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 املقدمة
احلمد هلل الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، والداعي إليه وآاته مناه 

إال هللا وحده ال  وسؤله، وأدرج يف زمرة أحبابه من مل تكن نفسه بزخارف املبطلني معلولة، وأشهد أن ال إله
شريك له، شهادة برداء اإلخالص واإلميان مشمولة، وللملكوت األعلى صاعدة ترفف مقبولة، وأشهد أن 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت  ﴿سيدان حممدا عبده ورسوله، الذي بلغ به من إكمال الدين مأموله،
ْساَلَم ِديًنا َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكمُ  [ وآاته جوامع الكلم، وفصل اخلطاب؛ فنطق جبواهر 3]املائدة:  ﴾اإْلِ

احلكم، وفاحت من حدائق أحاديثه يف اخلافقني شذا أزهارها املطلولة، صلى هللا عليه وعلى آله؛ الذين 
 عدلنبوية املطهرة تُ السنة اإن    طهرهم من الرجس تطهريا؛ وعلى صحبه ذوي األصول الكرمية واألجماد املأثولة.

األمور األساسية لفهم السنة النبوية املطهرة،  هأساسيًا للداعي اإلسالمي حيث نوضح يف حبثنا هذ مصدراً 
حيث الرجوع ألهل  .وذلك ابلرجوع إىل مصادرها األصليه ومصنفاهتا املختلفة، من معينها الذى ال ينضدب

ته، فيستفيد ويفيد سامعيه، وحنن يف زمان كثرت فيه الفنت السنة يف مصنفاهتم األصيلة، حىت جيد الداعي ضال
فنحتاج التزود بسالح العلم واملعرفة. كما جيب أن ينتبه الداعي اإلسالمي يف خطابه الدعوي؛ فيفرق بني 

وجتديد  احلقيقة واجملاز عند التعامل مع السنة. إذ أن السنة النبوية املطهرة مصدٌر هام يف جمال فقه الدعوة
، حىت يتأمل الداعي أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فيتعلم منها احلكمة يف خطابه هخطاب

للناس وفصل اخلطاب، ألنه الغىن للداعية من التوجيهات النبوية السديدة فرييب هبا الناس، ويعظ هبا  وينهي 
 هبا ويرغب ويرهب هبا، فريجع الناس إيل رب   العاملني.

بني  حصني وجد سياج منيعيمما ال شك فيه أن  العلوم مرتابطة متداخلة، خاصة العلوم الشرعية، وال  و      
فتحت زماننا السيما يف و  .هذه العلوم، فالدعوة هلل تعاىل مشمولة يف الكتاب العزيز، والسنة النبوية املطهرة

 ،تبطة بكليات اإلعالم يف كثرِي من اجلامعات، وهي مر خاصة ابلدعوةاجلامعات العربية واإلسالمية هلا كليات 
بل حىت اجليوش العربية واإلسالمية جتد بداخلها فروع ختتص ابلتوجيه املعنوي واإلرشاد ألفرادها. لذا جند أن 

 تعاىل، وذلك بنشر سبل اخلري والرشاد يف بالد اإلسالم، إىل هللا الناس فاق يدعونالدعاة قد انتشروا يف اآل
على بصرية من رهبم، فالبد هلم من سالح قوى يتسلحون به وهو سالح العلم واملعرفة آبايت بل وخارجها 

، الكتاب العزيز وسنة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم، وهدى السلف الصاحل من العلماء والصلحاء األتقياء
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يفي مبصادرها القدمية وال شك أن السبيل لذلك هو معرفة مصادر السنة النبوية لذا جاء هذا البحث التعر 
 .واحلديثة من أجل اإلرتقاء والتجديد للخطاب الدعوى املعاصر

  :املعاصرة الدراسات السابقة -3

 كتابال مها لقد كتب أهل العلم من املعاصرين والقدماء عن هذا املوضوع، ولعل أهم كتابني تناواله       
، وقد ألفه بناء على يوسف القرضاوي يف .د .أ(، للشيخ      بطمعامل وضوا       كيفية التعامل مع السنة )املاتع  

، 2تكليف من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف واشنطن، واجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ابألردن
رة يُعد هذا الكتاب أحد املعامل اهلامة الجتهاد العقل املسلم املعاصر يف التعامل مع السنة الشريفة، والبؤ و 

له آليات حمددة وأدوات معينة يف التعامل مع السنة النبوية   األساسية للكتاب هي: وضع منهج واضح
وتفعيلها يف حياتنا املعاصرة؛ ومن مث حتقيق دورها املنوط هبا واملنشود يف تشكيل  بغرض فهمها فهما جيداً 

لثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي: على اعتبار أن السنة هي املصدر ا وتوجيه حياتنا الواقعية والفكرية
، ومن مث لزم كتابة حبث عن كيفية التعامل معها، فكان وتوجيهاً  ،وتربيةً  ،ودعوةً  ،وقضاءً  ،وتشريعاً  ،فقهاً 

وقد حتدث املؤلف يف بداية الكتاب عن منزلة السنة يف التشريع  ة.حصف 091الكتاب والذى جاء يف 
تميز هبا، مث أوضح واجب املسلمني حنو السنة، والذي يتمثل من وجهة نظرة يف اإلسالمي، واخلصائص الِت ت

: نفى حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني. مث تناول بعد حتدق هبا وهي مقاومة أخطار ثالثة
الفقهاء  والتوجيه، وحض على ضرورة التواصل بني ،والدعوة ،والتشريع، ذلك أمهية السنة يف جمال الفقه

واحملدثني، وما يلزم الداعية عند استشهاده ابحلديث مث ذكر حتت عنوان )مبادئ أساسية للتعامل مع السنة( 
 املبادئ التالية:

 أواًل: أن يستوثق من ثبوت السنة حسب منهج احملدثني.
ويف ظالل  اثنياً: أن حيسن فهم النص النبوى وفق دالالت اللغة، ويف ضوء سياق احلديث، وسبب وروده،

النصوص القرآنية والنبوية األخرى، ويف إطار املبادئ العامة، واملقاصد الكلية لإلسالم مع ضرورة التمييز بني 
ليس  ما جاء منها على سبيل تبليغ الرسالة، ومامل جيئ كذلك، وبعبارة أخرى: ما كان من السنة تشريعاَ، وما
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دوام وماله صفة اخلصوص أو التأقيت، فإن من أسوأ اآلفات بتشريع، وما كان من التشريع له صفة العموم وال
 يف فهم السنة خلط أحد القسمني ابألخر.

