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 يف, حديث السفينة نموذجا".البحث:" نواتج التعلم في الحديث النبوي الشر 
ا تند   السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع بعدد تتداا اع  دج وجدذا لدذاتعد 

منهدا  اوبيانها, واسدتنبوو بتدوينها وقاموا  فحفظوها،بها العلماء, قديما وحديثا, 
الفوائد واألحتام, ورغبة مني في المساهمة ولو بالقدر اليسير في خدمة السدنة 

ددداودع الللدوع َواَلَواقعددعع فعيَهددا،  قددد قمدد بدراسددة حدديث" "النبويدة, ف َمثَددذا اَلَقددائعمع َ َلد  حا
 ليددو مددف الفوائددد واألحتددام   ذ...". لمددا اشددتمَتَمثَددذع َقددَوْم اَسددَتَهماوا َ َلدد  َسددفعيَنةْ 

والدددتتد, مبيننددا لنددواتج الددتعلم المسددتهدفة مددف خددحذ الدراسددة التحليليددة لهددذا 
فدي التعلديم وانتشدارها فدي ا وندة  ةما بعد ظهور المناهج الحديثدالحديث, ت سيل 

 األخيرة.
, المقصددود بنددواتج الددتعلم, وظهميتهددا, ومجاتتهددا, وظف تلدد  وقدد ظظهددرد الدراسددة

تسع  المنظومدة التعليميدة ىلد   التيالشخصية النواتج تسهم بإيجابية في بناء 
منشدددود مدددف العمليدددة تحقدددل الهددددف الالمدددتعلم, ممدددا يسدددهم فدددي تتوينهدددا لدددد  

 التعليمية, ويسا د  ل  اترتقاء بجودة التعليم.
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Research Summary 

Research topic: "Learning outcomes in the Prophetic Hadith, 

Hadith of the ship, as an example". 
The Prophetic Sunnah is the second source of legislation after, 

QURAAN the book of Allah Almighty. So scholars took care 

of it, both past and now, memorized and saved, wrote and 

explained it. Then they took out the benefits and rules, based 

on the Prophetic Sunnah, Due to my desire to contribute even 

by the least extent in the service of the Prophetic Sunnah, I 

have studied this Hadith "“The example of the one who 

abides by the limits prescribed by Allah and the one who 

transgresses them is like the example of a people who boarded 

a ship after casting lots… 

Because of the benefits, provisions and connotations, we show 

the targeted learning outcomes through the analytical study of 

this Hadith, especially after the emergence of modern 

curricula in education and its spread in the recent days. 
The study showed what the learning outcomes are, their 

importance and their fields and that outcomes contribute 

positively to build the personality that the educational system 

seeks to create in the learner, which contributes to achieve the 

desired goal of the educational process and helps to improve 

the quality of education. 
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 مقدمة
الحمددد ع را العددالميف, والصددحة والسددحم  لدد  سدديد األنبيدداء والمرسددليف،      

 سيدنا محمد و ل  آلو وصحبو ظجمعيف.
 وبعد

 ,- ددج وجددذ-فددإف السددنة النبويددة هددي المصدددر الثدداني للتشددريع بعددد تتدداا اع 
(، واتبدا  مدا جداء بدو، وسدم  تحمدو بوا دة رسدولو   سدبحانو اع ولقدد ظمدر

باتاَم َوَمدا َغدَو   1َهدَو    َوالدنلَجمع ىعَذاتعدال :   قاذ ,وحيا دذل َصداحع ََ ( َوَمدا 2( َمدا 
ددلا َ ددفع اَلَهددَو       وقدداذ سددبحانو: .(1 ﴾ (4( ىعَف هاددَو ىعتل َوَحدديو ياددوَح   3َيَنوع

َتَمددةَ  ىعَلَيددَ  الددَذَتَر َوَظَنَجَلَنددا   . وقدداذ جددذ شدد نو: (2 ﴾َوَظَندَجَذ الللددوا َ َلَيددَ  اَلتعتَدداَا َواَلحع
وفَ  َم َوَلَعللهاَم َيَتَفتلرا   .(3 ﴾لعتاَبَيَف لعلنلاسع َما ناَجَذ ىعَلَيهع

وبيانهدددا, بتددددوينها وقددداموا  فحفظوهدددا، بهدددا العلمددداء قدددديما وحدددديثا,ا تنددد   لدددذا
 منها الفوائد واألحتام.  اواستنبوو 

وتجدرظ  يدو الفسداد،و دم ف ,فيدو الفدتفوما ظحوجنا في هدذا الجمداف الدذي انتشدرد 
مددف النظددر والتدددبر والت مددذ فددي  بددث بددو العددابثوف و   لدد  شددر  اع المبولددوف،

وَف اَلقادَرَآفَ   قداذ تعدال :القرآف التريم والسنة النبوية الموهدرة,  , (4 ﴾َظَفدَح َيتَدَدبلرا
وا َآَياتعدددوع :   سددددبحانوقددداذ و  َبددداَر و لعَيدددددلبلرا َولعَيتَددددَذتلَر ظاولاددددو تعتَدددااو َظَنَجَلَنددددايا ىعَلَيددددَ  ما

 . (5 ﴾اأَلََلَبااع 

                                 
 (.4, 3, 2, 1سورة النجم ا ياد (  1 
 (.113سورة النساء مف ا ية  (  2 
 (.44سورة النحذ ا ية  (  3 
 .(22مف ا ية   النساءسورة (  4 
  (.22ا ية   صسورة (  5 
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ددةع اَلددَوَدا ع  ( وقدداذ  َيددا َظَيَهددا النلدداسا ىعَنددي َقددَد َتَرَتدددا فعدديتاَم َمددا ىعفع : " ... فعددي َحجل
َلوا َظَبًدا تعتَاَا الللوع َوسانلَة َنبعَيوع  َع  .()".. 1اَ َتَصَمتاَم بعوع َفَلَف َت

: "تحديل ناظر القلا ىل  معانيو، وجمدع -رحمو اع-تما قاذ ابف القيم والت مذ
 . (2 الفتر  ل  تدبري وتعقلو"

و مدح بمدا د ددا ىليدو القددرآف التدريم, والسدنة النبويددة الموهدرة, فقددد ظفدردد لتلدد  
احتددو   لدد  فوائددد  ديدددة وحتددم  ( الدراسددة حددديثا مددف ظحاديددث رسددوذ اع 

دداودع الللدوع َواَلَواقعدعع فعيَهدا، َمَثذا ا بليغة, ودتتد  ظيمة, وهو حديث " َلَقائعمع َ َل  حا
 ...".َتَمَثذع َقَوْم اَسَتَهماوا َ َل  َسفعيَنةْ 

جمعدد فيدو بديف الدراسدة  -ظحسدبو جديددا-وقد نهجد في تلد  الدراسدة منهجدا 
دع  التحليلية, ونواتج التعلم المستهدفة مف دراسة هذا الحدديث, تلد  الندواتج َو

                                 
( ججء مف حديث. قلد: 312  1/171ظخرجو الحاتم في المستدر , تتاا العلم, (  1 

ع َبف َ َبد اع َبف ظاَوَيس َبف َ َبد ا, وهو: َ َبد اع َبف ظاَوَيس َعيف ىسنادي َعيف, فيو
ي ظَباو ظاَوَيس الَمَدنعي. قاذ َظَحَمد : ليس بو ب س . وقاذ اَبف  َمالع  َبف َظبعي َ امعر اأَلَصَبحع

ل   ينعي : تاف  ند ظصحابنا َعيف . وقاذ َيَعقاوا َبف َشَيَبة : صدول صالح الحديث وا  الَمدع
َرَ ة : صالح صدول ت نو  الَعف ما هو . وقاذ النلَسائعي : مدني ليس بالقوي . وقاذ َظباو جا

بلاف : تاف ممف  ليف . وقاذ َظباو َحاتعم : يتتا حديثو وت يحتج بو وليس بالقوي . وقاذ اَبف حع
يخو ء تثيرًا لم يفحش خوؤي حت  استحل التر  وت هو ممف سل  سنف الثقاد فيسل  

قاد مف ظخباري واتحتجاج بما وافل األثباد مسلتهم والذي ظر  في ظمري تنتا ما خالف الث
منها . وقاذ اَبف َحَجر في التقريا : صدول يهم مف السابعة . ماد سنة سبع وستيف 

ينعي ، 167ومائة   هد( . قلد : َعيف يعتبر بو في المتابعاد والشواهد ، َعلفو اَبف الَمدع
َرَ ة ،  بلاف ، وقاذ ظَ و والنلَسائعي ، وَظباو جا باو َحاتعم : يتتا حديثو وت يحتج بو وليس اَبف حع

 بالقوي .
( , التامذ في َعفاء الرجاذ 2/24( , المجروحيف  5/22الجرح والتعديذ  ينظر: 

 ( .302( , تقريا التهذيا  ص : 5/245( , تهذيا التهذيا  4/123 
 .(451/ 1  تبف القيم (  مدارج السالتيف2 
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ا وقوا ددد لتحقددل الهدددف المنشددود مددف العمليددة التعليميددة لهددا التربويددوف ظسسدد
 َمانا لجودة التعليم وارتقاء بو.

وقد مهددد لدذل  فدي صددر البحدث, ثدم ظتبعتدو بالدراسدة التحليليدة مبيندا لندواتج 
الددتعلم المسددتهدفة مددف تلدد  الدراسددة فددي ثنايدداي, وذيلتددو بخاتمددة تَددمند ظهددم 

 النتائج .
 لحديث النبوي الشريف, حديث السفينة نموذجا".وظسميتو:" نواتج التعلم في ا

وظف  ,يجعلددو خالصددًا لوجهددو التددريم وظف ظسدد ذ ظف يتقبددذ منددي هددذا العمددذ،واع 
 . ىنو ولي ذل  والقادر  ليو .ينفع بو المسلميف
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 ماَلخلص البحث
ددو  البحددث:" نددواتج الددتعلم فددي الحددديث النبددوي الشددريف, حددديث السددفينة  مَو

 نموذجا".
 ا لددذا- ددج وجددذ-ة النبويددة المصدددر الثدداني للتشددريع بعددد تتدداا اع السددنتعددد 

وبيانهددددا, بتدددددوينها وقدددداموا  فحفظوهددددا،بهددددا العلمدددداء, قددددديما وحددددديثا, ا تندددد  
منها الفوائد واألحتام, ورغبة مني في المساهمة ولدو بالقددر اليسدير  اواستنبوو 

دداودع الللدوع َمثَدذا اَلَقد في خدمة السنة النبوية, فقد قمد بدراسة حديث " ائعمع َ َلد  حا
 ليو مدف الفوائدد   ذ...". لما اشتمَواَلَواقععع فعيَها، َتَمَثذع َقَوْم اَسَتَهماوا َ َل  َسفعيَنةْ 

واألحتام والدتتد, مبيننا لنواتج التعلم المستهدفة مف خحذ الدراسدة التحليليدة 
تعلدديم وانتشددارها فددي فددي ال ةلهددذا الحددديث, ت سدديلما بعددد ظهددور المندداهج الحديثدد

 ا ونة األخيرة.
, المقصددود بنددواتج الددتعلم, وظهميتهددا, ومجاتتهددا, وظف تلدد  وقدد ظظهددرد الدراسددة

تسع  المنظومدة التعليميدة ىلد   التيالشخصية النواتج تاسهم بإيجابية في بناء 
تحقدددل الهددددف المنشدددود مدددف العمليدددة المدددتعلم, ممدددا ياسدددهم فدددي تتوينهدددا لدددد  
 سا د  ل  اترتقاء بجودة التعليم.التعليمية, ويا 
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Research Summary 

Research topic: "Learning outcomes in the Prophetic 

Hadith, Hadith of the ship, as an example". 
The Prophetic Sunnah is the second source of legislation 

after, QURAAN the book of Allah Almighty. So scholars 

took care of it, both past and now, memorized and saved, 

wrote and explained it. Then they took out the benefits 

and rules, based on the Prophetic Sunnah, Due to my 

desire to contribute even by the least extent in the service 

of the Prophetic Sunnah, I have studied this Hadith 

"“The example of the one who abides by the limits 

prescribed by Allah and the one who transgresses them is 

like the example of a people who boarded a ship after 

casting lots… 

Because of the benefits, provisions and connotations, we 

show the targeted learning outcomes through the 

analytical study of this Hadith, especially after the 

emergence of modern curricula in education and its 

spread in the recent days. 
The study showed what the learning outcomes are, their 

importance and their fields and that outcomes contribute 

positively to build the personality that the educational 

system seeks to create in the learner, which contributes to 

achieve the desired goal of the educational process and 

helps to improve the quality of education. 
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 تمهيد
 :نواتج التعلمالمقصود ب

مدف   باراد تصف ما ينبغي ظف يعرفو الوالا ويتوف قدادرا  لد  ظدائدو. ويتوقدع
 .(1 الوالا انجاجي في نهاية دراستو لمقرر دراسي ظو برنامج تعليمي محدد

تذ مدا يتتسدبو المدتعلم مدف معدارف ومهداراد واتجاهداد وقديم نتيجدة  وقيذ: هي
 . -دراستو لمنهج معيف -ة مروري بخبرة تربوية معين

تسدددابو ىمسدددتو  تعلدددم الوالدددا تمحصدددلة لمدددا تدددم  فددديالتغيدددر المقددداس وهدددي 
 للمتعلميف مف معارف ومهاراد وقيم، مف خحذ ممارسة األنشوة الصدفية والدح

 .(2 صفية باستخدام مصادر المعرفة المختلفة
 :(3 نواتج التعلم ظهمية
 ظهمية نواتج التعلم للمعلم::  ظوتً 

 يم ظ مالو بما ييسدر اتتسداا وحبدو لندواتج الدتعلم المقصدودة بعيددا تنظ
   . ف العشوائية

 الترتيج  ل  األولوياد المهمة بما يتناسا واحتياجاد الوحا . 
  الدراسي.اختيار محتو  المقرر   
  تمتددف الوالددا مددف اتتسدداا  التددياسددتخدام اسددتراتيجياد التعلدديم والددتعلم

 .نواتج التعلم المقصودة 

                                 
 ينظر: تنانة ظونحيف رابو: (  1 

https://kenanaonline.com/users/Nasalah/posts/302935. 
 ينظر: موسو ة التعليم والتدريا رابو: (  2 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=115
9. 

 در السابل.المص(  3 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1159
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1159
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 تحقل األهداف المنشودة التيديد األنشوة التعليمية تح.   
 و ية اختيار والمحئمة للتحقل مف مد  اتتساا  ظساليا التقويم المَو

  .الوالا لنواتج التعلم المقصودة 
 جيادة فرص اتصاذ المعلم بجمحئو ومناقشة نواتج التعلم المستهدف.  

