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 مر نجم الدين انجة الجباري ـع .أ.م.د
 جامعة كركؾك/ كلية القانؾن والعلؾم السياسية

 

 خالصة البحث

إن البحثثثل الوؾسثثثؾم ة مفثثثلحة  اثثثو السثثثصة الصبؾبثثثة ومقامثثث  ا  ثثث   يثثثان ا   ثثثام      
و ثثم مثثصلس السثثلؼ  لسثثلع الضثثؾة ولثثي  ثثروال وة ويثثة  اثثو السثثصة الصبؾبثثة  ثث  كثث   مثثان 
وم ثثثان ملوثثثا ويظثثثؾا وبي ثثث م و يثثثان مالؾملثثثا ووعيايلثثثا الحقيقيثثثة للصثثثا  ل يايثثثة   ييثثث  

جثثا  الصثثا  وولثثي مسثثيؾبا  الوغيلاثثة و  ثثض مالؾملثثا ومثث لؾللا و ثثم ميظلبثثا  وا ييا
الصغر وؽ ال وؽ وال صس واللؾن والل ثة ليثيؼ وبؾللثا و لثؼ  قيقيلثا و مااك ااويلثا راويبثاا 
ان السثثصة وجثث   لوفثثلحة و صغثثيؼ الو يوثث  الباثثرث إ و ثث  البحثثل إ ثثاال الثثي الوقفثثؾم 

 يثل لقثؾل ت  عثالي  مؽ السصة الوظلرل     يان ا   ام راويباا ا مبيصثا للقثران ال ثربؼإ
َل ِإَلثْيِلْؼ َوَلَعِلَلثْؼ َوَيَاِ ثَروَن   الصحث  إ  وثؽ  صثا 44ةة وَةنَزْلَصا ِإَلْيثَػ الثِِّكْرَر ِلَيَبثيِكَؽ ِللِصثاِ  َمثا َنثزِك

ويبثثثيؽ الوقفثثثؾم انللثثثث  مثثثؽ السثثثثصة الصبؾبثثثة و ثثثثؾ  حقيثثثم مفثثثثلحة ة جلثثث  مصاعثثثثة وماة 
ل والحثثرام واير ثثا مثثؽ ال  ثثام اليثث   لثث   ماسثث ل  للصثثا  لبيثثان الحثثم والضثثال والحثثا

الثثي مفثثلحة اننسثثانإ لثثِّلػ جعلثثد مثثؽ الوفثثاما ا مثثلية لبيثثان ا   ثثام رعثث  القثثران 
ال ربؼ اسيصاما لقؾله  عالي ةةَلا َةوَُّلا اِلِِّوَؽ آَمَصؾْا َةِطيَعؾْا ّللاكَ َوَةِطيَعثؾْا الِرَسثؾَل َوَةْوِلث  اَ ْمثِر 

ِ َواْلَيثثْؾِم ا ِ ثثِر ِمثثصَ ْؼ َ ثثِتن َ َصثثاَ وْ  ِ َوالِرَسثثؾِل ِإن َكصثثَيْؼ َ ْاِمَصثثؾَن ِرثثااك وََ ِإَلثثي ّللاك َيْؼ ِ ثث  َ ثثْ ةر َ ثثَرمُّ
إ لثثِّا  ثثتن مسثثثاولية  اثثو السثثصة الصبؾبثثة مسثثثاولية 59َذِلثثَػ َ ْيثثرأ َوَةْ َسثثَؽ  َثثثْ ِوباء   الصسثثاة

لة ليحقيثثثم االثثثة  ضثثثامصية جواويثثثة  ثثثيؽ الاثثثرم والسثثثلظة وولوثثثاة الثثث وؽ  نلثثثا  عثثث  وسثثثي
مارووة و   نار الرسالة انللية و م السصة الصبؾبةإ ا مر الِّث ويظل   ِّل مزب  مثؽ 

ة  ي ى ب ن ل ا ة  ن لس ا فظ  ة ح لح هص

فق  و م  ا ك األح ان  ي ب في  ا  ه د اص ق ه و

ن ل لس ا هج  ن  ه
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ال لثثث  ن يثثثاة السثثثصة الصبؾبثثثة راطصثثثا وعثثثا راإ وا غثثثاذ مصل ييثثثه ة    و ثثث  مثثثصلس السثثثلؼ 
  ثث ون والحثثؾاا  ثث  الثثرم ولثثي الاثثبلا  الباطلثثة والو ر ثثيؽ الثثِّوؽ لسثثي ؾن الثثي موثثؽ ت

وجثثثثه الحثثثثم ليحقيثثثثم الوفثثثثلحة الباثثثثربة راويبثثثثاا ةن السثثثثلؼ ةمثثثث  مثثثثؽ ةمثثثثؾل الاثثثثربعة 
ثْلِؼ َك ِ ثةء  انسامية وم مؾا ره  يل لقؾل ت  عالي ةة}َلا َةوَُّلا اِلثِِّوَؽ آَمَصثؾْا اْمَ َلثؾْا ِ ث  السِك

إ والحثر  اسثياصاةإ والحثؾاا  808يؽأ {البقثرلَوَل َ ِيِبَعؾْا َ َظَؾاِ  الِاثْيَظاِن ِإِنثَه َلَ ثْؼ َوثَ وب مُِّبث
لع  وسيلة للؾمؾل الي السلؼ  ي ؾن م مؾا رهإ وت سبحانه و عالي لؼ لث مر راث ة إل 
لوثثثثا  يثثثثه الوفثثثثلحة والوصاعثثثثة للصثثثثا  ةجوثثثث  ر ثثثثض الصغثثثثر وثثثثؽ الثثثث وؽ وال ثثثثصس واللثثثثؾن 

 واللسان.

لش السثلو  واسثيقامة البلث  وسِلع البحل الصغر الي نيائس روا لغ م الو يو  مؽ اليعا   
و صغيوثثثه و ظثثثؾبَر مثثثؽ  يثثثل العاوثثثا  ال ا ليثثثة  ثثثيؽ ة ثثثرام الو يوثثث  الؾا ثثث  والعاوثثثا  

 الغااجية  يؽ الو يوعا  الوغيلاة.

 

 

 

 

 

 

 



 3  
 

     

   
 

 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 الوقذهة

الحو  هلل ا  العثالويؽ والفثال والسثام وث   ثا ؼ ا نبيثاة والورسثليؽ سثي نا ونبيصثا      
دمحم ة ملي اله وليثه وسثلؼ  وولثي الثه ومثحبه وسثلؼ ةجوعثيؽ ومثؽ  ثبعلؼ رت سثان الثي 

 وؾم ال وؽ... 

 :دـــــــــــــوبع

ا وجثثث وا ل ثثث   ثثثان ت سثثثبحانه و عثثثالي لثثثؼ ولثثثؽ ل اثثث  وثثثؽ وبثثثامَ ةوصوثثثا كثثثانؾا وةوصوثثث     
وابثثثثيلؼ ولثثثثي الثثثث وؽ وبغضثثثثعلؼ لقثثثثانؾن إللثثثث  و ثثثثؾ رواارثثثثة ال سثثثثيؾا لحاثثثثو مفثثثثالحلؼ 
ا ساسية ل   ل لعي  ة   ولي ة   وةن ل ل  ثِّ ة ث  ةراثر موثا لسثيحقهإ وليحقيثم  لثػ 
الوفثثثثالن كثثثثان مثثثثؽ   ويثثثثه البلي ثثثثة ةن ورسثثثث  الثثثثيلؼ ا نبيثثثثاة والرسثثثث  لثثثثيح ؼ للثثثثؼ و ثثثثم 

الفثثثؾا  والحثثثم مثثثؽ الغثثثال والباطثثث إ ليثثثيو ؽ الصثثثا  مثثثؽ  ال سثثثيؾا انللثثث  ليبثثثيؽ للثثثؼ
العيش راسيقراا وةمانإ  اغثا لحقثؾولؼ مثؽ جانث إ و حقيقثا لور ثال ت سثبحانه و عثالي 
مؽ جان  آ رإ و َِّ سصة ت    ال ؾن مصِّ   ة الغلثم وصث ما  ث ة  وث  اننسثان  عبثل 

انه و عثثاليإ ولثثي ةلثثر ذلثثػ ر ثث   ثث ة و لحثثم ة ثثرااا رثثا  ربؽ و وثثا ل ور ثثاَ ت سثثبح
رثثان سثثبحانه و عثثالي ورسثث  ا نبيثثاة والورسثثليؽ راثث   ميعاوثث  مثثؽ ةمثثة الثثي ةمثثة ة ثثر  
ومثثثثثؽ  مثثثثثان وم ثثثثثان الثثثثثي  مثثثثثان وم ثثثثثان آ ثثثثثربؽإ إلثثثثثي ةن واجثثثثثه َاسثثثثث  ت الفثثثثثعؾ ا  
واليحثثث لا  ال ايثثثرل مثثثؽ وبثثث  ة ثثث  ا  ثثثؾاة والغثثثال والباطثثث  إمثثثا رالقيثثث  ةو الويثثث اة ةو 

يلؼ لييو صؾا مؽ نار الغلؼ والاسام والاؾ ي مؽ جان  وانرقاة ولثي الاثرك ال يراة ول
وال ار مؽ جانث  آ ثرإ الثي ةن ةسثيقر ا مثر ولثي  ثا ؼ ا نبيثاة والورسثليؽ رح وثة ا  

 العالويؽ لبص  البار ةجوعيؽ وجعله     وا وة الي وؾم ال وؽ.
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ميووثة وم ولثة لبقيثة ا ملثان السثواوبة ةوجث  ا ت  لِّا ن   ةن اسالة نبيصا دمحم ة       
سثثثثبحانه و عثثثثالي لغ مثثثثة الباثثثثربة ر لثثثث  مصاعثثثثة للثثثثؼ وماة ماسثثثث ل وثثثثصلؼإ ولبيثثثثان الحثثثثم 
والضثثال والحثثال والحثثرام واير ثثا مثثؽ ا   ثثام اليثث   لثث   الثثي مفثثلحة اننسثثان  يثثي 

لورسليؽ واجه  ح لا  كايرل مؽ وب  ة ث  ةن الرسؾل دمحمة      نه   ن رقية ا نبياة وا
الغلؼ والعصام والظ يان وا  ثؾاة الباطلثة مثؽ ال اثر والغثالإ إل ةنثه ة   اسثيغ م ةماث  
ا سثثالي  الحضثثاابة والير ؾبثثة والسثثلوية  ثث  ناثثر الثث وؾل انلليثثة انسثثامية   مثثة لبصثث  

َسثثِبيِ  َا ِكثثَػ ِراْلِحْ َوثثِة َواْلَوْؾِوَغثثِة اْلَحَسثثَصِة َوَجثثاِمْلَلؼ  الباثثربة امياثثال لقؾلثثه  عثثالي ةةاْمَ  ِإِلثثي
ِرثثثثاِلِي  ِ ثثثثَ  َةْ َسثثثثَؽ ِإِن َاِ ثثثثَػ َ ثثثثَؾ ةَْوَلثثثثَؼ ِرَوثثثثؽ َ ثثثثِ  َوثثثثؽ َسثثثثِبيِلِه َوَ ثثثثَؾ ةَْوَلثثثثَؼ ِراْلَوْليَثثثثِ وَؽ   

ارة إ و لثثِّا ا سثثلؾ  الح ثيؼ  ثثؼ ناثثر الث وؽ انسثثام  ووثث   ثِّا  ثثَِّو الفثثح 585الصحث 
ال ثثثثثرام واليثثثثثارعؾن و ثثثثثارعؾا اليثثثثثارعيؽ وة بثثثثثاولؼ  ثثثثث  الثثثثث وؾل انسثثثثثامية لغ مثثثثثة الباثثثثثربة 

 را سالي  الحضاابة.
إل ةن السصة الصبؾبة الي وؾمصا  ِّا  ؾاجه  ح لا  كايرل مثؽ وبث  ة ث  الاثر والاسثام      

 لحقثث  ؼ ووصثثام ؼ ولثثي الثث وؽ انسثثام  ك سثثا لؼ مثثؽ ا مثثؼ الوا ثثيةإ  ي ثث  اليفثث ث
للَِّ الوحاول  و م الوصلس الصبؾث وذلػ لويبااا  و ل: مصلثا: م ث  الاثبه العويثاة وثؽ 
السصة الصبؾبة مؽ وب  الو ر يؽ مؽ جلةإ واليو ؽ مؽ اسيوراا   مة الو يوث  الباثرث 

  صار السصة الصبؾبة مؽ جلة ة ر إ وبع   ِّا مؽ ة  ا  البحل.
الباطلثثة الو ر ثثثة اليثث   ؾاجثثه السثثثصة  وسثثب  ا ييثثااث البحثثثل: مثثا اةويثثه مثثثؽ ال لامثثا 

الصبؾبة الارباة مؽ وب  العالؼ ال ر   ل رض  اثؾبللا و حربالثاإ وةام   ثِّلػ الثرم ولثي 
  لػ ا راذو  رالحقائم القظعية.
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لثثثثِّا مثثثثؽ الؾاجثثثث   اثثثثو السثثثثصة الصبؾبثثثثة  ثثثث  كثثثث   مثثثثان وم ثثثثان الثثثثي وثثثثؾم القيامثثثثة  ااعثثثثا 
 يثثثثان ا   ثثثثام لثثثثِّلػ جعلثثثثد مفثثثث اا  للوفثثثثلحة الباثثثثربة ليحقيثثثثم الوقفثثثثؾم انللثثثث   ثثثث 

 لليارب  رع  القرآن ال ربؼ.

 و ع   َِّ الوق مة  ان  وسود البحل الي مبحايؽ: 
   السنة النبوية والمجتمعالمبحث األول: 

 وبايو  ولي  ولي  وةا عة مظال :
 :  قيقة السصة راويباا كياية م وا ا وؽ الصب  ة   ولالوظل  ال

 الاان : السصة الصبؾبة والرسالة انللية الوظل 
 الوظل  الاالل: وولية   يي  ا   ام الاروية و م ميظلبا  العفر الحا ر

 الوظل  الرار : الوقفؾم انلل  مؽ  ارب  السصة الصبؾبة وواويلا رالو يو 

 الحوار في منهجية السنة النبوية المبحث الثاني: مبدأ

  وبايو  ولي  ولي  وسية مظال
 الوظل  ا ول: الحؾاا    مصل ية القرآن ال ربؼ والسصة الصبؾبة

 الوظل  الاان : مصل ية السلؼ و م السصة الصبؾبة
 الوظل  الاالل: مصل ية الحر  و م السصة الصبؾبة

 الوظل  الرار : مصل ية السصة الصبؾبة   اَ رقية ال لانا  السواوبة
 الوظل  الغامس: السصة الصبؾبة واليح لا 

 الوظل  السام : اليح لا  وكياية مؾاجليلا   

 ثم الخاتمة وأهم النتائج

 

 الوبحث األًل
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 السنة النبٌية ًالوجتوع، 

 وبايو  ولي  ولي  وةا عة مظال :
 التوييذ:

 عثثث  السثثثصة الصبؾبثثثة الوفثثث ا الاثثثان  مثثثؽ مفثثثاما الياثثثرب  انسثثثام  رعثثث  القثثثرآن       
ال ثثثربؼ نغثثثرا   وييلثثثا  ثثث   يثثثان و ؾ ثثثين ا   ثثثام و ثثثم مقامثثث  ت ليحقيثثثم الوفثثثلحة 

 لل صس البارث.
 المطمب األول:

 حقيقة الدنة باعتبار كيفية صدورها عن النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص(
إ ةو السثثثيرل  ويثثث ل كانثثثد ةو ذميوثثثة  8ةةو الح ثثثؼ  5ةالظربقثثثة ةو العثثثامل السثثثصة  ثثث  الل ثثثة:

إ  سثثصة كثث  ة ثث  مثثا ولثث   مصثثه الوحا غثثة وليثثه وانراثثاا مصثثه كثثان ذلثثػ  3ةوال وثث  سثثصؽ
 . 4ةمؽ ا مؾا الحوي ل ةو اير ا

وةمثثا  ثثث  الاثثثر :  قثث   ظلثثثم ولثثثي مثثثا كثثان مثثثؽ العبثثثاما  نا لثثثة مصقؾلثثة وثثثؽ الصبثثث  وليثثثه 
ل  ثثثث  مثثثثؽ الؾاجبثثثثا  ول  ثثثث  مثثثثؽ الاثثثثروض كالسثثثثصؽ اليثثثث  وبثثثث  الفثثثثال  إ 5السثثثثامة
 .  6ةو ع  ا

                                                           

ثثِصة معصثثاَ مثثؽ ةَ ثث  الظربقثثة الوسثثيقيوة الوحوثثؾمل و ثث  مثثْ  ؾذل مثثؽ الِسثثَصِؽ و ثثؾ  - 5 ولثثِّلػ ويثث   ثثان مثثؽ ةَ ثث  السُّ
 -إ الز يث ث53/880لسثان العثر   -طثربقيلؼ وصغثر: ا ثؽ مصغثؾا -الظربمإ وكقؾللؼ: ويبعؾن سصة آرا ؼ. ةث

 . 648إ الوع ؼ العر   ا ساس  ص 5/8075 اج العرو 
إ 8075/ 5 ثاج العثرو  -  وثه. وصغثر: الز يث ث -ةث 68كقؾله  عثالي ةةَوَلثؽ َ ِ ثَ  ِلَسثِصِة ّللِاِ َ ْبثِ لاء {ا  ثزا  - 8

 .  648الوع ؼ العر   ا ساس  ص
 ةريا  السصؽ  . 576الوفباح الوصير ص -وصغر: الايؾم  - 3
   5/883ان  ام  -ا م ث - 4
   5/883ان  ام  -ا م ث - 5
 . 35ةمؾل الاقه    نسي ه ال  و  ص -إ الزلو 5/587ميزان ا مؾل  -وصغر: السوروص ث - 6
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

السصة وص  ة   الحث ول:  ثؾ مثا نسث  ةو ة ثي  ةو  ثؾ مثا مث ا وعلثر وصثه ة مثلي 
إ ومثايه  5ةت وليه وسلؼ   مثؽ وثؾل ةو  عث  ةو  قربثر ةو ومث   لقث  ةو نعثد َ َلقث 

لثثِّلػ ويثث : السثثصة مثثا واثثا   اوللثثا ول   يثثي  ثث  الحركثثا  والسثث صا   ثث  اليقغثثة والوصثثامإ
  8ةلعاو   ااكلا.

السصة وص  ا مؾلييؽ:    مثا مث ا وثؽ الصبث  دمحم ة    ايثر القثرآن وبسثوي الحث ول 
  4ةليقي    يه وب اوم وليه  3ةمؽ ةوؾل ةو  ع  ةو  قربر 

ة الاثروية موثا وو   ظلثم ولثي مثا مث ا وثؽ الرسثؾل ةمثلي الثه وليثه وسثلؼ  مثؽ ا ملث
لثثيس رويلثثؾ ول  ثثؾ روع ثثز ول ما ثث   ثث  الوع ثثزإ وبثث     ثث  ذلثثػ ةوثثؾال الصبثث  ةوليثثه 

 الفال و السام  وة عاله و قاابَر. 
لِّا نسيظي  ةن نسيللؼ مؽ جوي  اليعاابف واو ل جامعثة للسثصة الصبؾبثة: و ث  سثيرل      

لقؾل ةو الاعثثث  ةو اليقربثثثر ةو مثثثايه الغلقيثثثة وطربقثثثة الصبثثث  ة    سثثثؾاة اليثثث   يعلثثثم رثثثا
 والغلقية ل رض الوي اة  لا والو اومة وليلا.