اثلثاً: أن يتأكد من سالمة النص من معارض أقوى منه، من القرآن، أو أحاديث أخرى أوفر عدداً، أو 
يعة، الِت اكتسبت صفة أوضح ثبواتً، أو أوفق ابألصول، وأليق حبكمة التشريع، أومن املقاصد العامة للشر 

      القطعية، ألهنا مل تؤخذ من نص واحد أو نصني بل أخذت من جمموعة من النصوص واألحكام أفادت 
 بثبوهتا. وجزماً  يقيناً       ابنضمام بعضها إىل بعض 

 وحتت عنوان )معامل وضوابط حلسن فهم السنة النبوية( ذكر فيه مثانية معامل وضوابط، وهي:
 .السنة يف ضوء القرآن الكرمي فهم األول:
 مجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد. الثاين:

 اجلمع أو الرتجيح بني خمتلف احلديث. الثالث:
 فهم األحاديث يف ضوء أسباهبا ومالبستها ومقاصدها. الرابع:

 التمييز بني الوسيلة املتغرية واهلدف الثابت للحديث. اخلامس:
 حلقيقة واجملاز يف فهم احلديث.التفريق بني ا السادس:
 التفريق بني الغيب والشهادة. السابع:
 التأكيد من مدلوالت ألفاظ احلديث. الثامن:

وقد ذكر أمثلة يف كل معلم من هذه املعامل، وعاجلها من وجهة نظرة فيما ذكر من ضوابط، والكتاب      
يفرد  ا الشيخ يف بعض األحاديث.فظ على بعض وجهات النظر الىت ذهب إليهجيد يف اببه وإن حتُ 

اجملالني  القرضاوي فصلني لكيفية التعامل مع السنة النبوية يف جمايل الفقه والدعوة وذلك حبكم أن هذين
تناول السنة وطريقة التعامل معها الكتاب يف هذا اجلانب أن املؤلف  يفوأهم  ما .األكثر استخداما هلا

 واإلرشاد، بل هي من أهم وسائل الدعاة.السيما ملن اشتغل ابلدعوة والتوجيه 
هبذا   لتعريفول، 3الغوريللباحث سيد عبد املاجد  مبادئ التعامل مع السنة النبوية: والكتاب اآلخر     

  :نقول الكتاب
، فال بُدَّ مبا أنَّ السُّنَّة النبوية املصدُر الثاين للتشريع، فلها أمهيٌة عظيمٌة يف فهم اإلسالِم والتعرُِّف على أحكامهو 

إلدراك معانيها، ومعرفِة َمقاِصدها ِمن ُحسن الفهِم هلا، ... ولذلك اجتهد العلماُء يف َوْضع أُُسٍس وَضواِبط 
فالتعرُُّف على أُُسس ومبادئ التعامل مع السنة النبوية  .منهجيٍة دقيقٍة للت ََّوصُّل لفهم السنِة النبوية فهماً حسناً 

                                                 

 .431عدد الصفحات:  ،م4104ه /0232 ،0ط، سالجنور( :ماليزاي، )معهد دراسات احلديث النبوي وقد قام بنشره 3 
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يف التعاُمل معها، كما أنَّ الوقوف على هذه اأُلُسس واملبادئ  طأحيح من اخلي الصذات أمهيٍة ابلغٍة يف حترِ  
إنَّ من اْلُمخط ط يف املنهج  .ييسِ ر لنا يف فهم السنة النبوية فهمًا سليمًا ُمواِفقًا لفهم أئمة احلديث وجهابذته

بعد أن       ملاليزية أن يُعرَّف الطالب الدِ راسي ملرحلة البكالوريوس يف أقسام القرآن والسنة يف بعض اجلامعات ا
َدرُسوا األحاديث املختارة من كتب الرواية، ومجيع املباحث املهمَّة من علوم احلديث يف السنوات األوىل من 

     بضوابط التعامل مع السنة النبوية حىت يستطيعوا التعامل معها تعاماًل صحيحاً؛ فيستوعبوا بذلك       املرحلة 
مجيَع علوِم السنة أو معظمها، قبل خترُّجهم يف الكلية. ولكن مع أمهية ذلك، مل يكن هناك كتاٌب       تدرُّجاً 

، فحني  ابب سهولة األلفاظ وجودة العبارة، السيما من وديف هذا املوضوع مبا يفي ابملقص منهجيٌّ مناسبٌ 
لكتاب والسنة يف الكلية اجلامعية ُكلِ ف األستاذ سيد عبد املاجد الغوري بتدريس هذه املادة يف قسم ا

اإلسالمية العاملية بسالجنور؛ تفضَّل بتأليف كتاٍب منهجيٍ  فيها يُناِسب مستواهم، وكذلك مستوى َمن مل 
      خرَي قيامٍ       تسنح له فرصُة التعمُِّق يف دراسات السُّنَّة؛ ليسهل على مجيعهم االستفادة منه. فقد قام الغوري 

تاب، ونسأل هللا تعاىل أن يتقبَّل جهده، وجيزيه عن ذلك خري اجلزاء، ويضعه يف ميزان حسناته يف أتليف الك
 . الدعاة والسنة النبوية املطهرة؛ وهو الصلة بنييوم احلساب حيث مشل الكتاب التطرق هلذا املوضوع املهم

طلح السنة ومعانيها ، كمصاملصطالحات الىت ختص هذا املوضوعبعض املبادئ و  حالبد لنا من شر  أوالً 
 السيما عند أهل اإلختصاص.

 :تعريف السنة   
 لغة: -أ

السنة هي الطريقة املعتادة أو املتبعة، حسنة كانت أم سيئة، ومنه قوله صلى هللا عليه 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه » وسلم:

وإذا أطلقت معر فة ابأللف والالم فهي يف لغة الصحابة يراد  .4«ا إىل يوم القيامةوزرها ووزر من عمل هب
 . تشمل أقواله وأفعاله وتقريراتهوالىت هبا سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 اصطالحا: -ب

                                                 
(، د.ت ،بريوت، )دار إحياء الرتاث العريب، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوريمسلم،  4 

، ابب احلث على الصدقة ولو بشق ْترة أو كلمة طيبة وأهنا حجاب من النار ،كتاب الزكاة ،د الباقيحممد فؤاد عب حتقيق:
 .0004 ، حديث رقم407، ص2ج
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السنة ما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو  . عند علماء األصول:0
 تقرير.

إمنا األعمال » مثل حديث: هي أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم القولية:السنة  أ.
، من أقواله صلى هللا عليه وسلم والىت انتشرت يف فها قول واضح جلى، وخمتصر مفيد .5«...ابلنيات
 .وسار هبا الركبان من كل صوب وحدباألفاق 

حكام بينا هبا األهي كل ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم م السنة الفعلية: ب.
 .، بل كل ما قام به وفعلهوجهاده ،وزكاته ،وصيامه ،وحجه ،كيفية صالته  مثل عملية، بطريقة

من فعل أو ما بلغه من قول أحد الصحابة  ما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم السنة التقريرية: ج.
أبو سعيد اخلدري حني  ال يسكت على ابطل. ومثال ذلك ما رواه وأقر ه، فهو صلى هللا عليه وسلم

خرج رجالن يف سفر، فحضرت الصالة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، مث وجدا املاء  قال:
يف الوقت، فأعاد أحدمها الوضوء والصالة، ومل يعد اآلخر، مث أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرا 

صالتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك األجر أصبت السنة، وأجزأتك »ذلك له، فقال للذي مل يعد: 
  .6«مرتني

