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مقدمة
 ونعددوب بدداهلل مددن نددرور أنفسددنا ومددن، ونسددترفره، ونسددتعينه، نحمددده،إن الحمددد هلل
 وأندهد أن ال، ومدن يضدلل فدال هداد لده، من يهده اهلل فال مضدل لده.سيئات أعمالنا
. وأنهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده ال نريك له،إله إال اهلل
: أما بعد

ُّ  فددي- فد ن حددديثي جددابر وأبددي رافددع – رضددي اهلل عنهمددا
الشدفعة همددا أسدداف فقدده
ُّ  وقددد اختلفددت اراء الفقهدداء فددي أهددم مسددائل،الشددفعة
الش دفعة بندداء علددى مددوقفهم مددن
.ًهذين الحديثين إسناداً ومتنا
ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على اراء العلماء في هذين الحديثين من حيدث
. ومناقشتها والموازنة بينها على ضوء قواعد علم الحديث،الثبوت والداللة
. وفهرف للمراجع، وخاتمة، وأربعة مطالب،وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة
. فيها التعريف بالدراسة: المقدمة

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية

231

رواية ودراية

¿Ali MUSTAFA

ملخص

MUSTAFAيب Aliالحديث.
المطلب األول  :التعريف برر
¿

المطلب الثاني :
المطلب
المطلب

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
الشفعة.
جابر في
روايات ُّ
تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
المعامالت التي
حديثمسائل
الشفعة من

الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
استنباطيعتمد
الحكمفيالشرعي
فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقهألن
الحكم
الحديث

بسقبه ".
الثالث  :حديث أبي رافع " الجار أحق
وقد اهتمت هذه الدراسة باألمري
الشرعية.
لفهم
القواعد
النصوص حسب
حسن فهمه
الضابطة ثم
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،
ففيهاوقد كان التركيز في االستنباط
معا؛معا،
وفقهرينالمتن
لفهم .النصوص الشرعية .وقد در
الحديث
اإلسناد باألم
لفقهالدراسة
اسةهذه
اهتمت
الرابع  :فقه الضابطة

الخاتمة  :فيها أهم
فهرف المراجع.

على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
االستنباط
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
النتائج
المسائل.التي يعتمد الترجيح فيها على النص ُّ
حديث أبي رافع.
جابر،
حديث
الحديث،
فقه
فعة،
الشبالدرجة األولى .الكلمات المفتاحية:
ُّ
الشفعة ،فقه الحديث ،حديث جابر ،حديث أبي رافع.

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

هذا والحمد هلل من قبل ومن بعد.

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

المطلب األول :التعريف برريب الحديث

وردت في روايات حديث جابر وأبي رافع مجموعة ألفاظ تحتاج إلى بيان ،وهدا

هي :

(أوال) الشفعة  :قال ابن منظدور  " :كدان الرجدل فدي الجاهليدة إأبا أراد بد ميدع مندزل
أتاه رجل فشدفع إأليده فيمدا بداَ فشدفعهع وجعلده أولدى بدالمبأي أع ممدن بدععدد سدببعه ،فسدميت
وس د امي هالبهددا ند أدفيعاً وفددي الحددديث ُّ
الش د مفعةع فددي عكددل مددا يدع مقسد عدم ،الشددفعة فددي
عن د مفعةً ع
الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة ألن أ
1
يضم المبيع إألى ملكه فدي مشدفععه بده
الشفيع

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).
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كأنه كان واحداً وتدراً فص1دار زوجداً ندفعاً  ...هدو أن تكدون الددار بدين جماعدة مختلفدي

سهام فيبيع واحد منهم نصديبه فيكدون مدا بداَ لشدركائه بيدنهم علدى ر وسدهم ال علدى
ال ا
أ أ
الشد مفعة و دداحب الشد أ
أ
يع دداحب ُّ
دفاعة" ( .)1وقددال الفيددروز أبدداد ":
سددهامهم والشددف ع
ع
أ
أ
ض ددمهع إل ددى م ددا عن ددد
دب ،فت ع
ب الشد د مفعة ،بالض ددم ،وه ددي أن ت مش ددفع فيم ددا تطملع د ع
و دداح ع
أ
يكه المتجدد أ أ
ص علدى ندر أ
الفقهاء :ح ُّق تملُّ أ
ش مق أ
ك ال ا
فدت مشفعهع ،أ  :تزيدهع ،وعند
اد م مل عكدهع
ع
أ أ ٍ ()2
قد مهراً بعوض".ع
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(ثانيا) السقب  :قال ابن األثير  ":السقب بالسين والصداد فدي األ دل  :ال عق مدر .
()3
أ
وأسقبت  :أ قد عربت "
الدار م
يقال سقبت ع
(ثالثا) الربعدة  :قدال داحب مختدار الصدحا  " :الربمدع الددار بد معينأهدا حيدث كاندت
()4
وربعوَ وأ مرباَ وأ مربع ٌع .والربم عع أيضاً المحلة "
وج ممعها أرباَ ع

المطلب الثاني :روايات حديث جابر في الشفعة

عدن جدابر بددن عبدد اهلل د رضدي اهلل عندده د قدال  " :إنمددا جعدل رسددول اهلل د ددلى اهلل
الشدفعة فدي كدل م ٍ
عليه وسلم د ُّ
دال لدم يعقسدم ،فد با وقعدت الحددود ،و درفت الطدر ،
فال عنفعة ".

أوالً :رواه البخ ددار ( ،)5والترم ددذ ( ،)6وأب ددو داود ( ،)7واب ددن ماج ددة ( ،)8وأحم ددد

( ،)9وابن حبان ( ،)11وغيرهم مدن هريدق الزهدر عدن أبدي سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن
جابر به.

ثاني د ددا  :ورواه مسد ددلم ( ،)11وأبد ددو داود ( ،)12والنسد ددائي ( ،)13وابد ددن ماجد ددة (،)14

وأحمددد ( )15وابددن حبددان ( ،)16مددن هريددق عددن أبددي الزبيددر عددن جددابر بألفدداظ متقاربددة،
أسو أقر األلفاظ إلى لفظ هريق أبي سلمة ،وهو في مسلم ،قال جدابر  " :قضدى
رسول اهلل د لى اهلل عليده وسدلم د ُّ
بالشدفعة فدي كدل أندركة لدم تعقسدم ،ربمعدة أو حدائ ،
ال يحل له أن يبيدع حتدى يدع بن ندريكه ،فد ن نداء أخدذ ،وإن نداء تدر  ،فد با بداَ ولدم
يع بنه فهو أحق به ".

قلددت  :بالتأمددل فددي هددر روايددة أبددي الزبيددر فددي المصددادر المشددار إليهددا يتبددين أن

هنا علتين ،لكنهما غير م ثرتين في حة هذه الطريق ،وها بيانهما :
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حديث جابر،
الحديث،
فعة ،فقه
الش
أرهأة ( .)19لكن الحسين بدن
والحجاج
يح،
وابن جر
وسفيان،
بن معاوية الجعفي،
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واقد روى عن أبدي الزبيدر عدن جدابر قدال  " :قضدى رسدول اهلل د دلى اهلل عليده وسدلم

Öz
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Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
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muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
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husus
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beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

بالشددفعة والجددوار " .رواه النسددائي ( .)21ولفددظ الحسددين بددن واقددد يدددل علددى ثبددوت
الشفعة للجار ،وهدو مخدالف لهد الء األئمدة ؛ لدذلك فالنقدد الحدديثي يقتضدي الحكدم

علددى روايددة الحسددين بددن واقددد بالشددذوب لمخالفتدده جمع داً مددن الثقددات فدديهم عدددد مددن
األثبددات المتقنددين ،لددو انفددرد أحدددهم بمخالفددة الحسددين بددن واقددد ل عقدددم عليدده ،فكيددف

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

وقددد خددالف هددذا الجمددع مددن الثقددات  .وممددا ي يددد هددذا مددا بكددره ابددن حجددر فددي
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

التقريب في ترجمة الحسين بن واقد ،قال ( " : )21ثقة لده أوهدام " ،وقدال فدي ترجمدة

الفضددل بددن موسددى المددروز ال دراو عددن الحسددين  "1 :ثقددة ثبددت وربمددا أغددر "(.)22
قلت  :فلعل هذه الرواية 1من أوهام الحسين بن واقد ،وإبا برئ من عهدتها الحسدين

فهي غرائب الفضل بن موسى ،واهلل أعلم.

