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 الاهتصاز لحجيت قىل الصحابت ألاخياز

 
 

 ..وبركاتف اهلل ورحؿة طؾقؽؿ سالم

  بعد: أما

 والعشريـ تاسعال لقؾة ألؼقتُف الذي ،«الصحايب قول حجية» درسل (1)تػريغ ففذا

 صؾك- لالـب هجرة مـ وألػ وأربعؿائة وثالثقـ ثؿان لعام الخامس شفرال مـ

 .-وسؾؿ وصحبف آلف وطؾك طؾقف اهلل

 الؿادة بؿراجعة قؿت ا،كثقرً  إلقف ُيحتاج الذي الدلقؾ هذا أهؿقة مـ واكطالًقا

غة  وتؿفقٍد، مؼدمة، مـ الؿؽقكة الرسالة هذه يف لتخرج وتقثقؼفا: وتـؼقحفا الؿػرَّ

 وهي ،«األخيار الصحابة قول حلجية االنتصار» وسؿقتفا وخاتؿة فصقل، وثالثة

 التالي: الـحو طؾى

 أن. يديؽ بقـ التل وهل الؿؼدمة: -

 أخرى. أشقاء ومذهبف، الصحابل تعريػ التؿفقد: -

 مباخث: خمست وهى ألاول: الفصل -

  .الصحابل مذهب حجقة يف الـزاع محؾ تحرير األول: الؿبحث -

  .الجؿؾة حقث مـ الصحابل مذهب أكقاع الثاين: الؿبحث -

  .هامتان مؼدمتان :الثالث الؿبحث -
                                                           

ؼقا ووثَّؼقه، إفاضؾ، اإلخقة بعض بتػريغف قام (1)  ٕسؾقبا يف وغقَّروا فقف وزادوا إصؾ وكسَّ

ٍػ  لؽتاٍب  يؼربف بؿا ًغا، كقكِف بدل مملَّ  فللػقُتف بؿراجعتف فؼؿُت  كشاًفا، ففرًسا لف ووضعقا مػرَّ

 فقفؿ. وبارك خقًرا اهلل فجزاهؿ صقًبا،
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  .الصحابل ققل حجقة طؾك إدلة الرابع: الؿبحث -

  .الصحابل ققل حجقة بعدم الؼائؾقن بف يتؿسؽ ما أققى الخامس: الؿبحث -

 مباخث: ثالثت وفيه وأقسامه، الصحابي مرهب الثاوي: الفصل -

  لحؽؿٍ  الصحابل ابتداء األول: الؿبحث -
 
  .شرطل

 .تبققـ أو تؼققد، أو بتخصقص، إما لؾـص، الصحابل رتػسق الثاين: الؿبحث -

  .الصحابة اختالف طـد العؿؾ الثالث: الؿبحث -

 مباخث: ثالثت وفيه مهمت، جيبيهاث الثالث: الفصل -

 الـص، تػسقر يف حجةٌ  الصحابل ققل قال: مـ طؾك الرد األول: الؿبحث -

  .الحؽؿ ابتداء يف ٓ

 الصحابل. هبمذ مـاط تحؼقؼ الثاين: الؿبحث -

  .الصحابل بؿذهب آحتجاج قاضقَّع الذيـ الثالث: الؿبحث -

 الخاجمت. -

  .سبحاكف طـده لةً مؼبق لخؾؼف، ةً كافع ايجعؾف أنو ،الرسالة ههذ يتؼبؾ أن أسلل واهلل

 وبركاتف. اهلل ورحؿة طؾقؽؿ والسالم

 

 

 

 الريس ريس بن العزيز عبد د.
  العتيق اإلشالم موقع ىلع املرشف

 ـه81/4/8441 
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 طؾك ومات بف، امممـً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼل مـ كؾ هق :الصحابل أنَّ  عؾؿيُ  أن يـبغل

ةٌ  ذلؽ تخؾؾ وإن ،ذلؽ  .(1)ِردَّ

 دلقالن: بف امممـً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؾؼك أن الصحابل يف شرتطيُ  أكف طؾك والدلقؾ 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن هريرة، أبل حديث مـ مسؾؿ فأخرج ألاول: الدليل

ـَا َقد   َأكَّا ُت َوِدد  » َواَكـَا َرَأي    َرُسقَل  َيا إِْخَقاَكَؽ؟ َأَوَلْسـَا َقاُلقا: «إِخ 
ِ
ُتم  » َقاَل: اهلل  َأك 

َحابِي َواُكـَا َأص  ُد  َيل ُتوا َلم   الَِّذينَ  َوإِخ   .(2)«َبع 

 كالهؿا فنذن :إخقاكف يؾؼ ولؿ أصحابف، لؼل أكف وإخقاكف: أصحابف بقـ فالػرق

ـٌ   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼل مـ الصحابلف وطؾقف إخقاكف، دون ،هلؼق أصحابف أن إٓ ف،ب ممم

 بف. امممـً 

 ،(3)«السـة أصول» يف أحؿد اإلمام حؽاه الذي السـة أهؾ إجؿاع الثاوي: الدليل

، ففق ساطة، ولق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼل مـ أن أحؿد اإلمام حؽك بؾ
ٌّ
 يف حؽاه وما صحابل

 طؾل اإلمام هذا مثؾ وحؽك السـة، أهؾ طـد طؾقف مجؿعٌ  أكف إصؾ «السـة أصول»

                                                           

 (،191-6/191) لؾزركشل «الؿحقط البحر»و (،2/92) لممدي «اإلحؽام» ذلؽ: يف اكظر (1)

 الـجار ٓبـ «التحرير مختصر شرح»و (،186-2/181) لؾطقيف «الروضة مختصر شرح»و

 /2) لؾسققصل «الراوي تدريب»و (،79-4/78) لؾسخاوي «الؿغقث فتح»و (،2/465)

 (.189-188 /1) لؾشقكاين «الػحقل إرشاد»و (،667-671

 (.249) مسؾؿ أخرجف (2)

 (.41-39)ص: أحؿد لإلمام «السـة أصقل» اكظر: (3)
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 .(1)الاللؽائل رواها التل طؼقدتف يف  الؿديـل بـا

 ،«الصحابي مذهب حجقة» بحث يف -اهلل بنذن- الرسالة هذه ؽقنتسف هذا، تبقَـّ إذا

 «الؿذهب» بـ التعبقر أن إٓ سفؾ، وإمر ،«الصحابي قول حجقة» بؼقلفؿ طـف يعبَّر وقد

 بؼقلفؿ: التعبقر العؾؿاء طـد اشتفر لعؾفو واإلقرار، والػعؾ الؼقل فقف يدخؾ ٕكف أشؿؾ:

 .واسع ذلؽ يف وإمر أكثر، الؼقل ٕن :التغؾقب باب مـ «الصحابي قول»

 

 

 

 

 

 
│ 

                                                           

 (.188-1/187) لاللؽائل «ةالسـ أهؾ اطتؼاد أصقل شرح» اكظر: (1)



 

 

 

 مباحث: خمسة وهو

 مررب   حجيرر  يف النررعا  محرر  تحريررر األول: المبحثثث 

  .الصحابي

 الجمل  حيث من الصحابي مب   أنوا  الثاين: المبحث.  

 امتان مقدمتان الثالث: المبحث .   

 الصحابي قول حجي  على األدل  الرابع: المبحث.  

 بعررد  القرراولون برر  يتمسرر  مررا أقررو  الخثثام : المبحثثث 

 .الصحابي قول  حجي
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 األول املبخث
 الصخابي مرٍب حجية يف اليزاع حمل حتسيس

 أزبعت: أمىز  في الصحابي مرهب حجيت في النزاع مدل وجدسيس

 ققلف فنن ا،كص   الصحابل خالػ فنذا ا،كص   الصحابل يخالػ أٓ ل:ألاو  ألامس

 يف الؼقؿ وابـ ،(1)«الػتاوى مجؿوع» يف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ هذا ذكر مردوٌد،

 اإلمام حؽك بؾ ،(3)«اإلصابة إجؿال» كتابف يف والعالئل ،(2)«الؿوقعقن إطالم» كتابف

 من أن طؾى العؾؿاء عأجؿ» : قال حقث اإلجؿاع، ذلؽ طؾك الشافعل

 .(4)«كان من اكائـ   أحد لؼول يدطفا أن له فؾقس ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبي سـة له استباكت

 صحابق ا الصحابل خالػ فنذا آخر، صحابق ا الصحابل يخالػ أٓ الثاوي: ألامس

 ديـالراش الخؾػاء مبحث يف سقليت ما إٓ أخر، مـ أولك أحدهؿ ققل فؾقس آخر،

 .-اهلل شاء إن-

 ابـ اإلسالم وشقخ ،(5)أمدي اإلجؿاع حؽك العؾؿ، أهؾ إجؿاع ذاه وطؾك

 وأصؾف (7)«اإلصابة إجؿال» كتابف يف والعالئل ،(6)«الػتاوى مجؿوع» يف كؿا تقؿقة

 .(8)«الؿوقعقن إطالم» كتابف يف الؼقؿ ابـ

                                                           
 (.284-1/283) تقؿقة ٓبـ «الػتاوى مجؿقع» اكظر: (1)

 (.37-6/36) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (2)

 (.91-91 )ص: لؾعالئل «اإلصابة إجؿال» اكظر: (3)

 (.2/11) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (4)

 (.4/149) لممدي «اإلحؽام» اكظر: (5)

 (.21/14و) (،284-1/283) تقؿقة ٓبـ «الػتاوى مجؿقع» اكظر: (6)

 (.78 )ص: لؾعالئل «اإلصابة إجؿال» اكظر: (7)

 (.5/546) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (8)
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، الصحابل يؼقل فؼد الرفع، حؽؿ الصحابل لؼقل يؽقن أٓ الثالث: ألامس ًٓ  أو قق

  ٕكف حجٌة: فؿثؾف الرفع، حؽؿ لف كان فؿا الرفع، حؽؿ ولف عاًل،ف يػعؾ
ٌ
 ٕكف ٓ َوْحل

 .(1)«الؿوقعقن إطالم» كتابف يف الؼقؿ ابـ اإلمام هذا بقَّـ وقد الصحابل، ققل

  يتابع أن بؿعـك: مفجقًرا، الصحابل ققل يؽقن أٓ السابع: ألامس
َ
 أهُؾ  الصحابل

 الؼقل، هبذا العؿؾ طدم طؾك العؾؿاء وأجؿع ،مذهب إلك الصحابل ذهب فؾق العؾؿ،

 حديث ترك طؾك العؾؿاء أجؿع لق بؾ رتك،يُ  أن ويجب حجة، لقس الؼقل هذا فنن

 هذا ضعػ طؾك يدل إما اإلجؿاع هذا ٕن الحديث: هبذا يعؿؾ ٓ فنكف كبقي،

 أولك. باب مـ الصحابل فؼقل مـسقٌخ، الحديث أن طؾك أو الحديث،

  إكصاري صؾحة أبا أن صحقح، بنسـاد البزار روى ما ذلك: أمثلت ومً

 .(2)اشرابً  وٓ اصعامً  لقس وقال: صائؿ، وهق د،رَ البَ  أكؾ

 خالفف، طؾك العؾؿاء أجؿع قد الصائؿ، صقم يػسد ٓ درَ البَ  أن وهق إثر هذا 

 فكتاب يف والشاصبل ،(3)«القسقط مشؽؾ شرح» كتابف يف الصالح ابـ اإلجؿاع حؽك

 .(4)«اتالؿقافؼ»

                                                           
 (.33-6/31) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)

 وغقرهؿا، (5/115) «ثارأ مشؽؾ شرح» يف والطحاوي (،7428) «الؿسـد» يف البزار أخرجف (2)

 صؾحة. أبل طؾك مقققًفا

 وكذلؽ (،84-6/83) «اإلحؽام»و (،4/314) «الؿحؾك» يف حزم ابـ مقققًفا وصححف      

 (.4/154) «الضعقػة السؾسؾة» يف إلباين

 وغقره، (3999و) (،1424) «الؿسـد» يف يعؾك أبل طـد كؿا ضعقػ صريؼ مـ مرفقطا وجاء      

 (.63) «الضعقػة السؾسؾة» يف ينإلبا وضعػف

 (.199-3/198) الصالح ٓبـ «القسقط مشؽؾ شرح» اكظر: (3)

 (.275-3/274) لؾشاصبل «الؿقافؼات» اكظر: (4)
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ًٓ  كان سقاء الصحابل بؿذهب العؿؾ طدم طؾك العؾؿاء أجؿع نذاف  فعاًل  أو قق

م ما طؾك بف يعؿؾ ٓ فنكف ،اتؼريرً  أو  تؼريره. تؼدَّ

 الصحابل ققَل  نأ يتضح: الصحابل مذهب حجقة يف الـزاع محؾ تحرير وبعد

 ققل الؼقلقـ دأح يف كانو ققلقـ، طؾك مسللة يف العؾؿاء تـازع فنذا ،مطؾًؼا حجةٌ 

  الؼقل. هذا إلك ذهب قد الصحابل ٕن راجًحا: يؽقن الؼقل هذا فنن الصحابة،

 

 

 

 

 
 

│ 
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 الثاىي املبخث
  اجلنلة حيث مً الصخابي مرٍب أىواع

