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Abstract:
The Sunnah is a revelation from Allah, and the Holy Prophet
(peace be upon Him) addressed through it, His companions
transferred it to narrators. The Ḥadīth is narrated through
many ways, so there is a difference between the words of the
Ḥadīth narrated by different narrators. It cannot be construed
to prove judgment.
To understand meanings of different narrations of same
Ḥadīth, the correct way is to collect these narrations i.e. study
the words of each narration, contemplation in all ways of
speech and the difference of words, weighting among them,
and then build a judgment on the most likely narrations
through contextual study.
This research reveals how Context plays an important role in
reaching to correct meaning of the issue, the balance between
words, the weightiness of the issue, and the removal of
Suspicions.
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وأصحابه
أمجعني ،وبعد:
إن السنة وحي من هللا تعاىل ،وأن النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم خاطب هبا ،ونقل
الصحابة هذه السنة إىل التابعني روايةً .واحلديث الذي بني أيدينا جاء أبكثر من لفظ ،فاختالف
نبني يف ألفاظ احلديث ،فال ميكن أن يُستدل إىل إثبات حكمه بلفظة واحدة.
فالطريق الصحيح عند اختالف ألفاظ احلديث هو مجع رواايت احلديث ،ودراسة ألفاظ كل رواية
منها ،والنظر والتأمل يف كل طرق احلديث ووجوهه ومروايته واختالف ألفاظه ،والرتجيح فيما
بينها ،ومن مث بناء احلكم على الراجح منها روايةً وسياقاً.
فالسياق يؤدي دورا هاما يف الوصول إىل املعىن التكاملي الصحيح لتقرير املسألة،
واملوازنة بني األقوال ،والرتجيح يف املسألة وإزالة االشكاالت .فلكل كالم قائل أو متكلم قصد من
ورائه شيئا ،وال بد من معرفة األمور اليت تفيد يف معرفة فروق املعاين ،ما يتصل ابملفردات واجلمل
والفقر وابحلال واملالبسات احمليطة ابلنص ،هلا جمموعة من األغراض اليت خترج إليها مبعىن حسب
السياق ابألسرار البالغية.
لذا جاء اختيار هذا البحث بعنوان:
"أثر السياق يف اجلمع بني الرواايت احلديثية للموضوع الواحد"

حياول البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
هل يتصور فهم نص دزن معرفة سياقه ابلقرائن اللفظية واحلالية؟
.1
كيف ميكن فهم النص النبوي تكامليا دون مجع رواايته وأطرافه ووجوهه؟
.2
قد اعتمد هذا البحث بعد بيان مفهوم السياق وأنواعه وأمهيته وأمهية اجلمع بني رواايت
احلديث النبوي ،على املنهج التحليلي البالغي القائم على دراسة النص من خالل مفرداته ومجله
ببيان زايدة الكلمات وحذفها وإطالقها وتقييدها ،ومبسلك اجلمع والرتجيح.
والبحث يقتصر على النموذج التطبيقي من أحاديث النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم الواردة يف
صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب هللا ،ويقدم دراسة احلديث عن " النهي عن
سفر املرأة بال حمرم " مبنهج املقارنة بني رواايته بتأمل سياقها املقايل واملقامي.
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السياق ،مفهومه وأمهيهه
يدور معىن السياق يف معاجم اللغة حول معىن " :ساق اإلبل وغريها يسوقها سوقا
سياقا ،وهو سائق سواق ،شدد للمبالغة ،وقد انساقت تساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت،
وكذلك تقاودت فهي متقاودة متساوقة ،ساق إليها الصداق واملهر سياقا أساقه ،وإن كان دارهم
أو داننري ،ألن أصل الصداق عند العرب اإلبل ،وهي اليت تساق فاستعمل ذلك يف الدرهم
والدينار وغريمها ،السياق املهر ،قيل للمهر سوق :ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا اإلبل والغنم
1
مهرا ،ألهنا كانت الغالب على أمواهلم ،وضع السوق موضع املهر ،وإن مل يكن إبال وغنمم".
وقد يقول الزخمشري ( :)2تساوقت اإلبل :تتابعت ،هو يسوق احلديث أحسن سياق،
3
وإليك يُساق احلديث ،وهذا الكالم مساق إىل كذا ،وجئتك ابحلديث على َسوقه :على سرده.
أي :على تتابعه.
وهبذا يتضح أن السياق يدور حول معىن تتابع األلفاظ واجلمل والفقر يف النص وتقدميها
من املتكلم إىل املتلقي.
اصطالحا هو :عبارة بناء نصي كامل من فقرات مرتابطة ،يف عالقته أبي جزء من

أجزائه أو تلك األجزاء اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة .ودائماً ما يكون السياق
جمموعة من الكلمات وثيق الرتابط حبيث يلقي ضوء ال على معاين الكلمات املفردة فحسب بل
4
على معىن وغاية الفقرة أبكملها".
وعلى ضوء ما سبق ميكننا تلخيص القول يف مفهوم السياق أنه جوهر املعىن املقصود يف أي
بناء نصي من ارتباط الكالم ابلسباق واللحاق يف أسلوب اخلطاب.
وللسياق نوعان :سياق املقال( 5اللغوي) وهو :الوحدات اللغوية ،ويشمل دراسة
املفردات واجلمل والفقر والفصول.
وسياق املقام( 6غري اللغوي) وهو :احلال واملالبسات احمليطة ابلنص ويشمل دراسة حال املتكلم:
الذي يقدم الكالم ،واملخاطب :الذي يتلقى الكالم ،وموضوع الكالم أي :معىن الكالم
وغرضه .وعنصري الزمان واملكان.