ثالثددا

 :ورواه الترمددذ ( ،)23وأحمددد ( ،)24مددن هريددق سددعيد بددن أبددي عروبددة عددن

قتادة عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد اهلل مرفوعداً  " :مدن كدان لده ندريك فدي
حائ فال يبعه حتى يعرضه عليه".
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قال الترمذ ( " :)25هذا حديث  :إسناده ليم بمتصل ،سدمعت محمدداً يقدول :

سددليمان اليشددكر  ،يقددال  :إندده مددات فددي حيدداة جددابر بددن عبددد اهلل .قددال  :ولددم يسددمع

مندده قتددادة وال أبددو بشددر ،قددال محمددد  :وال نعددرف ألحددد مددنهم سددماعاً مددن سددليمان
اليشكر إال أن يكون عمرو بن دنيار ،فلعله سمع منه فدي حيداة جدابر ابدن عبدد اهلل،

قال  :وإنما يحدث قتدادة عدن دحيفة سدليمان اليشدكر  ،وكدان لده كتدا عدن جدابر
بدن عبدد اهلل" .وقددال الترمدذ  .....:قددال سدليمان التيمددي  :بهبدوا بصددحيفة جدابر بددن
عب ددد اهلل إل ددى الحس ددن البص ددر فأخ ددذها ،أو ق ددال :فرواه ددا ،ف ددذهبوا به ددا إل ددى قت ددادة
فرواها ،فأتوني بها فلم أروهدا يقدول  :رددتهدا  ." .قلدت  :لكدن يقدو هدذه الروايدة
رواية أبي سلمة وأبي الزبير التي سبق تخريجهما.

رابعا

 :ورواه الترمذ ( ،)26وأبدو داود ( ،)27وابدن ماجدة ( ،)28وأحمدد ( ،)29مدن

هددر عددن عبددد الملددك بددن أبددي سددليمان عددن عطدداء عددن جددابر بددن عبددد اهلل مرفوعداً " :

الجار أحق بشفعة جاره ،يعنتظر بها ،وإن كان غائباً ،إبا كان هريقهما واحدا ".

قلت  :يتضح من مطالعة لفظ هذه الطريق أن هنا تبايناً بينهمدا وبدين لفدظ هريدق

أبي سلمة وأبي الزبير ؛ فلفظ هذه الطريق يدل على ثبوت الشفعة للجدار رغدم وجدود
الحدود والعالمات التي تميز حصته عدن حصدة جداره ،وهدذا فدي حالدة االندترا فدي
نيء خارج عن البيت وهو الطريق الم د إلى الدار.
وهذا المعندى يخدالف تمامداً لفدظ أبدي سدلمة وأبدي الزبيدر ،وفيده قصدر الشدفعة علدى

الشريك الذ لم يتم ترسيم الحدود بين أنصبة الشركاء.

ومما يالحظ أيضاً على لفظ هذه الطريدق أنده ال يشدتر مدع اللفظدين السدابقين إال

ف ددي بك ددر الش ددفعة ،فاللفظ ددان الس ددابقان يبين ددان حك ددم ن ددفعة الشد دريك ،وه ددذا اللف ددظ

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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MUSTAFAأن Aliيكونددا حددديثين منفصددلين ؛ فدديحكم بثبوتهمددا ثددم
يتحدددث عددن نددفعة الجددار ؛ ف مددا
¿

الجمع أو الترجيح بينهما،

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
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ر
الد
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فيها،
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فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقهألن
الحكم
الحديث
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العلمداء فدي الح
هذه الطريق أ الً.وقدد أدى هدذا االخدتالف إلدى تبداين
دى هذه الدراسة باألمري
اهتمت
اراءثملفهم
الضابطة
النصوص حسب القواعد
حسن فهمه
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،
دب التركيز في االستنباط
وقدهكان
ففيهاب
المتنمعا؛وقمعا،دد
وفقهرداينر.
اإلسنادالباألمج
اسةدمهذهلفقهنالدردفعة
اهتمتك
وقددي درح
الشرعية.دوا ف
النصوصاختلف
داء عليده
هريق عبد الملك عن عطاء،
اسة
الضابطةوبنلفهم
اإلمام الطحاو إلى

ً

على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
االستنباط
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
؛
دا
م
بينه
دتالف
خ
ا
دال
ف
منهما
بكل
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المسائل التي يعتمد الترجيح فيها على

فتجددب الشددفعة للش دريك ُّ
حديثجدأبي ر
جابر،
دابرافع.المشددهور ( )31فيدده إثبددات
دديث
حديثحد
الحديث ،ألن
الشوالفعة،جدفقهدار مع داً.
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الشفعة للشريك ،ولم ينف أن تكدون الشدفعة واجبدة بريدر الشدركة كدالجوار مدثالً ،وقدد
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Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
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sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
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husus
da
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hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

جدداء عددن جددابر إثبددات الشددفعة ب دالجوار ( ،)31وقددال  " :فددال يعجعددل واحددد مددن هددذين

الحديثين مضاداً للحديث اآلخر ،ولكن يثبتدان جميعاً،ويعمدل بهمدا فيكدون حدديث
أبي الزبير فيه إخبدار عدن حكدم الشدفعة للشدريك فدي الدذ يبدع منده مدا يبدع ،وحدديث

عطاء في بلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذ ال نركة ألحد فيده ،بدالطريق

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

(.)32

"

Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

ولكي يعثبت عدم التعارض بين الروايتين ادعى أن روايدة أبدي سدلمة عدن جدابر فيهدا

إدراج ،فالحددديث المرفددوَ هددو " قضددى رسددول اهلل د  1ددلى اهلل عليدده وسددلم د بالشددفعة
في كل مال لم يقسدم" ،ف1كدان مخبدراً عدن قضدائه دلى اهلل عليده وسدلم ،ثدم قدال بعدد

بلك من رأيه  " :ف با وقعدت الحددود ،و درفت الطدر  ،فدال ندفعة " .واسدتدل علدى
بلك بأن رواية أبي الزبير ليم فيها هذا النفي (.)33

وممن حح هذه الطريق ودافدع عنهدا أيضداً اإلمدام ابدن عبدد الهداد الحنبلدي فدي

التنقيح ،قال  " :واعلم أن حديث عبد الملك بدن أبدي سدليمان حدديث دحيح ،وال
منافاة بينه وبين رواية جابر المشهور ؛ ف ن في حديث عبدد الملدك إبا كدان هريقهمدا
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شددفعة إال بشددرط تصددرف
واحددداً ،وحددديث جددابر المشددهور لددم ينددف فيدده اسددتحقا ال ع
الطددر  ،فيقددول  :إبا انددتر الجدداران فددي المنددافع  :كددالبئر ،أو الطريددق ،فالجددار أحددق
بصقب جداره لحدديث عبدد الملدك ،وإبا لدم يشدتركا فدي نديء مدن المندافع فدال ندفعة
لحديث جابر المشهور.
وهعن نعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث ال يقدد فدي عبدد الملدك ؛ فد ن
عبد الملك ثقة مأمون ،ونعبة لم يكن من الحدذا فدي الفقده ليجمدع بدين األحاديدث
إبا ظهددر تعارضددها ،إنمددا كددان إمام داً فددي الحفددظ ،وهعددن مددن هعددن فيدده إنمددا هددو تبع داً
لشعبة ،وقد احتج مسلم في حيحه بعبد الملك ،وخرج له أحاديث ،واستشدهد بده
()34

البخددار ".

الجوار(.)35

ثددم نقلدده الزيلعددي فددي نصددب الرايددة ،وأقددره تأييددداً لمذهبدده فددي نددفعة

يعفهدم مددن الكدالم السددابق أندده عامدل روايددة عبدد الملددك عددن عطداء معاملددة الحددديث

المسددتقل فصددحح إسددناده ثددم جمددع بيندده وبددين روايتددي أبددي سددلمة وأبددي الزبيددر وعدددها
حديثاً أخدر وأندار إليهمدا بقولده  " :حدديث جدابر المشدهور " ،وفدي سدبيل بلدك اتهدم
نعبة بعدم البراعة في الفقده؛ ألنده لدم يفطدن إلدى الجمدع بدين اللفظيدين ،وأعدل روايدة

عبد الملك بروايتي أبي سلمة وأبي الزبير.
لكن ددي أمي ددل إل ددى أن تص ددحيح رواي ددة عب ددد المل ددك مرج ددو  ،وم ددا س دداقه اإلمام ددان
الفاضالن الطحاو وابن عبد الهاد فيه نظر من ثالثة وجوه :
الوج دده األول  :بن ددا هم رأيه ددم عل ددى أن رواي ددة عب ددد المل ددك ع ددن عط دداء ع ددن ج ددابر
ح ددديث مس ددتقل ؛ ف ددال يج ددوز إعالل دده بروايت ددي أب ددي س ددلمة وأب ددي الزبي ددر ،فالح ددديثان
حيحان ويمكن الجمع بينهما.

