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 ةتجديدي دراسة تاريخية الحديثي شرحال
 صاحل عومار/ د.أ       
 رداقلا دبع ريمألا ةعماج    

 
 :ملخص البحث

احلديثي، واجلهود الكبرية واملتنوعة اليت بذهلا العلماء يف  شرحلضوء على املسرية التارخيية للا  تُعىن هذه الدراسة بتسليط
ورغم تلك اجلهود . خدمته والعناية به، منذ العصر النبوي وإىل أن ُوضعت الشروح احلديثية على دواوين السنة الشهرية

واحنرفت به من  املتميزة إال أن عوائد الزمان، وتقلب أحوال األمة، أدخلت على الشرح احلديثي بعض الضعف واخللل،
مما يُلّح على الباحثني اليوم ضرورًة إىل إعادة بعث السنة النبوية، وإحياء هداياهتا وحكمها يف األفراد . األصالة إىل التبعية
 .حديثي أصيل يف معامله، متجدد يف أسلوبه ومعانيه، أبان البحث عن مجلة من أصوله وقواعده شرح  واجملتمعات، وفق 

 
Research summary 
This study is concerned with the enlightenment on the historical study of the 
traditional discourse and the great and various efforts that were achieved by 
scholars to minister and preserve this discourse from the prophetic era to the 
establishment of the traditional expositions on the popular traditional book of 
sunna. 
Despite those distinguishing efforts, the volatility of the state of nation had 
introduced some weakness and defect on the traditional exposition which 
transformed authenticity to dependency that is why it is necessary for researchers 
today to repeat emitting the prophetic sunna and resuscitate its guidance and 
wisdom in societies and individuals according to a traditional discourse that is 
authentic in its characteristics, new in its diction and meanings. 
This research explicits an assemblage of its rules and assets. 

 تقدمة
فهم السنة النبوية وتفهيمها من أهّم القضايا اليت تطرح نفسها بإحلاح على بساط البحث أمام املهتمني باحلديث النبوي يف 

تلمح السبيل  قصد ، واحلوار والتشاور حوهلا،فيها حتتاج ضرورًة إىل استمرار البحث العصر احلاضر، فهي من املسائل اليت
وتشعبت فيه اآلراء  قّل فيه العلم، وخباصة يف زمان .مع السنة النبوية؛ فهما، وتفهيمايف التعامل  معامل الطريقجتلية و  األمثل،
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راح ينادي بالتجديد غري املنضبط، بل بالتملص من كل قدمي، ، فوالعصرنة ؛ بني اجتاه ُأْشِرب لِباَن االستشراقواالجتاهات
؛ حتمل بني جنباهتا معامِلَ احلق وأصوله، لكنها مل تستطع تنقيته مما حمافظة متفلت من القيود والثوابت، وبني مدرسة تقليدية

يعيد له بريقه الناصع، ويسفر  مباومن مث جتديده ... االختالفكثرة النزاع و التقليد، و وثقافة  الزمان، ران عليه بسبب عوائد
 ااحتياجاهتوتلبية  توجيه الثقافة املعاصرة يفو  يف العلم والتعليم، وحييي مكانة السنة النبوية عن الوجه املضيء للهدي النبوي،

أصيل املعامل، حديثي؛  شرحفهو سعي حنو تقدمي . حترس العلم، وحتافظ على أصالته؛ ضمن أصول وثوابت اوقضاياه
 .د املعاينمتجد

 .ا يرشد إليه من أحكام وفوائد، وقيم، وهدايات، وعناصره األساسية، ومبيان املعىن العام للحديث = الشرح احلديثيب نعينو 
حماولة إلعطائنا املنهج األمثل يف الشرح احلديثي املوافق للمنهج و  كونه يقدم مقاربةتظهر أمهية البحث يف   :بحثأمهّية ال

وحمافظًا على أصالة  ،تفهيم السنة النبوية فهما سديدا؛ جيمع يف ثناياه بني لزوم الثوابت واستصحاهباب كفيلالنبوي، وال
 من علوم األمة وخصوصياهتا انطالقا .املعاصر جميبا عن كل إشكاالته، وقضاياه الراهنة العلم، متوافقا مع احتياجات املسلم

 .اقةوزخارفها البّ رية املعاصرة ، دون تأثر باالجتاهات الفكوثقافتها
 ني؛اثن بحثنيون البحث هنا يف موعليه سيك

 .ةه التارخييتنشأة الشرح احلديثي، ومسري = يف  األول
 .احلديثي شرحمعامل التجديد يف ال= يف بيان  والثاين

 
 األول بحثالم

 ومسيرته التاريخيةنشأة الشرح الحديثي، 
ُ َلُكْم َكِثريًا ممنَّا ُكنُتْم ) عريب مبني؛ أنزل اهلل تعاىل كتابه العزيز هداية للناس بلسان يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نين

السَّاَلِم يَ ْهِدي بِِه الّلُه َمِن ات ََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل * ُُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو َعن َكِثري  َقْد َجاءُكم منَن الّلِه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنٌي 
َوإِنَُّه لََتنزِيُل َربن ) :وقال تعاىل ،(51، 51 املائدة( )ِهْم ِإىَل ِصرَاط  مُّْسَتِقيم  َوخُيْرُِجُهم منِن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه َويَ ْهِدي

 ،(591 -591الشعراء ( )بِِلَسان  َعَريبٍّ مُِّبني  * َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن * نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِمنُي * اْلَعاَلِمنَي 
لُِيبَ يَِّن َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسول  ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه ) ل إليهم؛زن وبعث رسوله األمني عليه الصالة والسالم بلسان قومه ليبني هلم ما ن ُ 

لِتُبَ يَِّن ِللنَّاِس َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذنْكَر : )وقال تعاىل ،(4إبراهيم( )فَ ُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َلُهم  
تبليغ رسالة ربه تعاىل للناس  - معليه الصالة والسال -فكانت مهمته  ،(44النحل( )َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  َما نُ زَِّل ِإلَي ِهم  

كانت هي   ملسو هيلع هللا ىلصمهمته  وألن .قصد إصالح معاشهم ومعادهم ، وسياسة الناس بذلكوبيان أحكامها وهداياتهاأمجعني، 
وكذلك كانت سنته  – كان واضحا أن هذا البيان ينبغي أن يتصف بالوضوح وسهولة األلفاظ واملعاين  البيان والتوضيح

أمة عربية؛ العربية  رضي اهلل عنهم كانوا صحابته، مث إن -وجيزة األلفاظ، واضحة املعاين سهلة العبارة،   ملسو هيلع هللا ىلص هوأحاديث
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عليه الصالة  -لغتهم، والفصاحة بياهنم، واستقامة اللسان سليقتهم، فال جيدون حرجا أو صعوبة يف فهم بيانه ومراده 
وهدايات هذا الدين، كما قالت ويرون منه التطبيق العملي لتعاليم القرآن  ،ملسو هيلع هللا ىلص، وخباصة وهم يعايشونه - والسالم

 1،"كان خلقه القرآن  :؟ فقالتملسو هيلع هللا ىلصرسول  قِ لُ أخبيين عن خُ : "بن هشام فقال ، وقد سأهلا سعدُ عائشة رضي اهلل عنها
 .العظيم فاجتمعت كل هذه املعاين واملعامل واملميزات يف هذا اجليل

، وإبالغ  ا يف الرس  الة لواج  ب أداءً  فبينه  ا هل  م ،ملسو هيلع هللا ىلصعنه  ا  فس  ألوه ،لف  اظ النبوي  ةبع  ض األ عل  يهم وم  ع ه  ذا فق  د أش  كلت
خ  ّداعات، س  يأِ  عل  ى النّ  اس س  نواٌت " :ملسو هيلع هللا ىلصق  ال رس  ول اهلل : أيب هري  رة رض  ي اهلل عن  ه ق  ال ، مث  ال ذل  ك ح  ديثالنص ح

ُُ ييه ا الَرَوي ِبَة ُة،  األم ني،ُيَصدَّق فيها الك اذُب، وُيك ّذب فيه ا الص ادق، ويُ  َفَن فيه ا اخل ائن، وخُيَ وَّن فيه ا  وم ا : قي  ويَ ن ِط 
 :قال أن رسول اهلل  جابر بن عبد اهلل  حديث حنوهو  2،"الّرجُل الّتاِفُه يتكّلم يف أْمِر العاّمة :قال الرويبةة؟

م ِميّن يوم القيامة، إّن ِمْن َأَحبنُكم إََلَّ وأقْ رَِبُكم ِميّن جَمْلًسا يوم القياَمِة، َأَحاِسَنُكْم أْخالقاً، وإّن أبْ َغَضُكم إََلّ، وأَبَعدَكُ "
قُوَن  : َيَما ال متفي ِهُقون؟، قالَشّدقون، الثْرثارون واملت: يا رُسوَل اهلل، قْد َعِلْمنا: قالوا وال ُمتَ َفي ِهُقوَن،الث َّْرثَاروَن واْلُمَتَشدن

 3."ال ُمَتَكبِّرونَ 
: وما تزهي؟ قال: ْزِهَي، قالوات ُ  حىت الثمرة بيع عن هنى ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل "حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه  وأيضا

، فقال فيها بعض املعاين الشرعية وغريها من النماذج اليت خفيت  4".؟أخيك إذا منع اهلل الثمرة، فبم تستحل مالَ : تَ ْحَمرَّ
 5.مراده من قوله وتشريعه هلم –عليه الصالة والسالم  –عن الصحابة، فسألوا، فبنّي هلم 

: على هذه احلال نفسها، يف زمن الصحابة مع التابعني، مثاله ما رواه مسلم من حديث والتعليمي واستمر الوضع العلمي
                                                 

