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 أ . عبد الفتَّاح المبروك الكاسح                          

 الجامعة األسمريَّة ــ كميَّة العموم الشرعيَّة ــ مسالتة
 
 

 :المقدمة
الحمد  الذم عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كصبلة ربى  

  -ى ا عميو كسمَّـ ػ صمَّ كسبلمو عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد 
ػ صمَّى ا عميو كرضي ا عف صحابتو الكراـ الذيف حفظ بيـ سينَّة نبينا 

ػ  ف بعدىـ، متمثميف قكؿ النبيفحفظكا لنا الحديث كنقمكه إلى م -كسمَّـ 
ًفظىيىا كىكىعىاىىا : »-صمَّى ا عميو كسمَّـ  قىالىًتي، فىحى ٍبدنا سىًمعى مى رى المَّوي عى نىضَّ

اًمًؿ ًفٍقوو  اًمًؿ ًفٍقوو غىٍيري فىًقيوو، كىريبَّ حى ًإلىى مىٍف ىيكى أىٍفقىوي كىأىدَّاىىا، فىريبَّ حى
 . (1)...«ًمٍنوي 

                                                 
، في مسند األنصار، مسند حديث زيد بف ثابت، الحديث 35/467رجو أحمد في المسند: أخ (1)

، في كتاب العمـ، باب ذكر رحمة ا جؿ 1/270، كابف حباف في صحيحو:  21590 رقـ:
حديثا صحيحا عنو، الحديث رقـ:  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ كعبل، مف بمغ أمة المصطفى 

، باب: ذكر كصؼ الغنى الذم كصفناه 2/454اب الرقائؽ: كت ، كأخرجو كذلؾ في:67
 ، في كتاب العمـ، باب فضؿ نشر العمـ،3/322، كأبك داكد: 680الحديث رقـ:  قبؿ،

صمى ا عميو  –، في أبكاب العمـ عف رسكؿ ا 5/33، كالترمذم: 3660الحديث رقـ: 
حديث زيد »، كقاؿ: 2656رقـ: ، باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع، الحديث -كسمـ

، في كتاب العمـ، باب: الحث عمى 5/363كالنسائي في الكبرل: ، «بن ثابت حديث حسن
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 -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ فالصحابة: ىـ الذيف أدرككا صحبة النبي 
كآمنكا بو، كرضي ا عنيـ فبل يحؿ عمييـ السخط أبدا بحمكؿ رضكانو، 

كأفعالو كميا مف مطعـ  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ أقكاؿ رسكؿ ا فنقمكا لنا 
ػ صمَّى ا كمشرب كيقظة كنكـ كقياـ كقعكد، فمـ يترككا شيئان صدر عنو 

 إال نقمكه.  -عميو كسمَّـ 
يدىشو ما يعرفو عف تثبتيـ  -رضي ا عنيـ –كالناظر في تاريخيـ 

ضيمة ترجع إلى األمانة الكاممة أكثر مما يدىشو عف حفظيـ؛ ألف التثبت ف
كالعقؿ الناضج مف ناحية، ثـ ىك في الصحابة بمغ القمة مف ناحية أخرل، 
فكانكا يتثبتكف في نقؿ السنة تثبتان دقيقان كحيطة نادرةن كتحٌريان عميقا، لكتاب 

 .(1)ػ صمَّى ا عميو كسمَّـا تعالى كىدم رسكلو 
زمتو  تناكبكا في الحضكر كما ككاف مف حرصيـ إذا انشغمكا عف مبل

اًر " :رضي ا عنو –قاؿ عمر بف الخطاب  اره ًلي ًمفى األىٍنصى كيٍنتي أىنىا كىجى
مىى رىسيكًؿ المًَّو . كؿى عى ، يىٍنًزؿي يىٍكمنا -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ .. نىتىنىاكىبي النُّزي

بىًر ذى  ٍلتي ًجٍئتيوي ًبخى ذىا نىزىؿى فىعىؿى كىأىٍنًزؿي يىٍكمنا، فىًإذىا نىزى ٍيًرًه، كىاً  ًلؾى اليىٍكـً ًمفى الكىٍحًي كىغى
 .(2)"ًمٍثؿى ذىًلؾى ..

 ػ صمَّى ا ـ، في حفظ سنتو ػػػػػػػة، كمف بعدىػػػػػىكذا كاف اىتماـ الصحاب

                                                                                                              

ب مف بمغ عمما، ، في المقدمة، با1/84، كابف ماجو: 5816الحديث رقـ: إببلغ العمـ، =
 .كميم من طريق أبان ،230الحديث رقـ: 

 .1/256العرفاف في عمـك القرآف:  مناىؿ   (1)
 .89، في كتاب العمـ، باب: التناكب في العمـ حديث رقـ: 1/29خرجو البخارم: أ  (2)
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 كنقميا جيبلن بعد جيؿ، ركاية كدراية كحفظان. -عميو كسمَّـ 
اإلسناد الذم اختص  لحفظ، فكيًجدى تيٍنقؿ كتتداكؿ با فكانت السينَّةي النبكية

كاة األحاديث، كمدل اتصاؿ ركايتيـ إلى  بو عمماء الحديث فصنَّفكا في ري
ليميزكا بيف ما ييٍركلى  ،-ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ الصحابة، ثـ إلى رسكؿ ا 

كما ييٍركلى عف الصحابة، كما ييٍركل  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ عف الرسكؿ 
ػ : ما يركل عف الرسكؿ المرفوععيف كأتباعيـ، فاصطمحكا عمى أف عف التاب

: ما والمقطوع: ما يركل عف الصحابة، والموقوف، -صمَّى ا عميو كسمَّـ 
 يركل عف التابعيف كأتباعيـ كمف بعدىـ.

ػ صمَّى كمنيـ مف جعؿ الحديث مقصكران عمى ما يضاؼ إلى النبي 
ٌسعى دائرة مصطمح معني فقط؛ لكف بعض ا -ا عميو كسمَّـ  لعمماء كى

الحديث، كأدخؿ فيو ما يضاؼ إلى الصحابة كالتابعيف إلى جانب ما أيًضيؼى 
مما جعؿ الخبلؼ في ىذا لو أثره في  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ  إلى الرسكؿ

أف السمؼ أطمقكا اختبلؼ األحكاـ كتطبيقات الفركع الفقيية، خاصة ك 
 كالتابعيف ليـ بإحساف كآثارىـ كفتاكييـ. الحديث عمى أقكاؿ الصحابة

فكاف الزمان مف البحث في ىذا األمر كالنظر فيو لنتبيف أصكؿ كقكاعد 
 أىؿ العمـ في ذلؾ.

كىذا البحث يدرس مسألة تتعمؽ بما ينقمو الصحابي مف أحاديث 
صراحة، كال ىي مف  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ كأقكاؿ ليست منسكبة لمنبي 

ف الكاضح، بؿ ىي مكىمة كمنزلة بيف الرفع كالكقؼ، فتردد العمماء قكلو البي
فبل  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ في لفظيا كصيغتيا، ىؿ ىي مف كبلـ النبي 
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ينازع فييا أحد؟ كال تككف محؿ نظر كبحث إذ ال اجتياد مع كجكد النص، 
شمميا المصطمح الكاسع لمسمى  أقكاؿه كاجتيادات مف الصحابيأـ ىي 

الحديث؟ فإذا كاف كذلؾ فقكلو غير حجة عمى غيره مف الصحابة فتككف 
 محؿ نظر كبحث كاجتياد.

فالبحث يدكر عمى بياف صيغة ما يقكلو الصحابي: أيًمٍرنىا أك أيًمرى 
 -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ ، دكف إضافتو لمنبي بكذا، كنيًيينىا أك نيًييى عف كذا

كـ الرفع، فبل ىي مكقفة كال مرفكعة كىي مف صيغ األحاديث التي ليا ح
رضي ا  –تمييد حكؿ الصحابة فاشتمؿ مخططو عمى: رفعان صريحان، 

 كخمسة مباحث: -عنيـ 
 المبحث األكؿ: في تعريؼ الصحابي كبياف فضؿ الصحابة.

 المبحث الثاني: آراء العمماء في حجية أقكاؿ الصحابة.
 نيًيينىا عف كذا أنمكذجان. المبحث الثالث: قكؿ الصحابي أمرنا ًبكذا ك

 المبحث الرابع: أمثمة تطبيقية. 
 :رضي اهلل عنيم –تمييد حول الصحابة 

كهي : ﴿فييـ الصحابة: ىـ الذيف قاؿ تعالى ري نىصى كهي كى ري آمىنيكا ًبًو كىعىزَّ
﴾كىاتَّبىعيكا النُّكرى الًَّذم أيٍنًزؿى مىعىوي أيكلىًئؾى ىي  ٍفًمحيكفى ـي اٍلمي

، كىـ الجماعة الذيف (1)
 أقامكا عماد الديف كأرسكا أكتاده كىـ الذيف ال يجتمعكف عمى ضبللة أصبل.

 ككما اعتنى الصحابة بالسنة اعتنى العمماء بالصحابة كأكلٍكىـ اىتمامان 
                                                 

 .157األعراؼ:  (1)
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ألنيـ شرفكا  بمغان ال تكاد تكصؼ! كما ذلؾ إالكرعايةن كبيرة بمغت مف الدقة م
كأنيـ مرضيكف مف عند ا عدكؿ،  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ النبي  بصحبة

 -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ فاالىتماـ بيـ كبأقكاليـ كنقكليـ اىتماـ بسنة النبي 
 كتمحيص ليا كحرص عمييا مف أف يشكبيا نقص أك تحريؼ أك تزييؼ. 
صمَّى  ػفكاف مف عناية العمماء بالصحابة أف ذكركا مف جالس النبي 

، بؿ عدُّكا مف الصحابة (1)كلك ساعة كسمع منو كلك كممة -ا عميو كسمَّـ 
لعارض كالعمى، ككذا مف لقيو  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ مف لـ ير النبي 
 .(3)ممف جيء بو إليو فحنكو أك مج في كجيو(2)كىك غير مميز

شرعو؛ ألنو بعد أف ينزؿ كيحكـ ب -عميو السبلـ-كأثبتكا الصحبة لعيسى 
 . (4)ثبت أنو رآه في األرض

                                                 
(1)   :  ، الباب الثامف كالعشركف في تسمية الصحابة.5/85اإلحكاـ البف حـز
 أك مسح كجكىيـ، -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ كالبعض لـ يثبت الصحبة ألطفاؿ حنكيـ  النبي   (2)

بف عثماف التيمي، كعبيد ا بف مٍعمر. ىيـ، كمحمد بف حاطب كعبد الرحمف أكتفؿى في أفكا
: كأما الصغير 79 -4/78. قاؿ السخاكم في فتح المغيث 2/797 تدريب الراكم: :ينظر

ف لـ تصح نسبة  ؛-ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ غير المميز ممف حنكو النبي  كدعا لو، فيك كا 
رآه، كيككف صحابيان مف ىذه الحيثية  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ ؽ أف النبي الرؤية إليو صد

  خاصةن. انتيى بتصرؼ.
(3)   : ًبيًع، قىاؿى ػ صمَّى عىقىٍمتي ًمفى النًَّبيِّ »كما في البخارم: مف طريؽ الزىرم عىٍف مىٍحميكًد ٍبًف الرَّ

يىا ًفي كىٍجًيي كىأىنى ، -ا عميو كسمَّـ  ةن مىجَّ ٍمًس ًسًنيفى ًمٍف دىٍلكو مىجَّ ، في كتاب 1/26«. ا اٍبفي خى
 .77العمـ، باب: متى يصح سماع الصغير، الحديث رقـ: 

ليمة  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ رأل النبي  - رسكؿ ا -قاؿ ابف حجر: عيسى بف مريـ   (4)
ػ صمَّى ا عميو اإلسراء كسمـ عميو فيك نبي كصحابي..؛ ألنو رفع حيا، كأنو اجتمع بالنبي 
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كمف بالغ حرصيـ أف أثبتكا صحبة الجف الذيف آمنكا بالنبي كماتكا عمى ذلؾ 
لثبكتو في  (1)كجف نصيبيف الذيف قدمكا عمى النبي كرجعكا إلى قكميـ منذريف

ٍفنىا ًإلىٍيؾى نىفىرنا ًمفى اٍلًجفِّ يىٍستىًمعيكفى اٍلقيرٍ قكلو تعالى:﴿ رى ٍذ صى كهي كىاً  ري آفى فىمىمَّا حىضى
لَّكٍ  ـٍ ميٍنًذًريفى قىاليكا أىٍنًصتيكا فىمىمَّا قيًضيى كى  . (2)﴾ا ًإلىى قىٍكًمًي

   طبقات الصحابة:
اىتـ العمماء بالصحابة فذكركا أسماءىـ كأنسابيـ كعددىـ كطبقاتيـ 

 :(3)باعتبار السبؽ لئلسبلـ فقسمكىـ إلى طبقات
كغيرىـ.  -رضي ا عنيـ –: مف أسمـ بمكة كالخمفاء األولى فالطبقة
: أصحاب الرابعةالحبشة.  : مياجركاالثالثة: أصحاب دار الندكة. الثانية

: أصحاب العقبة الثانية كأكثرىـ مف األنصار. الخامسةالعقبة األكلى. 
 - ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ: المياجركف الذيف كصمكا إلى رسكؿ ا السادسة

: أىؿ بدر الذيف السابعةكىك بقباء قبؿ أف يدخمكا المدينة كيبنى المسجد. 

                                                                                                              

ػ صمَّى لى األرض فيقتؿ الدجاؿ كيحكـ بشريعة محمد ببيت المقدس، كأنو ينزؿ إ -كسمَّـ =
مف يمكت مف فبيذه الثبلث يدخؿ في تعريؼ الصحابي، كىك آخر  ،-ا عميو كسمَّـ 

  .2/798، كتدريب الركام: 762-4/761الصحابة. اإلصابة: 
الجف في الصحابة دكف  يفيو: كقد استشكؿ ابف األثير مؤمن، ك 2/789ينظر: تدريب الراكم   (1)

مف رآه مف المبلئكة كىـ أكلى بالذكر مف ىؤالء، قاؿ: كليس كما زعـ؛ ألف الجف مف جممة 
المكمفيف الذيف شممتيـ الرسالة كالبعثة فكاف ذكر مف عيرؼ اسمو ممف رآه حسنا بخبلؼ 

 المبلئكة.
 .2/798كينظر تدريب الركام: . 29سكرة األحقاؼ، اآلية:   (2)
 .24 -22معرفة عمـك الحديث، النكع السابع: معرفة مراتب الصحابة ص:   (3)
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لىعىؿَّ المَّوى أىٍف يىكيكفى قىًد اطَّمىعى " :-ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ قاؿ فييـ رسكؿ ا 
ا ميكا مى : اٍعمى مىى أىٍىًؿ بىٍدرو فىقىاؿى اجرة : الميالثامنة.  (1)"ًشٍئتيـٍ فىقىٍد غىفىٍرتي لىكيـ عى

: أىؿ بيعة الرضكاف الذيف أنزؿ التاسعةالذيف ىاجركا بيف بدر كالحديبية. 
ٍؤًمًنيفى ًإٍذ يي  ًف اٍلمي رىةً ا تعالى فييـ:﴿لقىٍد رىًضيى المَّوي عى . (2)﴾بىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشَّجى

: الصحابة: المياجرة بيف الحديبية كالفتح منيـ خالد بف الكليد العاشرة
: الذيف أسممكا يـك عشرة الحاديص كأبك ىريرة كغيرىـ. كعمرك بف العا

: الصبياف كاألطفاؿ الذيف رأكا رسكؿ ا عشرة الثانيةالفتح.  ثـ الطبقة 
 .(3)صمى ا عميو ك سمـ يـك الفتح كفي حجة الكداع

كمف كماؿ اىتماـ العمماء بالصحابة أف ذكركا آخر الصحابة كفاة 
. رضي (4)ق بمكة110مة الميثي تكفي سنة كىك: أبك الطفيؿ عامر بف كائ
 ا عنو كسائر الصحابة الكراـ.

