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رات "مبادئ التعامل مع السُّنّة النبوية" مادةأهمية وفوائد   دراسةً وتدريساً ِضمن مقرَّ

 في الجامعاتكليات الدراسات اإلسالمية 

 ريو  د. سيد عبد الماجد الغ  

 الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور ،معهد دراسات الحديث النبوي )إنهاد(
samghouri@gmail.com 

 

 البحثملخَّص 
 

؛ ال بُد  من الشريفة ، ومعرفة مقاصدهاالس نِي ة ة المطه رة، وإلدراك معانيهان  عاُمل مع نصوص الس  للت  

ِ عملٍ مطلوٌب   الذي هوُحسن الفهم لها،  حتى يكون الس ي ُر  من األعمال في كل ِ شيٍء قبل الب د ِء في أي 

علماء الحديث المعاصرين  ولقد وضع بعض عته.بالدين وشري وال سيما ما يخص   فيه على بصيرةٍ؛

ً  جملةً حسنةً من ً حسنا إن  و ،الضوابط المهمة والمبادئ األساسية للتوص ل لفهم السنة النبوية فهما

 أئمة الحديث وجهابذته.قاً لفهم وافِ فهماً سليماً مُ  هافي فهم ةللدارسين للس نة النبوير ييس ِ  عليهاالوقوف 

في الجامعات الماليزية مادةً جديدةً في القرآن والسنة  أقسام ك فقد أدخلت بعضُ ونظراً ألهمية ذل

راتها الدراسية باسم "مبادئ التعامل مع السنة النبوية"، ل على  قدرةً  لدى الطالب تلك المادةُ  نكو ِ تمقر 

ً  مع الس ن ةالتعامل  رة في  وهذا البحث يتناول التعريف بهذه المادة الجديدة .تعامالً صحيحا المقر 

الفوائد والثمرات الحاصلة لهم  ز أهم  تدريسها للطالب، ويُبرِ  المناهج الدراسية، ويذكر أهمية  

 بدراستها.

 

 

 مقدمة البحث:. 1

الحمد هلل رب  العالمين، والص الةُ والس الُم على أفضل أنبيائه وأشرف ُمرس ليه،  محمد بن 

ة ةعبد هللا األمين، وعلى آله ال ِخي ر  ر  ن ت ِبع هم بإحساٍن، ودعا أجمعين ، وأصحابِه ال ب ر  ، وم 

ين.  بدعوتهم إلى يوم الد ِ

  

ً لهجماٍت كثيرةٍ تسب بت بالت شكيك في  ً وحديثا ضت الس ن ةُ النبويةُ قديما ا بعد: فقد تعر  أم 

تها وصالحيتِها، وأحدُ أسباب ذلك قِل ةُ فهِم الناِس لها، فالفهُم نعمةٌ ع ظيمةٌ من نِع م هللا ِصح 

ِزي ة )ت اإلمام وقالعلينا،  عز  وجل   و  ُن القصِد ِمن  ه(:751ابن ق ي ِم ال ج  ةُ الفهِم وُحس  "ِصح 

أعظم نِع م هللا التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطي عبدٌ عطاًء بعد اإلسالم أفض ل  وال 

ل  منهما، بل هما ساقا اإلسالِم، وقياُمه عليهما، ُن العبدُ طريق  المغضوِب  أج  وبهما ي أم 

عليهم الذين فسد قصدُهم، وطريق الضال ِين الذين فسدت فهوُمهم، ويصير من المنعم 

راِط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل  ُسن ت أفهاُمهم وقصودُهم، وهم أهُل الص ِ عليهم الذين ح 

 هللا أن يهدينا صراطهم في كل ِ صالةٍ.

 

ةُ الفهِم ن ِ وِصح  ق  وٌر ي قِذفه هللاُ في قلب العبد، يمي ِز به بين الصحيح والفاسد، وال ح 

ى  ، وت ق و  ِ ق  ي ال ح  شاد، وي ُمد ه ُحس ن القصد، وتحر ِ ِ والر  والباطل، والهدى والض الل، وال غ ي 
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م   ح  ر ِ والعالنية، ويقطع مادت ه اتباعُ الهوى، وإيثار الد نيا، وطلب م  ِ في الس ِ ب  دة الخلِق، الر 

 .1وترك الت قوى"

 

ا نُِقل  عن رسول هللا  ل ى هللاُ عليه وس ل م فالفهُم الصحيُح ِلم  ، ومعرفةُ مراده، هي الغايةُ ص 

ده الش ارعُ الحكيم.  ف ق ما ق ص   ِمن نقل الس ن ِة ودراستها، إذ  به يتمك ن المكل ُف من العمل و 

 

في كليات الدراسات اإلسالمية،  للطالب بط والمبادئولذلك ال بُد  من تدريس تلك الضوا

، ولهذه المادة الدراسية أهمية والفهم لها الت عاُمل مع الس ن ة النبويةعلى حسن  هموالتي تُعين

  فيما يأتي من المباحث. عنها كبرى وفوائد ُجل ى، كما سأتحد ث

 

ابط والمبادئ في التعامل مع أهّم الكتب التي أُلّفت في تعريف الضوالمبحث األول: . 2

 الّسنة النبوية:

ً بالتأليف في أحدٌ من العلماء القدامى يُفردلم  ألن  ؛هذا الموضوع لعدم حاجٍة إليه كتابا

د فيها  رات الدراسية مثلما يُوج  العصور التي عاشوها لم تكن فيها تيسيٌر وتبسيٌط في المقر 

سون أمهااليوم   ت الكتب وأصولها في كل علم من العلوم النقلية ، إذ كانوا ي دُرسون فيُدر ِ

انحصر تدريسها في كثير من الجامعات على الكتب المختصرة  فقد والعقلية، بينما اليوم  

والميس رة في تلك العلوم، فأصبحت الحاجةُ ماس ةً إلى إفراد كتٍب بالتأليف في بعض 

ن لديهم  ب الطالب  من استيعابها، ويحس ِ ها، ومن الكتب التي الموضوعات تقر ِ فهم 

ظهرت في هذا العصر في تحسين الفهم للس ن ة النبوية كتاب "كيف نتعامل مع السنة 

ر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، الذي أل فه بطلب  النبوية؟ للعالمة الفقيه الداعية المفك ِ

ة التي أحدثه  أستاذه ا كتابُ من "المعهد العالمي للفكر اإلسالمي" في أمريكا، بعد الض ج 

ر الداعية الشيخ محمد الغزالي "السنة النبوية بين أهل الفقه ب ( المسم ىه1416)ت المفك ِ

  .وأهل الحديث"

حظي إعجاباً و ُطبع كتاب الشيخ القرضاوي في دار الشروق بالقاهرة عدة مرات، وقد

ً منذ صدور طبعته األولى بين أوساط العلماء والبا حثين المعنيين كبيراً وقبوالً واسعا

ة لالجتهاد المعاصر في التعاُمل مع السنة  بالسنة النبوية، وأُعتبِر عال م الهام  أحد  ال م 

اً للمنشغلين بالسنة النبوية وُعد  النبوية،   هذا الكتاب من خالل فقد حد د الشيخُ  .مرجعاً هام 

عاِلم   ا التي ال يستغني عنها التعاُمل مع الكثير من المسائل والقضاي الطريق، وضوابط   م 

ف بالحظ   سواء، و"يشهد كل   األساتذة الجامعيين وطالب العلم نأحدٌ م  َ من قرأه للمؤل ِ

الوافر من الفقه العميق، والنظر الدقيق، والدراسة المستوعبة للنصوص، وإدراٍك بصيٍر 

                                                 
 تحقيق: رائد بن صبري بي أبي علفة، ،أعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي 1

 .66ص:  (،ه1427، 1دار طيبة، طالرياض: )
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؛ ذ لك كله لمقاصد الشريعة، وحقيقة الدين، مع شجاعة أدبية، وقوة نفسية للصدع بالحق 

 .1مع اإلحاطة النادرة بأقوال العلماء وآرائهم وتأويالتهم وأسباب اختالفهم"

 

ً في هذا الموضوع وفريداً فذ اً فيه، إال   هذا الكتاب بيد أن   ً مهما أنه ال  وإن كان مرجعا

 ً ً  يصلح ليكون كتابا راً  منهجيا ه عن المنهج المعهود في  على الطالب ُمقر  بسبب خلو 

ر في  في هذا الموضوع ات الدراسية، األمُر الذي حفز الباحث  على تأليف كتابٍ المقر 

ة المتعل قة يأن  هقدر استطاعتفيه  وحاول ،سهلٍ  أسلوبٍ  ستوعب فيها جميع  المباحث المهم 

ى  التي ينبغي أن يُِلم  بها طالُب الحديث النبوي، ،بمبادئ وضوابط الت عاُمل مع الس ن ة وس م 

س هذا الكتاب في مبادئ التعامل مع السنة النبوية"،ب"كتاب ه  مرحلة الليسانس في  ويُدر 

كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، وكذلك في 

، وقد ُطبع في كلية أصول الدين والدعوة في الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور

 .2حديث النبوي التابع للكلية الجامعية، وفي دار ابن كثير ببيروتمعهد دراسات ال

 

المبحث الثاني: أهمية تدريس مبادئ التعامل مع السنة في كليات الدراسات . 3

 اإلسالمية:

ً  اإلسالمية تعنى بالدراسات نباإلسالم كل الدراسات المتعلقة عموما  العلوم   ، والتي تتضم 

وعلم التوحيد،  ،فقه اإلسالميالوأصول  ،وعلم الحديث، ، وهي: علم التفسيرالشرعية

، والتاريخ اإلسالمي السيرة النبوية: وعلم الكالم، وعلوم الغة العربية، وعلوم أخرى مثل

 شهاداتٍ  الجامعاتُ  وتمنح .االقتصاد اإلسالمي الحديثة مثل: العلوم اإلسالمية وغيرها من

 في هذا المجال لمراحل البكالوريس والماجستير والدكتوراه.

