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مقتضيات األحوال وأثرها يف فهم السنة النبوية وتطبيقاهتا الفقهية
أ .أبوبكر احلسني عمر املستريي
جامعة مصراتة
almistiri@gmail.com

املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه
ورشده ،وبعد:
اهتمام ابلغ أبحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفظاً وضبطاً ملتوهنا،
فقد كان للعلماء
ٌ
وفحصاً ومتييزاً لنقلتها ،وتنقيبا وكشفا وبياانً لفقهها ،وحالً لغوامض ألفاظها.
وقد جعلوا لل تعامل مع ألفاظ األحاديث قواعد تضبط مسالك الفهم وتضيء مسارب االستنباط،
وتعصم األفكار من غي اخلطأ ،ومن مزالق الزلل والضالل والوهم ،منها اعتبار مقتضيات األحوال يف

فهم السنة النبوية؛ وذلك ملا هلا من دور كبري يف عملية الفهم السديد لنصوص السنة النبوية؛ بغية
الوقوف على كامل معناها ،وفهمها فهماً صحيحاً ،وتطبيقها تطبيقاً سليماً حمققاً ملقصود الشارع
ومراده.
هذا ومن أجل األمهية البالغة ملقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية وأثرها يف استنباط األحكام
الفقهية على ضوئها ،حاول هذا البحث تسليط الضوء على مباحث مهمة هلا عالقة هبا ابختصار -
راجيا أال يكون خمال  -منتهجا االستقراء يف مجع املادة العلمية ،مستعينا ابملنهج الوصفي يف عرضها،
وذلك حسب اخلطة اآلتية:
املقدمة :وتتضمن أمهية املوضوع ومنهج البحث وخطته.
املبحث األول :مفهوم مقتضيات األحوال وأمهيتها وعناصرها.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم مقتضيات األحوال.
املطلب الثاين :أمهية اعتبار مقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية.
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املطلب الثالث :عناصر مقتضيات األحوال.
املبحث الثاين :تطبيقات فقهية على أثر مقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تطبيقات على أثر حال اخلطاب يف فهم السنة النبوية.
ِ
املخاطب يف فهم السنة النبوية.
املطلب الثاين :تطبيقات على أثر حال
املطلب الثالث :تطبيقات على أثر حال املخاطَب يف فهم السنة النبوية.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
وهللا أسأل التوفيق والسداد.
املبحث األول :مفهوم مقتضيات األحوال وأمهيتها وعناصرها
قبل بيان أثر مقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية وتطبيقاهتا الفقهية ،ينبغي لنا الوقوف عند
حترير مفهوم مقتضيات األحوال ،مث الكشف عن األمهية اليت أانطها العلماء هبا عند التعامل مع النص
النبوي ،ومن مث بيان عناصرها.
املطلب األول :مفهوم مقتضيات األحوال:

مقتضيات األحوال لغة:
املقتضيات :مفردها مقتضى ،وهو اسم مفعول من اقتضى ،يقال :اقتضى الدَّيْن :طلبَه ،واقتضى
احلال ذلك :استلزمه ،واقتضى منه ح ّقه وعليه :أخذه ،واألمر الوجوب :دل عليه.1
األمر و ُ
األحوال :مفردها حال ،وهي لفظة هلا عدة معان حبسب تصريفها وموضعها يف السياق ،ومنها
الصفة أو الكيف الذي يعرض للشيء ،وما خيتص به اإلنسان وغريه من األموِر املتغرية احلسية
واملعنويةَّ ،
يذكر ويننّث ،يقال :حال فالن حسن وحسنة.2

 1ينظر :املصباح املنري ،للفيومي ،ج/2ص ،507واملعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى وآخرين ،ج/2ص ،743مادة
قضى ،والقاموس الفقهي لغة واصطالحا ،لسعدي أبو جيب ،ص.305
 2ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،ج/11ص ،184واملعجم الوسيط ،ج/1ص .209مادة حول .
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مقتضيات األحوال اصطالحا:
يعرف أبنه" :االعتبار املعني الذي يستدعي جميء
مقتضيات األحوال مصطلح مركب إضايف ّ
الكالم على صفة خمصوصة مناسبة للحال ،كالتأكيد يف حال اإلنكار أو الرتدد مثال".3
ويشرح منلف معجم البالغة العربية ذلك قائال" :واحلال هو األمر الداعي للمتكلم إىل أن يعترب
مع الكالم الذي يندي به أصل املراد خصوصية ما ،وتلك اخلصوصية هي مقتضى احلال".4
ويعرف أيضا أبنه" :صورة خاصة ترد يف الكالم زائدة على أصل معناه قد اقتضاها احلال
واستدعاها املقام".5
وابلنظر يف هذه التعريفات ميكن القول أبن مقتضيات األحوال هي :جمموع ما حييط ابلنص من
ظروف ومالبسات وقرائن حالية حتتف ابخلطاب وقت صدوره فتنثر يف داللته وفهمه.
واجلدير ابلذكر أن مثة مصطلحات أخرى ترادف أو تتقارب مع مقتضيات األحوال عند العلماء،

منها :املقام ،القرائن احلالية ،سياق احلال.6 ...

املطلب الثاين :أمهية اعتبار مقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية:

تكتسي مقتضيات األحوال أمهية كبرية يف الفهم السديد لنصوص السنة النبوية وحتديد معانيها،

وابلتايل ُحسن التنزيل والتطبيق ،وإصابة أجر االهتداء واالقتداء ،وقد كان ألهل العلم عناية كبرية هبا،
حيث عدوا معرفة مالبسات النص احلديثي ومقتضيات أحواله والظروف احمليطة به من أهم العوامل
اليت يستعان هبا يف فهم النص فهما سليما دقيقا ،وتبني حقيقة املقصود منه ،ومن مث تساعد على
تنزيله على حمله الالئق به ،واستنباط احلكم الفقهي املناسب ملقاصد الشريعة؛ ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم يتكلم بلغته العربية يف أحوال خمتلفة ،ومقامات متباينة ،فيأيت كالمه وخطابه مناسبا لظروفه
ومالبساته ،وعلى وفق ما يقتضي املقام ،وبسبب شدة ارتباطه ابملقام ال ميكن االكتفاء أبلفاظ
احلديث وحدها يف فهم املراد ،بل يلزم ابلضرورة استحضار قرائن األحوال ومقتضياهتا بكل أدواهتا اليت

