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ملخص
أحاديث األحكام من أىم الموضوعات التي تيم الفقيو ،فحديث السفينة من ىذه األحاديث الجامعة التي تتحدث عن

بحثت
المجتمع بأكممو ،وكيفية إصبلحو والمحافظة عميو سالماً معافى من األخطار  .ومن خبلل اطبلعي عمى الحديث
ُ
وقسمت الجوانب الفقيية في الحديث إلى :
الجوانب المغوية حسب ا لروايات المتعددة وأجريت مقارنة بينيا وأثرىا في األحكام ّ .
الجانب القضائي وخاصة القرعة ،والجانب السياسي وخاصة اإلمارة ،والجانب االجتماعي واألمر بالمعروف والنيي عن

المنكر ،والجانب العقابي أثر العقوبة وأىميتيا في إصبلح المج
االقتصادي ،والجانب الحقوقي ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات.

تمع ،والجانب الحضاري؛ في القيم واألخبلق ،والجانب

والحمد هلل رب العالمين في االبتداء واالنتياء  ..وصمى الميم وسمم عمى سيدنا محمد.

Abstract
The Rophets Hadith (Sayings) that incorporate judgements are considerd the most important for Faqih.
The Ship Hadith is one of the most comprehensive sayings by the prophet since it talks about how to fix
and maintain the society as a whole.
The present paper deals with the various linguistic aspects of this Hadith according to the different
narrations and their effects on the various judgments that varied according. Jurspridical aspects were
classified into legal, political and social aspects. Punishment aspects were also discussed studising their
significance in reforming society. The civil role played in values and morals, economic and legal aspects
were also discussed.

مشكلة البحث:
شاع بين أىل العمم أن ىذا الحديث خاص بالقرعة

واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وقد ورد ذلك عمى
لسان كثير من العمماء القدامى منيم  :اإلمام البغوي في

سننو قال" :باب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر "(ٔ)،
وجاء في الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل

* أستاذ مشارك ،كمية الشريعة ،جامعة الزرقاء األىمية.

مخطط البحث:
ٔ  -المطمب األول  :دراسة روايات الحديث بألفاظو
المتعددة.

ٕ  -المطمب الثاني :مقارنة بين روايات الحديث.
ٖ  -فقو الحديث ،ويشتمل عمى الجوانب التالية:
 -الجانب القضائي.

الشيباني" :إخباره  بزمن يأتي بعده ال يعرف الناس فيو

 -الجانب االجتماعي.

معروفاً وال ينكرون منك اًر "(ٕ) ،وفي شرح جامع الترمذي :

 -الجانب السياسي.

"األمر بالمعروف والنيي عن المنكر(ٖ) ،فأردت أن أجمي

 -الجانب العقابي.

ىذا الحديث بجوانبو المتعددة السياسية والقضائية

 -الجانب الحضاري.

واالجتماعية والحضارية.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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 -الجانب االقتصادي.

27

المجلد الثانً ،العدد

فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
 الجانب الحقوقي.ٗ  -الخاتمة والتوصيات.

المقدمة:

بر
الحمد هلل رب العالمين القائل َ  :وتَ َع َاوُنواْ َعمَى ا ْل ِّ
َوالتَّت ْ َوى َو َ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اا ِْم َوا ْل ُع ْ َو ِ
ان  :ٕ[ المائدة].
وأصمي وأسمم عمى المبعوث رحمة لمعالمين الذي حكم

فعدل وأمر بالمعروف ونيى عن المنكر حتى آتاه اهلل

اليقين.

ىذا البحث الذي بين يديك بحث من طالب عمم
فيم السنة أنيا شارحة لكتاب اهلل ومطبقة لو ،فنظرت في
حديث السفينة فرأيت أنو يتفق وآيات كثيرة من كتاب اهلل
عز وجل ،وألىمية ىذا الحديث قررت دراس

تو دراسة

تفصيمية مستنبطاً منو األحكام الفقيية من جوانبو

المتعددة .فتكممت فيو ع لى سند الحديث وىو حديث
صحيح ،وعممت مقارنة بين الروايات المختمفة في
ألفاظيا ،ثم األحكام الفقيية المستنبطة من الحديث بجميع
جوانبو القريبة الظاىرة والبعيدة الخفية كالجانب القضائي

والسياسي ،واالجتماعي والعقابي ،واالقتصادي والحضاري
والحقوقي ،وكل ذلك موثق  -إن شاء اهلل.-
والجديد في ىذا البحث أنني لم أطمع عمى بحث
كتب فيو بيذه الكيفية ،و بيذا التنوع في األحكام وأنني
جمعت ما فيو من أحكام متعددة في بحث واحد.

وىدفي من ذلك إرضا ء اهلل أوالً ،وتبصير الناس

بيذه الكنوز الخفية من سنة المصطفى  ،وأنني أعتبر
ىذا الحديث من األحاديث الجامعة الدالة عمى بعض

من نفسي
معجزاتو  .فإن أصبت فمن اهلل ،وان أخطأت ف
ومن الشيطان .سائبلً المولى عز وجل أن يتقبل ذلك منا
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقمب سميم

.

وص ّل الميم وسمم عمى خير معمم لمبشرية  -محمد ابن
عبد اهلل -صموات اهلل وسبلمو عميو.

المطلب األول
رواٌات الحدٌث ودراسة السند
الرواٌة األولى:
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال

 :سمعت عام اًر

يقول :سمعت النعمان بن بشير -رضي اهلل عنيما -عن
النبي  قال " :مثل القائم عمى حدود اهلل والواقع فييا
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم أعبلىا

عمييا ،فركب قوم عموىا وركب قوم سفميا ،وكانو ا إذا

وبعضيم أسفميا فكان الذين في أسفميا إذا استقوا من

استقوا ،أذوىم وأصابوىم بالماء ،فقالوا  :إنكم قد آذيتمونا

الماء مروا عمى من فو قيم ،فقالوا  :لو أنا خرقنا في

مما تمرون عمينا ،فأعطوا رجبلً فاساً ،فنقب عندىم نقباً،

نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ،فإن يتركوىم وما أرادوا

ونجوا

ىمكوا جميعاً ،وان أخذوا عمى أيدييم نجوا

جميعاً"(ٗ).

الرواٌة الثانٌة(٘):
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا
االعمش قال  :حدثني الشعبي ،أنو سمع النعمان بن
بشير– رضي اهلل عنيما -يقول :قال النبي  " :مثل
المدىن في حدود اهلل والواقع فييا مثل ٍ
قوم استيموا

سفينة فصار بعضيم في اسفميا وصار بعضيم في
أعبلىا ،فكان الذين في أسفميا يمرون بالماء عمى الذي
في أعبلىا  ،فتأذوا بو ،فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل

السفينة ،فأتوه فقالوا  :مالك؟ قال  :تأذيتم بي وال بد لي

ونجوا أنفسيم وان
من الماء ،فإن أخذوا عمى يديو أنجوه ّ
تركوه أىمكوه وأىمكوا أنفسيم"(.)ٙ

أخبرنا إبراىيم بن عبداهلل الخبلل أخبرنا عبداهلل
 :سمعت

النعمان بن بشير يقول ع لى المنبر  :يا أييا الناس خذوا
عمى أيدي سفيائكم ،فإني سمعت رسول اهلل

 يقول:

"إن قوماً ركبوا البحر في سفينة ،فاقتسموىا ،فأصاب كل
و ٍ
احد مكاناً ،فأخذ رجل منيم الفأس ،فنقر مكانو ،فقالوا :
ما تصنع؟ قال  :مكاني أصنع بو ما شئت ،فإن اخذوا

عمى يديو ،نجوا ونجا ،وان تر كوه غرق وغرقوا " .فخذوا
عمى أيدي سفيائكم قبل أن تيمكوا.

الرواٌة الرابعة:

أخذوا عمى أيدييم نجوا ونجوا"(.)ٛ

نبذة عن رواة الحدٌث من الحلقة األولى إلى الحلقة
الرابعة:
الحم ة األولى :النعمان بن بشير :)ٜ(

النعمان بن بشير بن سعد بن ثعمبة األمير العالم،

صاحب رسول اهلل  وابن صاحبو  .ويقال :أبو محمد
األنصاري الخزرجي ،ابن أخت عبد اهلل بن رواحو

.

مسنده مائة وأربعة عشر حديثاً ،اتفق الشيخان لو عمى
خمسة ،وانفرد البخاري بحديث ،ومسمم بأربعة.

ولد النعمان سنة اثنتين وقيل عام اليجرة ،سمع

وعد من الصحابة الصبيان باتفاق.
من النبي ُ 
من صفاتو  :الفصاحة والببلغة قال سماك بن
وفاتو  قتمو خالد بن خمي بعد وقعة مرج راىط في آخر
سنة أربع وستين لميجرة .
الحم ة ال انية :الشعبي(ٓٔ):

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار وذو كبار:

قيل من أقيال اليمن  ،اإلمام عبلمة العصر ،أبو عمرو
اليمداني ثم الشعبي ويقال  :ىو عامر بن عبد اهلل،
وكانت أمو من سبي جموالء  .مولده في إمرة عمر ابن
الخطاب لست سنين خمت منيا .وقيل غير ذلك.

َّ
حدث عن عدد كبير من الصحابة منيم  :سعد بن

أبي وقاص وسعيد بن زيد ،وأبي موسى األشعري؛ وغيرىم
كثير .عن شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي

عن األعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير

قال :قال رسول اهلل

عندنا نقباً نستقي منو ،فإن تركوىم ،ىمكوا وأىمكوا ،وان

حرب :كان النعمان بن بشير  من أخطب من سمعت .

الرواٌة الثالثة(:)ٚ
ابن المبارك عن األجمح ،عن الشعبي قال

قالوا :ما ىذا الذي تصنعون؟ قالوا  :تأذيتم بنا ،فنقب

قال :أدركت خمسمائة من أصحاب النبي.

 " :مثل الواقع في حدود اهلل

والمداىن فييا كمثل قوم ركبوا في السفينة فاستيموا
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1427 ،)2ه 2006/م

29

المجلد الثانً ،العدد

فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
روى عنو الكثير أيضاً منيم  :الحاكم ،وحماد ،وأبو

إسحاق ،داود بن أبي ىند ،وابن عون واسماعيل

وأحفظيم لمحديث ،وأعمميم بالفرائض

" .وقال يحيى

ابن

القطان " :ىو عبلّمة اإلسبلم " ،قال وكيع بن الجراح :

عممو :عن أبي بكر اليذلي ،قال لي ابن سيرين :

األولى" .توفي -رحمو اهلل -سنة (ٔٗٚى) ،وقيل سنة

أبي خالد ،وغيرىم كثير(ٔٔ).

إلزم الشعبي ،فمقد رأيتو يستفتى وأصحاب رسول اهلل



متوافرون.

عن أبي مجمز :قال :ما رأيت أفقو من الشعبي ،ال
سعيد بن المسيب وال طاووس ،وال عطاء ،وال الحسن وال
ابن سيرين؛ فقد رأيت ىم كميم .قال ابن عيينو  :عمماء
الناس ثبلثة؛ ابن عباس في زمانو والشعبي في زمانو

والثوري في زمانو.
عن ابن شبرمة  :سمعت الشعبي يقول  :ما كتبت
سوداء في بيضاء إ لى يومي ىذا ،وال حدثني رجل

عمي(ٕٔ).
بحديث قط إال حفظتو ،وال أحببت أن يعيده ّ

وفاتو :توفي الشعبي  سنة (ٗٓٔى) ،وكان عمره

(ٕ ٛسنة) .وقيل سنة (٘ٓٔى) ،عن ( ٚٚسنة) ،وقيل
غير ذلك(ٖٔ).

جميع روايات األحاديث في جميع الكتب تتفق في

الحمقة األولى والثانية فال حديث من أخبار اآلحاد

الصحيحة الذي يرويو العدل الضابط عن العدل الضابط
من بداية السند إلى نيايتو -واهلل أعمم.-
الحم ة ال ال ة :األعمش:

سميمان بن ميران ،اإلمام شيخ اإلسبلم شيخ

المقرئين والمحدثين ،أبو محمد األسدي ،الكاىمي ،موالىم

الكوفي الحافظ ،ولد بقرية من أعمال طبرستان في سنة
(ٔٙى) ،رأى من الصحابة أنس بن مالك وروى عنو،

وعن عبد اهلل بن أبي أوفى  .وروى عن إبراىيم النخعي
وسعيد بن جبير ،وغيرىم كثير.
روى عنو الكثير منيم :الحكم بن عتيبة ،وأبو إسحاق

السبيعي ،وأبو حنيفة واألوزاعي وسعيد بن عروبة وابن
كثير
إسحاق وشعبة ومعمر وسفيان وغيرىم .
مدحو الكثير من العمماء -

رحميم اهلل -منيم:

سفيان بن عيينة قال  " :كان األعمش أقرأىم لكتاب اهلل،
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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"كان األعمش قريباً من سبعين سنة

لم تفتو التكبيرة

(ٔٗٛى) ،وكان عمره ثمان وثمانين سنة(ٗٔ).

الحم ة الرابعة  :زكريا ،واألجمح ،وحفص بن غياث،
وعب اهلل بن المبارك:
زكريا :ىو زكريا بن أبي زائدة

-

صاحب

الشعبي -صدوق مشيور حافظ روى عنو شعبو ويحيى

القطان وأبو نعيم  .قال أحمد  :ثقة حمو الحديث  .وقال

أبو زرعة :صويمح يدلس كثي اًر(٘ٔ).

األجمح :ىو ابن عبد اهلل أبو حجية الكندي الكوفي،

يقال :اسمو يحيى  .روى عن الشعبي وطبقتو ،وعنو

وخ ْمق  .وثقو ابن معين ،وأحمد
الثوري ،والقطان ،وأسامة َ
بن عبد اهلل ِ
الع ْجمي  .وقال أبو حاتم  :ليس بالقوي  .وقال
النسائي ضعيف ،لو رأي سوء ،وقال القطان  :في نفسي
()ٔٙ

منو شيء ،توفي سنة (٘ٗٔى)

.

