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احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على ادلبعوث رمحة للعادلُت، خاًب األنبياء وإمام 
آلو وصحبو أمجعُت، واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين، أما ادلرسلُت، سّيدان زلّمد بن عبد هللا، وعلى 

 بعد:

، وىي -على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم  -هللا تعاىل أكرمنا ابلسنة النبوية  فإنّ 
بيان للقرآن الكرمي، ومن أىم مصادر التشريع اإلسالمي، وإّن من ادلطالب اجلليلة وادلقاصد العظيمة 

قراءة صحيحة، وقد أوىل علماء األمة السنة النبوية عناية اتمة من أجل بيان التفقو فيها وقراءهتا 
معانيها، فجمعوا كتب سلتلف احلديث ومشكلو، وكتب غريب احلديث، وكتب انسخ احلديث 
ومنسوخو، وكتب أسباب ورود احلديث، وكتب أصول الفقو، وكتب الشروح احلديثية، وحرروا 

إىل مباحث قواعد اللغة  عات، ومباحث زايدات الثقات، ابإلضافةبمباحث االعتبار والشواىد وادلتا
والثمرة  فقو احلديث ىو الغاية ادلنشودةىـ( ٘ٓٗ)ترمحو هللا  لومها، حىت عّد احلاكمالعربية وع

 .(ٔ)ادلرجوة من علوم احلديث

اليت  وال شّك أّن العناية ّتانب التأسيس للفهم الصحيح للسنة النبوية يتأكد يف ىذه األزمان
تعاين األمة اإلسالمية أزمًة يف الفهم وخلطا يف ادلنهج، شلّا أدى إىل اضلراف يف الفكر وادلعتقد والتعبد 

 والتصور يف كثَت من اجملاالت.

ومن ىنا جاء موضوع ىذا ادللتقى الدويل ادلبارك، دلعاجلة جانب مهم يف فهم السنة النبوية ودفع 
رصد اجلهود العلمية يف ذلك أتصيال مع  ،قاصدي للسنة النبويةفكان الفهم ادلاالضلراف يف الفهم، 

والتأكيد على ضرورة الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية يف الواقع ادلعاصر، وتطبيقا، ودراستها وتقوؽلها، 
 ومعاجلة نوازلو ومستجداتو، وبيان سلاطر إعلالو.

يف احملور الثاين الذي تناول أعلية الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية  إتو القصد للكتابة وقد
من إعداد األستاذ الدكتور  ،"الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية" :وًب اختيار كتاب ،وضرورتو ادلعاصرة

قراءة عصرية سلتارة من السنة  ميقدلتضع ، ابعتباره كتاب وُ دمحم سلتار مجعة وزير األوقاف ادلصري
مراعاة أحوال و  ،ضرورة مراعاة ظروف ادلكان والزمان وتقاليد الناس وعاداهتمبيان و  ادلطهرة،النبوية 

                                                           
(. شرح وٖتقيق أمحد بن فارس السلوم، دار ابن حزم بَتوت، الطبعة األوىل ٕٙٗ/ٔمعرفة علوم احلديث وكمية أجناسو: )ينظر ( ٔ ) 
 م(.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ)
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إطار حرص وزارة  يف، استنباط بعض األحكام اجلزئية منوو  ،الناس عند قراءة النص وفهم معانيو
 كما ورد ذلك يف مقدمة الكتاب.  ،يوالتثقيف يعلى القيام بواجبها الدعو  ادلصرية األوقاف

ل حقق الكتاب الغاية ادلرجوة من إصداره؟ وىل ى: وزللُّ البحث ابلتدقيق جواٌب عن اآلٌب
ورأيت أن  ؟؟ وكيف متت معاجلة ىذا ادلوضوع اخلطريقدم إضافة للفهم ادلقاصدي للسنة النبوية

دراسة  –تاب الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية للدكتور دمحم خمتار مجعة ك" :يكون عنوان ادلداخلة
 :أذكر فيها أىداف البحث وأعليتو، ومطلبُت تنتظم ادلداخلة مقدمة"، و -ليلية نقدية حت

 .الكتابوصف وحتليل دلضمون ول: األ ادلطلب

 .الدراسة النقدية للكتابالثاين:  ادلطلب

 فيها أىم نتائج البحث مع مجلة من التوصيات. تذكر ٍب خا٘تة 

 الكتاب: وصف وحتليل دلضمون طلب األولادل

، ويقع يف مائة صحيفة (مٕٛٔٓ-هٓٗٗٔ)عن مطبعة وزارة األوقاف سنة  الكتاب صدر
تقريبا، وىو من إعداد األستاذ الدكتور دمحم سلتار مجعة، وزير األوقاف رئيس اجمللس األعلى للشؤون 

 اإلسالمية، وعضو رلمع البحوث اإلسالمية ابألزىر.

لحة الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، واحلاجة ادلافتُتح الكتاب ٔتقدمة ًب الًتكيز فيها على أعلية 
على فهم ادلقاصد العامة للشرع احلنيف، إذ ىي ادليزان الدقيق الذي  إىل خطاب ديٍت مستنَت، يعتمد

 تنضبط بو الفتوى.

كما ًب التأكيد على أن ادلقاصد العامة للسنة النبوية تتسق كل االتساق مع مقاصد القرآن 
 ا نقف على ادلقاصد العامة لسإسالم.الكرمي، وبفهم مقاصدعل

إىل جانب ذلك أبرزت ادلقدمة مجلة من ادلبادئ وادلقاصد العامة يف صورة قواعد كلية وأخرى 
فرعية، كقاعدة: "األصل يف ادلنافع اإلابحة، واألصل يف ادلضار التحرمي"، و"الضرر ال يُزال بضرر مثلو 

األخف"، و"األمور ٔتقاصدىا"، و"ال ضرر وال ضرار"، أو أكرب منو"، و"الضرر األشد يُزال ابلضرر 
و"ادلنكر ال يزال ٔتنكر أعظم منو"، والتنبيو إىل أن كل مسألة خرجت عن العدل والرمحة إىل ضدعلا، 

 وعن ادلصلحة واحلكمة إىل ادلفسدة والعبث ليست من الشريعة يف شيء.
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يف فتح الباب من جديد أمام  وُختمت ادلقدمة ببيان ادلقصد من إعداد الكتاب، وادلتمثل
قراءات واجتهادات مقاصدية للسنة النبوية، يقوم هبا أىل االختصاص، تتواكب مع روح العصر 
ومستجداتو، وتراعي ظروف ومتغَتات الزمان وادلكان واألحوال واألشخاص، وتقرب السنة النبوية إىل 

السنة، مع عدم إضفاء قداسة النص  األمة من دون تنفَت، ودعوة إىل إعمال العقل عند قراءة نصوص
 .(ٕ)على ما ُكتب حولو من شروح، وال إلباس ادلتغَت ثوب الثابت

 ٍب أُتبعت ادلقدمة بسبعة مباحث:

، وساق مجلة من اآلايت الكرؽلات : تناول حديث القرآن الكرمي عن الّنيّب ادلبحث األول
بشرح الصدر، وغفران ما تقدم وما أتخر من  ومشائلو، وإكرام هللا تعاىل لنبيو  حول أخالقو 

، ومدِح آخرين ٓتفض بيعة هلل تعاىل، وذمِّ أقوام يرفعون أصواهتم عنده  الذنوب، وجعل بيعتو 
 أماان ألمتو من أن أيخذىا بعذاب عاجل أو َسَنٍة عامة، وبياِن رمحتو  الصوت، وجعِل حياتو 

ة أو النبوة، حيث اندى رب العزة سائر األنبياء أبمسائهم،  أبمتو، وخطاِبو خطااب مقروان بشرف الرسال
 ىم مم خم حم جم ىل مل خلُّكما شرفو ربُّو بذكر امسو مقروان بعّز الرسالة، فقال تعاىل: 

. [ٗٗٔ]آل عمران: َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ، وقال سبحانو: [ٜٕ]الفتح: َّجن يم
للثقلُت، وختِم برسالتو  وأخِذ العهد على األنبياء عليهم السالم ليؤمنّن بو ولينصرنّو، وجعِل رسالتو 

  الرساالت، وبنبوتو  النبوات، وكونو  دعوة إبراىيم :ُّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ 

، وبشرى [ٜٕٔ]البقرة: َّىت نت مت زت يب  ىب نب مب زب رب
 يي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمُّ: عيسى 