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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Ali MUSTAFA
دك عددن عطدداء ليسددت حددديثا مسددتقال ،وإنمددا ه ددي
الجددوا  :إن روايددة عبددد الملد
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إحدى روايات حدديث

( ،)36فجدداء عبددد
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ألنه أخطأ خطأً ال يحتمل " ،قدال وكيدع  :سدمعت ندعبة يقدول  :لدو روى عبدد الملدك
حديثاً اخر مثل حدديث الشدفعة لطرحدت حديثده " ( )37؛ وقدال يحيدى القطدان  " :لدو

روى عبد الملك حدديثاً اخدر كحدديث الشدفعة لتركدت حديثده " ،)38( .وقدال أحمدد :
" حديثه في الشفعة منكر ،وهو ثقة ".)39(.

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

وقددد اكتشددف اإلمددام أحمددد سددبب خطددأ عبددد الملددك فددي حددديث الشددفعة ،فقددد
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

()41

سددألة

أبددو داود عددن عبددد الملددك بددن أبددي سددليمان ،فقددال  " :ثقددة ،قددال  :قلددت :

يخطدد؟ قددال  :نعددم ،وكددان مددن أحفددظ أهددل الكوفددة 1إال أندده رفددع أحاديددث عددن عطدداء.

وأنكددر عليدده اإلمددام أحمد 1دد أيض داً حديثدده عددن عطدداء عددن جددابر  :تددنكح الم درأة عل ددى
ثالث(.)41

إبن فعبددد الملددك ثقددة لكندده أخطددأ فددي أحاديددث عددن عطدداء خا ددة رفعهددا عندده عددن
داء علدى هدذا ال يجدوز قبدول تفدرده عدن
جابر ،وهي في الحقيقة مدن ارائده الفقهيدة ،وبن ً
عطاء فكيف إبا خالف المشهور عنه .
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الوجدده الثدداني  :عددا ابددن عبددد الهدداد علددى نددعبة عدددم براعتدده فددي الفقدده إلعاللدده
رواية عبد الملك وعدم انتباهه إلى فقه الجمع بين الروايات.
الجددوا  :إن مددن يطددالع ترجمددة نددعبة يلحددظ أن األئمددة أكثددروا مددن الثندداء عليدده
بددالحفظ واإلتقددان واإلمامددة فددي النقددد والعلددل ،وقدددموه علددى غيددره ورجحددوا روايتدده ولددو
خالفدده عدددد مددن الددرواة ،أمددا فددي الجانددب الفقهددي فددال يجددد هددذا مقارنددة مددع غيددره مددن
الحفدداظ كسددفيان الثددور مددثالً .لكددن هددذا ال يعنددي أن نددعبة لدديم فقيهداً ،أو ال يعددرف

ندديئاً فددي دالالت النصددوص ؛ ألن الفصددل بددين فقدده الددنص وفقدده السددند لددم يععددرف إال

عند المتأخرين ؛ وكانت بوادره قد ظهرت قبل بلك في أوسد الدرواة غيدر المبدرزين.
أما النقاد المبرزون فهدم يجمعدون بدين الفقده والحدديث ،ولكدنهم ليسدوا علدى مسدتوى
واح ددد ف ددي جمي ددع العل ددوم م ددع جمعه ددم له ددا .فس ددفيان الث ددور م ددثالً مح دددث ب ددرز ف ددي
الجاندب الفقهددي ،وجهدوده فددي العلدل والنقددد قليلددة ،وندعبة بددرز فدي الجانددب النقددد ،

وجهوده في الفقه قليلة ،وهذه سنة العلم في كل زمان.
وبناء على هذا فد ن و دف ابدن عبدد الهداد لشدعبة أنده لديم مبدرزاً فدي الفقده

()42

حيح ،وقد حالفه التوفيق في اختيار اللفظ.

لكن إعالل رواية عبد الملك ال يحتاج إلى فقيه مبرز وإنما يحتاج إلدى ناقدد مبدرز
مثد ددل ند ددعبة؛ ألند دده قبد ددل النظد ددر فد ددي الجمد ددع أو التد ددرجيح ينبرد ددي النظد ددر فد ددي ثبد ددوت
الروايات،والنقد الحديثي يقتضي ندذوب روايدة عبدد الملدك هدذه لمخالفهدا المشدهور،
وبسبب ثبوت أوهام في رواية عبد الملك عن عطاء خا ة.
ثم إن التفو في الفقه والبراعة فيه ال يلزم منه فهم رواية عبدد الملدك كمدا فهمهدا
ابن عبد الهاد  ،فهذا اإلمام الشافعي الجامع بين الحديث والفقه ،المبرز في الفقده

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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كاندر التركيز في االستنباط
وقد
معا،
المتن
وفقه
اإلسناد
لفقه
ففيهاالزبيد
وروىمعا؛أبددو
اهتمتاسةدنهذهالح
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الوجه الثالث  :إعالل رواية أبي سلمة بأن فيها إدراجداً ،وأن المرفدوَ منهدا قولده :

" قض ددى رس ددول اهلل د ددلى اهلل علي دده وس ددلم د بالش ددفعة ف ددي ك ددل م ددال ل ددم يقس ددم "،
والمدرج فيه قوله  " :ف با وقعت الحدود و رفت الطدر فدال ندفعة " .وقدد اسدتدل
الطحاو على هذا اإلعالل بخلو رواية أبي الزبير من هذه الزيادة.

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

الجددوا  :أ ددل هددذه العلددة قددال بهددا أبددو حدداتم ال دراز  ،فقددد سددأله ابندده عددن هددذا
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

الحديث فقال  " :الذ عند أن كالم النبي د لى اهلل عليه وسلم د هدذا القددر " :
إنمدا جعددل النبددي د ددلى اهلل عليدده وسددلم د الشددفعة فيم1ددا لددم يعقسددم " فقد  ،ويشددبه أن
يكون بقية الكالم ،هو ك 1دالم جدابر  " :فد با قعسدم ووقعدت الحددود فدال ندفعة " ،واهلل

أعلدم .قلدت لدده  :وبمدا اسددتدللت علدى مددا تقدول قددال :ألندا وجدددنا فدي الحددديث " :
إنما جعل النبي د لى اهلل عليه وسلم د الشفعة فيمدا لدم يعقسدم " ،تدم المعندى " ،فد با

وقعت الحدود " ...فهو كالم مستقبل ،ولو كان الكالم األخير عن النبي د دلى اهلل
عليه وسلم د كان يقول  " :إنما جعدل النبدي د دلى اهلل عليده وسدلم د الشدفعة فيمدا لدم
يعقسم وقال  :إبا وقعت الحدود ،" ...فلما لم نجد بكدر الحكايدة عدن النبدي د دلى
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اهلل عليه وسدلم د فدي الكدالم األخيدر ،اسدتدللنا أن اسدتقبال الكدالم األخيدر مدن جدابر؛
ألندده هددو ال دراو عددن رسددول اهلل و ددلى اهلل عليدده وسددلم و هددذا الحددديث .وكددذلك
نقص حديث مالك عن ابن نها عن سعيد وأبي سلمة " أن النبي د دلى اهلل عليده
وسلم د قضى بالشدفعة فيمدا لدم يعقسدم فد با وقعدت الحددود فدال ندفعة " فيحتمدل هدذا
الحديث أن يكون الكالم األخير كالم سعيد وأبي سلمة ويحتمل أن يكون كدالم ابدن

نها  ،وقد ثبت في الجملة قضداء النبدي د دلى اهلل عليده وسدلم د بالشدفعة فيمدا لدم
يعقسم في حديث ابن نها وعليه العمل عندنا"(.)44

يتضددح ممددا سددبق أن سددبب إعددالل الحددديث بدداإلدراج عنددد الطحدداو يختلددف عددن

سددببه عنددد أبددي حدداتم .أمددا الطحدداو فيسددتدل علددى إدراجهددا بعدددم ورودهددا فددي روايددة
أبي الزبير ،وهذا االستدالل إن ح فيدل على عدم حة رواية عبد الملدك بسدبب
عدددم ورودهددا فددي روايددة أبددي الزبيددر وال غيددره ؛ فينهدددم األ ددل الددذ سددعى فددي إثباتدده،
لكددن هددذا السددبب ال يصددلح دلدديالً علددى اإلدراج ألن الجملددة الثانيددة مفسددرة للجملددة

األولددى ،وال مخالفددة بينهمددا .كمددا قددال اإلمددام الشددافعي ( .)45وأمددا اإلمددام أبددو حدداتم
فاعتمددد علددى أن الحددديث هددو حكايددة عددن رسددول اهلل د ددلى اهلل عليدده وسددلم د ولدديم
رواية لفظه د دلى اهلل عليده وسدلم د فأسدند الدراو الجملدة األولدى ،ولدم يسدند الثانيدة
مما دل على إدراجها ،ولم يجزم بتحديد احب اإلدراج.

