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بسم هللا و الصالة و السالم على رسول هللا، أما بعد هذه مذكرة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة أوىل 
صد السنة النبوية، تتضمن هذه املذكرة املبادئ اماسرت ختصص احلديث وعلومه، يف مقياس مق

 .اشتملت هذه املذكرة على أغلب احملاور املربجمةكما األساسية هلذا املقياس،  

اليت يتضمنها حديث املواضيع تفتح للطالب يف هذه املرحلة آفاقا رحبة يف فهم مسائل هذه املذكرة 
وتطبيق املبادئ  ،العدلو  اليسر والسماحة كتحقيق  ،املقاصد الكربى وما حتققه من ، النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ة النبوية والعقل واملال، و تكريس نصوص السن   السامية اليت حتقق املصاحل يف حفظ النفس والدين
 .حتقيق إعمار األرض على الوجه املطلوب الضرر واملفسدة، وحترمي ذلك ويف املقابل رفعالداعية إىل 

نصوص النبوية بعقلية االستنباط كما ميكن للطالب يف هذا املقياس أن يكتسب مهارة التعامل مع ال
بعد استقراء  وذلك و إمنا الوقوف على املقاصد و الغاايت ،ليس فقط املتعلق منها ابألحكام

املوضوع املقصود، وأن نصوص السنة النبوية جاءت لتحقيق مصاحل العباد وحتفظ  األحاديث يف
   .وليست قسيمة هلالآلخرة ، و أن الدنيا مزرعة وأعراضهم عليهم أنفسهم وعقوهلم و أمواهلم
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 :مقاصد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف خطابه النبوي

 إن بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص برسالة اإلسالم جاءت لتبليغ الناس مببادئ هذا الدين، وتطبيق تعاليمه، من خالل
 .هللا تعاىل يف القرآن الكرمي وذلك امتثاال ألوامر .خطابه النبوي، الذي تضمنته نصوص السنة النبوية

 :النبوي اخلطابمقاصد 

إىل  ، أي تبليغ الوحي القرآينلعل أول مقصد ميكن أن نسجله يف اخلطاب النبوي هو مقصد التبليغ 
 . الناس

 ".وإن مل تفعل فما بل غت رسالته ،اي أيها الرسول بل غ ما أنزل إليك من ربك"  :هللا تعاىليقول 

 ."غ املبنيعلى الرسول إال البالوما " ، "إن عليك إال البالغ": وقال هللا تعاىل

 .ونبذ كل مظاهر الشرك ،تضمن تبليغ الوحي القرآين دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص قومه إىل التوحيد

 :عناصر التبليغ

بل وضالهلم على حقيقته وبيان خطأ املشركني،  مت فيها تعرية الواقع: على مستوى االعتقاد -1
ميكن أن ختلق أو ترزق أو تضر أو تنفع، وأن اعتقاد  ال املصنوعة من احلجارة األصنام ابعتبار أن

 .أكرب سفاهة أو كذبة ميكن أن تنطلي على العقول املعطلة ذلك

ات وأهنا ال تليق بتكرمي اإلنسان، والدعوة ه إظهار واقع هذه السلوكمت فيو : على مستوى السلوك-2
  :بذلك إىل

 .و التحلي ابملكارمترك عاداهتم القبيحة -

 :مراحل التبليغ النبوي

 :ية واملرحلة اجلهريةالتبليغ النبوي مبرحلتني املرحلة السر   مر  
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 :مرحلة التبليغ السري: ألوال

 .الدعوة إىل هللا أو يف هذه املرحلة مدة ثالث سنوات أخذت

 :بدأ النيب ملسو هيلع هللا ىلص خطابه النبوي و دعوته إىل توحيد هللا تعاىل سرا فدعا :ت إىلي وجه  الطابع السر  

 .بنيقر  امل-1

 املأمونني واملوثوقني-2

 .سادات قريشدون أن يصل خرب الدعوة إىل 

 :مميزات هذه املرحلة

 .منني مع الكفارجتنب صدام املؤ  ،ليهمل حيدث يف هذه املرحلة صدام مع اجملتمع اجلا

 .دخلت املرحلة الثانية: التبليغ األوىلانقضت مرحلة -2

 ." وأنذر عشريتك األقربني"

 :مميزات هذه املرحلة

 فرتة عشر سنوات استمرت هذه ال: لالقتاالتبليغ ابلبيان والكالم دون 
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 :رد الفعل

   .وهذه السياسة كما هو معلوم هي سياسة العاجز: االستهزاء لو السخرية-ألوال 

  6األية/سورة احلجر"   ل عليه الذكر إنك جملنوناي أيها الذي نز  و قالوا "

 "سلفاصرب كما صرب أولو العزم من الر  "

 .4ص " وقال الكافرون هذا ساحر كذ اب ،وعجبوا أن جاءهم منذر منهم"

  .تبليغ املشركني: مرحلة التبليغ الثالثة-3

 "فاصدع مبا تومر وأعرض عن املشركني"

 :املرحلةمميزات هذه 

 :إغراءات لومسالومات: ألوال **

 من أردت زواجا زوجناك أمجل نسائنا، لو أردت ماال مجعنا لك وأعلينا،  كدت ملكا مل كنار لو أ" 
 ."أموالنا

 ".نعبد إهلك يوما وتعبد إهلنا يوما"  تغيري اخلطة

هذا األمر ما تركته، عن يساري، على أن أترك وضعوا الشمس عن مييين والقمر وهللا اي عم لو " : الرد
 " .حىت يظهره هللا أو أهلك دونه

 مربرات الرد

  . رابين و رسالة مساوية وليست أمرا شخصيا لدعوة إىل توحيد هللا أمرا

 .إلغراءاتال للمساومات و و ابلتايل ال جمال ال ل
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 :النتيجة