وذلثثثػ ن ثثث  ةن ل ثثث  جزئيثثثة مثثثؽ اليعربثثثف الاثثثام  للثثثا  ثثث لير  ثثث  جانثثث  معثثثيؽ  ثثث       
الو يوثث  ل ثثرض  صغيوثثهإ لثثِّا مثثؽ وييبثث  سثثيرل الرسثثؾل ة   ل ثث   ظبيقثثا  ميصؾوثثة مثثالرل 

 ة   .         و  مؽ اليفر ا  الوغيلاة والويصؾوة للرسؾل    الو ي
 : 5ةإن للسصة ةوساما ميصؾوة و اويبااا  مغيلاة

                                                           

لا ثثر  ثث  مفثثظلحا  ة ثث  ا لثثر ص  ثثرح  ثثرح نغبثثة ا -وصغثثر: المثثام الوحثث ب ولثث   ثثؽ سثثلظان القثثااثة  - 5
 .5/38إ  رح الوعيو  54إ  ؾة القور ص6إوام الوح ليؽ ص -إ ة    لبة554

 .5/8ن الو يل  ي -وصغر: السغاوث  - 8
الوؾا قثا   -إ الاثاطب 8/3 ثرح اليلثؾبن ولثي اليؾ ثين  -إ اليايا ان 8/94جو  ال ؾام   -وصغر: ا ؽ سب   - 3

ةمثؾل الاقثه  ث  نسثي ه  -إ الزلوث 568الؾجيز  ث  ةمثؾل الاقثه ص -. ال كيؾا وب  ال ربؼ  ب ان 5-8/ 4
 .38ال  و  ص

 . 8/95ؾل ال فاص الوسوي الافؾل    ا مؾلةم -وصغر: انمام ا   ر ر ال فاص الرا ث  - 4
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 ةول: راويباا  سلسللاإ  صقسؼ الي وسويؽ: ميف  واير ميف .
الحثث ول الويفثث :  ثثؾ مثثا ة فثث  سثثص َ الثثي الرسثثؾل ةمثثلي ت ليثثه وسثثلؼ إ رحيثثل اوَا 

 وؽ  ؾ  ؾ قه  يي لف  الي مصيلاَ.ر  وا   م
الح ول اير الويف :  ؾ ما لثؼ ويفث  سثص َ الثي الرسثؾل ة  إ ةو ا فث  ول ثؽ سثقع 

 مؽ سص َ الفحا   وبسوي رالح ول الورس .
 صقسثثؼ الثثي لالثثة                    لانيثثا: راويبثثاا مثثؽ  يثثل مثث وا ا وثثؽ الصبثث  ة   

 ةوسام:
ةث ةوؾال الرسؾل ةملي اله وليه وسلؼ  الي  واللا رفايه اسؾل  ا عا  السصة القؾلية:

 للؾ   انلل . كا  امول القؾلية الؾاامل    كي  السصؽ.
ةث ة عالثثثثه اليثثثث   عللثثثثا  ظبيقثثثثا لي  ثثثثام الاثثثثروية كبيانثثثثه ل يايثثثثة إوامثثثثة  السثثثثصة الاعليثثثثة:

إ وكثثِّلػ كيايثثة إوامثثة  ثثعائر  8ةيوثثؾن  ةمثثل  الفثثالإ لثثؼ وثثال للفثثحارة ةمثثلؾا كوثثا اةو
 واير ا.  3ةالحس لؼ وال ة  ِّوا وص  مصاس  ؼ 

ةن  -مثا اآَ ة   مثؽ ة ثؾال الفثحارة  لثؼ وص ثَر ولثؼ لث مر رثهإ ومثؾا ه السصة اليقربربة:
ةو سث د وثؽ  لس د الصب  ة   وثؽ إن ثاا وثؾل ويث   ثيؽ و لثه ةو  ث  وفثَر وولثؼ رثهإ

                                                                                                                                                                          

ةمثؾل الاقثه  -وصغر:  اامي  ةوسام السصة وجزئيا لثا  ث  الوفثاما ا  يثة: دمحم  ثؽ إسثواوي  ا ميثر الفثصعان  - 5
إ 5/887ال  ثثام -إ المثث ث5/53إا ثثام الاحثثؾل -إ الاثثؾكان 85/5الوسثثوي إجارثثة السثثائ   ثثرح ر يثثة ا مثث 

 ثثثرح اليلثثثؾبن ولثثثي اليؾ ثثثين  -إ اليايثثثا ان 8/94جوثثث  ال ؾامثثث   - ثثثؽ سثثثب  إ ا884/ 5الوحفثثثؾل -الثثثرا ث 
.إ 568الثثثؾجيز  ثثث  ةمثثثؾل الاقثثثه ص -إ الثثث كيؾا وبثثث  ال ثثثربؼ  بثثث ان 8-5/ 4الوؾا قثثثا   -إ الاثثثاطب 8/3

 .38ةمؾل الاقه    نسي ه ال  و  ص -الزلو 
 .ة را  ا وة الصا  والبلائؼ  5668اوؼ الح ول: 5/8838محين البغااث   - 8

رثثا  اسثثيحبا  امثث  جوثثرل العقبثثة وثثؾم الصحثثر ااربثثا إ مؾطثث  انمثثام  350اوثثؼ الحثث ول   8/948مثثحين مسثثلؼ  - 3
 ة را  الورةل  ق م م ة رحس ةو رعورل  يحيض وب  و وملا   465اوؼ الح ول:   8/389مالػ 
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

إن اا  عث   ثيؽ و لثه ةو  ث  وفثَر وولثؼ رثه  ثتن ذلثػ وث ل ولثي ال ثؾا . كسث ؾ ه ووث م 
 . 5ةإن اَا لع  ال لوان رالوحرا     الوس  

 ييبثثثيؽ ةن سثثثصة الرسثثثؾل دمحم ة   جثثثاة  مبيصثثثة ومؾ ثثثحة وماكثثث ل    ثثثام القثثثرآن      
َل ِإَلثثْيِلْؼ َوَلَعِلَلثثثْؼ روثثا لقثثثؾل ت  عثثالي: ةةَوَةنزَ  8ةال ثثربؼ ْلَصثثا ِإَلْيثثثَػ الثثِِّكْرَر ِلَيَبثثثيِكَؽ ِللِصثثاِ  َمثثا َنثثثزِك

 44َوَيَاِ َروَن {الصح 
إ مثا  3ةليبيؽ للؼ مرام ا لؼ  يوا ا يوله الي وب  مؽ كيثا لؼ الثِّث نثزل ولثيلؼ -لعص      

 . 4ةا ييس إليه    وويه وما لؼ لق     وويه
 المطمب الثاني

 المقصد اإللهي من بيان الدنة النبهية 
مؽ الب ول  ةن ت سبحانه و عالي لؼ لار  ا   ام وباثا  نثه مصثَز وثؽ ذلثػ   ن      

له   وا ومقام      يان ا   امإ و ثَِّ الوقامث   ث  ولث  ا   ثام مثؽ جلث  الوصثا   
الن ل  عثؾم الثي وماة الوااس إ  ا وبقثي إل ةن نقثؾل إنثه ةوجث  ا لوفثلحةإ و ثَِّ الوفث
 ت  عالي  ن له ماا  ال وال وال والإ     عؾم الي الصا  ةجو . 

إذن ةوامثثثر ت  يلثثثا مفثثثلحة للصثثثا   ثثث  ا  ثثثِّ  لثثثاإ ونؾا يثثثه كثثثِّلػ  يلثثثا مفثثثلحة      
 للصا  رال يعام وصلا.

                                                           

ةمثؾل الاقثه  -وصغر:  اامي  ةوسام السصة وجزئيا لثا  ث  الوفثاما ا  يثة: دمحم  ثؽ إسثواوي  ا ميثر الفثصعان  - 5
إ 5/887ال  ثثام -إ المثث ث5/53إا ثثام الاحثثؾل -إ الاثثؾكان 5/85الوسثثوي إجارثثة السثثائ   ثثرح ر يثثة ا مثث 

اليلثثثؾبن ولثثثي اليؾ ثثثين   ثثثرح -إ اليايثثثا ان 8/94جوثثث  ال ؾامثثث   -إ ا ثثثؽ سثثثب  884/ 5الوحفثثثؾل -الثثثرا ث 
.إ 568الثثثؾجيز  ثثث  ةمثثثؾل الاقثثثه ص -إ الثثث كيؾا وبثثث  ال ثثثربؼ  بثثث ان 8-5/ 4الوؾا قثثثا   -إ الاثثثاطب 8/3

 .38ةمؾل الاقه    نسي ه ال  و  ص -الزلو 
 . 384/ 83اليولي   -وصغر: ا ؽ وب  البر - 8
  8/385اليولي   -وصغر: ا ؽ وب  البر - 3
 53/846وصغر:  ين البااث   - 4
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

لث   اهلل سبحانه و عالي ةوج  السصة الصبؾبة راويباا ةن الرسؾل ةملي اله وليه وسثلؼ  مب
 مثثؽ ت سثثبحانه و عثثالي  يثثل لقثثؾل ةةَوَمثثا َوصِظثثَم َوثثِؽ اْلَلثثَؾ  ِإْن َ ثثَؾ ِإِل َوْ ثث أ َوثثؾَ ي   

إ ل ثؽ رعثض الثؾ   ويلثي  يسثوي  5ة إ ةث ما وصظثم رثه ولثي وجثه الياثرب 3-4-ةالص ؼ
الثث وؽ إل    ن الرسثثؾل ة   لثثؼ لح ثثؼ  ثث  ةمثثر  8ةرثثالقرآنإ و عضثثه ل ويلثثي و ثثؾ السثثصة

وثثؽ طربثثم الثثؾ  إ كوثثا ل ثثؾ  ةن لقثثؾل وثثؽ طربثثم الجيلثثام  يوثثا ل نثثص  يثثهإ وكوثثا 
ل ثثؾ  ةن ل ثثؾن رعثثض مثثا لقؾلثثه نغثثرا واسثثي لل و ثثرم الحثثؾامب اليثث  ل نثثص  يلثثا الثثي 
نغائر ثثا مثثؽ الصفثثؾص راجيلثثام واةثإ راويبثثاا ةن رعثثض سثثصيه و ثث إ و عضثثلا إللثثامإ 

 بليثثث  الرسثثثالة السثثثواوبة ةث الثثث وؽ انسثثثام  إ لوقفثثث   ثثثؾ  3ةو ثثث ة ولقثثثي  ثثث  اووثثثه
للو يوثث  الباثثرث و يثثان ة  امثثه ليحقيثثم مقامثث َ لقؾلثثه  عثثالي ةة  ةةَوَةنَزْلَصثثا ِإَلْيثثَػ الثثِِّكْرَر 

َل ِإَلثثْيِلْؼ َوَلَعِلَلثثثْؼ َوَيَاِ ثثثَروَن {الصحثث  إ ول الثثثة  حقيثثم و اثثثو مفثثثالن 44ِلَيَبثثيِكَؽ ِللِصثثثاِ  َمثثا َنثثثزِك
ا ول سث  ماا ا  ثثرلإ ولثثي ةلثثر ذلثػ ةن الرسثثؾل ة   جعلثثه ت سثثبحانه العبثام  ثث  الثث ني

و عثثثثثثالي ا وثثثثثثة للعثثثثثثالويؽإ لقثثثثثثؾل ت  عثثثثثثثالي ةة َوَمثثثثثثا َةْاَسثثثثثثْلَصاَك ِإِل َاْ َوثثثثثثةء لِكْلَعثثثثثثثاَلِويَؽ   
َوَنثِِّوراء َوَلِ ثِؽ َةْراَثَر الِصثاِ  وبقؾل ةلضا ةةَوَما َةْاَسْلَصاَك ِإِل َكاِ ثةء لِكلِصثاِ  َرِاثيراء  507ا نبياة

    88َل َلْعَلَوؾَن   سب 
إذن نسثثيظي  ةن نقثثؾل إن السثثصة الصبؾبثثة  ثث   يانلثثا للقثثران ال ثثربؼ ومثثا  يلثثا مثثؽ ا وامثثر 
والصثثؾا   وبثثاال وثثؽ م وؾوثثة مثثؽ القؾاوثث  والقثثؾانيؽ جثثاة  رثث مر إللثث  ليصغثثيؼ الو يوثث  

صلؼإ و ثث  ناثثس الؾوثثد  ثث  مر ثثال هلل  عثثاليإ الباثثرث ر لثث  مصاعثثة للثثؼ وماة ماسثث ل وثث
ولثثيس وبثثاال وثثؽ وبثثامل محضثثة روعصثثي الو ثثل  ثث  الوسثثاج  وةماة رقيثثة العبثثاما  رعيصلثثا 

                                                           

 .568الؾجيز    ةمؾل الاقه ص -وصغر: ال كيؾا وب  ال ربؼ  ب ان - 5
 . 5/384الوسيفاي  -وصغر: ال زال  - 8
 . 8/93ةمؾل ال فاص الوسوي الافؾل    ا مؾل -وصغر: انمام ة   ر ر ال فاص الرا ث  - 3



 11  
 

     

   
 

 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

مون ةن ل ثثثؾن للثثثا ةث ةلثثثر  ثثث  اليفثثثر ا    ثثث  ةن  ثثثَِّ العبثثثاما  ل ثثث  ةن  يحثثثؾل الثثثي 
  سؽ ا وؾال وا  عال وصا  العب   لا ناسه وايَر.

 المطمب الثالث
 لنبهية وأثرها في المجتمعالدنة ا

 وثثؽ  صثثا ويبثثيؽ لصثثا ةن السثثصة الصبؾبثثة ةوجثث  ا ت سثثبحانه و عثثالي للو يوثث  الباثثرث      
ولغ ميؼ ر لث  الوصاعثة للثؼ وماة الواسث ل وثصلؼإ ر ثض الصغثر وثؽ الث وؽ ةو ال ثصس ةو 

لؼ اللؾن ةو الل ثةإ إذن لثؾل الصثا   ث  عاللثؼ و ثركلؼ وكاثر ؼ وعلولثؼ واويث ائلؼ رعضث
لبعض ا  ر لوا وج   السصة الصبؾبةإ  السصة الصبؾبة كاند ليحقيم ا   ا  الياليثة  ث  

 الو يو :
جع  الصا  ولي وقي ل سليوة لعبامل ت و  َ وو م ان ثراك رثه  ثي اإ لثِّلػ  -5

 يؽ الصب ة   ا   ثام العقائ لثةإ و ثيؽ للصثا  ةن انلؾ يثة والر ؾ يثة ل   ثؾن 
 هلل  عالي. إل

مصثث  الغلثثؼ والويثث اة ولثثي ة ثثرام الو يوثث إ لثثِّلػ  ثثيؽ العقؾ ثثا  ولثثي ال ثثرائؼ  -8
 والوعام .

 او  قؾق ة رام الو يو  و او مفالحلؼإ لِّلػ  ثيؽ وليثه الفثال والسثام  -3
 الحال والحرام    الوعاما  واير ا .

    ةن ل ع  الصا  ولي ا   : وكان    ه ة
وبامل محيحة راويباا ةن  َِّ العباما  للا   لر ا انل ا    ث   صغثيؼ ولي  -5

 الو يو 
  صغيؼ م يو  سليؼ ميعاون ولي الغير وان سان رعي ا وؽ الار والع وان -8
 ليفبن الارم وضؾا مالحا    الو يو  ماي ا لصاسه وايَر  -3
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

ا  ثثرلإ   سثثس  وكثث  ذلثثػ كثثان لغ مثثة الباثثربة ليضثثوؽ للثثؼ الثث اابؽ: الثث اا الثث نيا والثث اا
ةمثثة ولثثي  ثثَِّ الوصل يثثة والقؾاوثث  ومثثؽ  ثثال  ثثِّا الوالثثؾم  وثثد الثث وؾل و ؾسثثعد الروعثثة 
ال  را يثثة للبلثث ان انسثثاميةإ وكانثثد  لثثػ وسثثيلة ليقبثث  الصثثا  موثثؾل إسثثامية لاثثعؾا ؼ 

 ر مان واسيقراا    عللا.
مر إللث  الوقفث   ييبيؽ ةن العباما  الي   يصلا الرسثؾل ةمثلي الثه وليثه وسثلؼ  رث      

مصلثا العوث  الفثالن الور ث  وصث  ت سثبحانه و عثاليإ راويبثاا ةن  ثَِّ العبثاما   ثصغؼ 
واوثثة الاثثرم  ر ثثه مثثؽ جانثث  و ثثيؽ الاثثرم والو يوثث  مثثؽ جانثث  آ ثثرإ  ن ليلثثػ العبثثاما  
الوغيلاة  ث ليرا وا ثحا  ث  سثلؾك الاثرم  لث  اليث   زكث  ناسثه و زبث  مراوبيثه لر ثه  عثالي 

والعلثثثؽ والغثثثؾ  مصثثثه  يصزجثثثر وثثثؽ الوعامثثث  وا  ثثثراا رالصثثثا  وبسثثثاا  الثثثي   ثثث  السثثثر
 . 5ةوو  الغير

ول  ثثثػ ةن الو يوثثث  سثثثي ؾن سثثثعي ا إذا  ام  يثثثه وثثث م الفثثثالحيؽ الغثثثائايؽ مثثثؽ ت      
 عثثثالي إ و ن كويثثثة الغيثثثر  ثثث  الو يوثثث  سثثثي ار و ن مقثثثامور الاثثثر والسثثثؾة سثثثيق إ و ثثثَِّ 
الحقيقة ةر  ا ت سبحانه و عالي رقؾله ةةَمْؽ َوِوَ  َماِلحاء مِكؽ َذَررر َةْو َةنَاي َوَ ثَؾ َمثْاِمؽأ 

 97َصْحِيَيِصَه َ َيالء َطيِكَبةء َوَلَصْ ِزَبِصَلْؼ َةْجَرَ ؼ ِرَ ْ َسِؽ َما َكاَنؾْا َلْعَوَلؾَن   الصح َ لَ 
وولثثثثثثي  ثثثثثثِّا ا سثثثثثثا   العبثثثثثثاما   ثثثثثث  انسثثثثثثام  فثثثثثثلن الاثثثثثثرم والو يوثثثثثث  و صاثثثثثث  الاثثثثثثرم 

 . 8ةوالو يو 
 
 
 

                                                           

 44-43ةمؾل ال وؾل ص -وصغر: ال كيؾا وب  ال ربؼ  ب ان - 5
 44-43ةمؾل ال وؾل ص -وب  ال ربؼ  ب انوصغر: ال كيؾا  - 8
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 الوطلب الرابع

عولية تكييف النصٌص ًاألحكام الشرعية ًفق  

 هتطلبات العصر الحاضر ًًفق ها يحبو هللا ًيرضاه

مثثثثؽ  صثثثثا لثثثث    موا ولوثثثثاة واجثثثثال الثثثث وؽ وا رثثثثاملوييؽ مثثثثؽ ا سثثثثا ِّل ال امعثثثثا       
والواسسثثثثا  اليعليويثثثثة الوغيفثثثثيؽ  ثثثث  العلثثثثؾم الاثثثثروية  ثثثث  ووليثثثثة   ييثثثث  الصفثثثثؾص 

