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 دراسة أصولية فقهية حديثية احلديث النبوي بني الظاهر والتأويل
 

 د. صاحل األمني حممد املاعزي
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية / زلينت 

almazee80@gmail.com 

 ملخص البحث
 يندرج البحث حتت احملور الرابع: جهود الفقهاء واألصوليني يف فهم نصوص السنة. 

 )األئمة األربعة وجهودهم يف ضبط عملية الفهم السديد للنص النبوي(
 التأويل. –الظاهر  –فقه  –كلمات مفتاحية: احلديث النبوي       
النبوي هو األصل، وهناك أيضاً أتويل جيب املصري له  بنين البحث أن هناك ظاهر يف احلديث     

أبدلته، وأنه إذا صح هذا التأويل كان أحيااًن أنسب لروح الشريعة ومقاصدها العظمية، فهو يبني 
عمق نظرة الفقيه واطالعه على األصول العامة، وأن عدم االلتفات إىل التأويل، قد يؤدي إىل 

ية، وبُعد االنسجام فيها، وإىل عدم تنزيل احلديث النبوي على اجلمود الفكري يف فهم السنة النبو 
 الواقع املعاصر والنوازل الطارئة. 

وبنين أيضًا ابألمثلة كيف كان التأويل وترك ظاهر احلديث يف بعض األحيان هو التمسك      
كالتقاط   ،احلقيقي ابلسنة، وبيان علل األحكام، وخصوصا أنه قد وقع يف زمن الصحابة 

 عثمان رضي هللا عنه ضالة اإلبل وتعريفها، وهو من عالمات التفريق بني الفقيه وغريه. 
وخلص البحث إىل أن األخذ بظواهر األحاديث أحياان بعيدا عن فهم اجلهابذة الكبار كأيب       

ود حنيفة ومالك والشافعي وغريهم، يوقع فيما وقع فيه الظاهرية وبعض املعاصرين، من اجلم
 الفكري، وفقدان الفقه احلركي. 

وخلص إىل أن املقاصد الشرعية، توجب ترك ظاهر احلديث صوان للدين وغريه. وإىل أن      
هل هو فتوى أم قضاء،  أتويل احلديث مردُّه أحياانً لالختالف يف نوع احلكم الصادر عن النيب 

لعموم عليه إذا كان أقوى منه، وغري أم واقعة عني؟ أم قيادة، أو يعارض مقصدا مهما، أو يقدم ا
 ذلك، مما جعل األئمة يعدلون عن ظاهر احلديث.
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وَخَلَص البحث أيضاً إىل أن ترك ظاهر احلديث النبوي؛ جيب إذا ُوجد دليل قوي، أو خالف      
 األصول العامة، أو حقق املقاصد الشرعية، وأن أغلب األحاديث هنا اليت خصت أو أوقفت عن

ألمر ما طارئ ابملقاصد الشرعية، سببها يف الغالب مقصد: حفظ الدين أو النفس أو العمل، 
 املال.
وأن ترك ظاهر احلديث جيب إذا ُوجد دليل قوي يعارضه دومنا مجع بينهما، أو خالف      

 احلديث األصول العامة أو حقق أتويله املقاصد، وهللا أعلم وأحكم، سبحانه ال رب سواه.
 

 محن الرحيمبسم هللا الر 
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله      
 وصحبه أمجعني، وبعد:

(، بينت فيها احلديث النبوي بني الظاهر والتأويلفهذه دراسة ألحاديث نبوية، بعنوان )     
سبب عدول بعض األئمة عن ظاهر األحاديث إىل التأويل، حيث نظر بعضهم إىل نوع التصرف 
النبوي، أو نظر إىل أن التأويل لبعض األحاديث أنسب لألصول، وأوفق لروح الشريعة ومقاصدها، 

ميكن  فمن األحاديث ما قد يكون معارضًا ألصل شرعي متفق عليه مأخوذ من مجلة الشريعة، ومل
 اجلمع فيها بني ظاهر احلديث واملعارض، فُيلجأ إىل التأويل. 

لذا جتد الفقهاء واألصوليني وفقهاء احملدثني، يقدمون هذا األصل املأخوذ من النصوص      
 -كآايت القرآن الكرمي، أو نصوص السُّنة، أو اإلمجاع، أو القياس أو العمل املتوارث،   -الكلية 

 ومنا إلغاء للظاهر أحياان.على ظاهر احلديث، د
بعاد       فنظرة الفقهاء وبعض احملدثني للحديث نظرة أوسع، تتعّدى حرفية النص إىل ما يسمى أبأ

النص، فأخذ األحكام من السنة النبوية َيسَتلأزم مراعاة األصول العامة، وقد َيسَتلأزم اعتبار السياق 
لة بصفته ُمبلّأَغ َوحٍي وتشريع؛ إاّل أنّه أحياان يتصرف أصا ، صحيح أنّه الّذي تكّلم به النيب 

نفسه فيها، كأن يكون مفتيًا أو قاضياً، أو قائدا، أو غري  قد يتصرف نظرا للمكانة اليّت أنزل 
 ذلك.
وقد علمت أن السنة النبوية من حيث ورودها قد تكون متواترة قطعية، وقد تكون ظنية      

ِفي َخمٍْس : » م، قد تكون قطعية ال حتتمل التأويل، كقوله آحاد، ومن جهة داللتها على احلك
بيلي شماة   ، فشاة داللتها قطعية على املعىن، وأنه جيب إخراج شاة زكاة عن اإلبل، وقد « مينم اإْلي
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مةي اْلكيتمابي : » تكون السنة ظنية ال يناسبها الظاهر، كقوله  ةم إيَلا بيفماِتي ، فهذا حيتمل « َلم صمالم
 منها ال صالة صحيحة وهو اختيار اجلمهور، أو ال صالة كاملة وهو اختيار احلنفية. معان

 سبب اختيار املوضوع
من أسباب كتابة البحث بيان أن ظاهر احلديث قد ال يوجب العمل، وبيان عمق األئمة يف      

حيكم عليهم فهم الشريعة وبناء فروعها على أصوهلا، وقصدت الرد على من يبدع أتباع األئمة أو 
ابلفسق، ورمبا ابلكفر، عياذا ابهلل، حبجة أهنم تركوا احلديث النبوي، ومن بني األسباب أيضا 

 املشاركة يف مؤمتر السنة النبوية، املنعقد حبول هللا تعاىل بكلية علوم الشريعة يف مدينة اخلمس.
 مشكلة البحث

ب أحياان على االعتماد على ظاهر كيف تعامل األئمة مع ظاهر اللفظ النبوي؟ وماذا يرتت      
 اللفظ فقط؟ وما هي أسباب عدول بعض األئمة عن ظاهر لفظ بعض األحاديث النبوية؟

 الدراسات السابقة
تناول هذا املوضوع القرايف يف كتابه الفروق، وحممد الطاهر بن عاشور يف كتابه مقاصد      

سنة النبوية. واجلديد عندي هنا زايدة الشريعة، ويوسف القرضاوي يف كتابه كيف نتعامل مع ال
 األمثلة واملناقشة.

 خطة البحث
 تتكون من املقدمة وقد مرت مث الـمبحث األول: معىن الظاهر والتأويل عند األصوليني.
 فالـمبحث الثاين: العدول عن ظاهر احلديث لـمعارضته مقاصد الشريعة. وفيه مطلبان:

منع الطواف والصالة يف أي وقت. الـمطلب الثاين: حديث  الـمطلب األول: حديث النهي عن
 اللقطة، وحكم ضالة اإلبل.

 مث الـمبحث الثالث: العدول عن ظاهر احلديث مراعاة للتصرف النبوي. وفيه مطلبان:
الـمطلب األول: حديث اإلذن بتمليك األرض املوات ملن أحياها. الـمطلب الثاين: حديث اإلذن 

 يل الكافر يف احلرب.يف أخذ َسَلبأ القت
 مث الـمبحث الرابع: العدول عن ظاهر احلديث لـمعارضته األصول الكلية. وفيه مخسة مطالب:

الـمطلب األول: حديث األمر ابلصالة يف بين قـَُرْيظة. الـمطلب الثاين: حديث كفارة نسيان 
معة. الـمطلب الصالة املكتوبة. الـمطلب الثالث: حديث حتية املسجد للداخل حال خطبة اجل
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الرابع: حديث زكاة هبيمة األنعام غري السائمة )املعلوفة والعوامل(. الـمطلب اخلامس: حديث زكاة 
 مث اخلامتة )أهم النتائج(  .الفطر من أصناف معينة

 
 .الـمبحث األول: معىن الظاهر والتأويل عند األصوليني

عرنف األصوليون مصطلَحيأ الظاهر والتأويل بقوهلم: الظاهر، هو اللفظ الدال يف حمل النطق      
على معىن حيتمل غريه احتمااًل مرجوحاً؛ فداللته على املعىن الراجح ظاهراً، وداللته على املعىن 

 .(1)املرجوح أتويال
ْ ُيجْميعي : » ومثال الظاهر قوله       يمامم لمهج ممْن َلم يمامم قـمْبلم اْلفمْجري، فمالم صي ، ظاهره يف أن (2)« الص ي

( والنكرة يف سياق النفي ألوهو مذهب اجلمهور؛ ألن املعرنف بـ) تبييت النية واجب لكل صيام،
للعموم ظاهراً، وحيتمل أن املراد ابلصيام صيام النذر والقضاء، فيكون املراد به بعض أفراده، وأن 

 .(3)لصوم يصح بدون تبييت النية، وهذا مذهب بعض احلنفيةغريمها من ا
واألصل هو الظاهر، والتأويل عارض، فالقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند      

 مجيع العلماء إال إذا عضد التأويل دليل آخر على أتويله، أو ختصيصه، أو نسخه. 
يم للنص، إال       أن هناك من يطلق مصطلح النص على الظاهر،  جدير ابلذكر أن الظاهر َقسأ

ونقل إمام احلرمني أن الشافعي كان يسمي الظاهر »كاإلمام الشافعي مثال، قال الشوكاين: 
 .(4)«نصا
لكن بعد استقرار املصطلحات فرق األصوليون بني النص والظاهر، فقالوا: داللة النص على      

لنص هو املقصود األصلي للكالم خبالف الظاهر، معناه أوضح من داللة الظاهر على معناه، وا
 .(5)لذا احتمالية النص للتأويل أبعد من احتمالية الظاهر، وعند التعارض بينهما يقدم النص لقوته

                                                           

(. املهذب يف علم أصول الفقه 8 - 7إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك لعبد هللا الواليت، ص )( 1)
 (.1201/ 3املقارن لعبد الكرمي النملة )

 (.2454يف الصيام، برقم ) سنن أيب داود، كتاب الصوم، ابب النية( 2)
 (. 8 - 7إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك، ص )( 3)
 (.31/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )(  4)
 (.270الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان، ص )( 5)
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: محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له بدليل (6)أما التأويل فعرنفوه بقوهلم     
ءم ِبيما أمحمدجُهجماأمُّيمما : » يعضده، كقوله  ، فـمقمْد َبم يهي َيم كمافيرج مخي  . (7)« رمججٍل قمالم ألي

فقد أونله كثري من العلماء على أن معناه: أنه رجعت عليه نقيصته ألخيه، ومعصية تكفريه،      
 -عند أهل السنة  -فليس املراد ظاهره وهو: أنه يكفر؛ ودليل ذلك: أنه ال يُكنفُر املسلُم 

ي كالقتل والزان، وكذا ال يكفر بقوله ألخيه: اي كافر من غري اعتقاد بطالن دين ابملعاص
 . (8)اإلسالم

 :(9)وللتأويل شروط جيب مراعاهتا، كي يكون التأويل مقبوال، وهي
 أال خيالف التأويل وضع اللغة العربية، وال يعارض نصاً صرحياً من كتاب أو سنة صحيحة. .1
 يكون اللفظ قابال للتأويل ولو قَبوال مرجوحاً، وال يكون اللفظ مفسراً وال حمكماً. أن .2
أن يبىن التأويل على دليل معقول من نص، أو قياس، أو إمجاع، وحكمة التشريع ومبادئه  .3

 العامة، وإن كان التأويل ابلقياس فشرطه أن يكون القياس جلّياً.
لتأويل مقبواًل، ومن هنا وجب التأيّنأ يف التأويل، واحلذر من فإن مل تراع هذه الشروط مل يكن ا     

مباشرته، والتأكد من وجود الدليل على صحته، لئال يقع الفقيه يف اخللط، واتباع األهواء بزعم 
 التأويل.