من قول أو فعل أو  السنة هي كل ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم . عند احملدثني:4
هذا التعريف يشرتك مع التعريف السابق، لكن فيه إضافة  أو سرية.       ِخلقية أو ُخلقية       تقرير أو صفة

 ،ة )طوله، شكله، ضحكهيَ قِ لْ من صفات خَ  صل ابلنيب صلى هللا عليه وسلمالصفة والسرية، أي ما يت
، عنفقته، شاربه، يداه، خامت النبوة الذي يوجد على ظهره ،، حاجبيهحليته تبسمه، شعره، عظم رأسه،

ملا سأهلا  رضي هللا عنها السيدة عائشة ة مثل قوليَ قِ لُ ..( وخُ ، مشيهأصابعه، رجليه، منكبيه، بطنه، ظهره

                                                 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، البخاري 5 

، 0ج (،ه 0722، 0ط، دار طوق النجاة، )حممد زهري بن انصر الناصر ق:يقحت ،ه وأايمههللا صلى هللا عليه وسلم وسنن
 .0، حديث رقم0ص

 

 ،ابب ىف املتيمم جيد املاء بعد ما يصلى ىف الوقتكتاب الطهارة، ،  لسنن، اسليمان بن األشعث السجستايند، و أبو دا 6
 حتقيق: عبد ،اجملتىب من السنن، ب أبو عبد الرمحنأمحد بن شعيوالنسائي، . ، واللفظ له113، حديث رقم011، ص0ج

م ملن ملتياابب ، كتاب الغسل والتيمم م(،0831ه/0701، 2ط، مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب)، الفتاح أبو غدة
 .711، حديث رقم201، ص0ج ،جيد املاء بعد الصالة
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لذلك مدحه املوىل عز  ،7«كان خلقه القرآن»صلى هللا عليه وسلم:  هشام بن حكيم عن خلق الرسول
، وصفحه  ، وحلمه، وعفوه[. وكرمه وجوده2سورة القلم، اآلية  ] ﴾.ُخُلٍق َعِظيمٍ  َوِإنََّك َلَعلى﴿ :وجل

 عن من أساء إليه.
تطلق كلمة السنة عندهم على      وأصوله وهم العلماء الذين اشتغلوا ابلفقه      : . عند الفقهاء3
 معنيني مها:

ما يقابل الفرض، كصيام ستة أايم من شوال وهو السنة مقابل صيام رمضان وهو  األول:
 .8«من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله »يث داحل الفرض.

مبعىن أن  صلى هللا عليه وسلم لما يقابل البدعة، كالطالق السين املوافق لسنة الرسو  الثاين:
يكون مرة واحدة يف جملس واحد وأن تكون املرأة يف طهر، مقابل الطالق البدعي املخالف للسنة كأن 
يُطلِ ق الرجل زوجته وهي حائض. كقصة طالق عبد هللا بن عمر لزوجته وهي حائض وأمر النيب صلى هللا 

 .وسلم له بردها؛ مع وقوع الطالق عليه
 :السنةحجية  -5

 نة النبوية وإمجاع الصحابة عليهمإن حجية السنة مؤكدة واثبتة أبدلة من القرآن الكرمي والس
 .الرضوان

َوَمآ َءااَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه ﴿ :قال تعاىل من القرآن الكرمي: -أ
ابالتيان بكل ما جاء به الرسول صلى هللا [. حيث أمر هللا املؤمنني 7]سورة احلشر، اآلية  ...﴾فَانتَ ُهوا

. ويف حديث َأيب ُهَريْ رََة، م والنهي عن الوقوع فيما هني عنه، واتباع أوامره، والوقوف عند نواهيهعليه وسل
َلُكْم ِبسُ  »َعِن النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم، قَاَل:  َا َهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ َؤاهِلِْم َواْخِتالَِفِهْم َدُعوين َما تَ رَْكُتُكْم، ِإمنَّ

                                                 

 ق:يقحت ،ند اإلمام أمحد بن حنبلمس، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 7
، مؤسسة الرسالة، )د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي إشراف:، عادل مرشد، وآخرون -شعيب األرنؤوط 

، حديث رقم 8، ص70ج ،رضي هللا عنهامسند الصديقة عائشة بنت الصديق  (،م4110/ه 0240، 0ط
27000. 

 :ريوتب)، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، شريي النيسابوريأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القمسلم،  8
، 1ج ،ابب استحباب صوم ستة أايم من شوال اتباعا لرمضانكتاب الصيام،  (،، د.تدار األفاق اجلديدةو  ،دار اجليل

 .2302 ، حديث رقم018ص
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ُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه، َوِإَذا أََمْرُتُكْم أِبَْمٍر فَ  يشري إىل اتباع  ،9«ْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ َعَلى أَنِْبَيائِِهْم، فَِإَذا هَنَي ْ
أَي َُّها  يَ له تعاىل :﴿ومنه قو  مينة أو يسرى. هنعمنهجه صلى هللا عليه وسلم؛ والسري بطريقته دون حيدة 
حيث أوجب  [.59]سورة النساء، اآلية  ...﴾الِذيَن َءاَمُنوا أَِطيُعوا اَّللََّ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْويل ااَلْمِر ِمنُكمْ 

 .ا عنه العلماء ابألسانيد املتصلةهللا على املؤمنني طاعة أوامره صلى هللا عليه وسلم الىت جاء هبا ونقله
 يها املدوانت وتناقلها الرواة العدول الضابطني.ودونت ف

 . من السنة النبوية:ب
 تضلوا ما ْتسكتم هبما: كتاب هللاتركت فيكم أمرين لن » :قال الرسول صلى هللا عليه وسلم -

ىل على رسوله صلى واألمر هو الشئ املهم، ومن أهم املهمات الوحي املنزل من عند هللا تعا .10«وسنِت
شأن النيب صلى هللا عليه وسلم  حيث يقول تعاىل يف عند هللا تعاىل، والسنة وحي من لمهللا عليه وس

 .[2-3]النجم: ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى *﴿
كيف »روى معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه إىل اليمن قال له:  -

ضاء؟ قال: أقضي مبا يف كتاب هللا، قال له: فإن مل يكن يف كتاب هللا؟ قال: تصنع إن عرض عليك ق
فبسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فإن مل يكن يف سنة رسول هللا؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو، 
 قال معاذ: فضرب رسول هللا على صدري مث قال: احلمد هلل الذي وفق رسوُل رسوِل هللا ملا يرضي هللا

لرتتيب مصادر التشريع  ،ز معاذ بن جبل رضي هللا عنها أشارة نبوية هلذا الداعي اجلهبوهن .11«ورسوله
، مث السنة النبوية آن الكرمي وهو األصل أول املصادريث جعل القر حاإلسالمي حسب األمهية والضرورة، 

د وهو املصدر أييت ابب االجتها، مث املفصل للقرآن الكرميو املوضح و بني ي املصدر الثاين واملوهاملطهرة 
 .الثالث

                                                 
ع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اجلام ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، البخاري 9

، 03ج، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكتاب العلم،  ،هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
 .4233 ، حديث رقم212ص

، 0ط، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان، )حممد مصطفى األعظمي ق:يقحت، املوطأ مالك بن أنس، 10
 .1113 ، حديث رقم0121، ص2، جالنهي عن القول ابلقدركتاب اجلامع، ابب  (،م2007/ه 0722

، دار الفكر)، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، داود وأب  11
 .1282 ، حديث رقم124، ص2ج ،ابب اجتهاد الرأي يف القضاء ،كتاب األقضيةد.ت(،  
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لقد أمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على أن السنة هي املصدر الثاين بعد  . إمجاع الصحابة:ج
 القرآن الكرمي يف التشريع.

