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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
االمبيىد   ( قىدمموسللمصلل  هللا لليله والصالة والسالم على  ارى ا القلىج اين ىيد سىيحمد ن نىح  

 والن سليد.
 ب ح:اند 

ال نىىح ا الىىم  عىىم بيىىوح لودىى  الويىىوح ت وابىى ء بنح مىى  نىىد رىىد  نىىد عىىحم الىى  الويىىوح ت        
بإمنىىدد نصىىموعدم  ت و ىىح ال ىىحوح مسىىب   ال ديمىىدي ونىىد عيدىىد ريدنىىد  ور ىىوحا  و   ىىد  و مىىا البسىىيو  

(  صلل  هللا لليله وسللموسيوح عدو ال ليم الندح  الد ح النم دل ت ر ا ويب  ب لول النصود   
دنىىي الويىىوح رىى رد  و، بىىد  ت ببىىمل الد ىىل والويىىوح ت علىى  ال نىىح نىىد ولىىدا لويىىا وحوح ت واسىىدل  دع

(  صللل  هللا لليلله وسلللمو الننصىىوح النويىىوح ت واصىىلر علىى   سىىول النيمبىى  ن نىىح  الموعيىىج عدىى
صىىد ا الوسىىيل  والد ىىيل  والح يىى  ال عي ىى  والننىىدم الن نىىوح ت وعلىى  الىى  واصىى دب  واءوايىى  ونىىد 

 سد  عل  مديدم ال  يوم الحيد .
يدىد النسىلنود عىر م ح السم  المبوي  النصح  الثدمر ند نصدح  المر يع االسالنر المىر يسىممح عل

واع دلىى  عىىر رىى    ( صللل  هللا لليلله وسلللمبنىىدا اال ش رىى رد  و، بىىد  ت عنىىح ميسىىحي ارىىوال المبىىر  
  وعى ش عليمىد امبىدا ال سىول  ) للز وللل  ن م  النى اد ال ى يم نىد قىالل السىم  ت لىملن الءنمىد   

القدصى  ت ويىد  لىما و عر  ل اال  دم واالصىول ال دنى   بأن هوااليمند  ) صل  هللا لليه وسلم   
عىىر نقملىىا النمدسىىبديت  ) صللل  هللا لليلله وسلللم   الرىى   والمدسىىي  نىىد قىىالل ا دحيىى  ال سىىول

م لىىج بىىدلم  يا بدل ىىحي  المبىىو  وبيىىدد ع رىى  عىىد ال ىىحي  م ن ىىدو  ع ليىى  اد لىىما الب ىى  يم ىىند
ممدد عر المرى يع االسىالنر وعمىح يندىو  علنىد  النحسر والقب  واالث  ت وبيدد م  يا السم  ون د

الن ىحثيد نىد علنىد  ال ىحي  والبىد ثيد ت لملنىر ال ىو  على  نىدحة  ديالنسلنيد ت ند قىالل  مدبى
عغديممىد ح اسى  النو ىوا نىد مد يى  مد يقيى  ال  حيثيى  نىد  نمدير مد يقر بأسلواعلني   حيثي  

 ) صلل  هللا لليله وسللم    االعمنىدح على  ايىدي النى اد ال ى يم وا دحيى  ن عوعى  الى  المبىر قالل
رىىىح و   والمصىىىول المىىىر او حلىىىد النىىىث قيد والن ىىىحثيد عىىىر  مدبىىىدمدم المىىىر ممدولىىىي ال ىىىحي  والسىىىم  

ت نىىع م ىىى  الن لونىىى   مىىىد يقر وبدسىىىلوا مغيمىىد سىىى ح الن لونىىى  والد ىى ة بو ينىىى  بسىىىيو  ونقمصىى ةاب
 . الد نسد   الب   الم منل االودل  الددنش لغ ش النءيح ند االوالا  دنل  عر

 ...دالين من هللا التوفيق والصالح 
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 المقدمة 
 مدب  ال  يم لحاي  نبمي  م ر  للمدس سبل الس دحة والسالم عر  ) لز ولل  لنح امءل         

بىىدل ة بدريىى  الىى  يىىوم الىىحيد ت  ) صللل  هللا لليلله وسلللم  حميىىدلم واقىى مدم ت وي لىى  ن يىىءة ل سىىول  
 ) لز وللل ت عر رولى  (2 تندصل  لل مدا ورد    ل  (1 ممدح  ال  الدحى ال ج ت ثم اعوده السم 

 {ت ورولى  : (3  }امىءل الىيدم ول لدىم يمد ى ود  ند وامءلمد الين الم   لمبيد للمدس{عر  مدب  ال ءيء :
. وبىملن  (4  }وند امءلمد علين ال مدا اال لمبىيد لدىم الىم  اقملدىوا عيى  ولىحى و  نى  لنىوم يثنمىود 

 ) صلل  هللا لليله وسللم  اد  سىول    ثيى ة يبيد الن اد ال  يم لمد عر لدميد اآليميد وعر ايىدي 
تاو ب بد ة اق ى اد نورىع ال ىحي  المبىو  نىد النى اد ال ى يم  لز ولل ) وظيدم  البيدد ل مدا   

  ت بىل لى  اويى  عحيىحة دسىيلو نورىع النبىيد نىد النبىيد ت ولىما البيىدد لىيس ردصى ا  على  نيى ح الم
 .(5 دمن ا  ال  السم  ال يسمغمر عمددمي ل ال نل بدلن اد ال  يم وعر ا  دد ابميم  ال ظين  ن

) صلل  هللا لو اصل حيم  ت واد سم  مبيى  ) لز ولل اد  مدا    عال قدد  ب ح لما  ل  عر   
ت والددحي  ال  و ج موبين   أل  دن ت لر النو    (8  دمي ام ع لي  (7 ترولي  (6  لليه وسلم  

ت ونقدلد  ان ه ) لز ولل  ودع  ا  ) صل  هللا لليه وسلم  ت وال ربد  عر اد ودع  ال سول 
 .(9  ) لز ولل  ن صي  ا 

امد منىىول اد السىىم  لىىر النصىىح  الثىىدمر نىىد نصىىدح  المرىى يع االسىىالنر ت بىىل لىىر النسىىم      
ت ام يىىد ي لمبىىيد نىىد  ) صللل  هللا لليلله وسلللم  الثىىدمر نىىد ارسىىدم الىىو ر الىىم  مىىءل علىى   سىىول  

ت و يى  (12 ت ومنييىح نولندمى  ( 11 عيى  ومقصىل عنوندمى   (11 ابدم عر الن اد ومدصل ند اينىل 
واع دلى  ميسىح عيدىد ن مى  النى اد ال ى يم ام  ىدد الرىد    ) صلل  هللا لليله وسللم  اروال المبىر  اد

ت وعى ا بدسىم  ) صلل  هللا لليله وسللم  الد لر للن اد ال  يم ت وامدد ند الو ر الم  امءل علي  
يمنىىد  وعىى ش عليمىد امبدعىى  واال ) لللز ولللل  ت لىىملن الءنمىىد    ) صللل  هللا لليلله وسلللم   حيثى  

 .(13 بدن ه واالممدد  بمدي  
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 المبحث االول :
ن اوللله االتقللاق واالخللتالف والخبللر واالثللر وبيللاالتعريللف بالحللديث النبللوي والحللديث القدسللي 

 -:بينهما
وال سىيند مد بدل ا  السديح بىيد الن ىحثيد تلو اقم-:تعريف الحديث النبوي لغة واصطالحًا  -اواًل :

عدىىر  سىىدوييد ت يو ىىع ا ىىحلند ن ىىدد االقىى تنىىمدم ت ل ايمىىد ال ىىحي  والسىىم  نمىى احعيد نم النمىىأق يد
بيىىح اد  ح لىىميد  ) صللل  هللا لليلله وسلللم   ىىل نمدنىىد ا ىىدع  رىىول او ع ىىل او من يىى  الىى  المبىىر 

اللدظىىىىىيد الىىىىى  اصىىىىىولدند المد يقيىىىىى  يث ىىىىىح ويىىىىىوح ب ىىىىىش الدىىىىى وج الحرينىىىىى  بىىىىىيد االسىىىىىم ندليد لغىىىىى  
 .(14 واصوال د  

 -حديث في اللغة :ال -1
" منىىىيش النىىىحيم ...اليحيىىىح نىىىد االرىىىيد  ... والينىىىع ا دحيىىى  ت وال ىىىحي  نىىىد ي ىىىح  بىىى  الن ىىىح  

" ت وال ىىىحي  " القبىىى  رليلىىى  و ثيىىى ه ت (16 ت أ  ويىىىحي قبىىى ا  يحيىىىحا   (15 م ىىىحيثد  ت واسىىىم حثي قبىىى ا  
 .(17 وين   ا دحي  عل  ،ي  النيدس " 

. انىىىىد  (18 ))ولللللود الشلللليم بعللللد لدملللله   عبىىىىد ة عىىىىد :  هللللل  618اللرلللللاني )ت ولىىىىو عمىىىىح 
      لرفللله : )) الحلللديث :دلللد القلللديم   ويسلللتعمل فلللي قليلللل الكلللالم وكثيلللر  فقلللد  11)التهلللانوي

 .(21))صل  هللا لليه وسلم  واال دحي  اسم ينع ت ونم   حي  المبر 
لغ  واصوال د  بم  يا عر م  يد  ت ام يينع م  يد  (21 ( هل1911وي ) ت كقالويقملا عمدم   

: "ال ىىحي  : لىىو اسىىم نىىد الم ىىحي  ت ولىىو االقبىىد  ت ثىىم سىىنر بىى  رىىول او ع ىىل او  و وا ىىح عيىى  
)صل  هللا لليه ت وال حي  ند يد  عد المبر )صل  هللا لليه وسلم   مسا ال  المبر  (22 من ي  
حي  قبى  نىد والقب  نىد يىد  عىد ،يى ه ت وريىل بيمدنىد عنىوم وقصىول نولىج ت ع ىل  ى وسلم  

،يى  ع ىىس وينسىم ال ىىحي  الى  علىىم ال ىحي   وايىى  ت وعلىم ال ىىحي  ح ايى  ت ع لىىم ال ىحي   وايىى  : 
 رىوال   او ع ىال  او من يى ا   ) صلل  هللا لليله وسللم   لو علم يرنل عل  منل نىد ا ىيا الى  المبىر 

ند  يى  امى  مبىر ت وعلىم ال ىحي   صل  هللا لليه وسلم  )ت ونو وع  ماي المبر  (23 او صد  
ولو الن اح عمح االوالج : لو علم ي  ا ب   دل ال او  والنى و  نىد  يى  ملىن ت و،ديمى  ن  عى  

 .(24 ند ينبل وند ي ح ند ملن "
 -الحديث في االصطالح ولند المحدثين : -2

وسىيع عىر لنح امدج يندو  علند  الن حثيد عل  م  يا ال حي  المبو  نع ا دعدي لب  دم ت وم
:    وانىد ال ىحي  : عدصىل   ىح  (25 هل 377بن لمالة )ت لنح ع ع  عالن م  لب  دم االق  : 

النحيم ت ورح اسم نل عر رليل القب  و ثي ه ت الم  ي ح  رييد  عرييد  ت وينع  ىحي  ا دحيى  على  
م  يدىى  لغىى  واصىىوال د  واعمبىى  ال ىىحي   قبىى  او  وايىى   د يندعىى ابىى،يىى  ريىىدس ...(( ولمىىد ينىىع 
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   علم ال حي  ت علم بنواميد  :وع ع    لم عم    )صل  هللا لليه وسلم  االقبد  عد  سول   
 (28 ت ونو وع  : السمح والنمد و،ديم  : ن  ع  الص يح  (27 ت والنمد (26 ي  ا ب  ا وال السمح 

 .(29 ند ،ي ه ((
لنىىحيم ت وعىىر اصىىوال  علنىىد    ال ىىحي  عىىر اللغىى  منىىيش اعىى وى : (31 ( هللل317ت الطيبللي )انىىد 
وع ىىىال  او سىىى ومد  عمىىىح انىىى  رىىىوال   ) صلللل  هللا لليللله وسللللم  لىىىو قبىىى  مسىىىا الىىى  ال سىىىول الدىىىد :
 ) صللل  هللا لليلله وسلللم  ...(( .وي  عىى  اي ىىد  :    ال ىىحي  اعىىم نىىد اد ي ىىود رىىول المبىىر ي دميىى 