أمهية السياق
تظهر أمهية السياق مما يلي:
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الوقوف على املعىن ،حتديد داللة الكلمات ،إفادة ختصيص العام أو تعميم اخلاص ،دفع توهم
احلصر ،إرشاد إىل تعيني اجململ وتعيني احملتمل ،رد املفهوم اخلاطيء.
كما يقول ابن القيِّنم  7يف بيان أمهيته " :السياق يرشد إىل تبيني اجململ ،وتعيني احملتمل ،والقطع
بعدم احتمال غري املراد ،وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة .وهذا من أعظم القرائن
8
الدالة على مراد املتكلم ،فمن أمهله غلط يف نظره ،وغالط يف مناظرته".
واحلاصل أن منهج السياق يف دراسة النصوص منهج سديد ،هو يساعد على فهم
النص بدراسة املفردات واجلمل والفقر يف مستوايهتا اللغوية :النحوية والصرفية واملعجمية والبالغية،
ويضاف إىل هذا دراسة املقام وما يتصل به من عناصر مثل حال صاحب الكالم واملخاطبني
ابلكالم والزمان واملكان والظروف واملالبسات احمليطة ابلنص ،ويدخل يف هذه العناصر أسباب
نزول القرآن الكرمي وأسباب ورود احلديث الشريف.
ولكشف معىن احلديث ضوابط السياق عديدة ومنها :اجلمع بني رواايت احلديث النبوي.
أمهية اجلمع بني رواايت احلديث النبوي

للحديث الشريف عدة رواايت ،وأحياان قد يكون بينها اختالف بتغاير الرواايت يف
بعض ألفاظ احلديث الواحد حذفا وذكرا ،تعريفا وتنكريا ،تقدميا وأتخريا .وأحياان قد يكون فيها
االختالف حسب مقتضى مراعاة الظروف وأحوال الناس.
إن استحضار رواايت خمتلفة للحديث الواحد ،هو أفضل طريقة التعامل مع النص على
أنه وحدة واحدة .وميكن فهم النص النبوي تكامليا من خالل مجع رواايته وطرقه ،وابلنظر والتأمل
يف ألفاظه ،وابملقارنة بينها ،وابلرتجيح فيما بينها ،مث ببناء احلكم على الراجع منها سياقاً.
فلجمع الرواايت فوائد جليلة يف بيان السياق الذي جاء فيه احلديث ،منها " :معرفة
املبهم يف بعض الرواايت ومعرفة الغريب والشاذ من الرواايت وأمور يتأيت هبا احلكم على احلديث
صحة وضعفا ،ولكن من مهمات هذا األمر ما يدخل يف اعتبار السياق وأثره على األفهام وبيان
9
األحكام".
ويف هذا املعىن يقول اإلمام أمحد " :10احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه ،واحلديث
11
يفسر بعضه بعضا".
ن
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ومن القواعد احملكمة يف فهم السنة النبوية مراعاة السياق على أنه مجلة واحدة .وهذا
الـأمر " :قد اقتضى ذلك مجع الطرق والرواايت كلنها ،لتحديد كيفية صدور احلديث النبوي.
وإذا كان علماء القرآن قد وضعوا من ضوابط التفسري مجع اآلايت ذات املوضوع الواحد ،وتفسري
القرآن ابلقرآن ،فإن احمل ندثني قد سلكوا هذا املسلك ومجعوا رواايت احلديث الواحد وطرقه ليفسر
12
بعضه بعضا ،ويدرك الناظر يف طرق احلديث معاين احلديث ومقاصده بدقة".
وينبغي أن يكون النظر يف سياق منت احلديث اتلياً جلمع رواايت احلديث ،ومعرفة
الوجه الراجح منها عند تعارضها ،واحلاجة إىل مجع رواايت احلديث تشمل النظر يف السياق
املقايل اخلاص حلديث واحد ،والسياق املقايل العام ألحاديث متفقة يف املعىن.
الدراسة الهطبيقية من احلديث الشريف