فميس ىناؾ دليؿ قاطع عمى  -رضي ا عنيـ  -أما عدد الصحابة  
ضبطيـ بعدد معيف، كما كرد في المصنفات فإنما كاف عٌدان لمشاىد 

 مخصكصة كبمداف معينة حسب األحكاؿ كاألكقات. 
                                                 

، 3007، في كتاب الجياد كالسير، باب: الجاسكس، الحديث رقـ: 4/60أخرجو البخارم:  (1)
 ككتاب المغازم، باب: غزكة الفتح كما بعث حاطب بف أبي بمتعة إلى أىؿ مكة يخبرىـ بغزك

 ﴿الى : باب التفسير، كتاب كفي ،4274: رقـ الحديث ،5/145 ،صمَّى ا عميو كسمَّـػ النبي 
كيـٍ  عىديكِّم تىتًَّخذيكا  .4890: رقـ الحديث ،6/149 ،[ 1: الممتحنة]﴾ أىٍكًليىاءى  كىعىديكَّ

 .18سكرة الفتح، مف اآلية:   (2)
 .134الرسكؿ لمفارسي: صػ  ، كجكاىر الرسكؿ في عمـ حديث2/809تدريب الراكم   (3)
 .2/818، كتدريب الراكم: 9/190، كالبداية كالنياية: 6/528ي: ، كتاريخ اإلسبلـ لمذىب3/298اإلصابة:  (4)
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ػ صمَّى ا عدة مف ركل عف النبي  كقد سئؿ أبك زرعة الرازم عف
ػ صمَّى ا عميو  النبي مع شيد! ىذا؟ يضبط كمف" :فقاؿ -عميو كسمَّـ 

 .(1)"ألفان  سبعكف تبكؾ معو كشيد ألفان، أربعكف الكداع حجة -كسمَّـ 
في عدد  -رضي ا عنيـ –كمما تقدـ يتضح أف ضبط الصحابة 

ف ىذه األعداد فإنما حكاه عمى كأف كؿ مف ذكر شيئان م ،معيف غير ممكف
كأشار بذلؾ إلى كقت خاص كحاؿ، فإذان ال تضاد  ،قدر تتبعو كمبمغ عممو
 .(2)بيف كبلميـ كال تعارض

 المبحث األول: في تعريف الصحابي.
ابيُّ لغةن: المطمب األول:  تعريؼ الصَّحى

: المبلـز إنسانان كاف أك حيكانان، أك مكانان، أك زمانان.  اًحبي ىك الصَّ
ابة بالفتح:  حى حابة، بالفتح، كالصى ٍحبىةن بالضـ، كصى بيوي صي ًحبىوي يىٍصحى كصى
ٍبتيوي الشيء: جعمتو لو صاحبان،  األصحاب، كىي في األصؿ مصدر، كأٍصحى

ـى شيئان فقد استصحبو كاستصحبتو الكتاب كغيره، ككؿ شيء الءى
(3) . 

 .(4)"صحبو: أم دعاه إلى الصحبة كالزموقاؿ الفيركز آبادم:" است
ؼى بىيٍ ػػػػػػالى خً " ر الطيب:ػػػػػػكقاؿ أبك بك  ٍكؿى ػػػػػػػػػػػػػًة ًفي أىفَّ اٍلقى ػػػػًؿ المُّغى ػػػػفى أىىٍ ػػػػػبلى

                                                 
، كعف ابف كثير أنو قاؿ:" يبمغكف 289، كينظر التقييد كاإليضاح:148مقدمة ابف الصبلح:   (1)

 .5/378مائة ألؼ كعشريف ألفان". ينظر البداية كالنياية: 
 .119صحابة رسكؿ ا لمكبيسي، ص:   (2)
 ، باختصار، مادة: صحب.1/161الصحاح:   (3)
 ، صحب.3/186لباء فصؿ الصاد، كتاج العركس: ، باب ا 1/104القامكس المحيط:   (4)
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" مشتؽ مف الصحبة، كأنو ليس بمشتؽ مف قد اًبيُّ حى ر منيا مخصكص، "صى
بؿ ىك جار عمى كؿ مف صحب غيره، قميبلن كاف أك كثيران .. ككذلؾ يقاؿ: 
صحبت فبلنا حكالن كدىران كسنة كشيران كيكمان كساعةن، فيكقع اسـ المصاحبة 
بقميؿ ما يقع منيا ككثيره، كذلؾ يكجب في حكـ المغة إجراء ىذا عمى مف 

 األصؿ ىك ىذا نيار، مف ساعة كلك -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ صحب النبي 
 يستعممكف ال أنيـ في عرؼ لؤلمة تقرر فقد ذلؾ كمع االسـ، اشتقاؽ في

ىذه التسمية إال فيمف كثرت صحبتو كاتصؿ لقاؤه، كال يجركف ذلؾ عمى مف 
كمشى معو خطى، كسمع منو حديثان، فكجب لذلؾ أف ال  لقي المرء ساعة،

 .(1)"عمى مف ىذه حالو يجرل ىذا االسـ في عرؼ االستعماؿ إال
 المطمب الثاني:  تعريف الصحابي اصطالحًا:

اختمؼ العمماء في حد الصحابي باختبلؼ مناىجيـ العممية، 
فمصطمح الصحابي يستعممو المحدثكف كاألصكليكف، إال أف مدلكلو عند 

كأشمؿ مف مدكؿ جميكر األصكلييف، المحدثيف كبعض األصكلييف أكسع 
 كىذا سرد مكجز  لتعريفو عند المحدثيف كاألصكلييف.

 تعريف المحدثين لمصحابي:
ػ صمَّى ا المعركؼ مف طريؽ أىؿ الحديث: أف كؿ مسمـ رأل النبي 

 .(3)رهكغي(2)صحيحو في البخارم قالو كذا الصحابة مف فيك -عميو كسمَّـ 
                                                 

 .79الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم:   (1)
 .3/1333: صمى ا عميو كسمـ –نبي في كتاب فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ أصحاب ال  (2)
  ، كتدريب الراكم:194ينظر: إرشاد طبلب الحقائؽ إلى معرفة سنف خير الخبلئؽ لمنككم:   (3)
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مؤمنا بو، كمات  -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ  كعٌرؼ بأنو:" مف لقي النبي
عمى اإلسبلـ؛ فيدخؿ فيمف لقيو مف طالت مجالستو لو أك قصرت، كمف 
ركل عنو أك لـ يرك، كمف غزا معو أك لـ يغز، كمف رآه رؤية كلك لـ 

أصح ما قاؿ الحافظ في اإلصابة: " ،جالسو، كمف لـ يره لعارض كالعمى"ي
 .(1)كقفت عميو"

 أك -ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ مف صحب النبي " قاؿ عمي بف المديني:
 .(2)"ا عميو كسمَّـػ صمَّى بي الن أصحاب مف فيك نيار مف ساعة كلك رآه

كبمغنا عف أبي المظفر السمعاني المركزم أنو " كقاؿ ابف الصبلح:
كؿ مف ركل عنو حديثان  قاؿ: أصحاب الحديث يطمقكف اسـ الصحابة عمى

أك كممة، كيتكسعكف حتى يعٌدكف مف رآه رؤية مف الصحابة، كىذا ًلشرؼ 
 . (3)، أعطكا كؿ مف رآه حكـ الصحبة"-ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ منزلة النبي 

 مف ،ا عميو كسمَّـػ صمَّى الصحابي: مف لقي النبي " كقاؿ النجار:
صمَّى  - ككنو حاؿ في يقظة رآه أك ىخنث أك أنثى أك ذكر كبير، أك صغير

 ثـ ذلؾ بعد ارتد كلك مسمما؛ الرائي ككف حاؿ كفي حيا -ا عميو كسمَّـ 
 ...مسمما كمات إسبلمو، بعد يره كلـ أسمـ

 و ػػػػير الصحابي؛ كىك ما ذىب إليػػػػػتار في تفسػػػػاؿ: كىذا ىك المخػػػػثـ ق

                                                                                                              

    =2/795. 
 .1/6اإلصابة في تمييز الصحابة الفصؿ األكؿ في تعريؼ الصحابي:   (1)
 . 7/5فتح البارم:   (2)
 .293عمـك الحديث البف الصبلح:   (3)
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ارم كغيرىـ. قاؿ بعض اإلماـ أحمد رضي ا عنو كأصحابو كالبخ
 .(1)الشافعية: كىي طريقة أىؿ الحديث

 تعريف األصوليين لمصحابي:
لعمماء األصكؿ في تعريؼ الصحابي أقكاؿ عٌدة فاألكثركف أنو: مف 

 ركل ساعة، كلك كصحبو -ا عميو كسمَّـصمَّى  -اجتمع مؤمنا بمحمد  
ف كاف العرؼ يقتضي طكؿ الصحبة ألف ال ال؛ أك عنو مغة تقتضي ذلؾ، كا 

 ككثرتيا، كقيؿ: يشترط الركاية، كطكؿ الصحبة، كقيؿ: يشترط أحدىما. 
كيقكؿ ابف السمعاني: ىك مف حيث المغة كالظاىر مف طالت صحبتو 

 يطيؿ أف كينبغي لو، مجالستو ككثرت -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -مع النبي 
عنو، كليذا يكصؼ مف أطاؿ  كاألخذ لو، التبع طريؽ عمى معو المكث

 .(2)مجالسة أىؿ العمـ بأنو مف أصحابو، قاؿ: ىذه طريقة األصكلييف
كقاؿ سعيد بف المسيب: "الصحابة ال نعدىـ إال مف أقاـ مع رسكؿ 

 . (3)"غزكتيف أك غزكة معو كغزا سنتيف أك سنة -صمَّى ا عميو كسمَّـ -ا 
 ع إلىػػػراج -(4)ح عنوػػػػإف ص -ذا ػػػػػككأف المراد بي بلح:ػػػػػقاؿ ابف الص

                                                 
 .2/465شرح الكككب المنير:   (1)
 .191-190/ 6البحر المحيط في أصكؿ الفقو )  (2)
 .1/18، كأسد الغابة:  69-68ينظر: الكفاية:   (3)
.. عمؽ القكؿ بصحة ذلؾ عف سعيد بف المسيب كىك ال يصح عنو فإف في "قاؿ العراقي:  (4)

لتقييد كاإليضاح، ص: حديث". ااإلسناد إليو محمد بف عمر الكاقدم كىك ضعيؼ في ال
297. 
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 .(1)المحكي عف األصكلييف
كالعمؿ عمى خبلؼ " تعريؼ سعيد بقكلو: افظ ابف حجرالح وتعقب

ٍمع جّـٍ مف الصحابة لـ يجتمعكا بالنبي   -ىذا القكؿ؛ ألنيـ اتفقكا عمى عىدِّ جى
 .(2)"الكداع حجة في إال -صمَّى ا عميو كسمَّـ 

  المطمب الثالث: في بيان فضل الصحابة:
خمصت نياتيـ كحسنت أعماليـ، فكؿ  -رضي ا عنيـ –الصحابة 

مف نظر إلييـ أعجبكه في سمتيـ كىدييـ. كقد نكه ا بذكرىـ في الكيتب 
مىى كلة؛ فقاؿ: ﴿زلة كاألخبار المتداالمن مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى ميحى

دنا يىٍبتىغيكفى فىٍضبلن ًمفى المًَّو كىًرٍضكىاننا  ـٍ ريكَّعنا سيجَّ ـٍ تىرىاىي مىاءي بىٍينىيي اٍلكيفَّاًر ريحى
ـٍ ًفي التَّ  ثىمييي كًد ذىًلؾى مى ـٍ ًمٍف أىثىًر السُّجي كًىًي ـٍ ًفي كيجي ـٍ ًفي ًسيمىاىي ثىمييي مى ٍكرىاًة كى

رَّاعى  مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزى ٍنًجيًؿ كىزى اإٍلً
اًت ًمٍنييـٍ  اًلحى ًمميكا الصَّ ـي اٍلكيفَّارى كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا كىعى ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا  ًليىًغيظى ًبًي مى

 .(3)﴾ًظيمناعى 
كأثنى ا عمى صحابتو الكراـ في كتابو العزيز في آيات كثيرة 

ٍيرى أيمَّ ػػػػػع شتى فقاؿ:﴿ كينتي ػػػػػكمكاض كًؼ ػػػػٍت ًلمنَّاًس تىٍأمي ػػػػػةو أيٍخًرجى ػػػػػـٍ خى كفى ًباٍلمىٍعري  ري
                                                 

. كلكنو تعقبو بقكلو:" كلكف في عبارتو ضيؽ يكجب أال ييعدَّ مف  293مقدمة ابف الصبلح:   (1)
ًمٌي كمف شاركو في فىٍقًد ظاىر ما اشترطو فييـ ممف ال  نعرؼ الصحابة جىريري بف عبد ا البىجى

 ".خبلفان في عده مف الصحابة
 .7/4فتح البارم:   (2)
 .7/362. ينظر: تفسير ابف كثير: 29ة: سكرة الفتح، اآلي  (3)
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تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو ﴾ تىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كى
(1). 

ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ كأصؿ الخطاب ألصحاب النبي " قاؿ الزجاج:
 .(2)"أمتو سائر يعـ كىك -

اًر كىالًَّذيفى كقاؿ ا تعالى:﴿ ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىاألٍنصى كىالسَّاًبقيكفى األكَّ
ٍنوي اتَّبىعيكىيـ ًبًإٍحسىافو رًَّضىى ال كٍا عى ٍنييـٍ كىرىضي  .(3)﴾مَّوي عى

لقد كنتي أرانا ريًفعنا رٍفعىةن ال يبميغيا أحده " :- عنورضي ا -قاؿ عمر
ـٍ ىذه اآلية في أكؿ سكرة الجمعة: ﴿بعدنا! فقاؿ أيبىٌي: تصديؽ  ًريفى ًمٍنيي كىءاخى

قيكٍا ًبيً  ًكيـي﴾لىمَّا يىٍمحى مىى قاؿ تعالى: ﴿ .(4)"ـٍ كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى لىقىٍد تىابى ا عى
اًر الًَّذيفى اتَّبىعيكهي ًفى سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمف بىٍعًد مىا كىادى النًَّبٌى كىاٍلمييىاًجًري فى كىاألنصى

مىٍيًيـٍ  ـٍ ثيَـّ تىابى عى ـٍ رىءكؼه رًَّحيـه  يىًزيغي قيميكبي فىًريؽو ٌمٍنيي قاؿ  .(5)﴾ًإنَّوي ًبًي
 غزكا الذيف -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -فيو مدح ألصحاب النبي " الجصاص:

خبار ،كاألنصار ياجريفالم مف معو  كطيارتيـ؛ ضمائرىـ بكاطف بصحة كا 
 كرضي عنيـ، رضي كقد إال عمييـ تاب قد بأنو يخبر ال تعالى ا ألف

ـ كالناسبيف بيـ إلى غير ما عميي الطاعنيف قكؿ رد في نص كىذا أفعاليـ،
 بلح ػػػػػػػػائر كصمػػػػة الضػػػيـ بو مف صحػػػػيارة ككصفػػػػمف الط ـيػػػػـ ا إليػػػػنسبي

                                                 
 . 110سكرة آؿ عمراف، اآلية:   (1)
عرابو:   (2)  . 1/456معاني القرآف كا 
 . 100سكرة التكبة، اآلية:   (3)
 .2/367ابف كثير:  ، كتفسير14/437، كينظر: تفسير الطبرم: 3ية: سكرة الجمعة، اآل  (4)
 .117ة: سكرة التكبة، اآلي  (5)
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 .(1)"رضي ا عنيـ –السرائر 
مى ﴿ كفي قكلو تعالى: ـه عى سىبلى ٍمدي ًلمًَّو كى ى ًعبىاًدًه الًَّذيفى قيًؿ اٍلحى