) صل  هللا لليه    ال حي  ند يد  عد المبر   والص دبر والمدب ر وع لدم ومن ي لم (( ت وريل :
والقبى  نىد يىد  عىد ،يى ه ت ونىد ثىم ريىل لنىد يرىمغل بدلسىم  ن ىح  ت وبىدلموا ي  وم ولىد  وسلم  

 (31 اقبد   (( .
يمصىى ا الىى  نىىد :    ال ىىحي  المبىىو  لىىو عمىىح االوىىالج  هللل 326ابللن تيميللة )تعىىر  ىىيد ي  عىى  
ب ح المبىوة : نىد رولى  وع لى  وارى ا ه ت عىدد سىمم  ثبمىي نىد  ) صل  هللا لليه وسلم   ح  ب  عم  

لمه الويوه الثالث  . عند ردل  اد  ىدد قبى ا  ويىا مصىحين  بى  ت واد  ىدد مرى ي د  اييدبىد  او م  ينىد  
حلىي على  امدىم ن صىونود عينىد  الحالى  على  مبىوة االمبيىد  اآليدياو ابد   ويا امبدع  عي  ت عدد 

 لم اال  نىد  ولىما ن مى  المبىوة ت ولىو يم ىند بىت عال ي ود ق(32  ) لز ولل  يقب ود ب  عد   
بىىىحعوة القلىىىج ومبلىىىيغدم  سىىىدالي  أنو نىىىوال سىىىول  بدلغيىىىا وامىىى  يمبىىىا المىىىدس بدلغيىىىاتاد   يمبيىىى  

 (33 (( ب 
ميني  م  يا ردنل لل حي  المبو  ت عنح رسن  ابمحا  ند ب ىح المبىوة ت عينىول :  ىل وم  يا ابد   

ب ح المبوة ند رول او ع ل او من ي  لو  ىحي  ت ويث ىح ) صل  هللا لليه وسلم  ند  ح  ب  عم  
اد االمبيىد  ن صىونود ع ىل نىد يصىح  عىمدم لىو نىد عمىح  ايدمى اي د  اد الن اد ال  يم و ىح عىر 

 ولو  ج ت ولما ن م  المبوة ت ون م  ال حي  المبو  عمح ابد ميني  . لل  ) لز و   
 ) صلل  هللا لليله وسللم   وقالص  النىول اما اولىج لدىظ ال ىحي  " ا يىح بى  نىد ا ىيا الى  المبىر

ند ر ل او رول او من ي  او صد  َقلني  او ُقلني  ت ورح ي اح ب  ند ا يا ال  ص دبر او مدب ر 
 .(34 "صل  هللا لليه وسلم  )اد ينيح اما ند ا يح ب  ،ي  المبر  ات ول د الغدل

ت عدصىىبح يرىىنل نىىع ) صللل  هللا لليلله وسلللم   وبدىىما امسىىع اسىىم ندل ال ىىحي  المبىىو  ب ىىح وعدمىى  
) صلل  هللا أ  :    ىل نىد صىح  عىد المبىر  ) صل  هللا لليه وسللم  النول ع ل  ومن ي ه وصدم  

إ ىدع  . ولمد مال ىظ  (35 و من ي  او صد  ...( عدو  حي  مبو  ند رول او ع ل ا لليه وسلم  
 الَقلني  والُقلني  للم  يا .الصد  
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   ) صل  هللا لليه وسلمال حي  المبو  لو ند ا يا ال  المبر  عر ملن: لبد المطلبورح م   
او ع لى  او ارى ه  صلل  هللا لليله وسللم  ي  او صد  ت ع ل نىد ردلى  المبىر  ند رول او ع ل او من  

 .(36 و ل صد  اث ي عم  يسن   حيثد  (
نىد رىول او ع ىل او من يى  او صىد   )صل  هللا لليه وسللم  :   لو ند اث  عد المبىر  وذكر اخر

 .(37 َقلني  او ُقلني  او سي ة (
صللل  هللا      وعىىر اصىىوال  علنىىد  االسىىالم ت نىىد ا ىىيا الىى  المبىىر واتقللق معهللم لتللر فللرو  :

( نىىد رىىول او ع ىىل او من يىى  او وصىىا َقلنىىر او ُقلنىىر . وعلىى  لىىما الم  يىىا : ال لم لليلله وسلل
 .(41( 39  عر لما الم  يا وال الننووا (38 يحقل ال حي  النوروا 

نىد ا ىيا الى  لى  م  يىا ال ىحي  المبىو  ولىو :   .ع (41 نند ن  م  ه مال ىظ امدىدج الن ىحثيد و 
نىىد رىىول او ع ىىل او من يىى  او وصىىا َقلنىىر او ُقلنىىر ت ع ىىل نىىد  ) صللل  هللا لليلله وسلللم  المبىىر 

 .او ع ل  او ار ه ت و ل صد  اث ي عم  يسن   حي  (( ) صل  هللا لليه وسلم  ردل  المبر 
 حيثد  و ل ند صح   )صل  هللا لليه وسلم سن  بمدس  رول  )صل  هللا لليه وسلم  والد المبر  

بدىىمه المسىىني  ينيىىء نىىد ا ىىيا اليىى  عنىىد عىىحاه ت  مىى   أمىى   حو ىىد )صللل  هللا لليلله وسلللم   عمىى  
و ع االصول لند اصول وا عيند ب ح عل  مسنيم  بدل ىحي  ت ع يمنىد يىد ه ابىر ل يى ة   ىر   

)صلل  هللا لليله يسدل عد اس ح المدس برىددعم  يىوم النيدنى  ق عنىدل لى  ال سىول (42 لى(58عم   ي
د ال يسىدلمر عىد لىما ال ىحي  ا ىح اول نمىن ت لنىد  ايىي نىد لنح ظممي يىد ابىد ل يى ة ا {:  وسلم  

 .  (43  }  صن عل  ال حي  
) صلل  هللا  ند االصول واال  دم الر عي  المىر  ىدد بيمدىد  سىول  وبدما اقمي مسني  ال حي  

واع دلىى  ومن ي امىى  ت واولنىىوا عليىى   ) ردللي اللله لللنهم   عىىر  حيثىى  نىىع الصىى دب   لليلله وسلللم  
 ال حي  المبو  .

 -الحديث القدسي وبيان فرقه لن الحديث النبوي والقران الكريم : -7
نىواعظ  ) ردلي هللا للنهم  صل    علي  وسلم ( يلنر ا يدمد  عل  اصى دب  لنح  دد  سول    
) صلل  هللا وال رىوال  صى ي د  يسىمحه  ليسي و يد  نمىءال  عيسىنولد ر امىد  ت) لز ولل  ي  يدد عد  ب  
) صلل  ال  مدسى  اسىمدحا  نبدرى ا  عيسىنولد  ىحيثد  ت وامنىد لىر ا دحيى  ي ى ل المبىر  لليه وسلم  

ل ىر يرىي  الى  اد  ) للز وللل  عل  مصحي لد ب بد ة محل عل  مسبمدد الى     هللا لليه وسلم  
يقملىا اقمالعىد  ظىدل ا  عىد اسىلوا النى اد  ابأسىلو  للز وللل عنل  االو ح عيدىد   ديمدىد عىد    

 مد   ت ومو ا  ند عدلم الغيا ت وليب  ند م  اليالل واال  ام . –ال  يم ت ول د عي  نع ملن 
 .(45 ملن لر اال دحي  النحسي  والمر مسن  اي د  الدي  و بدمي  
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)للز  رىوال  الى     صل  هللا لليله وسللم  )    ل  حي  ي يا عي   سول   وب بد ة او ح : 
يسىىىن  بدل ىىىحي  النحسىىىر او االلدىىىر تواال دحيىىى  النحسىىىي  ا ثىىى  نىىىد نديىىى   ىىىحي  ت ومسىىىب   وللللل 

 )للز وللل صىدح  عىد    ألم ال حي  ال  النحس ولو   الودد ة والممءي  (وال  االل  او ال ا ت 
) صللل  هللا لليلله  سىىول  نىىد  يىى  امىى  النىىم لم بىى  او ال والنمرىىا لىى  ت وانىىد  ومىى   ىىحيثد  عىىالد ال

والد ج بيم  وبيد ال حي  المبىو  ت اد لىمه مسىبمدد  )لز ولل  لو ال د ر بلسدم  عد  ب  وسلم  
الي  و  ديمدد عم  عدو النديل ولو ال د ر عد مدس  ت واند ملن عال (ت وال حي  النحسر لىو الىم  

نىىىىد ال ي ىىىىود  ىىىىملن ت والمبىىىىو   )لللللز ولللللل عىىىىد  بىىىى   )صللللل  هللا لليلللله وسلللللم ي ويىىىى  المبىىىىر 
هللل  1911ت   ذكللر ابللي البقللام.ولبيىىدد الدىى ج بىىيد النىى اد ال ىى يم وال ىىحي  النحسىىر ت عنىىح (46 ...(

بىو ر يلىر ت وانىد ال ىحي    )للز وللللن ذلك : ))ان القران ما كان لقظه ومعنا  من لنلد هللا 
)للز نىد عمىح   ون مىده  ) صلل  هللا لليله وسللم    النحسر عدو ند  دد لدظ  ند عمح ال سىول 

او بدلنمىىىىدم ت ورىىىىدل ب  ىىىىدم : " والنىىىى اد لدىىىىظ ن يىىىىء ت ونمىىىىءل بواسىىىىو  يب يىىىىل ت  بدإللدىىىىدم ولللللل 
وال حي  النحسر ،ي  ن يء ت وبحود الواسىو  ت ونثلى  يسىن  بدل ىحي  النحسىر وااللدىر وال بىدمر 

 لللللن ابللللي ذر ) ردللللي هللا لنلللله  16هللللل 281مسلللللم )تونثىىىىدل ملىىىىن مىىىىم   نىىىىد اق يىىىى    .(47 "
يىىد  {امىى  رىىدل :  )لللز ولللل عينىىد ي ويىى  عىىد   )صللل  هللا لليلله وسلللم عىىد المبىىر (49 (هللل72)ت

يسدل نمسديل قلل لدمه  . ورح (51  }عبدح  امر   ني الظلم عل  مدسر وي لم  بيم م ن  نَد... 
ا  ىدم  )صل  هللا لليه وسلم  اال دحي  ا  دم عندي  ور عي  عر االسالم ت ند ال دحي  ال سول 

ند ا دحيى  لمو ىيح نىد ابدىم عىر  )صل  هللا لليه وسلم  عندي  بميي عليدد ت وعج ند  دد ينول  
الن اد ال  يم ت ل ىر م ىود للنسىلنيد نىد ب ىحه اصىول ورواعىح وا  ىدم رى عي  ثدبمى  يسىممحود عليدىد 

 عر ينيع الموا ر سوا  ارمصدحي  او ايمندعي  او ر عي  ...ال  ق
ميىح عىر النصىدح  نىد يرىي  الى  اد لىمه اال دحيى    أ  اال دحيى  النحسىي  ( لدىىد عمنىول اممىد لىم   

لمنييىىح ام صللل  هللا لليلله وسلللم  ل  المبويىى  ت أ  امدىىد لىىم يىىم  لد ال سىىو  اال دحيىى   ىىم ورىى عي  
 )صللل  هللا لليلله وسلللم  ع ىىدد ال سىىول مقصىىيل او مو ىىيح   ىىم نىىبدم يىىد  بىى  النىى اد ال ىى يم ت

ممديىما  )صلل  هللا لليله وسللم  يو    ب حي  رحسىر ت بىل  دمىي بنينلدىد نىواعظ يلنيدىد ال سىول 
اال ردح والدحاي  ت وند ين ا ا ىح لىمه اال دحيى  سىوا يال ىظ ملىن  أل، اش)لز ولل   ب   ألن 

 تع حي  يد عبدح   ل  بنينل  عن اي م  يم ومويي  ومصديح وم بي  ايندميى  ومنىويم الىمدس البرى ي 
    (51 ت ال  ،ي  ملن ند اال دحي  المر ين دد ال لند  وبوبولد عر  مبدم .
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 :تعريف الخبر واالثر وبيان القرق بينهما وبين الحديث النبوي  -ثانيًا : 
نم احعىدد ت  اختلف اهل الحديث في القلرق بلين الحلديث النبلوي  لفقيلل هملا   ولن الخبر فنذكر

 )صللل  هللا لليلله وسلللم  يصىىحج علىى   ىىل نىىد يىىد  عىىد المبىىر  ألمىى وريىىل القبىى  اعىىم نىىد ال ىىحي  
ع ل  حي  ب  قبى  نىد  )صل  هللا لليه وسلم  وعد ،ي ه ت بقالا ال حي  عمم  يقمل بدلمبر 

