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ابلسنة النبوية  -فتاواه أمنوذجا
طريقة القاضي ابن سراج األندلسي يف االستدالل ُّ
د.مصطفى عبدالرازق حممد ابلرازق
اجلامعة :األمسرية اإلسالمية
ms.razg@mail.com

ملخص البحث

ابلسنة النبوية (فتاواه
عنوان البحث هو طريقة القاضي ابن سراج األندلسي يف االستدالل ُّ
أمنوذجا) ،وابلتايل فإن هدف البحث هو بيان معامل الطريقة اليت سار عليها ابن سراج يف تعامله مع
املسائل اليت تتعلق ابإلسناد واملنت لألحاديث النَّبوية اليت استدل هبا يف فتاويه ،وذلك من خالل
استقراء األحاديث اليت استدل هبا يف فتاويه ،واختيار مناذج منها كأمثلة لتوضيح طريقته يف تعامله
معها ،وخترجيها ،وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف ،وألجل حتقيق هذا اهلدف قسم
البحث إىل:
املقدمة :تضمنت أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وإشكالياته ،واخلطة املرسومة إلجنازه.
املبحث التمهيدي :ويشتمل على التعريف املختصر ابلقاضي ابن سراج وبفتاويه.
املبحث األول :طريقة القاضي ابن سراج يف تعامله مع املسائل املتعلقة ابإلسناد.
املبحث الثاين :طريقة القاضي ابن سراج يف تعامله مع املسائل املتعلقة ابملنت.
اخلامتة :وتضمنت جمموعة من النتائج اليت توصل إليها البحث.

املقدمة
احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله اإال هللا
وحده ال شريك له ،وأشهد أ ان حممداً عبده ورسوله.
أما بعدَّ :
فإن موضوع البحث ،أييت يف إطار حماولة توضيح الطريقة اليت سلكها فقهاء
املالكيَّة يف تعاملهم مع املسائل اليت تتعلق ابإلسناد واملنت لألحاديث النبوية اليت أوردوها يف
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مصنَّافتهم ،لدعم آرائهم ،واجتهاداهتم ،وذلك للمشاركة هبا يف أعمال املؤمتر الدَّويل الثَّاين لكليَّة
السنَّة النَّبويَّة( :االجتاهات-الضوابط-اجلهود).
علوم َّ
الشريعة جبامعة املرقب حول فقه التَّعامل مع ُّ
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
السنة النَّبوية ،وهي الدَّليل
يستمد موضوع البحث أمهيته أوالً :من كونه متعلقاً ابلكالم عن ُّ
الثَّاين من األدلة اليت تُستقى منها أحكام الشريعة ،وأتيت مرتبتها بعد القرآن الكرمي ،واثنيا:
السنة النَّبوية -سندا ومتنا ،-فرأيت َّ
أن من
لتعلقه كذلك بطريقة فقهاء املالكية يف تعاملهم مع ُّ
ابلسنة النبوية،
واجيب كطالب علم أن أسهم بقدر جهدي املتواضع يف توضيح عالقة فقهاء املالكية ُّ

وطريقتهم يف التعامل مع املسائل املتعلقة بسند احلديث ومتنه ،فوقع اختياري على الفقيه ابن سراج
األندلسي ليكون أمنوذجا هلذه الدراسة حتت عنوان ( :طريقة القاضي ابن سراج األندلسي يف
ابلسنة النبوية  -فتاواه أمنوذجا).
االستدالل ُّ

إشكاليات البحث:
البحث يتناول طريقة ابن سراج يف تعامله مع املسائل اليت تتعلق ابإلسناد واملنت لألحاديث اليت
السنة يف
ذكرها يف فتاويه ،وهو سيعاجل اإلشكاليات اآلتية :ما مدى اعتماد فقهاء املالكية على ُّ
اجتهاداهتم؟ ،وما هي معامل طريقة ابن سراج يف تعامله مع املسائل املتعلقة ابإلسناد واملنت
لألحاديث اليت ذكرها يف فتاويه؟ ،وألجل حتقيق اهلدف من البحث ،وحل اإلشكال املذكور،
قسمت البحث إىل:
املقدمة :تضمنت أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وإشكالياته ،واخلطة املرسومة إلجنازه.
املبحث التمهيدي :ويشتمل على التعريف املختصر ابلقاضي ابن سراج وبفتاويه من خالل
املطالب التالية:
 -1التعريف ابلقاضي ابن سراج ،ويشتمل على النقاط التالية :امسه ومولده ونشأته،
شيوخه ،تالميذه ،الوظائف اليت تقلدها ،مؤلَّفاته ،وفاته.
 -2التعريف ابلفتاوى ويتضمن :نسبتها إىل مؤلاِّفها ،قيمتها العلمية ،موضوعاهتا.

األول :طريقة القاضي ابن سراج يف تعامله مع املسائل املتعلقة ابإلسناد ،ويشتمل على:
املبحث َّ
أوالً :اإلسناد:
أ-أ مثلة عدم ذكره للسند.
اثنياً :عزو األحاديث إىل مصادر خترجيها.
أ -عزوه إىل صحيح البخاري.

ب -أمثلة ذكره بعض السند.

ب -عزوه إىل صحيح مسلم.
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د -عزوه إىل سنن الرتمذي.
و -عزوه إىل سنن النسائي.

ج -عزوه إىل سنن أيب داود.
ه -عزوه إىل مسند البزار.
اثلثاً :احلكم على احلديث.
أ -ترك احلكم على احلديث.
رابعاً :االستدالل ابحلديث الصحيح وغريه.
أ -االستدالل ابحلديث الصحيح.

ب -احلكم على احلديث.
ب -االستدالل ابحلديث الضعيف.

املبحث الثَّاين :طريقة القاضي ابن سراج يف تعامله مع املسائل املتعلقة ابملنت ،ويشتمل على:
أوالً :ترتيب األدلة.
اثنياً :رواية احلديث

أ -رواية احلديث ابللفظ .ب -رواية احلديث ابملعىن .ج -اإلشارة اجململة إىل احلديث.
اثلثاً :االقتصار على موضع الشاهد.
السنة للمسألة الواحدة.
رابعاً :تع ادد الدليل من ُّ
السنة ألكثر من مسألة واحدة.
خامساً :تكرار الدليل من ُّ

سادساً :بيان وجه الداللة من احلديث.
سابعاً :بيان وجه غريب احلديث.
اخلامتة :وتضمنت جمموعة من النتائج اليت توصل إليها البحث.

فهرس املصادر واملراجع.
وختاماً أسال هللا تعاىل التوفيق والسداد ملا حيب ويرضى ،وأن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه
الكرمي ،وأن يوفق القائمني على هذا امللتقى الدويل اهلام ،وأن حيقق مرادهم ،ويسدد خطاهم،
وينفع هبم املسلمني ،وصلى هللا ،وسلَّم ،وابرك على سيدان حممد ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني.

املبحث التمهيدي
ويشتمل على التعريف املختصر ابلقاضي ابن سراج وبفتاويه
أوالً :التعريف ابلقاضي ابن سراج:
 -1امسه ومولده ونشأته:
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

طريقة القاضي ابن سراج ...

د .مصطفى عبدالرزاق ابلرازق

اجلامعة األمسرية  -ليبيا

________________________________________________________________

هو حممد بن حممد بن سراج الغرانطي ،يكىن أبيب القاسم ،املعروف اببن سراج األندلسي،
ولد يف مدينة غرانطة( ،)1ومل حتدد لنا الكتب اليت ترمجت له ،واليت وقفت عليها اتريخ والدته ،وال
مدة حياته ،ولكن بعد استقراء مصادر ترمجته ،ميكن القول :إن أغلب الظن أنَّه ولد يف الفرتة ما
بني العقد السابع أو الثامن من القرن الثامن اهلجري؛ وذلك َّ
ألن هذه املصادر ذكرت أنَّه أخذ
العلم عن شيخه ابن لب( )2املتويف سنة 782ه ( ،)3وهللا أعلم.
أما ما يتعلق بنشأتهَّ ،
فإن هذه املصادر مل تعط تصوًرا كامالً عن هذه الفرتة من عمره إال ما
جاء فيها عن جلوسه إىل كبار فقهاء بلده كابن لب وابن عالق()4وغريمها ،فأخذ عنهم التفسري،

والفقه وأصوله ،والعربية ،وغريها من فروع العلم ،وهذه املعلومات اليت ذكرها أصحاب الرتاجم
تدل على أنَّه نشأ يف بلدته غرانطة ،وتلقى العلم يف سنوات عمره األوىل عن علمائها.
ومل تذكر هذه املصادر شيئاً عن أسرته اليت نشأ فيها ،ولكن مبراجعة ما ذكره مرتمجوه عنه،

ووصفهم له ابإلمام العالمة ،الفقيه ،احلافظ ،العمدة الفهامة ،وغريها من األوصاف اليت تدل
يتبني يل َّ
أن هذا الرجل مل يبلغ هذه الدرجة املرموقة من العلم إالَّ يف ظل عناية،
على علو منزلتهَّ ،
()5
ورعاية من أسرة هتتم ابلعلم ،وتنشئ أوالدها عليه.
 -2شيوخه:
من املعروف أ َّ
َن للشَّيخ دوراً كبرياً يف تكوين شخصيَّة تلميذه ،إذ به يَتأَثَّر إجياابً ،أو َس ْلباً،
ِّ
صت هذا املطلب لذكر شُّيوخ القاضي ابن
مهماً؛ ولذلك َّ
ومن ََثَّ كان التَّعريف ابلشَّيخ أ َْمراً َّ
خص ُ
سراج ،الَّذين أخذ عنهم فنون العلم وهو يف سن الطلب ،وقد رتَّبتهم على حسب اتريخ وفاهتم،
كالتايل:

(َ )1غ ْرانطة :مدينة ابألندلس بينها وبني قرطبة تسعون ميال من جهة الشمال الشرقي ،اشتهرت بني املدن
األخرى بكثرة علمائها وغناء أهلها .انظر معجم البلدان ،ايقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،ط
الثانية1995 ،م.195/4 ،
( )2ستأيت ترمجته عند الكالم على شيوخ القاضي ابن سراج.
( )3انظر شجرة النور ،حممد خملوف ،حتقيق علي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط األوىل2006 ،م،
.68/2
( )4ستأيت ترمجته عند الكالم على شيوخ القاضي ابن سراج.
( )5انظر نيل االبتهاج ،التنبكيت ،حتقيق علي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط األوىل1423 ،ه،
.204/2
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أ -فرج بن قاسم بن لب الغرانطي ،يكىن أبيب سعيد ،الفقيه املالكي ،إليه انتهت رائسة
الفتوى ببلده ،أخذ العلم عن ابن الزايت ،وعلي القيجاطي ،وغريمها ،وأخذ عنه ابن سراج
()6

وغريه ،له اختيارات خالف فيها مشهور مذهبه ،تويف سنة782 :ه.
ب -حممد بن علي بن عالق ،يكىن أبيب عبدهللا ،الفقيه املالكي ،مفيت غرانطة ،وقاضي
اجلماعة هبا ،أخذ العلم عن ابن لب ،واملقري ،وغريمها ،وأخذ عنه ابن سراج وغريه ،من
()7
مؤلافاته :شرح على فرائض ابن الشاط ،تويف سنة806 :ه.
ج -حممد بن علي بن حممد األنصاري ،املشهور ابحلفار ،يكىن أبيب عبدهللا ،كان حمداث
وفقيها ،توىل منصب اإلفتاء ببلده غرانطة ،أخذ العلم عن ابن لب ،وابن جزي ،وغريمها وأخذ
()8
عنه ابن سراج ،وغريه ،له فتاوى نقلها صاحب املعيار ،تويف سنة811 :ه.