 هىعان: الجملت خيث مً الصحابي مرهب فإن هرا، جبين إذا

  ؿالؼق ابـ اإلمام وذكر ،معروًفا امشتفرً  الصحابل ققل يؽقن أن ألاول: الىىع

ًٓ  الصحابل قال إذا أكف (1)«الؿوقعقن إطالم» كتابف يف  ذهبت صائػةً  فنن فاشتفر، قق

 الػؼفاء مـ شرذمة وذهبت ،إجؿاًطا ولقس حجةٌ  إكف قالت: وأخرى ،إجؿاعٌ  أكف إلك

 .حجةً  وٓ إجؿاًطا لقس أكف إلك والؿتلخريـ الؿتؽؾؿقـ

 ققل حجقة طؾك إدلة ـم ذكره ما وسقليت ، الؼقؿ ابـ اإلمام هذا ردَّ  ثؿ

 أولك. باب مـ حجةٌ  إول الـقع أن طؾك دلقؾ وهق الثاين، الـقع يف الصحابل

 اإلمام فؼرر ٓ، أم اشتفر هؾ يعؾؿ ٓ أو الصحابل، ققل يشتفر أٓ الثاوي: الىىع

 يف والشافعل ،وأحؿد ،ومالؽ ،حـقػة أبل ققل هذا قال: حجٌة، أكف الؼقؿ ابـ

 .(2)والجديد الؼديؿ

 وكحـ ف،ص  بـَ   الشافعل كالم ففذا :الشافعي طن الـؼوالت ذكر بعد وقال

 تؼدم كؿا لف مقافٌؼ  لفذا مطابٌؼ  الجديد يف كالمف بؾ طـف، يرجع لؿ أكف باهلل كشفد

  .(3)لػظف ذكر

ًٓ  هذا لقس وقالقا: خالػقا، الشافعل أصحاب بعض ٕن  .(4)الجديد يف لؾشافعل قق

                                                           
 (.551-5/548) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)

 (.554 - 5/551) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (2)

 (.554 /5) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (3)

 (.552-551 /5) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (4)
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ر ،-الشافعقة مـ وهق- (1)«اإلصابة إجؿال» كتابف يف العالئل لؽـ  الشافعل ققل أكف قرَّ

 والجديد. الؼديؿ يف

 يف الصحابل ققل بحجقة ققلف طؾك يدل اكالمً  لؾشافعل أن (2)البقفؼل وذكر

 كؿا تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ هذا مثؾ وذكر والجديد، الؼديؿ يف ققلف ففق الجديد،

 .(3)«الػتاوى مجؿوع» يف

 سالم، بـ الؼاسؿ طبقد أبل ققل وهق إربعة، الؿذاهب أئؿة ققل هذا فنذن،

 طؾك (5)دلقاًل  وأربعقـ ستةً   الؼقؿ ابـ اإلمام ذكر ثؿ ،(4)راهقيف بـ وإسحاق

 ذلؽ. يف الـػس وأصال الصحابل، ققل حجقة

ر ما ألخص أن الرسالة هذا يف وسلحاول  إلقفا أشار التل الؿفؿة إمقر مـ تقسَّ

 الؼقؿ ابـ اإلمام هق الؿسللة هذه بحث مـ وأحسـ أوسع ٕن : الؼقؿ ابـ

 الؿوقعقن إطالم» كتابف يف.» 

 

 

 

│ 

                                                           
 بعدها(. وما -36 )ص: لؾعالئل «اإلصابة إجؿال» اكظر: (1)

ثار الســ معرفة» اكظر: (2)  (.111-119)ص: «الؽربى الســ إلك الؿدخؾ»و (،184-1/183) «ؤا

 (.21/14) تقؿقة ٓبـ «الػتاوى مجؿقع» اكظر: (3)

 (.5/551) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (4)

 (.6/31) إلك (5/566) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» يف: اكظرها (5)
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 الثالث املبخث
  ٍامتاٌ مقدمتاٌ

م الصحابل ققل حجقة طؾك إدلة بذكر أبدأ أن وقبؾ  هامتقـ بؿؼدمتقـ أقد 

 الؿسللة: هذه مػتاح ؿاوه ،لؾغاية

 معصقًما، لقس كػسف يف فالصحابل لذاتف: ةً حج الصحابل ققل لقس ألاولى: املقدمت

 ،حجةً  كػسف يف الصحابل ققل لقس فنذن ققلقـ، طؾك يختؾػقن الصحابة أن بدلقؾ

 .(1) الؼقؿ ابـ اإلمام قالف كؿا إلقف، اكضاف لؿا حجةٌ  هق وإكؿا

 أهؾ مـ هبؿ رتلثَّ  ومـ الؿتؽؾؿقـ وبعض الظاهرية دهيرد   إشؽال طؾك جابيُ  وهبذا

 يخطئ؟ وقد ا،معصقمً  لقس وهق ،حجةٌ  الصحابل ققل إن يؼال: كقػ يؼقلقن: ،ـةالس  

 وإكؿا ذاتف، يف حجةً  لقس وهق صحقح، هذا يؼال: أن اإلشؽال هذا وجقاب

 اإلجؿاع، كؼؾ صقر مـ صقرةٌ  وجف: مـ تؼريبقة بعبارة أكف وذلؽ إلقف: اكضاف لؿا حجةٌ 

، قال إذا فالصحابل ًٓ  إلقف اكضاف لؿا حجةٌ  فقف جؿاٌع،إ هذا فنن يخالػ، ولؿ قق

 جؿاع.اإل وهق

 هذا طؾك كصَّ  وقد الغالب، الظـ باب مـ حجةٌ  الصحابل ققل الثاكقة: الؿؼدمة

 باب مـ إجؿاع الظـل اإلجؿاع أن وذلؽ :(2)«الؿوقعقن إطالم» كتابف يف الؼقؿ ابـ

 كؼقلف ضاهر، كص   طؾك بـل ؿاف وضـل، قطعل كقطان: اإلجؿاع ٕن الغالب: الظـ

 كذلؽ لقس وما قطعل، إجؿاع ففق ،[43]البؼرة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك:

 الغالب. الظـ باب مـ هق الصحابل ققل بحجقة فالؼقل ضـل، إجؿاع ففق

                                                           
  (.37 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)

 (.21 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (2)
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 السابع املبخث
  الصخابي قول حجية على األدلة

 :ًلي ما الصحابي قىل  حجيت على األدلتف السابقتين املقدمتين هاجين بعد

 مذهب أن طؾك دلقؾ ففق اإلجؿاع، دلقؾ حجقة طؾك دلقؾ كؾ ألاول: الدليل

 قالقا إذا ...إربعة أو الثالثة أو الصحابققـ أو الصحابل أن وذلؽ حجة: الصحابل

، ًٓ  اإلجؿاع هذا مثؾ إن يؼقل: أن ٕحد يصح وٓ إجؿاٌع، هذا فنن يخالػقا، ولؿ قق

 أن وذلؽ :يرده ثؿ قيتسؽ إجؿاع هذا إن الؿتؽؾؿقـ طـد شاع ما يؼقل أو يؼبؾ، ٓ

 بؿعـك: مـطقق، إجؿاع يقجد ٓ ٕكف إجؿاع: ٓ أكف السؽقيت اإلجؿاع رد مؼتضك

 .(1)الؿسللة هذه يف بؼقل كطؼ طالؿ كؾ أن

 لؿا الخؿس الصؾقات بقجقب قالقا أهنؿ بدر أهؾ طـ تثبَت  أن أردَت  لق بؾ

 أهؾ مثؾ ويف الخؿس، الصؾقات يف ذلؽ تستطع لؿ فنذا ذلؽ، تثبَت  أن استطعَت 

 طالؿ، كؾ يـطؼ أن بد ٓ بلكف فالؼقل أولك، باب مـ الؿسائؾ مـ فغقرها بدر،

 كتابف يف  قدامة ابـ بؿعـاه هذا ذكر وقد اإلجؿاع، دلقؾ إسؼاط هذا مؼتضك

 .(2)«الـاضر روضة»

 ققل حجقة طؾك يدل اإلجؿاع حجقة طؾك يدل دلقؾ كؾ ألاول: الدليل إذن

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ تعالك: لفقق ذلؽ: ومـ الصحابل،

 .[115 ]الـساء: ﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 أطؾك ما : أربعة أو ثالثة أو ققٓن أو لؾصحابة ققٌل  فقفا يقجد مسللة يف سئؾَت  إذا

                                                           
 «.اإلجؿاع حجقة يف اإلقـاع» رسالتـا ذلؽ يف راجع (1)

 (.1/437) قدامة ٓبـ «الـاضر روضة» اكظر: (2)
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  الؿسللة؟ هذه يف ققل

 تعؾؿ، فقؿا الؿسللة هذه يف الؿممـقـ سبقؾ هق إذن الصحابل، ققل هق الجواب:

 .(1)اإلجؿاع حجقة طؾك إدلة مـ ذلؽ غقر إلك هبؿ، محجقٌج  ففق بعد خالػفؿ ومـ

 ودلقؾ أثري، كصل دلقؾ دلقؾقـ: وسلذكر بالصحابة، خاصةٌ  أدلةٌ  الثاوي: الدليل

 .الؿعـك جفة مـ

 أن إشعري، مقسك أبل حديث مـ مسؾؿ فأخرج قد ألاثسي: الىص ي ألاول  أما

َؿاءِ  َأَمـَة   الـُُّجومُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َؿاءَ  َأَتى الـُُّجومُ  َذَهَبِت  َفإَِذا ،لِؾسَّ  َوَأَكا ُتوَطُد، َما السَّ

َحابِي، َأَمـَة   َحابِي َأَتى َذَهب ُت  َفإَِذا أِلَص  َحابِي ُيوَطُدوَن، َما َأص  تِي، َأَمـَة   َوَأص   َذَهَب  َفإَِذا أِلُمَّ

َحابِي تِي َأَتى َأص   .(2)«ُيوَطُدونَ  َما ُأمَّ

 طؾك فَدلَّ  بذلؽ، الصحابة وشبَّف بف، يفتدى والـجؿ الـجؿ،ب كػسف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل شبَّف

 ،اكج مـفاجفؿ طؾك سار ومـ الؿستؼقؿ، الصراط سؾؽ هبؿ اهتدى فؿـ حجٌة، أهنؿ

 .الصحابل ققل حجقة طؾك واضٌح  دلقٌؾ  هذا

 مـ الـسائل، إٓ الخؿسة أخرج كؿا الصحابة، بعض يف جاء ما ذلؽ ومثؾ

 َوُسـَّةِ  بُِسـَّتِي، َطَؾق ُؽم  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن ، سارية بـ العرباض حديث

اِشِدينَ  ال ُخَؾَػاءِ  ِديِّقَن، الرَّ وا ال َؿف   .(3)«بِالـََّواِجذِ  َطَؾق َفا َطضُّ

  ذلؽ ومـ الراشديـ، كالخؾػاء الصحابة، بعض ققل حجقة يف صريٌح  هذا

رٍ، َأبَا الـاس يطع إن  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن قتادة، أبل حديث مـ مسؾؿ أخرج ما  بَؽ 

                                                           
 «.الشبفات بعض وكشػ اإلجؿاع حجقة» رسالتل يف راجعفا (1)

 (.2531) مسؾؿ أخرجف (2)

 وقال: (2676) والرتمذي (،4617) داود وأبق (،42) ماجف وابـ (،4/126) أحؿد أخرجف (3)

 إلباين. وصححف صحقح، حسـ
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ُشُدوا َوُطَؿرَ   أيًضا. الصحابة بعض يف هذاو ،(1)«َير 

 قال: ، الؼقؿ ابـ ذكره ما ففق :الؿعـك إلك يرجع الذي الثاين الدلقؾ أما

 يـػصؾقن التل والؿدارك بؿدارك، طـا ويـػصؾقن مدارك، يف كشرتك والصحابة إكـا»

، قال إذا الصحابل أن وذلؽ كالتالل، طـفا ًٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعف أكف حتؿؾي قق

 زماهنؿ، يف إجؿاًطا يـؼؾ أكف ويحتؿؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ـبلال مـ سؿعف مؿـ سؿعف أكف ويحتؿؾ

 تدلَّ  أْمرٌ  أكف -خامس احتؿال هذا- ويحتؿؾ لـا، يظفر لؿ لف ضفر ففؿٌ  أكف ويحتؿؾ

 وهذه ذلؽ، وغقر والؾغة بالسقاق وطرفقه الؾغة، باب يف أئؿة وهؿ الؾغة، طؾقف

 حجة. ققلف أن طؾك تدل الخؿسة تآحتؿآ

 إمقر هذه لؽـ فلخطل، الصحابل اجتفد يؽقن أن سادٌس: احتؿاٌل  هـاك :قالقا

 الظـ باب مـ حجة ققلفؿ أن طؾك تدل -طـا هبا اكػصؾقا التل الؿدارك وهل- الستة

 .(2)طـا هبا اكػصؾقا مدارك هذه الشريعة. يف حجةٌ  الغالب والظـ الغالب،

 كالػرق فقفا وبقـفؿ بقـا الػرق لؽـ فقفا، وإياهؿ كحـ اشرتكـا مداركٌ  وهـاك

 إذا مـا القاحد أن : الؼقؿ ابـ ذكره بؿا ُيعرف وذلؽ وإرض، السؿاء بقـ

 طؾقفا، كشل التل سؾقؼتف ففل الصحابل أما شعبة، ذهـف مـ أخذ الؾغة، يدرس أن أراد

 محؿدٌ  وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص حؿًدام رأيت يؼقل: الصحابل أما شعبة، ذهـف مـ أخذ والحديث