 3معجم املصطلحات البالغية ،ألمحد مطلوب ،ج/3ص.243
 4معجم البالغة العربية ،لطبانة ،ص .84
 5علوم البالغة ،للمراغي ،ص.37-36
 6ينظر :منهج السياق يف فهم النص ،لبودرع ،ص.30
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تسهم يف الوصول إىل الفهم التكاملي الصحيح ،وهذه القرائن تنقل يف الغالب يف نصوص مستقلة غري
ْ
7
مقرتنة ابلنص املراد فهمه .
يقول اإلمام الشاطيب يف بيان دور مقتضيات األحوال يف معرفة مقاصد الكالم" :معرفة مقاصد
كالم العرب إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال ،حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب ،أو
ِ
املخاطب ،أو املخاطَب ،أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني ،وحبسب خماطبني،
وحبسب غري ذلك ،كاالستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغري ذلك ،وكاألمر
يدخله معىن اإلابحة والتهديد والتعجيز وأشباهها ،وال يدل على معناها املراد إال األمور اخلارجة

وعمدهتا مقتضيات األحوال.8 "...
ويقول ابن دقيق العيد" :أما السياق والقرائن فإهنا الدالة على مراد املتكلم من كالمه ،وهي املرشدة
إىل بيان اجملمالت وتعيني احملتمالت ،فاضبط هذه القاعدة فإهنا مفيدة يف مواضع ال حتصى".9

وحيدد ابن القيم وظيفة مقتضيات األحوال والقرائن اخلارجية يف إجالء احلكم الشرعي قائال ":فمن
عرف مراد املتكلم بدليل من األدلة وجب اتباع مراده ،واأللفاظ مل تقصد لذواهتا ،وإمنا هي أدلة
يستدل هبا على مراد املتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح أبي طريق كان عمل مبقتضاه ،سواء كان إبشارة
أو كتابة أو إبمياءة أو داللة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة ال خيل هبا.10"...
يف حني أن إمهال مقتضيات األحوال وعزهلا عن النص يندي إىل نقص يف فهم اخلطاب ،أو إىل
هدر معناه ومتييعه ،أو حتميله دالالت بعيدة متعذرة ،ويف هذا يقول اإلمام الشاطيب" :وإذا فات نقل
بعض القرائن الدالة فات فهم الكالم مجلة أو فهم شيء منه".11
ويبني ابن عاشور أن كثريا من األخطاء اليت وقع فيها العلماء يف استنباطهم لألحكام من خطاب
السنة ,راجعة إىل عدم اعتبار مقتضيات األحوال احملتفة بقول النيب غ أو فعله ,فيقول" :ومن هنا
ّ
ويتوحل يف خضخاض من األغالط ,حني يقتصر يف استنباط أحكام الشريعة
يقصر بعض العلماء ّ

 7ينظر :ضوابط فهم السنة النبوية ،للعمري ،ص.17
 8املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.347
 9إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ج/ 4ص.82
 10إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج/1ص.258
 11املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.347
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على اعتصار األلفاظ ,ويوجه رأيه إىل اللفظ مقتنعا به ,فال يزال ي ّقلبه وحيّلله وأيمل أن يستخرج لبّه,
ويهمل ما قدمناه من االستعانة مبا حيف ابلكالم من حافات القرائن واالصطالحات والسياق".12
حيف النصوص من حافّات القرائن ومقتضيات
وهلذا تتفاوت مراتب العلماء يف العناية مبا ّ

تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وال
األحوال ،وإ ْن كانوا مجيعاً مل يستغنوا عن تَتبّع واستقصاء ّ
ِ
الرحال إىل املدينة
على استنباط العلَل ،بل كانوا  -يف عصر التابعني واتبعيهم خصوصاً "-يش ّدون ّ
ليتبصروا من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعني:
َّ
يتبني هلم ما يدفع عنهم احتماالت كثرية يف دالالت األلفاظ ،ويتّضح هلم ما يُستنبَط من
هنالك ّ
العِلَل ،تَبَعاً ملعرفة احلِكم واملقاصد .ويف هذا املقام ظهر تقصري الظاهرية وبعض احمل ّدثني املقتصرين يف
التف ّقه على األخبار".13
املطلب الثالث :عناصر مقتضيات األحوال:

سبق بيان أن مقتضيات األحوال هي جمموع ما حييط ابلنص من ظروف ومالبسات وقرائن حالية
حتتف ابخلطاب وقت صدوره ،وأتسيسا على ذلك فإننا حباجة إىل معرفة العناصر اخلاصة مبفهوم
مقتضيات األحوال املنثرة يف فهم احلديث؛ لنصل من خالهلا إىل حسن فهم النص النبوي وتنزيله،
بناء على املقصد الذي سيق ألجله.
وبتدقيق النظر يف قول الشاطيب" :معرفة مقاصد كالم العرب ،إمنا مداره على معرفة مقتضيات
ِ
املخاطب أو اجلميع ،إذ الكالم
األحوال :حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب ،أو املخاطَب ،أو
الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني ،وحبسب خماطَبني ،وحبسب غري ذلك ،14"...جند أن هذه

العناصر منحصرة يف ثالث أحوال:
حال اخلطاب نفسه.
ِ
املخاطب.
حال

حال املخاطَب.
وفيما يلي بيان هلذه العناصر الثالثة اليت ت ُّ
أسساً ومنطلقات للوقوف على مقتضيات األحوال:
ُّعد ُ
 12مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.28
 13املصدر نفسه ،ص.28
 14املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.347
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أوال :حال اخلطاب:
يقصد حبال اخلطاب :الزمان واملكان والظروف واألوضاع واألعراف والقيم والبيئة اليت حتيط
ابخلطاب عند صدوره من املتكلّم.
فما حييط ابخلطاب من أعراف سائدة ،وقيم مستقرة ،وأوضاع قائمة ،وما اكتنف اخلطاب من
تبني مقصود املتكلم
زمان أو مكان ،تلقي مجيعها بظالهلا على فهم اخلطاب نفسه ،وتساعد على ُّ
وحتديد املراد ابخلطاب ،وتفسري ما يكتنف بعض ألفاظه من إمجال وخفاء.15
يقول الشاطيب" :إن املساقات ختتلف ابختالف األحوال واألوقات والنوازل.16"...
كل واقعة كانت سبباً يف ورود
وحتت هذا األمر تندرج أسباب ورود األحاديث الشريفة؛ ذلك أن َّ
احلديث ،هي من قبيل األحوال اليت تقرتن ابخلطاب نفسه.
ويشمل أيضا البيئة اليت قيل فيها اخلطاب ،وما كان عليه حال العرب من أقوال وأفعال وعادات