 -3تالميذه:
بعد أن أكمل ابن سراج تعليمه ،تاصدَّر منرب التَّدريس ببلده غرانطة ،وكان حيضر جملسه ثلةٌ
من طلبة العلم ،الَّذين أخذوا عنه ،وتتلمذوا على يديه ،منهم:
أ -حممد بن حممد الغرانطي ،املعروف ابلراعي ،يكىن أبيب عبدهللا ،الفقيه النحوي ،أخذ
العلم عن احلفار ،وابن سراج ،وغريمها ،وأخذ عنه ابن فهد ،والبقاعي ،وغريمها ،له انتصار
()9
الفقري السالك ملذهب مالك ،تويف سنة.853 :
ب -حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرانطي ،يكىن أبيب حيىي ،قاضي اجلماعة هبا ،كان
من أكابر فقهائها وعلمائها ،أخذ العلم عن ابن مسعة ،والقاضي ابن سراج وغريمها ،له جنة الرضا
()10
يف التسليم ملا ق ادر هللا وقضى ،تويف سنة857 :ه

()6انظر اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،ابن اخلطيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل1424 ،ه،
.212/4
(.)7انظر شجرة النور.66/2 ،
(.)8انظر املصدر نفسه.
(.)9انظر نيل االبتهاج.210/2 ،
( ،)10انظر أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض ،أمحد املقري ،حتقيق مصطفى السقا ومن معه ،مطبعة
جلنة التأليف والنشر ،القاهر1358 ،ه.145/1 ،
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

طريقة القاضي ابن سراج ...

د .مصطفى عبدالرزاق ابلرازق

اجلامعة األمسرية  -ليبيا

________________________________________________________________

ج -حممد بن حممد السرقسطي ،يكىن أبيب عبدهللا ،الفقيه العامل ،توىل الفتوى ببلده غرانطة،
أخذ العلم عن القاضي ابن سراج ،وغريه ،وأخذ عنه ابن األزرق ،والقلصادي وغريمها ،نقل عنه
()11
املواق يف مواضع من كتابه(سنن اهلدى) ،تويف سنة865 :ه.
د -حممد بن يوسف العبدري ،املشهور ابملواق ،يكىن أبيب عبدهللا ،الفقيه اإلمام ،توىل منصب
الفتوى ببلده غرانطة ،أخذ العلم عن القاضي ابن سراج ،وحممد بن عاصم وغريمها ،وأخذ عنه
()12
الزقاق ،وابن داود ،وغريمها ،له التاج واإلكليل على خمتصر خليل ،تويف سنة897 :ه.
 -4الوظائف اليت تقلدها:
أ -التدريس:
بعد أن أكمل القاضي ابن سراج تعليمه ،وبرز يف كثري من العلوم ،وأصبح من الفقهاء البارزين
يف بلدته ،جلس على كرسي التدريس؛ ليؤدي أمانة التبليغ ،فقام بتأدية هذه املهمة خري قيام،
حىت خترج على يدية ثلة من العلماء ،الذين كان هلم الدور الكبري يف حفظ علمه ،ونشره بني الناس.
قال صاحب نيل االبتهاج" :أخذ عنه مجاعة من األئمة الكبار"(َ ،)13ث ذكر منهم ابن عاصم،
والسرقسطي ،وغريمها.
ب -اإلفتاء:
الشريعة اإلسالميَّة ،الميكن أَن تُ ْسنَد لشخص إَِّّال إِّذا توافرت
خاصةٌ يف َّ
وظيفة اإلفتاء هلا مكانةٌ َّ
الذ ِّ
ط علميَّةٌ ،وأُخرى ُخلُقيةٌ ،كالعلم ،و َّ
كاء ،والنزاهة ،والتَّ ْق َوى ،وغري ذلك من الشروط
فيه شرو ٌ
()14
اليت البد أن تتحقق يف شخصيته.
وهذه الصفات متوفرةٌ يف القاضي ابن سراج األندلسي ،فقد وصفه مرتمجوه ابلفقيه العالمة،
احلافظ الفهامة ،احلامل للواء املذهب يف زمانه ،وغري ذلك من األوصاف اليت تدل على علو
شأنه ،ورفعة منزلته بني علماء بلده ،وهلذا كله استحق ابن سراج أن يتوىل منصب اإلفتاء يف
زمانه ،وقد نقل لنا صاحب املعيار طائفة من هذه األسئلة اليت كانت تَ ِّرد عليه من املستفتني من

خمتلف املناطق.

()15

( )11انظر شجرة النور.101/2 ،
( )12انظر املصدر نفسه.104/2 ،
( )13نيل االبتهاج.205/2 ،
( )14انظر املوافقات يف أُصول الشريعة ،الشاطيب ،دار احلديث ،مصر ،القاهرة1427 ،ه.485/4.
( )15انظر شجرة النور.68/2 ،
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قال صاحب الفكر السامي..." :مفتيها وقاضيها ،حافظ املذهب ،وحامل رايته ،البارع يف
()16
الفتوى".
ج -القضاء:
ِّ ِّ
وجب لِّموصوفِّها نُ ُفوذَ حك ِّ
ِّ
ْم ِّه الش َّْر ِّع ِّاي َولَ ْو بِّتَ ْع ِّديل أ َْو َْجت ِّريح َال ِّيف
القضاء هو" :ص َفةٌ ُحكْميَّةٌ تُ ُ َ ْ ُ َ
ُ
()17
عم ِّوم م ِّ
ِّ ِّ
ني".
صال ِّح الْ ُم ْسلم َ
ُُ َ َ
أجل الوظائف وأمساها ،يراد هبا إقامة العدل بني النَّاس ،ورفع الظلم عنهم،
وظيفة القضاء من ِّا

ولذلك كانت تُسند ملن يتوالها يف البالد األندلسية من طرف األمري ،أو اخلليفة ،ملا كان هلذه
املهنة من جاللة القدر ،وعلو املنزلة عندهم ،وكان القاضي يتوالها إما كقاض معني على إحدى
املناطق أو املدن ،أو ابعتباره قاضياً للجماعة ،وهي أعلى الرتب يف منصب القضاء؛ وذلك ملا
()18

حيظى به صاحبها من النفوذ والوجاهة.
قال صاحب اتريخ قضاة األندلس موضحاً املقصود بقاضي اجلماعة " :والظَّ ِّ
اهر أَن املراد
َ
الس ْلطَانِّيَّة ،كائِّنا
ضاة ،إِّذ َكانَت واليتهم قبل اليَ ْوم َغالِّبا من قبل ال َقاضي ابحلضرة ُّ
اعة الْ ُق َ
اعة مجَ َ
ِّاب ْجلَ َم َ
()19
من كان".

لقد توىل ابن سراج هذا املنصب الرفيع يف بلده غرانطة ،ومل حتدد املصادر اليت ترمجت له،
السنة اليت توىل فيها القضاء ،وال املدة اليت بقي فيها يف هذا املنصب ،ومل تذكر
واليت وقفت عليها َّ
لنا إال كونه كان قاضيا للجماعة يف بلده ،قال صاحب نيل االبتهاج..." :وقاضي اجلماعة

هبا"( ،)20وكرر ذلك أيضا صاحب الشجرة.
 -5مؤلَّفاته:

()21

( )16الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي ،احلجوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل1416 ،ه،
.303/2
( )17شرح حدود ابن عرفة ،الرصاع ،املكتبة العلمية ،ط األوىل1350 ،ه.ص.433
( )18انظر اتريخ قضاة األندلس ،النباهي ،حتقيق جلنة إحياة الرتاث العريب ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط
اخلامسة1403 ،ه ،ص.5
( )19املصدر نفسه ،ص.21
( )20نيل االبتهاج.204/2 ،
( )21انظر شجرة النور الزكية.68/2 ،
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ألاف ابن سراج جمموعةً من الكتب املفيدة اليت تدل على فضله ،وسعة اطالعه ،وهذا ما تدل
عليه عبارة من ترجم له بقوله" :له آتليف ،)22( "...ومؤلَّفاته اليت ذكرها أصحاب الرتاجم هي:
أ -شرحه على املختصر ،واملقصود به خمتصر الشيخ خليل ،وهو من أشهر املختصرات يف
اهتماما كبرياً ،وغاىل بعضهم يف احلرص على متابعته ،وعدم قبول
ً
اهتم به املالكية
الفقه املالكي ،ا
()23
ما خالفه مما جاء يف غريه حىت قالوا" :حنن أانس خليلون".
وقد أكثر تلميذه املواق من النقل عن شرح شيخه ابن سراج على املختصر يف كتابه املوسوم ب
()24
التاج واإلكليل ملختصر خليل.
ب -الفتاوى:
ذكر مرتمجوه َّ
أن له فتاوى ،ووصفها بعضهم ابلكثرية ،قال صاحب نيل االبتهاج ..." :وله
فتاوى كثرية ،ذكر مجلة منها يف املعيار"( ،)25وسيأيت مزيد بيان عنها فيما بعد إن شاء هللا تعاىل.
 -6وفاته:
بعد حياة قضاها ابن سراج يف طلب العلم ،والدعوة إىل هللا ،واملسامهة مع غريه يف تعليم الناس
دينهم ،والقضاء بينهم فيما تنازعوا فيه ،واإلجابة عن مسائلهم اليت تشكل عليهم ،وفته املنية يف
()26
منتصف القرن التاسع ،وذكر أغلب من ترجم له أنَّه سنة848 :ه.
رمحه هللا رمحةً واسعةً ،وجزاه على ما قدَّمه لإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ،إنَّه ويل ذلك،
والقادر عليه.
اثنياً :التعريف بفتاوى القاضي ابن سراج:
 -1نسبتها إىل مؤلاِّفها:

أمجعت الكتب اليت ترمجت للقاضي ابن سراج ،واليت اطلعت عليهاَّ ،
أن له فتاوى كثرية ،ذُكِّر
()27
ذلك يف نيل االبتهاج ،وشجرة النور ،والفكر السامي.

( )22نيل االبتهاج.204/2 ،
( )23املصدر نفسه.186/1 ،
( )24انظر شجرة النور ،69/2 ،والفكر السامي.303/2 ،
( )25نيل االبتهاج.205/2 ،
( )26انظر املصدر نفسه ،204/2 ،وشجرة النور ،69/2 ،والفكر السامي.303/2 ،
( )27انظر نيل االبتهاج ،205/2 ،وشجرة النور ،69/2 ،والفكر السامي.303/2 ،
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ويبدو َّ
أن هذه الفتاوى مل جتُمع يف كتاب واحد يف حياة املؤلاِّف ،بل ُوِّجدت متفرقة يف جمموعة
مجلة كثريًة منها ،وكذلك شرح التحفة أليب حيي-
من الكتب ،منها كتاب املعيار ،الذي نقل ً
تلميذ ابن سراج -وأيضاً التاج واإلكليل للمواق ،وغريها من املصادر األخرى اليت ذكرت بعض
هذه الفتاوى يف ثناايها.
ولقد قام الشيخ أبو األجفان مشكوراً جبمعها من مصادرها املختلفة ،وحتقيقها حتت عنوان:

فتاوى قاضي اجلماعة أيب القاسم بن سراج األندلسي.

وتوىل اجملمع الثقايف أبيب ظيب طباعتها ونشرها سنة2000 :م ،وأعادت دار ابن حزم نشرها
سنة2006 :م
 -2أمهيتها:
تستمد فتاوى القاضي ابن سراج أمهيتها من حيث كوهنا تتناول قضااي واقعية ومشاكل
ملموسة تعرض للناس يف حياهتم ،حيتاجون معرفة حكمها الشرعي.
إذ ليست كل النوازل اليت تنزل ابلناس منصوصاً على حكمها يف الشرع ،وابلتايل َّ
فإن كثرياً
منها خاضع الجتهاد الفقهاء ،فإما يلحقوهنا بغريها من املنصوص عليها ،أو يُ ْفتُون فيها حبسب
أصول مذهبهم.
وتستمد أمهيتها أيضاً من صاحبها القاضي ابن سراج ،ومن مصادرها املتعددة واملتنوعة من
كتب التفسري ،واحلديث ،والفقه وأصوله وغريها ،وما اشتملت عليه أيضاً من فوائد ومعلومات،
صادرة من فقيه حمصل ،تُنبئ عن درجته العلمية ،وتُ ْع ِّرب عن قدره اجلليل.
وال أدل على ذلك من نقل صاحب املعيار جملموعة كثرية من هذه الفتاوى ،يص ادرها بقوله:
وسئل الشيخ الفقيه قاضي اجلماعة ،ومفيت حضرة غرانطة أبوالقاسم ابن سراج ،وأحياان بقوله:
ُ
()28

