
  

  

  

 

 ودرجة الشريف للحديث املقاصدي الفهم مهارات
  منها األزهرية الثانوية املرحلة طالب متكن

  
  إعداد

  حسن عبدالباري أمحد حممود/ أ
  املدرس املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس

  جامعة األزهر بالقاهرة-كلية الرتبية

  طنطاوي إبراهيم عبداهللا مصطفى   /د.أ
   – الرتبية كلية التدريس وطرق هجاملنا قسم ورئيس أستاذ

  األزهر بالقاهرة جامعة

  عبداخلالق أمحد أمحد عبدالرمحن / د.أ
  األزهر بالقاهرة جامعة -  الرتبية كلية املساعد التدريس وطرق املناهج أستاذ
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جة تمكن طالب  ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف ود رم�ا   ر

%ر�ة م$#ا   زاملرحلة الثانو�ة &

، عبـــــــدالرحمن أحمـــــــد 1يمـــــــد عبـــــــدالبار حــــــسنمحمــــــود أح ي، مـــــــصطفى عبـــــــدهللا طنطــــــاو

  عبدا;:الق

%ر Cس، Aلية ال@?بية، جامعة & زقسم املناEF وطر التد ر   .ق

  m.abdelbary5050@gmail.com  :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :املستخلص

مة : �دف البحث إ�� ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف الال زتحديد م�ا لطالب املرحلة الثانو�ة ر

جـة تمكـ:9م م:9ـا وعـرض لنتـائج 2ـ01يص مـستو  �ر�ـة، وEنـاء اختبـار 012يـAB@ للكـشف عـن د Gى ر ز

ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف، واسـتخدم الباحـث املـنJK الوصـفي  رتمكـن الطـالب مـن م�ـا

ات الف�ــــم املقاصــــدي Tــــ: التحليSـــR؛ ولتحقيــــق أ�ــــداف البحــــث أعــــد الباحــــث R ا�Wــــديث رقائمـــة بم�ــــا

ا لقيـــــاس مـــــستو الف�ـــــم املقاصـــــدي  ـــا �ر�ـــــة، واختبــ G مـــــة لطـــــالب املرحلـــــة الثانو�ـــــة ىالـــــشر�ف الال ًر ز ز

�ر�ـة، وطبق�ـا عSـ� عينـة مـن  G طالبـا باملرحلـة ) 56(زل��ديث الـشر�ف لـدى طـالب املرحلـة الثانو�ـة
ً

�م مــن مع�ــدي الــشيخ عبــداملنعم الزمزمــي ع �ر�ــة تــم اختيــا G رالثانو�ــة ن، ومع�ــد ج�ينــة ث للبنــd/ز

ات : ث للبنdن بمحافظة سـو�اج، وiـان مـن أ�ـم النتـائج الhـ@ أسـفر ع:9ـا التوصـل إ�ـ�/ع رتحديـد م�ـا

ئmسة  ات  �ر�ة الh@ شملت ست م�ا G م املقاصدي ل��ديث الشر�ف لطالب املرحلة الثانو�ة�رالف ر ز

RــT ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف تتمثــل�ــ: للف ات ف�ــم خاصــة بـ �Wــديث الــشر�ف، لغو�ــات ا: (رم�ــا

ات الــــدالالت  ات دالالت ألفـــاظ ا�Wــــديث اللغو�ــــة، وم�ــــا ايــــة ا�Wــــديث الــــشر�ف، وم�ــــا ات ر روم�ـــا ر ور

ات الف�ـــم  ات الف�ـــم التحليSـــR ل��ـــديث الـــشر�ف، وم�ـــا رالبالغيـــة أللفـــاظ ا�Wـــديث الـــشر�ف، وم�ـــا ر

ات)wسـتvتاRu ل��ـديث الـشر�ف ر، والكـشف عــن وجـود ضـعف TـR مــستو تمكـن الطـالب مـن م�ــا  ى

ــــشطة 2عليميــــــة مــــــصاحبة ملقــــــر  ة تــــــوفd} أzـ ــــديث الـــــشر�ف، وأو�ــــــA~ بــــــضر رالف�ـــــم املقاصــــــدي ل��ــ رو

ات  �ر�ـــة،  ترتكـــز عSـــ� 2علـــيم الطـــالب م�ــــا G ن �عداديـــة والثانو�ــــةdاملـــرحلت RـــT ـــديث الـــشر�ف�Wرا ز

 .الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف

ات الف�م املقاصدي : ال\لمات املفتاحية   .ب املرحلة الثانو�ة طال، ا�Wديث الشر�ف،رم�ا
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the skills of understanding the intent of the 
noble hadith which are necessary for the secondary stage students and 
to design a diagnostic test to indicate their level at  understanding the 
noble Hadith and  to display the results to measure the level of the 
student's ability to understand the purposes of the noble hadith.  The 
researcher used the descriptive analytic method to achieve the 
objectives of the study. The researcher prepared:   A list of the skills of 
understanding the intent of the noble hadith and an intentional skills 
pre-posttest administered to a sample consisting of (56) Al-Azhar 
secondary institute students who were chosen from the two institutes 
of Sheikh Abdel Moneim Al-Zamzami for boys, and Juhaina Institute, 
for boys in Sohag Governorate. The results of the study identified the 
skills of understanding the intent of the noble hadith among Al-Azhar 
secondary stage students, which included six main skills for the 
intentional understanding of the hadith, which are comprehension 
skills related to (the linguistics of the noble hadith, the skills of 
narration the noble hadith, the semantics of linguistic hadith skills, the 
skills of rhetorical semantics of the words of the noble hadith, the 
analytical comprehension skills of the noble hadith, and the deductive 
comprehension skills of the noble hadith). The results showed a 
weakness in the level of students' ability to understand the intentional 
skills of the noble hadith, and recommended using educational 
activities accompanying the course of the hadith at the preparatory and 
secondary stages of Al-Azhar based on teaching students the skills of 
understanding the intent of the noble hadith. 

Keywords: Intentional Understanding Skills, Hadith, Secondary 
School Students. 
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 :املقدمة

 ركن م�م RT 2علم الدين �سالمي العظيم و2عليمھ، فال - ملسو هيلع هللا ىلص-من املعلوم أن حديث الن�@
نيمكن wستغناء عنھ، وال �ستقيم استvباط أح�ام الشرع دو الرجوع إليھ؛ ف�و املصدر الثاzي من 

رنJK حيا�9ــا، وحــدي�9ما نـــو رمــصادر ال�ــشر�ع Gساســية، والقــرآن والــسنة �ــشكالن دســتو Gمــة، ومــ
ـــھ iـــــامال إال  شـــــد و�دايـــــة، وتأديـــــب و�9ــــذيب وأخـــــالق، فـــــال يمكـــــن للمــــسلم أن يأخـــــذ دينــ وEر�ــــان، و

ً ر
: خطب الناس RT ��ة الوداع، وقالملسو هيلع هللا ىلص  أن الن�@ -�-فعن ابن عباس . بالرجوع إ�� �ذين الوحيdن

" كتـــاب هللا وســـنة ن�يـــھ: مـــا إن اعتــصمتم بـــھ فلـــن تـــضلوا أبـــدايــا أ�9ـــا النـــاس، إzـــي قـــد تركـــت فـــيكم "
  ).1323، 5�ـ، ج1425موطأ مالك، (

ِومـــا ينطـــق عــــن : "-ســـبحانھ و2عـــا��-لوكالمـــھ و¡ـــR مـــن هللا 2عـــا��، يقـــو ملسو هيلع هللا ىلص فحـــديث الن�ـــ@ 
َ ُ

ِ
ْ َ َ َ

َال�و إن �و إال و¡R يو¡� ْ َُ َ ٌَ َّ
ِ ِ

ُ ْ ى َ ْ
ِعند �ذه ªية حديث عبد -رحمھ هللا -وقد ذكر ابن كثd} ). 4-3:النجم" ( ْ َ

َا¬ بـــن عمــــر قـــال َ
ٍو ِ

ْ َ ْ ِ
َّ

ســــو ا¬ :  ِكنــــت أكتــــب iـــل ®ــــA@ء أســــمعھ مـــن 
َّ

ِ لِ ُ ْ َْ ْ رَّ ْ ُ َ َ َ
ٍ

َ ُ ْ ُُ ُ ُ ْ
�ــــد حفظـــھ، ف:9ت°ــــ@ قــــر�ش ملسو هيلع هللا ىلص  ٌأ َْ َُ

ِ
ْ َْ َ ُ َُ

ِ ِر
ُ

ـــالوا فقــ
ُ َ َ

ســـــو ا¬:  ِإنـــــك تكتـــــب iـــــل ®ـــــA@ء 2ـــــسمعھ مـــــن 
َّ َ

ِ لِ ُ ُ َْ ْ رَّ ْ ُ ََ َ ُ ْ
ٍ

َ ُ ُ َّ
ســـــو ا¬ ِ ِ، و

َّ ِل ُ َ ِ ²ـــــشر، يـــــت�لم TـــــR الغـــــضب، رَ
َ َ ْ

ِ
ُ َّ َ َ َ ٌ َ َ

ِفأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسو ا¬ ِ ِ ِ
َّ ِل ُ َ ََ َ َْ َ َُ َ

ِ
ْ

ِ
َ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ

َاكتب، فوالذي نفـA³@ بيـده، مـا خـرج : " َ َ ََ َ َ
ِ ِِ ِِ

ْ َُّ َ ْْ

ٌّم°ـ@ إال حـق َ َّ
ِ ِ

ّ
لقـد أوتmـت القـرآن ومثلـھ : "الـصالة والـسالموقـال عليـھ ). 7،334�ــ،ج1420ابـن كثdـ}،"(ِ

  ).130، 4�ـ، ج1410ابن حنبل، ...." (معھ

ا، فبــھ �عــرف - عــز وجــل-وعلــم ا�Wــديث مــن أجــل العلــوم وأشــرف�ا وأعظم�ــا عنــد هللا  قــد
ً
ر

م  وشـــمائلھ وأح�ـــام �ســـال– ملسو هيلع هللا ىلص -املـــراد مـــن كـــالم هللا عـــز وجـــل، وEـــھ يطلـــع العبـــد عSـــ� أحـــوال ن�يـــھ 
 لـھ Gثـر �يجـا¹ي عSـ� لغـة املـشتغلdن بـھ، إذ �ـس�م إسـ�اما --وآدابھ وأخالقھ، و2علم حديث الن�ـ@ 

ً

اسة حبي«}  ركبd}ا RT حفظ اللغة العرEية وقواعد�ا، كما أكدت ذلك د
ً

  ).271م، 2009(

ِھ عنــــھ، فعــــن عبــــد ا¬ بــــن  �Wفــــاظ حديثــــھ ومبلغيــــ-ملسو هيلع هللا ىلص  - دعــــا الن�ــــ@ ملسو هيلع هللا ىلصوأل�ميـــة حديثــــھ 
ْ ْ َِ ِ

َّ َ ْ

َمـسعود، قــال َ
ٍ ُ ْ ســو ا¬ : َ ِقــال 

َّ ُل ُ َر َ َ
--" : ــ~ يبلغــھ، فــرب مبلــغhٍنــضر هللا امــرأ ســمع منــا حــديثا فحفظــھ ح

َّ َ ََ ُ َ ُ َ َ َّْ ُ َ َُ َّ ُ ََّ َ
ِ ِ ِ
ّ َ ََ َ ً

ِ ِ
ً ُ َّ

ٍأحفظ لھ من سامع ِ ِ
َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ

  ).221، 2�ـ، ج1410ابن حنبل، " (

ِفعــن سـعيد بــن املـسmب. أنــھ مـن جوامــع ال�لـمملسو هيلع هللا ىلص @ وإن ممـا امتــاز بـھ حــديث الن�ـ ِ
ّ َ ْ َُ

َأن أبــا : ِ َ ََّ

َ�ر�ــرة، قـــال َ َ َ َْ ســـو ا¬ : ُ ِســـمعت 
َّ َل ُ ْ َرَ

ُ
ُليقــوملسو هيلع هللا ىلص ِ ُ ²ٌعثـــت بجوامـــع ال�لـــم، ونــصرت بالرعـــب، وmEنـــا أنـــا نـــائم : "َ ِ ِ ِ

َ َ َُ َ ُ ُْ َُ ََ َ
ِ

ْ َُّ
ِ ِ

ْ ِ ِِ
َ

ِ
ْ

أتmت بمفاتيح خ
َ

ِ ِ ِ
َ َُ

ِ
ُ

ض فوضعت RT يدي G ِزائن َِ َ ُ
ِ

ْ
ِ

َ
ِ ْرِ

َ َ) " ،   ).2573، 6�ـ، ج1407يالبخار

اتـھ وiلماتــھ شـاملة للمفـا�يم �ســالمية والقـيم الن�يلــة  رفأسـلوب ا�Wـديث الــشر�ف وعبا
ات  روGح�ــــام الــــشرعية وªداب وGخــــالق ا�Wميــــدة والفــــضائل الــــسامية، و�ــــذا �ــــو مــــضمو مقــــر ن

� G JÁمنا RT وسنة ن�يھ-2عا��–ر الشر�ف واملستمدة من كتاب هللا زالعلوم الشرعية -  -رة�  . املط

ولـــذلك فـــإن غالـــب التحـــديات الhـــ@ تواجـــھ الـــسنة النبو�ـــة TـــR �ـــذا العـــصر، لـــmس ²ـــس�ب 
نتناقض�ا، بل غالبا ما ي�و ²س�ب سوء الف�م، لmس من أعداء �سالم فحسب بل ومن طائفة من  ً

��وا بمؤ�الت ف�م الـسنة النبو�ـة، فقـد يقـع الواحـد مـ:9م عSـ� أبناء Gمة �سالمية، الذين لم ي�س
ًا�Wديث الواحد و�ب°@ عليھ حكما، و��و �ذا ا�Wديث عاما ولھ مخصص، أو مطلقا ولھ مقيد، أو  ً ن ً

ات  دا عSـ� سـ�ب خـاص، ونحـو ذلـك مـن wعتبـا رمجمال ولھ ما يفسره، أو مvسوخا ولـھ ناÇـÆ، أو وا ًر
ً ً
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أ ع:9ا ما قد يظ�ـر عل9Èـاالh@ أصل ل�ا علماء �سال رم؛ حh~ تف�م السنة النبو�ة ف�ما �Éيحا، و�د ُ ً ً ُ- 
ض RT الظا�ر-عند البعض   ).86م، 2022متو�R، . (ر من اختالف أو تضاد أو 2عا

نومما ال شك فيھ أن طر�ق الوصو �Wسن ف�م ا�Wديث النبو الشر�ف ال بد وأن ي�و  ي ل
ف الh@ قيل ف9Èا ًموافقا للدالالت اللغو�ة ل��ديث، وأن ي�و و �ذا الف�م RT ضوء املال²سات والظر ن

وده، وTـــR ضـــوء النـــصوص Gخـــر مـــن القـــرآن  ىا�Wـــديث، وكـــذلك املقـــصود الـــشرRÌ منـــھ، وســـ�ب و ر
د مــــن Gحاديــــث الــــشر�فة عSــــ� ســــ�يل  ة عSــــ� التميdــــÍ بــــdن مــــاو رالكــــر�م والــــسنة املط�ــــرة، مــــع القــــد ر

ة عSــ� عــز ا�Wــديث إ�ــ� وال�ــشر�ع أو غdــ}ه، والقــد  املقاصــد العامــة للــشر�عة �ســالمية أو ا�Wزئيــات ر
  .املتفرعة م:9ا

ة عSــ�  ركمـا يتطلـب ف�ــم النـصوص الــشرعية وا�WديÏيـة وتفــسd}�ا ومعرفـة دالل9Îــا، والقـد
ـــا  ـــــنص عل9Èــــ ـــــام الوقـــــــاÐع الhـــــــ@ لــــــم يــ ــــة أح�ـ ـــق بي:9ــــــا، ومعرفـــ ــــة والتوفيــــ ضـــ ــــة املتعا رال«ــــــ}جيح بـــــــdن Gدلــ

ف امل�انيــة والزمانيــة با0Wــصوص، وتÍÑيــل Gح�ــام الــشرعية عSــ� ، وتحقيــق )الواقــع املعــmش(و الظــر
نالتواز وwعتدال G RTح�ام وعدم wضطراب؛ ما �ساعد ع�É �Sة الف�م وتقو�م الفكر والعودة 

، . (ملقاصد النص   )، بتصرف15، 2016رابن عاشو

ًولــذلك فــإن ف�ــم نــصوص الــشر�عة �ســالمية ف�مــا Éــ�يحا وســليما، ومعا�Wــة مــا يــو�م  ً

ســاء ا مــة الفكر�ــة والعقليــة الhــ@ �عmــش�ا املــسلمو اليــوم، وإ G ــة�ض بي:9ــا، ومواج ر0Wــالف والتعــا ز نر
يمبـــــادئ الفكــــــر املقاصــــــدي، الـــــذي يvبÓــــــR أن �ــــــش«}ك فيـــــھ iــــــل مفكــــــر العـــــالم العر¹ــــــي و�ســــــالمي، 
�ــا ا�Õتمــع املــسلم، 2عــد أســاليب حديثــة قائمــة عSــ� �والتــصدي للمتغdــ}ات واملــستجدات الhــ@ يواج

  . قيق املقاصد والغايات السامية الh@ تحقق اd0W} والسعادة ألفراد ا�Õتمعتح

ـــ� منـــــاJÁ العلـــــوم الـــــشرعية  ـــذه التحـــــديات العامليـــــة، تبقـــــى املـــــسئولية قائمـــــة عSــ وأمـــــام �ــ
ا م�مــا TــR تحــصdن الــvشء  ًوال«}بيــة الديvيــة �ســالمية TــR الــوطن العر¹ــي و�ســالمي، TــR أن تــؤدي دو ًر

ر تخالف العقيدة �سالمية، والتوعية بموقف �سالم من Gف�ار الh@ تت�نا�ا ضد ما يثار من أف�ا
ات، والــــصراع بــــdن الثقافــــة �ســــالمية والثقافــــة الغرEيـــــة  ـــ� صــــدام ا�Wــــضا رالعوملــــة مثــــل الــــدعوة إ�ـ

ة املـــــشو�ة لـــــدى الغـــــرب عـــــن �ســـــالم )املـــــسيحية( ـــم TـــــR تـــــ�Øيح الـــــصو �ا امل�ــ ر، وwضـــــطالع بـــــدو ر
ة �سالمي ق بdن بـdن عامليـة �سـالم وعوملتـھ، وEـdن العوملـة كنظـام روا�Wضا وة، فضال عن إبراز الفر

ً

ق بي:9ما RT املقاصد والغايات ، . (ووضRÙ 2شذ الفر   ).24-23، 2018يطنطاو

ُومـن G�ميــة بم�ـان أن تف�ــم Gحاديـث النبو�ــة و2ـستخرج أح�ام�ــا تحـت مظلــة املقاصــد 

ــ~ �ـــستقيم تفكdــــ} Gمـــة و�قــــو ض ا0Wـــالف بي:9ــــا، و�ـــصل أتباع�ــــا إ�ـــ� وســــطية �ســــالم الـــشرعية؛ حhــ
ح  حمتــھ؛ دو التقيــد بــدائرة ا�Wرفيـــة النــصية الhــ@ تvــتج ال�ـــشدد والتعــصب وتبعــد Gمــة عـــن ر وو ن ر

حم9Îا   .رالشر�عة �سالمية و

من ض�Û منكم فال يصبحن "ملسو هيلع هللا ىلص قال الن�@ : ومثال ماسبق حديث سلمة بن iGوع،  قال
سو هللا، نفعل كما فعلنا العام : فلما iان العام املقبل،  قالوا" لثة وEقي RT بmتھ منھ ®A@ء²عد ثا ليا  ر

دت أن 2عينـوا ف9Èـا: "املاAÝ@؟ قال ا،  فـإن ذلـك العـام iـان بالنـاس ج�ـد،  فـأ رiلوا وأطعموا وادخـر " و
،  ج ( قم )7(يأخرجھ البخار �علمنا من خالل �ذا ا�Wديث  ملسو هيلع هللا ىلص -، فنبmنا)103، ص 5569ر،  حديث 

د حول�ــــا ا�Wـــــديث، وتفعيـــــل مقاصـــــد  ـــاÐع الhـــــ@ و رالــــشر�ف النظـــــر ²عـــــdن wعتبــــار للمال²ـــــسات والوقــ
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الت الشدة جاز   @hدخار ومw ان بالناس شدة وجب املساعدة وعدمi ~hم معناه فم�زالشر�عة RT ف
  .iGل و�طعام وwدخار و2غd} ا�Wكم بتغيd} العلة وا�Wكمة منھ

ن أن ي�ـــو عSـــ� وÌــR وEـــصd}ة ب�ـــل -ً قـــرآ نـــا وســنة -ولــذلك البـــد للنــاظر TـــR الـــنص الــشر�ف 
أسباب ا0Wلل  RT ف�م النـصوص؛ حhـ~ ال يقـع TـR سلـسلة مـن Gخطـاء الفكر�ـة، و حhـ~ �ـستطيع أن 
ِيف�م النص ع�S مـراده الـ�Øيح، وإال أنـتج �ـذا الف�ـم خطابـا يمتSـà  بالـ0Øب والـ�ßيج والتكفdـ}  ِ

ً

ج عSــــ� ا��Wــــام بالـــسالح، و�ــــدم Gوطــــان، والتخر�ــــب والقتــــل وســــفك والتبـــ ِد�ع والتفــــسيق، وا0Wــــر و ْ

Eـــھ رالـــدماء واتخـــاذ �ـــذا املـــسلك املـــدمر دينـــا وشـــرعا، و�ظـــن صـــاحبھ أنـــھ بـــذلك �ـــسT �ÙـــR مرضـــاة  ً ً- 
جل   وأنھ يجا�د RT س�يلھ، فيضيع �áية �ذا الف�م السقيم نفوس بر�ئة؛ ومن �نـا iـان مـن -وعز

