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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث مبينا عن رب العاملني ،وعلى آله وصحبه
الطيبني الطاهرين .وبعد :فإن علم أسباب ورود احلديث يبحث يف األحاديث اليت وردت على
مجع
سبب ،أو كان هلا قصة ،أو صدرت من النيب ﷺ يف ظروف ومالبسات معينة؛ من حيث ُ
املالبسات اليت قيلت فيها ،وبيا ُن ما إذا كانت وقائع أعيان ،أم
بعضها ،وبيا ُن سبب ورودها ،و
ُ
أحكاما عامة ،وبيا ُن أثر ذلك يف فهم السنة.
وإن من شر البالاي اليت حلت ابألمة سوءُ الفهم عن هللا ورسوله ،كما قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:
ِ ِ
أصل كل خطأ ِيف
أصل كل بِ َ
دعة وضاللة نشأت يف ْاإل ْس َالم ،بل ُه َو ُ
"سوءُ الْ َفهم َعن هللا َوَر ُسوله ُ
ِ
ِ
ص ِد ،فيتفق سوءُ الْ َفهم ِيف بعض ْاألَ ْشيَاء من
يما إِن أضيف إِلَْيه سوءُ الْ َق ْ
ْاأل ُ
ُصول َوالْ ُف ُروعَ ،وََل س َ
ِ
ص ِد من التَّابِع فيا حمنة ال ّدين َوأَهله".
الْ َمْت بُوع َم َع ُحس ِن قَصده َو ُسوء الْ َق ْ

وهذا البحث يتناول هذا املوضوع ،ويركز يف الدراسة التطبيقية على بعض األحاديث اليت قد
تستشكل بدون معرفة سبب ورودها ،وخاصة ما كان منها يتعلق ابملعامالت.
وقد جاء بعنوان" :أسباب ورود احلديث ،ودورها يف فهم السنة" .ويقع يف مقدمة ،ومتهيد،

ومبحثني:
املقدمة :وهبا تعريف مبوضوع البحث ،وسبب اختياره ،ومشكلته ،وأسئلته ،وأهدافه ،وخطته،
ومنهجه.

التمهيد :وفيه تعريف أبسباب الورود ،لغة واصطالحا ،والتعريفات ذات الصلة ،وبيان الفرق بني
أسباب ورود احلديث وأسباب إيراده.

املبحث األول :أمهية علم معرفة أسباب ورود احلديث ،ونشأته ،وكيفية إدراكه ،وفيه مخسة مطالب:
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املطلب األول :أمهية علم أسباب ورود احلديث.
املطلب الثاين :فوائد دراسة علم أسباب ورود احلديث.
املطلب الثالث :نشأة علم أسباب ورود احلديث.
املطلب الرابع :كيفية إدراك أسباب ورود احلديث.
املطلب اخلامس :أقسام األحاديث ابلنسبة إىل أسباب الورود.
املبحث الثاين :دراسة تطبيقية ملعرفة أسباب ورود احلديث ،وهو يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :دراسة تطبيقية ملعرفة أسباب ورود بعض أحاديث الطهارة.
املطلب الثاين :دراسة تطبيقية ملعرفة أسباب ورود بعض أحاديث العبادات.
املطلب الثالث :دراسة تطبيقية ملعرفة أسباب ورود بعض أحاديث املعامالت.
اخلامتة :وهبا نتائج البحث ،وتوصيات الباحث ،مث املصادر واملراجع.
الكلمات املفتاحية :أسباب – ورود – إيراد  -احلديث
أوال :أسباب اختيار املوضوع.
ِ
احتياج الناس إليه حلسن فهم األحاديث اليت قد يستشكل
ألمهية هذا املوضوع من حيث
()1
ُ
فهمها دون معرفة سبب ورودها.
( ) 2ملا ألمهية معرفة الظروف واملالبسات اليت قيل فيها احلديث من توجيه احلديث ،وبيان ما إذا
كان احلديث يعاجل واقعة من وقائع األعيان اليت ليس هلا حكم العموم ،أم يعاجل قضية من قضااي
العموم؟.
اثنيا :مشكلة البحث.

وجود بعض األحاديث اليت قد يستشكل فهمها لدى كثري من املسلمني ،وخصوصا الذين ليس هلم
دراية بعلم أسباب ورود احلديث ،وهذا يتطلب إزالة هذا اَلستشكال ،وذلك ببيان األسباب
والظروف واملالبسات اليت صدر فيها احلديث ،مما يعني على حسن توجيه احلديث ،وهذا البحث

يقوم بذلك إن شاء هللا تعاىل.
اثلثا :أسئلة البحث.

( )1ما املراد أبسباب ورود احلديث؟ وأسباب إيراده؟ وهل هناك فرق بينهما؟.
( )2ما املسالك اليت سلكها العلماء إلدراك أسباب ورود احلديث؟.
( )3هل هناك عالقة بني معرفة أسباب ورود احلديث وبني توجيه احلديث؟.
رابعا :أهداف البحث.
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( )1بيان املراد أبسباب ورود احلديث ،وأسباب إيراده ،وبيان الفرق بينهما.
( )2بيان مسالك العلماء يف إدراك أسباب ورود احلديث.
( )3بيان العالقة بني معرفة أسباب ورود احلديث وتوجيه احلديث.
خامسا :منهج البحث.
أتبع أوَل املنهج اَلستقرائي؛ وذلك ابستقراء وتتبع األحاديث اليت وردت على سبب ،مث أتبع
املنهجني التحليلي واَلستنباطي يف بيان مسالك العلماء يف التعامل معها.
سادسا :حدود البحث.

البحث يعاجل أبوااب حمدودة من أبواب العبادات واملعامالت ،دون استيعاب مجيع األبواب ،ألن
اَلستيعاب يتطلب مساحة أكرب َل تسمح هبا ظروف املؤمتر.

التمهيد
التعريف أبسباب الورود ،والفرق بني أسباب ورود احلديث وأسباب إيراده
أسباب الورود لغة :هذا مركب إضايف مكون من كلميت :أسباب ،وورود.
( )1أسباب :مجع سبب ،وهو وسيلة حتقيق اهلدف.
قال الرازي يف خمتار الصحاح" :السبب ،احلبل وكل شيء يتوصل به إىل غريه .وأسباب السماء
(.)1

نواحيها"

وقال الفيومي يف املصباح املنري" :والسبب احلبل وهو ما يتوصل به إىل اَلستعالء مث استعري لكل
(.)2

شيء يتوصل به إىل أمر من األمور فقيل هذا سبب هذا ،وهذا مسبب عن هذا"
َصل َه َذا الْب ِ
ونقل ابن فارس عن بعض أهل اللغة قوله" :أ َّ
الشْت ُم" ،مث
اب الْ َقطْ ُعُ ،مثَّ ا ْشتُ َّق ِمْنهُ َّ
َ
َن أ ْ َ
ِ
َص ِل الَّ ِذي ذَ َك ْرََنهَُ ،وُيُْ ِك ُن أَ ْن
"وأ ََّما ْ
احلَْب ُل فَ َّ
ب ،فَ ُم ْمك ٌن أَ ْن يَ ُكو َن َشاذًّا َع ِن ْاأل ْ
قال ابن فارسَ :
السبَ ُ
(.)3
ِ
ٍ
ال إِنَّه أَصل آخر ي ُد ُّل َعلَى طُ ٍ
ب"
ك َّ
ول َو ْامتِ َدادَ ،وِم ْن ذَل َ
يُ َق َ ُ ْ ٌ َ ُ َ
السبَ ُ
)" (1خمتار الصحاح"(ص.)140:
)" (2املصباح املنري"(.)262/1
)" (3معجم مقاييس اللغة"( ،)64 ،63/3أمحد بن فارس بن زكرايء الرازي ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر.
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قلت :والسبب املراد يف موضوعنا هذا من هذا القبيل ،فيخالف هذا األصل وشاذ عنه ،أو أنه أصل
آخر.

( )2الورود :وهو مصدر الفعل "ورد" ،والورد خالف الصدر ،واإليراد خالف اإلصدار.

ت املاءَ أَ ِرُد
قال الراغب األصفهاين" :ا ُلوُر ُ
ود أصله :قصد املاء ،مثّ يستعمل يف غريه .يقالَ :وَرْد ُ
(.)4
اإلبل املاءَ"
ُوُروداً ،فأَن َوا ِرٌد ،واملاءُ َم ْوُر ٌ
ود ،وقد أ َْوَرْد ُ
ت َ
فيكون املراد ابملركب اإلضايف" أسباب الورود" :طرق جميء الشيء ،واملراد هنا احلديث الشريف.

أسباب ورود احلديث يف اَلصطالح:
هو علم يُبحث فيه عن املالبسات اليت قيل فيها احلديث ،أو األسباب الباعثة على ذك ِر رسول هللا
ﷺ هلذا احلديث ابتداءً ،وهذا السبب قد يكون سؤاَلً ،وقد يكون حادثة ،وقد يكون قصة ،فيقول
النيب ﷺ احلديث بسببه أو بسببها.

أو أن نقول" :هو األمر الذي صدر احلديث من النيب ﷺ بشأنه ،وقد يُذكر يف احلديث ،وقد
يُذكر يف رواية أخرى للحديث ،أو يف حديث آخر".
سبب إيراد احلديث:

أما ذكر الصحايب للحديث فيما بعد ليستدل به يف مناسبة من املناسبات ،أو لتنزيله على حادثة أو
واقعة بعد وفاة النيب ﷺ ،فانه يسمى "سبب ِذكر" ،أو "سبب إيراد " ،وَل يعترب سببًا للورود ،وفر ٌق
بني األمرين.
ومثاله ما أخرجه مسلم وأبو داود – واللفظ له  -عن أَِيب سعِ ٍ
َخَر َج َم ْرَوا ُن الْ ِمْن بَ َر
يد ْ
ي ،قَ َ
ال :أ ْ
َْ
َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ِيف ي وِم ِع ٍ
ِ
ت الْمْن بَ َر
الص َال ِة ،فَ َق َام َر ُج ٌل فَ َق َ
يد ،فَبَ َدأَ ِاب ْْلُطْبَ ِة قَ ْب َل َّ
ت ُّ
السنَّةَ ،أ ْ
َخَر ْج َ
الَ :اي َم ْرَوا ُنَ ،خالَ ْف َ
َْ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ :م ْن َه َذا؟
ال أَبُو َسعيد ْ
الص َالة ،فَ َق َ
ت ِاب ْْلُطْبَة قَ ْب َل َّ
ِيف يَ ْوم عيدَ ،وََلْ يَ ُك ْن ُُيَْر ُج فيهَ ،وبَ َدأْ َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ال :أ ََّما َه َذا فَ َق ْد
قَالُوا :فَُال ُن بْ ُن فَُال ٍن ،فَ َق َ
ِ ِ
اع أَ ْن يُغََِّريهُ بِيَ ِدهِ فَ ْليُغَِّْريهُ بِيَ ِدهِ،
اَّللِ ﷺ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َّ
قَ َ
استَطَ َ
ضى َما َعلَْيهََ ،س ْع ُ
"م ْن َرأَى ُمْن َكًرا فَ ْ
ولَ :
ِ ِ "(.)5
ِ
ِ
ف ْاإلُيَان
كأ ْ
فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِل َسانِِه ،فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذل َ
َض َع ُ

)" (4املفردات يف غريب القرآن"(ص ،)865:الراغب األصفهاىن ،احملقق :صفوان الداودي ،دار القلم ،دمشق.
) (5أخرجه مسلم :كتاب اإلُيان– ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلُيان – ...،رقم(.)49
وأخرجه أبو داود :كتاب الصالة -ابب اْلطبة يوم العيد– رقم (.)1140
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أو يُسأل الصحايب عن شيء فيذكر احلديث ،ومثاله ،ما أخرجه البخاريَ ،ع ْن الْ َم ْع ُروِر بن سويد،
ِ
قَ َ ِ
ِ
ت َر ُج ًال
ك فَ َق َ
يت أ ََاب َذ ٍّر ِاب َّلربَ َذة َو َعلَْي ِه ُحلَّةٌ َو َعلَى غُ َال ِم ِه ُحلَّةٌ فَ َسأَلْتُهُ َع ْن َذل َ
ال :إِِّن َسابَْب ُ
ال :لَق ُ
ال ِِل النَِّيب ﷺ :اي أَاب َذ ٍر أَعيَّ رتَه ِأب ُِم ِه؟ إِنَّك امرٌؤ فِيك ج ِ
اهلِيَّةٌ إِ ْخ َوانُ ُك ْم َخ َولُ ُك ْم
فَ َعيَّ ْرتُهُ ِأب ُِّم ِه فَ َق َ
ُّ
َ َ ّ َُْ ّ
َ ُْ َ َ
ِ ِ
اَّلل َْحتت أَي ِدي ُكم فَمن َكا َن أَخوه َْحت ِ ِ
ِ ِ ْ
س َوََل
ُُ َ
َج َعلَ ُه ْم َُّ َ ْ ْ َ ْ
ت يَده فَ ْليُطْع ْمهُ ممَّا ََي ُك ُل َولْيُ ْلب ْسهُ ممَّا يَْلبَ ُ
(.)6
ِ
ِ
ِ
وه ْم
وه ْم فَأَعينُ ُ
وه ْم َما يَ ْغلبُ ُه ْم فَِإ ْن َكلَّ ْفتُ ُم ُ
تُ َكلّ ُف ُ
والسابقون يطلقون سبب الورود على اجلميع ،غري أهنم ُييزون بينهما بقوهلم عن سبب الورود "يف
عصر النبوة" ،وعن سبب اإليراد بقوهلم" :بعد عصر النبوة" ،وهذا ما يسري عليه ابن محََْزة احلُ َسْيين يف
(.)7
كتابه" :البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف"
والتقسيم الذي ارتضيناه أدق وأوىل؛ ليظل سبب الورود للحديث الشريف شبيها بسبب نزول القرآن
العزيز ،وَل ُيكن أن يتشابه سبب رواية الصحايب للحديث بسبب النزول.

املبحث األول :أمهية علم معرفة أسباب ورود احلديث ،ونشأته ،وكيفية إدراكه
املطلب األول :أمهية علم أسباب ورود احلديث

أمهية العلم أبسباب ورود احلديث:

ومما ينبغي التنبه له أن الفهم عن هللا تعاىل ،وعن رسوله ﷺَ ،ل يتم تلقائيًا مبجرد النظر املتعجل يف
اضح الدَللة كالشمس يف رابعة
نصوص الوحيني كما قد يظن بعض الناس ،نعم ُ
بعض النصوص و ُ
النهار ،كقوله تعاىل" :هللا َل إله إَل هو احلي القيوم" ،ولكن بعضها اآلخر ليس كذلك ،بل َل بد
ٍ
للوقوف على مراد هللا تعاىل ومراد رسوله ﷺ منه من ِ
استكمال آللة النظر ،وهذا ليس
بذل جهد و
ابألمر اهلني خاصة يف هذه العصور املتأخرة اليت ضعفت فيها اهلِمم وامللكات العلمية والقدرات
اللغوية ،فال بد للناظر يف نصوص القرآن والسنة من:
أوالً :اإلُيان املطلق أبن تلك النصوص معصومةٌ ،وأن يف اَلستسالم هلا السعاد َة يف الدنيا والنجا َة
يف اآلخرة.
) (6أخرجه البخاري :كتاب اإلُيان– ابب املعاصي من أمر اجلاهلية ،وَل يكفر صاحبها ابرتكاهبا  –...رقم
(.)30

)(7

راجع":البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف"( .)4/1دار الكتاب العريب ،بريوت.
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اثنيًا :سالمة القصد واستحضار النية يف ابتغاء احلق عند نظر اجملتهد يف تلك النصوص.

اثلثًا :استكمال آلة اَلجتهاد واستيفاء الشروط اليت يذكرها العلماء فيمن ينظر يف نصوص الوحيني
َلستنباط ما تدل عليه من ِحك ٍم وأحكام.
قرآَن ،وسبب وروده إن كان حديثًا؛ حيث إن
ومن أهم ما يُفهم به النص معرفة سبب نزوله إن كان ً
جيعل الباحث مدرًكا حلقيقة املعىن وأبعاده ،ومنتبها
الوقوف على سبب النزول ،وكذلك سبب الورود ُ
لوجه اَلرتباط بني النص واحلُكم املستنبَط منه ،واحلِكمة اليت تكون يف هذا اَلرتباط ،وهذا يعني

اجملتهدين يف كل عصر على إدراك حتقق العلة يف كل من الفرع واألصل عند القياس ،كما ييسر على
الوقوف على ظهور احلكمة عند استنباط األحكام للمشكالت احلادثة والنوازل املعاصرة.
اجملتهدين
َ
ومما َل ُيفى أن علماءَن قد ذكروا أن مما يُعني على حسن فهم القرآن معرفة أسباب نزوله ،حىت َل
بعض الغالة من اْلوارج وغريهم ،ممن أخذوا اآلايت اليت نزلت يف املشركني
يقع فيما وقع فيه ُ

وطبّقوها ونزلوها على املسلمني.
فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة ملن يفهمه أو يفسره ،فإن أسباب ِ
ِ
احلديث ُّ
أشد طلبًا؛
ورود
َ
وخالد ،وليس من شأنه أن يع ِرض للجزئيات ،والتفصيالت ،إَل لتُؤخذ
عام
ُ
ذلك أن القرآن بطبيعته ّ

كثريا من املشكالت املوضعية واجلزئية ،وفيها من اْلصوص
منها املبادئ والعرب ،أما السنة فهي تعاجل ً
النظر إىل السياق واملالبسات واألسباب تساعد على سداد الفهم
والتفاصيل ما ليس يف القرآن ...و ُ
واستقامته ملن وفَّقه هللا.
ب النُّز ِ ِ
لسبَ ِ
ث الْعِْل َم
ني َعلَى فَ ْه ِم ْاآليَِة ،فَِإ َّن الْعِْل َم ِاب َّ
ب يُوِر ُ
ول" يُع ُ
"سبَ ِ ُ
"وَم ْع ِرفَةُ َ
قال ابن تيميةَ :
ِ (.)8
ِابلْمسبّ ِ
ب"
َُ
قلت :وكذلك معرفة أسباب ورود احلديث تعني على فهمه.
املطلب الثاين :فوائد دراسة علم أسباب ورود احلديث
من فوائد دراسة هذا العلم:
( )1يكشف سبب الورود عن حكمة التشريع ،ويربز املقصد التشريعي له ،شأنه يف ذلك شأن
معرفة أسباب النزول.
قال السيوطي يف ألفيته:
ب الْ ُقر ِ
وْهو َكما ِيف َسبَ ِ
ني لِْل ِف ْق ِه َوالْ َم َع ِان.
آنُ ..... :مبَ ِّ ٌ
ْ
َ َ َ
)"(8جمموع الفتاوى"(.)339/13
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ِ
َخطَأَ َم ْن َز َع َم أَنَّهُ ََل طَائِ َل َْحتتَهُ ِجلََرَاينِِه َْجمَرى التَّا ِر ِ
س َك َذل َ
"وأ ْ
ك ،بَ ْل لَهُ
وقال الزركشيَ :
يخَ ،ولَْي َ
فَ َوائِ ُد:
ِ
ِ
احلِكْم ِة الْب ِ
ِ
احلُ ْك ِم بِِه ِعْن َد َم ْن يََرى أ َّ
َن الْعِْب َرَة
يص ْ
اعثَِة َعلَى تَ ْش ِري ِع ْ
م ْن َهاَ :و ْجهُ ْ َ َ
احلُ ْك ِمَ .وم ْن َهاََ :تْص ُ
ِ
ب النُّز ِ
السبَ ِ
ص ِ
ول
وف َعلَى الْ َم ْع َىن ،قَ َ
ال الشَّْي ُخ أَبُو الْ َفْت َح الْ ُق َش ِْري ُّ
وص َّ
بَ .وِم ْن َها :الْ ُوقُ ُ
ي :بَيَا ُن َسبَ ِ ُ
ِبُ ُ
ي ِيف فَ ْه ِم مع ِان الْ ِكتَ ِ
ض َاايَ .وِم ْن َها:
لص َحابَِة بَِقَرائِ َن َْحتتَ ُّ
ص َل لِ َّ
اب الْ َع ِزي ِزَ ،وُه َو أ َْمٌر َحتَ َّ
يق قَ ِو ٌّ
ف ِابلْ َق َ
طَ ِر ٌ
ََ
"(.)9
ظ ع ًّاما وي ُقوم الدَّلِيل علَى التَّخ ِ
السبَ ِ
ص ِ
ب َل جيوز
يص فَِإ َّن َحمَ َّل َّ
ْ
ُ َ
أَنَّهُ قَ ْد يَ ُكو ُن اللَّ ْف ُ َ َ َ ُ
وقال البلقيين" :وذكر السبب يتبني به الفقهُ يف املسألة"

(.)10

( )2ملعرفة سبب الورود أثر ابلغ يف إزالة اإلشكال عن بعض األحاديث اليت يوهم ظاهرها التعارض،
وذلك ألنه يعني على معرفة العام واْلاص ،واملطلق واملقيد ،والناسخ واملنسوخ ،ويعني املبهم،
ويفصل اجململ ،ويبني املتقدم واملتأخر .واألمثلة التالية ستربز هذا جيدا وتبينه بياَن جليا إن شاء هللا.
ِ
ِ
ول
تَ :خَر َج َر ُس ُ
َّيب ﷺ ،أَن ََّها قَالَ ْ
ومثال ذلك :ما أخرجه مسلم يف صحيحهَ ،ع ْن َعائ َشةََ ،زْو ِج الن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
هللا ﷺ قبَ َل بَ ْد ٍر ،فَلَ َّما َكا َن ِبََّرِة الْ َوبََرةِ أ َْد َرَكهُ َر ُج ٌل قَ ْد َكا َن يُ ْذ َك ُر مْنهُ ُج ْرأَةٌ َوََْن َدةٌ ،فَ َفر َِح أ ْ
َص َح ُ
رس ِ ِ
ِ
ول هللاِ ﷺِ :جْئت ِألَتَّبِع َ ِ
ال لِرس ِ
ك ،قَ َ
يب َم َع َ
ول هللا ﷺ ح َ
ال لَهُ
ُ َ
ني َرأ َْوهُ ،فَلَ َّما أ َْد َرَكهُ قَ َ َ ُ
َُ
كَ ،وأُص َ
ال" :فَارِجع ،فَلَن أَستَعِ ِ ٍ
تُ :مثَّ
الََ :ل ،قَ َ
ول هللاِ ﷺ« :تُ ْؤِم ُن ِابهللِ َوَر ُسولِِه؟" ،قَ َ
َر ُس ُ
ني مبُ ْش ِرك" ،قَالَ ْ
ْ ْ ْ ْ َ
ِ
ال
َّيب ﷺ َك َما قَ َ
ال أ ََّو َل َمَّرةٍ ،فَ َق َ
ال لَهُ َك َما قَ َ
الر ُج ُل ،فَ َق َ
َّجَرِة أ َْد َرَكهُ َّ
َم َ
ال لَهُ النِ ُّ
ضى َح َّىت إذَا ُكنَّا ِابلش َ
ال" :فَارِجع ،فَلَن أ ِ
ال أ ََّو َل
ال لَهُ َك َما قَ َ
الُ :مثَّ َر َج َع فَأ َْد َرَكهُ ِابلْبَ ْي َد ِاء ،فَ َق َ
ني ِمبُ ْش ِر ٍك" ،قَ َ
َستَع َ
أ ََّو َل َمَّرةٍ ،قَ َ ْ ْ ْ ْ
ِ (.)11
ول هللاِ ﷺ" :فَانْطَل ْق"
ال لَهُ َر ُس ُ
ال :نَ َع ْم ،فَ َق َ
َمَّرةٍ" :تُ ْؤِم ُن ِابهللِ َوَر ُسولِِه؟" ،قَ َ
فعلم به اتريخ تشريع هذا احلكم ،وهو أنه كان يف السنة الثانية من اهلجرة.
( )3معرفة سبب إيراد احلديث تساعد على معرفة مذهب الصحايب يف املسألة حمل احلديث ،من
خالل تتبع أسباب رواية الصحايب للحديث ،كما تفيد يف معرفة تالميذ الصحايب املالزمني له،

)" (9الربهان يف علوم القرآن"( ،)22/1بدر الدين الزركشي ،دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب
وشركائه.

)" (10مقدمة ابن الصالح وحماسن اَلصطالح"(ص )706:دار املعارف.

) (11أخرجه مسلم :كتاب اجلهاد والسري – ابب كراهة اَلستعانة يف الغزو بكافر– رقم(.)1817
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ومدى اعتنائه ِباصتهم ،وكذلك تفيد يف معرفة منهجه الدعوي والتعليمي ،وطريقة استنباطه
لألحكام من الدليل.