الذيف اصطفاىـ، يقكؿ: الذيف اجتباىـ لنبيو " قاؿ الطبرم: .(2)﴾اٍصطىفىى
 الذم الديف عمى ككزراءه أصحابو فجعميـ -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -محمد 
 بإسناده ذكر ثـ". نبٌيو بنبكة الجاحديف بو، المشركيف دكف إليو بالدعاء بعثو
 كقاؿ ابف تيمية:. (3)"لنبيو اصطفاىـ محمد أصحاب" :قاؿ عباس ابف إلى
مَّده " ابيوي  -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -ميحى ـي  كىأىٍصحى ، ًمفى اٍلميٍصطىًفيفى  ىي اٍلميٍصطىفيكفى

مىى ﴿ اؿ تعالى:كق .(4)مف عباد ا" مَّده رَّسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى مُّحى
دان يىٍبتىغيكفى فى  ـٍ ريكَّعان سيجَّ ـٍ تىرىاىي مىاء بىٍينىيي .  (5)﴾ٍضبلن ٌمفى المًَّو كىًرٍضكىانان اٍلكيفَّاًر  ريحى

حسانو آميف.  غمرىـ ا برحمتو كرضكانو كا 
 ي حجية أقوال الصحابة.المبحث الثاني: آراء العمماء ف

أشرنا في المبحث السابؽ إلى فضؿ الصحابة، كيؼ عنى العمماء 
بمعرفة الصحابة معرفة تامة دقيقة كي يتسنى لنا ضبط ما ينقؿ إلينا عف 

 ـ.كالكثكؽ بما يأتي مف طريقي - صمَّى ا عميو كسمَّـ-النبي 
 ب ػػة، فمذىػػػػػػكاؿ الصحابػػػػػػماء في مدل االحتجاج بأقػػػػػػمؼ العمػػػػػكقد اخت

                                                 
 . 4/371أحكاـ القرآف لمجصاص:   (1)
 . 59سكرة النمؿ، اآلية:   (2)
 . 482/ 19تفسير الطبرم:   (3)
 . 35/ 2منياج السنة النبكية:   (4)
 . 29سكرة الفتح، اآلية:   (5)
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اإلماـ مالؾ كجمع كبير مف العمماء أف أقكاليـ حجة تقدـ عمى القياس 
 .(1)كيخص بيا العمكـ

كذىب فريؽ آخر مف العمماء إلى أنو ليس بحجة مطمقا، كعزا ابف 
 .ةكىك اختيار أبي الخطاب مف الحنابكمميف، قدامة ىذا القكؿ إلى عامة المت

قاؿ ابف مفمح: ًإذا قاؿ مجتيد قكالن كانتشر كلـ ينكر قبؿ استقرار المذاىب 
فًإجماع عند أحمد كأصحابو، زاد ابف عقيؿ في مسألة قكؿ الصحابي: في 
ًإيجابو لمعمـ منع كتسميـ. كقاؿ بعض أصحابنا: ًإجماع عمى األشير عندنا، 

ية، كقاؿ بعض الحنفية: حجة، كذكره الصيرفي الشافعي كبعض الشافع
 .(2)مذىب لمشافعي

ىذه مجممة مختصرة ألقكاؿ العمماء في حجية قكؿ الصحابي، كتجدر 
صمَّى ا عميو -اإلشارة إلى أف الصحابة متفاكتكف في األخذ عف النبي 

صمَّى  -ميـ كقدراتيـ في التمقي عف النبيكمجالستو، بؿ تتفاكت أفيا -كسمَّـ
كىذه مف نكاميس الككف التي جعميا ا آية مف آياتو فقاؿ:  -ا عميو كسمَّـ

﴾ يىاتو ًلٍمعىاًلًميفى ـٍ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي ﴿كىاٍخًتبلى
، كأف ىذا (3)

االختبلؼ في التنكع سنة ا في خمقو، ما لـ يكف خبلؼ تضاد كتنافر فإنو 
عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى مذمكـ ش بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى رعان قاؿ ا تعالى:﴿كى

                                                 
 .84ركضة الناظر، البف قدامة: ص (1)
 .426/ 2أصكؿ الفقو البف مفمح:  (2)
(3)  :  .22الرـك
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مىقىييـٍ﴾ ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى ـى رى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى ًإالَّ مىٍف رىًح
، كقد تضمف ىذا المبحث (1)

 عٌدة مطالب:
 تفاوت عمم الصحابة في معرفة بعض األحكام:المطمب األول: 

لـ يككنكا عمى   -رضي ا عنيـ –مما يجدر التنبيو إليو أف الصحابة 
صمَّى  -درجة كاحدة مف معرفة األحكاـ كاألحاديث التي نقمت عف النبي 

در بؿ تفاكتت أفياميـ كتنكعت أفكارىـ باألحكاـ، كبما ص -ا عميو كسمَّـ 
، كال أدؿ عمى ذلؾ ما ثبت عف فاطمة ا عميو كسمَّـصمَّى  -عف النبي 

-مف المطالبة بميراثيف مف النبي -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -كأزكاج النبي 
اًلؾه،  كما ركاه مالؾ في المكطأ كغيره قاؿ: -صمَّى ا عميو كسمَّـ  دَّثىًني مى حى

، عىٍف عيٍركىةى بٍ  ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍؤًمًنيفى بىٍيًر، عىٍف عىاًئشىةى أيِـّ اٍلمي أىفَّ أىٍزكىاجى ًف الزُّ
فِّيى رىسيكؿي المَّوً  -صمَّى ا عميو كسمَّـ-النًَّبيِّ   -صمَّى ا عميو كسمَّـ -ًحيفى تيكي

دِّيًؽ فىيىٍسأىٍلنىوي  فَّافى ًإلىى أىًبي بىٍكرو الصِّ ٍدفى أىٍف يىٍبعىٍثفى عيٍثمىافى ٍبفى عى ًميرىاثىييفَّ ًمٍف أىرى
فىقىالىٍت لىييفَّ عىاًئشىةي: أىلىٍيسى قىٍد قىاؿى رىسيكؿي  -ا عميو كسمَّـصمَّى  -رىسيكًؿ المًَّو 

دىقىةه : »-ا عميو كسمَّـصمَّى  -المًَّو  ٍكنىا فىييكى صى ا تىرى  .(2)«الى نيكرىثي مى
                                                 

 .119، 118د: ىك   (1)
صمَّى ا  -لكبلـ، باب ما جاء في تركة النبيفي كتاب ا ،2/993مكطأ: أخرجو مالؾ في ال  (2)

 –، في كتاب الفرائض، باب قكؿ النبي 8/150، كالبخارم: 27، الحديث رقـ:-عميو كسمَّـ 
، كمسمـ: 6730الحديث رقـ: « قةال نكرث ما تركنا صد» :-صمى ا عميو كسمـ

"ال نكرث.."،  :ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ، في كتاب الجياد كالسير، باب قكؿ النبي 3/1379
 .1758الحديث: 
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ف غير قاؿ ابف عبد البر: كسؤاؿ فاطمة أبا بكر ذلؾ مشيكر معمكـ م
كغير نكير أف يكف كيمُّييفَّ يسألف ذلؾ كلـ يكف عندىف عمـ مف ىذا الحديث، 
فمما أعمميف أبك بكر سكتف  ،ذلؾ –صمَّى ا عميو كسمَّـ  -ا  قكؿ رسكؿ

 .كسممف
ًممىوي حمؿ  -رضي ا عنو  –كضرب أمثمة لما خفي عف عمر  بف كىعى

عممو الضحاؾ بف سفياف الكبلبي  ، كما(2)في دية الجنيف (1)مالؾ بف النابغة
 ي ػعرم فػػػػػػػػمو أبك مكسى األشػػػػػػ، كما عم(3)ياػػػػػة زكجػػػػراث المرأة مف ديػػػػػفي مي

                                                 
مىؿي بف مالؾ بف النابغة اٍلييذىًليُّ لو صحبة نزؿ البصرة كلو بيا دار، كذكره مسمـ في تسمية  (1) حى

إلى خبلفة عمر.  مف أىؿ المدينة، عاش -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -مف ركل عىًف النًَّبٌي 
 .2/108، كاإلصابة: 891/ 2ألبي نعيـ: معرفة الصحابة 

، أىنَّوي سىًمعى طىاكيسنا،  (2) ك ٍبفي ًدينىارو نىا عىٍمري : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى الحديث أخرجو أحمد مف طريؽ ابف جي
، عىٍف عيمىرى رىًضيى اي عىٍنوي أىنَّوي نىشىدى قى  اءى رىسيكًؿ اً ييٍخًبري عىًف اٍبًف عىبَّاسو ا عميو صمَّى  -ضى

بىٍت ، كسمَّـ رى : كيٍنتي بىٍيفى بىٍيتىٍي اٍمرىأىتىيَّ فىضى مىؿي ٍبفي مىاًلًؾ ٍبًف النَّاًبغىًة، فىقىاؿى اءى حى ، فىجى ًفي ذىًلؾى
ى النًَّبيُّ  ًنينىيىا، فىقىضى ، فىقىتىمىٍتيىا كىجى ًفي  -عميو كسمَّـ  صمَّى ا -ًإٍحدىاىيمىا اأٍليٍخرىل ًبًمٍسطىحو

ًنيًنيىا ًبغيرَّةو كىأىفٍ  ، الحديث 27/287تيٍقتىؿى ًبيىا..". المسند:  جى ًؿ ٍبًف مىاًلؾو مى ، مف مسند كحديث حى
، كمسند 3439، حديث رقـ: 5/404في مسند عبد ا بف العباس:  ، كتكرر16729رقـ: 

، كأخرجو أبك 7026ـ: رق ، حديث11/597اص رضي ا عنيما: عبد ا بف عمرك بف الع
، كابف ماجو: 4572الحديث رقـ:  ،، في كتاب الديات، باب دية الجنيف4/191داكد: 

، كبلىما مف طريؽ أبي 2641، في كتاب الديات، باب دية الجنيف، الحديث رقـ: 2/882
، في كتاب القسامة، باب قتؿ المرأة بالمرأة، الحديث 8/21عصاـ عف ابف جيريج، كالنسائي: 

ورجالو رجال . قاؿ الييثمي:" حديث حمؿ في السنف الثبلثة.. كركاه أحمد، 4739: رقـ
 .2/108اإلصابة: إسناد صحيح. . قاؿ ابف حجر: 6/299". مجمع الزكائد: الصحيح

دَّثىًني يىحٍ  -أ قاؿ:"ػػػػػػو مالؾ في المكطػػػػػأخرج  (3) ، عىٍف اٍبًف شً ػػػػػػحى ، أى ػػػػػيىى، عىٍف مىاًلؾو  رى ٍبفى ػػػػػػفَّ عيمى يىابو
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  .(1)االستئذاف
مف العمـ المكضع الذم ال يجيمو  -رضي ا عنو  –كمكضع عمر 

ف عمـ لك أ  -رضي ا عنو  –أحد مف أىؿ العمـ، قاؿ عبد ا بف مسعكد 
 –كجعؿ عمـ عمر في كفو لرجح عمـ عمر  ،أىؿ األرض جعؿ في كفة

 . -رضي ا عنو 

                                                                                                              

اؾي ٍبفي =   حَّ ـى الضَّ ًني، فىقىا طَّاًب، نىشىدى النَّاسى ًبًمننى: مىٍف كىافى ًعٍندىهي ًعٍمـه ًمفى الدِّيىًة أىٍف ييٍخًبرى اٍلخى
 : ًبيُّ فىقىاؿى ـى أىٍف أيكىرِّثى اٍمرى ، -صمى ا عميو كسمـ–كىتىبى ًإلىيَّ رىسيكؿي المًَّو »سيٍفيىافى اٍلًكبلى أىةى أىٍشيى

ٍكًجيىا بىاًبيِّ ًمٍف ًديىًة زى طَّاًب:«الضِّ ، فىمىمَّا نىزىؿى  ، فىقىاؿى لىوي عيمىري ٍبفي اٍلخى تَّى آًتيىؾى ًؿ اٍلًخبىاءى حى اٍدخي
 : طَّاًب قىاؿى اٍبفي ًشيىابو ى ًبذىًلؾى عيمىري ٍبفي اٍلخى ، فىقىضى اؾي طَّاًب أىٍخبىرىهي الضَّحَّ كى »عيمىري ٍبفي اٍلخى افى كى

طىأن قىتٍ  ـى خى ، في كتاب العقكؿ، باب ما جاء في ميراث العقؿ كالتغميظ 2/866المكطأ: «. ؿي أىٍشيى
صمى ا  –، في أبكاب الفرائض عف رسكؿ ا 4/425. كالترمذم: 9فيو الحديث رقـ: 

:" . كقاؿ 2110باب ما جاء في ميراث المرأة مف دية زكجيا، الحديث رقـ:  ،-عميو كسمـ
  ".ديث حسف صحيحىذا ح

:  -أخرجو البخارم قاؿ: (1) ، قىاؿى ٍيجو رى نىا اٍبفي جي ٍخمىدي ٍبفي يىًزيدى، أىٍخبىرى نىا مى ، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي سىبلىـو دَّثىنىا ميحى حى
مىى عيمىرى بٍ  : اٍستىٍأذىفى عى ، أىفَّ أىبىا ميكسىى األىٍشعىًرمَّ ًني عىطىاءه، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف عيمىٍيرو طَّاًب أىٍخبىرى ًف الخى

ـٍ -رضي ا عنو– : أىلى ، فىقىاؿى عى أىبيك ميكسىى، فىفىرىغى عيمىري ، فىرىجى كىأىنَّوي كىافى مىٍشغيكالن ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي، كى ، فىمى
: عى، فىدىعىاهي فىقىاؿى : قىٍد رىجى ٍبًد المًَّو ٍبًف قىٍيسو اٍئذىنيكا لىوي، ًقيؿى ٍكتى عى : «ًلؾى كينَّا نيٍؤمىري ًبذى »أىٍسمىٍع صى ، فىقىاؿى

، فىقىاليكا: الى يىٍشيىدي لىؾى عى  ـٍ اًر، فىسىأىلىيي ٍجًمًس األىٍنصى مىى ذىًلؾى ًباٍلبىيِّنىًة، فىاٍنطىمىؽى ًإلىى مى مىى ىىذىا تىٍأًتيًني عى
 ، ٍدًرمِّ ، فىذىىىبى ًبأىًبي سىًعيدو الخي ٍدًرمُّ نىا أىبيك سىًعيدو الخي فً ًإالَّ أىٍصغىري : أىخى مىيَّ ًمٍف فىقىاؿى عيمىري يى ىىذىا عى

كجى  -صمى ا عميو كسمـ – أىٍمًر رىسيكًؿ المَّوً  ٍفؽي ًباألىٍسكىاًؽ يىٍعًني الخيري ارىةو".  أىٍليىاًني الصَّ ًإلىى ًتجى
. ككذلؾ  2062الحديث رقـ: في كتاب البيكع، باب الخركج في التجارة،  ،3/55البخارم: 

، 6245يـ كاالستئذاف ثبلثا، الحديث رقـ: ، في كتاب االستئذاف، باب التسم8/54في: 
 .2153باب االستئذاف، الحديث رقـ: ، في كتاب اآلداب، 3/1694كمسمـ: 
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ذا جاز مثؿ ىذا عمى عمر فغير نكير أف يجيؿ أزكاج النبي " قاؿ:  -كا 
 -كابنتو رضي ا عنيا ما عممو أبك بكر مف قكلو  -صمَّى ا عميو كسمَّـ 

صدقة". كقد عممو جماعة مف  ال نكرث ما تركنا" :ا عميو كسمَّـصمَّى 
.. كغير نكير أف يجيمو أيضا عميه كالعباس  -رضي ا عنيـ –الصحابة 

ًمميكهي عمى لساف مف حفظو..، قاؿ: كمثؿ ىذا -رضي ا عنيما- ، حتى عى
كثير عف الصحابة يطكؿ ذكره..، قاؿ: كىذا مما أخبرتؾ أف ىذا مف عمـ 

 .(1)حاد عمى أحدالخاصة ال ينكر جيؿ مثمو مف أخبار اآل
 المطمب الثاني: قول الصحابي الذي لم يخالفو صحابي آخر :

