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 املقدمة 
ُمَضلَّ  َفال  هللاُ  َد  يَ هح َمنح  ُفَسَنا،  أَن ح ُشُروَر  َمنح  بََه  َونَ ُعوُذ  تَ غحَفُرُه،  َوَنسح َتَعيُنُه  َنسح ّلَِلَّ  َد  َمح اْلح   إنَّ 

لَُه،   َهاَدَي  َفال  َللح  ُيضح َوَمنح  أما  لَُه،  َوَرُسولُُه.  َعبحُدُه  ًدا  ُُمَمَّ أنَّ  َهُد  َوَأشح هللاُ،  َإال  إلََه  ال  َأنح  َهُد  َوَأشح
 !بعد

َبويَّة   الن َّ الُسنَّة  علماء  أبرز  َمنح  هللا؛  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  فلسطني،  ب  فإن 
يف   ابرز  دور  له  وكان  وشخصيته،  حياته،  يف  َعلمه  أثر  ظهر  وخدمة  ولقد  والدعوة،  السياسة، 

َبويَّة يف حياة العامل نزار راين رمحه هللا.    الدين. ويف هذا البحث سنتناول أثر الُسنَّة الن َّ
 تكمن أمهية هذا املوضوع فيما يلي: أوالً: أمهية املوضوع وبواعث اختياره:
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Abstract 
 

The study deals with the Prophet’s Sunnah and its impact on the life of the scholar, 

Professor Nizar Rayan, may God have mercy on him, as he is one of the most 

prominent scholars of the Prophet’s Sunnah in Palestine. This study includes 

introducing the Prophetic Sunnah and explaining its importance, then examining 

the most prominent features of the prophetic Sunnah in the personality of Prof. Dr. 

Nizar Rayan, may God have mercy on him, and then the research shows the effect 

of the prophetic Sunnah on Prof. Dr. The role of Prof. Nizar Rayan may God have 

mercy on him, the jihadist. 
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بعلم • الدين  َخَدَم  املسلمني،  العلماء  من  ابرز  عاملٍَ  شخصية  يف  يبحث  عن  أنَّه  ودافع  ه، 
 الوطن جبهاده، ودفع نفسه وماله يف سبيل هللا. 

َبويَّة يف حياة هذا العامل، وكيف كان رمحه هللا منوذًجا للعامل العامل.  •  أنَّه يدرس أثر الُسنَّة الن َّ
 أما الباعث على اختيار هذا املوضوع، فهو: 

متسك  • وقلة  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  عن  هذا  زماننا  يف  الناس  اجلانب  بُعد  هذا  نربز  أن  فأردان  هبا،  هم 
 الذي متيز به األستاذ الدكتور نزار راين رمحه هللا. 

 اثنيًا: أهداف البحث: 
َبويَّة يف شخصية أ.د نزار راين رمحه هللا.  •  الوقوف على أثر الُسنَّة الن َّ
َبويَّة فيها. إبراز جهود أ.د نزار راين رمحه هللا العلمية، والدعوية، وأثر الُسنَّة  •  الن َّ
َبويَّة يف دور أ.د نزار راين رمحه هللا اجلهادي.  •  بيان أثر الُسنَّة الن َّ

 ة مباحث، وخامتة. ثالثيتكون البحث من مقدمة، و 
 : وفيها أمهية املوضوع، وبواعث اختياره، وأهداف البحث، وخطة البحث. املقدمة

 الن ََّبويَّة وأمهيتها. املبحث األول: تعريف الُسنَّة 
 وفيه مطلبان: 

َبويَّة يف اللغة واالصطالح.   األول: تعريف الُسنَّة الن َّ
َبويَّة واْلث على التمسك هبا.   الثاين: أمهية الُسنَّة الن َّ

 املبحث الثاين: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف شخصية أ.د نزار رَّين. 
  جهود أ.د نزار رَّين العلمية والدعوية. املبحث الثالث: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف

 وفيه مطلبان: 
َبويَّة يف جهود أ.د نزار راين العلمية.   األول: أثر الُسنَّة الن َّ
َبويَّة يف جهود أ.د نزار راين الدعوية.   الثاين: أثر الُسنَّة الن َّ

 وفيها أهم نتائج البحث. اخلامتة: 
 وأمهيتها مبحث األول: تعريف الُسنَّة الن ََّبويَّة  ال
 مطلب األول: تعريف الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف اللغة واالصطالح:  ال

 أوالً: الُسنَّة لغًة: 
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واحد     أصٌل  والنون  "السني  فارس:  ابن  قال  )َسّن(،  مادة  من  مشتقة  لفظة  الُسنَّة 
وهي   الُسنَّة،  منه  اشتق  ومما  سهولة،  يف  وإطراُده  الشيء  جراين  وهو  رسول  مطرد،  وُسنَّة  رية.  السَّ

جراًي".  جتري  ألهنا  بذلك  مسيت  وإمنا  َسريته.  السالم:  عليه  َنن،    1هللا  السَّ من  مأخوذة  هي  وقيل 
وتطلق أيًضا على الطريقة املذمومة، ويف    2وهو الطريق، والُسنَّة تَعين الطريقة احملمودة املستقيمة. 

ْساَلمي ُسنًَّة َسي يَئًة َكاَن َعَلْيهي ويْزرَُها َوويْزُر َمْن َعميَل  َمْن َسنَّ ِفي الي قال: "  صحيح مسلم عن النيب  
َا  3. "ِبي

 اثنيًا: الُسنَّة اصطالًحا: 
اختلفت اصطالحات العلماء يف تعريف الُسنَّة تبًعا الختالف فنوهنم وأغراضهم، فهي  

 عند احملدثني غريه ا عند األصوليني والفقهاء، وفيما يلي بيان ذلك. 
احملدثني:   .1 اصطالح  احملدثون الُسنَّة ِف  َبويَّة    يرى  الن َّ الُسنَّة  أن  حجر  ابن  اْلافظ  ذكر  كما 

النيب   عن  جاء  "ما  بفعله".  هي:  هم  وما  وتقريره  وأفعاله  أقواله  أقدم    4من  هذا  ولعل 
َبويَّة.   نَّة الن َّ  تعريف للسُّ

عرَّفَ  حيث  تفصيالً،  أكثر  تعريًفا  السباعي  مصطفى  النيب  وللدكتور  عن  أُثََر  "ما  أبهنا:    ها 
أو   البعثة  قبل  سواء كان  سرية،  أو  ُخُلقية  أو  َخلحقية  صفة  أو  تقرير  أو  فعل  أو  قول  من 

 5بعدها". 
الفقهاء: .2 اصطالح  ِف  النيب    الُسنَّة  عن  ثبت  ما  وجوب،    هي  وال  افت راض  غي ر  من 

 6على ما يقابل البدعة. وتقابل الواجب وغريه من األحكام اخلمسة، وقد تطلق عندهم 
تقتضيه   ما  فهو  احملدثني؛  عند  الُسنَّة  اصطالح  هو  الدراسة  هذه  يف  يعنين ا  والذي 

َبويَّة يف حياَة عامٍل من علماَء اْلديث النبوي الشريف.    الدراسة كوهنا تبحث يف أثر الُسنَّة الن َّ
 ِبا: مطلب الثاين: أمهية الُسنَّة الن ََّبويَّة واحلث على التمسك  ال

مصادر   من  الثاين  املصدر  فهي  عظيمة،  ومكانة  ابلغة،  أمهية  ذات  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  تُ َعد 
الكرمي   رسوله  إىل  وجل  عز  هللا  من  وحٌي  وهي  اإلسالمي،  ﴿التشريع  تعاىل:  قال  َوَما يَ ْنطيُق  ؛ 

بَ 7﴾َعني اْْلََوى* إيْن ُهَو إيالَّ َوْحٌي يُوَحى  الن َّ من هللا عز  . وهلذا كانت الُسنَّة  أبمر  واجبة اإلتباع  ويَّة 
﴿ تعاىل:  قوله  الُسنَّة  إتباع  على  اْلث  يف  الكرمي  القرآن  يف  ورد  ومما  الرَُّسوُل  وجل،  آََتُكُم  َوَما 

   9﴾.َمْن يُطيعي الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اّللََّ . وقوله تعاىل: ﴿8﴾ َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا
 اديث كثرية يف وجوب العمل ابلُسنَّة والتمسك هبا؛ منها: وهناك أح
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".  ُكلُّ أُمَِّتي يَْدُخُلوَن اجلَنََّة إالًّ َمْن َأَب قال: "  ما رواه البخاري عن أيب هريرة أن رسوَل هللَا   -
 10". َعَصايني فَ َقْد أَب َمْن أطاَعِني َدَخَل اجلَنََّة َوَمْن قاُلوا: اي رسوَل هللَا، وَمنح َيَحََب. قال: "