�S الباحثdن والدعاة والعلماء أن ي�âØوا تلك املفا�يم وأن يقومـوا �ـذا الف�ـم الـسقيم الواجب ع
نوالـذي يvبÓـR أن �علـم أن تقـو�م �ـذه Gف�ـار ال ي�ــو إال باألف�ـار الـ�Øيحة الhـ@ تز�ـل �ـذا اللــ�س 

  ).، بتصرف201، ،2020ا�âWار، . (وتوãá املش�ل G RTذ�ان

ة وTـــR �ـــذا الـــسياق فقــــد أوصـــت نتـــائج عد اســـات الـــسابقة بــــضر ريـــد مــــن Gدبيـــات والد ور
اسـة iــل مــن ي؛ وســعد وطنطــاو )2001(عطيــة : رتفعيـل الف�ــم املقاصــدي للعلــوم الــشرعية، وم:9ــا د

؛ )2010(؛ والظ�ــــ@ )2010(؛ وحـــسن )2009(ي؛ وطنطــــاو )2008(؛ وســـنRä )2007(؛ وفـــرج )2003(
 Moqbel, and Other ؛)Sulayman (2014؛ )2014(ر؛ ومـــدiو وآخـــر�ن )2013(يوامل�ـــداو 

  ).2021(؛ وأمdن)2021(النجار).2014)

اســات والبحــوث الــسابقة املرتبطــة بــالف�م املقاصــدي؛ اتــãß أ÷9ــا قــد  روEــاالطالع عSــ� الد
اتـھ؛ و�ـو  رركزت ع�S التأصيل النظر لھ ولم 2ع°~ بجانبھ التطبيقـي، ومـدى تمكـن الطـالب مـن م�ا ي

ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث مـــا دفـــع الباحـــث للقيـــام ببحـــث وصـــفي �ـــس9Îدف  رتحديـــد 2عـــرف م�ـــا
�ر�ـة مـن وج�ــة نظـر اø0Wــ}اء واملتخصـصdن، والكــشف  G مـة لطــالب املرحلـة الثانو�ــة زالـشر�ف الال ز

  .عن مدى تمك:9م م:9ا

  : ̂حساس بمش\لة البحث

اسة مش\لة البحث ما ي`_ ة د رمن العوامل الgh أدت إef إحساس الباحث بضر   :ور

دي ل��ـديث الـشر�ف، لـدى الــبعض ونـتج عنـھ انحـراف TـR ف�ـم ا�Wــديث؛ غيـاب الف�ـم املقاصـ .1
  ):200 -2020،199(مما ترتب عليھ عدة نتائج من أ�م�ا ما ذكره ا�âWار 

صف�ا باال÷9زامية وا0Wو -  �م و�K0الفة ملنÕقوال اG يح و2سفيھ�Øم ال�راحت�ار الف  .و

�ا - � .سوء تÍÑيل النصوص ع�S غd} وج

يار Gح�ام ا�Wزافية ع�S ا0Õالفdن ل�م RT املنJK الفكر ا0Õتـل التعميم RT ا�Wكم وإصد - 
جاء وامليل للسلطان وغd} ذلك  .ربالبدعة والفسق و�

wن9Îاض �Õرد الرد وwع«}اض ع�S أي ف�م آخر؛ فتجد الردود ال�ائلة ع�S كتب العلمـاء  - 
وGئمـــة قــــديما وحـــديثا، مــــن غdـــ} مراعــــاة للقواعـــد العلميــــة؛ 9ùـــدف أن 

ً ريحــــصل تــــصو ً
 .ذ�°@ ل�ل التا²عdن ل�م أن �ذه Gف�ار ا0Õالفة قد قاموا بالرد عل9Èا
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ح العدوانيـــة املـــسبقة TـــR قـــراءة وف�ـــم الـــنص الـــشرRÌ ف«ـــ}اه يختـــار مـــن الف�ـــم أشـــده  -  والـــر
 .وأعقده وأعسره

ل سوء الظن بالعلماء؛ من خالل الـدخو TـR النوايـا وتفـسd} املـراد حـسب �ـوا�م ل�ـشو�ھ  - 
ة العال �ر�ا أو وسطيا حh~ ال تقوم ل�م قائمةرصو ًم، ال سيما إن iان أ ً  .ز

�ع�م إ�� شيع وأحزاب iل حزب بما  -  ل إ�� اف«}اق املسلمdن وتو ز التفر RT الدين؛ مما يؤ و ق
 .نلد�9م فرحو

 -  RـSالـدين وعـدم النـضوج العق RـT ؛ وذلـك لقلـة الفقـھ ىوجود حالة من الفوÝـT ~AـR الفتـاو
 .من لmسوا أ�ال لھىو�تصدر مجلس العلم والفتو 

�م RT ا�Õتمع -   .ر wستخفاف بم�انة العلماء ودو

ة �ســـالم بالتعـــصب والتطـــرف فـــاملطلوب مـــن املـــسلمdن جميعـــا أن �عطـــوا  -  ر 2ـــشو�ھ صـــو
ة مشرفة عن �سالم من غd} إفراط وال تفر�ط  .رصو

طحية �غراق الشديد RT ا�Wزئيات، وعدم النظر RT ال�ليات، وتقييم الناس بالنظرة الس - 
أى  ي، وإذا  �ر�ــا حكــم عليــھ بأنــھ قبــو أى أ رمــن حيــث امللــ�س وال�يئــة الظــا�رة؛ فــإذا  ز رر ً

  .ن0ûصا بدو �Wية حكم عليھ بأنھ من املبتدعة

رتحليــل محتــو كتــاب فـــتح املبــدي شــرح مختـــصر الزEيــدي املقــر عSـــ� طــالب املرحلــة الثانو�ـــة  .2 ى
�ر�ة والحظ الباحث أن محتو الكتـاب  Gى ص ا�Wـديث الـشر�ف عSـ� نبـذة اقتـصر TـR شـرح نـز

يمختصرة جدا عن الراو  ً
�SعG ـا، وعـرض م�ـسط� ل��ديث وذلك RT ²عض Gحاديـث لـmس iل

ــــاzي املفردات، وEيـــان ²عـض الوجـوه �عرابيـة TـR ا�Wـديث، يSـR ذلـك  ــ ومختصر لشرح ²عض معـ
ــــث، ثـم  ــــة ال ت�نـاو iافــــــة جوانـب ا�Wديـ يخـتم ذلـك ب�يـان مـا يرشـد إليـھ لالـشرح والبيـان بطر�قــ

ــــة  ـ ــــھ نظـــر الباحـــث-ا�Wـــديث، فعـــرض Gحـــــــاديث بتلـــك الطر�قــ ــ ـــــن وج�ـ  ال يؤكـــد عSـــ� الف�ـــم - مــ
ات  اتــھ، وال �ـساعد عSــ� تمكـdن الطــالب مـن م�ــا راملقاصـدي ل��ـديث الــشر�ف، وال يوáـã م�ا ر

اســـــة عبـــــدا0Wالق  ـــا أكدتـــــھ د ة ؛ حيـــــث )2000(رالف�ـــــم املقاصـــــدي، و�ـــــذا مــ ت إ�ـــــR ضـــــر رأشـــــا ور
ة بنــاء Gســسس الواجـــب  ة مــستمرة، وضــر ورمراجعــة مــنJK ا�Wــديث الــشر�ف وتطــو�ره بـــصو ر
ة  اسـية TـR ا�Wـديث الـشر�ف املقـر عSـ� املرحلـة الثانو�ـة مـع ضـر رتوافر�ا RT بناء املنـاJÁ الد ور ر

  .وجود دليل للمعلم لmس«}شد بھ

ة توصــيات عـــدد مـــن املــؤتمرات والنـــدوات العلميـــة الhــ@ عقـــدت .3 ور مـــؤخرا وقــد أكـــدت عSـــ� ضـــر
اســـة القـــضايا واملـــستجدات املعاصـــرة، وم:9ـــا : رتوظيـــف الف�ـــم املقاصـــدي للـــسنة النبو�ـــة TـــR د

مقاصــد الــشر�عة وســبل تحقيق�ــا TــR مواج�ــة "النــدوة العامليــة املقامــة بجامعــة مالÍdيــا ²عنــوان 
نلــــشئو �ســــالمية ، واملــــؤتمر الثــــاzي والعــــشر�ن للمجلــــس GعSــــ� ل)2006" (القــــضايا املعاصــــرة

ة Gوقاف املصر�ة  ا ربو ،  واملقام بالقا�رة "مقاصد الشر�عة وقضايا العصر"²عنوان ) 2010(ز
اسات �سالمية والعرEية بنات )26: 22(من الف«}ة  الفكر " ²عنوان ) 2018(ر، ومؤتمر iلية الد
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ـــة املــــؤتمرات الكøــــ}" املقاصــــدي TــــR العلــــوم �ســــالمية والعرEيــــة �ــــر واملقــــام بقاعـ G ز بجامعــــة ى
  .نوفمø}) 25:26(بالقا�رة، RT الف«}ة من 

ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث  روRT ضوء ما سبق، تتحدد مش�لة البحـث TـR ا�Wاجـة إ�ـ� تحديـد م�ـا
�ر�ة، وقياس مدى تمك:9م م:9ا G مة لطالب املرحلة الثانو�ة زالشر�ف الال   .ز

  :أسئلة البحث

  :ل �جابة عن السؤاليdن التاليdنيمكن التغلب ع�S مش�لة البحث من خال

�ر�ـــة مـــن  .1 G مـــة لطـــالب املرحلـــة الثانو�ـــة ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث الـــشر�ف الال زمـــا م�ـــا ز ر
  وج�ة نظر اø0W}اء واملتخصصdن؟

ـــم املقاصـــــدي ل��ـــــديث  .2 ات الف�ــ �ر�ـــــة مـــــن م�ــــا G ـــة رمــــا مـــــستو تمكـــــن طـــــالب املرحلــــة الثانو�ــ ز ى
  الشر�ف؟

  : فرض البحث

ق ذات داللة إحصائية عند مستو : " إ�� اختبار �Éة الفرض التا�R     �س�Ù البحث ىال توجد فر و
�ر واملتوسطات املرجعية ) α≤0.05(داللة  G و الثانوG جات طالب الصف يبdن متوسطات د ي زل ر

ات الف�ــم املقاصـدي %) 80(عنـد  ات ل��ــديثرالختبــار م�ـا ة مــن امل�ــا ر الـشر�ف وذلــك عنـد iــل م�ـا ر
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف ك�لالرئmسة للف�م ا   ".رملقاصدي ل��ديث الشر�ف وRT م�ا
  :اس9Îدف البحث تحقيق ال�دفيdن التاليdن: %دف البحث

مــــة لطــــالب املرحلــــة الثانو�ــــة  .1 ات الف�ــــم املقاصــــدي ل��ــــديث الــــشر�ف الال زتحديــــد قائمــــة م�ــــا ر
�ر�ة من وج�ة نظر اø0W}اء واملتخصصdن Gز.  

ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف والكـشف عـن مـستو تمكـن بناء اختبار RT ضوء  .2 ىم�ـا ر
�ر�ة م:9ا G زطالب املرحلة الثانو�ة.  

  : أ%مية البحث
�ر�ـــة مــــن  G أ�ميـــة تمكـــن طــــالب املرحلـــة الثانو�ــــة RــــT بـــع أ�ميـــة البحــــث مـــن موضــــوعھ واملتمثـــلvزت

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف بصفة عامة ولطالب املرحلة الث انو�ة بصفة خاصة، RT رم�ا
اتھ اسات الh@ ركزت ع�S �ذا الف�م وم�ا ة للد رحdن وجود ند ر   .ر

�س مناJÁ العلوم الشرعية باملرحلة الثانو�ة؛ من  رومن إفادة املعلمdن واملسئولdن عن تخطيط وتد
ات  �س املناJÁ، بما �عـز تمكـن الطـالب مـن م�ـا رخالل ما �سفر عنھ البحث من نتائج 2س�م RT تد زر

�باإلضافة إ�� ما يمكن أن يقدمھ للباحثdن من أدوات ومن نتائج وتوصيات يمك:9م . م املقاصديالف
  .�فادة م:9ا

 :اقتصر البحث ع�S ا�Wدود التالية: حدود البحث

مـــــة لطــــالب املرحلـــــة :ا;�ــــدود املوضـــــوعية .1 ـــم املقاصــــدي ل��ـــــديث الــــشر�ف الال ات الف�ــ ز م�ــــا ر
دة RT قائمة امل �ر�ة الوا G رالثانو�ة ات ا0Wاصة بذلكز  .ر�ا
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�ر�ــة:ا;�ـدود الoــشر�ة .2 G ــدي الــشيخ ز عينــة مــن طــالب املرحلــة الثانو�ـة��م مــن مع ر تــم اختيــا
كما �و محدد ث للبنdن بمحافظة سو�اج، /ث للبنdن، ومع�د ج�ينة ع/عبداملنعم الزمزمي ع

  .  ²عينة البحث

ا�A@ :ا;�دود الزمانية .3 ا�A@ الثاzي من العام الد ر الفصل الد   .م2021-2020ر

  :فيما يRS تحديد لتعر�فات أ�م مصط��ات البحث: مصط��ات البحث
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف .1   :رم�ا

رحــسن تــصو املع°ــ@، وجــودة اســتعداد الــذ�ن لالســتvباط، وا�Wمــع :       �عــرف الف�ــم TــR اللغــة بأنــھ
  ).483، 1990: امل��م الوسيط. ( أف�ام وف�وم

ىة مــن الــسلوكيات العقليــة، تفــو مــستو التــذكر، يظ�ر�ــا املــتعلم iــأن مجموعــ:      وTــw Rصــطالح ق
  ). 140، 1999: اللقاzي وا�Wمل. (ي«}جم، أو يفسر، أو �شرح، أو �ستvتج، أو �عø} عن ®�A ما

ـــھ  ــــان، وأخرتـــــــــان، (   وعرفـــــ ــــھ) 4، 2018عرفـــــ ات : بأنــــ ـــــة، 2عتمـــــــــد عSـــــــــ� م�ـــــــــا ـــــــة مختلفـــ رأzـــــــــشطة ذ�نيــ
{dخاصة بالتفك {dالتعامل مع النص الدي°@ ملعرفة مقاصدهواس«}اتيجيات تفك RT ،املقاصدي .  

التأمـــل العقSـــR املنــــضبط ألح�ـــام الـــشر�عة، وغايا�9ــــا، مـــع مراعــــاة : بأنــــھ) 2020(    وعرفـــھ طرشـــاzي 
  .مصاãW ا0Wلق RT الدنيا وªخرة

اتو�عـــرف الباحـــث       ف: "بأ÷9ـــا ً الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث الـــشر�ف إجرائيـــارم�ـــا  رمجموعـــة املعـــا
�ر�ة، واملتمثلة RT ضبط iلمات  G يجب أن يك�س�9ا طالب املرحلة الثانو�ة @hات العقلية، ال زوامل�ا ر
ا�Wـــديث بالـــش�ل ضـــبطا Éـــ�يحا، وف�ـــم الـــدالالت اللغو�ـــة أللفاظـــھ، وكـــذلك الـــدالالت البالغيـــة، 

ً ً

واستvتاج والف�م التحليRS ل��ديث؛ من حيث ت�0يص املع°~ العام، وتوضيح العالقات بdن ا�Wمل 
Eطـھ باألحاديــث Gخـر الhــ@  ىGف�ـار الرئmـسة، وتوظيــف ا�Wـديث TـR ف�ــم الواقـع وحــل مـشكالتھ، و ر
س املـستفادة  وتفسره، باإلضافة إ�� استخراج القيم وGح�ام الفق�ية املتعلقة بھ، واستvباط الـدر

منھ وصوال للمقصد الشرRÌ منھ 
ً

.  

اسات السابقة ر̂طار النظر والد   :ي

ف الباحث RT �ذا ا�Wزء من البحث عرض ما يتـصل بـالف�م املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف،   �س9Îد
اسات السابقة املرتبطة بھ؛ وذلك لإلستفادة م:9ا RT بناء أدوات البحث، وفيما يRS بيان لذلك  روالد

Rالنحو التا� �Sع    :  

لا�sو &و   : أ%ميتھ، ضوابطھ: الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف: ر
  : %مية الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�فأ: أوال

ي        املتمعن RT آيات القرآن الكر�م ونصوص السنة النبو�ة الشر�فة يجد أن ف�م ا�Wديث النبو 
TـــR ضـــوء املقاصـــد الـــشرعية أمـــر يقـــره الـــشرع؛ بـــل إن التمـــسك بحرفيـــة Gحاديـــث وظوا�ر�ـــا قـــد ال 

ن�ساعد ع�S تنفيذ أح�ام الشر�عة وقد ي�و ي�و م ضادا ل�ا وإن iان ظا�ره التمسك 9ùاًن
ً

.  
حمـھ هللا-      لذلك قال ابـن القـيم ومـا مثـل مـن وقـف مـع الظـوا�ر وGلفـاظ ولـم يـراع املقاصـد : "-ر 

جل قيـل لـھ ، فـذ�ب فمأل�ـا، ثـم ترك�ـا عSـ� ا�Wـوض، "اذ�ـب فـامأل �ـذه ا�Wـرة: "رواملعاzي إال كمثل 
  ).1991، 141ابن القيم،" (لم تقل ائت°@ 9ùا: " وقال
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 عSــ� معــاzي عظيمـة وأح�ــام جليلـة دلــت عل9Èــا تلـك Gلفــاظ النبو�ــة - -     واشـتملت أحاديــث الن�ـ@
ات  اء تلــــك Gلفــــاظ والعبــــا ات املــــصطفو�ة وGفعــــال الزكيــــة والتقر�ــــرات الــــسvية، فمــــن و روالعبــــا رر

ك Gلفــاظ وGفعــال والتقر�ــرات، مقاصــد عظيمــة، ومعــاzي جليلــة، وأســرار لطيفــة، متــضمنة TــR تلــ
ات وGفعال والتقر�رات، إذ إن Gلفاظ مطية للمعاzي بل وما Ruء 9ùا إال للتعبd} عـن املع°ـ~  روالعبا

  ).632، 2021تومي،. (املراد إيصالھ للسامع، و�ذا �و شأن التخاطب
ا      لــذلك فــإن ف�ــم Gحاديــث النبو�ــة الــشر�فة TــR ضــوء مقاصــد الــشر�عة �ســالمية، وغايا�9ــ        

ــا ف�ــــم ا�Wــــديث النبـــو الــــشر�ف ف�مــــا ســــليما،  ًال�ليـــة؛ ل�ــــو أمــــر TـــR غايــــة G�ميــــة، ل�ــــي يتحقـــق لنــ ً ي
ونـضمن معــھ الـسالمة مــن الوقـوع TــR ا0Wطـأ؛ حيــث �ـساعد معرفــة قـصد الــشارع مـن الت�ليــف عSــ� 
عايــة مقـــصد عــام أو مقــصد خــاص؛ ليحقـــق  رف�ــم ا�Wــديث وEيــان داللتــھ، فقـــد يب°ــ~ ا�Wــديث عSــ�  ُ

أ مفسدة معينھ، أو �عاJW مش�لة قائمـة TـR ذلـك الوقـتمص��ة مع ، 842، 2021دمحم،. (رتø}ة، أو يد
  ).بتصرف

َعـن أ¹ـي �ر�ـرة ملسو هيلع هللا ىلص  -    ومثال ما سبق حـديث الن�ـ@ َْ ُ
ِ
َ ْ َّ أن الن�ـ@ -�-َ

ِ
َّ َ

َقـال ملسو هيلع هللا ىلص  َ
ْإذا اسـ�يقظ أحـدكم مـن : 

ِ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ
ِ

ِنومھ ،  ِ
ُفال �غمس يده RT �ناء حh@ �غسل�ا ثالثا، فإنھ ال يدر أين باتت يده َ ْ َّ ََ َ ْ َ َْ ََّ ََ َ

ي ِ
َ َ ًَ َ ْ ََ َ َ

ِ
َ ِ ِ ِ

ْ
، كتاب "(ِ اه البخار ير و

ات،ح ْفال �غمس(ملسو هيلع هللا ىلص ففي قولھ  ) 162رالط�ا ِ
َ َ َ

ِفيھ ن	@ املس�يقظ من النوم عن غمس يده RT �ناء ) 
� ~hغسل يده ثالث مراتّالذي بھ ماء الوضوء ح.  

َوحمل ا�Wنفية واملالكية والشافعية الن	@ ع�S الكرا�ـة  - َ) ،Ruسـواء )115، 2012البـا ،
ض  ِقام املتو�AÝ من نوم RT الليل، أم RT ال:9ار و، لم تـذكر غـسل الكفـdن مـن بـdن الفـر ِ

ْ َّ َ

لوالواجبات، وأما قو الن�@  َّ--"  :ُفإنھ ال يدر أين باتت يد َْ َ ْ َْ ََّ َ َ
ي ِ ِ

َ َ
ِ، ف�و من باب wحتياط، "ه

�9ا، واليقdن ال يزال بالشك، ف�ذا مما يدل  ألن نجاسة اليد مش�وك ف9Èا، وGصل ط�ا
َّ ُ ر

ٌ َّ َ

 .ع�S أن الن	@ للكرا�ة ولmس للتحر�م
َوحمل ا�Wنابلة الن	@ ع�S التحر�م إذا قام املتو�AÝ من نوم RT الليل، ألن أمره  - ْ َّ ََّ

ِ  ����

 و���   ��� َّوجوب، و÷9يھ يقت
A@ التحر�م، وألن غسل اليدين عنـد�م يقت
A@ الا َ َ

الـة نجاسـة، وأمـا إن قـام املتوÝـ�A مـن نـوم TـR ال:9ـار، فـال يجـب  2ِعبـدي غdـ} مخـتص بإ
ْ َّ زُّ

َّعليھ غـسل يديـھ، بـل �ـستحب، ألن قولـھ ملسو هيلع هللا ىلص َ ُفإنـھ ال يـدر أيـن باتـت يـده : "ُ َْ َ ْ َْ ََّ َ َ
ي ِ ِ

َ َ
يـدل عSـ� " 

املبmت، و
َ ْ

ِاملبmت ال ي�و إال بالليل، وألن نوم الليـل أطـو مـن نـوم ال:9ـار، فإصـابة اليـد  ل َّن َ

 .بالنجاسة فيھ أك�} احتماال

 و�����    ُّوأشــار الن�ــ@  -����� َّإ�ــ� ا�Wكمــة TــR �ــذا ا�Wــديث، ألن إصــابة اليــد ����� ا َ َ ْ

ِ
ُّبالنجاسـة خــالل النــوم أمــر يخفــى عSـ� كثdــ} مــن النــاس، فنبــھ الن�ــ@  َّ

ِ
َ
 ����� ا����� 

ة املاء املستعمل RT الوضوءو���  رع�S �ذا Gمر؛ حفاظا ع�S ط�ا ِ. 

