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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 : دنا ػتمد وعلى آلو وصحبو أما بعدوأصلي وأسلم على سيهلل زتًدا يليق جباللو وعظيم فضلو ،  داضتم

فإف اهلل بعث رسولو ػتمًدا عليو أفضل الصالة والتسليم مبشرًا ، وجعل رسالتو للناس كافة 
ڌ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ      ڎچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ: فقاؿ عز وجل بالتبليغوأمره  وخادتة للرساالت ،

چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇڇ  ڇ    ڑ  ڑ  ڍڍ
 (1) .   

 

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ   ٿ  چ وعصمو سبحانو من اعتوى واطتطأ ، فقاؿ سبحانو : 

چٿ  
 (2) . 

 چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ قاؿ تعاذل : ف وأمره سبحانو بالبياف ،
(3) 

 وظتا كاف ذلك أمرًا حيتاج إذل توضيح رغبت ُب بياف اظتنهج والقوذل من السنة ،فكاف البياف العملى  .
 ُب بياف الكتاب العزيز ألسباب منها :  والقوذل التطبيقي العملى

 

ف السنة بياف لكتاب اهلل العزيز ، وحجة ُب إثبات األحكاـ فهي اظتصدر الثاين من مصادر أ
 .التشريع 

 السالـ بالتطبيق العملي و  الصالة لقرآف من أحكاـ بينها عليوف السنة بياف ظتا أرتل ُب اأ. 

  ، وجعلت البحث ُب مقدمة وثالثة مباحث ، تناولت ُب اظتقدمة أمهية السنة النبوية
 واألسباب اليت دعتٍت لكتابة ىذا البحث . 

 حكمها وتلقي الصحابة عتا والعمل هبا  وُب اظتبحث األوؿ : تناولت السنة. 

                                                             

 من سورة اظتائدة .  67آلية ا  (1
 من سورة النجم  .  4-3ة (  اآلي2
 من سورة اضتج  .  16اآلية   (3
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 الكتاب العزيز.بياف ُب  العملى التطبيق لثاين : تناولتوُب اظتبحث ا 

  بياف ما ارتلة القراف الكرًن وُب اظتبحث الثالث : تناولت . 

إنو شتيع غتيب ،،، واضتمد هلل رب ، لوجهو الكرًن  خالصاواهلل أسأؿ أف جيعل ىذا العمل 
 العاظتُت . 
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 المبحث األول

 بها السنة وحكمها وتلقي الصحابة لها والعمل

ٿ   ٹ     چ  ػتمًدا صلى اهلل عليو وسلم ، وأنزؿ عليو الكتاب ، قاؿ تعاذل :أرسل اهلل رسولو 

 . (1) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

 فمهمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم البياف واإليضاح واإلبالغ . 

  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئچ  ويؤكد ىذا قوؿ اهلل تعاذل :

چ   جئ  جئ
 (2) . 

ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې  ې  چ، يقوؿ سبحانو: فمن أطاعو اتبعو، ومن خالفو عصاه

چ جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ   ې  
 (3). 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  : وىداية للناس فقاؿ سبحانو تعليماوأوٌب صلى اهلل عليو وسلم اضتكمة 

  جئ  جئ  جئ          جئ  جئ  جئ      جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

 چڈ     جئ  جئ
(4) . 

وقد ذىب رتهور العلماء احملققُت إذل أف اضتكمة ما أطلع اهلل عليو نبيو صلى اهلل عليو وسلم 
من أسرار دينو وأحكاـ شريعتو ، وىي ما يعرب عنها بالسنة ، يقوؿ الشافعي رزتو اهلل : " فذكر اهلل 

فسمعت من أرضى من أىل العلم بالقرآف ، يقوؿ : اضتكمة سنة ،  ذكر اضتكمةالكتاب ىو القرآف ، و 
 .(5) رسوؿ اهلل ... إخل(

                                                             

 من سورة النحل .  44( اآلية 1
 من سورة النمل .  64 اآلية( 2
 من سورة النساء .  65( اآلية 3
 من سورة آؿ عمراف .  164( اآلية 4
 .  78( الرسالة ص5
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بأف جيـز ذكره الشافعي ىنا رزتو اهلل أنو  قاؿ الشيخ مصطفى السباعي رزتو اهلل : ) واضح  ما
وف شيًئا غَت اضتكمة ىي السنة ؛ ألنو عطفها على الكتاب ، وذلك يقتضي اظتغايرة ، وال يصح أف تك

