ثلػخ ٚػالٌخ ٔشأد فٟ ا٦ٍالَ، ثً ٘ٛ أط ًُ و ٠ؼٍّٗ ئال هللا، ثً ٍٛء اٌفُٙ ػٓ هللا ٚهٌٍٛٗ أط

ْزجُٛع ِغ ؽَٓ ا٤طٛي ٚاٌفوٚع؛ ٚال ١ٍّب ئْ أُػ١ف ئ١ٌٗ ٍُٛء اٌمظل، ف١زفك ٍُٛء ا َّ ٌفُٙ فِٟ ثؼغ ا٤ش١بء ِٓ اٌ

زََؼبْ َْ ُّ ٌْ هللا ا َٚ أٍَ٘ٗ!  َٚ ٍُٛء اٌمَْظل ِٓ اٌزَّبثِغ. ف١ب ِؾٕخ اٌّل٠ٓ   ")[19](.لَظلٖ، ٚ

 :٢ر١خٚػ١ٍٗ، ٠ّىٓ رٍق١ض أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌّبكح فٟ إٌمبؽ ا

1/  ّّ ب ٠ٕزظ ػٕٗ رظؾ١ؼ اٌّفب١ُ٘ ِؼبٌغخ ِشىٍخ ِٕٙغ١خ رزؼٍك ثبٌفُٙ اٌَل٠ل ٚاٌمواءح اٌظؾ١ؾخ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، ِ

 .ؽٛي إٌَخ مارٙب ٌلٜ اٌطبٌت

 -ِٓ ِؾلص١ٓ ٚفمٙبء ٚأط١١ٌٛٓ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّؼبهف  -اٌىشف ػٓ إٌّٙظ اٌلل١ك اٌنٞ للِٗ ػٍّبء ا٤ِخ  /2

 .ظؾ١ؾخ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، ٚأُٔٙ ٌُ ٠مظوٚا فٟ ؽفع ػٍِٛٙبٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌمواءح اٌ

ّْ ػٍّبء اٌؾل٠ش ٚٔمبكٖ ٌُ ٠ٕشغٍٛا ثغبٔت ٔمل اٌوٚاح ِٚو٠ٚبرُٙ ػٓ اٌزأ١ٌٍ ٌٍّٕٙظ اٌم٠ُٛ اٌّٛطً  /3 ث١بْ أ

 .ٌٍمواءح اٌظؾ١ؾخ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، ٚفّٙٙب فّٙب ٍل٠لا

ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ فٟ رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٌمواءح اٌظؾ١ؾخ ٌٍَٕخ إٌج٠ٛخ، ٌ /4 ١زّىٓ ِٓ االلزلاء اٌظؾ١ؼ ثبٌّٕج

 .أِوٖ ١ٙٔٚٗ

فلِخ اٌّغزّغ ِٓ فالي رظؾ١ؼ ِفب١ّ٘ٗ ٌمؼب٠ب اٌشو٠ؼخ، اٌزٟ ٠ؾظً ؽٌٛٙب إٌياع، ٚمٌه ثزٕشئخ ع١ً ِٓ  /5

ُ أفواك اٌطٍجخ ػٍٝ ِٕٙظ طؾ١ؼ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٔظٛص إٌَخ إٌج٠ٛخ، ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ أكاء ِٙبَ اٌلػٛح ٚرؼ١ٍ

 .اٌّغزّغ أِٛه ك٠ٕٗ ػٍٝ أؽَٓ ٚعٗ

هك اٌّفب١ُ٘ اٌقبؽئخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ االٍزشٙبك ثب٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ فٟ غ١و ِٛػؼٙب، أٚ ػيٌٙب ػٓ ٔظبئو٘ب ِٓ  /6

 .اٌوٚا٠بد فٟ اٌّٛػٛع ٔفَٗ، ٚاٌزٟ ِٓ كٚٔٙب ٌٓ ٠ىزًّ اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ

http://193.194.84.166/course/view.php?id=998#_ftn16
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، أِبَ اٌزفب١ٍو اٌقبؽئخ اٌزٟ ٠ٕشو٘ب أػلاء ا٦ٍالَ ػجو اٌلفبع ػٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ ثاثواى اٌّؼٕٝ اٌظؾ١ؼ ٌٙب /7

ِقزٍف ٍٚبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٌّؾبٌٚخ ىػيػخ صمخ ا١ٌٍَّّٓ فٟ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ثؼلِب فشٍٛا فٟ اٌطؼٓ فٟ 

 .اٌظؾ١ؾ١ٓ فبطخ

 

 

 .(٠89ٕظو: االعزٙبك ثبٌوأٞ فٟ ػظو اٌقالفخ اٌواشلح ٌٍلوزٛه ػجل اٌوؽّٓ ٍٍٕٟٛ: )ص/ ([1])
 .(7/040(، ٌَٚبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه: )٠99/498ٕظو: رٙن٠ت اٌٍغخ ٥ٌى٘وٞ: ) ([2])
(، ٚاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ 4/457(، ِٚؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ الثٓ فبهً: )4/69وزبة اٌؼ١ٓ ٌٍفوا١٘لٞ: ) :٠ٕظو ([3])

الثٕٗ ِٕظٛه: (، ٌَٚبْ اٌؼوة 9/098(، ٚاٌّؾ١ؾ فٟ اٌٍغخ ٌٍظبؽت اثٓ ػجبك: )4/008ا٤ػظُ الثٓ ١ٍلٖ: )

 .(597(، ِٚقزبه اٌظؾبػ ٌٍواىٞ: )ص/98/459)
 .(00/884(، ٚربط اٌؼوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ ٌٍيث١لٞ: )٠897ٕظو: اٌزؼو٠فبد ٌٍغوعبٟٔ: )ص/ ([4])
 .(9/965فزؼ اٌجبهٞ: ) ([5])
 .(69-0/60ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ:) ([6])
 .(90/880ٌَبْ اٌؼوة: ) ([7])
 .(8/497ؾ١ؾ ا٤ػظُ الثٓ ١ٍلٖ: )٠ٕظو: اٌّؾىُ ٚاٌّ ([8])
 .(٠9/455ٕظو: اٌّؼغُ ا١ٌٍٛؾ: ) ([9])

(، ٚا٦ؽىبَ فٟ أطٛي ٠8/997ٕظو:فٛارؼ اٌوؽّٛد ثشوػ ٍَُِ اٌضجٛد ٌٍَٙبٌٛٞ:) ([10])

 .(9/987ا٤ؽىب٣ٍِِلٞ:)
 .(1/186) :٠ٕظو: ئهشبك اٌفؾٛي ئٌٝ رؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ ا٤طٛي ٌٍشٛوبٟٔ ([11])
(، ٚفزؼ اٌجبهٞ الثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ: 90-98/6غّٛع اٌفزبٜٚ ٌش١ـ ا٦ٍالَ اثٓ ر١ّ١خ: )٠ٕظو: ِ ([12])

(90/858-850). 
أفوعٗ اٌجقبهٞ وزبة ا٤ماْ، ثبة: ا٤ماْ ٌٍَّبفو ئما وبٔٛا عّبػخ ٚا٦لبِخ ٚونٌه ثؼوفخ ٚعٍّغ، ؽل٠ش  ([13])

( ثولُ: 04/957أؽّل فٟ إٌَّل: )[، 9658ٚ( ؽل٠ش هلُ: ]4/549[، ٚاثٓ ؽجبْ فٟ طؾ١ؾٗ: )609هلُ: ]

 .[ ِٓ ؽل٠ش ِبٌه ثٓ اٌؾ٠ٛوس هػٟ هللا ػ80500ٕٗ]
[، ٚأثٛ كاٚك 9897أفوعٗ ٍَُِ فٟ طؾ١ؾٗ وزبة اٌؾظ، ثبة: اٍزؾجبة هِٟ عّوح اٌؼمجخ، ؽل٠ش هلُ: ] ([14])

هلُ: ( ؽل٠ش 88/460[، ٚأؽّل فٟ إٌَّل: )9970وزبة إٌّبٍه، ثبة: فٟ هِٟ اٌغّبه، ؽل٠ش هلُ: ]

[، ِٓ ؽل٠ش عبثو ثٓ ػجل هللا هػٟ هللا ػّٕٙبٚاٌٍفع ٌٍَُّ: هأ٠ذ 95049( ؽل٠ش هلُ: ]80/886[، ٚ)94698]

ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٠وِٝ ػٍٝ هاؽٍزٗ ٠َٛ إٌؾو، ٠ٚمٛي نزؤخرٔا يُبسككى فإًَ ال أدزي نعهً ال أحظ ثعد »:إٌّج

 .«حغزً ْرِ
 .(90-98/6ِغّٛع اٌفزبٜٚ: ) ([15])
، ٌٍلوزٛه ؽ١ّل -ؽىّب ٚفّٙب ٚرٕي٠ال  –ػٛاثؾ ِٕٙغ١خ ِٚؼوف١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٔظٛص إٌَخ إٌج٠ٛخ  ([16])

 .8080(. ا٤طبٌخ ٌٍٕشو اٌغيائو، ؽجؼخ ك٠َّجو 09لٛفٟ: )ص/
(. شوػ ٚرؾم١ك أؽّل ثٓ فبهً اٌٍََٛ، كاه اثٓ ؽيَ ث١وٚد، 9/846ِؼوفخ ػٍَٛ اٌؾل٠ش ٚو١ّخ أعٕبٍٗ: ) ([17])

 .(8000َ-٘ـ9484ٌٚٝ )اٌطجؼخ ا٤
(. رؾم١ك اٌلوزٛه هث١غ ثٓ ٘بكٞ ػ١ّو، كاه ٠9/889ٕظو إٌىذ ػٍٝ وزبة اثٓ اٌظالػ ٌٍؾبفع اثٓ ؽغو: ) ([18])

َ(. ٚرزّخ والَ أثٟ شبِخ هؽّٗ هللا: "ٚاٌضبٟٔ أٍب١ٔل٘ب، ِٚؼوفخ 9994-٘ـ9495اٌوا٠خ اٌو٠بع، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ )

... ٚاٌضبٌش: عّؼٗ ٚوزبثزٗ ٍّٚبػٗ ٚرطو٠مٗ ٚؽٍت اٌؼٍٛ فٟ اٌوؽٍخ ئٌٝ هعبٌٙب، ٚر١١ّي طؾ١ؾؾٙب ِٓ ٍم١ّٙب

 ."اٌجٍلاْ
(. ؽممٗ ِؾّل أعًّ أ٠ٛة ا٦طالؽٟ، ٚفوط أؽبك٠ضخ وّبي ِؾّل لبٌّٟ، 984-9/980وزبة اٌوٚػ: ) ([19])

 .(ـ9408ِ٘طجٛػبد ِغّغ اٌفمٗ ا٦ٍالِٟ ثغلح، ٔشو كاه ػبٌُ اٌفٛائل ِىخ اٌّىوِخ، اٌطجؼخ االٌٚٝ )

 

 



 

 

 .اٌّؾبػوح اٌضب١ٔخ: اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش

 .اٌّؾبػوح اٌضب١ٔخ: اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش

ٖ ِٓ فطٛاد ٘نٖ اٌّؾبػوح اٌضب١ٔخ فٟ ِبكح ػٛاثؾ فُٙ إٌَخ، ٚرأرٟ ٌزإول ػٍٝ ِب ٠غت ػٍٝ ؽبٌت اٌؼٍُ ارقبم

 .فٟ ٍج١ً اٌٛطٛي ئٌٝ فُٙ طؾ١ؼ ٥ٌؽبك٠ش إٌج٠ٛخ

ٚاٌّواك ثبٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش: "ا٦ػلاك اٌؼٍّٟ لجً إٌظو فٟ كالٌزٗ ٚفمٙٗ، فأّٗ ال ٠ظّؼ ٌّٓ ال فجوح ٌٗ ثٙنا 

ِوكٚكح ِٓ اٌؼٍُ أْ ٠ؾّلس ثبٌؾل٠ش ٠ٚؼًّ ثٗ أٚ ٠لػٛ ئ١ٌٗ لجً أْ ٠ؼٍُ صجٛرٗ، فىُ ِٓ ٍٕٓ أُصجزذ ثأؽبك٠ش 

ّْ رمل٠ُ ٘نا اٌؼبثؾ أػٕٟ ثٗ: )اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش ٚطؾزٗ( ُِٙ ")[1](اٌؼؼ١ف ٚإٌّىو ٚاٌّٛػٛع ، ٌنٌه فا

 .علا رأ١ٍَب ٌٍفُٙ اٌظؾ١ؼ ٚؽفظب ٌٍغٙل ِٓ اٌؼ١بع

 ّْ ّْ ػ١ٍّخ اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش لل شًّ إٌَل ٚاٌّزٓ ع١ّؼب، مٌه أْ ٚثٙنٖ إٌّبٍجخ فا ِٓ اٌُّٙ اٌزٕج١ٗ ئٌٝ أ

ٔمبك اٌؾل٠ش "ٍٍىٛا ع١ّغ اٌَجً اٌّّىٕخ، ٚاٍزقلِٛا وً اٌطوق اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رقطو ػٍٝ لٍت ثشو 

ب ١ٌٌ ِٕٙب ِٓ اٌّفزو٠بد ٚا٤وبم ّّ ٠ت، ٚا٘زّٛا ثٕمل اٌّزٓ رّبِب وّب اٍزقلاِٙب ٌؾفع إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٚر١١ّي٘ب ِ

 ")[2](.ا٘زّٛا ثٕمل إٌَل ِٓ كْٚ أْ ٠فولٛا ث١ّٕٙب، ؽزٝ عبءد إٌَخ ٔم١خ طبف١خ ال ٠ؼزو٠ٙب شه

ّؼ١ٓ، ٠مٛي ػجل هللا اثٓ ػجبً هػٟ هللا ٚاٌزؾمك ِٓ صجٛد إٌض ٍج١ً ٍٍىٗ اٌظؾبثخ هػٟ هللا ػُٕٙ أع

إَب كُّب يسح إذا سًعُب زعال ٌقٕل: قبل زسٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔسهى، اثزدزرّ أثصبزَب، ٔأصغٍُب إنٍّ " :ػّٕٙب

 ")[4](.، نى َؤخر يٍ انُبس إال يب َعسف)[3](ثآذاَُب، فهًب زكت انُبس انصعت ٔانرنٕل

ّٟ طٍّٝ  صُ عبء ػظو اٌزبثؼ١ٓ فٍَه ػٍّبؤٖ ٔٙظ اٌظؾبثخ هػٟ هللا ػُٕٙ فٟ اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش ػٓ إٌّج

 ّّ ٖ(: "ٌُ ٠ىٛٔٛا ٠َأٌْٛ ػٓ ا٦ٍٕبك، فٍّب ٚلؼذ 990ل اثٓ ١ٍو٠ٓ هؽّٗ هللا )دهللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ؛ ٠مٛي ا٦ِبَ ِؾ

 ")[5](.اٌفزٕخ لبٌٛا ٍّٛا ٌٕب هعبٌىُ، ف١ٕظو ئٌٝ أً٘ إٌَخ ف١إفن ؽل٠ضُٙ، ٠ٕٚظو ئٌٝ أً٘ اٌجلع فال ٠إفن ؽل٠ضُٙ

ٖ(: "اٌٛاعت ػٍٝ وً أؽل ػوف اٌز١١ّي ث١ٓ طؾ١ؼ اٌوٚا٠بد ٠ٚ869مٛي ا٦ِبَ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط هؽّٗ هللا )د

ٍٚم١ّٙب ٚصمبد إٌبل١ٍٓ ٌٙب ِٓ اٌّز١ّٙٓ أالّ ٠وٚٞ ِٕٙب ئالّ ِب ػوف طؾخ ِقبهعٗ، ٚاٌَزبهح فٟ ٔبل١ٍٗ، ٚأْ ٠زمٟ 