َسارَيَةَ  - بحن  الَعرحاَبض  عن  الرتمذي  رواه  هللَا  11ما  َرسوُل  َوَعظنا  قال:   ،    َصالَة بَ عحَد  ًما  يَ وح
عظُة   َعظًة بََليغًة َذرََفتح َمنحها الحُعُيوُن َوَوجَلتح َمنحها الحُقُلوُب، فقال رَُجٌل: إنَّ هذه َموح الحغَداَة َموح

تَ عح  فماذا  "ُمَودَّع  قال:  هللَا؟  َرسوَل  اَي  إلَيحنا  وإْن  هُد  َوالطَّاعةي،  َوالسَّْمع  بيتَ ْقوى هللاي  يُكْم  ُأوصي
ا َضاللٌة   ُكْم َوحُمْداَثتي األُُموري فَإَنَّ ْنُكْم يَ َرى اْختالفًا َكثيريًا، َوإَّيَّ َعْبٌد َحبشيٌّ، فَإنَُّه من يَعْش مي

بيُسنَّ  فَعلْيهي  ميْنُكْم  ذلَك  َأْدرَك  َعلْيها  َفمن  َعضوا  املَْهدي ينَي،  ديَن  الراشي اخلُلَفاءي  َوُسنَّةي  ِت 
ذي  لنَّواجي  12". ِبي

 13: "عضوا عليها ابلنواجذ" كناية عن شدة مالزمة الُسنَّة والتمسك هبا. ويف قوله 
هللا   - رسول  قال  قالت:  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  البخاري  رواه  "ما  َأْحَدَث ِفي  :  َمْن 

 14". َما لَْيَس فييهي فَ ُهَو رَدٌّ َأْمريََن َهَذا
هلذا   داود  أبو  اإلمام  ترجم  وقد  َبويَّة،  الن َّ ابلُسنَّة  التمسك  وجوب  إىل  إشارة  فيه  واْلديث 

 15اْلديث بقوله: "ابب يف لزوم الُسنَّة".
 مبحث الثاين: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف شخصية أ.د نزار رَّين  ال

َبويَّة، حريًصا على العمل  كان األستاذ الدكتور    رمحه هللا متمسًكا ابلُسنَّة الن َّ نزار راين 
: "كان ميتثل  -كما يقول ابنه براء–هبا، وقد ظهر ذلك جليًا يف شخصيته وسلوكه وهيئته. وهو  

َبويَّة يف شخصية أ.د نزار راين    16تعاليم اإلسالم يف شئونه كافة".  وفيما يلي سنذكر أثر الُسنَّة الن َّ
 رمحه هللا. 

 ِف هيئته ولباسه: أوالً: اقتداؤه ِبلنيب 
ابلنيب   يقتدي  هللا  رمحه  الشيخ  أنَّه كان    كان  ذلك  مظاهر  ومن  ولباسه،  هيئته  يف 

، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري عن ابحَن  رمحه هللا يعفي ْليته، وهي ُسنَّة اثبتة عن النيب 
هللَا   َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَما  َعن ح هللاُ  َرَضَي  "ُعَمَر  َوَأْحُفوا  :  الل يَحى  َوف يُروا  اْلُمْشريكينَي  َخاليُفوا 

 17". اريبَ الشَّوَ 
تدي أحسن الثياب، يقول ابنه  أيًضا؛ أنه كان ير   ومن مظاهر اقتداء الشيخ ابلنيب  

الصحف  بالل إحدى  معه  أجرته  لقاء  حيث كان    -يف  البالغة،  ابألانقة  اتسم  قد  والده  "أن 
نبينا    18حيرص على انتقاء أجود أنواع اللباس لنفسه وأوالده".  روى النسائي  وهذا من ُسنَّة   ،
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َوَص َعنح أَبَيَه قَاَل: ُكنحُت َجاَلًسا َعنحَد َرُسوَل اّلِلََّ   َحح أََلَك  فَ َرآين َرثَّ الثَّيَاَب، فَ َقاَل: " َعنح َأيب األح
 .19"  َمااًل فَ ْلرُيَ أَثَ ُرُه َعَلْيكَ فَإيَذا آََتَك اّللَُّ ؟" قُ لحُت: نَ َعمح اَي َرُسوَل اّلِلََّ َمنح ُكلَّ الحَماَل. قَاَل: "َمالٌ 

 ِف عباداته:  اثنيًا: اقتداؤه ِبلنيب 
البخاري   روى  الشرع،  به  جاء  ملا  موافقة  إذا كانت  إال  العبَد  من  تُقبل  ال  العبادة  إنَّ 

هللا   رسول  قال  قالت:  عنها  هللا  رضي  عائشة  " عن  فيي هي  :  لَْيَس  َما  َه َذا  َأْمريََن  َأْحَدَث ِفي  َمْن 
رَدٌّ  ا  20". فَ ُهَو  خطورة  مبيّ نًا  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  عز  ويقول  هللا  دين  يف  البتداع 

وال   تعاىل،  هللا  دين  يف  يبتدع  ال  وإتباع،  ُسنَّة  صاحب  يكون  حىت  العبد  دين  يصلح  "ال  وجل: 
أمران:   يتوفر فيه  حىت  عبد  عمل  يصح  وال  وهنيه،  هللا  أمر  على  أنه  حيسب  دينًا  نفسه  من  ينشئ 

، إتباع ال  سيدان رسول هللا  النية؛ مبعىن أن تكون نيته هلل، والُسنية؛ مبعىن أن يكون على هدي  
   21ابتداع فيه، هذا املنهج الذي يصل العباد فيه إبذن هللا تعاىل إىل الكمال".

وكان   شرع،  ما  وفق  هللا  يعبد  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  سبق كان  ما  ألجل 
َبويَّة. وسنذكر هنا بعض مظاهر ذل  ك:حريًصا على العمل مبا ورد يف الُسنَّة الن َّ

 ِف صالته:  اقتداؤه ِبلنيب  .1
عن   ورد  ما  وفق  الصالة  أداء  أمهية  مبيّ ًنا  دروسه  أحد  يف  هللا  رمحه  الشيخ  يتحدث 

نصلحها  النيب   أن  الصالة،  عبادتنا  وأهم  عبادتنا،  على  إخواننا  اي  جنتهد  أن  "علينا  فيقول:   ،
على   وال  اعتيدت،  اليت  اهليئة  على  ال  وردت،  اليت  اهليئة  اهليئة  على  على  وال  أُلََفت،  اليت  اهليئة 

رأيتموين   "فصلوا كما  الناس،  من  ألحٍد  أو  إلمام،  أو  ملذهب  أو  لرأي  فيها  يُ تَ َعصَّب  اليت 
 .22أصلي" 

الدكتور   ويتحدث  اجلماعة،  يف  الصالة  أداء  على  حريًصا  هللا  رمحه  الشيخ  وقد كان 
اجلم صالة  على  هللا  رمحه  الشيخ  حرص  عن  اجلمل  الرمحن  يف  عبد  وجودان  "أثناء  فيقول:  اعة؛ 

أبحد   وإذا  مجاعة،  نصلي  أن  وأردان  العصر  صالة  حضرت  هللا(  رمحه  الدكتور  )يعين منزل  البيت 
وحدك؟   تصلي  له: كيف  وقال  هللا  رمحه  الدكتور  فغضب  خيرج،  أن  وأراد  منفرًدا  صلى  أشقائه 

ص  ش رع  فاهلل  وتعاىل،  سبحانه  هللا  لشعائر  تعظيًما  ليس  هذا  خترج  وهللا  لن  هللا  فو  اجلماعة،  الة 
  23حىت تصلي معنا مجاعة". 