 أن إلك ذلؽ، إلك يحتاج ٓ الصحابل أما شعبة، ذهـف مـ أخذ إصقل وطؾؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 مـ ومـا وتعبت، كؾَّت قد بلذهان وصؾـا كؾف، هذا مـ اكتفقـا إذا ثؿ ذلؽ: بعد قال

 .(3)الصحابل طـد لقس كؾف ففذا الؿسقر، يجدّ  ٓ مـ ومـا الؿسقر، يجدّ 

                                                           
 (.681) مسؾؿ أخرجف (1)

 (.21-19 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (2)

 (.22-21 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (3)
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  لؾغاية طظقؿٌ  وبقـفؿ بقــا الػرق أن إٓ فقف، وإياهؿ كحـ اشرتكـا أْمرٌ  هذا إذن،

  .-أرضاهؿ طـفؿ اهلل رضل-

 شيئين: في جقدم ما وخالصت

 ققل حجقة طؾك يدل اإلجؿاع حجقة طؾك يدل دلقؾٍ  كؾ أن ألاول: الش يء 

ا لقس ففذا الصحابل،  هبؿ. خاص 

 يف ذكره سبؼ ما ومـفا ببعضفؿ، أو هبؿ خاصةً  أدلةً  هـاك أن الثاوي: والش يء

 .الؿـػصؾة والؿدارك الؿشرتكة الؿدارك

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 اخلامس املبخث
  الصخابي قول حجية عدوب القائلوٌ بُ يتنسك ما أقوى

  ليس الصحابي قىل  بأن القائلىن  به ًتمسك ما أقىي و 
 
 :أمسان حجت

 سبحاكف: قال ،ملسو هيلع هللا ىلص والرسقل اهلل قال ما إلك يرجع الخالف طـد أكف ألاول: ألامس

 قالقا: إدلة، مـ ذلؽ غقر إلك [59 ]الـساء: ﴾خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿

 الصحابة. إلك وٓ وطؿر، بؽر أبل إلك فردوه اهلل: يؼؾ ولؿ

 إدلة: أضعػ مـ أكَّف بقد ا،ققي   فضــتَ  وبادئف، إمر أول يف كظرت إذا وهذا

 يـوالذ ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل إلك ردٌّ  أكف الصحابل ققل بحجقة الؼقل مؼتضك أن وذلؽ

 ذكر تؼدم وقد ذلؽ، طؾك دلت إدلة أن إٓ قالقه ما حجةٌ  الصحابل ققل إن قالقا

ًٓ  هذا بعضفا،  .أو

 مـ أول ٕن الؿعتزلة: كقافؼ فبفذا حجًة، اإلجؿاع يؽقن أٓ هذا طؾك يؾزم ثاهيا:

 .(2)العؾؿ أهؾ مـ وغقره ،(1)قدامة ابـ ذكره كؿا الؿعتزلل، امالـظَّ  هق اإلجؿاع أكؽر

 الصحابل ققل بلن الؼقل هق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسـة اهلل كتاب إلك الرجقع مؼتضك نفنذ

 هذا. طؾك دلت الشريعة ٕن حجة:

 معرفة يف كرجع فؽقػ يخطمون، وقد معصقمقـ، لقسقا الصحابة أن الثاوي: ألامس

  يخطمون؟ قد أكاس إلك والحرام والحالل والباصؾ الحؼ

                                                           
 (.1/379) قدامة ٓبـ «الـاضر روضة» اكظر: (1)

ه باح مـ أول» (:1/261) «الػؼف أصقل يف الربهان» يف الجقيـل الؿعالل أبق قال  الـظَّام، بَِرد 

 «.الروافض مـ صقائػ تابعف ثؿ

 «.الشبفات بعض وكشػ اإلجؿاع حجقة» رسالتـا راجع (2)
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م أكف وهق يؾل: ؿاب ذلؽ وأؤكد هذا، إلك اإلشارة تؼدمت وقد  الحجة أن تؼدَّ

 ويصقب: يخطئ بؾ معصقًما، لقس ذاتف يف والصحابل الصحابل، ذات يف لقست

 بؼقلفؿ آحتجاج وإكؿا الؼقلقـ، هذيـ أحد يف فالحؼ ققلقـ، طؾك اختؾػقا إذا لذا

 مـ صقرةٌ  أكف وهق إلقف، اكضاف لؿا وإكؿا لذاتف، لقس هق ثؿ الغالب، الظـ باب مـ

 اإلجؿاع. ايةحؽ صقر

، الصحابل قال إذا فبفذا ًٓ  يف الحجقة فتؽقن إجؿاعٌ  فالؿسللة يخاَلػ، ولؿ قق

 .الصحابل ذات يف ٓ لف غقره مخالػة طدم

 لؿا وإكؿا الصحابل، بذات لقست الحجقة إن يؼال: أن الجقاب خالصة إذن،

 قرص مـ صقرةٌ  وهق الغالب، الظـ باب مـ بف آحتجاج أن وذلؽ إلقف: اكضاف

 اإلجؿاع.

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 



 

 

 وأقسامه الصحابي مذهب
 

 مباحث: ثالثة وفيه

 لحكم   الصحابي ابتداء :األول المبحث  
 
   .شرعي

 بتخصري،  إمرا للرن،  الصرحابي تفسرير الثاين: المبحث  

 .تبيين أو تقييد  أو

 الصحاب  اختالف عند العم  الثالث: المبحث. 
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 األول املبخث
 شسعي مكه حل الصخابي ابتداء

 :ًلي ما عليه مثلتألا  ومً الصحابي، مرهب أقسام مً ألاول  القسم هى هرا

 السالم، بعد السجقد كان إذا السفق سجديت يف لؾتشفد الجؾقس ألاول: املثال

 وغقره، (1)تقؿقة ـاب ذلؽ بقـ كؿا تصح، ٓ لؽـ ،مرفقطةٌ  أحاديث بذلؽ جاء فؼد

  .(2)شقبة أبل ابـ أخرجف فقؿا  مسعقد بـ اهلل طبد طـ ثبت وإكؿا

 فقؽقن مسعقد، ابـ يخاَلػ ولؿ  (4)وأحؿد (3)حـقػة أبق ذهب هذا وإلك

 يخاَلػ. ولؿ جديًدا، احؽؿً  ابتدأ قد الصحابل ٕن حجة: الؼقل هذا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ حديث فقف يصح لؿ ،التجارة طروض يف الزكاة الثاوي: املثال

  (6)وغقره (5)طؿر كابـ الصحابة، طـ الثبقت وطؾك أثار، طؾك فقف العؿدة وإكؿا

 .-وأرضاهؿ طـفؿ اهلل رضل-

                                                           

 (.51-23/48) تقؿقة ٓبـ «الػتاوى مجؿقع» اكظر: (1)

 (.4493و) (،4492) شقبة أبل ابـ أخرجف (2)

 (.72 /1) الحـػل مقدود ٓبـ «الؿختار لتعؾقؾ آختقار» اكظر: (3)

 (.315 /3) الؿـذر ٓبـ «إوسط» اكظر: (4)

 (.4/147) «الؽربى الســ» يف والبقفؼل (،11561) شقبة أبل ابـ أخرجف (5)

 (،11558-11557) شقبة أبل وابـ (،7199) الرزاق طبد أخرجف ، الخطاب بـ كعؿر (6)

 وغقرهؿ. (4/147) «الؽربى الســ» يف والبقفؼل (،1/521) «إمقال» يف طبقد وأبق
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 .(1)ذلؽ يف يخاَلػ لؿ الصحابل ٕن العؾؿ: أهؾ جؿاهقر هذا إلك وذهب

 فقفا تـازع اإلحرام، تؽبقرة طدا ما الجـازة، تؽبقرات يف القديـ رفع الثالث: املثال

 والدلقؾ الجـازة، تؽبقرات جؿقع يف ترفع القديـ أن :إققال وأصح العؾؿ، أهؾ

 ،(3)الؿـذر وابـ (2)شقبة أبل ابـ رواه فقؿا طؿر ابـ طـ ثبت فأك ذلؽ طؾك

 يخاَلػ. لؿ صحابل ققل ٕكف ا:مستحب   القديـ رفع قؽقنف

 لؽـفا مرفقطة، أحاديث فافق جاء الؿقت: تغسقؾ مـ القضقء وجقب السابع: املثال

  .(5)الرزاق طبد طـد  طباس بـ اهلل طبد طـ ثبقتف طؾك العؿدة وإكؿا (4)تصح ٓ

 يف خالٌف  الصحابة بقـ ولقس قدامة: ابـ وقال ،(6)أحؿد اإلمام ذهب وإلقف

 حجًة. فقؽقن ،(7)ذلؽ

                                                           
 أكثر ققل يف التجارة، طروض ققؿة يف اةالزك تجب» (:4493) «الؿغـل» يف قدامة ابـ قال (1)

 الزكاة، التجارة هبا يراد التل العروض يف أن طؾك العؾؿ أهؾ أجؿع الؿـذر: ابـ قال العؾؿ. أهؾ

 الحقل. طؾقفا حال إذا

 زيد، بـ وجابر والحسـ، السبعة، الػؼفاء قال وبف طباس. وابـ وابـف، طؿر، طـ ذلؽ روي

 وإسحاق، طبقد، وأبق والشافعل، وإوزاطل، والثقري، عل،والـخ وصاوس، مفران، بـ ومقؿقن

 «.الرأي وأصحاب

 (.11498) شقبة أبل ابـ أخرجف (2)

 (.3118) «إوسط» يف الؿـذر ابـ أخرجف (3)

 خرب فقف ولقس يجب، ٓ الؿقت غسؾ مـ آغتسال» : (351/ 5) «إوسط» يف الؿـذر ابـ قال (4)

 «.حديث فقف يثبت ٓ» أحؿد: قال يثبت،

 (.2939) «إوسط» يف الؿـذر وابـ (،6111) الرزاق طبد أخرجف (5)

 (.1/215) لؾؿرداوي «اإلكصاف» اكظر: (6)

 أهنؿا طباس وابـ طؿر ابـ طـ فروي» قال: حقث (،1/123) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (7)

 لفؿ كعؾؿ وٓ .القضقء فقف ما أقؾ قال: هريرة، أبل وطـ بالقضقء. الؿقت غاسؾ يلمران كاكا

 «.الصحابة يف مخالػا
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 طـد هذا ثبت :الػاحش غقر الدم بخروج الطفارة اكتؼاض طدم الخامس: املثال

  ذهب الؼقل هذا وإلك ،(2)الصحابة مـ غقره وطـ ،(1)طؿر ابـ طـ الرزاق طبد

 .(4) ذلؽ يف خالٌف  الصحابة بقـ لقس قدامة: ابـ وقال ،(3)وأحؿد (3)حـقػة أبق

 أو الؿتؼدمة الؿسائؾ يف ثالثة أو صحابققـ أو صحابل ققل طؾك العؿدة إذن

 يخاَلػ، ولؿ الصحابل، ابتدأه ققل فؽؾ الصحابة: مـ غقرهؿ يخالػفؿ ولؿ غقرها،

  حجًة. يؽقن فنكف

 

 

 

│ 

 

                                                           
 (.65) «إوسط» يف الؿـذر وابـ (،1478) شقبة أبل وابـ (،553) الرزاق طبد أخرجف (1)

 يف الؿـذر وابـ (،66) شقبة أبل وابـ (،556) الرزاق طبد طـد كؿا وغقره هريرة كلبل (2)

 (.66) «إوسط»

 (.1/121) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (3)

 . الصحابة طـ الؿشفقر وهق» قال: حقث (،1/121) قدامة ٓبـ «الؿغـل» كظر:ا (4)
 فصؾك. قام ثؿ دما بزق أوىف أبل وابـ اإلطادة. فعؾقف فاحشا كان إذا الدم: يف طباس ابـ قال

 تؽؾؿقا الصحابة مـ طدة اهلل: طبد أبق قال يتقضل. ولؿ وصؾك، دم، فخرج بثرة طصر طؿر وابـ

 وابـ دمال طصر أوىف أبل وابـ بثرة طصر طؿر وابـ أكػف، يف أصابعف يدخؾ انك هريرة وأبق فقف

 العشرة أصابعف أدخؾ الؿسقب وابـ أكػف، يف أصابعف أدخؾ وجابر فاحشا. كان إذا قال: طباس

 فػقف الدم سال إذا حـقػة: أبق وقال الصالة. يف وهق يعـل: بالدم. متؾطخة وأخرجفا أكػف، يف

 «.يجب لؿ الجرح، رأس ؾكط وقػ وإن القضقء،
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 الثاىي املبخث
 تبيني أو تقييد، أو بتخصيص، إما لليص، الصخابي تفسري