 ")[6](.ِٕٙب ِب وبْ ِٕٙب ػٓ أً٘ اٌزُٙ ٚاٌّؼبٔل٠ٓ ِٓ أً٘ اٌجلع

 .ٚػٍٝ ٔٙظ اٌزبثؼ١ٓ اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌزؾوٞ فٟ لجٛي ا٤فجبه ٍبه أئّخ اٌؾل٠ش ػجو ا٤ىِبْ ٚا٤ِظبه

ل٠ش ِٓ ػلِٗ لجً ٘ـ( ئٌٝ ػوٚهح رملَ االؽالع ػٍٝ طؾخ اٌؾ405ٚلل أشبه اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ هؽّٗ هللا )د

صحخ انحدٌش إرقبَب  اٌٌٛٛط فٟ فّٙٗ ٚفمٙٗ ثمٌٛٗ: "إٌٛع اٌؼشوْٚ ِٓ ٘نا اٌؼٍُ ثؼل ِؼوفخ ِب للِٕب مووٖ ِٓ

 ")[7](.ٔيعسفخ ال رقهٍدا ٔظُب: يعسفخ فقّ انحدٌش

ّْ اٌزؾمك ِٓ صجٛد اٌؾل٠ش ٠وعغ ئٌٝ وْٛ إٌَخ إٌج٠ٛخ ِظله أط١ً فٟ ِٚٓ اٌُّٙ ِؼوف زٗ ثٙنٖ إٌّبٍجخ أ

اٌزشو٠غ، ٚلل رَزمً ثنٌه ٚرىْٛ وبٌموآْ اٌىو٠ُ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؾو٠ُ، ٚفٟ مٌه ٠مٛي هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

ُّ فٍقٕل ال أدزي يب ٔعدَب فً كزبة ع أيس يًب أيسد ثّ أٔ ٍَٓذ ال أنفٍٍ أحدكى يزكئب عهى أزٌكزّ ٌؤرٍّ» :ٍٍُٚ

 «)[8](.هللا ارجعُبِ

ٖ(: "ٚاٌّؼٕٝ ال ٠غٛى ا٦ػواع ػٓ ؽل٠ضٗ ػ١ٍٗ 9050هؽّٗ هللا )د ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞ لبي اٌؼالِخ

ُْٕٗ ( :ع ػٕٗ ِؼوع ػٓ اٌموآْ، لبي رؼبٌٝاٌظالح ٚاٌَالَ، ٤ْ اٌّؼو ُْ َػ ب ََٔٙبُو َِ َٚ ٍُُٛي فَُقُنُٖٚ  ب آرَبُوُ اٌوَّ َِ َٚ
ْٔزَُٙٛا ًٟ ٠َُٛؽٝ: (، ٚلبي رؼبٌٝ[7اٌؾشو:] ]فَب ْؽ َٚ َٛ ئاِلَّ  ُ٘ ْْ ٜ ئِ َٛ ِٓ اٌَٙ ِْٕطُك َػ ب ٠َ َِ  "[)[9](.4-0إٌغُ:] ]َٚ

ّْ إٌَخ " ٚوْٛ إٌَخ وبٌموآْ فٟ رؾ١ًٍ اٌؾالي ٚرؾو٠ُ اٌؾواَ ال ٠ؼٕٟ أّّٔٙب فٟ كهعخ ٚاؽلح ِٓ ؽ١ش اٌضجٛد، فا

 ّْ ب إٌَّخ فا ِّ ّْ اٌىزبة وٍّٗ لطؼٟ اٌضجٛد، ٚال ِغبي ٌالفزالف ف١ٗ ِٓ ٘نا اٌغبٔت، أ رقزٍف ػٓ اٌىزبة فٟ ٘نا؛ ٤

 ")[10](.ؼٟ... ٚف١ٗ ِب ٘ٛ ظٕٟف١ٙب ِب ٘ٛ لط

ب ٠غت اٌزٕج١ٗ ػ١ٍٗ فٟ ٘نا اٌّغبي أ٠ؼب أٔٗ لل ٠وك ؽل٠ش ػؼ١ف ٌٚىٓ ػ١ٍٗ اٌؼًّ، فّضً ٘نا ال ٠ٕجغٟ ؽوؽخ  ّّ ِٚ

 :ًّ ثّب فٟ اٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف ٌٗ ّأٍجبة ػلح ػٕل أً٘ اٌؼٍُ، ِٕٙبأصٕبء اٌزؼبًِ ِغ فُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٚٚهٚك اٌؼ

 )[11](.االؽزغبط ثبٌؼؼ١ف ػٕل ػلَ ٚعٛك اٌّمجٛي- 

 .االؽزغبط ثبٌؼؼ١ف فٟ فؼبئً ا٤ػّبي -

 .ٚاٌّزبثؼبد االؽزغبط ثبٌؼؼ١ف ٌزؼؼلٖ ثبٌشٛا٘ل -

االؽزغبط ثبٌؼؼ١ف ٌّٛافمخ ٌؼًّ اٌظؾبثخ هػٟ هللا ػُٕٙ أٚ أؽلُ٘ ئما وبْ ِٓ لج١ً ِب ال ٠مبي ثبٌوأٞ  -
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 .ٚاٌم١بً

 )[12](.االؽزغبط ثبٌؼؼ١ف ٌزٍمٟ ػٍّبء ا٤ِخ ٌٗ ثبٌمجٛي- 

 )[13](.لزظو ػٍٝ موو ِضبي ٌٍَجج١ٓ ا٤ف١و٠ٓ ٌمٛرّٙب ٌٚمٍخ اٌقالف فٟ اػزجبهّ٘ب، ٌٚزٛافمّٙب ِغ ٘نا اٌّم١بًٍٚأ

 :ال ِغبي ٌٍوأٞ ف١ِٗضبي ػٍٝ اٌؼؼ١ف اٌّؾزظ ثٗ ٌّٛافمزٗ لٛي اٌظؾبثخ هػٟ هللا ػُٕٙ أٚ أؽلُ٘ ٚ /1

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، لبي يٍ يبد ٔعهٍّ صٍبو شٓس فهٍطعى » :ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّو هػٟ هللا ػّٕٙب، ػٓ إٌّج

 .«عُّ يكبٌ كم ٌٕو يسكٍُب

اه، ػٓ)[14]( ٘نا اٌؾل٠ش أفوعٗ اٌزوِنٞ ٚاثٓ ِبعٗ َّٛ ٍَ ل، ِٓ ؽل٠ش أشؼش ثٓ  ّّ ػٓ ٔبفغ، ػٓ اثٓ ػّو هػٟ  ِؾ

ل ثٓ ١ٍو٠ٓ هللا ػّٕٙب. ٚلل ٚهك فٟ هٚا٠خ اثٓ ِبعٗ: ػٓ ّّ ، ػٓ ٔبفغ، ٚ٘ٛ ُٚ٘، وّب ٔجٗ ػٍٝ مٌه اٌؾبفع ِؾ

ل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ١ٌٍٝ ّّ  )[15](.اٌّيٞ هؽّٗ هللا، ٚئّٔب ٘ٛ: ِؾ

ٚأشؼش ثٓ ٍٛاه ٘ٛ اٌىٕلٞ إٌغبه اٌىٛفٟ ا٤فوق، ٠ٚمبي ٌٗ طبؽت اٌزٛاث١ذ، ٠ٚمبي ا٤صوَ، ٠ٚمبي ٌِٛٝ صم١ف، 

ُّٟ  ؼٗ، ٚلل ربث)[16](ػؼ١ف ل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ١ٌٍٝ، ػٓ ٔبفغ، ػٓ اثٓ  شبهٌن اٌمبػ ّّ فٟ هٚا٠خ اٌؾل٠ش ػٓ ِؾ

ػّو هػٟ هللا ػّٕٙب ِوفٛػب وّب ػٕل اٌج١ٙمٟ فٟ إٌَٓ اٌىجوٜ، ٚلبي هؽُ هللا: "٘نا فطأ ِٓ ٚع١ٙٓ: أؽلّ٘ب 

ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚئّٔب ٘ٛ ِٓ لٛي اثٓ ػّو، ٚ ا٢فو لٌٛٗ: ٔظف طبع، ٚئّٔب لبي هفؼٗ اٌؾل٠ش ئٌٝ إٌّج

 ")[17](.اثٓ ػّو: ِلا ِٓ ؽٕطخ. ٚهٚٞ ِٓ ٚعٗ آفو ػٓ اثٓ أثٝ ١ٌٍٝ ١ٌٌ ف١ٗ موو اٌظبع

ل ثٓ ػجل  ّّ اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ١ٌٍٟ ٚثٗ ٠ؼوف، ٚ٘ٛ ٚال ٠ّىٓ االػزجبه ثوٚا٠خ اٌمبػٟ شو٠ه ٤ْ اٌؾل٠ش ؽل٠ش ِؾ

ء اٌؾفع علا ِّٟ َُ فٟ هفغ اٌؾل٠ش، وّب ٔجٗ ػٍٝ مٌه ا٦ِبَ  ، ٚلل)[18](ِغ وٛٔٗ طلٚلب ػٍٝ أؽَٓ أؽٛاٌٗ ٍ ِ٘ َٚ
 .اٌج١ٙمٟ هؽّٗ هللا

ٖ(: 680ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ِٚغ ٘نا لبي ا٦ِبَ اثٓ للاِخ اٌّملٍٟ هؽّٗ هللا )دفبٌؾل٠ش ال ٠ظؼ ػٓ إٌّج

"فبٌٛاعت أْ ٠طؼُ ػٕٗ ٌىً ٠َٛ َِى١ٓ ٚ٘نا لٛي أوضو أً٘ اٌؼٍُ، هٚٞ مٌه ػٓ ػبئشخ ٚاثٓ ػجبً، ٚثٗ لبي 

 ")[19](.ُِبٌه ٚا١ٌٍش ٚا٤ٚىاػٟ ٚاٌضٛهٞ ٚاٌشبفؼٟ ٚاٌقيهعٟ ٚاثٓ ػ١ٍخ ٚأثٛ ػج١ل فٟ اٌظؾ١ؼ ػٕٙ

ٖ(: "ال 450ِٚن٘ت ٘إالء ا٤ئّخ ِجٕٟ ػٍٝ وْٛ اٌؾل٠ش ٌٗ ؽىُ اٌوفغ، ٌٚنٌه لبي ا٦ِبَ اٌّبٚهكٞ هؽّٗ هللا )د

٠ل، ٚثٗ لبي ِبٌه ٚأثٛ ؽ١ٕفخ ٚ٘ٛ ئعّبع ٠غٛى ١ٌٌٛٗ أْ ٠ظَٛ ػٕٗ ثؼل ِٛرٗ، ٘نا ِن٘ت اٌشبفؼٟ فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌغل

 ")[20](.اٌظؾبثخ

 :ِضبي ػٍٝ اٌؼؼ١ف اٌّؾزظ ثٗ ٌزٍمٟ ػٍّبء ا٤ِخ ٌٗ ثبٌمجٛي /2

 :مٌه ا٢رٟ لجً موو اٌّضبي ٍأٚهك عٍّخ ِٓ ا٤لٛاي فٟ اٌزأط١ً ٌٙنا اٌظ١ٕغ، ِٚٓ

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ: 804لبي ا٦ِبَ اٌشبفؼٟ هؽّٗ هللا )د ب ٠و٠ٚٗ اٌزبثؼٟ ػٓ إٌّج ّّ ٖ( فٟ ِؼوع والِٗ ػ

ّٟ اػزجو ػ١ٍٗ ثأِٛه ، ٚموو ِٕٙب: ")[21]("فّٓ شب٘ل أطؾبة هٍٛي هللا ِٓ اٌزبثؼ١ٓ فؾلس ؽل٠ضب ِٕمطؼب ػٓ إٌّج

ّٟ  ػٛاَ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ "ٚونٌه ئْ ٚعل ٚاٌنٞ ٠جلٚ ٌٟ أْ اٌشبفؼٟ هؽّٗ "، ")[22](٠فزْٕٛ ثّضً ِؼٕٝ ِب هٜٚ ػٓ إٌّج

م٠ٛخ اٌؼؼ١ف ثزٍمٟ اٌؼٍّبء... ٚهثّب اٌزٌّ اٌزوِنٞ مٌه ِٓ والَ اٌشبفؼٟ فأفن هللا رؼبٌٝ ٘ٛ أٚي ِٓ أشبه اٌٝ ر

ا٤ؽبك٠ش اٌؼؼ١فخ ا٦ٍٕبك ِٓ ؽ١ش اٌظٕبػخ اٌؾل٠ض١خ: )ٚػ١ٍٗ اٌؼًّ ػٕل أً٘ اٌؼٍُ(، ِش١وا فٟ  ٠مٛي فٟ وض١و ِٓ

مٌه ٚهللا أػٍُ ئٌٝ رم٠ٛخ اٌؾل٠ش ػٕل أً٘ اٌؼٍُ، ٤ْ ػٍُّٙ ثّمزؼبٖ ٠لي ػٍٝ اشزٙبه أطٍٗ ػٕلُ٘. ٚلل ٠ٍزٌّ ٘نا 

ّٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ لؼٝ ِٓ ط١ٕغ اٌجقبهٞ هؽّٗ هللا؛ فمل لبي فٟ وزبة اٌٛطب٠ب ِٓ طؾ١ؾٗ:  )٠ٚنوو أْ إٌّج

ثبالرفبق  ٚلل ػٍّك ػٍٝ مٌه اٌؾبفع اثٓ ؽغو لبئال: )ٚوأْ اٌجقبهٞ اػزّل ػ١ٍٗ الػزؼبكٖ()[23]( .ثبٌل٠ٓ لجً اٌٛط١خ

 "()[24](.رٗ أْ ٠ٛهك اٌؼؼ١ف فٟ ِمبَ االؽزغبط، ٚئال فٍُ رغو ػبكػٍٝ ِمزؼبٖ

ففٟ لٛي عّبػخ اٌؼٍّبء  ٖ( ِؼٍمب ػٍٝ ؽل٠ش لل ػّؼفٗ: "ٚئْ ٌُ ٠ظؼ ئٍٕبكٖ،460ٚلبي اثٓ ػجل اٌجو هؽّٗ هللا )د

 ")[25](.غٕٟ ػٓ ا٦ٍٕبك ف١ِٗب ٠ ثٗ ٚئعّبع إٌبً ػٍٝ ِؼٕبٖ

أْ ٠زفك )[26]( :ٚلبي اٌؾبفع اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ هؽّٗ هللا: "ِٓ عٍّخ طفبد اٌمجٛي اٌزٟ ٌُ ٠زؼوع ٌٙب ش١قٕب

 ")[27](.، فأٗ ٠مجً ؽزٝ ٠غت اٌؼًّ ثٗ، ٚلل طوػ ثنٌه عّبػخ ِٓ أئّخ ا٤طٛيثّلٌٛي ؽل٠ش اٌؼٍّبء ػٍٝ اٌؼًّ

ّْ اٌزظؾ١ؼ ٚثٙنٖ إٌّبٍجخ أٔجٗ ئٌٝ أّٔٗ ٠غت "اٌزفو٠ك ث١ٓ  اٌؾىُ ثظؾخ اٌؾل٠ش ٚث١ٓ لجٌٛٗ ٚاٌؼًّ ثٗ؛ ٚمٌه أ

فٙٛ ِمجٛي ٠ؼًّ ثٗ، ٌىٕٗ  ػٍٝ ِمزؼٝ اٌظٕبػخ اٌؾل٠ض١خ شٟء ٚلجٛي اٌؾل٠ش شٟء آفو، فاما ٚعل ؽل٠ش ِضً ٘نا

 ")[28](.ال ٠َّٝ طؾ١ؾب

ٖ( فٟ ِؼوع رؼ١ٍمٗ ػٍٝ ؽل٠ش ػؼ١ف: "فٙنا اٌؾل٠ش ٚئْ ٌُ ٠ضجذ، ٠759مٛي ا٦ِبَ اثٓ اٌم١ُ هؽّٗ هللا )د

