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 ملخَّص البحث
أبلفاظ خمتلفة، ورمبا رافق ذلك  من األحاديث اليت تروي وقائع معينة يف عهد النيب  يوجد يف الصحيحني عدد  

اختالف يف املعىن، ولكل من البخاري ومسلم منهج ورأي يف هذا االختالف من حيث القبول والرد، ولكل منهما 
البخاري يف قبول  القسامة أن من منهجونتيجة البحث يف واقعة  .عّلةطريقة يف اإلشارة إىل الرواية املقبولة والرواية امل

ن حيث ولو كانت طرقها أكثر م -حبسب رأيه  -الرواايت ورّدها عدم قبول الرواية اليت تعارض أصول الشريعة 
املردود من وطريقة البخاري يف اإلشارة إىل املقبول و  العدد، وقبول الرواية املوافقة ألصول الشريعة ولو قّلت طرقها.

لة هلا ابلقضية منها يف أبواب اثنوية ال ص يروي املقبول منها يف اببه الفقهي األساسي، ويروي املعل  الرواايت أنه 
أما منهج مسلم يف هذه الواقعة فيختلف عن منهج البخاري، حيث قَِبَل الرواية ذات الطرق الكثرية، ومل  األصل.

لة عنده، ويعتين املقبول واملردود أنه يُ قِّدم الرواية املقبو  وطريقة مسلم يف اإلشارة إىل يقبل الرواية ذات الطرق القليلة.
بذكر طرقها كافة، وهو ما يُعرف برواية األصول، مث يذكر بعدها الرواية اليت يراها معلولة بذكر سندها وإغفال لفظها 

 املعلول مشرياً إىل ذلك جبملة )وساق احلديث..(.
 

 خمرج احلديث. .تعارض الرواايت .ختريج .منهج الكلمات املفتاحية:
 
 :دقدمةامل

تُعدُّ السنُة النبويُة شارحًة للقرآن الكرمي، وقد وصلنا عدد كبري من األحاديث النبوية، ضمته كتب السنة، وهذه 
 هلا وعدم تكراره على قسمني: األحاديث من حيث تكرار النيب 

 األول: أحاديث كررها أكثر من مرة.
مرة واحدة، يف سائل واحد، وقضية واحدة، ومن هذه القضااي ما هو متفق  والثاين: أحاديث قاهلا رسول هللا 

املعىن، ومنها ما هو خمتلف املعىن، فحال االتفاق يف املعىن ليس من شأن هذا البحث، وأما حال االختالف يف 
 البحث. املعىن يف الواقعة الواحدة يف صحيحي البخاري ومسلم فهو جمال
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وقد اقتصر البحث على واقعة القسامة، ومل يشمل كل الوقائع املروية يف الصحيحني بسبب حاجة البحث 
لعدد من اخلطوات التفصيلية اخلاصة بعرض الرواايت عند البخاري ومسلم وعرض أسانيدها وتوضيح عملهما جتاه 

 املروايت.
ضح املعىن املراد منها، واالختالف يف ألفاظ هذه إن شأن الواقعة الواحدة أن تُروى على حنو واحد؛ ليت

ر يف ، وإن الناظ")إذا احتد املخرج فاألصل أن يتحد اللفظ" :القضااي خالف األصل؛ ألنه كما يقول ابن حجر
 اً صنيع البخاري ومسلم جتاه رواايت الواقعة الواحدة املختلفة يف املعىن يرى توافقاً بينهما يف قسم منها، وتفاواتً واضح

يف قسم آخر، وإن مقتضى النظر العلمي احلديثي أن يتفق البخاري ومسلم يف اختيارمها أللفاظ الرواية الواحدة  
يف  اائع، واختلفيف أكثر الوق اكوهنما اشرتطا الصحة فيما يَ ْقَبالن من األحاديث؛ خاصة يف حمل حبثنا، وقد اتفق

 ما أاثر نقطة البحث هذه. ، وهذاخرما ينفيه اآل أحدمهاعدد قليل من الوقائع، وقد يثبت 
من أفرد هذه املسألة ابلعناية والبحث، وإن كان شرّاح احلديث يتفاوتون  -يف حدود اطالعي  -مل أجد 

يف التنبيه على االختالفات يف الصحيحني وخاصة فيما يتعلق ابملتون ومعانيها، غري أن أول من قدح فتيل هذه 
نرّي ه ( 449)ت(1)الفكرة ابن بطال

ُ
 ه (، وهذا سبب آخر أاثر نقطة البحث.683)ت (2)وتبعه ابن امل

 أمهية البحث:
وتتجلى أمهية هذا البحث يف أنه يضع أمام الباحثني ضوابط التعامل مع الصحيحني خترجياً وفهماً، وإن إغفال هذه 

لم ومنهجيهما يف سالضوابط ينعكس على البحث ابلضعف، وسيؤدي إىل نتيجة عكسية يف فهم مراد البخاري وم
 صحيحيهما.

 منهج البحث:
واعتمد البحث على املنهج التحليلي يف استنتاج معيار القبول والرد عند البخاري ومسلم، وعلى املنهج االستقرائي 

 يف تتبع أماكن ذكر رواايت الواقعة الواحدة يف الصحيحني.
البخاري أواًل، وأقسمها إىل سياقني وطريقة البحث أين أذكر أماكن ورود رواايت واقعة القسامة عند 

لسهولة تصور االختالف بينها، مث أسوق أسانيد وألفاظ هذه الرواايت كما وردت خمتصرة، مث أرسم شجرة اإلسناد 
لنتصور مكان التقاء األسانيد وافرتاقها لتحديد االختالف يف كل سند وبيان خمرج احلديث، مث أبنّي وجه التعارض 

                                                           

. ابن فرحون واملعرفة والفهم، عين ابحلديث العناية التامة( هو أبو احلسن علي بن خلف بن بطال القرطيب شارح صحيح البخاري، كان من أهل العلم 1)
قاهرة: طبعة لاليعمري، برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد. الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب. حتقيق: د. حممد األمحدي أبو النور. )ا

 .106 105، ص 2دار الرتاث(. ج 
َنرّي االسكندراين قاضي االسكندرية وعاملها، له آتليف انفعة منها أتليف على تراجم صحيح ( هو أمحد بن حممد بن منصور انصر 2)

ُ
الدين ابن امل

، 8ه (. ج 1420البخاري. الصفدي، خليل بن أيبك. الوايف ابلوفيات. حتقيق: أمحد األرانؤوط وآخرون. )بريوت: طبعة دار إحياء الرتاث، ط
 .85 84ص
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ي البخاري يف الرواية املقبولة واملعلولة، معتمدًا يف ذلك على ما قاله الشارحون جلامعه الصحيح بينها، مث بيان رأ
 ومناقشته، مث تتكرر اخلطوات ذاهتا عند مسلم.

 هيكل البحث:
 وخامتة وفهرس: باحثوتتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة م

 لقسامة.األول: منهج البخاري يف قبول وختريج رواايت ا بحثامل
 .: ختريج الرواايت ومقارنة ألفاظهااملطلب األول
 .: شجرة طرق حديث القسامة عند البخارياملطلب الثاين

 .: بيان َوْجِه التعارض بني الرواايتاملطلب الثالث
 .: مذهب البخاري يف القسامةاملطلب الرابع

 .: ضابط ترجيح الرواية اليت تنفي القسامة عند البخارياملطلب اخلامس
 .: حكم رواية حيىي بن سعيد املروية بطريق الَعْرضاملطلب السادس
َعل ةاملطلب السابع

ُ
 .: طريقة البخاري يف ختريج الرواية الثابتة والرواية امل

  الثاين: منهج مسلم يف قبول وختريج رواايت القسامة. بحثامل
 .: ختريج الرواايت ومقارنة ألفاظهااملطلب األول
 مسلم.شجرة طرق حديث القسامة عند : املطلب الثاين

 .: بيان َوْجِه التعارض بني الرواايتاملطلب الثالث
 .يف القسامة مسلم: مذهب املطلب الرابع

 .يف القسامةعتمدة عنده الرواية امل منهج مسلم يف قبول: املطلب اخلامس
 .حيىي بن سعيدلرواية  بيان ترجيحهيف  مسلم: طريقة املطلب السادس

 والطريقتني. الثالث: املوازنة بني املنهجني بحثامل
 خامتة. 

 فهرس للمصادر واملراجع.
 