ال ثثثثربؼ والسثثثثصة الصبؾبثثثثة الوظلثثثثرل و ثثثثم ميظلبثثثثا  العفثثثثر وا   ثثثام الاثثثثروية  ثثثث  القثثثثرآن 
والصغر الي الوفلحة العامة لل ثصس الباثرث للثيو ؽ مثؽ اسثيوراا الث وؾل انسثامية مثؽ 
جلثثةإ و قبللثثا مثثؽ ا  ثثربؽ ة الوسثثلويؽ وايثثر الوسثثلويؽ  مثثؽ جلثثة ة ثثر إ و  ثثؾن  ثثِّلػ 

عال ثثة وو ثث   ثثؾارع وسثيلة لاثثين رثثا  الحثثؾاا والصقثثاا  ثث  الوسثثائ  اليثث   حيثثاج الثثي م
للثثثثا سثثثثؾاة اليثثثث   يعلثثثثم رثثثثا مؾا العقائ لثثثثة ةو العوليثثثثةإ  يثثثثي و ن كانثثثثد  ؾسثثثثيلة ايثثثثر 
ماثثثثرووة ل ثثثثؽ راثثثثرى ةن  ثثثثامث الثثثثي  حقيثثثثم االثثثثة ماثثثثرووةإ كوثثثثا وثثثثال رعثثثثض ولوثثثثاة 
ا مثثثؾل  ؾجثثثؾ   ثثثين الثثثِّاائ   ثثث   ثثثَِّ الحالثثثة نغثثثرا ليحقيثثثم العلثثثة مثثثؽ  اثثثرب  ا   ثثثام 

سث ل   ن الثِّاائ     ثِّ   ثؼ االا لثا سثلبا ةو إل ارثاإ ةمثا والي     جلث  مصاعثة وماة ما
إرع م جؾا  س  ا مثصام مث   5ةإذا ةم  الي ماس ل ومضرل  ا   مؽ س  ا مون  يحلا

العلثؼ ر نثه جثائز  ث  ا مث  إل انثه مثام ووسثيلة إلثي سث  ت  عثاليإ  ثتنلؼ وثالؾا لثي اؽ 
يةة َوَل َ َسثثبُّؾْا اِلثثِِّوَؽ َوثثْ َوؾَن ِمثثثؽ وثثؽ سثث  آلليصثثا ةو لصسثثبؽ إللثثػإ  يثثثل لقثثؾل ت  عثثال

ِ َ َيَسثثبُّؾْا ّللاكَ َوثثثْ واء ِرَ ْيثثِر ِوْلثثثؼر َكثثثَِِّلَػ َ ِبِصثثا ِلَ ثثث ِك َةِمثثةر َوَوَلَلثثثْؼ لَثثثِؼ ِإَلثثي َا ِكِلثثثؼ ِمثثث ْرِجَعَلْؼ َموِن ّللاك
كثان ماملثا إلثي سث  ة ثؾث  وما  ذلثػ سث  ة ثؾث الرجث  إذا  8  ةَ َيَصبِكَ َلؼ ِرَوا َكاَنؾْا َلْعَوَلؾنَ 

السا   تنثه وث   ث  الحث ول سثبا مثؽ السثا    ثؾث ناسثهإةوالؾا لثا اسثؾل ت و ث  لاثيؼ 

                                                           

إ 6/579ان  ثثثثام -إ ا ثثثؽ  ثثثزم5/553الوؾا قثثثا  -إ الاثثثاطب 5/360اا ثثثثام الاحثثثؾل -وصغثثثر: الاثثثؾكان  -  5
  .5/896الو    الي مِّ   انمام ة و   ؽ  صب  -إ وب  القاما ال ماق 5/76الويفام -الااطب 

 .508ا نعام  - 8
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

إ و اثثر   5ةالرجثث  وال لثثه وثثال نعثثؼ لسثث  ةرثثا الرجثث   يسثث  ةرثثاَ وبسثث  ةمثثه  يسثث  ةمثثه 
ا رثثاا  ثث  طثثرق الوسثثلويؽ مثث  العلثثؼ  ؾوثثؾولؼ  يلثثا و لقثثاة السثثؼ  ثث  ا طعوثثة وا  ثثر ة 

لثثِّا ل ثث  اسثثيغ ام السثثصة الصبؾبثثة ر  سثثؽ وجللثثا ل ثث   . 8ةلعلثثؼ  صثثاول الوسثثلويؽ للثثااليثث  
  ثثؾن وسثثيلة لحاثثو الوفثثالن للثثيو ؽ مثثؽ  حقيثثم ا مثثؽ والسثثيقراا ما ثث  الو يوثث  كثث  
محثثثا و لحقؾوثثثه وواجبا ثثثهإ  نثثثه كثثثان الصبثثث  ة   لغاطثثث  العثثثر  روثثثا لالوؾنثثثه وبقثثثر  

وةن   3ة بسيعو  السيعاال واير ا مثؽ ةنثؾا  الو ثا  ليقثر  ميصاوللثاال ام إلي إ لاملؼ و 
ل ل ثثؾن كاملثثؼ وسثثيلة   ثث اب الاؾ ثثي والاسثثام  ثث  الو يوثث  وال يعثثام وثثؽ مصل يثثة 
السثثصة الصبؾبثثة ولثث ا وثث  لؾا  حثثد وؾلثثه ة    وثثال ة لقثثبض العلثثؼ وبغلثثر ال لثث  والاثثيؽ 

ؾل ت ومثثثا اللثثثرج    قثثثال   ثثثِّا  يثثث َ  حر لثثثا ك نثثثه وربثثث  وب اثثثر اللثثثرج   . ويثثث  لثثثا اسثثث
    4ةالقي  
و ن للعلوثثاة ةلثثرا ملوثثا  ثث  الو يوثث  لثثِّا وصب ثث  اليركيثثز ولثثي  ثثروال إ بثثا  العلوثثاة      

لوصل يثثثة الرسثثثؾل ة   ة نعصثثث  الوصل يثثثة الفثثثحيحة  وذلثثثػ ليحقيثثثم ال الثثثة اليثثث  ةاام ثثثا 
إ واليثثث   ثثث  إلفثثثال الغ مثثثة للو يوثثث  الباثثثرث و ثثث  جويثثث  الاثثثاا  مثثثؽ  ظبيثثثم الح ثثثؼ

جؾانبلا الوغيلاة ولحاو مفالحلؼ الضروابةإ إذ ان مثا لفث ا مثؽ  فثر ا  العلوثاة ة 
القؾليثثة مصلثثا والاعليثثة واليقربربثثة  للثثا   لير ثثا انل ثثا   والسثثلب   ثث  الو يوثث   ن العلوثثاة 

لؼ  ةو ن العثالؼ ليسثي ار لثه مثؽ  ث  والة ا نبياةإ كوا جاة    وؾله ةملي اله وليه وس
                                                           

 را :  يان ال بائر وةربر ا. 90ؼ:الرو 5/98وصغر: محين مسلؼ - 5
 .8/390الوؾا قا  -وصغر: الااطب   - 8
 5/563وصغر: محين مسلؼ  - 3
  وؽ ة    ربرل ةا   ت وصه  را  مؽ ةجثا  الاييثا رت ثاال 85اوؼ الح ول ة 5/44وصغر: محين البغااث  - 4

 يصة و   انلؼ والضال وال ار والاضيحة لقبض العلؼ: وِّ   وباق  روؾ  العلواة .الايؽ: جو   الي  والرة  
اللثثرج : الايصثة وا ثياى ا مثثؾا وكاثرل الاثر ومثثؽ  . والعثِّا  و ث  ةلضثثا ال يبثاا والوثرام  صثثا الوعثان  ا ولثي

  ذلػ القي  .
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

السثثثثوؾا  ومثثثثؽ  ثثثث  ا اض والحييثثثثان  ثثثث  جثثثثؾ  الوثثثثاة و ن  ضثثثث  العثثثثالؼ ولثثثثي العا ثثثث  
راضثث  القوثثر ليلثثة البثث ا ولثثي سثثائر ال ؾارثث  و ن العلوثثاة والثثة ا نبيثثاة و ن ا نبيثثاة لثثؼ 

انه و عثثالي إ وت سثثبح  5ةوؾالثثؾا موصثثااا ول ما وثثا والثثؾا العلثثؼ  وثثؽ ة ثثَِّ ة ثثِّ رحثثو وا ثثر 
ا ثث   ثث نلؼ لقثثؾل ت  عثثالي ةةِإِنَوثثا َلْغَاثثي ّللِاَ ِمثثْؽ ِوَبثثاِمَِ اْلَعَلَوثثاة ِإِن ّللِاَ َوِزبثثزأ َاَاثثؾاأ    

إ وبقثثؾل  اسثثثؾل ت ة   ة إن ت ل لقثثبض العلثثثؼ انيزاوثثا وصيزوثثثه مثثؽ العبثثثام  88 ثثاطر
لثثثؼ َوبثثثِم والوثثثا ا غثثثِّ الصثثثا  ا وسثثثا جلثثثال  ول ثثثؽ لقثثثبض العلثثثؼ رقثثثبض العلوثثثاة  يثثثي إذا

  .  8ة س لؾا    يؾا ر ير ولؼ  ضلؾا وة لؾا  
 
 
 
 

 
 
 

 الوبحث الثاني
                                                           

ةرثثا  الحثثل ولثثي طلثث  العلثثؼ  إ وصغثثر: سثثصؽ  3645اوثثؼ الحثث ول:  8/345وصغثثر: وصغثثر: سثثصؽ ة ثث  ماوم  - 5
اوثؼ  5/85رثا  مثا جثاة  ث   ضث  الاقثه ولثي العبثاملإ سثصؽ ا ثؽ ماجثه 8688ؼ الحث ول : اوث 5/48اليرمِّث 
 88اوثثؼ الحثث ول:  5/869رثثا   ضثث  العلوثثاة والحثثل ولثثي طلثث  العلثثؼإ مثثحين ا ثثؽ  بثثان  883الحثث ول 

ةإن 975اوثثؼ الحثث ول:  8/503ةذكثثر ومثث  العلوثثاة الثثِّوؽ للثثؼ الاضثث  الثثِّث ذكرنثثا وبثث  إ مسثثص  الاثثلا  
ا نبيثثاة إ والحثث ول   لثثؼ العلوثثاة  ثثؾل سثثص َ  ثثيؽ ال فثثال والنقظثثا  مثثححه جواوثثة و ثثعاه  العلوثثاة والثثة

آ ثثثثرون رال ثثثثظرا   ثثثث  سثثثثص َ ل ثثثثؽ لثثثثه  ثثثثؾا   ولثثثثه طثثثثرق لعثثثثر   لثثثثا إن للحثثثث ول ةمثثثثا. وصغثثثثر:  ثثثثِّكرل 
 . 5/585الوؾ ؾوا  

ا : كيثث  لقثثبض   وثثؽ وبثث  ت  ثثؽ ووثثرو  ثثؽ العثثاص رثث500اوثثؼ الحثث ول ة 5/50وصغثثر: مثثحين البغثثااث  - 8
 العلؼ.
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 الحٌار في هنيجية السنة النبٌيةهبذأ 

 وبايو  ولي  ولي  وسية مظال 
 التوييذ

إ و ثثِّا  5ةنعصثث  رثثالحؾاا: مباملثثة ال ثثام  ثثيؽ الوثثي لؼ والوغاطثث  ل ثثرض  يثثان الحثثم     
لاثثو  الحثثؾاا مثثؽ وثث ل جؾانثث :  ثثؾاا ا ملثثانإ والعقائثث إ السياسثثةإ الاقا ثثةإ الحضثثاالإ 
الويفامإ الير ية واليعليؼإ  نلا مبصيثة ولثي الوفثالن الواثيركة نحثؾ الي امث  واليعثاونإ 
ا مر الِّث سيؾل   بامل الاقة ل رض الؾمؾل الي ال الة والوقف  و ؾ اوالة الوفثلحة 

للثثؼ وماة مااسثث  وثثصلؼ   ن الو يوعثثا  الويحضثثرل لثثؼ  فثث  الثثي العامثثة ر لثث  مصثثا   
  حقيم االا لا إل رع  إماح الؾ   ال ا ل  و اجا  الاقة رو ؾنا لا.

 المطمب األول
 الحهار في منهجية القرآن الكريم والدنة النبهية 

موثثا وصب ثثث  ان ثثاال الثثثي ة ويثثة الحثثثؾاا  ثثث  الو يوثث   ثثثيؽ م ؾنا ثثه ل ثثثرض  صغيوثثثه      
راويباَا وسيلة للياا ؼ وال ااق ولي  بامل الوفالن و ث  م ثال  ميعث مل ومغيلاثة كوثا 
 يصثثاإ  ثثتذا مثثا نييبثث   يثثال اسثثؾلصا ال ثثربؼ ة    ن ثث  ةنثثه جعثث  الحثثؾاا مثثؽ وسثثائله للثث  ا  

لثث وؽ وناثثر الثث وؾل انسثثاميةإ كوثثا جعلثثه رقيثثة ا نبيثثاة والورسثثليؽ وسثثيلة لوغاطبثثة وثثؽ ا
الوعاا ثثثيؽ  ثثث  الثثث وؾل انلليثثثةإ كوثثثا ة ثثثاا ت سثثثبحانه و عثثثالي الثثثي ذلثثثػ  ثثث  مؾا ثثث  

 رايرلإ  بِّلػ   ؾن مصل ية الرسؾل ة   مسيصبظة مؽ نلس القرآن ال ربؼ ومؽ ذلػ: 

                                                           

ان الحثثؾاا وصثث  ة ثث  الل ثثة : مثثؽ  ثثاوا لحثثاوا محثثاوالء و ثثؾااا : جاو ثثهإ جاملثثه إ ومصثثه وؾلثثه  عثثالي ةةَوثثاَل َلثثَه  - 5
الوفثباح  -إ الايثؾم  الوقثرثة368. وصغر: الوع ثؼ العر ث  ا ساسث  ص 37َماِ َبَه َوَ َؾ َلَحاِوَاََ   ال ل  

 كيا  الحاة. 96الوصير ص
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

َكاَن َلَه َلَورأ َ َقثاَل ِلَفثاِ ِبِه َوَ ثَؾ َلَحثاِوَاََ َةَنثا َةْراَثَر ِمصثَػ َمثالء َوةََوثزُّ وؾله  عالي ةة وَ  -
{ َوَمثا 35{ َوَمَ َ  َجِصَيَه َوَ َؾ َعاِلؼأ لِكَصْاِسِه َواَل َما َةَعؽُّ َةن َ ِبيَ  َ َِِِّ َةَ ث اء}34} 5ةَنَاراء 

ْصَلثثا َمصَقَلبثثاء}َةَعثثؽُّ الِسثثاَوَة َواِئَوثثةء َوَلثثِ ؽ  ِمم ُّ ِإَلثثي َا ِكثث  َ َِجثثَ ِن َ ْيثثراء مِك { َوثثاَل َلثثَه 36اُّ
َمثثثاِ َبَه َوَ ثثثَؾ َلَحثثثاِوَاََ َةَرَاثثثْرَ  ِراِلثثثثِِّث َ َلَقثثثَػ ِمثثثؽ  َثثثَرا ر لَثثثثِؼ ِمثثثؽ نُّْظَاثثثةر لَثثثِؼ َسثثثثِؾاَك 

{ َوَلْؾَل ِإْذ َمَ ْلَد َجِصيَثَػ َوْلثَد 38}{ ِلِ ِصا َ َؾ ّللِاَ َا ِك  َوَل َةْ ِرَك ِ َر ِك  َةَ  اء 37َاَجاء}
{ َ َعَسثي َا ِكثث  َةن 39َمثا َ ثاة ّللِاَ َل َوثثِؾَل ِإِل ِرثاِاِ ِإن  َثَرِن َةَنثثا َةَوثِ  ِمصثَػ َمثثالء َوَوَلث اء}

ثَؽ الِسثَواِة َ َيْفثِبنَ   40َمثِعي اء َ َلقثا  َوْاِ َيِؽ َ ْيراء مِكؽ َجِصِيَػ َوَبْرِسَ  َوَلْيَلثا َ ْسثَباناء مِك
......... َوَةِ ثثيَع ِ َاَوثثِرَِ َ َ ْمثثَبَن َلَقلِكثثَ  َكِاْيثثِه َوَلثثي َمثثا َةنَاثثَم ِ يَلثثا َوِ ثثَ  َ اِوَبثثةأ َوَلثثي 

   .48َوَروِ َلا َوَبَقؾَل َلا َلْيَيِص  َلْؼ َةْ ِرْك ِ َر ِك  َةَ  اء  ة
 قثثثال  ثثِّا الثثِّث جعلصثثا لثثثه  قثثال لفثثا به و ثثؾ لحثثثاوَا   لقثثؾل وثثز وجثث  :  ووؾلثثه ةة   

جصيثثيؽ مثثؽ ةوصثثا  لفثثا به الثثِّث ل مثثال لثثه و ثثؾ لغاطبثثه ةة ةنثثا ةراثثر مصثثػ مثثال وةوثثز 
نارا    لقؾل : وةوز وايرل وا ظا كوا وثال وييصثة وا وثر  لرسثؾل ت   : نحثؽ سثاما  

إ إل   8ة بثرا ولثيلؼالعر  وةا ا  ا مؾال  صن وصا سلوان و بارا ومثليبا ا يقثااا للثؼ و 
ةن ما به اسيغ م ل ثة  ثؾاا العقث  والوصظثم   ا ثه ووثال ت  عثالي ةةَوثاَل َلثَه َمثاِ َبَه 

 َوَ َؾ َلَحاِوَاََ َةَرَاْرَ  ِراِلِِّث َ َلَقَػ ِمؽ َ َرا ر َلِؼ ِمؽ نُّْظَاةر َلِؼ َسِؾاَك َاَجاء  .
َ َ اِمَلثثثَػ ِ ثثث  َ ْوِجَلثثثا َوَ ْاثثثَيِ   ِإَلثثثي ّللِاِ َوّللِاَ  وثثثال  عثثثالي }َوثثثْ  َسثثثِوَ  ّللِاَ َوثثثْؾَل اِلِيثثث  -

 5َلْسَوَ  َ َحاَوَاَرَوا ِإِن ّللِاَ َسِوي أ َرِفيرأ {الو املة

                                                           

وال ما   ال صييؽ ال ا ر لفا به الوامؽ } و ؾ لحاوَا { ةث وال ا ر لحاوا الوثامؽ والوعصثي : وراجعثه  -ةث -5
ال ثام وب او ثثه والوحثاوال الوراجعثثة واليحثاوا الي ثثاو  } ةنثا ةراثثر مصثػ مثثال وةوثز ناثثرا { الصاثر الثثر ع و ثؾ مثثا 

إ  اسثثثير القرطبثثث  3/408 ثثثين القثثث ور  -ان مون العاثثرل وةاام  ثثثا  صثثثا ا  بثثثا  والغثثث م وا ولم. وصغثثر: الاثثثؾك
 .8/884إ  اسير الظبرث 3/53إ  اسير ا ؽ كاير 50/349

 . 5/456إ  اسير البيضاوث 8/888وصغر:  اسير الظبرث   - 8
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 لثَِّ   5ةومعصي وؾله : } وؾل الي    املػ {  غاموػ و حاواك و راجعػ  ث   وجلثا   
  8ةالورةل رحؾاا ا وج اللا  ؾملد الي نيي ة و يؽ للا الرسؾل ة     ؼ ةمر ا 

وثثال  عثثالي }اْمَ  ِإِلثثي َسثثِبيِ  َا ِكثثَػ ِراْلِحْ َوثثِة َواْلَوْؾِوَغثثِة اْلَحَسثثَصِة َوَجثثاِمْلَلؼ ِرثثاِلِي  ِ ثثَ   -
 585َسِبيِلِه َوَ َؾ ةَْوَلَؼ ِراْلَوْلَيِ وَؽ {الصح  َةْ َسَؽ ِإِن َاِ َػ َ َؾ ةَْوَلَؼ ِرَوؽ َ ِ  َوؽ