 .5991/ 5441دار الكتاب العريب، بريوت، ، 11/ 1(" نووي)صالة الليل ومن نام عنه : باب/ كتاب صالة املسافرين وقصرها"مسلم يف : رواه - 1
 – 5، طدار الفكر، بريوت، (4431)رقم  5339/ 1" شدة الزمان: باب/ كتاب الفنت"وابن ماجه يف  – دار الفكر، بريوت، 195/ 1رواه أمحد  - 2

، ورواه "صحيح"، وقال الذهيب "هذا حديث صحيح اإلسناد"وقال  دار صادر، بريوت،: ط، 411، 411/ 4" واملالحمكتاب الفنت / املستدرك"واحلاكم يف 
 .5991/ 5451، مكتبة املعارف، الرياض، ط اجلديدة (5991)لأللباين رقم " السلسلة الصحيحة"وهو يف  -وصّححه  151/ 4احلاكم أيضا يف 

، حتقيق أمحد شاكر ، دار عمران، "هذا حديث حسن غريب: "وقال( 1459)رقم " ما جاء يف معاَل األخالق: باب/ كتاب الب والصلة"رواه الرتمذي يف  - 3
؛ من حديث أيب ثعلبة اخلشين 1444/ 5411، 5دار املعرفة، بريوت، ط، (1111، 491)رقم  "صحيحه"يف  ابن حبانو  - 593/ 4رواه أمحد و  –بريوت 

 .رضي اهلل عنه
: باب/ كتاب املساقاة"ومسلم يف  – 5991/ 5459، 5دار السالم، الرياض، ط، (5499)رقم  "من باع مثاره: باب/ كتاب الزكاة"رواه البخاري يف  - 4

 .151/ 54" (نووي) وضع اجلوائح
الكلمة الصالحة : وما الفأل؟ قال: ال ِطيَ َرَة، وخيُرها الَفأ ُل، قالوا": يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول اهلل : أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: حديثأيضا  هلامث - 5

الطرية والفأل وما يكون فيه من الش م : باب/ كتاب السالم"ومسلم يف  – (1114)رقم  "الطرية: باب/ كتاب الطب"رواه البخاري يف . "يسمعها أحدُكم
 .159، 159/ 54 ("نووي)

، صدوق اللسان، نعريه: اللسان، قالوادوق ، صَ موم القلبخ  ك  مَ : الناس أية ؟ قال أي  : ملسو هيلع هللا ىلصقي  لرسول اهلل : عبد اهلل بن عمرو، قال": وحديث
، (4154 )رقم " الورع والتقوى: باب/ كتاب الزهد"رواه ابن ماجه يف  ."، وال حسد، ال إثم ييه، وال بَغي، وال ِغ   يَ قِ النَّ  قيَ هو التَّ  :القلب؟ قاليما مخموم 
 .وفيه ضعف
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تنا، غَ ك، وَفسنره َل بلُ تِ غَ من األشربة بلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَحدنثين مبا هنى عنه النيب : قلُت البن عمر: عمرو بن مرة، حدثين زاذان، قال"
 ةُ عَ رْ وهي القَ  اءِ بَّ ، وعن الدُّ ةُ رَّ وهي اجلَ  مِ تَ نْ عن احلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل : فإن لكم لغًة سوى لغتنا، فقال

ُ
وهو  تِ فَّ زَ ، وعن امل

 
ُ
 ومثاله يف زمن التابعني مع أتباعهم، 1."ةِ يَ قِ سْ يف األَ  ذَ بَ تَ نْ أن ي ُ  رَ ا، وأمَ رً قْ ن َ  رُ قَ ن ْ ا، وت ُ حً سْ نَ  حُ سَ نْ ت ُ  ةُ لَ خْ وهي النَّ  ريِ قِ ، وعن النَّ رُ ي َّ قَ امل

عائشة "حديث : مثاله ما كان يفعله ابن شهاب الزهري ووكيع بن اجلراح وغريمها أحيانا من شرحهم لبعض ألفاظ احلديث،
، فكان ال يَرى رؤيا إال جاءت النوم يف الصادقة الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلصكان أّوَل ما بُدئ به رسول اهلل : قالت ،ملسو هيلع هللا ىلصزوج النيب 

اَل ياللَّ  - دُ بُّ عَ الت َّ : والتحنث: الزهري قال –مثل فَ َلِق الصبح، مث ُحبنب إليه اخلالء، فكان يلحق بغار ِحرَاء فَيَتَحنَُّث فيه 
املفردات بعض الكلمات و  ال يعدو توضيحَ : فالشرح احلديثي ...2،"د لذلكتزوّ ، قبل أن يرجع إىل أهله ويَ ذوات العدد

 .أو املشِكلة الغريبة
 ،القرن اهلجري الثاين أي املنتصف األول من 3يف أواخر عصر التابعني، وتدوينها السنة النبوية فحيص إىل أن بدأت عملية

 وخباصة من أهل احلديث – املصّنفون، سلك فيه أهل العلم واملنّظم، ،حيث ظهرت أوىل عمليات الشرح احلديثي املدون
احلديثي، ومن تلك  رحشّ سوا للأسّ املتميزة بفقه احلديث النبوي، ف ظهرت من خالهلا عنايتهم ،مسالك متنوعة – والفقه

 املسالك؛
وهو أشهر املسالك، حيث يعمد  ؛ أي مجعه وُترجيه على األصناف واألبواب الفقهية،على األبواب تصنيف احلديث= أوال 

وداخل الكتاب ترتب األحاديث على أبواب ذلك الكتاب، فهو عمل ، على حدة كتاباملصنف إىل مجع أحاديث كل  
، فق هذا املسلك كانت صناعة املوطأوعلى و  .املشرتكة داخل الوحدة الواحدة ن األحاديث ومعانيهاو راعي متفقهي يُ 

 .واجلوامع، والسنن، والصحاح، واملستخرجات، وحنوها
حبيث جيمع املصنف أحاديث الباب الفقهي الواحد،  ،الشهرية احلديثية؛ سواء يف الدواوين مجع أحاديث الباب= ثانيا 

االقتداء بسنن رسول اهلل : باب/ كتاب االعتصام بالكتاب والسنة"قول البخاري يف جامعه الصحيح،  :مثل ضمن الكتاب،
 4.، مث روى حتته ثالثة عشر حديثا"ملسو هيلع هللا ىلص

كتب احلافظ ابن أيب الدنيا أيب بكر عبد اهلل بن حممد : ، مثالهوهي كثرية جدا ،(األجزاء احلديثية)أم يف مصنفات مستقلة 

                                                 
ما جاء يف كراهية أن : باب/ كتاب األشربة"والرتمذي يف  –" (نووي) النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري :باب/ كتاب األشربة"مسلم يف  - 1

 ".حديث حسن صحيحهذا "وقال ( 5919)رقم  194/ 4" ينبذ يف الدباء واحلنتم والنقري
بدأ الوحي إىل رسول : باب/ كتاب اإلميان"ومسلم يف  –( 4913)رقم " الذي خلقسورة اقرأ باسم ربك : باب /كتاب تفسري القرآن"رواه البخاري يف  - 2

 .144 -591/ 1" ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
مكتبة دار املنهاج، الرياض، : عبد الكرمي اخلضري، ط. د: حتقيق ...1/91للسخاوي  "فتح املغيث": ج يف احلديث النبوي، ينظر للمزيدداخل يف نوع املدر وهذا 

5411 /1441 
 .5991/ 5459، 5، دار السالم، الرياض، ط9البن حجر العسقالين ص" هدي الساري مقدمة فتح الباري: "ينظر - 3
 (.1199 -1111)رقم  341/ 53اجلامع الصحيح  - 4
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 "الزهد"وأليب عيسى الرتمذي،  "احملمدية الشمائل"كتاب و  1،...(الدنيا، كتاب الصمت، كتاب التوكل، ذمّ ( )ه 195)
 ...بن أيب شيبة،يب بكر أل "اإلميانكتاب "ولبخاري، يب عبد اهلل حممد بن إمساعيل األ "األدب املفرد"ولعبد اهلل بن املبارك، 

 .وغريها كثري
وهي طريقة كل من مجع احلديث النبوي على األبواب، حنو موطأ مالك، وأصحاب  ؛حاديثالتبويب على األ= ثالثا 

أو تراجم تدل على املعىن العام للحديث، أو  روا األحاديث النبوية بتبويباتحيث صدّ ... اجلوامع، واملصنفات، والسنن،
 .من املعاين واألحكام والفوائد بعض ما يستفاد منه

بعد ترتيب احلديث يف كتابه، مث بابه، قد حيتاج املصنف إىل توضيح شيء من معانيه رمبا كان  ؛التعليق عليها= رابعا 
خالهلا املعىن املقصود،  من بنّي يُ  ،بتعليقات متنية وجيزةفعندها يعقب روايته للحديث ... ،غامضا، أو حيتاج إىل تأكيد

 :مثاله
، مث روى حديث عائشة رضي اهلل "يف الطالق على غلط: باب/ كتاب الطالق": "سننه"قول أيب داود السجستاين يف  -5

 2".الق أظنه يف الغضبالغَ : "بقوله عّقبه ،"َغالق يف َعتاق وال طالق ال: "قال ملسو هيلع هللا ىلصعنها أن النيب 
هذا ": بقوله، "إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث: "ب روايته حديثوحنوه فعل أيب عيسى الرتمذي، فقد عقّ  -1

الظن ظنان؛ فظن إمث، : قال سفيان: ومسعت عبد بن محيد يذكر عن بعض أصحاب سفيان، قال ،حديث حسن صحيح
 3."وأما الظن الذي ليس بإمث فالذي يظن وال يتكلم بهوظن ليس بإمث، فأما الظن الذي هو إمث فالذي يظن ظنا ويتكلم به، 

ليس  ملسو هيلع هللا ىلصمعىن قول النيب : قال بعض أهل العلم"، "ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا"قال عقب حديث و  -3
 4."منا، يقول ليس من سنتنا، ليس من أدبنا

