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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

The Prophets Sunnah has a great place in Islam, it is the second source of Islamic 

law after the Noble Quran. The research has tried to  proof the authenticity of  

Sunnah, through the Quranic verses , hadith, and reason, there are also a consensus 

among the scholars of Islam. The research also prescribed the jobs of  the The 

Prophets Sunnah, which are: to confirm laws of the Noble Quran, or to detail its 

abridged , or to restrict the absolute of Quran, or to private its general, or to interpret 

its ambiguous , or to legislate some laws that did not come in the Noble Quran. The 

research has shown that the enemies of Islam realized the importance of  the Sunnah 

in the live of  Muslims; So that they tried to raise suspicions about it, and reduce its 

legislative value, because the demolition of  the Sunnah is the demolition of Islam 

itself. However, their efforts have been destroyed by our great scholars. There are 

two directions; one of them is Orientalists who questioned the Sunnah. Another 

direction is Quranists who denied the Sunnah. 
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 ملخص ال

 
لةلسن  النبوي  مكان ٌ عةلي  يف اإلسالم، وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن 

وقد سعى البحث إىل إثبات حجي  السن  النبوي ، وذلك من خالل اآليات القرآني ،  واألحاديث  الكرمي.
النبوي ، واملعقول، وأطبق عةلى ذلك فقهاء اإلسالم. كما أبان البحث أبرز وظائف السن  النبوي  من 

ه، وختصيص قحيث تأكيدها ألحكاٍم مقررة يف القرآن الكرمي، أو تفصيةلها جململ القرآن، وتقييد مطةل
عامه، وتفسري مبهمه، أو تأيت السن  النبوي  حبكٍم جديٍد غري منصوٍص عةليه يف القرآن الكرمي، فتستقلُّ 
بتشريع ذلك احلكم. وقد جةلَّى البحث أنَّ أعداء اإلسالم  أدركوا أمهي  السن  النبوي  يف حياة املسةلمني، 

ا، وتنقيص ، وإثارة الشبهات حوهلا، سنًدا ومتنً ومكانتها الرفيع ، فبذلوا أقصى ُجهدهم لةلتشكيك فيها
قيمتها التشريعي ؛ ذلك أنَّ هدم السن  النبوي  هٌدم لإلسالم نفسه. بيَد أنَّ جهودهم قوبةلت برد عةلمي 
رصني وأصيل من قبل حنارير عةلماء اإلسالم، فدحضوا تةلك الشبهات، وأشعروا األم  بأنَّ السن  النبوي  

هتا. ومن هنا، مث  اجتاهات عديدة يف التشكيك يف السن  النبوي ، وإثارة نبض حيويتها، ومصدر قو 
الشبهات حوهلا، استعرض البحث اثنني منها، ومها: اجتاه املستشرقني الذين شككوا يف السن  النبوي ، 
سنًدا ومتًنا، واجتاه القرآنيني الذين أنكروا السن  النبوي ، وقد عرض البحث أبرز شبهات االجتاهني، 

 ةلمي. يف ميزان البحث الع ،وانتهض بالرد عةليها، واستبان بأهنا شبهاٌت داحضٌ ، وشكوك باطةل 
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أمر بطاع  الرسول حممد يف كتابه، والصالة والسالم عةلى نبينا حممٍد الذي مل ينطق عن اهلوى، بل عن 

 ونافحوا عنها، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.وحٍي، وعةلى آله وأصحابه الذين حفظوا السن  النبوي  
 أما بعد!

فإنَّ السن  النبوي  تعدُّ املصدر الثاين لةلتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، وحجيتها مستمدة من القرآن الكرمي، يف آياٍت 
مه، وشرح غامضه، وتأكيد اعديدة، ومهمتها تربز يف تبيان كتاب اهلل تعاىل، بتبيني جممةله، وتقييد مطةلقه، وختصيص ع

 أحكامه، وتستقلُّ بتشريع أحكام جديدة مل ينصَّ عةليها كتاب الرمحن.
وقد قيَّض اهلل تعاىل حلفظها رجااًل مسةلمني، ثقاٍت، متقنني، عظماء، فنقشوها يف قةلوهبم، وحفظوها عن ظهِر قةلٍب، 

  عةلماء صنَّفات، واملعاجم، وغريها. كما خصص فطاحةلودوَّنوها يف مصنفاٍت جةليةلٍ  كالصِّحاح، والسنن، واملسانيد، وامل
األصول بابًا يف مؤلفاهتم؛ الستجالء أحكام السن ، وحجيتها. وهبذا النمط، كانت السن  النبوي  مصدرًا ثانًيا لةلتشريع 

 اإلسالمي، والتزم املسةلمون بذلك عةلماًء وأفراًدا.
اين اهلجري، ن سهام األعداء اليت سعت لتهدمي بنياهنا، بدًءا من القرن الثوهلاته املنزل  العةليَّ  لةلسن  النبوي ، فةلم تسةلم م

ه(، تصدَّى بعزٍم لةلرد عةليهم، ودحض شبهاهتم. مثَّ ملا ضعف املسةلمون يف القرون 204غري أنَّ ناصر السن  الشافعي)ت
ل  عصرنتها، ثارًة لةلشبهات، وحماو املتأخرة، استغلَّ األعداء الفرص ؛ ليجددوا هجومهم عةلى السن  النبوي ، تشكيًكا، وإ

 وكانت أبرز اجتاهاهتم متمثةلً  يف االستشراق، والقرآنيني.
بيَد أنَّ عةلماء اإلسالم، يف القرن الرابع اهلجري، تصدَّوا بقوٍة، لتةلك املساعي اليت أرادت النيل من السن  النبوي ، وحتديًدا 

وافتقار  يها، فأوضحوا يف كتٍب متعددة، فضةلها، ومكانتها، وحجيتها،حجيتها، وكانوا باملرصاد لكلِّ من يريد التطاول عةل
األم  إليها، وهبذا الشكل، بقيِت األم  مةلتزمً  بكتاب رهبا، وسن  نبيها، ومل جتِن األعداء وبعض املستشرقني واملستغربني 

 سوى اخلسران.   
 مشكلة البحث

الم، القرون املتأخرة إىل هجماٍت شرسٍ  من قبل أعداء اإلس تربز مشكةل  البحث يف أن السن  النبوي  قد تعرَّضت يف
 وتالمذهتم يف العامل اإلسالمي، وأثاروا عدة شبهاٍت لصدِّ املسةلمني عنها، وتوهني قيمتها، ومن هنا، فإن البحث يسعى
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فنيدها مبنهٍج عةلمي وت إىل إبراز حجي  السن  النبوي ، واستجالء أبرز الشبهات املثارة حول مكانتها، كما ينهض بدحضها

 الحٍب وواضٍح. 
 أسئلة البحث

 جييب البحث عن األسئةل  اآلتي :
 ما مفهوم السن  النبوي ، وما أدل  حجيتها؟ .1
 ما وظيف  السن  النبوي ؟ .2
 ما أبرز شبهات املستشرقني والقرآنيني حول السن  النبوي ؟ .3

 أهداف البحث
 يرنو البحث إىل حتقيق األهداف اآلتي :

 مفهوم السن  النبوي  يف الةلغ  واملصطةلح.استعراض  .1
 استجالء وظيف  السن  النبوي . .2
 عرض أشهر شبهات املستشرقني والقرآنيني ودحضها بأسةلوٍب عةلمي. .3

 خطة البحث
 اإلسالمي لةلتشريع الثاين املصدر بوصفها النبوي  السن : األول املبحث
 واالصطالح الةلغ  يف النبوي  السن  مفهوم: األول املطةلب
 النبوي  السن  حجي  أدل : الثاين املطةلب

 املطةلب الثالث: وظيف  السن  النبوي .
 .احلديث العصر يف اإلسالمي التشريع يف النبوي  السن  مكان  حول شبهات: الثاين املبحث
 املستشرقني. شبهات: األول املطةلب

 املطةلب الثاين: شبهات القرآنيني.
 خامت .

 حسٍن، وينبته نباتًا حسًنا، وأن ينفع به، إنه عةلى كلِّ شيء قدير. واهللَ نسأل أن يتقبةله بقبولٍ 
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 .225، ص13، جلسان العرب، ابن منظور 1
 . 226، ص13املصدر نفسه، ج 2
 .633، ص2، جالمقارنالمهذب في علم أصول الفقه عبد الكرمي بن عةلي بن حممد النمةل ،  3
 . 3، صعلوم الحديث ومصطلحهصبحي صاحل،  4
 . 95، ص1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين، حممد بن عةلي  5
 .633، 2، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنمةل ،  6
 .95، ص1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين،  7

 
 المبحث األول: السنة النبوية بوصفها المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي

 يروم هذا املبحث التحدث عن السن  النبوي  من حيُث أهنا مصدر ثاٍن لةلشريع  اإلسالمي ، وذلك يف املطالب اآلتي .
 م السنة النبوية في اللغة واالصطالحالمطلب األول: مفهو 

مشتق  من الفعل الثالثي)سنَّ يسنُّ(. ومعناها: الطريق  والسرية مطةلًقا، حسن  كانت أو  السنة لغة: الفرع األول:
. وتطةلق عةلى عدة معاٍن، كالدَّوام، واملثال 2. ويقال: فالن من أهل السن ، أي: أهل الطريق  املستقيم  احملمودة1قبيح 

  چجب   حب  خب     مب  ىب    يئی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ  . ومن األخري قوله تعاىل:3املتَّبع، والشَّريع 
 [.23]الفتح:

 الفرع الثاني: السنة مصطلًحا
 عرَّف أهل كل اختصاص السن  َوفق ختصُّصه، وضمن دائرة عمةله، نسوقها فيما يأيت:

النيب  ىلإ صفٍ  ُخةلقيَّ ، أو َخةلقيَّ ، أو تقريٍر، أو فعٍل، أو قوٍل، السن  عند احملدثني:  تشمل إضاف  .1
. وعةلى 4

 هذا، فالسن  واحلديث مرتاِدفان، أي: يصدق كلٌّ منهما عةلى اآلخر.
، مما خيص األحكام 5تقريٍر" َأو أو فعٍل، قوٍل، من القرآن غري من  النيب عن صدر "ما السن  عند األصوليني: .2

األصوليني يقصرون السن  عةلى إفادهتا ألحد األحكام اخلمس  اليت هي اإلجياب، . ومن هنا، فإنَّ 6التشريعي 
 واالستحباب، واحلرام، واملكروه، واملباح، وهذا هو املقصود بالبحث.

. وهي ما طةلبه الشارع طةلًبا غري جازٍم، 7يطةلق الفقهاء لفظ السن  عةلى ما ليس بواجبٍ   السن  عند الفقهاء: .3
 قب تاركها.ويثاب فاعةلها، وال يعا

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 7 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 17، ص18، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  8

 
 المطلب الثاني: أدلة حجية السنة النبوية

دلَّ القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، وإمجاع املسةلمني، والعقل السةليم عةلى حجي  السن  النبوي ، ونزجي أبرز براهني 
 حجيتها فيما يأيت:

 الدليل األول: القرآن الكريم
 ، وأن طاعته من طاع  اهلل تعاىل، ومنها:الرسولمث  آياٌت عديدة يف القرآن الكرمي تأمر بطاع  

 چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قول اهلل تعاىل: .1

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  وقوله سبحانه: [.80]النساء:

 [.92]املائدة: چڍ  ڌ    
واألمر يفيد الوجوب عند خةلوِّه من الصوارف، ، أن هاته اآليات ونظائرها تأمر بوجوب طاع  الرسول  وجه الدليل:

 وال صارف هنا.

  [.4، 3]النجم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ : عزوجل   قول اهلل .2
 ال يتكةلم من تةلقاء نفسه، بل وحي جاءه من اهلل تعاىل. يستنتج من اآلي  أن الرسول  محل الشاهد:

]  چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    چ قول اهلل سبحانه:  .3
 [.63النور: 

قرآن  ونواهيه؛ ذلك أن الرسول   هذه اآلي  حتذير رباين من َوبال وعاقب  خمالف  أوامر الرسول  موطن المحجة:

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ  ٿچ قال سبحانه:  ميشي عةلى األرض، ومفسِّر تطبيقي له،

 [.44]النحل: چڤ  ڤ   ڤ  ڦ

 .[7: احلشر] چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  چيقول اهلل تعاىل:  .4
 الغنائم يف كانت  وإن واآلي . تعاىل اهلل من أمر  النيب به أمر ما كل  ه( من اآلي :"أن671ويستنبط القرطيب)ت 

 .8فيها" دخل ونواهيه  أوامره فجميع



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 8 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
ةلَِّجاِت َواْلُمَغي ِّرَاِت َخةْلِق الةلَِّه، حَترمِِي فعل اْلَواِصةَلِ  َواْلُمْستَ ْوِصةَلِ  َواْلَواِِشَِ  َواْلُمْستَ ْوِِشَِ  َوالنَّاِمَصِ  َواْلُمتَ َنمَِّصِ  َواْلُمتَ فَ   ، كتاب الةلباس والزين ، باب:صحيح مسلم 9

 . 1678، ص3، ج2125حلديث:رقم ا
 .328، ص4، ج4606، باب لزوم السن ، رقم احلديث:سنن أبي داودأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين،  10
 .1819، ص9، جعون المعبود شرح سنن أبي داودحممد ِشس احلق العظيم آبادي،  11

 
 َواْلُمْستَ ْوِِشَاِت، اِِشَاتِ اْلوَ  اهللُ  َلَعنَ : »قَالَ  اهلِل بن مسعوٍد رضي اهلل عنهما أنه عبدِ  ومما جيدر باإلملاح هنا، ما ثبت َعن

 أُمُّ : يقال هلا من بين أسدٍ  اْمَرأَةً  لكفبةلغ ذ: قال «اهللِ  َخةْلقَ  اْلُمَغي ِّرَاتِ  لةِْلُحْسنِ  َواْلُمتَ َفةلَِّجاتِ  َواْلُمتَ َنمَِّصاِت، َوالنَّاِمَصاتِ 
 َواْلُمتَ َنمَِّصاتِ  َواْلُمْستَ ْوِِشَاِت، اتِ اْلَواِِشَ  َلَعْنتَ  أَنَّكَ  َعْنكَ  بَ ةَلَغيِن  َحِديثٌ  َما: فَ َقاَلتْ  فَأَتَ ْتهُ  نت تقرأ القرآن،وكا يَ ْعُقوَب،

 «اهللِ  ِكَتابِ   يف  َوُهوَ  ؟ اهللِ  َرُسولُ  َعنَ لَ  َمنْ  أَْلَعنُ  اَل  ِل  َوَما: »اهللِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  اهلِل، َخةْلقَ  اْلُمَغي ِّرَاتِ  لةِْلُحْسنِ  َواْلُمتَ َفةلَِّجاِت،
 :َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَالَ  َوَجْدتِيِه، َلَقدْ  رَأْتِيهِ ق َ  ُكْنتِ   لَِئنْ :"فَ َقالَ  َوَجْدتُُه. َفَما اْلُمْصَحفِ  َلْوَحيِ  بَ نْيَ  َما قَ رَْأتُ  َلَقدْ : اْلَمْرأَةُ  فَ َقاَلتِ 

 .9["7: احلشر] چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  چ
 الدليل الثاني: السنة النبوية

 دلَّت السن  النبوي  عةلى حجيتها، ومنها:
 رجل يوشك أال معه. ومثةله الكتاب أوتيت إىن أال: »قال أنه  اهلل رسول عن معديكرب بن املقدام عن .1

 حرام من يهف وجدمت وما فأحةلوه، حالل من فيه وجدمت فما القرآن، هبذا عةليكم يقول أريكته، عةلى شبعان
 عنها ىنيستغ أن إال معاهد لقط  وال السبع، من ناب ذى كل  وال األهةلى، احلمار حلم لكم حيل ال أال فحرموه.
 .10 «صاحبها

 :" ومثةله معه" السن  النبوي .أن املرام من قوله  محل الشاهد:
 وجهني: حيتمل احلديث "هذا:وجه الدليل من احلديث، قائالً  ه(458وجيةلِّي البيهقي)ت

 املتةلو. الظاهر من أويت ما مثل املتةلو، غري الباطن الوحي من أويت أنه أحدمها: 
 وخيص، فيعم، لكتاب،ا يف ما يبني أن له أذن أي: البيان. من مثةله وأويت يُتةلى، وحًيا الكتاب أويت أنه معناه أن والثاين: 

 من املتةلو الظاهرك  به العمل ولزوم احلكم، وجوب يف ذلك فيكون ذكر، له الكتاب يف ليس ما فيشرع عةليه، يزيد وأن
 .11القرآن"
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 . 1819، ص9املصدر نفسه، ج 12
 .329، ص4، ج4606، باب لزوم السن ، رقم احلديث:سنن أبي داودأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين،  13
 . 401، صالرسالةحممد بن إدريس الشافعي،  14
 .97، 96، 1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين،  15
 . 80، ص2، جاإلحكام في أصول األحكامابن حزم،  16
 .299،ص4، جمعالم السنن، اخلطايب 17

 
 يف ذكر له ليس مما ، اهلل رسول شرعها اليت السنن خمالف  أنَّ احلديث حتذيٌر من ه(388وقد استنبط اخلطايب)ت

 السن  النبوي  كواوتر  القرآن، بظاهر تعةلقوا الضال ؛ ذلك أن هؤالء الفرق من والروافض اخلوارج، إليه ذهب ما عةلى القرآن،
وا لةلكتاب، تبيانًا جاءت اليت  .12وضةل وا فتحريَّ

 مريأ من األمر يأتيه أريكته عةلى متكًئا أحدكم ألفنيَّ  ال: »قال  النيب عن أبيه عن رافع أيب عن عبيداهلل بن .2
 .13«اتبعناه اهلل، كتاب  ىف وجدنا ما ندري، ال فيقول: عنه، هنيتُ  أو به، أمرتُ  مما

 مل وإن هلم، الزم نهأ وإعالُمهم اهلل رسول عن اخلرب الشافعي مغزى الدليل من احلديث بقوله:"ويف هذا تثبيتُ  وقد أبان
 .14اهلل" كتاب  يف حكمٍ  نصَّ  له جيدوا

 الدليل الثالث: اإلجماع
 .15أمجع املسةلمون عةلى حجي  السن  النبوي  واستقالليَّتها يف تشريع األحكام

 ال ولكان األم ، بإمجاع كافرًا  لكان القرآن يف وجدنا ما إال نأخذ ال قال: امرًءا أن "ولوه(: 456ابن حزم)ت يقول
 وال صالة اسم عةليه يقع ما أقل هو ذلك ألن الفجر؛ عند وأخرى الةليل غسق إىل الشمس دلوك بني ما ركع  إال يةلزمه
 اجتمعت قد ممن الرافض  غالي  بعض هذا إىل ذهب وإمنا واملال، الدم حالل مشرك كافر  هذا وقائل ذلك، يف لألكثر حدَّ 

 .16كفرهم"  عةلى األم 
 اهلل، كتاب  عةلى وهفاعرض احلديث جاءكم "إذا بالتشريع، الُسنَّ ِ  استقالل بعدم القائةلون يرتكز عةليه الذي احلديث وأما
 .17الزنادق  له، ووضعته أصل ال باطل حديث فإنه فدعوه". خالفه وإن فخذوه وافقه فإن

 الدليل الرابع: المعقول
دلَّ العقل عةلى حجي  السن  النبوي ؛ ذلك أنَّ اهلل تعاىل أوجب عةلى الناس واجباٍت جممةل  كالصالة، وشرع هلم أحكاًما 
عام  كالشورى، وبر الوالدين وغري ذلك، ومل يوضِّح القرآن الكرمي تفصيل هاته الواجبات واألحكام، ويستحيل عقاًل 

 خاطب بالقرآن الكرمي أداء تةلك الفرائض، وتنفيذ تةلك األحكام واستنباط ذلك ومعرف  كيفيته، ومن هنا، عةلى املكةلَِّف امل
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 .355-354، الجهود المبذولة في حجية السنة في القرن الرابع عشر الهجريحممد الزحيةلي،  18
 .90، صالرسالةالشافعي،  19
 . 380-379، ص السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميمصطفى السباعي،  20

 
لتبني ذلك اإلمجال قوالً وعماًل، ملا منحه  اهلل تعاىل من سةلط  البيان. وعةلى هذا، يوجب العقل اجملرد  أتى رسول اهلل 

 .  18االحتجاج بالسن  النبوي  والرجوع إليها، وإال وقف حائرًا مضطربًا أمام تطبيق القرآن الكرمي، ومجد
 المطلب الثالث: وظيفة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي

البحث بوظيف  السن  النبوي  الدور التشريعي املنوط هبا، وموقعها من تشريع األحكام، ومهامُّها. وقد خلَّص يقصد 
 ُسنن أن يف خمالًفا العةلم أهل من أعةلم مل ":ه( مؤسس عةلم أصول الفقه وظيف  السن  النبوي ، فقال204الشافعي)ت

 : ويتفرَّعان جْيَتِمعان والوجهان .وجهني عةلى منها فاجتمعوا وجوٍه، ثالث ِ  من النيب
َ  كتاب،  نص فيه اهلل أنزل ما: أحدمها  الكتاب. نصَّ  ما مثلَ  اهلل رسول فبَ نيَّ

  .يهماف خيتةلفوا مل الةلذان الوجهان وهذان أراد؛ ما معىن اهلل عن فبنيَّ  كتاب،  مجةل َ  فيه اهلل أنزل مما: واآلخر 
 .19كتاب"  نصُّ  فيه ليس فيما اهلل رسول سنَّ  ما: الثالث والوجه

 ويف هاته الفقرة، جةلَّى الشافعي أبرز وظائف السن  النبوي ، وهي ثالثٌ :
تأيت السن  النبوي  مؤكدة حلكٍم نصَّ عةليه القرآن الكرمي، وأمثةل  ذلك تةلك األحاديث اليت أفادت وجوب  الوظيفة األولى:

 أركاهنا. الصالة والزكاة، واحلج، والصوم، دون تطرٍق إىل شروطها، و 
 تنهض السن  النبوي  بتبيان وتفصيل جممل القرآن الكرمي، وتقييد مطةلقه، وختصيص عامه. الوظيفة الثانية:

 وتوضيح كامها.أح وسائر وسجودها، وركوعها، مواقيتها، يف اختالفها عةلى لةلصةلوات ومن مناذج هذا القسم: بيان السن 
حج  كامأح وكذلك اليت مل ينص عةليها القرآن، الصوم أحكام وإبان  واألنصب . واألوقات، املقادير، من حيث الزكاة

ملا أمجل  بيانًا وقع اممَّ  وغريه، القصاص من واجلنايات واملعامالت املالي ، واألحوال الشخصي ، والذبائح، بيت اهلل تعاىل،
 القرآن. وأغةلب السن  النبوي  راجٌع إىل هذا القسم. يف

من أمثةل  هذا و  تأيت السن  النبوي  حبكٍم غري منصوص عةليه يف الكتاب، بل استقةلت السن  يف تشريعها. الوظيفة الثالثة:
 احملصن، البكر زاينال ورجم الشفع ، وأحكام َخالَِتَها، أَو َوَعمَِّتها املرأة بني اجلمعِ  أثبتت حرم  اليت القسم: األحاديث

 .20ذلك وغري اجلدة، وإرث البكر، الزاين وتغريب
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 . 9، ص، المستشرقون والسنةسعد املرصفي 21
 . 49، صالعقيدة والشريعة في اإلسالمجولدتسيهر،  22
 . 49، ص اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاحممد أبوالةليث اخلري آبادي،  23

 
 المبحث الثاني: شبهات حول مكانة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي في العصر الحديث.

يتحدَّث هذا املبحث عن تةلك الشبهات، واالهتامات اليت يوجِّهها املستشرقون املغرِضون، والقرآنيون إىل مكان  السن  
 النبوي  يف الوقت احلديث، وذلك فيما يأيت.

 المستشرقينالمطلب األول: شبهات 
لشرق. واملقصود هنا ا لرُتاث الَشْرِقيِّنيَ  غري من حيث العموم عةلى الدراسات اليت تنهض هبا االْسِتْشرَاق لفظ يطةلق

 .21الدراسات الغربي  اليت تتعةلق مبقومات الشرق اإلسالمي كعقيدته، وثقافته، ولغته، وتارخيه، وحضارته
 تقاليد الوراثية.الشبهة األولى: السنة هي جوهر العادات وال

وهي عبارٌة  دميًا،ق اإلسالمي  األُمَّ  وتفكري الُسنَّ  النبوي  ما هي إال جوهر العادات، ادعى املستشرق )جولد تسيهر( أنَّ 
 .22األول واألمر املقدَّس ، العادة عن

ال ندري من أين استقى املستشرقون هاته الشبه ؛ ذلك أنَّ السن  النبوي  احتضنت كل جماالت  تفنيد هاته الشبهة:
احلياة اإلنساني ، من العقائد، والعبادات واملعامالت املالي ، واألحوال الشخصي ، واألخالقيات، وغري ذلك، واألحاديث 

ها؛ إذ كان أهل مك  عةلى الشرك، والكتاب والسن  جاءا الواردة يف هذا الشأن أتت مؤسِّس  ال مقةلِّدة وحاكيً  ملا قبةل
لتقرير التوحيد، وضد الشرك. ومل يكن لةلصالة والزكاة وجود يف عاداهتم وتقاليدهم، ولئن كان احلج موجوًدا فيهم، ولكن  

لبسها اإلسالم أ كانوا يؤدونه عةلى طريقتهم، وقد جعةله اإلسالم عةلى طريقته خمتةلف  متاًما مع ما عندهم، أما األخالق فقد
 .23لباسه، ورتب عةليها الثواب األخروي

 الشبهة الثانية: السنة النبوية خليطٌة من العقائد والديانات والعادات القديمة
يقول جولد تسيهر:" مل تندمج يف احلديث أمور القانون والعادات والعقائد واألفكار السياسي ، بل قد لف فيه كل ما 

الشخصي. وكذلك األمور الغريب  عنه، وقد غري هذا الغريب املستعار تغيريًا أبعده عن أصةله ميةلكه اإلسالم من حمصوله 
املأخوذ منه، وضم ذلك كةله إىل اإلسالم. فهناك مجل أخذت من العهد القدمي، والعهد اجلديد وأقوال الربانيني، أو 

الم فرس واهلنود. كل ذلك أخذ مكانه يف اإلسمأخوذة من األناجيل املوضوع  وتعاليم الفةلسف  اليوناني  وأقوال حكم ال
 عن طريق احلديث". مث يستطرد ويقول:" وعن هذا الطريق دخل اإلسالم، وتسرب إليه كنز كبري من القصص الديني ، 
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 . 52-51، ص العقيدة والشريعة في اإلسالم 24
 . 515-514، ص1، جموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةاألمني الصادق األمني،  25
 .517،ص1املصدر نفسه، ج 26
 .50، صاتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها، نقالً عن: أبوالةليث آبادي، 53، صالعقيدة والشريعة في اإلسالم جولد تسيهر، 27

 
حىت إذا ما نظرنا إىل املواد املعدودة يف احلديث، ونظرنا إىل األدب الديين اليهودي، فإننا نستطيع أن نعثر عةلى قسم  

 .24ري دخل األدب الديين اإلسالمي من هذه املصادر اليهودي "كب
إن شخصي  اإلسالم مستقةلٌ  متاًما عن كل الديانات، والفةلسفات، بعقائد، وعباداٍت، وأحكاٍم دحض هذه الشبهة: 

 خاص .
الشمول والعموم. ببيان ذلك: أنَّ اإلله يف التوراة احملرف له تصور خاص يتعةلق ببين إسرائيل وأنبيائهم، وال يتصف 

واإلجنيل احملرف مشتمٌل عةلى فكرة التثةليث املناقض  لةلوحداني . والرسول ترعرع ونشأ يف بيئٍ  جاهةلي  جعةلت من األصنام 
واألوثان آهلً . ولةلهنود أدياٌن عديدة وعبادات خمتةلف  جتمع بني الوثني  الساذج  واآلراء الفةلسفي ، عبدوا احليوانات وقوى 

ذلك. أما اجملوسي  اليت هي دين الفرس وغريهم فكان عندهم إهلان: النور ميثل إله اخلري، والظةلم  متثل إله  الطبيع  وغري
الشر، وعبدوا النار. وقد أنكر اليونانيون والبابةليون من الفالسف  والصابئ  النبوات، ويعبد الصابئ  الكواكب واهلياكل، 

دها ق. أما الصوفي  فقد احنرفت عن الصراط املستقيم واختةلطت عقائويقدس الفالسف  العقل ويقولون بالوجود املطةل
 . 25بالفةلسفات اهلندي  والفارسي  واليوناني  وغريها، كعقيدة احلةلول، واالحتاد، والفناء

ومن غري املمكن أن تضحى هاته النحل الفاسدة، والعقائد املنحرف  مصدرًا لعقيدة التوحيد اخلالي  من شوائب الشرك  
منها مجيًعا دين اإلسالم الذي ال اختالف  وإذا كان هذا حال هذه العقائد والنحل، فكيف استقى رسول اهلل كةلها، 

   26فيه وال تباين؟
 الشبهة الثالثة: السنة النبوية أثٌر من آثار التطور الديني في القرون األولى.

 يف لإلسالم واالجتماعي والسياسي الديين لةلتطور نتيج  إال ليس احلديث من األكرب القسم "إن: جولدتسيهر يقول
 .27والثاين" األول القرنني

چ  چ  چ ، يقول سبحانه، إن اهلل عزوجل قد أكمل رسال  اإلسالم، قبل وفاة الرسول  دحض هذه الشبهة:

وهذه اآلي  من أواخر مانزل من [، 3]املائدة: چ  ڎچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 األسس الكامةل  لإلسالم قبل وفاته، وذلك مبا أنزل اهلل عةليه يف كتابه، ومبا سنه  القرآن الكرمي، وقد وضع الرسول 
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 . 196-195، ، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميالسباعي  28
 .20، صومن أيدهما من المستغربينالرد على مزاعم المستشرقين جولد تسيهر ويوسف شاخت عبد اهلل بن عبد الرمحن اخلطيب،  29
 . 44، ص2، جموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةاألمني الصادق األمني،  30
 . 49، صالعقيدة والشريعة في اإلسالم 31
 .22، 21، صالرد على مزاعم المستشرقين جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربينعبد اهلل بن عبد الرمحن اخلطيب،  32

 
  ناضج واإلسالم إال مل ميت الرسول وعةلى هذا، فإن  .عةليه الصالة والسالم من تشريعاٍت، وقوانني، وتعةليمات شافي 

 .28تسيهر جولد يدعي كما  يافع طفل ال كامل،
أضف إىل ذلك، أنَّ العناي  الفائق  اليت بذهلا جهابذة مصطةلح احلديث، وحنارير هذا العةلم، من توثيٍق لةلسن  النبوي ، 

 .29ووضع قواعد عةلمي  لضبط احلديث تدحض شبه  كون السن  النبوي  نتيجً  لةلتطور التارخيي واالجتماعي، والديين
شعائر اإلسالم من فرائض وسنن وأخالق إىل البالد واألقطار اليت فتحوها، ونشروها  ب رسول اهلل وقد محل أصحا 

هنالك، وليس مث  اختالف بني عبادة املسةلم يف ِشال إفريقيا، وجنوب الصني، ولو كانت السن  النبوي  نتيج  لةلتطور، 
 .30البةلدان من مسافاٍت شاسع ٍ ملا وجدت هاته املطابق  بني العبادات مع ما بني تةلك األصقاع و 

 الشبهة الرابعة: اتهام الصحابة بوضع الحديث
 طابع ةليهاع أحاديث هناك بل وحدها املتأخرة لألجيال املوضوع  األحاديث نعزو أن نستطيع واليقول جولدتسيهر: "

 .31"القدامى اإلسالم رجال عمل من هي أو الرسول، قاهلا إما وهذه القدم،
 داحضٌة بما يأتي:هاته الشبهة 

ينبغي التمييز بني احتمال وقوع الكذب من راٍو، وبني وقوع الكذب حقيقً ؛ ذلك أنه مل يثبت بدليٍل قاطٍع وقوع الكذب 
عةلى وجه التعمد. مث إنَّ عدال  الصحاب  ثابتٌ  بالكتاب، والسن ، وإمجاع  من صحايب معروف بالرواي  عن الرسول 

 زنديق، أنه فاعةلم  اهلل رسول أصحاب من أحًدا ينتقص الرجل رأيتَ  إذا»:الرازي ُزرع  أبو أهل السن  واجلماع . يقول
 أن نيريدو  الزنادق  وهؤالء الصحاب ، إلينا كةله  ذلك أدى حق، وإمنا به جاء وما حق، والقرآن حق، الرسول أن وذلك
 نفس هو الصحاب   عدال نقض من وغريهم املستشرقني . ومرام«أوىل هبم فاجلرح والسن ، الكتاب ليبطةلوا شهودنا جيرحوا

 .32أبوزرع  ذكره ما
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 .295،ص1، جمقدمة ابن الصالحابن الصالح،  33
 . 116،ص اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاأبوالةليث اخلري آبادي،  34
. احلديث رواه مسةلم بةلفظ:" ال تكتبوا عين، ومن كتب 22، صشبهات القرآنيين، نقال عن: عثمان بن معةلم حممود بن شيخ عةلي، 7مقام حديث،  35

 .2298،ص4، ج3004يمحه"، باب التثبت يف احلديث وحكم كتاب  العةلم، رقم احلديث:عين غري القرآن فةل
 .541، ص4، ج1658، باب األذان، رقم احلديث: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان،  36
 .125، ص5، ج9307، باب اإليضاع يف وادي حمسر، رقم احلديث:سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  37
 . 62،ص2، ج1654باب اخلطب  أيام مىن، رقم احلديث:  ،صحيح البخاري 38

 
يعِ  تعديل َعةَلى جُمِْمَع ٌ  األم  ِإنَّ  ويف هذا املضمار، يقول ابن الصالح:" ُهُم، فنتالبس ال ومن الصََّحابَِ ، مجَِ  فكذلك ِمن ْ

سبحانه  – الةلَّهَ  وكأنَّ  اْلَمآثِِر، ِمنَ  مْ هلَُ  مَتَهَّدَ  َما ِإىَل  َوَنَظرًا هبم، لةلظَّنِّ  إحسانًا اإلمجاع؛ يف  هِبِم يُعَتدُّ  الَِّذينَ  العةلماء بِِإمْجَاعِ 
 .33الشَّرِيَعِ " نَ َقةَل َ  ِلَكْوهِنِمْ  عةلى ذلك؛ اإلمجاع أَتَاحَ  - وتعاىل

 المطلب الثاني: شبهات القرآنيين
ندي ، تنادي بعدم الثالث عشر اهلجري يف شبه القارة اهليقصد البحث بالقرآنيني تةلك احلرك  اليت ظهرت يف أوائل القرن 

االحتجاج بالسن  النبوي  يف األمور التشريعي ، حتت اسم) أهل القرآن(؛ ذلك العتمادهم عةلى القرآن الكرمي وحده دون 
 .34السن  النبوي 

 الشبهة األولى: لم تكن السنة النبوية شرًعا في عهد الرسول
 القرآن، منهجك  منهجا وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول هلا لوضع الدين من جزًءا السن  كانت  لو"قال غالم أمحد برويز: 

 عةليه اهلل ه صةلىلكن   حمفوظ، شكل عةلى ألمته الدين يعطي أن يقتضي النبوة مقام ألن.. واملذاكرة، واحلفظ الكتاب  من
 غري عين تكتبوا ال: ولهبق كتابتها  عن هنى بل لسن ته، شيئا يفعل ومل اهلل، لكتاب املمكن  الوسائل بكل   احتاط وسةلم

 .35"فةليمحه القرآن غري عين كتب  ومن القرآن،
 تنتقض هذه الشبه  مبا يأيت:ردُّ هذه الشبهة: 

حبفظها، وتبةليغها، واحلثِّ عةلى مذاكرهتا، والدعوة إىل اتباعها،    لو مل تكن السن  النبوي  شرًعا، ملا أمر الرسول .1
 .37، و"خذوا عين مناسككم"36كما قال:"صةلوا كما رأيتموين"

 .38َساِمٍع" من أَْوَعى ُمبَ ةلَّغٍ  فَ ُربَّ  اْلَغاِئَب. الشَّاِهدُ  :" لُيبَ ةلِّغقوله  .2
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 . 401، صالرسالةالشافعي،  39
 . 227، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني،  40
 .  410،المدخل إلى السنن الكبرىالبيهقي،  41
 .560-3،559، صالنكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي،  42
 . 130، ص18، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  43

 
 وحفِظها قالتهم استماع إىل اهلل رسول نََدب بقوله:" فةلمااستبان اإلمام الشافعي ناصر السن  وجه احملج  من احلديث 

 إمنا ألنه إليه؛ ىأد من عةلى احلج  به تقوم ما إال عنه يُؤدَّى أن يأمر ال أنه عةلى دلَّ : واحدٌ  واالْمُرءُ  يؤدِّيها، امرًءا وأدائها
 الفقهَ  محل قد نهأ عةلى ودل .ودنيا دينٍ  يف ونصيح  ويعطى، يؤخذ ومالٌ  يُقام، وحدٌّ  جُيتَ َنب، وحرام حالل، عنه يُؤدَّى
 .39فقيًها" فيه يكون وال حافظًا، له يكون فقيه، غريُ 

مث إن"املكتوب يف حد ذاته ال يكون حج  حىت يقوم الدليل عةلى صدق نسبته إىل كاتبه، بيد أن تشكيل اجملتمع  .3
 .  40أقوى حج ، وأكثر ضمانًا من املكتوب يف الكراريس دون نزوله إىل حميط العمل" العمةلي عةلى السن  

 هذا بني التعارض ظاهر دفع يف أما مسأل  النهي عن كتاب  احلديث، فقد اجته عةلماء اإلسالم عدة اجتاهاتٍ  .4
 وبني أحاديث أخرى تأذن بتدوينه، وأبرزها اجتاهان: احلديث الناهي عن تدوين احلديث،

 .له ناسخ  النهي، فهي حديث عن متأخرة اإلذن أتت أحاديث أي: إن النسخ، اجتاه :تجاه األولاال
 :طرائق وفيه بني املنع واإلذن، اجلمع اجتاه :االتجاه الثاني

 الكتاب  عن هنى أو ه،حبفظ وثق ملن عنه الكتاب  عن وهنى النسيان، عةليه خشي ملن عنه الكتاب  يف أذن:" البيهقي قال
 .41"منه أمن حني عنه الكتاب  يف وأذن االختالطَ  عةليهم من خاف عنه

 :فقال بينهما اجلمع يف أخرى وجوًها ه(794الزركشي)ت يف حني ذكر
 وقت كل  يف رأيط النسخ ألن وسةلم؛ عةليه اهلل صةلى النيب البشر سيد حبياة خمصوص الكتاب  عن النهي أن: "أحدها
 عةليه اهلل صةلى النيب اهب خطب اليت اخلطب  كتاب   يف له أذن ملا شاه أيب حديث له ويشهد باملنسوخ، الناسخ فيختةلط
 وسةلم.

 . احلفظ فيقلَّ  حيفظ، وال يكتب ما عةلى الكاتب يتكل لئال النهي أن: الثاين 
  .42"به يضاهى كتابا  القرآن مع يتخذ أال: الثالث
  .43والعةلم أمٌر سائغٌ  احلديث كتاب   عةلى أنَّ  املسةلمون أمجع مث األول، العصر يف كان  االختالف هذا .5
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 . 117، صاتجاهات في دراسات السنة، نقالً عن: أبوالةليث اخلري آبادي، 81املباحث ، لةلجكرالوي: ص 44
 .85،ص17، جالجامع ألحكام القرآن 45
 . 215، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني إهلي خبش،  46

 
 الشبهة الثانية: ليست السنة وحًيا من اهلل تعالى.

 األحاديث عضب نسب  صح  جدالً  فرضنا ولو بالوحي، اهلل أنزله ما باتباع إال نؤمر مل إنا: "جكرالوي اهلل عبد يقول
 .44وجل" عز اهلل من منزل بوحي ليست ألهنا االتباع؛ واجب  تكون ال نسبتها صح  مع فإهنا ، النيب إىل قطعي بطريق

 هذه الشبه  منقوضٌ  ومنحةلَّ  مبا يأيت: دحض هذه الشبهة:
دلَّ القرآن الكرمي يف آياٍت عديدة عةلى أنَّ السن  النبوي  وحي من عنداهلل تعاىل عةلى رسوله، ومن أبرز تةلك  .1

[. قال القرطيب:"فيها 4، 3]النجم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  اآليات قول اهلل تعاىل:
وعةلى قدر املرام مرَّ الكالم عةلى هذه املسأل  عند استعراض أدل   . 45أيًضا دالل  عةلى أن السن  كالوحي املنزل"

 حجي  السن  النبوي .

ک  ک  ک   گ  گ        ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک چ : نبيه  وجل عن قول اهلل عز .2

 . [47-44:احلاق  ] چگ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    
عةلى اهلل تعاىل شيئا مل يوحه إليه،  -حاشاه أن يفعل ذلك – أخرب اهلل تعاىل بأنه لو افرتى الرسول  وجه الشاهد:

فإن مآل هذا الفعل وخيٌم وشنيٌع، وإن املني  خترتمه يف حينه، فهل يتصور بعد هذا التهديد الشديد أن يصدر عن الرسول 
 !َّ46حكٌم مبناه اهلوى والنفس، كال. 

 چ: - سبحانه- قوله يف وذلك وأطعنا، مسعنا يقولوا أن  اهلل رسول مع شأهنم بأن املؤمنني تعاىل اهلل وصف .3

ۈئ  ېئ  ېئ    ۈئې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

 .[51:]النور چ
 إمجاع املسةلمني سةلًفا وخةلًفا عةلى أن السن  وحي من اهلل تعاىل. .4
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 . 54، صالقرآنيينشبهات ه ، نقال عن: 1321عدد: شعبان  39جمةل  إشاع  القرآن: 47
 .75-74، صشبهات القرآنيين حول السنة النبويةحممود حممد مزروع ،  ، نقال عن:238القرآنيون: ص 48
 . 238، ص القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، نقالعن: 446شاهكار رسالت، ص 49
 . 239، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني إهلي،  50
 . 77، صة النبويةشبهات القرآنيين حول السن 51

 
 الشبهة الثالثة: السنة سبب فرقة المسلمين.

 بقوا ما وحد،م فكر مكتب يضمهم وال لواء جيمعهم ولن املسةلمني، عن والتشتت الفرق  ترتفع ال: "جكرالوي يقول
 .47"وعمرو زيد بروايات متمسكني

 .48"اهلل رسول طاع  يف املوضوع  كتبهم  يرتكوا مل ما ويقول حشمت عةلي:" لن تتحقق وحدة املسةلمني
 أعجمي ، ؤامرةم من جزء أهنا مع البشري ، التصورات كل  - السن  كتب  أي - الكتب هذه تقديس فاق قد"برويز: يقول

 إال الست  الصحاح أصحاب فما" فيقول: هبا، القائمني ويبني املؤامرة تةلك يفسر مث وأهةله". اإلسالم من النيل استهدفت
العرب مل  نبينهم، والشيء احملري لةلعقول أ اجلزيرة لساكن وجود ال إيرانيني، مجيًعا جندهم لذا املؤامرة، تةلك من جزء

 .49"يسهموا يف هذا العمل البناء
 ه الشبهة: ردُّ هذ
لو كانت السن  سبًبا يف تفرق  صفوف املسةلمني، لتوحد القرآنيون ال ذين أزالوا السن  يف حياهتم، وملا كانوا فرقا  .1

 آراؤهم يف الصالة، تباينت متعددة، ويف فرتٍة وجيزة، وملا صدرت من رؤسائهم آراء متناقض ، وعةلى سبيل املثال:
 أهنا يزعم  منهموكل واحدٍ  والةليةل ، اليوم يف مرتني والرابع ثالثا، وثالث أربًعا، وآخر مخًسا، بأدائها قائل فمن

. وهبذا تبني 50حرج وال عنه فحدِّث واهليئ  الركعات، عدد حيث من جزئياهتا يف اختالفهم وأما القرآن. صالة
 توحدهم، بل زاد من حدة اختالفاهتم.أن انسالخهم عن السن  مل تفض إىل 

 مالك إلماما بأن تدوين السن  النبوي  بدأت من " فمردوٌد، أما دعوى أن تدوين السن  النبوي "مؤامرٌة أعجمي " .2
 بقي  جاءو  مسنده، يف القرشي احلميدي بعده وجاء. موطَّئه يف وذلك - اهلل رمحه - اهلجرة دار إمام أنس بن

 عرب مجيعهم لاألوائ وهؤالء التدوين، تتابع وهكذا مسنده، يف حنبل بن أمحد اإلمام عصره يف الصاحل السةلف
 مذيالرت  واإلمام مسةلم فاإلمام. وافرتاء كذب  العجم من واضعيها أن فدعواهم الست ، الكتب عن أما. صرحاء
 51ةلمني؟"املس عةلى مؤامرة بذلك صنعوا وإهنم العجم؟ من إهنم يقال فكيف العرب، من مجيعهم داود أبو واإلمام
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 .55، صشبهات القرآنيين 52

 
 وهب نب اهلل عبد وموطأ أنس، بن مالك موطأ مثل واليمن، والعراق احلجاز عةلماء ألفها الست  الكتب هذه أصول وإن

شيخ مك   ين عي بن سفيان وجامع القرشي، احلميدي ومسند الشافعي، وسنن ذئب، أيب ابن وموطأ مالك، اإلمام تةلميذ
 .52وغريهم
 الخاتمة

 كتاب  البحث، أِزف أوان تسطري أهم نتائج البحث:بعد  
لةلسن  النبوي  مكانٌ  عةلي  يف اإلسالم، وهي حجٌ  شرعيٌ  أثبت ذلك القرآن الكرمي، والسن  النبوي  نفسها،  .1

 واملعقول، وأطبق عةلى ذلك فقهاء اإلسالم.
تقييد تفصيةلها جململ القرآن، و من أبرز وظائف السن  النبوي  تأكيدها ألحكاٍم مقررة يف القرآن الكرمي، أو  .2

مطةلقه، وختصيص عامه، وتفسري مبهمه، أو تأيت السن  النبوي  حبكٍم جديٍد غري منصوٍص عةليه يف القرآن الكرمي، 
 فتستقلُّ بتشريع ذلك احلكم.

يك كأدرك أعداء اإلسالم أمهي  السن  النبوي  يف حياة املسةلمني، ومكانتها الرفيع ، فبذلوا أقصى ُجهدهم لةلتش .3
فيها، وإثارة الشبهات حوهلا، سنًدا ومتًنا، وتنقيص قيمتها التشريعي ؛ ذلك أنَّ هدم السن  النبوي  هٌدم لإلسالم 
نفسه. بيَد أنَّ جهودهم قوبةلت برد عةلمي رصني وأصيل من قبل حنارير عةلماء اإلسالم، فدحضوا تةلك الشبهات، 

 ومصدر قوهتا، وعةليها عدم االحنراف عنها قيَد شعرٍة.وأشعروا األم  بأنَّ السن  النبوي  نبض حيويتها، 
مث  اجتاهات عديدة يف التشكيك يف السن  النبوي ، وإثارة الشبهات حوهلا، استعرض البحث اثنني منها، ومها:   .4

قد و  اجتاه املستشرقني الذين شككوا يف السن  النبوي ، سنًدا ومتًنا، واجتاه القرآنيني الذين أنكروا السن  النبوي ،
عرض البحث أبرز شبهات االجتاهني، وانتهض بالرد عةليها، واستبان بأهنا شبهاٌت داحضٌ ، وشكوك باطةل  يف 

 ميزان البحث العةلمي. 
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 قائمة المصادر والمراجع

بريوت،  عريب،ال الرتاث إحياء ،دارصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو .1
   .1392 الثاني ، الطبع 

 العةلمي ، ملطبع ا ،السنن معالم باخلطايب، املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سةليمان أبو .2
 م.1932 ه /1351 األوىل: حةلب، الطبع 

، الحالنكت على مقدمة ابن الصالشافعي،  الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو .3
 م.1998 ه /1419 األوىل،: الطبع  السةلف، فريج، الرياض، أضواء بال حممد بن العابدين حتقيق: زين

امع ألحكام الجالقرطيب،  الدين ِشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو .4
 ه /1384 الثاني ،: املصري ،القاهرة، الطبع  الكتب أطفيش دار وإبراهيم الربدوين أمحد ، حتقيق:القرآن

 م.1964
، حتقيق: األحكام أصول في اإلحكامالظاهري،  القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن عةلي حممد أبو .5

   بريوت. اجلديدة، اآلفاق شاكر،دار حممد أمحد الشيخ
لكتب اترمج  وتعةليق: حممد يوسف موسى وآخرون، دار  ،اإلسالم في والشريعة العقيدة اجناس جولدتسيهر، .6

 احلديث  مبصر ومكتب  املثىن ببغداد، الطبع  الثاني .
 الرمحن ضياء مدحم ،حتقيق:المدخل إلى السنن الكبرىالبيهقي،  بكر أبو موسى بن عةلي بن احلسني بن أمحد .7

 الكويت. اإلسالمي، لةلكتاب اخلةلفاء األعظمي، دار
عطا،  القادر عبد مدحم: حتقيق ،الكبرى البيهقي سننالبيهقي،  بكر أبو موسى بن عةلي بن احلسني بن أمحد .8

  م.1994 ه/ 1414املكرم ، مك  الباز، دار مكتب 
 الرياض: مكتب  الرشد. ،النبوية السنة من العقلية المدرسة موقف األمني، الصادق األمني .9

، 2، السعودي : مكتب  الصديق، طالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني إهلي خبش،  .10
 م.2000ه/1421

   بريوت. الريَّان، ومؤسس  اإلسالمي  املنار مكتب  ،والسنة المستشرقون املرصفي، سعد .11
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 حميي حممد: حتقيق الفكر، دار ،داود أبي سنناألزدي،  السجستاين داود أبو األشعث بن سةليمان .12

 احلميد. عبد الدين
 اخلامس  :بريوت،الطبع  لةلماليني، العةلم دار ،ومصطلحه الحديث علوم الصاحل، إبراهيم صبحي .13

 م.1984 عشر،
 الرياض شد،الر  مكتب  ،المقارن الفقه أصول علم في المهذب النمةل ، حممد بن عةلي بن الكرمي عبد .14

 م.1999 / ه  1420: األوىل الطبع 
 ومن شاخت ويوسف تسيهر جولد المستشرقين مزاعم على الرد اخلطيب، الرمحن عبد بن اهلل عبد .15

 املنورة. باملدين  الشريف املصحف لطباع  فهد املةلك جممع ،المستغربين من أيدهما
 نور: حتقيق ،مقدمة ابن الصالحالصالح،  بابن املعروف الدين تقي أبوعمرو، الرمحن، عبد بن عثمان .16

 م.1986 / ه 1406بريوت،  املعاصر، الفكر دار الفكر، سوريا، عرت، دار الدين
 الشريف حفاملص لطباع  فهد املةلك ، جممعشبهات القرآنيينعةلي،  شيخ بن حممود معةلم بن عثمان .17

 املنورة. باملدين 
  الرسال  ، بريوت: مؤسسوحديثها قديمها السنة دراسات في اتجاهات آبادي، اخلري أبوالةليث حممد .18

  م.2011ه/1432، 1ناشرون، ط
جامع   جمةل  ،الهجري عشر الرابع القرن في السنة حجية في المبذولة الجهود الزحيةلي، حممد .19

 م.2006، العدد األول، 22دمشق لةلعةلوم االقتصادي  والقانوني ، جمةلد:
 األوىل، :مصر، الطبع  احلةليب، شاكر، مكتبه ، حتقيق: أمحدالرسالة الشافعي، إدريس بن حممد .20

 . م1940/ه 1358
البغا،  ديب مصطفى. د: ، حتقيقصحيح البخاري اجلعفي، البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممد .21

  م.1987 ه/1407 الثالث ،: الطبع   بريوت، اليمام ،, كثري  ابن دار
: حتقيق ،لبانب ابن بترتيب حبان ابن صحيحالبسيت،  التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد .22

  م.1993 ه/1414 الثاني ،: الطبع  الرسال  بريوت: مؤسس  األرنؤوط، شعيب
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 علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاداليمين،  الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن عةلي بن حممد .23

 ه 1419 ،األوىل العريب، الطبع  الكتاب دار بطنا، كفر  - دمشق عناي ، عزو أمحد حتقيق: الشيخ ،األصول
 م.1999 -

 ىل.األو : الطبع  بريوت، صادر، دار ،العرب لساناملصري،  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد .24
 مدحم الرمحن حتقيق: عبد ، داود أبي سنن شرح المعبود عون آبادي، العظيم احلق ِشس حممد .25

 م.1968 ه /1388الثاني ،: املنورة، الطبع  السةلفي ، املدين  املكتب  عثمان،
 صحفامل لطباع  فهد املةلك ، جممعالنبوية السنة حول القرآنيين شبهاتمزروع ،  حممد حممود .26

 املنورة. باملدين  الشريف
 بريوت، ريب،الع الرتاث إحياء دار ،مسلم صحيحالنيسابوري،  القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسةلم .27

 الباقي. عبد فؤاد حممد: حتقيق
دمشق،  :اإلسالمي مصطفى،املكتب ،اإلسالمي التشريع في ومكانتها السنة السباعي، مصطفى .28

 م.1982 / ه 1402 الثالث ،: الطبع 
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ABSTRACT 

The researcher has studied the role of As-Sunnah An-Nabawayah (prophetic 

traditions) in predicting the future through a close reading of the traditions and 

extracting the benefits and learned lessons. The researcher concluded that As-Sunnah 

An-Nabawayah directly or indirectly can be utilized to forecast the imminent events, 

and then preventive measures can be developed to avoid unwanted health or 

environmental crises, and to warn against economic fluctuations. Additionally, one 

can benefit from the prophetic traditions related to the wisdom and careful planning 

the Prophet, peace be upon him, showed during battles with unbelievers. The Prophet 

even taught us how to administer all human resources. Finally, there are a number of 

prophetic traditions that have dealt with future events like traditions in regard to 

calamities, battles, signs of the Hour, so people may take proper actions and keep on 

the right path. 

Key words, As-Sunnah - Prophesying – future – Prophetic traditions 
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 خلص  امل

 
لنبوي  يف استشراف املستقبل، االسُّنَّ  النبوي  يف استشراف املستقبل( إىل إبراز دور السُّنَّ  يتعرض الباحث يف هذا املقال )دور 

عن طريق استقراء أحاديث الرسول صةلى هللا عةليه وسةلم، ودراس  هذه األحاديث، واستخراج أهم الفوائد والنتائج، وقد 
دابري تهلا دور كبري يف استشراف املستقبل، بشكل مباشر أو غري مباشر، كإجياد السُّنَّ  النبوي  توصل الباحث إىل أن 

توضح السياس   األحاديث اليتوالتحذير من التقةلبات االقتصادي ، كذلك نب املشاكل الصحي  والبيئي ، وقائي ؛ لتج
ث اليت تبني روع  املنهج األحاديو صةلى هللا عةليه وسةلم يف التخطيط السةليم لةلحروب، الرسول احلكيم  اليت كان يتميز هبا 

ن األمور ، وختامًا األحاديث النبوي  اليت فيها إخبار عالدين النبوي يف إدارة املوارد البشري ؛ الستشراف مستقبل هذا
لتوجيه الناس إىل  ؛أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساع كتنبأ عن املستقبل؛  الغيبي  اليت حتدث يف آخر الزمان وهي 

 .اختاذ التدابري، والبحث عن املسةلك السةليم
 حاديث النبوي .، استشراف، املستقبل، األالسُّنَّ كخلمات مفتاحية:
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 )2( Al-Ashmawi, Mohammed. (1432/2011).Fiqh ofplanning under sunnah and prophet’s 

biography. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. Also see 

DhualKafal, Mohammed Yagob and Al-Qaisi Abdul Mohsen. Concept of intellectual security 

and its civilization impact in islam. Ustadh Magazine, Baghdad University, Baghdad, 147, 

2011,  50-51. 