 ظهمية نواتج التعلم للمتعلم: :ثانياً  
 ظفَدذ, حيدث تتدوف جميدع جهدود القيدادة وهيئدة التددريس ا لمتحقيل تع

 بالمؤسسة موجهة تتتساا الوالا نواتج التعلم المقصودة.
  َدددوء ظهدددداف واَدددحة ومحدددددة, فالوالدددا يتخيدددر  فدددي الدددذاتيالدددتعلم

 األنشوة والمهام وفقا لميولو واستعداداتو لتحقيل هذي األهداف.
  وددددار اتتسدددداا النددددواتج ى فدددديالتعدددداوف النشددددو بدددديف الوالددددا والمعلددددم

 المقصودة.
  َددوء قوا ددد واَدددحة  فدديالتقددويم المسددتمر وتوددوير األداء ظوت بددد وذ

 محددة.
  سدبيذ انجدداج المهددام  فدديجيدادة معدددذ األداء والمسدتوياد العليددا للتفتيدر

 المرجوة. 
  .جيادة فرص النجاح تتتساا نواتج التعلم المنشودة  
 لتعليمية:ظهمية نواتج التعلم للمؤسسة ا :ثالثاً 

 .َماف الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية 
  .توحيد جهود العامليف بالمؤسسة نحو تحقيل ظهداف محددة  
  تعلدم  َدوء ندواتج فدياتومئناف  ل  تحقيل رؤية المؤسسة ورسالتها

 الوحا.
  تددوفير قوا ددد واَددحة للمحاسددبية يمتددف توبيقهددا  لدد  جميددع األوددراف

 المعنية.
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  ىودار  فديوتحديدد نقداو الَدعف و حجهدا  ,تد يمهاتحديد نقاو القوة و
  العمذ  ل  تحقيل رؤية المؤسسة ورسالتها. 

  .تتافؤ الفرص بيف وحا المؤسساد المتناظرة  
 :(1 ظهمية نواتج التعلم للمجتمعرابعًا: 
  المؤسسة التعليمية ب ف ظبناءي يتلقوف تعليمدا وتددريبا  فيثقة المجتمع

تددنهب بعمليدداد  التددياحتياجدداد المهددف جيدددة تلبدد   قائمددا  لدد  ظسددس
 التنمية.

 .اترتقاء الدائم بمستو  المهف المجتمعية 
  توفير فرص ألبناء المجتمع بما ينعتس  ل  رفع مستو  معيشة الفرد

 والمجتمع.
 نماء قيم ومهاراد المواونة واتنتماء لد  ظبناء المجتمع. 

 :(2 مجاتد نواتج التعلم ومستوياتها
نواتج التعلم ىلد  ثحثدة مجداتد رئيسدة يقابدذ تدذ مجداذ منهدا  صنف التربويوف
تسع  المنظومة التعليمية ىل  بنائها وتتوينها  التيالشخصية  جانبا مف جوانا

 الوجدداني,والمجداذ  المعرفدي,: المجداذ فدي وتتمثذ هذي المجداتد ,لد  الوالا
 .حرتيوالمجاذ النفس 

 
لمجاذ النفس ا الوجدانيلمجاذ ا المعرفيالمجاذ  المجاذ

                                 
 ينظر لماذا نواتج التعلم وظهميتها رابو:(  1 

 https://kenanaonline.com/users/Nasalah/posts/302935. 
ماف جودة المؤسسة التعليمية, ى داد ظ.د مجددي  بدد الوهداا قاسدم ,  جنوات(  2  التعلم َو

 , موقع التتاا  ل  اتنترند رابو:  13, 12ظ.م ظححم الباج حسف  ص 
https://www.minia.edu.eg/agr/Files/10Qeditions.pdf. 
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cognitive domain Affective 
domain 

 تيحر 
psychomotor 

domai 
 المعرفددددييتَددددمف المجدددداذ  المحتو  

ظشدددددددتاذ النشددددددداو  جميدددددددع
الفرد، وخاصدة  لد  الفتري

العقلية، مف حفدظ  العملياد
وفهدددم وتوبيدددل  واسدددتد اء
وترتيددددا وتقددددويم.  وتحليددددذ
تحددد هددذا المجدداذ  ويندددرج
 تعمددددذ التدددديالددددتعلم  نددددواتج

العمليددددددداد   لددددددد  تنميدددددددة
 والمهاراد العقلية.

 يتَدددمف المجددداذ
 الوجددددددددددددددددددددددداني

والقيم  اتتجاهاد
 والميددددددددددددددددددددددددددوذ
 والمشا ر وظوجو
 التقدددددددير وحددددددا

  اتستوح .

يتَدددددددمف المجددددددداذ 
 حرتددددددددددي الددددددددددنفس
المهددددداراد  مختلدددددف
والجسددددمية  اليدويددددة

الرسددددددددم  تمهدددددددداراد
واسدتخدام  والتصميم
 األدواد

 واألجهجة....ىلخ.

 رالتذت•  المستوياد
 الفهم• 
 التوبيل• 
 التحليذ• 
 الترتيا• 
 التقويم• 

 اتنتباي• 
 اتستجابة• 
 التقييم• 
  التنظيم القيم• 
 التمييج• 

 المححظة• 
 التهيئة• 
 الممارسة• 
 ا لية• 
 اإلتقاف• 
 التتيف• 
 اإلبدا • 
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 نواتج التعلم المستهدفة مف حديث السفينة
تحليليددة, يصددبح المددتعلم قددادرا  ةدراسددبعددد اتنتهدداء مددف دراسددة حددديث السددفينة 

  ل  ظف يحقل نواتج التعلم ا تية:
   المعارف والمفاهيم(: ظوًت: الجوانا المعرفية: 

 يتعرف مصدر الحديث في تتا السنة. .1
 يتعرف دتتد األلفاظ ومعانيها المختلفة. .2
 يفهم الحديث فهما صحيحا. .3
 يعو  ظمثلة لبحغة األسلوا النبوي. .4
 الستود  ف ظهذ المنتر و دم اإلنتار  ليهم.يذتر  واقا  .5
يتذتر السامع األحاديدث وا يداد الحاثدة  لد  األمدر بدالمعروف والنهد   .6

  ف المنتر .
 يصف المعن  الحقيقي للحرية الشخصية. .7
 يدر  ظهمية َرا المثذ ت سلوا مف ظساليا التعليم. .2
 يعدد ظحواذ بعب الرواة. .2

 يشرح الحديث شرحا وافيا. .10
العلمدددداء فددددي التعامددددذ مددددع مختلددددف الحددددديث  مندددداهج يتعددددرف .11

 ومشتلو.
 يحدد ما يستفاد مف الحديث. .12
 يلخص ما في الحديث مف ظحتام فقهية. .13
 .مشرو ية اَلقاَرَ ة وجواج استعملهايتعرف  .14
 يؤيد ظهمية األمر بالمعروف والنه   ف المنتر . .15

 ثانيا: المهاراد الذهنية:
 النبوية الصحيحة .ينقد الوعوف والشتو  المثارة حوذ األحاديث  .1
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 يعلذ الحتم  ل  اإلسناد مف خحذ دراستو ومعرفة ظحواذ رواتو .  .2
 يفسر اتختحف واإلشتاذ في متوف األحاديث . .3
 ما يستفاد مف الحديث. ويستنب .4
 يستعيف بما استنبوو مف فوائد حديثو في ظبحاثو. .5
 يوبل  قوا د المصولح. .6
 يفرل بيف صيغ التحمذ واألداء. .7
 بوذ و غير المقبوذ مف األحاديث النبوية .يميج بيف المق .2
 يحلذ متف الحديث تحليح دقيقا لغويا وفقهيا وتربويا. .2

 يستخرج لوائف اإلسناد . .10
يحلددذ الحددديث النبددوي سددندا مددف حيددث رجالددو ووددرل التحمددذ  .11

 وصيغ األداء.
ح اختحف األلفاظ. .12  يقارف بيف الرواياد ويَو
ختلددف الحددديث يددواجف بدديف مندداهج العلمدداء فددي التعامددذ مددع م .13

 ومشتلو.
 يوفل بيف األحاديث التي ظاهرها التعارب. .14

 ثالثا:  المهاراد المهنية العملية:
 يحذو حذو العلماء في التعامذ مع مختلف الحديث ومشتلو. .1
 يتحل  بالسنة النبوية في سلوتو. .2
 يبتعد  ف الظلم والفساد في األرب . .3
 يقوم بواجا األمر بالمعروف والنه   ف المنتر . .4
 تعقا المنتر وظهلو .ي .5
 يستعيف باألحتام الفقهية المستنبوة مف الحديث . .6
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 رابعا: المهاراد العامة:
في خدمة المجتمع ويورح حلوت لمشتحتو ويتواصذ مع  ةيسهم بايجابي .1

 ظورافو المختلفة .
يسددتثمر خبراتددو فددي تحليددذ األسددانيد والمتددوف لتعلدديم الجمهددور لوددائف  .2

 اإلسناد ودقائل المتف.
علم العامة ظف مدنهج العلمداء فدي معالجدة المختلدف والمشدتذ ت يقددح يا  .3

 في صحة األحاديث .
 ينشر جهود األئمة في التوفيل بيف األحاديث التي ظاهرها التعارب. .4
 يعلم العامة ما يستفاد مف األحاديث . .5
 ينشر األحتام الفقهية المستنبوة مف الحديث بيف العامة. .6
 ذ الحديث النبوي .يعالج مشتحد المجتمع مف خح  .7
يتواصذ مع الشرائح المجتمعية المختلفة بما يمتنو مف تبصيرهم ب مور  .2

 دينهم.
 خامسا: الجوانا الوجدانية :

 يقدر جهود العلماء في تخريج األحاديث . .1
 يتيقف مف سحمة النص النبوي. .2
 يقتنع بَرورة التوفيل بيف األحاديث التي ظاهرها التعارب . .3
 ية وبحغو األسلوا النبوي .يعتج بالسنة النبو  .4
 يثل في منهج األئمة في استنباو األحتام . .5
 يقدر جهود العلماء في دراسة األسانيد ومعرفة الرجاذ. .6
 يثمف جهود العلماء في معالجة األحاديث المشتلة . .7
 يثل في َرورة معالجة مشاتذ المجتمع مف الهد  النبوي. .2
 يستشعر ظهمية العدذ في األمور تلها.  .2
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 عر ظهمية ىقامة الحد ومنع الفساد في األرب .يستش .10
 يستشعر خوورة السلبية و دم اتهتمام ب مور المسلميف . .11
 يقدر مشا ر ا خريف ويرا   ظحوالهم . .12
 يحرص  ل  واجا األمر بالمعروف والنه   ف المنتر . .13
 يتحر  العدذ في ظموري تلها . .14
 يد و ىل  الوسوية وات تداذ. .15
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 نص الحديث 
يلدا (1 َحددلَثَنا َظبادو ناَعدَيمْ : -رحمدو اع–م البخداري قاذ اإلمدا ، َقداَذ :  (2 ، َحددلَثَنا َجَترع

رًا ديرْ (3 َسمعَعدا َ امع دَي الللدوا َ َنهاَمدا، َ دفع  (1 ، َيقادوذا : َسدمعَعدا الَنَعَمداَف َبدَف َبشع َع َر

                                 
ددذا َبددفا داَتددَيْف وهددو لقددا واسددمو  مددرو بددف حمدداد بددف جهيددر, مشددهور  -(  1  ََ َظباددو ناَعددَيْم اَلَف

بتنيتو التوفي األحوذ.  ف ظحمد: ثقة تداف يقظداف فدي الحدديث  ارفدا بدو. وقداذ ابدف  مدار: 
حديثدو ظرجدح مدا يتدوف . وقداذ العجلدي: ظبدو نعديم ظبو نعيم متقف حافظ ىذا رو   ف الثقاد ف

األحوذ توفي ثقدة ثبدد فدي الحدديث. وقداذ ظبدو حداتم: ثقدة . وقداذ ابدف حجدر: ثقدة ثبدد مدف 
التاسعة مداد سدنة ثمداني  شدرة وقيدذ تسدع  شدرة وتداف مولددي سدنة ثحثديف وهدو مدف تبدار 

 شيوخ البخاري.
تبدف  , تهدذيا التهدذيا7/312 حبداف تبدف , الثقداد7/121 للبخداري ينظر: التداريخ التبيدر

 .446ص: تبف حجر , تقريا التهذيا2/243 حجر
وج وقيذ اسم َظبعي َجائعدة هاَبَيَرة الَهَمدَدانعي َظبادو (  2  يلا َبف َظبعي َجائعدة َخالعد َبف َمَيماوف َبف َفَيرا َجَترع

لَقولاف : ليس بدو بد س ولديس َيَحَي  التاوفعي . قاذ اَبف َسَعد : تاف ثقة تثير الحديث . وقاذ ا
يذ َبف َظبعي َخالعد . وقاذ َ َبد اع  ف َظبعيو : ثقة حلو الحديث ما ظقربدو مدف   ندي مثذ ىعَسَما ع
يذ َبف َخالعد . وقاذ النلَسائعي : ثقة . وقاذ َظباو َبَتدر الَبدجلار : ثقدة . وقداذ اَبدف َحَجدر فدي  ىعَسَما ع

 هد( .147التقريا : ثقة يدلس . ماد سنة  
قلد : هو ثقة ىت في روايتو  ف الشعبي بالعنعنة، فإنو يدلس  نو، وقد صرح بالسما  فدي 

 هذي الرواية, وفي روايتو  ف ظبي ىسحال السبيعي لسما و منو بعدما تغير .
( , تهدددذيا 1/405  للدددذهبي ( , التاشدددف3/523  تبدددف ظبدددي حددداتم ينظر:الجدددرح والتعدددديذ

 (.216التهذيا  ص:  ( , تقريا3/224التهذيا  
 امر بف شراحيذ ، ظبو  مرو التدوفي . ولدد : سدنة  شدريف ، وقيدذ : ىحدد  و شدريف, (3 

قاذ ابف معيف : " ثقة " . وقاذ مرة : " ىذا حدث الشعبي  ف رجدذ فسدماي فهدو ثقدة ، يحدتج 
ذ بحديثو" . وقاذ ظبو جر ة : " ثقة ". وقاذ العجلي: " مرسدذ الشدعبي صدحيح ، ت يتداد يرسد

ىت صحيحًا ". وذتري ابف حباف في " الثقاد ". وقاذ ابف حجر : " ثقة مشهور فقيدو فاَدذ ، 
 مف الثالثة ", وفاتو : سنة ظربع ، وقيذ: سنة خمس ومئة.