 ")[29](.فبرظبي اٌؼًّ ثٗ فٟ ٍبئو ا٤ِظبه ٚا٤ػظبه ِٓ غ١و ئٔىبه وبف فٟ اٌؼًّ ثٗ

 :١ّب ٠ٍٟ ِضبي ػٍٝ ؽل٠ش ػؼ١ف اؽزُظَّ ثٗ ٌزٍمٟ ػٍّبء ا٤ِخ ٌٗ ثبٌمجٛيٚف
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ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ، لبي إذا زكع أحدكى فقبل فً زكٕعّ: » :ػٓ ػجل هللا ثٓ َِؼٛك هػٟ هللا ػٕٗ: أْ إٌّج

ً األعهى صالس سجحبٌ زثً انعظٍى صالس يساد، فقد رى زكٕعّ ٔذنك أدَبِ، ٔإذا سغد فقبل فً سغٕدِ: سجحبٌ زث

 «)[30](.يساد، فقد رى سغٕدِ ٔذنك أدَبِ

 ")[31](.لبي أثٛ كاٚك اٌَغَزبٟٔ هؽّٗ هللا )د(: "٘نا ِوًٍ، ػْٛ ٌُ ٠لهن ػجل هللا

ٚلبي اٌزوِنٞ هؽّٗ هللا: "ؽل٠ش اثٓ َِؼٛك ١ٌٌ ئٍٕبكٖ ثّزظً، ػْٛ ثٓ ػجل هللا ثٓ ػزجخ ٌُ ٠ٍك اثٓ 

 ")[32](.٠َزؾجْٛ أالّ ٠ٕمض اٌوعً فٟ اٌووٛع ٚاٌَغٛك ِٓ صالس رَج١ؾبد :ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٘نا ػٕل أً٘ اٌؼٍُ َِؼٛك،

ٚوّب ٠ؼًّ ثّمزؼٝ ِب ٚهك فٟ اٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف ٌّب رمّلَ مووٖ، فأّٗ لل أؼمل ا٦عّبع ػٍٝ رون اٌؼًّ ثجؼغ 

 .ا٤ؽبك٠ش اٌظؾ١ؾخ، ٚ٘نٖ اٌغيئ١خ ِّٙخ علا وَبثمزٙب فٟ اٌزؼبًِ ِغ إٌَخ إٌج٠ٛخ فمٙب ٚاٍزٕجبؽب

ٖ(: "ٚلل وبْ هعبي ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ ٠ؾلصْٛ ثب٤ؽبك٠ش 979ٌه ثٓ أٌٔ هؽّٗ هللا )دلبي ا٦ِبَ ِب

 ")[33](.ٚرجٍغُٙ ػٓ غ١وُ٘، ف١مٌْٛٛ: ِب ٔغًٙ ٘نا؛ ٌٚىٓ ِؼٝ اٌؼًّ ػٍٝ غ١وٖ

ٖ(: "فأِب ا٤ئّخ ٚفمٙبء أً٘ اٌؾل٠ش: فأُّٙ ٠زّجؼْٛ اٌؾل٠ش 795اٌؾٕجٍٟ هؽّٗ هللا )دٚلبي اٌؾبفع اثٓ هعت 

ب ِب ارّفك ػٍٝ رووٗ فال  ، أٚ ػٕل ؽبئفخ ُِٕٙ،ئما وبْ ِؼّٛال ثٗ ػٕل اٌظؾبثخ ِٚٓ ثؼلُ٘ اٌظؾ١ؼ ؽ١ش وبْ ِّ فأ

 ")[34](.٠غٛى اٌؼًّ ثٗ ٤ُّٔٙ ِب رووٖٛ ئاّل ػٍٝ ػٍُ أٔٗ ال ٠ؼًّ ثٗ

 ًَّ ّْ اٌّؼزّو ئما َِؼ اٌووٓ ؽ  .ِٚٓ أِضٍخ مٌه: ؽل٠ش أ

ب )[36]( أْهّذ ًْ ٔأخزٓب أَٓب)[35]( ٔقد أخجسرًُ أيً: "فؼٓ ػوٚح ثٓ اٌيث١و، لبي ًّ ٔانزثٍس ٔفالٌ ٔفالٌ ثعًسح، فه

 ")[37](.يسحٕا انسكٍ حهٕا

ّْ اٌووٓ ٘ٛ اٌؾغو ا٤ٍٛك، َِٚؾٗ ٠ىْٛ فٟ 676هؽّٗ هللا )د لبي ا٦ِبَ إٌٛٚٞ ٖ(: "٘نا ِزأٚي ػٓ ظب٘وٖ، ٤

ٛا ؽٛافُٙ  ّّ ب َِؾٛا اٌووٓ ٚأر ّّ ي اٌطٛاف، ٚال ٠ؾظً اٌزؾًٍ ثّغوك َِؾٗ ثاعّبع ا١ٌٍَّّٓ، ٚرمل٠وٖ: فٍ ّٚ أ

ُٗ ٌٍؼٍُ ثٗ، ٚلل أعّؼٛا ػٍٝ أٔٗ ال ٍٚؼ١ُٙ ٚؽٍمٛا أٚ لظوٚا أؽٍٛا، ٚال ثّل ِٓ رمل٠و ٘نا اٌّؾنٚف، ٚئّٔب َؽَنفَزْ 

 ")[38](.٠زؾًٍ لجً ئرّبَ اٌطٛاف، ِٚن٘جٕب ِٚن٘ت اٌغّٙٛه أٔٗ ال ثل أ٠ؼب ِٓ اٌَؼٟ ثؼلٖ صُ اٌؾٍك أٚ اٌزمظ١و

ّْ اٌّؼزّو ال ٠زؾًٍ ثّغوك اٍزالِٗ ٚػ١ٍٗ فبٌؾل٠ش ٚئْ وبْ طؾ١ؾب فال ٠ؼًّ ثظ ب٘وٖ، الٔؼمبك ا٦عّبع ػٍٝ أ

، وّب ٠غت اٌزأول ِٓ ٚلٛع ا٦عّبع ػٍٝ مٌه، ٚئال )[39](ٌٍؾغو ا٤ٍٛك، ٥ٌٚكٌخ اٌضبثزخ فٟ كٚا٠ٚٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ

 )[40](.َّبئً اٌقالف١خ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ئٌياَ اٌّقبٌف ثٙبػبهد ِٓ اٌ

 

 

 .(٠08ٕظو ػٛاثؾ ِٕٙغ١خ ِٚؼوف١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٔظٛص إٌَخ إٌج٠ٛخ، ٌٍلوزٛه ؽ١ّل لٛفٟ: )ص/ ([1])
ٌؾل٠ش ٍٕلا ِٚزٕب ٚكؽغ ِياػُ اٌَّزشول١ٓ ٚأرجبػُٙ، ٌٍلوزٛه ِؾّل ٌمّبْ اٌٍَفٟ: ا٘زّبَ اٌّؾلص١ٓ ثٕمل ا ([2])

 .9480ٖعّبكٜ اٌضبٟٔ  8(، كاه اٌلاػٟ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ اٌو٠بع، ؽ505)ص/

لبي إٌٛٚٞ هؽّٗ هللا: "أطً اٌظؼت ٚاٌنٌٛي فٟ ا٦ثً، فبٌظؼت: اٌؼَو اٌّوغٛة ػٕٗ، ٚاٌنٌٛي: اًٌَٙ  ([3])

ٌّوغٛة ف١ٗ، فبٌّؼٕٝ: ٍٍه إٌبً وً ٍَِه ِّب ٠ؾّل ٠ٚنَ". شوػ ا٠ٌٕٟٛ ػٍٝ ٍَُِ:" اٌط١ت اٌّؾجٛة ا

(9/80). 
ٍٙب ([4]  ) ُّّ  .أفوعٗ ٍَُِ فٟ ِملِخ طؾ١ؾٗ، ثبة: إٌّٟٙ ػٓ اٌوٚا٠خ ػٓ اٌؼؼفبء ٚاالؽز١بؽ فٟ رؾ
رىْٛ ػٓ اٌضمبد ٚأْ عوػ  أفوعٗ ٍَُِ فٟ ِملِخ طؾ١ؾٗ، ثبة: ث١بْ أْ ا٦ٍٕبك ِٓ اٌل٠ٓ ٚأْ اٌوٚا٠خ ال ([5]  )

 .اٌوٚاح ثّب ٘ٛ ف١ُٙ عبئي ثً ٚاعت
أفوعٗ فٟ ِملِخ طؾ١ؾٗ، ثبة: ٚعٛة اٌوٚا٠خ ػٓ اٌضمبد ٚرون اٌىّناث١ٓ ٚاٌزؾن٠و ِٓ اٌىنة ػٍٝ هٍٛي  ([6])

 .هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ
 .(9/846ِؼوفخ ػٍَٛ اٌؾل٠ش ٚو١ّخ أعٕبٍٗ: ) ([7])
[، ٚاٌزوِنٞ فٟ عبِؼخ 4605وزبة إٌَخ، ثبة: فٟ ٌيَٚ إٌَخ، ؽل٠ش هلُ: ] أفوعٗ أثٛ كاٚك فٟ إٌَٓ ([8])

ّٟ طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ، ؽل٠ش هلُ: ] [، ِٓ ؽل٠ش أثٟ 8660وزبة اٌؼٍُ، ثبة: ِب ُٟٔٙ ػٕٗ أْ ٠مبي ػٕل ؽل٠ش إٌّج

 .هافغ هػٟ هللا ػٕٗ ٚلبي أثٛ ػ١َٝ: ٘نا ؽل٠ش ؽَٓ طؾ١ؼ
 .ث١وٚد –(. كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 7/054اٌزوِنٞ: )رؾفخ ا٤ؽٛمٞ ثشوػ عبِغ  ([9])

(. ِىزجخ كها إٌّٙبط ٠847ٕظو اٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف ٚؽىُ االؽزغبط ثٗ ٌٍلوزٛه ػجل اٌىو٠ُ اٌقؼ١و: )ص/ ([10])

 .(9486ٖ) 0اٌو٠بع، ؽ
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 .آصود اٌزؼج١و ثبٌّمجٛي ١ٌؼُ اٌظؾ١ؼ ٚاٌؾَٓ ِٚب ث١ّٕٙب ([11])
ٓ أثٟ ؽ١ٕفخ ِٚبٌه هؽّّٙب هللا ثبٌّوًٍ ػٕل ِٓ ٠ؼزجو اٌّوًٍ ِٓ لج١ً ثب٦ػبفخ ئٌٝ اؽزغبط ا٦ِب١ِ ([12])

 .اٌؼؼ١ف اٌّوكٚك
ٌُ أِضً ٌٍؾل٠ش اٌؼؼ١ف اٌّزمٜٛ ثبٌشٛا٘ل ٚاٌّزبثؼبد ٌىْٛ اٌؼًّ اٌّزورت ػ١ٍٗ ٠ظ١و هاعؼب ٌضجٛد  ([13])

 .اٌؾل٠ش
[، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ 798ل٠ش هلُ: ]أفوعٗ اٌزوِنٞ فٟ عبِؼٗ، وزبة اٌظَٛ، ثبة: ِب عبء فٟ اٌىفبهح، ؽ ([14])

[. لبي أثٛ ػ١َٝ: "ال 9757إٌَٓ وزبة اٌظ١بَ، ثبة: ِٓ ِبد ٚػ١ٍٗ ط١بَ هِؼبْ لل فّوؽ ف١ٗ، ؽل٠ش هلُ: ]

 ."ٔؼوفٗ ِوفٛػب ئال ِٓ ٘نا اٌٛعٗ ٚاٌظؾ١ؼ ػٓ اثٓ ػّو ِٛلٛف
ل٠ٓ، اٌّىزت ا٦ٍالِٟ، (، رؾم١ك: ػجل اٌظّل شوف ا٠6/887ٌٕظو رؾفخ ا٤شواف ثّؼوفخ ا٤ؽواف: ) ([15])

 .(9980َ-٘ـ9400) 8ٚاٌلاه اٌم١ّّخ، ؽ
 .[584( روعّٛ هلُ: ]58(، ٚرمو٠ت اٌزٙن٠ت الثٓ ؽغو: )ص/٠0/864ٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي ٌٍّيٞ: ) ([16])
 9(. ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف إٌظب١ِخ اٌىبئٕخ فٟ إٌٙل ثجٍلح ؽ١له آثبك، ؽ4/854إٌَٓ اٌىجوٜ ٌٍج١ٙمٟ: ) ([17])

(9044ٖ). 
 .[6089( روعّٛ هلُ: ]487(، ٚرمو٠ت اٌزٙن٠ت الثٓ ؽغو: )ص/٠85/688ٕظو: رٙن٠ت اٌىّبي ٌٍّيٞ: ) ([18])

 .(9405ٖ) 9(، كاه اٌفىو ث١وٚد، ؽ0/84اٌّغٕٟ فٟ فمٗ ا٦ِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً اٌش١جبٟٔ: ) ([19])
 .(، كاه اٌفىو ـ ث١وٚد0/985اٌؾبٜٚ اٌىج١و: ) ([20])
[، رؾم١ك ٚشوػ اٌؼالِخ أؽّل ِؾّل شبوو، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 9864( فموح هلُ: ]469/اٌوٍبٌخ: )ص ([21])

 .ث١وٚد
 .[9870( فموح هلُ: ]460اٌّظله ٔفَٗ: )ص/ ([22])
لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ ٘نا اٌّٛػغ ِٓ فزؼ اٌجبهٞ: "٘نا ؽوف ِٓ ؽل٠ش أفوعٗ أؽّل ٚاٌزوِنٞ  ([23])

قضى يحًد صهى هللا عهٍّ ٔ سهى أٌ  :ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، لبي ٚغ١وّ٘ب ِٓ ؽو٠ك اٌؾبهس ٚ٘ٛ ا٤ػٛه،

ئٍٕبك ػؼ١ف ٌىٓ لبي اٌزوِنٞ أْ اٌؼًّ  ٌفع أؽّل، ٚ٘ٛ .اندٌٍ قجم انٕصٍخ، ٔأَزى رقسإٌٔ انٕصٍخ قجم اندٌٍ

 .(5/377) ."ػ١ٍٗ ػٕل أً٘ اٌؼٍُ
بْ ا٤هكْ، 40-09أصو ػًٍ اٌؾل٠ش فٟ افزالف اٌفمٙبء ٌٍلوزٛه ِب٘و ٠ب١ٍٓ فؾً: )ص/ ([24]) ّّ به ػ ّّ (. كاه ػ

 .(5/077َ(. ٠ٚواعغ: فزؼ اٌجبهٞ الثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ: )8000-9480ٖ) 9ؽ
(. رؾم١ك ٍؼ١ل أؽّل أػواة، ؽجغ ٚىاهح اٌشإْٚ 80/945اٌز١ّٙل ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚا٤ٍب١ٔل: ) ([25])

 .(9989َ-9409ٖا٦ٍال١ِخ ٚا٤ٚلبف ثبٌّغوة، )
 .فع اٌؼوالٟ هؽّٗ هللا٠ؼٕٟ اٌؾب ([26])
(. رؾم١ك ٚكهاٍخ اٌلوزٛه هث١غ ثٓ ٘بكٞ ػ١ّو اٌّلفٍٟ، كاه 9/598إٌىذ ػٍٝ وزبة اثٓ اٌظالػ: ) ([27])