وتصرفات ،فجميع هذه األمور تلقي بظالهلا على تفهم اخلطاب وتبينه التبني األمثل واألكمل،17
وهذا ما عناه الشاطيب بقوله" :ومن ذلك معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة
التنزيل ،وإن مل يكن َمثّ سبب خاص ،فال بد ملن أراد اخلوض يف علم القرآن منه ،وإال وقع يف الشبه
واإلشكاالت اليت يتعذر اخلروج منها إال هبذه املعرفة".18
فيتبني من ذلك أن احلكم يف توجيه النص احلديثي إىل املقصود منه ملقتضى احلال ،أي ما حيتف
ابخلطاب من قرائن وظروف ومالبسات وقت وروده؛ ذلك أن األحاديث النبوية ال تنفك عن احمليط
الزماين واملكاين الذي وردت فيه ،وما حيمله هذا احمليط من قرائن يسرتشد هبا يف الفهم.
ِ
املخاطب:
اثنيا :حال
ِ
املخاطب ما عليه من الصفات والطباع والعادات والرغائب والتوجهات
ويقصد حبال
واالصطالحات ،وكل ما ميكن أن يدخل حتت "اخلربة ابملتكلم" ،فبقدر ما تزيد هذه اخلربة به تزداد
ِ
ابملخاطب الذي صدر عنه
القدرة على فهم كالمه على وجهه الصحيح؛ ألن لألحوال اليت حتيط
اخلطاب أتثريا على فهم خطابه والوقوف على مقصوده.19

15
تبني علَّة احلكم الشرعي ،للكيالين ،ص.93
القرينة احلالية وأثرها يف ُّ
 16املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.413
17
تبني علَّة احلكم الشرعي ،للكيالين ،ص.93
ينظر :القرينة احلالية وأثرها يف ُّ
 18املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.351
 19ينظر :القرائن احملتفة ابلنص وأثرها على داللته ،ألمين صاحل ،ص.205
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وهذا ما بينه العديد من العلماء حيث أرشدوا إىل أثر اإلحاطة ابحلال الذي حييط ابملتكلم يف فهم
خطابه والوقوف على مقصوده.
ومن هذا مثال ما ذكره البزدوي فيما ترتك به احلقيقة ويصار إىل اجملاز حيث قال" :ما ترتك به
احلقيقة مخسة أنواع :فقد ترتك بداللة االستعمال والعادة ،وقد ترتك بداللة سياق النظم ،وقد ترتك
حمل الكالم".20
بداللة ترجع إىل املتكلم ،وقد ترتك بداللة يف ّ
ِ
املخاطب أيضاً معرفة ألفاظه واصطالحاته اخلاصة به ،كأن يكون للّفظ معىن
ويدخل يف حال
لغوي ولكن للمتكلم استعمال خاص به ،فيصرف عندها من معناه اللغوي إىل معناه االصطالحي
اخلاص يف استعمال املتكلم ،وهذا ما نبّه إليه الرازي بقوله" :أن يضم إىل النص شهادة حال املتكلم،
مرتدداً بني احلكم العقلي والشرعي ،فحمله على الشرعي أوىل؛ ألن النيب
كما إذا كان كالم الشارع ّ
صلى هللا عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ،ال لبيان ما يستقل العقل إبدراكه".21
فال بد من معرفة احلال الذي صدر منه خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،والتمييز بني أنواع
تصرفاته؛ وذلك ألن أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وأفعاله كانت تصدر عنه من مقامات خمتلفة،
ٍ ٍ
جممع على أهنا تشريع ،أو قضاء ،أو إمامة،
تصرفات ٌ
فتصرفاته غ ليست على نسق واحد ،بل هناك ّ
أثر ال حمالة يف
تصرفات خمتلف يف َمحلها على أحد األحوال السابقة ،ولذلك االختالف ٌ
وهناك ّ

التصرفات النبوية.22
الفروع الفقهية؛ نظراً لالحتمال الذي يكتنف ّ
وقد ع ّد ابن عاشور اثين عشر حاالً أو مقاما يصدر القول أو الفعل من النيب صلى هللا عليه وسلم
مبقتضاها ،23وابلتايل ال ميكن فهم احلديث إال إبدراكها ومراعاهتا.

اثلثا :حال املخاطَب:
املخاطَب هو اجلهة اليت توجه إليها اخلطاب فرداً كان أو مجاعة ،وحاله يعترب من الوسائل اليت
يستعان هبا يف فهم النص ،وتبني حقيقة املقصود منه ،فاخلطاب الواحد قد خيتلف مقصود صاحبه منه
ابختالف اجلهة املخاطبة ،واللفظ الواحد قد ختتلف داللته ابعتبار الطرف الذي توجه إليه اخلطاب،
 20ينظر :كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعبد العزيز البخاري ج ،2ص.140
 21احملصول يف علم األصول ،ج ،1ص.581-580
 22ينظر :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،للقرايف ،ج/1ص.357
 23ينظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.42 - 31
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كبريا أو صغرياً ،أو غنياً أو فقرياً ،أو ذكراً أو أنثى ،أو غريها مما
فيميز يف هذا بني أن يكون املخاطَب ً
ال حيصى من االعتبارات اليت تدخل يف حال املخاطَب.24
ومتتد آاثر أحوال املخاطَب يف فهم النص وتبني حقيقة املقصود منه إىل ختصيص اللفظ العام ،أو

تقييد اللفظ املطلق ،وهذا ما وضحه ابن تيمية بقوله" :اللفظ وإن كان يف نفسه مطلقاً ،فإنه إذا كان
كثريا ما يكون مقيداً
خطاابً ملعني يف مثل اجلواب عن سنال ،أو عقب حكاية حال وحنو ذلك ،فإنه ً
مبثل حال املخاطب كما لو قال املريض للطبيب إن به حرارة ،فقال :ال أتكل الدسم ،فإنه يعلم أن
مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف
النهي مقيد بتلك احلال ،وذلك أن اللفظ املطلق إذا كان له
ً

إليه".25
ومعلوم أن البالغة تقوم على مراعاة املتكلم ملقتضيات أحوال املخاطَبني ،وملا كان النيب صلى هللا
عليه وسلم ابلغا من البالغة درجاهتا العليا ،ويف احلكمة مراتبها القصوى؛ فإنه كان من أشد الناس
مراعاة لطبائع املخاطبني والعوامل املنثرة يف شخصيتهم ،وكذا اعتبار الفروق الفردية بينهم ،وأعرافهم
وعوائدهم ،وكان شأنه يف املعاملة شأن الطبيب ،يعطي كل واحد ما يناسبه؛ لذا يكون لزاما يف عملية
الفهم عنه غ معرفة أحوال املخاطبني وظروفهم ،حىت ينزل اخلطاب حمله الصحيح.26
والنظر إىل تلك العناصر الثالثة قد يكون على سبيل االنفراد حبيث ينظر إىل كل واحد منها على
حدة ،وقد يكون على سبيل االجتماع حبيث ينظر إليها مجيعا ،وهنا قد يتفاوت األفراد يف فهم
اخلطاب وتبني املقصود منه؛ نظرا لتفاوهتم يف اإلحاطة هبذه املقتضيات ،ومتكنهم منها ،ووقوفهم
عليها ،وهذا ما نبه الشاطيب إليه بقوله" :ليس الطارئ اإلسالم من العرب يف فهمه كالقدمي العهد ،وال
املشتغل بتفهمه وحتصيله كمن ليس يف تلك الدرجة ،وال املبتدئ فيه كاملنتهي ،حىت إذا تبحر يف
إدراك معاين الشريعة نظره ،واتسع يف ميداهنا ابعه ،زال عنه ما وقف من اإلشكال ،واتضح له القصد
الشرعي على الكمال".27
وهذا التأصيل النظري يبقى حباجة إىل أمثلة تطبيقية وعملية ،لتوضيح األثر الفقهي العملي
ملقتضيات األحوال يف حسن فهم النص النبوي وتنزيله ،وهذا هو ما أفردت له املبحث اآليت:

24
تبني علَّة احلكم الشرعي ،للكيالين ،ص.95
القرينة احلالية وأثرها يف ُّ
 25جمموع الفتاوى ،ج/29ص.111
 26السياق وأثره يف فقه احلديث عند الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ،لكايف ومرابطان ،ص.18
 27املوافقات يف أصول الفقه ،ج/ 3ص.275-276.
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املبحث الثاين :تطبيقات فقهية على أثر مقتضيات األحوال يف فهم السنة النبوية
يتجلى أتثري مقتضيات األحوال على فهم السنة يف تطبيقات فقهية متعددة ،وأمثلة كثرية يف الفقه
اإلسالمي ،وإخال أننا لو جئنا حنصي األحكام اليت استنبطت من احلديث النبوي اعتماداً على
مقتضيات األحوال لضاقت عنها الصفحات ،وقد اكتفينا مبا يدل على استشراف العلماء هلا
وا ستنادهم إليها؛ ألن املقصود يف هذا املبحث هو الوقوف على بعض األحكام الفقهية اليت وقع فيها
اختالف بني الفقهاء؛ نظرا لتفاوهتم يف اإلحاطة ابملقتضيات والقرائن احملتفة ابألحاديث النبوية،
ومتكنهم منها ،ووقوفهم عليها.
ولن نطيل يف سرد اآلراء الفقهية أو املذاهب واالجتاهات يف املسألة ،وإمنا هي إشارات ملا تفرقت
عليه األقوال تبعا لذلك التفاوت من أجل معرفتها ال أكثر ،وليس املراد عند ذكر التطبيقات حتقيق
كل مسألة منها.
وفيما يلي عرض لبعض تلك التطبيقات الفقهية حسب عناصر مقتضيات األحوال:
املطلب األول :تطبيقات على أثر حال اخلطاب يف فهم السنة النبوية:
التطبيق األول:
عن جرير بن عبدهللا س عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :أان بريء من كل مسلم يقيم بني
أظهر املشركني ،قالوا اي رسول هللا مل؟ قال :ال تراءى انرامها».28
اختلف الفقهاء يف حكم اإلقامة يف بالد غري املسلمني ،فمنهم من رأى حترميها؛ أخذا بظاهر هذا
احلديث لرباءته غ من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ،وطلبه أبن ال تراءى انرامها ،أي ال
تتقابالن ،من قوهلم دار فالن تنظر إىل داري أي تقابلها ،29وهذا يقتضي على وفق املعىن الظاهر

 28أخرجه أبوداود يف السنن ،كتاب اجلهاد ،ابب النهي عن قتل من اعتصم ابلسجود ،ج/2ص ،349ح،2647
والرتمذي يف سننه ،كتاب السري ،ابب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني ،ج/4ص،155
ح ،1604وقال عبد القادر األرانؤوط حمقق جامع األصول :رجال إسناده ثقات ،ولكن صحح البخاري
وأبو حامت وأبو داود والرتمذي والدارقطين إرساله إىل قيس بن أيب حازم ،وللحديث شاهد مبعناه( .جامع
األصول يف أحاديث الرسول ،البن األثري اجلزري ،ج/4ص ،446نشر مكتبة احللواين1390 ،ه-
1970م) .
 29عون املعبود شرح سنن أيب داود ،أليب الطيب حممد آابدي ،ج /7ص.219
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املتبادر من النص ،وجوب ابتعاد املسلم يف مسكنه وحمل إقامته عن مساكن املشركني ودايرهم ،وهو ما
وعرب عنه اإلمام ابن القيم بقوله" :ومنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إقامة املسلم بني
قرره ّ
املشركني ،إذا قدر على اهلجرة من بينهم".30
ومن العلماء من نظر يف مقتضى احلال الذي اقرتن ابحلديث ،وذلك ابلرجوع للرواية الكاملة هلذا
احلديث وهي« :أن رسول هللا غ بعث سريّة إىل خثعم ،فاعتصم انس منهم ابلسجود ،فأسرع فيهم
القتل ،فبلغ ذلك النيب غ  ،فأمر هلم بنصف العقل [الدية] وقال :أان بريء من كل مسلم يقيم بني
أظهر املشركني ،قالوا اي رسول هللا مل؟ قال :ال تراءى انرامها».31
وبذلك يتبني معىن قوله غ« :أان بريء من كل مسلم»  ،أي بريء من دمه إذا قتل؛ ولذلك أمر
هلم الرسول غ بنصف الدية ومل يكمل هلم الدية بعد علمه إبسالمه؛ ألهنم مل يهاجروا كما يفهم من
قرينة احلال اليت بينها سياق ورود احلديث ،32ذلك أهنم أعانوا على أنفسهم حني أقاموا بني أظهر
املشركني ،وهذا ما أملح إليه اخلطايب يف تعليله للحكم بقوله" :ألهنم قد أعانوا على أنفسهم مبقامهم
حصة جنايته من
بني ظهراين الكفار ،فكانوا كمن هلك جبناية نفسه وجناية غريه ،فسقطت ّ
الدية".33
ومن العلماء من تنبه إىل أن احلديث قد ورد يف الظرف الذي كان املسلمون فيه حباجة إىل هجرة
املسلمني إىل املدينة املنورة يف سبيل نصرة اإلسالم واملسلمني ،واملشاركة يف بناء الدولة اإلسالمية ،ومن
هنالء الشيخ حممد رشيد رضا ،حيث ع ّد اإلقامة يف دار الكفر ممنوعة إذا كان املسلمون حباجة إىل
هجرة املسلم إىل دار اإلسالم ،أما إذا كانت احلاجة هي يف إقامة املسلمني يف أوساط املشركني أمالً
يف دعوهتم وهدايتهم ،فإن النهي ال يتوجه يف هذه احلالة ،وهذا ما عرب عنه بقوله" :إن اختالط
سبب قوي النتشار اإلسالم وظهور حقيقته وفضائله ،كما وقع
املنمنني األقوايء يف إمياهنم ابلكافرين ٌ
بعد صلح احلديبية ،ولذلك مساه هللا تعاىل فتحاً مبيناً .وكذلك كان انتشار املسلمني يف كثري من بالد
الكفر بقصد التجارة سبباً إلسالم أهلها كلهم أو بعضهم ،كما وقع يف جزائر اهلند الشرقية (جاوه وما

