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Abstract:                                                                                                                        

The aim of the research was to highlight the role of the Sunnah (prophetic tradition) in conserving 

water, and to guide people to the principles that the Sunnah has set for conserving water. The 

reason for choosing this topic was to show that the Sunnah preceded all legislations and laws in 

enacting legislation for preservation of water. Another reason was to guide people to the principles 

in the Sunnah that contribute to the preservation of water, and to highlight the legal texts that 

encourage conserving water. The research problem is represented in the central question: What is 

the position of the Sunnah on the issue of water conservation? What are the principles set by the 

Sunnah to conserve water?  In this research, the researcher followed the inductive, analytical and 

deductive approach, as she followed what was related to the issue of water conservation through 

the Prophetic Sunnah and extrapolated the Prophetic texts and then analyzed them to arrive at an 

integrated approach to water conservation. Through this study, the researcher reached a number of 

results, including: The Sunnah confirmed the principle that water is a public property, and the 

Sunnah is replete with a number of principles that contribute to guiding people to preserve it. The 

Sunnah was unique in providing some legal measures in the field of water conservation, and Islam 

took the lead in preserving natural resources  . 
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 : املستخلص

ََهََ البحث َ َََدَفَ ََإإىل املا علىَ احلفاظَ يفَ السنةَ دورَ ََبرازَ الناس وإرشادَ املبادَئ،َ يفَََإىلَ النبويةَ السنةَ هباَ جاءتَ اليتَ
موردَعلىََيفَاحملافظةََاملطهرةََالسنةَالنبويةََاليتَوضعتهاََََئبادامليفَتناولهََ،َومتثلتَأمهيةَهذاَاملوضوعََاحلفاظَعلىَاملاء

عاتَالتشريكلََقَالسنةَالنبويةََبيانَسبوضوعَهوََذاَاملَهاختيارََوكانَالسببَيفََََاملاء،وهوَََََلَأعيةََهامَمنَاملواردَالطبي
زخرتَاليتََاملبادئََََإىَلالناسََرشادََإََوََاملاءَ،علىََفظةََاحملايفََاليتَتعملََالتشريعاتََسنََيفََََحقَةاللوَاةََوالقواننيَالسابق

تساعدَواليتََََهباَالسنةَالنبويةتسخرََالشرعيةَاليتََالنصوصََوَإبرازَََََ،فظةَعلىَاملاءتسهمَيفَاحملاواليتََهباَالسنةَالنبويةََ
احملاف ََيفَ ََظة ََاملاءعلى ،ََ ََََنتكموهنا البحث ََمشكلةَ ََاملتمثلة احملوري السؤالَ ََيفَ هو ََماَ ََموقف النبوية قضيةََََمنالسنةَ

املاءظاحملاف علىَ َََ؟ةَ وضعتهَاَ اليتَ املبادئَ هيَ ََََوماَ النبوية ََفاحَمللالسنةَ ََظة البحثَََاملاءَ؟على هذاَ يفَ الباحثةَ واتبعتَ
ََ والتحليلي الستقرائيَ ََاملنهجَ يتعلق ماَ بتتبعَ قامتَ ََحيثَ النبوية السنةَ خاللَ منَ املاءَ علىَ احلفاظَ واستقراءََمبوضوعَ

َإىلَعددَملنهجَمتكاملَللحفاظَعلىَاملاء،ََََالنصوصَالنبويةَمثَحتليلهاَوصولََ ومنَخاللَهذهَالدراسةَتوصلتَالباحثة
ََ ََالنتائجَمنهمن السنة أكدتَ مباَ ََدأَأنََعلىَ عام ملكَ تاملاءَ اليتَ املبادئَ بعددَمنَ ََوزخرتَ الناسَإىلَسهم يفَإرشادَ

َحلفاَظاالسبقَيفَسالمَإللاملاء،َوكانَبعضَالتدابريَالشرعيةَيفَجمالَاحملافظةَعلىَعليهَوانفردتَالسنةَبتقدميَاحلفاظََ
َالطبيعيةَ.ََاملواردعلىََ

َاملاَءَََ-املبادئََََ–املواردَالطبيعيةََََ–السنةَالنبويةََ  الكلمات املفتاحية: 

َ
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َ

 املقدمة: 

 :قالَتعاىلالدقيقَوالرتابطَوالتكاملََفيهَقائمَعلىَالتقديرََشيءََكلََََحمكم،قدَخلقَالكونَعلىَنظامََإَنَهللاَعزوجلََ
املاءَجزءَمنَََاملختلفةَوخاصةواملواردَالطبيعيةَأبنواعهاََ.ََ(8،َآيةَرقم13َرقمََالرعدَََ)سورةََ{َشَيَءَعَنََدهََمبََقَدارََََوََكلََ}

الدراسةَهذهَاملبادئَاليتَوضعتهاَفقدَتناولتََََاملاءَ.علىََوضعتَمبادئَللمحافظةََالسنةَالنبويةََونصوصََالكون،ََهذاََ
َالسنةَللمحافظةَعلىَاملاء.َ

 : أمهية البحث

ََ ََلأََاملواردَالطبيعيةهامَمنََعلىَموردََافظةََيفَاحملالسنةَالنبويةََيفَتناولهَاملبادئَاليتَوضعتهاََتظهرَأمهيةَهذاَاملوضوع
َاملاءَ.وهوََ

 مشكلة البحث: 

تعاىَل هللاَ خلقهاَ اليتَ الطبيعيةَ املواردَ مجيعَ أمانََإنَ هيَ مجعاءَ ََللبشريةَ احملافظة فيجبَ أيديهمَ يفَ تتمكنَةَ حىتَ عليهاَ
الذيَيعتربَمنَأهمَاملواردَالطبيعيةَحلياةَمجيعَاملخلوقاتَريتهاَلَسيماَموردَاملاءََوضمانَاستمراالبشريةَمنَالنتفاعَهباََ

ََ:البحثَاملتمثلةَيفَاإلجابةَعلىَاألسئلةَالتاليةهناَنبعتَمشكلةََومنَ

َ/َماَهوَموقفَالسنةَالنبويةَمنَقضيةَاحملافظةَعلىَاملاء؟1

 ؟النبويةَللمحافظةَعلىَاملاءماَهيَاملبادئَاليتَوضعتهاَالسنةََ/2ََ

 

َ
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 أهداف البحث: 

َهتدفَهذهَالدراسةَإىلَ

ََ./َإبرازَدورَالسنةَيفَاحلفاظَعلىَاملاء1

َالنبويةَيفَاحلفاظَعلىَاملاءَ./َإرشادَالناسَإىلَاملبادئَاليتَجاءتَهباَالسنة2ََ

 : حدود البحث

ََ.لاللتزامَمببادئَمنَأجلَاحملافظةَعلىَاملاءالسنةَالنبويةَاليتَوجهتََوكانَجمالَالدراسةَوحدودهاَنصوصََ

 منهج البحث: 

مبوضوعَاحلفاظَعلىَوالتحليليَحيثَقامتَبتتبعَماَيتعلقََاعتمدتَالباحثةَيفَهذهَالدراسةَعلىَاملنهجَالستقرائيََ
َاملاءَ.ملنهجَمتكاملَللحفاظَعلىََََوصولََََحتليلهاَومناقشتهامثَََالنصوصَالنبويةراءََاملاءَمنَخاللَالسنةَواستق

 : هيكلة البحث

ََ مطلبني،َوأنواعها،َواحتوىَعلىََبعنوانَاملواردَالطبيعيةََََءجَاََ:األولاملبحثََََومبحثني،يتكونَهذاَالبحثَمنَمقدمة
ََ ََأما فكاناملطلب ََََاألول؛َ ََبعنوان وأنواعها الطبيعيةَ املواردَ ََماهيةَ جاالثاينواملطلب ََََء:َ ََبعنوان الطبيعية. املواردَ ماَأأنواعَ

الثاين ََََ؛املبحثَ ََفجاء السنة دورَ ََبعنوانَ ََيف على مطالبََاملاء،احملافظةَ ثالثةَ علىَ املبحثَ هذاَ املطلبَواحتوىَ أماَ َ،
ََََ؛األول َََََ؛املاء،َأماَاملطلبَالثاينفكانَيفَتعريف فكانَبعنوانَالسنةَََ؛املطلبَالثالثَوََياةحولَأمهيةَاملاءَيفَاحلفدار

ََ علىَاملاءيفَاحملافظةَعلىَاملاءَوتناولََودورها مثَاخلامتةَوخالصةَ.ََهذاَاملطلبَاملبادئَاليتَوضعتهاَالسنةَيفَاحملافظةَ
 واملراجعَ.َََ،واملصادرََ،والتوصياتََ،النتائجالبحثَوأهمََ

َ
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 املوارد الطبيعية وأنواعها   : املبحث األول

  ماهية املوارد الطبيعية وأمهيتها  األول: املطلب  

َكلَماَتاملواردَالطبيعيةَ ويستلزمهاَبقاءَََ–يفَوجودهاَلَدخلَلإلنسانَََ–ؤمنهَالطبيعةَمنَموادَوخمزوانتَطبيعيةَهي
ََََاإلنساَن لبناء يستخدمهاَ َوََحضارته،أوَ هبا،َ ويؤثرَ يتأثرَ ََإبلَ ََمجاَل ابلفائدة تعودَ واليتَ للبيئةَ املكونةَ املواردَ علىَهيَ
َ.َاإلنساَن

أس منَ أساسَ أهناَ يفَ الطبيعيةَ املواردَ أمهيةَ َََََسوتتمثلَ وكذلك البشريةَ احلضاراتَ املهمةَََإنتاَجتطورَ املواردَ منَ العديدَ
ََ الطبيعية املواردَ ََوسامهتَ املمكنة العناصرَ بكافةَ وتزويدهَ القتصاد،َ تطويرَ َََويفَ ََساعقد علىَََ(Ghandour43) دت

َََحتسنيَالدخلَواملستوىَاملعيشيَلألفراد

 

 أنواع املوارد الطبيعية   الثاين:املطلب  

َواردَالطبيعيةَإىلَقسمنيَتنقسمَامل

َمواردَطبيعيةَمتجددةَ:ََأولَََ

َ:َدونَأنَتنضبَوهيهيَاملواردَاليتَتتجددَبشكلَمستمرََ

َيقاربََيشكلََ:ََاملاءََ/1 َما َكوكبََ%75ََاملاء َأهمََاألرضََومن َمن ،َاإلطالقاألرضَعلىََعلىَوجهََالطبيعيةََََاملوارديَعد
ََ نسبته املاءَماَ أيضا90ََفتشكلَ املاءَ يقدمَ َكماَ له، الكبريةَ حاجتهاَ علىَ يدلَ وذلكَ احلية،َ الكائناتَ أجسامَ منَ َ%

ََ سبق ماَ علىَ وبناءَ األمساكَ وهيَ لإلنسانَ الغذائيةَ الثرواتَ أكثرَ لوجودَ مناسبةَ طبيعيةَ الدراسةَبيئةَ هذهَ أتتَ ذكرهَ
 ََ.لتتعرضَلدورَالسنةَيفَاحلفاظَعلىَهذاَاملوردَالطبيعيَاهلام
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2ََ ََََالشمسَ:/ الصادر الضوءَ الَريَعدَ املصدرَ هوَ الشمسَ ََمنَ الكائنائيس ََََتلتزويدَ ابلطاقة لتقومَاحليةَ النبااتتَ مثلَ
َالبناء َالغذاءََوََبعملية َتقومََالضوئيَوإنتاج َللتزودهذهََََاحليواانتَبتناولبعدها طبيعيَابلطاقةَمنَخاللَتسلسلََََالنبااتت

َ.يطلقَعليهَاسمَالسلسلةَالغذائية

3/ََََ بشكل اهلواءَ يتواجدَ اجلويََأساسياهلواء:َ الغالفَ واملاء،ََيفَ الرتبةَ يفَ مذابَ بشكلَ يتواجدَ بتزويدَكماَ ويقومَ َ،
َابألكسجنيَالالزمَلتبقىَعلىَقيدَاحلياةَ.الكائناتَاحليةََ

وحتتويَمهمةَلنموَالنبااتت،ََحيثَتَعدََوتشتملَعلىَالصخورََََالطبيعية،حبدَذاهتاَأحدَاملصادرََتَعدَالرتبةََ:ََ/َالرتبة4
ََ.واملاءواملوادَالعضويةََالرتبةَعلىَالعديدَمنَاملعادنََ

َمواردَطبيعيةَغريَمتجددةََاثنياَ:

علىَاإلطالقَوهوَالوقودَاألحفوريَاألرضَأحدَأهمَمصادرَالطاقةََََيعوض،َوحتتضَنهيَاملواردَاليتَماَيؤخذَمنهاَلََ
%90َغريَاملتجددة،َإذَيزودَماَيقاربََويعدَمنَاملصادرَالطبيعيةََوالوقودَالنوويََوالغازَالطبيعيََََوالنفطَ،،ََمثلَالفحم

ََ الطاقة احتياجاتَ ََمنَ يقارب ماَ توليدَ يتمَ َكماَ الكوكب، وجهَ الوقود66َعلىَ ابستخدامَ الكهرابئيةَ الطاقةَ منَ َ%
َوالتدفئةَوتوليدَالكهرابَءََ(Abu-Samhadana2) ََمنَاحتياجَالطاقةَاملستعملةَيفَالنقَل%95ََواألحفوريََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

 املاء السنة يف احملافظة على  دور    الثاين: املبحث  

 تعريف املاء   األول: املطلب  

َماهةََأصلَاملاءَماهَ،ََََاللغةَ:املاءَيفََ َأصلَه،َوقيلََيَشربَواهلمزةَفيهَمبدلةَمنَاهلاَءََوماءةَالذَيَوالواحدةََ

الكثرةَموَهََ يفَ ومياهَ الَقلةَ يفَ أمواهَ علىَ وجيمعَ ابلتحريكَ َ،ََ .(Ibn Manzur/13/543- Fayoumi,586-/ Al-
Johari,5019- Al Zubaidi36/508.)َََََ

عليهَعمادَاحلياةَيفَاألرض،َتستمدَمنهَمجيعَالكائناتَ (Ibn Abedin1/179) سيالواملاءَيفَالصطالح:َهوَجسمََ
{َ)سورةَاألنبياءَرقمََ ََكَلََشَيَءََحيََ (َينبعَمنَاألرض،َأوَينزل30َ،َآيةَرقم21ََحياهتاَقالَتعاىل:َ}َوَجعَلَنَاََمَنَالََماَء

َ((Qalaji and Qanibi395َ.(لوَنمنَالسماءَلَطعمَلهَولَرائحةَولَ

 أمهية املاء وأغراض استخدامها   الثاين:املطلب  

واحليوانَوالنباتَوتتضحَأمهيةَاملاءَََاإلنسانفهوَضروريَحلياةََيفَالكونَعلىَاإلطالق،ََالسوائلَاملوجودةَاملاءَهوَأهمََ
َيفَاآليت:َ

ََوال :  أ الكائنات حلياةَ املاءَ أمهيةَ عزوجلَ اخلالقَ تعاىلوضحَ قولهَ يفَ األرضَ وجهَ َشَيَءََ}ََ:علىَ ََكَلَ الََماَء َمَنَ َوَجعَلَنَاَ
ََََ{َحيَََ رقم األنبياءَ 21ََ)سورةَ رقم آيةَ َ،30)َََََ ََوهنا عزوجل اخلالقَ منَ لكافةََََ–أتكيدَ احلياةَ أسرارَ منَ سرَ املاءَ أبنَ