  (.227ص:( . تقريا التهذيا  5/125( . الثقاد  6/323  ينظر:الجرح والتعديذ
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داودع الللوع وَ  (النلبعَي   اَلَواقعدعع فعيَهدا، َتَمثَدذع َقدَوْم اَسدَتَهماوا َقاَذ: " َمَثذا اَلَقائعمع َ َل  حا
يَف فعدي َظَسدَفلعَها  دهاَم َظَسدَفَلَها، َفَتداَف اللدذع َا دهاَم َظَ َحَهدا َوَبَع َا َ َل  َسفعيَنْة َفَ َصاَا َبَع

َف اَلَمداءع َمدَروا َ َلد  َمدَف َفدَوَقهاَم، َفَقدالاوا : َلدَو َظنلدا َخَرَقَندا فعدي نَ  ديبعَنا ىعَذا اَسَتَقَوا مع صع
يًعدا، َوا عَف َظَخدذاوا َ َلد   َخَرًقا َوَلَم ناَؤذع َمَف َفَوَقَنا، َفإعَف َيَتراتادوهاَم َوَمدا َظرَاداوا َهَلتادوا َجمع

يًعا ". َم َنَجَوا َوَنَجَوا َجمع يهع  َظَيدع
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 :(2 تخريج الحديث

                                                                             
لخجرجددي ظبددو  بددد اع المدددني لددو النعمدداف بددف بشددير بددف سددعد بددف ثعلبددة األنصدداري ا(  1 

وألبويدو صدحبة وظمددو  مدرة بنددد رواحدة. قدداذ الواقددي ولدد  لدد  رظس ظربعدة  شددر شدهرا مددف 
هدذا قدوذ األتثدر ظندو ولدد هدو  (الهجرة وهو ظوذ مولود ولد فدي األنصدار بعدد قددوم النبدي  

ة وتداف يليهدا ندجذ التوفد قداذ ابدف حبداف:وابف الجبير  دام اثنتديف مدف الهجدرة وقيدذ غيدر ذل .
لمعاوية ثم ول  قَاء دمشل وقتذ بحمص قتلو خالد التح ي بعد وقعدة المدرج بدراهو وتداف 

 وفاتو: سنة خمس وستيف.  , امح تبف الجبير
اإلصددابة , 4/1426 تبددف  بددد البددر , اتسددتيعاا2/322, التاشددف 3/402ينظر:الثقدداد 

خحصة تدذهيا  .563ص:يا , تقريا التهذ10/322, تهذيا التهذيا 6/440 تبف حجر
 . 1/402تهذيا التماذ للخجرجي 

 مف خحذ تخريج الحديث يصبح المتعلم قادرا  ل  ظف:(  2 
 يتعرف مصدر الحديث في تتا السنة. .1
ح اختحف األلفاظ. ديقارف بيف الروايا .2  ويَو
 يحلذ الحديث النبوي سندا مف حيث رجالو وورل التحمذ وصيغ األداء . .3
 لنص النبوي.يتيقف مف سحمة ا .4
 يقدر جهود العلماء في تخريج األحاديث . .5
 يستخرج لوائف اإلسناد . .6
 ينقد الوعوف والشتو  المثارة حوذ األحاديث النبوية الصحيحة . .7
 يعلذ الحتم  ل  اإلسناد مف خحذ دراستو ومعرفة ظحواذ رواتو .  .2
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َبددداا هدددذ ياَقدددَر ا فدددي اَلقعَسدددَمةع  الشلدددرعَتةع,تعتَددداا  ظخرجدددو البخددداري فدددي صدددحيحو,
َسددتعَهامع فيددو,  , َبدداا 2361  2/222َواتع ( بدداللفظ المددذتور, وتعتَدداا الشلددَهاَدادع

 , دداودع الللدوع 2540  2/254اَلقاَرَ ةع في اَلماَشتعَحدع ( بلفدظ: " َمثَدذا اَلمادَدهعفع فعدي حا
 َواَلَواقععع فعيَها،...".

, َبدداا والترمددذي فددي جا - َنَتددرع ( 2 معددو, تعتَدداا اَلفعددَتفع مددا جدداء فددي َتَغيعيددرع اَلما
داودع َمَثذا  (, بلفظ:"2173  4/470  وقداذ: الللوع َواَلمادَدهعفع فيهدا..."اَلَقائعمع  ل  حا

يحو  يثو َحَسفو َصحع  .َهَذا َحدع
 4/262( بنحدددو روايدددة الترمدددذي, 12327  4/262وظحمدددد فدددي مسدددندي,  -
ديْر َيَخواداا يقدوذ َوَظَوَمدَ   ( مف وريل12325  َ امعر قاذ سمعد الَنَعَماَف بدف َبشع

وع ىلدد  ظاذاَنَيدوع سددمعد َرسادوَذ الللددوع  ددداودع الللددوع  ( بع اَصدباعع يقددوذ َمثَدذا اَلَقددائعمع  لد  حا
( فددذتري 12327, 12326  270, 4/262ظو المدددهف فيهددا", َواَلَواقعددعع فيهددا 
دددداودع الللدددوع َتَعددداَل  ظ: "( بلفددد12403  4/270ولدددم يتملدددو,  َمثَدددذا اَلَقدددائعمع  لددد  حا
 ."فيهاَواَلمادلهعفع َوالرلاتععع فيها 

ذتددر , تتدداا البددر واإلحسدداف -تمددا فددي اإلحسدداف–وابددف حبدداف فددي صددحيحو  -
(, 227  1/532, اإلخبددار  ددف وصددف القددائم فددي حدددود اع والمددداهف فيهددا

 بنحو رواية الترمذي.
مثذ القدائم  لد  حددود اع  (, بلفظ:"2310  2/123و والوبراني في األوس -

 ( بلفددظ:"242  2/26والمددداهف فددي حدددود اع والراتددا حدددود", وفددي الصددغير 
 والقائم في حقول اع".المداهف في ظمر اع مثذ 

, تتدداا العتددل, بدداا ىثبدداد اسددتعماذ القر ددة والبيهقددي فددي السددنف التبددر , -
قاَدددي, بددداا مدددا يسدددتدذ بدددو  لددد  ظف وتتددداا آداا ال (,21122  10/222

                                                                             
 يميج بيف المقبوذ و غير المقبوذ مف األحاديث النبوية . .2

 تو في تحليذ األسانيد لتعليم الجمهور لوائف اإلسناد.يستثمر خبرا .10
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القَدداء وسددائر ظ مدداذ الددوتة ممددا يتددوف ظمددرا بمعددروف ظو نهيددا  ددف منتددر مددف 
( 22 - 6/21(, وفددي شددعا اإليمدداف  12275  10/21, فددروب التفايدداد

 ( بنحوي.7576 
  :(1 لوائف اإلسناد

 تميج ىسناد هذا الحديث بلوائف  دة منها:
, فهو مف األسانيد العالية بمقارنتو يتتوف هذا اإلسناد مف ظربع وبقاد -1

 مع باقي ورل الحديث .
ذا َبفا داَتَيفْ  , وهوفيو راو اشتهر بتنيتو -2 ََ  .(2 َظباو ناَعَيْم اَلَف
فيو راو  رف بالتدليس, وهو جتريا ابف ظبي جائدة, لتنو صرح في هدذا  -3

 .(3 اإلسناد بالسما  
دعيف, فيو مف ورل التحمذ واألداء: التحدديث بصديغة الجمدع  -4 فدي مَو

 وفيو التصريح بالسما .
بالعنعنة,  وقد صدرح فيدو بالسدما  مدف ودرل بف بشير رواي النعماف   -5

ظخر , ومعلوم ظنو حت  لدو لدم يصدرح بالسدما , بدذ حتد  لوثبدد  ددم 

                                 
 بدراسة لوائف اإلسناد يصبح المتلقي قادرا  ل  ظف:(  1 

 يستخرج النتد الحديثية لألسانيد. .1
 يوبل لبعب قوا د المصولح. .2
 يفرل بيف صيغ التحمذ واألداء. .3
 يتعرف ظحواذ بعب الرواة. .4
 الرجاذ. يقدر جهود العلماء في دراسة األسانيد ومعرفة .5
 يقرظ األسانيد والمتوف قراءة حديثية صحيحة. .6
 يستنبو الحتم  ل  الحديث. .7

 ينظر ترجمتو في مولع الحديث .(  2 
 ينظر ترجمتو في مولع الحديث .(  3 
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سما و, فهدو مرسدذ صدحابي متفدل  لد  قبولدو, قداذ القاسدمي: "قداذ 
مرسددذ النددووي:   مددا تقدددم مددف الخددحف فددي المرسددذ تلددو فددي غيددر 

تإخباري  ف شديء فعلدو النبدي ظو نحدوي مرسذ الصحابي ظما الصحابي 
ممددا يعلددم ظنددو لددم يحَددري لصددغر سددنو ظو لتدد خر ىسددحمو ظو غيددر ذلدد  
فالمذها الصحيح المشهور الذي قوع بو جمهدور ظصدحابنا وجمداهير 
ظهذ العلم ظندو حجدة وظوبدل المحددثوف المشدترووف للصدحيح القدائلوف 

دخالو فدي الصدحيح وفدي ب ف المرسذ ليس بحج ة  ل  اتحتجاج بو وا 
 .(1 صحيحي البخاري ومسلم مف هذا ما ت يحص "

هذا الحدديث انفدرد بدو البخداري دوف مسدلم, قداذ الخجرجدي فدي ترجمدة  -6
النعماف بف بشير: لو مائة وظربعة و شدروف حدديثا اتفقدا  لد  خمسدة 

 .(2 عةو مسلم ب رب -قلد: هو هذا الحديث  -وانفرد البخاري بحديث
هدذا الحدديث انفدرد بدو النعمداف بدف بشدير فلدم يدروي ظحدد مدف الصددحابة  -7

 .-وهذا مما يعبر  نو بالفرد الولل -غيري
رواة الحديث تلهم توفيدوف  ددا النعمداف بدف بشدير فإندو مددني ىت ظندو  -2

 . (3 ستف التوفة وتاف ظميرا  ليها
 :(4 المباحث العربية

                                 
, وتدددريا الددراوي 35وينظددر: تقريددا النددووي ص  .1/143(  قوا ددد التحددديث للقاسددمي 1 

 . 1/207للسيووي 
 . 1/402التماذ للخجرجي  (  خحصة تذهيا تهذيا2 
 ينظر ترجمتو في مولع الحديث .(  3 
 مف خحذ تل  الدراسة يصبح المتلقي قادرا  ل  ظف:(  4 

 يتعرف دتتد األلفاظ ومعانيها المختلفة. .1
 يحلذ متف الحديث تحليح دقيقا لغويا وفقهيا وتربويا. .2
 يعتج بالسنة النبوية وبحغة األسلوا النبوي . .3
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داود ا ع َتَعاَل ( َظي: اَلماَسَتقيم  ل  َمدا مندع اع َتَعداَل  َقَولو:  مثذ اَلَقائعم  ل  حا
وفع والندداهي َ ددف  ددر بعدداَلَمَعرا مددف مجاوجتهددا، َوياَقدداذ: اَلَقددائعم بعددَ َمر اع َمَعَنددايا: اَ مع

اَلمانتر
والمدراد بالحددود هندا مدا ندده  اع  ندو. والحدد الحداجج بديف الشديئيف . (1 

نما سمي حدا ألندو وحد الشيء منتهاي, والحد المنع  , وحدي ظقام  ليو الحد, وا 
 .(2 يمنع مف المعاودة

داود، َظي: التار  للمعروف المرتتا لَلمانتر  . (3 َقَولو:  َواَلَواقعع فعيَها( َظي: فعي اَلحا
ديمع َوسادتاوفع الددلاذع اَلماَهَمَلدةع َوَتَسدرع اَلَهداءع  -وفي روايدة  َواَلمادَدهعفع فعيَهدا( دَم اَلمع ََ بع

دددَدهعفا -َوبعدددالَنوفع  َنَتدددَر َواَلما قادددوَل َوَت ياَغَيدددرا اَلما دددَيعا اَلحا ََ دددرَادا بعدددوع َمدددَف يارَائعدددي َويا َواَلما
دو.  َواَلماَداهعفا َواحع

يَعةع َظفَ  دَدارَاةع اَلَمدَ ماوَرةع َظفل اَلماَداَهَندَة فعدي الشلدرع يلدةع َواَلما  َواَلَفَرلا َبدَيَف اَلماَداَهَندةع اَلَمَنهع
َفًظددا لعَجانعدداع ماَرَتتعبعددوع َظَو َجانعدداع َغَيددرعيع  ددوع َوَلددَم َيَدَفَعددوا حع َر َ َلدد  َدَفعع َنَتددرًا َوَيَقدددع َيددَر  ما

َباَتْة فعي الَديفع  َنوا َظَو قعللةع ما َستعَحَياْء مع  .لعَخَوْف َظَو َوَمْع َظَو تع
وع وَ  دوع َفَيَسدتادا َ َندوا َدَفًعدا َواَلماَدارَاةا ماَواَفَقتاوا بعَتَر ع َحَظ َنَفسع َع َر َحلٍّ َيَتَعلللا بعَمالعوع َو ع

َررع  َل قاو ع ال  .(4 لعلشلَر َووا
دديبا مددف  ددَنهام َسددَهما، َظي: َنصع ددد مع َقَولددو:  اسددتهموا( َظي: اقتر ددوا, اتخددذ تددذ َواحع

 السلفعيَنة بعاَلقاَرَ ةع.

                                                                             
 تو في تحليذ المتوف لتعليم الجمهور دقائل المتف .يستثمر خبرا .4
 يحدد ما يستفاد مف الحديث. .5

 .13/56 للعيني  مدة القاري(  1 
 مادة ح د د(. 1/53 للراجي (  ينظر مختار الصحاح2 
 .11/52لترماني ل الدراري ينظر: التواتا(  3 
 .6/322لمبارتفوري لتحفة األحوجي (  4 
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جوابو محدذوف تقدديري:  في نصيبنا خرقًا(: ظسلوا شرو (1 قولو:  لو ظنا خرقناو 
لتدداف خيددرًا ظو نحددو ذلدد ، ظو يتددوف قددولهم  لددم نددؤذ( هددو الجددواا، وتتددوف الددواو 

 جائدة.
والمعن  لو ظنا ثقبنا في نصيبنا مف السفينة لنسدتجلا المداء لتداف خيدرا, ظو لدم 

 نؤذ مف فوقنا.
 فددإف ترتددوهم( الَددمير المرفددو  لمددف فددول ظي ىف تددر  الددذيف سددتنوا األ لدد   

ف شروية جوابها جملة هلتواالذيف   وما ظرادوا( الواو بمعن  مدع ومدا , تحتهم وا 
 هلتدددوا جميعدددا( الَدددمير فدددي هلتدددوا ,موصدددولة والعائدددد محدددذوف ظو مصددددرية

ف ظخذوا  ل  ظيديهم( تناية  ف منعهم مدف تنفيدذ , للفريقيف العلوي والسفلي  وا 
شدددة والقددوة، , فددإف األخددذ  لدد  اليددد تنايددة  ددف اسددتعماذ الىرادتهددم مددف الخددرل

 والتعبير بعل  يفيد اتستعحء والفوقية.
 نجددوا ونجددوا جميعددا( الَددمير األوذ ألهددذ العلددو والثدداني ألهددذ السددفذ وصددح 

 .العتس وجميعا حاذ  ل  الت ويذ
فددي جمعددو بدديف  القددائم ( و  (2 فددي الحددديث مددف المحسددناد البديعيددة: الوبددالو 

  هلتوا ( و  نجوا(.  الواقع(، وبيف:  ظ حها( و  ظسفلها(، وبيف:
مدع  والوبال هنا مف نو  وبال اإليجاا، وهو الذي ياعَرفو البحغيدوف ب ندو مدا جا
ديا فالقائم َد الواقع، واأل ل  َدد األسدفذ، والهلتدة َدد  فيو بيف الشيء َو

 النجاة.

