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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا الغر امليامني ، ورضي اهللا تعاىل عن 
  .سادتنا أصحاب رسول اهللا الغر امليامني والتابعني وتباعيهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

ل فهذه حماضرات أعددا لطالب السنة األوىل ماسرت ختصص حديث وعلومه يف قسم أصو 
 2017الدين ، بعد أن تعاطيت مع هذه املادة الشيقة مدة ثالث مواسم دراسية منذ عام 

يد املعريف الذي تلقيته بكلية الشريعة جامعة ذا ، وقد رجعت بفضل اهللا إىل الرصوإىل يومنا ه
 ألستاذنادمشق على مدار أربع سنوات من خالل مادة دراسات منهجية يف احلديث النبوي 

دة كتور نور الدين العرت ، وقد أعانتين الكتب اليت درستها على تدريس هذه املاالعالمة الد 
  استنباط األحكام الشرعية من السنة النبوية الشريفة واليت يدور حمورها حول كيفية 

ومناهج العلماء يف هذا السياق ، حيث إن لكل عامل وفقيه ، بل وكل مدرسة منهجها يف 
االستدالل بأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم مع اتفاق اجلميع التعامل مع السنة النبوية و 

على حجية السنة النبوية ،  وكوا املصدر الثاين  من مصادر التشريع اإلسالمي ، إال أننا قد 
جند بعض العلماء يرتكون االحتجاج حبديث من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حىت ولو ثبتت صحته ، 

واالنتقاص منهم ، ولعل شيخ اإلسالم ابن تيمية قد سبق لنا أبدا الطعن والغمز  جيوز وهذا ال
األعالم ، ومل يكن األئمة يف الدفاع واالعتذار هلؤالء األئمة يف كتابه القيم رفع املالم عن 

وضعوها يف تفسري النصوص  متنه إال ملخالفته لقواعدباحلديث رغم صحة  االحتجاجتركهم 
عل بعض األغرار تضاها املنهج العلمي ، وهذا ما جيولكن اق ،  اهلوى والتشهيال من باب 

ضهم ، فتأيت هذه احملاضرات من الناس يتطاولون على أهل العلم باالنتقاص والنيل من أعرا
 اللبس وسوء الفهم إذ اهلدف األمسى من رواية احلديث  معرفة األحكام الشرعية اليت لتزيل
  ، اهللا من خالهلا  يعبد
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  : احملاور التالية  سوف يكون عرض هذا املادة من خاللوعليه 

  والسنة النبوية ـ تعريف الحديث 

  ةهم المدارس الفقهيأعريف الفقه و ـ ت

  أهمية فقه الحديثـ 

  ـ المحدثون الفقهاء 

  ـ مظاهر علم الرواية 

  ـ ضوابط فقه الحديث 

  ـ فوائد فقه الحديث 

  ـ أشهر الكتب المصنفة على األبواب الفقهية 

  ـ  أمثلة على فقه الحديث 

  أ ـ فقه الطهارة 

  ـ باب الصالة  ب

  ـ باب الصوم  ج

  ـ باب الزكاة  د

  ـ باب البيوع والمعامالت  هـ

  ـ باب الحدود والقصاص  و

  باب الميراث ط ـ 

  باب األنكحة والطالق  س ـ 

   اب األقضية ع ـ  ب  
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  :تعريف الحديث 

  اجلديد يقال أمر حديث أي جديد: لغة 

  هو كل ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير : اصطالحا 

  : مكانة الحديث في التشريع اإلسالمي 

باعتبارات خمتلفة ، ولكن سوف نقتصر  أقسامينقسم احلديث إىل عّدة : الحديث  أنواع
  على ذكر تقسيم احلديث باعتبار االحتجاج به

  ـ     رمحه اهللا تعاىل  ـقال صاحب البيقونية : الحديث الصحيح 

  إسناده ولم يشذ أو يعل  . .........إسنادتصل  أولها الصحيح وهو ما

  معتمد في ضبطه ونقله  ..... يرويه عدل ضابط عن مثله    

هو احلديث الذي  يرويه عدل تام الضبط عن مثله من أوله إىل منتهاه من غري  :الصحيح 
  . شذوذ وال علة قادحة 

  ينقسم احلديث الصحيح إىل قسمني  أنواعه

  .وهو احلديث الذي سبق تعريفه:  الصحيح لذاته

ويكون إذا روي احلديث احلسن لذاته من طريق آخر مثله أو أقوى منه ، : الصحيح لغيره 
  .الصحة مل تأت من ذات السند ، بل من انضمام غريه له  ألنوسبب تسميته كذلك 

  :الحديث الحسن ،  قال البيقوني 

  .  رجاله ال كالصحيح اشتهرت.... والحسن المعروف طرقا وغدت  



 

 
5 

ما رواه راٍو ليس مبتهم بالكذب وتعددت طرقه من غري : وعرفه اإلمام ابن حجر بقوله 
  وهو نوعان . 1شذوذ

  وهو املذكور يف التعاريف السابقة : الحسن لذاته 

  :ه وتعريفه على ثالثة أقوال وقد اختلف العلماء يف حدّ :   الحسن لغيره

  

احلديث احلسن لغريه غري موجود وال ميكن أن تصحح حديث ضعيف مبجموع 
 . مبجموع شواهدهطرقه أو 

  -: احلديث احلسن لغريه موجود إذا اتصف بأحد هذين الوصفني .1

 .تعددت طرقه من شاهد واحد .1

 .تعددت شواهده من عدة من الصحابة .2

   كالتايل: احلديث احلسن لغريه موجود ولكن بشروط هي  .2

أن يكون إسناده مل ينزل إىل مرتبة الضعيف، ويف نفس الوقت مل يصل إىل ـ  .1
 .ديث احلسن لذاتهرتبة احل

 أن تكون له مراسيل كثرية صحيحة تتعاضد وموقوفات على الصحابة تشهد له .2

. 
 أن ال يكون هناك ما خيالف هذا املنت من أحاديث صحيحة .3

  قال اإلمام البيقوني  ـ  رحمه اهللا تعالى ـ : الحديث الضعيف 

  كثر  فهو الضعيف ، وهو أقسام        وكل ما عن رُتبة الُحسِن َقُصْر 

 . والضعف حسي ومعنوي، واملراد به هنا الضعف املعنويالقوي،ضد  :الضعيف لغة 
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  .  هو الذي مل جيمع صفة احلسن بفقد شرٍط من شروطه: واصطالحا  

ويتفاوت َضعفه حبسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح، فمنه الضعيف »
  .«.  وشر أنواعه املوضوعومنه الضعيف جدا، ومنه الواهي، ومنه املنكر، 

احلديث الضعيف هو ما قصر عن درجة احلسن وعن رتبة الصحيح بطريق «: قال الزبيدي
كثرت   - اَألوىل، وحبسب تفاوت درجاته يف الضعف، حبسب بُعده من شروط الصحة 

  .  وهي بالنظر إىل انتفائها انفراًدا أو اجتماًعا، تتفرع منها فروٌع كثرية - أقسامه 

  الحديث الضعيف مثال

  م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

  (إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد، فاشهدوا له باإليمان)). 

 .. فهذا احلديث ضعيف؛ ألن يف سنده راويًا امسه دراج بن مسعان أبو السمح

  )أحاديثه مناكري : ( اإلمام أمحد وغريه ، وقال دراج كثري املناكري«: قال الذهيب

 «. َصدوق يف روايته عن أيب اهليثم ضعف«: وقال ابن حجر يف التقريب

  .  وهذه الرواية من رواية أيب السمح عن أيب اهليثم

 كم العمل بالحديث الضعيفح

ذَهب إىل عدم جواز العمل باحلديث الضعيف اإلمام البخاري، وعبدالرمحن بن مهدي، وهو 
 .. اهر صنيع اإلمام مسلم يف صحيحهظ

 فال جيوز العمل به ال يف العقائد وال يف العبادات، وال يف املعامالت، وال يف فضائل األعمال
.  
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وذهب مجاعة من أهل العلم إىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال 
 بشروط؛ منها

 ـ 1.أن يكون احلديث يف فضائل األعمال

الضعف شديًدا، فإن كان الضعف شديًدا، فال جتوز روايته ولو كان يف الرتغيب أال يكون ـ 2
 .والرتهيب

 يكون احلديث له أصٌل صحيح ـ أن3

 يعتقد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالهـ أال 4

  . أما رواية احلديث الضعيف فال جتوز إال بشرط تبيني َضعفه للناس

  :تعريف الفقه وأهم المدارس الفقهية 

واحلل  {:يطلق الفقه على مطلق الفهم  لقوله تعاىل على لسان سيدنا موسى :  الفقه لغة 

كما أطلق . 2}لهم قلوب ال يفقهون بها { :وقوله تعاىل .1}عقدة من لساني يفقهوا قولي
فلول نفر من كل فرقة منهم { :املعىن الدقيق ورد قوله تعاىل  الفقه على الفهم الدقيق ، ففي

، وقوله تعاىل  3}فقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرونطائفة ليت
وقول النيب صلى  ، 4}وإن من شيء إال يسبح بحمده ، ولكن ال تفقهون تسبيحهم { : 

واملراد هنا الفهم الدقيق العميق  }من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين { اهللا عليه وسلم 
  .وأحكامها وقواعدها ،  وعليه فإن الفقه هو الفهم واإلدراك  بكل أنواعه للشريعة الغراء 

  تطور المعنى االصطالحي للفقه عبر مراحل ثالث  : الفقه اصطالحا 
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كان الفقه يف صدر اإلسالم : املعىن االصطالحي للفقه يف صدر اإلسالم :  ألولىا المرحلة
من بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإىل منتصف القرن اهلجري الثاين شامال لكل األحكام 
الشرعية سواء عملية أو اعتقاديه أو سلوكية حىت إن أبا حنيفة عرف الفقه بقوله معرفة النفس 

هذا الشمول والعموم يف التسمية كان قبل عصر تدوين العلوم واختصاص  و . ما هلا وما عليها 
من يرد اهللا به { :والدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم . كل علم بتسمية ومصطلح خاص 

فإمنا املقصود العلم بأحكام الشريعة الغراء ال على وجه التفصيل بل  } خيرا يفقه في الدين 
  .كل أحكام الشريعة 

بعد منتصف القرن الثاين اهلجري  أصبح : قصر الفقه على ماعدا العقائد  :نية المرحلة الثا
مدلول الفقه مقتصرا على األحكام الشرعية العملية ، حيث أفردت أحكام العقائد بعلم 

  .مستقل 

يف صدر الدولة العباسية وبعد عصر التدوين وحتدد مصطلحات العلوم : المرحلة الثالثة 
وأريد به العلم باألحكام الشرعية العملية دون غريها فأطلق على األحكام والفنون أفرد الفقه 

األخالقية ـ علم التصوف ـ وعلى األحكام العقائدية ـ علم الكالم ـ أو علم التوحيد ، وبناء 
العلم باألحكام الشرعية العملية ، المكتسب من { :لى ذلك عَرفه األصوليون بقوهلم ع

  .1}أدلتها التفصيلية 

منذ أواخر عهد سيدنا عمر ، وعهد عثمان بن : المدارس الفقهية : دارس الفقهية الم
عفان بدأت اهلجرة املكثفة املدينة املنورة إىل األمصار ، حيث خرج جلة من أصحاب رسول 
اهللا إىل األمصار املفتوحة ، وخاصة الشام والعراق ، مصر ، واستقروا ا دعاة ومعلمني ، 

اإلسالمية تلتف حول هؤالء املعلمني والدعاة من أصحاب رسول اهللا ، وهو ما جعل األمة 

                                                           

272ص/ ا��ر���� / ـ ا���ر���ت 
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أن يورثوا تلك املناهج ملريديهم  لزاماتاء واالستنباط كان ا أن هؤالء تتعدد مناهجهم يف اإلفومب
  .أو منهجني يف االجتهاد واإلفتاء إىل ظهور مدرستني دعىوتالمذم ، وهو ما 

لعراق ، ومسيت بذلك العتمادها على االجتهاد وإعمال ومقرها الكوفة با: مدرسة الرأي 
وعدم الوقوف على ظواهر لتعليلي ومراعاة البعد املقاصدي ، الرأي ، وتقصي املنهج ا

