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ىالمحاضرةىاألولى
ىمدخلىإلىىالدُّنَّظىفيىالدراداتىالمطاصرة

نَّا َلُو الحمد هلل رب العالمين، الذي أنزل ىذا الدين، وحفظو من التحريف والتبديل، حيث قال اهلل  ْلَنا الذّْْكَر َواِ  : }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
 وعمى آلو وصحبو والتابعين وسمم تسميًما كثيًرا.[، والصالة والسالم عمى سيدنا ونبينا محمد َٜلَحاِفُظوَن{ ]الحجر:

  أما بعد: 
مفيوم السّّنَّة وأىميتيا، ومفيوم "السّّنِّة في الدراسات المعاصرة" نبرز من خاللو  مساقال، ال بد من مدخل إلى ىذا فبادئ َبْدءٍ  

 المعاصرة، ومفيوم الدراسات المعاصرة، وأىميتيا.
ى***ىأوًلا:ىمفهومىالدٌّنَّظ:***ى

 ( تعريف السٌّنَّة لغة: 1)
ورد في حديث جرير بن كما  كانت أو قبيحة، السيرة والطريقة حسنة عمى أن السٌّنَّة تطمق عمىالمغة اتفق جميور عمماء 

َيْنُقَص  أن، من غير أجُرىا وأجُر من عمل بيا من بعدهَمن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة َحَسَنة فمو «قال:  عن النبي  عبد اهلل البجمي 
، من غير أن ينُقَص من أوزارىم ا َوِوْزُر َمْن عمل بيا من بعده، ومن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة سيّْئة كان عميو ِوْزُرىمن أجورىم شيء

 .]أخرجو مسمم[ .»شيء
 حسنة المحمودةالعمماء من قصرىا عمى الطريقة الومن 

ة، : فالٌن من أىل السنّ ، ولذلك قيلالطريقُة المستقيمة المحمودة :السُّّنة"في كتابو "تيذيب المغة":  األزىريأبو منصور قال  -
 "وَسننُت لكْم ُسّنة فاتبعوىا

أصميا: الطريقة المحمودة. فإذا أطمقت انصرفت إلييا. وقد تستعمل السُّنَّة " :-صاحب كتاب معالم السنن -وقال الخطابي -
 في غيرىا مقيدة كقولو: من َسنَّ سنة سيّْئة".

  ما ذكر كل من األزىري والخطابي شيء.ولكن في
يا ال تطمق لغة حقيقة إال عمى الطريقة فال داللة فيو عمى أنَّ "، ..."ولذلك قيل: فالن من أىل السّّنَّة أما قول األزىري:

 .  فيو: ما قابل البدعة واالعتزال السّّنَّة. استعمال عرفي ألىل الشرع، ال لغوي؛ والمراد بالسّّنَّةقوليم: فالن من أىل  المحمودة؛ فإنَّ 
واستعماليا في  ، ففي محل المنع؛"انصرفت إلى المحمودة -أي كممة السُّنَّة في المغة -يا إذا أطمقتأنَّ ": الخطابي وأما قول

نَّ ال يدل عمى أنَّ  السيئة مقيدة  المراد نوع من المعنى الحقيقي.  لبيان أنَّ  ما ىييا فييا مجاز لغة؛ وا 
  ؟!.المتقّدم يدل عمى ما ذكر، وقد استعممت في المحمودة مقيدة أيًضا كما في حديث مسممثم كيف 

، وتارة مطمقة، فيذا الحصر فإن أراد أّنيا ال تستعمل في السيئة إال مقيدة بخالف استعماليا في الحسنة، فإنَّيا تارة تكون مقيدة
  ممنوع.

 الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، قال الدكتور عبد الغني عبد الخالق السنة تطمق عمى أنّ  وعميو فالراجح رأي الجميور،
يَّةفي كتابو "   .فالحق: ما عميو جميور أىل المغة": "السُّنَّة" ُحجّْ

  .حسنيا أو قبحيا الوصف أو اإلضافةويدل عمى 
  .المتقّدم حديث مسمممثالو الوصف فأّما 
َفَعَمْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَمَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْيِديّْيَن،  «َقاَل:  َرُسوُل اهلِل  أن  ِن َساِرَيةَ ِعْرَباِض بْ ال ، مثالو: حديثا اإلضافةوأمّ 

وا َعَمْيَيا ِبالنََّواِجذِ    ، وىنا سنة حسنة.]أخرجو أحمد، والحديث صحيح[ .» َوَعضُّ
َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن َقْبَمُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحتَّى َلْو َسَمُكوا ُجْحَر  « :َقالَ  ِبيَّ َأِبي َسِعيٍد َرِضَي المَُّو َعْنُو َأنَّ النَّ وحديث 

 .، وىنا سنة سيئة]متفق عميو[ .»؟!َفَمنْ  :َضبٍّ َلَسَمْكُتُموُه ُقْمَنا َيا َرُسوَل المَِّو اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َقالَ 
 في المغة إطالقات أخرى:  "ةنَّ لس  لكممة "او 

: الدوام. ولعمو أراد بو: األمر الذي السّّنَّةعن الكسائي: أن  في كتابو "إرشاد الفحول" ، نقل الشوكانيالدوام عمى األمرمنيا 
 م عميو.و يدا
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 بو". ىي: المثال الُمتَّبع، واإلمام المؤتم السّّنَّة: "قال الطبري في تفسيره المثال الُمتَّبع،ومنيا: 
 وبو فسر بعضيم قول األعشى:  وىو أن ُيصوَّر الشيء بصورة ما. ،مأخوذة من الطبع والطبيعة: السجية،الطبيعة، ومنيا: 

 كريُم شمائمو من بني ***  معاوية األكرمين السَُّنْن.
 ، وعمى تمر بالمدينة معروف.الخط األسود عمى متن الحمارومنيا:  
يَّةلخالق في كتابو "قال الدكتور عبد الغني عبد ا   الس نَّة": "وبالجممة فمعاني العادة، والطبيعة، والطريقة، والدوام، ُحجِّ