 ِف صيامه:  اقتداؤه ِبلنيب  .2
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والدته  أخربتنا  واخلميس، كما  االثنني  يصوم  هللا  رمحه  الشيخ  ُسنَّة  24كان  من  وهذا   ،
"نبينا   قالت:  عنها،  هللا  رضي  عائشة  عن  الرتمذي بسنده  روى  يَ َتَحرَّى َصْوَم    كاَن النيبُّ  ، 

ثْ َننْي َواخلَْميسي    25". االي
 ، وحثَّ عليها: اثلثًا: حتليه بصفاٍت وأخالق أمر ِبا النيب 

أمران   اليت  واألخالق  الصفات  من  ابلعديد  يتحلى  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  لقد كان 
 ، وحثَّنا على العمل هبا، ومنها ما يلي: هبا النيب  

 برُّ الوالدين والحسان إليهما:  .1
﴿لقد   تعاىل:  قال  إليهم،  وُُنسن  آابءان،  َنرَبَ  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  َوَقَضى رَبَُّك  أمران 

ْلَواليَدْيني إيْحَساَنً  ُه َوِبي روى    26﴾. َأالَّ تَ ْعُبُدوا إيالَّ إيَّيَّ هللا،  سبيل  يف  اجلهاد  على  ُمقدٌم  الوالدين  وبرُّ 
عن   بسنده  َرَضَي  البخاري  ُعوٍد  َمسح بحَن  هللَا  قال:  َعبحَد  َعنحُه  هللاي  هللاُ  َرُسوَل  ََّي    َسأَْلُت  قُ ْلُت: 
َا". قُ ْلُت: ُثَّ َأيٌّ؟ قَاَل: "ُثَّ بيرُّ اْلَواليَدْيني".   َرُسوَل هللاي َأيُّ اْلَعَملي  يَقاِتي َأْفَضُل؟ قَاَل: "الصَّاَلُة َعَلى مي

   27هللاي...". قُ ْلُت: ُثَّ َأيٌّ؟ قَاَل: "اجلْيَهاُد ِفي َسبييلي 
حنواًن،   "كان  والدته:  تقول  هبما،  رحيًما  بوالديه،  ابرًا  هللا  رمحه  الشيخ  لذلك كان 

   28وحيرتمنا أان وأابه وإخوانه". 
 الحسان إىل اجلار:  .2

النيب   أوصاان  بسنده    لقد  البخاري  روى  اجلار،  إىل  َرَضَي  ابإلحسان  ُعَمَر  ابحَن  َعَن 
هللَا   َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَما  َعن ح جْلَاري َحَّتَّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه َسيُ َور يثُُه".   : هللاُ  يِني ِبي ْْبييُل يُوصي  29"َما زَاَل جي

حيث   أنفسهم،  جريانه  به  يشهد  ما  وهذا  جريانه،  معاملة  حيسن  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  وكان 
ش"  يقول "أبو ُممد   : "إن من كرم هللا علي أن كنت جارًا للشيخ نزار، نويت  -أحد جريانه–اهلَرح

  30كثريًا بيع بييت؛ ولكن ألجل جرية الشيخ كنت أرجع عن ذلك". 
بالل:   ابنه  يقول  عليهم،  عطوفًا  جريانه،  أبطفال  رحيًما  هللا  رمحه  الشيخ  يف  "وكان 

عدة   وهبا  صغرية،  ساحة  يوجد  لبيتنا  اخللفية  يف  اجلهة  حداد  لدى  بتفصيلها  أيب  قام  مراجيح 
فرآهم   ويتضاحكون،  يلعبون  وهم  إلخواين،  ينظرون  الباب  على  اجلريان  أطفال  فكان  املعسكر، 
والدي من انفذة املكتبة العامرة، وانداهم مجيًعا، وأنزل إخواين عن املراجيح، وترك أوالد اجلريان  

ك معهم، ويطل عليهم بني الفينة واألخرى  يلعبون قرابة الساعة أو يزيد وهو فرح بذلك ويضح
 31من انفذة املكتبة إىل أن اكتفوا. وقال هلم: مىت شئتم تعالوا؛ فالباب مفتوٌح لكم". 
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 الصدقة على الفقراء:  .3
النيب   حثَّنا  النار،    لقد  من  العبد  تقي  أهنا  لنا  وبنّي  للفقراء،  الصدقة  إعطاء  على 

بسنده   البخ اري  النَّيبَّ  روى  َأنَّ   : َحاِتٍَ بحَن  َعَديَّ  النَّاَر    َعنح  ُثَّ  ذََكَر  َها  َمن ح َذ  فَ تَ َعوَّ َهَه  َبَوجح فََأَشاَح 
َها ُثَّ  َذ َمن ح َهَه فَ تَ َعوَّ ق ي مَتَْرٍة...".   قَاَل:ذََكَر النَّاَر فََأَشاَح َبَوجح   32"ات َُّقوا النَّاَر َوَلْو بيشي

رمحه هللا يكث ر من اإلنف اق على الفق راء، حت ى إنه كان يق ول رمحه هللا:   وك ان الشيخ 
ُأعطيهم".  ما  معي  يكون  وال  مين مساعدة  يطلبون  عندما  من الناس  أستحي  إين  ويقول    33"وهللا 

هللا:  رمحه  وال ده  أن  بالل  وال    ابنه  وأهله،  نفسه  على  ينفق  مما  أكثر  احملتاجني  على  ينفق  "كان 
املزيد هلم  يفعل  أن  ويتمىن  يستطيع،  ما  بكل  عليهم  جيود  بل  عليهم؛  من  ،  يبخل  خيرج  ال  كان 

يصادفهم الذين  احملتاجني  على  لينفقه  ابملال  جيبه  ميأل  حىت  البيت  الطريق ابب  ويقول    34". يف 
القمصان"  أبو  "ابسل  يدعى  الشيخ  من  املقربني  هللا،    أحد  آاته  مما  علي  يغدق  الشيخ  "كان   :

معهم   ويتعامل  للفقراء،  الغذاء  من  جزًءا  خيصص  اجلمعة  يوم  يف  املثال كان  سبيل  وعلى  حيث 
وإ أو ُمتاًجا،  سائالً  رد  يوًما  أره  فلم  طوال؛  لسنواٍت  الدكتور  عاشرت  لقد  بيته،  من  مل  كجزء  ن 

 35يكن يف جيبه ماالً كان يستلف ممن حوله ويسدهم بعد ذلك". 
 الرفق ِف املعاملة:  .4

النيب   ح ثَّنا  عنها    لقد  هللا  رضي  ع ائشة  عن  مسل م  اإلم ام  روى  ال ّرَفق،  َعَن  على 
زَُع  قَاَل: "  النَّيب   َجرَيٍر  وعن    36". ميْن َشْيٍء إيالَّ َشانَهُ إينَّ الر يْفَق الَ َيُكوُن ِفي َشْيٍء إيالَّ زَانَُه َوالَ يُ ن ْ

 37".َمْن ُُيَْرمي الر يْفَق ُُيَْرمي اخْلَرْيَ "  قَاَل: بن عبد هللا رضي هللا عنه َعَن النَّيب  
براء:   ابنه  يقول  الطيبة،  الصفة  هبذه  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  حتلى  وقد 

مجيًعا، وسعهم مجيًعا بقلبه الكبري، وأان أكثر من شعر برفقه أبهل بيته  "كان الشيخ رفيًقا ابلناس  
يردد اْلدي ث: "ما ك ان الرف ق يف شيٍء   حبكم طول العشرة والقرب الشديد، وكنت أمسعه دائًما 

زانه""  ويعتربه  38إال  الصغار،  ضرب  يكره  "أنه كان  ابنه:  يقول  هللا كما  رمحه  رفقه  صور  ومن   .
  39 الرتبية". اخليار األخري يف

 حرصه على غرس األشجار:  .5
النيب   حثَّنا  قَاَل:    لقد  َجاَبٍر  َعنح  بسنده  مسلم  اإلمام  روى  األشجار،  غرس  على 

ْنُه لَُه  : " قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ   ْنُه لَُه َصَدقٌَة، َوَما ُسريَق مي َما ميْن ُمْسليٍم يَ ْغريُس َغْرًسا؛ إيالَّ َكاَن َما ُأكيَل مي
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ْنُه فَ ُهَو لَُه َصَدقٌَة، َوَما َأَكَلتي الطَّرْيُ فَ ُهَو لَُه َصَدقًَة، َوالَ يَ ْرَزُؤُه َأَحٌد  َصَدقَةٌ  إيالَّ  ، َوَما َأَكَل السَُّبُع مي
 40". َكاَن لَُه َصَدقَةٌ 

النيب   يف    وألن  األشجار  يغرس  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  ذلك؛ كان  على  حيثُّ 
يفع  ألن  جريانه  ويدعو  "كان  بيته،  يقول:  حيث  عنه،  جريانه  أحد  يرويه  ما  وهذا  ذلك.  لوا 

املمارسة   على  السكان  حيث  ثالث كما كان  أو  شجرتني  يغرس  أن  على  بيته  يبين  وهو  حريًصا 
شجرة يستفيد منها إنسان أو  نفسها اقتداًء حبديث النيب   ؛ الذي ينسب الفضل لكل غارس 

 41قد لبست ثواًب من األشجار مجيالً للغاية".  طري أو حيوان، وهكذا فإن تلك املنطقة ابلذات
 مبحث الثالث: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف جهود أ.د نزار رَّين العلمية والدعوية  ال

حيث    والدعوي،  العلمي  اجملال  يف  دوٌر ابرز  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  لألستاذ  كان 
األحباث، وإلقاء اخلطب والدروس الدعوية  قام بتصنيف العديد من املؤلفات، وكتابة العديد من  

هللا   رمحه  الدكتور  األستاذ  جه ود  يف  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  أث ر  سنتن اول  املبحث  هذا  ويف  والعلمي ة، 
 العلمية والدعوية. 