 .(8097َ-9408ٖ) 8ا١ٌّواس إٌجٛٞ اٌغيائو، ؽ
 .(48أصو ػًٍ اٌؾل٠ش فٟ افزالف اٌفمٙبء ٌٍلوزٛه ِب٘و ٠ب١ٍٓ فؾً: )ص/ ([28])
 .(9975َ-ٖ 9095. كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١وٚد، )(90وزبة اٌوٚػ: )ص/ ([29])
[، ٚاٌزوِنٞ 886أثٛ كاٚك فٟ آٌََ، وزبة: اٌظالح، ثبة: ِملاه اٌووٛع ٚاٌَغٛك، ؽل٠ش هلُ: ] أفوعٗ ([30])

[، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ إٌَٓ 869فٟ اٌغبِغ أثٛاة اٌظالح، ثبة: ِب عبء فٟ اٌزَج١ؼ فٟ اٌووٛع ٚاٌَغٛك، ؽل٠ش هلُ: ]

 .[689( ثولُ: ]0/908[، ٚاٌجغٛٞ فٟ شوػ إٌَخ: )8689( ثولُ: ]8/959اٌىجوٜ: )
 .٠ٕظو إٌَٓ وّب فٟ اٌزؼ١ٍك اٌَبثك ([31])
ّْ اٌّظٍٟ ٠مٛي فٟ  ([32]) ٠ٕظو اٌغبِغ وّب فٟ اٌزؼ١ٍك اٌَبثك. ِغ اٌزٕج١ٗ ػٍٝ أٔٗ ال فالف ث١ٓ اٌمٙبء فٟ أ

ػٍٝ، ٌّب أفوعٗ ٍَُِ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة طالح هوٛػٗ: ٍجؾبْ هثٟ اٌؼظ١ُ، ٠ٚمٛي فٟ ٍغٛكٖ: ٍجؾبْ هثٟ ا٤

[ ِٓ ؽل٠ش ؽن٠فخ هػٟ 778اٌَّبفو٠ٓ ٚلظو٘ب، ثبة: اٍزؾجبة رط٠ًٛ اٌمواءح فٟ طالح ا١ًٌٍ، ؽل٠ش هلُ: ]

 .هللا ػٕٗ
ٚىاهح ا٤ٚلبف ٚاٌشإْٚ ا٦ٍال١ِخ اٌٍّّىخ  .هؽّٗ هللا ( ٌٍمبػٟ ػ١بع9/45فٟ رور١ت اٌّلاهن: ) ٠ٕظو ([33])

 .(9980َ-9400ٖ) 8ؾم١ك ِؾّل ثٓ رب٠ٚذ اٌطٕغٟ، ؽاٌّغوث١خ، ر
(. ػّٓ ِغّٛع هٍبئً اثٓ هعت اٌؾٕجٍٟ، كهاٍخ ٚرؾم١ك أثٟ 0/97فؼً ػٍُ اٌٍَف ػٍٝ اٌقٍف: ) ([34])

 .(8000َ-9484ٖ) 9ِظؼت ؽٍؼذ اثٓ فإاك اٌُؾٍٛأٟ، اٌفبهٚق اٌؾل٠ضخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، ؽ



 . ػّٕٙبٟ٘ أٍّبء ثٕذ أثٟ ثىو اٌظل٠ك هطٟ هللا ([35])
ٓ ٍٜٛ ػبئشخ، ٚاالّ فؼبئشخ ٌُ رَّؼ اٌووٓ لجً  ([36]) َِ لبي ا٦ِبَ إٌٛٚٞ هؽّٗ هللا: "اٌّواك ثبٌّبٍؾ١ٓ: 

اٌٛلٛف ثؼوفبد فٟ ؽغخ اٌٛكاع، ثً وبٔذ لبهٔخ ِٕٚؼٙب اٌؾ١غ ِٓ اٌطٛاف لجً ٠َٛ إٌؾو". إٌّٙبط شوػ 

 .(8/889طؾ١ؼ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط: )
[، ٍَُِٚ فٟ 9694وزبة اٌؾظ، ثبة: ِٓ ؽبف ثبٌج١ذ ئما للَ ِىخ، ؽل٠ش هلُ: ]أفوعٗ اٌجقبهٞ  ([37])

 .[، ٚاٌٍفع ٌٍجقبه9506ٞطؾ١ؾٗ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة: وواء ا٤هع، ؽل٠ش هلُ: ]
 .(9098ٖ) 8(. كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ ث١وٚد، ؽ8/888إٌّٙبط شوػ طؾ١ؼ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط: ) ([38])

 )9/99وِنٞ ٌٍؾبفع اثٓ هعت اٌؾٕجٍٟ هؽّٗ هللا: )٠ٕظو شوػ ػًٍ اٌز ([39])
 .( فمل أٚهك عٍّخ ِٓ ا٤ؽبك٠ش اكػٟ رون اٌؼًّ ثٙب ١ٌٌٚ ونٌه٠9/88ٕظو شوػ ػًٍ اٌزوِنٞ: ) ([40])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ٌضبٌضخ: فُٙ إٌَخ إٌج٠ٛخ فٟ ػٛء اٌموآْ اٌىو٠ُاٌّؾبػوح ا

 المحاضرة الثالثة: فهم السنة النبوٌة فً ضوء القرآن الكرٌم

أّن السّنة المطهَّرة هي  من المقرر أن القرآن الكريم والسنة النبوية متبلزمان ال ينفكان عن بعضهما، وقد تقّدم
رة لمبهمه، فهي المبينة له التفسير العملي للقرآن الكريم، حة ألحكامه، والمفسِّ دة لمضمونه، والموضِّ ، والمإكِّ

ه، بل قد تؤتي بؤحكام سكت عن ذكرها القرآن الكريم بحكم  لة لمجمله، والمقيِّدة لمطلقه، والمخصِّصة لعامِّ والمفصِّ
ية على وهذا هو مراد جمع من السلؾ الصالح رحمهم هللا حينما قالوا: "السنة قاض منزلتها من التشريع،

 ")[1](.القرآن
 ")[2](.قال الحافظ ابن عبد البر رحمه هللا: "يريد أنها تقضي علية، وتبين المراد منه

وهذا ال يعنى أبدا االستؽناء عن القرآن الكريم في فهم السنة النبوية، وإنما لكون القرآن الكريم جاء من أجل وضع 
 )[3](.القواعد الكلّية للشريعة اإلسبلمية

: "ونعني الحديي في ضوء القرآن: أن نجرل المعاني الواردة في األحاديي يقول الدكتور حميد قوفي حفظه هللا
على كلّيات القرآن الكريم ومقاصده وتوجيهاته وهداياته، فبل يجوز أن تخرج تلك المعاني عن تلك المقاصد 

لرّبه، والعدل، والكلّيات، فهي من باب إلحاق الجزبيات بالكلّيات، ومن مقاصد القرآن: التوحيد، وعبودية العبد 
واإلحسان، والصدق، والتيسير، ورفع الحرج، والهداية، واإلصبلح... فاألحاديي ال يمكن أن تتعارض مع هذه 

المقاصد والكلّيات، فبل يجوز أن يدّل حديي على معنى باطٍل مصادٍم إلحدى هذه الكلّيات أو يهدر مقصدا من 
 ")[4](.م، أو تعسير أو فساد أو تزوير أو كذب... ونحو ذلكعلى شرك أو ظل –مثبل  –المقاصد، فمحال أن يدّل 

فإذا تقرر أّن القرآن الكريم محتاج إلى السّنة النبوية لبيانه وتفسيره، فكذلك السنة النبوية بحاجة إلى القرآن الكريم 
ا سوّيا؛ وهذا منهج نبول، حيي كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يسوق آيات من القرآن الكريم لفهمها فهم

 )[5](:لتقريب فهم أصحابه رضي هللا عنهم لما يسرده من أحاديي، ومن ذلك األمثلة اآلتية
ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس » :أبي هريرة رضي هللا عنه، أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، قالعن  -

ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من قبل أو ( من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حٌن
 [«)[6](.158األنعام:] ]كسبت فً إٌمانها خٌرا

ما » :وعنه رضي هللا عنه في حديي جبريل عليه السبلم، وفيه أّنه قال: يا رسول هللا متى الساعة؟ قال -
ا المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت األََمُة ربَّها فذاك من أشراطها، وإذ

كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم فً البنٌان فذاك من أشراطها، فً 
إن هللا عنده علم الساعة وٌنزل الغٌث وٌعلم ما فً ( :خمس ال ٌعلمهن إال هللا، ثم تال صلّى هللا علٌه وسلّم

قال: ثم أدبر  .]أرض تموت إن هللا علٌم خبٌراألرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
ًّ الرجل» :الرجل، فقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ، فؤخذوا ليردوه، فلم يروا شيبا، فقال رسول «رّدوا عل

 «)[7](.هذا جبرٌل جاء لٌعلم الناس دٌنهم: »هللا صلّى هللا عليه وسلّم
واألمثلة في األسلوب الّنبوّل هذا كثيرة جدا، ونبلحظ أّن الصحابة استعملوا نفس منهج الرسول صلّى هللا عليه "

وسلّم في كيفية سردهم لؤلحاديي مع استبناؾ اآليات التي تناسب المقام وتعين على فهم النص الحديثي. ومن 
يحُسن ذكرهم: السيدة عابشة، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدرل  أولبك الصحابة الذين

 ")[8](.وؼيرهم
من حديي أبي هريرة رضي هللا عنه، أنه كان يقول: قال رسول هللا )[9]( ومثاله ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما

ما من مولود إال ٌولد على الفطرة، فأبواه ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه، كما تنتج » :صلّى هللا عليه وسلّم
فطرة هللا التي ( :ا إن شبتم؟ ثم يقول: أبو هريرة واقرءو«البهٌمة بهٌمة جمعاء، هل تحسون فٌها من جدعاء

 .اآلية [30الروم:] ]فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا
 )[10](:وفيما يلي توضيٌح لكيفية فهم السنة النبوية في ضوء آيات القرآن الكريم من خبلل العناصر اآلتية

تقدم معنا أّن السنة النبوية مبّينة ومفسرة للقرآن الكريم، ومن المقرر أيضا أّن القرآن الكريم يبّين بعضها  :البٌان
، ومن أمثلة كما قد تؤتي بعض اآليات القرآنية مبّينة للسنة النبوية وتصرفات الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم بعضا،

 :ذلك
َتُه مارية القبطية أو شرب العسل مراعاة عتاب هللا تعالى لنبّيه صلى هللا /1  عليه وسلم تحريمه على نفسه َسِريَّ

يها يا أ: (، فؤنزل هللا تعالى آيات تبّين حكم ذلك، فقال تعالى)[11](لخاطر بعض زوجاته، كما ذكرت دواوين السنة
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ُم ما أحلَّ هللاُ لََك تبَتِؽى مرَضاَت أزواِجَك وهللاُ ؼفوٌر رحيٌم قْد َفَرَض هللاُ لَُكْم َتِحلََّة أيماِنُكمْ   وهللاُ موالُكْم النبي لَم تحرِّ
ؾَ  ؤْت به وأظهرهُ هللاُ عليِه عرَّ ا نبَّ بعضُه وأعرَض  وُهَو العليُم الحكيُم وإْذ أسرَّ النبيُّ إلى بعِض أزواِجِه حديثاً فلمَّ

ؤها به قالْت َمْن أنبؤك هذا قال نبؤني العليُم الخبيرُ  ا نبَّ  .[3-1التحريم:] ]عن بعٍض فلمَّ
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أخذ الفداء من أسرى بدر؛ وأنه ال يليق أن  بيانٍ  ومثل ذلك ما جاء في /2

ُتِريُدوَن  لَِنِبيٍّ أَْن َيُكوَن َلُه أَْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأْلَْرِض  ﴿َما َكانَ  :يتخذ أسرى حتى يتمكن في األرض، فقال تعالى
ُ ُيِريُد اآْلَِخَرةَ  ْنَيا َوهللاَّ  .[67األنفال:] َوهللاُ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ َعَرَض الدُّ

به مع تراخيه وهو "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لواله لكان ثابتا  :النسخ
وقد اتفق علماء األمة على جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، واختلفوا في جواز نسخ ")[12]( .عنه

من عند هللا عّز وجّل، فما المانع من ذلك!...  القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، الصحيح: جواز ذلك، "ألّن الكلّ 
كيؾ، وقد دّل السمع على وقوعه، إذ التوّجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن، وهو في السنة، وناسخه في 

 )[13](.القرآن
 )[14](.، نسخ لتحريم المباشرة، وليس التحريم في القرآن[187البقرة:] ]َن َباِشُروُهنَّ َفاآلَ : (وكذلك قوله تعالى

 )[15](.وُنسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وكان عاشوراء ثابتا بالسنة
وصبلة الخوؾ وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من جواز تؤخيرها إلى انجبلء القتال، حتى قال عليه 

 .، لحبسهم له عن الصبلة«)[16](حشا هللا قبورهم نارا: »السبلم يوم الخندق وقد أّخر الصبلة
نسٌخ لما قرره عليه السبلم من العهد  [10الممتحنة:] ]َفبلَ َتْرِجُعوُهنَّ إلَى الُكفّارِ ( :وكذلك قوله تعالى

 )[17](...")[18](.والصلح
وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ، أو هو: قصر العام على بعض ألفاظه، وقد يلتبس التخصيص  :التخصٌص

لى ما عدا ما تناوله ، فالتخصيص يجعله قاصرا عالشتراكهما في رفع الحكم عن بعض أفرادهما بالنسخ الجزبي
 .المخصص، والنسخ يجعل الحكم قاصرا على البعض اآلخر

، ثم ُرفع بالنسبة إلى بعضها بالدليل أّن الحكم في حالة النسخ يتناول جميع أفراده ابتداءً  والفرق بينهما يكمن في
 .أفراده ابتداءً  حكم العام تعلق ببعض الناسخ، وبقي الحكم فيما عدا ذلك. بينما في حالة التخصيص فإنّ 

فالمخصص كشؾ لنا مراد الشارع ابتداًء من العام، وأّنه لم يقصد جميع أفراد العام بالحكم وإنما بعضها، ولهذا 
اشترطوا اقتران المخصص للحكم العام، أو وروده قبل العمل به، بخبلؾ الحال بالنسبة للنسخ، فيشترط التراخي 

 )[19](.عن وقت العمل، ويمكن
هذا، "وقد يكون في السنة ما يدّل على العموم في تطبيقها، فيؤتي النص القرآني فيخصص ذلك العموم بإخراج 

 :بعض ما يتناوله الحكم، ومثاله اآلتي
أمرت أن أقاتل الّناس حّتى ٌشهدوا » :هللا عليه وسلّمفعن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلّى 

أن ال إله إالّ هللا، وٌؤمنوا بً وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مّنً دماءهم وأموالهم إالّ بحّقها، وحسابهم 
 «)[20](.على هللا

َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم ( :العموم الوارد في هذا الحديي تم تخصيصه بقوله تعالىف
؛ فقد "قالوا أريد به عبدة األوثان دون أهل الكتاب، ألن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية... [29التوبة:] ]َصاِؼُرونَ 

 ")[21](.هو من العام الذل خص منه البعض
خذوا عنً خذوا » :ومثله حديي عبادة بن الصامت رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم

وأما «)[22](. عنً، قد جعل هللا لهن سبٌال: البكر بالبكر جلد مائة ونفً سنة، والثٌب بالثٌب جلد مائة والرجم
َفإَِذا أُْحِصنَّ َفإِْن أََتيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعلَيِهنَّ ( :العبد واألََمة فالصحيح أن يؽرب كل واحد منهما نصؾ سنة لقوله تعالى

 )[23](.فتعتبر هذه اآلية مخصصة لعموم الحديي ،)َعَذابِ ِنْصُؾ َما َعلَى اْلُمْحَصَناِت ِمَن الْ 
 

 

ومحمد بن نصر  ،[607( برقم: ]1/474أخرج الدارمي في مسنده المعروؾ بـ )سنن الدارمي(: ) ([1])
[، وابن عبد 89( برقم: ]1/254وابن بطة في اإلبانة الكبرى: ) ،[105( برقم: ]106المروزل في السنة: )ص/