وصالِة رّب العزّة مالئكتو على نبّيو وأمِر ادلؤمنُت ابلصالة  .[ٙ]الصف: ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 َّيب ىب نب مب زب رب يئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّوالسالم عليو: 

 .(ٖ) [ٙ٘]األحزاب:

ٖتدث عن منزلة السنة النبوية وحجيتها، ابعتبارىا مصدر أساس للتشريع، وًب  :ادلبحث الثاين
 :(ٗ)على مسائل عدة، وىيالتأكيد 

                                                           
 (.ٛ-٘ينظر: )ص/( ٕ ) 
 (.ٛٔ-ٓٔينظر: )ص/( ٖ ) 
 (.ٖ٘-ٕٓينظر: )ص/( ٗ ) 
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من طاعة هللا تعاىل، مع ذكر مجلة من اآلايت القرآنية يف السياق نفسو،   الّنيّب طاعة / ٔ
 مك لك خك حك جكُّ، وقولو: [ٕٖٔ]آل عمران: َّحم جم هل مل خلٱُّكقولو تعاىل: 

 مئ هي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هل مل خل حل جل

 َّخن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلُّ، وقولو: [ٜ٘]النساء: َّمب هئ
 خلُّ، وقولو: [ٗٙ]النساء: َّمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ، وقولو: [ٓٛ]النساء:

 ، وغَت ذلك من اآلايت الكرؽلات.[ٙٗ]األنفال: َّمم خم حم جم يل ىل مل

 حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ، ومنو قولو تعاىل: النزول على حكم الّنيّب  ضرورة /ٕ

، وقولو: [٘ٙ]النساء: َّجف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 .[ٖٙ]األحزاب: َّين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ

  لك اك يق ىق يفُّ، ومن ذلك قولو تعاىل: / التحذير من سلالفة أمر الّنيّب ٖ

 مج حج مث هت مت خت حت جت هبُّ، وقولو: [ٖٙ]النور: َّام يل ىل مل يك ىك مك

 .[ٖٕ]اجلن: َّمح جح

  حن جنُّإظلا ىو وحي من هللا تعاىل، كما يف قولو عّز وجّل:  / كل توجيو يصدر عن الّنيّب ٗ

 جحُّيدعوان دلا ػليينا، كما يف قولو تعاىل:  ، وأنّو [ٗ-ٖ]النجم: َّيه ىه مه جه ين ىن من خن

 .[ٕٗ]األنفال: َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

سبب دلرضات هللا، وابب لغفران الذنوب، ومن اآلايت يف ذلك قولو  / طاعة أمر الّنيّب ٘
، [ٖٔ]آل عمران: َّمب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱتعاىل: 

من » :قال ؟ومن أيىب ،اي رسول هللا :قالوا .«من أىب كل أميت يدخلون اجلنة إالا »: ومنو قولو 
 .(5)«ومن عصاين فقد أىب ،أطاعين دخل اجلنة

بعض قاصري الفهم عند ظواىر النصوص بعيد عن مقاصدىا أّدى إىل مجود يف / وقوف ٙ
مسائل عدة، األمر الذي يؤكد على ضرورة احلديث عن الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، لكسر ذلك 

 اجلمود.

                                                           
 [.ٕٓٛٚ، حديث رقم: ]، كتاب االعتصام، ابب: االقتداء بسنن رسول هللا أخرجو البخاري من حديث أيب ىريرة (  ٘)
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/ السنة النبوية جاءت مبينة للقرآن الكرمي، ومستقلة أيضا ابلتشريع، وأهنا كالقرآن الكرمي يف ٚ
ل والتحرمي، وأنّو ال غلادل يف ذلك إاّل جاحد أو معاند، أو شخص ال حظ لو يف العلم، وال التحلي

 يعتد برأيو عند أىل االعتبار والنظر.

ٖتدث عن حتمية التجديد يف فهم وعرض القضااي الفقهية، والنظر يف  :ادلبحث الثالث
 :(ٙ)دات العصرية، وكل ذلك ْتاجة إىلادلستج

 عميق. / رؤية ودراية وفهمٔ

 / الشجاعة واجلرأة احملسوبة.ٕ

 / حسن التقدير لألمور.ٖ

 / اإلخالص هلل تعاىل وٖتمل النقد شلّن يرفضون التجديد.ٗ

 ًب التأكيد على مجلة من الثوابت لتحقيق التجديد ادلنشود، وىي كاآلٌب:كما 

ما كان قطي الثبوت والداللة، وأمجعت عليو األمة حىت صار معلوما من الدين ابلضرورة،   /ٔ
كأصول العقائد وفرائض اإلسالم، ال رلال للخالف فيو، وال لتغيَته بتغَّت الزمان وادلكان واألحوال 

 واألشخاص.

اط األحكام يف / أن األئمة األعالم اجملتهدين ادلتبوعُت وغَتىم، قد بذلوا جهدىم يف استنبٕ
 ضوء معطيات عصرىم.

/ أن بعض الفتاوى قد تناسب زماهنا وأحوال ادلستفتُت، وأن ما كان راجحا يف عصر قد ٖ
يكون مرجوحا يف عصر آخر إذا تغَتت وجو ادلصلحة، وما دام صادرا من أىل االختصاص يف ضوء 

 الدليل ادلعترب، وادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية.

الراجحة ليست معصومة، واألقوال ادلرجوحة ليست مهدورة، ما دام للرأي حظ من / األقوال ٗ
 النظر والدليل الشرعي ادلعترب.

                                                           
 (.ٛٗ-ٖٛينظر: )ص/( ٙ ) 
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/ ضرورة إعادة النظر يف ادلتغَتات السياسية واالقتصادية واحلياتية واالجتماعية والتحالفات ٘
 والتكتالت، وعدم االنسياق وراء الُرَؤى اجلامدة ادلنغلقة على اجملتمع.

، وسار عليو الصحابة / اإلسالم يدعو إىل االجتهاد، وقد ٖتقق ذلك يف حياة الّنيّب ٙ
رضوان هللا عليهم أمجعُت، وأن التجديد ادلنشود ال يكون إال ابالجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر 

 ومستجداتو، وقراءة الواقع قراءة جديدة يف ضوء ادلقاصد العامة للتشريع.

نشود غلب أن ينضبط ٔتيزاين الشرع والعقل، وأاّل يًتك هنبا لغَت ادلتخصصُت، أو / التجديد ادلٚ
ادلتطاولُت الذين يريدون ىدم الثوابت ٖتت دعوى التجديد، غلقا لكل زلاولٍة الستغالل ذلك لًتويج 

سَت شائعات التفريط يف الثوابت، شلا يفتح اجملال ألصحاب الفكر ادلتطرف. مع ضرورة التفريق بُت التي
 والتسيب، والسماحة والتفريط.

/ التأكيد على أعلية ثقافة التفكَت يف سائر جوانب احلياة الفكرية والسياسية واالقتصادية ٛ
واإلدارية، من خالل ادلنتدايت واحللقات النقاشية، وعدم االعتماد على األظلاط اجلامدة. كما ًب 

فَت، فاستباحٍة للدماء، جملرد التفكَت يف التجديد، التحذير من رمي اجملتمع ابلتجهيل، فالتبديع، فالتك
 ٗتليصا للمجتمع من خطر التطرف الفكري.