لكددن الصددحيح أن جميددع ألفدداظ الحددديث تعددد جددزءاً مندده مددا لددم يددرد دليددل علددى

اإلدراج ،وال دليل هنا إال االحتمال العقلدي ،ولدو فدتح بدا االحتمداالت العقليدة غيدر
المبينة على دليل لما سلم من األحاديث إال القليل.

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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()46
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ورد بل
النصمدُّ
حديث أبي رافع.
جابر،
حديث
الحديث،
فقه
فعة،
ع
الشبالدرجة األولى .الكلمات المفتاحية:

حتى يثبت اإلدراج بدليلُّ ،
غيرهأبي رافع.
حديثحديث
حديث جابر،
الشفعة ،فقه
مشعر بعددم اإلدراج كمدا فدي
الحديث ،في
وورود بلك
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حددديث أبددي هريددرة المددذكور فددي البددا  ،واسددتدل فددي ضددوء النهددار علددى اإلدراج بعدددم

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

إخراج مسلم لتلك الزيادة ،ويجا عنه بأنه قد يقتصر بعل األئمدة علدى بكدر بعدل
الحددديث والحكددم للزيددادة ال سدديما وقددد أخرجهددا مثددل البخددار  ،علددى أن معنددى هددذه

الزيادة التي ادعى أهل القول الثاني إدراجها هو معنى قوله  " :في كل مدا لدم يعقسدم،

وال تفدداوت إال يكددون داللددة أحددد هددي كددل هددذا المعنددى بددالمنطو واآلخددر بددالمفهوم

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).
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المطلب الثالث :حديث أبي رافع الذ يعطي حق الشفعة للجار

وردت عدة أحاديث عن عدد مدن الصدحابة تعطدي 1حدق الشدفعة للجدار ،كثيدر منهدا
فيدده مقددال فددي إسددناده أو 1فددي متندده أو فيهمددا مع داً ،لددذلك سددأكتفي فددي هددذا المطلددب
بذكر حديث أبي رافع مرفوعاً " الجار أحق بسقبه ".

فقد روى البخار ( ،)48وأبدو داود ( ،)49والنسدائي ( ،)51وابدن ماجدة ( ،)51وأحمدد

( ،)52و ححه ابن حبان ( ،)53كلهم مدن هريدق عمدرو بدن الشدريد ( ،)54قدال  :وقفدت
على سعد ابن أبي وقداص ،فجداء المسدور بدن مخرمدة فوضدع يدده علدى إحددى منكبدي
إب جاء أبو رافع مدولى النبدي د دلى اهلل عليده وسدلم د فقدال  :يدا سدعد ابتدع مندي بيتدي
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في دار  ،فقال سعد  :واهلل ما أبتاعها ،فقال المسدور  :واهلل لتبتاعنهدا ،فقدال سدعد :
واهلل ال أزيددد علددى أربعددة االف منجمددة أو مقطعددة ،قددال أبددو رافددع  :لقددد أععطيددت بهددا
خمم مائة ديندار ،ولدوال أندي سدمعت النبدي د دلى اهلل عليده وسدلم د يقدول  " :الجدار
أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة االف وأنا أععطى بها خمم مائة ديندار فأعطاهدا إيداه
".

هددذا لفددظ البخددار  ،والقصددة عنددده وعنددد ابددن حبددان ،والبدداقون اقتصددروا علددى

المرفوَ منه .وقد اسدتدل بهدذا الحدديث مدن رأى وجدو الشدفعة للجدار ولديم فقد
داء علددى معنددى الجددار هنددا المقاسددم المال ددق ،وأن سددعداً
للش دريك وهددم الحنفيددة ؛ بند ً
كان جاراً مقاسماً ألبي رافع.
لكددن جمهددور العلمدداء يددرون أن سددعداً كددان ن دريكاً ألبددي رافددع ،لددذلك دعدداه إلددى

الشراء منه ،وبدذلك يتبدين أن معندى الجدار هندا الشدريك ألنده يطلدق علدى الشدريك فدي
اللرددة جدداراً .ثددم إن حددديث أبددي رافددع مصددروف الظدداهر باتفددا  ،فالددذين قددالوا بشددفعة
الجددار المقاسددم ال يقولددون إندده أحددق بالشددفعة مددن الش دريك .وأمددا حددديث جددابر فهددو
دريح فددي اختصدداص الشددفعة بالش دريك وعدددم اسددتحقا الشددفعة للمقاسددم .فيجمددع
بينهما بحمل العام على الخاص والمجمل على المفسدر ؛ لدذلك تعفسدر لفظدة الجدار
ببعل معناها وهي الشريك ليناسب حديث جابر (.)55

وقدد بدين اإلمامدان الشدافعي ( )56والخطددابي ( )57أنده يجددب فهدم حددديث أبدي رافددع

فددي ضددوء حددديث جددابر ألن األول جملددة والثدداني منصددوص ال يحتمددل تددأويالً فتكددون
الشددفعة واجبددة للجددار غيددر المقاسددم دون الجددار المقاسددم .وبددين أن لفظددة الجددار تقددع

عل ددى الج ددار المقاس ددم والمال ددق وغي ددر المال ددق ،فوج ددب حمله ددا عل ددى الشد دريك
لحديث جابر ،ومن األدلة على أنه يطلق على الشدريك لفدظ الجدوار ،إهدال الجدوار

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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MUSTAFA
دك بAliدن النابردة  :كندت بدين جدارتين لدي ،يعندي ضدرتين،
على الزوجة  :قال حمل بدن مال
¿

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
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ر
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وهذه
فيها،
ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
يعتمد
الشرعي
الحكم
ألن
فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقه الحديث في استنباط الحكم

وقال األعمش :

ووامقة.
وموموقة ما كنت
أجارتنا بيني ف نك هالقة
وقد اهتمت هذه الدراسة باألمري
الشرعية.
فيناثملفهم
الضابطة
القواعد
النصوص حسب
حسن فهمه
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،
دولالتركيز في االستنباط
وقدق دكان
اإلسناد
اسة
وقددي ق ددر
ففيهاي
وفقهرينوالالمتنأمعا؛ح دمعا،دد
اقيين،
دولهذهال
الشرعية .ف د
النصوصجان ددب
الضابطةا م دلفهمدن ك ددل
ث ددم إن الج ددوار أربع ددون دار
باألم
لفقهعد دالدرراسة
اهتمت
بوجو الشفعة له الء،
أن الشفعة لبعل

ً

على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
االستنباط
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
اد
ر
أ
د
دلم
س
و
ده
ي
عل
اهلل
دلى
د
وبلك يدل علدى أن رسدول
اهللُّ
حديث أبي رافع.
جابر،
حديث
الحديث،
فقه
فعة،
الشبالدرجة األولى .الكلمات المفتاحية:
المسائل التي يعتمد الترجيح فيها على النص

الجيران ُّ
الحديث ،حديث جابر ،حديث أبي رافع.
الشفعة،
دونفقهبعل.
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المطلب الرابع :فقه الحديث

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

يشددتمل ح ددديثا ج ددابر وأب ددي راف ددع عل ددى جمل ددة م ددن الفوائ ددد الفقهي ددة ،وق ددد س ددبقت
اإلنارة إلى بعضها ،وهذا هو أوان بيانها.