مؤسس هذه املدرسة سيدنا عبد اهللا بن مسعود الذي أرسله عمر بن اخلطاب .النصوص 
مسعود وعمر بن اخلطاب ،  قاضيا على الكوفة ، وقد تأثرت هذه املدرسة مبنهج كل من ابن

رواد وعلماء املدرسة علقمة بن قيس النخعي ، واألسود  أشهروعلي بن أيب طالب ، ومن 
وشريح بن احلارث مث آلت عامة املدرسة حلماد   ومسروق اهلمذاين بن يزيد النخعي ،

سة وأما املنهج الذي بنت عليه املدر . وتلميذه أبو حنيفة ، مث إىل تالميذ أيب حنيفة  
اجتهاداا فهي الغوص يف معاين األحكام والوقوف على عللها ، ومعرفة أسباب التشريعات  
وخاصة حينما تنعدم النصوص من كتاب وسنة أو إمجاع فإن القياس حيضر بقوة يف استنباط 

  .بل يقدمون القياس على خر اآلحاد األحكام على عللها وجودا وعدما ،األحكام ودوران 

  . شيوع الرأي بالعراقأسباب وعوامل 

  ـ تأثرهم مبنهج املؤسس عبد اهللا بن مسعود1

ـ بعد العراق عن موطن احلديث وقلة مرويات علماء العراق واكتفاؤهم مبرويات الصحابة 2
  .القادمني إىل العراق 

  .ـ كثرة املستجدات والنوازل يف العراق تستدعي االجتهاد وإعمال النظر 3

النشأة املدينة املنورة باحلجاز ، ولقد تأثر علماء هذه املدرسة  كان موطن   :مدرسة الحديث 
بفقهاء املدينة املنورة وخاصة الفقهاء السبعة ، والذين كانوا يقفون عند ظواهر النصوص ، وال 
يلجئون غلى الرأي إال عند الضرورة القصوى ، ولقد كان اعتماد أقطاب هذه املدرسة على 
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بن ثابت ، وسعيد بن املسيب ، مث انتشر أتباع هذه املدرسة يف  فقه عبد اهللا بن عمر ن وزيد
  .1كافة األصقاع من املعمورة كالشام واليمن والعراق ، مصر وغريها من البلدان 

وأما عن منهجهم يف اإلفتاء فكانوا إذا عرضت عليهم مسألة عرضوها على تاب اهللا تعاىل ، 
الصحابة فإن  إمجاعاتدوا ما يسعفهم حبثوا يف مث سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن مل جي

مل جيدوا شيئا إما أن يلجأ بعضهم إىل االجتهاد والرأي ، وإما أن يتوقف عن الفتوى  ، ومن 
هنا برز مذهب املتوقفة ، وأما إذا سئلوا فيما مل حيدث فإم ال جييبون أصال وحيملون على 

  . دعها حىت حتدث: السائل بقوهلم أكويف أنت ؟ أو ويقولون 

  لحديث عوامل ظهور مدرسة ا

  .ـ تأثرهم مبنهج عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 1

  .ـ وفرة املرويات من أحاديث وآثار الصحابة ، واجتهادات يف تفسريية 2

  .2ـ قلة ما يعرض عليهم من مستجدات ونوازل 3

مث التفقه فيه وهو استخراج احلكم : ( قال القاضي عياض : تعريف فقه الحديث 
نصوصه ومعانيه ، وجالء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها ، ووفق خمتلفها  واألحكام من

  . 3) على الوجوه املفصلة تنزيلها

وقال ابن ) هو ما تضمنه متن الحديث من األحكام واآلداب المستنبطة : ( قال الطيبي 
فقه احلديث استنباط معاين احلديث واستخراج لطائفه وأحكامه ، من :( حجر العسقالين 

                                                           

  ���
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 احلديث وتراجم األبواب الدالة على ماله صلة باحلديث املروي فيه على فهم السلف الصاحل

(1 .  

هو علم يبحث عن املعىن املفهوم من ألفاظ احلديث ، وعن : (قال صاحب حتفة األحوذي 
املراد منها ، مبنيا على قواعد العربية ، وضوابط الشريعة ، ومطابقا ألحوال النيب صلى اهللا 

ويف هذا الفن كتب كثرية ومصنفات عديدة كشروح الصحيحني ، وشروح . 2)م وسلعليه 
 املوطأ البن عبد الرب والباجي ، وشروح ابن العريب املالكي لكتب السنة كعارضة األحوذي

وغريها من الكتب اليت شرحت أحاديث النيب صلى اهللا  وكتاب معامل السنن لإلمام اخلطايب 
  . عليه وسلم 

مما الشك فيه أن اإلحاطة بفقه احلديث هو املقصد األمسى ، واملرام : أهمية فقه الحديث 
املقصود من رواية احلديث واالعتناء به إذ أن احلديث أو السنة هو املصدر التشريعي الثاين 
الذي نأخذ منه أحكام التشريع اإلسالمي، وروايته ليست رد الربكة  أو الرتف الفكري ، 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم { والتطبيق عمال بقوله تعاىل  واالحتكام متثاللالبل 
وقوله تعاىل يف معرض وجوب اخلضوع ملا صدر عن الرسول صلى اهللا عليه .3}عنه فانتهوا

فال { :يع أو القضاء والسياسة الشرعية وسلم من أحكام وفتاوى سواء يف جانب التشر 

يجدوا في أنفسهم حرجا مما  فيما شجر بينهم ، والوربك اليؤمنون حتى يحكموك 

  .4}قضيت ويسلموا تسليما 

ومن هذا املنطلق أوىل علماء املسلمني من لدن صحابة رسول اهللا وإىل يوم الناس هذا عناية 
والنكت واللطائف من األحاديث فائقة بفقه احلديث واستنباط األحكام واِحلكم واملقاصد 

أُثرت كلمات من ذهب عن كبار العلماء عن أمهية فقه احلديث ، فهذا النبوية الشريفة ، كما 
                                                           

1
   

2/ 4ص / 1ج/ املباركفوري / بشرح الرتمذي /ـ  حتفة األحوذي 
   

  3/ ا��    / ـ 
ورة 

ورة    /  /     ��4/ ا
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التفقه يف معاين احلديث نصف العلم ، ومعرفة : : ( علي بن املديين يقول يف هذا املضمار 
  .1)الرجال نصف العلم 

فعليك بالفقه الذي ميكنك تعلمه وأنت يف بيتك قاّر ( وقال اإلمام احلجة البخاريـ رمحه اهللا ـ 
ووطء الديار ، وركوب البحار ، وهو مع ذا مثرة احلديث  راألسفاساكن ، ال حتتاج إىل بعد 

وأما . 2)احملدث ، وليس ثواب الفقيه بدون ثواب احملدث يف اآلخرة ، وال عزة بأقل من عزة 
احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري فقد جعل  فقه احلديث نوعا من أنواع علوم احلديث يف كتابه 

من علم احلديث ، فقه احلديث إذ هو مثرة هذه العلوم ، وبه : ( حيث قال / علوم احلديث 
  . 3)قوام الشريعة

بفهمه ، إذ هو بعد معرفة صحة احلديث ، جيب االشتغال : ( وقال اخلطايب يف معامل السنن 
وختما فقد قال اإلمام اجلهبذ ابن حجر .4)مثرة هذا العلم فإن األساس بدون البناء تبخر 

فاحلق أن كال منهما ـ يعين ـ معرفة فقه احلديث ، ومعرفة صحته وضعفه يف : ( العسقالين 
  .5)علم احلديث مهم وال رجحان ألحدمها على اآلخر 

من هو حمدث عبد اهللا النيسابوري مؤنة اجلدل في أبولقد كفانا احلاكم المحدثون الفقهاء 
  .وذلك بذكره جلمع من احملدثني الفقهاء مع نبذ يسرية من فقههم  فقيه،ممن هو 

حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري ، حيي بن سعيد األنصاري  ، عبد الرمحن بن عمرو 
القطان ، عبد الرمحن بن ارك ، حيي بن سعيد األوزاعي ، سفيان بن عيينة ، عبد اهللا بن املب

سحاق إمهدي ، حيي بن حيي التميمي ، أمحد بن حنبل ، علي بن املديين ، حيي بن معني ، 

                                                           

1ـ  
   
2ـ 

   
3
   

4
   

5
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بن رهوية ، حممد بن إمساعيل البخاري ، مسلم بن حجاج القشريي ، مالك بن أنس ، 
  .اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 

وهؤالء الفقهاء احملدثون منسبون إىل عصر االجتهاد ، ولكن هناك حمدثون فقهاء أتباع 
  املذاهب الفقهية وخاصة بعد شيوع روح التقليد وإتباع املذاهب الفقهية 

عمر ابن عبد الرب ، والباجي وغريهم من إعالم  وأبوومن أمثلتهم اإلمام أبو العباس القرطيب 
لرب فإنه يطلق عليه حافظ املغرب ، وممن عال كعبهم يف الفقه من املالكية وخاصة ابن عبد ا

  حجر العسقالين الشافعي ، واإلمام الطحاوي  ابن  احملدثني

مما ال خيتلف فيه اثنان و اليتناطح فيه عنزان أن اإلمام : أبو حنيفة بين المحدثين والفقهاء 
ى وهو ممن شهد لعصره وقرنه املصطفأبا حنيفة النعمان من أعالم األمة وفقائها املعدودين ، 

 .صلى اهللا عليه وسلم باخلريية 

وقد ذكر مجع من أهل العلم أن أبا حنيفة النعمان له إطالع واسع على األحاديث النبوية 
وإّال فأىن له أن يفيت الناس وهو جيهل السنة النبوية الشريفة ، حىت قال مسعر بن كدام وهو 

وقال حيي بن ). مع أيب حنيفة فغلبنا  طلبت احلديث( :هـ 152من شيوخ أيب حنيفة ت 
يف احلديث ناسخا ومنسوخا كما يف إن ّ : ( هـ 203د شيوخ البخاري ت آدم وهو أح

القرآن ، وكان النعمان أبو حنيفة مجع حديث أهل بلده كله ، فنظر إىل آخر ما قبض عليه 
  .)النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ منه 

وقد عاب بعض من ال يفهم على أهل احلديث الكالم :(هـ 273ذي ت وقال اإلمام الرتم
مث .... يف الرجال ، وقد وجدنا غري واحد من األئمة من التابعني قد تكلموا يف الرجال منهم 

  .)نقل قول أيب حنيفة يف جابر اجلعفي 
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، لوم احلديث واألربعني من أنواع ع التاسع  وقد ذكر احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري يف النوع
الثقات املشهورين من التابعني ممن جيمع حديثهم للحفظ واملذاكرة ومن بينهم معرفة األئمة 

  .أبو حنيفة 

يف معرض رده على تصحيح الطحاوي حلديث أن اهللا رد  728ويقول ابن تيمية ت 
وهذا يدل على أن أئمة أهل العلم مل يكونوا يصّدقون ذا : الشمس لعلي رضي اهللا تعاىل 

ومع هذا أنكر احلديث ، وأبو حنيفة .... أحد األئمة املشهورين احلديث ، وهذا أبو حنيفة 
  1.وأمثاله أعلم وأفقه من الطحاوي 

حنيفة  وأيباحلديث كالشافعي ،  وأئمةوأما طريقة الصحابة والتابعني : وقال ابن القيم 
  .2)والبخاري 

أنه ليس مث إمام من األئمة اهلدى والدين املشهود هلم بالعدالة الذي نتفق عليه : تعقيب 
والعلم وسالمة املنهج وصحة املعتقد ، البعد عن الشبهات والبدع واملبتدعة وأهل الزيغ 

العزيز وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه والضالل واالبتداع يف الدين أم ملتزمون بالكتاب 
محه اهللا تعاىل إىل تأليف كتابه رفع املالم عن األئمة وسلم ، وهذا ما حدا بابن تيمية ر 

  .اإلعالم 

أو احلديثني إما بسبب عدم بلوغه اإلمام ، ولكن لكل إمام حجته يف ترك العمل باحلديث 
ومن أو عدم التأكد من صحته أو خمالفة احلديث لقواعد ثابتة قطعية يف االحتجاج باحلديث 