ف قاؿ بعضيـ قكالن كلـ يقؿ بعضيـ بخبلفو كلـ ينتشر " قاؿ ابف تيمية: كا 
لؾ كأحمد في فيذا فيو نزاع، كجميكر العمماء يحتجكف بو كأبي حنيفة كما

المشيكر عنو، كالشافعي في أحد قكليو، كفي كتبو الجديدة االحتجاج بمثؿ 
 .(2)ذلؾ في غير مكضع، كلكف مف الناس مف يقكؿ ىذا ىك القكؿ القديـ"

إف لـ يخالؼ الصحابي صحابيان آخر فإما أف يشتير " كقاؿ ابف القيـ:
جماىير الطكائؼ قكلو في الصحابة أك ال يشتير، فإف اشتير فالذم عميو 

                                                 
كضرب أمثمة كثيرة عمى ذلؾ مثؿ: ما خفي عف أبي بكر كعمر ما عمـ المغيرة كمحمد بف   (1)

صداؽ مسممة مف تكريث الجدة، كخفي عف ابف مسعكد ما عمـ معقؿ بف سناف األشجعي مف 
المتكفى عنيا التي لـ يدخؿ بيا كلـ يسـ ليا، كمثؿ: ما خفي عمى األنصار كأبي مكسى مف 

ىريرة  حديث التقاء الختانيف كعممتو عائشة، كخفي عمى ابف عمر حديث القنكت كعممو أبك
 .155 -8/153كغيره، ينظر: التمييد: 

د مف قكؿ الكاحد :" 1/597. كفي الرسالة لمشافعي:  14/ 20مجمكع الفتاكل:   (2) كقؿَّ ما ييكجى
 ". يخالفو غيره مف ىذامنيـ، ال
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مف الفقياء أنو إجماع كحجة، كقالت طائفة منيـ: ىك حجة كليس بإجماع، 
أخريف: ال يككف إجماعان كال كقاؿ شرذمة مف المتكمميف كبعض الفقياء المت

 .(1)"حجة
 المطمب الثالث: إذا اختمف الصحابة في مسألة:

إذا اختمؼ الصحابة في مسألة ما رجع إلى األصؿ كال يقدـ قكؿ  أما
إذا اختمفت الصحابة عمى قكليف لـ يكف " قال الخطيب:بعضيـ عمى بعض، 

قكؿ بعضيـ حجة عمى بعض كلـ يجز تقميد كاحد مف الفريقيف بؿ يجب 
صمَّى ا  -الرجكع إلى الدليؿ..، قاؿ الشافعي: إذا جاء عف أصحاب النبي 

أقاكيؿ مختمفة ينظر إلى ما ىك أشبو بالكتاب كالسنة فيؤخذ  -كسمَّـ  عميو
بو، فإف تعذر ذلؾ مف نص الكتاب كالسنة اعتبرت أقاكيميـ مف جية القياس 

 . (2)فمف شابو قكلو أصبلن مف األصكؿ أيٍلًحؽى بو
ف الصحابة إذا اختمفكا، لـ تكف الحجة في قكؿ إ" وقال ابن عبد البر:

أال ترل أف ابف   بدليؿ يجب التسميـ لو مف الكتاب أك السنة،كاحد منيـ، إال
ف كانا مف أصغرىـ سناكىما مف فقياء  -عباس، كالمسكر   -الصحابة، كا 

اختمفا، فمـ يكف لكاحد منيما حجة عمى صاحبو، حتى أدلى ابف عباس 
 .(3)بالسنة ففمج"

                                                 
 .4/104إعبلـ المكقعيف:   (1)
 .441 - 1/440الفقيو كالمتفقو:   (2)
القصة في الصحيحيف: عف عبد ا بف حنيف، أف عبد ا بف العباس، كالمسكر بف مخرمة،   (3)

بَّ  : الى يىٍغًسؿي الميٍحًرـي اختمفا باألبكاء فقاؿ:"عىٍبدي المًَّو ٍبفي عى قىاؿى الًمٍسكىري اسو يىٍغًسؿي الميٍحًرـي رىٍأسىوي، كى
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كشيدكا بو   -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -فالصحابة فيما نقمكا عف النبي 
ال يجكز في حقيـ غير ىذا؛ كأما  ،عمييـ، فكميـ ثقة مؤتمف عمى ما جاء بو

كال  ،ما قالكا فيو برأييـ فمك كاف عند أنفسيـ كذلؾ ما خطأ بعضيـ بعضا
 .(1)كال رجع منيـ أحد إلى قكؿ صاحبو فتدبر! ،أنكر بعضيـ عمى بعض
أىبىرُّ ىذه ": -رضي ا عنو –كما قاؿ ابف مسعكد  -لقد كاف الصحابة

قكما  -كأحسنيا حاال ،كأقكميا ىديا ،كأقميا تكمفا ،كأعمقيا عمما ،األمة قمكبا
 فاعرفكا ليـ فضميـ  -ا عميو كسمَّـصمَّى  -تعالى لصحبة نبيو  اختارىـ ا

                                                                                                              

ٍدتيوي يىٍغتىًسؿي بىٍيفى ال= ، فىكىجى اًرمِّ مىًني عىٍبدي المًَّو ٍبفي العىبَّاًس ًإلىى أىًبي أىيُّكبى األىٍنصى قىٍرنىٍيًف، رىٍأسىوي، فىأىٍرسى
مٍَّمتي  ، فىسى مىًني ًإلىٍيؾى كىىيكى ييٍستىري ًبثىٍكبو ، أىٍرسى نىٍيفو : أىنىا عىٍبدي المًَّو ٍبفي حي : مىٍف ىىذىا؟ فىقيٍمتي مىٍيًو، فىقىاؿى عى

، يىٍغًسؿي رىٍأسىوي كىىيكى صمَّى ا عميو كسمَّـػ عىٍبدي المًَّو ٍبفي العىبَّاًس، أىٍسأىليؾى كىٍيؼى كىافى رىسيكؿي المًَّو 
عى أىبيك أىيُّكبى يى  ٍنسىافو يىصيبُّ ميٍحًرـه؟ فىكىضى : إًلً تَّى بىدىا ًلي رىٍأسيوي، ثيَـّ قىاؿى مىى الثٍَّكًب، فىطىٍأطىأىهي حى دىهي عى

 : قىاؿى ، كى رَّؾى رىٍأسىوي ًبيىدىٍيًو فىأىٍقبىؿى ًبًيمىا كىأىٍدبىرى مىى رىٍأًسًو، ثيَـّ حى مىٍيًو: اٍصبيٍب، فىصىبَّ عى ػ ىىكىذىا رىأىٍيتيوي »عى
، في كتاب جزاء الصيد، باب 3/16جو البخارم:أخر «. يىٍفعىؿي  -ـ صمَّى ا عميو كسمَّ 

، الحديث رقـ:  ، في كتاب الحج، باب جكاز غسؿ 2/864، كمسمـ: 1840االغتساؿ لممحـر
، كبلىما مف حديث زيد بف أسمـ، عف إبراىيـ بف 1205المحـر بدنو كرأسو، الحديث رقـ:

 .بف عباس  بف حنيف، عف عبد احنيف، عف أبيو عبد ا
أصحابي »  :-صمَّى ا عميو كسمَّـ -كىذا يبيف لؾ أف قكؿ النبي " قاؿ ابف عبد البر:    

،  ىك عمى ما فسره المزني كغيره مف أىؿ النظر أف ذلؾ في النقؿ؛ ألف جميعيـ «كالنجـك
، مأمكنكف، عدؿ رضى، فكاجب قبكؿ ما نقؿ كؿ كاحد منيـ كشيد بو عمى نبيو   -ثقاته

جكع الصحابة إلى الحجة فيو ر " ، كقاؿ عياض:4/263التمييد:  -ا عميو كسمَّـصمَّى 
 .4/263ر: التمييد: ظ، كين4/219عمـ: بالسنة، كترؾ آرائيـ كاجتيادىـ ليا". إكماؿ الم

 .2/90جامع بياف العمـ كفضمو:  :ينظر  (1)
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 .(1)"كاتبعكىـ في آثارىـ؛ فإنيـ كانكا عمى اليدل المستقيـ
تو القديمة مشيدان بيـ ذاكران كقد صدؽ الشافعي كبر حيف قاؿ في رسال

ف قاؿ كاحد منيـ كلـ يخالفو غيره أخذنا بقكلو، فإنيـ فكقنا في " فضميـ: كا 
كؿ عمـ كاجتياد ككرع كعدؿ كأمر استدرؾ بو عمييـ، كآراؤىـ لنا أحمد كأكلى 

 .(2)بنا مف اتباعنا ألنفسنا"
 موذجًا:المبحث الثالث: قول الصحابي أمرنا ِبكذا و ُنِييَنا عن كذا أن

"أيًمٍرنىا ًبكذا"، أك "نيًيينىا عف كذا"، أك  :ذكر العمماء في قكؿ الصحابي
"، "أيًمرى فبلف بكذا"، أك "نيًييى فبلف عف كذا"، ك "أيًمرى بكذا"، ك"نيًييى عف كذا

صمَّى ا  -اآلمر أك الناىي ىك رسكؿ ا جعو ىؿ خبلفان مر ذكركا فيو 
أـ يحتمؿ األمر كالنيي مف غيره؟ كىؿ ىك مكقكؼ أـ لو حكـ  -عميو كسمَّـ

" يشترط فيو عدـ ا ًبكذا"، أك "نيًيينىا عف كذاأيًمٍرنى " :كقكؿ الصحابي الرفع؟
خرج فإف أضافو  -صمَّى ا عميو كسمَّـ -إضافة األمر كالنيي إلى النبي 

ببل  -صمَّى ا عميو كسمَّـ -؛ ألنو حينئذ يككف مرفكعان لمنبيعف بحثنا
ى لإفقالكا: بعدـ الحجية كلك أيضيؼ األمر كالنيي خبلؼ، كشذ الظاىرية 

 .(3)صمَّى ا عميو كسمَّـ -لنبي ا
 كي عف داكد ػػػػػػبلفان إال ما حي ػػػػػو خػػػػػـ فيػػػػػػػال أعم" ٌي:ػػػػػػظ العراقػػػػػػػقاؿ الحاف

                                                 
 .2/947: جامع بياف العمـ كفضمو  (1)
عبلـ المكقعيف: 3/217سرار لمبزدكم: ، ككشؼ األ336: المسكدة ص  (2)   .4/5، كا 
 .2/484ككب المنير: ، كينظر: شرح الك 3/431البحر المحيط:    (3)
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 زاد السيكطي:. (1)"كىذا ضعيؼ مردكدالظاىرٌم كبعض المتكٌمميف، قاؿ: 
صمَّى  -إذا قاؿ: أمرنا رسكؿ ا " قاؿ الحافظ: .(2)""ىذا ضعيؼ، بؿ باطؿ

بكذا أك سمعتو يأمر بكذا، فيك مرفكع ببل خبلؼ؛ النتفاء  -ا عميو كسمَّـ
اقترف بو أف األمر عمى عيده لـ يتكجو إف " . قاؿ المرداكم:(3)االحتماؿ.."
ككٌؿ ما أكردناه مف الخبلؼ حيث لـ يكف في " قاؿ السخاكٌم: .(4)الخبلؼ"

. .أما إذا كاف فييا اطبلعو. -ا عميو كسمَّـصمَّى  -القٌصة اٌطبلعو 
 ينكره فحكمو الٌرفع فبل -صمَّى ا عميو كسمَّـ -كيسمع ذلؾ رسكؿ ا 

 .(5)"إجماعان 
 ا تنبيو: وىن

 -يينا في حياة النبي أـ بعد كفاتوال فرؽ بيف قكؿ الراكم أمرنا كن
ي صرح بيا سكاء كقعت ىذه األكامر كالنكاىي التأي  -صمَّى ا عميو كسمَّـ

دَّثى بيا بعد كفاتو،  -صمَّى ا عميو كسمَّـ  –الصحابي في حياة النبي أك حى
 ىذا قكؿ أكثر العمماء.فبل فرؽ بينيا ما داـ القائؿ صحابيان، ك 

يف قكؿ الصحابي ذلؾ في زمف فإف قيؿ: ىؿ تفصمكف ب" قاؿ الخطيب:
 و بعد كفاتو؟ قيؿ: ال ؛ ألنا ال نعرؼ ػكبيف قكل -صمَّى ا عميو كسمَّـ -النبي

                                                 
 . 1/189شرح التبصرة كالتذكرة:   (1)
 . 1/211تدريب الراكم:   (2)
 . 2/522النكت:   (3)
 .5/2017التحبير شرح التحرير:   (4)
 .1/152فتح المغيث:   (5)
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 .(1)"...أحدان فصؿ بيف ذلؾ 
كال فرؽ بيف أف يقكؿ الصحابي ذلؾ في حياة رسكؿ " كقاؿ الغزالي:

 (أمرنا) أك بعد كفاتو. أما التابعي إذا قاؿ: -ى ا عميو كسمَّـصمَّ  -ا 
كأمر األمة بأجمعيا  -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -احتمؿ أمر رسكؿ ا 

كالحجة حاصمة بو، كيحتمؿ أمر الصحابة؛ لكف ال يميؽ بالعالـ أف يطمؽ 
ير ذلؾ إال كىك يريد مف تجب طاعتو، كلكف االحتماؿ في قكؿ التابعي أظ

 .(2)منو في قكؿ الصحابي"
كاختمؼ العمماء في فيما يركيو الصحابي مف صيغ النقؿ مثؿ: أمرنا 

 بكذا، أك نيينا عف كذا عمى قكليف:
أف ما ينقمو الصحابي بيذه الصيغ ييعىدي مكقكفان ال مرفكعان؛ إال القول األول: 

مرفكعان  ؛ فإف قكلو يعد-رضي ا عنو –كاف قائؿ ذلؾ أبك بكر الصديؽإذا 
عميو صمَّى ا  -يقكؿ: أيًمٍرنا، إال كآمره النبيألف أبا بكر ال  ببل خبلؼ؛

؛ ألف غير النبي ال يأمره، كال يمتـز أمر غيره، كال تأمر عميو أحد مف كسمَّـ
 .(3)الصحابة

                                                 
 .421اية: ص: الكف  (1)
 .1/284ر: . كتبعو ابف قدامة في ركضة الناظ105المستصفى: ص:   (2)
كىى ىذا القكؿ . كتكقؼ بعض العمماء في حكـ ىذه الصيغة 1/93ينظر: جامع األصكؿ:   (3) حى

 -الرسكؿال يكجب ىذا أف ييقطع بأنو عف الرسكؿ، كال يقطع بأنو ليس عف " السمعاني فقاؿ:
لجكاز األمريف". قاؿ الخطيب:" كقاؿ فريؽ: يجب الكقؼ في ذلؾ؛  -سمَّـ صمَّى ا عميو ك 

 صمَّى  -ألنو ال يؤمف أف يعني بذلؾ أمر األئمة كالعمماء، كما أنو يعني بذلؾ أمر رسكؿ ا 
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: أف ىذه الصيغة مف الصحابى تجعمو في حكـ المرفكع؛ عمى القول الثاني
 .في مطمبيف، فنقكؿ كبا التكفيؽ، كسنبحثيا الرغـ مف أنو مكقكؼ لفظان 

 المطمب األول: 
كىذا ىك  أف ما ينقمو الصحابي بيذه الصيغ ييعىدي مكقكفان ال مرفكعان.