 ي:تمهيداملبحث ال
إن من ينظر يف عمل اإلمامني البخاري ومسلم يف صحيحيهما جيد أن هلما منهجاً يسلكانه جتاه الرواايت املتعارضة 

، عندمها، ةهذا املنهج يف اختيار الرواية املقبولة، والعدول عن الرواية املعلّ  أسسَ  ظهر البحثُ يف واقعة القسامة، وسيُ 
اختلفوا يف  ة. ولكن شرّاح اجلامع للبخاريظهر طريقة كل منهما يف اإلشارة إىل كال الروايتني؛ املقبولة واملعلّ وسيُ 

كلها يف صحيحه   واايت املتعارضةاستظهار مذهبه يف القسامة هل يثبتها أو ينفيها؟ وسبب اختالفهم أنه ساق الر 
 يف أبواب متفرقة، ومل خيتلف شراح صحيح مسلم يف أن مسلماً يقول مبشروعيتها.
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والقسامة مبدأ جاهلي جلأ إليه الناس قبل اإلسالم حلل اخلالف بني طائفتني بسبب قتيل مل يُعرف قاتله، 
اهلية ثالثة: قاتله على وجه التحديد، واحللول اجلوصورهتا أن يُقتل رجل يف مكان خيص طائفة معروفة، وال يُعرف 

 . (3)تغرمي الطائفة دية هذا املقتول، أو احللف مخسني مييناً أن املتهم منهم برئ من القتل، أو القصاص من رجل منها
ونقل كثري من العلماء القول مبشروعية القسامة، بينما ثبت عن عدد من العلماء رفضهم للقسامة، وهذه 

ة خالف، والنقطة الثانية أن الذين قالوا مبشروعيتها اختلفوا اختالفاً كثرياً؛ فمن اختالفاهتم أن القسامة هل أول نقط
  (4)تُوِجُب الديَة أو القصاَص؟ ومنها أن احللف هل يبدأ به أهل القتيل أو املتهمون؟

 :األول: منهج البخاري يف قبول وختريج رواايت الدقسامة بحثامل
 ختريج الرواايت ومدقارنة ألفاظها: :املطلب األول

 يف الظاهر -مبدأ القسامة، وورد سياق آخر ينفي مبدأ القسامة  - الظاهر  -ورد يف صحيح البخاري سياق يُ ْثِبُت 
وسنذكر الرواايت كما وردت من حيث الرتتيب، مع بيان سياقها، عرب جدول أواًل، مث ننسخها سندًا ومتناً  ، -

 خمتصرة، ووضع عالمة اللون األسود الغامق للرتمجة الفقهية وملا يقابلها من الرواية حىت نتبني املطابقة بينهما.
 

 السياق الباب الكتاب اسم املصنَّف
 إثبات القسامة الصلح مع املشركني لحالص صحيح البخاري-1
 إثبات القسامة املوادعة واملصاحلة  اجلزية واملوادعة البخاري صحيح-2
 إثبات القسامة إكرام الكبري األدب صحيح البخاري-3
 نفي القسامة القسامة الدايت صحيح البخاري-4
 إثبات القسامة كتاب احلاكم إىل عماله األحكام صحيح البخاري-5

 نسخ أسانيد وألفاظ الرواايت حبسب ترتيب اجلدول: 
 :مع املشركني الصلح بابالصلح،  تاب  صحيح البخاري: ك1

ثنا مسدد ثنا بشر ثنا حيىي عن ُبشري بن يسار عن سهل بن أيب َحْثمة قال: انطلق عبد هللا بن  -2702
 .وهي يومئذ صلحسهل... إىل خيرب 

 ..واملصاحلة مع املشركني ابملالاملوادعة  باجلزية واملوادعة، اب تاب  صحيح البخاري: ك2

                                                           

ابن عباس يف اجلامع الصحيح للبخاري، البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم. اجلامع املسند الصحيح ( هكذا وردت الرواية عن 3)
نشر لاملختصر من أمور رسول هلل وسننه وأايمه. حتقيق: عدد من طلبة العلم إبشراف صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ. )الرايض: طبع دار السالم ل

 (.3845، برقم)312كتاب مناقب األنصار، ابب القسامة يف اجلاهلية، ص  (ه 1421، 3والتوزيع، ط
، 1لفكر، طا( ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة.  املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين. )بريوت: دار 4)

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد )احلفيد(. بداية اجملتهد وهناية املقتصد. )دمشق: القرطيب، أبو الوليد . ابن رشد 389، ص8م(. ج1985ه /1405
اهليتمي، أمحد بن حممد بن حجر. حتفة . 375، ص10. جالبابريت، حممد بن حممود. العناية شرح اهلداية. )دار الفكر(.  320، ص2. جدار الفكر(

 .58، ص9. جاحملتاج يف شرح املنهاج. )دار إحياء الرتاث العريب(
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لكم، أو أحتلفون وتستحقون قات»ثنا مسدد ثنا بشر ثنا حيىي عن ُبشري عن سهل... فقال:  - 3173
ذ أميان قوم كفار، ، فقالوا: كيف أنخ«صاحبكم؟ قالوا: وكيف حنلف ومل نشهد ومل نر؟ قال: "فُترْبِيكم يهود خبمسني

 ..النيب  هُ لَ قَ عَ ف َ 
 إكرام الكبري، ويبدأ األكرب ابلكالم.. باألدب، اب تاب  صحيح البخاري: ك3

. فقال له عن رافع وسهل. -موىل األنصار-ثنا سليمان ثنا محاد عن حيىي بن سعيد عن ُبشري  - 6142
 -أتستحقون قتيلكم : ». فقال النيب .فتكلموا -«لَِيِلَي الكالَم األكرُب »قال حيىي:  -« كرّب الُكرَب : »النيب 

 «أبمياِن مخسني منكم؟.. –أوقال: صاحبكم 
 :القسامة. )السياق املخالف( بالدايت، اب تاب  صحيح البخاري: ك4

ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن ُبشري زعم أن رجاًل من األنصار يقال له سهل.. فقال هلم:  -6898
 قالوا: ال نرضى...«. فيحلفون» قالوا: ما لنا بينة. قال: « أتتون ابلبينة على من قتله؟» 
 كتاب احلاكم إىل عماله.  باألحكام، اب تاب  صحيح البخاري: ك5

ثنا عبد هللا أخربان مالك عن أيب ليلى ح وثنا إمساعيل حدثين مالك عن أيب ليلى بن عبد هللا  - 7192
إليهم به، فُكِتَب  من كرباء قومه:... فكتب رسول هللا  بن عبد الرمحن بن سهل، عن سهل أنه أخربه هو ورجال

 «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ال، قال: « أحتلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟: »ما قتلناه، فقال رسول هللا 
 قالوا: ليسوا مبسلمني...

 : شجرة طرق حديث الدقسامة يف صحيح البخاري: املطلب الثاين
 سهل بن أيب حثمة                                   سهل بن أيب حثمة          

                  ↓                                                     ↓ 
 بشري بن يسار(                           بشري بن يسار -)أبو ليلى بن عبدهللا 

     ↓                          ↓                                      ↓ 
 مالك بن أنس         حيىي بن سعيد                          سعيد بن عبيد   

      ↓                         ↓                                      ↓ 
 بن زيد(             أبو نعيممحاد   -عبد هللا بن يوسف    )بشر بن املفضل

      ↓                        ↓                   ↓                   ↓ 
 ↓مسدد بن مسربل       سليمان بن حرب                          ↓      
      ↓                       ↓                    ↓                   ↓ 
 البخاري              البخاري               البخاري             البخاري      

 )سياق إثبات القسامة(            )سياق نفي القسامة(
 )أخذ به مجهور الفقهاء(                          )أخذ به قلة من الفقهاء ويُنسب للبخاري(

ىي واختالف سياق طريق أيب ليلى وحي وضحت هذه الشجرة احتاد خمرج احلديث )سهل بن أيب َحْثمة(،
 عن ُبشري، مع سياق طريق سعيد بن عبيد عن ُبشري.
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 : بيان وجه التعارض بني الرواايت:املطلب الثالث
إن ختريج البخاري أللفاظ القسامة يف سياقني ال يلزم منه أنه يقر بوجود تعارض بني السياقني السابقني؛ الحتمال 

ُم األلفاظ إىل سياقني هو شيوع فهم مجهور الفقهاء يف زمنه لرواية حيىي كدليأن يكون السبب الذي جعله  ل يُ َقسِّ
 إلثبات القسامة، فيكون تقسيمه لأللفاظ دفعاً لتوهم أنه يوافقهم يف رأيهم، وهذا ما انتبه له ابن املنري من قبل.