جاورها) ويف أواسط إفريقية".34

 30زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،3ص.122
 31سبق خترجيه.
32
تبني علَّة احلكم الشرعي ،للكيالين ،ص.103
ينظر :القرينة احلالية وأثرها يف ُّ
 33معامل السنن ،شرح سنن أيب داود ،ج ،2ص.235
 34تفسري املنار ،ج /10ص.133

___________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

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

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

________________________________________________________________

ِ
متوجه إىل اإلقامة يف بالد الكفر اليت ينبين عليها القعود عن نصرة هللا ورسوله ،وهللا تعاىل
فالنهي ّ

يقول يف أمثال هنالء:

           
﴿ 

              

 ،35﴾    فنفى تعاىل والية املسلمني غري املهاجرين؛ إذ كانت اهلجرة واجبة.36
وبناء على ما تقدم فإن مقتضى احلال املتعلق بوصف اخلطاب املذكور قد أرشد إىل أن علَّة النهي
عن اإلقامة يف داير املشركني هي الضرر الذي سيحيق ابملسلم املقيم بدار غري إسالمية ،أو الضرر
الذي سيلحق ابملسلمني أنفسهم من جراء تقاعس بعض املسلمني عن واجب النصرة واإلعانة يف
الوقت الذي حيتاجون فيه إىل تعاون اجلميع ونصرهتم ،ويكون قوله غ« :أان بريء من كل مسلم يقيم
بني أظهر املشركني» أي بريء من دمه إذا قتل؛ ألنه عرض نفسه لذلك إبقامته بني هنالء احملاربني
لدولة اإلسالم.37
واستنادا إىل هذه العلة املفهومة من قرينة احلال ،تكون إقامة املسلم يف بالد غري إسالمية إقامة
خطر على نفس املسلم وال دينه وال
مشروعة ،إذا انتفت علّة احلظر ،حبيث ال يكون يف اإلقامة ٌ
عرضه ،وال يلحق ابملسلمني ضرر بعدم إقامته يف دار اإلسالم ،ويتصور هذا إذا كانت اإلقامة يف داير
غري إسالمية لغاايت دعوية أو علمية أو عالجية ،أو طلباً لألمن على النفس واملال إذا فات هذا
األمن يف البالد اإلسالمية.
َّأما إذا حتققت علّة احلظر ،وصار يف إقامة املسلم يف داير غري إسالمية مظنة لإلضرار بدين املسلم
أو عرضه أو ماله أو فكره وسلوكه ،أو أتثري يف عقيدة أبنائه وذريته ،أو كان فيها تفويت ملصاحل
املسلمني ابلتقاعد عن واجب نصرة داير اإلسالم ،وإمدادها ابلكفاءات واخلربات العلمية ،فإن اإلقامة
تكون حمرمة يف هذه احلالة؛ ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما.38
التطبيق الثاين:

 35سورة األنفال ،اآلية .73
 36تفسري املنار ،ج /10ص.133
 37ينظر :كيف نتعامل مع السنة النبوية ،للقرضاوي ،ص.148
38
تبني علَّة احلكم الشرعي ،للكيالين ،ص.104 -103
ينظر :القرينة احلالية وأثرها يف ُّ
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السعر ِ
ِ
اّلل غ:
فسعر لنا ،فقال رسول ّ
عن أنس رضي هللا عنه قال :قال الناس :اي رسول ّ
اّلل غال ّ ْ ُ ّ
ٍ
«إن اّلل هو ِ
مبظلمة
اّلل وليس أح ٌد منكم يطالبين
املسعر القابض الباسط الرزاقِّ ،
وإين ألرجو أن ألقى ّ
ّ
ّ
39
يف ٍدم وال مال» .
هذا احلديث من النصوص اليت بُنيت عليها بعض القضااي املالية املتعلقة ابلتسعري ،وقد اختلف
الفقهاء فيما بينهم حول مشروعية التسعري من عدمه:
فذهب الشافعية واحلنابلة 40إىل حترمي التسعري ،مستدلني هبذا احلديث  -وما ورد يف معناه من
رواايت  -فظاهر هذا احلديث يدل على امتناعه غ عن التسعري مع الغالء احلاصل ،فدل على عدم
جوازه ،كما أنه برر امتناعه عنه أبنه ظلم ،والظلم حمرم ،فدل على حترميه.
وذهب احلنفية واملالكية 41إىل أنه جيوز لويل األمر ذلك ،إذا كان الباعة يتعدون القيمة ،وعجز
القاضي عن صيانة حقوق املسلمني إال ابلتسعري مبشورة أهل الرأي والنظر ،مستدلني بني األدلة هبذا
احلديث أيضا ،ولكن بتوجيه آخر :حيث إن امتناع النيب غ عن التسعري كان مرتبطا حبالة كون ارتفاع
األسعار أمرا عاداي بسبب العرض وكثرة الطلب ،أو لقلة الشيء وكثرة اخللق ،ومل يكن بسبب جشع
املسعِر القابض الباسط» مشرياً إىل أن ندرة األشياء
التجار وأطماعهم؛ هلذا قال النيب غ« :إن هللا هو ّ
وغالءها كان بصنع هللا وقدره ،ال بتالعب املتالعبني ،واحتكار احملتكرين ،ال سيما أن اجملتمع كان
بسيطا يف معامالته ،وكان مثاليا يف أخالقه وسلوكه ابلنسبة إىل أي جمتمع بعده.
وأما إذا تعقد اجملتمع وتغري حال الناس ،وكثر الطامعون واملتالعبون ابألسواق فليس يف احلديث ما مينع
التسعري على هنالء ،وال يُ َع ُّد ذلك مظلمةً ُخي َشى منها كما خشي النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك يف عهده،

بل ْترك مجاهري الناس ألهواء التجار اجلشعني هو املظلمة اليت جيب أن تتفادى ،وهو الضرر الذي جيب أن
يدفع.42
وبذلك هم تعاملوا مع الظروف ومقتضيات األحوال احمليطة ابلنص.
ِ
املخاطب يف فهم السنة النبوية:
املطلب الثاين :تطبيقات على أثر حال

 39أخرجه أبوداود يف السنن ،كتاب البيوع ،ابب يف التسعري ،ج/3ص ،286ح ،3453والرتمذي يف سننه ،كتاب
البيوع ،ابب ما جاء يف التسعري ،ج/3ص ،605ح ،1314وقال هذا حديث حسن صحيح.
 40مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،للشربيين ،ج/2ص ،38وشرح منتهى اإلرادات ،للبهويت ،ج/2ص.26
 41البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن جنيم ،ج/8ص ،230والتاج واإلكليل ملختصر خليل ،للمواق،
ج/4ص.380
 42علوم احلديث أصيلها ومعاصرها ،حملمد آابدي ،ص.323
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التطبيق األول:
عن أيب قتادة س أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف غزوة حنني« :من قتل قتيال له عليه
بينة فله سلبه».43
لقد اختلف الفقهاء يف حتديد تصرف النيب غ ملا قال هذا احلديث ،هل هو مبنصب الرسالة،
فيكون شرعا عاما إىل يوم القيامة ،أم قاله مبنصب اإلمامة ،فيكون مصلحة لألمة يف ذلك الوقت،
وذلك الزمان ،وعلى تلك احلال ،فيلزم َمن بعده من األئمة مراعاة ذلك حسب املصلحة اليت راعاها
النيب غ زماان ومكاان وحاال؟.44
فقال احلنفية واملالكية :45هذا تصرف من النيب غ ابإلمامة فال جيوز ألحد أن خيتص بسلب إال
إبذن اإلمام يف ذلك.
وقال الشافعية واحلنابلة :46ال يتوقف ذلك على إذن اإلمام ,بل هو حق للقاتل ,فرأوه تصرفا