ًٓ  الصحابل يؼقل أن :وهى الثاوي القسم هى هرا  بتخصقص إما ،كص   تػسقر يف قق

 لَّتد إدلة ٕن حجٌة: فنكف كذلؽ، كان وما مجؿؾ، تبققـ أو مطؾؼ، تؼققد أو طام،

ق ولؿ الصحابل ققل حجقة طؾك   .كص تػسقر يف أو ابتداءً  يؽقن أن بقـ تػر 

، كصٌّ  جاء إذا أخسي: وبعبازة  خاص، صحابل ققل وجاء حجٌة، العام والـص طامٌّ

م، ما طؾك حجةٌ  الصحابل وققل  أحدهؿا: إهؿال مـ أولك بالحجتقـ فالعؿؾ تؼدَّ

 الصحابل. بؼقل هذا مثؾ يف الؿجؿؾ بقـويُ  الؿطؾؼ، ؼقدويُ  العام، خصيُ  فؾذا

 مـ أو ،الـص تػسقر مـ هق هؾ الؼسؿ: هذا أمثؾة يف كثقًرا العؾؿ أهؾ تـازع :تنبيه

  لؾـص؟ الصحابل مخالػة

م لؿا يرد: ففنك لؾـص الصحابل مخالػة مـ كان فنذا  الـزاع: محؾ تحرير يف تؼدَّ

 فنكف لؾـص، تػسقًرا كان إذا أما باإلجؿاع، الـص خالػ إذا ُيرد الصحابل ققل أن

  .تؼريره تؼدم ما طؾك حجةٌ 

 قال ،«الؿوقعقن إطالم» كتابف يف  الؼقؿ ابـ اإلمام قرره ما هذا يف والضابط

 خالػ إذا مػاده: ما  
 
  طؾقف ـؽريُ  أن بد ٓ ،الـصَّ  الصحابل

ٌّ
 فنذا آخر، صحابل

  طؾقف يـؽر لؿ
ٌّ
 .(1)الـص تبققـ مـ وإكؿا الـص، مخالػة مـ هق فؾقس آخر، صحابل

ر أو رد،فقُ  ؾـصل مخالػ هق هؾ صحابل ققل يف شؽؽَت  إذا فؾذا  لف مػس 

 مـ ففق آخر، صحابل يخالِػف لؿ فنذا ٓ؟ أم آخر صحابل خالػف هؾ ـظر:يُ  ؼبؾ؟فقُ 

 وبقاكف. الـص تػسقر

                                                           
 (.576-5/575) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)
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 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ﴿ قال: سبحاكف اهلل أن هرا: على والدليل

 الخطل والؼقل الؼقؿ: بـا قال ،[111طؿران: ]آل ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ

 يـؽر أن بد فال الصحابل، هذا طـد مرجقًحا الؼقل هذا كان فؾق وجف، مـ مـؽرٌ 

 مرجقًحا، لقس ققلف أن طؾك دلَّ  آخر، صحابل طؾقف يـؽر لؿ فؾؿا آخر، صحابل طؾقف

 باتباع أمركا وهق الراجح: الؼقل ويدع الؿرجقح، الؼقل لـا اهلل ـؼؾيَ  أن يؿؽـ وٓ

 .(1)ممـقـالؿ سبقؾ

ؾف إذا الضابط وهذا  مخالٌػ  ٕكف ُيَرد : الذي الؼقل بقـ يؿق ز أن استطاع الـاضر تلمَّ

 يف وآختالف آضطراب أكثر وما لؾـص، تػسقرٌ  ٕكف ُيؼبؾ: الذي والؼقل لؾـص،

 كان و ا،جؾق   إمر اتضح الؼقؿ ابـ ذكره الذي الضابط هذا ُضبط إذا لؽـ هذا، مثؾ

 تـاقض. وٓ اضطراب بال مستؼقؿ خط طؾك سائرا ـاضروال الدارس

 لحؽؿ: ابتداءً  مـ هل هؾ إمثؾة: بعض يف تـازعيُ  قد أكف لقعؾؿ إمثؾة، ذكر وقبؾ

 لؽـ الػفؿ، يف الـزاع مـ شلء يحصؾ وقد الثاين؟ الؼسؿ مـ أو إول، الؼسؿ مـ أي

 .حجة الحالقـ كال طؾك فنكف الثاين، أو إول الؼسؿ مـ كان سقاء الجؿؾة، حقث مـ

 َمن  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال ، طائشة حديث مـ الشقخان أخرج ألاول: املثال

  .(2)«َولِقُّهُ  هُ َطـ َصامَ  ِصَقام   هِ َوَطَؾق َماَت 

 مـ هذا إذن ،(3)الـذر صقامب خصف أكف ،طباسٍ  ابـ طـ داود أبل طـد ثبت فؼد

 الـذر. صقام طؾك الحديث اهذ فُقحؿؾ يخاَلػ، لؿ طباسٍ  ابـ ٕن الـص: تػسقر باب

                                                           
 (.6/37) (569 /5) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)

 (.1147) ومسؾؿ (،1952) البخاري أخرجف (2)

 إلباين. وصححف (،2411) داود أبق أخرجف (3)
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 ،(3)الؼقؿ ابـ اختقار وهق ،(2)رواية يف وأحؿد ،(1)سعد بـ الؾقث ذهب هذا وإلك

 .-الجؿقع اهلل رحؿ- (4)إلباين العالمة واختقار

 واإلرخاء باإلطػاء الشريعة جاءت الُؼبضة: مؼدار الؾحقة مـ إخذ الثاوي: املثال

 .(5)الؼبضة مؼدار يلخذ كان أكف طؿر ابـ ـط البخاري طـد ثبت ثؿ ذلؽ، غقر إلك

 .(6)«طؿرة أو حج يف إال السبال كعػي كـا» قال: أكف داود، أبل طـد جابر طـ وجاء

 .(7) هريرة أبل طـ أيًضا وجاء

 قال ،[29 ]الحج: ﴾ے ھ ھ﴿ قال: طباس، ابـ طـ جرير ابـ وأخرج

  .(8)طارضقف مـ مخذيُ  أي تػسقره: يف

ر طؿر ابـ لؽـ إخذ، مطؾؼ هق الصحابة طـ جاء يالذ أنَّ  :املقصىدو   فبلك ذلؽ فسَّ

 كان ما هق الشريعة بف جاءت الذي اإلطػاء فنن فال، ذلؽ دون كان وما الؼبضة، مؼدار

 . فعؾف طؿر ابـ ٕن :استحبابًا فقمخذ الؼبضة طؾك زاد ما فنذن الؼبضة، مؼدار

 صقلفا مـ يلخذ أحؿد وكان ،(10)والشافعل (9)أحؿد اإلمام ذهب هذا وإلك

                                                           
 (.39 /3) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (1)

 (.3/336) لؾؿرداوي «اإلكصاف»و (،545 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» كظر:ا (2)

 (.545 /6) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (3)

 (.428-427)ص: لأللباين «الؿـة تؿام»و (،171-169)ص: لأللباين «الجـائز أحؽام» اكظر: (4)

 (.25997) شقبة أبل وابـ (،5892) البخاري أخرجف (5)

 إلباين. وضعػف (،4211) داود أبق أخرجف (6)

  أيًضا. ضعقػ بنسـادٍ  (25998) شقبة أبل ابـ وأخرجف

 (.25999) شقبة أبل ابـ أخرجف (7)

 (.16/526) «التػسقر» يف الطربي أخرجف (8)

 (.129 /1) لؾخالل «الرتجؾ»و (،1848) «هاكئ ابـ مسائؾ» اكظر: (9)

 (.211 /8) لؾـقوي «الؿجؿقع» اكظر: (11)
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  .(1)وطرضفا

  طام؟ أو والعؿرة الحج يف هذا هؾ اختلفىا: العلماء أن إال

 رمضان، مـ أفطر إذا كان طؿر ابـ ٕن أحؿد: ققل هق كؿا طامٌّ  أكف القىلين: وأظهس

اًل - أخذ الحج يرد لؿ إن الؿخالػة: قمفؿػف ،(2)يلخذ لؿ الحج أراد إن  ،-لؾعقد تجؿَّ

د إذن  يف حجةٌ  وققلف صحابل، ققل وهذا ة،الؼبض بؿؼدار اإلطػاء طؿر ـاب حدَّ

م، كؿا أحؿد واإلمام الشافعل ققل وهق الـص، تػسقر  العالمة اكثقرً  وكصره تؼدَّ

 .-الجؿقع اهلل رحؿ- (3)إلباين الديـ كاصر محؿد

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ سبحاكف: قال الثالث: املثال

 ا،مطؾؼً  الـػؾ بصقام وجاءت ا،مطؾؼً  بالؼضاء جاءت فالشريعة ،[184 ]البؼرة: ﴾ڇڇ

 ا،مطؾؼً  الصقام باستحباب جاءت وإكؿا فرض، طؾقف يبؼك أٓ الـػؾ يف تشرتط ولؿ

 اهلل افرتض بؿا ابدأ» قال: أكف الرزاق، طبد طـد  هريرة أبل طـ ثبت لؽـ

  فرٌض. وطؾقف كػاًل  يصقم أن ٕحد يصح ٓ أكف طؾك هذا فدل ،(4)«طؾقؽ

 . هريرة أبل أثر طؾك والعؿدة ،(5)رواية يف أحؿد اإلمام ذهب هذا إلكو

 ، طؿر ابـ طـ الجبقرة طؾك الؿسح ثبت الجبقرة: طؾك الؿسح السابع: املثال

جف  .(6)وغقره البقفؼل خرَّ

                                                           
 (.1848) «هاكئ ابـ مسائؾ» اكظر: (1)

 (.888) «الؾقثل يحقك رواية - الؿقصل» يف مالؽ أخرجف (2)

 (.6213و) (،2355) وتحت (،5/125) لأللباين «الضعقػة السؾسؾة» اكظر: (3)

 رمضان، مـ أياما طؾل إن قال: رجؾ وسللف هريرة أبل طـ (7715) الرزاق طبد أخرجف (4)

 «.شئت بعدما تطقع ثؿ اهلل، بحؼ ابدأ ولؿ؟ ٓ،» قال: طا؟تطق العشر أفلصقم

 (.351 /3) لؾؿرداوي «اإلكصاف» اكظر: (5)

 وصححف. (1/228) «الؽربى الســ» يف البقفؼل أخرجف (6)
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 ،(4)لف ققل يف والشافعل ،(3)وأحؿد ،(2)ومالؽ ،(1)حـقػة أبق هذا إلك وذهب

 ابـ قالف كؿا يخاَلػ لؿ طؿر ابـ ٕن الصحقح: هق الجبقرة طؾك بالؿسح والؼقل

 .(6)حديث فقف يصح لؿ أكف البقفؼل وذكر ،(5)العؿدة شرح يف تقؿقة

 ، طؿر ابـ فعؾ ذلؽ يف والعؿدة مشروًطا، الجبقرة طؾك الؿسح صار إذن،

 وإمر حؽؿ، ابتداء مـ يؽقن أن ويحتؿؾ الـص، تػسقر مـ يؽقن أن يحتؿؾ وهذا

م. كؿا ذلؽ يف سفٌؾ   تؼدَّ

 بالزكاة، جاءت الشريعة فنن الزكاة، يف الحقل مضل اشرتاط الخامس: املثال

 الحقل. مضل باشرتاط ققؾ لؿا الحقل مضل اشرتاط يف أثار مـ جاء ما ولقٓ

 حؽؿ. ابتداء مـ أكف ويحتؿؾ الـص، تػسقر مـ أكف يحتؿؾ وهذا

 طـ هذا وثبت أثار، كطؾ العؿدة وإكؿا حديث، ذلؽ يف يصح لؿ البقفؼل: قال

 .(7) طؿر وابـ طثؿان

 .(8)إربعة الؿذاهب وطؾقف

                                                           
 (.13 /1) لؾؽاساين «الصـائع بدائع» اكظر: (1)

 .(2/23) الؿـذر ٓبـ «إوسط»و (،131-129 /1) لؿالؽ «الؿدوكة» اكظر: (2)

 «اإلكصاف»و (،172-1/171) قدامة ٓبـ «الؿغـل»و (،2/23) الؿـذر ٓبـ «إوسط» اكظر: (3)

 (.1/112) لؾبفقيت «الؼـاع كشاف»و (،172-171 /1) لؾؿرداوي

 (.327-2/325) مع (476 /1) لؾـقوي «الؿجؿقع» (،2/144) الؿـذر ٓـب «إوسط» اكظر: (4)

 (.285 /1) تقؿقة ٓبـ «العؿدة شرح» اكظر: (5)

 (.1/228) لؾبقفؼل «الؽربى الســ» اكظر: (6)

 (.4/95) لؾبقفؼل «الؽربى الســ» اكظر: (7)

 لؾـقوي «الؿجؿقع»و (،3/32) لؾؼرايف «الذخقرة»و (،2/13) لؾؽاساين «الصـائع بدائع» اكظر: (8)

 (.2/257) «الؿغـل مع الخرقل مختصر» (،6/8)
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 َيرد ون كاكقا أهنؿ طباس ابـ طـ وغقره شقبة أبل ابـ طـد ثبت السادس: املثال

 ُيِردِ  لؿ لق حتك ا،مً محرِ  إٓ الحرم أحدٌ  يدخؾ الف ،(1)إحرام بال الحرم دخؾ مـ

 العؿرة. أو الحج

 .(2)مخالػ لف ولقس طباس، ابـ ققل هذا العمدة: حشس  في جيميت ابً قال

 ذكر لؿا طـف، الشقخان أخرج فقؿا طباس ابـ حديث يف يؼال ماذا قيل: فإن

 ،(3)«والعؿرة الحج أراد مؿن أهؾفن غقر من طؾقفن أتى ولؿن لفن هن» قال: الؿقاققت

 ُيحرم؟ الف العؿرة أو الحج ُيرد لؿ َمـ أن الؿخالػة: مػفقم

 مخرج خرج وما الغالب، مخرج خرج «والعؿرة الحج أراد مؿن» ف:ققل :ًقال

ر لق أيًضاو لف، مػفقم فال الغالب  طباس ابـ فؼقل ضاهره، طؾك الؿػفقم هذا أن قد 

مةٌ  الؿـطققة والحجة مـطقٌق،   الؿػفقمة. الحجة طؾك مؼدَّ

 ـدط ققل وهق ،(6)والحـابؾة ،(5)والؿالؽقة ،(4)الحـػقة جؿفقر ذهب هذا وإلك

 أو الحج يريد ٓ مؿـ كان ولق ا،مً محرِ  إٓ أحدٌ  الحرم يدخؾ ٓ أكف :(7)الشافعقة

 العؿرة.

