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منهجال ش يخ أبي الحسن السندي الكبير في تناول المسائل الفقهية في تعليقاته
علي علی الجامع الصحيح للبخاري
سلتيار أمحد كان درو



كما أننا نعلم أن لكل عامل منهج يف تناول ادلسائل الفقهية ،وهبذا ديتاز كل واحد منهم عن اآلخر .وهبذا نتعرف على
شخصية العامل الفقيو .وكذلك للشيخ أيب احلسن السندي منهج خيصو الذي اطلعت عليو بعد استقراء تعليقاتو على
صحيح البخاري .فينبغي أن أذكر منهجو يف تناول ادلسائل الفقهية فيما يلي من خالل نقاط تالية:
أ .من منهجو يف تناول ادلسائل الفقهية االلتزام باالستنباط من ينابيع القرآن والسنة وأقوال اجملتهدين.
ب .وااللتزام بروح التوسط دائما واالعتدال بُت التفريط واإلفراط ،وال يقول يف ادلسائل اخلالفية بأن ىذا حالل وىذا

حرام ،ولكن يقول ادلراد بو كذا ،أو ىذا ال يفيد كذا ،أو ىذا يدل على كذا ،أو ىذا غَت ظاىر لوجوه ،أو ىذا
صريح يف الداللة على كذا من األلفاظ ادلناسب ة للمقام كما قال اإلمام مالك رمحو اهلل :مل يكن من أمر الناس وال
من مضى من سلفنا الذين يقتدى هبم ويعول اإلسالم عليهم أن يقولوا :ىذا حالل وىذا حرام ولكن يقول :أنا
أكره كذا وأحب كذا ،وأما حالل وحرام فهذا االفًتاء على اهلل أما مسعت قول اهلل تعاىل :قل ارأيتم ما انزل اهلل لكم
من رزق فجعلتم منو حراما وحالال قل اهلل اذن لكم ام على اهلل تفًتون ،1ألن احلالل ما أحلو اهلل ورسولو ،واحلرام
2
ما حرمو اهلل ورسولو.

ج.

د.

ه.
و.

ومن منهجو أنو ال يتقلد تقليد األعمى ألي إمام من أئمة اإلسالم كالعصيب أو الغيب ،ولكن ىذا مع التوقَت الكامل
لألئمة والفقهاء ،فعدم تقليد اإلمام اخلاص ليس حطا من شأنو بل سَتا على منهج األئمة وتنفيذا لوصاياىم ،وإمنا
شأنو شأن اجملتهد الذي يتناول ادلسائل الفقهية يف ضوء الدالئل من القرآن والسنة  .وال يلتزم برأي ىف قضية من
قضايا بدون دليل قوي سامل من معارض معترب وال يكون كبعض الناس الذين ينصرون رأيا معينا ألنو قول فالن أو
مذىب فالن دون نظر إىل دليل أو برىان مع أن اهلل تعاىل يقول :قل ىاتوا برىانكم ان كنتم صادقُت 3وال يسمى
العلم علما إذا كان ناشئا من غَت دليل.
ومن منهجو أنو يعمل باحلديث الصحيح إذا ثبت بالدالئل .فإذا وجد حديثا صحيحا يف أي مسألة من ادلسائل
الفقهية أخذ بو وترك ما خيالفو من اآلراء ومل تأخذه فيو لومة الئم .وىذا ادلنهج الذي سلكو العلماء األتقياء.
وألجل أن احلديث الصحيح مل يبل العلماء يف الباب اختلفت أنظارىم يف ادلسألة كما قال الشيخ يف موضع عن
4
أيب حنيفة ومالك :ولعل احلديث مل يبلغهما.
ويستشهد على ادلسائل باآليات من القرآن الكرًن بدون ذكر اسم السورة وأرقام اآليات.
وكذلك يأيت باألحاديث لالستشهاد على ادلسائل الفقهية بدون خترجيها ولكن يكتفي باإلشارة إىل صحتها وضعفها
إمجاال بدون ذكر أقوال علماء اجلرح والتعديل.

 زلاضر ،مقارنة األديان والثقافة اإلسالمية،جامعة السند،جام شورو ،باکستان۔
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ز .ويف بعض األحوال يبسط القول الغَت ادلمل يف توضيح بعض ادلسائل الفقهية شلا تقتضي البسط والشرح ويف بعض
األحيان خيتصر قولو يف شرح بعضها بدون إخالل.
ح .إنو يف كثَت من األحيان يذكر يف ادلسألة ادلذىب احلنفي والشافعي ويذكر أخرى ادلذىب ادلالكي واحلنبلي وأحيانا
ادلذىب الظاىري وال يذكر غَتىا من ادلذاىب.
وقسمت ىذه ادلقالة إللقاء الضوء على منهجو الذي اتبعو يف حاشيتو علي صحيح البخاري يف تناول ادلسائل
الفقهية إىل مبحثُت ومها:
ادلبحث االول :طريقتو يف عرض ادلسائل الفقهية
ادلبحث الثاين :طريقة ترجيحو يف ادلسائل اخلالفية

طريقته في عرض المسائل الفقهية :