 مطلب األول: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف جهود أ.د نزار رَّين العلمية:  ال
الدكتور    األستاذ  قام  من  لقد  وذلك  َبويَّة،  الن َّ نَّة  للسُّ عظيمة  خبدمة  هللا  رمحه  راين  نزار 

خالل مصنفاته وحبوثه اليت صنفها. وألن األستاذ الدكتور هو عامل يف اْلديث النبوي الشريف؛  
وسنحاول يف هذه الدراسة إلقاء الضوء على   ذلك كان له أثٌر يف مصنفاته وحبوثه،  أن  فال شك 

 ن تقسيمها على النحو اآليت: هذه اآلاثر، واليت ميك
 أوالً: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف اجتاهات الدكتور نزار رَّين البحثية: 

الُسنَّة  إ خلدمة  ومؤلفاته  أحباثه  ُجل  خصص  قد  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  ن 
َبويَّة، ومتثل ذلك جلّيَا يف مؤلفاته؛ فإن من يطلع عليها يدرك ذلك، وفيما   يلي سنبنيَّ أهم ما  الن َّ

َبويَّة:   تناوله األستاذ الدكتور نزار راين رمحه هللا يف مصنفاته وحبوثه من مواضيع ختدم الُسنَّة الن َّ
 السرية الن ََّبويَّة املطهرة.  .1

ُممد   النيب  حياة  يف  تبحث  ألهنا  الدراسات؛  أهم  من  َبويَّة  الن َّ السرية  دراسة  ،  إن 
والنيب   وبعدها.  البعثة  قبل  هبا،  يتصل  ما  تعاىل:    بكل  قال  البشر،  من  به  يقتدى  من  خرُي 

ُأْسَوٌة َحَسَنةَ ﴿ َلُكْم ِفي َرُسولي هللاي  خري  42﴾ لََقْد َكاَن  ْلياَة  وصًفا  َبويَّة  الن َّ السرية  تكون  وبذلك   .
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خري   ميثل  رئيس،  َبويَّة كمصدر  الن َّ الُسنَّة  من  مستوحيًا  شؤون  البشر،  شىت  يف  به  يقتدى  منهج 
 اْلياة. 

حبثًا   قد كتب  فنجده  نصيب،  هللا  رمحه  الدكتور  أحباث  من  هلا  وأمهيتها كان  وملكانتها 
النيب   وفاة  "   يف  املدينةعنوانه  الواردة  43" وأظلمت  واآلاثر  األحاديث  تعرض  "دراسة  وهي   .

منذ بدأ    ا ما حدث للنيب  وأصحابه، أوردها الباحث يف أبواب وعناوين اتبع فيه   عن النيب  
 44ظهور املرض عليه حىت قبضه ربه سبحانه إليه". 

" عنوانه  واملعراج  اإلسراء  أحاديث  فيه  تناول  حبثًا  هللا  رمحه  السراء  وكتب  أحاديث 
َبويَّة هبذه  45" واملعراج عرض وحتليل مباحث كثرية للسرية الن َّ ، وقال رمحه هللا أنه َيمل: "أن يقدم 

   46تتبع اْلدث وتبينه أكثر من الرواايت املتفرقات".  الطريقة، اليت
على   تطبيقية  بدراسة  وأتبعه  التحليلية،  السرية  دراسة  طرق  ببيَان  آخر  حبٍث  يف  وقام 

َبويَّة املشرفة، مسّ اه "  يق ول فيه رمحه هللا أنه    47" منه ج حتليل النصوص ِف السي رة الن ََّبويَّةاهلج رة الن َّ
َيمل: "أن يفتح لنفسه اباًب من شقني: األول: ُماولة كتابة السرية ابخلرب املقبول خمرًجا. واآلخر:  

 .48ُماولة حتليل السرية ما أمكن" 
" اجمل ال كت اب  هذا  يف  أي ًضا  مصنف اته  الس ي رةومن  ِف  هللا  دراس ات  رمحه  صنَّف ه   ،"

من اثني ن  مع  طالب    ابالشت راك  ود.  سالمة،  أمحد  سامل  د.  ومها  حفظهما  زمالئ ه  شعر  أبو  محاد 
 .هللا
 شرح أحاديث من الُسنَّة الن ََّبويَّة.  .2

فهم   ُحسن  من  عليه  يرتتب  ملا  ابلغة؛  أمهيٍة  ذو  َبويَّة  الن َّ األحاديث  شرح  أن  شك  ال 
مثل إىل  اْلاجة  تزيد  النُ بُّوة  عصر  عن  بعدان  وكلما  ومعانيه،  اْلديث  الشروح،    ملقاصد  هذه 

العلماء السابقني؛   شرح أحاديث قد تكون ُشرَحت من َقَبل  ولذلك يتجه العلماء يف عصران إىل 
عصر   يف كل  الناس  احتياجات  لتغري  نظًرا  وإيضاًحا؛  مشوالً  أكثر  دراسة  إىل  حباجة  تكون  أهنا  إال 

 وما يطرأ من املستجدات واألحداث اليت تعصف ابألمة اإلسالمية. 
الدكتو  ما قام  كان  أبرز  ومن  ألحاديث نبوية،  حتليلية  شروح  إلعداد  هللا يسعى  رمحه  ر 

" مسّاه  والذي  هللا  رمحه  مسلم  اإلمام  لصحيح  شرحه  اجملال  هذا  يف  إمداد املنعم شرح صحيح  به 
واملباحث  المام مسلم  مبحثًا  عشر  تسعة  على  اْلديث  يشرح  وكان  إليها    املوجودة "  يسبقه  مل 
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اإلمام مسلم، فك ان هذا الشرح من أوس ع الش روح على صحي ح اإلمام    أحٌد من ُشرَّاح صحيح 
 .  عاجلته املنيَّة قبل أن يتمه مسلم؛ لكن الدكتور رمحه هللا 

لتَ تَّبيُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن  : "ومما كتب ه الدكتور رمحه هللا يف هذا اجملال شرح حديث النيب  
َلُكمْ    -احلديث النبوي الشريف اجلامعة اإلسالمية بغزة عنوانه "  ، وله أيًضا كتاب يَُدرَّس يف49" قَ ب ْ

الشرعية والسياسة  الدعوة  وفقه  الفقه  ِف  شرًحا  دروس  أحاديث  تسعة  ُنو  فيه  شرح  حيث   "
حبٍث له ُنَشر عام   رمحه هللا يف  ه :  1419حتليلًيا. وله أيًضا العديد من الشروح التحليلية، يقول 

 50" .ا من أربعني حديثًا هبذه الطريقة"وقمت بفضل هللا تعاىل، بشرح ُنوً 
 عنايته مبصنفات الُسنَّة الن ََّبويَّة.  .3

صحيحي   وخاصًة  هللا،  رمحه  الدكتور  األستاذ  عناية  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  مصنفات  حازت  لقد 
أصح   ومها  ابلقبول،  األمة  تلقتهما  حيث  عظيمة،  مكانٍة  من  هلما  ملا  ومسلم  البخاري  اإلمامني 

بعد   شىت؛  الكتب  صور  يف  الكتابني  هبذين  هللا  رمحه  الدكتور  عناية  ومتثلت  وجل،  عز  هللا  كتاب 
 منها ما يلي: 

 * بيان أسانيد الصحيحني، ونسخهما، وخمطوطاِتما، وطبعاِتما: 
" عنوانه  حبث  بكتابة  هللا  رمحه  الدكتور  ونسخه  قام  أسانيده  مسلم  المام  صحيح 

فيه  51" وخمطوطاته وطبعاته تناول  نسخ  ،  وبنّي  به،  اتصاهلا  وإثبات  مسلم،  اإلمام  صحيح  أسانيد 
الدراس ة   وختم  فبّينها،  خمطوط اته  تناول  ُث  حاله،  استقر  أن  إىل  مصنفه  منذ كتابة  مسلم  صحيح 
رمحه هللا مبينًا فائدة هذا النوع من الدراسات: "ويف   ببيان طبعاته كل ها. ويقول األستاذ ال دكتور 

إثبات  الدراسة  هذه  ُث    مثل  نسخة  إىل  نسخة  من  صار  وكيف  صاحبه  إىل  الكتاب  لنسبة 
 52خمطوط ات وطبع ات وهي تصلح أن يسمى هذا البحث سرية صحيح اإلمام مسلم". 