ابلفتوى والتبليغ؛ ألن هذا من األحكام اليت تتبع أسباهبا كسائر الفتاوى ،واحتج على ذلك أبن
الغالب على تصرفه غ الفتيا؛ ألن شأنه الرسالة والتبليغ.47
ويرى ابن عاشور أن النيب غ أصدر هذا احلكم من مقام تصرفه ابإلمامة ،فيقول" :دل على أن
هذا التصرف بوجه اإلمامة قرينة هي أن تصرفات رسول هللا غ إمنا ختتلف حماملها رعيا ملقامات
التصرف وعالماته ،وأية عالمة على أنه تصرف ابإلمامة أقوى من كونه تصرفا يف غزو ،وليس مقام

 43أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فرض اخلمس ،ابب من مل خيمس األسالب ومن قتل قتيال فله سلبه من
غري أن خيمس وحكم اإلمام فيه ،ج/3ص ،1144ح ،2973ومسلم يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري،
ابب استحقاق القاتل سلب القتيل ،ج/3ص ،1370ح.1751
 44ينظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن القيم ،ج/3ص.489
 45ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن جنيم ،ج/5ص ،99وشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،
ج/3ص.33
 46مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،للشربيين ،ج/3ص ،99وكشاف القناع عن منت اإلقناع ،للبهويت،
ج/3ص.71
 47ينظر :اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،للقرايف ،ص ،118 -117ومقاصد
الشريعة اإلسالمية ،البن عاشور ،ص.30
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الغزو مقام الفتيا ...فدل على أنه مل يصدر عنه مصدر الفتوى والتشريع ،بل مصدر احلث
والتشجيع".48
وال يهم يف هذا املقام معرفة أي املذهبني أرجح يف تعيني تصرف النيب غ ،ولكن ما يهم هو إدراك
ما ملقتضيات األحوال والقرائن املختلفة من أتثري ابلغ يف تغليب أحد االحتمالني املنظور فيهما.
التطبيق الثاين:
حديث أيب هريرة س قال« :صلى بنا النيب غ الظهر ركعتني مث سلَّم…ويف القوم رجل كان النيب
نيب هللا أنسيت أم قصرت؟ فقال :مل أنس ومل تقصر ،قالوا بل نسيت اي
غ يدعوه ذا اليدين ،فقال اي ّ
رسول هللا .قال :صدق ذا اليدين ،فقام فصلى ركعتني مث سلم ،مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول،
مث رفع رأسه وكرب ،مث وضع مثل سجوده أو أطول ،مث رفع رأسه وكرب».49
وقد ّبوب البخاري على هذا احلديث بقوله" :ابب ما جيوز من ذكر الناس حنو قوهلم :الطويل

املنري" :أشار البخاري إىل أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز ،كما ورد يف
والقصري" .قال ابن ّ
احلديث ،فهو اجلائز ،وإن كان يف غري هذا السياق كالتنقيص والتغييب فهذا الذي ال جيوز ،وإشارة
عائشة يف بعض احلديث إىل املرأة اليت دخلت عليها ،مث خرجت فأشارت عائشة بيدها أهنا قصرية،
خاصة
فقال النيب غ« :اغتبتها»؛ ألن عائشة مل تفعل هذا بياانً ،وإمنا قصدت إىل اإلخبار عن صفتها ّ
ففهم التغييب ،فنهيت".50
ِ
املتحدث ،اليت تُدرك من شواهد
والقرينة احلالية اليت اعتربت يف فهم هذين النصني عائدة إىل قصد
احلال ،فلم يكن حال سناله ألصحابه قاصداً التنقيص منه ،وأما إشارة عائشة ،فكانت شواهد احلال

تدل على أهنا تريد التنقيص منها.51

املطلب الثالث :تطبيقات على أثر حال املخاطَب يف فهم السنة النبوية:
التطبيق األول:

قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل
يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء».52
 48كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ ،ص.218
 49أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب ما جيوز من ذكر الناس حنو قوهلم الطويل والقصري،
ج/5ص ،2248ح.5704
 50املتواري على أبواب البخاري ،ص.367
 51داللة السياق وأثرها يف فهم احلديث النبوي من خالل تطبيقات األئمة ،للتخيفي ،ج/1ص.289
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استدل مجهور الفقهاء هبذا احلديث على عدم إجياب النكاح على القادر53؛ وذلك أن مقتضى
احلال املتعلق بوصف املخاطَب املذكور صرفه عن الوجوب إىل الندب ،قال األسنوي" :إذا ورد األمر
بشيء يتعلق ابملأمور ،وكان عند املأمور وازع حيمله على اإلتيان به ،فال حيمل ذلك األمر على
الوجوب؛ ألن املقصود من اإلجياب إمنا هو احلث على طلب الفعل ،واحلرص على عدم اإلخالل به،
والوازع الذي عنده يكفي يف حتصيل ذلك".54
وينيد ذلك ما كان سببا يف مقام ذكر احلديث ،وترك عبدهللا بن مسعود الزواج ملا طلب منه
عثمان بن عفان ب ذلك ،ف عن علقمة قال :كنت مع عبد هللا فلقيه عثمان مبىن فقال :اي أاب عبد
الرمحن إن يل إليك حاجة فخلوا ،فقال عثمان :هل لك اي أاب عبد الرمحن يف أن نزوجك بكرا تذكرك
إيل ،فقال :اي علقمة فانتهيت إليه
ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد هللا أن ليس له حاجة إىل هذا أشار ّ
وهو يقول :أما لئن قلت ذلك ،لقد قال لنا النيب صلى هللا عليه وسلم« :اي معشر الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء».55
فرتك عبدهللا الزواج مع القدرة عليه ،وتلطف عثمان معه لَ ِفيه داللة على عدم إفادة األمر الوجوب
يف ذلك.56
وقال الظاهرية :إن األمر ابلتزوج يف هذا احلديث يقتضي وجوبه مع القدرة على حتصيل مننته.57
التطبيق الثاين:
عن جابر بن عبد هللا ب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب« :إذا جاء أحدكم
واإلمام خيطب أو قد خرج فليصل ركعتني».58