ال :ذَهب ِ
َحنَ ِ
ف بْ ِن قَ ْي ٍ
صَر َه َذا
س ،قَ َ َ ْ ُ
ومثال ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحهَ ،ع ِن األ ْ
ت ألَنْ ُ
الرجل ،قَ َ ِ
اَّللِ
ِ
ت َر ُس َ
الر ُج َل ،فَلَ ِقيَِين أَبُو بَكَْرةَ فَ َق َ
ول َّ
َّ
ال أَيْ َن تُِر ُ
الْ :ارج ْع فَِإِّن ََس ْع ُ
يد؟ قُ ْل ُ
ت :أَنْ ُ
ص ُر َه َذا َّ ُ َ
اَّللِ َه َذا
ت َاي َر ُس َ
ول" :إِذَا التَ َقى امل ْسلِ َما ِن بِ َسْي َفْي ِه َما فَال َقاتِ ُل َوامل ْقتُ ُ
ﷺ يَ ُق ُ
ول َّ
ول ِيف النَّا ِر" ،فَ ُق ْل ُ
َ
ُ
ِ ِ ِ ()12
ال َقاتِل فَما اب ُل امل ْقتُ ِ
صاحبه"
ول قَ َ
يصا َعلَى قَ ْت ِل َ
ال" :إِنَّهُ َكا َن َح ِر ً
ُ َ َ َ
فدل سبب إيراد احلديث على مذهب أيب بكرة يف مسألة القتال يف الفتنة ،والرجل املشار إليه يف
احلديث هو علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
ف أَر َاد أَ ْن َُيْرج بَِق ْوِم ِه إِ َىل َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
اجلَ َم ِل
ب لِيُ َقاتِ َل َم َعهُ يَ ْوَم ْ
"وَكا َن ْاأل ْ
َُ
َحنَ ُ َ
قال ابن حجرَ :
ّ
فَن هاه أَبو بكْرَة فَرجع و َمحل أَبو بكْرَة ْ ِ
يث علَى عم ِ
وم ِه ِيف ُك ِل ُمسلِم ْ ِ
ني الْتَ َقيَا بِ َسْي َفْي ِه َماَ ،ح ْس ًما
ّ َْ
احلَد َ َ ُ ُ
ََ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ِ (.)13
ال ِمْن ُه َما بِغَ ِْري َتْ ِو ٍيل َسائ ٍغ"
احلَ ُّق أَنَّهُ َْحم ُم ٌ
لِْل َم َّ
ادةَِ ،وإََِّل فَ ْ
ول َعلَى َما إِ َذا َكا َن الْ ِقتَ ُ
( ) 4معرفة سبب ورود احلديث يفيد يف توجيه دَلَلت ألفاظ األمر والنهي ،وهل األمر يف احلديث
حممول على الوجوب أو الندب أو اإلابحة ،أو أنه من األوامر اإلرشادية ،وهل النهي حممول على
التحرمي أو الكراهة ،أو أنه من النواهي اإلرشادية.
( )5قد يفيد معرفة أسباب ورود احلديث يف طرق الرتبية والتوجيه والتعليم ،وكيفية تقومي السلوكيات
اْلاطئة ،وذلك ابلوقوف على معاجلة النيب ﷺ للواقعة.
( )6معرفة سبب ورود احلديث قد يفيد يف معرفة اتريخ التشريع ،ملعرفة الناسخ املنسوخ.
ال :أَتَيت أَاب سعِ ٍ
ي َر ِض َي هللاُ َعْنهُ،
يد ْ
اْلُ ْد ِر َّ
ومثاله ،ما أخرجه مسلم عن قَ َز َعة (ابن حيىي البصري) ،قَ َ ْ ُ َ َ
ِ
ك َه ُؤََل ِء َعْنهُ َسأَلْتُهَُ :ع ِن
ك َع َّما يَ ْسأَلُ َ
َسأَلُ َ
َّاس َعْنهُ ،قُ ْل ُ
ت :إِِّن ََل أ ْ
َوُه َو َمكْثُ ٌ
ور َعلَْيه ،فَلَ َّما تَ َفَّر َق الن ُ
ال :سافَرََن مع رس ِ
ال
ال :فَنَ َزلْنَا َمْن ِزًَل ،فَ َق َ
ول هللاِ ﷺ إِ َىل َم َّك َة َوََْن ُن ِصيَ ٌام ،قَ َ
َّ
الص ْوِم ِيف َّ
الس َف ِر؟ فَ َق َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
رس ُ ِ
ِ
ِ
ص َام،
ول هللا ﷺ« :إِنَّ ُك ْم قَ ْد َدنَ ْوُُْت م ْن َع ُد ِّوُك ْمَ ،والْفطُْر أَقْ َوى لَ ُك ْم» فَ َكانَ ْ
صةً ،فَمنَّا َم ْن َ
ت ُر ْخ َ
َُ

)(12

أخرجه البخاري :كتاب اإلُيان– ابب {وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [احلجرات]9 :

– رقم(.)31
)" (13فتح الباري" َلبن حجر العسقالن.)1:86( ،
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ِ
صبِّ ُحو َع ُد ِّوُك ْمَ ،والْ ِفطُْر أَقْ َوى لَ ُك ْم ،فَأَفْ ِط ُروا»
آخَر ،فَ َق َ
َومنَّا َم ْن أَفْطََرُ ،مثَّ نََزلْنَا َمْن ِزًَل َ
ال« :إِنَّ ُك ْم ُم َ
()14
ِ
ال :لََق ْد رأَي ت نا نَصوم ،مع رس ِ ِ
الس َف ِر"
ت َع ْزَمةً ،فَأَفْطَْرََنُ ،مثَّ قَ َ
كِ ،يف َّ
ول هللا ﷺ بَ ْع َد َذل َ
َوَكانَ ْ
َ َُْ ُ ُ َ َ َ ُ
()15
"السب ِ
ِ
ظ الْع ُّام ََل َجيوز إخراجه ِمْنه ِابتَِّف ِ
اق الن ِ
َّاس"
ُ ُ َْ ُ ُ ُ
ب الَّذي َخَر َج َعلَْيه اللَّ ْف ُ َ
فائدةُ َ َّ :
املطلب الثالث :نشأة علم أسباب ورود احلديث
هذا العلم من علوم احلديث النبوي الشريف ،وقد صنف فيه العلماء ملا وقفوا على أمهية املعرفة
أبسباب نزول الق رآن الكرمي يف فهم مراد هللا تعاىل من اآلايت القرآنية املرتبطة أبسباب نزوهلا ،فشرع
بعض العلماء من أهل احلديث يف تصنيف ٍ
كتب حتوي أسباب ورود احلديث ،حماكا ًة ملا ُد ِّو َن يف
منهجا يقارب املنهج الذين انتهجه علماء التفسري وعلوم القرآن
أسباب نزول القرآن الكرمي ،ملتزمني ً
أسباب ِ
ِ
نزول آايت القرآن الكرمي.
يف تدوين
أول ما ِ
ف فيه يُذكر ضمن أنواع علوم احلديث كصنيع اإلمام سراج الدين البلقيين يف
وكان َ
صنّ َ
ُ
التاسع والستون :معرفةُ أسباب احلديث".
كتابه( :حماسن اَلصطالح) حيث قال" :النوع
ُ
مث ِ
كتب مستقلة ،منها املوجود ومنها املفقود.
ُ
صنّفت فيه ٌ
ِ
احل ِد ِ
َخ ِرين ِمن أَه ِل ْ ِ ِ
صنِ ٍ
يف ِيف أ ْ ِ
يث،
قال ابن دقيق العيدَ :
ض الْ ُمتَأ ّ َ ْ ْ
"شَر َ
احلَديث ِيف تَ ْ
ع بَ ْع ُ
َسبَاب َْ
(.)16
ِ
َكما ِ
اب النُّز ِ
ول لِْل ِكتَ ِ
َسب ِ
ك َعلَى َش ْي ٍء يَ ِس ٍري لَهُ"
ت ِم ْن َذل َ
صنّ َ
اب الْ َع ِزي ِز .فَ َوقَ ْف ُ
ُ
َ ُ
ف ِيف أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
وقال احلافظ ابن حجر" :ومن املهم :معرفةُ ِ
يوخ ال َقاضي
ض ُش ِ
صن َ
َّف فيه بَ ْع ُ
سبب احلديث .وقَ ْد َ
قيق ِ
ْربي ،قد ذَكر الشيخ تقي ال ِّدين ابن َد ِ
العيد أ َّ
َن
أَيب يَ ْعلى ب ِن ال َفَّر ِاء
احلنبلي ،وهو أبو حفص العُك ُ
ّ
ِّ
(.)17
بعض أ ِ
تصنيف العُكْربي املذكور"
ع يف مجع ذلك ،وكأنه ما رأى
َ
َهل عص ِره شر َ
َ
ومن أشهر املوجود املطبوع:
()1كتاب( :اللمع يف أسباب احلديث) ،للحافظ السيوطي (ت911ه) .
)(14
الس َف ِر  – ...رقم( .)1120مكسور عليه :عنده َنس
َج ِر الْ ُم ْف ِط ِر ِيف َّ
أخرجه مسلم :كتاب الصيام – ابب أ ْ

كثريون.
)" (15جمموع الفتاوى"(.)253/18
)" (16إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام"( ،)62/1ابن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة السنة احملمدية.
)" (17نزهة النظر" َلبن حجر( ،ص ،)191:حتقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ،الناشر :مطبعة سفري
ابلرايض.
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يقول السيوطي يف مقدمة كتابه" :من أنواع علوم احلديث معرفة أسبابه ،كأسباب نزول القرآن ،وقد
صنف األئمة كتبا يف أسباب نزول القرآن ،واشتهر منها كتاب الواحدي ،وِل فيه تليف جامع
يسمى" :لباب النقول يف أسباب النزول" .وأما أسباب احلديث فألف فيه بعض املتقدمني ،وَل نقف

عليه ،وإمنا ذكروه يف ترمجته ،وذكره احلافظ أبو الفضل ابن حجر يف "شرح النخبة" .وقد أحببت أن
(.)18
أمجع فيه كتااب ،فتتبعت جوامع احلديث ،والتقطت منها نبذا ،ومجعتها يف هذا الكتاب"
( )2كتاب( :البيان والتعريف يف أسباب احلديث الشريف)َ ،لبن محزة احلسيين (ت1120 :ه).
وإمنا تخر التصنيف يف هذا العلم من علوم احلديث ،ولعل ذلك لعدم احتياج السابقني هلذا العلم
احتياجا ملحا ،لقرب عهدهم مبعرفة األسباب واملالبسات اليت قيلت فيها بعض األحاديث .لكن
اَلهتمام مبعرفة مالبسات ورود احلديث كان معروفا عند الصحابة رضوان هللا عليهم ،ومعموَل به.
املطلب الرابع :كيفية إدراك أسباب ورود احلديث
هذا ،وَل بد يف إدراك أسباب النزول وأسباب الورود من اَلعتماد على رواية الصحايب أو التابعي؛
عمن
فال حيل القول يف أسباب نزول آي الكتاب وورود أحاديث الرسول ﷺ إَل ابلرواية والسماع َّ
شاهدوا التنزيل وعايشوا الوقائع واألحداث ،ووقفوا على األسباب؛ إذ َل جمال للعقل اجملرد يف
الوقوف عليها.
ٍ
أسباب لنزول القرآن ،أو لورود
وهلذا كان َل بد من جراين قوانني الرواية على ما يُروى من
األحاديث ،من جهة التوثيق للرواايت ،ومن جهة التأليف بني ُخمتَلِ ِفها ابلطرق العلمية املعروفة لدى
علماء احلديث.
ايب الَّ ِذي َش ِه َد الْوحي والتَّ ْن ِزيل فَأَخب ر عن آي ٍة ِمن الْ ُقر ِ
ت ِيف َك َذا
قال احلاكمَّ :
"الص َح ِ َّ
آن أَن ََّها نََزلَ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ْ
يث ُم ْسنَ ٌد"(.)19
َوَك َذا فَِإنَّهُ َح ِد ٌ
وهنا ينبغي التنبه إىل أن األمر الذي أخرب الصحايب أنه الباعث على نطق رسول هللا ﷺ أبلفاظ
احلديث  -هو الذي يُطلق عليه سبب الورود.

املطلب اخلامس :أقسام األحاديث ابلنسبة إىل أسباب الورود

ينقسم احلديث من حيث سبب الورود إىل قسمني:
سبب له ،وإمنا قيل ابتداءً.
األول :ما َل َ

)" (18اللمع يف أسباب ورود احلديث" (ص ،)28:جالل الدين السيوطي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
)" (19معرفة علوم احلديث"(ص .)20:دار الكتب العلمية ،بريوت.
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المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

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

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

س ب ِن مالِ ٍ
ِ ِ
ال:
َّيب ﷺ قَ َ
ك َر ِض َي َّ
ومثاله :ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهماَ ،ع ْن أَنَ ِ ْ َ
اَّللُ َعْنهَُ ،عن الن ِّ
ث من ُك َّن فِ ِيه وج َد حالَوَة ا ِإلُيَ ِ
ان :أَ ْن يَ ُكو َن َّ
ب إِلَْي ِه ِممَّا ِس َو ُ
امهَاَ ،وأَ ْن ُِحي َّ
َح َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
"ثَالَ ٌ َ ْ
ََ َ َ
ب املَْرءَ
(.)20
ِِ
ِ
ف ِيف النَّا ِر"
ود ِيف ال ُك ْف ِر َك َما يَكَْرهُ أَ ْن يُ ْق َذ َ
َلَ ُحيبُّهُ إََِّل ََّّللَ ،وأَ ْن يَكَْرَه أَ ْن يَ ُع َ
الثان :ماله سبب قيل ألجله واقتضى وروده.
وهذا القسم ينقسم إىل قسمني:
ور ََل يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيءٌ".
* قسم ذكر فيه احلديث مع سببه ،مثل :حديث" :الْ َماءُ طَ ُه ٌ
ٍِ
ي رضي هللا عنه،
سبب وروده :ما أخرجه أبو داود والرتمذي ،بسند صحيحَ ،ع ْن أَِيب َسعيد اْلُ ْد ِر ِّ
قَ َ ِ
ول َِّ
ضأُ ِمن بِْئ ِر بضاعةَ ،وِهي بِْئ ر ي ْل َقى فِيها احلِيض ،و ُحلوم ِ
الك َال ِ
ب،
يلَ :اي َر ُس َ
َ َ ُ َُُ
َُ َ َ َ ٌ ُ
اَّلل ،أَتَتَ َو َّ ْ
ال :ق َ
()21
ول َِّ
ِ
ور ََل يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيءٌ»
ال َر ُس ُ
َّْت؟ فَ َق َ
َوالن ْ ُ
اَّلل ﷺ« :إ َّن املَاءَ طَ ُه ٌ
ومثاله أيضا ما أخرجه أبو داود ،والرتمذي ،والنسائي ،بسند صحيح ،عن أيب ُهَريْ َرَة ،رضي هللا عنه
ِ
ِ
ول َِّ ِ
يل ِم َن الْ َم ِاء ،فَِإ ْن
الَ :اي َر ُس َ
َّيب ﷺ ،فَ َق َ
قالَ :سأ ََل َر ُج ٌل النِ َّ
اَّلل إ ََّن نَ ْرَك ُ
ب الْبَ ْحَرَ ،وََْنم ُل َم َعنَا الْ َقل َ
()22
ول َِّ
احلِ ُّل َمْي تَ تُهُ»
ضأْ ََن بِِه َع ِط ْشنَا ،أَفَنَ تَ َو َّ
تَ َو َّ
ور َم ُاؤهُ ْ
ال َر ُس ُ
ضأُ ِمبَ ِاء الْبَ ْح ِر؟ فَ َق َ
اَّلل ﷺُ « :ه َو الطَّ ُه ُ
* وقسم أييت السبب يف رواية أخرى للحديث ،ومثاله ما أخرجه البخاري يف صحيحهَ ،ع ْن أَِيب
ِ ِ
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم بِ ُس َؤاهلِِ ْم
َّيب ﷺ ،قَ َ
الَ « :دعُ ِون َما تَ َرْكتُ ُك ْم ،إَِّمنَا َهلَ َ
ُهَريْ َرَة رضي هللا عنهَ ،عن الن ِّ
ٍ
و ِ ِ
ِ
اجتَنِبُوهَُ ،وإِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم ِأب َْم ٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما
َ ْ
اختالَف ِه ْم َعلَى أَنْبِيَائ ِه ْم ،فَإِ َذا نَ َهْي تُ ُك ْم َع ْن َش ْيء فَ ْ
(.)23
استَطَ ْعتُ ْم»
ْ

) (20أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب اإلُيان -ابب حالَوةِ ا ِإلُيَ ِ
ان– رقم (.)16
َ َ

ومسلم يف صحيحه :كتاب اإلُيان -ابب بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلُيان – رقم (.)43
)(21
اعةَ– رقم (.)66
أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة– ابب َما َجاءَ ِيف بِْئ ِر بُ َ
ضَ
وأخرجه الرتمذي :أبواب الطهارة – ابب ما جاء أ َّ
َن املاءَ ََل يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيءٌ– رقم()66
َ ََ َ
) (22أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة– ابب الوضوء مباء البحر– رقم (.)83
ِ
ور– رقم(.)69
وأخرجه الرتمذي :أبواب الطهارة – ابب َما َجاءَ ِيف َماء البَ ْح ِر أَنَّهُ طَ ُه ٌ
وأخرجه النسائي :كتاب الطهارة – ابب ماء البحر– رقم(.)59
) (23أخرجه البخاري :كتاب اَلعتصام ابلكتاب والسنة -ابب ِاَلقْتِ َد ِاء بِسنَ ِن رس ِ
اَّللِ ﷺ– رقم (.)7288
ول َّ
ُ َُ
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ال:
فقد جاء سبب وروده يف رواية أخرى لنفس احلديث ،وذلك يف رواية مسلمَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ،قَ َ
ال َر ُج ٌل :أَ ُك َّل
ض هللاُ َعلَْي ُك ُم ْ
احلَ َّج ،فَ ُح ُّجوا» ،فَ َق َ
ول هللاِ ﷺ ،فَ َق َ
َخطَبَ نَا َر ُس ُ
َّاس قَ ْد فَ َر َ
ال« :أَيُّ َها الن ُ
ال رس ُ ِ
ع ٍام اي رس َ ِ
تَ ،ولَ َما
ت :نَ َع ْم لََو َجبَ ْ
ول هللا ﷺ" :لَ ْو قُ ْل ُ
ول هللا؟ فَ َس َك َ
ت َح َّىت قَا َهلَا ثََال ًًث ،فَ َق َ َ ُ
َ َ َُ
ِِ
اختِ َالفِ ِه ْم َعلَى
استَطَ ْعتُ ْم "ُ ،مثَّ قَ َ
ال« :ذَ ُر ِون َما تَ َرْكتُ ُك ْم ،فَِإَّمنَا َهلَ َ
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم بِ َكثْ َرةِ ُس َؤاهل ْم َو ْ
ْ
(.)24
ٍ
ٍ
ِ
ِ
أو َييت
استَطَ ْعتُ ْمَ ،وإِذَا نَ َهْي تُ ُك ْم َع ْن َش ْيء فَ َدعُوهُ»
أَنْبِيَائ ِه ْم ،فَِإذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َش ْيء فَأْتُوا مْنهُ َما ْ
سبب وروده يف حديث آخر ،وهذا سيأيت التمثيل له يف مبحث الدراسة التطبيقية.
وأما القسم الثان فهو موضوع ِبثنا ،ومن خالل بعض النماذج التطبيقية نلقي الضوء على أسباب
ورود احلديث.

املبحث الثاين :دراسة تطبيقية ملعرفة أسباب ورود احلديث
املطلب األول :دراسة تطبيقية لبعض أحاديث الطهارة
( )1حديثَ « :ال تَستَ ْنجوا ِاب َّلرو ِ
اد إِ ْخ َوانِ ُك ْم ِم َن ا ْْلِ ِن»
ثَ ،وَال ِابل ِْعظَ ِام ،فَِإنَّهُ َز ُ
ْ
ْ ُ
ال :قُ ْلت َِلب ِن مسع ٍ
سبب وروده :ما أخرجه الرتمذي بسند صحيحَ ،ع ْن الش ِْ
ود:
يبَ ،ع ْن َع ْل َق َم َة ،قَ َ
ُ ْ َ ُْ
َّع ِّ
ِ
ال :ما ِ ِ
ِ ِ
هل ِ
ات لَْي لَ ٍة
ب النِ َّ
َح ٌد َولَك ْن قَ ْد افْ تَ َق ْد ََنهُ ذَ َ
َح ٌد؟ قَ َ َ َ
َْ َ
صحبَهُ منَّا أ َ
َّيب ﷺ لَْي لَ َة اجل ِّن مْن ُك ْم أ َ
صح َ
وهو ِمبَ َّكةَ ،فَ ُق ْلنَا ا ْغتِيل أَو است ِطري ما فُعِل بِِه؟ فَبِْت نَا بِش ِر لَي لَ ٍة اب ِ
َصبَ ْحنَا أَْو َكا َن
َّ ْ َ َ
ت هبَا قَ ْوٌمَ ،ح َّىت إِذَا أ ْ
ََُ
َ ْ ُْ َ َ َ
ال« :أ ََاتِن
ال :فَ َذ َك ُروا لَهُ الَّ ِذي َكانُوا فِ ِيه ،فَ َق َ
الصْب ِح ،إِذَا ََْن ُن بِِه َِجييءُ ِم ْن قِبَ ِل ِحَراءَ ،قَ َ
ِيف َو ْج ِه ُّ
ِ ِ
يب -
ال :فَانْطَلَ َق فَأ ََر َاَن آ ًَث َرُه ْم َوآ ًَث َر نِ َرياهنِِ ْم  -قَ َ
ت َعلَْي ِه ْم» قَ َ
َّعِ ُّ
َداعي اجل ِّن ،فَأَتَْي تُ ُه ْم فَ َقَرأْ ُ
ال الش ْ
اَّللِ َعلَْي ِه يَ َق ُع ِيف أَيْ ِدي ُك ْم أ َْوفَ َر َما
الز َاد َوَكانُوا ِم ْن ِج ِّن اجلَِز َيرةِ ،فَ َق َ
اس ُم َّ
َو َسأَلُوهُ َّ
الُ « :ك ُّل َعظٍْم يُ ْذ َك ُر ْ
اَّللِ ﷺ« :فَ َال تَ ْستَ ْن ُجوا هبِِ َما فَِإن َُّه َما َز ُاد
ف لِ َد َوابِّ ُك ْم» فَ َق َ
ال َر ُسو ُل َّ
َكا َن َحلْ ًماَ ،وُك ُّل بَ ْعَرٍة أ َْو َرْوثٍَة َعلَ ٌ
ِ ()25
اجل ِّن»
إِ ْخ َوانِ ُك ُم ِم َن ْ
"ويْل لِ ْْلَ ْع َق ِ
اب ِم َن النَّا ِر".
( )2حديثٌ َ :

) (24أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب احلج -ابب فَ ْر ِ
احلَ ِّج َمَّرةً ِيف الْ ُع ُم ِر– رقم (.)1337
ض ْ
) (25أخرجه الرتمذي :أبواب تفسري القرآن– ابب :وِمن سورةِ األَح َق ِ
يث
اف– رقم( .)3258وقالَ :ه َذا َح ِد ٌ
َ ْ َُ ْ
حسن ِ
يح.
َ ٌَ َ
صح ٌ
استطري  :طارت به اجلن .اغتيل :قُتل سرا والغيلة بكسر الغني هي القتل يف خفية.
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سبب وروده :ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،قال:
ضأُ ،فَ َج َع ْلنَا منَْ َس ُح
الصالَةُ َ -وََْن ُن نَتَ َو َّ
َّيب ﷺ ِيف َس ْفَرٍة َسافَ ْرََن َها فَأ َْد َرَكنَا َ -وقَ ْد أ َْرَه َقْت نَا َّ
ف َعنَّا النِ ُّ
ََتَلَّ َ
(.)26
َعلَى أَرجلِنَا ،فَنَ َادى ِأب َْعلَى صوتِِه" :ويْل لِ ْأل َْع َق ِ
اب ِمن النَّا ِر" َمَّرتَ ْ ِ
ني أ َْو ثَالَ ًًث
ُْ
َ
َْ َ ٌ
ِ
سهُ َش ْيءٌ".
( )3حديث" :ال َْماءُ طَ ُه ٌ
ور َال يُنَج ُ
ٍِ
ي رضي هللا عنه،
سبب وروده :ما أخرجه أبو داود والرتمذي ،بسند صحيحَ ،ع ْن أَِيب َسعيد اْلُ ْد ِر ِّ
قَ َ ِ
ول َِّ
ضأُ ِمن بِْئ ِر بضاعةَ ،وِهي بِْئ ر ي ْل َقى فِيها احلِيض ،و ُحلوم ِ
الك َال ِ
ب،
يلَ :اي َر ُس َ
َ َ ُ َُُ
َُ َ َ َ ٌ ُ
اَّلل ،أَتَتَ َو َّ ْ
ال :ق َ
()27
ول َِّ
ِ
ور ََل يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيءٌ»
ال َر ُس ُ
َّْت؟ فَ َق َ
َوالن ْ ُ
اَّلل ﷺ« :إ َّن املَاءَ طَ ُه ٌ
ِ
َح ُد ُك ُم اْلُ ُم َعةَ ،فَ لْيَ ْغتَ ِس ْل»
اء أ َ
( )4حديث« :إ َذا َج َ
َن ر ُجلَ ْ ِ
سبب وروده :ما أخرجه ابن خزُية يف صحيحهَ ،ع ْن ِع ْك ِرَمةََ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ني ِم ْن أ َْه ِل
اس ،أ َّ َ
الْعِر ِاق أَتَياه فَسأَََله ع ِن الْغس ِل ي وم ْ ِ ِ
ال َهلَُما ابْ ُن َعبَّ ٍ
اسَ :م ِن ا ْغتَ َس َل فَ ُه َو
ب ُه َو؟ فَ َق َ
َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َْ َ
اجلُ ُم َعة :أ ََواج ٌ
ِ
ول َِّ
ُخِربُكم لِماذَا ب َدأَ الْغُسلَ :كا َن النَّاس ِيف َعه ِد رس ِ
ني ،يَْلبَ ُسو َن
اَّلل ﷺ ُْحمتَاج َ
أْ
َح َس ُن َوأَطْ َه ُرَ ،و َسأ ْ ُ ْ َ َ
ْ َُ
ُ
ُْ
ِ
ِ
اَّللِ
الس ْق ِ
ف ،فَ َخَر َج َر ُس ُ
ول َّ
ُّ
ب َّ
الص َ
َّخ َل َعلَى ظُ ُهوِره ْمَ ،وَكا َن الْ َم ْسج ُد َ
وفَ ،ويَ ْس ُقو َن الن ْ
ضيِّ ًقاُ ،م َقا ِر َ
اجلمع ِة ِيف ي وٍم ِ ٍ ِ ِ
ٍ
احل ِر ،وِمْن ب ره قَ ِ
َّاس،
صريٌ ،إَِّمنَا ُه َو ثََال ُ
صائف َشديد َّْ َ َ ُُ
ﷺ يَ ْوَم ُْ ُ َ َ ْ َ
ث َد َر َجات ،فَ َخطَ َ
ب الن َ
ِ
وف ،فَثارت أَرواحهم ِريح الْعرِق و ُّ ِ
لص ِ
ِ
ضاَ ،ح َّىت
َّاس ِاب ُّ
ض ُه ْم بَ ْع ً
الصوف َح َّىت َكا َن يُ ْؤذي بَ ْع ُ
َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ َ
فَ َعر َق الن ُ
ول َِّ
َّاس ،إِ َذا َكا َن َه َذا الْيَ ْوُم فَا ْغتَ ِسلُوا،
اَّلل ﷺ َوُه َو َعلَى الْ ِمْن َِرب ،فَ َق َ
اح ُه ْم َر ُس َ
بَلَغَ ْ
ت أ َْرَو ُ
ال« :أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ (.)28
ب َما َِجي ُد ِم ْن ِطيبِ ِه أ َْو ُد ْهنه»
َولْيَ َم َّ
سأَ
َح ُد ُك ْم أَطْيَ َ