والعاجز من أتبع نفسه هواها، وفىن على اهلل الَكينُس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، : "وقال أيضا عقب حديث -4
 5".ن حياسب يوم القيامةقبل أ ،ه يف الدنيا، يقول حاسب نفسَ من دان نفسه: ومعىن قوله"، "األماين

مع بعض  –مذاهب الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني  ونذكر ييف التعليق على األحاديث ف وقد يتوّسع بعُض األئمة
رمحه  -ه البخاري ع أيضا شيخُ وممن توسّ  .باستفاضة "جامعه"، كما فعل اإلمام أبو عيسى الرتمذي يف -املناقشات أحيانا 

جامعه "وخباصة مع أهل الرأي، كما هو واضح يف  ،ره لألحاديثع يف املناقشات الفقهية عقب ذك، حيث توسّ - اهلل
                                                 

 .وهي أربعون كتابا - 1
والنماذج على هذا متناثرة بالعشرات بل باملئات يف دواوين السنة النبوية، ملن  – 5999/ 5459، 5، دار ابن حزم، ط(1593)رقم  331السنن ص  - 2

 .أو باحث يف علوم احلديث شاء مزيد االطالع، وهي ال ُتفى على طالب العلم
 (.5999)رقم " ما جاء يف ظن السوء: باب/ كتاب الب والصلة" - 3
 (.5915)رقم  311/ 4" ما جاء يف رمحة الصبيان: باب/ كتاب الب والصلة"يف  - 4
 (.1419)رقم  139/ 4 "باب/ كتاب صفة القيامة"يف  - 5

، (1131)، و(1111)، و(1495)، و(1419)، و(1394)، و(1599، 1591)، و(1494)، و(1434)رقم  جامع الرتمذي :وينظر للمزيد
 ...،(1959)و ،(1941)و
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 ."اب احليلتك  /الصحيح
ألمهيته يف بيان  مبّكرا، ين هبا املصنفون يف احلديث النبوي،وهو من أكثر املسالك اليت عُ  ؛شرح غريب احلديث= خامسا 

َسُلوا أصحاَب الغريب، : "عن حرف من الغريب، فقال بن حنبل ئل اإلمام أمحدقد سُ و  ،املبني معىن احلديث بلسانه العريب
 مصّنفاهِتم، نوا احلديث عنهفضمّ  عناية متميزة، لذلك أواله املصنفون 1".بالظن فإين أكره أن أتكلم يف حديث رسول اهلل 

 :األولبالتصنيف املستقل، مثال  وهكما خصّ 
الفقهية  مجع فيه احلديث النبوي مرتبا على األبوابوالذي يف كتابه املوطأ؛  –رمحه اهلل  –مالك بن أنس ما فعله اإلمام 

، الدالة على معانيه، إىل جنب تبويبه هو على احلديث، مع آثار الصحابة والتابعني الدالة على معاين األحاديث وأحكامها
 :الغريبة، مثاله هألفاظلبعض  بالشرح معىن احلديث كان أحيانا يوضح  مث
 :(154رقم ) "يف الصدقة لِ خْ عتد به من السَّ ما جاء فيما يُ : باب/ كتاب الزكاة"روى يف  -5
علينا بالسخل؟ وال  دُّ عُ ت َ أَ : ، فقالوابالسَّْخلِ أن عمر بن اخلطاب بعثه مصدقا فكان يَ ُعدُّ على الناس عن سفيان بن عبد اهلل "

عليهم بالسَّْخَلِة حيملها الراعي، وال  دُّ عُ نعم ت َ : فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر له ذلك، فقال عمر. تأخُذ منه شيئا
، وال َفْحَل الغنم، وتأخُذ اجلَذَعَة، والثَِّنيَة، وذلك عدل بني ِغَذاء الَغنم املاِخضَ ، وال الرَُّبَّ ، وال األكوَلةتأخُذها، وال تأخُذ 

 .وخياره
كولة هي شاة َدها، واملاخض هي احلامل، واألَ لَ  وَ يّب تُ رَ  اليت قد َوَضَعْت فهي ََب ة الصغرية حني تُ ْنَتُج، والرُّ لَ خْ والسَّ : قال مالك

 ." كلَ ُن لتُ اللحم اليت ُتَسمَّ 
  :(5195رقم) "مجْ ما جاء يف الرَّ  :باب/ كتاب احلدود"وقال يف  -1
عن ابن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين، أهنما أخباه أن "

 لْ أجَ : وهو أفقههما وقال اآلخرُ . بيننا بكتاب اهلل ضِ يا رسول اهلل اقْ : ، فقال أحدمهاملسو هيلع هللا ىلصرجلني اختصما إىل رسول اهلل 
 نَ على هذا، فزَ  اسيفً عَ  كان يِن إن ابْ : تكلم،  فقال: م، قالَل يف أن أتكلّ  نْ ذَ يا رسول اهلل فاقض بيننا بكتاب اهلل، وائْ 

 .احلديث... بامرأته
 ".جريُ األَ  = سيفُ والعَ : قال مالك

  :(5139رقم) "ما جاء يف ال ُمهاَجرَة: باب/ كتاب اجلامع"وقال يف  -3
ونوا عباد اهلل ، وكُ وارُ داب َ وال تَ دوا، حتاسَ  وال تباغضوا، ال: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول اهلل "

 .أخاه فوق ثالث ليال رَ هاجِ ملسلم أن يُ  لُّ إخوانا، وال حيِ 

                                                 
 .1445/ 5411، 1ي، الرياض، ط، حتقيق وصي اهلل عباس، دار اخلاجن(453) رقم  "العلل ومعرفة الرجال"كتابه  - 1
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 1".إال اإلعراَض عن أخيك املسلم، فُتدِبَر عنه بوجهك رَ داب ُ ال أحسب التّ : قال مالك
وحاز فضل السبق يف ذلك،  ن يف شرح غريب احلديث واألثر،ل من دوّ أوّ يكون  ،على هذا –رمحه اهلل  –أنس فمالك بن 

 :أبو عيسى الرتمذي، مثاله وكذا اإلمام ،"جامعه الصحيح"البخاري يف حممد بن إمساعيل اإلمام مث تبعه األئمة املصنفون،  ك
، ِمْن َأَحبنُكم إََلَّ وأقْ رَِبُكم ِميّن جَمْلًسا يوم القياَمِة، َأَحاِسَنُكْم أْخالقاً إّن ": عقب روايته حديث قال أبو عيسى الرتمذي -5

 ،الكالم هو الكثريُ  :والثرثار" ،"...وإن أبغَضكم إَّل وأبعدَكم ميّن جملسا يوم القيامة؛ الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون
 2."و عليهمذُ بْ تطاول على الناس يف الكالم وي َ ق الذي يَ واملتشدن 

ة الكالم، والبذاء هو قلّ  يّ والعِ : قال"، "احلياء والِعيُّ من اإلميان، والَبذاُء والَبيان ُشعبتان من الّنفاق"وقال عقب حديث  -1
 3...".خَيطبون فيُ َوسنعون يف الكالم يان هو كثرة الكالم مثل ه الء اخلطباء الذينحش يف الكالم، والبَ الفُ 
واأللوة هو : قال"، ..."وجَماِمرُهم من األُُلوَّة،... أّول ُزمرة تَِلج اجلنة صورهتم على صورة القمر،"وقال عقب حديث  -3

 4".الُعودُ 
 :من أشهرهمو ، (غريب احلديث)قد أكثر العلماء التصنيف يف هذا الفن ف (:أي التصنيف املستقل)ومثال الثاين 

 ".غريب احلديث" 5،(ه  144)ل يْ ر بن شَُ ضْ أبو احلسن النَّ  -
 (.مطبوع يف ستة أجزاء) ،"غريب احلديث" ،(ه 114)م الّ بيد القاسم بن سَ أبو عُ  -
عبد : حتقيق/ ، وهو مطبوع بدار العبيكان"تفسري غريب املوطأ"، (ه 139)أبو مروان عبد امللك بن حبيب األندلسي  -

 .الرمحن بن سليمان العثيمني
ينَ ْوري تيبةأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قُ  -  (.مطبوع) ،"غريب احلديث"، (ه 111) الدن
 وهو مطبوع ،"غريب احلديث"، (ه 191)احلريب البغدادي  إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق -
 (مطبوع) 6".الدالئل يف غريب احلديث"يف كتابه ( ه 341)طي سْ قُ رَ أبو حممد قاسم بن ثابت بن حزم السَّ  -
 (.يف ثالثة جملدات بوعمط) ،"غريب احلديث" ،(ه 399)ايب طّ اخلَ د بن حممد وأبو سليمان محََ  -

                                                 
، (911)، (941)، (141)رقم  .5993/ 5453، 1م سسة الرسالة، ط -بشار عواد معروف، وحممود حممد خليل . د: حتقيق، املوطأ: وينظر للمزيد - 1
(5549) ،(5511) ،(5353) ،(5144) ،(5199). 
 (.1459)رقم  314/ 4 "ما جاء يف معاَل األخالق: باب/ كتاب الب والصلة" - 2
 (.1411)رقم  311/ 4" ما جاء يف العي: باب/ كتاب الب والصلة"يف  - 3
 (.1131)رقم  119/ 4" ما جاء يف صفة أهل اجلنة: باب/ كتاب صفة اجلنة"يف  - 4

 ...،(1511 -1511)، و(1411)، و(1441)و، (1411)، و(1414)رقم : وينظر للمزيد
/ 5391، 1دار الكتب العلمية، ط -السّيد معظم حسني . د: حتقيق وتصحيح. 99ص" معرفة علوم احلديث. "جعله احلاكم أول من صنف يف الغريب - 5

5911. 
تويف ومل . ح غريب احلديث بعض التعليقات على األحاديث النبوية، وفيه إضافة إىل شر "بلغ فيه الغاية يف االتقان: "قال عنه ابن الفرضي امل رخ األندلسي - 6