 و�����   لكنــھ  -������ لــم �ـــستعمل أســلوب التــصر�ح، بــل اســتعمل أســـلوب ����� ا

ُفإنــھ ال يــدر أيــن باتــت يـده : "الكنايـة، فقــال َْ َ ْ َْ ََّ َ َ
ي ِ ِ

َ َ
ِ، و�ــذا مــن شــدة أدبــھ وحيائــھ صــ�S هللا " ِ

َ
ِ

َّ
ِ

  . عليھ وسلم

د ا�Wكــم ال�ــشر�RÙ فيــھ مق«}نــا ى   و�ــر ً الباحــث أنــھ بــالرغم مــن iــو ا�Wــديث الــسابق و ر ن
 �Sديث نالحظ أنھ اشتمل ع�Wباط املقاصد الشرعية من اvكم إال أننا بالنظر إ�� است�W²علة �ذا ا
ة ماء الوضوء وwغ�ـسال ت9�ÍÑـا للعبـادات  مقصد حفظ الدين، وذلك من خالل ا�Õافظة ع�S ط�ا

ً
ر

 عل9Èمـــا، وكـــذلك �ـــشتمل ا�Wـــديث عSـــ� مقـــصد حفـــظ الـــنفس، وذلـــك مـــن خـــالل ا�Wكـــم الhــ@ ت«}تـــب
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²عــدم اســـتخدام اليـــدين فيمـــا يــصل �Wـــوف �zـــسان إال ²عـــد غــسل�ما حفاظـــا عSـــ� Éـــ�ة �zـــسان 
ً

ات وGوساخ   .ربمنع ما يمرضھ و�ضره من القاذو
�ا من شأنھ أن ن     إن الوقوف عند ظا�ر Gحاديث النبو�ة الشر�فة، دو اعتبار مقاصد

ضـة TـR الظـا�ر وiل�ــا TـR دائـرة القبــو  ليـؤدي إ�ـ� مفاسـد عظيمــة، وخاصـة عنـد وجـود أحاديــث متعا ر
RSمن حيث املقصد، وقد استخلص الباحث �ذه املفاسد كما ي:  

نة الشر�عة �سالمية -  .والذ�اب بمر
 .وقوع ا9Î�Õد واملستفRT @h حرج شديد -
- �Wديثلضعف الوصو إ�� املع°~ املراد من ا. 
 .ا0Wطأ RT استخالص Gح�ام من Gحاديث الشر�فة -
  .لالوقوف عند ا�Wكم املنصوص عليھ، وعدم الوصو ل��كم املس�وت عنھ -

ة تفعيـــل الف�ــــم املقاصــــدي  اســـات الــــسابقة بــــضر ر   ولقـــد أوصــــت نتــــائج عديـــد مــــن Gدبيــــات والد ور
اســة iــل مـن ؛ )2007(؛ وفــرج )2003(ي؛ وسـعد وطنطــاو )2001(عطيــة : رللعلـوم الــشرعية، وم:9ـا د

 Räـــــن ـــاو )2008(وســــــ ــــسن )2009(ي؛ وطنطــــــــ ــــــــداو )2010(؛ والظ�ـــــــــــ@ )2010(؛ وحـــــــ ؛ )2013(ي؛ وامل�ـــ
  ).2021(؛ وأمdن )2021(؛ النجار )2014(رومدiو وآخر�ن 

ا النــدوة العامليــة املقامــة :     و�ـذا مــا أكدتــھ توصــيات عديــد مــن املـؤتمرات والنــدوات العلميــة،  وم:9ــ
) 2006" (مقاصــد الــشر�عة وســبل تحقيق�ــا TــR مواج�ــة القــضايا املعاصــرة"²عنــوان بجامعــة مالÍdيــا 

ة Gوقــــاف املــــصر�ة  ا ن للمجلــــس GعSــــ� للــــشئو �ســــالمية بــــو رواملــــؤتمر الثــــاzي والعــــشر ز ) 2010(نو
ة �فادة من مقاصد الشر�عة �سالمية RT مواج�ة القضايا الفق�ية املعاصرة  وروالذي دعا إ�� ضر

ي الـــوطن العر¹ـــي عامـــة،  وا�Õتمـــع املـــصر خاصـــة، واملـــؤتمر العلـــ@ الثـــاzي ل�يئـــة علمـــاء الhـــ@ تواجـــھ
اســـات �ســــالمية والعرEيــــة بنــــات بالقــــا�رة )2018(املـــسلمdن بــــالعراق  ر، واملــــؤتمر العلــــ@ ل�ليــــة الد

Eــــط : نواملعنـــو) 2018( ة  ربـــالفكر املقاصــــدي TـــR العلــــوم العرEيـــة و�ســــالمية،  والhـــ@ أوصــــت بـــضر ور
ــــر ــــة بمقاصـــــد الــــــشر�عة �ســـــالمية،  وأن الفكــــــر مقـ ــــالمي بمراحــــــل التعلـــــيم ا0Õتلفــ ـــھ �سـ رات الفقـــ

لاملقاصدي منJK لتجديد محتو الفقھ �سالمي ع�S �دي الرسو  و�Éابتھ الكرام ومعطيات - -ى
  .العصر

  :ضوابط الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف: ثانيا

اسات والبحوث السابقة إ�ـ�     لقد وقف الباحث من خالل إطالعھ ع�S العد ريد من Gدبيات والد
�س وشــرح  روجــود عــدة ضــوابط للف�ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف يvبÓــR عSــ� iــل مــن تــصدر لتــد

RـــS9ـــا وم:9ــا مــا يù حاديــث �ملــامG ــم�مSــR، : (وف شــاد ا�Wــق، ســـعد، (، )26-17، 2015ربــن  رجر�Eـــو، ا
  )، بتصرف35-36، 2017

  :الشر�ف التحقق من ثبوت ا;�ديث -1
ضوان هللا عل9Èم-فقد سلك ال�Øابة  طر�ق التث�ت RT سماع أحاديث الن�@ - ملسو هيلع هللا ىلص- ²عد وفاة الن�@-ر 

جـــال  " - �– ، خاصــة ²عـــد أن طــال الع�ـــد بـــزمن النبــوة، قـــال ابــن عبـــاس -� - رإنـــا كنــا إذا ســـمعنا 
سو هللا : ليقو لقال  نا  وأصـغين-� -ر تھ أبصا ر ابتد مـسلم، بـاب TـR الـضعفاء والكـذابdن " (....ا إليـھر

ثــم iانـت �ــذه الطر�قــة �ــR طر�قــة مـن ²عــد�م مــن التــا²عdن، وعSــ� )  19ومـن يرغــب عــن حــدي�9م، ح
RÙومـ:9م �مـام الــشاف ، حمـھ هللا-ن�ـذا الـنJK سـار ا�Õـدثو ل حيـث وضـع قواعـد وأصـو �عـرف 9ùــا -ر 



  مهارات الفهم المقاصدي للحديث الشريف ودرجة تمكن طالب 
 المرحلة الثانوية األزهرية منها

  محمود أحمد عبدالباري حسن/ أ
  مصطفى عبدهللا طنطاوي/ د.أ
  عبدالرحمن أحمد عبدالخالق/ د
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حمھ هللا- الباب ما ذكره�Éيح ا�Wديث من سقيمھ، ومن أ�م القواعد RT �ذا  RT الرسالة حيث -ر 
ال �ستدل ع�S أك�} صدق ا�Wديث وكذبھ إال بصدق اø0Õ} وكذبھ، إال RT ا0Wاص القليل من : "قال

نا�Wديث، وذلك أن �ستدل ع�S الصدق والكذب فيھ بأن يحدث ا�Õدث ما ال يجو أن ي�و مثلھ،  ز
  ).399،2001:الشافRÙ ". ( منھأو ما يخالفھ ما �و أث�ت وأك�} دالالت بالصدق

  :ي ف�م ا;�ديث النبو ~_ ضوء القرآن الكر�م-2
إن مــن الواجــب، ل�ــي يف�ــم ا�Wــديث TــR ســياقھ الــ�Øيح الــذي ســيق مــن أجلــھ، أن يف�ــم TــR ضـــوء 

ئmس أنزلھ هللا  Eاzي وم:9ل  رالقرآن الكر�م؛ ألن القرآن الكر�م دستو  ر  كتاب �داية -سبحانھ و2عا��-ر
شاد لل�شر   ).127،2013:الصفدي . (�ة جمعاءروإ

دة ~_ املوضوع الواحد-3   :ر جمع النصوص ا;�دي�ية الوا
ة قـصو لف�ـم الـسنة النبو�ـة ف�مـا Éـ�يحا، فـإذا iـان القـرآن يفـسر ²عـضھ  ايـات ضـر فجمع الر

ً ً ى ور و
اك معانيــھ، و�حــسن ف�ــم مقاصــده ومراميــھ، فــإن  ر²عــضا، و�حمــل ²عــضھ عSــ� ²عــض حhــ~ يــãØ إد

ً

ايــات املتعــددة TــR املوضــوع الواحــد، و�فــسر ²عــض�ا ²عـــضا، وال يا�Wــديث النبــو  كــذلك، يجمــع الر
ً

و
اك املع°~ السليم ع�S حديث واحد ولو iان �Éيحا، دو النظـر TـG Rحاديـث Gخـر  ى�عتمد RT إد ن

ً
ر

دة RT ذات املوضوع بل يجب النظر ف9Èا جميعا حh~ �ستقيم املع°~ الوا
ً

  ).68،2015:اللبان . (ر
نل��ديث لدى ²عض من يتصدو لشرح ا�Wديث الشر�ف RT �ذا الزمان يأ2ي من ج�ة فسوء الف�م 

دة  ايـات الـوا اية الh@ أمام�م فقط دو النظر و�معان إ�ـ� بقيـة الر �م ع�S النظر إ�� الر راقتصا ور نو
  .RT نفس املوضوع

  : ف�م السنة بمعرفة علم مختلف ا;�ديث-4
ـــواع علــــوم ا�Wــــديث م�ــــم؛ أل ض النــــصوص إن �ــــذا العلــــم مــــن أنـ ـــن 2عــــا رنــــھ يز�ــــل اللــــ�س النا®ــــ�A عـ

ي عـن �ـذا العلـم وا�WديÏية، فيمكن ا9Î�Õد من التوفيق بي:9ا أو ال«}جيح، لـذلك يقـو �مـام النـو ل ّ َ ُ :
�ذا فـن مـن أ�ـم Gنـواع، و�ـضطر إ�ـ� معرفتـھ جميـع العلمـاء مـن الطوائـف، و�ـو أن يـأ2ي حـديثان "

ãاملع°~ ظا�را، فيوفق أو ير� RT متضادان
ً

ن أحد�ما، وإنما يكمل لـھ Gئمـة ا�Wـامعو بـdن ا�Wـديث 
RÙي وصـنف فيـھ �مـام الـشافzاملعـا �Sصوليو الغواصو عGنوالفقھ، و حمـھ هللا-ن -، ولـم يقـصد -ر 

ي ". ( اس�يفاءه، بل ذكر جملة يvبھ 9ùا ع�S طرقھ-رحمھ هللا   )  90،1985:والنو
ي حمــھ هللا-وفيتــãß مــن كــالم �مــام النــو نتــصدي ل�ــذا العلــم يجــب أن ي�ــو صــاحب قــدم  أن امل-ر 

ايـــــة بمقاصـــــد الــــــشر�عة  ـــھ وGصـــــو ود ــــن ا�Wـــــديث والفقــ راÇـــــ0ة TـــــR مختلـــــف العلـــــوم الـــــشرعيھ مـ لر
�ا ومقاصد�ا   .ر�سالمية، مع فطنة وذiاء ليقف ع�S بواطن املعاzي وأسرا

  : ف�م النصوص ا;�دي�ية ~_ ضوء أسبا�#ا ومال�سا�#ا ومقاصد%ا-5
ود ا�Wـــديث إذا iانــت أســـباب نـــ ل القــرآن الكـــر�م مطلوEـــة ملــن يف�مـــھ أو يفـــسره، iانــت أســـباب و رز و

ًأشـــد طلبــــا، ذلــــك أن القــــرآن الكـــر�م بطبيعتــــھ عــــام وخالــــد، ولـــmس مــــن شــــأنھ أن �عــــرض ل��زئيــــات 

ًوالتفصيالت، إال لتؤخذ م:9ا املبادئ والعø}، وأما ا�Wديث الـشر�ف ف�ـو �عـاJW كثdـ}ا مـن املـشكالت 

  .ة، وفيھ من wختصاص والتفاصيل ما لmس RT القرآن الكر�ماملوضعية وا�Wزئي
ا أن مما �عdن ع�S حسن ف�م ا�Wديث الـشر�ف معرفـة أسـباب  وومما ال يخفى أن علماءنا، قد ذكر

وده، حh~ ال نقع فيما وقع فيھ ²عـض املغـالdن مثـل ا0Wـوارج وغdـ}�م، ممـن أخـذوا Gحاديـث الhـ@ : رو
دت RT غd} املسلمdن، وطبقو�ـ  يـرا�م شـرار ا0Wلـق، بمـا - �-ا عSـ� املـسلمdن، ول�ـذا iـان ابـن عمـررو

سو هللا لحرفوا من أحاديث  ر
ُ َّ َ- �-  .  
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  :ي ف�م ا;�ديث النبو الشر�ف ~_ ضوء لغة العرب-6
ًفال يمكن ف�م الكـالم وال اسـ�يعاب داللتـھ سـواء iـان منطوقـا أم مكتوEـا إال بمعرفـة لغـة ا0Wطـاب،  ً

فمعرفــة العرEيــة الhــ@ خوطبنــا 9ùــا ممــا �عــdن عSــ� أن " ل لــسان املــت�لم، يقــو ابــن تيميــةوالــتمكن مــن
ســولھ- 2عــا��-نفقــھ مــراد هللا  بكالمــھ، وكــذلك معرفــة داللــة Gلفــاظ عSــ� املعــاzي، فــإن -� -ر ومــراد 

سولھ ع�S ما يدعو أنھ  ا يحملو كالم هللا و نعامة ضالل أ�ل البدع iان 9ùذا الس�ب فإ÷9م صار رن و
  ).116، 1995ابن تيمية،"(ندال عليھ، وال ي�و Gمر كذلك

نوقد يصط�ã الناس ع�S ألفاظ للداللة ع�S معان معينة فيما بي:9م، في�و ا0Wلل من حمل ما جاء  ٍ ٍ
ت الشقة  رRT السنة من ألفاظ ع�S املصط�ã ا�Wادث، و�ذا Gمر حادث RT وقتنا ا�Wاضر حh~ صا

مثـال . لRS للفظ واملدلو العرRT ا�Wادث فيvشأ الغلط وسوء الف�مل²عيدة بdن املدلو الشرG RÌص
َنحــن قــوم لنــا شــرف نحــن مــن عÑــÍة : " لقــو دمحم بــن املث°ــ~: ذلــك ْ ي " َ أن " وقــال بــن الــصالح ير�ــد مــا ر

َ ص�S إ�� عÍÑة -� –الن�@ 
ِ
َ) " ،RSكتاب الصالة، أبواب س«}ة املص ، يفتح البار شرح �Éيح البخار ي

فتـو�م أنـھ صـ�S إ�ـ� قبيلـ9Îم، وإنمـا العÑـÍة �ا�نـا حرEـة نـص�ت بـdن ) م س«}ة من خلفھباب س«}ة �ما
  ) 387،2002:ابن الصالح. (“يديھ فص�S إل9Èا 

7-gدف الثابت للنص ا;�دي��  : التمي�� ب�ن الوسائل املتغ�?ة وال
 إن مــن أســـباب ا0Wطـــأ TــR ف�ـــم ا�Wـــديث الــشر�ف أن ²عـــض النـــاس خلطــوا بـــdن املقاصـــد وG�ـــداف

لالثابتــة، وEــdن الوســائل الhــ@ 2عن9Èــا أحيانــا للوصــو إ�ــ� ال�ــدف املvــشود، واملتعمــق TــR ف�ــم ا�Wــديث  ً

ه ي�بdن لھ أن امل�م ال�دف و�و الثابت الدائم، والوسائل قد تتغd} بتغd} البmئة أو العصر أو  روأسرا
نة وسماحة الشر�عھ �سالمية الh@ تبقي ا لباب مفتوحا إلعمال والعرف أو غd} ذلك، و�ذا يؤكد مر

ً

لالعقـــو لتواكـــب مـــستجدات ا�Wيـــاة ا�Wديثـــة، فاألح�ـــام تتغdـــ} بتغdـــ} Gوقـــات واملال²ـــسات والواقـــع 
  .املعmش، و�ذا ما �س~ بالف�م املقاصدي

8-gم النص ا;�دي��  : التفر�ق ب�ن ا;�قيقة وا�sاز ~_ ف
العــرب كثdــ}ا مــا 2ــستعمل ا�Õــاز، و2عـده مــن مفــاخ: ليقـو القd}واzــي

ً
ر كالم�ــا، فإنــھ دليــل الفــصاحة 

أس البالغة، ولوiان ا�Õاز كذبا ل�ان أك�} كالمنا باطال و
ً ً

  ).421،1995القd}واzي،. (ر
  : معرفة علم النا�� وامل�سوخ ~_ ا;�ديث الشر�ف-9 

إن علم الناÆÇ واملvسوخ من أشرف العلوم وأفضل�ا، ألن مادة �ذا العلم مستمدة من آيات القرآن 
مي -� -ديــث الن�ــ@الكــر�م وأحا ز، يقــو ا�Wــا ت ) " 44،1989(ل ر�ــو علــم جليــل ذو غــو وغمــوض، دا ر

فيـھ الــرءوس، وتا�ـت TــR الكــشف عـن مكنونــھ النفــوس، وقـد تــو�م ²عـض مــن لــم يحـظ مــن معرفــة 
ا فيــھ جليــل �ــسd}، وا�Õــصو منــھ قليــل  لªثـار إال بآثــار، وملــن يحــصل مــن طرائــف Gخبــار إال أخبـا ً

ر
 اتãß لـھ مـا -� - النظر RT اختالف ال�Øابة وG RTح�ام املنقولة عن الن�@ غd} كثd}، ومن أمعن

  ".قلناه 
"   أفطــر ا�Wــاجم وامل��ــوم "   -� -لومــن Gمثلــة الدالــة عSــ� ذلــك مــن ا�Wــديث الــشر�ف قــو الن�ــ@ 

ايــ9Îم لــھ ي�بــdن أن الــصائم إذا احــتجم فقــد  اه جمــع مــن الــ�Øابة، ومــن خــالل ر وف�ــذا ا�Wــديث ر و
ايــات TــR �ــذا املوضــوع، يتــãß أن �ــذا ا�Wــديث مvــسوخ با�Wــديث الــذي أفطــر،  وغdــ} أنــھ بجمــع الر

 -� -أن الن�ـــ@ “أخرجـــھ الـــشيخان وغdـــ}�م مـــن حـــديث الـــ�Øا¹ي ا�Wليـــل عبـــد هللا بـــن مـــسعود � 
  ".احتجم و�و محرم واحتجم و�و صائم 
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  : مراعاة السياق-10
ل حhـ~ ال نÑـÍ الـسنة النبو�ـة الـشر�فة عSـ� غdـ} مواضـع�ا وال إن للسياق أ�مية كبd}ة RT ف�م السنة،

إن الــسياق يرشــد إ�ــ� ت�يــdن ا�Õمــل، : " ليظ�ــر ف9Èــا التنــاقض وwســتغالل، يقــو العالمــة ابــن القــيم
و2عيdن ا�Õتمل، والقطع ²عدم احتمال غd} املراد وتخصيص العام، وتقييد املطلـق، وتنـوع الداللـة 

 ،الــة عSــ� مــراد املــت�لم، فمــن أ�ملــھ غلــط TــR نظــره، وغــالط TــR مناظرتــھو�ــو مــن أعظــم القــرائن الد
{dق�Wأنھ الذليل ا �S815،1996ابن القيم ،. (كيف تجد سياقھ يدل ع.(  

ٌّفال بد من التفرقة بdن ما �و خاص وما �و عام، وما �و مؤقت وما �و دائم وما �و جزÐي، ومـا �ـو  ِ
ْ ُ ٌ َّ َ ُ

 الــسياق واملال²ــسات وGســباب واملقاصــد الــشرعية �ــساعد عSــ� كSــR، فل�ــل م:9ــا حكمــھ، والنظــر إ�ــ�
حمــــھ هللا-، وقـــد نبــــھ الــــشافRÙ- 2عــــا��-ســـداد الف�ــــم، واســــتقامتھ ملــــن وفقــــھ هللا  عSــــ� أ�ميــــة �ــــذا -ر 