السنة قاضٌة " :عن يحيى بن أبي كثير، قوله ،[2353( برقم: ]2/1194البر في جامع بيان العلم وفضله: )
القرآن أحوج إلى " :(ه112وقال مكحول الشامي رحمه هللا )ت ."على القرآن، ولٌس القرآن بقاض على السنة
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[، وقول مكحول منقول عن 2352( برقم: ]2/1194جامع بيان العلم: ) ."ة من السنة إلى القرآنالسن
األوزاعي مثله. ومن أهل العلم من امتنع على قول ذلك مع إقراره بالمعنى الذل أراده يحيى بن كثير وؼيره من 

قوله، ولكّني أقول: إّن السّنة ه( رحمه هللا: "ما أجسر على هذا أن أ241السلؾ؛ قال اإلمام أحمد بن حنبل )ت
 .[2354( برقم: ]2/1194تفسر الكتاب وتبّينه". جامع بيان العلم: )

 .(. تحقيق أبي األشبال الزهيرل، دار ابن الجوزل2/1194جامع بيان العلم وفضله: ) ([2])
تور جمال فهم الحديي في ضوء القرآن عند اإلمام البخارل من خبلل جامعه الصحيح، للدك :ينظر ([3])

م، تحت 22/4/2009-20(، طبع ضمن أعمال ندوة الحديي الشريؾ التي عقدت يومي 1/555اسطيرل: )
عنوان: السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد، كلية الدراسات اإلسبلمية والعريبة، بدبي دولة 

 .(م2009-ه1430) 1اإلمارات العربية النتحدة، ط
 .(40نهجية ومعرفية في التعامل مع نصوص السنة النبوية: )ص/ضوابط م ([4])
-205يراجع فهم الحديي الشريؾ في ضوء القرآن الكريم، للدكتور مصطفى خضر دونمز التركي: )ص/ ([5])
 .م2014، سنة 11(. منشور بالمجلة الجزابرية للمخطوطات، العدد: 206
[، ومسلم في كتاب 6506شمس من مؽربها، حديي رقم: ]أخرجه البخارل: كتاب الرقاق، باب: طلوع ال ([6])

 .[، واللفظ للبخارل157اإليمان، باب: بيان الّزمن الذل ال يقبل فيه اإليمان، حديي رقم: ]
أخرجه البخارل: كتاب اإليمان، باب: سإال جبريل الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم عن اإليمان، حديي رقم:  ([7])

 .[، واللفظ لمسلم9يمان، باب: بيان اإليمان واإلسبلم واإلحسان، حديي رقم: ][، ومسلم في كتاب اإل50]
 .(207ينظر فهم الحديي الشريؾ في ضوء القرآن الكريم، للدكتور مصطفى خضر دونمز التركي: )ص/ ([8])
ومسلم في [، 1358أخرجه البخارل في الجنابز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل ُيصلّى عليه، حديي رقم: ] ([9])

 .[، واللفظ لمسلم2658كتاب الَقَدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديي رقم: ]
لخصت هذه الجزبية من بحي الدكتور مصطفى خضر دونمز التركي: فهم الحديي الشريؾ في ضوء  ([10])

 .(214-209القرآن الكريم، فليراجع: )ص/
ُم َما أََحلَّ هللاُ لَكَ ( :ه كتاب الطبلق، بابومن ذلك: ما أخرجه البخارل في صحيح ([11]) ، حديي رقم: ]لَِم ُتَحرِّ

[، عن عابشة رضي هللا عنها أّن الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم كان يمكي عند زينب بنت جحش ويشرب 5267]
َتَنا َدَخَل عليها الّنبيُّ صلّى هللا عليه وسلّم ف لتقل إني أجد منك ريح عندها عسبل، فتواصيت أنا وحفصة أنَّ أيَّ

ال، بل شربت عسال عند زٌنب بنت جحش ولن » :مؽافير، أكلت مؽافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال
ُم َما أََحلَّ هللاُ لَكَ ( :، فنزلت«أعود له ِبيُّ لَِم ُتَحرِّ َها النَّ ِبيُّ َوإِْذ أَ ( لعابشة وحفصة، ]إِْن َتُتوَبا إِلَى هللاِ ( :إلى ]َيا أَيُّ َسرَّ النَّ

 .«بل شربت عسال» :لقوله ]إِلَى َبْعِض أَْزَواِجهِ 
(. دراسة وتحقيق الدكتور 2/35ينظر المستصفى في علم األصول، لئلمام أبي حامد الؽزالي رحمه هللا: ) ([12])

 .(ه1413حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة )
[، من 399اب الصبلة، باب: التوجه نحو القبلة حيي كان، حديي رقم: ]أخرج البخارل في صحيحه، كت ([13])

حديي البراء بن عازب رضي هللا عنهما، قال: كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم صلّى نحو بيت المقدس ستة 
َقْد َنَرى ( :عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يحّب أن يوّجه إلى الكعبة فؤنزل هللا

َماءِ  ُهْم َعْن ( :[، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود144البقرة:] ]َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ َما َوالَّ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب َيْهِدل َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِ  [، فصلّى مع 142البقرة:] ]يمٍ ِقْبلَِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعلَْيَها قُْل ّلِِلَّ

الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم رجل، ثم خرج بعد ما صلّى، فمر على قوم من األنصار في صبلة العصر نحو بيت 
المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلّى مع رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وأّنه توّجه نحو الكعبة، فتحّرؾ القوم حّتى 

 .توّجهوا نحو الكعبة
[، 4508أخرج البخارل في كتاب التفسير، باب: أحل لكم ليلة الصيام الرفي إلى نسابكم، حديي رقم: ] ([14])

من حديي البراء رضي هللا عنه، قال: لما نزل صوم رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال 
ُكْم ُكْنُتْم تَ ( :يخونون أنفسهم فؤنزل هللا ُ أَنَّ  .[187البقرة:] ]ْخَتاُنوَن أَْنفَُسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم َوَعَفا َعْنُكمْ َعلَِم هللاَّ

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن ( :أخرج البخارل في كتاب التفسير، باب ([15]) َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكْم الصِّ َيا أَيُّ
قُونَ  مسلم في كتاب الصوم، باب: صوم يوم عاشوراء، حديي رقم:  ،[4504م: ]، حديي رق]َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ

[، عن عابشة رضي هللا عنها، قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان الّنبّي صلّى 1125]
هللا عليه وسلّم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك 



 .اشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمهع
أخرج مسلم في صحيحه كتاب المساجد، باب: الدليل لمن قال: الصبلة الوسطى هي صبلة العصر، حديي  ([16])
[ عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: حبس المشركون رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم عن 628رقم: ]

شغلونا عن الصالة » :، فقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم-أو اصفرت  -الشمس صبلة العصر، حتى احمرت 
وأخرج  .«حشا هللا أجوافهم وقبورهم نارا» :، أو قال«الوسطى، صالة العصر، مأل هللا أجوافهم، وقبورهم نارا

[ 2931حديي رقم: ]البخارل في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، 
مأل هللا » :عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، قال: لما كان يوم األحزاب، قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم

 .«بٌوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس
[ من حديي البراء 2700] لما أخرج البخارل في كتاب الصلح، باب: الصلح مع المشركين، حديي رقم: ([17])

على  :بن عازب رضي هللا عنهما، قال: صالح الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم المشركين يوم الحديبية على ثبلثة أشياء
، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثبلثة أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه

وقد ُعدَّ  .جلبان السبلح السيؾ والقوس ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده، فرده إليهمأيام، وال يدخلها إال ب
، ينظر: فهم الحديي الشريؾ في ضوء القرآن الكريم، للدكتور مصطفى خضر هذا المثال من باب التخصيص

 .(. كما سيؤتي بيانه213دونمز التركي: )ص/
(. ثم بّين رحمه هللا 100-2/99أبي حامد الؽزالي رحمه هللا: ) ينظر المستصفى في علم األصول، لئلمام([18])

 .جواز نسخة القرآن بالسنة النبوية، ورّد على من منع وقوع ذلك، فليراجع في الموضوع نفسه
 7(. مإسسة الرسالة بيروت، ط389ينظر الوجيز في أصول الفقه، للدكتور عبد الكريم زيدان: )ص/ ([19])

وما بعدها(،  269ر علم أصول الفقه، للدكتور عبد هللا بن يوسؾ الجديي )ص/م(، وتيسي2001-ه1422)
 .(م1997-ه1418) 1(. مإسسة الريان بيروت، ط368و)ص/
أخرجه البخارل كتاب االعتصام، باب: االقتداء بسنن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، حديي رقم:  ([20])

ر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا محمد رسول هللا، [، ومسلم كتاب اإليمان، باب: األم7284-7285]
 .[33حديي رقم: ]

دار إحياء التراي العربي  .(1/122الكواكب الدرارل في شرح صحيح البخارل للكرماني: ) ينظر ([21])
 .(م1981-ه1401) 2ط بيروت،

وأبو داود في السنن، كتاب  [،1690أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: حّد الزنى، حديي رقم: ] ([22])
 .[4415الحدود، باب: في الرجم، حديي رقم: ]

وض الَبهَّاج في شرح صحيح  :ينظر ([23]) اج والرَّ ى: الكوكب الوهَّ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، المسمَّ
نة من الباحثين (. مراجعة: لج18/431لمحمد األمين بن عبد هللا األَُرمي الَعلَول الَهَررل: )  مسلم بن الحجاج،

 )م2009-هـ1430) 1برباسة الدكتور هاشم محمد علي مهدل، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لواحدالمحاضرة الرابعة: جمع أحاديي الباب ا

 المحاضرة الرابعة: جمع أحادٌث الباب الواحد

 المحاضرة الرابعة: جمع أحاديي الباب الواحد
، وفي ذلك يقول الباب الواحد جمع أحاديي: صحيحا فهما النبوية السنة فهم على المعينة إّن من أهم الضوابط

ه(: "الحديي إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديي يفسر بعضه 849اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا )ت
 ")[1](.بعضا

 ")[2](.ديي من ثبلثين وجها ما عقلناهه(: "لو لم نكتب الح800وقال اإلمام يحيى بن معين رحمه هللا )ت

ه( رحمه هللا: "الحديي إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن 886وقال الحافظ أبو زرعة العراقي )ت
 ")[3](.نتمسك برواية ونترك بقية الروايات

وقال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: "المتعين على من يتكلم على األحاديي أن يجمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون 
 ")[4](.ييإذا صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديي واحد، فإن الحديي أولى ما فسر بالحد

فجمع النصوص يزيل كثيراً من االلتباس واالختبلؾ، وقد ترد لفظة مشكلة في حديي ما، وبجمع الروايات قد 
به في حديي آخر، كما قد ترد في حديي آخر مفسرة، وهكذا بالنسبة لبلسم المبهم في حديي، قد يرد مصرحا 

تؤتي لفظة تفيد العموم في حديي، وبجمع روايات الباب يمكننا الوقوؾ على رواية مخصصة لذلك العموم، 
 .والشيء نفسه بالنسبة لما يرد مطلقا وله مقيده في رواية أخرى

ها مجتمعة، وال وال يمكن الوصول إلى فقه صحيح إال بجمع روايات الحديي الواحد وإعمال أحاديي الباب كل
يجوز أن يعمل حديي ويطرح نظيره وهو في الباب نفسه، كما ال يجوز اعتبار مجموعٌة من األحاديي وإهمال 

 .أخرى؛ فهذا الصنيع مظنة الزيػ في الفهم

ه( رحمه هللا: "ومدار الؽلط في هذا الفصل إنما هو على حرؾ واحد، 790قال اإلمام أبو إسحاق الشاطبي )ت

مقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مؤخذ األدلة عند األبمة الراسخين إنما هو وهو الجهل ب
على أن تإخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزبياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب 

 ")[5](.لك من مناحيهاعلى خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بينهما، إلى ما سوى ذ

وقد عمل المحدثون على تحقيق هذا المنهج في فهم السنة النبوية واستنباط األحكام منها، وذلك من خبلل مناهجهم 
الحديثية على األبواب الفقهية كالجوامع والسنن  المتنوعة في التصنيؾ، ويؤتي في طليعة ذلك جمعهم المصنفات

 .والموطآت، وهي مصنفات عنيت بجمع األحاديي الواردة في باب معين كالصبلة والزكاة والبيوع وؼيرها

أحاديي ذات الموضوع الواحد إلى  ومن ذلك صنيع اإلمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح، حيي عمد إلى جمع
مثل كتاب الصبلة، وكتاب الزكاة، وكتاب البيوع وؼيرها من  حد عام يجمعها،، تحت باب وابعضها البعض

وال شك أن هذه الطريقة في التصنيؾ تعين على حسن فهم الحديي واستنباط الحكم منه، ولعل من أجل  .األبواب
 .حمه هللاذلك فّضل علماء األندلس والؽرب اإلسبلمي قديما صحيح مسلم على الجامع الصحيح لئلمام البخارل ر

ومّمن اشتهر بهذا الترتيب أيضا: اإلمام ابن حبان البستي رحمه هللا، حيي سلك مسلك اإلمام مسلم في تريب كتاب 
التقاسيم واألنواع المشهور بصحيح ابن حبان، فإنه يجمع في الكتاب الواحد عدة أبواب تضم جملة من األحاديي 

 .تحمل فهما واستنباطا من مجموع تلك الروايات

 :وفيما يلي مثال لصنيع اإلمام ابن حبان نرى من خبلله أهمية جمع أحاديي الباب للوصول إلى الفهم لصحيح

ذكر رحمه هللا جملة من األحاديي في كتاب ]الحظر واإلباحة[ من خبلل عرض مجموعة من األبواب، أولها باب 
تسموا » : صلّى هللا عليه وسلّم، قالاألسماء والكنى، ذكر فيه حديي أبي هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا

، ثم ذكر بعده العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل، فساق حديي أنس بن مالك «باسمً وال تكنوا بكنٌتً
رضي هللا عنه: أّن الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم كان قابما بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، َفاْلَتَفَت الّنبّي صلّى 

تسموا باسمً وال » : عليه وسلّم، فقال: لم أعنك يا رسول هللا ،إنما دعوت فبلنا فقال الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّمهللا

، ثم أورد على ما تقدم بابا سماه: ذكر البيان بؤن القصد في هذا الزجر إنما هو الجمع بينهما، «تكنوا بكنٌتً
ال تجمعوا بٌن اسمً » :وأخرج فيه حديي أبى هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال

ع بينهما في إنسان ال انفراد كل واحد ، ثم بابا بعده في ذكر البيان بؤن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا جم«وكنٌتً
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منهما، وساق حديي أبى هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: أنه نهي أن يجمع أحد اسمه 
وكنيته فيسمى محمدا وأبا القاسم. ثم أخرج خبرا ثان يصرح بؤن هذا الزجر وقع على الجمع بينهما في شخص 

نهما فيه من حديي جابر رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه واحد ال انفراد كل واحد م
، ثم أخيرا عقد بابا ذكر فيه خبر ثالي يصرح بما «إذا كنٌتم فال تسموا بً، وإذا سمٌتم بً فال تكنوا بً» :وسلّم

ال تجمعوا بٌن » :يه وسلّمذكرناه وذكر فيه من حديي أبى هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلّى هللا عل
 «)[6](.اسمً وكنٌتً، أنا أبو القاسم، هللا ٌعطً وأنا أقسم

لببل فتبين من هذا الصنيع أن النهي عن التسمي باسمه والتكني بكنيته صلّى هللا عليه وسلّم وارد لعلة خاصة "

يشتبه الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم بؽيره، وأن الزجر متجه إلى من جمع في شخصه بين اسمه وكنيته صلّى هللا 
ومثل هذا الفقه ال يتؤتى إال بجمع الروايات الواردة في الموضوع،  .عليه وسلّم، ال بانفراد كل واحد منهما فيه
 ")[7](.ومقابلة بعضها ببعض، ويتعذر بؽير ذلك