 وقد مرن بنا بعض أمثلة التأويل الصحيح، وأمنا مثال التأويل الفاسد، فمنه أتويل قوله      
ْئتج ومأجفماريقم »، وقد أسلم على أختني زوجتني له: لدنيلمي لَفرْيوز ا ا شي كم أميـاتـمهجمم أمْن أمْمسي

                                                           

الفرق بينهما أن التفسري بيان املراد من النص من قبل الشارع وهو قطعي، ( التأويل هنا ليس هو التفسري، و 6)
( 273خبالف التأويل فهو فهم اجملتهد، وليس قطعيا، كما عرفت. الوجيز يف أصول الفقه، ص )

 بتصرف.
(. صحيح 6104كفر أخاه بغري أتويل فهو كما قال، برقم )  صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب من( 7)

( متفق عليه عن 60مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان حال إميان من قال ألخيه املسلم: اي كافر، برقم )
 .ابن عمر 

، 1205/ 3(. املهذب يف علم أصول الفقه املقارن )8 - 7إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك، ص )( 8)
 (.199/ 17تح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر )(. ف1212و

(. الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي 34/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين )(  9)
 (. بتصرف منهما.272-270زيدان، ص )
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، أمر ابإلمساك وهو ظاهر يف استصحاب النكاح، وقد أتونله بعض أصحاب أيب (10)«اأْلجْخرمى
ُد الزواج حنيفة بتأويالت، منها: أهنم قالوا: حيتمل أنه أراد ابإلمساك ابتداء النكاح، إذا كان عقْ 

هبما جرى يف عقد واحد، ودليل أتويلهم قياسه على املسلم إذا تزوج أختني يف عقد واحد، أو 
مل يسأل فريوزًا عن كيفية زواجه  عقدين متتاليني، وهذا ضعيف، فيكون أتويلهم بعيد، فالننيب 

 . (11)هذا السؤال، والواقع أن كل ذلك مل يكن هبما، ولو كان املراد ما قالوه، لسأله الننيبُّ 
واتفقوا على أن التأويل يدخل يف الفروع، واختلفوا يف دخوله يف األصول: كالعقائد، وأصول      

، وله أهداف عظيمة منها تنزيه النصوص (12)، والراجح أنه يدخلالدايانت، وصفات الباري 
 مقاصدها، وهللا أعلم. ، واستمرار روح الشريعة، وبيان(13)عن االضطراب

ه(، يف شأن الظاهر 489ه(، وابن السنمعاين )ت: 518ومع هذا وقف ابن بـَْرَهان )ت:      
والتأويل على طريف نقيض، فقال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب األصول وأجلها، ومل يَزألن الزناُل 

رمني إدخاله هلذا الباب يف أصول إال ابلتأويل الفاسد. وأما ابن السمعاين فأنكر على إمام احل
 . (14)الفقه، وقال: ليس هذا من أصول الفقه يف شيء، إمنا هو كالم يورد يف اخلالفيات

والذي يظهر أنه من أهم أبواب أصول الفقه كما نص ابن بـَْرَهان، فما زال املصنفون يف هذا      
، والغزايل مث الشوكاين، وهللا العلم يذكرون ابب الظاهر واملؤول ويبينون أمهيته، من لدن ا لـُجَويينأ

 أعلم.
  

 ر احلديث ملعارضته مقاصد الشريعةالـمبحث الثاين: العدول عن ظاه
هذا األمر عارض وقليل، وقد أفردته يف مبحث وذكرت له أمثلة من السنة توجب التأويل أو       

الرتك للعارض حسب قول بعض الفقهاء، وقد ُعرّأفْت مقاصد الشريعة بتعريفات كثرية منها أهنا: 
قد ، و (15)الوقوف على املعاين واحلكم امللحوظة للشارع، يف مجيع أحوال التشريع أو معَظمأها

                                                           

 (3698سنن الدارقطين، كتاب النكاح، ابب املهر، برقم )(  10)
 (.272 - 271(. الوجيز يف أصول الفقه، ص )54/ 3األحكام لآلمدي )اإلحكام يف أصول (  11)
 (.32/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )(  12)
يسهم التأويل بشكل فعنال يف الدفاع عن السنة، اقرأ مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا لعبد هللا   (13)

 القصيمي.
 (.32/ 2من علم األصول )إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق   (14)
 (.21/ 2( مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور )15)
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جاءت هذه املقاصد حلفظ مخسة أشياء، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال، وإليك 
 أمثلة على أتويل األحاديث أو ترك العمل هبا اضطرارا مراعاة للمقاصد الشرعية.

 الـمطلب األول: حديث النهي عن منع الطواف، والصالة ِف مكة ِف أي وقت.   
ألهنم والة األمر يف ذلك الوقت، وفيهم كانت خدمة  -د مناف؛ بين عب خاطب النيب       

، فقال: ال متنعوا الطواف، وال صالة الطواف أو الصالة مطلقا، -البيت احلرام وأمور قريش الروحية
 .(16)وعليه فإن الظاهر أن صالة التطوع، والطواف يف أوقات الكراهة غري مكروهة مبكة لشرفها

ن جاء يف احلديث، َعْن ُجبَـرْيأ ْبنأ ُمْطعأٍم  فقد       َيم بمِني عمْبدي ممنماٍف، َلم » قَاَل:  ، َأنن الننيبأ
ْن لمْيٍل أمْو نـمهمارٍ  ، ومصملاى أمياةم سماعمٍة شماءم مي ا البـمْيتي ْنـمعجوا أمحمًدا طمافم ِبيمذم  . (17)« متم

هللا القسري، وإبراهيم بن هشام أهنم ، وخالد بن عبد لكن جاء عن عمر بن اخلطاب      
منعوا طواف الرجال مع النساء، مما يقتضي ترك ظاهر هذا احلديث. فقد أخرج البخاري عن اْبن 

، قَاَل: َكْيَف مَيْنَـعُ  ُهنن؟ ُجَرْيٍج، قَاَل: َأْخبَـَرينأ َعطَاٌء: إأْذ َمَنَع اْبُن هأَشاٍم النّأَساَء الطنَواَف َمَع الرّأَجالأ
ّأ َوقَ  ؟ قـُْلُت: أَبـَْعَد احلأَجابأ َأْو قـَْبُل؟ قَاَل: إأي َلَعْمرأي، َلَقْد أَْدرَْكُتُه  ْد طَاَف نأَساُء الننيبأ َمَع الرّأَجالأ

َي اَّللنُ عَ  ، قـُْلُت: َكْيَف خُيَالأْطَن الرّأَجاَل؟ قَاَل: ملَْ َيُكنن خُيَالأْطَن، َكاَنْت َعائأَشُة َرضأ َها نْـ بـَْعَد احلأَجابأ
نأنَي، قَالَ  ْؤمأ

ُ
، اَل خُتَالأطُُهْم، فـََقاَلْت اْمَرأٌَة: اْنطَلأقأي َنْسَتلأْم اَي أُمن امل » ْت: َتطُوُف َحْجرًَة مأَن الرّأَجالأ

 .     (18)، َوأََبْت، ... احلديث« اْنطمليقيي عمْنكي 
يَم قَاَل: نـََهى ُعمَ       أَْن َيطُوَف الرّأَجاُل َمَع  ُر وأخرج الفاكهي بسنده عن مغرية َعْن إأبـْرَاهأ

لدّأرنةأ، فـََقاَل الرنُجُل: لَئأْن ُكْنُت َأْحَسْنُت َلَقْد ظَلَ  ، َوَلئأْن  النّأَساءأ، قَاَل: فـََرَأى َرُجاًل َمَعُهنن َفَضَربَُه ابأ ْمَتينأ

                                                           

 ( بتصرف.514/ 3حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي للمباركفوري )( 16)
(، وسنن الرتمذي، أبواب احلج 1894سنن أيب داود، كتاب املناسك، ابب: الطواف بعد العصر، برقم )( 17)

(. 868ابب ما جاء يف الصالة بعد العصر، وبعد الصبح ملن يطوف، رقم احلديث )، عن رسول هللا 
 «.حديث جبري حديث حسن صحيح»وقال الرتمذي: 

 (.1618صحيح البخاري، كتاب: احلج ، ابب: طواف النساء مع الرجال، برقم ) (18)
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، َفَأْعطَـــــاُه ُعَمُر  ، قَاَل: فـََعَفى الرنُجُل َعْن « اْمتمثيلْ » ــــــاَل: الدّأرنَة، َوقَـــ ُكْنُت َأَسْأُت َما َعلنْمَتينأ
ُعَمَر 

(19). 
قال ابن حجر: ابن هشام منعهن أن يطفن حني يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه      

عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه هبذا املنقول عن عمر، ويقال: إن أول من فرق بني 
ف خالد القسري، وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا مث تركه، فإنه كان الرجال والنساء يف الطوا

 .(20)أمري مكة يف زمن عبد امللك بن مروان
وهذا ترك لظاهر احلديث، وهو سياسة شرعية مستندها حفظ الدين، من تغريُّ األزمان،      

رمأمى مما أمْحدمثم الن يسماء؛ج  لمْو أمنا رمسجولم هللاي » رضي هللا عنهما:  –وظهور الفنت، كقول َعائأَشَة 
دم كممما مجنيعمْت نيسماءج بمِني إيْسرمائييلم  نـمعمهجنا اْلممْسجي قَاَل: فـَُقْلُت لأَعْمرََة: أَنأَساُء َبينأ إأْسرَائأيَل ُمنأْعَن «  لممم

َد؟ قَاَلْت:  تعين من الزينة والطيب وحسن «  سماءج مما أمْحدمثم الن ي » . قوهلا: (21)« نـمعممْ » اْلَمْسجأ
 .(22)وهللا أعلم، الثياب
وغريه االختالط يف الطواف،  واإلحداث ليس مقصورا على النساء، لذلك هنى عمر      

لفساد الزمان، وحنن اليوم يف هذا الزمن أشد حاجة هلذا الفقه العميق من سيدان عمر بن اخلطاب 
لفنت، وعدم استحياء بعض النساء أو جهلهن، مع توفر ، وذلك لكثرة االزدحام وظهور ا

األمور املساعدة على اجتناب ذلك؛ فلو أن القائمني على املطاف جعلوا الصحن للرجال وما 
بعدم منع أحد من الطواف يف ساعة من ليل أو  فوقه للنساء جلمعنا بني حديث رسول هللا 

بعدم االختالط لكثرة الزحام، وعدم فساد الدين أبعمال املفسدين  هنار، وبني فقه عمر 
املارقني يف هذا الزمن، وقد أوقفوا الطواف زمن جائحة )فايروس كوروان( خوفا على األرواح، فألن 
يقنن الطواف خوفا على الدين من ابب أوىل، فاملسلمون اليوم جيدون حرجا يف الطواف يف 

  املستعان.العمرة، فضال عن احلج، وهللا
 

                                                           

/ 3البخاري ) ( وأورده ابن حجر يف فتح الباري بشرح صحيح484( برقم )252/ 1أخبار مكة ) (19)
480.) 

 (.282/ 5فتح الباري بشرح صحيح البخاري )( 20)
(، ومسلم 869صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب خروج النساء إىل املساجد ابلليل والغلس، برقم ) (21)

 ( واللفظ له. 445يف الصحيح كتاب الصالة، ابب منع نساء بين إسرائيل املسجد، برقم )
 (.164/ 4لم بن احلجاج للنووي )املنهاج شرح صحيح مس (22)
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 الـمطلب الثاين: حديث اللمقمطمة، وحكم ضالة اإلبل.
اللَُّقطَُة: )بضم الالم وفتح القاف والطاء(، من َلَقط الشيء، إذا رفعه من األرض،      

. وهي يف شيئني: األمتعة (23)واصطالحا: املال يوجد ملقى على األرض وال يعرف له صاحب
 وفرقوا فقالوا: ملا يلقى على األرض لقطة، وملا يوجد من احليوان ضالة. أبنواعها، واألنعام أبنواعها، 

ن فَعْن َزْيدأ ْبنأ َخالأٍد اجلَُهينأّأ       ٌّ الننيبأ ، َفَسأََلُه َعمنا يـَْلَتقأطُُه، فـََقاَل: ، قَاَل: َجاَء أَْعرَايبأ
ْنفيْقهماعمر يفْـهما سمنمًة، ُثجا اْحفمْظ عيفماصمهما ومويكماءمهما، فم » جكم ِبيما، ومإيَلا فماْستـم قَاَل: اَي « إيْن جماءم أمحمد  ُيجِْبي

؟ قَـــــاَل:  يكم أمْو ليلذ يْئبي » َرُسوَل اَّللنأ، َفَضالـنــُة الَغَنمأ مخي ؟ فـََتَمعنَر َوْجُه « لمكم أمْو ألي بألأ ، قَـــــاَل: َضالنُة اإلأ
ّأ  ْأمْكجلج الشاجمرم مما لمكم وملمم » ، فـََقاَل: الننيبأ قماهجهما تمريدج املماءم، وم اهجهما ومسي ذم  .(24)« ا، ممعمهما حي
قال ابن حجر: بوب البخاري بقوله: )ابب ضالة اإلبل( أي هل تلتقط أم ال؟ والضال يف      

احلنفية:  احليوان كاللقطة يف غريه، واجلمهور على القول بظاهر احلديث يف أهنا ال تلتقط. وقال
، (26)رضي هللا عنهما –. وهو مذهب عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب (25)األوىل أن تلتقط

بيلي ِفي زممماني عجممرم ْبني اْْلمطاابي إيبياًل مجؤمبـالمًة تـمنماتمجج » فعن ابن شهاب الزهري قال:  انمْت ضمومالم اإْلي كم
ا أمحمد  حمَّتا إيذما كمانم زممم  بـجهما َلم ُّيممسمهم ا ُثجا تـجبماعج فمإيذما جماءم صماحي انج عجْثممانم ْبني عمفاانم أمممرم بيتـمْعرييفيهم

ا ْربمًدا، فمكمانم » . وعن سعيد بن املسيب أنه قال: (27)« أجْعطييم َثممنـمهم رمأمْيتج عملييًّا بـمىنم ليلضاومال ي مي
نـجهما ومَلم يـجْهزيلجما  ْن أمقمامم بـمي ينمًة يـمْعليفجهما عملمًفا َلم يجسمم ي انمْت تجْشريفج ِبيمْعنماقيهما، فممم ، فمكم ميْن بـمْيتي اْلممالي

                                                           

(. معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، ص 193التعريفات للجرجاين، ص )( 23)
(393.) 