ت  )صل  هللا لليه وسللم ،ي  ع س  لر ت وريل : لند نمبديمدد تعدد ال حي  ند يد  عد المبر 
 .(52لند يرمغل بدلموا ي  وند رد لدد االقبد   "  والقب  ند يد  عد ،ي ه ت وند ثم ريل

والمدىىر ت ولىىو رىىول   ىىدألن :   وانىىد القبىى : عدىىو رسىىم نىىد ارسىىدم ال ىىالم ت لنللد ابللن لمالللةعدىىو 
نقصىول للصىىيغ  الحالى  وللن مىى  النىديم بىىدلمدس ت واقملىا عىىر م حيىحه ت عنم ىى  رىوم ورىىدلوا : لىىو 

 (.53((    و   و حه اق ود ت عندل ب  دم :لو ند يحقل  الصحج وال ما ت...
 والخبر له فروع : 
رىح ي لىم  والثلاني : الخبلر: القب  اند صىحج او  ىما توال ثدلى  لدنىد على  النقمىد  ت...  فاألولل 

ورىح ي لىم  مبى  رو ىد   ىدلقب   )صلل  هللا لليله وسللم  صحر  رو د   قب    م دل  وقبى   سىول  
 (".55يمنسم ال  نموام  وا دح ...  والثالث : الخبر ("54"   )لز ولل النقدلا لقب    م دل  

  مىىوا قىىدل نىىد االقبىىد  عىىر ت عدصىىبح يولىىج علىى(و  اسىىم ندل لىىما اللدىىظ   أ  القبىى ورىىح موىى  
)صلل  هللا لليله وسللم   االوسدو الحيمي  بحود اد يق ي  ملن عد ن مده ال دم ت ع ىحي  ال سىول 

  63)}ان خيلر االملور كتلاب هللا  { : 68هلل )72لن لبد هللا بن مسعود )ردي هللا لنه   )ت
 يودح ذلك .
)صل  هللا ال سول  بأقبد د ال  يم ا سد ال حي  ت ثم  حح ن م  ال حي  اقي ا   اول ما اصبح الن
(.امد منول القب  ايح  ند السم  اد يى احا ال ىحي  ت عنىد الم ىحي  اال االقبىد  58لليه وسلم )

(اليىى  ت ،يىى  اد اوىىالج اسىىم 59اال القبىى  الن عىىوا   )صللل  هللا لليلله وسلللم  ت ونىىد  ىىحي  المبىىر 
ند يرىمغل بىدلموا ي  وم ولىد  نىل ب ىش ال لنىد  على  مقصىيل النرىمغل بدلسىم   االقبد   عل 

مسىىني  نىىد يىىد  عمىى  " ىىحيثد  " لمنيىىءه عىىد " القبىى " بلنىىا "الن ىىح  "لمنيىىءه عىىد " االقبىىد  " وعلىى  
الم  يير  عد ،ي ه ت ولما يدس  رولدم : "بيمدند عنوم وقصول نولج ت ع ل  حي  قب  وال 

 (.61ع س " 
الميد اممص وا لم احا ال حي  والقب  ال ظوا ال  يدما النحلول اللغىو  النمندثىل بىيد   حثودنوال

ن ى  بمنىل  ت بل عموا صل  هللا لليه وسلم اد ال واة لم ي مدوا بمنل الن عوا ال  المبر   –اللدظيد 
والننوىىوا علىى  المىىدب ر ت عنىىح  ووا امد نىىد يىىد  عىىد  )ردللي هللا لنلله النورىىوا علىى  الصىى دبر 

  عىىر  ىىيونىىد يىىد  عىىد ،يىى ه ت وال وايىى  اقبىىد  لمىىد ولمىىدن ت عىىال  )صللل  هللا لليلله وسلللم مبىىر ال
 (61 مسني  ال حي  قب ا  ت والقب   حيثد  .
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 عمنول :وعيند يقل م  يا االث  
"بني  الرر  ت والينع اثد  واثو  ت واالث  : القبى  واالثى  : منىل ال ىحي   -االثر في اللغة : -1

 نأثو ند النوم و واي  ت واالث : نصح  رولن اث ي ال حي  اث ه ت اما  ويم  عد ،ي ن ت و حي  
 (.62: ند االث  ت بدلدمح والس ود ت واث ي ال حي  ت عدمد اث ه ت أ  ا وي  ..." 

:"  هل  فرو 711الزلاج )تييد ت اند عمح علند  ال حي  ت عنح ا دا لما عد م  يد  عمح اللغو 
عد االث  : اث ه ند علم توييىوء اد ي ىود على  ن مى  بنيى  نىد علىم ت وييىوء اد ي ىود على  نىد 

 .(63 يثث  ند ال لم ..."
( عيى  :"واثى  :اثىى  الرىر  ت  صىول نىىد يىحل على  ويىىوحه ت هللل692ورو  الراغلب االصلقهاني )ت

 (.64ُاث  واث  ت والينع اثد  ..." يندل : 
 -معنا  في االصطالح : -2

تونىد ا ىيا  )صلل  هللا لليله وسللم عدلنردو  عمح الن حثيد اد االث  يرىنل نىد  عىع الى  المبىر 
 (.65وند ورا ب  عل  المدب ر  )ردي هللا لنه  ال  الص دبر 

(تعنىدلوا :"اد االثىى  لىو النورىىوا على  الصىى دبر 66 بعللف فقهلام خراسللانول ىد قىدلا عىىر ملىن 
 (.67او عل  المدب ر بمنييح "   بأوالج
:   نويىىىوح عىىىر اصىىىوال  عندىىىد  الق اسىىىدميد  عنىىىدل لىىىى(643ابىىىد الصىىىال   ي  ىىىال نىىىد م ىىى  ملىىىن

واالثى  نىد يى وى  )صل  هللا لليه وسلم  م  يا النوروا بدسم االث  ت القب  ند ي وى عد المبر 
 (.68)   )ردي هللا لنهم عد الص دب  

 :   فرو 39هل )111   ووافقهم السيوطي )ت81هل )698ي )تقوالعرا
والن عوا بدلقب  ويندل : اث ي ال ىحي  بن مى   ويمى   بدألث   واد عندد  ق اسدد يسنود النوروا 

 (.71((  لألث اث يد  مسب  ت ويسن  الن ح  
نىد  (هلل27لنله )ت لعمر بن الخطاب )ردي هللا(عر ملن  حي  72( هل221سالم)تورو  ابن 

امى  سىنع عنى  ي لىا بدبيى  عمدىده  )صل  هللا لليه وسلم : "وردل ابو عبيحة عر  حي  المبر مص 
 (.73عد ملن تردل :" عند  لدي بدد ما  ا  وال اث ا  " 

 ث  :عر قالص   ل ند منحم م  ه مال ظ اد لمه ال بد اي الثال
)صلل  هللا  ال حي  تالقب ت االث  ( مولج عمح الن حثيد :بن مى  وا ىح :   نىد ا ىيا الى  المبىر 

)ردي هللا روال  او ع ال  او من ي ا  او صد  َقلني  او ُقلني  ت او ا يا ال  الص دبر  لليه وسلم 
 (.74او المدب ر ((  لنهم  

لمدب ر أ  ند النوروا والننووا عليدند ت او ا )ردي هللا لنه ومنصح ند ا يا ال  الص دبر 
 وال يحقل الن عوا عيدند .



 
 

 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 .د. خادل محمودأ  

 م.  زينب خليل محمد
 3172( اكنون ال ول 71العدد )

التعريف ابحلديث النبوي والس نه وبيان ماكنهتام 

يف الترشيع الاساليم من خالل كتاابت 

 احملدثني

941 

ام اد )ردللي هللا لنللله عىىال نسىىود ب ىىح ملىىن لمقصىىىيل االثىى  بنىىد ا ىىيا للسىىلا نىىىد الصىى دب  
 ىىدلن عوا ت اال اد النورىىوا ي ىىءى الىى  الصىى دبر  نىىد ثو مىىددالنورىىوا والننوىىوا  نىىد رلمىىد  وايمىىدد 

)صللل  هللا ى الىى  المىىدب ر ت بيمنىىد يممدىىر الن عىىوا الىى  ال سىىول ت والننوىىوا ي ىىء  )ردللي هللا لنلله 
                                      (تولىىىىىىىىىىىىو نىىىىىىىىىىىىد يسىىىىىىىىىىىىن  بدل ىىىىىىىىىىىىحي  المبىىىىىىىىىىىىو  تونىىىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىىىىحي  المبىىىىىىىىىىىىر 75  لليلللللللللللله وسلللللللللللللم 

نىد رىول او  )صلل  هللا لليله وسللم اال القب  الن عوا الي  ت والصدح  عم )صل  هللا لليه وسلم 
   ع ل او من ي   ند سبج اد او  مد .
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 المبحث الثاني
 التعريف بالسنة وبيان مكانتها في التشريع االسالمي   ولند لمهور للما المسلمين :

 -التعريف بالسنة لغة واصطالحًا : -اواًل :
لنىىح ممىىدول  ثيىى  نىىد علنىىد  ال ىىحي  والنرىىمغليد بىى  ال ىىالم عىىد السىىم  نىىد  يىى  الم  يىىا بدىىد    

ون احلم عمح اوالردد ت واال ميدج بدد ت ون دممدد عر المرى يع االسىالنر ت ولدىم عىر ملىن نثلدىدي 
 ب يي  السم  ت ون دممدد عر المر يع االسالنر . ثي ة ت وب و  ...تالسيند عيند يم لج 

ت واالسىىم ندالي القدصىى  المىىر اسىىم نلي السىىم  عىىر لىىما النب ىى  بيىىدد ن مىى  او م  يىىا  وسىىم دول
عيدىىدت ونىى اح الن ىىحثيد نمدىىد عمىىح االوىىالج او المنييىىح ت نىىع بيىىدد م د يددىىد عمىىح لىىثال  ال لنىىد  لغىى  

 واصوال د  .
 -السنة في اللغة : -1
ظدىىد عىىر النىى اد ال ىى يم عىىر ولىىر الو ينىى  والسىىي ة سىىوا   دمىىي ن نىىوحه ام نمنونىى  ت ورىىح و ح لد  

لللز للله )   ومللن ذلللك قو 38) العللادا المسللتمرا   و )الطريقللة المتبعللة  )نوا ىىع نم ىىححة بن مىى  
قل للذين كقروا ان ينتهوا يغقلر لهلم ملا قلد سللف وا يعلودوا فقلد مدلت سلنن االوللين  {ولل  : 

 . 36)}سنة من قلد ارسللنا قبللك ملن رسللنا وال تللد لسلنتنا تحلويال { .وقوله )لز ولل :33)}
 }سنة هللا التي قد خلت من قبل ولن تلد لسلنة هللا تبلديال  {وقوله )لز ولل  في كتابه العزيز:

يريد هللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قلبلكم ويتلوب للليكم وهللا {وقوله )لز ولل  : .31)
 وديح اكثر لن معناها لند اللغويين . . وللت69)}لليم حكيم 

  ا  دنى  وانى ه ومديى  ت وسىد   سىم  أ  بىيد  هلل : ))وسلنة311فهي لند ابن منظلور )ت   
و يند  رويند  ... والسىم  : الو ينى  الن نىوحة النسىمنين  ت ولىملن ريىل :عىالد نىد الىل السىم  ون مىده 

 (.81ند الل الو ين  النسمنين  الن نوحة ...(( 
)صلل  هللا :   السم  :لغ  : ال دحة ور ي   نرم    بيد ند صح  عد المبىر لند اللرلانيولر   

بىال ويىوا ... )صلل  هللا لليله وسللم   ند رول ع ل او من ي  وبيد ند واظا المبر لليه وسلم 
 (.82واالردن  ...((   دألمادويندل لدد السم  النث حة 

بدمدد  ومأمرعمح اللغوييد بدمدد الو ين  والسي ة سوا   دمي ن نوحة ام نمنون  ت  مأمرامد السم    
ند رىول او ع ىل او من يى   صل  هللا لليه وسلم ال دحة ور ي   نرم    بيد ند صح  عد المبر  

)صلل  بىال ويىوا ت عدىر بدىما مقىل سىي ة ال سىول  )صل  هللا لليه وسلم وبيد ند واظا المبىر 
 ت و ل ند صح  عم  ند رول او ع ل او من ي  ومسن  ال حي  المبو  . م هللا لليه وسل

 ال حي  عر ن م  السم  لغ  بدمدد :  لر  يد م   ا ح علند
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  الو ين  الن مدحة سىوا   دمىي  سىم  او سىيي  ت  نىد عىر ال ىحي  الصى يح :"نىد سىد سىم   سىم  
سىيي   ىدد عليدىد وء لىد ووء  نىد عل  اي لد واي  ند عنل بدىد الى  يىوم النيدنى  ت ونىد سىد سىم  

 (.83عنل بدد ال  يوم النيدن  ..." 
 -السنة في االصطالح : -2
اد النمبع لالسم ندالي القدص  ل لن  السم  ت سوا ي ى اد لمه اللدظ  اسم نلي عر ا ث  ند   

ت اصىىوال  لىىحى علنىىد  المرىى يع االسىىالنر ت  يىى  اد  ىىل ع يىىج نىىمدم ي ويدىىد نىىحلوال  قدصىىد  بدىىد 
بصىىبغ  ا سىىبمدد   ىىد عىىءو ملىىن الىى  االسىىم ندل االسىىالنر لدىىد ت  يىى  اصىىوبغي عىىر االسىىالموين

 ند ملن الصبغ  .ن دمر اسمنح  ل ع يج ند علند  االسالم النحلول القدل ب  
 وا ى ند النمدسا ع ش الن دمر المر اسم نلي نمدد  لن  السم  .