حفص بن غياث  :أخرج لو الكتب الستة ،أحد

األئمة الثقات ،عن عاصم األحول ،وىشام بن عروة

وخ ْمق ،وثقو ابن معين
وطبقتيما ،وعنو إسحاق وأحمد َ

والعجمي ،وقال يعقوب بن شيبة  :ثقة ،ثبت ،يتقى في
بعض حفظو ،واذا حدث من كتابو فثبت ،قال ابن معين:
جميع ما حدث بو حفص ببغداد والكوفة إنما ىو من
حفظو؛ كتبوا عنو ثبلثة آالف أو أربعة آالف من حفظو،

توفي رحمو اهلل سنة (ٜٗٔى) عمى الصحيح(.)ٔٚ
عب اهلل بن المبارك بن واضح

 :اإلمام شيخ

اإلسبلم عالم زمانو ،وأمير األتقياء في وقتو ،أبو عبد

الرحمن الحنظمي ،موالىم التركي ثم المروزي ،الحافظ،
أحد األعبلم ،ولد سنة (ٔٔٛى) ،أخذ عن بقايا
الغازيُ ،
التابعين ،سمع من سميمان التميمي ،وعاصم األحول،
وحميد الطويل ،وىشام بن عروة وغيرىم الكثير ،حدث

عنو :معمر ،والثوري ،وأبو إسحاق الفزاري ،وطائفة من
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شيوخو ،وحديثو حجة باإلجماع ،وىو في المسانيد

-

واألصول .توفي  .بييت وعانات (وىي بمد مشيورة
مشرفة عمى الفرات)(.)ٔٛ

المطلب الثانً
مقارنة بٌن رواٌات الحدٌث (اعتماداً على رواٌة
اإلمام البخاري رحمه هللا)
رواية اإلمام البخاري األولى:
تعِ
ِ
ٍ
ام َاًر َيقُو ُل :
اء قَا َل َ :سم ْع ُ َ
( َح َّدثََنا أَُبو ُن َع ْيم َح َّدثََنا َزَك ِرَي ُ
ِ
ضي اهللُ َع ْنيُ َماَ -ع ِن َّ
ِ ٍ
ت ُّ
النبِ ِّي
َس ِم ْع ُ
الن ْع َم َ
ان ْب َن َبشير َ -ر َ
 قَا َل" :مثَ ُل ا ْلقَائِِم عمَى ح ُدوِد ِ
اهلل وا ْلو ِاق ِع ِفييا َكم َِ
ثل قَ ْوٍم
َ ُ
َ َ
َ
َ َ
ٍ
ِ
ضيُ ْم
ضيُ ْم أ ْ
َعبلَ َىا َوَب ْع ُ
اب َب ْع ُ
َص َ
ْ
استَيَ ُموا َعمَى َسف َينة فَأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
استَقَ ْوا م َن ا ْل َماء َمُّروا
َس َفميَا إ َذا ْ
ين في أ ْ
ان الذ َ
َس َفمَيَا فَ َك َ
أْ
عمَى م ْن فَوقَيم ،فَقَالُوا :لَو أََّنا َخرْقَنا ِفي َن ِ
صيبَِنا َخ ْرقَاً َولَ ْم
َ
َ َ ْ ُْ
ْ
ِ
يعاًَ ،وِا ْن
وى ْم َو َما أ ََر ُ
ُْنؤِذ َم ْن فَ ْوقََناِ ،فِإ ْن َيتْ ُرُك ُ
ادوا َىمَ ُكوا َجم َ
ِ
ِ
يعاً"(.))ٜٔ
أَ
َخ ُذوا َعمَى أ َْيدي ِي ْم َن َج ْوا َوَن َج ْوا َجم َ
الفرق األول  :في الرواية الثانية لمبخاري -رحمو اهلل، -

ورواية الترغيب والترىيب.
 "مثَ ُل ا ْلم ْد ِى ِن ِفي ح ُدوِد ِاهلل َوا ْل َو ِاق ِع ِفييَا"(ٕٓ).
ُ
ُ
َ
(ٕٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 " َمثَ ُل ا ْل َواق ِع في ُح ُدوِد اهلل َوا ْل ُم َداى ِن فييَا" .ِِ (ٕٕ)
 "مثَ ُل ا ْلم ْنتَ ِي ِك لِح ُدوِد ِاهلل َوا ْل ُم ْد ِى ِن ِفييَا َوا ْلقَائم بِ "يَا .
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 " َمثَ ُل ا ْلقَائم َعمَى ُح ُدود اهلل َوا ْل َواق ِع فييَا أَو ا ْل ُم ْد ى ِنِفييَا"(ٖٕ).
 "مثَ ُل ا ْلقَائِِم عمَى ح ُدوِد ِاهلل تَ َعالَى َوا ْل ُم ْد ِى ِن ِفييَا"(ٕٗ).
َ ُ
َ
ِ (ٕ٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
 " َمثَ ُل ا ْل ُم ْدى ِن َوا ْل َواق ِع في ُح ُدود اهلل" . "مثَ ُل ا ْلقَائِِم عمَى ح ُدوِد ِالراتِ ِع ِفييَا َوا ْل ُم ْد ِى ِن
اهلل تَ َعالَى َو َّ
َ ُ
َ
()ٕٙ
ِفييَا" .
 "مثَ ُل ا ْلفَ ِاس ِ
ق ِفي ا ْلقَ ْوِم َك َمثَ ِل قَ ْوٍم َرِكُبوا ِفي َسِف َين ٍة"(.)ٕٚ
َ
اى ِن ِفي ح ُدوِد اهللِ
 "مثَ ُل ا ْلقَائِِم عمَى ح ُدوِد ِاهلل وا ْلم َد ِ
ُ
َ ُ
َ ُ
َ
ِ ()ٕٛ
ِ
ِ
ود اهلل" .
َو َّ
الراكب ُح ُد َ
اى ِن ِفي ح ُدوِد ِ
 "مثَ ُل ا ْلقَائِِم عمَى ح ُدوِد ِاهلل وا ْلم َد ِ
اهلل
ُ
َ ُ
َ ُ
َ
ِ ()ٕٜ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود اهلل" .
َو َّ
الساكت َع ْنوُ َو َّ
الراكب ُح ُد َ
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-

"مثَ ُل ا ْلمِق ِيم عمَى ح ُدوِد ِ
اهلل َعَّز َو َج َّل َوا ْل ُم ْد ِى ِن ِفي
ُ َ ُ
َ
(ٖٓ)
ح ُدوِد ِ
اهلل َعَّز َو َج َّل َوا ْل ُم ْنيَ ِم ِك ِفييَا" .
ُ
ق ِ
" َمثَ ُل ا ْل ُم ْد ِى ِن ِفي ُحقُو ِ
اهلل َوا ْل َو ِاق ِع ِفييَا َوا ْلقَائِِم
َعمَْيوَا"(ٖٔ).
ق ِ
اى ِن ِفي أَم ِر ِ
"مثَ ُل ا ْلم َد ِ
اهلل وا ْلقَائِِم ِفي ُحقُو ِ
اهلل"(ٕٖ).
ْ
ُ
َ
َ
ود ِ
ود ِ
اهلل و ِ
الر ِ
"مثَ ُل ا ْلم َد ِ
اى ِن ِفي ُح ُد ِ
اآلم ِر
اهلل َو َّ
اك ِب ُح ُد َ
ُ
َ
َ
(ٖٖ)
الن ِ
بِيَا َو َّ
اىي َع ْنيَا" .
يستفاد من ىذه المقارنة أن الكممات التالية مشتركة
اوت:
بقدر من التف

ٔ  -القائم عمى حدود اهلل ،والقائم بيا ،والقائم بحقوق .اهلل
ٕ  -المداىن فييا ،والمدىن فييا.
ٖ  -الواقع في حدود اهلل ،والراتع فييا.
ٗ  -الساكت عنو والراكب حدود اهلل.
ب -المعاني المشتركة في ىذه الم ارنة:
ٔ  -ال ائم عمى ح و اهلل ،وال ائم بيا ،وال ائم بح وق

اهلل :ىو اآلمر با لمعروف ،والمنكر لممنكر(ٖٗ) ،في تحفة

(
المنكرٖ٘).
األحوذي :أي اآلمر بالمعروف والناىي عن

وأرى  -واهلل أعمم -أن المخاطب بيذه العبارات
الحاكم والمحكوم ،فالحاكم بتطبيق الحدود التي ىي زواجر
جوابر مقدرة من الشارع ،واقامة حد في األرض خير من

مطر أربعين صباحاً  .عن أبي ىريرة  قال :قال رسول
خير ألىل األرض من أن
اهلل  " :لحد يقام في األرض ٌ
يمطروا ثبلثين صباحاً "( .)ٖٙوالمحكوم بنييو عن المنكر
ألن درجات األمر بالمعروف والنيي عن المنكر حددىا

الحديث الشريف :عن أبي سعيد الخدري  قال :سمعت
رسول اهلل  يقول" :من رأى منكم منك اًر فميغيره بيده ،فإن
لم يستطع فبمسانو ،فإن لم يستطع فبقمبو ،وذلك أضعف

اإليمان"(.)ٖٚ

ٕ -الم اىن في أمر اهلل ،الم ىن في أمر اهلل.

المدىن :لغة :من المداىنة واإلدىان  :المصانعة

والمين ،وقيل  :المداىنة :إظيار خبلف ما يضمر

.

واإلدىان :الغش ،ودىن الرجل  :إذا نافق ،ودىن غبلمو
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إذا أضر بو ،وفي التنزيل العزيز َ  :وُّ وا لَ ْو تُ ْ ِى ُن
ون :ٜ[القمم] .وقال الفراء :ودوا لو تدىن ُّ ..
ودوا لو
فَ ُي ْ ِى ُن َ
تكفر فيكفرون ،وقال في قولو تعالى  :أَفَِبي َذا ا ْلح ِ ِ
يث
َ
َ
ون :ٛٔ[الواقعة] .أي مكذبون ،ويقال كافرون .
أَنتُم ُّم ْ ِى ُن َ
ودوا لو تمين في دينك
ون ّ 
وقولوَ  :وُّ وا لَ ْو تُ ْ ِى ُن فَ ُي ْ ِى ُن َ
فيمينون ،وقال قوم  :داىنت بمعنى واريت ( .)ٖٛوقال ابن
حجر -رحمو اهلل -قولو :مثل المدىن  :بضم أولو
وسكون الميممة وكسر الياء بعدىا نون ،أي المحابي
بالميممة والموحدة ،والمدىن والمداىن واحد والمراد بو
من ير ائي ويضيع الحقوق وال يغير المنكر

 .وقال:

المدىن :التارك لؤلمر بالمعروف والنيي عن المنكر(.)ٖٜ

وعند الدىموي :فاسد النية(ٓٗ).

وقال ابن العربي -رحمو اهلل  : -اإلدىان ىو :

وضح الحديث أن الساكت عن إنكار المنكر وىو
ورد

يقدر عمى ذلك مثمو مثل المرتكب لممعصية ،وقد
ذلك في كتاب اهلل حيث أسقط ِ ذكر ِ
الفرقة التي لم
َ
تفاصل وتقاطع المنكر في عيد بني إسرائيل ،قال
ون قَ ْو ًما المّ ُو
تعالىَ  :وِا َذ قَالَ ْت أ َّت
ُم ٌة ِّم ْن ُي ْم ِل َم تَ ِعظُ َ
ش ِ ي ً ا قَالُواْ َم ْع ِذَرةً إِلَى َرِّب ُك ْم
ُم ْيمِ ُك ُي ْم أ َْو ُم َع ِّذ ُب ُي ْم َع َذ ًابا َ
ِ
ين
َنج ْي َنا الَّتِذ َ
َولَ َعمَّت ُي ْم َيتَّت ُ َ
سواْ َما ُذ ِّك ُرواْ ِبو أ َ
ون * َفمَ َّتما َن ُ
ظمَمواْ ِب َع َذ ٍ
اب َب ِئ ٍ
يس ِب َما
َي ْن َي ْو َن َع ِن ُّ
السوِء َوأ َ
َخ ْذ َنا الَّتِذ َ
ين َ ُ
ون :ٔٙ٘،ٔٙٗ[األعراف].
سُ
قَ
َكا ُنواْ َي ْف ُ

ويقول ابن عباس  -رضي اهلل عنيما : -عن

ِ
الفرقة المداىنة :ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة أنجوا أم
ىمكوا ؟

(ٗٗ)

( ،)ٗٚوفي سنن أبي داود  :عن العرس بن

عميرة عن النبي  قال " :إذا عممت الخطئة في األرض

ودوا لو تمبس إلييم في عمميم وعقدىم
التمبيس ،معناه ّ :
لمقاربة مع
فيم يلون إليك ،وحقيقة اإلدىان إظيار ا

عنيا فرضييا كان كمن شيدىا "(٘ٗ) .وحديث الصديق 

وان كانت مع سبلمة الدين فيم مدارة أي مدافعة(ٔٗ).

يقدرون عمى أن يغيروا فبل يغيروا إال يوشك اهلل أن

االعتقاد لمعداوة ،فإن كانت المقاربة بالمين فيي مداىنة

 :فقال:

فرق بين المداىنة والمدارة
وىناك من ّ
المداىنة أن يرى منك اًر ويقدر عمى دفعو ولم يدفعو حفظاً
لجانب مرتكبو أو جانب غيره لخوف أو طمع أو

الستحياء منو أو قمة مباالة في الدين  .والمدارة :موافقتو
بترك حظ نفسو وحق يتعمق بمالو وعرضو فيسكت عنو
دفعاً لمشر ووقوع الضرر(ٕٗ).

ٖ -الواقع في ح و اهلل والراتع فييا.

وضح الحديث في ىذه الرواية أن مرتكب اإلثم

والمعصية مثمو مثل الراضي بيا ،فالراتع ىنا من الرضى

والركون إلى المعصية ،جاء في لسان العرب

 :األكل

والشرب رغداً في الريف ،رتع ،يرتع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً،

الرتعة .يقال :خرجنا نرتع ونمعب أي ننعم ونميو،
واالسم َّ
وفي حديث أم زرعو

تنعم.)ٖٗ(...،

 :في شبع وري ورتع أي

ٗ -الساكت عنو والراكب ح و اهلل.
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كان من شيدىا فكرىيا كمن غاب عنيا ،و

من غاب

عن النبي  قال " :ما من قوم يعمل فييم بالمعاصي ثم
يعميم بعقابو"(.)ٗٙ

ق ِفي َن ِ
صيبِ ِو"(.)ٗٚ
الفرق ال اني" - :إَِّن َما َي ْخ ِر ُ
ق َم َك َانوُ"(.)ٗٛ
اآلخ ُر فَِإَّن َما َي ْخ ِر ُ
 " َوقَا َل َِ ِ ()ٜٗ
َس َف َل السَّف َينة" .
 "فَأ َْساً فَ َج َع َل َي ْنقُُر أ ْ
َخ َذ فَأ َ
َِّ
ون
ين ِفي أ ْ
ص َع ُد َ
َعبلَ َىا  :الَ َن َد ُع ُك ْم تَ ْ
 "فَقَا َل الذ َال الَِّذ ِ
َس َفمِيَا  :فَِإَّنا َن ْنقُُبيَا ِم ْن
ونَنا  ،فَقَ َ
فَتُ ْؤُذ َ
ين في أ ْ
َ
(ٓ٘)
َس َفمِيَا فََن ْستَِقي " .
أْ
 "فَقَا َل الَِّذ ِونا فَتَ ْح َان َب َاباً ِم ْن
َس َفمِيَا إِ ْن َمَن ْع تُُم َ
ين في أ ْ
َ
ِ (ٔ٘)
َس َفميَا" .
أْ
(ٕ٘)
ق ِفي َحقِّي" .
 "أ َْخ ِر ُ
(ٖ٘)
 "فَقَالُوا :أَّنا َخرْقَنا ِفي َن ِصيبَِنا َخ ْرقَاً" .
َ
ىذه العبارات تدل عمى األمور التالية:

ٔ  -ال يكون الفعل إال رداً لفعل آخر؛ىنافأبدى المشاركون
الماء
معيم امتعاضاً من فعميم ،وىو أخذ .

ٕ  -البد من التعاون والصبر عمى الصعاب حتى نصل
إلى بر األمان.

32

المجلد الثانً ،العدد

فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
ٖ  -اختبلف المفاىيم لدى عامة الناس.
ٗ  -عدم النظر إلى العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن
ىذه األفعال التي ىي غير مسؤولة.