(. ومسلم، كتاب اللقطة، برقم 2427صحيح البخاري، كتاب يف اللَُّقطَةأ، ابب ضالة اإلبل، برقم )( 24)
(1722.) 

 (.321/ 7ي )فتح الباري بشرح صحيح البخار ( 25)
 (.151كيف نتعامل مع السنة النبوية للقرضاوي، ص ) (.64/ 7فتح املنعم شرح صحيح مسلم )( 26)
 (. 2808املوطأ، كتاب األقضية، ابب القضاء يف الضوال، برقم ) (27)
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ا هج ومإيَلا أمقـمراهما عملمى حماليما َلم يمبييعجهم َسيّأب: « عملمى شمْيٍء أمخمذم
ُ
لو وليت أمر » ، فقال سعيد بن امل

 .(28)«املسلمني صنعت هكذا 
تضاه أنه إن غلب على ظنه ذلك أنه جيب االلتقاط، وهذا ومق »قال ابن اهلَُمام احلنفي:      

 .(29)«أحقُّ، فإان نقطع أبن مقصود الشارع وصوهلا إىل رهبا، وأن ذلك طريق الوصول
وقال عبد احلي اللنْكَنوي: قال احلنفية وغريهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصالح، ويف      

حياؤها، فهو أوىل، ويؤيده ما ثبت يف زمان عثمان زمننا ال أيمن وصول يٍد خائنة، ففي أخذه إ


(30). 
يف عليها من       واملعتمد عند املالكية أن ضالة اإلبل ترتك وجواب مطلقا، أين ما وُجدت، خأ

خائن أم مل خُيَف، سواء صلح الزمان أم فسد؛ ألنه ال خيشى عليها التلف، لظاهر احلديث، 
وحكمة منع أخذها أن آخذها حيتاج إىل اإلنفاق عليها، وصيانتها من املرض، ولو عجز عن ذلك 

ع ألكلها، يضاف لذلك، أن بقاءها حيث ضلت أقرب إىل وجدان مالكها هلا من تطلبه هلا أسر 
 .(31)يف رحال الناس

وهناك قول للمالكية أن األفضل إن كانت يف الصحراء يف زمن الفساد التقطت، أي إن      
، خيف عليها من السارق أو السباع، كانت يف حكم الغنم، والقول األول هو األصح عن مالك

 ، وهللا أعلم.. والقول ابلتقاطها قريب من أثر عثمان، وعلي (32)لظاهر احلديث

                                                           

مصنف ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية، يف الرجل أيخذ البعري الضال فينفق عليه، برقم  (28)
 (.979/ 2يف الفقه ) قال زكراي الباكستاين: صحيح. كتاب ما صح من آاثر الصحابة  (.21144)

 (.125/ 6فتح القدير للكمال ابن اهلمام )( 29)
 (.347/ 3التعليق املمجد على موطأ حممد )( 30)
(. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين البن 92/ 4اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد ) بداية ( 31)

(. الفقه املالكي وأدلته 4/749(. مدونة الفقه املالكي وأدلته للصادق الغرايين )3/567خلف املنويف )
م (. قال احلبيب بن طاهر: ويدل على جواز اختالف حك60-7/59للحبيب بن طاهر التونسي )

 اليت يف املوطأ.  اإلبل ابختالف األحوال، اآلاثر الواردة عن عمر وعثمان علي 
(. قال احلبيب بن طاهر: 60-7/59(. الفقه املالكي وأدلته )4/749مدونة الفقه املالكي وأدلته )  (32)

ليت ا ويدل على جواز اختالف حكم اإلبل ابختالف األحوال اآلاثر الواردة عن عمر، وعثمان، وعلي 
 يف املوطأ. 
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؛ ألهنما أمرا مل خيالفا أمر الرسول  -رضي هللا عنهما  –واحلق أن عثمان بن عفان وعليا      
بذلك حني أصبحت اإلبل الضالة غري آمنة، إذ اتسعت رقعة البالد اإلسالمية، وداخلهم غري 

اللصوص، وكثر اخلطف والسرقة حىت لإلبل غري الضالة، فضال عن الضالة، فكان األمر املسلمني و 
ابلتقاطها أمرا حبفظها لصاحبها، وكان درء هذه املفسدة متعينا، وهو مفهوم احلديث دون أية 

 .(33)خمالفة له
يف حفظ  وقال النووي: إن كان الواجد هلا هو السلطان جاز له التقاطها؛ ألن للسلطان والية     

حظرية جيمع فيها الضوال، وإن كان الواجد هلا من  أموال املسلمني، وهلذا روى أنه كان لعمر 
الرعية ال جيوز له أخذها؛ ألنه تعدى أبخذها فضمنها كالغاصب، وإن دفعها إىل السلطان يربأ 

 .(34)منها، وهو املذهب الشافعي
م رمحهم هللا، وهو بال شك خري من زماننا ، وزماهنوهنا يتكلم الفقهاء عن زمان عثمان      

ْنهج، حمَّتا تـمْلقمْوا رمباكجمْ : »... بكثري لقوله  هج شمرٌّ مي ِتي عملمْيكجْم زمممان  إيَلا الاذيي بـمْعدم ، (35)« َلم َيْم
من خالل نظر  -وقد وضح لك وزماننا أكثر من ألف وثالمثئة سنة،  وبني زمن عثمان 

أن منهم من اكتفى بظاهر  -أصحاب املذاهب هلذا احلديث، وحتديدا يف شأن ضالة اإلبل، 
احلديث، ومنهم من ترك الظاهر، وأتونل مفهوم احلديث، وأن األمر خيتلف ابختالف الناس 

نه، وهو هو حفظ هذا املال بشكل يتناسب مع زما واألحوال واألزمان، وأن مقصد النيب 
 مقصد عظيم معروف من مقاصد الشريعة، وهللا أعلم.

وإين أرى أن على الدولة يف هذا الزمن أن تفعل فعل عثمان وعلي رضي هللا عنهما، فتأخذ       
كل مجل أو انقة ضلت طريقها واجتهت إىل الطريق العام، قبل أن تصدمها سيارة يف جنح الليل، 

َة من املسافرين، وتُقَتل هي بسبب احلوادث اليت كثرت يف اآلونة فَتقُتل هذه اإلبل الضالُة املار 
 األخرية، وهللا املستعان. 

 
 

                                                           

 (.152-151(. كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص )64/ 7فتح املنعم شرح صحيح مسلم )( 33)
 ( بتصرف.272 - 271/ 15اجملموع شرح املهذب )( 34)
 (.7068صحيح البخاري، كتاب الفنت، ابب: ال أييت زمان إال الذي بعده شر منه، برقم )( 35)
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 الـمبحث الثالث: العدول عن ظاهر احلديث مراعاة للتصرف النبوي.
هذا األمر ترتبت عليه آاثر فقهية، مع أن أصل التصرف النبوي هو التشريع والفتوى، لكن      

هناك تصرفات نبوية غري هذا األصل كانت سببا يف عدول بعض الفقهاء عن األخذ بظاهر 
احلديث، وقد أوصلها حممد الطاهر بن عاشور إىل اثين عشر حاال، ذكر ما عند القرايف وزاد 

اليت يصدر عنها قول منه أو فعل، هي: التشريع، والفتوى،  ل: أحوال رسول هللا عليها، فقا
والقضاء، واإلمارة، واهلدي، والصلح، واإلشارة على املستشري، والنصيحة، وتكميل النفوس، 

، وقد جعلت هذا املبحث يف مطالبني، (36)وتعليم احلقائق العالية، والتأديب، والتجّرد عن اإلرشاد
 عن أمثلة ونقاش: وهي عبارة

 الـمطلب األول: حديث اإلذن بتمليك األرض املوات ملن أحياها.
َتُة هي اليت مل تعمر، شبهت عمارهتا ابحلياة، وتعطيلها ابملوت،       األرض املوات أو اْلَميـْ

وإحياؤها يكون بتحجريها وإجراء املاء إليها، وحنوها من وجوه العمارة، فمن فعل ذلك فقد ملك 
ممْن أمْحيما أمْرًضا ممي يتمًة فمهييم لمهج وملمْيسم »قال:  ، عن النيب . فعن سعيد بن زيد (37)رضبه األ

. قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا احلديث عند (38)«ليعيْرٍق ظماَلٍي حمقٌّ 
إذن السلطان. بعض أهل العلم، وهو قول أمحد، وإسحاق، قالوا: له أن حييي األرض املوات بغري 

 . (39)وقد قال بعضهم: ليس له أن حيييها إال إبذن السلطان، والقول األول أصح
قال أبو حنيفة: ميلكها املسلم والذمي على السواء ابإلحياء بعد إذن اإلمام. وقال اجلمهور      

النيب  رمحهم هللا مجيعا: ال حاجة فيه إىل إذن اإلمام؛ ألن -مالك والشافعي وأبو يوسف وحممد 
 قال القرايف: قول اجلمهور يف اإلحياء أرجح؛ ألن (40)قد أذن يف ذلك وملكها من أحياها .

                                                           

 (.99/ 3مقاصد الشريعة اإلسالمية )  (36)
 (.327/ 8عون املعبود شرح سنن أيب داود )( 37)
(، والرتمذي يف 3073سنن أيب داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب يف إحياء املوات ، برقم )( 38)

وى (. ور 1378، ابب: ما ذكر يف إحياء أرض املوات برقم )السنن، أبواب األحكام عن رسول هللا 
 (.2335معناه من حديث عائشة البخاري يف الصحيح كتاب املزارعة، ابب من أحيا أرضا مواات، برقم )

 (. 655/ 3سنن الرتمذي )( 39)
(، 208/ 1(، وأنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف )295/ 23املبسوط للسرخسي احلنفي )( ينظر: 40)

(، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري البن 176/ 12وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين )
 (.618(. وامليزان الكربى لعبد الوهاب الشعراين، ص )192/ 7حجر )
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الفتيا، والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بني الغالب والنادر إضافته إىل الغالب  الغالب يف تصرفه 
 .(41)أوىل

ا إال إبذن اإلمام، وبني ما وأما ما جاء عن مالك من تفرقته بني ما قرب من العمارة، فال حيي     
بعد فيجوز بغري إذنه؛ فال يرد على قوله األول؛ وسبب قوله هذا أن ما قرب من العمران يؤدي إىل 
التشاجر والفنت وإدخال الضرر فال بد فيه من نظر األئمة دفعا لذلك املتوقع، وما بعد من ذلك 

 . (42)ال يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز
الك هذا ليس ألنه تصرف بطريق اإلمامة، بل لقاعدة أخرى، وهي أن إحياء ما وقالوا: قول م     

. (43)قرب حيتاج إىل النظر يف حترير حرمي البلد، وكل ما حيتاج لنظر وحترير فال بد فيه من احلكام
 لكن يقال: قَسم املالكية القريب ملا فيه ضرر، وما ال ضرر فيه. 

لقريب من العمران الذي ال ضرر يف إحيائه على أحد، ال وقد قال احلطاب: إحياء املوات ا     
. فكأن العلة اليت ذكروا من أجلها إذن اإلمام (44)جيوز إال إبذن اإلمام على املشهور يف املذهب

 غري واضحة.
الشعراين أن قول مالك مفصنٌل، وهو قسيم لقول أيب حنيفة، والشافعي وأمحد، مبعىن أنه  ويرى     

 ، وهللا أعلم.(45)مل يعلق العلة على التشاجر وغريه، بل على املطلق
، وهذا (46)« لمْيسم ليْلممْرءي إيَلا مما طمابمْت بيهي نـمْفسج إيمماميهي : » واستدل أبو حنيفة بقوله عليه       

: » ن كان عاما فمن أصله أن العام املتفق عليه، قبوله يرتجح على اخلاص، واستدل بقوله، وإ
                                                           

/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم البن عبد السالم )(. 208/ 1أنوار الربوق يف أنواء الفروق )( 41)
142 .) 