، كال ترقى لحكـ فقد ذىبكا إلى أف مثؿ ىذا الصيغ مكقكفة مذىب األحناؼ
 المرفكع، ككافقيـ جماعة مف األصكلييف كبعض الشافعية. قاؿ السرخسي:

.. كالمذىب . إف قكؿ الصحابي: أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا، فيو خبلؼه "
أنو ال يفيـ مف ىذا المطمؽ اإلخبار بأمر رسكؿ  - أم األحناؼ -عندنا 
، (1)..".ى ا عميو كسمَّـصمَّ  -أك أنو سنة رسكؿ ا  -عميو السبلـ-ا 

إذا قاؿ الصحابي " ككافقيـ اإلسماعيمي مف الشافعية، قاؿ في المجمكع:
أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا .. قاؿ اإلماـ أبك بكر اإلسماعيمي مف أصحابنا 

 .(2)لو حكـ المكقكؼ عمى الصحابي"
 :غةأم ما كرد بيذه الصي - كقاؿ المرداكم مف الحنابمة كلـ يحتج بو

الصيرفي، كالباقبلني، كأبك بكر الرازم، كالكرخي: الحنفييف، كاإلسماعيمي، "
ماـ الحرميف، كأكثر مالكية بغداد، كنقمو ابف القطاف عف نص الشافعي في  كا 

 ، ككذلؾ ـػػػػػػػا عميو كسمَّ مَّى ػػػػػص -بيػػػػػػر النػػػػػر غيػػػػػماؿ أف اآلمػػػػػديد: الحتالج

                                                                                                              

-1/314نظر: قكاطع األدلة في األصكؿ: . كي421-420" الكفاية: ص: ا عميو كسمَّـ=    
 .1/93، كجامع األصكؿ: 2017/ 5حبير: و المرداكم في الت، بتصرؼ. كنقمو عن315

 .78. كتقكيـ األدلة لمدبكسي: ص: 1/380كؿ السرخسي: أص   (1)
 . 69. كينظر التقييد كاإليضاح، ص:  1/59المجمكع شرح الميذب:   (2)
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 .(1)الناىي"
ذىب الصيرفي كالكرخي كغيرىما إلى: أف ذلؾ متردد " قاؿ السبكي:

ا عميو ػ صمَّى  بيف أمر ا الذم اشتمؿ عميو كتابو المنزؿ كأمر الرسكؿ
  .(2)"كسمَّـ

كقد ذكر العمماء أف قكؿ الصحابي: أيًمرنا بكذا كنيًيينا عف كذا أك أمر 
الت، كىي أساس أدلة أف ىذا يتطرؽ إليو احتما -بكذا، أك نيى عف كذا

 : الصيغ مكقكفة كمف ىذه االحتماالتالقائميف بأف ىذه 
إذ ربما يرل الناقؿ ما ليس بأمر أمران، فقد اختمؼ  األول: في مفيوم األمر:

إالَّ أٌف " الناس في قكلو: افعؿ، ىؿ ىك: األمر، أـ ال؟ قاؿ في شرح اإللماـ:
 .(3)تو بمدلكالًت األلفاظ لغة"لمعمـ بعدالتو، كمعًرفى  ىذا االحتماؿى مرجكحه 

اختبلؼ الصحابة حكؿ ككف األمر أمران كىذا مرجكح لعدـ  قمت:
ثـ ىذا إنما يستقيـ أف لك كاف " كالنيي نييان، كفي ىذا يقكؿ المقدسي:

الخبلؼ في األمر مبنيِّا عمى اختبلؼ الصحابة فيو، كلـ يثبت ذلؾ؛ 
 .(4)لك كاف لنقؿ"كالظاىر: أنو لـ يكف بينيـ فيو اختبلؼ؛ إذ 

: احتماؿ العمكـ كالخصكص. حتى ظف قكـ أف مطمؽ ىذا يقتضى وثانييا
 أمر جميع األمة.

                                                 
 .5/2015التحبير شرح التحرير:   (1)
 .2/328بياج في شرح المنياج لمسبكي: اإل  (2)
 .2/36: رح اإللماـ بأحاديث األحكاـ البف دقيؽ العيدش  (3)
 .1/283ركضة الناظر:   (4)
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كالصحيح أف مف يقكؿ بصيغة العمـك أيضاى ينبغى " قاؿ ابف األثير:
أف يتكقؼ في ىذا إذ يحتمؿ أف يككف ما سمعو أمران لؤلمة، أك لطائفة، أك 

 .(1)لشخص بعينو"
ف يقكؿ: أمر ، فيتكقؼ فيو إلي الدليؿ؛ لكف يدؿ ككؿ ذلؾ يبيح لو أ

عميو أف أمره لمكاحد أمر لمجماعة، إال إذا كاف لكصؼ يخصو مف سفر أك 
أيمرنا إذا كنا مسافريف " حيض، كلك كاف ذلؾ لصرح بو الصحابي، كقكلو:

 ؛ (2)"أال ننزع ًخفىافنا ثبلثة أياـ
مـ مف عادة الصحاب"أيمرنا بكذا لك قاؿ: نعم ي أنو ال يطمقو إال في " كعي

ال احتيًمؿ أف يككف ًمؿ عميو كا   .أمران لو، أك لؤلمة، أك لمطائفة أمر األمة حي
صمَّى ا  -أنو رسكؿ ا  ل، فإنو ال ييٍدر : ىك في اآلمرواالحتمال الثالث

 .أك غيره مف العمماء -عميو كسمَّـ 
                                                 

 .521/ 2 النكت عمى ابف الصبلح:ك ، 93/ 1جامع األصكؿ:   (1)
، في أكؿ مسند الككفييف، حديث صفكاف بف عساؿ المرادم، الحديث 30/11أخرجو أحمد:   (2)

ا عميو صمَّى  -ة عف رسكؿ ا ، في أبكاب الطيار 1/159، كالترمذم: 18091رقـ: 
". كابف ىذا حديث حسن صحيح" باب المسح عمى الخفيف لممسافر كالمقيـ، كقاؿ: -كسمَّـ

،1/161ماجو:  . 478الحديث رقـ:  ، في كتاب الطيارة كسننيا، باب الكضكء مف النـك
فر، الحديث عمى الخفيف لممسا، في كتاب الطيارة، باب التكقيت في المسح 1/83كالنسائي: 

، في كتاب الطيارة، باب الرخصة في المسح عمى الخفيف 1/362ارقطني: ، كالد126 رقـ:
، في 149/ 4، كابف حباف في صحيحو: 761ختبلؼ الركايات، الحديث رقـ: كما فيو كا

كتاب الطيارة، باب المسح عمى الخفيف كغيرىما، في: ذكر البياف بأف المسح عمى الخفيف 
. مف طريؽ  1321ـ: ر معا إنما أبيح عف األحداث دكف الجنابة، الحديث رقلممقيـ كالمساف

  .صفكاف بف عساؿ



 العدد الثاني           مجلة العلوم الشرعية                             

ٍقؼً    ٍفًع كىالكى : "أيًمٍرنا أك نيًيينا" بيف الرَّ اًبيِّ حى  قىكؿي الصَّ
 

 
-201- 

: الحجة فيو؛ ألنو محتمؿ. كذىب األكثركف إلى أن و ال فقاؿ قـك
قامة  يحمؿ إال عمى أمر ا، كأمر رسكلو؛ ألنو يريد بو إثبات شرع، كا 

 .(1)حجة
أف األمر كالنيي يتحقؽ مف غير رسكؿ ا  وحججيم:كمف أدلتيـ 

عميو السبلـ كما يتحقؽ منو، قاؿ تعالى:﴿أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي 
﴾ ـٍ اأٍلىٍمًر ًمٍنكي
طبلؽ ال يثبت إال أدنى الكماؿ، أال ترل أف مطمؽ ، كعند اإل(2)

قكؿ العالـ أمرنا بكذا ال يحمؿ عمى أنو أمر ا أنزلو في كتابو نصان، فكذلؾ 
نصان؛ الحتماؿ أف يككف  -عميو السبلـ-ال يحمؿ عمى أنو أمر رسكؿ ا

 .(3)اآلمر غيره ممف يجب متابعتو"
نصرؼ بظاىره إلى مف إليو مطمؽ ذلؾ ي" كرٌد ىذا ابف الصبلح بقكلو:

 :السمعانيقال . (4)"-ا عميو كسمَّـصمَّى  -األمر كالنيي، كىك رسكؿ ا 
؛ ألف األصؿ ا عميو كسمَّـصمَّى  -يرجع إلى النبي األمر كالنيي مطمقا"

.، فإف غرض الصحابي مف ىذا القكؿ أف يعممنا .أنو اآلمر فى الشرائع.
منو دكف األئمة كالكالة؛ ألف أمرىـ غير مؤثر .، عمف يصدر الشرع .الشرع.

 .(5) ..".فى الشرع 
                                                 

 .1/93جامع األصكؿ:   (1)
 .59النساء:   (2)
 .1/380أصكؿ السرخسي:   (3)
 . 49مقدمة ابف الصبلح، ص:   (4)
 .1/388قكاطع األدلة في األصكؿ:   (5)
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كذىب جماعة مف األصكلييف كالكرخي مف أصحاب أبي " قاؿ اآلمدم:
حنيفة إلى المنع مف ذلؾ مصيرا منيـ إلى أف ذلؾ متردد بيف ككنو مضافان 

كبيف ككنو مضافان إلى أمر الكتاب، أك األمة، أك  -عميو السبلـ-إلى النبي
بعض األئمة، كبيف أف يككف قد قاؿ ذلؾ عف االستنباط كالقياس، كأضافو 
إلى صاحب الشرع بناء عمى أف مكجب القياس مأمكر باتباعو مف الشارع؛ 

ذا بؿ كال يككف  -ا عميو كسمَّـصمَّى -احتمؿ  ال يككف مضافا إلى النبي كا 
 .(1)حجة"

فبعيد، ألف قكلو: كأما حممو عمى القياس كاالستنباط " قاؿ ابف حجر:
 .(2)أمرنا بكذا يفيـ منو حقيقة األمر ال خصكص األمر باتباع القياس"

ًمٍف أىٌف الصيغة تدؿ عمى الكقؼ ما قالو ومن أدلتيم أيضًا: 
كقد ظير مف عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسكؿ ا " السرخسي:

"ىيًديتى ًلسينَّة  بد:ف مععميو السبلـ باإلضافة إليو عمى ما قاؿ عمر لصبي ب
 بلث ساعات نيانا رسكؿ ػػث" :-رضي ا عنو–كقاؿ عقبة بف عامر .(3)"نبيؾى 

                                                 
 .2/109اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ:   (1)
 .2/521النكت:   (2)
، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد، عف منصكر، عف أبي كائؿ، في 2/158أخرجو أبك داكد:   (3)

، مف طريؽ 5/146، كالنسائي: 1798الحديث رقـ:  كتاب المناسؾ، باب في اإلقراف،
، كابف 2719لحديث رقـ: منصكر عف أبي كائؿ، في كتاب مناسؾ الحج، باب القراف، ا

، مف 2970، في كتاب المناسؾ، باب مف قرف الحج كالعمرة، الحديث رقـ: 2/989ماجو: 
، في مسند 1/245اـ بف عمار. كأحمد في المسند: طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، كىش

، كىك 83، الحديث رقـ: -رضي ا عنو –الخمفاء الراشديف، أكؿ مسند عمر بف الخطاب 
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رضي ا  –كقاؿ صفكاف بف عساؿ .(1)ا عميو السبلـ أف نصمي فييف"
أمرنا رسكؿ ا عميو السبلـ إذا كنا سفرا أف ال ننزع خفافنا ثبلثة " :-عنو

 . (2)أياـ كليالييا"
كف مرادىـ اإلضافة أنيـ إذا أطمقكا ىذا المفظ فإنو ال يك بينفبيذا يت
 نصان، كمع االحتماؿ ال يثبت التعييف  -صمَّى ا عميو كسمَّـ -إلى رسكؿ ا

                                                                                                              

،في كتاب الحج، 9/219كأخرجو ابف حباف: . 379كرقـ:  ،254، كرقـ: 227مكرر برقـ:=
باب القراف، ذكر خبر قد احتج بو بعض أئمتنا في استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج بو، 

، في كتاب المناسؾ، باب ذكر البياف أف العمرة 4/357. كابف خزيمة: 3910لحديث رقـ: ا
ما قاؿ بعض العمماء  فرض كأنيا مف اإلسبلـ كالحج سكاء إال أنيا تطكع غير فريضة عمى

وىو حديث كوفي جيد اإلسناد ورواه الثقات ، قاؿ ابف عبد البر:" 3069الحديث رقـ: 
، كمنيـ مف يجعمو عف أبي كائؿ عف األثبات عن أبي وائل عن الصبي بن معبد عن عمر

عمر، ركاه ىكذا عف أبي كائؿ عف عمر الحكـ بف عتيبة كسممة بف كييؿ كعاصـ بف أبي 
يار أبك الحكـ كركاه األعمش كمنصكر كعبدة بف أبي لبابة عف أبي كائؿ عف النجكد كس

 .8/212التمييد:  وىؤالء جودوه وىم أحفظ.الصبي بف معبد عف عمر، 
، في كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب األكقات التي نيي عف 1/568أخرجو مسمـ:  (1)

في كتاب الجنائز، باب الدفف عند ، 3/208، كأبك داكد: 293الحديث رقـ:  الصبلة فييا، 
 –، مف طريؽ عقبة بف عامر الجيني 3192طمكع الشمس كعند غركبيا، الحديث رقـ: 

 .رضي ا عنو
الحديث ، في أكؿ مسند الككفييف، حديث صفكاف بف عساؿ المرادم، 30/11أخرجو أحمد:  (2)

صمى ا عميو  –، في أبكاب الطيارة عف رسكؿ ا 1/159، كالترمذم: 18091رقـ: 
"ىذا حديث حسف صحيح". مف  باب المسح عمى الخفيف لممسافر كالمقيـ، كقاؿ: -كسمـ

 .رضي ا عنو –طريؽ صفكاف بف عساؿ 
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 .(1)بغير دليؿ
: عف ىذه األدلة التي ذكرىا بأنيا خارجة عف محؿ النزاع، وأجيب

مضافان ال خبلؼ في  كما كاف -ا عميو كسمَّـصمَّى  -ألنيا مضافة لمنبي
خبلؼ في الصيغ التي لـ تضؼ إنما ال -ا عميو كسمَّـصمَّى  - رفعو لمنبي

فيذه جممة مف أدلتيـ التي استدلكا بيا،   -صمَّى ا عميو كسمَّـ -لمنبي
  نختصرىا اآلف في نقاط:

كأف يككف  -صمَّى ا عميو كسمَّـ -أف يككف اآلمر أك الناىي غير النبيػػ 
 .(3)أك االستنباط ،أك القياس ،، أك اإلجماع(2)مر مثبلن: القرآفاآل
 ، أك اآلمر: أبك بكر كعمر  (5)فاءػػػػػػ،أك الكالة كالخم(4)ياػػػػأك كؿ األمة أك بعضػػ 

                                                 
 .1/381أصكؿ السرخسي:   (1)
كال يحمؿ ىذا القكؿ عمى أمر ا عز كجؿ؛ ألف أمر ا عز كجؿ ظاىر لمكؿ، ال نستفيده   (2) 

 .2/173 المعتمد: مف كبلـ الصحابي.
، كالتحبير شرح 2/109ـ: اإلحكاـ في أصكؿ األحكا، 1/284ينظر: ركضة الناظر:   (3)

جابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ 2/485، شرح الكككب المنير:5/2016التحرير: ، كا 
 .132لمصنعاني: ص: 

ٍت بذلؾ،  (4) ال تأمر نفسيا. كىي  قكؿ الصحابي: أمرنا، إف أفاد ذلؾ أفاد أف جميع األمة أيًمرى
 .2/173المعتمد: 

يجب حمؿ ذلؾ عمى مف يصدر الشرع عنو، دكف األئمة كالكالة؛ " كرد ىذا االحتماؿ بأنو:  (5)
نفائس ، كينظر: 2/173 ألف أمرىـ ال يؤثر في الشرع كال ىـ المتبعكف فيو". المعتمد:

إف أراد " بعض األئمة: قاؿ ابف حجر الحمؿ عمى أمرك  .7/3006األصكؿ لمقرافي: 
ف أراد مف الخم يـ،ػػػػػػو ليس بحجة عمى غيره منػػػػػػػػػالصحابة فبعيد؛ ألف قكل  فاء فكذلؾ؛ ألف ػػػػػػػػػكا 
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 .(1)رضي ا عنيما
 -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -كاحتماؿ الصحابي لـ يسمع مف رسكؿ ا ػػ 

 يككف عالمان بيذا القكؿ أك األمر كال متحققان، بؿ مباشرة. كفي ىذه الحالة ال
 .(2)يجكز التكىـ كالظف فيو