( يشكل 5 -3 -2 -1ام )هم فإن ظاهر ألفاظ الرواايت يف األرقلكن إذا سلمنا جلمهور الفقهاء فهمَ 
( يشكل سياقاً ينفي ثبوت القسامة، وأخذ هبذا الفهم البخاري 4سياقاً يُثبت مشروعية القسامة. وظاهر اللفظ رقم )

ب الَقَسَم تعارض بني السياقني، فالسياق األول يطل -فيما يبدو  –  حبسب ما ُنِسَب إليه   وقلة من الفقهاء. وهذا 
 
ُ
 ّدعون، بينما يطلب السياق الثاين منهم البينة، وال يطلب القسم.من أهل القتيل، وهم امل

وقد صرح ابن املنريِّ بوجود التعارض بني رواييت حيىي بن سعيد وسعيد بن عبيد فقال:" َمْذَهُب الُبَخارِّي 
، َوذكر َحِديث (5)ْيهِ عى َعلَ َتْضِعيف اْلقَساَمةَ ، هلََذا أصدر اْلَباب ابألحاديث اجْلَارِيَة على اْلَيمني من َجانب اْلُمد

َواِعي، وإلزام اْلُمّدعي البّينة، َولَْيَس من ُخُصوِصي ة اْلقَساَمة يف َشْيء... (6)سعيد بن عبيد ، َوُهَو جاٍر على قَ َواِعد الد 
. فابن املنريِّ (7)اب اْلُمَواَدَعة "كتمث  ذكر الُبَخارِّي َحِديث اْلقَساَمة الد ال على ُخُروجَها َعن اْلَقَواِعد بطرِيق اْلعرض يف  

  .جعل الرواايت يف سياقني متقابلني، ولبيان رأي البخاري ينبغي استكشاف آراء شراح احلديث
 : مذهب البخاري يف الدقسامة:املطلب الرابع

لقسامة؛ فاملتقدمون اال يوجد تصريح للبخاري يف إثبات القسامة أو نفيها، وهلذا فقد اختلف الشرّاح يف بيان رأيه يف 
يرون أن البخاري ينفي القسامة، أو ُيضعِّفها، ويرى املتأخرون أنه يقول مبشروعية القسامة، وفيما أييت توضيح لرأي  

 كل طرف.
 الرأي األول: البخاري ينفي الدقسامة:

ي نفي القسامة، أن مذهب البخار (8)وابن املنريِّ  والقاضي عياض والنووي يرى أصحاب هذا الفهم وهم ابن بطّال
 ويدل على هذا أن البخاري:

                                                           

 فاليمني توجه إىل املدعى عليه.« شاهداك أو ميينه »  ( يقصد قوَل البخاري يف أول ابب القسامة: وقال النيب 5)
 ( وهو احلديث الذي يرجحه البخاري وفيه طلب البينة.6)
. املتواري على تراجم أبواب 7) يت: مكتبة البخاري. حتقيق: صالح مقبول أمحد. )الكو ( اإلسكندراين،، أبو العباس انصر الدين أمحد بن حممد بن املنريِّ

 .344املعال(. ص
القرطيب، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال.  شرح صحيح البخاري. حتقيق: ايسر إبراهيم. )الرايض: مكتبة انظر على الرتتيب: ( 8)

نهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. )مصر: دار الراين للرتاث، النووي، أبو زكراي، حيىي بن شرف. امل .537،ص8. جه (1423، 2الرشد، ط
 . 344: ابن املنرّي، املتواري على تراجم أبواب البخاري. 143، ص11ه (. ج1392
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و" مل « شاهداك أو ميينه : » صد ر ابب القسامة بنصوص تدل كلها على نفي ثبوت القسامة، قال النيب     1
يُِقْد هبا معاوية " وكتب عمُر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة..: " إْن َوَجَد أصحابُه بينة، وإال فال تظلم الناس، 

 .(9)هذا ال يقضى فيه إىل يوم القيامة"فإن 
قال ابن بطّال: " وإمنا ذكر البخاري هذا كله بال إسناد، وصد ر به كتاب القسامة؛ ألن مذهبه تضعيف 

. ووافقه (10)القسامة، ويدل على ذلك أنه أتى حبديث القسامة يف غري موضعه، وذكره يف كتاب اجلزية واملوادعة"
جانب  ُب الُبَخارِّي َتْضِعيف اْلقَساَمةَ ، هلََذا أصدر اْلَباب ابألحاديث اجْلَارِيَة على اْلَيمني منابن املنرّي فقال:" َمْذهَ 

 . (11)اْلُمدعى عليه.."
  مل يذكر طريقاً واحداً من طرق الرواية املشهورة عن حيىي بن سعيد اليت يُثبُت ظاهرُها القسامة يف ابب القسامة، 2

ابب القسامة، وزعها على أبواب األدب والصلح واجلزية واملوادعة، وإمنا اختار البخاري  بل وز ع هذه الطرق خارج
طلب البينة من أهل القتيل  يف ابب القسامة رواية سعيد بن عبيد اليت ينفي ظاهرها ثبوت القسامة فقط، وأنه 
 طرق حيىي بن سعيد.فقط، ولو كان مذهب البخاري األخذ ابلقسامة لذكر طريقاً واحداً على األقل من 

 توضيحه لعمل البخاري فيقول:".. مث ذكر البخاري حديث اْلقَساَمة الد ال على خروجها يتابع ابن املنريِّ 
عن القواعد بطريق العرض يف كتاب اْلُمَواَدَعة واجلزية حذراً من أَن يذكرهُ َهُهَنا، لَِئال  يْعَتمد على ظَاهره يف االستدالل 

واعتبارها، فيغلط اْلُمْسَتدّل به على اْعتقاد البخاري. وهذا اإْلْخَفاء مع صحة القْصد ليس من قبيل  على اْلقَساَمة، 
، فالنصيحة توجب توقي « (12)اَل تعطوا احلِْْكَمة غري أَهلها فتظلموها» كتمان العلم، بل هو من قبيل ما ورد: 

 ".(13)اْلَغَلط
ري يورد قبل قليل، ويعين ابن املنري بطريق العرض أن البخاوقد سبقه ابن بطّال إىل تقرير هذا كما سبق 

الرواية على سبيل إظهار العلم بوجودها، وأنه غري غافل عنها، ولكنه ال يعتمدها لالستدالل واالستنباط الفقهي، 
املعىن  ىبل ميكننا القول إنه يريد أن يقول إنه ال يوافق على االستدالل مبعناها، وُيضع ف رأي من يستدل هبا عل

 األساسي فيها.

                                                           

 ، ضمن الرتمجة الفقهية.575( البخاري، اجلامع الصحيح: كتاب الدايت، أول ابب القسامة، ص9)
 . 537، ص8( ابن بطال، شرح صحيح البخاري: ج10)
 .344:صابن املنرّي، املتواري على تراجم أبواب البخاري( 11)
عن عيسى عليه السالم. ابن عبد الرب القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن  ذكره ابن عبد الرب من غري سند بصيغة )يُروى(، يرويه نبينا  (12)

، 1م(. ج1994ه /1414، 1الزهريي. )السعودية: دار ابن اجلوزي، طحممد بن عبد الرب النمري. جامع بيان العلم وفضله. حتقيق: أيب األشبال 
نية. ا. وعزاه ابن حجر لألربعني الودعانية. ابن حجر العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن حجر. املطالب العالية بزوائد املسانيد الثم450ص

 .124، ص13م(. ج2000ه /1420، 1ر العاصمة، ودار الغيث، طحتقيق: جمموعة من الباحثني، تنسيق: د.سعيد بن انصر الش ثري. )دا
 .344: صابن املنرّي، املتواري على تراجم أبواب البخاري( 13)
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  ذكر البخاري وقائع املؤمتر العلمي الذي عقده عمر بن عبد العزيز لبحث مسألة القسامة، حيث طلب رأي أيب 3
أرأيت لو أن  "البة على نفيها أبن أصول الشرع أتىب القضاء هبا قائاًل:فيها، واستدل أبو قِ (14) ه (104)ت البةقِ 