ََالكائنات ما وهذاَ ََََأثبته،َ اخللية ََعلمَ املكون هوَ املاءَ احليةأنَ اخلليةَ مادةَ تركيبَ يفَ يََإََ؛اهلامَ ََوََكََذَ حنو 90ََنَ منَ%
ََ ََأجسامَاألحياء 70ََالدنياَوحنو ََ}:ََقالَتعاىلََاإلنسانالراقيةَمباَيفَذلكََ%َمنَأجسامَاألحياء َمَنَََلََذَىٱَوَهَو َخلََقَ

خالايَاجلسمَبدونَاملاءَوأنَ(54َآيةَرقمَ،25َالفرقانَرقمَ)سورةََ{نََسبَاََوَصَهرَاَََوََكاَنَرَبََكَقََديرَاَۥَبََشرَاَفََجعَلَهَََلََماَءََٱ
  .علىَالغذاءلَميكنَأنَحتصلََ



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 8 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | January 2022 

     01العدد  08| المجلد  التخصصيةمجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث 

 2022 يناير

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

(Al- Daughter19) 

َكثريَجيداَ.َويعتمدَالنباتَيفَغذائهََََكثريَمنَاملوادَوجتعلهَمذيباََإذابةََعلىََََيساعداملاءََاثنيا :   علىَهذهَاحملاليلَفيمتص
علىَإذابةَاملوادَالغذائيةََ (Muesli33)وبعضَاملوادَاألخرىَمنَالرتبةَعلىَهيئةَحماليل،َوكذلكَيعملَاملاءََََاألمالَحمنََ

 منَامتصاصهاَ.ََاإلنسانبعدَهضمهاَحىتَيتمكنَجسمََ

َلَسَماَءََٱوَأَنزََلََمَنََََأَلََرضََٱوََََلَسمََوََتَََٱَخلََقََََلََذىٱََّللَََٱ}ََتعاىل:احليةَقالََللكائناتََإنَهللاَعزوجلَجعلَاملاءَشراابَََََاثلثا :
)سورةَإبراهيمََََ{أَلهََنََرََٱََوَسَخَرَلََكَمَََََۦَأَبََمرَهََََلََبَحرََٱلََتَجرََىََِفََََلََفَلكََٱرَزَقَاَلََكَمََََوَسَخَرَلََكَمََََلثََمَرَتَََٱَمَنََََۦَماَءََفَأََخرََجَبَهََ

 أخرجَ،ََفمطراََفاهللَعزوجلَأنزلَمنَالسماءَََََ(32،َآيةَرقم14ََرقمََ

ََ(ALTabari1/39) ََ.َبذلكَاملطرَمماَأنبتوهَيفَاألرضَمنَزرعهمَوغرسهمَمثراتَرزقاََهلمََغذاءََوأقواات   َ

َاملاءََََ:رابعا   َاملناخيََََيلعب َالنظام َاملاءَمنََلكوكبََدوراََابرزاََيف املناخَوذلكَالتأثريَعلىََاهلامةَيفََالعواملََاألرضَإذَيعترب
يفَتوزيعَدرجاتَاحلرارةَعلىَيفَالطبيعةَاملياهَاجلويَودورانهَيفَاجلوَعربَدورةَالغالفَيفَمنَخاللَخبارَاملاءَاملوجودَ

)سورةَََ{جَيَعَلَهََرََكاَماَفرََتَىَالََوَدَقَََيَرََجََمَنََخاَللَهََََب َيَ نَهَ،َمثَََي ََؤلَََفََمَثَََََ،َسَحاابََأَََلََتَ َرَأََنَاّلَلََي َزََجيََ}ََتعاىلَ:قالََََاألرض.
ََ.(43،َآيةَرقم24َالنورَرقمَ

ََخامسا :   إحياء علىَ يعملَ ََاملاءَ قال ََََّللَََٱوََ}ََتعاىلَ:األرضَ َمَن ََََلَسَماَءََٱأَنزََلَ بََه فَأََحيَاَ َمَوهَتَاََََأَلََرضََٱَماَءََ َ)سورةَََ{ب ََعَدَ
فأحياَبهََََ(Al-Begui/5/27)املطر:َََيعينََأنزلَمنَالسماءَماءََوهللاََقالَاإلمامَالبغوي:ََََ(.65آيةَرقمََََ،16النحلَرقمََ

 األرضَابلنبات،َبعدَموهتا،َيبوستَها.

ََ:منَاألمورَمنهافوائدَاملاءَللجسمَيفَالعديدََوتتمثلَََاإلنساَنيعتربَاملاءَمنَأكثرَالعناصرَأمهيةَجلسمََ  سادسا :

ونَمنهَاجلسمَمنَإفرازاتَالنخاعيَوغريهاَمنَالسوائلَاليتَتتكاملاءَأساسَتكوينَالدمَوالسائلَاللمفاويَوالسائلََ/1ََ
ََ.كالعرقَوالبولَوالدموع
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َعلىَالغذاءَواألكسجنيَ.للماءَمنَأجلَاحلصولََََاإلنسانجسمََحتتاجَمجيعَخالايََ/2َ

ََيفَعمليةَاهلضم.ََدوراََرئيسياََويلعبَََاملفاصل،يفَتسهيلَحركةََحرارةَاجلسمَويساعدََدرجةََيساعدَاملاءَيفَتنظيمََ/3ََ

 السنة ودورها يف احملافظة على املاء  الثالث:املطلب  

هاَمنذَأربعةَعلىَاملياهَوترشيدَاستهالكافظةََاحملوأرسىَمبادئََدينَمساويَسبقَالتشريعاتَاحلديثةََهوَأولََإنَاإلسالمََ
أولتَأمرَاحملافظةَعلىَللتشريعَيفَاإلسالمََهيَاملصدرَالثاينََ،َومباَأنَالسنةَالنبويةَاملطهرةََمنَالزماَنََعشرَقرانََ فقدَ

َللمحافظةَعلىَاملياهَومنَهذهَاملبادئَذلكَمنَخاللَوضعَمبادئَعامةَََوالهتمامَاألكربََاملياهََ

ََاقرتَالسنةَمبدأََ  أوال : للناسََبلَهوَمنةَوعطيةَمنََََ،ألحَدََليسَملكاََأنَاملاء فيقررَرسولَهللاَََمجيعاََاخلالقَعزوجلَ
 قالَََقالَ:ماََعنَابنَعباسَرضيَهللاَعنهََ،يفَحديثهصلىَهللاَعليهَوسلمَذلكَصراحةَ

    (Ibn Maja/ 2472)   َوالنار(ََرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:َ)الناسَشركاءَيفَثالثَيفَاملاءَوالكأل 

َكيفه.     َكمهَأو َ     وموجبَهذهَاملشاركةَألَيتعدىَإنسانَعلىَحقَاآلخرينَيفَاستعمالَاملاءَسواءَيف

أوَالغتسالَعنَتلويثَاملاءَالراكدََهنىَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمََََواجلاري:يثَاملاءَالراكدََمبدأَالنهيَعنَتلَوََ:اثنيا  
َ عبدهللاَ بنَ جابرَ فعنَ عنهفيهَ هللاَ َمَارضيَ َ(َ َقال:َ رسولَ أنهنىَ وسلمَ عليهَ هللاَ صلىَ َهللاَ َ َ ََ َ.ََََََََََََََََََََََََََ

(Muslim94-281)َََاملاءَالراكدَ(َََيبالَيف 

قلتنيَ َكانَدونَ الساكنَإن قولهَ)أنَيبالَيفَاملاءَالراكد(َأيَالساكنَالغريَجاري،َألنَاملاءَ قالَاإلمامَاملباركفوري:َ
َكثرَغايةَالكثرة؛َوالتوضؤَمنهتنجس،َولَجيوزَالغتسالَ َكانَقلتنيَفلعلهَتتغريَبهَفيصريَجنساََابلتغري،َوكذاَإن ،َوإن

َكثرةََإذَلوَجوزَالبولََ  (Al-Mubarakfouri2/170 (َ.ََََََََََََََالبول.َََفيهَلبالَواحدَبعدَواحدَفيتغريَمن

ََ وسلم عليهَ هللاَ صلىَ هللاَ رسولَ هنىَ بقولهوكذلكَ وذلكَ الدائمَ املاءَ يفَ التبولَ ََََ،عنَ هللاَعن رضيَ هللاَ عبدَ بنَ جابرَ
َ(Bukhari239Muslim95/282)      الراكد(يفَاملاءََهنىَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنَيبالَ)ََقالَ:ََماعنه
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يفَاثلثا :   املاءَ استخدامَ يفَ اإلسرافَ عنَ وسلمَ عليهَ هللاَ صلىَ النيبَ هنىَ املاءَ استخدامَ يفَ اإلسرافَ عنَ النهيَ مبدأَ
العديدَمنَاألحاديثَالشريفةَومنَذلكَقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَلسعدَوهوَيتوضأ:َ)ماَهذاَالسرفَايَسعد،َ

َك  Ibn Hanbal7065  .(Ibn -425)  جاَر(نتَعلىَهنرََفقال:َأيفَالوضوءَسرف؟َقالَصلىَهللاَعليهَوسلم:َنعمَوإن

Majaَ
َبالَحد،َوالقتصارَ َالوضوء َاملاءَيف َتقليل َاستحباب َاحلديث َمنَهذا َيستفاد َالفقهاء َ)قال َقاسم: َالشيخَمحزةَحممد قال

َ( (Qassim1/273 (علىَالقدرَالكايفَحلاجةَاجلسمَدونَإسرافَولَنقصان.

بنَمعقلَرضيَهللاَعنهَقال:َمسعتَالرسولَصلىَهللاَعليهَوسلمَيقول:َ)أنهَسيكونَيفَهذهَاألمةَقومَََوعنَعبدَهللا
والعتداءَيفَالطهورَأيَ(.Abu Dawood96- Ibn Maja3864- Ibn) Hanbal16847ََ (يعتدونَيفَالطهورَوالدعاء

ََ حد منَ واخلروجَ املاءَ استعمالَ يفَ املعقولَ احلدَ جتاوزَ اإلسراف.الطهارةَ حدَ إىلَ ََ(Qaradawi133)ََالعتدالَ ومماَ.
ويفَ اهلدايةَ الرتشيدَ ففيَ ابحلق،َ مجيعاََ لنتواصىَ اهلامةَ األمورَ منَ املياهَ استهالكَ ترشيدَ موضوعَ إنَ إليه،َ اإلشارةَ جتدرَ

نقاءَََإذاََهذاَالنهيَوالتحذيرَالنبويَيهدفَإىلَاحملافظةَعلى(َ.God's) money and Obeidi17ََََ اإلسرافَالضاللة.
َاملاء.َ

َاملائية،َفعنَمعاذَرابعا :   َاملوارد َاللعنَعلىَمنَيلوث َالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلم َاملياه،َرتب َالتربزَيفَموارد َالنهيَعن مبدأ
الطريقَ وقارعةَ املواردَ يفَ الربازَ الثالثة،َ املالعنَ )اتقواَ وسلم:َ عليهَ هللاَ صلىَ الرسولَ قالَ قال:َ عنهَ هللاَ رضيَ جبلَ بنَ

 .  ( Abu Dawood 26- Ibn Maja328- Ibn Hanbal) والظل(.

قال:َالسبكيَدَلَاحلديثَعلىَحترميَقضاءَاحلاجةَيفَجماريَاملاءَوالطرقَاليتَمتَرَفيهاَالناسَواألمكنةَاليتَيؤخذَمنهاَ
َ. (Al-Sabki1/103)  املاءَملاَفيهَمنَاإليذاءَللناس.

أصحاهباَيلعنونَعلىَفعلهمَالقبيح؛َألهنمَأفسدواَعلىَالناسَمنفعتهمَفكانَإذاََهذهَاألفعالَالثالثةَجتلبَاللعن،َألنَ
ملعون. والظاَلَ أوَ،    (Abu Khazim27)  ظلماََ املباشرَ والتربزَ املباشرَ التبولَ عنَ ينتجَ أنهَ العلميةَ األحباثَ أثبتتَ كماَ
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ََ وامليكروابت الطفيلياتَ منَ العديدَ وصولَ املائيةَ املصادرَ يفَ اجملاريَ خملفاتَ ََإلقاءَ بصحة تضرَ منهاَََاإلنساَناليتَ
 (Abu Khazim31) البلهارسيا،َوالدودةَالكبدية.

مبدأَالنهيَعنَالنفخَيفَماءَالشرب:َبلغتَعنايةَالسنةَاملطهرةَحبمايةَاملاءَواحملافظةَعليهاَحدَالنهيَوحترميَخامسا : 
جمردَالتنفسَيفَإانءَاملياهَابلنفخَفيهَوهوَماَيلوثَاملاءَالصاحلَللشرب،َفعنَأيبَقتادةَاحلارثَبنَربعيَرضيَهللاَعنهَ

( وسلم:َ عليهَ هللاَ صلىَ هللاَ رسولَ قالَ اإلانء(قال:َ يفَ يتنفسَ فالَ أحدكمَ شرََبَ املناوي:َ  ،(Bukhari153)  إذاَ قالَ
َكلَإانءَفإنهَيقذرهَفتعافهَالنفس،َواملرادَبهَأنَيتنفسَيفَأثناءَشربهَمنَاإلانءَمنَغريَأنَيرفعَفمهَ )احلديثَعامَيف

 . (Al-Manawi1/386 ) عنه(

مبدأَالنهيَعنَالشربَمنَفمَالسقاءَمباشرة،َمنَاملبادئَاليتَحافظتَهباَالسنةَعلىَاملاءَمبدأَالنهيَعنَََسادسا :
الشربَمنَفمَالسقاء،َوذلكَبقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَيفَاحلديثَالذيَرواهَأبوَهريرةَرضيَهللاَعنهَقال:َ)هنىَ

َ(Bukhari5628) .(النيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنَيشربَمنَيفََالسقاء

سالمتهَ علىَ حمافظةَ السقاءَ فمَ منَ يشربَ فالَ الصحية،َ القواعدَ يراعيَ أنَ للشاربَ ينبغيَ أنهَ علىَ احلديثَ هذاَ دَلَ
َكريهة.  (Qassim5/192) وسالمةَغريه،َوايضاََيدلَهذاَاحلديثَعلىَأنَترددَأنفاسَالشاربَقدَتكسبَاملاءَرائحة

املاء،َدعاَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَإىلَتغطيةَأواينَاملاءَحلمايتهَمنَامللواثتَاليتَمبدأَاألمرَبتغطيةَأواينََسابعا :  
َكالصراصري،َوالنملََ،قدَتنتقلَاليهَمنَاهلواءَأوَاحلشراتَالناقلةَللجراثيم والبعوض؛َفعنَجابرَبنَعبدَهللاَََ،والطفيليات

طواَاإلانءَوأوَكواَالسقاء،َفإنَيفَالسنَةَليلةَينزلَفيهاَوابءَرضيَهللاَعنهماَقال:َقالَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:َ)َغ
َالوابء(. َإلَوقعَفيهَمنَذلك َليسَعليهَوكَاء َأوََسقاء َليسَعليهَغطاء َالقرطيب:َ،    (Muslim99/2014) لَميَرَإبانء قال

 . (Ibn Allan8/488)  )غطواَاإلانءَوذلكَصوانََلهَمنَاحلشراتَوسائرَاملؤذايت(.
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 اخلامتة:

َالتالية:جتملهاَيفَالنقاطََويفَختامَهذاَالبحثَتوصلتَالباحثةَإىلَعدةَنتائجََ

والقواننيَالسابقةََ،كانَلإلسالمَالسبقَيفَمحايةَاملواردَالطبيعيةَواحملافظةَعليهاَقبلَاحلكوماتَواملؤسساتَالدوليةََ/1
َاليتَتضمنَمحايةَاملواردَالطبيعيةَواحملافظةَعليها.فقدَوضعتَالسنةَالنبويةَاملطهرةَالقواعدَوالتشريعاتََََ،والالحقة

َاعتربتَالسنةَالنبويةَأنَاملاءَملكَعامَوزخرتَبعددَمنَاملبادئَاليتَتسهمَيفَإرشادَالناسَإىلَاحلفاظَعليهَ.َََ/2ََ

والنبااتتَلذاَأولتَالسنةَواحليوانََََاإلنسانقَفهوَضروريَحلياةََاملاءَأهمَالسوائلَاملوجودةَيفَالكونَعلىَالطاَلَََ/3ََ
َاستعماله.فنهتَعنَالسرافَيفََََبهَ؛ََالنبويةَاملطهرةَعنايةَفائقة

بقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَوبفعلهَومنَذلكَترشيدهَدعتَالسنةَالنبويةَإىلَالقتصادَيفَاستعمالَاملاءَوذلكَََ/4
َالوضوءَوالغسل.يفَاستعمالَاملاءَيفََ

فأمرتَابحملافظةَََ،زخرتَالسنةَالنبويةَابلعديدَمنَالنصوصَاليتَحتثَعلىَمحايةَاملياهَالنقيةَالصاحلةَمنَالتلوثََ/5ََ
َوهنتَعنَالتبولَوالتغوطَيفَاملاءَالراكدَألنهَينجسهَويلوثهَ.ََاستخدامه،علىَطهارتهَعندََ

َاملاءَ،نَالتلوثَهيَهنيَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَعنَالتنفسَيفََمنَاألحكامَاليتَمحتَهباَالسنةَالنبويةَاملاءَمََ/6ََ
َوكذلكَالنهيَعنَتركَاألواينَمكشوفةَحىتَلَتتغريَأوَتتأثرَمباَيتسربَاليهاَ.