، يأمر بالشيء -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -احتماؿ الصحابي سمع النبي ػػ 
 .(3)فظف اإليجاب

كما قاؿ  –...فيذه االحتماالت كميا تمنع مف الجـز بككنو مرفكعان 
 . (4)الكرخي

                                                                                                              

حممو عمى مف صدر عنو الشرع".  الصحابي في مقاـ تعريؼ الشرع بيذا الكبلـ فيجب=    
 .7/3006نفائس األصكؿ لمقرافي: ، كينظر: 2/173 المعتمد:ك  .2/521 النكت:

أمرنا بكذا أك أمر بصيغة البناء لممفعكؿ أك " قاؿ الصنعاني: ،1/115أصكؿ السرخسي:   (1)
؛ مف أحد الخمفاء -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -نيينا عف كذا فإنو يحتمؿ أف اآلمر غير رسكؿ 

أك أنو استنباط مف الصحابي كأنو سمع النيي فاستنبط منو األمر بناء عمى أف النيي عف 
 .132ة السائؿ شرح بغية اآلمؿ: ص: ء أمر بضده". إجابالشي

 .5/2017 التحبير شرح التحرير:  (2)
كالجكاب: أف مف يقكؿ إف األمر عمى الكجكب " : 174-2/173 البصرم في المعتمد: قاؿ  (3)

يمزمو أف يأخذ بقكؿ الصحابي أكجب عمينا كذا كال يسقط عنو الكجكب، لما قالو السائؿ كمف 
ف األمر عمى الكجكب يمزمو ذلؾ أيضا ألف الظاىر مف الصحابي أنو لـ يقؿ ذلؾ لـ يقؿ إ

صمَّى ا عميو  -إال مع زكاؿ اإلشكاؿ كالخبلؼ كذلؾ يقتضي أف يككف قد سمع مف النبي 
 لفظة الكجكب أك اضطر إلى ذلؾ مف قصده". -كسمَّـ 

 .1/269، كتكضيح األفكار: 2/520بلح: النكت عمى ابف الص  (4)
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عد أف رجح القكؿ بأف ىذه الصيغ تفيد الرفع كرد الخطيب برد مفحـ، ب
فقاؿ:"كالقكؿ األكؿ أكلى بالصكاب" أم: القائؿ بأف األمر كالنيي يحمؿ عمى 

..، كالدليؿ عميو أف الصحابي إذا ا عميو كسمَّـ.صمَّى  ػػأمر رسكؿ ا 
قاؿ: أمرنا بكذا، فإنما يقصد االحتجاج إلثبات شرع، كتحميؿ كتحريـ، كحكـ 

 ككنو مشركعان.يجب 
كقد ثبت أنو ال يجب بأمر األئمة كالعمماء تحميؿه كال تحريـه إذا لـ يكف 
ذا كاف كذلؾ  ذلؾ أمران عف ا كرسكلو، كثبت أف التقميد ليـ غير صحيح، كا 
لـ يجز أف يقكؿ الصحابي أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا، ليخبر بإثبات شرعو 

غير الرسكؿ، كمف ال يجب طاعتو، كلزكـ حكـو في الديف، كىك يريد أمر 
نو متى أراد أىٍمري مىٍف ىذه حالو، كجب تقييده لو بما  كال يثبت شرع بقكلو؛ كا 
يدؿ عمى أنو لـ ييرد أمر مف يىٍثبت بأمره شرع، كىذه الداللة بعينيا تكجب 

  .(1)"ا عميو كسمَّـصمَّى  -حمؿ قكلو: مف السنة كذا، عمى أنيا سنة الرسكؿ
 :لثانيالمطمب ا

عمى الرغـ  أف ىذه الصيغة مف الصحابي تجعمو في حكـ المرفكع؛
ذكر كثير مف أىؿ العمـ  كنبسط ىنا المسألة فنقكؿ: ،مف أنو مكقكؼ لفظان 

إذا أطمقيا « أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا» :أف ىذه الصيغة مف الصحابى
فإنيا في حكـ المرفكع؛ كاصطمحكا عمى تسميتو بمسمىن يجعمو فكؽ 
المكقكؼ كيخرجو مف المرفكع الصريح؛ فكأنيـ أعطكه منزلة بيف المنزلتيف 

                                                 
 .421الكفاية ص:   (1)
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فسمٍكه: بالمرفكع الحكمي، أك لو حكـ الرفع، كتبنى ىذا القكؿ المالكية 
اىر مذىب كاإلماـ الشافعي ككثير مف أتباعو، كبعض الحنفية، كىك ظ

.، إذا .أمرنا أف نفعؿ كذا، كنيينا عف كذا ككذا." قاؿ الحاكـ: .(1)الحنابمة
قالو الصحابي المعركؼ بالصحبة فيك حديث مسند، ككؿ ذلؾ مخرج في 

 .(2)المسانيد"
أيًمرنا بكذا أك نيًيينا  باب في حكـ قكؿ الصحابٌي:" كقد بٌكب الخطيب:

ا صمَّى  -ممو عمى أمر الرسكؿ، ىؿ يجب حعف كذا، أك مف السٌنة كذا
. كقاؿ أكثر أىؿ .كنييو أك يجكز ككنو أمران كنييان لو كلغيره؟. -عميو كسمَّـ

يجب العمـ يجب أف يحمؿ عمى أنو أمر ا كرسكلو، كقاؿ فريؽ منيـ: 
ف يعني بذلؾ أمر األئمة كالعمماء كما أنو أالكقؼ في ذلؾ؛ ألنو ال يؤمف 

كالقكؿ األكؿ أكلى  -ا عميو كسمَّـصمَّى  -أمر رسكؿ ايعني بذلؾ 
فإف قاؿ الصحابي أمرنا بكذا أك نيينا عف " قاؿ السمعاني: .(3)بالصكاب"

فعندنا " قاؿ القرافي:ك  .(4)كذا أك مف السنة كذا يككف مسندان كيككف حجة"
 .(5)"شافعي يحمؿ عمى أمره عميو السبلـكعند ال

 إذا قاؿ الصحابي " شافعية قاؿ النككم:مد عند الػػككذلؾ المشيكر المعت
                                                 

 .7/3006، كنفائس األصكؿ لمقرافي:4/447، كالمحصكؿ لمرازم: 2/173المعتمد لمبصرم:   (1)
 .21معرفة عمـك الحديث: ص:   (2)
 .421-420الكفاية: ص:   (3)
 .1/387قكاطع األدلة لمسمعاني:   (4)
 .ةي الفصؿ التاسع في كيفية الركاي، ف1/123الذخيرة لمقرافي:   (5)
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ا صمَّى  -و مرفكع إلى رسكؿ افكمُّ أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا كنحك ذلؾ 
عمى مذىبنا، الصحيح المشيكر، كمذىب الجماىير، كال فرؽ  -عميو كسمَّـ

أك بعده صرح  -ا عميو كسمَّـصمَّى  -ف أف يقكؿ ذلؾ في حياة رسكؿ ابي
عمى المذىب الصحيح الذم " ، كزاد في مكضع آخر:(1)لي كآخركف"بو الغزا

إذا قاؿ " قاؿ الشيرازم:ك  .(2)عميو الجميكر مف أىؿ الحديث كالفقو األصكؿ"
.. .-ا عميو كسمَّـصمَّى  -نا .. فيك كالمسند إلى رسكؿ االصحابي أيًمرٍ 

ا صمَّى  -إف إطبلؽ األمر كالنيي كالسنة يرجع إلى رسكؿ ا  :كقاؿ
أيًمرى ًببلىؿه أىٍف يىٍشفىعى " كالدليؿ عميو: أف أنس بف مالؾ كاف يقكؿ: -عميو كسمَّـ

، كىأىٍف ييكًترى اإًلقىامىةى. ، كلـ يقؿ لو أحد مىًف اآلمر بذلؾ فدؿ عمى (3)"..األىذىافى
أف إطبلؽ األمر يقتضي ما ذكرناه؛ كألنو ال خبلؼ أنو لك قاؿ أرخص لنا 

                                                 
 فصؿ في مقدمة الكتاب . 1/59المجمكع:   (1)
 . في كتاب الطيارة، باب السكاؾ. 287-1/286المجمكع:   (2)
، 605، في كتاب األذاف، باب: األذاف مثنى مثنى الحديث رقـ: 1/125أخرجو البخارم:   (3)

قامت ، كباب: اإلقامة كاحدة، إال قكلو قد 606كباب: األذاف مثنى مثنى، الحديث رقـ: 
، ككذلؾ في كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عف بني 607الصبلة، الحديث رقـ: 

في كتاب الصبلة، باب األمر بشفع األذاف  ،1/286، كمسمـ: 3457يؿ، الحديث رقـ: إسرائ
يتار اإلقامة، الحديث رقـ:  ، كبلىما مف طريؽ خالد الحذاء، عف أبي قبلبة، عف أنس 378كا 

، مكقفان. كركاه اب ف شاىيف بإسناديف أحدىما مكقؼ كاآلخر مرفكع، فالمكقكؼ مف طريؽ أىيُّكبي
بىةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىا : عىٍف أىًبي ًقبلى ، قىاؿى ؿه ..»ًلؾو ةي، عىٍف «أيًمرى ًببلى اًرجى ، كالمرفكع مف طريؽ خى

، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  بىةى، عىٍف أىنىسو ٍف أىًبي ًقبلى ، عى الن :» عميو كسمَّـصمَّى ا ػػأىيُّكبى ..«. أىمىرى ًببلى
 .188 - 187، الحديث رقـ: 183ناسخ الحديث كمنسكخو: البف شاىيف: ص: 
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، فكذلؾ إذا قاؿ: ا عميو كسمَّـصمَّى  -ذلؾ إلى رسكؿ ا  في كذا لرجع
بنقؿ  كأطمؽ البييقي العناف .(1)أمرنا بكذا أك نيينا عف كذا كال فرؽ بينيما"

ىذا حديث " عمى أنو مرفكع فقاؿ:« أيًمرى ًببلىؿه »إجماع أىؿ النقؿ في قكلو:
أك نيي أك مف  مسند إذ ال خبلؼ بيف أىؿ النقؿ أف الصحابي إذا قاؿ أمر

-أم: أمره النبي « أمر ببلؿ»قاؿ البغكم قكلو:  .(2)السنة أنو يككف مسندان"
ألف اآلذاف شريعة، كاألمر المضاؼ إلى الشريعة في  -ا عميو كسمَّـصمَّى 

 . (3)ال يضاؼ إلى غيره -ا عميو كسمَّـصمَّى  -زماف رسكؿ ا 
أمرنا " في قكؿ الصحابي: كأما مذىب الحنابمة فيما نقمو أبك يعمى

 -ا عميو كسمَّـ صمَّى  -بكذا، أك نيينا عف كذا، فإنو يرجع إلى أمر النبي 
"" . قاؿ المرداكم:(4)كنييو" قاؿ ابف  .(5)حجة عند أحمد كاألكثر، كخالؼ قـك
ال خبلؼ أنو لك قاؿ قائؿ أرخص أك رخص في كذا لرجع إلى النبي " عقيؿ:

 .(6)كذلؾ إذا قيؿ أمرنا كنيينا" -ا عميو كسؿَّ صمَّى  -
 أم الحنابمة –فحجة عندنا  مح: ًإذا قاؿ: "أمرنا أك نيينا" كنحكهقاؿ ابف مف   
 ية عف أىؿ الحديث؛ لما سبؽ، ػػػض الشافعػػػػيـ، كذكره بعػػػػػر منػػػػػكعند األكث -

                                                 
 . 331التبصرة في أصكؿ الفقو: ص:   (1)
 .1/245، كتكضيح األفكار: 1/496خ المخمي: مختصر خبلفيات البييقي البف فرٍ   (2)
 .2/255شرح السنة لمبغكم:   (3)
 .3/992أصكؿ الفقو ألبي يعمى الفراء: في العدة   (4)
 .178منقكؿ كتيذيب عمـ األصكؿ: ص: تحرير ال  (5)
  .293المسكدة في أصكؿ الفقو: ص:   (6)
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    .(1)خبلفنا لمكرخي كأبي بكر الرازم، كابف الباقبلني، كالصيرفي، كغيرىـ
أمرنا، أك نيينا، أك رخص لنا، أك حـر عمينا كنحكه كأباح " كقاؿ المرداكم:

لنا، حجة عندنا، كعند الشافعي، كاألكثر، كنقؿ عف أىؿ الحديث؛ إذ مراد 
 -الصحابي االحتجاج بو فيحمؿ عمى صدكره ممف يحتج بقكلو كىك الرسكؿ 

، كرخص، كحـر عمييـ، كأنو ىك الذم أمرىـ، كنياىـ -ا عميو كسمَّـصمَّى 
ف كاف يحتمؿ أنو مف بعض الخمفاء، لكنو بعيد فإف  تبميغا عف ا تعالى، كا 

أنو  "كلنا كاستدؿ لممذىب بقكلو: .(2) ..".المشرع لذلؾ ىك صاحب الشرع 
الظاىر مف حالو؛ ألنو عدؿ عارؼ، كمعرفة حقيقة ذلؾ مف المغة، كىـ 

    .(3)لمحجة كرجع إليو الصحابة" أىميا، كال خبلؼ بينيـ فيو، كليذا ذكره
قاؿ اآلمدم: كالذم عميو اعتماد األكثريف، أنو حجة كىك األظير، كذلؾ ألف 
الظاىر مف حاؿ الصحابي مع عدالتو كمعرفتو بأكضاع المغة أف يككف 
عارفا بمكاقع الخبلؼ كالكفاؽ، كعند ذلؾ، فالظاىر مف حالو أنو ال ينقؿ إال 

مف غير خبلؼ، نفيا لمتدليس كالتمبيس عنو بنقؿ  ما تحقؽ أنو أمر أك نيي
   .(4)ما يكجب عمى سامعو اعتقاد األمر كالنيي فيما ال يعتقده أمران كال نييا"

إذا قاؿ الصحابي أمرنا أك نيينا"، كبالجممة يأتي بشيء مف " قاؿ الصنعاني:
ند جممة مف ع-األحكاـ بصيغة ما لـ يسـ فاعمو مف نكع المرفكع كالمسند 

                                                 
 .296 ص كالمسكدة:، 3/69ينظر: تيسير التحرير:    (1)
 .5/2015رح التحرير: التحبير ش  (2)
 .2/581أصكؿ الفقو البف مفمح:   (3)
 .2/96أصكؿ األحكاـ:  اإلحكاـ في  (4)
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.، كالجميكر عمى .، ككذلؾ عند أصحاب الحديث.عمماء األصكؿ كالقضاة
.، كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ؛ ألف مطمؽ ذلؾ ينصرؼ إلى .أنو حجة مطمقا.