ومع هذا الجمع الذل سلكه اإلمام ابن حبان، لعل األصح في هذه المسؤلة ما ذهب إليه "جماعة من أهل العلم: إلى 
أن هذا مقصور على حياة الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم؛ ألنه قد ذكر سبب الحديي أن رجبلً نادى: يا أبا القاسم، 

تسموا » :م أعنك، إنما دعوت فبلنا. فقال الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّمفاْلَتَفَت الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم، فقال: ل
 «")[8](.باسمً وال تكنوا بكنٌتً

 :فوائد جمع رواٌات الباب الواحد

 )[9](:يؤتي في مقدمة هذه الفوابد: تحقيق الفهم الصحيح للسنة النبوية، كما يمكننا تسجيل جملة من الفوابد اآلتية

 :معرفة سبب ورود الحدٌث /1

، حيي بّين مسلكه في جمع روايات حديي النهي عن التكني وقد ظهر ذلك في صنيع اإلمام ابن حبان رحمه هللا
بكنية الّنبّي صلّى اللهن عليه وسلّم عن رواية في الموضوع بّينت سبب النهي، وبذلك تؽّير الحكم الظاهر في 

 .الحديي

 :دفع توهم الحصر /2

مع األحاديي الواردة في قد يرد في حديي ذكر عدد معين، واالقتصار على هذا الحديي يوهم إفادته للحصر، وبج
الموضوع يتبين أن العدد ؼير مراد، وأن الحصر ؼير مقصود، ومن ذلك: حديي أبي هريرة رضي هللا عنه، عن 

سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ فً » :الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم، قال

ساجد، ورجالن تحاّبا فً هللا اجتمعا علٌه وتفرقا علٌه، ورجل طلبته امرأة عبادة رّبه، ورجل قلبه معلق فً الم
ذات منصب وجمال فقال إنً أخاف هللا، ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه، ورجل ذكر هللا 

 «)[10](.خالٌا ففاضت عٌناه

وثبت في حديي آخر ما ينفي الحصر المذكور فيما تقدم؛ فقد "وقع في صحيح مسلم من حديي أبي اليسر 
وهاتان الخصلتان ؼير السبعة « .لهمن أنظر معسرا أو وضع له أظله هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظ)[11](: »مرفوعا

 ")[12](.الماضية، فدل على أن العدد المذكور ال مفهوم له

فؤظهر لنا مسلك الجمع أن الذين يظلهم هللا تعالى يوم القيامة في ظله يوم ال ظل إال ظله هم أيضا ؼير ما ذكروا 
 .في حديي أبي هريرة رضي هللا عنه المتقدم

 :معرفة القلب الواقع فً الحدٌث /3

ورجل » :يوم القيامة، وفيه ذكرنا فيما تقّدم حديي أبي هريرة رضي هللا عنه في السبعة الذين يظلهم هللا في ظله
ورجل تصدق » :وأشرنا أيضا إلى أّن اإلمام مسلم أخرجه بلفظ .«تصدق أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: "ووقع في صحيح  .«حتى ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله بصدقة فأخفاها
ينبؽي )[13]( :، وهو نوع من أنواع علوم الحديي... وقال شيخنا«حتى ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله: »مقلوبا مسلم

 ")[14](.أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى. واألولى تسميته مقلوبا

وخبلصة القول: إن جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد، ومقابلة بعضها ببعض، وإعمال النظر فيها، "
ة ضابط مهم من ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا...كما تبين لنا من خبلل األمثلة السابقة بعض الفوابد الهام
التي نكتسبها من إعمال هذه القاعدة من مثل معرفة سبب ورود الحديي... ودفع توهم الحصر... ومعرفة المقلو 

 .وؼيرها

وال يستول أبدا من ينظر في قضية ما، في مجموع األدلة الواردة فيها، ومن ينظر في بعض األدلة دون بعض. 
ؤمل أن منشؤها ؼياب هذا المنهج، مما ينشؤ عنه قصور في وإن كثيرا من الخبلفات الفقهية يتبين عند الفحص والت
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وإعمال هذا  .الفهم أحيانا، وأحيانا أخرى الجمود على ظواهر بعض النصوص دون النفاذ إلى أسبابها ومقاصدها

المنهج الكلي في االستنباط من النصوص يستلزم التتبع والروية وملكة فقهية واسعة، وهذا كان ديدَن الفقهاء 
 ")[15](.قينالمحق

 

 

(. تحقيق الدكتور محمود الطحان، 8/898الجامع ألخبلق الراول وآداب السامع، للخطيب البؽدادل: ) :ينظر ([1])
 .(ه9400مكتبة المعارؾ الرياض، )

 .ينظر المصدر نفسه(( [2]

(. دار إحياء التراي العربي 7/989طرح التثريب في شرح التقريب لئلمام زين الدين العراقي: ): ينظر(( [3]
 .بيروت

 .(6/475فتح البارل: )(( [4]

 .(م9988-ه9408دار المعرفة بيروت، ): 1/244)- .(245االعتصام(( [5]

ما بعدها(. تحقيق الشيخ شعيب األرنإوط، مإسسة  90/989ينظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: )(( [6]
 .(م9990-ه9494) 8الرسالة بيروت، ط

( على الرابط 9ينظر من ضوابط فهم السنة النبوية للدكتور أحمد بن محمد فكير: )ص/(( [7]

اآلتي
: file:///C:/Users/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8

A%D8%AF/Downloads/Noor-

Book.com%20%20%D9%85%D9%86%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%

D8%B7%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%

20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A

7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9

%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%

A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D9%82%D9%87%D9%87%D8%A

7%204%20.pdf 

(. تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة 7/5ينظر إكمال المعلم بفوابد مسلم للقاضي عياض: )(( [8]
 .(م9998-هـ9499) 9والنشر والتوزيع مصر، ط

 .اعتمدت على كتاب الدكتور أحمد بن محمد فكير من ضوابط فهم السنة النبوية، فيراجع لؤلهمية(( [9]

[، 660أخرجه البخارل في األذان، باب: من جلس في المسجد ينظر الصبلة وفضل المسجد، حديي رقم: ](( [10]
ورجل تصدق » :م[. وقد جاء في رواية مسل9009ومسلم في الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة، حديي رقم: ]

قال القاضي عياض رحمه هللا: "كذا روى عن مسلم هنا فى  .«بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله
، وكذا وقع فى الموطؤ «حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه» :جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروؾ الصحيح

يها باليمين. ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم، والبخارل، وهو وجه الكبلم؛ ألن النفقة المعهود ف
رجل معلق » :بدليل إدخاله بعده حديي مالك، وقال بمثل حديي عبيدهللا وتحرى الخبلؾ فيه فى قوله، وقال

إكمال  ."، فلو كان ما رواه خبلفاً لرواية مالك لنّبه عليه كما نبه على هذا«بالمسجد إذا خرج منه حتى ٌعود
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه هللا: "هذه السبعة اختلفت أعمالهم ِفي  :فائدة (0/560لمعلم بفوابد مسلم: )ا

الصورة، وجمعها معنى واحد وهو: مجاهدتهم ألنفسهم، ومخالفتهم ألهوابها، وذلك يحتاج أوال إلى رياضة شديدة 
أو الطمع، وفي تجشم ذلك مشقة شديدة على النفس، وصبر على االمتناع مما يدعو إليه داعي الشهوة أو الؽضب 

ويحصل لها به تؤلم عظيم، فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الؽضب عند هيجانها إذا لم يطؾء ببلوغ 
الؽرض من ذلك، فبل جرم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقؾ، ولم يكن للناس ظل يظلهم 

مس يومبذ، وكان هإالء السبعة في ظل هللا، فلم يجدوا لحر الموقؾ ألما جزاء لصبرهم على حر ويقيهم حر الش
دار ابن  ،أبي معاذ طارق بن عوض هللا (. تحقيق59-4/58نار الشهوة أو الؽضب في الدنيا". فتح البارل له: )
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 .(هـ9488) 8الجوزل الدمام، ط

يوم : »[. وليس فيه0006الزهد والرقاق، باب: حديي جابر الطويل وقصة أبي اليسر، حديي رقم: ] كتاب(( [11]
 .«ال ظل إال ظله

 .(8/944ينظر فتح البارل البن حجر العسقبلني: )(( [12]

 .هو الحافظ العراقي رحمه هللا(( [13]

 .(8/946البارل: )فتح (( [14]

 .( على الرابط السابق04ينظر كتاب الدكتور أحمد بن محمد فكير: من ضوابط فهم السنة النبوية: )ص/(( [15]
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 المحاضرة الخامسة: مراعاة القواعد األصولية في فهم السنة النبوية

 )[1](المحاضرة الخامسة: مراعاة القواعد األصولٌة فً فهم السنة النبوٌة

ًّ صلى هللا علٌه وسلم وأفعاله  :عند األصوليين هيتقدم معنا في المحاضرة األولى أّن السنة النبوية  أقوال الّنب
 )[2](.األحكام الشرعية ، التي ُيْستَدلُّ بها علىوتقرٌراته

فنظرة األصوليين إلى السنة النبوية تناولت الجانب التشريعي منها، فهي أصل من أصول األحكام الشرعية ودليل 
راته، وبالتالي فإّن القواعد األصولية ، ولذلك اعتبروا أقوال الّنبّي صلّى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقري)[3](من أدلتها

البلزمة لفهم السنة النبوية فهما صحيحا ينبؽي أن تشمل كل القواعد المتعلقة بدالالت األلفاظ وداللة أفعال الّنبّي 
 .صلّى هللا عليه وسلّم وتقريراته

الك: أن يضع الشطر من َدْينه ، كإشارته صلّى هللا عليه وسلّم لكعب بن مالفعل يشمل اإلشارة" والجدير بالذكر: أن
 .وظاهر: أّن يشملها اصطبلحا وعرفا؛ فبل داعي للنص عليها في التعريؾ كؽيرها)[4]( .على ابن أبي حدرد

الّ بمشروع... ألّنه ال يهّم إالّ بحّق... ومثال ذلك: أنه صلّى وهو صلّى هللا عليه وسلّم ال يهّم إ ...ويشمل أيضا الهمَّ 
 ")[5](.هللا عليه وسلّم قد هّم بجعل أسفل الرداء أعبله في االستسقاء فثقل عليه فتركه، وقد استدّل به على ندب ذلك

وسيجد الطالب في هذه المحاضرة جملة من القواعد ذكرها األصوليون لفهم السنة النبوية، يمكن اعتبارها مبادئ 
 :عامة جاءت لضبط تلك القواعد، وهي كاآلتي

ًّ صلّى هللا علٌه وسلم من الخطأ فً مقام التبلٌغ /1  :عصمة الّنب

إلسبلم، وصحت نسبته إليه ال يمكن أن يكون كذبا وال فكل ما أخبر به الّنبّي صلّى هللا عليه وسلم من شريعة ا
مخالفا للواقع، فتجب عصمته صلّى هللا عليه وسلّم عن أل شيء يخل بالتبليػ، ككتمان الرسالة، والكذب في 

دعواها، والجهل بؤل حكم نزل عليه، والشك فيه، والتقصير في تبليؽه، فكل ذلك انعقد اإلجماع عليه، "وقد أمر 
ى نبّينا محّمدا صلّى هللا عليه وسلّم أن يبلػ جميع ما أنزل عليه، وبّين أيضا أّنه إن قّصر في شيء منه لم هللا تعال

يكن مبلؽا لسالته، وبّين أيضا أّنه قد عصمه من جميع خلقه ومن أن يهموا بإضبلله، وأن يمنعوه عن أدابها، وأّنه 
إّن تعالى مع ذلك قد شهد له بالببلغ والصدق وأنه متمسك  لو اختلق شيبا عليه ألهلكه وأنزل أشد العذاب به. ثم

بما أمره به، وأّنه يهدل إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وقد شهد الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم لنفسه بذلك، وبّين 
 ")[6](.أّنه متمسك بالتبليػ مهما حصل له

فعصمته صلّى هللا عليه وسلّم في مجال تبليػ دين هللا تعالى يستلزم منها حجية قوله وفعله وتقريره؛ وهذا يدلنا 
على أّنه صلّى هللا عليه وسلّم لم يؤمر إالّ بما أمر هللا تعالى به، ولم ينه إالّ عّما نهى هللا عّز وجّل عنه، وذلك كله 

ا حجية ما يؤمر به صلّى هللا عليه وسلم وما ينهى عنه، وهذا ال يتعارض مع اجتهاده صلّى هللا عليه يستلزم أيض
وسلّم فيما لم ينزل فيه وحي؛ فإنه في نهاية األمر إّما موافقته صلّى هللا عليه وسلّم في اجتهاده للقرآن الكريم، أو 

 )[7](.يصّوب عليه الصبلة والسبلم فيما أخطؤ فيه

وإلى جانب ذلك، فإّن ترك الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم لشيء مع قيام الداعي لفعله دليل على عدم مشروعيته، كما 
 .أّن إقراره عليه الصبلة والسبلم لفعل أو قول بحضرته دليل على مشروعيته

والشرح والبيان يكون بتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وكل  :النبوٌة شارحة للقرآن الكرٌم ومبٌنة لهالسنة  /2
َل إِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم ( :ما يؤتي في سياق البيان، وهذا المبدأ أصله قوله تعالى اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ ْكَر لُِتَبيِّ َوأَْنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّ

ُرونَ   .[44حل:الن] )َيَتَفكَّ

 :وانطبلقا من هذا المبدأ قرر األصوليون مجموعة من القواعد المهمة، ومن ذلك

 .البٌان بالقول والفعل واإلشارة :قاعدة

 .عدم تحقق التعارض بٌن القرآن والسنة :وقاعدة

في القرآن وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن األصوليين اختلفوا في مسؤلة اشتمال السنة النبوية على حكم زابد على ما 
 .الكريم

فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن الّنبّي من ثبلثة وجوه، " :(ه804قال اإلمام الشافعي رحمه هللا )ت
 :واآلخر ما أنزل هللا فيه نص كتاب، فبين رسول هللا مثل ما نص الكتاب، :أحدهما ... :فاجتمعوا منها على وجهين

والوجه  .وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما مما أنزل هللا فيه جملة كتاب، فبين عن هللا معنى ما أراد،
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من قال: جعل هللا له بما افترض من طاعته وسبق في  فمنهم :ما سّن رسول هللا فيما ليس فيه نص كتاب :الثالث
من قال: لم يسن سنة قط إال ولها أصل في  نهموم .علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب

الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصبلة وعملها على أصل جملة فرض الصبلة، وكذلك ما سّن من البيوع 
َم َوأََحلَّ هللاُ ( :، وقال[89النساء:] ]اَل َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِبالَباِطلِ ( :وؼيرها من الشرابع، ألّن هللا قال  الَبْيَع َوَحرَّ

َبا من قال: بل جاءته به رسالة  ومنهم .، فما أحّل وحّرم فإنما بّين فيه عن هللا كما بين الصبلة[875البقرة:] ]الرِّ
من قال: ألقي في روعه كل ما سّن، وسنته الحكمة الذل ألقي في روعه عن  ومنهم .هللا فؤثبتت سنته بفرض هللا

 ")[8](.روعه سنتههللا، فكان ما ألقي في 

هذا الخبلؾ الذل ذكره اإلمام الشافعي رحمه هللا حول القسم الثالي من السنة النبوية من الواضح أّنه واقع حول 
مخرجه وإال فالكل متفق على وجود هذا القسم، فؤصحاب القول األول والثالي والرابع يرون استقبلل السنة 

 )[9](.لسنة يدخل ضمن نصوص القرآن الكريمبالتشريع، بينما ذهب أصحاب القول الثاني أن هذا القسم من ا