المسألة األولى  :أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقدار مدا لدم يعقسدم (،)58

أ أن دده ال خ ددالف ب ددين العلم دداء ف ددي ثب ددوت الش ددفعة للشد دريك المخ ددال ف ددي العق ددار
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كاألرض ،والبيت ،والبسدتان .لكدن نقدل ابدن حجدر ( ،)59والشدوكاني ( )61أن أبدا بكدر

األ ددم ( )61قددد أنكددر الشددفعة جملددة ،قددال ابددن قدامددة  " :وال نعلددم أحددداً خددالف هددذا
إال األ ددم ...وهددذا لدديم بشدديء لمخالفت دده اآلثددار 1
الثابتددة واإلجمدداَ المنعقددد قبلدده "

(.)62

1

المسألة الثانية  :في ثبوت الشفعة للجار المقاسم.
به ددب جمه ددور العلم دداء م ددن الس ددلف والخل ددف ،وم ددنهم الم ددذاهب الثالث ددة مال ددك

والشددافعي وأحمددد إلددى عدددم ثبددوت الشددفعة للجددار ( .)63وبهددب الحنفيددة إلددى ثبددوت
الشفعة للجار (.)64
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وقال ابن القيم  " :الناف فدي ندفعة الجدوار هرفدان ووسد  :فأهدل المديندة وأهدل
الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاً ،وأهل الكوفدة يثبتونهدا مطلقداً ،وأهدل البصدرة
يثبتونها عند االنترا في حق من حقو الملك ،كالطريق ،والماء ،ونحدوه .وينفونهدا

عنددد تميددز كددل ملددك بطريقددة حيددث ال يكددون بددين المددال انددترا  ،وعلددى هددذا القددول
تدددل أحاديددث جددابر منطوقهددا ومفهومهددا ،ويددزول عنهددا التضدداد واالخددتالف،ويعلم أن
عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره ،واألقوال الثالثة في مذهب أحمد وأعددلها

وأحسنها هذا القول الثالث واهلل الموفق للصوا "(.)65
قلت  :يتبدين مدن دراسدة أحاديدث ُّ
الشدفعة أن األقدوال الثالثدة مرجعهدا إلدى روايدات
تلك األحاديث ،فكل اعتمد على فهمها بطريقة تختلف عن اآلخر.
أما مذهب الجمهدور فقدد اعتمدد علدى حدديث جدابر بروايدة أبدي سدلمة ؛ ألنده ندص
دريح فددي إثبددات نددفعة الشدريك ونفددي نددفعة الجددار ،وحمددل حددديث أبددي رافددع علددى
حديث جابر مدن بدا حمدل العدام علدى الخداص ،وأعدل روايدة عبدد الملدك عدن عطداء

كما سبق تفصيليه سابقاً.
ومددذهب الحنفيددة اعتمددد عمددوم حددديث أبددي رافددع " الجددار أحددق بسددقبه " وحملددوا
حديث جدابر علدى األفضدلية عندد تندازَ أ دحا الشدفعة فتقددم ندفعة الشدريك علدى
الجار كما سبق بيانه.
أما ما بهب إليه ابن القيم فعمدتده روايدة عبدد الملدك بدن أبدي سدليمان عدن عطداء،
وقد علمت ما فيها.
المسألة الثالثة  :هل تثبت الشفعة لذمي

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

لنصراني "(.)67
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)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

المسألة الرابعة  :في أ نيء تثبت ُّ
الشفعة

سبق بكر االتفا على ثبوت الشفعة في العقار ،ومأخدذ هدذا االتفدا الدنص علدى
بكددر األرض والدددور والبسدداتين فددي الحددديث.فهددل يقدداف عليهددا غيرهددا مددن األمددوال
المنقولة أم يعقتصر على ما بكره الحديث فق

.

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

قال الشوكاني  " :قوله " في كدل مدا لدم يعقسدم " ظداهر هدذا العمدوم ثبدوت الشدفعة
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

في جميع األنياء ،وأنه ال فر بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره " ( .)68وي يدده

حديث ابن عباف مرفوعاً  " :الشفعة في كل نيء " 1لكنه مرسل (.)69

ق ددال الن ددوو  " :ق ددال 1العلم دداء  :الحكم ددة ف ددي ثب ددوت الش ددفعة إزال ددة الض ددرر ع ددن

وخصددت بالعقددار ألندده أكثددر األنددواَ ضددرراً واتفقددوا علددى أندده ال نددفعة فددي
الش دريك ،ع
الحيدوان والثيدا واألمتعددة وسدائر المنقددول .قدال القاضددي  :وندذ بعددل النداف فأثبددت

الشددفعة فددي العددروض ،وهددي روايددة عددن عطدداء وتثبددت فددي كددل ندديء حتددى فددي الثددو ،
وكددذا حكاهددا عن دده ابددن المنددذر ،وع ددن أحمددد رواي ددة أنهددا تثب دت ف ددي الحيددوان والبن دداء
المنفرد " (.)71

EKEV AKADEMİ DERGİSİ
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قلددت  :والقددول باختصدداص الشددفعة بريددر المنقددوالت هددو المشددهور عددن المددذاهب

األربعة (.)71

المسألة الخامسة  :حكم استئذان الشريك في البيع.
حددديث جددابر وهددو قولدده " :ال يحددل لدده أن يبيددع حتددى ي د بن ن دريكه " يدددل علددى
وجو استئذان الشريك قبل البيع ،وهو ما يدل عليه قوله " ال يحل".
قال ابن حزم  " :ال يحدل لمدن لده بلدك الجدزء أن يبيعده حتدى يعرضده علدى ندريكه
أو نركائه فيه ،ف ن أراد من يشركه فيه األخذ لده بمدا أعطدى فيده غيدره فالشدريك أحدق
به ،وإن لم يدرد أن يأخدذ فقدد سدق حقده ،وال قيدام لده بعدد بلدك إبا باعده مدن باعده "

()72

لكدن النددوو قدال  " :هددو محمدول عنددد أ ددحابنا علدى النددد إلدى إعالمدده وكراهددة
بيعه قبل إعالمه كراهة تنزيه وليم بحرام " (.)73

وقد وجه الشوكاني( )74مذهب الشافعية ،فقال  " :وحمله الجمهدور مدن الشدافعية

وغيرهم على الند وكراهة تر اإلعالم .قالوا  :ألنه يصد علدى المكدروه أنده لديم
بحددالل " .ثددم كددر علددى هددذا القددول بددالنقل فقددال  " :وهددذا إنمددا يددتم إبا كددان اسددم
الحالل مختصاً بمدا كدان مباحداً أو منددوباً أو واجبداً ،وهدو ممندوَ ؛ فد ن المكدروه مدن

أقسددام الحددالل كمددا تقددرر فددي األ ددول " ،وقددد نددص الشددوكاني علددى تددرجيح القددول
بوجو إعالم الشريك قبل البيع(.)75

الخاتمة

بعد هذه الجولة القصيرة في أحاديث الشفعة تتبين لنا النتائج اآلتية :
أوال :ثبوت حديث جابر في الشفعة كامالً ،وعدم حة القول بأن فيه إدراجاً.

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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ملخص

Aliدار أحددق بسددقبه " فددي ضددوء حددديث جددابر " فد با
MUSTAFAالجد
ثانيددا :وجددو فهددم حددديث "
¿

وقعددت الحدددود و ددرفت

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الحديث في استنباط الح
فقه
أهمية
لبيان
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
الفقهاء علددى
اختالفات العددام
كثرتحددديث
فروعهادلو ال
تشعبتبحمد
المعامالت،التيوبلددك
مسائلنددفعة "
الشطدفعةدر منفددال
ال ُّ

الخ دداص ،فيك ددون

الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
استنباطيعتمد
الحكمفيالشرعي
فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقهألن
الحكم
الحديث

أرجح.

ففيهاوقد كان التركيز في االستنباط
معا؛معا،
وفقهرينالمتن
الضابطة لفهم النصوص الشرعية .وقد در
اإلسناد باألم
لفقهالدراسة
اسةهذه
اهتمت
على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
االستنباط
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
.
يك
علىعلىالشر
إهال لفظ الجار
النص ُّ
حديث أبي رافع.
جابر،
حديث
الحديث،
فقه
فعة،
الشبالدرجة األولى .الكلمات المفتاحية:
المسائل التي يعتمد الترجيح فيها

دونوقدالج د
لفهم بالشد دريك
م ددذهب الجمه ددور ال ددذين يخص ددون الش ددفعة
دار هذه الدراسة باألمري
اهتمت
الشرعية.
القواعد
النصوص حسب
الضابطة ثم حسن فهمه
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،

ثالثا :يجوز في اللرة

رابعا :الراجح أن روايدة ُّ
جابر،سحديث
افع .عطداء معلولدة لتفدرده بهدا
دليمانأبي رعدن
حديثبدي
الحديث ،بدن أ
فعة،ددفقهالملدك
الشعب

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

ومخالفتدده غيددره مددن الثقددات ،وقددد نددص النقدداد علددى نكددارة روايتدده هددذه خا ددة وعدددم

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

قبددول تفددرده عددن عطدداء ؛ فهددو ضددعيف فيدده ،ولعددل تلددك الروايددة رأ لعطدداء رفعدده عبددد
الملك.