) (26أخرجه البخاري :كتاب العلم– ابب من رفع صوته ابلعلم– رقم(.)60

وأخرجه مسلم :كتاب الطهارة– ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلما– رقم( .)241ختلف :تخر خلفنا.
أرهقتنا :أعجلتنا لضيق الوقت .منسح :نغسل غسال خفيفا كأنه مسح .ويل :عذاب وهالك .والْعقب ُمؤخر
قدم.
الْ َ
)(27
اعةَ– رقم (.)66
أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة– ابب َما َجاءَ ِيف بِْئ ِر بُ َ
ضَ
وأخرجه الرتمذي :أبواب الطهارة – ابب َما َجاءَ أ َّ
َن املاءَ ََل يُنَ ِّج ُسهُ َش ْيءٌ– رقم()66
َ
) (28أخرجه ابن خزمية :كتاب اجلمعة– ابب ِذ ْك ِر ِعلَّ ِة ابْتِ َد ِاء ْاأل َْم ِر ِابلْغُ ْس ِل لِلْ ُج ُم َع ِة– رقم(.)1755
وأخرجه الرتمذي :أبواب اللباس– ابب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت – رقم(.)1729
وأخرجه ابن ماجه :كتاب اللباس– ابب من قالَ :ل ينتفع من امليتة إبهاب وَل عصب– رقم(.)3613
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ِ
اجلُ ُم َعةَ ِم ْن َمنَا ِزهلِِ ْم
َّاس يَْن تَابُو َن ْ
وأخرج مسلمَ ،ع ْن عُ ْرَوةَ بْ ِن ُّ
الزبَ ِْريَ ،ع ْن َعائ َشةَ ،أَن ََّها قَالَ ْ
تَ :كا َن الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
صيبُ ُهم الْغُبَ ُار ،فَتَ ْخر ُج ِمْن ُهم ِّ
ِ
ول هللاِ ﷺ إِنْ َسا ٌن ِمْن ُه ْم
يح ،فَأَتَى َر ُس َ
الر ُ
ُ
ُ
م َن الْ َع َواِل ،فَيَأْتُو َن يف الْ َعبَاءَ ،ويُ ُ
()29
ول ِ
هللا ﷺ« :لَ ْو أَنَّ ُك ْم تَطَ َّه ْرُُْت لِيَ ْوِم ُك ْم َه َذا»
ال َر ُس ُ
َوُه َو ِعْن ِدي ،فَ َق َ
"ال تَ ْن تَ ِفعُوا ِم َن ال َْم ْي تَ ِة ِبِِ َه ٍ
صٍ
ب".
( )5حديثَ :
ابَ ،وَال َع َ
أخرج أبو داود والرتمذي وابن ماجه ،عن عب ِد َِّ
ال :أ ََات ََن كِتَ ُ ِ
َّيب
اَّلل بْ ِن عُ َكْي ٍم ،رضي هللا عنه ،قَ َ
َ ْ َْ
اب الن ِّ
(.)30
ِ
ِ ِ
ٍ
صٍ
ب" وهو يعارض األحاديث اليت أفادت طهارة
ﷺ" :أَ ْن ََل تَْن تَفعُوا م َن الْ َمْي تَة إبِِ َهاب َوََل َع َ
اإلهاب ابلدابغ ،مث اَلنتفاع به ،ومنها :ما أخرجه الشيخان ،عن عب ِد ِ
هللا بْ ِن َعبَّ ٍ
اس ،رضي هللا
َ ْ َْ
()31
ول ِ
عنهما ،قَ َ ِ
ول" :إِذَا ُدبِ َغ ِْ
اب فَ َق ْد طَ ُهَر"
هللا ﷺ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
الََ :س ْع ُ
اإل َه ُ
وما أخرجه الشيخان -واللفظ ملسلمَ -ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ص ِّد َق َعلَى َم ْوََل ٍة
اس ،رضي هللا عنهما ،قَ َ
ال :تُ ُ
ِ
ول ِ
ٍ
َخ ْذ ُُْت إِ َهابَ َها فَ َدبَ ْغتُ ُموهُ فَانْتَ َف ْعتُ ْم بِِه؟"،
هللا ﷺ فَ َق َ
ت فَ َمَّر ِهبَا َر ُس ُ
ل َمْي ُمونَةَ بِ َشاة فَ َماتَ ْ
الَ :
"ه َّال أ َ
()32
ال" :إَِّمنَا َح ُرَم أَ ْكلُ َها"
فَ َقالُوا :إِن ََّها َمْي تَةٌ فَ َق َ
سبب ورود حديث عكيم:

ِ ِ
ال :ب ي نَا أ َََن ِعْن َد رس ِ
ول هللاِ ﷺ
أخرج الطحاوي يف "شرح معان اآلًثر"َ ،ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد هللا ،قَ َ َْ
َُ
ِ
إِ ْذ جاءه ََنس ،فَ َقالُوا :اي رس َ ِ
تَ ،وإِ ََّن َو َج ْد ََن فَاقَةً ََِسينَةً َمْي تَةً ،فَأ ََرْد ََن أ َّ
َن
ول هللا ،إِ َّن َسفينَةً لَنَا انْ َك َسَر ْ
َ َُ
َ َُ ٌ
ِ
ِ
ول هللاِ ﷺَ"َ :ل تَْن تَ ِفعُوا بِ َش ْي ٍء ِم َن
ال َر ُس ُ
ودَ ،وِه َي َعلَى الْ َم ِاء .فَ َق َ
نَ ْد ُه َن ِهبَا َسفينَ تَ نَاَ ،وإَِّمنَا ه َي عُ ٌ
ِ (.)33
الْ َمْي تَة"

ِ ِ
وب غُس ِل ْ ِ
الرج ِال ،وب ي ِ
) (29أخرجه مسلم  :كتاب اجلمعة– ابب وج ِ
ان َما أ ُِمُروا بِِه –
اجلُ ُم َعة َعلَى ُك ِّل َابل ٍغ م َن ِّ َ َ ََ
ُُ
ْ
رقم(.)847
) (30أخرجه أبو داود :كتاب اللباس– ابب من روى أن َل ينتفع إبهاب امليتة – رقم(.)4128

وأخرجه الرتمذي :أبواب اللباس– ابب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت – رقم(.)1729

وأخرجه ابن ماجه :كتاب اللباس– ابب من قالَ :ل ينتفع من امليتة إبهاب وَل عصب– رقم(.)3613

) (31أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب الزكاة– ابب الصدقة على مواِل أزواج النيب ﷺ– رقم(.)1492
ومسلم يف صحيحه :كتاب احليض – ابب طهارة جلود امليتة ابلدابغ– رقم(.)363

) (32أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب احليض – ابب إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر– رقم(.)366

) (33أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر :كتاب الصالة– ابب دابغ امليتة  ,هل يطهرها أم َل؟ –
رقم(.)2692
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حديث جابر الذي أخرجه الطحاوي أن اجللد املنهي عن اَلنتفاع به ما كان غري مدبوغ؛ فإن
فبني
َّ
ُ
النيب ﷺ كان يُسأل عن اَلنتفاع بشحم امليتة.

فالعموم الوارد يف حديث عبد هللا بن عكيم تبني لنا أنه عموم خمصوص مبا َل يدبغ ،وعرف ذلك
مبعرفة سبب ورود احلديث.
شي ٍء ِمن ه َذا الْب و ِل ،وَال الْ َق َذ ِر إِ َّمنَا ِهي لِ ِذ ْك ِر ِ
ِ
( )6حديث" :إِ َّن َه ِذهِ الْمس ِ
هللا
اج َد َال تَ ْ
صلُ ُح ل َ ْ ْ َ َ ْ َ
ََ
َ
الص َال ِة وقِراءةِ الْ ُقر ِ
آن".
َع َّز َو َج َّلَ ،و َّ َ َ َ ْ
ول هللاِ
ال :ب ي نَما ََْنن ِيف الْمس ِج ِد مع رس ِ
َ ْ ََ َُ
سبب وروده :ما أخرجه مسلم ،عن أنس رضي هللا عنه ،قَ َ َْ َ ُ
ِِ
ول ِ
ال أَصحاب رس ِ
ال
ال :قَ َ
هللا ﷺَ :م ْه َم ْه ،قَ َ
ايب فَ َق َام يَبُ ُ
ﷺ ،إِ ْذ َجاءَ أ َْعَرِ ٌّ
ول ِيف الْ َم ْسجد ،فَ َق َ ْ َ ُ َ ُ
ال لَهُ" :إِ َّن َه ِذ ِه
ول هللاِ ﷺ َد َعاهُ فَ َق َ
ول هللاِ ﷺَ"َ :ل تُ ْزِرُموهُ َد ُعوهُ" ،فَتَ َرُكوهُ َح َّىت َاب َلُ ،مثَّ إِ َّن َر ُس َ
َر ُس ُ
شي ٍء ِمن ه َذا الْب و ِل ،وَال الْ َق َذ ِر إِ َّمنَا ِهي لِ ِذ ْك ِر ِ
ِ
الْمس ِ
الص َال ِة
هللا َع َّز َو َج َّلَ ،و َّ
اج َد َال تَ ْ
صلُ ُح ل َ ْ ْ َ َ ْ َ
ََ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وقِراءةِ الْ ُقر ِ
ول هللا ﷺ قَ َ
ال َر ُس ُ
آن" ،أ َْو َك َما قَ َ
ال :فَأ ََمَر َر ُج ًال م َن الْ َق ْوم فَ َجاءَ بِ َدلْ ٍو م ْن َماء فَ َشنَّهُ
َََ ْ
َعلَْي ِه"(.)34
النيب ﷺ بعث معلما ومربيا مؤداب ،يعلم اجلاهل ،ويرشد احلريان ،ويعاجل اَنرافات النفس البشرية،
واعوجاجها ،ويهذب النفوس ويربيها ،ويف هذا احلديث بينما النيب ﷺ مع مجاعة من أصحابه يف
مسجده ابملدينة ،إذ دخل عليهم رجل من أهل البادية األعراب البعيدين عن العلم والعلماء واملدنية،
فأتى إىل جانب من جوانب املسجد ورفع ثوبه وشرع يف البول ،فقام الصحابة مبا كان مقررا عندهم
من تعظيم حرمة املسجد وصيانته عن القاذورات ،ومبا كان مقررا عندهم من األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر ،قاموا إليه ليتناولوه ابلزجر والتوبيخ على هذا الفعل ،فنهاهم النيب ﷺ عن ذلك ،فقال
هلم دعوه وَل تقطعوا عليه بوله ،درأ ملفسدة أكرب ،إذا قد يريدون منعه فينتشر البول يف بقعة أكرب
من املسجد ،وقد ينفر هنائيا من اإلسالم.

) (34أخرجه مسلم  :كتاب الطهارة – ابب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد-
رقم(.)285

مه .مه :اسم فعل أمر مبين على السكون ،مبعىن اكفف .ال تزرموهَ :ل تقطعوا عليه بوله .فشنه عليه :صبه.
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________________________________________________________________

مث بعد أن قضى الرجل بوله دعا النيب ﷺ إبَنء مملوء ابملاء وصبه على هذا البول ،مث علّ َم الرجل
وبني له أن املساجد عموما َل تصلح لشيء من هذا؛ ألهنا أماكن
ووجهه وأرشده ابلرفق واللنيّ ،
طاهرة ،فهي للصالة والذكر وقراءة القرآن ،وسائر األمور الطيبة النافعة للمسلم يف دينه.
وما كنا لنقف على هذه الفوائد لوَل معرفتنا بسبب ورود احلديث ،اليت بينت لنا الطريقة الصحيحة
للمعاجلة.
املطلب الثاين :دراسة تطبيقية ألسباب ورود بعض أحاديث العبادات
اع ِد علَى النِص ِ ِ
ِ
ص َالةِ الْ َقائِِم".
"ص َالةُ الْ َق َ
ْ
ف م ْن َ
( )1حديثَ :
س ب ِن مالِ ٍ
ك ،رضي هللا عنه ،أ َّ
اَّللِ ﷺ
َن َر ُس َ
ول َّ
أخرج ابن ماجه يف سننه ،بسند صحيحَ ،ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ (.)35
اع ِد علَى النِّ ِ ِ
ِ
ص َالةِ الْ َقائ ِم"
ودا ،فَ َق َ
صلُّو َن قُعُ ً
"ص َالةُ الْ َق َ
ْ
صف م ْن َ
الَ :
َخَر َج فَ َرأَى أ ََُن ًسا يُ َ
فالنظر اجملرد للحديث يوقع إشكاَلً يف فهمه؛ ألنه معارض مبا هو أقوى منه وهو ما رواه البخاري،
ِ
ِ
صْ ٍ
الصالَةِ،
اَّللُ َعْن ُهما ،قَ َ
ني َر ِض َي َّ
َّيب ﷺ َع ِن َّ
الَ :كانَ ْ
ت النِ َّ
ت ِيب بَ َواسريُ ،فَ َسأَلْ ُ
َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
(.)36
ال" :ص ِل قَائِما ،فَِإ ْن ََل تَستَ ِطع فَ َق ِ
اع ًدا ،فَِإ ْن ََلْ تَستَ ِط ْع فَ َعلَى َجْن ٍ
ب"
ْ ْ ْ
ْ
فَ َق َ َ ّ ً
سبب وروده  :وابلرجوع إىل سبب ورود احلديث يرتفع اإلشكال ويزول التعارض ،فقد أخرج أمحد
ِ
يف مسنده ،بسند صحيح ،عن أَنَس بن مالِ ٍ
َّيب ﷺ الْ َم ِدينَةَ َوِه َي
ك ،رضي هللا عنه ،قال" :قَد َم النِ ُّ
ْ َ
ِ
ال النَِّيب ﷺ" :ص َالةُ الْ َق ِ
اع ِد
َّاس قُعُ ٌ
صلُّو َن ،فَ َق َ ُّ
َّاس ،فَ َد َخ َل النِ ُّ
َ
ود يُ َ
َّيب ﷺ الْ َم ْسج َدَ ،والن ُ
ُحمَ َّمةٌ ،فَ ُح َّم الن ُ
(.)37
ِ
ف َ ِ ِِ
الص َالةَ قِيَ ًاما"
َّاس َّ
ص ُ
نْ
َّم الن ُ
ص َالة الْ َقائم ،فَتَ َجش َ
فسبب الورود يدل على أن هذه الصالة كانت َنفلة؛ ألنه َل ُيكن أن يصلوا الفريضة حىت حيضر
النيب ﷺ ،وَل ُيكن أن يصلوا الفريضة إَل خلفه ،فلزم محل احلديث على النافلة بدليل السبب.
( )2حديث ":صلوا كما رأيتموين أصلي".

ِ ِ
َّيب ﷺ
سبب وروده :ما أخرجه البخاري ،عن مالك بن احلويرث رضي هللا عنه ،قال :أَتَْي نَا إ َىل الن ِّ
ول َِّ
ِ
ِ ِ
ِ
يما َرفِي ًقا ،فَلَ َّما ظَ َّن
ين يَ ْوًما َولَْي لَةًَ ،وَكا َن َر ُس ُ
اَّلل ﷺ َرح ً
َوََْن ُن َشبَ بَةٌ ُمتَ َقاربُو َن ،فَأَقَ ْمنَا عْن َدهُ ع ْش ِر َ
ِ
ِ
"ارِجعُوا إِ َىل
َخبَ ْرََنهُ ،قَ َ
أ َََّن قَد ا ْشتَ َهْي نَا أ َْهلَنَا  -أ َْو قَد ا ْشتَ ْقنَا َ -سأَلَنَا َع َّم ْن تَ َرْكنَا بَ ْع َد ََن ،فَأ ْ
الْ :
)(35
اع ِد علَى النِّ ِ ِ
ِ
ص َالةِ الْ َقائِِم– رقم (.)1230
ص َالةُ الْ َق َ
ْ
صف م ْن َ
أخرجه ابن ماجه :كتاب إقامة الصالةَ -
وإسناده صحيح.

) (36أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب اجلمعة– ابب إذا َل يطق قاعدا صلى على جنب– رقم (.)1117
) (37أخرجه أمحد يف مسنده – )387/19( :رقم (.)12395

قوله" :حممة" :بفتح امليم واحلاء ،وبضم امليم وكسر احلاء :ذات ُمحى" .فتجشم" ،أي :تكلف.
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المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

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

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

ِ
أَهلِي ُكم ،فَأَقِ ِ
صلُّوا َك َما
وه ْم َوُم ُر ُ
يموا في ِه ْم َو َعلّ ُم ُ
َح َفظُ َها أ َْو َلَ أ ْ
وه ْم َ -وذَ َكَر أَ ْشيَاءَ أ ْ
َح َفظُ َها َ -و َ
ْ ْ
ُ
(.)38
ِ
رأَي تم ِون أُصلِّي ،فَِإذَا حضر ِ
َح ُد ُك ْمَ ،ولْيَ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَ ُرُك ْم"
ت َّ
َ
الصالَةُ فَ ْليُ َؤذّ ْن لَ ُك ْم أ َ
َ ُْ ُ
َ ََ
ِ
َح ُد ُكم ال َْم ْس ِج َد فَ َال ََْيلِس َح ََّّت يَرَك َع رْك َعتَ ْ ِ
ني».
( )3حديث« :إذَا َد َخ َل أ َ ُ
ْ
ْ َ
سبب وروده :ما أخرجه مسلم عن أَِيب قَتَاد َةِ -
ب رس ِ
ت الْ َم ْس ِج َد
ول هللاِ ﷺ ،-قَ َ
الَ :د َخ ْل ُ
َ َ
َْ
صاح ِ َ ُ
ِ
ال رس ُ ِ
ورس ُ ِ
ان الن ِ
ني ظَ ْهَر َِ
ك أَ ْن
َّاس ،قَ َ
ول هللا ﷺَ « :ما َمنَ َع َ
س بَ ْ َ
ال :فَ َجلَ ْس ُ
ت ،فَ َق َ َ ُ
ََ ُ
ول هللا ﷺ َجال ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :فَإ َذا
وس ،قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
س؟» قَ َ
ول هللا َرأَيْتُ َ
ال :فَ ُق ْل ُ
َّاس ُجلُ ٌ
ك َجال ًسا َوالن ُ
تَ ْرَك َع َرْك َعتَ ْني قَ ْب َل أَ ْن ََْتل َ
ِ (.)39
ِ
ِ
س َح َّىت يَ ْرَك َع َرْك َعتَ ْني»
َد َخ َل أ َ
َح ُد ُك ُم الْ َم ْسج َد ،فَ َال َْجيل ْ
الصالَ َة املَ ْكتُوبَةَ»
صالَةِ املَْرِء ِيف بَ ْيتِ ِه إَِّال َّ
( )4حديثَ « :خ ْي ُر َ
ول َِّ
سبب وروده :ما أخرجه الشيخان ،عن زي ِد ب ِن ًَثبِ ٍ
اَّلل ﷺ
احتَ َجَر َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ ،قَ َ
ت َر ِض َي َّ
الْ :
َ ْ َْ ْ
ول َِّ
ص َفةً ،أَو ح ِ
صلُّو َن
صلِّي فِ َيها ،فَتَ تَ بَّ َع إِلَْي ِه ِر َج ٌ
ص ًريا ،فَ َخَر َج َر ُس ُ
ال َو َجاءُوا يُ َ
اَّلل ﷺ يُ َ
ُح َجْي َرًة ُخمَ َّ ْ َ
ول َِّ
بِ ِِ
َص َواتَ ُه ْم
ض ُرواَ ،وأَبْطَأَ َر ُس ُ
صالَتهُ ،مثَّ َجاءُوا لَْي لَ ًة فَ َح َ
اَّلل ﷺ َعْن ُه ْم فَلَ ْم َُيُْر ْج إِلَْي ِه ْم ،فَ َرفَعُوا أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ت
ال َهلُْم َر ُس ُ
ضبًا ،فَ َق َ
ول َّ
اب ،فَ َخَر َج إِلَْي ِه ْم ُم ْغ َ
صنيعُ ُك ْم َح َّىت ظَنَ ْن ُ
اَّلل ﷺَ « :ما َز َال ب ُك ْم َ
َو َح َ
صبُوا البَ َ
الصالََة
لصالَِة ِيف بُيُوتِ ُك ْم ،فَِإ َّن َخْي َر
صالَِة امل ْرِء ِيف بَْيتِ ِه إََِّل َّ
ب َعلَْي ُك ْم ،فَ َعلَْي ُك ْم ِاب َّ
َ
أَنَّهُ َسيُكْتَ ُ
َ
(.)40
املكْتُوبَةَ»
َ
فأفادَن معرفة سبب الورود أن النيب ﷺ قد يرتك املواظبة على الشيء وهو حيبه خمافة أن يُفرض.
( )5حديث« :من ََنم َعن ٍ ِ
صلِ َها إِذَا ذَ َك َرَها»
ص َالة أ َْو نَسيَ َها فَ لْيُ َ
َْ َ ْ َ

) (38أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب األذان– ابب األذان للمسافر ،إذا كانوا مجاعة ،واإلقامة–...
رقم(.)631

) (39أخرجه مسلم :كتاب صالة املسافرين– ابب ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ني ،وَكَر َاه ِة ا ْجلُلُ ِ
وس - ...
ْ
است ْحبَاب َحتيَّة الْ َم ْسجد بَرْك َعتَ ْ َ
رقم(.)714
) (40أخرجه البخاري :كتاب األدب– ابب ما َجي ِ
ضِ
اَّللِ– رقم(.)6113
الشدَّةِ ِأل َْم ِر َّ
ب َو ِّ
وز م َن الغَ َ
َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأخرجه مسلم  :كتاب صالة املسافرين– ابب ْ ِ
ص َالة النَّافلَة ِيف بَْيتهَ ،و َج َوا ِزَها ِيف الْ َم ْسجد-
است ْحبَاب َ
رقم(.)781
احتجر :مبعىن اَتذ شبه احلجرة ،أي حوط موضعا من املسجد ِبصري ليسرته ليصلي فيه وَل ُير بني يديه مار.
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َن رس َ ِ
ِ
ني قَ َف َل ِم ْن َغ ْزَوِة َخْي بَ َرَ ،س َار
ول هللا ﷺ ح َ
سبب وروده :ما أخرجه مسلم َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ،أ َّ َ ُ
لَي لَه ح َّىت إِذَا أ َْدرَكه الْ َكرى َعَّرس ،وقَ َ ِ ٍ
ول
صلَّى بَِال ٌل َما قُ ِّد َر لَهَُ ،و ََن َم َر ُس ُ
ال لبِ َالل« :ا ْك َألْ لَنَا اللَّْي َل» ،فَ َ
ُْ َ
َ َ
َُ َ
ِ ِِ ِ
ِ
استَ نَ َد بَِال ٌل إِ َىل َراحلَته ُم َواجهَ الْ َف ْج ِر ،فَغَلَبَ ْ
هللا ﷺ َوأ ْ
ب الْ َف ْج ُر ْ
ت بِ َالًَل َعْي نَاهُ
َص َحابُهُ ،فَلَ َّما تَ َق َار َ
ِ
ول هللاِ ﷺ ،وََل بِ َال ٌل ،وََل أ ِ
وهو مستَنِ ٌد إِ َىل ر ِ
ضَربَْت ُه ُم
احلَتِ ِه ،فَلَ ْم يَ ْستَ ْي ِق ْظ َر ُس ُ
َص َحابِه َح َّىت َ
َح ٌد م ْن أ ْ
َ َ
َ
َ
ََُ ُ ْ
ول هللاِ ﷺ أ ََّوَهلم ِ
ال
َي بِ َال ُل» فَ َق َ
ول هللاِ ﷺ ،فَ َق َ
ع َر ُس ُ
س ،فَ َكا َن َر ُس ُ
استي َقاظًا ،فَ َف ِز َ
ُُ ْ
الش ْ
ال« :أ ْ
َّم ُ
بَِال ُل :أَخ َذ بِن ْف ِسي الَّ ِذي أَخ َذِ -أبَِيب أَنْت وأ ُِمي اي رس َ ِ
ادوا
ك ،قَ َ
َ َ
ول هللا -بِنَ ْف ِس َ
ادوا» ،فَاقْ تَ ُ
ال« :اقْ تَ ُ
َ
َ َّ َ َُ
رو ِ
ضى
احلَ ُه ْم َشْي ئًاُ ،مثَّ تَ َو َّ
ضأَ َر ُس ُ
صلَّى هبِِ ُم ُّ
ول هللاِ ﷺَ ،وأ ََمَر بَِالًَل فَأَقَ َام َّ
الصْب َح ،فَلَ َّما قَ َ
الص َالةَ ،فَ َ
ََ
الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري}[طه:
صلِّ َها إِذَا ذَ َكَرَها» ،فَِإ َّن هللاَ قَ َ
الص َال َة قَ َ
ال{ :أَقِ ِم َّ
الَ « :م ْن نَ ِس َي َّ
َّ
الص َالةَ فَ ْليُ َ
(.)41
]14
وع ي ْدعو علَى أ ٍ ِ
ول َِّ
العر ِ
ب".
ت َر ُس ُ
اَّلل ﷺ َش ْه ًرا ،بَ ْع َد ُّ
( )6حديث" :قَنَ َ
الرُك ِ َ ُ َ ْ
َحيَاء م َن َ َ
ِ
سبب وروده :ما أخرجه البخاريَ ،ع ْن أَنَ ٍ
ني َر ُج ًال
اَّللُ َعْنهُ ،قَ َ
س َر ِض َي َّ
ال :بَ َع َ
ث النِ ُّ
َّيب ﷺ َسْبع َ
ِحل ٍ
ال َهلم ال ُقَّراء ،فَعرض َهلم حيَّ ِ
ال َهلَا بِْئ ُر
ان ِم ْن بَِين ُسلَْي ٍمِ ،ر ْع ٌلَ ،وذَ ْك َوا ُنِ ،عْن َد بِْئ ٍر يُ َق ُ
اجة ،يُ َق ُ ُْ ُ َ َ َ ُْ َ
ََ
اَّللِ َما إِ َّاي ُك ْم أ ََرْد ََن ،إَِّمنَا ََْن ُن ُْجمتَ ُازو َن ِيف َح َ ٍ ِ ِ
َّيب
َمعُونَةَ ،فَ َق َ
ال ال َق ْوُمَ :و َّ
وه ْم "فَ َد َعا النِ ُّ
َّيب ﷺ ،فَ َقتَ لُ ُ
اجة للن ِّ
ﷺ علَي ِهم شهرا ِيف ِ ِ ِ
ِ
الع ِزي ِز َو َسأ ََل َر ُج ٌل
ت" ،قَ َ
صالَة الغَ َداةَ ،وذَل َ
ك بَ ْدءُ ال ُقنُوتَ ،وَما ُكنَّا نَ ْقنُ ُ
ال َعْب ُد َ
َ
َ ْ ْ َ ًْ
ِ ِ (.)42
وع أَو ِعْند فَر ٍاغ ِمن ِ
أَنَسا ع ِن ال ُقنُ ِ
الَ" :لَ بَ ْل ِعْن َد فَ َر ٍاغ ِم َن القَراءَة"
القَراءَةِ؟ قَ َ
وت أَبَ ْع َد ُّ
ً َ
الرُك ِ ْ َ َ َ
ِ
َّاس ،إِ َّمنَا ُهو الت ِ
صلُ ُح ِف َيها َش ْيءٌ ِم ْن َك َالِم الن ِ
ري
( )7حديث" :إِ َّن َه ِذهِ َّ
الص َالةَ َال يَ ْ
َّسب ُ
َ ْ
يح َوالتَّ ْكب ُ
وقِراءةُ الْ ُقر ِ
آن".
َََ ْ
ُصلِّي
سبب وروده :ما أخرجه مسلمَ ،ع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن ْ
السلَ ِم ِّي ،رضي هللا عنه ،قَ َ
احلَ َك ِم ُّ
ال :بَْي نَا أ َََن أ َ
هللا ﷺ ،إِ ْذ عطَس رجل ِمن الْ َقوِم ،فَ ُق ْلت :ي ر َمحك هللا فَرم ِان الْ َقوم ِأبَب ِ
ول ِ
مع رس ِ
ت:
صا ِره ْم ،فَ ُق ْل ُ
ُْ ْ َ
ُ َْ ُ َ ُ ََ
ََ َُ
َ َ َُ ٌ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِربُو َن ِأبَيْدي ِه ْم َعلَى أَفْ َخاذه ْم ،فَلَ َّما َرأَيْتُ ُه ْم
ْل أ ُّميَ ْاهَ ،ما َشأْنُ ُك ْم؟ تَْنظُُرو َن إِ ََّ
ِل ،فَ َج َعلُوا يَ ْ
َواثُك َ
ِ
ت ،فَلَ َّما صلَّى رس ُ ِ
ِ
ص ِّمتُونَِين لَ ِك ِّين َس َك ُّ
ول هللا ﷺ ،فَبِأَِيب ُه َو َوأ ُّميَ ،ما َرأَيْ ُ
ت ُم َعلّ ًما قَ ْب لَهُ َوََل بَ ْع َدهُ
يُ َ
َ َُ

)(41
الص َالةِ الْ َفائِت ِة ،واستِحب ِ ِ
ضائِ َها-
ض ِاء َّ
اب تَ ْعج ِيل قَ َ
أخرجه مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة– ابب قَ َ
َ َ ْ َْ
رقم(.)680

قفل :رجع .الكرى :النوم .عرس :نزل يف سفره يف آخر الليل للنوم واَلسرتاحة .اكْل :احفظ.