الرشيد الذي يقدر العواقب ،وينظر إلى األمام؛ وما ُيعرف

بالبعد االستراتيجي لمقضية  .فقال بعضيم  " :ال تدعوه
يخرقيا فييمكنا وييمك نفسو- ،"..واهلل أعمم.-

٘  -مفيوم الممكية في اإلسبلم؛ ومفيو م الحرية غير

المطلب الثالث
فقه الحدٌث

المسؤولة.
الفرق ال الث:

ك؟ قَا َل :تَأ ََّذ ْيتُ ْم بِيَ ،والَُب َّد
 "فَقَالُواَ :مالَ َتوضح ىذه الجزئية نقطة ميمة

ٔ  -الجانب القضائي :حكم القرعة.
ِ(ٗ٘)

اء .
لِ َي ِم ْن ا ْل َم "
جداً وىي  :تقديم

مصمحة الفرد عمى الجماعة وىنا الطامة الكبرى ،فبلبد
من تقديم مصمحة الجماعة عمى مصمحة الف

رد مع

مراعاة مصمحة الفرد بشكل عام ،وأىمية الضرورة التي

تستباح بيا الحرمات.
الفرق الرابع:

ِ ِ
ِ
َىوى إِلَى فَأ ٍ
ْس
 "فَقَا َل َم ْن َن َاوأَهُ م َن السُّفَيَاء  :ا ْف َع ْل فَأ ْ َيد،
ف َعمَْي ِو َر ُج ٌل َرِش ٌ
ض السَِّف َين ِة ،فَأَ ْش َر َ
لَِي ْ
ب بِيَا أ َْر َ
ض ِر َ
صعُ؟"(٘٘).
فَقَا َلَ :ما تَ ْ َن
ب
اء ِم ْنيُ ْم ِ :ا ْف َعمُوا .قَا َل :فَأ َ
ض َر َ
ْس فَ َ
َخ َذ ا ْلفَأ َ
 "فَقَا َل السُّفَيَ ُصَنعُ؟
ض السَِّف َين ِة ،فَقَا َل َر ُج ٌل ِم ْنيُ ْم َرِش ٌ
َع ْر َ
يد َ :ما تَ ْ
فَقَا َلَ :ن ْح ُن أَ ْق َرَب ُك ْم ِم َن ا ْل َم ْرفَ ِ
ق
ََ ْخ ِر ُ
ق َوأ َْب َع َد ُك ْم ِّم ْنوُ أ َ
ُد َّ
ين "(.)٘ٙ
ف السَِّف َِة
يوضح ىذا الفرق موقف السفياء ،وموقف العقبلء،
وأىمية الحجر عمى السفيو ،وىذا يوضح أن المجتمع البد
العقبلء
.
أن يكون فيو الجميع والقيادة ال تكون إال بيد

ٕ  -الجانب االجتماعي  :األمر بالمعروف والنيي عن
المنكر.

ٖ  -الجانب السياسي.
ٗ  -الجانب العقابي.
٘  -الجانب الحضاري.

 - ٙالجانب االقتصادي.
 - ٚالجانب الحقوقي.
الجانب األول :الجانب ال ضائي:

استخدم الحديث القرعة في حل المشكبلت

المتعددة والمسألة التالية توضح

أىمية القرعة وموقف

الفقياء منيا  -رحميم اهلل.-
المسألة األولى :تعريي ال رعة للة واصططحاً:

القرعة لغة  :جاء في لسان العرب  :باب قرع :

والقُرعة :السُّيمة والنصب ،والمقارعة المساىمة ،وقد

اقترع القوم ،وتقارعوا وقارع بينيم ،وأقرعت بين الشركاء

في شيء يقتسمونو ،ويقال  :كانت لو قر عة إذا قرع
أصحابو ،وقارعو فقرعو يقرعو ،أي أصابتو القرعة

الفرق الخامس:

دونو(.)٘ٛ

 "فَقَا َل بعضيم  :اتْرُكوه ،أ َْبع َده ِق ِفي َحقِّ ِو َما
اهللَ ،ي ْخ ِر ُ
َ ْ ُ ُْ ُ ُ َ ُ
اء"(.)٘ٚ
َ
شَ

ىي فعل ما يعين حظ كل شريك فيما بينيم بما يمتنع

تعطينا ىذه الرواية صنفاً من الناس ال ينظرون إال

تسرعاً في الحكم،
تحت أقداميم ،وال ينظرون أبعد من ذلك ّ
وعي منيم بالنتائج ،والعواقب المترتبة عمى ىذا
وعدم ٍ
ُ
التصرف األىوج المدمر  .وىذا الصنف موجود في كل
زمان ومكان ،وىم المتسرعون في إصدار األحكام عمى
اآلخرين ،وكيفية التعامل معيم من قبيل الصنف الواعي
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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القرعة اصطبلحاً  :قال ابن عرفة  -رحمو اهلل: -

عممو حين فعمو(.)ٜ٘

قال الشيرازي  :والقرعة أن تُقطع ِرقاعٌ متساوية
ويكتب في كل رقعة ما يراد إخراجو ،وتجعل في بنادق

من طين متساوية الوزن والصفة ،وتجفف وتغطى

أخ ِرج
بشيء ،ثم يقال لمن لم يحضر الكتابة والبندقةْ ،
بندقتك واعمل بما فييا(ٓ.)ٙ
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المسألة ال انية :حكم ال رعة عن الف ياء:

القرعة مشروعة بالجممة(ٔ )ٙباتفاق الفقياء ،وتدور

عمييا األحكام الخمسة  .وقد ثبتت مشروع ـيتيا

القيامة" ،فبكى الرجبلن وقال كل واحد منيما  :حقي لك،
فقال ليما النبي  " :أما إذ فعمتما ما فعمتما فاقتسما

وتوخيا الحق ،ثم استسيما ثم تحاال"(.)ٙٙ

بالكتاب والسنة والمعقول.

نت لَ َ ْي ِي ْم إِ ْذ ُي ْم ُون
من الكتاب :قال تعالى َ :و َما ُك َ
نت لَ َ ْي ِي ْم إِ ْذ
ُّي ْم َي ْك ُف ُل َم ْرَي َم َو َما ُك َ
أَ ْقطَ َم ُي ْم أَي ُ
ي ْختَ ِ
ون :ٗٗ[آل عمران].
ص ُم َ
َ
االستدالل :ىذه اآلية دليل عمى مشروعية القرعة،
وىي شرع من قبمنا (ٕ ،)ٙوشرع من قبمنا شرع لنا ما لم

يتعارض مع شرعنا  .وأقول وفي شرعنا ما يوافقو  -واهلل
أعمم.-
وقولو تعالى في سورة يونس -عميو السبلمَ  :-وِا َّتن
ِ
ش ُح ِ
ون *
ق إِلَى ا ْلفُ ْم ِك ا ْل َم ْ
ين * إِ ْذ أ ََب َ
سمِ َ
س لَم َن ا ْل ُم ْر َ
ُيوُن َ
ان ِم ْن ا ْلم ْ ح ِ
ين :ٔٗٔ-ٖٜٔ[الصافات].
اى َم كَ
س َ
ض َ
يَ
ُ َ
فَ َ
االستدالل :دلت اآليات عمى مشروعية القرعة،

وأنيا شرع من قبمنا ،وشرع من قبمنا شرع لنا ما لم
يتعارض مع شرعنا  .وقال ابن عباس
أقرع(ٖ.)ٙ

اى َم
س َ
 :فَ َ

االستدالل :يدل الحديث عمى قواعد قضائية

()ٙٚ

كثيرة

منيا :عند تساوي البين ات؛ عمى القاضي أن

يدعو المتخاصمين إلى الصمح واالقتراع؛ فالقرعة حبلً
لمشكمة ،ثم يحمل أحدىما اآلخر تطيباً لمنفس.

قال ابن رجب  -رحمو اهلل -القاعدة الستون بعد

المائة " :تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت

ابتداء لمبيم غير معين عند تساوي أىل
االستحقاق
ً
االستحقاق"(.)ٙٛ

الحديث الثالث :عن معمر عن ىمام عن أبي ىريرة

 " :أن النبي عرض عمى ٍ
قوم اليمين فأسرعوا ،فأمر أن
يحمف(.)ٜٙ
"
ُيسيم بينيم في اليمين أييم
االستدالل :دليل عمى االقتراع بين المتخاصمين

.

في اليمين أييما يبدأ أوالً إذا وجبت عمييما يميناً

وصورة ذلك  :أن يتنازع اثنان عيناً ليست في يد واحد

منيما ،وال بينو لواحد منيما فيقرع بينيما ،فمن خرجت
لو القرعة حمف واستحقيا(ٓ.)ٚ

من السنة:

الحديث األول  :عن عمران بن حصين  " :أن رجبلً

أعتق ستة ممموكين ،لم يكن لو مال غيرىم ،فدعاىم

رسول اهلل َّ 
وجزأىم أثبلثاً ثم أقرع بينيم ،فأعتق اثنين،

وأرق أربعة"(ٗ.)ٙ

االستدالل :دل الحديث عمى مشروعية الوصية،

ومشروعية العتق ،وال يزاد عن الثمث فإذا خالف في

الوصية ترد إلى الصواب ،ودل الحديث عمى مشروعي ة
القرعة.
الحديث الثاني  :عن أم سممة  -رضي اهلل عنيا-

بشر ،وانكم تختصمون
قالت :قال رسول اهلل " :إنما أنا ٌ
إلي ،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض،
َّ
فأقضي لو عمى نحو ما أسمع منو ،فمن قضيت لو من

الحديث الرابع  :عن عروة عن عائشة  -رضي اهلل
عنيا -قالت " :كان رسول اهلل  إذا أراد سف اًر أقرع بين

نسائو ،فأيتين خرج سيميا خرج بيا

معو ،وكان يقسم

لكل امرأة منين يوميا وليمتيا غير أن سودة بنت زمعة
(ٔ)ٚ

وىبت يوميا وليمتيا لعائشة زوج النبي "

.

االستدالل :يدل الحديث عمى أحكام كثيرة منيا :
مشروعية القسمة بين النساء ،ومشروعية ىبة المرأة

يوميا لغيرىا ،ومنيا مشروعية القرعة بين النساء في

(ٕ)ٚ

السفر .وىذا مجمع عميو بين الفقياء-رحميم اهلل-

الحديث الخامس :عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل 
قال" :لو يعممون -أو تعممون -ما في الصف األول لكانت

قرعة" ،وفي أخرى "ما كانت إال قرعة"(ٖ.)ٚ

حق أخيو بشيء فبل يأخذ منو شيئاً؛ َّ
فإنما أقطع لو

قطعة من النار ،يأتي بيا أسطام

(٘)ٙ
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في عنقو يوم
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االستدالل :يدل الحديث عمى أىمية وأفضمية

موجوداً في المدينة المنورة منذ بداية اإلسبلم وىو من

الصبلة في الصف األول  ،واذا ازدحمت الصفوف فبل

شرع من قبمنا.

مانع من إجراء القرعة بين المصمين.

المسألة ال ال ة :حجم استخ ام ال رعة:

الحديث السادس  :عن أبي ىريرة  أن رسول
اهلل  قال " :لو يعمم الناس ما في النداء والصف األول
ثم لم يجدوا إال أن يستيموا عميو الستيموا ،ولو يعممون

ما في التيجير الستبقوا إليو ،ولو يعممون ما في العتمة

والصبح ألتوىما ولو حبواً"(ٗ.)ٚ
االستدالل:

عند تساوي األصوات واألفيام

وتشاحيم في األذان يقرع بينيم ،وىذا حصل بالقادسية
في العراق ،عندما تشاح الناس في األذان ،فاختصموا

إلى سعد بن أبي وقاص ،فأقرع بينيم(٘.)ٚ

وأقول -واهلل أعمم -إن األدلة عمى مشروعية القرعة

في شرع من قبمنا وفي شرعنا جائزة ومقبولة في حل

خبلف معين يقع بين الشركاء ،أو الورثة ،أو األمور
المالية ،وحتى في النسب عمل بيا الصحابة -رضوان اهلل
عمييم -واليك ىذه القصة التي حصمت في عيد اإلمام
عمي  عندما كان قاضياً لرسول اهلل  في ببلد اليمن؛

وأقره عمى ذلك النبي  عن زيد بن أرقم قال  " :كنت
جالساً عند النبي  فجاء رجل من أىل اليمن فقال  :إن

ثبلثة نفر من أىل اليمن أتوا عمياً ،يختصمون إليو في

ولد ،وقد وقعوا عمى امرأة في طير واحد ،فسأل اثنين،

فقال :أتقران ليذا بالولد؟ قاال :ال ،ثم سأل اثنين  :أتقران
لىذا بالولد؟ قاال :ال .فجعل كمما سأل اثنين  :أتقران ليذا
بالولد؟ قاال :ال .فأقرع بينيم ،فألحق الولد بالذي أصابتو
القرعة وجعل عميو ثمثي الدية ،فذكر ذلك لمنبي فضحك

حتى بدت نواجذه"(.)ٚٙ

الحديث السابع  :عن الزىري قال  :حدثني خارجة

ابن زيد األنصاريَّ ،
أن أم العبلء امرأة من نسائيم ،وقد

بايعت النبي  أخبرتو " :أن عثمان بن مظعون طار لو
سيمو في السكنى حين أقرعت األنصار سكنى

المياجرين"(.)ٚٚ

االستدالل  :يدل الحديث أن استخدام القرعة كان
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1427 ،)2ه 2006/م

من خبلل األحاديث السابقة نرى أن األدلة وردت

في استخدام القرعة في جوانب كثيرة من جوانب الحياة
التعبدية منيا ،والمالية ،سواء كانت في الشركة ،أم في
تقسيم التركة والمواريث ،أم في نفاذ الوصية ،وجانب

األحوال الشخصية في القرعة بين النساء ،وفيمن زوجيا
أكثر من ولي ،ومن طمق واحدة من نسائو ،ونسي من

ىي ،قال العمماء  - :مع الخبلف -يقرع بينين ،وفي
إلحاق النسب كما ىو حاصل في قضاء اإلمام عمي في

اليمن ،فالقرعة تعتبر من الحمول الميمة لمشاكل كثيرة في

المجتمع ،ذكر منيا الشيء الكثير ابن القيم ف ي كتابو
"الطرق الحكمية" ،ضمن الجانب القضائي ،والعز بن عبد
السبلم في قواعد األحكام.
قال العز بن عبد السبلم -

رحمو اهلل : -إنما

شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً لمضغائن

واألحقاد ،والرضا بما جرت بو األقدار ،وقضاه الممك

الجبار ،...وال وجو لئلقراع عند تعارض البينتين وال عند
تعارض الخبرين إذ ال يفيد ثقة بأحد الخبرين وال بإحدى

الشيادتين(.)ٚٛ

وقال إسماعيل القاضي  -رحمو اهلل : -ليس في
القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين،
بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعمييم أن يعدلوا ذلك

بالقيمة ،ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع لو بالقرعة
مجتمعاً مما كان لو في الممك مشاعاً ،فيضم في موضع
بعينو ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكو ،ألن

مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة ،وانما أفادت القرعة أن ال
يختار واحد منيم شيئاً معيناً ،فيختاره اآلخر فيقطع

التنازع ،وىي إما في الحقوق ال متساوية ،واما في تعين

الممك ،فمن األول  :عقد الخبلف إذا استووا في صفة
اإلمامة ،وكذا بين األئمة في الصموات ،فالمؤذنين
واألقارب في تغسيل الموتى والصبلة عمييم  ،والحاضنات
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إذا كن في درجة األولياء في التزويج  ،واالستباق إلى

أنو يعمم عقبلً وسمعاً ،وذىب أبو ىاشم إلى أنو يعمم سمعاً

الصف األول ،وفي إحياء الموات  ،وفي نقل ال معدن،
عمى أخذ المقيط ،والنزول في الخان المسيل ،ونحوه،

إال في موضع واحد وىو أن ُيشاىد واحد
فيمحق قمبك بذلك مضد وحرد ،فيمزمك النيي عنو دفعاً

لتمك المضرة عن النفس ،والذي يدلع عمى وجوب األمر

وفي السفر ببعض الزوجات ،وفي ابتداء القسم ،والدخول

بالمعروف والنيي عن المنكر من جية السمع ،الكتاب
ُخ ِر َج ْت
والسنة واإلجماع قال تعالى ُ  :كنتُ ْم َخ ْيَر أ َّت
ُم ٍة أ ْ
ِ
لِ َّتمن ِ
ع ِن ا ْل ُمن َك ِر  :ٔٔٓ[آل
ْمُر َ
ون ِبا ْل َم ْعُروي َوتَ ْن َي ْو َن َ
اس تَأ ُ
عمران].