نص احلديث النبوي
13
هيب صلى هللا عليه وسلم قَ َ
َع ْن ابْ ِّن ُع َمَر َر ِّض َي ه
ال(َ :ال تُ َسافُِّر الْ َم ْرأَةُ
اَّللُ َعْنـ ُه َما  ،أَ هن النِّ ه
ٍ 14
ثََالثَةَ أ هَايٍم إِّهال َم َع ِّذي َْحمَرم).
يف هذا احلديث الشريف جاء السياق اللغوي لقول النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
بطريق االستثناء من النفي -الذي يع ند أقوى طرق القصر يف التأكيد ،واألصل فيه " :أن يكون
يشك فيه ،أو ينزل منزلة املنكر أو اجملهول اليت ال إنكار فيها".
فيما جيهله املخاطب وينكره ،أو ن
 - 15ابلقصر احلقيقي التحقيقي اعتماداً على داللته القاطعة أبن ال تسافر املرأة إال مبالزمة احملرم.
وذُكر املقصور عليه ِّ
(ذي َْحمَرٍم) دفعاً حملاذير الفتنة والفساد ،وقُصر سفر املرأة (الصفة) على
املقصور عليه (املوصوف).
ويف حديث أيب سعيد اخلُدري رضي هللا عنه (َ : 16ال تُسافِّر الْمرأَةُ يَـ ْوَم ْ ِّ
ني إِّهال َم َع َها
َ ُ َْ
ن
َزْو ُج َها ،أ َْو ذُو َْحمَرٍم)  17قد جاءت الصياغة هنا أيضاً أبسلوب القصر كسابقتها ،لكن جئ
(زْو ُج َها أ َْو ذُو َْحمَرٍم).
املقصور عليه املشتمل على املوصوف َ
ويف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه (َ :18ال َِّحي ُّل ِّال ْمَرأَةٍ تُـ ْؤِّم ُن ِّاب هَّللِّ َوالْيَـ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر أَ ْن
ٍ ٍ
ِّ ِّ
س َم َع َها ُحْرَمةٌ) 19صورة اخلرب مسبوق أبداة النفي يف معىن النهي ،وجميء
تُ َسافَر َمس َريةَ يَـ ْوم َولَْيـلَة لَْي َ
يدل على جت ندد األمر وتكراره  -20للنهي أبلغ من صيغة النهي ألنه
اخلرب – وهو مضارع الذي ن
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حيل) وهو أبلغ يف التحرمي ألن
ن
يدل على حتقق األمر وتقرره ابالستمرار ،ونفي احلل بصيغة (ال ن
فيها حسما وقطعا بعدم حل سفر املرأة بدون حرمة.
س َم َع َها ُحْرَمةٌ) يؤكد نفي سفر املرأة بدون حمرم ،ووصف هذه
هنا قيد جبملة حالية (لَْي َ
املرأة بقوله صلى هللا عليه وسلم( :تُـ ْؤِّم ُن ِّاب هَّللِّ َوالْيَـ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر) ،حيتمل أن هذا الوصف لتأكيد
التحرمي " .وانشدها الشارع يف إمياهنا ابهلل واليوم اآلخر .إن كانت حتافظ على هذا اإلميان وتنفذ
21
مقتضياته ،أن ال تسافر إال مع ذي حمرم".
22
تفسره لفظة
س َم َع َها ُحْرَمةٌ)  -أي " :ليس معها رجل ذو حرمة منها "  -ن
وقوله (لَْي َ
(حمَرٍم) اليت وردت ابلصيغة املن نكرة لعموم الداللة على كثرة احملارم يف اإلسالم كمحارم النسب
َْ
حيل له نكاحها ،فينبغي للمرأة أن تصاحبه يف سفرها
والرضاع واملصاهرة ،واحملرم للمرأة هو من ال ن
ألن املقصود هو صيانتها.
كما قال اإلمام النووي " :23جيوز هلا املسافرة مع حمرمها ابلنسب كابنها وأخيها وابن
أخيها وابن أختها وخاهلا وعمها ،ومع حمرمها ابلرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها
منه وحنوهم ،ومع حمرمها من املصاهرة كأيب زوجها وابن زوجها وال كراهة يف شيء من ذلك ،وكذا
جيوز لكل هؤالء اخللوة هبا والنظر إليها من غري حاجة ،ولكن ال حيل النظر بشهوة ألحد منهم.
هذا مذهب الشافعي واجلمهور ووافق مالك على ذلك كله إال ابن زوجها فكره سفرها معه
24
لفساد الناس بعد العصر األول".
يتناول السياق اللغوي اخلاص جلملة الرواايت التعارض ابختالف ألفاظ اخلرب يف مسرية
السفر( :ثََالثَةَ أ هَايٍم)( ،يَـ ْوَم ْ ِّ
(م ِّس َريَة يَـ ْوٍم َولَْيل) لكن هذا االختالف يعتمد على سياق املقام
ني)َ ،
حبسب السائلني واملواطن  -كما قال أهل العلم  - 25مثل هذا مما ال يضبط ،فهو حبسب حال
املسافر والطريق والدابة والرفقة وغريها ،فجاءت الرواايت مراعية كل هذا يف هني سفر املرأة بدون
حمرم ،وال تعارض بينها .وقد أشار النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم إىل القلة أو الكثرة العددية
ويف ذلك مشول ألايم سفر املرأة املشروط مبالزمة احملرم.
ٍ 26
ِّ
ِّ
ِّه
(وَال
تؤيده رواايت عدم حتديد مدة السفر(َ :ال تُ َسافْر الْ َمْرأَةُ إال َم َع ذي َْحمَرم) َ ،
تُ َسافَِّر هن ْامَرأَةٌ إِّهال َوَم َع َها َْحمَرٌم)  ،27أبسلوب القصر كسابقتها.
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ومجلة القول أن كل ما يطلق عليه اسم السفر ،ال جيوز للمرأة إال مع زوجها أو ذي