األستاذ.
 -3موضوعاهتا:
تضمنت الفتاوى جمموعة من املسائل بلغت ( )184مسألة سئل عنها ابن سراج موزعة على
األبواب الفقهية كالتايل:
( )28انظر املعيار املعرب ،الونشريسي ،خرجه حممد حجي ومن معه ،وزارة األوقاف والشؤون= =اإلسالمية،
املغرب 1401 ،ه.120 ،117/1.
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الطهارة ،)5( :والصالة ،)25( :والصوم ، ،)4( :والزكاة ،)4( :واألميان )11( :والذكاة:
( ،)16والنكاح وما شاكله ،)30( :واملرياث والوصية ،)4( :واهلبة واحلبس ،)18( :والبيع
واملبادلة والسلف واإلقالة ،)11( :والصرف والسكة ،)6( :والشفعة ،)3( :والشركة واملزارعة:
( ،)6واإلجارة والكراء ،)8( :والرهن ،)2( :والضرر والضمان ،)7( :واألقضية والشهادات:
( ،)11ومسائل متفرقة.)13( :

املبحث األول :طريقة القاضي ابن سراج فيما يتعلق ابإلسناد
يتناول هذا املبحث جمموعة من املسائل اليت هلا عالقة ابإلسناد ،وطريقة القاضي ابن سراج
اجتاهها ،وهي :اإلسناد ،وعزو احلديث إىل مصدره ،واحلكم عليه ،واالستدالل ابحلديث الصحيح
وغريه ،موزعة على احملاور التالية:
أوالً :اإلسناد:
اإلسناد يف اصطالح أهل احلديث هو" :رفع احلديث إىل قائله"( ،)29وقال بعضهم هو
"حكاية طريق املنت"( ،)30ومعنامها واحد.
السنَد :وهم الرواة الذين نقلوا ذلك املنتُِّ ،
ومساي سنداً ،العتماد احلفاظ
وطريق املنت يسمىَّ :
()31
عليه يف احلكم على املنت ابلصحة أو الضعف.
وهو من خصائص األمة اإلسالمية اليت متيزت به عن غريها من األمم ،وهو أن ينقل الثقة،
عن الثقة حىت يبلغ به النيب .
اَّللَ أَ ْكَرَم َه ِّذهِّ ْاأل َُّم َة َو َشَّرفَ َها
ذكر صاحب شرف أصحاب احلديث قول أهل العلم" :إِّ َّن َّ
()32
ِّ
ِّ
ِّ
ضلَها ِّابِّْإلسن ِّاد ،ولَي ِّ
اد".
َحد ِّم َن ْاأل َُم ِّم ُكلا َها ،قَدميِّ ِّه ْم َو َحديثِّ ِّه ْم ،إِّ ْسنَ ٌ
َوفَ َّ َ
س أل َ
َْ َ ْ َ

( )29املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ،حممد احلموي ،حتقيق حميي الدين رمضان ،ادار الفكر،
دمشق ،ط الثانية1406 ،ه.ص.30
( )30نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق نور الدين عرت،
مطبعة الصباح ،دمشق ،ط الثالثة1421 ،ه.ص.41
( )31انظر املنهل الروي .ص.30
( )32شرف أصحاب احلديث ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق حممد اوغلي ،دار إحياء السنة النبوية ،أنقرة ،ص.40
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لقد اهتم العلماء ابألسانيد اهتماماً كبرياً؛ وذلك؛ َّ
ألن عليه مدار معرفة صحة األخبار،
وضعفها فرحلوا يف طلب األسانيد ،وحفظوها ،وحدثوا هبا كما مسعوها ،وحثوا على العناية هبا،
أخل هبا.
وحذروا من التساهل فيها ،وتكلموا فيمن َّ
ظ رس ِّ
ف ِّص َّحتُ َها إِّال ِّاب ِّإل ْسنَ ِّاد
ول َال بُ َّد َهلَا ِّم َن النَّ ْق ِّلَ ،وال تُ ْعَر ُ
"وأَلْ َفا ُ َ ُ
قال يف أدب اإلمالءَ :
ِّ ()33
الص َحةُ ِّيف ِّ
ف إِّال بِّ ِّرَوايَِّة الثِّاَق ِّة َع ِّن الثِّاَق ِّةَ ،والْ َع ْد ِّل َع ِّن الْ َع ْدل".
الص ِّح ِّ
يحَ ،و َّ
َّ
اإل ْسنَ ِّاد َال تُ ْعَر ُ
وقد حرص سلف هذه األمة على حتري صحة اإلسناد يف قبول األحاديث ،فقد ذكر اإلمام
مسلم يف مقدمة صحيحه ،ابب يف الضعفاء والكذابني ومن يرغب عن حديثهمَّ ،
أن رجال سأل ابن
عباس فقال« :م ِّايل َال أَر َاك تَسمع ِّحل ِّديثِّي ،أ ِّ
ك َعن رس ِّ
ال ابْ ُن
ول هللاِّ َ ،وَال تَ ْس َم ُع ،فَ َق َ
َ
َ َُْ َ
َ
ُح ادثُ َ ْ َ ُ
ال رس ُ ِّ
َصغَْي نَا إِّلَْي ِّه ِِّبذَانِّنَا،
َعبَّاس :إِّ َّان ُكنَّا َمَّرةً إِّذَا َِّمس ْعنَا َر ُج ًال يَ ُق ُ
ص ُارَانَ ،وأ ْ
ول هللا  ،ابْتَ َد َرتْهُ أَبْ َ
ول :قَ َ َ ُ
()34
ِّ
الص ْعبَ ،و َّ
ول ،ملْ ََنْ ُخ ْذ ِّم َن الن ِّ
ف ».
الذلُ َ
َّاس إَِّّال َما نَ ْع ِّر ُ
َّاس َّ َ
فَلَ َّما َرك َ
ب الن ُ
وسار على هذا املنهج َمن جاء بعدهم من العلماء ،فدونوا املدوانت يف علوم احلديث
للمحافظة على السنة النبوية من التحريف ،ووضعوا قواعد يُعرف هبا احلديث الصحيح من
الضعيف.
وال شك َّ
أن االعتناء ابألسانيد ،والرحلة يف طلبها له فوائد كبرية :منها احملافظة على السنة
النبويه من التحريف والتزييف ،ومنها معرفة األسانيد العالية ،وتقليل الوسائط يف نقل احلديث،
فيكون أقرب إىل السالمة من الوقوع يف اخللل ،ومنها أيضاً معرفة طرق احلديث اليت ُرِّوي هبا ،فقد

يوجد يف بعض الطرق ما ال يوجد يف الطرق األخرى ،واحلديث يتقوى بكثرة طرقه ،ومجع طرقه
()35
يساعد على فهمه ،وغري ذلك من الفوائد اليت ذكرها أهل العلم.
وأما ما يتعلق بطريقة القاضي ابن سراج يف تعامله مع اإلسناد فأقولَّ :
إن القاضي ابن سراج
معدود من الفقهاء املفتني ،الذين متيزوا يف اجلانب الفقهي ،ومل يُوصف أبنَّه كان حمداث ،وال أعلم َّ
أن
له مؤلفات يف علم احلديث ،ومل يتطرق إىل مثل هذه املسائل يف فتاويه ألهنا ليست من مباحثها،

( )33أدب االمالء واالستمالء ،عبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي ،حتقيق ماكس فايسفايلر ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط األوىل.1401 ،ص.4
( )34صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.13/1 ،
( )35انظر املنهل الروي ،ص.69
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وابلتايل مل أقف على رأي له يف مثل هذه املسائل ،ولكن بعد النظر يف طريقة تعامله مع األحاديث
اليت أوردها يف فتاويه ،ميكن القول :إنَّه سلك فيها مسلك الفقهاء يف عدم ذكرهم لسند األحاديث
اليت يستدلون هبا ،مع َّأهنا ذُكِّرت إبسنادها يف مظاهنا ،وهذا هو الغالب من فعله ،ويف بعض

احلاالت –وهي قليلة -يذكر بعض السند الذي يروي به احلديث ،ويقتصر فيه على ذكر الصحايب
كل األحاديث اليت ذكرها يف فتاويه ،وفيما أييت بعض األمثلة على
فقط ،ومل يذكر السند كامالً يف ِّا
ما أسلفته:
 -1أمثلة عدم ذكره للسند:
وهذا شواهده كثرية ،وهي مبثوثة يف أغلب فتاويه ،وطريقته يف ذلك أنَّه ينسب احلديث إىل
النَّيب دون أن يذكر الصحايب الذي رواه ،من ذلك على سبيل املثال ال احلصر:
الناس ابملسجد وينحرف
أ -فتواه يف مسألة االحنراف عن القبلة ،فقد ُسئل فيها عن إمام يؤم َ

بداخل احملراب جلهة املشرق احنرافاً كثرياً ،فهل يسوغ له ذلك؟.
أجاب القاضي" :ال ينبغي لإلمام أن ينحرف االحنراف املسؤول عنه"َ ،ث قال..." :فإن اعرتف
()36
بصحته فال معىن الحنرافه مع ما فيه من التنفري ،وقد قال النَّيب َ « :س اِّكنُوا َوالَ تُنَ اِّف ُروا»."...
فقد ذكر احلديث يف هذه الفتوى دون أن يذكر سنده ،واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه
()38

عن أنس بن مالك( ،)37كتاب األدب ،ابب قوله« :يسروا وال تعسروا».
السنَ ِّة على شيء حنثت فيه ،فما يكون احلكم يف ذلك؟.
ب -فتواه يف امرأة
حلفت بصيام َّ
ْ
تصوم سنةً على املشهور ،ولكن ال يلزم تتابعها ،ويف املذهب
أجاب القاضي" :جيب عليها أن َ

ين ،ووجهه قوله
قول آخر :إنَّه جيب عليها كفارةُ ميني ابهلل عز وجل ،ومال إليه مجاعةٌ من املتأخر َ
()39
ضب ،وَكفَّارتُهُ َكفَّارةُ الْيَ ِّم ِّ
ني»."...
َ« :ال نَ ْذ َر ِّيف َغ َ
َ
َ َ

( )36فتاوى قاضي اجلماعة ،ابن سراج األندلسي ،حممد حتقيق أبو األجفان ،اجملمع الثقايف ،أبوظيب2000 ،م،
ص،88
( )37أبو محزة أنس بن مالك بن النضر اخلزرجي ،خادم رسول هللا ،روى عن أيب بكر ،وعمر وغريمها وروى
عنه قتادة وأبوقالبة وغريمها ،تويف سنة91:ه وقيل غري ذلك ،انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن
األثري ،حتقيق علي معوض ،وعادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل،
1415ه.294/1.
( )38صحيح البخاري ،اإلمام البخاري ،حتقيق حممد الناصر ،دار طوق النجاة ،ط األوىل1422 ،ه.30/8 ،
( )39فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.128-127
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فقد ذكر احلديث جمرداً عن السند ،واحلديث أخرجه النسائي يف سننه عن عمران بن حصني،
كتاب األميان والنذور ،ابب كفارة النذر( ،)40واحلديث يف سنده حممد بن الزبري احلنظلي ،ضعفه
()41
ِّ ِّ
احلَْنظَلِّ ِّايَ ،وُه َو
الزبَ ِّْري ْ
ور َعلَى ُحمَ َّم ِّد بْ ِّن ُّ
النسائي  ،وقال عنه ابن عبدالربَ ..." :ال يَص ُّح؛ ألَنَّهُ يَ ُد ُ
()42
ِّ
ِّ
ِّ
ك".
ضعِّ ٌ
يفِّ ،يف َحديثِّ ِّه َمنَاكِّريَُ ،ال ََيْتَل ُفو َن ِّيف ذَل َ
َ
 -2أمثلة ذكره بعض السند:
يبني
أ -ما جاء يف رده على من تعقب فتواه يف جواز تسلف الدقيق ابلوزن ،فقد قال" :مل ا

هذا املعرتض وجهاً لالعرتاض ،وال أبدى مانعاً يف الفقه ،وال نقل قول إمام يعارض به ،وسلف
البزار عن ابن عباس(َّ  )43
ف ِّم ْن َر ُجل ِّم ْن
الدقيق ابمليزان جائز... ،روى َّ
استَ ْسلَ َ
أن رسوهللاْ « :
()45( )44
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّ
ضالً» ".
ني فَ ْ
ني َع ْن َسلَفه ،وأ َْربَع َ
صاعاً ،فَ َرَّد إلَْيه مثانني :أ َْربَع َ
ار ْأر َ
بعني َ
األَنْ َ
ب -ما جاء يف جوابه على مسألة السالم على من يستنجي ،فقد قال" :ال ينبغي أن يُسلَّ َم
على من يكون يف حالة االستنجاء ،فإ ْن ُسلام عليه فال يرد ،...عن جابر بن عبدهلل(َّ )46
أن رجالً