ومقاعد األسواق ،والتقديم بالدعوى عند الحاكم ،والتزاحم

في ابتداء النكاح ،وفي األقراع بين العبيد إذا أوصى

بعتقيم ولم يسعيم الثمث ،وىذه األخيرة من صور القس م
الثاني أيضاً ،وىو تعيين الممك ،ومن صور تعيين الممك

اإلقراع بين الشركاء عند تعديل السيام في القسمة (.)ٜٚ

وقال ابن بطال  -رحمو اهلل " : -القرعة سنة لكل من أراد
العدل في القسمة بين الشركاء ،والفقياء متفقون عمى

القول بيا ،وخالفيم بعض الكوفيين ،وقالوا :ال معنى ليا،
ألنيا تشبو األزالم التي نيى اهلل عنيا ،وحكى ابن المنذر
عن أبي حنيفة أنو جوزىا ،وقال  :ىي في القياس ال

تستقيم ،ولكنا نترك القياس في ذلك لآلثار والسنة"(ٓ.)ٛ
الجانب ال اني :الجانب ا جتماعي:

وىو المحافظة عمى المجتمع سميماً معافى من

جميع األمراض االجتماع

ية ،وىذا يتمثل باألمر

بالمعروف ،والنيي عن المنكر ،والتصدي لكل ناعق
صاحب بدعة منكرة في مجتمع نظيف ،وقد أوضح
الحديث ىذا الجانب عمى أكمل وجو ،بقولو

" :فإن

يتركوىم وما أرادوا ىمكوا جميعاً ،وان أخذوا عمى أيدييم

نجوا ونجوا جميعاً " ،وىذا مصداق قولو تعالى َ  :و َّتقُ
اتواْ
ِ
ِ
َن المّ َو
اعمَ ُمواْ أ َّت
ين ظَمَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّت
آص ًة َو ْ
يب َّتن الَّتِذ َ
فتْ َن ًة َّت تُص َ
ش ِ ي ُ ا ْل ِع َ ِ
وى ْم َحتَّتى
َ
اب :ٕ٘[األنفال] .وقولو تعالىَ  :وقَ ِاتمُ ُ
ِّين ُكمُّ ُو لِمّو فَِإ ِن انتَ َي ْواْ فَِإ َّتن المّ َو
ون ال ُ
ون ِفتْ َن ٌة َوَي ُك َ
َ تَ ُك َ
ِبم ا يعممُ َ ِ
ير :ٖٜ[األنفال].
ون َبص ٌ
َ ََْ
فاألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،أصل من
أصول الشريعة ،تأثم األمة بتركو ،وتوعدىا اهلل بالعقوبة،
وىو أصل من األصول الخمسة عند المعتزلة

 :فقال

القاضي عبد الجبار  :إنو ال خبلف في وجوب األمر

بالمعروف والنيي عن المنكر ،وانما الخبلف في أن ذلك
ىل يعمم عقبلً أو ال يعمم إال سمعاً ،فذىب أبو عمي إلى
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اً يظمم غيره

وقص عمينا  قصة بني إسرائيل في األمر

بالمعروف والنيي عن المنكر ،وىي السنة الجارية في

ُم ٌة ِّم ْن ُي ْم ِل َم
األمم حتى قيام الساعة ،فقال َ  :وِا َذ قَالَ ْت أ َّت
ش ِ ي ً ا قَالُواْ
ون قَ ْو ًما المّ ُو ُم ْيمِ ُك ُي ْم أ َْو ُم َع ِّذ ُب ُي ْم َع َذ ًابا َ
تَ ِعظُ َ
سواْ َما ُذ ِّكُرواْ ِب ِو
َم ْع ِذ َرةً إِلَى َرِّب ُك ْم َولَ َعمَّت ُي ْم َيتَّت ُ َ
ون * َفمَ َّتما َن ُ

ين ظَمَ ُمواْ
ين َي ْن َي ْو َن َع ِن ُّ
السوِء َوأَ َخ ْذ َنا الَّتِذ َ
َنج ْي َنا الَّتِذ َ
أ َ
ِب َع َذ ٍ
اب َب ِئ ٍ
ون * َفمَ َّتما َعتَ ْواْ َعن َّتما
سُ َ
يس ِب َما َكا ُنواْ َي ْف ُ
ُنيواْ ع ْن ُو قُ ْم َنا لَيم ُكوُنواْ ِقرَ ةً َخ ِ
:ٔٙٙ-ٔٙٗ[
ين
اس ِئ َ
ُ َ
َ
ُْ
(ٔ)ٛ
األعراف] .

وفي السنة أحاديث كثيرة منيا  :عن حذيفة  عن

النبي  قال " :والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف
ولتنيون عن المنكر ،أو ليوشكن اهلل أن يبعث عميكم
(ٕ)ٛ

لكم
عقاباً منو ،ثم تدعونو فبل يستجاب "

.

ومنيا حديث  :أنيمك وفينا الصالحون؟ قال  " :نعم
(ٖ)ٛ

إذا كثر الخبث"

 .ومنيا :ما رواه أحمد والطبراني عن

رسول اهلل  " :إن اهلل عز وجل ال يعذب العامة بعمل
الخاصة حتى يروا المنكر بين ظيرانييم ،وىم قادرون
عمى أن ينكروه ،فبل ينكروه ،فإذا فعموا ذلك عذب

الخاصة والعامة"(ٗ.)ٛ

وعن جرير بن عبد اهلل البجمي

 قال :سمعت

رسول اهلل  يقول " :ما من رجل يكون في قوم يعمل
فييم بالمعاصي ،يقدرون عمى أن يغيروا عميو وال

(٘)ٛ

يغيرون ،إال أصابيم اهلل منو بعقاب قبل أن يموتوا "

وبعد ىذا الوعد والوعيد المترتب عمى األمر بالمعروف
والنيي عن المنكر ،انظر إلى ىذا الوعيد لمن يأمر
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فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
بالمعروف وينيى ع ن المنكر وال يطبقو عمى نفسو

،

وال يسمح الشرع أو العقل أو العرف أن ييدم بيت اإلنسان

أيامن ىذه
ـا
وكأن المصطفى  في

عمى نفسو ،والمنكرات ىدم المجتمع عمى أفراده ،ليذا

التي كثر فييا المنكر ،والناىون عنو ،والفاعمون لو.

جعل األمر بالمعروف والنيي عن المنكر درجات كل

واآليات في ىذا المجال كثيرة  :منيا :قولو تعالى في

ون َّت
اس ِبا ْل ِبِّر
ْم ُر َ
الن َ
سورة البقرة عن أىل الكتاب  :أَتَأ ُ
وتَنسو َن أَنفُس ُكم وأَنتُم تَ ْتمُ َ ِ
ون :ٗٗ[
اب أَفَطَ تَ ْع ِمُ َ
ون ا ْلكتَ َ
َ َْ
َ ْ َ ْ
ين
ُّيا الَّتِذ َ
البقرة] .وقولو تعالى في سورة الصف َ  :يا أَي َ
ون * َك ُب َر َم ْتًا ِعن َ المَّت ِو أَن
ون َما َ تَ ْف َعمُ َ
َم ُنوا لِ َم تَ ُولُ َ
َ
ون :ٖ،ٕ[الصف].
تَ ُولُوا َما َ تَ ْف َعمُ َ
وحديثو  عن أنس بن مالك أن رسول اهلل  قال:
"رأيت ليمة أسري بي رجاالً تقرض شفاىيم بمقاريض من

نار ،قمت  :من ىؤالء يا جبريل؟ قال  :ىؤالء خطباء من
أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسيم ،وىم يتمون

الكتاب أفبل يعقمون"(.)ٛٙ

فمن صفات نجاح الداعية أن يكون قدوة لغيره ال

يأمر إال بما يفعل ،وال ينيى عن الشيء إال ويبتعد عنو،

حسب قدرتو  .عن أبي سعيد الخدري

 قال :سمعت

رسول اهلل  يقول" :من رأى منكم منك اًر ،فميغيره بيده ،فإن
لم يستطع فبمسانو ،فإن لم يستطع فبقمبو ،وذلك أضعف

اإليمان"(.)ٛٛ

الجانب ال الث :الجانب السياسي

وىذا الجانب يتمثل في اإلمارة وأىميتيا في أبسط

اء كانت
األشياء ،لذلك أسيب الفقياء في حكم اإلمارة ،سو ً
اإلمارة العامة أم الخاصة عمى النحو التالي:
الحديث األول  :ما روي عن أبي سعيد الخدري 

أن النبي  قال " :إذا خرج ثبلثة إلى سفر فميؤمروا

أحدىم"( .)ٜٛوعن أبي األحوص عن عبد اهلل قال  " :إذا
كنتم ثبلثة في سفر فأمروا أحدكم"(ٓ.)ٜ

االستدالل :وجوب اإلمارة في السفر م ىما كان

فالقدوة في الجانب االجتماعي ميم ة جداً ،ومشكمتنا في

الركب قميبلً أم كثي اًر ،ففي اإلمارة دوام المحبة وقطع

اهلل لمجميع الصبلح والفبلح واالقتداء بسيد البشر محمد

دب النزاع والخبلف بين الركب ،وضاعت األمور كحال

عصرنا الحاضر عدم تطابق القول مع العمل ،فنسأل

بن عبد اهلل صموات اهلل وسبلمو عميو ،واالقتداء

بالصحابة الكرام رضوان اهلل عمييم.

ولقد رتب  األجر والثواب العظيم ،لمن يقتل في
سبيل األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،عن أبي

سعيد الخدري  عن النبي  " :أفضل الجياد كممة ٍ
عدل
عند سمطان جائر"(.)ٛٚ

وبعد ىذا الثواب العظيم يجعل الشارع األمر
بالمعروف والنيي عن المنكر ضمن القدرة الشخصية لكل
فرد ،ألن التكافل األخبلقي في المجتمع ميمة جميع أفراد

المنازعات ،واالمتثال لمن ىو أمير عمى الركب ،واال
أصحاب السفينة.

الحديث الثاني  :عن أبي ىريرة  أنو روى عن

رسول اهلل " :ما من أمير عشرة إال يؤتى بو يوم القيامة
ويده مغمولة إلى عنقو"(ٔ.)ٜ
االستدالل:

يوضح الحديث أىمية اإلمارة

والمسؤولية العظمى الممقاة عمى األمير ،ميما كان العدد
صغي اًر أم كبي اًر ،فاإلمارة ىي اإلمارة ،ال تعتبر بكثرة أو

قمة.

الحديث الثالث :عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل

المجتمع حاكماً أو محكوماً ذك اًر أم أنثى ،ألن صيانة

عنيما -قال :سمعت رسول اهلل  يقول :كمكم راع،

واالنحبلل ،وجب عمى الجميع إنكار المنكر ،وىذا اإلنكار

والرجل ار ٍع في أىمو ،وىو مسؤول عن رعيتو ،والمرأة في

الشخصية في طاعة اهلل عز وجل والبعد عن المعصية،

اع ،وىو مسؤول عن رعيتو " ،قال  :فسمعت
مال سيده ر ٍ

األخبلق العامة حفظاً لممجتمع من الفوضى والفساد

ال يتعارض مع الحرية الشخصية لئلنسا ن ،ألن الحرية

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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اع ،ومسؤول عن رعيتو،
ومسؤول عن رعيتو ،فاإلمام ر ٍ

بيت زوجيا راعية ،وىي مسؤولة عن رعيتيا ،والخادم في
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فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
ىؤالء من النبي  ،وأحسب النبي  قال :والرجل في مال

العاصي بالمعصية والساكت بالرضا " ،وقال الميمب

ومسؤول عن
أبيو ار ٍع ـ

وغيره " :في ىذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة "،

عيتو(ٕ.)ٜ
رعيتو ،فكمكم ار ٍع ،وكمكم مسؤول عن ر "

وفيو نظر؛ ألن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا عمى

االستدالل :ىذا الحديث دل عمى أىمية المسؤولية،

وأىمية حمل األمانة ،والقيام بيا عمى خير حال في

من ال يستحقو فإنو يكفر من ذنوب من وقع بو ،أو يرفع
درجتو .وفيو استحقاق العقوبة بترك األمر بالمعروف

مختمف أحوال الناس ،في سياسة األموال ،في التربية ،في

والنيي عن المنكر ،والعقوبة تقدر بعظم الجرم وأثرىا

رعاية البيوت ،ال فرق بين ذكر وأنثى وحر وعبد ،فالجميع

عمى المجتمع وأثرىا عمى األعراض.

واقف أمام اهلل وسائمو عما استرعاه ،فمو كان في القوم

الجانب الخامس :الجانب الحضاري:

الذين استيموا السفينة راع ،ما حصل معيم ما حصل،

وعدم وجود راع أدى إلى اختبلفيم واشرافيم عمى اليبلك،
ليذا نرى أن اإلمارة واجبة ميما عظم األمر أو صغر،

أو ً :وجوب الصبر عمى أذى الجار ،إذا خشي وقوع ما

ميما كثر العدد أو قل -واهلل أعمم.-

ىو أشد ضر اًر.

لؤلحاديث السابقة وغيرىا ،ال يسمح اإلسبلم

وىذا من قولو  " :فكان الذين في أسفميا يمرون

بالفوضى السياسية ،وعدم وجود حاكم عام عمى مستوى
الدولة أو اإلقميم أو البمدة الصغيرة ،ألن األمور ال تسير
إال بقيادة والقيادة تحتاج إلى رشد وصبلح وتدين وحزم.
نظام العقوبات في اإلسبلم نظام فريد ألنو من رب

العالمين ،جاء لممحافظة عمى الكميات الخمس التي
يدور عمييا تحقيق مقاصد الشريعة ،فيذا الحديث يمثل
في الحفاظ عمى أمن وسبلمة األفراد واألموال

فجعل ينقر أسفل السفينة  ."...ولقد وردت النصوص من

اإلساءة إليو ،منيا:

قال تعالى  :وِب ِذي ا ْل ُربى وا ْليتَا مى وا ْلمس ِ
اك ِ
ين
َْ َ َ َ َ َ َ
َ
الص ِ
الج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوا ْل َج ِ
نب
ب
ب
اح
و
ب
ن
ج
ل
ا
ار
ج
ار ِذي ا ْل ُْرَبى َوا ْل َ ْ ُ ُ َ َّت
َ
الس ِب ِ
يل َو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم :ٖٙ[النساء].
َو ْاب ِن َّت
االستدالل :دلت اآلية عمى أمور كثيرة ،منيا

والممتمكات ،ففي خرق السفينة صعود الماء إلى أعمى

:

إخبلص العبودية هلل وحده ال شريك لو ،واإلحسان

السفينة ،وىبلك األ موال بغرقيا ،وموت األفراد وضياع

لموالدين ،والقربى واليتامى ،والمساكين ،واإلحسان لمجار

الغاية من ركوب السفينة والوصول إلى اليدف المنشود

القريب الذي تربطك بو صمة الرحم ،والجار الغريب الذي

بأمن وأمان ،لذلك يمثل ىذا الحديث مشروعية العقوبة،

ال تربطك بو صمة رحم...

والغاية منيا ،عمى أكمل وجو وأن العقوبات في اإلسبلم

نختار
كثيرة ـ
من السنة  :النصوص من السنة ـ

شرعت لمحفاظ عمى الكميات الخمس التي تحتوي عمى

ثبلثة أحاديث:

مقاصد الشريعة ،وليس لمتشفي و االنتقام ،والعقوبة من
أجل العقوبة ،فبل عقوبة في اإلسبلم إال بنص ،وكما قال

الماوردي  -رحمو اهلل " : -العقوبات :زواجر جوابر"،

.