حمرم .ال التفريق بني مسرية السفر ،وال التفريق بني نوع السفر فاحلرمة واحدة سواء أكان السفر
للحج أم لغريه.
ول هِّ
َخُر َج ِّيف َجْي ِّ
ش َك َذا َوَك َذا َو ْامَرأَِّيت
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُس َ
كما يف رواية :فَـ َق َ
اَّلل إِِّّنين أ ُِّر ُ
يد أَ ْن أ ْ
(اخُر ْج َم َع َها) 28.والظاهر من السياق أن النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم مل
يد ْ
احلَ هج ،فَـ َق َ
تُ ِّر ُ
الْ :
تطوعاً ملا أمره برتك الغزو ،والظاهر أنه كان حج
يستفسر منه :أهو حج فرض أو تطوع ؟ لو كان ن
فدل ذلك على اشرتاط
فريضة .ولو مل يكن احملرم شرطاً يف سفر املرأة ،ملا أمره ابلسفر مع امرأته .ن
احملرم للمرأة يف كل األسفار.
فاحلاصل من سياق الرواايت أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه املرأة بغري زوج أو حمرم،
سواء كان ثالثة أايم أو يومني أو يوماً أو غري ذلك ،وسواء كان السفر واجبًا أو غريه ،أتكيداً
لبيان النهى عن سفر املرأة بال حمرم ،وحثاً على صيانتها وحفظ عزهتا وكرامتها .وهللا أعلم.
الرواية األخرى:
ِّ
ي بْ ِّن َح ٍِّ
ِّ ِّ
هيب صلى هللا عليه وسلم إِّ ْذ أ ََاتهُ َر ُج ٌل فَ َش َكا
ات ،29قَ َ
َع ْن َعد ِّن
ال :بَـْيـنَا أ ََان عْن َد الن ِّن
ِّ
ي هل رأَيت ِّْ
ِّ
تَ :ملْ أ ََرَها
آخُر فَ َش َكا إِّلَْي ِّه قَطْ َع ال هسبِّ ِّيل ،فَـ َق َ
احل َريةَ؟) قُـ ْل ُ
(اي َعد ُّ َ ْ َ ْ َ
إِّلَْيه الْ َفاقَةَ ،مثُه أ ََاتهُ َ
الَ :
وف
ك َحيَاةٌ لَتَـَريَ هن الظهعِّينَةَ  30تَـْرَِّحت ُل ِّم ْن ْ
ت َعْنـ َها .قَ َ
احلِّ َريةِّ َح هَّت تَطُ َ
ت بِّ َ
ال( :فَِّإ ْن طَالَ ْ
َوقَ ْد أُنْبِّْئ ُ
 ِّ 31ه ِّ
اَّلل  -قُـْل ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اف أ ِّ
ين قَ ْد
يما بَـْي ِِّن َوبَـ ْ َ
ُ
ابلْ َك ْعبَة َال َختَ ُ َ
َح ًدا إهال هَ
ني نَـ ْفسي :فَأَيْ َن ُدعه ُار طَين ٍئ الذ َ
ت :ف َ
ِّ
وز كِّ ْسَرى؟ ،....قَ َ
ال َع ِّد ٌّ
ت الظهعِّينَةَ
ت بِّ َ
ك َحيَاةٌ لَتُـ ْفتَ َح هن ُكنُ ُ
َسعهُروا الْبِّ َال َد؟ َ -ولَئ ْن طَالَ ْ
ي :فَـَرأَيْ ُ
32
اَّللَ ...،إخل.
تَـْرَِّحت ُل ِّم ْن ْ
اف إِّهال ه
وف ِّابلْ َك ْعبَ ِّة َال َختَ ُ
احلِّ َريةِّ َح هَّت تَطُ َ
هذا احلديث جاء أبسلوب احلوار الذي جرى بني النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
وعدي بن حات ملا شكا الرجل إىل النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم الفاقة ،واآلخر شكا إليه
قطع الطريق وكان عدي موجوداً.
ت
(اي َع ِّد ُّ
ي َه ْل َرأَيْ َ
فخاطب النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم عدي بن حات وقالَ :
احلِّ َريَة ؟) ،واحلرية هي مدينة يف مشال العراق على ثالثة أميال 33من الكوفة ،34مث قال( :فَِّإ ْن
ْ
اَّللَ)،
ك َحيَاةٌ لَتَـَريَ هن الظهعِّينَةَ تَـْرَِّحت ُل ِّم ْن ْ
َح ًدا إِّهال ه
وف ِّابلْ َك ْعبَ ِّة َال َختَ ُ
احلِّ َريةِّ َح هَّت تَطُ َ
ت بِّ َ
طَالَ ْ
اف أ َ
بصيغة املاضي حبرف الشرط ( إن  ) 35يف مقام اجلزم إلظهار الرغبة يف حصول الشرط ،وجبواب
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الشرط فعالً مؤكداً ابلالم والنون الثقيلة (لَتَـَريَ هن) إلرادة زايدة التأكيد لوقوع رحلة الظعينة وحدها
بدون خوف .كالمه يف مقام الوصف للوقوع واإلخبار ،ال لبيان حكمها.
قول عدي بن حات يوضح سياق املقام لقوله صلى هللا عليه وسلم ،فقال :قلت فيما
ِّ ه ِّ
التعجب عن هؤالء
ين قَ ْد َسعهُروا الْبِّ َال َد؟ ،فسؤاله يف مقام ن
بيِن وبني نفسي :فَأَيْ َن ُدعه ُار طَين ٍئ الذ َ
سعروا البالد  -املراد هبذه االستعارة أن أوقدوا انر الفتنة ،أي :ملؤا األرض شراً
الدعار النذين قد ن
وفساداً ،وهو مستعار من استعار النار وهو توقدها  " - 36وهم من قبيلة مشهورة " طيء "،
منها عدي بن حات ،وبالدهم ما بني العراق واحلجاز ،وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم
37
بغري جواز ،ولذلك تعجب عدي كيف متر املرأة عليهم وهي غري خائفة".
من خالل النظر يف سياق املقال اخلاص للحديث يتضح أن كالمه صلى هللا عليه
وسلم جاء مدحاً لظهور اإلسالم وانتشار األمن والسالمة يف األرض ،ومل أيت ملوضوع السفر
وحنوه .هو حكاية للواقع الذي جيري فال يرتتب عليه حكم إابحة أو إقرار النيب صلى هللا عليه
