األربعون القضائية

حممد خري رمضان يوسف
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بسم هللا الرمحن الرحيم
ِّ
مقدمة
ٍ
وقضى ابلعدل،
ُ
السالم على نبينا حممد الذي بُع َ
ث ابحلق َ
احلمد هلل العدل احلق ،والصالةُ و ُ
وعلى آله وأصحابه الفاحتني ابلعدل واحلق ،وبعد:
سول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم وحكم ،أو
فقد
قضى به ر ُ
بعني حديثًا ما َ
مجعت يف هذه األر َ
ُ
فأقرهُ عليه
ضي به َّ
ح َكى قضيَّة ،أو حتد َ
َّث عن القضاء يف اإلسالم كيف يكون ،أو ما قُ َ
هنجا للمسلمني يقتدون به وحيكمو َن كما أمرهم هللا ورسوله،
الصالةُ والسالم ،ليكو َن ً
ستبدل.
ستبع ُد وال يُ َ
وليكو َن ً
دين اإلسالم شرعٌ ُحي َك ُم به ،ال يُ َ
أتكيدا على أن َ
وكلُّها من أحاديث الصحيحني ،البخاري ومسلم.
جتمع
و
ُ
كتب الفقه ُ
استعنت بكتب شروح األحاديث لتقريب مفهوم األحاديث أو مضموهنا ،و ُ
استقر عليه العمل.
الناسخ من املنسوخ ،وما َّ
املطلق من املقيَّد ،و َ
وتفرعُ ،
وتبني َ
املسائل القضائية ،وتفصيلها طويل،
َّح به
َّ
رت األلفا َظ الغريبة ،و ُ
وفس ُ
أوجزت يف إيراد ما تتوض ُ
ُ
ث يف كتب الفقه والفروع ودواوين القضاء.
بح ُ
وفروعُها تُ َ
ُّ
أستمد العو َن والتوفيق.
ومن هللا
حممد خري يوسف
 1437/3/17هـ
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() 1
احلجة يف اخلصومة
رضي هللا عنها ،عن النب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم قال:
عن أم سلمةَ َ
أحلن حبُ َّج ِّته من بعض،
بشر ،وإنكم ختتصمون إيلَّ ،
ولعل بع َ
"إمنا أان ٌ
ضكم أن يكو َن َ
يت له من ِّ ِّ
أقطع له
وأقضي له على حن ٍو مما أمسع ،فمن ق َ
ض ُ
حق أخيه شيئًا فال أيخذ ،فإمنا ُ
قطعةً من النار".

ظ له ،صحيح مسلم (.)1713
متفق عليه :صحيح البخاري ( )6566واللف ُ
قضيت له به حبسب الظاهر ،إذا كان يف الباطن ال
قوله" :قطعةً من النار" أي :الذي
ُ
يؤول به إىل النار.
يستحقُّهُ فهو عليه حرامُ ،
فه ُم منه َّ
شدةُ التعذيب على من يتعاطاه ،فهو من جماز
وقوله" :قطعةً من النار" متثيل ،يُ َ
تعاىل{ :إََّّنَا ََيْ ُكلُو َن يف بُطُوهن ْم ََن ًرا} [سورةُ النساء.]10 :
التشبيه ،كقوله َ
ويف هذا احلديث من الفوائد:
خاصم يف ٍ
استحق به يف الظاهر شيئًا هو يف الباطل حر ٌام عليه.
ابطل حىت
 إمثُ َمنَّ
َ
 وفيه َّفحلف َّ
احلاكم برباءة
وحكم
املد َعى عليه،
يكن له بينة،
أن من َّاد َعى ً
َ
ماال ومل ْ
ُ
َ
عت
أقام بينةً بعد ذلك تنايف دعواهُُ ،س ْ
احلالف ،أنه ال يَربأ يف الباطن ،وأن املدَّعي لو َ
طل احلُكم.
وبَ َ
احتال ألم ٍر ٍ ٍ
يصري حقًّا يف الظاهر،
 وفيه أن من َابطل بوجه من وجوه احليل حىت َ
تفع عنه اإلمثُ ابحلكم.
ُ
وحي َك ُم له به ،أنه ال ُّ
حيل له تناولهُ يف الباطن ،وال ير ُ
كل ٍ
زعم َّ
جمتهد مصيب.
 وفيه أنأن َّ
َ
اجملتهد قد خيطئَُ ،
فريُّد به على َمن َ
اجملتهد إذا أخطأ ال يَلحقهُ إمث ،بل يؤجر .
 وفيه أنَ
()1

( )1ابختصار من فتح الباري .173/13
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() 2
أمهية القضاء
النب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم قال:
رضي هللا عنهما ،أن َّ
عن ابن عباس َ
انس دماء ٍ
اليمني على َّ
املد َعى
ولكن
بدعواهمَّ ،
الناس
رجال وأموا َلُمَّ ،
ُ
َ
الد َعى ٌ َ
"لو يُعطَى ُ

عليه".
ظ له.
رواه الشيخان :صحيح البخاري ( ،)4277صحيح مسلم ( )1711واللف ُ

احلديث قاعدةٌ كبريةٌ من قواعد أحكام الشرع ،ففيه
تعاىل :هذا
اإلمام
َ
النووي رمحَهُ هللا َ
ُّ
ُ
قال ُ
حيتاج إىل بينة ،أو تصديق َّ
قول اإلنسان فيما َّ
املد َعى
أنه ال يُقبَ ُل ُ
يدعيه َّ
مبجرد دعواه ،بل ُ
ميني َّ
املد َعى عليه فله ذلك.
طلب َ
عليه ،فإ ْن َ
عطي
وقد َّبني صلَّى هللا عليه وسلَّ َم احلكمةَ يف كونه ال يُعطَى َّ
مبجرد دعواه؛ ألنه لو كان أُ َ
الدعى قوم دماء ٍ
ميكن َّ
املد َعى عليه أن يصو َن مالَهُ ودمه.
وال
،
بيح
است
و
م
ل
ا
و
أم
و
قوم
َ
َّ
ُ
ُ
مبجردها َّ َ ٌ َ
وأما َّ
املدعي فيمكنهُ صيانتهما ابلبينة.
اليمني َّ
ويف هذا احلديث داللةٌ ملذهب الشافعي واجلمهور من سلف األمة وخلَفها ،أن َ
تتوجهُ
على كل من ُّادع َي عليه حق ،سواءٌ كان بينه وبني َّ
ط أم ال.
املدعي اختال ٌ
تتوجهُ إال على من
مالك
اليمني ال َّ
وقال ٌ
ومجهور أصحابه والفقهاءُ السبعة ،فقهاءُ املدينة ،إن َ
ُ
فاشتطت
بينه وبينه خلطة ،لئال يَ َ
أهل الفضل بتحليفهم مر ًارا يف اليوم الواحدُ ،
بتذل السفهاءُ َ
دفعا لذه املفسدة.
اخللطةُ ً
ٍ
أبشاهد أو بشاهدين.
واختلفوا يف تفسري اخللطة ،فقيل :هي معرفتهُ مبعاملته ومدينته
وقيل :تكفي الشبهة.
الدعوى مبثلها على مثله.
وقيل :هي أن َ
تليق به َ
()2

( )2يف األصل :اختالطًا.
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يليق به أن يعاملَهُ مبثلها.
وقيل :أن َ
حديث الباب ،وال أصل الشتاط اخللطة يف ٍ
كتاب وال سنَّ ٍة وال إمجاع .
ودليل اجلمهور
ُ
َ
ُ
()3

() 3
ميني وشاهد
عن ابن عباس:
ضى بيم ٍ
ني وشاهد.
أن َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ق َ
صحيح مسلم (.)1712
اختلف العلماءُ يف التفاصيل.
فيه جو ُاز القضاء بشاهد وميني ،و َ
ٍ
ٍ
شاهد
مقام
أقام
َ
قال اخلطايب :ير ُ
يد أنه َ
َ
اليمني َ
قضى للمدَّعي بيمينه مع شاهد واحد ،كأنه َ
كالشاهدين .
فصار
َ
آخرَ ،
()4

() 4
االجتهاد يف القضاء
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يقول:
ُسع َ
عن عمرو بن العاص ،أنه َ
حكم فاجته َد مث أخطأ فلهُ أجر".
احلاكم فاجته َد مث
حكم
َ
أصاب فلهُ أجران ،وإذا َ
ُ
"إذا َ

( )3شرح النووي على صحيح مسلم .3/12
( )4عون املعبود .21/10
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رواهُ الشيخان :البخاري ( ،)6919ومسلم ( )1716ولفظهما سواء.
احلديث يف حاك ٍم عاٍمل ٍ
أصاب
أهل للحكم ،فإن
أمجع املسلمون على أن هذا
َ
َ
قال العلماءَ :
أجر اجتهاده.
أجر ابجتهاده ،و ٌ
فله أجرانٌ :
أجر إبصابته ،وإن أخطأ فله ُ
احلاكم فاجتهد.
ويف احلديث حمذوف ،تقديره :إذا أر َاد
ُ
قالوا :فأما من ليس ٍ
أجر له ،بل هو إمث ،وال
أبهل للحكم فال ُّ
حكم فال َ
حيل له احلكم ،فإن َ
احلق أم ال؛ ألن إصابتَهُ اتفاقةٌ ليست صادرةً عن ٍ
أصل شرعي ،فهو
افق َّ
ينف ُذ حكمه ،سواءٌ و َ
عاص يف مجيع أحكامه ،سواء وافق الصواب أم ال ،وهي مردودةٌ كلُّها ،وال يعذر يف ٍ
ٍ
شيء
ٌ َ
َ
ُ