وقال ابن حجر  -رحمو اهلل " : -وىكذا إقامة الحدود
يحصل بيا النجاة لمن أقاميا وأقيمت عميو  ،واال ىمك
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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بالماء عمى الذين في أعبلىا ،فتأذوا بو ،فأخذ فأساً

الكتاب والسنة توصي باإلحسان إلى الجار والتحذير من

الجانب الرابع :الجانب الع ابي

فيذا الحديث الجامع يمثل فمسفة العقوبة في اإلسبلم

ُيتمثل في الحديث قيم حضارية كثيرة ،نحن في
أمس الحاجة إلييا ،منيا:

الحديث األول  :عن عائشة -رضي اهلل عنيا -أن

رسول اهلل  قال " :ما زال جبريل يوصيني بالجار ،حتى

ظننت أنو سيورثو"(ٖ.)ٜ

االستدالل :يدل عمى أىمية اإلحسان إلى الجار،
حتى أوشك أن يكون الجار الوريث لجاره وتقديمو عمى
الورثة الحقيقيين.
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فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
وتكمم المالكية  -رحميم اهلل -في ىذه المسألة :

الحديث الثاني  :عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل 
قال " :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال ي ؤمن" ،قيل

حديث السفينة أصل في ىذا الباب  .وىو حجة لمالك

من يا رسول اهلل؟ قال " :الذي ال يأمن جاره بوائقو " .وفي

وأشيب .وفيو دليل عمى أن صاحب السفل ليس لو أن

رواية" :ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقو"(ٗ.)ٜ

االستدالل :يدل الحديث عمى نفي صفة اإليمان

يضر بو ،وأنو إن أحدث
يحدث عمى صاحب العمو ما ّ
عميو ضر اًر لزمو إصبلحو دون صاحب العمو ،وأن

عن الجار الذي يسيء إلى جاره ،وعبر عن ذلك بوائقو :

لصاحب العمو منعو من الضرر ،لقولو عميو

أي الدواىي والشرور.

والسبلم" :فإن أخذوا عمى أيدييم نجوا ونجوا جميعاً".

إن
الحديث الثالث  :عند الطبراني " :حق الجار ْ
مرض عدتو ،وان مات شيعتو ،وان افتقر أقرضتو ،وان

وذكر سحنون عن أشيب أنو قال

الصبلة

 :إذا أراد

صاحب السفل أن ييدم ،أو أراد صاحب العمو أن يبني

أعوز سترتو ،وان أصابو خير ىنأتو ،وان أصابتو مصيبة

علوه ،فميس لصاحب السفل أن ييدم إال من ضرورة،

عزيتو ،وال ترفع بناءك فوق بنائو فتسد عميو الريح ،وال

ويكون ىدمو لو أرفق لصاحب العمو ،لئبل ينيدم

منيا(٘.)ٜ
تؤذه بريح قدرك إال أن تغرف لو "

بانيدامو العمو ،وليس لرب العمو أن يبني عمى عموه

االستدالل :يدل ىذا الحديث عمى حقوق ا لمسمم

عمى المسمم وىي اآلداب التي ينبغي أن تراعي من كل
مسمم  -واهلل أعمم .-

يضر بصاحب السفل(.)ٜٚ

ال اً :الحرص عمى مراعاة مشاعر اآلخرين ،والحرص

انياً :ليس لصاحب السفل أن يحدث عمى صاحب

العمو ما يضر بو.

وأنو إن أحدث عميو ضرر اً لزمو إصبلحو ،وأن

لصاحب العمو منعو من الضرر ،ىذه الفائدة العظيمة
من الحديث تدل عمى شمولية اإلس

شيئاً ما لم يكن قبل ذلك إال الشيء الخفيف الذي ال

الم ،لجميع

المعامبلت القديمة والحديثة ،ففي عصرنا الحاضر نظام

الشقق ىو السائد ،والعمارات المتعددة األدوار ،وكيفية
تعامل السكان مع بعضيم البعض ،من يسكن الطابق
األرضي ،ماذا لو من األرض التابعة لمبناء ،والذي

عمى عدم إيذائيم.

وىذا من قولو في الحديث " :فكان الذين في أسفميا
،"...

يمرون بالماء عمى الذين في أعبلىا فتأذوا بو

ورواية" :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا "
ىكذا يكون المسمم مرىف اإلحساس ال يضر غيره بأي

طريقة ،ويحاول دائماً وأبداً أن تكون العبلقة

بينو وبين

غيره من الناس ،وخاصة الذين يشتركون معو في

مصمحة من المصالح ،فمتى كان المسمم إرىابياً؟ فمتى
كان المسمم ال يتخمق بأخبلق القرآن؛ وأخبلق رسول

يسكن الطابق العموي ماذا لو من السطح ،كيفية التعامل

األنام ؟؟.

م ع منافع البناية ذات األدوار المتعددة ،ىذا كمو دليل

رابعاً :الحرص عمى وحدة الصف وعدم جواز تفريقو بأي

عمى حرص اإلسبلم في أيامنا ىذه عمى توضيحو ،حتى

طريقة وتحت أي سبب.

تكون العبلقة بين الجيران عمى أحسن حال  .لذلك ورد

فيأخذ عمى أيدي العابث ين الذين يحاولون إثارة

في الحديث التالي :ما يفيد بعض ىذه المعاني  :عن أبي

النعرات ،واثارة القيم التي ال تمت لئلسبلم بصمة ،لذلك

ىريرة  أن رسول اهلل  قال " :ال يمنع أحدكم جاره أن

يغرز خشبة في جداره " ،قال  :ثم يقول أبو ىريرة  :م ـالي
عنىا معرضين؟ واهلل
أراكم ـ

ألرمين بيا بين أكتافكم"(.)ٜٙ
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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شرع األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وأشار الحديث
عمى كيفية اتخاذ القرار وتوحيده ،لسبلمة الجميع،

األمكنة
.
وىو االقتراع عمى ركوب السفينة وتحديد
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خامساً :حب الخير لمجميع والتعاون عمي ه والحرص
عمى إيجاده.

وىذا يتمثل في قولو  " :فإن يتركوىم وما أرادوا

الق اررات التي طبقيا اإلسبلم عمى أكمل وجو وأحسنو في
العصور المفضمة دونما إراقة دماء أو ىدم بنيان
حضارات.

ىمكوا جميعاً ،وان أخذوا عمى أيدييم نجوا ونجوا جميعاً ".

امناً :الحث عمى تماسك األمة ووحدتيا.

الخير لمجميع ،أو مكافحة المنكر الذي يعود عمى

وحثيم في األخذ عمى يد العابث بمصمحة األمة وقد

فالحديث يدلنا عمى أىمية التعاون ،سواء كان في جمب

الجميع بالمضرة  .فبلبد من وجود روح

التعاون بين

الجميع حتى يعم الخير عمى الجميع وينعم الجميع

باألمن واالطمئنان.
سا ساً :حل المشاكل العالقة بين الناس بأسموب
حضاري ،وعدم استخدام القوة الغاشمة.

فيا ىو الحديث يوضح كيفية ركوب السفينة ،وأخذ
كل واحد مكانو عن طريق القرعة والتفاىم ،وىاىو أيضاً
يستخدم النصح واإلرشاد في إزالة األضرار المتوقع

حصوليا عمى المجتمع قبل حدوثيا ،وىذا ما يعرف في
أيامنا باألمن الوقائي والقاء القبض عمى الجريمة قبل
وقوعيا .فإذا استنفذت الطرق السميمة ولم تتوقف
الجريمة عندىا البد من استخدام القوة المناسبة دون

زيادة أو شطط -واهلل أعمم.-
لمفرد والمجتمع.

فيا ىو الرجل الذي ىو بحاجة إلى الماء ،يقول :
"والبد لي من الماء " ،وكما نعمم أن الماء أمر ضروري
لمبقاء عمى الحياة  ،ويقاس عميو كل ما يحتاجو اإلنسان

من الضروريات والحاجيات ،وكيف س مح اإلسبلم لمن
ىو جائع أن يطالب بحقو ،وقد جاء في الحديث قولو
عميو الصبلة والسبلم  " :من احتكر طعاماً أربعين يوماً

فقد برئ من اهلل ،واهلل منو بريء ،وأيما أىل عرصة ظل

" ،وفي

رواية " :أيما أىل عرصة بات فييم امرئ جائع فقد برئت

منيم ذمة اهلل "( ،)ٜٛواإلسبلم أول من نادى بيذه الحقوق
التي نادت بيا المحافل الدولية اليوم ،واتخذت بشأنيا
الق اررات والتوصيات ،واحتمت البمدان من أجل تنفيذ ىذه
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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وقد دل الحديث عمى ذلك في نييو عن االختبلف

جاءت آيات وأحاديث كثيرة تحث عمى الوحدة والتماسك
ونبذ الفرقة واالختبلف ،منيا :قال تعالى :إِ َّتن المَّت َو ُي ِح ُّب
ون ِفي ِ ِ
وص 
ني ٌ
ين ُي َ ِاتمُ َ
الَّتِذ َ
صفًّفا َكأ َّتَن ُيم ُب َ
ص ٌ
ان َّتم ْر ُ
س ِبيمو َ
َ
ُم ًة و ِ
[ٗ :الصف] ،وقال عز وجل  :إِ َّتن َى ِذ ِه أ َّت
اح َ ةً
ُمتُ ُك ْم أ َّت َ
اع ُب ُ ِ
ون  :ٜٕ[األنبياء] ،وقال عز وجل  :إِ َّتن
َوأََنا َرُّب ُك ْم فَ ْ
ُم ًة و ِ
اح َ ةً َوأََنا َر ُّب ُك ْم فَاتَّت ُ ِ
ون  :ٕ٘[المؤمنون]،
َى ِذ ِه أ َّت
ُمتُ ُك ْم أ َّت َ
ِ ِ
وقال تعالى  :و ْ ِ
يعا َو َ تَفََّترقُواْ
اعتَص ُمواْ ِب َح ْب ِل المّو َجم ً
َ
ِ
ي َب ْي َن قُمُوِب ُك ْم
َع َ اء فَأَلَّت َ
َوا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َم َة المّو َعمَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ ْ
َص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِو إِ ْخ َوا ًنا  :ٖٔٓ[آل عمران ] ،و قال َ :و
فَأ ْ
ِ
ِ
ات
ين تَفََّترقُوا َو ْ
اء ُى ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
تَ ُكوُنوا َكالَّتِذ َ
اختَمَفُوا م ْن َب ْع َما َج َ
ِ
ِ
يم  :ٔٓ٘[آل عمران ] ،وآيات كثيرة
َوأُولَئ َك لَ ُي ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
تحث عمى الوحدة واالتحاد والتماسك ،وعدم الفرقة في
جميع األحوال...

سابعاً :حرص اإلسبلم عمى توفير الحاجات األساسية

في نادييم امرؤ جائع فقد برئت منيم ذمة اهلل

أو

من السنة أحاديث كثيرة  :الحديث األول  :عن

النعمان بن بشير -رضي اهلل عنيما -قال :قال رسول اهلل
 مثل المؤمنين في توادىم ،وتراحميم ،وتعاطفيم ،مثل
الجسد الواحد ،إذا اشتكى منو عضو ،تداعى لو سائر
()ٜٜ

الجسد بالسير والحمى"

 ،وفي رواية" :المسممون كرجل

واحد ،إن اشتكى عينو اشتكى كمو ،وان اش تكى رأسو
(ٓٓٔ)

اشتكى كمو"

.

الحديث الثاني  :عن أبي ىريرة  قال رسول اهلل
 :المؤمن مرآة المؤمن ،والمؤمن أخو المؤمن ،يكف
(ٔٓٔ)

عميو ضيعتو ،ويحوطو من ورائو"

.

الحديث الثالث  :عن أبي حسان قال  :قال عمي :
"ما عيد إلي رسول اهلل  شيئاً دون الناس ،إال صحيفة
في قراب سيفي ،فمم يزالوا بو حتى أخرج الصحيفة ،فإذا

فييا :المؤمنون تتكافأ دماؤىم ،ويسعى بذمتيم أدناىم،
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فخرق السفينة فيو ضياع لؤلموال وىبلك لؤلنفس،

وىم يد عمى من سواىم ،وال يقتل مؤمن بكافر ،وال ذو

عيد في عيده "(ٕٓٔ) .وأحاديث كثيرة تدل عمى أىمية

وضياع لمجيد .فحارب اإلسبلم ىذه المفاسد ،وحث عمى

تماسك األمة ووحدتيا.

المحافظة عمى أموال الغير ،والحفاظ عمى األنفس من
الشيو ِ
اليبلك .قال تعالى ُ  :زِّي َن لِ َّتمن ِ
ات ِم َن
اس ُح ُّب َّت َ َ
طرِة ِم َن َّت
ين وا ْل َ َن ِ
الن ِ ِ
اط ِ
ض ِة
الذ َى ِب َوا ْل ِف َّت
ساء َوا ْل َبن َ َ
ِّ َ
ير ا ْل ُم َ ْن ََ
وا ْل َخْي ِل ا ْلمس َّتوم ِة واألَ ْنع ِام وا ْلحر ِث َذِل َك متَاعُ ا ْلحي ِ
اة
ََ
َ
ُ َ َ َ َ َ َْ
َ
ِ
س ُن ا ْلم ِ
آب  :ٔٗ[آل عمران ] ،وقال
ال ُّ ْن َيا َوالمَّت ُو ع ْن َ هُ ُح ْ
َ
ِ
تعالىَ :و ْابتَ ِغ ِفيما تَ َ َّت
س
َّتار اآلخَرةَ َو تَ ْن َ
اك الم ُو ال َ
َ
ِ
س َن المَّت ُو إِلَ ْي َك َو تَ ْب ِغ
َح ِس ْن َك َما أ ْ
يب َك ِم َن ال ُّ ْن َيا َوأ ْ
َنص َ
َح َ
سا َ ِفي األ َْر ِ
:ٚٚ[
ين
ض إِ َّتن المَّت َو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْف ِس ِ َ
ا ْلفَ َ
َخَر َج
القصص] ،وقال :قُ ْل َم ْن َحَّترَم ِزي َن َة المَّت ِو الَّتِتي أ ْ
لِ ِعبا ِ ِه والطَّت ِّيب ِ
الرْز ِ
ين َم ُنوا ِفي
ات ِم َن ِّ
ق قُ ْل ِى َي لِمَّتِذ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآليات
ص ُل
ام ِة َك َذِل َك ُنفَ ِّ
ا ْل َح َياة ال ُّ ْن َيا َخال َ
ص ًة َي ْوَم ا ْل َي َ
ون  :ٖٕ[األعراف] ،وقال جل وعبل َ  :و تُ ْؤتُوا
لِ َ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ
وى ْم
ُّ
َم َوالَ ُك ُم الَّتِتي َج َع َل المَّت ُو لَ ُك ْم ِق َياماً َو ْارُزقُ ُ
السفَ َي َ
اء أ ْ
ِ
ً َم ْعُروفاً  :٘[النساء]،
وى ْم َوقُولُوا لَ ُي ْم قَ ْو
س ُ
ف َ
ييا َوا ْك ُ

تاسعاً :تنازل الفرد عن حقو لمصمحة األمة.