االسىىالني  ت وعلىى  لىىما الن مىى  مرىىنل  دعىى  لنىىح اسىىم نلي  لنىى  السىىم  بن مىى  م ىىدليم الرىى ي    -1
الم ىىدليم الىىوا حة عىىر النىى اد ال ىى يم وال ىىحي  المبىىو  ت او النسىىممبو  نمدنىىد ننىىد لىىو  يىى  ت وي نىىح 

ند االقبد  واالثد  المر م   عل  المءام م دليم الر ي   ت وعحم المدى يو   عل  لما الن م  ند يد
االن  الم   ىدد عليى  ن يم  ل واح  ور ي ت او مظد   عيدد ت و ملن اال دحي  المر مبيد ا  دند  

م نل السىم  بن مىى  ع لدىد مسىى -)ردللي هللا لللنهم واصى دب  صللل  هللا لليلله وسلللم   )عنىل المبىر 
 (.84م دليم الر ي   

ونىىد لىىمه االثىىد  المىىر م ىى  علىى  المىىءام م ىىدليم الرىى ي   ت وعىىحم المدىى يو عيدىىد ت ويولىىج عليدىىد لدىىظ 
( عر ملن ت ردل :"ويولج لدظ السىم  على  نىد عنىل عليى  هل319ا  الشاطبي )تما رو السم  مم   

الصى دب  ت ويىح ملىن عىر ال مىدا او السىم  او لىم يويىح ت ل ومى  امبدعىد  لسىم  ثبمىي عمىحلم لىم ممنىل 
م او ند قلدديدم ت عدد ايندعدم ايندا ت وعنل قلدديدم  ايع نمداليمد ت او ايمددحا  نيمن د  علي  

 (.85 نين  االيندا ... ند ع لوا عر  ح القن  ..."  اي د  ال 
،يىىى  ن ىىىحوح ت بىىىل  ىىىدموا  )صلللل  هللا لليللله وسللللم  (الرىىىد ا عىىىر عدىىىحه 86يىىى    ء  يىىى   ىىىدد " م

ال ىحوح ع ليى    ىأقا بود الرد ا مد ة م ىو ا ب ىيد ومىد ة يبلغىود ثنىدميد ت ع ىدد يلىحه ثنىدميد  ي
بديمدىدح نىمدم واين ىوا  ))ردلي هللا للنهم   صى دب  م حيح الثندميد لو السم  المىر عنىل عليدىد ال

(.واال دحيىى  المبويىى  المىىر و حي عىىر اسىىم ندل  لنىى  السىىم  بن مىى  م ىىدليم الرىى ي    ثيىى ة 87عليىى   
 -تمم   ب  د  نمدد:

رىىدل :  صىىل  لمىىد  سىىول      66هللل  )36العربللاف بللن سللارية )ردللي هللا لنلله )ت ىىحي  عىىد 
( الديىى  ت ثىىم اربىىل عليمىىد ت عىىوعظ نوعظىى  بليغىى  ت م عىىي لدىىد االعىىيد ت  )صللل  هللا لليلله وسلللم

ت رىىدل :  عأويبمىىدوويلىىي نمدىىد النلىىوا ت رلمىىد او رىىدلوا : يىىد  سىىول   ت  ىىدد لىىمه نوعظىى  نىىوحا ت 
اوصي م بمنوى   والسنع والودع  واد  دد عبحا   برد  ت عدم  ند ي ش نىم م يى ى ب ىح  اقمالعىد  
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( وايىىىد م 89م بسىىىممر وسىىىم  القلدىىىد  ال ارىىىحيد الندىىىحييد ت وعظىىىوا عليدىىىد بدلموايىىىم   ثيىىى ا  ت ع لىىىي 
 (.91(تواد  ل بحع  ظالل  ( 91ون حثدي االنو  ت عدد ن حث  بحع   

:  اد اول ند مبحأ ب  عر يونمد لما اد مصىلر ت ثىم م يىع عمم ى  ت  صل  هللا لليه وسلم  ورول   
ليس ند المسن عىر  أللل  م رحن  لو ل عإمندمبح ربل ملن تعند ع ل لما عنح اصدا سمممد توند 

 (.92رر ...( 
واسىىم نلي  لنىى  السىىم  اي ىىد  بن مىى  نندبلىى  النىى اد ال ىى يم ت او الن ووعىى  علىى   لنىى  ال مىىدا  -2

حلدثنا {  قلال :11هلل )78لنه )ت حذيقة )ردي هللاوند ملن مم    حي  (.93والن اد ال  يم ( 
ت ايىي ا ىحلند توامىد اممظى  االقى  ت ىحثمد :اد االندمى   وسللم  حلديثين رسول هللا )صل  هللا لليه

 (.95 }ال يدلت ثم علنوا ند الن اد تثم علنوا ند السم  ... يم  رلوامءلي 
والمىىدب يد ت يىى   )ردللي هللا لللنهم الىى  ،يىى  ملىىن نىىد االقبىىد  واالثىىد  المىىر منلىىي عىىد الصىى دب  

(والسم  تنند يحل عل  اد ال وا عيدد للنغدي ة ت وبدميد ر د عيدد المص يح بدل مدا  الن اد ال  يم
الن مييد ع عي  لن  السم  عر ال عيل االول توبدند اصىوبقي ال لنى  عىر النددىوم االسىالنر عىر 

 بىىحأيوالمىدب يد تثىم  هللا لللنهم  )ردلليوعصى  الصى دب    )صللل  هللا لليله وسلللم  عصى  المبىر 
مظ امدم مقملا عر نىحلول  بحأيند المر يع االسالنر نددوند  اقل  ي  اد عل مأقم لن  السم  

  لن  السم  ت مب د  القمالا النو وا الم  يب   عي   ل ع يج نمدم .
(نىد صلل  هللا لليله وسللمعىد المبىر   نىد منىل ىل عىثم يندعى  ،ىديمدم  دمىي اثبىدي او مصى يح   

بدلن ىحثيد(تولمدن يندعى   ىدد ( ولىم نىد يولىج علىيدم 96اروال او اع ىدل او من يى اي او صىددي  
( نىىد  يىى  امىى  نرىى ا واد اروالىى  واع دلىى  ومن ي امىى   يىى  صللل  هللا لليلله وسلللملىىحعدد  سىىول    

 (.97اصول الدن     علند ميسممو نمدد اال  دم ول
 -اصول الققه : مفالسنة لند للما -7

رول او ع ل او من ي  ( ،ي  الن اد ال  يم ند صل  هللا لليه وسلم" لر  ل ند صح  عد المبر  
 (.98ت نند يصح اد ي ود حليال  ل  م ر عر" 

وملىىدا علنىىد  اصىىول الدنىى  الىى  لىىما الم  يىىا نبمىىر علىى  اد نو ىىوا علىىم اصىىول الدنىى  عمىىحلم 
                                                                 نميىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىىحليل ت ونىىىىىىىىىىىىىىىد السىىىىىىىىىىىىىىىم  المىىىىىىىىىىىىىىىر لىىىىىىىىىىىىىىىر عبىىىىىىىىىىىىىىىد ة عىىىىىىىىىىىىىىىد ارىىىىىىىىىىىىىىىوال المبىىىىىىىىىىىىىىىر 

.واع دلىى  ومن ي امىى  المىىر  دمىىي و ينمىى  عىىر الىىحيد بدلبيىىدد ت وان مىىد بدمبدعدىىد )صللل  هللا لليلله وسلللم 
وم ىد م يىح  –أ  حليل  السم  ال ،ي ه نىد االحلى  –تولما ينول االصولر : "لما ال  م ثدبي بدلسم  

ون دممدىىىد عىىىر لىىىر المىىىر يب ىىى  عىىىد  ييمدىىىد  –تبم ىىى يددم  ألمدىىىدلمىىىد بدلسىىىم  نىىىد عمىىىده االصىىىوليود 
 (.99المر يع االسالنر  
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 -السنة في اصطالح الققهام: -1
                         انىىىىىىىىىد عىىىىىىىىىد م  يددىىىىىىىىىد عىىىىىىىىىر اصىىىىىىىىىوال  الدنىىىىىىىىىد  :"عدىىىىىىىىىر عمىىىىىىىىىحلم  ىىىىىىىىىل نىىىىىىىىىد ثبىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىد المبىىىىىىىىىر 

وال الوايىا تعدىر الو ينى  النمب ى  عىر الىحيد نىد ولم ي د ند بىدا الدى ش صل  هللا لليه وسلم  
صل  هللا لليله وسللم    (.وبم  يددم لما امند ب ثوا عد  سول   111،ي  اعم اش وال ويوا  

(تالىىم  مىىحل اع دلىى  علىى    ىىم رىى عر تولىىم يب ثىىود عىىد   ىىم الرىى ا عىىر اع ىىدل ال بىىدح ويوبىىد  او 
 (.111  ن  او ابد   او ،ي  ملن  

 -المحدثين :السنة لند  -6
ند رول او صل  هللا لليه وسلم   ل ند اث  عد المبر  م  يا السم  عمح الن حثيد عدر : وعد 

وسىىي م  تو ىىل نىىد صللل  هللا لليلله وسلللم  ع ىىل او من يىى  او صىىد  َقلنيىى  او ُقلنيىى  تونىىد رىىنديل   
 ىحلد سىوا  ( ام ب197 في غار حرام)192ه )نثحتك(ربل الب ث   )صل  هللا لليه وسلممسا الي  

)صلل  اثبي   ند  ر عيد  ام لم يثبي وملن الد نو وا علندم لو اثبىدي  ىل نىد يمصىل بدل سىول 
)صلل  هللا وند ال  ملن ند صىددي القيى  عنثىل ملىن يممدىع بى  عىر اثبىدي مبومى   هللا لليه وسلم .