وسلم لسفر املرأة بغري حمرم.
ِّ 38
ِّ
ِّ
هيب صلى هللا عليه وسلم
ومحل البعض الرواية األخرى :أَذ َن ُع َمُررضي هللا عنه أل َْزَو ِّاج الن ِّن
آخ ِّر ح هج ٍة ح هجها فَـبـعث معه هن عثْما َن بن عفها َن رضي هللا عنه  39وعب َد الهر ْمح ِّن بن عو ٍ
ِّيف ِّ
ف
َ َ َ ََ َ ََُ ُ َ ْ َ َ
َ َْ
َ ْ َ َْ
رضي هللا عنه ،41 40جلواز سفر املرأة بدون حمرم وقالوا :كيف أجاز عمر رضي هللا عنه هلن
وعثمان بن ع نفان رضي هللا عنه وعبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه مل يكوان حمرمني هلن.
فيه قال اإلمام العيِن " :42الرجال كلهم حمارم هلن ألهنن أمهات املؤمنني ،هذا جواب
أيب حنيفة  43حل نكام الرازي  ،44فإنه قال :سألت أاب حنيفة رضي هللا عنه :هل تسافر املرأة بغري
حمرم؟ فقال :ال .هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تسافر امرأة مسرية ثالثة أايم فصاعدا إال
ومعها زوجها أو ذو حمرم منها .قال ح نكام :فسألت العرزمي ،45فقال :ال أبس بذلك ،حدثِن
عطاء  46أن عائشة رضي هللا عنها  47كانت تسافر بال حمرم ،فأتيت أاب حنيفة فأخربته بذلك،
فقال أبو حنيفة :مل يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة حمرما ،فمع أيهم سافرت فقد سافرت
مبحرم وليس الناس لغريها من النساء كذلك .ولقد أحسن أبو حنيفة رضي هللا عنه يف جوابه هذا
ألن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم كلهن أمهات املؤمنني وهم حمارم هلن ألن احملرم من ال جيوز
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له نكاحها على التأبيد ،فكذلك أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن حرام على غري النيب صلى هللا
48
عليه وسلم إىل يوم القيامة".
قد ذهب بعض العلماء – احلنفية  49واحلنابلة –50إىل حترمي سفر املرأة مطلقاً إال بوجود
حمرم ،وقد ذهب البعض – املالكية 51والشافعية – 52إىل أن كان السفر تطوعا حرم سفر املرأة إال
بوجود حمرم .وإن كان واجباً جاز هلا السفر مع رفقة مأمونة على مذهب املالكية ،أو مع نسوة أو
امرأة ثقة على مذهب الشافعية.
واستثناه بعض الفقهاء لبعض احلاالت ،كالكافرة إذا أسلمت يف دار احلرب ،أو األسرية
مأموان تصحبها حَّت يبلغها الرفقة وحنو
إذا ختلنصت ،أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدت ً
رجال ً
ذلك 53 .وهللا أعلم.
قد يرى بعض العلماء املعاصرين جواز سفر املرأة بال حمرم إذا كانت وسيلة النقل مأمونة
كالطائرة أو القطار أو احلافلة أو السيارة أو غريها.
وسياق النصوص النبوية املتعلقة بسفر املرأة ال ينص على جواز سفرها بال حمرم ،إمنا
جاء للنهي عن سفر املرأة بال حمرم أبساليب :ال تسافر ،ال حيل المرأة ،اخرج معها) صيانة هلا
ورغبة يف سالمتها ورعايتها .وهللا أعلم.
مجلة القول:
يبني أن النيب الكرمي صلى هللا
إن سياق األحاديث املذكورة املتضمن لشرط سفر املرأة ن
يوما أو يومني أو ثالثة أو أكثر من
عليه وسلم هنى سفر املرأة بدون حمرم – سواء كان السفر ً
ذلك أو أقل ،وسواء كان للحج أم لغريه  -حرصاً على عرضها ودرءً للمفاسد املتوقعة وحفاظاً
على عفتها .وهللا أعلم.
هذا هو سياق املقال اخلاص والعام من مجلة أحاديث تتناول هذا املعىن ،وال ميكن أن
يُنظر يف الداللة برواية أو روايتني  .بل إن مجع أطراف السياق املقايل لرواايت احلديث يوضح
الصورة اليت تكلم عنها أهل العلم حني قالوا :أن احلديث يفسر بعضه بعضا ،كما أن القرآن يفسر
بعضه بعضا .
نهائج البحث
لقد توصل هذا البحث إىل النتائج التالية:
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أوال :إن السياق منهج سديد لدراسة النصوص وحتديد معانيها ،من خالل عالقات
األلفاظ بعضها ببعض وعالقات النصوص بعضها ببعض.
اثنيا :ال ميكن حتليل النص وكشف دالالته على حنو صحيح إال ابلنظر إىل سياق
املقال خاصاً وعاماً ،وكذلك سياق املقام.
اثلثا :إن النظرة الشمولية يف سياق النصوص النبوية من أوهلا إىل آخرها تعني على
فهمها.
رابعا :ال ميكن فهم احلديث مبعزل عن طرقه املختلفة ،فجمع كل رواايته يف املوضوع
الواحد ،والنظر يف سياق لكل رواية ،ومقارنة بعضها ببعض من خالل السياق املقايل واملقامي
يضبط الفهم ضبطا صحيحا.
خامسا :منهج املقارنة بني األحاديث النبوية من خالل النظرة السياقية يف زايدات
يفسرها
الكلمات ونقصها ،وإمجاهلا وتفصيلها ،وإطالقها وتقييدها ،وخصوصيتها وعموميتها ن
ويوضح معناها كامالً.