 

ال يتم في الدراسات اإلسالمية تدريُس أحد تلك العلوم المذكورة بأمهات كتبها أو لكنه 

الكتب الحديثة  علىتدريسها  يقتصر، إنما لة الليسانسسيما في مرح مصادرها األصيلة

 سهيل لتلك العلوم، لذلكتفي كل من تلك العلوم، والتي ُروعي فيها التيسير والتبسيط وال

ق دراسة الطالب في تلك العلوم قد يصعب عليهم في بعض األحايين وألجل ذلك  ؛ال تتعم 

م الحديث"، لذلك ال بُد  من التدريس لهم مادةً التعاُمل معها عملياً وتطبيقياً، وال سيما "علو

فهمتُرِشدهم إلى فهم الس ن ة النبوية،  أهم  الضوابط والمبادئ التي تساعدهم على ب ويُعر ِ

 كيفية التعامل مع الس ن ة.

 

 في كليات الدراسات اإلسالمية: هذه المادةالمبحث الثالث: فوائد تدريس . 4

                                                 
www.qaradawi.net/new/Articles-" : ، في موقعجهود الدكتور يوسف القرضاوي في خدمة السنةانظر:  محمد سليم العوا،  1

10160." 
 م.2015ا، عام الدكتور ذو الحلم بن محمد نور، وطبعها معهد دراسات الحديث النبوي بسالنجور في ماليزي بالماليوية وقد قام بترجمته 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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من الفوائد الجمة لطالب الدراسات  بادئ التعامل مع السنة"مادة "مفي تدريس ما  ا أم  

ها ؛اإلسالمية  يأتي من النقاط: مافي وأبرزها فأذكرها بعض أهم ِ

 

 :ووسط   الفائدة األولى: تعريف السُّنة النبوية بأنها منهج شمولي وميسَّر

ف هذه المادةُ بأن الهدي ُمل حياة  اإلفي السنة النبوية ي   النبوي تعر ِ نساِن ُكل ها من الميالد ش 

ق، وفي المسجد، وفي  إلى الوفاة، بحيُث ت ِسي ُر معه الهدايةُ النبويةُ في الب ي ت، وفي الس و 

ة،  ل، وفي العالقة مع هللا، والعالقِة مع الن فس، والعالقِة مع األُس ر  الط ريق، وفي الع م 

ِري ن من المسلمين وغير المسلمين،  ادِ والعالقِة مع اآلخ  م  ي واِن وال ج  ب ل  مع اإلنسان وال ح 
1. 

 

نِهم  ةً لجميع أفراد بني آدم على اختالف صنائعهم وِمه  ن  قُد و  وي صلُح هذا المنهُج أن ي ُكو 

وُظروفِهم وب ي ئاِتهم في كل ِ زماٍن ومكاٍن، كما ي صلُح هذا المنهُج أن يكون قدوةً لهم في كل ِ 

ع  م  س ن ة، والع واِطف الن بيلِة شأٍن من شؤونهم؛ ألن ه ج  بين األخالِق العالية، والعاداِت ال ح 

 المعتدلِة. 

ف هذه المادةُ  ر كثيراً من شؤون حياة المسلمن إذا بأن الس نة منهٌج ميس رٌ  كما  تعر ِ ، ييس ِ

ُر" ِمن أعظم خصائص ُسن ِة نبي ِنا  ألن ؛معليه وسل   ى هللاُ بهدي النبي صل   وااهتد "اليُس 

ل م محمد  ل ى هللاُ عليه وس  ِهقُهم في ص  ج الن اس  في ِدينهم، أو يُر  َِ د فيها ما يُحِر ، فال يُوج 

ُر  -دُنياهم، كما يتمث ل ذلك  ِ  -أي: اليُس  ل ى هللاُ عليه وس ل م في قول النبي  ةٌ «: ص  م  ح  ا أ ن ا ر  إن م 

د اةٌ  م  ي ب ع ث ني ُمع ن ِتاً وال ُمت ع ن ِتاً، ولكن ب ع ث ِني ُمع ل ِماً إن  هللا  ت ع ال ى ل  «، وكذلك في قوله: 2«ُمه 

راً   اك  ن ل  س  ر  ا أ  م  و   أرسله رحمةً للعال ِمين، كما قال تعالى: عز  وجل  ؛ وذلك ألن  هللا »3ُمي س ِ

ل ى هللاُ عليه وس ل م ؛ ألن  النبي  4[107]األنبياء: ن  ي  مِ ال  ع  ل  ةً لِ م  ح  ر   بالت يسير  جاء  ص 

 ،ِ ج  يام وال ح  خ ص  والتخفيفاِت في الط هارة والص الة والص ِ تِه الر  ع  ألُم  احة، وش ر  والس م 

ظاِهر عديدة من العبادات والمعامالت واألخالق، وغيُر ذلك من األمور التي  ويس ر في م 

ل ُم ِمن خالِلها تيسير  الس ن ِة على األمة، كما ي تجل ى  لنا ذلك كل ه من خالل األحاديث ن ع 

 تشملها كتب هذه المادة. النبوية التي 

 

ف هذه المادةُ  س ِطي ة واالعتداِل، وأن  من  النبويةُ  الس ن ةُ  بما تتمي ز بهكذلك تعر ِ النبي   الو 

ل م ل ى هللاُ عليه وس  ل ى هللاُ عليه - يُِحب هما في كل  شأٍن من شؤونه، وكانكان  ص   - وس ل م ص 

س ط  ةٍ إلى الو  د هم بقُو  ً إلى اإلفراط والتفريِط؛ ر  ح  ِمن بعض أصحابه ُجنوحا إذا ل م 

                                                 
 .26ص: (،م2008، 5القاهرة: دار الشروق، ، )كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ يوسف القرضاوي، انظر: 1
 (،ه1341، 1حيدرآباد: دائرة المعارف، ط، )المستدرك على الصحيحينفي  أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري أخرجه الحاكم 2

 ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرطهما".رضي هللا عنهرة (، عن أبي هري100(، برقم )1/91)
كتاب: ، ه(1419، 1)الرياض: دار السالم، ط، الصحيحفي  بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري مسلم اإلمام أبو الحسين أخرجه 3

 .رضي هللا عنهعبد هللا (، عن جابر بن 1478الطالق، باب: بيان أن تخييره امرأته ال يكون طالقاً إال بالنية، برقم: )
ُم التي ق ب ل نا، في شرائعهم  صلى هللا عليه وسلمقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية: " إن  النبي   4 احة، وقد كانت األُم  جاء  بالت يسير والس م 

لها". ) ها، وس ه  س ع هللاُ على هذه األمِة أُمور  القرآن تفسير الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي،  بوأانظر: ابن كثير ِضي ٌق عليهم، فو 

 .396/ 2 ،ه(1414، 1، تحقيق: عبد القادر األرناؤط، )الرياض: دار السالم، طالعظيم



PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN ISLAMIYYAT KALI KE-3 (IRSYAD2017) 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES (IRSYAD2017) 

 (IRSYAD2017) الثالث للدراسات اإلسالميةالمؤتمر الدولي 

 

397 

 

ك ر    َ ِ والتقصيِر، ولهذا أن  هم ِمن عاقِبة الغُلُو  ذ ر  ل ى هللاُ عليه وس ل مواالعتدال، وح  على  ص 

ه ا، ول   م الث الثة ال ذين سألوا عن عبادته فكأن هم ت ق ال و  ُمهم إلى التعب د حتى ع ز  ب ع  ن ه  م  ي ش 