من ذلك .
()5

() 5
القضاء عند الغضب
عن عبدالرمحن بن أيب بَكرة قال:
أنت َغضبان ،فإّن
كتب أبو بَكرةَ إىل ابنه ،وكان بسج ْستان ،أب ْن ال
تقضي َ
بني اثنني و َ
َ
َ
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم يقول:
عت َّ
ُس ُ
"ال ي ِّ
بني ِّ
ظ البخاري.
قض َ َّ
اثنني وهو غَضبان" .هذا لف ُ
ني َح َك ٌم َ
َ
كم أح ٌد بني ِّ
اثنني وهو غَضبان".
وهو عند مسلم" :ال ََي ْ
صحيح البخاري ( ،)6739صحيح مسلم (.)1717

( )5شرح النووي على صحيح مسلم .14/12
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رضي
أبو بكرة هو نُفيع ُ
بن احلارث الثقفي ،من خيار أصحاب النب عليه الصالةُ والسالم ،و َ
قاضي سجستان .
هللا عنه .وابنهُ عُبيدهللا كان َ
يتجاوز ابحلاكم إىل غري احلق،
احلكم حالةَ الغضب قد
سبب هذا النهي أن
ُ
قال املهلَّبُ :
َ
فمنع .وبذلك قال فقهاءُ األمصار.
ُ
التغري الذي
النهي عن احلكم حالةَ الغضب ،ملا
حيصل بسببه من ُّ
وقال ُ
ُ
ابن دقيق العيد :فيه ُ
حيصل استيفاءُ احلكم على الوجه.
خيتل به النظر ،فال
ُّ
ُ
تغريُ الفكر ،كاجلوع والعطش املفرطَني،
املعن إىل كل ما
حيصل به ُّ
قال :وعداهُ الفقهاءُ هبذا َ
ُ
وغلبة النعاس ،وسائر ما يتعلَّ ُق به ُ ُّ
قياس مظنَّ ٍة
القلب تعل ًقا يَشغلهُ عن استيفاء النظر .وهو ُ
على مظنَّة ،وكأن احلكمةَ يف االقتصار على ذكر الغضب الستيالئه على النفس ،وصعوبة
مقاومته ،خبالف غريه .
()6

()7

() 6
خري من يشهد
النب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم قال:
عن زيد بن خالد اجلهين ،أن َّ
ِّ
أخربكم ِّ
قبل أن يُسألَا".
"أال ُ
خبري الشهداء؟ الذي أييت بشهادته َ
صحيح مسلم (.)1719
ٍ
يعلم
اإلمام السيوطي :هو ٌ
قال ُ
حممول على َمن عندهُ شهادةٌ إلنسان حبق ،وذلك اإلنسا ُن ال ُ
أنه شاهد ،فيأيت إليه فيخربهُ أنه شاه ٌد له.
وقيل :على شهادة احلسبة يف حقوق هللا تعاىل .
()8

( )6هتذيب الكمال .5/30
( )7فتح الباري .137/13
( )8كالطالق والوقف واحلدود...
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مناقضا للحديث اآلخر ،يف ذم َمن َييت ابلشهادة قبل أن يُستشهد ،يف
قالوا :وليس هذا
ً
حممول على َمن عنده
قوله صلَّى هللا عليه و سلَّم" :يَشهدون وال يُستَشهدون" ،فإن ذلك
ٌ
شهادةٌ آلدمي عامل أبنه شاهد .
()9

() 7
قضاء هللا أحق
رضي هللا عنها قالت:
عن عائشة َ
أثن عليه ،مث قال:
قام ُ
َ
فحم َد هللاَ و َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يف الناسَ ،
كتاب هللا؟ ما كان من ٍ
ابل ٍ
ليست يف ِّ
شرط ليس يف
رجال يَشرتطون شروطًا
"أما بعد ،ما ُ
ْ
ط ِّ
هللا فهو ابطل ،وإن كان مائةَ شرط ،قضاء ِّ
كتاب ِّ
ِّ
هللا أحقُّ ،وشر ُ
هللا ُ
أوثق ،وإمنا الوالءُ
ُ
ملن أعتق".
ظ له ،صحيح مسلم (.)1504
صحيح البخاري ( )2060واللف ُ
احلديث واقعة ،ففي صحيح البخاري يف املوضع نفسه:
يسبق
َ
ُ
كاتبت أهلي على تسع أَو ٍاق ،يف كل
رضي هللا عنها قالت :جاءتين بَر َيرةُ فقالت:
ُ
عن عائشةَ َ
ٍ
عام أُوقيَّةٌ ،فأعينيين.
فعلت.
فقلت :إ ْن َّ
أحب أهلُك أن أَعُدَّها لم ،ويكو َن ُ
والؤك يل ُ
ت بَريرةُ إىل أهلها ،فقالت لم ،فأبَوا عليها.
فذهب ْ
عرضت ذلك
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس ،فقالت :إّن قد
فجاءت من عندهم،
ُ
ْ
ُ
عليهم فأبَوا إال أن يكو َن الوالءُ لم.

( )9الديباج على مسلم .322/4
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النب صلَّى هللا عليه وسلَّم ،فقال" :خذيها
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم،
ْ
فأخربت عائشةُ َّ
فسمع ُّ
َ
واشتطي لم الوالءَ ،فإَّنا الوالءُ ملن أعتق".
أثن عليه ،مث
قام ُ
ْ
ففعلت عائشةُ ،مث َ
فحم َد هللاَ و َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يف الناسَ ،
قال...
ابن حجر:
وحيتمل أن يكو َن املر ُاد بقوله هنا "يف كتاب هللا" أي :يف ُحكم هللا ،سواءٌ
قال ُ
ُ
ذُكَر يف القرآن أم يف السنَّة.
ظ املائة للمبالغة .
قال :ولف ُ
أسلم على يد ٍ
دليل على أنه ال والءَ لغري املعتق ،و َّ
رجل مل ْ
يكن له والؤه؛ ألنه غريُ
أن من َ
وفيه ٌ
معتق .
()10

()11

() 8
ذكاء يف قضاء
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم قال:
رضي هللا عنه ،أن َ
عن أيب هريرةَ َ
ِّ
فذهب ِّ
فقالت صاحبتُها :إمنا
اببن إحدامها،
الذئب
ْ
َ
ُ
"كانت امرأاتن معهما ابنامها ،جاءَ
ك ،فتحاكمتا إىل داود ،فق َ ِّ
وقالت األخرى :إمنا ذهب اببنِّ ِّ
ذهب اببنِّ ِّ
ِّ
للكربى،
ك،
َ
َ
ضى به َ
ِّ
ِّ
ابلسكني أ ُّ
فخرجتا على سليما َن ِّ
فقالت
َشقهُ بينهما،
بن داود ،فأخرباته ،فقال :ائتوين
للصغرى".
ضى ِّبه
ك هللا ،هو ابنُها .فق َ
تفعل يرمحُ َ
الصغرى :ال ْ
َ
نقول إال الْ ُم ْديَة!
ُسعت ابلسكني إال يومئذ ،وما ُكنَّا ُ
قال أبو هريرة :وهللا إ ْن ُ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1720
متفق عليه :صحيح البخاري ( )3244واللف ُ

( )10فتح الباري .551/1
( )11عون املعبود .313/10
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قضى به للكربى ٍ
لشبه رآهُ فيها ،أو أنه كان
قال العلماء:
داود صلَّى هللا عليه وسلَّ َم َ
حيتمل أن َ
ُ
التجيح ابلكبري ،أو لكونه كان يف يدها ،وكان ذلك مرج ًحا يف شرعه.
يف شريعته
ُ
يد
وأما سليمانَّ ،
فتوص َل بطر ٍيق من احليلة واملالطفة إىل معرفة ابطن القضية ،فأومههما أنه ير ُ
عرف أهنا
ليعرف َمن ُّ
يشق عليها قطعه ،فتكو ُن هي َّأمه .فلما أرادت الكربى قَطعهَ ،
َ
قطعهُ
َ
يقطعهُ حقيقة،
ليست َّأمه ،فلما قالت الصغرى ما قالتَ ،
يكن مرادهُ أنه َ
عرف أهنا ُّأمه .ومل ْ
ذكرت عرفها .
وإَّنا أر َاد
زت مبا ْ
اختبار شفقتهما لتتميَّـَز له األم ،فلما متيَّ ْ
َ
( )12

() 9
قضاء اندر
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم:
رضي هللا عنه قالَ :
قال ُّ
عن أيب هريرة َ
قار يف َع ِّ
رجل ِّمن ٍ
قاره ج َّرةً فيها
قارا له ،فوج َد َّ
اشرتى َ
جل الذي َ
" َ
الع َ
رجل َع ً
اشرتى ٌ
الر ُ
ك ِّ
منك األرض ،ومل أبْ تَ ْع
ذهبَ ،
يت َ
العقارُ :خ ْذ ذهبَ َ
اشرت ُ
اشرتى َ
منَّ ،إمنا َ
فقال له الذي َ
منك َّ
األرض وما فيها .فتحا َكما إىل رجل،
وقال الذي لهُ األرضَّ :إمنا بعتُك
الذهبَ .
َ
َ
وقال اآلخر :يل جاريَة ،قال:
قال أح ُدمها :يل غالمَ ،
فقال الذي حتا َكما إليه :ألَ ُكما َولَد؟ َ
َ
أنكحوا الغُالم اجلاريةَِّ ،
ِّ
وأنفقوا على أن ُف ِّسهما منه ،وتَ َّ
صدقَا".
َ
ظ لألول.
صحيح البخاري ( ،)3258صحيح مسلم ( ،)1721واللف ُ
القول يف شرعنا .
وفص َل فيه َ
ابن حجرَّ .
املقصود ابلعقار هنا الدار ،كما َ
ُ
أفادهُ ُ
()13

( )12شرح النووي على صحيح مسلم .18/12
( )13ينظر فتح الباري .519/6
10

()10
املفاضلة بني األنبياء عليهم الصالة والسالم
رضي هللا عنه قال:
عن أيب سعيد اخلدري َ
ضرب وجهي
بينما ُ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم جالس ،جاءَ يهودي فقال :اي أاب القاسمَ ،

رجل من أصحابك.
ٌ

فقال" :من"؟
رجل من األنصار.
قالٌ :
قال" :ادعوه".