                                                           
 (،2/263) أثار معاين شرح يف والطحاوي (،14386)و (،13691) شقبة أبل ابـ أخرجف (1)

 (.3/329و)

 (.342 /2) تقؿقة ٓبـ «العؿدة شرح» اكظر: (2)

 (.1181) ومسؾؿ (،1524) البخاري أخرجف (3)

 (،4/162) لؾعقـل «الفداية شرح البـاية»و (،164 /2) لؾؽاساين «الصـائع بدائع» اكظر: (4)

 (.117 -3/116) قدامة ٓبـ «الؿغـل»و

 (.117 -3/116) قدامة ٓبـ «الؿغـل»و (،1/415) لؿالؽ «الؿدوكة» اكظر: (5)

 (.344-343 /2) تقؿقة ٓبـ «العؿدة شرح» و (،117 -3/116) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (6)

 بعدها. وما (11 /7) لؾـقوي «الؿجؿقع» اكظر: (7)
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، وهذا إرض، مـ خرج ما بزكاة اهلل أمر السابع: املثال  ابـ طـد ثبت لؽـ طامٌّ

ص أكف إشعري مقسك أبل طـ شقبة أبل  الحـطة يف إٓ زكاة ٓ أربع: يف ذلؽ خصَّ

  .(1)تؿروال والزبقب والشعقر

 مقسك أبل طؾك مقققٌف  أكف الصقاب وإكؿا ،(2)يصح ٓ لؽـ مرفقًطا، وجاء

ص إشعري مقسك أبل فبؼقل ،(3)رواية يف أحؿد ققل وهذا ، إشعري  ُخص 

 إربع. هذه يف ذلؽ

  هؾ إمثؾة: بعض يف ُيتـاَزع قد أكف طؾك أؤكد لؽـ كثقرٌة، هذا طؾك وإمثؾة

 طؾك ذلؽ يف إشؽال ٓ الحالقـ كال وطؾك ؟الحؽؿ ابتداء أو الـص تػسقر مـ هل

 بقاكف. تؼدم ما

 

 

 

 

 

│ 

 

                                                           
 (.11118) شقبة أبل ابـ أخرجف (1)

 الؿسـد. محؼؼق وصححف وغقره، (21989) رقؿ (5/228) أحؿد أخرجف (2)

 (.2/293) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (3)
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 الثالث املبخث
 الصخابة اختلف إذا العنل

 :وهق الصحابل، مذهب مـ الثالث الؼسؿ طـ الؿبحث هذا يف الؽالم يؽقن

 ما؟ مسللة يف  الصحابة اختؾػ لق ذاما

 حاوليُ  أن ٓبد فؾذا :الصحابة بقـ خالف ٓ أكف إصؾ أن إلك التـبقف ويحسـ

ًٓ  أققالفؿ تؽقن بحقث أققالفؿ، بقـ التقفقؼ  مـ جؿعٌ  ذلؽ فعؾ وقد واحًدا، قق

 ،(1)التالوة بسجقد تتعؾؼ مسللة يف «الؿغـي» يف  قدامة ابـ مـفؿ العؾؿ، أهؾ

 الؽالم وأصال مسللة أورد لؿا (2)«العؿدة شرح» يف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ومـفؿ

 ورفع إققال، بقـ فقفَّؼ واحدٌة، الصحابة أققال أن إصؾ أن  بقَّـ فقفا،

 وأن واحٌد، ققٌل  أهنا الصحابة أققال يف إصؾ ٕن حؼ، وهذا ذلؽ، يف الخالف

 الخالف ُيؼؾ ؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ومشاهدهتؿ القحل مـ وُقرهبؿ قؾقٌؾ، بقـفؿ الخالف

 بقـفؿ.

 أن فؾق جديد. ُمحَدث بؼقل َرجُيخ فال الصحابة أققال بقـ ُجؿع إذا بشرط لؽـ

 وجؿع خالف، الصحابة بقـ وحصؾ ثالثة، أققال طؾك مسللة يف مختؾػقن العؾؿاء

ًٓ  الـتقجة فصارت أققالفؿ، بقـ  خطل. ففذا اثً محدَ  ارابعً  قق

 خالين: على -الصحابت فيه اختلف ما وهى- القسم وهرا

 العؿؾ فقجب دلقؾ، الؿسللة يف ضفر فنذا دلقٌؾ: الؿسللة يف يؽقن أن ألاولى: الحال

                                                           
 كعؾؿف طصرهؿ يف لفؿ مخالػ وٓ»... فقفا: قال حقث (1/447) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (1)

 فقحؿؾ قصد، طـ سؿع مـ أراد أكف فقحتؿؾ سؿعفا. مـ طؾك السجدة إكؿا طؿر: ابـ ققل إٓ

 «.أققالفؿ بقـ جؿعا كالمف طؾقف

 (1/115) تقؿقة ٓبـ «العؿدة شرح» اكظر: (2)
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م فؼد باإلجؿاع، بالدلقؾ  لف استباكت مـ أن طؾك العؾؿاء أجؿع الشافعل: ققل تؼدَّ

 .(1)كان مـ اكائـً  أحد لؼقل يدطفا أن لف يؽـ لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة

 والدلقؾ كػة، يف سطبا ـواب كػة، يف اوطؾق   وطثؿان وطؿر بؽر أبا أن فؾق

 بالدلقؾ. العؿؾ لقجقب طباس ابـ ققل فالؼقل طباس، ابـ مع الؿـصقص

اوسمرن: لحار  وهره دصةل: لملسأصت في ًكىنا أال لصثرهةت: لحار 

 أحدهؿ، ققل فقف أو الراشديـ، لؾخؾػاء ققل الؿسللة يف يؽقن أن خألو : لصقسم

 الراشديـ، الخؾػاء مـ أحدٌ  يخالػف لؿ لؽـ طؾل، ققل يؽقن كلن يخاَلػ، لؿ لؽـ

 يخالػ لؿ الذي أحدهؿ ققل أو الؿجؿعقـ، إربعة ققل يرجح هذا مثؾ يف فنكف

م لؿا مـفؿ:  الراشدين الخؾػاء وسـة بسـتي طؾقؽم» سارية: بـ العرباض حديث مـ تؼدَّ

 وثبت ،(2)«يرشدوا وطؿر بؽر أبا الـاس يطع إن» قتادة: أبل وحديث ،(2)«الؿفديقن

 وطؿر بؽر أبل بؼقل يحتج كان أكف وغقره، (3)الرب طبد ابـ رواه فقؿا طباس ابـ طـ

 .-وأرضاهؿ طـفؿ اهلل رضل-

ره ،(5)رواية يف وأحؿد (4)الشافعل اإلمام ذهب هذا وإلك  ابـ اإلمام بؼقة وقرَّ

 .(6)«الوقعقن إطالم» كتابف يف  الؼقؿ

                                                           
 (.2/11) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (1)

 تخريجف. سبؼ (2)

 (،23448) شقبة أبل ابـ طـد وهق (،1611) «وفضؾف العؾؿ بقان جامع» يف الرب طبد ابـ أخرجف (3)

 يخرجاه. ولؿ تقققػ وفقف الشقخقـ، شرط طؾك صحقح حديث هذا وقال: (1/127) والحاكؿ

 (.8/58و) (،8/55) لؾزركشل «الؿحقط البحر» اكظر: (4)

 (.547-5/546) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (5)

 (.6-6/5و) (،547-5/546و) (،3/556) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (6)
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  :ًلي ما ذلك على ألامثلت ومً

 طباس ابـ لقا ققلقـ: طؾك لؾؼرآن الجـب قراءة يف العؾؿاء تـازع ألاول: املثال

 .(1)الؼرآن يؼرأ أن لؾجـب بلس ٓ البخاري: طؾَّؼف فقؿا

 ،يؼرأ ٓ شقبة: أبل ابـ رواه فقؿا طؾل قال وطؾل، طؿر طـ ثبت الثاوي: والقىل 

 طـد رطؿ طـ الؼرآن قراءة طـ لؾجـب الـفل وثبت ،(2)الجـب : يعـل ،حرفا وٓ

ح فنذن ،(3)«الخالفقات» يف البقفؼل  لؾؼرآن: الجـب قراءة جقاز مبعد الؼقل يرجَّ

 .(4)إربعة الؿذاهب أئؿة ذهب هذا وإلك الراشديـ، الخؾػاء بعض طؾقف ققٌل  ٕكف

 أن إلك طباس ابـ ذهبف لؾحاج، كـً بؿِ  الؿبقت يف العؾؿاء تـازع الثاوي: املثال

 وكان ،(6)«الؿوصل» يف مالؽ روى فقؿا طؿر وخالػ ،(5)واجبا لقس كبؿـً  الؿبقت

 هق وهذا بؿـك، الؿبقت وجقب طؾك هذا فدل مـك، يف يبقتقا حتك سالـا يرد

 .(7)وايةر يف وأحؿد ،(7)والشافعل ،(7)مالؽ ذهب الؼقل هذا وإلك الصقاب،

مٌ  بؽر أبل فؼقل اختؾػقا إذا إربعة أن الؼقؿ ابـ بقَّـ تنبيه:  وققل طؿر، طؾك مؼدَّ

مٌ  وطؿر بؽر أبل  هذه لف ضفرت الؿسائؾ رأغقا درس مـ قال: طثؿان، طؾك مؼدَّ

 .(8)ذلؽ مـ اشقئً  أو الؿسللة

                                                           
 (.315) حديث قبؾ (68 /1) يف تعؾقًؼا البخاري أخرجف (1)

 وغقره. (1316) الرزاق طبد طـد وهق (،1192) شقبة أبل ابـ أخرجف (2)

 (.325) رقؿ (2/38) لؾبقفؼل «الخالفقات» اكظر: (3)

 الؿفذب»و (،1/316) لؾؼرايف «الذخقرة»و (،38-1/37) لؾؽاساين «الصـائع بدائع» اكظر: (4)

 (.1/96) «الؿغـل مع الخرقل مختصر» (،1/64) لؾشقرازي «الؿجؿقع مع

 شقبة أبل ابـ طـد كؿا  طؿر رأي مثؾ آخر رأيا ولف (،14614) شقبة أبل ابـ أخرجف (5)

 أيًضا. (14612)

 وغقره. (14613) شقبة أبل ابـ طـد ومثؾف (،911) «الؾقثل يحقك رواية - الؿقصل» اكظر: (6)

 (.231 /2) قدامة ٓبـ «الؿغـل» اكظر: (7)

 (.547-5/546) ؿالؼق ٓبـ «الؿققعقـ إطالم» اكظر: (8)
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 وإكؿا إربعة، الراشديـ الخؾػاء ٕحد ققل الؿسللة يف يؽقن أٓ الثاوي: القسم

 :-كصٌّ  فقفا يقجد لؿ إذا مطروحة الؿسللة أنَّ  وأؤكد- الصحابة بؼقة بقـ الخالف

ح بعض، مع بعضفؿ الراشديـ الخؾػاء غقر مـ الصحابة اختؾػ فنذا  أشبف فقرجَّ

 . (2)وأحؿد (1)الشافعل ماماإل هذا طؾك كصَّ  والسـة، بالؽتاب الؼقلقـ

 أمثلت: هرا وعلى

 يؼضل أن أراد لؿـ واستدبارها الؼبؾة استؼبال يف العؾؿاء تـازع ألاول: املثال

  قىالن: املسألت هره في ولؾصحابة الحاجة،

 أيقب أبل ققل وهذا البـقان، يف حتك وآستدبار، آستؼبال حرمة ألاول: القىل 

  .(3)«الصحقحقن» يف إكصاري

 ققل وهق الصحراء، دون البـقان يف وآستدبار آستؼبال جقاز الثاوي: والقىل 

 أمامف جعؾ حاجتف يؼضل أن أراد لؿا أكف وغقره، الدارقطـل رواه ، طؿر ابـ

 .(4)الػضاء يف ذلؽ إكؿا قال: لف ققؾ لؿا حاجتف، وقضك دابتف،

                                                           
 (.8/57) لؾزركشل «الؿحقط البحر»و (،4/149) لممدي «اإلحؽام» اكظر: (1)

 إطالم»و (،8/57) لؾزركشل «الؿحقط البحر»و (،4/149) لممدي «اإلحؽام» اكظر: (2)

 (.2/55) الؼقؿ ٓبـ «الؿققعقـ

 (.264) ومسؾؿ (،394) البخاري أخرجف (3)

 (،1/189) حزم ٓبـ «الؿحؾك»و (،1/151) شقبة بلأ ٓبـ «الؿصـػ» يف: رأيف واكظر

 (.2/81) لؾـقوي «الؿجؿقع»و

 (.1/189) حزم ٓبـ «الؿحؾك» يف: كؿا هريرة أبل مسعقد، ابـ ققل أيًضا وهق

 ثؼات. كؾفؿ صحقح هذا وقال: (،161) رقؿ (1/92) الدارقطـل أخرجف (4)