 (.618ربى، ص )(. امليزان الك208/ 1أنوار الربوق يف أنواء الفروق )( 42)
(. مقاصد الشريعة 111( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام للقرايف، ص )43)

 (. 71حقائق وشبهات حول السنة النبوية، حملمد عمارة، ص )(. 92/ 3اإلسالمية البن عاشور )
 (.11/ 6مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) ( 44)
 (.618ى، ص )امليزان الكرب   (45)
قال العيين: رواه البيهقي من حديث بقية عن (. 3821( برقم )8/ 9( معرفة السنن واآلاثر للبيهقي )46)

رجل مل يسمه عن مكحول عنه، وقال: هذا منقطع فيما بني مكحول ومن فوقه، وفيه رجل جمهول، وال 
واقد عن موسى بن يسار عن حجة يف مثل هذا اإلسناد. فإن قلت: رواه ابن خزمية من حديث عمرو بن 



                                                   ليبيا -األمسرية اجلامعة                 صاحل األمني املاعزي د.             ... احلديث النبوي بني الظاهر والتأويل     

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly  
 

مى إيَلا ّلِلياي ومليرمسجوليهي  ، واحلأمى: ما حيمي اإلمام من األرض، فدل أن حكم األرضني إىل (47)« َلم محي
وز ألحد أن حييي َتصرُّف ابإلمامة فال جي األئمة، ال إىل غريهم. واستدل أيضا أبن هذا منه 

، واإلقطاع يتوقف على إذن (48)أرضًا إاّل إبذن اإلمام؛ ألّن فيه متليكًا فأشبه اإلقطاعات
 .(49)اإلمام
واستدل أصحاب هذا القول أيضا أبنه حيتمل أن يكون معناه: من أحياها على شرائط      

 .(50)اإلحياء فهي له، ومن شرائطه: حتظريها، واإلذن له يف ذلك، ومتليكه إايها
، أتويل أيب حنيفة لظاهر احلديث، ليس ردا له وال هو تقدمي بني يدي هللا ورسوله       وعلى كلٍّ
 ضته نصوصا أخرى كما مر يف بعض املطالب املاضية، وهو أيضا من ابب حفظ ، وإمنا ملعار

 املال، وعدم االقتتال عليه، ومنع اإلقطاع املضر ابلعباد والبالد، وهللا أعلم.
وأما قول مالك يف املسألة أنه ال جيوز فيما قرب؛ قريب من قول أيب حنيفة، إىل حد ما،      

فيما بُعد، وأتويله فيما قُرب، وإن كان القرايف يرى أن  نيب جلمعه بني األخذ بظاهر حديث ال
له قوال واحدا، اجلواز من غري إذن اإلمام مطلقا؛ ألنه علق العلة يف القرب ابلتشاجر، ال ابإلقطاع 

 وغريه، وهللا أعلم.
 الـمطلب الثاين: حديث اإلذن ِف أخذ سملمبي القتيل الكافر ِف احلرب.

يوم  املسلوب أي: أخذ ما عليه احملارب الكافر بعد قتله، وهذا قاله السَلب ابلفتح؛      
يومئذ عشرين رجاًل، وأخذ أسالهبم، ووهم من قال: إنه قاله يوم بدر،  حنني، فقتل أبو طلحة 

رج َخمًْراومسناه قتياًل جمازًا من ابب قوله: }  [، أي يؤول مخرا، ومعىن 36{]يوسف:  إيين ي أمرمايني أمْعصي

                                                                                                                                                            

/ 12مكحول عن جنادة بن أيب أمية عن معاذ؟ قلت: قال: عمرو مرتوك ابتفاق. عمدة القاري )
176.) 

(. عن الصعب بن 2370، برقم )صحيح البخاري كتاب املساقاة، ابب: ال محى إال هلل ولرسوله  (47)
 .جثامة 

صرف ابلشيء، واصطالحا: إعطاء السلطان شخصا االقطاع: مصدر أقطعه: إذا ملكه أو أذن يف الت( 48)
 (.84أرضا من أراضي الدولة له وألوالده، من بعده. معجم لغة الفقهاء )

(، وفتح 176/ 12(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعيين )295/ 23املبسوط للسرخسي )( 49)
/ 8لشمس احلق آابدي ) (، وعون املعبود شرح سنن أيب داود192/ 7الباري بشرح صحيح البخاري )

327.) 
 (.176/ 12عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 50)
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. (51)سلوب أي ثيابه اليت عليه ومتاعه، فال خيمس السلب، بل هو للقاتل وحده لظاهر احلديثامل
 «. ممْن قـمتملم قمتيياًل لمهج عملمْيهي بـمي ينمة ، فـملمهج سملمبجهج »قال:  عن النيب  فَعْن َأيبأ قـََتاَدَة بن رأْبعأي 

ممْن قـمتملم كمافيًرا »يوم حنني:  قال النيب  ويف سنن أيب داود من حديث أنس بن مالك      
 . (52)«فـملمهج سملمبجهج 

رمحهم هللا  -وقد اختلف العلماء يف معىن هذا احلديث، فقال أبو حنيفة ومالك ومن اتبعهما      
: ال يستحق القاتل مبجرد القتل َسَلب القتيل، بل هو جلميع الغامنني كسائر الغنيمة؛ إال -تعاىل 

، ومحلوا احلديث على هذا، وجعلوا «َمــــــْن قـََتَل قَتأــــــــياًل فَــــــَلُه َســـَلُبُه » قتال: أن يقول األمري قبل ال
، وليس بفتوى وإخبار عام؛ وإمنا تصرف منه ابإلمامة واإلمارة، فقد كان هذا إطالقا من النيب 

 . (53)قائد جيش
من العدو أيكون له سلبه بغري إذن عمن قتل قتيال  -رمحه هللا  -وقد سئل اإلمام مالك      

ال يكون ذلك ألحد بغري إذن اإلمام؛ وال يكون ذلك من اإلمام إال على  »اإلمام؟، فــــــــقــــال: 
"، إال يوم ُحَنني ممْن قـمتملم قمتيياًل فـملمهج سملمبجهج قال:"  وجه االجتهاد، ومل يبلغين أن رسول هللا 

»(54) . 
وقال الشافعي، واألوزاعي، والليث، والثوري، وأبو داود، وأبو ثور، وأمحد، وإسحاق، وابن      

جرير، وغريهم: يستحق القاتل َسَلَب القتيل يف مجيع احلروب، سواء قال أمري اجليش قبل ذلك: 
 أم مل يقل ذلك. « ممْن قـمتملم قمتيياًل لمهج عملمْيهي بـمي ينمة ، فـملمهج سملمبجهج »

                                                           

( منهما 435/ 2( التيسري بشرح اجلامع الصغري )340/ 10التنوير شرح اجلامع الصغري للصنعاين )( 51)
 بتصرف.

 صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، ابب من مل خيمس األسالب، ومن قتل قتيال فله سلبه من غري( 52)
(، وصحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري، ابب استحقاق 3142أن خيمس، وحكم اإلمام فيه، برقم )

(. سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب يف السلب يعطى القاتل، برقم 1751القاتل سلب القتيل، برقم )
 «.حديث حسن»( وقــال: 2718)

 (.208/ 1وق يف أنواء الفروق: للقرايف )(. أنوار الرب 58/ 12املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )( 53)
 (.1656( برقم )648/ 3املوطأ )( 54)
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، (55)وإخبار عن حكم الشرع، فال يتوقف على قول أحد قالوا: وهذه فتوى من النيب      
وماْعلممجوا أمَّناما غمنيْمتجْم ميْن شمْيٍء فمأمنا ّلِلياي َخججسمهج ومليلراسجولي ومليذيي وأجابوا عن عموم قوله تعاىل: }

 .(56)[، أبنه خمصوص ابحلديث41اآلية{]األنفال: ... اْلقجْرَبم وماْليـمتماممى وماْلممسماكينيي وماْبني السابييلي 
قال  قال النووي: قول أيب حنيفة ومالك، ضعيف؛ ألنه صرح يف هذا احلديث أبن النيب      

 . (57)هذا بعد الفراغ من القتال، واجتماع الغنائم، وهللا أعلم
ابلفتوى فينبغي أن  قال اإلمام القرايف: خالف مالك أصله هنا؛ وهو أن غالب تصرفه      

 حيمل على الفتيا عمال ابلغالب، وسبب خمالفته ألصله أمور: 
وماْعلممجوا أمَّناما أن الغنيمة أصلها أن تكون للغامنني لعموم القرآن يف قوله تعاىل: } -منها      

ْن شمْيءٍ   ... اآلية{، وإخراج السلب من ذلك خالف هذا العموم الظاهر.  غمنيْمتجْم مي
أن ذلك إمنا أفسد اإلخالص عند اجملاهدين فيقاتلون هلذا السلب دون نصر كلمة  -ومنها     

 اإلسالم. 
أن ذلك قد يؤدي إىل أن يقبل على قتل من له سلب، دون غريه؛ فيقع التخاذل يف  -ومنها     

اجليش، ورمبا كان قليل السلب أشد نكاية على املسلمني. فلهذه األسباب ترك هذا األصل، 
، فتأمل فهو من األصول لى هذا القانون؛ يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من تصرفاته وع

 . (58)الشرعية
وطبيعة احلرب اليت قال فيها هذا القول، وهي غزوة حنني،  إذا نظران إىل زمن قول النيب      

ابلتعبئة املعنوية، للسابقني، مث التعبئة  اليت فرن منها بعض املسلمني أول األمر، مث اندى النيب 
املادية ملسلمة الفتح، وقد اشرتك يف هذه الغزوة ألفان من مسلمة الفتح، وقد أخر قسمة الغنيمة  
كي أتيت هوازن مسلمة فريد هلا ما أخذ منها يتألفهم هبا، ولعل هذا ما جعل اإلمام مالك يرى أن 

 قاله إال يوم حنني، وهللا أعلم. غين أن النيب احلكم مل يكن مطردا؛ ألنه قال: ومل يبل

                                                           

 (.58/ 12املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )( 55)
 (.110/ 3(. مقاصد الشريعة اإلسالمية )38/ 3شرح الزرقاين على املوطأ )( 56)
 (. 58/ 12املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )( 57)
 (.209 -208/ 1أنواء الفروق )أنوار الربوق يف (  58)
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قال الشعراين: وجه من قال بظاهر احلديث، هو تشجيع املسلمني على القتال ملا فيهم من       
اجلزء الذي يقاتل ألجل الدنيا، ووجه من قال ابلتأويل؛ ألن ألمري اجليش النظر العام على 

 .(59)العسكر
 والصحابة  كبري، إذا ما قورن مبا كان يف زمن النيب   لكن يقال: سلب هذا الزمان     

والفقهاء اجملتهدين، ومن هنا ذهب حممد كامل القره مللي إىل أن هناك قيودا جيب مراعاهتا يف 
 :(60)شأن السلب

: أن يكون املسلوب كافرا، وأن يكون السلب يف حدود معقولة يسريا غري كثري، وإال أولا     
، قَاَل: مَحََل اْلبَـرَاُء ْبُن َمالأٍك َعَلى َمْرُزاَبنأ الزنْأَرةأ يـَْوَم الزنْأرَةأ، َوطََعَنُه مخُّأس فَعْن أََنسأ ْبنأ َمالأٍك 

هأ فـََقتَـَلُه  ْنطََقَتُه، فـََلمنا َقدأْمَنا َصلنى ُعَمُر الصُّْبَح، مُثن أاََتاَن طَْعَنًة َدقن قـَْربُوَس َسْرجأ َواَرْيهأ َومأ َوَسَلَبُه سأ
ُس السنَلَب، َوإأنن َسَلَب اْلبَـرَاءأ  َماٌل َفُخُمُسُه فـََقاَل: َأمَثن أَبُو طَْلَحَة، َفَخرََج إأَلْيهأ فـََقاَل: إأانن ُكننا اَل ُُنَمّأ

تنةَ  ُلُغ سأ  .(61)آاَلٍف، بـََلَغ َثاَلثأنَي أَْلًفا يـَبـْ
، قال: قتل : لإلمام أن مينع القاتل من سلبه إن رآى مصلحة، فعن عوف بن مالك اثنيها     

ْيَـَر رجال من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد  ، وكان واليا عليهم، فأتى رجل من محأ
قال: « ؟ مما ممنـمعمكم أمْن تـجْعطييمهج سملمبمهج » د: عوف بن مالك، فأخربه، فقال خلال رسول هللا 

، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، مث قال: هل أجنزت «اْدفـمْعهج إيلمْيهي » استكثرته اي رسول هللا، قال: 
َلم تـجْعطيهي َيم »فاستغضب، فقال:  ، فسمعه رسول هللا لك ما ذكرت لك من رسول هللا 

اليدج، َلم تـجْعطيهي َيم خم  ريكجونم يلي أجممرمائيي؟ ...خم ْل أمنـْتجْم َتم . ومل أجد من ذكر هذه الشروط (62)«اليدج، هم
يف كتب الفروع، والظاهر أهنا معتربة، ولعلها ترجح قول اإلمامني أيب حنيفة، ومالك يف شأن 

 السلب، وهللا أعلم.  
 