 التوصيات: 

َومنَخاللَهذهَالنتائجَاليتَتوصلتَاليهاَالباحثةَمتَاخلروجَابلتوصياتَالتاليةَ:

ََ.والكيفيةَاملثلىَللتعاملَمعهََالناسَإىلَاحملافظةَعلىَاملاَءََإلرشادتعزيزَتوعيةَاجملتمعَابملبادئَاليتَجاءتَهباَالسنةَََََ/1ََ
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العامةَبضرورةَاحملافظةَعلىَََقىختصيصَدروسَوحماضراتَعامةَتلََ/2ََ املساجدَوالندواتَواملناسباتَ علىَالناسَيفَ
ََ.لكونهَنعمةَمنَنعمَهللااملاءََ

أنَيسعىَخمتصوَاملناهجَلوضعَمنهجَتربويَإسالميَمستوحىَمنَالكتابَوالسنةَوذلكَإلبرازَدورمهاَيفَاحملافظةَََ/3ََ
ََ.والطرقَاملثلىَلالستفادةَاألفضلَمنهعلىَاملواردَالطبيعيةَلَسيماَاملبادئَاليتَوجهتَهباَالسنةَيفَاحملافظةَعلىَاملاءََ
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Abstract   

Sunnah must be thoroughly comprehended in order to understand the Qur'an, for Sunnah explicates 

and interprets the Quran. For a long time, Islam enemies haves been endeavoring to cast doubts on 

Sunnah. Thus, these misconceptions must be dispelled through the right understanding of Sunnah 

by means of appropriate measures. The problem statement consists in the appearance of 

misconceptions spread by so-called modernists and other people who lack the correct 

understanding of Sunnah due to the insufficient knowledge of understanding measures . The aim 

of this research is to define the concepts of Sunnah, Muslim society, doubtful matters, and 

modernity, as well as the measures for understanding Sunnah and its role in safeguarding the 

Muslim community from detrimental allegations. The descriptive analytical approach is employed 

in defining the measures of understanding Sunnah. The study concluded that: knowing the most 

significant measures of Sunnah is a key factor in protecting the Muslim society from modernists’ 

misconception, some of which are identified  in order to refute. Finally, the clarification of the role 

of Sunnah and its function has been attempted.   

Keywords:  understanding Sunnah, misconceptions, safeguarding, Muslim society, modernists.  
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 البحث   ملخص
يتوجب فهم السنة النبوية فهم ا صحيح ا، حىت يتسىن فهم القرآن ألهنا تبي نه، وتفس ره، لذا حاول أعداء اإلسالم وضع 
شبه  تشكك يف السنة، فكان من الالزم رد  هذه الشبه وال يتم ذلك إال إذا ف همت السنة النبوية على الوجه الصحيح، 

من مشكلة هذا البحث يف: انتشار شبه احلداثيني وغريهم ممن يقول يف وهناك ضوابط مهمة لفهمها جيب معرفتها. وتك
السنة من غري علم، وكذلك الفهم اخلاطئ للسنة، بسبب عدم معرفة ضوابط فهمها. وهتدف هذه الدراسة إىل: توضيح 

صني اجملتمع املسلم من مفهوم السنة، واجملتمع املسلم، والشبهة، واحلداثة، وبيان ضوابط فهم السنة النبوية، ودورها يف ت 
االفرتاءات اهلدامة. انتهجنا املنهج الوصفي التحليلي يف بيان ضوابط فهم السنة النبوية. وقد توصلت الدراسة إىل مجلة 
من النتائج أمههما: معرفة أهم ضوابط ففهم السنة النبوية يعد عامال  أساسي ا يف تصني اجملتمع املسلم من شبه احلداثيني. 

 ذلك. استنتاج دور السنة النبوية وأثرها يف لى بعض الشبه، وكيفية الرد عليها ودحضها.  التعرف ع
 فهم السنة، الشبهة، تصني، اجملتمع املسلم، احلداثيني.  كلمات مفتاحية: 

 
 املقدمة 

 واآلداب، ابلسنن  ختلق   ملن  النبوية مواردها   وسلسل  وأانب، له  أخلص  ملن   احملمدية السنة أسباب  سهل  الذي  لل  احلمد
 كشف   الذي  ورسوله   عبده   حممد ا  سيدان   أن  وأشهد  احلساب  يوم   هول   من   قائلها   تنقذ  شهادة  للا   إال   إله   ال   أن  وأشهد

 أما بعد.   .واألصحاب   اآلل  وعلى  وسلم عليه  للا   صلى  ابالقرتاب،  وخصه احلجاب،  له
 ما  كذلك   مشل  بلالقرآن الكرمي    بتالوته   املتعبد  املعجز   الن ص  على   يق ت صر   ل   اخلامت  الرسول  على   تنزل  ال ذي   الوحي   ف إ ن 

 . صفة  أ و ت  ق ر ير  أ و عمل أ و ق ول  من  الس نة  يف   و س ل م    ع ل ي ه    اّلل     ص ل ى   الرسول   عن  روي
 و م ا ﴿   : ت  ع اىل    بقوله   - الشريفة  والس نة  الكرمي  القرآن-  كليهما  التشريع   ملصدري   الوحي   بشمول  ال ك ر مي  ال ق ر آن  شهد  و قد

 ف ات ب ع ون    اّلل     ت  ب ون    ك ن  ت م    إ ن    ق ل  ﴿     al-Qura>n, al-Najm 53: 3-4))     ﴾ي وح ى  و ح ي    إ ال    ه و    إ ن    اهل  و ى،  ع ن    ي  ن ط ق  
 ,<'al-Qur'a>n, al-Nisa)  ﴾ پ   اّلل     أ ط اع    ف  ق د    الر س ول    ي ط ع    م ن  ﴿  (al-Qura>n, A<li 'Imra>n, 3:31)  ﴾ اّلل     ُي  ب ب ك م  

4:80). 
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 ، ((Abu> Dawud, 4: 131  « م ع ه  و مثله  ال كتاب   أ وتيت   إ ن   »:  بقوله   ال م ع ىن   ه ذ ا   و س ل م    ع ل ي ه    اّلل     ص ل ى   الر س ول    أكد   ك م ا 
ومبينة   لة جململه، ومفص  العامة   لقواعده   شارحة  كذلك   فهي  الداللة،   حيث  من   الكرمي  القرآن  صنو  السنة  أن  إىل  فباإلضافة

   (al-Qura>n, al-Nah}l,16:44)﴾.و أ ن  ز ل ن ا إ ل ي ك  الذ  ك ر  ل ت  ب ني    ل لن اس  م ا ن  ز  ل  إ ل ي ه م  و ل ع ل ه م  ي  ت  ف ك ر ون  ﴿ملعانيه، قال تعاىل:  

 . ومتامها  الرسالة  كمال   من  يتجزأ   ال   جزء  فهي
من كل لذا كان من   منيع  حصن  اثني ا: ألهنا  التشريع،  مصادر  اثن  : ألهنا  أوال  صحيحا،  فهما  النبوية  السنة  فهم  احملتم 

شبهة ُياول املبطلون نشرها لإلخالل بعظمة هذا الدين املتني، اثلث ا: ألن يف فهمها والتمسك أبوامرها، صالح لألمة 
 مجعاء. 

البحث  هذا  ألنه "ضوابط فهم السنة النبوية وأثرها يف حتصني اجملتمع املسلم من شبهات احلداثيني    "   وموضوع   ،
اإلسالمية  اجملتمعات  يف أوساط  ينشروهنا  شبهات  وضع  خالل  مسومهم من  بث  واملالحدة  احلداثيون  نعلم ُياول  وكما 

لفهم الصحيح هو أهم عامل أساسي يف حماولة منهم خلق صورة سيئة عن اإلسالم واملسلمني، وكان فهم السنة النبوية ا
 رد هذه الشبه وغريها من أفهام خاطئة مغلوطة. 

 خطة البحث. 
  . النتائج والتوصيات، مث املصادر واملراجع على أهم  اشتملت    يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة 

 : مطلبني  من ويتكون  فهمها،  وضوابط السنة   مفهوم :  األول  املبحث
 .واحلداثة  –   واجملتمع  –  والشبهة   - السنة  مفهوم  بيان:  األول  املطلب

 حها لتتم الفائدة وتكتمل املعرفة.ييف هذا املطلب وقبل اخلوض يف صلب املوضوع البد من بيان هذه املصطلحات وتوض
 أوًل  مفهوم السنة: 

: قيل  ولذلك   املستقيمة،   احملمودة   الطريقة   السنة:  األزهري  قالنكتفي بواحد منها    إطالقات،  بعدة   اللغة   يف   السنة   تطلق
 (al-Zabi>di>: Ta>ju 'l-'Aru>s, 13: 344)  احملمودة.  املستقيمة  الطريقة  أهل   من  معناه الس نة،  أهل  من   فالن 
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  وأقوال :  بعضهم  وزاد.  واخل لقية  اخل لقية   وصفاته   وتقريراته،  وأفعاله   - وسلم  عليه  للا   صلى-   النب   أقوال:  االصطالح  ويف
 وفعله،   بقوله   خاص  احلديث   أن  العلماء  بعض  ويرى  .للحديث  مرادفة  فهي  هذا  وعلى:  وأفعاهلم  والتابعني  الصحابة 

 فالسنة   هذا   وعلى   واهلم،  واملنام  اليقظة   يف   واحلركات  والسكنات  والصفات،  والتقريرات  واألفعال   األقوال  تشمل  والسنة
 (''Abu> Shuhbah: al-Wasi>t} fi> 'Ulu>m wa Mus}t}alih}u 'l-Hadi>th ''16) .احلديث  من  أعم

 وهكذا يتضح مفهوم السنة لغة وشرع ا، وإن اختلفت التعابري حبسب كل فن، إال أهنا متقاربة يف املعىن. 
 اثني ا مفهوم الشبهة: 

 وأيضا   أشكل؛:  الشيء  وش ب ه  .شبه  الشبهة  عليه، ومجع  خلطه :  تشبيها  عليه  االلتباس، يقال: شبهه  الشبهة يف اللغة:
 (al-Zabi>di>: Ta>ju 'l-'Aru>s, 13: 344)  وشيء.  شيء   بني  ساوى

 ,al-H{imyari>: Shamsu 'l-'Ulu>m)وش ب هات ش ب ه  : واجلميع  والص واب، اخلطأ فيه ي تيق ن  ل ما: األمر من والش ب هة

 . Ibn Ma>jah, 2: 1318))   « الش ب هات  عند  وق افون  املؤمنون : »احلديث   ، ويف .(3358 :6

ما   وقيل:  .ابطل  أم   هو  وحق   حرام،   أم   هو  أحالل   ي درى  فال  أمره،   التبس  ما   الشرع:  ويف  الثابت،   الشيء  يشبه  هو 
 .(Abu> H{abi>b: al-Qa>mu>s al-Fiqhi>, 1: 189 األمر  نفس  يف   بثابت   وليس

-Al-Mana>wi>: al  .ذهب  فيه  النظر  حقق  إذا  وجه  من  للحق   والباطل   للباطل   احلق  مشاهبة:  الشبهة  بعضهم  وقال

Tawqi>f 'ala Muhimma>ti 'l-Ta'a>ri>f, 1: 201). 
من خالل هذا العرض ملفهوم مصطلح الشبهة، يتبني لنا أن الشبهة مأخوذة من االشتباه وااللتباس، وهذا املعىن اللغوي 

 ه أو يلتبس ابلباطل. يقارب املعىن االصطالحي من حيث أن احلق يشتب
 اثلث ا مفهوم اجملتمع: 

مجع   اجملتمع يف اللغة:  من  اسم  :  واجلموع  الناس،   جلماعة   اسم:  أيضا  واجلمع.  الشيء  مجعت   مصدر   واجلمع:  مأخوذ 
 :<al-Fara>hi>di)وكثرته    شيء   كل   عدد :  واجلماعة  للناس،  اسم  أيضا  وهو   الناس،   جيمع   حيث   واجملمع.  الناس  جلماعة 

al-'Ayn, 1: 240).  .اسم   ".جمتمعهم  يف  عليهم  أقبل  "   جملس :  ب   اجتمع    من  مكان  واسم  اجتمع ،  من   مفعول   وهو 
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('Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu 'l-Lughati 'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 

1: 396).  
مجاعة   عام ة،   ونظم  لقوانني  خيضعون   الناس  من   مجاعة:  الب ش ري    اجملتمع  ويف الشرع: هو   روابط  تربطها  الن اس  من  أو 

 Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu').  واحدة  وقوانني  وتقاليد   وعادات  مشرتكة  ومصاحل

'l-Lughati 'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 1: 396).  
مجاعة من الناس تتشارك يف بقعة من األرض  جمتمع مأخوذ من األصل مجع، واجملتمع هو  لنا أن مصطلح  إذن يتضح 

 وتتشارك يف عادات وقوانني تضبط حياهتم، ولعل زايدة التاء على األصل أضافت معىن التشارك املراد يف التعريف. 
 