أ .ذكره ادلذاىب الفقهية مع الدالئل بدون الًتجيح
من طريقة الشيخ أيب احلسن السندي يف عرض ادلسائل الفقهية أنو يتناول قطعة من احلديث الذي تستنبط منو
ادلسائل مث يعلق عليو مث يعرض ادلسائل الفقهية .ففي عرض ادلسائل الفقهية يذكر آراء الفقهاء يف ادلسألة مع ذكر الدالئل.
أما إيراده اآلراء والدالئل للمذاىب ادلختلفة فهو يلتزم فيها بالعدل وال تعًتيو خيانة علمية وال يرجح بينها .وشلا ينبغي أن
يعلم أنو ال يذكر أمساء ىؤالء األئمة األجالء ،وكذلك ال يذكر ادلصادر وادلراجع ذلذه ادلسائل ،ويكتفي بقولو استدل بو من
يقول وقد أجاب من يقول خبالفو وأجاب اآلخرون إىل غَت ذلك من األلفاظ .وفيما يلي أذكر على ما قلت ادلثال لكى
يتضح الكالم:
ادلثال :مسألة صالة كسوف الشمس
قال الشيخ عند التعليق على قطعة "صلى بنا ركعتُت" من حديث أيب بكرة:

"استدل بو من يقول 5صالة الكسوف كصالة النافلة فإنو ادلتبادر من لفظ صلى ركعتُت سيما ،وقد زاد

النسائى كما تصلون ،والصالة ادلعلومة ذلم ىي كالنافلة .وقد أجاب من يقول 6خبالفو حبملو على أن ادلعٌت كما تصلون يف
الكسوف ألن أبا بكرة خاطب بذلك أىل البصرة وقد كان ابن عباس علمهم أهنا ركعتان يف كل ركعة ركوعان كما روى
ذلك ابن أيب شيبة وغَته .وكذا استدل األولون حبديث النعمان بن بشَت وفيو فجعل يصلي ركعتُت .وأجاب اآلخرون بأن
ادلعٌت ركوعُت ركوعُت يف كل ركعة توفيقا بُت األحاديث ،وإطالق الركعة على الركوع يف أحاديث باب الكسوف كثَت .وكذا

استدلوا حبديث فإذا رأيتموىا فصلوا إ ذ ادلتبادر من الصالة ما يكون كل ركعة منها بركوع ال بركوعُت .وأجاب اآلخرون بأن
القول مبُت بالفعل إذ مها كانا مقارنُت فال يتبادر عند ذلك من القول إال ما وقع بو الفعل .ورده األولون بأن البيان
مضطرب ومعارض بعضو ببعض ،فإنو جاء إن كل ركعة كانت بركوعُت وثالثة وأربعة إىل غَت ذلك ،واحلمل على تعدد
الوقائع مشكل إ ذ مل يعهد وقوع الكسوف مرارا كثَتة يف قدر عشر سنُت فسقط البيان للتعارض فبقيت الصالة مطلقة
7
فوجب محلها على ادلتعارفة.
ب .ذكره مذىب اجلمهور والظاىرية مع الدالئل التفصيلية ودفاعو عن اإليرادات على اجلمهور
ومن طريقتو لعرض ادلسائل الفقهية أنو يتناول قطعة من احلديث الذي تسنبط منو ادلسائل مث جيمع ذلذه القطعة
الروايات األ خرى لتوضيح ادلسائل مث يبُت ما يتبادر من ىذه الروايات مث يشرع ىف بيان سلتلف ادلذاىب مع ذكر أدلتهم
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بالتفصيل ،ولكن ال يذكر أمساء ىؤالء األئمة األجالء ،وإمنا يكتفى بقولو ومذىب اجلمهور كذا ،وقد أخذ بظاىر احلديث
قوم مث يوفق بُت الرأيُت مث يدافع بالدالئل عن اإليرادات اليت تتوجو إىل مذىب اجلمهور بعد ىذا التوفيق كما نرى يف ادلثال
اآليت:
ادلثال :مسألة ابتداء االعتكاف
قال الشيخ السندي عند التعليق على حديث عائشة:
يف بعض الروايات كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل يف معتكفو،
وظاىره أن ادلعتكف يشرع يف االعتكاف بعد صالة الصبح ومذىب اجلمهور 8أنو يشرع فيو من الليل احلادي والعشرين.
وقد أخذ بظاىر احلديث قوم 9إال إهنم محلوه على أنو يشرع من صبح احلادي والعشرين ،فلذا رد عليهم اجلمهور بأن
ادلعلوم أنو صلى اهلل عليو وسلم كان يعتكف العشر األواخر ،وكان حيث أصحابو على اعتكاف العشر وعدد العشر عدد
الليايل فيدخل فيها الليلة األوىل وإال ال يتم ىذا العدد أصال وأيضا من أعظم ما يطلب باالعتكاف يف العشر األواخر
إدراك ليلة القدر كما يدل عليو تتبع األحاديث ،وىى قد تكون ليلة احلادي والعشرين كما يفيده حديث أيب سعيد فينبغى
لو أن يكون معتكفا فيها ال أن يعتكف بعدىا ...ويقول يف آخره :إن ادلراد بالصبح يف احلديث صبح إحدى وعشرين كما
فهم من يقول بظاىر احلديث ،بل ادلراد صبح عشرين فدخل ليلة إحدى وعشرين يف االعتكاف كما ىو مذىب اجلمهور.