البة َد أيب قِ إن  َقصْ  "ن بدمشق أنه قد زىن، مل يَ َرْوه، أكنت ترمجه؟ قال: ال...مخسني منهم شهدوا على رجل حمص
وهو أنه يريد نفي القسامة كدليل لثبوت احلكم هبا كما نفى ثبوت احلكم على الزاين يف حال عدم رؤيته  ،واضح

 من قبل الشاهد.
 الرأي الثاين: البخاري يثبت الدقسامة:

على كالم ابن املنرّي السابق: "والذي يظهر يل أن البخاري ال ُيضّعف القسامة من  وخالف ابُن حجر فقال معقباً 
حيث هي، بل يوافق الشافعي يف أنه ال قود فيها، وخيالفه يف أن احللف خمصوص ابملدعى عليهم؛ وهلذا أخرج رواية 

ن ذلك تضعيف يء مسعيد بن عبيد يف )ابب القسامة(، وأورد طريق حيىي بن سعيد يف ابب آخر، وليس يف ش
 .(15)أصل القسامة، وهللا أعلم"

وملا كان كال الفهمني يستندان يف تقريرمها إىل النظر والتقدير االجتهادي وقع االختالف بينهم، وما قالوه 
 حمتمل حبسب ما مت تقريره واالستدالل به. فما هو الراجح منهما؟

 توجيه ابن حجر لعمل البخاري يف ابب الدقسامة ومناقشته:
سنعرض رأي ابن حجر يف أهم النصوص اليت ساقها البخاري يف ابب القسامة يف منت البحث، ويتلخص توجيه 
ابن حجر لعمل البخاري أن مراده ترجيح أن الذي يبدأ ابلقسامة هو املتهم، وأن القسامة ال قود فيها، بل فيها 

 الدية.
د فقال:" أشار املصنف بذكره هنا إىل ترجيح رواية سعي« شاهداك أو ميينه»َوج ه ابن حجر احلديث النبوي  -1

د عى عليهم وهم )اليهود(. 
ُ
 بن عبيد يف حديث الباب أن الذي يبدأ يف ميني القسامة امل

يهود، بل فيها أن رسول إىل  أنه ال يوجد يف رواية سعيد بن عبيد توجيه األميان من النيب  :واجلواب عنه
عرض على أهل القتيل أن يرضوا أبميان يهود بعد انعدام بينتهم، فرفضوا، فلم تُ َوج ه األميان لليهود هنائياً، هللا 

من أهل القتيل أن حيلفوا، فانتفى أن يكون يف الرواية ابدئ واتيل قسامًة،  وانتهت الرواية هنا، أي مل يطلب النيب 
 قد حكم ابلقسامة يف هذه الرواية. النيب وانتفى أن يكون 

مث إن توجيه ابن حجر فيه اجتزاء هلذه الرواية؛ إذ إن رواية سعيد بن عبيد ال ميكن أن نغض الطرف عن 
جزئها األول، وهو طلب البينة من أهل القتيل، وهو اجلزء الذي يُبطل القسامة، وهو اجلزء الذي حكم عليه أغلب 

                                                           

د ابن عمه، ن( هو عبد هللا بن زيد بن عمرو اجلَْرمي البصري، اإلمام وشيخ اإلسالم، أُريد على القضاء زمن احلجاج فهرب إىل الشام وانقطع بداراي ع14)
قيق: جمموعة من حتالذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز. سري أعالم النبالء. وكان من أهل البالء مع الصرب والشكر. 

 .468، ص4. جم(1985ه /1405، 3احملققني إبشراف شعيب األرانؤوط. )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
( ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي 15)

 بتصرف قليل. 249، ص12ه (. ج1407، 1طوآخرون، )مصر: دار الراين للرتاث، 
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الذي جعله البخاري « شاهداك.. »، وهو اجلزء الذي يوافق احلديَث يف جزئه األول (16)لطاحملدثني ابلوهم والغ
البينة على ، ف«شاهداك أو ميينه» عنوااًن لباب القسامة؛ ليشري إىل أن ما ورد يف القسامة حياكم إىل هذا األصل

د عى عليه.
ُ
 املدعي واليمني على امل

ق عمل البخاري حيث رأى أن رواية سعيد بن عبيد جارية على وفوقد سبق نقل كالم ابن املنري وتوجيهه ل
األصول، ومعىن هذا أن )احللف( املوجود يف الرواية ال عالقة له ابلقسامة، بل له عالقة ابليمني اليت تُ َوج ه للُمد عى 

 عليه عند انعدام البينة.
ة من أهل القتيل واليت فيها طلب البين -وهي حمل اخلالف بني احملدثني –وج ه ابن حجر رواية سعيد بن عبيد  -2

 فقط، من انحيتني: 
األوىل: أن غاية البخاري من إخراجها يف ابب القسامة هي نصفها الثاين الذي يتحدث عن حلف املتهم، 

 .(17)فهو الراجح املوافق لألصول الشرعية
، إن هذين األصلني يقررمها حديث واحد !: أو ليس طلب البينة مبوافق لألصول كذلك؟ بلىوالسؤال

وهو حديث متفق عليه، وبناء على ذلك فإنه يصح أن نقول: إن مقصد البخاري من رواية  ،«شاهداك أو ميينه»
يه اليمني( وإذا املدعى علسعيد بن عبيد أنه أراد تقرير األمرين معًا )يُطلب من املدعي البينة فقط، ويُطلب من 

 طلبنا البينة من املدعي بطل أن نطلب منه اليمني، أي بطل أن نطلب منه القسامة، وهذا ما يريد البخاري تقريره.
الثانية: أنه يوجد فيها نقص، والنقص هو توجيه احللف إىل أهل القتيل بعد انعدام بَ يِّنتهم وقبل توجيه 

يه طلب البينة وف ،جر لقوله هذا مبا أخرجه النسائي من طريق عمرو بن شعيباحللف إىل اليهود. واستدل ابن ح
 ". (18)مث توجيه اليمني إىل أهل القتيل، مث توجيه اليمني إىل يهود

 وهذا ضعيف لسببني:

                                                           

، 3( النيسابوري، أبو احلسني، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، التمييز، حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، )السعودية: مكتبة الكوثر، ط16)
 . 194ه ( ص1410

اختلفت يف قصة األنصار ويهود خيرب فرُيدُّ املختلف  . قال ابن حجر:" بل يرى )البخاري( أن الرواايت249، ص12: جابن حجر، فتح الباري( 17)
آخر،  بإىل املتفق عليه من أن اليمني على املدعى عليه، فمن مث أورد البخاري رواية سعيد بن عبيد يف ابب القسامة، وطريق حيىي بن سعيد يف اب

 وليس يف شيء من ذلك تضعيف أصل القسامة".
يقول ابن حجر: " كذا يف رواية سعيد بن عبيد مل يذكر عرض األميان على املدعني، كما مل يقع يف رواية . 244، ص12: جابن حجر، فتح الباري(18)

ينة، فعرض بحيىي بن سعيد طلب البينة أواًل، وطريق اجلمع أن يقال: حفظ أحدهم ما مل حيفظ اآلخر، فُيحمل على أنه طلب البينة أوالً، فلم تكن هلم 
عرض عليهم حتليف املدعى عليهم فأبوا.. وقد وجدان لطلب البينة يف هذه القصة شاهداً من وجه آخر أخرجه النسائي من عليهم األميان فامتنعوا، ف

 قطريق عمرو بن شعيب ". والرواية يف سنن النسائي الصغرى: النسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان، السنن الصغرى، حتقي
ه ( كتاب القسامة والقود، ابب 1421، 3اف صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، )الرايض: طبع دار السالم للنشر والتوزيع، طعدد من طلبة العلم إبشر 

 .4724، برقم2393القسامة، ص
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 . (19)  أن أكثر احملدثني حكموا على رواية سعيد بن عبيد ابلوهم؛ ألهنم رأوا أهنا تعارض القسامة وتبطلها أ
أن هذه العناصر الثالثة مل أتت جمتمعة يف رواية صحيحة عند البخاري أو مسلم، مع أهنما استقصيا الصحيح ب   

منها، واعتمدا ما روايه، وإن  ذِْكَر النسائي هلذه الرواية يف آخر رواايت الباب عنده منّبهاً إىل خمالفة عمرو بن شعيب 
رواية الرواية، هلو كاف يف بيان هشاشة هذه الرواية. مث إن ال ملن سبقه بقوله: خالفهم عمرو بن شعيب.. مث ساق

، فجاءت الرواية (20)عن عمرو بن شعيب خمتلفة، فقد رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب ليس فيه طلب البينة
 عنده مثل رواية حيىي عمدة اجلمهور يف القسامة. 