     .االستمرار يف الدعوة

 : لوصراع بني أهل احلق لوأهل الباطل صدام: اثنيا **

 .مت يف هذه املرحلة إعالن احلرب على املؤمنني، وذلك بتطبيق سياسة األذى و التعذيب**

  .وهي سياسة اجلبناء كما هو معلوم .لتصفية اجلسديةل تصعيد هذه السياسة إىل حماوالت** 

 :النتيجة

 .الصرب على األذى**

 .الثبات على احلق **

 .احلجيج والوفود اليت كانت تفد إىل مكة: دائرة التبليغتوسيع  **

 .اهلجرة إىل احلبشة من طرف ثلة من املؤمنني** 

 .هاستمرار يف التبليغ، يف مكة و خارجاال** 
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 :املقاصد التشريعية يف السنة النبوية

 :يف السنة النبوية شرعيةتعليل األحكام ال

هبا الشرع أو مما يدرك إما أخربان  تدرك العلة :مربوطة أبسباهبالة أحكام الشريعة اإلسالمية معل  
 ابالجتهاد

 .اختبار االنقياد و الطاعة: وهناك أحكام أخفيت حكمتها

 .ألجل القياس أو ألجل املصاحل املرسلةإما يكون : والتعليل يف األحكام

 :احلكم الشرعي ان لوجه احلكمة لواملصلحة لوالعلة يفبي

وقد تكل م الناس يف تعليل األحكام الشرعية و األمر و النهي، كاألمر : " تيميةيقول اإلمام ابن 
ابلتوحيد و الصدق و العدل والصالة و الصيام و احلج و النهي عن الشرك و الكذب و الظلم و 
الفواحش، هل أمر بذلك حلكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك حملض املشيئة و صرف 

 "اإلرادة؟

 .لغة القضاء، و احلكم أيضا احلكمة من العلم :تعريف احلكم

 .فني اقتضاء أو ختيريا أو وضعاخطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكل  : احلكم اصطالحا

 :التعليل مبدأ قرآين

 ."ذلك لتعلموا أن هللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض"

املساكني و ابن السبيل،   ولذي القرىب واليتامىله وللرسول فل ،ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى" 
واتقوا هللا  ،، وما أاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهواكي ال يكون دولة بني األغنياء منكم

 ."فإن هللا شديد العقاب
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  .فيه ذكر املفعول ألجله" ورمحة لنا عليك الكتاب تبياان لكل شيء وهدىونز  " 

فكأمنا  ،أو فساد يف األرض ،ه من قتل نفسا بغري نفسأن   ،بين إسرائيلمن أجل ذلك كتبنا على " 
  ."اس مجيعاو من أحياها فكأمنا أحيا الن   ،قتل الناس مجيعا

 "إان أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون"

وفيه إخباره تعاىل " كمعدو  هللا و  ترهبون به عدو   ،ابط اخليلوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ر وأعد  " 
 .عن حماسن الشيء الذي أمرهم به وعن مفاسده إذا هنى عنه

 ".أم جنعل املتقني كالفجار ،أم جنعل الذين آمنوا و عملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض" 

 .أن يسوي بني املختلفني أو يفرق بني املتماثلني وفيها إنكاره سبحانه و تعاىل 

ما أمر به وما هنى عنه، و بني من حيمده ويكرمه من لقد بني  سبحانه الفرق بني : " قال ابن تيمية
 ."عباده وبني من يذمه ويعاقبه من أعدائه، و أهنم خمتلفون ال جيوز التسوية بينهم

  :النبوية ةالسن   تعليل األحكام يف 

 ."وما أرسلناك إال رمحة للعاملني":قال تعاىل

  على ليدل فيها رةواألوقاف املؤثعلل األحكام  -ملسو هيلع هللا ىلص-لقد ذكر النيب :قال ابن القيم

 .ئرها وأسباهبا، وضرب األمثلة هلاته بذكر نظاألحكام ألم  او تقريبه ملسو هيلع هللا ىلص  ،تعليل األحكامارتباط 

 إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج أفأحج  : أن امرأة جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: " مثاله
فاقضوا : قال ،نعم: قاضيته؟ قالت ن أكنت  ك دي  حجي عنها، أرأيت لو كان على أم  نعم : عنها؟ قال

  ".ابلوفاء هللا أحق   الذي له، فإن  

 ".إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم و الطوافات: "يف اهلرة
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رة  يف األحكام نفيا وإثباات ملا  ولوال أن ح كم املثل حكم مثله، وأن املعاين والعلل مؤث: " قال ابن القيم
 ".كان لذكر هذا التشبيه معىن

 ...."التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة أكثر من أن حتصى: " قال الشاطيب

 :ة املطهرة كذلكومن األدلة من السن  

 :مسألة إابحة الفطر للمسافر** 

كم ابملشقة، وإمنا مل يربط الشارع احل مته دفع املشقة، لكن املشقة أمر نسيب غري منضبط، لذلكحك
 .يف الغالب فر مظنة املشقةفر، و الس  ربطه، أبمر آخر منضبط وهو الس  

 :مسألة تشريع االستئذان عند الزايدة** 

 "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر"  ففي احلديث

 .متهمااملزور، فتحفظ أسرار الناس وكر  ال يطلع الزائر على عوراتألن   

 :مسألة النهي عن بيع الذهب ابلذهب** 

 .عن تعامالت الناس واحلرج الضررفالعلة يف حترمي ذلك الثمنية، لرفع 

 :مسألة عدم األمر ابلسواك عند كل صالة** 

 عند كل  " ويف رواية " ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة ،على أميت لوال أن أشق  : " جاء يف احلديث
 ".وضوء

 .االستواك احملتمل وقوعهما يف حال وجوبفالعلة يف ذلك رفع املشقة واحلرج 

 :ةمسألة عدم جناسة اهلر  

 "إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات" جاء يف احلديث 



 
10 

   .رفع احلرج واملشقة عن من يريب احليواانت يف بيته: فالعلة

 :مذهب الصحابة يف التعليل

جيتهدون يف النوازل ويقيسون بعض األحكام على -ملسو هيلع هللا ىلص-سول هللاكان أصحاب ر : " القيمقال ابن 
 ".النظري بنظريه ويعتربون ،بعض

من تلقاء أنفسهم بل فهموا من مصادر الشرع  والقياس ال حكم الصحابة ابلرأي :الغزايل قال
                                                            . هومداخلرده وامو 