 متقاربة إن لم تكن متحدة". 
 اصطالًحا:  السٌّنَّة( تعريف 2)

و الموافقات ذكرىا اإلمام الشاطبي في كتابطالقات في الشرع، إة نَّ لمس  بد من معرفة أن  اصطالًحا ال السّّنَّةقبل التعريف ب
  :َعَمى (السُّنَّةِ )ُيْطَمُق َلْفُظ فقال: "
ا َلْم ُيَنصَّ   اَء َمْنُقواًل َعِن النَِّبيّْ َما جَ  -ٔ َعَمْيِو ِفي اْلِكَتاِب اْلَعِزيِز، َبْل ِإنََّما ُنصَّ َعَمْيِو من جيتو عميو  َعَمى اْلُخُصوِص، ِممَّ

 اْلِكَتاِب َأْو اَل. َوالسَّاَلُم، َكاَن َبَياًنا ِلَما ِفي الصالة
َمْيِو َكاَن َذِلَك ِممَّا ُنصَّ عَ  ِو النَِّبيُّ َوُيْطَمُق َأْيًضا ِفي ُمَقاَبَمِة اْلِبْدَعِة؛ َفُيَقاُل: "ُفاَلٌن َعَمى ُسنٍَّة" ِإَذا َعِمَل َعَمى َوْفِق َما َعِمَل َعَميْ  -ٕ

ْطاَلَق ِإنََّما اْعتُِبَر ِفيِو َعَمُل َصاِحِب َوُيَقاُل: "ُفاَلٌن َعَمى ِبْدعَ  .ِفي اْلِكَتاِب َأْو اَل  ٍة" ِإَذا َعِمَل َعَمى ِخاَلِف َذِلَك، َوَكَأنَّ َىَذا اإْلِ
ْن َكاَن اْلَعَمُل ِبُمْقَتَضى اْلِكَتاِب.  الشَِّريَعِة؛ َفُأْطِمَق َعَمْيِو َلْفُظ السُّنَِّة ِمْن ِتْمَك اْلِجَيِة، َواِ 

َحاَبُة، ُوِجَد َذِلكَ َوُيْطَمُق َأْيًضا َلْفُظ  -ٖ َأْو َلْم ُيوَجْد؛ ِلَكْوِنِو اتَّْباًعا ِلُسنٍَّة ثََبَتْت  ،ِفي اْلِكَتاِب َأِو السُّنَّةِ  السُّنَِّة َعَمى َما َعِمَل َعَمْيِو الصَّ
  .َدُىْم َلْم تُْنَقْل ِإَلْيَناِعنْ 

ْجَماِع من جية اِئِيْم؛ َفِإنَّ ِإْجَماَعُيْم ِإْجَماٌع، َوَعَمُل ُخَمَفاِئِيْم َراِجٌع َأْيًضا ِإَلىَأِو اْجِتَياًدا ُمْجَتَمًعا َعَمْيِو ِمْنُيْم َأْو ِمْن ُخَمفَ   َحِقيَقِة اإْلِ
  .َظُر اْلَمْصَمِحيُّ ِعْنَدُىمْ اْقَتَضاُه النَّ  حمل الناس عميو حسبما

ْطاَلِق اْلَمَصاِلحُ َفَيْدُخُل َتْحَت  ولم يدل عميو دليل شرعي وسميت مرسمة  ما كان في عيد الصحابة أي  -اْلُمْرَسَمةُ  َىَذا اإْلِ
 :َفَعُموا ِفي َوااِلْسِتْحَساُن، َكَما -ألنيا لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء

 .فأصبح الحد ثمانين جمدة استشار الصحابة  كان تعزير شارب الخمر غير محدد، وفي عيد عمر  -حد الخمرأ. 
، ناع؛ وضمنوىم نظًرا واجتياًداراء، وخصص العمماء من ذلك الصُّ جَ الضمان عن األُ  أسقط النبي  -اعنَّ وتضمين الصُ ب. 

ما  فمو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة إلييم؛ ألفضى إلى أحد أمرين: إما ترك االستصناع بالكمية، وذلك شاق عمى الخمق، وا 
 .قل االحتراز، وتتطرق الخيانة؛ فكانت المصمحة التضمين"أن يعمموا وال يضمنوا بدعواىم اليالك؛ فتضيع األموال، وي

بعد رأى اختالف  عثمان الذي قام بو  -َوَجْمِع اْلُمْصَحِف، َوَحْمِل النَّاِس َعَمى اْلِقَراَءِة ِبَحْرٍف َواِحٍد ِمَن اْلُحُروِف السَّْبَعةِ ج. 
  .-الناس في وجوه القراءة

صل في عيد عمر لكتابة أسماء الجيوش، والعرفاء، وآالت الحرب، وأموال بيت المال الذي ح -َوَتْدِويِن الدََّواِوين د.
 .-، َوَما أشبو ذلك-ومصارفيا، وغير ذلك مما يحتاج إليو الخميفة والوالة

اَلُة َوالسَّاَلُم:  ْطاَلِق َقْوُلُو َعَمْيِو الصَّ أخرجو أحمد، [" » الرَّاِشِديَن اْلَمْيِديّْينَ  اْلُخَمَفاءِ  َفَعَمْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَّةِ  «َوَيُدلُّ َعَمى َىَذا اإْلِ
 .]والحديث صحيح

ْطاَلقِ  َل ِمْنُو ِفي اإْلِ َذا ُجِمَع َما َتَقدََّم؛ َتَحصَّ اَلُة َوالسَّاَلمُ عَ َأْرَبَعُة َأْوُجٍو: َقْوُلُو  َواِ  ْقَراُرهُ  َمْيِو الصَّ ا ُمتَ  -َوِفْعُمُو، َواِ  َمقَّى َوُكلُّ َذِلَك ِإمَّ
ِة ااِلْجِتَياِد ِفي َحقّْوِ  ْن َكاَن َيْنَقِسُم  -ِباْلَوْحِي َأْو ِبااِلْجِتَياِد، ِبَناًء َعَمى ِصحَّ َحاَبِة َأِو اْلُخَمَفاِء، َوُىَو َواِ  َوَىِذِه َثاَلَثٌة، َوالرَّاِبُع َما َجاَء َعِن الصَّ

ْقَراِر، َوَلِكْن عُ  ، ِإَلى اْلَقْوِل َواْلِفْعِل َواإْلِ َحاَبِة َتْفِصيَل َما َجاَء َعِن النَِّبيّْ ِل اأْلَْمُر ِفيَما َجاَء َعِن الصَّ  ."دَّ َوْجًيا َواِحًدا؛ ِإْذ َلْم َيَتَفصَّ
 أما السٌّنَّة اصطاًلًحا فقد اختمف العمماء في تعريفيا، ولكن تعريفاتيم كميا داخمة تحت إطالقات السٌّنَّة في الشرع.

"كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة َخْمقية أو ُخُمقة أو سيرة، سواء  اء الحديث ىي:فالسٌّنَّة عند عمم
 أو بعدىا، والسّّنَّة بيذا مرادفة لمحديث النبوي". -كتحنثو في غار حراء -أكان ذلك قبل البعثة

 ى الخبر.الجديد ضد القديم كما يطمق عم حيث إّن الحديث النبوي يطمق في المغة عمى:
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 قواًل أو فعاًل أو تقريًرا أو صفة". ما أضيف إلى النبي " :والحديث في الشرع
 ، ففي الحديث َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة وقد ورد ذلك عمى لسان الرسول  ،عمى ما قالو الرسول  وكان يطمق في زمن النبي 

َلَقْد َظَنْنُت َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َأالَّ َيْسَأَلِني َعْن َىَذا اْلَحِديِث َأَحٌد  «َفَقاَل:  ،اِس ِبَشَفاَعِتَك َيْوَم اْلِقَياَمِة؟َأنَُّو َقاَل: ُقْمُت َيا َرُسوَل المَِّو َمْن َأْسَعُد النَّ 
َل ِمْنَك ِلَما َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَمى اْلَحِديِث. َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن قَ  أخرجو [ .»اَل ال ِإَلَو ِإال المَُّو َخاِلًصا ِمْن ِقَبِل َنْفِسوِ َأوَّ

 .]البخاري
سواء  يطمق عمى ما أضيف إلى النبي لفظ "الحديث" ، أصبح واستقراره وبعد ظيور مصطمح الحديث بعد وفاتو ثم 

 نيم.العمماء خاصة الُمحدِّثين م وذلك عند أكثر ،كان قوًًل أو فعاًل أو تقريًرا أو صفة
ث بو دَّ عند اإلطالق ينصرف إلى ما حَ  فرق بينيما، فقال: "الحديث النبوين شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل أنو ال وقد بيّ 

قراره.... فإنَّ بعد النُّ    سنتو ثبتت من ىذه الوجوه الثالثة". بوة؛ من قولو وفعمو وا 
وقد يدخل فقال: "فيذا كمو يدخل في مسمى الحديث،  السّّنَّة،يث و سيرتو قبل البعثة وبعدىا تدخل في تعريف الحد نّ ثم بّين أ

َكالَّ  َوالمَِّو اَل  «لو: جة ومثل حسن سيرتو، كقول خديفييا بعض أخباره قبل النبوة، وبعض سيرتو قبل النبوة، مثل تحنثو بغار حراء، 
 ."» ِعيُن َعَمى َنَواِئِب اْلَحقّْ َكلَّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوتُ ُيْخِزيَك المَُّو َأَبًدا، ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل الْ 

 والحديث في اصطالح المحدِّثين بمعنى واحد. السٌّنَّةوعميو ف
بأّنيا: "ما صدر عن  "اإلحكام في أصول األحكام"فقد عّرفيا اآلمدي في كتابو  أما السٌّنَّة في اصطالح عمماء األصول:و 
  وال ىو معجز، وال داخل في المعجز".الشرعية مما ليس بمتمٍو،  من األدلة الرسول 

غير القرآن الكريم، من قول أو فعل أو تقرير، مما يصمح أن يكون دلياًل لحكم  وعّرفيا غيره بأّنيا: "ما صدر عند النبي 
 شرعي".   

 ض وال الواجب".، ولم يكن من باب الفر "ىي كل ما ثبت عن النبي  :عمماء الفقووالسٌّنَّة عند 
 َوَمَرد  ىذا اًلختالف في اًلصطالح إلى اختالفيم": ""السٌّنَّة ومكانتيا في التشريع قال الدكتور مصطفى السباعي في كتابو

  بيا كل فئة من أىل العمم. ىفي األغراض التي يعن
كل ما يتصل بو  و أسوة لنا وقدوة، فنقموااإلمام اليادي الذي أخبر اهلل عنو أنّ  إّنما بحثوا عن رسول اهلل  فعمماء الحديث:

 ثبت ذلك حكًما شرعًيا أم ال.من سيرة وخمق، وشمائل وأخبار، وأقوال وأفعال، سواء أَ 
الُمشرع الذي يضع القواعد لممجتيدين من بعده، ويبّين لمناس دستور الحياة،  إّنما بحثوا عن رسول اهلل  وعمماء األصول:

 قريراتو التي تثبت األحكام وتقررىا.فعنوا بأقوالو وأفعالو وت
الذي ال تخرج أفعالو عن الداللة عمى حكم شرعي، وىم يبحثون عن حكم الشرع  إّنما بحثوا عن رسول اهلل  وعمماء الفقو:

 عمى أفعال العباد وجوًبا أو حرمًة أو إباحًة، أو غير ذلك.  
  في القرون األولى: السٌّنَّة( مفيوم 3)

 في مفيوميا في القرون األولى بمراحل:مرت السّّنَّة 
ِريد  َّللاه  لِي بَيَِّن ي  {: ، كما ورد ىذا المعنى في القرآن الكريم، قال ىي طريقة الرسول  والشريعةعمى الشريعة كميا: الس نَّة  إطالق -1

ْم َوَّللاه   ْم َويَت ىَب َعلَْيك  نََن الهِذيَن ِمْن قَْبلِك  ْم س  ْم َويَْهِديَك  ] لالنء:  لَك  قال ابن كثير في تفسير ىذه اآلية: "يعني طرائقيم  ،]26 َعلِيمح َكِكيمح
 الحميدة واتباع شرائعو التي يحبيا ويرضاىا".