 :السنة والتوجيه والدعوة -6

ت املشرقة واحلجج السنة يف جمال الدعوة والتوجيه: ْتد السنة جمال الدعوة مبا حيتاجه من التوجيها     
الدامغة واحلكم البالغة والكلم اجلامعة واملواعظ املؤثرة واألمثال املعربة والقصص اهلادفة .. وهي تسري مع 

رمي له عدة حماور خاطب هبا حيث أن القرآن الك القرآن الكرمي يف خماطبة اإلنسان كله: عقله وقلبه وضمريه.
فمن أشهر  ،سيما يف جمال القصص القرآين مثالرآن الكرمي ال، فينبغي على الداعي اإلهتداء ابلقالناس

 ،: مع فرعون، مع السحرةتعاىل القصص القرآنية: قصة  يوسف، قصة يونس بن مىت، قصص موسى كليم هللا
قصة أصحاب  ،صة أصحاب الفيلق الكهف،، قصة أهل يوب، قصة إبراهيم، مع أمع بقرة بين اسرائيل

فقد تناول القرآن الكرمي قصص الغابرين والسابقني  . قة جئ يها للعظة والعربةن قصص شي، وغريها ماألخدود
والسري والفضائل واملناقب وغريها من أبواب  واملنسوخ ، والناسخوتناولت آايته احملكم واملتشابه للعظة والعربة،

وضوعة واملنكرة. ويف ... لكن بضاعة كثري من الدعاة واملرشدين الدينيني تعتمد على األحاديث الواهية وامل
هذا اجلزء من كتاب السنة معامل وضوابط يستكمل القرضاوي محلته الدامغة املستنكرة الستعمال األحاديث 
الضعيفة واملنكرة يف صفحات طوال مليئة ابلدالئل الشرعية والعقلية، ويف لغة قوية احلجة، انصعة الربهان 

ألوجه نقده القوية. يف البدء يطلب القرضاوي من الداعية أن  والبيان. ومن املهم هنا أن نتعرض ولو إبجياز
يتحرى صحة احلديث عند استشهاده به، وهذا أمر مطلوب من أهل العلم مجيعا أال وهو االعتماد على 
املصادر املوثوق والتحرر من األحاديث الواهية واملوضوعة والِت ْتتأل هبا الكثري من الكتب الدينية، وينبغي 

عية أال ينخدع بشهرة احلديث وتداوله بني الناس ألن الكثري من املتداول ال أصل له أو موضوع أو على الدا
شديد الضعف. ويتجاوز القرضاوي النهي والتحذير إىل حبث األمر يف أصله، مبعىن أنه يبحث عن املربر 

هم ودروسهم، فيجد قوال الذي يستند إليه كثري من الدعاة يف استعمال األحاديث الضعيفة والواهية يف خطب
مطلقا شائعا فحواه أن مجهور العلماء جييزون رواية احلديث الضعيف يف فضائل األعمال والرقائق والزهد 
والرتغيب والرتهيب والزهد ومما ال يتعلق حبكم شرعي من حل وحرمة وكراهة وإجياب واستحباب، ويرد 

طالق، ومل يقل أحد من علماء احلديث جبواز الرواية القرضاوي عليهم أبن األمر ليس على هذا النحو من اإل
يف جمال الرتغيب والرتهيب عن كل من دب وهب من الرواة، بل رفضوا الرواية عن اجملهولني واملتهمني 
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وإن مل يكونوا من الرؤساء       وفاحشي الغلط، وأجازوا الرواية عن البعض ممن يف حفظهم ضعف ولني 
ض وقد وضع بع فهم ال ريبة يف صدقهم وعدالتهم إمنا الريبة يف حفظهم وإتقاهنم.       املشهورين يف العلم

عند        حتت أصل عام أن يكون مندرجاً         أال يكون شديد الضعف      : العلماء شروطا لقبول الضعيف هي
ما مل يقله. مث يقدم        صلى هللا عليه وسلم       العمل ابلضعيف ال يقال بثبوته حىت ال ينسب إىل النيب

 القرضاوي جمموعة من احلقائق ْتثل ضوابط حمكمة ودقيقة إلجازة الرواية عن الضعيف كما يلي: 
ال يفرقون بني أحاديث األحكام وأحاديث الرتغيب والرتهيب والرقائق وحنوها،  وحديثاً  هناك علماء قدمياً        0

 سن فقط. ويقبلون يف النوعني احلديث الصحيح واحلديث احل
 الكثريون.       لألسف     الشروط الثالثة الِت وضعت لألخذ ابلضعيف مل يعمل هبا        4
، ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمنبه العلماء على أمر هام وهو أال يقال يف احلديث الضعيف: ق       3

قولون قال رسول هللا صلى هللا عليه بصيغة اجلزم والتوكيد، ويتجاهل الكثري من الوعاظ واملرشدين ذلك في
 وسلم يف روايتهم للحديث الضعيف.

إذا كان لدينا يف موضوع ما حديث أو أكثر صحيح أو حسن، ويف نفس املوضوع حديث أو أكثر        2
 ضعيف، فيجدر بنا االستغناء ابلنوع االول عن الثاين الضعيف.

 " املوضوعة شرعاً "اختالل النسب ى أمر خطري وهوب علحتتوي أحاديث الرقائق والرتغيب والرتهي       5
للتكاليف واألحكام، وهذه االحاديث تعطي قيمة أكرب لبعض األعمال الصاحلة، أكرب من حجمها وأكثر 
مما تستحقه حىت تطغى على ما هو أهم منها يف الدين، وأيضا على النقيض قد تعطي أمهية أكرب ألعمال 

 أكثر من أمور أخرى أهم منها.يها حمظورة وتشدد على العقاب ف
العلماء الذين أجازوا رواية الضعيف بشروطه قصدوا بذلك احلث على عمل ثبت صالحه ابألدلة        6

الشرعية املعتربة أو النهي عن عمل ثبت ضرره ابألدلة الشرعية املعتربة، فاحلديث الضعيف يف حد ذاته ال 
 له املعاصرون الذين يثبتون العمل ابحلديث الضعيف. يثبت صالح العمل أو سوءه، وهذا ما يفع

إذا قبلنا رواية الضعيف يف الرتغيب والرتهيب ابلشروط الِت وضعها العلماء فيجب أن يضاف إليهما        7
ومها أال حيتوي على مبالغات وهتويالت يرفضها         أي أن القرضاوي هو الذي يقرتحهما       شرطان جديدان