" عنوانه  كتااًب  هللا  رمحه  أيًضا  صنف  ونسخهما    -الصحيحانوقد  أسانيدمها 
"قيوخمطوطاِتما وطبعاِتما يثبت  أن  مقدمته  يف  ذكر  خالله كما  من  أراد  للكتب،  "  األسانيد  مة 

 53وأهنا انسحبت على مطلق العلوم، وحىت كتب الظراف واملتماجنني". 
 * بيان جهود المام الُيونيْيِني ي ِف ضبط صحيح المام البخاري: 

المام الُيونيْيِني ي وجهوده ِف حفظ صحيح  ستاذ الدكتور رمحه هللا حبثًا بعنوان "األصنَّف  
رواَّي وحتقيق  البخاري  تصنيف    54" تهالمام  ُث  العلمية،  وأسرته  الُيونَيحيَنُّ  اإلمام  حياة  فيه  تناول 

اعتمدها   اليت  ونسخه  البخاري،  اإلمام  صحيح  رواة  فيه  وبنّي  الصحيح،  البخاري كتابه  اإلمام 
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للرواايت،   ومجًعا  دراسًة  البخاري،  لصحيح  الُيونَيحين  اإلمام  هنضة  عن  حتدث  ُث  الُيونَيحيَن،  اإلمام 
 ومقارنة بني الرواايت.   وتدريًسا

 * شرح صحيح المام مسلم بن احلجاج: 
حيث   اْلجاج،  بن  مسلم  اإلمام  لصحيح  شرًحا  يُ عَّد  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  كان 

كان يرى أن صحيح اإلمام مسلم مل خُيدم كما ُخَدَم صحيح اإلمام البخاري، وأطلق على شرحه  
" اسم  مهذا  المام  صحيح  شرح  املنعم  هذا  سلمإمداد  على  الكالم  تقدم  وقد  يتّمه،  ومل   "

 الشرح. 
 اثنيًا: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف أحباث ومؤلفات أ.د. نزار رَّين: 

حبوث ه    يف  هللا  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ  على كتاابت  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  أثرت  لق د 
أتثي ر   هو  هنا  نعنيه  والذي  يف  وم ؤلفات ه،  هللا  رمحه  الدكتور  األست اذ  أسل وب  على  َبويَّة  الن َّ الُسنَّة 

املقبول   وانتقائه  البحث،  ملوضوع  اختياره  ودوافع  املقدمة،  صياغة  يف  طريقته  حيث  من  الكتابة 
 من اْلديث دون املردود، وغري ذلك... وهذا ما سنتناوله بشيٍء من التفصيل فيما يلي. 

 :، ُث الصالة على النيب بدء املقدمة حَبْمد هللا تعاىل .أ
ُث   وتعاىل،  سبحانه  هللا  د  حَبمح حبوثه  مقدمات  يبتدئ  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  كان 

 ، مقتبًسا ذلك من نصوص اْلديث النبوي الشريف.الصالة على النيب 
ُكل   أنَّه قال: "  ويرجع السبب وراء ذلك ملَا رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب  

َأْجَذمُ  حْلَْمُد هللي فَ ُهَو  فييهي ِبي النيب  55"َكاَلٍم اَل يُ ْبَدأُ  على  الصالة  ذكر  أما   .    فهي اْلم دلة  بعد 
 56عادة العلم اء رضي هللا عنهم كم ا قال اإلمام النووي رمحه هللا. 

ّلَِلَّ  وم َد  َمح اْلح "إنَّ  قوله:  حبوثه،  مقدمات  إحدى  هللا  رمحه  الشيخ  به  استهل  ما  ثال 
َللح  ُيضح َوَمنح  لَُه،  ُمَضلَّ  َفال  هللاُ  َد  يَ هح َمنح  ُفَسنَا،  أَن ح ُشُروَر  َمنح  بََه  َونَ ُعوُذ  تَ غحَفُرُه،  َوَنسح َتَعيُنُه  َفال    َنسح

إلََه َإال هللاُ  َهُد َأنح ال  ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه. ﴿ َهاَدَي لَُه، َوَأشح َهُد أنَّ ُُمَمَّ إينَّ هللاَ َوَمالَئَكَتُه ُيَصلُّوَن  ، َوَأشح
ٍد َوَعَلى آَل  57﴾ َعَلى النَّيبي ي ََّي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهي َوَسل يُموا َتْسلييًما . اللَُّهمَّ َصلَّ َعَلى ُُمَمَّ

دٍ  ُُمَمَّ آَل  َوَعَلى  ٍد  ُُمَمَّ َعَلى  اَبَركح  اللَُّهمَّ  َمََيٌد  يٌد  محََ َإنََّك  َراَهيَم  َإب ح َعَلى  َصلَّيحَت  ٍد َكَما  َكَما    ُُمَمَّ
َمََيدٌ  يٌد  محََ َإنََّك  َراَهيَم  َإب ح آَل  َوَعَلى  َراَهيَم  َإب ح َعَلى  َت  هللَا  اَبرَكح ََديَث َكتَاُب  اْلح  َ َخريح فََإنَّ  بَ عحُد  أمَّا   .

ٍد  َُدى ُهَدى ُُمَمَّ ُ اهلح َعٍة َضاللٌَة، وَُكلُّ َضاللٍَة يف النَّاَر". َوَخريح  ، َوَشرُّ األُُموَر ُُمحَداَثُُتَا وَُكلُّ َبدح
 ويالَحظ هنا ما يلي: 
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رض .1 مسعود  بن  هللا  عبد  حديث  من  جبزٍء  املقدمة  بدأ  رسول  أنَّه  "علَّمنا  قال:  أنَّه  عنه  هللا  ي 
تَ غحَفُرُه..."   هللا   َوَنسح َتَعيُنُه  َنسح ّلَِلَّ  َد  َمح اْلح إنَّ  اْلاجة:  أشار  58خطبة  وقد  اْلديث.  َفذََكَر   ،

 59الدكتور رمحه هللا إىل ذلك يف اْلاشية وبنيَّ أنَّه أتى بلفظ اإلمام أيب داود.
د ابلصالة على النيب .2 ، فجاء آبية قرآنية حتث على الصالة على النيب    أنَّه أتبع اْلَمح
  الصالة على النيب ذكر  أن نصلَّي عليه هبا،    ؛ مستخدًما الصيغة اليت علَّمنا النيب  ، ُث 

الُم َعَليحَك فَ َقدح َعَرفحناُه، َفَكيحَف الصَّالُة؟   حني سأله بعض الصحابة فقالوا: "اي رسوَل هللَا أمَّا السَّ
هللا  60" للَُّهم َص ل ي علَ ى حُمَمٍَّد وعَلى آلي حُمَمٍَّد...ُقوُلوا اقال:   رمحه  الشيخ  أثبت  يف    وق د  ذلك 

 61اْلاشية. 
ََديَث َكتَاُب هللَا..." هو جزء من حديث جابر بن عبد هللا  عن   .3 َ اْلح قوله: "أمَّا بَ عحُد فََإنَّ َخريح

  62، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه. النيب 
اْلديث    :اخلالصة ألفاظ  يستخدم  إنه  حىت  َبويَّة  الن َّ ابلُسنَّة  متأثٌر  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  أن 

 النبوي يف مقدماَت حبوثه، ويَ ُنص على ذلك غالبًا. 
 اقتصاره على املقبول من احلديث ِف حبوثه دون املردود:  .ب

يف    اْلديث  من  املقبول  انتقاء  على  حيرص  هللا  رمحه  الدكتور  األستاذ  حبوثه،  كان 
" بعنوان  له  حبٍث  يف  أنه  ذلك:  ومثال  والضعيفة،  املوضوعة  األحاديث  الدواعي العلمية  ويتجنب 

الن ََّبويَّة  من  لرواية الصحابة األحاديث  أدلته  "وذكر  األحاديث:  إيراد  يف  منهجه  بيان  يف  يقول   "
هللا مبيّ ًنا منهجه  " يقول رمحه  وأظلمت املدينةويف حبٍث آخر بعنوان "  63املروايت املقبولة فقط". 

بوفاة   املتعلقة  واآلاثر  األحاديث  جبمع  الدراسة  هذه  يف  الباحث  "اعتىن  األحاديث:  انتقاء  يف 
املقبولة    النيب   األحاديث  دراسته  يف  وأورد  الدليل،  حسب  الزمين  التسلسل  مراعًيا  فأوردها 

 64فقط". 
يف كتاابته؛ كان يشرت  من السقيم  الصحيح  متييز  على  حرصه  درجة  ولشدة  يبنيَّ  أن  بعضها  يف  ط 

" عنوانه  له  حبٍث  يف  هللا  رمحه  يقول  وحتليلاْلديث،  عرض  واملعراج  السراء  "وقد  أحاديث   :"
 65اشرتط الباحث أال َييت خبرٍب دون أنح يبنيَّ درجته". 