كعبه يف احلديث حيث يعترب حمدث زمانه إال أنه ترك   هؤالء اإلمام مالك بن أنس فمع علو
فلم يسلم اإلمام مالك من الناقد الالذع  ).البيعان بالخيار مالم يتفرقا :( العمل حبديث 

  .والتشنيع عليه من بعض علماء عصره كابن أيب ذئب

                                                           

  ��
1/ 4ج/ ـ ��%�ج ا�
   

2/ 1ج/ ـ إ)�م ا��و(��ن )ن رب ا������ن 
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يف مسائل كثرية كحديث العسيف ومل   حنيفة ترك العمل ببعض األحاديثوكذا اإلمام أيب
  حلد الزنا يأخذ بالتغريب متمما

 ظاهر علم الرواية في فقه الحديثم

ال شك أن من يُنعم النظر يف أمهية علم الرواية وما يؤدي من دور بارز يف خدمة 
يدرك جيدا أنه ال غىن لفقه احلديث من علم الرواية؛ ألن صحة املنت الذي وفقهه  احلديث

ُيستنبط منه فقهه وفوائده مرتبط بشكل وثيق حبال رواا، حبيث كل خلل يف هذا اال 
  .يسبب إشكاال يف احلكم على الرواية من جهة القبول أو الرد

علم الرواية من لوازم فقه احلديث، ولذا اإلشارة إىل بعض مظاهر علم الرواية يف فوعلى هذا، 
  .فقه احلديث يزيد األمر وضوحا

  : تقسيم هذه املظاهر إىل قسمني حىت يسهل معرفة أوجه صلتها بفقه احلديث، وهي وميكن

    .مظاهر خاصة -  2،  مظاهر عامة -1

  : العامة مما هلا صلة بفقه احلديث أما املظاهر

  .االلتزام يف رواية احلديث بسند متصل -1

  .املعتربة االلتزام برواية احلديث بلفظه دون معناه إال إذا تعذر ذلك بشروطه -2

  .التثبت يف رواية احلديث مع طلب الشاهد أو البينة -3

  .التوقي يف رواية احلديث -4

  .الرحلة يف طلب احلديث -5

  .مذاكرة احلديث -6
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  االهتمام بتدوين احلديث وتقييده -7

  : الخاصة علم الرواية مظاهر أما

على اعتبار أن الضعيفة اشرتاط العدالة والضبط للتمييز بني األحاديث الصحيحة من  -1
: صحة املتون ترتبط بشكل وثيق حبال الرواة من حيث الضبط والعدالة، ويدخل يف هذا

  .كتب الصحيح، والضعيف، واملوضوع، ومظان احلسن

. احلكم على صحة األسانيد واملتون على اعتبار أن الضبط شرط يف صحة كل منها -2
كنها من شروط القبول، فبالتايل عرفوا أصح وهذا أدى إىل ترتيب األسانيد من جهة مدى مت

  .األسانيد على حسب بلد، أو شيخ معني، وكذلك أضعف األسانيد 

الكشف عن العلة يف احلديث؛ إذ العلة ما هي إال مجع طرق احلديث والنظر يف اتفاق  -3
وضع النقط وتشكيل  -4. الروايات واختالفها، واالعتبار يف كل ذلك للحفظ والضبط

حبيث يؤمن اللبس، وخاصة األلفاظ املشكلة، مع استحباب توضيح اخلط وضبط  اللفظ
  .وحنو ذلك ، احلروف املهملة

استخدام الرموز املتفق عليها عند اجلميع، أو اإلفصاح عن معاين ما قد يطرأ استخدامه  -5
  . ختريج السقط مع استخدام احلواشي اجلانبية لتوضيح ذلك: ويلحق ذا. منها عند بعضهم

  :ضوابط فقه الحديث

  :ال بد عند فقه احلديث مراعاة هذه الضوابط

  .إيراد احلديث مقرونا باآليات الكرمية -1

من متام ضبط األحاديث روايًة وفقهاً واستنباطاً سرده مقرونا باآليات؛ ألن ذلك يُعتري تفسٌري 
  .سالميةفقهي للدليل األول وهو اآلية، وعلى هذين الدليلني مدار البحوث اإل
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أعيا الفقهاء وأعجزهم أن : "معرفة ناسخ احلديث من منسوخه، فقد قال اإلمام الزهري -2
  "يعرفوا ناسخ احلديث من منسوخه

بيان غريب احلديث، واملراد به تلك األلفاظ اللغوية البعيدة املعىن والغامضة اليت حتتاج  -3
يث واستخراج لطائفه ونكته للشرح والتفسري، وذلك أن صحة استنباط األحكام من احلد

  .يتوقف على ضبط صحة معىن ألفاظ املتون

وأما فقه الكالم، فهو ما تضمنه من األحكام واآلداب املستنبطة منه، وهذا : "قال ابن مجاعة
  .ك كالشافعي، ومال: صفة الفقهاء األعالم

  .بيان خمتلف احلديث وتوضيح مشكله -4

احلديث تضطر إليه مجيع الطوائف من العلماء، وإمنا هو من أهم أنواع : "قال السخاوي
  .يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعيت احلديث والفقه

  .إعراب احلديث لالجتناب من اللحن -5

اإلعراب؛ لئال يلحن، : ومن العلوم اليت جيب على صاحب احلديث معرفته: "قال ابن اجلوزي
  ".وليورد احلديث على الصحة

مث ذكر ذلك عن مجاعة، "وينبغي لصاحب احلديث أن يصلح اللحن يف كتابه: "وقال أيضا
  . وكان أمحد يفعله

  .معرفة مناسبة احلديث وسبب وروده -6

  . الوقوف على املقصد الشرعي للحكم، الذي قد ال يتأتى إال بتتبع روايات احلديث -7

جييد النظر يف اآلثار اليت يرتاءى  وعلى الفقيه أن: "قال الشيخ الطاهر بن عاشور يف ذلك
منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها، وميحص أمرها، فإن مل جيد هلا حممال من املقصد 
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الشرعي نظر يف خمتلف الروايات؛ لعله أن يظفر مبسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة 
  ". فأبرز مرويه يف صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب احلكمة واملقصد

  . هاد بأقوال الصحابةاالستش -8

مزج احلديث مع ما ورد عن الصحابة وعن التابعني وبعض الكالم الذي يذكره العلماء من 
أئمة السلف من األشياء اليت يلجأ إليه احملدثون ملعرفة فقه احلديث، مثل البخاري والرتمذي 

  . يف جامعهما

منت احلديث وفقه دليل  آراء العلماء حول. ذكر آراء العلماء حول منت احلديث وفقه -9
معرفة إمجاع  -10. على ضبط احلديث وكونه له أصل سواء كان صحيًحا أو ضعيًفا

  . معرفة اختالف العلماء -11. الصحابة والعلماء

  "من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه: "قال قتادة بن دعامة السدوسي

كيف : لليث؛ لضللُت، فقيل لهاهللا أنقذين مبالك وا أن لوال: "وقال عبداهللا بن وهب
ديث فحّريين، فكنُت أعرض ذلك على مالك، والليث فيقوالن حلأكثرت من ا: ذلك؟قال

  . خذ هذا وضع هذا: يل

امسع : قال. ُدّلين على باب من أبواب الفقه: "قلُت لعثمان البيت: وعن أيوب السختياين قال
ليكن األمر الذي تعتمدون عليه : "قال ابن املبارك. استعمال الرأي احلسن -12"االختالف

  "هو األثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم احلديث

من أعالم البصر بالدين معرفة أصول : "قال ذو النون بن إبراهيم،  معرفة أصول العلم -13
  "اخلطأ والزيغ   العلم لتسلم من البدع واخلطأ، واألخذ باألوثق من الفروع احتياطا لتأمن

  :ديثفوائد فقه الح

  . معرفة صياغة الرَواة ملنت احلَِْدْيث، وكيفية احملافظة َعَلى ذلك -1



 

 
19 

  . معرفة اختالف الرواة يف ألفاظ احلديث واتفاقهم -2

  . معرفة ضبط ألفاظ الرواية -3

  . معرفة علل منت احلديث -4

  . معرفة األحكام الفقهية على أصول ثابتة -5

  . ضبط الفتوى واحلكم -6

  . معرفة التمييز بني األمر والنهي -7

  . معرفة كيفية االستنباط واالعتبار -8

  .به مما ال يصح االستداللمعرفة ما يصح -9

  .العلمية اليت يستخدمها علماء الشريعة االصطالحاتمعرفة  -10

تصور األحكام الشرعية مع القدرة على املوازنة بينها يف املواضع اليت يظن ا الظان  -11
  .مواضع تعارض

  .متليك القدرة على اإلقناع -12

  . متليك الفصاحة وحسن البيان -13

  .الكتب المصنفة على األبواب الفقهية  أشهر

  : ومن الكتب اليت صنفت على األبواب الفقهية

  :كتب الجوامع الصحاح -1

العقائد، واألحكام : ويراد بالكتب اجلوامع تلك الكتب اليت مجعت أقسام احلديث مثل
  . وحنو ذلك... والرقائق، والتفسري
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  . صحيح اجلامع لإلمام البخاري، وجامع الرتمذي: ومن تلك الكتب

  : كتب السنن -2

ة دون أبواب وهي الكتب اليت تعرف يف اصطالح احملدثني بالكتب املرتبة على األبواب الفقهي
وليس فيها شيئ من املوقوف؛ ألن املوقوف ال يسمى يف ... العقائد والسري وحنو ذلك

سنن أيب داود، وسنن ابن ماجه، وسنن : ومن أشهر كتب السنن... اصطالحهم سنة
  . النسائي، وسنن الدارقطين، وسنن البيهقي

  :كتب الصحاح -3

يف االقتصار على أحاديث األحكام  وهي الكتب اليت ج أصحاا منهج أصحاب السنن
  . مع اشرتاطهم الصحة يف الغالب

  . صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان، وصحيح ابن السكن: ومن أشهر الكتب يف ذلك

  :كتب مختلف الحديث ومشكله -4

وهي الكتب اليت يعتين أصحاا جبمع األحاديث املقبولة املعارضة مبثلها مع إمكان اجلمع 
  . شرح مشكل اآلثار أليب جعفر الطحاوي: مثل. تكلف وال تعسفبينها بغري 

  :كتب المستدركات -5

وهي الكتب اليت مجع مؤلفوها األحاديث اليت استدركها على كتاب آخر مما فاتته على 
  . مستدرك احلاكم: ومن هذه الكتب املصنفة على األبواب الفقهية ].45[شرطه

  :كتب األحكام -6

وهي الكتب اليت اشتملت على أحاديث األحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلفوها هذه 
  . الكتب من املصنفات احلديثية األصول، ورتبوها على األبواب الفقه
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شبيلي املعروف بابن اخلراط، وعمدة األحكام األحكام الكربى أليب حممد عبداحلق اإل: مثل
  . عن سيد األنام لعبدالغين بن عبدالواحد املقدسي

  :كتب الترغيب والترهيب  -7

وهي الكتب اليت مجع فيها مصنفوها أحاديث يف الرتغيب عن أعمال صاحلة والرتهيب من 
  . األعمال السيئة

  . الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري: مثل

  :األطرافكتب   -8

وهي الكتب اليت يقتصر فيها على ذكر طرف احلديث الدال على بقيته مع اجلمع ألسانيده، 
  .إما على سبيل االستيعاب، أو على جهة التقيد بكتب خمصوصة

  . حتفة األشراف مبعرفة األطراف للحافظ املزي: مثل

  :كتب التخريج  -9

وهي الكتب اليت خترج أصحاا األحاديث من بطون األجزاء واملشيخات والكتب وحنوها، 
  . وعزوها ملن رواها من ًأً◌ً◌صحاب الكتب والدواوين

نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي، والبدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة : مثل
  . لقنيف الشرح الكبري البن امل

  :كتب الزوائد  -10

  . وهي الكتب اليت تعىن جبمع زوائد كتب معينة كاملسانيد أو السنن كالكتب الستة وحنوها