 وعصثثثي وؾلثثثه ةةرثثثالي   ثثث  ة سثثثؽ   ةث رثثثالظربم اليثثث   ثثث  ة سثثثؽ طثثثرق الو املثثثة مثثثؽ 
الر م والليؽ و واثاا الؾجثه ا لسثر والوقث ما  اليث   ث  ة ثلر  ثتن ذلثػ ةناث   ث   سث يؽ 

ن الثث او  محقثثا وار ثثه للثثبلؼ و بثثيؽ  ثث بلؼ و نوثثا ةمثثر سثثبحانه رالو املثثة الحسثثصة ل ثثؾ 
ومثؽ ايثر  ثقاق ول مغامثوة ول  قثارن   3ةمحيحا وكان  فوه مبظا وار ه  اسث ا

                                                           

 .5/49 اسير الب ؾث  - 5
   ثد ا لة نزلد     ؾلة  صد لعلبة كاند  حد ةو   ؽ الفامد وكاند  سصة ال سؼ وكثان رثه لوثؼ   اام ثا  - 8

 قال للا : ةند ول  كغلر ةم  لؼ ن م ولي ما وال وكان الغلاا وانلاة مؽ طاق ة   ال ا ليثة  قثال للثا 
ووائاثثة ا ثث  ت وصلثثا  -: مثثا ةعصثثػ إل وثث   رمثثد ولثث   قالثثد : وت مثثا ذاك طثثاق وة ثثد اسثثؾل ت   

و   ؽ الفامد  زوجص  وةنا  ارة اصية ذا  مال وة ث   قالد : لا اسؾل ت إن  وج  ة -  س   م اةسه 
 يثي إذا ةرثث  مثثال  وة صثي  ثثبا   و اثثرق ة لثث  وكبثر سثثص  عثثا ر مصث  ووثث  نثث م  لثث  مثؽ  ثث ة ل وعصثث  و لثثاَ 
 صعاص  ره    قال اسؾل ت   :  رمد وليه  قالد : لا اسؾل ت والِّث ةنزل وليػ ال يا  مثا ذكثر طاوثا 

ه ة ؾ ول ث وة   الصثا  إلث   قثال اسثؾل ت   :  رمثد وليثه  قالثد : ة ث ؾ إلثي ت  ثاوي  وو ث    وث  و ن
طالد محبي  وناضد له رظص   قال اسؾل ت   : ما ةااك إل و   رمد وليه ولؼ ةومر      نػ راث ة 

 و ذا وثثال للثثا اسثثؾل ت   :  رمثثد وليثثه  ياثثد ووالثثد : ة ثث ؾ إلثثي ت  ثثاوي    علثثد  راجثث  اسثثؾل ت  
و  ل  ال  و ن ل  مبية م ااا إن  وويلؼ إليه  اوؾا و ن  وويلؼ إل  جثاوؾا وجعلثد  ر ث  اةسثلا إلثي 

لثاا  ث  انسثام  قامثد السواة و قؾل : الللؼ إنث  ة ث ؾ إليثػ الللثؼ  ث نزل ولثي لسثان نبيثػ وكثان  ثِّا ةول ع
وائاة   س   م اةسه ا  ر  قالد : انغر    ةمرث جعلص  ت  ث اةك لثا نبث  ت  قالثد وائاثة : ةوفثرث 

 لوا  -وكان اسؾل ت   إذا نزل وليه ة َِّ ما  السبا   -  واػ وم امليػ ةما  ربؽ وجه اسؾل ت     
وثثال للثثا : اموثث   وجثثػ   ويثثه  ثثيا وليثثه اسثثؾل ت   : } وثث  سثثو  ت وثثؾل اليثث    املثثػ {  وضثثي الثثؾ  

إ  اسثثثثير الصسثثثثا  5/5835إ ال اثثثثا  8/855إ  اسثثثثير ة ثثثث  سثثثثعؾم 5/49ا لثثثثا . وصغثثثثر:  اسثثثثير الب ثثثثؾث 
4/888. 

 8/585اير إ ا ؽ ك5/4860إ  اسير البيضاوث 3/895 ين الق ور –وصغر: الاؾكان   - 3
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.  يصب ثث  ةن لقفثثر جثثؾاَ  ولثثي الوثثؾاطؽ اليثث   5ةو ل ولثثي طربثثم اناثثاى والوغا ثثصة
  ثثثثؾن الوفثثثثلحة  ثثثث   علثثثثه ةراثثثثر مثثثثؽ الواسثثثث ل ةو ولثثثثي الوثثثثؾاطؽ اليثثثث  الو املثثثثة  يلثثثثا 

ةو وثث  عؾن رالعوثث  الفثثالن العوثث  السثث ة ةو وثث  عؾن الاثثر   إ 8ةصةرالوحاسثثصة ل رالوغا ثث
رالغير ةو الوص ثر رثالوعرو  ةو الغلثؼ رثالعاؾ ةو الثِّن  راليؾ ثة ول مثان  مثؽ  وث  ا لثة 

إ ذلثػ وثال ت  عثالي ةةَوَل َ َ ثاِمَلؾا ةَْ ثَ  اْلِ يَثاِ  ِإِل ِرثاِلِي  ِ ثَ   3ةولي جويث   ثَِّ ا مثؾا
ِ ث أ  اِلِِّوَؽ َعَلَوؾا ِمْصَلْؼ َوَوؾَلؾا آَمِصا ِراِلِِّث َةنثِزَل ِإَلْيَصثا َوَةنثِزَل ِإَلثْيَ ْؼ َوِ َلَلَصثا َوِ َلَلَ ثْؼ َواَةْ َسَؽ ِإلِ 

 46َوَنْحَؽ َلَه َمْسِلَوؾَن {العص بؾ 
َؽ َ ثِتَذا اِلثِِّث َ ْيَصثَػ وال  عالي }َوَل َ ْسَيِؾث اْلَحَسثَصَة َوَل الِسثيِكَ َة اْمَ ثْ  ِرثاِلِي  ِ ثَ  َةْ َسث -

  34َوَ ْيَصَه َوَ اَولأ َكَ ِنَه َوِل ب َ ِويؼأ { فلد 
ا عثثث   ثثثِّا الثثثِّث ةمر ثثثػ رثثثه لثثثا دمحم مثثثؽ م ثثث  سثثثي ة الوسثثث ة إليثثثػ رت سثثثانػ الثثثِّث  -ةث 

ةمر ػ ره إليه  يفير الوس ة إليػ الِّث  يصػ و يصه و اول ك نه مؽ ماطايثه إلثاك و ثَر 
إ ثث  معصا ثثا  4ةووامثثػ } ك نثثه ولثث   وثثيؼ { : ةث ك نثثه ولثث  وربثث لثثػ ولثث  لثثػ مثثؽ  صثث  ة 

و ثثثثؾ ةن ت  عثثثثالي لثثثث مر روفثثثثانعة العثثثث و اننسثثثث  وان سثثثثان إليثثثثه و الفثثثثان وم ثثثثاام 
ا  ثثاق ليثثرمَ وصثثه طبعثثه الظيثث  ا مثث  إلثثي الوثثؾالل والوفثثا ال وبثث مر رالسثثيعاذل رثثه 

إ سثانا ول وبي ث  ايثر  ثاك ا ثؽ مؽ الع و الايظان  ل محالة إذ ل لقب  مفثانعة ول 

                                                           

 5/678. ال اا   35/355إ  اسير القرطب   5/378وصغر: ا ؽ كاير  - 5
 5/58.  اسير الب ؾث  5/587 ين الق ور  -وصغر:  الاؾكان  - 8
 3/558 ين الق ور -وصغر: الاؾكان  - 3
 . 55/550وصغر:  اسير الظبرث  - 4
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لثثا  صثث  آمم ل لايصثثص ؼ ة آمم لاثث ل العثث اول  يصثثه و ثثيؽ ة يثثه آمم مثثؽ وبثث  كوثثا وثثال  عثثالي 
 . 5ة   الايظان كوا ة رج ة ؾب ؼ مؽ ال صة

ةمثثا  ثث  السثثصة الصبؾبثثة : وصثث ما نيبثث   يثثال وسثثيرل اسثثؾلصا ال ثثربؼ ن ثث  ةنثثه ةمثثلي ت    
وليثثه وسثث   اسثثيغ م ة سثثؽ ا وثثؾال وا  عثثال  ثث  اليعامثث  مثث  ا  ثثربؽ سثثؾاة كثثانؾا مثثؽ 
الوسثثلويؽ ةو ايثثر الوسثثلويؽ مثثؽ ال اثثاا والواثثركيؽ وة ثث  ال يثثا  ليلثث ولؼ الثثي الفثثؾا  

ا  ثثربؽ روثثا لغثث م مفثثالحلؼإ لثثِّلػ  و ثثؽ مثثؽ إرثثا  واسثثيغ م ل ثثة الحثثؾاا  ثث  إوصثثا  
الرسثثثالة انلليثثثة وناثثثر الثثث وؾل انسثثثامية ر  سثثثؽ الؾجثثثه وجعثثث  الرسثثثالة وسثثثيلة لحاثثثو 
الحقثثؾق والوفثثالن ليثثيو ؽ الصثثا  مثثؽ العثثيش الواثثيرك ر مثثان وسثثام رعيثث ل وثثؽ الحقثث  

ثثؽ َذَرثثرر َوَةناَثثي واليبثثااو والعثث وانإ ومثثؽ مبثث ة ا لثثة ال ربوثثة}َلا َةوَُّلثثا الِصثثاَ   ِإِنثثا َ َلْقَصثثاَرؼ مِك
  8ة{ َوَجَعْلَصاَرْؼ َ َعؾ اء َوَوَباِئَ  ِلَيَعاَاَ ؾا ِإِن َةْرَرَمَ ْؼ ِوصَ  ّللِاِ َةْ َقاَرْؼ ِإِن ّللِاَ َوِليؼأ َ ِبيرأ 

ل اثثث   غثثثرا كيثثث  كثثثان َ لثثثم الصبثثث  دمحمة   مثثث  ايثثثر الوسثثثلويؽ و عاملثثثه معلثثثؼ  -
الفثلن والصفثثيحة والل نثة إروثثا  ث  الفثثلن الح وبيثة و  نثثة  صث  ا مثثار  يثثل ر

 . 3ةلقؾلة لؼ   ؾن   نة  يص ؼ و يؽ  ص  ا مار 
 .  4ةوبقؾل الرسؾلة   ةإذا ة ارؼ كربؼ وؾم   ررمَؾ 

رثثان ة ثث  ال يثثا  لقثثر ون اليثثؾاال رالعبرانيثثة  وثثؽ ة ثث   ربثثرل ا ثث  ت وصثثه وثثال -
وباسثثرونلا رالعر يثثة   ثث  انسثثام  قثثال اسثثؾل ت   ة ل  فثث وؾا ة ثث  ال يثثا  

                                                           

إ  5/566إ  اسثثير البيضثثثاوث 5/487الب ثثؾث إ  اسثثير  58/533إ  اسثثير القرطبثثث   5/54 اسثثير ا ثثؽ كايثثر  - 5
 . 5/575إ  اسير ا ؽ مسعؾم  5/459 اسير ال اليؽ 

 53الح را   - 8
  ص  ا مار: الروم  -  نة: الفلن -را  الفلن م  الواركيؽ 8/960وصغر: محين البغااث  - 3
ووال  -و ؾ  عي و يه سعي   ؽ مسلوة  -وؽ ا ؽ وور 3758اوؼ الح ول: 8/5883سصؽ ا ؽ ماجة وصغر: - 4

ووثال:  ث ول مثحين انسثصام  4/384الوسي اك ولي الفحيحيؽ -الايخ ا لبان :  سؽإ الحارؼ الصيسا ؾاث 
 ولؼ لغرجاَ  لِّا السياق وس د وصه الِّ ب     اليلغيص .
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ِ َوَمثثثثا َةنثثثثِزَل ِإَلْيَصثثثثا َوَمثثثثا َةنثثثثِزَل ِإَلثثثثي ِإْ ثثثثَراِ يَؼ  ول   ثثثثِّ ؾ ؼ ووؾلثثثثؾا } }َوؾَلثثثثؾْا آَمِصثثثثا ِرثثثثااك
َحاَق َوَبْعَقؾَ  َوا ْسَباِى َوَما َةوِ َ  َمؾَسي َوِويَسي َوَما َةوِ َ  الِصِبيُّثؾَن َوِ ْسَواِويَ  َوِ سْ 

ْصَلْؼ َوَنْحَؽ َلَه َمْسِلَوؾَن { َق َ ْيَؽ َةَ  ر مِك   5ة{536البقرل ِمؽ ِا ِكِلْؼ َل َنَارِك
وثثثؽ مقا ثثث   ثثثؽ سثثثليوان :  ثثث  وؾلثثثه  عثثثالي ةول  سثثثيؾث الحسثثثصة ول السثثثي ة ام ثثث   -

ي   ثث  ة سثثؽ  وذلثثػ ةن ةرثثا جلثث  لعصثثه ت كثثان وثثاذث الصبثث    وكثثان الصبثث  رثثال
  لثثه مب ضثثا ل ثثَر ا بيثثه  ثث مَر ت  عثثالي رثثالعاؾ والفثثان لقثثؾل  ثثتذا  علثثد ذلثثػ 
 ثثتذا الثثِّث  يصثثػ و يصثثه وثث اول لعصثث  ةرثثا جلثث  ك نثثه ولثث   ثث  الثث نيا  وثثيؼ لثثػ  ثث  

ليػإ ووال    وؾله  عالي ةام   رالي     ة سؽ السي ة  نزلثد الصس  الاايم و
  8ة   الصب    وة   جل  

 بصاةء ولثي  ثِّا ا سثا إ و ثَِّ الوصل يثة السثلوية الح يوثة البلي ثة  ثؼ  اقيث  الصثا       
ولثثثي العثثثيش الواثثثيرك و بثثثامل ال يثثثرام   انثثثد وسثثثيلة لصاثثثر الثثث وؾل السثثثليوة ومصظلقثثثا 
ليظثثثثؾبر العاوثثثثا   ثثثثيؽ الثثثث ول والوثثثث ن نغثثثثرا   وييلثثثثا  ثثثث   صغثثثثيؼ الو يوثثثث  و ثثثث   ثثثثيي 

عامثثة. وكثثان ة   ويثث ل  الصثثا  وبفثثبر ولثثي جاثثاة م ثثال  الحيثثال   مثثة للوفثثلحة ال
ا وثثرا  والوصثثا قيؽ وايثثر ؼ ليقثثؾ   ثثؾكة الوسثثلويؽ و ثثيؼ موثثؾل انسثثام وبثثيو ؽ انلوثثان 
مثثؽ ولثثؾ  الوالاثثة وبراثث  ايثثر ؼ  ثث  انسثثام وكثثان لعظثثيلؼ ا مثثؾال ال زبلثثة لثثِّلػ ولثثؼ 

إ  يثثثثي انثثثثه ةمثثثثلي ت ليثثثثه وسثثثثلؼ   3ةملقيثثثث  الوصثثثثا قيؽ للثثثثِّا الوعصثثثثي ونعلثثثثاا ؼ انسثثثثا

                                                           

ةرثثثا   وؾلثثثؾا آمصثثثا رثثثاهلل ومثثثا ةنثثثزل إليصثثثا  إ  اسثثثير الظبثثثرث  4855اوثثثؼ الحثثث ول  4/5630مثثثحين البغثثثااث  - 5
50/549 . 

را ةرثا  مثا ةمثَر ت  عثالي رثه مثؽ ةن وث    رثالي   ث  ة سثؽ السثي ة  اوثؼ  7/44وصغر: سصؽ البيلق  ال بثر   - 8
 50/549إ و  ِّا ذكَر رعض الواسربؽ وصغر:  اسير الظبرث 53077الح ول : 

 . 56/539الوصلاج  رح محين مسلؼ  ؽ الح اج -وصغر : الصؾوث  - 3
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

اسيغ م الحؾاا وال ث ال  ث  معال ثة  ثاون الجيواويثة ليصغثيؼ ا سثرل ووث م  ايييلثا كوثا 
 جاة    الح ول:

ةةن اجثثا ة ثثي الصبثث  ة    قثثال: لثثا اسثثؾل ت ولثث  لثث  اثثام ةسثثؾمإ  قثثال :  ثث  لثثػ مثثؽ 
وال:  وثرإ وثال:  ث   يلثا مثؽ ةواق. وثال: نعثؼإ وثال إ   . وال: نعؼإ وال: ما ةلؾانلا . 

 . 5ة:   ني ذلػ  . وال: لعله نزوه ورقإ وال:   لع  ا صػ  ِّا نزوة
  8ةو ِّا  قيقة ال  ال ونلالة     بييؽ السي لل مؽ اسؾل ت  

 الدروس المدتفادة منها:
لثثثة ومصاواثثثة  ثثثؾل إن الحثثثؾاا ةمثثثر  ثثث ول  رثثث ن لحفثثث   ثثثيؽ الاغفثثثيؽ م ام -5

مؾ ؾ  معيؽ للؾمؾل الثي نيي ثة مقصعثة للظثر يؽ ةو ة ث  واإ لثِّلػ وثال ت 
 عثثثثثثثالي ة و ثثثثثثثؾ لحثثثثثثثاوَا  و ة لسثثثثثثثو  ة حاواكوثثثثثثثا  روعصثثثثثثثي ةن الحثثثثثثثؾاا مثثثثثثثؽ 

 الاغفيؽ  لؾ ةمر   ول  وليس مؽ ت سبحانه و عالي.
يواويثة إن الحؾاا لع  وسثيلة لوعال ثة ماثار  ميصؾوثة: ال وصيثة والاقا يثة والج -8

 والسياسية والويفاملة ةلضاإ ةث لوعغؼ م ال   اون الحيال.
إن الويحثثاوا ل ثث  ةن ل ثثؾن ل لثثه مل ثثة ولويثثة  ثثؾل مؾ ثثؾ  الو املثثة ل ثث   -3

لسثثثيظي  اوصثثثا  الوقا ثثث  ةو  ؾ ثثثين ا مثثثر لثثثه راثثث   وقانثثث  لثثثِّلػ وثثثال ت 

                                                           

ويثامل ا ث  ت وصثه . ة ةواق   ا ابثر الثِّث  ث  لؾنثه  يثاض إلثي سثؾام . ة نزوثه إن الرج   ؾ  وضثؼ  ثؽ  - 5
ورق   جِّره إليه وةعلر لؾنثه وليثه    ثبله والعثرق ا مث  مثؽ الصسث إ  ن الحيؾانثا    ثرث طبثا  رعضثلا 
ولي ماثارلة رعثض  ث  اللثؾن والغلقثة لثؼ وث  وصث ا مصلثا الاث ة لعثااض   ثِّلػ ا ممث  لغيلث  رحسث  نثؾاما 

ةرثا  إذا وثرض  صاث  الؾلث  إ 4999اوثؼ الحث ول:  5/8038لظبا  ونؾاما العروق. وصغثر: مثحين البغثااث ا
 إ  84/88وو ل القااثة 

 4/508وصغر:  اسير القرطب   - 8
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 عالي ةَةَرَاْرَ  ِراِلِِّث َ َلَقَػ ِمؽ َ َرا ر َلِؼ ِمؽ نُّْظَاةر َلِؼ َسِؾاَك َاَجثاء إ وكوثا  ث  
 ِراِلِي  ِ َ  َةْ َسَؽ    وؾله  عالي ةةَوَجاِمْلَلؼ

ةن لسثثثيص  الويحثثثاوا ولثثثي رعثثثض الحقثثثائم مثثث   يثثثان الوفثثثلحة والواسثثث ل  ثثث   -4
 واوبة ا مر.