 .1445، 5حممد بن عبد اهلل القّناص، مكتبة العبيكان، ط/ د: ، وهو مطبوع يف ثالثة جملدات، حتقيق(ه 353)يكمله، فأفه بعده أبوه ثابت بن حزم 
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 ...، وغريهم كثري"الفائق يف غريب احلديث"يف كتابه ( ه 191)ري شَ مَْ و أبو القاسم حممود بن عمر الزَّ  -
 ،"الرسولجامع األصول من أحاديث "صاحب كتاب  ،(ه 141)ي رِ زَ إىل أن جاء احلافظ مبارك بن حممد ابن األثري اجلَ  -

، وكتاب احلافظ أيب موسى األصفهاين (مطبوع" )كتاب الغريبني"املسمى ( ه 445)بيد اهلروي فجمع كتايَبْ أيب عُ 
بعد ما حذف ما يتعلق بغريب القرآن، يف كتابه الشهري املسمى  ،"املغيث يف غريب القرآن واحلديث"املسمى ( ه 195)
عجم؛ فصار كتابه من أجود الكتب يف ليهما ما فاهتما، ورتّبه على حروف امل، وأضاف إ"النهاية يف غريب احلديث واألثر"

 .وطلبة العلمأساسا عند عامة الباحثني  اليوم ، وهو املعتمدمعرفة غريب احلديث
 ؛متلف احلديث= سادسا 

ي عِ لألحاديث اليت ظاهرها التعارض أو ادُّ  م؛ وهو مجعهيف العناية بالشرح احلديثي مسلكا آخر األئمة املصنفونكما سلك 
 أو معناها الصحيح املتوافق مع كتاب اهلل تعاىل أو مع الثابت من السنة النبوية ،وجه اجلمع بينها وان، وبيّ ذلكفيها 

 عبد اهلل بن مسلم بن قُتيبةوكذا فعل  ،"اختالف احلديث"يف كتابه  هذا الشافعيُّ  صنف يفل من وأوّ  ...1املشتهرة،
ينَ ْوري نن، هبذا املسلك يف الدرس ين أصحاب اجلوامع، واملصنفات، والسُّ كما عُ   ...،"متلف احلديثتأويل "يف كتابه  الدن

 :مثاله 2احلديثي، وهو مشتهر ومستفيض يف كتبهم،
ال حُيلف بغري اهلل، فإين مسعت رسول : ال والكعبة، فقال ابن عمر: أن ابن عمر مسع رجال يقول: "بو عيسى الرتمذيأروى 
 .كفر أو أشرك  فقد اهلل بغري حلف من: يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .فقد كفر أو أشرك، على التغليظ: هذا حديث حسن، وُفسنر هذا احلديث عند بعض أهل العلم؛ أن قوله: قال أبو عيسى
 حتلفوا أن ينهاكم اهلل إن أال: فقال وأيب، وأيب: يقول عمر مسع ملسو هيلع هللا ىلصواحلجة يف ذلك حديث ابن عمر، أن النيب 

 3".ال إله إال اهلل: من قال يف َحِلفه والاّلت والُعّزى، فليقل: ه قالأن ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أيب هريرة، عن النيب . بآبائكم
 .داخل ضمن الشرح احلديثيو أيضا ببيان ناسخ احلديث ومنسوخه، وه مع عنايتهم

، وخباصة عند من مجعها وتدوينها السنة النبويةمع كانت مواكبة جل  ،املوثق احلديثي شرحإن بدايات ال :وعليه ميكن القول -
 ،اتوالتعليق ،اتنته من تفاصيل يف التبويبعلى األصناف واألبواب الفقهية، فظهرت تلك العناية يف طريقتهم وما تضمّ 

 .فمستقلة، مث التصنيف يف املختلِ ن دواوين السنة، فامل لفات فيه ب احلديث ضميشرح غر ب نوا أساساً كما عُ   .وحنوها
السنة النبوية،  بعد ما استقر تدوينُ  –تتسع، وتتطور شيئا فشيئا للحاجة إليها  أخذت ظاهرة الشرح احلديثيبعد هذا / 

يف الشرح احلديثي تدرجييا، واليت جاءت كحلقة  املستقلة املصنفاتظهرت ف. -ها يف املصنفات واملسانيد املتنوعة وحفظُ 
متلف "مث  ال،أوّ " غريب احلديث"يف  التصنيفُ  كما سبق  هنا زُ رُ ب ْ وي َ . وتدوينها تواصل مع جهود األئمة يف رواية السنة النبوية

                                                 
األئمة من عنايتهم مبشكل احلديث، واملقصود به ما َأْشَكل معناه من ألفاظ يف احلديث الواحد، أو ما أشكل من معناه بسبب  وشبيها به ما فعله بعضُ  - 1

 (.315)لإلمام أيب جعفر الطحاوي احلنفي " كتاب مشكل اآلثار"مثاله . -فيعود إىل متلف احلديث  –معارضة حديث آخر له 
 .معية، وحبوث أكادميية، ميكن مراجعتها واالطالع عليهاكتبت يف املوضوع عدة رسائل جا  - 2
 (.5131)رقم  554/ 4" ما جاء يف كراهية احللف بغري اهلل: باب/ كتاب النذور واألميان" - 3
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ت )بن جرير الطبي أليب جعفر " هتذيب اآلثار"كتاب  :حنو ،املصنفات الواضحة يف هذا بعضُ  تلتهما مث ثانيا،" احلديث
ساع تّ ال نظرا تنامي احلاجة إليها، مما يدل على .وحنوها ،(ه 315) أليب جعفر الطحاوي "شرح معاين اآلثار"و ،(ه 354

االختالف والتنازع يف الفهم، وخباصة  ةظاهر  واّتساع ضعف اللسان العريب،، مع ها، وكثرة األعاجم فيرُقعة البالد اإلسالمية
 .ملا عليه أهل السنة وأصحاب احلديث املخالفة والننَحلالفرق  ِقَبلِ  من
إىل خدمة هذه  اجتهت جهود األئمة=  الث اهلجريهناية القرن الث النبوية يف الدواوين واملصنفات معاستقرار تدوين السنة بو 

عندها فظهرت  ،ألحاديثها بالشرح والبيان الدواوين واألّمهات األصيلة باالستخراج واالستدراك عليها، وخبدمة ُرواهتا، وكذا
 :أمّههامن الشروح احلديثية،  العديدُ 

 مَحَد بن حممدان أبو سليم/ يف شرح سنن أيب داود" َمعامل السَُّنن" يف شرح صحيح البخاري، و" احلديث المُ عْ أَ " -5
 .(ه 399ت) اخَلطّايب

 (وهو مفقود إىل اآلن) (.ه 441)يلي ي املسِ دِ اوُ أبو جعفر أمحد بن نصر الدَّ "/ النصيحة يف شرح البخاري" -1
، (ه 449)ف املالكي، املعروف بابن بطال القرطيب لَ أبو احلسن علي بن خَ / البخاريصحيح شرح ابن بطال على  -3

 .وهو مطبوع متداول
التمهيد ملا يف "ووضع كتابه الشهري  ،(ه 413)إىل أن جاء حافظ املغرب أبو عمر يوسف بن عبد الب األندلسي القرطيب 

، "موطأ مالك"على كليهما " االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار"وكذا كتابه اآلخر  ،"املوطأ من املعاين واألسانيد
النبوي  يتناول احلديثَ  هذا األخرييث صار حباحلديثي،  شرحي املهم يف مسرية الول التارخيالقاعدة األساس، والتح افكان

، ال شك أنه استفاد منه، وهنل من أسلوبه يف حتليل احلديث النبوي وكل من جاء بعده. الشامل إسنادا ومتنابالتحليل 
 :همن أهم الشروح احلديثية، بعدف .وشرحه

 .(ه 414)سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد "/ املنتقى شرح املوطأ" -4
 (.ه 143)أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب "/ القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس" -1
1- " 

ُ
 (.ه 131)ي أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي املاَزرِ "/ م بفوائد مسلملِ عْ امل

 (.ه 144) يبصُ حْ بن موسى اليَ  ياضعِ  أبو الفضل القاضي"/ إكمال املعلم" -1
 (.ه 111)أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب "/ املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم" -9
 (.ه 111)أبو زكريا حيىي بن َشَرف الن ََّووي "/ املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج" -9

بكر حممد بن أمحد بن عبد امللك  أبو/ ، شرح متصر على البخاري"يها مبعرفة ما هلا وما عليهالن جة النفوس، وحتََ هبَ " -54
 .(ه 199)رة األموي األندلسي بن أيب مجَْ 

 (.ه 191) ماينرْ الكَ  شس الدين حممد بن يوسف"/ صحيح البخاري شرحراري يف كب الدَّ ا الكو " -55
 (.ه 191)احلنبلي  ابن رجب زين الدين عبد الرمحن بن أمحد"/ صحيح البخاري شرحفتح الباري " -51
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 (.ه 944) نابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي "/ التوضيح بشرح اجلامع الصحيح" -53
 .(ه 911)أمحد بن علي بن حجر العسقالين /"شرح صحيح البخاريالباري بفتح " -54

 ...،وغريها كثري جدا
 تقييم
بني معاين ر، يُ سَّ يَ حديثي مُ  شرح  فقد اجتهد أصحاهبا عموما يف تقدمي  مت الشروح احلديثية خدمة عظيمة للسنة النبوية،قدّ 

كما حرص   .، وأيضا ضمن بابه املشرتك-كتابا وسنة   –ضمن سياق التشريع العام معناه احلديث النبوي مبفرده، وكذا 
اح على توضيح مقاصد امل لفني لدواوين السنة وجهودهم املتنية ضمن تصنيفهم للحديث النبوي، وتبويباهتم رّ أولئك الشُّ 