 مع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمجم: مثل
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  أمثلة تطبيقية على فقه الحديث

  أوال باب العبادات :النموذج األول 

  أ ـ الطهارة حكم ماء البحر 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : هريرة رضي اهللا عنه قال  أبيعن : الحديث 
وابن أبي شيبة وابن خزيمة األربعة أخرجه } هو الطهور ماؤه الحل ميتته{ :البحر 

  .وصححه الترمذي 

قال اإلمام الرتمذي عقب خترجيه للحديث هذا حديث حسن صحيح ، : سند الحديث 
حديث : إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال سألت حممد بن : ( قال يف العلل 

  . ) صحيح

لقد جاء هذا احلديث يف معرض جواب عن سؤال توجه به أحد : سبب ورود الحديث 
يارسول اهللا إنا نركب : الصحابة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال هذا الرجل 

فقال  ؟، أفنتوضأ من البحر البحر ، وجنمل معنا القليل من املاء ، فإن توضأنا به عطشنا
  ) .هو الطهور ماؤه احلّل ميتته : رسول اهللا صلى اهللا 

كان يكفي أن جييب النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله نعم ألنه أويت : بالغة الحديث 
جوامع الكلم، ولكن بالغة احلديث تقتضي أن يفصل يف اجلواب ألن هذا الصحايب سأل 

كأنه يف حالة اضطرار فلو قال صلى اهللا عليه وسلم نعم وسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم و 
لّدل ذلك على طهورية ماء البحر يف حالة الضرورة دون غريها ، ولكن ملا فصل النيب بقوله 
هو الطهور ماؤه دّل على طهورية ماء البحر وحل ميتته يف كل حال سواء يف حالة الضرورة 

 .فائدة  فكان جوابه أبلغ وأعظم.أو حالة السعة 
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  : الحديث فقه 

طهورية ماء البحر مطلقا وصالحيته جلميع العادات إال ما أدت ملوحته أو رائحته إىل ـ 
  .فسادها كالطبخ مثال ، والعبادات كالوضوء والغسل من اجلنابة واحليض 

 مساك وغريها عند مجاهري العلماء خالفا ملن فّصل وفّرق بني منأمن  مطلقا ميتة البحرحلّية ـ 
كما   .}......حرمت عليكم امليتة والدم { :لعموم قوله تعاىل  مات حتف أنفه فاعتربه ميتة

  .كل حيوان حبري ولو كان على صورة كلب أو خنزير لعوم احلكم أنه عام يف  

مما سئل  بأكثروذلك من حماسن الفتوى : قال ابن العريب يف نكتة لطيفة وفائدة علمية جليلة 
وهذا احلديث أصل من أصول  ، 1وإفادة لعلم آخر غري املسئول عنهعنه تتميما للفائدة 

يف مجيع األقطار ائر األعصار األئمة بالقبول وتداوله فقهاء ألمصار يف ساإلسالم تلقته 
  .،ورواه األئمة الكبار مالك والشافعي وأمحد وأصحاب السنن 

  

رسول اهللا صلى اهللا عليه قال : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال :النموذج الثاني 
                                                                                                                             .2}بالتراب الهنطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو {:وسلم

  . }له سبع مراتم ليغسإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ،فليرقه ،ث{مسلم  وفي رواية

ل اهللا صلى اهللا هريرة أن رسو  أبيوفي حديث مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن 
وقد تفرد . 3}إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات { :عليه وسلم قال 

مالك بلفظ شرب وسائر الرواة عن أيب الزناد عن األعرج يرون احلديث بلفظ ولغ وهو 
  . 4اللغةاملعروف عند أهل 

                                                           

1/ 53ص / 1ج/ ا�زر(��� / ـ �رح ا�زر(��� 
   

2: ـ أ/ر�. �
-م  
   

3/ 64ر(م / 72ص / ���� ا�و5وء / ���ك �ن ا�س / ـ ا��وط1 
   

4/ 120ص/ 2ـ طرح ا��7ر�ب �رح ا��6ر�ب ج 
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احلديث أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، ومل يذكر : سند الحديث 
هريرة تفرد بروايته ابن سريين ورجح  أيببالترتيب فمن حديث وأما املرة . األمر بالترتيب 

  .1ألا رواية أكثر احلفاظ وأعالهم ضبطا: وقال .}أوالهن { :احملدث نور الدين العرت رواية 

الغسل بالرتاب ، فذهب قوم  أواختلفت الروايات يف موضع الترتيب : مختلف الحديث 
إىل القول بالترتيب يف األوىل ، وذهب آخرون يف الغسل بالرتاب يف األخرية أي السابعة ، 
وقال آخرون بل جيب الترتيب يف واحدة من املرات السبع دون تقييد وهذا مذهب مالك 

ى أن التقييد وفيها دليل عل{ :رمحه اهللا وبه قال النووي من الشافعية قال يف شرحه ملسلم 
  .2}إحداهن: ملراد باألوىل وبغريها ليس على االشرتاط ، بل ا

  الحديث والحكام المستنبطة منه فقه 

قد يقول قائل وهل حنتاج هلذا احلديث وحنن يف عصر التقدم :ـ حاجتنا لهذا الحديث 
  .والتكنولوجيا والتطور العمراين املهول ، حىت نتكلم عن سؤر الكالب 

يف عصر أصبح فيه تربية الكالب  الناس لتبصريفنحن أحوج ما نكون  اوبالعكس متامقول أ
مودة عصرية ، إذ أصبح الناس يقامسون الكالب املعايش،وأماكن اجللوس يف قاعات 
االستقبال ، بل ويسف بعضهم ولعا باحلضارة الغربية املادية أن يقامسه الفراش ، وأحسنهم 

، ومطعما خاصا ، ولكنه يعتين به عناية ولده ويرعاه رعاية طريقة  يتخذ له مبيتا خاصا 
جعل  مما.وغريها من وجوه العناية والرعاية اآلدمي ، من حيث نوعية الكل والعناية الطبية 

يف املدن واحلواضر، أما يف  ا كان عليه األمر من قبلُ الكالب ختالط الناس يف بيوم أكثر مم
البوادي فالناس وخاصة من ميلكون املواشي فإم ال يستغنون عن الكالب للرعي واحلراسة 

  .ة آسارهم ومن مث تكثر األسئلة حول جناسة الكالب وجناس. أيضا

اختلف العلماء يف مسألة جناسة الكلب وما تولد منه  :لد منهالكلب وما تو نجاسة ـ 
سؤره طهارة الكلب الظاهري  وداودمالك حيث يرى كاللعاب واللحم على عّدة مذاهب 

                                                           

1/ 29ص / ا�د��ور ا��ور ا�د�ن )�ر / ـ ا����دات ـ  / ـ درا
�ت �ط��6��  � ا�"د�ث ا����وي 
   

2/ 185ص / 3ج/ ا��ووي / ـ �رح �
-م  
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و ال يراق املاء أوغريه من  .1ويغسل اإلناء من ولوغه سبعا تعبدا واستحبابا ال وجوبا ولعابه 
الكلب فيؤكل ويشرب وال يراق  وقال بعضهم املائعات أو الطعام الذي يف اإلناء إذا ولغ فيه 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه { :يراق املاء دون غريه ليسر حتصيله مستدلني برواية 
وهي من باب زيادات الثقة  ـ  رمحه اهللا أمحد ـوهذه رواية تفرد ا علي بن مسهر وقد وثقه  }
.  

وأمحد والليث بن سعد والشافعي يف حني يرى كل من أيب حنيفة وأصحابه  وسفيان   
  .2أن سؤر الكلب ولعابه جنس وأكثر أهل الظاهر ثور والطربي  وأيبعبيد  وأيبسحاق إو 

غ الكلب عام يف كل الكالب سواء كان مأذونا يف اختاذها  األمر بغسل اإلناء من ولو ـ 
  .ككالب الصيد أو الرعي أو غري مأذون فيه ككالب الزينة 

سواء أكانت بالولوغ أو الرجل أو اليد  لألواين عامة  لكلباألمر بالغسل من مالمسة اهل ـ 
فيه وهذا مما اختلف فيه العلماء ، حيث ذهب الظاهرية إىل جيب غسله إال بالولوغ  أم ال، 

عدم وجوب غسل اإلناء إال إذا ولغ فيه الكلب بلسانه ، أما لو ملس اإلناء بأي جزء من 
غسله أجزائه فال جيب غسله ، بل لو وقع لعاب الكلب من غري فمه يف اإلناء ملا وجب 

يف غري مذهب بعض أصحاب الشافعي عند مفهوم الشرط وهو  ووقوفا عمال بظاهر النص ،
لعابه أنه يغسل مرة واحدة والذي عليه اجلمهور أنه يغسل سبعا مالمسة الكلب لإلناء بسائر  

  .جسده والولوغ خرج خمرج الغالب 

ومن مواضع االختالف بني الفقهاء عدد مرات غسل اإلناء ، : ـ عدد مرات غسل اإلناء 
نفية ، يف حني يرى احلا عمال مبنطوق النص حيث ذهب اجلمهور إىل وجوب غسله سبع

في الغسلتني ،وثالث غسالت  مستدلني مبا رواه الطحاوي من جناسة الكلب دون لعابه وتك
 3هريرة هو راوي احلديث وكان يفيت بغسل اإلناء من ولوغ الكلب مرتني أو ثالث أباأن 

وهذا ما يرتك االستدالل باحلديث عند احلنفية أي عمل الراوي خبالف روايته حسب قواعد 
                                                           

121ص / 2ج/ زين الدين أبي الفضل العراقي / طرح التثريب شرح التقريب /  208ص/ 1ج/ ابن عبد البر / االستذكار  ـ 
1
   

121/ 2ج/ ر�ب ـ طرح ا��7ر�ب �رح ا��6
2
   

3/ 24ـ 21ص / 1ج/ الطحاوي / ـ شرح معاين اآلثار 
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االستدالل يف املذهب احلنفي إذ أم يعتقدون أن هذا األمر يستوجب ضعف احلديث أو  
  .كونه منسوخا

ملا كان العدد مقصودا  ثالثا أو مخسا أو سبعا وقالوا لو كما استدلوا برواية ورد فيها التخري
خّري النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ولكن احلديث قد ضعف ألنه من رواية عبد الوهاب 

  .1ابن الضحاك وقد ضعفه غري واحد من علماء احلديث

ورد اجلمهور مذهب احلنفية بقوهلم كما ثبت عن أيب هريرة القول باملرة واملرتني ثبت القول 
وذهب آخرون إىل  2من روى باملرة واملرتني  بوجوب الغسل سبع مرات وهذا أوىل من رواية

  .القول بوجوب غسل اإلناء حىت يطهر بدون اعتبار للعدد

احلديث مسألة الترتيب واملقصود بالترتيب غسل ومن املسائل املتعلقة بفقه هذا : ـ التتريب 
 ّدة آراء ، حيث ذهب بعض العلماءوهي مسألة اختلف فيها العلماء على عاإلناء بالرتاب 

الذي يف رواية مسلم وهو مذهب الشافعي وأمحد و  إىل وجوب الترتيب عمال باحلديث
إسحاق والطربي وأكثر الظاهرية يف حني ذهب احلنفية ومالك واألوزاعي إىل أنه ال جيب 

ردوا ما ك  .3الترتيب وإمنا الواجب املاء فقط متسكا برواية األعرج عن أيب هريرة السابقة الذكر
بالطعن فيها باالضطراب ، حيث وردت تارة بلفظ أوالهن ، وتارة بلفظ  الترتيبروايات 
  .أخراهن 

السابعة ،ويرى آخرون ن موضع الترتيب يف الغسلة حيث يرى البعض أيف موضعه ، واختلفوا 
أن الترتيب يكون يف األوىل ويذهب آخرون إىل وجوب الترتيب يف أي موضع كان سواء 

  .} إحداهن { :حىت الثامنة لرواية الدارقطينأو السابعة  وأاألوىل 

  

  
                                                           

124ص / 2ج/ ـ طرح ا��7ر�ب �رح ا��6ر�ب  
1
   

210ص/ 1ج / ا�ن )�د ا��ر / ـ ا;
�ذ��ر 
2
   

  
3/ 72ص / 1ج/ ا�زر(��� / ـ �رح ا��وط1  
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  في سترة المصلي : فقه الصالة  :  النموذج الثالث