لرد القود  يث النهي عن قتل املسلم إال إبحدى ثالثوجه استدالل أيب قالبة حبد أقر ابن حجر أبنه مل يظهر له -3
مل يقتل إال بثبوت األدلة يف القضااي الثالثة اليت  . وإن الفهم املتبادر منه أن أاب قالبة قصد أن النيب (21)ابلقسامة

ذكرها، ومستند هذا الفهم نقطة البداية اليت بدأ هبا أبو قالبة حديثه، واليت تَ َوج َه فيها نقاُشه إىل أن القسامة ال 
 تصلح طريقاً حلل خصومة القتل.

ة ابحلديث العام قالبة يف إبطال القساموقد سبق ابُن املنري إىل هذا التفسري فقال:" ملا اعرُتَِض على أيب 
الذي دل على حصر القتل الشرعي يف الثالثة: قتل، أو كفر، أو زىن، حبديث العرنيني، أجاب أبو قالبة أبن العرنيني 

 .(22)ثبت عليهم القتل والردة"
لثالثة ا، وهذه األشياء «ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث.. »فأبو قالبة يُبطل القسامة حبديث 
 ال تثبت إال ابلبينة، وال مكان فيها لألميان.

لى ترك القسامة، البة مل يوردها ليستدل عحجر أن أاب قِ  نيني ومعاقبتهم، فوج ه ابنُ رَ البة قصة العُ مث ذكر أبو قِ  -4
 على َمْن متسك هبا للقود ابلقسامة، وهذا احتمال وارد. بل لريد  

ة أراد أن يوضح للناس البالبة ميكننا أن نُ َوّجه ذِْكَر القصة أبن أاب قِ قررها أبو قِ وانطالقاً من نقطة البدء اليت 
 ينات الشرعية.وا بقتل الراعي، فثبت قتلهم ابلبنيني ال يشبه طريقة القسامة؛ ألهنم أقرُّ رَ أن ما وقع يف قصة العُ 

ألهل القتيل عمن يظنون  ؤال النيب وفيها س -ذكرها البخاري عنه مرسلة  –مث ذكر أبو قالبة قصة القسامة   5
أنه قتله؟ قالوا: اليهود.. فسأل اليهوَد هل قتلتم الرجل؟ قالوا: ال، وهنا مل يطالبهم رسول هللا ابحللف قسامة، بل 

، قالوا: ال، «أترضون نَ ْفَل مخسني من اليهود ما قتلوه؟» :تَ َوج ه إىل أهل القتيل يستشريهم واليهود حاضرون معه
 من عنده. اهُ دَ وَ قالوا: ما كنا لنحلف، ف َ « أفتستحقون الدية أبميان مخسني منكم؟ »قال: 

                                                           

وردت رواية طلب  د( ووْجه املعارضة أنه ال توجد يف القسامة بينة، وإمنا فيها أميان فحسب؛ إذ إن أصل القول مبشروعيتها يعود النعدام البينة، وق19)
اية البينة و البينة من طريق واحد فقط، هو طريق سعيد بن عبيد، وتقابلها طرق كثرية حمفوظة عند أهل احلديث، وإذا انضاف التفرد إىل املعارضة فإن ر 

 .192التمييز لإلمام مسلم: ص .تكون قد دخلت يف حيز الشذوذ، وممن حكم عليها ابلغلط اإلمام مسلم
: ضأبو عبد هللا حممد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويين. السنن. حتقيق: عدد من طلبة العلم إبشراف صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ. )الراي القزويين،(20)

 .2678، رقم 2638، كتاب الدايت، ابب القسامة، صه (1421، 3طبع دار السالم للنشر والتوزيع، ط
 . 253، ص12( ابن حجر، فتح الباري: ج21)
 .344ابن املنرّي، املتواري على تراجم أبواب البخاري: ص (22)
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ند البة( على ترك القود ابلقسامة بقصة القتيل عوج ه ابن حجر هذه الرواية فقال:" وإمنا استدل )أبو قِ 
 .(23)لقود"اباليهود فليس فيها للقود ابلقسامة ذكر، بل وال يف أصل القصة اليت هي عمدة الباب تصريح 

 أن املقصود واضحة يف« أفتستحقون الدية..؟ »واجلواب عنه أن تفسري ابن حجر حتتمله القصة، ومجلة 
مل يوجه اليمني  وهو أن أاب قالبة أراد اإلشارة إىل أنه مل تكن قسامة أصاًل؛ فالنيب  ،)الدية(، وحتتمل وجهاً آخر

إىل املتهم، وإمنا استشار أهل القتيل هل ترضون أبميان اليهود؟ وليس من أحكام القسامة أن يُطلب رضا أهل القتيل 
 لتوجيه اليمني للمتهم!

ا كنا م :قالوا« أفتستحقون الدية أبميان مخسني منكم؟»سأل أهل القتيل  ويف قصة أيب قالبة أن النيب 
ا يوضح سبق معرفتهم بعدم جواز حلفهم، مث إنه على فرض التسليم أبنه من ابب التقرير وأن لنحلف. وجواهبم هذ

فيه،  مث للمدعي فإن حتويل اليمني إىل املدعي ال معىن له، وال فائدة -كما يف الرواية-اليمني تُعطى أواًل للمتهم 
َمكن من

ُ
 ها وهي سبيل جناته؟فما دام املتهم قد ُمكِّن من احللف فإنه لن يرفض اليمني امل

هبذه الصيغة االستفهامية يف كل الرواايت اليت ساقها البخاري يف . « .أفتستحقون» إن ورود عبارة 
صحيحه، سواء املثبتة منها للقسامة أو النافية هلا لََيُدلُّ داللة واضحة أن البخاري تعّمد رواية اللفظ هبذه الصيغة 

، وإمنا أراد أن َيْظَهَر رفُض القسامة على (24)مل حيكم يف هذه الواقعة ابلقسامة لُِيْسِهَم ذلك يف تعزيز أن النيب 
 .(25)دلسان أهل القتيل بقناعة اتمة، وهذا ما وقع حقاً؛ فال هم رضوا أن حيلفوا، وال هم رضوا أبميان يهو 

 وخالصة رأي ابن حجر يف توجيه عمل البخاري أن رأي البخاري ينحصر يف شيئني:
 األول: أنه يرى وجوب الدية ابلقسامة، وال يرى وجوب القصاص. 

د عى عليهم ابحللف، وليس املدعي.
ُ
 الثاين: أنه يرى أن يبدأ امل

أن رأي البخاري ال يرى ثبوت القسامة أصاًل من خالل ما ساقه من نصوص حديثية  :وتبني بعد النقاش
يد د اليت رواها يف ابب القسامة راجحة على رواية حيىي بن سعوآاثر عن العلماء، وأنه يرى أن رواية سعيد بن عبي

 وهللا أعلم. ،اليت فرّقها على أبواب أربعة، ومل يشأ أن يسوق رواية واحدة منها يف ابب القسامة
 

                                                           

 .253، ص12ابن حجر، فتح الباري: ج (23)
ا وزميله. ط( ابن عبد الرب القرطيب، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري. االستذكار يف مذاهب علماء األمصار، حتقيق: سامل ع24)

 بشيء؛ إلابء املدعني من األميان...".  . قال: "وهذه قصةمل حيكم فيها رسول هللا 197، ص8ه ( ج1421، 1بعة)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
أراد أن يتلّطف ابألنصار وبغريهم لرييهم كيف ال يلزم احلكم هبا  وهذا دليل اعتمده كل من رفض القسامة، وبي نوا حكمة ذلك، وهي أن النيب  ( 25)

م يف السياق قالوا: كيف حنلف ومل نشاهد؟ وقال هل «أحتلفون مخسني مييناً وتستحقون؟ »على أصول اإلسالم، ولذلك قال هلم يف رواية السياق األول: 
لنحلف. فجاء جواهبم على وفق جواب كل مسلم يعلم أن اليمني ال يصح إيقاعها  قالوا: ما كنا «أفتستحقون الدية أبميان مخسني منكم؟ »الثاين: 