اهلوامش
 .1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،مجال الدين (املتوىف 711ه) :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ ،مادة( :س و ق) .جممع اللغة العربية ( إبراهيم مصطفى .أمحد الزايت.
حامد عبد القادر .حممد النجار) :املعجم الوسيط ،دار الدعوة ،مصر (ب.ت) ،مادة ( :س و
ق).
 .2هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري ،أبو القاسم  .كان إماما يف النحو واللغة
والبالغة ،له تصانيف كثرية ،تويف سنة 538ه .ينظر :ابن خلكان ،مشس الدين أمحد بن حممد
بن إبراهيم (املتوىف681هـ) :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل1900 ،م .161/5 ،الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن
عثمان (املتوىف748ه) :سري أعالم النبالء ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،هـ.17/15 ،
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 .3الزخمشري :أساس البالغة ،حتقيق :حممد ابسل عيون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ ،مادة( :س و ق).
 .4معجم املصطلحات األدبية :ابراهيم فتحي ،ص ،202 – 201 :املؤسسة العربية للناشرين
املتحدين ،التعاضدية العمالية ،صفاقس ،تونس1986 ،م.
 .5ينظر :املرجع السابق :ص.60 ،58 ،56 :
 .6ينظر :املرجع السابق :ص 26 :و.27
الدمشقي ،أبو عبد هللا ،مشس الدين ،ابن
الزْرعي
 . 7هو العالمة الكبري حممد بن أيب بكر بن أيوب ُّ
ن
قيم اجلوزية احلنبلي ،ألنف تصانيف كثرية ،تويف سنة751ه .ينظر :الصفدي ،صالح الدين خليل
بن أيبك (املتوىف764هـ) :الوايف ابلوفيات ،حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء
الرتاث ،بريوت1420 ،ه195/2 ،ـ البغدادي ،إمساعيل بن حممد أمني (املتوىف1399هـ) :هدية
العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،لبنان( ،ب.ت).16/1 ،
 .8ابن قيم اجلوزية :بدائع الفوائد ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان( ،ب.ت).9/4 ،
 .9د .أمحد فكري :من ضوابط فهم السنة ومجع الرواايت يف املوضوع الواحد وفقهها ،حبث مبجلة
بصائر الرابط ،العدد األول ،ص.143 :
 .10هو أمحد بن حممد بن أسد الشيباين ،رابع األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة وصاحب
املذهب احلنبلي ،صاحب كتاب " املسند"  .تويف سنة 241ه .ينظر :ابن حجر العسقالين:
هتذيب التهذيب ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،الطبعة األوىل1326 ،هـ.73/11 ،
 .11اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،
حتقيق :حممود الطحان ،مكتبة املعارف1989 ،م.212/2 ،
 .12د .فاروق محادة :مراعاة السياق وأثره يف فهم السنة ،جملة اإلحياء ،حبث يف جملة فصلية تصدرها
الرابطة احملمدية لعلماء املغرب ،عدد ،26 :نوفمرب2007م ،ص.70 :
 .13هو عبد هللا بن عمر بن اخلطناب العدوي القرشي ،ويكىن أبيب عبد الرمحن ،صحايب جليل وابن
اثين اخللفاء عمر بن اخلطناب ،تويف سنة73ه أو 74ه .ينظر :ابن سعد ،أبو عبدهللا حممد
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(املتوىف230ه) :الطبقات الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1990 ،م .106/4 ،البخاري ،أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل (املتوىف256هـ):
التاريخ الكبري ،حتقيق :حممد عبد املعيد خان ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد ،الدكن،
(ب.ت).3-2/5 ،
 .14البخاري :صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه)
ص َالةَ ،رقم احلديث.1087 ،1086 :
صُر ال ه
كتاب :تقصري الصالة ،اببِّ :يف َك ْم يـَ ْق ُ