قلت :وىذا اجلواب ىو الذي يفيده النظر ىف حديث أيب سعيد ،وبو يظهر التوفيق بُت أحاديث الباب دلن ينظر فيها من
غَت ارتكاب تأويل لشيء منها فهو أوىل وباالعتماد أحرى .بقي أنو يلزم منو أن يكون السنة الشروع يف االعتكاف من
صبح العشرين استظهارا باليوم األول وإن كان ادلقصود ما بعده ،وىذا شىء ال يقول بو اجلمهور فكيف جياب عنهم
بذلك .واجلواب أن ىذا أمر ال ينافيو كالم اجلمهور فإهنم ما تعرضوا لو ال إثباتا وال نفيا وإمنا تعرضوا لدخول ليلة إحدى
وعشرين وىو حاصل غاية األمر أن قواعدىم تقتضي أن يكون ىذا األمر سنة عندىم وعدم التعرض ليس دليال على العدم
بالقول بأنو سنة غَت مستبعد  ...ويقول الشيخ أيضا :وديكن االعتذار عن عدم تعرض اجلمهور ذلذه السنة ال إثباتا وال نفيا
بأن احلديث زلتمل لتأويالت متعددة فلم يتعرضوا لشىء من الكيفيات بطريق االستنان ال إثباتا وال نفيا ،بل أحالوا ذلك
10
إىل فهم العاملُت ونظر الناظرين فكل من يقرب عنده شيء من التأويالت فليعمل على وفق ذلك.
ج .تصرحيو بأمساء الفقهاء
وكذلك من طريقتو أنو يذكر يف بعض األحيان أمساء الفقهاء الذين خيتلفون يف ادلسائل بالتصريح فمثال يقول يف
مسألة اللقطة:
"ولذلك استدل ادلصنف هبذه الرواية على وجوب الدفع وىو مذىب مالك وأمحد وقال أبو حنيفة والشافعى جيوز
11
الدفع على الوصف وال جيب".

أ.

طريقة ترجيحه في المسائل الخالفية:

ال بد لنا يف ىذا ادلقام أن نتعرف على ادلسائل اخلالفية لكي تكون عندنا فكرة مسبقة عنها .إن من ادلعلوم أن زلور
اخلالف قائم على طبيعة دليل ادلسالة العلمية من قطعية وظنية ،فما كان دليلها قطعيا ثبوتا وداللة مل جير فيو اخلالف أبدا
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وإذا جرى فهو مردود على صاحبو أيا كان وما كان دليلها ظنيا ثبوتا وداللة أو ظنيا يف أحدمها جرى فيها اخلالف وىو
مقبول من صاحبو أصاب فيو أو أخطـأ ما دام صادرا عن أىل العلم واالجتهاد يف ادلسألة.
وقد اقتضت حكمة الشارع أن يأيت الدليل الشرعي صرحيا قاطعا يف أمهات ادلسائل الشرعية واألصول العلمية درءا
دلفسدة اخلالف فيها ،وأن يأيت الدليل الشرعي غالبا زلتمال ظنيا يف ادلسائل الفرعية والفروع العلمية حتقيقا دلصلحة أعمال
الرأي واالجتهاد فيها .ومن ىنا كثر اخلالف يف جانب ادلسائل الفقهية وتوسعت دائرة االختالف فيها اتساعا كبَتا.
أما أسباب االختالف فهي تعود إىل األسباب األربعة اإلمجالية وىي :
السبب األول :االختالف يف فهم النصوص الشرعية
السبب الثاىن :االختالف يف ثبوت النص وعدم ثبوتو
السبب الثالث :االختالف يف القواعد األصولية وبعض مصادر االستنباط
السبب الرابع :االختالف يف طرق اجلمع والًتجيح بُت النصوص ادلتعارضة
والسبب الرابع الذي حنن بصدده ىنا ىو سبب ىام من أسباب اختالف الفقهاء يف استنباط األحكام الشرعية
وتباين مواقفهم من النصوص ادلختلفة .أما أسباب الًتجيح فكثَتة فصلها علماء األصول يف كتبهم وحصرىا بعصهم يف
أربع نقاط رئيسية وىي كما يلي:
فهناك ترجيح يعود إىل سند ىذه ادلسائل ادلتعارضة.
وترجيح يعود اىل منت النصوص ادلتعارضة كأن يكون أحد النصُت أمرا واآلخر ناىيا فَتجح النهي على األمر أو يكون
التعارض بُت نص رلازي وآخر حقيقي فًتجح احلقيقة على اجملاز.
وترجيح يعود إىل مدلول النصوص ادلتعارضة كأن يكون مدلول بعضها التحرًن ومدلول بعضها اإلباحة فيقدم النص
الذي يدل على التحرًن على النص ادلبيح.
وترجيح يعود إىل أمر خارج عن النصوص ادلتعارضة كأن يكون أحدمها موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إمجاع
12
أو قياس أو غَت ذلك خالفا للنص ادلعارض فَتجح ما يؤيده الدليل اخلارجي على ما ال يؤيده شىء.
انطالقا شلا سبق ثبت أن لكل عامل وجهة يف الًتجيح اليت يتبعها يف مسألة الًتجيح.