السنة ألهنا اظتنة ُب معرض من اهلل علينا بتعليمنا إياىا ، وال ديّن إال مبا ىو حق وصواب ، فتكوف اضتكمة 
واجبة االتباع كالقرآف ، ودل يوجب علينا إال اتباع القرآف والرسوؿ ، فتعُت أف تكوف اضتكمة ىي ما صدر 

 . (1)عن الرسوؿ من أحكاـ وأقواؿ ُب معرض التشريع "

 لذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى عليو وسلم حيرصوف على مالزمتو ومعرفة أقوالو وأفعالو ،
البخاري بسنده عن عمر بن اطتطاب  روىوكانوا يتناوبوف على حضور غتلسو إذا دل تتيسر عتم اظتالزمة . 

وكنا نتناوب  -وىي من عوارل اظتدينة -قاؿ : " كنت أنا وجار رل من األنصار ُب بٍت أمية بن زيد 
 ، ينزؿ يوًما وأنزؿ يوًما ، فإذا نزلت جئتو خبرب ذلك اليـو ، النزوؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

  .(2)ذا نزؿ فعل مثل ذلك "إو 

السنة وتلقيها من الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ، بل   ظتعرفةالوحيد ودل يكن ىذا ىو السبيل 
السالـ ، ٍب يعودوا معلمُت لباقي و  الصالة وا ويالزموا الرسوؿ عليوكانت القبائل توفد أفرادىا ليتعلم

 .  ىاأفراد

وكاف الصحايب إذا نزلت بو نازلة رحل إذل النيب صلى اهلل عليو وسلم ليسألو عن حكم تلك 
من مكة عندما أخربتو  قادماقصد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ةعقبة بن اضتارث أن روىالنازلة ، 

هنا أرضعتو ىو زوجتو ، فقدـ اظتدينة وأخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ لو عليو الصالة امرأة أ
 . (3)ففارؽ زوجتو ُب حينو"؟ والسالـ : "كيف وقد قيل 

                                                             

 .  51السنة ومكانتها ُب التشريع اإلسالمي ص (1
 .    1/46كتاب العلم باب التناوب َب العلم    صحيحو ( أخرجو البخاري ُب2
 من طريق اىب  2/724( اخرجة البخارى َب صحيحة كتاب البيوع  باب تفسَت اظتشبهات 3

 مليكة عن عتبة بن حارث  .    
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عما خفي عليهم  ننهوكاف إذا عزب عنهم شيء أرسلوا أزواجهم إذل أمهات اظتؤمنُت ليسأل
حاؿ الصحايب الذي أرسل امرأتو تسأؿ أـ سلمة رضي اهلل وخاصة فيما يتعلق بأمر الزوج مع زوجتو ، ك

 .(1)عنها عن تقبيل الزوج لزوجتو وىو صائم 

فقد كاف النساء يذىنب إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ، ودل يكن خيتص التلقي بالرجاؿ فقط 
كيف : م ا خيص أمورىن الدينية ، ومن ذلك سؤاؿ اظترأة النيب صلى اهلل عليو وسلعموسلم فيسألنو 

تتطهر ؟ . فقاؿ عليو الصالة والسلم : "خذي فرصة ؽتسكة فتوضئي هبا " ، فقالت : يا رسوؿ اهلل  
 . (2)كيف أتوضأ هبا ؟ فلم تفهم اظترأة فأعاد عليها ، فأشار إذل أـ اظتؤمنُت عائشة فأعلمتها باظتراد 

و وسلم ُب اظتدينة لسنة مبعايشة الصحابة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليل لصحابةا وكاف تلقي
وذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما كاف  ومشاىدهتم ألحوالو ، وكانوا خيتلفوف ُب حفظ السنة ،

بل كاف يتخوعتم باظتوعظة كما روى ابن مسعود رضي اهلل عنو ، قاؿ : " كاف النيب صلى  غتلسايعقد عتم 
 . (3)ياـ كراىة السممة علينا " اهلل وعليو وسلم يتخولنا باظتوعظة تلو اظتوعظة ُب األ

جالست أصحاب ػتمد صلى اهلل عليو وسلم فوجدهتم "   : يقوؿ مسروؽ رضي اهلل عنو
  (4)كاإلخاذ ، فاإلخاذ يروي الرجل ، واإلخاذ لو نزؿ بو أىل األرض ألصدرىم".