 .15ينظر :اجلرجاين ،عبد القاهر(املتوىف471ه) :دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،مطبعة
املدين ابلقاهرة  -دار املدين جبدة ،الطبعة الثالثة1992 ،م ،ص .332 :د .صبناح عبيد دراز:
أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية ،مطبعة األمانة ،مصر ،الطبعة األوىل،
1986م ،ص.166 :

 .16هو سعد بن مالك بن ِّسنان أبو سعيد اخلدري األنصاري له صحبة ،روى عنه جابر بن عبد هللا
وسعيد بن املسيب ،تويف سنة 64هـ  .ينظر :ابن أيب حات ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد
(املتويف سنة327هـ)،اجلرح والتعديل ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد الدكن ،اهلند  -دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1271 ،ه.93/4 ،

 .17صحيح البخاري :كتاب :فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،ابب :مس ِّج ِّد بـي ِّ
ت الْ َم ْق ِّد ِّس،
َ ْ َْ
رقم احلديث ،1197 :كتاب :جزاء الصيد ،اببَ :ح ِّنج النِّن َس ِّاء ،رقم احلديث ،1864 :كتاب:
الصوم ،اببِّ ِّ :
هح ِّر ،رقم احلديث.1995 :
ص ْوم يـَ ْوم الن ْ
َ
الدوسي اليماين ،مشهور بكنيته أيب هريرة ،وهو أحد حفاظ الصحابة
 .18هو عبد الرمحن بن صخر
ن
رضي هللا عنهم ومن أصحاب الصفة ،تويف سنة 57ه أو58ه أو 59ه .ينظر :ابن األثري

اجلزري ،عز الدين أبو احلسن علي بن حممد (املتويف630هـ) :أسد الغابة يف معرفة الصحابة،
حتقيق :علي حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1994م.333/6 ،
ص َال َة ،رقم احلديث.1088 :
صُر ال ه
 .19صحيح البخاري :كتاب :تقصري الصالة ،اببِّ :يف َك ْم يـَ ْق ُ
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 .20ينظر :اخلطيب القزويِن ،جالل الدين (املتويف 739هـ) :اإليضاح يف علوم البالغة ،دار إحياء
العلوم ،بريوت ،الطبعة الرابعة1998 ،م ،ص .86 :الطييب ،شرف الدين حسني بن حممد
(املتوىف743ه) :التبيان يف علم املعاين والبديع والبيان ،حتقيق :د .هادي عطية مطر اهلاليل ،عامل
الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل1987 ،م ،ص.90 :
 .21البسام ،عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد (املتوىف1423ه) :تيسري العالم شرح عمدة
األحكام ،حتقيق :حممد صبحي بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعني،
القاهرة ،الطبعة العاشرة2006 ،م.374/1 ،
 .22بدر الدين العيِن ،حممود بن أمحد (املتوىف855ه) عمدة القاري شرح البخاري ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،ب.ت) .130/7،
 .23هو أبو زكراي حيىي بن شرف النووي الشافعي احلافظ ،له معرفة ابحلديث والفقه واللغة ،كان متبحراً
ووفيات املشاهري
يف العلم ورأساً يف الزهد .تويف سنة676ه .ينظر :الذهيب :اتريخ اإلسالم َ
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل2003 ،م،
واألعالم ،حتقيق :الدكتور بشار ن

.324/5

 .24النووي :صحيح مسلم (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.105/9 ،
 .25قال البيهقي :وهذه الرواية يف الثالثة واليومني واليوم صحيحة ،وكأن النيب  سئل عن املرأة تسافر
ثالاثً من غري حمرم ،فقال( :ال) وسئل عنها تسافر يومني من غري حمرم ،فقال(:ال) ،ويوماً ،فقال:
فأدى كل واحد منهم ما حفظ وال يكون عدد من هذه األعداد ح نداً للسفر ،وابهلل
(ال)
ن
التوفيق .أبو بكر البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين(املتوىف458ه) :السنن الكربى،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2003 ،م،
.199/3
 .26صحيح البخاري :كتاب :جزاء الصيد ،اببَ :ح ِّنج النِّن َس ِّاء ،رقم احلديث ،1862 :كتاب:
ِّ ِّ ِّ ِّ
هاس ،رقم احلديث ،3061 :كتاب :النكاح ،اببَ :ال ََيْلُ َو هن
اجلهاد والسري ،ابب :كتَابَة ْاإل َمام الن َ
ٍ
ٍ
ول َعلَى الْ ُمغِّيبَ ِّة ،رقم احلديث.5233 :
ُّخ ُ
َر ُج ٌل ِّاب ْمَرأَة إِّهال ذُو َْحمَرم َوالد ُ
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ِّ
ب ِّيف َجْي ٍ
ت ْامَرأَتُهُ َحا هجةً أ َْو
ش فَ َخَر َج ْ
 .27صحيح البخاري :كتاب :اجلهاد والسري ،اببَ :م ْن ا ْكتُت َ
َكا َن لَهُ ُع ْذٌر َه ْل يـُ ْؤ َذ ُن لَهُ ،رقم احلديث.3006 :
 .28صحيح البخاري :كتاب :جزاء الصيد ،اببَ :ح ِّنج النِّن َس ِّاء ،رقم احلديث ،1862 :كتاب:
ِّ ِّ ِّ ِّ
هاس ،رقم احلديث ،3061 :كتاب :النكاح ،اببَ :ال ََيْلُ َو هن
اجلهاد والسري ،ابب :كتَابَة ْاإل َمام الن َ
ٍ
ٍ
ول َعلَى الْ ُمغِّيبَ ِّة ،رقم احلديث.5233 :
ُّخ ُ
َر ُج ٌل ِّاب ْمَرأَة إِّهال ذُو َْحمَرم َوالد ُ
 .29هو عدي بن حات الطائي أحد بِن ثعل ،ويكىن أاب طريف ،له صحبة ،قدم عدي على النيب 
يف سنة  7أو 10ه ،تويف سنة 68ه .ينظر :ابن سعد :الطبقات الكربى.99/6 ،
تسمى ظعينة حَّت تكون يف هودج ،ومجعها :ظعائن وأظعان وظعن.
 .30الظعينة :املرأة يف اهلَْوَدج ،ال ن
ابن دريد ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة األوىل،

1987م ،مادة (ظ ع ن).
دعار مجع داعر ،وهو قاطع الطنريق .املرتضى الهزبيدي ،أبو الفيض (املتوىف1205ه) :اتج
 .31ن
العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية( ،ب.ت) ،مادة( :د ع
ر).