إن الويحثثاوا ل ثث  ةن ويحلثثي رالفثثبر وا  ثثاق الحويثث ل مثث   يثثان آلثثاا ذلثثػ  -5
 ثث  وؾلثثه و علثثه رثث ن ل لسثثيغ م الاثث ل  ثث  القثثؾل ةو اليل وثث  ةو اليغؾبثثف إذا 

   ذلػ وبع س سلبا ولي ة رام الو يو .ولؼ ةنه ل لالن  
إن الويحثثثاوا  ثثث  البثثث ة ل ثثث  ةن وبحثثثل وثثثؽ الصقثثثاى الواثثثيركة والوياقثثثة  يصثثثه  -6

والويحثثاوا معثثهإ ل ثث  ل ثثؾن  ثثِّلػ مصظلثثم الثثي معال ثثة و سثثؼ الصقثثاى القرببثثة 
ة ل  فثث وؾا ة ثث  ال يثثا  ول   ثثِّ ؾ ؼ مثثؽ ال اثثاقإ لثثِّلػ وثثال الرسثثؾل ة   ة
ومثثؽ لثثؼ النيقثثال الثثي الصقثثاى الغا يثثةإ  ووؾلثثؾا } آمصثثا رثثاهلل ومثثا ةنثثزل إليصثثا {إ

 بِّلػ ل ؾن و  ةسس ةا ثية ماثيركة مياقثة مثؽ الفثع   ث ملا وث  ورجعثؾن 
اليلثثثثا للحثثثثؾاا مثثثثرا  ميعثثثث مل لؾ ثثثث  معال ثثثثا  رثثثثالي   ثثثث  ة سثثثثؽ للو يوثثثث  

 البارث.
لػ وثثزمام وثثزا كوثثا إن الويحثثاوا لثثه ةن لسثثيغ م ةلاثثاو العاثثؾ والفثثان  نثثه  ثثِّ -7

و ن مثثؽ وثثر  رثثالعاؾ   5ة  ة ومثثا  ام ت وبثث ا رعاثثؾ إل وثثزا   وثثال الرسثثؾل
إ ووثؽ ا ثؽ وبثا  ا ث   8ةوالفان سام ووغؼ    القلثؾ  و ام وثَز و ررامثه

ت  عثثالي وصلوثثا :  ثث  وؾلثثه  عثثالي ةةام ثث  رثثالي   ثث  ة سثثؽ   وثثال ةمثثر ت 
صيؽ رالفثثبر وصثثث  ال ضثثث  والحلثثؼ وصثثث  ال لثثث  والعاثثثؾ سثثبحانه و عثثثالي الوثثثام

                                                           

  8005/ 4وصغر: محين مسلؼ  - 5
   ة   ة را  اسيحبا  العاؾ واليؾا  56/545الوصلاج  رح محين مسلؼ  ؽ الح اج  -وصغر: الصؾوث  -8



 24  
 

     

   
 

 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

وصثث  انسثثاةل  ثثتذا  علثثؾا ذلثثػ وفثثولؼ ت مثثؽ الاثثيظان و ضثث  للثثؼ وثث و ؼ 
 . 5ةر نه ول   ويؼ

الثث وؾل رثثالعلؼ ل رال لثث  والبثث ةل رثثا  ؼ  ثثا  ؼ و ثثا ور  إلثثي ا ذ ثثان والالثثؼ  -8
واسثثثثثيعوال  و وثثثثثا ل ثثثثثؾن وبؾلثثثثثه ة ثثثثثؼ و ثثثثثالر م واللثثثثثيؽ وا ييثثثثثاا الؾجثثثثثه ا لسثثثثثر

و ل  يصيقثثثث  معثثثثه إلثثثثي  إالوقثثثث ما  الواثثثثلؾال  سثثثث يصا لاثثثث بلؼ و طاثثثثاة لللثثثثبلؼ
وةن ل  ثثثامث الو املثثثة إلثثثي  فثثثام ةو ماثثثا وة  الثثث وؾل رالوؾوغثثثة الحسثثثصةإ

 ِّ   روقفؾم ا ول  حف  الاائ ل مصلا    ل ؾن القفث  مصلثا   الثة الغلثم 
  8ةإلي الحم ل الو البة ونحؾ ا

الحثثثثثؾاا  ن اليؾ يثثثثثم مثثثثثؽ ت سثثثثثبحانه و عثثثثثاليإ  ن إ ثثثثثاص الصيثثثثثة ةسثثثثثا   -9
الحثثثؾاا كوثثثثا ل ثثثثؾن لغ مثثثثة الو يوثثثث  وثثث  ل ثثثثؾن لغلثثثثم الاسثثثثام والاؾ ثثثثي  ثثثث  

 الو يو .
إن الحثثثؾاا البصثثثاة وزبثثث  العثثث اول الب ضثثثاة  ثثثيؽ ة ثثثرام الو يوثثث  وب ثثثؾن وسثثثيلة  -50

 لإلماح ونار السلؼ وا مان و او الوفالن
الحسثثصة ةث الغظا يثثا  الوقصعثثة والعبثثر للويحثثاوا ةن ويضثثوؽ  ثثؾاَا الوؾوغثثة  -55

 . 3ةالصا عة ولي وجه ل لغاي وليلؼ ةنػ  صامحلؼ و قف  ما وصاعلؼ
 

 المطمب الثاني
 النبهية منهجية الدمم وفق الدنة 

                                                           

 7/44وصغر: سصؽ البيلق  ال بر   5 -
 . 8/598إ ا ؽ كاير 458/ص5وصغر:  اسير السع ث ج - 8
 .5/555وصغر:   اسير ا ؽ مسعؾم - 3
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

إن السثثثصة الصبؾبثثثة سثثثل د مسثثثلػ القثثثرآن ال ثثثربؼ  ثثث   يثثثان مقامثثث  ا   ثثثام ليحقيثثثم      
مصاعيلا للصا إ لقؾل ت  عاليةةَلا َةوَُّلا الِرَسؾَل َ لِكْ  َما َةنثِزَل ِإَلْيثَػ ِمثؽ ِا ِكثَػ َوِ ن ِلثْؼ َ ْاَعثْ  

 67ِإِن ّللاكَ َل َوْلِ ث اْلَقْؾَم اْلَ اِ ِربَؽ    الوائ لَ َوا َ ِلْ َد ِاَساَلَيَه َوّللاكَ َلْعِفَوَػ ِمَؽ الِصاِ  
  5ةوعا ر ا لة وؾج   بلي  ما ويعلم ره مفالن العبام ووف  رتنزاله إطاولؼ وليه

لثثثِّلػ مثثثؽ واجثثث  الرسثثثؾل ة   ةن وبلثثث  وببثثثيؽ ة  ثثثام ت سثثثبحانه و عثثثالي ر وؾالثثثه      
ن ثث  ةن الرسثثؾل ة    نلثثس مثثصلس السثثلؼ  يفثثر ا ه  ثثيؽ الصثثا  وة عالثثه و قربرا ثثهإ لثثِّلػ 

ة كث وؽ إسثثام   ةو ولثثي ةملثثان        رعضثلؼ مثث  الثثبعض سثثؾاة كثانؾا ولثثي موثثؽ وا ثث 
مغيلاثثة ة ك لانثثة مسثثيحية وبلؾملثثة إ راويبثثاا ةن السثثلؼ مثث مؾا رثثه  ثثروا  لثثؾ ةمثث  مثثؽ 

ثْلِؼ َك ِ ثةء َوَل ةمؾل ال وؽ انسام إ لقؾل ت  عالي ة ةَلثا َةوَُّلثا اِلثِِّوَؽ آَمَصثؾْا اْمَ َلثؾْا ِ ث  السِك
 808َ ِيِبَعؾْا َ َظَؾاِ  الِاْيَظاِن ِإِنَه َلَ ْؼ َوَ وب مُِّبيؽأ   البقرل

اوولثثثؾا ةولثثثا الوامصثثثؾن راثثثرائ  انسثثثام كللثثثا وام لثثثؾا  ثثث  اليفثثث وم رثثثه وثثثؾل  -ةث     
وآلاَا ةن  يبعؾ ا  تنه ل ثؼ وث و مبثيؽ ل ثؼ و او ثه وطربثم وووا وموؾا طرائم الايظان 

الاثثثيظان الثثثِّث نلثثثا ؼ ةن ويبعثثثَؾ  ثثثؾ مثثثا  ثثثال    ثثثؼ انسثثثام و ثثثرائعهإ كوثثثا لقثثثؾل ت 
ِ َمثا َل َ ْعَلَوثؾَن  البقرل ثؾِة َواْلَاْحَاثاة َوَةن َ َقؾَلثؾْا َوَلثي ّللاك و  569 عالي ةة ِإِنَوثا َلثْ َمَرَرْؼ ِرالسُّ

لِاثثثثثثْيَظاَن َلَ ثثثثثثْؼ َوثثثثثثَ وب َ اِ ِغثثثثثثَِّوََ َوثثثثثثَ وكاء ِإِنَوثثثثثثا َوثثثثثثْ َوؾ ِ ْزَ ثثثثثثَه ِلَيَ ؾَنثثثثثثؾا ِمثثثثثثْؽ َةْمثثثثثثَحاِ  ةةِإِن ا
ومصثثثثثه  سثثثثثبيد السثثثثثبد وسثثثثثائر سثثثثثصؽ ة ثثثثث  الولثثثثث  اليثثثثث   غثثثثثال  ملثثثثثة  6الِسثثثثثِعيِر   اطر

 .   8ةانسام

                                                           

 . 5/347وصغر:  اسير البيضاوث  - 5
 إ 5/385 ين الق ور -إ الاؾكان 5/335إ  اسير ا ؽ كاير 8/335وصغر:  اسير الظبرث  - 8
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

حثث ب  ثث  و ثث  ا لثثة  صبيثثه ةن رعاثثة الرسثث   قثث   جثث  إ الثثة ال اثثر والضثثال الثثِّث ل     
وثثرون ال لالثثة   ثثِّلػ انيلثثد  لثثػ القثثرون إلثثي القثثرن الثثِّث ةوقبيثثه رعاثثة دمحم ةمثثلي ت 

 . 5ةوليه وسلؼ   ي ؾن ا لة  ابييا للوامصيؽ
ةرال سثثثر والاثثثين  السيسثثثام والظاوثثثة ولثثثِّلػ لظلثثثم  ثثث  الفثثثلن وانسثثثامإ  -لن السثثثلؼ
ظثثا  للوصثثا قيؽ ةو ام لثثؾا  ثث  اسيسثثلوؾا هلل وةطيعثثَؾ جولثثة عثثا را و اطصثثاإ والغ -والوعصثثي

انسام ر ليي ؼ ول  غلظؾا رثه ايثَرإ والغظثا  لوثامص  ة ث  ال يثا   ثتنلؼ رعث  إسثاملؼ 
وغوثثؾا السثثبد و رمثثؾا ان ثث  وةلبانلثثا ةو  ثث   ثثرائ  ت كللثثا رانلوثثان را نبيثثاة وال يثث  

راثثث ة جويعثثا والغظثثثا    ثثث  ال يثثثا  ةو  ثث   ثثثع  انسثثثام وة  امثثثه كللثثا  ثثثا  غلثثثؾا 
 . 8ةوالغظا  للوسلويؽ

ول  ثثػ ةن العبثثرل رعوثثؾم اللاثثو ل رغفثثؾص السثثب إ  وثثؽ  ثثَِّ القاوثث ل ا ساسثثثية     
ن   ةن الرسؾل ة    صي ال ولة انسامية ولي ةسا  السلؼ وا مثؽ ليثيو ؽ كث  إنسثان 

 ير مسلؼ.ةن لعيش رسام    عله محا غا  قؾوه ومفالحه سؾاة ةران مسلوا ةم ا
 المطمب الثالث

 منهجية الحرب وفق الدنة النبهية
ل  ثثثػ ةن السثثثصة الصبؾبثثثة سثثثل د مسثثثلػ القثثثرآن ال ثثثربؼ  ثثث   يثثثان مقامثثث  ا   ثثثام      

وال الثثثة مثثثؽ  اثثثربعلا إ لثثثِّا ن ثثث  ةن  فثثثر ا  الرسثثثؾل ة   مسثثثيص ل الثثثي القثثثرآن ال ثثثربؼ 
ومقام َ الي   غ م الباربةإ و وا ةن الحر  ل لغ م ة رام الو يو  لِّا  ؾ اسياصاة  ث  

نسامية ولثيس ةمث  مثؽ ةمثؾللاإ  يثل لقثؾل ت  عثاليةةَ َوِؽ اْويَثَ   َوَلثْيَ ْؼ الاربعة ا
  594رلَ اْويَثَ وْا َوَلْيثِه ِرِوْاثِ  َمثثا اْويَثَ   َوَلثْيَ ْؼ َواِ َقثؾْا ّللاكَ َواْوَلَوثثؾْا َةِن ّللاكَ َمثَ  اْلَوِيِقثيَؽ   البقثث

                                                           

 .5/585واليصؾبروصغر: اليحربر  - 5
 . 5/585ال اا   -إ الزمغارث  5/498وصغر:  اسير البيضاوث  - 8
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ثْلِؼ َك ِ ثةء  ن ا م   ؾ سلؼ كوا  يكصا لقؾله  عالي ةةإ}َلثا  َةوَُّلثا اِلثِِّوَؽ آَمَصثؾْا اْمَ َلثؾْا ِ ث  السِك
ِبثثيؽأ {  يثثي  ثث   الثثة   808البقثثرل ة        َوَل َ ِيِبَعثثؾْا َ َظثثَؾاِ  الِاثثْيَظاِن ِإِنثثَه َلَ ثثْؼ َوثثَ وب مُّ

العثثث وان إذا كثثثان  صثثثاك م ثثثال للسثثثلؼ والفثثثلن ل ثثث  الل ثثثؾة اليثثثه لقثثثؾل ت  عثثثالي ةةَوِ ن 
ِ ِإِنثثثَه َ ثثثَؾ الِسثثثِويَ  اْلَعِلثثثيَؼ   َجَصَحثثثؾ  إةةَوِ ن  65الناثثثال ْا ِللِسثثثْلِؼ َ ثثثاْجَصْن َلَلثثثا َوَ َؾِكثثثْ  َوَلثثثي ّللاك

َطاِئَايَثثاِن ِمثثَؽ اْلَوثثْاِمِصيَؽ اْوَيَيَلثثؾا َ َ ْمثثِلَحؾا َ ْيَصَلَوثثا َ ثثِتن َرَ ثثْد ِإْ ثثَ اَ َوا َوَلثثي اْ َْ ثثَر  َ َقثثاِ َلؾا 
ي َ ِاثث َة ِإَلثثي َةْمثثِر ّللِاِ َ ثثِتن َ ثثاةْ  َ َ ْمثثِلَحؾا َ ْيَصَلَوثثا ِراْلَعثثْ ِل َوَةْوِسثثَظؾا ِإِن ّللِاَ اِلِيثث  َ ْبِ ثث  َ يِثث

إ ةةِإِنَوا اْلَوْاِمَصثؾَن ِإْ ثَؾلأ َ َ ْمثِلَحؾا َ ثْيَؽ َةَ ثَؾْبَ ْؼ َواِ َقثؾا ّللِاَ   9الح را  َلِح ُّ اْلَوْقِسِظيَؽ   
 . 50الح را  َن   َلَعِلَ ْؼ َ ْرَ َوؾ 

لِّا ن   ةن اسؾل ت ة   كثان ول ث  الثي الفثلن والعاثؾ  ث   يا ثه وكثان لث مر رثه      
ليحقيثثثثثم العثثثثثيش السثثثثثليؼ للو يوثثثثث  و ااعثثثثثا ولثثثثثي  يثثثثثال ة ثثثثثرامَ : كوثثثثثا اوث وثثثثثؽ ة ثثثثث  

ال صثثة وثؾم اللصثثيؽ وبثثؾم ةن اسثثؾل ت ة   وثال ة اثثين ة ثؾا   :  ربرلةا ث  ت وصثثه 
الغوثثيس  ي اثثثر ل ثثث  وبثثث  ل لاثثثرك رثثثاهلل  ثثثي ا إل اجثثثا كانثثثد  يصثثثه و ثثثيؽ ة يثثثه  ثثثحصاة 
 يقثثثال ةنغثثثروا  ثثثِّوؽ  يثثثي لفثثثظلحا ةنغثثثروا  ثثثِّوؽ  يثثثي لفثثثظلحا ةنغثثثروا  ثثثِّوؽ  يثثثي 

 .  5ةلفظلحا 
 
 
 

ووثثال انمثثام ة وثث   ثث  اوالثثة لحثث ول لثثه وثثؽ وبثث  الثثر وؽ  ثثؽ وثثؾ  ة بثثَر ةن ةمثثه ةم 
اؾم  صد وقبة ة بر ثه ةنلثا سثوعد اسثؾل ت ة   : لقثؾلة لثيس ال ثِّا  الثِّث لفثلن رل

                                                           

 8/697را :الصل  وؽ الاحصاة واليلاجر إ سصؽ ة   ماوم  8565اوؼ الح ول: 4/5986وصغر: محين مسلؼ - 5
 واةث ة رو  -ةث و اول و  ضاةإ ة ةنغروا  ِّوؽ   -را :  يوؽ ول ر ة اَ مسلؼ إوة  حصاة  4956الروؼ:
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ووالثد لثؼ ةسثوعه وثر ص  ث   ث ة موثا لقؾلثه   5ة يؽ الصا   يصو   يرا ةو لقؾل  يثرا  
الصا  إل    لثاب : ة ث  الحثر  وانمثاح  ثيؽ الصثا  و ث ول الرجث  امرة ثه و ث ول 

 .  8ةالورةل  وجلا 
وثثال انمثثام ة وثث   ثث  اوالثثة لثثه ةلضثثا وثثؽ ةم الثث اماة وثثؽ ة ثث  الثث اماة وثثال : وثثال      

اسثثؾل ت ة   : ةةل ة بثثركؼ ر  ضثث  مثثؽ ماجثثة الفثثيام والفثثال والفثث وة    وثثالؾا : 
إماح ذا  البثيؽ وثال: و سثام ذا  البثيؽ  ث  الحالقثة  ووثال   لي لا اسؾل ت وال : ة

 . 3ةمِّث :  سؽ محينالير 
و ثث   ثث ول آ ثثر اوَا الحثثا و ة ثثؾ ر ثثر البثثزا  وثثؽ ةنثثس ةن الصبثث  ة   وثثال   ثث      

ةوثثؾ  ة ةل ةملثثػ ولثثي   ثثاال   وثثال :  لثثي لثثا اسثثؾل ت وثثال:  سثثعي  ثث  إمثثاح  ثثيؽ 
ذلثثثػ ا ي ثثثاة الصثثثا  إذا  ااسثثث وا و قثثثاا   يثثثصلؼ إذا  باوثثث وا  إ وللثثثِّا وثثثال : } ومثثثؽ لاعثثث  
}  سثثؾ       مر ثثال ت { ةث مغلفثثا  ثث  ذلثثػ محيسثثبا لثثؾا  ذلثثػ وصثث  ت وثثز وجثث  

 . 4ةنا يه ةجرا وغيوا { ةث لؾارا جزبا كايرا واسعا

                                                           