عليو  وقد يكوف اختالفهم ُب اضتفظ يعود إذل النهي عن كتابة السنة فيما روي عنو صلى اهلل 
 .   (1)عٍت غَت القرآف ، ومن كتب عٍت غَت القرآف فليمحو " وسلم : " ال تكتبوا

                                                             

عن طريق زيد بن  291/ 1مالك َب اظتوطا َب كتاب الصـو باب ما جاء َب الرخصة َب القبلة للصائم (  أخرجو 1
اسلم عن عطاء بن يسار اف رجال قبل امراتة وىو صائم َب رمضاف فوجد من ذلك شيئا فارسل امراتة تساؿ لة عن 

 .  ذلك فدخلت على اـ سلمة ..... اخل اضتديث  
من طريق ابن عبينة بن منصور بن حنيفة عن امة عن عائشة اف امراة سالت   1/104ابن حـز َب احمللى ( أخرجو 2

 .  ة علية وسلم عن غسلها من احمليض النىب صلى الل
 . وج( أخر 3
 .  عن طريق االعمش عن مسلم بن سروؽ اضتديث مثلة  315/ 2النسوى َب كتاب اظتعرفة والتاريخ  وجأخر  (4
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ما  ولقلة ، عهد باإلسالـ ووكاف ىذا النهي ُب صدر اإلسالـ ألمور منها أف الصحابة حديث
مم على السنة كما فعلت األ ينكبوابأيديهم من وسائل الكتابة ، وخشية أف خيتلط القرآف بغَته ، وأف ال 

ذلك كاف من الصحابة من يكتب كعلي بن أيب طالب ، وعبداهلل بن عمرو بن وعلى  من قبلهم ،
وقدرتو على دتييز  (2) صلى اهلل عليو وسلم  اطمأف إذل ملكة حفظ كل منهم ألف النيبالعاص ، وذلك 

 القرآف من السنة .

عندما ساؿ جاء ذلك ، زالت تلك األسباب أمرىم النيب صلى اهلل عليو وسلم بالكتابة  وظتا
السالـ الصالة و  رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ عليو رل يا،  واشاه : اكتب رجل يقاؿ لو أىبصلى اهلل عليو وسلم النىب 

  .(3): " اكتبوا أليب شاه "

وؿ على ع، بل كاف بعضهم ي اضتفظفكاف لتلك األسباب غتتمعة أثر ُب تفاوت الصحابة ُب 
ُب حفظ السنة ، يقوؿ أبو ىريرة : " ما كاف فيما بينهم التفاوت  اضتفظ دوف الكتابة ، وىذا ما جعل

 .(4)كاف يكتب وكنت ال أكتب " ،  أحد أكثر مٍت حديثًا إال عبداهلل بن عمرو 

ابن شهاب عن قبيصة أف  روىالصحابة رضواف اهلل عليهم بالسنة مع التثبت ُب أخذىا  وعمل
: ما أجد لك ُب كتاب اهلل شيًئا ، وما علمت أف  اصتدة جاءت إذل أيب بكر تلتمس أف تورث ، قاؿ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذكر لك شيًئا ، ٍب سأؿ الناس فقاـ اظتغَتة فقاؿ : كاف رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وسلم يعيطها السدس فقاؿ لو : ىل معك أحد ؟ فشهد ػتمد بن مسلمة مثل ذلك ، فأنفذه 

 .(5)عتا أبو بكر 

                                                                                                                                                                              

عن طريق عطاء بن يسار عن اىب سعيد اضتذرىاف رسوؿ اللة  1/63بن عبد الرب َب جامع بياف العلم وفضلة  ( أخرجو1
 .  ة وسلم . اضتديث صلى اللة علي

"  ما كاف احدا   248/  2اخرجة االماـ ازتد َب سندة عن طريق مهرو عن وىب بن منبة عن اخية عن اىب ىريرة ( 2
 .  اكثر حديثا مٌت  "

 .   259/ 11اخرجة ػتمد بن راشد َب اصتامع كملحق بكتاب الصفاىن  ( 3
عن طريق وذل سلمة بن عبد الرزتن عن اىب  857/  2لفن اخرجة البخارى َب صحيحة كتاب اللقطة باب ضالة ا( 4

 . عنة اهللىريرة رضى 
 . 73/  4اخرجة السناىن َب السنن الكربى كتاب الفرائض باب االمر بتعلية الفرائض ( 5
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دل يعلموا بو سألوا عنو بعضهم ، فإف ثبت عن  حابة من السنة أخذوا بو ، ومافما علمو الص
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عملوا بو . 