 
 

 املقدمة 
احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني، نبينا حممد وعةلى آله وأصحابه أمجعني، ومن 

 سار عةلى هديهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:

يقول  والتخطيط له يف مجيع جماالت احلياة،لقد أكدت السُّنَّ  النبوي  القولي  والفعةلي ، عةلى ضرورة استشراف املستقبل، 
الدكتور العشماوي يف حبثه املوسوم: فقه التخطيط لةلمستقبل يف ضوء السُّنَّ  والسرية: )إنَّ السُّنَّ  النبوي  يف ُجةّلها دعوة 

ا جاءت أبوامر ونواه، ورتبت عةليها جزاءاً عاجاًل أو آجاًل، فةلفتت السُّنَّ  نظار النبوي  هبذا األ إىل املستقبل، وذلك أَّنَّ
إىل ضرورة النظر لةلمستقبل، والعمل له سواء أكان قريباً أم بعيداً، ومن مث قيل: إنَّ التشريعات العقابي  قائم  عةلى 

ا تدابري واقي  لةلمنع من اجلرمي  قبل وقوعها، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بقوهلم عن احلدود  النظرة املستقبةلي  من حيث إَّنَّ
 إَّنا: " ز واجر وجوابر "()2(.

ويف طيات هذا البحث سيتم تسةليط الضوء عةلى األحاديث النبوي ، اليت اشتمةلت عةلى اهتمام السن  النبوي  ابستشراف 
 املستقبل، يف مبحثني:

مفهوم استشراف املستقبل، وضوابط استشراف املستقبل يف اإلسالم.املبحث األول:   

استشراف املستقبل.األحاديث النبوي  يف املبحث الثاين:   
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)3( Ibn Mandhor, Mohammed bin Mukram.(1997). Lisan al-arab (1sted).Bierut: Dar Sadr. Vol (9), 

p 169. 
)4(Abi DawadSunan, Sacrifice Book, Hated Sacrifice Book, Hadeeth No2804. At-Tirmidhi Sunan, 

Sacrifice Boo, Hated Sacrifice Book, Hadeeth No 1498.  SunanAn-Nasa’e, Sacrifice Book, 

Ear-Ripped Sacrifice Book, Hadeeth No 7372. Ibn Majah Sunan, Sacrifice Book, Hated 

Sacrifice Book, Hadeeth No 3142. Sheikh Al-Albani commented on this Hadeeth while 

assessing Ahadeeth in SunanAn-Nasa’e (redacted edition), p 672. 
)5( Sahih Al-Bukhari, Jihad Book, Shield Book, Hadeeth No 2902. 

 

.املبحث األول: مفهوم استشراف املستقبل، وضوابط استشراف املستقبل يف اإلسالم  

 املطخلب األول: مفهوم االستشراف.

هي مصدر من استشرف الشيء رفع بصره إليه، وبسط كفه فوق حاجبه كاملستظل من الشمس، : كةلم  استشراف
موضع مرتفع فيكون أكثر إلدراكه، وتشرف الشيء، واستشرفه: وضع يده وأصةله من الشرف العةلو، كأنه ينظر إليه من 

 عةلى حاجبه، كالذي يستظل من الشمس حىت يبصره، ويستبينه. 

ويف حديث أيب عبيدة رضي هللا عنه: قال لعمر رضي هللا عنه ملا قدم الشام، وخرج أهةله يستقبةلونه: "ما عةليه يسرين أنَّ 
جوا إىل لقائك، وإمنا قال ذلك؛ ألنَّ عمر ما تزاي بزي األمراء، فخشي أال أهل هذا البةلد استشرفوك، أي خر 

 يستعظموه".

 ومنه قول ابن مطري:

 فيا عجباً لةلناس يستشرفونين    كأن مل يروا بعدي حِمباً وال قَبةِلي)3(

وحديث رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم يف األضحي :" أمران أْن نستشرف األذن")4(  نتفقدها، ونتأمةلها لئال يكون 
 فيها نقص من عور أو جدع، أي نطةلبهما شريفني ابلتمام. 

ويف حديث أيب طةلح  رضي هللا عنه: " أنَّه كان حسن الرمي فكان إذا رمى استشرفه النيب صةلى هللا عةليه وسةلم؛ لينظر 
 إىل مواقع نبةله أي حيقق نظره ويطةلع عةليه" )5(.
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)6( Al-Basheer, Mohammed. (1432/2011). Significance of forecasting future and its restraints as 

established in sunnah. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. 
)7( Ibn Kathir, Ismail Ibn Omar. (1420/1999). Interpretation of the holy quran, 5, 149. 

 

ل مبفهومه العام الذي متيل إليه الباحث : هو التطةلع حنو مستقبل أفضل، أو التشّوف والطموح ومعىن استشراف املستقب
 لنظرة مستقبةلي ، حبسن االختيار واالنتقاء خلطط منهجي  واضح ، يف مجيع جماالت احلياة املختةلف .

 املطخلب الثاين: ضوابط استشراف املستقبل يف الدين اإلسالمي.

اإلسالمي عن غريه، وجود ضوابط حمددة الستشراف املستقبل، حىت ال يتعارض مع ثوابت الدين، وال مما مييزاملنهج 
يتناقض مع مقاصد التشريع اإلسالمي، مماجيعل االستشراف يف التصور اإلسالمي معرف  منظم ، مبني  عةلى أُسس 

عةلمي  ومنهجي  واضح ، وليست خترصاً وال رمجاً ابلغيب، ونتائجها ظني  وليست قطعي ، هتدف إىل جةلب املصاحل 
 ودرء املفاسد، ومن هذه الضوابط)6(:  

االعتقاد اجلازم أنَّه ال يعةلم الغيب إال هللا، وأنَّ العةلم والقدرة له وحده، وليس لإلنسان من ذلك إال ما كتب هللا  أواًل:
النبوي  قد حثت املستشرف عةلى أْن  له، وما االستشراف إال اجتهاد حيتمل اخلطأ والصواب؛ ولذلك فإنَّ السُّنَّ 

يستخري هللا، ويطةلب منه أْن يوفقه خلري األمرين عند االحتياج إىل أحدمها، قال ابن حجر رمح  هللا تعاىل: جيب عةلى 
 العبد رد األمور كةلها إىل هللا، والتربؤ من احلول و القوة إليه، وأْن يسأل ربه يف أموره. 

عدم استشراف املستقبل مبحرم من احملرمات، أو مبا يتعارض مع العقيدة، فقد َّنت السُّنَّ  النبوي  عن الكهان   اثنياً:
والعراف  والتنجيم، ومن أجل ذلك فإن الواجب عةلى املستشرف أن ينطةلق من تصور لةلحاضر جبوانبه املختةلف ، أو 

اجتاهات املستقبل، قال ابن حجر: من وكل أمره إىل هللا عز استقراء معطيات املاضي واحلاضر معاً؛ ليخةلص إىل حتديد 
 وجل، يسر هللا له ما هو األنفع له دنيا وأخرى.

ٍ  ِِينيِ َواَل تـَُقوَلنَّ ِلشَ ﴿اثلثاً: رد األمور إىل مشيئ  هللا تعاىل، واالعتقاد اجلازم أبَّنا ال تعارض وال متانع، قال تعاىل  يء
ُ...﴾ ]سورة الكهف: اآليتان 13-12[، قال ابن كثري)7(: هذا إرشاد من  ٍَ اهَّلَّ فَاِعٌل َذِلَك َغداً )13( ِِالَّ  َأ  َيَشا
هللا تعاىل لرسوله صةلى هللا عةليه وسةلم إىل األدب فيما إذا عزم عةلى شيء ليفعةله يف املستقبل، أْن يرد ذلك إىل مشيئ  

يكن لو كان كيف يكون. هللا عز وجل عاّلم الغيوب، الذي يعةلم ما كان وما يكون، وما مل  
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)8( Al-Hawaryon (the Disciples): have different interpretations. Al-Azhari and others say they are 

the prophet-closest, free shortcoming people. Others say they are the supporters of prophets. 

Others say they are the fighters in the cause of Allah. Others say they are the ones fit for 

succession after prophets. See An-Nawawi’s Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj, 

2 (217). 
)9( Narrated only by Muslim in his Sahih, Faith Book, Admonition of Vices is part of Faith which 

increases and decreases, Enjoying Virtues and Preventing Vices are a Must. Hadeeth No (177). 

 

 املبحث الثاين: األحاديث النبوية يف استشراف املستقبل

 األحاديث النبوي  اليت تدعو الستشراف املستقبل بشكل مباشر أو غري مباشر كثرية، ومن األمثةل  عةلى ذلك:

ا هو يف حقيقته من  وسائل التصطيط لخلمستقبل عن أواًل: أحاديث السُّنَّة النبوية عن أخبار األُمَّم املاضية، َِِّنَّ
 طريق االستفادة من جتارب تخلك األُمَّم.

ُ يف  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: " َما ِمْن َنيبٍّ بَ َعثَهُ  اَّللَّ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، َأن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
أُمٍَّ  قَ ْبةِلي، ِإالَّ َكاَن َلُه مِ ْن أُمَِّتِه َحَوارِيُّونَ )8(، َوَأْصَحاٌب ََيُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإن ََّها خَتْةُلُف ِمْن بَ ْعِدِهْم 

 َجاَهَدُهْم بةِِلَسانِِه فَ ُهَو َمنْ ُخةُلوٌف، يَ ُقوُلوَن َما اَل يَ ْفَعةُلوَن، َويَ ْفَعةُلوَن َما اَل يُ ْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، وَ 
 ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقةْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن، َحبَُّ  َخْرَدٍل")9(.

مر ابأليدعو احلديث الشريف إىل قاعدة عظيم  بعث هبا مجيع األنبياء عةليهم الصالة والسالم، وهي الدعوة إىل هللا 
َتِنُبوا الطَّاُغو ﴿ ابملعروف والنهي عن املنكر، قال هللا تعاىل: َنا يف ُكلِي ُأمَّة  َرُسوالً َأِ  اعءُبُدوا اهَّلََّ َواجء ُهمء َوَلَقدء بـََعثـء َت َفِمنـء

َرءِض فَانءظُُروا ُهمء َمنء َحقَّتء َعخَليءِه الضَّالَلُة َفِسريُوا يف األء ُ َوِمنـء ِبيَ َكيءَف َكاَ  َعاِقَبُة الء   َمنء َهَدى اهَّلَّ ]سورة  ﴾ُمَكذِي
[ كما بنيَّ النووي عاقب  ونتيج  ترك هذه القاعدة بقوله: )َواْعةَلْم َأنَّ َهَذا اْلَباب َأْعيِن اَبب اأْلَْمر 33النحل: اآلي  

ا،  اِوَل ، َومَلْ يَ ْبَق ِمْنُه يف َهِذِه اأْلَْزَمان ِإالَّ اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهي َعْن اْلُمْنَكر، َقْد ُضيَِّع َأْكَثره ِمْن أَْزَماٍن ُمَتطَ  ُرُسوم قةَِليةَل  ِجدًّ
ُذوا َعةَلى َيد الظَّامل أَْوَشَك ملَْ ََيْخُ  َوُهَو اَبب َعِظيم ِبِه ِقَوام اأْلَْمر َوِماَلُكُه، َوِإَذا َكثُ َر أَوَّاًل َعّم اْلِعَقاُب الصَّاِلَح َوالطَّاِلَح، َوِإَذا

َذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَ  َعنء َأمءرِِه َأ ء ُتِصيبَـُهمء ِفتـء ﴿ْن يَ ُعمَُّهْم اَّللَّ تَ َعاىَل بِِعَقابِِه، قال هللا تعاىل: أَ  َنٌة َأوء ُيِصيبَـُهمء َعَذاٌب فـَخلءَيحء
َبِغي ِلطَاِلِب اآْلِخرَة، َوالسَّاِعي يف حَتِْصيل رَِضا33]سورة النور: اآلي   ﴾َألِيم اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن  [ فَ يَ ن ْ  
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)10( An-Nawawi, Mohi Ad-Deen. (1423/2003). Al-Minhaj fi sharh Sahih Muslim bin al-Hajaj (9th 

Ed.). Beirut: Dar Almarifah, 2, 214. 
 ) 11(Al-Bukhari, Mohammed bin Ismael. Sahih Al-Bukhari: If he buys something without his 

approval, then he approves. Hadeeth No (2215). Aslo in Cultivation Book: If he cultivates in 

a land belonging to people without their approval, Hadeeth No 2333. Also narrated in Sahih 

Muslim, Repentance Book, Story of the Three Trapped in the Cave, Invoking with their good 

deeds, Hadeeth No (6884). Tuhafatul Ashraf (8461). 

 

ْنِكر َعةَلْيِه اِلْرتَِفاِع ي ُ يَ ْعَتيِنَ هِبََذا اْلَباب، فَِإنَّ نَ ْفَعُه َعِظيم السيما، َوَقْد َذَهَب ُمْعَظُمُه، َوُُيْةِلص نِيَّته، َواَل يُ َهاِدن َمْن 
 َمْرتَ َبته؛ 

ُ مَ ﴿فَِإنَّ اَّللَّ تَ َعاىَل قَاَل:  َوَمنء يـَعءَتِصمء ِبَِهَّلَِّ فـََقدء ُهِدَي ﴿ [ قَاَل تَ َعاىَل:20]سورة احلج: اآلي   ﴾نء يـَنءُصُرهُ َولَيَـنءُصَر َّ اهَّلَّ
َتِقيم  ﴾ ]سورة آل عمران: اآلي 101[()10(.  ََِِل ِصَراط  ُمسء

َنَما َثاَلثَُ   ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، أَنَُّه قَاَل: " بَ ي ْ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
جْلََبِل، فَاْنطَبَ َقْت َعةَلْيِهْم، انَ َفٍر يَ َتَمشَّْوَن َأَخَذُهُم اْلَمَطُر، فََأَوْوا ِإىَل َغاٍر يف َجَبٍل، فَاحْنَطَّْت َعةَلى َفِم َغارِِهْم َصْخرٌَة ِمَن 

َ يَ ْفُرُجَها َعْنكُ فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض: اْنظُُرو  َ تَ َعاىَل هِبَا َلَعلَّ اَّللَّ ْم، فَ َقاَل: َأَحُدُهُم ا أَْعَمااًل َعِمةْلُتُموَها َصاحِلًَ  َّللَِِّ فَاْدُعوا اَّللَّ
َيٌ  ِصَغاٌر أَْرَعى َعةَلْيِهْم، فَ  ُت َعةَلْيِهْم َحةَلْبُت فَ َبَدْأُت ِإَذا أََرحْ الةلَُّهمَّ ِإنَُّه َكاَن ِل َواِلَداِن َشْيَخاِن َكِبريَاِن َواْمَرَأِت َوِل ِصب ْ

تُ ُهَما قَ ْبَل َبيِنَّ، َوأَنَُّه ََنَى يب َذاَت يَ ْوٍم الشََّجُر، فَ ةَلْم آِت َحىتَّ أَْمَسْيُت فَ َوجَ  تُ ُهَما َقْد اَنَما، َفَحةَلْبُت َكَما  دْ ِبَواِلَديَّ، َفَسَقي ْ
َيَ  ق َ ُكْنُت َأْحةُلُب، َفِجْئُت اِبحلِْاَلِب فَ ُقمْ  ب ْ ةَلُهَما ُت ِعْنَد ُرُءوِسِهَما َأْكرَُه َأْن أُوِقَظُهَما ِمْن نَ ْوِمِهَما، َوَأْكرَُه َأْن َأْسِقَي الصِّ ب ْ

، فَ ةَلْم يَ َزْل َذِلَك َدْأيب َوَدأْبَ ُهْم َحىتَّ طةََلَع اْلَفْجُر، فَِإْن ُكْنتَ  َيُ  يَ َتَضاَغْوَن ِعْنَد َقَدَميَّ ب ْ  فَ َعةْلُت َذِلَك ابِْتَغاَء تَ ْعةَلُم َأيّنِ  َوالصِّ
َها السَّ َماَء، إىل َّناي  احلديث") َها فُ ْرَجً  فَ رَأَْوا ِمن ْ ُ ِمن ْ َها السََّماَء، فَ َفرََج اَّللَّ َها فُ ْرَجً  نَ َرى ِمن ْ  .11)َوْجِهَك، فَافْ رُْج لََنا ِمن ْ

ال؛ لتفريج كرهبم، مما يدل عةلى أنَّ يذكر احلديث الشريف قص  أصحاب الغار، وتوسةلهم إىل هللا تعاىل بصاحل األعم
ًرا يَـ ﴿العمل الصاحل جيةلب النفع لصاحبه حاضراً ومستقباًل،  مصداقاً لقول هللا تعاىل ( 7َرُه )َمنء يـَعءَملء ِمثـءَقاَل َذرَّة  َخيـء

[، قال النووي: "اْنظُُروا أَْعَمااًل َعِمةْلُتُموَها َصاحِلًَ  َّللَِِّ 8-7]سورة الزلزل : اآليتان  ﴾َوَمنء يـَعءَملء ِمثـءَقاَل َذرَّة  َشرًّا يـََرهُ   
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)12( Unrestrained explanation of the three trapped in a cave and their invocation with their good 

deeds. Retrieved from www.forumegpt.net. For further information, see Al-

QathiAyath’sIkmalAlMualim fi SharahSahih Muslim, 8, 115, from Shamela Encyclopedia (3rd 

Ed.). See also Ibn Baz’s website (www.binbaz.org.mat.9836), accessed on 22/9/2015. 
)13( Sahih Al-Bukhari, Prophets’ Ahadeeth Book, Chapter 54, Hadeeth No (3473), also in Frauds 

Book, What is Hated of Defrauding to Escape Plague Chapter, Hadeeth No (6974). Muslim in 

his Sahih, Salam Book, Plague and Pessimism and Fortune-TellingChapter, Hadeeth No 

(5733). At-Tirmidhi in his Sunan, Funeral Book, Hating the Escape from Plague Chapter, 

Hadeeth No (1065).TuhafatulAshraf (92). 

 

َ يَ ْفُرُجَها َعْنُكْم " استدل أصحابنا هبذا عةلى أنَّه يستحب لإلنسان أْن يدعو يف َ تَ َعاىَل هِبَا َلَعلَّ اَّللَّ حال كربه،  فَاْدُعوا اَّللَّ
إىل هللا تعاىل به؛ ألنَّ هؤالء فعةلوه فاستجيب هلم، وذكره النيب صةلى هللا عةليه وسةلم يف بصاحل عمةله، ويتوسل   

معرض الثناء عةليهم، ومجيل فضائةلهم، ويف هذا احلديث: فضل بّر الوالدين وفضل خدمتهما، وإيثارمها عّمن سوامها من 
سيما بعد القدرة عةليها، واهلم بفعةلها، وفيه األوالد والزوج  وغريهم، وفيه فضل العفاف، واالنكفاف عن احملرمات، ال

جواز اإلجارة، وفضل حسن العهد، وأداء األمان ، والسماح  يف املعامةل ، وفيه إثبات كرامات األولياء، وهو مذهب 
 أهل احلق")12(. 

ةليه لنيب صةلى هللا عفهذه األحاديث وغريها من األخبار عن األمور اجلةليةل ، اليت وقعت يف األُمَّم السابق ، وأخرب عنها ا
َرٌة َلَقدء َكاَ  يف َقَصصِ ﴿وسةلم، تضيف بُعداً وتصوراً جديداً، عند التخطيط لةلمستقبل، مصداقاً لقول هللا تعاىل   ِهمء ِعبـء
ِصيَل ُكلِي َشيء  َ يََديءِه َوتـَفء تَـَرٰى َولَِٰكن َتصءِديَق الَِّذي بـَيء َلءَباِب َما َكاَ  َحِديثًا يـُفء ُوِل األء ِمُنو َ ٍ  ألِي ْء م  يـُ ْءًَة لِيَقوء  ﴾ َوُهًدى َوَر

[.  111]سورة يوسف: اآلي    

اثنياً: أحاديث السُّنَّة النبوية يف وضع تدابري وقائية؛ لتجنب املشاكل الصحية والبيئية، مبا يعد سبقاً حضارايً 
العمخلي.وزمنياً يف جمال التصطيط املستقبخلي، وما يسمى عند أهل السياسة تقدير املوقف   

ْعَت مِ نْ   َعُه َيْسَأُل أَُساَمَ  ْبَن َزْيد َماَذا َسَِ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َسَِ
ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم يف الطَّاُعوِن؟ فَ َقاَل أَُساَمُ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعةَلْيهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ  َوَسةلََّم " الطَّاُعوُن رِْجٌز أَْو  َصةلَّى اَّللَّ

ْعُتْم بِِه أِبَْرٍض َفاَل تَ ْقَدُموا ةَلُكْم، فَِإَذا َسَِ ةَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنْ ُتْم عَ  َعَذاٌب أُْرِسَل َعةَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَْو َعةَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ
 هِبَا َفاَل خَتُْرجُ وا ِفرَارًا ِمْنُه " وقَاَل أَبُو النَّْضِر: اَل ُُيْرُِجُكْم ِإالَّ ِفرَاٌر ِمْنُه ")13(.

http://www.forumegpt.net/
http://www.binbaz.org.mat.9836/
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)14( It is a hadeeth traceable to the prophet by Aisha’a (May Allah be pleased with her) with a good 

chain of narrators. Aisha’a (May Allah be pleased with her) asked the Prophet (May Allah 

raise his mention): I said: O Messenger of Allah! What is plague? He said: It is like ulceration 

in camels, the resident where the plague strikes is like a martyr, and the escapee is like the war 

escapee. Narrated by Ahmed in his Musnad. As-Sayoti said: it is a good hadeeth.   
)15(Tuberculosis is a global pandemic, air-borne disease. 
)16( Al-Bar, Mohammed Ali. (1432/2011). Infection between medicine and prophetic traditions 

(1sted.). National Library Department, 132. 

 

ومنع أهل (14)حدد احلديث الشريف مبادئ احلجر الصحي، وهي منع الناس من الدخول إىل البةلد املصاب ابلطاعون
املفاهيم اليت هلا  ل َصةلَّى اَّللَُّ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، منتةلك البةلدة من اخلروج منها، ومفهوم احلجر الصحي الذي نّبه إليه الرسو 

أمهيتها، ودورها يف احلفاظ عةلى سالم  البشر يف املستقبل من انتشار األمراض ال ُمعدي ، وتقةليص أعداد املصابني هبا، 
كون لوابء قد يويف هذا احلديث إعجاز عةلمي أشار إليه الدكتور حممد البار: )ومنع السةليم من الدخول إىل أرض ا

مفهوماً، بدون احلاج  إىل معرف  دقيق  ابملرض، ولكن منع سكان البةلدة املصاب  ابلوابء من اخلروج، وخاص  منع األصحاء 
منهم يبدو عسرياً عةلى الفهم، بدون معرف  واسع  ابلعةلوم الطبي  احلديث ، فاملنطق والعقل يفرض عةلى السةليم الذي يعيش 

ر منها إىل بةلدة سةليم  حىت ال يصاب هو ابلوابء !! ولكن الطب احلديث يقول: إنَّ الشخص يف بةلدة الوابء أْن يف
السةليم يف منطق  الوابء قد يكون حاماًل لةلميكروب، وكثري من األوبئ  تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من 

رض، و عةليه أثر من آاثر املدخل جسمه امليكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص حيمل جراثيم املرض، دون أْن يبد
وهناك أيضاً فرتة حضان ، وهي الفرتة الزمني  اليت تسبق ظهور األمراض منذ دخول امليكروب إىل اجلسم، ويف هذه الفرتة 
يكون انقسام امليكروب، وتكاثره عةلى أشده، ومع ذلك فال يبدو عةلى الشخص يف فرتة احلضان  هذه أنَّه يعاين من أي 

د فرتة قد تطول أو قد تقصر عةلى حسب نوع املكروب الذي حيمةله، ومن املعةلوم أنَّ فرتة حضان  التهاب مرض، ولكنَّه بع
قد يبقى كامنًا يف اجلسم ملدة عدة سنوات،  (15)الكبد الوابئي الفريوسي، قد تطول ملدة ست  أشهر،كما أنَّ السُّل

والشخص السةليم احلامل لةلميكروب، أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضان  يعرض اآلخرين، دون أْن يشعر 
 .(16) هو أو يشعر اآلخرين، لذا جاء املنع الشديد، وكان الذنب كبرياً كاهلارب من الزحف
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)17(   SunanAn-Nasa’e. Wills Book, Chapter of Rewards of Charity  for the Dead, Hadeeth No 

(3610).  
 ) 18(  Al-Aisawi, Ibrahim. (2000). Future studies and the 2020 Egypt Project. An article in 

Developing Countries Forum. Cairo. 

 

عخلى التصطيط املستقبخلي االقتصادي، والتحذير من التقخلبات الصحية واالقتصادية.اثلثاً: األحاديث يف احلثي   

قال النسائي يف ُسننه:عْن َعْمرو بن ميمون، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصةلَّى هللاُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم ِلَرُجٍل َوُهَو يَِعظُُه: " اْغَتِنْم ََخْسً ا 
قَ ْبَل ََخٍْس: َشَباَبَك قَ ْبَل َهرَ ِمَك، َوِصحََّتَك قَ ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقرَِك، َوفَ رَاَغَك قَ ْبَل ُشْغةِلَك، َوَحَياِتَك قَ بْ َل َمْوِتَك 

.)17(" 

هذه الوصي  الكرمي  من سيد األنبياء واملرسةلني، وهي من أعةلى الوصااي يف الدين؛ ألنَّ فيها ضرورة اغتنام الفرص، 
أبوقات الفراغ، مبا يعود عةلى اإلنسان ابلنفع واخلري يف حاضره ومستقبةله؛ ألنَّ األحوال تتغري، واملسارع  إىل االنتفاع 

 والظروف تتبدل، واألزمان تتجدد.

يقول الدكتور إبراهيم العيسوي: )اصنع مستقبةلك قبل أْن يصنعه لك اآلخرون، فعندما ال تبادر األُمَّ  إىل صنع 
ألشياء أْن يسارع أصحاب املصةلح  إىل ملء هذا الفراغ، ومن مث فإَّنم سيصنعون مستقبةلها، ينشأ فراغ، ومن طبيع  ا

 لتةلك األُمَّ  مستقبةلها، ولكن عةلى هواهم، وحسبما تقضى به مصاحلهم()18(.

ة هللا  ْمن بظالل األمل الفسيح يف ْر رابعاً: األحاديث النبوية اليت تضمنت أدعية وأذكار نبوية، يشعر فيها امل
يبين له مستقباًل خالياً من العوائق واملنغصات.وكرمه، أ ء   

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم يُ َعةلُِّمَنا ااِلْسِتَخارََة يف  اأْلُُموِر   ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ
تَ ْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، اِبأْلَْمِر فَ ةْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيِ، مُثَّ يَ ُقوُل: الةلَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسَتِخريَُك بِِعةْلِمَك، َوَأسْ  ُكةلَِّها، َكالسُّورَِة ِمَن اْلُقْرآِن: "ِإَذا َهمَّ 

ُم اْلُغيُ  ةلَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعةَلُم َأنَّ َهَذا وِب، الَوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضةِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تَ ْقِدُر َواَل أَْقِدُر، َوتَ ْعةَلُم َواَل أَْعةَلُم، َوأَْنَت َعالَّ
ٌر ِل يف ِدييِن َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِ  أَْمرِي، أَْو قَاَل يف َعاِجِل أَْمرِي، َوآِجةِلِه، فَاْقُدْرُه ِل، وَ    ْن ُكْنَت تَ ْعةَلمُ إِ اأْلَْمَر َخي ْ
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 ) 19(  Al-Bukhari Sahih, Supplication Book, Chapter of Supplication when Guidance-Seeking 

Prayer. At-Tirmidhi Sunan, Prayer Book, Witr Prayer Chapter. SunanAn-Nasa’e, Marriage 

Book, How to seek guidance, Hadeeth No (3255). 

)20( At-Tirmidhi Sunan, Virtues Book, Chapter of Abi Hafs Omar Bin Khatab’s Virtues, Hadeeth 

No (3681), made authentic by Ibn Haban (6881), Ahmed bin Hanbal in his Musnad (2/95) and 

also mentioned in his Musnad in Virtues of Companions, Hadeeth No (312). It is also narrated 

by Ibn Sa’ed in at-Tabaqat al-Kubra (3/267), by Al-Baihaqi in Prophecy Evidence (2/215-216), 

by At-Tabrani in al-Muajam al-Awsat (4739): A hadeeth on Omar bin Al-Khatab traceable to 

the prophet: ‘O Allah strengthen Your deen with whoever is the more beloved of the two men 

to You, either Abu Jahl ibn Hisham or Omar.” Its narration is hassan(good) due to varied 

opinions regarding one of the narrators: Kharija bin Abdullah bin Sulaiman. However, the 

hadeeth enjoys a state of good. Al-Hafith describes Kharija by veracious with illusions in at-

Tagreeb (1621). The hadeeth has evidence in Ibn Mas'od mentioned in At-Tabrani’s book (ak-

Kabeer) (10/196-197) and Al-Hakim’s al-Mustadrak (3/83) yet Mujaled bin Saeed, one of its 

narrators, Al-Hakim said in at-Tagreeb (6520), was not well-established and changed at his 

late years.To sum up, the hadeeth is authentic by its other similar narrations. At-Tirmidhi says 

it is very good (hassansahih). Al-Albani considered authentic in At-TirmidhiSahih (2907). As-

Sayoti mentioned similar ahadeeth in ad-Durar al-Manthora (32).  

 

 َعْنُه، َعاِقَبِ  أَْمرِي، أَْو قَاَل يف َعاِجِل أَْمرِي ، َوآِجةِلِه، فَاْصرِْفُه َعينِّ َواْصرِْفيِن َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر َشرٌّ ِل يف ِدييِن َوَمَعاِشي وَ 
يِن ِبِه َوُيَسمِّي َحاَجَتُه ")19(.  َر َحْيُث َكاَن، مُثَّ َرضِّ  َواْقُدْر ِل اخْلَي ْ

يف هذا احلديث يعةلمنا رسولنا الكرمي صةلوات هللا عةليه وسالمه دعاء االستخارة، وهو من األدعي  اجلامع  اليت توجه  
 املسةلم إىل طةلب العون واالختيار، واملساعدة يف استشراف املستقبل القريب، لكمال يقينه ابختيار هللا.

 كذلك أدعيته صةلى هللا عةليه وسةلم يف مستقبل الدعوة اإلسالمي ، مثال ذلك:

قال الرتمذي يف سننه: َعن اَنِفع َعن ابِن ُعَمَر َأّن َرُسوَل اَّللِّ صةلى هللا عةليه وسةلم قالَ : "الةّلُهّم أِعّز اإلْسالَ َم أبََِحّب 
 َهَذْيِن الّرُجةَلنْيِ إلَْيَك أبَِيب َجْهٍل أْو ِبُعَمَر بِن اخلَْطّاب، قاَل وَكاَن أَحبّ ُهَما ِإلَْيِه عُ َمرُ ")20(.

ويف دعائه صةلى هللا عةليه وسةلم لعمر، استشراف ملستقبل هذا الدين، فرمبا أطةلع هللا تعاىل نبيه عةلى املستقبل، وعةلى 
الفتوحات اليت سيحققها عمر فدعا له؛ ليسرع عمر لةلدخول إىل اإلسالم، أو أنَّه عرف بفراسته واستعداده فدعا له 

 هبذا الدعاء.
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)21( At-Tibari in Supplication (p. 315). The wording is for him. Some scholars refer it to al-Mujam 

al-Kabeer. Adh-Dhya Al-Maqdasi narrates from At-Tibari in his al-Mukhtar (9/179), Ibn Odai 

in al-Kamel (6/111), ibn Asakr (49/152), Al-Khateeb Al-Bagdadi in AlJamau li AkhlaqiRawi 

(2/275). All of them narrate from Hisham bin Arwa, from his father, from Abdullah bin Ja’fer 

(May Allah be pleased with him). All of them narrate from Wahb bin Jareer bin Hazem who 

narrated from his father from Mohammed bin Ishaq, from Hisham bin Arwa, from his father, 

from Abdullah bin Ja’fer. We said: this narration is week owing to ananah(uncertain 

hearing)of Mohammed bin Ishaq who is fraudulent and narrates from weak and unknown 

people as said by Ahmed and Ad-Dar Qutni. See Maratib al-Mudliseen (Ranks of the 

Fraudulent) by ibn Hajar (51) who describes him as “he is the kind of person who no one 

should accept his hadeeth until he [Mohammed ibn Ishaq] says explicitly he has heard, lest he 

should drop a name of a weak sheikh from the narration.” Al-Haithmi says: it is narrated by 

at-Tabri and bin Ishaq is one of the narrators and he is fraudulent, but all narrators are 

trustworthy (Majmo’aaz-Zoad (6/35)). The hadeet is also labeled weak in Fatawa Permanent 

Committee (Group II (3/208)) by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdullah bin Ghadeen, 

Abdul Aziz Al Shaikh, Saleh Fawazan, and Bakr abu Zaid. It is also labeled weak by Al-Albani 

in his as-Silsalatu Dhaifa (Weak Chain) (2933). 

 

عود: كان إسالم عمر عزاً، وهجرته نصراً، وإمارته رمح ، وهللا ما استطعنا أْن نصةلي حول البيت قال عبد هللا بن مس
 ظاهرين حىت أسةلم عمر.

قال الطرباين يف املعجم:عن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه :" ملا تويف أبو طالب، خرج النيب صةلى هللا عةليه وسةلم 
اإلسالم، فةلم جييبوه، فانصرف، فأتى ظل شجرة، فصةلى ركعتني مث  إىل الطائف ماشياً عةلى قدميه، فدعاهم إىل

قال:)الةلهم إليك أشكو ضعف قوِت، وقةل  حيةليت، وهواين عةلى الناس، أنت أرحم الرامحني، إىل من تكةلين، إىل عدو 
هك ذ بنور وجيتجهمين، أمإىل قريب مةلكته أمري، إْن مل تكن غضبان عةليَّ فال أابِل، غري أنَّ عافيتك أوسع ِل، أعو 

الذي أشرقت له الظةلمات، وصةلح عةليه أمر الدنيا واآلخرة، أْن تنزل يب غضبك، أو حتل عةلي سخطك، لك العتىب 
 حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك ")21(

خامساً: األحاديث يف استشراف مستقبل األُمَّة اإلسالمية بتمام اإلسالم ومتكينه، والثقة بنصر هللا، وقدرته 
ْمني، ِالَّ أ َّ األمر النبوي املباشر هو أال نستعجل، فخلخله حكمة يف التأخري. سبحانه وتعاَل  عخلى نصرة امل  

ٌد ب ُ ْرَدًة  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم َوُهَو ُمتَ َوسِّ ، قَاَل: َشَكْواَن ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ
ةَلُكْم يُ ْؤَخذُ َلُه يف  الرَُّجُل فَ ُيْحَفُر َلُه يف   ِظلِّ اْلَكْعَبِ ، فَ ُقةْلَنا: " َأاَل َتْستَ ْنِصُر لََنا، َأاَل َتْدُعو لََنا؟  فَ َقاَل: َقْد َكاَن َمْن قَ ب ْ

، َومُيَْشُط أِبَْمشَ اأْلَْرِض، فَ ُيْجَعُل ِفيَها، فَ ُيَجاُء اِبْلِمْنَشاِر فَ ُيوَضُع َعةَلى رَْأِسِه، فَ ُيْجَعُل ِنْصفَ  اِط احْلَِديِد َما ُدوَن حلَِْمِه نْيِ  
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)22(  Sahih Al-Bukhari. Hadeeth No (3366). SunanAbi Dawad, Jihad Book, Chapter of Muslim 

Captives Forced to Disbelieve, hadeeth No (2288). 
)23( Al-Othaimeen, Mohammed bin Saleh. (1426). Sharh raidhu Saleheen. Riyadh: Dar Al-Waten 

for Publication, 123. 
 )24( Musnad Ahmed. Musnad the ten paradise heralded companions. MusnadAnas bin Malek, 

hadeeth No (12736). Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad (1/168). Shuaeeb Al-Arnauat&et al. 

say its narration is authentic in Musnad Ahmed (1421/2001), Ar-Resalah Foundation.   

 

عَ  ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواَّللَِّ لََيِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمُر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمْن َصن ْ  ِإىَل َحْضَرَمْوَت اَل َُيَاُف ِإالَّ اءَ َوَعْظِمِه، َفَما َيُصدُّ
َ ، َوالذِّْئَب َعةَلى َغَنِمِه ، َوَلِكنَُّكْم َتْستَ ْعِجةُلوَن ")22( .   اَّللَّ

هذا احلديث يبنّي احلكم  من عدم استعجال النصر والتمكني، وهو تثبيت اجلانب العقدي عند املسةلمني وهو الثق  
يضاً أابهلل تعاىل، والتوكل عةليه، والرضا بقضائه وقدره، مع األخذ ابألسباب، ويف هذا يقول الشيخ ابن عثيمني: )وفيه 

دليل عةلى وجوب الصرب عةلى أذي  أعداء املسةلمني، وإذا صرب اإلنسان ظفر، فالواجب عةلى اإلنسان أْن يقابل ما 
حيصل من أذي  الكفار ابلصرب واالحتساب، وانتظار الفرج، وال يظن األمر ينتهي بسرع  وسهول ، فقد يبتةلي هللا عز 

كما قتةلوا األنبياء اليهود من بين إسرائيل، الذين هم أعظم من الدعاة، وجل املؤمنني ابلكفار يؤذَّنم، ورمبا يقتةلوَّنم،  
وأعظم من املسةلمني، فةليصرب ولينتظر الفرج، وال ميل وال يضجر، بل يبقى راسياً كالصخرة، والعاقب  لةلمتقني، وهللا 

ون استنفار، وبدون تعاىل مع الصابرين، فإذا صرب واثبر وسةلك الطرق توصل إىل املقصود، ولكن بدون فوضى، وبد
إاثرة بطريق منظم ؛ ألنَّ أعداء املسةلمني من املنافقني والكفار ميشون عةلى خطا اثبت  منظم . وحيصةلون 

 مقصودهم()23(.

سادساً: األحاديث يف التصطيط االسرتاتيجي لخلمستقبل، بتعويد املسخلم عخلى العمل، وسخلوك طريق الكسب يف 
 احلاضر، وانتظار احلصاد يف الغد.

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " ِإْن قَاَمْت  قال اإلمام أْد يف مسنده:عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال، قال َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
السَّاَعُ  َوبَِيِد َأَحدُِكْم َفِسيةَلٌ ، فَِإْن اْسَتطَاَع َأْن اَل يَ ُقوَم َحىتَّ يَ ْغرَِسَها، فَ ةْليَ ْفَعْل ")24( . احلديث الشريف تطبيق عمةلي 
الستشراف املستقبل، ولبعض القيم اليت دعا إليها النيب صةلى هللا عةليه وسةلم، مثل التعاون عةلى اخلري، والعمل لنفع 

 الغري.
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 )25( Sahih Muslim, Wills Book, Chapter What Rewards Follow the Dead, hadeeth No (4199). 

Sunan At-Tirmidhi, Rulings Book, Chapter of Endowment, hadeeth No (1376). SunanAn-

Nasa’e, Wills Book, Chapter of Merit of Charity on the Dead, hadeeth No (3653). Tuhafatul 

Ashraf (13975). 
)26( An-Nawawi’s Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj, (11/87). 
)27( The word khad’ahhas three ways of pronunciations. The best of them iskhad’ah where the 

khaletter has a small diagonal line, and the  dal letter has a circle-shaped diacritic. Tha’alab 

and et al say it is the dialect of the prophet (May Allah raise his mention). The second 

pronunciation is where the kha letter has a small curl-like diacritic, and the dal letter a circle-

shaped diacritic. The third pronunciation is where the kha letter has a small  curl-like diacritic, 

and the dalletter has a small diagonal line. See Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj 

(11/272). 
)28( Sahih Al-Bukhari, Jihad and Expeditions Book, Chapter of War is Deceit, hadeeth No (3030). 

Suhih Muslim, Jihad Book, Chapter ofPermissibility of deceit in war, hadeeth No (4514). 

Sunan Abi Dawad, Jihad Book, Chapter of Deception During War, hadeeth No (2636). 

SunanAt-Tirmidhi, book of Jihad, Chapter of What Has Been Related About The Permission 

To Lie And Be Deceitful In War, hadeeth No (1675). Tuhafatul Ashraf (2523). 

 

نْ َساُن انْ َقَطَع َعَمةُلُه ِإالَّ  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم قَاَل: " ِإَذا مَ اَت اإْلِ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأّن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
تَ َفُع بِه، َوَوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُه ")25( .  ِمْن َثاَلثٍَ  ِمْن َصَدَقٍ  َجارِيٍَ ، َوِعةْلٍم يُ ن ْ

هذا احلديث يؤكد عةلى أنَّ املسةلم قادر عةلى تشكيل مستقبةله، وامتداد فعةله حىت بعد املوت، وذلك ابلولد الصاحل، 
اجلاري ، والعةلم املستدام الدائم العطاء. والصدق   

َقِطع جَتَدُّد اجْلََواب َلُه، ِإالَّ  َقِطع مبَْوتِِه، َويَ ن ْ  َهِذِه اأْلَْشَياء الثَّاَلثَ ؛ ِلَكْونِِه  يف قَاَل اْلُعةَلَماء َمْعىَن احْلَِديث: َأنَّ َعَمل اْلَميِّت يَ ن ْ
َكاَن َسَببَها؛ فَِإنَّ اْلَوَلد ِمْن َكْسبه، وََكَذِلَك اْلِعةْلم الَِّذي َخةلََّفُه ِمْن تَ ْعةِليم أَْو َتْصِنيف، وََكَذِلَك الصََّدَق  اجْلَارِيَ ، وَ ِهَي 

 اْلَوْقف)26(.

سابعاً: األحاديث اليت توضح السياسة احلكيمة اليت كا  يتميز هبا صخلى هللا عخليه وسخلم يف التصطيط السخليم 
املسخلمي.لخلحروب، واملعارك مع غري   

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " احْلَْرُب َخْدَع ٌ )27( ")28(.  قال مسخلم يف صحيحه: عن َجاِبر يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
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)29( An-Nawawi’s Al-Minhaj fi SharhSahih Muslim bin Al-Hajaj, (11/272).  
)30( The meaning of wora is to cover and used when the speaker says something and means another 

meaning. Pragmatically speaking, the intention of the speaker is to deceive especially in war. 

See Fathul Bari bisharah Sahih Al-Bukhari (6/130). 
)31( Sahih Al-Bukhari, Jihad and Expeditions Book, Chapter Concealing the true destination of a 

Ghazwa, and Who Wishes to Set Out on Thursdays, hadeeth No (2947). 
 ) 32( Qumidi, Adh-Dhawadi bin Bakhwash. (1432/2011). Positive forecasting of future under 

prophetic traditions. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. 

 

هذا احلديث يوضح جواز اخلداع يف احلرب؛ ملصةلح  تقتضي ذلك، وقد بني ذلك النووي عند شرحه لةلحديث، 
َعةَلى َجَواز ِخَداع اْلُكفَّار يف احْلَْرب، وََكْيف أَْمَكَن اخلَِْداع؛ ِإالَّ َأْن َيُكون فيه نَ ْقُض َعْهد أَْو أََمان  بقوله:)َوات ََّفَق اْلُعةَلَماء

وز ِمْن اْلَكِذبا جيَُ منََّ َفاَل حيَِّل، َوَقْد َصحَّ يف احْلَِديث َجَواز اْلَكِذب يف َثاَلثَ  َأْشَياء: َأَحدَها يف احْلَْرب، قَاَل الطَّرَبِيُّ: إِ   

 

َكِذب َلِكْن يف احْلَْرب اْلَمَعارِيض ُدون َحِقيَق  اْلَكِذب، فَِإنَُّه اَل حيَِّل، َهَذا َكاَلمه، َوالظَّاِهر ِإاَبَح  َحِقيَق  نَ ْفس الْ  
 ااِلْقِتَصار َعةَلى الت َّْعرِيض أَْفَضل، َوَاَّللَّ َأْعةَلم( )29(.

ْعُت َكْعَب بْ َن  ُ َعْنُه، وََكاَن قَائَِد َكْعٍب ِمْن بَِنيِه، قَاَل: َسَِ قال البصاري يف صحيحه:عن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َكْعٍب َرِضَي اَّللَّ
ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم " َومَلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَُّ  عَ ةَلْيِه َوَسةلََّم يُرِ يُد َغْزَوًة ِإالَّ َورَّى  َماِلٍك ِحنَي خَتَةلََّف َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ

 )30( ِبَغرْيَِها ")31(.

يرشد احلديث الشريف إىل أمهي  االلتزام مببدأ السريّ  والكتمان، وعدم تسريب األنباء، وهو السبب يف إمتام كثري من 
 املشاريع املستقبةلي ، عةلى املستوى الفردي واجلماعي يف السةلم أو احلرب.

اثمنًا: األحاديث النبوية اليت حتوي اخلطاب النبوي املستقبخلي، فاخلطاب النبوي املستقبخلي ثالثة أقسام، ولكل 
 قسم مقاصده)32(، عخلى النحو اآليت:

 اخلطاب املنذر الذي من مقاصده التحذير من الشرور املستقبةلي . (أ
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)33( Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Hard Times, hadeeth No (436). Sunan Ahmed 

(2/291). Al-Hakim in al-Mustadrak, Tribulations and Battles, Chapter of Hour Signs (4/512), 

which is considered good by Al-Hakim and Adh-Dhahabi, and Al-Abani made it good in 

SahihulJami’a, hadeeth No (3650). 
)34( Sahih Al-Bukhari, Knowledge Book, Chapter II, hadeeth No (59). 
 )35( Ibn Batal, Ali bin khalif bin Abdulmalik. (1423/2003). Sharahsahih al-bukhari (2nd ed.). 

Riyadh: Ar-Rushad Bookshop, 3, 342. 
)36( Sahih Muslim, Book of Tribulations and Portents of the Last Hour, Section of This Ummah 

Will Destroy One Another, hadeeth No (7187). Sunan abi Dawad, Tribulations Book, Chapter 

of Tribulations and Their Signs, hadeeth No (4252). Sunan At-Tirmidhi, Tribulations Book, 

Chapter of What Came in Asking the Prophet, hadeeth No (2176). Sunan Ibn Majah, 

 

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " َسَيْأِت َعةَلى النَّاِس َسنَ َواٌت  قال ابن ماجه يف سننه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
اَعاُت، ُيَصدَُّق ِفيَها اْلَكاِذُب، َويَُكذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق، َويُ ْؤمَتَُن ِفيَها اخْلَاِئُن، َوُُيَوَُّن ِفيَها ا ِمنُي،َويَ ْنِطُق ِفيَها الرَُّويِْبَضُ ، أْلَ َخدَّ

 ِقيَل: َوَما الرَُّويِْبَضُ ؟ قَاَل: الرَُّجُل التَّاِفُه يف أَْمِر اْلَعامَِّ  ")33(.

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " ِإَذا ُضيِّعَ ِت  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اَّللَّ
؟ قَاَل: " ِإَذا أُْسِنَد اأْلَْمُر ِإىَل َغرْيِ أَْهةِلِه فَانْ َتِظِر السَّ اَعَ   اأْلََمانَُ ، فَانْ َتِظِر السَّاَعَ  "، قَاَل:  َكْيَف ِإَضاَعتُ َها اَي َرُسوَل اَّللَِّ

.)34(" 

قال ابن بطال : )معىن " أسند األمر إىل غري أهةله " أن األئم  قد ائتمنهم هللا عةلى عباده، وفرض عةليهم النصيح  هلم، 
 فينبغي هلم تولي  أهل الدين، فإذا قةلدوا غري أهل الدين فقد ضيعوا األمان  اليت قةلدهم هللا تعاىل()35(.

 اخلطاب املبشر الذي من شأنه زرع روح التفاؤل، وشحذ العزائم؛ لتحقيق االنتصارات الكربى. (ب

َ َزَوى ِل اأْلَْرَض، فَ َرأَْيُت  ُ َعةَلْيِه َوَسةلَّ َم: " ِإنَّ اَّللَّ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن ثَ ْواَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
َزْيِن اأْلَمحَْ  َها، َوأُْعِطيُت اْلَكن ْ ةُلُغ ُمةْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمن ْ بْ َيَض، َوِإيّنِ َسأَْلُت َريبِّ َر َواأْلَ َمَشارِقَ َها َوَمَغارِبَ َها، َوِإنَّ أُمَّيِت َسيَ ب ْ

يبِّ قَاَل اَي َنٍ  َعامٍَّ ، َوَأْن اَل ُيَسةلَِّط َعةَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى أَنْ ُفِسِهْم فَ َيْسَتِبيَح بَ ْيَضتَ ُهْم، َوِإنَّ رَ أِلُمَّيِت َأْن اَل يُ ْهةِلَكَها ِبسَ 
ُتَك أِلُمَِّتَك َأْن اَل أُْهةِلَكُهْم بِ  ٍ ، َوَأْن اَل أَُسةلَِّط َعةَلْيِهْم َعُدوًّا َسَنٍ  َعامَّ حُمَمَُّد: ِإيّنِ ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء، فَِإنَُّه اَل يُ َردُّ َوِإيّنِ أَْعطَي ْ

طَارَِها َحىتَّ َيُكوَن بَ ْعُضُهْم قْ ِمْن ِسَوى أَنْ ُفِسِهْم َيْسَتِبيُح بَ ْيَضتَ ُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعةَلْيِهْم َمْن أِبَْقطَارَِها، َأَو قَاَل: َمْن بَ نْيَ أَ 
 يُ ْهةِلُك بَ ْعًضا َوَيْسيب بَ ْعُضُهمْ  بَ ْعًضا ")36(.
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Tribulations Book, Chapter of Tribulations that will Appear, hadeeth No (3952). Tuhafatul 

Ashraf (2100).  

 
)37( Part of a hadeeth in Sahih Al-Bukhari, Faith Book, Chapter of What is said regarding the 

statement: "The reward of deeds depends upon the intention and hoping to get rewards from 

Allah," hadeeth No (1295), also in Book of Funerals, Chapter of the sorrow of the Prophet 

(pbuh) for Sa'ad bin Khaula, hadeeth No (1295), also in Book of The merits of Al-Ansar, 

Chapter of O Allah! Complete the emigration of my Companions,” hadeeth No (3936), also in 

Book of Expeditions, Chapter of Hajjat-ul-Wada, hadeeth No (4409), also in Book of the 

Patients, Chapter of To say "I am sick," or "Oh, my head!" or "My ailment has been 

aggravated," hadeeth No (5668), also in Book of Invocations, Chapter of To invoke Allah to 

take away epidemic and diseases, hadeeth (6373), also in Book of Inheritance, Chapter of 

Girls’ Inheritance, hadeeth No (6733). Sunan Abi Dawad, Book of Wills, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (2116). An-Nasa’eSunan, Wills Book, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (3628). Sunan Ibn Majah, Wills Book, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (2708). Bridged Tuhafatul Ashraf (3890). 
)38( Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of It is disliked to be appointed to a position of 

authority unnecessarily, hadeeth No (527). 

 

 خطاب التأسيس لةلتخطيط االقتصادي لةلمستقبل. (ت

ٌر ِمْن أَ ْن َتَدَعُهْم  ُ َعْنُه:" ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثَ َتَك َأْغِنَياَء َخي ْ قول النيب صةلى هللا عةليه وسةلم لسعد بن أيب وقاص َرِضَي اَّللَّ
 َعاَلً  يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهْم ")37(.

 اتسعاً: األحاديث اليت تبي روعة املنهج النبوي يف ِدارة املوارد البشرية؛ الستشراف مستقبل هذا الدين.

، َأاَل َتْستَ ْعِمةُليِن، قَاَل: َفَضَرَب بَِيِدِه َعةَلى َمْنِكيب مثُّ   قال مسخلم يف صحيحه:حديث َأيب َذرٍّ، قَاَل: " قُ ةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
قَاَل:" اَي أَ اَب َذرٍّ: ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإن ََّها أََمانَُ  َوِإن ََّها يَ ْوَم اْلِقَياَمِ  ِخْزٌي َونََداَمٌ ، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَ قَِّها َوأَدَّى الَِّذي َعةَلْيِه ِفيَها 

.)38(" 

احلديث بيان عمةلي لشخصي  الرسول الكرمي القائد صةلى هللا عةليه وسةلم، يف اختياره أمري القوم القّوي القادر عةلى  هذا
حتمل أعباء اإلمارة؛ ليثبت لةلعامل أنه ال جمال البت  لةلعشوائي ، والصدف  يف هذا الدين، وأنَّ كل شيء يسري بقدر 

 وختطيط حمكم دقيق.
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 ) 39( Sahih Muslim, Prayer Book, Chapter of The Prohibition Of Reciting The Quran While 

Bowing And Prostrating, hadeeth No (1074). Also in Sunan Abu Dawad, Prayer Book, 

Chapter of Supplication While Bowing and Prostrating, hadeeth No (876). Sunan An-Nasa’e, 

Clasping One’s Hands Together Book, Chapter of the command to strive hard in supplication 

when prostrating, hadeeth No (1119), also in Chapter of Glorification of the Lord while 

bowing, hadeeth No (1044). Sunan Ibn Majah, Book of Interpretation of Visions,, Chapter of 

A Good Dream Seen by A Muslim, hadeeth No (3899). Also in Tuhafatul Ashraf (5812). 
)14( Prophesying the Future with Ibn Taymiyyah, p 56. 

 

 عةليه وسةلم، جيد أروع األمثةل  يف متيزه يف إدارة املوارد البشري ؛ الستشراف املستقبل، من واملتأمل يف سريته صةلى هللا
 خالل صناع  الرجال، وتعةليم الكفاءات، وتوجيه القدرات، واختيار القادة، واالهتمام مبستقبل الدعوة اإلسالمي . 

 عاشراً: األحاديث يف الرؤاي الصادقة.

َتارََة، َوالنَّاسُ   ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم السِّ قال مسخلم يف صحيحه:َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنه، قَاَل: " َكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
رَاِت الن ُّبُ وَِّة، ِإالَّ الرُّْؤايَ  احِلَُ ، يَ رَاَها اْلُمْسةِلُم، َأْو تُ َرى لصَّ  اُصُفوٌف َخةْلَف َأيب َبْكٍر، فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس، ِإنَُّه ملَْ يَ ْبَق ِمْن ُمَبشِّ
لَّ، َوأَمَّا السُُّجوُد، فَاْجَتِهُدوا  َعزَّ َوجَ َلُه، َأاَل َوِإيّنِ َُّنِيُت َأْن أَقْ رَأَ اْلُقْرآَن رَاِكًعا، َأْو َساِجًدا، فََأمَّا الرُُّكوُع، فَ َعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ 

 يف الدَُّعاِء، فَ َقِمٌن َأْن ُيْستَ َجاَب َلُكْم")39(. 

نـءَيا وَ عرب احلديث الشريف عن الرؤاي الصاحل  أبَّنا من مبشرات النبوة، قال تعاىل:  ََياِة الدُّ َرى يف احلء يف ﴿ََلُُم الءُبشء
ُز الءَعِظيُم﴾ وقد متي ََّز ابن  وهي من الغيبيات،[32]سورة يونس: اآلي   اآلِخَرِة الَ تـَبءِديَل ِلَكخِلَماِت اهَّلَِّ َذِلَك ُهَو الءَفوء

تيمي  عن املستقبةليني املعاصرين إِبعمال الرؤاي كأس ةلوب من أس اليب االس تشراف كالتحديث، وغريمها، ومل أتخذ حقها 
من الواقع النظري أو العمةلي، سوى دعوات حمدودة من بعضهم)40(،عن أيب الدرداء: )سأل رجل أاب الدرداء عن هذه 

َرى يف ااآلي  نـءَيا َويف اآلِخَرِة﴾﴿ََلُُم الءُبشء ََياِة الدُّ  ، فقال: لقد سألتين عن شيء ما َسعت أحداً سأل عنه، فقال صةلىحلء
 هللا عةليه وسةلم: هي الرؤاي الصاحل  يراها الرجل املسةلم أو ترى له، بشراه يف احلياة الدنيا، وبشراه يف اآلخرة اجلن (. 

