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تفسري السنة يف ضوء أسباهبا ومالبساهتا ومقاصدها
زينب بشري الغصين
جامعة سبها
zin.othman@sebhau.edu.ly

مقدمة
لقد خلّد القرآن سياق اإلنسان يف خلقه وسريته وجتربته على هذه األرض يف سياق متتابع،
ليستفيد الالحق من السابق ،ويرى مآالت التجارب وعربة األحداث بنظرة مشولية صحيحة ودقيقة
ك
،وهلذا حظى السياق اإلنساين يف القرآن الكرمي بعناية فائقة ابتداء من قولهَ  :وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
()1
اعل ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ك الَّ ِذي َخلَ َق )2(واستيعاب
ض َخلي َفة إىل قوله  :اقْ َرأْ ِِب ْس ِم َربِّ َ
ْ
ل ْل َم َالئ َكة إ ّين َج ٌ
هذا السياق يعطينا خالصة جهود البشرية عن كيفية قيام احلضارات ،وكيفية احنطاطها،
وسقوطها ،وما التاريخ املكتوب إال تفصيل هذه الكليات القرآنية(.)3
واقد أعطت النصوص الشرعية مراعاة املالبسات والظروف والسياقات واملقاصد و تقديرها مكاان
ِ َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَ ْع ُد
رفيعا َال يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَ ْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل ۚ أُوَٰلَئِ َ
ك أ َْعظَ ُم َد َر َجة ّم َن الذ َ
َوقَاتَلُوا )4(فقد يكون املنفق بعد الفتح حىت قيام الساعة أنفق أضعاف ما أنفقه أولئك املؤمنون،
ولكن السياق الذي أنفقوا فيه غري السياق الذي غدا من بعد ،واملالبسات واألحوال اليت احتفت
هبذا الفعل كذلك(.)5

ولقد علم القرآن املسلمني هذا الوعي الكلي وهذه النظرة الشمولية يف معاجلة القضااي واحلكم
عليها.
) )1سورة البقرة :اآلية ()29
) )2سورة العلق:اآلية ()1
) )3فاروق محادة :السياق وأثره يف فهم السنة ،اململكة املغربية ،الرابطة احملمدية للعلماء ،سلسلة اإلسالم والسياق
املعاصر( ،)132ص11-8
) )4سورة احلديد :اآلية ()10
) )5نفسه
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قال ابن القيم":وهللا سبحانه ذم من مسع ظاهرا جمردا فأذاعه وأفشاه  ،ومحد من استنبط من أويل

العلم حقيقته ومعناه"(.)6

ولقد مر احلديث الشريف بعدة مراحل ،ال ينفصل بعضها عن بعض ،يف فهمه وتفسريه ،ولكل
مرحلة خصائصها ومالبساهتا اهلامة ،اليتسع اجملال لتفصيلها ،تناولتها كتب علوم احلديث ِبلشرح
والبيان ،مرحلة الرواية مث مرحلة الفحص والنقد والتدوين ،مث مرحلة الشروح واحلاجة إىل استثمار
األحكام.
إن الشارح املفسر للحديث ال يفسره مبعزل عن املرحلتني السابقتني ،وأثرمها يف أوضاعه
وتشكالته بغية الوصول ملا يتضمنه من فقه" ،والفقه أخص من الفهم ،وهو فهم مراد املتكلم من
كالمه ،وهذا قدر زائد على جمرد فهم وضع اللفظ يف اللغة وحبسب تفاوت مراتب الناس يف هذا
تتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم"(.)7
إشكالية البحث:

مدى االكتفاء ِبللغة واأللفاظ وحدها يف تفسري احلديث ،واستثمار احلكم الفقهي منه ،ومدى
مسامهة العناصر غري اللغوية ،من خارج نص احلديث للوصول إىل دالالته وفهم املراد منه معىن
وفقها.
سؤال البحث:

ما مدى مسامهة مقاصد احلديث وأسبابه ومالبساته يف فهمه وضبط دالالته واستثمار األحكام

الفقهية منه؟
إن البحث عن مقاصد احلديث وأسبابه ومالبساته بغية تفسريه والتفقه فيه ،نشأ عند شراح
وجه الشارح وتُ ِ
احلديث يف حبثهم الفقهي ،ألسباب متعددة تُ ِ
لجئه إىل النظر من جهة أخرى غري
جهة اللفظ وظاهر النص ،وتتطلب البحث عن مقاصده وتتبع ظروفه ومالبساته ،اليت ورد فيها،
واألسباب اليت سيق ألجلها أثناء جراينه يف الواقع املعيش قوال أو فعال زمن الرسول وصحابته.
لينظر يف صورة األلفاظ وهي متلبسة بزماهنا وبيئتها ،فيتجلى مقصودها يف الواقع ،وينكشف املعىن
املراد للرسول بكل أبعاده الداللية ،االجتماعية ،واالقتصادية ،والنفسية.

) )6ابن القيم(ت751ه) :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،القاهرة ،املكتبة التوفيقية ،دط،دت239/1،
) (7ابن القيم :إعالم املوقعني عن رب العاملني233/1 ،
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وهي أسباب متنوعة ،منها ما يتعلق أبوضاع احلديث ،وتشكالته ،وتعدد رواايته ومنها ما يتعلق
ِبختالف ظواهر احلديث حىت درجة التعارض أحياان ،ومنها ما يتصل بفهم مقصد الرسول
لعدم صحة مقتضى الظاهر شرعا أو عقال ،ومن مثَّ استثمار احلكم منه ،ومنها ما يتعلق
تنزل فيه احلديث ،وسيتنزل يف سائر األزمان ،وقد جتتمع كل هذه
إبشكاليات الواقع الذي َّ
جيد الشارح املفسر ما يضطره للبحث عن املقاصد اليت ال تتكشف إال
األسباب يف حالة واحدة ُ
من اعتبار الظروف اليت احتفت ِبلنص ،واألسباب اليت دعت إىل وروده على حنو خاص أو وروده
أصال يف املنظومة التشريعية والتعاليم واألخالق اإلسالمية.

ومن األمهية مبكان أن نوضح أن بعض األحاديث قد نصت تصرحيا على مقاصدها إذ نتجت
تلك األحاديث من تفاعل الشارع مع الواقع حلل إشكالياته ،وإزالة العراقيل اليت حتول دون حتقيق
مصلحته العليا ،وِبلتايل فقد أييت احلديث يف املوضوع الواحد يف صورة مث يتحول إىل صورة أخرى
غري ما ورد يف الصورة األوىل من األمر أو النهي ،وبعكس األوىل يف احلكم ،فبني الرسول الوجه
يف هذا التغيري ،وأنه مل يكن حتكما وال هو من تقلبات املزاج والتشهي ،و ال من التعبد الذي ال
تعرف حكمته ،بل هو نظر حكيم فيما يعاجل الواقع وحيقق أكرب قدر من املصلحة اآلنية اليت بني
يدي الرسول ومجاعة املؤمنني ،وهذا التصريح ِبملقصد من إيراد األمر أو النهي والتغيري يف احلكم
له انعكاساته على النظر الفقهي والعقل الفقهي عموما عند الفقهاء يف ممارساهتم الفقهية األوىل.
وحبسب اطالعي املتواضع يف كتب شروح احلديث فقد جاء البحث يف املقاصد واألسباب
اآلنية واملالبسات الزمنية والبيئية والظروف اليت حتتف ِبلنصوص احلديثية يف مظاهر متعددة
وسلكت مسالك متنوعة ،ترجع يف جمملها إىل ثالثة أركان:
األول :فهم احلديث واستثمار الفوائد الفقهية منه.
تنزل فيه احلديث.
الثاين  :فهم إشكالية الواقع الذي َّ

الثالث  :فهم صفة الرسول  اليت يصدر منها أثناء كالمه.

وسنتناول منها يف هذه الورقة ما يسمح اجملال بعرضه ودراسته.
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أوال فهم احلديث واستثمار األحكام الفقهية منه .

يلحظ الناظر يف شروح احلديث أن البحث عن مقاصد احلديث وأسبابه واملالبسات اخلاصة
بكل حديث ،ينشا من عدة أسباب تتتعلق أبوضاع احلديث وأحواله وتشكالته من حيث الرواية
وهي:
 -االختالف والتعارض يف ظاهر األحاديث:

تبني سياق احلال
يدعو هذا االختالف يف ظواهر احلديث ملزيد من التعمق يف النظر و ّ
ومالبساته ،إلماطة اللثام عن معىن ألفاظه ،وينكشف الوجه يف االختالف أو التعارض يف
الظاهر ،وحىت ال يقع الفقيه يف التعسف وتنزيل احلديث يف غري منزله من العلم فيفوت اهلدي
النبوي الذي يتضمنه احلديث.
الظروف واملالبسات اليت صاحبت احلديث النبوي عند الصحابة:مر علم احلديث كسائر العلوم بعدة مراحل ،حىت وصل ملرحلة االستقرار والنضج ،ولكل
لقد َّ
مرحلة من تلك املراحل خصائص ،جيب إدراكها ،إذ كان هلا أثر ِبرز يف نشأة "خمتلف احلديث"،
قد تفاوت الصحابة يف العلم ِبحلديث والفتوى كما تفاوتوا يف الصحبة لرسول هللا حبسب حظه
منها ،ولقد أوضح ابن حزم خصائص املرحلة األوىل لعلم احلديث ،ليلقي لنا الضوء على أسلوب
حياة الصحابة وطبيعة تلقيهم احلديث من الرسول يقول  ":كانوا ذوي معايش يطلبوهنا ...قال
أبو هريرة :إن إخواين من املهاجرين كان يشغلهم الصفق ِبألسواق وإن إخواين من األنصار كان
يشغلهم القيام على خنلهم ...فكان رسول هللا يسأل عن املسألة وحيكم ِبحلكم وأيمر ِبلشيء

ويفعل الشيء فيعيه من حضره ويغيب مبن غاب عنه"( ،)8فمنهم من مسع حديثا منسوخا ومنهم
من مسع انسخا ومنهم من مسع حديثا عاما ،وآخر مسع خاصا ...وهكذا( .)9فهم مل يكونوا

بصدد الدراسة الفقهية للحديث والتنظري العلمي ،بل الطاعة والتطبيق ملا وعوه من الرسول،
والرواية أتيت عفوية من نسيج حياهتم االجتماعية والدينية وما يتعاورهم أثناء معامالهتم وعالقاهتم
االجتماعية من اختالفات.