وىذه دعوة لعدم األنانية فاإلسبلم دين األمة ،حث

عمى التعاون والتكافل وأن يعين األخ أخاه  .وحذر أشد
تحذير من األنانية واعتبرىا من مساوئ األخبلق التي

تستوجب غضب المنتقم الجبار؛ فعن ابن عمر  قال:
قال رسول اهلل  " :من تعاظم في نفسو ،واختال في

مشيتو لقي اهلل وىو عميو غضبان"(ٖٓٔ).
الجانب السا س :الجانب ا قتصا ي:

ٔ  -أوضح الحديث مشروعية الشركة في اإلسبلم  .وقد
الشركة
.
وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تجيز

فالشركة :من االختبلط والشيوع واالمتزاج (ٗٓٔ).

وفي الشرع حسب نوع الشركة ،فمثبلً شركة العنان  :ىي
أن يشترك اثنان فأكثر عمى أن ال يتصرف أحدىما إال

بإذن اآلخر (٘ٓٔ) .والشركات أنواع متعددة تندرج تحت

باب الشركات :شركة اإلباحة ،شركة الممك ،شركة العقد،
ٍ
ولكل أنواع ونماذج مختمفة عن اآلخر  .والنصوص كثيرة
اء ِفي
منيا حديث الباب  .ومنيا قولو تعالى  :فَ ُي ْم ُ
ش َرَك ُ
ِ
َح َ ُك ْم ِب َو ِرِق ُك ْم
ال ُّمُث :ٕٔ[النساء] ،وقولو تعالى  :فَ ْاب َع ُوا أ َ

ِ ِ
ِِ
ط َعاماً  :ٜٔ[الكيف]،
ُّيا أ َْزَكى َ
َىذه إِلَى ا ْل َم ي َنة َف ْم َي ْنظُ ْر أَي َ
وغيرىا من اآليات.
ومن السنة :الحديث القدسي الذي يرويو أبو ىريرة

 موقوفاً -قال " :إن اهلل يقول أنا ثالث الشريكين ما ل م
يخن أحدىما صاحبو ،فإذا خانو خرجت من

بينيما"( .)ٔٓٙوروي عن النبي  أنو قال  " :الناس شركاء

في ثبلث الكؤل والماء والنار "( .)ٔٓٚوفي رواية الممح .

وأحاديث كثيرة غيرىما.

ٕ  -المحافظة عمى أمبلك اآلخرين من التمف والضياع
واإلىدار.

وغيرىا كثير.

منيا ما جاء في خطبتو 
ومن السنة أحاديث كثيرة :
بنمره .فقال  " :إن دماءكم وأموالكم حرام عميكم ،كحرمة

يومكم ىذا ،في شيركم ىذا في بمدكم ىذا"( ،)ٔٓٛوعن أبي

ىريرة  " :كل المسمم عمى المسمم حرام ،دمو ،وعرضو،

ومالو"(.)ٜٔٓ

ٖ  -حدد الحديث مفيوم الممكية الخاصة

 " :مكاني

أصنع بو ما شئت".

ىذا مفيوم الممكية لمن أراد أن يخرق السفينة.

ومفيوم اإلسبلم  :الممكية الخاصة مصونة من االعتداء،
واجب المحافظة عمييا ،كوجوب المحافظة عمى سبلمة
األمة ،فبل يحق لك أن تتصرف فيما تممك ،إذا عاد ىذا

التصرف عمى الجماعة بالضرر أو األذى  .لقولو " :ال
(ٓٔٔ)

ضرر وال ضرار" ،وروي "ال إضرار"

.

وعن أبي حرمة بن قيس األنصاري المازني عن
النبي  " :من ضار أضر اهلل بو ،ومن شاق شق اهلل
عميو"(ٔٔٔ) .وال يجوز لممالك أن يزيل الضرر المتوقع

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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حصولو بضرر أشد ،ومعروف عند الفقو اء أن الضرر
األشد يزال بالضرر األخف ،وال يزال الضرر األخف
بالضرر األشد  .فكيف بيبلك األمة وغرق السفينة بمن
فييا ،وىذا إرشاد من المصطفى

 بالمحافظة عمى

سبلمة المجتمع في جميع جوانبو

 .وتطبيقاً لمقواعد

الفقيية التالية  :ال ضرر وال ضرار ،والضرر يزال،

"(٘ٔٔ) .وعند الشافعية

أو تبرعو ،بزائد عمى ثمث مالو

والحنابمة " :منع اإلنسان من تصرفاتو المالية "( .)ٔٔٙوعند
منع اإلنسان
ابن مفمح من الحنابمة " :ـ

من التصرف"(.)ٔٔٚ

فنرى أن ا لفقياء  -رحميم اهلل  -انصبت تعاريفيم

عمى التصرفات المالية ،وىي التي تعود بالضرر عمى

الضرر يدفع ب قدر اإلمكان ،الضرر ال يزال بمثمو،

المحجور عميو ولمصمحة أىمو ،وىناك حجر لمصمحة

الضرر ال يزال بالضرر ،الضرر األشد يزال بالضرر

األمة والمجتمع منيا  :الحجر عمى الطبيب الجاىل،

األخف ،يختار أىون الشرين أو أخف الضررين(ٕٔٔ).
الجانب السابع :الجانب الح وقي :

وغيرىم ،وصاحب السفينة الحجر عميو

من النوعين

المحافظة عمى مالية السفينة ،وىذا أمر ييون أمام ما

ٔ  -مفيوم الحرية في اإلسبلم.

يصيب المجتمع من اليبلك والدمار من السفينة،

ٕ  -مبدأ الحجر عمى السفياء.

والماجن وسيئ األخبلق ،والمبتدع ،والمرتكب لمكبائر

أو ً :مفيوم الحرية في اإلسبلم:

اإلسبلم الدين الوحيد الذي أعطى اإلنسان الحرية

بمفيوميا الشامل الكامل في جميع جوانب الحياة ،سواء
حرية االعتقاد ،حرية الفكر ،حرية التممك ،حرية
التصرف ،ووضع ضوابط الستمرار ىذه الحرية  .ففي
حديث السفينة ،حرية التصرف ،وحرية التممك ،وسبلمة

االختيار ،لذلك تنتيي الحرية الفردية إ ذا أدت إلى مضرة
المجتمع أو اآلخرين ممن ليم عبلقة بك ،سواء عن
طريق الجوار ،أو أي عبلقة من العبلقات التي أقرىا
الشرع.

ولممنكرات ،لذلك ذكر الفقياء والعمماء ىذا الحديث في

باب إنكار المنكر ومنع العابثين من العبث بأمن
المجتمع وسبلمتو ،فجاء في تحفة األحوذي المعنى

:

"أنو كذلك إن منع الناس الفاسق عن الفسق نجا ونجوا
من عذاب اهلل تعالى ،وان تركوه عمى فعل المعصية
ولم يقيموا عميو الحد حل بيم العذاب وىمكوا

بشؤمو "( .)ٔٔٛوىذا معنى قولو تعالى َ  :واتَّت ُوا ِفتْ َن ًة
ِ
اص ًة  :ٕ٘[األنفال ].
ين ظَ لَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّت
يب َّتن الَّتِذ َ
تُص َ
وقال عبد اهلل بن المبارك المروزي -رحمو اهلل -قال
أخبرنا األوزاعي قال  :سمعت ببلل بن سعد يقول  " :إن

انياً :مبدأ الحجر:

أقر الحديث مبدأ الحجر عمى السفياء حيث وردت

روايات الحديث" :فإن يتركوىم وما أرادوا ىمكوا جميعاً ،وان
أخذوا عمى أيديىم نجوا ونجوا جميعاً" ،وأخرى "فإن أخذوا

ونجوا أنفسيم ،وان تركوه أىمكوه وأىمكوا
أنجوه ّ
عمى يديو ْ
أنفسيم"(ٖٔٔ) ،فيذه الروايات دليل عمى مشروعية الحجر

عمى السفياء .وتعريف الحجر عند العمماء -رحميم اهلل-

"منع من نفاذ تصرف قولي ال فعمي

والمفتي الماجن ،والمرتد في دار اإلسبلم ،والمجنون

"(ٗٔٔ) .وىذا عند

اب عرفو المالكي-رحمو اهلل" -صفة حكمية
الحنفية وعند ن
توجب منع موصوفيا من نفوذ تصرفو في الزائد عمى قوتو
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المعصية إذا أخفيت لم تضر إال صاحبيا ،واذا أعمنت فمم

تغيَّر ضرت العامة"( .)ٜٔٔوعن عمر بن عبد العزيز يقول:

كان يقال" :إن اهلل تعالى ال يعذب العامة بذنب الخاصة،
ولكن إذا عمل المنكر جيا اًر استحقوا كميم العقوبة "(ٕٓٔ).
وقال ابن حجر -

رحمو اهلل " : -كل من اآلخذين

والمأخوذين ،وىكذا إقامة الحدود يحصل بيا النجاة لمن
أقاميا وأقيمت عميو ،واال ىمك العاصي بالمعصية،
والساكت بالرضا بيا" .قال الميمب وغيره" :في ىذا الحديث
الخاصة(ٕٔٔ).
"
تعذيب العامة بذنب

الخاتمة
42
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بعد االنتياء من ىذا الحديث الجامع أود أن أضع
الحديث من
القارئ ممخصاً لما اشتمل عميو ـ
بين يدي ـ
أحكام ،وتوصيات لمن يطمع عمى ىذا البحث.

أو ً :ممخص ما اشتمل عميو الح يث:

ٔ  -اختبلف الرو ايات في الحديث؛ يؤدي إلى المزيد

ٔٔ -الحرص عمى استخدام الحرية في مواضعيا وضمن
المسؤولية الحقيقية وليست الحرية العابثة المدم.رة
الحياة
ٕٔ -أىمية الحجر عمى السفياء في شتى مجاالت .
انياً :التوصيات:

ٔ  -حث طمبة العمم الشرعي عمى دراسة األحاديث

من األحكام الفقيية ،حسب الرواية الصحيحة.
ٕ  -مشروعية القرعة في اإلسبلم وأىمية ىذه المشروعية
الناس
في حل الخصومات والمنازعات بين .

ٖ  -وجوب المحافظة عمى المجتمع سميماً معافى من
جميع األمراض االجتماعية معتمداً عمى األمر

دراسة معمقة وليست دراسة سطحية.
ٕ  -البحث عن األحاديث الجامعة وكتابة بحوث
متخصصة فييا من أجل إفادة األمة وتعريفيا

بكنوز السنة.
ٖ  -عمى الجامعات

بالمعروف والنيي عن المنكر.

التأكيد عمى دراسة أحاديث األحكام بالطرق التي

ٗ  -أىمية االمتثال والسمع والطاعة بين الفرد والقيادة،

ي
تفيد الطالب وتخدم المجتمع واعتباره
متطمب إجبار اً
اً

األزمات
.
تؤدي إلى سبلمة المجتمع وتجاوزه أشد
٘  -االىتمام بجانب اإلمارة والحكم.

وأخص (كميات الشريعة ) فييا

عمى جميع طمبة الشريعة.

ٗ  -توجيو أنظار أسا تذة الجامعات لكتابة البحوث
المتخصصة في األحاديث الجامعة سواء في

 - ٙمشروعية العقوبة في اإلسبلم ،أنيا شرعت

االقتصاد أو المشكبلت االقتصادية التي تحتاج إلى

لممحافظة عمى مقاصد الشريعة ولم تُشرع عبثاً.
 - ٚالحديث يمثل جوانب حضارية كثيرة منيا:

حل ،واألحاديث حقيقة فييا الحل ،أو الجانب

أ  -الصبر عمى أذى الجيران ،ونظام التكافل والتعاون،

االجتماعي ،أو غيره من الجوانب التي نحن في
أمس الحاجة إلييا ،وخاصة في عصر يوصف فيو
ّ
المسمم باإلرىاب ،والتخمف ،والجمود ،والتقوقع عمى

والحرص عمى توفير الحاجات األساسية.
ب -أىمية االنضباط في التعامل بين الشقق السكنية

والطوابق المتعددة في إحداث شيء أو إزالة شيء

آخر.

نفسو.

٘  -توجيو أنظار القضاة وأىل الحقوق لدراسة األحاديث
القضائية ،والحقوقية ،التي نباىي الدنيا .بيا

ج -الحرص عمى وحدة الصف اإلسبلمي.
د  -الحرص عمى محبة الجميع ،والحث عمى تربية

 - ٙتوجيو أنظار أساتذة الشريعة إلى الدراسة التحميمية

ه -حل المشكبلت العالقة عن طريق الحوار واألسموب

 - ٚتوجيو أنظار أساتذة الشريعة وباألخص عمماء

النفس عمى ذلك ،والبعد عن األنانية والفردية.

لؤلحاديث الجامعة.

الحديث إلى الدراسة المقا

اليادئ.
و  -عمى الدولة أن تؤمن الحاجات األساسية لمفرد
واألسرة والمجتمع .فيي مسؤولة عن ذلك.

رنة لشراح األحاديث

الجامعة.
وفي ختام ىذا البحث أسأل اهلل أن يتقبل منا ذلك،

 - ٛأىمية الجانب االقتصادي ومشروعية الشركة.

وأن يجعمو في ميزان حسناتنا يوم ال ينفع مال وال بنون

 - ٜالمحافظة عمى الممكية الخاصة.

إال من أتى اهلل بقمب سميم.

ٓٔ -المحافظة عمى أمبلك الغير من التمف والضياع.

الهوامش:
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(ٔ) البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت٘ٔٙى)،
شرح السنة

صٖٔٗ.

 ،طٔ ،المكتب اإلسبلمي

 .جٗٔ،

حنبل
(ٕ) الفتح الرباني لترتيب مسن اامام أحم ـ بن ـ
الشيباني ،ج ،ٜٔص.ٔٚٚ-ٔٚٙ

(ٖ) المباركفوري أبو العبل ،محمد عبد الرحمن بن عبد
الرحيم ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ،بيروت
سنة (٘ٔٗٔى) ،ج ،ٙص ٖٕٜ-ٖٕٛرقم ٕٔ.

(ٗ) فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،جٖ ،صٔٔٔ رقم
ٖ ،ٕٜٗباب  :ٙىل يقرع في القسمة واالستيام فييا.

(٘) المص ر السابق ،ج٘ ،صٕ ٕٜرقم  ،ٕٙٛٙباب ٕٓ:
القرعة في المشكبلت.

( )ٙىذه الرواية أيضاً في شرح السنة لإلمام البلوي  ،جٗٔ،
صٕٖٗ رقم ٔ٘ٔٗ .بالسند نفسو والنص وقال  :ىذا
حديث صحيح أخرجو محمد بن عمر بن حفص ،عن

(ٔٔ) المصا ر الساب ة نفسيا  ،وسير أعطم النبطء  ،جٗ،
صٗ.ٖٓٔ-ٕٜ

(ٕٔ) المصا ر الساب ة نفسيا  ،وسير أعطم النبطء ،جٗ،
صٗ.ٖٓٔ-ٕٜ

(ٖٔ) سير أعطم النبطء ،جٗ ،ص.ٖٔٛ

(ٗٔ) انظر :سير أعطم النبطء ،ج ،ٙص.ٕٗٛ-ٕٕٙ
(٘ٔ) ميزان ا عت ال ،جٕ ،صٖ ،ٚرقم ٘.ٕٛٚ

( )ٔٙميزان ا عت ال ،جٔ ،ص ،ٜٚ-ٚٛرقم ٗ.ٕٚ

( )ٔٚميزان ا عت ال ،جٔ ،ص ،٘ٙٚ-٘ٙٙرقم .ٕٔٙ
( )ٔٛسير أعطم النبطء ،ج ،ٛص ،ٕٗٓ-ٖٚٛرقم ٕٔٔ.

( )ٜٔفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،صٕٖٔ ،رقم
في
ٖ ،ٕٜٗباب  ،ٙىل يقرع في القسمة؟ واإلسيام ه.