أي
موسى على البشرُ ،
قلتْ :
فقال" :أضربتَه"؟ قالُ :سعُتهُ ابلسوق َحيلف :والذي اصط َفى َ
خبيث ،على َّ ٍ
وجهه.
ُ
حممد صلَّى هللاُ عليه وسلَّم؟ فأخ َذتْين غضبةٌ ضر ُ
بت َ
لنب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم" :ال ُختِّريوا بني األنبياءَّ ،
يوم القيامة،
َ
فقال ا ُّ
الناس يَصعُقون َ
فإن َ
أول من تَن َش ُّق عنه األرض ،فإذا أان مبوسى ِّ
ٍ
بقائمة ِّمن ِّ
ِّ
العرش ،فال
قوائم
آخ ٌذ
َ
فأكو ُن َ َ
أدري أكا َن فيمن ص ِّعق ،أم حوسب بص ِّ
عقة األُوىل"؟
ُ َ َ
َ
جانب العرش،
ابطش
موسى
ٌ
وآخر احلديث يف رواية أيب هريرة ،عند البخاري ً
أيضا" :فإذا َ
َ
ُ
ثَن هللاُ".
ص ِّع َق َ
فأفاق قبلي ،أو كان ممن استَ َ
فال أدري أكان فيمن َ
صحيح البخاري ( ،)2281 ،2280ولفظه من الرقم األخري ،صحيح مسلم (.)2373
سأل الرؤية.
صع َقها لـما َ
يعين بصعقته األ َ
وىل :اليت ُ
استثن
معن آخر ما جاءَ يف احلديث :فإن كان َ
أفاق قبلي فهي فضيلةٌ ظاهرة ،وإن كان ممن َ
و َ
أيضا.
هللاُ فلم يَصعُق ،فهي فضيلةٌ ً
اإلمام النووي أنه من األحاديث املشكلة. ..
وذكر ُ
َ
()14

( )14ينظر فتح الباري  ،445/6وحتفة األحوذي .84/9
11

()11
قضاء وافق حكم هللا
رضي هللا عنه قال:
عن أيب سعيد اخلدري َ
نزل أهل قُـريظةَ على حكم سعد بن ٍ
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم إىل سعد ،فأتَى
معاذ،
فأرسل ُّ
ُ
َ ُ َ
َ
قال لألنصار" :قوموا إىل سيِّ ِّدكم" ،أو " ِّ
خريكم".
على محا ٍر ،فلما دَن من املسجد َ
فقالِّ " :
هؤالء نَ َزلوا على ح ِّ
كمك".
ُ
فقال :تَقتُ ُل ُمقاتلتَـ ُهم ،وتَ ْسب َذراريَّهم.
كم هللا" .ورمبا قال" :حبُ ِّ
ضيت حبُ ِّ
كم الْ َملِّك".
قال" :قَ َ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1768
صحيح البخاري ( )3895واللف ُ
اإلمام النووي :فيه إكر ُام
قولهُ صلَّى هللا عليه وسلَّم" :قوموا إىل سيدكم" أو "خريكم" :قال
ُ
احتج به مجاهريُ العلماء الستحباب القيام.
أهل الفضل ،وتلقيهم ابلقيام لم إذا أقبلوا .هكذا َّ
قال القاضي [عياض] :وليس هذا من القيام املنهي عنه ،وإَّنا ذلك فيمن يقومون عليه وهو
طول جلوسه.
قياما َ
جالس ،وميثلون ً
يصح يف النهي
القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ،وقد جاءَ فيه أحاديث ،ومل َّ
قلتُ :
عما تُوه َم
أجبت فيه َّ
مجعت َّ
كل ذلك مع كالم العلماء عليه يف جزء ،و ُ
عنه شيءٌ صريح ،وقد ُ
النهي عنه .وهللا أعلم.
ُ
معا .
قوله :وسب ذريتهم :الذريةُ ُ
تطلق على النساء والصبيان ً
()15

( )15ابختصار من شرح النووي على صحيح مسلم .94/12
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()12
رد مال
ُّ
رضي هللا عنه:
عن جابر َ
ِّ
فابتاعهُ منه
ليس له ٌ
أ َّن ً
مال غريُه ،فردَّهُ ا ُّ
أعتق ً
لنيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ ،
رجال َ
عبدا لهَ ،
بن النحام.
نـُ َع ُيم ُ
صحيح البخاري (.)2284
مفص ًال ،من رواية
مسلم يف صحيحه (َّ )997
هذه روايةٌ خمتصرةٌ للخرب ،ويتوضَّح مبا رواهُ ٌ
أيضا:
جابر ً
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فقال:
فبلغ ذلك َ
رجل من بين عُذرةَ ً
عبدا له عن ُدبُرَ ،
َ
أعتق ٌ
مال غريُه"؟
"ألك ٌ
َ
فقال :ال.
فقال" :من يشتيه مين"؟
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم،
وي بثماَّنائة درهم .فجاءَ هبا َ
العد ُّ
بن عبدهللا َ
فاشتاه نـُ َع ُيم ُ
ض َل عن
ك فتصد ْ
فدفعها إليه ،مث قال" :ابدأْ بنفس َ
ض َل شيءٌ فألهلك ،فإن فَ َ
َّق عليها ،فإن فَ َ
ك شيءٌ فهكذا وهكذا" .يقول :فبني
فض َل عن ذي قرابت َ
أهل َ
ك شيءٌ فلذي قرابتك ،فإن َ
ك وعن شالك.
َ
يك وعن ميين َ
يد َ
العبد املدبر.
وقوله "عن ُدبر" يعين َ
اإلمام النووي يف فوائد هذا احلديث :ومنها داللةٌ ظاهرةٌ للشافعي وموافقيه يف جواز بيع
قال ُ
جيوز بيعهُ إال إذا كان على السيد َدين ،فيُباعُ فيه .وهذا
املدبر ،وقال ٌ
مالك وأصحابه :ال ُ

13

ُ
ظاهر يف الرد عليهم؛ ألن َّ
النب صلَّى هللا عليه و سلَّ َم إَّنا َ
ابعهُ ليُنف َقهُ
احلديث صر ٌ
يح أو ٌ
ظاهر يف هذا .
سيدهُ على نفسه ،و ُ
احلديث صر ٌ
يح أو ٌ
()16

()13
الشفعة يف الشركة اليت مل تقسم
عن جابر قال:
رسول ِّ
كة مل تُقسم ،رب ٍ
كل شر ٍ
ِّ
هللا صلَّى هللا ِّ
ابلشفعة يف ِّ
عة أو حائط ،ال
عليه وسلَّ َم
ضى ُ
قَ
َ َْ
ُ
ابع ومل ي ِّ
ِّ
ِّ
ؤذنْهُ فهو
بيع حىت يُؤذ َن شري َكهُ ،فإن شاءَ أَخذ ،وإن شاءَ تَرك ،فإذا َ ُ
ََي ُّل لهُ أن يَ َ
ُّ
أحق به.
صحيح مسلم (.)1608
ٍ
نصيب إىل نصيب.
ُسيت الشفعةُ شفعةً لضم
ومطلق األرض.
الدار واملسكن،
ُ
والربعةُ :
قسم ،قال العلماء :احلكمةُ يف
و َ
أمجع املسلمون على ثبوت الشفعة للشريك يف العقار ما مل يُ َ
ضررا .واتفقوا على
وخ َّ
صْ
ثبوت الشفعة إزالةُ الضرر عن الشريكُ ،
أكثر األنواع ً
ت ابلعقار ألنه ُ
أنه ال شفعةَ يف احليوان والثياب واألمتعة وسائر املنقول .
()17

( )16شرح النووي على صحيح مسلم .83/7
( )17شرح النووي على صحيح مسلم  .45/11وينظر شرح احلديث التايل.
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()14
ضا
الشفعة أي ً
رضي هللا عنهما قال:
عن جابر بن عبدهللا َ
وقع ِّ
النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ُّ
فع ِّة يف ِّ
احلدود،
ت
قَ
ضى ُّ
ُ
قس ْم ،فإذا َ
ابلش َ
كل ما مل يُ َ
وص ِّرفَ ِّ
ت الطُّرق ،فال ُشفعةَ.
ُ
ظ لألول.
صحيح البخاري ( ،)2138صحيح مسلم ( ،)1608واللف ُ
نت مصارفُها وشوارعُها.
صرفت الطرق :بـُي ْ
ُ
تضم َن هذا
َّ
ُ
احلديث َ
ثبوت الشفعة يف املشاع ،وصدرهُ يُشع ُر بثبوهتا يف املنقوالت ،وسياقهُ
يشعر ابختصاصها ابلعقار ومبا فيه العقار .وقد أخ َذ بعمومها يف كل ٍ
مالك يف رواية،
شيء ٌ
ُ ُ
تثبت يف احليواَنت دون غريها من املنقوالت .
وهو ُ
قول عطاء .وعن أمحدُ :
()18