( )40انظر السنن الصغرى ،النسائي ،حتقيق عبد الفتاح أبوغدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط
الثانية1406 ،ه.29/7.
( )41انظر الضعفاء واملرتوكون ،النسائي ،حتقيق حممود زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط األوىل1396 ،ه .ص.95
( )42التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب ،حتقيق مصطفى العلوي وحممد البكري ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387 ،ه.96/6.
( )43عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب اهلامشي ،ابن عم النَّيب ،ولد ابلشعب حني حاصرت قريش النَّيب ومن
معه من بين هاشم ،روى عن النَّيبوغريه ،وروى عنه عبدهللا بن عمر وغريه ،تويف سنة68:ه ،انظر أسد
الغابة.291/3 ،
( )44البحر الزخار(مسند البزار) ،أبوبكر البزار ،حتقيق عادل بن سعد ،مسند ابن عباس  ،مكتبة العلوم
ِّ
َّيب ِّ إبِّ ْسنَاد
واحلكم ،املدينة املنورة ،ط األوىل2009 ،م.356/11 ،قال البزار":ال نَ ْعلَ ُمهُ يُْرَوى َعن الن ا
اإلسن ِّاد ،وَمل نَسمع ه َذا ْ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َمحَ َد بْ ِّن ُخَزْميَةَ ،كان ثَِّقةً".املصدر
يث إالَّ ِّمن أ ْ
احلَد َ
ُمتَّصل إالَّ من َه َذا الْ َو ْجه هبَ َذا ِّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
نفسه.
( )45فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.177-176
( )46أبوعبدهللا جابر بن عبدهللا األنصاري ،من كبار أصحاب النَّيب ،شهد بيعة العقبة الثانية مع أبيه ،غزا مع
النَّيب تسع عشرة غزوة ،كان من املكثرين يف رواية احلديث ،روى عنه ابن دينار وعطاء وغريمها ،تويف
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َسلَّم على رسول هللا  ،وهو يبول ،فلم يرد عليه ،فلَ َّما فرغ قال« :إذا رأيتَِّين َعلَى ِّمثْ ِّل َه ِّذه
()47
ِّ
ك» ".
فإين الَ أ َُرُّد َعلَْي َ
احلَ ِّال فَالَ تُ َسلا ْم علَ َّي ِّا
واحلديث أخرجه ابن ماجة يف سننه ،كتاب الطهارة وسننها ،ابب الرجل يسلم عليه وهو
()49
يبول )48(.قال يف مصبح الزجاجة" :هذا إِّسناد حسن".
اثنياً :عزو األحاديث إىل مصادر خترجيها:
العزو هو توثيق احلديث من مصدره الذي خرجه ،وهو يدخل حتت ما يسمى عند أهل الصنعة
احلديثية بعلم التخريج ،الذي هو" :عزو األحاديث إىل من أخرجها من أئمة احلديث يف كتبهم
()50

املعتربة عندهم مع بيان احلكم عليها".
وللعزو فوائد كثرية فبه ميكننا الوقوف على مصدر احلديث ،ومكان وجوده يف كتب السنة،
()51
ومعرفة أسانيده ،وحكمه ،واالطالع على طرقه اليت ُرِّوي هبا ،وغري ذلك من الفوائد.

وطريقة القاضي ابن سراج فيما يتعلق بعزو األحاديث اليت استدل هبا ،هو عدم عزوها إىل
مصادرها اليت أخرجتها ،وعدم ذكر من أخرجها من أهل املصنفات اليت ختتص بذلك ،متبعا يف
ذلك طريقة أغلب الفقهاء يف كتب الفروع ،وهذا هو الغالب على صنيعه ،ومن النادر أن ينسب
احلديث إىل املصدر الذي أخرجه ،وقد فعل ذلك يف بعض املواضع القليله ،حيث عزا احلديث إىل

بعض كتب التخريج ،وهي :صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،ويعرب عنهما بقوله :ويف الصحيح،
أو ثبت يف الصحيح ،وسنن أيب داود ،وسنن الرتمذي ،ومسند البزار  ،وسنن النسائي ،وفيما أييت
بعض األمثلة للتوضيح:
 -1عزوه إىل صحيح البخاري:

ابملدينة سنة74:ه ،انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق علي معوض ،وعادل
عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل1415 ،ه.546/1 ،
( )47فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.223
( )48انظر سنن ابن ماجة ،حممد بن ماجة ،حتقيق حممد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية.126/1 ،
( )49مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،أمحد البوصريي ،حتقيق حممد الكشناوي ،دار العربية ،بريوت ،ط
الثانية1403 ،ه.52/1 ،
( )50القول املفيد يف كيفية التخريج ودراسة املتون واألسانيد ،حممد البيومي ،مؤسسة العليا ،القاهرة ،ط األوىل،
ص.23
( )51انظر املصدر نفسه.ص.29
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

قال القاضي يف مسألة طلب جهة القبلة ..." :ومما يدل على صحة طلب اجلهة ما ثبت يف
أن أهل قُبَاء كانوا يصلاون ،فجاءهم آت وأخربهم « َّ
الصحيح َّ
أن النَّيب أُنزل عليه قرآن ،وأ ُِّمر أن
()52
وههم إِّ َىل َّ ِّ
استَ َد ُاروا إِّ َىل ال َك ْعبَ ِّة.» ...
استَ َد ُارواَ ،وَكانَ ْ
الشأْم ،فَ ْ
يَ ْستَ ْقبِّ َل ال َك ْعبَةَ فَ ْ
ت ُو ُج ُ ُ ْ

واحلديث راوه البخاري عن عبدهللا ابن عمر( ،)53كتاب الصالة ،ابب ما جاء يف القبلة ومن مل
ير اإلعادة على من سها فصلى إىل غري القبلة ،ولفظه :ب ْي نَا الن ِّ
الصْب ِّح ،إِّ ْذ
صالَِّة ُّ
َّاس ب ُقبَاء ِّيف َ
َ
ُ
اَّللِّ  قَ ْد أُنْ ِّزَل َعلَْي ِّه اللَّْي لَةَ قُ ْرآ ٌنَ ،وقَ ْد أ ُِّمَر أَ ْن يَ ْستَ ْقبِّ َل ال َك ْعبَةَ،
ال « :إِّ َّن َر ُس َ
َجاءَ ُه ْم آت ،فَ َق َ
ول َّ
ِّ ()54
وههم إِّ َىل َّ ِّ
استَ َد ُاروا إِّ َىل ال َك ْعبَة».
وهاَ ،وَكانَ ْ
استَ ْقبِّلُ َ
الشأْم ،فَ ْ
فَ ْ
ت ُو ُج ُ ُ ْ

 -2عزوه إىل صحيح مسلم:
قال القاضي ابن سراج يف سياق جوابه على من خالفه يف مسألة سلف الدقيق ابلوزن..." :
وأما جواب هذا اإلنسان ،الذي أتى بسجع كسجع الكهان ،فهو أن يقال :ثَبت يف الصحيح َّ
أن
ِّ
غرة عبد أو وليدة ،فقال املقضي عليه :كيف أغرم
رسول هللا  قضى يف اجلنني يُقتل يف بطن أمه ب ا
استَ َه َّل ،ومثل ذلك بطل؟!... ،فقال رسول هللا « :إَِّّمنَا
ما ال شرب ،وال أ َك َل ،وال نطق ،وال ْ
()55
ه َذا ِّمن إِّخو ِّان الْ ُك َّه ِّ
ان»."...
َ ْ َْ
)
56
(
واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  ،كتاب القسامة واحملاربني ،ابب ِّديَِّة
ِّ
وب ال اِّدي ِّة ِّيف قَ ِّتل ْ ِّ ِّ
ْ ِّ
اجل ِّاين ،ولفظه" :اقْ تَ تَ لَ ِّ
ني ،ووج ِّ
ت ْامَرأ ََات ِّن ِّم ْن
اخلَطَإَ ،وشبه الْ َع ْمد على عاقلَة َْ
َ
اجلَن ِّ َ ُ ُ
امها ْاألُخرى ِّحبجر ،فَ َقت لَْت ها وما ِّيف بطْنِّها ،فَاختصموا إِّ َىل رس ِّ ِّ
ُه َذيْل ،فَرم ْ ِّ
ضى
ول هللا  ،فَ َق َ
ََ
َُ
ت إ ْح َد َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول هللاِّ أ َّ
ضى بِّديَِّة الْ َم ْرأ َِّة َعلَى َعاقلَتِّ َهاَ ،وَوَّرثَ َها َولَ َد َها َوَم ْن
َر ُس ُ
َن ديَةَ َجنِّينِّ َها غَُّرةٌ َعْب ٌد أ َْو َول َ
يدةٌَ ،وقَ َ
( )52فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.92
( )53عبدهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ،أسلم مع أبيه وهو صغري ،شهد اخلندق وغريها  ،كان شديد
االحتياط لدينه يف الفتوى ،روى عن النَّيب وغريه ،تويف سنة74:ه ،انظر أسد الغابة.336/3 ،
( )54صحيح البخاري.89/1 ،
( )55فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.179
( )56أبو هريرة الدوسي ،صاحب رسول هللا  ،اختلف يف امسه وأسم أبيه ،فقيل :امسه عبد الرمحن ،وقيل غري
ذلك ،أسلم قبل اهلجرة ،والزم النَّيب إىل آخر حياته ،وروى عنه ،تويف سنة57:ه ،انظر االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب ،حتقيق علي البجاوي ،دار اجلبل ،بريوت ،ط األوىل،
1412ه.1768/4.
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يل :اي رس َ ِّ
ِّ ِّ
ب َوَال أَ َك َلَ ،وَال نَطَ َق َوَال
َم َع ُه ْم ،فَ َق َ
ول هللاَ ،كْي َ
ف أَ ْغَرُم َم ْن َال َش ِّر َ
ال َمحَ ُل بْ ُن النَّابغَة ا ْهلَُذِّ ُّ َ َ ُ
ِّ ()57
ِّ
ول هللاِّ « :إَِّّمنَا َه َذا ِّم ْن إِّ ْخ َو ِّان الْ ُك َّهان».
ال َر ُس ُ
ك يُطَ ُّل ،فَ َق َ
استَ َه َّل ،فَ ِّمثْ ُل ذَل َ
ْ
 -3عزوه إىل سنن أيب داود:
قال القاضي..." :وروى أبو داوود َّ
ِّ ِّ ِّ
يب بِِّّه
ص ْر َ
أن رسول هللا  قالَ « :م ْن تَ َعلَّ َم َ
ف الْ َك َالم ليَ ْس َ
()58
ِّ ِّ
َّاسَ ،مل ي ْقب ِّل َّ ِّ
قُلُوب ِّ ِّ
ص ْرفًا َوَال َع ْدًال»."...
اَّللُ مْنهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َ
الر َجال ،أ َِّو الن ِّ ْ َ َ
َ ا

واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه عن أيب هريرة ،كتاب األدب ،ابب ما جاء يف املتشدق يف
()60
الكالم ،)59( .وسكت عنه ،قال يف عون املعبود..." :ويشبه أن يكون احلديث منقطعا".
 -4عزوه إىل سنن الرتمذي:
ما جاء يف رده على من تعقبه يف مسألة حتديد القبلة ،فقد ذكر َّ
أن العلماء اختلفوا فيمن مل
يعاين مكة ،هل جيب عليه استقبال القبلة؟ ،وهو املشهور عند املالكية ،أو جيب عليه طلب

السمت()61؟ ،وهو القول الثاين يف املسأله ،وإليه مال بعض علماء املالكيةَ ،ث قال" :فوجهُ القول
()62
ني امل ْش ِّرِّق َوامل ْغ ِّر ِّب قِّْب لَةٌ» ،رواه الرتمذي."...
ابعتبار اجلهة قوله « :ما ب
َ
َ َْ َ َ
واحلديث رواه الرتمذي يف سننه عن أيب هريرة ،يف أبواب الصالة ،ابب ما جاء َّ
أن ما بني
()63
املشرق واملغرب قبلة ،قال عنه الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح".
 -5عزوه إىل مسند البزار:
البزار عن ابن عباس َّ
أن
قال يف رده على من تعقب فتواه جبواز تسلف الدقيق ابلوزن..." :روى َّ
ِّ
ِّ
ِّ
رسوهللا« :استَسلَ ِّ
ص ِّ
ني َع ْن َسلَ ِّف ِّه،
ْ ْ َ
صاعاً ،فَ َرَّد إلَْيه مثانني :أ َْربَع َ
ار ْأر َ
بعني َ
ف م ْن َر ُجل م ْن األَنْ َ
()64
ِّ
ضالً»".
ني فَ ْ
وأ َْربَع َ