                                 
 10/73ينظدر لسداف العدرا  الشل فدي الحدائو والثدوا ونحدوي. خرقالالفرجة, و والخرق(  1 

 (.خرقمادة  
فيتوف تقابدذ المعنيديف وتخالفهمدا . (  الوبال: هو الجمع بيف لفظيف متقابليف في المعن 2 

للهاشدمي  جدواهر البحغدة فدي المعداني والبيداف والبدديع . ينظدر:مما يجيد التحم حسنًا وورافة
1/303. 
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وفيددو تشددبيو تمثيلدديا  ف وجددو الشددبو صددورة منتج ددة مددف متعدددد, شددبهد فيددو 
باي ا مر بالمعروف والنداهي  دف المنتدر وحيلولتدو بديف الهيئة الحاصلة مف انت

مريد الذنا وبديف اقترافدو بالهيئدة الحاصدلة مدف سدتن  قدوم ظ لد  سدفينة وقدوم 
ظسفلها ورغبة األسدفليف فدي خرقهدا ومندع األ لديف لهدم بجدامع النجداة فدي تدذ, 
 نجاة ا مريف والوائعيف مف  قاا اع, ونجاة ستاف السدفينة المريدديف للخدرل
والمانعيف لهم مف الغرل, تذل  يقاذ في الحالة الثانية شبهد الهيئدة الحاصدلة 
مف ىهماذ المسلم ظمر المقدم  ل  الذنا حت  يقدع فيدو, بالهيئدة الحاصدلة مدف 
ىهمدداذ سدداتني ظ لدد  سددفينة ظمددر سدداتني ظسددفلها مريدددي خرقهددا حتدد  ينفددذوا 

بدالمعروف بسدبا  الخرل, بجامع الهح  في تدذ, هدح  المسدلم الدذي لدم يد مر
هحتهما بعقاا اع وهح  سدتاف السدفينة  ,وهح  المذنا بسبا ذنبو ,تقصيري

المهمليف والخارقيف بالغرل, والغرب مف هذا التمثيذ الحث  ل  ىنتدار المنتدر 
 .(1 والعمذ  ل  منعو قبذ وقو و

 :(2 المعن  العام

                                 
سدددتاذ الددددتتور موسددد  شددداهيف تشددديف لأل نهدددذ الحدددديث فدددي شدددرح الحدددديثينظدددر: الم(  1 
3/10 . 
 مف خحذ المعن  العام يتوف المتعلم قادرا  ل  ظف:(  2 

 يفهم الحديث فهما صحيحا. .1
 يتعرف ما في الحديث مف ظحتام فقهية. .2
 يعتج بالسنة النبوية. .3
 يتحل  بالسنة النبوية في سلوتو. .4
 يدر  بحغة األسلوا النبوي. .5
 ما يستفاد مف الحديث. ويستنب .6
 يتبيف دقائل المتف. .7
 يد و ىل  الوسوية وات تداذ. .2
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النددداس حددداذ  ( فدددي هدددذا الحدددديث الشدددريف مثدددذ  ظددديم شدددبو فيدددو الرسدددوذ 
وموقفهم مما يتوف فدي المجتمدع مدف تفداود واخدتحف بديف صدالح وودالح وبدر 
وفدداجر ومستمسدد  بدينددو ومفددرو فيددو, فالندداس فددي المجتمددع ثحثددة ظصددناف، 
ظولهم: المستمس  بالديف ، وهو ا مر بالمعروف الناهي  ف المنتر، وثدانيهم: 

فدع المنتدر والنهدي التار  للمعروف المرتتا للمنتر، وثالثهم: المتقدا س  دف د
 نددو. بحدداذ رتدداا سددفينة ظخددذ تددذ مددنهم متانددو  ليهددا بالقر ددة، فتدداف مددف فددي 
األسفذ يرغبوف بالصعود ىل  ظ ل  السدفينة لي خدذوا منهدا المداء، حيدث ىف هدذا 
التصرف مف وجهة نظرهم يسدبا َدررًا لغيدرهما لدذا ظرادوا ظف يفتحدوا فتحدة فدي 

فيدو ىشدارة ىلد  ء دوف ىيذاء غيرهم، و نصيبهم تمتنهم مف ظخذ حاجتهم مف الما
فدي تما  ,ظف مف ظصحاا المنتراد مف يظهروف منترهم في قالا خير للمجتمع

ددداوا فعدي اأَلَربع َقددالاوا   : و تعدال  حتايددة  دف المنددافقيفقالد َوا عَذا قعيدَذ َلهادَم ت تاَفسع
وفَ  فينة بدالخرل، فإف ترتدوهم ومدا ظرادوا مدف تخريدا السد ,(1 ﴾ىعنلَما َنَحفا ماَصلعحا

فإنهم سيهلتوف جميًعا، سواء مف سدتف فدي األ لد  ظو مدف سدتف فدي األسدفذ، 
ف منعددوهم وظخددذوا  لدد   وذلدد  ألنددو بخددرل السددفينة تغددرل هددي ومددف فيهددا, وا 

وهتدذا ىقامدة الحددود يحصدذ بهدا النجداة لمدف ظقامهدا ا, عظيديهم نجوا ونجوا جمي
ت هل  العاصي بالمعصية والساتد ا. وظقيمد  ليو وا   بالَر

ددة فالندداس فددي المجتمددع  ,األمددةهددذي هددذا موددابل غايددة الموابقددة لواقددع و   َر
يدؤدي بالسدفينة ىلد   هم، وتبايف النج اد، وظي تفريو منءللت ثر باختحف األهوا

  والهح . الغرل
وفي ذل  دتلة  ل  ظف الناس ىف منعدوا الفاسدل  دف فسدقو، نجدا ونجدوا معدو، 

ف ترتوي يفعذ المعصية ولم يرد وي، نجذ بهم  ذاا اع تعال  وهلتوا جميعدًا،  وا 

                                                                             
 يشرح الحديث شرحا وافيا. .2

 ( .10سورة البقرة ا ية  (  1 
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ددوا َظفل   يقددوذ سددبحانو: ددًة َواَ َلما ددَنتاَم َخاصل ددوا مع يَف َظَلما دديَبفل اللددذع َواتلقاددوا فعَتَنددًة َت تاصع
َقااع  يدا اَلعع  .(1  ﴾الللَو َشدع
تتافذ ظفراد األمة وتَامنهم، وتعاونهم فدي سدبيذ تثبيدد د دائم ل وفي هذا د وة
 , والبعد  ف الجور والظلم.الحل والعدذ

 :(2 ىشتاتد وظجوبتها
ام فعيدوعش ىشدتاذ ذتدري  -1 في ترجمة البخاري بااو َهَذ ياَقَر ا فعي اَلقعَسدمةع َواتعسدتهع

الترماني فقاذ: في قولو:  واتستهام فيو( فإف قلدد: اتسدتهام هدو اتقتدرا  فدح 
 مرجع للَمير.  معن  لقولو هذ يقر  في اتقرا  وظيًَا ت

وظجاا  ليو بقولدو: اتسدتهام هاهندا بمعند  ظخدذ السدهم ظي النصديا  ائدد ىلد  
 .(3 الَقَسم ظو الماذ الذي يدذ  ليو القعَسَمة

                                 
 .(25سورة األنفاذ ا ية  (  1 
 بدراسة اإلشتاتد وظجوبتها يصبح المتعلم قادرا  ل  ظف:(  2 

 الحديث ومشتلو. يتعرف مناهج العلماء في التعامذ مع مختلف .1
ح اختحف األلفاظ. ديقارف بيف الروايا .2  ويَو
 يتيقف مف سحمة النص النبوي. .3
 يقدر جهود العلماء في معالجة األحاديث المشتلة . .4
 يقتنع بَرورة التوفيل بيف األحاديث التي ظاهرها التعارب . .5
 ينقد الوعوف والشتو  المثارة حوذ األحاديث النبوية الصحيحة . .6
 مناهج العلماء في التعامذ مع مختلف الحديث ومشتلو.  يواجف بيف .7
 يستنتج اتختحف واإلشتاذ مف متوف األحاديث . .2
 يوفل بيف األحاديث التي ظاهرها التعارب. .2

ياعلددم العامددة ظف مددنهج العلمدداء فددي معالجددة المختلددف والمشددتذ ت يقدددح فددي صددحة  .10
 األحاديث .

 التي ظاهرها التعارب.ينشر جهود األئمة في التوفيل بيف األحاديث  .11
 . 11/52( التواتا الدراري 3 
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يرا -رحمو اع-وقاذ ابف حجر دمع َل دَبةع فعدي اَلَقَسدمع َوال : "اَلمارَادا بعوع هاَنا َبَيدافا اأَلََنصع
َنلهاَما بعَمَعًن "َيعاودا َ َل  اَلَقَسمع بعَدَت   .(1 َلةع اَلقعَسَمةع َفَذَتَريا ألع

وتذا قداذ العيندي فدي بيداف معند  اتسدتهام:  واتسدتهام( َظي: َظخدذ السدَهم، َظي: 
يا، َوَلَيَس المارَاد مف اتستهام هاَندا اإلقدرا ، َوا عف َتداَف َمَعَناهاَمدا فعدي اأَلَصدذ  النلصع

َنلوا َت معن  َظف  ًدا، ألع  ياَقاذ: َهذ يقر  فعي اإلقرا ش َواحع
وا ترب  ل  الترماني وابدف حجدر فدي مرجدع الَدمير فقداذ: " تعَحهاَمدا بمعدجذ 
ير ىعَلَيددوع، بددذ  ددمع َل ددَواا، َولددم يددذتر هاَنددا قسددم َوَت َمدداذ َحتلدد  يعددود ال َ ددف نهددج الصل

ير يعود ىعَل  اَلقعَسَمة, والتذتير بعاَ تعَبار َظف اَلقعَسَمة ها  مع َل َنا بعَمَعن  اَلقسم، َوفعي ال
يري: نعددم   اَلمغددرا( : اَلقعَسددَمة اَسددم مددف اتقتسددام". َوَجددَواا: َهددذ، َمَحددذاوف َتَقدددع

 . (2 يقر "
 مثددذ القددائم  هددذا الحددديث رواي البخدداري  مددف وجهدديف ظاهرهمددا التندداقب, -2

 لدد  حدددود اع والواقددع فيهددا(, و مثددذ المدددهف  لدد  حدددود اع والواقددع فيهددا(, 
فمددا  ,والمدددهف هددو التددار  لددو ,وهمددا نقيَدداف ىذ القددائم هددو ا مددر بددالمعروف

 وجهوش
: َفإعف قلدد: َقداَذ ثملدة، َيَعنعدي: فعدي تتداا الش درَتة: مثدذ -رحمو ع-َقاَذ اَلتَرَمانعي

ددر هاددَو  ددداود اع، َوَقدداَذ َههاَنددا: مثددذ المدددهف، وهمددا نقيَدداف ىعَذ اَ مع اَلَقددائعم  لدد  حا
يح، اَلَقددائعم بعدد وفع والمدددهف هاددَو التددار  َلددوا، َفَمددا َوجهددوش قلددد: تعَحهاَمددا َصددحع اَلَمَعرا

َهددة  َهددة النَجدداة، َوَحَيددثا َقدداَذ المدددهف نظددر ىعَلدد  جع َفَحَيددثا َقدداَذ اَلَقددائعم نظددر ىعَلدد  جع
َهَتَيفع  د مف اَلجع اَلَهَح ، َوَت ش   َظف التلَشبعيو ماَسَتقعيم  ل  تذ َواحع
 3) . 
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َقتعَصار  لد  ذتدر المددهف، َواَ تر  ب َ َلَيوع ابف حجر بقولو: َتيَف َيَسَتقعيم هاَنا اتع
دددي،  ، وَ لدد  ذتدددر اَلَواقعددع فعدددي اَلَحددد َوهادددَو الَعاصع وفع َوهاددَو: التدددار  لعأَلََمددرع بعددداَلَمَعرا
دذ َظف بعدب الدرَواة ذتدر المددهف والقدائم، َوَبَعَدهَم ذتدر  َوتعَحهاَما َهالد ، َواَلَحاصع

اقعددع والقددائم، َوَبَعَددهَم جمددع الثلَحثَددة. َوظمددا اَلجمددع َبدديف المدددهف َواَلَواقعددع دوف اَلوَ 
 . (1 اَلَقائعم َفَح َيَسَتقعيم

: َت َوجو ت تراَو  ل  اَلتَرَمدانعي، ألعَف سادؤاذ اَلتَرَمدانعي -رحمو اع-قاذ العيني
يث، وهمددا: المدددهف َوَجَوابددو مبنيدداف  لدد  اَلقسددَمَيفع اَلَمددَذتاوريف فعددي َهددَذا  الَحدددع

اَلَمددَذتاور هاَنددا، والقددائم اَلَمددَذتاور هاَندداَ ، َوهاددَو لددم يبدديف َتَحمددو  لدد  التددار  اأَلَمددر 
ددع  َع ، َواَلَواقعددع فعددي اَلَحددد، َفددَح يددرد َ َلَيددوع َشددَيء ظصددح، تَ مددذ، َفإعنلددوا َمو وفع بعدداَلَمَعرا

 .(2 يَحتَاج فعيوع ىعَل  التلَ َمذ
عيني ىل  ظف الترماني لم يبف تحمو  ل  المقابلة بيف الممدوحيف قلد: ظشار ال

نما بن  تحمو  ل  المقابلة بيف حالتيف اثنتيف, األول  ظف يقوم  والمذموميف, وا 
الناس بواجا األمر بالمعروف والنهدي  دف المنتدر فينجدو الجميدع, والثانيدة ظف 

ة النجداة توجدد الفئدة يداهف الناس ويتقا سوا  ف ذل  فيهل  الجميع. ففي حالد
التددي تفعددذ المنتددر, وفددي مقابلهددا الفئددة الناهيددة  نددو, وفددي حالددة الهددح  توجددد 

 الفئة التي تفعذ المنتر ظيَا, وفي مقابلها الفئة المداهنة.
، «المددهف»ومدرة بلفدظ: « القائم»وقيذ: الظاهر ظف النعماف حدث بو مرة بلفظ: 

الواقف  ند الحدد لدم «. القائم»مراد بد فيتعيف ظف يتوف اللفظاف بمعن  واحد، فال
يقتحمو ولم يبعد  نو، فهو ير  الواقع في الحددود، ولتندو ت يقدع معدو. وتدذل  

هو الذي ير  الواقع في الحدود وت يجترئ  ل  ظنو ينهداي ويمنعدو، «: المدهف»
فهو يصانعوا فلذل  سمي مدهنًاا ألف اإلدهاف هو المصدانعة. ولعدذ رسدوذ اع 
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 )  مثذ مرة بالقائم ومرة بالمدهف، وسدمع مندو النعمداف بدف بشدير تليهمدا، قد
 .(1 فحدث مرة بهذا ومرة بهذا، ظو تذل  حدث الشعبي  ف النعماف بف بشير

 –تمدا بيندد الروايداد -حيث ىف المثدذ المدذتر اشدتمذ  لد  ثدحث ووائدف  -3
و ا مدر ة, وهو الواقع في المنتر, ومف نه   ف ذل , وهدنمف ظراد خرل السفي

بالمعروف والناهي  ف المنتر, ومف ستد  نو, وهو المداهف, فتاف ينبغي ظف 
يقابذ ذل  تقسيم الناس ووائف ثحث, الفا ذ للمنتر, والناهي, والمداهف, لتدف 

 ذتر بعب الرواة الووائف الثحث, واقتصر البعب  ل  وائفتيف.
دَداهعفا ماَشدَترعًتا فعدي  ابدف حجدر  دف ذلد  فقداذ:" ...ىعَذا َتدافَ  الحدافظ وقد ظجداا اَلما

دودع اَلفعدَرلع الدثلَحثع فعدي اَلَمثَدذع  جا دَدْة, َوَبَيدافا وا الذلَم َمَع اَلَواقععع َصارَا بعَمَنجعَلةع فعَرَقْة َواحع
دداودع الللدوع ثادمل  يَف َظرَاداوا َخدَرَل السلدفعيَنةع بعَمَنجعَلدةع اَلَواقعدعع فعدي حا واع َظفل اللدذع را ََ َمدَف  اَلَم

َ َداهاَم ىعملا ماَنتعرو َوهاَو اَلَقائعما َوا عملا َساتعد َوهاَو المدهف"
 2). 