 (.2/81) لؾـقوي «الؿجؿقع» (،1/191) حزم ٓبـ «الؿحؾك» يف: رأيف واكظر

 «مسؾؿ شرح»و (،2/81) «الؿجؿقع» يف: كؿا الؿطؾب طبد بـ العباس طـ مروي أيًضا وهق

 لؾـقوي. ثالثتفؿ (116 )ص: «داود أبل شرح»و (3/154)
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 إكصاري. أيقب أبل بخالف بقـفؿا، فرق طؿر ابـ أن فالؿؼصقد

 طـ ثبت أكف فقجدكا والسـة، بالؽتاب أشبف الؼقلقـ أي كـظر وأن كتػؼف أن أردكا

 الؼقل وهذا البـقان، يف لؾؼبؾة مستدبرا بال أكف (1)«الصحقحقن» يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ق بؼقل أشبف  طؿر. ابـ ققل جحر فؾذلؽ والصحراء، البـقان بقـ الؿػر 

 آستؼبال؟ دون آستدبار بجقاز يؼال ٓ لؿ قيل: فإن

 ققلقـ، طؾك اختؾػقا الصحابة وإكؿا الصحابة، طـد لقس الؼقل هذا ألن :ًقال

 رجؾ طـ أحؿد اإلمام سئؾ مفؿٌة: قاطدةٌ  وهذه ققلقفؿ، طـ كخرج أن يجقز وٓ

 خبقٌث، ققٌل  هذا قال: ،ققلقفؿ طـ فـخرج ققلقـ طؾك الصحابة اختؾػ إذا يؼقل:

 يف الؿممـقـ فسبقؾ الؿممـقـ، ؾسبق كتبع أن ملمقرون ٕكـا :(2)البدع أهؾ ققل هذا

 طـفؿا. كخرج الف ققٓن، الؿسللة هذه

 تصؾك؟ ٓ أو تصؾك هؾ لؾؿسافر: الرواتب ســ صالة يف العؾؿاء تـازع الثاوي: املثال

  قىالن: املسألت في

  .(3)تصؾك ٓ أهنا :طؿر ابـ ققل ألاول: القىل 

 طـ البصري الحسـ كؼؾف الصحابة، جؿفقر ققل وهق تصؾك، أهنا الثاوي: والقىل 

 .(4)الصحابة مـ وجؿاطة طباس، وابـ جابر، ققل وهق الصحابة،

 :ألادلت في بالىظس ًتضح والسىت بالكتاب القىلين وأشبه

 ا،سافرً م كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن قتادة، أبل حديث مـ «مسؾؿ صحقح» يف ثبت فؼد

                                                           
 (.266) ومسؾؿ (،148و) (145) البخاري أخرجف (1)

 (.4/1159ٕبل يعؾك )« العدة»و ،(315)ص « الؿسقدة»( اكظر: 2)

 (.689) مسؾؿ (. واكظر:2763) «إوسط» يف الؿـذر بـا أخرجف (3)

 (.5/248) الؿـذر ٓبـ «إوسط» اكظر: (4)
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 .(1)يصؾل كان كؿا الػجر صؾك ثؿ الػجر، راتبة وصؾك فؼام الػجر، صالة فػاتتف

 والسـة. بالؽتاب أشبف ففق الصحابة جؿفقر ققل يقافؼ هذاو الراتبة، صؾك إذن

 محدٌث  ققل هذا يؼال: الػجر، راتبة إٓ الرواتب مـ تصؾك ٓ قائل: قال ولى

 غقره: طـ وٓ طؿر ابـ طـ ٓ أطؾؿ فقؿا هذا يثبت ولؿ الصحابة، أققال جفة مـ

ق أو ا،مطؾؼً  ُيصؾ ك ٓ أكف طؿر ابـ طـ ثبت الذي وإكؿا آستثـاء، أي  الؾقؾ بقـ ُيػر 

 .(2)الـفار دون لؾقؾا يف الراتبة صالة يجقز أي والـفار:

 السـة يف ثبت وقد تصؾك، ٓ الػجر راتبة أن مذهبف فؿؼتضك الاختمالين: كال وعلى

 يصؾل الؿسافر أن طؾك هذا فدل السػر، يف الػجر راتبة صؾك أكف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسق طـ

 الؿذاهب هذا طؾك بؾ إربعة، الؿذاهب طـد الؿشفقر الؼقل هق وهذا الراتبة،

 .(3)إربعة

 أن أوصك أكف ، الُحصقب بـ بُريدة طـ البخاري ؼطؾَّ  الثالث: املثال

 يف طباس ابـ حديث مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ ثبت ٕكف :(4)جريدان قربه طؾك يجعؾ

 لؿ ما طـفؿا يخػػ لعؾف» قال: ثؿ ا،رصبً  اجريدً  الؼرب طؾك وضع أكف ،«الصحقحقـ»

 البخاري ذكر طؿر، ابـ وخالػف  الُحصقب بـ ُبريدة ذلؽ فػعؾ ،(5)«يقبسا

 فالؿقت ،(6)طؿؾف يظؾف وإكؿا تظؾف، ٓ قال: الؼرب، يظؾؾ رجال رأى لؿا طؿر ابـ أن

                                                           
 (.681) مسؾؿ أخرجف (1)

 طؿر. ابـ طـ (2764) «إوسط» يف الؿـذر ابـ أخرجف (2)

 (،2/254) الرب طبد ٓـب «آستذكار»و (،131 /2) «طابديـ اـب حاشقة مع الؿختار الدر» اكظر: (3)

 (.2/322) لؾؿرداوي «اإلكصاف» (،411-4/411) لؾـقوي «الؿجؿقع»و

 (.1361) حديث قبؾ (95 /2) يف تعؾقًؼا البخاري أخرجف (4)

 (.292) ومسؾؿ (،1361) البخاري أخرجف (5)

 (.1361) حديث قبؾ (95 /2) يف تعؾقًؼا البخاري أخرجف (6)
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 ُبريدة. خالػ طؿر فابـ طؾقف، شلء يػعؾ أن وٓ قربه يظؾ أن يـػعف ٓ

 طؾك الجريد وضع طؾَّؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بلن ُيعَرف والسـة بالؽتاب الؼقلقـ وأشبف

 لغقره، يؽقن ٓ وهذا ،«لقعذبان إكفؿا» قال: ٕكف الغقب: كشػ يؼتضل بؿا الؼربيـ

 . رطؿ ابـ مذهب الصقاب أن طؾك هذا فدل ،ملسو هيلع هللا ىلص لغقرهؿا يػعؾف ولؿ

 الذي الطريؼ مع قذهبف ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يحاكل كان طؿر ابـ أن ثبت السابع: املثال

 أماكـ يتتبعقن اأكاًس  رأى أكف شقبة أبل ابـ طـد طؿر طـ وثبت ،(1)إلخ ...معف ذهب

 مؽان، يف يصؾقن اأققامً  رأى الحج مـ وقػؾقا طادوا لؿا أي طؾقفؿ: فلكؽر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 قبؾؽؿ كان مـ أهؾؽ إكؿا قال: طؾقفؿ، ؽرفلك ،ملسو هيلع هللا ىلص ـبلال هذا يف صؾك قالقا: فسللفؿ،

 فؼقل ،(2)فؾقرتك وإٓ فؾقصؾ، الصالة أدركت فؿـ أكبقائفؿ، وبقع مساجد بتتبعفؿ

مٌ  طؿر حات راشد، خؾقػة ٕكف طؿر: ابـ ققل طؾك مؼدَّ  أخرى. ولُؿرج 

 قره،غ لُِقعَرف الؿثال: ذكر إمثؾة هبذه أردت وإكؿا كثقرة، هذا طؾك وإمثؾة

 الؽثقرة. الؿسائؾ مـ غقرها طؾك ذلؽ ـزيؾت ولقسفؾ

 

 

 

│ 

 

 

                                                           
 وغقرهؿا. (5/249) «لؽربىا الســ» يف والبقفؼل (،35793) شقبة أبل ابـ أخرجف (1)

 «البدع» يف وضاح وابـ (،2734) الرزاق طبد طـد وهق (،7632) شقبة أبل ابـ أخرجف (2)

 وغقرهؿا. (111)



 



 

 

 مهمة تنبيهات
 

 ث:مباح ثالثة وفيه

 يف حج    الصحابي قول قال: من على الرد األول: المبحث 

  .الحكم ابتداء يف ال الن،  تفسير

 الصحابي. مب   مناط تحقيق الثاين: المبحث 

 الصحابي بمب   االحتجاج واضيَّع البين الثالث: المبحث. 
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 األول املبخث
  حجٌة الصخابي قول قال: مً على السد
 احلمكه ابتداء يف ال اليص، تفسري يف

  .الحؽؿ ابتداء يف ٓ الـص، تػسقر يف حجةٌ  الصحابل ققل نأ :بعضهم شعم

 سبقؾ ٕكف :الـص تػسقر يف حجةٌ  إكف قال: مـ ٕن شؽ: بال تـاقٌض  وهذا

رت سقاء حجةٌ  فالحجة إدلة، مـ ذلؽ غقر إلك ...الؿممـقـ  ابتدأت أو الـص فسَّ

 الحؽؿ، ابتداء يف وٓ الـص تػسقر يف ٓ حجة لقس إكف يؼال: أن إما وذلؽ الحؽؿ،

 مـ كأول بالدلقؾقـ العؿؾ أن وذلؽ :الحؽؿ وابتداء الـص تػسقر يف حجة أكف أو

ق أن أما ،أحدهؿا إهؿال  تـاقٌض. هذا ومثؾ الؿتؿاثالت، بقـ تػريٌؼ  ففق بقـفؿا يػرَّ

 

 

 

 

 

 

│ 
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 الثاىي املبخث
 الصخابي مرٍب مياط حتقيق

 لؽـ حجٌة، الصحابل مذهب أن طؾك العؾؿ صالب مـ اثـان أو طالؿان يتػؼ قد

 «.الؿـاط تحؼقق» بـ إصقلققن ويسؿقف واسع، باب وهذا ذلؽ، تـزيؾ يف يختؾػان

 أمسيً: على ًطلق املىاط وجدقيق

 اثـان، فقف يتـازع قد القاقع طؾك الؿسائؾ فتـزيؾ الققائع: طؾك الؿسائؾ تـزيؾ منها:

 وذلؽ بف: يعؿؾ ٓ أخرى مسللة ويف الصحابل، بؼقل العؿؾ يجب قائٌؾ: فقؼقل

 لؽلذ إلخ: كذلؽ... ولقس لؾـص امخالػً  يظـف أو الصحابل، ققل طؾقف لخػ ٕكف

جف رأيت، تؼقل: أن العؾؿ أضعػ ططاء: قال بعؿؾف، العالؿ أصقل كـؼض ٓ  خرَّ

 .(1)«وفضؾه العؾم بقان جامع» يف الرب طبد ابـ

ؾ وقد  ٓختالف واسع باب وهذا ا،طؿؾق   ذلؽ يخالػ لؽـ أشقاء، العالؿ يمص 

 والؿدارك. الػفؿ يف الـاس

 اإلسالم شقخ وأرجعف ؾغاية،ل هذا يف مػقد «الؿالم رفع» اإلسالم شقخ وكتاب

 يؾل: ما إلك

 إثر. يبؾغف لؿ بصدده كحـ وفقؿا الدلقؾ، هذا العالؿ بؾغ يؽقن ٓ قد ألاول: ألامس

 آخر. اففؿً  ففؿ لؽـ بؾغف، يؽقن قد الثاوي: ألامس

 .(2)امـسقًخ  يظـف قد الثالث: ألامس

                                                           
 (.1/778) الرب طبد ٓبـ «وفضؾف العؾؿ جامع بقان» اكظر: (1)

 (.9)ص: تقؿقة ٓبـ «إطالم إئؿة طـ الؿالم رفع» اكظر: (2)
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 يف جار فكؾ والبحث ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بلحاديث يتعؾؼ ما طؾك اإلسالم شقخ وكالم

 ثبقت يف انيختؾػ كؿا إثر، ثبقت يف اثـان يختؾػ وقد فؽقػ الـص، ثبقت

 إصقل. طؾك كتػؼ أن والؿفؿ واسع، هذا يف والخالف الحديث،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 الثالث املبخث
  الصخابي مبرٍب االحتجاج ضيَّعوا الريً 

ع  طائفتان: الصحابي بمرهب الاختجاج ضيَّ

 ذكر أصقل، خؿسة وهل محدثة، أصقٓ ؾظاهريةل إن الظاهرية: ألاولى: الطائفت

 (2)البخاري طؾك شرحف يف رجب ابـ وذكر أربعة، (1)«الؿوقعقن إطالم» يف الؼقؿ ابـ

 ضؾت فالظاهرية ا،خامًس  اأمرً  (3)«الخؾف طؾم طؾى السؾف طؾم فضل» ورسالتف

 رسالتف يف رجب ابـ ذكره الذي وهق الخامس، إصؾ يفؿـل خؿسة، بلصقل

 تقؿقة ابـ إلقف وأشار البخاري، طؾك شرحف ويف «الخؾف طؾم طؾى السؾف مطؾ فضل»

 (4)«السـة مـفاج» كتابف مـ الخامس الؿجؾد يف. 