ب .ترجيحه بسند المسألة:

ونرى وجهة الشيخ الفاضل السندي بأنو يرجح بًتجيح يعود إىل سند ىذه ادلسائل ،ونتيجة على ذلك يرجح احلديث

يف صحيح البخاري الصريح على غَته من األحاديث ألنو أصح سندا وأتقن رجاال عند مجيع العلماء ،ويقبلو على ألفاظو
الظاىرية وال يتأول فيها .ومن أجل ذلك خيالف موقف اجلمهور يف مسألة الصوم عن ادليت اخلالفية ويذىب مذىب بعض
علماء الشافعية .وفيما يلى أورد ادلثال على ذلك:
ادلثال :مسألة الصوم عن ادليت
أوال ينبغي أن أذكر نبذة يسَتة عن ىذه ادلسألة يف ضوء أقوال العلماء والفقهاء مث أذكر تعليق الشيخ على ىذه
ادلسألة لكي تتضح ىذه ادلسألة بكل التوضيح.
وقع اخلالف بُت العلماء يف جواز الصوم عن ادليت وعدم جوازىا ،مجهور العلماء على أن صـوم الـويل عن ادليت ليس
جبائز .13وذىب أبو حنيفة ومالك والشافعي يف اجلديد إىل أنو ال يصام عن ادليت مطلقا .ودتسك ادلانعون مطلقا دبا روي
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عن ابن عباس أنو قال :ال يصل أحد عن أحد وال يصم أحد عن أحد 14وروى مثلو عبد الرزاق عن ابن عمر من قولو،

ودبا أخرجو البيهقي 15عن عائشة أهنا قالت :ال تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ،ودبا روى مالك يف ادلؤطا بالغا فقال:
ومل أمسع عن أحد من الصحابة وال من التابعُت رضي اهلل عنهم بادلدينة أن أحدا منهم أمر أحدا أن يصوم عن أحد وال
يصلى عن أحد .16وقالوا فلما أفىت ابن عباس وعائشة خبالف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خالف ما روياه
وىذا شلا يؤيد النسخ .ويقسم مجهور العلماء العبادة إىل ثالثة أضرب :ضرب منها من عبادات ادلال ال تعلق لو بالبدن
كالزكاة ،فهذا يصح فيو النيابة .والضرب الثاين لو تعلق بادلال ولو تعلق بالبدن كاحلج والغزو ،وقد اختلف أىل العلم يف

صحة النيابة فيو .والضرب الثالث لو اختصاص بالبدن وال تعلق لو بادلال كالصوم والصالة ،وىذا ال يدخلو النيابة بوجو،
ويستدلون على صحة ما قالوه بقولو تعاىل :فمـن شهد منكم الشهر فليصمـو ومن كان مريضا او على سفـر فعدة من ايام
اخر 17.فوجو الدليل من اآلية أنو مأمور بالصيام فإذا اتصل مرضو حىت مات فال حرج عليو فيصومو عنو وليو ،وان كان

فرط يف صومو فهو أمث سلالف لألمة عاص وال خيرج عن العصيان بصوم وليو عنو .ويستدلون أيضا بالسنة ما روى عنو
صلى اهلل عليو وسلم أنو قال :إذا مات ابن آدم انقطع عملو إال من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع بو من بعده وولد

صاحل يدعو لو .18ويستدلون أيضا بالقياس أن ىذه عبادة سلتصة بالبدن فلم يدخلها النيابة كالصالة ،ويقولون بنسبة
األحاديث اجملوزين لصوم الويل عن ادليت بأن حديثهم يف النذر ألنو قد جاء مصرحا بو يف بعض ألفاظو كما رواه البخاري
عن ابن عباس قال قالت امراة يا رسول اهلل ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيو عنها ؟ قال :أرأيت لو كان على

أمك دين فقضيتيو أكان يؤدي ذلك عنها ،قالت :نعم ،قال :فصومي عن أمك 19.والذي روي مرفوعا
بأن ادلراد بقولو صام عنو وليو أي فعل عنو ما يقوم مقام الصوم وىو اإلطعام.
وذىب بعض علماء الشافعية

21

20

فقد اعتذروا

واإلمام البخاري وأبو ثور واإلمام الشوكاين إىل جواز صوم الويل عن ادليت

والظاىرية 22إىل وجوب صوم الويل عن ادليت سواء كان صوم رمضان أو نذر أو كفارة ،ويستدلون عليو باحلديث ادلرفوع
الذي رواه اإلمام البخاري يف صحيحو 23.وجييبون على حديث ابن عمر يف اإلطعام بأنو ال يصح مرفوعا وأن الصحيح
24
موقوف على ابن عمر.
وذىب إىل ىذا الرأي األخَت الشيخ السندي أخذا بظاىر احلديث الصحيح كما قال عند التعليق على حديث
عائشة:
"وىذا احلديث صريح يف جواز الصوم عن الغَت واجلمهور على خالفو ،ولذلك أولو بعضهم حبملو على معٌت أنو

يتدارك ذلك وليو باإلطعام فكأنو صام وادعى بعضهم أنو منسوخ ،وكل ذلك خالف مقتضى األدلة يظهر ذلك دلن يتأمل
فيما ذكروا من الدواعي واألدلة ،ولذلك كثَت من زلققي الشافعية اختاروا جواز الصوم عن ادليت وقالوا إنو ىو مقتضى
األدلة وال دليل على خالفو ،وتركوا قول إمامـهم ادلرجوع إليو وىذا ىو اإلنصاف.