دة " لبيان منيج العقيالسّّنَّةالكتب باسم " ُألّْفت الفرق المبتدعة، ظيور فبعدوالجماعة:  السٌّنَّةعمى العقيدة عند أىل  إطالق الس نَّة -2
 والجماعة".  السّّنَّةعن غيرىم، وليذا أطمق عمييم اسم "أىل  وأصحابو  الذي يميز ما كان عميو الرسول 
لبيان أصول الدين ومسائل االعتقاد، وساد ىذا االصطالح في القرن الثالث. ومن الكتب التي  السّّنَّةوقد ُألّْفت الكتب باسم 

البن أبي  السّّنَّةو  (،ـىٕٗٙوشرح السُّنَّة إلسماعيل بن يحيى الُمَزِنّي )، (ـىٕٔٗ) حمد بن حنبلأ أصول السّّنَّة لإلمامُألّْفت في ذلك: 
ألبي جعفر محمد بن جرير  السّّنَّةوصريح (، ـىٜٕٗالسُّنَّة ألبي عبد اهلل محمد بن نصر المروزي )و  ،(ـىٕٚٛ) حاكعاصم الضَّ 

  (.ـىٖٔٔ) ألبي بكر بن الخاللوالسُّنَّة  ،(ـىٖٓٔ) الطبري
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 المراد بيا: "الطريقة التي كان عمييا رسول اهلل وأصحابو قبل ظيور البدع والمقاالت". بأنّ  السّّنَّةولذا عرَّف عمماء العقيدة 
 لمتقدمين في القرن الثاني اليجري.وقد ورد التفريق بين السّّنَّة والحديث عند بعض االتفريق بين الس نَّة والحديث:  -3

  ".السّّنَّةأفضل من قوم يطمبون ىذا الحديث، ويحبون  ش يقول: "ال أعمم هلل قوًمافيذا األعم
، وليس بإمام في السّّنَّةوأوضح منو في ىذا المعنى قول عبد الرحمن بن ميدي: "الناس عمى وجوه؛ فمنيم من ىو إمام في 

مام في الحديث وليس بإمام إسفيان الثوري ن ميدي أيًضا: "ل اب، وقو "السّّنَّةالحديث، ومنيم من ىو إمام في الحديث وليس بإمام في 
 ."امام فييما جميعً إنس أومالك بن  ،ة وليس بإمام في الحديثنَّ مام في السُّ إة واألوزاعي نَّ في السُّ 

ي في سننو بسند مالدار  ما رواه من ذلك: قابل البدعة،ت السٌّنَّة وُرّبما كان أساس ىذا التفريق ىو أنَّيم كانوا ينظرون إلى أنَّ 
  ".ااِلْجِتَياِد ِفي اْلِبْدَعةِ  اْلَقْصُد ِفي السُّنَِّة َخْيٌر ِمنَ "، َقاَل:  بن مسعود  َعْن َعْبِد المَّوِ جيد 

  ".ِإيَّاُكْم َوَأْصَحاَب الرَّْأِي َفِإنَُّيْم َأْعَداُء َأْىِل السُّنَّةِ ": رحمو اهلل َماِلُك ْبُن َأَنسٍ وقول اإلمام 
والحديث، فما الفرق بين  السّّنَّةو جمع بين نّ : "أاإلمام مالك البعض عن ئل عن قولكره ابن الصالح في فتاواه حينما سُ ما ذو 

ىاىنا ضد البدعة، وقد يكون اإلنسان من أىل الحديث وىو مبتدع، ومالك رحمة اهلل عميو جمع  السّّنَّةبأن "، فأجاب: "والحديث؟ السّّنَّة
 أي الحديث، ومعتقًدا لمسنة، أي كان عمى مذىب الحق من غير بدعة، واهلل أعمم". السّّنَّةا بالسنتين فكان عالمً 

وُرّبما كان أساس ىذا " وقال الدكتور رفعت فوزي في كتابو "توثيق الس نَّة في القرن الثاني اليجري أسسو واتجاىاتو":
، إذ إنيا كانت تعتبر المثل األعمى لمسموك يمموأن السٌّنَّة أمر ع عممي نظري، التفريق ىو أنيم كانوا ينظرون إلى أن الحديث أمر

 في كل أمور الدين والدنيا، وكان ىذا سبب االجتياد في البحث عنيا واالعتناء بحفظيا واالقتداء بيا.
وتشمل أفعال  ،يا أعم من فعل الرسول وقولو وتقريرهوُرّبما كان األساس ىو أّن بعضيم كان ينظر إلى السٌّنَّة عمى أنَّ 

 الصحابة والتابعين".
بعد كتابة عمم مصطمح الحديث استقر األمر عمى عدم التفريق بين  والحديث في المعنى: السٌّنَّةاستقرار األمر عمى المساواة بين  -4

 لمعنى عند المحدثين خاصة كما سبق في كالم ابن تيمة رحمو اهلل.والحديث في ا السّّنَّة
ى***ىالنَّبووظىلدٌّنَّظاأهموظىىثانًوا:***ى

إّن الشريعة اإلسالمية ليا مصادر تستقي منيا عموميا التي انبثقت منيا، وكميا تعتمد عمى الوحي الُمنزل عمى الرسول 
؛ قرآًنا وسنة. وىذان ىما المصدران األساسيان، وىناك مصادر فرعية أرشدت إلييما نصوص الكتاب والسٌّنَّة كاإلجماع.  