فلم يؤذف لو فرجع ، فأرسل  ثالثافعن أيب سعيد : أف أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب 
ليو وسلم يقوؿ : " إذا سلم عمر ُب أثره فقاؿ : دل رجعت ؟ قاؿ : شتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

بك ! فجاءنا أبو موسى  نألفعل قاؿ لتأتيٍت على ذلك ببينة أو،   فلم جيب فلَتجع " ثالثاأحدكم 
لونو وؿتن جلوس فقلنا : ما شأنك ؟ فأخربنا وقاؿ : فهل شتع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم ، كلنا  ؽتتعظا

 .(1)شتعو ، فأرسلوا معو رجال منهم فأخربه 

                                                             

 .   عنهما اهللعن طريق اىب سعيد اضتذرى رضى  393/  4االماـ ازتد َب مسندة ( أخرجو 1
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 الثاني المبحث

 في بيان كتاب اهلل العملي التطبيقي

 هبا العباد حتتاج إذل بياف كيفية العمل هبا .  ف بأحكاـ أمرجاء القرآ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      چ : كقولو سبحانو ُب األمر بالوضوء

چڍ     ٿڤ  ڤ  ڤ
(1) . 

نو النيب صلى عليو وسلم بالتطبيق كما جاء فبي، صفتو حد بألوال علم ، فاآلية أمرت بالوضوء 
ُب اضتديث الذي رواه اإلماـ مسلم من طريق عبداهلل بن زيد بن عاصم اظتازين أنو رأى رسوؿ اهلل صلى 

واألخرى ثالثًا ، ومسح برأسو مباء  اويده اليمٌت ثالث ثالثااهلل عليو وسلم توضأ فمضمض ٍب غسل وجهو 
 .(2)امها فضل يده ، وغسل رجليو حىت أنق

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    چ  وُب التيمم قاؿ سبحانو : 

  جئ  جئ  جئ   جئ  جئې  ۉ            ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې    ېڭ  ڭ  ڭ

چ  جئ  جئ  جئ          جئ  جئ      جئ  جئجئ  جئ  جئ
(3) . 

عملي كما جاء ُب حديث عمار :" إمنا كاف يكفيك أف  فجاءت السنة ببياف ذلك بتطبيق
 . (4)تقوؿ ىكذا وضرب بيديو األرض ، فنفض يديو فمسح وجهو وكفيو " 

چ    ېڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : هلل أمرنا بالصالة ُب قولو تعاذلومن ذلك أف ا
، فبينت السنة اظتراد (5) 

 سلم. بالصالة وكيفيتها وأركاهنا وشروطها بتطبيقو صلى اهلل عليو و 

                                                             

 دة  . من سورة اظتائ 6( اآلية 1
صحيح مسلم  –، ومسلم ُب صحيحو  1/54( أخرجو البخاري ُب صحيحو ، كتاب الوضوء باب مسح الرأس كلو 2

 .  3/120بشرح النووي باب آخر ُب صفة الوضوء 
 من سورة النساء .  42( اآلية 3
 .  4/59( أخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو صحيح مسلم بشرح النووي من باب القيم 4
 .  ( سورة البقرة  110)  اآلية( 5
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فيما رواه مسلم ُب صحيحو من طريق أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ه حُت شتع اهلل ظتن زتد: عليو وسلم إذا قاـ إذل الصالة يكرب حُت يقـو ، ٍب يكرب حُت يركع ، ٍب يقوؿ 

ُت ا ، ٍب يكرب حدساجيرفع من الركوع ، ٍب يقوؿ وىو قائم : ربنا ولك اضتمد ، ٍب يكرب حُت يهوي 
، ٍب يكرب حُت يرفع رأسو ، ٍب يفعل ذلك ُب الصالة كلها حىت  يرفع رأسو ، ٍب يكرب حُت يسجد

داؿ على اظتراد من الصالة ، وال أحيل بياهنا إذل شيء معلـو ،  َب اللغة فال مدلوؿ .  (1)يقضيها "
 .  (2)فكاف البياف من السنة

      جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئڈ  ي   ي  چ وُب صالة اطتوؼ يقوؿ سبحانو: 

ٱ  ڦ          ڦ  ڦ  ڦ  پ     جئ  جئ  جئ   جئ         جئ  جئ    جئ  جئجئ  جئ   جئ  جئ   جئ

چ   ....  ڤپ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
(3). 