م  الل ي ل  فال ي رقُد، والثالُث أن ي عتِزل  ُر أن ي قُو  م  الد ه ر  فال يُفِطر، واآلخ  أحدُهم أن ي ُصو 

ج، فقال ل ى هللاُ عليه وس ل م الن ِساء  فال يتزو  ش اكُ «حين ب ل غ ت ه قال تُهم:  ص  ا وهللاِ! ألن ِي أ خ  م  أم 

ِغب  ع ن  ُسن   ن  ر  ، ف م  ُج الن ِس اء  و  أت ز  قُدُ، و  ل ِي  وأ ر  أُف ِطُر، وأُص  ُم و  تِي  هللِ وأ ت ق اُكم  ل هُ، ل ِكن ِي أ ُصو 

 ِ  .1»ف ل ي س  ِمني 

ً لها؛ وال  ً على النفس وإتعابا ً للش رع؛ ألن  فيه إشقاقا وهذا الذي قاله هؤالء؛ كان خالفا

قود ُكل  الد هِر عاكفاً على الص الة فقط، يستطيع اإلنسانُ  وكذلك ال يُمِكنه  أن يبقى دون الر 

ِلها. ش ق ٍة شديدةٍ له لن ي قِدر على تحم  ا فيه من م  ت اء، ِلم  ي ف والش ِ ً في الص   أن يبقى صائما

عليه أن  أن يبقى أعذباً في حياته، ال ِسي ما الش اب، الذي ي ُشق   اإلنسان وكذلك ال يستطيع

.  ي د ع  الن ِك اح 

 

ل ى هللاُ عليه وس ل م لذلك ل م  يُِقر  النبي   ح نظرت هم لتحصيل  ص  ات جاه  هؤالء الثالثِة، فص ح 

اه؛ فب ي ن أنها ليست بالتضل ع من أعماٍل، والتفريِط في أخرى، ولكنها  خشيِة هللاِ وت ق و 

طاِلب هللا نة بين جميع م   .ت حُصل بال ُمواز 

 

س ِطي ة والِحكمة واالستقامة واالعتدال والع د ل. فاالقتصادُ كوه ذا تُعل ِم الس ن ةُ المسلم  الو 

 ِ ل ى هللاُ عليه وس ل م والتوس ُط في العبادة من ُسن ن النبي  ، فال ينبغي لإلنسان المسلم أن ص 

ه إن ق ص ر فات ه خيٌر ي ُشق  على نفسه، بل ي قتِصد في عبادته، بل في جميع أموره؛ ألن

 .2ز عن الِقيام بهاكثيٌر، وإن  شد د فإنه سوف ي ِكل  وي عجِ 

 

 واجب المسلمين نحو السُّنّة:ب التعريف :الثانيةالفائدة 

عن بعض أمور مهمة تجاه السنة النبوية مثل: اعتقاد حجيتها،  تتحد ث هذه المادةُ 

مية االحتكام إليها للمسلم في الشريعة، ومدى وضرورة ات ِباعها والتمس ك والعمل بها، وأه

مثل االستيثاق في االستدالل بها  حاجته في ُحس ن الفهم للس ن ة، وما ينبغي له من األمور 

ب عن االحتجاج باألحاديث الضعيفة والموضوعة، من ثبوت السنة وصحتها، والتجن  

 .3لى نشرها بين الناستدارس السنة والسعي إبه ل ما ينبغي للمسلم أن يقومكذلك و

 

 :ضرورة الوصل بين الفقه والحديثالتعريف بة: لثالفائدة الثا

                                                 
كتاب: النكاح، باب: الترغيب في  ،ه(1421، 2)الرياض: دار السالم، ط ،الصحيحالبخاري في  أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل أخرجه 1

(، عن أنس بن 1159، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، برقم: )الصحيح(. ومسلم في 5063اح، برقم: )النك

 .رضي هللا عنهمالك 
 .116، 75ص:  (،ه1438، 1، )بيروت: دار ابن كثير، طمبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: سيد عبد الماجد الغوري،  2
 .132، 119، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبوية انظر: الغوري، 3
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، وأنهم ، والمنهل الذي يرتوي منه العلماءهي المنبع الذي يسقي منها الفقهاء النبوية السنة

بعلم الحديث، ودرايٍة منه  إذا اكتفوا فقط بحفظ المتون الفقهية، وآراء المذاهب دون إلمامٍ 

بها، فيُجانبهم الصواُب في آرائهم، ولن يصلوا إلى  ونيد الحديث التي يستشهدبأسان

من  والعلماء ألن الحق  يدور مع الدليل ال مع أقوال الرجال، ولذا ال بُد  للفقهاء ؛الحق  

ق في الرجوع إلى الس ن ة، واالستشهاد بنصوصها الصحيحة.  وكذلك ي ِجُب عليهم التعم 

قُون في معرفة علوِمه، وال ِسي ما ِعلم الحديث، فبعضُ  هم ال يُتِقنون فنون  الحديِث، وال ي ت ع م 

واة أو تضعيِفهم؛ ونتيجةً لذلك  "علم الجرح والتعديل" وما يترت ب عليه من توثيق الر 

ٌل وال س ن دٌ، حت ى شاع  عند بعِض علماء  ف لها أ ص  ت ِدل ون أحياناً بأحاديث ال يُعر  نجدهم ي س 

ن  به: أن ه ليس له أصٌل معروٌف.1حديث قولُهم: "هذا ِمن أحاديث الفُق هاء!"ال  ، وهم ي ع نُو 

 فهذه المادة تُرِشد الطالب  إلى الوصل بين الفقه والحديث، وإلى سد  الفجوة التي بينهما.

 

 ق التعاُمل مع السُّنّة النبوية في مجال الدَّعوة:رُ طُ التعريف ب: الرابعةالفائدة 

عن الس ن ة في استشهاداتهم بها، كذلك ال ِغنى عنها للدعاة  والعلماء غني الفقهاءتال يس كما

 وإرشاداتهم وتوجيهاتهم.  همإلى هللا، فهم يحتاجون إليها في وعوظهم ونصائح

 

ِة في مجال فِقه الد عوةِ ف صاِدر ال ُمِهم   ؛ كذلك فهي من العواملإلى هللا الس ن ة النبوية ِمن ال م 

 ِ ل أقوال  النبي  ن منها شخصيةُ الد اِعي، لذلك ينبغي له أن يتأم  ل ى هللاُ األساسية التي ت تكو  ص 

ل  الخطاِب، وكيف كان كالُمه  البليغة عليه وس ل م عليه الص الةُ  -ليتعل م منها الِحكمة  وف ص 

عاٍن كبيرةٍ وجامعةٍ  -والس الُم  . كما أن  الد اِعي سي ِجدُ في الس ن ة قليالً ومع ذلك يُع ب ُِر عن م 

 ِ عليه  -في الد عوة من خالل أقواِله؛ حيُث كان  الحكيمة صل ى هللا عليه وسل مأساليب  النبي 

 .2للِخطاب على ق د ر ُعقوِل الن اِس ًً ي ستخِدم أساليب  كثيرة -الص الةُ والس الُم 

ا فيها ِمن توجيهاٍت  لذلك ال ِغنًى للد اعية عن الس ن ة في دعوته إلى هللا، "ِلم 

واِعظ  ُمؤث ِرةٍ، وأمثاٍل ُمعب ِرةٍ،  جٍ داِمغ ٍة، وِحك ٍم بالغٍة، وك ِلٍم جامعٍة، وم  ُمشِرفٍة، وُحج 

يِ، والت رغيِب والت رهيِب، والتي تُل   ي ِن القلوب  وقِص ٍص هادئٍة، وأساليٍب لطيفٍة لألمر والن ه 

ك الع زائم  الهاِمدة ، وتُن ب ِهالجاِمدة ، وتُح    .3العُقول  الغافلة " ر ِ

دوا بها،إلى  تُرِشد الطالب   وهذه المادةُ  مثل:  أمور مهمة ينبغي للدعاة أن يتزو 

دة عن األسانيد، وبقراءة كتب األحاديث المسن دة،  االعتناء بقراءة كتب الحديث المجر 

الشرعية، وأهم   التي تشرح المقاصد  وبكتب الشروح، وبكتب غريب الحديث، وبالكتب 

عن األحاديث الضعيفة  من ذلك كل ه االعتناء باالستدالل باألحاديث الصحيحة والتجن بِ 

 والموضوعات.