                                                           

 ( بتصرف.787-786امليزان الكربى، ص )(  59)
 ( بتصرف.236-235امللكية يف السنة النبوية، ص )(  60)
حُمَمنُد: َفَحدنَثينأ  قَالَ  (.33088مصنف ابن أيب شيبة، كتاب السري، من جعل السلب للقاتل، برقم )(  61)

ْساَلمأ »أََنُس ْبُن َمالأٍك   «.أَننُه أَونُل َسَلٍب مخُّأَس يفأ اإْلأ
 (.1753صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، ابب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم )(  62)
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 الـمبحث الرابع: العدول عن ظاهر احلديث ملعارضته األصول الكلية.
هذا األمر ترتبت عليه آاثر فقهية ظاهرة، يف كتب أصحاب املذاهب، احلنفية واملالكية      

والشافعية، وغريهم، ومعلوم أن األصول العامة أعم من الكتاب والسنة، واإلمجاع، والقياس 
الفقهي، وتقدمي املتواتر على اآلحاد، وعمل أهل املدينة، بل هي ابملعىن الواسع الذي يدخل فيه 

، وقد جعلت هذا املبحث يف مثانية مطالب مث اختصرهتا (63)جممل معاين التشريع، وحكمه املبثوثة
يف مخسة، فأزلت حديث رضاع الكبري، وحديث تزويج البكر والثيب، وحديث حصر زكاة الزروع 

 يف أصناف معينة، وإليك األحاديث ومناقشاهتا:
 ْيظة.الـمطلب األول: حديث األمر َبلصالة ِف بِن قـجرم 

بنصره، وشتات األحزاب،  على رسوله  بعد أن انتهت غزوة األحزاب، ومنن هللا      
أنه مل يضع سالحه، وأن القتال مل ينته بعد،  ليخرب النيب  ورجوعهم خائبني، جاء جربيل 

فعن ابن عمر الصحابة بذلك،  فعليه ابلتوجه إىل خونة اجلوار وهم يهود بين قريظة، فأمر النيب 
َلم يجصمل ينيما أمحمد  العمْصرم إيَلا » لنا ملا رجع من األحزاب:  ، قال: قال النيب -رضي هللا عنهما  -

فأدرك بعَضهم الَعْصُر يف الطريق، فقال بعُضهم: ال نصلي حىت أنتيها، وقال «. ِفي بمِني قـجرمْيظمةم 
، فلم يـَُعنّأْف واحدا منهمنيب بعضهم: بل نصلي، مل يـَُرْد منا ذلك، َفذُكأَر لل

(64) . 
ويف رواية يف كتاب السري: أن الذين مل يصلوا العصر يف بين قريظة، صلوها بعد العشاء      

 .  (65)اآلخرة
ولو أننا حاضرون يوم بين قريظة ملا » وقد رجنح ابن حزم فعل من صلى يف بين قريظة، فقال:      

 . (66)«صلينا العصر إال فيها، ولو بعد نصف الليل 
األولون متسكوا بعموم اخلطاب، فجعلوا صورة الفوات داخلة يف العموم، » قال ابن تيمينة:      

يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن املقصود املبادرة إىل  واآلخرون كان معهم من الدليل ما
                                                           

 (. 417-416واألصوليني، ملعتز اخلطيب، ص ) رد احلديث من جهة املنت دراسة يف مناهج احملدثني( 63)
(. 946(  صحيح البخاري، أبواب صالة اخلوف، ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء، برقم )64)

( 1770صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، ابب املبادرة ابلغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني، برقم )
 قش ذلك ابن حجر يف الفتح.، وقد ان«العصر»بدل «. الظهر»وفيه 

/ 6(. الروض األنف شرح السرية النبوية البن هشام للسهيلي )194/ 4(  السرية النبوية البن هشام )65)
 (.256(. الرحيق املختوم للمباركفوري، ص )225

 (. 28/ 3(  اإلحكام يف أصول األحكام )66)
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القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختالفا مشهورا: هل خيص العموم ابلقياس؟ ومع هذا 
 . (67)«فالذين صلوا يف الطريق كانوا أصوب 

املصيبون، وقال ابن القيم: اختلف يف أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم      
ولو كنا معهم ألخرانها كما أخروها، وملا صليناها إال يف بين قريظة، وقالت أخرى: بل الذين 
صلوها يف الطريق يف وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد ابلفضيلتني، فإهنم ابدروا إىل امتثال 

هاد، وفضيلة الصالة يف أمره يف اخلروج، وابدروا إىل مرضاته يف الصالة يف وقتها، فحازوا فضيلة اجل
 .(68)وقتها، واملبادرة للعدو، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من اآلخرين

، مل يرجح بينهم، مث إن هناك من يرى من أهل العلم أن عدم الرتجيح أوىل؛ ألن النيب      
لصالة أن الذين صلوا عند دخول وقت ا -يف ظين  –الواقع ليس كل الصحابة فقهاء، والغالب 
، وغريهم، ومن صلى العصر يف بين وزيد بن اثبت هم من الفقهاء كعمر، وعثمان، وعلي، 

قريظة هم الصحابة الذين اشتهروا ابلفروسية، وقتال الكفار واليهود، كسعد بن أيب وقاص، وجابر 
اتل ، كانوا يف أوائل األر بن عبد هللا، وسلمان الفارسي، وسلمة بن عمرو بن األكوع، وغريهم 

، الفقهاء لتأويلهم، وال الفرسان المتثاهلم، واحلال أنه وقت حرب، من اجليش، فلم يعنف النيب 
علم، أن األمر سيؤول يف أمته إىل ما وقع  وإن كان يف الفقهاء فرسان كعمر وعلي، ولعل النيب 

 ، وهللا أعلم.بني صحابته 
قال السهيلي وغريه: يف هذا احلديث من الفقه، أنه ال يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو      

آية، وال على من استنبط من النص معىن خيصصه، وفيه أن كل خمتلفني يف الفروع من اجملتهدين 
 .(69)مصيب

 الـمطلب الثاين: حديث كفارة نسيان الصالة املكتوبة.
ّأ جاء يف احلديث َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأٍك       يم صمالمًة فـمْليجصمل ي إيذما » قَاَل:  ، َعنأ الننيبأ ممْن نمسي

 .(70)[ «14{]طه:  ومأمقيمي الصاالمةم ليذيْكريي} ذمكمرمهما، َلم كمفاارمةم لمما إيَلا ذمليكم 

                                                           

 (.39(  رفع املالم عن األئمة األعالم، ص )67)
 (.119 -118/ 3عاد يف هدي خري العباد )(  زاد امل68)
 (.452/ 11(. فتح الباري )224/ 6(  الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام )69)
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الة عمدا، أو هتاوان، وتكاسال، ال استدل بظاهر هذا احلديث مجاعة، على أن اترك الص     
قضاء عليه؛ ألن احلديث خص النائم والناسي؛ وألن انتفاء الشرط يستلزمم انتفاء املشروط، 
فمفهومه من تركها عمًدا فال يقضيها، وهو استدالل مبفهوم املخالفة املسمى دليل اخلطاب، قالوا: 

. من بني هؤالء املستدلني ابن حزم (71) وإمنا عليه التوبة النصوح واالستغفار والرجوع إىل هللا
 الظاهري.

حيث قال: العامد ذنبه أجلُّ من أن أنمره حنن بكفارة، أو بصالة مل أيمره هللا تعاىل هبا، وال      
، أبن نلزمه فرضا مل أيذن به هللا تعاىل، ولو كان القضاء حيل لنا، وال لغريان، تعدي حدود هللا 

ذلك، وال  ك الصالة حىت خيرج وقتها؛ ملا أغفل هللا تعاىل وال رسوله واجًبا على العامد لرت 
يًّانسياه، وال تعمدا إعناتنا برتك بيانه: } [، وكل شريعة مل أيت هبا 64{]مرمي: وممما كمانم رمبمكم نمسي

. نوقش هذا االستدالل بقوهلم: اشرتط األصوليون يف حتقق (72)القرآن، وال السنة فهي ابطل
خالفة والعمل به؛ أال يكون املسكوت عنه يف النص، ترك ألمر يقتضي ختصيص املنطوق مفهوم امل

ابلذكر، فإن وجد ما يقتضي التخصيص، مل يتحقق املفهوم، وال يعمل به، واحلديث هنا اقتضى 
ختصيص النائم والناسي فيه ابلذكر، إرادة التنبيه على ما سبق إىل األذهان من سقوط القضاء 

 . (73)اس على الصائم إذا أكل انسًيا أو احتلم انئًما ال قضاء عليهعنهما ابلقي
فلم يتحقق شرط املفهوم يف هذا احلديث، فال يفيد سقوط القضاء على العامد لرتك الصالة،      

فوجوب القضاء على العامد ابخلطاب األول؛ ألنه قد خوطب ابلصالة وترتبت يف ذمته فصارت 

                                                                                                                                                            

صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، ابب من نسي صالة فليصل إذا ذكر، وال يعيد إال تلك (  70)
الصالة، ابب قضاء الصالة الفائتة، ...، (. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع 597الصالة، برقم )

 (. 684برقم )
(. إتقان الصنعة يف حتقيق معىن 6196( السؤال األول من الفتوى رقم )11/ 6فتاوى اللجنة الدائمة )(  71)

 (.6/ 1(. الفتاوى العامة )للشيخ عبد الرمحن السحيم( )68البدعة لعبد هللا الغماري، ص )
( بتصرف يسري منهما. 12/ 2( وكتابه احمللى ابآلاثر )30/ 3صول األحكام )ابن حزم، اإلحكام يف أ(  72)

 (. 386/ 2ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري )
(. وانظر شروط مفهوم املخالفة، يف  68إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة لعبد هللا الغماري، ص )(  73)

 (.312ى املذهب الراجح لعبد الكرمي النملة، ص )كتاب اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عل
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ْينج هللاي أمحمقم أمْن يـجْقضمى »يف احلديث:  دينا عليه واجب لعموم قوله  ْين ال (74)« فمدم ، والدن
يسقط إال أبدائه، فيأمث إبخراجه هلا عن الوقت احملدود هلا، ويسقط عنه الطلب بقضائها، فمن 

 .(75) أعلمأفطر يف رمضان عامدا، فإنه جيب عليه أن يقضيه مع بقاء إمث اإلفطار عليه، وهللا
إذا كان يقضيها يف النوم والنسيان مع سقوط اإلمث فيها، فأوىل وأحرى أن » وقال الرجراجي:     

يم صمالمًة » . ويؤخذ من قوله (76)«يقضيها يف العمد لثبوت اإلمث فيه  وجوب القضاء « ممْن نمسي
نمسجوا قوله تعاىل: } على العامد؛ ألن النسيان يطلق على الرتك سواء كان عن ذهول أم عمد، ومنه

، وقد اجتهد الغرايين ونصر رأي اجلمهور وانقش (77)[19{ ]احلشر: اّلِلام فمأمْنسماهجْم أمنـْفجسمهجمْ 
 . (78)قوية

 الـمطلب الثالث: حديث األمر بتحية املسجد للداخل حال خطبة اجلمعة.
شرع اَّللن حتية للمساجد ركعتني للداخل، فال يليق ابملؤمن أن يدخل املسجد فيجلس دون أن      

لألمة، وراعى تطبيقها، فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه  يصلي، وقد وضحها رسول اَّللن 
َي اَّللنُ َعنـْهُ  -عن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ اَّللنأ ف. (79)إليها ودعاه أن يؤديها  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللنأ -َما َرضأ

ممامج ُيمْطجبج أمْو قمْد خمرمجم، فـمْليجصمل ي رمْكعمتـمنْيي » َوُهَو خَيُْطُب:  إيذما » . وفيه (80)« إيذما جماءم أمحمدجكجْم وماإلي
دم فـمْليـمرْكمْع رمْكعمتـمنْيي قـمْبلم أمْن ُيمْليسم   . (81)« دمخملم أمحمدجكجمج اْلممْسجي

                                                           

(. صحيح مسلم، كتاب 1953صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب من مات وعليه صوم، برقم )(  74)
 رضي هللا عنهما. –(. من حديث ابن عباس 1148الصيام، ابب قضاء الصيام عن امليت، برقم )