َلَها    في هذا الحديث تعذيا العامة بذنوا الخاصة, واع  ج وجذ يقوذ: -4
اا تاَذ َنَفْس ىعتل  سبحانو:  -ويقوذ  ,(3 ﴾ َما َتَسَبَد َوَ َلَيَها َما اَتَتَسَبدَ  َوت َتَتسع

َجَر ظاَخَر   َ  َرةو وع را َواجع تادَذ َنَفدْس بعَمدا َتَسدَبَد  :  سدبحانو ، ويقدوذ(4 ﴾َلَيَها َوت َتجع
يَنددةو  نمددا تتعلدددل العقوبدددة (5 ﴾ َرهع ، وهدددذا يوجددا ظف ت يؤخدددذ ظحدددد بددذنا ظحدددد، وا 

 بصاحا الذنا.
 ويجاا  ف ذل :
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، هددذا ظوت: بدد ف الندداس ىذا ظهددر فدديهم المنتددر، فددإذا سددتتوا  ليددو فتلهددم  دداصْ 
اي, فالفا ذ يؤخذ باقترافدو وذنبدو ، والسداتد  ليدو يؤخدذ بترتدو  بفعلو وهذا بَر

 األمر بالمعروف والنهي  ف المنتر.
دديَبهاَم فعَتَنددةو َظَو  :  -تعددال -يقددوذ اع  يَف ياَخددالعفاوَف َ ددَف َظَمددرعيع َظَف تاصع َفَلَيَحددَذرع اللددذع

دديَبهاَم َ ددَذااو ظَلعدديمو  سددبا لعددف بنددي ىسددرائيذ، تمددا  فددي قولددو  ، وهددذا هددو(1  ﴾ياصع
يَس  اَبدفع َمدَرَيَم  تعال :  وَد َو ع َف َبنعي ىعَسرَائعيَذ َ َل  لعَسافع َداوا وا مع يَف َتَفرا َف اللذع لاعع

َنَتْر َفَعلاويا َلبعَئَس َما 72َذلعَ  بعَما َ َصَوا َوَتاناوا َيَعَتداوَف   ( َتاناوا ت َيَتَناَهَوَف َ َف ما
  . (2 ﴾ (72ا َيَفَعلاوَف  َتاناو 

و لدد  هددذا يتددوف العقدداا فددي الدددنيا لددم ظقترفددو تددذ واحددد مددنهم, وت يعنددي هددذا 
تساوي الفريقيف في المصير والمآذ يوم القيامة، فالمؤمنوف يتوف العذاا الذي 
ظصددابهم فددي الدددنيا واهددرة لهددم، ومددآلهم الجنددة بددإذف اع، وظمددا العصدداة فمددآلهم 

َمددَر , فعددف اجهددنم والعيدداذ بدداع ددي اع  نهمددا-بددف  ا  ( ظف رسددوذ الللددوع  -َر
ثاددوا  لدد  قدداذ: "ىذا َظَنددَجَذ اع بعَقددَوْم  َم ثاددمل باعع َ ددَذاًبا َظَصدداَا اَلَعددَذااا مددف تدداف فعدديهع

مَ   .(3 "َظَ َمالعهع
دةع -رحمو اع-قاذ ابف حجر ياا اَلَعاملةع بعدَذَناع اَلَخاصل يثع َتَعذع َوفعيدوع : فعي َهَذا اَلَحدع

َف  َقوا َفإعنلوا ياَتَفرا مع يَا اَلَمَذتاوَر ىعَذا َوَقَع فعي الَدَنَيا َ َل  َمَف َت َيَسَتحع َنَظرو ألعَفل التلَعذع
َف َدَرَجتعوع   .(4 ذاناواع َمَف َوَقَع بعوع َظَو َيَرَفعا مع
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حددة، َجَلدس :  ىفل الدنيا بَ سرها تالسدفينةع الواالشيخ محمد ظنور التشميريوقاذ 
دذ َظَحددو  ، مويعو و اْص، فإعذا فشد فيهم المعصيةا، فلم يَ خا : ماَسلمو وتافعرو فيها تذٌّ
َيدَد َظحدْد هلتددوا جميًعدا ت محالددةا وذلد  ألنهددا دارا تلبديس وتخلدديو، وليسدد بدددارع 
دوف دوف  تمييج، فدح يدجاذ الحدَل والباودذا فيهدا مختلوديف تدذل . فلدو هلد  الَعاصا

يعيف،  يمداف بالغيدا، ويناسدبو الَسدتر الماوع لوقع التمحيصا في تل  الدار، دارا اإلع
دَا، وانجلد  اتَمدرا ووقدع التمييدجا  جا وداء، وارتفعدد الحا بهاما ولدو انتشدفد الغع واإلع
نمددا ظراد اعا سددبحانو ظَف َيَبقدد  اأَلَمددر فددي تلدد   فلمدداذا يقددوما الَحَشددر والميددجافش وا 

مددا ىذا قامددد ظَل مددع الباوددذ، والحددرا سددجاذ، الدددلار تددذل ، مالتوًيددا يجددري الحدد
يددع، والَنَقمددة للعاصددي،  السددا ةا، وظهددرد الحقددائلا  لدد  مددا هددي، فالَنَعَمددةا للماوع

السعيرا فهذا هو التمييدجا الدذي تدذها ىليدو الددنيا، في فريل في الجنة، وفريل 
َندداوي، وهددو تل ميددذ فددح يقددع قبددذ ظوانددوا ونعددم مددا ذتددري المددح  بددد الددرؤوف الما

يعدديف مددع العصدداةع للتخفيددف فددي َحددَل العاَصدداة، ولددوت  الَسدديووي: ىفل ىبقدداَء الماوع
 (1  المويعوَف معهم تستحقوا التدمير، واتستئصاذ(

ثانيا: ظف ا ياد التي خصد العذاا بفا دذ الدذنا فحسدا دوف غيدري محمولدة  
التدي نصدد  لد  ، تما في ا ياد المذتورة, وظما ا يداد   ل  العقاا األاخروي

َوَلدَو َظفل     موم العذاا، فمحمولة  ل  العقاا الدنيوي، تمدا فدي قولدو تعدال :
دَف السلدَماءع َواأَلََربع َوَلتعدَف َتدذلباوا  َم َبَرَتداْد مع َظَهَذ اَلقادَر  َآَمنادوا َواتلَقدَوا َلَفَتَحَندا َ َلدَيهع

ددباوَف  ددَرَا الللددوا َمددَثح َقَرَيددًة    ولددو تعددال :، وق(2  ﴾َفَ َخددَذَناهاَم بعَمددا َتدداناوا َيَتسع ََ َو
دَف تادَذ َمَتداْف َفَتَفدَرَد بعدَ َنعامع الللدوع َفَ َذاَقَهدا  َجقاَها َرَغدًدا مع َنًة ماَوَمئعنلًة َيَ تعيَها رع َتاَنَد َآمع

و ع َواَلَخَوفع بعَما َتاناوا َيَصدَنعاوفَ  َذا َظَرَدَندا َوا ع   قولدو تعدال : و  ،(3  ﴾ الللوا لعَباَس اَلجا
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يرًا  َرَناَها تَدَدمع َتَرفعيَها َفَفَسقاوا فعيَها َفَحلل َ َلَيَهدا اَلَقدَوذا َفدَدمل ﴾ َظَف ناَهلعَ  َقَرَيًة َظَمَرَنا ما
 1). 

 :(2 الفوائد واألحتام

                                 
 (.16سورة اإلسراء آية  (  1 
 ظف:مف خحذ دراسة الفوائد واألحتام لهذا الحديث يصبح المتعلم قادرا  ل  (  2 

 .مشرو ية اَلقاَرَ ة وجواج استعملهايتعرف  .1
 يدر  ظهمية األمر بالمعروف والنه   ف المنتر . .2
 يدر   واقا الستود  ف ظهذ المنتر و دم اإلنتار  ليهم. .3
 يتذتر السامع األحاديث وا ياد الحاثة  ل  األمر بالمعروف والنه   ف المنتر . .4
 المنتر .يحرص  ل  واجا األمر بالمعروف والنه   ف  .5
 يثل في َرورة معالجة مشاتذ المجتمع مف الهد  النبوي. .6
 يتحل  بالسنة النبوية في سلوتو . .7
 يثل في منهج األئمة في استنباو األحتام . .2
 يقدر جهود العلماء في خدمة السنة . .2
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3669 

وجدددواج اسدددتعملها للفصدددذ بددديف  (1  الحدددديث يددددذ  لددد  مشدددرو ية اَلقاَرَ دددة -1
َم ىعَذ    قدداذ تعددال : ,تاحددَرم وت تاحَلددذ المتندداج يف ألنهددا تاعددَيف، ت َوَمددا تاَنددَد َلددَدَيهع

دددَف  :  سدددبحانوَوَقددداَذ , (2  ﴾ ياَلقادددوَف َظَقَحَمهادددَم َظَيهادددَم َيَتفادددذا َمدددَرَيمَ  َفَسددداَهَم َفَتددداَف مع
يفَ  َع  . (3 ﴾ اَلماَدَح
دي اع َ َنَهدا: ومف ذل : َع يث َ ائعَشة، َر ذا خدرج َظقدر  َتداَف ىع  (َظفل النبدي   "َحدع
يث ظبي هاَرَيدَرة(4 "َبيف نعَسائعوع  دي اع  ندو- , وَحدع :  لدو َيَعَلدما النداس مدا فدي -َر

داوا ىت َظَف َيَسَتهعماوا  ليو َتَسَتَهماوا( ذع ثامل لم َيجع َف اأَلَول  .  (5  الَنَداءع َوالصل
َمَلدةع َوَوَجوا ىعَدَخالعَها فعي تعتَدااع ا :-رحمو اع-قاذ ابف حجر دَف جا لشلدَهاَدادع َظنلَهدا مع

وَمةا َوالَنجَا ا بعاَلَبَيَنةع َتَذلعَ  تاَقَوعا  قاولا َفَتَما تاَقَوعا اَلخاصا اَلَبَيَنادع اللتعي َتَثبادا بعَها اَلحا
 . (1 بعاَلقاَرَ ةع 

                                                                             
 يدر  ظهمية َرا المثذ ت سلوا مف ظساليا التعليم. .22
ع ظورافددو فددي خدمددة المجتمددع ويوددرح حلددوت لمشددتحتو ويتواصددذ مدد ةيسددهم بايجابيدد .23

 المختلفة .
 ,وقد اقتدر  القدوم و تقدار وا وقدار  بيدنهم وظقدر  ,السهمة و المقار ة المساهمة :القر ة (1 

ويقداذ تاندد لدو القر دة ىذا قدر  ظصدحابو وقار دو  ,وظقر د بيف الشرتاء في شديء يقتسدمونو
 .ظي ظصابتو القر ة دونو ,فقر و 

 مادة  قر (. 2/266ينظر:لساف العرا 
 (.44رة آذ  مراف مف ا ية  (  سو 2 
 ( .141سورة الصافاد آية  (  3 
, َبدداا اَلقاَرَ ددةع بدديف الَنَسدداءع ىذا َظَراَد َسددَفًرا, تعتَدداا الَنَتدداحع  ظخرجددو البخدداري فددي صددحيحو,( 4 
5/1222  4213.)  
َسدتعَهامع فدي اأَلََذافع وَ , تعتَداا اأَلََذافع  ظخرجو البخاري في صدحيحو,(  5  يادَذَترا َظفل َظَقَواًمدا َبداا اتع

دَحةع  (, ومسلم فدي صدحيحو,520  1/222, اَخَتَلفاوا في اأَلََذافع َفَ َقَرَ  َبَيَنهاَم َسَعدو  , تعتَداا الصل
ذع  دددَف اأَلَول َحدددامع  لددد  الصل َجدع ذع منهدددا َواتع ذع َفددداأَلَول دددذع اأَلَول ََ َبددداا َتَسدددوعَيةع الَصدددفاوفع َوا عَقاَمتعَهدددا َوَف

َمامع َواَلما  َم مف اإلَع ذع َوَتَقرعيبعهع ََ يمع ظاولعي اَلَف  (.437  1/325,َساَبَقةع ىعَلَيَها َوَتَقدع
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ة َبديف : اَلقرَ دة سدنة لتدذ مدف َظرَاَد اَلعدَدذ فعدي اَلقعَسدمَ -رحمو اع-َقاَذ اَبف بواذو 
الَشَرَتاء، َواَلفاَقَهاء متفقوف  ل  الَقَوذ بَها، َوَخالفهام بعب اَلتاوفعي يف، َوَقالاوا: َت 

َنلَها تشبو األجتم اللتعي نه  اع َ َنَها ، َوحت  اَبف اَلماَنذر َ ف ظبدي (2 معن  َلَها ألع
َي فعي اَلقَياس َت تسقيم، وَ  َلتنلا ترتنا اَلقَياس فعي َذلع  حنيَفة َظنو جوجها. َوَقاَذ: هع

 .(3 وظخذنا با ثار َوالس نة
َمَلددةع َوَظَنَتَرَهددا -رحمددو اع-وقدداذ ابددف حجددر َمهاددورا َ َلدد  اَلَقددَوذع بعَهددا فعددي اَلجا : َواَلجا

رع َ ددَف َظبعددي َحنعيَفددَة اَلَقددَوَذ بعَهددا َوَجَعددَذ اَلماَصددَنفا  َنددذع بعددب اَلَحَنفعيلددة َوحتدد  بددف اَلما
ددابع  َثَنددَيفع َفددَ َتَثَر َوَتَقددعا ََ َوَها اأَلََمددَر اَلماَشددتعَذ َوَفسلددَرَها َغَيددرايا بعَمددا َثَبددَد فعيددوع اَلَحددَل تع

دي: َلدَيَس فعدي اَلقاَرَ دةع  َع يذا اَلَقا , َوَقداَذ ىعَسدَما ع اَلماَشاَحَحةا فعيوع َفياَقَر ا لعَفَصذع الَندجَا ع
ددَف اَلَحددَل َتَمدد ا َجَ ددَم َبَعددبا اَلتاددوفعَييَف َبددَذ ىعَذا َوَجَبدددع اَلقعَسددَمةا َبددَيَف ىعَبَودداذا الشلددَيءع مع