 رابع ا مفهوم احلداثة: 
-al)  قدم، واحلديث اجلديد.  مع   ذكر  إذا  داله  وتضم  قدم،  نقيض:  وحداثة  حدواث  مأخوذة من حدث  احلداثة يف اللغة:

Fayru>z Aba>di>: al-Qa>mu>s al-Muh}it}, 1: 167).  
 الغربي ة  اآلداب  يف  القدمي   على  والث ائرة  الت جديد  إىل  الد اعية  الفكري ة   احلركات   من  عدد  تطلق احلداثة على  صطالح:ويف اًل

 احلداثة   إىل   اآلن   املبدعني   من  كثري   مييل"  الث انية  العاملي ة  احلرب  بعد  خاص ة  احلديث   العرب    األدب   يف   صداها   هلا   وكان
دق  واترة   الت جديد  ابسم  Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu 'l-Lughati').  "الفن    الص  

'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 1: 453).  
واحلداثة متعاكسة مع املاضي ومنقطعة عنه، فهي انفصال للحديث عن القدمي، بل هي ثورة على كل قدمي مقدس أو 

واألساس  مقدس،   فالعقل  العقل،  يدركه  ال  ما  كل  معها  هتدر  الت   والعقالنية  العقل  هو  احلداثة  عليه  تقوم   الذي   غري 
أن   على   احلاكم  السلطان   هو   بل  احلداثة  أهل  معيار  هو  سلطان  كل  من  املتحرر التعريف  من  يتضح  إذن  األشياء، 

ليس  اإلسالم  فدين  بعينه،  الزائف  الباطل  هو  وهذا  سلطان  عن كل  واخلروج  قدمي  من كل  التحرر  دعاة  هم  احلداثيني 
ن، به صالح بقدمي بل هو متجدد بتجدد األزمان، ومواكب لكل حضارة يف أي مكان، ومناسب لطبيعة العيش واإلنسا

 اخللق من إنس وجان، منقذ البشرية من اخلسران، وسبب جناهتم من النريان، ودين احلق اهلادي إىل اجلنان. 
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وكل ما يهدف إليه احلداثيون هو ختلي األمة اإلسالمية عن دين احلق، والسري معهم إىل اهلاوية تت ما يسمونه التحرر، 
وأي ترر هذا وهم جند للشيطان، متبعون للهوى وما جين اإلنسان من اتباع اهلوى إال اهلوان، يومهون ضعفه القلوب 

 صلى للا عليه وسلم.  ك دين املصطفىمن شيوب وشبان، أن احلضارة والتقدم هو برت 
 املطلب الثاين: ضوابط فهم السنة النبوية الشريفة. 

أصل وأساس، وهو املفس ر للقرآن  مع القرآن املعول، وهو لعلوم اإلسالم  السنة النبوية علم الصدر األول، والذي عليه 
"، وهو العلم الذي تفجرت منه حبار العلوم  الفقهية، واألحكام الشرعية، وتزينت جبواهره التفاسري   بشهادة " ل ت بني   ل لن اس 

املبتدع  إال   يرغم  وال  الطيب،  من  اخلبيث  به  للا  مييز  الذي  العلم  وهو  الوعظية،  والدقائق  النحوية،  والشواهد  القرآنية، 
جع إليه األصويل، املرتيب، وهو العلم الذي يسلك بصاحبه هنج السالمة، ويوصله إىل دار الكرامة، فهو العلم الذي ير 

وإن برز يف علمه، والفقيه وإن برز يف ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز يف جتويد لفظه، واللغوي وإن اتسع يف حفظه، 
 al-Rawd} al-Ba>sim: Ibnu 'l-Wazi>r)  والواعظ املبصر، والصويف واملفسر، كلهم إليه راجعون ولرايضه منتجعون. 

al-Yama>ni>, 1: 5). 
هي   من هذه  وقطرة  فيض  من  غيض  إال  عنها  الكالم  يكون  لن  ومكانتها  أمهيتها  ذكر  يف  أسهبنا  ومهما  النبوية  السنة 

بيان  يف  الدخول  وقبل  املراد،  املعىن  وعلى  الصحيح  الوجه  على  ومفهوم ا،  منطوق ا  السنة  فهم  وتتم  توجب  لذا  حبر، 
 الت قد تول دون فهمها.   اإلشكاالتأهم  الضوابط الت ميكن أن تكون قواعد ا عامة لفهم السنة سنذكر  

 اليت قد حتول دون فهم السنة   اإلشكاًلت أهم  
 على أحداث السرية النبوية وأسباب ورود األحاديث، وشروح السلف.  اًلطالع عدم    -1

قد يرد احلديث يف واقعة أو حادثة من احلوادث، فيكون له سبب لوروده، فحني يطلع القارئ على ذلك السبب، يفهم 
اطالعه على شروح السلف مث إن احلديث منطوق ا ومفهوم ا، أكثر مما لو اطلع عليه دون أن يكون عاملا بسبب وروده، 

يته،  وفهمهم للحديث، يعد من أفضل الوسائل ملعرفة معىن احلديث فمن سبق كان أعلم لقربه من اللسان العرب، وخلري 
 ول مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم. حيث انعقد اإلمجاع على أن خري القرون القرن األ
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قال شارح خنبة الفكر: ومن املهم معرفة سبب احلديث أي ابعث وروده، قال التلميذ: يعن السبب الذي ألجله حدث 
وإن كان  فوائد كثرية،  وفيه  انتهى.  الكرمي  القرآن  نزول  سبب  يف  احلديث كما  بذلك  وسلم  عليه  تعاىل  للا  صلى  النب 

 .(al-Qa>ri>, Sharh} Nukhbat 'l-Fikr, 418) بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.العربة  

 عدم فهم أساليب اللغة العربية.   -2
أوجب كثري من العلماء لزوم معرفة اللغة ملعرفة احلديث، يقول اخلطاب: على طالب األثر أن يعرفوا من العربية ما متس 

ُيمل هذا العلم من »بنية األفعال، وجهات اإلعراب ومثل لألول حبديث:  هبم إليه احلاجة وهي أبواب ثالثة، األمساء وأ
وللثالث حبديث: ،  «...من تزوج ذات مجال ومال فقد أصاب سداد ا من عوز»وللثان حبديث:  ،  «...كل خلف عدوله

  .(al-Khat}t}a>bi>: Ghari>bu 'l-H{adi>th, 1: 55)  . «ذكاة اجلنني بذكاة أمه»

 ملذهب واًلنتصار لفكرة. التعصب    -3
إن كل فريق من املبتدعة وأصحاب الشبه، إمنا يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول للا صلى للا عليه وسلم، 
هو  وسلم  عليه  للا  صلى  حممد  به  جاء  ما  أن  يرون  شعائرها،  الظاهر  يف  ملتزمون  اإلسالم،  شريعة  يد عون  ألهنم كلهم 

ا يف الدين مال أيذن به للا ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو املتمسك احلق، غري أن الطرق تفرقت هبم بعد ذلك، وأحدثو 
 :Ba>zamu>l)  بشريعة اإلسالم، وأن احلق الذي قام به رسول للا صلى للا عليه وسلم، هو الذي يعتقده وينتحله.

al-Ishka>la>tu 'l-Mu'a>s}arah fi> Fahmi 'l-Sunnah al-Nabawiyyah, 22).  
اإلش عليه وهذا من أخطر  للا  صلى  النب  على  والكذب  الوضع  إىل  صاحبه  قد ُيمل  السنة، حىت أنه  فهم  يف  كاالت 

وسلم، واألحاديث املوضوعة هلا أسباب: منها ضرب يفعلونه انتصار ملذهبهم، وضرب يلجئون إىل إقامة دليل على ما 
آبرائهم. به   al-Hasani>: al-Duraru 'l-Bahiyyah Sharh} al-Mandhu>mah al-Bayqu>niyyah)   أفتوا 

s}121-122).   
متثل  وقد  صحيح ا،  فهم ا  الشريفة  واألحاديث  النبوية  السنة  فهم  أمام  تقف  الت  اإلشكاالت  أهم  هي  هذه  تكون  قد 
عائق ا يف حماولة معرفة ألفاظ احلديث، واملراد منه كما أراد املشرع الكرمي، وقد يكون هناك العديد من االشكاالت الت 

 ال ميكن فهم السنة النبوية، ميكن أن ندرجها تت أي عنصر من هذه العناصر الثالثة املذكورة. بسببها  
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يف  معرفة  عدم  سببه  وما كان  األول،  للعنصر  نرجعه  النبوية  السرية  وأحداث  وقائع  معرفة  عدم  سببه  إشكال كان  فأي 
م فكرة وليدة عقل متعصب، فنرجعه للعنصر اللغة نرجعه للعنصر الثان، وما كان سبب عدم فهمه هو اتباع اهلوى ودع

 الثالث. 
وذلك  التفسري،  هذا  أبن  احلكم  ويعن  معناه  وبيان  وسلم،  عليه  للا  صلى  للا  رسول  حديث  تفسري  يعن:  السنة  وفهم 
ابملعىن،  عنه  رواية  فهو  للسامع،  إبالغه  رام  الذي  وهو  من كالمه،  وسلم  عليه  للا  صلى  الرسول  قصده  ما  هو  املعىن 

شهادة عليه أبنه يعن بكالمه كذا وكذا، وتوقيع عنه يف أحكامه، وهذا أمر ال ميكن أن جيزم به إنسان إال أن ُيصل و 
على إقرار من الرسول صلى للا عليه وسلم، ولتعذر احلصول على هذا اإلقرار بعد وفاة النب صلى للا عليه وسلم، فإن 

ُيصل هبا ظن غالب أن هذا هو املعىن الذي قصده النب صلى للا عليه   السبيل إىل إدراك قصده هو مجع القرائن الت 
  .(al-'Umayr: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah, 14)  وسلم.

وهذه القرائن هي املقصودة بضوابط فهم السنة النبوية، وهي املقصود هبذا املطلب فهي غالب ا نفس شروط اجملتهد املذكورة 
 عند األصوليني. 

 
 األمور اليت ت عني على فهم السنة النبوية أهم  

: معرفة اللغة من معاين ومفردات، وتركيبات، وأساليب، وبيان  : أوًل 
يقول ابن الصالح: حق على طالب احلديث أن يتعلم من النحو، واللغة ما يتخلص به من شني اللحن، والتحريف،   

فالواجب فهم مقدمة يف أصول مقاصد   : املناويويقول      .(Ma'rifat 'anwa>'i 'Ulu>mi 'l-H{adi>th, 217 ومعر هتما
يلتبس عليه فاعل مبفعول، وال خرب أبمر حركات األلفاظ واإلعراب، حبيث ال  البد أن .  النحو حبيث مييز هبا  لذا كان 

معرفة  من  يتمكن  وإمنا  وحنوه،  الغريب  من  والسنة  الكتاب  يف  ورد  ما  تفسري  ميكنه  حبيث  العرب،  بلسان  عاملا  يكون 
تراكيبها، وما اشتملت عليه من لطائف املزااي من كان عاملا بعلم النحو، والصرف، واملعان، والبيان،   معانيها، وخواص
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حىت يثبت له يف كل فن من هذه الفنون ملكة، يستحضر هبا كل ما ُيتاج إليه عند وروده عليه، فإنه بذلك ينظر يف 
  .(al-Shawka>ni>, Irsha>du 'l-Fuh}u>l, 2: 209)الدليل نظرا صحيحا، ويستخرج منه األحكام استخراجا قواي  

 اثني ا: معرفة تواريخ األحداث واًلهتمام هبا: 
فكثري ما يورد املبطلون شبه تتعلق معرفة بطالهنا مبعرفة اتريخ احلدث وأنه قبل ما زعموه أو بعد، ولذلك أوجب العلماء 

الش وفيات  ومعرفة  ابلتاريخ،  االهتمام  تقدمي  احلديث  طالب  وال على  احلديث.  علوم  أهم  يتصل   يوخ ألنه من  سيما ما 
ابلنب صلى للا عليه وسلم وأكابر أصحابه وأئمة علماء الدين فال جيوز أن يغفل عنها مسلم فضال عن طالب العلم، 

بذلك  أحق  واملسلم  سبيلها  يف  جاهدوا  الذين  ورجاهلا  بداعيتها  قلبه  تعلق  بفكرة  ارتبط  من  -Atr: Manhaju 'l')  فإن 

Naqd fi> 'Ulu>mi 'l-H{adi>th, 144).  
 اثلث ا: معرفة فهم السلف: 

أما فهم السلف للنص فهو من األمور الت ت عني على معرفة السنة النبوية، فمن عاش حلظة ورود احلديث واستفهم عما 
ب العلم وسؤال النب صلى للا وذلك ألهنم كانوا أحرص الناس على طل   أشكل منه، أعلم ممن سواه ابملراد من احلديث، 

وألهنم أعلم بلغة القرآن الكرمي، فقد  وسلم،  عليه  صلى للا  عليه وسلم، وألهنم أحرص الناس على العمل مبا قاله النب 
نزل القرآن الكرمي بلسان العرب، جاراي  على معهودهم يف الكالم، وعادهتم يف اخلطاب، فكل من كان من لسان العرب 

كان   إدراك ا  متمكن ا  وأحسن  فهم ا  أشد  والسنة  -al-Shaykh, D{awa>bit Fahmi 'l-Sunnah al)للقرآن 

Nabawiyyah, 10-11).  
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 رابع ا: اإلحاطة مبعظم قواعد الشريعة حىت يسهل فهم النص النبوي. 
وإمنا هو حمتاج إىل إدراك من ضوابط فهم السنة معرفة القواعد األصولية، ألنه ال يكفي له فهم املعىن اللغوي الوضعي، 

العرف اللغوي، والعرف الشرعي الطارئ، الذي قد ينقل اللفظ عن معناه إىل آخر وبدون مراعاة قاعدة العرف ال ميكن 
 فهم السنة على الوجه الصحيح.

ظ العام فالعرف اللغوي هو عرف العرب يف عهد الرسول صلى للا عليه وسلم فيما يتكلمون به، فإهنم قد ي طلقون اللف
ويريدون  اخلاص  يطلقون  وقد  اخلاص،  ويريدون  العام  يطلقون  وقد  املخصص،  العام  ويريدون  ويطلقونه  العام،  ويريدون 

 العام، كما أوضح ذلك اإلمام الشافعي يف الرسالة. 
وكذلك الشأن يف عرف الشرع فإنه قد جعل خطاب الواحد مبنزلة خطاب اجلماعة، وجعل خطاب الرسول صلى للا 

استثنائهعل على  الدليل  دل  ما  إال  األمة  على  وجب  عليه  وجب  فما  األمة،  خطاب  مبنزلة  وسلم   :<al-Silmi) يه 

D{awa>bit Fahmi 'l-Sunnah, 4)..   قواعد مبعظم  اإلحاطة  من  البد  لذا كان  األصولية،  القواعد  تذكره  ما  وهذا 
-al-Si>na>wuni>: al-As}l al-Ja>mi' li i>d}a>h}i 'l-Durar al-Mandhu>mah fi> Silki Jam'i 'l)  الشرع.

Jawa>mi', 3: 38).  
 خامس ا: العلم مبقاصد الشريعة: 

وهذا يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له يف ذلك احملل وإن ل يصرح به كما أن 
الف القضية  رأيه يف  عن  سئل  إذا  وخرب أموره  ومارس أحواله  وإن ل من عاشر ملكا  فيها  يقوله  ظنه ما  على  يغلب  النية 

  .(al-Subki>: al-Ibha>j fi> Sharh} al-Minha>j, 1: 8) يصرح له به

 وهي تشمل نوعني من املقاصد:
مبثابة   - 1 وهذه  أبواب كثرية،  يف  راعاها  الشارع  جند  وإمنا  التشريع  أبواب  من  اباب  ختص  ال  الت  وهي  العامة:  املقاصد 

 الفقهية الكلية ومنها مقصد رفع احلرج، ومقصد العدل، وتزكية النفس وحنو ذلك. القواعد  
إعفاف   -2 من  النكاح  مقصود  مثل  التشريع  أبواب  من  واحد  ابب  على  إال  تنطبق  ال  الت  وهي  اخلاصة:  املقاصد 

 الزوجني، وتكثري النسل. 
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ظنية، وميكن مجع املقاصد العامة يف مقصد واحد وهو: واملقاصد العامة قطعية، أما اخلاصة فيمكن أن تكون قطعية أو  
  .(al-Silmi>: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah, 11)  " جلب املصاحل وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها" 

 هذه كانت أهم الضوابط الت جيب العلم هبا ألجل فهم السنة النبوية فهم ا صحيح ا. 
 