) )8انظر :ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام ،دار احلديث1404 ،ه. 245/2 ،
) )9انظر :عبد اللطيف السيد علي :املنهج اإلسالمي يف علم خمتلف احلديث (منهج اإلمام الشافعي )،
اإلسكندرية  ،دار الدعوة،ط،1992 ، 1ص . 59-58
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وهذا االجتاه يف الفهم والدراسة -أعىن اعتبار املقاصد واألسباب واملالبسات -هو ما يعرف
اآلن يف الدرس اللغوي احلديث ِبملنهج السياقي والعلمي أو النظرية السياقية يف دراسة املعىن ،على
اع تبار أن اللغة هلا وظيفة اجتماعية ،فتربز أمهية نظرية السياق يف عنايتها ِبلشق االجتماعي
للمعىن ،أي الوجه الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة
أداء "املقال" ،ألن إجالء املعىن على املستوايت اللغوية :الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية ال
يعطينا إال معىن املقال أو املعىن احلريف كما يسميه النقاد ،أو معىن "ظاهر النص" كما يسميه
األصوليون ،وهو معىن بعيد عن حمتواه االجتماعي والثقايف والتارخيي منعزل عن القرائن احلالية ذات
الفائدة الكربى يف حتديد املعىن(.)10

يتنزل فيه احلكم
وهو إذن بعيد عن حمتواه الفقهي أيضاِ ،بلصورة الدقيقة اليت البست الواقع الذي َّ
ومسألته اليت جرى عليها.
وقد أكد ابن القيم على أمهية الرجوع لقرائن األحوال لفهم املراد من احلديث ،وقرر أصال من
أصول فهم السنة واالجتهاد عموما مفاده أن" العربة ِبإلرادة ال ِبللفظ" جاء عنواان ألحد مباحثه
أثناء حديثه عن اجتهاد الصحابة وممارساهتم الفقهية ،قال ابن القيم ":واأللفاظ مل تقصد لذواهتا
وإمنا هي أدلة يستدل هبا على مراد املتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح أبي طريقة كان عمل مبقتضاه،
سواء كان إبشارة أو كتابة أو إبماءة أو داللة عقلية أو قرينة حالية "(.)11
وقد اعتىن اإلمام الشافعي يف درسه احلديثي هبذا النوع من النظر والفهم فبحث يف سياق
احلديث وأسباب وروده ومالبسات حكمه ،وذلك من منهجه يف التأليف بني خمتلف احلديث،
وإن مل يستخدم كلمة املقام أو السياق االجتماعي ،إمنا يذكر مرادفا له كلمة (احلال)( ،)12ومل حيرر

درسا تنظرياي يف املنهج السياقي ،فقد كان فهم الشافعي وإدراكه لفكرة املقام والسياق وتوظيفه يف
خدمة املعىن تطبيقيا ،إذ نبهه له حماولة التأليف بني األحاديث املختلفة إبعادة فهمها وقراءهتا،
فعاد إىل السياقات ،وأسباب الورود وقام بدراسة سياق كل حديث وحتليله ،وربط معىن كل
) (10انظر :متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،القاهرة  ،عامل الكتب ط ،6،2009ص.337
) (11ابن القيم إعالم املوقعني .233 -232/1،
) (12انظر:عبد اللطيف السيد علي :املنهج اإلسالمي يف علم خمتلف احلديث(منهج اإلمام الشافعي )،
اإلسكندرية  ،دار الدعوة،ط،1992 ، 1ص 59-58
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حديث حبالته وسياقه وأسبابه ،فزال التعارض الظاهر ،ومجع بينها ،فقد حي ِّدث الصحايب عن رسول
هللا حديثا هو إجابة لسؤال مل يدرك مسألته ،فال يعرف املقام الذي ذكر فيه احلديث الذي
حدَّث به ،أي مل يعرف أسبابه وال كيفيته ،فذلك مورد اإلشكاالت والشبه ومظنة وقوع النزاع.
وقد بني أربع صور من االختالف يف احلديث كلها تعود لعدم اإلحاطة بسياق احلال وأسباب
الورود ونوع املقام ،وليس مثة اختالف ،قال الشافعي ":وحيدث عنه الرجل احلديث قد أدرك جوابه
ومل يدرك املسألة فيدله على حقيقة اجلواب ،مبعرفته السبب الذي خيرج عليه اجلواب"( ،)13فهو
ينبه يف هذه الفقرة إىل سبب ورود احلديث وأمهيته يف معرفة معناه ،فإن عدم حضور الصحايب
للمقام الذي مسع فيه احلديث قصور ال يتمم حقيقة ما مسعه إال مبعرفته السبب الذي خرج من
أجله اجلواب ،أي معرفة مقام وروده وسياقه الذي ورد فيه.
وقد تناول احملدثون ِبلدراسة أمهية مقام احلديث وسياقهن فجاء يف كتب علوم احلديث حتت
فنون خمتلفة منها :معرفة أسباب احلديث لإلمام البلقيين(ت )805يف النوع التاسع والستني من
حماسن االصطالح( ،)14حتدث البلقيين عن هذا النوع من العناية ِبحلديث وأمهية دراسته قال:
"واعلم أن السبب قد ينقل يف احلديث ،كما يف حديث سؤال جربيل عن اإلميان واإلسالم
واإلحسان وغريها  ...وقد ال ينقل السبب يف احلديث ،أو ينقل يف بعض طرقه فهذا هو الذي
ينبغي االعتناء به ومن ذلك  "...وقال يف هناية حديثه" وما ذكران أمنوذجا ملن يريد تعرف ذلك...
ومدخل ملن يريد أن يضيف مبسوطا يف ذلك"(.)15
ومن تطبيقات الشافعي الفقهية وتوظيفه للسياق ومالبسات احلال لفهم احلديث وتفسريه
وتقرير فقهه:
 -حديث خطبة الرجل على خطبة أخيه

فقد روى الشافعي بسنده أن رسول هللا قال ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه " ،وزاد

بعضهم (حىت أيذن أو يرتك) .وروى أيضا بسنده عن فاطمة بنت قيس" أن رسول هللا قال هلا
يف عدهتا من طالق زوجها :فإذا حللت فآذنيين ،قالت فلما حللت فأخربته أن معاوية وأِب جهم
خطباين فقال رسول هللا : أما معاوية فصعلوك ال مال له ،وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن

) (13الشافعي :الرسالة ،ص.213
) (14عبد اللطيف السيد علي :املنهج اإلسالمي يف علم خمتلف احلديث(منهج اإلمام الشافعي )،ص.59
) (15انظر :ابن الصالح  :مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح ،ص.648
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عاتقه ،انكحي ابن زيد قالت :فكرهته ،قال" :انكحي أسامة فنكحته فجعل هللا فيه خريا،
واغتبطت به "(.)16
يبني اختالف مقامي احلديث أبن هنيه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا
ذهب الشافعي ّ
رضيت لوليها إبمتام هذا الزواج ،أما إذا مل تبد رأاي لوليها عن خطيبها فيجوز للخطيب الثاين أن
يتقدم خلطبتها قال الشافعي..." :هنيه عنها يف حال دون حال فإن قال قائل :فأي حال هنى عن
اخلطبة فيها ؟ قيل أما الذي تدل عليه االحاديث فإن هنيه عن أن خيطب الرجل على خطبة أخيه
إذا أذنت املرأة لوليها أن يزوجها  ...وفاطمة مل تعلم رسول هللا  إذهنا أن تزوج معاوية وال أِب