25

د .ترجيحه بالسند ويتأول في الدالئل التي تخالفه للتوفيق بينها :
ادلثال :مسألة اللقطة
ترجيحو حلديث البخاري على غَته مع تأويلو يف غَته من األحاديث حىت جيمع بينها.
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ومن منهجو أنو يرجح حديث البخاري على غَته من األحاديث ويتأول ىف ىذه األحاديث اليت تعارض حديث
البخاري يف نظر بعض العلماء .وىذا التأويل يقوم على الدالئل من النقل والعقل كما سنذكر بعد بيان نبذة يسَتة عن ىذه
ادلسألة اخلالفية وىو كما يلي:
وقع اخلالف بُت العلماء يف مسألة اللقطة على قولُت :أحدمها :قول اإلمام أيب حنيفة والشافعي بأن اللقطة ال جيب
دفعها إىل صاحبها بعد أن جاء ووصفها وعرفها لعموم قولو صلى اهلل عليو وسلم البينة على ادلدعى واليمُت على من
أنكر 26.وادلدعي ىنا صاحب اللقطة فعليو البينة وإمنا جيوز للملتقط أن يدفعها إليو للحديث الذي رووه على أن األمر فيو
اإلباحـة ،وال جيبـر على الدفـع بالقضاء حىت أن غاصب ادلدبـر يضمن قيمتو.27
وثانيهما :قول اإلمام مالك وأمحد والبخاري والظاىرية وابن حجر بأن اللقطة جيب دفعها إىل صاحبـها بعـد توصيفو
وتعريفو إياه ،ويستدلون مـن ناحية النـقل باحلـديث الصحيح ،28وخيصون صورة ادللتقطة من عموم البينة على ادلدعي،
ويقولون من ناحية العقل والقياس أن البينة مل تذكر يف شيء من احلديث ولو كانت شرطا للدفع مل جيز اإلخالل بو وال أمر
بالدفع بدونو وألن إقامة البينة على اللقطة تتعذر ألهنا إمنا سقطت حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها منع لوصوذلا إىل
صاحبها أبدا وىذا يفوت مقصود االلتقاط ويفضى إىل تضييع أموال الناس ،ويقولون لو مل جيب دفعها بالصفة مل جيز
التقاطها ،ويتأولون قول النيب صلى اهلل عليو وسلم البينة على ادلدعي بأن لو كان ىناك منكر لقولو صلى اهلل عليو وسلم ىف

سياقو واليمُت على من أنكر وال منكر ىهنا ،وقد جعل النيب صلى اهلل عليو وسلم مدعي اللقطة وصفها فإذا وصفها فقد
29
أقام ببينة وهبذا الطريق جيمعون بُت احلديثُت الصحيحُت.
أما الشيخ السندي يرى رأي الفريق الثاين على ظاىر ألفاظ احلديث ،ويرد رأي الفريق األول بالرباىُت واحلجج
ويدعم ىذا الرأي بالنقل والعقل ويضيف إىل دالئلهم دالئلو لنصرة ىذا الرأي كما يقول يف حديث أيب بن كعب رضي اهلل
عنو:
أي فادفع إليو على الوصف كما جاء يف الروايات وإمنا حذف إشارة إىل أنو ادلتعُت ففي احلذف زيادة تاكيد الحياب
الدفع عند بيان العالمة ،ولذلك استدل ادلصنف هبذه الرواية على وجوب الدفع وىو مذىب مالك وأمحد وقال أبو حنيفة
والشافعي جيوز الدفع على الوصف وال جيب ألن صاحبها مدع فيحتاج يف الوجوب إىل البينة لعموم قولو صلى اهلل عليو

وسلم البينة على ادلدعي فيحمل األمر بالدفع يف احلديث على اإلباحة مجعا بُت احلديثُت ،فإن أقام شاىدين هبا وجب
الدفع وإال مل جيب .وأشار احلافظ ابن حجر إىل ترجيح مذىب مالك وأمحد فقال فتخص صورة ادللتقطة من عموم البينة

على ادلدعي ،30قلت وال حاجة إىل التخصيص أما أوال فألن البينة ما جعلو الشارع بينة ال الشهود فقط وقد جعل الشارع
البينة يف اللقطة الوصف ،فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب قبوذلا وأي دليل يدل على خالف ذلك .وأما ثانيا فألن
احلديث البينة على ادلدعى إمنا ىو يف القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك فيجب عل كل من كان يف يده حق ألحد من
غَت استحقاق أن يدفع إليو إذا علم بو وإن كان القاضي ال يقضي عليو بالدفع بال شهود فيجب القول بوجوب الدفع ذلذا

احلديث ،وإن قلنا إن القاضي ال جيرب عليو بالدفع حلديث البينة وال خيفى أن إقامة الشهود على تعيُت الدراىم والدنانَت
متعسر بل متعذر عادة فتكليف إقامة الشهود على اللقطة بعيد جدا بل الشهود عادة ال تكون إال باالستشهاد واللقطة
31
تسقط بال قصد فال يتصور فيها االستشهاد.
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ه .ترجيحو حلديث البخاري الصريح بأمر خارج عن النصوص ادلتعارضة ألنو موافقا لدليل آخر من سنة على غَته وإجابتو على
األحاديث اليت تتعارض معو بأصول احلنفية وىـو إذا يعـمل الراوي خالف ما يرويو فهذا يدل على نسخو ويستشهد عليو
بالـشواىد.