من النيب صلى اهلل عليو وسلم فكاف البياف التطبيقي ، تكن تلك الصالة معلومة من قبل  فلم
فيما رواه البخاري من طريق سادل أف عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ : غزوت مع رسوؿ اهلل صلى 

فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يصلي لنا  ،  فصاففناىم ،  فوازينا العدو، اهلل عليو وسلم قبل ؾتد 
ركع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مبن معو وسجد و  فقامت طائفة معو وأقبلت على العدو ،، 

 فجاؤوا فركع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ركعة ، ائفة اليت دل تصلسجدتُت ، ٍب انصرفوا مكاف الط
 . (4) وسجد سجدتُت ٍب سلم ، فقاـ كل واحد منهم فركع لنفسو ركعة وسجدتُت"

ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ : انطلق  . روى لياعم ناوالسالـ اضتج بيا بُت عليو الصالةو 
فلم ينو عن ، النيب صلى اهلل عليو وسلم من اظتدينة بعدما ترجل وادىن ولبس إزاره ورداءه ىو وأصحابو 

فأصبح بذي اضتليفة ركب راحلتو حىت استوى  ، دع على اصتلدتر إال اظتزعفرة اليت  االرزشيء من األردية و 
وقلد بدنتو ، وذلك طتمس بقُت من ذي القعدة ، فقدـ مكة ألربع لياؿ على البيداء أىّل ىو وأصحابو 

                                                             

 .  4/97باب إثبات التكبَت ُب كل خفض ورفع ُب الصالةمسلم َب رجو اإلماـ خ( أ1
 . 34( ينظر : أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وداللتها ُب األحكاـ الشرعية ص2
 ( من سورة النساء . 102(  اآلية ) 3
 .    1/225ة اطتوؼ أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب صالة اطتوؼ باب صال (4
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 فطاؼ بالبيت وسعى بُت الصفا واظتروة، ودل حيل من أجل بُدنو ألنو قّلدىا ، ٍب، ي اضتجة ذخلوف من 
 ،، ودل يقرب الكعبة بعد طوافو هبا حىت رجع من عرفةباضتج  مهلنزؿ بأعلى مكة عند اضتجوف وىو 

واظتروة ، ٍب يقصروا من رؤوسهم ، ٍب حيّلوا ، وذلك ظتن دل  فاأف يطوفوا بالبيت وبُت الصوأمر أصحابو 
 .(1)قلدىا ، ومن كانت معو امرأتو فهي لو حالؿ والطيب والثياب  " ةيكن معو بدن

يقات ، وما يلـز فقد بُت صلى اهلل عليو وسلم بعملو ىذا ما يلبس احملـر ، واإلحراـ من اظت
 .ارفاظتتمتع والق

فبينت السنة ػتظورات اإلحراـ وأركاف اضتج وواجباتو ومستحباتو ، واظتواقيت الزمانية واظتكانية 
وغَت ذلك ، أخرج مسلم ُب صحيحو عن جابر بن عبداهلل " أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مكث 

حاج ، فقدـ اظتدينة  لمتسع سنُت دل حيج ، ٍب أذف ُب الناس ُب العاشرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وس
فخرجنا معو حىت أتينا  ، ويعمل مثل عملو اهلل صلى عليو وسلمبشر كثَت كلهم يلتمس اف ياًب برسوؿ 

فأرسلت إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، ذا اضتليفة ، فولدت أشتاء بنت عميس ػتمد بن أيب بكر 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب  : كيف أصنع ؟ قاؿ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، فصلى

 . (2)لبيك اللهم لبيك ... اضتديث  : أىل بالتوحيد فاظتسجد، ٍب ركب القصواء ... 

لسنا ننوي إال اضتج ، لسنا نعرؼ العمرة ، حىت إذا أتينا معو استلم  : قاؿ جابر رضي اهلل عنو
  جئى  ې  ې  ې   ې  چ، ومشى أربًعا ، ٍب نفذ إذل مقاـ إبراىيم عليو السالـ ، فقرأ  الركن ، يرمل ثالثًا

 .(3)، فجعل اظتقاـ بينو وبُت البيت ... اضتديثچ  جئ

 اهللعنة قاؿ كاف ابن عمر رضى  اهللوعمل الصحابة هبذا التطبيق العملى روى نافع رضى 
رائحة طيبة ، ٍب ياتى مسجد اضتليفة فيصلى ، ٍب عنهما اذا اراد اطتروج اذل مكة ادىن بدىن ليس لة 

 . (3)صلى اللة علية وسلم اهلليركب واذا استوت بة راحلتة قائمة احـر ، ٍب قاؿ ىكذا رايت رسوؿ 
                                                             