 

                                                 
 .70، 69؟، ص: كيف نتعامل مع السنة النبويةالقرضاوي،  1
 .223، 213، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  2
 .78ص: المرجع السابق،  3
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ق التعامل مع األحاديث الضعيفة في فضائل األعمال رُ طُ التعريف بة: الخامسالفائدة 

 والترغيب والترهيب:

يم في تحليل الحراِم وتحريِم الحراِم، لذلك ال بُد  للطالب أن وبما أن "الس ن ة" كالقرآن الكر

ة  ح  يقفوا على األحاديث عند العمل أو االستشهاد بها حتى ي عِرفوا درجت ها من حيث الص ِ

ِن والض ع ِف، وال ِسي ما "الحديث الض ِعيف" مع أنواِعه الكثيرة  .1وال ُحس 

 

ف الطالب  بالحديث الضعيف، من الفوائد المهمة لدراسة هذه الوهذه  مادة، حيث إنها تعر ِ

العلماء في العمل بالحديث الضعيف  مذاهب  وتبي ِن لهم حكم  االحتجاج به، وتذكر لهم 

، وتُعِلمهم مضار  التسامح بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وتنب ِهم على وعدمه

ف لهم ببعضإذا احتاجوا إليه،  طريقة رواية أو ِذكر الحديث الضعيفب أهم   كذلك تعر ِ

 .معرفة األحاديث الضعيفة علىالكتب المساِعدة 

 

 سة: التعريف بأهّم المبادئ والضوابط لفهم السُّنة النبوية:السادالفائدة 

ل  فوائد دراسة هذه المادة،  وإن أل م  الطالُب بتلك المبادئ والضوابط في وهذه أه م  وأج 

العلمية  موالتوفيق في مهامه الصوابُ  موالفهم لها، فيُحالفهالتعامل مع الس ن ة النبوية 

 المبادئ: أهم  تلكوالبحثية والدعوية في مستقبلهم، ومن 

 : المبدأ األول: االستيثاق من ثبوت الحديث والتأك د من صحته

من ثبوت الس نة وصحتها، ليُحِسنوا فهم  على أن يستوثقوا الطالب   يُنب ِه مهم   وهذا مبدأٌ 

 تهمخالفو ،للقرآن تهمناقضجتاج  بالحديث من حأن يتأك دوا قبل االكذلك نصوصها، و

ً أو  ، لمقتضى العقل السليمأو  ،لإلجماعأو  ،للس ن ة الثابتة ، للتاريخ  الثابت ثبوتاً صحيحا

نأو  على ، أو ركاكة اللفظ والمعنى اشتماله على ، أوللحقائق العلمية الثابتة في الك و 

قة، والراوي من الداعين إليها ، أو تالمبال غا ، وغيرها من على بدعة من البِد ع  المفس ِ

 .2األمور التي إن ُوجدت في الحديث فعليهم أن يتجن بوا عن االستدالل به

 :المبدأ الثاني: فهم الحديث النبوي في ضوء القرآن الكريم

ً صحيحاً، بعيداً عن النبوي   الحديث   وليفهم الطالبُ  ما الت حريف واالنتحاِل وُسوِء  ف ه 

ح  ض ِ ح ويُو  التأويل؛ فعليهم أن يفهموه في ضوء القرآن الكريم، حيُث إن  الحديث ي ش ر 

ت نِدُ إليه  ل أحكام  القرآِن وال يُمِكن أن يُخاِلفه؛ ألن  القرآن  هو األصُل الذي ي س  ويُف ص ِ

ضةٌ للقرآن فال  لهما: أن الحديُث، وإذا ظهرت  في حديٍث ُمعار  ي ن: أو  بُد  فيه ِمن أحد أمر 

ً يكون الحديُث غير  ثابتٍ  ناه خطأً؛ ، يعني أن يكون موضوعا . وثانيهما: أن نكون قد ف ِهم 

د ما يُعاِرض القرآن  البت ة، وإذا ظ ن  بعُض الناِس  ألن  في األحاديث الصحيحة ال يُوج 

ً وجود  ذلك، فال بُد  أن يكون الحديُث غير  صحي ِمي اً ال حقيقي ا ه  حٍ، أو يكون الت عاُرُض و 
3. 

                                                 
 .238، 227، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  1
 .149، 141، ص: رجع السابقالمانظر:  2
 .113ص، كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي، انظر: 3
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الذي  من هذا الحديثكما يتضح ذلك القرآن الكريم،  في ضوءفالحديُث ال يمكن فهُمه إال  

ل ى هللاُ عليه وس ل م عن رسول هللا  رضي هللا عنهرواه أبو هريرة  ل ق  هللاُ : »أنه قالص  خ 

م  الس   عز  وجل   ب ة  ي و  م  اإلث ن ي ِن، الت ر  ر  ي و  ل ق  الش ج  خ  ِد، و  م  األ ح  ا ال ِجب ال  ي و  ل ق  فِي ه  خ  ب ِت، و 

مِ  م  ال خ  اب  ي و  ا الد و  ب ث  فِي ه  بِع اِء، و  م  األ ر  ر  ي و  ل ق  الن و  خ  م  الث الث اء، و  ه  ي و  ُرو  ك  ل ق  ال م  خ  ي ِس، و 

ل ق  آد م   خ  ل ي ِه الس ال   -و  ل ِق، فِي آِخِر س اع ٍة ِمن   -ُم ع  ِم ال ُجُمع ِة ِفي آِخِر ال خ  ِر ِمن  ي و  ب ع د  ال ع ص 

ِر إِل ى الل ي لِ  ا ب ي ن  ال ع ص   1«س اع اِت ال ُجُمع ِة، ِفي م 

 

ض  صريح  القرآن في سبع آياٍت من آياته، منها قولُه تعالى:  ب ُكُم   فهذا الحديُث عار  إِن  ر 

 ُ ِ  ّللا  ىع ع ل ى ال ع ر  ت و  ض  فِي ِست ِة أ ي اٍم ثُم  اس  األ  ر  اِت و  او  ل ق  الس م  : األعراف]    ال ِذي خ 

ل ق السماوات واألرض  وما  :هللا سبحانه تعالى في هذه اآلية وغيرها أخبرف[، 54 أنه خ 

ولهذا تكل م اإلمام . 2ياموهذا الحديُث يقتضي أن  مدة التخليق سبعة أ .بينهما في ِست ة أيامٍ 

وغيُر واحٍد من أئمة الحديث وُحف اِظه في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي  3البخاري

ً  رضي هللا عنههريرة   .4عن كعب األحبار، ليس مرفوعا

 

 :المبدأ الثالث: عرُض الحديث على األحاديث األخرى في موضوعه

حُ  ض ِ ُح وتُو  ر  ٍل من أحكاٍم في  إن  األحاديث النبوية ت ش  د  غيُر ُمف ص  ر  ها بعضاً، فما و  بعض 

د  ُمطل قاً؛ ت أِتي  ر  ُحه. وما و  ض ِ م  وتُو  ُل الُحك  أحاديث ُمع ي ن ٍة؛ ت أتِي أحاديٌث أخرى وتُف ص ِ

ُصه ص ِ ةً؛ ت أتِي أحاديٌث غيرها وتُخ  د  منها عام  ر   .أحاديٌث أخرى وتُق ي ِدُه. وما و 

ن جمع األحاديث الواردة في ذات الموضوع لمعرفة ال ُمطل ِق منها من ال ُمق ي د، لذلك ال بُد  مِ 

، في ضوء مجموع الن صوص للُوصول للمعنى الص ِحيح المراد؛  والعام ِ منها من الخاص ِ

ع ِزٍل عن األحاديث األخرى الواردة في الموضوع الواحد قد يكون  م  الحديِث بم  فأل ن  ف ه 

 وع في الخطأ في فهِمه.سبباً للُوق

 

ل ى هللاُ عليه عن النبي  رضي هللا عنهومن األمثلة في هذا الباب ما رواه أبو هريرة  ص 

ال ك ل ُب...»أنه قال:  وس ل م اُر و  ال ِحم  أ ةُ و  ر  رد ته السيدةُ  ، فهذا الحديثُ 5«ي ق ط ُع الص ال ة  ال م 

ة بن بحديث صحيح معمول ب -رضي هللا عنها  -عائشة  و  ه، وهو فيما رواه عنها ُعر 

ب ي ر  ل ى هللاُ عليه قالت: "أن  النبي  -رضي هللا عنها  -أن  عائشة  رضي هللا عنهالز  ص 

ة" وس ل م ةٌ بينه وبين الِقب ل ة، كاعتراض ال ِجن از   .6كان يصل ِي من الل يل، وأنا ُمعتِرض 

                                                 
 (.2789، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: ابتداء الخلق، برقم )الصحيحأخرجه مسلم في  1
يق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب ، تحقالمنار المنيف في الصحيح والضعيفابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي،  2

 .85، 84ص:  م(،1970، ه1390، 1المطبوعات اإلسالمية، ط
 (. 413/ 1انظر: ) ، د. ت(،1)تحقيق: هاشم الندوي، بيروت: دار الفكر، ط "،التاريخ الكبيرفي كتابه " 3
 .157، 153، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  4
 (.511، كتاب: الصالة، باب: قدر ما يستر المصلي، برقم )الصحيحفي أخرجه مسلم  5
 (.512، كتاب: الصالة، باب: قدر ما يستر المصلي، برقم )الصحيحأخرجه مسلم في  6
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اديث واآلثار التي تُفيد أنه ال يقطع وغيُر هذا األثر، فإن  هناك العديد  من األح

حوه ج  الص الة  شيٌء، وهذا هو الذي أخذ به الجمهوُر من العلماء، ور 
1. 