( )57صحيح مسلم.1309/3 ،
( )58فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.179
( )59انظر سنن أيب داود.302/4 ،
( )60انظر عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد العظيم آابدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط الثانية،
1415ه.238/13 ،
61
السمت":االجتاه ،ومست القبلة :جهتها".معجم لغة الفقهاء ،حممد قلعجي وحامد قنييب ،دار النفائس
( ) ْ
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الثانية1408 ،ه .ص.249
( )62فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.91
( )63انظر سنن الرتمذي ،حممد الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط الثانية،
1395ه.
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

 -6عزوه إىل سنن النسائي:
قال القاضي ابن سراج يف إجابته عن مسألة سلف الدقيق وزان..." :روى النسائي وغريه عن
()65
ال َعلَى ِّمكْيَ ِّال أ َْه ِّل الْ َم ِّدينَ ِّةَ ،والْ َوْز ُن َعلَى َوْزِّن أ َْه ِّل َم َّكةَ»."...
النَّيب أنَّه قال « :الْ ِّمكْيَ ُ
واحلديث أخرجه النسائي يف سننه الكربى ،كتاب البيوع ،ابب الرجحان يف الوزن(،)66
()67
واحلديث صححه أهل العلم.
اثلثاً :احلكم على احلديث:
املقصود ابحلكم على احلديث هو بيان درجته من حيث الصحة والضعف ،وعلماء احلديث
()68
وضعوا ملعرفة ذلك طرقا ،ذكروها يف مصنفاهتم.
والقاضي ابن سراج ال حيكم على األحاديث النَّبوية اليت استدل هبا يف فتاويه ،وال يصفها
يبني درجتها من حيث القبول وعدمه ،وال ينقل احلكم عليها عن غريه
بصحة وال بضعف ،وال ِّا
من أهل العلم ،بل يكتفي بسرد نص احلديث دون أن يعلِّاق عليه ،هذا هو الغالب على طريقته.

قلت :ذم بعض أهل العلم عدم احلكم على احلديث ،وع اده من العيوب اليت توجب االنتقاد
()69
على فاعله ،ويشتد االنتقاد إذا انضم إىل ذلك عدم عزوه إىل مصدره.

يصرح القاضي ابن سراج يف بعض املواضع ،ابحلكم على احلديث الذي استدل به ،ينقله عن
غريه من أهل العلم ،ويف بعض املواضع األخرى يشري إىل صحتها بقوله ثبت يف الصحيح ،وفيما
أييت توضيح ملا سلف ذكره:
( )64احلديث سبق خترجيه ،انظر ص15
( )65فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.171
( )66انظر السنن الكربى ،النسائي ،حتقيق حسن شليب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط األوىل1421 ،ه،
،53/6
()67انظرصحيح وضعيف سنن النسائي ،األلباين ،مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ،اإلسكندرية،
.166/10
( )68انظر علم التخريج ودوره يف خدمة السنة النبوية ،عبد الغفور البلوشي ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،السعودية ،ص.125
( )69انظر املدخل إىل ختريح األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ،عبدالصمد آل عابد ،دار الطرفني ،الطائف ،ط
الثانية1431 ،ه ،ص.14
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 -1ترك احلكم على احلدبث:
هذا هو الغالب على طريقته ،وشواهده كثرية ،منها على سبيل املثال ال احلصر:
أ -ما جاء يف جوابه عن مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء ،فقد قال بعد أن تكلم يف
املسألة..." :أما إن وقعت خلوة فذلك ممنوع ،...قال« :ال ََيْلَُو َّن َر ُج ٌل ِّاب ْمَرأَة فَِّإ َّن َاثلِّثَ ُه َما
()70
الشَّْيطَا ُن»."...
استدل ابحلديث هنا ،ومل يذكر درجة احلديث من حيث الصحة وعدمها ،واحلديث صحيح
()71
رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،مسند عمر بن اخلطاب.
ب -قال القاضي ابن سراج عند كالمه على ما جيب أن يكون عليه العلماء ،ومن يُقتدى
هبم ..." :من أقامه هللا مقام االقتداء ،وانتسب للعلماء الذين هم ورثة األنبياء ،...فيجب عليه أن
يتأدب أبدب الشرع ،ويَقتدي أبهله ،وال يضع الشيء يف غري حمله ،فقد قال النَّيب « :أَنْ ِّزلُوا
ا
()72
النَّاس َمنَ ِّ
ازَهلُْم»."...
َ
ذكر احلديث هنا ومل يبني حكمه من حيث الصحة والضعف ،واحلديث رواه أبوداود يف سننه،
()73
كتاب األدب ،ابب يف تنزيل الناس منازهلم ،واحلديث ضعفه بعض أهل العلم.
 -2احلكم على احلديث:
مل يتكلم القاضي ابن سراج عن حكم األحاديث اليت أوردها يف فتاويه إال يف موضع واحد فقط
 ،وذلك يف سياق رده على من خالفه يف مسألة حتديد القبلة ،فقد قال..." :قال النَّيب َ « :ما
()74
ني امل ْش ِّرِّق َوامل ْغ ِّر ِّب قِّْب لَةٌ» ،رواه الرتمذي وصححه".
بَ ْ َ
َ
َ
()75
فقذ نقل هنا حكم الرتمذي بصحة احلديث الذي رواه ،واحلديث سبق خترجيه.
وأشار يف مواضع أخرى إىل صحة احلديث بقوله :ثبت يف الصحيح ،وقد سبق ذكر بعض
()76
األمثلة على ذلك.

( )70فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.227
( )71انظر مسند اإلمام أمحد.311/1 ، ،
( )72فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.180
( )73انظر سنن أيب داود ،261/4 ،ذكر أبوداود أ َّ
ي لَهُ َع ْن َعائِّ َشةَ َمْي ُمون بْ ُن أَِّيب ُشبَ ْيب َوَملْ يُ ْد ِّرْك َها.
َن َّ
الر ِّاو َ
( )74فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.91
( )75انظر ص18من هذا البحث.
( )76انظر ص.16
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رابعاً :االستدالل ابحلديث الصحيح وغريه:
علماء احلديث ال يقبلون إال األخبار الصحيحة ،فال يقبلون خرباً َّإال بعد فحصه ،والتثبت من
أحوال رواته ،وتوفر شروط الضبط والعدالة فيهم مع توفر بقية الشروط يف قبول احلديث.
والقاضي ابن سراج استدل يف فتاويه أبحاديث صحيحة  ،كما استدل أيضاً أبحاديث ضعيفة،
وفيما أييت توضيح لذلك ابألمثلة:
 -1استدالله ابحلديث الصحيح:

أورد القاضي ابن سراج جمموعة من األحاديث الصحيحة يف فتاويه لالستدالل هبا على آرائه
واجتهادته ،وهي خمرجة يف الصحيحني ،ويف غريمها ،وقد سبق وأن ذكرت بعضاً من هذه
األحاديث عند الكالم على عزوه لألحاديث ،وفيما يلي بعض األمثلة زايدة يف التوضيح:

أ -استدل القاضي ابن سراج يف مسألة أكل مقطوعة أحد الودجني( )77حبديث النَّيبَ « :ما
أَنْهر الدَّم وذُكِّر اسم َِّّ
اَّلل فَ ُكل».
ََ َ َ َ ْ ُ
واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الذابئح والصيد ،ابب ما أَنْهر الد ِّ
ص ِّ
ب
َّم م َن ال َق َ
َ ََ َ
ِّ ِّ ()78
َوامل ْرَوةِّ َواحلَديد.
َ
()79
ب -ذكر القاضي ابن سراج عند كالمه على مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء
ِّ ِّ
َضَّر َعلَى اِّ
الر َج ِّال ِّم َن النِّا َس ِّاء».
ت بَ ْعدي فْت نَةً أ َ
حديث النَّيبَ « :ما تَ َرْك ُ
واحلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب األدب ،ابب ما جاء يف حتذير فتنة النساء ،قال
()80

عنه الرتمذي" :حديث حسن صحيح".
 -2استدالله ابحلديث الضعيف:
اختلف العلماء يف رواية احلديث الضعيف ،فذكروا َّ
أن احلديث الضعيف إذا كان صاحلاً
تبني حاله ،وإن كان يف العقائد
لالعتبار وكان مسنداً ،جازت روايته يف فضائل األعمال ،ولو مل ا
واألحكام فال يُروى إال مع بيان حاله ،وأما إذا كان غري مسند ،فال يُروى إال بصيغة التمريض ال

( )77فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.130
( )78انظر صحيح البخاري.92/7 ،
( )79انظر فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.229
( )80سنن الرتمذي.103/5 ،
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اجلزم ،قال صاحب املقدمة" :إذا أردت رواية احلديث الضعيف بغري إسناد ،فال تقل فيه :قال رسول
هللا كذا وكذا ،وما أشبه هذا من األلفاظ اجلازمة َّ ،...
وإمنا تقول فيهُ :رِّوي عن رسول هللا كذا
()81
وكذا ،أو بلغنا عنه ،أو ورد عنه ،أو جاء عنه ،أو روى بعضهم ،وما أشبه ذلك".
واختلفوا يف العمل به ،فمنهم من منع العمل به مطلقاً ،ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً إذا مل
فصل القول فيه ،فقال جبواز
يوجد يف الباب غريه ،ومل يوجد ما يدفعه ،ومل يشتد ضعفه ،ومنهم من َّ
ذلك يف فضائل األعمال وما شاهبها ،ومنعه يف غري ذلك ،بشرط إالَّ يكون ضعفه شديداً كحديث
الكذابني ،وأن يندرج حتت أصل معمول به ،وأالَّ يعتقد عند العمل به ثبوته ،بل يعتقد االحتياط.
وأما األحاديث املوضوعة ،فال جيوز عند العلماء روايتها مطلقاً إالَّ لبيان حاهلا للناس ،وال جيوز
()82

العمل هبا ال يف فضائل األعمال وال يف غريها.
والقاضي ابن سراج استدل يف فتاويه ببعض األحاديث الضعيفة إلثبات أحكام بعض املسائل
كما استدل هبا أيضاً يف بعض األمور اليت تتعلق ابآلداب ،وهي أحاديث ذُكِّرت مسندة يف الكتب

يبني حكمها عند استدالله هبا كما نص عليه علماء احلديث ،بل
اليت خرجتها ،والقاضي ال ِّا
يكتفي بذكر نص احلديث دون أن يعلق عليه ،وفيما أييت بعض األمثلة على ذلك:
أ -استدل القاضي ابن سراج يف رده على من أفىت بوجوب الصيام اعتماداً على الرسم الوارد
َجرُؤُك ْم َعلَى الن ِّ
َّار».
برؤية هالل شهر رمضان ،بقوله« :أ ْ
َجَرُؤُك ْم َعلَى الْ ُفْت يَا ،أ ْ َ
واحلديث أخرجه الدارمي يف سننه ،املقدمة ،ابب الفتيا وما فيه من الشدة( ،)83ذكر السيوطي
()84
أنَّه حديث مرسل ،وضعفه األلباين.
ب -استدل عند كالمه على مسألة احللف بصيام العام ،بقولهَ« :ال نَ ْذر ِّيف مع ِّ
صيَة َوَال
َ َْ
َّارتُهُ َكفَّا َرةُ َميِّني»،)85(.
َغ َ
ضبَ ،وَكف َ
( )81مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ،ابن الصالح ،دار الفكر ،بريوت1427 ،ه ،ص.71
( )82انظر حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف ،عبد العزيز العثيم ،اجلامعة االسالمية ،املدينة املنورة،
1405ه .ص 22وما بعدها.
( )83انظر سنن الدارمي ،عبد هللا الدارمي ،حتقيق حسني الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط
األوىل1412 ،ه ،258/1 ،وفتاوى قاضي اجلماعة ،ص.118
( )84انظر الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري ،السيوطي ،حتقيق يوسف النبهاين ،دار الفكر،
بريوت ،ط األوىل1423 ،ه ،42/1 ،وضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،األلباين ،أشرف على طبعه زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،د.ت ،ص.23
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املبحث الثاين :طريقته فيما يتعلق ابملنت
يتناول هذا املبحث بعض املسائل اليت هلا عالقة ابملنت ،وطريقة القاضي ابن سراج يف تعامله
معها ،موزعة على جمموعة من احملاور كالتايل:
أوالً :ترتيب األدلة:
ذكر أهل العلم أنه إذا تنوعت األدلة َّ
فإن القرآن الكرمي هو املقدم؛ ألنَّه مرجع األدلة مجيعاً،
فكان من البديهي الرجوع إليه عند إرادة التعرف على احلكم الشرعي يف مسألة ما فإن مل يوجد فيه
احلكم ،يرجع إىل السنة النبوية ،فإن مل يوجد ،يرجع إىل اإلمجاع إن مت إمجاع يف املسألة ،فإن مل
يوجد ،يصار إىل القياس ،وهذا هو املنهج الذي سار عليه العلماء( ،)86ويدل عليه حديث معاذ
()87
عندما بعثه النيب إىل اليمن.
والقاضي ابن سراج سار على منهج علماء األمة يف ترتيبهم لألدلة إذا تنوعت مصادرها،
السنة النَّبويَِّّة ،فيبدأ أوالً بذكر الدَّليل من القرآن الكرميَ ،ث
فنجده يقدم األدلة القرآنية على أدلة ُّ
السن َِّّة ،هذه هي الطريقة الَّيت سلكها يف فتاويه ،وفيما أييت بعض األمثلة
يعطف عليه الدَّليل من ُّ