 الصحابة اختؾػ فؾق الػؼف، يف جديد ققل إحداث يرون الظاهرية أن وذلؽ

 جقاز ويرون الظاهرية بف يبالل فال ققل، طؾك الصحابة أجؿع لق بؾ ققلقـ، طؾك

 الحديث. أهؾ إلك ُيـسب أن الخطل ومـ ضال، مذهبفؿ لذلؽ جديد: قلق إحداث

 طؾؿ طؾك السؾػ طؾؿ فضؾ» رسالتف يف  رجب ابـ الخطل هذا بقَّـ وقد

 .(5)«الخؾػ

 وقد الحديث، ٕهؾ حزم ابـ ومذهب داود مذهب يـسبقن كثقرون ولألسػ،

                                                           
 (.117-3/98) الؼقؿ ٓبـ «عقـالؿقق إطالم» اكظر: (1)

 (.6/115و) (،4/242) رجب ٓبـ «الباري فتح» اكظر: (2)

 (.2/24« )رسالة فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ -مجؿقع رسائؾ ابـ رجب »( اكظر: 3)

 (.178 /5) تقؿقة ٓبـ «السـة مـفاج» اكظر: (4)

 (.2/24« )ؾػرسالة فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخ -مجؿقع رسائؾ ابـ رجب »( اكظر: 5)
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 (2)العربل بـا قبؾف وذكر (1)«آطتصام» كتابف مـ مقضعقـ يف  الشاصبل ذكر

 رسالة يف هذا بحث تؿ وقد طظقؿة، أصقل يف ضؾقا ٕهنؿ مبتدطٌة: الظاهرية أن

 .(3)«اإلجؿاع حجقة يف اإلقـاع»

 طـد الققم شاع الذي هق جديد ققل إحداث بجقاز الظاهرية ققل أن الؿؼصقدف

 كحـ ويؼقلقن: ،«الحديث أهؾ مذهب» ذلؽ يسؿقن وصاروا العؾؿ، صالب بعض

ثقن  يف وٓ الـص، تػسقر يف ٓ الصحابة، بلققال يبالقن وٓ بالحديث، معتـقنو ،ُمحد 

 الحؽؿ، ابتداء يف بف يعؿؾقن ٓ لؽـ الـص، تػسقر يف بف يعؿؾقن أو الحؽؿ، ابتداء

 الظاهرية. بؿذهب التلثر مـ وهذا

ت التي الثاهيت الطائفت أما
َّ
 وذلؽ إربعة: الؿذاهب متعصبة ففؿ :الباب هرا في ضل

 الصحابل ققل حجقة طـ اإلطراض باب يف يضؾقا لؿ إربعة الؿذاهب متعصبة أن

 الشريعة، أدلة وكؾ والؼقاس، اإلجؿاع وطـ والسـة، الؼرآن طـ حتك بؾ فحسب،

 وُدفـ امق تً  إربعة لؾؿذاهب التعصب كان وقد بالؿذهب، التؿسؽ طـدهؿ فالؿفؿ

 . طثقؿقـ وابـ ٕلباينوا باز ابـ الثالثة الؿجدديـ إئؿة طصقر يف

 القهاب طبد بـ محؿد اإلمام طصر يف بؼقة التعصب محاربة بداية اكطؾؼت وقد

، مختؾػة، مقاضع يف ذلؽ ذكر كؿا شديدًة، محاربةً  التعصب حارب حقث 

 بـ محؿد بـ اهلل طبد إلك رسالتف ويف ،(5)«التوحقد كتاب»و ،(4)«الستة األصول» مـفا

                                                           
 (.3/198و) (،457 /2) لؾشاصبل «آطتصام» اكظر: (1)

 الظاهرية طؾك العربل ابـ اشتد حقث (191-188 /18) لؾذهبل «الـبالء أطالم سقر» اكظر: (2)

 ذلؽ. يف الذهبل وتعؼبف حزم، وابـ

 «.الشبفات بعض وكشػ اإلجؿاع حجقة» اكظر: (3)

 (.148ٓبـ طبد القهاب )ص: « إصؾ السادس  - اتإصقل الستة مع كشػ الشبف»( اكظر: 4)

 أحؾ ما تحريؿ يف وإمراء العؾؿاء أصاع مـ باب - الؿػقد الؼقل مع التقحقد كتاب» اكظر: (5)

 (.2/149) القهاب طبد ٓبـ «أربابا اتخذهؿ فؼد حرمف ما تحؾقؾ أو اهلل
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د، ،(1)«السـقة الدرر» يف الؿقجقدة الؾطقػ طبد  وأكف التعصب حرمة لف وبقَّـ وشدَّ

 جامع» كتابف يف الؿزين طـ الرب طبد ابـ كؼؾفا التل العظقؿة الؿـاضرة لف وذكر يصح، ٓ

 لفؿ. ٓ طؾقفؿ حجةٌ  ففق الؿتعصبة، بف يتحجج ما كؾ وأن ،(2)«وفضؾه العؾم بقان

 دور القهاب طبد بـ محؿد لإلمام كان لؽـ كثقًرا، أضر الؿذهبل الجؿقد وهذا

 الؿذهبل: التعصب بؿحاربة السؾػقة الـجدية الدطقة واشتفرت طؾقف، الؼضاء يف كبقر

رون يشرحقهنا الحـبؾقة الؿتقن شرحقا إذا لذلؽ قن لؽـ الؿسائؾ، ويصق   فرض ما يبقـ 

 بالدلقؾ. لفؿ

 تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ اختقارات يبق ـقن لؽـ الؿذهب، طؾك يشرحقن وقد

 البدطل بالتقسؾ الؼقلو كالتربك يـؽروهنا، البدع مـ الؿذهب يف جاء وما الؼقؿ، وابـ

 مـ طؾقف ويتػؼفقن الؿذهب يدرسقن وإكؿا الشرطل. بالدلقؾ يػتقن ثؿ ،وهؽذا...

 إلباين، واإلمام باز ابـ اإلمام جاء أن إلك القسقؾة هبذه يبالقن وٓ لؾتػؼف، القسقؾة باب

 مـ اجؿعً  أن وأذكر التعصب، تراث مـ بؼل ما طؾك فؼضقا طثقؿقـ، ابـ واإلمام

 كاكقا ما أمرهؿ أول يف لؾؿذهب، الؿتعصبقـ مـ كجد، يف طـدكا الؿقجقديـ الحـابؾة

بقا ذلؽ دبع ثؿ القسقؾة، باب مـ يدرسقن كاكقا بؾ هؽذا،  بؼل ما ٕكف وذلؽ ...:تعصَّ

 طؾقفؿ فذهبت ،-القسقؾة باب مـ الؿذهب طؾك التػؼف وهق- العؾؿ هذا إٓ طـدهؿ

 التعصب إلك فػزطقا كعؾؿ، ٓ :لؾـاس يؼقلقا أن فاستحققا الطريؼ، هذا يف أطؿارهؿ

 نْ فن تحؼقؼفا، يستطقع وٓ الؿسائؾ، يحؼؼ ٓ مشايخفؿ مـ وكثقرٌ  لفؿ، أسفؾ ٕكف

 الؿذهبل: التعصب إلك فزطقا فؾذلؽ أكثرها: يحؼؼ لؿ الؿسائؾ مـ جؿؾة حؼؼ

 همٓء طؾقف قضك أن إلك هذا فاشتفر فؼقف، بلكف الرجؾ لققصػ صريؼ أسرع ٕكف

 متعصبة أحد التؼقت -سـة طشريـ مـ أكثر قبؾ- أكـل أذكر حتك الثالثة، العؾؿاء

                                                           
 بعدها(. وما 1/35) «الـجدية الؽتب يف السـقة الدرر» اكظر: (1)

 (.992 /2) الرب طبد ٓبـ «وفضؾف العؾؿ بقان جامع» اكظر: (2)
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 قال لؾدلقؾ، مخالٌػ  تػعؾف الذي إن لف: قؾت أْمًرا، فعؾ فؾؿا الحـبؾل، الؿذهب

 حديث؟ ألػ ألػ يحػظ الذي أحؿد اإلمام ققل وأترك ققلؽ، آخذ اهلل!، سبحان

 .[116 ]إكعام: ﴾ې ې ې ې ﴿ بعقـف: التعصب هق هذا

 لف: يؼال أن وذلؽ :-طؼؾ لق-الؿذهبل لؾتعصب كؼض آطرتاض هذا وحؼقؼة

 يليت ثؿ الؽرام؟ الصحابة وهؿ وطؾل: وطثؿان طؿر ققل وأترك أحؿد، ققل آخذ

 أحد سؿعت حتك الشافعل؟ شقخف ققل وأترك أحؿد، ققل آخذ ويؼقل: شافعل

 طؾك كتابف شرح كريد الذي الؿملػ إن :قائاًل  درسف أول ابتدأ فرتة قبؾ الشافعقة

 الحـابؾة مـ طـدكا حاضًرا كان مـ أدطق الؿـاسبة هبذه قال: ثؿ الشافعل، الؿذهب

 ثؿرات مـ ثؿرة وهق أحؿد، شقخ الشافعل ٕن الشافعل: الؿذهب إلك يرجعقا أن

 بالتعصب واستفؾف التقحقد يف َدْرٌس  هذا ...الشافعل ذهبم إلك فارجعقا شافعل،ال

 والتؼؾقد!

 الذي أحؿد اإلمام ققل وأدع ققلؽ، آخذ قال: الذي الرجؾ خرب طؾك وطقًدا

 وأفؼففا إربعة، الؿذاهب درست أكا قال: الؿباحثة مع فنكف حديث؟ ألػ ألػ يحػظ

 ققل وكؾ السعدي، الشقخ طـد وحضرت وقال: أحؿد، مذهب أترك ٓ لؽـ جقًدا،

 حضرت ثؿ الحائط، طرض بف أضرب أحؿد، لؼقل مخالػ السعدي الشقخ قالف

 أحؿد، مذهب يخالػ طثقؿقـ ابـ قال ققل فؽؾ طثقؿقـ، ابـ الشقخ طـد سـقات

  الحائط. طرض بف أضرب

 التعصب؟ كقػ أرأيتؿ

 ذهب،الؿ طؾك تػؼف أوٓ: وإكؿا مباشرةً  إلقف وصؾ ما إلك يصؾ لؿ الرجؾ هذا إن

 طؾك رباه مشايخف أحد ٕن أو ،طؾقف صعب ٕكف إما :الدلقؾ اتباع طاب ثاكقا: ثؿ

 .الخ الػؼف... يف التلصقؾ باسؿ التعصب
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 الؿباحثة فجرت شرطقة، وٓية ولل أن بعد سـقات، قبؾ الـاس أحد زرُت  وقد

 يؼقل: ثؿ الؿسللة، ويؼرأ ،«الروض» يػتح الخالف اشتد فنذا العؾؿ، مسائؾ يف

 ...!!ملسو هيلع هللا ىلص قال طـده ما كذا، يؼقل «الروض» احبص

 وسؿعفا مراًرا، مـف سؿعتفا وقد الؽثقرة،  باز ابـ شقخـا كؾؿات ومـ

 ابـ تخالػ كقػ كذا، تقؿقة ابـ قال مسللة: يف لف ققؾ إذا أكف وأكثر، أكثر غقري

  . كثقرا هذا ويؽرر بالدلقؾ، العربة كبل؟ هق قال: تقؿقة؟

 ثؿ- الحـبؾل، الؿذهب طؾك تػؼف أكف ػسفك طـ فلخرب ةمؼابؾ معف أجريت وقد

 مذهب وافؼ سقاء الدلقؾ، بغقر أفتقت أين ما، ايقمً  كػسل طـ أطرف ٓ لؽـ :-قال

 .(1)خالػف أو أحؿد،

 طؾك آطتؿاد كرتك ٓ لؽـ الؿذاهب، طؾك فـتػؼف :اوسطً  كؽقن أن يـبغل إكف 

 تسقر فؿؿؽـ يتسع، ٓ الققت ٕن إمريـ: بقـ كجؿع بؾ هذا، كعقب وٓ الدلقؾ،

 ويف الؿسائؾ، وتتصقر الػؼف، يف إربعة الؿذاهب مـ مذهب طؾك فقفا تتػؼف بطريؼة

 كؿا الـاس يعد ؿل وقت، هـاك لقس فٕك مقثقق: طؾك بالدلقؾ تدرسف كػسف الققت

 رويًدا، رويًدا يدرسقكف يقمل درس يف يدرسقكف سـة يف «الزاد» يختؿقن قبؾ كاكقا

ر رويًدا، رويًدا سـة يف «الزاد» يختؿ مـ وجد فؾق  أن الؿػقد مـ كان مسائؾف، ويصق 

 يتققػ أن ٓ الدلقؾ ومعرفة آجتفاد يف يـطؾؼ ذلؽ بعد ثؿ ،«الزاد» طؾقف يدرس

 الحد. هذا طـد

 وهؿ بالؿطقل، ثؿ بالؿتقسط، ثؿ الؿختصر، بالؿتـ يبدؤون أهنؿ كثقريـ وواقع

 الـظر طـ نػرتوي ثؿ سـة، طشرة خؿس أو سـقـ طشر اهذ فقدرسقن الؿذهب، طؾك

                                                           
 «السقداكقة الراية صحقػة مع لؼاء - باز ابـ الشقخ ورسائؾ فتاوى مجؿقع» يف: مـف قريًبا اكظر (1)

 (.166 /4) الشقيعر بعـاية
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 غقرهؿ طؾك فعابقا الحـابؾة كحـ فؼالقا: بالجفؾ، يقصػقا أن يريدوا ولؿ الدلقؾ يف

 مـفا: بلمقر لتعصبفؿ ويربرون ا،بً تعص   ازدادوا ثؿ بالدلقؾ، يدرس مؿـ

 مؿؽـ الؿذهبل الؼقل هذا أن طؾك ،«أحؿد؟ من أطؾم أأكت» ققلف: ألاول: ألامس

 «اإلقـاع» يف ما وأكثر القهاب: طبد بـ محؿد اإلمام قال لذا أحؿد، بف يؼؾ لؿ

 ا،تخريجً  إلقف كسب أو بخالفف، قال مؿؽـ بؾ ،(1)أحؿد لـصقص مخالٌػ  «الؿـتفى»و

 بف قال يؼال: ذلؽ ومع إلماما إلك كسبتف يف مختؾػ والتخريج ا،مـصقًص  ولقس

 بخالفف. قال أحؿد تجد بؾ بف، الق أحؿد تجد ٓ لعؾؽ دقؼت ولق أحؿد،

 الـبل وقال كذا، اهلل قال تؼقل: حتك آجتفاد درجة تبؾغ لؿ : ققلف الثاوي: ألامس

 باب بنغالق يؼقلقن ٓ وقد آجتفاد، باب إغالق إلك رجعـا هذا وبؼقلف كذا، ملسو هيلع هللا ىلص

 لؾتؼؾقد وَيدُطقن تبؾغف لؿ أكؽ بحجة ،آجتفاد يؿـعقن لؽـ صراحة آجتفاد

 تعصب.وال

أ، آجتفاد إن يؼال: أن هذا وجقاب   وآستـباط، آستدٓل آلة درسـا وقد يتجزَّ

 وكذا، كذا تؼقل آجتفادية وألة وكذا، كذا لل وضفر درستفا، الؿسللة وهذه

 ذلؽ؟ أخالػ اهلل طـد حجة فبلي  

ا  :وأخير 

 وهلل- يؼؾ بدأ الذي الحديث، أهؾ باسؿ لؾظاهرية التعصب يحارب فؽؿا 

 .لؾؿذاهب التعصب يحارب فؽذلؽ يزال ٓ كان وإن ،- الحؿد

 إين حتك :ابعًض  بعضفؿ يحارب اوأحزابً  اأصـافً  الؿتعصبقن همٓء أصبح وقد 

 صريؼة طؾك الحـبؾل الؿذهب نيشرحق الذيـ طؾك يعقب ما بؾد يف أحدهؿ رأيت

  ...فالن

                                                           
 (.18-17 /1) قاسؿ ٓبـ «الؿربع الروض حاشقة» اكظر: (1)
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 بـ محؿد قخالش صريؼة طؾك الحـبؾل الؿذهب يشرح كقػ السحل: هرا ًقىل 

 أهؾ صريؼة طؾك أي هق: كؿا الؿذهب كريد الؿذهب، أفسدوا همٓء !القهاب طبد

 طؾك َيرد   َمـ الؿذهب أصحاب ومـ الشام، أهؾ طـد اشتفرت التل الؼديؿة الشام

 طبد بـ محؿد اإلمام ٕن البدع: باب تػتح هذه دطقتؽ إن ويؼقل: الرجؾ، ذاك

 اإلسالم شقخ ققل إلك ذلؽ يف امستـدً  ،لبدطقةا إققال مـ الؿذهب كؼَّك القهاب

 .وهؽذا.. والسؾػ، الؼقؿ وابـ تقؿقة ابـ

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 

 

 

 



 

 

55 
 الاهتصاز لحجيت قىل الصحابت ألاخياز

 خامتة

 يفديـا وأن طؾَّؿـا، بؿا يـػعـا وأن يـػعـا، ما يعؾؿـا أن هق إٓ إلف ٓ الذي اهلل أسلل

 طؾك يؿقتـا وأن والسـة، التقحقد طؾك اجؿقعً  يحقـا وأن الؿستؼقؿ، الصراط إلك

 بطـ. وما مـفا ضفر ما الػتـ، يجـبـا وأن ذلؽ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ 
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  اخلامتة
 ًلي: ما السسالت هره مً املستخلصت الىتائج أهم

 .أربعة أمقر يف الصحابة ققل حجقة يف الـزاع محؾ تحرير -1

 .يشتفر لؿ أو اشتفر سقاء حجة حابةالص ققل -2

 .الغالب الظـ مـ الصحابة ققل حجقة -3

 .اإلجؿاع حجقة أدلة صحابةال ققل حجقة أدلة مـ -4

 .طـا يـػصؾقن ومدارك فقفا كشاركفؿ مدارك لؾصحابة -5

 تؼققد أو بتخصقص كص تػسقر أو حؽؿ ابتداء يف سقاء حجة الصحابة ققل -6

 .تبققـ أو

 آختالف. طـد الصحابة أققال بقـ الجؿع صريؼة -7

 .غقرهؿ طؾك مؼدم الراشديـ الخؾػاء ققل -8

 .هبؿ العؾؿ أهؾ بعض وتلثر الصحابة ققل حجقة نيرو ٓ الظاهرية -9

  .الحديث أهؾ مـ لقسقا وأهنؿ لؾظاهرية العؾؿ أهؾ تبديع -11

 .مثؾف خطل الؿذهبل فالتعصب خطل، الظاهرية أن كؿا -11
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 املساجع

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،الحـػل مقدود ابـ ،«الؿختار لتعؾقؾ آختقار» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،الرب دطب ابـ ،«آستذكار» -

 سعقدية.ال - الثريا دار القهاب، طبد ابـ ،«الشبفات كشػ مع الستة إصقل» -

 .السعقدية - طػان ابـ دار ،لشاصبلا ،«آطتصام» -

 .السعقدية - الجقزي ابـ دار ،لشاصبلا ،«آطتصام» -

 .بقروت - الػؽر دار ،طبقد أبق ،«إمقال» -

 .العربل الرتاث إحقاء دار ،لؿرداويا ،«فاإلكصا» -

 .السعقدية - صقبة دار ،الؿـذر ابـ ،«إوسط» -

 .مصر - الػالح دار ،الؿـذر ابـ ،«إوسط» -

 الؽقيت. - اإلسالمل الرتاث إحقاء جؿعقة ،لعالئلا ،«اإلصابة إجؿال» -

 .بقروت - اإلسالمل الؿؽتب ،ٕلباينا ،«الجـائز أحؽام» -

 .بقروت - اإلسالمل الؿؽتب ٔمدي،ا ،«إحؽام أصقل يف اإلحؽام» -

 العربل. الؽتاب دار ،لشقكاينا ،«الػحقل إرشاد» -

 .السعقدية - الؿـار دار حـبؾ، بـ أحؿد ،«السـة أصقل» -

 .السعقدية - الجقزي ابـ دار ،الؼقؿ ابـ ،«الؿققعقـ إطالم» -

 .لؽتبلا دار لزركشل،ا ،«الػؼف أصقل يف الؿحقط البحر» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار لؽاساين،ا ،«الصـائع بدائع» -

 .مصر - تقؿقة ابـ مؽتبة ،الـاشر وضاح وابـ ،«البدع» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،الجقيـل الؿعالل أبق ،«الػؼف أصقل يف الربهان» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،لعقـلا ،«الفداية شرح البـاية» -

 .السعقدية - صقبة دار ،لسققصلا ،«الراوي يبتدر» -
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 .بقروت - اإلسالمل الؿؽتب لخالل،ا ،«الرتجؾ» -

 .الراية دار ،ٕلباينا ،«الؿـة تؿام طؾك التعؾقؼ» -

 .هجر دار ،الرتكل الؿحسـ طبد بـ اهلل طبد الدكتقر تحؼقؼ: ،«الطربي تػسقر» - 

 .السعقدية - الجقزي ابـ دار ،الرب طبد ابـ ،«وفضؾف العؾؿ بقان جامع» -

 .مصر - الحؾبل البابل مصطػك مطبعة ،«الرتمذي معاج» -

 .السعقدية - قاسؿ بـ محؿد بـ الرحؿـ طبد ،«الؿربع الروض حاشقة» -

 .السعقدية - الصؿقعل دار ،لبقفؼلا ،«الخالفقات» -

 .قاسؿ بـ محؿد بـ الرحؿـ طبد تحؼقؼ ،«الـجدية الؽتب يف السـقة الدرر» -

 .بقروت - الػؽر دار ،«طابديـ ابـ حاشقة مع الؿختار الدر» -

 .بقروت - اإلسالمل الغرب دار ،ؼرايفال ،«الذخقرة» -

 البحقث إلدارات العامة الرئاسة ،تقؿقة ابـ ،«إطالم إئؿة طـ الؿالم رفع» -

 .السعقدية - واإلرشاد والدطقة واإلفتاء العؾؿقة

 .الرسالة سسةمم ،قدامة ابـ ،«الـاضر روضة» -

 .السعقدية الؿعارف، ارد إلباين، ،«الضعقػة السؾسؾة» -

 .العربقة الؽتب إحقاء دار ،«ماجف ابـ ســ» -

  .السعقدية - الصديؼ دار ،«داود لأب ســ» -

 .الفـد - الـظامقة الؿعارف دائرة مجؾس البقفؼل، ،«الؽربى الســ» -

 .بقروت - سالةالر ممسسة ،لذهبلا ،«الـبالء أطالم سقر» -

 .السعقدية - صقبة دار ،لؽائلاللا ،«السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح» -

 .السعقدية - العاصؿة ارد ،تقؿقة ابـ ،«العؿدة شرح» -

 .السعقدية -العبقؽان مؽتبة الـجار، بـا ،«التحرير مختصر شرح» -

 .بقروت - الرسالة ممسسة ،لطقيفا ،«الروضة مختصر شرح» - 

 .بقروت - الرسالة ممسسة ،الطحاوي ،«ٔثارا مشؽؾ شرح» -
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 هصارزلحجيةتلوى للصحارةتلخأليةرزلاا

  .السعقدية - إشبقؾقا كـقز دار ،الصالح ابـ ،«القسقط مشؽؾ شرح» -

 .السعقدية - الؽتب طالؿ الطحاوي، ،«أثار معاين شرح» -

 .الـجاة صقق دار ،«البخاري صحقح»-

 .السعقدية - الؿعارف دار إلباين، ،«داود أبل ســ صحقح» -

 .بقروت - العربل الرتاث إحقاء دار ،«مسؾؿ صحقح»-

 .السعقدية - الؿعارف دار إلباين، ،«داود أبل ســ ضعقػ» -

 ؿباركل.ال سقر بـ طؾل بـ أحؿد تحؼقؼ ،يعؾك أبق الؼاضل ،«الػؼف أصقل يف العدة» -

 .السعقدية - إثرية الغرباء ؽتبةم ،رجب ابـ ،«الباري فتح» -

 .مصر - السـة مؽتبة ،لسخاويا ،«الؿغقث فتح» -

 .السعقدية - الجقزي ابـ دار القهاب، طبد ابـ «الؿػقد الؼقل مع التقحقد كتاب» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،لبفقيتا ،«الؼـاع كشاف» -

 .بقروت - الػؽر دار ،قويلـا ،«الؿجؿقع» -

 .السعقدية - الشقيعر سعد بـ محؿد بعـاية ،«باز ابـ الشقخ ورسائؾ فتاوى مجؿقع» -

 الػاروق دار ،«الخؾػ طؾك السؾػ طؾؿ فضؾ رسالة - رجب ابـ رسائؾ مجؿقع» -

 .مصر - الحديثة

 .السعقدية - ففد الؿؾؽ مجؿع ،تقؿقة ابـ ،«الػتاوى مجؿقع» -

 .بقروت -الػؽر دار حزم، ابـ ،«ثاربأ الؿحؾك» -

 إحقاء دار ،الخرقل اهلل طبد بـ الحسقـ بـ طؿر ،«الؿغـل مع الخرقل مختصر» -

 العربل. الرتاث

  .الؽقيت - اإلسالمل لؾؽتاب الخؾػاء دار البقفؼل، ،«الؽربى الســ إلك الؿدخؾ» -

 .بقروت - العؾؿقة الؽتب دار ،مالؽ اإلمام ،«الؿدوكة» -

 .بقروت - اإلسالمل الؿؽتب هاكئ، بـ إبراهقؿ بـ إسحاق ،«هاكئ ابـ ئؾمسا» -

 .دمشؼ - لؾرتاث الؿلمقن دار ،«يعؾك أبل مسـد» -
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 .بقروت - الرسالة ممسسة حـبؾ، بـ أحؿد ،«أحؿد مسـد» -

  .الؿـقرة الؿديـة - السعقدية ،والحؽؿ العؾقم مؽتبة ،«البزار مسـد» -

 .مصر - العربل الؽتاب ارد ،تقؿقة آل ،«الؿسقدة» -
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 49 ....................................... لؾظاهرية العربل وابـ الشاصبل تبديع

 49 .................................... جديد ققل إحداث جقاز يرون الظاهرية

 49 .............................. بالظاهرية الؿعاصريـ العؾؿ صؾبة مـ كثقر تلثر

 49 .......................................... الػؼفقة الؿذاهب متعصبة مع وقػة

 61 .................................................................... الػفرس

 

 
 

 