ا جزء ابق من النبوة)قيل معناه إنَّ الرؤاي جتيء عةل :قال اخلطَّايب ةلم املعىن إَّنا جزء من ع :وقيل ،ى موافق  النبوة، ألَّنَّ
، وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد الرب أنه سئل أيعرب الرؤاي كل النبوة؛ ألنَّ النبوة وإْن انقطعت، فعةلمها ابق

ا نبوة ابقي ، وإ ،يةلعب ابلنبوةالرؤاي جزء من النبوة فال  :مث قال ؟أِب النبوة يةلعب :فقال ؟أحد منا واجلواب أنَّه مل يرد أَّنَّ
ا ملا اشتبهت النبوة من جه  االطالع عةلى بعض الغيب ال ينبغي أْن يتكةلم فيها بغري عةلم؛ انتهى، قالو  أراد أَّنَّ  
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)12( Al-Mubarakfori, Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulraheem. Tuhafat ulahwadhi bishrah 

sunani tirmidhi. Ali Mohammed Mawadh and Adel Ahmed Abdulmojod. Beirut: Dar Ahyah 

Al-Turath Al-Arabi, 6, 547. 
)42( Sahih Al-Bukhari, Virtues Book, Chapter of The signs of Prophet hood in Islam, hadeeth No 

(3606), also in Tribulations Book, Chapter of If there is no righteous group of Muslims, hadeeth 

No (7084).Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of The obligation of staying with the 

Jama'ah (main body) of the Muslims when Fitn (tribulations) appear, and in all circumstances. 

The prohibition of refusing to obey and on splitting away from the Jama'ah, hadeeth No (4761). 

Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Isolating oneself, hadeeth No (3979). Tuhafatul 

Ashraf (3362). 

 

 صاحب جممع البحار: وال حرج يف األخذ بظاهره فإنَّ أجزاء النبوة ال تكون نبوة، فال ينايف حديث ذهب النبوة 
 انتهى( )41(. 

 ِحدى عشر: أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة.

ُ َعةَليْ ِه  قال البصاري يف صحيحه:عن ُحَذيْ َفَ  ْبَن اْلَيَماِن رضي هللا عنه، يَ ُقوُل: " َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
، ِإانَّ  ُ ا يف ُكنَّ   َوَسةلََّم َعِن اخلَْرْيِ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشَّرِّ ََمَاَفَ  َأْن يُْدرَِكيِن، فَ ُقةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َجاِهةِليٍَّ  َوَشرٍّ، َفَجاَءاَن اَّللَّ

َل: نَ َعْم، َوِفيِه َدَخٌن، ؟ قَاهِبََذا اخلَْرْيِ فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْرْيِ ِمْن َشرٍّ؟  قَاَل: نَ َعْم، قُ ةْلُت: َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّرِّ ِمْن َخرْيٍ   

ُهْم َوتُ ْنِكُر، قُ ةْلُت: فَ َهْل بَ ْعَد َذِلَك اخلَْرْيِ ِمْن َشرٍّ؟ قَ قُ ةْلُت: َوَما َدَخُنُه؟  قَاَل: قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ِبغَ  اَل: نَ َعْم، رْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ
، ِصْفُهْم لََنا، قَ  َها َقَذُفوُه ِفيَها، قُ ةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ تَِنا، اَل: ُهْم ِمْن ِجةْلدَ ُدَعاٌة َعةَلى أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَي ْ

َماَمُهْم، قُ ةْلُت: فَِإْن ملَْ َيُكْن هَلُْم َوإِ  َويَ َتَكةلَُّموَن أِبَْلِسَنِتَنا، قُ ةْلُت: َفَما أَتُْمُرين ِإْن أَْدرََكيِن َذِلَك، قَاَل: تَ ةْلَزُم مَجَاَعَ  اْلُمْسةِلِمنيَ 
مَجَاَعٌ  َواَل ِإَماٌم؟ قَاَل: فَاْعَتزِْل تةِْلَك اْلِفَرَق ُكةلََّها، َولَ ْو َأْن تَ َعضَّ أبَِْصِل َشَجرٍَة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنتَ  َعةَلى َذِلَك 

.)42(" 

واألحاديث النبوي  يف الفنت اليت تظهر آخر الزمان كثرية جداً، حىت أننا جند يف معظم كتب السُّنَّ  كتباً، وأبواابً خاص  
حاديث اليت تنبأ عن املستقبل؛ لتوجيه الناس إىل اختاذ التدابري، أبحاديث الفنت، واملالحم وأشراط الساع ، وهي من األ

والبحث عن املسةلك السةليم، حني تكثر الفنت، وتنغةلق الطرق، وأنَّ الرسول قد أجاب عن تساؤالهتم فَاْعَتزِْل تةِْلَك 
 لةلخروج من َوأَْنَت َعةَلى َذِلَك، فقدم هلم الرسول إجابتنياْلِفَرَق ُكةلََّها، َوَلْو َأْن تَ َعضَّ أبَِْصِل َشَجرٍَة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت 

 هذا املأزق، عةلى التواِل:
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)43( Sahih Al-Bukhari, Virtues Book, Chapter of The signs of Prophet hood in Islam, hadeeth No 

(3606) also in Tribulations Book, Chapter of If there is no righteous group of Muslims, hadeeth 

No (7084).Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of The obligation of staying with the 

Jama'ah (main body) of the Muslims when Fitn (tribulations) appear, and in all circumstances. 

The prohibition of refusing to obey and on splitting away from the Jama'ah, hadeeth No (4761). 

Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Isolating oneself, hadeeth No (3979). Tuhafatul 

Ashraf (3362). 

 

 البحث عن اجلماع  اخلرّية، واالنضمام إليها ملقاوم  الشر. .1

الَِّذيَن آَمُنوا  اَي َأيّـَُها﴿االعتزال، ويكون إما جتنباً لةلذوابن، أو اخلضوع ملبدأ اإلمعي ، قال هللا  تعاىل  .1
نَـبِيُئُكمء مبَِ  يًعا فـَيـُ َتَديـءُتمء ََِِل اهَّلَِّ َمرءِجُعُكمء َجَِ  ﴾ا ُكنُتمء تـَعءَمخُلو َ َعخَليءُكمء َأنُفَسُكمء اَل َيُضرُُّكمء َمنء َضلَّ َِِذا اهء

 [.101]سورة املائدة: اآلي  

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " يُوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى  قال أبو داود يف سننه: َعْن ثَ ْواَبَن رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
يَ ْوَمِئٍذ َكِثرٌي َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء  مْ َعةَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكةَلُ  ِإىَل َقْصَعِتَها، فَ َقاَل قَاِئٌل: َوِمْن ِقةلٍَّ  حَنُْن يَ ْوَمِئٍذ؟ قَاَل: َبْل أَنْ تُ 

ُ يف قُ ةُلوِبُكُم اْلَوْهَن ف َ السَّيْ  ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدوُِّكُم اْلَمَهابََ  ِمْنُكْم َولَيَ ْقِذَفنَّ اَّللَّ َزَعنَّ اَّللَّ َقاَل قَاِئٌل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما اْلَوْهُن؟ ِل َولَيَ ن ْ
نْ َيا وََكرَاِهَيُ  اْلَمْوِت")43(.  قَاَل ُحبُّ الدُّ

حّذر احلديث الشريف من عاقب  الوهن يف املستقبل، وهو تكالب العدو عةلى املسةلمني؛ هذا الوهن ينزع من قةلوب 
األعداء املهاب ، وهو الواقع الذي تعيشه أغةلب الشعوب اإلسالمي  يف عصران احلاضر، ولكن ثقتنا بنصر هللا كبرية، 

ِمِنيَ ﴿عةلى ديننا، قال تعاىل  إذا متسكنا بقوةنصل إىل حتقيق أهدافنا، ونستطيع أْن  ْء ُر الءُم َنا َنصء  ﴾وََكاَ  َحقًّا َعخَليـء
[ قال السعدي رمحه هللا: )أي أوجبنا ذلك عةلى أنفسنا، وجعةلناه من مجةل  احلقوق املتعين ، 27]سورة الروم: اآلي  

طةلوب، جاء الوعد وحتقق النصر ووعدانهم به فال بد من وقوعه( فاعةلم رمحك هللا أنَّه مىت حتقق اإلميان عةلى الوجه امل
الذي وعد هللا سبحانه وتعاىل به، قال العاّلم  ابن القيم يف إغاث  الةلهفان: وكذلك والي  هللا تعاىل لعبده هي حبسب 

ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنواء﴾إميانه، قال هللا تعاىل:  ان كما وكذلك معيته اخلاص  هي ألهل اإلمي[  117]سورة البقرة: اآلي  ﴿اهَّلَّ
ِمِنَي﴾قال تعاىل:  ْء فإذا نقص اإلميان وضعف، كان حظ العبد من والي   [11]سورة األنفال: اآلي  ﴿َوَأ َّ اهَّلََّ َمَع الءُم

ا هو ألهل اإلميان الكامل، قال  هللا له، ومعيته اخلاص  بقدر حظه من اإلميان، وكذلك النصر والتأييد الكامل، إمنَّ
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)44( As-Sadi, Abdulrahman Naser. (1419/1999). Taisir Alkareem elrahmani fi tafseeri kalamilmanan 

(1st ed.). Dar Al-Mugni, 107. 

  

َهادُ َِِّنَّ ﴿ تعاىل: َشء َم يـَُقوُم األء نـءَيا َويـَوء ََياِة الدُّ [ وقال تعاىل: 11آلي  ]سورة غافر: ا ﴾لََننُصُر ُرُسخَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احلء
َبُحوا ظَاِهرِينَ ﴾ ]سورة الصف: اآلي  12[()44(. ِهمء فََأصء ََّن الَِّذيَن َآَمُنوا َعخَلى َعُدوِي  ﴿فَأَيَّدء

وأشراط الساع ، أصل إىل َّناي  البحث، اليت مت فيه استعراض مجةل  من األحاديث النبوي  اليت بذكر أحاديث الفنت 
 اهتمت ابستشراف املستقبل بصورة عام .

 اخلامتة:

 بعد دراس  أحاديث السن  النبوي  ودورها يف استشراف املستقبل، توصل الباحث إِل مجةل  من النتائج، كالتاِل:

 لنبوي  اليت تدعو الستشراف املستقبل والتخطيط له، مما يدل عةلى أمهيته، يفكثرة واستفاض  األحاديث ا (1
 مجيع شؤون احلياة حنو حياة أفضل، ومستقبل أمثل.

مشول أحاديث املصطفى صةلى هللا عةليه وسةلم، الذي تركز عةلى استشراف املستقبل، جلوانب احلياة  (1
صادي، والتحذير ل،التخطيط املستقبةلي االقتاملختةلف ، عةلىالنحو اآلِت: التخطيط االسرتاتيجي لةلمستقب

من التقةلبات الصحي  واالقتصادي ، مستقبل األُمَّ  اإلسالمي  بتمام اإلسالم ومتكينه، اخلطاب النبوي 
املستقبةلي إدارة املوارد البشري  األحاديث يف الرؤاي الصادق ، أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساع ، 

 وغريها.

النبوي  ابستشراف املستقبل جتعل املسةلم يبذل أقصى ما يستطيع من االهتمام والعمل أن اهتمام السن   (3
 اجلاد، وتثري فيه إمكاانته الروحي  فيبحث عن الغاي  العظمى،  ويسهم يف حتقيقها يف املستقبل.

صوص ن جيب أن يعةلم املسةلم أنه مهما ساء واقع األم  فإن املستقبل لدين هللا تعاىل، وذلك مبا تشهد  به (2
 القرآن الكرمي واألحاديث النبوي  املتواترة، مما يبعث األمل يف نفس كل مسةلم وجيعةله واثقاً ابستشراف 
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)45( narrated by Ahmed, Ibn Haban, and Al-Hakim. Ahmed said its narration is authentic, which 

was agreed by Adh-Dhahabi. 

 

ةلم: )بّشر هذه هللا عةليه وس املستقبل هلذه األم ،  وأَّنا عةلى احلق مهما بةلغت األحوال والظروف، لقول رسول هللا صةلى
 .(45)األم  ابلسناء والنصر والتمكني(

دعواان أن احلمدهلل رب العاملني، وصةلي هللا عةلى سيدان حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم.وآخر   

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 )الرايض: مكتب  الرش             د   شــــــــــرخ صــــــــــحيح البصارىابن بطال، أبو احلسن عةلي بن خةلف بن عبد املةلك،  (1
 م(.1003ه  / 1213السعودي  . الطبع  الثاني . 

 ه (.1213)الرايض: دار الوطن لةلنشر.  شرخ رايض الصاحليابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،  (1
ه/ 1211)مكتب  الرتاث اإلس   المي .  زاد املتقي من شــرخ رايض الصــاحليابن عثيمني، حممد بن ص   احل،  (3

 م(  1002
تفســري ه                (                  772)املتوىف: ابن كثري، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرش  ي البص  ري مث الدمش  قي  (2

 1111ه      /1210 الطبع  الثاني  طيب  لةلنشر والتوزيع      دار احملقق: سامي بن حممد سالم  ) القرآ  العظيم،
 م(.

طبع  الثاني    )مكتب  املعارف لةلنش  ر والتوزيع. ال ســنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين،  (1
 م(  1008ه / 1211

 م(. 1117)بريوت: دار صادر    لسا  العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  (3
والتوزيع  )الرايض: مكتب  املعارف لةلنشرسخلسخلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة األلباين، حممد انص ر الدين،  (7

 م(.1000ه/ 1210  الطبع  الثاني    
 .وأحاديث املصطفىالعدوى بي الطب البار، حممد عةلي،  (8
 م(.1003ه/ 1212)بريوت: دار ابن حزم  صحيح البصاريالبخاري، أبو عبدهللا حممد بن إَساعيل،  (1

 ، حتقيق الشيخ حممد انص ر الدين األلباين . صحيح األدب املفردالبخاري،  (10
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ع  مص    حح  طب )القاهرة: جن  األفكار( توضــــيح األحكام شــــرخ بخلو  املرامالبس    ام، عبدهللا بن عبدالرمحن،  (11

 وحمقق  وفيها زايدات هام .
ر الكوثر   )داروخ ورايحي شـــــرخ رايض الصـــــاحليالبس      تاين، عبد اهلادي بن س      عيد، حممد، زايد بن حممد،  (11

 م( .1001ه/ 1212
حبث بعنوا  أمهية اســــــتشــــــراف املســــــتقبل وضــــــوابطه دراســــــة  صــــــيخلية يف ضــــــٍو الســــــنة البش       ري،حممد،  (13

ه   1231مجاد األول 13مس                .كةلي  الدراس              ات اإلس              المي  والعربي . ديب )الن دوة العةلمي  اخلاالنبويـة،
 م(.   1011إبريل   10 11

 البيهقي، أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين أبو بكر البيهقي  (12
ثالث .  الطبع  ال. املؤلف: احملقق: حممد عبد القادر عطا                   )بريوت: دار الكتب العةلمي                     الســـنن الكربى  (11

 م(. 1003ه  /1212
 م(.1001ه/ 1211)اجلامع الصحيح( )بريوت: دار ابن حزم       سنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى،  (13
 حتقيق: مص       طفى عبد القادر عطا، ، )بريوت دار.املســــــتدرك عخلى الصــــــحيحياحلاكم، حممد بن عبد هللا،  (17

 م(.1110ه  / 1211الكتب العةلمي . 
ن يف تفســـري كالم املنا الس   عدي، عبدالرمحن بن انص   ر،  (18 ه                     1211)دار املغين                    تيســـري الكرل الْر

 م( .1111
احملقق:  .مســـــــند اإلمام أْد بن حنبلالش        يباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس        د،  (11

 شعيب األرنؤوط   عادل مرشد، وآخرون   إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن 
                       دار الراين لةلثراث    1)ط فتح الباري بشــــــرخ صــــــحيح البصاريالعس       قالين، أمحد بن عةلي بن حجر،  (10

 م(.1187ه   1207
حتقيق: أبو عاص  م  .التخلصي  احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عةلي بن حجر، العس  قالين (11

 م(.1111ه /1213حسن بن عباس بن قطب   )مصر: مؤسس  قرطب  .
  .الندوة العةلمي  اخلامس                            كةليفقه التصطيط يف ضــــٍو الســـــنة والســــرية العش     ماوي، حممد، حبث بعنوان (11

 م(.1011إبريل   10 11ه   1231مجاد األول 13الدراسات اإلسالمي  والعربي  بديب )
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ياء . )دار إحعو  املعبود شـــــرخ ســـــنن أ  داودالعظيم اآلابدي، أبو عبدالرمحن ش      رف احلق حممد أش      رف،  (13

 الرتاث العريب. الطبع  الثاني (  
 م )معهد التخطيط القومي. القاهرة(. 1010 الدراسات املستقبخلية ومشروع مصرالعيسوي، إبراهيم،  (12
ب ، حتقيق: أمين ص احل ش عبان                 )بريوت: دار الكتاَلدايةالبناية شـرخ العيين، حممود بن أمحد بن موس ى،   (11

 ه (1210العةلمي    
مود ض   بط وتص   حيح: عبد هللا حم، عمدة القاري شــرخ صــحيح البصاريالعيين. حممود بن أمحد بن موس  ى،  (13

 م(.1001حممد عمر، )بريوت: دار الكتب العةلمي    
 م( 1110ه /1210)القاهرة: دار الشروق   الطبع  السادس  عشر    يف ظالل القرآ قطب، سيد،  (17
 م(. 1188ه    1208)دار النفائس لةلطباع  والنشر والتوزيع   ) معجم لغة الفقهاٍقةلعجي، حممد رواس،  (18
الندوة                  حبث بعنوا  االسـتشراف اإلاا  لخلمستقبل يف ضٍو السنة النبوية قوميدي، الذاودي بن خبوش. (11

إبريل   10                  11ه                    1231مجاد األول 13امس     . كةلي  الدراس    ات اإلس    المي  والعربي . ديب )العةلمي  اخل
 م(.1011

ديب )دائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل اخلريي ب الذرية الصاحلة وأثرها يف مستقبل األمةالقيس ي،كامل صكر،  (30
 م(. 1008ه / 1211  

 )دار بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ه               (187 الكاس اين، أبو بكر بن مس عود بن أمحد احلنفي )املتوىف: (31
 م( .1183ه    1203الكتب العةلمي    الطبع  الثاني    

عتىن هبا: ا حتفة األحوذي بشــــرخ جامع الرتمذي،املباركفوري، أبو العال حممد بن عبدالرمحن بن عبد الرحيم،  (31
 العريب(.عةلي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود )بريوت: دار إحياء الرتاث 

ه/ 1213)بريوت : دار ابن حزم                       صـــــحيح مســـــخلممس      ةلم، أبواحلس      ني مس      ةلم بن احلجاج القش      ريي،  (33
 م(.1001

ن األحاديث املصتارة أو املســــتصر  ماملقدس     ي، ض     ياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدس     ي،  (32
 لدكتور وحتقيق: معاِل األستاذ ا ، دراس األحاديث املصتارة مما مل ُيرجه البصاري ومسخلم يف صحيحيهما
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ه      /  1210عبد املةلك بن عبد هللا بن دهيش )بريوت: دار خضر لةلطباع  والنشر والتوزيع       الطبع  الثالث  . 

 م(. 1000
ه: حس  ن حققه وخرج أحاديثالســنن الكربى،النس  ائي،  أبو عبد الرمحن أمحد بن ش  عيب بن عةلي اخلراس  اين،  (31

ه: شعيب األرانؤوط              قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )بريوت: مؤسس  عبد املنعم شةليب، أشرف عةلي
 م(. 1001ه /  1211الرسال    

ق: الش  يخ خةليل حتقياملنها  شــرخ صــحيح مســخلم بن احلجا .النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن ش  رف،  (33
 .م(1003ه/ 1213مأمون شيحا )بريوت : دار املعرف    

 تاثنياً : املقاال
مقالة مفهوم األمن الفكري وأثره احلضـــــــاري يف يعقوب&عبد ال                       ُمحس        ن القيس        ي،  حممدذو الكفل،  (37

 م( .1011لسن   127، جمةل  اأُلستاذ الدولي  احملّكم  )العراق   جامع  بغداد   العدد اإلسالم
 .بتصرفwww.forumegpt.netأصحاب الغار الثالث  والتوسل بصاحل األعمال،  قصةشرح  (38
 .املوسوعة الشامخلة اإلصدار الثالثعياض، إكمال املعةلم شرح صحيح مسةلم،  (31
 .binbaz.org.mat.9836.wwwموقع ابن ابز  (20
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                                                     ABSTRACT 

 

 Unquestionably, security is the most important aspect in human lives, a key element in 

maintaining a happy life, and is deemed as the greatest blessing after Islam. It is also 

one of the key issues in Islamic Sharia, and Islam’s key mission is to disseminate safety 

and security on this earth. Therefore, Allah The Almighty expressed the favour and 

great blessings granted to Quraish by saying: “Who fed them against hunger and 

secured them from fear.” 

In fact, individual or communal life, whether politically or economically, can only be 

stabilized and justice established in a secure environment.Since Allah sent Adam 

(PBUH)to earth, peoples and governments are relentlessly seeking security by 

providing dear thoughts, efforts and wealth to achieve security for themselves, and for 

their families and countries. Scholars have conducted valuable researches in this 

regard, but almost all papers available for the researcher are either related to political 

or economic security, except for two books which directly relate to the subject matter 

of this research which is entitled: " The Role of Islam in Promoting Community 

Security”, and this is mainly attributed to the lack of studies in this subject matter, 

despite its importance. It is unperceivable that political or economic security can 

prevail in a society which is dominated by chaos, injustice, fear and confusion, 

especially in this era which is beset by materialism and headship desires, even on the 

account of shedding innocent blood. 

This study follows the Inductive and Deductive methodology in collecting and 

analyzing all texts related to the subject matter. The findings of the research include 

that the concept of community security is embedded in the conscience of people, it 

guides them to its role  
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in the conservation and achievement of security and stability which is lost in many 

Muslim countries today. This concept is the most important elements for happiness and 

stability,  

and the most important origins of progress, development and civilization, and 

contributes to social cohesion which is critical to maintain equal rights and 

responsibilities. 

This research presents valuable brief study for students, researchers and those interested 

in academic disciplines, particularly specialists in security sciences, with an aim of 

disseminating the culture of security in a comprehensive perspective and in the light of 

Islamic jurisprudence 
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 ملخص ال

 عم  اإلسالم،نه ألكرب نعم  بعد نليس هناك شك يف أمهي  األمن يف حياة البشر، بل هو عنصر أساسي لةلحياة السعيدة، وإ
  من أهم القضايا يف الشريع  اإلسالمي ، وما جاءت الشريع  اإلسالمي  إال لنشر األمن واألمان عةلى هذه األرض؛وهو 

وال تستقيم حياة سواء أكانت فردي   ،َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع  لذلك امنت اهلل به عةلى قريش فقال:
أو مجاعي  أو سياسي  أو اقتصادي ، وال تقام عدال  إال يف أمن وافر الظالل، ومل تفتأ الشعوب واحلكومات منذ أن أهبط اهلل 

 لآدم عةليه السالم عةلى األرض،  وال يزالون يبحثون عن األمن ويقدمون الغايل والنفيس من الفكر واجلهد واملال يف سبي
ةلع عةليها الباحث البحوث اليت اط غري أنحتقيق األمن ألنفسهم ولذويهم وألوطاهنم، قدم العةلماء يف هذا الصدد حبوثا مثين  

ور اإلسالم في دتتعةلق إما باألمن السياسي أو االقتصادي إال كتابني هلما تعةلق مباشر مبوضوع هذا البحث املوسوم بـ "
ن كتب فيه مع أمهيته إذ ال ميكن وجود أمن سياسي وال اقتصادي يف جمتمع يسوده " هذا لقةل  متعزيز األمن المجتمعي

، والسيما يف هذا العصر الذي يتجاذبه الرغبات والشهوات وحب املادة والزعام  ولو واالضطرابالفوضى والظةلم واخلوف 
تعةلق  باملوضوع ةليةلي من مجع النصوص املوقد انتهجت يف كتاب  هذا البحث املنهج االستقرائي والتحعةلى إراق  دم األبرياء، 

وحتقيق األمن  دوره يف حفظ يرشدهم إىلمفهوم األمن اجملتمعي يف نفوس الناس و  أنه: هذا البحث وحتةليةلها، ومن نتائج
م األمن اجملتمعي من أهم مقومات السعادة واالستقرار، وأه اإلسالمي  اليوم، وألن دانةلبواالستقرار املفقود يف كثري من ال

أسباب التقدم والتحضر والرقي، ويساهم يف االنصهار االجتماعي الذي يساهم يف إرساء قواعد املساواة يف احلقوق 
مون بالعةلوم، تويعد هذا البحث ذا أمهي  ملا يقدمه من دراس  قيم  وخمتصرة سوف يستفيد منها طالب العةلم املهوالواجبات. 

 وخباص  املختصون يف العةلوم األمني ، ويقوم عةلى نشر الثقاف  األمني  وفق منظور األمن الشامل، ويف ضوء الفقه اإلسالمي.
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، 2حتقيق: إبراهيم عطوة عوض )مصر: شرك  مصطفى البايب احلةليب، طسنن الترمذي، ، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى أبو عيسىالرتمذي،  1

 األلباين. الشيخ وحسنه. قال الرتمذي حديث حسن غريب، 2346، رقم:574، ص 4م(، ج1975 -ه1395

 

 المقدمة 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا  ۞ فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم تنزيةله: ﴿
ةا َوَضَرَب اللَّهُ َمَثالا قـَْريَةا َكاَنْت آِمَنةا ُمْطَمِئنَّ ﴿ ، وقال:[82-81]األنعام: ﴾ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

ا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ  نَـُعونَ أَنـُْعِم اللَِّه َفَأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بِ يَْأتِيَها ِرْزقـَُها َرَغدا ْْ  ﴾َما َكانُوا َي
 في سربِِه ، َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم آِمناا  »، مث الصالة والسالم عةلى خامت النبيني واملرسةلني سيدنا حممد القائل: [112]النحل:

نـَْيا ِبَحَذاِفيرَِها  ، صةلى اهلل عةليه وآله وصحبه وسةلم، وبعد:1«ُمَعاَفىا في َجَسِدِه ، ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه ، َفَكأنََّما ِحيَزْت َلهُ الدُّ

م حدود، هنأ عيش، وال يقوم دين، وال تقاإن األمن لنعم  عظيم  يعيش يف ظةله الكون يف سكون واطمئنان وراح  بال، وال ي
وال تستقيم سياس ، بل وال حتةلم بعدال  إذا انعدم األمن وساد الفوضى اخلالق  كما كانت يف جاهةلي  اجلهالء، حيث يأكل 
القوي الضعيف حىت بزعت مشس اإلسالم وتشعشعت نوره أرجاء األرض املعمورة فانقشعت بذلك ظةلم  اجلهل والظةلم 

الضطهاد، فعاش الناس يف ظل عدال  اإلسالم قرونا طواال يف أمن واطمئنان عةلى أرواحهم وممتةلكاهتم حىت طال والقهر وا
عةليهم األمد فقست قةلوب البعض تأثرا بتقةلبات الدهور، حىت ابتعدوا عن تعاليم دينهم احلنيف، فأبدلوا باألمن خوفا، 

َكْرُتْم َما يـَْفَعُل اللَّهُ ِبعَ عند أنفسكم، وإن تطيعوا هتدوا ﴿ وباالطمئنان اضطرابا، ويقولون أنا لنا هذا، قل هو من ََ َذاِبُكْم ِإْن 
ا اِكراا َعِليما ََ . فاألمن كل األمن يف التزام شرع اهلل عقيدة وسةلوكا وأخالقا وسياس  [147]النساء: ﴾َوآَمْنُتْم وََكاَن اللَُّه 

 ﴾اْلُمْسِلِمينَ  َأوَّلُ  َوَأنَا أُِمْرتُ  كَ َوِبَذلِ  َلهُ  ََرِيكَ  َل  ۞ِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمين ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَما﴿
 .[163-162]األنعام:

 أولا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تتةلخص أمهي  املوضوع وأسباب اختياره فيما يأيت:

 االستقرار.دوره يف حفظ وحتقيق األمن و  بيانو  يف نفوسهم مفهوم األمن اجملتمعي إحياءاج الناس اليوم إىل تيحا .1
ع احلساس  ومنها ذه املواضيمثل ه استجاب  لنتائج وتوصيات العديد من األحباث واملؤمترات اليت تؤكد عةلى دراس  .2

 وخباص  يف ظل التحوالت واملتغريات اهلائةل  يف واقعنا املعاصر. اجملتمعي، األمن
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 أمهي  ملا يقدمه من دراس  قيم  وخمتصرة سوف يستفيد منها طالب العةلم املهتمون بالعةلوم،يعد هذا البحث ذا  .3

 وخباص  املختصون يف العةلوم األمني .
 اإلسالمي. فقهنشر الثقاف  األمني  وفق منظور األمن الشامل، ويف ضوء ال .4
 تمعي.لتحقيق األمن اجمل سبب الغةلو التطرف أو إن قوة عقيدة املسةلم والتزامه  املنهج الصحيح، بعيداً عن .5
 حبياة الفرد واجملتمع. توضيح أهم ما حيققه األمن اجملتمعي .6

 ثانيا: أسئلة البحث: 
 ما آثار اإلسالم يف حفظ األمن اجملتمعي؟ .1
 ؟ما دور املؤسسات الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي .2

 ثالثا: أهداف البحث:  

 يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يأيت:  
 اإلسالم يف حفظ األمن اجملتمعي. بيان آثار .1
 بيان دور املؤسسات الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي. .2

 رابعاا: حدود البحث:   
 املؤسسات رظ األمن اجملتمعل، ودو يقتصر هذا البحث عةلى دراس  األمن اجملتمعي من حيث إبراز األثر اإلسالمي يف حف  

 الديني  وأثرها يف األمن اجملتمعي.
 :وطريقة العمل فيه البحث اا: منهجمساخ

 املنهج الوصفي االستقرائي والتحةليةلي، أما خطوات العمل يف البحث فعةلى النحو اآليت: الباحث عةلىيعتمد 
 .عزو اآليات القرآني  إىل مواضعها يف السور، وذلك بذكر اسم السورة،ورقم اآلي  .1
 .ديثي كتب احلمظاهنا األصةلي  أي من ال ختريج األحاديث النبوي  الشريف  من  .2
 .توثيق املصادر واملراجع حسب مواصفات وآليات البحث العةلمي .3
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 م(.2009، 1، )القاهرة: مكتب  اإلمام البخاري لةلنشر والتوزيع، طمقومات األمن الجتماعي في اإلسالمحممد، عمارة، الدكتور   2
 م(.1988،   1اإلسكندري : دار املعرف  اجلامعي ، ط، )األمن الجتماعي وقضية الحريةنبيل رمزي، إسكندر، الدكتور   3

 

 :اا: الدراسات السابقةسادس 
   عةلى بعض الكتب والرسائل اليت تتكةلم عن األمن اجملتمعي، ولو من جانب آخر، وجدت  من خالل اطالع الباحث  

 كاآليت:  ني يف هذا املوضوع ومهاكتاب
حممد عمارة، وقد تكةلم فيه عن حقائق وأرقام لألمن  : لةلدكتورفي اإلسالممقومات األمن الجتماعي  .1

يف اإلصالح الفكري واالجتماعي، وآليات تطبيقه، وهو كتاب قيم جداً، ومتكن  هاالجتماعي ومقوماته، ودور 
 .2"االستفادة منه يف طريق  إصالح األمن

ني وقد تكةلم عن األمن االجتماعي والسياسي ب : لةلدكتور نبيل رمزي اسكندر،األمن الجتماعي وقضية الحرية .2
النظري  والتطبيق، وقضي  االغرتاب وانعدام األمن بينهما يف اجملتمعات، وقضي  حتقيق األمن اجملتمعي بينهما، وقد 

 .3هذا البحث"استفدت منهما نوعا ما يف 
 .عصرلألمن اجملتمعي حسب مستجدات اله يميأما دراسيت فقد تضمنت رؤيه تقي  
 اا: صعوبات البحث:بعسا

قةل  املصادر واملراجع اليت تتحدث عن األمن اجملتمعي، وكانت أغةلب الكتب تتكةلم عن األمن الفكري واالقتصادي  .1
 حسب اطالعي.

 خطة البحث وهيكله العام:
 وحتتوي هذه الدراس  عةلى متهيد ومبحثني كاآليت:

 اخيتاره، وأسئةل  البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، ومنهجملقدم ، وأمهي  البحث وسبب التمهيدي: يشتمل عةلى: ا
 البحث وطريق  العمل فيه، والدراسات السابق ، والصعوب  اليت واجهها الباحث.

 :وفيه ثالث مطالب اإلسالم في حفظ األمن المجتمعي آثار المبحث األول:
 املطةلب األول: تعريف تعزيز األمن اجملتمعي لغ  واصطالحا.   
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 .أثر اإلميان باهلل تعاىل يف حفظ األمن اجملتمعياملطةلب الثاين:  

 الفرع األول: أثر األمن الزراعي وتوفري الغذاء يف األمن اجملتمعي.      

 الفرع الثاين: أثر األمن الصحي يف األمن اجملتمعي.      

 اجملتمعي.الفرع الثالث: أثر األمن األسري والغالق  الزوجي  يف حتقيق األمن       

 الفرع الرابع: أثر األمن الرتبوي وتعةليم األوالد يف حتقيق األمن اجملتمعي.      

 املطةلب الثالث: أثر اإلميان وتطبيق األحكام الشرعي  يف حتقيق األمن اجملتمعي.   

 المبحث الثاني: دور المؤسسات الدينية وأثرها في األمن المجتمعي.

 يف األمن اجملتمعي.املطةلب األول: أثر املسجد    

 املطةلب الثاين:التوعي  األمني  يف املؤسسات التعةليمي  املختةلف .   

 املطةلب الثالث: أثر الدول  يف األمن اجملتمعي.   

 املطةلب الرابع: مسؤولي  األمن الوطين.   

 الخاتمة: نتائج البحث والتوصيات والمْادر والمراجع.

 اإلسالم في حفظ األمن المجتمعي: آثاراألول:  مبحثال
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م(، 1995 -ه1415، حتقيق: حممود خاطر )بريوت: مكتب  لبنان ناشرون، طبع  جديدة، مختار الْحاحالرازي، حممد بن أبيبكر بن عبد القادر،   4 
 .598، ص2، حتقيق: جممع الةلغ  العربي  )د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت(، جالمعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، 467ص

م(، 2000 -ه1420، 1حتقيق: أمحد حممد شاكر )د.م: مؤسس  الرسال ، ط، جامع البيان في تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر،  الطربي، 5
 .501، ص20ج
 .1176م(, مادة )أمن( ص2005، )د.م: مؤسس  الرسال ، د.ط، القاموس المحيط،يعقوب،  ، حممد بنالفريوز آبادي 6
 .122، ص 1م(، ج2008، 1، )د.م: د.ن، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار، عمر، األستاذ   7
 ، مادة )أمن(.28ص ،2ج، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،   8

 

 المطلب األول: تعريف تعزيز األمن المجتمعي لغة واصطالحا:

كةلم  تعزيز عزَّز: العزُّ ضد الذل، تقول منه: َعز يِعز ِعزا وَعزازة فهو عزيز أي: قوي بعد ذل  وأعزه اهلل. وأعزَّ الشئ أيضا 
ويقال: عزز املاء ، 4عزيزا من العزة. وعززه: قواه وشدده اه وجعةلهفهو عزيز قّل فال يكاد يوجد. وتعزيز: من أعزه أي قو 

بُوُهَما فـََعزَّْزنَا بِثَاِلثٍ ومنه قوله تعاىل: سوخ فيها األرجل. وشددها فال تاألرض: لبدها   ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثـْنَـْيِن َفَكذَّ
 . 5[، أي: شددها وقواها وهو قول جماهد14]يس:

 األلف وامليم والنون، ولقد كثرت وتعددت معاين األمن يف الةلغ ، وسوف نورد بياناً موجزاً لذلك: )األمن( أصةلها:كةلم  و 

 : قال صاحب القاموس احمليط:أولا: األمن لغة

قد و  ضد اخليان . وقد أمنه كسمع وأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه، اخلوف. واألمان  واألمن : ن كصاحب، ضدُّ األمن واآلمِ "
 .6"أمن ككرم فهو أمني، وأمان يأمنه كل أحد يف كل شيء

أمن يأمن أمان ، فهو أمني، أمن الرجل: حافظ عةلى عهده وصان ما أؤمتن عةليه... أِمن الرجل "وقال الدكتور أمحد خمتار: 
َوِإْذ َجَعةْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَ  لِّةلنَّاِس قال تعاىل  7"أمن البةلد: أطمأن به أهةله -اطمأن ومل ََيَف. يأمن الناس عندما تسود العدال 

َوأَْمناً 
 .[126]البقرة: 

ه، أو وأمن فالنا عةلى كذا: وثق به واطمأن إلي وجاء يف املعجم الوسيط: أمن البةلد: اطمئن فيه أهةله. وأمن الشر ومنه سةلم.
 .8جعةله أمينا عةليه
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 .134ص، المعجم الوسيط  9

 .396، ص1الدكتور أمحد خمتار، مرجع سابق، ج  10
 .24ص م(،2011 ،1ط )الرياض: د.ن،، العولمةاألمن في عهد ذياب موسى ، الدكتور  ،البداينه  11
 .73ص )...(، ، األمن في ضوء اإلسالماجلحين، الدكتور عةلّي فايز،   12
 .161، )...(، صالقيم األخالقية لجهاز األمن وتطبيقاتها في مجالت العمل األمنيالتهامي، الدكتور نقرة،  13
 .4األمن الجتماعي وقضية الحرية، صنبيل إسكندر،  14

 

رجل  أمجع القوم: اتفقوا. جتّمع: انضم بعضه إىل بعض. ويقالمجع املتفرق مجعاً: ضم بعضه إىل بعض...  المجتمعي:و 
 .9اجتماعي مزاول لةلحياة االجتماعي  كثري املخالط  لةلناس

تمع: مجاع  اجمل من )اجتمع( واسم مكان من اجتمع/اجتمع مبجةلس "أقبل عةليهم يف جمتمعهم". مفعولجمتمع )مفرد( اسم 
 وتقاليد وقوانني واحدة. من الناس تربطهم روابط مصاحل مشرتك  وعادات

َنا قال تعاىل10"حشده، ضم بعضه إىل بعض، وألفه، ومل أر مجع املال داء مجع املتفرق:":  قال الدكتور أمحد خمتار ِإنَّ َعةَليـْ
 [.17]القيام : مَجَْعُه َوقـُْرآنَهُ 

 :: التعريف الصطالحي لألمن المجتمعياثاني

 هادر وااألمن الوطين وقدرة الدول  عةلى احملافظ  عةلى أراضيها واقتصادها وم": األمن اجملتمعي بأنه عّرف الدكتور ذياب البداينه
 .11"الطبيع  ونظمها املختةلف  االجتماعي والسياسي 

خةليا جمموع  إجراءات تربوي  ووقائي  وعقابي  تتخذها السةلط  لتأمني األمن واستتبابه دا" :وعرفه الدكتور عةلي اجلحين بأنه
 .12"وخارجياًانطالقاً من املبادئ اليت وضعها اإلسالم لضمان األمن عةلى املصاحل املعتربة

قال تعاىل  13"األمن زوال اخلوف واطمئنان القةلبوالشعور بالسالم  يف حياة الفرد واجملتمع بالوطن" :فيقول عرفه  التهامييو 
 ًَوِإْذ َجَعةْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَ  لِّةلنَّاِس َوأَْمنا

 .[125]البقرة: 
فري كل اإلجراءات والربامج واخلطط السياسي  واالقتصادي  والثقافي ... إخل... اهلادف  لتو "وعرفه الدكتور نبيل اسكندر بأنه: 

ضمانات شامةل  حتيط كل شخص يف اجملتمع بالرعاي  الالزم ،وتوفر له سبيل حتقيق أقصى تنمي  لقدراته وقواه، وأقصى قدر 
 .14"إطار من احلري  السياسي  والعدال  االجتماعي  من الرفاهي  يف
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 .22م(، ص2011 د.ط، جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، :، )الرياضاألمن في ضوء مقاصد الشريعة المعاصرةالسياري رابع  بنت ناصر،   15
 .11م(، ص2008، 1، )دمشق: دار املكتيب لةلطباع  والنشر، طاإليمان أساس العدلحممد، الزحيةلي، الدكتور  16

 
اعتباره أبرز التعريفات يف معرف  ودق  األمن ذلك التعريف الذي ينظر إىل األمن ب أن يرى الباحثوبتأمل التعريفات السابق  

االجتماعي،  بطالشعور بالطمأنين  الذي يتحقق من خالل رعاي  الفرد واجلماع ، ووقايتهما من اخلروج عةلى قواعد الض"
 .15"  كما ذكرته الدكتورة رابع من خالل ممارس  الدور الوقائي والقمعي والعالجي الكفيل بتحقيق هذه املشاعر

 :: أثر اإليمان باهلل تعالى في حفظ األمن المجتمعيثانيالمطلب ال

اإلميان أكمل منهج يف الوجود، وأمسى نشيد يف احلياة، وهو جوهرة مثين  متثل سر البقاء البشري، وأغةلى ما ميتةلكه اإلنسان، 
ألهنا تسري يف دمه وكيانه، وتتناغم مع روحه وحياته، واألمن هدف إنساين عام، وأمل بشري عظيم يتطةلع إليه األفراد، 

لتأمينه واحلفاظ عةليه بكل غال ونفيس. ونظرًا لالرتباط بني اإلميان واألمن، وأن اإلميان هو اجلماعات، وتسعى وترتمن به 
 .(16)األساس احلقيقي لألمن، والغذاء النافع له، والوسيةل  الفعال  يف وجوده، مث احلفاظ عةليه

فاملسةلم  م وأعراضهم،وأمواهل ناسدماء ال واإلميان حيقق األمن، ألنه مينع املسةلم عن اجلرائم، فيحثه عةلى االلتزام واحملافظ  عةلى
من َسةِلم املسةلمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس عةلى دمائهم وأمواهلم، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه، واجملاهد 

فكل  ،من جعل نفسه يف ذات اهلل. فالشرع يهذب سةلوك املؤمن، ويقوم اعوجاج أخالقه، ويةلزم احرتام الدماء واألعراض
 املسةلم عةلى املسةلم حرام، دمه وماله وِعرضه.

فدم املسةلم وماله وعرضه حرام عةليك انتهاكه، وديُنك حيرم عةليك السرق ، وحيرم عةليك العدوان والظةلم، وجحد احلقوق، 
 وأكل أموال الناس بالباطل، ودينك مينعك من انتهاك أعراض الناس، واخلوض يف الناس بفيك، ودينك مينعك من سفك
الدماء احلرام، وحيرمها عةليك وجيرم ذلك، ويدعوك إىل أن تكون صادقًا يف أقوالك وأعمالك، وسامًعا مطيًعا لربك، مطيًعا 

 لويل أمرك، فيما يأمرك به من اخلري واهلدى.

، والنجاة من اجلن إذن فاإلميان جيعةلك يف أمان يف الدنيا، والناس منك يف أمان، ولك يف اآلخرة األمان العظيم، يوم دخول 
نـَْيا ِإلَّ َمَتاعُ الُغُرورالنار، قال سبحانه  [، 185]آل عمران: َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل الَجنَّةَ فـََقْد فَاَز َوَما الَحَياةُ الدُّ

ات واحلدود وجاءت العقوبفاإلميان إذا قوي َحاَل بني العبد وبني املعاصي، ولكن إذا ضعف اإلميان قلَّ اخلوف من اهلل، 
الشرعي  رادع  لكل من تزين له نفسه اإلقدام عةلى اجلرمي ، وتردع كل من تسول له نفسه الوقوع يف ما حرم اهلل، وحتول بني 

 العبد وبني املعاصي.
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ه(، 1422، 1، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر )د.م: دار طوق النجاة، طالبخاري صحيح اجلعفي،، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري  17
صحيح بن احلجاج أبو احلسن،  مسةلموالقشريي النيسابوري، ؛ 2697، باب إذا اصطةلحوا عةلى صةلح جور فالصةلح مردود، رقم احلديث:184، ص3ج

 .4589، باب نقض أحكام الباطةل  ورد حمدثات األمور، رقم احلديث: 132، ص5، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت(، جمسلم
 .4590، رقم احلديث: 132، ص 5، جنفسهمسةلم، املرجع  18

 
: ناس مينعهم نوكةلما انعدمت اجلرائم أو قةّلت يف جمتمع أو بةلد، كةلما كان ذلك اجملتمع أو البةلد آمنا، والناس يف هذا نوعا

قوة اإلميان عن ارتكاب املعاصي واجلرائم املخل لةلمروءة فضال عن اإلميان باهلل، وعن املخل بأمن اجملتمع أو البةلد؛ وهناك 
نوع آخر من الناس ال يردعهم عن اقرتاف اجلرائم إميان وال مروءة، وإمنا يردعهم الزواجر الشرعي  أو العقوبات الشرعي ، والبد 

َل  ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  األحكام الشرعي  يف كل جمال احلياة من تطبيق 
[، وال جيوز خمالف  أحكام الشريع ، بل جيب االلتزام 163-162]األنعام: ََرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمين

أمرنا هذا  من أحدث في»حد سواء، قال عةليه السالم يف حديث أم املؤمنني عائش  رضي اهلل عنها: هبا فردا ومجاع  عةلى 
أي جيب لزوم أحكام الشريع  ، 18«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»، ويف رواي  ملسةلم: 17«ما ليس منه فهو رد

وتنفيذها من غري إحداث ما َيالفها، وإال ردت إىل صاحبها كاسدة وال يعمل هبا. وهذا هو سبيل حتقيق األمن الفردي 
 واجملتمعي، مث الوطين مث الدويل أي: طريق السالم العاملي املنشود.
َْاِص َحَياٌة يَا  ( يف القصاص:(ول اهلل ويف تطبيق األحكام الشرعي  املؤدي  إىل األمن واحلياة، لذلك يق َوَلُكْم ِفي الِق

ُأْوِلي األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
الا السَّاِرُق َوالسَّارَِقةُ فَاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما َجَزاءا ِبَما َكَسَبا َنكَ  وقال يف حد السرق : [،179]البقرة: 

ُهَما ِماَئَة [،، وقال يف إقام  حد الزنا: 38]املائدة: َحِكيمٌ مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز  الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
فقد أمر الشارع  [؛ أما احلقوق2]النور: َجْلَدٍة َوَل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخرِ 

ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت احلكيم بتوثيقها وتوكيدها برهان وكتاب ، مث أدائها ألهةلها كما اتفق عةليها، قال تعاىل : 
فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي [، وقال: 58]النساء: ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 

اْؤتُِمَن َأَمانـََتُه َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَّهُ 
 فهناك التوثيق عن ضياع احلقوق بكتاب  العقود والرهون عةليها. [232]البقرة: 

صالح يف املال، إىل اخلري يف احلال واليشكل اإلميان منطةلقا أساسيا لبيان احلقوق والواجبات ألفراد اجملتمع، ويرشد الناس و 
وينظم لكل مواطن حقه، ويساعد الناس عةلى تنظيم غرائزهم وشهواهتم يف الطريق السوي، فيبعد عنهم نوازع الشر واالحنراف 

 واهلوى، ويغةلق أمامهم سبيل اإلجرام والعدوان والبغي، كما حيقق اإلميان التوازن السةليم بني اجلسم ومتطةلباته، 
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 .()، عن أنس 16، ص1، ومسةلم يف صحيحه، ج14، ص1أخرجه البخاري يف صحيحه، ج 19
 وغريها من سورة يوسف. 49، 48، 47ينظر: اآليات  20
 من سورة النحل. 78إىل  66ينظر: اآليات  21

 
ح وتطةلعاهتا، والعقل وطموحه، ومن هنا يصبح كل فرد يف اجملتمع رجل أمن حيافظ عةلى أمن اجملتمع واألم  واألفراد، والرو 

وحيرص عةلى بقاء األمن، ويقف يف وجه من َيل به، أو يثري االضطراب حوله، وكةلما استقر اإلميان يف القةلب شاع األمن 
ى يحب ألخيه ل يؤمن أحدكم حت(: »ملسو هيلع هللا ىلصى نفسه وعةلى غريه قال الرسول )يف اجملتمع، ودعا صاحبه إىل أن يكون رقيبا عةل

 (19)«.ما يحب لنفسه
وأثر اإلميان حسب النصوص الشرعي ، يطمئن النفوس، ويهدئ اجملتمعات من القالقل، والفنت واألزمات، يف أمور كثرية، 

ها  والقضاء عةلى مشكةل ، أجد أن هذا احليز ال نفياضطربت فيها أنظم  األمم، وتباينت فيها اآلراء رغب  يف وجود حل، 
 كةلها، ولكن نشري إىل مناذج منها:

 :ء في األمن المجتمعياألمن الزراعي وتوفير الغذاأثر أولا: 

، وقد حث اإلسالم أهةله عةلى العمل (21)والنحل  (20)جند هذا يف آيات كثرية يف كتاب اهلل الكرمي مثل سورة يوسف 
( يسأله، (أتى النبيَّ  أن ُرجال من األنصار:( النفس واألهل كما يف حديث أنس بن مالك )والكسب لإلنفاق عةلى 

 ؟ قال: بـََلى، ِحْلس نـَْلَبُس بعَضه، ونـَْبُسُط بعَضُه، وقـَْعب َنْشَرُب فيه من الماء، قال:«أَما في بيتك َيء»فقال: 
؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، «من يشتري هذين»( بيده، وقال: (ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسوُل اهلل »

قال رجل: أنا آخذهما بدرَهْميِن، فأعطاهما إياه  -مرتين أو ثالثا  -؟ «َمْن يزيد على درهم( : »(قال رسول اهلل 
تِر بأحدهما طعاما، فانِبْذه إلى أهلك، »، فأخذ الدرهمين فأعطاهما األنْاريَّ، وقال:  ََ فْأتِني  َقدُّوما باآلخرواَتر ا

، «اَذهْب فاحَتِطْب َوِبْع، ول أرَيـَنََّك َخْمسة عشر يوماا »( ُعوداا بيده، ثم قال: (، فأتاه به، فَشدَّ فيه رسوُل اهلل «به
هذا ْخير (: »(ففعل، فجاء وقد أصاب عشرَة دراهم، فاَترى ببعضها ثوباا، وببعضها طعاماا، فقال له رسوُل اهلل 

ُلُح إل لثالثة: لذي لك من  ْْ  أن تجيَء والمسألُة ُنْكَتة في وجهك يوَم القيامة، إن المسألة ل َت
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(، ، حتقيق حميي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتب  العصري ، د. ط، د. تسنن أبي داود السجستاين، سةليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي، أبو داود  22
، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون )د.م: سنن ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويين،ابن ماجهأخرجه ؛ و 1641، باب ما جيوز فيه املسأل ، رقم:120، ص2ج

. ضعفه الشيخ األلباين، وقال شعيب: أن الرتمذي حسن هذا 2198، باب بيع املزابن ، رقم:316، ص3م(، ج2009 -هـ 1430، 1الرسال  العاملي ، ط
 احلديث، وصححه الضباء املقدسي يف املختارة.