 4/8055را :ليس ال اذ  الِّث لفلن  يؽ الصا إ محين مسلؼ 8546الروؼ: 8/958وصغر: محين البغااث  - 5
وولي  ِّا السا  وال ا مؾليؾن: الؾسثيلة اذا كانثد ايثر  را : حربؼ ال ِّ  و يان الوباح مصه  . 8605الروؼ:

ال ثِّ   ا ثه ايثر ماثرو   ثِّا لا ل ثؽ مارووة  ِّا لا وةم  الي  حقيم االثة ماثرووة ل ثؾ   يحلثا مون سث  اإ ك
إذا ام  ال ثثِّ  الثثي  ثثاص الوغلثثؾم مثثؽ وثث  الغثثالؼ ةو الضثثعي  مثثؽ وثث  وثثؾث  اثث   ثثَِّ الحالثثة ل ثثؾ . وصغثثر: 

 553-558ةمؾل الاقه    نسي ه ال  و  ص –الزلو  
 6/403را :  حربؼ ال ِّ  و يان الوباح مصهإ مسص  ة و   ؽ  صبث  8605الروؼ: 4/8055محين مسلؼ وصغر: -8

  86353الروؼ:
 عليثثثم  ثثثعي  ا انثثثاوى: إسثثثصامَ مثثثحينإ سثثثصؽ  87548اوثثثؼ الحثثث ول: 6/444وصغثثثر: مسثثثص  ة وثثث   ثثثؽ  صبثثث  -3

مثثحينإ سثثصؽ ة ثث   وثثال  ثثيخ ا لبثثان : -مثثا جثثاة  ثث  إمثثاح ذا  البثثيؽ رثثا : 8509الثثروؼ: 4/663اليرمثثِّث
  : محينوال الايخ ا لبان -را :   إماح ذا  البيؽ 4959الروؼ: 8/697ماوم

 .5/736 اسير ا ؽ كاير - 4
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ووال ا و او  : ما  ظؾل ة   إلي ت وز وج  مؽ  ظؾل    إماح ذا  البثيؽ     
ووثال دمحم  ثؽ الوص ثر:  صثا   اجثان ومؽ ةمثلن  ثيؽ الصثيؽ كيث  ت لثه  ثراةل مثؽ الصثااإ 

   نا ية الوس    ولد إليلوا  لؼ ة ل  لوا  يي امظلحا  قال ة ؾ  ربرل و ثؾ ورانث  : 
 .. 5ةمؽ ةملن  يؽ الصيؽ اسيؾج  لؾا   لي    سوعد اسؾل ت ة   لقؾل:ة

 التطبيقات

م 8003وا ثثثثيال البلثثثث  وثثثثام  ثثثث  العثثثثراق ن ثثثث  ةنثثثثه رعثثثث  سثثثثقؾى الح ؾمثثثثة العراويثثثثة      
مثثحين ةنثثه  غلثثص مثثؽ نغثثام مكيثثا ؾاث وثثائؼ را ووثثال  ثث  اننسثثانيةإ إل إنصثثا وجثث نا 
 ق ان انماح ذا  البيؽ والصفيحةإ ا مر الِّث آل الي كؾااب    الو يو  وةمثبن 
 سثثثاما لثثثِّا  البثثثيؽ ووسثثثثائله ومثثثلد وثثثؽ طربثثثم  ثثثث ليرا  الغااجيثثثة   مثثثة لوفثثثثلحيلؼ 

ة لإلنسثانيةإ  يثل وامثد جلثا  وث ل  صاثر ووث  الاثر والايصثة والحقث  الاغفية الول مث
والنيقثثام وانلثثؼ والعثث وان وولثثي مسثثيؾبا  اجثثالة ال ولثثةإ الثث وؽإ الاثثرم  ا مثثر الثثِّث نثثيس 
وصثثثثه ويثثثث  ا   ا  ربثثثثاة إ ثثثثا ة الثثثثي ناثثثثر الاسثثثثام والاؾ ثثثثي وجعللثثثثا سثثثثا ة لليصثثثثاطن 

الوسثثثيؾبا : ال وليثثثة والسياسثثثية  و فثثثاية الحسثثثارا إ و ثثثِّا ةمثثثر لثثثه مثثثرموم سثثثلب  ولثثثي
وال وصيثثثثة والويفثثثثاملة والحضثثثثاابة والاقا يثثثثة وايثثثثر ذلثثثثػإ رحيثثثثل وامثثثثد رعثثثثض ال لثثثثا  
رترا ثثة ممثثاة ا  ربثثاة راسثثؼ الثث وؽإ والسثثب  لعثثؾم الثثي جلثث  رعثثض الصثثا  وال يعثثام وثثؽ 

 مصل ية السصة الصبؾبة.
 المطمب الرابع

 منهجية الدنة النبهية تجاه بقية الديانات الدماوية 
إن مؾو  الرسؾل ة   كان وا حا رالصسبة لبقيثة ا ملثان السثواوبةإ  يثل  ثيؽ ةن      

ا ملان السواوبة ةوج  ا ت سبحانه و عالي لغ مة الباربةإ وليس لا يا  واليصثاوض 
                                                           

 .5/363 اسير القرطب   - 5
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م السثواوبة  ثؾ وا ث  ة ت سثبحانه و عثالي   وثؽ روا و و  البعض   ن مف ا ا   ا
ايثثر الوعقثثؾل ةن ل عثث  موصثثا  ثث  موثثؽ آ ثثر ةو ةن ورسثث  نبيثثا  ثث  نبثث  آ ثثر   ثث  ةن 
ا ملان السواوبة رعضلا ل و  البعض ا  ر  ل  للي ام  وليس لليصاوضإ لثِّا ن ث  ةن 

م راثثثرو  الثثث وؽ ا   ثثثام اليثثث   يعلثثثم ر مثثثؾل الثثث وؽ ة ا   ثثثام العقائ لثثثة  ةو اليثثث   يعلثثث
لإلنسثان لثؼ  غيلث  مثؽ نبث  الثي آ ثر ومثؽ   5ةو امة الي   يعلم رالوفثالن الضثروابة

  لثِّلػ  عث   8ة مان وم ان الي آ ربؽ     َِّ ا   ام مياقثة  ث  جويث  ال يث  السثواوبة
ة  ام هلل ليمؼ السارقة  ر  لإلسام ما لؼ وابد نسغلا    القرآن ال ربؼ والسثصة الصبؾبثة 

ةث رعثثض الاقلثثاة   ن القثثران ال ثثربؼ وبثثاال وثثؽ ةملثثا  ا   ثثام اليثث  ةنزللثثا ت ولثثي ا 
سبحانه و عثالي ولثي ا مثؼ الوا ثية  ؾسثاطة ا نبيثاة والرسث  إ ثا ة الثي ة  ثام ج وث ل 
ةوج  ا ت سبحانه و عالي   مة للوفالن الباربة نيي ة  ظؾا وا ثيا  الثزمؽإ وولثي 

 . 3ةمؾلاليافيا  الؾاامل    كي  ا 

                                                           

 الوفالن الضروابة    ة مفلحة  او ال وؽ إ والحيالإ والعرضإ والوالإ والعق   - 5
إ 305- 3/300ان  ام    ةمثؾل ا   ثام-ة ؾ الحسؽ  إ إ ول   ؽ دمحم ا م ث5/359وصغر: إا ام الاحؾل -8

/ 5الوغيفثر  ثث  ةمثؾل الاقثه ولثي  مثِّ   انمثام ة وث   ثؽ  صبثث   -ولث   ثؽ دمحم  ثؽ ولث  البعلث  ة ثؾ الحسثؽ
 .89-87/:4الوؾا قا     ةمؾل الاقه -إ إ را يؼ  ؽ مؾسي اللغو  ال رناط  الوال  563

 -إ دمحم  ثؽ ة وث  السر سث 5/838ةمثؾل البثزموث  -ؽ دمحم البثزموث إ ول   5/565الوسيفاي -وصغر: ال زال  -3
 -إ ا مثثثثثثثثث ث5/569ا   ثثثثثثثثثام –إ ا ثثثثثثثثثؽ  ثثثثثثثثثزم 879-8/876ال لثثثثثثثثثاج -إ السثثثثثثثثثب  8/76ةمثثثثثثثثثؾل السر سثثثثثثثثث 

إ 5/885اليبفثثثثرل -إ الايثثثثرو  ارثثثثاذث الاثثثثيرا ث 5/335البر ثثثثان  ثثثث  ةمثثثثؾل الاقثثثثه -إ ال ثثثثؾبص 4/545ان  ثثثثام
 -. م/نغوثثث  لؾوثثثا8/387الافثثثؾل  ثث  ا مثثثؾل-الثثثرا ث ال فثثثاص إ ة وثثث   ثثثؽ ولثث 5/445اليوليثثث  -ا سثثصؾث 

 .553الصقاة الوسيحية وانسام ص
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سثثوعد  و ثَِّ الحقيقثة ةرث  ا الرسثؾل ة  : وثؽ ة ث   ربثرل ةا ثث  ت وصثه  وثال:     
اسثؾل ت   لقثؾل ة ةنثا ةولثي الصثا  رثا ؽ مثربؼإ وا نبيثاة ةولم وثاك  لثيس  يصث  و يصثه 

 .   5ةنب  
ةن  ثثرائعلؼ مياقثثة مثثؽ  يثثل ا مثثؾل و ن ا يلاثثد مثثؽ  يثثل الاثثرو   سثث   -والوعصثثي

 . 8ةالزمؽ و س  العوؾم والغفؾص 
وكثثِّلػ  يوثثا ويعلثثم رال لانثثة اليلؾملثثة: ن ثث  ةن اسثثؾل ت ة    ثث  الو وصثثة وصثث ما كيثث  

 : 3ةلؼ ومفالحلؼإ مصلاالؾليقة  يلا جولة مؽ البصؾم  يعلم رال لانة اليلؾملة و او  قؾو
و نه مؽ  بعصا مثؽ اليلثؾم  ثتن لثه الصفثرل وا سثؾل ايثر مغلثؾميؽ ل ميصامثر  -

 وليلؼ.
و ن ولثثؾم  صثثث  وثثثؾ  ةمثثثة مثثث  الوثثثامصيؽإ لليلثثثؾم موثثثصلؼ إ وللوسثثثلويؽ موثثثصلؼإ  -

 إل ناسه وة    ييه.  4ةمؾاليلؼ وةناسلؼ إل مؽ علؼ ناسه وةِلؼإ  تنه ل َوؾِ  
ناقيلؼإ وولثي الوسثلويؽ ناقثيلؼإ و ن  يثصلؼ الصفثر ولثي مثؽ و ن ولي اليلؾم  -

  اا  ة    َِّ الفحياةإ و ن  يصلؼ الصفن والصفيحةإ والبر مون انلؼ.

                                                           

إ  3858ةرثثا  واذكثثر  ثث  ال يثثا  مثثربؼ إذ انيبثثِّ  مثثؽ ة للثثا  اوثثؼ الحثث ول:  3/5870مثثحين البغثثااث  وصغثثر: -5
ــا النــاس ( . 8365ةرثثا   ضثثائ  ويسثثي وليثثه السثثام  اوثثؼ الحثث ول: 4/5887مثثحين مسثثلؼ  ة ثثص ) أول

راثين العثيؽ  ) أوالد َعـَّتت (الصا  ره وةور لؼ إليه  نه رار رثه ةو  نثه ل نبث   يصلوثا    نلوثا  ث   مثؽ وا ث .
الولولة و ا و  الام  ؼ ان ؾل    مؽ ةملثا   ثييإ وةمثا ان ثؾل مثؽ ا  ثؾبؽ  يقثال للثؼ ةولم ا ويثان.  ثؼ 

 ا  ؾل    وا   مؽ ةملا  مغيلاة.
إ  3858ةرثثا  واذكثثر  ثث  ال يثثا  مثثربؼ إذ انيبثثِّ  مثثؽ ة للثثا  اوثثؼ الحثث ول:  3/5870غثثااث مثثحين الب وصغثثر: -8

إ ة ثثؾ  كربثثا لحيثثي  ثثؽ  ثثر  8365ةرثثا   ضثثائ  ويسثثي وليثثه السثثام  اوثثؼ الحثث ول: 4/5887مثثحين مسثثلؼ
 ةرا   ضائ  ويسي وليه السام  . 55/559الوصلاج  رح محين مسلؼ  ؽ الح اج -الصؾوث 

إ . الث كيؾا دمحم سثعي  385-380السثيرل الصبؾبثة  -الؾليقة    ةنغر: ال كيؾا ول  دمحم الفثا  ةنغر  افي   - 3
 . واير ا .557-556 قه السيرل ص -امضان البؾط 

 وؾ  : ةث وللػ - 4
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و ذا َموثثؾا الثثي مثثلن لفثثالحؾنه وبلبسثثؾنه  ثثتنلؼ لفثثالحؾن وبلبسثثؾنهإ و نلثثؼ  -
إذا موثثؾا الثثثي ماثثث  ذلثثثػ  ثثثتن للثثثؼ ولثثثي الوثثثامصيؽ إل مثثثؽ  ثثثاا   ثثث  الثثث وؽ. 

 ةنا   قلؼ مؽ جانبلؼ الِّث ِوَبللؼ. وولي ك 
و ن ولؾم ا و  مؾاليلؼ وةناسلؼ ولي ماث  مثا   ث   ثَِّ الفثحياة مث  البثر  -

الوحثثض مثثؽ ة ثث   ثثَِّ الفثثحياة و ن البثثر مون انلثثؼإ ل ل سثث  كاسثث  إل 
 ولي ناسهإ و ن ت ولي ما ةم ق ما     َِّ الفحياة وة َر.

ولثثثي مراوثثثال مفثثثالن م ؾنثثثا  الو يوثثث   إن الؾليقثثثة ملثثثد راثثث   وا ثثثن ومثثثربن      
الوغيلثث  وذلثثػ ليصغثثيؼ واوثثا  ا طثثرا  رعضثثلا مثث  الثثبعض ليحقيثثم الع الثثة والوسثثاوال 
 يصلؼ ل يعام ك  ما مثؽ  ث نه ةن وثامث الثي العث اول والب ضثاة ةو   ثؾن وسثيلة ن ث اب 

ربثة ا غثاذ الاؾ ي والاسام    الو يو إ لِّا ن      الؾليقة ةنه  ضوؽ  ص اء و ل ولي  
الثث وؽ ةو ة ثث اة الثثرةث وةن ذلثثػ ل ل ثثؾن سثثببا  ثث  الاثثقاق والصاثثاق  ثث  جعثث  ة ثث  ال يثثا  
ةمثثة مثث  الوثثامصيؽ ةو ن ولثثؾم  صثث  وثثؾ  ةمثثة مثث  الوثثامصيؽإ لليلثثؾم موثثصلؼ إ وللوسثثلويؽ 
موصلؼ  إ لِّا إن السصة الصبؾبثة كانثد ول  ثزال ذابعثة ليحقيثم ا مثؽ والسثيقراا  ث  الوث ن 

وثثؽ الثث وؽ واللثثؾن والل ثثة  ثثيؽ ا  ثثرام وال واوثثا  ما ثث  م يوثث  وا ثث  ةو  ر ثثض الصغثثر
م يوعا  مياروةإ وولي  ِّا ا سا  ل   السياامل مؽ السصة الصبؾبة     ين واوثا  
سلوية ما لية  يؽ ة رام الو يو  ةو ولي مسيؾ  العاوا  ال ولية ة ثيؽ البلث ان  ليحقيثم 

     ل  معيؽ ةو  ل ان مياروة. و او مفالن اننسان سؾاة كانؾا ما
 
 

 المطمب الخامس
 الدنة النبهية والتحديات
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ل ػ ةن الرسؾل دمحم ة   لؼ وؾاجه ةلا مؽ اليح لا  وب  ال وؾل انسامية و وثان     
الرسثثثالة انسثثثامية انلليثثثةإ ول ثثثؽ رعثثث  انوثثثان والثثث وؾل و  لير ثثثا  ثثث  ناثثثؾ  م ؾنثثثا  
الو يو  و قب  وقؾللؼ للثا لوثا وجث وا مثؽ الطو صثان  ث  الصاثؾ  والوسثاوال والع الثة  ثيؽ 

لوعيصقيؽ لل وؽ انسام  مون الياا   والياثا رإ والث وؾل  ث ة   ثزمام ةراثر  ث رار  ثيؽ ا
الصثثثا   وثثثؽ  صثثثا  ثثث ة  اليحثثث لا  والوؾاجلثثثا  للثثث وؽ انسثثثام   ؾ ثثثا مثثثؽ انياثثثاا ا  ثثث  

 ةاجاة البل  و  لر وبائ  ة ر   لا .
ة وا لاملثثثا لثثثِّا  ثثث  وويصثثثا الحثثثال  وصثثث ما نثثثر  ةث  حثثث ك للسثثثصة الصبؾبثثثة مثثثؽ ةلثثثة مولثثث     

رالباطثث  والعصثث  والاثث ل و اثثؾبللا  ثث  وسثثائ  انوثثام مثثؽ اليلاثثزل والفثثح  والو ثثا  
ل ثثؾن ملثثيا ولثثي ةن السثثصة الصبؾبثثة والثث وؾل انسثثامية  ثث   لثثػ البلثث ل  ثث  انياثثاا و زاوثث  
ووبثثؾل الصثثا  للثثا مثثؽ مغيلثث  م ؾنثثا  م يوثث  ذلثثػ البلثث  إل ةن الو ر ثثيؽ مثثؽ ة بثثا  

وا واوبث  الباطلثثة  عوثث  عثا را و اطصثثا ولثثي  اثؾبه الثث وؽ انسثثام   الاثلؾا  والاثثيظان
 ؾسائ   يي نوظثاة مثؾال مسثي ة للعثالؼ وصثه ليحثِّا الصثا  مصثه  ؾ ثا مثؽ انياثاَا  ث  
ةاجثثاة البلثث ان و ثث لر الصثثا  رثثهإ ةث ةن اليحثثث ث مسثثيور مصثثِّ  مثثؽ الرسثثؾل ة   راثثث   

ةن ل ثثثث  ماة مواة ول ثثثث   املثثثثة   ثثثثؼ ول ثثثث  ماثثثث لة ميعاوثثثث  الثثثثي وؾمصثثثثا  ثثثثِّاإ ول  ثثثثػ 
 معال ة.

 
 
 
 

 المطمب الدادس
 التحديات وكيفية مهاجهتها 
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إنصثثا وجثث نا  حثث لا  كايثثرل للسثثصة الصبؾبثثة والثث وؽ انسثثام   ؾسثثائ   ثثيي و ثث  وسثثائ      
انوام الويصثؾ  وكثان ال ثرض مصلثا إلفثال  ثَِّ انسثاةل الثي كث  مسثلؼ سثؾاة كثانؾا  ث  

ور يثثة ةو ةجصبيثثة واسثثيازا  ؼ وا يقثثاا موثثصلؼ ونبثثيلؼ راسثثؼ ال لوقراطيثثة و ربثثة الثثرةث مولثثة 
والا ثثر كوثثا  ثثؾ مصياثثر  ثث  ةوسثثاى العثثالؼ ومعوثثؾل  لثثا لثث   ةوسثثاى الواقاثثيؽ وا  ثثربؽ 

وليسثيغ مؾا  ثِّا الثرم السثلب    5ةلي  وا اما سثلبيا مثؽ الوسثلويؽ ةراسثيغ ام العصث  مثاا 
ام  مثثرل ة ثثر  رثثالعص  والاثث ل ليابيثثؾا مثثحة موثثؾا ؼ لييقبللثثا ذابعثثة ل لثثام الثث وؽ انسثث

 وقؾل الصا  ليحقيم ا   ا  ا  ية:
 ا ول:  مص  الصا  مؽ اويصاق ال وؽ انسام . 