خامسا :إجماَ العلماء على ثبوت نفعة الشريك في العقار.
سادسا :ترجيح ثبوت الشفعة للذمي.

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

سابعا :ترجيح ثبوت الشفعة في األموال غير المنقولة دون األموال المنقولة.
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

ثامنا :ترجيح وجو استئذان الشريك قبل البيع.

الهوامش

1

العين ،فصل الشين ( .)183/8والصوا

( )1ابن منظور ،لسان 1العر  ،كتا
الحديثُّ :
الشفعة في كل ما لم يقسم ،وليم في كل ما يقسم ،كما سيأتي في حديث جابر

رضي اهلل عنه.

لفظ

( )2الفيروز أباد  ،القاموف المحي  ،با العين ،فصل الشين ،ص ( .)967والشاقص:

السهم.

( )3ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث (.)124/3
( )4الراز  ،مختار الصحا  ،ص (.)97
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( )5البخار  ،الجامع الصحيح ،كتا

( 519/4( ،)2257فتح البار ).

الشفعة ،با

الشفعة لم تعقسم ،رقم الحديث

( )6الترمذ  ،السنن ،أبوا األحكام ،با ما جاء إبا حدت الحدود ووقعت السهام فال

نفعة ،رقم الحديث (511/4( ،)1382تحفة).
( )7أبو داود ،السنن ،كتا

(319/9عون).

( )8ابن ماجة ،السنن ،كتا

( ،)2499ص (.)271

في الشفعة ،رقم الحديث (،)3519

اإلجارة ،با

الشفعة ،با

إبا وقعت الحدود فال نفعة ،رقم الحديث

( )9أحمد بن حنبل ،المسند ( ،)62/22رقم الحديث (.)14157
( )11ابن بلبان ،اإلحسان ،كتا

الشفعة ،با بكر الخبر المصر بأن الجار سواء كان

متال قاً أو مجاوراً ال يكون له الشفعة حتى يكون نريكاً لبائع الدار ،رقم الحديث (،)5184

()588/11

( )11مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحيح ،كتا

(46/11( ،)4113نوو ).

( )12أبو داود ،السنن ،كتا

(317/4عون) .

اإلجارة ،با

المساقاة ،با

الشفعة ،رقم الحديث

في الشفعة ،رقم الحديث (،)3518

( )13النسائي ،المجتبى ،كتا البيوَ ،با الشركة في الرباَ321/7( ،،سيوهي).
( )14ابن ماجة ،السنن ،كتا

( ،)2492ص (.)271

الشفعة ،با

من باَ عرباعاً فلي بن نريكه ،رقم الحديث

( )15أحمد بن حنبل ،المسند ( ،)197/22رقم الحديث (.)14292
( )16ابن بلبان ،اإلحسان ،كتا

الشفعة ،با بكر الخبر المصر بأن الجار سواء كان

متال قاً أو مجاوراً ال يكون له الشفعة حتى يكون نريكاً لبائع الدار ،رقم الحديث
(.)581/11( ،)5178

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عنها؛ رواية ودراية
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Ali MUSTAFA
التهذيب ،ص ( ،)895رقم الترجمة (.)6331
( )17انظر ،ابن حجر ،تقريب
¿Ali MUSTAFA

ملخص

¿

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
رقم
،
الشفعة
با
،
قاة
المسا
الحجاج ،الجامع الصحيح ،كتا
( )18انظر ،مسلم بن
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
استنباطيعتمد
الحكمفيالشرعي
فيها،نوووهذه).الدراسة محاولة لبيان أهمية فقهألن
الحديث (46/11( ،)4113
الحكم
الحديث

( )19انظر المصادر
()21

()21

وقد اهتمت هذه الدراسة باألمري
الشرعية.
الضابطة ثملفهم
القواعد
النصوص حسب
حسن فهمه
الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،
ألن
السابقة.
ففيهاوقد كان التركيز في االستنباط
معا؛معا،
وفقهرينالمتن
اإلسناد
لفقه
اسة
ر
د
الضابطة لفهم النصوص الشرعية .وقد اهتمت هذه الدراسة باألم

سيوهي)
321
يعتمد(/7
وأحكامها،،
النسائي ،المجتبى ،كتا البيوَ ،با بكر الشفعة
النص .بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
فيها
الترجيح
المسائل
على
االستنباط
التركيزالتيفي
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
رقم النص ُّ
حديث أبي رافع.
حديث جابر،
الش
المفتاحية:
الكلمات
بالدرجةفقهاألولى.
فيها على
يعتمد (الترجيح
ابن حجر ،تقريب المسائل
الحديث.،
)1358
فعة(،
الترجمة
،)152
التي ،ص
التهذيب
ُّ
الشفعة ،فقه الحديث ،حديث جابر ،حديث أبي رافع.

( )22المصدر السابق ،ص ( ،)496رقم الترجمة (.)5419

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

( )23الترمذ  ،السنن ،أبوا

البيوَ ،با

نصيبه ،رقم الحديث (451/5( ،)1326تحفة).

ما جاء في أرض المشتر يريد بعضهم بيع

( )24أحمد بن حنبل ،المسند ( ،)143/ 23رقم الحديث (.)14854
( )25انظر هامش رقم (.)2

( )26الترمذ  ،السنن ،أبوا

(519/4( ،)1381تحفة).

األحكام ،با

Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

( )27أبو داود ،السنن ،كتا

(312/9عون).

( )28ابن ماجة ،السنن ،كتا

ص(.)271

ما جاء في الشفعة للرائب ،رقم الحديث

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

في الشفعة ،رقم الحديث (،)3513

اإلجارة ،با

الشفعة ،با

الشفعة 1بالجوار ،رقم الحديث (،)2494

1

( )29أحمد بن حنبل ،المسند ( ،)155/22رقم الحديث (.)14253
( )31المقصود رواية أبي الزبير في حيح مسلم.

( )31انظر ،الطحاو  ،نر معاني اآلثار ( )411/3بتصرف.
( )32الطحاو  ،نر معاني اآلثار (. )412/3
() 33المصدر السابق (.)413/3

( )34ابن عبد الهاد الحنبلي ،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (.)56/3
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( )35الزيلعي ،نصب الراية (.)174/4

( )36انظر كالم الطحاو الذ سبق نقله فهو يعترف بشهرة هذه الرواية.
( )37الذهبي ،ميزان االعتدال (  ) 656/2رقم الترجمة .5212
( )39(،)38المصدر السابق.

( )41المز  ،تهذيب الكمال (.)326 /18
( )41انظر تاري" أبي زرعة (.)461

( )42انظر ،ابن عبد الهاد الحنبلي ،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (.)56/3

( )43الشافعي ،اختالف الحديث ( )648/7المطبوَ بذيل كتا األم.
( )44ابن أبي حاتم ،علل الحديث ()478/1
( )45انظر كالم الشافعي السابق ص (.)8

( )46ابن حجر ،فتح البار (511/4فتح).
( )47الشوكاني ،نيل األوهار.)374/5( ،
( )48البخار  ،الجامع الصحيح ،كتا

البيع ،رقم الحديث (.)511/4( ،)2258
( )49أبو داود ،السنن ،كتا

الشفعة ،با

البيوَ ،با

(311/9عون).