 .32صحيح البخاري :كتاب :املناقب ،ابب :ع َالم ِّ
ات النُّـبُـ هوةِّ ِّيف ِّْ
اإل ْس َالِّم ،رقم احلديث.3595 :
َ َ
 .33امليل الواحد يساوي  1.6من الكيلومرت ،فإن مسافة ثالثة أميال تساوي  4.8من الكيلومرتات.
ينظر :موقع ويكيبداي ،ميل يف الساعة  ،،http://ar.wikipedia.org/wikiوقد
راجعت صفحة الشبكة صباح السادس من إبريل 2019م املوافق  29رجب املرجب 1440هـ.
 .34ايقوت احلموي :معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت1397 ،ه.328/2 ،
 .35فاألصل أن يستعمل معها الفعل املضارع لكن قد يستعمل املاضي إذا جاءت يف مقام اجلزم
بوقوع الشرط .ينظر :ال هس هكاكي ،أبو يعقوب يوسف (املتويف 626ه) :مفتاح العلوم ،حتقيق :نعيم
زرزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1407 ،هـ ،ص.240 :
 .36ابن حجر العسقالين :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
وحمب الدين اخلطيب ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر( ،ب.ت) .613/6
 .37املصدر السابق نفسه.
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 .38هو أَبو حفص عمر بن اخلطناب ال ُقَرشي العدوي ،امللقب ابلفاروق ،اثين اخلفاء الراشدين ومن
كبار أصحاب الرسول  ،وأحد العشرة املبشرين ابجلنة ،تويف سنة 23ه .ينظر :ابن سعد،
الطبقات الكربى ،201/3 :والذهيب ،اتريخ اإلسالم.138/2 :
 .39هو عثمان بن عفان األموي القرشي ،اثلث اخلفاء الراشدين ،وأحد العشرة املبشرين ابجلنة،
تزوج اثنتني من بنات النيب  ،تويف سنة 35ه .ينظر :ابن سعد ،الطبقات
ذوالنورين ألنه ن
الكربى ،39/3 :والذهيب ،اتريخ اإلسالم.257/2 :
القرشي ،أحد العشرة املبشرين ابجلنة ،وأحد الستة أهل الشورى،
الزهري
 .40هو عبد الرمحن بن عوف
ن
ن
تويف سنة 33ه .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،92/3 :والذهيب ،سري أعالم النبالء:

.91 – 68/1

 .41صحيح البخاري :كتاب :جزاء الصيد ،اببَ :ح ِّنج النِّن َس ِّاء ،رقم احلديث.1860 :

 .42هو حممود بن أمحد احلنفي بدر الدين العيِن ،كان عاملاً يف احلديث والفقه والنحو ،صاحب
التصانيف العديدة ،تويف سنة 855ه .ينظر :السخاوي ،مشس الدين حممد بن عبد الرمحن
(املتويف سنة 902ه) :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،منشورات دار مكتبة احلياة – بريوت،
(ب.ت) .1312/10
 .43هو أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطي الكويف من أهل كابل ،فقيه امللة ،اإلمام األعظم،
وأول األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة ،وصاحب املذهب احلنفي يف الفقه اإلسالمي ،تويف
سنة 150ه .ينظر :ابن حجر العسقالين ،هتذيب التهذيب.449/10 :
 .44هو اإلمام َح هكام بن َس ْلم أبو عبد الرمحن الكناين ،كان من نبالء العلماء ،تويف سنة 190ه.
ينظر :البخاري ،التاريخ الكبري.135/3 :
 .45العرزمي هو اإلمام احلافظ أبو حممد وقيل :أبو عبد هللا ،وأبو سليمان العرزمي الراوي الكويف،
وكان ثقة مأموان ثبتا ،تويف سنة 145ه .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى.337/6 :
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 .46هو عطاء بن أيب رابح ،وهو موىل آل أيب ميسرة ،يكىن أاب حممد ،كان ثقة فقيهاً عاملاً كثري
احلديث ،تويف سنة114ه أو 115ه .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى،21 – 20/6 :
والبخاري ،التاريخ الكبري.463/6 :
بكرا غريها،
 .47هي عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما ،تزوجها النيب  مبكة ،مل يتزوج ً

وقد كانت أعلم الناس ،تويف سنة 58ه أو 57ه .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى– 46/8 :

.47
 .48عمدة القاري.220/110 :
 .49الزيلعي احلنفي :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1313هـ .5/2 ،ابن عابدين ،حممد أمني :حاشية رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر
بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.368/6 ،
 .50ابن قدامة :املغِن ،دار الفكر ،الطبعة األوىل1984 ،م.98/3 ،
 .51احلطاب ،حممد الرعيِن :مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
 .521/2النفراوي ،أمحد بن غنيم :الفواكه الدواين ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1415هـ .237/2 ،وقد قيد بعض املالكية التحرمي يف سفر التطوع ابالنفراد والعدد القليل ،دون
القوافل العظيمة فإنه جيوز للمرأة أن تسافر فيها دون نساء وذوي حمارم .انظر نفس املراجع
السابقة.
 52النووي :اجملموع شرح املهذب ،املطبعة املنريية ،الطبعة األوىل1344 ،هـ .311/8 ،الرملي ،حممد
بن أمحد :هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.250/3 ،
 .53ينظر :فتح الباري.76/4 :