 ...ة؛ اللغوية، والفقهية، واألدبية، والتارخيية،الفوائد اجلمّ الكثري من اهتا بني طيّ  تلك الشروح مجعتفقد  إضافة هلذا،. عليه
يثية، الروايات احلد املوارد واملصادر الكثرية واملتنوعة، وكذا ؛ ففيهاخاصة مية احلديثيةا للثقافة اإلساليّ رِ خصبا وثَ  وكانت وعاءً 

وغري ذلك مما تضمنته تلك األسفار النفيسة،  ...هم، وكذا أشعار العرب ونثرهم،آرائتوثيق رواية مذاهب العلماء و مع 
 .وَحِفظْته من تراثنا األصيل

الفقهية  وسيادة املذاهب املتبعة، الفقه على املذاهب احلديثية جاءت بعد استقرارلشروح ا جلّ ومبا أن  –يف املقابل  لكن
يف شرح  انسياق مذهيب كان يف تلك الشروح نوعإن الباحث الناقد يالحظ أنه  ، ف- ة أهل العلمعلى عامّ  والكالمية

 ا موجهنيبعض الشروح احلديثية كان أصحاهبُ ف .واجتاهاهتم تََّبعنيوتقرير ملا استقر عليه القول عند الفقهاء املاألحاديث، 
األحاديث ملا عليه املذهب،  عددا من، لذلك رأيناهم يوجهون العقائديةو  الفقهية فكريا، ومل يستطيعوا التخلص من ميوالهتم

املنهجية  اتالثغر  مُجلة منفظهرت هلذا السبب  .وكذا يف احِلَجاج والّرد واالستنباط والتوجيه، فون يف االستداللوقد يتكلّ 
لتعامل مع احلديث وضعف املوضوعية، وا وتبير اآلراء واألقوال، ،الواضحة يف شرحهم؛ كالذاتية يف الشرح احلديثي والعلمية

على األحاديث مبا يتماشى مع  –قبوال وردا  –إىل تسليط النقد احلديثي  األمر أحيانا بل جتاوز .خبلفيات مسبقة، وغريها
، ه التقويةفون ما حقّ عن ضَ ه التضعيف، ويُ قُّ ون ما حوُّ قَ ي ُ فرتاهم  مذاهبهم، ية والعلمية اليت استقرت عليهااجتاهات الشراح الفكر 

، وذلك مع أن الواجب العلمي والشرعي يقتضي التعامل املباشر مع النص النبوي دون حواجز أو وسائط مذهبية .وهكذا
 .حمكومااً وليس ماكوليس تابعا، ح اً متبوع بأن يكون احلديث

 :الخالصةو 
 أن الشرح احلديثي إال ،هداياتهتبيني و  ،القرآنلبيان أحكام  سهل العبارة واألسلوب، جاء أصالة رغم أن احلديث النبوي،

بوه ضمن وَّ نوا مشكله، وب َ وشرحوا غريبه، وبيّ  نوه،فدوّ والفقه؛  وجد عناية فائقة من علماء اإلسالم، وخباصة أهل احلديث
فوا فيه التصانيف مجعوا كل ما خيدمه، وصنّ زيل عن فهمه كل احتمال أو إشكال، بل قوا عليه مبا يُ املوضوعية، وعلّ وحدته 

يف بيان علوم السنة النبوية وهداياهتا، سواء من حيث األحكام الفقهية،  حديثيا بديعا شرحافَخلَّفوا لنا . الفائقة واملوسوعية
 .غريها من كنوز السنة انية، أوأو اللطائف الروحية اإلمي
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 والذي احنرف بالشرح احلديثي –ويبقى املأخذ على تلك الشروح ما دخل عليها وعلى أصحاهبا من عوائد التقليد املذهيب 
احلديث  الذي حاكم علوم الشريعة، ومنها علم –، وكذا املنهج الفلسفي الكالمي -من األصالة إىل التبع  يف بعض أحايينه
فكثر اختالفها وطال تفرقها، ضعفت فيه األمة، و  خبا فيها نور العلم، صادف هذا كله زمانا. -منها النبوي، مبا ليس 

وتشعبت هبا املذاهب والنحل، وأشربت قلوهبا التعلق بثقافات غريها واإلعجاب مبا عندها، فنسيت خرياهتا وكنوزها اليت بني 
كذا الرتبوية االجتماعية والنفسية، النبوية وكنوزها العلمية والروحية، و كان سببا يف غياب الكثري من معاين السنة مما   .جنبيها

إال قراءهتا  -إن بقي  – جرت دواوينها واملصنفات فيها، ومل يبقكما ضعف سلطاهنا على النفوس، وهُ   .وحىت الفقهية
 .لإلجازة والتبك

بيانا  قراءة وتفهما، الثقافة اإلسالمية األصيلة، وإحياء مكانتها ضمن إلعادة االعتبار للسنة النبوية فكان لزاما السعي
، متجدد يف معانيه، جميبا عن إشكاالت وثوابته حديثي أصيل يف معامله شرح  ية، ضمن إلحياء معانيها السام قصدا وتبيينا،

 .وقته وأتباعه
 يف املقالة الثانية من هذا البحث؛وهو اآل  

 
 الثاني بحثالم

 الحديثي شرحمعالم التجديد يي ال
من املعلوم عند أهل العلم واالختصاص أن التجديد من لوازم هذا الدين، ذلك أن عوائد الزمان، وطول العهد بااللتزام، 

معلومة مشاهدة، سنة اهلل يف خلقه، ولن جتد لسنة اهلل . وتقلب أحوال األمة، بني القوة والضعف، وبني الريادة والتبعية
 1".إن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة عام من جيدد هلا أمَر دينها: "قولُه ملسو هيلع هللا ىلصتبديال، وقد صّح عن النيب 

وأّول جتديد . فالتجديد حتمية شرعية خلدمة السنة النبوية، وصيانتها من انتحال املبطلني، وحتريف الغالني، وتأويل اجلاهلني
، حينما رأى بعَض املخاطر حتدق –رمحه اهلل  –بد العزيز نلمحه يف تاريخ األمة، هو ما فعله أمري امل منني اخلليفة عمر بن ع

عن عبد اهلل بن : "بالسنة النبوية، فخاطب أهل العلم يف زمانه خبطابه الشهري، الذي يرويه البخاري يف جامعه الصحيح
ِخْفُت ُدروَس تُبه، فإين فاكْ  ملسو هيلع هللا ىلصانظر ما كان من حديث رسول اهلل : دينار قال كتب عمر بن العزيز إىل أيب بكر بن حزم

                                                 
" املستدرك"واحلاكم يف  – 5999/ 5459، 5دار ابن حزم، بريوت، ط، (4195)رقم " ما يذكر يف قرن املائة: باب/ كتاب املالحم"أبو داود يف : رواه - 1
والبيهقي  - ضياء اهلل املباركفوري، دار العاصمة، السعودية: ، حتقيق41/ 5" السنن الواردة يف الفنت"وأبو عمرو الداين يف  – 111/ 4" كتاب الفنت واملالحم"

؛ كلهم من دار قتيبة، دمشق عبد املعطي قلعجي،: ، حتقيق11ص" هسنذكر مولد الشافعي رمحه اهلل تعاىل وتاريخ وفاته ومقدار : باب/ معرفة السنن واآلثار"يف 
 .عن أيب هريرة رضي اهلل عنه من طرق؛ عن ابن وهب أخبين سعيد بن أيب أيوب عن شراحيل بن يزيد املعافري عن أيب علقمة

 (.موقوف: الصوابيعين أن ... )حيلرواه عبد الرمحن بن شريح اإلسكندراين مل جيز به شرا: قال أبو داود عقبه
 (.199)رقم  لأللباين "السلسلة الصحيحة"يف  احلديثو 
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فكان دافعا قويا ألهل العلم باحلديث النبوي، أن مجعوا السنة النبوية، ودّونوها يف الدواوين،  1،"العلم وذهاب العلماء
 .وخدموها تلك اخلدمة الشهرية

على األفراد وهو جتديد هدفه األساس إعادة بعِث مكانة السنة النبوية، وإحياء مفاهيمها، وهداياهتا، وِحَكمها، وفوائدها، 
وعودة  هبا إىل صفائها األول كما أنزلت على قلب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وكما علََّمها وفّهمها . واجملتمعات

جتديٌد هدفه حتبيب املسلمني يف احلديث النبوي، وإزالة كل احلواجز والغشاوات اليت حتول بينهم وبني . صحابَته وأّمته
، -غشاوات اليت حرمتهم من القيم السمحة  اليت حوهتا سنة نبيهم صلى اهلل عليه وآله وسلم هذه ال – هداياته ومعانيه

 .فهجروها، وهجروا تعّلمها، وظنوا هبا ُتّلفها عن ركب احلضارة، وانغالقها على عصور  مضت
ذهبية، وبروز الذاتية وخفوت وقد مّر معنا يف املقالة األوىل أن الشروح احلديثية قد شاهبا من عوائد التقليد، والعصبية امل

ما حال بينها وبني هداياهتا الناصعة، وكنوزها الدفينة، وبني حياة الناس اليوم، ومستجدات واقعهم، . املوضوعية العلمية
 مما يدعو بإحلاح إىل ضرورة جتديد الدرس احلديثي يف التعامل معها، حىت نبعث هداياهتا وأنوارها يف األمة. وتسارع متغرياهتم

 .مرة أخرى
إن الشرح احلديثي، وتفهيم السنة النبوية، وتبليغ معانيها وفق منهج علمي قومي، وأسلوب نبوي متجدد، جيعل املسلم ينصت 
للحديث النبوي، وكأن صاحَبه أمامه خياطُبه؛ فيفهم معناه، ويعي مقاصده، وترسخ معانيه يف ف اده، ويشعر برونق أدبه 

