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 املقدمــة
ر ، العليم القدير ، الحكيم الخبير ، الذي جل عن الشبيه الحمد هلل العلي الكبي     

والنظير ، وتعالى عن الشريك والوزير ، } َلْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ 

  (1)اْلَبِصيُر{ 

وصللللى اهلل عللللى محلللوله يحملللد البشلللير النلللذير ، السلللرا  المنيلللر ،      

، فللي اليللوم العبللو  المخصللوب لالمقللام المحمللول ، والحللود المللومول 

القمطرير، وعلى أصحاله  األطهام ، النجباء األخيام ، وأهلل ليهله األللرام 

، أذهب عنهم الرجس وخصهم لالهطهير ، وعللى الهلالعين لهلم لانسلا  ، 

 والمقهدين لهم في كل زيا  .

 دـــــأما بع

فللا  السللن  هللي المصللدم الثللاري يللن يصللالم الهشللريع ا حلل يي لعللد      

  الكريم ، كما أرها يفسلر  ويبينل  لملا جلاء فلي كهلا  اهلل ى تعلالى ى القرآ

ِللنََّللام َيللا ُرللنَِّـ ِكَلللْيِهْم َوَلَعلَ هللْم  ِلُهَبلليَِّن قللاـ ى تعللالى ى } َوَأْرَنْلَنللا ِكَلْيللَك الللذِ ْكَر

، ولقد أيررا اهلل ى تعالى ى فلي كهالله الكلريم لطاعل  النبلي  ى   (2)َيَهَفكَ روَ {

ََ اهللََّ {)صلى ا ـَ َفَقْد َأَطلا ( 3هلل عليه وحلم ى قاـ ى تعالى ى } َيْن ُيِطِع الرَ حو

ـُ َفُخُذوُه َوَيا َرَهاُكْم َعْنُه َفاْرَهُهوا {.)  (  4وقاـ ى تعالى ى ،} َوَيا آَتاُكُم الرَ حو

                                                           

 ( ين حوم  الشومى  11( ين اآلي  ) 1(

 ( ين حوم  النحل   44( ين اآلي  ) 2(

 ( ين حوم  النساء    80( ين اآلي  ) 3(

 ( ين حوم  الحشر    7( ين اآلي  ) 4(



واهلل ى عن وجل ى قد تكفل لحفظ القلرآ  الكلريم يلن الهبلديل واله ييلر ،      

ى ذلك أيضا أ  يحفظ اهلل ى تعالى ى يجملل السلن  الهلي هلي شلامنه ويقهض

لمعنلاه يلن الهبلديل واله ييلر ، قلاـ ى تعلالى ى } ِكرَ لا َرْحلُن    للقرآ  ، ويبين

 ( .5َرنَ ْلَنا الذِ ْكَر َوِكرَ ا َلُه َلَحاِفُظوَ {)

اللدين مجلاق قلديوا كلل يلا هلو  لاـ  اولقد حخر اهلل ى علن وجلل ى لهلذ     

رفيس ين أجل الحفاظ عللى هلذا اللدين وكعل ء كلمهله ، أق وهلم صلحال  و

 النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى .

ولقد كا  ين أحبا  هذا الحفلظ أرهلم ى مالوا  اهلل علليهم ى نرصلوا       

كل الحرب على رقل كل يا صدم عن محوـ اهلل ين قوـ أو فعل أو تقرير 

  . كلى ين يأتي لعدهم

أصحا  النبي ى صلى اهلل عليله وحللم ى أنلرب النلام عللى  فلقد كا      

نفظ السن  وابطها ، فحفظلوا كلل يلا صلدم علن النبلي ى صللى اهلل عليله 

وحلللم ى نفظللا جيللدا ، وللم رقلللوه كلللى الهللالعين يللن لعللدهم لصللد  وأيارلل  ، 

وهؤقء الهالعين رقلوه كلى ين جاء لعدهم كذلك ، نهى وصلل  السلن  كللى 

 ديث فجمعوها وخرجوها ولوروها في الكهب .األئم  نفاظ الح

فلقد احهشعر الصحال  ى ماوا  اهلل عليهم ى أهمي  هلذا األيلر العظليم      

رهم رقلوا لنا كل كبير وص ير يما يحهاجه النام في لينهم ين نيا  ك، نهى 

النبي ى صلى اهلل عليه وحللم ى فلي كقايهله أو حلفره ، فلي حللمه أو نرلله ، 

ضللبه ، نهللى فللي خاصللهه يللع زوجاتلله أيهللا  المللؤينين ى فللي ماللاه أو  

 ماي اهلل عنهن ى لل وفي شأره كله .

                                                           

 ( ين حوم  الحجر    9( اآلي  ) 5(



هلذا وك    أ َّوهم وك  اخهلفل  ألفلامهم فيملا رقللوه علن محلوـ اهلل كقَّ     

َّ ما يدـ على يدي تفاريهم ونرصهم على رقل كل يا صدم عن النبلي فارَّ ل

 و تقرير .ى صلى اهلل عليه وحلم ى ين قوـ أو فعل أ

فلقد كاروا أخلص النام في طللب العللم والفقله ، وكلاروا قلدو  نميلد       

لمن جاء لعدهم ين الهالعين وتالعيهم ، فراي اهلل عن صحال  محوـ اهلل 

 أجمعين ، وعن الهالعين وتالعيهم لانسا  كلى يوم الدين  .

 ني (ــــم آمـــــ) الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تهمالتعريف بالصحابي وبيان عدال  املبحث األول :

 ويشتمل على ثالثة مطالب :

 ي ــف الصحابـــتعري     املطلب األول :

  طرق معرفة الصحابي   املطلب الثاني :

 ة ـــة الصحابــــعدال    املطلب الثالث :

املبحث الثاين : ألفاظ الصحابة يف نقل األخبار عن رسول 
. ومراتبها اهلل  

: مطالب سبعة على ويشتمل  

املطلب األول : املرتبة األوىل : قول الصحابي )  سمعت رسول اهلل ـ 

............. (  ، أخبرني أو ، حدثني أو ، يقول  

 قوـ  الصحالي ) قاـ محوـ اهلل ( . املرتبة الثانية : املطلب الثاني :

ـ  :املطلب الثالث   قلوـ الصلحالي ) أيلر محلوـ اهلل لكلذا أو رهلى علن   ة :املرتبة الثالث

 كذا( 

ـ الصحالي  ) أيررا لكذا أو رهينا عن كذا (   املرتبة الرابعة : املطلب الرابع :  قو



  املرتبة اخلامسة : قول الصحابي ) من 

( كذا السنة  

صللى اهلل  -قلوـ الصلحالي )علن النبلي املرتبـة الساسسـة :   املطلب السااس  : 

 أره قاـ كذا(  -عليه وحلم

 قوـ الصحالي ) كنا رفعل أو كاروا يفعلو  كذا( املرتبة السابعة : املطلب السابع :

 اخلامتة : وتشتمل على ذكر املراجع واملصاسر 

أساُل اهللَه عَز وجل أن أكون قد وفقت في اختيار هذا      

نال رضا الموضوع ، وأن أكون قد وقفت  في عرضه  بصورة ت

اهلل ـ عز وجل ـ وتنال رضا أساتذتي ، هذا وإن كان من توفيق 

فمن اهلل ـ عز وجل ـ وحده ، وإن كان من خطأ فمني ومن 

 الشيطان .

ا ا ََل } ربهَن َن َؤاِخْذ ْن ُت ِإ ا  ِسيَن ْو َن ا َأ َن ْأ َط ْخ ا َأ بهَن ْل َوََل َر ْحِم ا َت َن ْي َل  َع

ا ْصًر َما ِإ ُه َك َت ْل َم ي َعَلى َح ا ِمْن َنالهِذ َن ِل ْب ا َق بهَن َوََل َر ا  َن َحمِّْل  ََل َما ُت

َة ا َطاَق َن ِه َل ْر َعنها َواْعُف ِب ا َواْغِف َن َل ا  َن ْم َت َواْرَح ْن ا َأ َن ََل ْو اْنُص َم اَف َن  ْر

ْوِم َعَلى َق اْل ِريَن {ـ من اآلية )   اِف َك ( من سورة البقرة ـ 286اْل  

 

 دكتور / محمود أحمد محمد محمد دياب



 ث األول املبح
 

 املطلب األول 
   

 تعريف الصحابي

 

اخهلف  عباما  العلماء وتعدل  عند تعريفهم للصحالي وفليمن يطلل       

 عليه احم الصحالي  : 

 التعريف األول

يسللما ويلا  عللي  -صللى اهلل عليله وحللم -هلو يلن لقلي النبلي لصحابي :ا

، وق طالل  كح يه، وك  لم يخهص له اخهصاب المصحو  ، وق موي عنه 

 يد  صحبهه له .

وهلو يلذهب جمهلوم المحلدوين ، ولعلو األصلوليين، وأكثلر أصلحا       

 ( 6ا يام الشافعي، وا يام أنمد لن ننبل وأصحاله .)

( ، وقد 7قاـ اآليدي : هو يذهب أكثر أصحالنا وا يام أنمد لن ننبل)     

 ( 8رسبه الشوكاري كلى الجمهوم.)

                                                           

ح و فلللوات 66ى  3/65و تيسلللير الهحريلللر  2/346( يراجلللع : الهقريلللر والهحبيلللر 6(

و المخهصللر  2/321و ا نكللام لديللدي  2/465و شللرا الكوكللب  2/158الرنمللو  

و شلرا يخهصلر  292والمسول  صلى 2/708و رهاي  السوـ  2/67يع شرا العضد 

 1/160و أصوـ الفقه أللي النوم زهير           2/185الروا  

    2/321( يراجع : ا نكام لديدي 7(

   107( يراجع : كمشال الفحوـ صى8(



يعلللى : مللاهر كلل م أنمللد ى منملله اهلل ى أ  احللم قللاـ القااللي ألللو      

الصللحالي يطللل  علللى يللن مأى النبللي ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى ، وك  لللم 

يخهص له اخهصلاب المصلحو  ، وق موي عنله الحلديث ه ألرله قلاـ فلي 

مواي  عبدوم الن يالك العطام )) أفضل النام لعد أهل للدم القلر  اللذي 

شهرا أو يويا أو حاع  أو مآه فهو ين  لعث فيهم ، كل ين صحبه حن  أو

أصحاله ، له ين الصحب  على قدم يلا صلحبه (( فقلد أطلل  احلم الصلحب  

 (9علي ين مآه وك  لم يخهص له. )

فمللن لقللي محللوـ اهلل ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى وهللو كللافر ق يسللمى      

صحاليا ، وين لقي محوـ اهلل وهو يؤين كق أرله امتلد علن ا حل م كلالن 

 خطل و يره ق يسمى صحاليا .

وق يشلللهري فلللي الصلللحالي نهلللى يسلللمى صلللحاليا أ  تطلللوـ صلللحبهه      

لرحوـ اهلل ، لل يكفي يجرل اللقلاء وللو لحظله ، كملا ق يشلهري أ  يلروي 

 (10عنه ، أو ي نو يعه ، أو أ  يكو  لال ا .)

 وقد استدل أصحاب هذا التعريف بعدة أسلة :

انب احم يشه  ين الصحب  ، والصحب  تعلم القليلل والكثيلر ، أ  الص     

وينه يقاـ ) صحبهه حاع  ( وصحبهه ) يويلا وشلهرا ( وأكثلر يلن ذللك ، 

                                                           

  173ى  3/172و الهمهيد أللي الخطا  الحنبلي   988ى  3/987( يراجع : العد  9(

  313( يراجع : الوجين في أصوـ الهشريع ا ح يي صى10(



كما يقاـ ) ف   كلمني ونلدوني وزامرلي ( وك  كلا  للم يكلمله وللم يحدوله 

 (11ولم ينمه حوى ير  واند  . )

ين صحب  يره قللي  أو قاـ القااي ألو يعلي : ك  الصحب  في الل        

 كثيرا ، أق ترى أره يقاـ ) صحب  ف را ( و ) صحبهه حاع  ( .

ر ىلىم يشه  ين الصحب  ، وذلك يقع على القليل والكثيىىوأل  ذلك اقح     

، كللى ) الضللام  ( يشلله  يللن ) الضللر  ( ، و ) المللهكلم ( يشلله  يللن ) 

 هنا . الك م ( ، وذلك يقع على القليل والكثير فكذلك ها

وألره ليس يحها  في كط   هذا اقحم كلى ين قد موي الحديث عنه ى      

صلى اهلل عليه وحلم ى  ه أل  جماع  يلن الصلحال  قلد ايهنعلوا يلن موايل  

 الحديث ،  ولم يكن ذلك يارعا ين كجراء هذا اقحم عليهم .

 ىيبين صلح  هلذا : أ  لواعليهم كارل  يخهلفل  ، وكلا  لعضلهم ق يلر     

يلؤورو  اقشله اـ لالجهلال عللى الروايل  ، قلاـ السلائب للن الرواي  ، وكاروا 

ينيد صحب  حعد لن ألي وقاب زيارا فما حلمع  ينله نلديثا ، كق أرلي حلمعهه 

ذا  يوم يقوـ قاـ محوـ اهلل ى صلى اهلل عليه وحلم  ى )) ق يفلر  للين يجهملع 

والفحلل والراعلي ((  وق يجمع لين يهفلر  والخليطلا  يلا اجهمعلا فلي الحلود

(12) 

وكذلك أخذ العلم ينه ق يكو  شرطا في احهحقا  هذه الهسمي  ،أل  ين      

اخهص ل يلره فارله يطلل  عليله أرله صلانب فل   ، وك  للم يأخلذ ينله العللم 

(.13  ) 

                                                           

و المخهصلر  2/186وشرا يخهصلر الروال   2/321( يراجع : ا نكام لديدي 11(

   2/67يع شرا العضد 

  (  4634مواه ا يام انمد في يسنده مقم ) ( 12(

  989ى  3/988( يراجع : العد  13(



لو نلف أ  ق يصحب ف را في السفر ، أو ليصحبنه فارله يبلر ويحنلث      

 (14، ولو لحظ  واند .) لصحبهه حاع 

 وقد نوقش هذا الدليل من وجهني :

أره في  ير يحل النناَ هألره يهأتى في الصانب ل  ، ورحلن رسللم  : األول

تناوله للم قي حلاع  ل ل  لعملوم يبدئله، وأيلا الصلحالي فل  يهلأتى فيله ، 

 فا  العرف والشرَ فيه ي زم طويل الصحب  .

لالمرتد لعد الصحب  ولم يرجع ، وينقود أ  هذا الدليل ينقود  الثاني :

 (15لالكافر ، فا  الصحب  تعمهما أيضا. )

 التعريف الثاني

صلى اهلل عليه وحلم ى يسللما ويلا  عللى  -هو ين لقي النبي الصحابي :

كحلل يه، واخللهص للله اخهصللاب المصللحو  ، وطاللل  يللد  صللحبهه للله ، 

 حواء موى الحديث أولم يروه عنه .

(، 16لي جمهوم األصوليين، والمخهام عند الن الهمام )وهو ينسو  ك     

 (17ونكاه ألو حفيا  عن لعو شيوخه .)

 

 

                                                           

  2/321( يراجع : ا نكام لديدي 14(

 3/67و تيسير الهحرير  2/158( يراجع : فواتح الرنمو  15(

و تيسير الهحريلر  2/346و الهقرير والهحبير  2/158( يراجع : فواتح الرنمو  16(

  66ى 3/65

  3/988( يراجع : العد  17(



 وقد استدل أصحاب هذا التعريف بعدة أسلة :

أ  الصانب في العرف يطل  على المكاور الم زم ، وينه يقاـ ) أصلحا       

  ( و) أصللحا  و) أصللحا  الكهللف والللرقيم ( و) أصللحا  الجنلل القريلل  (

ى أي الم زيين لذلك ى و) أصحا  الحديث ( الم زيين لدماحهه  الرحوـ (

لو   يرهم ، ولو كارل  ل يلر المل زم نقيقل  لملا فهلم ينله الم زيل  ، كذ 

 (18العام ق يفهم ينه الخاب لعينه. )

لأرا ق رسللم أ  احلم الصلانب ق يطلل  كق عللى  : وقد نوقش هذا الدليل

عللى المل زم  الصلانبمل زم ، وق يللنم يلن صلح  كطل   احلم المكاور ال

المكاور كما في الصوم المسهشهد لها ايهناَ كط قه على  يلره، للل يجلب 

أ  يقاـ لصح  كط   ذلك على المكاور و يره نقيق  ، رظرا كللى يلا وقلع 

له اقشهراك ، رفيا للهجوز واقشهراك عن اللفظ ، وصلح  النفلي كرملا كلا  

لصانب في أصل الواع وك  كا  لمن قل  صحبهه أو كثر  ،  يلر هأل  ا

أرلله فللي عللرف اقحللهعماـ لمللن طاللل  صللحبهه ، فللا  أميللد رفللي الصللحب  

 (19لالمعنى العرفي فح  ، وك  أميد رفيها لالمعنى األصلي ف  يصح. )

هلل صللى ا -أ  العال  جامي  لاط   هذا اقحم على يلن اخلهص للالنبي     

، اخهصللاب المصللحو  ، والمنللع يللن كط قلله علللى يللن لللم  -عليلله وحلللم

 يخهص له ، وك  كا  قد مآه وحمع ينه .