) (42أخرجه البخاري  :كتاب املغازي– ابب غزوة الرجيع ،ورعل ،وذكوان ،وبئر معونة ،وحديث عضل– ..،
رقم(.)4088
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ِ
أَحسن تَعلِ ِ
صلُ ُح فِ َيها
ال" :إِ َّن َه ِذ ِه َّ
ضَربَِين َوََل َشتَ َم ِين ،قَ َ
الص َال َة َال يَ ْ
يما مْنهُ ،فَ َوهللاَ ،ما َك َهَرِن َوََل َ
ْ ََ ْ ً
()43
َّاس ،إِ َّمنَا ُهو التَّسبِيح والتَّ ْكبِري وقِراءةُ الْ ُقر ِ
َش ْيءٌ ِم ْن َك َالِم الن ِ
آن . " ...
َََُ ْ
َ ْ َُ
ويقال فيه مثل ما قيل يف حديث األعرايب الذي ابل يف املسجد.
الصالَةِ َو َعلَْي ُك ْم
( )8حديث أَِِب ُه َريْ َرَةَ ،ع ِن النِ ِ
َّب ﷺ قَ َ
شوا إِ َىل َّ
ال« :إِ َذا ََِس ْعتُ ُم ا ِإلقَ َامةَ ،فَ ْام ُ
()44
ِاب َّ ِ ِ
صلُّواَ ،وَما فَاتَ ُك ْم فَأَِمتُّوا»
الوقَا ِرَ ،والَ تُ ْس ِر ُعوا ،فَ َما أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ
لسكينَة َو َ
سبب وروده :ما أخرجه البخاري ،عن عب ِد َِّ
صلِّي َم َع
اَّلل بْ ِن أَِيب قَتَ َادةََ ،ع ْن أَبِ ِيه ،قَ َ
َ ْ َْ
ال :بَْي نَ َما ََْن ُن نُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ال:
الصالَة؟ قَ َ
صلَّى قَ َ
استَ ْع َج ْلنَا إِ َىل َّ
الَ « :ما َشأْنُ ُك ْم؟» قَالُواْ :
َّيب ﷺ إِ ْذ ََس َع َجلَبَةَ ِر َجال ،فَلَ َّما َ
الن ِّ
ِ ()45
الصالَةَ فَعلَي ُكم ِاب َّ ِ ِ
ِ
صلُّوا َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَمتُّوا»
لسكينَة ،فَ َما أ َْد َرْكتُ ْم فَ َ
«فَالَ تَ ْف َعلُوا إذَا أَتَْي تُ ُم َّ َ ْ ْ
ِ
ِِ
ص َالِيت
وءةٌ ظُل َْمةً َعلَى أ َْهل َهاَ ،وإِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل يُنَ ِوُرَها ََلُ ْم بِ َ
( )9حديث" :إِ َّن َهذه الْ ُقبُ َ
ور َمَْلُ َ
َعلَْي ِه ْم".
سبب وروده :ما أخرجه مسلمَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،رضي هللا عنه ،أ َّ
ت تَ ُق ُّم
َن ْامَرأًَة َس ْوَداءَ َكانَ ْ
الْ َم ْس ِج َد -أ َْو َش ًّااب –
فَ َف َق َدها رس ُ ِ
ال:
ال" :أَفَ َال ُكْن تُ ْم آذَنْتُ ُم ِون" ،قَ َ
ات ،قَ َ
ول هللا ﷺ ،فَ َسأ ََل َعْن َها -أ َْو َعْنهُ -فَ َقالُواَ :م َ
َ َُ
ِ
ال" :إِ َّن
صلَّى َعلَْي َهاُ ،مثَّ قَ َ
صغ َُّروا أ َْمَرَها  -أ َْو أ َْمَرهُ  -فَ َق َ
الُ :
"دلُّ ِون َعلَى قَ ِْربه" ،فَ َدلُّوهُ ،فَ َ
فَ َكأَن َُّه ْم َ
()46
ِ
ِِ
ص َالِيت َعلَْي ِه ْم"
وءةٌ ظُل َْمةً َعلَى أ َْهل َهاَ ،وإِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل يُنَ ِوُرَها ََلُ ْم بِ َ
َهذه الْ ُقبُ َ
ور َمَْلُ َ
ومبعرفة سبب ورود احلديث عرفنا كيف كان النيب ﷺ يتفقد أصحابه مجيعا ،حىت النساء والشباب
املغمورين.
( )10حديثَ « :م ْن َسأ ََل َو ِع ْن َدهُ َما يُغْنِ ِيه ،فَِإ َّمنَا يَ ْستَ ْكثِ ُر ِم َن النَّا ِر».

) (43أخرجه مسلم  :كتاب املساجد ومواضع الصالة – ابب حترمي الكالم يف الصالة ،ونسخ ما كان من إابحته-
رقم(.)537
)(44
الصالَةِ ،ولْيأْ ِ
ت ِاب َّ ِ ِ
ِ
الوقَا ِر– رقم(.)636
أخرجه البخاري :كتاب األذان– ابب َلَ يَ ْس َعى إ َىل َّ َ َ
لسكينَة َو َ
)(45
الصالَةُ– رقم(.)635
الر ُج ِل :فَاتَْت نَا َّ
أخرجه البخاري :كتاب األذان– ابب قَ ْوِل َّ
جلبة :صوت احلركة والكالم واَلستعجال .ابلسكينة :اهلدوء والتأن يف احلركة.
)(46
ِ
َي تَكْنُ ُسهُ وتنظفه.
أخرجه مسلم  :كتاب اجلنائز – ابب الصالة على القرب -رقم( .)956تَ ُق ُّم املَ ْسج َد :أ ْ
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اَّللِ
سبب وروده :ما أخرجه أبو داود بسند صحيح ،عن سه ِل اب ِن ْ ِ ِ
ال :قَ ِدم َعلَى رس ِ
ول َّ
َْ ْ
احلَْنظَليَّة ،قَ َ َ
َُ
ِ
ِ
ص ٍنَ ،و ْاألَقْ َرعُ بْ ُن َحابِ ٍ
ب َهلَُما ِمبَا
ﷺ عُيَ ْي نَةُ بْ ُن ح ْ
س ،فَ َسأَََلهُ ،فَأ ََمَر َهلَُما مبَا َسأَََلَ ،وأ ََمَر ُم َعا ِويَةَ فَ َكتَ َ
سأَََل ،فَأ ََّما ْاألَقْ رع ،فَأَخ َذ كِتَابه ،فَلَفَّه ِيف ِعمامتِ ِه وانْطَلَق ،وأ ََّما عي ي نَةُ فَأ ِ
َّيب ﷺ
َخ َذ كتَابَهَُ ،وأَتَى النِ َّ
َ
َ َ َ َ َ َُ ْ
َُ َ
َُ ُ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ص ِحي َف ِة الْ ُمتَ لَ ِّم ِ
َخبَ َر
َم َكانَهُ ،فَ َق َ
س ،فَأ ْ
الَ :اي ُحمَ َّم ُد ،أَتَُرِان َحام ًال إِ َىل قَ ْومي كتَ ًااب ََل أ َْد ِري َما فيهَ ،ك َ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل ﷺَ « :م ْن َسأ ََل َو ِعْن َدهُ َما يُ ْغنِ ِيه ،فَِإَّمنَا يَ ْستَكْثُِر ِم َن
ال َر ُس ُ
اَّلل ﷺ ،فَ َق َ
ُم َعا ِويَةُ بَِق ْولِِه َر ُس َ
()47
"ما يُغَ ِّد ِيه أ َْو
ول هللاِ ﷺَ ،وَما يُ ْغنِ ِيه؟ قَ َ
النَّا ِر» زاد يف رواية أمحد يف مسنده" :قَالُواَ :اي َر ُس َ
الَ :
ِ ِ ()48
يُ َع ّشيه"
صلُ ُح إَِّال لِثَ َالثٍَة :لِ ِذي فَ ْق ٍر ُم ْدقِ ٍع ،أ َْو لِ ِذي غُ ْرٍم ُم ْف ِظ ٍع ،أ َْو
( )11حديث" :إِ َّن ال َْم ْسأَلَ َة َال تَ ْ
لِ ِذي َدٍم م ِ
وج ٍع".
ُ
سبب وروده :أخرج أصحاب السنن -وحسنه الرتمذي -عن أَِيب ب ْك ٍر ْ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ك،
احلَنَف ِّيَ ،ع ْن أَنَ ِ ْ َ
َْ َ
ِ
ِ
أ َّ
س
ك َش ْيءٌ؟" قَ َ
َّيب ﷺ يَ ْسأَلُهُ ،فَ َق َ
ال" :أ ََما ِيف بَْيتِ َ
صا ِر أَتَى النِ َّ
َن َر ُج ًال م َن ْاألَنْ َ
ال :بَلَى ،ح ْل ٌ
س نَْلبَ ُ
ِِ
َخ َذ ُمهَا
ال" :ائْتِِين هبِِ َما" ،قَ َ
ب فِ ِيه ِم َن الْ َم ِاء ،قَ َ
ضهُ َونَْب ُس ُ
ط بَ ْع َ
بَ ْع َ
ال :فَأ ََاتهُ هب َما ،فَأ َ
ب نَ ْشَر ُ
ضهَُ ،وقَ ْع ٌ
يد
آخ ُذ ُمهَا بِ ِد ْرَه ٍم ،قَ َ
"م ْن يَ ْش َِرتي َه َذيْ ِن؟" ،قَ َ
اَّللِ ﷺ بِيَ ِدهَِ ،وقَ َ
َر ُس ُ
ول َّ
"م ْن يَِز ُ
ال َر ُج ٌل :أ َََنُ ،
الَ :
الَ :
َخ َذ ال ِّد ْرَمهَ ْ ِ
آخ ُذ ُمهَا بِ ِد ْرَمهَ ْ ِ
َعلَى ِد ْرَه ٍم َمَّرتَ ْ ِ
امهَا
ني ،أ َْو ثََال ًًث" ،قَ َ
ني َوأ َْعطَ ُ
ني فَأ َْعطَ ُ
امهَا إِ َّايهَُ ،وأ َ
ال َر ُج ٌل :أ َََن ُ
ال" :اش ِرت ِأب ِ ِ
ِ
وما فَأْتِِين بِِه" ،فَأ ََاتهُ بِِه،
صا ِر َّ
َحدمهَا طَ َع ًاما فَانْبِ ْذهُ إِ َىل أ َْهل َ
ْاألَنْ َ
كَ ،وا ْش َِرت ِابْآل َخ ِر قَ ُد ً
يَ ،وقَ َ ْ َ َ
ول َِّ
ِِ
ال لَه" :ا ْذهب فَ ِ
َّك مخَْ َسةَ َع َشَر
فَ َش َّد فِ ِيه َر ُس ُ
ب َوبِ ْعَ ،وََل أ ََريَن َ
اَّلل ﷺ عُ ً
ودا بِيَدهُ ،مثَّ قَ َ ُ َ ْ ْ
احتَط ْ
الرجل َحيتَ ِطب ويبِيع ،فَجاء وقَ ْد أَصاب ع ْشرَة در ِاهم ،فَا ْشتَ رى بِب ع ِ
ض َها ثَ ْوًاب،
َ َْ
ب َّ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ
يَ ْوًما" ،فَ َذ َه َ
َ َ َ َ ََ َ
ول َِّ
وبِب ع ِ
ك يَ ْوَم
ال َر ُس ُ
ض َها طَ َع ًاما ،فَ َق َ
ك ِم ْن أَ ْن ََِتيءَ الْ َم ْسأَلَةُ نُكْتَةً ِيف َو ْج ِه َ
اَّلل ﷺَ " :ه َذا َخْي ٌر لَ َ
َ َْ
ِ ِ
صلُ ُح إََِّل لِثََالثٍَة :لِ ِذي فَ ْق ٍر ُم ْدقِ ٍع ،أ َْو لِ ِذي غُ ْرٍم ُم ْف ِظ ٍع ،أ َْو لِ ِذي َدٍم
الْقيَ َامة ،إِ َّن الْ َم ْسأَلَةَ ََل تَ ْ
ِ ()49
ُموج ٍع"
)(47
الص َدقَ ِةَ ،و َح ُّد الْغِ َىن– رقم(.)1629
أخرجه أبو داود :كتاب الزكاة– ابب َم ْن يُ ْع ِطي ِم َن َّ

) (48مسند أمحد – )169/29( :رقم(.)17625

) (49أخرجه أبو داود :كتاب الزكاة – ابب ما َتوز فيه املسألة – رقم ( .)1641والرتمذي :كتاب البيوع –
ابب ما جاء يف بيع من يزيد – رقم (( )1218خمتصراً) .والنسائي :كتاب البيوع  -البيع فيمن يزيد – رقم
( .)4520وابن ماجه :كتاب التجارات – ابب بيع املزايدة – ( - )282/2رقم ( .)2198فقر مدقع :فقر
الدين الثقيل الشديد .دم موجع:
شديد ألصق صاحبه ابلدقعاء :وهي األرض اليت َل نبات هبا .غرم مفظع :هو ُ

هو الذي يتحمل دية عن قريبه يف القتل اْلطأ.
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ومبعرفة قصة احلديث عرفنا كيف كان النيب ﷺ يعاجل املشكالت من جذورها ،فبدَل من أن يعطي
السائل صدقة ،أرشده إىل طريقة للعمل والتكسب ليستغين عن الناس.
ِ ِ ِِ ِِ ()50
وم املَْرأَةُ َوبَ ْعلُ َها َشاه ٌد إ َّال ِب ْذنه"
ص ُ
( )12حديث" :الَ تَ ُ
ٍِ
ال :جاء ِ
ت ْامَرأَةٌ إِ َىل
سبب وروده :أخرج أبو داود بسند صحيحَ ،ع ْن أَِيب َسعيد ،رضي هللا عنه ،قَ َ َ َ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ص ْف َوا َن بْ َن الْ ُم َعطَّ ِل،
تَ :اي َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،وََْن ُن عْن َدهُ ،فَ َقالَ ْ
اَّلل ،إِ َّن َزْوجي َ
َّيب َ
الن ِّ
يض ِرب ِين إِ َذا صلَّيت ،وي َف ِطّرِن إِ َذا صمت ،وََل ي ِ
ص ْف َوا ُن
س ،قَ َ
ال َو َ
صلّي َ
ُْ ُ َ ُ َ
ص َال َة الْ َف ْج ِر َح َّىت تَطْلُ َع الش ْ
َُْ
َ ْ ُ َُ ُ
َّم ُ
ت ،فَِإنَّ َها تَ ْقَرأُ
الَ :اي َر ُس َ
ت ،فَ َق َ
ِعْن َدهُ ،قَ َ
ول َّ
اَّللِ ،أ ََّما قَ ْوُهلَا يَ ْ
ال :فَ َسأَلَهُ َع َّما قَالَ ْ
صلَّْي ُ
ض ِربُِين إِ َذا َ
ِ
ِ
بِسورتَ ْ ِ
َّاس"َ ،وأ ََّما قَ ْوُهلَا :يُ َف ِطُّرِن،
ال :فَ َق َ
ني َوقَ ْد نَ َهْي تُ َها ،قَ َ
ال" :لَ ْو َكانَ ْ
ت ُس َ
َُ
ورًة َواح َد ًة لَ َك َفت الن َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ْامَرأَةٌ إََّل
ال َر ُس ُ
َصربُ ،فَ َق َ
ول َّ
ومَ ،وأ َََن َر ُج ٌل َش ٌّ
اب ،فَ َال أ ْ
صُ
اَّلل ﷺ يَ ْوَمئذَ"َ :ل تَ ُ
صُ
فَِإن ََّها تَْنطَل ُق فَتَ ُ
إبِِ ْذ ِن زوِجها" ،وأ ََّما قَوُهلا :إِِن ََل أُصلِّي ح َّىت تَطْلُع الشَّمس ،فَِإ ََّن أَهل ب ي ٍ
ف لَنَا َذ َاكََ ،ل
ت قَ ْد عُ ِر َ
َْ َ َ ْ َ ّ
ْ ُ َْ
َ َ
َ ْ ُ
()51
ص ِّل"
س ،قَ َ
اد نَ ْستَ ْي ِق ُ
نَ َك ُ
استَ ْي َقظْ َ
ال" :فَِإ َذا ْ
ت فَ َ
ظ َح َّىت تَطْلُ َع الش ْ
َّم ُ
فمعرفة سبب الورود هنا ّبني لنا أن الصوم املقصود يف رواية البخاري هو صوم النافلة ،وَل بد فيه من

إذن الزوج ملا قد يؤديه إىل ضياع بعض حقوقه.
()52
( )13حديث« :لَْيس ِمن الِ ِ ِ
الس َف ِر»
ام ِيف َّ
ْب الصيَ ُ
َ َ
ِ
ول هللاِ
ِ
ِ
الَ :كا َن َر ُس ُ
سبب وروده :ما أخرجه الشيخانَ ،ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد هللا َرض َي هللاُ َعْن ُه َما ،قَ َ
ِ
الَ « :ما لَهُ؟» قَالُواَ :ر ُج ٌل
َّاس َعلَْي ِهَ ،وقَ ْد ظُلِّ َل َعلَْي ِه ،فَ َق َ
ﷺ ِيف َس َف ٍر ،فَ َرأَى َر ُج ًال قَد ْ
اجتَ َم َع الن ُ
()53
ول هللاِ ﷺ« :لَْي ِ
الس َف ِر»
ال َر ُس ُ
صائٌِم ،فَ َق َ
وموا ِيف َّ
س الْ َّرب أَ ْن تَ ُ
َ
صُ
َ

) (50أخرجه البخاري :كتاب النكاح – ابب صوم املرأة إبذن زوجها تطوعا – رقم(.)5192

) (51أخرجه أبو داود يف سننه :كتاب الصوم– ابب املرأة تصوم بغري إبذن زوجها– رقم(.)2459
) (52أخرجه ابن ماجه يف سننه :كتاب الصيام– ابب َما َجاء ِيف ِْ
الس َف ِر– برقم( )1664عن كعب بن
اإلفْطَا ِر ِيف َّ
َ
عاصم ،وبرقم ( ،)1665عن عبد هللا بن عمر ،واإلسنادان صحيحان.
)(53
ِ ِ
َّيب ﷺ لِ َم ْن ظُلِّ َل َعلَْي ِه َوا ْشتَ َّد احلَُّر  –»...رقم(.)1946
أخرجه البخاري :كتاب الصوم – ابب قَ ْول الن ِّ
الصوِم والْ ِفطْ ِر ِيف َشه ِر رمضا َن لِْلمسافِ ِر ِيف َغ ِري مع ِ
ِ
صيَ ٍة –....
ْ ََ َ
ْ َْ
وأخرجه مسلم :كتاب الصيام– ابب َج َواز َّ ْ َ
َُ
رقم(.)1115
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

أسباب ورود احلديث ودورها ...

د .ربيع حممد حسن
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بني لنا سبب ورود احلديث أن الصوم الذي ليس هو من الرب يف السفر ما يسبب لصاحبة
فقد َّ َ
مشقة َل تطاق .ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم ،عن أَِيب سعِ ٍ
الُ « :كنَّا
يد ْ
ي َر ِض َي هللاُ َعْنهُ ،قَ َ
َْ
َ
اْلُ ْد ِر ِّ
نَ ْغزو مع رس ِ ِ
الصائِ ُم َعلَى الْ ُم ْف ِط ِرَ ،وََل
الصائِ ُم َوِمنَّا الْ ُم ْف ِط ُر ،فَ َال َِجي ُد َّ
ضا َن ،فَ ِمنَّا َّ
ول هللا ﷺ ِيف َرَم َ
ُ ََ َُ
ِ
ك َح َس ٌن َويََرْو َن أ َّ
الصائِِم ،يََرْو َن أ َّ
ض ْع ًفا،
الْ ُم ْف ِط ُر َعلَى َّ
ص َام ،فَِإ َّن ذَل َ
َن َم ْن َو َج َد َ
َن َم ْن َو َج َد قُ َّوةً فَ َ
()54
ِ
ك َح َس ٌن»
فَأَفْطََر فَِإ َّن ذَل َ
عليَ " :ش َكت إِ ََّ ِ
ني ،فَ ُق ْلت :لَو أَتَي ِ
اطمةُ َْجمل يَ َديْ َها ِمن الطَّ ِح ِ
ت أ ََاب ِك فَ َسأَلْتِ ِه
( )14حديث ِ
ْ
ُ ْ ْ
َ
ِل فَ َ َ
ِ
ِ
ض َج َع ُك َما تَ ُق َوَل ِن ثََال ًًث
َخ ِاد ًما ،فَ َق َ
َخ ْذمتَُا َم ْ
ال« :أَََل أ َُدلُّ ُك َما َعلَى َما ُه َو َخْي ٌر لَ ُك َما م َن اْلَادِم؟ إِذَا أ َ
ِ ()55
وثََالثِني ،وثََال ًًث وثََالثِني ،وأَرب عا وثََالثِني ِمن َحت ِم ٍ
يح َوتَ ْكب ٍري»
يد َوتَ ْسبِ ٍ
َ َ َ َ َ َ َْ ً َ َ ْ ْ
اَّلل عْنه ،أَنَّه أَتَى فَ ِ
سبب وروده :أخرج البزار بسنده ،عن علِ ِي ب ِن أَِيب طَالِ ٍ ِ
ال َهلَا:
اط َم َة فَ َق َ
َْ َ ّ ْ
بَ ،رض َي َُّ َ ُ ُ
إِِّن َألَ ْشتَ ِكي ص ْد ِري ِممَّا أَم ُّد ِابلْغَر ِ
ال:
اَّللِ إِِّن َألَ ْشتَ ِكي يَ ِدي ِممَّا أَطْ َح ُن ِاب َّلر َحا ،فَ َق َ
تَ :وأ َََن َو َّ
ب فَ َقالَ ْ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ول َِّ
ِ ِ ِ
ت إِ َىل رس ِ
ت َعلَْي ِه ُمثَّ
اَّلل ﷺ :فَ َسلَّ َم ْ
َهلَا َعل ُّي :ائِْيت النِ َّ
َّيب ﷺ ،فَ َسليهُ أَ ْن ُُيْد َمك َخاد ًما فَانْطَلَ َق ْ َ ُ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل ﷺ« :ما جاء بِ ِ
تِ :جْئت ِألُسلِّم َعلَى رس ِ
ت
ال َر ُس ُ
ت فَ َق َ
اَّلل ﷺ ،فَلَ َّما َر َج َع ْ
ك» قَالَ ْ
َر َج َع ْ
َُ
َ ََ
ُ ََ
ول َِّ
إِ َىل علِ ٍي قَالَت :و َِّ
اَّلل ﷺ ِ ،من هي بتِ ِه فَانْطَلَ َقا إِلَي ِه َِ
ال َهلَُما
مج ًيعا فَ َق َ
ت أَ ْن أُ َكلِّ َم َر ُس َ
استَطَ ْع ُ
ْ
اَّلل َما ْ
ْ ََْ
َ ّ ْ َ
ِ
ول َِّ
َح ِسبهُ قَ َ ِ
ِ
ول
َج ْل َاي َر ُس َ
اجةٌ "فَ َق َ
َر ُس ُ
ال لَهُ َعل ٌّي :أ َ
ال :ب ُك َما َح َ
"ما َجاءَ ب ُك َما لََق ْد َجاءَ أ ْ ُ
اَّلل ﷺَ :
ِ
اطمةَ ي ِدي ِمن م ِّدي ِابلْغَر ِ
اَّللِ َش َكو ُ ِ
اك
َّ
ِل يَ َديْ َها ِممَّا تَطْ َح ُن ِاب َّلر َحى فَأَتَْي نَ َ
ت إِ ََّ
ب فَ َش َك ْ
ْ َ
ت إ َىل فَ َ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َصح ِ
الصف َِّة الَِّيت تُطْ َوى
اَّللُ فَ َق َ
آات َك َّ
اب ُّ
لتُ ْخد َمنَا َخ ِاد ًما ممَّا َ
الََ« :ل َولَك ِّين أُنْف ُق أ َْو أُنْف ُقهُ َعلَى أ ْ َ
ال :فَلَ َّما رجعا فَأَخ َذا مض ِ
ول
اجلُ ِ
اد ُه ْم ِم َن ْ
اج َع ُه َما ِم َن اللَّْي ِل أ ََات ُمهَا َر ُس ُ
وع ََل أ َِج ُد َما أُطْعِ ُم ُه ْم» قَ َ
َََ َ َ َ
أَ ْكبَ ُ
ول َِّ
َِّ
مخ ٍيل ،و ْ ِ
ِ ِ
اَّلل ﷺَ ،ج َّهَزَها ِهبَا َوبِ ِو َس َادةٍ َح ْش ُوَها إِ ْذ ِخٌر
يل الْ َق ِطي َفةَُ ،وَكا َن َر ُس ُ
اَّلل ﷺ َ ،و ُمهَا يف َ َ
اْلَم ُ
ِ
ِ
ول َِّ
ِ ِ
ِ ِ
س رس ِ
ِ
ال
وما ،فَ َق َ
َوقَ ْد َكا َن َعل ٌّي َوفَاط َمةُ ح َ
اَّلل ﷺ ،ذَ َهبًا ليَ ُق َ
ني َرَّد ُمهَا َش َّق َعلَْيه َما فَلَ َّما ََس َعا ح َّ َ ُ
َهلما النَِّيب ﷺ« :م َكانَ ُكما» ُمثَّ جاء ح َّىت جلَس علَى طَر ِ
ال« :إِنَّ ُك َما ِجْئ تُ َم ِان
ف ْ
اْلَ ِم ِيل ُمثَّ قَ َ
َُ ُّ
ََ َ َ َ َ
َ
َ
َ
ِ
اَّللَ ِيف
ُخ ِد َم ُك َما َخ ِاد ًماَ ،وإِِّن َسأ َُدلُّ ُك َما أ َْو َكلِ َم ًة ََْن َوَها َعلَى َما ُه َو َخْي ٌر لَ ُك َما ِم َن ْ
اْلَ ِادِمَْ ،حت َم َد ِان َّ
أل ْ
دب ِر ُك ِل ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني
ني َوَْحت َم َدانه ثََال ًًث َوثََالث َ
ص َالة َع ْشًرا َوتُ َسبِّ َحان َع ْشًرا َوتُ َكَِّربان َع ْشًرا أ َْو تُ َسبِّ َحانه ثََال ًًث َوثََالث َ
ُُ ّ َ
)(54
الصوِم والْ ِفطْ ِر ِيف َشه ِر رمضا َن لِْلمسافِ ِر ِيف َغ ِري مع ِ
ِ
صيَ ٍة –....
ْ َْ
أخرجه مسلم :كتاب الصيام– ابب َج َواز َّ ْ َ
ْ ََ َ ُ َ
رقم(.)1116