كانت األخبار التي ذكرنا أحد األصول الثالثة التي ألزمنا "في كتابو" اإلحكام في أصول األحكام":  ن حزماباإلمام قال 
 :طاعتيا في اآلية الجامعة لجميع الشرائع، أوليا عن آخرىا: وىي

  .، فيذا أصل وىو القرآن[ٜ٘]النساء:}َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو{  قولو تعالى:
  .، فيذا ثاٍن، وىو الخبر عن رسول اهلل [ٜ٘]النساء: َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل{{ ثم قال تعالى:
  .حكمو ول اهلل وىو اإلجماع المنقول إلى رس ،، فيذا ثالثٌ [ٜ٘]النساء: }}َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكمْ  ثم قال تعالى:

ثم قال تعالى: }َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء  ىي أحد األصمين المرجوع إلييما عند التنازع. األخبار وصح لنا بنص القرآن أنَّ 
ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيوْ    . ["ِٜ٘م اآْلِخِر{ ]النساء:َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَّ

؛ بدليل االعتماد عمييما عند التنازع، السّّنَّةاألساسيين، ىما القرآن و أن المصدرين  عمى -رحمو اهلل -اإلمام ابن حزم ل كالمفدّ 
 .السّّنَّةوبدليل أن اإلجماع ال يصح إال بدليل من الكتاب أو 

 السّّنَّة" ما أجممو الدكتور محمد عجاج الخطيب بقولو: ومكانتيا بالنسبة لمقرآن الكريم النَّبوية السٌّنَّةمما يؤكد عمى أىمية و
 زلة القرآن الكريم. نث وجوب العمل بيا، ومن حيث إّنيا وحي: ىي بممن حي

نَّ  بيا عمى الجممة ال عمى  مقطوع السّّنَّةو مقطوع بو جممة وتفصياًل، و ما تمي القرآن بالمرتبة من حيث االعتبار؛ ألنَّ وا 
م عمى الفرع، والبيان مؤخر عن المبين، قدَّ صل مُ يا شارحة ومبينة لو، وال شك في أن األو ىو األصل، وىي الفرع؛ ألنَّ التفصيل؛ وألنَّ 

 قاضًيا إلى اليمن". ل عمى ذلك حديث معاذ بن جبل حين بعثو الرسول وقد دَّ 
 ومكانتيا بالنسبة لمقرآن الكريم تتمثل في أمرين:  النَّبوية السٌّنَّةوعميو فإّن أىمية 



 - 5 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىاداتىالمطاصرةاألولى:ىمدخلىإلىىالدنظىفيىالدرالمحاضرةى

 يتيا:ن الكريم من حيث أّنيا وحي من اهلل، ومن حيث ُحجّ في المرتبة األولى مع القرآ النَّبوية السٌّنَّةأّن  -1
، إّنما ىو بأمر اهلل لو؛ حيث إّنو ال ينطق عن كل ما يأمر بو الرسول فإنَّ  كالقرآن الكريم، ة وحي من اهلل نَّ فالس  

 ا أو سنة. وحى إليو قرآنً إليو، سواًء كان ذلك المُ   اليوى، بل ىو مبمغ لما أوحاه اهلل
 [. ٗ، ٖ: }َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوى ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى{ ]النجم:قال 

َأال ِإنّْي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَمُو َمَعُو، أال ِإنّْي ُأوِتيُت «: َقاَل َرُسوُل المَِّو  :َقالَ  وجاء في حديث اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب 
َعَمْيُكْم ِباْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُتْم ِفيِو ِمْن َحالٍل َفَأِحمُّوُه َوَما َوَجْدُتْم ِفيِو ِمْن  :ُو، ال ُيوِشُك َرُجٌل َيْنثَِني َشْبَعاًنا َعَمى َأِريَكِتِو َيُقولُ اْلُقْرآَن َوِمْثَمُو َمعَ 

ُموُه، أال ال َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اأَلْىِميّْ وال ُكلُّ ذِ   .»َيْسَتْغِنَي َعْنَيا ِقَراُىمْ  ي َناٍب ِمْن السَّْباِع أال َوال ُلَقَطٌة ِمْن َماِل ُمَعاَىٍد ِإال َأنْ َحَراٍم َفَحرّْ
سناده صحيحأحمد  أخرجو[  . ]وغيره وا 

رآن الكريم؛ ، فيي وحي مثل القالنَّبوية السّّنَّةو أوحي إليو القرآن الكريم، وأوتي مثمو معو وىو أنَّ  فيذا الحديث يبين فيو النبي 
 .و يجب العمل بيما، وأنّ يا من اهلل حيث إنَّ 

ة كالقرآن الكريم، يَّةو  والسنة ُحجَّ وبيذا جاء القرآن الكريم، يأمرنا باتباع كل ما جاء ، وجوب العمل بمقتضاىاتعني  السّّنَّة ُحجّْ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياكُ  ؛ حيث يقولبو الرسول   .]ْٚم َعْنُو َفاْنَتُيوا{ ]الحشر:: }َوَما آَتاُكُم الرَّ

 وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابو "الكفاية" بقولو: "باب ما جاء في التسوية بين كتاب اهلل تعالى وحكم سنة رسول اهلل 
 في وجوب العمل ولزوم التكميف".

يَّةوبّين الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابو  صحة االستدالل بحديث يروى عن وال نزاع في أن ال شك " وأنّ  السّّنَّة ُحجّْ
 :توقف عمى أمرينت، عمى عقيدة دينية أو حكم شرعي، رسول اهلل 
 .ة وأصل من أصول التشريعُحجَّ  من حيث صدورىا عن النبي  -ثبوت أن السٌّنَّة  األول: -
 .المعتمدة بطريق من طرق الرواية الثاني: ثبوت أن ىذا الحديث قد صدر عن رسول اهلل  -

يَّة الس نَّة بعد التثبت من صدورىا عن النبي  ّنما الخالف في  ،، فال خالف فيو بين العمماءأما األمر األول وىو ُحجِّ وا 
  كمن أنكر استقالليا بالتشريع، ولم ير االحتجاج بيا فيما ليس فيو قرآن، وكمن يرى أنيا ال تنسخ القرآن، وغير ذلك.  نواٍح خاصة

، فتوقفوا بالنسبة إلى التابعين مر الثاني، واألخذ بالس نَّة بعد النظر في طريق وصوليا إلينا، فتوقف فيو العمماءوأّما األ
 ومن بعدىم، وبالنسبة إلى بعض الصحابة دون بعض. 