 

ويتبي ن لنا من خالل ما سبق: أنه ال ي نبِغي للمسلم أن ي أُخذ الس ن ة  من حديٍث واحٍد، دُون أن 

ا يؤي ِده أو يُع د  في موضوعه ِمم  ر  ص ي ُضم  إليه ما و  ص ِ ح إجمال ه، أو يُخ  ض ِ اِرضه، أو يُو 

ه، أو يُق ي ِد إطالق ه؛ بل يجب عليه أن ي ُضم  مثل  ذلك الحديِث إلى أحاديث صحيحٍة  م  ُعُمو 

ل به، حتى يتمك ن من فهم الحديث واستنباِط األحكام منه  واردةٍ في مثل موضوعه، ثم ي ع م 

 .2على الوجه األصح  

 

 :بين األحاديث ال ُمتعاِرضة أو الترجيحالجمع  المبدأ الرابع:

ض واألصُل في نُصوص األحاديث النبوية الص حيحة: أن  ال ت ت عار 
، فإذا اف تُِرض  وجودُ 3

ت عاُرٍض فيها فإنما هو في ظاهر األمِر، ال في الحقيقة والواقع. فإذا كان الت عاُرُض في 

ل بكل ٍ منهمابالجمع والتوفيِق بين الن ص   فيُزالظاهر األمر؛  ي ِن بحيث يُعم 
4. 

ُء إلى البحث والنظر في الناسخ  ر الجمعِ بين األحاديث في حُسن الل ُجو 
ا في حالة تعذ  أم 

 .5والمنسوخ منها، أو إلى الت رِجيح بين األحاديث ال ُمتعاِرضة

 

ةُ بن ُجن دٍُب  ل ى هللاُ لنبي أن  ا رضي هللا عنهومن األمثلة في هذا الباب ما رواه س ُمر  ص 

ت أِذن هُ، فإن  أ ِذن  ل هُ »قال: عليه وس ل م  اِحبُها ف ل ي س  ا ص  اِشي ٍة، فإن  كان  فِي ه  دُُكم  ع ل ى م  إذا أ ت ى أ ح 

ت   دٌ ف ل ي س  اب هُ أ ح  ت  ث الثاً، ف إِن  أ ج  ِ و  دٌ ف ل يُص  ا أ ح  ، وإن  ل م  ي ُكن  فِي ه  ب  ل ي ش ر  ت ِلب  و  أِذن هُ، فإن  ل م  ف ل ي ح 

ِمل   ال  ي ح  ، و  ب  ل ي ش ر  ت ِلب  و  دٌ ف ل ي ح   .6 «يُِجب هُ أ ح 

ً للحديث المتفق عليه عن عبد هللا بن  د  بعُض العلماء هذا الحديث  لكونه ُمعاِرضا وقد ر 

ِضي  هللاُ عنهما  -عمر  ل ى هللاُ عليه وس ل مأن  رسول هللا  -ر  لُب ن  »قال:  ص  اِشي ة   ال  ي ح  دٌ م  أ ح 

ت ق ل  ط ع اُمهُ؟ ف إِ  ان تُهُ، فيُن  ب تُهُ فتُك س ر  ِخز  ر  ش  ت ى م  دُُكم  أ ن  تُؤ  ِرىٍء بِغ ي ِر إِذ نِِه، أ يُِحب  أ ح  ا ام  ن م 

ٍد إال   اِشي ة  أ ح  دٌ م  لُب ن  أ ح  ، ف ال  ي ح  اِتِهم  ِعم  اِشي ِهم  أ ط  و  عُ م  ُزُن ل ُهم  ُضُرو   .7 «بِإذ نِهِ ت خ 

 

                                                 
تحقيق: خليل مأمون شيخا، )بيروت: دار  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا يحييى بن شرف النووي الدمشقي، انظر:  1

 (.451، 4/450)، ه(1429، 15عرفة، طالم
 .168، 163، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  2
ثين 3 ى في مصطلح المحد ِ ض  الحديثان المقبوالن في المعنى ظاهراً؛ يُس م  ت ل ف الحديث". :إذا تعار   "ُمخ 
 .123انظر: القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص 4
 .176، 171، ص:مبادئ التعامل مع السنة النبويةالغوري، انظر:  5
أبواب: البيوع، باب: ما  ،ه(1420، 1)الرياض: دار السالم، ط ،الجامعالترمذي في  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي أخرجه 6

 (، وقال: "حسن غريب صحيح".1296جاء في احتالب المواشي بغير إذن األرباب، برقم: )
، كتاب: اللقطة، الصحيح(، ومسلم في 2435، كتاب: في اللقطة، باب: ال تحلب ماشية أحد بغير إذن، برقم: )الصحيحالبخاري في  أخرجه 7

 (.1726باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، برقم: )
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لوا اإلذن  على ما إذا ُعِلم   م  لكن بعض العلماء ذهبوا إلى الجمع بين هذين الحديث ين، فح 

ي  على ما إذا لم يُع ل م. كما ذهب بعُضهم إلى تخصيص اإلذِن  ِطي ُب نفِس صاحبِه، والن ه 

، أو بحال المجاعة  .1،2بابن الس بيل دُون غيره، أو بالمضطر 

 

د  المبدأ الخ ر  ُم الحديث في ضوء الظروف واألسباب التي و   :امس: ف ه 

ره، فإن  أسباب ورود  كما أن  أسباب نزول القرآن الكريم مطلوبةٌ لمن يفهمه أو يفس ِ

ً ل دارس السنة النبوية؛ ذلك أن  األحاديث تُعاِلج كثيراً من المشكالت الحديث أشد  طلبا

الموضعية والجزئية واآلنية، وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن الكريم 

الذي هو بطبيعته جامٌع، "وال يكون جامعاً إال والمجموعُ فيه أموٌر ُكل ِي اٌت؛ ألن الشريعة 

ت  بتمام نُزوله" ، فإن  الس ن ة على كثرتها والتفسير لقرآُن محتاٌج إلى كثيٍر من البيان، فا3ت م 

 . 4له وتفسيرٌ  وكثرة مسائلها إنما هي بيانٌ 

 

في  فهم نصوصهلذلك معرفة أسباب ورود الحديث ال بُد  منها قبل استدالله به؛ ليكون 

د وردت  في الس ن ة ضوء الظروف واألسباب التي ورد فيها، فألن  الكثير ِمن األحاديث ق

ٍف كانت موجودةً في حياة الناس في العهد  الًّ ِلُمشكلٍة قائمٍة وُمرتبطٍة بُظُرو  النبوية ح 

مان، أو انتهت  مع مضي الوقت،  النبوي، واليوُم قد تغي رت  تلك الظروُف مع تغي ر الز 

م للطالبلذلك ينبغي   .ال على واقع اليوم تلك األحاديث  في ضوء تلك الظ روف واأن ي فه 

 

ِ  رضي هللا عنهومن األمثلة في هذا الباب ما رواه جريُر بن عبد هللا  ل ى هللاُ عن النبي  ص 

، ال ت راء ى »أنه قال:  عليه وس ل م ِرِكي ن  ُهِر ال ُمش  ُم ب ي ن  أ ظ  ِلٍم يُِقي  أن ا ب ِريٌء ِمن  ُكل ِ ُمس 

اُهما  . 5«ن ار 

 

ُز للُمسِلم اإلقامة  في بالد ال ُمشِرِكين!، ولكن نا إذا هذا الحديِث يُو وظاهرُ  ِهم: أنه ال ي ُجو 

ف نا أنه ِقيل في ُوجوب ال ِهجرةِ من أرض ال ُمشِركين )أي:  بحثنا عن سبب ُوروده؛ ع ر 

 ِ رة لنُصرة النبي  ك ة( إلى المدينة المنو  ل ى هللاُ عليه وس ل مم  ر  إليها، كما ي دُل   ص   الذي هاج 

اه أبو و  ِد هذا الحديث، فيما ر  ِرير بن عبد هللا  عليه سبُب ُوُرو  داود بسنده عن ق ي س عن ج 

ل ى هللاُ عليه وس ل مقال: ب ع ث  رسوُل هللا  رضي هللا عنه م   قبيلة س ِري ةً إلى ص  ت ص  ، فاع  ث ع م  خ 

ِرع  فيهم الق ت ُل. قال: فب ل غ  ذل ر صل ى هللاُ عليه وسل مك النبي  ناٌس منهم بالس ُجود، فأُس  ، فأ م 