 "أفال نرضاه لدنياان ، لدينناملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللارضيه : فقال الصحابة مهنع هللا يضر  

 .الصالة إقامةمع الكربى  املبين على التعليل فقاسوا اإلمامة ابالجتهادكم منهم فهذا ح  

 .صلة املقاصد كما األحكام هلا  واألغراض اليت تعلل
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 :مراعاة املصلحة يف سن احلكم

 :أقسام املقاصد

 .ابعتبار املصاحل اليت جاءت حبفظها -1

  .ابعتبار مرتبتها يف القصد-2

 .ابعتبار الشمول-3

 .حل صدورها ومنشئهااابعتبار مر -4

 .قتها وزمن حصوهلاو ابعتبار -5

 .ابعتبار القطع و الظن-6

 .ابعتبار تعلقها بعموم األمة وأفرادها-7

 .ابعتبار حظ املكلف وعدمه-8

 :قاصد العامة للسنة النبويةامل

 .دفع العدلوان لوالفساد لو املنكر-دفع الظلم -السماحة -الوسطية  -الواقعية  -الشمول

 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص وجوه املصاحل كبريها وصغريها مجع

" " بضع وستون"و يف رواية  "اإلميان بضع وسبعون شعبة"  الذي رواه اإلمام مسلم، فجاء يف احلديث
 ". ، و احلياء شعبة من شعب اإلميانأعالها ال إله إال هللا و أدانها إماطة األذى عن الطريق

التوحيد، مث تتدرج هذه املصاحل نزوال حىت تصل إىل أبسط صورها، وهي : أعلى هذه املصاحل فذكر أن  
 .اطة األذى عن الطريقإم
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 .وبذلك ندرك أن مقاصد الشارع منحصرة يف وجوه املصاحل بكل درجاهتا

 :مقصد اليسر لو السماحة

إن من املقاصد الكربى للشريعة اإلسالمية مقصد اليسر والسماحة، و نصوص القرآن و السن ة أكثر 
 ".سربكم الع  سر وال يريد يريد هللا بكم الي   : "من أن حتصى،  يقول هللا تعاىل

 ".ما جعل عليكم يف الدين من حرج" 

 ." ما يريد هللا ليجعل عليكم يف الدين من حرج" 

 : قالاإلميان أحب إىل هللا؟  ويف احلديث عن ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل أي  

 .1"احلنيفية السمحة" 

: ، والسمحةاالستقامةامليل عن الضالل إىل : ، واحلنيفية" بعثت ابحلنيفية السمحة" ويف لفظ 
 .السهلة

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، : " ه قالعن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  
 ."فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا ابلغدوة و الروحة وشيء من الدجلة

 ".رانف  را وال ت  را وبش   را وال تعس   يس   : " ملعاذ وأيب موسى األشعري عندما بعثهما إىل اليمن قال ملسو هيلع هللا ىلص

مل يكن إمثا، فإن كان إمثا   إال اختار أيسرمها ما ، رسول هللا بني أمرين قطري   خ   ما: تقول عائشة اهنع هللا يضر
 .كان أبعد الناس عنه

 :ويف احلديث

 "يت فليس مين  ، فمن رغب عن سن   أصوم وأفطر وأصلي وأرقدلكين   ،وأتقاكم له ألخشاكم هل إين  " 
                                                             

قا ، ورواه البخاري معل  1/214رواه الطرباين يف األوسط و رجاله ثقات، ابب الوضوء من املطاهر،  :قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
.1/23يف ابب الدين يسر،   1  
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 .هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل عن التطويل يف الصالة حيث حتدث املشقة

أن رسول هللا : أيب هريرة يف رواية .وذلك عند إطالته الصالة . 2"أفتان أنت اي معاذ"حيث قال له 
 ".و ذا احلاجة ضعيف والسقيمفإن فيهم ال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف،: ملسو هيلع هللا ىلص قال

، عن جابر، كتاب صفة الصالة، ابب القراءة يف العشاء، ويف احلديث الذي 465ورواه مسلم رقم 
 ."هلك املتنطعون: " رواه اإلمام مسلم عن األحنف بن قيس

 :املقاصد اخلاصة يف السنة النبوية

 .ة بني الزوجني، واستقرار احلياة الزوجية املقبلةاملقصد من النظر إىل املخطوبة إدامة املود   -

 ".مافإنه أحرى أن يؤدم بينكأنظر إليها، " يقول ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".إمنا جعل االستئذان من أجل البصر: " ، يقول ملسو هيلع هللا ىلص املقصد من االستئذان حفظ أعراض الناس -

 وج، فإنه أغض  باب من استطاع منكم الباءة فليتز معشر الش   اي: " املقصد من الزواج إحصان الفرج -
 ." للطرف وأحفظ للفرج

 

 

 

 

 

 
                                                             

.، عن جابر، كتاب اجلماعة و اإلمام، ابب من شكا إمامه673رواه البخاري يف صحيحه، رقم   2  
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 :تعريف املصلحة

 .املصلحة هي املنفعة، و الصالح هو اخلري والصواب يف األمر

 .والضرو املفسدة ضد املصلحة و هي الشر 

املصلحة اليت حتافظ على مقصود الشرع و ليس أي مصلحة، فصاحل اخللق فيما  :واملقصود بذلك
 .بيتهم كثرية

 : مشول هذا املقصد -2

وكل ما عداه فهو داخل  ،مقصد من مقاصد الشريعة مقصد جلب املصلحة و درء املفسدة هو أعم  
 .غري خارج عنهحتته 

 .، فالشريعة جاءت بكل خري ومنفعة وهنت عن كل شر ومفسدةعموم لفظ املصاحل و املفاسد -أ

 : املقصود ابملصاحل هنا هي مصاحل الدنيا واآلخرة -ب

املقصد األعظم خللق اإلنسان هو عبادة هللا و ابلتايل مصاحل يف الدنيا و اآلخرة و ابلتايل سعادة و 
  .اآلخرةعيم يف وراحة البال يف الدنيا و الفوز ابلن   ،طمأنينة القلب