 .  2/146( أخرجو البخاري ُب صحيحو ، كتاب اضتج ، باب ما يلبس احملـر من الثياب 1
 .  2/887( صحيح مسلم ،كتاب اضتج ، بياف وجوه اإلحراـ 2
 . عنهما  اهللبن عمر رضى  اهللعن عبد  اهللعن طريق سادل بن عبد  139/ 2اخرجة االماـ ازتد َب مسندة ( 3
 . 148/  2ة البخارى َب صحيحة كتاب اضتج باب االىالؿ مستقبل القبلة ( اخرج3
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صلى اهلل عليو وسلم بقولو : " خذوا عٍت مناسككم "  لقولةج كيفية اضتفبُت ُب ىذا اضتديث  
 اظتبينة لو .  العملية ىى لغة وإمنا كانت السنةفهذا البياف دل تدؿ عليو اآليات وال ال
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 المبحث الثالث

 بيان ما اجملة القران الكريم

  چ وتعاذل  سبحانو اهللفقوؿ اهلل لكتاب  اظتفسرةجاءت السنة بالبياف القوذل تتمثل َب االحاديث 

چ    ېڭ  ڭ
 صلى اهلل عليو روى مسلم ُب صحيحو من طريق جابر بن عبداهلل أف النيبالسنة ظتا  فسرتو 

، وقولو  (1)وسلم قاؿ : " فيما سقت األهنار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر  " 
صلى اهلل عليو وسلم ُب حديث أيب سعيد اطتدري رضي اهلل عنو : " ليس ُب حب وال ذتر صدقة حىت 

 .(2)اؽ صدقة"فيما دوف ستس أو  وال فيما دوف ستس ذود صدقة ، وال وسق ،أ يبلغ ستسة

تفاصيل وبينت السنة األنصبة وما خيرج ُب كل نصاب من السائمة من هبيمة األنعاـ ، وبينت 
 .احكاـ الزكاة ؽتا ىو مبسوط َب مظانة

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  چ : وُب الصـو يقوؿ اضتق سبحانو

 چ
(3). 

من أحكاـ ، وؽتن يصح ، وأىل  ووما يتعلق بوواجباتو ،  فبُت عليو الصالة والسالـ الصـو ،
فَتجع ُب تفسَت ما أشكل إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم األعذار ، وكتب السنة حافلة هبذا أيًضا . 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ    ٿٿ  ٿچ فهو اظتبُت عن ربو ، يقوؿ اضتق سبحانو: 

 چ
(4). 

                                                             

 . 7/54أخرجو مسلم ُب صحيحو باب ما فيو العشر ونصف العشر  (1
 .1/52( أخرجو مسلم ُب صحيحو باب كتاب الزكاة 2
 . من سورة البقرة 183اآلية  (3
 . النحلمن سورة  44االية  (4
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: " أال إين أوتيت القرآف ومثلو معو ، أال  ة والسالـ فيما رواه أبو داود بسندهويقوؿ عليو الصال
فما وجدًب فيو من حالؿ فأحلوه ، وما ،  يوشك رجل شبعاف على أريكتو يقوؿ : عليكم هبذا القرآف 

 .(1)"  وجدًب فيو من حراـ فحرموه

ور عن رسوؿ اهلل صلى اهلل أفردت فيو التفسَت باظتأث بكتابولذا خصت الكتب الستة التفسَت 
 عليو وسلم.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " إف  : عدي بن حباف قاؿ هتفسَت ما رواالومن امثلة 
 . (2)اظتغضوب عليهم ىم اليهود ، وإف الضالُت ىم النصارى" 

شق ذلك   چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پٹ  چ : مسعود قاؿ : ظتا نزلت ىذه اآلية عن ابن وثبت
إنو ليس الذي تعنوف ، أدل تسمعوا ما قاؿ  : اس فقالوا : يارسوؿ اهلل وأينا ال يظلم نفسو ؟!قاؿعلى الن

. فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بُت  (3)لظلم عظيم ( إمنا ىو الشرؾ "  ؾ) إف الشر  :  العبد الصاحل 
 .فهمهملديهم وال ُب مقدور  فافلم يكن ذلك معرو ،  َب ىذة االية للناس معٌت الظلم

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ   پپچ : وكقولو سبحانو
 اهللصلى ، فسرىا حديث رسوؿ اهلل  (4)

الذي أخرجو اإلماـ أزتد ومسلم وأبو داود " شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر " علية وسلم 
(5). 

 چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  چ وكقولو تعاذل: 
(6).  