 .12اللغة، وأال يتعارض هذا احلديث مع دليل شرعي أقوى منه العقل أو الشرع أو

                                                 
 .44-41ص ،كيف نتعامل مع السنةلقرضاوي، ا 12
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أغلب الضوابط السابقة ميكن إدراجها يف ضرورة التثبت من صحة احلديث والرجوع إىل املصادر و       
املوثوقة من كتب الصحاح واملسانيد، وعدم االخنداع بشهرة احلديث وكثرة تداوله بني الناس ألن بعض هذه 

يف جمال فضائل األعمال  القدمية وخصوصاً  ديث ال أصل هلا، كذلك ضرورة تنقية الكثري من املصادراالحا
والزهد واملليئة ابلكثري من املوضوعات واملنكرات، وضرورة تطبيق معايري صارمة يف جمال رواية الضعيف، وإن  

تفاء ابلصحيح واحلسن، كان القرضاوي نفسه من أنصار عدم رواية الضعيف على اإلطالق وضرورة االك
لكنه خبربته ابلواقع املعاش أدرك أن الكثريين ممن يعملون يف توجيه الناس ليسوا من أنصار هذا الرأى، لذا 
عمل على إحكام وهتذيب استعمال الضعيف مع رفضه التام للموضوعات وما ال أصل هلا. لكن ماذا عن 

سابقة؟ كيف نفهم السنة النبوية وكيف نتعامل مع فهم احلديث نفسه بعد أن طبقنا الشروط والضوابط ال
 .معانيها ومضامينها؟

 :الدعاة وكتب احلديث ومصادره -7
ة السليمة؛ أن يتزود بسالح ينبغى على كل  من تصدى للدعوة هلل تعاىل بعد اإلخالص هلل تعاىل، والني     
ة حىت حيمل معول اإلصالح ويقف على مصنفات السنة املختلف ؛ فيقضي على كل بدعة وضاللة؛العلم

اذن لتطوير اخلطاب الدعوي واالرتقاء به إىل أعلى املراتب ينبغى على كليات  فيهدم ما بناه اجلهلة املارقني.
ومعاهد الدعوة واإلعالم احلرص على تنوية الدارس الدعوي على هذه املصنفات، والغوص يف جلجها، 

، دين الدعوة املختلفة مينة ويسرىحه القوى فيجول يف مياوالوقوف على مفرداهتا، حىت يتحصن الداعي بسال
 وهو بكامل أسلحته احلسية واملعنوية.

 ومن أهم املصنفات:
حيث مسيت جوامع ألهنا حوت على أبواب  :مسلم(صحيح و  ،البخاريصحيح ) كاجلامعني  :اجلوامع     0

وغريها فيستشهد هبا لصحتها يف  ،، والقصصكالعبادات واملعامالت وأحاديث الفضائل الدين املختلفة،
 املواقف املختلفة، يف الدروس واحملاضرات، واملواعظ واإلرشادات.

حىت املواريث  ،ومعامالت ،تاحيث رتبها أصحاهبا على أبواب الفقه اإلسالمي من عباد :نكتب السن       4
سنن داود، و  أيبسنن ، و يذسنن الرتم) :وهي األربعة الىت عرفها العام واخلاص، وأمهها السنن والرتكات

بني أهل احلديث  وقد اشتهر كل كتاب من هذه الكتب أمهية قصوىول ،ابن ماجه القزويين(سنن النسائي، و 
داود  ، )وأالن هللا للنيبي فكأمنا يف بيته نيب يتكلم(ذ: )من كان يف بيته الرتمتدل على أمهيتها هذه األقوال

ن مجع أحاديث األحكام املختلفة يف سننه الكربي مث اختصره يف السن، والنسائي احلديد وأليب داود احلديث(
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زويين أمتاز أبحاديث الزوائد. حيث زاد ابن ماجه يف سننه على أصحاب الصغرى اجمليىب، وابن ماجه الق
 ، وغريها.، وسنن سعيد بن منصوروهناك سنن الدار قطين السنن األربعة والصحيحني أبحاديث كثرية.

، فينبغى للداعي تعليم الناس الدعاء املأثور ومن أهم مصادره: : ألن الدعاء  هو مخ العبادةألدعيةكتب ا       3
 األذكار لإلمام النووي.

شرح  هاوأمه، تعاىل: السيما وأن شرح احلديث وبيانه من أهم آليات الدعوة هلل كتب الشروح احلديثية       2
ح شر مث البارئ(،  يف كتابه املاتع )فتح ،ه (254) بن عليبن حجر العسقالين، أمحد وهو الالبخاري  صحيح

شروح كتب ويليها يف األمهية  ه (.676) للنووي املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(مسلم: )صحيح 
حتفة األحوذي ، مد مشس احلق العظيم آابدي أبو الطيبحمل عون املعبود شرح سنن أيب داود) السنن األربعة

سنن النسائي بشرح السيوطي ، مد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العالحمل بشرح جامع الرتمذي
وحاشية ، نور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن السنديل حاشية السندي على النسائيو ، وحاشية السندي

  .(السندي على ابن ماجة لنور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن السندي
 ديث الىت تدور عليها األحكام وقدحيث يستطيع الداعي معرفة األحا :مكتب أحاديث األحكا       5

معاصر للشيخ الدكتور نور الدين  وهو شرح( إعالم األانم شرح بلوغ املرام): ومن أمهها استشهد هبا الفقهاء،
 .ه (0024) سبل السالم لألمري خمند بن إمساعيل الصنعاينو  عرت،

وإدراك معاين  ،ة العربيةت العجمى يف زماننا هذا وقل فهم اللغحيث انتشر  :كتب غريب احلديث       6
 :شرح والبيان وااليضاح ومن أعظمها، لذا جند أهل التخصص قد طرقوا هذا اجملال منذ قدمي الزمان للمفرداهتا

غريب احلديث، والقاسم بن سالم، والزخمشري،  يفالنهاية ه ( 616ما كتبه اإلمام ابن األثري اجلزري )
 .لعبارة وشرح الكلمة وبني  املراد. ممن بسط اهموغري 

كما أن القرآن الكرمي تناول األمثال املختلفة والىت استعملها العرب يف لغتهم   :كتب األمثال يف احلديث       7
ألمثال يف احلديث النبوي الشريف حممد جابر فياض ا فأهل احلديث كتبوا يف هذا اجملال ومن أمهها كتاب:

 .انل هبا الباحث الشهادة العامليةلىت كانت عبارة عن رسالة دكتوراة وا العلواين
، مما حدا ابهل التخصص تهرت على كثري من األلسنة أحاديثحيث أش :كتب األحاديث املشتهرة       2

، ويف زماننا احلاضر تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي  غريه الكتابة يف هذا اجملال حىت يبينوا الصحيح من
 أحاديث  كثرية حتتاج إىل دراسة وغربلة حىت نعرف وغريمها من املواقع واإلمييالت( ،)الفيس بوك، والوتساب