 .45العنكبوت " الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر إن  " 

 .."الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون...قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون " 

 : أقسام املصلحة

 .الشرع على اعتبارها و هي اليت دل  : مصلحة معتربة شرعا** 

 .هائاالشرع على إلغ وهي اليت دل   :مصلحة ملغاة** 

 .وهي اليت مل يرد فيها دليل اعتبار و ال إلغاء :مصلحة مرسلة** 
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 : اضوابط املصلحة املعتربة شرع

 .ال حتدد حبسب األهواء :أن تكون املصلحة شرعية -1

إن املصاحل اليت تقوم هبا أحوال العبد ال يعرفها حق معرفتها إال خالقها وواضعها، و : " قال الشاطيب
، والذي خيفى عليه أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه

 عاجال ال آجال ساعيا يف مصلحة نفسه، من وجه ال يوصله إليها أو يوصله

 .أو يوصل إليها انقصة ال كاملة أو يكون فيها مفسدة تربو يف املوازنة على املصلحة

 :مة للقرآن لو السنةأن تندرج ضمن املقاصد العا -2

 "متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي  " :منها مبدأ التثبت يف األخبار

 "خريكم خريكم ألهله " مبدأ مقياس اخلريية 

ا حناقل األرض على عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من كريها ابلثلث والربع، فجاء كن  : " عن رافع بن خديج قال
 ."رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهناان : رجل فقال

  :أن تقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة -3

 "...، لو وضعوا الشمس عن مييين و القمر عن يساريعم   هللا اي" 

 "رهاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال حيق   "

 ."ة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابواال تدخلوا اجلن  " 
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 :ابعتبار املقاصد اليت جاءت حلفظهاأقسام املصاحل 

 : تنقسم إىل ثالثة أقسام

 .التحسينيات -احلاجيات  -الضرورايت 

 :ألوال الضرلورايت

 :تعريفها -1

 صل الفساد و اخلسران يف الدارينهي ما ال بد منه يف قيام مصاحل الدين و الدنيا، وبفواهتا حي

د اخلمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل هي املصاحل اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاص: وقيل
 .و املال و النسب

 :أدلة اعتبارها لو احملافظة عليها -2

 .فإهنا ترجع مجيعا إىل حفظ هذه املقاصد اخلمسة: االستقراء ألدلة الشريعة -أ

قل تعالوا أتل ما حر م ربكم : " فبعضها مشل مجيع هذه املقاصد مثل قوله تعاىل: األدلة التفصيلية -ب
 .151األنعام " عليكم

 .وبعضها يشمل أفرادا
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 :حفظ الدين: ألوال

ابحملافظة على ما يقيم أركانه و يثبت قواعده، و ذلك ابلعمل واحلكم به، : جانب الوجود من األلول
 .ايت و األحاديث يف ذلك كثرية جدااآلو الدعوة إليه و اجلهاد من أجله و 

 عليه ومن أهم من يتوجب ،ما خيالفه من األقوال و األفعالوذلك برتك كل : من جانب العدم: الثاين
أحكام هللا  يف ام هم منفذو و احلك   ،اهتاريعة و مح  العلماء واحلكام، فالعلماء هم حر اس الش همذلك 

 .يقكما فعل الصد    .املرتدين وقتال ،ين ومن أعظمهاأهل األهواء و البدع، اخلارجني عن الد

 : حفظ النفس** 

 ظ النفس أييت مباشرة يف املرتبة الثانية بعد حفظ الدينفمقصد حف

 .أن حتفظ من أي اعتداء أو مساس أو ضرر أو غريها: و املراد مبقصد حفظ النفس

 .والنفس املقصودة هنا النفس املعصومة إبسالم أو أمان أو جزية أو عهد

 .كل ما يوجب إقامتها من الطعام والشرب  سن   :الوجود من جهة

 .هدرا ة فال يذهب دم القتيلقصاص أو دي  للنفس إما بالضمان 

 :أتخري القصاص إذا خشي الضرر ابلغري

ر ماحلد، فأ يقيم عليهات النيب ملسو هيلع هللا ىلص لزنت وأتقصة املرأة اليت أتيت هنا  ،كتأخري القصاص على احلامل  
فس رضيعها، وهذا حلرمة الن  ع محلها، مث تفطم حىت تضالقصاص منها  أتخري النيب صلى هللا عله وسلم

 .وحفاظا  منه ملسو هيلع هللا ىلص على نفس الرضيع ،البشرية

 .احلرص عليها و العفو عن القصاص من ابب استيفاء نفس القاتل -

 .اء نفس القاتل واحلرص عليهاظورات عند الضرورة من ابب استيفإابحة احمل -
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 .نة يف قتل النفسضرورة البي   -

 :حفظ النفس من جهة العدم

  "ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب" " ...احلر ابحلر والعبد ابلعبد" تشريع القصاص و الدية  -

على  أوعلى نفسه  اإلنسانوذلك بتحرمي اعتداء : االعتداء على النفس حترمي أي شكل من أشكال
 غريه

 : على نفسه حترمي اعتداء اإلنسان -أ

 "هللا كان بكم رحيما وال تقتلوا أنفسكم إن  : " تعاىل هللا قال

 ".وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" 

 ....".من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده "كما جاءت األحاديث بتحرمي ذلك، 

  :حترمي االعتداء على الغري -ب

له  ولعنه و أعد   ، عليهم خالدا فيها وغضب هللامنا متعمدا فجزاؤه جهن  ومن يقتل مؤ " هللا تعاىل قال
 ". عذااب عظيما

 ".املسلم على املسلم حرام دمه و ماله وعرضه إن  " و يف احلديث 

 :سد الذرائع املؤدية إىل القتل

ذلك أن الغضب يفقد اإلنسان السيطرة  ".ال تغضب" جاء يف احلديث  :حترمي االستجابة للغضب -
عتداء على الغري وقد يؤدي ذلك االعتداء إىل االويستدعي بذلك الشيطان فيكون مظنة  ،على أفعاله