عرض الشفعة على احبها قبل

في الشفعة ،رقم الحديث (،)3511

( )51النسائي ،السنن الصررى ،كتا البيوَ ،با بكر الشفعة وأحكامها.)321/7( ،
( )51ابن ماجة ،السنن ،كتا

()368/7

األحكام ،با

الشفعة بالجوار ،رقم الحديث (،)2486

( )52أحمد ،المسند ،حديث أبي رافع د رضي اهلل عنه د ،رقم الحديث (،)22751

(.)398/48

( )53ابن بلبان ،اإلحسان ،كتا

الحديث (.)412/21(،)5272

الشفعة ،با

بكر األمر بأخذ الشفعة للجار ،رقم

ُّ
الشفعة في حديث جابر وأبي رافع رضي اهلل عن
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Ali MUSTAFAالكتب الستة إال الترمذ  ،انظر ،ابن حجر ،تقريب
( )54هو ثقة ،أخرج له أ حا
¿Ali MUSTAFA

ملخص

¿

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الترجمة (.)5184
التهذيب ،ص( ،)738رقم
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
استنباطيعتمد
الحكمفيالشرعي
محاولة).لبيان أهمية فقهألن
البارالدر(اسة92/7
الحكم
الحديث
فتح وهذه
( )55انظر ،ابن حجر ،فيها،

( )56انظر،الشافعي،
( )57انظر،

وقد اهتمت هذه الدراسة باألمري
الشرعية.
الضابطة ثملفهم
القواعد
النصوص حسب
) .فهمه
حسن
/7على
يعتمد
الحكم الشرعي
ألن
النصتاأوال ،األم
إثباتبيل ك
647
الحديث (
اختالف
ففيهاوقد كان التركيز في االستنباط
معا؛معا،
وفقهرينالمتن
اإلسناد
لفقه
اسة
ر
د
الضابطة لفهم النصوص الشرعية .وقد اهتمت هذه الدراسة باألم

على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
154
السنن (
معالم
االستنباط
معا.)،وقد كان
/3المتن
وفقه
لفقه اإلسناد
الخطابي ،دراسة
المسائل التي يعتمد الترجيح فيها على النص ُّ
حديث أبي رافع.
حديث جابر،
الحديث،
الشفعة،
المفتاحية:
الكلمات
بالدرجةفقهاألولى.

( )58انظر ،النوو في نر مسلم ( ،)47/11ابن قدامة ،المرني ،كتا

(.)147/11

ُّ
الشفعة ،فقه الحديث ،حديث جابر ،حديث أبي رافع.

الشفعة

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

( )59انظر ،ابن حجر ،فتح البار (.)519/4

( )61انظر ،الشوكاني ،نيل األوهار (.)373/5

( )61هو ني" المعتزلة في العرا  ،انظر ،الذهبي ،سير أعالم النبالء (.)123/8
( )62ابن قدامة ،المرني ،كتا الشفعة (.)147//11

( )63انظر ،ابن رند ،بداية المجتهد ( ،)217/2النوو  ،المجموَ ( ،)313/14ابن

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

قدامة ،المرني ،كتا الشفعة (.)147/11

Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

( )64انظر ،البابرتي ،العناية نر الهداية ،كتا الشفعة.

( )65ابن القيم ،تهذيب السنن ،المطبوَ بذيل عون المعبود (.)319/9
( )66انظر ،النوو  ،نر مسلم (.)47/11

1

مجمع الزوائد ،كتا الشفعة (.)124/2
( )67انظر ،الهيثمي1 ،
( )68الشوكاني ،نيل األوهار (.)373/5
( )69انظر ،المصدر السابق (.)377/5
( )71النوو  ،نر مسلم (.)47/11

( )71انظر ،الحصني ،االختيار لتعليل المختار ،كتا

اإلجارة ( ،)16/1مدونة مالك،

با ما ال تقع فيه الشفعة ( ،)165/13الخطيب الشربيني ،مرني المحتاج ،كتا الشفعة (9

 ،)211 /ابن قدامة ،المرني ،كتا الشفعة (.)152/11
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( )72ابن حزم ،المحلى ،كتا الشفعة (.)3/8
( )73النوو  ،نر

حيح مسلم ( 47/11و .)48

( )74الشوكاني ،نيل األوهار (.)376 /5

( )75انظر ،الشوكاني ،الدرار المضية (.)311/2

فهرف المصادر

اإلحسان في تقريدب دحيح ابدن حبدان ،عدالء الددين بدن بلبدان الفارسدي،تحقيق :

نعيب األرن وط ،م سسة الرسالة ،بيروت1988 ،م.

اخ ددتالف الحد ددديث ،محمد ددد بد ددن إدري ددم الشد ددافعي ،ت( )214هد د د ،دار الفكد ددر،

بيروت ،ط1411 ،1هد1981 ،م.

االختي ددار لتعلي ددل المخت ددار ،تق ددي ال دددين الحص ددني ،ت()683هد دد ،مطبع ددة الب ددابي

الحلبي ،القاهرة1937 ،م.
بدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصددد،أبو الوليددد محمددد بددن أحمددد بددن رنددد (ابددن رنددد

الحفيد) ،تحقيق خالد العطار ،دار الفكر ،بيروت1415،هد1995،م.

تدداري" أبددي زرعددة المشددقي بروايددة أبددي الميمددون بددن رانددد ،عبددد الددرحمن بددن عمددرو

النصددر المشددهور بددأبي زرعددة ،ت()281هد دد ،دراسددة وتحقيددق نددكر اهلل القوج دداني،
مجمع اللرة العربية ،دمشق.
تقريدب التهذيب،أحمددد بددن علدي بددن حجددر العسدقالني ،ت()852هدد ،تحقيددق أبددي

األنبال الباكستاني ،دار العا مة ،الرياض ،ط1416 ،1هد.

تنقدديح تحقيددق أحاديددث التعليددق ،محمددد بددن أحمددد بددن عبددد الهدداد الحنبلددي ،ت

()744هد د تحقيددق أيمددن ددالح نددعبان ،دار الكتددب العلميددة ،بيددروت ،ط1419 ،1

هد1998 ،م.
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¿Ali MUSTAFA

ملخص

Ali MUSTAFA
بكر " ابن قيم الجوزيدة"،مطبوَ بدذيل عدون المعبدود
تهذيب السنن،محمد بن أبي
¿

نر سنن أبي داود ،دار
تهد د د د د ددذيب
الم د د د د ددز

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
بيروت.
العلمية،
ُّ
التي تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
المعامالت
الكتبمن مسائل
الشفعة

الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
استنباطيعتمد
الحكمفيالشرعي
فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقهألن
الحكم
الحديث

وقدد د د د د د
الشرعية.يوس
النصوصد دددين
لفهمدال الد د د د
الضابطةمد د د د د د
الكمد د د د د ددال فد د د د د ددي أسد د د د د ددماء الرجد د د د د ددال ،ج
دف هذه الدراسة باألمري
اهتمت
القواعد
حسن فهمه حسب
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال ،ثم

كان،التركيز في االستنباط
لفقه
وقددالة
ففيهاد د د د
المتنمعا؛الرمعا،س د
وفقهرد د دينددة
باألم د
اإلسنادسس
دروف،
الشرعية.دوادوقدمع د ددد در د
النصوصدار ع د د د د د
لفهمش د د د د د
د،تحقيق ب
الدرماسة
اسةهذه
اهتمت
،ت()742هد د د د د د الضابطة

على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
التركيزالتيفييعتمد
المسائل
االستنباط
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان
1992م.
بيروت،ط111413هد،
التي يعتمد الترجيح فيها على النص ُّ
حديث أبي رافع.
جابر،
حديث
الحديث،
فقه
فعة،
الشبالدرجة األولى .الكلمات المفتاحية:
المسائل
الجددامع الصددحيح ،مح ُّ
حديث ،أبي ر
ت(افع)256.ه دد،مطبوَ مددع فددتح
جابر،خددار
حديث الب
الحديث،دماعيل
فعة ،بدفقهدن إسد
الشمددد

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

البددار بشددر

دحيح البخددار  ،أحمددد بددن علددي بددن حجددر العسددقالني ،ت()852

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

هد،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار الريان ،القاهرة ،ط1417 ،1هد1986 ،م.

سد ددير أعد ددالم الند ددبالء ،ند ددمم الد دددين أبد ددو عبد ددد اهلل محمد ددد بد ددن أحمد ددد الد ددذهبي،

ت()728هد ،دار الحديث ،القاهرة2116 ،م.

ددحيح مسددلم ،مسددلم بددن الحجدداج النيسددابور  ،تحقيددق الشددي" خليددل ندديحا،

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

مطبوَ مع نر النوو  ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1418 ،4هد1997 ،م.
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

الدرار المضية نر الدرر البهية،محمد بن علي الشدوكاني،ت()1255هدد ،دار

الفيحاء،عمان،ط111418هد1988،م.

1

السد ددنن ل مد ددام محمد د 1دد بد ددن سد ددورة الترمد ددذ ت (  )279هد د د مطبد ددوَ مد ددع تحفد ددة

األحددوب بشددر جددامع الترمددذ  ،محمددد بددن عبددد الددرحمن المبدداركفور  ،دار الكتددب
العلمية ،بيروت.
السنن أبو داود سليمان بن األندعث السجسدتاني،مطبوَ مدع عدون المعبدود ندر
سنن أبي داود ،دار الكتب العلمية،بيروت.
السنن محمد بن يزيد بن ماجة القزويني،هبعة بيت األفكار الدولية.
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نددر معنددي اآلثددار،أبو جعفددر أحمددد بددن سددالمة الطحدداو ،ت()321ه دد ،تحقيددق

إبراهيم نمم الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط111425هد2111،م.