 RـT ـ� وجـھ العمـوم فقـد بـوبS0صوص، وللنـصوص الـشرعية عWوجھ ا �Sمھ للسنة ع�الضابط RT ف
الرسالة عنوانا بقولـھ

ً
 - 2عـا��-إنمـا خاطـب هللا:"وقـال فيـھ " لـذي يبـdن سـياقھ معنـاهبـاب الـصنف ا: "

بكتابـــھ العــــرب بلـــسا÷9اع�S مــــا 2عـــرف مــــن معان9Èــــا، وiـــان مــــا 2عـــرف مــــن معان9Èـــا ا2ــــساع لــــسا÷9ا، وأن 
لفطرتــھ أن يخاطــب بالــ�A@ء عامــا ظــا�را يــراد بــھ غdــ} العــام الظــا�ر، و�ــستغ°~ بــأو �ــذا عــن آخــره، 

ً ً

وعاما ظا�را يراد بھ ا0Wاص
ً ً

 RـT ظا�ره، ف�ل �ذا موجود {dوظا�را �عرف من سياقھ أنھ يراد بھ غ ،
ً

  ).62  ،2001الشافRÙ،". (لأو الكالم أو وسطھ أو آخره
ى    ومن خالل مـا سـبق يـر الباحـث أن تأو�ـل Gحاديـث النبو�ـة 0Wدمـة �ـو الـنفس أو لتø}يـر سـوء  ى

 وضعف إيمانھ وتال®A~ 2عظيمھ لشرع التوجھ أو ل�سو�غ فساد املعتقد، فعل ي��أ إليھ من قل دينھ
RSه �ستطيع الباحث أن يذكر م:9ا ما ي{dحاديث النبو�ة كثG ذلك من تأو�ل �Sمثلة عGھ، وEر:  

ًاملقللو من حرمة تø}ج الvساء يرددو دائما حـديث  • ن اه " (إنمـا الvـساء شـقائق الرجـال"ن ور
د، وال«}مذي، وأحمد، iل�م عن عاÐشة  ). و�âÉھ Gلباzي-�-وأبو داو

ىالتقـو : "نومن استخفوا الوقوع RT املعا�A@ حينما ينكـر علـ9Èم أحـد ذلـك يـرددو حـديث •
اه مسلم، " (�ا �نا  ).، من حديث أ¹ي �ر�رة6633، ح10/ 8ور

•  RــTــ}ر الغيبــة، يحلــف لــك عنــدما ت:9ــاه أنــھ اليقــصد الغيبــة بــل يقــصد النــصيحة وøومــن ي
اه م" (الدين النصيحة:" ا�Wديث  ).ي، عن تميم الدار106، ح53 /1سلم،ور

ًواملت�اســـلو عـــن الـــصالة يــــرددو دائمـــا حـــديث • ن ، " (يـــا معــــاذ أفتـــان أنـــت؟" ن اه البخــــار ير و
 ).673، ح1/249

اد التـصدر لتÍÑيـل Gحاديـث عSـ� الواقـع، أن ي�ـو فق9Èـا 9ùـا، إذ أرiـان التÍÑيـل ثالثـة  ً     فال بـد ملـن أ ن ر
اقعة يÍÑ عل9Èا، وعمل ، و ÍÑلنص ي رية تÍÑيل، فإذا لم يتصو الواقع التصو الـ�Øيح iانـت عمليـة ول ر ُ

التÍÑيــل غdـــ} Éـــ�يحة، وصــار التÍÑيـــل إن وقـــع عSـــ� واقعــة غdـــ} مقـــصودة، واملقــصود مـــن تف�ـــم �ـــذا 
ة ال�املـــة للواقـــع ب�ـــل جزئياتـــھ؛ بحيـــث �علـــم مـــدى تطـــابق ا�Wـــديث مـــع �ـــذا : الواقـــع ر2عـــرف الـــصو

iـان، فـإن iانـت املطابقـة تامـة iـان التÍÑيـل ببقيـة الـضوابط الواقع، وإ�� أي مدى وقع التخالف إن 
  ).�û2017 ،358-359اتة، . (�Éًيحا، وإال iان التÍÑيل غ�É {dيح

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف: را�sو الثا�ي  :رم�ا
– عSــ� وج�ــھ، والعمــل بــھ عSــ� مــراد هللا -2عــا��–      ال يمكــن بــأي حــال مــن Gحــوال ف�ــم كتــاب هللا 

، فا�Wديث النبو لھ م�انة عظيمة RT �ذا الـدين؛ ألنـھ املفـسر للقـرآن -عا��2 ي، إال با�Wديث النبو ي
ÝـA@ هللا -ُالكر�م، واملبdن لھ، ومل�انة ا�Wـديث مـن الـدين ومÍÑلتـھ مـن القـرآن الكـر�م ع°ـ@ الـ�Øابة ر 

ـــ:9م ـــا  باألحاديــــث النبو�ـــــة عنايــــة فائقـــــة، وحرصــــوا عل9Èــــا حرصـــــ�م عSــــ� القـــــرآن الكــــر�م -عـ فحفظو�ــ
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�9ــــا ومرام9Èـــا بفطــــر�9م العرEيـــة ، 19، 2016أبــــو شــــ�بة،. (زبلفظ�ـــا أو بمعنا�ــــا، وف�مو�ـــا وعرفــــوا مغا
  ).بتصرف

ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث الـــشر�ف، الhـــ@ يـــر الباحـــث أ÷9ـــا م�مـــة  ى      و�مكـــن اســـتخالص م�ـــا ر
�ر�ــــة، توصـــــل إل9Èــــا مـــــن خــــالل مطالعتـــــھ لل G ـــة ـــة الثانو�ــ مــــة لطـــــالب املرحلـ زوال اســــات والبحـــــوث ز رد

RSات فيما ي   :رالسابقة، وGدبيات النظر�ة الh@ اطلع عل9Èا، وتتمثل �ذه امل�ا

أوال
ً

ات ف�م السند:   :رم�ا

 : يالتعر�ف بالراو &ع`e ل��ديث الشر�ف .1

يمعرفة الراو Gع�S ل��ديث النبو من حيث اسـمھ  ات الhـ@ وzـسبھي �خ وفاتـھ والغـز �اتـھ وتـا و ومر رو
سو هللا لغزا�ا مع  ي، حيث إن معرفة تلك ا�Wوانب عن الراو 2عdن ع�S ف�ـم مع°ـ~ ا�Wـديث -� - ر

  .الشر�ف

ر ²عــض ا�Õــدثdن حhــ~ TــR الــسند، وقــد أث�ــت ومــع ذلــك  ّفــإن Éــ�ة الــسند ال تكفــي إلثباتــھ، فقــد ز وّ
ًوكثdـــ}ا مـــا ي�ـــو ا�Wـــديث ضـــعيفا أو وا�يـــا، : " بأمثلـــة، حيـــث قـــال- هللارحمـــھ -ذلــك �مـــام الـــسيوطي ً ُ ن ً

سو� �خـھ مـن طر�ـق عSـR بـن فـا ى ابـن عـساكر TـR تا رسناد �Éيحا مركبا عليھ، فقـد ر ر و ً ً عـن أzـس . ُ
د Gبيض من عر�R، وخلق : "ًمرفوعا د Gحمر من عر جø}يل ليلة املعراج، وخلق الو رخلق هللا الو قر

د Gصفر من عر الø}اق قالو ، و�ذا حديث موضوع، وضعھ من ال علـم لـھ) 234، 2السيوطي،ج". (ر
كبھ ع�S �ذا �سناد ال�Øيح و

ّ
  .ر

، بل يجـب الـتمكن  ة التعر�ف بالراو Gع�S ل��ديث النبو يلذلك ير الباحث عدم wكتفاء بم�ا ي ري
ات السند وامل«ن الh@ سيأ2ي ا�Wديث ع:9ا RT ثنايا �ذا البحث ة مع غd}�ا من م�ا رمن �ذه امل�ا   .ر

��g هللا ع$#-التفر�ق ب�ن مراتب ألفاظ ال��ابة .2 اية ا;�ديث النبو-مر  ي لر  :و

ك الفـــر بـــdن  مـــة لطالـــب املرحلـــة الثانو�ـــة؛ فيvبÓـــR عليـــھ أن يـــد ات الال ة مـــن امل�ـــا ق2عـــد �ـــذه امل�ـــا ر ز ر ر
AÝ@ هللا ع:9م-مراتب ألفاظ ال�Øابة ّ و�R مرتبة كما ذكر�ـا بـن قدامـھ مـن حيـث -� - عن الن�@-ر  َّ

ضتھ    :و�i Rاآل2ي) 285-279،1998(و�فادة والداللة ع�S املطلوب RT ر

 eـــfا¹يل أن يقـــو :املرتبـــة &و�Øســـو هللا  " الـــ لســـمعت  ل يقـــو كـــذا أو أخz{øـــي، أو حـــدث°@، أو -� -ر
ســو هللا "شــاف�@ ل، ف�ــذا دليــل عSــ� أن الــ�Øا¹ي ســمع مباشــرة مــن   واحتمــال وجــود واســطة -� -ر

  . احتمال ²عيد-� -لبdن ال�Øا¹ي والرسو 

ســـو هللا قـــ" ل أن يقـــو الـــ�Øا¹ي :املرتبـــة الثانيـــة لال  ، ف�ـــذا ظـــا�ره النقـــل ولـــmس نـــصا " كـــذا-� -ر
ً

قصـــر�حا، الحتمــــال أن ي�ـــو قــــد ســـمعھ مــــن غdــــ}ه عنـــھ، ف�ــــذه املرتبـــة يتطــــر إل9Èـــا Gمــــران الــــسماع  ن
ً

  . -� - أو احتمال وجود واسطة بmنھ وdEن الن�@-� -مباشرة من الن�@ 

ســــو هللا " لأن يقــــو الــــ�Øا¹ي : املرتبـــة الثالثــــة لأمــــر  ر
َ

ف�ــــذه املرتبــــة ، "كـــذا أو ن	ــــ~ عــــن كــــذا ب-� -
  :قيتطر إل¡#ا احتماالن

  .RT املرتبة السابقة" قال" السماع مباشرة أو بواسطة كما RT قولھ  -
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أن يظن ما لmس بأمر أمرا وما لmس بن	@ ÷9يا، و�ذا wحتمال ²عيد ألن ال�Øابة -
ً ً

 - @AÝ ر 
اية تامة بقواعد اللغة وأسالي�9ا-هللا ع:9م     .ر iانوا ع�S د

ــــة ـــو الــــــ�Øا¹ي :املرتبــــــة الرا�عــ ـــــا عــــــن كــــــذا" ل أن يقـــ ــــذا أو÷9ينـ ــــا بكــ ِأمرنــ
ُ

ــــدة ، " قف�ــــــذا يتطــــــر إليــــــھ عــ
  :احتماالت

  .أنھ سمعھ بواسطة -

اعتقاد ما لmس بأمر أمرا، وما لmس بن	@ ÷9يا -
ً ً

.  

  .-� -ناحتمال أن ي�و ªمر غd} الن�@  -

ســو " ل أن يقــو الــ�Øا¹ي :املرتبــة ا;:امــسة لكنــا نفعــل كــذا عSــ� ع�ــد  ن أو iــانوا يفعلــو -� -هللا ر
  ".كذا

ات ف�م امل@ن: ًثانيا  :رم�ا

 : ف�م ا;�ديث الشر�ف ~_ ضوء القرآن والسنة .1

مـــة لف�ـــم ا�Wـــديث الـــشر�ف ف�مـــا ســـليما، أن يف�ـــم تحـــت مظلـــة توجيـــھ القـــرآن  ات الال     مــن امل�ـــا
ً ً

ز ر
حة لـھ، ومبmنــة  �Õملــھ ومفــسرة رالكـر�م؛ حيــث إن القــرآن الكـر�م �ــو املــصدر Gسـاس، والــسنة شــا

نملش�لھ، ومقيدة ملطلقـھ، ف�ـل حـديث �ـش�ل عSـ� الطـالب ف�مـھ و�ظنـو مـن خـالل ف�م�ـم الظـا�ر 
ض للقرآن الكر�م ف�و إما أن ي�و غd} ثابت أو أ÷9م لم يف�موه ف�ما �Éيحا ولم يتوصلوا  أنھ معا

ً ً
ن ر

ـــ� املقـــــصد الـــــشرRÌ مـــــن، ــــو هللا إ�ــ سـ ل فحـــــديث  ـــرآن الكـــــر�م يبـــــdن مق-�-ر اصـــــده و�فـــــصل  تـــــا²ع للقــ
 ا0Wالــدة تامــة ومÍÑ�ــة -2عــا��–أح�امــھ، و�ؤكــد أوامــره، و�وáــã نوا�يــھ؛ لــذلك نجــد أن شــر�عة هللا 

 .عن النقص وwضطراب والتناقض

ات املـــسلمdن عـــن الف�ـــم العميـــق لكتـــاب هللا 2عـــا��،  ر    ولكـــن مـــع 2عاقـــب Gجيـــال بـــدأت ت«}اجـــع قـــد
ض بـــdن نـــصوص الـــشر�عة، مـــن فظ�ــر بـــdن ا�Wـــdن وªخـــر مـــن يـــدRÌ و�ـــزعم وجــود ا رلتنـــاقض والتعـــا

حمــھ هللا-�ــؤالء قــوم تحــدث عــ:9م �مــام الــشاط�@ لــم يمعنــوا النظــر حhــ~ اختلــف علــ9Èم  ": فقــال-ر 
سـو هللا … RT القرآن والسنة، فأحالوا باالختالف عل9Èا تحسmنا للظنالف�م لو�ذا �و الـذي عابـھ  -ر
ثـم لـم . ، وعنـد ذلـك خرجـوا عSـ� أ�ـل �سـالمفوصـف�م ²عـدم الف�ـم للقـرآن..  من حال ا0Wـوارج-�

ييـــز �ـــذا �شـــ�ال �ع«ـــ} أقوامـــا حhـــ~ اختلفـــت علـــ9Èم ªيـــات وGحاديـــث، وتـــدافعت عSـــ� أف�ـــام�م  ل
 ).482، 1995الشاط�@، " (فج��عوا بھ قبل إمعان النظر

ة م��ــة  ور     لــذا يــر الباحــث ضــر -�2عـــا�–ي ف�ــم ا�Wــديث النبــو الــشر�ف مــن خــالل كتــاب هللا TــRي
 RـT مقاصد الشر�عة �Sالوقوف ع RT و لل�شر�ع �سالمي، مما �ساعد الطالبG لالذي �و املصدر

ات الف�م املقاصدي ل�ا   .رGحاديث النبو�ة، و�ن@ لد�9م م�ا

 : الر¢ط ب�ن ا;�ديث الشر�ف والنصوص القرآنية الgh تفسره .2

 �Sيجب ع @hديث الشر�ف وال�Wم ا�ات امل�مة لف الطالب أن يتعرفوا عل9Èا كيفية الرEط ر    من امل�ا
ا بــdن ســـونھ وªيـــات القرآنيــة الكر�مـــة الhـــ@ تفــسره؛ حيـــث إن كـــال م:9مـــ  ا�Wـــديث الـــشر�ف الــذي يد

ً
ر

يفـسر ªخـر، وأحيانـا يخصـصھ ومـن Gمثلـة الhـ@ تـدلل عSـ� ذلـك
ً

د TـR ا�Wـديث  : عـن أ¹ـي قالبـة …"رو
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سو هللا قال وذاك RT غd} حdن صاله فقام أال أن�ئكم صالة: أن مالك بن ا�Wو�رث قال أل�Éابھ ل  ر
{ø1"…ثم ركع فك  

ود ا;�ديث .3  : ربيان سoب و

ات امل�مــة لف�ـم ا�Wـديث الــشر�ف والhـ@ يجــب عSـ� الطـالب أن يتعرفــوا عل9Èـا؛ حيــث إن  ر    مـن امل�ـا
ود RT ²عض Gحاديث ال9ù @hا وقاÐع محددة �ساعد ع�S ف�م ا�Wديث ف�ما  است�Øاب أسباب الو
ً

ر
ود يفيد RT تخصيص العام، وتقييد املطلق، ومعرفة الناÆÇ واملvسوخسليم را، فمعرفة س�ب الو
ً

.  

 : الوقوف ع`e مال�سات ا;�ديث الشر�ف .4

مة لف�م ا�Wديث الشر�ف، معرفة املال²سات وGحداث الh@ قيل ف9Èـا ا�Wـديث  ات الال ز     من امل�ا ر
ي الظا�ر ل��ديث لدى البعض قد �عرض�م الشر�ف؛ حh~ يتحدد املراد منھ بدقة وذلك ألن الف�م

، أو قـــد يـــصلو إ�ـــ� املع°ـــ~ ولكنـــھ غdـــ} مقـــصود مـــن ا�Wـــديث، كمـــا أن معرفـــة  نللـــشطحات والظنـــو ن
د TـــR ا�Wـــديث، وتوجيــھ �ـــذا ا�Wكـــم حhـــ~  ود ا�Wـــديث، يفيـــد TــR معرفـــة 2عليـــل ا�Wكـــم الــوا رســ�ب و ر

ود عSــــ� 2عــــدد القـــصة أ و نف9Èــــا وعSـــ� معرفــــة مقــــصد ريقـــاس عليــــھ مـــا يماثلــــھ، كمــــا يـــدلنا ســــ�ب الـــو
  .الشر�عة �سالمية من ا�Wديث الشر�ف

 : ف�م الدالالت البالغية أللفاظ ا;�ديث .5

مــة لف�ــم ا�Wــديث الــشر�ف، تــذو الــدالالت البالغيــة أللفــاظ ا�Wــديث  ات الال ق     كــذلك مــن امل�ــا ز ر
ات وال كنايـات، وEيـان رالشر�ف، من حيـث معرفـة نـوع Gسـلوب، والتعـرف عSـ� ال�ـشب9Èات وwسـتعا

�ب الطالب ع�S كيفية استخراج الصو ا�Wمالية من ا�Wـديث؛ حيـث  رGغراض البالغية م:9ا، وتد ر
د�ـا -� -إن ا�Wمال RT ا�Wديث الشر�ف، يتجRT �S عمق معانيھ ر و وغنا�9ـا بالـدالالت البالغيـة، و و

ة والكنايـــة والن	ـــ@ وGمـــر، وتكثيـــف املع رTـــR صـــو متعـــددة iال�ـــش�يھ وwســـتعا ات قليلـــة، ر ر°ـــ~ TـــR عبـــا
  ). 246،2011حفان، (2".²عثت بجوامع ال�لم"  بھ نفسھ بقولھ-� -لو�ذا ما وصف الرسو 

 : ربيان الصو ا;�مالية ~_ ا;�ديث الشر�ف والغرض م$#ا .6

Eوا عSـ� كيفيــة  ات امل�مــة لف�ـم ا�Wــديث الـشر�ف، لــذا يvبÓـR عSــ� الطـالب أن يتــد ر     2عـد مــن امل�ـا ر
ي ا�Wمالية من النصوص النبو�ة؛ حيـث إن ا�Wمـال TـR ا�Wـديث النبـو يتجSـ� راستخراج تلك الصو

ة -� -RT عمق معانيھ د�ـا TـR صـو متعـددة، iال�ـش�يھ وwسـتعا ر ر، وغنا�ا بالدالالت البالغية، و ر و و
ات قليلــة، و�ــذا مــا وصــف الرســو لوالكنايــة والن	ــ@ وGمــر، وتكثيــف املع°ــ~ TــR عبــا  بــھ نفــسھ -� -ر

  ). 246،2011حفان،  (3".امع ال�لم²عثت بجو" بقولھ

 �ــذا ا�Wــديث يـــو¡R 4"كــن TــR الــدنيا iأنــك غر�ــب أو عــابر ســ�يل"  قولــھ-� -     ومــن جوامــع كالمــھ
ة جميلــة أطلـق عل9Èــا علمـاء البيــان ال�ـش�يھ البليــغ، حيـث شــبھ   مقـام املــؤمن TـR الــدنيا -� –ربـصو

                                                
  818: ، رقم)1/163( الم�ث بین السجدتین : � أخرجه البخار في �تاب األذان، �اب-1    
  7013: ، رقم   )9/36(المفات$ح في الید: � البخار في �تاب التعبیر، �ابأخرجه  -1   
 7013 : ، رقم  )9/36(المفات$ح في الید: � البخار في �تاب التعبیر، �ابأخرجه  -1   
      6416:، رقم )8/89(قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ن في الن$ا �أنك غر-ب : � البخار في �تاب الرقاق، �ابأخرجه -3   
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جـــل مقـــيم TـــR بـــالد الغرEـــة، فكمـــا ال نجـــد TــR الغر�ـــ ٍبحــال  ٍ ض الhـــ@ حـــل ف9Èـــا أو أzـــس ر G ونـــا إ�ـــ�iًب ر ْ ُ
ر

ً

بأ�ل�ـا، ولكنـھ مـستوحش TـR مقامـھ م�مـا طالـت إقامتـھ ال �ـشغل نفـسھ بـدنيا النـاس، فكـذلك حــال 
  ).247،2011حفان،. (املؤمن مع الدنيا

 :بيان املع§¦ العام ل��ديث الشر�ف .7

ات امل�مـــة لف�ـــم ا�Wـــديث الـــشر�ف، وذلـــ      ة مـــن امل�ـــا ر2عـــد �ـــذه امل�ـــا ك ألنـــھ ²عـــد معرفـــة الطالـــب ر
ـــات العقليـــــة والفكر�ـــــة لديـــــھ  ـــة والبالغيـــــة ل��ـــــديث الـــــشر�ف عليـــــھ إعمـــــال العمليــ للـــــدالالت اللغو�ــ