 .القتل
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ذلك أنه إذا " وابئعها وعاصرها و حاملها و احملمولة إليه ،لعن هللا شارب اخلمر"  :حترمي اخلمر -
 .حمارم هللا ومنها القتل شرب اخلمر ذهب عقله، فإذا ذهب عقله استحل  

 .ألنه مظنة للخصومة املفضية إىل القتل: حترمي القمار  -

 : املالحفظ  -2

اقتصاد قوي، للدفاع عن دين هللا، و التحرر من تسلط أعدائها، لقيام إن اجملتمعات ال تقوم إال على 
 .مصاحل الدنيا و اآلخرة

الرائدة، هو مقصد حفظ  ة النبوية يف قيام اجملتمعات اإلسالمية املتقدمة ومن أعظم مقاصد السن   إن  
اس من متطلبات ة للفرد واجملتمع، مما تقوم به حياة الن  املال، فاملال عصب احلياة، و احلاجة إليه ماس  

 املأكل واملشرب وامللبس، وبه تقوم الصناعة والزراعة والتجارة واملعامالت بني الناس من بيع وشراء، 

 قام مصاحلهم يف الدنيا لتصلح بذلك آخرهتم، ت  اس و بناء و غريها، و ابملال حتفظ حقوق الن   

فاملتتبع لنصوص السنة النبوية يالحظ أهنا تصب يف حفظ املال من جهتني من جهة الوجود ومن 
 .جهة العدم

 :للمال من جهة الوجود: ألوال حفظ السنة النبوية

ت إىل هللا، بل و ذلك ابحلث على الكسب احلالل والدعوة إىل العمل و اعتباره من أقرب القراب 
يتعلق ابلوظائف اخلدماتية، وغريها يعترب عبادة  أو ما البحرية العمل املنتج للثروة الزراعية أو الصناعية

 .إعمار لألرض

 ".وه أو منعوهأعط   الن اسخري له من أن يسأل  ،لئن أيخذ أحدكم فأسه فيحتطب" جاء يف احلديث 
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إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص متسوال، فلم يعاجل قضيته ابلصدقة كما حتضران هنا قصة ذلك الصحايب الذي جاء 
اآلنية أو ابلشفقة على حاله، بل استعمل معه إسرتاتيجية خمتلفة متاما، حبيث أنه أخرجه من دائرة 

 .ل إىل دائرة العمل املنتجالتسو  

 : املال من جهة العدم: حفظ نصوص السنة النبوية -2

 : وذلك يتم طبعا بعد احلصول عليه و كسبه ابلطرق املشروعة، وذلك ب

 :حترمي التسول للقادر على العمل **

الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه مد يده للناس متسو ال، وهو قادر على العمل، جاء  
ووجهه "رواية و يف " من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ووجهه كدوح: " يف احلديث 

 ".ويف وجهه مخوش" و يف رواية و" خدوش 

 ."لعن هللا آكل الراب و موكله وكاتبه وشاهديه" : حترمي الراب** 

ألن مال الراب، ليس مقابله عمل، و إمنا مقابله استغالل حلاجة الفقري، فتكون النتيجة أن يزداد الغين 
 .غىن و يزداد الفقري فقرا

جلست يف بيت أبيك  هال  "و حديث  ".لعن هللا الراشي واملرتشي" : حترمي تعاطي الرشوة** 
 ..." وأمك

 .ابب احتيال العامل ليهدى لهيف : فعند اإلمام البخاري

فلما جاء حاسبه  3،استعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجال على صدقات بين سليم يدعى ابن اللتبية" وفيه 
فهال جلست يف بيت أبيك وأمك، حىت أتتيك : هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول هذا مالكم وهذا هدية: قال

فإين أستعمل الرجل منكم : أما بعد: هديتك، إن كنت صادقا مث خطبنا فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال

                                                             

.متفق عليه  33  
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هذا مالكم، وهذا هدية أهديت يل، أفال جلس يف بيت أبيه : فيقول على العمل، مما والين هللا، فيأيت
أخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي هللا حيمله يوم القيامة، فال  لئنوأمه حىت أتتيه هديته، وهللا 

 أو شاة تيعر، مث رفع يده حىت ر ئىعرفن أحدا منكم لقي هللا حيمل بعريا، له رغاء أو بقرة هلا خوار 
  ."طه، يقول اللهم هل بلغت بصر عيين ومسع أذينبياض إب

 ".من احتكر فهو خاطئ: " حترمي احتكار السلع **

 :حترمي الغش يف املعامالت التجارية** 

ال، مر  على صربة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصبعه بل"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  : حديث أيب هريرة
أفال جعلته فوق الطعام، : قال ،أصابته السماء اي رسول هللا: قال الطعام؟ما هذا اي صاحب : فقال
 . 104رواه مسلم حديث "  يراه الناس، من غش  فليس مين حىت  

 : إقامة حد السارق **

تقطع يده  سارقال هللا لعن" : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال املتفق عليه ويف احلديث
  ".يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده

 ".لقطعت يدها ،فاطمة بنت دمحم سرقت وهللا لو أن   *

 .و تطبيق التعزيرإقامة حد احملارب  *

 .ضمان املتلفات *

 .عليها لواإلشهادتوثيق الديون * 

 التعريف ابللقطة * 

 .حفظ الودائع* 
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 .أداء األماانت* 

 .لوإتالفهحترمي تبذير املال * 

 : الضرلورية املقاصدترتيب 

 :تقدمي الدين على غريه من الكليات :ألوال

به سعادة  هي غاية خلق اجلن واإلنس وعبادة هللا عز وجل، وهذا مذهب مجهور األصوليني ، إذ  
 .الدنيا واآلخرة

 : ترتيب الضرلورايت األخرى: اثنيا

 .الضرورايت األخرىفس على بقية تقدمي الن  

 : على قولني: مث أييت بعد ذلك ترتيب بقية الضرورايت

 .سب على العقلفقد م اآلمدي وابن احلاجب، وغريمها الن  : بني النسل والعقل :القول األلول