دْد َمدا َوَقدَع َلدوا  يرا لعتادَذ َواحع َم َظَف ياَعَدلاوا َذلعَ  بعاَلقعيَمةع ثامل َيَقَترع اوا َفَيصع الَشَرَتاءع َفَعَلَيهع
َل ع ماَشد ملا َتاَف َلوا فعي اَلمع ًعا مع دْع بعَعَينعدوع َوَيتادوفا بعاَلقاَرَ ةع ماَجَتمع َع دَم فعدي َمَو ََ اً ا َفيا

يَر َذلعَ  َقَد  اَدَلَد بعاَلقعيَمةع َوا عنلَما َظَفداَددع  َوبع اللذعي َصاَر لعَشرعيتعوع ألعَفل َمَقادع َذلعَ  بعاَلعع

                                                                             
 . 5/223فتح الباري (  1 
اَلقاَرَ ةا: اَسدما َمَصدَدْر بعَمَعَند  اتعَقتعدَرا ع َوهادَو اتعَختعَيدارا بعإعَلَقداءع الَسدَهامع َوَنَحدوع َذلعدَ . َوَلَيَسددع (  2 

قادولع َلدَيَس قعَمداًرا اَلقاَرَ ةا  ، َوَتَميعيدجا اَلحا دَر هادَو اَلقعَمدارا ، ألفل اَلَمَيسع رع َتَما َيقاوذ اَلَبَعبا َف اَلَمَيسع , مع
دد مل ، َوهاددَو مع َلددمع اَلَغَيداع ددَي َ َندوا، ألفل اتعَستعَقَسدداَم َتَعددَربو لعدَدَ َو   ع ددَف اتعَستعَقَسدامع اَلَمَنهع ا َوَلَيَسدَد مع

َتدْم  اَسَتَ َثرَ  َي َظَماَرةو َ َلد  ىَثَبدادع حا وْد، َفهع يْا َمَوجا يفع َظفل اَلقاَرَ َة َتَميعيجا َنصع بعوع الللوا َتَعاَل ، فعي حع
و  قادولع َمَشدرا .َوَ َل  َذلعدَ  َفاَلقاَرَ دةا اللتعدي َتتادوفا لعَتَميعيدجع اَلحا َجاَلةع اإلَبَهامع وَمةع، َظَو إلع  َ ةو.َقَوًعا لعَلخاصا

َي فعديَظمل  َنَها اَلَفَ ذ، َظوع اللتعي ياَوَلاا بعَها َمَعرعَفةا اَلَغَياع َواَلماَسَتَقَبذ َفهع َمَعَند   ا اَلقاَرَ ةا اللتعي ياَؤَخذا مع
 . 4/21الموسو ة الفقهية التويتية  اتعَستعَقَسامع اللذعي َحرلَموا الللوا ساَبَحاَنوا َوَتَعاَل  .

 .7/12تبف بواذ شرح صحيح البخار  (  3 



 

 
3661 

دَنهاَم َشدَيًئا ماَعيلًندا َفَيَختَداَريا اَ َخد دو مع دَي اَلقاَرَ ةا َظَف َت َيَختَاَر َواحع را َفياَقَودعا التلَنداجاَ  َوهع
َل ع  قاولع اَلماَتَساوعَيةع َوا عملا فعي َتَعيعيفع اَلمع ىعملا فعي اَلحا
 1). 

تمددا -: "القر ددة قددد ثبددد لهددا ا تبددار فددي الشددر  -رحمددو اع-وقدداذ ابددف القدديم: 
وهي ظقرا ىل  العدذ، وظويا للقلوا، وظبعد  ف تهمدة الغدرب والميدذ  -قدمناي

مدا التوقدف بالهو ،  ىذ لوتها لجم ظحد األمريف: ىما التدرجيح بالميدذ والغدرب، وا 
وتعويذ اتنتفا ، وفي تذ منهما مف الَرر ما ت خفاء بو، فتاند القر دة مدف 

  .(2 محاسف هذي الشريعة، وتمالها، و موم مصالحها"
دْة  نددنا وقاذ الشيخ محمد ظندور التشدميري:" جل فدي  وا لدم ظفل القاَر دة ليسدد بعحا

دًة مدع بعدب  جل ع مف المواَع، فهي للتويا ت غيدر، وجعلهدا ا خدروف حا مَو
ا، واستدذل باألحاديدث التدي تاَلهدا مدف  ًَ تفصيذ  ندهما وتتلم  ليها ابفا القَيم ظي
َتددم، وت نجددد فددي  بدداا الددَديانادا ولددم يسددتعوع ظف يخددَرج لددو شدديًئا مددف بدداا الحا

، فهمدا «لمد ي، واليميف  ل  المد ي  ليواألحاديث لفصذ القَاء ىت البينة ل
وريقا الفصذ  ند المخاصمةا ظما القار ة، ظو الشداهد مدع اليمديف، فلدم َندَريا مدف 

 .(3 هذا الباا"
 وفيو: الحث  ل  األمر بالمعروف والنهي  ف المنتر. -2

فدداألمر بددالمعروف والنهددي  ددف المنتددر مددف ظهددم الواجبدداد التددي يترتددا  ليهددا 
عدث اع بوسحمتو ونجاتو في الدنيا وا خرة، وهو المهمة التي  صحح المجتمع

َوَلدَتتاَف    لها النبييف والمرسليف، ولو ظهمذ لعم الفساد وهل  العباد قداذ تعدال :

                                 
 . 5/223فتح الباري (  1 
 .3/262 تبف القيم بدائع الفوائد(  2 
 . 4/6فيب الباري  ل  صحيح البخاري (  3 
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َنَترع َوظاوَلئعَ  هاما  وفع َوَيَنَهَوَف َ فع اَلما وَف بعاَلَمَعرا َنتاَم ظاملةو َيَد اوَف ىعَل  اَلَخَيرع َوَيَ مارا  مع
وَف   .(1  ﴾اَلماَفلعحا

يَجااع َفإعفل َقَوَلوا َتَعاَل  َوَلَتتاَف  :"-رحمو اع-قاذ اإلمام الغجالي َففعي اَ َيةع َبَيافا اإلَع
يَجددااا َوفعيَهددا َبَيددافا ظف الفددحح منددوو بددو ىذ حصددر وقدداذ  ,َظَمددرو َوَظدداهعرا اأَلََمددرع اإلَع

وفَ  َوفعيَها َبَيافا َظنلوا َفَربا تعَفاَيْة َت َفَربا َ َيْف َوَظنلوا ىعَذا َقاَم بو  ,َوظاوَلئعَ  هاما اَلماَفلعحا
ظمة سقو الفرب  ف ا خريف ىذ لم يقذ تونوا تلتدم آمدريف بدالمعروف بدذ قداذ 
ولتتف منتم ظمة فإذا قام بو واحد ظو جما ة سقو الحرج  ف ا خدريف واخدتص 

ف  تقا د  نو الخلل ظجمعوف  م الحدرج تافدة الفحح بالقائميف بو المباشريف وا 
 .(2 القادريف  ليو ت محالة"

َنَتدرع    وقاذ: وفع َوَتَنَهدَوَف َ دفع اَلما وَف بعداَلَمَعرا تاَنتاَم َخَيَر ظاملْة ظاَخرعَجَد لعلنلداسع تَدَ مارا
ناوَف بعالللوع   . (3 ﴾ َوتاَؤمع

وبينددد ظف خيريددة اف، فا يددة قرنددد األمددر بددالمعروف والنهددي  ددف المنتددر باإليمدد
 لد  وجدوا األمدر بدالمعروف والنهدي هدذا دذ ف هذي األمة ترجع لهذي الصفاد,

  ف المنتر.
وقولدو   تد مروف بدالمعروف ( ىلدخ تدحم مسدت نف : -رحمو اع-قاذ الشوتاني 

يتَمف بياف تونهم خير ظمة مع ما يشتمذ  ليو مف ظنهدم خيدر ظمدة مدا ظقداموا 
ا ترتوا األمر بالمعروف والنه   ف المنتدر جاذ  دنهم فإذ , ل  ذل  واتصفوا بو

وهدذا  ,ولهذا قاذ مجاهد ىنهدم خيدر ظمدة  لد  الشدرائو المدذتورة فدي ا يدة ,ذل 
يقتَ  ظف يتوف ت مروف وما بعد في محذ نصا  ل  الحاذ ظي تنتم خير ظمة 

                                 
 (.104(  سورة آذ  مراف آية  1 
 . 2/307 للغجالي ىحياء  لوم الديف(  2 
 (.110سورة آذ  مراف مف ا ية  (  3 
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حاذ تونتم آمريف ناهيف مؤمنيف باع وبمدا يجدا  لديتم اإليمداف بدو مدف تتابدو 
 . (1 رسولو وما شر وو 

وَف    وقددداذ  دددج وجددددذ: ددددهاَم َظَولعَيددداءا َبَعدددْب َيددددَ مارا َا َندددادا َبَع نادددوَف َواَلماَؤمع َواَلماَؤمع
يعادوَف الللدَو  دَحَة َوياَؤتادوَف الجلَتداَة َوياوع َنَترع َوياقعيمادوَف الصل وفع َوَيَنَهَوَف َ فع اَلما بعاَلَمَعرا

 . (2  ﴾ هاما الللوا ىعفل الللَو َ جعيجو َحتعيمو َوَرساوَلوا ظاوَلئعَ  َسَيَرَحما 
فجعددذ اع تعددال  األمددر بددالمعروف والنهددي  ددف المنتددر مددف األوصدداف الخاصددة 
بددالمؤمنيف، وقددد ذم اع سددبحانو مددف تددر  هددذا الواجددا مددف تفددار بنددي ىسددرائيذ 

َف َبنعي ىعسَ   :ولعنهم  ل  ذل ، فقاذ سبحانو وا مع يَف َتَفرا َف اللذع رَائعيَذ َ َل  لعَسافع لاعع
يَس  اَبفع َمَرَيَم َذلعَ  بعَما َ َصَوا َوَتاناوا َيَعتَدداوَف   وَد َو ع ( َتداناوا ت َيَتَنداَهَوَف 72َداوا

َنَتْر َفَعلاويا َلبعَئَس َما َتاناوا َيَفَعلاوفَ   . (3  ﴾ َ َف ما
يا ألف اللعدف فلو لم يتف النهي  ف المنتر واجبًا لما استحقوا اللعدف بتدرتهم ىيدا

 ختص بتر  الواجا.ي
دَرتاَم   :عارب ذل  مع قولو تعل توت ي َا يَف َآَمناوا َ َلدَيتاَم َظَنفاَسدتاَم َت َي َيا َظَيَها اللذع

ذل ىعَذا اَهَتَدَيتامَ  ََ  .(4  ﴾ َمَف 
ددرَ  قدداذ النددووي: َا ددا َقددَوذا الللددوع َ ددجل َوَجددذل َ َلددَيتاَم َظَنفاَسددتاَم َت َي ددذل ىعَذا َوَظمل ََ تاَم َمددَف 

َنَد اَلماَحَققعيَف فعي َمَعَند   يَح  ع حع اهتديتم َفَلَيَس ماَخالعًفا لعَما َذَتَرَنايا ألعَفل اَلَمَذَهَا الصل
َثدذا َقَولعدوع َتَعداَل  ديرا َغَيدرعتاَم مع دَرتاَم َتَقصع َا    اَ َيةع َظنلتاَم ىعَذا َفَعَلتاَم َما تاَلَفتاَم بعوع َفدَح َي

َجَر ظاَخددَر  َرةو وع را َواجع وفع  (5 ﴾ َوت تَددجع ددا تاَلددَف بعددوع اأَلََمددرا بعدداَلَمَعرا مل َوا عَذا َتدداَف َتددَذلعَ  َفمع

                                 
 . 1/371فتح القدير للشوتاني (  1 
 (.71ا ية   سورة التوبة ( 2 
 .72، 72(  سورة المائدة:3 
 (.105(  سورة المائدة مف ا ية  4 
 .(164سورة األنعام مف ا ية (  5 
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َنَتددرع َفددإعَذا َفَعَلددوا َوَلددَم َيَمَتثعددذع اَلماَخاَودداا َفددَح َ َتددَا َبَعددَد َذلعددَ  َ َلدد   َوالنلَهدديا َ ددفع اَلما
ذع لعَتَونعوع َظدل  َما  َ َلَيوع َفإعنلَما َ َلَيوع اأَلََمرا َوالنلَهيا َت اَلَقباوذا َوالللوا َظَ َلما اَلَفا ع

 1). 
ددي اع  نددو-فعددف ظبددي سددعيد الخدددري , ودلددد السددنة  ظيَددا  لدد  وجوبددو  -َر

يع، فَ  (قاذ: َسمعَعدا َرساوَذ الللوع   َنَترًا َفَلياَغَيَريا بعَيدع َنتاَم ما إعَف َلدَم َيقاوذا : " َمَف رََظ  مع
يَمافع " َعفا اإلع ََ َع َفبعَقَلبعوع، َوَذلعَ  َظ َع َفبعلعَسانعوع، َفإعَف َلَم َيَسَتوع  .(2  َيَسَتوع

َفَلياَغَيَريا َفهاَو َظَمرا ىعيَجاْا بعإعَجَما ع اأَلاملةع" قاذ النووي:"
 3). 