                                                             

 .  200/ 4لزـو السنة اخرجة ابو داود َب سننة باب  (1
 .  378/ 4اخرجة االماـ ازتد َب سندة ( 2
 . 1694/  4اخرجة البخارى َب كتاب التفسَت باب ودل يلبسوا ادياهنم بظلم ( 3
 .  ( من سورة البقرة  238االية )  (4
 . عنة   اهللعن طريق عبيدة عن على رضى  122/ 1اخرجة االماـ ازتد َب سسندة ( 5
 .   8و  7اؽ اآلية (سورة االنشق6
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اهلل عليو وسلم فيما روتو أـ اظتؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها قالت :" شتعت قولو صلى فسرىا 
ينظر ُب كتابو :  قلت : وما اضتساب اليسَت ؟ قاؿ َتايس بارسوؿ اهلل يقوؿ : " اللهم حاسبٍت حسا

 .(1)ويتجاوز عن سيئمتو فأما من نوقش اضتساب فقد ىلك"

چٹ  ٹ  ۀ   ے   چ وقولو تعاذل: 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب اضتديث الذي فسرىا رسوؿ  (2)

قاؿ  (3) رواه الًتمذي وابن جرير عن أيب بن كعب أنو شتع رسوؿ اهلل يقوؿ :" ) وألزمهم كلمة التقوى (
 : ال إلو إال اهلل " .

 چڈ    ڈ  ڍ  ڍ  چ : تعاذل قولوَب و 
(4). 

اهلل عنو قاؿ : ظتا عرج  البخاري عن أنس رضي  وعلية وسلم الذى اخرج اهللالنىب صلى  ويبين
ىذا يا بالنيب صلى اهلل عليو وسلم إذل السماء قاؿ : أتينا على هنر حافتاه قباب اللؤلؤ ، فقلت : ما 

 .(5)جربيل ؟ قاؿ : ىذا الكوثر"

وعلى ىذا فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم دل يفسر القرآف كلو ، ولو فسره عتم كاماًل ظتا وقع 
عض اآليات ، إمنا فسر عتم ما أطلعو اهلل عليو من الغيبيات اليت أخفاىا اهلل عنهم االختالؼ ُب تأويل ب

باإلضافة إذل بياف الناسخ واظتنسوخ عملية جاءت بو اآليات من أحكاـ  ، وفسر عتم رسوؿ اهلل ما
  .(6)بالسنة وجاء بيان واجململ وختصيص العاـ وتوضيح اظتشكل ، وىذا ما

و بعًضا، وذلك جبمع ما تكرر منو ُب موضع واحد ، ومقابلة اآليات القرآف الكرًن يفسر بعضو 
بعضها ببعض فيستعاف مبا جاء مسهًبا على معرفة ما جاء موجزًا ، وما ورد مبيًنا على ما ورد غتمال ، 

                                                             

 . 30/91( ينظر : تفسَت اظتراغي 1
 من سورة اضتج .  26( اآلية 2
 ( تفسَت اظتراغي . 3
 من سورة الكوثر .  1( اآلية 4
 . 6/219( صحيح البخاري فيكتاب التفسَت 5
 .   من سورة النحل 44( اآلية 6
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وزتل مطلقو على مقيده وعامو على خاصو ، وهبذا يتحقق تفسَت وبياف مراد اهلل مبا جاء عنو سبحانو 
 وتعاذل.

فجاءت مسهبة ُب مواضع وؼتتصرة ُب موضع ، ن أمثلو ذلك ما ورد ُب قصة آدـ وإبليس وم
ڈ  ڍ  ڍ   چ و زتلو على اظتبُت ليفسر بو ، ومن ذلك قولو تعاذل:  كما يتناوؿ ىذا اصتانب اجململ ،  ، آخر

 چڱ  ڎڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڑڇ  ڇ
(1) . 

چ   جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئي  ي  ڈ    چ : وقولو سبحانو ُب آخر ىذه السورة
(2). 

چ   جئ جئ  جئ  جئي  ي  چ وكقولو تعاذل: 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  چ : ، وقولو سبحانو(3)

چپ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
(4). 

الظهار يقوؿ  ، ففي كفارةمع آية القتل ، كمية الظهارَت القرآف زتل اظتطلق على اظتقيدومن تفس
چڤ  ڤ  ڤڌ    چ ، وُب كفارة القتل يقوؿ سبحانو:ة (، ) فتحرير رقبالباري سبحانو

(5). 
 فيحمل اظتطلق ُب سورة اجملادلة على اظتقيد ُب سورة النساء . 