 مطلب الثاين: أثر الُسنَّة الن ََّبويَّة ِف جهود األستاذ الدكتور نزار رَّين الدعوية  ال
رمحه هللا منوذج للعامل العامل، فنجده قد مجع بني  لقد كان    األستاذ الدكتور نزار راين 

وجل:   عز  هللا  قول  يسمع  مثله  عامٍل  لعامٍل  بد  ال  ذلك كان  ألجل  به؛  والعمل  العلم  طلب 
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َعني  ﴿ َه ْوَن  َويَ ن ْ ْلَمْعُروفي  ِبي َوأْيُمُروَن  اخْلَرْيي  إىَل  َيْدُعوَن  أُمٌَّة  ْنُكْم  مي ُهُم  َوْلَتُكْن  َوُأولَئيَك  اْلُمْنَكري 
النيب  66﴾ اْلُمْفليُحونَ  قول  ويََعي   ،   :قال أنَّه  الحَيَماَن  بحُن  َفُة  ُحَذي ح عنه  رواه  ي    فيما  "َوالَّذيي نَ ْفسي

عيقَ  َعَلْيُكْم  َعَث  يَ ب ْ َأْن   ُ اّللَّ َكنَّ  لَُيوشي َأْو  اْلُمْنَكري  َعْن  َهُونَّ  َولَتَ ن ْ ْلَمْعُروفي  ِبي لَتَْأُمُرنَّ  ُثَّ  بيَيديهي  ْنُه  مي اًِب 
َلُكْم"  ُيْسَتَجاُب  َفاَل  إ67َتْدُعونَُه  دعوًة  حياته  جيعل  أن  َمثله  عامٍل  لعامٍل  بد  ال  فكان  عز  ؛  هللا  ىل 

يف   َبويَّة  الن َّ الُسنَّة  أثر  ُنربحََز  أن  سنحاول  يلي  وفيما  هللا.  رمحه  أموره  يف ُكلَّ  ذلك  متثل  ولقد  وجل، 
خالل تسليط الضوء على بعض   جهود األستاذ الدكتور نزار راين رمحه هللا الدعوية، وذلك من 

يستعني  هللا  رمحه  الشيخ  اليت كان  وجل  عز  هللا  إىل  الدعوة  على  وسائل  نقسمها  أن  وميكن  هبا،   
 النحو التايل: 

 الدعوة إىل هللا عن طريق السلوك احلسن واألخالق احلميدة:  .1
راين  نزار  الدكتور  األستاذ  متيز  هللا -لقد  اْلميدة،    -رمحه  واألخالق  اْلسن  ابلسلوك 

"أمجع كل   وهذا ما يشهد له به مجيع من عرفه، ففي صحيفة "العرب" القطرية، يقول الكاتب: 
وال شك أن ُحسن املعاملة تؤثر كثريًا    68من قابلناهم أن الرجل قد امتاز حبسن اخللق والتعامل". 

النيب   دعاان  ولقد  الدعوة.  يف  دوٌر كبري  هلا  ويكون  الناس  بسنده    يف  الرتمذي  روى  ذلك،  إىل 
اّلِلََّ   َرُسوُل  يل  قَاَل  قَاَل:  َذرٍّ  َأيب  "َعنح  اّللَّي  :  مَتُْحَها،  اتَّقي  احْلََسَنَة  السَّي يَئَة  َوأَْتبيْع  ُثَما ُكْنَت،  َحي ْ

ُُلٍق َحَسنٍ   69". َوَخاليقي النَّاَس ِبي
 الدعوة إىل هللا عن طريق الدروس واخلطب:  .2

مبعسكر   اخللفاء  ملسجد  متطوًعا  وخطيبًا  إماًما  يعمل  هللا  رمحه  راين  نزار  الشيخ  كان 
وأيًضا كان يقوم بعقد دورة علمية يف علوم    70م. 1996وحىت    1985جباليا خالل األعوام من  

عدة؛ منها: "شرح كتاب الوضوء من فتح الباري، شرح بعض سور القرآن الكرمي من تفسري ابن  
رايض   من  خمتارة  أبواب  شرح  الصحاح،  خمتار  كتاب  من  لغوية  مفردات  شرح  كثري، 

بشرح كتاب    71الصاْلني".  هللا  رمحه  الشيخ  قام  يف  وأيًضا  يلقيها  دروس كان  سلسلة  يف  الورع 
 شهر رمضان املبارك مبسجد اخللفاء الراشدين. 

 الدعوة إىل هللا عن طريق تشييد املساجد وُدور العلم:  .3
راين   نزار  الشيخ  لذلك كان  هللا،  إىل  الدع وة  يف  ابرزًا  َدورًا  العل م  وُدور  للمساج د  إن 

دور وإنشاء  املساجد،  إعمار  على  حيرص  هللا  عن    رمحه  متحداًث  الشرايف  يوسف  د.  يقول  العلم. 
جباليا، كما كان   معسكر  يف  املساجد  عمل  توسيع  يف  جًدا  دوٌر كبري  له  "كان  هللا:  رمحه  الشيخ 
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إذا أردت أن حتيي أهل منطقة  يسعى من أجل دعم مسرية إعمار املساجد، فهو صاحب مقولة " 
املنطقة    72". فلتقم فيها مسجًدا يف  املساجد  من  عدد كبري  بناء  يف  هللا  رمحه  الشيخ  ساهم  وقد 

عماد   ومسجد  الرنتيسي،  العزيز  عبد  ومسجد  الراشدين،  اخللفاء  مسجد  ومنها:  الشمالية، 
 73عقل، ومسجد الياسني، ومسجد عبد العزيز األشقر، ومسجد إبراهيم املقادمة. 

العلم،  لُدور  دعمه  عن  مكت  أما  خالل  من  وجعلها  فيظهر  أسسها،  اليت  العامرة  بته 
املرحلة   بداية  يف  وهو  العامرة،  املكتبة  أسس  "لقد  بالل:  ابنه  يقول  علم،  طالب  لكل  مفتوحًة 
اإلعدادية لتكون عامرة ابلعلم وأهله، أسسها قبل أن يؤسس منزالً ليسكنه، وكانت أكرب مكتبة  

غزة".  قطاع  يف  ت   74خاصة  أيًضا،  العلم  لُدور  دعمه  صور  إلنشاء  ومن  شهٍر كامل  براتب  ربعه 
ما   اجلامعة  يف  يُبىن  بناء  أول  رأيت  "عندما  هللا:  رمحه  الشيخ  يقول  بغزة،  اإلسالمية  اجلامعة  مباين 
استطعت أن أغالب دموعي فرًحا بذلك، وعلى الفور ذهبت للمالية وتربعت براتب شهٍر كامل  

 75لصاحل إنشاء مباين اجلامعة". 
 اخلامتة 

الذي    هلل  ُممد  اْلمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  الصاْلات،  تتم  أما  حبمده   .
 بعد؛ فهذه النتائج اليت توصل إليها الباحثان: 

َبويَّة، ووجوب التمسك هبا واْلفاظ عليها.   .1  أمهية الُسنَّة الن َّ
بني .2 جيمع  الذي  العامل؛  للعامل  فريًدا  منوذًجا  هللا كان  رمحه  راين  نزار  الدكتور  األستاذ    أنَّ 

 . العلم
 . لقد كان الشيخ رمحه هللا يتميز ابألخالق اْلسنة والصفات اْلميدة، متأسيًا  .3
القضااي    هأنَّ  .4 وتعاجل  اإلسالم،  ختدم  واليت  القيمة،  املصنفات  من  العديد  بكتابة  قام 

 املعاصرة. 
كان للشيخ الشهيد رمحه هللا دوٌر ابرز يف اجملال الدعوي، ومتثل ذلك يف خطبه ودروسه،   .5

 اره لبيوت هللا عز وجل. وإعم

 اْلوامش: 
 

م د ه ارون، ه  (، حتقي ق: عب د الس الم ُم291معجم مقاييس اللغة، أب و اْلس ني أمح د ب ن ف ارس )ت:   1
 (.60/ 3م(. )1979الناشر: دار الفكر، )
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Mujam Miqayees Al-lugah, Abu Al-Husain Ahmad bin Faris  (291 H), Tehqeeq: 

Abdussalam Muhammad Haroon, Al-Nashir: Dar Al-Fikar, (1979), (60/3). 
 (. 2125لسان العرب البن منظور، الناشر: دار املعارف القاهرة. )ص  2

Lisan Al-Arab Li-Ibn Manzoor, Al-Nashir: Dar Al-Maarif Al-Qahira (P:2125). 
 -ه    (، الناش   ر: دار طيب   ة261ص   حيح مس   لم، أب   و اْلس   ني مس   لم ب   ن اْلج   اج النيس   ابوري )ت:  3

م(. )كت     اب الزك     اة/ ابب اْل     ث عل     ى الص     دقة / ح     ديث رق     م: 2006ال     رايض، الطبع     ة األوىل )
1017.) 

Ṣaḥīḥ Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Nisabori (261H), Al-Nashir: Dar 

Tayyiba Al-Riyaad, Al-Taba Al-Oola (2006), (Kitab Al-Zakat/Bab Al-Has Ala Al-

Sadaqa, Hadith No:1017. 
/ 17م. 2005ال رايض،  -، دار طيب ةأمح د ب ن عل ي العس قالين فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  4

123. 
Fatḥ al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Taleef: Ahmad Bin Ali Al-asqalani (852 

H), Dar Tayyiba- Al-Riyaad, Al-Taba Al-Oola (2005), (123/17). 
 (.65، )صفى السباعي، دار الوراقالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، د. مصط 5

Alsunah Wa Makantoha fe Al-tashree Al-Islami, Dr. Mustafa Alsbai, Dar Alwaraaq,P:65. 
 .66السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي: ص 6

Alsunah Wa Makantoha fee Al-tashree Al-Islami, p:66. 