وقدداذ اإلمددام الغجالددي: "البدداا األوذ فددي وجددوا األمددر بددالمعروف والنهددي  ددف 
َددا تو، ويدددذ  لدد  ذلدد  بعددد ىجمددا   المنتددر وفَدديلتو، والمذمددة فددي ىهمالددو وا 

شاراد العقوذ السليمة ىليو، ا ياد واألخبار وا ثار"  .(4 األمة  ليو، وا 
جما  األمة. وهدو ظيَدًا و  قاذ النووي: وقد توابل  ل  وجوبو التتاا والسنة وا 

ب الروافب، وت يعتدد مف النصيحة التي هي الديف. ولم يخالف في ذل  ىت بع
بخحفهم، قاذ ىمام الحرميف ظبو المعالي: ت يتترث بخحفهم، ووجوبو بالشر  ت 
بالعقذ، خحفا للمعتجلة. فمف وجا  ليو وفعلو ولم يمتثدذ المخاودا، فدح  تدا 
بعد ذل   ليوا لتونو ظد  ما  ليو، وما  ليو ظف يقبذ مندو وهدو فدرب تفايدة، 

دع ت يعلدم   ذر ظثم.ومف تمتف منو وترتو بح  وقد يتعيف تما ىذا تداف فدي مَو
بو ىت هو، ظو ت يتمتف مف ىجالتو ىت هو. وتمف يدر  جوجتدو ظو ولدد ظو غحمدو 
 ل  منتر، قالوا: وت يسقو  ف المتلف لظنو ظنو ت يفيد بذ يجدا  ليدو فعلدوا 

                                 
 .23, 2/22شرح النووي (  1 
يَمافع  ظخرجو اإلمام مسلم في صحيحو,(  2  َنَتدرع مدف , تعَتاا اإلَع َباا َبَيافع َتَوفع النلَهيع  ف اَلما

يَمددافع  َبددافع  اإلَع َنَتددرع َواجع وفع َوالنلَهددَي  ددف اَلما يدددا َوَيددَنقاصا َوَظفل اأَلََمددَر بعدداَلَمَعرا يَمدداَف َيجع  1/62,َوَظفل اإلَع
 42.) 
 .  2/22شرح النووي (  3 
 . 2/306( ىحياء  لوم الديف 4 
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فدي  وتر فإف الذتر  تنفع المؤمنيف، وما  ل  الرسوذ ىت البحغ المبديف. وت يشد
لحاذ ممتثح ما ي مر بو، ومجتنبًا ما ينه   نو، اا مر والناهي ظف يتوف تامذ 

بذ يجا  ليو مولقًاا ألف الواجا  ليو شيئاف: ظف ي مر نفسو وينهاها، ويد مر 
 غيري وينهاي، فإذا ظخذ ب حدهما تيف يباح لو اإلخحذ با خرش

 ل  آحاد المسلميفا فإف  قالوا: وت يختص ذل  ب صحاا الوتياد بذ هو ثابد
السلف الصالح تانوا ي مروف الوتة بالمعروف وينهونهم  ف المنتر، مع تدوقير 
المسلميف ىياهم وتر  توبيخهم  ل  التشاغذ بو. ثم ىنو يد مر وينهد  مدف تداف 
 المًا بما ي مر بو وينه   ندو، وذلد  يختلدف بداختحف الشديء، فدإف تداف مدف 

مددداد المشدددهورة، تالصددحة والصددديام والجندددا والخمدددر الواجبدداد الظددداهرة ظو المحر 
ف تدداف مدف دقدائل األفعدداذ واألقدواذ، ومددا  ونحوهمدا، فتدذ المسددلميف  دالم بهدا وا 

 يتعلل باتجتهاد لم يتف للعوام مدخذ فيو وت لهم ىنتاري، بذ ذل  للعلماء.
يدوا ثم العلماء ىنما ينتروف ما ظجمع  ليو األئمة، ظما المختلف فيو فح ىنتار ف

 .(1 ألف  ل  ظحد المذهبيف تذ مجتهد مصيا
 وفيو: استحقال العقوبة بتر  األمر بالمعروف والنهي  ف المنتر. -3

 فتر  األمدر بدالمعروف والنهدي  دف المنتدر سدبا لندجوذ العقداا مدف اع تعدال 
و   :قاذ تعال  دَف َبنعدي ىعَسدرَائعيَذ َ َلد  لعَسدافع َداوا وا مع يَف َتَفدرا َف اللذع يَسد  اَبدفع لاعع َد َو ع

َنَتددْر َفَعلاددويا 72َمدَرَيَم َذلعددَ  بعَمددا َ َصددَوا َوَتدداناوا َيَعتَدداوَف   ( َتدداناوا ت َيَتَندداَهَوَف َ ددَف ما
 .(2  ﴾ َلبعَئَس َما َتاناوا َيَفَعلاوفَ 

                                 
, وشدددرح الويبدددي  لددد  مشدددتاة المصدددابيح المسدددم  23, 2/22شدددرح الندددووي  ينظدددر:(  1 

والدديباج  لد  صدحيح مسدلم  . 4/426. وشرح سنف ظبي داود للعيني 3260, 10/3252
 .1/65بف الحجاج 

 .72، 72(  سورة المائدة:2 
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دي اع  ندو-وفي هذا المعن  حديث  بد اع بف مسدعود قداذ: قداذ رسدوذ  -َر
لنقص  لد  بندي ىسدرائيذ تداف الرجدذ يلقد  الرجدذ ىف ظوذ ما دخذ ا(: »اع  

ثدم يلقداي مدف الغدد فدح  ,فيقوذ يدا هدذا اتدل اع ود  مدا تصدنع فإندو ت يحدذ لد 
فلمددا فعلددوا ذلدد  َددرا اع قلددوا  ,يمنعددو ذلدد  ظف يتددوف ظتيلددو وشددريبو وقعيدددي

وَا معف َبنعي ىعَسدرَائعيَذ َ َلد« بعَهم ببعب يَف َتَفرا َف اللذع وَد ثم قاذ:  لاعع   لعَسدافع َداوا
يَسدد  اَبددفع َمددَرَيَم﴾ ددقاوَف﴾ ، ثددم قدداذ:  (1 َو ع تددح واع لتدد مرف »ىلدد  قولددو  َفاسع

بالمعروف ولتنهوف  ف المنتر ولت خذف  ل  يدي الظالم ولت ورندو  لد  الحدل 
 .(2 «ظورا ولتقصرنو  ل  الحل قصرا

َذَيَفددَة َبددفع اَلَيَمددافع ، َ ددفع النلبعددَي  و  فل َقددا (َ ددَف حا يع َلتَددَ مارا ددي بعَيدددع ي َنَفسع َذ : " َواللددذع
َنوا، ثامل  َقاًبا مع َتفل الللوا َظَف َيَبَعَث َ َلَيتاَم  ع ، َظَو َلياوشع َنَترع فل َ فع اَلما وفع َوَلَتَنَهوا بعاَلَمَعرا

 .(3 َتَد اوَنوا َفَح ياَسَتَجااا َلتاَم "
                                 

 .21 :72ا ياد  (  سورة المائدة1 
مع  ظخرجو ظبو داود في سننو,(  2   (.4336  4/121, َباا اأَلََمرع َوالنلَهيع  ,تعَتاا اَلَمَححع

رو   ف: ظبيو ولم يسمع  يدة  امر بف  بد اع بف مسعودظبو  بقلد: ىسنادي منقوع, فيو 
 .منو
ظبدو  بيددة: هدو:  ددامر بدف  بدد اع بددف مسدعود الهدذلي ظبدو  بيدددة التدوفي. ويقداذ: اسددمو و 

تنيتو. رو   ف: ظبيو ولم يسمع منو و ف ظبي موس  األشعري و ائشة وغيرهم. رو   نو: 
وغيددرهم. وثقددو ابددف سددعد وابددف معدديف  ىبددراهيم النخعددي و لددي بددف بذيمددة ومجاهددد بددف جبددر

والعجلي. وقاذ البخاري: تثير الغلو. وقاذ العجلي وابف حباف وظبو حاتم: لدم يسدمع مدف ظبيدو 
 شيًئا. وقاذ ابف حجر: ثقة مف تبار الثالثة. ماد سنة ىحد  ظواثنتيف وثمانيف هجرية.

، الثقداد 2/403يذ ، الجدرح والتعدد2/414، معرفدة الثقداد  6/210الوبقاد التبر  ينظر: 
 .1/656 التهذيا ، تقريا5/65، تهذيا التهذيا  5/561
وفع َوالنلَهديع  دف , تعَتاا اَلفعَتفع  ظخرجو الترمذي في جامعو,(  3  َباا ما جاء في اأَلََمرع بعاَلَمَعرا

َنَتددرع  يثو َحَسددفو و  (,2162  4/462,اَلما  بددد اع بددف  بددد الددرحمف .قلد: فيددو َقدداَذ: َهددَذا َحدددع
 مقبوذ. ألنصاريا
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 لذي يفهم للعوام.وفيو: تبييف العالم المس لة بَرا المثذ ا -4
التشدبيو والتمثيدذ مدف ظهدم ظسداليا التعلديم, فهدو يسدا د  لد  تقريدا المعدداني ف

للعقوذ واألفهام, وهو ظسدلوا فعداذ فدي َشدَحذع ذهدف المخاودا، وتحريد  واقاتدو 
الفترية، لتوجيو  نايتو حت  يت مذ ويتفتر ويصذ ىل  ىدرا  المراد,  ففي َرا 

ني المعقولة مف األمثاذ المحسوسدةا لترسدخ فدي األمثاذ والتشبيو  تقريا للمعا
ددرعاا الللددوا  ََ الدذهف، وهددو ظسدلوا حتدديم جداء بددو القددرآف التدريم، قدداذ تعدال :  َوَي

دَرَبَنا َلتادما اأَلََمثَداَذ  (1 اأَلََمثَاَذ لعلنلاسع َوالللوا بعتاَذ َشَيْء َ لعيمو﴾ ََ وقاذ سدبحانو:   َو
 ﴾ 2). 

م األشياء وخفيد  ليهم, ليعقلوا بها فيددرتوا مدا فَرا األمثاذ لمف غابد  نه
 غاا  ف ظبصارهم وظسما هم.

ا لجيدادة واقتد  النبي   ( في ذل  بالقرآف التريم فتاف ياتثعرا مف َرا األمثداذع
اإلفهددام وتصددوير المعدداني لَتَرساددخ فددي الددذهف تمددا فددي هددذا الحددديث, ومددف ذلدد  

ددْذ َبَندد  َبَيتًددا (: "ىعفل َمَثلعددي َوَمثَددَذ األَ ظيَددا قولددو   ددَف َقَبلعددي، َتَمثَددذع َرجا َنبعَيدداءع مع
َيدددْة، َفَجَعدددَذ النلددداسا َيواوفادددوَف بعدددوع،  دددَف جَاوع دددَع َلبعَندددْة مع َع َفَ َحَسدددَنوا َوَظَجَمَلدددوا، ىعتل َمَو

                                                                             
و ندو  مدرو بدف  , بد اع بف  بد الرحمف األنصاري األشهلي حجاجي رو   دف حذيفدةوهو:
رو  لو الترمذي ثحثدة ظحاديدث اثنداف فدي ظمدور تقدع قبدذ  ,بف حباف في الثقاداذتري  , مرو

بدف ماجدة فدي ظحددهما وا خدر فدي األمدر بدالمعروف قلدد فدي سدؤاتد  ثمداف االسا ة وافقو 
مقبوذ  , قالو ابف حجر في التهذيا, وقاذ في التقريا:ي يحي  بف معيف قاذ ت ظ رفوالدارم

 .311, تقريا التهذيا ص 5/262, تهذيا التهذيا 3/244. ينظر: الثقاد مف الثالثة
 (  .35( سورة النور مف ا ية  1 
 (45(سورة ىبراهيم مف ا ية 2 
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يع الللبعَنددةاش َقدداَذ: َفَ َنددا الللبعَنددةا وَ  ددَعَد َهددذع َع َظَنددا َخدداتعما َوَيَعَجباددوَف َلددوا، َوَيقاولاددوَف َهددحل وا
 .(1 النلبعَييَف "

فَددرا األمثدداذ ظسددلوا فعدداذ فددي تقريددا المعدداني لألفهددام والعقددوذ, يالجدد  ىليددو 
 ندددما تصددعا مسدد لة مددا  لدد  األذهدداف، فيعمددد ىلدد  المثددذ لتبسدديوها وتقريبهددا 

 للفهم.
  .وفيو: حَث المتجاوريف  ل  الترابو ودفع الَرر, واحتماذ األذ  -5
ر ظف يصدبر  لد  شديء مدف األذ  لجداريا خوًفدا ممدا هدو ظشدد يجا  لد  الجداف

 منو.
قاوَ  َما هاَو َظَشدَد  َي وا َبرع َ َل  َظَذ  اَلَجارع ىعَذا َخشع قاذ ابف حجر: "وفيو وجاواا الصل
دَر بعدوع َوَظنلد َا اع اَلعاَلوع َمدا َي َث َ َل  َصاحع اع الَسَفذع َظَف ياَحدع َررًا َوَظنلوا َلَيَس لعَصاحع وا ََ

" َررع َل َف ال اع اَلعاَلوع َمَنَعوا مع وا َوَظفل لعَصاحع َررًا َلجعَموا ىعَصَححا ََ  .(2 ىعَف َظَحَدَث َ َلَيوع 
 وفيو تحديد لمفهوم الحرية الشخصية: -6

في هذا الحديث الشريف بياف للمفهوم الحقيقي لمعند  الحريدة الشخصدية التدي 
لحريدددة الشخصددية حدددل لتدددذ ظفدددراد يفهمهددا النددداس فدددي جماننددا فهمدددا خاوئدددا, فا

تامدذ  - دج  وجدذ-المجتمع, بدذ لتدذ ىنسداف  لد  وجدو األرب, ىذ ظ وداي اع 
رادتددو,  قداذ تعدال :   َوقاددذع  الحريدة فدي اختيدار دينددو و قيدتدو، وتدذا تصدرفاتو وا 

َف َوَمَف َشاَء َفَلَيَتفاَر  َف َرَبتاَم َفَمَف َشاَء َفَلياَؤمع  . (3 ﴾ اَلَحَل مع

                                 
, َبددداا َخددداتعمع النلبعَيددديَف  ظخرجدددو البخددداري فدددي صدددحيحو, تعتَددداا اَلَمَناقعددد( 1    ,)3/1300اع
َترع َتَونعدوع  3342, 3341  , َباا ذع ائعذع ََ َخداَتَم النلبعَيديَف,  ((, ومسلم في صحيحو, تعَتاا اَلَف
4/1720 ,1721 2226.) 
 . 5/226فتح الباري (  2 
 (.22سورة التهف مف ا ية  (  3 
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ستخدمها الناس في جماننا استخداما خاوئدا بعيددا  دف َدوابوها, فليسدد وقد ا
الحرية الشخصية حرية مولقدة تمدا يدج م التثيدروف, بدذ تبدد لهدا مدف َدوابو, 
وهذي الَدوابو تَدمف السدحم واألمداف للمجتمدع تلدو، فهدي تَدمف  ددم العبدث 

دو, سدواًء مدف نفسدو, ظو مدف ا خدريف, فدالفرد  بسحمة الفرد، ظو مالدو، ظو  َر
يحل  لو ممارسة جميدع حرياتدو الشخصدية فدي المجتمدع ولتدف فدي حددود نظدام 
الشريعة، فهؤتء الذيف ظراود خرل السفينة لدو ظد دو ظف هدذا األمدر خداص بهدم 
وحريددة شخصددية لهددم, لهلدد  الجميددع لددو ترتددوهم, فحبددد للحريددة مددف َددوابو 

 لدد  حريدداد تنظمهددا, وتَددمف السددحمة فيهددا, ومددف َددوابوها  دددم ات تددداء 
ا خريف ظو اإلَرار بهم, ىف مف يسدتخدم الحريدة مدف غيدر َدوابوها ىنمدا هدو 

  بد لشهواتو ونجواتو, متبع لهواي وشيوانو.
مت ع الفردع بمنظومدْة شداملْة ماتتاملدة تادنظ م ويامتف تعريفا الحري ة تمفهوم ب ن ها تَ 

ري دداد ا خددري ري تددو الشخصددية وت تاقي دددها، دوف ىَددراْر بحا ري تددو حا فا فلتاددذ  فددرْد حا
ري ددة ظفددراْد غيددري، وألجددذع ذلدد  قيددذ ىف   ددة مددا لددم يتجاوجهددا بالت عددَدي  لدد  حا الخاص 
ري ة ا خريف، فهو في هذا العدالم ت يعديشا وحددي  ري ة المرء تنتهي  ند بدء حا حا
ليتمت ددع بحري ددة مولقددة ت تحددتتما لشدديء، ىن مددا يعدديشا بالت شددار  مددع التثيددر مددف 

دد التتداا الس دماوية، واألديداف، الن اس ال ذيف لهم حلٌّ في الحرية ظيًَا، وقدد نص 
واألنظمددة، والدسدداتير الد وليددة  لدد  هددذا الحددل  وحث ددد  لدد  الس ددعي لمنحددو لتددذ  