عل د د ددل الحديث،عب د د ددد ال د د ددرحمن ب د د ددن أب د د ددي ح د د دداتم الد د د دراز ،ت( )327هد د د دد ،دار

المعرفة،بيروت1415،هد1985،م.

العناية نر الهداية ،أكمل الدين البابرتي ،ت()786هد ،دار الفكر.
فد دتح الب ددار بش ددر

ددحيح البخ ددار  ،أحم ددد ب ددن عل ددي ب ددن حج ددر العس ددقالني،

ت( )852ه د،تحقيق محددب الدددين الخطيددب ،دار الريددان ،القدداهرة ،ط1417 ،1هدد،
1986م.

القدداموف المحددي  ،الفيددروز أبدداد مجددد الددين بددن يعقددو  ،ت()817ه د ،م سسددة

الرسالة ،بيروت ،ط1416 ،1هد1986 ،م.

لسان العر – العالمة محمد بن مكرم بن منظدور اإلفريقدي ،ت ( )711هدد ،دار
ادر ،بيروت.
المجتبد ددى مد ددن السد ددنن ،محمد ددد بد ددن عبد ددد الد ددرحمن النسد ددائي  ،مطبد ددوَ مد ددع ند ددر
السيوهي وحانية السند  ،دار الكتب العلمية،بيروت.

المجموَ نر المهذ  ،محيي الدين النوو  ،ت()676هد ،دار الفكر.

مجمددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد ،نددور الدددين الهيثمددي ،ت()817هدد ،تحقيددق حسددين
سليم أسد ،دار المأمون ،دمشق.
المحلددى باآلثددار ،علددي بددن أحمددد بددن حددزم األندلسددي ،تحقيددق الدددكتور عبددد الرفددار
البندار  ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

مختار الصحا  ،محمد بن أبي بكر الراز  ،مكتبة لبنان ،بيروت1987،م.
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ملخص

 MUSTAFAدAli
دبحي ،ت( )197هد د ،روايددة سددحنون ،دار الكتددب
المدونددة ،مالددك بددن أنددم األ
¿

العلمية،ط1994 ،1م.
المسددند ل م ددام
الحديثيددة،
والمشدرف

ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختال
ملخص
الفقهاء فقه الحديث في استنباط الح
لبيان أهمية
محاولة
اسة
ر
الد
وهذه
فيها،
ُّ
الشفعة من مسائل المعامالت التي تشعبت فروعها وكثرت اختالفات
الشرعي؛ النص أوال ،ثم حسن فهمه ح
على إثبات
يعتمد
الشرعي
الحكم
ألن
فيها ،وهذه الدراسة محاولة لبيان أهمية فقه الحديث في استنباط الحكم

الشرعية.المو
لفهم ،وبهامش دده
أحمددد ب ددن حنبددل الش دديباني ت ( )241هد د
دوعة هذه الدراسة باألمري
وقدس داهتمت
القواعد
النصوص حسب
الضابطة ثم حسن فهمه
ألن الحكم الشرعي يعتمد على إثبات النص أوال،

دي،التركيز في االستنباط
وقدكدكان
اهللمعا،
المتن
لفقه
المر
دند ،د
التر
وفقهربديندد
اإلسناددامباألمع
درفالدرالعد
اهتمتشد
دث المسد
ألحاديد
وهددي تخ دريج كامد
ففيها
معا؛
اسة
اسةهذه
الشرعية .وقد
النصوص
دل لفهم
الضابطة
على النص بالدرجة األولى .الكلما
الفقهي على
الترجيح فيها
يعتمد
التي
المسائل
دراسة لفقه اإلسناد وفقه المتن معا ،وقد كان التركيز في االستنباط
المفتاحية:د
جابر،ب
حديثدن ال
الكلماتمد
الحديث،ددد
األولى .عد
التحقيددق
علىكه فد
الترجيح وفيهاندار
يعتمد وط،
دعيبالتياألرند
علددى التحقيددق ند
النص ُّ
داحثين ،رافع.
حديث أبي
بالدرجةفقه
ديفعة،
الش
المسائل

م سسة الرسالة،

بيروتُّ ،
حديث أبي رافع.
حديث جابر،
فعة،،فقه الحديث،
1999م.
1419هد،
الشط1

Ve Ebu Rafi’(R.A)'nin Hadisinde Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa

معد ددالم السنن،ند ددر سد ددنن أبد ددي داود ،أبد ددو سد ددليمان حمد ددد بد ددن خطد ددا البسد ددتي

Öz
Cabir Ve
Ebu Rafi’(R.A)'nin
Rivayet ve Dirayet Açısından Şufa
hlerin üzerinde çokça ihtilaf etmiş olduğu,
muamelata
dair geniş Hadisinde
bir
)araştırma, şufa bağlamında şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
Öz
önemini açıklama çabasındadır. Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
fakihlerin
üzerindedayanır.
çokça ihtilaf
sların anlaşılması için konulmuşŞufa,
kuralları
anlamaya
Bu etmiş olduğu, muamelata dair geniş bir
mevzudur.
araştırma,
şufa bağlamında
)şerʻî hüküm istinbatında (elde etmede
ki husus da önemsemiş, hem isnadı
hem deBumetni
incelemiştir.
Bununla
fıkhu’l-hadîsin
önemini nassı
açıklama
çabasındadır.
Zira şerʻî hüküm öncelikle nassa (delil),
stinbat sürecinde tercihin gerekli
olduğu durumlarda
isnada
göre
sonra da nasların anlaşılması için konulmuş kuralları anlamaya dayanır. Bu
araştırmada
iki
husus
da
önemsemiş,
hem
isnadı
hem de metni incelemiştir. Bununla
elimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi
beraber fıkhî istinbat sürecinde tercihin gerekli olduğu durumlarda nassı isnada göre
öncelemiştir.
Anahtar kelimeler: Şufa, Fıkh’ul-Hadis, Cabir Hadisi, Ebu Rafi Hadisi

الخطابي ،ت()288هد ،المطبعة العلمية ،حلب ،ط1922 ،1م.

المرني ،محمد بن قدامة المقدسي ،ت()621هد ،مكتبة القاهرة1968 ،م.

مرنددي المحتدداج فد دي حددل ألف دداظ النهدداج ،محم ددد بددن أحم ددد الخطيددب الشد دربيني،
ت()977هد ،دار الكتب العلمية،ط1994 ،1م.
المنه د د د د د دداج ن د د د د د ددر

Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
ys@gmail.com).

د د د د د ددحيح مس د د د د د ددلم ب د د د د د ددن الحج د د د د د دداج ،محي د د د د د ددي ال د د د د د دددين
Yerd. Doç. Dr. Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
*

الن د د د د د د ددوو ،ت()676ه د د د د د د د د،تحقيق خلي د د د د د د ددل م د د د د د د ددأمون ن د د د د د د دديحا ،دار المعرف د د د د د د ددة،
بيروت،ط411418هد1997،م.

1

مي دزان االعتدددال فددي ن1قددد الرجال،محمددد بددن أحمددد الددذهبي ،تحقيددق علددي محمددد
البجاو  ،دار الفكر.
نصددب الرايددة ألحاديددث الهدايددة ،جمددال الدددين عبددد اهلل بددن يوسددف الزيلعددي ،ت

()762ه د ،دار إحيدداء التدراث العربددي ،بيددروت ،ط1417 ،3هدد1987 ،م ،وبهامشدده
برية األلمعي في تخريج الزيلعي.
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النهاية في غريب الحديث،أبو السدعادات المبدار بدن محمدد بدن األثيدر الجدزر ،
مطبددوَ فددي كتددا الجددامع فددي غريددب الحددديث ،عبددد السددالم علددو  ،مكتبددة الرنددد،
الرياض ،ط111422هد2111،م.
نيد د د ددل األوهد د د ددار فد د د ددي ند د د ددر منتقد د د ددى األخبار،محمد د د ددد بد د د ددن علد د د ددي الشد د د ددوكاني،
ت()1255هد د،تقديم الدددكتور وهبددي الزحيلددي ،دار الخيددر ،دمشددق،ط1416 ،1هد د،
1996م.