م الس    .سبعود العقل على الن  ب مراقي السبكي وصاحوقد 

 .دين ونفس مث عقل نسب       مال إىل ضرورة ينتسب

رض املال، فقدم بعضهم العرض وقيل العكس، و الذي يظهر أن يف الرتتيب بني الع   :الثاينالقول 
 : رض قسمانالع  

 .منه ما يرجع إىل حفظ النسب، فهذا مقد م على املال -1

ومنه ما ال يرجع إىل حفظ النسب  كشتم اإلنسان بغري القذف، كوصفه مثال ابلبخل أو الظلم،  -2
 .الفهذا ال يقد م على امل
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 :احلاجيات

 :تعريفها -1

هي ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي، إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوات 
ليهم عما يشوش  ،فني من احلرج واملشقة والعنتدخل على املكل   ،املطلوب، واملقصود أهنا إذا مل تراع

ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد واختالل نظام احلياة، وتعطيل املنافع  عباداهتم، ويعكر صفو حياهتم،
 .من الضرورايت ةاحلاصل

 :أدلة رفع احلرج لواملشقة -2

 األدلة كثرية جدا يف القرآن والسنة 

 : األدلة العامة

 "ين من حرججعل عليكم يف الد   وما" 

 .185ة البقر" يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" 

 :األدلة اخلاصة

أحكام التيسري معروفة يف أبواب الفقه كإابحة التيمم عند تعسر املاء للمريض واملسافر و سائر الرخص 
 .املعروفة يف املعامالت من رهن وسلم وإجازة وغري ذلك

 : غاية لوجود املقاصد احلاجية -3

 :رفع احلرج عن املكلف لسببني -1

 .ونقص العبادة، وكراهة التكلف، ودخول الفساد على الناس اخلوف من االنقطاع عن الطريق: األلول

 .خوف التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة ابلعبد: الثاين
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 .محاية الضرورايت بدفع ما ميسها ويؤثر فيها -2

 إذ قد يلحق ابلضرورايت خلل إذا اختل   ،خدمة الضرورايت بتحقيق ما به صالحها وكماهلا -3
 .احلاجي

 .مصاحل أخرى كاستثناء القيام للصالة يف حق املريضحتقيق  -4

 .فر، الصالة يف البيت للخوف واملطرفر واجلمع بني الصالتني يف الس  الفطر يف الس   -5

 : املكمالت: رابعا

ما يتم به املقصود  أو احلكم من الضرروري أو احلاجي أو التحسيين، على أحسن : تعريفها -1
تكميله حبكم يظهر به ابحلكمة بوجه ما، أم ب االختاللالوجوه، وأكملها سواء بسد ذريعة تؤدي إىل 

 .املقصد ويقوى به

 :على ثالثة أقسام املكمالت

 .ضرورييتم هبا حفظ مقصد  وهي ما :مكمالت الضرلورايت :القسم األلول

 .لدينا فظحلبة املبتدع حترمي البدع وعقو  -1: مثاهلا

 حترمي القليل من املسكر تكميال لتحرمي املسكرات حلفظ العقل -2

 .رواه مسلم "ومعها ذو حمرمابمرأة إال رجل  ال خيلون  : " حترمي اخللوة ابألجنبية -3

 .ملال من الضياع، وكذا كتابة الدين والضمان وحنوهاإلشهاد يف البيوع و الرهن تكميال حلفظ ا -4

 :مكمالت احلاجيات

 :وهي ما يتم هبا حفظ مقصد حاجي ومثاهلا
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اعتبار الكفء ومهر املثل يف الصغرية، فإن مقصود النكاح حاصل بدوهنا، لكن اشرتاط ذلك  -1
 .أشد إفضاء إىل دوام النكاح وتكميل مقصده

حاصل بدونه، لكن ما ملك بعد الرتوي، و النظر يف أحواله أمت وأقوى خيار البيع مع أن امللك  -2
 .لبعده عن الغنب والتدليس

 :التحسينيات

 : تنقسم التحسينيات إىل قسمني

 .ما ال يقع يف معارضة قاعدة شرعية: األلول

فإن نفرة الطباع عنها خلساستها مناسب لتحرميها، اخلمر حرام، : حترمي النجاسة -أ: أمثلة ذلك
 "لعن هللا شارب اخلمر وابئعها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه"  .ورت ب الشارع على ذلك احلد

ألهنا مستقذرة يف اجلبالت واجتناهبا من املهمالت و بقاؤها أمر أينف منه : إزالة النجاسة -ب
مما دعا إليه   ، طهاة الثوب والبدن واملكان يف الصالة وخارجهاىلالعقالء، وابجلملة فكل ما يرجع إ

 .222البقرة " هللا حيب التوابني  وحيب املتطهرين إن  : " اإلسالم، قال هللا تعاىل

  :أخذ الزينة -ج

   .3632رواه أو داود " من كان له شعر فليكرمه: " ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن

أما "فرأى رجال اثئر الرأ، فقال : " أاتان النيب ملسو هيلع هللا ىلص: أنه قال  مارضي هللا عنهوعن جابر بن عبد هللا 
  .5141، و النسائي 3540، و أبو داود 14321رواه أمحد " جيد هذا ما يسكن به شعره

 .31األعراف " اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " : قال تعاىل

 .نزوهلا، ولكن أخذ الزينة ، أعم من سرت العورةسرت العورة كما هو معلوم يف سبب : واملقصود
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 : األكل لوالشرب آداب -د

سواء كانت سابقة أو مقارنة أو الحقة كالتسمية قبله، واألكل ابليمني، واحلمد و الثناء بعده، وهذه 
 ."وكل مما يليك ،وكل بيمينك ،هللا اي غالم سم  " من العادات احلسنة، 

 .من بيع النجاساتيف ابب املعامالت كاملنع   -ه

منع النجاسات ألنه يستلزم مباشرهتا ووزهنا وكيلها وحنوه، مما ال يليق وبيع فضل املاء ألنه مشعر 
 .ملسلم ومنع املرأة من مباشرة عقد النكاح، ألنه مشعر بقلة احلياءاب يليقانومها ال  ،ابلبخل و األاننية