 الاان : جع  الصا     ال وؽ انسام .
 الاالل:  رك الصا  ال وؽ انسام  .
 الرار : مص  انيااا ال وؾل انسامية

 
ةمثثا كيايثثة مؾاجلثثة اليحثث لا   ا ثث  مثثؽ الرجثثؾ  الثثي السثثصة الصبؾبثثة وسثثير ه ال ربوثثة      

   مث  ال اثاا  ة           و فر ا ه الح يوثة ة    لث    ر ثة ناجحثة  عللثا الرسثؾل 
                                                           

ة            و يه انسثاةل لصبث  دمحم  55/9/8058سبيوبر  ؼ ورض  لؼ ةمرب    ياابخ  55 زامصا م  ة  اب  - 5
مويقة  قربباإ ةني ه ةمحا  ا و  ا مؾال اليلؾم    ةمرب ا روبلث   55  والوسلويؽ را   وامإ الالؼ لو ل  
ولثثي ةلثثثر ذلثثػ  وامثثد لثثثؾال  ركانيثثة  ثثثعبية  ثث  مول ور يثثة وثثث ل لصفثثرل سثثثي نا دمحم ة      مليثثؾن مولا .5ة

ووثثامؾا رعوليثثا   غا ربثثة  ثث  السثثاااا  ا مرب يثثة  ثث  البلثث ان والؾوثثؾ   ثث  انسثثاةا  ومثثؽ لقثث  وااة ثثا  
العر يثثة ونثثيس وصلثثا ةووثثال وصثث   ثث  رعضثثلا إ كوثثا  ثث ب  ثث  ليبيثثا  يثثد  ثثؼ ويثث  السثثاير ا مرب ثث  و عثثض 
الضباى العامليؽ    السااال رفصعاة وجثرح ا  ثربؽ مثصلؼ إ ا مثر الثِّث م ث  رالح ؾمثة الليبيثة راليث    لوصث  

و ؼ اسيق ام وؾا  الواابصز لحوالة السااال إ و   مفر  ؼ جثرح  34مصلؼ وجرح  4لقؾل و ؼ وي  الويغا ربؽ را
ونغثثرا  مثثؽ الويغثثا ربؽ  يثث  القثثؾا  الوفثثربة ةمثثام السثثااال ا مرب يثثةإ وكثثِّلػ  ثث   ثثؾنس ومفثثر ولبصثثان. 884

 ة لإلسثثامإ  يثثي مثثؽ للعصث  الويزاوثث  وجثث نا سثروان مثثا ل ثث   الثث ول ا جصبيثة رالسثثيص اا و ثث   الالثثؼ الوسث
الح ؾمة ا مرب ية م ا  يانا رالسيص اا ومؽ الاا ي ان ةلضا وكِّلػ مؽ ا ساة ا سثاواة  ث  البلث ان العر يثة 

 مصعا للساػ ال ماة .
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يوراا مثثؽ وبثث  والواثثركيؽ   انثثد   ر يثثه وسثثيلة لسثثيوراا الثث وؾل انسثثامية و قبللثثا راسثث
ا  ربؽإ  ي ثؾن السثصة الصبؾبثة مواة للثِّا الث اة ومعال ثة للثَِّ الواث لة رثالي   ث  ة سثؽ 
وةوثثثثثؾم لو ؾنثثثثثا  الو يوثثثثث  الويصثثثثثؾ  والوغيلثثثثث إ   انثثثثثد مصل ييثثثثثه ة    ثثثثث  الثثثثثرم ولثثثثثي 

 الوسيلزئيؽ:
الفثثثبر إ الح وثثثةإ الوؾوغثثثثة الحسثثثصةإ الحلثثثثؼإ الثثثرم ال ويثثثث إ واير ثثثا مثثثثؽ  ة -

وكثثثثِّلػ ا سثثثثالي  العلويثثثثة الوعامثثثثرلإ مون الل ثثثثؾة الثثثثي الفثثثثاا  الحويثثثث ل  
ةووال العص إ    ةن الفبر لع  انيقاما و ؾ وسيلة  لقيث  الحاوث  والوثب ضإ 

  5ةوكوا لقؾل الااور ا ؽ الوعيز
 ا له   ةمبر ولي مضض الحسؾم  تن مبرك و

  الصاا   ر  ناسلا إذا لؼ     ما   رله                            
وثثثثث م ال يوثثثثثام رانسثثثثثاةل واليحثثثثث ب وصلثثثثثا لثثثثث ا  صياثثثثثر  ثثثثثيؽ الوسثثثثثلويؽ  لن  -

الرسثثثؾل ة   وكثثثثِّلػ الوسثثثلويؽ لثثثثؼ لعيرو ثثثا ةث ا يوثثثثام ولثثثؼ ويصاولؾ ثثثثا لثثثثِّلػ 
َوثثثْ  َنثثثِزَل َوَلثثثْيَ ْؼ ِ ثثث  اْلِ يَثثثاِ  َةْن ِإَذا وَ  } انثثث لر إ و ثثثِّا وياثثثم مثثث  وؾلثثثه  عثثثالي

ِ َلَ َاثثَر ِ َلثثا َوَبْسثثَيْلَزَة ِ َلثثا َ ثثَا َ ْقَعثثَ وْا َمَعَلثثْؼ َ يِثثي َلَغؾَ ثثؾْا ِ ثث   َسثثِوْعَيْؼ آَلثثاِ  ّللاك
ْاَلَلْؼ ِإِن ّللاكَ َجاِمَ  اْلَوَصاِ ِقيَؽ َواْلَ ثاِ ِرب َؽ ِ ث  َجَلثِصَؼ َجِويعثاء َ ِ ولر َاْيِرَِ ِإِنَ ْؼ ِإذاء مِك

  540الصساة {
ل ثثثؽ ا  ثثثؼ  ثثثؾ ال فثثثا  رفثثثاة الرسثثثؾل ة   ةث رالسثثثيرل الحسثثثصة   نلثثثا  -

راند وسيلة ملوة    الؾوثؾ   ث  الوسثي يؽ لثه مثؽ جانث إ والسثيوراا  ث  
نار ال وؾل انساميةإ  يي ان  صاك  ؾامب كايرل     يال الرسؾل ةمثلي 

ه وسثلؼ  وصثث ما ةاام الواثركؾن ويلثثه والسثيلزاة رثه إ ل ثثؽ لوثا اةو مثثؽ ت وليث
                                                           

 .5/834 انلضاح    ولؾم البااة -جال ال وؽ ة ؾ وب ت دمحم  ؽ سع  ال وؽ  ؽ وور القزوبص  وصغر: - 5
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إ  5ةالسثثيرل الحسثثصة والثثرم ال ويثث  وم ثثثاام ا  ثثاق مصثثه ة   انقلبثثؾا مسثثثلويؽ
 يثثي ةن انسثثام انياثثر  ثث  كايثثر مثثؽ البلثث ان رالسثثيرل الظيبثثة للوسثثلويؽ اليثث  

 الظيبة   ؾن رالقؾل والاع  . راند   ل  ةنغاا اير الوسلويؽإ والسيرل
 بلِّا ويبيؽ ةن للرسؾل ة   َنلسأ مؽ السثلؼ والح وثة والوؾوغثة الحسثصة  ث       

ال وؾل انسامية والرم ولي الوسي يؽ ولؼ ول   الي العص  ةو الرم رالوا  كالاثيؼ 
إ و ثثَِّ الوصل يثثة كانثثد  ظبيقثثا لقؾلثثه  عثثاليةةاْمَ  ِإِلثثي  8ةروثثا وثث و  الو ر ثثؾن 

                                                           

لوا  ل  ةرا ذا مبعل الصب    رو ة وال   يه ااك  إلي  ِّا الؾامث  اولؼ لث  ولثؼ  ثِّا  :وؽ ا ؽ وبا  وال  - 5
الرج  الِّث وزوؼ ةنه ل  يثه الغبثر مثؽ السثواة  اسثو  مثؽ وؾلثه لثؼ ائيصث   ثانظلم ا  ثر  يثي وث م م ثة وسثو  

 ثثاام ا  ثاق وكامثا مثا  ثؾ رالاثثعر  قثال مثا  ثاييص   يوثثا مثؽ وؾلثه لثؼ اجث  إلثثي ة ث  ذا  قثال اةويثه لث مر رو
ةام   يثزوم و وث   ثصة لثه  يلثا مثثاة  يثي وث م م ثة  ث  ي الوسثث    ثاليوس الصبث    ول لعر ثه وكثَر ةن لسثث ل 

  ا ثظ    ثرَآ ولث   عثر  ةنثه اربث   لوثا اَآ  بعثه  لثؼ لسث ل وا ث  مصلوثا -لعصث  الليث   -وصه  يثي ةماكثه 
مثثا به وثثؽ  ثثأ  يثثي ةمثثبن لثثؼ ا يوثث  ورببيثثه و امَ إلثثي الوسثث    غثث  ذلثثػ اليثثؾم ول وثثر  الصبثث     يثثي 
ةمسي  عثام إلثي مضث عه  وثر رثه ولث   قثال مثا ةنثي للرجث  ةن لعلثؼ مصزلثه     وامثه  ثِّ   رثه معثه ول لسث ل 

  وامه ول  معه لؼ وال له ةل  ح لص     وا   مصلوا ما به وؽ  أ  يي إذا كان وؾم الاالل  ع  ما  ذلػ
مثثا الثثِّث ةوثث مػ  ثثِّا البلثث    وثثال إن ةوظييصثث  ولثث ا وميااوثثا لير ثث ن   علثثد  اعثث   ثث  بَر  قثثال  تنثثه  ثثم و ثثؾ 
اسثثؾل ت    ثثتذا ةمثثبحد  ثثا بعص   ثثتن  إن اةوثثد  ثثي ا ة ثثا  وليثثػ ووثثد كثث ن  ةابثثم الوثثاة  ثثتن مضثثيد 

م  ل   اعث   ثانظلم لقاثَؾ  يثي م ث  الصبث    وم ث  معثه  سثو  مثؽ وؾلثه وةسثلؼ م انثه   ا بعص   يي     
 قثثثال لثثثه الصبثثث    ااجثثث  إلثثثي وؾمثثثػ  ثثث  بر ؼ  يثثثي ل  يثثثػ ةمثثثرث  قثثثال والثثثِّث ناسثثث   يثثث َ  مثثثر ؽ  لثثثا  ثثثيؽ 

لثه إل ت وةن دمحما اسثؾل ت ولثاا القثؾم علرانيلؼ  غرج  يي ة ي الوس    صثام  رث ولي مثؾ ه ة ثل  ةن ل إ
 ضر َؾ  يي ة  عَؾ    ي العبثا    رث  وليثه  قثال وبل ثؼ ةلسثيؼ  علوثؾن ةنثه مثؽ ااثاا وةن طربثم   ثاا  ؼ 
إلثي الاثام ولثثيلؼ   نقثَِّ مثصلؼ لثثؼ وثام مثثؽ ال ث  رواللثا ولثثااوا إليثه  ضثثر َؾ   رث  وليثه العبثثا    نقثَِّ. وصغثثر: 

ةرا  إسام ة   ذا ال اااث ا   ت وصه إ محين مسلؼ  3648اوؼ الح ول:   3/5405محين البغااث 
 ةرا  مؽ  ضائ  ة   ذا ا   ت وصه  533اوؼ الح ول:  4/5983

و ِّا ويام م  ما واله ماي  مفر و وؾ الوسلويؽ الي الوي اة رالرسؾل ة    و حو  انساةل مون الل ؾة الي  - 8
 النيقام.
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 585الصحث ةَسِبيِ  َا ِكَػ ِراْلِحْ َوِة َواْلَوْؾِوَغِة اْلَحَسَصِة َوَجاِمْلَلؼ ِرثاِلِي  ِ ثَ  َةْ َسثَؽ    
    

لثثثِّا ولثثثي الثثث ول انسثثثامية وولثثثي الوسثثثلويؽ كا ثثثة وثثث م الل ثثثؾة الثثثي العصثثث      
اةل لإلسثثام و  ثثؾن  ثثِّلػ وسثثيلة ن ثثعال الحثثر إ  ن والقثثؾل   ثثاَ مثثؽ وربثث  انسثث

القؾل انسثامية  ث  وويصثا الحا ثر ل لو ثؽ ةن  قثاان رثالقؾل الوعاا ثة نغثرا لوثا 
لويل ؾنثثه مثثؽ   صؾلؾجيثثا   واثثةإ  ثث  ةن  صالثثػ  قيقثثة  ثث  ةنثثه لثثيس كثث  م سثث  
مو ثثؽ  فثثؾله رثثالقؾلإ  ثث  مثثؽ الوو ثثؽ  فثثؾله رالعقثث  والعلثثؼإ وا غثثاذ الوؾوغثثة 

لحسثثثصة وسثثثيلة لثثثِّلػ ونظوثثث   ثثث  إسثثثام الوعاا ثثثيؽ ة ضثثث  مثثثؽ ةن نظوثثث   ثثث  ا
ويللؼ كوثا  عث  الرسثؾل ة  إ لثِّا ل ث  اليوسثػ رالسثصة الصبؾبثة  ث  ناثر الرسثالة 

 انللية ل رض وبؾللا سؾاة    البل ان انسامية واير ا.  
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتوة ًأىن النتائج

إن ال وؽ انسام  موؽ سلؼ وسواح وواؾ وولي  ِّا ا سثا   ثؼ انياثاَا  -5
ولثثثيس  ثثثؾ موثثثؽ وصثثث  وانيقثثثام كوثثثا وثثث و  الو ر ثثثؾنإ  لثثثؾ م وثثث  لبقيثثثة 
الثثثث لانا  السثثثثواوبة ولثثثثيس رضثثثث َ كوثثثثا وثثثث و  الو ر ثثثثؾن   ن مفثثثث ا 
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 (7( السنـة )30العـدد )

ا ملان السواوبة  ؾ ت سبحانه و عاليإ  وؽ اير الوصظثم والوعقثؾل ةن 
   موؽ آ رإ ةو نبيا    نب  آ ر. ل ع  موصا  

إن الرسثثؾل ة   نلثثس مثثصلس القثثرآن ال ثثربؼ راويبثثاا سثثصيه مبيصثثا لثثهإ لثثِّلػ  -8
ن   انه ا غِّ مب ة السلؼ واليعاون    اليعامث  مث  ا  ثربؽ مثؽ الوسثلويؽ 
واير الوسلويؽإ واويبر ةن الحر  اسياصاة ل لو ؽ الل ؾة اليثه نغثرا لوثا 

ي إنلثثاة الحيثثال الباثثربةإ لثثِّا ل ثث  ا غثثاذ السثثصة الصبؾبثثة ومصل لثثا وثثامث الثث
    الرم ولي الوسي ية للا.

إن الرسثثثالة انسثثثامية  ثثث  للحاثثثاو ولثثثي الوفثثثالن الضثثثروابة لإلنسثثثان  -3
ر ض الصغر وؽ موصلؼ ول يلؼ وجصسلؼ ولؾنلؼإ لِّلػ  لقا ا الصا  رقبثؾل 

  سؽ الي وؾمصا  ِّا
م وؾوثثثة مثثثؽ ا   ثثثام والقثثثؾانيؽ جثثثاة  إن الثثث وؽ انسثثثام  وبثثثاال وثثثؽ  -4

ليصغثثيؼ الو يوثث  الباثثرث و اثثو مفثثالحلؼ ر لثث  مصاعثثة للثثؼ وماة ماسثث ل 
وصلؼإ ر ن ل لظ ي ة   ولي ة  إ  ث  الوسثاوال  يثصلؼ وان الياا ث   ثيؽ 
الصثثثا  ل ثثثؾن رثثثاليقؾ إ ولثثثيس رالياثثثا ر رثثثا مؾال والسثثثلظة والقثثثؾلإ و لثثثِّا 

ي  كاند سثائ ل  ث  ال ا ليثة وجعللثا الوصلس  ؼ القضاة ولي العفبية وال
 نيصة ول ل ؾ  ال وؾل اليلا. 

ا غاذ الحؾاا    اليعام  م  ا  ربؽ مؽ الؾسائ  الضروابة  ث  الحاثاو  -5
ولي الوفالن ا ساسثية العليثا للو يوث  الباثرث ومعال ثة لواثارللؼ اليث  

 لعصؾن مصلا رالي     ة سؽ وةوؾم.
يؽ واليحلثثث  رثثثا  اق الحويثثث ل  ثثث  ا غثثثاذ الوؾوغثثثة الحسثثثصة والر ثثثم واللثثث -6

اليعام  م  ا  ثربؽ وجعللثا وسثيلة للث وؾل انسثامية  نلثا  حقثم القبثؾل 
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 (7( السنـة )30العـدد )

مثثؽ ا  ثثربؽإ وب ثثؾن راثث   عثثا رث و ثثاطص  وثثؾل و عثثا لثث ا وثث     ثثد 
 8وؾله  عالي ةةَلا َةوَُّلا اِلِِّوَؽ َآَمَصؾا ِلَؼ َ َقؾَلؾَن َما َل َ ْاَعَلؾَن   الف 

القثثرآن ال ثثربؼ والسثثصة الصبؾبثثة  الثث ل الثثي وثثؾم القيامثثة ومثثالحة  إن  ة  ثثام -7
لليظبيثثثثم  ثثثث  كثثثث   مثثثثان وم ثثثثان ااثثثثؼ اليقثثثث م العلوثثثث  ليحقيثثثثم الوفثثثثلحة 
الباثثربةإ  ثثا مصا ثثال  ثثثيؽ القثثرآن ال ثثربؼ والسثثثصة الصبؾبثثة ووؾامثث  الحضثثثاال 

 واليق م ول  عااض  يصلوا ة  ا. 
جواويثثثة ماثثثيركة  ثثث  كثثث   مثثثان مسثثثاولية  اثثثو السثثثصة الصبؾبثثثة مسثثثاولية  -8

وم ان  يؽ الارم وال ولة واجال الث وؽ ليصغثيؼ م يوث  سثليؼ ولي ثؾن السثصة 
 وسيلة ليحقيم اليعالش السلو   يؽ ة رم الو يو  الويصؾ  والوغيل  .

 

 

 

 

 

 فيرس الوصادر ًالوراجع
 القرآن الكريم -1

 كتب التفدير وعمهم القرآن 
 ماا إ ياة اليراب -لوحو   ؽ طا ر العا ؾااليحربر واليصؾبر مؽ الياسير:  -8
 اسثثثير الظبثثثثرث: دمحم  ثثثؽ جربثثثثر  ثثثثؽ وزبثثث   ثثثثؽ  الثثثث  الظبثثثرث ة ثثثثؾ جعاثثثثر    -3

  ث .5405 - يرو  -ماا الا ر للصار - ث 350



 40  
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 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 ال اا : لإلمام الزمغارث  -4
 ة       اسثثير البيضثثاوث:   ثث  سثثعي  البيضثثاوث وبثث  ت  ثثؽ ووثثر  ثثؽ دمحم  -5

 حقيثم:  -م5996 - ثث5456للصاثر  ث   يثرو  سثصة ث  ماا الا ر 685  
 وب  القاما ور ا  العاا  سؾنة.