ِة لم ترد في القراَن الكريم، فالفريق األول يرى أن  وفي الواقع، فإّن الفريقين متفقان على وجود أحكام في الُسنَّ
كريم هو استقبلل في التشريع. بينما يرى الفريق الثاني كل حديي صحيح يثبت إثبات أحكام لم ترد في القرآن ال

ُحْكًما لم يرد في القراَن هو في الواقع داخل تحت َنصٍّ أو قاعدة من قواعده، وكل حديي ليس كذلك ؼير صحيح، 
 )[10](.الخبلؾ بين الفريقين خبلفا لفظيا ال حقيقيا وال يصح أن يعمل به، وبذلك يكون

ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم /3  :ضرورة اعتبار تصرفات الّنب

من القواعد األصولية التي ُتذكر في مجال فهم السنة النبوية وفقهها: أّن تصرفات الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم ليست 
نبؽي اعتبار ذلك في التعامل مع السنة النبوية وعدم التؽافل عنه لبلستفادة من الحكم على على صيؽة واحدة، في

 .استقامة وحسب ما يقتضيه تصرؾ الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم

وقد كتب جماعة من أهل العلم حول تصرفات الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم، منهم: اإلمام شهاب الدين القرافي 
الفرق السادس والثبلثون بين قاعدة تصرفه صلى هللا عليه " :ابه )الفروق(، حيي قال رحمه هللاه( في كت684)ت:

اعلم أن رسول هللا صلّى هللا  :وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليػ وبين قاعدة تصرفه باإلمامة

صلّى هللا عليه وسلّم إمام األبمة، وقاضي  عليه وسلّم هو اإلمام األعظم، والقاضي األحكم، والمفتي األعلم، فهو
القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها هللا تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى 

 )[11](.منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إال وهو متصؾ به في أعلى رتبة

اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات  :كتابه كما تطرق اإلمام القرافي أيضا لهذا الموضوع في

، وفّصل مسابله بشكل دقيق، فؤبان عن فهم عميق، وبّين أّن تصرفاته صلى هللا عليه وسلم أنواع القاضً واإلمام
أربعة: وهي: التصرؾ من منطلق التبليػ، والتصرؾ من منطلق الفتوى، والتصرؾ من منطلق القضاء، 

ل نوع من التصرفات، والتصرؾ من منطلق اإلمامة، وبّين آثار تصرفات الّنبّي صلّى هللا عليه وسلم باعتبار ك
 :وأما آثار هذه الحقابق في الشريعة فمختلفة" :فقال رحمه هللا

كقسمة الؽنابم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود،  فعله عليه السبلم بطريق اإلمامة فما

 يجوز ألحد اإلقدام عليه وترتيب الجيوش، وقتال البؽاة، وتوزيع اإلقطاعات في القرى والمعادن، ونحو ذلك، فبل
، وما استبيح إال بإذنه، فكان ذلك ألّنه صلّى هللا عليه وسلّم إنما فعله بطريق اإلمامة إال بإذن إمام الوقت الحاضر،

ِبُعوهُ لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ ( :شرعا مقررا لقوله تعالى  .[958األعراؾ:] ]َواتَّ

كالتمليك بالشفعة، وفسوخ األنكحة والعقود، والتطليق باإلعسار عند  ،فعله عليه الصبلة والسبلم بطريق الحكم وما

تعذر اإلنفاق واإليبلء والفيبة، ونحو ذلك، فبل يجوز ألحد أن يقدم عليه إال بحكم الحاكم في الوقت الحاضر اقتداء 
َده صلى هللا عليه وسلم ، فتكون أمُته بعألنه عليه السبلم لم يقرر تلك األمور إال بالحكم به صلى هللا عليه وسلم،

 .كذلك

، فذلك شرٌع يتقرر على الخبلبق إلى يوم الدين، يلزمنا تصرفه عليه الصبلة والسبلم بالفتيا والرسالة والتبليػ وأما
ألنه صلى هللا عليه وسلم  أن نتبع كل حكم مما بلؽه إلينا عن ربه بسببه، من ؼير اعتبار حكم حاكم وال إذن إمام،

 .، وَخلَّى بين الخبلبق وبين ربهمط ذلك الحكم بذلك السببمبلػ لنا ارتبا

با له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحة، بل لم يفعل إال مجرد التبليػ عن  ولم يكن منشبا لحكم من ِقَبلِِه وال ُمرتِّ
ذلك من ربه كالصلوات، والزكوات، وأنواع العبادات، وتحصيل األمبلك بالعقود من البياعات والهبات، وؼير 

أنواع التصرفات، لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه، ويترتب له حكمه من ؼير احتياج إلى حاكم ينشا حكما، أو 
 .إمام يجدد إذنا
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بين آثار تصرفه صلّى هللا عليه وسلّم باإلمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أّن تصرفه عليه الصبلة  فإذا تقرر الفرق
 :والسبلم ينقسم إلى أربعة أقسام

اتفق  وقسم .اتفق العلماء على أنه تصرؾ باإلمامة، كاإلقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش، ونحوها قسم
العلماء على أنه تصرؾ بالقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد األثمان، وفسخ األنكحة، ونحو 

وقع  وقسم .وإقامتها، وإقامة المناسك، ونحوها اتفق العلماء على أنه تصرؾ بالفتيا، كإببلغ الصلوات وقسم .ذلك
ِها ُيْحَملُ   ."منه صلى هللا عليه وسلم مترددا بين هذه األقسام، اختلؾ العلماء على أَيِّ

 .فما تقّدم ذكره هي من قواعد تنزيل األدلة على األحوال المختلفة من تصرفات الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم

ر على كالم العرب زمن الرسالة القولٌة السنة /4  :ُتفسَّ

إّن هللا عّز وجّل أنزل القرآن عربياً ال عجمة فيه، بمعنى " :(ه790قال اإلمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه هللا )ت:
ا( :أنه جاء في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب، قال هللا تعالى ا َجَعْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِبًيّ ، [0ؾ:الزخر] ]إِنَّ

ا َؼْيَر ِذل ِعَوجٍ ( :وقال تعالى وُح اأْلَِميُن * َعلَى َقْلِبَك لَِتُكوَن ( :، وقال تعالى[88الزمر:] ]قُْرآًنا َعَرِبًيّ َنَزَل ِبِه الرُّ
طق وكان الُمْنَزُل عليه القرآن عربياً أفصح من ن .[995-990الشعراء:] ]ِمَن اْلُمْنِذِريَن * ِبلَِساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 

بالضاد، وهو محمد بن عبدهللا صلّى هللا عليه وسلّم، وكان الذين بعي فيهم عرباً أيضاً، فجرى الخطاب به على 
معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من األلفاظ والمعاني إال وهو جار على ما اعتادوه، ولم يداخله شيء، بل نفي 

َما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِساُن الَِّذل ُيْلِحُدوَن إِلَْيِه  َولََقدْ ( :عنه أن يكون فيه شيء أعجمي، فقال تعالى ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ َنْعلَُم أَنَّ
فإذا ثبت هذا، فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصوالً  ...[900النحل:] ]أَْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ 

 :وفروعاً أمران

عارفاً بلسان العرب، بالؽاً فيه مبالػ  من ذلك حتى يكون عربياً، أو كالعربي في كونه أاّل يتكلم في شيء :أحدهما
 ...العرب

لفظ، فبل يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بؽيره ممن  أو في السنة أنه إذا أشكل عليه في الكتاب :األمر الثانً
 ...له علم بالعربية

َيتْ  :الكتاب والسنة ينظر في فإذا كان األمر على هذا، لزم كل من أراد أن  ...أن يتعلم الكبلم الذل به أُدِّ

ذو القلب » :رول عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، أنه قال: قلنا يا رسول هللا، من خير الناس؟ قال
قً، هو التقً الن» :قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال .«الَمْخموم، واللسان الصادق
قلنا: ما نعرؾ هذا فينا  .«الذي ٌنسى الدنٌا وٌحب اآلخرة» :قلنا فمن على أثره؟ قال .«الذي ال إثم فٌه وال حسد

قلنا: أما هذا  .«مؤمن فً خلق حسن» :إال رافعاً مولى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، قلنا: فمن على أثره؟ قال
 ")[12](.فإنه فينا

فبلبد من الرجوع إلى كبلم العرب في عهد الرسالة لفهم السنة القولية، بما فيها من حقيقة ومجاز، وكناية 
 )[13](.وتصريح، وعموم وخصوص، وإطبلق وتقييد، وإشارة، وتنبيه، وفحوى

وألجل تحقيق هذه الؽاية اعتنى المحدثون بتتبع الكلمات الؽريبة الواردة في األحاديي النبوية الشريفة، والنظر إلى 
مر مّما يستعان به على فهم أصلها اللؽول، باإلضافة إلى تسجيل مناسبة ورودها في الحديي، وال شّك أّن هذا األ

 .الحديي واستنباط الحكم منه

ه(: "في حديي الّنبّي أّن سمرة بن جنَدب كانت له َعُضٌد من 088يقول اإلمام أبو سليمان الخطابي رحمه هللا )ت

نخل في حابط رجل من األنصار، قال: ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فَيُشقُّ على الرجل، فطلب 
ليه أن يناقله فؤبى، فؤتى الّنبّي عليه السبلم وذكر له ذلك، فطلب إليه عليه السبلم أن يبيعه فؤبى، وطلب إليه أن إ

اذهب » :وقال لؤلنصارل .«أنت مضار» :، أمرا أَْرَؼَبُه فيه فؤبى، فقال«َفَهْبه له ولك كذا وكذا» :ُيَناِقلَُه فؤبى، قال
أبو داود، نا سليمان بن داود العتكي، نا حّماد، نا واصل مولى أبي عيينة، قال:  أخبرناه ابن داسه، نا .«فاقلع نخله

 )[14](.سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدي بذلك عن سمرة بن جندب

 .ن َنْخٍل، يريد نخبل لم َتْبُسْق ولم َتُطلْ هكذا قال َعُضٌد من نخل، وإنما هو َعِضيٌد م

قال األصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة الَعِضيُد، وجمُعها ِعْضَداٌن، فإذا فاتت اليد  

ْقلَُة، وجمعها: َرْقٌل وِرَقاٌل، وهي عند أهل نجد الَعْيَدانَ  ارةٌ، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرَّ ُة، فإذا طالت مع فهي َجبَّ
 ...اْنِجَراٍد فهي َسُحوٌق وهنَّ ُسُحقٌ 

وفيه من الفقه: أنه أمر بإزالة الضرر وإن لحق المضار فيه نقص، ولم نسمع في هذا الخبر أنه قلع نخلَُه، وإنما 
الثة أو ثم قال في الث .«من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» :قال ذلك لَيْرَدَعُه به عن اإلضرار، كقول
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 ")[15](.وهذا إذا عاود شربها لم يقتل« .فاقتلوه: »الرابعة

 :ومّما تقدم ذكره نخلص إلى النتيجة اآلتية

على المعنى الوارد في اللهجات الدارجة إذا جاءت مخالفة لسنن  السنة القولية ال جوز بحال من األحوال حمل
 .كبلم العرب في عهد الرسالة، والواجب التحقق من المعنى بالرجوع إلى كتب الؽريب ودواوين العرب

ننبه إلى أّنه من الضرورة بمكان إدراك العرؾ اللؽول والعرؾ الشرعي  -وإضافة إلى ما تقّدم  –وبهذه المناسبة 
 .ئ، واإلخبلل بذلك قد يإدل إلى فهم خاطا للسنة النبويةالطار

ومن العرؾ الشابع عن العرب في عهد الرسالة إطبلق العام وتقصده، وربما أطلقوا العام وأرادوا الخاص، كما 
يطلقون الخاص ويريدون العام، ونظابر ذلك في المطلق وؼيره يدرك بالرجوع إلى العرؾ العام لدى العرب 

 .ةزمن الرسال

وكذلك األمر بالنسبة للعرؾ الشرعي، فقد يؤتي الخطاب موجها للفرد ويراد به الجماعة فُينّزل منزلة خطاب 
الجماعة، ويؤتي الخطاب للّنبّي صلّى هللا عليه وسلم ويدخل فيه أمته إال ما دّل الدليل على الخصوصية، ولذلك 

ى هللا عليه وسلّم خطاب لؤلمة[، و]دخول المخاطب قرر األصوليون جملة من القواعد، منها: ]خطاب الرسول صلّ 
في عموم خطابه[، وشمول الخطاب بلفظ جمع المذكر السالم للنساء[، و]حمل الكبلم على عرؾ المتكلم[، 

 [)[16](.و]العرؾ الشرعي مقّدم على العرؾ اللؽول

 .السنة النبوٌة قد تأتً بمحارات العقول لكنها ال تأتً بمحاالتها /5

مّما ينبؽي أن يستقر في األذهان: أنه قد يرد في السنة النبوية ما تحار له العقول، ولكن ال يمكن أن تؤتي بما 
وات الفهم وآلياته، وقد أشار تستحيله؛ فاألمر مرّده إلى درجة اإلدراك لدى المشتؽل بالسنة النبوية، وتمكنه من أد

 ")[17](.إلى ذلك اإلمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه هللا بقوله: "األدلة الشرعية ال تنافي قضايا العقول

ه(: "ال يعلم حديي واحد يخالؾ العقل أو السمع الصحيح إال وهو 788قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية رحمه هللا )ت

عند أهل العلم ضعيؾ، بل موضوع، بل ال يعلم حديي صحيح عن الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم في األمر والنهي 
أنه منسوخ، وال يعلم عن الّنبّي صلّى هللا عليه أجمع المسلمون علي تركه إالّ أن يكون له حديي صحيح يدل على 

وسلّم حديي صحيح أجمع المسلمون على نقيضه فضبل عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة 
العقبلء، فإّن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما ال يعلم إال باإلجماع ونحوه من األدلة السمعية. فإذا لم يوجد 

حاديي الصحيحة ما يعلم نقيضه باألدلة الخفية كاإلجماع ونحوه، فؤن ال يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل في األ
 ")[18](.الصريح الظاهر أولي وأحرى

الفتها للعقل، والواجب إعمال النظر فيها ومراجعة أهل فينبؽي عدم التسرع في رد األحاديي بمجرد توهم مخ
فإّنك تسمع أحدهم يقول: إّن هذا الحديي يخالؾ  ...العقل والرأي ثّم إّن كثيرا من الناس ُيخلط بين"، االختصاص

ء؛ فبل ، ألّن مخالفة الحديي للعقل ينبؽي أن تكون معقولة عند العقبلوالحال أّنه يخالؾ رأيه هو العقل فيلزم رّده،
؟ فإذا كان فؤّل عقل نحاكم به يختلفون في ذلك، فبل بّد أن ُيعلم حينبذ ّأّن محاكمة الحديي للعقل ورّده ال ينضبط،

فؤّل عقل نقّدم؟ وكيؾ تجعل عقلك هو الحاكم على النص وليس عقلي؟  –في داللة ما  –عقلي يخالؾ عقلك 
، والذل ُيرّد به الحديي هو األول لمجرد ال العقل الشخصًالعقل ا :فالمقصود إذن بمخالفة الحديي لصريح العقل

إذا كان التعارض فيه تعارضا ال يتؤّتى رفعه بوجه من الوجوه بشرط عدم التعّسؾ، وهو المتعبد به في النقد 
 ")[19](.الحديثي

ت بتوهم مخالفتها للعقل: ما أخرجه البخارل في صحيحه من حديي أبي سعيد الخدرل )[20]( ومن األحاديي التي ُردَّ
كبش أملح، فٌنادي مناد: ٌا أهل ٌؤتى بالموت كهٌئة » :رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم

فٌشرئبون وٌنظرون، فٌقول: هل تعرفون هذا؟ فٌقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، ثم ٌنادي: ٌا  !الجنة
فٌشرئبون وٌنظرون، فٌقول: هل تعرفون هذا؟ فٌقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، فٌذبح، ثم  !أهل النار