 :ة شرعيةدما يقع يف معارضة قاع: الثاين

فإهنا غري حمتاج إليها إذ لو منعت مل حيصل بذلك ضرر، ولكنها شرعت ملا فيها من : املكاتبة: لومثاله
 بين آدم، وهو مستحسن عادة  تكرمي

 : أمهية املصاحل التحسينية

 :تظهر أمهيتها من الوجوه التالية

 .هبا مجال األمة وكماهلا وحسن أخالقها، وبديع نظامها أن   -1

 .سواء كانت قبلها أو مقارنة هلها أو بعدها ،التحسينيات ختدم الضرورايت واحلاجيات أن   -2

 .ه يلزم من اختالل التحسيين اختالل احلاجي بوجه ما أن   -3

 .هو حاجي أو ضروري ل ما، ألهنا تكم   بنية عليهمالتحسينيات كالفرع لألصل الضروري و  أن   -4
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 :مقصد رفع الضرر يف السنة النبوية

 :عن عبادة بن الصامت هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

   4"قضى أال ضرر و ال ضرار"

 .حماولة اإلنسان إحلاق املفسدة بنفسه، أو بغريه: الضرر

  .و الضرار أن يرتاشق اثنان مبا فيه مفسدة هلما

والفساد أمام املسلمني، فلم يبق يف تشريع اإلسالم منافذ الضرر  وهذه قاعدة كربى أغلق هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .إال ما فيه صالح يف دنياهم وآخرهتم

سن احملتج به، كما حلللحديث شواهد ينتهي جمموعها إىل درجة الصحة أو ا :يقول اإلمام العالئي
 .نقله املناوي عنه يف فيض القدير

ضمن مستلزم لرفع الضر وإزالته بعد وهذا احلديث الشريف أصل يف نفي الضرر و حترميه، وهو مت" 
 وقوعه، ألن املقصد واحد، و الغاية متحدة

وفيه ان الضرر ي زال، وهي إحدى القواعد األربع اليت رد القاضي حسن مجيع مذهب  :قال املناوي
 .5"هلذه القاعدة أصالدليال و  الشافعي اليها وقد جعل السيوطي وغريه هذا احلديث

منعه يف الشريعة كلها يف وقائع جزئيات وقواعد  فإن الضرر والضرار مبثوث" : اطيبيقول اإلمام الش
 ".الكليات 

 " قوا عليهن والتضاروهن لتضي  " " دواوال متسكوهن ضرارا لتعت: " تعاىل كقوله

                                                             

.2340أخرجه ابن ماجة، يف كتاب األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، حديث رقم    
. صامت، من حديث عبادة بن ال22778وأمحد يف املسند حديث رقم 

4  

.438/ 2أنظر خالصة البدر املنري، البن امللقن،  .6/555املناوي، فيض القدير،   5  
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 " ال تضار والدة بولدها " 

هو يف  مال ، وك ب و الظلمفوس واألموال واألعراض ، وعن الغصومنه النهي عن التعدي على الن
يف  ر ويدخل حتته اجلناية على النفس أو العقل أو النسل أو املال، فهو معىنمعىن إضرار أو ضر 

 .الشريعة ال مراء فيه والشك، وإذا اعتربت أخبار اآلحاد وجدهتا كذلك

فاآلايت جاءت ابلنهي عن الضرر وإحلاقه ابلغري ابتداء، وهي مضمنة لألمر إبزالة الضرر بعد وقوعه، 
الشارع يف أوامره ونواهيه، فليس  من احلكمة و املعقول أن ينهى عن الضرر وإحلاقه ابلغري ابتداء،  ألن

ويسكت عنه إذا وقع وال أيمر إبزالته بعد وقوعه، فاقتضت احلكمة أن النهي عن الضرر تتضمن األمر 
 .وجلب املصاحل هلم رفعه بعد وقوعه، ألن العلة واحدة، وهي دفع الضرر عن الناس و العبادإبزالته و 
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 :مقصد العدل لورد الظلم

 :رد الظلمإقامة مقصد العدل من جهة العدم لوذلك ب: ألوال

 "مل يفلته أخذه إذاهللا ميلي للظامل حىت  إن" 

 "الظلم ظلمات يوم القيامة إن"  

اي رسول  :قالوا ،انصر أخاك ظاملا أو مظلوما :"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :نس قالأوعند البخاري عن  
 "أتخذ فوق يديه :قال ،فكيف ننصره ظاملا ،هذا نصره مظلوما ،هللا

 :العدل  إقامة :من جهة الوجود: اثنيا

ال يتحقق األمن إال ابلعدل، وال حتصل الطمأنينة يف النفوس و يشعر الناس ابالستقرار إال ابلعدل 
 .التقدمفتدور عجلة التنمية و 

باد عومن له ذوق يف الشريعة واطالع على كماهلا، وتضمنها لغاية مصاحل ال: " يقول اإلمام ابن القيم
ال عدل فوق عدهلا وال مصلحة و أنه  ،يف املعاش واملعاد، وجميئها بغاية العدل، الذي يسع اخلالئق

، وفرع من فروعها ، وأن من أجزائهابني أن  السياسة العادلة جزء من ت ،تضمنته من املصاحلفوق ما 
 "ةأحاط علما مبقاصدها ووضعها موضعها وحس ن فهمه فيها مل حيتج معها إىل سياسة غريها البت  

رج احلق من الظامل الفاجر، سياسة ظاملة، فالشريعة حترمها، وسياسة عادلة خت  : فإن السياسة نوعان
 "لهاجه فهي من الشريعة ، ع ل مها من علمها وجه له من

تدل على تطبيقه قواعد العدل وإرسائه لقد أقام النيب ملسو هيلع هللا ىلص العدل، و رغ ب فيه، وقد وردت األحاديث 
 : ملعامله، منها
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ابيعنا رسول هللا صلى هللا عيه وسلم على السمع والطاعة يف : " عن عبادة بن الصامت هنع هللا يضر قال
 وعلى أن ال تنازع األمر أهله، وعلى أن نقول ابلعدل أين كنا، الو يسران ومنشطنا ومكارهنا،  عسران