ادلثال :مسألة قتل ادلرتدة
ومن منهجو أ نو يرجح حديث البخاري على غَته وجييب عن احلديث الذي يتعارض معو بقاعدة احلنفية ادلشهورة مث
يدعم قولو بادلتابعات من األحاديث كما سيأيت بعد إيراد نبذة يسَتة عن ادلسألة:
وقع اخلالف بُت العلماء يف مسألة قتل ادلرتدة على قولُت:
أحدمها :قول اجلمهور وىو أن ادلرتدة تقتل.
وثانيهما :قول احلنفية وىو أن ادلرتدة ال تقتل بسبب االرتداد .ولكل فريق دليل حيتج بو وجيدر بنا أن نذكر فيما يلي
الدالئل اليت حيتج هبا كل فريق:
يستدل اجلمهور دبا روى ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال :من بدل دينو فاقتلوه ،32وحبديث الصحيحُت
قال النيب صلى اهلل عليو وسلم ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينو ادلفارق

للجماعة ،33ودبا قال معاذ رضي اهلل عنو قضى اهلل ورسولو أن من رجع عن دينو فاقتلوه ،34وبأن لفظ احلديث عام يف
كل مبدل لقولو من وىي من ألفاظ العموم .35وقد شهدت القاعدة لو باالستمرار على الشمول وبقول ابن عباس بأن
ادلرأة ادلرتدة تقتل 36وىو راوي احلديث ،ويؤيدون باشًتاك الرجال والنساء يف احلدود كلها الزنا والسرقة وشرب اخلمر
والقذف ويقولون بـأن من صور الزنا رجم احملصن حىت ديوت فإن ذلك مستثٌت من النهي عن قتل النساء 37فيستثٌت قتل
ادلرتدة مثلو .وجييبون عن احلديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء حبملو على الكافرة األصلية إذا مل تباشر القتال
38
لقولو يف بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء دلا رأى امرأة مقتولة :ما كانت ىذه لتقاتل.
ويستدل احلنفية أ يضا باحلديث الذي يقول بالنهي عن قتل النساء ويقولون بـأن ىذا مطلق يعم الكافرة أصليا
وعارضا ،وثبت تعليلو صلى اهلل عليو وسلم بالعلة ادلنصوصة من عدم حرابـها ،وخيصون هبـذا احلديث عموم من بدل دينو.
ويستدلون أيضا دبا روى أبو يوسف عن أيب حنيفة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب رزين عن ابن عباس قال :ال تقتل
النساء إذا ىن ارتددن عن اإلسالم ولكن حيبسن ويدعُت إىل اإلسالم وجيربن عليو. 39
والشيخ السندي مع الفريق األول يف ىذه ادلسأ لة يف ضوء الدالئل مدعما رأي اجلمهور باحلجج كما يقول يف
حديث ابن عباس رضي اهلل عنو:40
"شامل للرجل وادلرأة وىو ما عليو اجلمهور خالفا دلن قال أن ادلرتدة ال تقتل للنهي عن قتل النساء .وأجيب بـأن ابن
عباس راوي احلديث قد قال تقتل ادلرتدة بل يف حديث معاذ بسند حسن كما قال شيخنا وأديا رجل ارتد عن
االسالم فادعو فإن عاد وإال فاضرب عنقو وأديا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها فإن عادت وإال فاضرب عنقها
وىو صريح يف ذلك.42

41

ج .ترجيحه بسند المسألة بـأن أحدهما صحيح السند واآلخر ضعيف
المثال  :مسألة الوتر
كما قال الشيخ عند التعليق على حديث ابن عمر:43
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"فثبت بو أن الوتر ركعة واحدة وقد جاء ىذا يف أحاديث متعددة 44قوال وفعال وال يعارضو حديث هني عن البتَتاء
47
ألن يف إسناده من ضعف 46فال يصح أن يعارض األحاديث الصحاح.

45

د .ترجيحه للحقيقة على المجاز وهذا يعود إلى متن النصوص المتعارضة كـأن يكون التعارض
بين نص مجازي وآخر حقيقي فترجح الحقيقة على المجاز:

ادلثال :مسألة قراءة الفاحتة يف الصالة
ومن منهج الشيخ أ نو يرجح احلقيقة الشرعية على اجملاز عند التعارض ويقوى قولو بأقوال العلماء مث جييب عن
رأي احلنفية ونتيجة على ذلك ىو خيالف رأي احلنفية يف ىذه ادلسألة ادلهمة .كما قال عند التعليق على حديث عبادة بن
الصامت "ال صالة دلن يقرأ بفاحتة الكتاب":
"وأما الكمال فقد حقق احملقق ابن اذلمام ضعفو ألنو سلالف للقاعدة ال يصار إليو إال بدليل ،والوجود يف كالم الشارع
حيمل عل ى الوجود الشرعي دون احلسي فمفاد احلديث نفي الوجود الشرعي للصالة اليت مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وىو
عُت نفي الصحة ،وما قال أصحابنا 48أنو من حديث اآلحاد وىو ظٍت ال يفيد العلم وإمنا يوجب العمل فال يلزم منو
افًتاض الفاحتة يف الصالة ألن االفًتاض ال يثبت إال دبا يفيد العلم ففيو أنو يكفي يف ادلطلوب أنو يوجب العمل ضرورة أنو

جيب العمل دبدلولو ال بشى آ خر ومدلولو عدم صحة الصالة اليت مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فوجوب العمل بو يوجب
القول بفساد تلك الصالة وىو ادلطلوب فاحلق أن احلديث يفيد بطالن الصالة إذا مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب.