) (55أخرجه الرتمذي يف سننه :أبواب الدعوات  -ابب ما جاء يف التسبيح والتكبري والتحميد عند املنام – رقم
(.)3408

ِ
ِ
يث حسن َغ ِر ِ ِ ِ
ٍ
يث ِم ْن َغ ِْري َو ْج ٍه َع ْن َعلِ ٍّي.
ي َه َذا احلَد ُ
وقال الرتمذيَ :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ ٌ
يب م ْن َحديث ابْ ِن َع ْونَ ،وقَ ْد ُرِو َ
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وتُ َكِربانِِه أَرب عا وثََالثِني فَ َذلِك ِمائَةٌ إِ َذا أَخ ْذمتَُا مضجع ُكما ِمن اللَّي ِل» فَ َق َ ِ
َن
َ
ال َعل ٌّي :فَ َما أ َْعلَ ُم أِّ
َ َّ ْ َ ً َ َ
َ َ ْ ََ َ َ ْ
ِ ِ ()56
اَّللِ بن الْ َك َّوا :وََل لَي لَ َة ِص ِّفني قَ َ ِ
ني
تَ َرْكتُ َها بَ ْع ُد فَ َق َ
ك َّ
ال لَهُ َعل ٌّي :قَاتَلَ َ
اَّللُ َوََل لَْي لَةَ ص ّف َ
َ
َ ْ
ال لَهُ َعْب ُد َّ ْ ُ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب لَْي لَىَ ،ع ْن َعلِ ٍّيَ ،ر ِض َي َّ
وأخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلةَ ،ع ْن َعْب ِد َّ
اَّللُ َعْنهُ
ِ
قَ َ ِ
ال :وَكانَت فَ ِ
ِ
ِ
اط َمةُ
َّيب ﷺ تَ ْستَ ْخد ُمهُ .قَ َ َ ْ
ت فَاط َمةَ أَ ْن َتِْيتَ النِ َّ
َّيب ﷺ بِ َس ٍْيب ،فَأ ََم ْر ُ
ال :قُد َم َعلَى الن ِّ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّيب ﷺ،
ت ،فَانْطَلَ َق ْ
تَطْ َح ُن َوتَ ْعج ُن بِيَد َها َح َّىت تَنَ َّفطَ ْ
ت فَاط َمةُ َ -وَكا َن يَ ْوَم َعائ َشةَ  -فَلَ ْم ََتد النِ َّ
ال :وََل ي رِجع ح َّىت صلَّى الْعِشاء .فَ َقالَت عائِشةُ :اي نَِيب َِّ
فَرجعت ثََال َ ٍ
ت
اَّلل ،قَ ْد َجاءَ ْ
َََ ْ
ْ َ َ َ َّ
ث َمَّرات .قَ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ََ
ِ
فَ ِ
َّيب ﷺَ « :ما
الِ :يف لَْي لَ ٍة َاب ِرَدةٍ  -فَ َق َ
ك ََل ََِت ُد َك َ -وقَ َ
ك ُك َّل َذل َ
ك ِمَر ًارا تَطْلُبُ َ
اط َمةُ الْيَ ْوَم إِلَْي َ
ال النِ ُّ
ال علِي :وقَ ْد أَخ ْذت أ َََن وفَ ِ
جاء ِهبا الْي وم إََِّل حاجةٌ» .فَ َخرج ح َّىت قَام َعلَى الْب ِ
اط َمةُ
اب .قَ َ َ ُّ َ َ ُ
َ
َ َ َ ََْ
َ
ََ َ
َ َ
َ
م ِ
ال النَِّيب ﷺَ « :كما أَنْتُما علَى م ِ ِ
َّيب
َ َ َ َ َ
َ َ
ضاجع ُك َما» فَ َد َخ َل النِ ُّ
وم ،فَ َق َ ُّ
استَأْ َذ َن َحتََّرْك ُ
ضاج َعنَا ،فَلَ َّما ْ
ت َألَقُ َ
وس ِهما ،وأَدخل قَدمي ِه ب ي ن هما ِمن الْب رِد  -قَ َ ِ
ِ
ﷺ ،فَجلَ ِ
ت بَ ْرَد قَ َد َمْي ِه
ال َعل ُّيَ :ح َّىت َو َج ْد ُ
س عْن َد ُرءُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ
َ َ
ِ
ال« :ما جاء بِ ِ
َعلَى َ ِ
اَّللِ َح َّىت َش َّق
ت الْيَ ْوَم َاي َر ُس َ
ول َّ
ك الْيَ ْوَم َاي فَاط َمةُ» ؟ قَالَ ْ
ت :طَ َحْن ُ
ص ْدري  -فَ َق َ َ َ َ
ِ
ك؟ »
ك َُتْ ِد ُم ِين .فَ َق َ
َّيب ﷺ« :أَََل أ َُدلُّ ُك َما َعلَى َما ُه َو َخْي ٌر ِم ْن ذَل َ
اي ،فَأَتَْي تُ َ
َعلَ َّي َوتَنَ َّفطَ ْ
ال النِ ُّ
ت يَ َد َ
ِ
ِ
ني،
ت :بَلَى .قَ َ
فَ َق َ
ض َج َع ُك َما فَ َكَِّربا َّ
َخ ْذمتَُا َم ْ
نيَ ،و َسبِّ َحاهُ ثََال ًًث َوثََالث َ
اَّللَ أ َْربَ ًعا َوثََالث َ
ال :قُ ْل ُ
ال« :إِذَا أ َ
ِ
ِ
ال َعلِ ُّي :ما تَرْكتُها مْن ُذ ََِسعتُها ِمن رس ِ
اَّللِ ﷺ.
ك» قَ َ
ول َّ
َو ْ
ض ُل ِم ْن ذَل َ
ني ،فَ ُه َو أَفْ َ
امحَ َداهُ ثََال ًًث َوثََالث َ
َ َ َ ُ
ْ َ ْ َُ
ِ
ِِ
ك ،ما أَ ْكثَر ما تُعنِّ ُف ِين وََل لَي لَ َة ِص ِّفني ،ذَ َكرتُها ِمن ِ
آخ ِر
ني؟ قَ َ
قَ َ
ال ابْ ُن الْ َك َّواءَ :وََل لَْي لَ َة ص ّف َ
الَ :ويْلَ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ ْ
()57
لس َح ِر
ا َّ
( )15حديث« :نَ ْب َدأُ ِِبَا بَ َدأَ َّ
اَّللُ بِ ِه»
ول َِّ
اَّلل ﷺ
اف َر ُس ُ
سبب وروده :ما أخرجه النسائي – وغريه – بسند صحيحَ ،ع ْن َجابِ ٍر ،قَ َ
ال" :طَ َ
ني ،وقَرأَ{ :و َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَت ُذوا ِم ْن
ِابلْبَ ْيت َسْب ًعا َرَم َل مْن َها ثََال ًًثَ ،وَم َشى أ َْربَ ًعاُ ،مثَّ قَ َام عْن َد الْ َم َقام ،فَ َ
صلَّى َرْك َعتَ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ب،
صَر َ
ف فَ ْ
َّاسُ ،مثَّ انْ َ
صلًّى}[البقرةَ ،]125 :وَرفَ َع َ
َم َقام إِبْ َراه َيم ُم َ
استَ لَ َمُ ،مثَّ َذ َه َ
ص ْوتَهُ يُ ْسم ُع الن َ
ِ
ث مَّر ٍ
اتََ :ل إِلَ َه
ت َوقَ َ
فَ َق َ
ال" :نَْب َدأُ ِمبَا بَ َدأَ َّ
اَّللُ بِِه ،فَبَ َدأَ ِاب َّ
لص َفا ،فَ َرق َي َعلَْي َها َح َّىت بَ َدا لَهُ الْبَ ْي ُ
ال ثََال َ َ
ِ
ك َولَهُ ْ
يتَ ،وُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌيرَ ،وَكبَّ َر َّ
إََِّل َّ
يك لَهُ ،لَهُ الْ ُم ْل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ ََل َش ِر َ
احلَ ْم ُدُْ ،حييِي َوُُي ُ
اَّللَ
ِ ِ
اشيا ح َّىت تَص َّوبت قَ َدماه ِيف بطْ ِن الْم ِس ِيل ،فَسعى ح َّىت ِ
ِ
ِ
ت
صع َد ْ
ََ َ َ
َو َمح َدهُُ ،مثَّ َد َعا مبَا قُ ّد َر لَهُُ ،مثَّ نََزَل َم ً َ َ َ ْ َ ُ َ
َ
) (56أخرجه البزار يف مسنده.)7/3( :
) (57أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة.)669/1( :
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

أسباب ورود احلديث ودورها ...

د .ربيع حممد حسن

جامعة السلطان عبداحلليم  -ماليزاي

________________________________________________________________

قَدماهُ ،مثَّ مشى ح َّىت أَتَى الْمروةَ ،فَ ِ ِ
اَّللُ َو ْح َدهُ ََل
ت ،فَ َق َ
الََ :ل إِلَهَ إََِّل َّ
صع َد ف َيهاُ ،مثَّ بَ َدا لَهُ الْبَ ْي ُ
َ َْ َ
ََ ُ َ َ َ
ٍ
احلمد ،وهو علَى ُك ِل شيء قَ ِدير ،قَ َ ِ
ث مَّر ٍ
اتُ ،مثَّ ذَ َكَر َّ
ال :ذَل َ
يك لَهُ ،لَهُ الْ ُم ْل ُ
َش ِر َ
ك َولَهُ َْ ْ ُ َ ُ َ َ
ك ثََال َ َ
اَّللَ
ٌ
ّ َْ
ِ ()58
وسبَّحه و َِ
غ ِم َن الطََّواف"
مح َدهُُ ،مثَّ َد َعا َعلَْي َها ِمبَا َشاءَ َّ
اَّللُ فَ َع َل َه َذا َح َّىت فَ َر َ
َ َ َُ َ
ك من َكا َن قَ ب لَ ُكم الْغُلُ ُّو ِيف ِ
ِ
الدي ِن»
( )16حديث« :إِ َّاي ُك ْم َوالْغُلُ َّو ِيف الدي ِن ،فَِإنَّهُ أ َْهلَ َ َ ْ
ْ ُ
ول َِّ
سبب وروده :ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّلل ﷺَ :غ َدا َة
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس ،قَ َ
اْل ْذ ِ
الْع َقب ِة وهو علَى ََنقَتِ ِه «الْ ُق ْط ِِل حصى» فَلَ َقطْت لَه سبع ح ٍ
ف ،فَ َج َع َل
صى َْ
َ َ ََُ َ
صيَاتُ ،ه َّن َح َ
ُ ُ َْ َ َ َ
َ ً
ِ
ول «أ َْمثَا َل َه ُؤََل ِء ،فَ ْارُموا» ُمثَّ قَ َ
ض ُه َّن ِيف َك ِّف ِه َويَ ُق ُ
يَْن ُف ُ
َّاس إِ َّاي ُك ْم َوالْغُلَُّو ِيف ال ّدي ِن ،فَِإنَّهُ
الَ « :اي أَيُّ َها الن ُ
()59
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ُم الْغُلُُّو ِيف ال ِّدي ِن»
أ َْهلَ َ
َض ِ
اح ِي إَِّال ثََال ًاث ،فَ ُكلُوا َوأَط ِْع ُموا
وم ْاأل َ
( )17حديث« :إِِين ُك ْن ُ
ت نَ َه ْي تُ ُك ْم أَ ْن ََتْ ُكلُوا ُحلُ َ
()60
واد ِ
َّخ ُروا»
َ
ض َّحى ِمْن ُك ْم
ال :قَ َ
سبب وروده :ما أخرجه البخاريَ ،ع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن األَ ْك َوِع ،قَ َ
َّيب ﷺَ « :م ْن َ
ال النِ ُّ
اَّللِ ،نَ ْف َع ُل
صبِ َح َّن بَ ْع َد ًَثلِثٍَة َوبَِق َي ِيف بَْيتِ ِه ِمْنهُ َش ْيءٌ» فَلَ َّما َكا َن
الع ُام امل ْقبِ ُل ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
فَالَ يُ ْ
َ
ِ ُ
َكما فَع ْلنَا عام امل ِ
الع َام َكا َن ِابلن ِ
ت أَ ْن
اضي؟ قَ َ
الُ « :كلُوا َوأَطْعِ ُموا َو َّاد ِخ ُروا ،فَِإ َّن َذل َ
َّاس َج ْه ٌد ،فَأ ََرْد ُ
ك َ
ِ َ َِ (َ ََ )61
تُعينُوا ف َيها»
ف أَهل أَب ي ٍ
ِ
َض َحى
ضَرَة ْاأل ْ
ات ِم ْن أ َْه ِل الْبَ ِاديَِة َح ْ
وأخرج مسلم عن َعائ َشةَ رضي هللا عنها ،قالتَ :د َّ ْ ُ َْ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ِ
ص َّدقُوا ِمبَا بَِق َي» ،فَلَ َّما َكا َن بَ ْع َد
ول هللا ﷺَّ « :ادخ ُروا ثََال ًًثُ ،مثَّ تَ َ
َزَم َن َر ُسول هللا ﷺ ،فَ َق َ َ ُ
ِ
َّخ ُذو َن ْاأل ِ ِ
ول هللاِ ،إِ َّن النَّاس ي ت ِ
ال
ض َح َااي ُه ْمَ ،وَْجي ُملُو َن ِمْن َها الْ َوَد َك ،فَ َق َ
ك ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
َذل َ
َسقيَةَ م ْن َ
ْ
َ َ
ول هللاِ ﷺ« :وما َذ َاك؟» قَالُوا :نَهيت أَ ْن تُ ْؤَكل ُحلوم الضَّحااي ب ع َد ثََال ٍ
ال« :إَِّمنَا نَ َهْي تُ ُك ْم
ث ،فَ َق َ
َر ُس ُ
َ ُ ُ َ َ َْ
َْ َ
ََ
()62
ِ
ِ
ِ
ص َّدقُوا»
َج ِل الدَّافَّة الَِّيت َدفَّ ْ
م ْن أ ْ
ت ،فَ ُكلُوا َو َّادخ ُروا َوتَ َ
) (58أخرجه النسائي يف سننه :كتاب مناسك احلج– ابب الذكر والدعاء على الصفا– رقم(.)2974
59
الرْم ِي– رقم(.)3029
صى َّ
) ( أخرجه ابن ماجه يف سننه :كتاب املناسك– ابب قَ ْد ِر َح َ
احلَد والبحث َعن الغوامض.
الغلو ِيف الدين :أَي التشدد فِ ِيه وجماوزة ْ
) (60أخرجه النسائي :كتاب اجلنائز– ابب زايرة القبور– رقم( ،)2033عن بَُريْ َدةَ ،عن النيب ﷺ ،قال« :إِِّن
ُكْنت نَهي ت ُكم أَ ْن َتْ ُكلُوا ُحلوم ْاألَض ِ
اح ِّي إََِّل ثََال ًًث ،فَ ُكلُوا َوأَطْعِ ُموا َو َّاد ِخُروا َما بَ َدا لَ ُك ْم.»... ،
َُ َ
ُ َُْ ْ
61
ِ
ِ
ِ
ِ
َضاح ِّي َوَما يُتَ َزَّوُد مْن َها – رقم(.)5569
) ( أخرجه البخاري :كتاب األضاحي– ابب َما يُ ْؤَك ُل م ْن ُحلُوم األ َ
62
اح ِي ب ع َد ثََال ٍ
ان ما َكا َن ِمن النَّه ِي عن أَ ْك ِل ُحل ِوم ْاأل ِ
ِ
ث -...
َ
َض ّ َ ْ
ُ
َ ْ َْ
) ( أخرجه مسلم :كتاب األضاحي– بَيَ َ

رقم(.)1971
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املطلب الثالث :دراسة تطبيقية ألسباب ورود بعض أحاديث املعامالت
( )1حديثَ « :م ْن غَ َّ
س ِمنَّا»
شنَا فَ لَْي َ
َن رس َ ِ
صْب َرةِ طَ َع ٍام
ول هللا ﷺ َمَّر َعلَى ُ
سبب وروده :ما أخرجه مسلمَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه ،أ َّ َ ُ
ِ
ال« :ما ه َذا اي ِ
تأ ِ
الس َماءُ َاي
ب الطَّ َع ِام؟» ،قَ َ
َصابَْتهُ َّ
ال أ َ
َصابعُهُ بَلَ ًال فَ َق َ َ َ َ َ
فَأ َْد َخ َل يَ َدهُ ف َيها ،فَنَالَ ْ َ
صاح َ
َّ ِ
س ِم ِّين»(.)63
ول هللاِ ،قَ َ
َر ُس َ
َّاسَ ،م ْن َغ َّ
ال« :أَفَ َال َج َع ْلتَهُ فَ ْو َق الط َعام َك ْي يََراهُ الن ُ
ش فَلَْي َ
ومعرفة سبب ورود احلديث أفادَن أن النيب ﷺ كان يتفقد األسواق ويراقب التجار.
( )2حديث" :فَ ِ
ضبَ ِين"(.)64
اط َمةُ بَ ْ
ضبَ َها أَ ْغ َ
ض َعةٌ ِم ِين ،فَ َم ْن أَ ْغ َ
ال :إِ َّن َعلِيًّا
سبب وروده :أخرج البخاري يف صحيحه ،عن املِ ْس َوِر بْ ِن خمََْرَمةَ ،رضي هللا عنه ،قَ َ
ول َِّ
خطَب بِْنت أَِيب جه ٍل فَس ِمعت بِ َذلِ َ ِ
ت َر ُس َ
َّك َلَ
ك أَن َ
ت :يَ ْزعُ ُم قَ ْوُم َ
اَّلل ﷺ ،فَ َقالَ ْ
ك ،فَاط َمةُ فَأَتَ ْ
َْ َ َ ْ
َ َ َ
ِ
تَ ْغض ِ
ول َِّ
ِ ِ
ِ
ني تَ َش َّه َد،
ت أَِيب َج ْه ٍل ،فَ َق َام َر ُس ُ
ب لبَ نَاتِ َ
اَّلل ﷺ ،فَ َسم ْعتُهُ ح َ
كَ ،وَه َذا َعل ٌّي ََنك ٌح بِْن َ
َ ُ
اطمةَ ب ْ ِ
ِ ِ
الع ِ
يَ ُق ُ
اص بْ َن َّ
ول" :أ ََّما بَ ْع ُد أَنْ َك ْح ُ
ض َعةٌ م ِّين َوإِِّن أَ ْكَرهُ
الربِي ِع ،فَ َح َّدثَِين َو َ
ت أ ََاب َ
ص َدقَِينَ ،وإ َّن فَ َ َ
ول َِّ
اَّللِِ ،عْن َد رج ٍل و ِ
اَّللِ َلَ ََْتتَ ِمع بِْنت رس ِ
اح ٍد" فَتَ َرَك َعلِ ٌّي
ت َع ُد ِّو َّ
أَ ْن يَ ُسوءَ َهاَ ،و َّ
اَّلل ﷺ َوبِْن ُ
ُ ُ َُ
َُ َ
()65
اْلِطْبَةَ"
ب َعلِ ٌّي ابْنَةَ أَِيب َج ْه ٍل إِ َىل
وأخرج احلاكم يف املستدرك ،وصححهَ ،ع ْن ُس َويْ ِد بْ ِن َغ َفلَةَ ،قَ َ
الَ :خطَ َ
َع ِمها ْ ِ ِ ٍ
الَ :علِ ٌّي قَ ْد أ َْعلَ ُم َما
ال« :أ ََع ْن َح َسبِ َها تَ ْسأَلُِين؟» قَ َ
َّيب ﷺ ،فَ َق َ
استَ َش َار النِ َّ
احلَا ِرث بْ ِن ه َشام فَ ْ
َّ
()66
ضغَةٌ ِم ِين ،وََل أ ِ
ِ
ب إََِّل َوأَن ََّها َْحتَز ُن أ َْو ََْتَزعُ»
َح َسبُ َها َولَ ِك ْن أ ََتْ ُم ُرِن ِهبَا؟ فَ َق َ
الََ« :ل ،فَاط َمةُ ُم ْ ّ َ ْ
َحس ُ
وإمنا َل َيذن النيب ﷺ لعلي هبذا النكاح ملا ُياف على فاطمة يف اجلمع بينها وبني ابنة أيب جهل من
اَلفتتان ألجل الغرية ،وملا يتوقع من مناكدة ِ
هذه الضرة؛ ألن عداوة اآلابء قد تؤثر يف عداوة األبناء.
س ِمنَّا» – رقم(.)102
) (63أخرجه مسلم :كتاب اإلُيان– ابب ْقوِل النِ ِّ
َّيب ﷺَ « :م ْن َغشَّنَا فَلَْي َ
الص ْبة ،هي الكومة اجملموعة من الطعام.
ُّ

) (64أخرجه البخاري :كتاب أصحاب النيب ﷺ– ابب مناقب قرابة رسول هللا  – ...رقم(.)3714
) (65أخرجه البخاري :كتاب أصحاب النيب ﷺ– ابب ذكر أصهار النيب ﷺ– رقم(.)3729

) (66أخرجه احلاكم يف املستدرك :كتاب معرفة الصحابة– ذكر مناقب فاطمة – رقم(.)4749
ِ ِ ِِ ِ
ِ
وقال احلاكمِ :
ِ
السيَاقَِة ،وقال الذهب :مرسل قوي.
َ
صح ٌ
يح َعلَى َش ْرط الشَّْي َخ ْنيَ ،وََلْ ُُيَّر َجاهُ هبَذه ّ
وإمنا قال الذهيب مرسل قوي ،ألن سويد بن غفلة خمضرمَ ،ل يلق النيب ﷺ.
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ِ
س لِ ِع ْر ٍق ظَ ٍِاِل َحق"(..)67
َحيَا أ َْر ً
"م ْن أ ْ
( )3حديثَ :
ضا َم ْي تَةً فَه َي لَهَُ ،ولَْي َ
اَّللِ
سبب وروده :أخرج أبو داود يف سننه بسند حسنَ ،ع ْن َْحي َىي بْ ِن عُ ْرَوَةَ ،ع ْن أَبِ ِيه ،أ َّ
َن َر ُس َ
ول َّ
ال :فَلَ َق ْد خبَّ رِن الَّ ِذي ح َّدثَِين ه َذا ْ ِ
يث أ َّ
َن
ضا َمْي تَةً فَ ِه َي لَهُ" ،....قَ َ
ﷺ ،قَ َ
احلَد َ
َحيَا أ َْر ً
َ
"م ْن أ ْ
َ
الَ :
ََ
ول َِّ
ض ْاآلخ ِر ،فَ َقضى لِص ِ
اختَصما إِ َىل رس ِ
ِ
اح ِ
ب ْاأل َْر ِ
ض
َح ُد ُمهَا ََنْ ًال ِيف أ َْر ِ َ
َ َ
س أَ
َُ
َر ُجلَ ْني ْ َ َ
اَّلل ﷺَ ،غَر َ
ِأبَر ِض ِه ،وأَمر ِ
ُصوُهلَا ِابلْ ُف ُؤ ِ
وس،
َّخ ِل أَ ْن ُُيْر َِج ََنْلَهُ ِمْن َها ،قَ َ
ال :فَلَ َق ْد َرأَيْتُ َها َوإِن ََّها لَتُ ْ
ب الن ْ
بأ ُ
ْ َ ََ َ
ضَر ُ
صاح َ
()68
ت ِمْن َها"
ُخ ِر َج ْ
َوإِن ََّها لَنَ ْخ ٌل عُ ٌّمَ ،ح َّىت أ ْ
وقد اختلف العلماء يف وصف هذا التصرف من النيب ﷺ ،فمن اعترب أن تصرفه هذا من ابب
الفتوى والتشريع الدائم أابح متليك األرض املوات ملن أحياها ،ولو بغري إذن اإلمام .وإىل ذلك
ذهب الشافعية ومن وافقهم .ألنه الغالب من تصرفاته ﷺ فإن عامة تصرفاته التبليغ ،فيحمل عليه،
تغليبا للغالب الذي هو وضع الرسل عليهم السالم .فعلى هذاَ :ل يتوقف اإلحياء على إذن اإلمام،
ألهنا فتيا ابإلابحة كاَلحتطاب واَلحتشاش ،جبامع حتصيل األمالك ابألسباب الفعلية .ومن اعترب
أن هذا من ابب التصرف ابإلمامة والسياسة الشرعية َل جييز متلك أرض املوات إَل مبوافقة اإلمام،
وإىل ذلك ذهب احلنفية.
فال جيوز ألحد أن حييي أرضا إَل إبذن اإلمام ،ألن فيه متليكا ،فأشبه اإلقطاعات ،واإلقطاع يتوقف
على إذن اإلمام ،فكذلك اإلحياء.
وقال مالك :ما قرب من العمران َل بد فيه من إذن اإلمام ،فليس ألنه تصرف بطريق اإلمامة ،بل
لقاعدة أخرى ،وهي أن إحياء ما قرب حيتاج إىل النظر يف حترير حرمي البلد ،فهو كتحرير اإلعسار
يف فسخ النكاح ،وكل ما حيتاج لنظر وحترير فال بد فيه من احلكام.
( )4حديث" :لَ ْن يُ ْف ِل َح قَ ْوٌم َولَّ ْوا أ َْم َرُه ْم ْام َرأَةً".
ال :لََق ْد
سبب وروده وسبب إيراده :أخرج البخاري يف صحيحهَ ،ع ْن أَِيب بَكَْرَة رضي هللا عنه ،قَ َ
ول َِّ
ِ
اَّلل بِ َكلِم ٍة ََِسعتُها ِمن رس ِ
َصح ِ
اب اجلَ َم ِل
ت أَ ْن أ ْ
اَّلل ﷺ أ ََّاي َم اجلَ َم ِل ،بَ ْع َد َما ك ْد ُ
َحلَ َق ِأب ْ َ
نَ َف َع ِين َُّ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ
اَّللِ ﷺ أ َّ
ال:
ت كِ ْسَرى ،قَ َ
ال :لَ َّما بَلَ َغ َر ُس َ
فَأُقَاتِ َل َم َع ُه ْم ،قَ َ
ول َّ
س ،قَ ْد َملَّ ُكوا َعلَْي ِه ْم بِْن َ
َن أ َْه َل فَار َ

) (67أخرجه أبو داود يف سننه :كتاب اْلراج واإلمارة والفيء– ابب يف إحياء املوات– رقم( .)3073وإسناده
صحيح.