فإنه توىل بذاته ختفيف آاثرها على الطرفني، فدفع ديته من عنده، ال بوصفه  إال على علم قاطع ابحمللوف عليه، وكوهنا أول قضية تعرض للنيب 
 مشرعاً، بل بوصفه رئيساً للدولة.
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 : ضابط ترجيح الرواية اليت تنفي الدقسامة عند البخاري: املطلب اخلامس
قرآنية وحديثية   فأخذ ابلرواية املوافقة هلذه   (26)ابألصول الشرعية الثابتة أبدلة كثرية -كما يبدو   -اعتصم البخاري 

األصول، وأخرجها يف الباب األساسي للقسامة، وهي الرواية اليت تطلب البينة من املدعني، وأعرض عن الرواية اليت 
بواب األدب أ ساسي للحديث؛ فأخرجها يفختالف هذه األصول؛ فأخرجها يف أبواب اثنوية ال عالقة هلا ابملعىن األ

افق املعىن الثابت عندي يف حديث القسامة هو ما و  والصلح واجلزية واملوادعة كما سبق بيانه، وكأنه يقول: إن  
األصول الشرعية، وأن القسامة غري اثبتة يف الشرع؛ ملخالفتها لألصول، وإن الرواايت اليت ختالف هذا املعىن يف 

 تفسريها وفق هذا املعىن. الظاهر ينبغي
 : حكم رواية حيىي بن سعيد املروية بطريق العرض:املطلب السادس

إذا تكلمنا انطالقاً مما سبق بيانه فيمكننا أن نقول قوالً متنوعاً حبسب ما يتوافق مع ما ذهب إليه اجلمهور أو حبسب 
عرض معلولة  يف حيىي بن سعيد املروية بطريق الما خيالفهم، فنقول على فرض تسليمنا بتفسري اجلمهور: إن رواية 

جزء منها فقط، وهو )طلب القسم من املدعني(، والِقْسُم املعلول من الرواية ال يعمل به البخاري وإن أخرجه يف 
صحيحه، ووضع لنا مؤشرًا واضحًا على علته، وهو أنه أعرض عن إخراجه يف الباب اخلاص به، وذكره بطريق 

 اثنوية.العرض يف أبواب 
ولكن مثة رأي يرى أن تفسري مجهور الفقهاء هلذه الرواية أبهنا تثبت القسامة غري سديد، وميكن فهمها 

 بوجه آخر بتوجيه السؤال اآليت:
تقريَر القسامة ملاذا رفض املّدعون قبول مبدأ القسامة؟ وملاذا « أحتلفون.. »  :بقوله لو كان مراُد النيب 

 لضرورة االلتزام أبحكام القسامة بعد أن رفعوا الدعوى إليه؟  ملاذا مل ينبههم رسول هللا رفضوا ميني املتهمني؟ و 
أنه ال يدعوهم  لقد وجدان أهل الدعوى ال يستسيغون الَقَسَم على شيء مل يشاهدوه! وفهموا عن النيب 

ى هذا أهنم لن يُ ْقدموا علإىل احللف، وهلذا قالوا: ما كنا لنحلف، وكيف حنلف؟ وغريها من العبارات الواضحة 
 الفعل )اجلاهلي( املعروف لديهم.

فلم يعقب على رفضهم الَقَسَم بشيء، مما يعين أنه أقرهم على تركهم احللف، وأنه  وسكت رسول هللا 
 وصل إىل مبتغاه من كالمه. 

                                                           
مبيناً رأي البخاري ومستلهماً أصوله: " وقالت طائفة من العلماء ال جيوز احلكم ابلقسامة، وعمدهتم أن القسامة خمالفة ألصول الشرع قال ابن رشد  )26)

ن ع اجملمع على صحتها، فمنها: أن األصل يف الشرع أال حيلف أحد إال على ما علم قطعاً أو شاهد حساً، والقسامة خبالفه، ولذلك روى البخاري
من  نقالبة يف عدم جواز الشهادة على الزىن والسرقة دون مشاهدة.. ومنها أن من األصول أن األميان ليس هلا أتثري يف إشاطة الدماء، ومنها أأيب 

هناية و القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد )احلفيد(. بداية اجملتهد «.  ..البينة على املدعي واليمني على من أنكر»األصول أن 
 . بتصرف.321-320، ص2املقتصد. )دمشق: دار الفكر( ج
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أراد أن يتلطف هبم ليبني هلم أن القسامة  لقد طرح قسم من العلماء أن املعىن يف احلديث هو أن النيب 
، وال ميكننا أن حنكم هبا يف شريعتنا، ويؤيد هذا التفسري جواب أهل القتيل؛ فهو متفق مع (27)من بقااي اجلاهلية

هذا املعىن، غري أن الرواة مل تسق اللفظ على حقيقته، أي أن الرواية ابملعىن أث  َرت يف تغيري جزء من معىن احلديث 
 ء مومهاً إثبات القسامة، واألمر ليس كذلك.فجا

هذا التفسري يتفق متاماً مع جمرايت الواقعة، كرفض أهل القتيل قبول القسامة، واعرتاضهم على أحكامها، 
مل حيكم هبا، وإمنا حتم ل دية هذا القتيل،  عند مساعه مقولتهم، إضافة إىل نتيجة احلكم، وهو أنه  وسكوته 

 م القسامة.وليس هذا من أحكا
وهبذا نكون قد قدمنا أتوياًل شرعيًا مقبواًل لنصوص حديثية ظهر منها التعارض مع أصول شرعية جممع 
عليها، وهو مسلك معروف، وبناء على هذا التفسري ميكننا كذلك أن نتفهم إخراج البخاري هلذه الرواايت يف 

، ولذلك حرص البخاري على رواية (28)ه متاماً صحيحه؛ فهي ال ختالف السياق الذي ينفي القسامة، بل تتفق مع
 «.أفتستحقون.. » و« أحتلفون.. »ألفاظ الواقعة يف كل األبواب هبمزة االستفهام

 : طريدقة البخاري يف ختريج الرواية الثابتة والرواية املَُعلَّة:املطلب السابع
عارض مع يف قضية واحدة، وقسم منها يتابت واضحاً أن كالمنا حمدود بوجود رواايت حديثية متعارضة فيما بينها 

األصول الشرعية، فإن البخاري يعتمد الرواية اليت تتفق مع األصول الشرعية، ويُعرض عن الرواايت املخالفة لألصول 
 الشرعية.

وطريقة البخاري يف ختريج الرواية الثابتة أنه يرويها يف ابهبا األساسي، وأما الرواية )املعلولة( عنده فإنه ال 
يرويها يف الباب األساسي، وإمنا يرويها يف أبواب اثنوية أخرى مهما تعددت طرقها، وهذا ما مساه ابن املنري بطريق 

 العرض.
ولكن ابعتبار ما سبق تقدميه من تفسري جيمع بني الرواايت فإنه ميكننا القول: إن البخاري أراد متييز الرواية 

ىن آخر األساسي، حلسم االحتمال املتلبس ابلرواايت املخالفة هلا يف الظاهر، مبعالصرحية يف نفي القسامة يف ابهبا 
فإن البخاري يرى توافقاً بني املعاين املروية أبلفاظ خمتلفة يف قضية القسامة، وهذا يعين عدم وجود رواية معلولة يف 

ف البخاري راح اخلاص بتضعيكالم الش  درك أنقضية القسامة يف صحيحه، وهذا أثبت وأقوى، ويبقى علينا أن ن
 للقسامة خيص الفهم ال الرواية.

 

 
                                                           

 .321-320، ص2( ابن رشد القرطيب )احلفيد(، بداية اجملتهد وهناية املقتصد: ج27)
ل هلم: كيف لكم على املدعني أن حيلفوا أواًل وكأنه يقو  ( جتدر اإلشارة إىل تفسري مقارب هلذا قدمه الس َرْخسي هو أن معىن الرواية استنكار النيب 28)

ون ما خلق ربكم وُيَشبُِّهه بقوله تعاىل ﴿ أأتتون الذكران من العاملني وتذر « أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم؟»أن حتلفوا اليمني وتستحقوا قاتلكم؟ 
ن أمحد بن أيب سهل. ْخِسي، حممد بمن أزواجكم﴾ وهذا التفسري يلتقي مع قول من ينفي القسامة، وبه يزول التعارض بني الرواايت. وهللا أعلم. الس رَ 

 .109، ص26ه ( ج1398، 3املبسوط. )دار املعرفة: طبعة 
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 :الثاين: رواايت الدقسامة املتعارضة يف صحيح مسلم بحثامل
 : ختريج الرواايت ومدقارنة ألفاظها:املطلب األول

لقسامة اإن اإلمام مسلم يروي ألفاظ الرواايت يف الواقعة الواحدة يف مكان واحد، وفيما أييت سرد ملا رواه يف ابب 
 حبسب ترتيبه مع االختصار.