چڦ  ڦ  چ  چ   ڇ  چ : ومن تفسَت القرآف زتل العاـ على اطتاص كقولو تعاذل
(6). 

 جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ   جئڈ  ي  ي  چ فإف ما أفادتو من عمـو ؼتصوص بقولو تعاذل: 

چ  جئ
(7). 

 .لبياف والتفسَت لكتاب اهلل تعاذلا من روافد ادالقراءات راف دوتع

                                                             

 .   من سورة غافر 28( اآلية 1
 .   غافرمن سورة  77( اآلية 2
 .  من سورة البقرة  37( اآلية 3
 .  من سورة األعراؼ 23( اآلية 4

 من سورة النساء.  92( اآلية 5
  من سورة النساء .123( اآلية 6
 من سورة الشورى .  30( اآلية 7
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إذ يقوؿ غتاىد رضي اهلل عنو : ) لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أف أسأؿ ابن عباس ما 
 .(1)احتجت أف أسألو عن كثَت ؽتا سألتو عنو ( 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ تعاذل:  وُب قولفمثال  ، إذ إحدى القراءتُت تعُت اظتراد من القراءة األخرى

چٹ      ڤپ  پ  پ  پ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
والقراءة األخرى : ) فامضوا إذل ذكر اهلل ( ألف  (2)

 السريع . السعي عبارة عن اظتشي 

وتكوف الزيادة ُب  ، ومن ذلك أيًضا أف القراءات تعُت على فهم بعضها بالزيادة والنقصاف
بتغوا ،كالقراءة اظتنسوبة البن عباس ) ليس عليكم جناح أف ت نة على فهم اظتعٌتإحدى القراءتُت معي

چ  چ  چفسرت القراءة األخرى اليت ال زيادة فيها من سورة البقرة:  (3)(من ربكم ُب مواسم اضتج فضال

 چڇ    چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
(4) . 

، وعرض اآليات بعضها على على تدبر وسَت معاين القرآف  ـفهذا تفسَت القرآف بالقرآف يقو 
فسَت كثَت من ؿ عليو ُب تو بعض ، وىذا أمر تتفاوت فيو األفهاـ ، فهذا مصدر من مصادر التفسَت يع

 . آيات القرآف العظيم

 :فهرس المصادر والمراجع 

ػتمد سليماف األشقر ،  أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وداللتها على األحكاـ الشرعية ، -1
 بَتوت .  –ىػ ، مؤسسة الرسالة 1416،  الطبعة األوذل

 .  1358الشافعي ، حتقيق أزتد شاكر ، مطبعة البايب اضتليب ، ص الرسالة لإلماـ -2

  .ىػ1369السجستاين ، طبعة مصر ، ص شعتلسليماف بن األسنن أيب داود  -3
                                                             

 . 1/163( نظرة عامة ُب تاريخ الفقو اإلسالمي 1
 من سورة اصتمعة. 9اآلية ( 2
 . 1/163مي ( نظرة عامة ُب تاريخ الفقو اإلسال3
 .من سورة البقرة198اآلية ( 5
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دار إحياء الًتاث  صحيح مسلم ظتسلم بن اضتجاج القشَتي ، حتقيق ػتمد فؤاد عبدالباقي ، -4
 العريب ، بَتوت .

اظتكتب اإلسالمي ،  ىػ ،1402السنة ومكانتها ، د. مصطفى السباعي ، الطبعة الثالثة ،  -5
 .  بَتوت

 الدين عبداضتميد ، دار يباألشعث السجستاين ، حتقيق ػتمد ػت بٌت سنن أيب داود لسليماف -6
 . الفكر

، دار إحياء الًتاث ، حتقيق أزتد ػتمد شاكر  الًتمذىاصتامع الصحيح ، ػتمد بن عيسى  -7
 العريب ، بَتوت . 

 البخاري ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثَت ، بَتوت .  اصتامع الصحيح لإلماـ ػتمد بن إشتاعيل -8

 ، مصطفى البايب ، مصر .  ىػ1365ظتراغي ، الطبعة األوذل ، تفسَت اظتراغي ، أزتد مصطى ا -9
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 : فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 2 .المقدمة

 1 .وتلقي الصحابة لها والعمل بها : السنة وحكمهامبحث األولال

 9 .في بيان الكتاب العزيز العملي: التطبيقي المبحث الثاني

 44  .القران الكريم أجملةبيان ما المبحث الثالث : 

 41   .المصادر والمراجع

 49  .فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 