العرق :الظاَل الغاصب الذي َيخذ ما ليس له ،أو هو الرجل الذي يغرس يف أرض غريه.

) (68أخرجه أبو داود يف سننه :كتاب اْلراج واإلمارة والفيء– ابب يف إحياء املوات– رقم(.)3074
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المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

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

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

"لَ ْن يُ ْفلِ َح قَ ْوٌم َولَّْوا أ َْمَرُه ُم ْامَرأًَة"
واحلديث صريح يف عدم جواز تولية املرأة شيء من الوَلايت العامة ،ألنه جاء بصيغة النكرة يف
(.)69

ذكرا؛
سياق النفي ،فيفيد العموم ،ويدخل فيه وَلية القضاء .فيشرتط يف اإلمام أو اْلليفة أن يكون ً
ألن املرأة بطبيعتها َل تصلح لرائسة الدولة ،وما تقتضيه هذه الوظيفة من املتاعب والعمل املستمر
وقيادة اجليوش وتدبري األمور.
اش ،ولِ ْلع ِ
ِِ
اه ِر احلَ َج ُر".
"الولَ ُد للْف َر ِ َ َ
( )5حديثَ :
اش ،ولِْلع ِ
ِِ
اه ِر
"الولَ ُد ل ْلفَر ِ َ َ
أخرج البخاري ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال النيب ﷺَ :
احلَ َج ُر"(.)70

سبب وروده :أخرج البخاري ،عن عائشة رضي هللا عنها ،قالتَ :كا َن عُْت بَةُ بْ ُن أَِيب َوقَّ ٍ
اصَ ،ع ِه َد
ِ
إِ َىل أ ِ
َخ ِيه َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقَّ ٍ
اص أ َّ
يدةِ َزْم َعةَ ِم ِّين فَاقْبِ ْ
َن ابْ َن َول َ
ضهُ ،قَالَ ْ
ت :فَلَ َّما َكا َن َع َام ال َفْت ِح أ َ
َخ َذهُ
ِ
ال :أ ِ
ال :ابن أ ِ
َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقَّ ٍ
يد ِة
ِل فِ ِيه ،فَ َق َام َعْب ُد بْ ُن َزْم َعةَ ،فَ َق َ
َخي قَ ْد َع ِه َد إِ ََّ
َخيَ ،وابْ ُن َول َ
اص َوقَ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِل
ال َس ْع ٌدَ :اي َر ُس َ
َّيب ﷺ ،فَ َق َ
ول َّ
اَّللِ ،ابْ ُن أ َِخي َكا َن قَ ْد َع ِه َد إِ ََّ
أَيبُ ،ول َد َعلَى فَراشه ،فَتَ َس َاوقَا إ َىل الن ِّ
ِ
ول َِّ
ك َاي
ال َر ُس ُ
يدةِ أَِيبُ ،ولِ َد َعلَى فَِر ِاش ِه ،فَ َق َ
فِ ِيه ،فَ َق َ
ال َعْب ُد بْ ُن َزْم َعةَ :أ َِخيَ ،وابْ ُن َول َ
"ه َو لَ َ
اَّلل ﷺُ :
اه ِر احلجر" ُمثَّ قَ َ ِ
اش ولِْلع ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َّيب
َعْب ُد بْ َن َزْم َعةَ"ُ ،مثَّ قَ َ
ال النِ ُّ
"الولَ ُد ل ْلفَر ِ َ َ
َّيب ﷺَ :
َ َُ
ال ل َس ْوَد َة بْنت َزْم َعةَ َزْو ِج الن ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّللَ"(.)71
آها َح َّىت لَ ِق َي َّ
"احتَجِيب مْنهُ" ملا َرأَى م ْن َشبَ ِهه بِعُْت بَةَ فَ َما َر َ
ﷺْ :
) (69أخرجه البخاري :كتاب املغازي– ابب كتاب النيب ﷺ إىل كسرى وقيصر– رقم(.)4425
) (70أخرجه البخاري :كتاب احلدود– ابب للعاهر احلجر– رقم(.)6818

) (71أخرجه البخاري :كتاب البيوع– ابب تفسري املشبهات– رقم(.)2053

ابن وليدة زمعة :الوليدة اجلارية واألمة وإن كانت كبرية ،والولد املتنازع فيه هو عبد الرمحن بن زمعة ،وزمعة بن
قيس والد سودة رضي هللا عنها زوج النيب ﷺ .ولد على فراشه :أي من امرأة كانت موطوءة له .فتساوقا :ذهبا
إليه يسوق كل منهما اآلخر ليرتافعا عنده .الولد للفراش :معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا
له فأتت بولد ملدة اإلمكان منه حلقه الولد وصار ولدا جيري بينهما التوارث وغريه من أحكام الوَلدة ،سواء كان

موافقا له يف الشبه أم خمالفا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حني أمكن اجتماعهما .العاهر للحجر :العاهر
هو الزان ،وعهر أي زَن وعهرت زنت والعهر الزَن ،ومعناه :للزان اْليبة واحلرمان وَل حق له يف الولد ،والعرب

تكين عن حرمان الشخص بقوهلا له احلجر وله الرتاب .وقيل املراد ابحلجر هنا إنه يرجم ابحلجارة ،وهذا ضعيف
ألنه ليس كل زان يرجم ،وإمنا يرجم احملصن خاصة ألنه َل يلزم من رمجه نفى الولد عنه.
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( )6حديث" :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما".
ول َِّ
أخرج البخاري يف صحيحهَ ،ع ْن أَنَ ٍ
اك ظَالِ ًما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َعْنهُ ،قَ َ
س َر ِض َي َّ
َخ َ
ص ْر أ َ
اَّلل ﷺ" :انْ ُ
ِ
اَّللِ ،أَنْ ُ ِ
ص ُرهُ؟
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُس َ
وما" فَ َق َ
ول َّ
ت إِذَا َكا َن ظَال ًما َكْي َ
وما ،أَفَ َرأَيْ َ
ف أَنْ ُ
ص ُرهُ إذَا َكا َن َمظْلُ ً
أ َْو َمظْلُ ً
(.)72
ِ
ص ُرهُ"
قَ َ
الَْ ":حت ُج ُزهُ ،أ َْو متَْنَ عُهُِ ،م َن الظُّْل ِم فَِإ َّن ذَل َ
ك نَ ْ
سبب وروده :أخرج مسلم ،عن جابر ،رضي هللا عنه ،قال :اقتتل غالمان غالم من املهاجرين،
وغالم من األنصار ،فنادى املهاجر أو املهاجرون ،اي للمهاجرين وَندى األنصاري اي لألنصار،

فخرج رسول هللا ﷺ  ،فقال" :ما هذا دعوى أهل اجلاهلية" قالواَ :ل اي رسول هللا إَل أن غالمني
اقتتال فكسع أحدمها اآلخر ،قال" :فال أبس ولينصر الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما ،إن كان ظاملا
(.)73
فلينهه ،فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره"
ِ
َّس ِ
ب".
"َي ُرُم ِم َن َّ
الر َ
( )7حديثَْ :
ض ِاع َما ََْي ُرُم م َن الن َ
ض ِاع َما
"حي ُرُم ِم َن َّ
الر َ
أخرج النسائي بسند صحيح ،عن عائشة رضي هللا عنها ،عن النيب ﷺ قالَْ :
"(.)74
َْحيرُم ِمن النَّس ِ
ب
ُ َ َ
سبب وروده :ما أخرجه البخاري يف صحيحه ،عن عمرَة بِْن ِ
الر ْمحَ ِن ،أ َّ
َن َعائِ َشةَ َر ِض َي َّ
ت َعْب ِد َّ
اَّللُ
َ ْ ََْ
ول َِّ
ِ
ِ
َخبَ َرتْ َها :أ َّ
ِ
ت َر ُج ٍل يَ ْستَأْ ِذ ُن ِيف
َن َر ُس َ
اَّلل ﷺ َكا َن عْن َد َهاَ ،وأَن ََّها ََس َع ْ
َّيب ﷺ ،أ ْ
ص ْو َ
ت َ
َعْن َهاَ ،زْو َج الن ِّ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ول
ال َر ُس ُ
ت :فَ َق َ
تَ :اي َر ُس َ
اَّللَ ،ه َذا َر ُج ٌل يَ ْستَأْذ ُن ِيف بَْيتِ َ
ك ،قَالَ ْ
صةَ ،قَالَ ْ
ت َعائ َشةُ :فَ ُق ْل ُ
بَْيت َح ْف َ
الرض ِ
اَّللِ ﷺ" :أُراه فُالَ ًَن" لِع ِم ح ْف ِ
ت َعائِ َشةُ :لَ ْو َكا َن فُالَ ٌن َحيًّا  -لِ َع ِّم َها ِم َن
َّ
اعة ،فَ َقالَ ْ
صةَ م َن َّ َ َ
َُ
َّ َ َ
ِ (.)75
اعةَ ُحتَِّرُم َما َْحي ُرُم ِم َن ال ِوَلَ َدة"
ال َر ُس ُ
اع ِة َ -د َخ َل َعلَ َّي؟ فَ َق َ
ول َّ
اَّللِ ﷺ" :نَ َع ْم ،إِ َّن َّ
َّ
الر َ
الر َ
ضَ
ضَ
) (72أخرجه البخاري :كتاب اإلكراه– ابب – رقم (.)6952

) (73أخرجه مسلم :كتاب الرب والصلة– ابب نصر األخ ظاملا أو مظلوما – رقم (.)2584

اقتتل غالمان :أي تضاراب  .ايل املهاجرين :معناه أدعو املهاجرين وأستغيث هبم .دعوى أهل اْلاهلية :تسميته

ﷺ ذلك دعوى اجلاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه اجلاهلية من التعاضد ابلقبائل يف أمور الدنيا
ومتعلقاهتا وكانت اجلاهلية تخذ حقوقها ابلعصبات والقبائل فجاء اإلسالم إببطال ذلك وفصل القضااي ابألحكام
الشرعية فكسع أحدمها اآلخر :أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غريه .فال أبس :معناه َل حيصل
من هذه القصة أبس مما كنت خفته.

) (74أخرجه النسائي :كتاب النكاح – ابب ما حيرم من الرضاع – رقم(.)3302
)(75

أخرجه البخاري :كتاب الشهادات – ابب الشهادة على األنساب ،والرضاع املستفيض ،واملوت القدمي–

رقم(.)2646
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ول َِّ
يد علَى بِْن ِ
وما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس ،أ َّ
ت محََْزَة بْ ِن َعْب ِد
َن َر ُس َ
اَّلل ﷺ أُِر َ َ
"(.)76
اع ِة َما َْحيرُم ِمن النَّس ِ
الْمطَّلِ ِ
ب
ب ،فَ َق َ
اع ِةَ ،وإِنَّهُ َْحي ُرُم ِم َن َّ
ال" :إِن ََّها ابْنَةُ أ َِخي ِم َن َّ
الر َ
الر َ
ضَ
ضَ
ُ
ُ َ َ
(.)77
يك"
ك ِألَبِ َ
ت َوَمالُ َ
( )8حديث" :أَنْ َ
سبب وروده :ما أخرجه ابن ماجه ،بسند صحيح ،عن جابِ ِر ب ِن عب ِد َِّ
اَّلل رضي هللا عنهما ،أ َّ
َن
َ ْ َ ْ َْ
ك
اح َم ِاِل ،فَ َق َ
الَ :اي َر ُس َ
َر ُج ًال قَ َ
ول َّ
اَّللِ إِ َّن ِِل َم ًاَل َوَولَ ًداَ ،وإِ َّن أَِيب يُِر ُ
ت َوَمالُ َ
ال" :أَنْ َ
يد أَ ْن َْجيتَ َ
(.)78
ِ
يك"
ألَبِ َ
وأخرج ابن ماجه أيضا بسند حسنَ ،ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل
بَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َج ِّدهِ ،قَ َ
ال" :أَنْت ومالُ ِ
ِ
اَّللِ ﷺ" :إِ َّن
ال َر ُس ُ
يك" َوقَ َ
اح َم ِاِل ،فَ َق َ
َّيب ﷺ ،فَ َق َ
ول َّ
ك ألَبِ َ
َ ََ َ
ال :إِ َّن أَِيب ْ
اجتَ َ
الن ِّ
أ َْوََل َد ُكم ِم ْن أَطْيَ ِ
ب َك ْسبِ ُك ْم ،فَ ُكلُوا ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم"( .)79وقد يوهم ظاهر هذا احلديث أن مال اَلبن
ْ
يكون لألب.

قال أبو حامت ابن حبان" :معناه أنه ﷺ زجر عن معاملته أابه مبا يعامل به األجنبيني وأمر بربه
والرفق به يف القول والفعل معا إىل أن يصل إليه ماله فقال له أنت ومالك ألبيك َل أن مال اَلبن

ُيلكه األب يف حياته عن غري طيب نفس من اَلبن به"(.)80

وقال البيهقي" :من زعم أن مال الولد ألبيه احتج بظاهر هذا احلديث ،ومن زعم أن له من ماله ما
يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغىن عنه َل يكن لألب من ماله شيء ،احتج ابألخبار اليت وردت يف

حترمي مال الغري ،وأنه لو مات وله ابن َل يكن لألب من ماله إَل السدس ،ولو كان أبوه ُيلك مال
(.)81
ابنه حلازه كله"

) (76أخرجه ابن ماجه :كتاب النكاح – ابب حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب– رقم(.)1938

) (77أخرجه أبو يعلى يف مسنده -)98/10( :رقم( ،)5731من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،وإسناده
حسن.
) (78أخرجه ابن ماجه :كتاب التجارات – ابب ما للرجل من مال ولده– رقم(.)2291
) (79أخرجه ابن ماجه :كتاب التجارات – ابب ما للرجل من مال ولده– رقم(.)2292
)"(80اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان"( ،)143/2مؤسسة الرسالة ،بريوت.
)"(81السنن الكربى للبيهقي"( )789/7دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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قال ابن املنذر" :ملا ورث األب من مال ابنه السدس مع ولده دل على أنه َل حق له يف سائر
أمواله غريه ،وأما حديث" :أنت ومالك ألبيك" َل يُِرْد به حقيقة امللك ،وإمنا أراد به املبالغة يف
(.)82
وجوب حقه عليه وتكده"
وقال اخلطاِب" :قوله جيتاح ماِل ،معناه يستأصله وَييت عليه ،والعرب تقول جاحهم الزمان،
واجتاحهم إذا أتى على أمواهلم ،ومنه اجلائحة وهي اآلفة اليت تصيب املال فتهلكه.
ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده مآله إمنا هو سبب النفقة عليه ،وإن مقدار ما

حيتاج إليه للنفقة عليه شيء كثري َل يسعه عفو ماله والفضل منه إَلّ أبن جيتاح أصله وَييت عليه فلم
يعذره النيب ﷺ وَل يرخص له يف ترك النفقة عليه ،وقال له أنت ومالك لوالدك ،على معىن أنه إذا
احتاج إىل مالك أخذ منك قدر احلاجة كما َيخذ من ماله نفسه وإذا َل يكن لك مال وكان لك
كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه ،فإما أن يكون أراد به إابحة ماله وخاله واعرتاضه حىت

جيتاحه وَييت عليه َل على هذا الوجه فال أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء وهللا أعلم"(..)83
وقد حتمل الالم يف قوله" :ألبيك" على اإلابحةَ ،ل على التمليك ،فإن مال الولد له وزكاته عليه
وهو موروث عنه ،ويكون املعىن أن لألب أن َيكل من مال ابنه ما حيتاجه.
( )9حديث" :اخلَالَةُ ِِبَْن ِزلَ ِة األُِم"
ِ ِ ٍِ
ِ ِ
ال:
َّيب ﷺ قَ َ
أخرج الرتمذي يف سننه ،بسند صحيحَ ،ع ْن البَ َراء بْن َعازب ،رضي هللا عنهماَ ،عن الن ِّ
"اْلَالَةُ ِمبَْن ِزلَِة األُِّم"(.)84
سبب وروده :أخرج البخاري يف صحيحهَ ،ع ِن الب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
َّيب
اَّللُ َعْن ُهما ،قَ َ
ب َر ِض َي َّ
الْ :اعتَ َمَر النِ ُّ
ََ
ِ
ِ
اه ْم َعلَى أَ ْن يُِق َيم ِهبَا ثَالَثَةَ أ ََّايٍم،
ﷺ ِيف ذي ال َق ْع َدة ،فَأ ََىب أ َْه ُل َم َّكةَ أَ ْن يَ َدعُوهُ يَ ْد ُخ ُل َم َّك َة َح َّىت قَ َ
اض ُ
ول َِّ
ِ ِ
ِ
َّك
اضى َعلَْي ِه ُحمَ َّم ٌد َر ُس ُ
اَّلل ،فَ َقالُواَ :لَ نُقُّر هبَا ،فَلَ ْو نَ ْعلَ ُم أَن َ
ابَ ،كتَ بُوا َه َذا َما قَ َ
فَلَ َّما َكتَ بُوا الكتَ َ
رس ُ ِ
اَّلل ما منَ عنَ َ ِ
اَّللِ"ُ ،مثَّ
ال" :أ َََن َر ُس ُ
اَّللِ ،قَ َ
اَّللَِ ،وأ َََن ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
ول َّ
ت ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
اك ،لَك ْن أَنْ َ
ول َّ َ َ ْ
َُ
قَ َ ِ ِ
ول َِّ
الَ :لَ و َِّ
ِ
ب
َخ َذ َر ُس ُ
اَّللِ" ،قَ َ
"ام ُح َر ُس ُ
ول َّ
اَّلل َلَ أ َْحمُ َ
وك أَبَ ًدا ،فَأ َ
ال ل َعل ٍّيْ :
اَّلل ﷺ الكتَ َ
َ
اب ،فَ َكتَ َ
َّ ِ َِّ ِ ِ
ه َذا ما قَاضى علَي ِه ُحم َّم ُد بن عب ِد َِّ
القر ِ
ابَ ،وأَ ْن َلَ َُيُْر َج ِم ْن أ َْهلِ َها
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َْ
اَّللَ ،لَ يَ ْد ُخ ُل َمكةَ سالَ ٌح إَل يف َ
ِ ِ
ِ
ِأبَح ٍد ،إِ ْن أَراد أَ ْن ي تَّبِعه ،وأَ ْن َلَ ُيَْنَع أ ِ
ضى
َص َحابِه أ ََر َاد أَ ْن يُق َيم هبَا ،فَلَ َّما َد َخلَ َها َوَم َ
َح ًدا م ْن أ ْ
َ َ
َ
َ َ َ َُ َ
)"(82شرح سنن أيب داود"(َ )604/9لبن رسالن ،دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم ،مجهورية
مصر العربية.
)"(83معاَل السنن"(.)166/3
) (84أخرجه الرتمذي :أبواب الرب والصلة– ابب ما جاء يف بر اْلالة– رقم (.)1904
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األَجل ،أَتَوا علِيًّا فَ َقالُوا :قُل لِص ِ
َّيب ﷺ ،فَتَبِ َعْت ُه ْم ابْنَةُ
احبِ َ
اخ ُر ْج َعنَّا ،فَ َق ْد َم َ
َج ُل ،فَ َخَر َج النِ ُّ
ك ْ
َُ ْ َ
ْ َ
ضى األ َ
ال لَِف ِ
محََْزَةَ :اي َع ِم َاي َع ِم ،فَتَ نَاوَهلَا َعلِ ُّي بْن أَِيب طَالِ ٍ
اط َمةَ َعلَْي َها
َخ َذ بِيَ ِد َهاَ ،وقَ َ
ب َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْنهُ ،فَأ َ
َ
ُ
ّ ّ
ك اب نَةَ َع ِم ِ
ِ
ال َعلِ ٌّي :أ َََن أَ َح ُّق ِهبَا
ص َم فِ َيها َعلِ ٌّيَ ،وَزيْ ٌدَ ،و َج ْع َفٌر ،فَ َق َ
َّ
كَ ،محَلَْت َها ،فَ ْ
اختَ َ
السالَ ُمُ :دونَ ْ ّ
ال زي ٌد :اب نَةُ أ َِخي ،فَ َق ِ
ِ
َّيب ﷺ
َوِه َي ابْنَةُ َع ِّميَ ،وقَ َ
َ
ضى هبَا النِ ُّ
ال َج ْع َفٌر :ابْنَةُ َع ّمي َو َخالَتُ َها َْحت ِيتَ ،وقَ َ َ ْ ْ
ِ
ال لِعلِ ٍي" :أَنْ ِ
ك" ،وقَ َ ِ
ِ ِِ ِ
ت
ِْلَالَتِ َهاَ ،وقَ َ
ال جلَ ْع َف ٍر" :أَ ْشبَ ْه َ
َ
ت م ِّين َوأ َََن مْن َ َ
ال" :اْلَالَةُ مبَْنزلَة األ ُّم"َ ،وقَ َ َ ّ
خ ْل ِقي وخلُ ِقي" ،وقَ َ ِ ٍ
وَن َوَم ْوَلَ ََن"(.)85وابنة محزة املذكورة يف احلديث هي أمامة،
َخ َ
ال لَزيْد" :أَنْ َ
ت أُ
َ َُ
َ
ِ
عم!) ألنه
وقيل عُمارة ،وأمها سلمى بنت عميس .ولقد َندت ابنةُ محزة َ
رسول هللا ﷺ ،بقوهلا( :اي ّ
أخو أبيها من الرضاع ،ولذلك ملا قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لرسول هللا ،ﷺ "،أََلَ
اع ِة"(.)86وخالة بنت محزة اليت حكم هلا رسول هللا
تَتَ َزَّو ُج ابْنَةَ محََْزةَ؟ قَ َ
ال" :إِن ََّها ابْنَةُ أ َِخي ِم َن َّ
الر َ
ضَ

بنت عُميس .وأما وجه قول زيد بن حارثة عن بنت محزة" :إهنا ابنة أخي"،
ﷺ ابحلضانة هي أَساءُ ُ
فألن رسول هللا ﷺ ،كان قد آخى بني زيد ومحزة.
( )10حديث ":أنتم أعلم أبمر دنياكم".
أخرج مسلم ،عن أنس ،رضي هللا عنه ،أن النيب ﷺ مر بقوم يلقحون ،فقال" :لو َل تفعلوا لصلح"
قال :فخرج شيصا ،فمر هبم فقال" :ما لنخلكم؟" .قالوا :قلت كذا وكذا ،قال" :أنتم أعلم أبمر
(.)87
دنياكم"
فهذا احلديث يتخذ منه بعض الناس تُكأةً للتهرب من أحكام الشريعة يف اجملاَلت اَلقتصادية

واملدنية والسياسية وَنوها ألهن ا كما زعموا من شؤون دنياَن ،وَنن أعلم هبا ،وقد وكلها الرسول
ﷺ إلينا!! والوقوف على قصة هذا احلديث وسبب وروده يقطع الطريق على أولئك العلمانيني
الرافضني اَللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية.

) (85أخرجه البخاري :كتاب الصلح – ابب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن بن فالن ،وإن َل ينسبه – .....
رقم (.)2699

) (86أخرجه البخاري  :كتاب النكاح – ابب وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب– رقم (.)5100

) (87أخرجه مسلم :كتاب الفضائل -ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا ،دون ما ذكره  – ...رقم (.)2363
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سبب ورود هذا احلديث  :هو قصة تبري النخل ،كما جاء ذلك يف أول احلديث ،عن أنس،

رضي هللا عنه ،أن النيب ﷺ مر بقوم يلقحون ،فقال" :لو َل تفعلوا لصلح" قال :فخرج شيصا ،فمر
(.)88
هبم فقال" :ما لنخلكم؟" قالوا :قلت كذا وكذا ،قال ":أنتم أعلم أبمر دنياكم"
ول َِّ
ت مع رس ِ
اَّلل ﷺِ ،يف ََنْ ٍل فَ َرأَى
وسى بْ ِن طَْل َحةََ ،ع ْن أَبِ ِيه ،قَ َ
الَ :مَرْر ُ َ َ َ ُ
ويف رواية البزارَ :ع ْن ُم َ
الََ :يْ ُخ ُذو َن ِمن َّ
قَ ْوًما ِيف ُرءُ ِ
الذ َك ِر
صنَ ُع َه ُؤََل ِء؟ قَ َ
َّخ ِل يُلَ ِّق ُحو َن فَ َق َ
وس الن ْ
صنَ عُو َن أ َْو َما يَ ْ
"ما تَ ْ
الَ :
َ
ِ
ِ
ال :أَنْتُ ْم
يصا ،فَ َق َ
َوَْجي َعلُو َن ِيف ْاألُنْثَى فَ َق َ
الَ :ما أَظُ ُّن َه َذا يُ ْغ ِين َشْي ئًا فَبَ لَغَ ُه ْم ذَل َ
ص َار ش ً
ك فَتَ َرُكوهُ فَ َ
أَعلَم ِمبا ي ِ
اَّللُ َعَّز َو َج َّل فَلَ ْن
ت لَ ُك ْم قَ َ
ال َّ
ت لَ ُك ْم ظَنًا ظَنَ ْن تُهُ ،فَ َما قُ ْل ُ
صل ُح ُك ْم ِيف ُدنْيَا ُك ْمَ ،وإِِّن قُ ْل ُ
ُْ َ ُْ
(.)89
أَ ْك ِذب علَى َِّ
اَّلل تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل" .
َ َ
ويظهر من الروايتني أنه ﷺ ،أشار على األنصار برأي ظين ،وهو ليس من أهل الزراعة ،وقد نشأ
أمرا دينيًا ،فرتكوا التأبري ،فكان أثره سيئًا على الثمرة،
بواد غري ذي زرع ،فظنه األنصار وحيًا أو ً

فقال" :أنتم أعلم أبمور دنياكم ." ..
وحني نقرأ احلديث يف سياقه وعلى ضوء السبب الذي جاء تعقيبا عليه يتضح لنا خطأ الفهم الذي
فهموه ،وأن السبب كان يف قضية "تبري النخل" وهي قضية َل تعارض وحيا.
ِ
ِ
ِ ِ
ني".
ني أَظ ُْه ِر ال ُْم ْش ِرك َ
يم بَ ْ َ
( )11حديث" :أ َََن بَ ِريءٌ م ْن ُك ِل ُم ْسل ٍم يُق ُ
ول َِّ
اَّلل ﷺ
ث َر ُس ُ
اَّللِ ،قَ َ
سبب وروده :أخرج أبو داود ،والرتمذي ،وغريمهاَ ،ع ْن َج ِري ِر بْ ِن َعْب ِد َّ
ال :بَ َع َ
ِ
س ِريَّةً إِ َىل خثْ ع ٍم فَاعتصم ََنس ِمْن هم ِاب ُّ ِ
َّيب ﷺ فَأ ََمَر
ع فِي ِه ُم الْ َقْت َل ،قَ َ
ال :فَبَ لَ َغ َذل َ
ك النِ َّ
َسَر َ
لس ُجود ،فَأ ْ
َ
َ َ َْ َ َ ٌ ُ ْ
ول َِّ ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صِ
ني" .قَالُواَ :اي َر ُس َ
ف الْ َع ْق ِلَ ،وقَ َ
ني أَظْ ُه ِر الْ ُم ْش ِرك َ
يم بَ ْ َ
َهلُْم بِن ْ
اَّلل َلَ
ال" :أ َََن بَريءٌ م ْن ُك ِّل ُم ْسلم يُق ُ
(.)90
امهَا"
؟ قَ َ
الَ"َ :ل تَ َراءَى ََن َر ُ
) (88سبق َترجيه.