م(، 1983 -هـ 1404، 2، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السةلفي )املوصل: مكتب  العةلوم واحلكم، طيرمعجم الكبال ، سةليمان بن أمحد أبو القاسم،الطرباين  23
م، ، حتقيق: د. عةلي حسني البواب )بريوت: دار ابن حز الجمع بين الْحيحين: البخاري ومسلمحممد بن فتوح، احلميدي، ؛ 621، رقم:267، ص20ج
 .3042، رقم:366، ص3م(، ج2002 -هـ 1423، 2ط

م(، 1989 -هـ1409، 3، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار البشائر اإلسالمي ، طاألدب المفرداهلل اجلعفي،  حممد بن إمساعيل أبو عبدالبخاري،   24
، باب األمر  باتباع اجلنائز، 71، ص2، وأخرجه أيصا يف صحيحه ولكن خبمس خصال، ج925، باب ما يقول إذا عطس، رقم احلديث:319ص

 .5776، باب من حق املسةلم لةلمسةلم رد السالم، رقم:3، ص7؛ وأخرجه مسةلم يف صحيحه، ج1240قم:ر 
 .6721، باب فضل عيادة املريض، رقم احلديث:13، ص8، جمسةلم، املرجع نفسه 25

 

ما أكل أحٌد طعاماا قط خيراا من أن يأكل من »(: ، وقوله )22«فقر ُمْدِقع، أو لذي ُغْرم ُمْفِظع، أو لذي دم ُمِوجع
 23«عمل يده وإن نبي اهلل داود كان يأكل من عمل يده

 األمن المجتمعي:في األمن الْحي أثر ثانياا: 
( بعيادة املريض؛ ألن عيادة املريض يبعث األمل واالطمئنان يف قةلب املريض، ويعةلم أن معه إخوانه ملسو هيلع هللا ىلصكوصايا رسول اهلل )  

بتفقدهم ومواساهتم له، فرتتاح نفسه وَيف آالمه وينشرح صدره، لذلك حثنا اإلسالم عةلى زيارة املريض، بل جعةلها حقا 
َها فـََقْد تَـ »(: لةلمسةلم عةلى أخيه املسةلم قال ) َلةا ِمنـْ ْْ َْاٍل َواِجَبٌة، َفَمْن تـََرَك َخ َرَك َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستُّ ِخ

ََْحُه ِإَذا شَ َحقًّا َواِجباا ، أَلِخيِه َعَلْيِه: َأْن ُيِجيَبُه ِإَذا َدَعاُه، َوَأْن ُيَسلَِّم َعَلْيِه ِإَذا َلِقَيُه، وَأْن يُ  َتُه ِإَذا َعَطَس، َوَأْن يـَْن مِّ
ََْحُه، َوَأْن يـَُعوَدُه ِإَذا َمِرَض، َوَأْن يـَْتَبَع َجَنازَتَُه ِإَذا َماتَ  ( يـَُقوُل يَوَم الِقَياَمِة: إنَّ اهلَل )»(: وقال النيب ) ،24«اْستَـْن

، نَّ َعْبِدي ُفالَناا َكْيَف أُعوُدَك َوأْنَت َربُّ الَعاَلِميَن؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أ  يَا اْبَن آَدَم، َمِرْضُت فـََلْم تـَُعدِني! قَاَل: يَا َربِّ
، َكْيَف عِ َمِرَض فـََلْم تُعْدُه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو ُعْدتَُه َلَوَجْدتَني ِعْنَدُه! يَا اْبَن آَدَم، اْسَتْطَعْمُتَك فـََلْم ُتطْ  مِني! قَاَل: يَا َربِّ

ْو أْطَعْمَتُه لَ  َوأْنَت َربُّ الَعاَلِميَن؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أنَُّه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفالٌن فـََلْم ُتْطِعْمُه! أَما َعِلْمَت أنَّكَ  أْطِعُمكَ 
أْنَت َربُّ الَعاَلميَن؟! قَاَل: وَ  َلَوَجْدَت َذلَك ِعْنِدي! يَا اْبَن آَدَم ، اْسَتْسَقْيُتَك فـََلْم َتْسِقِني! قَاَل: يَا َربِّ ، َكْيَف أْسِقيكَ 

، أدب ومواساة ما أروعهما، 25«اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفاَلٌن فـََلْم َتْسِقِه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو َسَقْيَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي
يزعمون يوم أناس يّدعون و هكذا يريب اإلسالم أهةله، قم  يف الرتبي  والسةلوك واألخالق، ولكن مع األسف، ظهر عةلينا ال

 ويتهمون اإلسالم ويسمونه بأنه دين اإلرهاب والتخةلف!، مساكني، ال يريدون ألنفسهم سالما وال أمناً، وال يريدون لةلعامل 
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 .1924، باب ما جاء يف رمح  املسةلمني، رقم:121، ص4، ج سنن الترمذي ،الرتمذي  26
، 1مي ، ط، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العةلالمستدرك على الْحيحين، حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابوري، احلاكم  27

 .7424، كتاب الطب، رقم:218، ص4م(، ج1990 -هـ 1411
 .465، رقم:180، ص1، جالمعجم الكبير ،الطرباين  28
 . قال أبو عيسى حديث حسن، وضعفه األلباين.2065باب ما جاء يف الرقى واألدوي ، رقم:، 399، ص4ج ،، مرجع سابقالرتمذي  29

 
أن تعيش يف سالم وأمن، بل يريدون أن حيجبوا العامل احلريان عن حقيق  ما انطوت عةليه نفوسهم من مكر وخديع  فاهتموا 

  اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّه ِإلَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرِهَ زعموه زورا وهبتانا  اإلسالم مبا
ه، وكان رسولنا إلنسانيت، فإن تعاليم اإلسالم ال ينتج أبدا إال إنسانا كرميا عزيز النفس رحيما، حيرتم اإلنسان [32]التوب : 

( يقوم جلنازة  الكافر عند املرور هبا احرتاما إلنسانيته، وكان )يضرب  الرمح  املهداة والنعم  املسداة، وكان عةليه السالم
حىت يدمي قدماه فيأتيه مةلك اجلبال يطةلب إذنه يف اطباق األخشبني عةليهم، فيقول: ال، لعل اهلل أن َيرج من أصالهبم من 

[، وإذا حصل خطأ أو سوء 107]األنبياء:  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمةا لِْلَعاَلمينِ هلل، أرسةله الرمحن رمح  لةلعاملني يوحد ا
تصرف من بعض أفراد املسةلمني فال حياسب عةلى اإلسالم، بل حياسب هو عةلى فعةله، واإلسالم منه بريئ. فاإلسالم رمح  

 (: وليس نقم ، وقد جعل الرمح  بالناس شرطاً لنيل رمح  اهلل فقال )
َُْجَنٌة ِمْن الرَّْحَمِن َمْن َوصَ الرَّاِحُموَن يـَْرَحُمُهْم الرَّْحَمُن اْرَحمُ » َلَها َوَصَلْتُه وا َأْهَل اأْلَْرِض يـَْرَحْمُكْم َأْهُل السََّماِء َوالرَِّحُم 

ما أنزل اهلل من داء »(: ( يف العالج الطيب الصحي فكثري منها: قوله )؛ وما جاء من هديه )26«َوَمْن َقَطَعَها بـَتَّْتهُ 
نعم »قالوا يا رسول اهلل أنتداوى؟ قال:   ( ملاوقوله )، 27«من علمه و جهله من جهله إل وقد أنزل معه َفاء علمه

قال:  قالوا: وما هو؟« عباد اهلل تداووا فإن اهلل عز و جل لم يضع في األرض داء إل وضع له َفاء غير داء واحد
فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه َأرََأْيَت رُقاى َنْستَـْرِقيَها، َوَدَواءا  (وعن أيب ُخزام  عن أبيه قال سألت رسول اهلل )،  28«الهرم »

ْيئاا؟ قَاَل:  ََ  . 29«ِهَي ِمْن َقَدِر اللَّهِ »نـََتَداَوى بِِه، َوتـَُقاةا نـَتَِّقيَها َهْل تـَُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّه 
ى هذه النصوص: في  لةلناس. وقال ابن القيم تعةليقا عةلوهذه النصوص وغريها تبني لنا مدى اهتمام اإلسالم بتوفري الصح  والعا

كل داٍء ل"فقد تضمَّنت هذه األحاديُث إثبات األسباب واملسبِّبات، وإبطاَل قوِل َمن أنكرها، وقال: جيوُز أن يكون قوله "
( قد جعل هلا اهلل ) "، عةلى عمومه حىت يتناول األدواَء القاتةل ، واألدواء الىت ال مُيكن لطبيب أن يربئها، ويكوندواء

 أدويً  ُتربئها، ولكن َطَوى ِعةلَمها عن الَبَشر، ومل جيعل هلم إليه سبياًل، ألنه ال ِعةلم لةلخةلق إال ما عةلَّمهم اهلل، وهلذا 
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، 4م(، ج1994 -هـ 1415، 27، )بريوت: مكتب  الرسال ، طزاد المعاد في هدي خير العبادحممد بن أيب بكر بن أبوب بن سعد،  ابن قيم اجلوزي ، 30
 .14ص
 .12-11سورة النساء:   31

 .430الرتمذي يف سننه, ص أخرجه 32
 .434املرجع نفسه, ص 33

 

ء ا( الشِّفاَء عةلى مصادف  الدواء لةلداء، فإنه ال شىَء من املخةلوقات إال له ِضّد، وكلُّ داء له ضد من الدو عةلَّق النىبُّ )
 .30( الرُبَء مبوافق  الداء لةلدواء"يعاََل بضدِّه، فعةلَّق النىبُّ )

 في تحقيق األمن المجتمعي: الزوجية العالقةاألمن األسري و أثر ثالثاا: 

وقد أوىل اإلسالم اهتماما كبريا لألمن األسري؛ ألهنا املصدر األساسي لبناء اجملتمع، فإن فسدت فسد اجملتمع، وإن صةلحت 
َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن صةلح اجملتمع، وقد وردت نصوص كثرية يف األمن األسري، نذكر منها عةلى سبيل املثال: قول اهلل تعاىل: 

. نعم، ولكن كيف يكون األزواج واألوالد قرة عني لإلنسان، [21]الروم:  ْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُينرَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَ 
َها يوضح هذا قوله تعاىل:  اَلِئَكٌة ِغاَل ٌٌ مَ يَاَأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

ُْوَن اللَّهَ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ  َدادٌ َل يـَْع َِ :[، ذلك بتعةليمهم العقيدة الصحيح  وتزويدهم باملعةلومات 6]التحرمي
بل وتوفر هلم املعيش  الطيب  اهلني ، وتوفر هلم أسباب الصح  والراح  الروحي  والبدني ، ويكون البدأ باألهم قالضروري  لةلحياة، 

املهم، مبعىن يبدأ بالتأمني اإلمياين الروحي، وهو الطاق  احملرك  لةلبدن حنو اهلدف الصحيح الذي خةلقنا من أجةله قال تعاىل: 
 َْنس ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن  ِإلَّ لِيَـْعُبُدوِن  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو  َما ُأرِيُد ِمنـْ

ِة اْلَمِتينُ  [، مث يتبع ذلك االهتمام بتوفري األسباب األمني  النفسي  والبدني  لنفسه وأهةله واجملتمع، 58-56]الذاريات:  اْلُقوَّ
 تتحقق األمن اجملتمعي املنشود.وهكذا 

وقد اهتم اإلسالم باألمن العائةلي واألوالد أميا اهتمام،  ويظهر ذلك جةليا يف تقسيم الرتكات، حيث توىل قسمتها احلكيم 
، وحث اإلسالم  31اخلبري بنفسه، ومل يوكل أحدا تقسيمها ألمهيتها؛ وألنه موضع قد يتحكم فيه الرغبات والشهوات النفسي 

(: ( لسعد بن أيب وقاص )عةلى إغناء األهل والتوسع  عةليهم قدر اإلمكان، كما هو ظاهر قول الرسول )كذلك 
( عن الوصي  ومن األمن العائةلي منعه )( 32)«إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»

 .(33)«ل وصية لوارث»لةلوارث حيث يقول: 
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 من سورة لقمان. 19 – 13اقرأ اآليات  34
 أخرجه أبو داود والرتمذي وأمحد يف سننهم عن عبداهلل بن عمرو وسربة. 35

 
وتؤكد عةلى احلفاظ عةلى األمن األسري الذي له انعكاساته اإلجيابي  أو السةلبي  عةلى األمن  كل هذه النصوص وغريها تعزز

 اجملتمعي، فاستقرار األوضاع العائةلي  وحتسينها سبب الستقرار األوضاع األمني  العام  لةلبةلد وحتقيق األمن اجملتمعي املنشود.
 ن المجتمعي:األم تحقيق رابعاا: أثر األمن التربوي وتعليم األولد في

( يف تعةليم األوالد وتربيتهم، كما يف أمره عةليه السالم لألولياء وحديث رسول اهلل ) 34)يوضح مثل هذا وصي  لقمان البنه 
مروا أبناءكم بالْالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في »بتعةليم أوالدهم الصالة، حيث يقول: 

 .(35)«المضاجع
نذ عريفهم حق خالقهم ومربيهم عةليهم؛ وإعانتهم عةلى حتقيق العبودي  هلل رب العاملني مترىب عةليه األوالد هو ي فأول واجب

الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم نعوم  أظفارهم ليشبوا عةليها، وهذا هو أساس األمن 
[ ، مث ثىن عةليه السالم باألمر باالهتمام باألمن األخالقي لألسرة فأمر بغرس الفضيةل  والشهام  يف 82األنعام: ُمْهَتُدونَ 

نفوسهم منذ الصغر، ذلك بالتفريق بني البنني والبنات يف املضاجع؛ ليقيهم منذ الصغر من خطر زنا احملارم الذي حيصل يف 
ةلم  من الفضائي  واإلنرتنيت اليت مةلئت بيوتنا _ أسأل اهلل أن حيفظ األسر املساألسر، بسبب القنوات عصرنا هذا يف بعض 

اليت ظهرت نتيج  التطور اهلائل يف تكنةلوجيا املعةلومات الذي مجع بني النابل واحلابل، وال جناة من  -هذا الداء العضال
ا أهنا سبب   اإلسالمي  والتزامها، اليت يدعي غرينالركون إليها إال اإلميان الصادق، والعودة الصادق  إىل تطبيق أحكام الشريع

العنف العاملي، وأهنا تنتج اإلرهاب وسفك الدماء ظةلما وهبتانا، بل إن حقيق  األمر هو أن بُعدنا عن أحكام الشريع  وعدم 
نا األمن ق لالتزام أحكامها هو سبب تردي أوضاعنا إىل ما نشاهدها اليوم، فإذا رجعنا إليها رجع  صادق  حينها يتحق

 اجملتمعي املنشود بإذن اهلل تعاىل.

 ومما جيب عةلى الوالدين مراعاته يف تربي  األوالدً  مراعاة األمور اآلتي :

إبعاد األوالد عن رفاق السوء، وهذه النقط  يف غاي  األمهي ، فال ميكن أن تكتمل تربي  األسرة إذا كان ألوالدها رفاق  أولا:
 والدان، فمعظم اجلرائم وتعاطي املخدرات واالحنراف الفكري يقف وراءه رفقاء السوء.سوء يهدمون ما بناه ال

إبعادهم عن الوســـــائل اهلدام ، كوســـــائل الغزو الفكري، وتقدمي البديل النافع هلم من الوســـــائل املســـــموع  أو املرئي  أو  ثانياا:
 املكتوب .
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االآل، انظر: قدم فيه الدكتور مق، مؤمتر عقد مبمةلك  البحرين، أثر األمن الجتماعي في حياة األفراد والمؤســـــســـــات والدول، صـــــــر نااخلةليفي، الدكتور  36

 .151ص 
، ألســــــرة عةلمي  عريق ؛ م1894حاليا، يف الثامن من نوفمرب  مبحافظ   كفر الشــــــيخقرى دلتا مصــــــر  بإحدىولد العالم  حممد عبد اهلل دراز بقري  دياى،   37

الفقيه الةلغوي املعروف، الذي قدم شـــــروحا لكتاب املوافقات لةلشـــــاطيب، والذي عهد إليه اإلمام حممد عبده مبهم  اإلشـــــراف عةلى  عبد اهلل درازفوالده الشـــــيخ 
 م. انظر:158تويف رمحه اهلل سن :  وكفاءته. املعهد األزهري اجلديد باإلسكندري  اطمئنانا إىل عةلمه

http://shamela.ws/index.php/author/1119/09/10/2016,2:14pm. 

 
شــــــــــغل أوقاهتم  ا فيما يعود عةليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة، وكذلكتربيتهم عةلى احملافظ  عةلى أوقاهتم، وأن يصــــــــــرفوهثالثاا: 

، هكذا تتحقق تأمينهم وتأمني اجملتمع، وال تنســـى أن (36)وتوجيه طاقاهتم يف طريق الربامج النافع  والدورات التدريبي  النافع 
الم، من اإلسـالمي ؛ ألن اإلسـالم هو باب السـالبةلسـم الشـايف يف حتقيق كل ذلك هو صـفاء العقيدة والتزام أحكام الشـريع  
 دخةله والتزم به ونفذ أحكامه يف نفسه وأهةله سةِلموا وأمنوا يف الدنيا واآلخرة.

 األمن المجتمعي: في تحقيق وحفظ النظام في الشرعية تطبيق األحكامو : أثر اإليمان لثالمطلب الثا

إن كل نظام يف الدنيا، وكل تشـــــــــــريع يف العامل حيتاج إىل رادع لتطبيقه، وســـــــــــةلط  تضـــــــــــمن تنفيذه، وتالحق من َيرج عةليه، 
وتعاقب املخالف، ومن هنا جاء قانون العقوبات وجهاز الشــــــــــرط  واألمن والقضــــــــــاء، ولكن مجيع القوانني واملؤســــــــــســــــــــات 

نون أو الشـــــــرطي ال يطول كل إنســـــــان، وهنا يظهر أثر اإلميان الذي واألجهزة تبقى عاجزة عن مالحقه كل فرد بعينه، والقا
حيتل املكان  العةليا، والســةلطان الواســع يف كفال  النظام االجتماعي، واحلفاظ عةلى مهابته، ألن املؤمن يشــعر مبراقب  اهلل تعاىل 

ور حممد عبد   احلقوق، يقول الدكتوهذا كفيل حبفظ النظام، وتطبيق األحكام، وصيانالذي يعةلم السر وما ختفي الصدور، 
اهلل دراز: "فالذي نريد أن نثبته يف هذه احلةلق  أنه ليس عةلى وجه األرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها يف كفال  احرتام 

 (37)القانون، وضمان متاسك اجملتمع واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراح  والطمأنين ".
الشــــــــريع  اإلســــــــالمي  والعمل هبا، وإنفاذها عةلى األم  فرًدا ومجاع ، إلعطاء احلقوق ألهةلها، لقد جاء األمر بوجوب تطبيق 

ُم ِإل لِلَِّه ِإِن اْلُحكْ وكل ذلك بقوة اإلميان، ونصــــــوص الشــــــريع ، جاءت بذلك  نصــــــوص كثرية جًدا منها قول اهلل تعاىل: ﴿
نَـُهمْ اىل: ﴿[، وقوله تع40﴾ ]يوســـــف:َأَمَر َأل تـَْعُبُدوا ِإل ِإيَّاهُ  َجَر بـَيـْ ثُمَّ ل  َفال َورَبَِّك ل يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َــــَ

ا ْم فَِإْن تـََناَزْعتُ [، ومن ذلك أيضا قول اهلل تعاىل: ﴿65﴾ ]النساء:َيِجُدوا ِفي َأنـُْفِسِهْم َحَرجاا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليما
ْيٍء فـَُردُّوُه ِإلَ  ُن تَْأِويالِفي َـــــَ ٌر َوَأْحســـــَ وِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ ومنه  [،59]النســــــاء: ﴾ى اللَِّه َوالرَّســـــُ
ا ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ أيضاً قوله تعاىل: ﴿ ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكما  .[50]املائدة: ﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/1894
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
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 .3095، رقم 278، ص 5أخرجه الرتمذي يف سننه، ج 38
ـــــــــــــــــــــ 12/7/1321العالم  أبو األعةلى املودودي ولد عام:  39 ن أســــــرة م باهلند حيدر أباديف والي   أورنج أبادمبدين  جيةلى بورة القريب  من  يوم اجلمع ، يف هـ

، والفقه واحلديث والقرآن لةلغ  العربي امســـــةلم  حمافظ  اشـــــتهرت بالتدين والثقاف . مل يعةلمه أبوه يف املدارس اإلجنةليزي  واكتفى بتعةليمه يف البيت. درس عةلى أبيه 
، هـــــــــــــ 1392باب صحي  عام وقادها ثالثني عاما، مث اعتزل اإلمارة ألس هـــــــــــــ 1360عام  اجلماع  اإلسالمي  يف اهلندوكانت أسرته أسرة عةلم وفضل. أسس 

 كستاني ، انظر:البا  الهور، ودفن يف ساح  منزله مبدين  هـ 1399 /11/ 31وتفرغ لةلكتاب  والتأليف. تويف يف 
http://www.kutub-pdf.net/author/134-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A.html/2016/09/29,3:06pm. 

 .47-46م(، ص 2008، 1والنشر، ط، )دمشق: دار املكتيب لةلطباع  اإليمان أساس العدلحممد، الزحيةلي، الدكتور  40

 
وجند يف السن  النبوي  املطهرة نصوصا كذلك تأمر بةلزوم جادة احلق والصواب، واألخذ مبا جاءت به الشريع ، ولزوم تطبيقه 

ففي حديث عدي بن حامت )رضـــــــــي اهلل عنه( بيان أن أهل الكتاب كانوا يتخذون أحبارهم ورهباهنم  -عةلى الفرد واجلماع 
ُذوا َأْحبـَـاَرُهْم َورُْهبـَـانـَُهْم ( يقرأ اآليــ : ﴿التوراة واإلجنيــل، قــال أنــه مسع النيب ) أربــابــا مع اهلل لعــدم تطبيقهم ألحكــام اتَّخــَ

ْيئاا »، قَاَل: [31]التوب : ﴾َأْربَاباا ِمْن ُدوِن اللَّهِ  َتَحلُّوُه، اَأَما ِإنَـُّهْم َلْم َيُكونُوا يـَْعُبُدونـَُهْم، َوَلِكنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َأَحلُّوا َلُهْم َــــــــَ ســــــــْ
ْيئاا َحرَُّموهُ  ََ . فدل ذلك عةلى أن اتباع غري شريع  اإلسالم معناه اختاذ غري اهلل تعاىل معبودا وإهلا، (38)«َوِإَذا َحرَُّموا َعَلْيِهْم 

 نودل عةلى وجوب التزام شـــريع  اإلســـالم، وإنفاذها، وتطبيقها عةلى الفرد واجلماع ، فإن املســـةلمني إذا التزموا بذلك ســـيكو 
 خريا هلم يف دينهم ودنياهم وأخراهم، وكل ذلك ال يتحقق إال بقوة اإلميان.

"والشــــخص الذي وقر يف ســــويداء قةلبه وأعماق ضــــمريه اإلميان القوي الصــــحيح  (:39)ويقول األســــتاذ أبو األعةلى املودودي
ن كل إىل الســـــــــــوء، يردعه عباآلخرة، يكون حاله كرجل يصـــــــــــحبه يف كل حال من األحوال، رقيب مينعه من كل إرادة جتره 

يؤنبه عن كل عمل ينكره اإلســـــــــالم... إذ يســـــــــتقر يف نفس اإلنســـــــــان حســـــــــيب صـــــــــعب املراس، ال جيرؤ خطوة حنو اإلمث، 
اإلنســــــــــــان، خشــــــــــــي  منه، أن يتهرب من فرائض اهلل تعاىل يف اخلةلوة أو يف الغاب ، أويف الظالم أو يف البادي ، وال يقدر عةلى 

 يندم عةلى ذلك ويتوب إىل اهلل". -عةلى سبيل االفرتاض  -وإذا اقرتف اقرتاب ما حرمه اهلل، 
فاإلميان مينح األفراد واجملتمع قوة إلزامي  بااللتزام بأحكام الشــــــــــــــرع، وحفظ احلقوق، واالبتعاد عن االحنراف، وبذلك يتحقق 

المي  اليت يظةلةلها  عمةليا يف الدول  اإلساألمن بأوسع معانيه، ويسود االطمئنان يف اجملتمع، ويعم اخلري والفضيةل ، وهذا ما متّ 
اإلميان يف القدمي واحلديث، فتنعم بنعم  اإلميان واألمن معا، وهذا ما ينشــــــده املؤمنون يف العودة إىل حظرية اإلميان، وتطبيق 

القيم األنفس و شـــــــــرع اهلل، إلعادة األمن واألمان لةلناس املعمورة، ولةلقضـــــــــاء عةلى اإلجرام والتعدي عةلى األموال واألعراض و 
 .(40)واألخالق
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
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 .137م، ص 2008حبوث وتوصيات مؤمتر األمن االجتماعي حتت شعار: تطةلعات وحتديات،  41
 .137-136، ص والدول حبوث وتوصيات مؤمتر األمن االجتماعي يف حياة األفراد واملؤسسات  42

 
منذ أهبط أول   متتاليفاألمن غاي  الشــــــرائع كةلها وهدفها األمسى وليس اإلســــــالم فحســــــب: فقد أنزل اهلل الشــــــرائع متعاقب  

إنســــان إىل هذه األرض، حيث ظةلت عناي  اهلل متتابع  ومتالزم ، فما تقوم أم  وال يبعث جيل إال ويكون لرســــال  الســــماء 
 [.24﴾ ]فاطر:َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإل َخال ِفيَها نَِذيرٌ ﴿قال اهلل تعاىل:  (41)شأن معه

فالرســــل والكتب املنزل  عةليهم كل ذلك هلداي  وأمن البشــــر، روحيا )اإلميان( وماديا: ســــةلوكيا وأخالقيا واجتماعيا وســــياســــيا 
لشـــرع اهلل وتنفيذ  الناس  ا واألخرى، وبقدر تطبيقواقتصـــاديا، فبالتزام شـــرع اهلل يف كل ذلك يتحقق هلم األمن التام يف الدني

أحكامه، أو بعدهم عنه يكون أمنهم وخوفهم نفســـــيا ومعنويا وماديا، فالدافع إىل التطبيق وااللتزام هو اإلميان، وهو العمود 
َماِء َواأْلَْرِض َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرَ وَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا الفقري إلقام  الدين والدنيا قال تعاىل: ﴿ َكاٍت ِمَن الســـــــــــَّ

ُبونَ  بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكســــِ ْرنَا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَكفَّ [، وقوله تعاىل: ﴿96﴾ ]األعراف:َوَلِكْن َكذَّ
يَِّئاتِِهْم َوأَلَْدَخْلَناهُ  ُهْم ســــــَ ْنِجيَل َوَما أُْنزِ  ۞ْم َجنَّاِت النَِّعيِم َعنـْ َل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِِّهْم أَلََكُلوا ِمْن َوَلْو َأنَـُّهْم َأقَاُموا التـَّْورَاَة َواإْلِ
اِلَحاِت ِمُلوْا الَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوعَ [، وقوله تعاىل: ﴿66-65﴾ ]املائدة:فـَْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهمْ  ْــــــــــــَّ

ى َتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَـُهُم الَِّذى اْرَتضـــــَ ْخِلَفنـَُّهْم ِفى الْرِض َكَما اســـــْ لَنـَُّهْم مِّن بـَْعِد لَ  لََيســـــْ ُهْم َولَيَُبدِّ
ْيئاا َوَمن َكَفَر بـَْعَد يَخْوِفِهْم َأْمناا يـَْعُبُدونَِنى َل  رُِكوَن ِبى َـــــَ ُقونَ اْلفَ ُهُم  فَُأولَِئكَ  ذاِلَك شـــــْ [، وقوله تعاىل: 55﴾ ]النور:اســـــِ

ا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياةا طَيَِّبةا َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بِ َمْن ﴿ اِلحا ِن َما َكانُ َعِمَل صــــــَ ﴾ وا يـَْعَمُلونَ َأْحســــــَ
 [.97]النحل:

واإلميان هو املؤدي إىل إقام  العدال  بني الناس يف مجيع شـــــــــؤوهنم؛ إذ بالعدال  قامت الســـــــــماوات واألرضـــــــــون، ومن أجةلها 
أرســــةلت الرســــل وأنزلت الكتب، وشــــرعت القوانني، فال تقوم حياة وال تســــتقر، وال يوجد أمن بدوهنا، فاألمن غاي  العدل: 

عدل يقتضي الشرع واحلكم مبيزانه الذي ميثل القسطاس املستقيم، فإن الشرع نفسه ما نزل إال لتحقيق األمن يف فإذا كان ال
احلياة، وغياب العدل يؤدي إىل غياب األمن؛ ولذا فإن احلكم  اجلامع  تقول: إن واجبات الدول  تنحصــــــــــــــر يف أمرين مها: 

 .42"عمران البالد، وأمن العباد"
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 .153ص  مقال قدمه يف مؤمتر عقد مبمةلك  البحرين، ،أثر األمن الجتماعي في حياة األفراد والمؤسسات والدولاخلةليفي،  43

 

 دور المؤسسات الدينية وأثرها في األمن المجتمعي:لمبحث الثاني: ا
 المطلب األول: أثر المسجد في األمن المجتمعي:

إن لةلمسجد دورا بارزا يف صالح الفرد واجملتمع يف اإلسالم؛ إذ رسالته شامةل  ومتنوع  ومتعددة، تنتظم جماالت خمتةلف  لنشر 
مي الســـةلوك، وإحداث الشـــعور باألمن والطمأنين  من خالل أدوار القيم اإلســـالمي ، وغرس اآلداب واألخالق احلميدة، وتقو 

متعددة وجماالت خمتةلف  اليت يضــــــطةلع هبا املســــــجد، لتحقيق األمن اجملتمعي، وتوفري الطمأنين  النفســــــي  والروحي  اليت ختفف 
 عن الناس أعباء احلياة، وتبعث فيهم نور احلياة واستمرارها.

فكر اإلســــالمي، واملكان  اخلاصــــ  له يف نفوس املســــةلمني، جتعل منه أثرا فاعال ومهما يف إن الصــــورة املشــــرق  لةلمســــجد يف ال
 حياة اإلنسان، حيث يُهرع املصةلون إىل املسجد ألداء العبادة.

 وهناك العديد من اجملاالت احملقق  لألمن اجملتمعي من خالل املسجد، سأذكرها يف ما يأيت:

املسجد مصدر األمان: لةلمسجد قدسي  خاص ، ومكان  فريدة يف قةلب كل مسةلم، فهو املكان الذي تطمئن فيه  أولا:
النفوس، وهتنأ يف رحابه القةلوب، وجتد فيه اخلالص مما يساروها من قةلق، والنجاة مما تشعر به من خوف، وراح  مما حتس به 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ اعث االستقرار واألمان، ومنها ذكر اهلل من اضطراب، إذ ترتدد يف جنباته أسباب االطمئنان، وبو 
[، وكةلما ازداد تردد املسةلم عةلى املسجد كةلما ازداد تعةلقه به 28]الرعد: قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 ب، وابتعد عن النوازع العدواني ، والدوافع اإلجرامي .والتصاقا خبالقه، فارتقى بروحه حنو مرضاة الر 
واملســـجد موئل يتســـابق إليه املســـةلمون إذا نزلت هبم كارث ، أو حةلت بأوطاهنم مصـــيب ، أو هددهم خطر، فيةلجؤون فيه إىل 

يرفع عنهم و  رهبم، وختضـــــــع نفوســـــــهم لعظمته، ويةلحون عةليه بالدعاء ليفرج كرباهتم، ويزيح أحزاهنم، ويدفع عنهم الشـــــــرور،
املصيب  والبالء، فحني تصاب البالد بالقحط، ويعمها اجلدب، وينقطع عنها الغيث، ومتوت الزروع واألشجار، يفزع الناس 
إىل املســــاجد ليصــــةلوا صــــالة االســــتســــقاء، وترفع أياديهم إىل الســــماء، ويتضــــرعون إىل فارج الكربات حىت يفتح عةليهم من 

من النعم واخلريات، ويغري حاهلم من شـــــــدة إىل رخاء، ومن عســـــــر إىل يســـــــر وطمأنين  الفضـــــــائل والربكات، ويفيض عةليهم 
موعظ  هلم، ليأخذوا حذرهم ويســــتعدون ملا هو آت، وجَيُّدون يف إصــــالح أنفســــهم  -القحط –وأمان، ولتكون هذه اآلي  

 إن ﴿ (43)طمئنانم االستقرار واالوتزكيتها، حىت يتحقق موعود رهبم، فيزول عنهم احلزن واخلوف، وينعمون باألمان، ويعمه
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 .162، ص مؤتمر األمن الجتماعي تطلعات وتحدياتاخلةليفي،  44

 
الذين قالوا ربنا اهلل ثم اســــــــتقاموا تتنزل عليهم المالئكة أل تخافوا ول تحزنوا وأبشــــــــروا بالجنة التي كنتم توعدون

 

 .[30]فصةلت:
لديين، ااخلطب واحملاضــــــــــرات: يقوم املســــــــــجد بدور مهم يف الرتبي  والدعوة وإرشــــــــــاد الناس وتوجيههم، وتقوي  الوازع  ثانياا:

جيةلس يف املســــــــجد النبوي يعةلم الصــــــــحاب  أحكام ) ولقد كان النيب ) واحلفاظ عةلى الوحدة اإلســــــــالمي  حقيق  ومظهرا.
دينهم، ويبصرهم بعاقب  أمرهم، حىت كان التنافس بينهم يف التسابق إىل حضور جمةلسه لينهةلوا من مناهةله الثري  العذب ، فةلم 

 بل كان جامع  عةلمي  لةلرتبي  اإلسالمي  والعةلوم املفيدة.يكن املسجد خمصصا لةلعبادة فقط، 
وال يزال املسجد يواصل دوره، ويؤدي رسالته يف تعةليم أفراد اجملتمع وتوجيههم، من خالل النشاط العةلمي املقام يف جنباته، 

مع اإلســـــــــــالمي، من اجملتوالذي يتنوع بني احلةلقات العةلمي  واحملاضـــــــــــرات وخطب اجلمعات والندوات العةلمي  النافع  لةلفرد و 
أئم  املســــــاجد أو من بعض العةلماء البارزين الذين هلم أســــــةلوب مميز يف التعةليم واإلرشــــــاد والتوجيه، وكانوا ينظمون لقاءات 
 متنوع  يناقش فيها كل ما متس احلاج  إىل معرفته، وما يتصل اتصاال وثيقا بأحوال الناس ومعاجل  مشكالهتم االجتماعي .

روحاني  خاصــــــ ، ومتيز فريد، حيث تتقبل النفوس ما تســــــمع فيه من كةلمات، وتصــــــغي القةلوب إىل ما يةلقى يف فةلةلمســــــجد 
رحابه من توجيهات إىل طريق اهلداي  والفالح، فالعةلوم املتنوع  واملعارف املتعددة املوجه  من صــــحن املســــجد ومنربه تؤدي 

اد اجملتمع تمع آمن مســــــــتقيم أفراده، وتقّوم ســــــــةلوكهم، وترابط بني أفر أهدافها الشــــــــرعي  وأغراضــــــــها الرتبوي  النبيةل  يف بناء جم
 .(44)وتؤلف بينهم، وتقضي عةلى الفوارق املصطنع  املؤدي  إىل إيغار الصدور، وإجياد النزاع والشقاق يف أوساطهم

وائب احلقد والضـغين  ا من شـاملسـاواة وترسـيخ األمن يف النفوس: يؤدي املسـجد دورا مهماً يف هتذيب النفوس وتنقيتهثالثاا: 
املؤدي  إىل التشـــتت واالفرتاق واملثرية لةلنزاع واالنقســـام والشـــقاق، إذ يغرس يف نفوس األفراد الســـةلوك الصـــحيح، وتنمي فيهم 
الشــعور بأن اجلميع أســرة واحدة، جتمعهم رابط  اإلســالم، وتضــمهم وشــيج  اإلميان، وذلك من خالل حتقيق املســاواة اليت 

 ز القيم اليت أصةلها اإلسالم يف النفوس، واملنبثق  من وحدة األصل اإلنساين.هي من أبر 
فاإلسالم منذ بزوغ فجره قضى عةلى مجيع الفوارق املصطنع ، وأزاح نظرة االستعالء اليت كانت سائدة يف احلياة االجتماعي  

بون دعوه جيب املؤمنون لنداء احلق ويةلاجلاهةلي . فحني ينطةلق من مأذن  املســـــــــــجد كةلم  التوحيد مدوي  يف كل اجتاه، يســـــــــــت
 َيُحوُل بـَْيَن  يَأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ خالق اخلةلق قال تعاىل: 
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 انظر: .41-40ص م(، 1986-ه1406، 1)د.م: دار الصحوة لةلنشر، ط، وفضله على اإلنسانية اإلسالم أثره في الحضارةأبو احلسن، الندوي،  45

http://abulhasanalinadwi.org/arbi_index1.html/9/10/2016,10:15pm. 
 -ه1420، 2، حتقيق: شــــعيب األرنؤوط وآخرون )بريوت: مؤســــســــ  الرســــال ، طمســـند اإلمام أحمد بن حنبل بن حنبل ، أمحدأبو عبد اهلل الشــــيباين،  46

 .23489، رقم:474، ص38م(، ج1999

 
ُرونَ  اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحشـــــــــَ

، إن عبادة اهلل تتجةلى فيها املســــــــــــاواة، وتربز الوحدة بأمسى صــــــــــــورها، وأجّل [24]األنفال: 
 يَأَيُـَّها النَّاُس معانيها، فتعمق يف نفوس املصةلني انتمائهم إىل أصل واحد، وأهنم أم  نبعت من منبع واحد، قال تعاىل: 

اءا  وَ  اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ  ُهَما ِرَجال َكِثيراا َوِنســــــــــــَ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َوَخَلَق ِمنـْ
 .[1]النساء: َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا

حثني من ســــــةلمني، ولذلك أهبرت املســــــاواة الباإن هذا املنظر البديع لةلمصــــــةلني، وتةلك الصــــــورة الفريدة ال تتكرر عند غري امل
املنصــــفني الغربيني الذين عربوا عن إعجاهبم باملعاين الفاضــــةل  والقيم الســــامي  اليت تظهر خالل أداء الصــــالة، والدور الفاعل 

 هلا يف مجع كةلم  املسةلمني وتوحيد صفوفهم.
( يف كتاهبا )حماضـــرات ومقاالت( Sarojini Naidaايدا )يشـــيد الشـــيخ الندوي بقول  الكاتب  األديب  اإلجنةليزي  ســـاروجيين ن

حيث تقول: "إن الدين اإلســالمي كان الدين األول الذي دعا إىل الدميقراطي  وعمل مببادئها، فال يرتفع صــوت األذان من 
وت صــــــــ منارة مســــــــجد إال ويأيت من يريد أن يعبد اهلل، فيجتمعون يف صــــــــف واحد  س مرات يف اليوم، ويركعون هلل عةلى

التكبري، وتتجةلى املســـــاواة اإلســـــالمي  يف أروع أشـــــكاهلا، إنين شـــــعرت مرة بعد مرة بأن اإلســـــالم بقوة الوحدة العمةلي  جيمع 
 (45)أفرادا خمتةلفني من بين آدم يف سةلك واحد من األخّوة".

إذن، فاملسجد يؤكد املبدأ القومي الذي قرره اإلسالم من املساواة بني مجيع أفراده، ويؤكد احلقيق  الناصع  من تساوي الناس  
كةلهم أمام خالق واحد، ال تفاضــــــــــــل بينهم إال بتقواه وشــــــــــــدة اخلوف منه ورجواه، وهي دعوة إىل نبذ االســــــــــــتعالء، وتنقي  

ُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَ ىل الكربياء، قال اهلل تعاالصــــــــــــدور من  ُفوا ِإنَّ يَأَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثٰى َوَجَعْلَناُكْم َـــــــــُ
َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبير   [.13]احلجرات: َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ

إن ربكم واحد، وإن اباكم واحد، أل ل »املساواة وليقررها فقال:  أمام اجلموع يف حج  الوداع ليعةلن) وقف الرسول )
(، 46)«فضل لعربي على أعجمي، ول لعجمي على عربي، ول ألحمر على أسود، ول ألسود على أحمر، إل بالتقوى

 حاسيسهم كل أواملساواة تتكرر يف املسجد كل يوم  س مرات، حىت ترتسخ يف نفوس املصةلني وال تنسى، ولتتضاءل يف 
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 .164، صابقرجع سمالندوي،  47
، مقــال قــدمــه يف املؤمتر العريب لةلتعةليم واألمن، جــامعــ  نــايف العربيــ  لةلعةلوم األمنيــ ، )الريــاض: واقع التعليم واألمن العربي ،الــدكتور مصـــــــــــــــطفى ة،كــار   48

 .7-6هـ(، ص 1420
هـــــــــــــــــــــ(، 1420ةلعةلوم األمني ، ، )الرياض: مركز الدراســـــات والبحوث، جامع  نايف لرؤية حول التوعية األمنية في المدارسصـــــاحل بن عطي ،  ،الغامدي 49
 .4-2ص

 
الفوارق الزائف  املؤدي  إىل تفتيت اجملتمع، وحيل حمةلها احملب  والوئام والتآلف واالنســـــــجام، حىت يبقى اجملتمع قويا آمنا رصـــــــينا 

 .(47)متماسكا بعيدا عن كل ما يثري العداوة والشحناء، أو يسبب القطيع  والبغضاء
 يمية المختلفة:المطلب الثاني: التوعية األمنية في المؤسسات التعل

من أهم رســـــــــــاالت املدرســـــــــــ  عانب التعةليم والبحث العةلمي، ويف إطار خدم  اجملتمع، العناي  بالثقاف  وحتديدها ونشـــــــــــرها 
والعمل عةلى تنميتها يف اجملتمعات؛ لقد أصــبحت املدرســ  من أدوات اجملتمع األســاســي  اليت تعىن بتطوير العةلم واملعرف ، من 

معات، وحل مشاكةلها، وحتقيق حياة أفضل ألبنائها، فأصبح هلم الدور األساسي يف حتقيق التنمي  أجل النهوض بتةلك اجملت
 بكل أبعادها.

لقد أثبتت الدراســـــات احلديث  أن معاجل  الســـــةلوك اإلجرامي جيب أن تبدأ مبعاجل  األســـــباب والعوامل املؤدي  له، أي معاجل  
رمي  ترمي رتبوي  املرتدي  يف اجملتمع، كما أن االجتاهات احلديث  لةلوقاي  من اجلاألوضـــــــاع االجتماعي  واالقتصـــــــادي  والثقافي  وال

إىل إعطاء كل اإلصالحات األساسي  يف اجملتمع بعداً أمنيا، أي أن يدخل ضمن أهدافها حتقيق الوسائل القادرة عةلى توفري 
: طالب حتقيق األمن لةلفرد واجملتمع وهياألمن لةلفرد والســــــــــــــالم  لةلجميع، وهذا املقرتح يرتكز عةلى عنصــــــــــــــرين مهمني يف 

 (48)املدارس وأجهزة األمن واملؤسسات التعةليمي  األخرى.
هناك نوعان من التوعي : التوعي  التحذيري ، والتوعي  التقييمي ، فالتوعي  التحذيري  تعين حتذير الناس من أســــــــــاليب اجملرمني، 

ةليم قبل ن، وهناك عدة أمور حتتم االهتمام بالتوعي  األمني  يف مرحةل  التعوالتوعي  التقييمي  تعين نقد وتقييم ما يشـــــــــــــــاهدو 
 :(49)اجلامعي منها

بث القيم األخالقي  واالجتماعي  مبا يؤثر عةلى تصرفاهتم وحتميهم من االحنراف، مع تضمني املنهج الدراسي النواحي أولا: 
 بالقبض عةلى اجلناة عند وقوع اجلرمي .األمني  الوقائي ، وحثهم عةلى مساعدة السةلطات املختص  

االهتمام بالتثقيف األمين يف مراحل التعةليم املختةلف ، والذي يقوم عةلى أســــــــــــاس تدعيم مســــــــــــامه  املواطن العادي مع ثانياا: 
 رجال األمن يف بعض األحوال يف حتقيق األمن.
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ضــــا عةلى كاف  األصــــعدة يف اجملتمع، وهلا انعكاســــها أي  إن ظاهرة العومل  اليت يشــــهدها العامل املعاصــــر هلا أبعادها عةلىثالثاً: 

األمن، فضـــال عن التقدم التكنولوجي اهلائل يف جمال اإلعالم واملعةلومات، وتزايد اســـتخدام الكمبيوتر واإلنرتنت يف ارتكاب 
 ملؤسسات مطالب  ا اجلرائم، مبا يضاعف يف أمهيه دور املؤسسات التعةليمي  يف الدول  خالل مراحل التعةليم املختةلف ، فهذه

مبواكب  التطور املذهل، ومطالب  يف الوقت نفســـــــه بتزويد الدارســـــــني باملعةلومات واخلربات اليت متكنهم من كشـــــــف األنشـــــــط  
 اإلجرامي  املختةلف  املرتبط  بالتطور التكنولوجي.

اِص تعاىل:  ال اهللالتوعي  بأنواع العقاب اإلســـــــالمي  الشـــــــرعي ، مبا يؤدي إىل االمتناع عن اإلجرام قرابعاا:  َوَلُكْم يف اْلِقصـــــــَ
 [.179]البقرة: َحَياٌة يَا أُويل األْلَباِب َلَعةلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

احلفاظ عةلى أعراض الناس وممتةلكاهتم، وعدم ممارســــــــ  أنواع اجلرائم املختةلف  مثل الةلواط والســــــــرق  والقتل والتزوير خامســـــــاا: 
 وغريها.

أي مكان، واليقني بأنه يؤدي واجبا شـــريفا مكةلفا به  لةلحفاظ عةلى األمن، والكشـــف عن  احرتام رجل األمن يفســـادســـاا: 
 اجلرمي ، وأن يتعاون معه ويسهل مهمته.

عدم الســــكوت عن اجلرائم اليت يشــــاهدها، واإلســــراع بالتبةليال عنها، واإلدالء بالشــــهادة دون خوف أو ارتباك، مع ســـابعاا: 
 ه، وأن يعرف أن محةله لةلسالح بدون تصريح يعرضه لةلعقوب  من قبل الدول .عدم اقتناء السالح إال بتصريح َيول

التوسع يف مشارك  الطةلب  يف األنشط  األمني  مثل محالت التوعي  األمني ، مع تفعيل دور املشرف االجتماعي داخل ثامناا: 
 املدرس  ليقوم بالنصح واإلرشاد بأسباب اجلرائم وشرورها، وخةلق حصن أمين له.

 المطلب الثالث: أثر الدولة في األمن المجتمعي:

ال شـــك أن من بني أهم القضـــايا االســـرتاتيجي  اليت تؤثر بشـــكل واضـــح عةلى تنمي  اجملتمعات هي قضـــايا األمن الوطين اليت 
ارتبطــت بــاجملتمعــات منــذ نشــــــــــــــــأة اإلنســــــــــــــــان، إال أن دور املــدارس واجلــامعــات ومراكز البحــث العةلمي يف إجراء األحبــاث 

كان مفهوم األمن   حيث، الدراســـات املتعةلق  مل تتبةلور بشـــكل واضـــح إال يف بداي  اخلمســـينيات امليالدي  من القرن املاضـــيو 
الوطين يف مرحةل  ما بعد احلرب العاملي  الثاني  مقتصـــــــرا عةلى البعد العســـــــكري، متمثال يف ضـــــــمانات احلفاظ عةلى األســـــــرار 

 م  حلماي  حدود البالد والدفاع عنها.السياسي  واحلربي ، وتوفري القدرات الالز 
لقد شــــــــــــــهد العامل الغريب يف أوروبا ويف أمريكا تطورا كبريا يف أعداد ونوعي  مراكز البحوث، ولقد وعت هذه الدول أمهي  

 توظيف املعرف  والبحث العةلمي يف خدم  قضايا األمن الوطين واالسرتاتيجي.
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 .13هـ(، ص1401، )الرياض: جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، التربية كوسيلة للوقاية من النحراف ،مصطفىالدكتور العوجي،  50
 .21-10ص هـ(، 1420، )الرياض: مركز الدراسات والبحوث، جامع  نايف لةلعةلوم األمني ، األمن بمفهومه الشامل ،حممدالدكتور األصبحي،  51

 
 :المطلب الرابع: مسؤولية األمن الوطني

ر قضايا األمن الوطين بدرج  كبرية بالظروف واألحداث اليت توجد يف احمليط الداخةلي لةلدول ، كما أهنا تتوقف أيضا عةلى تتأث
 طبيع  القوى الداخةلي  املؤثرة، واليت ميكنها أن تةلعب دورا رئيسا يف األمن الوطين، وبالرغم من ذلك فإن احمليط اخلارجي عةلى 

ن ويل ميثل نوعا من الضغوط اخلارجي ، واليت تعترب من القضايا اهلام  بالنسب  لقضايا األماملستوى اإلقةليمي واملستوى الد
الوطين، ولقد ظل االهتمام لفرتة طويةل  بقضايا األمن سواء أكان قوميا أو وطنيا هو مسؤولي  املعاهد االسرتاتيجي  لةلدراسات 

مني  دون سواها، وسوف نقوم بذكر بعض املقومات األمني ، حيث وجدت قناع  بأن هذه القضايا ختص األجهزة األ
 األساسي  لدعم األمن وتنمي  مسبباته.

العقيدة الديني : باعتبار أن العقيدة حتث عةلى فعل اخلري وحمارب  الشـــــــــر، واإلســـــــــالم دين عدال  وأمر مبعروف وهني عن  .1
 .(50)منكر، وتآلف وحمب  بني أفراد اجملتمع وأمن واستقرار

بالتماسك والتعاطف واالنتماء بني أفراد اجملتمع الواحد: من شروط اجملتمع املسةلم السةليم التماسك، حبيث اإلحساس  .2
 يشعر كل منهم بانتمائه إىل وطنه وجمتمعه، ومن يشعر بأن له دورا يتوجب عةليه القيام به لةلمحافظ  عةلى وطنه وأمته.

  اهلل، وتنمو فحني يرتىب اإلنسان تربي  سةليم  يستقي التقوى وخماف التوافق عةلى مبادئ سةلوكي  وأخالقي  وديني  واحدة: .3
معه املســــــــــــــؤولي  جتاه نفســـــــــــــــه، وجتاه غريه، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، مىت توفرت هذه األمور تأمنت معه أحد 

 .(51)املقومات األساسي  لتحقيق األمن
ر حتقيق األمن: من املقومات األســــاســــي  لتحقيق األمن توفاالســــتقرار الســــياســــي وتوافر األجهزة املختصــــ  القادرة عةلى  .4

االســــــتقرار الســــــياســــــي عن طريق احلقوق الدســــــتوري  الشــــــرعي  لةلفرد عرب حكم عادل رادع، ويعمل عةلى توفر أســــــباب 
الطمأنين  واالســتقرار الســياســي، يتطةلب دعائم أســاســي  حتقق احلقوق األســاســي  لةلمواطنني يف ظل أنظم  ومؤســســات 

 ادرة عةلى تأمني اجملتمع وتتمثل يف:خمتص  ق
جهاز أمين قوي وفعال ومســــــــــــتعد لةلتدخل دوما لصــــــــــــيان  األمن بوجه عام، ولتأمني الوطن ومحاي  األفراد من اجملرمني  أولا:

 واإلرهابيني.
ىت ح جهاز قضــائي عادل وحاســم يضــمن حقوق اجلميع ويفصــل يف األحكام بســرع ، وردع املعتدين وجلم املخالفني ثانياا:

 يكونوا عربة لغريهم.
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ختطيط متكامل وسياس  جنائي  سةليم ، وتعاون وثيق بني كاف  املؤسسات واجلمعيات، لتوفري مقومات األمن واألمان  ثالثاا:

 لةلفرد واجلماع .
املنا اليوم، عمما ســــــبق بيانه يظهر بوضــــــوح اآلثار اإلجيابي  لةلعقيدة اإلســــــالمي  يف حتقيق األمن اجملتمعي املنشــــــود املفقود يف و 

وهذا األمن جمســـد يف تطبيق أحكام الشـــريع  اإلســـالمي  والتزامها وتنفيذها عةلى احلاكم واحملكوم عةلى حد ســـواء دون حماباة 
 وال جفاء، وصةلى اهلل عةلى نبينا حممد وآله وسةلم.

 نتائج البحث والتوصيات والمْادر والمراجع: :خاتمةال 

 نتائج البحث:أولا: 
 أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتي :سنةلخص 
  إن رسوخ اإلميان يف قةلوب الناس قوال وعمال يعزز األمن اجملتمعي؛ ألنه يزيل مجيع األسباب املؤدي  إىل اإلخالل

 .باألمن اجملتمعي، من احلسد والبغضاء والشحناء املفضي إىل التنازع والظةلم واجلور
 والتجارة أهةله وحثهم عةلى الزراع اإلسالم أمرالتأمني الزراعي وتفري الرزق لةلناس؛ لذلك األمن اجملتمعي  ا يعززومم  

وتوفري الغذاء؛ إذ الغذاء وتوفريها من ضروريات احلياة، فإذا انعدمت الغذاء فال حياة كرمي  وال أمن، بل جوع 
 وخوف وقةلق واضطراب.

  وفري الصح  بتا من الشريع  اإلسالمي ، حيث حث عةلى ا كبري اهتمام األمن الصحي من أهم القضايا اليت حظيتو
 مثال، من السن  النبوي  حتث عةلى عيادة املريض كثرية  ، وقد وردت نصوصاوعقةلي ابدنيلةلناس: روحيا ونفسيا و 

واالهتمام به ورتب عةليه أجرا عظيما، كما وردت نصوص كذلك تنهى عن إفساد العقل وتعطيةله، فحرم اخلمر وكل 
، وأخرى يف عالج مرض القةلوب كاحلسد واحلقد والبغضاء عطب العقل من املسكرات واملخدرات ما يؤدي إىل

 وغريها.
 ةلمجتمع لاملصدر األصةلي لبناء اجملتمع، فصالحها صالح  وه إذ، ركن ركني من األمن اجملتمعي واألمن األسري

يهم شئ منذ نعوم  أظفارهم يغرس فبإذن اهلل تعاىل، وفسادها كذلك واهلل املستعان؛ لذلك اهتم اإلسالم بالن
 .يتميزوبه يتبني اجملتمع و الق وسفاسف األمور، األخاألخالق النبيةل  واخلصال احلميدة، ويبعدهم عن رذائل 

  من يف تطبيق شرع اهلل والتزام أحكامه، وهو سبب لألمن العائةلي، واألمن الرزقي، واألمن الصحي كا  احلقيقيواألمن
 أمن اآلخرة بإذن اهلل كما وردت النصوص بذلك. مث األمن اجملتمعي، مث
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  ومسامهته  ،ديثاحل يف قدمي أودور املسجد يف البناء والرتبي  يف اجملتمع املسةلم أكرب من أن يشار إليه، سواء يف الو

 ظاهر حىت لغري املسةلم. يف بناء أمن اجملتمعي
 ر األمن لنش اإلسالمي  إال جاءت الشريع  وما يف الشريع  اإلسالمي ، يعد االمن اجملتمعي من اهم  أهم القضايا

 .واألمان عةلى هذه األرض
  تتفق  مطةلب والرقي، وهو وأهم أسباب التقدم والتحضر األمن اجملتمعي من أهم مقومات السعادة واالستقرار،و

 اجملتمعات يف كل زمان ومكان.و  أمهيته مجيع األمم والشعوب واألفرادى عةل
 يساهم يف االنصهار االجتماعي الذي يساهم يف إرساء قواعد املساواة يف احلقوق  استتباب األمن اجملتمعي

 والواجبات.
  لتوعي  جتاه أمن الوطن وممتةلكاته، ونبذ اإلرهاب وا إن ترسيخ مفاهيم األمن اجملتمعي ومبادئ اإلحساس باملسؤولي

 حبرمته، يعد الةلبن  األوىل خلةلق جمتمع آمن مستقر.
 التوصيات:ثانياا: 

 وإن كانت من وصي  فأوصي مبا يةلي:

 فهوم األمن اجملتمعي وأمهيته.تكثيف اجلهود يف عقد الندوات واحملاضرات لتوعي  الناس مب 
ها يف اجملتمع التعريف باألمن اجملتمعي وتطبيقى عةلماء الدين واملعةلمني بالقيام بتوعي  الناس والطالب عةل مطالب  

 .اإلسالمي
 بتشجيع التدين الوسطي وتوسيع دوائر الوعي الفكري الذي َيدم األمن اجملتمعي يف توصي  كل اجلهات املسئول  

 الدول اإلسالمي .
احلفاظ عةلى الكيان السياسي لةلدول ، ومحاي  املصاحل العةليا، واحرتام الرموز الوطني  والثوابت اليت أمجع عةليها غالبي   

أجنبي  أو العمل وفق أجندة غري وطني  مهما كانت  أفراد اجملتمع، وعدم الةلجوء إىل طةلب الّرعاي  من جهات
املربرات والذرائع، وممارس  التعبري وفق القوانني واألنظم  اليت تكفل ذلك، وبالوسائل السةلمي  اليت تأخذ باحلسبان 

 أمن الوطن واستقراره.
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ABSTRACT 

 

It is known that the terms concerned with studying the Holy Quran and the rhetorical 

semantics and knowing what surrounds them of linguistic differences in use and 

status have evident effect on absorption of the connotation of the Quranic discourse 

and realization of its purposes. So as to shed light on this point, which is still a locale 

of research by many researchers, it was necessary to more deeply research into this 

topic which may uncover for us, by means of the specialized scientific research, the 

effect of that on achievement of an understanding controlled by the provisions of the 

scientific research of the meanings of the Holy Quran. 
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 لص  امل

 
لةلمصطةلحات املعني  بدراس  القرآن الكرمي والدالالت البالغي  ومعرف  ما حييط هبا من  من املعةلوم أن

ه، ولتسةليط يف استيعاب دالل  اخلطاب القرآين وإدراك مقاصد بيّناً فروق لغوي  يف االستعمال والوضع؛ أثراً 
حبث هذا  نم كان ال بدالكثري من الباحثني   موضع حبث لدىالضوء عةلى هذه النقط  اليت ال تزال 

فهم  تكشف لنا بطريق البحث العةلمي التخصصي أثر ما تقدم يف حتقيققد أكثر عمقاً  ة  املوضوع بصور 
 منضبط بشروط البحث العةلمي ملعاين القرآن الكرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 83 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ال خيفى عةلى املختصني أن لعةلوم القرآن الكرمي مصطةلحات تنفرد هبا وأخرى تشرتك  عنوان الدراسة:

هبا مع غريها من العةلوم، وما يعنينا يف هذه الدراس  هو أشهر تةلك املصطةلحات املتعةلق  بدراسات القرآن 
األثر  وضع هذا ، هبدفداللته توجيهضمان دق  الكرمي، سعيًا ملعرف  أثرها يف فهم اخلطاب القرآين و 

 نصب أعني الباحثني يف كتاب هللا تعاىل.
تتمثل إشكالي  البحث يف وجود التباس وتداخل بني حدود بعض املصطةلحات املعني   إشكالية البحث:

بدراسات القرآن الكرمي، وكذلك يف الدالالت الةلغوي ، وهو ما يشّكل عامل لبس فيما يتعةلق بفاعةلي  
ن يه الدراس  اليت ميثةلها هذا املصطةلح أو ذاك، مما يفوِّت كثرياً ممصطةلحات الدراسات القرآني  يف توج

 فرص فهم اخلطاب القرآين واالستزادة من معينه الزاخر ابملعاين واملناهج واحلَِّكم.
 وعالقتها مبصطةلحات الدراساتيقع هذا البحث ضمن حمور دالل  اخلطاب القرآين  حمور البحث:

 .القرآني 
فاصيل يف نقطتني رئيستني مها: أوالً: عمق التحةليل ودق  النظر يف تتتمثل وضوع أصال  هذا امل األصالة:

املوضوع. اثنياً: طريق  العرض اجلديدة واليت تركز عةلى مسأل  جوهري  تتمثل يف أثر مصطةلحات الدراسات 
 القرآني  يف فهم النّص احلكيم واستيعاب توجيهاته.

آايته وتفاسريه؛ حدود هذه الدراس ، مع ما يتعةلق هبا من متثل عةلوم القرآن الكرمي، و  حدود البحث:
 حتةليل ومقارن  واستنتاجات.

يف حتديد أثر مصطةلحات دراسات القرآن الكرمي  كمناهلدف الرئيس هلذه الدراس  ي أهداف البحث:
 ، مع أهداف فرعي  سيأيت ذكرها يف خامت  البحث.دالل  خطابهيف 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 84 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 تفرتض الدراس  وجود أثر كبري لفهم املصطةلح ودق  استعماله؛ يف تثوير معاين القرآن فرضية البحث:

رب توجيه عالكرمي واستنباط املناهج والدروس والربامج والعرب من وحداته املوضوعي  ومفرداته البةليغ ، 
  .يوحتاول الدراس  إثبات هذه الفرضي  بصورة عةلمي  موضوعاخلطاب القرآين توجيهاً سةليماً، 

ق  مبفردات املتعةل -من مصادرها املعتمدة  –يعتمد الباحث مجع البياانت وحتةليةلها  منهج البحث:
 الدراس  هبدف تبويبها موثق  حسب املوضع املناسب هلا يف هيكةلي  الدراس .