()15
العمرى
عن جابر بن عبدهللا:
رسول ِّ
ِّ
َّ
ولع ِّقبِّه ،فهي له بَ ْت لَةً،
أن َ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،ق َ
مرى :له َ
ضى فيمن أُ ْعم َر عُ َ
ط وال ثُ ْن يَا.
جيوز للمعطي فيها شر ٌ
ال ُ
هذا يف صحيح مسلم ( .)1625ولفظهُ يف صحيح البخاري (:)2482
َّ
ضى ُّ َّ
ت له.
مرى أهنا ملن ُو ِّهبَ ْ
قَ
النيب صلى هللا عليه وسل َم ابلعُ َ
( )18فتح الباري .436/4
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عمرك أو حياتك.
ك هذه الدار ،أو جعلتُها لك َ
مرى :قوله :أعمرتُ َ
العُ َ
أوالد اإلنسان ما تناسلوا.
العقبُ :
وَ
بتلَة :عطيَّةٌ ماضيةٌ غري ر ٍ
اجعة إىل الواهب.
َ
ُ
ثُنيا :استثناء.
يعود إىل
مرى هبةٌ صحيحةٌ ماضيةٌ ميلكها
املوهوب له مل ًكا ًّ
اتما ،ال ُ
قال ُ
ُ
اإلمام النووي :العُ َ
ودخل على بصرية ،ومن شاءَ ترك؛ ألهنم
أعمر
الواهب ً
أبدا ،فإذا علموا ذلك ،فمن شاءَ َ
َ
كانوا َّ
رج ُع فيها .
يتومهون أهنا كالعاريَّة ويُ َ
مرى تُنظَُر يف مظاهنا.
وهناك
ٌ
اختالفات للفقهاء يف العُ َ
()19

()16

االختالف يف الطريق
عن أيب هريرة قال:
ِّ
النيب صلَّى هللا ِّ
بسبعة أذرع.
عليه وسلَّ َم إذا تَشاجروا يف الطر ِّيق
قَ
ضى ُّ
ُ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1613
صحيح البخاري ( )2341واللف ُ
تشاجروا :تنازعوا.
قال الطربي :معناه أن جيعل قدر الطريق املشتكة سبعةَ أذرع ،مث يب َقى بعد ذلك لكل و ٍ
احد
ُ
َ َ
يضر غريه.
ينتفع به وال ُّ
قدر ما ُ
من الشركاء يف األرض ُ
وخروجا ،ويَ َس ُع ما ال َّ
بد لم
دخوال
واحلكمةُ يف جعلها سبعةَ أذرٍع لتسلكها
األمحال و ُ
ُ
األثقال ً
ً
من طرحه عند األبواب.
( )19شرح النووي على صحيح مسلم  ،72 – 70/11حاشية السندي على سنن النسائي .276/6
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يد من سبعة أذرٍع مل
يق أز َ
ويلتحق أبهل البنيان َمن َ
قعد للبيع يف حافَّة الطريق ،فإن كانت الطر ُ
ُ
يق على غريه .
مينع من القعود يف الزائد ،وإن كان أق َّل ُمنع؛ لئال يضي َق الطر َ
ْ
()20

()17
اليمني الفاجرة
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
قال ُ
رضي هللا عنه قالَ :
عن عبدهللا [بن مسعود] َ
ف على مي ٍ
لقي هللاَ وهو عليه
ني وهو فيها فاجر،
ليقتطع هبا َ
" َمن َحلَ َ
َ
مال امرئٍ مسلمَ ،
غضبان".
يف وهللا كان ذلك ،كان بيين وبني ٍ
أرض فجحدّن،
قالَ :
فقال األشعثَّ :
رجل من اليهود ٌ
َّ
ألك بيِّنة"؟
فقال يل ُ
فقدمتهُ إىل النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ ،
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ " :
قلت :ال.

ف" .
قالَ :
فقال لليهودي" :احلِّ ْ
ويذهب مبايل!
حيلف
قال :قلت :اي َ
رسول هللا ،إ ًذا ُ
ُ
َّ
ك َال َخ َال َق َلُْم يف
َ
ين يَ ْش َتُو َن ب َع ْهد َّ
فأنزل هللاُ َ
اَّلل َوأَْميَاهن ْم ََثَنًا قَل ًيال أُولَئ َ
تعاىل{ :إ َّن الذ َ
اب أَل ٌيم} [سورة آل
ْاآلَخَرة َوَال يُ َكل ُم ُه ُم َّ
اَّللُ َوَال يـَْنظُُر إلَْيه ْم يـَ ْوَم الْقيَ َامة َوَال يـَُزكيه ْم َوَلُْم َع َذ ٌ
عمران.]77 :
ظ له ،صحيح مسلم (.)138
صحيح البخاري ( )2285واللف ُ
فاجر :كاذب.
فصل قطعةً من ماله وَيخذها بتلك اليمني .
ليقتطع :ليَ َ
()21

( )20فتح الباري .119/5
( )21حتفة األحوذي .275/8
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فاجرا ال َّ
بد منه ،ومعناه :هو آمث ،وال يكو ُن آَثًا إال إذا كان
اإلمام النووي:
ُ
قال ُ
التقييد بكونه ً
متعم ًدا ،عاملـًا أبنه غريُ حمق.
تعاىل وهو عليه غضبان" ،وىف الرواية األخرى "وهو
وأما قولهُ صلَّى هللا عليه وسلَّم" :لق َي هللاَ َ
بعاد ذلك
ط من هللا َ
الغضب والسخ ُ
تعاىل هو إرادتهُ إ ُ
عنه ُمعرض" ،فقال العلماء :اإلعر ُ
اض و ُ
وذمه .وهللا أعلم .
نكار فعلهُّ ،
املغضوب عليه من رمحته ،وتعذيبُه ،وإ ُ
()22

()18
لصاحب احلق مقال
رضي هللا عنه:
عن أيب هريرة َ
فهم أصحابُه ،فقال:
تقاضى َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ،فأغل َ
أن ً
ظ لهَّ ،
رجال َ
ِّ
لصاحب ِّ
بعريا فأَعطُوهُ َّإَّيه".
" َدعوه ،فإن
احلق َم ً
قاالَ ،
واشرتُوا له ً
أفضل من سنه.
وقالوا :ال ُ
جند إال َ

خريكم أحسنُكم قضاءً".
قالَ " :
اشرتُوهُ فأَعطُوهُ َّإَّيه ،فإن َ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1601
رواهُ الشيخان :صحيح البخاري ( )2260واللف ُ
لكن مع مراعاة األدب املشروع.
"فإن لصاحب احلق َم ً
قاال" أي :صولةَ الطلب ،وقوةَ َّ
احلجةْ .
ابن حجر:
قال احلاف ُ
ظ ُ
ويف احلديث جو ُاز املطالبة َّ
حل أجله.
ابلدين إذا َّ
َّ
َّ
وعظم حلمه ،وتواضعه ،وإنصافه.
وفيه ُح ُ
سن ُخلق النب صلى هللا عليه وسلمُ ،
ين ال ينبغي له جمافاةُ صاحب احلق.
وأن َمن عليه َد ٌ
صاحب
يعفو
َ
ُ
وأن َمن أساءَ
األدب على اإلمام كان عليه التعز ُير مبا يقتضيه احلال ،إال أن َ
احلق.
( )22شرح النووي على صحيح مسلم .162/2
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حرم
املقتض إذا مل ْ
تقع شرطيةُ ذلك يف العقد ،فيَ ُ
أفضل من املثل َ
قال :وفيه جو ُاز وفاء ما هو ُ
ٍ
تفصيل يف الزايدة :إن كانت ابلعدد ُمنعت،
حينئذ اتفاقًا ،وبه قال اجلمهور .وعن املالكية
ٌ
وإن كانت ابلوصف جازت.
اض يف الرب والطاعة ،وكذا األمور املباحة ،ال يُعاب.
وفيه أن االقت َ
ليويف ذلك من مال
وأن لإلمام أن
َ
يقتض على بيت املال حلاجة بعض احملتاجنيَ ،
الصدقات .
موىل النب صلَّى هللا عليه وسلَّم ،كما يف الرواية التالية.
ب هو أبو راف ٍع َ
واملخاطَ ُ
()23

()19
سلف
عن أيب رافع:
رسول ِّ
هللا صلَّى هللا ِّ
َّ
استسلف من ٍ
إبل من إبل
عليه وسلَّ َم
أن َ
َ
رجل بَ ْك ًرا ،ف َقد َم ْ
ُ
ت عليه ٌ
فرجع إليه أبو راف ٍع فقال :مل أج ْد فيها إال
فأمر أاب راف ٍع أن يَقضي
الرجل بَ َكَرهَُ ،
الصدقةَ ،
ُ
خيارا رابعيًّا ،فقال":أَ ِّ
عط ِّه إَّيهَّ ،
خيار ِّ
الناس أحسنُهم قضاء".
إن َ
ََ ً ََ
صحيح مسلم (.)1600
البَكر :الصغريُ من اإلبل.
واخليَار :اجليد.
السن بني الثنيَّة والناب .واجلمعَ :رابعيات.
الرابعيَ :من أل َقى َرابعيته .وهي ُّ
و َّ

( )23فتح الباري .57/5
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وجيمع بينه
ابن حجر رمحَهُ هللا:
وتوضيح لهَ ،
هذه روايةٌ أخرى للحديث السابق ،أو تتمةٌ
ٌ
ُ
قال ُ
إبل
أوال ،مث
أمر ابلشراء ً
وبني الرواية اليت يف البابُ ،
ْ
حيث قال فيها "اشتوا له" أبنه َ
قدمت ُ
استحق منها شيئا .
أمر ابلشراء من إبل الصدقة ممن
َّ
الصدقة فأعطاهُ منها ،أو أنه َ
()24