 .(1)"ا عميو كسمَّـصمَّى  -مف لو األمر كالنيي كىك رسكؿ ا 
 وفيو مطمبان: ،المبحث الرابع أمثمة تطبيقية

 :(ُأِمْرَنا)، و(أمر)و( يؤمرون)و( كنا نؤمر) ي:المطمب األول: قول الصحاب
ٍبدي  أخرج مسمـ بسنده مكقكفان قاؿ: نىا عى ، أىٍخبىرى ٍيدو مى ٍبدي ٍبفي حي دَّثىنىا عى حى

ائً  ، عىٍف ميعىاذىةى، قىالىٍت: سىأىٍلتي عى ، عىٍف عىاًصـو نىا مىٍعمىره زَّاًؽ، أىٍخبىرى : الرَّ شىةى فىقيٍمتي
كًريَّةه أىٍنًت؟  ري ةى. فىقىالىٍت: أىحى ، كىالى تىٍقًضي الصَّبلى ٍكـى اًئًض تىٍقًضي الصَّ ا بىاؿي اٍلحى مى

! لىًكنِّي أىٍسأىؿي كًريَّةو، كى ري : لىٍستي ًبحى اًء »قىالىٍت:  قيٍمتي ، فىنيٍؤمىري ًبقىضى كىافى ييًصيبينىا ذىًلؾى
، كىالى نيٍؤمىري ًبقىضى  ٍكـً ةً الصَّ  . (2)«اًء الصَّبلى

ٍبدي مف نفس الطريؽ مرفكعان قاؿ:  (3)كأخرجو أحمد في المسند دَّثىنىا عى حى
ًؿ، عىٍف ميعىاذىةى، قىالىٍت: سىأىٍلتي  اًصـو اأٍلىٍحكى ، عىٍف عى دَّثىنىا مىٍعمىره زَّاًؽ، حى الرَّ

اًئشىةى.  ا مَّى ػػػػص -المَّوً  مىعى رىسيكؿً .إلخ إلى أف قالت:" قىٍد كىافى ييًصيبينىا ذىًلؾى .عى
                                                 

 .1/245تكضيح األفكار:    (1)
، في كتاب الحيض، باب كجكب قضاء الصـك عمى الحائض دكف 1/265أخرجو مسمـ:  (2)

 .335الصبلة، الحديث رقـ: 
، في الممحؽ المستدرؾ مف مسند األنصار بقية خامس 43/105أخرجو أحمد في المسند:   (3)

مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي ا عنيا عشر األنصار، مف مسند النساء، 
دَّثىٍتًني ميعىاذىةي، أىفَّ 25951الحديث رقـ:  : حى ، كأخرجو البخارم مرفكعان مف طريؽ قىتىادىة، قىاؿى

تقضي الحائض الصبلة، الحديث ، في كتاب الحيض، باب: ال 1/71رىأىةن قىالىٍت ًلعىاًئشىةى: امٍ 
 .321رقـ: 
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، كىالى  ،عميو كسمَّـ ٍكـً اًء الصَّ ةً فىيىٍأميري ًبقىضى اًء الصَّبلى  ." يىٍأميري ًبقىضى
دَّثىنىا عيمىري  كفي البخارم مف حديث أـ عطية رضي ا عنيا قاؿ: حى

ةى،  ٍفصى ، عىٍف حى دَّثىنىا أىًبي، عىٍف عىاًصـو : حى ، قىاؿى ٍفصو يَّةى، قىالىٍت: عىٍف أيِـّ عىطً ٍبفي حى
تَّى نيٍخًرجى " تَّى نيٍخًرجى الًبٍكرى ًمٍف ًخٍدًرىىا، حى كينَّا نيٍؤمىري أىٍف نىٍخريجى يىٍكـى الًعيًد حى

ـٍ يىٍرجيكفى بىرىكىةى  اًئًي يىٍدعيكفى ًبديعى ، كى ـٍ ٍمؼى النَّاًس، فىييكىبٍِّرفى ًبتىٍكًبيًرًى ، فىيىكيفَّ خى يَّضى الحي
طيٍيرى  نىا نىًبيُّنىا ". ثـ ركاه عنيا مرفكعان بمفظ: "تىوي ذىًلؾى اليىٍكـً كى ا صمَّى  -أىمىرى

ديكًر.. -عميو كسمَّـ  ذىكىاًت الخي ، عىٍف  .(1)«ًبأىٍف نيٍخًرجى العىكىاًتؽى كى اًلؾو كحديث مى
 : ، قىاؿى ، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو اًزـو عى الرَّجيؿي »أىًبي حى كفى أىٍف يىضى كىافى النَّاسي ييٍؤمىري

مىى ًذرىاًعًو الييٍسرىل ًفي الصَّبلىةً  قاؿ أبك حاـز ال أعممو إال « اليىدى الييٍمنىى عى
: ييٍنمىى ذىًلؾى  -ا عميو كسمَّـ صمَّى  -يىٍنًمي ذلؾ إلى النبي  اًعيؿي قىاؿى ًإٍسمى

ـٍ يىقيٍؿ يىٍنًمي لى كى
 كاف يقكؿ: -رضي ا عنو  –كحديث أف أنس بف مالؾ  .(2)

، كىأىٍف ييكًترى اإًلقىامىةى..أيًمرى ًببلى "  .(3)"ؿه أىٍف يىٍشفىعى األىذىافى

                                                 
ذا 2/20: أخرجو البخارم  (1) غدا ، في كتاب الجمعة، أبكاب العيديف، باب: التكبير أياـ منى، كا 

 .974الحديث رقـ: . ك 971إلى عرفة، الحديث رقـ:
، ، في كتاب اآلذاف، باب كضع اليمنى عمى اليسرل في الصبلة1/148أخرجو البخارم:   (2)

السفر، باب ، في كتاب قصر الصبلة في 1/159كمالؾ في المكطأ:  .740 حديث رقـ:
، كأحمد في المسند: 47كضع اليديف إحداىما عمى األخرل في الصبلة، الحديث رقـ: 

، في تتمة مسند األنصار، حديث أبي مالؾ سيؿ بف سعد الساعدم، الحديث رقـ: 37/498
 . -رضي ا عنو –. كميـ مف طريؽ أبي حاـز عف سيؿ سعد  22849

، 605تاب األذاف، باب: األذاف مثنى مثنى الحديث رقـ: ػػػػػػػػ، في ك1/125و البخارم: ػػػػػأخرج  (3)
، كباب: اإلقامة كاحدة، إال قكلو قد قامت 606كباب: األذاف مثنى مثنى، الحديث رقـ: 
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  كأخرج أبك داكد مف حديث أبي سعيد مكقكفان، لكف لو حكـ المرفكع فقاؿ:
دَّثىنىا ىىمَّاـه، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف أىًبي نىٍضرى  ، حى ًليًد الطَّيىاًلًسيُّ دَّثىنىا أىبيك اٍلكى ةى، عىٍف أىًبي حى

 : ، قىاؿى ا تىيىسَّرى "سىًعيدو مى ًة اٍلًكتىاًب كى  عىف " . قاؿ البكصيرم:(1)"أيًمٍرنىا أىٍف نىٍقرىأى ًبفىاًتحى

                                                                                                              

، ككذلؾ في كتاب أحاديث األنبياء،  باب ما ذكر عف بني 607الصبلة، الحديث رقـ: =
كتاب الصبلة، باب األمر بشفع األذاف  ،في1/286، كمسمـ: 3457يؿ، الحديث رقـ: إسرائ

يتار اإلقامة، الحديث رقـ:  ، كبلىما مف طريؽ خالد الحذاء، عف أبي قبلبة، عف أنس 378كا 
،  مكقفان. كركاه ابف شاىيف بإسناديف أحدىما مكقؼ كاآلخر مرفكع، فالمكقكؼ مف طريؽ أىيُّكبي

، قىاؿى  بىةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ؿه .. : »عىٍف أىًبي ًقبلى ةي، عىٍف «أيًمرى ًببلى اًرجى ، كالمرفكع مف طريؽ خى
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  بىةى، عىٍف أىنىسو ، عىٍف أىًبي ًقبلى الن » :-صمَّى ا عميو كسمَّـ -أىيُّكبى ..«. أىمىرى ًببلى
  .188-187، الحديث رقـ: 183ناسخ الحديث كمنسكخو: البف شاىيف: ص: 

، في كتاب الصبلة، أبكاب تفريع استفتاح الصبلة باب مف ترؾ 1/216 أخرجو أبك داكد: (1)
 :1/567، قاؿ في التمخيص الحبير:818: القراءة في صبلتو بفاتحة الكتاب، الحديث رقـ

 -أمرنا رسكؿ ا »كألبي داكد مف طريؽ ىماـ عف قتادة عف أبي نضرة عف أبي سعيد: "
، قىا ". قمت كلفظ إسناده صحيح..« صمَّى ا عميو كسمَّـ. : أبي داكد: عف أىًبي سىًعيدو أيًمٍرنىا »ؿى

كألبي " :1/137ي التمخيص بما قاؿ في الدراية:كلعؿ الحافظ استدرؾ ما كقع ف«. أىٍف نىٍقرىأى ..
". كأخرجو ابف حباف في «أيًمٍرنىا أىٍف نىٍقرىأى..»داكد مف كجو آخر صحيح عف أبي سعيد: 

ة، باب صفة الصبلة،ذكر البياف بأف الخداج الذم قاؿ ، في كتاب الصبل5/92صحيحو: 
في ىذا الخبر: ىك النقص الذم ال تجزئ الصبلة معو،  -صمَّى ا عميو كسمَّـ  -رسكؿ ا 

، كأخرجو أبك يعمى في مسنده: 1790دكف أف يككف نقصا تجكز الصبلة بو، الحديث رقـ: 
اءة خمؼ: ، كالبخارم في القر 1210، مف مسند أبي سعيد الخدرم، الحديث رقـ: 2/417

كىذا مف أحاديث . 75 ، الحديث رقـ:30، كىك مكرر في ص: 13، الحديث رقـ: 5ص:
"تفرد بذكر األمر فيو أىؿ البصرة  الفرد النسبي: ما انفرد بو أىؿ بمد، قاؿ الحاكـ:–األفراد 

 .97الحديث: ص:مف أكؿ اإلسناد إلى آخره لـ يشركيـ في ىذا المفظ سكاىـ". معرفة عمـك 
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  .(1)"..أيًمٍرنىا أىٍف نىٍقرىأى "ظ: قىتىادىة عىف أبي نىضرة ًبًو مىٍرفيكعان ًبمىفٍ 
«. ٍف نىٍقرىأى..أيًمٍرنىا أى »قمت كىذا يدؿ عمى أف البكصيرم اعتبر أف لفظ: 
كأخرجو أحمد مف  مف قبيؿ المرفكع، بدليؿ قكلو: عف أبي نضرة بو مرفكعان.

دَّثىنىا قىتىادىةي، عىٍف  طريؽ ىماـ مرفكعان قاؿ: دَّثىنىا ىىمَّاـه، حى مىًد، حى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى حى
 ، نىا نىًبيُّنىا »أىًبي نىٍضرىةى، عىٍف أىًبي سىًعيدو أىٍف نىٍقرىأى  ،عميو كسمَّـ اصمَّى  ػػأىمىرى

ا تىيىسَّرى ًبفىاتً  مى ًة اٍلًكتىاًب كى  .(2)«حى
 :مة عمى قول الصحابي: نيينا، أو ُنْنَيىثالمطمب الثاني: أم

ةي ٍبفي عيٍقبىةى،  ما أخرجو البخارم مف حديث أـ عطية قاؿ: دَّثىنىا قىًبيصى حى
ٍف أيِـّ عىًطيَّةى رىًضيى المَّوي  ٍف أيِـّ الييذىٍيًؿ، عى ذَّاًء، عى اًلدو الحى ، عىٍف خى دَّثىنىا سيٍفيىافي حى

ٍنيىا، قىالىٍت:  مىٍينىا»عى ـٍ عى ـٍ ييٍعزى لى نىاًئًز، كى  . (3)«نيًيينىا عىًف اتِّبىاًع الجى
دَّثىنى  ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ، كمف طريؽ مسمـ قاؿ: حى نىا أىيُّكبي مىيَّةى، أىٍخبىرى ا اٍبفي عي

: قىالىٍت أيُـّ عىًطيَّةى:  ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى نىاػػػنينٍ « كينَّا»عىٍف ميحى ًف اتِّبىاًع اٍلجى ًئًز، يىى عى
مىٍينىا ـٍ عى ـٍ ييٍعزى لى  .(4)"كى

                                                                                                              

، 3/329"إسناد صحيح" المجمكع:  كسند الحديث: صحيح، كرجالو ثقات، قاؿ النككم:=
 .2/243". فتح البارم: "سند قكم كقاؿ ابف حجر:

 .1/105مصباح الزجاجة:    (1)
–، في مسند المكثريف مف الصحابة، مف مسند أبي سعيد الخدرم 17/30أحمد في المسند:   (2)

. بنفس لفظ كطريؽ حديث أبي داكد الذم سبؽ 10998الحديث رقـ: ، رضي ا عنو
 تخريجو.

 .1278، في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، الحديث رقـ: 2/78أخرجو البخارم:   (3)
 ، في كتاب الجنائز، باب نيي النساء عف اتباع الجنائز، الحديث رقـ: 2/646أخرجو مسمـ:   (4)
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ٍبدي القيدُّكًس  أخرج الترمذم مف حديث عمراف بف حصيف قاؿ: دَّثىنىا عى حى
دَّثىنىا ىىمَّاـه، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف  ٍبفي  : حى ك ٍبفي عىاًصـو قىاؿى دَّثىنىا عىٍمري : حى مَّدو قىاؿى ميحى

 : ٍيفو قىاؿى سىًف، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى  .(1)«نيًيينىا عىًف الكىيِّ »الحى
 الخاتمة:

ك "نيًيينىا عف "أيًمٍرنىا ًبكذا"، أ ىذه أقكاؿ أىؿ العمـ في قكؿ الصحابي:
 -"، ما بيف مكقؼ ليا عمى الصحابي كبيف مف حكـ عمييا بالرفع لمنبي كذا

كىذا مف أسباب الخبلؼ في المسائؿ الفرعية  -ا عميو كسمَّـصمَّى 
 كتبيف لمباحث:كاالجتيادية بيف أىؿ العمـ، كلكؿ مف الفريقيف كجيتو كدليمو، 

يـ حظ مف االجتياد كالدليؿ، مما سبؽ أف القائميف بأف الصيغة مكقفة ل
كبعض احتماالتيـ ليا كجو؛ إال أف احتمالية ككنيا في حكـ الرفع أرجح 
كأقكل كىك ما عميو أكثر أىؿ الحديث كمف كافقيـ، كمما يؤيد ىذا األمر أف 
كيت كقيمت بيذه الصيغ ثبتت ليا طرؽ كركايات  كثيران مف الركايات التي ري

شؾ فيو، كىك مما يؤكد أرجحية ما ذىب إليو أخرل مرفكعة رفعان صريحا ال 
الجميكر مف أف ليا حكـ الرفع. كتبقى االحتماالت التي آثاركىا حبيسة 
                                                                                                              

ديث الذم بعده مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة، ك إسحاؽ بف إبراىيـ، . كفي الح938=    
ـٍ »كبلىما عف ىشاـ، عف حفصة، عف أـ عطية، قالت:  ـٍ ييٍعزى لى نىاًئًز، كى ًف اتِّبىاًع اٍلجى نيًيينىا عى

مى  في كتاب الجنائز، باب في خركج النساء مع  ،2/482المصنؼ البف أبي شيبة:«. ٍينىاعى
 .11294الحديث رقـ:  الجنازة مف كرىو،

باب ما  -كسمَّـ صمَّى ا عميو -، في أبكاب الطب عف رسكؿ ا4/389أخرجو الترمذم:   (1)
ًحيحه » ، كقاؿ:2049جاء في كراىية التداكم بالكي، الحديث رقـ:  سىفه صى ًديثه حى  «.كىىىذىا حى
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الظف كاالحتماؿ، كنحف ال نقدميا عمى ظكاىر ألفاظ العدكؿ مف الصحابة 
لتو تمنعو مف ركاية أحاديث فالكاحد منيـ ال يجـز بشيء إال إذا عممو، كعدا

عمى غير كجييا الصحيح؛ ككذلؾ معرفتيـ  - عميو كسمَّـ اصمَّى  -النبي
بالمساف العربي تمنعيـ مف إطبلؽ الركاية باألمر أك النيي كالجـز بذلؾ؛ إال 

 بعد أف يتحققكا مف صحة ىذا اإلطبلؽ.
 وتوصل الباحث إلى أنو:

يجب االحتياط في مثؿ ىذه الصيغ كعدـ إطبلؽ القكؿ بالرفع في كؿ ما  -
، كدعكل ككف الحديث المكقكؼ مرفكعان رضي ا عنيـ –صحابة يىًردي عف ال

حكمان تختمؼ فييا األنظار كاالجتيادات، فميس كؿ مف ادعى في حديث 
 مكقكؼ أنو مرفكع حكمان يككف صائبان.