ٖتدث عن جوىر اإلسالم وضرورة فهم مقاصده، حيث ًب التأكيد على مساحة  :ادلبحث الرابع
اإلسالم وعدلو ورمحتو، وأن كل ما ػلقق ىذه الغاايت الكربى ىو من صميم اإلسالم، وما يتصادم 

ا فهو يف احلقيقة يتصادم مع اإلسالم ومقاصده وغاايتو، وفهم جوىر اإلسالم ومعرفة أسرار معه
رسالتو ضرورة ملحة دلواجهة التحدايت ادلعاصرة، وكبِح التطرف وزلاصرتِو، وكسِر دوائر واجلمود 

 ٖتقق واالنغالق، واخلروِج من ىذا النفق الضيق إىل فضاء واسع أوسع، ونشِر القيم اإلنسانية اليت
 .(ٚ)األمان والسالم واالستقرار

ٖتدث عن سنن العبادات وأعمال العادات، وبُّت أنو من اخلطأ الفادح  :ادلبحث اخلامس
اخللط بينهما، وإلباس أعماِل العادات ثوب سنن العبادات، فاحلث على مجلة من عبادات النفل 
واآلداب من شؤن العبادات، وأما ما يتصل ابللباس ووسائل السفر مثال، فهي من ابب العادات وما  

، وليس من ادلعقول أن يقال أن ىذا اللباس أو ذاك غَت موافقا سول هللا كان متاحا على عهد ر 

                                                           
 (.٘٘-ٓ٘ينظر: )ص/( ٚ ) 



8 
 

للسنة ما دام يسًت العورة غَت شفاف وال رلسد، كما ال يستقيم االمتناع عن ركوب وسائل النقل 
 ذلا. العصرية ْتجة عدم استعمال الّنيّب 

وطبيعة عملهم، ما مل ؼلالف فمرجع العادات إىل العرف وما يراه الناس مالئما لعصرىم وبيئتهم 
الشرع احلنيف، وعلى ىذا األساس عّد اإلمام الشافعي رمحو هللا غطاء الرأس من لوازم ادلروءة، مع 

 .(ٛ)التأكيد على احلرص ابلتزام السنة النبوية، رغبة يف عظيم األجر وجزيل الثواب

 ّن ما تصرف بو يف إدارة الدولة، ذلك أ ٖتدث عن تصرفات الّنيّب  :ادلبحث السادس
بصفتو نبّيا وحاكما، أو بصفتو نبيا وقائدا عسكراي، أو بصفتو نبّيا وقاضيا، ىو تصرف ابعتبارين: 
ابعتبار النبوة، وابعتبار القيادة واحلكم والقضاء. وًب التأكيد على أنّو إذا كان أمَر النبوة والرسالة قد 

ثانية، وىي  ال يزال زلل اقتداء دلن حقق الصفة الابعتباره حاكما  ُختم، فإّن ما تصرف بو الّنيّب 
 .(ٜ)و قائدا عسكرايكونو حاكما أو قاضيا أ

ذُكر فيو ستة ظلاذج تطبيقية من الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، وىي   :ادلبحث السادس
 كاآلٌب:

ُخصص للحديث عن فهم أحاديث السواك، وذُكر فيو رلموعة من  :منوذج األولاأل
، وعديد من األحوال، (ٔٔ)عند الوضوء، و (ٓٔ)األحاديث، تنص على الًتغيب يف السواك عند الصالة

ورائحتو الطيبة، فإن ذلك  ىو طهارة الفم واحلفاظ على صحتو قرر أنو إذا كان القصد من السواكو 
يتحقق بكل ما ػلقق ىذه الغاية، وابلتايل ال يشًتط التسوك بعود األراك دون سواه، فضال على أن 
يكون مظهرا من مظاىر التدين، كل ذلك وقوفا على ظاىر النص، دون فهم أبعاده ومراميو 

ل وأحدث ما توصل إليو إىل زماننا الستخدموا أفض وأصحابو  ومقاصده، إذ لو عاش الّنيّب 
 .(ٕٔ)العلم يف سائر اجملاالت

                                                           
 (.ٕٙ-ٛ٘ينظر: )ص/( ٛ ) 
 (.ٚٙ-ٗٙينظر: )ص/( ٜ ) 
 [.ٚٛٛرقم: ]، أخرجو البخاري يف صحيحو، كتاب اجلمة، ابب: السواك يوم اجلمعة، حديث منها حديث أيب ىريرة ( ٓٔ ) 
 (.ٔٚ-ٓٚينظر: )ص/( ٔٔ ) 
السواك للصائم والنسائي يف الكربى: كتاب الصيام، ابب:  [،ٕٜٜٛ( ]ٕٕ/ٙٔ، أخرجو أمحد: )ومن ذلك حديث أيب ىريرة ( ٕٔ ) 

 [.ٕٖٔٓ، حديث رقم: ]وذكر اختالف الناقلُت للخرب فيو ابلغداة والعشي
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، أو إذا قام (ٖٔ)ُخصص للحديث عن فهم أحاديث نظافة الفراش إذا أوى إليو :منوذج الثايناأل
، فإنّو مدعو إىل نفضو إبزاره والدعاء، وذىب معدُّ الكتاب إىل أّن (ٗٔ)عنو من الليل ٍب رجع إليو

الوقوف عند ظاىر النص يوقع البس الثوب العصري يف حرج، إذ ال ؽلكنو األخذ بطرفو وإماطة 
األذى عن مكان النوم، بينما لو اعتربان ادلقصد األمسى وىو التأكد من تنظيف مكان النوم وخلوه شلّا 

ذى، ألدركنا أن ذلك يتحقق أبية وسيلة، فالعربة ليست إبمساك طرف الثوب، ؽلكن أن يسبب األ
خاطب  شلّا ؽلكن أن يسبب األذى، فإّن الّنيّب  يتحقق بو نظافة ادلكان والتأكد من خلوهٔتا وإظلا 

ضيق يف أفق الفهم  ةقومو ٔتا ىو من عاداهتم، ومحل الناس على األخذ بظاىر النص ىو يف احلقيق
 .(٘ٔ)ي، والتعسَت عليهم يف شؤون حياهتمادلقاصد

، وقد سيقت رلموعة من ذلك، وكان كان حول فهم أحاديث إسبال الثوب  :األمنوذج الثالث
، ومنها ما خص أسفل (ٙٔ)منها ما ورد يف عدم نظر هللا تعاىل يوم القيامة دلن جر الثوب للخيالء

ُبٍت عليها طول الثوب ىي اخليالء، ومىت زالت وًب التأكيد على أّن العلة اليت ، (ٚٔ)الكعبُت ابلعذاب
وىو ما ذىب إليو مجع من األئمة، منهم: النووي، وابن حجر، علة النهي والتحرمي،  تاخليالء زال

والعراقي، والشوكاين. كما ًب التأكيد على أّن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، 
و الذوق العام واحملافظة على نظافة الثوب من أن يؤدي جرُّه إىل وأيضا على ضرورة مراعاة ما يقتضي

 .(ٛٔ)محل القاذورات أو النجاسات

ساق مجلة منها واردة يف ٖتدث عن فهم أحاديث صدقة الفطر، حيث  :األمنوذج الرابع
. ودلا كان األصل يف الصدقة (ٜٔ)إخراجها من طعام أو شعَت أو ٘تر أو أقط أو زبيب أو قمح أو بُر

                                                           
[، ومسلم  ٕٖٓٙيف كتاب الدعوات، ابب: التعوذ والقراءة يف عند ادلنام، برقم: ]، أخرجو البخاري منها حديث أيب ىريرة ( ٖٔ ) 

 [.ٕٗٔٚكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستفار، ابب: ما يقول عند النوم وأخذ ادلضجع، حديث رقم: ]
أبو عيسى: "حديث [، وقال ٖٔٓٗ، أخرجو الًتمذي يف جامعو، أبواب الدعوات، حديث رقم: ]منها حديث أيب ىريرة ( ٗٔ ) 

 حسن". وقد عزا الكاتب ىذا احلديث إىل البخاري، وىو وىم من دون شك.
 (.٘ٚ-ٕٚينظر: )ص/( ٘ٔ ) 
منها حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، أخرجو مسلم، كتاب اللباس والزينة، ابب: ٖترمي جّر الثوب خيالء، حديث رقم: ( ٙٔ ) 
[ٕٓٛ٘.] 
 [.ٚٛٚ٘، أخرجو البخاري، كتاب اللباس، ابب: ما أسفل من الكعبُت فهو يف النار، حديث رقم: ]منها حديث أيب ىريرة ( ٚٔ ) 
 (.ٓٛ-ٙٚينظر: )ص/( ٛٔ ) 
، أخرجو البخاري، كتاب الزكاة، ابب: فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، حديث رقم: منها حديث أيب سعيد اخلدري ( ٜٔ ) 
 [.ٜ٘ٛالفطر على ادلسلمُت من التمر والشعَت، حديث رقم: ][، ومسلم، كتاب الزكاة، ابب: زكاة ٙٓ٘ٔ]
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مصلحة الفقَت يف  ادلصلحة فتّم شرع هللا، فأينما كانتإغناء الفقَت وٖتقيق صاحلو، وحيث ما كانت 
ٕتعل األولوية للطعام فذاك، وإن كانت حالو صدقة الفطر تكون األفضلية، فلون كان حال الفقَت 