()20
خصومة يف َدين
عن كعب بن مالك:
ٍ
رسول
ُسعها ُ
ابن أيب َح ْد َرد َدينًا كان لهُ عليه يف املسجد ،فار ْ
أنه َ
تفعت أصوا ُهتما حىت َ
تقاضى َ
فنادى :
ف ُحجرتهَ ،
كشف س ْج َ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم وهو يف بيته ،فخر َج إليهما حىت َ

كعب".
"َّي ُ
رسول هللا.
يك اي َ
قال :لبَّ َ
َّطر.
ضع ِّمن َدينِّ َ
قالْ " :
ك هذا" .فأومأ إليه ،أي :الش َ
رسول هللا.
فعلت اي َ
قال :لقد ُ
قال" :قم ِّ
فاقضه".
ْ

ظ له ،صحيح مسلم (.)1558
صحيح البخاري ( )445واللف ُ
رب َّ
تعني على
أمر على جهة الوجوب؛ ألن َّ
الدين لـما َ
طاوع بوضع الشطرَ َّ ،
قيل :هذا ٌ
جيمع على رب املال بني الوضيعة واملطل .
املديون أن يعج َل إليه َدينه؛ لئال َ
()25

( )24فتح الباري .57/5
( )25عون املعبود .374/9
20

()21
يف السقي
عن عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهما:
َّ
بري عند النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم يف شَراج احلََّرة ،اليت يَسقو َن
رجال من األنصار
أن ً
خاصم الز َ
َ
األنصاريَ :سرح املاءَ َمير .فأ َََب عليه.
النخل ،فقال
هبا
ُّ
َ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم للزبريِّ " :
اسق
فاختصما عند النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فقال ُ
َّي زبري ،مث أرس ِّل املاءَ إىل ِّ
جارك".
عمتك؟
فغضب
ابن َّ
ُّ
األنصاري فقال :أ ْن كان َ
َ
فتلو َن وجهُ رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،مث قالِّ " :
اسق َّي زبري ،مث احب ِّ
س املاءَ حىت
َّ
يرجع إىل اجلَ ْدر".
َ
وك
ك َال يـُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُحيَك ُم َ
لت يف ذلك{ :فَ َال َوَرب َ
ب هذه اآليةَ نز ْ
فقال الزبري :وهللا إّن ألحس ُ
ف َيما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم} [سورة النساء.]65:

ظ له ،صحيح مسلم (.)2357
صحيح البخاري ( )2231واللف ُ
مسايل املاء.
مجع َش ْرجة ،وهي
شراجُ :
ُ
معروف ابملدينة).
موضع
ذات احلجارة السود( .وهو
احلرة:
ٌ
َّ
األرض ُ
ُ
ٌ
آاثر الغضب.
فتلون :أي َّ
َّ
وظهر فيه ُ
تغريَ ،
أصول الشجر.
حول املزرعة كاجلدار ،وقيلُ :
مجع جدار .قيل :املر ُاد به ما ُرف َع َ
اجلُدرُ :
يسريا مث يُرسلَهُ إىل جاره،
أمرهُ صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ً
أوال ابملساحمة واإليثار ،أبن يَسقي شيئًا ً
َ
متام حقه ويستوفيه ،فإنه
وجهل
األنصاري ما قال،
قال
فلما َ
ُّ
أمرهُ أبن َيخ َذ َ
َ
موضع حقهَ ،
َ
أصلَ ُح له ،ويف الزجر أبلغ .
()26

( )26حاشية السندي على النسائي  .239/8وتفصيله عند النووي .108/15
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()22
بيع الثمار
رضي هللا عنه قال:
عن زيد بن اثبت َ
َّ
وحضر
الناس
الناس يف عهد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يتبايعون َ
الثمار ،فإذا جذ ُ
كان ُ
َ
الثمر َّ
عاهات
اض ،أصابَه قُ َشام،
تَقاضيهم ،قال الْ ُمبتاع :إنه
ٌ
الد َما ُن ،أصابَهُ مر ٌ
َ
أصاب َ
حيتجون هبا.
ُّ
كثرت عندهُ اخلصومةُ يف ذلك" :فإما ال ،فال تتبايعوا
فقال ُ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ملا ْ
كاملشورة يشريُ هبا؛ لكثرة خصومتهم.
يبدو
صالح الثمر"ُ .
ُ
حىت َ
صحيح البخاري (.)2081
َّ
َثر النخل.
جذ الناس :قَطعوا َ
املبتاع :املشتي.
فساد الطلع وتعفُّنهُ وسواده.
َّمانُ :
الد َ
يقع يف الثمرة فتَهلك.
اسم جلميع األمراض .وهو داءٌ ُ
املراض – ابلضم أو الكسر ٌ :-
الثمر حىت ال يرطب.
ال ُق َشام :شيءٌ يُ ُ
صيب َ
العاهة :العيب.
فافعل كذا .
فعل كذا ْ
فإما ال" أي :إ ْن ال تَ ْ
()27

( )27غريب احلديث من فتح الباري خمتصر من .395/4
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()23
حالة مرياث
عن أيب هريرةَ قال:
رسول ِّ
ط ميِّتًا بغَُّرةٍ :
هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يف ِّ
عبد
ضى ُ
جنني امرأةٍ من بن َحليا َن سق َ
قَ
رسول ِّ
هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم
ضى ُ
ضى لا ابلغَُّرةِّ تُوفِّيت ،فق َ
أو َأم ٍة .مث إن املرأةَ اليت ق َ
ِّ
َّ
عصبَتِّها.
الع ْق َل على َ
أبن مرياثَها لبنيها وزوجها ،وأن َ
قضى عليها ابلغرة" ،وكذا هو يف
صحيح البخاري ( )6359ويف طبعة إستانبول" :اليت َ
أشار إىل هذا النووي يف شرحه على مسلم.
صحيح مسلم ( .)1681وقد َ
قضى يف اجلنني يُقتَ ُل يف بطن أمه.
قضى :...يعين َ
َ
اجلنني أو أنثَى.
شر ديَة األم ،أو َ
ذكرا كان ُ
نصف عُشر ديَة األبً .
وتكو ُن ديةُ اجلنني عُ َ
انفصل حيًّا مث
اجلنني ميتًا ،أما إذا
اعلم أن املر َاد هبذا كله إذا
َ
انفصل ُ
قال ا ُ
إلمام النووي :و ْ
َ
َ
وجب مائةُ بعري ،وإن كان أنثَى
ذكرا
مات،
فيجب فيه ُ
َ
ُ
كمال ديَة الكبري ،فإن كان ً
فخمسون.
اجملن عليهاُّ ،أم اجلنني .
عصبتها :املر ُاد عصبةُ القاتلة .فاملرأةُ اليت ْ
ماتت هي َ
العقل :الديَة.
وَ
()28

()24
دية اجلنني
عن أيب هريرة:
( )28ينظر شرح النووي على صحيح مسلم .176/11
23

قضى يف امرأتني من ُه ٍ
فرمت إحدامها األخرى
أن َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم َ
ذيل اقتَتلتاْ ،
لت و َلدها الذي يف بطنها ،فاختصموا إىل النب صلَّى
حبجر،
فأصاب بطنها وهي حامل ،فقتَ ْ
َ
ضى َّ
أن ِّديَةَ ما يف بطنها غُ َّرة :عب ٌد أو َأمة.
هللا عليه وسلَّم ،فق َ

طق وال
غرُم اي َ
َ
فقال ُّ
ب وال أكل ،وال نَ َ
رسول هللا من ال َشر َ
ويل املرأة اليت َغرَمت :كيف أَ َ
ذلك بَطَل.
ثل َ
استَهل ،فم ُ
ِّ
إخوان ال ُك َّهان".
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم" :إمنا هذا من
َ
فقال ُّ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1681
صحيح البخاري ( )5426واللف ُ
هذا من رواايت وطرق احلديث السابق.
()25
إسقاط اجلنني جبناية
املسور بن َخمرمة قال:
عن َّ
بن ُشعبة:
َ
الناس يف م َالص املرأة ،فقال املغريةُ ُ
عمر ُ
بن اخلطاب َ
استشار ُ
ضى فيه بغَُّرةٍ :
عبد أو َأم ٍة.
النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ق َ
ُ
شهدت َّ
يشهد معك.
قال :فقال عمر :ائتين مبن ُ
بن َمسلمة.
فشهد له ُ
قالَ :
حممد ُ
صحيح مسلم (.)1683
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ب بطنُها فتُلقي جنينَها .
إمالص املرأة ،أو م ُ
ضر ُ
ُ
الصها ،هي اليت تُ َ
()29

()26
توزيع تركة
رحبيل قال:
يل بن ُش َ
عن ُهَز َ
سئل أبو موسى عن ٍ
ابنة وابنة اب ٍن و ٍ
النصف ،ولألخت النصف ،وائت
أخت ،فقال :لالبنة
ُ
َ
ُ َ
ٍ
مسعود فسيُتابعُين.
ابن
َ
ت إذًا وما أَن من املهتَدين،
ابن مسعود ،وأُخ َرب بقول أيب موسى ،فقال :لقد َ
ضلَْل ُ
ئل ُ
ُ
فس َ
ِّ
ِّ
والبنة ِّ
س
النصف،
لالبنة
النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم:
ُ
أَقضي فيها مبا ق َ
ضى ُّ
االبن الس ُد ُ
بقي فلألخت.
تكملةَ الثلثَني ،وما َ
دام هذا احلَْربُ فيكم.
فأتينا أاب موسى ،فأخربَنهُ بقول ابن مسعود ،فقال :ال تسألوّن ما َ
صحيح البخاري (.)6355
ٍ
افقت على هذا اجلواب.
ُ
رضي هللا عنه "قد ضللت" أي :إذا و ُ
قول ابن مسعود َ
()27
اخلالة مبنزلة األم
يف عُمرة النب صلَّى هللا عليه وسلَّم ،حني منعهُ املشركون من دخول مكة ،واتفقوا على أن
بن عازب:
قيم هبا ثالثةَ أايمَ ،روى الرباءُ ُ
يُ َ