 .وتوقفوا أيًضا بالنسبة إلى طريقة صدور الحديث عن النبي 
ظًنا وال بالتواتر وال باآلحاد، فبذلك أنكروا العمل بكل ما روي  ال عمًما والليس ىناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك  :فمنيم من قال

 طريق يصح االعتماد عمييا. ال من حيث صدورىا وأّنيا حّجة بل من حيث عدم ثبوت ىذا الصدور بأي عن النبي 
  بالتواتر، ورد جميع أخبار اآلحاد.ومنيم من قال إّنما يثبت الصدور 

ولكن اختمفوا في شروط خبر الواحد )الذي يحصل بو اإلثبات( ور بكل منيما )المتواتر واآلحاد(، ومنيم من أثبت الصد
 اختالًفا كثيًرا: 

 فالحنفية يشترطون: أن ال يخالف روايو، وأن ال يكون فيما تعم فيو البموى، وأن ال يعارض القياس.
 والمالكية يشترطون: أن ال يخالف عمل أىل المدينة.

 شترطون: أن ال يكون مرساًل.والشافعية ي
 ، فاألحاديث عندىم ىي ما خرجت لمناس قبل الفتنة.والخوارج: يقتصرون عمى أحاديث من يتولونو من الصحابة 

 وبعض الشيعة: يثقون بالحديث متى جاءت روايتو من طريق أئمتيم، أو من ىو عمى نحمتيم، ويدعون ما وراء ذلك.
 إلى غير ذلك من االختالفات...

وتيا، ومن حيث أّنيا بيان لمقرآن وزيادة عميو، ومن حيث ما السٌّنَّة النَّبوية في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث ثب نّ إ -2
 دلت عميو األخبار واآلثار:

ُر َعِن اْلِكَتاِب ِفي ااِلْعتِ "الموافقات": " كتابو فيقال اإلمام الشاطبي   َباِر، َوالدَِّليُل َعَمى َذِلَك ُأُموٌر:ُرْتَبُة السُّنَِّة التََّأخُّ
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ِفي التَّْفِصيِل، ِبِخاَلِف اْلِكَتاِب؛ َفِإنَُّو َمْقُطوٌع ِبِو  َأَحُدَىا: َأنَّ اْلِكَتاَب َمْقُطوٌع ِبِو، َوالسُّنََّة َمْظُنوَنٌة، َواْلَقْطُع ِفيَيا ِإنََّما َيِصحُّ ِفي اْلُجْمَمِة اَل  -
 تَّْفِصيِل، َواْلَمْقُطوُع ِبِو ُمَقدٌَّم َعَمى اْلَمْظُنوِن؛ َفَمِزَم ِمْن َذِلَك َتْقِديُم اْلِكَتاِب َعَمى السُّنَِّة.ِفي اْلُجْمَمِة َوال

ا َبَياٌن ِلْمِكَتا -  :ِب، َأْو ِزَياَدٌة َعَمى َذِلكَ َوالثَّاِني: َأنَّ السُّنََّة ِإمَّ
ْلَبَياِن ُسُقوُط َمى اْلُمَبيَِّن ِفي ااِلْعِتَباِر، ِإْذ َيْمَزُم ِمْن ُسُقوِط اْلُمَبيَِّن ُسُقوُط اْلَبَياِن، واََل َيْمَزُم ِمْن ُسُقوِط اَفِإْن َكاَن َبَياًنا؛ َفُيَو ثَاٍن عَ         

  .َفُيَو َأْوَلى ِفي التََّقدُّمِ اْلُمَبيَِّن، َوَما َشْأُنُو َىَذا؛ 
ْن َلْم َيُكْن َبَياًنا؛ َفاَل           .، َوَذِلَك َدِليٌل َعَمى تقدم واعتبار الكتابُيْعَتَبُر ِإالَّ َبْعَد َأْن اَل ُيوَجَد ِفي اْلِكَتابِ  َواِ 

َقاَل: ِبُسنَِّة  ،.»َتِجْد؟ ِو. َقاَل: "َفِإْن َلمْ َقاَل: ِبِكَتاِب المَّ ، .»َوالثَّاِلُث: َما َدلَّ َعَمى َذِلَك ِمَن اأْلَْخَباِر َواآْلثَاِر؛ َكَحِديِث ُمَعاٍذ: "ِبَم َتْحُكُم؟ -
  الحديث. "...َقاَل: أجتيد رأيي ،.»ِو. َقاَل: "َفِإْن َلْم َتِجْد؟َرُسوِل المَّ 

ي ِكَتاِب المَِّو؛  َأتَاَك َما َلْيَس فِ َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَُّو َكَتَب ِإَلى ُشَرْيٍح: "ِإَذا َأَتاَك َأْمٌر؛ َفاْقِض ِبَما ِفي ِكَتاِب المَِّو، َفِإنْ 
 َوَقْد َبيَّنَ  ."َواَل َتْمَتِفْت ِإَلى َغْيِرهِ َوِفي ِرَواَيٍة َعْنُو: "ِإَذا َوَجْدَت َشْيًئا ِفي ِكَتاِب المَِّو؛ َفاْقِض ِفيِو  إلخ. ....." اهلل َفاْقِض ِبَما َسنَّ ِفيِو َرُسولُ 

ِو؛ َفاتَِّبْع ِفيِو : "اْنُظْر َما َتَبيََّن َلَك ِفي ِكَتاِب المَِّو؛ َفاَل َتْسَأْل َعْنُو َأَحًدا، َوَما َلْم َيَتَبيَّْن َلَك ِفي ِكَتاِب المَّ َمْعَنى َىَذا ِفي ِرَواَيٍة ُأْخَرى َأنَُّو َقاَل َلوُ 
  ." ُسنََّة َرُسوِل المَّوِ 