 (.114والسم  بدما الن م  ن احع  لل حي  عمحلم  لليه وسلم  
 )لز ولل (الددح  تالم  اقبى    )صل  هللا لليه وسلموبم  يددم لما امند ب ثوا عد  سول   

عم  ام  رحوة  سم  تواسوة ييا عل  النسلنيد اد يمدسوا ب  تلما  دد عليدم اثبدي ومص يح  ىل 
 (.115اع دل او من ي اي   ند اروال او)صل  هللا لليه وسلم ند يمصل ب  

صىوال دي النمدىج عليدىد ت والمىر ملىا اليدىد علنىد  الرى ي   االسىالني  تواصىول لمه لر الىم اال
القىمالا النو ىوا  نقملدى  النى اح مب ىد  الدن  توالن حثيد عر اسم ندل  لن  السم  تولر  ند سلا 

عل  لمه المظ اي النقملد  عر اسم ندل  لن  السم  يد م  يا  ل وديد  نقملدد   تالم  يب   عي 
الوديدىىى  االقىىى ى مب ىىىد  لويدىىى  المظىىى  المىىىر ي مىىىر بدىىىد  ىىىل ع يىىىج تعىىىدللغوييد ع عولىىىد عىىىد م  يىىىا 

 ام نمنون  . ن نوحةبدلو ين  والسي ة تسوا   دمي 
اند علند  ال حي  او المر يع االسالنر تع ىدموا يمظى ود اليدىد وعىج نمظىد  ب ىثدم تعيندعى  نىمدم 

  الم دليم الىوا حة عىر النى اد ال ى يم وال ىحي  اولنوا ن م  الر ي   االسالني  عل  السم  توعل   دع
تويىح ملىن عىر ال مىدا  )ردي هللا لنهم  المبو  تواولنوا لدظ السم  عل  ند عنل علي  الصى دب  

يويىىح تامد عيصىىح لمىىد اوىىالج السىىم  علىى  سىىم  القلدىىد  ال ارىىحيد بىىدلن م  االصىىولر  ال ىى يم او لىىم
فعللليكم بسللنتي وسللنة {)صللل  هللا لليلله وسلللم :لل لنىى  توعىىج م ىى يددم توالىىحليل علىى  ملىىن رولىى  

 (.116  } الخلقام الراشدين
دىىىدحلم وعليىى  مال ىىظ اد ا،لىىا م ىىد يددم سىىوا   دمىىي للغىىوييد او علنىىد  ال ىىحي  يىىد ي وعىىج ايم

ومدسىىي لم للنىى اد ال ىى يم وال ىىحي  تأ  نسىىممبو  نمدنىىد تو دمىىي مصىىوب  بىىدلنددوم االسىىالنر الىىم  
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والمىدب يد تولىم  )ردلي هللا للنهم  وعصى  الصى دب )صل  هللا لليه وسللم يقل عص  ال سىول 
 مق ج عد لما االود  .

 
 مكانة السنة في التشريع االسالمي -ثانيًا :

 النىىىى اد  نصىىىىح  سىىىىوى ال مىىىىدا )صللللل  هللا لليلللله وسلللللم عىىىىر عدىىىىح  سىىىىول    لأل  ىىىىدملىىىىم ي ىىىىد 
 ىى ش الىى  مدصىىيلدد حود الم لأل  ىىدماالصىىول ال دنىى   )لللز ولللل ال  يم(والسىىم  تعدىىر  مىىدا   

تاال ند  دد نمدد نمدند  نع االصول ثدبمد  بثبومدد ال يمغيى  بنى و  الىءند وال  دعليد د يعيني دد والم
 م  يسدي  النى اد  )لز ولل المدس عر بييدمدم واع اعدم ت ل لما ند عظن    يموو  بدقمالا 

ال ىى يم  ىىل ءنىىد تويبنىى  صىىدل د  ل ىىل انىى  ندنىىد  دمىىي بييمدىىد واع اعدىىد تعميىىح عيىى  نىىد ي دىىل  ديمدىىد 
المر ي ي  توال  يدما لمه االصول عر الن اد ال  يم ميح ال نديح وال بدحاي ورصل االنىم الغىدب ة 

 (.117ال دن  واالقالج   ااواآلحت
لىىر االصىىل الثىىدمر –بىدلنددوم الىىم  سىىبج واد م  مىده )صللل  هللا لليلله وسلللم  انىد سىىم   سىىول   

)صلل  هللا لليله رح امءل النى اد ال ى يم على   سىول  )لز ولل ند اصول المر يع االسالنر تعدا 
االول  اد يبيد  هللا لليه وسلم )صل  لي ود االسدس االول للمر يع تو دمي ندن  ال سول وسلم 

وامءلمىد اليىن   {: )للز وللل لىمه االصىول ال دنى  واال  ىدم المىر و حي عىر النى اد ال ى يم عىر رولى  
 .(118 }الم   لمبيد للمدس ند مءل اليدم 

)ردلي هللا يبيد ند يد  عر الن اد ال ى يم توالصى دب  )صل  هللا لليه وسلم ول ما  دد  سول   
بدمبدعىى  وودعمىى  تولىىم يقوىى  ببىىدل انىى   نىىمدم اد  نىىأنو ودنسىىلنود ينبلىىود ملىىن المدىىم وال لللنهم 

)للز او ع ل  تالد عر عصىيدم  ال ىالل النبىيد لنولى  )صل  هللا لليه وسلم يم ن رول  سول   
ونىىد  ىىدد لنىىثند وال نثنمىى  اما ر ىى    و سىىول  انىى ا  تاد ي ىىود لدىىم القيىى ة نىىد انىى لم  {: ولللل 

 .(119  }وند ي ص    و سول  عنح  ل  الال  نبيمد  
 

 -السنة لند لمهور للمام المسلمين : -ثالثًا:
ل او نىد رىول او ع ى)صل  هللا لليه وسللم  عدلسم  بدلن م  الم  ن  م  ه : ند ا يا ال  المبر 

)صللللل  هللا لليلللله من يىىىى  او صىىىىد  ( لىىىىر ا ىىىىح رسىىىىنر الىىىىو ر االلدىىىىر الىىىىم  امىىىىءل علىىىى   سىىىىول  
نمءل عل   سول  )لز ولل  توالنسم االق  ند الو ر لو الن اد ال  يم تالم  لو  الم   وسلم 

السىلا نصى     وبإينىداورىح يىد ي المصىول نىد النى اد ال ى يم والسىم  )صل  هللا لليه وسلم  
 (.111بملن  

 -عند اروال السلا عر ملن مم   :
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–نسىيح اليىدنع –( ترىدل :"لنىد بمىر لىما النسىيح هل119 )ت111لن الحسن البصري )نىد  و  
امنىىد عنىى اد بىىد  صىىيد تعىىم  وا عمىىح عنىى اد الرىىددع  تعنىىدل  يىىل نىىد النىىوم :يىىد ابىىد المييىىح تام ىىم 
لم ىىحثومد بد دحيىى  لىىم ميىىح لدىىد اصىىال عىىر النىى اد قرىىدل :عغ ىىا عنىى اد ورىىدل لل يىىل : رىى اي النىى اد 

توويحي النغى ا ثالثىد  توالغىحاة    مىيد توالظدى  قردل :م م تردل :عدل ويحي صالة ال رد  ا ب د  
ق السىمم عمىىد اقىىممنوه تواقىىممده عىىد  الرىىأدرىدل ع نىىد اقىىممم لىىما ا ب ىد  توال صىى  ا ب ىىد  قرىىدل :ال ت 

وويىىحمم عىىر  ىىل ا ب ىىيد ح لنىىد  توعىىر  ىىل  ىىما رىىده توعىىر  ىىل  ىىما صللل  هللا لليلله وسلللم مبىىر    
)صللل  هللا الترىىدل :ع نىىد اقىىممم لىىما قاقىىممد عىىد المبىىر ب يىى   ىىما قاويىىحمم عىىر النىى اد لىىما قرىىدل :

(تاويىىحمم 112  }ولووعىىوا بدلبيىىي ال ىىيج {واقىىممنوه عمىىد تعنىىدل :ويىىحمم عىىر النىى اد :لليلله وسلللم  
)صللل  هللا لليلله :عووعىىوا سىىب د  توا   ىىوا نىىد قلىىا النندمق...رىىدل عنىى اد :عنىىح اقىىممد عىىد مبىىر   

 انه قلال :لاذا حلدثت 111هل )163)ت ولن االوزالي(.113اريد  ليس ل م بدد علم ..." وسلم 
لن القلران  فلاللم انله دلال  قلال االوزاللي :وذللك  الرلل بسنته فقال :لدلنا من هذا  او البنا

  .116ان السنة لامت قادية لل  الكتاب ولم يليم الكتاب قاديًا لل  السنة ل)
 

  توالقبىى  واالثىى  توالسىىم  ون دممدىىد عىىر نىىد قىىالل لىىمه ال  لىى  المىىر مم لىىج بم  يىىا ال ىىحي  المبىىو 
 المر يع االسالنرتوعمح يندو  علند  النسلنيد تمصل ال  ب ش الممديج مم   نمدد :

اد ال ىىىحي  بىىىدلن م  الىىىم  نىىى  م ىىى ه اعىىىم نىىىد السىىىم  الد ال ىىىحي  امنىىىد لىىىو بنثدبىىى  السىىىيل  -1
بقىىالا السىىم  المىىر )صللل  هللا لليلله وسلللم المىىد يقر للسىىم  تعدىىو يرىىنل  ىىل وار ىى   ىىحثي للمبىىر 

 م مر الو ين  والسي ة .
يد ي ا،لا م د يا اللغوييد وعلند  ال حي  عد السىم  وعىج ايمدىدحلم ومدسىي لم للنى اد  لنح -2

تو دمىىي مصىىوب  بىىدلنددوم االسىىالنر الىىم  يقىىل عصىى   نمدنىىد ال ىى يم وال ىىحي  تأ  نسىىممبو 
المىدب يد تولىم مقى ج عىد لىما و )ردي هللا للنهم  وعص  الص دب  )صل  هللا لليه وسلم ال سول 
 االود  .

السم  النصح  الثدمر ند نصدح  المر يع االسالنر ت بل لر النسم الثدمر ند ارسدم الىو ر  -3
عىر النى اد ال ى يم تالمدد يدي لمبيد ند ابدىم )صل  هللا لليه وسلم  الم  مءل عل  ال سول ال  يم 

 ند اال  دم واالصول .
المبىىو  ولىىو :  نىىد ا ىىيا الىى   ال ىىحي   ىىحي  علىى  م  يىىاامدىىج ا،لىىا الن ىىحثيد وعلنىىد  ال -4

نىىد رىىول او ع ىىل او وصىىا َقلنىىر او ُقلنىىر تع ىىل نىىد ردلىى  المبىىر )صللل  هللا لليلله وسلللم  المبىىر 
 يسن   حي (.–او ع ل  او ار ه ت ل صد  اث ي عم  )صل  هللا لليه وسلم  
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 )صل  هللا لليه وسلم مبر امدج ا،لا الن حثيد عل  م  يا السم  المدلر :   لند اث  عد ال -5
ربىل الب ثى   م مثى  )صل  هللا لليه وسللم  ند رول او ع ل او من ي  او صد  تو ل ند مسا الي  

عىىىر ،ىىىد   ىىى ا  ام ب ىىىحلد سىىىوا  اثبىىىي   نىىىد  رىىى عيد  ام لىىىم يثبىىىي ( ولىىىم ي ىىىد نىىىد بىىىدا الغىىى ش وال 
الوايىا تعدىر الو ينى  النمب ى  عىر الىحيد نىد ،يى  اعمى اش وال ويىوا .ا  اد السىم  لىر الو ينى  

  لليه وسلم .)صل  هللاوالسي ة المر يدمح  بدد النسلنود وينمحود بدد المدد سم   سول   
 )للز وللل عل  اص دب   نواعظ ي  يدد عىد  بى  يلقي )صل  هللا لليه وسلم  دد ال سول  -6

مسن  اال دحي  النحسي  تومسن  الدي  و بدمي  تمقملا عد ال حي  المبو  بدمدىد ا دحيى  ي  يدىد 
تولىمه  لغ ش المصح والدحايى  واال رىدح)لز ولل بلسدم  عد  ب   )صل  هللا لليه وسلم ال سول 

اال دحيىى  لىىيس لدىىد   ىىم ورىى عي  اال دحيىى  المبويىى  المدىىد ال مدسىى  ومبىىيد اال  ىىدم المىىر و حي عىىر 
 الن اد ال  يم .
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 الهوامش والمصادر :
م( ت الص د  مدج اللغ  وص د  1113لى/393يمظ  اليول   ت اسندعيل بد  ندح  ي -1

( 1991-للناليىىيد ت بيىى وي  ت حا  ال لىىم 4ال  بيىى  ت م نيىىج : ا نىىح عبىىح الغدىىو  عوىىد  تو 
م( ت لسىىدد 1311لىىى/711ت ابىىد نمظىىو  ت عبىىح   ن نىىح بىىد الن ىى م  ي133تنىىدحة سىىمد ل

ال ىى ا ت م نيىىج : عبىىح   علىىر ال بيىى  ون نىىح ا نىىح  سىىا   ولدرىىم ن نىىح الرىىدملر ت حا  
بىىد ت الديىى وء ابىىدح  ت نيىىح الىىحيد ن نىىح  2123ح.ي( ت نىىدحة سىىمد ل –الن ىىد ا ت  النىىدل ة 

م( ت النىدنوس الن ىيو والنىدبوس الوسىيو عىر اللغى  ت م نيىج : ن نىح 1414لىى/817ي نوا  ي
 .1217( ت ندحة سمد ل2115-ت نثسس  ال سدل   بي وي 8م يم ال  رسوسر تو