الفطر من تستدعي القيمة فهي مقدمة. كما ًب التأكيد على أن الفقهاء نصوا على أن إخراج زكاة 
، وقد يكون من غَت األصناف ادلنصوص عليها يف األحاديث، وكل ذلك (ٕٓ)غالب قوت البلد

ومن يتأمل الواقع يف زماننا وعصران للتيسَت على سلرج الزكاة، ومراعاة دلصلحة الفقَت يف آن واحد، 
ف يف النقد، وىو غلد أن إخراج القيمة يف الغالب األعم ىو األكثر نفعا للفقَت، من حيث سعُة التصر 

أدرى الناس ٔتتطلباتو واحتياجاتو. ليخلص يف النهاية إىل عدم اإلنكار على من أخرج الزكاة من 
األصناف الواردة يف احلديث، أو من غَتىا، أو القيمة، فاألمر على السعة، وال إنكار يف ادلختلف فيو 

 .(ٕٔ)بُت العلماء ادلعتربين

األضحية، وادلقصود األحاديث الواردة يف النهي ٖتدث عن فهم أحاديث  :منوذج اخلامساأل
ك األحاديث القراءة لسياق تل، ليتم التأكيد على أّن (ٕٕ)عن االدخار من حلم األضحية واإلذن بذلك

 يقع نسخ بينها، وإظلا كان كل منها يف حال معُّت، فحيث يكون الرخاء ومناسبتها توضح أنّو مل
أحاديث اإلذن ابالدخار، وحيث يكون يف شدة وحاجة نعمل أحاديث النهي عن والسعة نعمل 

االدخار، مع التأكيد على أعلية التوسعة على الفقراء واحملتاجُت، وإكرامهم ابلنصيب األوفر من 
 .(ٖٕ)األضحية

القيام، وادلقصود القيام للقادم، حيث ذُكرت مجلة  ٖتدث عن فهم أحاديث :األمنوذج السادس
ٔتقعد يف النار دلن أحّب أن ؽَلُثل لو الناس  حاديث يف ىذا الباب، منها ما توعد فيو الّنيّب من األ

ومنها ما ، (ٕ٘)عن التشبو ابألعاجم يف قيامهم لبعضهم تعظيما ، ومنها ما هنى فيو الّنيّب (ٕٗ)قياما
                                                           

، دار الفكر بَتوت، ٖتقيق يوسف الشيخ دمحم البقاعي(. ٔٗٙ/ٔ: )حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابينينظر: ( ٕٓ ) 
طبعة خاصة ، الكتبدار عامل ، زكراي عمَتات(، ٖتقيق ٕٚ٘/ٖللحطاب: ) مواىب اجلليل لشرح سلتصر اخلليله(، و ٕٔٗٔ)
 (.مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ)
 (.ٙٛ-ٔٛينظر: )ص/( ٕٔ ) 
، أخرجو البخاري، كتاب األضاحي، ابب: ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها، منها حديث سلمة بن األكوع ( ٕٕ ) 

عن أكل حلوم ، أخرجو مسلم يف األضاحي، ابب: بيان ما كان من النهي [، وحديث أيب سعيد اخلدري ٜٙ٘٘حديث رقم: ]
 [.ٖٜٚٔاألضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخو وإابحتو إىل مىت شاء، حديث رقم: ]

 (.ٜٔ-ٚٛينظر: )ص/( ٖٕ ) 
منها حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما، أخرجو أبو داود يف السنن، كتاب األدب، ابب: يف قيام الرجل للرجل، ( ٕٗ ) 

 [.ٖٕٔ٘حديث رقم: ]
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ابلقيام إىل سعد بن معاذ  أمر فيو الّنيّب 
ليخلص إىل أن النهي ، كما يف حديث بٍت قريظة. (ٕٙ)

عن القيام ليس مطلقا، وإظلا مقيد ابلقيام تعظيما كما كانت تفعل األعاجم، وىو ما فهمو أصحاب 
ادلصنفات احلديثية يف تراجم األبواب، كالبخاري يف كتاب االدب ادلفرد، وأيب داود يف تراجم 

 .(ٕٚ)سننو

 الدراسة النقدية للكتاب: ثاينال طلبادل

حول ادلباحث النظرية  زلورين، احملور األول: تناول نظرةً يف  ىذا ادلطلب الدراسة يف تنحصر
ادلذكورة يف الكتاب وىي ستة، واحملور الثاين: تناول نظرة حول ادلبحث التطبيقي، وقد حوى ستة 

 .ظلاذج

 احملور األول: نظرة حول ادلباحث النظرية.

الكتاب ٔتقدمة ركز فيها على أعلية  فضيلة الدكتور تقدم عرضو يف ادلطلب األول، افتتحكما 
الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، واحلاجة ادللحة إىل خطاب ديٍت يرتكز على فهم ادلقاصد العامة للشرع 

زان الدقيق الذي تنضبط بو الفتوى، ٍب تناول يف ادلبحث األول حديَث القرآن ادلي يف، ابعتبارىااحلن
ث الثاين بُّت فيو منزلة السنة النبوية، وٖتدث يف ادلبحث الثالث ومشائلو، وادلبح الكرمي عن الّنيّب 

وضرورِة فهم مقاصده، واخلامس تناول فيو احلديث  اإلسالم عن ضرورة التجديد، ويف الرابع عن جوىر
عن سنن العبادات وأعمال العادات وضرورِة التفريق بينهما، وادلبحث السادس خصو ببيان تصرفات 

 ة الدولة.يف إدار  الّنيّب 

 ال تتناسب مع موضوع الكتاب جّلها وشلّا ال شّك فيو أّن ىذه ادلباحث مهمة ومفيدة، إاّل أنّ 
 وادلبحث الثاينيتناسب مع مواضيع السَتة والشمائل،  فادلبحث األول ،بدرجة كبَتة أو مباشرة

                                                                                                                                                                                     
[، ٕٖٕ٘، أخرجو أبو داود يف السنن، كتاب األدب، ابب: يف قيام الرجل للرجل، حديث رقم: ]منها حديث أيب أمامة ( ٕ٘ ) 

. وأبو مرزوق [. واحلديث فيو نظر، يرويو أبو مرزوق التجييب، عن أيب غالب، عن أيب امامة ٕٕٔٛٔ( برقم: ]٘ٔ٘/ٖٙوأمحد: )
 حديث خالف ٔتا االثبات عن نفرادعلا ال هبما االحتجاج غلوز ال عليو، يتابعان ماال وقد رواي اآلخر، عن أحدعلا وأبو غالب روى

-هٕٔٗٔ(. ٖتقيق زلمود إبراىيم زايد، دار ادلعرفة بَتوت، )ٜ٘ٔ/ٖالثقات، ومنها ىذا احلديث. ينظر كتاب اجملروحُت البن حبان: )
 (.مٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ) ٔط، دار طيبة الرايض، رمحن زين هللازلفوظ ال[، ٕٕٓٚ( فقرة رقم: ]ٕٛٙ/ٕٔم(. وعلل الدراقطٍت: )ٕٜٜٔ

: "قوموا إىل سّيدكم"، حديث رقم: ، أخرجو البخاري، كتاب االستئذان، ابب: قول الّنيّب منها حديث أيب سعيد اخلدري ( ٕٙ ) 
[ٕٕٙٙ.] 
 (.ٖٜ-ٕٜينظر: )ص/( ٕٚ ) 
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، وضرورة النزول على حكمو، والتحذير من سلالفتو، إالّ يتناسب مع مواضيع الًتغيب يف طاعتو 
أوال إىل مراعاة القواعد الصحيحة يف فهم أّن طاعتو متوقفة على فهم مراده ومقصده، وىذا يدعوان 
هو من ضرورايت العصر ، فادلبحث الثالثالنص. وأما التجديد الذي ٖتدث عنو فضيلة الدكتور يف 

إاّل أّن الفهم ادلقاصدي لكثَت من األحاديث  ن اجلزئيات والثوابت،ونوافقو يف كثَت م ومتطلباتو،
منهم  - ادلعاصرين والباحثُت النبوية سبقنا إليو مجع من األئمة ادلتقدمُت واختاره طائفة من العلماء

يف مسألة فهم  ؟ فعلى سبيل ادلثال:، فأين التجديد-فضيلة الدكتور معد الكتاب زلل الدراسة 
لفطر، حيث ساقها فضيلتو ودعا إىل قراءهتا قراءة مقاصدية، وجنح إىل إخراج أحاديث صدقة ا