 يشتمل البحث عةلى مقدم  ومةلخص وثالث  مباحث  هيكلية البحث:
 ملصطةلحدالل  اخلطاب القرآين وعالقاهتا اب متهيد:
 مصطةلحات الدراسات القرآني .. وتوجيهها لغوايً  األول:
 قراءة يف مصطةلحات الدراسات القرآني   الثاين:

 مناذج تطبيقي  ألحباث ودراسات قرآني  عن أثر املصطةلح يف حتديد الدراس  وتفعيةلها. الثالث:
 ابإلضاف  إىل اخلامت  والنتائج والتوصيات مع قائم  املصادر واملراجع.
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، ط )1(  .33م، ص 1010 -هـ  1431، مزيدة ومنقح ، 4ينظر الشحود، عةلي بن انيف مجع وإعداد، أَركاُن اإلميانِّ
 .44، ص1املمةلك  العربي  السعودي ، ط -بن سعيد بن سامل، الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السةلف، دار طيب ، الرايض  القحطاين،  حممد )2(

 

 املقدمة 
كن التغاضي عنه ؛ أتثرياً ال ميالناحي  الةلغوي  من مصطةلحات الدراسات القرآني  يف دالل  اخلطاب القرآينيُعد أتثري 

من حَبر والدُّرر لكنوز استخراج كامن ا فهو يتجسد يف بني  التفسري وتضمن سالمتُه سالم  التحةليل اليت تسعى إىل
 القرآن الكرمي.

كتاب   فهمبابإلضاف  إىل ما تقدم؛ تتمثل أمهي  البحث يف حماول  تقدمي إضاءة جاّدة يف جمال الدراسات القرآني  املعني  
هللا مما يسهم يف إخراج املزيد من أبناء األم  من ظةلمات التيه إىل نور املعرف  ابهلل تعاىل وبدينه الذي ارتضاه خلةلقه، 

 طاب القرآينإدراك أدق املعاين اليت يشتمل عةليها اخلوراً مهماً من حماور التوّجه حنو وقد مت اختيار املوضوع بوصفه حم
ال يشوهبا اختالف  واضح    قرآني    م معطيات صناع  احلياة عةلى أسس  ينظّ تج و ا ستخر مبا ُيسهُم يف اعةلى أسس عةلمي  

 .يف التأويل والتفسري والفهم والتطبيق الُفرق 
، ات تتعةلق مبصطةلحات الدراسات القرآني  اليت يفرتض أتثريها يف دالل  اخلطاب القرآينعاجلت هذه املباحث إشكالي

 اضيعملو  ايفمث عرض لبحث أثر البالغ  يف هذه العمةلي ، ومن مث لينتقل إىل أمهي  ترسيخ قواعد حبث ودراس  وحتقيق 
 القرآني  تستهدف النظر إليها من زاوي  دالل  اخلطاب القرآين.

حث منهج االستقراء والتحةليل ابلرجوع إىل املصادر الةلغوي  لتحديد دق  استعمال املصطةلحات، وكذلك استخدم البا
، مع مترير اآلايت هاتذ بيان الفرق بني بعض املفردات املستعمةل  يف مصطةلحات الدراسات القرآني ، لتحقيق اهلدف

آلايت، مث توثيق آراء املعتمد واألشهر ل عىبيان املمن اتريخ احلضارة اإلسالمي ، ل متباين عةلى املفسرين لثالث  عصور 
، وانتهت تائجهن، وقد اختتم البحث خبامت  وصفت أبرز دالل  النص وأثرها يف فهمه وإدراك معنيهالعةلماء بشأن 
 .أُجريت هذه الدراس ز وتفّصل اهلدف الذي من أجةله بتوصيات تعزِّ 

 مبصطلحات الدراسات القرآنيةمتهيد عن داللة اخلطاب القرآين وعالقتها 
يقوم منهج اخلطاب القرآين لةلعقل البشري عةلى إاثرة املشاعر وحتفيز النفس وحسب؛ بل إنه يباشر العقل السةليم ال 

ميزة اخلطاب القرآين: أنه خياطب )اإلنسان( كوحدة متصةل  فيها فـ " 1ويسأله ويستنطقه وحياوره وجييب عن تساؤالته،
 وال ينفي ذلك أن "هزة القةلب" هدف أساس من  2اخلري وكره الشر" العقل والعاطف ، وفيها حبالروح واجلسد وفيها 
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 6هـ، ج 1411 -،  17القاهرة، ط -بريوت -هـ( يف ظالل القرآن، دار الشروق 1331ينظر الشاريب، سيد قطب إبراهيم حسني )املتوىف:  )3(

 .3311ص
 41ص )4(
 41األنعام  )5(
ريِّ، الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلك )6( هـ( حتقيق، خالد بن 1343املتوىف: ين )الَعْذُب النَّمِّرُي مِّْن جَمَالِّسِّ الشَّْنقِّيطِّيِّ يفِّ التـَّْفسِّ

 .7ص 1هـ، ج 1416 ،1عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار عامل الفوائد لةلنشر والتوزيع، مك  املكرم ، ط

 
أبعادها وآفاقها  والتفكر يفالكرمي القرآن وتطبيقات يشك ُمسةلم يف أن اإلشتغال مبعاين وال  3أهداف اخلطاب القرآين،

َّـبُروا آاَيهِِ  َولِيَـَتكَكّبَر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك ل ِ :}هبدف استنباط املزيد من فوائدها يف حياتنا اليومي ؛ قال تعاىل َيدّب
، َفَمْن تـََعةلََّمُه َوَعمَِّل به غمرته اخلرياُت يف الدنيا واآلخرة؛ ألن ما ََسَّاهُ 4ُأْولُوا اأْلَْلَباِب{  ، "أي: كثرُي الربكاتِّ واخلرياتِّ

َغَمَرتْـَنا الربكاُت واخلرياتِّ َقْطًعا. وكان بعُض عةلماءِّ التفسريِّ يقول: اْشتَـَغةْلَنا ابلقرآنِّ فَـ اَّللَُّ ُمَبارًَكا فهو كثرُي الربكاتِّ 
ْثُل ذلك يف ال 5}ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك{واخلرياُت يف الدنيا، َتْصدِّيًقا لقوله:  . وهذا الكتاُب دنياونرجو أن يكوَن لنا مِّ

ُر اَّللَُّ  ؛ ألنه كالاملبارُك ال يـَُيسِّّ ُم َربِّّ العاملني؛ إذا لةلعملِّ به إال الناَس الطَّيِّّبِّنَي اْلُمَبارَكِّنَي، فإنه كثرُي الربكاتِّ واخلرياتِّ
قـَرَأَُه اإلنساُن وتدبَر معانيه ففي ُكلِّّ حرف  عشُر حسنات  يف القراءةِّ، إذا َتَدبَـَّر معانيه َعَرَف منها العقائَد اليت هي 

، احلقُّ، وعرَف أصوَل  ، وأهَل اجلن ِّ وأهَل النارِّ، وما يصرُي إليه اإلنساُن بعَد املوتِّ ، ومكارَم األخالقِّ احلاللِّ واحلرامِّ
يُِّّز وما ُيَسبُِّّب له النعيَم األبديَّ، وما يسبُب له العذاَب األبديَّ، فكةله خرياٌت وبركاٌت؛ ألنه نوٌر يُنِّرُي الطريَق اليت متَُ 

، والنا َل به غمرته اخلبني احلسنِّ من القبيحِّ ، فهو ُكةلُُّه خرياٌت وبركاٌت، َمْن َعمِّ رياُت فعِّ من الضارِّ، والباطلِّ من احلقِّّ
اَرْينِّ" ، إن اشتباه احلالل واحلرام وتقارب املساف  بني الصواب واخلطأ 6والربكاُت يف الدنيا واآلخرةِّ، وأصةلَح له اَّللَُّ الدَّ

سةلم عةلى 
ُ
ص حبسب أهواء قرآين جتنباً لةلبس ومنعاً لةليِّّ النصو ال يق يف دالل  اخلطابالتدقأحياانً، مما يوجب مترس امل

حياكي حاج  الَعصر ، و ُسبل اهلداي  بفهم صحيح يتفق وقواعد الفقه والفكر عند مجهور ُعةلماء األم ل اً وتةلمس الناس
 .هض  األممحيح لناملتزايدة لتوجيه قرآين ينقذ األم  مما هي فيه من مصائب وحمن ويضعها عةلى الطريق الص

متثل ُمصطةلحات الدراسات القرآني  إحدى أهم ركائز الفهم املتوازن لدالل  اخلطاب القرآين، فهي تسيطر عةلى جممل 
مفاصل الدراسات القرآني  وحتدد مسارها حنو  هدف الدراس ، واإلشكال يقع حني تنحرف الدراس  عن موضوعها 

ىل إ عةلى الباحث  فينتقل مثاًل من املوضوعي إىل التحةليةلي أو من املنظور األساس أو يةلتبس احملدد الرئيس لةلدراس  
 اجلانب البالغي، إنتقاالً يكشف عن فقدان الباحث لبوصةل  اإلحبار يف موضوع البحث، مما يضر ضرراً كبرياً بدالل  
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هـ(  حتقيق: عدانن 1044الكةليات معجم يف املصطةلحات والفروق الةلغوي ، احلنفي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء )املتوىف:  (7)

 .130-114بريوت، د.ت. ص –حممد املصري، مؤسس  الرسال   -درويش 

 
عنوان احملدد له املنضبط ابلاخلطاب القرآين ويفوت عةلى القارئ كثريًا من الفوائد واإلدراكات اليت من شأن البحث 

 أن يوصل إليها الباخث ومنه إىل القارئ.
 املبحث األول: : مصطلحات الدراسات القرآنية.. وهوجيهها لغواي  

 املطلب األول: االصطالح.. مفهوم .. غايت .. إشكاليت 
 أوال : هعريف االصطالح ومفهوم 

إبتداء ال بد من تعريف املصطةلح واحلديث عن مفهمومه ملا لذلك من أمهي  يف معرف  أتثريه من حيث الفهم والتوجيه 
دالل  اخلطاب القرآين.. "االصطالح" ُهَو "اتَِّفاق اْلَقْوم عةلى وضع الشَّْيء، َوقيل: إِّْخرَاج الشَّْيء َعن اْلَمْعى لالصحيح 

َراد، واصطالح التخاطب ُهَو عرف الةلَُّغ ، واالصطالح: ُمَقابل الشَّرْع يفِّ عرف الْ الةّلَغوِّّي إِّىَل معى آخر لبَـ 
ُ
ُفَقَهاء، َيان امل

ْصطِّاَلح )افتعال( من )الصُّةْلح( لةلمشارك  كاالقتسام، واألمور الشَّْرعِّيَّ  َمْوُضوَعات الشَّارِّع  َوَلَعلَّ َوجه َذلِّك َأن االِّ
َها َبني ْصطِّاَلح َغالِّبا يفِّ اْلعةلم الَّذِّي حتصل مع َوحده اَل يتصاحل َعةَليـْ ُهم َويْستَـْعمل االِّ نـْ لّنظرِّ األقوام، وتواضع مِّ ةلوماته ابِّ

َناَع : فَإِّنَـَّها تْستَـْعمل يفِّ اْلعةلم الَّذِّي حتصل معةلوماته بتتبع َكاَلم اْلَعَرب" ْستِّْداَلل َوأما الصِّّ ، فاالصطالح إمجااًل 7َواالِّ
عةلى تسمي  معةلوم لديهم يف أصةله وما اتفقوا عةلى حتويةله إليه من معى إلخراجه عن هو اتفاق أهل االختصاص 

 األصل إىل وصف جديد توسيعاً لالستعمال، وتتمييزاً لةلموصوف اجلديد.
 اثنيا : غاية االصطالح هفصيال  

حتري دق  الدالل  و هوحتديده تتمثل غاي  االصطالح يف حتقيق دق  الدالل ؛ حيث ال خيفى أن غاي  وضع االصطالح 
عةلى أمر أو معى مستحدث متييزاً له عن غريه ودفعاً لتوهم الناس بفهم املعى األصةلي أو املعاين األخرى املشاهب  عةلى 
أن املعرف  ابلفرق بني األصل واالصطالح اجلديد ال تنفي اشرتاكهما ابلةلفظ؛ وال يقع االشتباه يف املعى االصطالحي 

. دلوالً والشيء اآلخر يسّمى م حبال  يةلزم من العةلم به العةلم بشيء آخر.. األّول يسّمى داالً  وأصةله إذا كان "الشيء
أَساء األفعال ك  واملراد ابلشيئني ما يعّم الةلفظ وغريه فتتصور أربع صور، األوىل: كون كّل من الّدال واملدلول لفظاً 

اين. واملدلول غري لفظ كزيد الّدال عةلى الشخص اإلنساملوضوع  أللفاظ األفعال عةلى رأي، والثاني  كون الّدال لفظا 
 والثالث  عكس الثاني  كاخلطوط الّدال  عةلى األلفاظ. والرابع  كون كّل منهما غري لفظ كالعقود 
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انوي ، حممد بن عةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )املتوىف: بعد موسوع  كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، الته (8)

جنبي : هـ( ، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األ1113
 .737ص 1جم، 1446، 1بريوت، ط –د. جورج زيناين، مكتب  لبنان انشرون 

القاهرة،  –هـ( مطبع  احلةليب 633االختيار لتعةليل املختار، احلنفي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصةلي البةلدحي، جمد الدين أبو الفضل )املتوىف:  (9)
 .37ص 1جم،  1437 -هـ  1316

لقاَسي، أصول التوحيد، ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عةلي بن املرتضى بن املفضل احلسين اإيثار احلق عةلى اخلةلق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من  (10)
 .33م، ص1437، 1بريوت، ط –هـ( دار الكتب العةلمي  340أبو عبد هللا، عز الدين اليمين )املتوىف: 

 
، حيث تبني الدالل  الةلفظي  الفرق بينهما لكن الصالة اليت هي مبعى الدعاء يف الةلغ  تستوجب 8الّدال  عةلى األعداد"

يفِّ أَْوقَات  ُمَقدَّرَة .  عَِّبارٌَة َعْن أَرَْكان  ََمُْصوَص   َوأَذَْكار  َمْعةُلوَم   بَِّشرَائِّط  حَمُْصورَة  اذها اصطالحاً لةلصالة اليت هي "بيان اخت
ْلكَِّتابِّ َوال يـَّتـَُها ابِّ ُدَها َواَل َيَسُع تـَرُْكَها، ثـَبَـَتْت فـََرضِّ ، مما تقدم نستنتج 9نَّ ِّ َوإِّمْجَاعِّ اأْلُمَّ ِّ"سُ َوهَِّي َفرِّيَض ٌ حَمَْكَم ٌ َيْكُفُر َجاحِّ

صطةلح عةليه، ولةلمصطةلح  اً أساسأثرًا أن لالصطالح 
ُ
س  وفق مماثل يف فهم املوضوع اخلاضع لةلدرا أثرٌ يف فهم امل

إدراك لةلغاي  يف ُحسن  مهمٌ أثٌر مصطةلحات معني  به، وابلتايل فإن ضبط املصطةلحات املعني  بدراس  القرآن الكرمي له 
 معانيه والعمل مبقتضاها. ألفاظه وتوجيه 

 داللة اخلطاب القرآيناثلثا : إشكالية املُصطلح وأثرها يف 
فسر تتمثل 

ُ
صطةلحات يف اشتباهها وتقارهبا لفظاً أو معى، وهو ما يفرض واجباً عةلمياً عةلى امل

ُ
إشكالي  التعامل مع امل

عةليه  ح عةليه ال عند عموم عةلماء املسةلمني فحسب بل املصطةلحلكتاب هللا يرتكز حول ضرورة حتري املعى املصطةل
عند املفسرين حتديداً أو اإلشارة إىل تنوع املصطةلح عند احلاج  إىل استعمال اصطالح آخر معروف لدى األصوليني 

  .أو الفقهاء
يح اْلَمْرُجوح لَدلِّيلعند األصوليني هو " -عةلى سبيل املثال-فمعى التفسري نفسه  احْلقيق  وعند الفقهاء هو " "تـَْرجِّ

،  لقد غابت هذه املعاين عن كثري حىت من 10"التأويل" أما عند املفسرين أنفسهم فهو "الَّيتِّ يؤول اليها اْلَكاَلم
أهل العةلم  شك عةلى عاتق دالل  اخلطاب القرآين والتقصري يقع الإدراك صني، وضاع معها الكثري من فرص تاملخ

 ك ضعف املقدرة هم يف ذلأساألم  إىل خطورة اجلهل أبدوات فهم كتاب هللا، وقد  يف تنبيه جَيُّدواالذين مل يعودوا 
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، dorar.netموسوع  الفرق املنتسب  لإلسالم، جمموع  من الباحثني إبشراف الشيخ َعةلوي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السني  عةلى اإلنرتنت   (11)

 .13ص 1ج
بن حممد سالم ، دار طيب   هـ( حتقيق: سامي774تفسري القرآن العظيم، الدمشقي، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث )املتوىف:  (12)

 .13ص 1م، ج1444 -هـ 1410، 1لةلنشر والتوزيع، ط

 
ق لألعداء إن بتنحي  الةلغ  العربي  أو إمهاهلا يتحق الةلغوي  لةلناس عمومًا وعند معظم املثقفني عةلى وجه اخلصوص "

 هدفان وتضرب األم  املسةلم  بذلك ضربتني مها:
معانيه  ستيعاببل اـ جهل الناس بدينهم وبفهم كتاب هللا تعاىل إذ ليس املقصود من نزول القرآن قراءته فقط 1

 والعمل به وال يكون ذلك إال ملن جييد الةلغ  العربي .
غ  الةلغ  لف، ـ متزيق األم  املسةلم ، والقضاء عةلى عامل من عوامل وحدة األم  وحتقيق مجاعتها أال وهو عامل الةلغ 1

سةلما فأىن اجتهت إىل قطر إسالمي ولقيت م ،القرآن الكرمي هي من عوامل مجع املسةلمني يف مشارق األرض ومغارهبا
حييته بتحي  اإلسالم العربي  "السالم عةليك ... فرد السالم ابلةلسان العريب، وإن سألته عن حاله أجابك بةلسان 

رآن الكرمي تةلفت ألواهنم وأجناسهم فالذي جيمعهم كتاب رهبم القعريب: احلمد هلل؛ تسري بينهم األلف  واحملب  وإن اخ
وفوق ذلك جند اختالف الناس واضحاً حىت يف فهمهم لبعض معاين الوحي ودالل   11"الذي نزل بةلسان عريب مبني

اين  يف ملتبوجود هذه املؤثرات اخصوصاً مع دالل  اخلطاب القرآين إدراك النصوص مما أثّر سةلباً يف قدرة الناس عةلى 
فهم النص الواحد وترجيح دالالته، وهو مما انعكس عةلى األم  وتسبب بتفرقها، بعد جهود حثيث  ألصحاب رسول 

 َأْكرَبِّ َمَناقِّبِّ أَمِّريِّ مِّنْ -أَْيًضا-َوَهَذا هللا )صةلى هللا عةليه وسةلم( يف مجع كةلمتها وتوحيدها حىت يف قراءة القرآن "
نِّنَي ُعْثَماَن ْبنِّ عَ  ْفظِّ اْلُقْرآنِّ َأْن َيْذَهبَ اْلُمْؤمِّ ُ َعْنُه، فَإِّنَّ الشَّْيَخنْيِّ َسبَـَقاهُ إِّىَل حِّ َي اَّللَّ ْنهُ َشْيءٌ َوُهَو مَجََع النَّاَس فَّاَن، َرضِّ  مِّ

، َوَوافـََقهُ َعةَلى َذلَِّك مجِّيُع الصََّحابَ ِّ، َوإِّمنََّ  َدة ؛ لَِّئالَّ خَيَْتةلُِّفوا يفِّ اْلُقْرآنِّ )رضي  ا ُروَِّي َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعود  َعةَلى قِّرَاَءة  َواحِّ
َف َوأََمَر َأْصَحابَُه بَِّغلِّّ مصاح هم ملا أمر عثمان فهللا عنه( َشْيٌء مَِّن التـََّغضُّبِّ بَِّسَببِّ أَنَُّه ملَْ َيُكْن ممَِّّْن َكَتَب اْلَمَصاحِّ

َماَم، مُثَّ َرَجَع اْبُن َمسْ  حبرقه ما ، )رضي )رضي هللا عنه( إِّىَل اْلوِّفَاقِّ َحىتَّ قَاَل َعةلِّيُّ  ُعود  عدا اْلُمْصَحَف اإْلِّ  ْبُن َأيبِّ طَالِّب 
ُهْم، َعةَلى َأنَّ وَ  هللا عنه(: َلْو مَلْ يـَْفَعْل َذلَِّك ُعْثَماُن َلَفَعةْلُتُه أاََن. فَاتَـَّفَق اأْلَئِّمَُّ ، أَبُو َبْكر  َوُعَمُر َوُعْثَمانُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعةلِّي،، َرضِّ

، ومن أعظم مصاحل الدين وحدة األم  اليت ال تتحقق إال بتوحيد مصادر وأدوات فهمها 12"َذلَِّك مِّْن َمَصالِّحِّ الدِّينِّ 
 لكتاهبا ودستورها؛ القرآن الكرمي، وذلك بدالل  واقعنا الذي نعيشه اليوم.
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 1416، 1الدار الشامي ، بريوت، ط -هـ( دار القةلم، دمشق1411البالغ  العربي ، الدمشقي، عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين )املتوىف:  (13)

 .113م، ص1446 -هـ 

 .14هود )14(
هـ( 477اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، الشافعي، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )املتوىف: السراج املنري يف  )15(

 .11ص 1هـ، ج 1131القاهرة،  –مطبع  بوالق )األمريي ( 

 34النور )16(

 
 َيان داللة اخلطاب القرآينالبالغة يف  أثراملطلب الثاين: 

 دالل  اخلطاب القرآين ، بواسط  معرف  املعى املقصود من املفردة واآلي حتديد يف  ياً أساس أثراً شك أن لةلبالغ   ال
، ومن أمثةل  13ُحْسُن الكالم مع فصاحته وأدائه لغاي  املعى املراد"والسورة والوحدة املوضوعي ، والبالغ  يف الةلغ  هي "

 14 َمَثال  َأَفالَ َهكَكّبُروَن{اْلَفرِيَقْْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِ  َواْلَبِصرِي َوالسّبِميِع َهْل َيْسَتِواَينِ }َمَثلُ ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 
"}مثل{ أي: صف  }الفريقني{ أي: الكفار واملؤمنني }كاألعمى واألصم{ هذا مثل الكافر شبه ابألعمى لتعاميه 

ذا مثل م هللا تعاىل وأتبّيهِّ عن تدبر معانيه، }والبصري والسميع{ هعن آايت هللا، وابألصم لتصاّمه عن استماع كال
املؤمن شبه ابلبصري والسميع؛ ألّن أمره ابلضّد من الكافر فيكون كل منهما مشبهاً ابثنني ابعتبار وصفني، أو يشبه 

السميع لعطف  صم ويفالكافر ابجلامع بني العمى والصمم واملؤمن ابجلامع بني ضّديهما عةلى أن تكون الواو يف األ
الصف  عةلى الصف ، خبالفه عةلى التشبيه األّول فإنه لعطف املوصوف عةلى املوصوف، ويعرب عنه بعطف الذات عةلى 
الذات، }هل يستواين{ أي: هل يستوي الفريقان }مثاًل{ أي: تشبيهًا ال يستواين، ويصح أن يكون مثاًل صف  

ااًل من فاعل يستواين وقوله تعاىل: }أفال تذّكرون{ فيه إدغام التاء ملصدر حمذوف، أي: استواء مثاًل، وأن يكون ح
، لقد كان لبالغ  التشبيه أثرها يف دالل  اخلطاب 15يف األصل يف الذال، أي: تتعظون بضرب األمثال، والتأّمل فيها"

 .الدالل  يد هذهحتدالقرآين ملعاين هذه اآلي ، وأمثاهلا يف القرآن كثري، مما يكشف لنا عن أثر البالغ  يف 
ًئا وكذلك ما جاء يف قوله تعاىل: }َوالَّذِّيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسرَاب  بِّقِّيَع   حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحىتَّ إَِّذا جَ  ْدُه َشيـْ اءُه ملَْ جيِّ

} ُ َسرِّيُع احلَِّسابِّ َسابَُه َواَّللَّ َ عِّنَدُه فـََوفَّاُه حِّ سبحانه وتعاىل أن مثل أعمال الذين كفروا ابهلل مثل  "يبني هللا 16َوَوَجَد اَّللَّ
سراب أبرض منبسط  يرى وسط النهار وحني اشتداد احلر، فيظنه العطشان ماء، فإذا أاته مةلتمسًا الشراب إلزال  
 عطشه مل جيد السراب شيئاً، فكذلك الكافرون يف غرور من أعماهلم اليت عمةلوها وهم حيسبون أهنا تنجيهم عند هللا 
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 111، د. ت. ص1راي، طسو  –اإلميان ابهلل جل جالله، الصَّالَّيب، َعةلي حممد حممد، دار ابن كثري  )17(
 64آل عمران )18(
 111النحل )19(
 34فصةلت   )20(
 .34م، ص1001القاهرة،  –هـ(، هنضه مصر 1334من بالغ  القرآن، أمحد أمحد عبد هللا البيةلي البدوي )املتوىف:  )21(
 .14من بالغ  القرآن، ص )22(

 
من اهلالك كما حسب العطشان السراب ماء، فإذا صار الكافر إىل هللا واحتاج لعمةله مل ينفعه وجازاه هللا اجلزاء الذي 

ده عميق ملعاين النصِّّ سعيًا لتحصيل ما أمكن من فوائاستيعاب  تساعد عةلى، إن بالغ  هذا التشبيه 17يستحقه"
 ميكن حتصيةله إال ابشتمال الباحث عةلى أدوات الفهم الالزم  وإدراك ما استطاعته العقول من أبعاده؛ وهو أمر ال

 .آلايت الكتاب العزيز، ومنها املعرف  ابلتفسري والةلغ  ومصطةلح الدراس 
َنُكْم َأالّب نـَْعُبَد ِإالّب اّلل َ َواَل قال تعاىل: } نَـَنا َوَـَيـْ ْشِرَك َِِ  َشْياا  َواَل نُ ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب هـََعاَلْوْا ِإََل َكَلَمٍة َسَواء َـَيـْ

 18{يـَتّبِصَك َـَْعُضَنا َـَْعضا  َأْرََبَب  مِ ن ُدوِن اّللِ  فَِإن هـََولّبْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبََِّنّب ُمْسِلُمونَ 
 َأْحَسُن ِإنّب َرّبَك ُهَو َأْعَلُم مبَن يَ ادُْع ِإَِل َسِبيِل َرَِ َك َِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُم َِبلّبِِت هِ قال تعاىل: }و  

 19{َضلّب َعن َسِبيِلِ  َوُهَو َأْعَلُم َِبْلُمْهَتِدينَ 
َنَك َوََـ : }عزَّ من قائلقال و  َنُ  َعداَوٌٌ َكََنّبُ  َوال َهْسَتِوي اْلََْسَنُة َواَل السّبيِ َاُة اْدَفْع َِبلّبِِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الّبِكي َـَيـْ يـْ

يمٌ  . "فإنه عند ما أمران أن ندفع ابحلسى، أاثر فينا تةلك الرغب  يف أن جند جبواران الناصر واملعني نستكثر 20{َوِلٌّ محَِ
، إن هذه الوحدة املوضوعي  يف ابب طةلب السةلم 21منهما، حىت لينقةلب العدو بتةلك املعامةل ، كأنه صديق محيم"

غ  أتثري دق  استعمال املصطةلح يف كشف بعض أسرار البال يقيناً صل العالق  يف اإلسالم، لتكشف لنا أالذي هو 
 دالل  اخلطاب القرآين. دق  مفهمنا لوابلتايل التأثري يف 

ور عن أهل االختصاص أن البالغ  عِّةلٌم يتألف من ثالث  أقسام رئيس  يندرج حتتها الكثري الكثري من أسرار هومن املش
إىل إدراك كثري من هذه األسرار، فعقدوا عةلماً يتحدث عن خصائص اجلمةل   الةلغ  العربي  "وقد وصل عةلماء البالغ 

 يعقد الصةل  بني األشياء ودعوه عةلم البيان، وآخر لبعض ألوان اجلمال، وَسوه ي، وعةلماً لةلخيال الذودعوه عةلم املعاين
 رف به "العةلم الذي تُع.. املعاينوألمهي  هذا الباب لزَم التعريف تفصيالً هبذه األقسام وهي:  22عةلم البديع"
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هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميةلي، املكتب  1361مصطفى اهلامشي )املتوىف:  أمحد بن إبراهيم بنجواهر البالغ  يف املعاين والبيان والبديع،  )23(

 47-46العصري ، بريوت، د. ت. ص
 116املصدر السابق ص )24(
 134املصدر السابق ص )25(

 
..  "أصوٌل وقواعُد، يعرف هبا إيراُد املعى الواحد، البيان، أما 23ُمطابقاً لِّمقتضى احلال" أحوال الةّلفظ العريب اليت هبا

.. "عةلم يعرف به البديع، وأما 24بطرق خيتةلف بعُضها عن بعض، يف ُوضوح الّدالل  العقةلي  عةلى نفس ذلك املعى"
واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة، وتسكوه هباًء، ورونقاً، بعد مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح داللته الوجوه 

املصطةلحات اخلاّص  ابلدراسات القرآني ، مما ينعكس بصورة الزم   يف، وتؤثر هذه األقسام 25عةلى املراد لفظا ومعى"
آني  سر كذلك تفوت التفسري لةلمفردة أو اآلي  أو الوحدة القر دالل  اخلطاب القرآين ، وهو ما يفحتديد عةلى مستوى 

 املوضوعي  الواحدة.
رآين، فمصطةلح دالل  اخلطاب القالكشف حتديداً عن يف  أتثرياً ابلغاً بناًء عةلى ما تقدم من أمثةل  جند أن لةلمصطةلح 

يف مراحل  هأثر ناسب ورعاي  "دراس  بالغي " مثاًل: من شأنه أن يكشف لنا يف حال دق  استعماله يف موضعه امل
و مجةل  املوضوع أ؛ عن نتائج عةلمي  أقرب إىل املطةلوب من املعى الذي تشتمل عةليه الكةلم  أو اآلي  مجيعها البحث

 .يف حتديد هذه الدالل شك أحرى  وهو ما يكون ال
 املبحث الثاين: قراءٌ يف مصطلحات الدراسات القرآنية

لصةلب موضوعات الدراس ؛ نعود إىل حتةليل مصطةلحات الدراسات القرآني  من بعد ما تقدم من تعريفات وتوطئ  
هيم املتعةلق  ابختصاص هذه املصطةلحات لنضعها حتت جمهر البحث العةلمي هبدف متييز ما يتفق احيث الةلغ  واملف

  استعماهلا فعما خيتةلف منها مع قواعد البحث التخصصي يف جمال الدراسات القرآني ، وقد حاولنا ترتيبها حسب كثا
 من قبل الدارسني والباحثني يف جمال الدراسات القرآني .

 املطلب األول: أشهر مصطلحات الدراسات القرآنية استعماال
 أوال : دراسة موضوعية

شتهر مصطةلح "دراس  موضوعي " يف القرآن الكرمي عند الباحثني منذ بضع  عقود من الزمن و" الدراس  املوضوعي  ا
هج وأعمقها لةلكشف عن عةلل النصوص ومناسباهتا وحكمها وهديها ودالالهتا وظِّالهلا، ابستخدام هي أوقع املنا

 منظار القرآن نفسه طةلباً إلدراك مةلك  التعرف عةلى املقاصد القرآني .. إن هذا النوع من التفسري ينظر إىل موضوع 
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 14ص 161جمةل  البيان العدد  (26(
حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء إبشراف الناشر، دار  هـ(316التعريفات، اجلرجاين، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف )املتوىف:  (27)

 .136م، ص1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–الكتب العةلمي  بريوت 

 
يربط ختصصه  ن مث يرتب اجملال لكل دارس كيمعني يف القرآن كةله ليجةّلي جوانبه وحيدد مالحمه ويربطه ابحلياة، وم

هبداايت الوحي ويصنع احلياة عةلى عينه؛ فالفقيه جيد َمعيَِّنُه يف آايت األحكام، واملفكر يةلتقي ابملوارد القرآني  اليت 
يبحث عنها يف مظان التدبر وإعمال النظر، واالقتصادي يقف عةلى آايت املال واإلنفاق والثروة واإلعمار، وعامل 

لكونيات يرى مراداته يف آايت الفةلك والنجوم وحرك  الكواكب والةليل والنهار، والباحث الرتبوي يةلقى ضالته يف ا
آايت اإلرشاد والوعظ والتوجيه واالعتبار، واملؤرخ يعثر عةلى أخبار األمم السابق  ودروس العرب القرآني  وأحوال األقوام 

اآلايت الدال  عةلى سنن االبتالء والتمكني واالستدراج والزوال،  والدول، وابحث االجتماع جيمع ثروة هائةل  من
، وميكن القول أبن 26وأحوال العمران. وكةلهم يسوس احلياة كما يريدها هللا بعد أن برزت إىل الساح  عةلوم جديدة"

لنص كةّلما االدراس  املوضوعي  هي ركن من أركان الدراسات القرآني  اليت تكشف عن سر  كبري من أسرار جتدد روح 
عاش خصوصًا عندما يدرك الباحث أنه يعرض واقعه عةلى موضوعات 

ُ
مت ربط موضوعات القرآن الكرمي ابلواقع امل

القرآن الكرمي عن طريق تكوين صورة جديدة برتتيب جديد ملوضوعاته؛ سعيًا لةلوصول إىل استنتاج عةلمي جديد 
   والبحث.ف عن معاجل  قرآني  لإلشكالي  املعروض  لةلدراسلةلكش فائدةيتمثل يف استضاءة الباحث هبذه الصورة أو ال

حيث إن  –هو حمل العرض املختص به، وقيل: هو األمر املوجود يف الذهن قد يبني لنا مفهوم )املوضوع( والذي "
موضوع كل عةلم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي ، كبدن اإلنسان لعةلم الطب؛ فإنه يبحث فيه عن أحواله من  -

ن إ، 27"الصح  واملرض، وكالكةلمات لعةلم النحو؛ فإنه يبحث فيه عن أحواهلا من حيث اإلعراب والبناءحيث 
ل الباحا ملمصطةلح الدراس  املوضوعي  هو مصطةلح مستقر ال غبار عةليه، م ث  ُيستعمل ابجتاه خاط  كأن حيمِّّ

ر يف مراعاة شروط الدراس  املوضوعي ، أو  و موضوعي خيةلط بني ما هو حتةليةلي وما هالنصوص أكثر مما حتتمل أو يقصِّّ
 مثاًل.

دت "بيان اآلايت القرآني  ذات املوضوع الواحد وإن اختةلفت عباراهتا وتعد :ويعرف الكومي التفسري املوضوعي أبنه
 أماكنها مع الكشف عن أطراف ذلك املوضوع حىت يستوعب املفسر مجيع نواحيه ويةلم بكل أطرافه وإن أعوزه ذلك 
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 .17-16م، ص1431 -هـ 1401، 1القاسم، حممد أمحد يوسف، ط –التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي، الكومي، أمحد السيد  )28(
 عةلمي : دراس  ونقد، املنيع، انصر بن حممد، حبث منشور عةلى اإلنرتنت، وهو ورق  عةلمي  مقدم  إىل مؤمتر التفسريينظر التفسري املوضوعي يف الرسائل ال )29(

 6-1م، ص1010 -هـ 1431املوضوعي: واقع وآفاق، كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي ، جامع  الشارق ، 
 .34التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي ص )30(
 .100م،  ص1434 -هـ 1410، 1املوضوعي، مسةلم، مصطفى، دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع، ط مباحث يف التفسري )31(

 
طهرة جا28حًا وبياانً"االتعرض لبعض األحاديث املناسب  لةلمقام لتزيدها أيضجلأ إىل 

ُ
ت ء، وذلك بوصف الُسن  امل

تفسري املوضوعي : الإىل مهُ شارح  ومفصةل  لةلقرآن الكرمي، وقد فّصل ال  يف بيان أنواع التفسري املوضوعي فقسّ 
، لقد خدم 29ي التفسري املوضوعي لةلسورة القرآنةلح )الةلفظ( القرآين والتفسري املوضوعي لةلموضوع القرآين و طلةلمص

 يف دالل  اخلطاب القرآين حيث "امتاز القرآن الكرميعمةلي  حتديد سيما التفسري املوضوعي  توسع عةلوم القرآن ال
ذ له يها فال يستطيع أن يسةلكها سالك وال ينتهجها انهج، فهو يف عرضه يتخلعرض موضوعاته بطريق  مل يسبق إ

ضيات عي املقام يف كل موقف من مواقفه، ويطابق مجيع مقتابه، أعجز اإلنس واجلن عن معارضته، ير  أسةلوابً خيتص
ر لنا تكرار القص  الواحدة يف سياق موضوعي َمتةلف؛ ومع ذلك  30احلال يف كل عبارة من عباراته" وهذا ما قد يفسِّّ

ص  سواء ت اليت اشتمةلت عةلى ذات القفهو ال مينع من تشكيةله صور  جديدة وفوائد عديدة عند ربطه ابملوضوعا
 . هاقرآين وتوثيقدالل  اخلطاب اللتحديد فقاً أالسابق  منه أو الالحق ، وذلك كةله مما يضفي أبعاداً أكثر تنوعاً وأوسع 

دالل  اخلطاب القرآين ما جاء يف سورة الكهف من قصص "عندما تشخيص ومن أمثةل  أثر التفسري املوضوعي يف 
 -وأشد أثراً  ون أوقع يف النفسكالطاع  والتضحي  من خالل قص  إَساعيل وإبراهيم عةليهما السالم، تتعرض قضي  

، إهنا صياغات 31عةليهما السالم يف سورة الكهف"لعبد الصاحل وكذلك آداب طةلب العةلم من خالل قص  موسى وا
ي  حتويه تةلك الوحدات املوضوع ملاأدق درجات اإلدراك لةلخطاب القرآين وذلك موضوعي  تقرب لةلسامع والقارئ 

 وعِّرب. من معان  
ومن األمثةل  األخرى عةلى دق  توجيه اخلطاب القرآين يف التفسري املوضوعي والذي ينسحب بصورة أو أبخرى عةلى 

اب القرآن لةلناس كان خطالدراسات املوضوعي  املتعةلق  ابلقرآن الكرمي، هو تركيز القرآن عةلى السم  اإلنساني ، حيث  
، خاطبنياخلطاب القرآين يتجه إىل املفأنت ترى قةليمًا عةلى آخر "إرق أو طبق  أو عِّ  يًا ابمتياز إذ مل حيابِّ إنسان

 أو اي  مثاًل: اي أيها العرب -الناس، أو بين آدم أو املؤمنني. ومل ترد ولو مرة كةلم  العرب أو قريش مستعمال كةلم :
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 أتمالت عةلمي  وأدبي  يف كتاب هللا عز وجل -البوطي، حّممد َسعيد َرمضان، من روائع القرآن  (32)

 .111م، ص1444 -هـ  1410بريوت،  –الناشر: موسس  الرسال  
 1الزلزل   )33(
 1التحرمي )34(
 1م، ج1003 -هـ  1414، 1هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1414معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، ُعمر، أمحد َمتار عبد احلميد )املتوىف:  )35(

 .144ص
 .144ص 1ينظر معجم الةلغ  العربي  املعاصرة ج )36(

 .110ص 1جمعجم الةلغ  العربي  املعاصرة،  )37(

 
اخلطاب اخلاص  بفئ  معين  من الناس. وإليك منوذجا من النداءات أو أهل كذا، أو ما يشابه ذلك من صيغ  -قريش 

 .33}اي َأيُـَّها النّباُس اهّـبُقوا َرّبُكْم ِإنّب زَْلَزَلَة السّباَعِة َشْيٌء َعِظيم{قال تعاىل:  32القرآني "
 اثنيا : دراسة حتليلية

ةلَّل، ومنه: وحتِّةلًَّ ، فهو حُمةلِّّل، واملفعول حمُ حةلََّل حيةلِّّل، حتةلياًل  -وهو  –ح ل ل يرجع أساس املصطةلح إىل مصدر "
حةلَّل اليمنَي: بّررها، جعةلها حالاًل ومباًحا بكفَّارة وجعل هلا َمرًجا خُيرِّج من احلِّْنث }َقْد فـََرَض هللُا َلُكْم حتِّةلََّ  

 .35"34أمَْيَانُِّكْم{
ل وتعرِّف التحةليل الكمي والنوعي واحلجمي  كذلك التحةليل وتقسيم الكل إىل جزئيات، و ولةلتحةليل مضآن عدَّة تفصِّّ

وتصنف  –حتةليالت )لغري املصدر( وحتاليُل )لغري املصدر(  -مجعه  -مفرد والتحةليل: ، 36اإلشعاعي واألساسي
ء دون عقٌل حتةليةلّي: يفطن ألجزاء الّشيء خالفًا لةلعقل الرتكييّب الذي يفطن جملموع الّشي -عقول البشر إىل صنفني 

 37حتةليةلّي: فهرس  تعتمد عةلى سرد مواّدها حسب املؤلّفني واملوضوعات وحنوها"كّشاف   -أجزائه
 

ويف انتقال إىل احلديث عن مفهوم التحةليل يف جمال الدراسات القرآني  حصراً جند أن تظافر القرائن حول املوضوع أو 
حبث مدلوالت  م  عن طريقاملفردة أو اآلي  القرآني  الواحدة؛ يستوجب إتقان صنع  التحةليل لتحصيل نتائج سةلي

الكةلم  أو اجلمةل  وترجيح معناها الدقيق بقرائن واضح  قوي  قد خضعت هي األخرى لةلتحةليل هبدف اختيار األقوى 
من بينها وهو ما يضمن ترجيحًا عةلميًا سةليمًا ملعى اآلي  أو املفردة أو املوضوع وهو املنهج العةلمي املقابل ملنهج 

هبا إىل الوحدة، وربط الظواهر ضمن عالقاهتا اجلدلي  إبطارها املوضوعي، والتحةليل عةلى هذا  "معاجل  الكثرة ارتداًدا
 النحو مضر بفهم النص وتفسريه سواء كان نصًّا قرآنيَّا أو غريه، أشار إىل ذلك بعض النقاد الغربيني يف حديثهم عن 
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هـ( حتقيق:د. جمدي ابسةلوم، دار الكتب 333أهل السن ( املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور )املتوىف:  تفسري املاتريدي )أتويالت )38(

 .137م، ص1001 -هـ  1416، 1بريوت، لبنان، ط -العةلمي  

 .137ص 1ينظر تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( ج )39(
 .137ص 1ينظر تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( ج )40(
 11م،  ص1434م، 1410ينظر التفككي  النظري  واملمارس ، كريستوفر نوريس، ترمج : د. ثربي حممد حسن، دار املريخ، املمةلك  العربي  السعودي ،  )41(

 
م النقدي  عةلى اجلدد يف أمريكا أقاموا ممارساهتتطبيق منهج التحةليل "ويسمونه التفكيك" يف الشعر؛ حيث إن النقاد 

أساس الشكل العضوي، وهي الفكرة القائةل : إن لةلقصيدة وحدة شكةلي  متاثل وحدة الشكل الطبيعي، ولكن بداًل 
من أن يكشف َهُؤاَلءِّ النقاد يف الشعر وحدة العامل الطبيعي وتالمحها، فإهنم اكتشفوا معاين متعددة األوجه، ويف هناي  

ملطاف حتول النقد الذي يبحث عن نقد لاللتباس والتعدد يف املعى. . . إىل لغ  مةلتبس  مناقص  لفكرهتم األصةلي  ا
، وتتمثل سةلبيات هذا املنهج الذي وقع فيه بعض الباحثني املعاصرين بغري قصد رمبا؛ يف 38الكةلي  لوحدة املوضوع"
 -مجةل  نقاط من أبرزها:

 منهج غريب نقضه فيما بعد أصحابه قبل غريهم.إن هذه الطريق  مأخوذة عن  -1
بوصفه ممارس  أدبي  نقدي  فإن منهج التفكيكي  يعتمد إظهار البناء املتناقض وغري املنسجم؛ بناًء منسقاً خالياً  -2

 .39من التناقضات ميثل وحدة طبيعي  بواسط  اجلهود الفني  البالغي 
ا تشرح الدراسات القرآني  اليت يعةلم أهل االختصاص أهننطبق عةلى ي إن هذا االجتاه يف الدراسات التحةليةلي  هو مما ال

ط كالم رب األرابب  الناس مبا يعينهم  لةلعاّم  منيف كتابه الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خةلفه؛ وتبسِّّ
معاجل   ظري ن والعمل مبقتضاه، حيث يتبني لنا حبسب ما تقدم أنإدراك ما أمكن من جوانب اخلطاب القرآين عةلى 

 ا؛أنكرها بعد عقود من نشأهتالنقد الغريب، وهي فكرة مدرس  ن ع هي نظري  مأخوذة الكثرة ارتداًدا إىل الوحدة
خذ "التفكيكي " واليت يقصد هبا تفكيك الّنصوص لكشف حقيق  األعمال األدبي  اليت تت الغربيون أنفسهم، ذلك أن

ط   ابلغ القوة؛ وهو تفكيك ينفي عنها معى القوة واحلبك  ويبدي نقامن البالغ  وسيةل  لتظهر مبظهر من الرصان
، عةلى أن النظري  40التناقض والضعف اليت تعرتيها؛ عرب التشكيك ابجلزئيات وصواًل إىل كةليات مشكوك هبا

"التفكيكي " ذاهتا مل تُعد من قبل البعض أكثر من طريق  نقدي  مبكن من خالل وضع أقوال جديدة لوصف أو 
 .41راجع  نصوص قدمي  يف األدب اإلجنةليزيم
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بريوت، األوىل،  –( حتقيق: رمزي منري بعةلبكي، دار العةلم لةلماليني هـ311مجهرة الةلغ ، األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد )املتوىف:  (42(

 .110ص 1م، ج1437

 .11م، ص1434 -هـ 1410، 1مباحث يف التفسري املوضوعي، مسةلم، مصطفى، دار القةلم، دمشق، ط (43)
 .16التفسري املوضوعي لةلكومي ص (44)
 1النحل  (45)

 
أما عن مفهوم التحةليل املستهدف هبذه الفاصةل  من البحث، فهو راجع حتديدًا إىل "حل العقد.. حُيةُلُه حالَّ وكل 

، وحتةليل النصوص يستوجب حبث تفاصيةلها من مجيع الوجوه املعني  وعةليه يكون التفسري 42جامد أذبته فقد حةلَّةلته"
هو تفسري "ينصب عةلى معرف  دالل  الكةلم  الةلغوي  وداللتها الشرعي ، والتعرف عةلى الرابط بني الكةلمات التحةليةلي 

يف اجلمةل  وبني اجلمل يف اآلي  وبني اآلايت والسور وكذلك التعرف عةلى القراءات وأثرها عةلى دالل  اآلي ، ووجوه 
يح .. وغريها من الوجوه اليت تساعد إجالء املعى وتوضاإلعراب ودورها يف األساليب البياني  وإعجاز القرآن الكرمي

 ، وعةلى هذا النسق يتوجب إجراء الدراسات التحةليةلي  املتعةلق  ابلقرآن الكرمي والعةلوم املستنبط  عن نصوصه.43املراد"
 هكذا جند أن مصطةلح الدراس  التحةليةلي  هو مصطةلح سةليم من الناحي  الةلغوي  وال يشوبه ما مينع استعماله يف
الدراسات القرآني  من جه  املفهوم، واملهم هو رعاي  االختصاص لةلدالل عةلى املعى املطةلوب من إطالقه، جتنباً 

عتمد.
ُ
 لالحنراف عن منهج الدراس  امل

ر  والتفسري التحةليةلي "هو بيان األايت القرآني  ابلتعرض جلميع نواحيها والكشف عن كل مراميها حىت يكون املفسِّّ
جلميع األهداف اليت تتطةلبها من حبث عن ألفاضها ومعانيها وأسباب نزوهلا وعما ترمي إليه من أحكام مستوعبًا 

تفسري الفخر  –وعقائد وعن السر يف تعبريها وما ترمي إليه أبلفاظها وتستهدفه أبلسةلوهبا، ومن أمثةله هذه التفاسري 
 تفسري قوله ما جاء يفحتديد دالل  االخلطاب القرآين  ، ومن أمثةل  أثر التفسري التحةليةلي يف44الرازي وافسري اآللوسي"

"افتتحت السورة الكرمي ، بتهديد الكافرين  45}َأَهى َأْمُر اّللِ  َفاَل َهْستَـْعِجُلوُه ُسْبَحانَُ  َوهـََعاََل َعمّبا ُيْشرُِكوَن{: تعاىل
 -ألوليائه، فقال -تعاىل -ر هللاالذين كانوا ينكرون البعث، وما يرتتب عةليه من ثواب أو عقاب، ويستبعدون نص

ةُلوُه والفعل -تعاىل ، ألن املنهي عن «  تستعجةلوهفال»هنا، مبعى قرب ودان بدليل « أتى»: أَتى أَْمُر اَّللَِّّ َفال َتْستَـْعجِّ
 -االستعجال يقتضى أن األمر الذي استعجل حصوله مل حيدث بعد، واملراد أبمر هللا: ما اقتضته سنته وحكمته

لةلتفريع. « فال تستعجةلوه»من إاثب  املؤمنني ونصرهم، وتعذيب الكافرين ودحرهم، والفاء يف قوله  -سبحانه
 ، ألنه هو « ر هللاأم»يعود عةلى « تستعجةلوه»واالستعجال: طةلب حصول الشيء قبل وقته، والضمري املنصوب يف 
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 .100ص 3م، ج1443، 1القاهرة، ط –سيد، دار هنض  مصر لةلطباع  والنشر والتوزيع، الفجال   طنطاوي، حممدالتفسري الوسيط لةلقرآن الكرمي،  )46)

م. 1003، 1، العدد 11ينظر، حسن التخةلص يف القرآن الكرمي: دراس  بالغي ، رمضان، أمحد فتحي، حسن، آالء أمحد، جمةل  جامع  تكريت/ جمةلد  (47)
 م.1006 -هـ 1417، 4األردن، ط –لقرآين، دار عمار، عمان وينظر كذلك، السامرائي، فاضل صاحل، التعبري ا

 
 -يء أمر هللاره، واملعى: قرب ودان جم، فال تستعجةلوا هللا فيما قضاه وقد-تعاىل -« هللا»املتحدث عنه، أو عةلى 

هذا  -أيها املشركون -وهو إكرام املؤمنني ابلنصر والثواب، وإهان  الكافرين ابخلسران والعقاب، فال تستعجةلوا -تعاىل
 -تعاىل -ويشاؤه، وعرب عن قرب إتيان أمر هللا -األمر، فإنه آت ال ريب فيه، ولكن يف الوقت الذي حيدده هللا تعاىل

لإلشعار بتحقق هذا اإلتيان، ولةلتنويه بصدق املخرب به، حىت لكأن ما هو واقع عن قريب، « أتى»فعل املاضي ابل
قد صار يف حكم الواقع فعال. ويف إهبام أمر هللا، إشارة إىل هتويةله وتعظيمه، إلضافته إىل من ال يعجزه شيء يف 

انزل  ذار والتهديد، أى: فال جدوى من استعجالكم، فإنهزايدة يف اإلن« فال تستعجةلوه»األرض وال يف السماء، قوله 
رب يف ق عموم دالل  اخلطاب القرآين، وقد كشف لنا حتةليل هذه اآلي  عن 46بكم سواء استعجةلتم أم مل تستعجةلوا"

ال ، وانتصار ال حم ابملخالفني ملنهجهحتمي  حتقيق وعد هللا تعاىل وعدم جدوى استعجال العذاب الذي هو انزل 
، وهو ما يشري إىل كوني  هذه الُسن  اإلهلي  وفق عموم نتائج استقراء  وما يصاحبه من انكسار لةلباطل وأهةلهاخلري

 .دالالت هذا اخلطاب
 اثلثا : دراسة َالغية 

 لةلتأكيدو  دالل  اخلطاب القرآينتقدم احلديث يف املطةلب الثاين من املبحث األول عن دور الدراس  البالغي  يف 
مصطةلح "دراس  بالغي " يضاف  أحياانً إىل عناوين دراسات معني  ابلقرآن الكرمي هبدف حتديد نوعيتها،  ناختصاراً فإ

وميثل البحث يف األسرار البالغي  لةلمفردات واآلايت واملوضوعات القرآني ، ويبحث يف زوااي حمددة مثل: القسم يف 
التصوير  – احلشد الفين –الذكر واحلذف  -التأخريالتقدمي و  –حسن التخةلص يف القرآن الكرمي   -القرآن الكرمي 

وما إىل ذلك من موضوعات تكشف كامن أسرار القرآن الكرمي يف الصياغ  واألسةلوب والنظم الذي يشّكل  47الفين،
حد اليقني أبن دراك وبةلغ بذلك اإل؛ هو أدرك دالل  خطابهاملعاين املتجددة واملؤثرة يف نفس السامع أتثريا يبةلغ به إن 

تطبيقها عةلى النحو املطةلوب هو من أعظم القرابت إىل هللا تعاىل، ويبعث يف النفس اهلم  عةلى حسن التطبيق وحتري 
 أدقِّّ صوره.
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بريوت،  –هـ( حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 370هتذيب الةلغ ، حتقيق، منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو )املتوىف:  (48)

 .166ص 14م، ج1001، 1ط

هـ( حتقيق: 444املشهور من الكالم، الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو )املتوىف:  الفرق بني الضاد والظاء ىف كتاب هللا عز وجل وىف (49)
 .44م، ص 1007 -هـ  1413، 1دمشق، ط –حامت صاحل الّضامن، دار البشائر 

 1414 -3بريوت، ط –هـ( دار صادر 171لسان العرب، حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى )املتوىف:  (50)
 .110ص 1هـ، ج

 
 راَعا : من منظور قرآين

طِّرياً، َوَلَقد َأْخَطَر بِّهِّ، خَ الَّذِّي يـُْرَجى َخريه، َويـَُقال: َما َكاَن َهَذا نظرياً هلََذا، َوَلَقد أْنَظَر بِّهِّ َوَما َكاَن املنظور لغً : هو "
 النَّظَائِّر تُ واملْنظوُر أَْيضا الَّذِّي َأَصابـَْته َنْظرٌة، ونظريُك أَْيضا الَّذِّي يُناظِّرك وتُناظِّرُه، َويفِّ َحدِّيث اْبن َمْسُعود: لقد عرف

ها بِّبَـْعض يفِّ ل، َسيت َنظَائِّ الَّيتِّ َكاَن َرُسول هللا يقوم هبَا، عْشرين ُسورَة من املفصَّل يـَْعينِّ ُسَور املفصَّ  ر الشتِّباه بعضِّ
"فالن انظورة بين فالن: إذا كان املنظور إليه ويقال أيضًا  48الطول، َوَقول َعدِّي: مل خُتطِّىء نِّظاريت، َأي فِّراسيت"

فده ]ومينه[ ر  فيهم، والّناظور: هو اّلذي يكون يف رأس املرقب  ينظر لةلقوم، واملنظور إليه من الّرجال: ]هو[ الذي يبتغى
، ويذهب بعض الةلغوين 49رسول ]ورسل[" وعونه، والّنظور: الذي ال يغفل عن الّنظر إىل ما أمهّه، ومجعه: نظر، مثل:

، َمْنظُوٌر: أَ  ابته صإىل أن املنظور يطةلق أحيااًن عةلى "َرُجل  فِّيهِّ َنْظرٌَة َأي عيٌب، واملنظوُر: الَّذِّي َأصابته َنْظرٌَة، َوَصيبِّ
ََذا َوَلَقْد أَْنَظْرتُه، َوَما َكاَن َخطِّري  رُه. َويـَُقاُل: َما َكاَن َنظِّريًا هلِّ ، 50 َوَلَقْد َأْخَطْرتُه"اً اْلَعنْيُ. واملنظوُر: الَّذِّي يـُْرَجى َخيـْ

ُشاَهد بُغي  فائدة مرجوَّة ، وقد ُيستعمل لةلمقابةل  و 
راَقب وامل

ُ
ملمايزة وإظهار اواملالحظ من مجةل  ما تقدم أن املنظور هو امل

 أمر ملقارنته آبخر، وكل ذلك أييت بواسط  النظر إىل معى أو مبى يراد التحقق من مدى مطابقته ابملنظور إليه.
يعربِّّ مفهوم املنظور القرآين عن الصور املتخيةل  حبسب فهم املتخصص املتقن هبدف نقل الصورة املتخيةل  إىل كالم 

ةلى املؤثرات األصةلي  لةلصورة السيما أن "التصوير هو األداة املفضةل  يف أسةلوب مكتوب ال يؤثر أو ينقص أو يزيد ع
القرآن، فهو يعرب ابلصورة احملس  املتخيةل  عن املعى الذهين، واحلال  النفسي ؛ وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور؛ 

قرآنيني فني  لنقل احلكم أوالوصف الوعن النموذج اإلنساين والطبيع  البشري " ، وبذلك يكون املنظور هو حماول  
 .إلدراك دقيق ملقاصد اخلطاب القرآينلةلموضوع أو النموذج املعين ابلدراس  لتحقيق هذه الغاي ، مما يهي  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 100 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
هـ( حتقيق: الشيخ بيت 341معجم الفروق الةلغوي ، العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو  )51)

 .144هـ، ص1411، 1هللا بيات، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني،ط

 143جم الفروق الةلغوي  صمع (52)

 
 داللة اخلطاب القرآيناملطلب الثاين: املنظور والرؤية.. فروق املعاين وأثرها 

 أواًل: فروق مهم  بني النظر والفكر والرؤي .
يق الحاه عةلمي الستعمال املصطةلحات املتعةلقى ابلدراسات القرآني  البد من معرىف عدد من الفروق بني لتحق 

 مفردات يرد استعماهلا كثرياً ضمن هذه املصطةلحات، وذلك حبسب العرض اآليت:
  أوال : الفرق َْي النظر والفكر والرؤية

. ومها مما ال يدخالن يف تعريف الرؤي  حيث 51البديه "النظر يكون فكرًا ويكون بديه  والفكر ما عدا يقال أن "
مُيَيَـُز بني النظر والرؤي  عةلى أن "النظر طةلب اهلدى، والشاهد قوهلم نظرت فةلم أر شيئا، وقال عةلي بن عيسى: النظر 

 بطةلب ظهور الشيء، والناظر الطالب لظهور الشيء وهللا انظر لعباده بظهور رمحته إايهم، ويكون الناظر الطال
لظهور الشيء إبدراكه من جه  حاس  بصره أو غريها من حواسه ويكون الناظر إىل لني هذا الثوب من لني غريه، 
والنظر ابلقةلب من جه  التفكر، واإلنظار توقف لطةلب وقت الشيء الذي يصةلح فيه، قال والنظر أيضا هو الفكر 

 بد أن يكون مفكراً واملفكر عةلى هذا الوجه يسمى انظراً والتأمل ألحوال األشياء أال ترى أن الناظر عةلى هذا الوجه ال
وهو معى غري الناظر وغري املنظور فيه أال ترى أن اإلنسان يفصل بني كونه انظراً وكونه غري انظر، وال يوصف القدمي 

، والنظر ليعةلم أال وهو جمهول الشيءابلنظر الن النظر ال يكون إال مع فقد العةلم ومعةلوم أنه ال يصةلح النظر يف 
يشاهد ابلعني فيفرق بني نظر الغضبان ونظر الراضي، وأخرى فإنه لو طةلب مجاع  اهلالل ليعةلم من رآه منهم ممن مل 

رئي، النظر تقةليب العني حيال مكان املرئي طةلبا لرؤيته، والرؤي  هي إدراك امل يره مع أهنم مجيعا انظرون فصح هبذا أن
، ميثل استيعاب هذه الفروق 52ن حيث ال يطةلب رؤيتها صح أنه ال يوصف ابلنظر"وملا كان هللا تعاىل يرى األشياء م

تدقيق النظر فيها بداي  لسةلوك الطريق الصحيح حنو ضبط معاين املفردات واآلايت واملوضوعات القرآني  ودالالهتا، و 
 ف عةلى أسراره، همه والوقو ال يتهيأ ملن أراد فحيث "والتَـَفهم  دق  استيعاب دالل اخلطابوهو ما يفضي قطعاً إىل 
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 .133م، ص 1001 -هـ  1416، 1القاهرة، ط -أبو عاصي، حممد سامل، دار البصائر عةلوم القرآن عند الشاطيب من خالل كتابه املوافقات،  (53)

 هـ(341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو الفروق الةلغوي ،  (54(

 .44مصر، د. ت. ص –حققه وعةلق عةليه: حممد إبراهيم سةليم، دار العةلم والثقاف  لةلنشر والتوزيع، القاهرة 

 
، 53"واستخالص أحكام الشريع  اجلزئي ، وقواعدها الكةلي ، ومقاصدها العام ، إال أبن جيعةله موضوع درسه ونظره

وهو مما يعزز فرص إدراك معاين اهلطاب القرآين بصورة مأمون  من تبعات التعّجل وطغيان امليول والقناعات اخلاّص  
 والشاّذة.