ًَ اأْلَْمُر ( :موت، وٌا أهل النار خلود فال موت، ثم قرأ ٌقول: ٌا أهل الجنة خلود فال ْوَم اْلَحْسَرِة إِْذ قُِض ٌَ َوأَْنِذْرُهْم 
ٌُْؤِمُنونَ ( ، وهؤالء فً غفلة أهل الدنٌا]َوُهْم فًِ َغْفلَة    .«]َوُهْم اَل 

ح فيذبح، كيؾ ُيتصّور فقد "تسمع أحَدهم يقول: كيؾ ُيعقل أن يؤتي هللاُ بالموت يوم القيامة على صورة كبش أمل
ذلك؟... وال شّك أّن هذا األمر مّما يحّير العقل؛ ألّنه جاٍر على ؼير المؤلوؾ، لكنه من قضايا الؽيب التي ال 

َماَواتُ ( تخضع لنواميس عالم الشهادة، وإّنما ذلك حاصل ُل اأْلَْرُض َؼْيَر اأْلَْرِض َوالسَّ ، فكما يتبّدل كّل ]َيْوَم ُتَبدَّ

شيء في ذلك اليوم فليس للعقل أن ينكر شيبا مّما يحصل مّما لم يؤلفه في الدنيا؛ ألّن قوانينها ستتعطل، وتبدأ 
قوانين أخرى ؼير معهودة أو مؤلوفة، والمسؤلة مبنية على اإليمان بالؽيب، الذل امتدح هللا به المإمنين في قوله 
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ِقينَ َذلَِك اْلِكَتاُب اَل ( :سبحانه اآلية، فؤهل اإليمان بالؽيب على هدى من رّبهم بذاك التصديق  ] َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَّ
، وال يجوز معارضة عامة أخبار الؽيب فبل يصّح عّد مثل هذه القضايا مناقضة للعقل بل هي أكبر منه والتسليم،

 .بالعقل المخلوق المحدود زمانا ومكانا

ين لمثل هذه األخبار بدعوى مخالفتها للعقل، تجدهم يإمنون بمثلها مّما هو خارج عن والعجيب أّن هإالء المنكر
 أن")[21](.العالم المحسوس، ويسلمون لقضايا ؼيبية لم يدّل عليه خبر صحيح من الوحي

  

 .ٌة ٌجب أن تفهم فً ضوء القرائن الصارفة للفظ عن ظاهره إن وجدتنصوص السنة النبو /6

َل عند التعامل مع نصوص السنة النبوية: األخذ باأللفاظ مع القرابن المحيطة بها،  من القواعد التي يجب أن ُتَفعَّ
قة وقد تناول األصوليون هذه المسؤلة في أبوب األمر والنهي، والعموم، والتخصيص والمشترك، والحقي

 )[22](.والمجاز

ويؤتي السياق في طليعة القرابن المهمة "الدالة على مراد المتكلم من كبلمه وهي المرشدة إلى بيان المجمبلت 
 ")[23](.وتعيين المحتمبلت

ه(: "السياق مرشد إلى تبين المجمبلت، وترجيح 660قال سلطان العلماء العّز بن عبد السبلم رحمه هللا )ت
 .المحتمبلت، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرؾ االستعمال

لمدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، فما كان مدحا بالوضع فكل صفة وقعت في سياق ا
 ")[24](.فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء وتهكما بعرؾ االستعمال

 :ويتلخص مفهوم السياق في نقاط ثبلثة، وهي

أّن السياق هو الظروؾ والمواقؾ  :الثانٌة ...أن السياق هو الؽرض: أل مقصود المتكلم في إيراد الكبلم :األولى"
أّن السياق هو ما يعرؾ اآلن بالسياق اللؽول الذل  :الثالثة .واألحداي التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشؤنها
 ")[25](.يسبق أو يلحق به من كبلميمثله الكبلم في موضع النظر والتحليل، ويشمل ما 

 :وفيما يلي مثال على أهمية السياق في فهم السنة النبوية الشريفة

تّد وجعه، استؤذن أزواجه عن أم المإمنين عابشة رضي هللا عنها، قالت: لّما ثقل الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم واش
أن يمرض في بيتي، فؤذنَّ له، فخرج بين رجلين تخط رجبله األرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد 

هللا: فذكرت ذلك البن عباس: ما قالت عابشة؟ فقال لي: وهل تدرل من الرجل الذل لم ُتَسمِّ عابشة؟ قلت: ال. قال: 
 )[26](.هو علي بن أبي طالب

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه هللا: "وقد فهم البخارل من خروجه بين عباس وؼيره خروجه إلى المسجد 
ت خروجه وظاهر السياق يقتضي أنها أراد للصبلة. وكذلك خرجه مسلم في كتاب الصبلة أيضا، وفي هذا نظر؛

يدل عليه: أن في رواية عبدالرزاق، عن معمر التي خرجها مسلم: أول ما اشتكى  .إلى بيت عابشة ليمرض فيه

رسول هللا في بيت ميمونة، فاستؤذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فؤذن له. قالت: فخرج ويٌد له على الفضل... 
سابه، فلما ثقل الحديي. رواه ابن عيينة عن الزهرل بلفظ صريح بذلك: أن عابشة قالت: كان النبي يدور على ن

استؤذنهن أن يقيم في بيتي، ويدرن عليه. قالت: فذهب ينوء فلم يستطع، فدخل علي رسول هللا بين رجلين ورجبله 
تخطان في األرض؛ أحدهما العباس. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهرل، عن عروة والقاسم وأبي بكر 

دثونه عن عابشة، عن الّنبّي: جاءه مرضه الذل مات فيه في بيت ابن عبد الرحمن وعبيد هللا بن عبد هللا، كلهم يح
 .ميمونة، فخرج عاصبا رأسه، فدخل علي بين رجلين، تخط رجبله األرض، وعن يمينه العباس. وذكر الحديي

وكذا رواه صالح بن كيسان، عن ابن شهاب مرسبل: أنه خرج بين الرجلين تخط رجبله األرض، حتى دخل بيت 
 .عابشة

ذ؛ فبل ينبؽي تخريج هذا الحديي في هذا الباب، وال هو داخل في معناه بالكلية، وهللا سبحانه وتعالى وحينب
 ")[27](.أعلم

 ")[28](.اللة سياق الحالوفي هذا المثال يتبين مدى االرتباط بين جمع روايات الحديي، وبين معرفة د"
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هذه المحاضرة ملخصة من كتاب )حجية السنة( للدكتور عبد الؽني عبد الخالق رحمه هللا، ومن ورقة بحثية (( [1]

اإلشكاالت، تحت عنوان: "مراعاة القواعد األصولية في فهم النص"، قدمت بندوة فهم السنة النبوية الضوابط و
من تنظيم وزارة الشإون اإلسبلمية واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ: 

 .ه، من إعداد: أ.د/ عياض بن نامي السلمي4/6/9400
(، واإلحكام في أصول األحكام 8/997ينظر:فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للسهالول:) ([2])

 .(9/987لآلمدل:)

(. من منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسبلمي، 68ينظر: حجية السنة للشيخ عبد الؽني عبد الخالق: )ص/(( [3]
 .ة مصر العربيةمطبعة الوفاء المنصورة جمهوري

[، ومسلم 457لما أخرجه البخارل في كتاب الصبلة، باب: التقاضي والمبلزمة في المسجد، حديي رقم: ](( [4]
[ من حديي كعب بن مالك رضي هللا 9558في كتاب المساقاة، باب: استحباب الوضع من الَدْين، حديي رقم: ]

ليه وسلّم في المسجد، فارتفعت عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد َدْينا له عليه في عهد رسول هللا صلّى هللا ع
أصواتهما حتى سمعها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم 

فؤشار بيده أن ضع  قال: لبيك يا رسول هللا، .«ٌا كعب» :حتى كشؾ ِسْجَؾ حجرته، ونادى كعب بن مالك، قال
وابن أبي  .«قم فاقضه» :قد فعلت يا رسول هللا. قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، قال كعب: الشطر من دينك

هو: عبد هللا بن أبي حدرد األسلمي ويكنى أبا محّمد. ينظر ترجمته: االستيعاب في معرفة األصحاب البن  حدرد
 9عّمان األردن، ط[. بعناية عادل مرشد، دار األعبلم 9005( ترجمة رقم: ]088عبد البر رحمه هللا: )ص/

 .(م8008-ه9480)

ينظر: حجية السنة للشيخ عبد الؽني عبد  .وقيل بؤن الهّم إنما يطلع عليه بقول أو فعل، فبل حاجة لزيادته(( [5]
ور محمد سليمان األشقر رحمه هللا: "بعض األصوليين قال في (. وقال الدكت76-75الخالق رحمه هللا: )ص/

تعريؾ السنة: إنها ما صدر عن الّنبّي صلّى هللا عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يضيؾ الترك، 
وبعضهم يضيؾ الهّم واإلشارة ونحو ذلك، واألولى ترك ذكر ما عدا األقوال واألفعال، كما صنع البيضاول في 

 .(9/7نهاج، ألّن كّل ما ذكر مما سوهما فهو فعل على الراحج". أفعل الرسول صلّى هللا عليه وسلّم: )الم

 .(96حجية السنة للشيخ عبد الؽني عبد الخالق رحمه هللا: )ص/(( [6]

 .(880-880ينظر المرجع نفسه: )ص/(( [7]

 .(900-99الرسالة: )ص/(( [8]

 9ينظر السنة ومكانتها في التشريع اإلسبلمي، للشيخ مصطفى السباعي، دار الوراق/المكتب االسبلمى، ط(( [9]
 .(م8000)

 .(480مرجع نفسه: )ص/ينظر ال`(( [10]
 .(م9998-هـ9498دار الكتب العلمية بيروت، ) ،تحقيق خليل المنصور .(9/057الفروق: ) ([11])

ابن ماجة : (. بعناية مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد. والحديي أخرجه069-0/056االعتصام: )(( [12]
[، قال ابن أبي حاتم الرازل رحمه هللا 4896في السنن، كتاب: الزهد، باب: الورع والتقوى، حديي رقم: ]

بن سمي، عن عبد هللا بن  ، عن مؽييزيد بن واقد ه(: "سؤلت أبي عن حديي رواه يحيى بن حمزة، عن087)ت
قالوا: صدوق اللسان  .«مخموم القلب، صدوق اللسان» :عمرو، قال : قيل: يا رسول هللا ، أل الناس أفضل؟ قال

قالوا: من يليه يا رسول هللا؟  .«هو التقً النقً، ال إثم فٌه، وال غل وال حسد» :نعرؾ، فما مخموم القلب؟ قال
قالوا: ما نعرؾ هذا فينا إال رافع مولى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم،  .«الذي ٌشنأ الدنٌا وٌحب اآلخرة» :قال

محله الصدق، وكان يرى رأل  وزيدٌ  قال أبي: هذا حديي صحيح حسن، .«مؤمن فً خلق حسن» :فمن يليه؟ قال
من الباحثين بإشراؾ الدكتور سعد بن [. تحقيق فريق 9870( مسؤلة رقم: ]948-5/947القدر". كتاب العلل: )

 9عبد هللا الُحميد والدكتور خالد بن عبد الرحمن الُجريِسي. مإسسة الجريسي للتوزيع واإلعبلن الرياض، ط
 ).م8006فبراير-ه9487)محرم

 .(4اة القواعد األصولية في فهم النص للدكتور عياض بن نامي السلمي: )ص/مراع: ينظر(( [13]

[. وضعه الشيخ 0606، باب: من القضاء، حديي رقم: ]وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب األقضية(( [14]
 .[9075( برقم: ]0/555سلة األحاديي الضعيفة والموضوعة: )األلباني في سل

(. تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباول، من منشورات جامعة أم القرى مكة 489-9/487ؼريب الحديي: )(( [15]
 ).م8009-ه9488) 8المكرمة، ط
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 .(5-4بن نامي السلمي: )ص/مراعاة القواعد األصولية في فهم النص للدكتور عياض (( [16]

(. بعناية مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان الُخبر المملكة العربية السعودية، 0/808الموافقات: )(( [17]
في التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور حميد ضوابط منهجية ومعرفية  م(. ويراجع9997-ه9497) 9ط

 .وقد اعتمدت في الوصل إلى كثير من النصوص على كتابه بارك هللا فيه .(69قوفي: )ص/

ورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، تحقيق من منش.( 959-9/950درء تعارض العقل والنقل: )(( [18]
 .(م9999-ه9499) 8الدكتور محمد رشاد سالم ط

 .(70)ص/ ضوابط منهجية ومعرفية في التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور حميد قوفي:: ينظر(( [19]

 .[4700، حديي رقم: ]]َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَحْسَرةِ : (كتاب التفسير، باب(( [20]

 .(78-79ضوابط منهجية ومعرفية في التعامل مع نصوص السنة النبوية للدكتور حميد قوفي: )ص/: ينظر(( [21]

 .(6)ص/ مراعاة القواعد األصولية في فهم النص للدكتور عياض بن نامي السلمي:: ينظر(( [22]
بعناية أحمد محمد شاكر،  .(405إحكام األحكام شرح عمدة األحكام لئلمام ابن دقيق العيد: )ص/ :ينظر ([23])

 .(م9994-ه9494) 9مكتبة السنة القاهرة، ط
، دار البشابر اإلسبلمية تحقيق رضوان مختار بن ؼربية .(959ص/) :اإلمام في بيان أدلة األحكام ([24])

 .(م9987-هـ9407) 9بيروت، ط

(. من مطبوعات جامعة أم القرى مكة المكرمة، 40-9/09ينظر: داللة السياق لردة هللا الطلحي: )(( [25]
، للدكتور -دراسة تطبيقية  –مع ىالروايات وأسباب الورود في فهم الحديي ه(. ويراجع: أثر السياق وج9498)

 .(م8009-ه9400) 9(. من منشورات األمانة العامة لندوة الحديي الشريؾ بدبي، ط9/999عبد هللا الفوزان: )

[. قال ابن حجر 665أن يشهد الجماعة، حديي رقم: ] حّد المريض: رجه البخارل: كتاب األذان، بابأخ(( [26]

رحمه هللا: "قال ابن التين تبعا البن بطال: معنى الحد ها هنا الحدة، وقد نقله الكسابي. ومثله قول عمر في أبي 
على شهود الجماعة. قال ابن التين: بكر: كنت أرى منه بعض الحد، أل: الحدة. قال: والمراد به هنا الحض 

ويصح أن يقال هنا جد بكسر الجيم، وهو االجتهاد في األمر، لكن لم أسمع أحدا رواه بالجيم. انتهى. وقد أثبت بن 
قرقول رواية الجيم، وعزاها للقابسي، وقال ابن رشيد: إنما المعنى: ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا 

(. وقد ورد في بحي الدكتور عبد المحسن التخيفي 8/958يستحب له شهودها". فتح البارل: ) جاوز ذلك الحد لم
( من منشورات 9/890الموسوم ب: "داللة السياق وأثرها في فهم الحديي النبول من خبلل تطبيقات األبمة: )

المريض  حي ي بقوله: باباألمانة العامة لندوة الحديي الشريؾ بدبي، قوله: "وقد بّوب البخارل على هذا الحدي
 .أن يشهد الجماعة". وهذا اللفظ لم يذكره األبمة رحمهم هللا

دار ابن الجوزل الدمام   تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، )99-4/90فتح البارل: ) ([27])
 )هـ9488)

داللة السياق وأثرها في فهم الحديي النبول من خبلل تطبيقات األبمة للدكتور عبد المحسن  :ينظر ([28])
 .(. وقد نسب كبلم ابن رجب المتقدم للحافظ ابن حجر، وهذا خطؤ من فضيلته9/894التخيفي: )
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