ه وُحبَّ االنقياد له، وينطلق يف دنياه جادًّا جمتهدا يف القول والعمل وفق هدي الرسالة، وضمن ومجال أسلوبه، فيغرس فيه حبّ 
وهي الوسيلة األساس لتحقيق تلك املقاصد النبيلة اليت يهفو إليها الباحثون . -عليه الصالة والسالم  –توجيهات صاحبها 

 .واملصلحون
لشرح احلديثي املنشود، حىت ي   مثاره املرجوة، ويبلغ باحلديث النبوي مكانَته ولنا أن نتساءل اآلن عن السبيل األمثل هلذا ا

الريادية؟ فيأ  هذا البحث لبيان األصول العلمية، وتأصيل أهّم املعامل األساسية؛ اليت أعتقد أهنا فثل معامل االجتاه الصحيح 
وفهمه القومي، والنابع باحليوية والتجديد، وسهولة  واألمثل لتقدمي الشرح احلديثي السديد؛ احملافظ على أصالة العلم،

... الذي خياطب يف املسلمني قلوهَبم وعقوهلم مباشرة؛ دون حواجز مذهبية، أو حزبية، أو اجتاهات تقليدية. األسلوب
 .منهٌج مُيكنُنهم من أن ينهلوا من معني السنة الصايف، ويَ ْغرِفُوا من ينابيع اهلدي النبوي

 :لك املعامل واألصول يف النقاط اآلتيةوميكن إجياز ت
، وحتقيق الرواية التامة للحديث، ضبط منت احلديثبويتم ذلك للباحث من خالل العناية =  الجانب الخارجي الفني

حىت حيصل الباحث على لفظ . احلديثية األمهات دون الوسائط وأساسها استيعاب التخريج، والرجوع إىل املصنفات
، مع سياقه الزماين أو املكاين، ويأمن من خلل االختصار أو التقطيع أو الرواية ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث التام الذي قاله أو فعله النيب 

                                                 
" باب من رخص يف كتابة العلم: باب/ املقدمة"والدارمي يف مسنده يف  –( 544)عند احلديث رقم " كيف يقبض العلم: باب/ كتاب العلم"البخاري يف  - 1

  (.144)رقم 
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 2.واليت قد جَتُرُّ الباحَث إىل القراءة اجلزئية الِعضني 1باملعىن،
فَتَحرني صحيح األخبار . وفق قواعد أهل الفن، وعدم إغفال هذه اخلطوة األساس بصحة احلديثالعناية مع التأكيد على 

، وسبيل أهل العلم يف كافة العصور، ومن اخلطأ ملسو هيلع هللا ىلصمن سقيمها والتثبت يف ذلك هو منهج القرآن، وهدي املصطفى 
، يقول اإلمام مسلم بن ملسو هيلع هللا ىلصنسب زورا للنيب العلمي واملعريف الكبري أن نبين درسنا احلديثي على أخبار واهية أو باطلة تُ 

إذ ال يُ َمُن على بعض من مسع تلك األخبار أن يستعملها أو يستعمل بعَضها، ولعّلها أو أكثرها أكاذيُب ال : "احلجاج
 3 ،"وال َمْقَنع   أْصَل هلا، مع أن األخبار الصنحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثُر من أن ُيْضَطرَّ إىل نَ ْقِل َمْن ليس بثقة

 4".يف صحيح احْلديث ُشْغٌل عن سقيمه: "-رمحه اهلل  –ويف الصحيح ُغنية كما قال عبد اهلل بن املبارك 
فاحلديث النبوي يفّسر . ، أو ما ُيسّمى بالسياق املوضوعي، أو سياق التشريعالعناية جبمع أحاديث البابوأيضا ضرورة 

بعُضه بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما يفّسر به احلديث هو احلديث نفسه، ألهنا كّلها من مشكاة 
، ويقول اإلمام "احلديُث إذا مل جَتمع طُرَقه مل تَ ْفَهْمه، واحلديث يُفسنر بعُضه بعضاً : "يقول اإلمام أمحد بن حنبلواحدة، 

، وما -إن ُوجد  – بيان سبب ورود احلديثوكذا  5".ثالثني وجهاَ، ما َعَقْلناهُ لو مل نكتب احلديَث من : "حيىي بن معني
وهذا كله مما . أحاط برواية احلديث من مالبسات، ومناسبات، مما يكون له كبري األثر يف حسن فهمه، وسداد التفّقِه فيه

 6.بوي، بعيدا عن القراءات التجزيئية القدمية أو املعاصرةيُ َ منُن لنا قراءًة موضوعية متكاملة للحديث الن
 

 وهذا اجلانب ميكن خدمة. ملسو هيلع هللا ىلصأي معامل العناية مبنت احلديث ولفظه الذي قاله النيب =  الجانب الداخلي العلمي
، فاألوىل تتجه بالبحث والشرح للفظ والدراسة الموضوعية، الدراسة التحليليةالدرس احلديثي فيه وفق مسلكني اثنني؛ 

 أما خطواته ومعامله، فأمهها؛. احلديث أصالة، أما الثانية فهي تعىن باملعىن العام للحديث يف سياق ما مياثله من السنة النبوية
                                                 

 :تنبيه حول رواية احلديث باملعىن - 1
ا باأللفاظ ومدلوالهتا ومقاصدها، وال خبريًا مبا حُييل معانيها، وال بصريًا مبقادير التفاو اتفق 

ً
ت بينها؛ مل جتز له رواية ما مسعه العلماء على أن الراوي إذا مل يكن عامل

لعلماء باحلديث والفقه، وجوزها بعضهم، وهو واقع أما للعارف العامل؛ فمنعها أيضا كثرٌي من ا. باملعىن، بل جيب أن حيكي اللفظ الذي مسعه من غري تصرف فيه
 .الرواية عند األئمة احملدثني

باتفاق أهل العلم من هذا يف عصر الرواية، أما بعد ما استقر تدوين السنة يف الدواوين واملصنفات، فإنه ال ينبغي التساهل يف تغيري األلفاظ والتصرف فيها، 
 .احملدثني والفقهاء واألصوليني

 .5995/ 5445دار الفكر،  -عبد الرمحن حممد عثمان : حتقيق (.التقييد واإليضاح) 599علوم احلديث البن الصالح، ص : مثالينظر 
 .هي القراءة اجملتزأة للحديث النبوي أو بعض ألفاظه دون مراعاة سياق احلديث ولفظه العام، أو دون مراعاة ألحاديث الباب= القراءة العضني  - 2
 .514/ 5حيحه مقدمة ص - 3
 .5991/ 5441، 1عامل الكتب، بريوت، ط -صبحي السامرائي : حتقيق .539ص " شرح العلل"نقله عنه ابن رجب يف  - 4
 .5993/ 5443حممود الطحان، مكتبة املعارف، : حتقيق .151/ 1" اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع"روامها اخلطيب البغدادي يف  - 5
عة عن سياقاهتا، وهو ما يالحظه الباحث يف بعض الكتابات املعاصرة احلداثية، اليت تغيب عنها القراءة اجلامعة للنص النبوي، وتسلك مسلك القراءة املقتط - 6

 .فأنتجت لنا قراءة متهافتة لعديد من مواضيع السنة النبوية
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فهو  1،- رمحه اهلل –، كما قال اإلمام الشافعي "َعرَبِ ي   كالمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصفاحلديث عن رسول اهلل ": العنايُة بلغة الحديث/ 5
يُفهم أساسا وفق أساليب العرب وقواعدهم، والشريعة عربية اللسان ال يفهمها حق الفهم إال من فهم لسان العرب 

بُعلوِم لغتهم؛ كالّنحِو والّتصريف، وِعلِم الّلغِة، وِعْلم املعاين والبَ الغة، واليت ُتَشكنُل املرجعية ومعهودهم يف اخلطاب، وأل مَّ 
قف بالباحث عند حدود لغة العرب، وما حتمله من بالغة وبيان ملقاصد أصحاهبا يف كالمهم، فَتستقيُم قراءُة اللغوية اليت ت

أليب ُعبيد " غريب احلديث" :ويستعني الباحث يف هذا املقام بكتب شرح الغريب، حنو. الباحث الشارح، وُيضَبُط َمَسارُها
، وكتاب (ه 191)أليب القاسم حممود بن عمر الزََّمَْشري " ب احلديثالفائق يف غري"، وكتاب (ه 114)القاسم بن َساّلم 

فهي مبثابة القواميس اللغوية للحديث . وغريها... ،(ه 141)للحافظ ابن األثري اجَلَزرِي " النهاية يف غريب احلديث واألثر"
 .النبوي

النبوي، إذ يالحظ الباحث املتابع يف العديد من وهو َمْعَلٌم بارز ومهم غاية يف حسن فهم احلديث : السياق مراعاة/ 1
أو الغفلة عن  2األحيان وقوع اخللل يف الفهم من جهة القراءِة الِعضني للّنص النبوي، مبَْعزِل  عن سياقه ضمن اهلدي النبوي،

لذي يكون سببا مباشرا الّسياق الزماين أو احلاَل للحديث، مما ي دي إىل فصل مجله وألفاظه عن سياقها ومعناها اإلمجاَل، وا
يف دخول اخللل على الفهم واالستنباط، ورمّبا أّدى بالبعض إىل التشكيك يف صحة تلك األحاديث، ومن مَثَّ َرْمِي أهل 

 .احلديث بالّنقيصة
عبد  ويقول األستاذ 3،"سياق الكالم تتابعه وترابطه وأسلوبه الذي جيري عليه: "فاروق محادة.دواملقصود بالسياق، كما قال 

والذي يظهر َل من التأمل يف صنيع العلماء  4".الّسياُق إطاٌر عام  تنتظُم ف يه عناِصُر الّنصن ووحداتُه الّلغويّةُ : "الرمحن بودرع
، المعنى العام الذي سيُ الحديث ألجله: أهنم يقصدون  بسياق احلديث 5والشراح خاصة، واستعماالهتم وإطالقاهتم له،