جهم  ،ومل يرو أن الرسول هنى معاوية وال أِب جهم أن خيطب أحدهم بعد اآلخر ،وال أحسبهما
خطباها إال متفرقني أحدمها قبل اآلخر ...فال ننهى أحدا أن خيطبها على خطبة غربه حىت يعده
الويل أن يزوجه"( )17فبني الشافعي سبب قصور داللة النهي راجع إىل عدم معرفة املقام الذي
ورد فيه احلديث فقال" :فإن قال قائل فمن أين ترى هذا كان يف الرواية هكذا؟ قيل-:وهللا أعلم-
إما أن يكون ُحمَّ ِّدث حضر سائال سأل رسول هللا عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه فقال رسول
هللا " :ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه" يعين يف احلال اليت سأل فيها على جواب املسألة فسمع
هذا من النيب ومل حيك ما قال السائل أو سبقته املسألة ومسع جواب النيب فاكتفى به وأداه
...فأدى بعض احلديث ومل يؤد بعضا أو حفظ بعضا وأدى ما حيفظه ...،ومل حيفظ بعضا فسكت
عما مل حيفظ ..أو يكون فعل ذلك ممن دونه ممن محل احلديث".
فهذا التحليل السياقي للكشف عن املعىن ،دال على وعي الشافعي بدور السياق الذي يعين
هنا تتابع الكالم و تعلقه بسرد األحداث كاملة من أوهلا إىل نتائجها يف ارتباط معىن كل كلمة مبا
قبلها وما بعدها ،لضبط املراد من اللفظ ،وأن اللغة وحدها غري كافية يف حتصيل املعىن املراد ،كما
يستند يف حتليله إىل خصائص تلك الفرتة من السرية ،ومعرفته أبحوال الصحابة وصدقهم،
وأسلوب تلقيهم للحديث وعناية الرعيل األول حبديث الرسول  ،وذلك مما يعطي سعة األفق
ودقة التنزيل وصحة احلكم واإلنصاف فيه فيعظم االنتفاع وجيمع ذلك كله كلمة "فقه".

) )16الشافعي :اختالف احلديث ،حتق  :أمحد عبد العزيز، ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،1ه  ،ص179
) )17نفسه  ،ص180
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فبني مقام حرمة
واعتىن اإلمام الشافعي بتحليل ودراسة عدة مسائل لرد املختلف إىل املؤتلفّ ،
أكل الصيد ،ومقام حل أكله ،وفرق بني مقاميهما ،وفرق بني هني الرسول ِبستقبال القبلة أو
استدِبرها بغائط أو بول وبني فعله لذلك يف املنزل ِبختالف احلالني ،وارتباط النهي أبسلوب
حياة العرب آنذاك إ ذ كان عامة مذهبهم يف الصحاري وال حش فيها يسرتهم ومل يكن عليهم
ضرورة أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك( ، )18وغريها من املسائل اليت كانت موضع خالف بني
الفقهاء(.)19
وأيضا يف قضية الناسخ واملنسوخ استند إىل سياقات الورود ومالبسات أحوال الصحابة ،فمثال
بعد حتليله لتلقي الصحابة حلديث النهي عن إمساك حلوم الضحااي قال ":إمنا هي لواحد من

معنيني الختالف احلالتني ،فإذا دفت الدافة ثبت النهي ،وإذا مل تدف فالرخصة اثبتة(.)20
-أحاديث كراء األرض(.)21

ذكر مسلم من حديث جابر أن النيب ص هنى عن كراء األرض "ويف رواية أخرى من كانت له
أرض فليزرعها أو مينحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه" ويف رواية أخرى "وال يؤاجرها إايه" ويف
رواية أخرى هنى عن أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ" ويف رواية "وال تبيعوها" قال جابر يعين الكراء
ويف رواية كنا خنابر على عهد رسول هللا فنصيب من القصرى ومن كذا" ويف رواية أخرى "هنى
رسول هللا عن كراء املزارع قلت :أِبلذهب والورق؟ قال" :أما الذهب والورق فالأبس به" وذكر
يف حديث اثبت بن الضحاك أن رسول هللا  هنى عن املزارعة وزاد يف آخره :وأمران ِبملؤاجرة
وقال الأبس هبا وذكر حديث ابن عباس أن الرسول مل ينه عنه" مينح الرجل أخاه أرضه خري له
من أيخذ عليها خرجا معلوم.

) (18الشافعي  :الرسالة :حتق  :أمحد حممد شاكر ،دار الرتاث ،مطابع املختار،ط1399 ،2ه  ،ص292
) (19انظر :عبد اللطيف السيد علي :املنهج اإلسالمي يف علم خمتلف احلديث ،ص  67وما بعدها.
) )20الشافعي :الرسالة ،ص.239
) (21البخاري  :صحيح البخاري ،رقمه  :طه عبد الرؤوف سعد،املنصورة  ،مكتبة اإلميان،2003،كتاب احلرث
واملزارعةِ ،بب ما كان من أصحاب رسول هللا  واسي بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرة ،رقم (-)2339
(،)2347ص ، 481مسلم :صحيح مسلم ،رقمه:حممد فؤاد عبدالباقي ،املنصورة ،مكتبة اإلميان،كتاب البيوع
ِ ،بب النهي عن احملاقلة واملزابنة وعن املخابرة وبيع التمرة قيل بدو صالحها وعن بيع املعاومة ،رقم (-1536
.)1547
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ويف حديث آخر"عامل الرسول  أهل خيرب على الشطر مما خيرج منها من الزرع والتمر" وخرج
مسلم أنه "كان الناس يؤاجرون على عهد رسول هللا على املاذايانت وأقبال اجلداول وأشياء من
الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه ،أما بشيء معلوم

مضمون فالأبس به"( )22قال وهذه إشارة منه إىل أن النهي تعلق هبذا الغرر وما يقع يف هذا من
اخلطر وهلذا اضطرب أصحاب مالك فيه 23وقال القاضي عياض  :اختلفت األحاديث واختلفت
فيها علل املنع هل ذلك الشرتاطهم انحية فيها وما زرع على اجلداول والسواقي أو ألهنم كانوا
يكروهنا على اجلزء أو ألهنم كانوا يكروهنا ِبلطعام والوسق والتمر وهذا كله من الغرر واخلطر أو
لقطع اخلصومة والتشاجر على ما جاء يف حديث عروة "أن رجالن من األنصار قد اقتتال فقال
رسول هللا إن كان هذا شأنكم فال تكروا األرض فكان هني أتديب وللرفق واملواساة كما قال
ابن عباس مل حيرم الرسول املزارعة ولكن أراد أن يرفق بعضهم بعضا يف املزارعة والتمر

واجلداول(.)24
وأجاز مالك والشافعي املساقاة ألجل حديث أن النيب عامل أهل خيرب على شطر ما خيرج منها
ومن مثر وزرع" وظاهره يعارض حديث منع كراء االرض وأنكره أبوحنيفة ،ولكل منهم مسلكه يف
ما ذهب إليه.
وقد أنكرها أبو حنيفة ملا فيها من الغرر وبيع الثمر قبل الزهو ،وأتول احلديث أتوال ال يسلم له
عند اآلخرين.
ورآها الشافعي رخصة فقصرها على ما ورد يف نص احلديث النخل والكرم( )25ويبدو أنه نظر
لسياق احلال فإن ملوضوع خيرب وأهله خصوصية وتعامل الرسول معهم تعامال خاصا ومؤقتا ذو
اعتبارات سياسية خاصة أبحوال دولة اإلسالم الناشئة ،وما تقتضيه مصلحة املسلمني وقتها.

) (22عياض بن موسى اليحصيب :إ كمال املعلم بفوائد مسلم ،حتق :حيي امساعيل،ط ،1998 ، 1املنصورة،
،دار الوفاء194./5 ،
) (23املصدر نفسه 203/5،
) (24املصدر نفسه  ،الصفحة نفسها.
) (25انظر :املصدر نفسه  ،ص.208
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وأ جازها مالك يف سائر الشجر إذا دعت احلاجة إليها وهو يتضمن النظر يف مقاصد احلديث إذا
دعت احلاجة ،فقاس بقية الشجر على ما نص عليه احلديث ،قال القاضي عياض" وال مانع من
القياس إذا عقل املعىن"(.)26
ومحلوا أحاديث املنع من الكراء على صور معينة ،للجمع بني األحاديث لدفع التعارض يف
ظواهرها وقال ابن تيمية فيما ورد من أحاديث املنع من الكراء أنه هني عن الغرر يف جنس البيع
العام ،وهني عن الغرر يف جنس الكراء العام( )27فاملنع مقصور على صور معينة ،تتحقق فيها علة
املنع وهي وشراء اجملهول أو العقد على املعدوم.
 -تعدد الرواايت الصحيحة:

إن جلمع رواايت احلديث فوائد جليلة جدا يف بيان السياق الذي جاء فيه احلديث منها معرفة
املبهم والشاذ والغريب من الرواايت( ،)28ومنها ما يدخل يف اعتبار السياق الذي له أثره على
األفهام وبيان األحكام.