                                                           

و تيسلير  2/62و المخهصلر يلع شلرا العضلد 2/322 ( يراجع : ا نكلام لديلدي18(

 3/66الهحرير 

  187ى  2/186و شرا يخهصر الروا   2/322( يراجع : ا نكام لديدي 19(



أ  يلن ومل عليله يلن الوفلول والرحلل ويلن يجلري  ويدل علـي ذلـ: :   

يجللراهم ق يطللل  عللليهم لفللظ الصللحالي ، لللل يصللح أ  يقللاـ ) فلل   لللم 

 .يصحب ف را لكنه وفد عليه أو مآه أو عايل  (

فلل  لللد يللن طللوـ المللد  والم زيلل  ، فللا  العللالم كذا كللا  للله أصللحا       

يصللحبوره وي زيورلله كللاروا هللم أصللحاله ، وك  كللا  فللي البلللد  يللن يلقللاه 

ويسهفهيه ولكنه  ير ي زم له وق يأخذ عنه العلم ف  يكو  يلن أصلحاله، 

ولهذا يصح أ  يقلاـ المنرلي صلانب الشلافعي ، وأللو يوحلف ويحملد للن 

أصلحاله  -صللى اهلل عليله وحللم -الحسن صانبا ألي ننيف  ، فكذلك النبلي

 (20ين صانبوه لو  ين لقيه يد . )

لأ  ين يرل عليله يلن الوفلول والرحلل ك  كلاروا  وقد نوقش هذا الدليل:

يؤينين له ارطل  عليهم اقحم ، وك  كاروا كفاما لم ينطل  عليهم اقحم ه 

صحب  يره ين العلماء على وجه الهبع له ألرهم  ير تالعين له. وأيا ين 

فللي العلللم ينطللل  عليلله اقحللم وك  قللل ، ويقللاـ ) فلل   صللانب فلل   ( ، 

وكذلك ين صحب ف را يويا على وجه الخدي  يقاـ ) هذا صانب ف   ( ، 

وأيا ين يشي يعه في الطريل  كذا احلهفهاه فل  ينطلل  عليله هلذا اقحلم ه 

 (21هه .)ألره لم يحصل تالعا له في صحب

 لما حب  ين يناقش  للدليل األوـ ونوقش أيضا :

 التعريف الثالث

يسللما ويلا  عللى  -صلى اهلل عليه وحللم -هو ين لقي النبي : الصحابي

 كح يه ، وطال  يد  صحبهه له ، وموي عنه .

                                                           

  2/322و ا نكام لديدي  3/989( يراجع : العد  20(

  990ى  3/989( يراجع : العد  21(



(، ورسللب كلللى ألللي 22وهللذا المللذهب رسللبه اآليللدي كلللى عمللر لللن يحيللى )     

 (23حفيا  عمرو لن لحر .)

 -صلى اهلل عليه وحلم - ا قاي  يع النبي  وقد اشرتط بعض أهل العلم :

 حن  فصاعدا ، أو ال نو يعه  .   كما موي عن حعيد لن المسيب .

 ا قاي  يع النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى  حه  أشهر. واشرتط بعضهم :

 قحهلنايهما خرو  جماع  ين وال وجه هلذين القولني :  قال الشوكاني :

 الصحال  الذين مووا عنه ، ولم يبقوا لديه كق لو  ذلك .

 (24كما أره ق يدـ على ذلك لليل ين ل   وق شرَ .)

 أ  يكو  لال ا .  واشرتط بعضهم :

 نكاه القااي عياد عن الواقدي .

وهو اعيف هقحهلنايه خرو  الكثيلر يلن الصلحال  اللذين  قال الشوكاني :

ولم يبل لوا  -صلى اهلل عليه وحلم -ن النبيألمكوا عصر النبو  ، ومووا ع

 .(25كق لعد يوته)

 

 

 
                                                           

  2/321( يراجع : ا نكام لديدي 22(

    3/988( يراجع : العد  23(

والمللدخل كلللى يللذهب ا يللام انمللد لللن ننبللل 107( يراجللع : كمشللال الفحللوـ صللى24(

  2/198وجمع الجوايع لحاشي  العطام  209صى

 338و تسهيل الوصوـ للمح وي صى107،108( يراجع : كمشال الفحوـ صىى25(



 اخلالف يف املسألة

 (26ذكر اآليدي والن الحاجب أ  الخ ف في هذه المسأل  لفظي . )     

وق وجه لقولهما هذا ه فا  ين قاـ لالعدالل  عللى العملوم ق  قال الشوكاني:

ب  شلرطا ق يطللب يطلب تعديل أند ينهم ، وين اشهري فلي شلروي الصلح

الهعديل يلع وجلول ذللك الشلري ، ويطلبله يلع عديله ، فلالخ ف يعنلوي ق 

 (27لفظي. )

 

 حـــــالراج

أمى أ  اللللراجح هلللو يلللا ذهلللب كليللله أصلللحا  الهعريلللف األوـ وهلللم      

 -صللى اهلل عليله وحللم -الصلحالي :  هلو يلن لقلي النبليالجمهوم على أ  

لله اخهصلاب المصلحو  ، وق  يسلما ويا  علي كح يه، وك  للم يخلهص

 موي عنه ، وق طال  يد  صحبهه له .

والح  يا ذهب كليه الجمهوم ، وك  كار  الل ل  تقهضلي أ   قال الشوكاني :

الصانب هلو يلن كثلر  ي زيهله ، فقلد ومل يلا يلدـ عللى كوبلا  الفضليل  

 ( 28لمن لم يحصل له كق يجرل اللقاء القليل والرؤي  ولو ير  . )

 

 
                                                           

  2/67و المخهصر يع شرا العضد  2/321( ا نكام لديدي 26(

 108صى ( يراجع :   كمشال الفحوـ27(

   107( يراجع : كمشال الفحوـ صى28(



 الثاني املطلب
 طرق معرفة الصحابي   

 الصحالي يعرف كوره صحاليا لواند ين الطر  اآلتي  :

أ  يهواتر الخبر عن كرسا  أره صحالي ، أو يسهفيو      الطريق األول :

. 

 أ  يعرف عن كرسا  أره ين المهاجرين .    الطريق الثاني :

 أ  يعرف أره ين األرصام .    الطريق الثالث :

ويعللرف كللو  الصللحالي صللحاليا لللالهواتر واقحهفاالل  ،  ي :قااال الشااوكان

 ( 29ويكو  ين المهاجرين ، أوين األرصام .)

 كخبامه عن رفسه لأره صحالي    الطريق الرابع :

 أرا صحالي -صلى اهلل عليه وحلم -فلو قاـ المعاصر للنبي     

 يقبل  خبره عن رفسه أره صحالي . فجمهور العلماء قالوا :

  منلا ه لكورله خبرعلدـ  يلر كلذو  ، وق يصلد  قطعلا  ه ألرله لكنه يصد

 يههم لدعوى متب  يثبهها لنفسه ، فلذلك تطر  انهماـ عدم الصد .

لو قاـ ين عاصر النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى أرا صحالي  قال اآلمدي :

يللع كحلل يه وعدالهلله فالظللاهر صللدقه ، ويحهمللل أ  ق يصللد  فللي ذلللك ه 

                                                           

و اللللوجين فلللي أصلللوـ الهشلللريع ا حللل يي   108( يراجلللع : كمشلللال الفحلللوـ صلللى29(

   338و تسهيل الوصوـ كلى علم األصوـ صى 313صى



وي متب  يثبهها لنفسله ، كملا للو قلاـ أرلا علدـ ، أو شلهد لكوره يههما لدع

 (30لنفسه لح  . )

وقد ذكر الحنالل  أره يقبل لدو  تفري  لين أ  يكو  قولله يقطوعلا لله أو 

 يظنورا . 

 (31قبل عند أصحالنا والجمهوم . ) قال ابن النجار:

 (32يحصل لنا العلم لذلك لخبره عن رفسه .) وقال ابن قدامة :

اشللهري الشللوكاري والللن لللدما  لكللي يقبللل خبللره عللن رفسلله أرلله وقللد      

صحالي  لأ  تقوم القرائن الدال  علي صد  لعواه ، وكق للنام قبلوـ خبلر 

 (33كثير ين الكذالين الذين العوا الصحب  . )

 

ع يلن قبللوـ خبللره لللذلك ، والسللمع لللم يللرل أ  العقللل ق يمنلل 

 (34لالمنع ، فجاز قبوله . )

                                                           

و كمشلللال الفحلللوـ  2/708و رهايللل  السلللوـ  2/322( يراجلللع : ا نكلللام لديلللدي 30(

و تيسللير  2/349قريللر والهحبيللر و اله 161، 2/160و فللواتح الرنمللو   108صللى

  168وتسهيل الوصوـ صى 3/67الهحرير 

   2/479( يراجع :  شرا الكوكب المنير 31(

ويراجللع أيضللا : المسللول   1/249( يراجللع : موالل  النللامر يللع رنهلل  الخللاطر 32(

و الملدخل كللى يلذهب ا يلام أنملد  2/175مهيد أللي الخطلا  الحنبللي و اله 293صى

   210لن ننبل صى

و رنهلل  الخللاطر العللاطر شللرا موالل  النللامر  108( يراجللع : كمشللال الفحللوـ صللى33(

1/249  

  3/991( يراجع : العد  34(



أره لو أخبر  يره عنه أره صحالي قبل قوله ، فكذلك  

 يجوز قبوـ خبره عن رفسه لذلك .

يبين صلح  هلذا وتسلاويهما : أ  العدالل  يعهبلر  فيملا يخبلر  يلره عنله ، 

 (35وفيما يخبر هو عن رفسه. )

لأ  قوله هلذا كرملا هلو خبلر علن رفسله لملا يهرتلب   

عليه نكم شرعي يوجب العمل ، ق يلح   يره يضر  وق يوجلب تهمل  ، 

 ( 36صلى اهلل عليه وحلم ى . ) -فهو كرواي  الصحالي عن النبي 

لأ  قوله هذا يوجب تهمل  ، وهلي تحصليل ينصلب  ونوقش هذا الدليل :

ين ، نيث يلنيهم قبوـ يا يرويله يلع هلذه الصحب ، كما أره يضر لالمسلم

 (37الههم . )

 أره ق يقبل كخبامه عن رفسه أره صحالي .  وهناك مذهب أخر يقول :

وقد ياـ كليه الطوفي في ) يخهصره ( ، وهو ماهر كل م  قال ابن النجار:

 (38الن القطا  المحد   ، وله قاـ ألو عبد اهلل الصيمري ين الحنفي  .)

أ  اللن القطلا  توقلف فلي هلذه المسلأل ، وأرله  اني :وقد ذكر الشوك

موي عنه يا يدـ على الجلنم لعلدم القبلوـ ، ورقلل عنله قولله : ويلن يلدََّ 

                                                           

 3/991( يراجع : العد  35(

 1/249( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 36(

و رنهل  الخلاطر العلاطر شلرا موال   2/187( يراجع : شرا يخهصلر الروال  37(

 1/249النامر 

  2/479: شرا الكوكب المنير  ( يراجع38(



الصحب  ق يقبل ينه نهى رعلم صحبهه ، وكذا علمناها فملا مواه فهلو عللى 

 (39السماَ نهى رعلم  يره . )

لأره يههم لهحصليل ينصلب الصلحال  لنفسله ، وق يمكلن تفريلع قبلوـ      

قوله على عدال  الصحال  ه أل  عدال  الصحالي فرَ الصحب  ، فلو وبهل  

 الصحب  لعدال  الصحالي لنم الدوم .

أيا أ  عدال  الصحالي فرَ الصحب  : فألرلا ق رحكلم لهلذه العدالل  كق       

صحبهه لو   يره ، فنقلوـ هلذا صلحالي ، فيكلو  علدق لاألللل   لمن تثب 

 اآلتي  عند الك م عن عدال  الصحال  .

وأيللا أرلله لللو وبهلل  الصللحب  لقللوـ الصللحالي لللنم الللدوم : فألرلله يلللنم      

كوبا  األصل وهلو الصلحب  للالفرَ وهلو العدالل  ، وكوبلا  األصلل للالفرَ 

 ( 40لوم يحاـ. )

فلا  قيلل ق يمهنلع أ  يقبلل قلوـ  يلره لله ، وق  :قال القاضي أبو يعلي 

يقبل قوله لنفسه ، كملا تقبلل شلهال   يلره لله ، وق يقبلل كقلرامه لنفسله ه 

 ألره يجر كلى رفسه ينفع  ، وهذا يوجول ها هنا 

هذا ق يمنع خبره لنفسله ، أق تلرى أ  يلن موى خبلرا علن النبلي ى قيل : 

كا  رفعه يعول لالمخبر ، كذلك قوله  صلى اهلل عليه وحلم ى قبل ينه ، وك 

                                                           

 108( يراجع : كمشال الفحوـ صى39(

  2/187( يراجع : شرا يخهصر الروا  40(



أرا صحالي ق يمنع ، وك  عال رفعه كليه ، ويفام  هذا الشلهال  واللدعوى 

 (41هأل  نصوـ النفع يمنع قبوـ ذلك . )

 كخبام  يره عنه أره صحالي .  

 كذا أخبر كرسا  عن آخر لأره صحالي     

أره صحالي ، وأره يحصل  هه عنعلى أره يقبل قوـ  ير فجمهور العلماء 

 لنا العلم لأره صحالي لاخبام  يره عنه . 

 (42وقد رقل الن لدما  اقتفا  على ذلك .)

لأره لو أخبر عن رفسله لأرله صلحالي قبلل ينله   وقد استدلوا على ذل: :

 لاتفا  ينا وينكم ، فاذا أخبر عن  يره يجب أ  يقبل ينه .

فسلقه لملا كلا  يارعلا يلن قبلوـ خبلره  يبين صلح  الجملع لينهملا : أ      

لذلك عن رفسه ، كا  فس   يره يارعا ين قبوـ خبلره ، وألرله لملا وجلب 

العمللل لخبللر الوانللد ، كللذلك جللاز الحكللم لخبللر الوانللد فللي كوبللا  الصللحب . 

(43) 

كخبام  يره عنه لمثال  الهعديل ، وخبلر الوانلد فيله يقبلوـ ،  قال الطويف :

 (44ق لهعديل الشامَ . )خصوصا كذا كا  صحاليا عد

 

                                                           

  3/991( يراجع : العد  41(

والملدخل كللى يلذهب  1/249( يراجع : رنه  الخاطر العاطر شرا موا  النلامر 42(

و  292ىو المسول  ص 3/175و الهمهيد أللي الخطا   الحنبلي  210ا يام انمد صى

وتسلهيل  108و كمشلال الفحلوـ صلى 2/187وشرا يخهصر الروال    3/990العد  

 168الوصوـ صى

  292و المسول  صى 3/990( يراجع : العد  43(

  2/187( يراجع : شرا يخهصر الروا  44(



ق يجوز كخبام  يره عنه لأره صحالي كق لعد  وهناك مذهب آخر يقول :

أ  يقع لنلا العللم للذلك ، كيلا االطراما أو اكهسلالا . نكلاه أللو حلفيا  علن 

 ( 45لعو شيوخه . )

لأره ق يجوز أ  رخبر ف را أ  الخبر   وقد استدل أصحاب هذا املذهب  :

ملا ق يجلوز أ  رخبلر لالكلذ  ، فلاذا كلا  كلذلك وكنلا ق عنه يكلو  كلذلا ، ك

رأين في ا خبام عن زيد لأره صلحالي أ  يكلو  نلديثا كلذلا ، وجلب أ  ق 

 يجوز لنا ا خبام لذلك عنه .

صلى اهلل  -لأ  هذا يوجول في الرواي  عن النبي وقد نوقش هذا الدليل :

ا فيه ، ويع هلذا يجلب لخبر الواند ، فارا رجوز أ  يكو  كاذل -عليه وحلم

 ( 46العمل لخبره ، كذلك هاهنا )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  3/990( يراجع : العد  45(

 3/990( يراجع : العد  46(



 املطلب الثالث

لللليس المقصلللول لعدالللل  الصلللحال  وبلللو  العصلللم  لهلللم ، واحلللهحال       

المعصلي  علليهم ، وكرملا الملرال قبلوـ موايلههم يلن  يلر تكللف لحلث علن 

قلالا ، وللم يثبل  ذللك  أحبا  العدال  وطلب الهنكي  ، كق أ  يثب  امتكلا 

وهلل الحمد ، فنحن على احهصلحا  يلا كلاروا عليله فلي زيلن محلوـ اهلل ى 

صلى اهلل عليله وحللم ى نهلى يثبل  خ فله ، وق الهفلا  كللى يلا ذكلره أهلل 

 ( 47السير فاره ق يصح ، ويا يصح فله تأويل صحيح .)

 يهنافي فنحن ق ردعي أرهم يعصويو  ين الوقوَ في الخطأ ، وهذا ق     

 (48يع العدال  ، فالعصم  شيء ، والعدال  شيء آخر وماء ذلك . )

ومذهب اجلمهور من أئمة السلف واخللف, وأكثر أهل القبلة وهم 

أ  الصلحال  كلهلم علدوـ . أهل السنة واجلماعة القامعني للبدعـة :  

(49) 

فعدال  الصحال  هو يذهب جمهوم األي  يمن يعهد لقلولهم ، ويخهللف      

 ( 50ى مأيهم ين السلف والخلف على هذه العقيد  .)كل

اللذي عليله حللف األيل  وجمهلوم الخلفلاء أ  الصلحال   قال ابن قدامة :

 (51يعلوي    عدالههم . )

                                                           

  107( يراجع : كمشال الفحوـ صى47(

  314لوجين في أصوـ الهشريع ا ح يي  صى( يراجع : ا48(

و  2/708و رهايلل  السللوـ  4/307و المحصللوـ  1/164( يراجللع : المسهصللفى 49(

و كمشلللال الفحلللوـ  2/67و المخهصلللر يلللع شلللرا العضلللد  2/320ا نكلللام لديلللدي 

و فللواتح الرنمللو   292و المسللول  صللى 2/476و شللرا الكوكللب المنيللر  106صللى

   2/346و الهقرير والهحبير  3/64رير و تيسير الهح 160،  2/155

  314( يراجع : الوجين في أصوـ الهشريع ا ح يي صى50(



 (52اتف  الجمهوم ين األئم  على عدال  الصحال  . ) وقال اآلمدي :

لعد  أللل  يلن   وقد استدل اجلمهور على أن الصحابة كلهم عدول :

   والسن  والمعقوـ :الكها

األلل  ين كها  اهلل ى تعلالى ى وحلن  محلوله ى صللى اهلل  فلقد تضافر     

الصحال  الكرام ، يما ق يبقلى يعهلا لمرتلا  شلك  عليه وحلم ى على تعديل

حللند يهصللل لللين يللن مواه ولللين  فللي تحقيلل  عللدالههم ، فكللل نللديث للله

له كق لعد أ  تثب  عدال   المصطفى ى صلى اهلل عليه وحلم ى لم يلنم العمل

مفعه كللى النبلي  مجاله ، ويجب النظر في أنوالهم ، حوى الصحالي الذي

لهعلديل اهلل  ى صلى اهلل عليله وحللم ى ه أل  عدالل  الصلحال  والهل  يعلويل 

لهم ، وكخبامه عن طهامتهم ، واخهيامه لهلم للنص القلرآ  الكلريم اللذي ق 

 :ومن ذل: لفه .، يأتيه الباطل ين لين يديه وق ين خ

 

 األسلة من الكتاب : أوال:

} َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأيًَّ  َوَحًطا ِلَهُكوُروا ُشلَهَداَء َعَللى النَّلاِم  -تعالى -قوله    

ـُ َعَلللْيُكْم َشللِهيًدا{) } ُكْنللُهْم َخْيللَر ُأيَّلل   -( وقوللله ى تعللالى53َوَيُكللوَ  الرَُّحللو

األَْوَُّللللوَ  ِيلللَن  } َوالسَّلللاِلُقوَ -تعلللالى -( وقولللله54ِللنَّلللاِم {) ُأْخِرَجلللْ 

اتََّبُعلوُهْم ِلِاْنَسلا   َمِالَي اهللَُّ َعلْنُهْم َوَمُالوا  اْلُمَهلاِجِريَن َواألَْْرَصلاِم َوالَّلِذيَن

اْلُملْؤِيِنيَن ِكْذ ُيَباِيُعوَرللَك  } َلَقلْد َمِالَي اهللَُّ َعلِن-( وقولله ى تعللالى55َعْنلُه {)

ـَ السَِّكيَنَ  َعَلْيِهْم َوَأَواَلُهْم َفْهًحلا َفَعِلَم َيا ِفيَتْحَ  الشََّجَرِ   َقِريًبلا  ُقُلوِلِهْم َفَأْرَن
                                                                                                                                

   1/247( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 51(

    2/320( يراجع : ا نكام لديدي 52(

 ( ين حوم  البقر   143( ين اآلي  ) 53(

 ( ين حوم  آـ عمرا    110( ين اآلي  ) 54(

 ( ين حوم  الهول   100ي  ) ( ين اآل55(



ُأوَلِئَك اْلُمَقرَُّلوَ  ِفلي َجنَّلاِ   } َوالسَّاِلُقوَ  السَّاِلُقوَ -( وقوله ى تعالى56{ )

 ( 57النَِّعيِم {)

الَّللِذيَن ُأْخِرُجللوا ِيللْن ِلَيللاِمِهْم اْلُمَهللاِجِريَن  وقوللله ى تعللالى ى } ِلْلُفَقللَراِء     

َيْبَهُ وَ  َفْضلً  ِيلَن اهللَِّ َوِمْالَواًرا َوَيْنُصلُروَ  اهللََّ َوَمُحلوَلُه ُأوَلِئلَك  َوَأْيَواِلِهْم

ِقلْبِلِهْم ُيِحب لوَ  َيلْن َهلاَجَر  الصَّاِلُقوَ  َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَم َوا ِْيَملاَ  ِيلْن ُهُم

 ُصُدوِمِهْم َناَجلً  ِيمَّلا ُأوُتلوا َوُيلْؤِوُروَ  َعَللى َأْرُفِسلِهْم ِهْم َوَق َيِجُدوَ  ِفيِكَلْي

 (58ُهُم اْلُمْفِلُحوَ {) َوَلْو َكاَ  ِلِهْم َخَصاَصٌ  َوَيْن ُيوَ  ُشحَّ َرْفِسِه َفُأوَلِئَك

 

 األسلة من السنة : : ثانيا

( وقولله ى 59م قررلي (( ))) خيلر النلا -صلى اهلل عليله وحللم -قوله     

عليه الس م ى   )) ك  اهلل اخهامري وأخهام لي أصحالا وأصهام أو أرصلاما 

أصحالي كالنجوم للأيهم اقهلديهم اههلديهم      -عليه الس م -( وقوله60(( )

                                                           

 ( ين حوم  الفهح 18( اآلي  ) 56(

 ( ين حوم  الواقع   10( اآلي  ) 57(

 (  ين حوم  الحشر  9( و )  8( اآلي  ) 58(

( مواه ا يللام البخللامي كهللا  : فضللائل الصللحال  ى لللا  ى فضللائل أصللحا  النبللي ى 59(

(  3451( )  3450)            صلى اهلل عليه وحلم ى وماي اهلل علنهم ى للرقم        

/ وا يام يسلم كها  : فضائل الصحال  ى للا  ى فضلائل الصلحال  ولم اللذين يللورهم ولم 

 ( 2533الذين يلورهم  لرقم ) 

/ والسلن   11/153( يراجع هذا الحديث : يرقا  المفاتيح شرا يشكا  المصلاليح 60(

 (  42466)     ( / وكنن العماـ              1000قلن ألي عاصم ) 



)) ق تسللبوا أصللحالي فللو الللذي رفسللي    عليلله السلل م  -(  وقوللله61(( )

 (62للغ يد أندهم وق رصيفه (( )ليده لو أرف  أندكم يثل أند ذهبا يا 

علليهم فيهلا ،  -كلى  ير ذلك ين اآليا  الكثير  الهلي أونلى اهلل ى تعلالى     

واألناليث النبوي  الشريف  الهي أونى عليهم محوـ اهلل ى صللى اهلل علليهم 

وحلم ى فيها ، والهلي تلدـ عللى علدالههم ، وأ  علدالههم وطهلامتهم  والهل  

 يل محوـ اهلل .لهعديل اهلل ، ولهعد

لعد ذكر النصلوب يلن القلرآ  والسلن : فلأي  تعلديل أصلح  قال ابن قدامة :

 (63) -ين تعديل ع م ال يو  ، وتعديل محوله ى صلي اهلل عليه وحلم

 ك  هذه األلل  لل  على فضلهم ، ولم تصرا لعدالههم . : فإن قيل

ق يكو  عدق ؟،  أ  ين أوني اهلل ى تعالى ى عليه لهذا الثناء كيف فجوابه :

فاذا كا  الهعديل يثب  لقوـ اونين ين النام ، فكيلف ق تثبل  العدالل  لهلذا 

الثناء العظيم ين اهلل  ى تعلالى ى ويلن محلوله ى صللى اهلل عليله وحللم ى.؟ 

(64) 

 األسلة من املعقول : وهي من عدة أوجه  : : ثالثا

وطلاعههم  –تعلالى  -يا تواتر واشههر علنهم يلن طلاعههم هلل الوجه األول :

، وينلا صللرتهم للرحلوـ ، والهجللر   -صلللى اهلل عليله وحلللم -لرحلوـ اهلل 

                                                           

كهلا  : الحلـ ى للا  ى  سلل  2/302( مواه النمقاري في شرا يوطأ ا يام ياللك 61(

 المناقب ى الفصل الثالث  كها  : 3/1696المحرم  /  والهبريني في يشكا  المصاليح 

( مواه ا يام البخامي كها  : فضائل الصحال  ى للا  ى قلوـ النبلي للو كنل  يهخلذا 62(

(  / وا يام يسللم كهلا  : فضلائل الصلحال  ى للا  ى تحلريم حلب  3470خلي   مقم ) 

 الصحال   

ويراجلع أيضلا هلذه األللل  يلا  1/248( يراجع : موا  النلامر يلع رنهل  الخلاطر 63(

 حب  ين يراجع للجمهوم    

 2/475( يراجع : شرا الكوكب المنير 64(



كليلله ، والجهللال لللين يديلله ، ولللنـ المهللـ، والمحافظلل  علللى أيللوم الللدين، 

وكقايلل  القللوارين ، والهشللدل فللي ايهثللاـ أوايللر الشللرَ ورواهيلله ، والقيللام 

ين أجل كقاي  الدين  لحدوله ويراحيمه ، والهضحي  لاألهل والماـ والولد

نهى قام واحهقام ، ففي هذه األيوم يا يكفي في القطع لعدالههم ، ف  أللل  

 (65علي العدال  أكثر ين ذلك .)

يلا اشلههر وتلواتر يلن نلالهم فلي طاعل  اهلل ى تعلالى ى وطاعل   قال ابن قدامة :

 محلوله ى صللى اهلل عليلله وحلللم ى ولللنـ المهـل يللا يكفللي فلي القطللع لعللدالههم .

(66) 

ك  ين أقوي يا يعهصم له علي الجاندين المعاردين : حير   الوجه الثاني :

، فاره كا  يعلر ف أهلل النفلا  للأعينهم  -محوـ اهلل ى صلى اهلل عليه وحلم

 -صللى اهلل عليله وحللم -لصانب حره ويؤتمنه نذيف  لن اليملا  ، وكلا 

 -ن لهعديلللهيبج للل أهللل ا خلل ب يللنهم وينللنلهم ينللازلهم ، وكللاروا يعللدلي

كين أللراما، وكلا  محلوـ اهلل يعهملدهم فلي رقلل نيل -صلى اهلل عليه وحللم

وأخبلللامه ، ويسلللألهم علللن أخبلللام  الللل  عنللله ، وكلللاروا عنللله رلللاقلين آولللامه 

ويخبرين ، واشههر ذلك يلن حليرته ى صللى اهلل عليله وحللم ى  فليهم ، فكلا  

السل م ى كيلاهم ذلك يسللكا قاطعلا فلي وبلو  علدالههم لهعلديل الرحلوـ ى عليله 

 (67عم  وقوق .)

ولعلل السلبب فلي  قال الشوكاني نقال عـن ممـاا امـرمني اجلـوي  :    

قبولهم ين  ير لحث عن أنوالهم ، أرهم رقل  الشريع  ، ولو وب  الهوقف 

                                                           

  2/67العضد و المخهصر يع شرا  321ى  2/320( يراجع : ا نكام لديدي 65(

   249ى  1/248( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 66(

 1/404( يراجع : البرها  67(



فللي موايللههم قرحصللر  الشللريع  علللى عصللر الرحللوـ ى صلللى اهلل عليلله 

 ( 68وحلم ى ولما احهرحل  على حائر األعصام. )

أ  الصحال  أقر  كلى محلوـ اهلل ى صللى اهلل عليله وحللم ى  الوجه الثالث :

يلللن حلللائر النلللام ، وهلللم اللللذين شلللاهدوا يواالللع الهننيلللل ، ولهلللم يلللن 

ا خلل ب والعقللل وا تبللاَ للهللدي النبللوي يللا يجعلهللم أقللدم علللى يعرفلل  

يرايي الشرَ ، كذ هم مأوا األنواـ الهي رنل  فيها النصوب ، فلالماكهم 

أكثللر يللن كلماك  يللرهم ، ويكللو  ك يهللم فيهللا أجللدم الكلل م لا تبللاَ  لهللا

(.69 ) 

قاـ الخطيب الب لدالي فلي ) الكفايل  ( لعلد ذكلره لألللل  الدالل  عللى تعلديل 

 الصحال  ين الكها  والسن  :

واألخبام في هذا المعنى تهسع ، وكلها يطالق  لما ومل في رص القرآ      

لصحال  ، والقطع على تعديلهم ورلناهههم ، ، وجميع ذلك يقهضي طهام  ا

ف  يحها  أند ينهم يع تعديل اهلل ى تعالى ى لهم ى المطللع عللى للواطنهم ى 

كللى تعلديل أنلد يلن الخلل  لهللم ، فهلم عللى هلذه الصلف  كق أ  يثبل  علللى 

أندهم امتكا  يا ق يحهمل كق قصد المعصي  ، والخرو  ين للا  الهأويلل 

هه ، وقد لرأهم اهلل ى تعالى ى ين ذلك ، ومفع أقلدامهم ، فيحكم لسقوي عدال

وجلل ى ومحلوله فليهم شليء يملا عنه ، على أره لو للم يلرل يلن اهلل ى علن 

ذكرراه ألوجب  الحاـ الهي كاروا عليها ين الهجر  والجهال والنصلر  وللنـ 

المهللـ واأليللواـ ، وقهللل اآللللاء واألوقل ، والمناصللح  فللي الللدين ، وقللو  

واليقين ، القطلع عللى علدالههم واقعهقلال لنلناهههم  ، وأرهلم أفضلل  ا يما 

                                                           

  103( يراجع : كمشال الفحوـ صى68(

    195( يراجع : أصوـ الفقه للشيخ ألي زهر  صى69(



ين جميلع المعلدلين والملنكين اللذين يجيئلو  يلن لعلدهم أللد اآلللدين ، هلذا 

 (70يذهب كاف  العلماء وين يعهد لقوله ين الفقهاء . )

  

 

   املذهب األول

  نكمهم في العدال  نكلم يلن لعلدهم يلن المسللمين فلي للنوم البحلث أ    

 عن عدالههم .

قاـ الشوكاري رق  عن ألي الحسين لن القطا  : فونشلي قهلل نملن  ولله 

صحب  والوليد شر  الخمر ، فمن مهر عليه خل ف العدالل  للم يقلع عليله 

                                                           

( يراجللع : الكفايلل  فللي علللم الروايلل  للخطيللب الب للدالي ى المكهبلل  العلميلل  المدينلل  70(

    49ى  48ى المنوم  ص



لي ه أل  الصحال  كرملا هلم اللذين كلاروا احم الصحب  . والوليد ليس لصحا

 على الطريق  .

قاـ الشلوكاري : وهلذا كل م حلاقا جلدا فونشلي قهلل نملن  وهلو كلافر ولم 

 (  71أحلم ، وليس ذلك يما يقدا له ، فا ح م يجب يا قبله ل  خ ف .)

 املذهب الثاني :

هن أرهللم كلهللم عللدوـ قبللل الفللهن ى أي كلللي نللين يللا وقللع ليللنهم يللن الفلل    

واقخه ف ى ، كالفهن  لين علي  ويعاوي ، وفهن  قهل عثملا  ، وأيلا لعلدها 

فلل  يقبللل الللداخلو  فيهللا يطلقللا ى  أي يللن الطللرفين ى هأل  الفاحلل  يللن 

 الفريقين  ير يعين .

 وهذا المذهب ينسو  كلى عمرو لن عبيد ين المعهنل  . 

كهلدام  اللب وهذا القوـ في  اي  الضعف هقحلهلنايه  قال الشوكاني :

السللن  ، فللا  المعهللنلين لهلللك الحللرو  هللم طائفلل  يسللير  لالنسللب  كلللى 

 الداخلين فيها .

وفيلله أيضللا : أ  البللا ي  يللر يعللين يللن الفللريقين ، وهللو يعللين لالللدليل 

 الصحيح .

وأيضللا : الهمسللك لمللا تمسللك  للله طائفلل  يخرجهللا يللن كطلل   احللم الب للي 

 (  72ن  ير يعين .)عليها ،على تسليم أ  البا ي ين الفريقي

  املذهب الثالث :

 أرهم كلهم عدوـ كق ين قاتل عليا فهو فاح  لخروجهم عن ا يام الح  .    

 وهذا المذهب قاـ له جماع  ين المعهنل  والشيع .

                                                           

   106( يراجع : كمشال الفحوـ صى71(

   106( يراجع : كمشال الفحوـ صى72(



ويجا  عنه : لأ  تمسكهم لملا تمسلكوا لله يلن الشلبه  قال الشوكاني :

اهلل وتهاورللا لدينلله ، يللدـ علللى أرهللم لللم يقللديوا علللى ذلللك كق جللرأ  علللى 

وجنا  الصحب  أير عظيم ، فمن ارههك أعراد لعضهم فقد وقع في هو  

ق ينجو ينها حالما ، وقلد كلا  فلي أهلل الشلام صلحال  صلالحو  عرال  

لهم شبه لوق عرواها لم يدخلوا في تلك الحرو  وق  مسلوا فيهلا أيلديهم 

ينلا البقلاء عللى عملوم ، وقد عدلوا تعدي  عايا لالكها  والسلن  ، فوجلب عل

  (73الهعديل ، والهأويل لما يقهضي خ فه .)

 املذهب الرابع :

أ  ين كا  يشههرا ينهم لالصحب  والم زي  فهلو علدـ ق يبحلث علن     

 عدالهه ، لو  ين قل  صحبهه ولم ي زم ، وك  كار  له مواي .   

 رقله الشوكاري عن الماوملي .

ــوكاني : ــال الش هلنايه كخللرا  جماعلل  يللن خيللام وهللو اللعيف قحلل  ق

الصحال  الذين أقايوا يع النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى قلي  ولم ارصلرفوا 

كوائل لن نجلر وياللك للن الحلوير  وعثملا  للن أللي العلاب وأيثلالهم . 

(74) 

 

                                                           

  107( يراجع : كمشال الفحوـ صى73(

 وأيضا يا حب  ين يراجع للجمهوم   107( يراجع : كمشال الفحوـ صى 74(



لأ  يا ذكروه ين الفهن فاره يحمل على اقجههال ى أي أرهم اجههدوا فيها ى 

وألى اجههال كل كلى يا امتكبله ، يعهقلدا أ  الواجلب يلا صلام كليله ، وأرله 

أوف  للدين وأصلح للمسلمين، وعلى هذا فايا أ  يكو  كل يجههد يصيب 

فلي ذللك ، وعللى كل  ، أو أ  المصيب واند ، واآلخر يخطئ ، ف  كشلكاـ 

الهقديرين فالشهال  والرواي  ين الفريقين ق تكو  يرلول  حواء قلنلا كلل 

يجههد يصيب ، أو قلنا المصيب واند ه لوجلو  العملل لاقجههلال اتفاقلا ه 

 (75وق تفسي  لواجب. )

وأيلا يلا وقلع ليلنهم يلن  قال الشـوكاني نقـال عـن الكيـا الطـ ي :     

ني  على اقجههال ، وكل يجههد يصليب ، أو الحرو  والفهن فهلك أيوم يب

 المصيب واند ، والمخطئ يعذوم لل يأجوم .

وكمللا قللاـ عمللر لللن عبللد العنيللن : تلللك ليللاء طهللر اهلل ينهللا حلليوفنا فلل  

 (76رخضب لها  ألسنهنا. )

ــداسي :  ــب البي ــال اخلطي ذهبلل  طائفلل  يللن أهللل البللدَ كلللى أ  نللاـ  ق

لهللي مهللر  ليللنهم ، وحللفك الصللحال  كارلل  يراللي  كلللى وقلل  الحللرو  ا

لعضللهم ليللاء لعللو ، فصللام أهللل تلللك الحللرو  حللاقطي العداللل  ، ولمللا 

اخهلطوا لأهلل النناهل  وجلب البحلث علن أيلوم اللروا  يلنهم ، ولليس فلي 

أهل الدين والمهحققين لالعلم ين يصلرف كلليهم جريلا ق يحهملل روعلا يلن 

الفقهلللاء  الهأويلللل والللرلا يلللن اقجههلللال ، فهلللم لمثالللل  المخلللالفين يلللن

المجههدين في تأويل األنكام ،  شكاـ األير والهباحه ، ويجلب أ  يكورلوا 

                                                           

و فلواتح  2/321و ا نكلام لديلدي  2/67( يراجع : المخهصر يلع شلرا العضلد 75(

  2/158الرنمو  

و اللللوجين فلللي أصلللوـ الهشلللريع ا حللل يي  106 ( يراجلللع : كمشلللال الفحلللوـ صلللى76(

  314صى



على األصل الذي قديناه ين ناـ العدال  والراا ، كذ لم يثب  يا ينيل ذلك 

عنهم ، فقد أخبررا ألو ينصوم يحمد لن عيسلى الهمنارلي ، نلدونا صلالح 

يقوـ : حمع  أنمد  حمع  ألا جعفر أنمد لن عبيدلن أنمد الحافظ قاـ : 

لن يحمد لن حليما  الهسهري يقوـ : حمع  أللا زمعل  يقلوـ ) كذا مأيل  

الرجل ينهقص أندا ين أصحا  محوـ اهلل ى صلى اهلل عليه وحلم ى فلاعلم 

أرلله زرللدي  ، وذلللك أ  الرحللوـ ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى عنللدرا نلل  ، 

حا  محلوـ اهلل  ى والقرآ  ن  ، وكرما ألى كلينا هلذا القلرآ  والسلنن أصل

صلى اهلل عليه وحلم ى ، وكرما يريدو  أ  يجرنوا شهولرا ليبطلوا الكها  

 (77) والسن  ، والجرا لهم أولى ، وهم زرالق  .

 

 

 
 

 

 

                                                           

   49( يراجع : الكفاي  في علم الرواي  صى77(



 املبحث الثاين

 ألفاظ الصحابة يف نقل األخبار عن رسول اهلل ومراتبها

 املطلب األول

محلوـ اهلل ى صللى اهلل عليله وحللم ى يقلوـ )  حمع  أ  يقوـ الصحالي     

 كللذا ، أو نللدوني ، أو أخبررللي ، أو شللافهني ، أو أربللاري ، أو مأيهلله يفعللل (

ورحللو ذلللك يمللا كللا  اللفللظ فيلله صللريحا فللي السللماَ ينلله ى صلللى اهلل عليلله 

 وحلم  ى 

 وهذه المرتب  هي أقوي المراتب وأع ها  كما أرها األصل في الرواي   .

 

 للفظ  حكم هذا ا

اتف  العلماء جميعا على قبوـ الروايل  كذا أتل  للأي يلن هلذه األلفلاظ ،     

وذلك أل  يثل هذا اللفظ ق يهطر  كلي  انهماـ الواحط  ى أي ق يحهملل أ  

يكو  الصحالي حمعه ين آخلر ومفعل  كللى النبلي صللى اهلل عليله وحللم ى 

 -  الصللحالي ولللذلك كللا  أقللوى المراتللب ، فيجللب قبوللله للل  خلل ف ه أل

صللى  -ق يقوـ ذلك كق وقد حمع يباشلرً  يلن محلوـ اهلل  -اهلل عنه ماي

 .  -وحلم اهلل عليه



وهذه المرتب  هي أقوي المراتلب ، وق يهطلر  كليهلا  قال اإلماا اليزالي :

انهماـ ، كما أرها األصل في الرواي  والهبليغ ، وقلد قلاـ ى صللى اهلل عليله 

 ( 78رأ حمع يقالهي فوعاها وألاها كما حمعها (( )وحلم ى )) رض ر اهلل اي

أقواها أ  يقوـ ) حلمع  محلوـ اهلل ، أو أخبررلي ، أو  وقال ابن قدامة :

نللدوني ،  أو شللافهني ( فهللذا ق يهطللر  كليلله اقنهمللاـ ، وهللو األصللل فللي 

 (79الرواي  . )

الللراوي كذا كللا  صللحاليا فقللد اتفقللوا علللى أرلله كذا قللاـ )  وقــال اآلمــدي :

مع  محللوـ اهلل ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى يقللوـ كللذا ، أو أخبررللي ، أو حلل

ندوني ، أو شافهني محوـ اهلل لكذا ( فهو خبر عن النبي ى صلى اهلل عليه 

 (80وحلم ى واجب القبوـ . )

كذا قاـ الصحالي ) حلمع  محلوـ اهلل ، أو اخبررلي ،  وقال الشوكاني :

ولللين محللوـ اهلل ، ويللا كللا   أو نللدوني ( فللذلك ق يحهمللل الواحللط  لينلله

يرويا لهذه األلفاظ   كى ) شافهني محوـ اهلل ( أو) مأيهه يفعلل كلذا ( فهلو 

 ( 81نج  ل  خ ف . )

 -وعليه كذا يا ُحلمع نلديث يقلوـ فيله الصلحالي: ) حلمع  محلوـ اهلل     

يقللوـ كللذا(  فهللذا لليللل علللى أ  الصللحالي حللمع  -عليلله وحلللم صلللى اهلل

، وانهملاـ وجلول واحلط   -صلى اهلل عليله وحللم- هلليباشر  ين محوـ ا
                                                           

  1/129( يراجع : المسهصفي 78(

/  (  3660والحللديث مواه ألللو لاول كهللا  : العلللم ى لللا  ى فضللل رشللر العلللم مقللم ) 

 ( 2656على تبليغ السماَ مقم )  والهريذي كها  : العلم ى لا  ى في الحث

   197ى  1/196( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 79(

    2/324( يراجع : ا نكام لديدي 80(

ويراجلع أيضلا يلع يلا حلب  يلن يراجلع : رهايل    92( يراجع : كمشال الفحوـ صلى81(

وفلللواتح  2/68والمخهصلللر يلللع شلللرا العضلللد  2/364وا لهلللا   2/710السلللوـ 

  3/68و تيسير الهحرير  2/161و  الرنم



لين الصحالي وللين الرحلوـ انهملاـ لعيلد. فالروايل  الهلي تلأتي للفلظ  يلن 

أو أخبررلي، اتفل  العلملاء  هلذه األلفلاظ: حلمع ، أو نلدوني، أو شلافهني،

جميًعلللا عللللى قبولهلللا ه أل  اللفلللظ ق يهطلللر  كليللله انهملللاـ الواحلللط  للللين 

وكرما يفيد حماَ الصلحالي، -صلى اهلل عليه وحلم - الصحالي ومحوـ اهلل

 .  يباشر   -صلى اهلل عليه وحلم -وأخذه الحديث ين محوـ اهلل 



 املطلب الثاين 

 ) قاـ محوـ اهلل ى صلى اهلل علي  وحلم ى كذا ( .أ  يقوـ الصحالي     

لو  اللفلللظ  فهللذا اللفللظ يللن الصللحالي يلللأتي فللي المرتبلل  الثاريلل  ، فهللو

ال  ه أل  قوـ الصحالي ) قاـ محوـ اهلل ( ملاهره النقلل علن محلوـ ىىالس

اهلل ى صلى اهلل عليه وحللم ى كق أرله لليس رصلا صلريحا قنهملاـ أ  يكلو  

الصحالي قد حمعه ين  ير النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى وكرملا قلاـ ذللك 

 اعهمالا على يا رقل كليه وك  لم يسمعه ينه . 

وكرما كار  هذه المرتب  لو  األولى قنهماـ أ  يكو  لينه  اإلسنوي :قال 

 ( 82ولين النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى واحط  . )

وكرما كار  هذه المرتب  لو  الهي قبلها ه ألرها ليسل   وقال الشنقيطي :

صريح  في السماَ ،  يكا  أ  يكلو  حلمعه يلن  يلر النبلي ى صللى اهلل 

 ( 83عليه وحلم  ى .)

وهذه المرتب  أقلل يلن األوللى ، قنهملاـ  وقال الدكتور أبو النور زهري:

 ( 84أ  يكو  لين الراوي والرحوـ واحط  .)

قوـ الصحالي ) قاـ محوـ اهلل ( ملاهره النقلل علن  وقال اإلماا اليزالي :

محوـ اهلل ولكنه ليس رصا صريحا قنهملاـ أ  يكلو  قلد حلمعه يلن  يلر 

يله وحلللم ، فالوانلد ينللا قلد يقللوـ ) قلاـ محللوـ اهلل ( النبلي ى صلللى اهلل عل

                                                           

  2/710( يراجع : رهاي  السوـ 82(

  168( يراجع : يذكر  أصوـ الفقه على موا  النامر للشنقيطي صى83(

  3/160( يراجع : أصوـ الفقه للدكهوم ألو النوم زهير 84(



اعهمالا على يا رقل كليه وك  لم يسمعه ، فل  يسلهحيل أ  يقلوـ الصلحالي 

 ذلك اعهمالا على يا لل ه تواترا ، أو لل ه على لسا  ين يث  له .

ولليل هذا اقنهماـ يلا مواه أللو هريلر  ى مالي اهلل  قال اإلماا اليزالي :

وـ اهلل ى صلى اهلل عليه وحلم ى أره قلاـ ))  يلن أصلبح جنبلا عنه ى عن مح

(  فلمللا حللئل عنلله قللاـ نللدوني للله الفضللل لللن عبللام 85فلل  صللوم للله (( )

 فأمحل الخبر أوق ولم يصرا .

( فلملا حلئل 86وأيضا : يا مواه الن عبلام )) كرملا الرللا فلي النسليئ  (( )

 (87عنه قاـ حمعهه ين أحاي  لن زيد .)

   

 للفظحكم هذا ا

هلل يحملل  هرظرا لما يهطر  كليه هذا اللفظ ين انهملاـ فقلد اخهلفلوا فيل    

 على السماَ ين محوـ اهلل فيكو  نج  أم ق  ؟ على يذهبين :

  املذهب األول :

 أره يحمل على السماَ ين محوـ اهلل فيكو  نج   .                   

 ( 88وهو يذهب أكثر العلماء واألصوليين .)

                                                           

 (  1825( مواه ا يام البخامي كها  : الصوم ى لا  ى الصائم يصبح جنبا لرقم )  85(

 (  2069( مواه ا يام البخامي كها  : البيوَ ى لا  ى ليع الدينام لالدينام لرقم ) 86(

 1/196و موا  النامر يع رنهل  الخلاطر  130ى  1/129( يراجع : المسهصفي 87(

  4/445و المحصوـ 

و  2/710و رهايلل  السللوـ  1/130و المسهصللفي  4/445( يراجللع : المحصللوـ 88(

و   3/999و العلد   2/68المخهصر يع شرا العضد و  2/482شرا الكوكب المنير 

و الهمهيلد ألللي الخطلا  الحنبلللي   3/68و تيسلير الهحريلر  2/161فلواتح الرنملو  

 2/356 يو شرا البد خش  3/185



كذا قاـ الصحالي ) قاـ محوـ اهلل كلذا ( اخهلفلوا فيله فلذهب  مدي :قال اآل

األكثرو  كلى أره حمعه ين النبلي ى صللى اهلل عليله وحللم ى فيكلو  نجل  

 (89ين  ير خ ف . )

 (90وقد رسبه الشوكاري كلى الجمهوم. )

  املذهب الثاني :

 أره ق يحمل على السماَ ف  يكو  نج   .

ألللي لكللر البللاق ري ، رسللبه كليلله كثيللر يللن وهللو ينسللو  كلللى القااللي  

األصوليين ، كق أ  رسب  هذا القوـ كليه يشكوك فيها ه أل  الواحلطي قلاـ 

: ك  القااي رص في                 ) الهقريب ( نمل ) قاـ ( على السلماَ 

 ( 91ولم يحك فيه خ فا ، لل قاـ : وق أنفظ عن أند فيها خ فا .)

(  ، ورسللبه الللن النجللام كلللى ألللي 92هللام عنللد العضللد)وهللذا المللذهب هللو المخ

( ، ورسلبه أللو الخطلا  كللى األشلعري  وقلاـ : 93الخطا  وجمع ين العلملاء )

 (94هو ماهر قوـ ين رصر أ  المرحل نج  .)

 األدلـــــة

 سليل املذهب األول

 احهدـ أصحا  المذهب األوـ وهم الجمهوم على أره نج   : 

                                                           

    2/324( يراجع : ا نكام لديدي 89(

  93( يراجع : كمشال الفحوـ صى90(

 ويا حب  ين يراجع  1/198 ( يراجع : رنه  الخاطر العاطر شرا موا  النامر91(

   2/68( يراجع : المخهصر يع شرا العضد 92(

   2/482( يراجع : شرا الكوكب المنير 93(

   3/185( يراجع : الهمهيد أللي الخطا  الحنبلي 94(



صحالي هلذا أرله يحملوـ عللى السلماَ يلن  يلر لأ  الظاهر ين قوـ ال    

واحط  ه أل  قوـ الصحالي  ) قاـ محوـ اهلل ( يوهم السماَ ين النبلي ى 

 ين  ير واحط  كيهايا ماهرا . -صلى اهلل عليه وحلم

كما أ  الظاهر ين نالله أيضلا وهلو علدـ علامف لأوالاَ الل ل  أرله ق     

 (95يأتي للفظ يوهم يعنى ويريد له  يره .)

ك  حماعه ين  ير النبي ى صللي اهلل عليله وحللم  ى  ال اإلماا اليزالي :ق

وك  كا  يحهم  كق أرله انهملاـ لعيلد ، للل الظلاهر أ  الصلحالي كذا قلاـ ) 

اهلل ، لخ ف ين لم يعاصلر قاـ محوـ اهلل ( فما يقوله كق وقد حمع محوـ 

تعللرف أرلله لللم  كذا قللاـ ) قللاـ محللوـ اهلل ( أوهللم السللماَ ، فللا  قرينلل  ناللله

يسمع وق يوهم كط قه السماَ ، لخ ف الصحالي فاره كذا قاـ ) قاـ محوـ 

اهلل ( أوهم السماَ ف  يقدم عليه كق عن حماَ ، هلذا هلو الظلاهر ، وجميلع 

األخبام كرما رقلل  كلينلا كلذلك كذ يقلاـ قلاـ أللو لكلر ) قلاـ محلوـ اهلل ( وقلاـ 

  (96ذلك كق السماَ .) عمر  ) قاـ محوـ اهلل ( ف  رفهم ين

الظلاهر أ  الصلحالي ق يقلوـ ذللك كق وقلد حلمعه يلن  وقال ابن قدامـة : 

النبي ى  صلى اهلل عليه وحللم ى ه أل  قولله ذللك يلوهم السلماَ ، فل  يقلدم 

عليلله كق عللن حللماَ ، لخلل ف  يللر الصللحالي ، ولهللذا اتفلل  السلللف علللى 

ه يرحلل فمرحلل الصلحالي قبوـ األخبام يع أ  أكثرها هكذا ، ولو قلدم أرل

 (97نج  .)

                                                           

و رنهل  الخلاطر العلاطر شلرا موال  النلامر   2/324( يراجع : ا نكام لديلدي 95(

 3/999و العد   1/198

   1/130مسهصفي ( يراجع : ال96(

و يللذكر  أصللوـ الفقلله علللى  1/198( يراجللع : موالل  النللامر يللع رنهلل  الخللاطر 97(

  168موا  النامر للشنقيطي صى



الصلحالي لملا قلاـ ) قلاـ محلوـ اهلل كلذا وكلذا (  قال القاضي أبو يعلى :

أااف القوـ كليه ، وقطع على أره قاـ ، والظاهر ين نلاـ ا رسلا  أرله ق 

يقطع على الشيء ويطلقه كق لعلد أ  يهحققله ويسلمعه شلفاها يلن قائلله ، 

 (98له )فوجب نمل األير على ذلك والحكم 

ك  ذلك اللفظ ين الصحالي يشعر لأره حمع ينه في ماهر  وقال الطويف :

الحللاـ ، ولللو كللا  حللماعه لواحللط  يللع قوللله ) قللاـ محللوـ اهلل ( المشللعر 

مللاهرا لالسللماَ ، لكللا  ذلللك تدليسللا وتلبيسللا علللى النللام ، والصللحال  ق 

 ( 99يفعلو  ذلك . )

 

 أسلة املذهب الثاني

 ثاري القائل لأره ليس لحج  لعد  ألل  :احهدـ أصحا  المذهب ال

 الدليل األول :

أ  قوـ الصحالي ) قاـ محوـ اهلل ( يهرلل لين أ  يكو  قد حلمعه يلن     

النبللي ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى ولللين أ  يكللو  قللد حللمعه يللن  يللره ، 

ينبنلي  -ولهقدير أ  يكو  قد حمعه ين  ير النبي ى صللى اهلل عليله وحللم

  الصحال  ، فمن قاـ لعلدالههم فحكمله نكلم يلن حلمعه يلن ذلك على عدال

ويكللو  يقبللوق ه ألرله كيللا يرويلله للل   -محلوـ اهلل ى صلللى اهلل عليل  وحلللم

 واحط  أو لواحط  عدـ .

                                                           

   3/999( يراجع : العد  98(

    2/189( يراجع : شرا يخهصر الروا  99(



وين قاـ لأ  الصحال  نكمهم نكلم  يلرهم فلي الكشلف علن نلاـ اللراوي 

 (100ينهم فحكمه نكم يرحل الهالعي .)

 ما حب  ين لليل أصحا  المذهب األوـ . ويمكن يناقش  هذا الدليل: ل

 

  الدليل الثاني :

أره قد يخبر الصحالي لذلك العلدل الكثيلر فيقطلع عليله وك  للم يسلمعه ينله ى   

 صلى اهلل عليه وحلم ى  .

ورللوقه هللذا الللدليل : لأرلله لللو كللا  كللذلك لكللا  لللي ن الواحللط  ، وق يطللل  

 ( 101اهر حماعه ينه .)كااف  القوـ  كليه ، لكنه لما أطل   كا  الظ

 

 الراجــــــح

 رسول من السماع على يحمل أنه من الجمهور إليه ذهب ما هو

. أدلتهم لقوة وذلك حجة فيكون ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ اهلل  

                                                           

  2/68و المخهصر يع شرا العضد   2/324( يراجع : ا نكام لديدي100(

  3/999( يراجع : العد  101(



 املطلب الثالث

 ) أير محوـ اهلل لكذا أو رهى عن كذا (أ  يقوـ الصحالي 

في المرتب  الثالث  رظرا لما يهطر  كليه يلن فهذا اللفظ ين الصحالي يأتي 

 ن :يانهمال

في حماعه فيحهمل أ  يكو  الصحالي حمعه ين النبي ى صللى اهلل  األول :

 عليه وحلم ى ويحهمل أ  يكو  حمعه ين  يره .

في األير والنهلي فيحهملل أ  يعهقلد اللراوي يلا لليس للأير أيلرا ،  الثاني :

 ( 102ام في صيغ األير والنهى .)ويا ليس لنهي رهيا قخه ف الن

 

وكرما كار  هذه المرتب  لو  الثاري  قشهراكهما يعا  قال اإلماا اإلسنوي :

 في انهماـ الهوحا ، واخهصاصها لانهماـ اعهقال يا ليس لأير أيرا 

وأيضا : فليس فيه لفظ يدـ على أره أير الكل أو البعو لائما أو ير لائلم 

 ( 103القا . )، فرلما اعهقد شيئا ليس يط

 

وهلذا يهطلر  كليله اقنهملاـ األوـ يلع انهملاـ آخلر  وقال اإلماا الـرازي : 

وهو : أ  يذاهب النام في صيغ األواير والنواهي يشهوم  ، فرلما من 

 ( 104أيرا .) يا ليس لأير

                                                           

  1/198وموا  النامر يع رنه  الخاطر  130/ 1( يراجع : المسهصفي 102(

  2/711( يراجع : رهاي  السوـ 103(



 

هذه المرتب  ألري ين الثاري  قنهماـ الهوحا ، وانهماـ  وقال الشريازي :

س للأير أيلرا ، وانهملاـ أ  يكلو  الملرال لالخطلا  أ  يعهقد الراوي يا لي

جميع المكلفين وهو يعهقلد لعضله أو للالعكس ، وانهملاـ أ  يكلو  الملرال 

 (105ين الخطا  لوام الحكم وهو يعهقد كوره يؤقها ولالعكس . )

 

وهللذه الرتبلل  أقللل يللن الثاريلل  ألرهللا  وقــال الــدكتور أبــو النــور زهــري :

وتنيلد عليهلا انهملاـ أ  الصلحالي اعهقلد  تشامكها في انهماـ الواحلط  ،

يا ليس لأير أيرا ويا ليس لنهي رهيا ، وانهملاـ أ  يكلو  األيلر لللبعو 

 ( 106أو أ  يكو  للكل .)

 

وقللد ذكللر الشللنقيطي أ  اقنهمللاـ الثللاري وهللو اعهقللال يللا للليس لللأير أيللرا 

انهماـ لعيد ه أل  عدال  الصلحالي تمنعله يلن أ  ينقلل علن النبلي ى ب ى 

ير فيما ليس لأير ولذا جعل  جماعه ين أهل األصوـ هذه المرتبل  فلي األ

 ( 107يننل  الهي قبلها لضعف اقنهماـ المذكوم.)

أ  قوـ الراوي أير محلوـ اهلل لكلذا لليس فيله لفلظ وذكر اإلماا الرازي :

هدقـ وق العملل لله كق ىلىيدـ على أره أير الكل أو البعو ، فل  يجلوز اقح

                                                                                                                                

  4/446( يراجع : المحصوـ 104(

    2/846( يراجع : ا لها  في شرا المنها  105(

   3/161( يراجع : أصوـ الفقه أللي النوم زهير 106(

   169النامر للشنقيطي صى( يراجع : يذكر  أصوـ الفقه على موا  107(



)) نكملي عللى الوانلد      -لمىىلىصللى اهلل عليله وح  -ه  كذا ام كليله قولل

 (108نكمي على الجماع ((.)

 

 حكم هذا اللفظ

نجل  أرله رظرا لما يهطر  كليه هذا اللفظ ين انهماق  فقد اخهلفوا فلي     

 ويجب  قبوله والعمل له على يذهبين :

 

  املذهب األول :

 أره نجه ويجب قبوله والعمل له  . 

 ر العلماء واألصوليين وهو يذهب أكث

 (109األكثرو  على أره نج  .) قال اإلماا الرازي :

 ( 110الذي عليه اعهمال األكثرين أره نج  وهو األمهر .) وقال اآلمدي :

ولما كا  الظاهر ين ناـ الراوي أره ق يطل  هلذه  وقال اإلماا اإلسنوي :

 ( 111اللفظ  كق كذا تيقن المرال ذهب األكثرو  كلى أره نج  . )

كذا قاـ الصحالي ) أيلر محلوـ اهلل لكلذا ورهلي  وقال القاضي أبو يعلى :

محللوـ اهلل عللن كللذا ( فللا  الحكللم يثبلل  لللذلك ويحكللم للله لللاألير والنهللي 

(.112 ) 

                                                           

وهذا الحديث ق أصل لله لهلذا اللفلظ ولكلن             4/447( يراجع : المحصوـ 108(

يشهد له يا جاء في يعناه ين مواي  ا يام الهريذي كها  : السير ى لا  ى يلا جلاء فلي 

 ( )) كرما قولي لمائ  ايرأ  كقولي قيرأ  واند  ((  1597ليع  النساء ى لرقم ) 

   4/446( يراجع : المحصوـ 109(

   2/325( يراجع : ا نكام لديدي 110(

  2/711( يراجع : رهاي  السوـ 111(



 ( 113جمهوم العلماء على أره نج  .) وقال أبو النور زهري :

  املذهب الثاني :

 أره ليس لحجه وق يجب قبوله وق العمل له.

( ، ورسلبه البلد خشلي كللى 114ذا المذهب قلاـ لله لعلو  أهلل الظلاهر)وه     

(، واللعف صللانب ) الحاصللل ( كورلله نجلله كمللا قللاـ ا حللنوى 115العبللري )

(.116) 

 

  املذهب الثالث :

 ـــوقــفال

وهللذا المللذهب رسللبه كلللى ا يللام الللرازي صللانب ) الفللواتح ( وا يللام     

 (117ا حنوى .)

 

 

 

 ـــــــةاألدل

 ألولأسلة املذهب ا

                                                                                                                                

    3/1000( يراجع : العد  112(

    3/161( يراجع : أصوـ الفقه أللي النوم زهير 113(

    1/130( يراجع : المسهصفي 114(

     2/357( يراجع : شرا البدخشي 115(

   2/711( يراجع : رهاي  السوـ 116(

  2/711و رهاي  السوـ  1/161( يراجع : فواتح الرنمو  117(



احهدـ أصحا  المذهب األوـ وهم الجمهوم عللى أرله نجل  ويجلب قبولله 

 والعمل له لعد  ألل  :

  الدليل األول :

أ  الصحالي عدـ عامف لأوااَ الل   ، والظلاهر يلن نالله أ  يكلو      

عامفا لمواقع الخ ف والوفا  ، وعند ذلك فالظاهر يلن نالله أرله ق ينقلل 

رهي ين  ير خ ف ، رفيا للهدليس والهلبيس عنله كق يا تحق  أره أير أو 

لنقل يلا يوجلب عللى حلايعه اعهقلال األيلر والنهلى فيملا ق يعهقلده أيلرا أو 

 (118رهيا.)

الظاهر أره لم يكن لين الصحال  في صي   األير والنهي  قال ابن قدامة :

خ ف ، كذ لو كا  لنقل كما رقل اخه فهم في األنكام وأقلوالهم فلي الحل ـ 

والحلرام ، ولليس يلن الروم  اقخلله ف فلي زيارنلا أ  يكلو  يبنيلا علللى 

اخه فهم ، كما أرهم اخهلفوا فلي األصلوـ وفلى كثيلر يلن الفلروَ يلع علدم 

حال  فيه ، فلاذا قلاـ الصلحالي  ) أيلر محلوـ اهلل أو رهلى ( ق اخه ف الص

 يكو  كق لعد حماعه يا هو أير أو رهي نقيق  .

وكرما قلنا ك  الظاهر أره يا رقل األيلر علن محلوـ اهلل ى  وقال ابن بدران :

صلى اهلل عليه وحلم ى كق لعلد يعرفل  نقيقهله ، أل  يعرفل  األيلر يسلهفال 

  أهل الل   ، وق يخفي عليهم لفلظ األيلر يلن  يلره ، ين الل   ، والصحال

خل ف نهلى وم ك  الصحال  لم يكن لينهم في صي   األير والنهي ورحوها 

يقاـ ك  اللراوي يحهملل أ  يشلهبه عليله الملرال يلن األيلر ، للل كلا  عنلدهم 

يعلويللا لالضللروم  يللن ل للههم يللن  يللر اشللهباه وق كجمللاَ ، وكرمللا وقللع 

                                                           

  3/69و تيسير الهحرير  2/325( يراجع :ا نكام لديدي 118(



فيما لين األصوليين لعلد عصلر الصلحال  لكثيلر ، وذللك ق الخ ف في األير 

 (119يسهلنم اخه ف الصحال  فيه واشهباهه عليهم . )

أ  الراوي ق يخلو كيا أ  يقولوا فيله كرله وقل  أو  :  دليلناقال الشريازي : 

ليس لثق  ، ف  يجوز أ  يقلاـ كرله لليس لثقل  ،أل  ك ينلا فلي ماو يقبلوـ 

 ، فاذا كا  وق  وجب تصديقه فيما يرويه .الحديث يووو  له فيه 

وق يخلو أ  يقولوا كره ق يعرف األير والنهي أو يعرفهملا ، فل  يجلوز     

أ  يقاـ كره ق يعرف األير والنهي ، والل   ل هه واللسا  لساره ، ويعرف 

ذلك ين ق أصل له في العرلي  واللسا  وكرما يعرفهه يكهسب  ، فثب  لهذا 

ل  عامف لاألير والنهي فوجب قبوـ قوله فيه والعملل لله ، وق أره ق يحا

      يحها  فيه كلى رقل لفظ محوـ اهلل ى صلى اهلل عليه وحلم ى وصام كأره قاـ 

) أيرتكم لكذا ( أو ) رهيهكم عن كذا ( كما لو موي لنا أ  النبي ى صلى اهلل 

ينقلل لنلا صلف  يلا عليه وحلم  ى أكل الهمر ق يحها  في يعرف  ذلك كلى أ  

أكله يخاف  أق يكو  يا أكل تمرا ، لل صدقناه في قوله ، ونملنا اللفظ فيه 

 ( 120على يا يقهضيه كذلك ها هنا .)

  الدليل الثاني :

أرلله ق يظللن لالصللحالي كطلل   ذلللك كق كذا علللم أرلله أيللر، وأيللا انهمللاـ     

 ال لا 

                                                           

 1/199( يراجع : رنه  الخاطر العاطر شرا موا  النامر  119(

   289ى  1/288( يراجع : شرا اللمع 120(



لهم وفعلهلم عللى ف  يحملل عليله أيلر الصلحال  ، كذ يجلب نملل ملاهر قلو

السل ي  يهمللا أيكللن، ولهللذا لللو قللاـ الصللحالي ) قللاـ محللوـ اهلل أو شللري 

 (121شرطا أو وق  وقها ( فيلنينا كتباعه.)

 

  الدليل الثالث :

أ  تصدي  الراوي واجلب فيملا ينقلله ويرويله ، فلاذا قلاـ ) زرلى يلاعن     

فرجمهله ومجمه ى محوـ اهلل ى ( وجب تصديقه ويكو  لمننل  ) زرلى يلاعن 

، وكذا كا  كذلك وجب أ  يكو  قوله ) أير محوـ اهلل ورهلى محلوـ اهلل  (

( لمننللل  قوللله ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى ) أيللرتكم ورهيللهكم (  وقللد كللا  

محوـ اهلل يقوـ يثل ذلك فروى عنه أره قاـ )) آيركم لأملع وأرهلاكم علن 

 أملع (( .

  الدليل الرابع :

ى هذا اللفلظ وعوللوا عليله وانهجلوا لله ، وق أ  الصحال  اقهصروا عل    

 (122يجوز في نقهم أ  يعولوا على يا ق تقوم له نج  .)

 

 سليل املذهب الثاني

احهدـ أصحا  المذهب الثاري القائل لأره ليس لحج  فل  يجلوز قبولله وق 

 العمل له :  

، وقللوـ  -لللأ  اقنهجللا  كرمللا هللو للفللظ النبللي ى صلللى اهلل عليلله وحلللم    

لصحالي ) أير محوـ اهلل أو رهي (  ق يدـ على وجول األير والنهى ينه ا
                                                           

  1/199( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 121(

ى  3/186و الهمهيلد ألللي الخطلا  الحنبللي  1002،  3/1001راجع : العد  ( ي122(

187  



ى صلى اهلل عليه وحلم ى  وذلك قخله ف النلام فلي صليغ األيلر والنهلى ، 

فلعللله حللمع صللي   اعهقللد أرهللا أيللرا أو رهيللا وليسلل  كللذلك عنللد  يللره ، 

 ويحهمل أره حمع النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى يأير لشيء أو ينهلى علن

شليء وهلو يملن يعهقلد أ  األيلر لالشليء رهلى علن جميلع أاللداله ، وأ  

النهى عن الشيء أير لأند أاداله ، فنقل األيلر والنهلى ولليس للأير وق 

 ( 123رهى عند  يره .)

 

 ويناقه هذا الدليل لما حب  ين ألل  الجمهوم . 

وأيضللا : ك  يللا ذكللروه وك  كللا  يحللهم  ، كق أرلله انهمللاـ لعيللد يحللو ، 

 (124نهماق  البعيد  ق تمنع الظهوم .)واق

 

وأيضا : ك  قوله ) أير محوـ اهلل ( يقهضلي كط قله أيلرا يطلقلا ، واأليلر 

المطل  ين  النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى للوجو  ، وق يصلرف عنله كق 

 لدليل .

وكللذلك قوللله ) رهللى محللوـ اهلل ( يقهضللي كطلل   النهللى علللى الهحللريم ، وق 

 (125لدليل .) يصرف عنه كق

 

انهـ المخالف لأ  النام قد اخهلفوا في األير فملنهم يلن  قال الشريازي :

قاـ كره يقهضي الوجو  ، وينهم ين قاـ يقهضلي اقحلهحبا  ، ويلنم يلن 

قاـ ك  المندو  كليله يلأيوم لله ، ويلنهم يلن يقلوـ كرله  يلر يلأيوم لله ، 

                                                           

    2/325( يراجع : ا نكام لديدي 123(

  2/161و فواتح الرنمو   68/ 2( يراجع : المخهصر يع شرا العضد 124(

  3/187والهمهيد أللي الخطا  الحنبلي   1004ى  3/1003( يراجع : العد  125(



وحللم  ى لننظلر فلي  فوجب أ  ينقل كلينا لفظ محوـ اهلل   ى صلى اهلل عليله

يقهضاه فرلملا كلا  حلمع محلوـ اهلل ى صللى اهلل عليله وحللم  ى رلد  كللى 

 شيء فاعهقد أيرا فروى ) أير محوـ اهلل لكذا ( .

أ  هذا اخه ف يولًّد ند  لعد عصلر الصلحال  ى مالي اهلل  

عنهم ى ويا كار  الصحال  تعرف في األير كق يلا يقهضلي الوجلو  ، فأيلا 

 ( 126المندو  كليه يأيوم له فلم يكوروا يعرفو  ذلك .) أ 
 

 سليل املذهب الثالث

 

احهدـ القائل لالوقف : لأ  قوـ الصحالي ) أير محوـ اهلل أو رهى محوـ 

 اهلل ( يحهمل اقعهقال ين ) افعل ( و) ق تفعل (.

لأره ق وجه للقوـ لالوقف ، فا  لفظ األير والنهى  ونوقش هذا الدليل :

على  ) افعل ( و ) ق تفعل (، فمن زعم أره للوجلو  يعملل لله ، ويلن  يدـ

ينعم أره للند  يعمل  له ، وم الهحقي  أ  األير والنهى ليس كق اققهضاء 

الحهمي فمعنلى  ) أيلر ورهلى ( اقهضلاء الفعلل أو الكلف نهملا ، وهلذا رقلل 

 (127للحديث الداـ على الوجو  والهحريم لالمعنى وهو نج . )

ــــــــحالراج  
ين خ ـ يا حب  يهبين لنا أ  يذهب الجمهوم هو الراجح وذلك لقلو       

 أللههم واعف ألل  المخالف .

 املطلب الرابع
                                                           

   1/289مع ( يراجع : شرا الل126(

  2/711و رهاي  السوـ  3/161( يراجع : فواتح الرنمو  127(



 ى لبناء الصي   للمجهوـ ى  ) أيررا لكذا أو رهينا عن كذا (أ  يقوـ الصحالي  

ألرله يهطلر  كليله يلن وهذا اللفظ ين الصحالي يأتي في المرتب  الرالع  ه 

اقنهماق  يا يضي في المرتب  الثالثل  ، وينيلد عليهلا انهملاق والثلا ى أي 

 أره يهطر  كليه و   انهماق  ى 

 انهماـ الواحط  لينه ولين الرحوـ ى  صلى اهلل عليه وحلم ى . األول :

 انهماـ اعهقال يا ليس لأير أيرا ، ويا ليس لنهي رهيا . الثاني :

يللن  -انهمللاـ أ  يكللو  اآليللر  يللر النبللي ى صلللى اهلل عليلله وحلللم الثالااث:

 (128األئم   أو العلماء .)

 

وهلذه الرتبل  أقلل يلن الثالثل  ه ألرهلا تشلامكها فلي  قال أبو النـور زهـري :  

اقنهماق  السلالق  ، وتنيلد عليهلا انهملاـ أ  يكلو  اآليلر  يلر الرحلوـ 

 ( 129كالخليف  والوالي .)

 

رما كار  لو  الهي قبلها ه أل  فيها ين اقنهماـ يا وك وقال الشنقيطي :

فللي الهللي قبلهللا ، وتنيللد لانهمللاـ أ  يكللو  اآليللر  يللر النبللي يللن األئملل  

 ( 130والعلماء )

                                                           

 200ى  1/199وموا  النامر يع رنه  الخاطر  1/130( يراجع : المسهصفي 128(

و ا لهلللا  فلللي شلللرا           2/161و فلللواتح الرنملللو   3/69و تيسلللير الهحريلللر 

  2/847المنها  

   3/161زهير ( يراجع : أصوـ الفقه للدكهوم ألو النوم 129(

   170ى  169( يراجع : يذكر  أصوـ الفقه على موا  النامر للشنقيطي صى130(



 حكم هذا اللفظ

 

رظرا لما يهطر  كليه هذا اللفظ ين انهماق  فقد اخهلفوا فيه هل يحمل     

 يكو  نجه .؟ على أير  محوـ اهلل فيكو  نج  أم ق يحمل ف 

 

  : املذهب األول

 أره يحمل على أير محوـ اهلل فيكو  نج  ويجب قبوله والعمل له .

 وهو يذهب أكثر األصوليين والظاهر عند اآليدي . 

قللاـ ا حللنوي : وهللو نجلل  عنلللد الشللافعي واألكثللرين واخهللامه اآليلللدي 

 ( 131وأتباعه.)

كالاف  ذللك كللى يلذهب الشلافعي وأكثلر األئمل  أرله يجلب  وقال اآلمـدي : 

النبي ى صلى اهلل عليه وحلم ى . وم قاـ . والظاهر يلذهب ا يلام الشلافعي . 

(132) 

 (133وقد رسبه الشوكاري كلى الجمهوم . )

 

  املذهب الثاني :

 أره ق يحمل على أير محوـ اهلل ف  يحهـ له .

                                                           

 4/447و المحصللوـ  1/130و المسهصللفي   2/711( يراجللع :  رهايلل  السللوـ 131(

     3/992والعد   2/68والمخهصر يع شرا العضد 

    2/325( يراجع : ا نكام لديدي 132(

    93( يراجع : كمشال الفحوـ صى133(



وهو يا ذهب كليه لعو المهكلمين والكرخلي والصليرفي وا حلماعيلي     

لحريين وألو لكر الباق رى وأللو لكلر اللرازي ، ورقلله اللن القطلا  وكيام ا

 ( 135(، واخهامه السرخسي.)134عن رص الشافعي في  الجديد )

    املذهب الثالث :

 الوقف وعدم القطع لرأي يعين . نكاه الن السمعاري .

وق وجه له هأل  الوقف ق يكو  كق يع تعامد األللل   قال الشوكاني :

عدم مهوم يرجح ألندهما ، لكن يا ذهب كليه الجمهوم هو ين كل وجه و

 (136الراجح لما حيأتي ين أللههم .)

  املذهب الرابع :

الهفصيل لين أ  يكو  القائل أللو لكلر الصلدي  فيكلو  يلا مواه نجل  ه     

 عليه أند ، ولين أ  يكو   يره ف  يكو  نج  . ألره لم يهآير

 . نكاه الن األوير في )جايع األصوـ(

وق وجه له لملا عرفنلا يلن العف انهملاـ كلو  اآليلر  قال الشوكاني :

 .(137والناهي  ير صانب الشريع  )

الفللر  لللين كللو  قائللله يللن أكللالر الصللحال  كالخلفللاء األملعلل  وعلمللاء     

الصحال  كالن يسعول والن وال  ويعاذ والن عملر وأللو هريلر  و يلرهم 

                                                           

و تيسللير الهحريللر  93و كمشللال الفحللوـ صللى 485،  2/482( يراجللع : شللرا الكوكللب 134(

3/69    

   1/380( يراجع : أصوـ السرخسي 135(

 39( يراجع : كمشال الفحوـ صى 136(

و فللواتح الرنمللو    3/69و تيسللير الهحريللر  39( يراجللع : كمشللال الفحللوـ صللى 137(

    162ى  2/161



ه ين  يرهم ف  يكلو  نجل .   وهلذا القلوـ ذكلره فيكو  نج  ، ولين كور

 ( 138الن لقي  العيد.)

 .وأيضا ق وجه لهذا القوـ لما حب  في المذهب الرالع 

 ــــــةاألدل
 أسلة املذهب األول

احللهدـ الجمهللوم علللى أرلله يحمللل علللى أيللر محللوـ اهلل فيكللو  نجلل       

 ويجب قبوله والعمل له لعد  ألل  :

 الدليل األول :

أ  ين الهنام طاع  مئيس فاره يهى قاـ ) أيررا لكذا ورهينلا علن كلذا (     

فهللم ينلله أيللر ذلللك الللرئيس ورهيلله، والصللحال  لالنسللب  كلللى محللوـ اهلل ى 

صلى اهلل عليه وحلم ى علي هذا النحو ، فاذا قاـ الصحالي ) أيررلا ورهينلا 

وق يمكلن ورهيله ،   -صللي اهلل عليله وحللم -( كا  الظاهر ينه أير النبي 

نمله على أير الكها  أو رهيه ه ألره  لو كلا  كلذلك لكلا  ملاهرا للكلل فل  

يخهص لمعرف  الواند ينهم ، وق يحمل علي أير األي  ورهيها ه أل  قوـ 

الصحالي ) أيررا ورهينا ( قوـ األي  وهم ق يأيرو   أرفسهم ، وق يحملل 

بعو أوللي يلن العكلس علي أيلر الوانلد يلن الصلحال  كذ لليس أيلر اللبعو للل

(.139) 

 

 الدليل الثاني :

                                                           

   39ى ( يراجع : كمشال الفحوـ ص138(

و ييللللنا   4/447و المحصللللوـ  326ى  2/325( يراجلللع : ا نكللللام لديللللدي 139(

  447األصوـ في رها  العقوـ صى



أ   للرد الصللحالي يللن ذلللك هللو تبليللغ الشللرَ وتعليملله لنللا وكقايلل       

الحج ، ويبعد كل البعد أ  يأتي لمثل هذه العبام  ويريد  يلر محلوـ اهلل ، 

فيجب نمله علي ين صدم الشرَ عنه ، ف  يحمل علي أرله أيلر األيل  أو 

 (140العلماء. )

ك   رد الصحالي ليا  الشرَ ، فيحمل على ين يصدم  ي :قال اإلسنو

ينه الشرَ لو  الخلفاء والوق  ، ونينئذ ف  يجلوز أ  يكلو  صلالما يلن 

اهلل ى تعللالى ى أل  أيللره  ى تعللالى ى مللاهر لكللل أنللد ق يهوقللف علللى كخبللام 

الصحالي ، وق صالما عن ا جماَ أل  الصحالي يلن األيل  وهلو ق يلأير 

 ( 141ين كوره ين ا خبام وهو المدعي . )رفسه ، فهع

 

الصحالي يريد لذلك كوبلا  الشلرَ وكقايل  نجهله ، فل   وقال ابن قدامة :

 (142يحمل على قوـ ين ق يحهـ لقوله . )

  

جمهوم العلملاء ويلنهم الشلافعي واآليلدي عللى أ   وقال أبو النور زهري :

لي لهلذه الروايل  الرواي  لهذه األلفاظ يجب العمل لها ، أل   رد الصلحا

ليا  الشرَ ، فيجب نمل قوله على ين يصدم ينه الشرَ ، ولملا أ  أيلر 

اهلل تعللالى مللاهر ق يهوقللف علللى كخبللام الصللحالي ق يجللوز نمللله عليلله ، 

وكذلك ق يجوز أ  يكو  يصدم األير أو النهي هو ا جماَ أل  الصلحالي 

                                                           

   448ى  4/447( يراجع المحصوـ 140(

    2/712( يراجع : رهاي  السوـ 141(

     1/200( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 142(



و  المصلدم هلو أند المجمعين فهلو يخبلر علن رفسله ، فللم يبل  كق أ  يكل

 (  143الرحوـ والرحوـ تجب طاعهه .)

 

 سليل املذهب الثاني

 

احهدـ أصحا  المذهب الثاري القائل لأره ق يحمل على أير محوـ اهلل فل  

 يكو  نج  :

لأ  قوـ الصحالي ) أيررا لكذا ورهينا علن كلذا ( يهلرلل للين كورله يضلافا     

افا كللى أيلر الكهلا  أو األئمل  ، أو يضل -صلي اهلل عليه وحللم -كلى أير النبي 

ولين أ  يكو  ذلك علن اقحلهنباي والقيلام ، وأالافه كللى صلانب الشلرَ ، 

 ( 144لناء علي أ  يوجب القيام يأيوم لاتباعه ين الشامَ .)

 

نجهنا أ  األير والنهي يهحق  ين  يلر محلوـ اهلل كملا قال السرخسي : 

ذيَن آَيُنللوا َأِطيُعللوا اهللََّ َوَأِطيُعللوا } َيللا َأيَُّهللا الََّلل -تعللالي -يهحقلل  ينلله قللاـ   

ـَ َوُأوِلي األَْْيِر ِيْنُكْم {) ( وعند ا ط   ق يثب  كق ألري الكماـ 145الرَ حو

، أق ترى أ  يطلل  قلوـ العلالم ) أيررلا لكلذا ( ق يحملل عللى أرله أيلر اهلل 

ه أرنللله فللي كهاللله رصللا ، فكللذلك ق يحمللل علللي أرلله أيللر محللوـ اهلل رصللا 

 (146قنهماـ أ  يكو  اآلير  يره يمن يجب يهالعهه .)

 لما حب  ين ألل  أصحا  الجمهوم . وقد نوقش هذا الدليل : 

 أيا قولهم أ  الصحالي قد يكو  قاـ  هذا لناء على اقحهنباي والقيام .

                                                           

  3/116( يراجع : أصوـ الفقه أللي النوم زهير 143(

 3/69( يراجع : تيسير الهحرير 144(

 ( ين حوم  النساء   59( ين اآلي  ) 145(

  1/380( يراجع : أصوـ السرخسي 146(



وق يكو  قوـ الصحالي ) أيررا لكذا أو رهينا علن كلذا  فقد قال اآلمدي :

 ين القيام واقحهنباي  لوجهين : ( لناء علي يا قيل

أ  قوله ) أيررا  ورهينلا ( خطلا  يلع الجماعل  ، ويلا مهلر  الوجه األول :

لبعو المجههلدين يلن القيلام وك  كلا  يلأيوما لاتبلاَ نكمله فلذلك  يلر 

 يوجب لألير لاتباَ ين لم يظهر له القيام .

للل  األيللر أ  قوللله ) أيررللا ورهينللا ( كرمللا يفهللم ينلله يط الوجااه الثاااني :

 (147والنهي ، ق األير لاتباَ نكم القيام .)

 (148فكل يا ذكروه ين انهماق  فهي انهماق  لعيد  وهي ق تدفع الظهوم .)

 ـــــــــحالراج

ين خ ـ يا حب  يهبين لنا أ  يذهب الجمهوم هو اللراجح وذللك لقلو      

 .أللهه واعف ألل  المخالف 

 

  املطلب اخلامس

 

 ) ين السن  كذا (قوـ الصحالي 
 

وهللذه الدمجل  لو  يللا قبلهلا لكثللر  احلهعماـ السللن  فلي الطريقلل  قـال اإلســنوي:  

(.149 ) 

                                                           

     2/326( يراجع : ا نكام لديدي 147(

  2/486و شرا الكوكب المنير  2/69( يراجع : المخهصر يع شرا العضد 148(



وهذه أقل ين الرالع  ه أل  السن  تطل  كثيلرا عللى  وقال أبو النور زهري :

 ( 150العال  والطري  ألي شخص كا  .)

نلي اللفلظ السلال  وقد ذكلر اللن قدايل  أ  هلذا اللفلظ يلن الصلحالي فلي يع

 (151وهو قوله )أيررا لكذا أو رهينا عن كذا(.)

 أي أ  كل  يا ومل فيه ين انهماق  يرل هاهنا

 حكم هذا اللفظ

اخهلفلوا فللي هللذا اللفللظ يللن الصللحالي هللل يحمللل علللى حللن  محللوـ اهلل     

 فيكو  نج  أم ق يحمل ف  يكو  نج  .؟

 املذهب األول :

 فيكو  نج  ويجب قبوله والعمل له.حن  محوـ اهلل  ىأره يحمل عل

( واخهلامه اآليلدي ورسلبه 152وهذا المذهب رسبه الشوكاري كللى الجمهلوم)

 (153كلى  أكثر األصوليين .)

وقاـ ا حنوي رص عليه الشافعي في)األم( فقد قاـ في ى للا  ى علدل كفلن 

الميلل  لعللد ذكللر الللن عبللام والضللحاك يللا رصلله : قللاـ الشللافعي ) والللن 

لللن قلليس مجلل   يللن أصللحا  النبللي ى صلللى اهلل عليلله عبللام والضللحاك 

 ( 154وحلم ى ق يقوق  ) السن  ( كق لسن  محوـ اهلل ى .)

 

                                                                                                                                

  2/713( يراجع : رهاي  السوـ 149(

  3/161قه أللي النوم زهير ( يراجع : أصوـ الف150(

 1/200( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 151(

   93( يراجع : كمشال الفحوـ صى152(

   2/326( يراجع : ا نكام لديدي 153(

  2/712( يراجع : رهاي  السوـ 154(



 املذهب الثاني :

حن  محوـ اهلل ف  يكو  نج  وق يجب قبوله وق العملل لله  ىق يحمل عل

. 

وهو يلا ذهلب كليله لعلو الحنفيل  كلألي الحسلين الكرخلي ، وأللي لكلر     

( ونكلاه الجلويني 155ا ح م والسرخسلي ، والصليرفي ) الرازي وفخر

( ، والللن فللومك علللن ا يللام الشللافعي فللي يذهبللله 156عللن المحققللين )

 (157الجديد.)

مأيل  فلي ) شلرا يخهصلر المنرلي ( لللداولي فلي كهلا   قال اإلسـنوي : 

الجنايللا  فللي لللا  أحللنا  ا لللل أ  الشللافعي فللي القللديم كللا  يللرى أ  ذلللك 

حالي  أو الهللالعي ولللم مجللع عنللله ه ألرهللم قلللد يرفللوَ كذا صلللدم يللن الصللل

 يطلقوره ويريدو  له حن  البلد .

لكن النقل األوـ أمجح ه لكوره ينصوصا عليله فلي القلديم  قال اإلسنوي : 

 ( 158والجديد  يعا .)

 

  املذهب الثالث :

 الوقف . رقله الن الص ا والنووي عن ألي لكر ا حماعيلي .

 (159قاـ الشوكاري وق وجه له.)

 

                                                           

    93و كمشال الفحوـ صى 1/380و أصوـ السرخسي  3/69( يراجع : تيسير الهحرير 155(

   1/417البرها  ( يراجع : 156(

   93( يراجع : كمشال الفحوـ صى157(

  713ى  2/712( يراجع : رهاي  السوـ 158(

  94( يراجع : كمشال الفحوـ صى159(



 ــــــــةاألدل

 أسلة املذهب األول

احللهدـ الجمهللوم علللى أرلله يحمللل علللى حللن  محللوـ اهلل فيجللب قبوللله     

 والعمل له  لما حب  ين األلل  السالق  في المرتب  السالق .

 

وكرملا نملنللا هلذا القلوـ يللن الصلحالي عللى حللن   قـال أبــو النـور زهــري :  

َ الذي يصح نملل هلذا الرحوـ ه أل   راه ليا  الشرَ ، ويصدم الشر

القللوـ عليلله هللو خصللوب الرحللوـ ى صلللى اهلل عليلله وحلللم  ى كمللا تقللدم 

(.160 ) 

 

وكذلك السن  فلي األكثلر كرملا تكلو  يلن جهل  الرحلوـ ى وقال الشريازي : 

صلى اهلل عليه وحلم ى وتضاف كلى  يره لالهقييلد ، واللفلظ كذا أطلل  فارله 

اـ ل  يله ) اشلهر للي تملرا ( ينصرف كلى أكثر يا يسهعمل فيه ، كما للو قل

فاره ينصرف كلى الهمر الذي يؤكل ن و  لو  الهمر الهندي هأل  المأكوـ 

في األكثر هو هذا الهمر ، وذاك الهمر كرما يؤكل رالما لعامد يعلرد يلن 

 (          161يرد أو  يره ، وكذلك ها هنا .)

 

لله يصللح   ك  األير كرما يحسن لكو  المأيوم وقال القاضي أبو يعلى:

توجب أ  يكو  في كاافهه كلى يلن يعللم المصلالح أوللى يلن كالافهه كللى 

                                                           

   3/161( يراجع : أصوـ الفقه للدكهوم ألو النوم زهير 160(

  290( يراجع : شرا اللمع صى161(



أعلللم لللذلك لو   يللره  -يللن ق يعلللم ، والرحللوـ ى صلللي اهلل عليلله وحلللم

(.162) 

 

 أسلة املذهب الثاني

احهدـ أصحا  المذهب الثاري القائل لأره ق يحمل على حن  محوـ اهلل     

  العمل له لعد  ألل  :ف  يكو  نج  وق يجب قبوله وق

 

 الدليل األول :

وحللن   -صلللي اهلل عليلله وحلللم -أ  احللم السللن  يهللرلل لللين حللن  النبللي    

)) عللليكم لسللنهي وحللن   -عليلله السلل م -الخلفللاء  الراشللدين علللي يللا قاللله

( ، وكذا كا  اللفلظ يهلرللا 163الخلفاء الراشدين المهديين ين لعدى (( )

 ه كلى أندهما لو  األخر أولى ين العكس .لين انهمالين ف  يكو  صرف

 

لأرلا وك  حللمنا صلح  كطل   السلن  عللى يلا  وقد نوقش هـذا الـدليل :  

 -صلللى اهلل عليلله وحلللم -ذكللروه ،  يللر أ  انهمللاـ كمال  حللن  محللوـ اهلل

 أولي لوجهين :

أصل ، وحن  الخلفاء الراشدين تبلع لسلنهه  -عليه الس م -أ  حنهه األول:

كرما هو ليا  الشرعي  ، وق يخفي أ  كحلنال يلا قصلد حالي ، ويقصول الص

 لياره كلى األصل أولى ين كحناله كلى الهالع .

                                                           

  3/996( يراجع : العد  162(

(  /  4607للللا  ى فلللي للللنوم السلللن  للللرقم )  ( مواه أللللو لاول كهلللا  : السلللن  ى163(

 2676والهريذي كها  : العلم ى لا  ى يا جاء في األخذ لالسن  واجهنا  البلدَ للرقم ) 

 ) 



أ  ذلللك هللو المهبللالم كلللى الفهللم يللن كطلل   لفللظ السللن  فللي كلل م  الثاااني:

 (164الصحالي ، فكا  الحمل عليه أولي .)

 انهملاـ أ  يكلو  الملرال حلن   يلر النبلي ى صللى اهلل قال الشـوكاني : 

عليه وحلم ى انهماـ لعيد ، فالمقام يقام تبليغ للشلريع  كللى األيل  ليعمللوا 

 ( 165لها ، فكيف يرتكب يثل ذلك ين هو ين خير القرو  .؟)

 

 الدليل الثاني :

 أ  السن  يأخوذ  ين اقحهنا  ، وذلك  ير يخهص لشخص لو  شخص.

 

أيللا لحسللب لأرلله ق يمهنللع ذلللك لحسللب الل لل ،   وقللد رللوقه هللذا الللدليل : 

 (166الشرَ ف  يفيد ذلك ، لل يفيد يا قلناه .)

 

 الدليل الثالث :

السن  في الل   الطريقل  ، وعرفلا الطريقل  الحسلن ، وطريلا  النقلل للم     

يثب  ، لل هو خ ف األصل ، فيبقي كط قهلم عللي العلرف العلام ، ويؤيلده 

صلى اهلل عليله  -ي) جلد النب  علي  ى كر م اهلل وجهه ى  قوـ أيير المؤينين 

( 167أملعلللين وأللللو لكلللر أملعلللين وعملللر وملللارين وكلللل حلللن  ( ) -وحللللم

(.168) 

                                                           

   327ى  2/326( يراجع : ا نكام لديدي 164(

   93( يراجع : كمشال الفحوـ صى165(

  449ى  4/448( يراجع : المحصوـ 166(

( )  4480ل ى لللا  ى الحللد فللي الخمللر    لللرقم ) ( مواه ألللو لاول كهللا  : الحللدو167(

4481   ) 

  3/181و الهمهيد أللي الخطا  الحنبلي  2/162( يراجع : فواتح الرنمو  168(



يحموـ عللي حلن   -كرم اهلل وجهه -لأ  قوـ علي  وقد روقه هذا الدليل :

محللوـ اهلل ه أل  النيللال  عنللدرا نللد ، وقللد وبلل  الحللد لالسللن  ، وقللاـ علللي  

 -لللذلك حللن  النبللي وأمال (169لقنبللر) يللا أخللاـ أ  أنللدا يعلمنللا السللن  ( )

 (170.) -اهلل عليه وحلم ىصل

  الدليل الرابع :

مهللر يللن عللال  الصللحال  الهقييللد عنللد كمال  حللن  محللوـ اهلل لا اللاف      

( ، وقاـ 171كليه علي يا قاله عمر لصبي  لن يعبد) هدي  لسن  ربيك ( )

(، 172عقب  لن عاير) و   حاعا  رهارا محوـ اهلل أ  رصلي فليهن ( )

وا  لن عساـ) أيررا محوـ اهلل كذا كنا حلفرا أ  ق رنلنَ خفافنلا وقاـ صف

 . (173و و  أيام ولياليها ( )

ـ      فبهذا يهبين أرهم كذا أطلقوا هذا اللفظ فارله ق يكلو  يلرالهم ا الاف  كللى محلو

ـ ق يثب  الهعيين ل ير لليل) -صلي اهلل عليه وحلم -اهلل    (174رصا ، ويع اقنهما

لأره قلد وبل  لاللدليل أ  لفلظ السلن  كذا أطلل   هذا الدليل : ويمكن يناقشهه

فللا  المقصللول للله حللن  النبللي ى صلللى اهلل عليلله وحلللم ى هأل  المقللام يقللام 

 تبليغ للشريع  كلى األي  ليعلموا . 

 ـــــــحوالراج

                                                           

يراجع الحاوي الكبير فلي فقله يلذهب ا يلام الشلافعي كهلا  : الحلـ ى للا  ى يلا ( 169(

  يجهنب المحرم ين الطيب 

  3/997( يراجع : العد  170(

 (   2719سائي كها  : يناحك الحـ ى لا  ى القرا    لرقم ) ( مواه الن171(

( مواه النسائي كها  : المواقيل  ى للا  ى السلاعا  الهلي رهلي علن الصل   فيهلا   مقلم ) 172(

560   ) 

( الهريذي كها  : الطهام  ى لا  ى يا جاء فلي المسلح عللى الخفلين أعل ه وأحلفله مقلم ) 173(

 (   126  ى لا  ى الهوقي  في المسح على الخفين   مقم ) (  / والنسائي كها  : الطهام 96

  1/380( يراجع : أصوـ السرخسي 174(



هو يا ذهب كليه الجمهوم ين أره يحملل عللى حلن  محلوـ اهلل ى صللى     

 لقو  أللههم واعف ألل  المخالف .اهلل عليه وحلم ى وذلك 

وق فر  لين قوـ الصحالي ذلك فلي نيلا  النبلي ى صللى  قال ابن قدامة :

اهلل عليه وحلم ى أو لعد يوته ، وقوـ الصحالي والهالعي في ذللك حلواء ، 

 (175كق أ  اقنهماـ في قوـ الصحالي أمهر . )

كل  ينهملا  أي أ  نياتله ويوتله حلواء فلي أرله نجل  هأل  قال الطـويف : 

أااف السن  كلى ين تقوم الحج  لااافهها كليه وهو الرحلوـ ى صللى اهلل 

عليه وحلم ى ، لكن الحج  في قوـ الصحالي أمهلر ينهلا فلي قلوـ الهلالعي 

لعدم الواحط  ، وكوره شاهد يا لم يشهد ، وكورله علدق للالنص ، لخل ف 

 (176) الهالعي في ذلك كله .

                                                           

   1/130و المسهصفي  1/200( يراجع : موا  النامر يع رنه  الخاطر 175(

   2/196( يراجع : شرا يخهصر الروا  176(



 املطلب السادس 
 

 أره قاـ كذا (  -صلي اهلل عليه وحلم -)عن النبيقوـ الصحالي 

وهللذه المرتبلل  لو  يللا قبلهللا لكثللر  احللهعمالها فللي الهوحللا . قــال اإلســنوي : 

(177) 

وقاـ ألو النلوم زهيلر : وهلذه أقلل يلن الخايسل  هأل  هلذا اللفلظ كثيلرا يلا 

ي ( ولينله يسهعمل في الهوحا ، فلا  الهلالعي ويلن لعلده يقلوـ ) علن النبل

 ( 178ولين الرحوـ واحط  .)

 -صلي اهلل عليه وحلم -واخهلفوا في هذا اللفظ هل يحمل علي السماَ ينه

 أم ق .؟

 املذهب األول:

يحمللل علللي السللماَ . وهللو األصللح عنللد ا يللام البيضللاوي وصللححه الللن 

 (179الص ا وجماع  ين المحدوين . )

  املذهب الثاني :

مل علي ا محلاـ .لى أي يحملل عللى السلماَ ق يحمل علي السماَ ، لل يح

 لواحط  ى 

                                                           

   2/713( يراجع : رهاي  السوـ 177(

   3/162نوم زهير ( يراجع : أصوـ الفقه للدكهوم ألو ال178(

 2/366و ا لهلا   2/162و فلواتح الرنملو   2/713( يراجع : رهاي  السلوـ 179(

  4/449و المحصوـ 



وهو يلذهب أكثلر األصلوليين كملا قلاـ صلانب ) الفلواتح ( ، ورسلب البلد  

 (180خشي كلى  الجاملرلى أره ق يكو  نج . )

ويأخذ الخ ف أ  ) عن ( يعناها المجاوز  ، فمعني قوله )  قال الطويف :

، وهللو أعللم يللن أ  يكللو   عللن محللوـ اهلل ( جللاوز القللوـ محللوـ اهلل كلللي 

لواحللط  أو  يرهللا ، فمللن مجللح تحسللين الظللن لالصللحالي نمللله عللللى 

 (181السماَ ، وين مجح جارب اقنهياي لم يحمله عليه . )

وقد اتف  الجميع ى ين قاـ يحمل على السماَ وين قاـ ق يحمل ى عللى أ  

قوـ الصحالي ) عن النبي ( يكلو  نجل  ويجلب العملل لله ، أل  الواحلط  

 ( 182صحالي ، والصحال  كلهم عدوـ .)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  2/358 يو شرا البد خش 2/162( يراجع : فواتح الرنمو  180(

   2/202( يراجع : شرا يخهصر الروا  181(

   3/162( يراجع : أصوـ الفقه أللي النوم زهير 182(



 املطلب السابع

 ) كنا رفعل كذا أو كاروا يفعلو  كذا (قوـ الصحالي 

المراتلب لعلدم لقلههلا عللى كالاف  الحكلم كللى النبلي ى  ىوهذه هلي ألرل    

صلي اهلل عليه  وحلم ى ، لكلن كلو  القائلل يلن الصلحال  المبل لين للشلرَ 

ـ ذللك مللاهرا عللى أ  ذللك ليللا  شلرعي  ذللك الفعللل لالنسلب  كلينللا ، فقلد ل

وذللك كرملا يصلح للو كلاروا يفعلورله فلي عهلده ى عليله السل م ى يلع علملله 

 (183وعدم كركامه فيكو  حن  تقرير .)

 

فقوـ الصحالي ) كنا رفعل كذا أو كاروا يفعللو  كلذا ( يهلى أاليف كللى     

ى أو كلى عهده ، فهو لليل على جلواز زين الرحوـ ى صلى اهلل عليه وحلم 

يا كاروا يفعلوره أو وجوله على نسلب يفهلوم لفلظ اللراوي يلن جلواز أو 

وجو  أو رد  ه وذلك أل  ذكر الصحالي ذللك فلي يعلرد اقنهجلا  يلدـ 

على أره أمال يا علمه ى صلى اهلل عليله وحللم ى فسلك  عنله وأقلر عليله ، 

 ى صلى اهلل عليه وحلم ى نج  .فيكو  للي  على جوازه ه أل  كقرامه 

يثاـ ذلك : قوـ الن عمر ) كنا رفاال على عهد محوـ اهلل فنقوـ ألو لكر 

(، وقلاـ ) كنللا 184فيبلللغ ذللك محلوـ اهلل وق ينكلره ( )ولم عملر ولم عثملا   

                                                           

    2/358البدخشي ( يراجع : شرا 183(

( مواه ا يام البخامي كها  : فضائل الصحال  ى لا  ى فضل ألي لكلر لعلد النبلي ى 184(

 صلى اهلل عليه وحلم ى لرقم 

 (3455    ) 



وقالل  عائشل  ى مالي  (،185رخالر على عهد محوـ اهلل أملعلين حلن  ( )

 ( 187( .)186شيء   الهافه ( )كاروا ق يقطعو  في ال  اهلل عنها ى 

 

وهو نج  على الصحيح عند ا يلام واآليلدي وأتباعهملا ، قال اإلسنوي : 

 وم اخهلفوا في المدمك 

فعلله ا يام وأتباعه لأ   رد الراوي ليا  الشرَ ، وذللك يهوقلف عللى 

 علم النبي ى صلى اهلل عليه وحلم  ى وعدم كركامه .

هر في قوـ كل األي  فألحقله األوللو  وعلله اآليدي وين تبعه لأ  ذلك ما

 ( 188لالسن  ، والثاري لا جماَ .)

وقد نكي القرطبي في قلوـ الصلحالي ) كنلا رفعلل ( وأالافه كللى زيلن     

 ثالثة أقوال :الرحوـ ى صلى اهلل عليه وحلم ى وعهده 

 أره يقبوـ . قبله ألو الفر  ين أصحالنا . األول :

 ر أصحالنا وهو األمهر ين يذهبهم .أره يرلول . ومله أكث الثاني :

الهفصيل لين أ  يكو  شرعا يسهق  كقوـ ألى حعيد ) كنا رخر  صدق   الثالث :

ـ اهلل صاعا ين تمر أو صاعا ين شعير..... الحديث (  عيد الفطر على عهد محو

 (  فمثل هذا يسهحيل نفاؤه عليه ى صلى اهلل عليه وحلم ى 189)

                                                           

     6/519( يراجع هذا األور : يرقا  المفاتيح كها  : العه  185(

يلد السلام  للرقم ( هذا األور مواه عبد الرزا  كها  : اللقط  ى لا  ى في كم تقطلع 186(

( والن ألي شيبه في يصنفه كها  : الحلدول ى للا  ى يلن قلاـ ق تقطلع فلي  18959) 

 (    28114أقل ين عشر  لماهم لرقم ) 

و  1/200و مواللل  النللامر يلللع رنهلل  الخلللاطر 1/131( يراجللع : المسهصللفي 187(

 و المحصلوـ 94وكمشال الفحوـ صلى 2/327و ا نكام لديدي  2/715رهاي  السوـ 

و شللرا  2/162و فللواتح الرنمللو   2/69و المخهصللر يللع شللرا العضللد  4/449

  3/182والهمهيد أللي الخطا  الحنبلي   2/484الكوكب المنير 

 و يا حب  ين يراجع    715ى  2/714( يراجع : رهاي  السوـ 188(



ل كقلوـ مافلع للن خلديـ ) كنلا رخلالر عللى عهلد فا  كا  يمكن خفاؤه فل  يقبل

محللوـ اهلل نهللى موى لنللا لعللو عمللويهي أ  محللوـ اهلل رهللى عللن ذلللك ( 

(190) 

واخهللام هللذا الهفصلليل القااللي ألللو يحمللد ، ومجحلله ألللو كحللحا  الشلليرازي 

(.191) 

أيا كذا ذكر الصحالي هذا القوـ ولم يضلفه كللى عهلد النبلي ى صللى اهلل     

نجلل  هقنهمللاـ أرلله مأى مآه جماعلل  يللن الصللحال   عليلله وحلللم ى لللم يكللن

ونكللاه هللذا الللراوي عللنهم ، ولفظلله هللذا وك  كللا  يقهضللي اتفللا  جميللع 

 (192الصحال  عليه ، كق أره  ير قاطع فيه لل يظنو  .)

وقد اخهللف األصلوليو  فلي هلذا اللفلظ هلل يكلو  رقل  لحجملاَ ويحملوق 

 على فعل الجماع  وعملهم أم ق ؟ 

قاـ أللو الخطلا  : يكلو  رقل  لحجملاَ . وينعله لعلو  طي :قال الشنقي

 (  193أصحا  الشافعي يا لم يصرا لنقله عن أهل ا جماَ .)

قوـ الصحالي ) كنا رفعل كذا ( أو ) كنا رفعل في عهد  قال أبو النور زهري :

الرحوـ   كذا ( هذه الرتب  نج  عند جمهوم العلماء يلنهم ا يلام اللرازي 

                                                                                                                                

( مواه ا يام البخامي كها  : النكا  ى لا  ى صدق  الفطر صلاعا يلن تملر  للرقم ) 189(

( / وا يام يسلم كها  : النكا  ى لا  ى زكلا  الفطلر عللى المسللمين يلن الهملر  1435

 (   985والشعير لرقم ) 

(  وكذلك ى  1547( مواه ا يام يسلم كها  : البيوَ ى لا  ى كراء األمد لرقم ) 190(

 (   1548لا  ى كراء األمد لالطعام لرقم ) 

  94( يراجع : كمشال الفحوـ صى191(

 : يا حب  ين يراجع في أصوـ الفقه   ( يراجع192(

ويلا حلب  يلن   170( يراجع : يذكر  أصلوـ الفقله عللى موال  النلامر للشلنقيطي صلى193(

 يراجع  



ضاوي كق أ  اللفظ الثاري ينشلأ الحجيل  فيله تقريلر النبلي ى واآليدي والبي

 صلى اهلل عليه وحلم ى للفاعلين ين  ير كركام . 

واخهلف في ينشأ الحجي  في اللفظ األوـ فمنهم ين قاـ : هو تقرير النبي 

 ى صلى اهلل عليه وحلم ى للفاعلين .

قلوـ ملاهر فلي وينهم ين قاـ : ينشأ الحجي  فيه هو ا جماَ ه أل  هذا ال

 ( 194عمل كل األي  .)

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـــــــتاماخل
 

                                                           

   3/162( يراجع : أصوـ الفقه أللي النوم زهير 194(



أنمد اهلل ى عن وجل ى نمدا كثيرا ، أ  أعارني على اقرههاء يلن كهالل       

 هذا البحث ، واحأله ى حبحاره وتعالى ى الهوفي  والسدال .

وأصلي وأحلم على أفضل خلقه حيدرا يحمد ى صلى اهلل عليله وحللم ى      

األطهللام وصللحالهه األخيللام ، العللدوـ الكللرام ، الللذين وبهلل  وعلللى أهللله 

عدالههم لهعديل اهلل ى تعالى ى لهم في كهاله الكريم ، وتعديل حيد الخل  لهم 

 في حنهه ى صلى اهلل عليه وحلم ى .

فقد تحملوا في حبيل رشر هذا الدين نهى يصل كلينا يا ق يهحملله أنلد      

والهم في حبيل كع ء كلم  اهلل ى تعلالى ى ، احوا لأرفسهم ولأهليهم ولأي

ورشر حن  نبيبهم وربليهم يحملد ى صللى اهلل عليله وحللم ى نهلى وصلل ، 

لملا قلديوه لنلا كلينا هذا الدين حه  ييسوما ى فجناهم اهلل عنا خير الجلناء 

ويا رقلوه كلينا يلن حلن  النبلي ى صللى اهلل عليله وحللم ى يلن أقلواـ وأفعلاـ 

ه الس م ى ين أجل تعليم النام وتفقيههم في أيوم ليلنهم ، وتقامير له ى علي

فكاروا لح  مجاق صدقوا يلا عاهلدوا اهلل عليله ى واحلهحقوا أ  ينلالوا مالا 

 .ى تعالى ى وماا محوله ى صلى اهلل عليه وحلم ى  اهلل

 

 

 

 

 املراجع واملصادر



لحيلام يحملد للن عللي للن يحملد  كمشال الفحوـ كللى تحقيل  عللم األصلوـ

هللى / لام الكهللب العلميلل  ليللرو  لبنللا   1250الشللوكاري المهللوفى حللن  

 م  1994هى  1414

 /هللى   490أللللي لكللر يحمللد لللن أنمللد المهللوفى حللن   أصللوـ السرخسللي

 تحقي  ألو الوفاء األف اري / لام المعامف للطباع  والنشر ليرو  ى لبنا  

 .لحيام يحمد ألو زهر  / لام الفكر العرلي  أصوـ الفقه

 . لمحمد ألو النوم زهير / يطبع  لام الهأليف أصوـ الفقه

تحقيل  أنملد   /ألنملد للن كحلحا  الشليرازي   ا لها  في شرا المنهلا 

 .جاحم خلف الراشد / لام الصميعي 

لسيف الدين ألي الحسن علي للن أللي عللي للن  ا نكام في أصوـ األنكام

العجلوز / لام الكهلب يحمد اآليدي  ابطه وكهب نواشيه الشليخ كللراهيم 

 .العلمي     ليرو  ى لبنا  

 يلام الحلريين أللي المعلالي عبلد المللك للن عبلد البرها  في أصوـ الفقه 

تحقي  ل/عبد العظيم يحمول الديب  /هى    478اهلل الجويني المهوفى حن  

 ./ لام الوفاء 

ـ هى على تحريلر كملا 879قلن أيير نا  المهوفى حن   الهقرير والهحبير

هللى / لام الفكللر للطباعلل   861الللدين لللن الهمللام الحنفللي المهللوفى حللن  

 .والنشر والهوزيع 

لمحفوظ لن أنمد لن الحسن ألو الخطا  الحنبللي  الهمهيد في أصوـ الفقه

يفيد يحمد أللو عمشل  / لام الملدري  تحقي  ل/  /هى   510المهوفى  حن  

 م  1985هى  1406للطباع  والنشر 



للقااي ألي يعللى يحملد للن الحسلين الحنبللي المهلوفى   الفقه العد  في أصوـ

 1993هلى  1414تحقي  ل/أنمد لن عللي حلير المبلامكي    /هى   458حن  

 م 

لحيام فخلر اللدين يحملد للن عملر اللرازي  المحصوـ في علم أصوـ الفقه

تحقيلل  ل/جللالر فيللاد علللواري / يؤحسلل  / هللى    606المهللوفى   حللن  

 م  1997هى  1418الرحال  

للشلليخ الع يل  عبللد القلالم لللن  الملدخل كلللى يلذهب ا يللام أنملد لللن ننبلل

صححه وقدم له وعل  عليه عبد اهلل للن عبلد المحسلن / لدما  الديشقي  

 م  1981هى  1401الهركي / يؤحس  الرحال  

لحجلل  ا حلل م ألللو نايللد ال نالللي المهللوفى   المسهصللفى يللن علللم األصللوـ

 هى  1324األييري   هى / المطبع  505حن  

لث و  ين أئم  آـ تيمي  جمعها وليضها شها  اللدين  لمسول  في أصوـ الفقها

 .هى  / يطبع  المدري لالقاهر   745أنمد لن يحمد الحراري المهوفى حن  

لألحلللهاذ يحملللد عبلللد اللللرنمن عيلللد  تسلللهيل الوصلللوـ كللللى عللللم األصلللوـ

 هى 1341ه المح وي  الحنفي / يطبع  يصطفي الحلبي وأوقل

 .لمحمد أيير الشهير لأيير لال شا    تيسير الهحرير

 .لحيام الن السبكي / لام الكهب العلمي  ليرو  ى لبنا   جمع الجوايع

للشلليخ يحمللد لللن أنمللد لللن عبللد العنيللن الحنبلللي  شللرا الكوكللب المنيللر

المعروف لالن النجام تحقي  يحمد النحيلي ورنيه نمال / طبع  لام الفكر 

 م  1982هى  1402ليش  



تحقي  عبلد / هى    476أللي كححا  الشيرازي المهوفى حن   شرا اللمع

 المجيد الهركي  / لام ال ر  ا ح يي تورس

لللنجم الللدين حللليما  لللن عبللد القللوي الطللوفي  شللرا يخهصللر الروالل 

هى تحقي  عبد المحسلن الهركلي / يؤحسل  الرحلال  ى  713المهوفى حن  

 م 1987هى  1407ليرو   

للع ي  عبد العلي يحمد لن رظام اللدين األرصلامي شلرا  فواتح الرنمو 

يسلللم الثبللو  للشلليخ يحللب الللدين لللن عبللد الشللكوم / يطبللوَ يللع كهللا  

 المسهصفى لل نالي 

 646لحيام الن الحاجب المالكي المهوفى حن   يخهصر المنههى األصولي

 .هى / يكهب  الكليا  األزهري  

للع يلل  الشلليخ يحمللد األيللين  موالل  النللامر يللذكر  أصللوـ الفقلله علللى

 الشنقيطي / تحقي  ألي نفص حايي العرلي / لام اليقين للنشر والهوزيع 

لعلل ء الللدين ألللي لكللر يحمللد لللن أنمللد  ييللنا  األصللوـ فللي رهللا  العقللوـ

 السمرقندي  تحقي  ل/ يحمد زكي عبد البر / يكهب  لام الهرا  

لعبلد القلالم للن أنملد للن  النلامر رنه  الخاطر العاطر شرا كهلا  موال 

 لدما  / لام الن ننم للطباع  والنشر والهوزيع  ليرو  ى لبنا  

لجماـ الدين عبد الرنيم لن الحسن  رهاي  السوـ في شرا ينها  األصوـ

تحقي  ل/شعبا  يحمد احماعيل / لام  /هى    772ا حنوي المهوفى حن  

 .م  1999هى  1420لن ننم للطباع  ليرو  ى لبنا  

 