( )29فتح الباري  .250/12وهكذا ورد أتنيث الفعل (تضرب) .والبطن يذكر ويؤنث.
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السالم خرج ،فتبعتهم ابنةُ محزة :اي عم ،اي عم ،فتناولا علي ،فأخ َذ بيدها،
أنه عليه الصالةُ و ُ
وقال لفاطمةَ عليها السالم :دونَك ابنةَ عمك امحليها.
أحق هبا ،وهي ابنةُ عميَ ،
فاختصم فيها علي وزي ٌد وجعفرَ ،
فقال علي :أَن ُّ
وقال جعفر :ابنةُ
َ
وقال زيد :ابنةُ أخي.
عمي وخالتُها حتيتَ ،
فقضى هبا النب صلَّى هللا عليه وسلَّم خلالتها ،وقال" :اخلالةُ ِّ
مبنزلة األم".
َ
ُّ
ُ
َ
أنت ِّ
من وأان منك".
َ
وقال لعليَ " :
ت َخلقي و ُخلقي".
َ
وقال جلعفر" :أُشبِّ ْه َ
أنت أخوان وموالان".
َ
وقال لزيدَ " :
احلديث كامالً.
صحيح البخاري ( )2552وفيه
ُ
املشهور "عمارة".
َ
رضي هللا عنه ،و ُ
اختلف على اسم ابنة محزةَ َ
ٍ
ٍ
آخى بني محزةَ وزيد بن
وورد يف حديث بسند ضعيف ،أن َّ
َ
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم كان َ
اّن املشركني.
بنت محزةَ كانت مع أمها مبكة ،بني ظهر َ
حارثة ،وأن عمارةَ َ
بن
النب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم بذلك،
ً
تنادي اي عم :كأهنا خاطبت َّ
إجالال له ،وإال فهو ا ُ
عمهُ من النسب ،فهو أخوهُ من الرضاعة.
عمها ،أو ابلنسبة إىل كون محزةَ وإ ْن كان َّ
قرب منها يف احلنو والشفقة ،واالهتداء
"اخلالةُ مبنزلة األم" :أي يف هذا احلكم اخلاص؛ ألهنا تَ ُ
إىل ما يصلح الولد ،ملا َّ
دل عليه السياق.
ُ
َّ
َّ
مناقب لم .
رضي هللا عنهم،
وما قالهُ ُ
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسل َم لعلي وجعفر وزيد َ
()30

()28
خصومة يف نسب
رضي هللا عنها:
عن عائشة َ
( )30مقتطفات من شرح طويل للحديث يف فتح الباري  505/7فما بعد.
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بن أيب وق ٍ
َّ
اص اختصما إىل النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم يف ابن َأمة
بن َزْمعةَ َ
أن َ
وسعد َ
عبد َ
ضه ،فإنه
رسول هللا ،أوصاّن أخي إذا
زمعة ،فقال سعد :اي َ
ابن َأمة زمعةَ فأقب َ
ُ
أنظر َ
قدمت أن َ
ابين.
ابن َأمة أيبُ ،ول َد على فراش أيب.
وقال ُ
بن َزْمعة :أخي و ُ
عبد ُ
بن َزْمعةَ ،الول ُد
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم َشبَـ ًها بينًا بعُتبةَ ،فقال" :هو َ
فرأى ُّ
لك َّي عب ُد َ
ِّ
للفراش ،واحتَجيب منه َّي َسودة".
ظ له ،صحيح مسلم (.)1457
صحيح البخاري ( )2289واللف ُ
اشا له ،فأتت بو ٍ
لد َّ
ملدة
"الو ُ
لد للفراش" معناهُ أنه إذا كان للرجل زوجةٌ أو مملوكةٌ صارت فر ً
وصار و ًلدا جيري بينهما التو ُ
ارث وغريهُ من أحكام الوالدة ،سواءٌ
اإلمكان منه ،حلقهُ الولدَ ،
كان مواف ًقا له يف الشبه أم خمال ًفاَّ .
ومدةُ إمكان كونه منه ستةُ أشه ٍر من حني اجتماعهما،
اشا مبجرد عقد النكاح ،ونقلوا يف هذا
اشا ،فإ ْن كانت زوجةً صارت فر ً
أما ما تصريُ به املرأةُ فر ً
اإلمجاع ،وشرطوا إمكا َن الوطء بعد ثبوت الفراش...
نداب واحتياطًا؛ ألنه يف ظاهر
وقولهُ صلَّى هللا عليه وسلَّم "واحتجىب منه اي َسودة" فأمرها به ً
البني بعتبةَ بن أيب وقاص ،خش َي أن
لكن ملا رأى الشبهَ َ
الشرع أخوها ،ألنه أُحل َق أببيهاْ ،
يكو َن من مائه ،فيكو ُن أجنبيًّا منها ،فأمرها ابالحتجاب منه احتياطًا...
زوج رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم .
وسودةُ ُ
رضي هللا عنها ُ
بنت زمعةَ َ
( )31

()29
التصدق على االبن
رضي هللا عنه قال:
عن معن بن يز َ
يد َ
( )31ابختصار شديد من شرح النووي على صحيح مسلم .39/10
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وخاصمت
علي فأنْ َك َحين،
وجدي،
ابيعت َ
وخطب َّ
ُ
ُ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم أَن وأيب َ
َ
َّق هبا ،فوضعها عند ٍ
فجئت فأخذ ُهتا،
رجل يف املسجد،
دَننري يتصد ُ
إليه :كان أيب يز ُ
ُ
يد أَخر َج َ
فأتيتهُ هبا ،فقال :وهللا ما َّإاي َك أردت ،فخاصمتُهُ إىل رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فقال:
أخذت َّي َم ْعن".
ولك ما
َ
ت َّي يزيدَ ،
" َ
لك ما نَوي َ
صحيح البخاري (.)1356
رسول هللا صلَّى هللا عليه
الفاعل ُ
خطب َّ
علي فأنْ َك َحين" :أي َ
" َ
طلب يل النكاح فأُجيب .و ُ
وسلَّم.
ٍ
َّق هبا عنه،
لشخص ليتصد َ
دَننري يتصد ُ
يد (و ُ
َّق هبا :"...أعطَى يز ُ
الد معن) صدقتَهُ
"أَخر َج َ
يدي
معن منه ليتصد َ
َّق هو هبا ،إبذنه ال بطريق االعتداء ،فجاءَ هبا ووضعها بني َ
فأخذها ٌ
والده يزيد.
أنك أتخذها لناولتها لك ،ومل أوك ْل فيها .أو كأنه
أردت َ
أردت ،يعين لو ُ
قال والده :ما َّإاي َك ُ
كان َيرى أن الصدقةَ على الولد ال ُجتزئ  ،أو َيرى أن الصدقةَ على األجنب أفضل.
قاضيت).
أوال "خاصمت" (يعين
خاصمته :تفسريٌ لقوله ً
ُ
نويت أن َّ
حيتاج
حيتاج إليها ،وابنُ َ
لك ما نويت" :أي أ َ
قولهَ " :
نك َ
ك ُ
تتصد َق هبا على من ُ
ك أنه َيخذها.
خيطر ببال َ
إليها ،فوقعت املوقع ،وإن كان مل ْ
حمتاجا إليها. ..
لك ما
أخذت اي معن" :أي َ
قوله" :و َ
َ
ألنك أخذهتا ً
()32

()33

حمتاج للصدقة.
( )32يعين وهو ٌ
( )33ابختصار من فتح الباري .292/3
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()30
البخل والنفقة
رضي هللا عنها قالت:
عن عائشةَ َ
بنت عتبةَ امرأةُ أيب سفيان ،على رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فقالت :اي
ْ
دخلت هن ٌد ُ
رسول هللاَّ ،
بين ،إال ما
َ
رجل َشحيح ،ال يُعطيين من النفقة ما يَكفيين ويَكفي َّ
إن أاب سفيا َن ٌ
ذلك من ُجناح؟
علي يف َ
أخذت من ماله بغري علمه ،فهل َّ
ُ
ماله ابملعر ِّ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمُ " :خذي ِّمن ِّ
ِّ
يكفيك ويكفي بَنِّيك".
وف ما
فقال ُ
َ
ُ
ظ له.
صحيح البخاري ( ،)5049صحيح مسلم ( )1714واللف ُ
يف هذا احلديث فوائد ،منها:
وجوب نفقة الزوجة.
ُ
وجوب نفقة األوالد الفقراء الصغار.
ُ
 النفقةُ َّمقدرةٌ ابلكفاية ال ابألمداد.
 جو ُاز ُساع كالم األجنبية عند اإلفتاء واحلكم ،وكذا ما يف معناه.الشكوى وحنومها.
 جو ُاز ذكر اإلنسان مبا يكرههُ إذا كان لالستفتاء و َ-

-

قدر حقه
عاجز عن استيفائهُ ،
من له على غريه حق وهو ٌ
جيوز له أن َيخ َذ من ماله َ
بغري إذنه.
حيتاج املفيت
جو ُاز إطالق الفتوى ،ويكو ُن املر ُاد تعلي َقها بثبوت ما يقولهُ املستفيت ،وال ُ
النب صلَّى
احلكم كذا وكذا ،بل ُ
أطلق ُّ
أن يقول :إ ْن َ
جيوز له اإلطالق ،كما َ
ثبت كان ُ
ذلك فال أبس.
هللا عليه وسلَّم ،فإ ْن َ
قال َ
مدخل يف كفالة أوالدها واإلنفاق عليهم من مال أبيهم.
للمرأة
ٌ
اعتماد العُرف يف األمور اليت ليس فيها حتدي ٌد شرعي.
ُ
29