ْقِض ِبَما ِفي ِكَتاِب المَِّو، َفِإْن َجاَءُه َما َلْيَس ِفي ِكَتاِب المَِّو؛ َفْمَيْقِض َوِمْثُل َىَذا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد: "َمْن َعَرَض َلُو ِمْنُكْم َقَضاٌء؛ َفْميَ 
ْن َلْم َيكُ  اْلَحِديَث. " ِبَما َقَضى بو نبيو ي ِكَتاِب ْن فِ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّو َكاَن ِإَذا عن ُسِئَل َعْن َشْيٍء؛ َفِإْن َكاَن ِفي ِكَتاِب المَِّو َقاَل ِبِو، َواِ 

 َواْلُعَمَماِء. َكِثيٌر ِفي َكاَلِم السََّمفِ  َوُىوَ  .َقاَل ِبوِ  المَِّو َوَكاَن َعْن َرُسوِل المَِّو 
ى***ىمفهومىالمطاصرةىثالًثا:***ى

 ( المعاصرة لغة:1)
  .]ٕ-ٔالعصر: [ }َلِفي ُخْسرٍ  اإِلنَسانَ  ِإنَّ  ،َواْلَعْصرِ {: اهلل  قال ،ىرالعصر ىو الدَّ مشتقة من عصر، و  
الحديث َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َفَضاَلَة َعْن َأِبيِو َقاَل: في العصر: ساعة من ساعات النيار، والعصران: الميل والنيار، جاء و 

َمَواِت اْلَخْمسِ  َعمََّمِني َرُسوُل المَِّو " ِذِه َساَعاٌت ِلي ِفيَيا َأْشَغاٌل َفُمْرِني ِبَأْمٍر َجاِمٍع ُقْمُت ِإنَّ ىَ  :َقالَ  ،َفَكاَن ِفيَما َعمََّمِني َوَحاِفْظ َعَمى الصَّ
ِس َصاَلُة َقْبَل ُطُموِع الشَّمْ ) :َفَقالَ  ؟،َوَما اْلَعْصَرانِ  :َفُقْمتُ  ،َوَما َكاَنْت ِمْن ُلَغِتَنا ،»َحاِفْظ َعَمى اْلَعْصَرْينِ ) :َفَقالَ  ،ِإَذا َأَنا َفَعْمُتُو َأْجَزَأ َعنّْي

اُىَما الَعْصَرينِ و  .]أخرجو أبو داود بإسناد صحيح[ .»َقْبَل ُغُروِبَياَوَصاَلُة  أَلنيما َيَقَعاِن ِفي  ،ُيِريُد صالَة اْلَفْجِر َوَصاَلَة اْلَعْصِر، َسمَّ
 .َوُىَما المَّْيُل َوالنََّيارُ َطَرَفِي الَعْصَرين، 
والعصر أيًضا الرىط والعشيرة، والمعاصر: ىو كان في عصره، وأعصر الرجل دخل في العصر،  :عاصره معاصرةويقال: 
 في عصر واحد، أو في العصر الحاضر.الذي يكون معك 

ذا أطمق    ....في التاريخ فيقال: العصر القديم، والعصر المتوسط، والعصر الحديثلفظ العصر وا 
 ( المعاصرة في اًلصطالح:2)

حوليا، وتتفاوت وجيات النظر فييا، وذلك حسب كل عمم من مصطمح "المعاصرة" من المصطمحات التي تختمف اآلراء  إنَّ  
 العموم كما يأتي:

اوي والمروي عنو في عصر واحد، سواء التقيا أو ال، واكتفى بيا اإلمام "وجود الرَّ  المعاصرة عند عمماء الحديث تعني: -1
 مسمم في قبول السند المعنعن إذا كان رواتو عدواًل لم يوصموا بالتدليس".

اوي وشيخو وتمميذه؛ فكل األحياء اليوم ممن أدركوا شيًخا واحًدا صرة عند عمماء الحديث تشتمل عمى ثالث طبقات: الرَّ والمعا
 من شيوخ ىذه الطبقة يعدون طبقة واحدة، وطبقة الشيخ المشترك األعمى طبقة ثانية، وتالمذتيم طبقة ثالثة.

عصره وزمانو، في أفكاره وقيمو وسموكياتو، في انتصاراتو وىزائمو، أن يعيش اإلنسان في " المعاصرة عند بعض الفقياء: -2
في قمب أحداثو، ومع أىمو األحياء المتحركين، يفكر كما يفكرون، ويعمل كما يعممون، ال يعيش في عصر مضى بما يحمل من 

د ال تكون، فجوىر المعاصرة ىو تصورات وعقائد، ومن قيم ومفاىيم، ومن أخالق وتقاليد، ومن شعائر وشرائع، قد تكون صالحة وق



 - 7 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىاداتىالمطاصرةاألولى:ىمدخلىإلىىالدنظىفيىالدرالمحاضرةى

معايشة األحياء ال األموات، والواقع الماثل ال الماضي الزائل، وليذا مظاىره ودالئمو التي تقتضييا المعاصرة". ىذا تعريف الدكتور 
 ."الثقافة العربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة"القرضاوي في كتابو 

 بد لممسمم الحقيقي أن يتحرك بيما؛ ألنَّ  وال "ىي مقابل التراث واألصالة، رين:المعاصرة عند بعض المفكرين المعاص -3
اإلسالم يأمر أتباعو بعدم الجمود والتطور واالنفتاح عمى الواقع، ولكنو يضع لكل ىذه المعايير ضوابط وقوانين من شأنيا أن تحفظ لو 

في قيم مجتمعات  رالروح، ودون أن يدخل المسممين في تبعية أو انصياجوىره وتحول دون تمزق كيانو القائم عمى التكامل بين المادة و 
 ىذا تعريف أنور الجندي في كتابو "المعاصرة في إطار األصالة". ."أخرى