 .(1 البشر

                                 
 ما_مفهوم_الحرية. https://mawdoo3.comينظر مفهوم الحرية رابو:(  1 

https://mawdoo3.com/
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 الخاتمة
الحمد ع الدذي بنعمتدو تدتم الصدالحاد, وظصدلي وظسدلم  لد  نبيندا محمدد و لد  

 بعهم بإحساف ىل  يوم الديف. وبعد,, آلو وصحبو, و ل  التابعيف, ومف ت
 ففي ختام هذا البحث ظذتر ظهم النتائج التي توصلد ىليها, وهي تالتالي:

تذ ما يتتسبو المتعلم مف معارف ومهاراد واتجاهاد  ظف نواتج التعلم: هي -1
, ولهدذي الندواتج ظهميدة تبيدرة تعدود  لد  وقيم نتيجة مروري بخبرة تربوية معيندة

ثحثدة مجداتد رئيسدة  تعلم, والمؤسسدة التعليميدة, والمجتمدع, ولهداالمعلم, والم
تسدددع  المنظومدددة  التددديالشخصدددية  يقابدددذ تدددذ مجددداذ منهدددا جانبدددا مدددف جواندددا

: المجداذ فدي وتتمثذ هدذي المجداتد المتعلم,التعليمية ىل  بنائها وتتوينها لد  
 .-السلوتي -حرتيوالمجاذ النفس  الوجداني,والمجاذ  المعرفي,

 همية الجودة في اترتقاء بالمنظومة التعليمية.ظ -2
 لد  تقريدا المعداني ظف َرا المثذ مف ظهم ظساليا التعلديم التدي تسدا د  -3

 .للعقوذ واألفهام
 ,وظف القيدام بدو سدبا للنجداة, وجوا األمدر بدالمعروف والنهدي  دف المنتدر -4

 .لهح اوظف التقا س  نو سبا 
ظف تددر  و  ,رهم فدي قالدا خيدر للمجتمدعظهدروف منتدظف ظصدحاا المنتدراد يا  -5

 صاحا المنتر بح ىنتار قد يتوف سببا في هح  المجتمع .
بدديف ظفددراد المجتمددع وتقددديم المصددلحة العامددة  والتددرابو التعدداوفالحددث  لدد   -6

 . ل  المصلحة الخاصة
حرية مولقة تما يج م التثيدروف, بدذ تبدد لهدا  ليسد الحرية الشخصيةظف  -7

 .ي الَوابو تَمف السحم واألماف للمجتمع تلومف َوابو, وهذ
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  ل  ظمتو, و ل  اترتقاء بها في جميع مناحي الحياة. ( حرص النبي  -2
 وآخر د وانا ظف الحمد ع را العالميف
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 المصادر والمراجع
 . القرآف التريم 
  ىحيدداء  لددوم الددديف: ألبددي حامددد محمددد الغجالددي ، و: دار االمعرفددة– 

 بيرود.
 اا في معرفة األصحاا: ليوسف بف  بد اع بف  بد البدر، و: اتستيع

، الوبعدة: األولد ، تحقيدل:  لدي محمدد 1412 -بيرود  -دار الجيذ 
 البجاوي.

  اإلصددابة فددي تمييددج الصددحابة: ألبددي الفَددذ ظحمددد بددف  لددي بددف حجددر
 -هددددد  1412العسددددقحني, و: دار الجيددددذ، بيرود,الوبعددددة: األولدددد ، 

 م, د/البجاوي.1222
 هدددد(, الناشدددر: دار 751ئع الفوائدددد: تبددف قددديم الجوجيدددة  المتددوف : بدددا

 التتاا العربي، بيرود، لبناف.
  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: ألبي العح محمد  بد الرحمف بدف

 بيرود. – بد الرحيم المبارتفوري ، و: دار التتا العلمية 
 ي بتددر تدددريا الددراوي فددي شددرح تقريددا النددووي: لعبددد الددرحمف بددف ظبدد

الريدداب، تحقيددل:  -السدديووي، دار النشددر: متتبددة الريدداب الحديثددة 
  بد الوهاا  بد اللويف.

  :تقريا التهذيا: ألبي الفَذ ظحمد بف  لي بدف حجدر العسدقحني ، و
، الوبعددة: األولدد ، تحقيددل: 1226 - 1406 -سددوريا  -دار الرشدديد 

 محمد  وامة.
 ر في ظصدوذ الحدديث: ألبدي التقريا والتيسير لمعرفة سنف البشير النذي

هدددد(, 676جتريدددا محيدددي الدددديف يحيددد  بدددف شدددرف الندددووي  المتدددوف : 
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 -هددد  1405الناشددر: دار التتدداا العربددي، بيددرود, الوبعددة: األولدد ، 
 م, تقديم وتحقيل وتعليل: محمد  ثماف الخشد. 1225

  تهددذيا التهددذيا: ألبددي الفَددذ ظحمددد بددف  لددي بددف حجددر العسددقحني
، الوبعدددددة: 1224 - 1404 -بيدددددرود  -لفتدددددر الشدددددافعي، و: دار ا

 األول .
  :حدداتم محمددد بددف حبدداف بددف ظحمددد التميمددي البسددتي، دار  يبددألالثقدداد

، الوبعددددة: األولدددد ، تحقيددددل: 1275 - 1325 -النشددددر: دار الفتددددر 
 السيد شرف الديف ظحمد.

  جددواهر البحغددة فددي المعدداني والبيدداف والبددديع: ألحمددد بددف ىبددراهيم بددف
هددد(, َددبو وتدددقيل وتوثيددل: د. 1362 المتددوف : مصددوف  الهاشددمي 

 يوسف الصميلي, و: المتتبة العصرية، بيرود.
  خحصددددة تددددذهيا تهددددذيا التمدددداذ للخجرجددددي: و: متتددددا الموبو دددداد

هددددد، الوبعددددة:  1416 -حلددددا / بيددددرود  -اإلسددددحمية/دار البشددددائر 
 الخامسة، تحقيل:  بد الفتاح ظبو غدة .

 ج: لعبددد الددرحمف بددف ظبددي بتددر، الددديباج  لدد  صددحيح مسددلم بددف الحجددا
هددد(, الناشددر: دار ابددف  فدداف 211جددحذ الددديف السدديووي  المتددوف : 

الخبدر, الوبعدة: األولد   –المملتة العربية السعودية  -للنشر والتوجيع 
م, حقل ظصلو، و لل  ليو: ظبو اسدحل الحدويني 1226 -هد  1416
 األثري.

  سدليماف بدف ظحمدد بدف الروب الدداني  المعجدم الصدغير(: ألبدي القاسدم
بيدرود ,  -ظيوا الوبراني، دار النشر: المتتا اإلسدحمي , دار  مدار 

، الوبعددة: األولدد ، تحقيددل: محمددد شددتور 1225 - 1405 - مدداف 
 محمود الحاج ظمرير.
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  سدددنف الترمدددذي: ألبدددي  يسددد  محمدددد بدددف  يسددد  بدددف َسدددَورة الترمدددذي
يددل/ ظحمددد بيددرود، تحق –هددد(، و/ دار ىحيدداء التددراث العربددي 272د 

 محمد شاتر وآخريف. 
   هدد(، و/ 452السنف التبر : ألبي بتر ظحمد بف الحسيف البيهقدي. د

م، تحقيددل/ محمددد 1224 -هددد 1414متتبددة دار البدداج، متددة المترمددة 
  بد القادر  وا.

  اإلنترند –الشبتة العنتبوتيو-. 
  شرح الويبي  ل  مشدتاة المصدابيح المسدم  بدد  التاشدف  دف حقدائل

هدد(, تحقيدل: 743: لشرف الديف الحسيف بف  بد اع الويبي  السنف(
 -د.  بد الحميد هنداوي, و: متتبة نجار مصوف  الباج  متة المترمة 

 الرياب(.
  شددرح النددووي  لدد  صددحيح مسددلم: لكمددام ظبددي جتريددا يحيدد  بددف شددرف

بيدرود، الثانيدة  –هد(، و/ دار ىحياء التراث العربي 676النووي.  د  
 هد.1322

  ح صحيح البخار  تبف بواذ: ألبي الحسف  لي بدف خلدف بدف  بدد شر
هددد(, تحقيددل: ظبددو تمدديم ياسددر بددف 442الملدد  ابددف بودداذ  المتددوف : 

 .السعودية، الرياب -ىبراهيم, و: متتبة الرشد 
  شعا اإليمداف: ألبدي بتدر ظحمدد بدف الحسديف البيهقدي، دار النشدر: دار

ألولدد ، تحقيددل: محمددد ، الوبعددة: ا1410 -بيددرود  -التتددا العلميددة 
 السعيد بسيوني جغلوذ.

  :َبدداف ألبددي حدداتم محمددد بددف حبدداف التميمددي البسددتي د صددحيح ابددف حع
هدد، تحقيدل/ 1414بيدرود الثانيدة:  –و/ مؤسسة الرسدالة هد(، 354 

 شعيا األرنؤوو.
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  صددددحيح البخدددداري: ألبددددي  بددددد اع محمددددد بددددف ىسددددما يذ البخدددداري د
 -هدددددد 1407بيدددددرود  –مدددددة اليما –هدددددد(. و/ دار ابدددددف تثيدددددر 256 

 م، تحقيل د/ مصوف  ديا البغا.1227
  ،صحيح مسلم: ألبدي الحسديف مسدلم بدف الحجداج القشديري النيسدابوري

 بيرود، تحقيل: محمد فؤاد  بد الباقي. –و: دار ىحياء التراث العربي 
  مدددة القدداري شدددرح صددحيح البخددداري: لبدددر الددديف محمدددود بددف ظحمدددد 

 بيرود. –ياء التراث العربي العيني، دار النشر: دار ىح
 الفَذ ظحمد بف  لي بف حجدر  يفتح الباري شرح صحيح البخاري: ألب

بيددرود، تحقيددل: محددا الددديف  -العسددقحني الشددافعي، و:دار المعرفددة 
 الخويا.

  :المتدوف : لمحمدد ظندور التشدميري فيب الباري  ل  صدحيح البخداري 
اذ الحددددديث هدددد(, المحقدددل: محمدددد بددددر  دددالم الميرتهدددي، ظسدددت1353

ع حاشية البدر  بالجامعة اإلسحمية بدابهيذ  جمع األمالي وحررها وَو
لبنداف,  –الساري ىل  فيب الباري(, الناشر: دار التتا العلمية بيرود 

  م. 2005 -هد  1426الوبعة: األول ، 
 و/ دار التتدددا العلميدددة, بيدددرود, الوبعدددة قوا دددد التحدددديث للقاسدددمي :

 م. 1272 -هد 1322األول :
  التاشف في معرفة مف لو رواية في التتدا السدتة: ألبدي  بدد اع حمدد

بف ظحمد الذهبي الدمشقي، و: دار القبلة للثقافة اإلسحمية , مؤسسدة 
، الوبعدددة: األولددد ، تحقيدددل: محمدددد 1222 - 1413 -جددددة  - لدددو 

  وامة.
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  :التامذ في َعفاء الرجاذ: ألبي ظحمد بف  دي الجرجداني، دار النشدر
، الوبعددة: الثالثددة، تحقيددل: 1222 - 1402 -بيددرود  -تددر دار الف

 يحي  مختار غجاوي.
  التواتا الدراري في شرح صحيح البخاري: لمحمد بدف يوسدف بدف  لدي

هدد(, و: دار ىحيدداء 726بدف سددعيد، شدمس الددديف الترمداني  المتددوف : 
 م.1237 -هد 1356لبناف وبعة ظول : -التراث العربي، بيرود

  الفَذ محمد بف مترم بف منظور اإلفريقي المصري لساف العرا: ألبي
 هد(، و/ دار صادر، بيرود، األول .711د 

  :بدي  بدد الدرحمف ظحمدد بدف شدعيا النسدائي، و: ألالمجتب  مف السنف
م، الوبعة: 1226 -هد 1406 –حلا  -متتا الموبو اد اإلسحمية 

 الثانية، تحقيل:  بدالفتاح ظبو غدة. 
  بي حداتم محمدد بدف أل والَعفاء والمتروتيف:المجروحيف مف المحدثيف

هددد، 1326 -حلددا  -اف التميمددي البسددتي، دار النشدر: دار الددو ي بدح
 الوبعة: األول ، تحقيل: محمود ىبراهيم جايد.

  مختار الصحاح: لمحمد بف ظبي بتر بدف  بدد القدادر الدراجي، و: متتبدة
 ، تحقيل: محمود خاور.1225 - 1415 -بيرود  -لبناف 

  يددا  نسددتعيف: ألبددي  بددد اع مدددارج السددالتيف بدديف مندداجذ ىيددا  نعبددد وا 
 -بيدرود  -محمد بف ظبي بتر ظيوا الجر ي ، و: دار التتداا العربدي 

 ، الوبعة: الثانية، تحقيل: محمد حامد الفقي.1273 - 1323
  المسددتدر   لدد  الصددحيحيف: ألبددي  بددد اع محمددد بددف  بددد اع الحدداتم

بيدددرود، األولددد   –/ دار التتدددا العلميدددة هدددد(، و405النيسدددابوري د  
 م، تحقيل/ مصوف   بد القادر  وا.1220 -هد 1411
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  :ألبددي  بددد اع احمددد بددف محمددد بددف حنبددذ الشدديباني د مسددند ظحمددد
 مصر. –هد(، و/مؤسسة قروبة 241 

  المعجدددم األوسدددو: ألبدددي القاسدددم سدددليماف بدددف ظحمدددد الوبراندددي، و: دار
يدددل: ودددارل بدددف  دددوب اع بدددف ، تحق1415 -القددداهرة  -الحدددرميف 
  بد المحسف بف ىبراهيم الحسيني. محمد ,

  المنهددذ الحددديث فددي شددرح الحددديث: لألسددتاذ الدددتتور موسدد  شدداهيف
 . 2002تشيف, و: دار المدار اإلسحمي, الوبعة: األول ، 

  الموسددددو ة الفقهيددددة التويتيددددة: صددددادر  ددددف وجارة األوقدددداف والشددددئوف
 - 1404ججءا, الوبعة:  مف  45ججاء: التويد,  دد األ –اإلسحمية 

 -: الوبعددددددددة الثانيددددددددة، دارالسحسددددددددذ 23 - 1هددددددددد(,األججاء  1427
 -: الوبعدددة األولددد ، مودددابع دار الصدددفوة 32 - 24التويدددد.األججاء 
 : الوبعة الثانية، وبع الوجارة.45 - 32مصر.األججاء 

  النظر الفسيح  ند مَائل األنظار فدي الجدامع الصدحيح: للوداهر ابدف
دار السددددحم للوبا ددددة  - اشددددور, و: دار سددددحنوف للنشددددر والتوجيددددع 

 م. 2007 -هد  1422والنشر, الوبعة: األول ، 
  ماف جودة المؤسسة التعليميدة, ى دداد ظ.د مجددي  بدد نواتج التعلم َو

, موقددع التتدداا  13, 12الوهدداا قاسددم , ظ.م ظحددحم البدداج حسددف  ص 
  ل  اتنترند رابو: 

https://www.minia.edu.eg/agr/Files/10Qeditions.pdf. 
  :ينظر: موسو ة التعليم والتدريا رابو 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.t
html?id=1159. 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1159
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1159
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