 اسثثير القرطبثث : ال ثثام     ثثام القثثرآن: لوحوثث   ثثؽ ة وثث   ثثؽ ة ثث  ر ثثر  ثثؽ  -6
ى  - ثثثث  ماا الاثثثع  للصاثثثر  ثثث  القثثثا رل675 ثثثرح القرطبثثث  ة ثثث  وبثثث  تة 

  حقيم: ة و  وب  العليؼ البرمون . - ث5378 سصة 8ة
آن العغثثثيؼ: نسثثثواوي   ثثثؽ ووثثثر  ثثثؽ كايثثثر ال ماثثثق  ة ثثث  الاثثث اة  اسثثير القثثثر  -7

  ث .5405ماا الا ر للصار     يرو  سؽ  - ث 774ة 
الوالث  : دمحم - ين الق ور ال ام   يؽ  ص  الروالثة وال االثة مثؽ ولثؼ الياسثير -8

  ؽ ول  الاؾكان 
 معالؼ اليصزب : الوال  : الحسيؽ  ؽ مسعؾم الاراة الب ؾث ة ؾ دمحم -9

ر ال الثثيؽ: الوالثث  : جثثال الثث وؽ دمحم  ثثؽ ة وثث  الوحلثث إ وجثثال  اسثثي -50
القثا رلإ  –ال وؽ وب الر وؽ  ثؽ ة ث  ر ثر السثيؾط إ الصا ثر : ماا الحث ول 

 .الظبعة ا ولي
إا ثثثثثام العقثثثثث  السثثثثثليؼ إلثثثثثي مزالثثثثثا القثثثثثرآن ال ثثثثثربؼ: الوالثثثثث  : دمحم  ثثثثثؽ دمحم  -55

  يرو  –ر   العوامث ة ؾ السعؾمإ الصا ر : ماا إ ياة اليراب الع
ماسسة الرسثالة للصاثر  - اسير السع ث: وب  الر وؽ  ؽ نامر السع ث -58

 الوحقم: ا ؽ وايويؽ.  –م 8000
 الصسا  - اسير الصسا  -53

 كتب األحاديث والتخريج
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 ين البااث  رح محين البغااث:الوال  : ة وث   ثؽ ولث   ثؽ   ثر ة ثؾ  -54
-5379  إ  يثثثرو  -الصا ثثثر : ماا الوعر ثثثة -الاضثثث  العسثثثقان  الاثثثا ع 

  حقيم : ة و   ؽ ول   ؽ   ر ة ؾ الاض  العسقان  الاا ع .
ال ثثثام  الفثثثحين الوغيفثثثر لوحوثثث   ثثثؽ إسثثثواوي  ة ثثثؾ وبثثث  ت البغثثثااث  -55

الظبعثثثثة الاالاثثثثة إ - يثثثثرو  –الصا ثثثثر : ماا ا ثثثثؽ كايثثثثر إ اليوامثثثثة -ال عاثثثث  
 حقيم : م. مفظاي مو  الب ا ةسثياذ الحث ول وولؾمثه  -5987 – 5407
 جامعة ممام. -ة الاربعة    كلي

ال ثثثثام  الفثثثثحين سثثثثصؽ اليرمثثثثِّث الوالثثثث  : دمحم  ثثثثؽ ويسثثثثي ة ثثثثؾ ويسثثثثي  -56
 يثثثثرو   حقيثثثثم :  –اليرمثثثِّث السثثثثلو  الصا ثثثثر : ماا إ يثثثثاة اليثثثثراب العر ثثثث  

 ا  امول مِّولة ر   ام ا لبان  وليلا.-ة و  دمحم  ارر وآ رون 
الصا ثر : ماا -: دمحم  ؽ وزب  ة ؾ وب ت القزوبصث  سصؽ ا ؽ ماجه:الوال  -57

مثثث  ال يثثثا  :  عليثثثم دمحم  - حقيثثثم : دمحم  ثثثاام وبثثث  البثثثاو - يثثثرو  –الا ثثثر 
 وا  امول مِّولة ر   ام ا لبان  وليلا- اام وب  الباو 

 
: سثثثثليوان  ثثثثؽ ا  ثثثثعل ة ثثثثؾ ماوم الس سثثثثيان   سثثثثصؽ ة ثثثث  ماوم:الوالثثثث  -58

مثثث   - حقيثثم : دمحم محيثثث  الثثث وؽ وبثث  الحويثثث -الصا ثثر : ماا الا ثثثر-ا  مث
وا  اموثثل مِّولثة ر   ثثام ا لبثثان   -ال يثا  :  عليقثثا  َكَوثثال وؾَسثْ  الحثثَؾ 

 وليلا.
سصؽ البيلق  ال بر :الوال  : ة و   ؽ الحسيؽ  ثؽ ولث   ثؽ مؾسثي ة ثؾ  -59

 – 5454م ثثثثثثة الو رمثثثثثثة إ  -الصا ثثثثثثر : م يبثثثثثثة ماا البثثثثثثا  -ر ثثثثثثر البيلقثثثثثث 
  حقيم : دمحم وب  القاما وظا -5994
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 رح  رح نغبثة الا ثر  ث  مفثظلحا  ة ث  ا لثر: لامثام الوحث ب ولث   -80
 ققثثثه وولثثثم وليثثثه دمحم نثثثزاا  وثثثيؼ و  يثثثاؼ  - ثثثؽ سثثثلظان دمحم اللثثثروث القثثثااث 

 -والصاثثثر واليؾ بثثث  ثثثركة ماا ا اوثثثؼ  ثثثؽ ة ثثث  ا اوثثثؼ للظباوثثثة  -نثثثزاا  وثثثيؼ
 لبصان. - يرو 

مسص  ا مام ة و   ؽ  صب : لإلمام ة و   ؽ  صب  ة   وب  ت الاثيبان   -85
 ماسسة ورطبة للصار    القا رل. - ث 845ة 

الوصلثثاج  ثثرح مثثحين مسثثلؼ  ثثؽ الح ثثاج الوالثث  : ة ثثؾ  كربثثا لحيثثي  ثثؽ  -88
- يثثثثرو  –الصا ثثثثر : ماا إ يثثثثاة اليثثثثراب العر ثثثث  - ثثثثر   ثثثثؽ مثثثثرث الصثثثثؾوث 
 5398الظبعة الظبعة الاانية إ 

مسثثثثثثص  الاثثثثثثلا : الوالثثثثثث  : دمحم  ثثثثثثؽ سثثثثثثامة  ثثثثثثؽ جعاثثثثثثر ة ثثثثثثؾ وبثثثثثث  ت  -83
 – 5407الظبعثثة الاانيثثة إ - يثثرو  –الصا ثثر : ماسسثثة الرسثثالة -القضثثاو 

  حقيم :  و ث  ؽ وب  الو ي  السلا -5986
 

محين ا ؽ  بان  ير ي  ا ؽ  لبان الوال  : دمحم  ؽ  بان  ؽ ة و  ة ثؾ  -84
إ  يثثرو  الظبعثثة الاانيثثة –الرسثثالة  ا ؼ اليويوثث  البسثثي  الصا ثثر : ماسسثثة ثث

ا  اموثثثثثثل مِّولثثثثثثة ر   ثثثثثثام - حقيثثثثثثم :  ثثثثثثعي  ا انثثثثثثاوى 5993 - 5454
  عي  ا اناوى وليلا

محين مسلؼ: مسلؼ  ؽ الح اج ة ؾ الحسيؽ القاثيرث الصيسثا ؾاث الصا ثر  -85
مثث   -وبثث  البثثاو   حقيثثم : دمحم  ثثاام- يثثرو  –: ماا إ يثثاة اليثثراب العر ثث  

 ال يا  :  عليم دمحم  اام وب  الباو .
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الوالثثثث  : ة ثثثثؾ ووثثثثر  -اليوليثثثث  لوثثثثا  ثثثث  الوؾطثثثث  مثثثثؽ الوعثثثثان  وا سثثثثاني  -86
الصا ثثثر : و اال ووثثثؾم ا ووثثثا   -وؾسثثث   ثثثؽ وبثثث  ت  ثثثؽ وبثثث  البثثثر الصوثثثرث 

 حقيثثثثم : مفثثثثظاي  ثثثثؽ ة وثثثث   -5387الو ثثثثر  إ  -والاثثثثاون انسثثثثامية 
  بير الب رث.دمحم وب  ال العلؾث إ

م يبثثة الاثثرق  – 7ى  - قثثه السثثيرل: الثث كيؾا دمحم سثثعي  امضثثان البثثؾط  -87
 .ر  ام -ال  و 

 - يثثثثرو –ماا الوعر ثثثثة  -السثثثثيرل الصبؾبثثثثة: الثثثث كيؾا ولثثثث  دمحم الفثثثثا   -88
 .لبصان

 -مؾطثثث  انمثثثام مالثثثػ: الوالثثث  : مالثثثػ  ثثثؽ ةنثثثس ة ثثثؾ وبثثث ت ا مثثثبح  -89
 . حقيم : دمحم  اام وب  الباو  -رمف –الصا ر : ماا إ ياة اليراب العر   

مسثثثثثثص  الاثثثثثثلا : الوالثثثثثث  : دمحم  ثثثثثثؽ سثثثثثثامة  ثثثثثثؽ جعاثثثثثثر ة ثثثثثثؾ وبثثثثثث  ت  -30
 5407الظبعثثة الاانيثثة إ  - يثثرو  –الصا ثثر : ماسسثثة الرسثثالة  -القضثثاو 

 . حقيم :  و ث  ؽ وب  الو ي  السلا  -5986 –
 الوسثثثي اك ولثثثي الفثثثحيحيؽ: لوحوثثث   ثثثؽ وبثثث  ت ة ثثث  وبثثث  ت الحثثثارؼ -35

  5ى ة -ماا ال يثثث  العلويثثثة للصاثثثر  ثثث   يثثثرو  - ثثثث 405الصيسثثثا ؾاثة   
 حقيثثم: مفثثظاي وبثث  القثثاما وظثثا مثث   عليقثثا   -م5990- ثثث5455سثثصة 

 الِّ ب     اليلغيص.
 ثثين الو يثثثل  ثثثرح ةلايثثة الحثثث ول: الوالثثث  :  ثثوس الثثث وؽ دمحم  ثثثؽ وبثثث    -38

عثة ا ولثي إ الظب -لبصثان –الصا ثر : ماا ال يث  العلويثة  -الر وؽ السغاوث 
  ث5403

 كتب األصهل :
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

ان  ثثثثثثام  ثثثثثث  ةمثثثثثثؾل ا   ثثثثثثام: لعلثثثثثث   ثثثثثثؽ دمحم ا مثثثثثث ث ة ثثثثثث  الحسثثثثثثؽ  -33
 ثث 5404  سثصة 5ى ة -ماا ال يا  العر   للصار  ث   يثرو  - ث 635ة 
 سي  ال ويل . -الوحقم: م -
ةمثثثثؾل الاقثثثثه  ثثثث  نسثثثثي ه ال  وثثثث : ليسثثثثياذ الويوثثثثر  مفثثثثظاي إ ثثثثرا يؼ  -34

 ثثثثثركة الغصسثثثثثاة  -م5999سثثثثثصة  -ومزبثثثثث ل  طبعثثثثثة مصقحثثثثثة 5ىة -الزلوثثثثث 
 ر  ام. -للظباوة الوح ومل

اا ثثام الاحثثؾل إلثثي  حقيثثم الحثثم مثثؽ ولثثؼ المثثؾل: لوحوثث   ثثؽ ولثث   ثثؽ  -35
 دمحم  ؽ وب  ت الاؾكان  اليوص  الفصعان 

-ان  ام    ةمؾل ا   ام : ول   ؽ ة و   ؽ  ثزم ا ن لسث  ة ثؾ دمحم -36
 .5404ة ا ولي إ الظبع-القا رل –الصا ر : ماا الح ول 

 -ماا الصار: م يبة الي اابة ال بثر   -الويفام :  ة ؾ اسحاق الااطب  -37
 .مفر

اليولي      غربس الارو  ولي ا مؾل: وب  الر يؼ  ؽ الحسثؽ ا سثصؾث  -38
-5400الظبعثثثة ا ولثثثثي إ - يثثثرو  –الصا ثثثر : ماسسثثثة الرسثثثالة -ة ثثثؾ دمحم

  حقيم : م. دمحم  سؽ  ييؾ.
الاقثثثه الوالثثث  : وبثث  الولثثثػ  ثثثؽ وبثثث  ت  ثثثؽ وؾسثثث  البر ثثان  ثثث  ةمثثثؾل  -39

الظبعثة الرارعثة -مفثر –الوصفؾال  -الصا ر : الؾ اة -ال ؾبص  ة ؾ الوعال 
  حقيم : م. وب  العغيؼ محوؾم ال و -5458إ 
اليبفثثثثثرل  ثثثثثث  ةمثثثثثثؾل الاقثثثثثثه الوالثثثثثث  : إ ثثثثثرا يؼ  ثثثثثثؽ ولثثثثثث   ثثثثثثؽ وؾسثثثثثث   -40

الظبعثثة -مماثثم – ثثر الصا ثثر : ماا الا-الايرو آرثثامث الاثثيرا ث ة ثثؾ إسثثحاق
  حقيم : م. دمحم  سؽ  ييؾ-5403ا ولي إ 
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

الوغيفر    ةمؾل الاقه ولي مثِّ   انمثام ة وث   ثؽ  صبث  الوالث  :  -45
الصا ر : جامعة الولػ وب  العزبثز -ول   ؽ دمحم  ؽ ول  البعل  ة ؾ الحسؽ

  حقيم : م. دمحم مغلر قا.-م ة الو رمة -
 ثثثثثؽ مؾسثثثثثي اللغوثثثثث  ال رنثثثثثاط  الوؾا قثثثثثا   ثثثثث  ةمثثثثثؾل الاقثثثثثه: إ ثثثثثرا يؼ  -48

  حقيم : وب  ت ماا .- يرو  –الصا ر : ماا الوعر ة -الوال  
ميثثزان ا مثثؾل  ثث  نيثثائس العقثثؾل  ثث  ةمثثؾل الاقثثه: الاثثيخ انمثثام وثثاة  -43

مااسثثثة و حقيثثثم  -الثثث وؽ  ثثثوس الصغثثثر ة ثثث  ر ثثثر دمحم  ثثثؽ ة وثثث  السثثثوروص ث
طبث  مثؽ  -م5987 5ى -و عليم: ال كيؾا وب  الولػ وب  الر وؽ السع ث

وبثثثث  ل صثثثثة ا يثثثثاة اليثثثثراب العر ثثثث  السثثثثام   ثثثث  و اال الووثثثثا  والاثثثثاون 
 ال وصية.

 
جو  ال ؾام  م   ا ييه للعامة البصان : انمثام  ثاج الث وؽ وبث  الؾ ثا   -44

 .السب  
-الوحفؾل    ولؼ ا مؾل الوال  : دمحم  ؽ ووثر  ثؽ الحسثيؽ الثرا ث  -45

الظبعثة ا ولثي -الربثاض –انسثامية الصا ر : جامعة انمثام دمحم  ثؽ سثعؾم 
 . حقيم : طه جا ر  ياض العلؾان -5400إ 
الوسيفاي مؽ ولؼ ا مؾل: لإلمام   ة انسام دمحم  ثؽ  امث  ال زالث   -46

ماا ا اوثثثثؼ  ثثثثؽ ة ثثثث   -ومعثثثثه كيثثثثا   ثثثثؾا ن الر وثثثثؾ  - ثثثثث 505-445ة 
 ا اوؼ للظباوة والصار     يرو .
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

فثثاص: الوالثث  : ة وثث   ثثؽ الافثثؾل  ثث  ا مثثؾل الوسثثوي ةمثثؾل ال  -47
 –الصا ثثثثثر : و اال ا ووثثثثثا  والاثثثثث ؾن انسثثثثثامية -ولثثثث  الثثثثثرا ث ال فثثثثثاص

  حقيم : م. و ي  جاسؼ الصاو -5405الظبعة ا ولي إ -ال ؾبد
الوثثثث    إلثثثثي مثثثثِّ   انمثثثثام ة وثثثث   ثثثثؽ  صبثثثث : وبثثثث  القثثثثاما  ثثثثؽ  ثثثث اان  -48

 -5405الظبعثثثة الاانيثثثة إ - يثثثرو  –الصا ثثثر : ماسسثثثة الرسثثثالة -ال ماثثثق 
  حقيم : م. وب  ت  ؽ وب  الوحسؽ اليرك .

 ثثرح اليلثثؾبن ولثثي اليؾ ثثين لوثثيؽ اليصقثثين  ثث  ةمثثؾل الاقثثه: لإلمثثام سثثع   -49
 ثثثثبظه و ثثثثرج  - ثثثثث798الثثثث وؽ مسثثثثعؾم  ثثثثؽ ووثثثثر اليايثثثثا ان  الاثثثثا ع    

 .5لبصان.ى  - يرو  –ماا ال ي  العلوية  -ة امواه الايخ  كربا وويرا 
ناثر ا سثان للصاثر  -يؾا وب  ال ثربؼ  بث انالؾجيز    ةمؾل الاقه: ال ك -50

 .6ى  -اوران -طلران -واليؾ ب 
 

م يبثثثة اربثثث  للصاثثثر  -الصقثثثاة الوسثثثيحية وانسثثثام: الثثث كيؾا نغوثثث  لؾوثثثا -55
 القا رل. -والظباوة

م يبثثة الوصثثاا  - لثثِّو  الرئاسثثة و ر يثث  السياسثثة: دمحم  ثثؽ ولثث  القلع ثث  -58
 يؼ وؾس  مفظاي و ؾ إ را  -:  حقيم5ى  -الزاواة -للصار    ا امن

 
 كتب المعاجم المغهية

 ثثثثاج العثثثثرو  مثثثثؽ جثثثثؾا ر القثثثثامؾ :   ثثثث  الاثثثثيض السثثثثي  دمحم مر ضثثثثي  -53
طبث  ولثي مظثار  ماا  -ماا ليبيا للصار واليؾ ب  -الحسيص  الز ي ث الحصا 

 م. 5966 - ث5386ماما  بيرو  سصة 
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 مصلحة حفظ السنة النبوية ومقاصدها 
 عمر نجم الدين انجة . أ.م.د في بيان األحكام وفق منهج السلم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 ؽ ولث  ة و   ؽ دمحم  -الوفباح الوصير    ارب  الارح ال بير للرا ع  -54
  يرو . –الصا ر : الو يبة العلوية -الوقرث الايؾم 

الوع ثثثثؼ العر ثثثث  ا ساسثثثث :  ثثثث لي  وةوثثثث ام: جواوثثثثة مثثثثؽ كبثثثثاا الل ثثثثؾبيؽ  -55
جامعثثة الثث ول  -العثثر   ي ليثث  مثثؽ الوصغوثثة العر يثثة للير يثثة والاقا ثثة والعلثثؾم

  ؾ ب  لاو . –م 5989العر ية سصة 
 -صغثثثؾا ا  ربقثثث  الوفثثثرث لسثثثان العثثثر  الوالثثث  : دمحم  ثثثؽ م ثثثرم  ثثثؽ م -56

 الظبعة ا ولي. - يرو  –الصا ر : ماا ماما 
انلضثثاح  ثث  ولثثؾم البااثثة: الوالثث  : جثثال الثث وؽ ة ثثؾ وبثث ت دمحم  ثثؽ  -57

 - يثثثثثرو  –الصا ثثثثر : ماا إ يثثثثثاة العلثثثثثؾم  -سثثثثع ال وؽ  ثثثثثؽ ووثثثثثر القزوبصثثثثث 
  . 5998الظبعة الرارعة إ 