من خالل تتابع الكالم، وربط ألفاظه كلها بعضها ببعض، ويظهر ذلك  .اق الكالم ول َِحاِقهوُيستعان عليه بِسب، ألجله
ْقُصوُد َفاَل حمَِيَص لِْلُمتَ َفهنِم َعْن َردن آِخِر اْلَكاَلِم َعَلى أَوَّلِِه، َوأَوَّلِِه َعَلى آِخرِِه، َوِإْذ َذاَك حَيُْصُل مَ : "يقول أبو إسحاق الشاطيب

َكلَِّف، فَِإْن فَ رََّق النََّظَر يف َأْجزَائِِه َفاَل يَ تَ َوصَُّل بِِه ِإىَل ُمرَاِدِه، َفاَل َيِصحُّ االْقِتَصا الشَّارِِع يف 
ُ
ُر يف النََّظِر َعَلى بَ ْعِض َأْجزَاِء فَ ْهِم امل
 :مبراعاة السياق يف الشرح احلديثي وعليه فاملقصود 6".اْلَكاَلِم ُدوَن بَ ْعض  

                                                 
 .5991/ 5441، 5دار الكتب العلمية، ط .39ص" اختالف احلديث"كتابه  - 1
 .اليت سبق التنبيه إليها يف اجلانب اخلارجي الفين" مجع أحاديث الباب"وال نَنسى هنا  - 2
 .، املغرب11جملة اإلحياء، العدد  .11ص" مراعاة السياق، وأثره يف فهم السنة النبوية: "يف حبث له بعنوان - 3
 .منشور على شبكة االنرتنت .3ص" منهج السياق يف فهم النص: "يف حبث له بعنوان - 4
ظاهر احلديث، مقتضى الكالم، املعىن العام، القرينة، وحنو هذه املصطلحات اليت يكون االعتماد فيها على معىن النص : ورمبا عّب عنه ُشرّاُح احلديث بقوهلم - 5

 .النبوي
 .5991/ 5451، 5دن، طحتقيق مشهور حسن، دار ابن عفان، األر  .111/ 4 يف أصول األحكاماملوافقات  - 6
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مة أو اجلملة أو احلديث كّله من خالل الكالم السابق والالحق له، أو من خالل سبب الورود، أو من بياُن معىن الكل
 .معىن احلديث وكلماته التعبري عن حبيث حيصل انسجام يف. خالل قرائن احلال أو املقال
ئن املقالية واحلالية القرا -املعىن اإلمجاَل للحديث  -سباقه وحلاقه  -سبب ورود احلديث : فمكوناته األساسية هي

فسياق احلديث إمنا يظهر للباحث من خالل التأمل يف تلك األسس واملكونات؛ إما جمتمعًة، أو حبسب وجودها . للحديث
 واقرتاهنا باحلديث املقصود، وَقلَّ حديٌث خيلو منها ُكلَّها؛

 .ء احلديث النبويهو املناسبة، أو السبب، أو احلادثة اليت من أجلها جا= فسبب ورود احلديث / 
 ،...س ال أو مناسبة أو قصة من قبله يكون ما والسباق ،ملسو هيلع هللا ىلصفاحلديث هو قوله أو فعله = أما سباق احلديث وحلاقه / 

 .ما يتبع احلديث من تصرفات أو أحداث هلا عالقة باحلديث مباشرة واللحاق
 .، دون النظر إىل التفاصيل واجلزئيات التابعة لههي الفكرة األساس اليت يتكلم عنها احلديث= واملعىن اإلمجاَل للحديث / 
اليت تقارُِن اخلطاَب النبوي، وهي مفيدة جًدا يف تعيني ...( القولية أو الفعلية أو احلالية)فهي األمارات = وأما القرائن / 

 .املراد من اللفظِ  املعىن
، يُ ّدي إىل قراءة -دون َفَحُّل  أو تكلُّف  –وال شك أن مراعاة السياق يف الدرس احلديثي، مع االلتزام بقواعده وأسسه 

فهي ومقاصده النبيلة،  ملسو هيلع هللا ىلصسليمة تكاملية للحديث النبوي، ويصل بالدرس احلديثي إىل مبتغاه من بيان مراد النيب 
بل يُ ْنَظُر يف ُكلن آيَة  َوَحِديث  : "-رمحه اهلل  –وحسن االستنباط؛ يقول ابن تيمية قاعدة جليلة، هلا تأثريها يف جودة الفهم، 

ُ َمْعَناُه ِمْن اْلَقرائِن َوالدَّاَلاَلِت، فَ َهَذا َأْصٌل َعِظيٌم ُمِهم  نَاِفٌع يف   بَاِب فَ ْهِم اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، خِبُُصوِصِه، َوِسَياِقِه، َوَما يُ بَ نين
لِيِل َوااِل  ويقول اإلمام ابن دقيق  1،"َونَ ْقِضهِ ْسِتْداَلِل هِبَِما ُمْطَلًقا، َونَاِفٌع يف َمْعرَِفِة ااِلْسِتْداَلِل، َوااِلْعرتَاِض، َواجلََْواِب، َوَطْرِد الدَّ

 احملتمالت، وتنزيل فإن السياق؛ طريق إىل بيان اجملمالت، وتعيني: "العيد أيضا مبينا القيمة العلمية ملراعاة سياق الكالم
وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ... وفهم ذلك قاعدة كبرية من قواعد أصول الفقه. الكالم على املقصود منه
 2".ذاَت شغب على املناظر

 = االعتدال يي النظر الفقهي للفظ الحديث/ 3
مهم غاية للباحث الناجح، إذ لوحظ يف تاريخ  االعتدال والتوسط يف فقه الشريعة عموما واحلديث النبوي خصوصا، مطلب

الدرس احلديثي بعُض الْ َمْيل عن هذا السبيل، واجلنوُح إىل املبالغة يف لزوم ظاهر اللفظ وحرفيته أحيانا، أو اإليغال يف مراعاة 
 ّشرحوعدوال بالعن َسَنِن الصواب، وال شك أن يف هذا حيدًة . املعاين البعيدة أو تكلف الرأي والقياس أحيانا أخرى
وعليه فإن إحياء الدرس احلديثي األصيل حيتم على الباحثني مراعاة . احلديثي عن طريقة األئمة األعالم، أئمة احلديث والفقه

                                                 
 .املكتب التعليمي السعودي باملغرب، الرباط ط، .59/ 1جمموع الفتاوى  - 1
 (.حديث اخلالة مبنزلة األم) 5/414: كتاب الرضاع/ إحكام األحكام - 2

منهج السياق يف فهم "الرمحن بودرع عبد : وأيضا كالم مجيل ل   – 453/ 3، و111/ 3، و513/ 3" املوافقات: "وينظر أيضا كالم الشاطيب يف املوضوع
 .1ص" النص
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 هذه النقاط املهمة؛
املعلوم الذي ال خيفى على الباحثني والدارسني أن األصل يف الكالم احلقيقة والعموم =  اجلمع بني الظاهر واملعىن/

واإلطالق، فال يُعدل هبا إىل املعىن اجملازي إال بقرائن علمية أو لغوية، وكذا ال ُيصار إىل التخصيص والتقييد إال بأدّلة ُتشري 
 –رمحه اهلل  –إىل ذلك دون تكّلف، وهذا مسلك عامة أهل العلم باحلديث والفقه من السلف واخللف، يقول الشافعي 

القرآُن عريب  كما وصفت، واألحكام فيه على ظاهرها وعمومها، : فقلتُ ": "الف احلديثاخت"مبينا هذه املسألة يف كتابه 
، إال بِداللة من كتاب اهلل  ...ليس ألحد أن حُييل منها ظاهراً إىل باطن، وال عاّما إىل خاصٍّ

ان أكثُر احلديث حيتمل عدداً ، ولو جاز يف احلديث أن حُيال شيٌء منه عن ظاهره إىل معىًن باطن حَيَْتِمُله، كهكذا السنةو 
أهنا على : ولكن احلقَّ فيها واحدمن املعاين، فال يكون ألحد  ذهب إىل معىن منها حّجٌة على أحد ذهب إىل معىن غريه، 

، أو قول عاّمة أهل العلم بأهنا على خاصٍّ دون عام، أو باطن دون ظاهر، رسول اهلل  ظاهرها وعمومها إال بِداللة  عن
وهذا ال يعين إغفال مقاصد املتكلم وإمياآته، وما ينطوي عليه   1".ُصرفت إليه عن ظاهرها حمتملًة للدخول يف معناهإذا كان 

كالمه من معان  خفية تُفَهم من خالل سياق الكالم املكاين أو الزماين، وقد نّبه الشاطيب إىل أن االعتدال يف لزوم ظاهر 
خني يف العلم، وبَ نّي تقصري الظاهرية وكذا أهل الرأي يف مسلكهم يف الدرس اللفظ مع مراعاة املعاين هو مسلك الراس

فأصحاُب الرأي جّردوا املعاين، فنظروا يف الشريعة هبا، واطََّرُحوا خصوصياِت األلفاظ، والظاهريُّة جّردوا : "احلديثي، فقال
، والذي ينبغي هو اجلمع بني ..."ياسيةمقتضيات األلفاظ، فنظروا يف الشريعة هبا، واّطرحوا خصوصيات املعاين الق

 2.االجتاهني، وهي صفة الراسخ يف العلم حقيقة، املستحّق لالجتهاد والتعرض لالستنباط
فاملقصود هنا التوصل إىل طريقة علمية سليمة يف قراءة احلديث النبوي، حتافظ على لغة اخلطاب الشرعي، وهي من الثابت 

 . الذي يُلتَ َزُم بالوقوف عنده
ُ
جازيّ وتُراعي املعاين واملناسبات واملقاصد، وهي من امل

َ
. تَ َغرين القابل لالْجِتهاِد والّتأويِل والفهِم امل
املعاين  وال جَيوُز حبال أْن حُيوََّل الدرس احلدثي إىل ميدان  للفهِم الظّاهرين الْ َحْريفن ُمْطَلًقا، وال للفهِم الباط يّن املوغل يف