القيمة، وعدم الوقوف مع ظاىر األحاديث اليت دعت إىل إخراج الطعام، فهذا ادلذىب قائم أساسا 
الذي تناول  ادلبحث الرابع. وأّما ستمداد ادلراد من كالم الّنيّب وليس ْتاجة إىل فهم مقاصدي ال

احلديث عن جوىر رسالة اإلسالم وضرورة فهم مقاصده، فنوافقو أيضا على أّن فيو فضيلة الدكتور 
، وأّن اإلسالم ديُن إنتاٍج وعمٍل وإتقاٍن ونفٍع للبشرية، (ٕٛ)رسالة اإلسالم أتت إل٘تام مكارم األخالق

ننا طلالف فضيلتو يف إعلالو لعباد، إال أوأّن ادلقاصد العليا للشريعة تدور يف مجلتها حول ٖتقيق مصاحل ا
احلديث عن مقصد عظيم من مقاصد اإلسالم، أال وىو ٖتقيق التوحيد، ووالء ادلسلمُت، والرباءة من 

اليت دندن حوذلا الدكتور  قوة، بعيدا عن األفكار ادلتطرفة أعدائهم، وكان األوىل إبراز ذلك وبكل
سالم، ومعرفة أسرار رسالتو السمحة، والوقوف على بقولو: "وعلى اجلملة: فإّن فهم جوىر اإل

مقاصده وغاايتو السامية، وتطبيق ذلك كلو يف ضوء مستجدات العصر ومتطلباتو، يعد ضرورة ملحة 
دلواجهة التحدايت ادلعاصرة، وكبِح مِجاح اجلماعات اإلرىابية وادلتطرفة، وزلاصرة الفكر ادلتطرف، 

فخصو  امسادلبحث اخلوأما  .(29)نغالق وسوء الفهم وضيق األفق"وكسِر دوائر التحجر واجلمود واال
وال شك أّن ذلك حّق، ، وبيان الفرق بينهما فضيلُتو للحديث عن سنن العبادات وأعمال العادات

فسنن العبادات تشريع يتقرب بو إىل هللا تعاىل، وأما أعمال العادات أو سنن العادات كما يعرب عنو 
على سبيل العادة والعرف، وىذه  ، بل فعلها رسول هللا ليست تشريعا مجع من أىل العمل، فهي

                                                           
ا بعثت ألمتم ُحسن »، قال: ، بلغو أّن الّنيّب (، من حديث مالك بن أنس ٖٜٔ/ٔأخرج ابن سعد يف الطبقات: )( ٕٛ )  إمنا

 صحاح طرق من يتصل احلديث بشار[ بالغا. قال احلافظ ابن عبد الرب رمحو هللا: "وىذا ٖٖٕٙ. كما أورده مالك يف ادلوطأ: ]«األخالق
 عن صحيح مسند حديث (. وقال أيضا: "وىذاٖٖٖ/ٕٗ: )التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ."الّنيّب  عن وغَته ىريرة أيب عن
 ". الّنيبّ 

، ويف ذلك قطع كما أّن من مقاصد التوحيد تربية ادلسلم على االستسالم ألوامر هللا تعاىل واتباع تعاليم رسولو   .٘٘-ٗ٘ص/(  ٜٕ)
 اإلسالم.للطريق لكل فكر خالف وسطية 
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الفروقات ال تفتقر إىل فهٍم مقاصديٍّ للوقوف عليها، والعجيب أّن من بُت األمثلة اليت ساقها فضيلة 
الدكتور لبيان الفرق بُت سنن العبادات وأعمال العادات: ركوب السيارة أو الطائرة يف مقابل السفر 

كما كان يف عهد الّنيّب   ابجلمل
وأيضا مع عدم تناسب ىذه اجلزئية اليت أاثرىا فضيلة الدكتور  .(ٖٓ)

مع مسألة الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، فإّن قولو: "وال حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي 
اء، ولكن أن وكذلك احلال يف األطباء واحملامُت ورجال اجليش والشرطة أو القضؽليزىم عن سواىم، 

. (31)صلعل من ىذا اللباس أو ذاك دينا وما سواه ليس دينا، فهو ما مل يقل بو أحد من أىل العلم"
يدعو أيضا إىل التعجب، وقد أقحم نصوصا كثَتة ألىل العلم يف مراعاة ظروف العصر، واختالف 

وأزمنتهم وأمكنتهم عادات كل بلد، لينتقل إىل احلديث عن الفتوى دون الرجوع إىل عوائد الناس 
موضوع الكتاب غَت فإظلا يدل على أن فكرة  وأحواذلم وقرائن أحواذلم. وىذا إن دّل عليو شيء،

 الذي خصو فضيلتو ادسسادلبحث الفيما ظهر يل. وأما لدى فضيلة الدكتور واضحة ادلعامل 
بصفتو  فات الّنيّب ، وقد ٖتدث فيو عن ضرورة التفريق بُت تصر يف إدارة الدولة تصرفات الّنيّب ب

فواضح من موضوعو بعده عن مسألة الفهم ادلقاصدي  ا، أو قاضيا، أو قائدا عسكراي.نبيا، أو حاكم
للسنة النبوية، وإظلا ادلرجع إىل احملور الوارد يف احلديث وسياِقو، وقد بُت ذلك أىل العلم عرب األزمنة 

ادلختلفة ٔتا ال يدع رلاال للخلط بُت تصرفات الّنيّب 
(ٖٕ). 

ضوابط الفهم  للحديث عنفضيلتو ٗتصيص تلك ادلباحث ل -يف نظري  –وكان األوىل 
ولكوهنا ادليزان الدقيق لضمان وتفعيال للمنهج ادلقاصدي، دلناسبتها ادلقام، ادلقاصدي للسنة النبوية، 

يف إعمال ادلقاصد  طرفُتفالناس بُت  للسنة النبوية، ف والشطط يف ٖتقيق الفهم الصحيحعدم االضلرا
، وٓتاصة أّن فضيلة الدكتور ركز على التصدي إىل ُمْفرٍِط ، وطرف ُمَفرِّطٍ ، طرف لفهم مراد الّنيّب 

 :(33)الفكر ادلتطرف يف غالب مباحث الكتاب، من ىذه الضوابط اآلٌب

                                                           
 (.ٓٙينظر: )ص/( ٖٓ ) 
 ادلرجع نفسو.(  ٖٔ)

ابإلمامة الدالالت ادلنهجية والتشريعية(، للدكتور سعد الدين العثماين. و)أثر معرفة التصرفات النبوية يف  : )تصرفات الرسول ينظر( ٕٖ ) 
التعامل مع احلديث فقها وتنزيال(، لزوىَت عبد السالم، وىي رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم اإلسالميةن ٗتصص الكتاب 

 م.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓاجلزائر  –، جامعة احلاج خلضر، ابتنة والسنة، بكلية العلوم اإلسالمية
. ٕٔم( ص/ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔينظر: فهم احلديث يف ضوء ادلقاصد الشرعية، حملمد روزؽلي رملي. رللة احلديث، العدد التاسع مليزاي )(  ٖٖ)

ي مذكرة قدمت الستكمال . وىٖٓٔ-ٜ٘والبعد ادلقاصدي للحديث الشريف وتطبيقاتو عند الفقهاء، حلسن عبد هللا حسن معتوق: ص/
 م.ٕٛٔٓمتطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف الفقو والتشريع، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح بنابلس فلسطُت، سنة 
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 / عدم جواز فهم احلديث خارجا عن لفظو، إذا كان موضوعو شلّا ال رلال لالجتهاد فيو.ٔ

إىل القول بسقوط حجية )أي الغلو يف إعماذلا( / أاّل يودي فهم احلديث يف ضوء ادلقاصد ٕ
 السنة مطلقا.

 / أالّ يؤول احلديث خارجا عن معناه الظاىر إالّ للحاجة.ٖ

 / تقدمي ادلصلحة األقوى إذا حصل التعارض بُت التفسَتين أو أكثر للحديث.ٗ

لعامة، عدم جواز أتويل احلديث على معٌت ؼلالف النصوص القطعية أو ادلقاصد الشرعية ا/ ٘
 وقد أشار ادلصنف إىل ذلك.