بدر ة ليف األحاديث املشهورة املعروف ب التذكرة يف األحاديث املشتهر آللئ املنثورة الدرجتها من ذلك ما كتبه: 
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما أشتهر من  :اومن أمهه ،الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا الزركشي
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يف بيان األحاديث  وابن الديبع الشيباين ،د العجلوين، للشيخ إمساعيل بن حممحاديث على ألسنة الناساأل
 .لىت أشتهرت وذاع صيتها بني الناس؛ على خمتلف طبقاهتما

صاحب  ها على الشروط الىت اختطهاوهي أن اييت عامل لكتاب فيتتبع أحاديثه وخيرج :كتب املستدركات       9
للحاكم النيسابوري أبو عبد هللا حممد بن البيع  على الصحيحني يف كتابه ومن أمهها كتاب: املستدرك الكتاب

، حيث جاء هذا تعضيد للصحاح كالبخاري ومسلم. ولكن مل يسلموا له هبذاه (، ويف 230)النيسابوري 
 .افقه فيما ذهب إليه واترة خيالفهوحكم عليها فتارة يو  اإلمام الذهيب وتتبعه أحاديثه مرة أخرى

على القبائل ابلنسبة للرواة، ومن  اا أموهي عبارة عن كتب مجعها أصحاهبا ورتبوه :كتب املسانيد       01
ه ( الذى قام الساعايت أمحد البنا والد حسن البنا برتتيبه ومساه 420ام أمحد بن حنبل )مسند اإلم :أشهرها
 .مسند البزار وغريها ، ومنهال الشيباين(الرابين برتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنب)الفتح 

وهي كتب يف العلم رتبها أصحاهبا ومؤلفوها على حروف املعجم حبسب الشيوخ الرواة  :كتب املعاجم       00
  .املعجم الكبري واألوسط والصغري (،ه 361) معاجم الطرباين ومن أشهرها:

األدب املفرد  :ومن أمجعها للداعي كتابالىت امتاز هبا أقوام دون آخرين  :ضائل وامليزاتكتب الف       04
  .ورايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووي ه (،456للبخاري)

 ه (.656ومن أشهرها كتاب: الرتغيب والرتهيب للمنذري ) :كتب أحاديث الرتغيب والرتهيب       03

ه ( 714البن دقيق العيد ) م يف األحكام (تعلقة ابألحكام الفقية منها: )اإلملاوكتب األحاديث امل      02
 .ينب األحكام الفقيه املتعلقة هباحيث يفسر األحاديث و 

ملعرفة رجال احلديث ودرجاهتم ومراتبه حىت حنكم على احلديث من حيث القبول وهي  :كتب الرجال       05
م اجلميلة هتحيث يستفيد القاري من سري  ،االرشاديف التوجيه و  والرد، بل وبني ثنايها علم وفري خاصة

أبو حفص كتاب:  السيما يف مسلك طلب العلم واالجتهاد فيه وهي كثرية جدا منها ،ومسالكهم العظيمة
 .اتريخ أمساء الثقات ممن نقل عنهم العلم، ه ( 325) عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني

 .ه (522( للحازمي )يف الناسخ واملنسوخ من األاثر)االعتبار  ن أهم كتبه:وم :علم انسخ واملنسوخ      06
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وهذا العلم يبحث عن األحاديث النبوية الىت ظاهرها التعارض، فيزيل  :كتب خمتلف احلديث ومشكله       07
 هذا التعارض، أو أن كان هناك إشكال يف فهم احلديث فيدفع هذا االشكال ومن أحسن الكتب الىت يتزود

 .ه (476أتويل خمتلف احلديث البن قتيبة ) هبا الداعية ىف هذا اجملال:

، حىت نعرف سبب ب النزول يف شأن اآلايت القرآنيةوهي كمعرفة أسبا :كتب أسباب ورود احلديث       02
( البن ريف يف أسباب ورود احلديث الشريفالبيان والتعأوسعها: )و صته فنزداد فهما للسنة ورود احلديث وق

 .ه (0041زة الدمشقي )مح

، ومشكله وأسباب وروده وانسخه من منسوخه كل هذا يعد من علوم الدراية ومعرفة علم غريب احلديث    
 اً.والىت يبغى والوقوف عندها كثري        أي فهم احلديث وفقه ومدلوالته       

 :الداعي ومواقع التواصل االجتماعيـــــ  8

بوية يف املواقع اإلسالمية العامة تعتين بتقدمي خدمة البحث عن متون السنة كانت أقسام السنة الن       

 واملروايت احلديثية يف املصادر والكتب احلديثية، وكان االهتمام بعرض علوم السنة األخرى ضعيفاً وحمدوداً. 

 ومن أمثلة املواقع الِت تتيح خدمة البحث عن متون السنة: 

 ه .٦١٦١م/٦٩٩١عام يف نشأ أُ الذي  (hadith.al-islam.com)موقع اإلسالم/حديث       0

 ه . ٦١١١م/١٠٠٦عام  يفنشأ أُ الذي  (www.dorar.net)موقع الدرر السنية       4

عام  يفنشأ أُ الذي  ،(www.al-eman.com/hadeeth) حديثموقع نداء اإلميان/      3

 ه . ٦١١١م/١٠٠٦

  ه .٦١١١م/١٠٠١عام  يفنشأ أُ الذي  (www.islamport.com)موقع املوسوعة الشاملة        2

ولعل من أوائل املواقع اإلسالمية العامة الِت أعطت للسنة النبوية عناية خاصة جبانب إاتحة خدمة        5

الذي  (www.islamweb.net)البحث عن متون السنة النبوية من مصادرها، موقع الشبكة اإلسالمية 
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دم املوقع خدمات متعددة من املقاالت العلمية، والفتاوى، والتسجيالت ه . ويق٦١٦٩م/٦٩٩١يف عام  أأنش

املسموعة واملرئية، ومكتبة حتتوي على عدد من املراجع واملصادر اإلسالمية لشىت فروع اإلسالم من القرآن 

مية، ابإلضافة إىل التاريخ واحلضارة، والدعوة اإلسالوو الكرمي، والسنة النبوية، والسرية النبوية، األخالق والتزكية، 

االعتناء ابألخبار املتعلقة ابلقضااي اإلسالمية املعاصرة، وغري ذلك. ويف قسم احلديث الشريف من هذا املوقع، 

توجد عدد من املوضوعات الرئيسة منها: أمثال السنة النبوية، ومكانة السنة النبوية، والقصص النبوي، 

لوم احلديث، وإعجاز السنة النبوية، واألحاديث القدسية. وشبهات حول السنة النبوية، وتدوين السنة وع

ختصصت يف ويضم كل املوضوع من تلك املوضوعات املقاالت العلمية املتعلقة به. وغريها من صفحات 

 .السنة وعلومها احملتلفة

اب  تساالو ك و و يس باإلمييل والف        ويف زماننا هذا سهل االتصال السيما مبواقع االتصاالت املختلفة    
، فارتقاًء ابخلطاب الدعوي  البد ألهل الدعوة من االستفادة من هذه السبل والوسائل      وغريها من مواقع