 Najam:3-Al-.4                .4-3النجم:  7

 Hashar:7.-Al                .7اْلشر:  8

 Nisa`:80.-Al                 .80النساء:  9

كت   اب االعتص   ام ، دار ط   وق النج   اة،  ب   د هللا ُمم   د ب   ن إمساعي   ل البخ   ارياجل   امع الص   حيح، أب   و ع 10
 .7280، حديث رقم:ابب االقتداء بسنن رسول هللا  ../ابلكتاب

Al-Jame’ Al-Saheh, Abu Abd Allah Muhammad Bin Ismael Al-Bukahari`, Dar e Tauq, 

Kitab Al-I’tsam Bi Al-Kitab .../ Ba`b Al-iqtida Bi Sunan Rasol Allah, Hadith No: 7280. 
يح، ت  ويف ابلش   11 َلمّي، يك  ىن أاب جن  ََ ارَية الس  ُّ رحاَبُض ب  ن س  َ يف أول خالف  ة عب  د املل  ك.  75م س  نة اه  و الع  َ

 م(.2001القاهرة،  -خلاجنيُممد بن سعد الزهري، الناشر: مكتبة ا ،(416/ 9)الطبقات الكبري )
Al-Tabaqat Al-Kabi`r, Muhammad Bin Saad Al-Zuhri`, Maktabat Al-Khanji`-Cairo 

(2001 AD),(9/416). 
ال رايض، الطبع ة األوىل. )كت اب  -، الناش ر: مكتب ة املع ارفُممد بن عيسى الرتمذي  سنن الرتمذي،  12

 .(2676قم: حديث ر  /علم/ ابب ما جاء يف األخذ ابلسنةال
Sunan Al-Tirmizi, Muhammad Bin E`sa Al-Tirmzi, Maktabat Al-Ma`rif -Riaz. (Kitab Al-

Ilm/ Ba`b Ma Ja’ Fi Al-Akhz Bi Al-Sunnah, Hadith No: 2676). 
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املدين  ة  -، الناش  ر: املكتب  ة الس  لفيةد مش  س اْل  قع  ون املعب  ود ش  رح س  نن أيب داود، أب  و الطي  ب ُمم   13

 (.12/360م(، )1968املنورة، )
Aun Al-Mabo`d Shrah Sunan Abi Daod, Abu Tayyib Muhammad Shams Al-Haq, Al-

Maktba Al-Salfiyah-Al-Madinah Al-Munawarah (1968 AD), (12/360). 
ٍر/ حديث رقم:  14  .2697صحيح البخاري: كتاب الصلح/ ابب إذا اصطلحوا على صلح َجوح

Saheh Al-Bukhari: Kitab Al-Sulah/ Bab Iza Istalahu Ala Sulhi Jaurin /Hadith No: 2697. 
ال   رايض،  -الناش   ر: مكتب   ة املع   ارف، داود س   ليمان ب   ن األش   عث السجس   تاينس   نن أيب داود، أب   و  15

 (.4606)كتاب السنة/ ابب يف لزوم السنة/ حديث رقم: 
Sunan Abi Daod,Abu Daod Sulaiman Bin Asha’s Al-Sajastani, Maktabt Al-Ma`rif-Riaz 

(kitab Al-Sunnah/ Bab Fi Luzum Al-Sunanh, Hadith No:4606). 
 (.9مشال قطاع غزة. )ص -الفرقان، نشرة خاصة صادرة عن املكتب اإلعالمي ْلركة محاس 16

Al-Furqan, Nashrah Khasah Sadrah En Al-Maktab Al-Iilami`Li Harakat e Hamas-Shimal 

Qitae’ Ghazah.(p:9). 
 .5892صحيح البخاري: كتاب اللباس/ ابب تقليم األظافر/ حديث رقم:  17

Saheh Al-Bukhari:Kitab Al-Liba/Bab Taqli`m Al-Azafir/Hadith No:5892. 
، مق ال بعن وان: "الع رب يف بي ت الش هيد 2009فرباي ر   3، ال ثالاثء  7541صحيفة العرب، الع دد    18

 (.15نزار راين" )ص
Al-Arab Newspaper, Issue 7541, Tuesday, February 3, 2009, an article entitled: "The 

Arabs in the home of the martyr Nizar Rayan" (p. 15). 
. )كتاب الرايض -الناشر: مكتبة املعارف، عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائيسنن النسائي،: أبو   19

 .(5223ة/ ابب اجلالجل/ حديث رقم: الزين
Sunan Al-Nisa’i,Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shuaib al-Nasa’i, publisher: Maktabt 

Al-Ma`rif-Riaz. (The Book of Decorations/ Bab Al-Jalajil / Hadith No.: 5223). 
ٍر/ حديث رقم:  20  .2697صحيح البخاري: كتاب الصلح/ ابب إذا اصطلحوا على صلح َجوح

Sahih al-Bukhari: Kitab Al-Sulah/ Bab Iza Istalahu Ala Sulhi Jaurin / Hadith No.: 2697. 
ة دروس "ش  رح كت  اب ال  ورع ليبم  ام أيب بك  ر أمح  د ب  ن ُمم  د امل  روذي"، ش  رح: أ.د ن  زار عب  د سلس  ل 21

 (.14القادر راين، )الدرس رقم 
A series of lessons, "Shrah Kitab Al-Ware’, Imam Abu Bakr Ahmed bin Muhammad Al-

Marwadhi", explained by: Prof. Dr. Nizar Abdul Qadir Rayan, (Lesson No: 14). 
 .6008صحيح البخاري: كتاب األدب/ ابب رمحة الناس والبهائم/ حديث رقم:  22

Sahih Al-Bukhari: Kitab Al-Adab / Bab Rahmat Al-Na`s Al-Bahaem / Hadith No.: 6008. 
 (.2ه ، مقال بعنوان: "د. نزار راين يف عيون ُمبيه"، )ص 1430، مجادى اآلخرة 16الثراي، العدد  23

Al Thuraya, Issue 16, Jumada al-Thani 1430 AH, an article entitled: "Dr. Nizar Rayan in 

the eyes of his fans" (p. 2). 
 .2009/ 7/ 18مقابلة مع والدة الشهيد، أجريت بتاريخ  24

An interview with the martyr’s mother, conducted on 7/18/2009. 
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 .(745االثنني/ حديث رقم: سنن الرتمذي: )كتاب الصوم/ ابب ما جاء يف صوم يوم  25

SunanAl-Tirmidhi:Kitab Al-Saum/ Bab Ma`Ja’ fi Saum Yaum Al-Isnain/Hadith No.:745.  
Surah Al-      .23سورة اإلسراء:  26

Isra: 23. 
 .2782صحيح البخاري: كتاب اجلهاد/ ابب فضل اجلهاد والسري/ حديث رقم:  27

  Sahih Al-Bukhari: Kitab Al-Jihad / Bab Fadl Al-Jihad Wa Al-Siyar / Hadith No.: 2782. 
 .2009/ 7/ 18مقابلة مع والدة الشهيد، أجريت بتاريخ  28

  An interview with the martyr’s mother, conducted on 7/18/2009. 
 .6014صحيح البخاري: كتاب األدب/ ابب الوصاة ابجلار/ حديث رقم:  29

Sahih Al-Bukhari: Kitab Al-Adab / Bab Al-Wasat Bi Al-Jar / Hadith No.: 6014. 
 Al Masdar Alsaabiq.                  .املصدر السابق 30

(، ُنش         ر عل         ى اجلزي         رة ت         وك: 2مق         ال بعن         وان: وال         دي الش         هيد... أهل         ي الش         هداء) 31
www.aljazeeratalk.net. 

 An article entitled: Walide` Al-Shahi`d …Ahli` Al-Shuhada`,(2), published on Al 

Jazeera Talk: www.aljazeeratalk.net. 
 .6563صحيح البخاري: كتاب الرقاق/ ابب صفة اجلنة والنار/ حديث رقم:  32

Sahih Al-Bukhari: Kitab Al-Riqaq/ Bab Sifat Al0-jannat Wa Al-Nar/ Hadith No.: 6563. 
 Al Masdar Alsaabiq.                  .املصدر السابق 33

 .www.aljazeeratalk.net: ل بعنوان: والدي الشهيدمقا 34
An article entitled: Walide` Al-Shahi`d,: www.aljazeeratalk.net. 

 (.9الفرقان، نشرة خاصة صادرة عن املكتب اإلعالمي ْلركة محاس. )ص 35
Al-Furqan, a special bulletin issued by the Hamas media office. (p. 9). 