 السياق الباب الكتاب اسم املصنَّف
 إثبات القسامة القسامة القسامة واحملاربني صحيح مسلم-1
 إثبات القسامة القسامة القسامة واحملاربني  صحيح مسلم -2
 إثبات القسامة القسامة القسامة واحملاربني  صحيح مسلم -3
 مل يسق لفظه )فيه نفي القسامة(  القسامة واحملاربنيالقسامة   صحيح مسلم -4
 إثبات القسامة القسامة القسامة واحملاربني  صحيح مسلم -5

 

 نسخ أسانيد وألفاظ الرواايت من اجلامع الصحيح ملسلم:
ة... عن ُبشري عن سهل..: خرج عبد هللا بن سهل بن زيد، وحميص حيىيثنا قتيبة ثنا ليث عن   -4342

» شهد؟ قال: _ قالوا: وكيف حنلف ومل ن أو قاتلكم « _أحتلفون مخسني مييناً فتستحقون صاحبكم؟» فقال هلم: 
 ه.لَ قْ أعطى عَ  قالوا: وكيف نقبل أميان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول هللا « فتربئكم يهود خبمسني مييناً؟

نكم على يُ ْقِسُم مخسون م» عن ُبشري عن سهل.. فقال هلم:  حيىيثنا القواريري ثنا محاد ثنا  -4343
قالوا: اي « نهم؟فتربئكم يهود أبميان مخسني م» قالوا: أمر مل نشهده كيف حنلف؟ قال: « رجل منهم فيدفع ِبرُم ِتِه؟

 ه.من ِقَبلِ  رسول هللا! قوم كفار، فوداه رسول هللا 
 شري.. حنوهرواية بشر بن املفضل عن بُ  -4344
 شري حنو حديثهم.رواية سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي عن بُ  -4345
عن بشري... فزعم بشري وهو حيدث عمن أدرك من أصحاب  حيىيثنا عبدهللا ثنا سليمان عن  -4346

ران، فزعم  رسول هللا! ما شهدان وال حضقالوا: اي« حتلفون مخسني مييناً وتستحقون قاتلكم؟»أنه قال:  رسول هللا 
  فقالوا: اي رسول هللا! كيف نقبل أميان قوم كفار؟ فزعم بشري أن رسول هللا« فتربئكم يهود خبمسني؟» أنه قال: 

 ه من عنده.لَ قَ عَ 
 بنحو حديث الليث )أول رواية(. -4347
عن سهل بن أيب  ساربن ي شريثنا بُ  ثنا حممد بن عبد هللا بن منري ثنا أيب حدثنا سعيد بن عبيد -4348

 رسول هللا  وساق احلديث، قال فيه: فكره .مة أنه أخربه أن نفراً منهم انطلقوا إىل خيرب فوجدوا أحدهم قتيالً ثْ حَ 
 أن يُبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.

ن عبد هللا باحدثين إسحق ان بشر بن عمر قال: مسعت مالك بن أنس يقول: حدثين أبو ليلى  -4349
إما أن :»مة أنه أخربه عن رجال من كرباء قومه... فقال رسول هللا ثْ بن عبد الرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حَ 
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 فكتب رسول هللا إليهم يف ذلك، فكتبوا: إان وهللا ما قتلناه، فقال رسول هللا« يدوا صاحبكم وإما أن أيذنوا حبرب؟
«:فتحلف لكم يهود؟» وا: ال، قال: قال« أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم؟...» 

 : شجرة طرق حديث الدقسامة يف صحيح مسلم: املطلب الثاين
 سهل بن أيب َحْثمة                     )مرسل(                 سهل بن أيب َحْثمة            

                       ↓                                                              ↓ 
 (            بشري بن يسار                بشري بن يسارشري بن يسارب -دهللا ب)أبو ليلى بن ع

     ↓                          ↓                      ↓                            ↓ 
 حيىي بن سعيد             سعيد بن عبيد        حيىي بن سعيد        مالك بن أنس      

      ↓                    ↓        ↓            ↓       ↓                        ↓ 
 محاد بن زيد(     سليمان   هشيم             عبدهللا بن منري  -بشر بن عمر         )ليث

      ↓                 ↓          ↓             ↓        ↓                      ↓ 
 إسحق          قتيبة     القواريري         عبدهللا     حيىي             حممد بن عبدهللا      
      ↓                ↓           ↓            ↓       ↓                        ↓ 

 مسلم          مسلم         مسلم       مسلم      مسلم                   مسلم     
 )سياق نفي القسامة(           )سياق إثبات القسامة( 

 )أخذ به مجهور الفقهاء(                               )أخذ به قلة من الفقهاء وينسب للبخاري( 

 الرواايت يف صحيح مسلم: : بيان وجه التعارض بنياملطلب الثالث
بذكر االختالف بني ألفاظ الرواة يف واقعة القسامة؛ فساق يف مفتتح ابب  -كما صرح النووي -اعتىن مسلم 

القسامة الرواايت اليت يُثبت ظاهرُها القسامَة، وهذا هو السياق األول، مث ذكر بعدها سند السياق الثاين النايف 
، (29)لسياق األولارضته لللقسامة )املطالب ابلبينة( ومل يذكر لفظه إشارة منه إىل أنه ال يوافق على مضمونه؛ ملع

 والسياقان مرواين عن ُبشري بن يسار، واالختالف واقع بني تلميذيه )حيىي  _ سعيد بن عبيد(.
وقد أوضح مسلم يف كتابه التمييز أن رواية السياق الثاين غلط ووهم، وأن الصواب ما رواه حيىي بن سعيد 

 .(30)وغريه، من إقرار القسامة
 مسلم يف الدقسامة:: مذهب املطلب الرابع
تقدمَي  ، وإن  (31)حكم ابلقسامة يف واقعتنا حمل البحث، وقد صرح بذلك يف كتاب التمييز النيب  يرى مسلم أن  

 القسامة. رُّ قِ ها من الرواايت األصول لََيُدلُّ على مذهب مسلم أنه يُ لِ عْ رواية حيىي بن سعيد يف صحيحه وجَ 
 منهج مسلم يف قبول الرواية املعتمدة عنده يف الدقسامة: املطلب اخلامس:

ة يظهر أن مسلماً اعتمد على ترجيح الرواية اليت َكثُر انقلوها على الرواية املخالفة هلا يف املعىن ومل َيْكثُ ْر انقلوها، فرواي
حيىي رواها عنه مسلم عن سبعة من الرواة، وأما الرواية املخالفة فرواها عنه براو واحد فقط، وقد بني  مسلم سبب 
                                                           

 .175، ص12( قال البيهقي:" وإمنا مل يسق متنه ملخالفته رواية حيىي بن سعيد". معرفة السنن واآلاثر للبيهقي: ج29)
 .192( مسلم بن احلجاج، التمييز: ص 30)
أقر القسامة  . وأخرج مسلم يف صحيحه رواية يف آخر ابب القسامة عن رجال من األنصار أن النيب 192(  مسلم بن احلجاج، التمييز: ص 31)

 .4350على ما كانت عليه يف اجلاهلية! رقم 
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وكلها مذكور فيها سؤال النيب  من أخبار أهل القسامة يف الدم عن رسول هللا ترجيحه فقال: "قد ذكران مجلة 
إايهم قسامة مخسني مييناً.. وتواطؤ هذه األخبار خبالف رواية سعيد يقضي على سعيد ابلغلط والوهم يف خرب 

 القسامة".
هج احملدثني يف ىل منأما معارضة رواية حيىي ألصول الشريعة فيبدو أن مسلمًا مل يلتفت إليها، والتفت إ

 الرتجيح ابلكثرة عند التعارض بني الرواايت، ويكون اإلمام مسلم مع من يرى أن القسامة أصل اثبت لوحده.
 طريقة مسلم يف بيان ترجيحه لرواية حيىي بن سعيد: املطلب السادس:

ي القسامة فجعلها اليت تنف   لقد قّدم مسلم الرواايت اليت تثبت القسامة فرواها يف األصول، وأخ ر الرواية1 
 يف مؤخر الرواايت.