احلديثة لنشر اجليد املفيد، وليحذروا من ترويج األحاديث املوضوعة وليخشوا من الكذب على النيب صلى هللا 
 .13«لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارمن كذب ع»وقد صح وتواتر عند أهل العلم  ،عليه وسلم

بكة العنكبوتيه منه الغث والثمني، ولكنها حتتاج إىل دربة وكذلك جند جمموعة كبرية من املواقع على الش      
تفادة ، فينبغى االستعانة أبهل التخصص يف هذا اجملال واالسة، ومقدمات ضرورية للباحث عن احلقيقومعرفة

 .ل المييز بني املقبول من املردودوإال  يقع الدارس يف احملظور ويكون كحاطب لي .ثرةمن جتارهبم املفيدة وال

أما ابلنسبة للمواقع املتخصصة يف . ، والعمل مبقتضاهاد من األحاديث حني االستشهاد هبالذا البد من التأك
ية مع شيء من االهتمام السنة النبوية، فمن أوائل تلك املواقع الِت قدمت خدمة البحث عن متون السنة النبو 

الذي مت  (www.sonnaonline.com)بعلوم السنة األخرى، هو موقع جامع احلديث النبوي 
                                                 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، البخاري 13
، 000، ص0، جابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم، كتاب العلم ،هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه

 .001ديث رقمح
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ه . وقد أسس املوقع انطالقًا من برانمج اجلامع للحديث النبوي، وهو ٦١١١م/١٠٠١اإلعالن عنه يف عام 
علوم احلديث مثل علم الناسخ  برانمج علمي خيدم السنة النبوية ومصادرها. ويتناول املوقع عددًا من

واملنسوخ، والتقسيم املوضوعي لألحاديث، وعلم ختريج احلديث ودراسة األسانيد، وغري ذلك. وقد ظهر بعد 
، وهو موقع متخصص وشامل (www.alssunnah.com)ذلك موقع شبكة السنة النبوية وعلومها 

م، دشن وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف ١٠٠١( من مايو سنة ١٠للسنة النبوية وعلومها، ففي العشرين )
والدعوة واإلرشاد رئيس جملس الدعوة واإلرشاد  وقتها الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ، شبكة السنة 
النبوية وعلومها على الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(، وذلك يف قاعة املقصورة لالحتفاالت مشال 

العام على املوقع، الدكتور فاحل بن حممد الصغري أبن "املوقع خمتص بسرية  وذكر املشرف .14مدينة الرايض
النيب صلى هللا عليه وسلم ومشائله وأخالقه، ابإلضافة لعلوم احلديث )مصطلح احلديث، وعلم الرجال، واجلرح 

واالستشارات والتعديل، والتخريج ودراسة األسانيد(، وغريها من العلوم احلديثية،كما يقدم املوقع الفتاوى 
. وهناك عدد من املواقع األخرى املهتمة خبدمة 15الشرعية، والِت جييب عنها خنبة من أهل العلم املختصني"

والذى  ،(www.sunnah.org.sa)السنة النبوية، منها موقع اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها 
يف عام  (www.hadiith.net)ه ، وموقع صناعة احلديث ٦١١١م/١٠٠١يف عام  أنشأ

 ،(http://www.hadith.abed-alkarem.com)ه ، وموقع احلديث الشريف ٦١١١م/١٠٠١
من  ، ملا حتويه كل هذه املواقع ذات فائدة عظيمة ه .٦١١٩م/١٠٠١يف شبكة عبد الكرمي اإلسالمية يف عام 

نزلتها يف اخلطاب ا م، والىت ينبغى على الداعي االستفادة منها، وإنزاهلكم هائل من املعلومات الضخمة
 .الدعوي املعاصر

  :الداعي والتفريق بني احلقيقة واجملاز يف احلديث النبوي -9

)الكتاب( ملا هو مقرو ومكتوب، و)البيت( للمبىن  :احلقيقة نعىن هبا اللفظ املستعمل ملا وضع له ك     

اللفظ املستعمل يف غري ما اجملاز فهو  الذى يسكن فيه و)القلم( ملا يكتب به، أما واملشيد القائم على أركانه؛

                                                 

 14 http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12392&I=491523, (assessed 
May 2010) th11. 
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، هذا يدل على  (، هذا اللفظ يدل على شجاعة حممد، و)علي كالبحر(، فعند قولك: )حممد أسدوضع له

سمك بل اجلواهر واألحجار ألن البحر كرمي جيود على زواره ابملاء وال كرم علي الفياض وجوده بني الناس،

واجملاز من علوم البالغة وله وقع مجيل على  ،ا هذه العبارات واأللفاظعملت فيهواللغة العربية است .الكرمية

وقد  .بت الغرض للسامع على سبيل اخليالجي داً، بل اجملاز يث سامعيه السيما من يفهم اللغة العربية فهماً 

 ، حيث جاءطول اليد : عليه وسلم ومن أمثلة ذلك حديثاستعمل هذا املعىن يف أحاديث الرسول صلى هللا

ففى  :م، انظر إىل اخلطاب وأتمل املعىنذلك حينما خاطب النيب الكرمي أمهات املؤمنني رضي هللا عنه

ِبَك  حديث َعاِئَشَة، أَنَّ بَ ْعَض أَْزَواِج النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم قُ ْلَن لِلنَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم: أَي َُّنا َأْسرَعُ 

َا َكاَنْت طُوَل  ،«ًداَأْطَوُلُكنَّ يَ »حُلُوقًا قَاَل:  فََأَخُذوا َقَصَبًة يَْذَرُعوهَنَا َفَكاَنْت َسْوَدُة َأْطَوهَلُنَّ يًَدا فَ َعِلْمَنا بَ ْعُد، أمنَّ

َقُة، وََكاَنْت َأْسَرَعَنا حُلُوقًا بِِه، وََكاَنْت حتُُِب الصََّدَقةَ  وقد يراد ابليد يف حديث  النيب صلى هللا . 16يَِدَها الصَّدَّ

وابذل املعروف بني أهله، وهو الذى وقع حيث   ، هذا احلديث صاحب اخلرييفه وسلم )طول اليد( علي

، ولكن تصدقكانت أول نسائه حلوقَا به تلك السيدة اجلليلة رضي هللا عنها حيث كانت تصنع بيدها وت

كما قالت: قي  نساء النيب صلى هللا عليه وسلم محلن معىن )طول اليد( يف هذا احلديث على الطول احلقي

أخذن قصبة لقياس أي  فكن  يتطاولن أيتهن أطول يدا( بل يف بعض الرواايت أهننعائشة رضي هللا عنها )

  . األيدي أطول

                                                 
كتاب  ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه، أخرجه البخاري 16

 .0352 حديث رقم ،505، ص4، جضل صدقة الصحيح الشحيحفالزكاة: 
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من احلديث النبوي،  ، واألمثلة يف ذلك كثرية،از يف هذا الصددفينبغى للداعى التفريق بني احلقيقة واجمل      