  .الستخراج املع°~ العام الذي �شd} إلية ا�Wديث الشر�ف

 :ر¢ط ا;�ديث الشر�ف بالواقع املع©ش .8

ات امل�مة جدا للطالب      من امل�ا
ً

 من مضامdن RT ا�Wديث الشر�ف كيفية الرEط بdن ما يتعلموه: ر
اســة نظر�ــة فحــسب  9Îم لألحاديــث د اســ روكيفيــة wســتفادة م:9ــا TــR الواقــع املعــmش؛ حhــ~ ال ت�ــو د ر ن

نفت�و �ناك فجوة كبd}ة بdن ما يتعلمونھ وال �ستطيعو تطبيقھ RT الواقع   .ن

 :تحديد &ف\ار الضمنية ~_ ا;�ديث الشر�ف .9

ات امل�مــة      ر2عــد أيــضا مـــن امل�ــا
ً

ه عSـــ�  ؛ حيــث 2عتمــد �ـــذه امل�ــا ر للطـــالب لف�م�ــم ا�Wــديث النبـــو ي
ات الطالب العقلية والفكر�ة الستخراج الدالالت الضمنية من ا�Wديث الشر�ف والh@ لم �شر  رقد

إل9Èا صراحة ولكن ذكرت ضمنيا RT ثناياه 
ً

  ).املقاصد الشرعية، وا�Wكم والغايات املvشودة منھ(

  : لشر�فبيان ما يرشد إليھ ا;�ديث ا .10

ة مدى  ات الطالب الفكر�ة؛ حيث ي�بdن من خالل �ذه امل�ا ة 2عتمد ع�S قد ر   ال شك أن �ذه امل�ا ر ر
ف�مــھ ل��ـــديث الــشر�ف، وذلـــك باســتخراجھ لألح�ـــام والغايـــات واملقاصــد الhـــ@ يرمــي إل9Èـــا ا�Wـــديث 

ــــذي بـــــdن يديـــــھ قـــــد يحتـــــو عSـــــ� أح�ـــــام فق�يـــــة أو عقائديـــــھ أو ســـــلوكي ة أو يالـــــشر�ف، فا�Wـــــديث الـ
ة عSــــ� اســــتخراج تلــــك  راجتماعيـــة، أو مقاصــــد شــــرعية؛ مــــن أجــــل ذلــــك يvبÓـــR أن ت�ــــو لديــــة القــــد ن

  .Gح�ام

اسات وأبحاث تناولت »عليم ا;�ديث الشر�ف: را�sو الثالث   :رد

اسات ا%تمت بتقو�م وتطو�ر »عليم و»علم ا;�ديث الشر�ف .أ    :رد

ـــق  � ـــة عبـد ا0Wـــالــ ــ ـ اســ اســات د رمـن تلــك الد ة مراجعــة مــنJK ) 2000(ر ورالhــ@ �ــدفت إ�ـ� ضــر
 RـT سـسس الواجـب توافر�ـاG ة بنـاء ة مـستمرة، وضـر ورا�Wديث الـشر�ف وتطـو�ره بـصو ر
ة وجـود  اسية RT ا�Wديث الـشر�ف املقـر عSـ� املرحلـة الثانو�ـة مـع ضـر ربناء املناJÁ الد ور ر

ث الـشر�ف ىدليل للمعلم لmس«}شد بھ، واتãß من نتائج�ا أن مستو أداء معل@ ا�Wـدي
 RــT ـان منخفــضاiليــة، وÍÑة إعطـاء الواجبــات امل عينـة البحــث iـان منخفــضا للغايــة TـR م�ــا

ً ً
ر

ة اســتخدام الوســائل  س، وم�ــا ة التخطــيط للــد ات أخــر أساســية، و�ــR م�ــا رثــالث م�ــا ر ر ىر
ات  ¹ـــع م�ــــا ــا iـــان أداؤ�ــــم متوســـطا TــــR أ س وت�0يـــصھ، بmنمــ ة إ÷9ـــاء الــــد رالتعليميـــة وم�ــــا ر ر ر

ً

Rــا: أساســية و�ــ�ة عــرض رم ة مناقــشة Gحاديــث الــشر�فة، وم�ــا س، وم�ــا رة التم�يــد للــد ر ر
تdن أساســmتdن و�مــا ة التقــو�م، وiــان أداؤ�ــم جيــدا TــR م�ــا س وشــرحھ، وم�ــا رالــد ر ر

ً
ة :  رم�ــا

ة مــن  ة الفــصل، ولــم يــصل أداء العينــة TــR أي م�ــا ة إدا رقــراءة Gحاديــث الــشر�فة، وم�ــا ر ر
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ات العــشرة Gساســية إ�ــ� مــستو جيــد ىامل�ــا ى جــدا وEــصفة عامــة فــإن مــستو أدا�9ــم TـــR ر
ً

رجميـع محــاو البطاقـة، iــان متوســطا و�ـو حــد الكفايـة املطلوEــة، ولــmس إ�ـ� حــد الكفــاءة 
  .املvشودة

ــــة الغــامــــدي  � اسـ الh@ �دفت 2عرف مدى استخدام معل@ ال«}بية �سالمية ) ه1425(رود
�س ا�Wديث والثقافة  RT Ru تد رملصادر wطالع ا0Wا �سالمية RT املرحلة الثانو�ة للبنdن ر

�س وEيـان  Ru واسـتخدام�ا TـR عمليـة التـد ربالدمام، ومن ثم تحديد مصادر wطـالع ا0Wـا ر
RT Ru ا�Wديث والثقافة �سالمية، و�ل �ناك  ط الواجب توافر�ا w RTطالع ا0Wا رالشر و

u رمعوقـــــات تحــــــو دو اســـــتخدام معلــــــم ال«}بيـــــة �ســــــالمية لالطـــــالع ا0Wــــــا ن �س ل رT RـــــR تــــــد
ا�Wــديث والثقافــة �ســالمية، واســتخدمت لــذلك املــنJK الوصــفي، بتوظيــف اســ�بانة تــم 

ـــة م�ونــــة مــــن  ــا عSــــ� عينـ مــــن مــــشرRT ) 14(مــــن معلــــ@ ال«}بيــــة �ســــالمية، و) 94(تطبيق�ــ
ايــة ²عــض املعلمــdن بكيفيــة اســتخدام : ال«}بيــة �ســالمية، وiــان مــن أ�ــم نتائج�ــا رعــدم د

Ru رمـــصادر �طـــالع ا0Wـــا �س ا�Wـــديث والثقافـــة �ســـالمية، وأن wطـــالع ا0Wـــا رT RuـــR تـــد ر
�ت باال�تمـام  �س RT ا�Wديث والثقافـة �سـالمية، وقـد أوصـ ري�يح لھ التنوع RT طر التد ق
��يـــة وتثقيفيـــة  ات تد Ru للمعلـــم، وأيـــضا عقـــد دو ربمتا²عـــة النمـــو املعرTـــR وwطـــالع ا0Wـــا رر

ً

  .للمعلم

اسة iGل � اسات د رومن تلك الد الh@ �دفت 2عرف فعالية اس«}اتيجية ): 2008(�@، مف�ã ر
ات التفكdـــ}  �س مــادة ا�Wــديث والثقافــة �ســالمية TــR تنميــة م�ــا رالــتعلم التعــاوzي TــR تــد ر
ـــة املــــنJK التجر��ــــ@ وفــــق  اسـ ، وقــــد طبقــــت الد رالناقــــد لــــدى طــــالب الــــصف Gو الثــــانو ي ل

طالبـــــا) 24(تــــصميم مجمـــــوعتdن Gو�ـــــ� تجر��يـــــة وعـــــدد طال9ùــــا 
ً

، والثانيـــــة ضـــــابطة وعـــــدد 
طالبـــا، وiـــان مـــن أ�ـــم نتائج�ـــا) 24(طال9ùـــا 

ً
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد :  وأنـــھ توجـــد فـــر

جات طــــالب ا�Õموعــــة التجر��يــــة وطــــالب  ) 05,0( ىمــــستو  ربــــdن املتوســــط ا�Wــــسا¹ي لــــد
ات التفكdـــــ}  ـــار م�ـــــا ا�ــــA@ البعـــــدي واختبـ ـــR اختبـــــار التحـــــصيل الد را�Õموعــــة الـــــضابطة Tـ ر

�س الناقــد، ومــن  رتوصــيا�9ا أن يركــز معلمــو ال«}بيــة �ســالمية عSــ� اســتخدام طــر التــد ق
�ة   .رالh@ 2ساعد ع�S كشف ما لدى الطالب من طاقات وموا�ب وإم�انات عقلية وم�ا

ــــة املالكـــــــــي  � ــــ اسـ ـــ9Îدفت 2عــــــرف دو مـــــنJK ا�Wـــــديث والثقافــــــة ) ه1429(روأيـــــضا د رالhـــــ@ اســ
يب الـصف Gو الثـانو بمحافظـة الطـائف، �سالمية RT 2عز�ز القيم ا0Wلقية لدى طـال ل

اسة من جميع مشرRT ال«}بية �سالمية مشرفا ترEو�ا، و) 20(روت�ونت عينة الد
ً ً

مـن ) 75(
س الثانو�ــــة، واســـتخدمت املــــنJK الوصـــفي، حيــــث تــــم  رمعلـــ@ ال«}بيــــة �ســـالمية TــــR املـــدا

R0لقيـة و�ـWـسة تمثـل القـيم اmئ ¹عـة جوانـب  رإعداد اس�بانة تقـmس أ ا�Wانـب �يمـاzي، : (ر
RTانب املعر�Wي، واiانب السلو�Wانب التعبدي، وا�Wجـة 2عز�ـز ) وا روأظ�رت النتائج أن د

لجوانــب القـــيم ا0Wلقيـــة TـــR مـــنJK ا�Wـــديث والثقافـــة �ســـالمية لـــدى طـــالب الـــصف Gو 
يالثــانو مــن وج�ــة نظــر معلــ@ ومــشرRT ال«}بيــة �ســالمية TــR املرحلــة الثانو�ــة بمحافظــة 

جة متوسطة، وiان من أبر توصـيا�9االطائف ز iانت بد �ـادة الـوRÌ : ر ة العمـل عSـ�  زضـر ور
 JKال«}بيــة �سـالمية عامــة، ومــن JÁمنـا RــT 0لقيــةWواملعرفـة بكيفيــة 2عز�ـز جوانــب القـيم ا

�ب العمRS امليداzي   .را�Wديث والثقافة �سالمية خاصة من خالل التد



  مهارات الفهم المقاصدي للحديث الشريف ودرجة تمكن طالب 
 المرحلة الثانوية األزهرية منها

  محمود أحمد عبدالباري حسن/ أ
  مصطفى عبدهللا طنطاوي/ د.أ
  عبدالرحمن أحمد عبدالخالق/ د

 

 

 

836 

اســــة عبــــدا�Wافظ، مــــصطفى  � ّدفت 2عــــرف فاعليــــة وحــــدة 2عليميــــة الhــــ@ �ــــ): 2018(رثــــم د

ات ف�ــم ا�Wــديث الــشر�ف لــدى طــالب الـــصف  رقائمــة عSــ� نظر�ــة الــسياق TــR تنميــة م�ــا
�ـــر ، وطبقـــت الوحــدة عSـــ� عينـــة م�ونـــة مــن  G ي الثـــانوzّالثــا ُ

ي طالبـــا مـــن طـــالب )  56( زي
ً

، واســـتخدمت �ــر G ي الثـــانوzياالــصف الثــا ا 012يــصيا:(زي اختبــا
ً ً

ات ف�ـــ-ر م ر اختبـــار م�ــا
جــات طــالب : ، وiــان مــن أ�ــم نتائج�ــا)ا�Wــديث روجــود فــر دال إحــصائيا بــdن متوســط د

ً
ق

ىالـــصف الثـــاzي الثـــانو وقيمـــة مـــستو الـــتمكن  ات %) 70(ي رTـــw Rختبـــار ال�01يـــAB@ مل�ـــا
ـــــصائيا بــــــdن  ـــر دال إحـ جــــــود فـــ ـــم ا�Wــــــديث الــــــشر�ف لــــــصاãW املتوســــــط الفرÝــــــA@، و ف�ـــ

ً ق و
جات ا�Õموعتdن ات ) طةالتجر��ية والضاب(رمتوسطي د رRT التطبيق البعدي الختبار م�ا

 .ف�م ا�Wديث الشر�ف لصاãW ا�Õموعة التجر��ية

اسات ا%تمت بالف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف. ب    : رد

توقــف الباحـــث عنـــد ²عـــض Gبحـــاث iGاديميـــة الhـــ@ تناولـــت بالتأصـــيل للف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث 
  .�9االشر�ف، و�كتفي الباحث �نا ²عرض مختصر ملوضوعا

اسة ا�âWار  اسات د ر   من تلك الد لالh@ �دفت تناو ²عض املفا�يم ا0Wاطئة ²س�ب عدم ) 2020(ر
نف�ــــم Gحاديــــث ف�مــــا Éــــ�يحا والhــــ@ �ــــسب�9ا املتطرفــــو ً  مــــن جماعــــات العنــــف والتكفdــــ} كــــداعش -ً

-و2عـسفوا TـR ف�ـم �ـذه Gحاديـث وجمـدوا عSـ� ظوا�ر�ـا فأنتجـت-ًوغd}�ا ممن اتخذ العنـف من�Kـا 
ًكــرا معوجـــا يحتـــاج إ�ــ� تقـــو�م وتوضـــيح TــR وقـــت تواجـــھ فيــھ Gمـــة خطـــرا عظيمــا مـــن �ـــذه الفئـــات ف ً ًً

�م الباطلــة وتخرصــا�9م الفاســدة؛ وقــد انت	ــ~ البحــث إ�ــ�  راملتطرفــة والhــ@ تحتــاج إ�ــ� مناقــشة ألف�ــا
ايات وGحاديث الh@ �ستدل 9ùا املتطرفو والh@ أنتجت سلوiا وتصرفا ي�نا حصر أ�م الر

ً ً ن قض مع و
 ~hا ح� ايات بات أمرا ضر الة الل�س وEيان الصواب ل�ذه الر رًحمة �سالم وسماحتھ ولذا فإن إ ز ور ًو

عــا فق�يـة و لmــست مــن Gصــو  لال يتفـاقم ا0Wــط، و�نــاك عـدد مــن Gحاديــث Gخــر الhـ@ تمثــل فر ًى و
ا الفكر�ــة مثــل اســتدالل�م عSــ� فرضــية النقــاب وال��يــة و�ــR مــع iو÷9ــا مــسائل فق�يــة فر عيــة إال أ÷9ــ

اسات RT بيان �ذه املفا�يم مثل كتاب بيان  ت عدة د رأصبحت جزءا من مف�وم التدين، وقد صد ر
�ر الشر�ف، وفتاو دار �فتاء املصر�ة وغd}�ما G ىللناس من   .ز

ـــدر اســـــة الدعــ لالhـــــ@ أكـــــدت أن ف�ـــــم ا�Wـــــديث النبـــــو الـــــشر�ف بمعـــــز عـــــن مقاصـــــد ) 2021(ر    ود ي
الشر�عة �سالمية كثd}ا
ً

 ما يؤدي ل�0طـأ TـR ف�ـم مـراد الـشارع؛ لـذا ا�ـتم العلمـاء بمقاصـد الـشر�عة 
ا�9م واج9Îادا�9م ع�S ف�م �ذه املقاصد،  رRT ف�م النصوص، فأسسوا علم املقاصد وEنوا كثd}ا من آ

ً

{d9اد والتفكÎجw ن إ�� حالةdلف�ان التحو من حالة التلق.  

اسـة سـوداzي  نة النبو�ـة TــR ف�م�ـا إ�ـ� إعمــال مقاصـد الــشر�عة الhــ@ أكـدت حاجـة الــس) 2021(ر   ود
ض الواقــع  ر�سـالمية مــن دو إفــراط وال تفـر�ط، للوصــو إ�ــ� ف�ـم الــشر�عة وترجمــة أح�ام�ـا TــR أ ل ن
نـة والثبـات، و�ـو  وبما يتما®A~ مع مستجدات العصر، وEما يث�ت اتصاف �ـذه الـشر�عة الغـراء باملر

مان وم�انمظ�ر من مظا�ر إ��از الدين �سالمي، وأنھ   .ز صاãW ل�ل 

اسـة شـعالة  الhــ@ اسـ9Îدفت الكــشف عـن إعمـال مقاصــد الـشر�عة �ســالمية TـR ف�ــم ) 2021(ر    ود
الـسنة النبو�ـة عنـد فق�ـاء املالكيـة، وأوáـ�ت إعمـال�م ملقاصـد الـشر�عة �سـالمية وiليا�9ـا العامـة 

  .، وGحوال ال01صيةRT ف�م واستvباط Gح�ام الشرعية RT أبواب العبادات، واملعامالت
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اسات والبحوث السابقة ستفادة من الد   :روجھ̂ 

ات الف�ــم  اســات والبحــوث TــR بنــاء وإعــداد قائمــھ م�ــا ر    ولقــد اســتفاد الباحــث مــن خــالل �ــذه الد ر
�ر�ـة، ومـن ثـم �سـتفادة TـR إعـداد  G مة لطالب املرحلة الثانو�ـة زاملقاصدي ل��ديث الشر�ف الال ز

       .اصدي ل��ديث الشر�فاختبار الف�م املق

  :منE البحث وإجراءاتھ

RT ضـوء ال�ـدف مـن البحـث وأسـئلتھ، تـم اسـتخدام املـنJK الوصـفي التحليSـR، وذلـك : منE البحث
مـــة لطــالب املرحلـــة  ات الف�ـــم املقاصــدي ل��ـــديث الــشر�ف الال زTــR التوصــل إ�ـــ� تحديــد قائمـــة م�ــا ر

�ر�ة G زالثانو�ة .  

  : مجتمع البحث وعي�تھ

�ر�ــة، أمــا عينــة البحــث فقــد اقتــصرت عSــ�   G ز  يت�ــو مجتمــع البحــث مــن طــالب املرحلــة الثانو�ــة ن
�ر بلغـت  G و الثانوG يعينة من طالب الصف ي لطالبـا بالـصف Gو مـن املرحلـة الثانو�ـة ) 56(زل

ً

ونــا والعمــل بــاإلجراءات wح«} �ر�ــة و�ــو مــا أمكــن التطبيــق عليــھ نظــرا لتفــ�A@ وEــاء iو Gر ً �ــة، مــن ز زا
ـــdن لقر9ùمـــــا مــــن محــــل ســـــكن /ث بنـــــdن، وج�ينــــة ع / مع�ــــدي الــــشيخ عبـــــد املــــنعم الزمزمــــي ع ث للبنـ

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف   .رالباحث، وتم تطبيق اختبار م�ا

  :إجراءات بناء مواد وأدوات البحث

أوال
ً

ات الف�ــم املقاصــدي ل��ـــديث الــشر�ف:  ات الف�ـــم تــم إعـــداد قائمــة م: رإعــداد قائمــة م�ـــا ر�ــا
  :املقاصدي ل��ديث الشر�ف، وفق ا0Wطوات التالية

ات الف�م املقاصدي ل��ديث : تحديد ال�دف من القائمة � روالذي تمثل RT 2عرف أ�م م�ا
�ر�ة، تم�يدا الستخدام�ا RT إعـداد اختبـار  G مة لطالب املرحلة الثانو�ة الشر�ف الال

ً
ز ز

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف  .رم�ا

ات ع�S املصادر التالية: مصادر اشتقاق القائمة �  :راعتمد الباحث عند إعداد قائمة امل�ا

�س العلـــوم  -  TــR مجـــال املنـــاJÁ وطــر تـــد راملراجــع واملـــصادر ذات الــصلة بموضـــوع البحـــث  ق
  . الشرعية والعرEية

ات الف�م  -  اسات iGاديمية السابقة RT ا�Wديث الشر�ف والh@ تناولت م�ا رالبحوث والد ر
  . قاصدي ل��ديث الشر�فامل

ات الف�م القراÐي ومستو�اتھ -  اسات ا0Wاصة بم�ا رالبحوث والد   .  ر

اســـات �ســــالمية  -  اء ²عـــض أســـاتذة ا�Wــــديث الـــشر�ف TـــR قـــسم الد رمقابلـــة واســـتطالع آ ر
ا�9م اسات �سالمية وwستفادة من آ رب�لية ال«}بية وiليh@ أصو الدين، والد ر   .ل
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اء ²عــض معل -  ــ@ ومــشرRT مــادة ا�Wــديث الــشر�ف باملرحلــة الثانو�ــة، رمقابلــة واســتطالع آ
مــة لطــالب  ات الف�ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف الال ا�9ــم حــو م�ــا زوwســتفادة مــن آ ر لر

�ر�ة G زاملرحلة الثانو�ة.  