 داثيني واملالحدة، يتكون من مطلبني: املبحث الثاين: دور السنة يف رد شبه احل
 ها.لياملطلب األول: شبه احلداثيني واملالحدة وكيفية الرد ع 

يف  الشك  وإدخال  العسل،  يف  السم  دس  ذلك  من  وغرضهم  الشبه،  من  ابلعديد  املالحدة  من  وغريهم  احلداثيون  تعل ق 
عليه   للا  صلى  للا  رسول  أحاديث  حول  اإلسالمية  اجملتمعات  هواهم، نفوس  يساير  مبا  هلا  التعرض  فيحاولون  وسلم، 

وينكرون ما صح منها، ألن فكرهتم أو عقيدهتم ال تتقبلها، وهناك الكثري من الشبه الت تعرضت هلا أحاديث رسول للا 
ت هتدر صلى للا عليه وسلم، تشدقوا بقوهلم أهنا ختالف العقل، فاألساس الذي تقوم عليه احلداثة هو العقل والعقالنية ال

معها كل ما ال يدركه العقل، فالعقل املتحرر من كل سلطان هو معيار أهل احلداثة بل هو السلطان احلاكم على األشياء، 
فكل حديث وجدوه ال يتالءم مع فكرهتم وأساسهم الذي قامت عليه دعوهتم، رفضوه وحاولوا أن يشككوا فيه كي ال 

ويهدمون صرح السنة الشامخ، لكي ال ي فهم القرآن، وهبذا يكونون قد هدموا يقبله غريهم، فينتصرون لفكرهتم ودعوهتم،  
عليه  للا  صلى  للا  رسول  سنة  عن  يذب  من  هناك  دام  ما  اخلبيث،  لغرضهم  يتوصلوا  أن  وهيهات  احلق،  دين  اإلسالم 

 . وسلم ويدافع عنها
ي    -اب ن  ع م ر     : يف حديث داثيونومن الشبه اليت أوردها هؤًلء احل : ق ال  ر س ول  اّلل      -اّلل   ع ن  ه م ا    ر ض  ص ل ى اّلل     -ق ال 

 .(al-Bukha>ri>: 3:151. Muslim: 2: 638 – 639)  »إ ن  ال م ي  ت  ل ي  ع ذ ب  ب ب ك اء  أ ه ل ه  ع ل ي ه «.  :-ع ل ي ه  و س ل م  

إال    النقد: هي  »وما  يقول:  اإلسالم  ثورة  يف كتابه  شادي  أب  الدكتور  لنقد  تعرضت  الت  األحاديث  من  احلديث  هذا 
أعظم شريعة عقلية شريعة عقلية قضت على اخلرافات واألابطيل  أمثلة قليلة من كثري من صحف ينسب إىل صاحب 

 يف عصرها ووضعت األسس لتقدم البشرية املتواصل«.
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أنه هذا الكال  الرد: جهله املركب أبصول اإلسالم وتشريعه وأحكامه، والغريب  م الذي يسرده املؤلف جزاف ا يدل على 
حممد ا   أبن   و س ل م     - يعرتف  ع ل ي ه   اّلل    وجه  - ص ل ى  وما  واألابطيل،  اخلرافات  على  قضت  عقلية  شريعة  أعظم   صاحب 

ن حبياة أخرى للميت بعد موته يف قربه، هلذا ل يستسغه عقله وأنه اإلنكار؟ إن  اخلطب أعظم من هذا أن  املؤلف ال يؤم
 كيف يعذب امليت بفعل غريه وقد انقطع عمله؟ 

هو صاحب أعظم   -ص ل ى للا  ع ل ي ه  و س ل م    - ما يتغىن ابلعقل، وأن  اإلسالم هو دين العقل وأن  حممد ا  ا إن  املؤلف كثري 
الم الكرمي ُيرتم العقل كما ُيرتم البحث ...« فإذا كان اإلسالم دين العقل فهل العقل شريعة عقلية، يقول: »إن  اإلس 

 يرفض وجود احلياة األخرى؟ 
-al)  ﴾و أ ن  ل ي س  ل إل ن س ان  إ ال  م ا س ع ى﴿إن  وجه اإلنكار عنده أنه كيف يعذب امليت بعمل غريه وقد قال للا تعاىل:  

Qura>n, al-Najm,35: 39).  
املطلقات  بعض  وتقييد  العمومات  بعض  ختصيص  من  اجلمع  طريق  سلوك  يف  مانع  ال  أنه  "واجلواب  حجر:  ابن  قال 
فاحلديث وإن كان داال على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على ختصيص ذلك ببعض البكاء كما 

ل النهي عن ذلك فاملعىن على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء سيأيت توجيهه وتقييد ذلك مبن كانت تلك سنته أو أمه
  .(Ibnu H{ajar: Fath}u 'l-Ba>ri>, 3: 153) أهله من كان راضيا بذلك أبن تكون تلك طريقته"

وذهب مجهور العلماء إىل أتويل هذه األحاديث ملخالفتها للعمومات القرآنية وإثباهتا لتعذيب من ال ذنب له واختلفوا 
يل فذهب مجهورهم كما قال النووي إىل أتويلها مبن أوصى أبن يبكى عليه ألنه بسببه ومنسوب إليه قالوا: وقد يف التأو 

 كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد. 
 اجليب اي أم معبد.   إذا مت فابكين مبا أان أهله * ... * ... * وشقي علي  

 قال ابن املبارك: »أرجو إن كان ينهاهم يف حياهتم أن اليكون عليه من ذلك شيء«. 
هذا هو مذهب اجلمهور وأنه ال بد من أتويل للجمع بني احلديث والعمومات األخرى، وهذا مذهب صحيح أخذ به 

التأويل فإننا نقول له: »إن  اجلماهري وبه ميكن األخذ جبميع األدلة، ولكن إذا كابر أحد هذا املذهب قائال إنه ال يقبل 
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واحلزن  واإلساءة  أهله،  من  أحد  عليه  ينوح  أن  وُيزنه  يسوءه  اقرتفوها، كما  حمظورة  أشياء  أهله  عمل  من  يؤذيه  امليت 
  .(Ghula>m Rasu>l: al-Sunnah fi> Muwa>jahat al-Aba>t}i>l, 1: 161)  عذاب« وهذا غري حمتاج إىل أتويل

ة رسول للا صلى للا عليه وسلم، يتضح لنا حقد وعداوة من يهتم بعلوم املسلمني وهو من وهبذه الشبه الطاعنة يف سن
هتم هبذا األمر اغري املسلمني، حيث ال مينعه شيء من التجرؤ والكذب واالفرتاء على دين اإلسالم ألنه يف احلقيقة ما 

رسول للا صلى للا عليه وسلم، بطريقة يوهم إىل وقد بي ت النية على النيل من االسالم، وذلك بتشكيكهم يف أحاديث  
القارئ الغري مطلع أنه انصح وانقد حمايد، ال يريد سوى البحث العلمي املظهر حلقائق األمور، واحلقيقة الصادقة الظاهرة 

على تنطوي  احليل ال  وهذه  لذلك،  جماال   فيها  جيدون  الت  األماكن  يف  مسومهم  وإفراغ  نواايهم  خبث  تظهر  من   املشرقة 
وكان لدي النبوية  السنة  فصاحتها   هفهم  وع ر ف  اللغة  يف  ملكة  ولديه  ضعيفها،  من  صحيحها  األحاديث  أبسانيد  معرفة 

 من حلنها، وكان ذو خربة بقواعد الشرع ومقاصدها، فريد تلكم الشبه ويفندها، ويبني مدى حقد وكذب كاتبها. 
ة معرفة ضوابط فهم السنة، لكي النقع يف مثل هذه الشبه فنكون من ومن هنا يتضح لنا أمهية العلم ابلسنة النبوية، وأمهي

 اخلاسرين.
 شبهة أن النب صلى للا عليه وسلم تلقى القرآن عن ورقة بن نوفل.   :الحدةومن الشبه اليت أوردها امل

احلاقدون يفرتون على النب صلى للا عليه وسلم، األكاذيب واألابطيل، ويثريون يف وجه دعوته الشبهات واملطاعن   ئما فت
 .على سبيل اإلعاقة والتثبيط

فرتاءات واألكاذيب الت تدل على سقوطهم واحندارهم يف الكذب واجلهالة، أنه صلى للا عليه وسلم ومن مجلة هذه اال
 . وتعاليم النبوة عن ورقة بن نوفل تلقى القرآن الكرمي 

 يت:كاآل الرد على هذه الشبهة
ن هذه الدعوى جمردة من الدليل، خالية من التحديد والتعيني، ومثل هذه الدعاوي ال تقبل ما دامت غري مدللة، أأوال :  

 وإال فليخربوان ما الذي مسعه حممد من ورقة؟ ومىت كان ذلك؟ وأين كان؟ 
سنة من نزوله وكان اللقاء مرة   23يعاصر ورقة التسلسل الزمن للحوادث الواردة يف القرآن الكرمي على مدى  اثنيا : ل  

واحدة، إضافة إىل أن ورقة تويف أول البعثة بعد اللقاء بثالث سنوات ورسول للا صلى للا عليه وسلم ل جيهر بدعوته 
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أو غريهم للرسول صلى للا عليه وسلم فنرى اإلجابة قد وجدت يف بعد، فأين ورقة من سؤال يسأله املشركون أو اليهود  
 ﴾ ي س أ ل ك  أ ه ل  ال ك ت اب  أ ن  ت  ن  ز  ل  ع ل ي ه م  ك ت ااب  م ن  الس م اء  ﴿  حينها وجاء القرآن يشرحها وُيدد موقفه منها كقوله تعاىل : 

(al-Nisa>, 4: 153  al-Qura>n,)    : ي  م و اق يت  ل لن اس  و احل  ج   ﴿  وكقوله
 ,al-Qura>n)  ﴾ ي س أ لون ك  ع ن  األ  ه ل ة  ق ل  ه 

al-Baqarah, 2: 189)    : م ن  ﴿وكقوله  أ ك رب    و إ ْث  ه م ا  ل لن اس   و م ن اف ع   إ مث   ك ب ري   ف يه م ا  ق ل   ر   و ال م ي س  اخل  م ر   ع ن   ي س أ لون ك  
ال ع ف و  و ي س أ    ن  ف ع ه م ا ق ل   ي  ن ف ق ون   م اذ ا  أو   ،(al-Qura>n, al-Baqarah, 2: 219)  ﴾لون ك   املؤمنون  يسأل  ما كان  كثريا  

صلى للا عليه -  اليهود أو املنافقون أو املشركون، يسألون عن أشياء يريدون فهمها أو عن أشياء يريدون تعجيز الرسول
صلى للا -  وإظهاره مبظهر عدم العارف ليضعفوا من شخصيته ومهابته، وكان نزول القرآن مفرقا يتيح للرسول   - وسلم

أن يتلقى الرد عليهم من جربيل مبا يريد للا، ولذلك جتد كثريا  يف القرآن )يسألونك( أو )يسألك الناس(   - عليه وسلم 
عشر   مخسة  حنو  )يسألونك(  بلغ  حىت  ذلك  بعد  الرد  للرسول  وجتد  وجهت  وسلم-سؤاال  عليه  للا  أوقات   - صلى  يف 

متباعدة، ونزل القرآن للرد عليها فأين هو ورقة بن نوفل من هذه األسئلة وهو الذي ل يعاصر التسلسل الزمن للحوادث 
 .نه قد تويف يف أول البعثةأإذ   ؟سنة من نزوله  23الواردة يف القرآن الكرمي على مدى 

 :وقد تدث عنها القرآن الكرمي   ؟ت بعد وفاتهأين ورقة من أحداث مت 
 فليخربان هؤالء الكذبة هل عاصر ورقة غزوة األحزاب الت تدث عنها القرآن الكرمي؟ 

 هل عاصر ورقة يوم حنني الذي تدث عنه القرآن؟ 
 هل عاصر ورقة قصة زيد الت تدث عنها القرآن الكرمي؟ 

 القرآن؟ هل عاصر ورقة حادثة اإلفك الت تدث عنها  
 هل عاصر ورقة قدوم وفد جنران والدعوة للمباهلة؟ وغري ذلك.

 :فكيف يكتبها ورقة؟ فعلى سبيل املثال  ،اثلثا : يف القرآن الكرمي آايت ال توافق عقيدة املسيحية
 فكيف ينكر القرآن صلب املسيح؟  ،إذا كان القرآن مصدره ورقة وورقة شخص نصران كما تزعمون 

املعجز القرآن  هذا  مصدر  هو  ورقة  إذا كان  الكذبة  هلؤالء  نقول  الت   ، رابعا :  احلسية  املعجزات  تلك  مصدر  عن  فماذا 
 صنعها النب صلى للا عليه وسلم بيده أمام قومه؟ 
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الوحي(، وكان قد بلغت به الشيخوخة خامسا : عندما قص عليه النب صلى للا عليه وسلم ما أصابه )أول ما نزل عليه  
أ و    :قال  ،حدها األقصى فأجابه ورقه: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى اي ليتن فيها جذعا إذ خيرجك قومك

ي  هم ر ج  ن يدركن يومك أنصرك نصرا  مؤزرا . مث ل إما أتى أحد مبثل ما جئت به إال عودي وأوذي، و   ،نعم  : قال  ؟،ُم 
ورقة   من يلبث  وجده  وسلم  عليه  للا  صلى  ما كان  ليذهب  وذلك  الزمان  من  مدة  أتخر  أي  الوحي  فرت  مث  تويف..  أن 

الروع، وليحصل له التشوق والتشوف إىل العود وهو ما مت ابلفعل ... ول تكن هذه هي املرة الوحيدة الت يتأخر فيها 
حدى إ يف    - عليه السالم    - عليه وسلم قال جلربيل  ن النب صلى للاأ نه قد أبطأ عليه غري ما مرة.. روي  أالوحي بل  

 ، فقال جربيل: "وأان كنت أشد إليك شوقا، ولكن عبد مأمور"  ،بطأ فيها: "ما جئت حىت اشتقت إليك"أاملرات الت  
ال إ هذا كل ما حدث.. ما كان اللقاء  ،  (al-Qura>n, Maryam, 19: 64) ﴾و م ا ن  ت  ن  ز ل  إ ال  أب  م ر  ر ب  ك  ﴿مث أنزل عليه:  

مث مات بعدها ورقة بفرتة قصرية ... فهل   ،جييبه  -صلى للا عليه وسلم-ب  برهة من زمان دار فيه استفسار من ورقة والن
 قد وعى خرب النبوة والقرآن يف هذا اللقاء السريع اخلاطف؟  - صلى للا عليه وسلم -يصدق من يف رأسه عقل أن حممدا  

احلنفاء يف  ةورق  لقد كان  وهو أحد  جيتمع   موحد  الذي  قصي  بن  العزى  عبد  بن  أسد  بن  نوفل  بن  ورقة  امسه:  اجلاهلية 
 .يف قصي بن كالب اجلد الرابع للنب صلى للا عليه وسلم  - صلى للا عليه وسلم-نسبه مع النب 

يف :  يقول للا  م ن   البالغة"  ابن   غرسية:    يف  "حديقة  ابن  على  فيه"رده  )أوكانت  احلن  يم  املل ة  اإلسالمية، يالعرب(  فية 
اإلايد ساعدة  بن  قس  أهلها كان  ومن  اإلبراهيمية،  عدىيوالشريعة  بىن  من  عمرو  بن  وزيد  نوفل،  بن  وورقة   ،" 

(Nawa>dir al-Makht}u>t}a>t, 1: 328) . 
عبادة   رفضوا  الذين  أصحابه  لبعض  قوله  للتوحيد  ورقة  اعتناق  على  يدل  على  "األصنام:ومما  ماقومكم  وللا  تعلمون، 

، اي قوم ؤ دين، ولقد أخط  وا احلجة، وتركوا دين إبراهيم ما حجر تطيفون به؟ ال يسمع، وال يبصر، وال ينفع، وال يضر 
-al-Bida>yah wa 'l-Niha>yah, 2: 341, wa Si>rah ibn Hisha>m, 1: 242, wa al)التمسوا ألنفسكم الدين"  

Munammaq, 175-176).  
عبادة  عن  أقوامهم  ي ثنوا  أن  أصحابه  ويدعو  السالم،  عليه  إبراهيم  دين  على  ورقة كان  أن  لنا  يتضح  النص  هذا  ومن 

 .األصنام
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العزيز يف كتابه  يقول  إذا  للا  آخ ر ون  ﴿  :وصدق  ق  و م   ع ل ي ه   و أ ع ان ه   اف رت  اه   إ ف ك   إ ال   ه   ذ ا  إ ن   ال ذ ين  ك ف ر و ا   ج آء وا   و ق ال   ف  ق د  
أ نز ل   ق ل    * يال   و أ ص  ب ك ر ة   ع ل ي ه   مت  ل ى   ف ه ي   اك ت  ت  ب  ه ا  األو ل ني   أ س اط ري   و ق ال و ا    * و ز ورا   الس م او ات  ظ ل ما   يف   الس ر   ي  ع ل م   ال ذ ي  ه  

يما    (al-qura>n, al-Furqa>n, 6: 4).  ﴾و األر ض  إ ن ه  ك ان  غ ف ورا  ر ح 

 املطلب الثاين: دور السنة النبوية يف حتصني اجملتمعات. 