 6" خناف يف هللا لومة الئم

 .، وابن العريب يف العارضة7صححه احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد

 إمام ،ظله إاليوم ال ظل  ،سبعة يظلهم هللا يف ظله" : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قال :هريرة هنع هللا يضر قال أيبعن 
ورجالن  إليه،خرج منه حىت يعود  إذا ،ورجل قلبه معلق ابملساجد، يف عبادة هللا أعادل وشاب نش

 أخاف هللا، إين :فقال ،ذات منصب ومجال امرأةورجل دعته  ،حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه
ذكر هللا خاليا ففاضت  و رجل ،ميينه أنفقت ه ماال تعلم مشال حىت   فأخفاها،ورجل تصدق بصدقة 

 ".عيناه

اقية، وتلك األصناف فجاء يف املرتبة األوىل اإلمام العادل، فقد سبق بعدله مجيع األصناف الستة الب
 .متفو قة جدا

املقسطني يف الدنيا على منابر  إن  "  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :وعند مسلم عن عبد هللا بن عمرو هنع هللا يضر قال 
 " وجل  عن ميني الرمحن عز   ،من نور يوم القيامة

 ،ة املخزومية اليت سرقتأن املر أمهتهم شأن قريشا إ :عن عائشة اهنع هللا يضر قالت و مسلم  و عند البخاري
ب رسول هللا ح   ،امة بن زيدسأال إومن جيرتئ عليه  :فقالوا ؟م فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا ومن يكل  

 :مث قال ،مث قام فخطب ،من حدود هللا تشفع  يف حد  أ"  :سامة فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأفكلمه  ،ملسو هيلع هللا ىلص
أقاموا ذا سرق فيهم الضعيف إو  ،ريف تركوهذا سرق فيهم الش  إهنم كانوا أ ،هلك الذين قبلكمأا من  إ

  ."لقطعت يدها ،د سرقتفاطمة بنت حمم   ن  أ هللا لو مي  أو  ،احلد عليه

 : ويف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم
                                                             

. من حديث عبادة بن الصامت 15651، وأمحد حديث .4153رواه النسائي،   6   

.23/272ابن عبد الرب، التمهيد،   7  
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ال أرضى : تصدق علي  أيب ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة:  " عن النعمان بن بشري قال
: شهد على صدقيت فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصشهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فانطلق أيب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، لي  حىت ت  

" فرجع أيب فرد  تلك الصدقة ،ات قوا هللا واعدلوا يف أوالدكم: ال، قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال
 .رواه مسلم

بعضكم أن  إنكم ختتصمون إيل ، ولعل" رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قالت وعند مسلم عن أم سلمة اهنع هللا يضر
يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، 

 ".فال أيخذه فإمنا أقطع له به قطعة من انر

كان يقسم بني نسائه، فيعدل ويقول اللهم هذه قسميت فيما أملك فال " ويف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 .رواه الرتمذي" أملك  تلمين فيما متلك و ال

كان رسول هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج سفر أقرع بني نسائه، : " وعن عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالت
 .متفق عليه" فأيتهن خرج سهمها خرج هبا

، طعاما يف قصعة، أهدت بعض أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل النيب صلى ملسو هيلع هللا ىلص: وعند الرتمذي عن أنس قال
. حسنه الرتمذي" طعام بطعام وإانء إبانءفضربت عائشة القصعة بيدها، فألقتها فيها، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 .وعند البخاري بلفظ خمتلف
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 :املقاصد التشريعية اخلاصة يف السنة، لوضوابط استنباطها* 4

 : سبب الورلود: معرفة مالبسات صدلور اخلطاب النبوي

 قد أييت احلديث يف سياق معني، و له سبب ورود ، مث خيرج عن سياقه أبن يرويه أحدهم ابملعىن أو
خمتصرا، فيؤل على غري ما أراده النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فاملنهج الصحيح هو رد األمور إىل نصاهبا ورد احلديث إىل 

 .سبب وروده

زم من اما رأيت من انقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احل"حديث اخرتان يف هذا اجملال كنموذج 
 و املناسبة كانت عيدا، ، فهذا احلديث جاء يف سياق املدح لذكاء النساء، و قوة أتثريهن"إحداكن

ومل يكن هلن  فيه  حواء،فال ميكن أن ينتقص النيب ملسو هيلع هللا ىلص من شيء قد كتبه هللا سبحانه على بنات 
ابعتبار أن ذلك كله سبب  ،هلن ا وتكرمياتشريف ة احليض و النفاسخضوعهن ملسأل خيار، بل يعترب

يف إجناب املرأة واستمرار النسل البشري على وجه األرض، فاملرأة تعترب مركز احلياة أبمت معىن 
على  قد تقع فيها بعض النساء،ق قصد تكفري الذنوب اليت كما فيه موعظة بكثرة التصد  الكلمة،

عادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع النساء و الرجال يف إرشادهم إىل سبل اخلري، و حتذيره من سبل الشر، حتقيقا 
 . أيت أبدا يف سياق انتقاص لعقل املرأة وال لدينهاومل ملصلحة الدنيا و اآلخرة،

خرج رسول هللا : " ب ترك احلائض الصومرواه اإلمام البخاري يف كتاب احليض، اب: نص احلديث
اي معشر النساء تصدقن، فإين أريتكن : ساء فقالعلى الن   ملسو هيلع هللا ىلص يف أضحى أو فطر إىل املصلى، فمر  

عن وتكفرن العشري، ما رأيت من انقصات قال تكثرن الل  : ومب اي رسول هللا :ار، فقلنأكثر أهل الن  
  وما نقصان ديننا :الرجل احلازم من إحداكن، قلن عقل ودين، أذهب للب  

فذلك من  ،:قال بلى :قلن ؟قال أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟وعقلنا اي رسول هللا
  ."فذلك من نقصان دينها :قال ،بلى :قلن ؟ومل تصم   ،أليس إذا حاضت مل تصل ،نقصان عقلها