 / عدم إعلال مآالت األفعال كليا.ٙ

 / التفريق بُت ادلقاصد والوسائل يف فهم احلديث النبوي.ٚ

 .احملور الثاين: نظرة حول النماذج التطبيقية

خصص فضيلة الدكتور ادلبحث السابع جلملة من النماذج التطبيقية عن الفهم ادلقاصدي 
والتعليق عليها ٔتا يناسب  ،(34)، سنقوم بعرض توجيهات الدكتور لتلك النماذجثلطائفة من األحادي
 ادلقام، وىي كاآلٌب:

حول فهم أحاديث السواك، قال فضيلة الدكتور: "إذا كان القصد من السواك  :األمنوذج األول
وعلى رائحتو الطيبة، وإزالة أي آاثر ألي رائحة كريهة مع محاية  ىو طهارة الفم واحلفاظ على صحتو،

األسنان وتقوية اللثة، فإّن ىذا ادلقصد كما يتحقق بعود السواك ادلأخوذ من شجر األراك أو غَته،  
كادلعجون وفرشاة األسنان وضلوعلا، أما أن نتمسك بظاىر النص وضلصر األمر حصرا ونقصره قصرا 

سواه، وصلعل من العود عالمة للتقى والصالح؛ بوضع عود أو عودين أو ثالثة  دون على عود السواك
ونظن أننا مع احتمال تعرضو للغبار واألتربة والتأثَتات اجلوية، منو يف اجليب األصغر األعلى للثوب، 

إظلا نصيب عُت السنة، ومن يقوم بغَت ذلك غَت متسنٍّ هبا؛ فهذا عُت اجلمود بذلك فقط دون سواه 
فقد استخدم دون فهم أبعاده ومراميو ومقاصده،  وضيق األفق دلن غلمد عند ظاىر النص لتحجروا

                                                           
 مع اختصار ما طال منها.(  ٖٗ)
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ما كان متيسرا يف زماهنم، ولو عاشوا إىل زماننا الستخدموا أفضل وأنفع  وأصحابو  رسولنا 
 .(35)وأحدث ما توصل إليو العلم يف سائر اجملاالت"

 كيف يصنع من كان يف الصف للصالة، وقد رغب الّنيّب كالم الدكتور ينقصو التحقيق، إذ  
، أّن يف السواك حينها، كما يف احلديث اليت ذكره الدكتور يف مطلع األظلوذج، فعن أيب ىريرة 

 كل مع ابلسواك ألمرهتم الناس على أو أميت على أشق أن لوال»، قال: رسول هللا 
، فهل ادلناسب دلثلو محل السواك أم معجون األسنان والفرشاة مثال، وال شّك أّن ىذا ال (36)«صالة

، وعليو فإّن ىذا ادلثال يراعى فيو أحوال يقول بو عاقل فضال عن فقيو، فهم مراد هللا تعاىل ورسولو 
تطهَت الفم واحلفاظ على صحتو ورائحتو الطيبة أبي وسيلة خارج الصالة، وأما الناس، فيتحقق 

ما أمكن ولو على سبيل  أثناءىا فيتعُت السواك دلناسبتو ادلقام من جهة، ولتحقيق أمر الّنيّب 
 االستحباب والندب.

النص، ولو وقفنا عند ظاىر نظافة الفراش، قال فضيلتو: "أحاديث  فهم : حولاألمنوذج الثاين
فماذا يصنع من يلبس يصعب األخذ بطرفو إماطة األذى عن مكان النوم بو، كأن يرتدي لباسا 

تنظيف مكان النوم والتأكد من خلوه شلّا عصراي ال ؽلكنو من ذلك. ولو نظران إىل ادلقصد األمسى وىو 
عل ذلك أبي ؽلكن أن يسبب لسإنسان أي أذى من حشرة أو ضلوىا، ألدركنا أن اإلنسان ؽلكن أن يف

آلة عصرية ٖتقق ادلقصد وتفي ابلغرض من منفضة أو مكنسة أو ضلوعلا، فالعربة ليست إبمساك طرف 
والتأكد من خلوه شلّا ؽلكن أن يسبب األذى لسإنسان؛ بل إّن  ة ادلكانبو نظافالثوب، وإظلا ٔتا يتحقق 

خاطب قومو ٔتا ىو  لّنيّب أكثر شلّا يتحقق بطرف الثوب، لكّن ا ذلك قد يتحقق ٔتنفضة أو ضلوىا
من عاداهتم وما ىو متيسر يف أايمهم حىت ال يشق عليهم، يف ضوء معطيات ومقومات حياهتم 

يقول ذلم: نظِّفوا أماكن نومكم قبل أن أتووا إليها ٔتا تيسر ولو بطرف ثيابكم...   والبسيطة، وكأنّ 
ومع ذلك فمن شاهبت حياتو حياهتم فال حرج عليو إن أخذ بظاىر النص فنظف مكان نومو بطرف 

زلاولة محل الناس مجيعا على األخذ بظاىر النص دون سواه يُعدُّ من ابب ضيق األفق ثوبو، غَت أن 
 .(37)"، والتعسَت على الناس يف شؤون حياهتممقصد النص يف فهم

                                                           
 .ٔٚص/(  ٖ٘)
 [.ٕٕ٘الطهارة، ابب: السواك، برقم: ][، ومسلم، كتاب ٚٛٛأخرجو البخاري، كتاب اجلمة، ابب: السواك يوم اجلمعة، برقم: ]( ٖٙ)
 .ٗٚ-ٖٚص/(  ٖٚ)
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على الذي ذكره فضيلتو ىو التحقيق من دون شك، إاّل أّنٍت مل أقف على من محل الناس ىذا 
، بل يف مجيع األحوال ومنع من اخلروج إىل مقصد الرواية حرفيا ، وألزمهم بومن أىل العلم ظاىر النص

خشية التسلل للفراش ما يؤذي صاحبو أو يوقع بو الضرر،  احلديث ينص على سبب النفض، وىو:
 وابلتايل فإن احلكم معقول ادلعٌت، فإن أمن ذلك فال وجو للنفض أصال، وسواء ابإلزار أم بغَته.

: مجلة منها، ٍب قال فضيلتو حيث ساقثوب، : حول فهم أحاديث إسبال الاألمنوذج الثالث
كد أّن العلة اليت بٍت عليها النهي عن طول الثياب ىي ابلنظر إىل األحاديث سالفة الذكر، نؤ "

اخليالء، اليت تعٍت الكرب والبطر واالستعالء والتكرب على خلق هللا عّز وجّل، مباىاة ومفاخرة بطول 
ال يريد بذلك إال »بل إّن رواية: الثياب، الذي كان يعد آنذاك مظهرا من مظاىر الثراء والسعة، 

قد حصرت النهي يف الكرب والبطر، فمىت وجدت اخليالء كان النهي والتحرمي، ومىت  (38)«ادلخيلة
ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي »وأما حديث: والتحرمي...  زالت علة النهيزالت اخليالء 

فكل وحديث ذكر ادلسبل يف الثالث الذين ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة، ، (39)«النار
حديث مطلق، وإذا اجتمع ادلطلق مع ادلقيد، ػلمل ادلطلق على ادلقيد... ؤتا أننا أكدان وما زلنا منها 

فالعلة يف النهي مبنية على الكرب من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، نؤكد أّن أمر اللباس 
زال النهي، مع  العللوالبطر واخليالء، فمىت وجد أيٍّ منها كان النهي منصبًّا عليو، ومىت زالت ىذه 

الذوق العام واحلافظ على نظافة الثوب من أن يؤدي جرّه إىل على ضرورة مراعاة ما يقتضيو  أتكيدان
 .(41)"محل النجاسات وضلوىا

فهم ادلراد يف ىذا ادلقام ال يستدعي  ما ذكره فضيلة الدكتور ال غبار عليو أيضا، إاّل أنّ 
، إذ ادلراد من الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية: ىو عدم استنطاق النص للوصول إىل مقصد الشارع

يف كما واعتبار ادلقصد منو، وأما أحاديث الباب، فادلراد ظاىر من لفظها؛   الوقوف على ظاىر النص
، وقد غفل فضيلة الدكتور عن ىذا ادلعٌت رغم نصو «ال يريد بذلك إال ادلخيلة»قولو عليو السالم: 

قد حصرت النهي يف الكرب  «ال يريد بذلك إال ادلخيلة»بل إّن رواية: "على ذلك، حينما قال: 
والبطر، فمىت وجدت اخليالء كان النهي والتحرمي، ومىت زالت اخليالء زالت علة النهي والتحرمي". 