علماء  من  بعدهم  ومن  الصحابة  به  عن  قد  التشريع،  أصول  من  أصل  وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  سنة  أن  تقدم 
سلم فهم ا األمة، وأن العلماء قد بذلوا جهود ا كبرية لرسم قواعد ميكن من خالهلا فهم حديث رسول للا صلى للا عليه و 

صحيح ا، والوقوف على مراده صلى للا عليه وسلم، وقد كانت هذه القواعد حمل عناية العلماء، أضفوا عليها من خالل 
 حبوثهم وتطبيقاهم ما زادها أصالة وقوة ورسوخ ا. 

مبكان،   األمهية  من  وهو  النبوية،  السنة  فهم  يف  الشطط  من  للا  أبمر  عاصم  القواعد  هبذه  هذا واألخذ  يف  أمهيته  وتزداد 
األدلة  يف  النظر  إعمال  العلمية  اجملامع  ومن  املتخصصني  من  تتاج  الت  والنوازل  املستجدات  فيه  الذي كثرت  العصر 
الشرعية للكشف عن األحكام الشرعية فيها، ومما يؤكد احلاجة جترؤ غري املتخصصني على اخلوض يف تفسري النصوص 

يتفق مع أصول الفهم الصحيح، بل خاض يف ذلك غري املسلمني، واملغرضون، وأظهروا الشرعية على غري هدى، ومبا ال  
أقواهلم وآراءهم ونشروها على صفحات الكتب والصحف، ويف وسائل اإلعالم واملنتدايت، األمر الذي يستوجب ترك 

بيان املنهج العلمي يف تفسري   العلماء واملؤسسات العلمية، وتناديها إىل دفع األضرار الناجتة عن هذا العبث، من خالل 
ثقافة  من  جزءا  املنهج  هذا  يصبح  أن   إىل  هتدف  الربامج  من  منظومة  تبن  خالل  ومن  وإظهاره،  الشرعية  النصوص 

 ,al-'Umayr: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah)  اجملتمعات املسلمة، ووسيلة لتحصني املسلمني من املفاهيم اخلاطئة.

13 – 14).  
سب خالل ما  وذلك ومن  وافرتاءهتم،  املبطلني  شبه  واجملتمع من  الفرد  يف تصني  الكبري  الدور  النبوية  للسنة  يتضح أن  ق 

 من خالل فهمها الفهم الصحيح، وميكن أن نوجز دور السنة يف تصني األمة من خالل هذه النقاط: 
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 : اتباع السنة والعمل هبا من عوامل جناة األمة  -1

 ، نعم،  (al-Mustadrak, 1: 307)  وسنت«قال عليه الصالة والسالم: »تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب للا  
إن الذي ُيقق لنا القوة واملناعة واالزدهار، ويضمن النجاح ملا نسعى إىل تقيقه من مشاريع وأهداف، يف ُمتلف جماالت 
احلياة املادية والروحية، هو انطالقنا من قاعدة صلبة، وعقيدة أصيلة واضحة، تتخد "القرآن الكرمي مصدرا للفكر، والسنة 

للعمل"  دليال  الشريفة  -Bin Ba>di>s: Maja>li>su 'l-Tadhki>r min H{adi>th al-Bashi>r al)  النبوية 

Nadhi>r, 10).  

فهما األصالن اللذان ال عدول عنهما وال هدى إال هبما والعصمة والنجاة يف التمسك هبما فوجوب الرجوع للكتاب 
  .(al-Mana>wi>, al-Taysi>r bi Sharh} al-Ja>mi' al-S{aghi>r, 1: 447)  والسنة معلوم من الدين ابلضرورة

صن من الوقوع يف املهالك ومن تصديق الشبهات.  -2  فهم السنة ُي 

الكرمي  القرآن  دام  وما  املطهرة،  السنة  على  فهمه  يف  يتوقف  الكرمي  القرآن  وأن  خطري،  السنة  دور  نعرف أن  واألهم أن 
التطبيق   ألن  تطبيقه؛  يف  يتوقف  فإنه  السنة،  على  فهمه  يف  اثني ا؛ يتوقف  نعمل  مث  أوال   نفهم  الفهم،  عن  فرع  والعمل 

ولذلك فإن خطورة من يدعون، أو من يزعمون أبنه من املمكن أن يكتفوا ابلقرآن وحده اخلطورة أبهنم يهامجون القرآن 
  .(Manhaj dira>si>: al-Difa>' 'an al-Sunnah, 42)  نفسه هبذه املقولة 

 وت رد ابألدلة العقلية والنقلية. من خالل معرفة السنة ت فند الشبه    -3

و  السنة  حول  اإلسالم  أعداء  أاثرها  شبه  من  الشبه إكم  هذه  فن د  من  األمة  هذه  من  قي ض  للا  لكن  حلجيتها،  نكارهم 
دفاع عن السنة ))كتاب    مثلجدا  ذلك وهي كثرية    وردها ابلنصوص العقلية والنقلية ومن ذلك الكتب الت ختصصت يف 

شبه   املعاصرينورد  والكتاب  )ل     ،((املستشرقني  شهبة  أبو  سويلم  بن  حممد  بن  وم(1989حممد  يف ))  كتاب   ،  الس ن ة 
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)ضمن حبوث املؤمتر العاملي وهو:    ه (،  1422أمحد أنور سيد أمحد اجلندي )املتوىف:  ل      ((مواجهة ش ب هات االستشراق
 . حممد طاهر بن حكيم غالم رسول ل  ،  ((السنة يف مواجهة األابطيل))كذلك كتاب  . الثالث للسرية والس ن ة النبوية(

 من خالل عناوين هذه الكتب يتضح دور السنة يف الرد وإبطال شبه املنحرفني. 

 ت بني  السنة وتفص ل األحكام الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي.  -4
تعاىل:   قوله  منها:  ذلك  على  األمثلة  من  العديد  و ه م ﴿ وهناك  األ م ن   هل  م   أ و ل ئ ك   ب ظ ل م   إ مي اهن  م  ي  ل ب س وا   و ل    آم ن وا   ال ذ ين  

قوله: )بظلم(   -صلى للا عليه وآله وسلم   -فقد فهم أصحاب النب    .(al-Qura>n, al-An'a>m, 6: 82) ﴾م ه ت د ون 
مه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغريا ولذلك استشكلوا اآلية فقالوا: اي رسول للا أينا ل يلبس إميانه بظلم؟ على عمو 

وسلم    - فقال   وآله  عليه  للا  لقمان:  -صلى  قول  إىل  تسمعوا  أال  الشرك  هو  إمنا  بذلك  »ليس  لظلم ﴿:  الشرك  إن 
  (al-Qura>n, Luqma>n, 31: 13) (al-Bukha>ri>, 5: 1071) ﴾عظيم

وللسنة أمهية يف التشريع اإلسالمي فإننا إذا أعدان النظر يف املثال املذكور فضال عن غريه مما ل ي ذكر نتيقن أنه ال سبيل 
 إىل فهم القرآن الكرمي فهما إال مقروان ابلسنة. 

ففي املثال األول فهم الصحابة »الظلم« املذكور يف اآلية على ظاهره ومع أهنم كانوا رضي للا عنهم كما قال ابن مسعود: 
 - وا يف ذلك الفهم فلوال أن النب  ؤ " أفضل هذه األمة أبرها قلواب  وأعمقها علما  وأقلها تكلفا  " فإهنم مع ذلك قد أخط 

عن خطئهم وأرشدهم إىل أن الصواب يف "الظلم" املذكور إمنا هو الشرك التبعناهم ردهم    -صلى للا عليه وآله وسلم  
 . وسنته  –صلى للا عليه وآله وسلم    - على خطئهم ولكن للا تبارك وتعاىل صاننا عن ذلك. بفضل إرشاده  

 السنة قانون إهلي ينظم معيشة البشرية.   -5

إهلية، بي نها سبحانه وتعاىل لعلمه مبصاحل البشر، فالسنة النبوية قد نظمت أحوال الفرد واألسرة   فالسنة عبارة عن إهلامات
 واجملتمع.
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الرسالة  تبليغ  من  هذا  ألن  النبوية،  السنة  به  تكفلت  الكرمي  القرآن  من  القسم  هذا  »إن  زهرة:  أبو  حممد  الشيخ  يقول 
غ الرسالة النبوية، ويفرتى على للا الكذب، فكل ما يف القرآن من احملمدية وهو معناها، ومن يعارضها إمنا يعارض تبلي

أحكام فقهية سواء أكانت تتعلق ابلعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم اجملتمع اإلنسان الذي يبتدئ ابألسرة، ويتدرج إىل 
مث األمة وعالقة احلاكم ابحملكوم، وعالقة املسلمني بغريهم من األمم يف السلم واحل رب، كل هذا ببيان النب اجلماعات 

-Abu> Zahrah Muh}ammad: al-Mu'jizat al-Kubra> ''al)صلى للا عليه وسلم، وهو حجة علينا جيب اتباعه

Qur'a>n'', 588 – 589).  
 

 

 اخلامتة.

وبعد رحلة عميقة يف حبر السنة الزاخر ابجلواهر املكنونة، والنفائس املخزونة، حاولنا جاهدين بفضل من للا وكرمه أن 
أنخذ أْثن هذه النفائس لنضعها بني أيديكم الكرمية، مسهلني بذلك صعاب الغوص يف تلك البحار، واتسم هذا البحث 

النبوية   السنة  فهم  اجملو بضوابط  تصني  يف  األولأثرها  املبحث  يف  بني  املسلم،  السنة  : تمع   -والشبهة  - مصطلحات 
ها، مع لياحلداثيني وكيفية الرد ع  واجملتمع، كذلك وضح أهم الضوابط والقواعد لفهم السنة، وذكر بعض شبه  -واحلداثة

 بيان دور السنة وأثرها الكبري يف تصني اجملتمع اإلسالمي. 
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اس النهاية  مرفأ  على  نقف  وحنن  التوصيات واآلن  من  بعض ا  وأضفنا  معدودة،  نقاط  يف  البحث  هذا  نتائج  تخلصنا 
 واملقرتحات يف نقاط كاآليت: 

: نتائج البحث:   أوًل 

 واجملتمع.   -واحلداثة  - والشبهة  - العلم مبفهوم السنة -1
 معرفة أهم ضوابط وقواعد فهم السنة النبوية الفهم الصحيح.  -2
 كيفية الرد عليها ودحضها. التعرف على بعض شبه احلداثيني واملالحدة، و  -3
 استنتاج دور السنة النبوية وأثرها يف تصني اجملتمع املسلم من شبه احلداثيني واملالحدة.  -4

 اثني ا: توصيات البحث: 

 االهتمام بتوضيح إشكاالت فهم السنة النبوية واألسباب الت ترجع إليها.  -1
 هل فهمها وتطبيقها. اإلكثار من شرح ضوابط فهم السنة النبوية وتوضيحها، حىت يس -2
 تتبع شبه احلداثيني واملالحدة، ودحضها ابلرد املقنع والدليل الثابت شرع ا.  -3
بيان دور السنة النبوية يف صالح اجملتمع املسلم، والذب عنها مما ُياول املشككون إثباته من عدم حجيتها وغريها  -4

 من األابطيل. 
مع   -5  األحاديث، الت يصعب فهمها، وتوضع يف كتب توضحها وتبي نها. وأخريا للجامعات اإلسالمية أن جت 
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Abstract  

The problem of the research marked by the universality of discourse in Surat Al-Fatihah is that : 

Many people thought that the Holy Qur’an is a special message, and the discourse in it is not 

suitable for all times, and the aim of this study is: First: To demonstrate the incorrectness of what 

was claimed, old and new, about the specificity of the Qur’anic discourse, Second: To clarify the 

overall purposes that Surat Al-Fatihah included and that it is a general message. For all mankind 

and a universal discourse for all people. 

Surat Al-Fatihah summarized the content of the Holy Book and all the purposes of the Holy Qur’an 

in only  seven verses. 

I followed the inductive and deductive method in all parts of the research until I reached the 

results of the study in the conclusion of the research. 
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international discourse , The universality of the Holy Qur'an 
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 امللخص 

ظن كثري من الناس أ  القرآ  الكرمي أبسوووووالة   املوسووووووم بعاملية اخل او ة سووووووأبن ال ا ة     إشككككااب ال   يتمثل       

قدميا   : بيا  عدم صوووووووو ة ما ع واهلدف من هذه الدراسككككككة هو   واخاصووووووووة اخل يبوووووووولا اخل او  ي  لكل ا  منة   

:بيا   املقاصوود الكلية الا اتلع علي ا سوووأبن  ال ا ة اأسا أبسووالة عامة    اثنيااحديثا عن خبوووصووية اخل او  القرآ   

 لكل البشرية اخ او عاملي جلميع الناس .  