 ل اجلملة: وال يسقط عنه الطلب بقضائها.(. ولع386/ 2فتح الباري بشرح صحيح البخاري )(  75)
 (.184نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي، ص ) (.537/ 1رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )(  76)
 (.68(، إتقان الصنعة، ص )93/ 5(. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )386/ 2فتح الباري )(  77)
 (.798 - 794/ 3مناقشته يف كتابه مدونة الفقه املالكي وأدلته ) (  انظر78)
 ( بتصرف.483/ 3(  فتح املنعم شرح صحيح مسلم )79)
 (.1176(  صحيح البخاري، كتاب التهجد، أبواب التطوع، ابب ما جاء يف التطوع مثىن، مثىن، برقم )80)
(، مسلم،  444كع ركعتني، برقم )(  صحيح البخاري، كتاب: الصالة، ابب: إذا دخل املسجد فلري 81)

كتاب: صالة املسافرين، ابب: استحباب حتية املسجد بركعتني وكراهة اجللوس قبل صالهتما وأهنا 
(. سنن الرتمذي، كتاب: الصالة، ابب: ما جاء إذا دخل 1687مشروعة يف مجيع األوقات، برقم )

والعمل على »قَاَل الرتمذي:  .َتاَدَة (، من حديث َأيبأ قَـ 317أحدكم املسجد فلريكع ركعتني، برقم )
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ا»... وعند أيب داود        . (82)« فـمْليجصمل ي رمْكعمتـمنْيي يـمتمجمواْز فييهيمم
يرى الشافعية واحلنابلة، وعدد من العلماء، جواز صالة حتية املسجد واإلمام خيطب اجلمعة،      

ملقرئ، ، وسفيان بن عيينة، ومــــــــكحول، وعبد هللا بن يزيد ااحلسنلظاهر هــــذا الـحديث، منهــم: 
واحلميدي، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وأبو سليمان وأصحابه، ومجهور أصحاب احلديث، 

 .(83)وابن املنذر، وابن حزم
لكانت ركعيت حتية املسجد فرضا؛  ،قال ابن حزم: لوال أنه ال فرض إال الصلوات اخلمس     

 .(84)لكنهما يف غاية التأكيد، وال شيء من السنن أوكد منهما
منهم: شريح القاضي، وحممد بن سريين،  -ويرى احلنفية واملالكية، وعدد من العلماء،      

أنّه عليه أن جيلس، ويكره له أن  -وإبراهيم الّنخعّي، وقتادة، وسفيان الّثورّي، والّليث بن سعد، 
 ، واستدلوا أبدلة منها:(85)يركع ركعتني؛ واإلمام خيطب اجلمعة

تجوا لمعملاكجْم قال ابن العريب املالكي: قوله تعاىل: }     إيذما قجريئم اْلقجْرآنج فماْستمميعجوا لمهج ومأمْنصي وم
[، والّصالة تفّوت االستماع واإلنصات، فال جيوز ترك الفرض إلقامة 204{ ]األعراف: تـجْرمحمجونم 

ْت، إيذما قـج » ، مرفوعا: الّسّنة، وما جاء يف حديث أيب هريرة  بيكم يـمْومم اجلجمجعمةي: أمْنصي ْلتم ليصماحي
، فـمقمْد لمغمْوتم  ممامج ُيمْطجبج ، فإذا كان األمر ابملعروف والنهي املنكر األصالن املفروضان (86)« وماإلي

أوىل أن  –وهو مندوب  -الزكيان يف امللة، حيرمان يف حال اخلطبة، مع أهنما واجبني، فرتك النفل 

                                                                                                                                                            

هذا عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل املسجد أن ال جيلس حىت يصلي ركعتني إال أن يكون له 
 «.عذر

 (.1117(  سنن أيب داود، تفريع أبواب اجلمعة، ابب إذا دخل الرجل واإلمام خيطب، برقم )82)
 (.303/ 1(. الفقه على املذاهب األربعة للجزيري )236/ 2(. املغين البن قدامة )278/ 3(  احمللى )83)
( بتصرف. يرد على كالم ابن حزم يف شأن قوله )وال شيء من السنن أوكد 277/ 3(  احمللى ابآلاثر )84)

به وأيقظ أهله له، وواضب عليه يف  منهما( أن يقال: أحاديث الوتر أكثر وآكد وقد أوصى الرسول 
مل يكن يصلي حتية املسجد، ومل ينقل عنه.  ديث ظاهرها يبني أن النيب حضر وسفر، وقد جاءت أحا

 وهللا أعلم.
 (.173/ 1(. بداية اجملتهد وهناية املقتصد )236/ 2(  املغين )85)
 (.934(  صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، ابب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، برقم )86)
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يشبه أن يكون الذي » قال ابن رشد: . و (87)ت ال أتخذ من الوقت شيئاحيرم، مع أن كلمة أنص
 . (88)«راعاه مالك يف هذا هو العمل 

قال: َجاَء َرُجٌل يـََتَخطنى رأقَاَب النناسأ  ا جاء يف حديث عبد هللا بن ُبْسٍر واستدلوا أيضا مب     
 ُّ ُّ  يـَْوَم اجْلُُمَعةأ، َوالننيبأ فأمره ابجللوس  .(89)« اْجليْس فـمقمْد آذمْيتم  : »خَيُْطُب، فـََقاَل َلُه الننيبأ

 . (90)دون الركوع، واألمر ابلشيء هني عن ضده
ّأ       فلم يصحبه عمل أهل املدينة، فهو منسوخ، وهو خمالف  وأما حديث ُسَلْيٍك اْلَغَطَفاينأ

 . (91) فعل التحية مندوبللنصوص فالقياس وجوب االشتغال ابالستماع، ال
أن يصلي ركعتني  ودخل يطلب شيئا فأمره  -أي فقريا  –وقيل: إن سليكا كان صعلوكا      

 .(92)ليتفطن له الناس فيتصدقون عليه
 (.املعلوفة والعوامل) الـمطلب الرابع: حديث زكاة ِبيمة األنعام غري السائمة

هبيمة األنعام هي اإلبل والبقر والغنم، ويلحق هبا اجلواميس والبخايت، ومعلوم أن هذه األنعام      
نصاب كل صنف  ، وغري سائمة )معلوفة(، وقد ذكر النيب (93)قد تكون سائمة )ترعى الكأل(

 منها.  
قمةي الاِتي فـمرمضم رمسجولج اّلِلاي ...  كمتمبم لمهج » ، ، َأنن أاََب َبْكٍر فعن أنس       عملمى  الصادم

بيلي املجْسليمينيم،  ا دجونـمهما مينم الغمنممي ميْن كجل ي َخمٍْس شماة  إيذما بـملمغمْت ... ِفي أمْربمٍع ومعيْشريينم مينم اإلي ، فممم
                                                           

 ( ومنهما.266/ 1(. الفواكه الدواين )495-1/494(  عارضة األحوذي بشرح سنن الرتمذي )87)
 (.173/ 1(  بداية اجملتهد وهناية املقتصد )88)
(. سنن النسائي،  1118(  سنن أيب داود، أبواب اجلمعة، ابب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة، برقم )89)

(. سنن ابن 1399مام على املنرب يوم اجلمعة، برقم )كتاب اجلمعة، النهي عن ختطي رقاب الناس واإل
ماجه، كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها، ابب ما جاء يف النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة، برقم 

(1115.) 
(. شرح الورقات يف أصول الفقه للمحلي، ص 266/ 1(  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد )90)

(115.) 
 (.448/ 1(. منح اجلليل شرح على خمتصر خليل )266/ 1لدواين على رسالة ابن أيب زيد )(  الفواكه ا91)
 (  املصدر السابق.92)
 (.252(  السنوم: رعي املواشي يف املراعي دون دفع قيمة الزرع الذي ترعاه. معجم لغة الفقهاء، ص )93)



                                                   ليبيا -األمسرية اجلامعة                 صاحل األمني املاعزي د.             ... احلديث النبوي بني الظاهر والتأويل     

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly  
 

تًّا ومثمالمثينيم إيَلم َخمٍْس َخمًْسا ومعيْشريينم إيَلم َخمٍْس ومثمالمثينيم، فمفييهما بيْنتج َممماٍض أجنـْثمى ، فمإيذما بـملمغمْت سي
قاة  طمرجوقمةج  ت ينيم فمفييهما حي تًّا ومأمْربمعينيم إيَلم سي ا بيْنتج لمبجوٍن أجنـْثمى، فمإيذما بـملمغمْت سي ، ومأمْربمعينيم فمفييهم  اجلممملي

ت ينيم إيَلم َخمٍْس ومسمْبعينيم، فمفي  ًة ومسي دم تًّا ومسمْبعينيم إيَلم فمإيذما بـملمغمْت وماحي يهما جمذمعمة  فمإيذما بـملمغمْت يـمْعِني سي
قاتماني طمرجو  ائمٍة، فمفييهما حي تما لمبجوٍن فمإيذما بـملمغمْت إيْحدمى ومتيْسعينيم إيَلم عيْشريينم وممي ا بينـْ قـمتما تيْسعينيم، فمفييهم

ائمٍة، فمفيي كج  ، فمإيذما زمادمْت عملمى عيْشريينم وممي قاة ، ومممْن اجلممملي نيم حي ل ي أمْربمعينيم بيْنتج لمبجوٍن ومِفي كجل ي َخمْسي
قمة  إيَلا أمْن يمشماءم رمبـمهما، فمإيذما بـملمغمْت َخمْ  ، فـملمْيسم فييهما صمدم بيلي ًسا مينم َلْم يمكجْن ممعمهج إيَلا أمْربمع  مينم اإلي

ا شماة   ، فمفييهم بيلي قمةي الغمنممي ِفي اإلي ائمٍة شماة ، فمإيذما   سمائيممتيهماومِفي صمدم انمْت أمْربمعينيم إيَلم عيْشريينم وممي إيذما كم
ائمٍة، فمفييهم  ائـمتـمنْيي إيَلم ثمالمثي مي ، فمإيذما زمادمْت عملمى مي ني ائـمتـمنْيي شماَتم ائمٍة إيَلم مي ا زمادمْت عملمى عيْشريينم وممي

يماٍه، ...، فـملمْيسم فييهما شمْيء  إي   .(94)« َلا أمْن يمشماءم رمبـمهماثمالمثج شي
أخذ بظاهر هذا احلديث مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وغريهم، واشرتطوا       

يف وجوب زكاة األنعام السوم، فقالوا: جتب الزكاة يف السائمة من اإلبل والبقر والغنم وما يلحق 
فيها النتفاء السوم؛ ألن  هبا. وأما األنعام غري السائمة أكثر أايم العام )املعلوفة والعوامل( فال زكاة

وصف األنعام ابلسائمة يدل مفهومه على أن املعلوفة ال زكاة فيها، وأن ذكر السوم ال بد من 
 . (95)فائدة يعتد هبا؛ صيانة لكالم الشارع عن اللغو

وذهب ربيعة، ومالك، والليث، ومجهور املالكية، والبخاري من ظاهر تصرفه يف الصحيح،       
رتط السوم يف زكاة األنعام، أوجبوا الزكاة يف السائمة واملعلوفة من األنعام، سواء إىل أنه ال يش

: إذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة، وانقشوا من أخذ بظاهر احلديث بسواء، لعموم قوله 
فقالوا: إن التقييد ابلسائمة يف احلديث ال مفهوم له؛ ألنه الغالب على مواشي العرب، فهو لبيان 

ئيبجكجمج قع، والوصف خرج خمرج الغالب، فكان مفهومه ساقط االعتبار، وهذا كقوله تعاىل: }الوا ومرمَبم

                                                           

 (.1454(  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم ، برقم )94)
(. ابن حجر، فتح 73(. ابن جزي، القوانني الفقهية )ص 469/ 3(  شرح صحيح البخاري البن بطال )95)

(. الفقه على 168-167/ 2(. شرح الزرقاين على املوطأ )64/ 5الباري شرح صحيح البخاري )
ال (. املهذب من الفقه املالكي وأدلته حملمد سكح542/ 1املذاهب األربعة لعبد الرمحن اجلزيري )

 (.149/ 1فقه الزكاة ليوسف القرضاوي ) (.224، 223/ 1ص )اجملاجي، 
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ِتي ِفي حجججوريكجمْ  [. فجمهور األئمة على أن ربيبة الرجل حرام عليه، كانت يف 23{]النساء: الالا
 .     (96)حجره أم مل تكن

ا الاذيينم وهو أيضا كقوله تعاىل: }      {]آل عمران: آممنجوا َلم ْأمْكجلجوا الر يَبم أمْضعمافًا مجضماعمفمةً  َيم أميـمهم
[. والراب حمرم قليله وكثريه، فال يستدل على جواز الراب إذا مل يضاعف، ومن هنا قال مجهور 130

 .(97)املفسرين: هذه اخلطاابت خرجت خمرج الغالب، فال مفهوم هلا وال لصفاته
يمْت أو أمسكت، : إ-أي املالكية  –وقالوا       ْلقة، أُسأ ن املعلوفة والعوامل سائمة طبعا وخأ

فمنعها من الرعي ال  -كلزوم املنطق لإلنسان سواء نطق أو سكت   -فالسوم صفة ال زمة هلا، 
. وعلى قول املانع يف املعلوفة والعاملة؛ فمن له أربع من اإلبل سائمة، (98)مينع تسميتها سائمة

بقرة راعية، وواحدة عاملة، أو تسع وثالثون شاة راعية، وكبش  وواحد عامل، أو تسع وعشرون
معلوف، ال جتب عليه زكاة!. مث إنه حيتمل أنه عرب ابلسائمة؛ ألن عامة الغنم ال تكاد توجد فيها 

نص على السائمة ليكلف اجملتهد لالجتهاد يف إحلاق  غري سائمة، لذا خصصها، وحيتمل أنه 
 .(4)اجملتهديناملعلوفة هبا فيحصل له أجر 

وقالوا: إن املؤنة ال أتثري هلا يف إسقاط أصل الزكاة، بل التخفيف من العشر إىل نصفه؛ يف      
زكاة احلرث ألجل مؤنة السقي، ولـمنا مل جتب زكاة خمففة يف معلوفة النعم، كإبل الكراء وحنوها، 

                                                           

( جيوزان فيه 10834( وآخر عن علي برقم )10835ورد يف مصنف عبد الرزاق أثر عن عمر برقم )( 96)
نكاح الرجل لربيبته إذا مل تكن يف حجره، قال ابن حجر: أثر علي صحيح. وانتصر هلذا القول ابن حزم. 