                                                           
[ من ٕ٘ٛٓأخرجو مسلم، كتاب اللباس والزينة، ابب: ٖترمي جّر الثوب خيالء وبيان حّد ما غلوز إرخاؤه إليو وما يستحب، برقم: ](  ٖٛ)

 حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
 .[ من حديث أيب ىريرة ٚٛٚ٘أخرجو البخاري، كتاب اللباس، ابب: ما أسفل من الكعبُت فهو يف النار، برقم: ](  ٜٖ)
 .ٓٛ-ٛٚ-ٚٚص/(  ٓٗ)
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ففهمو يتم ْتملو ادلطلق ، «ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار»وكذا األمر ابلنسبة حلديث: 
"وأما حديث:  بعيدا عن الفهم ادلقاصدي، وىذا ما صرح بو فضيلتو أيضا، حيث قال:على ادلقيد 

، وحديث ذكر ادلسبل يف الثالث الذين ال يكلمهم هللا «ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار»
وال ينظر إليهم يوم القيامة، فكل منها حديث مطلق، وإذا اجتمع ادلطلق مع ادلقيد، ػلمل ادلطلق 

ادلقيد". وابلتايل فإن ىذا النموذج ال يصلح للتمثيل بو على ضرورة الفهم ادلقاصدي للسنة  على
 النبوية.

صدقة الفطر، حيث ساق فضيلة الدكتور رلموعة منها،  : حول فهم أحاديثاألمنوذج الرابع
حيث تكون ٍب قال: "األصل يف الصدقة إغناء الفقَت وٖتقيق صاحلو، وإذا كان أىل العلم يؤكدون أنّو 

حيث تكون مصلحة الفقَت يف صدقة الفطر تكون األفضلية،  ادلصلحة فثمة شرع هللا، فقياسا عليو
كان حال الفقَت وظروف فلو كان حال اآلخذ وظروف الزمان ٕتعل األولوية للطعام فذاك، وإن  

ومكاننا وعصران يرى أّن الزمان ٕتعل ادلصلحة يف القيمة أو النقد فذاك... ومن يتأمل الواقع يف زماننا 
إخراج القيمة يف الغالب األعم ىو األكثر نفعا للفقَت؛ من حيث سعة التصرف يف النقد، وىو أدرى 

ننا ال ننكر ، وعلى ذلك فإالناس ابحتياجو ومتطلباتو... ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقَت يف زماننا ىذا
.. وعلى من أخرج أنواعا أخرى من الطعام على من أخرج زكاة الفطر من األصناف ادلنصوص عليها.

 .(41)أو احلبوب... فاألمر على السعة، فال إنكار يف ادلختلف فيو بُت أىل العلم ادلعتربين"

حداثُتقد شك أّن ما ذكره فضيلة الدكتور ال 
ُ
، وال اختاره مجع من األئمة والفقهاء القدامى وادل

من  وٖتقيقها، وليس ىو ادلصلحة تقدمي م ىو من ابباختياراى ، إال أنّ غبار عليو، وال ننازعو فيو
ابب الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية، والفرق بينهما واضح عند التأمل، فإن ادلصلحة تقدر بقدرىا، 

أصالة  وٗتتلف حسب األحوال، وأما الفهم ادلقاصدي للسنة فمفهومو الوصول إىل مراد الّنيّب 
قصد إخراج الطعام دون غَته، وىو  ، وال شك أّن الّنيّب بعيدا عن تغَت أحوال الناس من عدمو

، وتقدير مصلحة الفقَت مراده بال ريب عند مجيع الفقهاء، وىو ما كان معموال بو زمن الّنيّب 
وهللا  وغَت ذلك أتويالت تفتقر إىل دليل، إبخراجها نقدا خاضع للمصلحة اليت اختلف يف تقديرىا،

 أعلم.

                                                           
 .ٙٛ-ٖٛص/(  ٔٗ)
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االدخار من حلم األضحية، وىذا من أغرب وأعجب  حول فهم أحاديث: األمنوذج اخلامس
األمثلة اليت ساقها فضيلتو؛ إذ يف كالمو الصريح داللة على أن فهم أحاديث الباب يراعى فيو أحوال 

، حيث قال يف مطلع تعليقو على معينة، بعيدا عن استنطاق النصوص للوصول إىل مقصد الّنيّب 
لسياق ىذه األحاديث ومناسبة كل منها، يتضح لنا أّن حديث: راءتنا األحاديث: "ومن خالل ق

، مل ينسخ (43)«ال أتكلوا حلوم األضاحي فوق ثالث»، وحديث: (42)«كلوا وتصدقوا واداخروا»
أيٍّ منها اآلخر، وإظلا كان كل منهما يف حال معُت، فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقولو 

 :« وحيث يكون ابلناس جهد وحاجة، أو شدة وفاقة، يكون العمل «واداخرواكلوا وتصدقوا ،
عن األكل فوق ثالث  ذلك أنّو دلّا هناىم ، «ال أتكلوا حلوم األضاحي فوق ثالث»: بقولو 

كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان ابلناس جهد، »: سألوه يف العام الذي يليو، فقال 
. فاحلكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وقد نص احلديث على (45)"(44)«فأردت أن يعينوا فيهم

العلة بكل وضوح، فهذا ادلثال ال يصلح للتمثيل بو على اجلانب التطبيقي للفهم ادلقاصدي للسنة 
 النبوية.

حيث قال فضيلتو: "والذي نفهمو من : حول فهم أحاديث القيام للوافد، األمنوذج السادس
ّنهي عن القيام ليس مطلقا، وإظلا ىو مقيد ابلقيام تعظيما كما كانت تفعل ىذه األحاديث أّن ال

قوموا كما يقوم ال ت»فادلنع حيث ورد ػُلمل على القيام تعظيما، وىو ما صرحت بو رواية:  األعاجم،
يف كتابو األدب ادلفرد  ، وقد ترجم لو اإلمام البخاري رمحو هللا(46)«األعاجم، يعظم بعضهم بعضا

بقولو: "ابب قيام الرجل للرجل تعظيما"، ومعروف أن تراجم البخاري فقو، وىو ما ترجم لو أبو داود 
 .(47)أيضا يف سننو بقولو: "ابب الرجل يقوم الرجل يعظمو بذلك"

                                                           
أخرجو مسلم من حديث عائشة اهنع هللا يضر يف كتاب األضاحي، ابب: بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول (  ٕٗ)

 [.ٜٔٚٔسالم، وبيان نسخو وإابحتو إىل مىت شاء، حديث رقم: ]اإل
 [.ٖٜٚٔيف ادلوضع نفسو برقم: ] أخرجو مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري (  ٖٗ)
يف األضاحي، ابب: ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها، حديث رقم:  أخرجو البخاري من حديث سلمة بن األكوع (  ٗٗ)
[ٜ٘٘ٙ.] 
 .ٜٛ-ٛٛص/(  ٘ٗ)
[، واحلديث ٖٕٓ٘، كتاب األدب، ابب: يف قيام الرجل للرجل، حديث رقم: ]أخرجو أبو داود يف سننو من حديث أيب أمامة (  ٙٗ)

 [.ٖٙٗ( حديث رقم: ]ٕٔ٘/ٔضعيف، ينظر سلسلة األحاديث الضعيفة للعالمة األلباين: )
 .ٖٜص/(  ٚٗ)
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، «يعظم بعضهم بعضا»: ، بدليل قولو من ظاىرهأيضا هم في -مع ضعفو  –ىذا احلديث 
لو أتويل يف غَت السياق الذي  (48)«قوموا إىل سيدكم»: فمىت زال التعظيم زال النهي، ٍب إن قولو 

بقولو: "وشلّا يؤكد أّن القيام ادلنهي عنو ىو قيام التعظيم وليس مطلق القيام: قول  ذكره فضيلة الدكتور
، يعٍت سعد بن معاذ هنع هللا يضر، فلو كان القيام منهيا عنو على إطالقة دلا «قوموا إىل سيدكم»: الّنيّب 

، والفرق بينهما: «قوموا لسيدكم»مل يقل:  فإّن الّنيّب  .(49)"«قوموا إىل سيدكم»: قال الّنيّب 
 قوموا: لقال التعظيم ادلراد كان ولو دابتو، عن وإنزالو إعانتو "إىل: أي، «قوموا إىل سيدكم»أن قولو: 
 .(51)لسيدكم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قوموا إىل »: ، كتاب االستئذان، ابب: قول الّنيّب . وقد أخرجو البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري ٕٜذكره الدكتور: ص/ ( ٛٗ)

 [.ٕٕٙٙ، حديث رقم: ]«سّيدكم
 .ٖٜص/(  ٜٗ)
 (.ٖٕٚ/ٗ)(، فتح الودود يف شرح سنن أيب داود للسندي: ٜٖٔ/ٕٕينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعالمة العيٍت: )(  ٓ٘)
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 ةاخلامت

فهم ال ويف اخلتام أسجل نتائج البحث، مع ذكر بعض التوصيات أراىا مهمة يف رلال
 .ادلقاصدي للسنة النبوية

 البحث نتائج أوال:

سبب كلِّ اضلراف، ويف ادلقابل فإّن حسن الفهم يُعدُّ  عاىل ورسولو سوء الفهم عن هللا ت -ٔ
 األساس ادلتُت الستقامة الفكر والعمل مجيعا.