 52أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب قول النيب غ (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر أحصن للفرج) ،وهل يتزوج من ال أرب له يف النكاح ،ج/5ص ،1950ح.4779
 53ينظر :االختيار لتعليل املختار ،للموصلي ،ج/3ص ،94والتاج واإلكليل ملختصر خليل ،للمواق،
ج/3ص ،403ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،للشربيين ،ج/2ص ،125وشرح منتهى اإلرادات،
للبهويت ،ج/2ص.622 - 621
 54التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،ص.270 - 269
 55سبق خترجيه قبل هذا مباشرة.
 56ينظر :القرائن وأثرها على األحكام الشرعية ،ملختار مححامي ،ص.226
 57ينظر :احمللى ،البن حزم ،ج/9ص ،440والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،لألسنوي ص.270 - 269
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اختلف الفقهاء يف صالة حتية املسجد للداخل واإلمام خيطب للجمعة.
فقال الشافعية واحلنابلة 59إهنا سنة ،ومن بني األدلة اليت استدلوا هبا هذا احلديث.
وقال احلنفية واملالكية 60بعدم سنيتها ،وإمنا جيلس الداخل وال يركع؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم

قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس« :اجلس فقد آذيت» ،61ومل أيمره بصالة ،وأن األمر يف ما ذكره
أبوسعيد اخلدري س« :أن رجال جاء يوم اجلمعة يف هيئة ب ّذة والنيب غ خيطب يوم اجلمعة فأمره فصلى
ركعتني ،والنيب غ خيطب» ،62صرف بقرينة حالة ذلك الداخل ،فإنه ورد يف رواية أخرى« :عن أيب
سعيد :أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة ورسول هللا غ خيطب ،فقال :صل ركعتني .مث جاء اجلمعة
الثانية والنيب غ خيطب ،فقال :صل ركعتني .مث جاء اجلمعة الثالثة فقال :صل ركعتني .مث قال :تصدقوا.
فتصدقوا فأعطاه ثوبني ،مث قال :تصدقوا ،فطرح أحد ثوبيه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أمل
تروا إىل هذا أنه دخل املسجد هبيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا ،فقلت:

تصدقوا .فتصدقتم فأعطيته ثوبني ،مث قلت :تصدقوا .فطرح أحد ثوبيه ،خذ ثوبك وانتهره».63
فقول النيب صلى هللا عليه وسلم« :أمل تروا إىل هذا أنه دخل املسجد هبيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له
فتتصدقوا عليه» فيه إشارة إىل أن األمر ابلصالة كان للتنبيه على حالته احملتاجة إىل التصدق عليه ،فلما
مل يتفطن لذلك الصحابة احلاضرون لصالة اجلمعة أمرهم صلى هللا عليه وسلم ابلتصدق عليه.64

 58أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،ابب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ،ج/1ص ،392ح.1113
 59ينظر :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،للشريازي ،ج/1ص ،115وشرح منتهى اإلرادات ،للبهويت،
ج/1ص.323
 60ينظر :البحر الرائق ،البن جنيم ،ج/2ص ،167وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،ج/1ص.388
 61أخرجه أبوداود يف السنن ،كتاب الصالة ،ابب ختطي رقاب الناس ،ج/1ص ،435ح ،1120وصححه احلاكم،
ووافقه الذهيب .ينظر :املستدرك على الصحيحني ،ج/1ص.424
 62أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب اجلمعة ،ابب ما جاء يف الركعتني إذا جاء الرجل واإلمام خيطب ،ج/2ص،385
ح .511وقال" :حديث حسن صحيح".
 63أخرجه النسائي يف سننه ،كتاب الزكاة ،ابب إذا تصدق وهو حمتاج إليه هل يرد عليه ،ج/5ص ،63ح.2536
 64القرائن وأثرها على األحكام الشرعية ،ملختار مححامي ،ص.227
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اخلامتة:
من خالل هذا البحث مت التوصل إىل أهم النتائج والتوصيات اآلتية:
أوال /النتائج:

 مقتضيات األحوال :هي جمموع ما حييط ابلنص من ظروف ومالبسات وقرائن حالية حتتفابخلطاب وقت صدوره فتنثر يف داللته وفهمه.
 ملقتضيات األحوال أمهية كربى يف الفهم السديد لنصوص السنة النبوية وحتديد معانيها،وابلتايل ُحسن التنزيل والتطبيق ،وإصابة أجر االهتداء واالقتداء.
 مثة عناصر ثالثة ت ُّأسساً ومنطلقات للوقوف على مقتضيات األحوال ،أال وهي :حال
ُّعد ُ
ِ
املخاطب ،وحال املخاطَب.
اخلطاب نفسه ،وحال
 االعتداد مبقتضيات األحوال احملتفة ابلنصوص النبوية ،يُ ْس ِهم كثرياً يف التوجيه الدقيق حنو الفهمالسليم لتلك النصوص ،ويُعني على حتديد مقصودها ،وفهم مراد الشارع منها ،وجيلي الغموض

ويُزيل اللبس الذي يعرتض فهمها من جهة داللتها.
 من خالل التطبيقات الفقهية ظهرت مثرات داللة مقتضيات األحوال ،حيث كان هلا األثرالبارز يف توجيه معاين السنة النبوية ،واستنباط األحكام الفقهية املناسبة ملقاصد الشريعة.
 كذلك توضح تلك التطبيقات كيفية تعامل األئمة األجالء مع األحاديث النبوية ،دون تعسفيف استنباط األحكام والفتاوى منها من جهة ،ودون استعجال يف ردها أو تكذيبها من جهة
أخرى.
 مثة أحكام فقهية وقع فيها اختالف بني الفقهاء؛ نظرا لتفاوهتم يف اإلحاطة مبقتضيات األحوالوالقرائن احملتفة ابألحاديث النبوية ،ومتكنهم منها ،ووقوفهم عليها.
اثنيا /التوصيات:

 ضرورة االهتمام ابلتأهيل الفقهي الذي ال يتأتى ابلتلقني اجملرد لألصول والفروع؛ وإمنا بتوجيهالتحصيل الشرعي إىل برامج علمية مركزة هتتم بتطوير عقلية املتفقه ومترينها ،وربط األحكام
أبصوهلا ونصوصها ومقاصدها ومراعاة حسن تنزيلها.
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 العناية بتطبيقات مقتضيات األحوال والقرائن احملتفة بنصوص السنة النبوية لدى العلماءالقدامى يف شروحهم ومنلفاهتم ،وتقريب ذلك للباحثني؛ وذلك خلطورة استعماهلا لدى
أصحاب القراءات املعاصرة يف هدم السنة النبوية.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي ،رواية قالون عن انفع املدين.
 .1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،أبو الفتح جمد الدين القشريي املعروف اببن دقيق العيد،
نشر دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ت.
 .2اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،شهاب الدين أبو العباس
القرايف ،حتقيق :عبدالفتاح أبوغدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1416 ،2ه.1995/
 .3االختيار لتعليل املختار ،عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي ،حتقيق  :عبد اللطيف
حممد عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،ط 1426 ،3ه 2005 /م.
 .4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد،
مكتبة الكليات األزهرية ،مصر ،القاهرة1388 ،ه 1968/م.
 .5أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،شهاب الدين القرايف ،ضبط وتصحيح :خليل املنصور ،دار الكتب
العلمية ،بريوت لبنان ،ط1418 ،1ه1998/م.
 .6البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت .ط ،2د.ت.
 .7التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري املواق ،دار الفكر،
بريوت ،ط1398 ،2ه.
 .8تفسري املنار ،الشيخ حممد رشيد رضا ،دار املنار مبصر ،ط1368 ،2ه.
 .9التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،عبد الرحيم بن احلسن األسنوي ،حتقيق :د .حممد حسن
هيتو ،منسسة الرسالة ،بريوت ،ط1400 ،1ه.
 .10جامع األصول يف أحاديث الرسول ،البن األثري اجلزري ،حتقيق :عبد القادر األرانؤوط ،نشر
مكتبة احللواين1390 ،ه1970 -م.
 .11حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد عرفه الدسوقي ،وهبامشه تقريرات العالمة احملقق:
حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت.
 .12داللة السياق وأثرها يف فهم احلديث النبوي من خالل تطبيقات األئمة ،د .عبداحملسن بن
عبدهللا التخيفي ،مقدم إىل (ندوة السنة النبوية بني ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد،
املنعقدة يف رحاب كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب1430 ،ه2009 /م).
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 .13زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
وعبدالقادر األرانؤوط ،منسسة الرسالة ،بريوت ،ومكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
ط1407/ه1986 /م.
 .14سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،د.ت.
 .15سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،ط /دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ت.
 .16سنن النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية ,حلب ,ط1406 ،2ه 1986م.
 .17السياق وأثره يف فقه احلديث عند الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ،أبوبكر كايف ،وحسيبة
مرابطان ،حبث مقدم يف امللتقى الدويل األول( ،جهود علماء املالكية يف خدمة علوم السنة النبوية
وقضاايها املعاصرة) ،جبامعة حممد بوضياف ابملسيلة ،اجلزائر ،يف نوفمرب 2018م.
 .18شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1411،ه.
 .19شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،2
1996م.
 .20صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري،
اليمامة ،بريوت ،ط1987/1407 ،3م.
 .21صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فناد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ت.
 .22ضوابط فهم السنة النبوية ،د .حممد بن عبدالرمحن العمري ،مقدم إىل (ندوة فهم السنة النبوية
الضوابط واإلشكاليات ،الرايض 1430/6/4ه).
 .23علوم البالغة ،أمحد مصطفى املراغي ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،ط1992 ،1م.
 .24علوم احلديث أصيلها ومعاصرها ،حممد أبو الليث اخلري آابدي ،منسسة الرسالة ،دمشق،
ط2011 ،1م.
 .25عون املعبود شرح سنن أيب داود ،أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم اآلابدي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1415 ،2ه.
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 .26القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،سعدي أبو جيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط،2
1408ه 1988 /م.
 .27القرائن احملتفة ابلنص وأثرها على داللته ،أمين علي عبدالرؤوف صاحل ،رسالة دكتوراه يف الفقه
وأصوله ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية1421 ،ه2001/م.
 .28القرائن وأثرها على األحكام الشرعية ،خمتار مححامي ،رسالة دكتوراه يف الفقه واألصول ،كلية
العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،اجلزائر2006/2005 ،م.
 .29القرينة احلالية وأثرها يف تبني علة احلكم الشرعي دراسة أصولية ،عبد الرمحن الكيالين ،اجمللة
األردنية يف الدراسات اإلسالمية1428 ،ه2007 /م ،جملد ،3عدد ،1جامعة منتة.
 .30كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،حتقيق :هالل
مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر ،بريوت1402 ،ه.
 .31كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد
البخاري ،حتقيق :عبد هللا حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1418ه 1997/م.
 .32كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ ،حممد الطاهر بن عاشور ،حتقيق :طه
بن علي بوسريح التونسي ،دار سحنون ،تونس ،ودار السالم ،القاهرة ،ط1428 ،2ه/
2007م.
 .33كيف نتعامل مع السنة النبوية ،يوسف القرضاوي ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1423 ،2ه/
2002م.
 .34لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،ط ،1د.ت.
 .35املتواري على أبواب البخاري ،انصر الدين ابن املنري ،حتقيق :علي حسن علي عبداحلميد،
عمار ،عمان ،األردن ،ط1441 ،1ه1990/م.
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ودار ّ
 .36جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :أنور
الباز  -عامر اجلزار ،دار الوفاء ،ط 1426 ،3ه 2005 /م.
 .37احملصول يف علم األصول ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،حتقيق :طه جابر فياض
العلواين ،نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض ،ط1400 ،1ه.
 .38احمللى ابآلاثر ،علي بن أمحد بن حزم ،دار الفكر ،د.ت.
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 .39املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا احلاكم النيسابوري ،مع تعليقات
الذهيب يف التلخيص ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1411ه 1990 /م.
 .40املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املكتبة
العلمية ،بريوت ،د.ت.
 .41معامل السنن ،شرح سنن أيب داود ،أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب ،دار الكتب العلمية،
بريوت1416 ،ه1996/م.
 .42معجم البالغة العربية ،بدوي طبانة ،دار املنارة ،جدة ،ودار الرفاعي للنشر ،الرايض ،ط ،3د
ت.
 .43معجم املصطلحات البالغية ،أمحد مطلوب ،مطبعة اجملمع العلمي العراقي1987 ،م.
 .44املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،د.ت.
 .45مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الشربيين ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت.
 .46مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر ابن عاشور ،دار سحنون ،تونس ،ودار السالم،
مصر ،القاهرة ،ط1430 ،4ه2009/م.
 .47منهج السياق يف فهم النص ،عبدالرمحن بودرع ،طبع ضمن سلسلة كتاب األمة ،الصادرة
عن وزارة األوقاف والشنون اإلسالمية بقطر ،رقم الكتاب ،111:ط.1427 ،1
 .48املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،دار الفكر ،بريوت،
د.ت.
 .49املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب ،حتقيق:
عبدهللا دراز ،ط /دار املعرفة ،د.ت.
ويف اخلتام ،،ال يفوتين أن أشكر األخوة القائمني على هذا املنمتر ،وأدعو هللا أن يدمي عليهم من فضله
وتوفيقه ،وأن جيزيهم خري اجلزاء وأوفره ،على جهودهم اخلرية يف العناية بسنة النيب غ  ،وتشجيعهم
الباحثني على بذل اجلهود يف خدمتها.
واحلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات ،وتدرك الغاايت
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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