-أحاديث جر اإلزار(:)29

عن أيب هريرة عن أيب هريرة أن رسول هللا ص قال":ال ينظر هللا يوم القيامة إل من جر إزاره بطرا

"ويف رواية أخرى عن أيب هريرة أن النيب ص قال "بينما رجل ميشي يف حلة تعجبه نفسه مرجل
مجته إذ خسف هللا به فهو يتجلجل إىل يوم القيامة" ويف رواية أخرى "بينما رجل جير إزاره إذ
خسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة" وأخرى" من جر ثوبه خميلة مل ينظر هللا إليه يوم
القيامة" ويف رواية "من جر ثوبه خيالء".
قال ابن حجر" :من جر ثوبه من اخليالء "أي بسبب اخليالء ...و يستنبط من سياق األحاديث
أن التقييد ِبجلر خرج للغالب وأن التبخرت مذموم ولو ملن مشر ثوبه" وهو حبث عن املقصد من وراء
األلفاظ ،ويتابع ابن حجر " :أن الذي جيتمع من األدلة أن من قصد ِبمللبوس احلسن و إظهار
نعمة هللا ...غري حمتقر ملن ليس مثله ال يضره ما لبس من املباحات ولو كان يف غاية
) (26املصدر ننفسه  :الصفحة نفسها.
) (27ابن تيمية :جمموع فتاوي ابن تيمية ،مجعه :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،السعودية –املدينة املنورة ،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف.87/29،
) (28فاروق محادة :السياق وأثره يف فهم السنة ،ص12
) (29البخاري  :صحيح البخاري ،كتاب اللباس ِ،بب من جر إزاره من غري خيالء،رقم (5784إىل ،)5791
ص1210-1209
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النفاسة"( ،)30وعن ابن مسعود أن رسول هللا قال" :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة
من كرب فقال رجل :إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسن فقال إن هللا مجيل حيب اجلمال ،الكرب
بطر احلق وغمط الناس"(.)31
وقال الطربي " :إمنا ورد اخلرب بلفظ اإلزار ألن أكثر الناس يف عهده يلبسون اإلزار واألردية فلما
لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم اإلزار يف النهي"(.)32
ويف اعتبار الطربي لعادة الناس يف اللباس وعدم االكتفاء بلفظ احلديث مظهر من مظاهر البحث
عن املقاصد من احلديث والبحث يف سياقه االجتماعي و أسباب ورود احلديث هبذا اللفظ حتديدا
وأنه غري مراد منه احلصر ،بل هو ذكر مثال ملا كان عليه الناس يف زمن التلفظ وبيئته ،ومن األمهية
مبكان التفريق بني الثابت واملتغري يف الفقه من أجل إدراك األحكام والفوائد الفقهية من احلديث.
وقال ابن بطال يعقب على قول الطربي" :هذا قياس صحيح لو مل أيت النص ِبلثوب فإنه يشمل

مجيع ذلك"( )33ويف قوله جتاوز للحروف ونظر فيما تتضمنه من مقصد.
وقال ابن امللقن" :لو قيل بتحرمي ما زاد على املعتاد مل يكن بعيدا ولكن حدث للناس اصطالح
بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ،ومهما كان من ذلك على سبيل اخليالء فال
شك يف حترميه وما كان على طريق العادة فال حترمي فيه ما مل يصل إىل جر الذيل املمنوع"(.)34

ونقل عن عياض كراهة ما زاد على العادة واملعتاد يف اللباس من الطول والسعة(.)35
والعادة تعرب عن البعد الزمين يف صور الفعل الذي انط به الشارع احلكيم أحكامه ،وهو مما يتضمن
ربط معىن احلديث مبقاصده ،ولعل قصدهم أن املنع يلحق كل خروج عن عادة الناس بقصد
اخليالء.

) (30ابن حجر العسقالين  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،رقمه حممد فؤاد عبد الباقي ،إشراف حمي الدين
اخلطيب ،املكتبة السلفية ،دط،دت259 /10 ،
) (31سبق خترجيه.
) )32ابن حجر العسقالين  :فتح الباري259 /10 ،
) )33املصدر نفسه 259 /10
) )34نفسه262 /10 ،
) )35املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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وقال ابن حجر  :محلوا التقييد ِبخليالء على مطلق الذم لإلسبال فال حيرم اجلر إذا سلم من
اخليالء.
وقال ابن عبد الرب :إن اجلر لغري اخليالء ال يلحقه الوعيد إال أن اجلر مذموم على كل حال.
وقال النووي ِبلكراهة يف اجلر لغري اخليالء وهكذا نص الشافعي على الفرق بني اجلر للخيالء
ولغري اخليالء(.)36
فاملمنوع منع حترمي ما نزل عن الكعبني إن كان للخيالء وإال فمنع تنزيه وحاول البويطي توجيه
املقصد من منع اإلسبال يف حال عدم اخليالء عند الفقهاء بوجوه كثرية كلها متعلقة ِبملقصد
الرتبوي االجتماعي من احلديث(.)37
ومن مراعاة سياق احلالة أثناء تطبيق احلكم وإدراك مالبسات املسألة:

مدة اخليار املشروع يف البيع:اختلف أهل العلم يف تقدير خيار التصرية و املصراة هي الشاة اليت يرتك البائع حلبها يوما

فأكثر ليغري به املشرتي( ،)38فقال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد :يقدر بثالثة أايم حىت لو علم قبل

مضي الثالث ،فله اخليار إىل متام الثالث ألن الوقوف عليها قلما ميكن يف أقل من ثالثة ؛ألن

النقصان الذي جيده املشرتي قد حيمله على اختالف اليد واملكان ،فجعل الشارع حدا ال
يتجاوز(.)39
قال مالك :اخليار خيتلف حسب احلاجة فقد قال النيب " :املتبايعان ِبخليار مامل يتفرقا إال بيع
اخليار"( )40قال :وليس هلذا عندان حد معروف ،وقال ابن عبد الرب .." :اخليار عند مالك وأهل
املدينة يكون ثالاث وأكثر وأقل على حسب اختالف حال املبيع وليس اخليار عندهم يف احليوان
كما هو يف الثياب وال هو يف الثياب كما هو يف العقار ليس لشيء من ذلك حد"( .)41وملالك

) (36انظر :املصدر نفسه ،الصفحة نفسها .
) (37انظر :ابن حجر :فتح الباري. 263/10،
) )38انظر :السيد عثمان بن حسنني اجلعلي :سراج السالك ،بريوت لبنان  ،دار الفكر،دط،2000،
134/2،
) )39البيهقي :املنة الكربى ،الرايض  ،مكتبة الرشيد ،ط ،2001 ، 1ص113
) )40البخاري :صحيح البخاري ،كتاب البيوع ِ،بب البيعان ِبخليار ،رقم ( ، )2110ص434
) )41البيهقي :املنة الكربى ،ص. 113
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فيه تفصيل وهو قسمان حبسب أنواع السلع :خيار ترو  :أي أتمل يف السلعة ونظر يف رخص
مثنها أو غالئه ،وخيار نقيصة :أي خيار يثبت للمشرتي بسبب نقص يظهر يف املبيع(.)42
ولعله يراعي حالة املسألة وطبيعتها فال تتنزل األحكام بنفس القدر من احلكم يف كل الوقائع،
وهو غوص على احلقيقة الشرعية من خالل املقصد من احلكم ،فتحقيق معىن اخليار واقعيا يف البيع
يستلزم مراعاة طبيعة أجناس السلع ،وأحواهلا ،فالتحديد بثالثة ال يتناسب مع مجيع أجناس
السلع ،وقد مجع اإلمام مالك بني النص ومقاصده االقتصادية واملؤثرات الطبيعية اليت حتول دون
حتقيق املقاصد عند األخذ بتحديد الفرتة ،ورمبا مل يظهر له يف بلده ما يستلزم التحديد ،بعكس
بيئة اإلمام أيب حنيفة األكثر اختالطا بني أجناس من الناس خصوصا بعد دخول شعوب خمتلفة
يف اإلسالم يف األمصار اليت فتحها املسلمون.
ويف عصران احلاضر ضمان السلع ومراجعة الشركات املنتجة للبضائع تصل إىل مدة سنة ضمانية
يف بعض الشركات اليت تعتد جبودة املنتج لديها ،مث إن إطالة املدة الضمانية تشجع العمالء على
شراء منتجاهتا واإلقبال على التعامل معها والثقة ِ
بسلّعِها.

 عدم صحة مقتضى الظاهر شرعا وعقال.-حديث إميان اجلارية

()43

عن معاوية بن احلكيم السلمي قال ":كانت يل جارية ترعى غنما يل قبل أحد واجلوانية
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ،و أان رجل من بين آدم آسف كما
أيسفون فصككتها صكة فأتيت رسول هللا ،فعظَّم ذلك علي ،فقلت اي رسول هللا أفال أعتقها
قال :ائتين هبا  ...فقال هلا :أين هللا؟ فقالت :يف السماء ،قال من أان؟ قالت :رسول هللا ،قال
أعتقها فإهنا مؤمنة" ،فخاطبها مبا يفهم قصده.
قال القاضي عياض :قول النيب  للجارية "أين هللا" إمنا أراد أن يطلب دليال على أهنا موحدة
فخاطبها مبا يفهم قصدها ،إذ عالمة املوحدين التوجه إىل السماء عند الدعاء ،وطلب احلوائج،
ألن العرب اليت تعبد األصنام تطلب حوائجها من األصنام والعجم من النريان ،فأراد عليه السالم
) )42السيد عثمان بن حسنني برى اجلعلي املالكي :سراج السالك شرح أسهل املسالك 132/2 ،
) (43مسلم :صحيح مسلم،كتاب املساجدِ ،بب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إِبحته ،رقم
(190/5، )537
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الكشف عن معتقدها هل هي ممن آمن ،فأشارت إىل السماء ،وهي اجلهة املقصودة عند
املوحدين ،وقيل إمنا السؤال أبين هاهنا سؤال عما تعتقده من جالل الباري ،وإشارهتا إىل السماء
إخبار عن جالل الباري"(.)44
إذا حماولة الكشف عن مقصد الرسول  لعدم صحة االكتفاء بلفظ احلديث لفهم داللته
وإدراك مراد الرسول منه ،فوعوا ال منطقية هذا السؤال بدون وعي أسبابه ومالبسات جراينه يف
كالم الرسول ،إذ إن لفظ (أين) دال على املكان واستخدامه ِبلنسبة هلل يدل على معىن تتنزه
عنه الذات العلية املقدسة ،وهو أن حيتويه مكان سبحانه ،وذات هللا وصفاته من مفردات التوحيد
اليت كانت مثار جدل كبري بني علماء العقيدة ،والفرق اإلسالمية عموما ،فالبد من الرجوع إىل
مالبسات احلديث ومعرفة أسبابه ومالبسات ورود هذا السؤال ،ليتضح معناه ،ولتحصيل فوائده
الفقهية والرتبوية من خماطبة الناس مبا يفهمونه وعلى قدر عقوهلم لضرورات احلاجة للتواصل الذي
هو وظيفة اللغة.
اثنيا  :فقه الواقع وخصائصه:

قد تنبه ابن القيم إىل أن فهم الواقع وفقهه ،هو أول ركائز التمكن من الفقه والفتوى وهو

"استنباط علم حقيقة ما وقع ِبلقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما"
الواجب يف الواقع.

()45

ليدرك

-خصائص املكان اجلغرافية والبيئية:

إن االنتباه إىل اختالف طبيعة املكان وجغرافيته هلا أثرها يف عدم التشبث حبرفية النص ،حىت ال

يقود إىل الغلو وجتاهل خصوصيات واقع اجلماعة ومفارقة مصلحتها لغياب روح النص ،فال سبيل
إىل تفعيل النص إال ِبلنظر إىل مقاصده وختطي حرفيته و نسيجه اللغوي( ،)46ومن ذلك:
حديث زكاة الثمار من أربعة أصناف:من تعامل األجيال األوىل مع روح النص تفطن علماء األمصار يف تفسريهم و فهمهم حلديث
اآلحاد الذي رواه أبو سعيد اخلدري عن معاذ بن جبل وأيب موسى األشعري أن النيب بعثهما

) )44عياض  :إكمال املعلم465 /2،
))45
دمق ،أثر األصول التكميلية يف فقه السنة ،الرِبط –اململكة املغربية ،دار مؤمنون بال حدود،
انظر :رؤوف ّ
ط ،2019، 1ص، 330يوسف القرضاوي :املدخل لدراسة السنة
) )46ابن القيم :إعالم املوقعني104/1،
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إىل اليمن قال هلما ال أتخذا يف الصدقة إال من هذه األصناف األربعة  :الشعري واحلنطة والتمر
والزبيب"( )47إال أن مادة الزكاة جيب أال تنحصر يف املنصوص عليه يف حديث الرسول  فربطوا
بينها وأنواع الثمار اليت تنتجها أراضيهم :ما مسح لفقه الزكاة أن يتلون مبناخ بالد الفقيه وجغرافيته.
(،)48

وهو ليس تقويضا للهدي النبوي بل ختصيبا وإثراء له بتحقيق مقصوده يف الواقع
فاحلديث حيصر الزكاة يف زرعني ومثرين فقط ،وينفيها فيما عدا ذلك ،وهذا ما مل تلتزمه املذاهب
السنية الثالثة اليت جتاوزت األصناف املنصوص عليها ،خمتلفة يف مدى التجاوز وشكله ،يقول ابن
رشد ملخصا املواقف الفقهية" :فمنهم من مل ير الزكاة إال يف تلك األربعة فقط ...ومنهم من قال
الزكاة يف مجيع املدخر املقتات من النبات وهو قول مالك و الشافعي ،ومنهم من قال الزكاة يف كل
ما خترجه األرض ما عدا احلشيش واحلطب والقصب وهو أبو حنيفة"(.)49
يتضح جليا أن املمارسة الفقهية عند الفقهاء األوائل كانت جتمع بني النص ومصلحة الواقع
من خالل الوعي ِبلنص النبوي ،والتحرر من الفهم احلريف "احلصري" إبدراك مقاصده واحلرص
على حتقيقها ،وهو ما عربوا عنه بدليل اخلطاب ،وأن أقوال الرسول ال تنفي سواها ،وال تعرب
عن احلصر يف املعامالت( ،)50إذ النظر الفقهي يتطلب اجلمع بني ظاهر احلديث واملقصد الكلي
للقرآن وشريعته يف حتقيق مصاحل املسلمني وإسعادهم.
كما نلحظ أن هذه اآلراء أوسع من النص ،لكنها ال تلغي أحد عناصره إمنا تضيف إليه-
بناء على احلاجة واملصلحة ،واخلصوصية الزراعية للبلدان واألعراف الفالحية أصنافا من النبات
غري مسماة ،وهو مما يثري النص على الرغم من صيغته احلصرية.

) )47البيهقي :السنن الكربى 125/4:
) (48رؤوف دمق :أثر األصول التكميلية يف فقه السنة ،ص. 330
) (49ابن رشد (أبو الوليد احلفيد)  :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،ط،1
.326/1 ،1986
) (50انظر :رؤوف دمق ،ص  :أثر األصول التكميلية يف فقه السنة ،ص  ،331يوسف القرضاوي  :املدخل
لدراسة السنة ،ص 180- 179
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َّ ِ
ين َآمنُوا
ويتضح من القرآن املقصد من النص النبوي يف آيتني يف قوله تعاىل  :اي أَيُّ َها الذ َ
ات ما َكسب تم وِممَّا أَخرجنَا لَ ُكم ِمن ْاألَرض )51(وقوله :هو الَّ ِذي أَنشأَ جن ٍ
ِ
ِ ِ
َّات
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الرَّما َن ُمتَ َش ِاهبا َو َغْي َر ُمتَ َشابٍِه ۚ ُكلُوا
ع خمُْتَلِفا أُ ُكلُهُ َو َّ
َّخ َل َو َّ
الزيْتُو َن َو ُّ
وشات َوالن ْ
الزْر َ
وش َ ْ َ َ ْ ُ
ُْ
()52
ِ
ص ِادهِ أتمران إبخراج الصدقات بشكل عام من خريات
من َمثَِرهِ إِ َذا أَْمثََر َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َح َ
االرض ،وحديث ابن عمر عن الرسول قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي العشر
وفيما سقي ِبلنضح نصف العشر"(.)53
ومدلول هذا احلديث يشرع ملذهب احلنفية واملالكية غري أن مالكا قيده بعمل أهل املدينة،
وقد يكون مالك منطلقا يف فتواه من نظره اخلاص يف عمل أهل املدينة ،أو مراعاته لعادات أهل
املدينة وأعرافهم الفالحية ،ولعل عمل أهل املدينة متضمن لعاداهتم وأعرافهم وطبيعة مدينتهم نتيجة
للتفاعل بني النص و خصائص املكان اجلغرافية والبيئية.
وحينما استفيت اإلمام مالك حول تقدمي الكراء أجاب "إن كان ألهل البلد سنة يف كراء
األرض محلوا على ذلك وإال نظر ،فإن كانت األرض مما حتتاج إىل مطر فإذا قبض األرض وقد
رويت فقد يلزمه نقد الكراء فإن كانت مثل األرضني اليت حتتاج إىل السقي وال يتم الزرع إال
ِبلسقي بعدما يزرع أو من أرض املطر اليت ال يتم زرعها إال ِبملطر فيما يستقبل بعدما زرع مل ينقده
إال بعد متام ذلك"(.)54
خيتلف احلكم إذا ِبختالف نوعية األرض وطبيعة املكان اجلغرافية ،وهو يؤسس رأيه على
أرضية مقاصدية تروم مقصد حتقيق املصلحة املشروعة مع مراعاة األمن من خماطر الغرر ،أو التعاقد
على اجملهول ،ذلك لسد ِبب الشقاق واالختالف والتشاجر ،ومنع أكل األموال ِبلباطل الذي
عناه الرسول  من منع كثري من صور املعامالت يف كراء األرض.
-اخلصائص املدنية والسكانية.