إذا صّلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، { 
  .1}فليقاتله فإنما هو شيطان  أبىفإن 

ويف رواية أخرى للبخاري وسلم وأمحد وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر باحلربة فتوضع بني يديه {:قال 

مث اختذها وكان يفعل ذلك يف السفر ، . فتوضع بني يديه ، فيصلي إليها والناس وراءه 
  .}األمراء

باب الصالة إىل الراحلة والبعري والشجر كتاب الصالة   يفأخرجه البخاري  :الحديثسند 
  .والرحل

و أخرجه مالك يف املوطأ . كتاب الصالة ، باب يف سرتة املصلي وأحكامها/ وأخرجه مسلم 
  .باب التشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلي / 

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، : "عن البخاري بلفظ مسلم انفرد بهو 
  وال يبال َمْن مر وراء ذلك

  وهو من رواية أمحد والرتمذي وابن ماجة ، أيب داود 

  :من الحديث  ةاألحكام المستنبط

صلي إذا كان إماًما أو منفرًِدا ال : حكم السترة والحكمة منهـ 
ُ
سنٌة مؤكدٌة، سرتُة بني يَدِي امل

وُحِكَي .)،   واحلنابلةِ 3والشافعيةِ  (واملالكيةِ 1احلنفيةِ : وذلك باتفاِق املذاهِب الِفقهيِة األربعةِ 
 .اإلمجاُع على ذلك
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عن دنو ما  فكف البصر واخلاطر عما وراءها بذلك ، مث فيها ك: الحكمة من مشروعيتها 
  .يشغله من خاطر ، ومنصرف مشوش 

َرة بـَْني َيَدْي اْلُمَصلي ، : " قال النووي رمحه اهللا   :ـ مقدارها   َوِيف احلَِْديث النْدب ِإَىل الستـْ
َرة ُمْؤِخَرة الرْحل ، َوِهَي َقْدر َعْظم الذرَاع  َوَحيُْصل  , ُهَو َحنْو ثـُلَُثْي ِذرَاع، َوبـََيان َأن أََقّل الستـْ

 بـَْني َيَدْيِه َهَكَذابَِأي َشْيء أَقَاَمُه 
1  

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدرها ؛ والظاهر أن هذا على سبيل التقريب ال التحديد 
وتارة تكون أقل ، فتارة تكون ذراعا ، وآخرة الرحل ختتلف يف الطول والقصر ، بآخرة الرحل 

  . منه

  ويتحمل اإلمام السرتة عن البقية : تحمل اإلمام السترة عن المأمومين 

صلى رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم صالًة ِمبًىن، فِجئُت على  :عِن ابِن عباٍس أنه قال -
محاٍر يل وقد ناَهْزُت احلُُلَم، فمَرْرُت بني يَدْي بعِض الصفوِف، فنزَْلُت وأرَسْلُت اِحلماَر يرَتُع، 

  . يُنِكْر ذلك عَلي أَحدٌ  فدَخْلُت مع اإلماِم، فلم

هَبْطنا مع رسوِل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم : ن عمرِو بِن ُشَعيٍب، عن أبيه، عن َجده، قالع
فاختََذه ِقْبلًة وحنن َخْلَفه، فجاَءْت  -يعين فصلى إىل ِجدارٍ  -فحَضَرِت الصالةُ ، ِمن ثنيِة أذاِخر

بـَْهَمةٌ 
3)

  .  حىت لِصَق بطُنه باجلداِر، ومرْت ِمن ورائِه(4)افما زال يُدارُِئه متُر بني يَدْيه، 

صلي والسرتةِ ( : حكم املرور بني املصلي والسرتة 
ُ
لقوله صلى اهللا عليه  .ال جيوُز املروُر بني امل

صلي ماذا عليه، لكان أْن يِقَف أربعني خريًا له  : وسلم 
ُ
ِمن أْن ميُر و يعَلُم املار بني يدِي امل

  . ) ال أدري، أقال أربعني يوًما، أو شهرًا، أو سنةً  :أبو النضرِ : بني يديه، قال

  وهذا حمل إمجاع الفقهاء كما ذكر ابن حزم الظاهري 
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يَدَفُع املار بني  جيوز للمصلي أن : مدافعة المصلي الماّر بين يديه إذا صلى إلى سترة 
  والدليل على ذلك اإلمجاع  .َيَديه إذا صلى إىل ُسرتةٍ 

 .ال يَلزُم املصلَي ُمقاتَلُة املار بني يديه بالسالحِ  : قاتلة المار بين يدي المصلي بالسالحـ م

وأمجعوا أنه ال يقاتله بسيٍف، وال ُخياطبه، وال يبلغ منه مبلًغا تفُسد به : (ل ابُن عبد البَـر قا
من مرور املار بني يديه، وما أظن أحًدا بلغ بنفسه إذا صالته، فيكون ِفعله ذلك أضر عليه 

 ي إىل أكثر من الدْفع، ويف إمجاعهم على ما ذَكرنا ما يبنيبني يدي املصل جِهل أو نِسي فمر
قاله القرطيب يف املفهم ردا على من جّوز التعنيف  ما أمجلوما . 1)لك املراد من احلديث

ال يلزمه مقاتلته بالسالح ألن ذلك خمالف ملا علم من قاعدة و :(واملقاتلة أخذا بالظاهر 
اإلقبال على الصالة واالشتغال ا ، والسكون  فيها ، وملا علم من حترمي دم املسلم ، وعظم 

، وال يلتفت إىل قول أخرق متأخر مل يفهم سرا من أسرار الشريعة ، وال قاعدة من حرمته 
  .2قواعدها 

صلي أْن َيدَفَع املار بني يديه ِمن مقاِمه، وال للم:  يُدرِْكه الُمصلي إذا فاَت المار ولمـ 
   ميشي إليه إذا مل يُدرِْكه ِمن موقِفه

أنه إذا مر بني يديه ومل يُدرِْكه من مقاِمه الذي يقوم فيه، ... وقد أمجعوا: قال ابن عبد الرب  
  .3أنه ال َميشي إليه
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  فقه الصيام : النموذج الرابع 

من نسي {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة رضي اهللا قال  عن: احلديث 

  .1}وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه اهللا وسقاه 

  .أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إال النسائي واللفظ ملسلم : روايات الحديث  

  رواية احلاكم وابِن ِحبان والدارقطين ِمْن حديِث أيب َسَلمة 

  )َ. َرَمَضاَن نَاِسًيا َفَال َقَضاَء َعَلْيِه َوَال َكفاَرة] َشْهرِ [َمْن أَْفطََر ِيف ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  .حيح وهو ص: ـ اهللا رمحه  قال ابُن حجٍر ـ 

واكتفيت بذكر هذين احلديثني  ألن رواية البخاري ومسلم وما عاضدها من الروايات تفيد 
عموم الصيام فرضا ونفال ، ولكن رواية  احلاكم والدراقطين ، وابن حبان هي اليت جاءت 

  .بالتصريح باإلفطار يف رمضان 

  القضاء احتج به من أسقط:( قال القرطيب : فقه الحديث واألحكام المستنبطة منه 

 

   :فقه الزكاة :  الخامسالنموذج 

صلى اهللا فـََرَض َرُسوُل اللِه : "اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قَالَ  عن{: الحديث: زكاة الفطر 
،  زََكاةَ عليه وسلم  اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َصاًعا ِمْن َمتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري َعَلى اْلَعْبِد َواْحلُر

  .رواه اجلماعة}َوالذَكِر َواْألُنـَْثى، َوالصِغِري َواْلَكِبِري ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

  

                                                           

1ـ 
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   :روايات الحديث   

ُكنا ُخنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري، َأْو َصاًعا : "الَ أيب سعيد ق عنـ 
  . َأْخَرَجاهُ ". أَِقٍط، َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ ِمْن َمتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن 

َصاًعا ِمْن  صلى اهللا عليه وسلمُكنا ُخنْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر إْذ َكاَن ِفيَنا َرُسوُل اللِه : "َوِيف رَِوايَةٍ ـ 
َصاًعا ِمْن أَِقٍط، فـََلْم  َصاًعا ِمْن َشِعٍري، أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، َأوْ  طََعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َمتٍْر، أَوْ 

َنا ُمَعاِويَُة اْلَمِديَنَة، فـََقالَ  ْيِن ِمْن َمسْرَاِء الشام يـَْعِدُل : نـََزْل َكَذِلَك َحىت َقِدَم َعَليـْ َألََرى ُمد إين
". َكَما ُكْنُت ُأْخرُِجهُ َفَال أَزَاُل ُأْخرُِجُه  : "قَاَل أَبُو َسِعيدٍ ". َصاًعا ِمْن َمتٍْر، َفَأَخَذ الناُس ِبَذِلكَ 

َواْبُن َماَجْه َملْ . إخلَْ ... َفَال أَزَاُل : قَاَل أَبُو َسِعيدٍ : َرَواُه اجلََْماَعُة، َلِكن اْلُبَخارِي ملَْ َيْذُكْر ِفيهِ 
  .يف شيٍء ِمْنهُ " َأوْ "َيْذُكْر َلْفظَة 

َصَدَقَة اْلِفْطِر َصاًعا  اهللا عليه وسلمصلى فـََرَض َرُسوُل اللِه : ":ـ وللنسائي عن أيب سعيد قال 
، َوُهَو ُحجٌة ِيف َأن "، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري، َأْو َصاًعا ِمْن َمتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن أَِقطٍ ِمْن طََعامٍ 

  .اْألَِقَط َأْصلٌ 

َنَة، َعن اْبِن َعْجَالَن، َعْن ِعَياِض ـ  اَرُقْطِين َعن اْبِن ُعيَـيـْ ِه، َعْن َأِيب َسِعيدٍ َولِلدْبِن َعْبِدالل  

إال َصاًعا ِمْن َدِقيٍق، َأْو َصاًعا  صلى اهللا عليه وسلمَما َأْخَرْجَنا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه : "قَالَ 
 ."أَِقطٍ  ِمْن َمتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن ُسْلٍت، َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري، َأْو َصاًعا ِمنْ 

ِقيَق، فَـَقالَ : فـََقاَل اْبُن اْلَمِديِين ِلُسْفَيانَ  َأَحًدا َال َيْذُكُر ِيف َهَذا الد ٍد، إنبـََلى، ُهَو : يَا أَبَا ُحمَم
ِقيقِ  .ِفيهِ  ِبِه َأْمحَُد َعَلى إْجزَاِء الد َواْحَتج ،اَرُقْطِين َرَواُه الد ..  