  مل يسق مسلم لفظ الرواية املعلولة عنده؛ ألنه يراها من غلط ووهم سعيد بن عبيد، قال بعد أن ساق  2
 السند:" وساق احلديث..".

ال يرى اإلمام مسلم أن اجلمع بني الرواايت املختلفة وارد يف هذه القضية، ولذلك ميكننا أن نقول إنه جلأ 
إىل الرتجيح يف قضية القسامة؛ فرواية حيىي بن سعيد راجحة رواها يف األصول، ورواية سعيد بن عبيد مرجوحة رواها 

احد فقط ت بكثرة الطرق وكان يف مقابلها ما خيالفها بطريق و يف اآلخر، وهذا يعين أن مسلماً يرى أن الرواية إذا ثبت
 -فال قيمة عنده هلذه املخالفة ولو كانت موافقة ألصول الشريعة، يف حني إنه يعتمد الوارد بكثرة الطرق ولو كانت 

 خمالفة ألصول الشريعة، ويَ ُعدُّها حينئذ أصاًل مستقالً جاءت السنة بتقريره. - ظاهراً 
 :ث: املوازنة بني املنهجني والطريدقتنيالثال بحثامل

تلفت ألفاظ ُجها واحد، اخرَ لدينا منهجان خمتلفان يف قبول الرواية املعتمدة يف القسامة، وهي قضية واحدة، خمَْ 
 رواايهتا، واختلف معها منهج اإلمامني البخاري ومسلم يف التعامل مع هذا االختالف.

احلديث، بينما ميثل منهج البخاري أهل الرأي يف هذه  إن منهج مسلم ميثل منهج مدرسة أكثر أهل
املدرسة، ويرى الباحث أن منهج البخاري يف هذه القضية أكثر دقة؛ نظرًا لالختالف الوارد يف قضية القسامة، 

 وميكن أن يكون النظر متفقاً بينهما لو جاءت الرواايت متفقة. 
ى لفظ  نعلم أن أحدًا اتبع سعيَد بن عبيد الطائي علقال الن سائي معقبًا على رواية سعيد بن عبيد: "ال

 .(32)، وسعيد بن عبيد ثقة، وحديثه أوىل ابلصواب عندان، وهللا أعلمبن يسار شريهذا احلديث عن بُ 
إن االختالف الفقهي الناشئ عن اختالف الرواة يف نقل هذه القضية اختالف كبري، وقد وقع اخلالف يف  
د عون هم أول من يُقسم، وعند آخرين املدعى عليهم هم أول من يقسم. 

ُ
كل جزئية من جزئيات القسامة؛ فامل

أن القضاء ابلقسامة حيتمل هذا  وُحْكُم القسامة عند قوم القصاص، وحكمها عند آخرين الدية فقط، وال أرى

                                                           

، 1( النسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان. السنن الكربى. حتقيق: حسن شليب. )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط32)
 .6895، برقم 323، ص6م(. ج2001ه /1421
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االضطراب. وعندما جند أن من الرواايت املختلفة ما يوافق أصول الشريعة، فما الذي حيوجنا إىل قبول الرواايت 
 املخالفة هلذه األصول؟ 

أن نعتمد املوافق ألصول الشريعة، ونؤول املخالف إن أمكن ذلك، وقد  :احلل الصحيح يف هذه احلال
أولنا الرواايت املخالفة يف ظاهرها ووافق معناها أصوَل الشريعة، وهذا هو جوهر عمل البخاري يف أمكننا ذلك ف

 صحيحه. وهللا أعلم.
وأما الطريقة اليت اتبعها البخاري يف عرض رأيه، واليت مساها الشراح املتقدمون )طريق العرض(، فيمكننا 

ام هذه الطريقة ن، ومل حتظ بعناية املتأخرين، وِقو و اح املتقدمرّ شّ القول إن طريقة البخاري طريقة مبتكرة، أشار إليها ال
أن يتم عرض الرواايت اليت ال يوافق عليها يف أبواب اثنوية عرضاً فقط ال استنباط فيه فيما خيص املعىن األصلي، 

 ومعىن إذا كانت يف ابهبا اً ويقابلها الطريقة املعتمدة، ويتم فيها ختريج الرواية يف ابهبا الرئيس، فكل رواية تُعتمد لفظ
 الرئيس، وكل رواية تعارضها تُروى خارج الباب الرئيس فليست مبعتمدة يف معناها.

وعليه فينبغي ملن يريد ختريج األحاديث يف اجلامع الصحيح للبخاري أن حيصر أماكن وجود رواايته، وأن 
س من أي مكان فيه، وإن وجدها متعارضة فلي ينظر يف معناها، فإن وجدها متوافقة فال حرج عليه أن يعزوها إىل

حقه أن يعزو وجودها إىل األبواب الثانوية، بل عليه أن يعزوها إىل الباب الرئيس فقط؛ ألنه هو املعتمد عند 
 البخاري. وهللا أعلم.

ملروية، اوامه كثرة الرواايت وقلتها مع صحة أسانيد الواقعة وأما منهج اإلمام مسلم فهو منهج حديثي قِ 
وهذا ينفع عند اتفاق الرواايت يف الواقعة الواحدة، أما يف حال اختالفها فيما بينها، واختالف قسم منها مع أصول 

 الشريعة فال بد من االعتماد على مرجح خارجي.
َعل  
ُ
حلديث، ند أهل افمشهورة ع ؛ةوأما طريقة اإلمام مسلم يف تقدمي الرواية املعتمدة عنده وأتخري الرواية امل

 وطريقة اإلمام مسلم واضحة جلية هنا، يسلكها يف صحيحه مع كل الرواايت املختلفة عنده.
 

 اخلامتة:
بعد عرض منهج اإلمامني البخاري ومسلم يف قبول الرواايت املختلفة يف الواقعة الواحدة وخترجيها خنلص إىل ما 

 أييت:
املتعارضة ابجتهادمها، وقد اختلفا من حيث النتيجة، تعامل اإلمامان البخاري ومسلم مع رواايت القسامة  (1

وهذا يدعوان إىل الرأفِة أبنفسنا وتقّبِل بعضنا لآلخر عند االختالف يف قضاايان االجتهادية، وخاصة احلديثية 
 منها.

م اإلمام البخاري يف عمله االجتهادي براعته يف حماكمة املتون احلديثية وعرضها على  (2 إن من أسباب تقدُّ
ول الشريعة، وهذا عاصم مهم جداً يف التعامل مع األخبار املنقولة برواايت متعارضة، وانطالقاً من هذا أص

املنهج رفض البخاري القسامة، ومتسك اإلمام مسلم بظاهرية منهج احملدثني برتجيح الرواايت األكثر وروداً 
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 منها.
ث خرجه، وإن مذهبه يوافق هذا احلديال يكفي وجود احلديث يف اجلامع الصحيح للقول: إن البخاري أ (3

بنّي: هل يوجد اتفاق أو اختالف بني الرواايت املخّرجة، ويف حال االختالف  تأو ذاك، بل علينا أن ن
كيف أخرجه، هل أخرجه يف اببه األساسي أو يف ابب اثنوي، ويقال يف حق صحيح مسلم مثل ذلك؛ 

 وحة يف كل ابب حال االختالف.إذ إنه يعتمد تقدمي الرواية الراجحة وأتخري املرج
لة جديراتن ابالهتمام والعناية من الباحثني، وجيدر االهتمام كذلك ببقية األمث األخرياتن وهااتن النتيجتان

يف الصحيحني كي تكتمل معامل هذا املنهج عند هذين اإلمامني يف وقت ال يزال الصحيحان يتعرضان لشبهات 
 نصفة. غري مُ 

بعد أن مّهد املتقدمون له مبقدمات مهمة، مل يكن البحث ليكتمل لوالها، فإن أمثر  هذا جهد املقّل، جاء
 فبها ونعمت، وإن كانت األخرى فحسيب أين بذلت جهدي، وهللا اهلادي إىل أقوم سبيل.
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