                                                 
، د. 1، )القاهرة: المكتبة السلفية، طيشرح صحيح البخار فتح الباريابن حجر أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني،  انظر:  1

 (.5/89) ت(،
 .176، 171، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  2
 (،م1999، 4بيروت: دار المعرفة، ط) تحقيق: عبد هللا دراز، ،الموافقات،  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 3

(3/331.) 
 (.3/331) ،لموافقاتاالشاطبي، انظر:  4
كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من ، ه(1420، 1)الرياض: دار السالم، ط، السننفي  سليمان بن األشعث السجستاني أخرجه أبوداود 5

 أبواب: السير، باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، برقم: الجامع،(، والترمذي في 2645اعتصم بالسجود، برقم: )

 (، عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنهما، وهو حديث صحيح. 1604)
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ِرِكي ن  »لهم بنِص ف الع ق ِل، وقال:  ُهِر ال ُمش  ِلٍم يُِقي ُم ب ي ن  أ ظ  قالوا: يا « أنا ب ِريٌء ِمن  ُكل ِ ُمس 

؟ قال:  اهما»رسول  هللا! ِلم  اء ى نار  ةٌ لُكفره، «. ال ت ر  ةٌ إلسالمه، أو ِسم  ُر ِسم  ه  يعني: ال ت ظ 

ت   سبها.ح  ل معه ح   ى يُت عام 

 

د ُث عن رجاٍل  ً للجميع في كل ِ زماٍن ومكاٍن، وإنما ي ت ح  ا ً عام  ما فالحديُث ليس ُحك 

ً من البالد ال تي بينها وبين  ةِ الذي كانت الهجرةُ فيه فرضا مخصوصين في زمن الن بُو 

ا اليوُم ف ت  تلك الظروُف أو المدينة حالةُ حرٍب، والمنُع كان مرتبطاً بظروٍف. أم  قد ت غي ر 

ُم هذا الحديثِ  ؛ لذا انتهى المنُع أيضاً، فال ي نطِبُق على واقِع عصِرنا ُحك  . فإذاً ال 1انتهت 

مانِع  من الس فر الب ت ة  إلى بالد غيِر المسلمين واإلقامِة فيها إذا أ ِمن  المسلُم على دينه ونفسه 

 .2وماله

 

 :في ضوء سياقه ومالبساته المكانية والزمانية المبدأ السادس: فهُم الحديث

تها المكانية نصوص الحديث النبوي في ضوء سياقها ومالبسافهم ال بُد  أن يكون 

ن أهمله غلط في نظره أو غالط والزمانية قبل أن يُستد   ل  بها، وهذا مبدأٌ مهم  في ذلك، فم 

 يقطع عما قبله وما بعده؛ ألن السياق ِمن في مناظراته، فال بُد  أن يُرِبط اللفظ  بسياقه، وال

 أعظم القرائن الد ال ة على مراد المتكل ِم.

  

ً إال إذا ُعرفت ال ُمالب ساُت المكانيةُ والزمانيةُ  ً دقيقا ً سليما م فهما فالحديُث ال يمكن أن يُفه 

ً لظروفها، حتى يتحد د المر ً لها وعالجا ، وجاء بيانا ادُ من الحديث التي ِسي ق  فيها ن ص 

ض لشطحات الظنون، أو الجري وراء ظاهٍر غير مقصود؛ ذلك أن   بدقة، وال يتعر 

ق في األحاديث يجد أن  من الحديث ما بُني على رعاية ظروف مكانية أو  الناظر المتعم ِ

أ مفسدةً معي نةً، أو يُعاِلج مشكلةً قائم ةً في زمانية خاصةً، ليحق ِق مصلحةً معتبرةً، أو ي د ر 

ذلك الوقت، مفهومةً من الواقع الذي ِسي ق  في الحديث، فال بُد  إذن  من مراعاة طبيعة 

األلفاظ الواردة بالنصوص، ودالالتها المفاهيمية في المكان أو الزمان الذي وردت به، 

ن زِ  ل  وهذا مما يُساِعد الدارس  للس ن ة النبوية في ُحس ن فهمه لنصوصها، ثم ت ن زيلها ال م 

 .3المناسب في الواقع

 

، قال: قال رسول رضي هللا عنهومن األمثلة في هذا الباب ما رواه أبو أيوب األنصاري 

ل ى هللاُ عليه وس ل م هللا هُ، : »ص  ر  ا ظ ه  ل ِه  ال  يُو  ل ة  و  ِقب  ِبِل ال  ت ق  د ُكم  ال غ اِئط ، فال  ي س  إِذ ا أ ت ى أ ح 

                                                 
توظيف السنة النبوية في ضوء الواقع محمد أبو الليث الخيرآبادي، و ،147ص:  ،؟كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي، :انظر 1

لنبوي بسالنجور في ماليزيا، العدد األول، )بحث منشور في مجلة "الحديث" المحكمة الصادرة عن معهد دراسات الحديث ا ، المعاصر

 .47، 46: ص ،،(ه1432السنة األولى، شعبان 
 .181، 177، ص:مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  2
ية، بحث منشور في مجلة "الشريعة والدراسات اإلسالم) ،الضوابط المنهجية لالستدالل باألحاديث النبوية حسن سالم الدوسي، انظر: 3

كيف نتعامل مع السنة القرضاوي، ، و156،ص(م2002، عام 17الصادرة عن كلية الشريعة في جامعة الكويت، المجلد األول، العدد 

 .146، 145ص ،النبوية
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ا بُو  ا أ و  غ ر  قُو  م من سياق هذا الحديث أن  حكمه عام  ألهل األرض جميعاً، لكنه 1«ش ر  . يُفه 

ا الذي يقع في الشرق من  ن على شاكلتها، أم  ليس كذلك، إنما هو خاص  بأهل المدينة وم 

ٌم آخر  .2القبلة، أو في غربها؛ فيكون له ُحك 

 

 :المبدأ السابع: فهُم الحديث في ضوء مقاصد الش ريعة

ُم الحد ُمُن أهميتُهاوف ه  كما  – يث النبوي في ضوء المقاصد الش رعية ضروري  ِجد اً، وت ك 

د الُحكم،  -( ه1393ر )تو  قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشُ  قص  في أن نا لو اط ل ع نا على م 

نا الحديث  ف ح  أي، أو لقول إماٍم، وش ر  د ر، ون ب ذ نا التعص ب  للر  حابة الص  ي ضوء وق بِل ناه بر 

ً بينهم عند اختالف األنظار، وتبد ِل  ِجعا ر  ين، وم  ً للمتفق ِهين في الد ِ نا نِب راسا ذلك؛ لق د م 

ً إلعمال  ِكي ا ر  ً ح  س الً إلى إقالل االختالِف بين فقهاء األمصار، ومناخا األعصاِر، وت و 

ِني ناً م  ِم أعداِء الحديث في ُكل  زماٍن ومكاٍن، ولكل ِ قوٍم من األقوام، وِحص  عاً لها من ُكل ِ تُه 

 .3اإلسالِم والمسلمين

 

ض في هذا الباب ما رواه أنُس بن مالٍك  ِ   رضي هللا عنهومن األمثلة التي تُعر  عن النبي 

ل ى هللاُ عليه وس ل م  ي ٍش »أنه قال: ص  ةُ ِمن  قُر   .4«األ ئِم 

 

ل ى هللاُ وظاهُر هذا الحديِث يُوِهم: أن  النبي   ر  اإلمامِة العُظمى في  عليه وس ل مص  ص  يُريد ح 

ي ش ، بحيُث ال ت خُرج منها إلى األبد، لكن  المعنى الصحيح لهذا الحديث وحدها قبيلته قُر 

خ وأمثاِله، ما قاله في تأويله ن العال مة المؤر ِ ل دُو  : أن  تخصيص اإلمامِة (ه808)ت ابُن خ 

ي ش إنما جاء على أن  النبي   ل ى هللاُ عليه وس ل م بقُر  اع ى في هذا التوجيِه ما كان لقُريٍش  ص  ر 

بِي ِة التي عليهما ت قُوم الخالفةُ أو ال ُمل كُ  ة والع ص  في عصره من القُو 
5. 

 

ِشي ِة إلى الكفاءة المتواترة في قريٍش لدفع الت ن اُزع وجمعِ  ع  ابُن خلدون اشتراط  القُر  ج  فأ ر 

ق  باإلمامة أو اإلمارةِ من الكلمة، فإذا توف   ِ فهو أ ح  ِشي  رت تلك الكفاءةُ في غير القُر 

ةُ من األِكف اء" ِ الذي ي ف ِقدُها، فعلى هذا أصبح معنى الحديث: "األئم  القرشي 
6،7. 