(. واألحوط األخذ بقول 352/ 14(. وفتح الباري بشرح صحيح البخاري )143/ 9ى )انظر: احملل
اجلمهور، وعّد هذه اآلاثر معلولة ابلشذوذ، وال تصح متنا، إذ ليس عليها العمل، فاملطالع آلاثر بعض 

، سيجد فيها، كالما خالف قول اجلمهور، بل واإلمجاع أحياان، فيعتقد أن احلق فيها ومعها الصحابة 
فإن فتش تفتيشا سطحيا وظهر له أن أسانيدها صحيحة بظنه، طفق يدعو هلا ويفيت هبا، بزعمه أنه يتبع 

 السلف، وما زاد أن أفسد من حيث ظن أنه يصلح، وهللا املستعان.      
(. وقال القرطيب: شذ بعض املتقدمني وأهل الظاهر فقالوا: ال حترم 112/ 5اجلامع ألحكام القرآن )( 97)

ه الربيبة إال أن تكون يف حجر املتزوج أبمها، فلو كانت يف بلد آخر وفارق األم بعد الدخول فله أن علي
 (. 251/ 2يتزوج هبا. تفسري القرآن العظيم البن كثري )

(. شرح 64/ 5(. فتح الباري شرح صحيح البخاري )469/ 3( شرح صحيح البخاري البن بطال )98)
 (.224، 223/ 1ص )(. املهذب من الفقه املالكي وأدلته، 168-167/ 2الزرقاين على املوطأ )
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كل، وقد قال حيىي بن سعيد، بقي الواجب فيها على ما هو عليه يف السائمة؛ لوجود النماء يف ال
 .  (99)وربيعة: مل تزل إبل الكراء تزكى عندان ابملدينة، وهللا أعلم

: بوب البخاري بقوله: )      ب زمكماةي اْلغمنممي قال ابن حجر: قال ابن الـُمنَـريّأ ( وحذف وصف َبم
من جهة تعارض وجوه الغنم ابلسائمة وهو اثبت يف اخلرب؛ إما ألنه مل يعترب هذا املفهوم أو لرتدده 

النظر فيه عنده، وهي مسألة خالفية شهرية، والراجح يف مفهوم الصفة أهنا إن كانت تناسب 
احلكم مناسبة العلة ملعلوهلا اعتربت وإال فال، وال شك أن السوم يشعر خبفة املؤنة ودرء املشقة، 

 .(100)خبالف العلف فالراجح اعتباره هنا، وهللا أعلم
يل لعدم اعتبار مفهوم الصفة هنا، ملا تقدم وأسباب منها: أن العرب مل تكن قلت: النفس مت     

تعرف غري السوم، وهذا رجح أنه خرج خمرج الغالب، ولعل عدم ذكر املعلوفة لقلتها، فإن الشأن 
، مث إن احلال اختلف اآلن فمن الناس (101)الرعي واألحاديث تنضح بذلك يف أنعام الصحابة 

رؤوس األغنام، ما هي إال معلوفة، فعدم اعتبار الزكاة تفويت مصلحة، ومسألة من عنده املآت من 
( رأس شاة، 120أن إخراج زكاة املعلوفة يشق على صاحبها بعيد؛ ألن األمر كلما زاد هان ففي )

وأمر الزكاة يف ( رأس شاة، شاة واحدة، كما هو معلوم، 40شاة واحدة، بعد أن كانت يف كل )
 وهللا أعلم. واحدة، العام مرة

 .الـمطلب اْلامس: حديث زكاة الفطر من أصناف معينة
فرض عند املالكية، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، حكمها      

، (102)وفاقا للشافعي وأمحد وقيل: سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غري فرض على اصطالحه

                                                           

(. شرح 64/ 5(. فتح الباري شرح صحيح البخاري )469/ 3شرح صحيح البخاري البن بطال )  (99)
 (.224، 223/ 1ص )(. املهذب من الفقه املالكي وأدلته، 168-167/ 2الزرقاين على املوطأ )

قال الواليت: اجلمهور على القول مبفهوم الصفة هنا،  (.64/ 5(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري )100)
 (.184(. وانظر نثر الورود على مراقي السعود، ص )10وهو كذلك. إيصال السالك، ص )

(، 4194(، ورقم )3406(، ورقم )2304(  انظر مثال يف صحيح البخاري فقط األحاديث: رقم )101)
ن األنعام تعلف عندهم مامل تكن يف مرابد الصدقة، وهللا وقد كان الرعي مهنة معروفة، وقلن أن جتد أ

 أعلم.

(. الواجب عند احلنفية: أقل من الفرض، وهو مرتبة بني الفرض 75(  القوانني الفقهية البن جزي، )102)
والسنة، وهو ما ثبت طلبه بدليل ظين الثبوت، أو ظين الداللة على الفرضية. قالوا: واتركه أيمث إمثا ال 
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فـمرمضم زمكماةم الفيْطري  أمنا رمسجولم اّلِلاي » ابن عمر رضي هللا عنهما:  فعن. شرعها رسول هللا 
ٍر أمْو أجنـْثمى مينم املجْسليمينيم  ، أمْو عمْبٍد ذمكم ٍْر، أمْو صماًعا ميْن شمعيرٍي عملمى كجل ي حجرٍ  زاد يف «.  صماًعا ميْن متم

فمجمعملم النااسج » قَاَل اْبُن ُعَمَر: «.  اسي إيَلم الصاالمةي ومأمممرم ِبيما أمْن تـجؤمداى قـمْبلم خجرجوجي النا » رواية 
ْنطمةٍ  كجناا ُنجْريجج زمكماةم اْلفيْطري صماًعا ميْن : » . وعن أيب سعيد اخلدري (103)« عمْدلمهج مجداْيني ميْن حي

ْن أمقي  ٍْر، أمْو صماًعا مي ْن شمعيرٍي، أمْو صماًعا ميْن متم ْن زمبييبٍ طمعماٍم، أمْو صماًعا مي  .  (104)« ٍط، أمْو صماًعا مي
حاجًّا، أو معتمرا  قال أبو سعيد: فلم نزل ُنرجه حىت قدم علينا معاوية بن أيب سفيان      

إين أرى أن مدين من مسراء الشام، » فكلم الناس على املنرب، فكان فيما كلم به الناس أن قال: 
فأما أان فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه، » ، فأخذ الناس بذلك، قال: «تعدل صاعا من متر 

 «.أبدا ما عشت 
والشعري، والتمر، والزبيب، وجيوز دفع القيمة قال احلنفية: جتب زكاة الفطر من أربعة: احلنطة،      

ا اْليـمْومي : » عنها؛ ألن الواجب يف احلقيقة إغناء الفقري، لقوله   أمْغنجوهجْم عمني الطاومافي ِفي همذم
، واإلغناء حيصل ابلقيمة، بل أمت وأوفر وأيسر؛ ألهنا أقرب إىل دفع احلاجة، فيتبني أن (105)«

. قال (106)ي إعطاء القيمة عن عمر بن عبد العزيز، واحلسن البصريالنص معلل ابإلغناء، وقد رو 

                                                                                                                                                            

يوم القيامة. معجم لغة الفقهاء، ص  ذاب ابلنار، وإمنا يوجب احلرمان من شفاعة النيب يوجب الع
 (.246/ 1(. الفقه على املذاهب األربعة للجزيري )497)

(  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب: صدقة الفطر على العبد وغريه من املسلمني، وابب فرض صدقة 103)
مسلم، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر على املسلمني من  (. صحيح1504( و)1503الفطر، برقم )

 (.984التمر والشعري، برقم )
 (.985(  صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري، برقم )104)
طر، (. السنن الكربى للبيهقي، مجاع أبواب زكاة الف2133(  سنن الدارقطين، كتاب زكاة الفطر، برقم )105)

 ( من طريق أيب معشر عن انفع عن ابن عمر. وأشار البيهقي إىل تضعيفه أبيب معشر.7739برقم )
(. الفقه اإلسالمي وأدلته 87/ 3(. املغين )72/ 2(  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين )106)

 (.383/ 3للزحيلي )
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ابن قدامة وغريه: ال جيزئ إخراج القيمة، وبه قال مالك، والشافعي، وأمحد، ومجهور أهل 
 . (107)العلم
قال سيد سابق: الزكاة عبادة، وال يصح أداء العبادة إال على اجلهة املأمور هبا شرعا، وجوز      

ج القيمة، سواء قدر على العني أم مل يقدر، فإن الزكاة حق الفقري، وال فرق بني أبو حنيفة إخرا 
أن  -معلقا بصيغة اجلزم  -القيمة والعني عنده... مث قال: ويشهد أليب حنيفة ما روى البخاري 

تجويني بيعمْرٍض ثييماٍب َخمييٍص » معاذا قال ألهل اليمن:  كمانم الشاعيريي ِفي الصادمقمةي مم  -أمْو لمبييٍس  -ائـْ
مْصحمابي النابي ي  ر  ألي يـْ ْلممديينمةي   ومالذمرمةي أمْهومنج عملمْيكجْم ومخم  .(108)« َبي

وقال املالكية: زكاة الفطر من غالب قوت البلد يف شهر رمضان على أن تكون واحدا مما      
َخن، وال جيزئ اإلخراج غلب االقتيات منه، من تسعة أصناف: املذكرة يف احلديث زائدا الذرة والدن 

 .(109)من غريها، وال منها إذا غالب غريها، إال األحسن
خُيرج من عيش كل قوم، من اللنب لبنا، واللحم » فقال:  -األمر توسعة  -بل زاد ابن العريب      

حلما، ولو أكلوا ما أكلوا، فمساكينهم أشراكهم، ال يتكلفون هلم ما ليس عندهم، وال حيرموهنم ما 
 . (110)«ديهم، وغري ذلك فال أدري ما هو، وهللا أعلم أبي

 ومل يقتصر على األصناف التسعة اليت قيل هبا يف املذهب.
وقال الشافعية: زكاة الفطر من غالب قوت البلد؛ ألن ذلك خيتلف ابختالف النواحي،      

 . (111)واملعترب غالب قوت السنة، وجيزئ األعلى عن األدىن، ال العكس

                                                           

 (.132/ 6(. اجملموع شرح املهذب )87/ 3(  املغين )107)
(. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب العرض يف الزكاة، قبل احلديث رقم 381/ 1ه السنة )(  فق108)

هذا التعليق صحيح اإلسناد إىل طاوس، لكن طاوسا مل يسمع من معاذ » (. قال ابن حجر: 1448)
إال  فهو منقطع، فال يُغرت بقول من قال ذكره البخاري ابلتعليق اجلازم فهو صحيح عنده ألن ذلك ال يفيد
الصحة إىل من علق عنه، وأما ابقي اإلسناد فال، إال أن إيراده له يف معرض االحتجاج به يقتضي قوته 

/ 5فتح الباري شرح صحيح البخاري )«. عنده، وكأنه عضده عنده األحاديث اليت ذكرها يف الباب 
57.) 

/ 3لفقه اإلسالمي وأدلته )(. ا312/ 2(. مدونة الفقه املالكي )224/ 3(  الشرح الصغري للدردير )109)
384.) 