 قرآنية اثنيا : رؤية
حيدد املعى الةلغوي ابإلضاف  إىل املفهوم االصطالحي سواء أكان مقبواًل أم مرفوضًا من حيث الوضع أو الدالل ؛ 
الفصل بني املتشابه من املفردات املقارب  لةلمعى، ومن ذلك الرأي والرؤي  وما ميكن اإلفادة منه حبسب ما تقدم؛ يف 

فهم دالل  لات القرآني  وكذلك يف صياغ  منهج متكامل وضوابط معةلوم  حتديد مشروعي  معى التعامل مع الدراس
 ، وقد يتأتى ذلك من خالل التفصيل عرب العرض اآليت: اخلطاب القرآين وموضوعي  التعامل معها

 لم والرؤيةَْي العِ  لفرقُ ا
وقد فّصل أهل  "الرؤي  القرآني "يقرِّبُنا أكثر التعرف عةلى ما بني العةلم والرؤي  من فروق؛ من احلكم بشأن مصطةلح 

عَها آَف  الفنِّ بينهما بقوهلم "أن الرُّْؤيَ  اَل تكون إِّالَّ ْلَمْوُجود؛ َواْلعةلم يتَـَناَول اْلَمْوُجود واملعدوم وكل ُرْؤيَ  مل يعرض مَ 
يق الةلَّْمس فَإِّنَُّه يـَْقَتضِّي ن كل إحساس من َطرِّ فاملرئي هبَا َمْعةُلوم َضُرورَة وكل ُرْؤيَ  َفهَِّي حملدود أَو قَائِّم يفِّ حَمُْدود َكَما أَ 

رِّيبا( َأي: قَ َأن يكون حملدود َأو قَائِّم يفِّ حَمُْدود والرؤي  يفِّ الةلَُّغ  عةلى َثاَلثَ  أوجه َأحدمهَا اْلعةلم َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل )ونراه 
َْعى بَعيدا( َأي: َيظُنُّونَُه، َواَل   الظَّن َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل: )إِّنَـُّهم يرونهنعةلمُه يـَْوم اْلقَِّياَم  َوَذلَِّك َأن كل آت  قريب، َواآْلخر مبِّ

َنَـَّها بعيَدة َوهِّي قريَب  يفِّ عةلم هللا، َواْستِّْعَمال الرُّ  َْعى اْلعةلم ألنه اَل جيوز َأن َيُكونُوا َعاملني أبِّ يَ  يفِّ هَذْين ؤْ يكون ذلك مبِّ
، إن تعدد هذه الوجوه يشري إىل التزام احلذر يف التعامل مع مصطةلح 54ُرْؤيَ  اْلعني َوهِّي َحقِّيَق " اْلَوْجَهنْيِّ جَماز، َوالثَّالِّث

"الرؤي  القرآني " والتدقيق يف دراسته وحتةليل مضآنه وصواًل إىل حكم هنائي بشأن جواز استعماله من عدمه، وقد 
اسات القرآني  يتمثل يف معناها الذي هو تكشف لنا نظرة أولي  أن خطأ استعمال الرؤي  ضمن مصطةلحات الدر 

 "النظر حملدود" وهو ما يتقاطع مع سع  معاين النص القرآين وجتدده وصالحيته لكل زمان ومكان، ابإلضاف  إىل احياء 
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بريوت،  –هـ( املكتب  العةلمي  770املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، العباس، أمحد بن حممد بن عةلي الفيومي مث احلموي، أبو )املتوىف: حنو  (55(

 .141ص 1ج

هـ( كتتحقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، 170البصري، أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )املتوىف: العني،  (56)
 . 113-117ص 1دار ومكتب  اهلالل، د. ت. ج

 .617ص 1مجهرة الةلغ ، ج (57)

هـ( حتقيق: زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  341ين الرازي، أبو )املتوىف: جممل الةلغ  البن فارس، احلسني، أمحد بن فارس بن زكرايء القزوي )58)
 .311ص 1م، ج1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –الرسال  

 
املعى أبن الباحث يف النص القرآين قد استحكم عةلى أقصى غاي  البيان له؛ وهو مما ال ميكن تصور إمكانه مع النص 

 القرآين من الناحيتني الشرعي  والعةلمي .
 القرآن الكرمي حنو فهم واستنباط داللة اخلطاب القرآين: هوجي  دراسة لثاملطلب الثا

 أوال : معىن ُمصطلح.. دراسة وحتقيق
 َعُتَق َوَدَرْسُت اْلعِّةْلَم َدْرًسا اْلكَِّتابُ َدَرَس اْلَمْنزُِّل ُدُروًسا مِّْن اَببِّ قـََعَد َعَفا َوَخفَِّيْت آاَثرُُه َوَدَرَس الدراس  لغ  هي من "

، وقيل "والدَّرس: بقّي  أَثَرِّ الشيء  الّدارس، واملصدر الُدُروس. وَدَرَستهُ الرِّايح أي َعَفْته. 55"مِّْن اَببِّ قـََتَل َودِّرَاَسً  قـَرَأْتُهُ 
ْفظ، وَدَرَس دِّراسً ، وداَرْسُت فالانً ك اخلةََلق، وكذلك  تاابً لكي أحَفَظ. والدَّريُس: الثَـُّوبُ والدَّْرس: َدْرُس الكتابِّ لةلحِّ

لرجُل جاَره وُيضيُع فقال: أيقُتل امن الُبُسطِّ وحنوها. وقـََتَل رجٌل رجاًل من ُجةَلساءِّ النُّعمان يف جمةلسه فأمر بقتةله؛ 
ويقال "املِّْدراس: اْلموضع الَّذِّي ، 56ذِّمارَه، قال: نـََعم اذا قـََتَل جةليَسه وَخَضَب دريسه، وجيمع الَدريس عةلى الدُّْرسان"

ل هيُدرس فِّيهِّ اْلُقْرآن وغريُه، وَدَرَستِّ اجلاريُ ، إِّذا َحاَضت يفِّ بعض الةلَُّغات. قَاَل أَبُو بكر: اَل أعرف اْلمصدر فِّيهِّ. َوأ
هو "الطريق اخلفي.  ، وذكر ابن فارس يف جممل الةلغ  أن الدرسُ 57الشَّام يـَُقوُلوَن: َدَرْسُت الطعاَم يفِّ معى ُدْسُته"

، وعةليه فإن مفهوم الدراس  بوجه عام هو اإلتيان عةلى 58والدريُس: الثوب اخلةلق، ومجعه درسان، ودرس املنزل: عفا"
 الشيء حىت آخره بعامل مؤثر، واستحال  املدروس قدمياً ابلنسب  لةلدارسِّ بوصفه صار معةلوماً له.
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مطهر بن  -هـ( حتقيق: حسني بن عبد هللا العمري 173اليمين، نشوان بن سعيد احلمريى )املتوىف: مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلوم،  )59)

 3م، ج1444 -هـ  1410، 1سوري ( ط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -يوسف حممد عبد هللا، دار الفكر املعاصر )بريوت  -ين عةلي اإلراي
 .1147ص

م، 1433-هـ 1403، 1هـ( عامل الكتب، ط111األفعال، عةلي بن جعفر بن عةلي السعدي، أبو القاسم، املعروف اببن الَقطَّاع الصقةلي )املتوىف:  )60)
 .104ص 1ج

 .1004ص 1مجهرة الةلغ ، ج (61)

بريوت،  –هـ( حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 370أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )املتوىف: هتذيب الةلغ ،  (62)
 .141ص 3م، ج1001، 1ط

هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العةلم 343املتوىف: الفارايب، أبو نصر إَساعيل بن محاد اجلوهري )الصحاح اتج الةلغ  وصحاح العربي ،  (63)
 .1460ص 4هـ، ج1407، 4بريوت، ط –لةلماليني 

 
، ويقال "َحَقْقت" احلديَث َحقَّاً 59ق وثوب حُمَقٌَّق: أي حُمَْكُم النَّْسج"التحقيق لغ : من "حّقق ظنه وقوله: أي َصدَّ 

 " الرجل صّدقُته كذلك واألمر َعةليك والقضاَء 1-و"أحققته" تبّينُته حقق واألمَر كنُت منه عةلى يقني  كذلك و"حديث
، ويقال: "احلََقق، 60ينته عةلى احَلق"أوجبته كذلك واملاشي  َسِّنت كذلك و"َحَقْقت" الرُجَل و"أحققته" وَحّقْقته دا

وبني  61َوُهَو َأن يضع الفرُس حافَر رجةله عةلى َموضِّع حافر َيده يفِّ َمْشيه، َوَذلَِّك عيب يـَُقال: فرس أَحقُّ بنيِّّ احَلَق"
َقْولِّك: كَ متابع  الشيء والتصديق جند من يذهب إىل أن أتكيد احلق "حقَّق الرجل إِّذا قَاَل: َهَذا الشَّْيء ُهَو احلّق  

، وال شك أن حتقيق النصوص هو إظهار أصوهلا احلّق  وحتقيق ارتباطها بتةلك األصول كرتقيم اآلايت وختريج 62صّدق"
األحاديث وأبيات الشعر، وأتصيل النصوص اليت مل يتم أحالتها إىل مراجعها األصةلي  أو ختريج أصول املعاين يف متاب 

: واحد معني ونسبتها إىل املصادر األقدم، وا بطال شبه انقطاع النص عن أصوله "احَلقُّ: خالف الباطل. واحَلقُّ
. واحلَقَُّ  أخّص منه. يقال: هذه َحقَّيت، أي َحّقي. واحلَقَُّ  أيضاً: َحقيَقُ  األمر. يقال: َلمَّا عرف احلَقََّ  مينِّّ   احلُقوقِّ

نها الالم  تنوين إذا جاءت بعد الالم، وإذا أزالوا عهرب. وقوهلم: " حلََقُّ ال آتيك "، هو مينٌي لةلعرب يرفعوهنا بغري
قِّّ لقاحها أيضًا ابلكسر، أي حني ثـََبَت ذلك فيها.  قالوا: حقَّا ال آتيك. وقوهلم: كان ذاك عند َحقِّّ لقاحها وحِّ

قاٌق. واحلِّقُّ ابلكسر: ما كان من اإلبل ابن ثالثِّ  نني وقد دخل يف سواحلُقَُّ  ابلضم معروف ، واجلمع ُحق، وُحَقٌق وحِّ
ق، أيضا، َسى بذلك ال ستحقاقه أن حيمل عةليه وأن ينتفع به. يقول: هو حق بني احلق .  قٌَّ  وحِّ الرابع ، واألنثى حِّ

 ، وبذلك يكون التحقيق يف الدراسات القرآني  غري جائز يف حال ارتباطه ابلنص القرآين مباشرة كأن 63وهو مصدر"
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ملمةلك  العربي  ا أيسر التفاسري لكالم العةلي الكبري، اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، مكتب  العةلوم واحلكم، املدين  املنورة، (64)

 .414ص 4م، ج1003هـ/1414، 1السعودي ، ط
هـ( دراس  وحتقيق: زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  341جممل الةلغ  البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  (65)

 .113ص 1م، ج1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –الرسال  

 
دراس  وحتقيق" بينما جند احلكم يتحول إىل اجلواز يف حال حتقيق تفاسري أو َمطوطات نقول مثاًل: "سورة آل عمران: 

 تفسريي  أو مؤلفات عن عةلوم القرآن وما إىل ذلك.
  اخلطاب إدراك دالليضاف إىل ما تقدم أن جهود التحقيق ختدم ال شك جهود العودة ابألم  إىل مستوى رفيع من 

 ات اليوم كب احلضارة اإلنساني ، لذا أصبح من الواجبمكانتها الطبيعي  يف مقدم  ر  إىليؤهةلها لةلعودة القرآين وهو ما 
الذي طاب القرآين و دالل  اخلاهتمام اصحاب الشأن بتوجيه الباحثني والدراسني لتحقيق التفاسري ودراستها من زاوي  
 ندما نعةلم أبن إصرار الكافرينمن شأنه معاجل  مظاهر اإلحنالل والشرك ومكامن الظالل يف جسد األم  خصوصاً ع

ةليهم من ما كان يعرض عضعف قدراهتم عةلى إدراك دالل  اخلطاب القرآين و عةلى كفار مك  عةلى كفرهم كان بسبب 
القرآن، قال تعاىل: }ُقْل ُهَو نـََبٌأ َعظِّيٌم{ "أي: قل اي رسولنا لكفار مك  القرآن نبأ عظيم وخرب جسيم أنتم عنه 

، وهذا يف تصوري كباحث؛ ما يوجب دراس  وحتقيق التفاسري 64َساعه وال يف تدبر معانيه"معرضون: ال ترغبون يف 
 .ابلرتكيز عةلى دالل  اخلطاب القرآين وما حتمةله من خطوط عريض  هلداي  البشري 
 املبحث الثالث: مناذج هطبيقية عن أثر املصطلح يف حتديد الدراسة وهفعيلها.

 دورمها يف التمسك َبلقرآن الكرمي ومقاصده العام ةالقرآين و داللة اخلطاب املطلب األول: 
 أوال : مفهوم الَفهم

، فهو حيمل 65الشرب: الفهم، يقال: شرب يشرب شراب، إذا فهم" ذكر الشيباين يف معرض وصفه لةلشرب قائاًل: "
هو العةلم  "الفهمابملعةلومات حول موضوع معني، وهو خيتةلف عن العةلم والتعةلم ذلك أن  نمن دالالت تشرب الذه

مبعاين الكالم عند َساعه خاص  وهلذا يقال فالن س  الفهم إذا كان بط  العةلم مبعى ما يسمع ولذلك كان االعجمي 
ال يفهم كالم العريب، وال جيوز أن يوصف هللا ابلفهم النه عامل بكل ش  عةلى ما هو به فيما مل يزل، وقال بعضهم ال 

 ترى انك تقول فهمت كالمه وال تقول فهمت ذهابه وجميئه كما تقول عةلمت ذلك، يستعمل الفهم إال يف الكالم أال
وقال أبو أمحد بن أيب سةلم  رمحه هللا: الفهم يكون يف الكالم وغريه من البيان كاالشارة أال ترى أنك تقول فهمت 

 هم إمنا استعمل الفما قةلت وفهمت ما أشرت به إيل، قال الشيخ أبو هالل رمحه هللا: االصل هو الذي تقدم و 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 105 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
هـ( حتقيق، الشيخ بيت 341ن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو العسكري، أبو هالل احلسن بمعجم الفروق الةلغوي ،  (66)

 .414ص 1هـ، ج1411، 1ط« قم»هللا بيات، ومؤسس  النشر اإلسالمي، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني بـ 

 هـ1411الطبع : األوىل، 
 74ألنبياء (67)
هـ( حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العةلمي ، 133أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزَمشري )املتوىف: أساس البالغ ، جار هللا،  (68)

 .33ص 1م، ج1443 -هـ  1414، 1لبنان، ط –بريوت 

من العةلماء إبشراف الناشر، هـ( كتاب ، حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  316التعريفات، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  (69)
 .30صم، 1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–دار الكتب العةلمي  بريوت 

 
 -هو أن - الفرق بني الفهم والعةلم: -وقيل أن -يف االشارة الن االشارة جتري جمرى الكالم يف الدالل  عةلى املعى، 

 راكمن العةلم، الن العةلم نفس االدخفي، دقيق، فهو أخص  الفهم: تصور املعى من لفظ املخاطب، وقيل: أدراك
عةليهما السالم: }ففهمناها سةليمان وكال  66قال سبحانه يف قص  داود وسةليمانسواء كان خفيا أو جةليا، وهلذا 

، وهنا ال بد من حتديد مقصود "مفهوم" وهل يريد به الباحث اإلفهام أم الفهم مبعى ما 67آتينا حكما وعةلما....{
نهما بقوهلم "من بيميكن فهمه من مجةل  النص أو مجةل  نصوص املوضوع الواحد وأجزاءه وتراكيبه، حيث يكمن الفرق 

مل يؤت من سوء الفهم أتى من سوء اإلفهام، وقّل من أويت أن يَفهم ويُفهم، ورجل فهم: سريع الفهم، وال يتفامهون 
، وبناء عةلى هذه املعطيات يكون املفهوم هو 68ما يقولون. وتقول: من جزع من االستبهام، فزع إىل االستفهام"

درك حبسب فهم السامع أو القارئ 
ُ
لةلمسموع أو املقروء، وهو هبذه الصيغ  مما ال جيوز التعامل به مع نصوص القرآن امل

الكرمي لتفاوت مدارك املتخصصني، فمن جيروء عةلى اجلزم أبن ما فهمه من الّنصِّ هو مقصود القرآن ابلتحديد؟ لكنه 
 ، وهو ما يعرف ارة اإلسالميجائز عند إطالقه عةلى  املتفق عةليه مما فهمه وأقره مجع من املفسرين عرب اتريخ احلض

حتديدًا ابلقطعي الثبوب القطعي الدالل ، عنده ميكن اعتماد هذا القطعي بوصفه مفهوم قرآين، ذلك أن "جودة 
، واجلزم بفهم معى املفهوم يقتضي مطابق  املفهم لالزمه وهو هنا 69الفهم: صح  االنتقال من املةلزومات إىل الةلوازم"

 موع  النصوص لناتج عن النص أو جمداللته، ذلك أن ظني  الدالل  حتجب قطعي  املفهوم ا قطعي  ثبوت النص وقطعي 
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 .114صكتاب التعريفات،   (70)

 
 اثنيا : صفة املفهوم
فهوم مشارة إىل ضرورة حتديد صف  مفهوم الّنص، وهل هو مفهوم موافق  أم مفهوم َمالف ، ألن "لإلحاط  وجبت اإل

: هو مفهوم املخالف : هو ما يفهم منه بطريق االلتزام؛ وقيل -أما –املوافق : هو ما يفهم من الكالم بطريق املطابق  
 وتتمثل فائدة إدراك مفهوم النصِّّ يف معرف  جزء ، 70أن يثبت احلكم يف املسكوت عةلى خالف ما ثبت يف املنطوق"

اين النصوص عالفهم السةليم واالستيعاب التامِّّ ملمهم من دالل  اخلطاب القرآين وهو ما ينعكس بصورة أو أبخرى عةلى 
 .يةلي تفص مما يساعد يف حتقيق تطبيق مبين عةلى إميان  عميق بتةلك املعاين وما حتويه من دالالت

 اخلامتة
متثةلت أمهي  فهم دالل  اخلطاب القرآين عرب اجلانب الةلغوي والبالغي، يف أن ضعف إدراك الناس ملعاين القرآين الكرمي 

لتايل فإن أي معاجل  حلال  الضعف هذه ال بد أن أتخذ ابحلسبان ومقاصده العاّم  ظل ينعكس عةلى سةلوكهم واب
إشكاليتها األساس أال وهي ضعف إدراك دالل  اخلطاب القرآين اليت تسيطر عةلى جمموع األم  املسةلم  فتتسبب هلا 

ئج عالقتها ابهلل ابضبابي  يف موقفها من األحداث والربامج والرؤى اليت تنقسم عةليها تفاصيل حياهتا وتنبين وفقاً هلا نت
 تعاىل وبذاهتا وابآلخرين.

عربت الدراس  عن حاج  األم  لبحوث أتصيةلي  يف جمال أثر مصطةلحات الدراسات القرآني  يف دالل  اخلطاب القرآين، 
ملا لذلك من أتثري توجيه الدراسات القرآني  اليت تنقل لةلناس معاين القرآن الكرمي وحةلوله أزمات األفراد واجلماعات 
وعالجه لإلشكاليات اليت تعانيها اإلنساني  يف عصران احلاضر، وركزت عةلى اجلوانب الةلغوي والبالغي  إلثبات هذا 

 التأثري.
أثبتت الدراس  أنه مل يعد ابإلمكان غض الطرف عن أتثري الدراسات القرآني  يف فهم دالل  اخلطاب القرآين وال عن 

 ق النهض  احلقيق  املرتبط  ابتدأً بعالقتها خباهلا عزَّ وجلَّ.أثر هذه الدالل  يف إعادة األم  إىل طري
 النتائج

 هنالك أثر كبري ملصطةلح الدراس ات القرآني  يف فهم دالل  اخلطاب القرآين والتعبري عنها. -1
يعد اجلانبان الةلغوي والبالغي من ارز جوانب الكشف عن العالق  بني دالل  اهلطاب القرآين ومصطةلحات الدراسات  -1

 القرآني .
 معظم إشكاليات األم  اليوم تتمثل يف ضعف فهمها لدالل   اخلطاب القرآين. -3
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سةلم ال بد هلا أن تراعي إمهي  تعميم فهم دالل  اخلطاب القرآين بصورة عةلمي   -4

ُ
أي حماول إلعادة صياغ  العقل امل

 موضوعي ، تعيد لألم  وعيها حبتياجاهتا ودورها ومسؤليتها الديني  والدنيوي .
 أفضى البحث يف موضوع "تدبّر القرآن الكرمي" إىل مجةل  توصيات متثةلت ابآليت:

 التوصيات:
تسةليط املزيد من األضواء عةلى أمهي  معرف  فن استعمال املصةلحات يف الدراسات القرآني ، السيما  -1

 الدراسات املتعةلق  ابلتدبّر.
 بوجوبه من الناحي  الشرعي . بذل اجلهود املؤسسي  وتوسيعها لنشر ثقاف  التدبّر والتعريف -1
سةلم . -3

ُ
 حماول  تنسيق اجلهود العةلمي  وتبويبها لرفد مسرية نشر ثقاف  التدبّر بني أبناء األم  امل

 حث الُعةلماء واألساتذة طةلب  العةلوم الشرعي  عةلى تنفيذ الدراسات التطبيقي  املتعةلق  بتدبّر القرآن الكرمي. -4
من قبل إدارة املؤمتر لتضمني برامج الدراسات اإلسالمي  وخصوصاً يف  مفاحت  اجلامعات واملعاهد اإلسالمي  -1

 أقسام الدراسات القرآني  والدعوة؛ مساقات خاّص  مبوضوع تدبّر القرآن الكرمي.
 مصادر البحث

 املصدر األول القرآن الكرمي
 التفاسري

هـ( تفسري اإلجيي 401اإلِّجيي ، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا احلسين احلسيين الشافعّي )املتوىف:   
 م.1004 -هـ  1414، 1بريوت، ط –جامع البيان يف تفسري القرآن، دار الكتب العةلمي  

زيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( هـ( معامل التن110البغوي حميي السُّن  أبو حممد احلسني بن مسعود )املتوىف:   
التوزيع، سةليمان مسةلم احلرش، دار طيب  لةلنشر و  -عثمان مجع  ضمريي   -حققه وخرَّج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 

 م.1447 -هـ  1417، 4ط
د يق: عبهـ( تفسري مقاتل بن سةليمان، حتق110البةلخى، أبو احلسن مقاتل بن سةليمان بن بشري األزدي )املتوىف:   

 هـ. 1413 -،1بريوت، ط –هللا حممود شحاته، دار إحياء الرتاث 
هـ( تفسري القرآن العظيم، حتقيق: 774الدمشقي، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث )املتوىف:   

 م.1444 -هـ 1410، 1سامي بن حممد سالم ، دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط
 اخلواطر، مطابع أخبار اليوم، د. ت. –هـ(تفسري الشعراوي 1413تويل )املتوىف: الشعراوي، حممد م  
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هـ( الَعْذُب النَّمِّريُ مِّْن جَمَالِّسِّ الشَّْنقِّيطِّيِّّ 1343الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين )املتوىف: 

ريِّ، حتقيق، خالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار عامل الفوائد لةلنشر والتوزيع، مك   يفِّ التـَّْفسِّ
 هـ.  1416، 1املكرم ، ط

القاهرة،  –طنطاوي، حممد سيد، التفسري الوسيط لةلقرآن الكرمي، دار هنض  مصر لةلطباع  والنشر والتوزيع، الفجال  
 م.1443، 1ط

حترير املعى »هـ(التحرير والتنوير 1343عاشور بن، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي )املتوىف : 
 هـ. 1434تونس،  –الدار التونسي  لةلنشر « ن تفسري الكتاب اجمليدالسديد وتنوير العقل اجلديد م

هـ( اجلامع 671القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )املتوىف:   
، 1القاهرة، ط –تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصري    -ألحكام القرآن 

 م.1464 -هـ 1334
هـ( تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( حتقيق:د. 333املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور )املتوىف:   

 م.1001 -هـ  1416، 1بريوت، لبنان، ط -جمدي ابسةلوم، دار الكتب العةلمي  
  -املسمى–هـ( معامل التنزيل يف تفسري القرآن 110وىف: حميي السن ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )املت  

رش، دار طيب  سةليمان مسةلم احل -عثمان مجع  ضمريي   -تفسري البغوي، حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 
 م.1447 -هـ  1417، 4لةلنشر والتوزيع، ط

ه تب  ومطبع  مصطفى الباىب احلةليب وأوالدهـ(  تفسري املراغي، شرك  مك1371املراغي، أمحد بن مصطفى )املتوىف:  
 م.1446 -هـ  1361، 1مبصر، ط
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 املصادر واملراجع:

ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عةلي بن املرتضى بن املفضل احلسين القاَسي، أبو عبد هللا، عز الدين اليمين )املتوىف: 
بريوت،  –احلق من أصول التوحيد، دار الكتب العةلمي   هـ( إيثار احلق عةلى اخلةلق يف رد اخلالفات إىل املذهب340

 م.1437، 1ط
، 1، طالقاهرة -أبو عاصي، حممد سامل، عةلوم القرآن عند الشاطيب من خالل كتابه املوافقات، دار البصائر   

 م. 1001 -هـ  1416
  
هـ( هتذيب الةلغ ، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار 370أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )املتوىف:  

 م.1001، 1بريوت، ط –إحياء الرتاث العريب 
 م.1001القاهرة،  –هـ(، من بالغ  القرآن، هنضه مصر 1334أمحد أمحد عبد هللا البيةلي البدوي )املتوىف:   
هـ(، جواهر البالغ  يف املعاين والبيان والبديع، ضبط وتدقيق 1361مصطفى اهلامشي )املتوىف:  أمحد بن إبراهيم بن 

 وتوثيق: د. يوسف الصميةلي
هـ( جممل الةلغ  البن فارس، دراس  وحتقيق: 341أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:   

 م.1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  الرسال  
هـ( مجهرة الةلغ ، حتقيق: رمزي منري بعةلبكي، دار العةلم 311األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد )املتوىف:   

 م.1437بريوت، األوىل،  –لةلماليني 
عني، حتقيق: د هـ( كتاب ال170البصري، أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )املتوىف:   

 مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتب  اهلالل، د. ت.
-هـ 1403، 1لبنان، ط–حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العةلمي  بريوت 

 م.1433
هـ( 1113توىف: بعد التهانوي ، حممد بن عةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )امل  

موسوع  كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، 
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 –نقل النص الفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األجنبي : د. جورج زيناين، مكتب  لبنان انشرون 
 م.1446، 1بريوت، ط

هـ( موسوع   1113ةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )املتوىف: بعد التهانوي، حممد بن ع
كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، نقل النص 

، 1بريوت، ط – مكتب  لبنان انشرونالفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األجنبي : د. جورج زيناين، 
 م.1446

هـ( ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، 133جار هللا، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزَمشري )املتوىف:   
 م.1443 -هـ  1414، 1لبنان، ط –دار الكتب العةلمي ، بريوت 

   
ـ( كتاب التعريفات، حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  ه316اجلرجاين، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف )املتوىف: 
 م.1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–من العةلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العةلمي  بريوت 

اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، أيسر التفاسري لكالم العةلي الكبري، مكتب  العةلوم  
 م.1003هـ/1414، 1لعربي  السعودي ، طواحلكم، املدين  املنورة، املمةلك  ا

هـ( جممل الةلغ  البن فارس، حتقيق: زهري عبد 341احلسني، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو )املتوىف:   
 م.1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –احملسن سةلطان، مؤسس  الرسال  

هـ( الكةليات معجم يف املصطةلحات 1044ء )املتوىف: احلنفي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقا
 بريوت، د.ت. –حممد املصري، مؤسس  الرسال   -والفروق الةلغوي ، حتقيق: عدانن درويش 

هـ( االختيار لتعةليل 633احلنفي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصةلي البةلدحي، جمد الدين أبو الفضل )املتوىف:   
 م.1437 -هـ  1316القاهرة،  –املختار، مطبع  احلةليب 

هـ( لباب 741اخلازن، عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف )املتوىف:   
 هـ. 1411، 1بريوت، ط –التأويل يف معاين التنزيل، حتقيق: تصحيح حممد عةلي شاهني، دار الكتب العةلمي  

هـ( الفرق بني الضاد والظاء ىف كتاب هللا عز 444عمر أبو عمرو )املتوىف: الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن   
 م. 1007 -هـ  1413، 1دمشق، ط –وجل وىف املشهور من الكالم، حتقيق: حامت صاحل الّضامن، دار البشائر 
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الدار  -ةلم، دمشقهـ( البالغ  العربي ، دار الق1411الدمشقي، عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين )املتوىف:    
 م.1446 -هـ  1416، 1الشامي ، بريوت، ط

رمضان، أمحد فتحي، حسن، آالء أمحد، حسن التخةلص يف القرآن الكرمي: دراس  بالغي ، جمةل  جامع  تكريت/ جمةلد 
، األردن –م. وينظر كذلك، السامرائي، فاضل صاحل، التعبري القرآين، دار عمار، عمان 1003، 1، العدد 11
 م.1006 -هـ 1417، 4ط
هـ( السراج املنري يف اإلعان  عةلى معرف  477الشافعي، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )املتوىف:    

 هـ. 1131القاهرة،  –بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق )األمريي ( 
 .1سوراي، ط –الصَّالَّيب، َعةلي حممد حممد، اإلميان ابهلل جل جالله، دار ابن كثري   
  
 
هـ(جامع البيان يف أتويل 310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر )املتوىف:  

 هـ.1411، 1م، ط 1000 -هـ  1410، 1القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسس  الرسال ، ط
 بريوت، د. ت. –ار املعرف  هـ( إحياء عةلوم الدين، د101الطوسي، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل )املتوىف:   

هـ(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 770العباس، أمحد بن حممد بن عةلي الفيومي مث احلموي، أبو )املتوىف: حنو 
 بريوت. –املكتب  العةلمي  

ق عراهـ( التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل ال1133عبد الوهاب، سةليمان بن عبد هللا بن حممد )املتوىف:   
، 1وتذكرة أويل األلباب يف طريق  الشيخ حممد بن عبد الوهاب، دار طيب ، الرايض، املمةلك  العربي  السعودي ، ط

 م.1434 -هـ 1404
هـ( معجم الفروق 341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو   

 هـ.1411، 1 بيات، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني،طالةلغوي ، حتقيق: الشيخ بيت هللا
هـ( الفروق 341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو  

 د. ت.صر، م –الةلغوي ، حققه وعةلق عةليه: حممد إبراهيم سةليم، دار العةلم والثقاف  لةلنشر والتوزيع، القاهرة 
هـ( كتاب األفعال، 111عةلي بن جعفر بن عةلي السعدي، أبو القاسم، املعروف اببن الَقطَّاع الصقةلي )املتوىف:   

 م.1433-هـ 1403، 1عامل الكتب، ط
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 هـ( كتاب التعريفات316عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:   
هـ( مبساعدة فريق عمل، معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، عامل الكتب، 1414ُعمر، أمحد َمتار عبد احلميد )املتوىف:   
 م.1003 -هـ  1414، 1ط
هـ( الصحاح اتج الةلغ  وصحاح العربي ، حتقيق: أمحد 343الفارايب، أبو نصر إَساعيل بن محاد اجلوهري )املتوىف:   

 هـ.1407، 4بريوت، ط –عبد الغفور عطار، دار العةلم لةلماليني 
القاهرة،  -بريوت -هـ( يف ظالل القرآن، دار الشروق 1331يد إبراهيم حسني الشاريب )املتوىف: قطب، س  
 هـ. 1411 -،17ط
 -هـ 1401، 1القاسم، حممد أمحد يوسف، التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي، ط –الكومي، أمحد السيد   

 م.1431
  
توىف: َمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب )املاملالكي، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن  

 هـ( اهلداي  إىل بةلوغ النهاي  يف عةلم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون عةلومه، حتقيق: جمموع  437
وع  مجامع  الشارق ، إبشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، جم -رسائل جامعي  بكةلي  الدراسات العةليا والبحث العةلمي 

 م.1003 -هـ  1414، 1جامع  الشارق ، ط -كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي    -حبوث الكتاب والسن  
جمموع  من الباحثني إبشراف الشيخ َعةلوي بن عبد القادر السقاف، موسوع  الفرق املنتسب  لإلسالم، موقع الدرر   

 .dorar.netالسني  عةلى اإلنرتنت  
 –هـ( دار صادر 711أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى )املتوىف: حممد بن مكرم بن عةلى،   

 هـ. 1414 -3بريوت، لسان العرب، ط
هـ( الزهد والرقائق البن املبارك 131املْروزي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظةلي، الرتكي )املتوىف:   

حتقيق: حبيب «  الزُّْهدِّ ُن مَحَّاد  يفِّ ُنْسَختِّهِّ زَائًِّدا َعةَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوزِّيُّ َعنِّ اْبنِّ اْلُمَباَركِّ يفِّ كَِّتابِّ َما َرَواُه نـَُعْيُم بْ »)يةليه 
 بريوت، د.ت. –الرمحن األعظمي، دار الكتب العةلمي  

 م.1434 -هـ 1410 ،1مسةلم، مصطفى، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع، ط  
هـ( هتذيب الةلغ ، حتقيق، حممد عوض مرعب، دار 370منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو )املتوىف:   

 م1001، 1بريوت، ط –إحياء الرتاث العريب 
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هو ورق  و املنيع، انصر بن حممد، التفسري املوضوعي يف الرسائل العةلمي : دراس  ونقد، حبث منشور عةلى اإلم=نرتنت، 
عةلمي  مقدم  إىل مؤمتر التفسري املوضوعي: واقع وآفاق، كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي ، جامع  الشارق ، 

 م.1010 -هـ 1431
كريستوفر، التفككي  النظري  واملمارس ، ترمج : د. ثربي حممد حسن، دار املريخ، املمةلك  العربي  السعودي ، ،  نوريس

   .م1434م، 1410
هـ(إسفار الفصيح، حتقيق: أمحد بن سعيد بن حممد قشاش، 433، حممد بن عةلي بن حممد، أبو سهل )املتوىف: اهلروي

 هـ.1410، 1عمادة البحث العةلمي ابجلامع  اإلسالمي ، املدين  املنورة، املمةلك  العربي  السعودي ، ط
 -هـ  1414، 1لةلنشر والتوزيع، مصر، طاهلاليل، جمدي اجليل املوعود ابلنصر والتمكني، دار األندلس اجلديدة   

 م.1003
  
هـ(مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلوم حتقيق: حسني بن 173اليمين، نشوان بن سعيد احلمريى )املتوىف:  

بنان(، دار الفكر ل -يوسف حممد عبد هللا، دار الفكر املعاصر )بريوت  -مطهر بن عةلي اإلرايين  -عبد هللا العمري 
 م.1444 -هـ  1410، 1سوري ( ط -)دمشق 
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ABSTRACT 

Sunna criticism searches are still dominating the greatest portion in the talk and 

argument among many other theological knowledge. This indicates that this side of 

knowledge heavily requires study and research and the door of excelling haven’t 

closed yet. Avoiding and giving the blind eye to its developments will put us in a big 

trouble in the future; it is renewable realm. What was taken for granted in the past 

might cause problems now and the other way around. The concept of criticism and 

its applications are not as they were in the past. By the pass of time, the concept has 

changed as well as its application in its turn. In many instances, It took dimensions 

and shapes that escaped from rules and constraints which were taken by scientists. 

The process of Sunna criticism has gone through chronological periods which drew 

a clear picture enabling us to look through the rules of this art and its constraints and 

applications. Their criticism has taken different shapes and dimensions from those in 

the past; there is the empirical precise way in applying criticism by keeping the 

position of Sunna and its status. While others draw a new method that doesn’t depend 

on rules or scientific applicable and reliable constrictions, some have overcome legal 

excuses to false claims that aren’t right or straight and the urgent needs of scientific 

research. In order to adjust the randomness of criticism and achieve the balance 

required, we had to allocate free and big spaces to practice the preliminary shaping 

and narrow and limited spaces for practicing the modernized criticism. This is only 

given to those legible. Every science has its people, sacredness and limits. That’s 

what the mind and logic recognize, also agreed by all sciences and normal instincts. 

Therefore, this sheet of paper will tackle freeing the concept of criticism and a 

statement of problems in the concept and application along with a statement of the 

main stages of modern criticism that has passed by and the discussion of legal and 

prohibited excuses, drawing large and free spaces for practicing shaping and its 

applications which get narrower by time according to the qualification of the critic. 

Allah is the one who prosper and guide to the righteous way.    
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 خلص  امل

 
رةيِ  األخر ، شَّ ما زاَلْت مباِحُث نقِد ُمتوِن السُّنِ  النَّبويَِّ  أتخُذ احلَيِ َز األكرَب ِمَن احلديِث واجلَدِل بنَي كثرٍي ِمَن الُعةلوِم ال

راسِ ، وأنَّ غضَّ الطَّرِف ةنه والتَّعاِمي َةْن مستجدَّ  تِه سُيوِقعنا اوهذا يدلُّ ةةلى أنَّ هذا اجلانَب ما زاَل متعطًشا لةلبحِث والدِ 
ٌد؛ فما كان مَسةلًَّما به ابألمس قد يصبُح مشِكًًل يف زماننا هذا والعكس،  يف حرٍج شديٍد يف املستقبِل؛ فهو ِةةلٌم متجدِ 

شكاًًل أفمفهوُم النَّقِد وتطبيقاتُهُ مل تعْد كَما كانْت ابألمِس، فمَع مروِر الزمِن اختةلَف املفهوُم والتطبيُق تبًعا، وأخَذا أبعاًدا و 
خرجت هبما يف أحاينَي كثريٍة ةن الضَّوابِط والقواةِد الَّيت ساَر ةةليها العةلماء؛ فةلقد مرت ةمةلي  نقد متون السُّنِ  النَّبويِ  

 مبراحَل زمنيٍ ؛ رمَسْت لنا صورًة واضحَ  املعامِل تؤهةلنا لةلنَّظِر يف قواةِد هذا الفنِ  وضوابِطِه وتطبيقاتِِه. 

افظ  فيها أشكاًًل وأبعاًدا خمتةلفً  ةمَّا كان قبَل ذلك؛ فهناك الطريق  العةلمي  الرَِّصين  يف ممارس  النَّقِد مَع احمل واختَذ النَّقدُ 
ةةلى مكان  السُّنِ  النبويَِّ  ومنزلِتَها، بينَما خيط البعض اآلخر لنفسه َمنهًجا جديًدا ًل يستند إىل قواةَد أو ضوابَط ةةلميٍ  

 اًلةتماُد ةةليَها. ميكُن تطبيُقَها و 

وحَّتَّ تنضبُط َةشوائيَُّ  النَّقِد، وحنصُل ةةلى التَّوازِن املطةلوِب كاَن ًل بدَّ من وضِع مساحاٍت واسعٍ  ملمارس  اًلستشكاِل 
؛ وذلَك َحْكرًا ملْن تواَفرْت فيِه شروٌط وانتفْت  ، وِمساحاٍت ضيقٍ  ومقيََّدٍة ملمارسِ  النَّقِد احلِديثيِ  نُه موانُع، فُكلُّ ةاملبدئيِ 
 ِةةلٍم له أهةله وله َحَرُمُه وُحدوُدُه، وهذا ما يُِقرُّه العقُل واملنِطُق، وتتَّفُق مَعُه مجيُع العةلوِم والِفطُر السَّةليمُ .

لَّيت مرَّ هبا نقُد الذا ستتناوُل هِذِه الورقُ  حتريَر مفهوِم النَّقِد، وبياَن إشكاًلِت املفهوِم والتطبيِق، مع بياٍن ألبرِز املرَاحِل 
ا احلديِث، ومناقشِ  مربِ راِت النَّقِد املشروةِ  واملمنوةِ ، ورسِم مساحاٍت واسعٍ  ملمارَسِ  اًلستشكاِل وتطبيقاتِِه؛ تضيَُّق شيئً 

 فشيًئا؛ حبسب صًلحيِ  املربِ ِر، وأهةليِ  الناقِد.
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 :مقد ِّمة

ةلى خاَتَِ ُمبشِ ريَن وُمنذرِيَن، وأنزَل الكتَب هًد  لةلنَّاِس ورمحً  لةلعاملنَي، والصًَّلُة والسًَّلُم ةاحلَمُد هلِل الَّذي أرسَل الرُّسَل 
 النَّبيِ نَي وإماِم الـُمرسةِلنَي؛ نبيِ َنا ُُممٍَّد، وةةلى آِلِه وصحِبِه أمَجِعنَي.

 أمَّا بَعُد:
يقيً  لقبوِل ِ  األحاديِث النَّبويِ ، ووضعوا هلا قواِةَد نظريً  وتطبَلقْد َساَر ةةلماُء احلديِث ةةلى منهجيٍَّ  ةةلميٍَّ  يف ِدراس
ِد العةلميَِّ  ضبطًا من أقو  املناِهِج والقواةِ  -بشهادِة األةداِء  -احلديِث أو ردِ ِه، ولَتمِييِز صحيحِه من َضعيفِه، فكانت 

فسِهْم َمنهًجا بعيًدا  ةةلى طريقِ  النـُّقَّاِد ِمْن أهِل احلديِث؛ فاخَتطُّوا ألنوإتقاًًن، إًلَّ أنَّ ِفئاًما ِمَن النَّاس مل ََيةُلوا هلم السَّرَي 
 كلَّ الُبعِد ةن جادِة الصَّواِب؛ فَضةلُّوا وأَضةلُّوا.

جرَِّد النَّظِر مبُ واملشِكةلُ  احلقيقيَُّ  يف هؤًلِء تكمُن يف دةوهتم ةامََّ  النَّاِس لنقِد األحاديِث بُدوِن أيِ  منهجيٍَّ  ِةةلميٍَّ ؛ فَقْط 
؛ مما أحدَث فوَضى يف نقِد األحاديِث النَّبويَِّ ، خاصً  فيما يتعةلَُّق ابملتوِن، فجاَء هذا ، وحتكيِم العقِل الفرِديِ   املبَدئيِ 

َ أمهيََّ  اًللتزاِم ابلَقواةِد واملناِهِج الَّيت وضَعها الُعةلماُء، مَع بياِن أنَُّه ًل يُوجُد  ا ميَنُع أيَّ إنساٍن ةةلى وجِه مالبحُث؛ لُيبنيِ 
األرِض ِمَن اًلسِتشكاِل، والسُّؤاِل َةْن أيِ  شيٍء يتعةلَُّق بفهِمِه لةلحديِث؛ فهذا ًل إشكاَل فيِه طاملا أنَّ مقصوَد السَّائِل 

شأنُُه شأُن ُكلِ  الُعةلوِم األخر ؛ له  ،الز ايدُة يف الَفهِم وطةلًبا لةلِعةلِم، مَع ضُرورِة الِعةلِم املسبِق أبنَّ ةةلَم احلَديِث ةةلٌم ُمستِقل  
خلَوِض فيَما ًل ارجالُُه وقواِةُدُه وأصولُُه، َبْل إنَّه يتميـَُّز َةْن غريِه ِمَن الُعةلوِم خبصائَص كثريٍة؛ جتعُل املسةلَم العاقَل يتورَُّع ةِن 

لَقدِر الَّذي يؤِهةُلُه ِلَذلَك، ؛ فًل خَيوُض فيه خاِئٌض إًل ابَُيسُنُه، وَلعلَّ ِمْن أهمِ  تةلَك اخلصائِص كونهُ وحٌي ِمْن ربِ  الَعاملنيَ 
 وبِذلَك حُتفُظ أحاِديُث َرسوِل هللا صةلى هللا ةةليه وسةلم ِمْن حَتريِف اجلَاِهةلنَي وانِتحاِل املبِطةلنَي وأَتويِل الَغاِلنَي.

املتعةلِ قِ  مبوضوع الَبحِث،  حةِليةليَّ؛ وذلَك ابسِتقرَاِء الر ِواايتِ ولَقْد ََنَج الباِحُث مْن ِخًلِل هذا البحِث املنهَج اًلسِتقرائيَّ التَّ 
 .-بقدِر ما تتَّسُع لُه صفحاُت البحِث  -وحتةِليةِلَها، مع بياِن مقاصِدها 

مٍ ، وَفصةَلنِي  َخامتٍ  و  -شَر مطةلًبا تضمَّنا أربعَ  مباِحَث واثين ةَ  –وبِناًء ةةلى ما َسبَق فقْد َتَّ َتقسيُم البحِث إىل مقدِ 
 اشتمةلْت ةةلى أهمِ  النَّتائِج والتَّوصيَّاِت، مثَّ املصادِر واملراِجِع، مثَّ الفهرِس. 
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  (، مجيعهم مادة )نقد(.517 -514/ 3(، ولسان العرب ًلبن منظور )317/ 7(، واحملكم ًلبن سيده )777/ 1مجهرة الةلغ  ًلبن دريد ) (1)

ٍل َلُه َقْد مجََ  ةن َجاِبُر ْبُن َةْبِد هللِا: أَنَُّه َكاَن َيِسرُي َةةَلى -والةلفظ ملسةلم  -([ 714) -102(، ومسةلم ]1712، 1302إشارة إىل ما أخرجه البخاري )(2)
، «ِبْعِنيهِ »، قـُةْلُت: ًَل، مُثَّ قَاَل: «ِبْعِنيِه ِبُوِقيَّ ٍ »ْر ِمثْـةَلُه، قَاَل: َساَر َسيـْرًا ملَْ َيسِ أَْةَيا، فََأرَاَد أَْن ُيَسيِ َبُه، قَاَل: فـَةَلِحَقيِن النَِِّبُّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َفَدَةا ِل، َوَضَربَُه، فَ 

ُتُه اِبجْلََمِل، فـَنَـَقَدين ثََ فَِبعْ  ا بـَةَلْغُت أَتـَيـْ أَتـُرَاين َماَكْسُتَك آِلُخَذ مَجةََلَك، ُخْذ » َرَجْعُت، فََأْرَسَل يف أَثَرِي، فـََقاَل: َنُه، مُثَّ ُتُه ِبُوِقيٍَّ ، َواْستَـثْـنَـْيُت َةةَلْيِه مُحًَْلنَُه ِإىَل أَْهةِلي، فـَةَلمَّ
  «.ُهَو َلكَ مَجةََلَك، َوَدرَامِهََك فَـ 

 
 الفصل األول

 مفهوم نقد املتون وإشكاالته ومراحل تطوره

 املبحث األول: نقد املتون، مفهومه وإشكاالته
 املطةلب األول: مفهوم نقد املنت احلديثي

  مفهوم النقداملطةلب الثاين: إشكاًلت يف
 املطةلب الثالث: إشكاًلت يف تطبيق النقد

 املبحث الثاين : مراحل تطور نقد املتون
 املطةلب األول: نقد املتون يف ةهد النبوة

 املطةلب الثاين: نقد املتون يف ةهد الصحاب 
 املطةلب الثالث: نقد املتون يف ةهد التابعني ومن بعدهم

 وإشكاالتهاملبحث األول: نقد املتون، مفهومه 
 املطخلب األول : مفهوم نقد املنت احلديثي

 :)1(النَّقُد لغة  

ِة َمعاٍن، وِمْن أشهرَها:  يُطةلُق النَّقِد يف الةلُّغِ  ةةلى ةدَّ
 . أْي: أْةطَانِيِه نَقًدا ُمعجًًَّل.)2(النَّقُد: ِخًلُف النَِّسيَئِ . ويف َحديِث جابٍر ومجةِلِه، قاَل: فنَقَدين ثَنهُ 
 والنَّقُد والتـَّْنقاُد: مَتييُز الدَّراهِم وإخراُج الزَّْيِف منَها؛ أنشَد ِسيبَـَوْيِه:

َقاُد الصََّيارِيفِ  ًَنِنرِي تـَنـْ  تَنِفي يََداَها احَلَصى يف َكلِ  َهاِجرٍَة     نـَْفَي الدَّ
 وًنَقدُت فًلًًن: إذا ًنقشُتُه يف األْمِر.
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  رواي  ُممد بن احلسن(. -272أخرجه مالك يف املوطأ )(3)

  (.4مقدم  الدكتور األةظمي لكتاب التمييز ملسةلم )ص: (4)

 
رُُكوَك، َوِإْن َوَرقًا َكاَن النَّاُس ًل َشْوَك ِفيِه، َوُهُم اْليَـْوَم َشْوٌك ًل َوَرَق ِفيِه، ِإْن تـَرَْكتَـ ويف َحديِث أيب الدَّرَداِء أنَّه قاَل:  ُهْم ملَْ يـَتـْ

ْأَسُه إِبصبِعي. َأي: َضَربـُْتُه. قـَْوهِلِْم: نَقْدُت ر  َوُهَو ِمنْ . معىن نقْدهتُم أي: ِةبَتهْم واْغَتبتُهم قابةُلوَك مبثةلِه. )3(نـََقْدتـَُهْم نـََقُدوكَ 
 . ونَقْدُت اجلَْوزََة أَنُقُدها: ِإذا َضَربـْتـَُها

 النقد اصطالح ا: 
 .)4(ًَياالنَّقُد يف اصِطًلِح أهِل احَلديِث: هَو متييُز األحاديِث الصَِّحيحِ  ِمَن الضَِّعيفِ ، واحلُكُم ةةلى الرُّواِة َتوثِيًقا وجَترِ 

رِة الَّيت وقَف ةةليَها الباحُث يرجُع مضموَُنا ومعَناها إىل هذا التعريفِ  ؛ وهذا تعريٌف شاِمٌل وخمتصٌر، وكلُّ التعارِيِف املتأخِ 
 فةليَس ثَ  إضافٌ  جِديرٌة ابلذ ِكِر، غرَي أن مشوليََّ  هذا التعريِف حتتاُج إىل بياٍن. 

تـََّبعِ ؛ بُغيَ  يفِ  يشَمُل البحَث والنَّظَر يف َسنِد احلديِث ومتِنِه حسَب القواةِد املفتمييُز األحاِديِث الصحيحِ  ِمَن الضَّعِ 
 الُوصوِل إىل رُتبِ  احلَديِث، واحلكِم ةةليِه مبا اصطةلَح ةةليِه أهةُلُه، مَع بياِن ِةةلَِّ  احلُكِم تصحيًحا وتضِعيًفا.