ات الف�ــــم املقاصــــدي ل��ــــديث الــــشر�ف � ة املبدئيــــة لقائمــــة م�ــــا رإعــــداد الــــصو ²عـــــد : ر
ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف ع�S ما سبق، تم التوصل إ�ـ� قا wطالع رئمـة بم�ـا

ات التالية وRT RÌ صياغ9Îا ²عض wعتبا ة مبدئية، و رRT صو ُر  :ر

ات الرئmسة للف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف، وتمثلت 2ª RTي-1   :  ر تم تحديد ست مجاالت للم�ا

ات ف�م خاصة بقراءة وضبط iلمات ا�Wديث الشر�ف -    .رم�ا

ا -  ات ف�م خاصة بر وم�ا   .ية ا�Wديث الشر�فر

ات ف�م خاصة بدالالت ألفاظ ا�Wديث اللغو�ة -    .رم�ا

ات ف�م خاصة بالدالالت البالغية أللفاظ ا�Wديث الشر�ف -    .رم�ا

ات خاصة  بالف�م التحليRS ل��ديث الشر�ف -   .رم�ا

ات خاصة بالف�م wستvتاRu ل��ديث الشر�ف -    .رم�ا

ات الفرعيــة املتــضمن-2 ة TــR ا�Õــال الــرئmس صــياغة إجرائيــة، إلبــراز ر تـم صــياغة مجموعــة مــن امل�ــا
ات املرتبطة با�Õال الرئmس، وا�Wدو التا�R يوãá ذلك لجوانب ومضامdن تلك امل�ا   :ر

  ) 1(لجدو 

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف  ة Gولية لقائمة م�ا رالصو   ر

ة  عدد مؤشرا�9ا رامل�ا

ات ف�م خاصة بقراءة وضبط iلمات ا�Wديث   3 الشر�فرم�ا

اية ا�Wديث ات ف�م خاصة بر وم�ا  4 الشر�ف ر

ات ف�م خاصة بدالالت ألفاظ ا�Wديث اللغو�ة  7 رم�ا

ات ف�م خاصة بالدالالت البالغية أللفاظ ا�Wديث الشر�ف  4 رم�ا

ات خاصة  بالف�م التحليRS ل��ديث  6 الشر�ف رم�ا

ات خاصة بالف�م wستvتاRu ل��ديث الشر�ف  3 رم�ا

ة فرعيـة، بدايـة وقد بلغ      ن م�ـا ئmسة يندرج تح9Îـا سـبعة وعـشر ات  ات ست م�ا رعدد �ذه امل�ا ر ر ور
ات خاصــــــة : مـــــن ـــاترم�ــــــا ات خاصــــــة بــــــالف�م بقــــــراءة وضـــــبط iلمـــ ر ا�Wــــــديث الــــــشر�ف وان9Îـــــاء بم�ــــــا

Eــــا²G RÌعــــاد للــــسؤال عــــن مــــدى  رwســــتvتاRu ل��ــــديث الــــشر�ف، وتــــم اســــتخدام مقيــــاس التقــــدير 
ات لطالب امل   ) غd} مناسبة–  ضعيفة -  متوسطة -كبd}ة ( رحلة الثانو�ة رمناسبة امل�ا
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ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف قـام الباحـث : صدق القائمة رللتحقق من صدق قائمة م�ـا
متمثلة RT ²عض Gساتذة املتخصصdن RT ا�Wديث الشر�ف  :(5)²عرض�ا ع�S مجموعة من ا�Õكمdن

اســات �ســالمية ب�ليــة ال«}بيــ ة، وعرضــ�ا أيــضا عSــ� مجموعــة مــن املتخصــصdن TــR قــسم ربقــسم الد
آ�9ـــم ف9Èــــا مــــن حيـــث �س العلــــوم الــــشرعية والعرEيـــة، إلبــــداء أ رمنـــاJÁ وطــــر تـــد ر ات : ق رمناســــبة امل�ــــا

ضــوح  ة للمحـو الــذي صـنفت فيــھ، و واملتـضمنة 9ùــا لطـالب املرحلــة الثانو�ـة، ومــدى انتمــاء iـل م�ــا ر ر
ة من الناحية اللغو�ة، وحذف اترصياغة iل م�ا نھ من م�ا ر، أو 2عديل، أو إضافة ما ير   .و

ـــdن ،  ) 30( قائمــــة مــــن أصــــل  ) 25(    ²عــــد ذلــــك تــــم جمــــع  �ع�ــــا عSــــ� الــــسادة ا�Õكمـ زقائمــــة، تــــم تو
اســ�بعد م:9ـــا

ُ
احـــدة لــم يبـــدي ا�Õكــم ف9Èـــا أي إضــافة؛ ليـــصبح العـــدد ) 2( وغdــ} مكتملـــة التحكــيم، و

 RـــــS22(الك (Õاء ا ـــم قـــــام الباحـــــث بجمـــــع آ ـــة، ثــ ّ�كمـــــdن، واســـــتخرج zـــــس�9ا املئو�ـــــة، وقـــــد عـــــدت رقائمــ ُ

ات الhــ@ حظيــت باتفــاق بــdن ا�Õكمــdن بvــسبة  ات مناســبة لطــالب املرحلــة الثانو�ــة، % 80رامل�ــا رم�ــا
ات الh@ حصلت عz �Sسبة أقل من    %.80روEناء ع�S �ذه الvسبة تم اس�بعاد امل�ا

اء والتوج¡#ات رو~_ ضوء مالحظات ا�sكم�ن، Aان ل�م �عض ¯
ّ ُ

 الgh أخذت ~_ ³عتبار، وم$#ا
ُ

:  

�  RــT ãßو�ــذا مــا اتــ ، ات بنــاء  عSــ� مــا أشــار إليــھ ا�Õكمــو ن2عــديل TــR صــياغة ²عــض امل�ــا ّ ُ
ر

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف ال:9ائية  .رقائمة م�ا
ة الرئmسة Gو�� و�� � رأى ²عض ا�Õكمdن 2عديل مس~ امل�ا ر

ّ ُ
ات ف�م خاصة بقراءة : ( رم�ا

ات خاصة بلغو�ات ا�Wديث الشر�ف(لتصبح ) ا�Wديث الشر�فوضبط iلمات   ).رم�ا
ات ا�Õـو Gو و�ـ� � ة الفرعيـة الثانيـة مـن م�ـا لأى ²عض ا�Õكمdن أن امل�ـا ر ر ر ر

ّ ُ
ف�ـم مع°ـ~  (:

توظيـف (، ال تـرتبط بـھ، واق«}حـوا 2عـديل�ا إ�ـ� )ا�Wديث من خالل ف�مھ لعالمـات ال«ـ}قيم
 ).ر�فعالمات ال«}قيم عند قراءة ا�Wديث الش

ا�Õكمــdنرأى ²عــض  �
ّ ُ

ات الرئmــسة و�ــR ) ف�ــم( حــذف iلمــة  ات ف�ــم خاصــة (رمــن امل�ــا رم�ــا
اية ا�Wـديث الـشر�ف -بلغو�ات ا�Wديث الشر�ف  ات ف�م خاصة بر و م�ا ات ف�ـم -ر ر م�ـا

ات ف�م خاصـة بالـدالالت البالغيـة أللفـاظ -خاصة بدالالت ألفاظ ا�Wديث اللغو�ة ر م�ا
¹عـة ) ف�ـم( التعديل مـن خـالل حـذف iلمـة ، وقد تم)-ا�Wديث الشر�ف  G ـاالت�Õرمـن ا

 .السابقة وكتاب9Îا بدو÷9ا
قم  � ة  رأى ²عض ا�Õكمdن حذف امل�ا ر ر

ّ ُ
 ص�S هللا عليھ -لالتميÍd بdن كالم الرسو(و�� ) 4(

تباط�ا با�Õو الرئmس)  وكالم غd}ه من ال�Øابة عند قراءة ا�Wديث-وسلم رلعدم ا  .ر
ا�Õكمــdنرأى ²عــض  �

ّ ُ
ة الرئmــسة Gو�ــ� و�ــ� إ ات فرعيــة للم�ــا رضــافة م�ــا ات خاصــة : (ر رم�ــا

Rديث الشر�ف و��Wبلغو�ات ا: 

ًاستخدام أدوات الرEط استخداما �Éيحا -  ً. 

دة RT م«ن ا�Wديث الشر�ف -   .رتوضيح معاzي ال�لمات الصعبة الوا

 .بيان Gساليب البالغية املتضمنة RT ا�Wديث الشر�ف - 

 .ي والبياzي RT ا�Wديث الشر�فتوضيح جوانب ���از اللغو - 

                                                
 .قائمة بأسماء السادة المحكمين) 1(ملحق ) 5(
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ا�Õكمdنرأى ²عض  �
ّ ُ

ة الرئmسة ا0Wاصة بــــ ات الفرعية إ�� امل�ا ر إضافة ²عض امل�ا الف�م ( ر
 :و�w (RستvتاRu ل��ديث الشر�ف

 .لاق«}اح  ا�Wلو ملسائل م�شا9ùة للh@ ف�م�ا RT ا�Wديث الشر�ف - 

 .لق«}اح حلو ملشكالت قائمة RT ضوء ف�مھ ل��ديث الشر�ف - 

  .استvباط العø} والعظات الديvية والدنيو�ة RT ضوء ف�مھ ل��ديث الشر�ف - 

اء  �sكم�نارالتعديل ~_ ضوء آ
ّ ُ

  :ل والوصو إef القائمة ال$#ائية
ات  ة 2عـديل�ا؛ حيــث تـم إضــافة ²عـض امل�ــا أى الــسادة ا�Õكمـdن ضــر ر  تـم إجـراء التعــديالت الhـ@  ر ور

ّ ُ

ات رالفرعيـــة للمحـــاو الرئmـــسة، وإعــــادة صـــياغة ات، وحــــذفت واســـ�بعدت ²عـــض امل�ــــا ر ²عـــض امل�ـــا ر
مـــة  ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث الـــشر�ف الال ، ثـــم تـــم التوصـــل إ�ـــ� القائمـــة ال:9ائيـــة مل�ـــا زGخـــر ر ى

�ر�ـــة م�ونـــھ مـــن G ـــسة ) 34: (زلطــالب املرحلـــة الثانو�ـــةmئ ات  عـــھ عSـــ� ســـت م�ـــا ة فرعيـــة، مو رم�ــا ر زر
  * 6.للف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف

ات الفرعيـة بالvـسبة للطـالب، وEاسـتخدام : كد من صـالحية القائمـة، مـن حيـث  وللتأ رمناسـبة امل�ـا
ن الvـس�@ وقيمـة : Gساليب �حصائية من حيث املرتبطـة باسـتجابات الـسادة ) A2ـا(زG�ميـة والـو

  : يتãß التا�Rا�sكم�ن،
  )2(لجدو 

ن الvــــس�@ وقيمـــة  جـــة املناســــبة والـــو زد ات الــــسادة ا�Õكمـــdن عSــــ� قائمــــة املرتبطــــة باســـتجاب) i2ــــا( ر
�ر�ة G م املقاصدي ل��ديث الشر�ف لطالب املرحلة الثانو�ة�ات الف زم�ا   ر

 
جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

أوال 
ً

ات خاصة بلغو�ات ا;�ديث الشر�ف:     رم�ا

1 
ضبط iلمات 

Wالشر�ف�ديث ا 
  .بالش�ل

ـــ 90.9 20  كبd}ة 14.727 2.82  9.1 2 ــــ ـ

2  
توظيف عالمات 

ال«}قيم عند قراءة 
  .الشر�فا�Wديث 

 كبd}ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

استخدام أدوات   3
 كبd}ة 15.636 2.55 18.2 4  9.1 2 72.7 16ًالرEط استخداما 

                                                

 . الفهم المقاصد� للحدیث الشر-ف في صورتها النهائ$ةمهارات قائمة ،  2ملح7   -*
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جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

  .�Éًيحا

4  

توضيح معاzي 
صعبة ال�لمات ال

دة RT م«ن  رالوا
  .الشر�فا�Wديث 

 كبd}ة  10.182 2.36 27.3 6  9.1 2 63.6 14

5  
بيان Gساليب 

 RT البالغية املتضمنة
  . الشر�فا�Wديث  

 كبd}ة  18.182 2.95 ــــ ــــ 4.5 1 95.5 21

6  

توضيح جوانب 
ي���از اللغو 

والبياzي RT ا�Wديث 
  .الشر�ف

 كبd}ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ثانيا
ً

اية ا;�ديث:  ات خاصة بر وم�ا   ر

7 

لتوضيح  داللة قو 
اة ا�Wديث  ور

 - قال–سمعت (
َأمرنا

َ
ِ أمرنا-

ُ
.(  

 كبd}ة  18.182 2.95 ــــ ــــ 4.5 1 95.5 21

8  
إعطاء نبذة مختصرة 
او ا�Wديث    يعن  ر

  .الشر�ف
 كبd}ة  18.182 2.95 ــــ ــــ 4.5 1 95.5 21

9  

د توضيح املقصو
( بألفاظ ا�Õدثdن

اه -متفق عليھ ور
اه -الشيخان و ر
اه –يالبخار  و ر

  ).…ا�Wماعھ

 كبd}ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16



  مهارات الفهم المقاصدي للحديث الشريف ودرجة تمكن طالب 
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  محمود أحمد عبدالباري حسن/ أ
  مصطفى عبدهللا طنطاوي/ د.أ
  عبدالرحمن أحمد عبدالخالق/ د

 

 

 

842 

جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

10  

ا�Wكم ع�S داللة 
ا�Wديث من حيث 
ال�Øة والضعف 

 – حسن -�Éيح(
  ).-ضعيف

  

  

ــ  9.1 2 90.9 20  كب�?ة 14.727 2.91 ــــ ــ

ثالثا
ً

ات خاصة بدالالت أ:    لفاظ ا;�ديث اللغو�ةرم�ا

11 

شرح معاzي ألفاظ 
ا�Wديث الشر�ف من 
خالل مدخل املقاصد 

  .الشرعية

 كبd}ة 14.727  2.91 ــــ ــــ 9.1 2 90.9 20

12  

تقدير اللفظ 
ا�Õذوف RT ا�Wديث 
الشر�ف من خالل 

ف�مھ للمقصد 
 .الشرRÌ منھ

 كبd}ة 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

 

 13  

ا�Wذف توضيح علة 
 RT ذوف�Õللفظ ا
ا�Wديث من خالل 

ف�مھ للمقصد 
  .الشرRÌ منھ

 كبd}ة  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16

14  

تحديد مرادفات 
لبعض Gلفاظ 

دة RT ا�Wديث   رالوا
  .الشر�ف

 كبd}ة  12.091 2.55 13.6 3 18.2 4 68.2 15

15  

بيان داللة استخدام 
 لبعض -� - لالرسو

Gلفاظ RT ا�Wديث 
  .نو غd}�اد

 كبd}ة  18.182 2.95 ــــ ــــ 4.5 1 95.5 21

16   {dتوضيح داللة التنك
والتعر�ف لبعض 

 كبd}ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16
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جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

ألفاظ ا�Wديث 
 .الشر�ف

17 

بيان املوقع �عرا¹ي 
لبعض ألفاظ 

ا�Wديث من خالل 
ف�مھ للمقصد 

  .الشرRÌ منھ

ــ  9.1 2 90.9 20  كبd}ة 14.727 2.91 ــــ ــ

ا�عا
ً

ات خاصة بالدالالت البالغية أللفاظ ا;�ديث النبو: ر يم�ا   ر

18 
التميÍd بdن Gساليب 
 RT شائيةzية و�{ø0Wا

  .ا�Wديث الشر�ف
 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

19  

رتوضيح داللة الصو 
 RT دة رالبيانية الوا

ا�Wديث  الشر�ف  
ة -2ش�ية(  –ر استعا

  ).كناية

 كب�?ة  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

20  

توضيح  دالالت 
 RT ساليب البالغيةG

 - النداء(ا�Wديث 
- القصر-التوكيد

  ).التقديم

 كب�?ة  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

21  

بيان داللة ا�Õسنات 
البد�عية RT ألفاظ 
ا�Wديث الشر�ف 

 - ال��ع-ا�Wناس(
  ).الطباق

 كب�?ة 14.727 2.91 ــــ ــــ  9.1 2 90.9 20

خامسا
ً

ات خاصة بالف�م التحلي`_ ل��ديث:    رم�ا

22 
توضيح املع°~ العام 

 .ل��ديث الشر�ف
 كب�?ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

تحليل ا�Wديث  23
الشر�ف تحليال 
ــ  9.1 2 90.9 20ً  كب�?ة 14.727 2.91 ــــ ــ



  مهارات الفهم المقاصدي للحديث الشريف ودرجة تمكن طالب 
 المرحلة الثانوية األزهرية منها

  محمود أحمد عبدالباري حسن/ أ
  مصطفى عبدهللا طنطاوي/ د.أ
  عبدالرحمن أحمد عبدالخالق/ د
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جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

موضوعيا
ً

.  

24  
رEط شرح ا�Wديث 

ف بالواقع الشر�
  .املعmش

 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

25  

الرEط بdن مضامdن 
ا�Wديث الشر�ف 

 RT خرG حاديثGيو
  .نفس املوضوع

 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

26  

الرEط بdن مع°~ 
ا�Wديث الشر�ف 

و¹عض wيات 
القرآنية ذات العالقة 

  .بھ

ــ  9.1 2 90.9 20  كب�?ة 14.727 2.91 ــــ ــ

27  
ايات  والتوفيق بdن الر

الh@ يو¡R ظا�ر�ا 
ض  .ربالتعا

 كب�?ة  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19

28 
توضيح العالقة بdن 

ألفاظ ا�Wديث 
  .وجملھ ومعناه العام

ــ  9.1 2 90.9 20  كب�?ة 14.727 2.91 ــــ ــ

سادسا
ً

ات خاصة بالف�م ³ست�تا¼_:    رم�ا

29 
Gح�ام استvتاج 

الشرعية املتضمنة 
  .باألحاديث الشر�فة

 كب�?ة  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16

30  

استvتاج ªداب 
والقيم وGخالقيات 

املتضمنة G RTحاديث 
  .الشر�فة

 كب�?ة 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

31  
س  واستvباط الدر

املستفادة من 
  .Gحاديث الشر�فة

 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19لاق«}اح  ا�Wلو   32
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جة املناسبة   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كب�?ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
gºال�س  

  A2ا
ىمستو 
  &%مية

 @h9ة للùملسائل م�شا
ف�م�ا RT ا�Wديث 

  .الشر�ف

33  

لاق«}اح حلو 
 RT ملشكالت قائمة

ضوء ف�مھ ل��ديث 
  .الشر�ف

 كب�?ة  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

34  

 {øباط العvاست
والعظات الديvية 

نيو�ة RT ضوء والد
ف�مھ ل��ديث 

  .الشر�ف

 كب�?ة  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16

 
ات الرئmــسة والفرعيـة بالقائمـة Çــ�لت  ر  وEاسـتقراء بيانـات ا�Wـدو الــسابقة يتـãß أن جميـع امل�ـا ل

ـــن  ن zــــس�@ مرتفــــع مــ ـــ}ة"ىعنـــــد مــــستو مناســــبة ) 2,55(إ�ــــ� ) 2,95(زو ق؛ لــــذا تـــــم الوثــــو بجميـــــع "كبdــ
ات الhـ@ �ر�ــة، رامل�ـا G ـم املقاصــدي ل��ـديث الـشر�ف لطــالب املرحلـة الثانو�ـة�ات الف ز بقائمــة م�ـا ر

�9ا ال:9ائية   .روأصبحت تلك القائمة RT صو
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف: ًثانيا   :رإجراءات بناء اختبار م�ا

ات الف�ــم املقاصـدي ل��ــديث الــشر�ف لطـالب املرحلــ ا لقيـاس م�ــا ر  أعـد الباحــث اختبــا ة الثانو�ــة ر
�ر�ة وفقا ل�0طوات التالية Gز:  

ى�دف �ـذا wختبـار إ�ـ� قيـاس مـستو تمكـن طـالب املرحلـة : تحديد ال�دف من ³ختبار �
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف �ر�ة من م�ا G رالثانو�ة   . ز

ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف � تـم wعتمـاد عSـ� عـدة : رمصادر بناء اختبـار م�ـا
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف و�Rمصادر   :ر عند بناء اختبار م�ا

�ر�ة  -  G مة لطالب املرحلة الثانو�ة ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف الال زقائمة م�ا ز ر
  ).من إعداد الباحث(

ة  -  ات مـــن Gحاديـــث الــشر�فة املقـــر رمختــا ، "بكتـــاب فـــتح املبــدي شـــرح مختـــصر الزEيـــدي"ر
�ر�ةر املقر 2021/ 2020طبعة  G طالب املرحلة الثانو�ة �Sزع.  

²عــض الكتــب واملراجــع املتخصــصة TــR شــرح Gحاديــث الــشر�فة، وخاصــة املتــصلة ²ــشرح  - 
  .رالكتاب املقر

�س ا�Wديث النبو -  �س املتخصصdن RT تد اء ²عض أعضاء �يئة التد ياستطالع آ ر ر   .ر
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ة &ولية لالختبار � ة Gوليـة الختبـار م�ـ: ربناء الصو ات الف�ـم املقاصـدي رتـم بنـاء الـصو را
  :ل��ديث الشر�ف بحيث تضمنت

  :را�Ì الباحث RT 2عليمات wختبار أن: »عليمات ³ختبار  - أ

  .نت�و وا�áة ومختصرة - 

ة �جابة عن iل مفردة -    .ورتوãá للطالب ضر

  .توãá للطالب وضع عالمة واحدة عند إجابة iل مفردة - 

تتضمن مثاال محلوال، وطر�قة �جابة عليھ - 
ً ً

.  