ِبزََكاِة اْلِفْطِر َأْن  أََمرَ  :صلى اهللا عليه وسلمَأن َرُسوَل اللِه :  عنهماَعن اْبِن ُعَمَر رضي اهللاـ َ  
  . َرَواُه اجلََْماَعُة إال اْبَن َماَجهْ . تـَُؤدى قـَْبَل ُخُروِج الناِس إَىل الصَالةِ 
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زََكاَة اْلِفْطِر  ه وسلم صلى اهللا عليفـََرَض َرُسوُل اللِه : "َعن اْبِن َعباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ ـ 
َمْقُبوَلٌة،  طُْهَرًة لِلصاِئِم ِمَن اللْغِو َوالرَفِث، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكِني، َفَمْن أَداَها قـَْبَل الصَالِة َفِهَي زََكاةٌ 

  .َماَجهْ  َرَواُه أَبُو َداُود َواْبنُ ". َوَمْن أَداَها بـَْعَد الصَالِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَدقَاتِ 

  : غريب الحديث 

  وقّدر أوجب : فرض 

هو وحدة قياس وهو من املكاييل اليت تستخدم قدميا والصاع يساوي أربعة  أمداد  :الصاع 
مبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهناك طفيف يف مقدراه بالكيلو ، حيث يرى البعض أن 

  كيلو   2.35كيلو ويرى آخرون   2.6مقداره يساوي 

  .زيشبه احلنطة، يكون بالغور واحلجاضرٌب من الشعري ليس له قشر : ت السل  

  بفتح اهلمزة وكسر القاف ، وبتسكني مجيعها اللنب افف  :األقط 

  أو الرب  القمح: مسراء الشام 

  أي إطعام من جوع: طعمة 

  تطهريا من الذنوب :  طهرة 

  : الحديث واألحكام المستنبطة منه فقه 

قيل زكاة النفوس املأخوذة من الفطرة اليت هي أصل اخللقة ،  :سبب تسمية زكاة الفطر ـ 
  .1وقيل أضيفت للفطر لوجوا بالفطر يف رمضان والثاين أظهر

اختلف العلماء يف حكمها حيث يرى مجهور العلماء وجوب زكاة الفطر ، ويرى : ـ حكمها 
   .ع على وجواوحكى ابن املنذر اإلمجا  آخرون أا سنة مؤكدة
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لعل السنة النبوية قد بينت احلكمة من مشروعيتها فهي طهرة : الحكمة من مشروعيتها ـ 
للصائم مما حلق صومه من لغو رفث ، كما أا مواساة للفقراء واملساكني وإغناؤهم عن 

  .املسالة يف هذا اليوم فهي ضرب من حتقيق التكافل والتعاون 

وجتب على  جتب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد ، صغري أو كبري : على من تجب 
: كل من يضمن نفقته ويعول من املسلمني وغري املسلمني عند اجلمهور وأما من أخذ يزيادة 

  .فلم جيوا على من يعول من غري املسلمني } من املسلمني { 

عد صالة العيد فال زكاة جتب إال على من استهل قبل صالة العيد ، فمكن ولد ب كما ال
  .عليه ، أو من هو جنني يف بطن أمه مل يولد بعد فال زكاة عليه 

جتب بغروب مشس ليلة العيد وتتعني أكثر ويصبح وقتها مضيقا  :قت وجوب إخراجها ـ و 
قبل صالة العيد للحديث الذي جاء فيه انه من أخرجها قبل صالة العيد فهي صدقة مقبولة 

  .، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات 

مني قبل وأما يف تقدميها وتعجيلها فهناك خالف بني العلماء ، فهناك من جييزها بيوم أو يو 
العيد ، وهناك منة يرى جواز تقدميها بأسبوع وعشرة أيام ، واملسألة خالفية يتسع فيها 

  .اخلالف 

صاع وهو أربعة أمداد مبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تساوي حوايل : قدارها ـ م
  كيلو 2.60كيلو أو   2.35

من خالل األحاديث اليت بني أيدينا ذكرت مخسة  :األصناف التي تجب فيها زكاة الفطر ـ 
يف عهد معاوية ، مث وسع  جَ ِر خْ رب الذي أُ والشعري ، والزبيب ،  واألقط ،وال أصناف التمر ،

  وغالب قوت أهل البلد العلماء وقالوا بإخراج احلنطة 
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، حيث اختلف العلماء يف مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة : ـ إخراج القيمة وخالف العلماء 
ذهب اجلمهور إىل عدم جواز إخراجه قيمة ، يف حني يرى آخرون جواز إخراجها قيمة وممن 

احلنفية واألوزاعي وطاوس ، وجماهد وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري ، وأيب  : يرى ذلك
  سلمة بن عبد الرمحن بن عوف وسعيد بن جبري 

د العزيز إجياب صاع من بر على وصح عن عمر بن عب: ( قال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل 
اإلنسان يف صدقة الفطر ، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم ومن طريق وكيع عن قرة 

كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك ، كما يف مصنف ابن أيب شيبة  وصّح : بن خالد قال 
مة بن عبد أيضا عن طاووس ، وجماهد ، وسعيد بن املسيب ، وعروة بن الزبري ، وأيب سل

.)  الرمحن بن عوف ، وسعيد بن جبري ، وهو قول األوزاعي ، والليث ، وسفيان الثوري 
  مقدار ما خيرج عن زكاة الفطر ؟  704كتاب الزكاة مسألة   252ص / ج/ احمللى 

 زكاة يف الرب أو الشعري أو التمر إخراج يشرتط ال: "الثوري سفيان فقه موسوعة يف جاء كما
 املسألة عن الفقراء إغناء منها املقصد ألن جاز للفقري أنفع هو مما قيمتها أخرج لو بل الفطر
  "اليوم هذا يف حاجتهم وسد

 الفقري، منفعة إىل أقرب ألنه أفضل، القيمة أداء: يقول تعاىل اهللا رمحه جعفر أبو الفقيه وكان
 ذلك يف البياعات ألن كان والشعري احلنطة على والتنصيص إليه، حيتاج ما به فإنه شرتي

 فاألداء األموال، أعز وهي بالنقود، جتري البياعات ديارنا يف فأما ا، يكون باملدينة الوقت
  "أفضل ا

وهو مذهب مجاعة من املالكية كابن حبيب ، وأصبغ ، وابن أيب حازم ، وابن دينار ، وابن 
ينظر كتاب ك حتقيق . وهب ، وهو ما يقتضيه اإلطالق يف جواز إخراج الزكاة بالقيمة 

  47أمحد بن حممد بن الصديق الغماري ص / اآلمال يف إخراج زكاة الفطر باملال 
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 غري يف جتزئ وعنه مطلقاً، القيمة جتزئ أمحد عن رواية ويف اإلنصاف للمرداوي احلنبلي ويف
وع الفطر وممن جّوز إخراج زكاة الفطر قيمة ابن تيمية عند احلاجة واملصلحة فقد جاء يف جمم

وهذا  فشيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا ـ يرى أن القيمة جتزئ إذا كانت أنفع للفقري،الفتاوى قوله 
 30ص/ 25ابن تيمية ج/ بعد أن حكى اخلالف يف مذهب أمحد  انظر جمموع الفتاوى 

 82ص 49 ، ص 31

وهو مذهب بعض الشافعية بل هو مذهب البخاري رمحه اهللا تعاىل قال اإلمام ابن حجر  
: قالين عند قول البخاري باب العرض يف الزكاة أي جواز أخذ العرض ، قال بن رشيد العس

. ( وافق البخاري يف هذه املسألة احلنفية مع كثرة خمالفته هلم ، ولكن قاده إىل ذلك الدليل 
  / 311ص  3ابن حجر العسقالين ج/ فتح الباري 

   :أدلة المجوزين  

فاألصل يف الزكاة أخذ املال  وبيان }خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ا {: قول اهللا تعاىل ـ 
ألن أصحاب البوادي . رسول اهللا املنصوص عليه يف الرب والشعري إمنا للتيسري ورفع احلرج 

  واملواشي تعز فيهم النقود وهذا يف عموم الزكاة 

رج على اليمن بالتيسري ورفع احلرج فكان معاذ أمره صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ملا خـ 
  .يأخذ الثياب مكان الذرة تيسريا على الناس 

أخذ سيدنا علي رضي اهللا عنه العروض على أهل اجلزية وهم من أهل املال تيسرا ورفعا ـ 
  .للحرج 

  .ويف إخراج الشاة عن مخس من اإلبل دليل على جواز أخذ القيمة ـ 

يمة يف الزكاة املفروضة يف األعيان فجوازها من باب أوىل يف زكاة وإذا كان جاز أخذ القـ 
  . الرقاب 
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أغنوهم عن الطواف هذا اليوم { : قوله صلى اهللا عليه وسلم : قوله صلى اهللا عليه وسلم ـ  
أيب معشر ورغم أن هذا احلديث يف سنده مقال حيٌث ضعفه كثري من العلماء بسبب }   

حديثه عندي مضطرب : وقد ضعفه غري واحد؛ فقال أمحد جنيح بن عبدالرمحن السندي
  .إال أن هذا احلديث له متابعات وشواهد  اإلسناد

ولئن كان سند احلديث قد تكلم فيه فإن املعىن العام للحديث مقبول وهو التكافل والرتاحم 
 وهم متحقق بالطعام والقيمة على حد سواء وقد تكون القيمة أنفع وأفيد للفقري 

  

  والمعامالت باب البيوع : النموذج السادس 

فإْن ،  حىت يـَتَـَفرقا: بَـيعاِن باخلِياِر ما ملَْ يـَتَـَفرقا،  أْو قالَ ال{: الحديث :خيار المجلس  
  .}َصَدقا وبـَينا بُورَِك هلما يف بـَْيِعِهما، وإْن َكَتما وَكَذبا حمَُِقْت بـَرََكُة بـَْيِعِهما

احلديث ذه الرواية متفق عليه خّرجه البخاري وسلم يف : تخريج الحديث ورواياته 
  صحيحيهما من رواية 

أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقا 
  .ومسلم يف كتاب البيوع ، باب الصدق يف البيع والبيان . فليطلبه يف عفاف

 واإلمام، صحيحه أبواب  البيوع باب ما جاء يف البّيعان باخليار ما مل يتفرقا  والرتمذي يف
َتَبايَِعاِن ُكل َواِحٍد  : (مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا بلفظ 

ُ
امل

ُهَما بِاخلَِياِر َعَلى َصاِحِبِه َما ملَْ يـَتَـَفرقَا ِإال بـَْيَع اخلَِيارِ    )ِمنـْ

  : فقه الحديث واألحكام المستنبطة منه 

  .مشروعية عقد البيعـ 
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املراد : ثبوت خيار الس للمتبايعني، وأنه ال ينقطع إال بالتفرق باألبدان، وقيل مشروعيةـ 
  .التفرق باألقوال

  .مدة اخليار من حني العقد إىل أن يتفرقا من جملس العقد ـ

للتفرق باألبدان حدا ينتهي إليه، أي لو طال الس أو قاما ظاهر احلديث أنه مل يقدر   ـ
مًعا أو خرجا ميشيان َظل حق اخليار ثابًتا إىل أن يتفرقا، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة أخًذا 

  . بظاهر احلديث

  ا الحديثإزاء هذ موقف العلماء

َيَسُع أحَد الطرفني التحلل من قيده  اتفق العلماء على أن العقد مىت اكتسب صفة اللزوم فال
ما مل يتفقا على اإلقالة، غَري أم خيتلفون يف الظرف الذي يكتسب العقد هذه الصفة، هل 
مبجرد تطابُق اإلجياب والقبول من غري اعتبار جملس العقد أم أن ثبوت خيار الس ال مناَص 

 منه يف اكتساب العقد صفَة اللزوم ؟

 .ألة خالفيٌة بني املثبتني واملانعني خليار الس،وهذه املس

 :. المجلس بخيار القائلينمذهب 

وأكثر اتهدين  ،ذهب الشافعي وأمحدو هو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني 
وسائر احملدثني، بثبوت خيار الس، مبعىن أنه إذا تطابق اإلجياب والقبول فإن العقد يقع 

غري الزٍم، ويكون لكل من العاقدين اخلياُر يف فسخ العقد أو إمضائه ما دام العاقدان  جائزًا
تفرقا كامال يف جملس العقد، وال يكتسب هذا األخري صفَة اللزوم إال بعد تفرق العاقدين 

 .باألقوال واألبدان 
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 :مذهب المانعين لخيار المجلس

القول بعدم ثبوت خيار الس، بل يلزم البيع  ذهب أبو حنيفة ومالٌك وأكثر أصحاما إىل
بنفس اإلجياب والقبول أو ما يقوم مقامهما من فعٍل وداللٍة، فمنعوا خيار الس، وأثبتوا 
خيار الرجوع عن إمضاء العقد إذا أوجب أحدمها البيَع، فكل منهما باخليار حىت ينتهَي  

إبراهيم النخعي، وهو روايٌة عن و يعة ربوهو مذهب  إلغاءكالمهما يف العقد إبراًما أو 
الثوري، وإليه ذهب اإلمامية واهلادوية، وذهب بعض املالكية إىل موافقة مذهب املثبتني خليار 

  . الس

 أدلة المانعين

 :استدل املانعون بنصوص الكتاب والسنة على ما يأيت

 :من الكتاب: أوالً  -

 .[٢٨٢ : البقرة]﴾ تـََبايـَْعُتمْ  َوَأْشِهُدوا ِإَذا﴿ :بقوله تعاىل -

أا تفيد األمر باإلشهاد يف البيع، غَري أنه إذا اعُترب خيار الس مل يـَُعْد : وجه داللة اآلية
لإلشهاد أية فائدٍة، إذ لو وقع اإلشهاد بعد التفرق مل يطابق األمر، وإن وقع قبل التفرق مل 