 املطخلب الثاين: إشكاالت يف مفهوم النقد
ُث أنَّ طةلحاِت حَتتاُج إىل أتمٍُّل وَنظٍر وإةادِة َتصحيٍح؛ ملا ترسََّب ِمَن تصوراتِنا جُتاَه بَعِضها، ويَر  الباحكثرٌي ِمَن املص

كلِ  َسامٍع   واحدًة ِمْن تةلَك املصطةلحاِت الَّيت تغيـََّر مفهوُم اإلنساِن جُتاَهَها هي كةلمُ  )النَّقِد(؛ فإنَّ أوََّل ما يَتباَدُر إىل ِذهنِ 
؛ ارٍئ لكةلمِ  )نَقٍد( هَو اهلَْدُم ًل البناُء واإلصًلُح، مَع أنَّ اهلدَف األمَسى ِمْن ممارسِ  النَّقِد هو الُوصوُل إىل الصَّوابِ أو قَ 

 ِمْن ِخًلِل نفي الُعيوِب وَما يُشوُب أيَّ َمنقوٍد، مَع إظهاِر الصَّواِب وإبرازِِه. 
 بَقصِد تصحيِح ارُس النَّقَد إًلَّ ويف أذهانَِنا الَبحَث َةِن الُعيوِب، وًندرًا ما منارُس النَّقدَ وملزيٍد ِمَن التَّوضيِح نقوُل: أبنَّنا ًل من

ارساٍت مم املعيوِب؛ حَّت أنَّنا اضطُررًَن لتقسيِم النَّقِد إىل نَقٍد بنَّاٍء ونقٍد غرِي بنَّاٍء، وهذا التَّقسيُم فرضْتُه احلاجُ ؛ لوجودِ 
 قِد.خاطئٍ  لعمةليَِّ  النَّ 

 وبِناءٌ حٌ فمفهوُم النَّقِد ًل يقتصُر َةةلى اهلدِم وبياِن العةلَِّ  الَقادحِ  فقْط؛ كما أصبح متبادرًا لةلَوهةلِ  األوىل، لكنَّ النَّقَد إصًل
الكًلُم بطبيعِ   اومتييٌز لةلصَّحيِح ِمَن الضَّعيِف، واحلقِ  ِمَن الباطِل، فقْد يكون النَّقُد ُماول ً لنفي ةيٍب، وليَس إلظَهارِِه، وهذ

 احلاِل ًل يَنطبُق ةةلى مَجيِع الَباحثنَي؛ فهناَك مناِذُج متارُس النَّقَد مبفهوِمِه الصَّحيِح. 
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َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم،  ْكِثُر احَلِديَث َةنْ أَنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَُّ َةْنُه، قَاَل: ِإنَُّكْم تـَُقوُلوَن: ِإنَّ أاََب ُهَريـَْرَة يُ  (1057يشري إىل ما أخرجه البخاري )(5)

ثُوَن َةْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم مبِِ  َهاِجرِيَن، َواألَْنَصاِر ًَل َُيَدِ 
ُ
 ْثِل َحِديِث َأيب ُهرَ َوتـَُقوُلوَن: َما اَبُل امل

ُ
َهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغةُلُهْم َصْفٌق يـَْرَة، َوِإنَّ ِإْخَوِت ِمَن امل

، وَُكْنُت َكاَن َيْشَغُل ِإْخَوِت ِمَن األَْنَصاِر َةَمُل أَْمَواهلِِمْ وا، َوَأْحَفُظ ِإَذا َنُسوا، َو اِبأَلْسَواِق، وَُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم َةةَلى ِمْلِء َبْطيِن، فََأْشَهُد ِإَذا َغابُ 
إِنَُّه َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد ثـَْوبَُه َحَّتَّ أَْقِضَي َمَقاَليِت »ثُُه: َسةلََّم يف َحِديٍث َُيَد ِ اْمرَأً ِمْسِكيًنا ِمْن َمَساِكنِي الصُّفَِّ ، أَِةي ِحنَي يـَْنَسْوَن، َوَقْد قَاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه وَ 

، َحَّتَّ ِإَذا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َمَقالَ «َع إِلَْيِه ثـَْوبَُه، ِإًلَّ َوَةى َما أَُقولُ َهِذِه، مُثَّ ََيْمَ  َتُه مَجَْعتـَُها ِإىَل َصْدرِي، َفَما َنِسيُت ِمْن ، فـََبَسْطُت منََِرًة َةةَليَّ
  َم تةِْلَك ِمْن َشْيٍء.َمَقاَلِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلَّ 

 
 وسنضرُب مثاًًل ةةلى نقٍد معاصٍر لقضيٍ  ظةلَّْت زمًنا طويًًل ِمزماًرا يناِدي بِه أصحاُب الشُّبهاِت، وأةداُء السُّنِ  النبويَِّ ،

 ْن خفَّ ةقةُلُه وِةةلُمُه؛ وهي قضيُ  )كثرِة مروايِت الصَّحايبِ  اجلةليِل أيب ُهريرَة رضي هللا ةنه(.وَمْن تبعَهْم ممَّ 
شاركِ  مبفِمَن التَّجارِب املتميِ زَِة يف هذا اجملاِل ما قاَم بِِه د. ُممَُّد ةبده مياين، مبساةدِة د. ُممَُّد ضياء الديِن األةظميُّ، و 

َهِ  املثارِة حوَل كثرِة مروايِت الصَّحايبِ  اجلةليِل أيب ُهريرَة بعِض الَباحثنَي يف حبِث  مع أتخُِّر إسًلِمِه؛  -رضي هللا ةنه  -الشُّبـْ
 فَنقَد املروايِت ودَرسَها وحبثها؛ فخرَج بنتائَج إَيابيٍَّ .

ِم ُصحبِتِه لةلنَِّبِ   ا تبةلُغ أكثَر ِمْن ألٍف ل -وسةلم صةلى هللا ةةليه  -يقوُل د. ُممُد ةبده مياين: ولو حسبَنا ةدَد أايَّ وجْدًَن أَنَّ
ِم وجْدًَن أنَّهُ يَرِوي ُكلَّ  وٍم ما يقارُب ي وأربعمائٍ  وِستنَي يوًما، ولو قسْمَنا ما َرْو  ةنهُ ِمَن األحاديِث الشَّريفِ  ةةَلى هذِه األايَّ

َن َيفُظ مائَ  حديٍث يف ُكلِ  َسبعٍ  وةشريَن يوًما، ( حديثًا، أو أنَُّه كا377ثًلثَ  أحاديَث ونصًفا، ويف ُكلِ  مائِ  يوٍم )
ِء، وِقصَِّ  كلَّ يوٍم أربعَ  أحاديَث، مع ما رأيَنا ِمْن ِقصَِّ  الِكسا  -رضي هللا ةنه  -فَهْل ُيستغرُب أْن َيفَظ أبو هريرة 

اةِه خِلدمِ  النَِّبِ  يفِ ، وَمع ما رأينا ِمَن انقطالدُّةاِء، وما رأينا ِمْن حرِصِه ةةَلى الِعةلِم، وِحرصِه ةةلى ِحفِظ األحاديِث الشَّر 
نيا، وَةيشِه مَع أهِل الصُّفِ ، وَصربِه ةةلى اجلُوِع يف سبيلِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -  .)5( ذلكَ ومساِع أقوالِه، وزهدِه يف الدُّ

واايِت ر  وِةندَما قمُت بَنفِسي ابلتَّحقُِّق ِمْن هذِه املسألِ  بواسطِ  فريٍق خمتصٍ  يف احلاِسِب اآلِلِ  ظهرْت لَنا حقائُق مهمَّ ٌ َةنْ 
وكةلُّهم ثقاٌت،  رَووا ةنُه احلديثَ  -صَحايبٍ  واتبعيٍ   -أيب هريرة؛ فعنَدَما تتبَّعَنا رِواايتِِه وجْدًَن أنَّ هناَك ما يزيُد َةْن ثامنائ  

كتِب   لكنَّ القضيََّ  األساسيََّ  اليت أفادتْـَنا ةنَد استخداِم احلاسِب اآلِلِ ؛ هي أنَُّه ةندَما أدخةلُت هذِه األحاديَث املرويََّ  يف
تِ  وجدًَن أنَّ أحاديَث أيب هريرَة بةلغْت ) راسِ  بواسطِ  الُكمبيو 4375احلديِث السِ  رََّر َمنَها تِر أنَّ املك(، مثَّ وجْدًَن بعَد الدِ 

(، وهذا العدُد تتبعناُه فوجْدًَن أنَّ العديَد ِمَن الصَّحابِ  قْد 1300(، وةةَلى هذا يبَقى العدُد غرُي املكرَِّر )5075هو )
 َرَووا نفَس هِذِه األحاديِث ِمْن غرِي طريِق أيب هريرَة؛ هذا ِمْن ًنحيٍ . 

ِ ؛ وجْدًَن حبذِف األحاديِث الَّيت ُرِويْت ِمْن غرِي َطريِق أيب هريرَة يف كتِب الصِ حاِح السِ توِمْن ًنحيٍ  أخَر : وبعد أْن ُقمَنا 
 أنَّ ما انفرَد بِه أبو هريرَة ومل يروه أيُّ صحايبٍ  آخَر هو أقلُّ ِمْن ةشرِة أحاديَث.
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  (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10جريدة الشرق األوسط اخلميس  أبو هريرة: أمان  الرواي  وصدقها(6)

 
تِ  إىل الكتِب التِ سمثَّ شاءَ هللاُ أْن نطوِ َر العمَل يف أحاديِث أيب هريرَة؛ فانتقةلَنا ِمَن ا عِ ؛ وقْد ًلحْظَنا أنَّ األحاديَث لُكتِب السِ 

( حديثًا بسنٍد 540( بسنٍد متَّصٍل، و)2410( حديثًا؛ منها )2270يف الكتِب التِ سعِ  املنسوبَ  إىل أيب هريرَة هي )
 منقطٍع. 

هي  -بعَد حذِف املكرَِّر  -وبعَد التَّدقيِق: انتهيَنا إىل أنَّ األحاديَث الَّيت رَواَها أبو هريرَة يف كلِ  هذِه الكتِب التِ سعِ  
 ( حديثًا، وقِد اشرتَك يف روايتَها معُه ةدٌد ِمَن الصَّحابِ . 1574)

 أبو هريرَة يَن وصةلَنا إىل حقيقٍ  مهمٍَّ ؛ وهي أنَّ ما أتى بهِ اليت ُرويْت َةْن طريِق َصحابٍ  آخر  األحاديثَ  فتُ ذَ وةندَما حَ 
( حديثًا، مث إنَّ األحاديَث اليت انفرَد هِبَا أبو هريرَة بدوِن َتكراٍر ومل 143مَع املكرَّراِت يف كتِب احلديِث التِ سعِ  هي )

 البحَث.  ( حديثًا، وما زِلَنا نواصلُ 51يروها أحٌد غريُُه يف الكتِب التِ سعِ  هي )
يتهمونَُه و لكنَّ هذِه األموَر وهذِه احلقائَق أزالْت كلَّ تةلَك الشَُّبِه والتـَُّهِم الَعقيمِ  واملغرضِ  الَّيت كانْت تةلصُق أبيب هريرَة، 

( 4000  )( حديٍث مبفرِدِه، وبعضُهْم يقوُل: إنَُّه روَ 2000أنَُّه رَو  ) -رضي هللا ةنه  -فيَها ابإلكثاِر، ويقولوَن ةنُه 
 .(6)حديٍث مبفرِدِه؛ هكذا دوَن رويٍَّ  أو تدقيٍق أو متحيصٍ 

فاِع ةْن أيب هريرةَ  ٌر أَتى مبا مل أيِت بِه األوائُل، وَلو َسةلََّم هذا الباحُث ِلَما هو ُمسطٌَّر يف الدِ  ا وصةلَنا  ؛إًذا هذا ابحٌث متأخِ 
َ
مل

امغِ  الَّيت برَّأْت ساحَ   األدلَِّ  الَّيت  الصَّحايبِ  اجلةليِل، وأزالِت الةلَّبَس واإلشكاَل، وأضافْت دليًًل إىل تةلكَ هلِذِه احُلجِ  الدَّ
 ليَس اهلَدِم؟!فةِلَما ًل نفتِ ُش يف بعِض األحاديِث بقصِد الِبناِء، و  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -تنِصُف صحابَ  رُسوِل هللا 

 املطخلب الثالث : إشكاالت يف تطبيق النقد
ِِ لةلنَّقِد؛ فقْد ُوجَد ِمْن بنِي َمْن تصدُروا لةلنَّقِد احلديثيِ  َمْن ياإلشكاُل يف بحثوَن َةِن  تطبيِق النَّقِد مبين  ةةلى املفهوِم اخلاِط

 اإلشكاًلِت فيزيُدوا ةةلى الُعقدِة ةقدًة بدًًل ِمْن أْن يةلتِمُسوا الِبناَء لةلحديِث؛ خصوًصا إذا ما صحَّ سنُدُه.

 شكاًلِت املتعةلِ قِ  ابلتَّطبيِق: وإنَّ ِمْن أبرِز اإل
ا  -1 عةلُم يةدُم معرفِ  النَّاقِد مبنهِج العةلماِء يف التَّعامِل مَع األحاديِث الَّيت قْد ًل تتفُق مع بعِض مقاييِس السًَّلمِ ، أو ُرمبَّ

، ولكناه ةمةلياا ًل يطبِ ُق منَها شيًئا؛ فهَو ينقُد احلديَث بقصدِ  بدُأ ابلَغوِص يف إشكاًلتِِه، اهلدِم؛ في تةلَك القواةَد نظرايا
 ًلو والبحِث َةْن أيِ  دليٍل؛ ليهدَم بِه هذا احلديَث، بغضِ  النَّظِر ةْن ِصحَِّ  سنِدِه ِمْن َةدِمَها؛ فهذا ًل يعنيِه ِمْن قريٍب، 
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  (.173هذا ديننا حملمد الغزاِل )ص: (7)

  (.71/ 1احملةلى ًلبن حزم )(8)

  ([. 172) -22أخرجه مسةلم ](9)

  (.43/ 1« )اجملتىب»سنن النسائي (10)

  ( من طريق األةرج ةن أيب هريرة رضي هللا ةنه.171أخرجه البخاري )(11)

  

يهاِت القرآِن ابتداًء ما أنَّنا استحضرًَن توج وَلوْ »ِمْن بعيٍد، أو غرُي ُمعتربٍ ما داَم أنَّ يف املنِت ِةةلًَّ ، حَّت قاَل بعُضهْم: 
 . )7(«احتْجَنا إىل مناقشِ  السَّنِد وتوهيِنِه؛ يكِفي أْن يكوَن املعتمُد خمالًفا لةلقرآِن لرُيدَّ أشدَّ الرَّد ِ 

ْم أُيوِ لوَن أيَّ إشكاٍل يف وهْم بصنيعِهْم هذا جتاَوُزوا منهَج العةلماِء يف مثِل هذِه احلالِ ؛ حينَما يكوُن السَّنُد صحيًحا؛ فإَنَّ 
فإْن تعارَض فيما يَر  املرُء »ه(: 547منِت احلديِث أتويًًل مقبوًًل؛ فإنَّ ذلَك أفضُل ِمْن ردِ  احلديِث؛ يقوُل ابُن َحْزٍم )

 الوجوِب؛ يف آيتاِن، أْو حديثاِن صحيحاِن، أو حديٌث صحيٌح وآيٌ ، فالواجُب استعماهلَُما مجيًعا؛ ألنَّ طاةتَـُهما سواءٌ 
 .(8)«فًل َِيلُّ ترُك أحدمُها لآلخِر، ما ُدمَنا نقدُر ةةلى ذلكَ 

ا ضعُفوا جزًءا ِمَن احلديِث، وأةةلُّوا بعَض ألفاِظِه و  حَُّحوا صبْل إنَّ نقَّاَد احلديِث ِمْن حرِصهْم وضبطِهْم لعمةليَِّ  النَّقِد ُرمبَّ
ِ  إسناِدِه،  َثيِن قال:  (9)واألمثةل  ةةلى ذلك كثرية، فِمنها ما رواُه اإلماُم مسةلٌم يف صحيِحهِ بقيََّ  متِنِه؛ احرتاًما لصحَّ َةةِليُّ  َحدَّ

ثـََنا َةةِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َأْخبَـَرًَن اأْلَْةَمُش، َةْن َأيب َرزِيٍن، َوَأيب َصاِلٍح، َةنْ   َأيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، َحدَّ
. فَمَع التَّسةليِم بصحَِّ  احلديِث إًلَّ «ِإَذا َوَلَغ اْلَكةْلُب يف ِإًَنِء َأَحدُِكْم فـَةْلرُيِْقهُ مُثَّ لِيَـْغِسةْلُه َسْبَع ِمرَارٍ »هللِا َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم: 

 . «فـَةْلرُيِْقهُ »أنَّ مجاةً  ِمَن احلُفَّاِظ أةةلُّوا لفظَ  

كذِلَك اإلماُم البخاريُّ   (10)«هُ فـَةْلرُيِقْ »الرَّمحِن النَّسائيُّ: ًل أةةلُم أحًدا اتبَع ةةليَّ بَن ُمسِهٍر ةةلى قولِِه:  قاَل اإلماُم أبو ةبدِ 
 . فمَع أنَّ هؤًلِء احلفَّاَظ وغريَُهْم أةةلُّوا هذِه الةلَّفظَ  ابلتَّفرِد إًلَّ أنَّ (11)مل يورْدَها يف َصحيِحِه؛ مَع أنَُّه أخرَج أصَل احلديثِ 

ُمِل مَع اأحًدا ِمنهْم مل يـَُردَّ احلديِث، أو َيشكَّ يف صحِتِه؛ وهذا وهللِا قمٌَّ  يف اإلنصاِف والعدِل؛ وهو املنهُج السَّةليُم يف التَّع
 األحاديِث الصَّحيحِ  بُكلِ  ِحيطٍ  وَترٍو وَحذٍر.

ما أشكَل ةةليِه، ويعرُف نفَسُه النَّظَر يف أقواِل الُعةلماِء ِفي وِمَن اإلشكاًلِت يف ةمةليَِّ  نقِد املتوِن أنَّ الَبعَض ًل يُكةلِ فُ  -1
ِم يزيُل  ةلذلَك ِمْن ختبُِّطِه وَخةلِطِه ةنَد نَقدِه لةلحديِث املشَكِل يف نظرِِه، واحلقيقُ  أنَّ النَّظَر يف أقواِل السَّةلِف ِمْن أهِل الع

 .-يف أغةلِب األحواِل  - كثريًا ِمَن اإلشكاًلِت، ويصُل ابلباحِث املنِصِف لًلطمئنانِ 
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  ( من حديث جابر بن ةبد هللا رضي هللا ةنه.337أخرجه أبو داود )(12)

   (.31/ 1صحيح البخاري؛ كتاب العةلم )(13)

  ([.1277) -72(، ومسةلم ]103أخرجه البخاري )(14)

  ( .127/ 1فتح الباري )(15)

 
أَُلوا سْ وليَس الوقوُف ةةلى أقواِل أهِل العةلِم منهًجا ُمبتدًةا، بْل هَو منهٌج َرابين  أمَر هللُا بِه يف كتاِبِه فقاَل ةزَّ وجلَّ: ﴿فَا

ُهْم لَ [. وقال تعاىل: ﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل ال53أَْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم ًَل تـَْعةَلُموَن﴾ ]النحل:  َعةِلَمُه الَِّذيَن رَُّسوِل َوِإىَلٰ أُوِل اأْلَْمِر ِمنـْ
ُهْم﴾ ]النساء:  َا َأًَل َسأَُلوا ِإَذا مَلْ يـَْعةلَ »حيُث قاَل:  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  -[. وأمر به رسوله 23َيْسَتنِبطُونَهُ ِمنـْ ُموا؟! فَِإمنَّ

 .(12)«ِشَفاُء اْلِعيِ  السَُّؤالُ 

 مراحل تطور نقد املتوناملبحث الثاين: 

 املطخلب األول: نقد املتون يف عهد النبوة
 -درَيياا بعَد وفَاتِِه مل يكْن هناَك ممارسٌ  لنقِد املتوِن ابلشَّكِل الَّذي بدأَ ابلتَّطوِر ت -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يف حياِة النَِّبِ  

ْم واستشكاًلهِتْم، بينُهْم يسمُع أراَءهْم، وَييُب ةةَلى تساؤًلهتِ يعيُش  -أبيب هَو وأِمي  -؛ فةلقْد كاَن -صةلى هللا ةةليه وسةلم 
َل، فةلم يثبْت أنَّ هناَك ِمْن َبنِي القوَل الفص -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ويفِصُل بينُهْم فيَما كانُوا فيِه خيتةلُفوَن، وكاَن قولُُه 

ا النَّ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -الصَّحابِ  َمْن ردَّ قوَلُه  سِتشكاٍل وسؤاٍل؛ قُد الذي كاَن موجوًدا يف ةهِد النُّبوَِّة هو جمرُد اوإمنَّ
 ِمْن أجِل طةلِب الِعةلِم وبياِن العةلَِّ . 

ةلَّى َزْوَج النَِّبِ  صَ  -َأنَّ َةاِئَشَ  . مثَّ أسَنَد (13)بوََّب البخاريُّ يف َصحيِحِه فقاَل: )ابٌب َمْن مَسَع شيًئا فراجَع فيِه حَّت يعرَفُه(
ًئا ًَل تـَْعرِفُُه ِإًلَّ رَاَجَعْت ِفيِه َحَّتَّ تـَْعرَِفُه، َوَأنَّ النَِّبَّ  -  َةةَلْيِه َوَسةلَّمَ هللاُ  قَاَل:  -َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -َكاَنْت ًَل َتْسَمُع َشيـْ
َسااًب َيِسريًا  ]اًلنشقاق: تـََعاىَل: }َفَسْوَف َُيَاَسُب حِ قَاَلْت َةاِئَشُ : فـَُقةْلُت أََولَْيَس يـَُقوُل اَّللَُّ «. َمْن ُحوِسَب ُةذِ بَ »
َا َذِلِك الَعْرُض، َوَلِكْن َمْن نُوِقَش احِلَساَب يـَْهةِلكْ »[؟! قَاَلْت: فـََقاَل: 2  .(14)«ِإمنَّ

َن املراجعِ  يف مِ  مل يكْن يَتضجَّرُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ه(: ويف احلديِث أنَّ النَِّبَّ 241) (15)قاَل احلافُظ ابُن حجرٍ 
نُه يف ة الِعةلِم، وفيِه جواُز املناظرِة، ومقابةلُ  السُّنِ  ابلكتاِب، وفيِه: أنَّ السؤاَل َةْن مثِل هذا مْل يدخْل ِفيما َنَي الصَّحاب ُ 

  ةةليهصةلى هللا -وَل هللِا [، ويف حديِث أنٍس: كنَّا َنينا أْن نسأَل رس101﴾ ]املائدة: ًَل َتْسأَُلوا َةْن َأْشَياءَ قولِِه تعاىل: ﴿
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   (.11أخرجه مسةلم )(16)

  ( من حديث أم مبشر رضي هللا ةنها.5121(، وابن ماجه )17051، 17550أخرجه أمحد يف املسند )(17)

   ([ من حديث ةبد هللا بن مسعود رضي هللا ةنه.115) -127(، ومسةلم ]31أخرجه البخاري )(18)

  ( .127/ 1فتح الباري )(19)

  بنحوه.( 1774(، ومسةلم )5457أخرجه البخاري )(20)

  (، وقال: غريب من حديث ةائش  ًل نعرفه إًل من هذا الوجه وةبد هللا بن ةمر تكةلم فيه َيىي بن سعيد من قبل حفظه. اهـ.1124أخرجه الرتمذي )(21)

 

ا لـمَّا مسعْت: (16)َةْن شيءٍ  -وسةلم   ُل النَّاَر أحٌد ًل يدخ». وقْد وقَع حنُو ذلَك لغرِي ةائشَ ؛ فِفي حديِث حفصَ  أَنَّ
ي مُثَّ نـَُنج ِ فأِجيبْت بقولِِه: ﴿[؟! 71﴾ ]مرمي: َوِإْن ِمْنُكْم ِإًلَّ َوارُِدَهاقالْت: أليَس هللاُ يقوُل: ﴿ «.ممَّْن شهَد بدًرا واحلديبي َ 

[: أيُّنا مل 21﴾ ]األنعام: الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَةْلِبُسوا. وسأَل الصَّحابُ  َلمَّا نزلْت: ﴿ (17)[71﴾ اآليَ  ]مرمي: الَِّذيَن اتَـَّقْوا
 .(18)يظةلْم نفَسُه؟! فُأِجيُبوا أبنَّ املراَد ابلظُّةلِم الشركُ 

: َُيمُل ما ورَد ِمْن َذمِ  َمْن َسأَل َةِن املشكًلِت (19)ذمَّ السؤاِل ةةلى َمْن سأَل متعنًتا؛ فقالَ  –هللاُ  رمحهُ  –ومحَل ابُن حجٍر 
َن ِ فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُةُلوهِبِْم َزْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابْتِ ةةلى َمْن سأَل تعنًتا؛ كما قاَل تعاىل: ﴿ [ 7ن: ﴾ ]آل ةمراَغاَء اْلِفتـْ

 .(20)«فإَذا رأيتْم الَّذيَن يسألوَن ةْن ذلَك فُهُم الذيَن مسَّى هللاُ فاحذُروهمْ ». ويف حديِث ةائشَ : 

ا قالْت:  -نها رضي هللا ة -حديُث ةائشَ   -أيًضا  -واألمثةلُ  ةةلى اًلستشكاِل يف ةهِد النُّبوِة كثريٌة؛ فِمْن ذلَك  أَنَّ
قةلُت: اي رسوَل  ، قالْت:«يكوُن يف آخِر هذِه األمَِّ  خسٌف وَمسٌخ وَقذفٌ »: -وسةلم  صةلى هللا ةةليه -قاَل رسوُل هللِا 

 .(21)«نعْم؛ إذا ظهَر اخلَبثُ »هللِا أَنةِلُك وِفيَنا الصَّاحلوَن؟! قاَل: 

 ةةليه وسةلم صةلى هللا –كيَف يهةِلُك الناُس وفيهُم الصاحلوَن؟! فأخربَها النَِّبُّ   –رضي هللا ةنها  –فقِد اسُتشِكَل ةةليَها 
أبنَّ اخلَبَث إذا كثـَُر واستطاَل فإنَّ هللَا يُهةِلُك الناَس ةامً ؛ وإْن كاَن فيهُم الصاحلوَن؛ وذلَك لسكوهِتْم ورضاُهْم وةدِم  –

 إنكارِهْم ةةَلى هؤًلِء.

ا بقَي احلديُث  –رضي هللا ةنها  –وَلوًل وُروُد هذا اًلسِتشكاِل ِمْن أمِ  املؤمننَي  لبعِض، وحلَصَل اخلًلُف مشِكًًل ةنَد افةُلرمبَّ
 فةليَس ألحٍد قوٌل يف هذا احلديِث. –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –يف متِنِه، ولكْن مَع بياِن النَِّبِ  
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  (.2/ 1تذكرة احلفاظ لةلذهِب )(22)

(، والنسائي 1101، 1100(، والرتمذي )1225وأبو داود )(، 17220رواي  َيىي بن َيىي(، وأمحد يف املسند ) -413/ 1أخرجه مالك يف املوطأ )(23)
  .(1715(، وابن ماجه )7311، 7307، 7307، 7304يف السنن الكرب  )

  ( والةلفظ ملسةلم.1145، 1143(، ومسةلم )7154أخرجه البخاري )(24)

 

 املطخلب الثاين: نقد املتون يف عهد الصحابة 
وسيستمُر إىل األبِد  -سةلم صةلى هللا ةةليه و  -النَِّبِ  استمَر هذا اًلستشكاُل والسُّؤاُل بقصِد طةلِب الِعةلِم، والَفهِم بعَد وفاِة 

ولْن خيةلَو زمٌن أو  -سبحانه وتعاىل  -ما داَم هذا الديُن قائًما، وَما داَم النَّاُس يقرُءوَن ويسمعوَن ويبحثوَن يف ديِن هللِا 
ئٍ  متخصِ صٍ  ِمْن فًل بُدَّ ِحينَها ِمْن وجوِد فِ  مكاٌن ِمَن اسِتشكاٍل وسؤاٍل؛ ألنَّ نصوَص الشَّرِع ِفيها الـُمحكُم والـُمتشابُه؛

 أهِل الِعةلِم يفقِ ُهوَن النَّاَس يف ديِنهْم وَييبوَن ةةلى اسِتشكاًلهِتْم.

 حلديثَ ا أمَّا يف ةهِد الصَّحابِ  الكراِم فكاَن أكثُر النَّقِد بقصِد التَّثُبِت ِمَن الر ِوايِ ؛ فالَّذي كانُوا يسمعوَن وينهةُلوَن منهُ 
جُل منهْم مباشرًة مْل يُعْد بينهْم؛ فبقَي أنَّ اخلطَأ والَوهَم قْد يقُع ِمَن الصَّحابِ  الكراِم؛ فُهْم بشٌر ليُسوا معُصومنَي؛ فكاَن الرَّ 

ا القةليُل ِمَن الصَّحابِ ، فيقُف السَّامُع لةلَخرِب موقَف املتثبِ ِت  ُ لُه ِصحَُّ  حيرِوي احلديَث الَّذي َما مسَعُه غريُُه، أو ُرمبَّ َّتَّ يتبنيَّ
 هذا القوِل َةِن النَِّبِ  صةلى هللا ةةليه وسةلم.

ْخَباِر؛ كاَن أوََّل َمِن احَتاَط يف قَبوِل األ  -رضي هللا ةنه  -ه(: أنَّ أاَب بكٍر الصِ ديَق 752) (22)وقْد ذكَر احلافُظ الذَّهِبُّ 
َة جاءْت إىل أيب بكٍر الصِ ديِق تةلتمُس أْن تُورَث، فقاَل: َما أجُد ل  يف  كِ فَرَو  ابُن ِشهاٍب َةْن قَِبيَصَ  بِن ُذؤيٍب: أنَّ اجلدَّ

، فقاَم الـُمغريُة فقاَل: ذكَر لِك شيًئا، مثَّ سأَل النَّاسَ  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –مُت أنَّ رُسوَل هللِا ِكتاِب هللِا شيًئا، وَما ةةلِ 
مَ  مبثِل يعِطيَها السُّدَس، فقاَل َلُه: هَل معَك أحُد؟ فَشهَد ُممَُّد بُن َمْسةلَ  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حضرُت رسوَل هللِا 

ياِط ذلَك إًلَّ لةلتثبُِّت يف الر ِوايِ ، واًلحت -رضي هللا ةنه  –. وما فَعَل (23)–رضي هللا ةنه  – ذلَك، فأنَفذُه هلَا أبُو بكرٍ 
 يف الضَّبِط، ًل لُتهمٍ  أو ُسوِء َظنٍ . 

وَسى ئَذاِن أيب مُ ِمْن َخرِب اًلستئذاِن؛ كَما يف حديِث أيب َسعيٍد يف است -رضي هللا ةنه  -كذِلَك تثبََّت ةمُر بُن اخلطَّاِب 
ًئا، فََأْحبَـْبُت َأنْ وقاَل: سبحاَن هللِا  -رضي هللا ةنهما  -األشَعريِ   ْعُت َشيـْ َا مسَِ  .(24)أتثبَّتَ  ِإمنَّ

 وكاَنْت هناَك طرٌق لةلتثبُِّت ِمَن الر ِوايِ  يف زَمِن الصَّحابِ ، فِمنها َةةلى سبيِل املثاِل:
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  .( والةلفظ ملسةلم 254(، ومسةلم )1313أخرجه البخاري )(25)

  (.124/ 3فتح الباري ًلبن حجر )(26)

  (.10172، 10174(، والنسائي يف السنن الكرب  )3007، 507(، والرتمذي )1411(، وأبو داود )47، 1أخرجه أمحد يف املسند )(27)

  (.13/ 1أخرجه مسةلم يف مقدم  الصحيح )(28)

  ( والةلفظ لةلبخاري.231(، ومسةلم )3220أخرجه البخاري )(29)

 
 –ةلى هللا ةةليه وسةلم ص –أنَُّه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا  -رضي هللا ةنه  -؛ كَما يف حديِث أيب هريرَة طخَلُب الشَّاهدِّ  -3

َنا أَبُو ُهَريـْرََة، فـَبَـ «َمْن تَِبَع َجَنازًَة فـَةَلهُ ِقريَاٌط ِمَن اأْلَْجرِ »يقوُل:  َقْت َعَث ِإىَل َةاِئَشَ ، َفَسَأهلََ ، فـََقاَل اْبُن ُةَمَر: َأْكثـََر َةةَليـْ ا، َفَصدَّ
. قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: قولُُه: أكثَر ةةليَنا أبُو هريرَة. قاَل ابُن (25)أاََب ُهَريـْرََة، فـََقاَل اْبُن ُةَمَر: َلَقْد فـَرَّْطَنا يف قـَرَارِيَط َكِثريَةٍ 

 .(26)التِ نِي: مل يتَّهْمُه ابُن ةمَر، بْل َخشَي ةةليِه السَّهوَ 

ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ ِإين ِ ُكْنُت َرُجًًل ِإذَ قاَل : مسعُت ةةلياا يقوُل:  مْسَاَء ْبِن احلََْكِم اْلَفزَارِيأَ ؛ فَعْن االستِّحالفُ  -1  -ا مسَِ
ُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  َثيِن َرُجٌل مِ  -َصةلَّى اَّللَّ َفَعيِن بِِه، َوِإَذا َحدَّ ُ ِمْنهُ مبَا َشاَء َأْن يـَنـْ ْن َأْصَحابِِه اْسَتْحةَلْفُتُه، فَِإَذا َحةَلَف َحِديثًا نـََفَعيِن اَّللَّ

َثيِن أَبُو َبْكٍر، َوَصَدَق أَبُو َبْكرٍ  قْـُتُه، َوِإنَُّه َحدَّ  .(27)... احلَديثَ ِل َصدَّ

جاَء بعدُهْم ِمَن التَّابعنَي،  زاَد التَّثبُُّت ِمَن الصَّحابِ ، وَمنْ   -رضي هللا ةنهما  -وبعَد أْن وقَعِت الفتَن ُ مبْقتِل ةثماٍن وةةليٍ  
رضي هللا  -اٍس بوزاَد اهتماُمهْم بسنِد احلَديِث، وِمَن األمثةلِ  ةةلى ذلَك َما َجاَء َةْن ُبَشرْيٍ الَعَدِويِ  لـمَّا قِدَم َةةلى ابِن ة

ُث َةْن رسوِل هللِا  -ةنه  اَي اْبَن فقاَل:  - ةنه رضي هللا -وًل ينظُر إليِه ابُن ةباٍس  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -وكاَن َيدِ 
ُثَك َةْن َرُسوِل هللِا  َوًَل َتْسَمُع، فـََقاَل اْبُن َةبَّاٍس:  - َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلَّمَ  -َةبَّاٍس، َما ِل ًَل أَرَاَك َتْسَمُع حِلَِديِثي!! ُأَحدِ 

ْعَنا َرُجًًل يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َنا ِإلَْيِه ِِبَذانَِنا، فـَةَلمَّا ابـْتَ  -َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -ِإًنَّ ُكنَّا َمرًَّة ِإَذا مسَِ َدَرْتُه أَْبَصاُرًَن، َوَأْصَغيـْ
 . (28)ُلوَل، مَلْ ََنُْخْذ ِمَن النَّاِس ِإًلَّ َما نـَْعِرفُ رَِكَب النَّاُس الصَّْعَب َوالذَّ 

اًلستشكاُل يف معىَن  :–رضواُن هللِا ةةليهْم أمجعنَي  –وِمْن صوِر النَّقِد واًلسِتشكاِل الَّيت ظهرْت يف َةهِد الصَّحابِ  
َرِضَي  -ِن اْبِن ُةَمَر ةَ ذلَك: حديُث قةليِب بدٍر: احلديِث ومقصوِدِه، أو خمالفِتِه لصريِح القرآِن، أو ملقصوِد الشَّرِع؛ ومثاُل 

ُهَما  ُ َةنـْ ؟ مُثَّ «َهْل َوَجْدَُتْ َما َوَةَد َربُُّكْم َحقاا»َةةَلى قةَِليِب َبْدٍر فـََقاَل:  -َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -قَاَل: َوَقَف النَِّبُّ  -اَّللَّ
َا قَاَل النَِّبُّ «أَُقولُ ِإنَـُّهُم اآلَن َيْسَمُعوَن َما »قَاَل:  ِإنَـُّهُم اآلَن : »-ى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َصةلَّ  -، َفذُِكَر ِلَعاِئَشَ ، فـََقاَلْت: ِإمنَّ

ْوَتى  ]النمل: «لَيَـْعةَلُموَن َأنَّ الَِّذي ُكْنُت أَُقوُل هَلُْم ُهَو احَلقُّ 
َ
 .(29)قـَرََأِت اآليَ َ [ َحَّتَّ 20، مُثَّ قـَرََأْت: }ِإنََّك ًَل ُتْسِمُع امل
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  ( .14/ 1أخرجه مسةلم يف مقدم  صحيحه )(30)

ر: الرد ةةلى قد ةصمهم هللا من الكذب ةةلى رسول هللا. انظ –رضي هللا ةنهم  –ومما ًل بد من التنبيه ةةليه هنا: هو أن البحث الدقيق أثبت أن الصحاب  (31)
  (.545/ 7(، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسًلم ابن تيمي  )127اإلخنائي لشيخ اإلسًلم ابن تيمي  )ص: 

  (.51أبو نعيم يف املستخرج ةةلى صحيح مسةلم ) أسنده(32)

  (.142أسنده اخلطيب البغدادي يف الكفاي  يف ةةلم الرواي  )ص: (33)

 .(2410، 2412([، والنسائي يف السنن الكرب  )1077) -147أخرجه مسةلم ](34)

 

 املطخلب الثالث : نقد املتون يف عهد التابعني ومن بعدهم
يف منهِجهْم  -هْم أمجعنَي رضواُن هللِا ةةلي –مْل خيتةلِف الَوضُع كثريًا يف ةهِد التَّابعنَي ةمَّا كاَن ةةليِه الصَّحابُ  الكراُم 

ِث بَرزْت يف منها، إًلَّ أنَّ احلاجَ  لةلتثبُِّت ومعرفِ  سنِد احلديِث و وطريقِتهْم يف نَقِد املتوِن ومتِحيِصها والتَّثبُِّت  ةقيدِة احملدِ 
ودخوَل   ،هذِه الُعصوِر وَما بعَدها أكثُر ِمْن ِذي قبُل؛ وذلَك ألسباٍب كثريٍة، ولعلَّ ِمْن أمِهَها الِفتن َ الَّيت وقعْت بنَي املسةلمنيَ 

َكانُوا ًل  ه( قَاَل:110) ينَ ُُمَمَِّد ْبِن ِسريِ  َر النَّقُل واخلطأُ بقصٍد وبدوِن َقصٍد. فَعنْ كثرٍي ِمَن الشُّعوِب يف اإلسًلِم؛ فكثُـ 
َنُ  ، قَاُلوا : مَسُّوا لََنا رَِجاَلُكْم، فـَيـُْنظَُر ِإىَل أَْهِل ال ىَل أَْهِل َحِديثـُُهْم، َوإِ  فـَيـُْؤَخذُ نَِّ  سُّ َيْسأَُلوَن َةِن اإِلْسَناِد، فـَةَلمَّا َوقـََعِت اْلِفتـْ

 .(30)يـُْؤَخُذ َحِديثـُُهمْ اْلِبدَِع َفًل 
رضي  – لقْد اشتدَِّت احلاجُ  لنقِد متوِن السُّنِ  يف ةصِر التَّابعنَي، وحتديًدا بعَد الِفتنِ  الَّيت حدثْت بنَي َةةلي بِن أيب طالبٍ 

ىل أربعِ  ِفَرٍق: فريٌق يناِصُر سةلموَن يف ذلَك الَعصِر إ؛ فِحينَها تفرََّق امل-رضي هللا ةنه  –وُمعاويَ  بِن أيب ُسفياَن  -هللا ةنه 
ِمْن أهِل الشَّاِم،  -ةنه  رضي هللا -ِمْن أهِل احِلجاِز والِعراِق، وفريٌق يناصُر سيَدًن ُمعاويَ   -رضي هللا ةنه  -سيَدًن ةةلياا 

كتاِب وِمَن ْن أظهُروا اإلسًلَم ِخداًةا ِمْن أهِل الوفريٌق اثلٌث خرَج ةةلى هؤًلِء وأولئَك، وفريٌق رابٌع ِمَن املنافقنَي ممَّ 
 –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –الشُّعوبيِ نَي، فبدَأ بعُض أنصاِر ُكلِ  فريٍق يف اختًلِق أحاديَث ينسُبوََنا كذاًب إىل رُسوِل هللِا 

 .(31)يؤيِ دوَن هبا َفريَقهمْ 
رهَم الزَّائَف َةةلى الصَّيارِفه(: كنَّا نسَمُع احلدي142يقوُل اإلماُم األْوزَاِةيُّ ) ِ ؛ َث فَنعِرضُه ةةلى أصَحابَِنا كَما نعرُض الدِ 

ه(: إنَّ هذا العةلَم ِديٌن؛ فانظُروا ةمَّْن 172. ويقوُل مالُك بُن أنٍس )(32)فَما َةرُفوا ِمنُه أخْذًَن، وَما أنكُروا ِمنُه َتركَنا
 .(33)أتخذوَن ديَنكمْ 

 -التَّابعيِ  الَكبرِي  -ِتحًلُف اس: -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -وِمْن أبرِز األمثةلِ  ةةلى تثبِ ِت التَّابعنَي يف حديِث رسوِل هللا 
 صةلى هللا ةةليه -َن النَِّبِ  يف روايِتِه حلديٍث، هْل مسَعُه مِ  -رضي هللا ةنه وأرضاُه  -ُةَبيَدَة السَّةلَماين ِ لعةليِ  بِن أيب طاِلٍب 

 .(34)؟! -وسةلم 
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َرِضَي هللُا  -ِذيَن َساُروا ِإىَل اخْلََوارِِج، فـََقاَل َةةِلي  الَّ  -َرِضَي هللُا َةْنُه  -ِش الَِّذيَن َكانُوا َمَع َةةِليٍ  واحلديث املشار إليه: َةْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب اجْلَُهيِنُّ، أَنَُّه َكاَن يف اجْلَيْ 
ْعُت َرُسوَل هللِا -َةْنُه  ْرآَن، لَْيَس ِقرَاَءُتُكْم ِإىَل ِقرَاَءهِتِْم ِبَشْيٍء، َوًَل َصًَلُتُكْم مَّيِت يـَْقَرُءوَن اْلقُ خَيْرُُج قـَْوٌم ِمْن أُ »يـَُقوُل:  -َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -: أَيُـَّها النَّاُس، ِإين ِ مسَِ

ْسًَلِم َكَما مَيُْرُق السَّْهُم  زُ ُهَو َةةَلْيِهْم، ًَل جُتَاوِ ِإىَل َصًَلهِتِْم ِبَشْيٍء، َوًَل ِصَياُمُكْم ِإىَل ِصَياِمِهْم ِبَشْيٍء، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ََيِْسُبوَن أَنَُّه هَلُْم وَ  َصًَلتـُُهْم تـَرَاِقيَـُهْم مَيْرُُقوَن ِمَن اإْلِ
  وهذا لفظ مسةلم.« ِمَن الرَِّميَّ ِ 

 ديث؛ جملردحالدين اإلسًلمي َيل العقل، وهو معترب يف ةمةلي  النقد احلديثي ، وإمنا نقصد ابلعقل املفرد: هو أن ينفرد شخٌص، أو بعُض األشخاص برد (35)
(: الشرع ًل ميكن أن 127/ 4خمالفته لعقوهلم، دون اةتبار لبقي  العقول اليت تتقبةلها دوَن حرٍج؛ يقول شيخ اإلسًلم ابن تيمي  يف درء تعارض العقل والنقل )

  خيالفه العقل الدال ةةلى صحته، بل مها متًلزمان يف الصح .

  (.532سنًدا ومتًنا ودحض مزاةم املستشرقني وأتباةهم لةلدكتور ُممد لقمان السةلفي )ص: ملزيد من التفصيل ينظر: اهتمام احملدثني بنقد احلديث (36)

  (.53/ 1إةًلم املوقعني ةن رب العاملني ًلبن القيم )(37)

 
وهَو ةصُر التَّدويِن والتَّصنيِف؛  -العصِر الذَّهِبِ  لةلسُّنِ  النبويَِّ   -وبَقَي احلاُل ةةَلى ما هَو ةةليِه حَّتَّ القرِن الثالِث اهلجريِ  

ا، ومتييِز صحيِحها ِمْن سِقيِمها، متوَنِ حيُث اهتمَّ احملدثوَن بتدِويِن السُّنِ  النبويَِّ  أكثَر ِمْن ِذي قبُل، وكذلَك دراسِتَها، ونقِد 
فِفي هذِه املرحةلِ  وما َجاَء بعَدها ظهرْت بعُض املصنفاِت الَّيت بدأْت تتناوَل جانَب نقِد املتوِن ودراسِتِه بشكٍل أوَسَع، 

لضبِط ةمةليَِّ  النَّقِد، والَّيت  ؛وابستقًلليٍَّ  يف بعِض األحياِن، وبدأَ التَّأصيُل هلذا العةلِم، ووضُع األسِس والقواةِد واملقاييسِ 
ْن بَدأْت خترُج َةِن السَّيطرِة؛ بسبِب انتشاِر اإلسًلِم وتغةلغةِلِه يف بعِض الشُّعوِب واجملتمعاِت؛ الَّيت ليَس لديَها َما لَد  مَ 

 َسبقُهْم ِمَن الضَّوابِط والقواةِد الَّيت حَتوُل بينُهْم وبنَي العبِث ابلَوْحي.
 أثرًا دراساٍت لبعِض املستشرِقنَي يف بداايِت القرِن الرابَع ةشَر، وبثُّها لةلشُّبهاِت بنَي املسةلمنَي؛ ممَّا أحدثَ  وكذِلَك ظهورُ 

 اليت  ثِ ابلًغا يف ظهوِر مناذَج ِمْن أبناِء املسةلمنَي اخنَدةوا هِبْم، وةاونُوُهم يف بثِ  مُسوِمهْم، ويف التَّشكيِك بكثرٍي ِمَن األحادي
 .(36)وابهلَو  (35)مً  ةنَد املتأخرِيَن؛ ففي هذه املرحةلِ  توسََّع النَّقُد حَّتَّ صاَر احلديُث َياَكُم ابلعقِل املْفردِ كانْت مسةلَّ 

وِل هللِا بِه، وًل يسُعَنا غريُه؛ أنَّ احلديَث إذا َصحَّ َةْن رس –تبارَك وتعاىل  -ه(: والَّذي نديُن هللَا 741يقوُل ابُن الَقيِ ِم )
َفُه، ومل يصحَّ ةنُه حديٌث ينسُخُه، أنَّ الفرَض ةةليَنا وةةَلى األمَِّ  األخُذ حبديثِه، وترُك ما خال - ةةليه وسةلم صةلى هللا -

وًل َْيُضرُه  وًل نرتُكُه خلًلِف أحٍد ِمَن النَّاِس كائًنا َمْن كاَن؛ ًل رَاِويِه وًل َغريِِه؛ إْذ ِمَن املْمكِن أْن يْنَسى الرَّاوي احلديثَ 
َيا، أو ًل يتفطَُّن لَدًلَلتِه ةةَلى تةلَك املسألِ ، أو يَتأوَُّل فيه أتويًًل مرجوًحا، أو يكوُن يف ظنِ ِه ما يعارِضُه و  وقتَ  ًل يكوُن الُفتـْ

ا خالَفُه ِلَما هوَ  َر أ معارًضا يف نفِس األمِر، أو يقةلِ ُد غريَُه يف فتواُه خبًلِفه؛ ًلةتقاِدِه أنَُّه أةةلُم منُه، وأنَُّه إمنَّ قو  منُه، وَلو ُقدِ 
ُته ِلَما َرواُه سقوَط مل يكْن الرَّاوي معصوًما، ومل تُوجْب خمالفَ  -وًل سبيَل إىل العةلِم ابنتفائِه وًل ظنِ ِه  -انتفاُء ذلَك كةِلِه 

 . (37)ةدالَتِه حَّتَّ تغةلَب سيئاتُُه حسناتِِه، وخبًلِف هذا احلديِث الواحِد ًل َيصُل لُه ذلكَ 
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 الفصل الثاين 

 مربرات نقد املتون وحدوده
 املبحث األول : مربرات نقد املتون     

 املطةلب األول : مربرات النقد بني اهلدم والبناء     
 املطةلب الثاين : مربرات مشروة      
 املطةلب الثالث : مربرات ممنوة      

 املبحث الثاين : حدود نقد املتون     
 دود اًلستشكال املطةلب األول : ح     
 املطةلب الثاين : حدود البحث والدراس      
 املطةلب الثالث : حدود القبول والرد     

 املبحث األول: مربرات نقد املتون

 املطخلب األول : مربرات النقد بني اهلدم والبناء
فْت يف زماٍن َةْن غريِِه؛ فِفي املربِ راِت تنوةْت واختةلبعَد النَّظِر يف مراحِل تطوُِّر نقِد املتوِن فإنَّنا خنةُلُص بنتيجٍ ؛ وهَي أنَّ 

 -عَد وفاتِِه كاَن املربِ ُر الرئيُس هَو طةلُب العةلِم والفهِم، ويف حاًلٍت قةليةلٍ  كان لغرِض التثبُِّت، وأمَّا ب  -مثًًل  -ةصِر النُّبوَِّة 
ُر ممَّا كاَن يف ةهِد بُُّت ِمَن احلديِث وطةلِب العةلِم والَفهِم أكثفقْد كاَن مربِ ُر النَّقِد األوَُّل هَو التث -صةلى هللا ةةليه وسةلم 

ربراِت يف هذا بعُض امل -أيًضا  -النُّبوَِّة؛ وذلَك نظرًا ألنَّ احلاجَ  لذلَك كانْت أشدَّ ِمْن ِذي قبُل، ومَع ذلَك ظهرْت 
 القرآِن، وتعارِض سرية؛ وذلَك مثَل تعارِض احلديِث معَ العصِر ًل تكاُد تكوُن موجودًة يف ةصِر النُّبوِة إًل بعُض األمثةلِ  اليَ 

 احلديِث مَع احلديِث.
، أو غرِي ذلَك ِمْن تةلَك املربِ راِت غرِي املشروةِ ؛ فُكلُّ ذل  ظهَر تدرَيياا كَ وأمَّا النَّقُد جملرَِّد اهلَو ، أو حَتكيِم العقِل ةةلى النَّصِ 

لةلَعقِل، وخيضُع احلديُث  سَع شيًئا فشيًئا؛ فأصبَح احلديُث يُردُّ جملرَِّد خمالَفِتِه لةلَهو  أوبعَد ةصِر الصَّحابِ ؛ حَّتَّ تطوََّر واتَّ 
راسِ  ألوَهِن األسباِب.  لةلنَّقِد والدِ 
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   .( إىل ابن أيب حاَت، وقال: هذا سياق فيه غرائب ةجيب14 -11/ 4(، وةزاه ابن كثري يف تفسريه )521/ 17أخرجه الطربي يف تفسريه )(38)

 
ْن صنََّف يف نقِد مَ ونظرًا لعدِم احلاجِ  لةلنَّقِد يف العصوِر اأُلوىل فإنَّنا ًل جنُد مؤلًفا واحًدا ُمستقًًل يف نقِد املتوِن، ولعلَّ أوََّل 

ثنَي مل يتناَولُوا «املَناِر الـُمِنيِف يف الصَّحيِح والضَّعيفِ »املتوِن بَشكٍل ُمستقٍل هَو ابُن الَقيِ ِم يف ِكتابِِه:  ، وًل يَعين هذا أنَّ احملدِ 
ا كاَن ذلَك داخًًل ِضمَن حِديثِهم ةةَلى ةةَلِل احلَديِث إمجاًًل   .هذا العةلَم ِفيَما سبَق، وإمنَّ

تاُج لقْد مرَِّت األمَُّ  اإلسًلميَُّ  مبراحَل وظروٍف ومؤثراٍت َةديدٍة؛ كاَن هلَا األثُر البالُغ يف ظهوِر جمموةٍ  ِمَن األحاديِث حت
 إىل ِدراسٍ  وحبٍث ونقٍد؛ لبياِن َصحيَحَها ِمْن َسِقيَمها؛ وِمْن أبَرِز تةلَك املؤثراِت: 

 الصَّحابِ  رضواُن هللِا ةةليهم أمجعني.الِفتنُ  الَّيت كانْت بنَي  -1
يعُ  واخلَوارُج واملرِجئُ  واملعتزلُِ  والَقدريَُّ ... وغريَها. -1  ظهوُر بعِض الِفرِق، وِمْن أشهرَِها: الشِ 
 توسُُّع نفوِذ الدَّولِ  اإلسًلميَِّ ، وُدُخوُل النَّاِس يف ديِن هللِا مَع جهةلِهْم بضوابِط أخِذ العةلِم وتعةِليِمِه. -3
 بشَّتَّ مقاصِدِه وأشكالِِه. -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -الكذُب ةةلى رسوِل هللِا  -5

أْت ولقْد وجَد سةلُفَنا الصَّاحلُ املربِ راِت املشروةِ  لةلوقوِف ةةلى بعِض األحاديِث تصحيًحا وتضعيًفا، إًل أنَّ تةلَك املربِ راِت بد
راسِ  ألوَهِن األسبابِ  تتوسَُّع َشيًئا فَشيًئا؛ حَّتَّ خَضَع احلديُث الصَّحيحُ  ، وليَس هذا فَحسْب، بْل لةلبحِث والتَّنقيِب والدِ 

 أصبَح احلديُث الصحيُح الثابُت َسنًدا ومتًنا ًل يصمُد طويًًل جملر ِِد خمالفٍ  واهيٍ  لةلعقِل أو اهلََو .
ِ  ِ  اإلسراِء واملعراِج محينَما جاَءُه َمْن خُيربهُ بِقصَّ  -رضي هللا ةنه  -فأيَن حنُن ِمْن َكًلِم الصِ ديِق  ستْنِكرًا حصوَل هذا؛ حبجَّ

يُق مدويًَّ : إْن كاَن قْد قاَل فَقْد صَدقَ   .(38)خمالفِ  العقوِل، فقاهلَا الصِ دِ 
ُر ويتأمَُّل ويبح  َةْن أيِ  ثغرٍة ثُ والَيوَم يثُبُت احلديُث مبا ًل يدُع جماًًل لةلشَّكِ  لكنَّ بعَض النَّاِس ًل يقتنُع وًل يسةلِ ُم، بْل يفكِ 

ِ  النَّقِد املشروِع، وهَو يف احلقيقِ  يهِدُم املشروَع.  يضعِ ُف هبا احلديَث، أْو يشكِ ُك يف ِصحتِه حبجَّ
وٌع،  نلقْد تصدَّ  ةةلماؤًَن هلذِه الظَّاهرِة الدَّخيةلِ ، ووضُعوا أسًسا وضوابَط لةلنَّقِد؛ فِمنَها ما ُهَو َمشروٌع، وِمنَها َما هَو مم

 لَك تكةلَُّموا يف أهةليَِّ  النَّاقِد، فًل بُدَّ مَع وجوِد املربِ ِر املشروِع ِمْن وُجوِد النَّاقِد املؤهَِّل.كذ

 املطخلب الثاين : مربرات مشروعة
ٌ ًل ُغموَض فيِه، وًل يوجُد سؤاٌل يف ديِننا ميةِلُك املسةلموَن اإلجابَ  ةةليِه مثَّ خُيفونَُه ةِن النَّا ؛ إًلَّ َما خِفيْت سِ ديُن هللِا بنيِ 

اٍل يَعرتُضهْم، ؤ ةةلَُّتُه، وَما اسَتأثـََر هللاُ بعةلِمِه ممَّا هَو ِمْن ِةةلِم الَغيِب مثًًل، وَما ةَدا ذلَك فاملسةلموَن ًل خيشوَن مواجهَ  أيَّ س
 ْلَنا ِمَن اْلبَـيِ َناِت َواهْلَُدٰ  ِمن بـَْعِد َماوَن َما أَنزَ بْل حنُن مأموروَن بتبةليِغ الِعةلِم وةدِم ِكتمانِِه؛ قاَل هللاُ تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتمُ 
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(، 1752(، والرتمذي )3742(، وأبو داود )10427، 10527، 10510، 2732، 2433، 2052، 7253، 7471أخرجه أمحد يف املسند )(39)

  (، والةلفظ ألمحد.177وابن ماجه )

   (.512الكفاي  يف ةةلم الرواي  )ص: (40)

  (.75التنبيهات اجملمةل  ةةلى املواضع املشكةل  لةلعًلئي )ص: (41)

   (.2 -2حتقيق الشيخ املعةلمي لكتاب الفوائد اجملموة  لةلشوكاين )ص: مقدم  (42)

  ( .101 -40املنار املنيف )ص: (43)

 
ِةُنوَن﴾ ]البقرة:   [، وقال تعاىل: ﴿ َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق 142بـَيـَّنَّاُه لةلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِٰئَك يـَةْلَعنـُُهُم اَّللَُّ َويـَةْلَعنـُُهُم الًلَّ

ةِليًًل فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن ﴾ ]آل ةمران: لَتـُبَـيِ نـُنَّهُ لةلنَّاِس َوًَل َتْكُتُمونَهُ فـَنَـَبُذوهُ َورَاءَ ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا بِِه َثًَنا قَ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب 
َم بةِِلَجاٍم ِمْن ًَنٍر يـَْوَم جلِْ َمْن ُسِئَل َةْن ِةةْلٍم َفَكَتَمُه، أُ »قاَل: قاَل رسوُل هللِا:  -رضي هللا ةنه  -[. وَةْن أيب ُهريرَة 127
 .(39)«اْلِقَياَم 

ا ُهْم مينعوَن إوليَس منُع كثرٍي ِمَن العةلماِء اخَلوَض يف نَقِد متوِن السُّنِ  هَو ِمْن ابِب أنَّ النََّظَر ممنوٌع أْو أنَّ الَبحَث ُموَصٌد،  منَّ
اطِ راِح املنكِر ِمنَها؛ صرَّح كثرٌي منهْم بوجوِب النَّظِر يف األحاديِث ونقِدَها، و وَيُجروَن َةةلى كلِ  ُمتسوِ ٍر ًل ِةةلَم لُه، وإًلَّ فقْد 

هـ( يف كتاِبِه الِكَفايِ  فقاَل: )ابٌب يف ُوجوِب اطِ رَاِح املنَكِر واملسَتحيِل ِمَن 573فقْد بوََّب اخَلطيُب الَبغداِديُّ )
. (41)ِديِث ابلوْهِم أْوىَل ِمْن أتويةِلِه ابملستْنكِر ِمَن الُوجوِه، وهللُا أةةلمُ ه(: ردُّ احل771. وقاَل الَعًلئيُّ ) (40)األَحاديِث(

ْم يَتطةلَّبوَن لُه ِةةلًَّ ، فإذَ 1327وقاَل الـُمعةلِ ِميُّ ) ا مل ه(: إذا اسَتنَكَر األئِمُ  احملقِ قوَن املنَت، وكاَن ظاهُر السنِد الصِ حِ ؛ فإَنَّ
ذلَك  أةةلُّوُه بعةلٍَّ  ليسْت قادحً  مطةلًقا، ولكنَّهْم يروََنا كافيً  لةلَقدِح يف -يُث وقعْت ح -َيُدوا ةةلًَّ  قادحً  مطةلًقا 

 .(42)املنكرِ 
اِةي واملربِ ِر املشروِع؛ لذلَك  هتمَّ اُكلُّ هذا يدلُّ ةةلى أنَّ أهَل العةلِم ًل يتحرجوَن ِمْن ردِ  احلديِث وتضعيِفِه ةنَد وجوِد الدَّ

 والرَّدِ ، ثًا بِدراسِ ، وحصِر املربِ راِت الَّيت تستدِةي النَّظَر يف منِت احلديِث الشريِف؛ ِمْن حْيُث القبولِ الُعةلماُء قدميًا وحدي
 وُكلُّ ذلَك وفًقا لةلَقواةِد والضوابِط املتبعِ ، فةليسْت املسألُ  ات ِباَع َهًو ، أِو اجتهاًدا ممَّْن ًل َُيسُن اًلجتهاَد. 