م لإلجابة عن أسئلة �ختبارتحدد ا -    .زلزمن الال
ات الف�ـــــم : ى تحديـــــد محتـــــو ³ختبـــــار  - ب ــــئلة الhـــــ@ تقـــــmس م�ـــــا ــــة مـــــن Gسـ رتـــــضمن مجموعـ

ة ) 34:(املقاصدي ل��ديث الشر�ف الh@ تم تحديد�ا، والبالغ عدد�ا ¹عـة وثالثـو م�ـا رأ نر
ئmسة للف�م ات  رفرعية تندرج تحت ست م�ا   .ر

صـــيغت مفــردات wختبــار، باالعتمـــاد عSــ� Gســئلة املوضـــوعية، :  صــياغة مفــرادات ³ختبــار-     ج
 RــT ممثلــة

ً
، وجــاء اختيــار �ــذا النــوع مــن wختبــار، نظــرا ملــا حــد أنواع�ــا أال و�ــو wختيــار مــن متعــددأ

ً

 و�غطــي جميــع مفــردات املــنJK، يحتــاج إ�ــ� وقــت قليــل أثنــاء �جابــة، :يحققــھ مــن إيجابيــات م:9ــا أنــھ
  .عية RT الت�Øيح، و��تعد عن عيوب التقدير الذا2يو�عتمد ع�S املوضو

وقد تم وضع مقدمـة للـسؤال، ثـم إعطـاء بـدائل wسـتجابة عليـھ، يختـار م:9ـا الطالـب بـديال واحـدا، 
ً ً

أس الـــسؤال، وســـالمتھ مـــن الناحيـــة اللغو�ـــة، وتنـــوع  رمـــع مراعـــاة أن يتـــصف �ـــذا wختبـــار بوضـــوح 
اتGسئلة، و2عبd}�ا عن  ¹عـة بـدائل،  الh@ تقرامل�ا رmـس�ا، وأال يقـل عـدد البـدائل Tـi Rـل سـؤال عـن أ

ع  البـدائل بطر�قـة غdـ} منتظمـة؛  زوأن ي�و �ناك بديل واحد �Éيح، وEا�R البدائل خطأ، وأن تـو ن
  .  iي ال يصل الطالب إ�� �جابة ال�Øيحة بالتخمdن

الـذي يقــmس مـا أعــد " wختبــار الـصادق �ــو ):يالــصدق الظـا%ر(صـدق ³ختبـار �
ُ

فــرج، "(لقياسـھ
نبمع°ــ~ أن ت�ــو مفــردات wختبــار عSــ� صــلة بال�ــدف مــن wختبــار، و2عمــل عSــ� ). 239، 2007

، ولتحقيقـــــھ، تـــــم عـــــرض wختبـــــار عSــــــ�  يتحقيق�ـــــا، وقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث الـــــصدق الظـــــا�ر
�س، باإلضـافة إ�ــ� أعــضاء  رمجموعـة مــن ا�Õكمــdن املتخصـصdن TــR مجــا�R املنـاJÁ وطــر التــد ق

ّ ُ

اسـات �سـالمية ب�ليـة ال«}بيـة؛ ر�يئة التد ر�س املتخصصdن RT ا�Wديث وعلومھ من قسم الد
ا�9ـــم ومالحظــــا�9م حـــو مفــــردات wختبـــار مـــن حيــــث لإلبـــداء آ ــار  :ر مـــدى تمثيــــل مفـــردات wختبــ

مـدى مناسـبة مفــردات  مـدى الــسالمة العلميـة، واللغو�ـة ملفـردات wختبــار، أل�ـداف wختبـار،
نھ مناسبا ىwختبار ملستو الطالب،   .وإضافة، أو حذف، أو 2عديل ما ير

ا�Õكمـــdن املقــابالت مـــع الــسادة إجـــراءوقــد تــم 
ّ ُ

 iــل عSــ� حـــده، وذلــك ملناقـــشة أي استفــسار خـــاص 
ا�Õكمـdنباالختبار، وiانت ن�يجة ذلك أن أو�A~ السادة 

ّ ُ
ة إجـراء ²عـض التعـديالت ا�Wزئيـة  ور بـضر

ىتو ²عض البدائل RT ²عض Gسئلة، و2عديالت RT RT صياغة Gسئلة، وأشار ²عض�م إ�� 2عديل مح
  .الصياغة تم مراعا�9ا

  : صدق وثبات ³ختبار
يتـــضمن الــــصدق التجر��ــــ@ لالختبــــار 2wــــساق : الــــصدق التجر�ºــــg لالختبــــار: صـــدق ³ختبــــار: أوال

RSلھ و�تم عرضھ فيما ي RSالداخ:  
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 صــدق الت�ــو�ن TــR حـــساب و�تمثــل: الختبــار الف�ــم املقاصــدي ل��ـــديث الــشر�ف صــدق التكــو�ن
جة ال�لية لالختبار،  ات بالد جة امل�ا ، وdEن د ات Gخر ة وامل�ا جة iل م�ا تباط بdن د w رمعامل ر ر ر ر ر ىر

  :لوا�Wدو التا�R يوãá ذلك
  )  3(لجدو 

جــــة ال�ليــــة  ـــم املقاصــــدي ل��ــــديث الــــشر�ف وEــــdن الد ات اختبــــار الف�ـ تبــــاط بــــdن م�ــــا w رمعــــامالت ر ر
  لالختبار

ات   رامل�ا
ات لغو�

ا;�ديث 
 يالنبو

اية  ور
 ا;�ديث

دالالت ألفاظ 
ا;�ديث 
 اللغو�ة

الدالالت 
البالغية 
أللفاظ 
ا;�ديث 

  يالنبو

الف�م 
التحلي`_ 
  ل��ديث

الف�م 
  ³ست�تا¼_

  ³ختبار

   الك`_

لغو�ات ا;�ديث 
 الشر�ف

ـــــــ ــــــــ ــ               ـــ

اية ا;�ديث ـــــــ  **0.756 ور ــــــــ ــ             ـــ

 ألفاظ دالالت
 ا;�ديث اللغو�ة

ــ  **0.856  **0.754 ـــــــــ ــــــ ــ           ـ

الدالالت البالغية 
أللفاظ ا;�ديث 

  الشر�ف
ــــــ  **0.684  **0.882  **0.800 ــــــــ ـــ         ـــ

الف�م التحلي`_ 
  ل��ديث

ــــــ  **0.660  **0.915  **0.828  **0.798 ــــــــ ـــ       ـــ

ــــــــ  **0.811  **0.809  **0.864  **0.915  **0.777الف�م ³ست�تا¼_ ـــــــــ     ـــ

ــ  **0.936  **0.927  **0.858  **0.932  **0.943 **0.894 ³ختبار الك`_ ـــــــــ ــــــ ــ   ـ

تباط عند مستو داللة  w دولية ملعامل�Wىالقيمة ا   . 0,428) =0,01(ر
تباط w دو السابق أن قيم معامالت�Wمن خالل ا ãßر   يت ات اختبـار الف�ـم املقاصـدي ل ر بdن م�ـا

جـة wختبـار ك�ـل أكøـ} مـن القيمـة ا�Wدوليـة عنـد مـستو داللـة  ىل��ديث الـشر�ف وEـdن د ، )0,01(ر
ات وwختبــار ك�ــل، و�ــذا مــا �ــشd} إ�ــ� صــدق اختبــار  تباطيــة بــdن امل�ــا رممــا يــدل عSــ� وجــود عالقــة ا ر

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف   .رم�ا
جـــة iـــل مفـــردة :خ`_³»ـــساق الـــدا تبـــاط بـــdن د w حـــساب معـــامالت RـــT RS2ـــساق الـــداخw ر و�تمثـــل ر

تبــاط مـا بــdن جـة ال�ليــة لالختبـار، وقــد أظ�ــرت املفـردات معــامالت ا روالد ل�ــا **) 0.674 -* 0.360: (ر
جة جيدة من 2wساق )0,05-0.01(ىداللة إحصائية عند مستو  ر، وEذلك أصبح wختبار يتمتع بد

  )1()(�تRT ãß م��ق الداخRS، و
ثانيــا
ً

 تــم اســتخدام معــادالت معــامالت الثبــات ل�ــل مــن ســبd}مان وجتمــان :حــساب ثبــات ³ختبــار: 
Rدو التا��Wا RT ا�  :لوالh@ يتãß نتائج
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   )4( لجدو 
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف   رمعامالت ثبات اختبار م�ا

  معامل الثبات عن طر�ق التجزئة النصفية

  مانجت  سب�?مان

0.989  0.988  

ل       وEــــالنظر إ�ــــ� املعــــامالت الـــــسابقة با�Wــــدو zــــستطيع �طمئنــــان إ�ـــــ� اســــتخدام wختبــــار iـــــأداة 
  .للقياس بالبحث ا�Wا�RT R ضوء خصائص عين9Îا؛ حيث أ÷9ا معامالت مرتفعة

  :حساب معامل الس�ولة والصعو¢ة ل\ل بند من بنود ³ختبار
ــــد تراوحـــــت      تـــــم حـــــساب معـــــامالت الـــــس�ولة ــــن مفـــــردات wختبـــــار، وقـ  والـــــصعوEة ل�ـــــل مفـــــردة مـ

و�ــــR ) 0.37 -0.63(بmنمــــا تراوحـــت معــــامالت الــــصعوEة بــــdن ) 0.63 –0.37(معـــامالت الــــس�ولة بــــdن 
تبـاط ل�ــل سـؤال مــن أســئلة  w ة مقبولـة، كمــا تــم حـساب معــامالتEولة وصــعو�ر2عتøـ} معــامالت سـ

اق  لل–wختبار بحساب عدد �جابات ال�Øيحة  رسؤال الواحـد TـR ا�Õموعـة العليـا الhـ@ تـضم أو
جات Tــــi Rــــل اختبــــار و�مثلــــوا  ــ� الــــد مــــن التجرEــــة %) 27(رإجابــــات الطــــالب الــــذين حــــصلوا عSــــ� أعSــ

 للسؤال الواحد RT ا�Õموعة الدنيا الh@ تضم –wستطالعية، ثم حساب عدد �جابات ال�Øيحة 
اق إجابات الطالب الذين حصلوا ع�S أقل الد مـن التجرEـة %) 27(رجات i RTل اختبـار و�مثلـوا رأو

ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث  تبـــاط ألســـئلة اختبـــار م�ـــا w ســـتطالعية، وقـــد تراوحـــت معـــامالتwر ر
  ) 1. (و�R 2عتø} معامالت تميÍd مقبولة) 0.67 -0.33(الشر�ف بdن 

ات الف�ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف؛  ًيــصبح wختبــار صــا�Wا ر     وTــR ÷9ايــة التحليــل الختبــار م�ــا

تھ ال:9ائية   .رللتطبيق RT صو
  :عرض�ا ومناقشÀ#ا: نتائج البحث

مــة : ل    لإلجابـة عـن الـسؤال Gو للبحــث ونـصھ ات الف�ــم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف الال زمـا م�ـا ر
�ر�ة من وج�ة نظر اø0W}اء واملتخصصdن؟ G زلطالب املرحلة الثانو�ة  

ة �نـــا إ �ـــ� أنـــھ  قـــد ســـبق �جابـــة عنـــھ TـــR إجـــراءات بنـــاء القائمـــة، والتأكـــد مـــن ر   يـــود الباحـــث �شـــا
مــة لطــالب  ات الف�ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف الال زصــدق�ا وثبا�9ــا، وTــR ال:9ايــة تــم تحديــد م�ــا ر
�ر�ـــة مـــن وج�ـــة نظـــر اø0Wـــ}اء واملتخصـــصdن، وذلـــك بالوصـــو للقائمـــة ال:9ائيـــة  G لاملرحلـــة الثانو�ـــة ز

ات   .رل�ذه امل�ا
�ر�ــة مــن : لإلجابـة عــن الـسؤال الثــاzي للبحـث ونــصھ     G زمــا مـستو تمكــن طـالب املرحلــة الثانو�ـة ى

ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث الـــشر�ف؟ وللتحقــــق مـــن Éـــ�ة الفـــرض املـــرتبط 9ùـــذا الــــسؤال  رم�ـــا
ق ذات داللــة إحـصائية عنــد مـستو داللــة : ونـصھ ىال توجــد فـر جــات ) α≤0.05(و ربـdن متوســطات د

G ــــر واملتوســــطات املرجعيــــة عنــــد طــــالب الــــصف� G يو الثــــانو ي ات الف�ــــم %) 80(زل رالختبــــار م�ــــا
ات الرئmـسة للف�ـم املقاصـدي ل��ــديث  ة مـن امل�ـا راملقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف وذلـك عنـد iـل م�ــا ر

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف ك�ل   ".رالشر�ف وRT م�ا
ات الف�م املقاصدي ل��ـدي ث الـشر�ف عSـ� عينـة البحـث وتـم تحليـل ر   حيث تم تطبيق اختبار م�ا

ق ) ت(نتــائج التطبيــق باســتخدام Gســلوب �حــصاÐي اختبــار  ق للتحقــق مــن عــدم وجــود فــر وللفــر و
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جات الطالب RT التطبيق لالختبار عن طر�ق برنامج �حصاء  ردالة إحصائيا بdن متوسطات د
ً

SPSS 
م الضبط التجر��@، وتم التوصل إ�� النتائج التا   :ليةووذلك لز

  
  )5(لجدو 
ات الف�ـــم املقاصـــدي ل��ـــديث " ت"قيمـــة  جـــات الطـــالب عSـــ� اختبـــار م�ـــا ق بـــdن متوســـطي د رللفـــر ر و

  الشر�ف

ات  املتوسط العدد  ا�sموعات  رامل�ا
³نحراف 

 ياملعيار
ا;:طأ 

 ياملعيار
ق  وفر

  املتوسطات
جات  رد
 ا;�ر�ة

 ت
  ىمستو

)0.05(الداللة 

لغو�ات ا;�ديث   0.103  0.774  1.73  56 العينة
  الشر�ف

  .  .  7.20  1%)80(ا�sك 
دالة إحصائيا  6.999 55  5.468

ً
 

اية ا;�ديث   0.095  0.711  1.30  56 العينة ور
 الشر�ف

  .  .  5.60  1%)80(ا�sك 
دالة إحصائيا  5.986 55  4.296

ً
 

دالالت ألفاظ   0.102  0.763  1.23  56 العينة
ا;�ديث اللغو�ة

  .  .  6.40  1%)80(ا�sك 
ئيادالة إحصا  6.717 55  5.168

ً
 

الدالالت البالغية   0.090  0.674  98.  56 العينة
أللفاظ ا;�ديث 

  .  .  4.00  1%)80(ا�sك   الشر�ف
دالة إحصائيا  4.438 55  3.018

ً
 

الف�م التحلي`_   0.118  0.885  1.63  56 العينة
ل��ديث الشر�ف

  .  .  7.20  1)%80(ا�sك 
دالة إحصائيا  6.240 55  5.575

ً
 

الف�م ³ست�تا¼_   0.091  0.679  1.39  56 العينة
ل��ديث الشر�ف

  .  .  5.60  1%)80(ا�sك 
دالة إحصائيا 6.142 55 4.207

ً
 

دالة إحصائيا  15.070 55  27.732  0.244  1.824  8.27  56 العينة ³ختبار ك\ل
ً

 

ق و     باستقراء بيانات ا�Wدو السابق يتãß وجود فر جات الطالب ل ر دالة احصائيا بdن متوسط د
ً

ـــة %) 80(عينــــة البحــــث وا�Õــــك  ات )15.070) (ت(لـــــصاãW محــــك املرجــــع؛ حيـــــث بلغــــت قيمـ ر، ومل�ـــــا
ايــــة ا�Wــــديث الــــشر�ف، دالالت ألفــــاظ ا�Wــــديث : الف�ــــم املقاصــــدي ولغو�ــــات ا�Wــــديث الــــشر�ف، ر

ليSــR ل��ــديث الــشر�ف، الف�ــم اللغو�ــة، الــدالالت البالغيــة أللفــاظ ا�Wــديث الــشر�ف ، الف�ــم التح
، و�w)6.999 ،5.986 ،6.717 ،4.438 ،6.240 ،6.142( RستvتاRu ل��ديث الشر�ف ع�S ال«}تmب 

ىغd} دالة إحصائيا عند مستو  ً
ى، مما �شd} إ�� ضعف مستو تمكن طالب املرحلة الثانو�ة )0,05(
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ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الــشر�ف؛ حيـث بلـغ مت �ر�ـة مـن م�ـا Gر جـات الطـالب عينــة ز روسـط د
ات الف�ــم املقاصـــدي ل��ــديث الــشر�ف  ، ومحــك املرجـــع )8.27(�ــو ) الكSــR(رالبحــث TــR اختبــار م�ــا

ات الف�ــــم )36(�ــــو %) 80( جــــة تمكــــن طــــالب املرحلــــة الثانو�ــــة مــــن م�ــــا ا يــــدل عSــــ� ضــــعف د ــ ر، ممــ ر
مـا : ة البحـثناملقاصدي ل��ـديث الـشر�ف؛ وEـذلك ي�ـو تمـت �جابـة عSـ� الـسؤال الثـاzي مـن أسـئل

ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف؟ �ر�ة من م�ا G رمستو تمكن طالب املرحلة الثانو�ة ز   .ى

  :تفس�? ومناقشة نتائج فرض البحث
  :ويمكن عز النتائج السابقة لألسباب التالية

�ـــسية حديثــة 2ــساعد عSـــ�   • رعــدم إ�تمــام املعلمـــdن ملــادة ا�Wــديث الـــشر�ف باســتخدام مــداخل تد
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف لدى الطالبتنمية م   .ر�ا

عــــدم توضــــيح املعلمــــdن للعــــام وا0Wــــاص واملطلــــق واملقيــــد وأ�ميتــــھ TــــR الف�ــــم املقاصــــدي ل��ــــديث   •
  .الشر�ف

ناعتماد الغالبية العظ~ من املعلمdن ع�S الطر التقليدية من حيث iو املعلم مرسل والطالب   • ق
ــــدي ل��ــــــديث مـــــستقبل Gمـــــر الــــــذي أدى إ�ـــــ� عــــــدم  ات الف�ــــــم املقاصـ ــــالب مل�ـــــا ســـــة الطــ رمما ر

  .الشر�ف
ات الف�ــــم املقاصــــدي   • رطر�قــــة تقــــديم zGــــشطة للطــــالب تقــــوم عSــــ� إ�مــــال ال�ــــساؤالت حــــو م�ــــا ل

نل��ديث الشر�ف، والطالب يتعلمو  ²ش�ل أفضل من خالل �ذه ال�ساؤالت، و�ذا ما أكـد 
معلومات الh@ يتعلم�ا من خالل Gسئلة ، RT أن معا�Wة املتعلم لل)89، 2012(يعليھ طنطاو 

ـــم والتأمــــل TــــR العناصــــر امل�مــــة والقــــضايا الرئmــــسة،  ــÍا، و�ــــ�1عھ عSــــ� الف�ـ يجعلــــھ أك�ــــ} تركdــ
  .و�مكنھ من الرEط بdن ما يتعلمھ وdEن خø}اتھ السابقة

ات ســلوكية إجرائيــة يمكــن قياســ�ا، و2عر�ــف   • رعــدم صــياغة G�ــداف التعليميــة للمحتــو TــR عبــا ى
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الطال ، ساعد ع�S ج�ل الطالب بم�ا اسة ا�Õتو رب 9ùا قبل د ىر

  .الشر�ف
س ا�Wـــديث الـــشر�ف، وتوظيـــف فاعليـــة   • وعـــدم تـــضمdن العديـــد مـــن zGـــشطة داخـــل محتـــو در ى

ات الف�ـم املقاصـدي  روzشاط املتعلم RT البحث عن املعلومـات، أدى إ�ـ� اzعـدام معرفتـھ بم�ـا
  .ل��ديث الشر�ف

ي، و2عر�ف الطالب بمدى تقـدم�م أوال بـأو ²عـد �جابـة عSـ� أسـئلة   • لإ�مال تقديم التعز�ز الفو ر
 �Sشطة ومن ثم عدم الوقوف عzG 9ذهù س، أدى إ�� عدم إ�تمام الطالب رzGشطة i RTل د

ات الف�ــم املقاصـــدي ل��ــديث الـــشر�ف، و�ؤكــد جــابر عبـــد ا�Wميــد  ، عSـــ� )262، 1999(رم�ــا
ـــــل ال ـــال حـــــــدوث أ�ميــــــة عامــ ـــز يز�ــــــد مـــــــن احتمـــ ـــر أن التعز�ــــ ـــــادة التحـــــــصيل، و�ـــ �ـ  RـــــــT ـــــز  ىتعز�ـ ز

، فإن wستجابة يقل تكرار حـدو#9ا إ�ـ�  زwستجابة، وعندما تحدث wستجابة وال �عق�9ا معز
  .أن ينطفئ �جراء

   :توصيات البحث
          Rبالتا� @Aضوء نتائج البحث،  فإن الباحث يو� RT:  

مـة لطـالب املرحلـة الثانو�ـة wستفادة من قائمة م  • ات الف�ـم املقاصـدي ل��ـديث الـشر�ف الال ز�ـا ر
�ر�ة RT بناء وتطو�ر محتو مقر ا�Wديث الشر�ف Gر ى   .ز

�س مقــر ا�Wــديث TــR املرحلــة   • ات الف�ــم املقاصــدي ل��ــديث الــشر�ف TــR تــد ة اعتمــاد م�ــا رضــر رو ر ر
ات العلوم الشرعية �ر�ة بصفة خاصة،  وجميع مقر G رالثانو�ة   . بصفة عامةز
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ة توفd} أzشطة 2عليمية مصاحبة ملقر ا�Wـديث الـشر�ف TـR املـرحلتdن �عداديـة والثانو�ـة   • رضر رو
ات الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف �ر�ة،  ترتكز ع�S 2عليم الطالب م�ا Gر   . ز

�ــــسية ملعلــــ@ العلــــوم   • ات الف�ــــم املقاصــــدي ل��ــــديث الــــشر�ف iأzــــشطة تد ة اعتمــــاد م�ــــا رضــــر ر ور
ات ا�Wــديث الـشر�ف TــR املــرحلتdن �عداديـة والثانو�ــة TــR الـشر رع إعــادة النظـر TــR شــرح مقـر

  .ضوء الواقع املعmش
ات ا�Wديث الشر�ف RT املرحلتdن �عدادية والثانو�ـة TـR ضـوء الواقـع   • رإعادة النظر RT شرح مقر

  .املعmش
ات ا�Wديث الشر�ف RT املرحلتdن �عداد  • ات رإعادة النظر RT شرح مقر رية والثانو�ة RT ضوء م�ا

  .الف�م املقاصدي ل��ديث الشر�ف
ات الف�ــم   • رإعــادة عــرض وشــرح Gحاديــث الــشر�فة TــR املــرحلتdن �عداديــة والثانو�ــة TــR ضــوء م�ــا

  .املقاصدي ل��ديث الشر�ف،  ومتطلبات الواقع
  

   :مق@?حات البحث
اسـات وGبحـاث املكملـة من خالل عرض نتائج البحث،  فإن الباحث يق«}ح            رإجراء ²عض الد