(ٕٓ) فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،صٕ ٕٜرقم
 ٕٙٛٙباب ٕ ،القرعة في المشكبلت.

(ٕٔ) أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي،

شعب اايمان  ،ج ،ٙتحقيق  :محمد السعيد بسيوني

أبيو عن األعمش.

زغمول ،دار الكتب العممية ،ط

( )ٚشرح السنة ،جٗٔ ،صٖٖٗ ٖٗٗ-رقم ٕ٘ٔٗ.
( )ٛاإلمام البغوي ،شرح السنة  ،جٗٔ ،صٕٖٗ .قال :
أخرجو محمد في صحيحو

ج٘ ،ص ٕٔٚ ،ٕٔٙفي

ٓٔٗٔى ،صٔ،ٜٕ-ٜ

جٗ ،ص ،ٕٚٓ ،ٕٙٛوالترمذي ٗ ،ٕٔٚفي الفتن :

باب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
( )ٜانظر  :ابن سعد،

الطب ات الكبرى  ،ج ،ٙصٖ٘.

التاريخ الكبير  ،ج ،ٛص٘ .ٚأخبار ال ضاة  ،جٖ،

صٕٔٓ .الجرح والتع يل  ،ج ،ٛصٗٗٗ .األغاني ،

العموي ومحمد عبد الكبير البكر ،التميي لما في الموطأ

من المعاني واألساني  ،جٕٗ ،صٖٓٔ.ٖٔٔ-

(ٖٕ) أحمد بن حنبل الشيباني ،المسن  ،رقم .ٔٚٙٗٚ
(ٕٗ) أحمد بن حنبل الشيباني ،المسن  ،رقم .ٖٔٚٙٛ
(ٕ٘) أحمد بن حنبل الشيباني ،المسن  ،رقم ٘.ٔٚٙٛ
( )ٕٙأحمد بن حنبل الشيباني ،المسن  ،رقم ٖ٘.ٔٚٙ

( )ٕٚأبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني ،المعجم األوسط،
جٓٔ ،رقم

ج ،ٔٙص .٘ٗ ،ٕٛالمست رك  ،جٖ ،صٖٓ٘ .أس

اللابة  ،ج٘ ،ص .ٖٕٙااصابة  ،جٖ ،ص.ٜ٘٘

تيذيب التيذيب  ،جٓٔ ،ص .ٗٗٚالب اية والنياية ،

ج ،ٛصٕٗٗ.

ص.ٜٔٗ

البخاري الصلير

لوكيع  ،جٕ ،صٖٔٗ .الجرح والتع يل القسم األولى

( )ٕٜمحمد بن عمي بن الحسن أبو عبد اهلل الحكيم الترمذي،
نوا ر األصول في أحا يث الرسول  ،جٕ ،طٔ ،دار

الجيل سنة ٕٜٜٔم ،صٖٕٗ.

(ٖٓ) أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خبلد الراميرمزي،
أم ال األحا ي ث المروية عن النبي  ،تحقيق أحمد

من المجمد الثالث ٕٕٖ .طب ات الف ياء لمشيرازي ،

عبد الفتاح تمام،

صٔ.ٛ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1427 ،)2ه 2006/م

ٕ ٔٗٔ٘ ،ٕٚٙى ،دار الحرمين،

( )ٕٛالمعجم األوسط ،ج ،ٜرقم ٖٓٔ ،ٜصٖٕٔ.ٕٔٗ-

(ٓٔ) ابن سعد  ،الطب ات الكبرى  ،ج ،ٙص .ٕٗٙتاريخ
 ،جٔ ،صٖٕٗ .أخبار ال ضاة

ٔ ،بيروت ،سنة

(ٕٕ) أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ،تحقيق مصطفى بن أحمد

الشيادات ،باب القرعة في المشكبلت  .وفي الشركة :

باب ىل يقرع في القسمة واالستيام فيو ،أخرجو أحم ،

السنن الكبرى ،

جٔ ،رقم ٖ ،ٙطٜٔٔٗٓ ،ى،

مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،صٓٓٔ.
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(ٖٔ) عبد اهلل بن الزبير أبو بكر الحميدي ،مسن الحمي ي ،
جٕ ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،رقم  ،ٜٜٔط

(ٕٗ) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو
العبل ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي
ج ،ٙدار الكتب العممية ،بيروت ،سنة

بيروت ،القاىرة ،ص.ٜٗٓ

ص.ٖٕٜ-ٖٕٛ

(ٕٖ) سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،
المعجم الصلير (الروض ال اني) ،تحقيق محمد شكور

محمود الحاج امرير ،جٕ ،رقم  ،ٜٛٗطٔ ،بيروت،

عمان ،سنة ٘ٓٗٔه ٜٔٛ٘ -م ،ص.ٜٙ

(ٖٖ) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان  ،جٔ ،رقم ،ٕٜٚ

بيروت ،سنة ٗٔٗٔهٜٜٖٔ-م ،صٕٖ٘.

يوسف
المحيط ،إعداد ـ
ـ
(ٖٗ) ابن منظور ،لسان العرب
خياط جٔ ،ص.ٜٔٔٔ

(ٗٗ) محمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير  ،جٔ ،طٗ،
دار القرآن الكريم ،بيروت،

ص.ٜٗٚ

(٘ٗ) الحافظ المتقن أب

(ٖٗ) فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،رقم ٕٓٗ٘،

الرحيم ،تحفة األحوذي بشر ح جامع الترمذي  ،بيروت
سنة ٘ٔٗٔى ،ج ،ٙرقم ٕٔ ،ص.ٖٕٜ-ٖٕٛ

( )ٖٙأخرجو النسائي مرفوعاً وموقوفاً عن أبي ىريرة وفي
رواية عند ابن ماجو

"أربعين صباحاً " ،جٕ ،كتاب

الحدود رقم  ،ٕٖ٘ٛصٗ ، ٗٛورواية أربعين ليمة رقم

.ٕٖ٘ٚ

( )ٖٚصحيح اامام مسمم ٜٗ ،في اإليمان ،باب بيان كون

النيي عن المنكر من اإليمان  .والترمذي رقم ٖٕٔٚ
في الفتن ،باب ما جاء في تغيير المنكر باليد  .وأبو

او  ،رقم ٓٗٔٔ في صبلة العيدين ورقم ٖٓٗٗ في

( )ٖٛابن منظور ،لسان العرب الم حيط  ،إعداد وتصنيف :
يوسف خياط جٔ ،ص.ٕٜٔٓ

( )ٖٜابن حجر العسقبلني،

( )ٗٙسنن أبي او

ٕٓٗ٘.

(ٓٗ) فخر الحسن الدىموي ،شرح سنن ابن ماجو
 ٕٕٜٗصٕٖٔ.

 ،رقم

(ٔٗ) محمد بن عبد اهلل األندلسي ابن العربي ،أحكام ال ر ن
بن العربي جٗ ،ص٘٘ ٔٛسورة القمم آية  ،ٜمطبعة

عيسى البابي الحمبي وشركاه.
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 ،جٗ ،صٕٕٔ ،رقم  ٖٖٗٛرواية

ثانية عن عمرو عن ىيثم رقم .ٖٕٜٛ

( )ٗٚمسند اإلمام أحمد بن الشيباني -مسن الكوفيين  -رقم
٘.ٔٚٙٛ

( )ٗٛصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان  ،جٔ ،صٕٖ٘،
رقم .ٕٜٚ

( )ٜٗفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،صٕ ،ٕٜرقم
 ٕٙٛٙباب القرعة في المشكبلت.

(ٓ٘) سنن الترمذي ،باب الفتن ،رقم .ٕٜٜٓ

(ٔ٘) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ،مسن
البزار  ،ج ،ٛتحقيق  :د .محفوظ الرحمن زين اهلل،

بيروت ،المدينة ٜٔٗٓه ،طٔ ،ص.ٕٖٛ-ٕٖٚ
(ٕ٘) مسن الحمي ي ،جٕ ،ص ،ٜٗٓرقم .ٜٜٔ
(ٖ٘) السنن الكبرى لمبيي ي

 ،جٓٔ ،ص ٕٛٛرقم

 ،ٕٜٜٔٔوقال  :رواه البخاري في الصحيح عن أبي

فتح الباري شرح صحيح

البخاري  ،ج٘ ،ص٘ ،ٕٜجٔ ،ص ٔٔٛحديث رقم

و داود سميمان بن األشعث

نشر دار إحياء السنة النبوية ،صٕٗٔ.

المبلحم ،باب األمر والنيي والنسائي  ،ج ،ٛصٔٔٔ
في اإليمان .وابن ماجو رقم ٖٔٓٗ في الفتن.

ٕٓٗٔهٜٔٛٔ-م،

السجستاني األزدي ،سنن أبي او  ،جٗ ،رقم ٖ٘ٗٗ،

ص٘.ٕٜ

(ٖ٘) المباركفوري أبو العبل ،محمد عبد الرحمن بن عبد

٘ٔٗٔى،

نعيم.

(ٗ٘) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج٘ ،صٕ ،ٕٜرقم
.ٕٙٛٙ

(٘٘) صحيح ابن حبان ،جٔ ،صٖٗ٘ ،رقم .ٕٜٛ

( )٘ٙصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان  ،جٔ ،ص،ٖ٘ٚ
رقم ٖٔٓ.

( )٘ٚعبد اهلل بن الزبير أبو بكر الحميدي ،مسن الحمي ي ،
جٕ ،رقم  ،ٜٜٔتحقيق حبيب الرحمن األعظمي،

بيروت – القاىرة ،ص.ٜٗٓ
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( )٘ٛلسان العرب المحيط

 ،جٖ ،مادة قرع ،ص ٘.ٙ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

(٘ )ٙجاء في لسان العرب  :األسطام ،ىو الحديدة التي

تحرك بيا النار وتَ ْس َعر ،أي أقطع لو ما يسعر بو النار
عمى نفسو ويشعميا ،أو أقطع لو نا اًر مسعرة ،وتقديره :

 ،جٕ،

صٕٓ ،ٙمختار الصحاح ،صٖٔ٘.

أب عبد اهلل محمد األنصاري الرصاع ،شرح ح و ابن
( )ٜ٘و
عرفة ،جٕ ،ص.ٜٗٚ

ذات إسطام .لسان العرب المحيط ،جٕ ،صٗٗٔ.

( )ٙٙالحديث بالنص المعروض أخرجو أبو او في سننو ،
جٖ ،صٖٔٓ ٖٕٓ-رقم ٗ ،ٖ٘ٛوبغير "ثم استيما

الشافعي ،جٕ ،ط ،دار
اامام ـ
فقه ـ
(ٓ )ٙالميذب في ـ

وتحاال " ،أخرجو البخاري

المعرفة لمطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان ،ص.ٙ

الشيادات ،ومسمم في اإليمان  .وعيد من اقتطع حق

(ٔ )ٙشمس الدين السرخسي ،المبسوط  ،ج ،ٚدار المعرفة
لمطباعة والنشر ،بيروت لبنان

مسمم بيمين فاجرة بالنار،

ٖٜٔٛهٜٔٚٛ-م،

ص .ٙٚبدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني،
عم ة ال اري شرح صحيح البخاري  ،جٖٔ ،ىل يقرع
في القسمة واالستيا م فيه ،ط .دار الفكر -بيروت،

ص .٘ٙأبو إسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف الفيروز
أبادي الشيرازي ،الميذب  ،جٕ ،دار المعرفة لمطباعة

والنشر ،بيروت  -لبنان ،ص .ٙمحيي الدين يوسف بن

 ،ج٘ ،صٕٕٔ في

وسنن النسائي

صٖٖٕ ،والترمذي رقم  ٖٖٜٔفي األحكام.

( )ٙٚانظر كتابنا ال ضاء في ص ر ااسطم تاريخو ونماذج
منو ،ص ٗ.ٙٛ-ٙ

( )ٙٛابن رجب الحنبمي ،ال واع في الف و.
( )ٜٙأخرجو البخاري في فتح الباري  ،ج٘ ،ص٘ ٕٛرقم
ٗ ،ٕٙٚباب إذا تسارع قوم في اليمين  .وأبو داود رقم

الشيخ جمال الدين أبي الفرج المعروف بابن الجوزي،

 ٖٙٔٛ ،ٖٙٔٚ ،ٖٙٔٙفي األقضية ،والفتح الرباني

المذىب األحم في مذىب اامام أحم  ،طٕ ،م نشورات

لترتيب مسن أحم بن حنبل الشيباني

المحمى ،تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار

شيء ولم يكن ليما بينة.

المكتبة السعودية

 ،ج،ٛ

– الرياض ،ص ٕٕٕ .ابن حزم،

 ،ج،ٔٙ

ص ،ٕٔٚالقضاء بالقرعة إذا ادعى الخصمان ممك

اآلفاق الجديدة ،ج ،ٛصٕٖٔ ،مسألة ٖٕ٘ٔ .ج،ٜ

(ٓ )ٚفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،ص٘ ٕٛرقم

(ٕ )ٙانظر  :القرطبي ،تفسير الجامع ألحكام ال ر ن ،جٗ،

(ٔ )ٚفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،ص ٕٔٛرقم

صٕٖٗ ،ٖٗٙ-مسألة .ٔٚٙٚ

دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر ،ص.ٛٙ

(ٖ )ٙم وسوعة الف و ااسطمي

ٕٗ.

ٖ .ٕٜ٘ومسمم ٕ٘ٗٗ كتاب فضائل الصحابة  .وأبو

 ،جٖٖ ،ص .ٖٔٚقال

او جٕ ،صٖٕٗ رقم  .ٕٖٔٛوالفتح الرباني لترتيب

(ٗ )ٙأخرجو مسمم  ،جٖ ،كتاب اإليمان  :باب من أعتق

(ٕ )ٚاإلمام الخطابي ،معالم السنن  ،جٖ ،ص .ٕٜٔاإلمام

تفسير الطبري ،جٕٕ ،صٖ.ٙ

شركاً لو في عبد  .حديث رقم  ،ٔٙٙٛ/٘ٙص.ٕٔٛٛ

الشيبانيج ،ٔٙص.ٕٖٜ
،
مسن أحم بن حنبل

البغوي  ،شرح السنة ،جٓٔ ،صٖٔٔ ،رقم .ٕ٘ٓٙ

وأبو او  ،جٗ ،ص ،ٕٙٚ-ٕٙٙكتاب العتق  .باب

فيمن أعتق عبيداً لو  ،حديث  .ٖٜ٘ٛوالترمذي  ،جٖ،

كتاب األحكام  ،باب م ا جاء فيمن يعتق مماليكو عند

موتو ،حديث رقم ٗ ،ٖٔٙص٘ٗ .ٙوابن ماجو  ،جٕ،

كتاب األحكام باب ال ضاء بال رعة

 ،حديث رقم

ٖٕ٘ٗ ،ص .ٚٛٙوأحم  ،جٗ ،ص.ٕٗٙالطياليسي ،

وأحم ج ،ٙصٕٖٓ واسناده حسن.

(ٖ )ٚصحيح اامام مسمم كتاب الصبلة ،رقم .ٖٜٗ

(ٗ )ٚفتح الباري شرح صحيح البخاري ،باب االستيام في
األذان ،جٕ ،ص ،ٜٙرقم ٘ٔ.ٙ

(٘ )ٚالمص ر نفسو  ،جٕ ،ص .ٜٙوقال  :ىذا منقطع ،وقد
وصمو سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقو

جٔٔ ،رقم ٖٗٗٔ ،صٕ .ٕٖٛ-ٕٛوالبييقي ،السنن

الكبرى ،جٓٔ ،كتاب العتق ص٘ ٕٛوغيرىم.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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عنو عن عبد اهلل بن شبرمة.