ملا ُسئَل: هْل ميكُن معرفُ  احلديِث املوضوِع بضابٍط؛ ِمْن غرِي أْن  (43)راِت َما ذكرَها اإلماُم ابُن الَقيِ مِ وِمْن أهمِ  تةلَك املرب ِ 
 يُنظَر يف سنِدِه؟ فأجاَب: حنُن ننبِ ُه ةةَلى أموٍر كةليٍَّ  يُعرُف هبا كوُن احلديِث موضوًةا؛ فِمنَها:

 .-ةلمصةلى هللا ةةليه وس -اشتمالُه َةةلى مثِل هذه اجملازفاِت الَّيت ًل يقوُل مثةَلها رسوُل هللِا   -1
 تكذيُب احلسِ  لُه. -1
 مساَجُ  احلديِث، وكونُُه ممَّا ُيسخُر منُه. -3
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ظةلٍم، أو  ومناقضُ  احلديِث ملا جاءْت بِه السُّنُ  الصرََيُ  مناقضً  بيِ نً ، فُكلُّ حديٍث يشتمُل ةةَلى فساٍد، أ -5

، أو حنِو ذلَك؛ فرسوُل هللِا    بَريٌء.منهُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -َةبٍث، أو مدِح ابطٍل، أو ذمِ  حقٍ 
ْم اتفُقوا أنَُّه فعَل أمرًا ظاهرًا مبحضٍر ِمَن الصَّحابِ  كةل ِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -أْن يُدََّةى ةةلى النِبِ   -4 ِهْم، وأَنَّ

 ةُلوُه.ةةلى ِكتمانِِه، ومل ينقِ 
 أْن يكوَن احلديُث ابطًًل يف نفِسِه. -7
الذي ُهو  -م صةلى هللا ةةليه وسةل -أْن يكوَن كًلُمُه ًل يشِبُه كًلَم األنبياِء؛ فضًًل ةْن كًلِم رسوِل هللِا  -7

 وْحٌي يُوَحى.
وإَذا كاَن شهُر كَذا إذا كاَن سنُ  كذا وقَع َكْيَت وَكْيَت.  مثُل قولِِه: أْن يكوَن يف احلديِث اتريُخ كذا وكذا؛ -2

 وكَذا وقَع كيَت وكيَت.
 أْن يكوَن احلديُث بوصِف األطبَّاِء والطُرِقيَِّ  أْشبَه وأليَق. -2

 أْن يكوَن احلديُث ممَّا تقوُم الشَّواهُد الصَّحيحُ  ةةلى بطًلنِِه. -10
 خمالفُ  احلديِث صريَح القرآِن. -11
 َفِطِن.السَّمُع، ويدفـَُعها الطَّبُع، وَيْسُمُج معَناها لةل ركاكُ  ألفاِظ احلديِث ومساَجتـَُها ، حبيُث مَيُجُّها -11
 ما يقرتُن ابحلديِث ِمَن الَقرائِن الَّيت يعةلُم هبا أنَّه ابطٌل. -13

ثةلً  أم -رمحه هللُا  -وقِد انتقيُت ِمْن كًلِم ابِن القَّيِم املربِ راِت العامَِّ  الَّيت تستْدِةي النَّظَر دوَن َتفصيٍل؛ وإًلَّ فقْد ذكَر 
 وشواهَد لكلِ  حالٍ ، كذلَك ذكَر بعَض األحاديِث املعيَّنِ  يف موضوٍع أو حَدٍث َما.

 ويف َِنايِ  هذا املطةلِب َيدُر بَِنا التَّنبيُه ةةلى التَّاِل:
ربِ ٍر بشيٍء ِمَن مأنَّ هذِه مربِ راٌت ةامٌَّ ، وقْد تتَداخُل يف بعِض األحَياِن، ولوًل ِضيُق املقاِم لتوقَّفَنا ةنَد كلِ   -1

 البياِن والتَّفصيِل وضرِب املثاِل.
 وجوُد املربِ ِر ًل يستةلزُم منُه سقوَط احلديِث؛ فقْد َُيمُل ةةلى َُمامَل كثريٍة، ويـَُتأوَُّل لُه بتأويًلٍت مقبولٍ  ًل -1

 تكةلَُّف ِفيَها.
هناك استثناءاٌت اختًلٍف حوَل بعِضها، و  أنَّ هذهِ الكةلِ ياِت ليسْت قاطع ً وًل صادق ً ةةلى كلِ  أفراِدها، فثمَّ ُ  -3

يف بعِضها اآلخِر، وهناك أحاديُث َُيمُع العةلماُء ةةلى ةدِم دخوهِلا حتَت هذه الكةليَِّ  أو تةلَك، كَما يف 
ا قْد تبُدو خمالفً  لةلعقِل والواقعِ   ،أحاديِث املعجزاِت والكراماِت الَّيت توافَرْت ِفيها صفاُت الَقبوِل مثًًل، فإَنَّ

غيِب  قوَن مبتوَِنا، وكَما يف أحاديِث فضائِل األةماِل والرتَّ ُح احملدثوَن أسانيَدها ويصدِ   ومَع ذلَك ُيصحِ 
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   (.114 -115رد احلديث من جه  املنت لةلدكتور معتز اخلطيب )ص: (44)

  (.733( رقم )572 -577/ 3شرح أصول اةتقاد أهل السن  واجلماة  لًللكائي )(45)

  .( 50/ 2فتح الباري )(46)

  (.173التعارض يف احلديث لةلدكتور لطفي الزغري )ص: (47)

   (.27/ 5التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ًلبن ةبد الرب )(48)

  (.242/ 3العدة يف أصول الفقه لةلقاضي أيب يعةلى الفراء )(49)

 
هيِب الَّيت يتساهُل بعُض احملدثنَي يف رِوايِتها واًلةتماِد ةةليَها، وقْد تبُدو يف بَعِضها مبالغاٌت، أو جمازفاتٌ  ، وهي والرتَّ

 . (44)ِع ةنَد ابِن القَّيِم، وهكذاةًلمٌ  ِمْن ةًلماٍت الَوض

 املطخلب الثالث: مربرات ممنوعة 
اخلَوِض  بدايً  ينبِغي أْن يُعةلَم أنَّ اخلوَض يف نقِد املتوِن َخطرٌي، وقْد تظاَفرْت أقواُل أئمِ  احلديِث وغريِِهْم ةةَلى التَّحذيِر ِمنَ 

 صةلى -ه(: َمْن َردَّ َحديَث النَِّبِ  151فإنَّهُ خُيَشى َةةليِه، قاَل اإلماُم أمحُد )يف ِمثِل هَذا بدوِن أهةليٍَّ ، وَمْن كاَن هذا حالُهُ 
 .(45)فهَو ةةَلى شَفا َهةلك ٍ  -هللا ةةليه وسةلم 

وينِفُروَن  - ةةليه وسةلم صةلى هللا -وأهُل العةلِم ةموًما وأئم ُ النَّقِد واحلَديِث خصوًصا يعظِ موَن الصِ حاَح ِمْن حديِث النَِّبِ  
ِم اخَلطَّايبِ  وَقعْت منُذ طةلبُت احلديَث ووقفُت ةةَلى كًلْن يُهوِ ُن ِمْن شأِن ِصحِتها وثُبوهِتا؛ يقوُل احلافُظ ابُن حجٍر: ممَّ 

 .(46)نُفرًة؛ إلقداِمِه ةةلى خَتِطئِ  الر ِواايِت الثَّابتِ  ُخصوًصا َما يف الصَّحيحنيِ  ِةنِدي ِمنهُ 
ضةِّ العقلِّ أوِّ الرَّأيِّ أوِّ دْعَوى ُمعار ملربِ راِت املمنوةِ  ميكنـَُنا إمجاَل أهمِ  تةلَك املربِ رات يف وِمْن ِخًلِل النَّظِر يف بعِض ا

 .  (47)«ألَنُما ثرٌة ِمْن ثراِت الَعقلِ »، وأضْفنا الرأي والقياس إىل العقل؛ القِّياسِّ 
صةلى هللا  -هللِا  حتكيُم العقِل ذريعً  لردِ  حديِث رسولِ  ويف تقديِر الباحِث أنَّ هَذا هَو املربِ ُر األهمُّ واألخطُر؛ فقْد صارَ 

وهَذا ممَّا ةمَّْت بِه الَبةلَو  يف زمانِنا هذا، وًل حوَل وًل قوََّة إًلَّ ابهلِل؛ فقْد ُأخِضعْت ةدٌد ِمَن األحاديِث  -ةةليه وسةلم 
 العاِم، فمَّتَّ كاَن لفٍ  لةلعقِل أِو الرَّأي أْو حَّتَّ الذَّوقِ الصحيحِ  ملوازيِن العقوِل الَقاصرِة، وُحِكَم ةةليها ابلنكارِة ألدىن خما

 العقُل والرأُي ميزاًًن لةلقبوِل أو الردِ  ؟!.
. وقاَل (48)ه(: قْد تضيُق صدوُر العةلماِء ةنَد مثِل هَذا، وهَو ةنَدهم ةظيٌم؛ ردُّ السنَِّ  ابلرَّأيِ 573قاَل ابُن ةبِد البَـرِ  )

، وَيُب العمُل بِه صحيًحا، ونقةَلُه الثِ قاُت فهَو ُسنَّ ٌ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -اإلماُم أمحُد: إَذا كاَن اخلرُب َةْن رسوِل هللِا 
 .(49)ةةَلى َمْن َةَقةلُه وبةلَغُه، وًل يةلتَفُت إىل َغريِِه ِمْن رأٍي وًل ِقياسٍ 
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  (.127 -127/ 1سةلسةل  األحاديث الصحيح  )(50)

  (.177 -173لطفي الزغري )التعارض يف احلديث لةلدكتور (51)

 
ؤسِف أنَُّه قِد انَتشَر يف الَعصِر احلَاضِر انتشارًا خميًفا ردُّ األحاِديِث الصحيَحِ  هـ(: 1510يقول الشَّيُخ األْلَباينُّ )و 

ُ
وِمَن امل

ْم يعامةلوَن أحاديثَه  معامةلَ  أحاديِث  -ةليِه السًلُم ة -ألدىَن ُشبهٍ  ترُِد ِمْن بعِض الناِس، حَّت لَيكاُد يقوُم يف النَّفِس أَنَّ
 وا معصومنَي، فُهْم أيخذوَن ِمنَها ما شاُءوا، ويدةوَن ما شاُءوا، وِمْن أولئَك طائفٌ  ينتموَن إىلغريِِه ِمَن البشِر الَّذيَن ليسُ 

 .(50)الِعةلم، وبعُضهْم يتوىلَّ مناصَب شرةيًَّ  كبريًة! فإًنَّ هلِل وإًنَّ إليِه راجعونَ 
ا يصعُب حتقِ  ثًا صحيًحا أمجَع النَّاُس ةةلى يُقها؛ ألنََّك لْن جتَد حديإنَّ حَتكيَم العقِل يف ُمقابِل النَّصِ  لهُ ِنطاقاٌت ضيقٌ  جدا

ِمَن  خمالفتِه لةلعقوِل السَّةليمِ ، كَما أنَّ العقَل املعترَب يف مصادَمِ  النقِل ًل َيوُز أْن يُقصَر ةةَلى ةقةليٍَّ  مفردٍة مهَما بةلغتْ 
كانَِ ، وًل يف طَائفٍ  أو ِفرقٍ  َما؛ ألنَّنا بذلكَ 

َ
 بوِل هذِه الر ِوايِ  أو تةلَك.نةلِغي بقيََّ  العقوِل الَّيت ًل جتُد حرًجا ِمْن قَ  الِعةلِم أو امل

إنَّ تعارَض احلديِث مَع العقِل ًل ضابَط لُه؛ والسَّبُب يف ذلَك هَو اختًلُف العقوِل وتباينـَُها ِمْن شخٍص آلخَر، وهلَذا »
ضتِه لةلنصوِص؟ اُت العقِل الَّذي سُيعتمُد ةةليِه لةلحكِم مبعارضتِه أو مناقفإنَّ سؤاًًل كبريًا يُطرُح َها ُهنا وهَو: َما هَي مواصف

ِسيَّما وأنَّ َما قْد َيستشكةُلُه شخٌص ًل يكوُن كذلَك ةنَد آخَر، وَما يستغربُُه ةقٌل يكوُن ةادايا ومقبوًًل ةنَد ةقٍل آخَر 
يًما ِمَن َع احلديِث فإنَّنا نطةلُب ةقًًل خالًيا ِمَن املؤثراِت، سةل... وهكذا، مثَّ إنَّنا إذا أرْدًن أْن حَنُْكَم بتعارِض العقِل م

 .(51)«اآلفاِت، غرَي متشيٍع لَشيٍء ِمَن اآلراِء واًلةتقاداِت، وأىنَّ جَنُد هذا العقَل ؟!

 املبحث الثاين: حدود نقد املتون

 املطخلب األول: حدود االستشكال
ُيعةلِ َم الناَس الكتاَب واحلكمَ ؛ نبياا ورسوًًل ل -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -بَن ةبِد هللِا ُممَد  -سبحانهُ وتعاىل  -لقْد بعَث هللاُ 

يِهْم َويـَُعةلِ مُ  ةُلو َةةَلْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِ  ُهْم يـَتـْ ِمن  ُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوِإن َكانُواهُ قاَل تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِ يِ نَي َرُسوًًل مِ نـْ
َ هلْم مَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -[. وِمْن واجباتِِه 1قـَْبُل َلِفي َضًَلٍل مُِّبنٍي﴾ ]سورة اجلمع :  ا أشكَل جُتَاَه أمَّتِه أْن يبنيِ 

َ لةلنَّاِس َما نـُز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعةلَُّهْم يـَتَـَفكَّ  [. ولذلَك كاَن 55وَن﴾ ]النحل: رُ َةةليهْم؛ قاَل تعاىل: ﴿َوأَنزَْلَنا ِإَلْيَك الذ ِْكَر لِتـُبَـنيِ 
ُل ةةليهْم ِمْن أموِر ِدينِهْم، يف كلِ  َما ُيشكِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يرجعوَن إليِه  -رضواُن هللِا ةةليِهْم أمجعنَي  -الصَّحابُ  

 شرًة مْل يكْن ينتابـُُهمْ مبا -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -بْل حَّتَّ يف األخباِر واألحكاِم الَّيت كانُوا يسمعوََنا ِمَن النَِّبِ  
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  ([، والةلفظ ملسةلم.1103) -42(، ومسةلم ]1277أخرجه البخاري )( 52)

  ( .104/ 5فتح الباري )(53)

  ([، والةلفظ ملسةلم.334) -72(، ومسةلم ]311أخرجه البخاري )(54)

 
ٍر أو َييُبهْم وَياِورهُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حرٌج يف السؤاِل َةِن املقصوِد واحِلكمِ  وغرِي ذلَك، وكاَن   ْم دوَن أيِ  تضجُّ

 مةَلٍل. 
ِ  ِمَن التَّشريِع ًل ضرَي فيِه، واحِلكم دلَّ ذلَك ةةلى أنَّ اًلستشكاَل املبينَّ ةةلى الرَّغبِ  يف طةلِب العةلِم والفهِم وبياِن الدًَّلل ِ 

وسنضرُب مثاًًل لُكلِ  ةهٍد؛  -أيًضا  -وًل يًلُم صاحُبُه؛ وقْد ثبَت وتكرََّر ذلَك كثريًا يف ةهِد النُّبوِة، ويف ةهِد الصحابِ  
 لةلبياِن وليَس احلصِر: 

 «.ولكنََّك تُواِصلُ »يف ةهِد النُّبوِة:  -1
ُكْم َواْلِوَصالَ »قال:  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -أنَّ النَِّبَّ  -رضي هللا ةنه  -رَو  أبُو هريرَة  ، قَاُلوا: فَِإنََّك تـَُواِصُل اَي «ِإايَّ

 . )52(«ا ِمَن اأْلَْةَماِل َما ُتِطيُقونَ و ِإنَُّكْم َلْسُتْم يف َذِلَك ِمْثةِلي، ِإين ِ أَبِيُت يُْطِعُميِن َريبِ  َوَيْسِقييِن؛ فَاْكةَلفُ »َرُسوَل هللِا، قَاَل: 

َ هلْم بعدِم الِوصاِل بي -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يف هَذا احلديِث استشكَل الصَّحابُ  ةةلى أمِر النِبِ   نَما هَو يواصُل؛ فبنيَّ
ا يُطعُمُه ربُُّه ويسِقيِه.  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -هلم النِبُّ   أنَُّه ليَس كهيئتِهْم إمنَّ

الفِ ، وفيِه خقاَل احلاِفُظ ابُن َحَجٍر: ِفيِه جواُز معارضِ  املفيِت فيَما أفََّت بِه؛ إذا كاَن خبًلِف حالِه، وملْ يعةلْم املستفيِت بسرِ  امل
 . (53)اًلستكشاُف َةْن ِحكمِ  النَّهي

 ؟«أحروري »ويف َةهِد الصَّحابِ : حديث ةائش   -1
صًََّلَة؟! فـََقاَلْت: ْت: َسأَْلُت َةاِئَشَ  فـَُقةْلُت: َما اَبُل احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم، َوًَل تـَْقِضي القَالَ َةْن ُمَعاَذَة بِنَت َةبِد هللِا 

ًَل نـُْؤَمُر ِبَقَضاِء  ِبَقَضاِء الصَّْوِم، وَ َكاَن ُيِصيبـَُنا َذِلَك، فـَنـُْؤَمرُ »َأَحُرورِيٌَّ  أَْنِت؟ قـُةْلُت: َلْسُت حبَُرورِيٍَّ ، َوَلِكينِ  َأْسَأُل، قَاَلْت: 
 . (54)«الصًََّلةِ 

ِب الِعةلِم وغريِهْم؛ ِحينَما يناقشوَن حديثً  ا ِمْن ابِب وِمَن األخطاِء الَّيت تقُع يف هذِه اجلُزئيَِّ  هَو َنُر بعِض السَّائةلنَي ِمْن طًلَّ
صةلى  -ى حديِث رسوِل هللِا يف َغريهِتْم ةةلَ  ممَّن ًل نشكُّ  -طةلِب العةلِم واًلستشكاِل، بْل ينقُل بعُض املصنِ فنَي والباحثنَي 

 ْنهرُُه بعَض اآلاثِر الَّيت يف ظاهرَِها أنَّ السَّائَل يسأُل ِمْن أجِل طةلِب العةلِم والِعةلَِّ  ِمْن هذا التَّشريِع، في -هللا ةةليه وسةلم 
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ِم أبنَُّه ًل يظهُر ِمْن كًلِم ! مَع الِعةل -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -املسُئوُل بشدٍَّة وِغةلظٍَ ؛ حبجَِّ  أنَُّه يردُّ حديَث رسوِل هللا 

 السَّائِل أيَّ ِةبارٍة ِفيها رد  لةلحديِث. 
ا َخفَي ةةليَنا ِمن أمِر السَّائِل بعَض األموِر واملًلبساِت الَّ  ا يكوُن يت اقتضْت َردََّة الِفعلِ َصحيٌح أنَُّه رمبَّ  العنيفِ  هذِه، فُرمبَّ

لَّذيَن االسائُل ِمْن أهِل األهواِء والبدِع وغرِي ذلَك، وَما أراَد ِمْن ُسؤالِه إًلَّ أْن يثرَي الشُّبهاِت حوَل حديٍث َما، ولكْن حنُن 
َ أبنَّ هذ ا كاَن صادَق الِنيَِّ ،  -ا املنهَج يف التعامِل مَع السائِل مل نقْف ةةلى مًلبساِت تةلَك الِقصَِّ  ًل بُدَّ أْن نبنيِ  الَّذي ُرمبَّ

صةلى هللا  -ي النَِّبِ  منهٌج غرُي سةليٍم، بْل وخمالٌف هلدْ  -وَيتاُج َمْن يُزيُل تةلَك الشُّبهَ ، أْو ذلَك اإلشكاَل الَّذي وقَع فيِه 
ِقْف ةةلى تفاصيَل ِم قطُّ، مثَّ لَنا أْن نعتِذَر َةْن َردَِّة الِفعِل هذِه أبنَّنا مْل نوهَو الَّذي َما ََنَر سائًًل وطالًبا لةلعةل -ةةليه وسةلم 

ا تبنيَّ لةلمسُئوِل ِمْن أمِر السَّائِل َمامل يتبنيَّ لَنا، والَغريُة ةةلى حديِث رسوِل هللِا  صةلى هللا ةةليه وسةلم  -هذِه القصَِّ ، ولُرمبَّ
 اجِ  إليَها يف زمانَِنا هذا دوَن أيِ  زماٍن آخَر.ُممودٌة، بْل إنَّنا يف أمسِ  احل -

فيً ؛ افاًلسِتشكاُل ًل حرَج فيِه وًل بُدَّ ِمْن اإلجابِ  ةةلى َمِن اسُتشِكَل ةةليِه حديثًا أْو َخِفيْت ةةليِه ةةلَُّتُه، إجابً  شافيً  ك
ٍر أْو مَتةلُمٍل ِمَن السَّائِل كَما َيُب ا ِم أو ةدِم ظهوِر الِعةلَِّ ، ًلةتذاُر َةِن اإلجابِ  ةنَد ةدِم الِعةلتزيُل ةنُه كلَّ لَبٍس دوَن تضجُّ

صةلى هللا ةةليه وسةلم  -مَع تنبيِه السَّائِل أبنَّ لُه أْن يستشكَل كَما شاَء، ولكْن ليَس لُه أْن يردَّ حديثًا صحَّ َةْن رسوِل هللِا 
ا، وأنَّ لكُ  -  -وِل هللِا لِ  إنساٍن مبةلُغُه ِمَن الِعةلِم، فًل تتَجرأُ ةةلى حديِث رسوهو غرُي مؤهٍَّل لذلَك، وأنَّ األمَر خطرٌي جدا

اْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد  وًل تتحدَُّث فيَما ًل حُتِسُن؛ قاَل تعاىل: ﴿َوًَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِةةْلٌم ِإنَّ السَّْمَع وَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم 
 [ .37﴾ ]اإلسراء: ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َةْنُه َمْسُئوًًل 

 املطخلب الثاين: حدوُد البحثِّ والد ِّراسةِّ 
ةلِم عهذِه املرحةلُ  متقدمٌ  ةةلى سابَقِتها؛ فاملفرتُض يف َمْن وصَل إىل هذِه املرحةلِ  أنَُّه تضةلََّع نوًةا َما، وَةةِلَم قواةَد هذا ال

يف ِدراسِتها والتأمُِّل يف  بيقاهِتْم ومصنفاهِتْم، وبذَل جهًداوضوابطَُه، ودرَس مناهَج احملدثنَي النُّقاِد، ووقَف ةةلى كثرٍي ِمْن تط
 َدقيِق مسائةلَها، وبذلَك يكوُن قْد امتةلَك القدرَة ةةلى السَّرِي ةةلى طريقِتهْم واقتفاِء أثرِهْم. 

أْن يتناوَل تةلَك  إًلَّ أنَّ النَّاقَد يف هذِه املرحةلِ  مفتقٌر لةلدَّربِ  واخِلربِة الَّيت تؤِهةلُه لةلُحكِم ةةلى األحاديِث وتعةليِل املتوِن؛ فةلزِمهُ 
جيِح، وإْن رجََّح فيجبُ  ةليِه أًلَّ َيزَم ة املسائَل بشيٍء ِمَن احلِيطِ  واحلذِر والرتِوي والَورِع، وةدِم اًلستعجاِل يف احلكِم والرتَّ

لِِه َيتمُل وًل يقطَع هبذا احلكِم؛ فيتواضُع يف إبراِز نتائِجِه، ويصر ُِح أبنَّهُ جمتهٌد وهذا َما ظهَر لهُ ِمْن خًلِل ِدراستِه وحبثِه، وقو 
َ لُه خطؤُه، وظهَر له َزلـةلُ   ، كَما ةةليِه أًلَّ َيمَل هُ اخلطأَ والصواَب، وليجعْل لنفسِه طريًقا لةلعودِة والرَّجعِ  يف حاِل تبنيَّ
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(: َفَجاَء 3121لفظ رواي  البخاري )([، من حديث سهل بن حنيف رضي هللا ةنه، و 1724) -25(، ومسةلم ]5255، 3121أخرجه البخاري )(55)

، قَاَل: «بـَةَلى» اجلَنَِّ  َوقـَْتًَلُهْم يف النَّاِر؟ قَاَل: فـََقاَل: أَلَْيَس قـَْتًَلًَن يف «. بـَةَلى»ُةَمُر ْبُن اخَلطَّاِب، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ، أََلْسَنا َةةَلى احَلقِ  َوُهْم َةةَلى الَباِطِل؟ فـََقاَل: 
نَـُهْم؟. فـََعًَلمَ  نَـَنا َوبـَيـْ ُ بـَيـْ نِيََّ  يف ِديِنَنا، أَنـَْرِجُع َوَلمَّا ََيُْكِم اَّللَّ   نـُْعِطي الدَّ

  (.357/ 4فتح الباري )(56)

  ( من حديث ةمر بن اخلطاب رضي هللا ةنه.152) -البحر الزخار  -أخرجه البزار يف مسنده (57)

   (.152أخرجه البزار يف مسنده )(58)

  (.1731البخاري )أخرجه ( 59)

(، والًلمع الصبيح بشرح اجلامع 52/ 11(، والكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري لةلكرماين )151/ 11انظر: شرح النووي ةةلى صحيح مسةلم )( 60)
  (.  311/ 2الصحيح لةلربماوي )

َح ويضعِ َف ويرجِ َح يف  ملسائِل االنَّاَس ةةلى قولِه وكأنَُّه ميةلُك احلقَّ املطةلَق، واألهمُّ ِمْن هذا وذاَك أًلَّ يغرَت بعةلِمِه فُيصحِ 
 زلَّْت أقداٌم يف هذِه دْ الدقيقِ  الَّيت يرتتُب ةةليَها تصحيُح الضعيِف أو تضعيُف الصَّحيِح؛ فيخالَف بذلَك اجلمهوَر، ولق

 املرحةلِ  حَّتَّ رأيَنا َمْن خيالُف إمجاَع األمَِّ ، وليَس مجهوَر احملدثنَي فقْط.

إنَّ البحَث والتَّنقيَب حوَل بعِض املسائِل الَّيت ُتشكُل ةةلى املتعةلِ ِم أمٌر مشروٌع، وًل ميكُن أْن َُيجَر ةةلى أحٍد يف هذا 
راجعِ  املتخصصوَن، ولكْن ابلضوابِط والشروِط الَّيت ذكرًنَها، ونستطيُع أن مُنثِ َل ةةلى ذلَك مب اجلانِب ًل سيَّما طًلُب العةلمِ 

؛ فبعَد أن ذكَر (55)ديبي ِ يف ُصةلِح احلُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -لةلنِبِ   -رضي هللا ةنه  -أمرِي املؤمننَي ةمَر بِن اخلطاِب 
 .(56)هَر املعىنالصُّةلِح قاَل: ويستفاُد ِمْن هذا الفصِل َجواُز البحِث يف الِعةلِم حَّتَّ يظِقصََّ   -رمحه هللا  -احلافُظ ابُن حجٍر 

ا ردَّ ةةليِه بُكلِ  أدٍب فإنَُّه مل ينَهْر ةمرَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ِحةلُم رسوِل هللِا  -أيًضا  -ويستفاُد ِمْن هذِه الِقصَِّ   ، وإمنَّ
اَي ». ويف روايٍ  لةلبَـزَّاِر قاَل لُه: «اَي اْبَن اخلَْطَّاِب، ِإين ِ َرُسوُل هللِا َوَلْن ُيَضيِ َعيِن هللُا أَبًَدا» وُلطٍف، وما زاَد إًلَّ أن قال له:

 . وهَذا َما ينبِغي أْن يكوَن ةةليِه املْفيِت مَع املسَتفيِت.(57)«ُةَمُر تـَرَاين َقْد َرِضيُت َوأَتََْب أَْنَت؟

ُموا »َةْن رأيِه وندمِه ةةلى ذلَك؛ أخرج البَـزَّاُر ِمْن حديِث ةمَر خمتصرًا قوَلُه:  - ةنه رضي هللا -كذِلَك رجوُع ةمَر  اهتَِّ
 ِ يِن، فـَةَلَقْد َرأَيـُْتيِن يـَْوَم َأيب َجْنَدٍل أَُردُّ أَْمَر َرُسوِل اَّللَّ  (.58)«َةِن احلَْق ِ  ِبرَْأِيي َوَما أََلْوتُ  -ةَلْيِه َوَسةلََّم َصةلَّى هللاُ ةَ  -الرَّْأَي َةةَلى الدِ 

: ومْل يكْن ذلَك شكاا ِمْن ُةمَر، بْل طةلًبا (60). قال بعُض الُشراحِ (59)«فـََعِمةْلُت ِلَذِلَك أَْةَماًًل »وقاَل الزُّْهرِيُّ: قاَل ةمُر: 
 َصةلِ ي َوأُْةِتُق، أُ َما زِْلُت أََتَصدَُّق َوَأُصوُم وَ وكاَن ةمُر يقوُل: »لكشِف ما َخِفَي ةةليِه. ويف رِوايِ  ابِن إسَحاَق: 
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  (.317/ 1انظر: سرية ابن هشام )( 61)

ن ةن ةمَر بةلفظ: َوَلَقْد َةتَـْقُت ِفيَما َدَخةَليِن يـَْومِئٍذ رِقَااًب، َوُصْمت َدْهًرا.اهـ. ورواي  ابن ةباس ةنده لك( ةن أيب سعيد اخلدري 707/ 1مغازي الواقدي )( 62)
  بةلفظ خمالف.

 (. 71/ 7الروض األنف لةلسهيةلي )( 63)
  (.357 -357/ 4فتح الباري )(64)

ه رضي هللا ةن -. وةنَد الَواقِديِ  ِمْن حديِث ابِن ةبَّاٍس (61)«ِمْن الَِّذي َصنَـْعُت يـَْوَمِئٍذ؛ خَمَاَفَ  َكًَلِمي الَِّذي َتَكةلَّْمُت بِه
الشكُّ هَو َما ًل يستمُر صاحبه هَذا . وقاَل السَُّهيةِليُّ: (62)«قاَل ةمُر: لقْد أةتقُت بسبِب ذلَك رقااًب، وُصمُت دهًرا: »-

قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: والَّذي يظهُر أنَّهُ توقٌُّف منُه؛ ليقَف َةةلى احِلكمِ  يف الِقصِ ، . (63)ةةليه وإمنا هو من ابب الوسوس 
 . (64)يهِ ف وتنكشَف ةنُه الشَّبهُ ... وإًلَّ فجميُع ما صدَر منُه كاَن معذورًا فيِه، بْل هَو مأجوٌر؛ ألنَُّه جمتهدٌ 

َم، ممَّْن خبطِئِه، ونِدَم ةةلى اجتهاِدِه، وهذا الَّذي حنتاجُه ِمْن بعِض إخوانَِنا اليو  -رضي هللا ةنه  -فانظْر كَيف أقرَّ ةمُر 
ْ  غروٍر وِكرٍب، فإذا مَ ةًلنيً ، وبكل ِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -جترَّأُوا ةةلى نقِد األحاديِث الصحيحِ  الثابتِ  ةِن النِبِ   ا تبنيَّ

 اٍن.لُه خطُؤُه، وظهَر له زَلـةُلُه رجَع ةَن قولِه بيَنُه وبنَي نفسِه، وترَك شبهَتُه يف نفوِس ةوامِ  املسةلمنَي دوَن إيضاٍح أو بي

 املطخلب الثالث: حدوُد القبولِّ والرد ِّ 
ا، وهَي ليسْت أليِ  أحٍد؛ فهَي لةلمتخصصنَي واحملققنَي الَّذيَن أفَنوا أةماَرهْم يف دراسِ  حديِث  هذِه املنزلُ  حساسٌ  جدا

ٌة، فقْد ِمْن مجيِع جوانبِه؛ وذلَك ألنَُّه ينبيِن ةةلى احلكِم ةةلى احلديِث قراراٌت خطري  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -رسوِل هللِا 
ُح حديثًا ض عاقُل هو عيًفا وتُدِخةُلُه يف دائرِة القبوِل، أو ُتضعِ ُف حديثًا صحيًحا وتُدخةُلُه يف دائرِة الردِ ، واملسةلُم التصحِ 

 وإْن كاَن أهًًل لًلجتهاِد، فكيَف مبْن هْم ليُسوا أبهٍل لذلَك؟!.  -قدَر املستطاِع  -الذي يتورَُّع ةْن هَذا 
فـََهَذا ُسَؤاٌل َةِظيُم اَل: ق ِكُن َمْعرَِفُ  احلَِْديِث اْلَمْوُضوِع ِبَضاِبٍط ِمْن َغرْيِ َأْن يـُْنَظَر يف َسَنِدِه؟َهْل ميُْ وملَـّا ُسِئَل ابُن الَقيِ ِم: 

َا يـَْعةَلُم َذِلَك َمْن َتَضةلََّع يف َمْعرَِفِ  السََّنِن الصَِّحيَحِ ، َواْختَـةَلَطْت بةَِلْحِمِه َوَدمِ هِ  َلُه ِفيَها َمةَلَكٌ ، َوَصاَر َلُه  ، َوَصارَ اْلَقْدِر، َوِإمنَّ
ُ َةةَليْ  -اْخِتَصاٌص َشِديٌد مبَْعرَِفِ  السَُّنِن َواآلاَثِر َوَمْعرَِفِ  ِسريَِة َرُسوِل اَّللَِّ  َوَهْديِِه ِفيَما أَيُْمُر ِبِه َويـَنـَْهى َةْنُه،  -ِه َوَسةلََّم َصةلَّى اَّللَّ

َكَواِحٍد ِمَن   -َصةلَّى اَّللَُّ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -بُُّه َوَيْكَرُهُه، َوُيْشرُِةُه ِلألُمَِّ ؛ حبيث َكأَنَُّه خُمَاِلٌط لةلرَُّسوِل َوخُيْربُ َةْنُه َويَْدُةو إِلَْيِه، َوَيُِ 
ِه، َوَما ََيُوُز َأْن خُيْربَ بِِه، َوَما ًل َكًلمِ َوَهْديِِه َو  -َصةلَّى اَّللَُّ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -َأَصَحابِِه؛ َفِمْثُل َهَذا يـَْعِرُف ِمْن َأْحَواِل الرَُّسوِل 

ُبوِةِه؛ فَِإنَّ ِلأَلَخصِ  بِِه احْلَرِيَص َةةلَ  رُُه؛ َوَهَذا َشْأُن ُكلِ  ُمتَِّبٍع َمَع َمتـْ  تـَتَـبُِّع أَقْـَوالِِه َوأَفْـَعاِلِه ِمَن اْلِعةْلِم  ىََيُوُز، َما ًل يـَْعرِفُُه َغيـْ
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 ( .55 -53املنار املنيف )ص:  (1)
 (.1/320النكت ةةلى مقدم  ابن الصًلح لةلزركشي ) (1)
 ( .2/50فتح الباري ) (3)

 
ِتِهْم؛ بـَنْيَ َما َيِصحُّ َأْن يـُْنَسَب إِلَْيِه، َوَما ًل َيِصحُّ، َما َلْيَس ِلَمْن ًل َيُكوُن َكَذِلَك، َوَهَذا َشْأُن اْلمُ هِبَا، َوالتَّْمِييِز  َقةلِ ِديَن َمَع أَئِمَّ

ُ أَْةةَلمُ   .(1)يـَْعرُِفوَن أَقْـَواهَلُْم َوُنُصوَصُهْم َوَمَذاِهبَـُهْم، َواَّللَّ
أمٌر َخطرٌي ينبِغي اإلةراُض  -دوَن مربِ ٍر مشروٍع وأهةليٍ  لةلنَّقِد  -يفِ  تصحيًحا وتضعيًفا وإةًلًًل فالعبُث ابألحاديِث الشَّر 

 يتةلقَّه اِبْلقُبوِل َوملْ  -صةلى هللا َةةَلْيِه َوسةلم  -َمْن ردَّ َما َصحَّ ِمْن َقوِل الرَُّسول ه(: كل 477ةنُه؛ قاَل أبو طاهٍر السةَلِفيُّ )
 . (1)ًَل يْنطق َةِن اهْلَو  -َةةَلْيِه الصًََّلة َوالسًََّلم  -ْذ َكاَن قْد ضلَّ وَغو ؛ إِ 

نُذ طةلبُت احلديَث ووقفُت موُكلُّ َمْن كاَن هذا حالُهُ فإنَّ القةلَب ينِفُر منهُ وإْن كاَن صاحلُ يف نفِسِه؛ قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: 
 . (3)حيحنيِ نُفرًة؛ إلقداِمِه ةةلى خَتِطئِ  الر ِواايِت الثَّابتِ  ُخصوًصا َما يف الصَّ  ةةَلى كًلِم اخَلطَّايبِ  وَقعْت ِةنِدي ِمنهُ 

 اخلامتة
احلمُد هلِل الَّذي بنعمتِه تتمُّ الصَّاحلاِت، به بدأًَن وبِه خنتُم، لُه احلمُد ولُه الفضُل ربِ  األرِض والسمواِت، والصًلُة     

 ةةليِه لرساًلِت، وهَد  هللُا بدةوتِه أممًا مَن الضًلًلِت، نبيِ َنا ُممِد بِن ةبِد هللِا، صةلى هللاُ والسًلُم ةةلى مْن ختَم هللُا بِه ا
 وةةلى آلِه الشرفاِء وصحابتِه النجباِء، وسةلَّم تسةليًما كثريًا.

 أما بعُد:
 توصَّل إليها البحُث، ِت اليتنسفُر ةن جممِل النتائِج والتوصيا -سبحانه وتعاىل  -وبعَد متاِم البحِث بعوٍن من هللِا    

 وهي كالتاِل : 
 النَّتائُج:

أوًًل: احنراُف مفهوِم النقِد وتطبيقاتِِه؛ مما يستوجُب إةادَة النظِر يف تطبيقاِت نقاِد احلديِث املتقدمنَي وإبراِز جهوِدهم، 
 ودراسِ  مناِهِجهم وبياَِنا .

ديِث النبويِ ، وتزيُل  صِ  يف نقِد املتوِن ختفِ ف من التخبِط يف التعاُمِل مع األحااثنًيا: وجوُد املرجعيِ  العةلميِ  املؤهةلِ  واملتخص
كثريًا من الةلَّبَس واإلشكاِل الذي لْن ينتهَي ما داَم يف األرِض متعةلِ ٌم وابحٌث ومرتبٌص، وذلك يوجُب ةةلى العةلماِء إبراَز 

 اهِتْم.املتخصِ صنَي، وتوجيَه طًلِب العةلِم؛ لًلستفادِة ِمْن ِخرب 
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هي ُملُّ ثقٍ  وتقديٍر،  -قبوًًل أو رداا  -اثلثًا: األحكاُم الَّيت توصََّل إليها أئمُ  النقِد املتقدموَن يف احلكِم ةةلى األحاديِث 
 فًل ينبغي العبُث هبا، أو مساواهُتا مع غريِها ممَّا وقَع بينهم فيها من ِخًلٍف ةنَد إخضاِةها لعميةلِ  النقِد.

 ُط لنقِد األحاديِث توفُر شرطنِي أساسينِي، ومها:رابًعا: يشرت 
 . الناقُد املؤهُل. 1. املربُر املشروُع.                 1

خامًسا: وجوُد املربِر املشروِع ًل يعين سقوَط احلديِث، فقد َُيمُل ةةلى ُمامَل وأتويًلٍت مقبولً ، فاملربراُت ليست ةمةليً  
ى بعِض األحاديِث دوَن بعٍض، وهنا أيِت دوُر الناقِد املؤهِل؛ فقد يتجرُأ البعض ةةلرايضيً ، فقد يصحُّ إسقاطُها ةةلى 

 اإلشكاُل، حبجِ  وجوِد املربِر لكنَُّه يغفُل ةْن كونِه ليَس أهًًل لةلنقِد فيقعُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حديِث رسول هللِا 
 وَمْن كان هذا حالُُه فهو آمِثٌ وإْن أصاَب.

 وطةلُب العةلِم ًل حدوَد له، وليَس ِحكرًا ةةلى أحٍد، ولكنَّ احلكَم والفتو  هلا أهةُلها وضوابطُها.سادًسا: السؤاُل 
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي -1
 أبو هريرة أمان  الرواي  وصدقها  -1

 (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10مقال يف جريدة الشرق األوسط اخلميس 
املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد السًلم بن اإلخنائي  )أو الرد ةةلى اإلخنائي(  -3

هـ( احملقق: أمحد بن 712ةبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
 م. 1000 -ـ ه1510جدة، الطبع  األوىل  –مونس العنزي دار النشر: دار اخلراز 

  املؤلف: أبو ةبد هللا ُممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزيإةًلم املوقعني ةن رب العاملني  -5
هـ(. قدم له وةةلق ةةليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو ةبيدة مشهور بن حسن آل سةلمان.  741)املتوىف: 

 شارك يف التخريج: أبو ةمر أمحد ةبد هللا أمحد. 
 هـ.  1513الناشر: دار ابن اجلوزي لةلنشر والتوزيع، املمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  األوىل 

كتور ُممد لقمان املؤلف: الد ، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنًدا ومتًنا ودحض مزاةم املستشرقني وأتباةهم -4
 ه. 1510السةلفي.الناشر: دار الداةي لةلنشر والتوزيع، الطبع  الثاني  

 
املمةلك  العربي   -املؤلف: الدكتور لطفي بن ُممد الزغري.الناشر: مكتب  العبيكان، لتعارض يف احلديثا -7

 م.1002 -ه1512السعودي ، الطبع  األوىل 
صري مث املؤلف: أبو الفداء إمساةيل بن ةمر بن كثري القرشي البتفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم(  -7

قق: سامي بن ُممد سًلم . الناشر: دار طيب  لةلنشر والتوزيع، الطبع  هـ(. احمل775الدمشقي )املتوىف: 
 م.  1222 -هـ 1510الثاني  

اآلمةلي،  املؤلف: ُممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالبتفسري الطربي )جامع البيان يف أتويل القرآن(  -2
سس  الرسال ، الطبع  األوىل هـ(. احملقق: أمحد ُممد شاكر. الناشر: مؤ 310أبو جعفر الطربي )املتوىف: 

 م.  1000 -هـ  1510
بن  املؤلف: أبو ةمر يوسف بن ةبد هللا بن ُممد بن ةبد الربالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -2

 هـ(. حتقيق: مصطفى بن أمحد العةلوي, وُممد ةبد الكبري البكري. 573ةاصم النمري القرطِب )املتوىف: 
 هـ.  1327املغرب  –الناشر: وزارة ةموم األوقاف والشؤون اإلسًلمي  
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هـ(. احملقق: د. ُممد 171املؤلف: مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ،التمييز  -10
 م.1221 -هـ 1501الناشر: وزارة املعارف ابملمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني  األةظمي.مصطفى 

 املؤلف: صًلح الدين أبو سعيد خةليل بن كيكةلدي بن ةبد هللا، هات اجملمةل  ةةلى املواضع املشكةل التنبي -11
 هـ(. احملقق: مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهراين. 771الدمشقي العًلئي )املتوىف: 

 هـ. 1502ذواحلج   -رجب - 10( السن  20، 72الناشر: اجلامع  اإلسًلمي  ابملدين  املنورة، العددان )
هـ(. احملقق: رمزي منري 311املؤلف: أبو بكر ُممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف: ، مجهرة الةلغ  -11

 م.1227بريوت، الطبع  األوىل  –بعةلبكي. الناشر: دار العةلم لةلمًليني 
لسًلم ااملؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد ، جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحا -13

هـ(. حتقيق: ةةلي 712بن ةبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
محدان بن ُممد. الناشر: دار العاصم ، السعودي ، الطبع  الثاني   -ةبد العزيز بن إبراهيم  -بن حسن 

 م.1222هـ / 1512
هللا  أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد السًلم بن ةبداملؤلف: تقي الدين ، درء تعارض العقل والنقل -15

 هـ( حتقيق: الدكتور ُممد رشاد712بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
 
 

 - هـ 1511سامل. الناشر: جامع  اإلمام ُممد بن سعود اإلسًلمي ، املمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني   
 م. 1221

 املؤلف: الدكتور معتز اخلطيب.، رد احلديث من جه  املنت دراس  يف مناهج احملدثني واألصوليني -14
 م.1011بريوت، الطبع  األوىل  -الناشر: املكتب  العربي  لألحباث والنشر 

د املؤلف: أبو القاسم ةبد الرمحن بن ةبد هللا بن أمح، يف شرح السرية النبوي  ًلبن هشامالروض األنف  -17
ريوت، ب –هـ(. احملقق: ةمر ةبد السًلم السًلمي. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 421السهيةلي )املتوىف: 

 م. 1000هـ/ 1511الطبع  األوىل 
املؤلف: أبو ةبد الرمحن ُممد ًنصر الدين، بن ، وشيء من فقهها وفوائدهاسةلسةل  األحاديث الصحيح   -17

هـ(. الناشر: مكتب  املعارف لةلنشر والتوزيع 1510احلاج نوح بن جناِت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
 الرايض، الطبع  األوىل.  -
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د )املتوىف: ياملؤلف: ابن ماجه أبو ةبد هللا ُممد بن يزيد القزويين، وماجه اسم أبيه يز ، سنن ابن ماجه  -12
 بايب احلةلِب.فيصل ةيسى ال -هـ(. حتقيق: ُممد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربي  173

املؤلف: أبو داود سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ةمرو األزدي سنن أيب داود  -12
 –احلميد. الناشر: املكتب  العصري ، صيدا هـ(. احملقق: ُممد ُميي الدين ةبد 174السِ ِجْستاين )املتوىف: 

 بريوت. 
املؤلف: ُممد بن ةيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو ةيسى )املتوىف: ، سنن الرتمذي -10

(، وإبراهيم ةطوة 3(، وُممد فؤاد ةبد الباقي )جـ 1، 1هـ(. حتقيق وتعةليق: أمحد ُممد شاكر )جـ 172
مصر،  –(. الناشر: شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البايب احلةلِب 4، 5يف )جـ ةوض املدرس يف األزهر الشر 

 م.1274 -هـ 1324الطبع  الثاني  
ين، املؤلف: أبو ةبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ةةلي اخلراساالسنن الصغر  لةلنسائي )اجملتىب من السنن(  -11

حةلب،  –ب املطبوةات اإلسًلمي  هـ(. حتقيق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكت303النسائي )املتوىف: 
 م.1227 –هـ 1507الطبع  الثاني  

 هـ(. 303املؤلف: أبو ةبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ةةلي اخلراساين، النسائي )املتوىف: ، السنن الكرب   -11
بد هللا بن ةبد ة حققه وخرج أحاديثه: حسن ةبد املنعم شةلِب، وأشرف ةةليه: شعيب األرًنؤوط، وقدم له:

 م. 1001 -هـ  1511بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: مؤسس  الرسال  الرتكي.احملسن 
 

املؤلف: ةبد املةلك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو ُممد، مجال الدين السرية النبوي  ًلبن هشام  -13
هـ(. حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وةبد احلفيظ الشةلِب. الناشر: شرك  مكتب  113)املتوىف: 

 م.  1244 -هـ 1374ومطبع  مصطفى البايب احلةلِب وأوًلده مبصر، الطبع  الثاني  
املؤلف: أبو القاسم هب  هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي أهل السن  واجلماة   شرح أصول اةتقاد -15

، السعودي  –هـ(. حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. الناشر: دار طيب  512الًللكائي )املتوىف: 
 م. 1003 -هـ 1513الطبع  الثامن  

ىي املؤلف: أبو زكراي ُميي الدين َيجاج( شرح صحيح مسةلم لةلنووي )املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احل -14
 هـ.1321بريوت، الطبع  الثاني   –هـ(. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 777بن شرف النووي )املتوىف: 

 صحيح البخاري )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صةلى هللا ةةليه وسةلم وسننه وأايمه(.  -17
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قق: ُممد زهري بن ًنصر احمل، هـ147البخاري اجلعفي )املتوىف  بو ةبدهللااملؤلف: ُممد بن إمساةيل أ
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ةن السةلطاني  إبضاف  ترقيم ُممد فؤاد ةبد الباقي( الطبع  األوىل الناصر. 
 هـ.1511

 سةلم(. و  صحيح مسةلم )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ةن العدل إىل رسول هللا صةلى هللا ةةليه -17
احملقق: ُممد فؤاد ةبد الباقي. هـ(.171ي النيسابوري )املتوىف: املؤلف: مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشري 

 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب الناشر: 
املؤلف: القاضي أبو يعةلى ُممد بن احلسني بن ُممد بن خةلف بن الفراء )املتوىف العدة يف أصول الفقه  -12

ةلق ةةليه وخرج نصه: د. أمحد بن ةةلي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كةلي  هـ(. حققه وة542
 1510جامع  املةلك ُممد بن سعود اإلسًلمي . الناشر : بدون ًنشر، الطبع  الثاني   -الشريع  ابلرايض 

 م. 1220 -هـ 
 هـ(. 1140املؤلف: ُممد بن ةةلي بن ُممد الشوكاين )املتوىف: ، د اجملموة  يف األحاديث املوضوة الفوائ -12

 . لبنان –الناشر: دار الكتب العةلمي ، بريوت الرمحن بن َيي املعةلمي اليماين. احملقق: ةبد 
املؤلف: أبو بكر أمحد بن ةةلي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي الكفاي  يف ةةلم الرواي   -30

املدين   -هـ( احملقق: أبو ةبدهللا السورقي, وإبراهيم محدي املدين. الناشر: املكتب  العةلمي  573)املتوىف: 
 املنورة. 

 
 

الدين  ساملؤلف: ُممد بن يوسف بن ةةلي بن سعيد مشالكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري  -31
 -هـ 1347لبنان، طبع  أوىل  -هـ(. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت727الكرماين )املتوىف: 

 م.1221 -هـ 1501م، وطبع  اثني  1237
ن املؤلف: مشس الدين الربْماوي، أبو ةبد هللا ُممد بن ةبد الدائم بالًلمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  -31

هـ(. حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني  231املصري الشافعي )املتوىف:  موسى النعيمي العسقًلين
 م.  1011 -هـ  1533إبشراف نور الدين طالب. الناشر: دار النوادر، سوراي، الطبع  األوىل، 

املؤلف: ُممد بن مكرم بن ةةلي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي لسان العرب  -33
 هـ. 1515بريوت، الطبع  الثالث   –هـ(. الناشر: دار صادر 711توىف اإلفريقي )امل
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احملقق: ةبد هـ(. 542املؤلف: أبو احلسن ةةلي بن إمساةيل بن سيده املرسي )املتوىف احملكم واحمليط األةظم  -35
 م. 1000 -هـ  1511بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: دار الكتب العةلمي  احلميد هنداوي. 

املؤلف: أبو ُممد ةةلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطِب الظاهري )املتوىف: احملةلى ابآلاثر  -34
 بريوت. –هـ(. الناشر: دار الفكر 547

املؤلف: أبو ةبد هللا أمحد بن ُممد بن حنبل بن هًلل بن أسد الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -37
ةادل مرشد، وآخرون، إبشراف: د ةبد هللا بن ةبد احملسن  -ؤوط هـ(. احملقق: شعيب األرن151)املتوىف: 

 م.  1001 -هـ  1511الرتكي. الناشر: مؤسس  الرسال ، الطبع  األوىل 
املؤلف: أبو بكر أمحد بن ةمرو بن ةبد اخلالق بن خًلد بن ةبيد هللا العتكي مسند البزار )البحر الزخار(  -37

(، وةادل 2إىل  1قق: ُمفوظ الرمحن زين هللا، )حقق األجزاء من هـ(. احمل121املعروف ابلبزار )املتوىف: 
(. الناشر: مكتب  12(، وصربي ةبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 17إىل  10بن سعد )حقق األجزاء من 

 م(.1002م، وانتهت 1222املدين  املنورة، الطبع  األوىل )بدأت  -العةلوم واحلكم 
املؤلف: أبو نعيم أمحد بن ةبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن م مسةلم املسند املستخرج ةةلى صحيح اإلما -32

 هـ(. احملقق: ُممد حسن ُممد حسن إمساةيل الشافعي. 530موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 
 م. 1227 -هـ 1517بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: دار الكتب العةلمي  

املؤلف: ُممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم املنار املنيف يف الصحيح والضعيف  -32
ةلب، ح –هـ(. احملقق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب  املطبوةات اإلسًلمي  741اجلوزي  )املتوىف: 

 م 1270 -هـ1320الطبع  األوىل 
 

ملدين ألصبحي ار ااملؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامموطأ مالك برواي  ُممد بن احلسن الشيباين  -50
بع  الثاني ، َمزَِيدة الط -تعةليق وحتقيق: ةبد الوهاب ةبد الةلطيف. الناشر: املكتب  العةلمي  هـ(.172)املتوىف: 
 منقَح .

: املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامر األصبحي املدين )املتوىفموطأ اإلمام مالك برواي  َيىي بن َيىي  -51
هـ(. صححه ورقمه وخرج أحاديثه وةةلق ةةليه: ُممد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء الرتاث 172

 م.  1224 -هـ  1507لبنان  –العريب، بريوت 
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كشي ن ةبد هللا بن هبادر الزر املؤلف: أبو ةبد هللا بدر الدين ُممد بالنكت ةةلى مقدم  ابن الصًلح  -51
الرايض،  –هـ(. احملقق: د. زين العابدين بن ُممد بًل فريج. الناشر: أضواء السةلف 725الشافعي )املتوىف: 

 م1222 -هـ 1512الطبع  األوىل 
  م.(.الناشر : دار َنض  مصر، الطبع  األوِل.1227ه/ 1517هذا ديننا املؤلف: ُممد الغزاِل )املتوىف  -53
 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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