على ذلك:
 -1تكلم القاضي ابن سراج عمن يتصدى للفتوى بغري علم ابألحكام ،ويتجرأ على ذلك فقال:

"...فقد ارتكب أمراً عظيماً"(َ ،)88ث استدل على ما قاله ،فبدأ ابألدلاة القرآنية ،وهي قوله تعاىل:
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤوال}( ،)89وبقوله
ك بِِّّه ِّع ْل ٌم إِّ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُول ئِّ َ
س لَ َ
{والَ تَ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َ
ف َما لَْي َ

( )85احلديث سبق خترجيه انظر ص ،14وانظر فتاوى قاضي اجلماعة ،ص،127
( )86انظر احملصول يف أصول الفقه ،ابن العريب ،حتقيق حسني اليدري ،وسعيد فودة ،دار البيارق ،عمان ،ط
األوىل1420 ،ه .ص.135
ال:أَقْ ِّ
ك قَضاء َكيف تَ ْق ِّ
(َ )87ع ْن ُم َعاذ ،أ َّ
ضي
ضي؟ ،قَ َ
َّيب  لَ َّما بَ َعثَهُ إِّ َىل الْيَ َم ِّن قَ َ
ض لَ َ َ ٌ ْ َ
َن النِّ َّ
ال«:أ ََرأَيْ َ
ت إِّ ْن َعَر َ
اب َِّّ
ال:فَإِّ ْن َمل ي ُكن ِّيف سن َِّّة رس ِّ
ال:فَبِّسن َِّّة رس ِّ
ال:فَإِّ ْن َمل ي ُكن ِّيف كِّتَ ِّ
بِّ ِّكتَ ِّ
ول
اَّللِّ  ،قَ َ
اَّللِّ ،قَ َ
ول َّ
اب َّ
ُ َُ
َْ ْ
اَّلل؟ ،قَ َ ُ َ ُ
َْ ْ
ال ْ ِّ ِّ ِّ
ول رس ِّ
اَّللِّ لِّ َما يُْر ِّضي
ص ْد َرهُ َُثَّ قَ َ
َجتَ ِّه ُد َرأْيِّي َوَال آلُو ،قَ َ
اَّللِّ؟ ،قَ َ
ول َّ
َّ
ال:فَ َ
ال:أ ْ
ب َ
ضَر َ
:احلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي َوفَّ َق َر ُس َ َ ُ
اَّللِّ».سنن الدارمي ،ابب الفتيا وما فيها من الشدة.276/1 ،قال احملقق:واحلديث ضعيف
َر ُس َ
ول َّ
النقطاعه"
( )88فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.117
( )89اإلسراء .36
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تعاىل{ :قُل أَرأَي تم َّما أَنزَل اَّلل لَ ُكم ِّمن ِّرْزق فَجع ْلتم ِّمْنه حراما وحالَالً قُل آَّلل أ َِّذ َن لَ ُكم أَم علَى اَّللِّ
ْ َ ُْ
ْ ْ َ ا
ا ا َ َ ُ ا ُ ََ ً َ َ
ْ اُ
َ اُ
()90
تَ ْفتَ ُرون}.
السنة النَّبويَّة ،وهي قولهَ « :م ْن أَفْ َىت بِّغَ ِّْري ِّع ْلم َكا َن إِّْمثُهُ َعلَى َم ْن أَفْ تَاه».
َث ذكر أدلاته من ُّ
واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة ،كتاب العلم ،وذكر َّ
أن هذا حديث قد احتج
معافِّ ِّري( ،)91وراه أيضاً من
الشيخان برواته غري عمرو بن أيب نعيمةَ ،وقد َوثَّ َقهُ بكر بن َع ْمرو الْ َ
ِّ
َّاس بِّغَ ِّْري ع ْلم َكا َن إِّْمثُهُ
طريق آخر يف آخر كتاب العلم ،فصل يف توقري العامل بلفظَ « :م ْن أَفْ َىت الن َ
ِّ
يث ِّ
يح َعلَى َشر ِّط الشَّْي َخ ْ ِّ
نيَ ،وَملْ َُيَاِّر َجاهُ َوَال أ َْع ِّر ُ
َعلَى َم ْن أَفْ تَاهُ» ،وقال عنهَ :
ف لَهُ
"ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
ْ
()92
ِّعلَّةً".
 -2قال القاضي ابن سراج يف فتواه على مسألة َمن يفيت مبنع صرف الدرهم الكبري بدرمهني
استدل من
صغريين ،أو درهم صغري بقرياطني..." :فإهنا جائزة ،ومنعها غلو ،وتنطع"(َ ،)93ث
ا
()94
ك
القرآن بقوله تعاىل { :الَ تَ ْغلُواْ ِّيف ِّدينِّ ُك ْم} َ ،ث ذكر أدلَّة ُّ
السنة وهي قولهَ « :هلَ َ
الْ ُمتَ نَ ِّطاعُو َن».
()95
واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب العلم ،ابب هلك املتنطعون.
اثنياً :رواية احلديث:

طريقة القاضي ابن سراج يف روايته لألحاديث اليت استدل هبا يف فتاويه ميكن تقسيمها إىل
ثالثة أقسام :أوالً :رواية احلديث ابللفظ ،اتنياً :روايته ابملعىن ،اثلثاً :اإلشارة اجململة إىل احلديث،
وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
 : -1رواية احلديث ابللفظ:

( )90يونس .59
( )91انظر املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط األوىل1411 ،ه.184/1 ،
( )92املصدر نفسه.215/1 ،
( )93فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.184
( )94النساء .177
( )95انظر صحيح مسلم.2055/4 ،
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وهذا هو األصل الذي ال اختالف فيه ،أبن يؤدى احلديث بلفظه ،وهذا بال ريبة أبرأ للذمة،
وأنفع لألمة ،وأبعد عن التهمة ،وقد نص على ذلك عمر بن اخلطاب يف قولهَ « :م ْن َِّمس َع
()96
َح ِّديثًا ،فَأ ََّداهُ َك َما َِّمس َع فَ َق َدَ ،سلِّ َم».
وقد سلك القاضي ابن سراج هذا املسلك يف أغلب األحاديث اليت ذكرها يف فتاويه ،وشواهده
كثرية ،نذكر منها بعض األمثلة على سبيل التوضيح:
أ -استدل القاضي ابن سراج عند كالمة على مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء حبديث
ول َعلَى النِّا َس ِّاء».
ُّخ َ
النَّيب« :إِّ َّاي ُك ْم َوالد ُ
واحلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الرضاع ،ابب ما جاء يف كراهية الدخول على
()97
املغِّيبَات ،قال عنه الرتمذي" :حديث حسن صحيح".
من القرآن حبديث
ِّ
ب
قَ َ
الَ :ك َال ٌم طَيا ٌ

ب -استدل القاضي ابن سراج على جواز االشتغال بقراءة آايت متفرقة
ورةِّ،
ورةَِّ ،وِّم ْن َه ِّذ ِّه ُّ
ت تَ ْقَرأُ ِّم ْن َه ِّذهِّ ُّ
النَّيبَ « :وقَ ْد َِّمس ْعتُ َ
ك َاي بَِّال ُل َوأَنْ َ
الس َ
الس َ
ضهُ إِّ َىل بَ ْعض».
َْجي َم ُع َّ
اَّللُ تَ َع َاىل بَ ْع َ
واحلديث أخرجه أبوداود يف سننه ،كتاب الصالة ،ابب يف رفع الصوت ابلقراءة يف صالة
()99
الليل( ،)98ذكر النووي َّ
أن إسناده صحيح.
 -2رواية احلديث ابملعىن:
اختلف العلماء يف رواية احلديث ابملعىن ،فجمهور العلماء على جوازها ،ومنعها طائفة من أهل

العلم ،والذين قالوا ابجلواز اشرتطوا أن يكون الراوي عاملاً ابأللفاظ ومقاصدها خبرياً مبا حييل
()100
معانيها ،بصرياً مبقادير التفاوت بينها.

( )96جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب ،حتقيق الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط األوىل،
1414ه.1008/2.
( )97سنن الرتمذي.466/3 ،
( )98انظر سنن أيب داود.37/2 ،
( )99انظر خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،النووي ،حتقيق حسني اجلمل ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط االوىل1418 ،ه .392/1.
( )100انظر مقدمة ابن الصالح.ص.136
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والقاضي ابن سراج سلك يف هذا اجلانب مسلك اجلمهور ،فروى بعض األحايث ابملعىن يف
بعض املسائل ،ففي جوابه مثالً عن مسألة صالة الفوائت مجاعة قال ..." :مما ثبت يف الصحيح َّ
أن
()101
ِّ
وع الش ِّ
َّم ِّ
الو ِّادي".
النَّيب  صلَّى أبصحابه
ني َان ُموا َعْن َها بَ ْع َد طُلُ ِّ
الصبح ح َ
َ
س يَ ْوَم َ
ِّ
ص ْني( ،)102أخرجه البخاري يف
وهذا معىن احلديث وليس لفظه ،وهو حديث ع ْمَرا ُن بْ ُن ُح َ
كتاب املناقب ،ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ،وفيه قصة طويلة ،منها ... « :أَن َُّه ْم َكانُوا َم َع
ِّ
الصْب ِّح َعَّر ُسوا ،فَغَلَبَ ْت ُه ْم أ َْعيُنُ ُه ْم َح َّىت
َّيب ِّ يف َم ِّسري ،فَأ َْد َجلُوا لَْي لَتَ ُه ْمَ ،ح َّىت إِّذَا َكا َن َو ْجهُ ُّ
الن ِّا
ول َِّّ
ِّ
اَّلل ِّ م ْن
ظ َر ُس ُ
ظ ِّم ْن َمنَ ِّام ِّه أَبُوبَكْرَ ،وَكا َن الَ يُوقَ ُ
استَ ْي َق َ
س ،فَ َكا َن أ ََّو َل َم ِّن ْ
ْارتَ َف َعت الش ْ
َّم ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص ْوتَهُ َح َّىت
استَ ْي َق َ
َمنَ ِّام ِّه َح َّىت يَ ْستَ ْي ِّق َ
ظ ،فَ ْ
ظ عُ َم ُر ،فَ َق َع َد أَبُوبَكْر عْن َد َرأْسه ،فَ َج َع َل يُ َك اربُ َويَ ْرفَ ُع َ
()103
صلَّى بِّنَا الغَ َداةَ».
استَ ْي َق َ
ظ النِّ ُّ
ْ
َّيب  ،فَنَ َزَل َو َ
 -3اإلشارة اجململة إىل احلديث:
ال يذكر القاضي ابن سراج يف بعض املسائل لفظ احلديث الذي استدل به ،بل يكتفي
ابإلشارة إليه إشارة جمملة ،وسبب ذلك رمبا يكون مرجعه إما لشهرة احلديث بني الناس ،أو لطلب
االختصار يف الفتوى؛ مراعاة حلال املستفيت ،ومن أمثلة ذلك:
 -1قال القاضي ابن سراج يف إجابته على مسألة املنع من العمل وقت اجلمعةَّ ..." :
ألن
()104

ب عليها ،ويؤدب عليها".
الصيب إذا بلغ ذلك املقدار ،يُؤمر ابلصالةَّ ،
ويدر ُ
ِّ ِّ
ني،
يب َّ
فهو يشري هنا إىل حديث النَّيب الذي يقول فيهَ « :علِّا ُموا َّ
الصِّ َّ
الص َال َة ابْ َن َسْب ِّع سن َ
اض ِّربُوهُ َعلَْي َها ابْ َن َع ْشر».
َو ْ
ِّ
يث ِّ
يح َعلَى
واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب الطهارة ،وقال عنهَ :
"ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
ِّ ()105
َش ْر ِّط ُم ْسلم".