ىي السمة الغالبة عمى أوضاع المرحمة التاريخية التي نحياىا، وخاصة ما "المعاصرة عند بعض المفكرين المعاصرين:  -4
ن الحاضر، وعندما يصف أحدنا اآلخر بأّنو عصري، إنَّما يعني اإلخبار بأن الموصوف متالئم مع أوضاع نعيشو من أوضاع الزم

 .". ىذا تعريف طارق البشري في كتابو "ماىية المعاصرة"المرحمة التاريخية العالمية الحاضرة، ومتجانس مع ظروفيا
 ،لذي نحياه ونعيشو دون أن نتخمى عن تراثنا وأصالتنا"ىي اإلبداع في الزمن الحاضر ا المعاصرة عند بعض األدباء: -5

 .. ىذا تعريف محمد عمي قدس في كتابو "المعاصرة بين الرؤية والكممات"وىو ما يسمى بحوار األصالة مع المعاصرة"
 ىذه بعض تعريفات "المعاصرة" 

 ( تعريف المعاصرة الذي يخدم المساق:3)
  ىذا المساق ىو "معايشة عصر معين". تعريف "المعاصرة" الذي يخدم           

وال شك أن تحديد بدء التاريخ المعاصر تحديًدا زمنًيا دقيًقا وحاسًما بسنة معينة من األمور التي ال تخمو من صعوبة، وذلك 
 .أن وصف حقبة ما بالمعاصرة من األمور النسبية والمتغيرة مما أدى إلى اختالف العمماء في تحديد ىذه البداية أيًضا

 ينالقرنويمكن تحديده في ىذا المساق بما يتناسب مع دراستو، ب باحث يجتيد في تحديد التاريخ المعاصر وعميو فكل
 الميالدي.العشرين والحادي العشرين  في القرنينالرابع والخامس عشر اليجري أو 

 ".]و الحادي والعشرين الميالديشرين أالقرن الع[الخامس عشر اليجري ة: "ىي معايشة القرن الرابع عشر أو فالمعاصر 
 ] شرين أو الحادي والعشرين الميالديالقرن الع[الخامس عشر اليجري والمعاصر "ىو من عايش القرن الرابع عشر أو 

 سواء أكان حًيا أو ميًتا". 
ى***ىفيىالدراداتىالمطاصرةىالدٌّنَّظتطروفىرابًطا:***ى

 وأالقرن الرابع عشر  -"ىي الدراسات التي ظيرت في العصر الحديثيمكن تعريف السٌّنَّة في الدراسات المعاصرة: 
  وُتعنى بخدمة السٌّنَّة النَّبوية". -]القرن العشرين أو الحادي والعشرين الميالدي[ الخامس عشر اليجري

 ويشمل ىذا التعريف: 
؛ سواء أكانت في -أي عمل جديد -يًفانَّة النَّبوية تألميكل دراسة عممية شرحت أو فسرت أو أّولت أو دافعت عن السّّ  -ٔ

كتاب أم رسالة عممية أم ندوة أو مؤتمر أو في مجمة عممية أو صحيفة...، وسواء أكانت ضمن جيد جماعي أم فردي، وبإشراف 
 رسمي أو شعبي.

أم رسالة ؛ سواء أكانت في كتاب ، أو أبرزت مسائل عممية أصيمةتراثية قديمة اكتبً  تأو شرح قتحقكل دراسة عممية  -ٕ
 عممية أم ندوة أو مؤتمر أو في مجمة عممية أو صحيفة...، وسواء أكانت ضمن جيد جماعي أم فردي، وبإشراف رسمي أو شعبي.

 كل من قام بتصحيح األحاديث أو تضعيفيا بما أدى إليو اجتياده ضمن قواعد الجرح والتعديل. -ٖ
كان ذلك الطعن في متون األحاديث أو رواتيا، وىو ما يعبر عنو بالدراسات سواء أ ،كل من قام بالطعن في السّّنَّة النَّبوية -ٗ

 المنحرفة في السّّنَّة، وىذه الشك أنيا تأتي بخير رغم أن ظاىرىا ىو الشر.
ى***ىخامًدا:ىأهموظىالدٌّنَّظىفيىالدراداتىالمطاصرةىودرادتها***ى

 ابع عشر والخامس عشر اليجري وفائدة دراستيا بما يأتي:تتجمى أىمية السّّنَّة في الدراسات المعاصرة في القرن الر 
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االتجاىات واضحة المعالم، منيا المستقيم  أننا نعيش في العقد الثالث من القرن الخامس عشر اليجري حيث أصبحت -ٔ
ية أن يدرسوا ىذه ومنيا المنحرف، وينبغي عمى الدعاة والمربين وأىل العمم خاصة من حممة الشيادات العميا في الدراسات الشرع

 لوه.االتجاىات، ومن ثم يوجيوا أفكار الناس إلى الحق من االتجاىات لسموكو، ويحذروا من االتجاىات المنحرفة ويقوموا المعوج ويعدّ 
ا ؛ من تصنّْيف وتحقيق وتقنيات حديثة، يجب دراستيا وتقدىالنَّبوية السّّنَّةما جّد في ىذا القرن من دراسات وجيود تتعمق ب -ٕ

 وبيان ما ليا وما عمييا. 
صير، وقت ق ما اختص بو ىذا القرن من بين القرون الماضية كميا من سيولة نشر المؤلفات، وعرضيا عمى الناس في -ٖ

والندوات  عالم الحديثة من المجالت والجرائدوما اختص بو من وجود وسائل نشر جديدة لم تكن معروفة فيما قبل، مثل: وسائل اإل
ت والمراكز البحثة وشبكات التواصل االجتماعي إلى غير ذلك، ومن ىنا كانت الحاجة ماسة لوضع مقاييس صحيحة في والمؤتمرا

 أيدي الناس يزنون بيا ما يسمعون، وينتقدون بيا ما يقرؤون. 
ى***ىتمتىالمحاضرةىاألولىىبحمدىاللهىتطالى***ى

ى
 