فيع  المبدأ الثامن: فهم الحديث في ضوء بُ   :ده الداللي اللغوي والشرعي والعُر 

                                                 
 (.144، كتاب: الوضوء، باب: ال تستقبل القبلة بغائط أو بول، برقم )الصحيحالبخاري في أخرجه  1
، )بحث منشور في مجلة "الحديث" البعد الزماني والمكاني في السنة والتعامل معهما: تأصيل وتطبيقادي، محمد أبو الليث الخيرآب انظر: 2

 ه(.1434المحكمة الصادرة عن معهد دراسات الحديث النبوي بسالنجور في ماليزيا، العدد األول، السنة الثالثة، العدد الخامس، عام 
، ص: ه(1421، 2، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، )عمان: دار النفائس، طريعة اإلسالميةمقاصد الشمحمد الطاهر ابن عاشور،  انظر:  3

5. 
(، 19792(، برقم: )4/421) ،ه(1411، 1تحقيق: شعيب األرناؤط وآخرين، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،مسندهأخرجه اإلمام أحمد في  4

 وهو حديث صحيح.
: صم(، 1989، 1)تونس: الدار التونسية، ط ،مقدمة ابن خلدون الرحمن بن محمد،انظر: ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد  5

195 . 
 . 04: ص ،توظيف السنة النبوية في ضوء الواقع المعاصر أبو الليث الخيرآبادي، انظر: 6
 .189، 187، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  7



PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN ISLAMIYYAT KALI KE-3 (IRSYAD2017) 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES (IRSYAD2017) 

 (IRSYAD2017) الثالث للدراسات اإلسالميةالمؤتمر الدولي 

 

405 

 

ع اٍن في ُشع ب الحياة لما كان الحديث النبوي نصوص ً بألفاٍظ عربيٍة، ُمع ب راً بها عن م  ا

المختلفة من: العقائد، والعبادات، وال ُمعام الت، واألخالق، واآلداب؛ ي لِزم على كل  داِرس 

للس ن ِة النبوية أن ي عِرف مدلوالِت تلك األلفاظ، حسب  قواعد اللغة العربية، وإيحاءاتِها 

اللية الل غو ٍر فيما بعدالد ِ أ عليها من تغي ٍر أو تطو  فِي ة، وما ط ر  ية والش رعية والعُر 
1 . 

 

ما إذا كان أللفاظ الحديث ِداللةٌ  والي عِرف جهودهم واأن يُحاِول لذا يجب على الطالب

ماِن، أو  ر الز  رت  ِداللتُها في عصٍر آخر مع تطو  ةٌ في عصٍر، ثم تغي رت  أو تطو  خاص 

 المكاِن، ك ي ال  ي ق ُع في الغلط، وُسوِء الفهِم غير المقصود. تبد لِ 

 

ِ  -رضي هللا عنهما  -ومن األمثلة في هذا الباب ما  رواه عبد هللا بن عمر  ل ى عن النبي  ص 

اِهِلي ةِ «أنه قال: هللاُ عليه وس ل م  ِل ال ج  ، فإن  الن ع ي  ِمن  ع م  الن ع ي   .2»إي اُكم  و 

  

آِثر هذا الحديثمعنى "الن ع ي" في  يجب االنتباه إلىوهنا  ، الذي يُراد به: االستعراض  للم 

ن ِهي  عنه في هذا الحديث  ُي ال م  بِي ة. فالن ه  فاِخر، وت ن ِزيهاً باألفراد واألُس ِر، وإحياًء للع ص  وال م 

اً بهذا المعنى، و الذي كان معروفاً في الجاِهِلي ة.   ما كان خاص 

 

ُي عنه فهو غ ل ٌط، بل اإلخباُر بالموت  ا حمُل هذا الحديث على معنى "اإلخبار" ثم الن ه  أم 

أمٌر ال بُد  منه، وهو ما ت قتِضيه طبيعةُ ال ُمعاش رةِ وال ُمجت معِ؛ لي جتِمع الن اُس من األقارب 

ي ِِت وتكفينِه واألصدقاء واآلخرين ِمن أهل القرية وال ِجوار، في شتِرُكوا في تجهيز ال م  

كانوا يُخبِرون  رضي هللا عنهودفنِه، وليُشاِركوا أهل ه أحزان هم. وقد ث ب ت أن  الصحابة 

ل مالنبي   ل ى هللاُ عليه وس  ي ِتِهم طلباً للمغفرة  ص  بوفاة أهليهم، وي لتِمُسون منه الص الة  على م 

 .3،4، والش فاعة له إليهسبحانه وتعالىمن هللا 

از المبدأ ج   :التاسع: فهُم الحديث بالتفريق بين ال حقيقِة وال م 

اِز فيها نصيٌب موفوٌر، والعرُب كثيراً ما  "العربيةُ " ج  أوحد لُغات العال م، التي لل م 

فاِخر كالِمها؛ فإنه دليُل الف صاحِة، ورأُس البالغِة، وبه بان ت  لُغ تُها  ت ستعِمله، وت عُد ه من م 

 عن سائر الل غات.

 

داً  ل ى هللاُ عليه وس ل م وإن  رسولنا محم  ن  ن ط ق بالعربية، وكالُمه ت ن ِزيٌل من   ص  أبل ُغ م 

ازات ال ُمع ب ِرة عن المقصود  ج  ب  أن يكون في أحاديثه الكثيُر ِمن ال م  الت ن ِزيل، فال ع ج 

عِ ُصورةٍ.  و   بأ ر 

                                                 
 .50: ص المرجع السابق، 1
 (، وقال: "حديث حسن غريب".984، أبواب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية النعي، برقم: )الجامعذي في أخرجه الترم 2

محمد بن إسماعيل الصنعاني، (، و117-3/116، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه: )فتح الباري ابن حجر، انظر: 3

 (.2/100) ، ه(1400، 2، )الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، طامشرح بلوغ المرام من أدلة األحك سبل السالم
 .193، 191، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  4



PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN ISLAMIYYAT KALI KE-3 (IRSYAD2017) 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES (IRSYAD2017) 

 (IRSYAD2017) الثالث للدراسات اإلسالميةالمؤتمر الدولي 

 

406 

 

 

د في الس ن ة النبوية مجموعةٌ من األحاد ِكل فهُمها على الن اس بسبب وتُوج  يث ال تي قد يُش 

لُوها دُون الت مييِز ما فيها من الحقيقة  قِل ة معرفِتهم بالل غة العربية، فيُخش ى عليهم أن يت أ و 

ِري ة من المفاهيم  أةً للس خ  از، ثم ي ت ِخذُون ِمن معاِني تلك األحاديث األصلية تُك  ج  وال م 

 .اإلسالمية

 

نبغي للطالب أن يفهموا نصوص الحديث بالتفريق بين الحقيقة والمجاز ليتضح لذلك ي

  لهم المراد الصحيح بها.

عن رسول هللا  رضي هللا عنهواألمثلة في هذا الباب كثيرةٌ، ومنها ما رواه أبو هريرة 

ل ى هللاُ عليه وس ل م اُت، والن ِي ُل، «أنه قال:  ص  اُن، والفُر  ي ح  اُن، وج  اِر س ي ح  ا ِمن  أ ن ه  ُكل ه 

ن ةِ   .1»ال ج 

 

نابِع هذه األنهاِر نابعةٌ من  ن يقرأ هذا الحديث  أنه مخالفاً للواقِع، إذ  إن  م  ى بعُض م  وقد ي ر 

ن ة؟!.  األرض وليست من ال ج 

فنقول: إن  ما جاء  في هذا الحديِث في وصف هذه األنهاِر هو مجاٌز ال حقيقة، وإن  

نافِعهاإضافتها إلى  ب ِة ماِئها، وِلكثرةِ م  ِتها، وِلعُذُو  ك  ن ة ِلب ر  ال ج 
2. 