 .2594ابب فضل الرفق/ حديث رقم:  /صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة 36
Sahih Muslim: Kitab Al-Birr Wa Al-Silah / Bab Fadl Al-Rifq/ Hadith No.: 2594. 

  ,Hadith No.: 2592.Al Masdar Alsaabiq   .2592حديث رقم:  املصدر السابق، 37
 (.9الفرقان، نشرة خاصة صادرة عن املكتب اإلعالمي ْلركة محاس. )ص 38

Al-Furqan, a special bulletin issued by the Hamas media office. (p. 9). 
 .Al Masdar Alsaabiq                 .9املصدر السابق: ص 39
 .1552صحيح مسلم: كتاب املساقاة/ ابب فضل الغرس والزرع/ حديث رقم:  40

Sahih Muslim: Kitab Al-Musa`qat/ Bab Fadl Al-Gharas Wa Al-Zare’ / Hadith No.: 1552. 
 (.15مقال بعنوان: "العرب يف بيت الشهيد نزار راين" )صة العرب، صحيف 41

Al-Arab Newspaper, article title: "The Arabs in the home of the martyr Nizar" (p. 15). 
 Ahzab: 21.-Al                .21األحزاب:  42

http://www.aljazeeratalk.net/
http://www.aljazeeratalk.net/
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حب   ث ُمك   م نش   ر مبجل   ة كلي   ة الدراس   ات العلي   ا والبح   ث العلم   ي، جبامع   ة الق   رآن الك   رمي والعل   وم  43

 (.1998أغسطس  -1419السودان، العدد األول، )ربيع اآلخر  -اإلسالمية
A refereed research published in the Journal of the College of Graduate Studies and 

Scientific Research, University of the Noble Qur’an and Islamic Sciences - Sudan, first 

issue, (Rabee al-Akhir 1419 - August 1998). 
ه     (، ب    دون دار نش    ر، الطبع    ة األوىل 1430وأظلم    ت املدين    ة، أ.د ن    زار عب    د الق    ادر راين )ت:  44

 م(.2003)
Azlamat Al-Madinah, Prof. Dr. Nizar Abdul Qadir Rayan (T.: 1430 AH), without a 

publishing house, first edition (2003 AD). 
 (.2001غزة، اجمللد التاسع، العدد الثاين، ) -حبث ُُمَكم، ُنَشر مبجلة اجلامعة اإلسالمية 45

Bahs Muhkam, published in the Journal of the Islamic University - Gaza, Volume IX, 

Number Two, (2001). 
  ,Al Masdar Alsaabiq.(p. 61)      (.61)ص املصدر السابق 46

  (.2002، اجمللد العاشر، العدد الثاين، )حبث ُُمَكم 47
Bahs Muhkam, Volume IX, Number Two, (2001). 

 ,Al Masdar Alsaabiq .(p. 147)     (.147)ص املصدر السابق، 48

 م(.1998يونيو لد الثاين، العدد الثاين، )غزة، اجمل -َملة كلية الرتبية 49
Journal of the College of Education - Gaza, Volume Two, Number Two, (June 1998 AD). 

  ,Al Masdar Alsaabiq .(p. 74)      (.74، )صاملصدر السابق 50

 (.2003غزة، اجمللد اْلادي عشر، العدد األول، ) -َملة اجلامعة اإلسالمية 51
Journal of the Islamic University - Gaza, Volume Eleven, Number One, (2003). 

 Al Masdar Alsaabiq.                  .املصدر السابق 52

 ه .1421ط أ.د نزار راين، مكتبة املنارة،، 2ص أسانيدمها ونسخهما وخمطوطاُتما، الصحيحان 53
The two Sahihs, their chains of transmission, copies and manuscripts, (p. 2) Classified 

by: Prof. Nizar Rayan, Al-Manara Library, (1421 AH). 
 (.2002عاشر، العدد األول، )غزة، اجمللد ال -َملة اجلامعة اإلسالمية 54

Journal of the Islamic University - Gaza, Volume Ten, Number One, (2002). 
 .4840سنن أيب داود: كتاب األدب/ ابب يف اهلدي يف الكالم/ حديث رقم:  55

Sunan Abi Dawood: Kitab Al-Adab/ Bab Fi Al-Hadyi`Fi Al-Kalam / Hadith No.: 4840. 
 Minhaj, Shrah Sahih Muslim (1/43)-Al    (.1/43املنهاج شرح صحيح مسلم ) 56
 Ahzab:56.-Al                .56األحزاب:  57

 (.2118سنن أيب داود: )كتاب النكاح/ ابب يف خطبة النكاح/ حديث رقم:  58
Sunan Abi Dawood: (The Book of Marriage/ Chapter on the Sermon / Hadith No.: 2118). 

 (.23، )ص(2001عدد األول، )غزة، اجمللد التاسع، ال -َملة اجلامعة اإلسالمية 59
Journal of the Islamic University - Gaza, Volume Nine, Number One, (2001), (p. 23). 
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 .4797﴾، حديث رقم:  ...صحيح البخاري: كتاب التفسري/ ابب قوله: ﴿َإنَّ هللاَ َوَماَلَئَكَتُه  60

Sahih al-Bukhari: Kitab Al-Tafsi`r, Hadith No. 4797. 
 (.24، )ص(2001د التاسع، العدد األول، )غزة، اجملل -َملة اجلامعة اإلسالمية 61

Journal of the Islamic University - Gaza, Volume Nine, Issue One, (2001), (p. 24). 
 .867صحيح مسلم: كتاب اجلمعة/ ابب ختفيف الصالة / حديث رقم:  62

Sahih Muslim: Kitab Al-Jumah / Bab Takhfif Al-Salah / Hadith No.: 867. 
 Al Masdar Alsaabiq.(p. 2) ,        (.2، )صاملصدر السابق 63

 (.2، )صدينة، أ.د نزار عبد القادر راينوأظلمت امل 64
Azlamat Al-Madinah, Prof. Dr. Nizar Abdul Qadir Rayan, (p:2) 

 (.62، )صأحاديث اإلسراءغزة، اجمللد التاسع،  -َملة اجلامعة اإلسالمية 65
Journal of the Islamic University - Gaza, Volume Nine, hadiths of Al-Isra, (p. 62). 

 Al                      .104ل عمران: آ 66

Imran: 104. 
 .2169حديث رقم:  /...ابب ما جاء يف األمر  /سنن الرتمذي: كتاب الفنت عن رسول هللا  67

Sunan al-Tirmidhi: Kitab Al-Fitan/ Bab Ma` Ja` Fi Al-Amar……. / Hadith No.: 2169. 
 (.15"العرب يف بيت الشهيد نزار راين" )ص ة العرب،صحيف 68

Al-Arab Newspaper, "The Arabs in the home of the martyr Nizar Rayan" (p. 15). 
 .1987ابب ما جاء يف معاشرة الناس/ حديث رقم:  /سنن الرتمذي: كتاب الرب 69

Sunan Al-Tirmizi: kitab Al-Birr / Bab Ma` ja` Fi Muasharat Al-Naas/ Hadith No:1987. 
معركة الفرق ان، ع دد خ اص ص ادر ع ن املكت ب اإلعالم ي لكتائ ب الش هيد ع ز ال دين القس ام ح ول   70

 (.12أبرز األحداث والتداعيات خالل اْلرب الصهيونية على قطاع غزة، )ص 
Ma’rakat Al-Furqan, a special issue issued by the media office of the Izz al-Din al-

Qassam Brigades on the most prominent events and repercussions during the Zionist 

war on the Gaza Strip, (p. 12). 
 .www.iugaza.edu.psغزة:  -ترمجته يف موقع اجلامعة اإلسالمية 71

His translation on the website of the Islamic University of Gaza: www.iugaza.edu.ps. 
 (.2: "د. نزار يف عيون ُمبيه"، )ص ه 1430، 16، العدد الثراي 72

Al Thuraya, Issue 16, 1430 AH: "Dr. Nizar in the eyes of his fans" (p. 2). 
Furqan, a special -Al         (.9الفرقان، نشرة خاصة. )ص 73

bulletin. (p. 9). 
Shahi`d,: -Article title: Walide` Al      ،مق       ال بعن       وان: وال       دي الش       هيد 74

www.aljazeeratalk.net. 
، 7/5/2009ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الشهيدين صيام وراين، املنعقد يف قاع ة رش اد الش وا، بت اريخ   75

 (.3ان مصطفى عصفورة. )صبرعاية مجعية إبداع للتنمية والثقافة والتطوير، إعداد: إمي

http://www.iugaza.edu.ps/
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A working paper presented to the conference of the martyrs Siam and Rayan, held in 

Rashad Al-Shawa Hall, on 7/5/2009, sponsored by Ibdaa Association for Development, 

Culture and Development, prepared by: Iman Mustafa Asfoura. (p. 3). 