 (.138-2/137(  عارضة األحوذي بشرح سنن الرتمذي )110)
 (.134/ 6(  اجملموع شرح املهذب للنووي )111)
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وقال احلنابلة، وابن حزم: زكاة الفطر ال جيزئ إال األجناس اخلمسة املنصوص عليها يف      
احلديث، ال جيوز العدول عن هذه األصناف، مع القدرة عليها، سواء كان املعدول إليه قوت 

 .(112)بلده، أو مل يكن، وال جيزئ املقتات من غريها كاللحم واللنب
، فقال: ال حيل األخذ بقول من قال خترج زكاة الفطر -اجلمهور  فشنع على -وزاد ابن حزم      

من غالب قوت البلد، أو قيمتها نقدا، ... قال: وال جيزئ شيء، ال قمح، وال دقيق قمح أو وال 
دقيق شعري، وال خبز وال قيمة؛ وال شيء غري ما ذكران، ... أفال يتقي هللا من يزيد يف الشرائع ما 

 ليس غريبا من ابن حزم.. وهذا (113)مل يصح قط
وقال ابن القيم: قول مجهور العلماء إخراج فطرهتم من قوهتم كائنا ما كان، هذا هو الصواب      

، مث يقال إن املسلمني يف بعض البلدان اآلن كالصني مثال، ال يعرفون (114)الذي ال يقال بغريه
وال أظن أن أحدا قال هبذا، شيئا عن هذه األصناف اخلمسة، وعلى هذا القول فال زكاة عليهم، 

 وهللا أعلم. 
: ذهب احلنابلة إىل االقتصار على الوارد، وذهب -بتحليله الفلسفي  -وقال الشعراين      

احلنفية إىل أن الدقيق والسويق أسهل على الفقراء من احلب، فهم حمتاجون إىل غربلته وتنقيته 
يوم العيد، فإخراج الطعام للفقراء بال وطحنه وعجنه وخبزه عادة، وذلك ينغص عليهم السرور 

 .(115)تعب أقرب لتحصيل سرورهم
وقال يوسف القرضاوي: املقصود اإلغناء عن السؤال وهو متحقق ابلقيمة )النقود(، ورمبا       

كانت القيمة أوىف وأفيد، وخصوصا يف عصران، ويف هذا الرأي راعية ملقصود احلديث، وتطبيق 
قيقي، فالقول أحياان بظاهر احلديث، يكون ضد مقصود السنة نفسها، لروحه، وهذا هو الفقه احل

 .(116)وإن كان ظاهره التمسك هبا

                                                           

 (.384/ 3(. الفقه اإلسالمي وأدلته )144/ 6(. اجملموع شرح املهذب )85/ 3(  املغين )112)
 (.252 - 238/ 4(  احمللى ابآلاثر )113)
 (.18/ 3املوقعني عن رب العاملني ) (  إعالم114)
 (.223- 442(  امليزان الكربى )فقه مقارن(، ص )115)
 ( بتصرف.157-155(  كيف نعامل مع السنة النبوية، ص )116)
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فالرسول راعي ظروف البيئة والزمن، فأوجب زكاة الفطر مما أبدي الناس، من األطعمة، وكان      
صوصا ذلك أيسر على املعطي، وأنفع لآلخذ، ومعلوم أن النقود يف ذلك الوقت كانت عزيزة، وخ

 . (117)عند أهل البوادي
مل يكن يف العهد النبوي نقودا ابملعىن املتعارف عليه اليوم، فهناك نصوص كثرية تبني أن أصل      

كان ابملقايضة، ال ابلنقود وكانت الذهب   -خصوصا يف الطعام  –تعاملهم وبيعهم وشرائهم 
 اح وكبري البيع والشراء.والفضة عند كبار التجار، أو تستعمل يف األمور الكبرية كالنك

َها:       َي اَّللنُ َعنـْ ا » فَعْن َعائأَشَة َرضأ نمهج   أمنا النابي ْن يـمهجودييٍ  إيَلم أمجمٍل، ومرمهم اْشتـمرمى طمعماًما مي
» ، قال: . وعن ابن مسعود (118)«بيثمالمثينيم صماًعا ميْن شمعيرٍي » يف رواية «. ديْرًعا ميْن حمدييٍد 

ْرٍ ممني  ا، فـمْليـمرجدا ممعمهما صماًعا ميْن متم . السؤال هنا أن األمر وارد يف (119)« اْشتـمرمى شماًة حمجمفالمًة فـمرمداهم
فلريدها ونواة من ذهب أو أربعة دراهم، أو غريها؟ اجلواب كانت  التجارة فلماذا مل يقل النيب 

هي األصل ال ابملقايضة، فهل يردها اليوم النقود قليلة واألصل املقايضة، أما اآلن فالتجارة ابملال 
 وصاعا من متر، أم مثن اللنب الذي حلبه؟

، فقال له النيب  ، قال: جاء بالل إىل النيب وعن أيب سعيد اخلدري       : » بتمر بـُْرينأ
ا ْن أمْينم همذم ، فقال ، قال بالل: كان عندان متر ردي، فبعت منه صاعني بصاع، لنطعم النيب «؟مي

، َلم تـمْفعمْل، وملمكيْن إيذما أمرمْدتم أمْن تمْشَتمييم فمبيعي » عند ذلك:  لنيب ا أمواْه، أمواْه، عمنْيج الر يَبم عمنْيج الر يَبم
، ُثجا اْشَتميهي  ْيٍع آخمرم  .(120)« التاْمرم بيبـم

ا مما» رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة، قال:  : أن النيب وعن أنس        « ؟همذم
، أمْوَليْ وملمْو بيشماةٍ » قال: إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:  رمكم اّلِلاج لمكم . (121)« َبم

                                                           

 (  املصدر نفسه.117)
(. ويف، كتاب اجلهاد 2068ابلنسيئة، برقم ) (  صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب شراء النيب 118)

 (.2916والسري، برقم )
(  صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل، والبقر والغنم وكل حمفلة، برقم 119)

(2149.) 
 (.2312(  صحيح البخاري، كتاب الوكالة، ابب: إذا ابع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، برقم )120)
 (.5155البخاري، كتاب النكاح، ابب: كيف يدعى للمتزوج، برقم ) (  صحيح121)



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly 

فإذا تغري احلال، وأصبحت النقود متوافرة، بعكس األطعمة، وزادت احتياجات الناس ألمور أخرى 
 .(122)مة أيسر وأنفعغري الطعام، كالعالج والكساء، وما يفرح األوالد، كان إخراج القي

إن مدينة كطرابلس العاصمة يقطنها أكثر من ثالثة ماليني إنسان تقريبا، لو كلفوا إبخراج      
صاع من متر، أو شعري، أو زبيب، فمن أين جيدوهنا؟ وإن وجدوها وجدوا معها عسرا يف شرائها، 

اد الطلب زادت القيمة فقد يصل مثن الصاع إىل عشرة داننري، ورمبا أكثر، ومعلوما أنه كلما ز 
بشكل مهول، خصوصا من جتار هذا الزمان، وال تذهب بعيدا يف منع حدوث هذه الصورة، فها 
هيا دولة عربية مسلمة يفرض مشاخيها عدم إخراج القيمة، فيذهب املزكي كي يشرتي زكاته وزكاة 

للفقري فما يلبث أن  من يعول، ثالثة أصاع من متر، أو أرز بقيمة مخسة وعشرين رايال، مث يعطيها
 يبيعها الفقري أبقل من سعرها بكثري؛ ألنه يريد نقودا ال أرزا أو مترا.

نعم جيب إخراج الطعام إذا حلت ابلناس اجملاعة اليت حيتاج الناس فيها إىل الطعام أكثر من      
 .   (123)حاجتهم إىل النقود، فقد توجد النقود عند اإلنسان ولكنه ال جيد طعاما

ولقد حدث يف بعض املدن اليت اشتهرت فيها فتوى إخراج الطعام وأنه ال جيوز إال إخراج      
الطعام وبطالن غريه، أن جتمعت الزكاة يف املسجد وبقيت يوما أو أايما، مل أيت أحد ألخذها، 

فلم  وهلذا املسلمون يف العامل اآلن على قول احلنفية يف إخراج القيمة نقدا ألنه يناسب حاهلم اليوم،
يعد قول احلنابلة يناسبهم وال حىت قول اجلمهور، وأان هنا مل أقل إن هذا احلديث ال يناسب هذا 

، يظهر لك « َلم يجصمل ينيما أمحمد  العمْصرم إيَلا ِفي بمِني قـجرمْيظمةم » الزمن، بل أقول لك ارجع إىل حديث 
إلغناء ال ظاهر احلديث، ولك أن قويل، فالراجح هناك اإلسراع ال ظاهر احلديث، والراجح هنا ا

شرط أن ال جتد يف نفسك حرجا، وال تفسق من  -بال شك  -أتخذ ابلظاهر هنا ولك أجرك 
 قال ابلتأويل.

 
 
 
 

                                                           

 ( بتصرف.156(  كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص )122)
 ( بتصرف وزايدة.157(  كيف نعامل مع السنة النبوية، ص )123)
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 الـخاتـمة
البحث مث النظر يف أقوال األئمة الفقهاء تبني يل بعض النقاط، فيما خيص هذه الطائفة  بعد     

 من األحاديث، وخالصة هذه النقاط واملالحظات: 
 األخذ بظاهر احلديث يعرفه الناس، أما التأويل فال يقوم به إال الراسخون يف العلم. .1
أيب حنيفة ومالك والشافعي األخذ بظواهر األحاديث بعيدا عن فهم اجلهابذة الكبار ك .2

 وغريهم، يوقع فيما وقع فيه الظاهرية وبعض املعاصرين. 
أغلب األحاديث هنا اليت خصت أو أوقفت عن العمل، ألمر ما طارئ ابملقاصد الشرعية،  .3

 سببها يف الغالب مقصد: حفظ الدين أو النفس أو املال.
هل  ع احلديث الصادر عن النيب ترك ظاهر احلديث وأتويله، مرده أحياان لالختالف يف نو  .4

 هو فتوى أم قضاء أم تشريع أم إمامة؟ وهللا أعلم.
ترك ظاهر احلديث جيب إذا ُوجد دليل قوي يعارضه دومنا مجع بينهما، أو خالف احلديث  .5

، كعثمان األصول العامة أو حقق أتويله املقاصد، وقد ترك ظاهر احلديث بعض الصحابة 
  مثال، فقد يرتتب على األخذ بظواهر بعض األحاديث، جتميد الشريعة، جبعلها ال

تتناسب مع روح العصر، وفقه الواقع واألقليات، والنوازل. يقول القرضاوي: فمن دالئل 
التطرف اجلمود الفكري يف الفهم مبا ال يسمح برؤية واضحة ملصاحل اخللق، وال مقاصد 

 .(124)الشرع، وال ظروف العصر
نظر العلماء لكل حديث صحيح حمكم، على أنه لبنة يف جدار الشريعة جيب أن يتسق مع  .6

 ابقي اللبنات يف اجلدار وخصوصا القواعد العامة واملقاصد الكلية العظيمة.
يرتك الفقهاء ظاهر احلديث بسبب عدم اعتباره خمصصا للعموم كأحاديث صدقة الفطر، وقد  .7

 ذا عارض املقاصد الشرعية.يرتك الفقهاء ظاهر احلديث كليا إ
يعدل األئمة عن ظاهر احلديث ألسباب منها: قد يكون احلديث واقعة عني، أو تصرف من  .8

النيب ابلقضاء، أو القيادة، أو يعارض مقصدا مهما، أو يقدم العموم عليه إذا كان أقوى منه، 
 وغري ذلك.

 وهللا أعلم وأحكم، سبحانه ال رب سواه.

                                                           

 م2020/ 10/ 8(  تغريدة له يف صفحته على فيسبوك بتاريخ 124)



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 لـمراجعفهرس أهم الـمصادر وا
أحكام القرآن القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املالكي، ختريج وتعليق: حممد عبد  .1
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بلوغ املرام من أدلة األحكام، أيب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، حتقيق وختريج  .2

 هـ. 1424الرايض، الطبعة: السابعة،  –ري بن أمني الزهري، دار الفلق وتعليق: مس
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 حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اجلامع ألحكام القرآن: املؤلف: أبو عبد هللا .6

هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار 671اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 
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ل الدين السيوطي )املتوىف: الدر املنثور يف التفسري ابملأثور: املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جال .7
 بريوت. –هـ(، دار الفكر 911
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 فيصل عيسى البايب احلليب. -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

ْستاين )املتوىف:  .9 جأ هـ(، احملقق: 275سنن أيب داود: املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث السّأ
 بريوت. –حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

سنن النسائي )اجملتىب(: املؤلف أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي  .10
حلب، الطبعة:  –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية هـ(، حتقيق: 303)املتوىف: 
 م.1986 –ه 1406الثانية، 

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك: حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري،  .11
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