من الضرورة ادللحة ترسيخ آليات الفهم الصحيح للسنة النبوية، ومن ذلك االىتداء  -ٕ
ا، ابدلقاصد الستمداد ادلراد من كالم الشارع احلكيم، وعدم االكتفاء ْترفية النصوص وظواىرى

 ائل، ومنها الكتب ادلصنفة يف ذلك.وإشاعتها يف أوساط األمة ٔتختلف الوس

الكتاب زلل الدراسة مل ػلقق الغاية اليت وضع من أجلها، سواء يف اجلانب النظري ادلتمثل  -ٖ
 يف ادلباحث الستة كما تقدم، أم يف النماذج التطبيقية كما يف ادلبحث السابع.

الدراسة إضافية يف رلال الدراسات اخلاصة ابلفهم ادلقاصدي للسنة مل يكن الكتاب زلل  -ٗ
 سلتلفة يف رلال فهم السنة عموما. النبوية، وإظلا ىو بعض اإلشارات وضوابط

 تتسم ابلعمق ادلطلوب يف مثل ىذه الدراسات.الدراسة سطحية ومل  -٘

 نبوية.ؽلكن االستفادة من الكتاب يف غَت رلال الفهم ادلقاصدي للسنة ال -ٙ

 اثنيا: التوصيات

 بو اآلٌب: ىشلّا يوص

دعوة الباحثُت الستخالص ضوابط الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية من شروحات أّوال: 
 .احلديث النبوي وتبويبها حسب أنواع ادلقاصد ومراتبها

 .: ضرورة الوعي ٔتقاصد الشريعة، وتدريسها نظرا ألعلية ذلك يف فهم السنة النبويةاثنيا

عدم ادلبالغة يف استعمال الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية ٔتا يؤدي إىل إبطال السنة : لثااث
 .نفسها
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 الفهم ادلقاصدي للسنة النبوية غلب أن يتم بعيدا عن كل أتثَت سياسي.: رابعا

ىذا... وأسأل هللا تعاىل أن ؽلّن علينا ابلفهم الصحيح، والقلب السليم، والنية الصادقة، وأن 
 العمل خالصا لوجهو الكرمي، وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العادلُت، وصّلى هللا على نبيّناغلعل ىذا 

 زلّمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت. وسّيدان
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

عبد السالم، وىي  زوىَت، أثر معرفة التصرفات النبوية يف التعامل مع احلديث فقها وتنزيال .ٔ
ٗتصص الكتاب والسنة، بكلية  كتوراه علوم يف العلوم اإلسالمية،رسالة مقدمة لنيل شهادة د 

 م.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓاجلزائر  –العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة 
البعد ادلقاصدي للحديث الشريف وتطبيقاتو عند الفقهاء، حلسن عبد هللا حسن معتوق.  .ٕ

الستكمال متطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف الفقو والتشريع، وىي مذكرة قدمت 
 م.ٕٛٔٓبكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح بنابلس فلسطُت، سنة 

 ابإلمامة الدالالت ادلنهجية والتشريعية للدكتور سعد الدين العثماين. تصرفات الرسول  .ٖ
عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن  أيب، للحافظ التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد .ٗ

-هٓٔٗٔ، اجلزء الرابع والعشرون، ٖتقيق سعيد أمحد أعراب، )عبد الرب بن عاصم النمري
 م(.ٜٜٓٔ

دمحم بن عيسى، ٖتقيق أمحد شاكر، دار إحياء الًتاث العريب  جامع الًتمذي لسإمام أيب عيسى .٘
 .بَتوت

ٖتقيق ، علي الصعيدي العدوي ادلالكي، لالرابنحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  .ٙ
 ه(.ٕٔٗٔ، دار الفكر بَتوت، )يوسف الشيخ دمحم البقاعي

سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرىا السيء على األمة، للعالمة دمحم انصر الدين  .ٚ
 م(.ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔاأللباين، مكتبة ادلعارف الرايض، الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة )

الكربى، لسإمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حققو وخرج أحاديثو حسن  السنن .ٛ
 م(.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ) ٔعبد ادلنعم شليب، مؤسسة الرسالة بَتوت، ط

السنن لسإمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، بعناية أيب عبيدة مشهور بن حسن  .ٜ
 ه(.ٕٗٗٔ)شوال  ٕ، طآل سلمان، مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع الرايض

صحيح البخاري لسإمام أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري، بعناية أيب صهيب  .ٓٔ
 م(.ٜٜٛٔ-هٜٔٗٔالكرمي، بيت األفكار الدولية الرايض )

سلم لسإمام أيب احلسُت مسلم بن احلجاج النيسابوري بعناية أيب صهيب صحيح م .ٔٔ
 م(.ٜٜٛٔ-هٜٔٗٔالكرمي، بيت األفكار الدولية الرايض )
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العلل الواردة يف األحاديث النبوية، لسإمام أيب احلسن علي بن عمر الدراقطٍت، ٖتقيق  .ٕٔ
-ىـ٘ٓٗٔ) ٔط، دار طيبة الرايضالسلفي،  زلفوظ الرمحن زين هللاوٗتريج الدكتور 

 (.مٜ٘ٛٔ
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعالمة أيب دمحم بدر الدين زلمود بن أمحد  .ٖٔ

 ٔعبد هللا زلمود دمحم عمر، درا الكتب العلمية بَتوت، ط العيٍت، ضبطو وصححو
 م(.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ)
فتح الودود يف شرح سنن أيب داود أليب احلسن السندي، ٖتقيق دمحم زكي اخلويل،  .ٗٔ

 م(.ٕٓٔٓ-هٖٔٗٔ) ٔ، طادلدينة ادلنورة، مكتبة أضواء ادلنار، و دمنهور مصر، مكتبة لينة
فهم احلديث يف ضوء ادلقاصد الشرعية، حملمد روزؽلي رملي. رللة احلديث، العدد  .٘ٔ

 م(.ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔالتاسع مليزاي )
كتاب الطبقات الكبَت لسإمام دمحم بن سعد بن منيع الزىري، ٖتقيق الدكتور علي دمحم  .ٙٔ

 م(.ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔ) ٔعمر، مكتبة اخلاصلي القاىرة، ط
البسيت، ٖتقيق زلمود إبراىيم زايد، دار ادلعرفة  كتاب اجملروحُت لسإمام ابن حبان .ٚٔ

 م(.ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔبَتوت، )
حنبل، ٖتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ادلسند لسإمام أمحد بن  .ٛٔ

 م(.ٜٜٜٔ-هٕٓٗٔ) ٕبَتوت، ط
معرفة علوم احلديث وكمية أجناسو، أليب عبد هللا احلاكم النيسابوري. شرح وٖتقيق  .ٜٔ

 م(.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔسلوم، دار ابن حزم بَتوت، الطبعة األوىل )أمحد بن فارس ال
عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرمحن  يبأ، لسإمام مواىب اجلليل لشرح سلتصر اخلليل .ٕٓ

طبعة خاصة ، دار عامل الكتب، زكراي عمَتات، ٖتقيق الطرابلسي ادلغريب، ادلعروف ابحلطاب
 (.مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ)
أنس، رواية ػلِت بن ػلِت الليثي االندلسي، حققو وخرج ادلوطأ لسإمام مالك بن  .ٕٔ

 ٕأحاديثو وعلق عليو الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي بَتوت، ط
 م(.ٜٜٚٔ-هٚٔٗٔ)

  