 .يصادف حمله

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكمْ الَتَأْ ﴿ :وبقوله تعاىل - ﴾ ُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 .[٢٩ :النساء]
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أا مل تشرتط يف إباحة التجارة سوى الرتاضي من الطرفني ال غري، : وجه داللة اآلية
 د صدور اإلجياب واقرتانه بالقبول، فيدلذلك على عدم ثبوت والرتاضي إمنا حيصل مبجر

 .خيار الس

 .[١ :املائدة]﴾ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿ :وبقوله تعاىل -

أا تنص على وجوب الوفاء بالعقود، وخياُر الس ينايف ذلك من ناحيِة : وجه داللة اآلية
 .أن الراجع عن موَجب العقد قبل التفرق مل َيِف به

 :من السنة: ثانًيا -

ْسِلُموَن َعَلى  ...» :مبا أخرجه الرتمذي من طريق عمرو بن عوٍف رضي اهللا عنه مرفوًعا -
ُ
َوامل

 .} َالًال، َأْو َأَحل َحرَاًماح{ُشُروِطِهْم ِإال َشْرطًا َحرَم 

 .احلديثأن اخليار بعد لزوم العقد يُفسد الشرَط وينايف مقتضى : وجه داللة احلديث

وقد اعتذر املانعون عن العمل باألخبار الواردة يف خيار الس بأعذاٍر متعددٍة، وأولوا 
 :األحاديث بتأويالٍت خمتلفٍة نذكر منها ما يأيت

أن كل األخبار الدالة على ثبوت خيار الس مردودٌة ملنافاا لعموم اآليات املتقدمة 
ِإَذا تـََعاَرَض الَمْقطُوُع َمَع الَمْظُنوِن، فَالَمْقطُوُع َأْوَلى السابقة، وواألحاديث النبوية 

 .«بِالتـْقِديمِ 

 .أن أحاديث خيار الس منسوخٌة باألدلة القرآنية السابقة

 .أن إثبات خيار الس خمالٌف للقياس اجللي يف إحلاق ما قبل التفرق مبا بعده

 .، مضطرٌب مينع االحتجاج به يئه بألفاٍظ خمتلفةٍ «اِن بِاخلَِيارِ البَـيـعَ » :أن حديث



 

 
40 

أن حديث اخليار على خالف عمل أهل املدينة وعمُلهم حجٌة، وهو خمالٌف أيًضا لعمل 
 أهل مكة، وهو منقوٌل عن ابن التني عن أشهب

 على وهن املروي احلديث من رواية مالٍك ومل يعمل به، وهذا يدل عنده أن. 

 .أنه خٌرب واحٌد فال يُعمل به فيما تعم به البلوى، وهو البيع

َوَما تـََفرَق ﴿ :أن املراد بالتفرق يف احلديث هو التفرق باألقوال واالعتقادات كما يف قوله تعاىل
َوِإْن ﴿ :، ويف قوله تعاىل[٤ :البينة]﴾ الِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإال ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَنةُ 

َوتـَْفَرتُِق ...» :، ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم[١٣٠ :النساء]﴾ يـَتَـَفرقَا يـُْغِن اُهللا ُكالِمْن َسَعِتهِ 
 .، وكما يف عقود الزواج واإلجارة والعتق «أَمِيت َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعَني ِفْرَقةً 

 .أشبه بيوع الغرر كاملالمسةأن وقت التفرق غري معلوٍم ف

أنه ال يتعني محُل اخليار يف هذا احلديث على خيار الفسخ، فيحتمل أنه أريد به خيار الشراء 
 .أو خيار الزيادة يف الثمن واملثمن، وهي الفرتة اليت تسبق عقد البيع

 .وردهأن املراد باملتبايعني يف احلديث املتساومان، واملراد باخليار قبول املشرتي 

ويف نظرهم أن التفرق الوارد يف اخلرب، إن كان املراد به التفرق باألبدان فهو حمموٌل على أحد 
 :الوجهني التاليني

 .أنه حمموٌل على االستحباب حتسيًنا للمعاملة مع املسلم: الوجه األول

  1أنه حمموٌل على االحتياط للخروج من اخلالف: الوجه الثاين
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  .عقوبة التغريب أو النفيباب الحدود :  السابعالنموذج 

خذوا عني خذوا عني { : –صلى اهللا عليه وسلم  –قوله :ـ الحديث : حد الزنا ـ 
  .1}قد جعل اهللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

على ابنك هذا جلد مائة وتغريب { :صلى اهللا عليه وسلم لصاحب العسيف  -وقولهـ 
  .2}عام 

واملراد بالتغريب هو إبعاد الزاين أو الزانية البكرين من مكان ارتكاب الفاحشة إىل مكان 
آخر تغييبا هلما عن مسرح اجلرمية ، وقد اختلف العلماء يف حكم التغريب ، وهل يعترب 

  .من متام احلد أم ليس من متامه ؟ على مذهبني 

ية واحلنابلة  إىل أن التغريب ملدة ذهب مجهور الفقهاء املالكية والشافع: المذهب األول 
عام من متام احلد ومن مث جيب اجلمع بني اجللد والتغريب ، فبعد إقامة حد اجللد مائة 
جلدة جيب على احلاكم أن حيكم بنفيه من بلده إىل مكان آخر واألصل يف ذلك قوله 

بكر خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال ال{ : –صلى اهللا عليه وسلم  –
{ :صلى اهللا عليه وسلم لصاحب العسيف  -وقوله 3}بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

إال أن هؤالء القائلني بوجوب التغريب  4}على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام 
  اختلفوا يف مسائل كثرية  منها من الذي يُغرب ؟  و ما حقيقة التغريب ؟

إىل عدم تغريب النساء والعبيد فال يغرب إال   5فقد ذهب املالكية واإلمام األوزاعي
اهللا عليه وسلم حينما سئل الرجل احلر مستدلني مبا جاء يف الصحيحني عن النيب صلى 

إذا زنت فاجلدوها مث إذا زنت : ( إذا زنت  فقال صلى اهللا عليه وسلم عن األمة 
فلو كان ،   6) فاجلدوها ، مث إذا زنت فاجلدوها ، مث إذا زنت فبيعوها ولو بظفري

جيوز تأخري البيان عن  إذ أنه ال 7التغريب من متام احلد لذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم
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الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما { : كما استدلوا بقوله تعاىل . 1وقت احلاجة
فإنه مل يذكر التغريب فلما ذكره احلديث كان ذلك خاصا بالرجل الزاين  2}مائة جلدة 
وقد استدل املالكية أيضا بالنظرة املقاصدية للحدود حيث قالوا إن  . 3دون املرأة 

التغريب حيقق مقاصده يف الرجال دون النساء والعبيد إذ أن التغريب إمنا شرع للحوق 
ومن جهة ، وانقطاع املعاش وحتقق الغربة واملرأة غري مكلفة بتوفري املعيشة  ،  الذلة به

ب حفظها وضبطها عن الفساد ويف تغريبها إعانة هلا على الفساد أخرى فإن املرأة جي
وهذا  .4وذلك لتغييبها عن عيون قبيلتها وأما إذا غربت مع حمرم فإنه يغرب من ليس بزان

ممنوع شرعا ويتناىف مع شخصية العقوبة وهي من أبرز خصائص العقوبة يف اإلسالم 
احلنابلة فقد وافقوا املالكية يف عدم  وأما5}وال تزر وازرة وزر أخرى {: لقوله تعاىل 

  .تغريب العبد وخالفوا يف تغريب املرأة فقالوا بوجوب تغريبها مع احملرم 

   . 6وأما الشافعية فقد وافقوا احلنابلة خبصوص وجوب تغريب املرأة مع حمرم

جيب  ذهب احلنفية على أن التغريب ليس من متام احلد ،ومن مث ال  :المذهب الثاني 
وحبسب ما ، ع بني اجللد والتغريب وإمنا يكون التغريب من باب السياسة الشرعية اجلم

.  7فإن كانت املصلحة يف التغريب غرب وإال مل يغرب، يراه احلاكم حمققا للمصلحة 
  : وقد استدل احلنفية على مذهبهم باألدلة اآلتية 

الزانية { :وله تعاىل يف ق بنص آحاد ،ومل يرد يف آيات اجللدإن التغريب ثابت :  أوال
وفق مصطلح احلنفية   -وهذا نص   8}والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

وأي زيادة عليه تكون نسخا ،واآلحاد ظين ال يقوى على نسخ القطعي أي القرآن 
  . 9الكرمي
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حينما  –رضي اهللا عنه  - ومما استدل به احلنفية قول سيدنا عمر بن اخلطاب   :ثانيا 
 1)واهللا ال أغرب بعده مسلما : (نفى ربيعة بن أمية بن خلف فلحق رقل وتنصر فقال 

حيث قال احلنفية أن تغريب الزاين يعرضه للفتنة أكثر ، وخاصة حينما المعقول : ثالثا 
 يغيب عن أعني معارفه وأهله فإن ذلك أدعى لوقوعه يف الرذيلة مرة أخرى ومجعا بني ما

ث وقاعدم يف الزيادة عن النص املعتربة نسخا اعترب التغريب تعزيرا خيضع ثبت يف احلدي
وذهب بعض احلنفية مذهبا آخر يف االستدالل على . الجتهاد اإلمام مبا حيقق املصلحة 

واحلديث  (: عدم كون التغريب من متام احلد فادعى أن احلديث منسوخ قال يف اهلداية 
الثيب بالثيب جلد مائة ورجم ( الة والسالم منسوخ كشطره  وهو قوله عليه الص

  . 2)باحلجارة 

ومراعاة املصاحل .وهذا من باب مراعاة احملدثني يف فقههم للحديث للجانب املقاصدي ـ 
 . يف االعتبار واملفاسد يف الدفع 

  

  اصباب القص:  الثامنالنموذج 

النبّي ـ صلى  عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن: الحديث :قتل المسلم بالكافر 
  .3}ال يقتل مؤمن بكافر { : اهللا عليه وسلم ـ قال 

  : روايات الحديث 

ال يقتل مؤمن بكافر وال { : عن معقل بن يسار أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 

  .4}ذو عهد يف عهده 

املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم { : قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم 

  .1}ال يقتل مؤمن بكافر و 
                                                           

 ا�"د�ث  1
  /  215ص /  5ج/ ���ل ا�د�ن �ن ا�%��م/ �رح  �@ ا�6د�ر  - 2
 ـ ا�"د�ث  3
 :ـ  ا�"د�ث  4
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  د ـ روى البخاري يف صحيحه عن أيب جحيفة قالت قلت لعلي بن أيب طالب 

لو كنت قاتال مسلما { : د ـ عن عمران بن احلصني أن النّيب ـ صلى اهللا عليه وسلم قال

  .2}بكافر لقتلت خداما باهلذيل 

تعددت أراء الفقهاء يف حكم قتل املسلم بالكافر : فقه احلديث واألحكام املستنبطة 

  على عدة مذاهب 

ذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية  إىل عدم قتل املسلم بالكافر مطلقا : املذهب األول 

  . 3سواء كان هذا األخري ذميا أو غري ذلك

  : اآلثار المروية عن الصحابة ـ 3

عن أبيه أن مسلما قتل رجال من أهل الذمة فرفع إىل عثمان  4عن الزهري عن سامل أ ـ

  . 5بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ فلم يقتله وغّلظ عليه الديّة 

أن رجال مسلما قتل رجال من أهل احلرية فكتب عمر بن {:عن شعبة بن املغرية  ب ـ

قال ابن . 6}أن ال تقتلوه ولكن أعقلوه: أن يقاد به مث كتب عمر كتابا بعده : اخلطاب 

  . 7)هذا يف غاية الصحة: ( حزم يف تعليقه على حديث عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ 

                                                                                                                                                                      
 ـ ا�"د�ث 1
 ـ ا�"د�ث  2
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يتفق مجيع الفقهاء على عدم قتل املسلم  باملستأمن الذي دخل دار :  ـ القياس 4