) )51سورة البقرة :اآلية ( .)266
) (52سورة األنعام :اآلية (. )142
) (53البخاري  :صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ِ ،بب العشر فيما يسقى من ماء السماء  ،رقم (، )1483
ص .309
( )54مالك بن أنس  :املدونة الكربى رواية اإلمام سحنون التنوخي ،حتق :زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية
،لبنان –بريوت،ط54 ،2005 ، 1ن . 545 /3
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ومن استحضار الظروف واملقاصد يف فهم السنة وتفسريها التجديد يف صورة العمل ِبحلكم
الوارد فيها وتطبيقه مبا يتوافق مع متطورات الواقع وأوضاعه املدنية والسكانية.
وقت إخراج زكاة الفطركان الرسول  خيرج زكاة الفطر وأيمر إبخراجها بعد صالة الفجر وقبل صالة العيد من يوم
الفطر ،وكان الوقت كافيا إلخراجها وإيصاهلا إىل مستحقيها لصغر حجم اجملتمع ،ومعرفة أهله
بعضهم لبعض ،ومعرفة أهل احلاجة منهم وتقارب منازهلم ،مث اتسع بعد ذلك اجملتمع على زمن
الصحابة ،ودخلت فيه عناصر جديدة وتباعدت مساكنه فلم تعد الفرتة بعد الفجر إىل صالة

العيد كافية( ، )55ومن فقه الصحابة أن خيرجوها قبل العيد بيوم أو يومني وبعد توايل العصور ازداد
()56
اجملتمع توسعا فأجاز الفقهاء اجملتهدون إخراجها ومن أول رمضان كما يف املذهب الشافعي
ومن منتصف رمضان كم ا يف املذهب احلنبلي ،ومل يقفوا عند األطعمة املنصوص عليها يف السنة
بل قاسوا عليها كل ما هو من غالب قوت البلد(.)57
فال ينفصل الفقه عن رعاية مقاصد احلكم واحلكمة منه ،مبراعاة الظروف الزمانية واملكانية،
والتيسري على املكلفني وسد حاجاهتم مبا يتوافق مع أحواهلم وخصائص بيئاهتم ,وهو معىن واقعية
الفقه اإلسالمي ومرونته.
يتضح مما سبق أنه ال ميكن هتميش البعد الواقعي البيئي يف الفقه واملمارسة الفقهية الذي يستلزم
البعد املقاصدي يف الفهم و التفسري الفقهي للسنة.
 اخلصائص النفسية واألخالقية للناسقد ينظر يف الواقع من زاوية أخرى معنوية وهي أخالق الناس وبيئاهتم وضعف داينتهم ،مثل ما
جاءت الفتوى يف بعض املسائل استنادا إىل املقاصد و مراعاة مصلحة الناس ِبلنظر يف أحواهلم
وما يصلح أخالقهم ،وسد ِبب هتاوهنم يف صيانة ما يؤمتنون عليه ،مثاله:

) (55انظر :القرضاوي :املدخل لدراسة السنة  ،ص.179
) (56وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،دمشق ،دار الفكر،ط.2044/3 ،2005 ،8
) (57املصدر نفسه 2045/3
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-احلكم بتضمني الصناع:

وهو إلزامهم بتعويض ما هلك بني أيديهم مما قد يقود عمليا إىل تضمني الربيء يف حالة تلف
األمتعة ولكن الشاطيب يرى ذلك من النادر مقارنة بتفريطهم وقلة احرتازهم وخيانتهم ،وعلل اإلمام

مالك مذهبه تعليال منطقيا مصلحيا قائال" :إمنا يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على
وجه احلاجة إىل أعماهلم وليس ذلك على وجه االختبار هلم واألمانة ولو كان ذلك إىل أمانتهم
هللكت أموال الناس...فضمنوا ذلك ملصلحة الناس ،ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال
رسول هللا :ال يبع حاضر لباد وال تلقوا السلع حىت يهبط هبا إىل األسواق "فلما رأى أن ذلك
يصلح العامة أمر فيه بذلك"(.)58
وال عالقة هلذا االجتهاد عند اإلمام مالك بفعل التشهي مادام حكمه موجها لرعاية األصلح
حبثا عن املعىن احلقيقي خللق اجتماع إنساين يعيش يف وحدة ونظام بشري متماسك ،فالبناء
العقلي خلطاب مالك بعيد عن رغباته ...قريب من النهج النبوي يف جمموعه"( ،)59فاملقاصد
واحلكمة من وراء األحكام هي مدار الفكر الفقهي يف فهم السنة وتفسريها واالستنباط منها ،مث
إن املقاصد اخلاصة بكل حديث تتفرع من املقاصد العامة للقرآن يف منهجه العميق والشامل
لإلنسان والكون واحلياة يف سياق واحد يقصد طاعة هللا وعبادته بتحقيق العدالة ،وبسط أكرب
قدر من اخلري يف األرض.
-طالق الثالث واحدة:

ومنه تغيري فتوى طالق الثالث واحدة على زمن الرسول و إنفاذها على الناس يف زمن عمر

تغري أخالق الناس ،مث ردها إىل فتوى الرسول يف زمن ابن القيم الذي رأي أهنا أدت
ِبلنظر يف ّ
إىل التضييق الذي فتح اجملال لفساد أعظم وهو ِبب التحليل(.)60
ذلك أبن جيري عقد النكاح بني الرجل واملرأة ليس بقصد العشرة ،وحتقيق مقاصد النكاح ،بل
لتحقيق حل رجوعها إىل مطلقها ثالاث من قبل ،قال ابن القيم" :أتمل كيف كان األمر على عهد
رسول هللا  وعهد أيب بكر الصديق من كون الثالث واحدة والتحليل ممنوع منه مث صار يف بقية

) (58مالك بن أنس :املدونة الكربى 400/3،
) (59رؤوف دمق :أثر األصول التكميلية يف فقه السنة ،ص.379
) )60انظر :ابن القيم :إعالم املوقني ،القاهرة  ،املكتبة التوفيقية د:ط-ت ،فصل منع التحليل مبا هو أخف
ضررا48 / 3 ،
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خالفة عمر الثالث ثالاث ،والتحليل ممنوع منه وعمر من أشد الصحابة فيه ،وكلهم على مثل قوله
فيه ،مث صار يف هذه األزمنة التحليل كثريا مشهورا والثالث ثالاث ،وعلى هذا فيمتنع يف هذه
األزمنة معاقبة الناس مبا عاقبهم به عمر من وجهني  ...والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من
الفعل املعاقب عليه كان تركها أحب إىل هللا ورسوله"(.)61
وهو من االحتكام إىل املقاصد واملصلحة العامة بدفع شر الشرين واالستئناس ِبالعتبارات
النفسية للناس عند اإلفتاء هلم ،وتنظيم حياهتم الدينية مبراعاة أحوال الناس وأخالقهم الغالبة ،وكلها
أمور خارجة عن الفهم احلريف للحديث النبوي ،ولفتوى الصحابة ،وبعيدة عن االعتبار مبجرد

املعاين اللغوية له ،وهو يرسم منهج السلف يف الوعي حبديث الرسول واستيعاب املراد منه ،والفصل
بني الثابت واملتغري يف احلكم من خالل تفاعل العقل الفقهي لديهم مع حركة احلياة ووقائعها
املستمرة واملواءمة بني النص والواقع ،مبا حيقق مقاصد النص ويراعي تطورات الواقع االجتماعي.
ومن ذلك رد شهادة الوالد على ولده وشهادة الولد على والده وكل من تربطهما مصلحة معينة
وتغري احلكم يف ضالة اإلبل يف زمن عثمان
بعد أن تغري دين الناس وضعفت أخالقهم وأمانتهم َّ
رضي هللا عنه بسبب ضعف دين الناس وتعديهم على حقوق غريهم.
تعليل األحكام وإبراز حكمتها:لقد جاء تعليلهم ألحكام الشرع وإبراز احلكمة من ورائه مظهرا من مظاهر النظر إىل مقاصد
السنة وسياقات ورودها ،واالعتبار هبما يف فهم األحكام املستنبطة منها ،وفهم الشريعة كلها،
وانتصاهبا لتحقيق مصاحل العباد ،وأكثر من درج على ذلك فيما اطلعت عليه ابن القيم يف كتابه
إعالم املوقعني يف ِببه املسمى "تغيري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال
والنيات والعوائد".
يستند يف بناء خطابه الفقهي وفهمه حلديث الرسول  إىل مقاصده ،وهبا يوجه االختالف
بني األئمة ،قال يف مطلع الباب" :الشريعة مبناها وأساسها على احلِ َكم ومصاحل العباد يف املعاش
واملعاد"( )62فنجده يفصل القول يف مسائل انلت مساحة واسعة من الدراسة والنقد والتعليل يف
مذاهب الفقهاء ،وكانت مثار االختالف الفقهي بينهم ،بسبب تعدد الرواايت يف احلديث وتعدد

) (61املصدر نفسه .49-48 /3 ،
) (62ابن القيم :إعالم املوقعني.3/3،
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زوااي النظر فيها ،وتعدد االعتبارات اليت يروهنا مستندا يف احلكم ،وأنه وارد عليها مثل مسألة
"املصراة" و "اخلراج ِبلضمان"( )63ومسألة الشفعة بني اجلوار والشريك ليكشف عن تعاملهم مع
السنة وكيفيات تعقلهم هلا ،ومرتكزات اختالفهم فيها ،لريصد من كل ذلك احلكمة منها ،واعتبار
املقاصد فيها ،وتنوع مسالك الفقهاء إليها يف كل مذهب ،ومن مثَّ احلكم بعدالة تلك األحكام،
اليت متخضت يف احلقيقة عن نظر عميق يف أثرها يف الواقع وحتقق مقصود الشارع منها  ،و ُّ
تشكل
ذلك الواقع يف الصورة اليت صاغها القرآن والسنة معا للمجتمع املؤمن.
اثلثا  :فهم صفة الرسول  اليت يصدر عنها كالمه وفعله:
ال يتم التعرف على تلك الصفة اليت يصدر عنها حديثه إال مبعرفة املوقف الكالمي بكل
عناصره اليت البست جراينه يف الواقع ويف حالة الرسول  حلظة التلفظ أو حلظة الفعل ،إذ ال
يتعني املعىن والداللة بدون استيعاب ظروف القول( )64وعناصر سياقه ،حىت يكون الفهم سليما
غري متعسف يف تقرير احلكم الذي عناه الرسول  من قوله أو فعله ،فسنته مل تكن درسا نظراي
بل تطبيقا ،ميثل الصورة العملية لألحكام ،أي بعد تلبسها ِبخلصائص البيئية والزمنية ،وأيضا
أسلوب حياة املكلفني واستطاعتهم.
-حرص الصحابة على مالحظة أحواله وشؤونه:

لقد الحظ الصحابة أحواله  يف ليله وهناره وما كان من اجلبلة وما كان من قبيل العادات،
وما كان من بالغه عن هللا ومعاشرته للخلق ،فالحظوا كل أحوال خطابه ،ونقلوها يف سياقها
لتكون أدق يف األحكام ولتكون أحواله حاضرة يف األمة بكيفياهتا ،ولقد كان للمح ِّدثني دقة وهم

يتعاملون مع السنة وسياق اخلطاب(.)65
ولقد برز هذا اجلانب يف التعامل مع السنة يف تصرف الصحابة وهم يتعاملون مع الرسول
تتنزل فيها شخصيته أثناء اخلطاب ،بني كون كالمه أمرا
وتوجههم له ِبلسؤال عن احلالة اليت َّ

وتشريعاَ أم ألغراض أخرى؛ ليتعني الفهم واالستجابة على وفق املراد ،من ذلك سؤال احلباب بن
املنذر عندما نزل الرسول جبيش املسلمني يف غزوة بدر عند أدىن ماء من مياه بدر فقال" :اي

) )63انظر مسألة الشفعة ومسألة اخلراج ِبلضمان وتفصيل مذاهب العلماء فيهما ،املصدر نفسه،38 /2 ،
 138وما بعدها.
) (64انظر :أمحد خمتار عمر :علم الداللة ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط ،2006 ،6ص69 -68
) (65انظر :فاروق محادة :أثر السياق يف فهم السنة ،ص11
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رسول هللا ،أرأيت هذا املنزل ،أمنزال أنزلكه هللا ،ليس لنا أن نتقدمه وال أن نتأخر عنه؟ أم هو
الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال" :بل هو الرأي و احلرب واملكيدة" قال اي رسول هللا فإن هذا ليس
مبنزل فاهنض ِبلناس حىت ،)66("...فقد فرقوا بني كونه أيمرهم وحيتم عليهم ،أو ينصحهم و يشري
عليهم ،فلم يكن يصدر دائما عن التشريع واألمر هلم ،بل كان معلما ومربيا ومشرعا وقائدا ولكل
مقامه.
ولعل أول من تناول هذا اجلانب يف صورته املعرفية والعلمية ،وبيان دوره يف فهم السنة
وتفسريها ،وإدراك مراده  هو اإلمام القرايف يف كتابه الفروق ،فقد جعل الفرق السادس
والثالثني ّبني قاعدة تصرفه ِبلقضاء وقاعدة تصرفه ِبلفتوى ،وهي التبليغ ،والرسول يتصف بكل
الصفات الدينية ،اإلمام والقاضي واملفيت ويغلب عليه التبليغ.
ويف الدراسات اللغوية السياقية احلديثة للمعىن ،تتوجه العناية للمتكلم ،والسامع وتكوينهما
الثقايف ،ولغة التخاطب بينهما ،وأيضا الظواهر االجتماعية املتعلقة ِبلكالم كمكان الكالم وزمانه
والوضع االقتصادي والسياسي والعادات واألعراف والتقاليد واملعتقدات االجتماعية ،وجمموع
املعارف املشرتكة واألحداث يف املاضي واحلاضر ،كما يضم إشارة اليدين وتعبريات الوجه والعينني،
وهز الرأس( )67والقيام والقعود ومجيع احلركات العضوية مما يعد قرائن حالية أثناء الكالم.
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها للكلمة برغم تعدد املعاين اليت بوسعها أن تدل
عليها ،فعبارة شائعة مثل "صباح اخلري" قد تكون للسخرية ،وللتأنيب ،وللتنبيه ،وللتحية حبسب
املقام ،ومقصد املتكلم هو الذي حيدد دقة املعىن املراد(.)68
مقامات خطابه :حصر ابن عاشور أحوال الرسول ومقامات خطابه ،وهي التشريع ،والفتوى ،والقضاء،
واإلمارة ،واهلدى ،والصلح ،واإلشارة ،على املستشري والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم احلقائق

العالية والتأديب(.)69

) )66صفي الرمحن املباركفوري :الرحيق املختوم ،مراجعة :بشري حممد عيون ،دمشق  ،مكتبة دار البيان ،ط،2
 ،2011ص204
) (67انظر متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،ص352
) (68انظر:حممود السعران :علم اللغة ،القاهرة ،مكتبة دار العروبة ،ص288
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-مقام التشريع:

أما حال التشريع فهو أغلب األحوال على الرسول  إذ؛ ألجله بعثه هللا تعاىل ،مثل قوله:
"خذوا عين مناسككم" .
 -مقام محل النفوس على األكمل تعليما وأتديبا ونصحا:

من حال النصيحة ما ورد عن النعمان بن بشري أن أِبه بشري بن سعد حنل النعمان ابنه غالما
من ماله دون بقية أبنائه فقالت له زوجه عمرة ينت رواحة وهي أم النعمان "ال أرضى حىت تشهد

رسول هللا فذهب بشري وأعلم رسول هللا  بذلك فقال له رسول هللا " :أكل ولدك حنلت" قال
ال ،قال" :ال تشهدين على جور" ويف رواية "أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟ "قال :نعم ،قال:
"فال إذن" فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي :إن رسول هللا  هنى بشريا عن ذلك نظرا إىل الرب
والصلة ألبنائه ،ومل يرد حترميه وال إبطال العطية ألن رسول هللا مل يشتهر عنه هذا النهي.
وهو من االعتبار بعادات املتكلم  ،ويظهر أيضا أهنم نظروا إىل سياق املوقف كله وعناصره من
أفراده وموضوعه ،وطبيعة عالقتهم ببعضهم ببعض ،إذ ال شك يف حرص الوالدين على ما يصلح
ألبنائهما ،ومناسبة جراين هذا اخلطاب فيما بينهم وبني الرسول ،وسببه ومناسبته ،و أيضا
األعراف االجتماعية.
ففهموا ما أراده الرسول وعناه من لفظه ،وإال ملا جتاوزوا ظاهر التلفظ ،من النهي عنه والوصف
ِبلزور ،وذهب طاوس وإسحاق وأمحد بن حنبل وسفيان وداود بن علي إىل حترمي مثل هذه النحلة
وقوفا منهم عند ظاهر النهي(.)70
ولعل رأي اجلمهور هو األوفق لنظرهم يف اللفظ متنزال يف مقامه وموقفه ،فأحاطوا ِبلنص
وسياقه وفهموا ،منه ماال يفهم من جمرد لفظه وهو الصواب.
وحديثه" ال يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست"( )71أي :ساء خلقها مبعىن انزعتين
إىل الشر ،قال ابن بطال :على معىن األدب وليس على سبيل اإلجياب

()72

فحملوا النهي على

) )69انظر :حممد الطاهر بن عاشور :مقاصد الشريعة،تونس ،دار سحنون،ط ،2007 ،2ص27
) (70نفسه ،ص32
) (71البخاري :صحيح البخاري ،كتاب األدب ِ،بب :ال يقل خبثت نفسي ،رقم (-6177
،)6178ص1266
) (72ابن امللقن :التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  ،حتق :دار الفالح للبحث العلمي ،قطر  ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ط596/1،2008،28
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االستحباب ِبلنظر للمقام إذ هو للتأديب وليس للوجوب وِبلنظر إىل موضوعه وِببه إذ هو يرجع
إىل تزكية النفس وتوطينها على الطهر والعفاف الذي يبدأ من الكلمات ملا هلا من أتثري على العامل
النفسي وزايدة السكينة واالطمئنان ،أو التوتر واالضطراب ،تبعا لنوع الكلمة من حيث اجلمال
والقبح ،وال خيفى ذلك على أحد وهو من اإلعجاز الرتبوي للسنة ،ألن هذا احلديث ،هو موضوع
ما يسمى "بقوة الكلمات" يف العلوم الرتبوية املعاصرة املعروفة ِبلتنمية البشرية.
ِبحملصب الذي هو خيف بين كنانة فصلى به
وما يروى أن الرسول نزل يف حجة الوداع
َّ
الظهر والعصر واملغرب والعشاء مث هجع هجعة مث انصرف مبن معه إىل مكة لطواف الوداع ،فكان
ابن عمر يلتزم النزول به يف احلج ويراه من السنة وعن عائشة رضي هللا عنها قالت  ":إمنا كان
منزال ينزله الرسول ليكون أمسح خلروجه إىل املدينة"( )73وورد عن ابن عباس يف البخاري أنه
ليس بشيء.
ويتضمن قول عائشة هذا املنحى يف فهم سنة الرسول  من أن ما فعله ليس بقصد التشريع
لألمة وإمنا حلاجة عارضة رآها ال يتعلق هبا فرض وال واجب .فلعله تتغري أحوال هذا املوضع فال
يكون أمسح للخروج منه ،فال مينع النظر فيما حيقق الغرض بشكل أفضل ،ويؤخذ منه منهج تربوي
يلون حياة الناس كلها يف األخذ أبسباب الفالح من التخطيط لألهداف وحسن االستعداد هلا،
وإعمال الفكر يف ترتيب األمور ،مبا حيقق األيسر يف اجلهد واألوفر يف الوقت ،وكل ما من شأنه
أن يعني على التقدم وحتصيل الغاايت ،ولعله من مقاصد السنة عموما.
وكثري من أوامر الرسول  ونواهيه ترجع إىل غرض تكميل نفوس أصحابه ،ومحلهم على ما
يليق هبم مما لو محل عليه األمة كلها لكان حرجا عليهم ،قال ابن عاشور" :وقد رأيت ذلك كثريا
يف تصرفات رسول هللا  ورأيت يف غفلة بعض العلماء عن هذه احلال من تصرفاته وقوعا يف
أغالط فقهية كثرية ويف محل أدلة كثرية من السنة على غري حماملها"(.)74