( )101فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.108
( )102أبوجنيد عمران بن حصني اخلزاعي ،أسلم عام خبري ،وشارك مع النَّيب يف عدة غزوات ،روى عن=
=النَّيب ،وروى عنه ابنه جنيد وغريه ،تويف سنة52:ه ،انظر اإلصابة يف متييز الصحابة.484/4 ،
( )103صحيح البخاري.191/4 ،
( )104فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.112
( )105املستدرك على الصحيحني.389/1 ،
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

 -2قال القاضي ابن سراج..." :فالتمر مثالً كان املعروف فيها ابلشرع الكيل ،وعندان
املعروف فيها الوزن ،فال جيوز عندان التعامل فيها ابلكيل؛ ألنَّه جمهول ،فيقع يف الغرر ،وقد هنى النَّيب
()106

بيع الغرر".
 عن ِّ
ص ِّاةَ ،و َع ْن
ول هللاِّ َ ع ْن بَْي ِّع ْ
ال« :نَ َهى َر ُس ُ
فهو يشري هنا إىل ما روي عن أَِّيب ُهَريْ َرَة أنَّه قَ َ
احلَ َ
بَْي ِّع الْغََرِّر».
()107
واحلديث أخرجه مسلم ،كتاب البيوع ،ابب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيه غرر.
اثلثاً :االقتصار على موضع الشاهد:
اختلف العلماء يف جواز االقتصار على موضع الشاهد من احلديث ،أو مبا يسمى تقطيع
فصل القول فيه فأجاره للعامل
احلديث ،فمنهم من منعه مطلقاً ،ومنهم من أجازه مطلقاً ،ومنهم من َّ

بشروط ،ومنعه من غري العامل.
يث الْو ِّ
احل ِّد ِّ
ف الْعُلَ َماءُ ِّيف ِّرَوايَِّة بَ ْع ِّ
اح ِّد ُدو َن بَ ْعضَ ،وُه َو
"اختَ لَ َ
قال صاحب تدريب الراويْ :
ض َْ
َ
يث ،فَمنَ عه ب عضهم مطْلَ ًقا  ...وج َّوزه ب عضهم مطْلَ ًقا ... ،و َّ ِّ
ِّ
احل ِّد ِّ
ص ِّ
يح
الْ ُم َس َّمى ِّاب ْخت َ
َ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َ َُ َْ ُُ ْ ُ
ار َْ
الصح ُ
َ
ار ِّ
ِّ
صيل؛ وُهو الْمْن ُع ِّم ْن َغ ِّْري الْ َع ِّامل ،و َجو ُازهُ ِّمن الْ َع ِّ
ف إِّذَا َكا َن َما تَ َرَكهُ ُمتَ َميِّاًزا َع َّما نَ َقلَهَُ ،غْي َر
التَّ ْف ُ َ َ َ
َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وز
ُمتَ َعلاق ِّمبَا َرَواهُِّ ،حبَْي ُ
يما نَ َقلَهُ بِّتَ ْركهَ ،و َعلَى َه َذا َجيُ ُ
ث َال ََيْتَ ُّل الْبَ يَا ُنَ ،وَال َختْتَل ُ
ف الدََّاللَةُ ف َ
()108
ِّ
ك".
ذَل َ
وذكر صاحب فتح الباري َّ
أن البخاري ُجي اِّوز تقطيع احلديث ،إذا كان ما يفصله منه ال يتعلق مبا
()109

قبله ،وال مبا بعده ،تعلقاً يفضي إىل فساد املعىن.
ويبدو َّ
أن القاضي ابن سراج أخذ بقول من أجاز رواية بعض احلديث دون بعض ،فتجده غالبا
ما يستدل ابألحاديث النَّبوية يف فتاويه ،ويقتصر فيها على موضع الشاهد ،دون أن يذكر النص
كامالً ،وفيما أييت بعض األمثلة للتوضيح:
 -1حديث« :ما أَنْهر الد ِّ
اَّللِّ فَ ُكل».
اس ُم َّ
َّم َوذُكَر ْ
َ ََ َ
( )106فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.172
( )107انظر صحيح مسلم.1153/3 ،
( )108تدريب الراوي يف شرخ تقريب النواوي ،السيوطي ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط األوىل1430 ،ه.ص.267
( )109فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.84/1 ،
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ولفظ احلديث كامال يف صحيح البخاري« :ما أَنْهر الدَّم وذُكِّر اسم َِّّ
س الظُُّفَر
َ ََ َ َ َ ْ ُ
اَّلل فَ ُك ْل ،لَْي َ
()110
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
الس ُّن فَ َعظْ ٌم».
الس َّن ،أ ََّما الظ ُف ُر فَ ُم َدى احلَبَ َشةَ ،وأ ََّما ا
َو ا
 -2ذكر القاضي ابن سراج يف مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء قول النَّيبِّ « :
اإل َم ُام
ول َع ْن َر ِّعيَّتِّ ِّه».
َراع َوَم ْسئُ ٌ
واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،ابب اجلمعة يف القرى واملدن ونصه
ول َع ْن ر ِّعيَّتِّ ِّهِّ ،
الر ُج ُل َراع ِّيف
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُ ٌ
كامالُ « :كلُّ ُك ْم َراعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِّعيَّتِّ ِّهَ ،و َّ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اعيةٌ ِّيف ب ي ِّ
ت َزْوِّج َها َوَم ْسئُولَةٌ َع ْن َر ِّعيَّتِّ َهاَ ،واخلَا ِّد ُم َراع ِّيف َم ِّال
أ َْهلِّ ِّه َوُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرعيَّتهَ ،واملَْرأَةُ َر َ َْ
ِّ
ول َع ْن
الر ُج ُل َراع ِّيف َم ِّال أَبِّ ِّيه َوَم ْسئُ ٌ
َسيِّا ِّدهِّ َوَم ْسئُ ٌ
ت أَ ْن قَ ْد قَ َ
ول َع ْن َر ِّعيَّتِّ ِّه» قَ َ
ال َ « -و َّ
الَ - :و َحسْب ُ
ِّ ِّ ِّ ()111
ول َع ْن َرعيَّته».
َر ِّعيَّتِّ ِّهَ ،وُكلُّ ُك ْم َراع َوَم ْسئُ ٌ
السنة للمسألة الواحدة:
رابعاً :تعدد الدليل من ُّ
ال يكتفي القاضي ابن سراج يف استدالله لبعض املسائل املعروضة عليه بذكر دليل واحد من
السنة ،بل يذكر عدداً من األحاديث اليت تدعم فتواه ،من ذلك مثال ما قاله يف رده على من خالفه
ُّ
يف فتواه جبواز سلف الدقيق ابمليزان..." :وابب السلف أخف ملا فيه من الرفق واملعروف بني الناس،
ال سيما الدقيق بني اجلريانَّ ،
وألن قضاء أقل إذا رضيه املسلف جائز ابتفاق ،وقضاء أكثر من غري

شرط إذا رضي املتسلافَ ،)112("...ث ذكر عدداً من األدلة لدعم رأيه ،فاستدل مبا رواه البخاري
عن أيب هريرة يف كتاب الوكالة ،ابب وكالة الشاهد والغائب جائزةَّ ،
أن النَّيب  قالِّ « :خيَ َارُك ْم
أَحسنُ ُكم قَضاء»( ،)113ومبا روي أنَّه« :استَسلَف ِّمن رجل ِّ
ِّ
صاعاً فَ َرَّد إلَْي ِّه
بعني
أر
ار
ص
ن
أل
ا
ن
م
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
ْ ْ َ ْ َُ ْ
َْ ْ ًَ
()114
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ضالً» َ ،ث انتقد أسلوب معارضه يف املسألة فقال..." :
ني فَ ْ
ني َع ْن َسلَفه ،وأ َْربَع َ
مثانني :أ َْربَع َ
أتى بسجع كسجع الكهان"(َ ،)115ث استدل على إنكاره إلسلوب معارضه بقوله« :إَِّّمنَا َه َذا ِّم ْن

( )110احلديث سبق خترجيه انظر ،ص.21
( )111صحيح البخاري.5/2 ،
( )112فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.176
113
ِّ
ضاءً».
َح َسنُ ُك ْم قَ َ
( ) صحيح البخاري ،99/3 ،ولفظه«:إِّ َّن خيَ َارُك ْم أ ْ
( )114سبق خترجيه ،انظر ص.15
( )115فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.179
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ف الْ َك َالِّم لِّيسِّ ِِّّ
إِّخو ِّان الْ ُك َّه ِّ
ان»( ،)116وبقولهَ « :م ْن تَ َعلَّ
وب اِّ
الر َج ِّال ،أ َِّو الن ِّ
ر
ص
م
َ
َّاسَ ،ملْ
َ
يب به قُلُ َ
َ
ْ
ْ
َْ
َ
َ
()118
()117
ِّ ِّ
ي ْقب ِّل َّ ِّ
وبقوله« :أَنْ ِّزلُوا النَّاس َمنَ ِّ
ازَهلُْم» .
ص ْرفًا َوَال َع ْدًال»
اَّللُ مْنهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َ
ََ
َ
وذكر يف مسألة القبلة َّ
أن املطلوب ممن مل يعاين مكة ،هو استقبال جهتها ،وال جيب عليه طلب
()119
ني امل ْش ِّرِّق وامل ْغ ِّر ِّ
ول
مستهاَ ،ث استدل على ذلك بقوله« :ما ب
ب قِّْب لَةٌ»  ،وحبديث«...إِّ َّن َر ُس َ
َِّ َ ْ َ َ َ َ
َِّّ
ِّ
وه ُه ْم إِّ َىل
وهاَ ،وَكانَ ْ
ت ُو ُج ُ
استَ ْقبِّلُ َ
اَّلل  قَ ْد أُنْ ِّزَل َعلَْيه اللَّْي لَ َة قُ ْرآ ٌنَ ،وقَ ْد أُمَر أَ ْن يَ ْستَ ْقبِّ َل ال َك ْعبَةَ ،فَ ْ
َّ ِّ
استَ َد ُاروا إِّ َىل ال َك ْعبَ ِّة»( ،)120ومبا أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة ،ابب أخذ احلالل وترك
الشأْم ،فَ ْ
()121
الشبهات َّ
ني».
نيَ ،وإِّ َّن ْ
أن النَّيب قال« :إِّ َّن ْ
احلََر َام بَِّا ٌ
احلََال َل بَِّا ٌ
السنة ألكثر من مسألة واحدة:
خامساً :تكرار الدليل من ُّ
الطريقة السائدة عند القاضي ابن سراج يف فتاويه ،هي عدم تكرار األحاديث ألكثر من مسألة
ني» ،فقد
نيَ ،وإِّ َّن ْ
واحدة ،ومل يكرر إال حديثاً واحداً فقط ،وهو قوله« :إِّ َّن ْ
احلََر َام بَِّا ٌ
احلََال َل بَِّا ٌ
ذكره القاضي يف أكثر من موضع واحد؛ وذلك َّ
ألن نص احلديث ال يتعلق مبوضوع مسألة واحدة،
بل يشمل عدة مسائل ،وهذا يدل على فقه القاضي ابن سراج وحسن فهمه لداللة احلديث ومعناه،
وهو حديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،وقد ذكره القاضي ابن سراج يف رده على من عارضه يف
()122

مسألة االحنراف على القبلة ،وكرره عند كالمه على مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء.
سادساً :بيان وجه الداللة من احلديث:
اعتىن القاضي ابن سراج يف بعض املسائل ببيان وجه الداللة من احلديث الذي استدل به على
فتواه ،فمثال عند رده على من تعقبه يف مسألة سلف الدقيق وزان ،ذكر حديث النَّيب« :إَِّّمنَا َه َذا

( )116سبق خترجيه انظر ص.17
( )117سبق خترجيه انظر ص.18
( )118سبق خترجيه انظر ص.20
( )119سبق خترجيه ،انظر ص.18
( )120سبق خترجيه انظر ص.16
( )121صحيح مسلم.1219/3 ،
( )122انظر فتاوى قاضي اجلماعة ،ص ،94و.229
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ِّمن إِّخو ِّان الْ ُك َّه ِّ
ان»(َ ،)123ث َّبني وجه الداللة من احلديث فقالَ " :وَو ْجهُ إنكاره  أنَّه أتى
ْ َْ
()124
ابالسجاع ليستميل هبا القلوب لغري احلق؛ ألجل الفصاحة".
وقال يف رده أيضا مشرياً إىل معىن حديث« :أَنْ ِّزلُوا النَّاس َمنَ ِّ
ازَهلُْم»(..." :)125وال يضع الشيء
َ
()126

يف غري حمله".
ك إِّ َىل َما َال
وذكر يف مسألة تصدي الرجال للبيع من النساء حديث النَّيبَ « :د ْع َما يَِّريبُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي
يَِّريبُ َ
ك ،فَِّإ َّن ا
الص ْد َق طُ َمأْنينَةٌَ ،وإ َّن ال َكذ َ
ب ِّريبَةٌ»َ ،ث َّبني وجه الداللة من احلديث فقال " :أ ْ
()127
دع ما اعرتض لك الشك فيه ذاهباً إىل ما ال تشك فيه".