( 1972-عمىىىى  ت مىىىىو  الىىىىحيد ت نىىىىمدج المنىىىىح عىىىىر علىىىىوم ال ىىىىحي  ت حا  الد ىىىى  ت بيىىىى وي  -2
 .21تل
 (44  اآلي سو ة الم ل : -3
 (64  اآلي سو ة الم ل :  -4
ت   ا  اد السىم  المبويى  رىد    للنى اد ال ى يم ت الد ال سىول 22عم  ت نىمدج المنىح ت ل -5

 صل    علي  وسلم ( وظيدمى  المبليىو والبيىدد (. يمظى  الء رىدمر ت ن نىح عبىح ال ظىيم ت نمدلىل 
ا  ال مىىدا ال  بىىر ت   ت ح1ال  عىدد عىىر علىىوم النىى اد ت  ننى  واعممىى  بىى  : عىىواء ا نىح ءن لىىر ت و

 .51تل1( ت ج1995-بي وي 
-ت ام النى ى للوبدعى  والمرى  ت  النىدل ة 2القويا ت ن نح عيدج ت السم  ربىل المىحويد تو -6

 ( ت ل ج .1988
 ) صللل  هللا لليلله وسلللم  :   اد ينىىول الصىى دبر : سىىن ي المبىىر  يقصللد بالسللنة القوليللة -7

ب ما ت او م و ملن ((. يمظ  ال ىد م ت  ه وسلم  ) صل  هللا لليينول  ما ت و حثمد  سول   
م( ت ن  عىىى  علىىىوم ال ىىىحي  و نيىىى  ا دسىىى  ت م ليىىىج 1115لىىىى / 415ابىىىر عبىىىح   ن نىىىح  ي

ال ىدعظيد : النىثمند السىدير والمنىىر ابىد الصىال  ت رى   وم نيىىج : ا نىح بىد عىد س السىىلوم ت 
بىىو عنىى و عثنىىدد بىىد ت ابىىد الصىىال  ت ا156( ت ل2113-ت حا  ابىىد  ىىءم ت   بيىى وي 1و

م( ت ننحن  ابد الصال  عر علىوم ال ىحي  ت م نيىج ورى   : 1245لى /643عبح ال  ند  ي 
ت عبىىح النولىىا ت  ع ىىي عىىوء  ت 41( ت ل1986 –مىىو  الىىحيد عمىى  ت حا  الد ىى  ت   حنرىىج 

ت نوب ى  السى دحة ت  1النحقل ال  موثيج السىم  وبيىدد ن دممدىد عىر بمىد  النيمنىع االسىالنر تو
 .3( ل1978-دل ة الن
ع ىل  )صل  هللا لليه وسلم  سول     أيياند السم  الد لي  :   عدر اد ينول الص دبر : -8

يد ىىىل  ىىىما ت ونىىىد الد ىىىل اي ىىىد  اد يد ىىىل  )صلللل  هللا لليللله وسللللم   ىىىما ت او  ىىىدد  سىىىول   
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 وسللم ) صلل  هللا لليله الص دبر ند ال نيدل لاليمددح عي  ت عيحل عل  اد  ملن  دد يد ل  
م(ت رىىى   ال و ىىىا النميىىى  النسىىىن  1565لىىىى /972يمظىىى  ابىىىد الميىىىد  ت ن نىىىح بىىىد ا نىىىح  ي

بنقمصىىىى  الم  يىىىى  او النقمبىىىى  البم ىىىى  رىىىى   النقمصىىىى  عىىىىر اصىىىىول الدنىىىى  ت م نيىىىىج : ن نىىىىح 
ت عبىح النولىا 161تل 2( تيىى 1993 –الء يلر ومءي   ندح ت ن مىا ال بي ىدد ت  ال يىدش 

 .4لت النحقل ال  موثيج السم  ت
 ح. القويا ت السم  ربل المحويد تل -9
بن مىى  النينىىل ت ولىىو اللدىىظ الىىم  ال يددىىم نمىى  عمىىح االوىىالج  مىىأمرمدصىىل نىىد اينىىل :" -11

م( ت الن ىىدلم عىىر علىىم 1219لىىى/ 616برىىر " يمظىى  الىى اء  ت عقىى  الىىحيد ن نىىح بىىد عنىى   ي 
س  نقمد  اصول الدن  ت م نيج وم ليج : علر ن نح عوش وعدحل ا نح عبح النويوح ت نثس

ت االنىح  ت ابىىر ال سىد علىر بىد ابىر علىىر 97( ت ل1994-ت حا  عىدلم الن  عى  ت  النىدل ة 
لىىىىى( ت اال  ىىىىدم عىىىىر اصىىىىول اال  ىىىىدم ت علىىىىج عليىىىى  : عبىىىىح الىىىى ءاج عديدىىىىر 631بىىىىد ن نىىىىح  ي

ت ابىىىىد الميىىىىد  ت رىىىى   ال و ىىىىا 21-7تل2( ت يىىىىى2113-تحا  الصىىىىبي ر ت  ال يىىىىدش 1تو
م( تا ردح الد ول الى  م نيىج 1791-لى1251بد علر  ي ت الرو دمر ت ن نح414تل3تيى

ال ج ند علم االصول ت م نيج وم ليج : ابر  دل سدنر بد ال  بر االثى   ت رىحم لى  :عبىح 
( 2111 –ت حا  الد ىيل  ت  ال يىدش 1  بد عبح ال  ند الس ح وس ح بد مدص  الرىم   تو

 .185تل1تيى
ي مىىر بىى  القىىدل :"لىىو لدىىظ و ىىع للحاللىى  علىى  عىى ح وا ىىح او اعىى اح -نىىوم : مقصىىيل ال -11

".  نحلولىى ن صىىو يد ".وال ىىدم : عىىر اصىىوال  ال لنىىد  :"لدىىظ حال علىى  ينيىىع ايىىءا  نىىد ليىى  
وال دم لو "لدظد  و ع للحالل  على  اعى اح ،يى  ن صىو يد على  سىبيل االسىمغ اج والرىنول ..." 

ت ابىىىىىىد الميىىىىىىد  ت رىىىىىى   ال و ىىىىىىا 83ول الدنىىىىىى  ت ليمظىىىىىى  الىىىىىى اء  ت ال ىىىىىىدلم الىىىىىى  علىىىىىىم اصىىىىىى
 .369ل-267ل-111تل3تيى
وعد منييح النولج مم   :"النولج لو اللدظ الحال عل  الندلي  النيى حة عىد وصىا ءايىح  -12

". والننيح :"لو ند حل عل  ع ح ننيح لدظد  بنيح ند ت ولو ند  دد نىد االلدىدظ حاال  على  وصىا 
تابىىىد الميىىىد  ترىىى   5تل3".يمظىىى  االنىىىح  ت اال  ىىىدم تجنحلولىىى  النولىىىج بصىىىد  ءايىىىحة عليىىى  

 .392-112تل3ال و ا تيى
-عالمىىىىى  ت عنىىىىى  بىىىىىد  سىىىىىد عثنىىىىىدد تالو ىىىىىع عىىىىىر ال ىىىىىحي  ت ن مبىىىىى  الغءالىىىىىر ت حنرىىىىىج -93

تبدعنيىى توالل عنىى  ت لن ىى  نىىد رواعىىح الن ىىحثيد عىىر اليىى   والم ىىحيل ( ت 11تل1(تيىىى1981
بوىى  ال ىىدلم االسىىالنر ت ال ىىحح الثدلىى  ت ب ىى  نمرىىو  عىىر نيلىى  النينىىع الدندىىر االسىىالنر ت  ا

    ،   (   islamabad-2013)p.g 357        31ص(ت1989-السىم  الثدميى  ت ن ى  الن  نىى  
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iterational islamic university     ،classificationo of hadith 

،jamila،shaukatK   

وح اس  ت حا  ال لم ال حي  ونصول   ع ش  الصدلح ت صب ر اب اليم نصود  تعلوم -14
 .3(تل2119-للنالييد ت بي وي 

)صلل  هللا لليله وسللم  ت وين ى  اقبىد  ت والقبى  نىد يىد  عىد ،يى  المبىر  المبأالقب  :" -15
تالديىى وء ابىىدح  ت النىىدنوس الن ىىيو 1191"يمظىى  ابىىد نمظىىو  ت لسىىدد ال ىى ا تنىىدحة قبىى  ل

 .283تندحة قب  ل
 .797-796ابد نمظو  ت لسدد ال  ا ت ندحة  ح  ل  -16
 .35اليول   ت الص د  ت ل  -17
( ت 1985-لى ( ت الم  يدىدي ت ن مبى  لبمىدد  بيى وي  816علر بد ن نح الر يا   ي  -18

 .86ل 
لى(  نوسوع   ردا اصوال دي الدمود وال لوم ت منحيم وار اا  1158ن نح علر  ي  -19

ال  بيىى  : عبىىح  ون اي ىى  :  عيىىج ال يىىم  ت م نيىىج : علىىر ح ىى وج ت منىىل الىىمل الدد سىىر الىى  
( ت 1996 –ت ن مبىىىى  لبمىىىىدد  ت  بيىىىى وي 1القدلىىىىح  ت الم ينىىىى  االيمبيىىىى  : يىىىىو ج ءيمىىىىدمر ت و

 . 628تل1ج
 . 628تل1المددمو  ت نوسوع   ردا ج -21
لىى( ت ال ليىدي ن يىم عىر النصىول دي والدى وج  1194ابر البند  ايوا بىد نوسى    ي  -21

 ىىىىع عدد سىىىى  : عىىىىحمدد ح ويىىىىش ون نىىىىح اللغويىىىى  ت ردبىىىىل علىىىى  مسىىىىق  قويىىىى  واعىىىىحه للوبىىىىع وو 
 . 371( ت ل 1998ت نثسس  ال سدل  ت  بي وي  2النص   ت و

ت عبىحالنولا  162ت ل  2عد السم  المن ي ي  ت يمظ  ابد الميد  ت ر   ال و ا ت ج -22
 . 4ت النحقل ال  موثيج السم  ت ل 

نيى  ت االولى  القلنيى  و الُقل) صلل  هللا لليلة وسللم   : صددي ال سىول  ويقصد بالصقة -23
. يمظى  ) صل  هللا لليه وسللم   بدمح القد  والثدمي  ب ندد ت ومرنل صددم  ولييم  ورنديل  

لىىىى( ت الرىىىنديل الن نحيىىى  والقصىىىديل النصىىىودوي  ت  297الم نىىىم  ت ن نىىىح بىىىد عيسىىى    ي 
 –تحا  ال مىىىا ال لنيىىى  ت   بيىىى وي 1 ىىىبو  وصىىى م  : ن نىىىح بىىىد عبىىىح ال ءيىىىء القدلىىىح  ت و

لىى( ت الرىدد  544ت ابد عيدش ت ابر الد ل عيدش بد نوس   ي  39-11ل ( ت 1996
 –بم  يىىىىىا  نىىىىىوج النصىىىىىود  ت منىىىىىحيم وم نيىىىىىج : عىىىىىدن  اليىىىىىءا  ت حا  ال ىىىىىحي  ت   النىىىىىدل ة 

ت ال نىىىى   ت ا ىىىى م  ىىىىيد  ت السىىىىي ة المبويىىىى  الصىىىى ي   ن دولىىىى  موبيىىىىج  45تل1( ت ج2114
 –تن مب  ال لوم وال  م ت   النحيم  النمو ة 6ت و  رواعح الن حثيد عر منح  وايدي السي ة المبوي 

    ت ي ىىىد ت عم ىىىر ت   اليدمىىىا القلدىىىر للمبىىىر ال ىىى يم ن نىىىح بىىىد عبىىىح  88ت ل 1( ت ج1994
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       تب ىىى  رىىىد ن عىىىر النىىىثمن  ال ىىىدلنر الثدلىىى  للسىىىي ة والسىىىم  المبويىىى  ) صلللل  هللا لليللله وسللللم 
 . 333ت ل4( ت ج1411 –  الحو   

 .371 ليدي تلاللغو  ت ال -24
 و  عىىىر نقمصىىى  علىىىوم ال ىىىحي  لىىىى(ت النمدىىىل الىىى733بىىىح  الىىىحيد ن نىىىح بىىىد ابىىى اليم  ي -25

 .31(ل1973-م نيج : ن ر الحيد عبح ال  ند  ن دد ت حا  الد   ت حنرج ت المبو 
صلل  )مصل اسمدحه  م  يسمح ال  المبر : "ينع اسمدح ت والنسمح ند ال حي  ند االسند  -26