 3.بَتَمحُّالهتا
 جتّرد الباحث يف سعيه إىل احلقيقة من العوامل الذاتية اليت تُ َعطنُل فطرتَه امللهمة بالصواب،وهي =  املوضوعية يف الفهم/

. كما هو، وكما هو سياقه وسباقه وحلاقه، ال كما حيّب الباحث، أو كما هي قناعاته وخلفياتهاحلديَث   فيتعامل يف فهمه
اكما على األفهام ال حمكوما هبا ُموجَّهًا إليها، وعلينا أن نتعامل معه أثناء الدرس فاحلديث النبوي ينبغي أن يكون ح

ولقد قال : "-رمحه اهلل  –احلديثي تعامل تَ َبع  واْنقياد ، ال تعامل تبير وتسويغ، يقول اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري 
                                                 

 - 5919/ 5399، 1الرتاث، القاهرة، طمكتبة دار  -أمحد شاكر : ، حتقيق913رقم  345ص " الرسالة: "وينظر أيضا - 14ص " اختالف احلديث" - 1
 .5991/ 5441املكتبة العصرية، بريوت، ، 515، 514/ 3البن القيم " إعالم املوقعني"و
 .1م سسة قرطبة، ط –حممد رشاد سامل : ، حتقيق54- 1/ 5" االستقامة"ابن تيمية يف كتابه : وأيضا – 133، 134، 119/ 1املوافقات : ينظر - 2
الش ون و  األوقاف ، الصادر عن وزارة"األمةكتاب "كتاب مطبوع ضمن سلسلة   .1ص "منهج السياق يف فهم النص"عبد الرمحن بودرع : ينظر للمزيد - 3

 .1441فباير / 5411، حمّرم 555:العدد -، قطر اإلسالمية
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أن اإلنسان : يعين. ث لُيقوّي هواه فهو صاحب بدعةمن طلب احلديَث كما هو فهو صاحب ُسّنة ، ومن طلب احلدي: وكيعٌ 
كما أفاض ابن قيم   1".حيث يَثُبُت احلديث، وال يُعلنُل بعلل  ال تصّح، ليقوَي هواه ينبغي أن يُلغَي رأيَه حلديث النيب 

درسا وشرحا،  اجلوزية يف احلديث عن هذه النقطة، وما ذلك إال ألمهيتها وقيمتها يف حسن التعامل مع احلديث النبوي
يما وايُ أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها تحي لوا يي ردِّه وأما املتعصبون فإهنم عكسوا القضية، ونظروا يف الّسنة : "فيقول

، وإذا جاء نظرُي ذلك أو أضعُف منه سندا وداللة وكان يوافق قوهَلم قَِبلوه، ومل يستجيزوا رّده، واعرتضوا به على أو ردِّ داللته
فإذا جاء ذلك السََّنُد بعينه أو أقوى منه، وداللُته كداللة ذلك . عيهم، وأشاحوا وقّرروا االحتجاج بذلك الّسند وداللتهمناز 
 2".أقوى منه يف خالِف قوهلم؛ َدفَ ُعوه ومل يَقبلوهأو 

احلديثي يف  شرحبت الشامن األخطاء العلمية املنهجية اليت  3فهذا الذي ذكره ابن القيم وقبله البخاري، وكذا الشافعي،
احلديثي إىل  شرححيح اخلطأ فيها قصد الوصول بالعديد األحايني قدميا وحديثا، واليت ينبغي التأكيد على مراجعتها وتص

 .، وإزاحة السنتار واحُلُجب عما َحَوته ُسنّته من قيم، وفضائل، وهدايات، وحقائق علمية وعمليةملسو هيلع هللا ىلصمراد النيب 
وال يتأتى ذلك إال بالتعامل املباشر من الباحثني والعلماء املختصني مع الوحي النبوي دون وسائط مذهبية، أو خلفيات  

كثريا ما خُيفي احلقيقة = فإن تقليد اآلراء املتوارثة، والتحاكم إليها، وتسليم العقول ملا عليه اآلباء . كالمية، أو م ثرات ذاتية
دي والبيان، ولذلك عاب اهلل تعاىل على اخللق اتباعهم اهلوى، وتقليدهم آباءهم، ألنه حال العلمية، وحيجب نصاعة اهل
يَا َداُوُد إِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ نْيَ : فجاء فيه نَ ْهٌي متكرنٌر وُم َكَّد، قال تعاىل. بينهم وبني نور الوحي الرباين

،والقرآن هبديه ومقاصده حيرص على االلتزام (11من اآلية: صّ ) ال تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَّهِ النَّاِس بِاحلَْقن وَ 
باملوضوعية، ليشمل التحّرُر كلَّ املوازين الوضعية اليت غالبا ما يورثها اآلباء لألبناء، أو األمم الغالبة للمغلوبة، فتحجب عنهم 

َرُفوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى: قال تعاىل افة،قيم هدي النبوة اخل  وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك يف قَ ْريَة  ِمْن َنِذير  ِإالَّ قَاَل ُمت ْ
: الزخرف) بَاءَُكْم قَاُلوا إِنَّا مبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُرونَ قَاَل أََوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ممَّا َوَجْدُُتْ َعَلْيِه آ* أُمَّة  َوإِنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن 

13 ،14.) 4 
إىل مقاربة تُعىن  ياحلديث شرحإن الذي يرنو إليه الباحث هو الوصول بال=  العناية بإبراز معاني الحديث النبوي/ 4
عالقة " ضبط"مدلوالت ألفاظه، فهًما وتأوياًل، و" حراسة"إشاراته وإمياءاته، مع " حتليل"لفظ احلديث النبوي و" استنطاق"ب 

                                                 
 .5991/ 5451حزم، بريوت،  ، دار ابن91، 91رقم  541ص " رفع اليدين"جزء  - 1
/ 5449، 5، املكتبة العصرية، بريوت، ط91، 95ص" كتاب الّروح: "وله أيضا – 11، 15/ 3، و54/ 3: وينظر للمزيد – 11/ 5إعالم املوقعني  - 2

5999. 
 .411 -411الرسالة ص : ينظر - 3
/ 5453، 5املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط، (بتصرف) 44ص " دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني"عبد اجمليد النجار / د: ينظر - 4

5991. 
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هلذا النص " تأويل إسقاطي"أو " تفسري جماينٍّ "داللة املنطوق على املضمون؛ حىت نتفادى كل " تقنني"اللفظ باملعىن، و
 1.املشكل ألحد أهم ثوابت العقل اإلسالمي وثقافتهالنبوي األصيل، 

فالباحث يبذل جهده يف استثمار األحكام الشرعية، واملعاين الَقْيِميَِّة، من النصوص النبوية باعتبار فهمه وإدراكه، وجودة 
واملعاين املستنبطة على  فكره وقرحيته، وصفاء ذهنه، ومعرفته باأللفاظ ومراتبها، ومثرُة ذلك أن يبيَن األحكاَم، واهلدايات،

 .تعليل األحكام، واستقراء املقاصد واملعاين، واالعتناء باألشباه والنظائر، مع تتبع احلكم واألسرار، لنصوص الوحي النبوي
 وهذا النوع من االجتهاد التجديدي حُيّرر الباحث من قيود التقليد وَضْيق التبعية، ويوّسع أفُ َقه يف تلمح قيم اهلدي النبوي،
ورحابة معانيه، وسعة جماالته، فهو الوحي الذي شل صالح املعاش، وإقامة احلجة على اخللق، وتكفل اهلل تعاىل فيه بصالح 

، وتضمنه ملسو هيلع هللا ىلصفما من خري وفالح إال ودلّنا عليه النيب . املعاد، واستقامة اخللق على صراطه املستقيم، وهدي نبيه القومي
فبسعي الباحث إىل حتقيق تلك املقاربة العلمية املنهجية يف العناية باللفظ مع املعىن، . حديثه الشريف تصرحيا أو تلميحا

ميكُنه الولوج إىل رحاب معاين السنة النبوية، وكنوزها النفيسة، وهي غزيرة متنوعة تشمل ش ون اخللق كلها؛ حنو اجملاالت 
ستقبل والتخطيط له، وقضايا الفكر املعاصر، كاحلريات العلمية التجريبية، وعلم النفس الرتبوي واالجتماعي، واستشراف امل

 .وحنوها... العامة والشخصية، وقضايا املرأة، واألمن الفكري، والسلم االجتماعي
احلديثي أن  شرحلة التجديدية للبل إن مستجدات احلياة املدنية املعاصرة كلها، ميكن للباحث املتسلح بتلك النظرة األصي

والتوجيهات النبوية، الكفيلة بإرشادها وَسْوِقها صوب طريق السداد، اليت تكفل هلا إعمار الدنيا مبا يتلمح هلا اهلدايات 
 .يصلحها، والعمل ألخراها مبا يُنجيها وُيسِعُدها

 :والخالصة
وهي  – احلديثي قد بُذلت يف سبيل خدمته جهود كبرية ومتنوعة، َخّلفت لنا تُراثا علميا نفيسا، ال مناص لألمة شرحإن ال

ة علمية ومنهجية قصد الوصول إىل مقارب. أن تُفيَد منه، وتستمد من أصالته العلمية –تسعى للنهوض بثقافتها األصيلة 
احلديثي املأمول، الذي يبعث السنة النبوية من جديد، وحُيِيي أحكامها وهداياهتا وقيمها يف األفراد  شرحجُتّدد لنا ال
 .واجملتمعات

 العاملني واحلمد هلل ربّ 
 

                                                 
 .ملخص البحث منشور على االنرتنت .بن عبدالفتاح اخلطيب حممد. د"/ القراءة احَلَداثِيَّة للسنة النبوية؛ عرٌض ونقد: "للمزيد ينظر - 1