49

خالصة:

ثبت شلا ذكرنا يف ىذه ادلقالة أن الشيخ أبا احلسن السندي الكبَت قد التزم يف تناول ادلسائل الفقهية
باالستنباط من ينابيع القرآن والسنة وأقوال اجملتهدين كما أنو التزم بروح التوسط دائما واالعتدال بُت التفريط واإلفراط حيث
ال يقول يف ادلسائل اخلالفية بأن ىذا حالل وىذا حرام ،ولكن يقول ادلراد بو كذا ،أو ىذا ال يفيد كذا ،أو ىذا يدل على
كذا ،أو ىذا غَت ظاىر لوجوه ،أو ىذا صريح يف الداللة على كذا من األلفاظ ادلناسبة للمقام .ويعمل باحلديث الصحيح
إذا ثبت بالدالئل .فإذا وجد حديثا صحيحا يف أي مسألة من ادلسائل الفقهية أخذ بو وترك ما خيالفو من اآلراء ومل تأخذه
فيو لومة الئم .وىذا ادلنهج الذي سلكو العلماء األتقياء.
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يونس7; :
ترتيب ادلدارك ج 3ص367
النمل86 :
أبو احلسن زلمد بن عبد اذلادي السندي الكبَت ،حاشية السندي على صحيح البخاري ،دار إحياء الكتب العربية احلليب البايب،
)د.ت( ج 4ص378
ادلراد بو احلنفية وانظر دلوقفهم من ىذه ادلسألة أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع ،طبعة سعيد ايج اًن كراتشي) ،د.ت(
ج 3ص 4:2
ادلراد بو ادلالكية وانظر دلوقفهم من ىذه ادلسألة سليمان بن خلف الباجي ،ادلنتقى ،دار الكتاب العريب ،بَتوت) ،د.ت( ج3
ص572
حاشية السندي ج 3ص3:6
انظر دلوفق اجلمهور من ىذه ادلسألة ادلنتقى للباجي ،ج 4ص :2وأبو زكريا زليي الدين حيي بن شرف النووي ،اجملموع شرح
ادلهذب ،دار الفكر ،بَتوت) ،د.ت( ج  8ص 6;4
وىم األوزاعي واسحق وأبوثور رمحهم اهلل انظر اجملموع ج 8ص6;4
حاشية السندى ج 3ص568
أيضا ج 3ص568
انظر أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار االعتصام ،القاىرة) ،د.ت(
ج 6ص546
انظر دلوقف اجلمهور كمال الدين زلمد بن عبد الواحد ادلعروف بابن اذلمام ،فتـح القدير شرح اذلداية ،دار الفكر ،بَتوت) ،د.ت(
ج 4ص 583وأبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي ،الشهَت بابن قدامة ادلقدسي ،ادلغٍت،
مكتبة القاىرة) ،د.ت( ج 5ص :4وادلنتقى ج 4ص 85واجملموع ج 8ص 58:و زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين ،نيل األوطار
من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،إدارة الطباعة ادلنَتية) ،د.ت( ج 6ص 458
أخرجو أمحد بن حسُت بن علي البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب الصيام يف باب من قال يصوم عنو وليو بسنده دبعناه.
أخرجو يف السنن الكربى يف كتاب الصيام يف باب من قال يصوم عنو وليو .
أخرجو مالك بن أنس األصبحي يف مؤطاه يف كتاب الصيام يف باب النذر يف الصيام والصيام عن ادليتز
البقرة3:7 :
أخرجو مسلم بن احلجاج القشَتي يف صحيحو يف كتاب الوصية يف باب ما يلحق االنسان من الثواب وأبو داود يف سننو يف كتاب
الوصايا يف باب ما جاء يف الصدقة عن ادليت والًتمذي يف سننو يف كتاب األحكام يف باب الوقف ثالثتهم عن أىب ىريرة
أخرجو زلمد بن امساعيل البخاري يف صحيحو يف كتاب الصوم يف باب من مات وعليو صوم بسنده عن ابن عباس .
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب الصوم يف باب من مات وعليو صوم بسنده عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
قال  :من مات وعليو صيام صام عنو وليو .
انظر اجملموع ج 8ص58:
أيضا ج 8ص58:
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب الصوم يف باب من مات وعليو صوم بسنده عن عائشة .
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انظر اجملموع ج 8ص58:
حاشية السندي ج 3ص556
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب الرىن يف احلضر يف باب اذا اختلف الراىن وادلرهتن وحنوه فالبينة على ادلدعي واليمُت على
ادلدعي عليو بسنده عن ابن عباس وأخرجو ابن ماجة يف سننو يف كتاب األحكام يف باب البينة على ادلدعي واليمُت على ادلدعى
عليو بسنده عن ابن عباس .
انظر فتح القدير ج 8ص ; 34و اجملموع ج 37ص 48:
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب اللقطة يف باب إذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليو بسنده أيب بن كعب .
انظر ادلنتقى ج 8ص 358وادلغٍت ج 7ص; 92واحمللى ج :ص 479وصحيح البخاري كتاب اللقطة باب إذا أخربه رب اللقطة
بالعالمة دفع إليو
أمحد بن علي بن حجرالعسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار ادلعرفة ،بَتوت359; ،ه ،ج 7ص;7
حاشية السندي ج 4ص85