) (73البخاري :صحيح البخاري ،كتاب احلج ِ ،بب احملصب رقم ( ،)1766-1765ص362
) (74ابن عاشور  :مقاصد الشريعة ،ص 32
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خامتة
إن املتصدي لتفسري احلديث و فهمه البد أن يبدأ يف نظره من مقاصد القرآن يف كليته ومشوله مث
مقاصد السنة اخلاصة بكل موضوع ،ليدرك ما عناه الرسول  من قوله وفعله ،مبلغا األجيال
بصورة العمل هبذه الشريعة ،ويف ضوء ذلك كله ميكنه استيعاب كيفية استفادة الفقه من السنة،
ويؤسس منهجا للفتوى والتنزيل على الواقع ،واحلكم الشرعي عموما يف صيغته اللغوية ،كوجود
الذهب يف الطبيعة يوجد يف مادته اخلام ،فكما حيتاج إىل كثري من التدبري و التسخري ليناسب
االستعمال واملستعملني حيتاج احلكم إىل كثري من التدبر والتفقه ليناسب العمل والتطبيق ،فالطبيعة
من كتاب هللا املنظور واألحكام من كتاب هللا املسطور.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج والتوصيات التالية:
إن التفاوت يف مقدار األخذ من املعارف املختلفة املتحفة ِبلنصوص والالزمة ملعرفة نصيب كلحالة من احلكم حبسب ما يناسب أحوال الواقع وأحوال املكلفني ،هي سبب االختالف بني
الفقهاء يف الزمن األول.
 صورة التطبيق والعمل ِبحلديث ،قابلة للمراجعة وإعادة النظر دائما ميا يناسب واقع كل عصر،ويتالءم مع خصائصه البيئية واجلغرافية واملدنية  ،وذلك هو اإلحياء احلقيقي للسنة واتباع هديها،
فالبت يف األحكام الفقهية من أخص خصوصيات الراسخني يف العلم.
 يلزم الفقيه حسب اإلمام الشافعي محل اللفظ على خصوص احلالة اليت وردت فيها املسألة يفاحلديث ،وال حيمل على عموم احلاالت املمكنة من موضوع احلديث ،فيكون التعسف
واالضطراب.
 إن ما ورد يف سنة الرسول من أحاديث يف ِبب املعامالت تعد منهجا يف تنزيل شريعة القرآنوتعاليمه على الواقع ،وما جاء يف خصوص كل مسألة ،هو النموذج واملثال على تطبيق هذا
املنهج ،فالنسبة اليت تقع من احلكم يف خصوص كل مسألة ليست اثبتة يف كل حالة تطرأ ،فلكل
حالة نصيب من احلكم حيدده الفقيه اجملتهد عند التطبيق على وقائع عصره ،واإلفتاء بشأهنا
حسب ما يكتنفها من ظروف وأحوال ،حال الطبيب الذي يصف الدواء وحيدد اجلرعات ملرضاه
كل حبسب عمره وما يتناسب مع أحواله الصحية فعدد جرعات الدواء خيتلف فيها املرضى وإن
كان املرض واحد والدواء واحد ،هكذا حال األحكام مع وقائع احلياة املتجددة واألحوال املتغرية،
وعدم مراعاة ذلك يوقع يف الضرر ويزيد املرض بدل التخفيف أو الشفاء منه ،وحال احلياة يف ثوهبا
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اإلسالمي كحال أفراد الناس يف لباسهم ،لكل مقاسه وحجمه ولونه الذي يتناسب معه وإن كان
وتنزل مستمر إىل يوم القيامة.
الصنف واحدا ،فللشريعة نزول قد انتهى ُّ
جاء نظر الفقهاء يف املقاصد ومراعاة مقتضيات الظروف واألحوال عفواي يف ثنااي كالمهم انبعامن إعمال العقل ِبلنظر يف النصوص بغية الفهم والتفسري واالستنباط ،ومل يتقيدوا مبذهب وال
أصول حاصرت فكرهم احلر وفطرهتم الصافية ،عدهتم يف االستنباط والتطبيق ،الكتاب والسنة،
وعتادهم التقوى وصدق التوجه هلل يف طلب األصلح ،من خالل فهم مقصد الرسول من كالمه
أو فعله ،ومنهجه يف التطبيق ،دافعهم حاجة الناس إىل علمهم ،وأهنم إن أخطؤوا فلهم أجر ،وإن
أصابوا فلهم أجران.
اختالف الفقهاء يف املمارسة الفقهية يف الصدر األول لإلسالم بني التمسك ِبللفظ أحياان،وجتاوزه أحياان أخرى ليس تشهيا وال عمال ِبلرأي واهلوى ،إمنا يرجع إىل طبيعة احلديث الشريف
و أوضاعه ،مثل تعدد الرواايت الصحيحة و اختالف ظواهرها وتعارضها أحياان ،مما يلجئ الفقيه
ومفسر احلديث إىل الرجوع إىل مقاصده و أسباب وروده وسياقه ومالبساته و ظروفه ليتوجه الفهم
و يتعني املقصد وينتفي التعارض واالضطراب.
 يرجع اختالف الفقهاء أيضا إىل االختالفات البيئية واجلغرافية ،والزمنية والطبيعية والثقافيةاملتصورة يف عادات الناس وأعرافهم وأسلوب حياهتم وظروفهم ،وما يناسب أوضاعهم املعيشية
حتقيقا لقوله تعاىل :ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﱠ .
 إن ضغط الواقع ونسبية الظروف اليت ورد فيها احلديث وألجلها ،حتتم على الفقيه االجتاهللمقاصد والكشف عما هو اثبت وما هو قابل للتوسع يف صورته والتغيري منها تبعا لألصلح وليس
ذلك من الرأي والتشهي.
وصااي البحث

 تتعني دراسة أحاديث املعامالت هبدف استنتاج املنهج العام لفتاوي الرسول  وأقضيته وفهماألبعاد املعرفية اليت تتأسس عليها للتفريق بني الثابت والقابل للتوسع فيه أو تغيري صورة العمل به.

حتتاج نصوص السنة إىل إعادة القراءة والفهم واملراجعة بفكر إمياين خمصب بعلوم العصروتطوراته ،وتقدمي الفقه يف ثوبه املعاصر لطالب العلم يف مؤسسات العلم املختلفة ،لتقريب العلم،
وزايدة اإلحساس أبمهيته ،والكف عن تقدمي األمثلة والنماذج الفقهية اليت تنتمي للعصور القدمية
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فقط ،وانتهت يف صورة احلياة املعاصرة ،إذ ال توجد صورة حمسوسة تقربه من األفهام فاحلياة
املعاصر البد أن تكون وعاء الفقه.
حتتاج املؤسسة الفقهية يف حياتنا املعاصرة ،اليت تعددت ختصصاهتا إىل رأي العلم يفالتخصصات املختلفة ،والرأي العلمي يتدخل يف تعيني الكيفية املناسبة لتنزيل احلكم وكيف
يتهيأ الواقع لقبول احلكم ، ،حبسب جمال املسألة جنبا إىل جنب مع الرأي الفقهي مبا حيقق أكرب
قدر من املصلحة  ،ومراعاة هذا املعطى احليايت هو األوىل للعمل ِبلسنة.
اللهم صل وسلم على سيدان حممد ،سيد األولني واآلخرين.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي برواية قالون عن انفع.أمحد خمتار عمر :علم الداللة ،القاهرة ،عامل الكتب ،ط.2006،، 6البخاري :صحيح البخاري ،رقمه  :طه عبد الرؤوف سعد،املنصورة  ،مكتبة اإلميان. 2003،البيهقي :املنة الكربى ،الرايض  ،مكتبة الرشيد ،ط.2001 ، 1متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،القاهرة  ،عامل الكب ط.2009، ،6ابن تيمية :جمموع فتاوي ابن تيمية ،مجعه :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،السعودية املدينةاملنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف.
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 -رؤوف ّ

حدود،ط.2019، 1
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