) (89مسند البزار  – )152/3(:رقم (.)937

لسج ِ
) (90أخرجه أبو داود يف سننه :كتاب اجلهاد– ابب الن َّْه ِي َعن قَ ْت ِل م ِن ْاعتَ َ ِ
ود– رقم (.)2645
ص َم اب ُّ ُ
َ
ْ
ِ
ِِ
ني – رقم (.)1604وإسناده
ني أَظْ ُه ِر املُ ْش ِرك َ
والرتمذي يف سننه :أبواب السري – ابب َما َجاءَ ِيف َكَراهيَة املَُق ِام بَ ْ َ
صحيح.
وقد اختُلف يف وصله وإرساله ،فوصله أبو معاوية حممد بن خازم الضرير ،وحفص بن غياث واحلجاج بن أرطاة،
امهَا) يَ ْع ِين ََل
اءى ََن َر ُ
وأرسله آخرون ،والوصل زايدة ثقة  ،وهي مقبولة ،فال يعل املوصول ابملرسل .قَ ْولُهَُ :
(ال تَتَ َر َ
ٍ
ِ
ٍِ ِ
ت ُمتَ َم ِّكنَةً ِم ْن
يَْن بَغِي أَ ْن يَ ُك َ
وَن ِمبَْو ِض ٍع ِِبَْي ُ
ُخَرى َعلَى َو ْجه لَ ْو َكانَ ْ
ث تَ ُكو ُن ََن ُر ُك ِّل َواحد مْن ُه َما ِيف ُم َقابَلَة ْاأل ْ
ِْ
الرْؤيَِة لِلنَّا ِر َجمَ ٌاز "[.نيل األوطار" للشوكان(،] )31/8وإمنا جعل هلم نصف
ات ُّ
صَر ْ
ت ْاأل ْ
ُخَرى ،فَإِثْبَ ُ
صا ِر َألَبْ َ
اإلبْ َ
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فقد يفهم منه حترمي اإلقامة يف بالد غري املسلمني بصفة عامة ،وأن النيب ﷺ بَِريءٌ منه براءة مطلقة،
مع تعدد احلاجة إىل ذلك ،للتعلم ،أو للتداوي  ،أو للعمل ،أو للتجارة ،أو لغري ذلك.
ِ ِ ِ (.)91
ول َعلَى َم ْن ََلْ ََيَْم ْن َعلَى دينه"
"وَه َذا َْحم ُم ٌ
قال ابن حجرَ :

ض نفسه لذلك إبقامته بني هؤَلء احملاربني
وقال القرضاوي" :أي بريء من دمه إذا قتل ،ألنه َعَّر َ
لدولة اإلسالم".
ومعىن هذا :أنه إذا تغريت الظروف اليت قيل فيها النص ,وانتفت العلة امللحوظة من ورائه ِم ْن
م ٍ
ب ,أ َْو َم ْف َس َد ٍة تُ ْدفَ ُع ،فاملفهوم أن ينتفي احلكم الذي ثبت من قبل هبذا النص ,فاحلكم
َ ْ
صلَ َحة َُْتلَ ُ
(.)92
ودا َو َع َد ًما
يدور مع علته ُو ُج ً
واخلالصة :أن الناظر يف احلديث ،واملستنبط لألحكام منهَ ،لبد له من معرفة السبب الذي ورد
احلديث ألجله ،أو السياق واحلادثة اليت صدر احلديث مالبسا هلا؛ نظراً لتأثريها الغالب يف توجيه
املعىن ،والوصول إىل املقصد النبوي من خالل احلديث نفسه .وقد يكون سبب ورود احلديث
مقيدا إلطالقه ،أو صارفاً لألمر فيه عن الوجوب إىل الندب أو غري
خمصصاً لعموم احلديث ،أو ً
ذلك .

( )12حديث أِب قتادةَ « :م ْن لَهُ بَيِنَةٌ َعلَى قَتِ ٍ
يل قَ تَ لَهُ فَ لَهُ َسلَبُهُ»

(.)93

الدية وهم مسلمون ,ألهنم أعانوا على أنفسهم ,وأسقطوا نصف حقهم إبقامتهم بني املشركني احملاربني هلل ولرسوله
ﷺ  ,وقعود هم عن نصر هللا ورسوله  ,وهللا تعاىل يقول يف أمثاهلم" :والَّ ِذين آمنوا وََل ي ه ِ
اجُروا َما لَ ُك ْم ِم ْن َوَلَيَتِ ِه ْم
َ َ َُ َ ْ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق" [األنفال:
َّصُر إَِلَّ َعلَى قَ ْوٍم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ميثَ ٌ
صُروُك ْم ِيف ال ّدي ِن فَ َعلَْي ُك ُم الن ْ
م ْن َش ْيء َح َّىت يُ َهاجُروا َوإِن ْ
استَ ْن َ
.]72
) " (91فتح الباري" (.)39/6
)"(92كيف نتعامل مع السنة النبوية" ()148/1يوسف القرضاوي -دار الشروق -الطبعة :األوىل 1421 ،ه
 2000 -م .

) (93أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب األحكام– ابب الشهادة تكون عند احلاكم -رقم (.)7170

وأخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب اجلهاد والسري – ابب استحقاق القاتل سلب القتيل -رقم (.)1751

وأخرجه الرتمذي يف السنن  :أبواب السري -ابب ما جاء يف من قتل قتيال فله سلبه – رقم (.)1562
ِ
ِ ِ
الع َمل َعلَى َه َذا ِعْن َد بَ ْع ِ
ض أ َْه ِل العِْل ِم
بلفظَ « :م ْن قَتَ َل قَت ًيال لَهُ َعلَْيه بَيّنَةٌ فَلَهُ َسلَبُهُ" .وقال الرتمذيَ :و َ ُ
َّيب ﷺ و َغ ِريِهم ،وهو قَو ُل األَوز ِ
ِ ِِ ِ
أْ ِ ِ
ِج
َمحَ َد وقَ َ
اع ِّيَ ،والشَّافِعِ ِّيَ ،وأ ْ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ َْ
ال بَ ْع ُ
ض أ َْه ِل الع ْل ِم :لإل َمام أَ ْن ُُيْر َ
َص َحاب الن ِّ

ِم ْن
ِم َن
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اَّللِ ﷺ ،يَوَم ُحنَ ْ ٍ
نيَ « :م ْن لَهُ بَيِّنَةٌ َعلَى قَتِ ٍيل قَتَ لَهُ فَلَهُ َسلَبُهُ»
ال َر ُس ُ
قَ َ
ول َّ
ْ
ال :خرجنَا مع رس ِ
ول هللاِ ﷺ َع َام ُحنَ ْ ٍ
ني،
سبب وروده :أخرج مسلم يف صحيحه َع ْن أَِيب قَتَ َادةَ ،قَ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
فَلَ َّما الْتَ َقي نَا َكانَ ِ ِ ِ
ني،
ني َج ْولَةٌ ،قَ َ
ْ
ني قَ ْد َع َال َر ُج ًال م َن الْ ُم ْسلم َ
ت َر ُج ًال م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ت ل ْل ُم ْسلم َ
ال :فَ َرأَيْ ُ
ْ
ِِ ِ
ِِ
ِ
فَاستَ َدر ِ
ت
ض َّم ِين َ
ضَربْتُهُ َعلَى َحْب ِل َعاتقهَ ،وأَقْ بَ َل َعلَ َّي فَ َ
ت إِلَْيه َح َّىت أَتَْي تُهُ م ْن َوَرائه ،فَ َ
ض َّمةً َو َج ْد ُ
ْ ُْ
ِ
ِ
اْلَطَّ ِ
ِ ِ
الَ :ما لِلنَّ ِ
ت:
ت ُع َمَر بْ َن ْ
اب ،فَ َق َ
يح الْ َم ْوتُ ،مثَّ أ َْد َرَكهُ الْ َم ْو ُ
اس؟ فَ ُق ْل ُ
ت ،فَأ َْر َسلَِين ،فَلَح ْق ُ
مْن َها ر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ول هللاِ ﷺ ،فَ َق َ
س َر ُس ُ
الَ « :م ْن قَتَ َل قَت ًيال لَهُ َعلَْيه بَيِّنَةٌ ،فَلَهُ
أ َْم ُر هللاُ ،مثَّ إ َّن الن َ
َّاس َر َجعُوا َو َجلَ َ
ِ
ت
ك ،فَ َق َ
تُ ،مثَّ قَ َ
َسلَبُهُ» ،قَ َ
ال ِمثْ َل ذَل َ
ت ،فَ ُق ْل ُ
ال :فَ ُق ْم ُ
تَ :م ْن يَ ْش َه ُد ِِل؟ ُمثَّ َجلَ ْس ُ
ت ،فَ ُق ْل ُ
ال :فَ ُق ْم ُ
ِ
من ي ْشهد ِِل؟ ُمثَّ جلَستُ ،مثَّ قَ َ ِ
ال رس ُ ِ
ك َاي أ ََاب
َْ َ َُ
ول هللا ﷺَ « :ما لَ َ
ال ذَل َ
ك الثَّالثَةَ ،فَ ُق ْم ُ
َ ْ ُ
ت ،فَ َق َ َ ُ
ِ
ول هللاِ ،سلَ ِ
ِ
ك الْ َقتِ ِيل
ص َد َق َاي َر ُس َ
صةَ ،فَ َق َ
ت َعلَْي ِه الْ ِق َّ
ب َذل َ
صُ
صْ
ال َر ُج ٌل م َن الْ َق ْومَ :
قَتَ َادةَ؟» فَ َق َ
َ ُ
الص ِّديقََ :ل ها هللاِ ،إِذًا ََل ي ع ِم ُد إِ َىل أ ٍ ِ
ِ
ُس ِد هللاِ،
ِعْن ِدي ،فَأ َْر ِض ِه ِم ْن َح ِّق ِهَ ،وقَ َ
َْ
َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر ّ ُ
َسد م ْن أ ُ
َ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ص َد َق ،فَأ َْع ِط ِه إِ َّايهُ» ،فَأ َْعطَ ِان،
يُ َقاتِ ُل َع ِن هللا َو َع ْن َر ُسول ِه فَيُ ْع ِط َ
ول هللا ﷺَ « :
يك َسلَبَهُ ،فَ َق َ َ ُ
ِ
ال :فَبِعت ال ِّدرع ،فَاب تَ ع ِ
اإلس َالِم ،وِيف ح ِد ِ
ٍ
يث
قَ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ
ت بِه خمََْرفًا ِيف بَِين َسل َمةَ ،فَِإنَّهُ َأل ََّو ُل َمال َتَثَّْلتُهُ ِيف ِْ ْ
َ َ
ال أَبو ب ْك ٍرَ :ك َّال ََل ي ع ِط ِيه ،أ ِ ِ
ش وي َدع أَس ًدا ِمن أُس ِد هللاِ ،وِيف ح ِد ِ
ِ
يث
ُْ
َ
َ َ
اللَّْيث ،فَ َق َ ُ َ
ُصْيب َغ م ْن قَُريْ ٍ َ َ ُ َ ْ ُ
اللَّي ِ
ثَ ،أل ََّو ُل َم ٍال َتَثَّْلتُهُ( )94والسلب هو ما على القتيل ،وما معه من ثياب ،وسالح ،ومركب،
ْ
وغري ذلك.
فهل تصرف النيب ﷺ هنا بتمليك القاتل سلب املقتول ابعتباره مبلغا عن هللا تعاىل؛ فيكون هذا
احلكم دائما عاما؟ وهذا ما ذهب إليه الشافعي ،ألن هذا من األحكام اليت تتبع أسباهبا كسائر
.

الفتاوى ،ألن الغالب على تصرفه ﷺ الفتيا ،ألن شأنه الرسالة والتبليغ .أم أنه تصرف ابعتباره
إماما ،وفعل ذلك تشجيعا وحتضيضا على القتال ،فال يكون حلكمه هذا صفة العموم والتشريع
الدائم امللزم ،وابلتاِل َل جيوز متليك السلب إَل إبذن اإلمام؟ وإىل ذلك ذهب اإلمام مالك.
قال القرايف" :اختلف العلماء يف كون قوله صلى هللا تعاىل عليه وسلم« :من قتل قتيال فله سلبه»

تصرفا ابلفتوى عمال ابلغالب من تصرفه  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -فيستحل كل أحد سلب
املقتول ولو َل يقل اإلمام ذلك ،أو كونه تصرفا ابإلمامة فال يستحل أحد سلب املقتول إَل أن يقول

َّ ِ
اب َشْي ئًا فَ ُه َو لَهَُ ،وَم ْن قَتَ َل قَتِ ًيال فَلَهُ َسلَبُهُ ،فَ ُه َو
ي :النَّ َف ُل أَ ْن يَ ُق َ
س وقَ َ
ال الث َّْوِر ُّ
ول :ا ِإل َم ُام َم ْن أ َ
َص َ
السلَب اْلُ ُم َ
السلَب لِْل َقاتِ ِل ،إََِّل أَ ْن ي ُكو َن َشي ئا َكثِريا فَرأَى ا ِإلمام أَ ْن ُُيْر ِ
جائِز ،ولَي ِ ِ
س،
س وقَ َ
ال إِ ْس َح ُ
َُ
َ
َ
اقُ َّ :
ًْ ً َ
ِج مْنهُ اْلُ ُم َ
س فيه اْلُ ُم ُ
َ ٌ َْ َ
َكما فَعل ُعمر بْن اْلَطَّ ِ
اب.
َ َ َ َُ ُ
) (94أخرجه مسلم  :كتاب اجلهاد والسري – ابب استحقاق القاتل سلب القتيل– رقم ()1752
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اإلمام ذلك ،وإليه ذهب مالك  -رمحه هللا تعاىل  -وإن خالف أصله الذي قاله يف اإلحياء وهو أن
غالب تصرفه صلى هللا تعاىل عليه وسلم ابلفتوى نظرا ألمور :منها أن الغنيمة أصلها أن تكون
للغامنني لقوله عز وجل{واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه}[األنفال ]41 :وإخراج السلب
من ذلك خالف هذا الظاهر .ومنها أن ذلك رمبا أفسد اإلخالص عند اجملاهدين فيقاتلون هلذا
السلب دون نصر كلمة اإلسالم .ومنها أنه يؤدي إىل أن يقبل على قتل من له سلب دون غريه
فيقع التخاذل يف اجليش ورمبا كان قليل السلب أشد نكاية على املسلمني.
(.)95
فألجل هذه األسباب ترك مالك  -رمحه هللا تعاىل  -هذا األصل هنا"
والظاهر ِل أنه من ابب السياسة الشرعية ،وابلتاِل َل يكون هذا حكما عاما ملزما لألمة،
وخصوصا يف هذا العصر الذي صار فيه اجملاهد ُجي َّه ُز َتهيزا كامال على نفقة الدولة؛ فالدولة تدربه
وتسلحه ،وتنفق عليه ،وتكفل زوجته وأوَلده إذا قُتلِ ،بالف ما إذا كان اجملاهد جيهز نفسه من
ماله اْلاص.
( )13حديث« :إِ َّن لِب يوتِ ُكم ع َّمارا ،فَح ِرجوا علَي ِه َّن ثََال ًاث ،فَِإ ْن ب َدا لَ ُكم ب ع َد َذلِ َ ِ
ْ َْ
ُُ ْ ُ ً َ ُ َ ْ
ك م ْن ُه َّن َش ْيءٌ
َ
()96
وه َّن»
فَاقْتُ لُ ُ
ب ،موَىل ِهش ِام ب ِن زهرةَ أَنَّه دخل علَى أَِيب سعِ ٍ
سبب وروده :أخرج مسلم عن أيب َّ ِ
ي
يد ْ
السائ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ
َ
اْلُ ْد ِر ِّ
ِ
ال :فَوج ْدتُه ي ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني ِيف
ت َْحت ِري ًكا ِيف َعَراج َ
ص َالتَهُ ،فَ َسم ْع ُ
صلّي ،فَ َجلَ ْس ُ
ت أَنْتَظ ُرهُ َح َّىت يَ ْقض َي َ
ِيف بَْيته ،قَ َ َ َ ُ ُ َ
ِل أ َِن ِ
ت فَِإذَا حيَّةٌ فَوثَب ِ
ََن ِحي ِة الْب ي ِ
َش َار
ت ،فَالْتَ َف ُّ
صَر َ
فأَ
ت ألَقْ تُلَ َها ،فَأ َ
س فَ َجلَ ْس ُ
َ َْ ُ
َش َار إِ ََّ ْ
َ َْ
ت ،فَلَ َّما انْ َ
اجل ْ
الَ :كا َن فِ ِيه فَىت ِمنَّا ح ِديث عهدٍ
إِ َىل ب ي ٍ
ت :نَ َع ْم ،قَ َ
ت ِيف الدَّا ِر ،فَ َق َ
َ ُ َْ
ت؟ فَ ُق ْل ُ
ال :أَتَ َرى َه َذا الْبَ ْي َ
َْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :فَخرجنَا مع رس ِ
ِ
ول هللا ﷺ
ول هللا ﷺ إِ َىل ْ
ك الْ َف َىت يَ ْستَأْذ ُن َر ُس َ
اْلَْن َدق فَ َكا َن َذل َ
بعُ ْر ٍس ،قَ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
ال لَه رس ُ ِ
ِأبَنْ ِ
ِِ
ك ،فَِإِّن
ك ِس َال َح َ
ول هللا ﷺ ُخ ْذ َعلَْي َ
َّها ِر فَيَ ْرج ُع إِ َىل أ َْهله ،فَ ْ
صاف الن َ
َ
استَأْذَنَهُ يَ ْوًما ،فَ َق َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ني الْبَابَ ْ ِ
الرْم َح
ني قَائ َمةً فَأَ ْه َوى إِلَْي َها ُّ
َخ َذ َّ
َخ َشى َعلَْي َ
أْ
الر ُج ُل س َال َحهُُ ،مثَّ َر َج َع فَِإ َذا ْامَرأَتُهُ بَ ْ َ
ك قَُريْظَةَ ،فَأ َ
ِ
ِِ
ت َح َّىت تَْنظَُر َما الَّ ِذي
ت لَهُ :ا ْك ُف ْ
ك ُرْحمَ َ
ف َعلَْي َ
َصابَْتهُ َغْي َرةٌ ،فَ َقالَ ْ
ك َو ْاد ُخ ِل الْبَ ْي َ
ليَطْعُنَ َها به َوأ َ
ِ ِ ٍ ِ
يم ٍة ُمْنطَ ِويٍَة َعلَى الْ ِفَر ِ
اش فَأ َْه َوى إِلَْي َها ِاب ُّلرْم ِح فَانْتَظَ َم َها بِِهُ ،مثَّ َخَر َج
أْ
َخَر َج ِين ،فَ َد َخ َل فَإ َذا ِبَيَّة َعظ َ
ِ
ال :فَ ِجْئ نَا إِ َىل
ع َم ْو ًات ْ
احلَيَّةُ أَِم الْ َف َىت ،قَ َ
فَ َرَكَزهُ ِيف الدَّا ِر فَ ْ
اضطََربَ ْ
َسَر َ
ت َعلَْيه ،فَ َما يُ ْد َرى أَيُّ ُه َما َكا َن أ ْ
)"(95الفروق للقرايف" ( ،)208/1عاَل الكتب.

) (96أخرجه الرتمذي :أبواب األحكام والفوائد  -ابب ما جاء يف قتل احليات – رقم (.)1484
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ِ
رس ِ ِ
ال «:استَ ْغ ِفروا لِص ِ
ال «:إِ َّن
احبِ ُك ْم» ُمثَّ قَ َ
ك لَهُ َوقُ ْلنَا ْادعُ هللاَ ُْحييِ ِيه لَنَا فَ َق َ
ول هللا ﷺ فَ َذ َك ْرََن ذَل َ
ْ ُ َ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك ،فَاقْ تُلُوهُ،
َسلَ ُموا ،فَِإذَا َرأَيْتُ ْم ِمْن ُه ْم َشْي ئًا ،فَآذنُوهُ ثََالثَةَ أ ََّايٍم ،فَِإ ْن بَ َدا لَ ُك ْم بَ ْع َد ذَل َ
ِابلْ َمدينَة جنًّا قَ ْد أ ْ
()97
فَِإَّمنَا ُه َو َشْيطَا ٌن»
ِ (.)98
ول َِّ
اَّلل ﷺ رجم ي ه ِ
( )14حديث« :أ َّ
ود ااي َويَ ُهوديَّةً»
َن َر ُس َ
ََ َ َُ
ود َجاءُوا إِ َىل
اَّللُ َعْن ُه َما ،أَنَّهُ قَ َ
اَّللِ بْ ِن عُ َمَر َر ِض َي َّ
سبب وروده :أخرج البخاريَ ،ع ْن َعْب ِد َّ
ال :إِ َّن اليَ ُه َ
رس ِ
اَّللِ ﷺ فَ َذ َك ُروا لَهُ أ َّ
اَّللِ ﷺَ « :ما ََِت ُدو َن ِيف الت َّْوَر ِاة
ال َهلُْم َر ُس ُ
َن َر ُج ًال ِمْن ُه ْم َو ْامَرأًَة َزنَيَا ،فَ َق َ
ول َّ
ول َّ
َُ
الرج ِم» فَ َقالُوا :نَ ْفضحهم وُجيلَ ُدو َنَ َ،ال عب ُد َِّ
ِ
الر ْج َم ،فَأَتَ ْوا
اَّلل بْ ُن َسالٍَمَ :ك َذبْتُ ْم إِ َّن فِ َيها َّ
َ ُُْ َ ْ
َْ
ِيف َشأْن َّ ْ
ال لَه عب ُد َِّ
ِ
اَّلل بْ ُن
َح ُد ُه ْم يَ َدهُ َعلَى آيَِة َّ
وها ،فَ َو َ
ِابلت َّْوَراة فَنَ َش ُر َ
الر ْج ِم ،فَ َقَرأَ َما قَ ْب لَ َها َوَما بَ ْع َد َها ،فَ َق َ ُ َْ
ض َع أ َ
الر ْج ِم  ،فَأ ََمَر هبِِ َما
ص َد َق َاي ُحمَ َّم ُد فِ َيها آيَةُ َّ
َسالٍَمْ :ارفَ ْع يَ َد َك فَ َرفَ َع يَ َدهُ فَِإذَا فِ َيها آيَةُ َّ
الر ْج ِم ،قَالُواَ :
الر ُج َل َْحي ِين َعلَى امل ْرأَةِ ،يَِق َيها احلِ َج َارةَ(.)99
اَّللِ ﷺ فَ ُرِمجَا فَ َرأَي
َر ُس ُ
ول َّ
ت َّ
ُ
ْ
َ
()100
ِ
ص َال ُح َها»
( )15حديثَ « :ال تَ ْب تَاعُوا الث َم َار َح ََّّت يَ ْب ُد َو َ
()101
ِ
اع»
صالَ ُح َها ،نَ َهى البَائِ َع َواملُْب تَ َ
وحديث" :نَ َهى َع ْن بَ ْي ِع الث َما ِر َح ََّّت يَ ْب ُد َو َ
سبب وروده :ما أخرجه البخاري ،عن زي ِد ب ِن ًَثبِ ٍ
الَ :كا َن النَّاس ِيف َعه ِد رس ِ
ول
اَّللُ َعْنهُ ،قَ َ
ت َر ِض َي َّ
َ ْ َْ ْ
ْ َُ
ُ
اَّللِ ﷺ ،ي تَ باي عو َن الثِّمار ،فَِإ َذا ج َّد النَّاس وحضر تَ َق ِ
اب الث ََّمَر ُّ
الد َما ُن،
اضي ِه ْم ،قَ َ
َّ
ال املُْب تَاعُ :إِنَّهُ أ َ
َ َ َُ
َص َ
َ
ََ
ُ َ َ ََ
ول َِّ
اَّلل ﷺ لَ َّما َكثُر ِ
ومةُ ِيف
ال َر ُس ُ
ات َْحيتَ ُّجو َن ِهبَا ،فَ َق َ
َْ
اه ٌ
َصابَهُ ُمَر ٌ
َصابَهُ قُ َش ٌامَ ،ع َ
ت عْن َدهُ اْلُ ُ
اض ،أ َ
أَ
صَ
َذلِك« :فَِإ َّما َلَ ،فَالَ تَت باي عوا ح َّىت ي بدو صالَح الثَّم ِر» َكالْمش ِ ِ ِ
ومتِ ِه ْم
َ
ورِة يُش ُري هبَا ل َكثْ َرةِ ُخ ُ
صَ
ََُ
َ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ ُ َ
ٍِ
وأَخب رِن خا ِرجةُ بن زي ِد ب ِن ًَثبِ ٍ
ِ
ت ،أ َّ
يع ِِثَ َار أ َْر ِض ِه َح َّىت تَطْلُ َع الث َُّرَّاي،
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ
َن َزيْ َد بْ َن ًَثبتََ :لْ يَ ُك ْن يَب ُ
()102
َمحَ ِر"
َص َف ُر ِم َن األ ْ
فَيَ تَ بَ َّ َ
ني األ ْ
)(97أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب السالم – ابب قتل احليات وغريها– رقم (.)2236
)(98أخرجه الرتمذي :أبواب احلدود  -ابب ما جاء يف رجم أهل الكتاب – رقم (.)1436