واحلديث أخرجه الرتمذي يف سننه يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،وقال عنه" :هذا
()128

حديث صحيح".
سابعاً :بيان وجه غريب احلديث:

غريب احلديث هو ما وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة ،يصعب فهم معناها لقلة
استعماهلا ،وهو من الفنون املهمة ،واخلوض فيه صعب ،وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت.
ِّ
قال صاحب املقدمة عند كالمه على هذا الفن" :وهو ِّعبارةٌ ع َّما وقَع يف متُ ِّ
األحاديث ِّم َن
ون
َ َ َ ُ
َ
عيدة ِّمن ال َفه ِّم لِِّّقلَّ ِّة استِّع ِّ
الغامض ِّة الب ِّ
األلفاظ ِّ
ِّ
ِّ
ماهلا ،وهذا فَ ٌّن ُم ِّه ٌّم يَ ْقبُ ُح َج ْهلُهُ ِّ
أبهل
احلديث َّ
خاصةً
ْْ
َ ْ
َ َ
()129
ني ،واخلائِّ ِّ ِّ
عامةً ،واخلوض ِّ
فيه ليس اب ْهلَِّا ِّ
َُثَّ ِّ
جدير ابلت ََّوقِّاي".
أبهل العِّْل ِّم َّ
ُ
ُ
ض فيه َحقْي ٌق ابلت َ
َّحاِّري ٌ
َ
والقاضي ابن سراج يقف عند الكلمات الغريبة اليت وردت يف نصوص بعض األحاديث اليت
استدل هبا ،من ذلك شرحه للكل مات اليت وردت يف احلديث الذي استدل به يف رده على من
خالفه يف مسألة سلف الدقيق وزان( ،)130وهي:
اثر :وهو كثري الكالم.
 -1الثَّر ُ

( )123سبق خترجيه انظر ص.17
( )124فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.179
( )125سبق خترجيه انظر ص.20
( )126فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.180
( )127املصدر نفسه ،ص.229
( )128سنن الرتمذي.668/4 ،
( )129مقدمة ابن الصالح ،ص.171 ،172
( )130انظر فتاوى قاضي اجلماعة ،ص.179
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 -2املتش اِّدق :وهو الذي يتطاول على الناس يف الكالم.
ِّ ِّ
يل َوأَقْ َربِّ ُك ْم
َحبِّا ُك ْم إِّ ََّ
وقد نقل معاين هذه األلفاظ عن الرتمذي عند استدالله حبديث« :إ َّن م ْن أ َ
يل وأَب ع َد ُكم ِّم ِّين جملِّسا ي وم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
القيام ِّة أ ِّ
القيَ َام ِّة
َخ َالقًاَ ،وإِّ َّن أَبْغَ َ
َحاسنَ ُك ْم أ ْ
ض ُك ْم إِّ ََّ َ ْ َ ْ ا َْ ً َ ْ َ
م ِّاين َْجمل ًسا يَ ْوَم َ َ َ
اَّللِّ ،قَ ْد َعلِّ ْمنَا الث َّْرَاث ُرو َن َواملتَ َش اِّدقُو َن فَ َما
الث َّْرَاث ُرو َن َواملتَ َش اِّدقُو َن َواملتَ َفْي ِّه ُقو َن» ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
ُ
ُ
ُ
ال« :املتَ َكِّاربُو َن».
املتَ َفْي ِّه ُقو َن؟ قَ َ
ُ
ُ
واحلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الرب والصلة ،ابب ما جاء يف معايل األخالق ،قال
عنه الرتمذي" :حديث حسن غريب".

()131
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اخلامتة
بعد هذه اجلولة العلمية مع القاضي ابن سراج يف فتاويه ،وبعد هذه الوقفات املتأنية مع معامل
السنة النَّبوية ،أييت بيان أهم نتائجها اليت توصلت إليها ،وأسجلها يف النقاط
طريقته يف تعامله مع ُّ
التالية:
ابلسنة النَّبوية ،واستدالهلم هبا لدعم آرائهم واجتهادهتم ،وهذا فيه رد
 -1عناية فقهاء املالكية ُّ
على مزاعم القائلني َّ
ابلسنة النبَّوية ،وفتاوى ابن
أبن فقهاء املالكية ،أو كتبهم خالية من االستدالل ُّ
سراج خري مثال على ذلك.
 -2سعة علم القاضي ابن سراج ،وعلو منزلته؛ مكنته من االستدالل للمسائل املعروضة عليه
السنة النَّبوية.
بكثري من األدلة النقلية ،خصوصاً ُّ
 -3تُظْ ِّهر الفتاوى ملَكة القاضي ابن سراج الفقهية ،وقدرته على فهم نص احلديث الذي
يستدل به ،واالستنباط منه ،واالستدالل ابحلديث الواحد ألكثر من مسألة.
 -4عدم التزام القاضي ابن سراج يف فتاويه بطريقة واحدة يف تعامله مع سند احلديث ،فنجده
غالباً ما حيذف السند ،واترة ال يذكر منه إال الصحايب فقط ،ومل يذكر السند كامالً يف مجيع
األحاديث اليت ذكرها يف فتاويه.
يبني درجته إال
 -5ال حيكم القاضي ابن سراج على احلديث الذي يستدل به يف فتاويه ،وال ِّا
يف بعض املسائل القليلة ،فإنَّه يذكر حكمه نقال عن غريه.
ابلسنة النَّبويه ودعمها،
ويف اخلتام أوصي ابالستمرار يف مثل هذه امللتقيات العلمية اليت تعتين ُّ
السنة
وتشجيع طالب العلم على دراسة مناهج الفقهاء -خاصة املالكية منهم -يف تعاملهم مع ُّ
النَّبوية يف استدالالهتم للمسائل الفقهية.
وآخر دعواان أ َِّن ْ ِّ
رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبيِّانا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
احلَ ْم ُد اَّلل ِّا
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املصادر واملراجع
 اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،ابن اخلطيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل1424 ،ه. أدب االمالء واالستمالء ،عبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي ،حتقيق ماكس فايسفايلر،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل.1401 ،
 أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض ،أمحد املقري ،حتقيق مصطفى السقا ومن معه ،مطبعةجلنة التأليف والنشر ،القاهر1358 ،ه.
 االستيعاب يف معرفة األصحاب ،عمر بن عبد الرب ،حتقيق علي البجاوي ،دار اجلبل ،بريوت ،طاألوىل1412 ،ه.
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثري ،حتقيق علي معوض وعادل املوجود ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،ط األوىل1415 ،ه.
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق علي معوض وعادل عبداملوجود ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل1415 ،ه.
 البحر الزخار(مسند البزار) ،أبوبكر البزار ،حتقيق عادل بن سعد ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينةاملنورة ،ط األوىل2009 ،م.
 اتريخ قضاة األندلس ،النباهي ،حتقيق جلنة إحياة الرتاث العريب ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،ط اخلامسة1403 ،ه.
 حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف ،عبد العزيز العثيم ،اجلامعة االسالمية ،املدينة املنورة،1405ه .
 تدريب الراوي يف شرخ تقريب النواوي ،السيوطي ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط األوىل1430 ،ه. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب ،حتقيق مصطفى العلوي وحممد البكري،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387 ،ه.
 جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب ،حتقيق الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط األوىل،1414ه.
 خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،النووي ،حتقيق حسني اجلمل ،مؤسسةالرسالة ،بريوت ،ط االوىل1418 ،ه .
 سنن ابن ماجة ،حممد بن ماجة ،حتقيق حممد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية._________________________________________________________________
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 سنن الرتمذي ،حممد الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،طالثانية1395 ،ه.
 سنن الدارمي ،عبد هللا الدارمي ،حتقيق حسني الداراين ،دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية،ط األوىل1412 ،ه.
 السنن الصغرى ،النسائي ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب،ط الثانية1406 ،ه.
 السنن الكربى ،النسائي ،حتقيق حسن شليب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط األوىل1421 ،ه. شجرة النور ،حممد خملوف ،حتقيق علي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط األوىل،2006م.
 شرح حدود ابن عرفة ،الرصاع ،املكتبة العلمية ،ط األوىل1350 ،ه. شرف أصحاب احلديث ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق حممد اوغلي ،دار إحياء السنة النبوية،أنقرة
 صحيح البخاري ،اإلمام البخاري ،حتقيق حممد الناصر ،دار طوق النجاة ،ط األوىل،1422ه.
مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة،

 صحيح وضعيف سنن النسائي ،األلباين،اإلسكندرية.
 -الضعفاء واملرتوكون ،النسائي ،حتقيق حممود زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط األوىل1396 ،ه .

 ضعيف اجلامع الصغري وزايدته ،األلباين ،أشرف على طبعه زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي. علم التخريج ودوره يف خدمة السنة النبوية ،عبد الغفور البلوشي ،جممع امللك فهد لطباعةاملصحف الشريف ،السعودية.
 عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد العظيم آابدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط الثانية،1415ه.
 فتاوى قاضي اجلماعة ،ابن سراج األندلسي ،حتقيق حممد أبو األجفان ،اجملمع الثقايف ،أبو ظيب،2000م.
 الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري ،السيوطي ،حتقيق يوسف النبهاين ،دار الفكر،بريوت ،ط األوىل1423 ،ه.
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 الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي ،احلجوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط األوىل،1416ه.
 القول املفيد يف كيفية التخريج ودراسة املتون واألسانيد ،حممد البيومي ،مؤسسة العليا ،القاهرة،ط األوىل.
 املدخل إىل ختريح األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ،عبدالصمد آل عابد ،دار الطرفني ،الطائف،ط الثانية1431 ،ه.
 املستدرك على الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط األوىل1411 ،ه.
 مسند اإلمام أمحد ،أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيب األرنؤوط ومن معه ،مؤسسة الرسالة،بريوت ،ط األوىل1421 ،ه.
 مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،أمحد البوصريي ،حتقيق حممد الكشناوي ،دار العربية،بريوت ،ط الثانية1403 ،ه.
 معجم البلدان ،ايقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،ط الثانية1995 ،م. معجم لغة الفقهاء ،حممد قلعجي وحامد قنييب ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الثانية،1408ه .
 املعيار املعرب ،الونشريسي ،خرجه حممد حجي ومن معه ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،املغرب1401 ،ه.
 مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ،ابن الصالح ،دار الفكر ،بريوت1427 ،ه. املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ،حممد احلموي ،حتقيق حميي الدين رمضان ،ادارالفكر ،دمشق ،ط الثانية1406 ،ه.
 املوافقات يف أُصول الشريعة ،الشاطيب ،دار احلديث ،مصر ،القاهرة1427 ،ه. ( )1نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،بن حجر العسقالين ،حتقيق نورالدين عرت ،مطبعة الصباح ،دمشق ،ط الثالثة1421 ،ه.
 -نيل االبتهاج ،التنبكيت ،حتقيق علي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط األوىل1423 ،ه.
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