املزوجة من بيتها حلاجتها إذا أذ َن لا زوجها يف ذلك ،أو
 جو ُاز خروج َّْ
علمت رضاهُ
به.
 و َّمجاعات من أصحابنا (الشافعية) وغريهم ،على جواز القضاء على
استدل به
ٌ
خالف للعلماء. ...
الغائب .ويف املسألة
ٌ
()34

()31
ثالث
نفقة املطلقة ً
عن الشعب قال:
دخلت على فاطمةَ بنت قيس ،فسألتُها عن قضاء رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم عليها،
ُ
فقالت:
رسول ِّ
هللا صلَّى هللا ِّ
زوجها البتَّة ،فقالت :فخاصمتهُ إىل ِّ
كَن
عليه وسلَّ َم يف ُّ
الس َ
ُ
طلَّقها ُ
أعتد يف ِّ
بيت ِّ
كَن وال نفقة ،وأمرين أن َّ
ابن ِّأم مكتوم.
جيعل يل ُس َ
والنفقة ،قالت :فلم ْ
صحيح مسلم (.)1480
ذات ٍ
مجال
أخت الضحاك .من املهاجرات األ َُول .كانت َ
بنت قيس القرشيةُ الفهريةُ ،
فاطمة ُ
ٍ
بن حفص بن املغرية ،فطلَّقها ،فخطبها معاويةُ وأبو جهم
وعقل وكمال .تزوجت أاب عمرو َ
فأشار عليها أبسامة بن زيد،
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم فيهما،
بن ُحذيفة ،فاستشارت َّ
َ
ُ
فتزوجته .
َّ
َّ
آخر ثالث تطليقات.
وقد طلقها زوجها َ
()35

( )34ابختصار من شرح النووي على صحيح مسلم .7/12
( )35هتذيب الكمال .264/35
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وه َّن م ْن
كن بظاهر قوله َ
و َّ
كن دون النفقة لوجوب ُّ
وجب ُّ
َسكنُ ُ
تعاىل{ :أ ْ
الس َ
الس َ
احتج من أ َ
ث َس َكْنـتُ ْم} [سورة الطالق ،]6 :ولعدم وجوب النفقة حبديث فاطمة ،مع ظاهر قول هللا
َحْي ُ
ض ْع َن َمحْلَ ُه َّن} (من اآلية نفسها) .
تعاىلَ { :وإ ْن ُك َّن أ َ
َ
ُوالت َمحْ ٍل فَأَنْف ُقوا َعلَْيه َّن َح َّىت يَ َ
الكالم على احلديث وفروعهُ عند الفقهاء كثرية.
و ُ
()36

()32
املالعنة
عن سهل بن سعد:
َّ
رجال رأى مع امرأته
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم فقال :اي َ
رجال أتَى َ
أيت ً
أن ً
رسول هللا ،أر َ
رجال ،أيقتلهُ فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟
ً
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم" :قد
فقال له ُ
كر يف القرآن من التالعنَ ،
َ
فأنزل هللاُ فيهما ما ذ َ
فيك ويف امرأتِّك".
قُض َي َ
فر َق
قال :فتالعنا وأَن شاه ٌد عند رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ،ففارقَها ،فكانت سنَّةَ أن يُ َّ
بني املتالعنني.
دعى إليها .مث جرت السنَّةُ يف املرياث أن يرثَها
وكانت ً
فأنكر محلَها ،وكان ابنُها يُ َ
حامالَ ،
رض هللاُ لا.
َ
وترث منه ما فَ َ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1492
صحيح البخاري ( )4469واللف ُ
ما ذُكَر يف القرآن من التالعن ،هي اآلايت  9 – 6من سورة النور:
{والَّذين يـرمو َن أ َْزواجهم وَمل ي ُكن َلم ُشه َداء إَّال أَنْـ ُفسهم فَ َشهادةُ أَحدهم أَربع َشهاد ٍ
ات اب ََّّلل
ُ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
َ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ
اخلَام َسةُ أ َّ
اب
ني َ .و ْ
َن لَ ْعنَةَ َّ
إنَّهُ لَم َن َّ
اَّلل َعلَْيه إ ْن َكا َن م َن الْ َكاذب َ
الصادق َ
ني َ .ويَ ْد َرأُ َعْنـ َها الْ َع َذ َ
( )36ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  95/10فما بعد.
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ٍ
اخلَام َسةَ أ َّ
اَّلل َعلَْيـ َها إ ْن َكا َن م َن
ني َ .و ْ
ب َّ
َن َغ َ
أَ ْن تَ ْش َه َد أ َْربَ َع َش َه َادات اب ََّّلل إنَّهُ لَم َن الْ َكاذب َ
ضَ
ني}.
َّ
الصادق َ
()33
رواية أخرى
رضي هللا عنهما:
عن ابن عمر َ
فأمر هبما
أن رجالً َرمى امرأتَه ،فانت َفى من ولدها يف زمان رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمَ ،
رسول ِّ
ِّ
وفر َق بني
ضى
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فتالعنَا كما َ
ُ
ابلولد للمرأةَّ ،
قال هللاُ ،مث ق َ
املتالعنَني.
صحيح البخاري (.)4471
فأمر ابللعان ،فتالعنا .
فتالعنا :فيه حذف ،تقديره :فذهب ،فأتَى هبا ،فسألا فأنكرتَ ،
()37

()34
القسامة
عن ٍ
رجل من أصحاب رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم من األنصار:
ضى
أن َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم َّ
القسامةَ على ما كانت عليه يف اجلاهلية ،وق َ
أقر َ
هبا بني ٍ
انس من األنصار ،يف ٍ
َّعوهُ على اليهود.
قتيل اد َ
صحيح مسلم (.)1670
( )37فتح الباري .451/9
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حلف َّ ٍ
معني عند التهمة ابلقتل على اإلثبات أو
ال َق َسامة :اليمني ،وهي يف عُرف الشرعُ :
النفي .
نفرا على استحقاقهم
وحقيقتها  -كما ُ
يقول ُ
ابن األثري  :-أن يُقس َم من أولياء الدم مخسو َن ً
ٍ
أقسم املوجودون
ف قاتله ،فإن مل يكونوا
دم صاحبهم إذا وجدوهُ ً
عر ْ
َ
َ
مخسني َ
قتيال بني قوم ومل يُ َ
مخسني ميينًا ،وال يكو ُن فيهم صب وال امرأةٌ وال جمنو ٌن وال عبد .أو يُقس ُم هبا املتَّهمون على
َ
ُّ
حلف َّ
حلف املتَّهمون مل تلزمهم الدية .
املدعون
استحقوا الدية ،وإن َ
نفي القتل عنهم ،فإ ْن َ
أصل من أصول الشرع ،وقاعدةٌ من قواعد
قال القاضي [عياض]:
َ
ُ
حديث القسامة ٌ
كن من أركان مصال العباد ،وبه أخ َذ العلماءُ كافة ،من الصحابة والتابعني ومن
األحكام ،ور ٌ
بعدهم من علماء األمصار ،واحلجازيني والشاميني والكوفيني ،وإن اختلفوا يف كيفية األخذ
به .وروي عن ٍ
عمل هبا. ..
مجاعة إ ُ
ُ َ
بطال القسامة ،وأنه ال َ
حكم لا وال َ
()38

()39

()40

()35
سرقة
عن جابر:
ٍ
َّ
فعاذت أبم سلمةَ زوج
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم،
ْ
أن امرأةً من بين خمزوم َسرقت ،فأُيتَ هبا ُّ
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ ،
فقال ُّ
" ِّ
لقطعت ي َدها".
كانت فاطمةُ
وهللا لو ْ
ُ

ف ُقطعت.

صحيح مسلم (.)1689
( )38فتح الباري .156/7
( )39النهاية يف غريب احلديث .62/4
( )40شرح النووي على صحيح مسلم .143/11
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رضي هللا عنها ،يف الصحيحني
حديث مشهورَ ،ييت َ
ٌ
أطول من هذا برواية أمنا عائشةَ َ
وغريمها.
ستفاد من احلديث:
ومما يُ ُ
منع الشفاعة يف احلدود .ويق ُ
انتهى ذلك إىل أُويل األمر .وهناك فروعٌ
املنع مبا إذا َ
يد ُ
 ُللعلماء فيه.
دخول النساء مع الرجال يف حد السرقة.
ُ
 وفيه ما ُّالسالم عند أبيها صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يف أعظم
يدل على أن فاطمةَ عليها
ُ
املنازل.
كبري
 ُوجب عليه ،ولو كان و ًلدا ،أو قريبًا ،أو َ
ترك احملاابة يف إقامة احلد على َمن َ
التشديد يف ذلك.
القدر ،و
ُ
 جو ُاز ضرب املثل ابلكبري القدر ،للمبالغة يف الزجر عن الفعل .( )41

()36
القصاص العادل
ٍ
رضي هللا عنه:
عن أنس َ
ٍ
َّ
فعل هذا بك ،أفال ٌن ،أفال ٌن؟ حىت َُسَّى
أن
يهوداي َر َّ
ًّ
أس جارية بني َ
ضر َ
حجرين ،قيلَ :من َ
النيب صلَّى هللا ِّ
عليه وسلَّ َم
ت برأسها ،فأُخ َذ
ُّ
َّ
فأمر به ُّ
فأوم ْ
ُ
اليهودي َ
اليهوديَ ،
فاعتفَ ،
حجرين.
فر َّ
أسهُ بني َ
ضرُ
ُ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1672
صحيح البخاري ( )2282واللف ُ