ت واالسمدح عر ال حي  :  ع ى  رديلى  " ولىملن رىدل ابىد الصىال  :"ولىا ال لىو  هللا لليه وسلم  
عىىىىر االسىىىىمدح سىىىىم  ت ولىىىىملن اسىىىىم بي ال  لىىىى  عيىىىى  " . يمظىىىى  ال ىىىىد م ت ن  عىىىى  علىىىىوم ال ىىىىحي  

توم ى  ابىد االثيى  عىر السىمح :" واعلىم 231ت ابد الصال  ت ننحن  ابد الصال  تل114تل
وعليىىى  االعمنىىىدح ت وبىىى  م ىىى ا صىىى   ال ىىىحي  وسىىىنن " اد االسىىىمدح عىىىر ال ىىىحي  لىىىو االصىىىل ت 
لىىى( ت يىىدنع االصىىول عىىر ا دحيىى  ال سىىول ت  نىىج 616.يمظىى  نيىىح الىىحيد ابىىر السىى دحاي  ي

-مصوصىىىىىىى  وقىىىىىىىى ج ا دحيثىىىىىىىى  وعلىىىىىىىىج عليىىىىىىى  : عبىىىىىىىىح النىىىىىىىىدح  اال مىىىىىىىىدثوو ت حا  البيىىىىىىىىدد ت ح.م
 .الص قتالويبر تال2114ت ابد نمظو  ت لسدد ال  ا ت ندحة سمح ل119تل1(تيى1969

:" نىىد صىىلا ظدىى ه ت والينىىع نمىىود ونمىىدد ت ونىىمد ال ىىحي  الددظىى  المىىر منىىوم بدىىد  المللتن -27
 )صل  هللا لليه وسلم   الن دمر ت واقملا عر نمد ال حي  الو رول الص دبر عد  سول  

ع سا " للنءيح يمظ  : ابد نمظو  ت  )صل  هللا لليه وسلم  ما و ما ت او لو ننول  ال سول 
لىىى( ت 814ت ابىىد النلنىىد تسىى اج الىىحيد عنىى  بىىد علىىر  ي3131 ىى ا ت نىىدحة نىىمد للسىىدد ال

      ت حا  عىىىواء ت1الننمىىىع عىىىر علىىىوم ال ىىىحي  ت م نيىىىج وح اسىىى  : عبىىىح   بىىىد يوسىىىا اليىىىحيع تو
ت عمىىى  ت 289تل2ت ابىىىد الميىىىد  ت رىىى   ال و ىىىا تيىىىى111ت ل1( تيىىىى1992-  االصىىىحا  

 .33نمدج المنح تل
 )صل  هللا لليه وسلم  عمح ال د م :   اد ي وي  عد  سول    : لو الحديث الصحيح -28

ص دبر ءايل عم  اسم اليددل  ت ولو اد ي و  عمى  مدب يىدد عىحالد ت ثىم يمحاولى  الىل ال ىحي  
ت ابىىىىد الصىىىىال  ت ننحنىىىى  ابىىىىد الصىىىىال  ت 242بىىىىدلنبول ...(( . ن  عىىىى  علىىىىوم ال ىىىىحي  ت ل

لى( ت النورظ  عر علم نصولح ال ىحي  ت 748ت الملبر ت ابر عبح   رنس الحيد ي11ل
لىىى( 1412-ت ن مىىا النوبوعىىدي االسىىالني  ت بيىى وي 2اعممىى  بىى  : عبىىح الدمىىد  ابىىو ،ىىحة ت و

لى(ت مح يا ال او  عىر رى   من يىا المىوو  ت  ننى  : 911ت السيوورت يالل الحيد  ي24تل
 .61تل1(ت يى1415-ت ن مب  ال وث  ت  بي وي 2ت و الدد ابرابو رميب  مظ  ن نح 

 .29بد يندع  ت النمدل ال و  تل -29
 .9القالص  تل -31
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 .9الويبر ت القالص  تل -31
لىىى(ت نينوعىى  الدمىىدو  ترىىحم لىى : سىىيح  سىىد ال دىىدمر ت 728منىىر الىىحيد ا نىىح ال  امىىر  ي -32

مىىىا : ي ىىىي ا دحيىىى  ال مىىىدا علىىى   و  ننىىى  ت وقىىى ج ا دحيثىىى  وعلىىىج عليىىى  : قيىىى   سىىى يح ت و  
مدصىى  الىىحيد االلبىىدمر ت  اي ىى  : اسىىندعيل عبىىح اليىىواح عبىىح الغمىىر وابىى اليم انىىيد نمىىر وايدىىدا 

 .7ت ل18( ت يى2111-عبح ال نيح ت الن مب  الموعيني  ت الندل ة 
 .8تل18ميني  تنينوع  الدمدو  تيى داب -33
ت القويا ت 9ت الويبر ت القالص  تل31-29يمظ  بد يندع  ت النمدل ال و  ت ل -34
 .21لسم  ربل المحويد ت لا
ت ن مبىىى  1عبىىىح النولىىىا ت موثيىىىج السىىىم  عىىىر النىىى د الثىىىدمر الديىىى   اسسىىى  واميدلدمىىى  تو -35

ت الندسنر ت ن نح يندل الحيد ت رواعح الم حي  ند عمىود 19(تل1981-القدمير ت نص  
-تحا  ال مىىىا ال  بيىىى  ت ح.م.2نصىىىولح ال ىىىحي  ت م نيىىىج وم ليىىىج: ن نىىىح بديىىى  البيوىىىد  تو

 . 62(ل1961
ورح منل عبح النولا لما الم  يا ند م د يا علند  ال حي  انثدل بد يندع  ت النمدل  -36

تالنىىحقل 26تل1تالسىىيوور ت مىىح يا الىى او  تيىىى9تالويبىىر ت القالصىى  تل29الىى و  ت ل
 .3ال  موثيج السم  تل

-ت ن مبى  ال لىوم ت النحيمى  النمىو ة 4يمظ  ال ن   ت ب و  عىر مىد ي  السىم  النرى ع  تو -37
ت نمدنىىىىد  نىىىىع السىىىىبدعر تنصىىىىود  ت السىىىىم  ون دممدىىىىد عىىىىر المرىىىى يع االسىىىىالنر 11(تل1984
 .62تالندسنر ترواعح الم حي  ل65(تل1961-تحا  الو اج ت حنرج 2تو
ند اروالدم واع دلدم ت )ردي هللا لنهم ل "لو ند ي وى عد الص دب   : وقوفمالحديث ال -38

ت ورىىح يسىىم نل )صللل  هللا لليلله وسلللم    وم ولىد تعيورىىا علىيدم وال يميىىدوء بىى  الى   سىىول  
ننيىىحا  عىىر ،يىى  الصىى دبر عينىىدل :" ىىحي   ىىما و ىىما وردىى  عىىالد علىى  الءلىى   او علىى  عوىىد  او 

ت الويبىىىر ت القالصىىى  46م ىىىو لىىىما ..." " . يمظىىى  ابىىىد الصىىىال  ت ننحنىىى  ابىىىد الصىىىال  تل
 يىىىىى  ت ال سىىىىىنالمر تا نىىىىىح بىىىىىد علىىىىىر بىىىىىد 41ت بىىىىىد يندعىىىىى  ت النمدىىىىىل الىىىىى و  تل64تل
ت 1لى( ت الم ي عل   مدا ابد الصىال  ت م نيىج وح اسى  :  بيىع بىد لىدح  عنيى  تو852 ي

ت السىيوور 83ت ل1( تيىى1984-النيلس ال لنر ا يد  الم ا  االسالنر ت  النحيم  النمو ة 
 .212تل1تمح يا ال او  تيى

ع ىدلدم (( رىدل :   ولو ند يد  عد المدب يد نوروعد  عليدم ند اروالدم وا الحديث المقطوع -39
  الننىىىىدوع لىىىىر النوروعىىىىدي علىىىى    نىىىىد ال ىىىىحي  : الننوىىىىوا ((ت ورىىىىدل:القويىىىىا البغىىىىحاح :  

لىىىى( ت ال دديىىى  عىىىر علىىىم ال وايىىى  ت عمىىىر 463المىىىدب يد (( .يمظىىى  ابىىىر ب ىىى  ا نىىىح بىىىد علىىىر  ي
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بمص ي   ومحرين  : لدرم المحو  ون نح و  المحو  وا نىح   المىحو  ون نىح عىدحل النحوسىر 
ت 21لىى( ت ل1357-واق ود ت نوب   حا  الن د ا ال ثندميى  ت  يىح  ابىدح الى  د ت   الدمىح 

 .218ت ل2ت السيوور ت مح يا ال او  تيى84تل1ال سنالمر ت الم ي تيى
 .26عم  ت نمدج المنح ت ل -41
تبىىىىد 9منصىىىىح بدلن ىىىىحثيد نىىىىد علنىىىىد  ال ىىىىحي  مىىىىم   نىىىىمدم ت الويبىىىىر ت القالصىىىى  ت ل -41

تالسىىيوور ت 7ت ل18ت ابىىد مينيىى  ت نينوعىى  الدمىىدو  ت يىىى31يندعىى  ت النمدىىل الىى و  تل
مىىم   ت القويىىا ت السىىم  ربىىل المىىحويد ت  النمىىأق يدت والن ىىحثيد 26ت ل1مىىح يا الىى او  تيىىى

 .65ت السبدعر ت السم  ون دممدد ت ل62ت الندسنر ت رواعح الم حي  تل21ل
( :  اويىى  االسىىالم اقملدىىوا عىىر اسىىن  بىىيد عبىىح هللل66ابللي هريللرا ) ردللي هللا لنلله   )ت -42

.يمظى   )صل  هللا لليه وسلم  رنس وعبح ال  ند ت ند ا ث  الص دب   حيثد  عد  سول   
م نيىىج : ن نىىح لىىى( ت الوبنىىدي ال بىى ى ت ح اسىى  و 231ابىد سىى ح تن نىىح بىىد سىى ح بىىد نميىع   ي

 .254تل4( تيى1991-ت حا  ال ما ال لني  ت  بي وي 1عبح الندح  عود تو
لىىىى( ت نسىىىمح ا نىىىح بىىىد  مبىىىل ت  ننىىى  241ا نىىىح بىىىد  مبىىىل ت ابىىىو عبىىىح   الرىىىيبدمر  ي -43

ت حا  ال مىىىا ال لنيىىى  ت 1وو ىىىع  وارىىىي  و رىىىم ا دحيثىىى  : ن نىىىح عبىىىح النىىىدح  ا نىىىح عوىىىد تو
ت البقد   ت عبح   ن نح بىد اسىندعيل  9193 رم  ت حي 431تل4( تيى2118- بي وي 

البقد   تق ج ا دحيث  وعلج علي  : ن نىوح ن ىر ن نىوح  سىد مصىد  ص يح لى( ت 256 ي
 .99 حي   رم 37( تل2119-تحا  ال ما ال لني  ت  بي وي 6تو
 .19عبح النولا ت موثيج السم  تل -44
 .323تعم ة نمدج المنح تل11يمظ  الصدلح تعلوم ال حي  تل -45
 .22ت القويا ت السم  ربل المحويد تل629تل1المددمو  ت نوسوع   ردا تيى -46
 .722و  ت ال ليدي تل دال -47
-  بيىى وي  ت حا  ال مىىا ال لنيىى  ت5لىىى( ت صىى يح نسىىلم تو261ابىىر ال سىىد نسىىلم  ي -48

 .2577 حي   رم 999(تل2118
يمىىدحه بىىد ( : ابىىو م  الغدىىد   ت واسىىن  يمىىحا بىىد هللل72ابللي ذر )ردللي هللا لنلله  )ت -49

سىىديدد ت  وى عمىى  ابىىد عنىى  وابىىد عبىىدس . يمظىى  نسىىلم ت ال مىى  واالسىىند  تح اسىى  وم نيىىج : 
ت النيلىىىس ال لنىىىر ا يىىىد  المىىى ا  االسىىىالنر ت النحيمىىى  1عبىىىح الىىى  يم ن نىىىح ا نىىىح النرىىىني   تو