Rالتا�i ذا البحث�  :ل
ـــم املقاصــــدي ل��ــــديث   • ات الف�ـ ـــدة مق«}حــــة TــــR ضــــوء املقاصــــد الــــشرعية لتنميــــة م�ــــا رفاعليــــة وحـ

�ر�ة G زالشر�ف لدى طالب املرحلة الثانو�ة.  
ات الف�ــــم امل  • ��@ مق«ــــ}ح قــــائم عSــــ� مقاصــــد الــــشر�عة �ســــالمية لتنميــــة م�ــــا ربرنــــامج تــــد قاصــــدي ر

�ر   . زل��ديث الشر�ف لدى معل@ العلوم الشرعية باأل
تطـو�ر منـاJÁ العلـوم الـشرعية باملراحـل �بتدائيـة و�عداديـة والثانو�ـة TـR ضـوء مـدخل مقاصــد   •

  .الشر�عة �سالمية
ــــوف عSـــــ� ا�Wكمــــــة مـــــن  ²عــــــض   • ــــR الوقــ فاعليـــــة اســــــتخدام مـــــدخل مقاصــــــد الـــــشر�عة �ســــــالمية Tـ

  .ال�شر�عات RT الفقھ
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  مصادر البحث

  :القرآن الكر�م: أوال

  :املراجع العر¢ية: ثانيا

عبـد اللطيـف /معرفة أنـواع علـوم ا�Wـديث، تحقيـق .)2002 (.ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن
  .ال�ميم وما�ر ياسdن الفحل، ط، دار الكتب العلمية، بd}وت

مــياله، ج/ بــداÐع الفوائــد، تحقيــق.)1996. (ابــن القــيم، شــمس الــدين ، مكتبــة نــزار 4ز�ــشام عطــا و
  .مصطفى الباز، مكة املكرمة

�ة   . بd}وت–إعالم املوقعdن، دار الكتب العلمية ). 1991. (زابن القيم، دمحم بن أ¹ي بكر ا�Wو

، تحقيــــق). 1995.(ابـــن تيميــــة، أحمــــد بــــن عبــــد ا�Wلــــيم عبــــد الــــرحمن بــــن دمحم بــــن / ىمجمـــوع الفتــــاو
 املــ�Øف الــشر�ف، املدينــة النبو�ــة، اململكــة العرEيــة قاســم، مجمــع امللــك ف�ــد لطباعــة

  .السعودية

�Sتحقيق). �ـ1379.(ابن ��ر،أحمد بن ع ، يفتح البار شرح �Éيح البخار دمحم فؤاد عبد البا�R، /ي
  .دار املعرفة، بd}وت

مــسند �مــام أحمــد بــن ) �ـــ1410(ابــن حنبــل، أحمــد بــن دمحم بــن حنبــل بــن �ــالل بــن أســد الــشmباzي 
  .مؤسسة قرطبة: القا�رةحنبل، 

، دمحم الطـــــــا�ر ـــــو ، القــــــا�رة، دار الـــــــسالم )7(ط . مقاصــــــد الــــــشر�عة �ســـــــالمية). 2016. (رابــــــن عاشـ
�ع وال«}جمة   .زللطباعة والvشر والتو

ضــة النــاظر وجنــة املنــاظر TــR أصــو الفقــھ،ج.)1998(.ابــن قدامــة، موفــق الــدين عبــد هللا ل ر ،ط، 1و
  .املكتبة املكية، مكة املكرمة

تفـــسd} ) �ــــ1420(ي كثdـــ}، أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثdـــ} القر®ـــA@ البـــصر الدمـــشقي ابـــن
�ع: الر�اض. 2القرآن العظيم، ط   .زدار طيبة للvشر والتو

  .الوسيط RT علوم ومصط�ã ا�Wديث، القا�رة، دار الفكر العر¹ي). 2016. (أبو ش�بة، دمحم بن دمحم

�س مـــادة  ا�Wـــديث  فعاليـــة .)iG.)2008ل�ـــ@، مف�ـــã بـــن دخيـــل راســـ«}اتيجية الـــتعلم التعـــاوzي TـــR تـــد
ات التفكdــــ} الناقــــد لــــدى طــــالب Gو  ا�ــــA@ وم�ــــا لوالثقافــــة wســــالمية TــــR التحــــصيل الد ر ر

، مكة املكرمة اه، iلية ال«}بية، جامعة أم القر سالة دكتو  ، ىالثانو ري   .ر

، دمحم بــن إســماعيل  ســو هللا صــ�S ا�Wـامع املــسند الــ�Øيح ا0Õتــصر مـ) �ـــ1407(يالبخـار لن أمــو  ر ر
  .دار اليمامة: هللا عليھ وسلم وسvنھ وأيامھ، بd}وت

ـــ@� مSـــR، دمحم ر زبــن  ف�ـــم ا�Wــديث TـــR ضـــوء املقاصـــد الــشرعية تأصـــيل وفوائـــد وضـــوابط، ) 2015(ور
مجلة ا�Wديث مجلة علمية محكمة نصف سنو�ة، الـسنة ا0Wامـسة،العدد التاسـع، ص 

  .28-7ص



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022ة  لسنأبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

853 

الــدين  ، مجلــة املعيــار، مــجالتعل) 2021(رتــومي، نو ، 25ييــل املقاصــدي وأثــره TــR ف�ــم ا�Wــديث النبــو
  .668-632، ص57ع

RـSـق، فاطمـة حـافظ، سـعد، قاسـم ع�Wشاد ا أثـر مقاصـد الـشر�عة ) 2019(رجر�Eو، عبدهللا دمحم، ا
اسـات �سـالمية، مـج قة للعلـوم الـشرعية والد رRT فقھ ا�Wديث، مجلة جامعة الـشا ، 16ر

  .61-27،ص1ع

مي، أ¹ـ عبـد املعطـي / ، تحقيـقw2عتبـار TـR الناÇـÆ واملvـسوخ مـن ªثـار، ط). 1989.(ي بكـر دمحمزا�Wا
Räن قلعdأم.  

يأثر ا�Wديث النبو الشر�ف RT تحصيل طالبات مع�د إعداد املعلمات ) م2009(حبي«}، دمحم إقبال 
ـــــوم ال«}بو�ــــــة، ا�Õلـــــــد ـــª Rداب والعلــ ـــة القادســــــية Tـــ ـــة، مجلــــ ـــــد اللغـــــــة العرEيـــ  ، T:8ــــــR قواعـ

املوطأ، ) �ـ1425(�مام مالك، مالك بن أzس بن مالك بن عامر GصبRÛ املدzي .4:العدد
ايد بن سلطان آل ÷9يان لألعمال اd0W}ية و�zسانية:  ، أبو ظ�@ 1ط   . زمؤسسة 

wنحراف RT ف�م السنة النبو�ة عند ا�Wماعات امل�ـشددة ). 2020.(ا�âWار، أيمن عيد عبد ا�Wليم
، ع وأثــره TــR عــدم ا ، iليــة 232-139، )36(نســتقرار ا�Õتمعــات، مجلــة الــشر�عة والقــانو

�ر، القا�رة G جامعة ، زالشر�عة والقانو   .ن

فاعليـــة برنـــامج قـــائم عSـــ� مقاصـــد الـــشر�عة �ســـالمية TـــR تنميـــة ف�ـــم ). 2010.(حــسن، ثنـــاء دمحم دمحم
تلــك القـــضايا ²عــض القـــضايا البيولوجيــة املـــستحدثة والتفكdــ} الناقـــد وwتجا�ــات نحـــو 

اسات �zسانية اسات RT املناJÁ -رلدى طالبات شعبة ال«}بية ب�لية الد �ر، د G ر جامعة ز
�س، مصر، ع  روطر التد     . 300: 244، )161(ق

ـــاء، ). 2011.(حفـــــــان، مليكـــــــة  ـــــة �حيــــ ـــــشر�ف، مجلــ ـــــة TـــــــR ا�Wـــــــديث النبـــــــو الــ يا0Wـــــــصائص ا�Wماليــ
 . املغرب35،ع34م

مــضان وســطية مقاصــد الــشر�عة TــR ف�ــم Gحاديــث النبو�ــة ). 2021.(رالدعــدر، مøــ}وك ب	ــ@ الــدين 
تھ املعاصرة ، مجلة املعيار، مجلد   م.167-145، ص ص)57(، عدد)25(وروضر

مـــضان عزالــــدين أمـــdن رســـالن،  ىتطــــو�ر محتـــو مـــنJK الفقــــھ TـــR ضــــوء مقاصـــد الــــشر�عة ). 2021. (ر
ات التفكdــ } املقاصــدي لــدى طــالب ر�ســالمية وفاعليتــھ TــR تنميــة املفــا�يم الفق�يــة وم�ــا

اه، iلية ال«}بية بنdن سالة دكتو �ر�ة،  G راملرحلة الثانو�ة ر �ر- القا�رة-ز G ز جامعة.  

، مــصطفى عبــدهللا ، وطنطــاو يســعد، أحمــد الــضو التوج�ــات املــستقبلية ملنــاJÁ ال«}بيــة ). 2003.(ي
� G لية ال«}بية، جامعةi ظل العوملة، مجلة RT ر، القا�رةز�سالمية بالوطن العر¹ي .  

تقـو�م مــنJK ال«}بيـة �سـالمية باملرحلـة الثانو�ــة العامـة TـR ضـوء مقاصــد ). 2008.(سـنRä، سـيد دمحم
�س، مــصر، ع  اســات TــR املنــاJÁ وطــر التــد رالــشر�عة �ســالمية، مجلــة د : 104، )131(قر

191. 

ة : إعمال املقاصد RT السنة النبو�ـة). 2021.(سوداzي، كر�مة عـصر�ة، مجلـة ورأصـالة شـرعية وضـر
  .144-127، ص ص)57(، عدد)25(املعيار، مجلد
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  .2الآل��ء املصنوعة G RTحاديث املوضوعة، ج ) دت.(السيوطي، جالل الدين

~Aــــرا�يم بــــــن مو�ــــــ ــــو إÇــــــ�اق إبــ wعتــــــصام، دار الكتــــــب العلميــــــة، بdــــــ}وت، ). 1995. (الــــــشاط�@، أبــ
  .2،ج2ط

�س�ا، ط ال«}بية �سالمية .)2001(.الشافRÙ، إبرا�يم دمحم روطر تد   .، مكتبة الفالح، ال�و�ت3ق

يالنص النبو بdن wس�ش�اد والتوظيف، بحث مقدم إ�� املؤتمر ). �û) .2017اتة، دمحم سيد أحمد
مـــة الف�ـــم وعالق9Îـــا بظـــا�رة التطـــرف والعنـــف( العلـــ@ الـــدو�R ²عنـــوان  ، الـــذي 2عقـــده )زأ

ة Gوقـــاف والـــشئو الديvيـــة باالشـــ«}اك مـــع iليـــة أصـــو ا لو ن ر  الـــدين با�Wامعـــة �ســـالمية ز
س 8-7بالف«}ة من   .م2017ر ما

إعمـــال مقاصـــد الـــشر�عة �ســـالمية TـــR ف�ـــم الـــسنة النبو�ـــة عنـــد ). 2021. (شـــعالة، حـــاج بـــن عـــودة
  .292-275، ص ص)57(، عدد)25(فق�اء املالكية، مجلة املعيار، مجلد

ـــــــــعد ــــيم أسـ ـــــــ� .)2013(.الــــــــــصفدي، zعـــــــ ــــــــره عSــــ ــــــدي&@ وأثــ ــــــــنص ا�Wـــــ ـــم الــ ــــــوابط ف�ــــــــ ــــتvباطات  ضـــــ wســـــــ
ـــــر وضـــــــوابطھ،ا�Wامعھ  الفق�يـــــــھ،أعمال املـــــــؤتمر الـــــــدو�R آفـــــــاق العمـــــــل �ســـــــالمي املعاصــ

  .�سالميھ، غزه، فلسطdن

ـــر ـــ@ الــــسادس ). 2020. (طرشــــاzي، ياسـ ـــ} املقاصــــدي، أقيمــــت TــــR ا�Õفــــل العلـ ات التفكdـ ة م�ــــا ردو ر
 Rالرابط التا� �Sد، ع�    Home/EventMains/LY-ar/my.arid.portal://https/4رملنصة أ

، مـــصطفى عبـــدهللا أ�ـــداف منـــاJÁ ال«}بيـــة الديvيـــة �ســـالمية بـــالتعليم العـــام TـــR ). 2009.(يطنطــاو
ضــوء مــدخل املقاصــد الــشرعية،  iليــة ال«}بيــة، بحــث مرجÙــR مقــدم إ�ــ� ال��نــة العلميــة 

�رالدائمة لل«}بية ل«} G ساتذة املساعدين بجامعةGساتذة وG زقيات.  

، مـــصطفى عبـــدهللا نمذجـــة املقاصـــد الـــشرعية ، مـــدخل مق«ـــ}ح لتطـــو�ر أ�ـــداف ). 2018.(يطنطـــاو
، بحــث مقــدم إ�ــ� املــؤتمر الــدو�R الرا²ــع ²عنــوان  �ــر G ي2علــيم العلــوم الــشرعية بــالتعليم ز

اســات �ســالمية والعرEيـــة ، ب)الفكــر املقاصــدي TــR العلــوم العرEيــة و�ســالمية( ر�ليــة الد
�ر G زبنات بالقا�رة، بجامعة.  

ىالتطبيقـــات ال«}بو�ـــة ملقـــصد حفـــظ العقـــل TـــR �ســـالم بمحتـــو ). 2010.(رالظ�ـــ@، منـــو حمـــد حامـــد
سـالة ماجـستd}، جامعــة  اسـة تقو�ميــة،  رمنـاJÁ ال«}بيـة �سـالمية للمرحلــة املتوسـطة، د ر

  .طيبة

فاعليـــة وحـــدة 2عليميـــة قائمـــة عSـــ� نظر�ـــة الـــسياق TـــR ). 2018.(عبـــد ا�Wـــافظ، مـــصطفى أحمـــد دمحم
ســالة   ، �ـر G ي الثـانوzــديث الـشر�ف لـدى طـالب الــصف الثـا�Wـم ا�ات ف رتنميـة م�ـا ز ير ي

�ر بالقا�رة G ة، جامعة زماجستd} غd} مvشو  .ر

�س والتعلم، دار الفكر العر¹ي، القا�رة). 1999.(عبد ا�Wميد، جابر اس«}اتيجيات التد
ُّ

  .ر

�ر�ــــة، ). 2000. (عبـــد ا0Wـــالق، عبـــد الـــرحمن G ـــديث الـــشر�ف للمرحلـــة الثانو�ـــة�Wا JKزتطـــو�ر مــــن
�ر G لية ال«}بية، جامعةi ة اه غd} مvشو زسالة دكتو رر   .ر
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اشــد ا²عـة  iــي،  رعرفـان، خالــد محمـود، ودمحم، فــايزة عبـد الــسالم، و ر نمـوذج مق«ــ}ح للفكــر ) 2018. (ز
الفكـــر (المية، املـــؤتمر العلـــ@ العلـــ@ الـــدو�R الرا²ـــع املقاصـــدي TـــR العلـــوم العرEيـــة و�ســـ

ـــات، جامعــــة ) املقاصــــدي TــــR العلــــوم �ســــالمية والعرEيــــة اســــات �ســــالمية للبنـ رiليــــة الد
�ر Gز.  

 .نحو تفعيل مقاصد الشر�عة �سالمية، دمشق، املطبعة العلمية). 2001.(عطية، جمال الدين

Ru مدى استخدام). 1425.(الغامدي، يوسف سعيد ر معل@ ال«}بية �سالمية ملصادر wطالع ا0Wا
�س مــادة ا�Wــديث والثقافــة �ســالمية TــR املرحلــة الثانو�ــة للبنــdن بمدينــة الــدمام،  رTــR تــد

، مكة املكرمة ىسالة ماجستi ،{dلية ال«}بية، جامعة أم القر   . ر

اء النــــصوص فاعليــــة مـــدخل املقاصـــد الـــشرعية TــــR تنميـــة ف�ـــم مـــا). 2007.(فـــرج، محمـــود عبـــده ر و
وGحاديــــث النبو�ــــة لــــدى طــــالب شــــعبة ال«}بيــــة �ســــالمية ب�ليــــة ال«}بيــــة، مجلــــة القـــــراءة 

  .، iلية ال«}بية، جامعة عdن شمس266: 174/ 2، )98(واملعرفة، ع 

شيق العمدة RT محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ط، دار ومكتبة ).1995.(رالقd}واzي، أبو ا�Wسن بن 
  .ال�الل

ايــــات ا�Wــــديث مــــن الفوائــــد والثمــــار، ط، .)2015(. نــــصـراللبــــان، دمحم ــا TــــR جميــــع ر �ــــار بمــ G و شــــذا ز
ة   .القا�رة-زمكتبة �يمان للطباعة والvشر، ال��و

م��ــم املــصط��ات ال«}بو�ــة املعرفــة املنــاJÁ ). 1999.(اللقــاzي، أحمــد حــسdن، وا�Wمــل، عSــR أحمــد
�س، عالم الكتب، القا�رة روطر التد   .ق

ر دو مــنJK ا�Wــديث والثقافــة wســالمية TــR 2عز�ــز القــيم ا0Wلقيــة .)ه1429(. عبــدهللاملــال�ي، مــسفر
ســـالة ماجـــستi ،{dليـــة ال«}بيـــة،  رلـــدى طـــالب الـــصف Gو الثـــانو بمحافظـــة الطـــائف،  ي ل

، مكة املكرمة   .ىجامعة أم القر

الفكـــــر الـــــدالئل العقليـــــة �âWيـــــة الـــــسنة النبو�ـــــة، دار ). 2022.(يمتـــــو�R، ســـــامح عبـــــدهللا عبـــــدالقو
  .العر¹ي، القا�رة

ف. امل��م الوسيط). 1990.(مجمع اللغة العرEية   .رالقا�رة، دار املعا

�ا مجمع البحـوث �سـالمية، ج) 2021(دمحم، أسامة إبرا�يم  �ر، مجلة إسالمية ش�ر�ة يصد Gر  5ز
  .95لسنة

ميــــة الــــوRÌ تن). 2014.(أحمـــد دمحم: عــــادل طـــھ، عmــــA³~: يدمحم لطفـــي، بكــــر: عSــــ� أحمـــد، جــــاد: رمـــدiو
ربمقاصد الشر�عة �سالمية من خالل مـنJK ا�Wـديث النبـو الـشر�ف املقـر عSـ� طـالب  ي

�ر�ة، مجلة العلوم ال«}بو�ة، مصر، مج  G 580: 549، )2(، ع )22(زاملرحلة الثانو�ة.  

ـــرا�يم ، صــــفاء جمعــــة ســــليمان إبـ فاعليـــــة برنــــامج مق«ــــ}ح TــــR الفقــــھ �ســـــالمي  ).2013. (يامل�ــــداو
ات التفكd} الناقد وwتجاه نحو املادة باستخدام  رمدخل املقاصد الشرعية RT تنمية م�ا

اسـات �zـسانية بنـات  اه، iليـة الد سـالة دكتـو �ر�ـة،  G رلدى طالب املرحلة �عدادية ر رز
�ر G زالقا�رة، جامعة. 
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ة Gوقـــــاف ا راملـــــؤتمر الثـــــاzي والعـــــشر�ن للمجلـــــس GعSـــــ� للـــــشئو �ســـــالمية بـــــو ز عنـــــوان ²). 2010. (ن
  ).26: 22(،  واملقام بالقا�رة من الف«}ة "مقاصد الشر�عة وقضايا العصر"

" ²عنــوان ). 2006. (ناملـؤتمر العلــ@ عــن الفقــھ �ســالمي أصــولھ وتحــديات القــر الواحــد والعــشر�ن
ـــــشر�عة وســــــبل تحقيق�ـــــــا TـــــــR ا�Õتمعــــــات املعاصـــــــرة ــــد الــ ــــن " مقاصــ ــــR الف«ـــــــ}ة مـــ ) T)14:16ــ

  . �سالمية بمالÍdياأغسطس، واملقامة با�Wامعة

اســــات " ²عنــــوان ). 2018.(املــــؤتمر العلــــ@ الثــــاzي راملقاصــــد الــــشرعية بــــdن �عمــــال و��مــــال TــــR الد
أبر�ل، واملقام RT �يئة علمـاء املـسلمdن ) 21:22( واملقام RT الف«}ة من " ا�Wديثة املعاصرة

  .بالعراق

"  املقاصـــدي TـــR العلـــوم �ســـالمية والعرEيـــةالفكـــر" ²عنـــوان ). 2018. (املـــؤتمر العلـــ@ الـــدو�R الرا²ـــع
�ر بالقا�رة، RT الف«}ة من  G بجامعة {øزواملقام بقاعة املؤتمرات الك   . نوفمø}) 25:26(ى

مــنJK مق«ــ}ح TــR التفــسd} قــائم عSــ� مــدخل املقاصــد القرآنيــة ). 2021. (النجــار، حــسام عبدالواحــد
ة لــــدى الطـــــالب الوافــــدين باملرحلـــــة وأثــــره TــــR تنميـــــة ف�ــــم الـــــنص القرآzــــي وال�ــــ}وة اللغو�ـــــ

اه، iليـة ال«}بيـة بنـdن سـالة دكتـو �ر�ة بمع�ـد البعـوث �سـالمية،  G رالثانو�ة ر  - القـا�رة-ز
�ر G زجامعة.  

ي، أبو زكر�ا يRÛ الدين دمحم عثمان /التقر�ب والتmسd} ملعرفة سÑن ال�شd} النذير، تح).1985. (والنو
  .ا0Wشت، دار الكتاب العر¹ي، بd}وت

  : المراجع العربية باللغة االنجليزية: ثانيا
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