ج امجيع مقاصوود القرآ  الكرمي ة سووبع آ ج   يفاء ة ا  سوووأبن ال ا ة مووومو  الكتاو الع ي   خلبووع    ا         

ا اىل االثانية االثالثة : بيا  عالقة اخللق خبالق     بويفوو توحيده حبمده اشوكره  اتو  أبتت  اسويادن ملك  لشو ا   

  اة   ابخلستعانةالدنيا اا خرن  , اا ية الرابعة تناالع حقوق هللا تعاىل على خلق  ااختباص  احده ابلعبادن اتوحيد 

الق   ة طلو  ادودايوة طىل طريق ادودر ك ريق الونين أنع  هللا علي   من النبي   ا يوة اخلوامسووووووووووووووة تبينوع حوايفوة اخللق خلو

املنهج  االبوووووووووديق  االبوووووووووا     عري طريق النين عوووووووووو  علي   من الي ود االووووووووووال  من النبووووووووواأبر . . ااتبعع  

 الب ث.خامتة   ة  نتائج الدراسةة مجيع أيف اء الب ث حىت انت يع طىل ااستقرائي وااستنتاجي ااستن اطي 

 ات املفتاحية م الال 

 عاملية القرآ  الكرمي   اخل اوعاملية    
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 مقدمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة 

 الني  أب ع  السمواج ابسط      ايفعل نسل  من ساللة من ماء م  ط    من   خالق اإلنسا       أبو العامل    ا مد لل 

ا أبض   اأأبسي اجلبا  كااتد املت    قاس  الب اأب اا ساأب حبايف ين ابث من كل الدااو  ايف     الق اإلصباح من 

خري اخللق أمجع  القرشي اداتي  االبالن االسالم على    .صراط املستقي   بعد ظلمت  انصر ا ق اب ق اادادي طىل  

 .   قائد الغر احملجل  اعلى آل  اص ب  أمجع        النيب ا مي ا م    مد ابن عبدهللا    حم

 سا أبسالة  خاصة   دع  ريج حو  الرسالة القرآنية االا  ع  بعض امل الا أث  اجعلى بعض الشب   اطلعع  بعد ط        

ليناو أبي  املشكك  ة عاملية   آ هتاا دلة البينة ة مقدمت ا اعامليت ا الواض ة ة سوأبن ال ا ة  ؛ قبدج طيفالء  

  ليس   هنا الب ث املتواضع ة  أب ع الوعي اجملتمعي بعاملية الرسالة القرآنية بد ء ا مبقدمت ا   اأبسالت  اخلامتةاإلسالم  

سة ااتبعع املن ج اخلستقرائي اخلستنباطي ااخلستنتايفي ة مجيع مراحل الب ث اأدأبيفع النتائج الا أس رج عن ا الدأبا

 ة  يل الب ث . 

تعترب  ايفلي ة كل آ ج السووووووأبن    رمي ( ة آ ج ايفي ن إبعجا   )القرآ  الك  مقاصووووود ال ا ة  خلبوووووع سووووووأبن            

   ايب  اخل او  ي ا تشوووووووووووتمل على العاملية ة كل اخل او  القرآ  الكرمي  لكلمبثابة مقدمة شووووووووووواملة  السووووووووووووأبن  كمل ا

النين من  عوووو  هللا علي   ا عالوا ا عد   من النين    و  االبوووديقو  االشووو داء  اسووو ية اإلسوووالم الني دا  ب  النبيي

 .  املستقي ضلوا عن صراط هللا  قبراا ا 
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حديث  أيب هريرن أبضوي هللا عن  قا  : قد اأبد ة ي يد السووأبن شور ا أ  اخل او  ي ا مقسووم ب  العبد اأبب    ا ا        

يقو  : قا  هللا تعاىل : ) قسوووووومع البووووووالن بيص اب  عبدي نبوووووو      –صوووووولى هللا علي  اسوووووول    –مسعع أبسووووووو  هللا 

العبدي ما سوووو      قاا قا  العبد : ا مد لل أبو العامل    قا  هللا تعاىل : تد  عبدي   اطاا قا  : الرتن الرحي  

  مرن :  وض طيل عبدي    قا  هللا تعاىل : أثىن علي عبدي   اطاا قا  : مالك يوم الدين   قا  : جمد  عبدي   اقا

   قاا قا  : ط ك نعبد اط ك نسوووووووووتع    قا  : هنا بيص اب  عبدي العبدي ما سووووووووو      قاا قا  : اهدان البوووووووووراط  

املسوتقي    صوراط النين أنعمع علي     عري املغوووو علي   اخل الووال    قا  : هنا لعبدي العبدي ما سو   ( اة  

جترد ة هنا ا ديث  نسووووتشووووعر    (.        نبوووو  ا يل انبوووو  ا لعبديب  عبدي نبووووأبااية : ) قسوووومع البووووالن بيص ا 

ينتمي اىل قبيلة معينة أا اىل قومية معينة   يتبوووووووم ببووووووو ة معينة أا  شووووووواأبن اىل عبد مع  ن  خلتويفد طخ او هللا تعاىل 

 (al-Musnad al-Sahih, 1994 )   جلميع البشريفاء اخل او بل    عربية اا أعجمية
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 و مساؤها   سورة الفاحتةيف    إشارة العاملية األوب        امل

 الدالة الصرحية على عاملية اخلطاب يف اآلية األول   األوب  املطلب  

أا  شيء جي  أ  نبدأ ب  أ   أ  يعلمنا   خرب ة معىن ال ل  لك   هللا تعاىل أأبادهللا تعاىل )ا   م د  ّلِل   (   ة قو  يفاء 

تعاىل    اب مد تثبع النع  ات يد اداام النع  على العبد هي أعظ  هباج هللا    هو ا مد ل  كل ا أموأب حياتنا    ة

 .ة أا  آية تتلى من املب م الشريم للعبد  من متام نعمت  أ  علمنا الك بكلمات 

جلميع العوامل ة الويفود طنسا ايفنا ادااو متشي ات ري مما  طشاأبن  ( )ر ب   ال ع ال م ي  :  قا  ابن يفرير ال ربي ة قول  تعاىل

يد  على عاملية هنه الرسالة احملمدية اعدم اقتباأبها على يفنس دا  يفنس الكن ا ن لع  أبض العرو لكو  الرسو  

ك ا    اأشووواأب طىل الك الرسوووو  صووولى هللا علي  اسووول  ة ا ديث : )ا   ( Tafsir al-Tabar,2001)املرسووول عريب اللسوووا    

 .-Bukhari,2001  (Sahih Al.)الن يب   يو بو ع ث  ط ىل  قو و م    خ اص ة   ا ب ع ث ع  ط ىل  الن اس  ك ا  ة (

الثناء على هللا بب اج الكما   ا  عال  الدائرن ب  ال ول االعد    ل  ا مد الكامل  ايفاء ة ت سري السعدي  

 ( Al-Saadi,2000)  Tafseer   جبميع الويفوه
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  مسائهااملطلب الثاين   نزوب سورة الفاحتة  

ن   ح د ثو ن ا. (  ادا ن اخل  مبكة ااملدينة  سووووووووأبن ال ا ة من أا  سووووووووأب القرآ  الكرمي ن اخل          ب ن   ا أ ت  د    الر ب يع   ب ن   ح سووووووو 

ى   ب ن   هللا   ع ب د   ع ن    أب   ي ق    ب ن    ع م اأب   ع ن    ا   ح و ص    أ ب و  ح د ثو ن ا: ق اخل    ا   ن   ي   يف و اس   ع يد   ع ن    ع يسوووو    اب ن   ع ن   يف ب ري    ب ن   سوووو 

رب  يل    بو يو ن م ا: ق ا    ع ب اس   ل ى الن يب     ع ن د   ق اع د   يف  ل      ع ل ي     هللا    صوو  ا  مس  ع   ا سوو   اب و   ه ن ا: "  و ق ا    أب أ سوو      و ر   ع     و و ق     م ن   ن ق يووو 

م اء   م ن     ال يو و م    ط خل   ق ط    يو ن        مل     ا   أب ض   ط ىل   نو       م ل ك   ه ن ا:  و ق ا    م ل ك   م ن       و نو       ال يو و م    ط خل    ق ط   يو   ت ا   مل    ال يو و م      ت ا   السوووووووووووو 

ر  : ا ق ا       سو ل       ط خل   م نو   م ا  حب  ر ف   تو ق ر أ   ل ن   ال بو ق ر ن    سو وأب ن    ا خ و ات ي     ال ك ت او     ا   ة  : قو بو ل ك    ن يب     يو   هت  م ا  مل    أ ات يتو   م ا ب ن وأب ي ن   أ ب شو 

 (al-Musnad al-Sahih, 1994)  " أ ع   يت    

مناد   ينادي  مسع   بر كا  طاا    -صل ى اّلِل  علي   اسل  -أ   أبسو  اّلِل   :عن ن ادا    عمرا بن شرحبيلايفاء ة حديث  

: طاا مسعع  الن  داء   اثب ع  حىت  تسمع  ما يقو   لك    هاأباب   ان لق   الب وج   مسع     حمم د    قاا  قا  ل  اأبقة  بن نو ل 

م د ا أبسو  مسع    لم ا بر    : لب يك   قا : ق ل  أ ش د  أ   خل طل   طخل  اّلِل  اأش د  أ   حم     اّلِل    ُث   ق ل  ا مد  ّلِل  أبو  الن  داء   قا  

"  -Bukhari,2001 (Sahih Al)العامل   الر تن  الر حي   حىت   رغ  من  ا ة  الكتاو 
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يفاء ة ا      اأا  مايتلوه التايل للكتاو الع ي   امسيع هبنا اإلس   سا أا  ما ي تتا ب  القاأبئ للمب م الشريم

هي أم  القرآ   اهي  ا ة  :أبسو  هللا صلى هللا علي  اسل   قا    هللا عن  ة تسميت ا    أبضيأيب هريرن   حديث  

 .-Bukhari,2001 (Sahih Al)   الكتاو  اهي السبع املثا 

امن امل ي  أ  نرر اعتياد الكتاو ة كل العلوم الت بيقية االنظرية على التلخيص ال كي حملتور متوس  اكتب           

يع الكتاابج تلخيبا يلم اينشر أهداف الكات  ايب  اددف من أبسالت  ة حمتور ايفي  يعرف احبوث   امج

 ابملقدمة. 

اخل خيرج الكتاو الع ي  القرآ  الكرمي مما أل   كتاو العامل بيد أن  خيتلم موموان امعىن  جاءج سوأبن ال ا ة     

كمقدمة تلخص أهداف الرسالة القرآنية ة آ ج ايفي ن ة خ او عاملي لكل أصناف الويفود )من طنس ايفن 

 ا لكل هنه العوامل.اخللق ابلسمواج اا أبض ( ة أبلغ أبسالة يويف    امالئكة اكل

 

 الدالة الالية على عاملية اخلطاب يف القرآن   الثال  املطلب  

املتبم برو العوامل أمجع ا بدأج أاىل آ ج القرآ  الكرمي خب او عاملي اهو ا مد االثناء على هللا تعاىل            

( امن ا اهتدر كل م د  ّلِل    ر ب   ال ع ال م ي  )ال     تعاىل:لنع  الظاهرن االباطنة ة قول   ااملت ول على عباده مجي ا اب 

 الكتاو ليست لوا كتاابهت  حبمد هللا االثناء علي  اكل خ ي  خ اب  اب مد االثناء على هللا. 
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متام النع  بكون  أباب مدبرا جلميع ش ا  اخللق طنسا ايفنا دا    من شكر هللا    كلية على اهنه ا ية تد  دخللة            

أبدع كل ماصنع الني بديع  البانع  تبم ا ية هللا تعاىل  ن  ال ء جلنس دا  يفنس اخل م من دا  كا ر ا استثنا

 ت سري ا ية :  AL-Quran 23:14  (اخل  ال ق ي  )فك تك   ار ك  اّلِل     ح س ن   

 مثل: جتلع عاملية اخل او ة كثري من آي القرآ  العظي  من  

تك   ار ك  ال ذ ي نك ز ب  ال ف ر ق ان  ع ل ى ع   د ه   ﴿ :تعاىل  قول     القرآ  ةاجتلى اخل او العاملي بعد الك ة كثري من آ ج   

 AL-Quran 25:1 ﴾ ل ي ا ون  ل ل ع ال م ي  ن ذ ير ا

ا ل ق د  ص ر  و ن ا ل لن اس  ة  ه ن ا  ﴿:اقول  تعاىل   AL-Quran 23:107﴾   أ أب س ل ن اك  ط خل  أب ت  ة  ل ل ع ال م      ا م ا  ﴿ :اقول  تعاىل

  AL-Quran 21:89﴾   ال ق ر آ   م ن  ك ل   م ث ل      َب  أ ك ثو ر  الن اس  ط خل  ك   وأب ا

  AL-Quran 39:27﴾  ه ن ا ال ق ر آ   م ن  ك ل   م ث ل  ل ع ل      يو ت ن ك ر ا   ا ل ق د  ض ر بو ن ا ل لن اس  ة    ﴿ :اقول  تعاىل

يو   ا ا م ا أ ن ع  ع ل ي      ط ان  أ نو   ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت او  ل لن اس  اب    ق     م ن  اه ت د ر   ل نو   س    ا م ن  ض ل    ق َّن  ا ي و ل  ع ل   ﴿ :اقول  تعاىل

  AL-Quran 39:41﴾    يل  ب و ك  

 

ايفاء ة ت سري ال ربي ت سري ل ظ اجلال  )هللا( ة أبااية خلبن عباس: االك أ   أاب كري  حدثنا  قا : حدثنا     

عثما  بن سعيد  قا : حدثنا بشر بن ع م اأبن  قا : حدثنا أبو أب ا ق  عن الو اك  عن عبد هللا بن عباس  قا : 

 ع بودية على خلق  أمجع ة  "هللا" اا ا لوهي
 .-Bukhari,2001 (Sahih Al).    اامل
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ايد   ول السوأبن  كمل ا على عظمت ا ة ا ديث: »ط  ة كتاو هللا لسوأبن ما أن   هللا على نيب              

  أيب مثل ا   س ل  أيب بن كع  عن ا  قا : ط   أبيفو أ  خل خترج من الباو حىت تعلم ا   جعلع أتب    ُث س ل

عن ا  قا : كيم تقرأ ة صالتك؟ قا :  م الكتاو.  قا : االني ن سي بيده  ما أن   ة التوأبان ااإلجنيل االقرآ  

 .-Bukhari,2001 (Sahih Al).   على خلق  أمجع   مثل ا  اطسا السبع املثا  االقرآ  العظي  الني أع يت «

اقا  بعو  : السبع املثا   هي السبع ال وا  سوأبن: البقرن  اآ  عمرا   ااخلمس الا بعدها  امساها مثا  لنكر   

القبص  ي ا مرت . اقا  أكثر أهل العل : هي سوأبن ال ا ة اطَّنا مسيع السبع   سا سبع آ ج اطَّنا مسيع املثا   

ب ي  « من حديث عبادن بن البامع عن النيب صل ى هللا علي  اسل    سا تثىن بقراءهتا ة كل صالن. أباي ة »ال 

 .-Bukhari,2001 (Sahih Al).   على خلق  أمجع   أن  قا : »خل صالن ملن مل يقرأ ب ا ة الكتاو« 

 

 على العاملية آبايت السورة الداات الصرحيةالثاين   مل     ا

 السورة بوجوب المد لرب العاملي  اببتداءدالة العاملية   األوب  املطلب  

اخللق املت رد بب اج   و ا مد كل  للرو املدبر لش ا )ا   م د  ّلِل    أب و   ال ع ال م   ( تتجلى لنا ضراأبن ايفو   : تعاىل  قا   

 . ااإلجيا   ة ل ظ عاية ة البالعة ااإلعجا   الكما  اهي ص اج ا لوهية ا ق
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؛  كا  ا يفدأب اا اىل أ  تبدأ    يكو  م ع  ابلشكر ااخلمتنا  اي ال ول من العباد  على طابع اخل او لن  عل 

تعاىل اا ال ول ااملنة على اخللق اب مد لل    الني هو أبسالة اخ او للناس كا ة أ  يبدأ  أا  آي املب م الشريم 

 . اهرها اابطن اجبميع النع  ظ املت ول لل لإلشاأبن  ن    أبوضا ة إبكل    

يفاء ة ت سري ال ربي ة معىن )ا   م د  ّلِل   ( : الشكر خالب ا لل يفل ثناؤه دا  سائر ما ي عبد من دان   ادا  كل   ما 