فتاكل الصحابة كاجتياداتيـ في بعض المسائؿ، بينيت عمى االستقراء  -
مف قبيؿ المرفكع كليست ألصكؿ الشريعة كعمكماتيا، فقد يظنيا البعض 

 كذلؾ.
الحديث المرفكع حكمان، أصمو مكقكؼ عمى الصحابي إال أنو بدخكؿ  -

صمَّى ا عميو  –بعض القرائف جعمت المجتيد يحكـ بأنو مف كبلـ النبي 
م كال لمقياس فييا، كليس خاصة تمؾ األحاديث التي ال مجاؿ لمرأ -كسمَّـ 

أحاديث الغيب كاألمكر الماضية. راكييا ممف يأخذ عف أىؿ الكتاب مثؿ 
 كا أعمـ كبا التكفيؽ.
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 فيرس المصادر والمراجع:
 القرآف الكريـ بركاية حفص.ػػ 
( لمصنعاني المعركؼ كأسبلفو ائؿ شرح بغية اآلمؿ )أصكؿ الفقوإجابة السػػ 

باألمير،تحقيؽ: القاضي حسيف بف أحمد السياغي، كالدكتكر حسف محمد 
 .1986بيركت، الطبعة: األكلى ،ط: مؤسسة الرسالة مقبكلي األىدؿ،

أحكاـ القرآف لمجصاص، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد عمي شاىيف، ط: دار ػػ 
 ـ.1994 ىػ/1415لبناف الطبعة: األكلى،  –الكتب العممية بيركت 

ط:  ،حـز تحقيؽ الشيخ أحمد محمد شاكر اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البفػػ 
 دار اآلفاؽ الجديدة.

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم، تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، ط: ػػ 
 لبناف. -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت

إرشاد طبلب الحقائؽ إلى معرفة سنف خير الخبلئؽ لمنككم، تحقيؽ نكر ػػ 
 الديف عتر، ط: دار الفكر سكريا.

 بيركت. –أسد الغابة البف األثير، ط: دار الفكر ػػ 
ة في تمييز الصحابة البف حجر تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد اإلصابػػ 

 ىػ.1415 ،بيركت، األكلى ،حمد معكض، ط: دار الكتب العمميةكعمى م
 بيركت. –أصكؿ السرخسي، ط: دار المعرفة ػػ 
اف، ط: مكتبة ػػ  أصكؿ الفقو البف مفمح، تحقيؽ فيد بف محمد السَّدىحى

 ـ.1999 - ىػ 1420الطبعة: األكلى،  العبيكاف
 يف، البف قيـ الجكزية، تحقيؽ: محمد عبد ػػػػػيف عف رب العالمػػػػػػإعبلـ المكقعػػ 
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ييركت، الطبعة األكلى،  –ر الكتب العممية السبلـ إبراىيـ، ط: دا  
 ـ.1991 - ىػ1411

إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ، لمقاضي عياض، تحقيؽ يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿ، ػػ 
ىػ 1419لى، باعة كالنشر كالتكزيع، مصر، الطبعة: األك ط: دار الكفاء لمط

 ـ.1998 -
البحر المحيط في أصكؿ الفقو، لمزركشي، ط: دار الكتبي، الطبعة: ػػ 

 ـ.1994 -ىػ 1414األكلى، 
البداية كالنياية، البف كثير، تحقيؽ: عبد ا عبد المحسف التركي بالتعاكف ػػ 

 ،ط: ىجر لمطباعة كالنشرار ىجر، مع مركز البحكث كالدراسات بد
 ـ.1997 -ىػ 1417كلى الجيزة، الطبعة: اال

تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمرتضى، الزَّبيدم، مجمكعة مف ػػ 
 المحققيف، ط: دار اليداية.

بيركت، سنة  النشر: دار الكتاب العربي،تاريخ اإلسبلـ لمذىبي، دار ػػ 
 ـ.1987 -ىػ 1407النشر: 

الفقو لمشيرازم،تحقيؽ محمد حسف ىيتك، ط: دار الفكر  التبصرة في أصكؿػػ 
 .1403دمشؽ، الطبعة: األكلى،  –
التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو، لممرداكم الدمشقي، المحقؽ: د.عبد ػػ 

الناشر: مكتبة  الرحمف الجبريف، د. عكض القرني، د. أحمد السراح،
 ـ.2000 -ىػ1421الرياض، الطبعة: األكلى،  ،السعكدية ،الرشد

 رداكم، تحقيؽ: عبد ا ىاشـ، ػكؿ، لممػػػػػػقكؿ كتيذيب عمـ األصػػػػػػتحرير المنػػ 
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 د. ىشاـ العربي، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر،  
 ـ.2013 -ىػ 1434الطبعة: األكلى، 

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، لمسيكطي، حققو: أبك قتيبة نظر ػػ 
 محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة.

تقكيـ األدلة في أصكؿ الفقو، لمٌدبكسٌي الحنفي، المحقؽ: خميؿ محيي الديف ػػ 
 ـ.2001 -ىػ 1421الميس، الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األكلى، 

التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، لزيف الديف عبد الرحيـ العراقي، ػػ 
الرحمف محمد عثماف، الناشر: المكتبة السمفية بالمدينة المحقؽ: عبد 

 ـ.1969ىػ/1389المنكرة الطبعة: األكلى، 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، البف عبد البر، تحقيؽ: ػػ 

مصطفى بف أحمد العمكم، كمحمد عبد الكبير البكرم، الناشر: كزارة عمـك 
 ىػ.1387لنشر: األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية سنة ا

تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، لمصنعاني المعركؼ باألمير، ػػ 
المحقؽ: أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة، الناشر: دار 

 ـ.1997ػػ  ىػ1417لبناف الطبعة: األكلى  -كتالكتب العممية، بير 
قادر ير، تحقيؽ: عبد الجامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، البف األثػػ 

 التتمة تحقيؽ بشير عيكف. ،األرنؤكط
جامع البياف في تأكيؿ القرآف،لمطبرم، حقيؽ: أحمد محمد شاكر، الناشر: ػػ 

 ـ.2000 -ىػ 1420الطبعة: األكلى،  مؤسسة الرسالة،
 ع بياف العمـ كفضمو، المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد ػػػػػػػػجامػػ 
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تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم  ،مرم القرطبيالن بف عبد البر بف عاصـ  
 الناشر: دار ابف الجكزم.

جكاىر الرسكؿ في عمـ حديث الرسكؿ لمفارسي، ط: دار الكتب العممية، ػػ 
 الطبعة األكلى.

الذخيرة لمقرافي، تحقيؽ محمد حجي، كسعيد أعراب، كمحمد بك خبزة، ػػ 
 ـ.1994لى، بيركت، الطبعة: األك  -ميالناشر: دار الغرب اإلسبل

ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو البف قدامة المقدسي الناشر: ػػ 
- ىػ1423الطبعة الثانية  ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع مؤسسة الرٌياف

 ـ.2002
لناشر: دار إحياء الكتب سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي اػػ 

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. ،العربية
حقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد الناشر: المكتبة ت نف أبي داكد،سػػ 

 العصرية، صيدا.
براىيـ ػػ  سنف الترمذم، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 

الطبعة: مصر  ،اشر: مطبعة مصطفى البابي الحمبيعطكة عكض الن
 ـ.1975 -ىػ 1395الثانية، 

يب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد سنف الدارقطني، تحقيؽ: شعػػ 
 .المطيؼ حرز ا، أحمد برىكـ

السنف الكبرل لمنسائي، حققو: حسف عبد المنعـ شمبي أشرؼ عميو: شعيب ػػ 
  ،ىػ1421ى،ػػػػػػعة: األكلػػػػػػبيركت الطب ،ةػػػػػػر: مؤسسة الرسالػػػػػػألرناؤكط الناشا
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 ـ.2001  
ناشر: السنف(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة ال سنف النسائي )المجتبى مفػػ 

 .ـ1986 – ق1406الثانية،  الطبعة ،حمب ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية
حققو: محمد خمكؼ العبد  شرح اإللماـ بأحاديث األحكاـ، البف دقيؽ العيد،ػػ 

 ـ.2009 -ىػ 1430الطبعة الثانية،  ،ناشر: دار النكادر، سكرياا، ال
راقي كالتذكرة أللفية العراقي، لزيف الديف عبد الرحيـ الع شرح التبصرةػػ 

ماىر ياسيف فحؿ، الناشر: دار الكتب  ،المحقؽ: عبد المطيؼ اليميـ
 ـ.2002 -ىػ 1423لبناف الطبعة األكلى،  –، بيركت العممية

محمد زىير الشاكيش  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ،شرح السنة، لمبغكمػػ 
 -ىػ 1403الثانية،  الطبعة ،دمشؽ، بيركت ،ب اإلسبلميالناشر: المكت

 ـ. 1983
شرح الكككب المنير، البف النجار، تحقيؽ: محمد الزحيمي كنزيو حماد ػػ 

 .ـ1997 -ىػ 1418ة: الطبعة الثانية الناشر: مكتبة العبيكاف الطبع
 صحابة رسكؿ ا لمكبيسي بدكف معمكمات نشر.ػػ 
الناشر: دار العمـ  ،لمجكىرم ،الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربيةػػ 

 .1990يناير  ،بيركت الطبعة: الرابعة ،لممبلييف
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة ػػ 

 .ـ1993 – ق1414الثانية ، 
ألعظمي الناشر: صحيح ابف خزيمة، المحقؽ: د. محمد مصطفى اػػ 

 بيركت. ،المكتب اإلسبلمي
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الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا خارم )صحيح البػػ 
تحقيؽ محمد زىير بف ناصر  ،صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو(
يـ ترق مصكرة عف السمطانية بإضافةالناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة )

 ىػ.1422األكلى،  محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة
بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى المسند الصحيح المختصر صحيح مسمـ )ػػ 

لناشر: رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ( تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ا
 بيركت. ،دار إحياء التراث العربي

عمػػ  ؿ عبده شمبي الناشر: مزجاج، المحقؽ: عبد الجميرابو، لعاني القرآف كا 
 ـ.1988 -ىػ 1408األكلى  ،بيركت الطبعة ،عالـ الكتب

ؿ الفقو ألبي يعمى الفراء، حققو: أحمد بف عمي بف سير العدة في أصك ػػ 
جامعة الممؾ أحمد  ،لمشارؾ في كمية الشريعة بالرياضالمباركي، األستاذ ا

 ،ىػ1410ناشر: بدكف ناشر الطبعة الثانية بف سعكد اإلسبلمية ال
 ـ.1990

محمد فؤاد عبد تحقيؽ:  ،فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجرػػ 
بتعميقات: عبد العزيز بف عبد ، قاـ بإخراجو: محب الديف الخطيبك  الباقي،

 .بيركت ،الناشر: دار المعرفة ،ا بف باز
حسيف  فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي لمسخاكم، تحقيؽ: عميػػ 

 مصر. ،عمي، الناشر: مكتبة السنة
ادؿ بف المتفقو، لمخطيب البغدادم المحقؽ: أبك عبد الرحمف عالفقيو ك ػػ 

 الثانية،  عةػػػػػػػػة الطبػػػػػػػػػػػػػػػػالسعكدي ،كزمػػػػػػرازم الناشر: دار ابف الجػػػػػػػالغيكسؼ 
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 ق.1421  
القامكس المحيط لمفيركزآبادل تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة ػػ 

الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة 
 ـ.2005 -ىػ 1426لبناف الطبعة الثامنة،  –التكزيع، بيركت ك  كالنشر

قكاطع األدلة في األصكؿ، لمسمعاني، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف ػػ 
عة اسماعيؿ الشافعي الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف الطب

 ـ.1999ػػ  ىػ1418األكلى، 
 بعة كبدكف تاريخ.بدكف ط ،دكم، دار الكتاب اإلسبلميكشؼ األسرار لمبز ػػ 
، ادم، تحقيؽ: أبك عبدا السكرقيالكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدػػ 

 المدينة المنكرة . -إبراىيـ حمدم المدني الناشر: المكتبة العممية 
مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الٌداراني ػػ 

 الناشر: دار المأمكف لمتراث.
زار، عامر الج -مكع الفتاكل البف تيمية الحراني، تحقيؽ: أنكر الباز مجػػ 

 ـ.2005 ػػىػ 1426الناشر : دار الكفاء الطبعة الثالثة، 
 دار الفكر.المجمكع شرح الميذب لمنككم ػػ 
ي، الناشر: المحصكؿ لمرازم، تحقيؽ: الدكتكر طو جابر فياض العمكانػػ 

 ـ.1997 -ىػ 1418الطبعة الثالثة،  ،مؤسسة الرسالة
مختصر خبلفيات البييقي البف فٍرخ المخمي، تحقيؽ: ذياب عبد الكريـ ػػ 

 ـ.1997 -ىػ 1417األكلى،  الطبعة ،مكتبة الرشد الرياض ذياب عقؿ،
 المستدرؾ عمى الصحيحيف ألبي عبد ا الحاكـ النيسابكرم المعركؼ بابف ػػ 
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 –: دار الكتب العممية البيع، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر  
 .ـ1990 – ق1411بيركت، الطبعة: األكلى، 

لناشر: دار المستصفى، لمغزالي، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي اػػ 
 ـ.1993 -ىػ 1413األكلى،  الكتب العممية الطبعة

يؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف الناشر: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقػػ 
 ـ.1999 ػػىػ 1420 ،الثانية بعةالط ،مؤسسة الرسالة

المسكدة في أصكؿ الفقو آلؿ تيمية، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد ػػ 
 الحميد الناشر: دار الكتاب العربي.

بف قايماز البكصيرم، تحقيؽ: مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، الػػ 
، بيركت الطبعة الثانية ،الناشر: دار العربية ،محمد المنتقى الكشناكم

 ىػ.1403
المعتمد في أصكؿ الفقو، ألبي الحسيف البىٍصرم المعتزلي، تحقيؽ: خميؿ ػػ 
 .ق1403األكلى،  بيركت، الطبعة ،ميس، الناشر: دار الكتب العمميةال
ر : داؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، الناشرمعرفة الصحابة ألبي نعيـ، تحقيػػ 

 ـ.1998 -ىػ 1419 ،األكلى الرياض الطبعة –الكطف لمنشر 
مقدمة ابف الصبلح، البف الصبلح، تحقيؽ:  ،معرفة أنكاع عمكـ الحديثػػ 
بيركت  ،سكريا، دار الفكر المعاصر ر،كر الديف عتر، الناشر: دار الفكن

 ـ.1986 -ىػ 1406سنة النشر: 
معرفة عمكـ الحديث، لمحاكـ النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ: ػػ 

 الثانية،  بيركت الطبعة –ار الكتب العممية ر: دػػػلناشـ حسيف، اػػػػػالسيد معظ
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 ـ.1977 -ىػ 1397  
ٍرقاني، الناشر: مطبعة عرآفمناىؿ العرفاف في عمـك القػػ  يسى البابي ، لمزُّ

 الطبعة الثالثة. ،الحمبي كشركاه
منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية، البف تيمية الحراني، ػػ 

ـ محمد بف سعكد اإلسبلمية رشاد سالـ الناشر: جامعة اإلما تحقيؽ: محمد
 ـ.1986 -ىػ 1406الطبعة األكلى، 

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، ط: دار إحياء التراث ػػ 
 .ق1392، بيركت الطبعة الطبعة الثانية –ي العرب

ء التراث مكطأ اإلماـ مالؾ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياػػ 
 العربي مصر.

الزىيرم،  سخ الحديث كمنسكخو، البف شاىيف، تحقيؽ: سمير بف أميفانػػ 
 ـ.1988 -ىػ 1408األكلى،  الطبعة ،الزرقاء ،الناشر: مكتبة المنار

نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ، لمقرافي، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد ػػ 
 الطبعة ،فى الباز: مكتبة نزار مصطالمكجكد، عمي محمد معكض، الناشر

 ـ.1995 -ىػ 1416األكلى، 
النكت عمى كتاب ابف الصبلح البف حجر العسقبلني، تحقيؽ: ربيع بف ػػ 

ىادم عمير المدخمي، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، 
ػػ  ىػ1404األكلى،  ية السعكدية، الطبعةالمدينة المنكرة، المممكة العرب

  ـ.1984
     