( )ٚٙالطرق الحكمية ،ص ،ٖٕٚ-ٖٕٙقال  :أخرجو اإلمام
أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجو والحاكم
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في صحيحو ،وقال أبو محمد بن حزم :ىذا خبر مستقيم

بأس بيا فيتقوى بيا الحديث فيصير حسناً  .انظر :شرح

السند  .وكنز العمال  ،ج٘ ،صٔٗ ،ٛرقم ٕٖ٘ٗٔ،
 ،ج ،ٚصٕٖ٘ ،رقم

وابن أبي شيبة في مصنفو

ٖٓٗٗ عن األجمح عن الشعبي عن عبد اهلل بن الخميل

السنة لئلمام البغوي ،جٗٔ ،صٖٖ٘.

( )ٛٚالترمذي ،رقم ٗ ٕٔٚفي الفتن  .وأخرجو ابن ماجو في
سننو ،رقم ٔٔٓٗ ،في الفتن باب األمر بالمعروف

الحضرمي عن زيد بن أرقم ،وانظر  :نصب الراية في

والنيي عن المنكر  .وأبو او  ،جٗ ،صٕٗٔ ،رقم

أحا يث الي اية ،جٖ ،صٔ.ٕٜ

( )ٚٚفتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج٘ ،صٖ.ٕٜ
( )ٚٛالطرق الحكمية ،ص٘.ٖٕٛ-ٕٜ
( )ٜٚفتح الباري شرح صحيح ا

ٖٗٗٗ ،في المبلحم باب األمر والنيي.

( )ٛٛأخرجو مسمم ٜٗ ،في اإليمان ،باب بيان كون النيي

عن المنكر من اإليمان  .ورواه أحم  ،جٖ ،جٓٔ،ٕٓ ،

لبخاري  ،ج٘ ،صٗ،ٕٜ

ٕ٘ .ٜٕ ،وأبو او  ،ٔٔٗٓ ،في الصبلة باب الخطبة

يوم العيد ،و ٖٓٗٗ في المبلحم باب األمر با لمعروف

اإلمام أبو محمد عز الدين بن عبد السبلم السممى،

والنيي عن المنكر .والترمذي ٖ ٕٔٚفي الفتن  .باب ما

قواع األحكام في مصالح األنام ،جٔ ،ص.ٚٛ-ٚٚ

(ٓ )ٛعم ة ال اري ،جٖٔ ،ص.٘ٙ

جاء في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر .والنسائي،

ج ،ٛصٔٔٔ ٕٔٔ ،في اإليمان  :باب تفاصيل أىل

(ٔ )ٛشرح األصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن

أحمد ،صٕٗٔ ،والحديث لم يتم العثور عميو في كتب

اإليمان .وابن ماجو ٕٔٚ٘ ،في إقامة الصبلة ،باب ما

الحديث.

(ٕ )ٛالترمذي ،رقم ٓ ٕٔٚفي الفتن باب ما جاء في األمر
بالمعروف والنيي عن المنكر ولمحديث شاىد عند
الطبراني في األوسط عن ابن

عمر وآخر عن أبي

جاء في صبلة العيدين ،و ٖٔٓٗ في الفتن باب األمر

بالمعروف والنوي عن المنكر.

( )ٜٛأخرجو أبو او في الجياد ،باب في القوم يسافرون

يؤمرون أحدىم ،ج ٖ ،ص ٕٙرقم  ٕٙٓٛوقال البغوي

ىريرة بمفظ" :لتأمرن بالمعروف ولتنيون عن المنكر ،أو

ليسمطن اهلل عميكم شراركم ثم يدعو خياركم فبل يستجاب

ليم" .وانظر :مجمع الزوائ  ،ج ،ٚص.ٕٙٙ

في شرح السنة وسنده حسن.

(ٓ )ٜذكره الييثمي في مجمع الزوائ ومنبع الفوائ  ،ج٘،
صٕ٘٘ ٕ٘ٙ ،من رواية الطبراني وقال  :رجالو رجال

(ٖ )ٛالنص ورد عقب أحاديث متعددة كميا في الفتن منيا

الصحيح ،وفي الباب عن عمر رواه البزار  ،صٔٔٛ

من زوائده مسنده الحافظ ابن حجر ،واسناده حسن،

قصة يأجوج ومأجوج ،البخاري ،ج ،ٙصٗ ٕٚفي
سأَلُوَن َك َع ْن ِذي ال َ ْرَن ْي ِن ،وباب يأجوج
األنبياء باب َ وَي ْ
ومأجوج ،ومسمم رقم ٔ ،ٕٛٛورقم  ٕٔٛٙفي الفتن باب

وقال الييثمي ورجالو رجال الصحيح خبل عماد بن خالد

وىو ثقة ،وعن ابن عمر رواه أيضاً البزار

ما جاء في الخسف.

(ٗ )ٛأخرجو أحم  ،جٗ ،صٕ ،ٜٔالطحاوي في مشكل

واسناده حسن ،وقال الييثمي :ورجالو رجال الصحيح.

(ٔ )ٜىنا الحديث ذكره كنز العمال ،برقم ٔ ،ٔٗٙٛعن أبي

اآل ار  ،جٕ ،ص ،ٙٙوعبد اهلل بن المبارك في الزىد

هريرة وقال :أخرجو البييقي ،ورواية ثانية ٓ ٔٗٙٛعن

رقم ٕٖ٘ٔ.

أبي ىريرة ،وثالثة

األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
( )ٛٙأخرجو اامام أحم

 ،جٖ ،صٕٓٔ،ٕٖٜ ،ٕٖٔ ،

وقالوا  :عمي بن زيد بن جدعان ضعيف وباقي رجالو

ثقات ،وأخرجو ابن حبان (ٖ٘) من طريق أخرى ال

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1427 ،)2ه 2006/م

 :عن ابن عباس وقال أخرجو

الطبراني ورابعة فييا زيادة كبيرة

(٘ )ٛأخرجو أبو او في المطحم  ،رقم  ٖٖٜٗباب األمر

والنيي ،وأخرجو ابن ماجو ،رقم  ،ٜٗٓٓفي الفتن باب

 ،صٜٔٔ

ٗ ٔٗٙٛفي المسند

ألحمد عن أبي أمامة جٓ ،ٙصٕٗ.

(ٕ )ٜالحديث أخرجو البخاري  ،جٖٔ ،صٓٓٔ في األحكام،
ِ
ِ
سو َل َوأُولِي
يعوا َّت
الر ُ
يعوا المَّت َو َوأَ ط ُ
باب قولو تعالى  :أَط ُ
ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم  وفي الجمعة ،باب الجمعة في المدن
والقرى  .وأخرجو مسمم  ،رقم  ٕٜٔٛفي اإلمارة باب

فضيمة اإلمام العادل .والترمذي ،رقم ٘ٓ ٔٚفي الجياد،

47

المجلد الثانً ،العدد

فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
باب ما جاء في اإلمام  .وأبو او  ،رقم  ٕٜٕٛفي
اإلمارة ،باب ما يمزم اإلمام من حق الرعية.

(ٖ )ٜرواه البخاري في األدب ،جٓٔ ،ص ٖٜٙباب الوصاة
بالجار  .ومسمم ،رقم ٕٗ ،ٕٙفي البر والصمة ،باب

الوصية بالجار  .وأبو او  ،رقم ٔ٘ٔ٘ في األدب،

( )ٜٜرواه البخاري  ،جٓٔ ،ص ٖٙٙفي األدب باب رحمة
الناس والبيائم  .ومسمم ،رقم  ٕ٘ٛٙفي البر والصمة

باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم.

(ٓٓٔ) التخريج السابق.

(ٔٓٔ) أخرجو أبو او  ،رقم  ٜٗٔٛفي األدب في النصيحة
والحياطة ،واسناده حسن ،ورواية ثانية

باب في حق الجوار .والترم ـذي ،رقم

ٖٗ ٜٔفي البر ،باب ما جاء في حق الجوار.
(ٗ )ٜرواه البخاري ،جٓٔ ،صٔ ٖٚفي األدب باب إثم من
يأمن جاره بوائقو  .ومسمم رقم  ٗٙفي اإليمان ،باب

النصيحة ...في الترمذي رقم  ،ٜٕٔٚورقم ،ٜٕٔٛ

المسمم
.
ٖٓ ٜٔباب ما جاء في شفقة المسمم عمى

(ٕٓٔ) رواه البخاري  ،جٔ ،صٕ ،ٖٔٛ ،ٔٛفي العمم باب
كتابة العمم ،وفي الجياد ،باب فكاك األسير وفي

بيان تحريم إيذاء الجار.

الديات ،باب العاقمة  .ومسمم ،رقم ٓ ٖٔٚفي الحج،

(٘ )ٜفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ج٘ ،صٓٔٔ ،رقم

باب فضل المدينة .وأبو او  ،رقم ٖٕٗٓ ٕٖٓ٘ ،في

ٖ ،ٕٗٙومسمم ،رقم  ٜٔٙٓفي المساقاة ،باب غرز

المناسك ،باب في تحريم المدينة

الخشب في جدار الجار  .والموطأ ،ج ٕ ،ص٘ٗ ٚفي

األقضية باب القضاء في المرفق

األحكام ،باب ما جاء في الرجل يضع عمى حائط جاره

القسامة باب سقوط القود من المسمم لمكافر.

(ٖٓٔ) أخرجو الحاكم  -ورجالو ثقات ،وأحمد في مسن ه،
والبخا ري في األدب عن الفتح الكبير في ضم الزيادة

خشباً.

إلى الجامع الصلير .لئلمام جبلل الدين السيوطي ،دار

( )ٜٙرواه البخاري  ،ج٘ ،ص ٛٓ ،ٜٚفي المظالم ،باب ال

يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره  .ومسمم رقم

 ٜٔٙٓفي المساقاة  .والموطأ ،جٕ ،ص٘ٗ ٚفي
األقضية ،باب القضاء في

خشبة
.
باب ما جاء في الرجل يضع عمى حائط جاره

( )ٜٚالقرطبي ،الجامع ألحكام ال ر ن  ،ج ،ٔٙص ،ٛٙط
دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر،

ٜٔٙٚم ،القاىرة.

ٖٔٛٚى-

( )ٜٛقال الزيمعي  -رحمو اهلل  -في نصب ا لراية  ،جٗ،
صٕ .ٕٙرواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعمى

الموصمي في

الكتاب العربي ،جٖ ،ص.ٜٔٚ
(ٗٓٔ) المطمع عمى أبواب الم نع

األوسط ،وأبو نعيم في الحمية ،كميم من حديث أصبغ

بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاىرية عن كثير بن مرة

 ،جٔ ،صٕٖ٘.

الخرشي عمى مختصر خميل ،ج ،ٙص.ٔٚ

(٘ٓٔ) مواىب الجميل  ،ج٘ ،ص .ٔٔٚبملة السالك أل قرب
المسالك إلى مذىب اامام مالك ،جٕ ،صٕ.ٜ

( )ٔٓٙأخرجو أبو او
ص.ٕٜٚ

رقم ٖٕٖٗ .ونيل األوطار  ،ج٘،

( )ٔٓٚالزيمعي  :نصب الراية ألحا يث الي اية

 ،جٗ،

صٗ .ٕٜأبو او  .ٖٓٔٙسنن ابن ماجو ٖ،ٕٗٙ

مسانيدىم ،والحاكم في المستدرك،

والدارقطني في غرائب مالك ،والطبراني في معجمو

 ،صٓ .ٕٙالنظم

المستعذب شرح غريب الميذب

المرافق  .وأبو او  ،رقم

ٖٗ ٙفي األقضية  .والترمذي  ،رقم ٖٖ٘ٔ في األحكام

 .والترمذي  ،رقم

 ٕٕٔٛفي الوالء واليبة  .والنسائي  ،ج ،ٛصٖٕ في

 .وأبو او  ،رقم

ٖٗ ٖٙفي األقضية  .والترمذي ،رقم ٖٖ٘ٔ في

 :الدين

مسن اامام أحم  ،رقم ٕٕٗٓٓ.

( )ٔٓٛمتفق عميو ،في خطبة الوداع .
( )ٜٔٓالبخاري ،ج ،ٜصٔ ٔٚباب ال يخطب عمى خطبة

أخيو حتى ينكح أو يدع  .ومسمم رقم ٖ ٕ٘ٙفي البر

الحضرمي عن اب ن عمر عن النبي  واختمف في

والصمة  .والموطأ ،جٕ ،ص ٜٓٛ ،ٜٓٚفي ُحسن

الراية.

 ٜٕٔٛفي البر والصمة باب ما جاء في شفقة المسمم

صحة الحديث الختبلفيم في رجالو ،أنظر نصب

الخمق .وأبو او  ،رقم ٕ .ٜٗٔٚ ،ٗٛٛالترمذي ،رقم

عمى المسمم.
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فقه حدٌث السفٌنة  ......................................................................................................جبر محمود الفضٌالت
(ٓٔٔ) الموطأ ،جٕ ،ص٘ٗ ٚمرسبلً في األقضية .قال ابن
عبد البر :لم يختمف عن مالك في إرسالو وال يسند من

وجو صحيح  .ورواه أيضاً  :ابن ماجو من حديث عبادة

بن الصامت،

جٕ ،صٗ ،ٚٛرقم ٖٕٔٗ .ورواه

ال ارقطني  ،جٗ ،ص ،ٕٕٚرقم ٖ .ٛوالحاكم في

أبي

المستدرك عمى الصحيحين ،والبييقي من حديث

سعيد خدري  ،وقال الحاكم صحيح اإلسناد عمى
شرط مسمم.

(ٔٔٔ) رواه أبو او  ،رقم ٖ٘ ٖٙفي األقضية  .والترمذي،
رقم ٗٔ ٜٔفي البر والصمة ،باب ما جاء في الخيانة
والغش .وابن ماجو ،رقم ٕٖٕٗ في األحكام.

(ٕٔٔ) أ.د .محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو،
الوجيز في إيضاح قواع الف و الكل

ية ،مؤسسة

الرسالة ،ص ٕٔ٘ ،ٕٙٓ-نظرية التعسف باستخدام
الحق ٓ.ٕٜٔ ،ٕٔٛ-ٕٔٚ ،ٕٔٙ

(ٖٔٔ) ىذه الروايات في البخاري  .أرقام ،ٕٙٛٙ ،ٕٜٖٗ :
٘ ،ٕٜٕ ،ٖٕٔ/فتح الباري شرح صحيح البخاري.

(ٗٔٔ) حاشية الطحاوي عمى ال ر المختار ،جٗ ،صٓ.ٛ
(٘ٔٔ) ابن عرفو المالكي ،الح و شرح الرصاع التونسي ،
باب الحجر.

( )ٔٔٙاز المحتاج بشرح المنياج

 ،جٕ ،ص٘ ،ٔٛابن

قدامة ،الملني ،جٗ ،ص٘٘.

( )ٔٔٚالمطمع عمى أبواب الم نع ،صٕٗ٘.

ج،ٙ

( )ٔٔٛتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،
ص.ٖٕٜ-ٖٕٛ

( )ٜٔٔأخرجو أبو نعيم في الحمية  ،عن كتاب الزىد ،عبد
اهلل بن المبارك بن واضح الرزوي أب

جٔ ،ص٘ ،ٗٚرقم ٖٓ٘ٔ.

و عبد اهلل،

(ٕٓٔ) أخرجو مالك في الموطأ  ،رقم ٕٓ ،ٔٛإعداد أحمد
راتب عرموش ،دار النفائس لمطباعة والنشر،

صٔٓ.ٕٚٓ-ٚ

(ٕٔٔ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج٘ ،ص.ٕٜٙ
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