، ووصف واحلديث ليس خمالفاَ للواقع ،17«نيل، كلها من أهنار اجلنةوالفرات وال سيحان وجيحان،»كحديث 

هبذا الوصف على سبيل اجملاز لربكتها وعذوبة مائها، وكثرة منافعها كما تقول يف اليوم الطيب هذا من أايم 

ه ياجودت أمساكها، واالستفادة من هذه امل، بل ، حيث أن هذه األهنار اجلارية امتازت بعذوبة مائها18اجلنة

، بل استفيد منها يف إنشاء السدود من أجل توليد  التيار الكهرابئي سقي الزرع والضرع والناس أمجعني يف

ما بني بيِت ومنربي روضة من رايض »يد منه الناس يف اإلضاءة والصناعات املختلفة. وحديث فالذى يست

، فيها تؤدي بصاحبها  لدخول اجلنة ةومعىن كون الروضة الشريفة من اجلنة إمنا لفضلها، وأن  الصال ،19«اجلنة

مواقع ابلفضل كاملساجد الثالثة، تعاىل حيث حدد احلديث هذا املوقع لشرفه ومكانته، فقد خص هللا 

 املسجد احلرام، ومسجد النيب صلى هللا عليه وسلم واملسجد األقصى.

 ويف ختام هذا البحث نسوق هذه النتائج املهمة: اخلامتة:

َقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل ﴿ل عل النيب صلى هللا عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا احلسنة،البد أن جن: أوال
َخْصَلٌة حسنة، من حقها أن  أي كما قال أهل التفسري: ،[40األية : سورة األحزاب] .﴾هللِا أُْسَوٌة َحَسَنة

نفسه قدوة حيسن التأسي به، يُؤتسى هبا؛ كالثبات يف احلرب، ومقاساة الشدائد، ومباشرة القتال. أو: يف 
تدى به يف كل أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. فنثاب على ذلك ونؤجر يف اآلخرة، وننال السعادة يف احلياة قفن

 الدنيا.

                                                 

، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، مسلم 17
 .2318 ، حديث رقم2031 ، ص7، جابب ما يف الدنيا من أهنار اجلنة

موقع مكتبة املدينة ، دار الفكر) ،احمللي، القرطيب الظاهريأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  ،ابن حزم 18
 .237، ص4ج(، الرقمية

، حديث 0000 ، ص2، جابب ما بني القرب واملنرب روضة من رايض اجلنة، كتاب احلج، ابب: صحيح مسلم مسلم، 19
 .0180 رقم
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 إن الدعاة حيتاجون إىل السنة ودراستها وفهم معانيها حىت يطوروا اخلطاب الدعوي املعاصر.اثنياً: 
 السنة املختلفة كاجلوامع، والسنن، واملعاجم واملستدركات،وليس هلم بد من الوقوف على مصادر 

وغريب احلديث، ومشكله، وانسخه ومنسوخه، وكتب الشروح وأحاديث األحكام، ألن  واملستخرجات،
 السنة النبوية املطهرة بيان للقرآن الكرمي.

ددًا كبريًا  من الناس ينبغى على الدعاة االنتباه إىل مواقع التواصل االجتماعي، السيما وأن عاثلثاً: 
يستعملها فالبد من مراجعة املعلومات الىت تنشرها، وتدقيقها، والتأكد من صحتها وسالمتها ابلقدر 

  .املستطاع، خاصة عند االستشهاد ابحلديث الشريف، والتأكد من سالمته
يف تطوير واصالح  وللدعاه االستفاد من املواقع الاللكرتونية املبثوثه على الشبكة العنكبوتهرابعاً: 

االعتماد على املصادر املوثوقة للسنة  بل ينبغى على الداعى االنتباه إىل أمور مهمة هي: اخلطاب الدعوي.
  .احلذر من االستشهاد ابملوضوع من احلديث، و عند االستشهاد هبا

مة ما حتوى شىت أنواع األطع فالسنة كسفرة ،ثحياول الداعي يف درسه  انتخاب األحادي:  خامساً 
للمخاطبني وحسب احلاجة، . وانتخاب األحاديث حسب املستوى لذ منها وما طاب، لذا ينبغى اختيار،

حىت يستفاد منه، فمن احلماقة أن خياطب الداعي عوام الناس أبحاديث متشاهبة الميكنهم فهما، وألن من 
 قوله، فيعملوا مبقتضاه.بالغة الداعي الناصح خماطبة الناس على قدر عقوهلم حىت يفهموا ويعوا ماي

السيما يف زماننا هذا الذى اختلت فية املوازين أن  - بل ينبغى أن يكون اخلطاب الدعوياً: سادس
يكون مشحوان ابألحاديث النبوية ملا فيها من عرب وعظات وأمثال، وتربية ودعوة وتوجيه وإرشاد، تعني املريب 

نسأل هللا تعاىل   على بصرية.إىل هللاهبا خري قيام، وهي الدعوة  والداعي إىل هللا تعاىل الْتام رسالته والقيام
إىل اللغة العربية ومدلوالهتا املختلفة، فلغة الضاد واسعة  على الداعي يف خطابه الدعوي االنتباه،ف القبول.

وعلى الداعي حسن التعامل مع السنة النبوية  وهي محالة أوجه، يف تفسريه للنصوص من قرآن أو سنة.
 طهرة من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية.امل
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 خالصة البحث
 تعاىل وارتباط ذلك ابملصدرين األساسني يف الدين إىل هللاإيل بيان أمهية الدعوة  يهدف هذا البحث 

السيما  ،اإلسالمي؛ الكتاب العزيز والسنة النبوية املطهرة، وكيفية تعامل الداعي مع السنة النبوية املطهرة
، فكان هذا البحث وتعاماًل صحيحًا يف اجملال الدعوي ه بكتب ومصادر احلديث املختلفة، فهماً معرفت

التعريفي مبصادر السنة النبوية الشريفة، واإلملام ابملصادر يعين اإلحاطة ابملوضوع الذي يريد الداعي التحدث 
هل الذي يوقع األمة يف الفرقة فيه، وذلك يعين اإلجادة واإلفادة والبعد عن القصور؛ واجلهل ببعضه، اجل

وال شك أن السبيل للنجاة من ذلك هو معرفة مصادر السنة النبوية لذا جاء هذا البحث التعريفي واحلرج، 
 .مبصادرها القدمية واحلديثة من أجل اإلرتقاء والتجديد للخطاب الدعوى املعاصر
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)حلب: ، الفتاح أبو غدة حتقيق: عبد ،اجملتىب من السنن، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحننسائي، ال

 .م0926ه/0216، 4ط، مكتب املطبوعات اإلسالمية
 



    

 22 

 املواقع على الشبكة العنكبوتية 
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12392&I=491523, 

(assessed 11th May 2010). 

1 http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12392&I=491523, 

May 2010). th11 (assessed 
(alkarem.com-http://www.hadith.abed 
 
 .«يهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ْتسكتم هبما: كتاب هللا، وسنة نب: »قال  
 

 

http://www.hadith.abed-alkarem.com/