 

ك  ٍ أراد  أن يُباِيعه على الجهاد وقد ت ر  ل ى هللاُ عليه وس ل م لصحابي  ِ ص  ومثُل ذلك: قوُل النبي 

ل ى هللاُ عليه وس ل م:  ع اها، فقال له ص  ن  ي ر  ه في حاجٍة إلى م  ه وراء  ا؛«أُم  ه  م  ن ة   ال ز  فإن  ال ج 

لها ، 3»عند ِرج  ل األُم ِ ك ةٌ ِمن ع ق ٍل ي عل ُم: أن  حقيقة  الجن ِة ليست عند ِرج  ن  له ُمس  . فُكل  م 

ن ات  ي ة إلى ج  د ِ س عِ األبواب ال ُمؤ  م من معنى الحديث: أن  بِر  األُم ِ وِرعايت ها ِمن أو  في فه 

ن ِة.النعيِم، أو أن  لُزوم طاعِتها وبِ  ها سبٌب قريٌب لدخول ال ج   ر 

ل ى هللاُ عليه وس ل م:  ن ةِ «وكذلك قولُه ص  ةٌ ِمن  ِري اِض ال ج  ض  و  ، 4»ما ب ي ن  ب ي ِتي  وِمن ب ِري  ر 

ن ة،  ي إلى ال ج  د ِ ِلها، وأن  الص الة فيها تُؤ  ن ة إنما هو ِلف ض  وضِة من ال ج  ومعنى كون تلك الر 

 قطعةٌ حقيقيةٌ منها. ال بمعنى أنها

 

وغيرها من األحاديث الكثيرة التي استُخدم فيها المجاُز، فال بُد  لفهما من التفريق بين 

 .5الحقيقة والمجاز

ل منهجاً  ِ، التي تشك ِ ح  هذه تسعة مبادئ مهمة في فهم السنة النبوية على الوجه األص 

انت من الس ن ة النبوية أو القرآن أصولياً تُست نبط بواسطته األحكاُم من النصوص، سواء أك
                                                 

 (.2839، كتاب: الجنة ونعيمها، باب :ما في الدنيا من أنهار الجنة، برقم: )الصحيحأخرجه مسلم في  1
 (.231- 7/230) ، د.ت(،1، )بيروت: دار الفكر، طباآلثار المحلى ن محمد الظاهر القرطبي،ابن حزم أبو محمد علي ب انظر: 2
 (، وهو حديث حسن.15538(، برقم: )24/229، )المسندأخرجه اإلمام أحمد في  3
 بن زيد المازني (، عن عبد هللا1390ومنبره...، برقم ) صلى هللا وسلم، كتاب: الحج، باب: فضل ما بين قبره الصحيحأخرجه مسلم في  4

 .رضي هللا عنه
 .201، 197، ص: مبادئ التعامل مع السنة النبويةانظر: الغوري،  5
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ل ُل في مستقبلهم العلمي في الفعلى  ، الكريم طالب أن يلتزموا بها، حتى ال ينشأ عندهم الز 

 اجتهاداتهم للقضايا المعاصرة.

 

 

 خاتمة البحث:. 5

رة في  وهذا ما تيس ر للباحث من تعريف مادة "مبادئ التعامل مع السنة النبوية" المقر 

وقد يات الشريعة وأصول الدين والدراسات اإلسالمية في الجامعات الماليزية، بعض كل

 :وهي كاآلتيتوص ل من خالل إعداد هذا البحث إلى نتائج 

ة الفهم وحسن القصد من أعظم نِ  (1  -سبحانه وتعالى  - م هللا التي أغدق بهاع  أن  ِصح 

ى هللا عليه وسل م في على عباده، وهو ضروري  جداً في فهم مراد رسول هللا صل  

أحاديثه الشريفة وُسن ن المط هرة، وبه يتمك ن المكل ُف من العمل وفق ما قصده 

 الشارع الحكيم.

ن أل ف كتاباً في تعريف الضوابط والمبادئ للتعامل مع الس ن ة النبوية هو  (2 ل م  أن  أو 

الموضوع كتباً في  الدكتور يوسف القرضاوي، ثم تاله اآلخرون، وأل فوا في هذا

أسلوب ميس ر يالئم مستوى الطالب في كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات 

 اإلسالمية.

من الس ن ة النبوية،  في تقريب الطالب وفوائد جليلة، أن  لهذه المادة أهمية كبيرة، (3

والتعاُمِل معها  على ُحس ن فهمها وإعانتهمفي العمل والتمس ك بها،  وترغيبهم

ً ت  .عامالً صحيحاً، فقهاً وعمالً وسلوكا

ف هذه المادةُ الطالب  فهي:  (4 من  قُ التحق   أن  من أه م  المبادئ والضوابط التي تعر ِ

ألفاظ  ثبوت الحديث والرواية عن النبي صل ى هللا وسل م قبل االستدالل به. وجمعُ 

مل وشامل قه للوصول لفهم متكارُ من الحديث الواحد ورواياته وطُ  ح  ما ص  

أحاديث الموضوع الواحد لمعرفة الحكم السليم من خالل معرفة  وصحيح. وجمعُ 

الحديث في ضوء اآليات القرآنية  الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. وفهمُ 

كذلك فهُمه و ،رودهالحديث في ضوء أسباب وُ  فهمُ و .من مشكاة واحدة لكونهما

فقه اللغة  مراعاةُ و .والخلل   لوهم  ا الطالب   بمقاصد الشريعة مما يجن ِ في ضوء 

وفهُم الحديث بالتفريق بين الحقيقة والمجاز وأساليبها في فهم الُسن ة النبوية. 

 ليعرفوا المعنى الصحيح لمقصود األحاديث.

لتُه من النتائج من خالل هذا البحث، وو  لهأسأل هللا تعالى أن يكتب هذا ما توص 

داً  لهالقبول  عنده، والحمدُ  م  الِن  ح  ِزي د ه، وص التُه وس الُمه األ ك م  ه، ويُكافُِئ م  يُوافِي ِنع م 

د وآله وأصحابِه أجمعين.  على سي دنا محم 

 

 المصادر والمراجع:. 6
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ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني. فتح الباري شرح صحيح 

 . د. ت. 1البخاري. القاهرة: المكتبة السلفية. ط

زم، أبو محمد علي بن محمد الظاهر القرطبي. المحلى باآلثار. بيروت: دار الفكر. ابن ح

 . د.ت. 1ط

ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. تونس: الدار 

 م. 1989. 1التونسية. ط

طاهر محمد الطاهر التونسي. مقاصد الشريعة اإلسالمية. تحقيق: محمد ال ابن عاشور،

 ه. 1421. 2الميساوي. عمان: دار النفائس. ط

ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي. أعالم الموقعين عن رب 

 ه.1427. 1العالمين. تحقيق: رائد بن صبري بي أبي علفة. الرياض: دار طيبة. ط

في الصحيح  ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي. المنار المنيف

. 1والضعيف. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية. ط

 ه. 1390

ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. 

 ه. 1414. 1تحقيق: عبد القادر األرناؤط. الرياض: دار السالم. ط

 ه. 1420. 1جستاني السنن. الرياض: دار السالم. طأبو داود سليمان بن األشعث الس

أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني البغدادي. المسند. تحقيق: شعيب األرناؤط وآخرين. 

 ه.1411. 1بيروت: مؤسسة الرسالة. ط

البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل الجعفي. التاريخ الكبير. تحقيق: هاشم الندوي. 

 . د. ت. 1فكر. طبيروت: دار ال

. 2البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل الجعفي. الصحيح. الرياض: دار السالم. ط

 ه. 1421

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي. الجامع. الرياض: دار السالم.  الترمذي،

 ه. 1420. 1ط

حين. حيدرآباد: المستدرك على الصحي .الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري

 ه. 1341. 1دائرة المعارف. ط

الخيرآبادي، محمد أبو الليث. البعد الزماني والمكاني في السنة والتعامل معهما: تأصيل 

وتطبيق. بحث منشور في مجلة "الحديث" المحكمة الصادرة عن معهد دراسات 

دد الخامس. عام الحديث النبوي بسالنجور في ماليزيا. العدد األول. السنة الثالثة. الع

 ه.1434

الخيرآبادي، محمد أبو الليث. توظيف السنة النبوية في ضوء الواقع المعاصر.  بحث 

منشور في مجلة "الحديث" المحكمة الصادرة عن معهد دراسات الحديث النبوي 

 ه.1432بسالنجور في ماليزيا. العدد األول. السنة األولى. شعبان 
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نهجية لالستدالل باألحاديث النبوية. بحث منشور في حسن سالم. الضوابط الم الدوسي،

مجلة "الشريعة والدراسات اإلسالمية. الصادرة عن كلية الشريعة في جامعة الكويت. 

 م.2002. عام 17المجلد األول. العدد 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الموافقات. تحقيق: عبد هللا  الشاطبي،

 . 4معرفة. طدراز. بيروت: دار ال

الصنعاني، األمير محمد بن إسماعيل اليماني. سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة 

 ه. 1400. 2األحكام. الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. ط

العوا، محمد سليم. جهود الدكتور يوسف القرضاوي في خدمة السنة. 

"10160-www.qaradawi.net/new/Articles." 

. 1غوري، سيد عبد الماجد. مبادئ التعامل مع السنة النبوية. بيروت: دار ابن كثير. طال

 ه.1438

. 5 ط القرضاوي، يوسف. كيف نتعامل مع السنة النبوية؟. القاهرة: دار الشروق.

 م.2008

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. الصحيح. الرياض: دار  مسلم،

 ه. 1419. 1السالم. ط

أبو زكريا يحييى بن شرف الدمشقي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  النووي،

 ه.1429. 15بيروت: دار المعرفة. طتحقيق: خليل مأمون شيخا. 