وأمحد يف مسنده  – )125/8( :رقم (.)4529

ِِ
) (99أخرجه البخاري :كتاب احلدود -ابب أ ِ
صاهنِِ ْم ،إِ َذا َزنَ ْوا َوُرفِ ُعوا إِ َىل ا ِإل َم ِام – رقم
ْ
َح َكام أ َْه ِل ال ّذ َّمة َوإِ ْح َ
()6841
100
ِ
ص َال ِح َها –...رقم ( )1538عن أيب
) ( أخرجه مسلم :كتاب البيوع -ابب الن َّْه ِي َع ْن بَْي ِع الثّ َما ِر قَ ْب َل بُ ُد ِّو َ
هريرة مرفوعا.
101
ِ
صالَ ُح َها– رقم (.)2194
) ( أخرجه البخاري :كتاب البيوع -ابب بَْي ِع الثّ َما ِر قَْب َل أَ ْن يَْب ُد َو َ
102
ِ
صالَ ُح َها– رقم (.)2193
) ( أخرجه البخاري :كتاب البيوع -ابب بَْي ِع الثّ َما ِر قَْب َل أَ ْن يَْب ُد َو َ
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فأفادَن سبب ورود احلديث أن النهي عن ذلك كان سدا لباب النزاع بني الناس ،فكل ما من شأنه
أن يفضي إىل نزاع فإن الشرع حيسم مادته.
ِ ()103
( )16حديثَ « :م ْن أَ َك َل ِم ْن َه ِذ ِه َّ
يح الثُّوم»
الش َج َرةِ ،فَ َال يَ ْق َربَ َّن َم ْس ِج َد ََنَ ،وَال يُ ْؤ ِذيَنَّا بِ ِر ِ
سبب وروده :ما أخرجه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحهَ ،ع ْن أَِيب بُْرَد َةَ ،ع ِن الْ ُمغِ َريةِ بْ ِن
ِ ٍ
ت ُم َ َّ ِ
ت
ُش ْعبَةَ ،قَ َ
صلَّى ،قُ ْم ُ
وماُ ،مثَّ أَتَْي ُ
ال :أَ َك ْل ُ
َّيب ﷺ ،فَ َو َج ْدتُهُ قَ ْد َسبَ َق ِين بَرْك َعة ،فَلَ َّما َ
ت ثُ ً
صلى الن ِّ
ضي ،فَوجد ِريح الث ِ
ِ
ِِ
أَقْ ِ
ب ِرحيُ َها"،
ُّوم ،فَ َق َ
الَ :
َََ َ
"م ْن أَ َك َل َهذه الْبَ ْقلَةَ ،فَ َال يَ ْقَربَ َّن َم ْسج َد ََن َح َّىت يَ ْذ َه َ
ال :فَوج ْدتُه و ِ
ت :اي رس َ ِ ِ
هللا
قَ َ
ت َّ
ال :فَلَ َّما قَ َ
ضْي ُ
الص َال َة ،أَتَْي تُهُ ،فَ ُق ْل ُ َ َ ُ
ول هللا إ َّن ِِل عُ ْذ ًراََ ،ن ِولْ ِين يَ َد َك ،قَ َ َ َ ُ َ
()104
ِ
ك ُع ْذ ًرا"
واب ،فَ َق َ
ال" :إِ َّن لَ َ
ص ْد ِري ،فَ َو َج َدهُ َم ْع ُ
َس ْه ًال ،فَنَا َولَِين يَ َدهُ ،فَأ َْد َخ ْلتُ َها ِيف ُك ّمي إِ َىل َ
صً
َن النَِّيب ﷺ نَهى زمن خي ب ر ع ِن الْبص ِل ،والْ ُكَّر ِ
اث فَأَ َكلَ ُه َما
وأخرج أمحد يف مسندهَ ،ع ْن َجابِ ٍر ،أ َّ َّ
َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ني الْمْنتِنَ تَ ْ ِ
ني الش َ ِ
َّيب ﷺ" :أَََلْ أَنْهَ َع ْن َهاتَ ْ ِ
ني؟" قَالُوا :بَلَى َاي
قَ ْوٌمُ ،مثَّ َجاءُوا إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد فَ َق َ
ال النِ ُّ
َّجَرتَ ْ ُ
ال رس ُ ِ
رس َ ِ ِ
ض ْر َم ْس ِج َد ََن ،فَِإ َّن
َج َه َد ََن ْ
"م ْن أَ َكلَ ُه َما فَ َال َْحي ُ
ول هللاَ ،ولَك ْن أ ْ
ول هللا ﷺَ :
اجلُوعُ .فَ َق َ َ ُ
َُ
()105
ِ
ِ
ِ
آد َم"
الْ َم َالئ َكةَ تَتَأَذَّى ممَّا يَتَأَذَّى مْنهُ بَنُو َ
فالنص الواحد أو احلكم الواحد قد يتوارد عليه أكثر من سبب ،وأكثر من قصة ،سواء يف أسباب
نزول القرآن ،أو أسباب ورود احلديث.

جد الناس :قطعوا متر النخيل .تقاضيهم :طلب ديوهنم .الدمان :فساد الطلع وتعفنه فيخرج قبل الثمرة أسود.

مراض :اسم جلميع األمراض .قشام :مرض يصيب ِثر النخيل فال يصري رطبا .عاهات :مجع عاهة وهي اآلفة

واملرض .فإما ال :فإن َل ترتكوا هذه املبايعة .كاملشورة :يشري عليهم بذلك .تطلع الثراي :اسم علم لنجم خمصوص
واملعىن حىت تطلع مع الفجر ويكون ذلك يف أول فصل الصيف وعندها تكون الثمار قد نضجت.
103
ِ ِ
الين والبص ِل وال ُكَّر ِ
اث– رقم ( .)853عن ابن
) ( أخرجه البخاري :كتاب األذان -ابب َما َجاءَ يف الثُّوم ِِّّ َ َ َ َ
عمر.
ص ًال  – ...رقم( ،)562عن أيب
وما أ َْو بَ َ
وأخرجه مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة– ابب نَ ْه ِي َم ْن أَ َك ِل ثُ ً
هريرة.

) (104أخرجه أمحد يف مسنده – )143/30( :رقم(.)18205

وأخرجه ابن حبان يف صحيحه :كتاب الصالة– ابب فرض اجلماعة واألعذار اليت تبيح تركها– رقم()2095

) (105أخرجه أمحد يف مسنده – )351/23( :رقم(.)15159
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ارو َنَ ،وأَنْ َع ُام ُه ْم تُ ْس َقى َعلَى املَ ِاء،
صطَلِ ِق َو ُه ْم غَ ُّ
( )17حديث" :إِ َّن النِ َّ
َّب ﷺ أَغَ َار َعلَى بَِين املُ ْ
()106
ِ
اب يَ ْوَمئِ ٍذ ُج َويْ ِريَةَ»
َص َ
فَ َقتَ َل ُم َقاتلَتَ ُه ْمَ ،و َس ََب ذَ َرا ِريَّ ُه ْمَ ،وأ َ

سبب إغارته عليهم وهم غارون :أخرج البيهقي يف السنن الكربى والطربان يف املعجم الكبري بسند
ول ِ
هللا ﷺ بَلَغَهُ أ َّ
رجاله ثقات إَل أنه منقطع ،أ َّ
ث
صطَلِ ِق َْجي َمعُو َن لَهَُ ،وقَائِ ُد ُه ُم ْ
َن َر ُس َ
احلَا ِر ُ
َن بَِين الْ ُم ْ
ول ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
هللا ﷺ َح َّىت نََزَل ِابلْ ُمَريْ ِسي ِع َماءٌ ِم ْن ِميَ ِاه بَِين
َّيب ﷺ ،فَ َس َار َر ُس ُ
بْ ُن أَيب ضَرار أَبُو ُج َويْريَةَ َزْو ِج الن ِّ
الْمصطَلِ ِق ،فَأ ِ ِ ِ
صطَلِ ِق َوقُتِ َل َم ْن قُتِ َل
اح َ
َ
َّاس فَاقْ تَ تَ لُوا ،فَ َهَزَم هللاُ بَِين الْ ُم ْ
ُ ْ
َع ُّدوا لَر ُسول هللا ﷺ ،فَتَ َز َ
ف الن ُ
الس ِ
ال
اح ِل .قَ َ
ِمْن ُه ْمَ ،ونَ َف َل َر ُس ُ
ول هللاِ ﷺ أَبْنَاءَ ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُْم َونِ َساءَ ُه ْم ،وأَقَ َام َعلَْي ِه ِم ْن ََن ِحيَ ِة قُ َديْ ٍد إِ َىل َّ
ِ ٍ ()107
اقَ :غزاها رس ُ ِ
ِ
ت"
ول هللا ﷺ ِيف َش ْعبَا َن َسنَةَ س ّ
ابْ ُن إ ْس َح َ َ َ َ ُ
فبمعرفة قصة مجع بين املصطلق حملاربة النيب ﷺ يظهر لنا سبب إغارته عليهم على حني غرة.
اَّلل من لَو أَقْسم علَى َِّ
( )18حديث« :إِ َّن ِمن ِعب ِ ِ
اَّلل َألَبَ َّرهُ»
اد َّ َ ْ ْ َ َ َ
ْ َ
ٍ
الرب يِع ع َّمتَه َكسر ِ
سبب وروده :ما أخرجه الشيخانَ ،ع ْن أَنَ ٍ
س ،أ َّ
الع ْف َو
َن َُّّ َ َ ُ َ َ ْ
ت ثَنيَّةَ َجا ِريَة ،فَطَلَبُوا إِلَْي َها َ
ِ
ِ
ول َِّ
ول َِّ
ص ِ
اص،
اص فَأ ََمَر َر ُس ُ
ش فَأَبَ ْوا ،فَأَتَ ْوا َر ُس َ
فَأَبَ ْوا ،فَ َعَر ُ
اَّلل ﷺ ِابلق َ
اَّلل ﷺ َوأَبَ ْوا ،إََِّل الق َ
ضوا األ َْر َ
ص َ
ول َِّ
الربَيِّ ِع؟ َلَ والَّ ِذي بَ َعثَ َ ِ ِ
ْس ُر ثَنِيَّ تُ َها،
َّض ِرَ :اي َر ُس َ
فَ َق َ
ْس ُر ثَنِيَّةُ ُّ
س بْ ُن الن ْ
َ
ك ابحلَ ّق َلَ تُك َ
اَّلل أَتُك َ
ال أَنَ ُ
اَّللِ ﷺ« :اي أَنَس ،كِتاب َِّ ِ
اَّللِ ﷺ:
ال َر ُس ُ
اص» .فَ َر ِض َي ال َق ْوُم فَ َع َف ْوا ،فَ َق َ
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
ول َّ
ول َّ
اَّلل الق َ
َ ُ َ ُ
ص ُ
()108
إِ َّن ِمن ِعب ِاد َِّ
اَّللِ َألَبََّرهُ"
اَّلل َم ْن لَ ْو أَقْ َس َم َعلَى َّ
ْ َ
ِ
( )19حديثْ « :
َّمان»
اخلََر ُ
اج ِابلض َ

106
ك ِمن العر ِ
ب َرقِي ًقا –... ،رقم ( .)2541عن عبد هللا بن
) ( أخرجه البخاري :كتاب العتق -ابب َم ْن َملَ َ َ َ َ
عمر.
107
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ني– رقم(.)17882
) ( أخرجه البيهقي يف السنن الكبى :كتاب السري– ابب َم ْن يُْب َدأُ جب َهاده م َن الْ ُم ْش ِرك َ
والطباين يف املعجم الكبري – )60/24( :رقم( ،)158وقال اهليثمي :رجاله ثقات.
108
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف ال َقْت لَى -}...
ب َعلَْي ُك ُم الق َ
) ( أخرجه البخاري :كتاب تفسري القرآن -ابب َ
ص ُ
{اي أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
رقم (.)4500
ِ ِ
اص ِيف ْاأل ِ
ص ِ
اها– رقم(.)1675
َسنَانَ ،وَما ِيف َم ْعنَ َ
ْ
وأخرجه مسلم :كتاب القسامة – ابب إِثْبَات الْق َ
ثنية :مفرد ثنااي وهي مقدم األسنان .األرش :دية اجلراحة أو األطراف .العفو :النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية

أو غريها .ألبره :لصدقه وحقق رغبته ملا يعلم من صدقه وإخالصه.
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َع ْن َعائِ َشةَ ،أ َّ
استَ غَلَّهُُ ،مثَّ
َن َر ُج ًال ا ْشتَ َرى َعْب ًدا فَ ْ
اج
اَّللِ ﷺْ « :
ال َر ُس ُ
استَ غَ َّل غُ َال ِمي ،فَ َق َ
ول َّ
ْ
اْلََر ُ

سبب وروده :ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن،
اَّللِ إِنَّهُ قَ ِد
الَ :اي َر ُس َ
َو َج َد بِِه َعْي بًا ،فَ َرَّدهُ ،فَ َق َ
ول َّ
ِ ()109
ِ
َّمان»
ابلض َ
(.)110
س ِع ُر القابض الباسط الرازق»
( )20حديث« : :إن هللا هو ال ُْم َ
الظروف واملالبسات اليت قيل فيها حديث التسعري:

من ضوابط فهم السنة معرفة الظروف واملالبسات اليت قيل فيها احلديث ،وكذلك فهمها يف ضوء
ضْي لَةَ ،أَن َُّه ْم
مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ،وقد جاء يف رواية أيب نعيم ،بسند حسنَ ،ع ِن ابْ ِن نُ َ
ٍ
قَالُوا ِيف َع ِام سنَ ٍة ج ْد ٍ
َح َدثْتُ َها
ول هللاِ ،فَ َق َ
بَ :س ّعِ ْر لَنَا َاي َر ُس َ
ال النِ ُّ
َّيب ﷺََ" :ل يَ َس ْل ِين هللاُ َع ْن ُسنَّة أ ْ
َ َ
ِ ِ"()111
ِ
ِ
ِ
ضل ه
في ُك ْمََ ،لْ ََيْ ُم ْرِن ِهبَاَ ،ولَك ْن َسلُوا هللاَ م ْن فَ ْ
ويفهم من رواية أيب نعيم أن سبب غالء األسعار القحط واجلدب الذي حدث يف تلك السنة،
ومن الطبيعي أنه إذا قل املطر قل الزرع فرتتفع األسعار ،وعلى ذلك فليس جشع التجار سبب غالء
األسعار ،وإمنا السبب ابتالء من هللا تعاىل ْللقه مبا شاء من بسط الرزق وقبضه ،ولذلك قال ﷺ:
"إن هللا هو الْ ُم َس ّعُِر القابض الباسط الرازق" .ولو تدخل الرسول ﷺ ،فخفض السعر لكان يف ذلك
إضرار ابلتجار الذين ليسوا سببا يف غالء األسعار ،وقد قامت شريعة اإلسالم على أنه َل ضرر وَل
ضرار ،لذلك قال ﷺ" :إن ألرجو أن أفارقكم وَل يطلبين أحد منكم مبظلمة ظلمته".
وعلى ذلك فالتسعري حرام ما دامت علة التحرمي خارجة عن عبث التجار ،وليس مفهوما من
التسعري حر ٌام مطلقاً ،بل هو حرام ما دامت العلة يف التحرمي قائمة.
احلديث الشريف أن
َ
فإذا تغريت العلة وارتفعت األسعار بسبب احتكار التجار فاألنسب ملصلحة الناس أن يتغري احلكم
من ٍ
حترمي التسعري إىل جوازه -بل قد يكون واجبا -فاحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
) (109أخرجه ابن ماجه :كتاب التجارات – ابب اْلراج ابلضمان– رقم ()2243

) (110أخرجه أبو داود :كتاب البيوع– ابب يف التسعري– رقم (.)3451

والرتمذي :أبواب البيوع– ابب ما جاء يف التسعري– رقم (.)1314

وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح .وأخرجه ابن ماجه :كتاب التجارات – ابب من كره أن يسعر– رقم
(.)2200
)" (111معرفة الصحابة"( ،)3069/6أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهان ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرايض.
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قال ابن العرِب املالكي " :واحلق التسعري وضبط األمر على قانون ليس فيه مظلمة على أحد من

الطائفتني ،وذلك قانون َل يعرف إَل ابلضبط لألوقات ومقادير األحوال وحال الرجال ....وما قاله
النيب ﷺ حق ،وما فعله حكم ،لكن على قوم صح ثباهتم واستسلموا إىل رهبم ،وأما قوم قصدوا
أكل الناس والتضييق عليهم فباب هللا أوسع وحكمه أمضى

"(.)112

قال ابن تيمية" :ومن منع التسعري مطلقا حمتجا بقول النيب ﷺ" :إن هللا هو املسعر القابض الباسط
وإن ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف دم وَل مال" ،فقد غلط؛ فإن هذه

قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع جيب عليه أو عمل جيب عليه؛ أو
طلب يف ذلك أكثر من عوض املثل .ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس يف املزايدة فيه :فإذا كان
"(.)113
صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا َل يسعر عليهم
وقال أيضا " :وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس ِبيث يشرتي إذ ذاك ابلثمن
املعروف َل حيتج إىل تسعري ،وأما إذا كانت حاجة الناس َل تندفع إَل ابلتسعري العادل سعر عليهم
"(.)114
تسعري عدلَ ،ل وكس ،وَل شطط
عدل جائز ،فإذا تضمن ظلم
حمرم ،ومنه ما هو ٌ
ظلم َّ
وقال ابن القيم" :و َّأما التسعري فمنه ما هو ٌ
النَّاس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن َل يرضونه ،أو منعهم ممَّا أابحه هللا هلم ،فهو حرام ،وإذا
تضمن العدل بني النَّاس ،مثل إكراههم على ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل ،ومنعهم ممَّا
َّاس يبيعون
حيرم عليهم من أخذ الزايدة على عوض املثل ،فهو جائز ،بل واجب ...،فإذا كان الن ُ
وإما لكثرة
سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم ،وقد ارتفع السعرَّ -إما لقلَّة الشيءَّ ،

اْللق  -فهذا إىل هللا ،فإلزام النَّاس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراهٌ بغري حق.
و َّأما الثان ،فمثل أن ُيتنع أرابب السلع من بيعها ،مع ضرورة النَّاس إليها َّإَل بزايدة على القيمة
املعروفة ،فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل ،وَل معىن للتسعري َّإَل إلزامهم بقيمة املثل ،فالتسعري ها
"(.)115
هنا إلزام ابلعدل الَّذي ألزمهم هللا به

)" (112عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي" ( ،)54/6ابن العريب املالكي ،دار الباز للطباعة والنشر.
)" (113جمموع الفتاوى"( )95/28أمحد بن عبد احلليم بن تيمية .
) " (114احلسبة يف اإلسالم"(ص ،)42:ابن تيمية  ،دار الكتب العلمية .الوكس :النقص ،والشطط :اجلور.
)" (115الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية"( ،)638/2أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم
اجلوزية.
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وَنلص م ن ذلك إىل أن من واجب الدولة محاية البائع واملشرتي؛ وذلك ابلتوسعة على الناس وعدم
التضييق عليهم ،وجعل األمر ِبسب العرض والطلب ،وهذا كله ما َل حيتكر التجار السلع
فيحبسوهنا حىت تقل يف السوق فيزداد عليها الطلب ،فريتفع سعرها ،مع حاجة الناس إليها ،فإذا
فعل التجار ذلك فقد وجب على الدولة التدخل الفوري إلجبار التجار على البيع بسعر املثل،
وهو التسعري ،دفعا للضرر عن العامة.
ومن خالل تعريف الشوكان للتسعري يتبني لنا أن التسعري من مهام الدولة يف السوق؛ مبنع التجار
من الزايدة على السعر الذي حتدده الدولة ،وكذلك متنعهم من النقصان إذا أدى ذلك إىل مضرة
تلحق أبهل السوق.
وَل مانع من أن حتدد الدولة أسعار بعض السلع اليت قد ُيشى التالعب فيها ،وترتك ابقي السلع
ِبسب العرض والطلب ،فإن من الطبيعي أن بعض السلع تزيد يف بعض املواسم فيقل ِثنها ،وتقل
يف بعض املواسم فيزيد ِثنها.
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اخلامتة
من خالل البحث توصل الباحث لنتائج ،من أمهها:
( )1أن قدامى احملدثني َل يتوسعوا يف التصنيف يف أسباب ورود احلديث لعدم وجود احلاجة امللحة
إىل ذلك آنئذ.
( ) 2أن األصل يف النصوص عموم اللفظَ ،ل خصوص السبب أو الورود ،إَل إذا كاَن ُيصصان
املعىن أو الفعل.
( ) 3أن اإلحاطة أبسباب ورود احلديث َل تقل أمهية عن اإلحاطة مبعرفة أسباب نزول القرآن؛ ألن
كال منهما يعني على فهم النص العام.
( ) 4أن معرفة أسباب ورود احلديث من األدوات الالزمة للمجتهد َلستنباط األحكام الشرعية من
احلديث.
( ) 5أن تنزيل الصحايب للحديث على واقعة مستدَل بقصة احلديث دليل على أن احلديث له حكم
العموم وليس من وقائع األعيان ،على األقل يف مذهب هذا الصحايب.
( )6أنه إذا جاء يف سبب ورود احلديث ما يدل على اْلصوصية ،أو ما يدل على أهنا من وقائع
األعيان فال يكون له حكم العموم.
أهم التوصيات:
( ) 1اَلهتمام بعلم أسباب ورود احلديث ،وكذلك بعلم سبب إيراده ،وذلك من خالل تدريسه يف
املدارس واملعاهد واجلامعات ،ضمن علوم احلديث.
( ) 2عقد مؤمتر خاص بعلم أسباب ورود احلديث ،وأسباب نزول القرآن والربط بينهما ،وذلك على
غرار املؤمتر الذي نظمته اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،عن مشكل القرآن واحلديث.
( ) 3عمل مشروع ِبثي كبري عن أسباب ورود احلديث يف كتب السنة ،وبيان أثر ذلك على فهم
وسالمة اَلستدَلل ابلسنة على األحكام الشرعية.
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املصادر واملراجع
أوال :القرآن الكرمي.
اثنيا :املصادر واملراجع األخرى.
بد،
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان" ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

التميمي ،أبو حاُت ،الدارمي ،البُسيت ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه 1988 -م.
إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام" ،ابن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة السنة احملمدية.
البهان يف علوم القرآن" ،بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي ،دار إحياء الكتب العربية عيسى
الباىب احلليب.
البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف" .،دار الكتاب العريب ،بريوت.
اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ﷺ وسننه وأايمه" حممد بن إَساعيل أبو
عبدهللا البخاري اجلعفي -احملقق :حممد زهري بن َنصر الناصر -دار طوق النجاة -الطبعة األوىل،
1422ه.
سنن ابن ماجه " ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب.

ِ
الس ِج ْستان ،احملقق:
سنن أِب داود" ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي ّ

حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت.

سنن الرتمذي" ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،حتقيق:

أمحد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر .الطبعة الثانية1395 ،ه  1975 -م.

السنن الكبى"  ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اْلراسان ،أبو بكر البيهقي ،احملقق :حممد
عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنات ،الطبعة الثالثة.
شرح سنن أِب داود " ،أبو العباس أمحد بن حسني بن علي بن رسالن املقدسي الرملي الشافعي،
دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم ،مجهورية مصر العربية.
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شرح معاين اآلاثر" أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري

املصري املعروف ابلطحاوي  -حققه وقدم له :حممد زهري النجار  -حممد سيد جاد احلق ،عاَل
الكتب ،الطبعة األوىل1414ه .
عمل اليوم والليلة سلوك النب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد" ،أمحد بن حممد بن إسحاق
الس ِّين» ،احملقق :كوثر الربن ،دار
بن إبراهيم بن أسباط بن عبد هللا ،ال ِّديْنَ َو ُّ
ري ،املعروف ب «ابن ُّ
القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ،جدة  /بريوت.

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي ،دار

املعرفة  -بريوت1379،ه  -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي.

الفروق" ،شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف ،الناشر :عاَل
الكتب.
كيف نتعامل مع السنة النبوية" ،يوسف القرضاوي -دار الشروق ،الطبعة األوىل 1421 ،ه -

 2000م.

لسان العرب" حممد بن مكرم بن على  ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1414ه .
اللمع يف أسباب ورود احلديث" ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
اجملتَب من السنن" ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اْلراسان ،النسائي -حتقيق :عبد

الفتاح أبو غدة -مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب -الطبعة الثانية1986 ،م.

جمموع الفتاوى" ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران ،احملقق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة
العربية السعودية ،عام النشر1416 :ه 1995/م.
خمتار الصحاح" ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،احملقق:
يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بريوت ،الطبعة اْلامسة1420 ،ه /
1999م.
املستدرك على الصحيحني" ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه النيسابوري
املعروف اببن البيع -حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1990م.
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مسند أِب يعلى" ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،املوصلي،

احملقق ،حسني سليم أسد ،الناشر :دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل– 1404 ،

1984م.
مسند أمحد بن حنبل " ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان -احملقق:
شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .
مسند البزار" ،أمحد بن عمرو بن عبد اْلالق ،العتكي ،البزار ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ﷺ" ،مسلم بن احلجاج أبو

احلسن القشريي النيسابوري -احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ﷺ" ،مسلم بن احلجاج أبو

احلسن القشريي النيسابوري -احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباس،
املكتبة العلمية ،بريوت.
معاِل السنن" ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اْلطاب البسيت املعروف ابْلطايب (املتوىف:

388ه ) ،املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة األوىل 1351ه 1932 -م.

املعجم الكبري" ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطربان(ت:

360ه ) -احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.

معجم مقاييس اللغة" ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني ،احملقق :عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،ه .
معرفة علوم احلديث" ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه النيسابوري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.

املفردات يف غريب القرآن" ،الراغب األصفهاىن ،حتقيق :صفوان الداودي ،دار القلم ،الدار

الشامية ،دمشق ،بريوت.

مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح" ،عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكنان ،العسقالن
الشافعي ،أبو حفص ،سراج الدين ،احملقق :عائشة عبد الرمحن (بنت
األصل ،مث البلقيين املصري
ّ
الشاطئ) ،دار املعارف.
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نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالن ،احملقق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ،مطبعة سفري ابلرايض.

نيل األوطار" ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار
احلديث ،مصر ،الطبعة األوىل1413 ،ه 1993 -م.
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