( )41ابختصار من فتح الباري  95/12فما بعد.
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من فوائد هذا احلديث:
قتل الرجل ابملرأة ،وهو إمجاعُ َمن ُّ
يعتد به.
 ٍُ
بسيف قُت َل هو ابلسيف،
تل
عمدا يُقتَ ُل
 اجلاّن ًً
قصاصا على الصفة اليت قَـتَل ،فإن قَ َ
ٍ
اليهودي رضخها ُفرض َخ هو.
خشب أو حنومها قُت َل مبثله؛ ألن
وإن قُت َل حبج ٍر أو
َّ
خيتص اب َّ
مذهب مجاهري
حملددات وهذا
ثبوت القصاص يف القتل ابملثقالت ،وال
ُّ
ُ
ُ
العلماء.
قتل املسلم.
ُ
وجوب القصاص على الذي يَ ُ
أقر
ف املتَّـ َه ُم ليُطالَب ،فإن َّ
عر َ
 جو ُاز سؤال اجلريحَ :من جرحك؟ وفائدةُ السؤال أن يُ َمبجرد قول اجملروح.
أنكر
ُ
فالقول قولهُ مع ميينه ،وال يَلزمهُ شيءٌ َّ
َ
ثبت عليه القتل ،وإن َ
مذهب اجلماهري .
هذا
ُ
()42

()37

ُّ
حد الزاين عند اليهود
عن الرباء بن عازب قال:
ٍ
فدعاهم صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم
جملودا،
ُمَّر على النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم
بيهودي ُحم َّم ًما ً
ُ
فقال:
"هكذا جتدون َّ
حد الزاين يف كتابكم"؟

قالوا :نعم.

ش ُد َك ِّ
موسى ،أهكذا
ابهلل الذي أَ َ
فدعا ً
رجال من علمائهم ،فقال" :أَن ُ
نزل التوراةَ على َ
جتدون َّ
حد الزاين يف كتابِّكم"؟

( )42ابختصار من شرح النووي على صحيح مسلم .158/11
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الرجم ،ولكنَّهُ كثُـَر يف أشرافنا ،فكنا إذا
ُخ ْرب َكُ .
قال :ال .ولوال َ
أنك نَش ْدتَين هبذا مل أ ْ
جندهُ َ
أخذَن الشريف تركناه ،وإذا أخذَن الضعيف أقَمنا عليه احلد .قلنا :تعالَوا فلنجتمع على ٍ
شيء
َ
َ ْ
تحميم واجل ْل َد مكا َن الرجم.
نُ ُ
قيمهُ على الشريف والوضيع .فجعلنا ال َ
أمرك إذا أماتوه".
اللهم إين ُ
أول َمن أحيا َ
فقال ُ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَّ " :

فأمر به ُفرجم.
َ
ول َال َْحي ُزنْ َ َّ
ين يُ َسارعُو َن يف الْ ُك ْفر} إىل قوله{ :إ ْن
الر ُس ُ
َ
فأنزل هللاُ َّ
وجلَ { :اي أَيـُّ َها َّ
عز َّ
ك الذ َ
حمم ًدا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فإ ْن أمركم
أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ} [سورةُ املائدة ،]41 :يقول :ائتوا َّ
فخذوه ،وإ ْن أفتاكم ابلرجم فاح َذروا.
ابلتحميم واجلَلد ُ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن} [سورةُ املائدة،]44 :
فأن َزل هللاُ َ
تعاىلَ { :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم مبَا أَنْـَزَل هللاُ فَأُولَئ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن} [سورةُ املائدةَ { ،]45 :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم مبَا
{ َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم مبَا أَنْـَزَل هللاُ فَأُولَئ َ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن} [سورةُ املائدة .]47 :يف الكفار كلُّها.
أَنْـَزَل هللاُ فَأُولَئ َ
صحيح مسلم (.)1700
مسوَد الوجه ابحلُ َمم ،وهو الفحم .
َّ
حمم ًماَّ :
()43

()38
عقوبة الزان
رضي هللا عنه:
عن أيب هريرة َ
رسول ِّ
وإبقامة ِّ
ِّ
هللا صلَّى هللا ِّ
بنفي ٍ
َّ
احلد
عام،
أن َ
صنِّ ،
عليه وسلَّ َم ق َ
ضى فيمن َ
زن ومل َُي َ
ُ
عليه.

( )43ينظر النهاية يف غريب احلديث .444/1
36

صحيح البخاري (.)6444
لد املئة.
إقامةُ احلد يعين َج َ
النفي تعزير ،وأنه ليس جزءًا من احلد ،وفُسرت الباءُ يف
وقد َّ
متس َ
ك هبذه الرواية من َ
زعم أن َ
ُجيب عنه).
"إبقامة احلد" َ
مبعن "مع" (وأ َ
ويف احلديث جو ُاز اجلمع بني احلد والتعزير ،خالفًا للحنفية ،إن أُخ َذ بظاهر قوله "مع إقامة"،
أيضا ،إن قلنا إن
صن ،خالفًا لم ً
وجو ُاز اجلمع بني اجللد والنفي يف حق الزاّن الذي مل ُحي َ
اجلميع حد .
َ
()44

()39
واقعة زان
رضي هللا عنهما أهنما قاال:
عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين َ
نشد َك هللاَ إال
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم فقال :اي َ
رجال من األعراب أتَى َ
إن ً
رسول هللا ،أَ ُ
قضيت يل بكتاب هللا.
َ
فقال اخلص ُم اآلخر ،وهو أفقهُ منه :نعم ،فاقض بيننا بكتاب هللا ،وائذ ْن يل.
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم" :قل".
فقال ُ
َ

افتديت
الرجم ،ف
ُخرب ُ
قال :إن ابين كان َعسي ًفا على هذاَ ،
ُ
فزن ابمرأته ،وإّن أ ْ
ت أن على ابين َ
ٍ
يب عام ،وأن
منه مبائة شاةٍ ووليدة،
ُ
أهل العلم ،فأخربوّن أَّنا على ابين َج ْل ُد مائة وتغر ُ
فسألت َ
على امرأة هذا الرجم.
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم" :والذي نفسي ِّ
بيده ِّ
ِّ
بكتاب هللا،
ني بينكما
ألقض َ َّ
فقال ُ
َ
ٍ
يس إىل امرأةِّ هذا ،فإن
الوليدةُ والغَن ُم ردٌّ ،وعلى ابنِّ َ
ك َج ْل ُد مائة وتغر ُ
يب عام .اغ ُد َّي أُنَ ُ
فارُجْها".
ت ُ
اعرتفَ ْ
( )44ابختصار من فتح الباري .158/12
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قال :فغدا عليها ،فاعتفَت ،فأمر هبا ُ ِّ
فر ُِّجَت.
َ ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ
َ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1697
صحيح البخاري ( )2575واللف ُ
العسيف :األجري.
َ
األمة.
الوليدةَ :
ابن حجر يف اإلصابة .
وأُنيس اختُل َ
ف فيه ،ذكره ُ
()45

()40
الربط واحلبس عقوبة قضائية
رضي هللا عنه قال:
عن أيب هريرة َ
عليه وسلَّم ً ِّ
النيب صلَّى هللا ِّ
فجاءت بر ٍ
قال له
بل جند،
جل ِّمن بن حنيفةَ يُ ُ
َ
ْ
بعث ُّ
ُ
َ
خيال ق َ
ٍ
بسارية ِّمن سواري املسجد.
بن أَ َثل ،فربطوهُ
ُثامةُ ُ
ظ له ،صحيح مسلم (.)1764
صحيح البخاري ( )2291واللف ُ
ط الكافر يف املسجد.
فيه من الفوائد :رب ُ
احلديث َييت يف رو ٍ
اايت ٍ
ائد أخرى ،ذكرها
وطرق أخرى َ
ستفاد منها فو ُ
و ُ
أطول مما هنا ،ويُ ُ
ابن حجر.
احلاف ُ
ظ ُ
أسلم َثامةُ املذكور .
وقد َ
()46

( )45اإلصابة يف متييز الصحابة .138/1
( )46ينظر فتح الباري .88/8
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املراجع

()47

 اإلصابة يف متييز الصحابة /ابن حجر العسقالّن؛ حتقيق علي حممد البجاوي-.بريوت :دار اجليل1412 ،هـ[ التاث].
 حتفة األحوذي /املباركفوري -.بريوت :دار الكتب العلمية [التاث]. هتذيب الكمال يف أمساء الرجال /مجال الدين املزي؛ حتقيق بشار عوادمعروف -.ط -.5بريوت :مؤسسة الرسالة 1413 ،هـ.
 حاشية السندي على سنن النسائي /بعناية عبدالفتاح أبو غدة -.ط-.2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية 1406 ،هـ [التاث].
 الديباج على مسلم /جالل الدين السيوطي [التاث]. شرح النووي على صحيح مسلم -.ط -.2بريوت :دار إحياء التاث، 1392هـ [التاث].

 صحيح البخاري /حتقيق مصطفى ديب البغا -.ط -.3بريوت؛ دمشق:دار ابن كثري :دار اليمامة 1407 ،هـ [التاث].
 صحيح مسلم -.بريوت :دار ابن حزم1416 ،هـ. عون املعبود شرح سنن أيب داود /حممد شس احلق العظيم آابدي-.ط -.2بريوت :دار الكتب العلمية 1415 ،هـ [التاث].
 فتح الباري :شرح صحيح البخاري /ابن حجر العسقالّن -.بريوت :داراملعرفة1379 ،هـ [التاث].
 النهاية يف غريب احلديث واألثر /ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،حممود الطناحي -.بريوت :دار الفكر1399 ،هـ [التاث].

( )47املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ [التاث] هكذا بني معقوفتني ،هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز
التاث للربجميات يف األردن.
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