بي ا العدد  اخل ُييط بعددها عريه أحد   ة تب يا ا خلج  بر أ  من خلق     مبا أنع  على عباده من الن  ع  الا خل ُي 

ك  يفواأبح أيفسام املكل     داء  رائو   مع ما بسط د  ة دنياه  من الر ق  ا عن اه  ب  من نعي  ل اعت   امت

العيش  من عري است قاق من   لنلك علي   امع ما نب     علي  ادعاه  طلي   من ا سباو امل د  ية طىل داام اخللود ة 

 قام ة النعي  املقي .  لرب  نا ا مد  على 
 .-Bukhari,2001 (Sahih Al).    الك كل  أاخل اآخر .    داأب امل

 اعلمنا ط ه لنل م . ابدئ كل بدء.   iا   م د  ّلِل   (  " :(اا مد ثناء أثىن ب  هللا على ن  س   قا         

   )ر ب   ال ع ال م ي  (تعال    بصفة هللاعاملية اخلطاب   الثاين املطلب  

  :منبرف  على معا   اتتبدر لنا عاملية اخل او ة هنه ا ية يفلية ة قول  )أب و   ال ع ال م    (  الر و ة كالم العرو  

 :امن الك قو  ل ب يد بن أببيعة السيد امل اع يدع ى أباب  

  اأ ه لك ن  يوم ا أبو  ك ن د ن اابن   ... اأب و  م عد    ب  خ ب ع  اع ر ع ر    

 امن  قو  انبغة بص ا بيا  .سي  د كندن : كندنيعص برو   
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 Diwan Labid  .15/32     خت     طىل النو ع م ا   ح ىت  ت نال    ...   د ر لك  من أب و   ط ر ي  ي ا َت ل د ي         

الرو ي لق على هللا تباأبك اتعاىل معر ا اب لم االالم اموا ا اي لق على مالك الشيء موا ا طلي   يقا  أبو         

ة ضالة اإلبل حىت يلقاها أبهبا« اقد استعمل مبعىن السيد  -علي  البالن االسالم   - اأبو املا  امن  »قول    بلاإل

 .)حىت تلد ا مة أببت ا(  – م  علي  السال  - موا ا طىل العاقل أيوا امن  قول   

 AL-Quran   }أما أحدكما  يسقي أبب  مخرا{  -علي  السالم  -اة أبااية أبهبا اة التن يل حكاية عن يوسم        

قالوا اخل جيو  استعمال  اب لم االالم للمخلوق مبعىن املالك    الالم للعموم ااملخلوق خل ميلك مجيع      12:41

 .لالم عوضا عن اإلضا ة طاا كا  مبعىن السيد املخلوقاج اأبمبا يفاء اب 

»حىت تلد ا مة   -علي  البالن االسالم  -ابعو   مينع أ  يقا  هنا أبو العبد اأ  يقو  العبد هنا أبيب اقول      

أبهبا« حجة علي  اأبو  يد ا مر أباب من ابو قتل طاا ساس  اقام بتدبريه امن  قيل لل اضنة أبابة اأببيبة أيوا  عيلة 

عىن  اعلة اقيل لبنع امرأن الريفل أببيبة  عيلة مبعىن م عولة  ن  يقوم هبا عالبا تبعا  م ا ااجلمع أبابئ  ايفاء أببيباج مب

 على ل ظ الواحدن ااخلبن أببي  ااجلمع أأبابء مثل: دليل اأدخلء.

االرو كا  عند العرو الريفل املبلا للشيء ي دعى أباب  امبا أ  كل هنه اخلستعماخلج ة اللغة لل ظ أبو يفاءج 

خبوصيت ا مقتبرن ابإلضا ة اىل السيد املشرتي أا البائع ة حداد امللكية املادية ابلثمن ايفاءج ا ية )أب و   

ع ال م   ( أي : أبو خل مياثل  شبي  مدبر لش ا  عوامل اإلنس ال ع ال م  ( مكملة الل ظ ة املواف طلي  اهو ل ظ )ال  
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ااملالئكة ااجلن مجيعا   أبو خل تشب  ص ات  ص اج املنكوأبين ممن يدعو  أببوبيت   ؛ ل  الكما  امل لق ة تبريم 

يع م لع على ش ا  املخلوق  .. أبو خالق اأب اق اب أب اق املوهوبة ااملسببة مسري ا  الك يفوا ابرا احبرا حميي امم

السرائر أييت ابلشمس من املشرق اة أيفل مسمى أييت هبا من املغرو صدق علي  هبنا الوصم الكما  املكمل من 

املكتمل الويفوه احري ب  أ  يعبد   ا نعام ال ع ال م  ( أمجع   جدير ب  أ  ُيمد على هنا    النواقض  ن  تعاىل )أب و   

 سواه. احده دا   

 

 اخلطاب بصفيت الرمحة   الثال   ضرورةمل     ا

 تارار صفيت الرمحة دليل على الشمولية والعاملية    األوب  املطلب  

اتتجلى لنا عاملية اخل او ة البياغ بعد أ  بدج لنا معامل الرهبة آن ا ة قول  تعاىل )أب و   ال عال م   ( كا  أبتة من    

خل أ  اكران بب ا الرتة اهي الب ة ا كثر أتثريا ة قلوو اخلالئق   ايفة كل خملوق للرتة ك ايفت  ملقوماج بقائ   

للملبس ااملسكن على   اإلنسا وا  لألاكسج  اا كل االشراو احايفة  اا ي  اإلنسا  أمهية من حايفة    صتنق

الرتتي  االا هنه مجيع ا بداأبها أساسياج لل يان  احنبرج ص اج الرتة ة الرو املدبر للش ا  مجيع ا  تجلع 

 ص اج الكما  من تدبري ش ا  اأبتة اأب ق اتل م مبن خلق من مجيع هنه العوامل املنكوأبن آن ا . 
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ي  ( ابلبسملة ببداية السوأبن اة ا ية الثانية من السوأبن دليل على   اخلمس  ااملالحظ تكراأب            ن  الر ح  العظيم  )الر ت 

بعد أ  اصم ن س  تعاىل برو العامل  أبهبة من  ليشعران  ي ما   اخلمس  كثرن ت ول  تعاىل علينا هبنه الب ت  ايفاء  

 ابلرعبة الي  بعد الرهبة من  

ي  ( هو امسا  مشتقا  من الرتة على طريق املبالغة االرتن أشد  ن  الر ح  اكر لنا صاح  ت سري  تا البيا  أ  )الر ت 

 Maqasid al-Qur’an.1992  مبالغة من الرحي 

 

 ااحتياج لعوامل اجلن واإلنس واملالئاة   ب   ترتيالثايناملطلب  

لرتة الا من نتائج ا السكينة اال م نينة االسالم يتلو الك احتياج بعد أ  تب  لنا حايفة كل خملوق اىل ا          

 العامل  اىل تدبري اخلموأب من قائد عظي  كملك للنو االد اع عن   اتو ري كل احتياج من مجيع مقوماج ا يان .. 

يم  من أبتة هللا الواسعة املتجلية ة ص ا سوأبن ال ا ة  ة  أبتبع اخلحتياج للعامل   يفاء           ( اص ا )الر مح  ن  الر ح 

الكما  السرمدي للرو املدبر بكون  مالك املك دنه العوامل ة أقبى ظراف حوائج ا ة يوم ا ساو ااجل اء ة 

عريه  اخل او هبنه الب ة   يكو  ة مقداأب   املالك يقدأب على التبرف ة الش ا  مبا خل   )م ال ك  يك و م  الد  ين ( قول   

يشعر ابلراحة للدائن  االقلق للمدين   يجعل العقل يقدم ما بوسع  لوقو   ة مباف الدائن  اكو  هللا مالك املك 

)م ال ك  يك و م  ( املك ا خرن بكون   )ر ب   ال عال م ي   استويف  اخلووع ااخلنوع االن  ل  طا أن  مالك الدنيا بكون   

ميلك أحد  ي   عل طخل إبا  هللا تعاىل ادا   هو اليوم الني يدين  ي  اخللق كل   لرهب   عماد  ة الدنيا ا خلا   الد  ين (
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  و مدين اب ساو أمام ص ائم أعمال  ااس  ال اعل   Muwatta Malik).   (1985الريفل يدين دينا من املداينة

ااطالق   .AL-Quran 53:53 تو ن ا ا ك ن ا تو ر ااب  ا ع ظ ام ا أ ئ ن ا ل م د ين و  (من  دائن اامل عو  مدين كما ة قول  تعاىل )أ ئ ن ا م  

 اخل او يشعر ابلعاملية امل لقة 

 

 مالمح ااختصاص ابلع ودية هلل رب العاملي الرابع مل     ا

 )إ اي ك  نك ع   د  (   تعال ااختصاص يف قوله    األوب  املطلب  

يم (  ا  )ر ب   ال عال م ي (بظ وأب ص اج الكما  ة           لنا ضراأبن   تتجلى  )م ال ك  يك و م  الد  ين (ا)الر مح  ن  الر ح 

اختباص  احده ابلعبودية دا  أي اايفوو اخلووع االتنلل لل احده ابلعبادن دا  عريه من انس أايفن أا كوك  أا 

 )إ اي ك  نك ع   د  ( :  تس أا قمر أا أميا اثن. جتلى الك يفليا ة قول  تعاىل

ه  هو ا اخلنتباه طىل أ  هنا اخل او    اقبد العدا  عن الغيبة اىل اخل او بقبد اخللت اج ات رية لآلاا  بغرض     

اأبحي  الدنيا اأبتن  العباد   ش ا لدبر الرو املد مت ول جبميع النع  ا نك  أي ط ك نعبد  نك   هللا مستويف  ا م 

  نع احدك من يست ق العبادن .    عبادك   متل م برتتك عليالدنيا ا خرن  
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 ث وت الع ودية له وحده ااستعانة ابهلل وحده بعد    الثاين  ضرورة  ملطلبا

  ق كل  الكامل حبق ما سب  اطقراأبهانلما العاملية ة ايفدا  صاح  اخل او الرص  الني دا  لل لب           

الكونك   )و إ اي ك  ن س ت ع ي ( خملوق خلقت  االك ة قول  تعاىل :  كل احدك خل شريك لك من   استويفبع اخلستعانة بك

 .   بناأب   القادأب على كل شيء  قننا خل نقور على  عل شيء طخل بك  

 

 مالمح االتجاء وااعتصام حب ل هللا املتي وطريقه املستقيم   السادس  بيان      امل

 املطلب األوب طلب اهلداية دليل اخلطاب للناس كافة 

تامة من العامل  املنكوأبين آن ا  هليت  تعاىل احده يتب  مما سبق أ  اخلستعانة ابلل احد كانع من القناعة ال        

اأميا صراط ااك البراط     )اه د َن  الص  ر اط  ال م س ت ق يم ( ة قول  تعاىل    ا يلت موسلالستعانة  تمع كلمع هللا للعباد     

  هللا علي   من النبي  املنجي من عناو هللا اسخ   ااملوصل طىل نعيم  املقي  جبنات  ة يوم الدين صراط النين أنع

)و م ن ي ط ع  اّلِل   و الر س وب  ف أ ول  ئ ك  م ع  ال ذ ين    نك ع م  اّلِل   ع ل ي ه م م  ن  الن   ي  ي  االبديق  االش داء املنكوأبين ة ا ية  

من النين تبوؤاا أعلى مرات  اجلناج ة   AL-Quran 3:69 و الص  د  يق ي  و الش ه د اء  و الص ال  ي    و ح س ن    ول  ئ ك  ر ف يق ا( 

 ( )ص ر اط  ال ذ ين    نك ع م ت  ع ل ي ه م  يوم لقائ  تعاىل ة قول  تعاىل  
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هم اليهود والنصار   غ ْي   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ا  الض ال  ي (    املقصودين ابخلطاب يف قوله تعال )   الثاين املطلب  

 دليل على عاملية خطاب السورة

ه  العبان؛ النين يفعلوا طد   هواه   ااشرتاا دنياه     (ال م غ و وو  ع ل ي    )  اقيل البديق  ه  خواص امل من  ا

اه  النين   )و ا  الض آل  ي ( خراه   امل يبالوا بغو  موخله ؛  اأبتكبوا الننوو اه  هبا عاملو   العاقبت ا مقدأبا .  

 يرتكبو  الننوو حا  كوس  عري عامل  جبرم ا  اخل مببلغ طمث ا.. 

 

 والتوصيات والنتائج  اخلامتة  

اىل اا خرن    هي  يل ال رصة ال يبة لدأباسة هنا املووع امل   انستعين  طا أعانيي على   ا مد لل ة ا          

خيرج هبنا الثوو ااست دي  طا هدا   تقدم هبنه الوأبقة العلمية لتس   ة حقل املعر ة اتو ر يل املناخ املناس  ااجلو 

ا كادميي للم متراج االنشر العلمي للمشاأبكة هبنه الوأبقة ا من خال   استقراء الت اسري اخلبي     أتقدم للمرك   

ا صيلة ابيا  كلماج اآي سوأبن ال ا ة تب  أ  اخل او ة هنه الرسالة القرآنية الا تعترب السوأبن مبثابة مقدمة دا 

يد أ  كل أبسالة جتئء على لغة َتلي ا أا خ او عاملي جلميع املخلوق  خلخيص قوم دا  قوم أا يفنس دا  يفنس. ب

 قاأبئ ا اترتيف  لكل لغاج العامل لي    معناها. 
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 ال       نتائج

مقاصد لكل   امشتملة    او ة مجيع أيف اء السوأبن عاملية اخلمما سبق دأباست  من آ ج سوأبن ال ا ة   تب  .1

  القرآ  الكرمي. 

أا  آي ة دخللة صرُية  ي   )ا   م د  ّلِل    أب و   ال ع ال م   (  ( ة قول  تعاىل  ال ع ال م    أب و    بب ة )   اتباف هللا تعاىل  .2

  القرآ  ترتيبا ابملب م الشريم على العاملية

ي  (  اخل او بب ا الرتة ة قول  تعاىل : .3 ن  الر ح  أقور ا دلة على عاملية اخل او اخلحتياج مجيع العوامل   )الر ت 

‘ اجتلع ايوا عاملية اخل او القرآ  ة السوأبن ة ترتي  اخلحتياج للعامل  ة حياهت  من أموأب م مة   للرتة

 كامللك اتدابريه . 

)ط   ك  طل  اخلستعانة ابلرو املدبر للش ا  اطل  ادداية املعتدلة للنجان ة الداأب ا خرن ة قول  تعاىل : )  .4

 القرآنية.أقور امل شراج على عاملية الرسالة  من    نو ع ب د  ا ط   ك  ن س ت ع   ( 
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   التوصيات

ة مقدمة الرسالة القرآنية ة اخل او املتبم ابلعاملية ة بداية هنه الرسالة ة و  جلما  ال كرن الا أتخن اب لبا      

 سوأبن ال ا ة نوصي اب يت : 

أ  يعمل مجيع املختب  ابلعلوم القرآنية اا ادب  على أمر هنه الرسالة على نشرها ابياسا ات سريها لكل  •

على تسليط الووء على هنه ا  ج البسي ة ااج   العامل بكل الوسائل املتاحة التعمل مجيع اسائل اخلعالم

 العباأباج املويف ن ااملعج ن كرسالة منجية جلميع العامل . 

أ  يعمل القائم  على ا اأباج الرتبية االتعلي  على اسرتاتيجياج يت  هبا تعمي  دأباسة الرسالة القرآنية ة مجيع  •

 مراحل الدأباسة ليتيسر   م ا امعاني ا ايعمل مبا  ي ا
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