ومن مث يقاس عدم قتل املسلم بالذمي على ،اإلسالم مبوجب عقد األمان ملدة معلومة 

أن كليهما حمّرم الدم فلما سقط القصاص يف املستأمن سقط  عدم قتله باملستأمن جبامع

  .1يف الذمي أيضا

ذهب احلنفية إىل وجوب قتل املسلم قصاصا إذا ما قتل الذمي وأما :  المذهب الثاني 

واستدل احلنفية بأدلة من الكتاب والسنة  ، وفعل .  2إذا قتل املستأمن فال قصاص عليه

ُكتب عليكم { : كقول اهللا تعاىل  ب املقاصدي ،الصحابة واملعقول ومرعاة اجلان

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا { : وقول اهللا تعاىل  .3}القصاص يف القتلى 

  . من دون فصل بني قتيل وقتيل 4}فال يسرف يف القتل 

واملراد بذلك كتب اهللا .  5} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ : ـ قول اهللا تعاىل 

  .على بين إسرائيل يف التوراة أن النفس بالنفس

وقد تؤول احلنفية احلديث بالكافر احملارب وذلك بعطف العام على اخلاص الذي أكسبه 

 .}ال يقتل مؤمن وال ذو عهد بكافر { اخلصوص ومن مث يصبح معىن احلديث 
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  : األثار المروية عن الصحابة : ثالثا 

سيدنا عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ بقتل رجل مسلم برجل من أهل  قضاءـ 1

احلرية ذمي مث بلغه أن القاتل فارس من فرسان العرب ، فكتب فيه أن ال يقتل يعين 

  .1فُيصاحلوا على الدية  ءيسرتضوا األوليا

قضاء سيدنا علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ بالقصاص على مسلم بقتل ذمي ـ  2

إين رأيت أن قتلي إياه ال يرد أخي : رأي الويل بعد ذلك فقال ماذا صنعت ؟ قال  مث

إمنا { :فقال علي رضي اهللا عنه . ال : فلعلهم خَوفوك فقال : وقد أعطوين املال فقال 

   2}أعطيناكم الدية وتبذلون اجلزية لتكون دماؤكم كدمائنا وأموالكم كأموالنا

 القياس واعتبار المقاصد 

ذمي حمقون الدم على التأبيد كاملسلم وذلك ألن القصاص يعتمد املساواة يف احلياة الـ  

يف القصاص شرعا لوجود التساوي  ة، والقصاص مشروع حلكمة احلياة وتتحقق املساوا

واحد منهما يف حقن الدماء وهو موجود بني كل من املسلم والذمي إذ أن حقن كل 

مؤبد بسبب مشروع وهو عقد الذمة وعقد الذمة َخَلف عن اإلسالم واخللف يعمل 

 .3عمل األصل عند فقدان األصل 

  

                                                           
 ـ ا?7ر  1
 ـ ا?7ر  2
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  : مناقشة أدلة الحنفية 

حديث عبد الرمحن بن البيلماين فهو حديث ضعيف بسبب اإلرسال حيث إن ابن ـ 1

البيلماين ليس صحابيا واملرسل نوع من أنواع احلديث الضعيف واحلديث الضعيف ال 

  .األحكاميصلح االحتجاج به يف 

  :وبعد عرض األراء واملذاهب وأدلة كل نرجح مايلي : الترجيح 

املسلم من باب السياسة الشرعية وجلبا ملصلحة إذا اقتضت املصلحة أن يقتص من 

 أعظم أو دفعا ملفسدة أشد فإن عمومات الشريعة وقواعدها العامة تشهد ملذهب احلنفية 

فمن املقرر شرعا أنه إذا تعارضت مفسدتان روعيت أشدمها يف الدفع بارتكاب ، 

واليت مدعومني من قبل منظمات حقوق اإلنسان  وان أهل الذمة أخفهما وخاصة 

تّدعي الدفاع عن حقوق األقليات ومن طرف قوى االستكبار العاملي فقد يترتسوا ذه 

املسألة ليثريوا القالقل والفنت واليت قد تتحول إىل معارضة مسلحة تؤدي إىل نشوب 

باستعمار أجنيب وهذه مآالت  األمر حرب أهلية تأيت على األخضر واليابس وقد ينتهي 

األخذ مبذهب احلنفية وما أمجل ما قاله اإلمام املاوردي عقب  معتربة شرعا ُتَسوِغ

وهذا إذا كان مفضيا إىل استنكار النفوس : ( مناقشته حلنفية مناقشة مستفيضة مث قال 

 .1)أحق وأصوب ) قتل املسلم بالكافر ( وانتشار الفنت كان العدول عنه 

  
                                                           

  / 16ص / 12ج/ ا���وردي / ـ ا�"�وي ا����ر  1
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  :التوارث بين المسلم وغير المسلم : باب الميراث  :التاسع النموذج 

  .رال يرث الكافر املسلم، وال املسلم الكاف: ((حديث أسامة بن زيد : ورواياته الحديث 

عن النيب صلى اهللا جابر عن أيب الزبري عن حدثنا محيد بن مسعدة حدثنا حصني بن منري 
قال أبو عيسى هذا حديث ال نعرفه من  }شىت ال يتوارث أهل ملتني {: عليه وسلم قال

  . ابن أيب ليلىحديث جابر إال من حديث 

  :واألحكام المستنبطة فقه الحديث 

املسلمني ، حيث قد يكون الزوج مسلما والزوجة غري مسلمة ،  ـ التعايش بني املسلمني وغري
وقد يكون الفرع مسلما واألصل كافرا أو أحد اإلخوة مسلما واآلخر غري ذلك ، واإلسالم مل 

آمنة يسودها  اجتماعيةعالقات مينع من الرب واإلحسان إىل املخالف يف العقيدة يف ظل 
  {:خلصوصية اآلخر العقائدية عمال بقوله تعاىل  االحرتام املتبادل مع احرتام كل واحد مهم

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم من ِديَارُِكْم َأن تـَبَـروُهمْ  ِذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدُه َعِن الَهاُكُم الل  ال يـَنـْ

العالقات االجتماعية وقد تصل هذه .1}    ِإن اللَه ُيِحب اْلُمْقِسِطينَ  ۚ◌ َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم 
  أو غريها من أسباب املرياث،إىل حد املصاهرة

ومن مث قد ميوت أحدمها ويرتك ثروة طائلة ، فهل تؤول هذه الثورة إىل أحدمها ولوكانا خمتلفني 
  .يف املعتقد 

  : فقه الحديث واألحكام المستنبطة 

  .ب والظروفت األسبااتفق العلماء على أن الكافر ال يرث املسلم مهما كانـ  

  ـ رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب واملصاهرة 

                                                           

1/ 8ا�� / ـ  
ورة ا����"�� 
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  اختالف الدين مانع من موانع اإلرث ـ 

  ـ النكاح والنسب من أسباب اإلرث 

  . ـ اختلف العلماء يف مرياث املسلم من الكافر

يرث املسلم الكافر  كما ال يرث الكافر املسلم فإنه ال  إىل أنه حيث ذهب مجاهري العلماء
عمر ومعاذ بن جبل ومعاوية رضي اهللا عنهم عمال ذا باألحاديث السابقة ، يف حني يرى 

القوُل بتوريث املسلم من الكافر دون العكس، وُحكي ذلك عن حممد بن احلنفية، وسعيد بن 
  . وغريهم. املسيب، وعلي بن احلسني، ومسروق، والشعيب

  :من األدلة  واستدلوا لرأيهم مبجموعة

مصلحة اإلسالم اليت تُبىن على رعاية َمقاصد الشريعة َتقتضي توريث املسلم من غري املسلم؛ 
ِحفظًا حلقوق الداخلني يف اإلسالم، وتشجيًعا هلم، ولتقويتهم، وإال وقف اإلسالم عَقبة يف 

جحافه وجوههم، ومل جيرؤ أحد على الدخول يف اإلسالم، حفاظًا على حقوقه، وخوفًا من إ
  وحرمانه من ممتلكات مورثه

ال يرث املسلم الكافر، فيقتصر فيه على احلريب؛ ألنه الذي ميتنع التوارث : ((ديث أسامةح
فإن كثريًا منهم : "بينه وبني املسلم، أما املعاهد والذمي واملستأمن فيورثون؛ يقول ابن القيم

وهلم أموال فال يرثون، وقد مسعنا ذلك مينعهم الدخول يف اإلسالم؛ خوفًا أن ميوت أقارُم، 
  من غري واحد منهم شفاًها

فإن يف توريث املسلمني منهم ترغيًبا يف اإلسالم ملن أراد الدخول فيه، : يقول ابن قيم اجلوزية
  من أهل الذمة

  .وهذا من باب مراعاة احملدثني للجانب املقاصدي يف احلديث
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  باب القضاء :  العاشر  النموذج

{ :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أم سلمة رضي اهللا عنه قالت  :حديث ال
إنكم ختتصمون إىل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ، فأقضي له على حنو ما 

  متفق عليه .}أمسع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار 

ي يف كتاب األحكام باب موعظة اإلمام اخلصوم ، وباب من رواه البخار  :تخريج الحديث 
ومسلم يف األقضية باب بيان . وباب القضاء يف كثري املال وقليله .... قضى له حبق أخيه 

داود يف األقضية باب الرتغيب يف القضاء باحلق ،  وأبوأن حكم احلاكم ال يغري الباطن ، 
  .والرتمذي يف األحكام والنسائي وابن ماجة 

أن رسول اهللا صلى اهللا مسع جلبة خصم : عن زينب بنت أيب سلمة :سبب ورود الحديث 
ويف رواية أخرى أليب }.... إمنا أنا بشر ، وإنه يأتيين { : بباب حجرته فخرج إليهم فقال 

إين اقضي بينكما برأيي فيما { :خيتصمان يف مواريث قد درست ، فقال : داود  ذا قالت 
  .} مل ينزل علي فيه

  .أي اختالط أصوام بسبب اخلصومة : جلبة خصم :  غريب الحديث 

  .أي ترفعون اخلصومة إىل باعتباره قاضيا وويل أمر املسلمني : ختتصمون إّىل 

  .الفطنة خبالف اللْحن بالسكون : ا منه ، واقدر عليها من الًلَحن بفتح احلاء  أقوم: أحلن 

  :فقه الحديث واألحكام المستنبطة 

دل احلديث على إمث من خاصم يف باطل حىت استحق به يف الظاهر شيئا هو يف الباطن ـ 
   .حرام عليه 

  .حق الغري حرمة احليل ألبطال ـ 
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  .ـ اتهد مأجور حىت ولو أخطأ وال يلحقه اإلمث باخلطأ 

ـ ال مدخل للنبوة يف القضاء بل كان صلى اهللا عليه وسلم حيتكم إىل البّينات ووسائل 
  .اإلثبات 

ـ مسألة اجتهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أبطا الوحي يف الفتوة والتشريع مسألة دار 
حوهلا جدل كبري بني األصوليني والراجح أنه جيتهد إذا أبطا الوحي وال يقر فيه على خطأ ، 

والصواب  بل إذا كان اجتهاده صلى اهللا عليه وسلم خمالفا ملا هو يف علم اهللا تعاىل أنه احلق
يأيت الوحي بالتصويب وليس أدل على ما نقول من الوقع الفعلي واآليات يف هذا السياق  

  كثرية 

ـ اجتهاده صلى وسلم وتعرضه للخطأ فيه والتصويب اإلهلي  له ال ينتقص منه وال ميس 
عصمته ، بل دليل صدق نبوته صلى اهللا عليه وسلم وأنه يتلقى الوحي من لدن عليم خبري ، 

  .س إشراقا روحيا أو إهلاما نفسيا ولي

احلكم بالظاهر إن كان موافقا ملا هو يف الباطن ينقل امللك وحيل العصمة ويثبت الفرقة ، وإذا 
  . حيل بضعا ، وال يفك عصمة نكاح خالف الظاهر الباطن فال ينقل ملكا ، وال 

  .وىل التوفيق والسدادوبعد هذا التطواف يف مسائل وقضايا فقهية نصل إىل اخلتام سائلني امل

  