 .318تل2(تج1984-النمو ة 
 .2577 حي   رم 999نسلم ت ص يح نسلم تل -51
 .6491 حي   رم 1183لنحسي  . البقد   تليمظ  عد ا ح لمه اال دحي  ا -51
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تالمدىىىىىىىدمو  ت  رىىىىىىىدا اصىىىىىىىوال دي 29تل1يمظىىىىىىى  السىىىىىىىيوور ت مىىىىىىىح يا الىىىىىىى او  تيىىىىىىىى -52
 .631ل1يى
 .31النمدل ال و  تل -53
 .31ت الويبر ت القالص  ت ل 31بد يندع  ت النمدل ال و  تل -54
ت ابىىىىد االثيىىىى  ت يىىىىدنع االصىىىىول 16القويىىىىا البغىىىىحاح  ت ال دديىىىى  عىىىىر علىىىىم ال وايىىىى  تل -55
 .121تل1يىت
لىى(: عبىح   بىد نسى وح بىد ،دعىل ت  ميمى  72لبد هللا بلن مسلعود )ردلي هللا لنله  )ت -56

ت  وى عىد عنى  وامىس بىد ندلىن . )ردلي هللا للنهم   ابو عبح ال  ند ت ند عندد  الص دب  
يمظ  نسلم ت الوبندي ت رحم ل  وعلج عليى  وصىمع عدد سى  : ابىو عبيىحة نرىدو  بىد  سىد بىد 

 .172تل1(تيى1991 -تحا  الدي ة ت  ال يدش1دد تون نوح ال سلن
 .7277 حي   رم 1318البقد   ت ص يح البقد   تل -57
 .21القويا ت السم  ربل المحويد تل -58
قدصى  ت وال ينىع )صل  هللا لليه وسلم   :   لو ند ا يا ال   سول الحديث المرفوع  -59

ت القويىىىىا 156تلنولنىىىى  علىىىى  ،يىىىى  ملىىىىن ...(( . يمظىىىى  ال ىىىىد م ت ن  عىىىى  علىىىىوم ال ىىىىحي  
 .45ت ابد الصال  ت ننحن  ابد الصال  تل21البغحاح  ت ال ددي  عر علم ال واي  تل

 .61تالندسنر ت رواعح الم حي  تل371ال دو  ت ال ليدي تل -61
 .11الصدلح ت علوم ال حي  ت ل -61
تابىىد نمظىىو  ت لسىىدد 2لنىىح امدىىج علىى  لىىما الم  يىىا  ىىال نىىد : اليىىول   ت الصىى د  تل -62

ت ال دىىو  ت  341تالديىى وء ابىىدح  ت النىىدنوس الن ىىيو تنىىدحة اثىى  ل25ثىى  تلال ىى ا تنىىدحة ا
 .368ال ليدي ت ل

لىىى( ن ىىدمر النىى اد واع ابىى  ت رىى   وم نيىىج : عبىىح 311ابىىد اسىى دج ابىى اليم بىىد السىى    ي -63
 .438تل4( تيى1988-تعدلم ال ما ت  بي وي 1اليليل عبحه رلبر تو

 .11تل1الند حاي عر ، يا الن اد تيى -64
  ت ن نىىح بىىد عبىىح   بىىد علىىر ت مدسىىي  المىىدب يد عىى ش وح اسىى  نند مىى  تحا  الق ىىي   -65

 .31تل1ح.ي( ت يى–الوود ت ال يدش 
 حوحلد ننىد يلىر ال ى اج ت واقى   ىحوحلد ننىد يلىر الدمىح ..."  بأول:"بالح واس   خراسان  -66

صىدح  لىى( ت ن يىم البلىحاد ت حا  626. يمظ  يدروي ال نو  ت رىددا الىحيد ابىر عبىح    ي
 .351تل2( تيى1977-ت بي وي 

 .46ابد الصال  ت ننحن  ابد الصال  تل -67
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 .46ننحن  ابد الصال  تل -68
لى( ت ر   المبص ة والمم  ة ت نني مصوص  816ابر الد ل ءيد الحيد عبح ال  يم  ي  -69

تحا  ال مىا ال لنيى  1وق ج ا دحيث  وعلج علي  :عبح اللويا الدنىيم ونىدل  يدسىيد الد ىل ت و
 . 98تل1(تيى2112-ت بي وي 

 .29تل1مح يا ال او  تيى -71
 .31تل1السيوور ت مح يا ال او  تيى -71
لىىىى( ت ، يىىىا ال ىىىحي  ت م نيىىىج : سىىىيد ن نىىىح ن نىىىح رىىى ا 224 ي ابىىىر عبيىىىح الندسىىىم  -72

 .427تل3(تيى1984-تن اي   :ن نح عبح الغمر  سد ت  الندل ة
 .113ت حي   رم 91تل1ا نح بد  مبل ت نسمح ا نح بد  مبل تيى -73
 .11الصدلح تعلوم ال حي  تل -74
 .29عم  تنمدج المنح تل -75
-ت حا  الموعيىج المنومييى  ت النىدل ة 1توعبح ال ى يم ت عم ىر ت السىم  مرى يع الءم نىحايم  -76

 .23(تل1985
 (.38  اآلي سو ة االمددل : -77
 (.77  اآلي سو ة االس ا  :  -78
 (23  اآلي سو ة الدمح :  -79
 (.26  اآلي سو ة المسد  : -81
 .2124لسدد ال  ا : ندحة سممل -81
 .128الم  يددي تل -82
 رىدح الد ىولت تويمظى  الرىو دمر ت ا719تل7ا نح بد  مبل تنسمح ا نح بد  مبل تيىى -83
 .185تل1يى
 .66السبدعر ت السم  ون دممدد تل -84
لىى(ت النواعنىدي عىر اصىول الرى ي   ت عليى  رى   791ابر اس دج اب اليم بىد نوسى   ي  -85

 .4تل4ح.ي(تيى–:عبح   ح اء ت الن مب  الميد ي  ال ب ى ت نص  
دمر ت " . يمظىىى  الي يىىى عحود ال ىىىح ت واصىىىل  نىىىد ال ىىىء  ولىىىو النمىىى مأحيىىىايىىى : "لىىىو  ء م -86

 .65الم  يددي تل
 .5تل4يمظ  الردوبر ت النواعندي تيى -87
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( : ال  بىدش بىد سىد ي  ال ىءا   ت  ميمى  هلل36العرباف بن سارية )ردلي هللا لنله  )ت -88
تنسىلم ت ال مى  واالسىند  )صل  هللا لليله وسللم   ابو ال د   ت س د الردم ت  وى عد المبر 

 .851تل2تيى
ا ت وا اح بىى  اليىىح عىىر لىىءوم السىىم  ت  د ىىل نىىد انسىىن :"اال ىى اس المىىر ب ىىح المىىد النوالللذ -89

 . 281تل1الرر  بيد ا  اس  "ت ابد االثي  ت يدنع االصول تيى
:"عىىىر اللغىىى  : بىىىحا الرىىىر  يبحعىىى  ت واالبمىىىحاا اما  ىىىدد نىىىد   و ىىىحه عدىىىو اقىىى اج بدللللة  -91

 .281تل1الرر  ند ال حم ال  الويوح " ت يمظ  ابد االثي  تيدنع االصول تيى
 .17616ت حي   رم 134تل7بد  مبل ت نسمح ا نح بد  مبل تيىا نح  -91
 .18979ت حي   رم 521تل7ا نح بد  مبل ت نسمح ا نح بد  مبل تيى -92
"ا  مولىىىىىىىج السىىىىىىىم  مىىىىىىىد ة نىىىىىىىد يندبىىىىىىىل النىىىىىىى اد " . يمظىىىىىىى  ابىىىىىىىد الميىىىىىىىد  ت رىىىىىىى   ال و ىىىىىىىا  -93
 .159تل2تيى
(: ميدىىى  بىىىد الينىىىدد ال بسىىىر ت و ميمىىى  ابىىىو عبىىىح   هلللل78حذيقلللة )ردلللي هللا لنللله  )ت -94

عىىر النمىىدعنيد ت  وى عمىى  ابمىى  ابىىو )صللل  هللا لليلله وسلللم  ال بسىىر تصىىد ا سىى   سىىول   
تابىىىىىد االثيىىىىى  الندديىىىىى  172تل1( ىىىىىحي  . يمظىىىىى  نسىىىىىلم ت الوبنىىىىىدي ت يىىىىىى221عبيىىىىىحة ولىىىىى   

 .716تل1تيى
م تصىىىىىى يح نسىىىىىىلم تنسىىىىىىل6497ت  ىىىىىىحي   رىىىىىىم 1148البقىىىىىىد   تصىىىىىى يح البقىىىىىىد   تل -95

 .143 حي   رم 71تل
 .35تل1عالم  تالو ع عر ال حي  تيى -96
:"ال لم بدلرر  والددم ل  توعن  عندد  : بن م  علم علند ت وعر االصوال  لىو ال لىم الققه  -97

الرىىىىى عي  نىىىىىد احلمدىىىىىد المدصىىىىىيلي  " يمظىىىىى  ابىىىىىد نمظىىىىىو  ت لسىىىىىدد ال ىىىىى ا نىىىىىدحة عنىىىىى   بدأل  ىىىىىدم
 .57تل1ىتالرو دمر ت ا ردح الد ول تي3451ل
 .186تل1تالرو دمر ت ا ردح الد ول تج161تل2ابد الميد  ت ر   ال و ا تيى -98
 .67السبدعر ت السم  ون دممدد تل -99
تالقويىىىىىا د السىىىىىم  ربىىىىىل المىىىىىحويد 161تل2يمظىىىىى  ابىىىىىد الميىىىىىد  ت رىىىىى   ال و ىىىىىا تيىىىىىى -111
 .38تل1تعالم  ت الو ع عر ال حي  تيى16تل
 .67لسم  ون دممدد تلت السبدعر ت ا16القويا ت السم  ربل المحويد تل -111
عىر )صلل  هللا لليله وسللم   :"ال ءل  عر ،د    ا  " ا  عءلى  المبىر  ينظر لن التحنث -112

ت ابىىىىىد لرىىىىىدم ت السىىىىىي ة المبويىىىىى  167ت ل1،ىىىىىد   ىىىىى ا  . ابىىىىىد اسىىىىى دج ت السىىىىىي ة المبويىىىىى  تيىىىىىى
 .123تل1تال ن   ت السي ة المبوي  تيى176تل1تيى
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نىىىد يبىىىدل ن ىىى  علىىى  ثالثىىى  انيىىىدل ت ولىىىو  ح ت يبىىىل ىىى" بدل سىىى  ت والم ديىىىا ت واحلللرام : -113
 233تل2تن يم البلحادتج يدوي ال نو  ن  وا ".

ابىىو ءلىىو ت ن نىىح ن نىىح ت ال ىىحي  والن ىىحثود او عمديىى  االنىى  االسىىالني  بدلسىىم  المبويىى   -114
-  ال يىىىدش     الب ىىىو  ال لنيىىى  واالعمىىىد  والىىىحعوة واال رىىىدح ت إلحا ايت ال يدسىىى  ال دنىىى  2تو

 .11(تل1984
 .15القويا ت السم  ربل المحويد تل -115
 .17616ت حي   رم 134تل7ا نح بد  مبل ت نسمح ا نح بد  مبل ت يى -116
 .23القويا ت السم  ربل المحويد تل -117
 (.44  اآلي سو ة الم ل : -118
 (.36  اآلي سو ة اال ءاا :  -119
يى  وموىو ه نىد النى د االول الى  مدد مرىأم الءل امر ت ن نح بد نو ة محويد السم  المبويى   -111

 .19لى(ل1426-تحا  النمددج ت ال يدش 1الن د المدسع الدي   تو
لىى(:ال سد البصى   بىد ابىر ال سىد ابىو سى يح ت وى عىد عنى  111ال سد البص    ي -111

 .341تل1بد ال صيد ويمحا .يمظ  نسلم ت الوبندي تيى
 (.29  اآلي سو ة ال ج :  -112
 .15القويا البغحاح  ت ال ددي  عر علم ال واي  تل -113
لىىىى(:ابو عنىىى و االوءاعىىىر ت عبىىىح الىىى  ند بىىىد عنىىى  ت  ىىىدد ثنىىى  ندنومىىىد  157 ي راألوءاعىىى -114

لىى(ت مسىني  عندىد  االنصىد  313صدحرد  ت  ثي  ال حي  .يمظ  المسدير ت ا نح بىد رى يا  ي
تالنوبي ى  السىلدي  ت النحيمى  1ند الص دب  عند ب حلم ت م نيج : السيح صب ر السىدن اير تو

 .11(تل1969-النمو ة 
تالقويىىىا البغىىىىحاح  ت ال دديىىىى  عىىىىر علىىىىم 251ل ىىىىد م تن  عىىىى  علىىىىوم ال ىىىىحي  تليمظىىى  ا -115

 .16ال واي  تل
 