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب استتابة ادلرتدين وادلعاندين وقتاذلم وامث من اشرك باهلل وعقوبتو يف الدنيا واآلخرة يف باب حكم
ادلرتد وادلرتدة .
أخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب القسامة يف باب ما يباح بو دم ادلسلم بسنده عن عبد اهلل .
أخرجو امحد بن حنبل يف مسنده عن أيب بردة ج 7ص453
انظر زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،ادلبسوط  ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،ج 3ص377
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب استتابة ادلرتدين وادلعاندين وقتاذلم وامث من اشرك باهلل ةعقوتبو يف الدنيا واآلخرة يف باب حكم
ادلرتد وادلرتدة بسنده عن عكرمة .
أخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب اجلهاد والسَت يف باب حترًن قتل النساء والصبيان يف احلرب واخرجو ابن ماجة يف سننو يف كتاب
اجلهاد يف باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان
انظر اجملموع ج; 3ص 44:وادلغٌت ج :ص 347وزلمد بن عبد اهلل بن زلمد أبوبكر ابن العريب ،القبس ،دار العرب اإلسالمي،
بَتوت 2991 ،م ج 5ص; ;2ونيل األوطار ج 9ص. 3;5
فتح القدير ج 8ص93
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب استتابة ادلرتدين وادلعاندين وقتاذلم وامث من اشرك باهلل وعقوبتو يف الدنيا واآلخرة يف باب حكم
ادلرتد وادلرتدة بسنده عن عكرمة قال أتى علي رضى اهلل عنو بزنادقة فأحرقهم فبل ذلك ابن عباس فقال  :لو كنت أنا مل أحرقهم
لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ولقتلتهم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :من بدل دينو فاقتلوه .
ذكره علي بن أيب بكر بن سليمان اذليثمي يف رلمع الزوائد ومنبع الفوائد نقال عن الطرباين عن معاذ بن جبل ج 8ص485
حاشية السندي ج 6ص3;8
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب اجلمعة يف باب ما جاء يف الوتر بسنده عن ابن عمر أن رجال سال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم عن صالة الليل فقال رسول اهلل عليو السالم  :صالة الليل مثٌت مثٌت فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لو ما
قد صلى
ومن تلك الذي أخرجو ابن ماجة يف سننو يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها يف باب ما جاء يف الوتر بركعة بسنده عن ابن عمر
وعم عائشة والذي أخرجو اإلمام مالك يف مؤطاه يف كتاب صالة الليل يف باب صالة النيب يف الوتر بسنده عن عائشة .
ذكره الشيخ عبد احلي اللكنوي يف كتابو التعليق ادلمجد على مؤطا زلمد نقال عن ابن عبد الرب بسنده عن ايب سعيد أن النيب صلى
اهلل عليو وسلم هنى عن البتَتاء أن يصلي الرجل واحدة يوتر هبا  ( .التعليق ادلمجد ج  3ص) 35
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وذكر ضعفو الشيخ اللكنوي فقال :إ ن يف سنده عثمان وىو متكلم فيو فقد ذكر ابن القطان يف كتاب الوىم واإليهام ىذا احلديث
من جهة ابن عبد الرب وقال  :الغالب على حديث عثمان بن زلمد بن ربيعة الوىم  .وثانيا  :إنو معارض دباأاخرجو الطحاوي من
طريق األوزاعي عن ادلطلب بن عبد اهلل ادلخزومي أن رجال سأل ابن عمر عن الوتر فأمره بثالث يفصل بُت شفعو ووتر بتسليمة
فقال الرجل  :إين أخاف أن يقول الناس ىي البتَتاء فقال ابن عمر ىذه سنة اهلل ورسولو  .فهذا يدل على أن الوتر بركعة بعد ركعتُت
قد وجد من النيب صلى اهلل عليو وسلم  .وثالثا  :إنو معارض حبديث فمن أحب أن يوتر خبمس بليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث
فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتلر رواه أبو داود وغَته (انظر كتاب الصالة باب كم الوتر بسنده أيب ايوب األنصاري ) .
ورابعا  :إن البتَتاء فسره ابن عمر بعدم إدتام الركوع والسجود كما أخرجو البيهقي يف ادلعرفة بسنده عن زلمد بن اسحق عن يزيد بن
أيب حبيب عن موىل لسعد بن أيب وقاص قال  :سألت عبد اهلل بن عمر عن وتر الليل فقال  :يا بٍت ىل تعرف وتر النهار ؟ قلت :
نعم ىو ادلغرب قال  :صدقت ووتر الليل واحدة بذلك أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقلت يا أبا عبد الرمحن إن الناس يقولون
ىى البتَتاء فقال يا بٌت ليست تلك البتَتاء إمنا البتَتاء أن يصلى الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودىا وقيامها مث يقوم ىف األخرى وال
يتم ذلا ركوعا وال سجودا وال قياما فتلك البتَتاء  ( .التعليق ادلمجد ج 3ص) 35
حاشية السندي ج 3ص398
ادلراد بو احلنفية
حاشية السندي ج 3ص35:

