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 بسم هللا الرمحن الرحيم                      

، يئات أعمالناسا، ومن نفسنأإن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعود ابهلل من شرور 
د ، وأشهله  ريكشحده ال و  هللا ه إ الا ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلمن يهده هللا فال مضل له، ومن ي

 ورسوله وبعد:أن حممداً عبده، 

لشرعية، وهو األحكام مدار ا ، وأمهية ابلغة، إذ أن عليهعظيمة لعلم األصول فوائد  أنفإنه مما ال خيفى 
لدين، ناجحة حلفظ اسيلة الالو  العمدة يف االجتهاد، وهو من أعظم علوم اإلسالم قدراً، وأعمقها نفعاً، وهو

اخلالف بني  ك أسباببه تدر و ، ه اآلراء عند االختالف وهو مبثابة امليزان اليت توزن ب، وصيانة الشريعة 
ا إىل معرفة ن خالهلميصل لاألئمة اجملتهدين، وأن تلك األسباب موضوعيه علميه، أختذها اجملتهد وسيلة 

 . أحكام هللا املتعلقة أبفعال العباد
 .السداد و فيق لذلك قمت ابختيار موضوع من موضوعاته لدراسته يف حبثي هذا وأسأل هللا التو 

 عناصر خطة البحث
 : أساسيةحتتوي خطة البحث على عناوين وهي 

 املقدمة /1
حبثي ا يف ف أسلكهليت سو ، واخلطة ااملوضوع  هلذاي وأسباب اختيار  ،ذكرت فيها اسم موضوع الذي احبثه 

 . ، مث املنهج الذي سوف اتبعه

 التمهيد  /2
 مطلبني عاما عن علم أصول الفقه وجعلت لهتضمن متهيدا يو 
 األول : تعريف علم أصول الفقه  طلبامل
 . الثاين : فوائد علم أصول الفقة طلبامل
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 تقسيمات البحث  /3
 .جعلت للبحث أربعة فصول 

  . الفصل األول : مفهوم الصحايب وآراء العلماء يف ذلك
 : وفيه مبحثني

 .املبحث األول : مفهوم الصحايب 
 .املبحث الثاين : آراء العلماء يف ذلك 

  . : حجية العمل بقول الصحايبالفصل الثاين 
  ايضاً : وفيه مبحثني

 .املبحث األول : املراد بقول الصحايب 
 . املبحث الثاين : حجية العمل بقول الصحايب

 . الفصل الثالث : عمل الصحايب خبالف ما روى وأثره يف اختالف الفقهاء
 كذلك :  وفيه مبحثني

 .املبحث األول : مفهوم اخلالف 
 . املبحث الثاين : عمل الصحايب خبالف ما روى وأثره يف اختالف الفقهاء

 فقهاءتطبيقات على عمل الصحايب خبالف ما روى وأثره يف اختالف الالفصل الرابع : 
 :مبحثني كذلك  وفيه

 املبحث األول : خمالفة الصحايب للحديث ابلكلية 
 الثاين : خمالفة الصحايب لعموم احلديث النبوياملبحث 

 اخلامتة  /4 
 . ذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات
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 الفهارس  /5
 أوردت فيها

 . ضوعاتاملو  فهرس   .واملراجع فهرس املصادر . النبوية األحاديث فهرس  . القرآنية اآلايت فهرس
اليه و عليه توكلت   ابهللي إالا الفضل واملنة وما توفيق لهيف هذا البحث فإن أصبت فمن هللا و هذا ما عملته 

 فمين والشيطان وهللا ورسوله برئ من .وإن أخطأت  أنيبا 
على عليه وسلم و  ى هللالصمد حمواحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري ولد ءادم سيدان وحبيبنا 

 آله وأصحابه أمجعني .
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 المقدمة
 -تشتمل على : 

 موضوعالاسم  /1               
 الموضوع أسباب اختيار /2

 البحثمنهج  /3 
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 -: اسم املوضوع         
 عنوان :بلموضوع لوقد مت اختياري 

  ) عمل الصحايب خالف ما روى وأثره يف اختالف الفقهاء (
 -أسباب اختيار املوضوع :

 الشرعية تُ ْعَرُف األحكام به إذ ائدة،ف وأعظمها منزلة، وأرفعها قْدراً، الشرعية العلوم أجلا   من الفقه أصول علم إن
  .األدلة من حكاماأل هلذه االستنباط ملكة به واألخروية ،وحتصل الدنيوية السعادة مناط هي اليت ،
التساؤالت  طرأ بعضيه قد شعوري ابلرغبة الشديدة يف فهم هذا املوضوع والتعمق يف استيعابه ألنكذلك و 

 داخل اإلنسان يف بعض موضوعات أصول الفقه منها موضعي هذا منها .
 ؟ صحايب خمالفة حديث الرسول عليه السالممن # هل يعقل 

ْن  ُقْل إ   :)الم ليه السعبيه # الصحابة أكثر الناس فهماَ للكتاب والسنة وقد قال هللا تعاىل على لسان ن
ُتْم حتُ بُّوَن اَّللهَ فَاتهب ُعوين  يُْ  ُ َويَ غْ ُكن ْ   31: عمران(  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  ف رْ ب ْبُكُم اَّلله

 فكيف خيالف صحايب حديثه ؟ 
 # إذا وقع املخالفة من الصحايب حقيقة ما هو السبب يف ذلك ؟

 ؟ بعضهيف # هل الصحايب الذي خالف احلديث خالف مجيع األحاديث الذي رواه أم 
 السالم أم بعد وفاته ؟# هل املخالفة وقعت يف عهد الرسول عليه 

 ؟# إن كان يف عهده عليه السالم هل أقر به أم أنكره 
 # إن كان بعد وفاته ما هو موقف الصحابة من فعله ؟

ألمر وهلل احقيقة  فهمتفوغري ذلك من التساؤالت اليت جعلتين أحبث يف هذا املوضوع وقد فتح هللا يل 
 .بعد الرضا احلمد حىت يرضى وله احلمد إذا رضي وله احلمد 

 -منهج البحث :           
أقدم سبقاً  عي فيماال أدو ، بحث الوقد سلكت يف حبثي هذا املنهج االستقرائي االستنتاجي يف مجع مسائل 

األقوال  بقني مند الساو إمنا قصارى جهدي أن مجعت بعض جهو ، أو تفرداً أو استقصاء جلميع األقوال 
 : آليتفإمنا هو الرتتيب والتنسيق وقد قمت ابواألدلة ، وإن كنت أضفت شيئاً 
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 درها وبينت أرقامها.اإىل مص ةاملستدل ايتعزو اآل /1

 / ختريج األحاديث من مصادرها األصلية. 2

 املشهورين إمتاماً للفائدة.من / ترمجة من ذكر أمسه  3

 أثبت مجيع املصادر واملراجع. /4

 املوضوعات. إىل فهرسيه لكل ما ذكر ابإلضافة فهارس علم تعمل /5

         وخامتة وفيها  ، كل فصلل حثانومب ، و أربعة فصول ، ومتهيد ،مقدمة  لبحثجعلت ل / 6      
 .أهم النتائج والتوصيات وختمت البحث ابلفهارس           
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 التمهيد

 عاما عن علم أصول الفقه وجعلت لهوتتضمن تمهيدا 
 مطلبين

 المطلب األول : تعريف علم أصول الفقه 
 المطلب الثاني : فوائد علم أصول الفقة
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 املطلب األول 
 تعريف علم أصول الفقه

 ،  وله فرع أصل إالا  وال بل وجد مع الفقه إذ ال فرع بدون أصل مستحداث إن علم أصول الفقه ليس علماً 
وابه قبل نظمت أبو اعده وهذبت مسائله وأرست قو  ، الفقهولكن الفقه سبق األصول يف التدوين فقد دون 

 .ك والسبب يف أتخر تدوينه عدم احلاجة املاسة إىل ذل ،تدوين قواعد أصول الفقه

والبالغة  ، فالرسول عليه الصالة والسالم مل يتاج إىل وضع قواعد هذه األصول ملا وهبه هللا من الفصاحة ”
الصالة  جياد قواعد يسري عليها الرسول عليهإلك مل يكن هناك ضرورة إىل لذومعرفة دقائق اللغة العربية ، 
وكان النيب عليه السالم يطبق هذه القواعد يف أفعاله دون ذكر  ،السالم يف استنباط األحكام من النصوصو 

خبرب وعمل ، سن اجتهادته فقاس ليُ على أصول االستنباط يف كثري من فقد نبه عليه السالم ، قاعدة معينه 
 (1) .“سنوعمل بقاعدة سد الذرائع ليُ ، سن الواحد ليُ 

بن اخلطاب رضي هللا عنه قال :  الذي رواه جابر بن عبد هللا عن عمر يف احلديثالقياس يتبنيا ”
فقلت : اي رسول هللا صنعت اليوم أمرا هششت فقبلت وأان صائم ، فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم )

 ( ، قال : أرأيت لو مضمضت من املاء وأنت صائم ؟ قلت : ال أبس قال : فمه عظيما ، قبلت وأان صائم
(2) “.  

 ونصه ومل يكتف ابستعمال القياس بل أخذ بقياس الشبه كما جاء يف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه”
ثَ َنا:  َهاٍب َعْن َسع يد  ْبن  اْلُمَسيهب  َعْن َأيب  ُهَريْ َرَة  َحده ثَ َنا َمال ٌك َعْن اْبن  ش  َأنه َرُجاًل أََتى )َيََْي ْبُن قَ َزَعَة َحده

ه َصلهى اَّللهُ   إ ب ٍل قَاَل نَ َعْم قَاَل نْ اَي َرُسوَل اَّلله  ُول َد يل  ُغاَلٌم َأْسَوُد فَ َقاَل َهْل َلَك م  :  َعَلْيه  َوَسلهَم فَ َقالَ النهيب 

                              
       6ص ،  م ، دار الفكر ، بريوت        لبنان1987ه        1407عام  3حممد زكراي الربديسي ، أصول الفقه ، طانظر الربديسي ،        1

 )بتصرف (       
 362ص : السابق  صدر      انظر امل 2
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ْن أَْوَرَق قَاَل نَ َعْم قَاَل َفَأَّنه َذل َك قَاَل َلَعلهُه نَ َزَعُه ع ْرٌق َما قَاَل فَ َلَعله ابْ َنَك َهَذا أَْلَواُُنَا قَاَل مُحٌْر قَاَل َهْل ف يَها م 
 . “(1) ( نَ َزَعهُ 

وهم أفراد إىل القبائل  ، يبعث األمراء والقضاء تر أنه عليه السالم كاناحيث تو  ويف العمل خبرب الواحد
الناس الذين  مواملواثيق اليت يضعها الرسول عليه السالم فيلز  ، لدعوهتم إىل االسالم أو االلتزام ابملعاهدات

إن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث يف وقت واحد  ”،  قيد مبا جاء هبا هؤالء مع أُنم أفردتأرسلوا إليهم ال
رسواًل إىل اثىن عشر ملكاً يدعوهم إىل اإلسالم ؛ وكان النيب عليه السالم يرسل الكتب إىل الوالة  اثىن عشر

 .(2)“على يد آحاد من الرسل 
 ، مواضع كثرية رائع يفالذ سلم سدهللا صل هللا عليه و  وأما تطبيقه بقاعدة سد الذرائع فقد راعى رسول ”

منعه عليه  وكذلك، خطبة املعتدة ألن هذا قد يؤدي إىل الزواج يف العدة  أنه عليه السالم ُنى عن منها :
أن أن يكون للقاتل مرياث ؛ لكيال يتخذ القتل سبياًل لتعجيل املرياث ، وُنيه عليه أفضل السالم السالم 

 “.(3)يشتم الرجل أبوي غريه . حىت ال يكون ذريعة إىل سب أبويه نفسه 

عليه السالم حدثت قضااي ووقعت النوازل واحلوادث ليس للصحابة رضي هللا عنهم هبا وبعد وفاة النيب  ”
واحلوادث عندما واصل الصحابة رضي هللا عنهم الفتوحات اإلسالمية حيث ، عهد وزادت هذه القضااي 

الشرعية اتسعت رقعة الدول اإلسالمية فكان ال بد ألهل احلل والعقد أن جيتهدوا الستنباط األحكام 
للرسول صلى هللا عليه  موذلك ملالزمته؛ إىل قواعد وأسس يتبعوُنا يف استنباطاهتم ولكنهم مل يكونوا حباجة 

، وجودة اإلدراك  ،وصفاء النفس ، وابإلضافة إىل ما امتازوا به من حده يف الذهن م له ،وسلم ومصاحبته
ردت عليهم الواقعة الرجوع إىل كتاب هللا فإن مل لذلك كان منهجهم يف االستنباط إذا و وفهم اللغة العربية 

 “. (4)إن مل جيدوا عمدوا إىل االجتهاد فجيدوا فيه احلكم حبثوا عنه يف السنة 

                              
             ، املسمى التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصريح لإلمام احلافظ أيب العباس أمحد ابن عبد اللاطيف الزبيدي                                 خمتصر صحيح البخاري 1

 .1794رقم احلديث ، ابب إذا عراض بنفي الولد ، كتاب الطالق   ،
 )بتصرف ( ( 468/  1) م ، دار الفكر ، دمشق      سورية ، 2001     ه 1422عام  2، ط د . وهبة الزحيلي ،       انظر أصول الفقه 2
  ( 920/  2ص )  :  السابق صدر      انظر امل 3
 ) بتصرف ( 6ص : الربديسي ،  ول الفقه      انظر أص 4
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ب رضي ن اخلطامر بعوكان للصحابة بعض االجتهادات منها اجتهادهم يف عقوبة شارب اخلمر يف عهد ”
ي رب ، فقال عليف الش مسوافشاور الناس يف شارب اخلمر وحده ملا احتقر الناس العقوبة ، وانغ هللا عنه

 .ين القاذفي ؛ يعملفرت رضي هللا عنه : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افرتى ، فحده حد ا
تدل اسو  ، احلملوضع أبن عدهتا وكذلك فتوى عبد هللا بن مسعود يف عدة احلامل املتويف عنها زوجها 

وهبذا يكون قد استعمل ، لذلك أبن سورة النساء الصغرى وهي سورة الطالق نزلت بعد آية عدة الوفاء 
  “.(1) اخلطاب املرتاخي ينسخ حكم اخلطاب املتقطعاليت تقول القاعدة األصولية 

اتساع الدولة اإلسالمية  وذلك بسبب ايضاً ؛ وبعد الصحابة يف عهد التابعني ازدادت حركة االجتهادات ”
ولتفقهم ، وُنج التابعون منهج الصحابة يف االستنباط لقرب العهد هبم  ، والنوازل، األحداث  توكثر ، 

 ومل يشعروا حباجة إىل تدوين أصول استخراج األحكام من أدلتها، وأخذ العلم عنهم ،  على كبار الصحابة
(2).“   

عصر  وعة بعداملتن وهم أصحاب املذاهب، وبعد انقراض عهد التابعني جاء عصر األئمة اجملتهدين ”
يف هذا و  ، نية األولماء األموغريهم من عل ،وأيب ثور، ومالك بن أنس ، والشافعي ، التابعني كأيب حنيفة 

 ،  ات الفقهيةالختالفة االعصر بدأت القواعد األصولية يف الظهور بصورة أوضح حيث تكثفت يف هذه الفرت 
 اعداسة لوضع قو اجة املناك احلهوطرائق االجتهاد هلذا كان ، وهذا راجع إىل تنوع املناهج  ، وتشعبت اآلراء

د وق، للرأي سواء و ، فقه زين للوتكون هلم مبنزلة موا ، لالجتهاد يرجع إليها اجملتهدونوضوابط  ، وأصول ، 
، احلسن  حممد بنو  ،  وسفوقيل صاحباه أبو ي، ل اإلمام أبو حنيفة اختلف يف واضع هذه القواعد فقد قي

د بن إدريس  حممهللابو عبد هو اإلمام أالواضع لقواعد أصول الفقه العلماء أبن أكثر  والصحيح الذي عليه
 يف كتابه املشهور ) ابلرسالة ( ._ رمحه هللا  _الشافعي 

 :ي تطور التدوين يف أصول الفقه بسبب ظهور مدارس األصوليني عالشاف وبعد
 ي وهي مدرسة الشافعي وتسمى طريقتها بطريقة املتكلمني أو بطريقة الشافع. 
  ةومدرسة أبو حنيفة وتسمى طريقتها بطريقة الفقهاء أو بطريقة أبو حنيف .   

                              
 ) بتصرف ( 7ص  : السابق صدر      انظر امل 1
 ) بتصرف (  7ص  : السابق صدر      انظر امل 2
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  ومدرسة املتأخرين حيث مجعت بني الطريقتني. 
   لإلمام الشافعي  املقاصدمث مدرسة. 

  “. (1)يف االستنباط لألحكام الشرعية  اولكل مدرسة من هذه املدارس مسلكه

 . بتعريف علم أصول الفقهذن هللا إبابدأ اآلن % 
اك اختالفات نإن كان هو . د اجتهد وله أجر االجتها كلٌ ، و لقد اجتهد العلماء يف تعريف علم أصول الفقه 

وليس  ف لفظيفهم اختالمبعىن أن اختالاملضمون واحد  فإنالزايدة والنقصان يف بينهم من حيث اللفظ 
 وهللا أعلم .وهذا من وجهة رأي اختالف معنوي 

 . ل الفقهلعلم أصو العلماء الواردة عن سوف أورد هنا مستعيناً ابهلل بعض التعريفات و  
 علماء إىل تعريف هذا العلم من زاويتني اثنتني مها: الينظر ”
 أنه مركب إضايف يتألف من كلمتني مها أصول، وفقه.  -أ 
 أنه علم مستقل له أحباث قائمة بذاهتا.  -ب

 لدى العلماء.   لم أصول الفقه تعريفنيوعلى ذلك يكون لع
 األول من حيث إنه تركيب إضايف 

 والثاين من حيث إنه لقب لعلم قائم بذاته. 
  “.(2) حقيقة هذا العلم ومعرفة كنهه وال بد من شرح هذين التعريفني للوقوف على

 شرح التعريف اإلضايف لعلم أصول الفقه وبيان حمرتزاته:#         
ض ح مع ىن نيه ا يتعاميتكون م ن ثالث ة كلم ات وه ي : عل م ، وأص ول ، وفق ه ، ف إن م ن  م وع  التعريفهذا 

 .ن هذه الكلمات فرد بتعريف كل كلمة مأهذا العل م وسوف 
 معىن كلمة ) العلم (نبدأ بتعريف و 

 

                              
 16مع 15ص  م ، مؤسسة الرسالة انشرون ، 2001ه        1422عام  7، ط       انظر الوجيز يف أصول الفقه د. عبد الكرمي زيدان 1
 ( ) بتصرف ( 15/  1: )        انظر أصول الفقه الزحيلي  2
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 : معىن العلم يف اللغة# 
 :له عدة معاين 

 .إدراك الشيء حبقيقته  (1
 . اليقني (2
 .نور يقذفه هللا يف قلب من يب  (3
 . (1)العلم يقال إلدراك الكلي واملركب  (4

 تعريف العلم يف االصطالح: #         
 يطلق العلم يف االصطالح الشرعي على أحد معان ثالثة أيضا، هي:    
 .القضااي اليت يبحث عنها يف العلم هي املسائل و         1    

 .إدراك هذه املسائل أي معرفة حكمها عل سبيل اجلزم واالطمئنان           2
 ( 2) هنا املعىن األول  ويقصد  . امللكة اليت حتصل لدارس هذه املسائل وممارستها            3

 # معىن األصول لغــة :
  له عدة معاين منها:

 .أصل الشيء : أساسه الذي يقوم عليه  (1
 . منشؤه الذي ينبت منه (2
 .(3)أصول العلوم : قواعدها اليت تبىن عليها األحكام  (3

 .(4) األصل : أسفل كل شيء ومجعه أصول ال يكسر على غري ذلك

  :االصطالح على معان عدةويطلق األصول يف         

                              
  ( 647/  2، )   استانبول      تركيا ، مادة ) علم ( ،3ط     املعجم الوسيط ، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، 1
 .(  15 /1)  الزحيلي أصول الفقه اإلسالمي :انظر        2

 ( 20 / 1) أصل ( ، ) مادة ، املعجم الوسيط ــــ  3
 ( 114/  1ــــــ لسان العرب , مادة ) أصل ( )  4
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   فظ . ل تعارضت احلقيقة مع اجملاز يف إذايقال األصل احلقيقة يعين الراجح      األصل مبعىن الراجح : 1  ”
 . األصل احلقيقة كان معىن ذلك أن احلقيقة ترجع على اجملازوقيل :      
   ويقال األصل األمر يقتضي الوجوب ، عل يعين القاعدة ا     األصل مبعىن القاعدة : يقال األصل رفع الف2

 .يعين القاعدة      
 بلكتااذا احلكم هو إليه ه يستند      مبعىن الدليل : يقال األصل يف هذا احلكم الكتاب يعين الدليل الذي3

 .واستعمال األصل مبعىن الدليل هو متعارف الفقهاء     
  واخلم ر أص ل مق يس ،      األصل مبعىن املقابل للفرع : يقال أصل النبيذ اخلمر يعين أن النبيذ فرع مق يس  4

 .عليه      
              ،      األصل مبعىن املستصحب : يقال للمتهم ال ذي يش ك يف نس بة التهم ة إلي ه األص ل يف اإلنس ان ال رباءة  5
  “.(1) اإلنسان الرباءة حىت يثبت نقيضها وهو اإلدانة ومعىن ذلك أننا نستصحب هلذا     

 : معىن الفقه لغــة# 
م  لعل  ل  ى س  ائر أن  واع اعوفض  له ، وش  رفه ، العل  م ابلش  يء والفه  م ل  ه ، وغل  ب عل  ى عل  م ال  دين لس  يادته ”     

 والعود على املندل. ، نجم على الثرايكما غلب ال
 “.(2)والفقه يف األصل الفهم . يقال : أويت فالن فقها يف الدين أي فهما فيه 

 لفقه لغة:ا# 
 [    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]]الفهم ، ومنه قوله تعاىل : ”    

 “(3)[   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی فمال ...] سبحانهوقوله 

  معىن الفقه يف االصطالح الشرعي:#        
 . «معرفة النفس ماهلا وما عليها»هللا تعاىل أبنه عرفه أبو حنيفة رمحه ”

                              
 . ( بتصرف، )  ( 23        22، ) الربديسي        انظر أصول الفقه : 1
 ( 210 /11،مادة ) فقه ( )            لبنان ، دار صادر       بريوت 3      ابن منظور ،  لسان العرب ، ط 2
 ( . 18/  1)  أصول الفقه اإلسالمي : الزحيلي انظر      3
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 واملعرفة: )هي إدراك اجلزئيات عن دليل(.  

  .واملراد هبا هنا سببها: وهو امللكة احلاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى

وهذا تعريف عام يشمل أحكام االعتقادايت، كوجوب اإلميان وحنوه، والوجدانيات أي األخالق والتصوف، 
 (1) “لعمليات كالصالة والصوم والبيع وحنوها، وهذا هو الفقه األكرب.وا

 : وعرف الشافعي رمحه هللا الفقه”
د أكثر ف املختار عنيو التعر ذا هوه (أبنه: )العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية  

 .يف شرحه  العلماء وقيل
ل بدلي ة قد تثبتالعملي حكامظن؛ ألن األوال علم الذي يتناول المطلقاً املقصود ابلعلم هنا: هو اإلدراك  

 .قطعي يقيين، كما تثبت غالباً بدليل ظين
املكلفني  أبفعال تعلقواألحكام: مجع حكم، وهو مطلوب الشارع احلكيم، أو هو خطاب هللا تعاىل امل 

 اقتضاء أو ختيرياً أو وضعاً. 
واشرتاط  ألكل،ا إابحةلقتل، و اوحترمي ، ألصالةاب كإجي  عليةهو األثر املرتتب  الفقهاءعند  كمواملراد ابحل

 .الوضوء للصالة
 .واحرتز بعبارة )العلم ابألحكام( عن العلم ابلذوات والصفات واألفعال 
واألحكام  ملشرقة،مس او )الشرعية(: املأخوذة من الشرع، فيحرتز هبا عن األحكام احلسية مثل: الش 

 مثل: الفاعل لوضعية،اأو  العقلية مثل: الواحد نصف االثنني، والكل أعظم من اجلزء، واألحكام اللغوية
 .مأو سلباً مثل زيد قائم، أو غري قائ، مرفوع، أو نسبة أمر إىل آخر إجياابً 

ة وحنوها من لقراءة والصالاان مثل إلنساو )العملية(: املتعلقة ابلعمل القليب كالنية، أو غري القليب مما ميارسه  
 .عملي  عمل اجلوارح الباطنة والظاهرة. واملراد أن أكثرها

وكذلك ، لية ية العمم الشرعوعلم مالئكته ابألحكا، أبنه مكتسب احرتازا عن علم هللا تعاىل  ووصف العلم
 .علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلاصل من غري اجتهاد بل ابلوحي 

                              
  ( .19 /1) :  السابق  صدراملـــــــ  1
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ألئمة املذاهب يف هذه األحكام ؛ألن والعامة ، ووصف األدلة ابلتفصيلية : خيرج علم املقلدين من العلماء 
املفيت هو وهو أن كل حكم قال به اإلمام الذي يقلده ، أو أفىت به ، علم هؤالء مستفاد من دليل إمجايل 

 “. ( 1) تعاىل يف حقهحكم هللا 

 التعريف اللقيب لعلم أصول الفقــه: #       
س تفادة ، وكيفي ة االه إمج االبق وهلم: )ه و معرف ة دالئ ل الفق  ق يبعرف الشافعية علم أص ول الفق ه ابملفه وم الل”

 منها، وحال املستفيد(. 

 شرح التعريف :# 
ف املعرفة ، هل خبالجي سبق العلم القدمي ؛ ألن العلم ال يستدععن وقد احرتزوا بقيود التعريف املذكور 

ة بعض م ، وعن معرفوالكال لنحواوعن معرفة غري األدلة كمعرفة الفقه وحنوه ، ومعرفة أدلة غري الفقه كأدلة 
 .أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه 

وأن األمر  ، ج هباأدلة يت والقياس،  اعواإلمج، والسنة ، ن يعرف أن الكتاب واملراد مبعرفة األدلة : أ
 .للوجوب وحنوه 

  يث اإلمجال ،حلة من دة األأن املعترب يف حق األصوليني إمنا هو معرفواملقصود من قيد ) إمجااًل ( هو 
 .حجة مثاًل  عككون اإلمجا 

 .لشرعية منها ألحكام اااط وأما معرفة كيفية االستفادة : فمعناه استفادة الفقه من دالئله ، أي استنب
وقوهلم : ) وحال املستفيد ( : أي معرفة حال املستفيد وهو طالب حكم هللا تعاىل ، فيدخل فيه املقلد 

 “.(2)واجملتهد ، ألن اجملتهد يستفيد األحكام من األدلة ، واملقلد يستفيدها من اجملتهد 

 
 
 

                              
 بتصرف  ، ( 23      19/  1) : السابق  صدر      امل 1
 بتصرف ،  ( 24مع  23/  1) : السابق  صدر      امل 2
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 املطلب الثاين
 . فوائد علم أصول الفقة

 طبيق  يفتويف  ال ال  ، لنظريةاوخاصة يف دراسة القانون ، كثرية لقد ذكر العلماء لعلم أصول الفقه فوائد  ”
 ميدان القضاء واحملاماة .
  هموطرق استنباط ،تهدين اجمل تتعرف بواسطة قواعد األصول مدارك الفقهاءأواًل      الفائدة التارخيية : 

 . نان النفسواطمئ، هم هبا إىل معرفة األحكام الشرعية معرفة دقيقة مرتكزة على الف لوالتوص      
      ابلنسبة اثنياً      الفائدة العلمية والعملية : وهي حتصيل القدرة على استنباط األحكام من األدلة ، وهذا 

  . ارخييةللمجتهد ، أما ابلنسبة للمقلد ففائدة هذا العلم تظهر يف الفائدة الت      
 .باط األحكام لى استنعده عفائدته يف االجتهاد : تظهر فائدة األصول للمجتهد ؛ ألنه يسااثلثاً       

لية أو العقلية أو األدلة النق ماد علىالعتارابعاً        فائدته يف  ال املقارنة : املقارنة املثمرة ال تكون بدون 
ريعة يف شىت ال الشء يف  أمهية قصوى يف عصران احلاضر ، سوا، وقد أصبح للمقارنة املذهبية األصولية 

وقفنا على تصول ؛ ألُنا اعد األل قو مذاهبها أو بينها وبني القوانني الوضعية ، ويف كال اجملالني ال ميكن إمها
ة تظهر فائد  منها ، وبهى دليالً ألقو اوتوصلنا إىل املوازنة الدقيقة بني خمتلف اآلراء وترجيح  ، األدلة األحكام

  . وأدلة مذهب غريه، أدلة مذهبه نة بني األصول للمقلد ليتمكن من املواز 
لى بعث املكلف عو لتها ، وأد خامساً        الفائدة الدينية : وهي أنه طريق لضبط أصول األحكام الشريعة

 .القيام ابلتكاليف واألوامر الدينية 
ومن هنا قال األصوليون : فائدة أصول الفقه : معرفة أحكام هللا تعاىل ، وهي سبب الفوز ابلسعادة الدينية  

 “. (1)والدنيوية 
 
 
 
 

                              
 . (بتصرف، ) (  31      29/  1): السابق  صدر     امل 1
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  الفصل األول : مفهوم الصحابي وآراء العلماء في ذلك
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 المبحث األول : مفهوم الصحابي 
 المبحث الثاني : آراء العلماء في ذلك
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 املبحث األول
 مفهوم الصحايب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿:  قال هللا تعاىل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 ﴾{ڤ

ها إىل و ر هم الذين سبقوا هذه األمة وبد (السابقون)قال السعدي رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية " ”     
الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضال (جرين ( اامله)من  اإلميان واهلجرة واجلهاد ، وإقامة دين هللا .

الذين تبوأوا الدار واإلميان } {اأْلَْنَصار  }ومن . )من اَّللا ورضواان، وينصرون اَّللا ورسوله أولئك هم الصادقون
دون يف صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو  يبون من هاجر إليهم، وال جي [ قبلهم] من 

واألعمال، فهؤالء هم الذين ، واألقوال ، ابالعتقادات  )َوالهذ يَن ات هبَ ُعوُهْم إب  ْحَسانٍ ) . {كان هبم خصاصة
  .، وحصل هلم ُناية املدح، وأفضل الكرامات من اَّللا  سلموا من الذم

ُهمْ ) ُ َعن ْ َي اَّلله   . ورضاه تعاىل أكرب من نعيم اجلنة )َرض 

اجلارية اليت تساق إىل َسْقي  اجلنان، واحلدائق الزاهية  )ََتْر ي حَتْتَ َها اأْلَُْنَارُ  َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعده هَلُْم َجنهاتٍ )
  .الزاهرة، والرايض الناضرة

أدركوه، ومهما أرادوه، ال يبغون عنها حوال، وال يطلبون منها بدال، ألُنم مهما متنوه،  )َخال د يَن ف يَها أََبًدا)
  .وجدوه

الذي حصل هلم فيه، كل حمبوب للنفوس، ولذة لألرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة  )َذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يمُ )

 (1) “.لألبدان، واندفع عنهم كل حمذور

                              
 ، مؤسسة الرسالة  4      السعدي ، عبد الرمحن بن انصر السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ط 1

  350م ، ص 2005ه       1426عام     
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، واألنصار  ،اجرين ني من املهخرب تعاىل عن رضاه عن السابق"اوقال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية ”     
 . ملقيم، والنعيم ا مبا أعد هلم من جنات النعيمعنه والتابعني هلم إبحسان، ورضاهم 

 . يةاحلديب ان عاممن أدرك بيعة الرضو من املهاجرين واألنصار السابقون األولون  :قال الشعيب 

هم الذين صلوا  :ةقتادوقال احلسن و وقال أبو موسى األشعري ، وسعيد بن املسيب ، وحممد بن سريين ،
 .إىل القبلتني مع رسول اَّللا صلى اَّللا عليه وسلم

واألنصار، والذين اتبعوهم ، فقد أخرب اَّللا العظيم أنه قد رضي عن السابقني األولني من املهاجرين  
ا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، وال سيما سيد الصحابة بعد الرسول إبحسان، في

وأفضلهم أعين الصديق األكرب، واخلليفة األعظم أاب بكر رضي اَّللا عنه، فإن الطائفة املخذولة من ، وخريهم 
على أن عقوهلم الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضوُنم ويسبوُنم، عياذاً ابَّللا من ذلك، وهذا يدل 

وأما أهل السنة  ؟ معكوسة، وقلوهبم منكوسة، فأين هؤالء من اإلميان ابلقرآن إذ يسبون من رضي اَّللا عنهم
، ويعادون من يعادي  فإُنم يرتضون عمن رضي اَّللا عنه، ويسبون من سبه اَّللا ورسوله، ويوالون من يوايل اَّللا

 ،  “(1) .بتدون، وهؤالء هم حزب اَّللا املفلحونهم متبعون ال مبتدعون، ويقتدون وال يو اَّللا

هلم من الثواب اجلزيل وما أعد ، وما هلم من مكانة عند هللا ، يتضح لنا من تفسري هذه اآلية فضل الصحابة 
كيف ال وهم الذين ساندوا رسوله عليه الصالة والسالم يف تبليغ الرسالة ، الرسالة اليت نسخت و ، يف اآلخرة 

وا يف سبيل ذلك الغايل والرخيص متأملني وقوع ما وعدهم هللا به من نعيم ،وضحا مجيع الرساالت السماوية 
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿: اآلخرة قال تعال

 ەئ ەئ ائ ائ وعداً  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 (2) ﴾ ...ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
                                                                                                  

 
 م دار املعرفة 1989ه       1409عام  3      ابن كثري ، امساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي ، تفسري القراءن العظيم ،ط  1

 ( . بتصرف  398/  2)      
 ( 111)  ة آي : سورة التوبة ــــ   2
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 أرجاء شىت يفإلسالم نشروا او ، فالصحابة هم الذين محلوا راية اإلسالم ،  هللا بوعده وفوا بعهدهم ووفا 
الصحابة  تهي عهدمل ينو ، وتضحياهتم فقد خسروا األموال واألوالد من أجل نصرة دين هللا  ،  جبهودهم

 .حىت عم اإلسالم مشارق األرض ومغارهبا 
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ لكم أالا  ې﴿ :والصحابة كلهم من أهل اجلنة لقوله تعاىل  

 (.1)  ﴾  ...  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ْسىَن يف قوله تعاىل )هللا رمحه  قال الشيخ السعدي”       ُ احلُْ أسلموا وقاتلوا الذين  :أي " ) وَُكالا َوَعَد اَّلله
، رضي هللا [كلهم]وأنفقوا من قبل الفتح وبعده، كلهم وعده هللا اجلنة، وهذا يدل على فضل الصحابة 

 “ (2) .عنهم، حيث شهد هللا هلم ابإلميان، ووعدهم اجلنة

  لسنة : ب واوالصحابة كلهم عدول وهذا ما أمجع عليه السلف واخللف وقد ثبت ذلك يف الكتا
 :  من الكتاب

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿  :وقوله تعاىل( 2

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ولو ءامن أهل ٹ ٹ ٹ

 )3)   ﴾ ڃ ڃ ڄ

  من السنة :
عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال : ) نسخُت الصحف يف املصاحف ، ففقدت آية من سورة    1

األحزاب ، كنت أمسع الرسول صلى هللا عليه وسلم يقرأ هبا ، فلم أجدها إالا مع خزميه بن اثبت األنصاري 

                              
 ( 10)   ةاحلديد :  آي       سورة 1
 839ص :        تفسري السعدي  2
 (  110)  ةآي :عمران آل      سورة  3

javascript:openquran(56,10,10)
javascript:openquran(56,10,10)
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ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿الذي جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم شهادته شهادة رجلني ، وهو قوله : 

    . ( 2) ( 1) ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ پ
عليه وسلم قال : ) أييت زمان يغزو فئام من  عن النيب صلى هللا عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،   2

 الناس ، فيقال : فيكم من صحب النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فيقال : نعم ، فيفتح عليه ، مث أييت زمان ،
 صحب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فيقال : نعم ، فيفتح ، مث أييت زمان ،فيقال : فيكم من 

 (3) ."فيقال : فيكم من صحب صاحب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ فيقال : نعم ، فيفتح (

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة ، لكن هناك أقوال ألهل العلم يستفاد منها أُنم يزيدون ”     
قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) وأشهر هذه األقوال قول أيب زرعة الرازي : ، على مائة ألف صحايب 

 . (4) “((عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه ومسع منه 

وإن ذهب بعض ، مث إن الصحابة طبقات ال طبقة واحدة من حيث السبق إىل اإلسالم أو اهلجرة ”   
كانة الكبرية ما يقطع كل وامل، وحجتهم أن للصحابة الشرف العظيم ، العلماء أن الصحابة طبقة واحدة 

م ابن سعد مخس والبذل والعطاء لكن الراجح أُنم طبقات  قسمه، آخر كالسبق يف دخول اإلسالم اعتبار 
 “(5).طبقات ، وقسمهم احلاكم اثنيت عشر طبقة

                              
 ( 23     سورة األحزاب :  آية )  1
 (  .   1157حديث )،       خمتصر صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد والسري ، ابب فضل اجلهاد والسري   2
 (  .    1193حديث )،          خمتصر صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد والسري ، ابب فضل اجلهاد والسري   3
 م مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  1996ه       1417،  9، د / حممود الطحان ،  تيسري مصطلح احلديث ، ط نالطحا        4

 (  200ص )       
  بتصرف،  (  201ص ) : السابق  صدر( انظر امل 5
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الصحابة يف األفضليه فهم خري الناس يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فإُنم مرضي عنهم  اوتتفوإن 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ﴿: ، قال تعاىل رضاًء اثبتاً يف الكتاب والسنة

 (1). ﴾   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ومن السنة :  
عن سلمة رضي هللا عنه قال : ابيعُت النيب صلى هللا عليه وسلم مث عدلت إىل الشجر ، فلما خف الناس  

قال : ) اي ابن األكوع أال تباع ( . قال : قلت : قد ابيعت ايرسول هللا ، قال : ) وأيضاً ( . فبايعته الثانية 
 (2)قال : على املوت . . قيل له : اي أاب مسلم ، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟

فالصحابة وجال قدرهم ، ،  ال موقف يدل على عظمتهم  كل  هلم يف ، وللصحابة مسات فاقت الوصف  
ولن يستطيع أحد من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم الوصول إىل منزلتهم الستحالة ، هم أفضل خلق هللا 

فلو ))ال تسبوا أصحايب،  :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم  ذلك
 ( 3).مد أحدهم وال نصيفه(( بلغ ما  أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 

 وثناءً  اإلحسانلفضل و ابد هلم ، ويشه ، يشملهم مجيًعا وقد أثىن القرآن الكرمي على الصحابة ثناًء عاًما  
ل بعضهم خاًصا  واجلهاد ، واإلنفاق ، ؛ بسبقهم يف اإلميان ، يُفضا 

 فمن اآلايت اليت وردت يف الثناء على الصحابة ثناًء عاًما:   

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قوله تعاىل( 1
(4( 

                              
 (  18آية ) :       سورة الفتح  1
 (  .   1214حديث ) ،      خمتصر صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد والسري ، ابب فضل اجلهاد والسري  2
 (  .   1455حديث )،       خمتصر صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، ابب فضل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  3
 ( 29) ةاآلي:       سورة الفتح  4
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقوله تعاىل( 2

 (1)﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

     ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿تعاىل:وقوله ( 3

 (2) .﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ               

سوف أسرد هنا بعض من هذه السماتو   

من أثىن عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله :) لكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة (       منهم”1
ذلكم هو أمني أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ، عامر بن عبد هللا بن اجلراح الفهري القرشي ، املكىن أبيب 

بح الناس وجوهاً ، وأحسنها عبيدة ، نعته عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما فقال : ثالثة من قريش أص
)أبو بكر الصديق ، وعثمان أخالقاً ، وأثبتها حياًء ، إن حدثوك مل َيكذبوك ، وإن حدثتهم مل ُيكذبوك : 

 (3) “.ان ، وأبو عبيدة بن اجلراح ( بن عف

وابرك هللا  ،عطيتأ ) ابرك هللا لك فيماول صلى هللا عليه وسلم حيث قال :      ومنهم من دعا له الرس”2
الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه  ب( فهذه الدعوة كانت من نصيلك فيما أمسكت

وأرضاه ، وهو أحد الثمانية السابقني إىل اإلسالم ، وأحد العشر املبشرين ابجلنة ، وأحد الستة أصحاب 
يفتون يف املدينة ورسول هللا صلى هللا عليه اختيار اخلليفة بعد الفاروق ، وأحد النفر الذين كانوا  مالشورى يو 

وسلم حيا قائم بني ظهراين املسلمني ، كان امسه عبد عمرو ، فلما أسلم دعاه الرسول الكرمي عبد الرمحن 
“.)4( 

                              
 ( 100آية ) :       سورة التوبة  1
 ( . 88آيه ) : سورة التوبة   -   2
 ( .  90)  م ، دار النفائس، ص1992ه        1412عام 1ط       الباشا ، د/ عبد الرمحن رأفت ابشا،  صور من حياة الصحابة ، 3
 . ) بتصرف(254ص  :  السابق صدرامل       4
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اإلانة واحللم ( يك خلصلتان يبهما هللا ورسوله:       منهم من قال له الرسول صلى هللا عليه وسلم :)إن ف ”3
يب هو ) زيد اخليل ( كما كان يدعوه الناس يف جاهليته ، و ) زيد اخلري ( كما دعاه الرسول ذلك الصحا

 الكرمي بعد اسالمه) 1(“. 

       منهم من قال عنه املفسرون : ) رجل أعمى أنزل هللا يف شأنه ست عشرة آية تليت وستظل تتلى ما   ”4
كرا اجلديدان ( . إنه الصحايب اجلليل عبد هللا بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات هللا وسالمه عليه . 

املؤمنني خدجية بنت ال أم ، فقد كان ابن خمكي قرشي تربطه ابلرسول عليه السالم رحم  والصحايب هذا
فقيس بن زيد ، وأما أمه فعاتكة بنت عبد هللا ، وقد دعيت أبم مكتوم  هأما أبو  خويلد رضوان هللا عليها .

 ألُنا ولدته أعمى مكتوماً )2( “.

      منهم من قال عنه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : ) إنه فىت الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب  ”5
عقول ( . هذا الصحايب اجلليل ملك اجملد من أطرافه ، فما فاته منه شيء : فقد اجتمع له  د الصحبة ، 

ن عم نيب هللا صلوات هللا وسالمه ولو أتخر ميالده قلياًل ملا شرف بصحبة رسول هللا ، و د القرابة ، فهو اب
علمها الزاجر ، و د التقى ، فقد كان صواماً عليه ، و د العلم فهو حرب أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وحبر 

ابلنهار قواماً ابلليل ، مستغفراً ابألسحار ، بكاًء من خشية هللا حىت خدد الدمع خديه ، إنه عبد هللا بن 
 عباس رضي هللا عنه )3( .“ 

صحايب . وبعد أن تطرقنا لبعض السمات اليت اتصفت هبا الصحابة نبدأ بتوضيح مفهوم ال  

منهم من نظر إىل مدة  :يف تعريفه  وعلماء احملدثني، األصوليني  ءعلماأما تعريف الصحايب فقد اختلف  
هو الشرط األساسي  اءنهم من مل يشرتط ذلك بل جعل اللقوم .اإلقامة مع اشرتاط اإلميان والثبات عليه 

هللا وجهات نظر العلماء يف الصحايب ، وسوف أبنيا هنا إبذن للصحبة   

                              
 ) بتصرف ( . 124ص  : السابق صدر      امل 1
 ) بتصرف ( . 148ص : السابق  صدر      امل 2
 ) بتصرف ( . 174ص  : السابق صدر      امل 3
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.ه وقبل احلديث عن تعريف العلماء للصحايب نتعرف على رأي أهل اللغة يف تعريف  

 لغة : الصحايب# 

قال اجلوهري : الصحابة ، ابلفتح : األصحاب ، وهو يف األصل مصدر ،ومجع األصحاب ”      (1
 “. (1)أصاحيب ، وأما الصُّحبة والصهحب فامسان للجمع 

  
 الصحايب من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم .)ج( صحابة”     (2

(2).“ 
وَصحب ، مبعىن )الصُّحبة ( ومنه ) الصحايب ( و ) الصاحب ( وجيمع على أصحاب  مصدر”    (3

 “. ( 3) وكثر استعمال ) الصحابة ( مبعىن ) األصحاب (

  : الصحايب اصطالحا  #               
  :للصحايب عدة تعاريف من حيث االصطالح 

 :عند مجهور األصوليني  -أوال
 (4)“ عليه وسلم مؤمنا به ، والزمه زمناً طويالً  من لقي الرسول صلى هللا هو”     
    هد النيب صلى هللا عليه وسلم وآمن به ، والزمه مدة تكفي إلطالق كلمة الصاحب اوقيل: من ش”     

 (5) “ عليه عرفاً        
 : عند مجهور احملدثني –اثنياَ 

 . (1) “تطللقيه مسلماً ومات على إسالمه . سواء طالت صحبته أو مل من ”     
                              

 ( 200 /8) ،       لسان العرب ، مادة ) صحب (  1
 ( 527/  1)  ،        املعجم الوسيط ، مادة ) صحب ( 2
 (198)  ص:       تيسري مصطلح احلديث  3
 ( . 879/  2أصول الفقه اإلسالمي : الزحيلي ) انظر        4
 ( 260ص )  ، الوجيز يف أصول الفقهانظر         5
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     ولو ختللت ذلك ردة على اإلسالم ، ىوسلم مسلماً ومات عل من لقي النيب صلى هللا عليه:وقيل”    
 .(2)  “األصح      

حيث بني فيه الفرق بنيا تعريف الصحايب عند أهل الصحايب يف كتابه أصول الفقه (3)وعرف الربديسي
 احلديث ، و عند األصوليني .

 :الصحايب عند أهل احلديثتعريف  ”    
 من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً به ومات على اإلسالم .

 :فمناط ثبوت الصحبة عند احملدثني 
 وسلم لى هللا عليهص لرسولاية عن والثبات عليه فال تشرتط يف الصحبة الروا،  رد اللقاء املصحوبة ابإلميان 

وبقي على ، ه مؤمن ب سلم وهووال اإلقامة مدة معينة فمن لقي الرسول صلى هللا عليه و ، وال الغزو معه ، 
 يبصره مل، أبصره أم  مل يقم عه أوممل يروي ، غزا معه أو مل يغزو ، أقام و أانه كان صحابياً سواء روى عنه إمي

هو مى ومع ذلك فكان أع  نهأل بن مكتوم رضي هللا عنه مل يبصر النيب صلى هللا عليه وسلم بعينهفعبد هللا 
 . دهم او من أفاضل الصحابة وأج

 د أو لقيه غريواألسو  لقمةأما من أدرك الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يلقه وآمن به فليس صحابياً كع
 . ةيومسروق بن أم ،وربيعة ، ال يعترب صحابياً كعبد هللا ابن جحش  رتدمؤمن أو لقيه مؤمناً وا

شاهد ، وإن يعي ما يو  ،مع يب صلى هللا عليه وسلم أن يكون وقت اللقيا يعقل ما يسلقي النواشرتط فيمن 
حللم اما مل يبلغا مع أُن جالءواحلسني ابنا علي رضي هللا عنه فهما من الصحابة األ نكان صغرياً مثل احلس

 .عند وفاة النيب صلى النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
 
 

                                                                                                  
 (879/  2أصول الفقه اإلسالمي : الزحيلي )  انظر       1
 (198)  تيسري مصطلح احلديث : ص انظر       2
 . معة القاهرة      هو حممد زكراي الربديسي أستاذ الشريعة ، كلية احلقوق        جا 3
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  : األصولينيتعريف الصحايب عند         
 رفاً . لصاحب عاليه اسم عحىت أصبح يطلق به وطالت صحبته ، من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً 

مدة قل ملسيب أبن افال تقدير ملدة الصحبة يف األصح ، وقيل أقل مدة الصحبة ستة أشهر ، وقال ا
 الصحبة سنة مع الغزو.

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل احلديبية وكانت امللكة وقال بعض األصوليني : الصحايب من آمن بر  
 (1) “.متوافر لديه الفقهية 

 بناًء على تعريف األصوليني للصحايب يتضح لنا: 
 هللاصلوات  ه ابلرسولومل تطل صحبت، ومات على اإلميان ، ابلرسول عليه السالم أن كل من آمن  (1

 وسالمه عليه فال يعترب صحايب عند احملدثني 
ىت بلغ لكرمي حلرسول اومات على اإلميان وطالت صحبته ل، أن كل من آمن ابلرسول عليه السالم  (2

 .ب ن املسيومات قبل أن يغزو يعترب صحايب عند احملدثني وغري صحايب عند اب، سنة 
ر لديه لكن ة متوافالفقهي وكانت امللكة، من آمن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل احلديبية   (3

لرسول اه لعدم لقيلدثني قبل اللقاء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم فال يعترب صحايب عند احملمات 
 . عليه أفضل الصالة والسالم

 
 
 
 
 
 
 

                              
 .  ( بتصرف، )(  329مع  328ص )        انظر أصول الفقه الربديسي ،  1
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 املبحث الثاين
 آراء العلماء يف ذلك

) معرفة أنواع بمقدمة ابن الصالح املسمى كتابه النوع التاسع والثالثون من  يف (1)أورد ابن صالح لقد 
 حيث قال:آراء العلماء يف الصحايب  ( احلديثعلوم 
 ؟ختلف أهل العلم يف أن الصحايب من ا ”     

ن مفهو  - وسلم صلى هللا عليه -أن كل مسلم رأى رسول هللا  :فاملعروف من طريقة أهل احلديث
  .الصحابة

ن م، فهو ن املسلمنيأو رآه م -صلى هللا عليه وسلم  -من صحب النيب   :(صحيحه)يف  (البخاري)قال 
   .أصحابه

لى كل من صحابة عسم الأصحاب احلديث يطلقون ا :أنه قال (أيب املظفر السمعاين املروزي)وبلغنا عن 
 -لنيب ة ارف منزلا لشروى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حىت يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذ

  .، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة-صلى هللا عليه وسلم 

ليه لى هللا عص -يب  يقع على من طالت صحبته للن -من حيث اللغة والظاهر  -أن اسم الصحايب  وذكر
  .نيألصوليوهذا طريق ا :قال .وكثرت  السته له على طريق التبع له واألخذ عنه -وسلم 

صلى هللا  - سول هللار ام مع أنه كان ال يعد الصحايب إال من أق :(سعيد بن املسيب)وقد روينا عن   قلت :
 جع إىل احملكيرا -نه عن صح إ -وكأن املراد هبذا  .سنة أو سنتني، وغزا معه غزوة أو غزوتني -عليه وسلم 

من شاركه لبجلي و ا هللابة جرير بن عبد ولكن يف عبارته ضيق، يوجب أال يعد من الصحا .عن األصوليني
 .يف فقد ظاهر ما اشرتطه فيهم، ممن ال نعرف خالفاً يف عدا ه من الصحابة

                              
       ه ( يف شرخان ، 577      هو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى بن أيب النصر الشافعي ، ولد يف سنة ) 1

 ه  (643وتويف فيها سنة )     
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هل بقي من  :فقلت أتيت أنس بن مالك :قال          وأثىن عليه خريا -وروينا عن شعبة عن موسى السبالين 
بقي انس من األعراب قد رأوه فأما من  :قال ؟أحد غريك  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحاب رسول هللا 

 (1) “ .(أيب زرعة)حبضرة  (مسلم)إسناده جيد، حدهث به  .صحبه فال

لقد تطرق ايضاً ابن أثري)2( يف كتابه أسد الغابة يف معرفة الصحابة على آراء العلماء يف تعريف الصحايب 
 حيث أورد أقواهلم بقوله:

         ” قال اإلمام أبو بكر أمحد بن علي احلافظ إبسناده عن سعيد بن املسيب أنه قال: الصحابة ال 
 نعدهم إال من أقام مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني. 

وقد أدرك احللم  -صلى هللا عليه وسلم-كل من رأى رسول هللا   :ورأينا أهل العلم يقولون :قال الواقدي
ولو ساعة من  -صلى هللا عليه وسلم-فأسلم، وعقل أمر الدين ورضيه، فهو عندان ممن صحب رسول هللا 

  .ُنار، ولكن أصحابه على طبقاهتم وتقدمهم يف اإلسالم

.و يوماً أو ساعة أو رآهأكل من صحبه شهراً   أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنبلوقال أمحد بن   

من صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو من  :وقال حممد بن إمساعيل البخاري 
  .أصحابه

ال خالف بني أهل اللغة يف أن الصحايب مشتق من الصحبة وأنه  ألطيبوقال القاضي أبو بكر حممد بن 
وكذلك مجيع  كثريكان أو  بل هو جار على كل من صحب قلياًل   منهليس مشتقاً على قدر خمصوص 

فيوقع اسم الصحبة لقليل  ساعةصحبت فالانً حواًل وشهراً ويوماً  : يقالاألمساء املشتقة من األفعال ولذلك 
ومع هذا فقد تقرر لألمة عرف، أُنم ال يستعملون هذه التسمية إال فيمن   : قال وكثريما يقع عليه منها 

                              
 مقدمة ابن صالح ، معرفة الصحابة ، النوع التاسع والثالثون من أنواع علوم احلديث  . موقع نداء اإلميان ،         1
     ونشأ يف ه ( 555هو علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، ابن األثري ، ولد سنة )       2

 ه  (630، وتويف سنة )  جزيرة ابن عمر     
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رت صحبته، ال على من لقيه ساعة أو مشى معه خطاً، أو كثرت صحبته، وال جييزون ذلك إال فيمن كث
؛ فوجب لذلك أن ال جيري هذا االسم إال على من هذه حاله، ومع هذا فإن خرب الثقة  مسع منه حديثاً 

، ولو رد قوله أنه صحايب  ، وإن مل تطل صحبته وال مسع منه إال حديثاً واحداً  األمني عنه مقبول ومعمول به
  . سوللرد خربه عن الر 

، مث يكفي يف االسم من حيث  ال يطلق اسم الصحبة إال على من صحبه : وقال اإلمام أبو حامد الغزايل
الوضع الصحبة ولو ساعة ، ولكن العرف خيصصه مبن كثرت صحبته . قلت : وأصحاب رسول هللا -صلى 

هللا عليه وسلم - على ما شرطوه كثريون ؛ فإن رسول هللا شهد حنيناً ومعه اثنا عشر ألفاً سوى األتباع 
والنساء ، وجاء إليه هوازن مسلمني فاستنفذوا حرميهم وأوالدهم ، وترك مكة مملوءة انساً  ، وكذلك املدينة 
أيضاً  ، وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمني ؛ فهؤالء كلهم صحبة ، وقد شهد معه تبوك من 

اخللق الكثري ما ال يصيهم ديوان ، وكذلك حجة الوداع ، وكلهم له صحبة ، ومل يذكروا إال هذا القدر ، مع 
أن كثرياً منهم ليست له صحبة ، وقد ذكر الشخص الواحد يف عدة تراجم ، ولكنهم معذورون ، فإن من مل 

 يرو وال أييت ذكره يف رواية كيف السبيل إىل معرفته! )1(.“

  مما سبق يتضح لنا آراء العلماء يف تعريف الصحايب :

 أ      منهم من جعل الرؤية شرط لصحة ثبوت اسم الصحايب للصحابة رضوان هللا عليهم .

    ب       منهم من جعل رواية األحاديث كثريها أو قليلها وقيله ولو حديث أو كلمة شرط لصحة 
 ثبوت اسم الصحايب .      

ج         منهم من جعل املدة والزمن شرط الصحبة فاهتم بطول الصحبة واجملالسة له على طريق التبع له 
 واألخذ عنه .

 د       ومنهم من مجع بني املدة والغزو يف سبيل هللا . 

                              
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، مقدمة املؤلف ، فصل من يطلق عليه اسم الصحبةموقع نداء اإلميان ،         1
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 ه       ومنهم من مل يلتفت إىل املدة ولكن جعل االعتبار يف بلوغ احللم ورجاحة العقل ومتام الدين . 

قُّ اْسَم الصُّْحَبة   إ َذا َعَرْفَت َأنه الصهَحابََة ُكلهُهْم ُعُدولٌ  ”         ْن بَ َيان  َمْن َيْسَتح  ، َوَقد   ، َفاَل بُده م 
. اْختَ َلُفوا يف  َذل ك  

ُ َعَلْيه   ه َصلهى اَّلله ًنا ب ه  َوَلوْ َفَذَهَب اجْلُْمُهوُر إ ىَل أَنهُه َمْن َلق َي النهيب  َسَواٌء َرَوى َعْنُه أَْم اَل ،َساَعةً َوَسلهَم ُمْؤم  . 
قُّ  ، َوَرَوى َعْنهُ  : ُهَو َمْن طَاَلْت ُصْحبَ ُتهُ  َوق يلَ  نَ ُهَما  َجَمعَ نْ  اْسَم الصُّْحَبة  إ اله مَ ، َفاَل َيْسَتح  بَ ي ْ  
فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة  . : ُهَو َمْن ثَ َبَت َلُه َأَحُدمُهَا إ مها طُوُل الصُّْحَبة  َأو  الرا َوايَة   َوق يلَ 

.  ةملن مل يصل له منه إال  رد اللقاء القليل أو الرؤية ولو مر  

َب ُهَو َمْن كثرت مالزمته )1(.“ ي َأنه الصهاح   .َواحلَْقُّ َما َذَهَب إ لَْيه  اجْلُْمُهوُر، َوإ ْن َكاَنت  اللَُّغُة تَ ْقَتض 

 

 

 
 
 
 
 

                              
      الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول : فرع يف تعريف الصحابة  1

 (188/  1تاب العريب ، ) م ، دار الك1999ه         1419عام  1،ط
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 املراد بقول الصحايب 
واجه تمل حداث ، ونوازل ، وأوقائع وقعت عهد الصحابة لقد وضحت يف مقدمة هذا البحث أن يف 

أفتوا و منهم وقضوا  الجتهادهل ااملسلمني ومل تطرأ هلم يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فاجتهد فيها أ
  دهم.ابجتها نبطوهاعدة أحكام استاملصدرين األساسيني ومها الكتاب والسنة وشرعوا وأضافوا إىل 

 .(1) “قوله ورأيه ، فيما ال نص فيه من الكتاب والسنة ” هو مذهب الصحايب فإذاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
      م مؤسسة الراين للطباعة والنشر 2006ه      1427عام  4      اجلديع ، عبد هللا بن يوسف اجلديع ، تيسري علم أصول الفقه ، ط 1

 ( 197والتوزيع ، بريوت       لبنان ، ص )      
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 املبحث الثاين
 حجية العمل بقول الصحايب 

م من صر ومنههم اختعن حجية العمل بقول صحايب منإالا وفيه احلديث ال خيلو كتاب من كتب الفقه 
ه به أصول الفقيف كتا لزحيلياومن العلماء الذين حتدثوا عن هذا املوضوع الدكتور وهبة ، أطال يف احلديث 

 اإلسالمي حيث بدأ 
 ى : ان اتفاقهم علحديثه ببيان ما أتفق عليه أئمة اجملتهدين من أصحاب املذاهب وك”          
؛ وسبب عدم اخلالف ،أو االجتهاد فيهخالف يف األخذ بقول الصحايب فيما ال  ال للرأي  أنه ال (1

 . والسنة مصدر للتشريعصلى هللا عليه وسلم فيكون سنة ،ألنه من قبيل اخلرب التوقيفي عن النيب 
مثال ذلك ما روي عن عبد هللا بن مسعود أنه قال : إن أقل احليض ثالثة أايم . ومبا ثبت من ”
  (“1) ول بعض الصحابة يف أن أقل املهر عشرة دراهمق

وريث ما يف تف ، كال خالف فيما أمجع عليه الصحابة صراحة ، أو كان مما ال يعرف له خمال (2
 اجلدات السدس .

لصحابة األن  ال خالف يف أن قول الصحايب املقول اجتهاداً ليس حجة على صحايب آخر ؛ (3
 اخلالف  نهم هذايت ماختلفوا يف كثري من املسائل ، ولو كان قول أحدهم حجة على غريه ملا أت

لتابعي ومن للنسبة ض ابن اخلالف وقع يف فتوى الصحايب ابالجتهاد احملأب ؛  موضع اخلالفمث بنيا 
 ه ، هل يعترب حجة شرعية أو ال ؟ بعد

 مث وضح موقف العلماء يف مذهب الصحايب وأُنا على أربعة أقوال : 
شافعي الشيعة ، والو تزلة ، املعو القول األول : انه ليس حبجة مطلقاً ، ونسب هذا القول إىل مجهور األشاعرة 

ابن املالكية ، و نفية و احل عض متأخرييف قول هو الراجح لدى الشافعية ، وأمحد يف رواية عنه ، واختاره ب
 ال من غريه .صحابة و ن الحزم فهو منكر لألخذ بفتوى الصحايب بناء على أنه ال جييز تقليد أحد ، ال م

                              
 260ــــــــ انظر الوجيز في أصول الفقه ص  1
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ك ونقل عن مال ،نفية ة احلالقول الثاين : أنه حجة شرعية مقدمة على القياس ، ونسب هذا القول إىل أئم
ر العلماء  و هفهو مذهب مج ،يف رواية أخرى له وهي الراجح يف مذهبه  ، ولشافعي يف قول قدمي له ، وامحد
 كما يف بعض الكتب احلديثة . 

و ظاهر ، وهآلخراايب أنه حجة إذا انضم إليه القياس ، فيقدم حينئذ على قول الصحالقول الثالث : 
 .مذهب الشافعي اجلديد 

إنه يكون فوإالا  ، تبعهخرب فا ع علىختريج له إالا أنه اطلالقول الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس ؛ ألنه ال 
ن ر أن قائله مهذا ظاهو ة ، قد ترك القياس املأمور به وانقدحت عدالته وهو ابطل ، وحينئذ يكون قوله حج

 .احلنفية 

 له : صيل بقو  التفأن احلنفية اختارت التفصيل يف املوضوع وبنيا      رمحه هللا        مث ذكر 
لرسول نه مسعه من ال على أيم   إذا كان قول الصحايب مما ال يدرك ابلرأي واالجتهاد فهو حجة ، ألنه    1

قدرات  من امل لصحابةأمثله من مذهب احلنفية مثل ما روي عن بعض ا مث اورد، صلى هللا عليه وسلم 
ثالثة أايم باحليض  أقل كتقدير أكثر مدة احلمل وهو سنتان املروي عن عائشة رضي هللا عنها ، وتقدير

 املروي عن ابن مسعود وأنس 
 إذا كان مما يدرك ابلرأي :         2

سماع تمال الن احألفهو حجة يرتك به القياس ، ونسب هذا القول إىل أيب سعيد الربدعي ؛  (أ
 .من الرسول صلى هللا عليه وسلم أرجح 

إذ أن  ،اجحاً ليس حبجة ، ونسب هذا القول إىل الكرخي ، ألن احتمال السماع ليس ر   (ب
 ه . بصرح لل الصحابة كانوا جيتهدون ، واالجتهاد عرضة للخطأ ، ولو كان عنده نق

  مذهبني : ابقة يرجع إىلراء الساآل هذه األقوال ، فهو يرى أن رأيه َتاه مث ذكر املؤلف      رمحه هللا       
 لة .     مذهب يعترب قول الصحايب حجة ، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلناب 1
        ومذهب ال يعتربه حجة ، وهو مذهب الشافعية .  2
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 اآلراء األخرى ووضح وجه االعرتاض :واعرتض 
ديد  املذهب اجلشافعي يفم الابلنسبة للقول الذي يوافق القياس ، فاحلجة حينئذ يف القياس ، ويكون اإلما

 من مانعي األخذ بقول الصحايب .

 فللخال لفهذا ال  ا ،تهاد للقول الذي خيالف القياس ، أو إذا كان مما ال يدرك ابلرأي واالجوابلنسبة 
 فيه ، إذ أنه يكون حينئذ من قبيل األخذ ابلسنة .

  لنفاةاوبدأ أبدلة أدلة النفاة ، وأدلة املثبتني ،           رمحه هللا   سردمث أ
 جتهادهم .على ا ابعنيالتالصحابة  وقال : أن هلم أدلة من الكتاب ، واإلمجاع ، واملعقول ، وإقرار

أمر أويل  فاهلل سبحانه وتعاىل ( 1)  ﴾ۉ ۉ ۅ  ﴿: من الكتاب أستدل بقوله تعاىل  (1
 ، وهو ينايف التقليد ، مث قارن بنيا التقليد ، واالجتهاد فقال :األبصار ابالعتبار يعين ابالجتهاد 

 ليل .التقليد : هو األخذ بقول غريه من غري د  االجتهاد : هو البحث عن الدليل .
ه على جب تقدميجب لو لو كان اتباع مذهب الصحايب وا ووضح سبب استدالهلم هبذه اآلية حيث قالوا :

ن لعلماء يقدمو ا، لكن  قياسالقياس ؛ ألنه معتمد على النقل والسماع ، واملعتمد على النقل مقدم على ال
 .مذهب الصحايب ، وهذا أقوى دليل يف االحتجاج ملذهب هؤالء القياس على 

م ل الواحد منهكان قو   ، فلوالفة كل واحد منهم لآلخرأما اإلمجاع قالوا : أمجع الصحابة على جواز خم( 2
 نهم . مخالفه  ى منحجة ، لكان واجب على كل واحد منهم اتباع اآلخر ، وابلتايل يقع اإلنكار عل
على من جة حيعترب   هلونوقش دليلهم هذا أبنه ليس من حمل النزاع ؛ ألن اخلالف وقع يف قول الصحايب

 ال ابلنسبة للصحابة . دهم أم ال ؟عبعده من التابعني ، ومن ب

 جيب هو عليه ، فالطأ والسز اخلمن أهل االجتهاد ، واجملتهد جيو  يبقالوا : أن الصحاأما دليلهم املعقول (3
وحينئذ  رب املرفوع ،تبة اخلىل مر إ، والذي يروي عنه ال يرقى على التابعي اجملتهد وال من بعده العمل مبذهبه 
 .فال يقدم قوله على القياس جلواز اخلطأ عليه 

                              
 (   2)  ةآيسورة احلشر        1
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على  لتابعنية يقرون ا، فكان الصحاباجتهادهم يف لتابعني لودليلهم الرابع وهو اقرار الصحابة ( 4
، ملا صح  لى غريهجة عحالصحايب اجتهادهم،وكان للتابعني آراء خمالفة ملذهب الصحايب ، فلو كان قول 

 على هذا :  ليت تدللة اومن األمث من التابعي هذا االجتهاد ، وألنكر عليه الصحايب خمالفته لقوله .
ع أن ابن ميه شاه فروق       خالف مسروق ابن عباس رضي هللا عنه يف النذر بذبح الولد ، فأوجب مس1

ىل قول إن عباس رجع ابف: ليس ولده خرياً من إمساعيل ، أوجب فيه مئة من اإلبل ، وقال مسروق عباس 
 مسروق .

ى أن سن ، فدل علالان احلا مو        كان أنس بن مالك رضي هللا عنه إذا سئل عن مسألة ، قال : سلو عنه 2
 قول الصحايب ليس حجة على غريه .

 أما أدلة املثبتني :
 :فقد استدلوا كذلك ابلكتاب ، والسنة ، واملعقول 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: أواًل       الكتاب فقد احتجوا على قوهلم بقوله تعاىل 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

أيمرون  أن ماا خطاب للصحابة رضي هللا عنهم ، يدل على وهذ  ﴾ ڃ ڄ ڄ
 . (1) القبولمر ابملعروف واجب به معروف ، واأل

 .اثنياً        واستدلوا من السنه 

 .( خري القرون القرن الذي أان فيهالصالة والسالم: )بقوله عليه  (أ
              تم أبيهم اقتدي أصحايب كالنجوم)يضاً يف استدالل بعض األصوليني:ب( وذكر حديث ا           

   (.اهتديتم                 
 . (  بكر وعمر اقتدوا ابللذين من بعد : أيبج( وقوله عليه الصالة والسالم : )            

                              
 (  110)  ةآي : سورة آل عمران        1
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ه ، وألن فيليل ن غري دمموم وال ميكن محله على خماطبة العوام املقلدين للصحابة ، ألن فيه ختصيصاً للع
من  مة لكل  تهديد العاتقل ابطال فائدة ختصيص الصحابة ابإلقتداء هبم ، لوقوع اتفاق العلماء على جواز

 بهم .مذه ق إالا أن يكون املراد مبثل هذه األحاديث وجوب اتباعغري الصحابة ، فلم يب

ل لسماع ، ولفضاحتمال جة الاثلثاً       أما استدالهلم ابملعقول فقوهلم : أن قول الصحايب إمنا جعل ح
 لف القياس ،اًل خيا قو اصابتهم يف الرأي بربكة صحبة النيب صلى هللا عليه وسلم ، فإذا قال الصحايب

من  وحال الصحايب ا حمرم ،قائاًل يف الشريعة بال دليل ، وهذفيكون يكون له فيه مستند ، ال ن فإما أ 
، وهو حجة  ى النقلس سو العدالة والفضل ينايف ذلك ، وإن كان له فيه مستند ، فال مستند وراء القيا

 متبعة ، فيكون العمل مبذهب الصحايب مبنزلة تقدمي خرب الواحد على القياس .

 : شت أدلة املثبتنينوقمث 
يكون قول  حجة أن عليه ن ما أمجعواو ب جلملة الصحابة ، وال يلزم من ك، فهي خطاابلنسبة لآلية  (1

 الواحد واالثنني حجة .
ه تولو فرض ثبو  ،دثني وأما حديث ) أصحايب كالنجوم ... ( فليس اثبتاً قط ، وتكلم فيه احمل  (2

املشي على باعها و لى اتلكان املعىن أُنم قدوة يف اتباع الشريعة والعمل هبا حلرصهم الشديد ع
سنة و  يكم بسنيتعل " " اقتدوا ابللذين من بعدي ":  ، وهذا هو معىن األحاديث األخرىطريقتها 

م يف كل ما تداء هبوم االقداللة يف هذه األحاديث على عم إنه ال" بل اخللفاء الراشدين من بعدي 
 وسلم ، وليس  عليهلى هللاصنه عن النيب و يقتدى به ، وإمنا ميكن محله على االقتداء هبم فيما يرو 

 .  احلمل على غريه أوىل من احلمل عليه
 حبجة يسل مع أن مذهبه بعي ،ل نفسه يتأتى بعينه ابلنسبة للتاأما ابلنسبة للمعقول ، فإن االستدال (3

 ن ال حكم إالا يح ؛ ألري صحجيوز أن يكون هلم أتثري يف احلجية فهو غ ةابالتفاق ، وأما أن الصحاب
 حكم الشرع  .
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 بقوله :ترجيحه مث ذكر     رمحه       
وز ن اجملتهد جيض ؛ ألاد احملفيما هو مقول ابالجتهارجح أالا يكون مذهب الصحايب دليالا شرعياً مستقاًل 

 َتعل الرفاً كبرياً كانت ش  وإن عليه اخلطأ ، ومل يثبت أن الصحابة ألزموا غريهم أبقواهلم ، ومرتبة الصحبة
 صاحبها معصوماً عن اخلطأ .

 .لصحايب ا مذهب كي يفوختم املبحث      رمحه هللا      بكلمة رائعة للشوكاين وابن احلاجب املال

 نبينا ذه األمة إالا هعث إىل  يبواحلق أنه ليس حبجة ، فإن هللا سبحانه وتعاىل مل : أما كلمة الشوكاين فهي 
به ة إبتباع كتاة مأمور األم ، وليس لنا إالا رسول واحد ، وكتاب واحد ، ومجيعحممد صلى هللا عليه وسلم 

   وسنة نبيه ...

الصحايب ليس حجة على صحايب اتفاقاً ، واملختار : وال على  وأما كلمة ابن احلاجب فهي : مذهب
 .  (1)“غريهم 

 
 

 
 
 
 
 
 

                              
 بتصرف ،  (  788          879/ 2أصول الفقه اإلسالمي ،الزحيلي )  انظر       1
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 املبحث األول
 مفهوم اخلالف

واخلالف: املضادة ، وقد خالفه خمالفة وخالفا . ويف املثل : إمنا أنت خالف الضبع الراكب ؛ أي  ”      
 وفسره بذلك . ابن األعرايب  ختالف خالف الضبع ألن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه ؛ حكاه

 وقوهلم : هو خيالف إىل امرأة فالن أي أيتيها إذا غاب عنها . 
 وخلف فالن بعقب فالن إذا خالفه إىل أهله . 

هذا أصح من قوهلم و   : ويقال : خلف فالن بعقيب إذا فارقه على أمر فصنع شيئا آخر ؛ قال أبو منصور
 إنه خيالفه إىل أهله .

 رجل خالف وخالفة أي خيالف كثري اخلالف .  : الليث 
 لفناة ؛ أي خالف . لفنة وخ  لفة . وخ  لفة وخ  الفة وخُ لقه خالف وخَ خُ  :ابن سيده 

  . ورجل خلفناة : خمالف
 (1) “ختالف األمران واختلفا : مل يتفقا . وكل ما مل يتساو ، فقد ختالف واختلفو 

، وَفَسد. يقال: َخلَف الطعام، و   خلف ”       لصائم. َخلَف َفُم الشيُء  ُ ُخُلوفاً: تَغريه
 (احلديث: ) خَلُُلوُف َفم  الصائم أطيُب عند هللا من ريح امل ْسكويف  

الفاً: ختلهف. ويف احلديث: ) َفَخالَف َعنها  زُّبري (. يٌّ والعل   ) َخاَلَف ( عنه خمالفة وخ 
 إىل الشيء : أاتُه من َخْلفه.       و 
يبَ ُهمْ ْن ُتصيبَ ُهمْ أَ ْمر ه  ال فوَن َعْن أَ خيَُ لهذيَن ويف التنزيل العزيز: ) فَ ْلَيْحَذر  ا  .  عن األمر: خرج       و  َنٌة أَْو ُيص    ف ت ْ

 َعَذاٌب أليٌم (. 
ْم ل َفُكْم إ ىَل َما َأُْنَاكُ  َأْن ُأَخاأُر يدُ  َماويقال: خالفه إىل األمر: قصده بعد ما ُناُه عنه. ويف التنزيل العزيز: ) وَ 

 َعْنُه (. 
  . الشيَء: َضاده       و 

                              
 ( 135/  5) ،       لسان العرب ، مادة ) خلف (  1

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247


 عمل الصحابي خالف ما روى وأثره في اختالف العلماء 

 

 43 

 .يقال: خالف بني الشيئنيو 
ْلفاً واحداً من أخالفها.   (  َخلهَف ( بناقَت ه: َصره خ 
 .جعله خليَفَته        فالانً: أخهَره. و  جعله َخْلفه. و        و 

 “)1(.  مل يَ َتَساَواي       اْختَ َلَف ( الشيئان: مل يَ تهف قا. و(  ) .تضادها)) خَتاَلفا (: 
 أو قوله، واملخالفة أن أيخذ كل واحد طريقا غري طريق اآلخر يف حاله واالختالف”     

ني الناس بختالف ن االواخلالف أعم من الضد الن كل ضدين خمتلفان وليس كل خمتلفني ضدين، وملا كا 
 -فني  يزالون خمتلوال -اب الحز يف القول قد يقتضى التنازع استعري ذلك للمنازعة واجملادلة، قال )فاختلف ا

 لإنكم لفى قو  -فون ه خمتلعم يتساءلون عن النبإ العظيم الذى هم في -واختالف ألسنتكم وألوانكم 
وقال  ءهم البينات(د ما جان بعخمتلف( وقال: )خمتلفا ألوانه( وقال )وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا م

 )فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه (
 ما وعدوه( وقال )إن واخللف املخالفة يف الوعد، يقال وعدين فأخلفين أي خالف يف امليعاد )مبا أخلفوا هللا

وقوله )ال يلبثون خلفك( بعدك، وقرئ خالفك أي خمالفة لك، وقوله: )أو تقطع  هللا ال خيلف امليعاد(
 . (2)“ أيديهم وأرجلهم من خالف( أي إحدامها من جانب واالخرى من جانب آخر

 

 

 

 

 

 

                              
 (  260          259/  1) ،       املعجم الوسيط ، مادة ) خلف (  1
   156ص  ،املفردات يف غريب القرءان ، مادة ) خلف (         2
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 املبحث الثاين
 عمل الصحايب خبالف ما روى وأثره يف اختالف الفقهاء

 يف أصوله : ( 1) ذكر السرخسي
َهة َغريهيلحق التكذيب من جهة الراوي اخلرب أن  ”           : أَو من ج 
 . أن ينكر الرواية أصالأحدها :       
 لتاريخ  ا يعلم دها، أو ملوالثاين: أن يظهر منه خمالفة للحديث قوال أو عمال قبل الرواية أو بع     
 صيصا، ختأن يظهر منه تعيني شئ مما هو من حمتمالت اخلرب أتويال أو  : والثالث     
 .أن يرتك العمل ابحلديث أصال: والرابع      

 : آراء العلماء من حجية هذا احلديث 
 الوجه األول: فقد اختلف فيه أهل احلديث من السلف 

 .إبنكار الراوي خيرج احلديث من أن يكون حجة :فقال بعضهم
 . (من أن يكون حجة)ال خيرج  :بعضهموقال  

  :  الوجه الثاين: وهو ما إذا ظهر منه املخالفة قوال أو عمال
سمع يذهبه قبل أن ن ذلك مه كا    فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه ال يقدح يف اخلرب ويمل على أن1

هني واجب ما سن الوجى أحاحلديث فلما مسع احلديث رجع إليه، وكذلك إن مل يعلم التاريخ ألن احلمل عل
  .يث احلدمل يتبني خالفه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه احلديث مث رجع إىل

ف ن فتواه خبالن حجة أليكو       وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد احلديث فإن احلديث خيرج به من أن 2
 و ال ختل االتاحلديث أو عمله من أبني الدالئل على االنقطاع وأنه األصل للحديث، فإن احل

  . إما أن تكون الرواية تقوال منه ال عن مساع فيكون واجب الرد (أ
      ه بفيصري  حلديثأو تكون فتواه وعمله خبالف احلديث على وجه قلة املباالة والتهاون اب ب(

 . فاسقا ال تقبل روايته أصال
                              

 ه 483      هو حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي املتوف سنة  1
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  . ربهج( أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان وشهادة املغفل ال تكون حجة فكذلك خ
حلمل عليه ا فيجب م احلديث، وهذا أحسن الوجوهأو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حك د( 

نسوخ فأفىت خبالفه، أو عمل من  م أعلى طريق إبقاء االسناد وعلحتسينا للظن بروايته وعمله، فإنه روى 
ة أو نسيان يتوهم أن تكون بناء على غفل  لهكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمابلناسخ دون املنسوخ، و 

 .ينقطع االتصالبينهما  وابعتبار التعارض، روايته بناء على غلط وقع له 

 به على ث معموالحلديوأما الوجه الثالث: وهو تعيينه بعض حمتمالت احلديث فإن ذلك ال مينع كون ا
له ديث، وبتأويحلجة احلإمنا اوأتويله ال يكون حجة على غريه، و ، ظاهره من قبل أنه إمنا فعل ذلك بتأويل 

 .ءصيص سواالتخوغريه يف التأويل و  ال يتغري ظاهر احلديث فيبقى معموال به على ظاهره، وهو
ترك العمل ابحلديث أصال فهو مبنزلة العمل خبالف احلديث حىت خيرج به من أن  الوجه الرابع : وهو وأما

يكون حجة، ألن ترك العمل ابحلديث الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرام كما أن العمل 
 (1)“. خبالفه حرام

خمالفة الصحايب للحديث  هكتابيف   النملة د عبد الكرمي بن علي بن حممدأ.ومن الذين اعتنوا هبذا املوضوع : 
 (  2) :حيث قال فيه  يةالنبوي الشريف دراسة نظرية تطبيق

، لية ديث ابلكرتك مدلول احلي ان  خيالف احلديث خمالفة كلية مبعىناالصحايب أحيأوال  :  ”         
 ته .مبخالف حايبمن هذه العبارة أن لفظ احلديث ال يتمل التأويل ومع هذا قام الص واملقصود

 وهلذه املخالفة أقسام وهي : 

 ملخالفة .افاء سبب خه مع للحديث الذي قطعنا بعلمه ب خمالفة كلية الفة الصحايبا  خم:   القسم األول
ليه وسلم يف حكم من األحكام ويتوقع من ومفهوم هذا القسم أن الراوي يروي حديث عن النيب صلى هللا ع

الصحايب تطبيق ذلك احلكم حلرص الصحابة يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ! ولكن هذا الصحايب خالف 

                              
 بتصرف ، ( 7         3/  2السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ،أصول السرخسي، دار املعرفة       بريوت،) انظر        1
 أصول الفقه بكلية الشريعة يف الرايض جامعة األمام حممد بن سعود   سمعلي بن حممد النملة األستاذ بقأ . د عبد الكرمي بن هو :        2

 .اإلسالمية              
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من ذلك احلكم عندما تعرض له قضية يستلزم منها تطبيق احلكم فيها ، يف هذه احلاله حنن على يقني 
لقد اختلف العلماء       من الفقهاء جعله خيالف ذلك احلكم .معرفته للحكم ولكن خيفى علينا السبب الذي 

 واألصوليني       يف حجية ذلك احلديث على مذهبني :

 .# املذهب األول 
ك عيد ، فال يرت ال من بو ريب احلديث النبوي يبقى على حجيته ، وال تؤثر عليه خمالفة الصحايب له ال من ق

 .تلك املخالفة  أجل من
 ذهب :وأصحاب هذا امل

 مسائل)مري يف يه الصيبه إل، ونس (ميزان األصول)من احلنفية أبو احلسن الكرخي نسبه إليه السمرقندي يف 
ونسبه إليه  ، (العدة)نبلي يف أبو يعلى احلونسبه إليه ،  (بذل النظر)السمرقندي يف ونسبه إليه ،  (اخلالف

 . (املسودة)اجملد ابن تيمية يف 
حكام إ)الباجي يف  بو وليد، وأيحأبنه هو الصح (احملصول)نسبه إليه ابن العريب يف من املالكية اإلمام مالك 

إىل  ونسبه( لوصولاح امفت)وابن التلمساين يف ،(شرح تنقيح الفصول)،وشهاب الدين القرايف يف(الفصول
 .مجيع املالكية وأبو وليد الباجي يف إحكام الفصول

يق التحق)اري يف ن األبيلبيا، شارح ا (الربهان)من الشافعية اإلمام الشافعي نسبه إليه إمام احلرمني يف 
بذل ) يفو ، (امليزان )دي يف لسمرقن، وا (احملصول)، ابن العريب يف (املعامل )، فخر الدين الرازي يف  (والبيان
، ابن  (للمعشرح ا) ازي يفأبو اسحاق الشري ه واختار ،  (التقرير والتحبري)، ابن أمري احلاج يف  (النظر

شرح ) يفلشافعي اساين ، ابن التلم(اإلحكام )، ، سيف الدين اآلمدي يف  (قطع األدلة يف ) السمعاين
، ونسب هذا  (ملتفقهقيه واالف)، اخلطيب البغدادي يف  (الوصول إىل األصول)، ابن الربهان يف (املعامل 

، (التمهيد ) يف وأبو اخلطاب ، (العدة)عض العلماء منهم وأبو يعلى احلنبلي يف املذهب إىل مجيع الشافعية ب
 . (الكوكب املنري)، الفتوحي احلنبلي يف شرح  (املسودة)واجملد ابن تيمية يف 

، (املسودة )، واجملد ابن تيمية يف (العدة )وأبو يعلى احلنبلي يف من احلنابلة اإلمام أمحد بن حنبل نسبه إليه 
، ابن القيم يف ( التمهيد)، وأبو اخلطاب يف (العدة )واختار هذا املذهب من احلنابلة وأبو يعلى احلنبلي يف 

 . (الكوكب املنري)، الفتوحي احلنبلي يف شرح  (أعالم املوقعني)
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 من الظاهرية صرح ابن حزم هذا املذهب وذلك يف اإلحكام والنبذة .

 .اإلصابة هذا املذهب إىل مجهور العلماء  اجلمهور لقد نسب العالئي يف امجال

 # املذهب الثاين .
 ث النبوي . ابحلدي تجاجأنه إذا خالف الصحايب احلديث النبوي فإنه يؤخذ مبخالفته وعمله ويسقط االح

 وأصحاب هذا املذهب : 
بن  ىواختاره عيس ، (صولاحمل) أبو حنيفة نسبه إليه ابن العريب يفمن احلنفية ذهب إليه أكثر احلنفية منهم 
األسرار يف ) بوسي يفد الد، ونسبه إليه أبو زي (صولالفصول يف األ)أابن حكاه عنه أبو بكر اجلصاص يف 

 األسرار يف يف)بوسي الد ، ونسبه إليه ابن القشريي ، وذهب إىل هذا املذهب أبو زيد (األصول والفروع
ول الفقه ، يف أص (املغين) ، وأبو حممد اخلبازي يف (أصوله)ين البزدوي يف د، وفخر ال(األصول والفروع 
يف  ةوصدر الشريع ، (صولالغنية يف األ)، والسجستاين يف  (بذل النظر)ويف  ( ،امليزان)والسمرقندي يف 

وابن  ، (سرارشف األك)، وعبد العزيز البخاري يف  (أصوله )، والسرخسي يف(التوضيح على التنقيح )
،  (ريلتقرير والتحبا)ج يف احلا  ، ابن أمري (التحرير)، والكمال بن اهلمام يف  (املنار)الربكايت النسفي يف 

كور يف شوابن عبد ال ، (يرتيسري التحر )، وأمري ابشاده يف  (شرح نور األنوار على املنار)ومالجيون يف 
هب أكثر هذا مذ نأ( ان امليز )، وصرح السمرقندي يف  (فواتح الرمحوت)، واألنصاري يف  (مسلم الثبوت)

 احلنفية .

ر لقاضي أبو بكاختاره او ، ( احملصول)من املالكية اإلمام مالك يف قول له ، نقله أبو بكر ابن العريب يف 
 . (لبيانتحقيق واال) ، واختاره األبياري يف (احملصول)الباقالين ذكر ذلك أبو بكر ابن العريب يف 

ى ذلك ابن تبعه علو ،  (الربهان)من الشافعية اختار هذا املذهب بعض الشافعية منهم إمام احلرمني يف 
 القشريي .

يف  ة أبو اخلطابالرواي  تلك، وأشار إىل(العدة )من احلنابلة اإلمام أمحد برواية عنه نقلها أبو يعلى يف 
 . (ملنرياكوكب شرح ال)حلنبلي يف ، والفتوحي ا (املسودة)، واجملد ابن تيمية يف  (التمهيد)
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 # املذهب الراجح 
 لصحايب له الالفة ايه خمهو املذهب األول الذي يقول : احلديث النبوي يبقى على حجيته ، وال تؤثر عل

 تلك املخالفة .أجل من قريب وال من بعيد ، فال يرتك من 
          ته حلاججته (ذا عاصر إقول من لأترك احلديث )كيف :      يف مثل ذلك      وصدق اإلمام الشافعي حينما قال 

 . ملخالفةاسبب وضوح  قطعنا بعلمه معالذي للحديث خمالفة كلية خمالفة الصحايب القسم الثاين : 
 ذا احلكم هخيالف  ي جعلهحنن على يقني من معرفته للحكم مع العلم ابألسباب الذهذا القسم أما مفهوم 

 واألسباب هي : 
 ،لك املخالفة تنا على لظهر  ظهر لنا فإذا خالف احلديث لدليل أو مستند أو معتمد إمها بسبب دليلٍ أ (  

 .  فاحلكم يف ذلك
 لفته . من أجل خماالدليل ، ك ال    ننظر إىل الدليل إذا وافقناه على ذلك الدليل تركنا احلديث من أجل ذل1
 الفته .  ت إىل خمنلتف ابحلديث وجعلناه حجة ، ومل      وإن مل نوافقه على ذلك الدليل ، أخذان  2

ذا الصحايب هتهد أن اجمل فإذا خالف الصحايب ما رواه وكان األظهر عند ب( أو بسبب عدم إحاطته مبعناه
ى عن النيب صل الثابت ديثمل يط مبعىن ذلك احلديث ومل يدرك مقاصده فاحلكم هنا : أننا نعمل هنا ابحل
شكل من  ديث أبياحل هللا عليه وسلم وال نلتفت إىل خمالفة الصحايب له ، حيث أُنا ال تقدح هبذا

 .  األشكال
أو  نه التحرمي ،مما سبق ر فيإذا روى صحايب حديثاً مقتضاه رفع احلرج واحلج ج( أو بسبب التورهع واحلرج

تمسك نة        أن ه احلال هذحظر وتشديد ، مث رأينا الصحايب خيالف ذلك احلديث ورعاً ، فاحلكم        يف
حممول على  ن عملهأله ؛ له وعمله خبالف بذلك احلديث ونعمل به ، وحنتج به ، وال نلتفت إىل خمالفته

 . الورع ، والتعلق ابألفضل واألحسن 
انً منه ايمث خالفه نس ،أو بلغه وثبت عنده  .فإذا خالف صحايب حديثاً قد رواه د( أو بسبب النسيان 

  فة .لذلك احلديث ، فاحلكم هنا : أنه يعمل ابحلديث ، دون النظر إىل تلك املخال

 . ه بهخمالفة كلية للحديث الذي غلب على ظننا علم خمالف الصحايب : القسم الثالث
  على ظننا من معرفته للحكم فنحن على شك ، ولكن  يغلبأما مفهوم هذا القسم 



 عمل الصحابي خالف ما روى وأثره في اختالف العلماء 

 

 49 

ث بلغه وعلم ن احلديأننا ظفإذا خالف الصحايب للحديث خمالفة كلية مل نقطع ببلوغه إليه ، بل غلب على 
ديث جية احلحر يف احلديث عن مثل ذلك الصحايب ، هل هذه املخالفة تؤثبه ، وال يتمل أن خيفى 

 النبوي أم يبقى احلديث على ما كان عليه يتج به ؟
 اختلف العلماء      من فقهاء وأصوليني       على مذهبني : 

 # املذهب األول .
ال يلتفت و جيته ، لى حأن هذه املخالفة ال تؤثر على احلديث أبي شكل من األشكال ، فيبقى احلديث ع

 إىل تلك املخالفة .

 # املذهب الثاين .
 على ما فعله مل يكونالع أن هذه املخالفة تؤثر على احلديث ، فيسقط االحتجاج به . وال يعمل به . بل

  ، أو قاله ، أو أفىت به .الصحايب 

 :  # أصحاب هذا املذهب 
 ذهب إليه بعض من احلنفية منهم :

،  ( ولهأص) يف، والسرخسي  (صولالفصول يف األ)عيسى بن أابن حكاه عنه أبو بكر اجلصاص يف 
وابن عبد  ،(  غينامل) ، واخلبازي يف )كشف األسرار ( النسفي يف ، و(التحرير)والكمال بن اهلمام يف 

، ( التحريرتيسري) يفابشاده  وأمري،  (التقرير والتحبري)، ابن أمري احلاج يف (  مسلم الثبوت)الشكور يف 
ه مشس يكما ذهب إل   ،(  وتفواتح الرمح)، ، واألنصاري يف  ( شرح نور األنوار على املنار)ومالجيون يف 

 . ( والبيان التحقيق)الدين األبياري يف 

 # املذهب الراجح .
ن مي شكل يث أبهو قول أصحاب املذهب األول وهو قوهلم : أن هذه املخالفة ال تؤثر على احلد

 األشكال ، فيبقى احلديث على حجيته ، وال يلتفت إىل تلك املخالفة .

  . شككنا يف علمه به خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي:  القسم الرابع
 ، واعتقاد معرفته للحكم لدينا ضعيف . فنحن على شكأما مفهوم هذا القسم 
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صحايب عمل م أن ال نعلالالشريف وحنن نشك يف بلوغه إليه . مبعىن فإذا خالف الصحايب احلديث النبوي 
له ، ففي  وبعد روايته غه إليهبلو  خبالف هذا احلديث قبل بلوغه إليه وقبل روايته له ، أو انه عمل خبالفه بعد

 وال لتفت إليهاه وال يلايب هذه احلالة يبقى احلديث على حجيته ، يعمل به ، وال تؤثر عليه خمالفة الصح
 ينظر إليها .

ابن  ،ر (ف األسرا) كش ، النسفي يف (أصوله)، والسرخسي يف  (الربهان)ونص على ذلك إمام احلرمني يف 
 يقالتحق)اري يف ن األبيس الدي، مش (تيسري التحرير)، وأمري ابشاده يف (التقرير والتحبري )أمري احلاج يف 

 جستاين يف، والس (حمليطاالبحر )، والزركشي يف  (األسراركشف )، وعبد العزيز البخاري يف  ( والبيان
 .( األسرار يف األصول والفروع )زيد الدبوسي يف وابو ، ( يةغنال)

حسن الوجهني أمل على احل وهذا هو القول احلق فوجب العمل ابألصل ، ويمل أنه كان قبل الرواية ؛ ألن
  واجب ، ما مل يتبني خالفه .

 . به م علمهغلب على ظننا عد خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي:  القسم اخلامس 
ايب لف الصحاذا خ، فإ، ولكن يغلب علينا عدم معرفته للحكم  فنحن على شكأما مفهوم هذا القسم 

عليه ،  حلديث قد خفياايً أن  قو ورجحنا عدم بلوغه إليه ، مبعىن : أنه احتمل احتماالً ،  حديثاً خمالفًة كلية
 ومل يطلع عليه .

صحايب ، وال الفة اله خمفاحلكم يف هذه احلالة : احلديث يبقى على حجيته ، ويعمل به ، وال تؤثر علي
 يلتفت إىل تلك املخالفة .

، (البحر احمليط )، وابن القشريي كما حكاه عنه الزركشي يف  ( الربهان )وهذا الذي اختاره إمام احلرمني يف
، والسرخسي (صول الفصول يف األ)، واختاره اجلصاص يف  (شرح الكوكب املنري)وحكاه عنه الفتوحي يف 

، وأمري ابشاده  (شرح نور األنوار على املنار)، ومالجيون يف ) كشف األسرار (، و النسفي يف  (أصوله)يف 
، واخلبازي يف  (فواتح الرمحوت)، واألنصاري يف  (مسلم الثبوت)، وابن عبد الشكور يف  (تيسري التحرير)يف 
 األسرار يف األصول والفروع)زيد الدبوسي يف وأبو ،  (التحقيق والبيان)مشس الدين األبياري يف ،  (املغين)
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أنه  (إمجال اإلصابة)مجيع احلنفية ، وذكر العالئي يف  إىل (مسلم الثبوت)ونسبه ابن عبد الشكور يف ،(
  .متفق عليه 

ب أن يعمل عة ، جيلشرياوهذا هو احلق الذي ال جيوز غريه ؛ ألن احلديث النبوي الشريف أصل من أصول 
ه خبالفه ، هو دون ل ممنفال ميكن ترك العمل به من أجل عمبه إذا صح عن النيب صلى هللا  عليه وسلم 

وعمل خبالف  نه أفىت: أووإمنا يمل خمالفة الصحايب له وفتواه وعمله خبالفه ، على أحسن الوجهني وه
 حلديث بطريقا هفعلى من بلغ ه ، وأنه مل يبلغه ، ولو بلغه لرجع إليه ، وعمل به ،عناحلديث ؛ ألنه خفي 
 صحيح أن أيخذ به .

 به . قطعنا بعدم علمه خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي:  القسم السادس 
 .ه للحكم لذلك مل يطبقه فنحن على يقني اتم بعدم معرفتمفهوم هذا القسم 

 ق على أنه الهذا اتففيه ، قطعنا بعدم علمه به ، وعدم بلوغه إلإذا خالف الصحايب احلديث خمالفة كلية 
ث ، فلما ع احلدييسم يقدح يف احلديث ، وال يسقط االحتجاج به ، ويمل على أنه كان مذهبه قبل أن
 .  مسعه رجع عنه ، وأخذ ابحلديث الثابت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعمل به

 : عموم احلديثقد يكون الصحايب خمالف لاثنيا  : 
و االستفهام أ و أدواتأموع مبعىن أن احلديث فيه صيغة من صيغ العموم املعروفة مثل ) اسم من أمساء اجل

 .فقط  أداة شرط أو كل أو اجلميع أو حنو ذلك ... ( فيخصصه الصحايب بشيء معني
  ني :اختلف العلماء      من فقهاء وأصوليني       يف حجية هذا احلديث على مذهب

 # املذهب األول .
 أن احلديث يبقى على عمومه ، ويعمل بذلك ، دون النظر إىل ختصيص الصحايب .

 # أصحاب هذا املذهب :
ف لبخاري يف كشلعزيز اا بدمن احلنفية أبو احلسن الكرخي نقله عنه أبو احلسني البصري يف املعتمد ، وع
مل عض احلنفية و د إىل بعتماألسرار ، وفخر الدين الرازي يف احملصول ، ونسبه أبو احلسني البصري يف امل

 يسهم . 
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بن الفصول ، وا  إحكاميفاجي من املالكية اإلمام مالك نسبه إليه الباجي يف إحكام الفصول ، واختاره الب
ري يف اونسبه األنص نهم ،مونسبه ابن احلاجب يف خمتصره إىل اجلمهور احلاجب يف املنتهي ويف خمتصره ، 

 .إىل األكثر من املالكية  فواتح الرمحوت

فخر و يع النظام ،  يف بدساعيتمن الشافعية اإلمام الشافعي نسبه إليه إمام احلرمني يف التلخيص ، وابن ال
 رح اللمع ويفزي يف شلشرياامنهم أبو اسحاق الدين الرازي يف احملصول ، واآلمدي يف اإلحكام ، واختاره 

 يف ينوابن السمعا ،ملنهاج ايف  التبصره ، و إمام احلرمني يف التلخيص ، وابن برهان يف الوصول ، والبيضاوي
اتح نصاري يف فو نسبه األو ى ، قواطع األدلة ، وصفي الدين اهلندي يف ُناية الوصول ، والغزايل يف املستصف

ئد قواعد والفوام يف الللحاثر من الشافعية ، ونسبه أبو يعلى يف العدة ، ونسبه ابن االرمحوت إىل األك
 .األصولية إىل بعض الشافعية 

صوليني ، اء واأللفقهاء لقد نسب سيف الدين اآلمدي يف اإلحكام هذا املذهب إىل أكثر افقهأكثر ال
سبه اجلمهور، ون صره إىلخمت بن احلاجب يفونسبه ابن عبد الشكور يف مسلم الثبوت إىل األكثرين ، ونسبه ا

 ابن الساعيت يف بديع النظام إىل األكثرين من العلماء . 
 # املذهب الثاين .

 أنه جيوز أن خيصص عموم احلديث بقول الصحايب ، أو بفعله ، أو بفتواه .

 :# أصحاب هذا املذهب 
لدين ابه إليه فخر ن ، ونسن أابب، واختاره عيسى  (التمهيد)من احلنفية أبو حنيفة نسبه إليه أبو اخلطاب يف 

نسبه ابن و ،  (حربرالت) يف، واختاره الكمال بن اهلمام  (اإلحكام)، واآلمدي يف  (احملصول)الرازي يف 
 إىل أكثراحلنفية . ( بديع النظام)الساعيت يف 

  . (صولشرح تنقيح الف)من املالكية اإلمام مالك نسبه إليه شهاب الدين القرايف يف 

 (نقيح الفصولتشرح ) يفايف ، و القر  (إحكام الفصول)من الشافعية اإلمام الشافعي ونسبه إليه الباجي يف 
 . إىل بعض الشافعية (التمهيد)، أبو اخلطاب يف (العدة )، ونسبه أبو يعلى يف 
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،  (املسودة) يمية يفد بن ت، واجمل(العدة )أبو يعلى يف من احلنابلة اإلمام أمحد نص عليه كما ذكر ذلك 
شرح )يف يف ، والطو (الروضة  ) ، وابن قدامة يف(التمهيد )، أبو اخلطاب يف (العدة )واختاره أبو يعلى يف 

  ر احلنابلة .و ذلك مجهقال ب، و ( قواعد األصول)، وذهب إليه صفي الدين عبد املؤمن احلنبلي يف  ( خمتصره

 . (نريب املشرح الكوك)م كما نقله عنه الفتوحي احلنبلي يف من الظاهرية ذهب إليه ابن حز 

 هذا املذهب إىل مجاعة من الفقهاء . (احملصول)لقد نسب اآلمدي يف و 

 # املذهب الراجح .
ر إىل ون النظ، د هو املذهب األول حيث قال أصحابه : أن احلديث يبقى على عمومه ، ويعمل بذلك

  ختصيص الصحايب .

 يكون ايضا  خمالف لظاهر احلديث النبوي .قد اثلثا  : 
  يف احلقيقةن ظاهراً يكو  أي يكون احلديث ظاهراً يف معىن راجح فيحمله الصحايب على معىن مرجوح ، كأن

هراً يف ديث ظاكون احلالصحايب ، أو يمطلقاً فيقيده فيحمله الصحايب على اجملاز، أو يكون احلديث 
لى علصحايب مله ا، أو يكون احلديث ظاهراً يف التحرمي فيحالوجوب فيحمله الصحايب على الندب 

 الكراهية .
 لقد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب :

 املذهب األول : # 
 . حايب لهالص أن يبقى احلديث على ظاهره ، ويعمل بذلك الظاهر وال خيرج عنه مبجرد خمالفة

 # أصحاب هذا املذهب : 
هب إىل ذلك عي ، وذلشافذهب إىل ذلك من احلنفية أبو احلسن الكرخي ، واختاره من الشافعية اإلمام ا

كذا اجلمهور ، و  إىل (يطر احملالبح)والكيا اهلراسي ، ونسبه الزركشي يف ، األستاذ أبو اسحاق ، وابن فورك 
 . (إمجال اإلصابة)نسب إليهم العالئي يف 
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 # املذهب الثاين :
 يرتك ظاهر احلديث ، ويعمل بقول الصحايب أو فعله أو فتواه .أنه 

 # أصحاب هذا املذهب :
 هم أكثر احلنفية .

 # املذهب الثالث : 
م إىل ذلك ليه وسلع هللاأن مل يكن ملذهب الصحايب الراوي وأتويله وجه إالا أنه علم قصد النيب صلى 

ص ك التأويل لنإىل ذل صار علم ذلك بل جوز أن يكونالتأويل ضرورة : وجب املصري إىل أتويله ، وإن مل ي
 ملليه ، وإالا ملصري إجب اأو قياس وجب النظر إىل ذلك الوحه : فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي : و 

 يصر إليه . 

 هذا املذهب : أصحاب  # 
 تمد .، ووافقه على ذلك أبو احلسن البصري يف املعهو القاضي عبد اجلبار بن أمحد 

 املذهب الرابع :# 
لك مساغ يف ذ داوليس لالجته ،إن كان مما ال ميكن أن يدرك إالا بشواهد األحوال والقرائن املقتضية لذلك 

 اهر اخلرب .ع إىل ظلرجو اتبع قوله ، وإن كان صرفه عن ظاهره ميكن أن يكون بضرب من االجتهاد تعني ا

 # وأصحاب هذا املذهب :
 ضي عبد الوهاب املالكي يف امللخص .بعض املالكية حكاه عنهم القا

 # املذهب اخلامس :
وجب وي يه الراب إلما ذه علىوكان ذلك مما يوجب محل اخلرب  إن علم مأخذ الصحايب يف املخالفة ،

تهدين حجة من اجمل أحد اتباع ذلك الدليل واملأخذ ، ال ألن الصحايب الراوي عمل به ؛ ألنه ليس عمل
 على اآلخر .
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عن واية زم ابلر قد جو ذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ ، وذلك ألن الصحايب الراوي عدل وإن جهل مأخ
 النيب صلى هللا عليه وذلك وهو األصل يف وجوب العمل ابحلديث .

 # أصحاب هذا املذهب :
 (1). “وهذا ما اختاره اآلمدي يف اإلحكام وهو الراجح عند مؤلف الكتاب  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                              
 بتصرف، خمالفة الصحايب للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية تطبيقية:أ.د عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة انظر       1
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 املبحث األول
 خمالفة الصحايب للحديث ابلكلية

، َعْن َأيب  ُهَريْ َرَة،   التطبيق األول : ”    ثَ َنا َعْبُد اَّلله  ْبُن يُوُسَف، َعْن َمال ٍك، َعْن َأيب  الزا اَند ، َعن  اأَلْعرَج  َحده
ًعا  "قَاَل إ نه َرُسوَل اَّلله  صلى هللا عليه وسلم قَاَل  ْلُه َسب ْ فهنا  ."إ َذا َشر َب اْلَكْلُب يف  إ اَنء  َأَحد ُكْم فَ ْليَ ْغس 

الف الصحايب وهو أبو هريرة احلديث الذي رواه ، فذهب أصحاب املذهب األول وهم اجلمهور إىل أنه خ
جيب غسل اإلانء من ولغ الكلب سبع مرات واحتجوا ابحلديث ومل يلتفتوا إىل خمالفة أبو هريرة له تبعاً 

ديث الذي رواه متسكوا لقاعدهتم. وأما أصحاب املذهب الثاين فإُنم ملا رأوا أان أاب هريرة خالف احل
إىل أنه يكفي املخالفة دون احلديث لذلك ذهبوا ، وهي إذا خالف الصحايب ما رواه فيؤخذ بتلك بقاعدهتم 

غسل اإلانة من ولغ الكلب ثالثة مرات ومل يعملوا ابحلديث الذي رواه .والراجح يف هذه املسألة ما ذهب 
ء من ولغ الكلب سبع مرات ، وذلك لثبوت احلديث إليه أصحاب املذهب األول وهو أنه جيب غسل اإلان

 .(1)وصحته ومل يثبت شيء يصلح ملعارضته 

صلى هللا عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل  عائشة رضي هللا عنها أن النيب : حديث التطبيق الثاين
نكنا ، فإمنا الرضاعة فكأنه تغري وجهه ، كأنه كره ذلك ، فقالت : إنه أخي ، فقال : ) انظري من إخوا،

بن عبد مشس ، رضي .وروي عن عائشة رضي هللا عنها أن أاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة  (2)من اجملاعة ( 
هللا عنه وكان ممن شهد بدراً مع النيب صلى هللا عليه وسلم تبىن ساملاً ... ، فجأت سهلة بنت سهيل ابن 

حذيفة        النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إان كنا  عمرو القرشي مث العامري          وهي امرأة أيب
. فكانت السيدة عائشة رضي هللا (3)نرى ساملاً ولداً ، وقد أنزل هللا فيه ما قد علمت ....فذكر احلديث ( 

 خمالفة احلديث املروي عنها .عنها تعمل هبذا احلديث 

                              
  41 ، ص (132      خمتصر صحيح البخاري، كتاب الوضوء، حديث )  1
 475 ، ص  ( 1756السابق ، كتاب النكاح ، حديث )  صدرامل       2
  474، ص   ( 1748)  السابق ، كتاب النكاح ، حديث صدرامل       3
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ا خمالفة يعتمدو  ى أنالذين أيخذون مبا رأى دون ما رو  فكان الواجب على أصحاب املذهب الثاين وهم
إىل  ن مل يلتفتواا ، ولكنفسهعائشة رضي هللا عنها ، وأيخذوا هبا ويرتكوا االحتجاج ابحلديث الذي روته ب

 خمالفتها للحديث الذي روته ،وعملوا ابحلديث اليت روته .

، قَالَ  :  التطبق الثالث  ثَ َنا أَبُو اْلَيَمان  ُ ْبُن َعْبد  اَّلله ، َأنه  َحده ، قَاَل َأْخرَباََن َسامل  َأْخرَباََن ُشَعْيٌب، َعن  الزُّْهر يا 
ه صلى هللا عليه وسلم افْ تَ َتَح التهْكب رَي يف  الصهالَ  ة ، فَ َرَفَع َعْبَد اَّلله  ْبَن ُعَمَر   رضى هللا عنهما   قَاَل رَأَْيُت النهيب 

نَي ُيَكربا ُ  ُ ل َمنْ َيَدْيه  ح  َع اَّلله ثْ َلُه، َوإ َذا قَاَل مسَ  َدهُ   َحىته جَيَْعَلُهَما َحْذَو َمْنك بَ ْيه ، َوإ َذا َكربهَ ل لرُُّكوع  فَ َعَل م  فَ َعَل  .محَ 
ثْ َلُه َوقَاَل  نَي يَ ْرَفعُ  ."َرب هَنا َوَلَك احْلَْمُد  "م  نَي َيْسُجُد َواَل ح  َن السُُّجود   َواَل يَ ْفَعُل َذل َك ح   (1).رَْأَسُه م 

ل يعمل به ، ب لم ، ومله وسن النيب صلى هللا عليفهذا احلديث قد رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ع
تلف العلماء  حديث اخر للخالفه ، وال يرفع يديه إالا عند افتتاح الصالة فقط . وبسبب خمالفة ابن عم

 كذلك يف املسألة 

ند الركوع اح ، وعالفتتاألول إىل األخذ مبقتضى احلديث وهو : رفع اليدين عند افذهب أصحاب املذهب 
 ، وعند الرفع من الركوع ، وهذا مذهب اجلمهور . 

كوا تتاح فقط وتر ند االفدين عوهو : رفع اليأما أصحاب املذهب الثاين فإُنم عملوا بفعل عبد هللا بن عمر 
ألول وهو ملذهب ااصحاب أراجح يف هذه املسألة ما ذهب إليه وال العمل ابحلديث ، وهم أكثر احلنفية .

   رفع اليدين عند االفتتاح ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع .

مثل احلديث املشهور عن عمر رضي هللا عنه أنه: "ُسئل عن الرجل جينب يف السفر ، فال  :  التطبق الرابع
: "اي أمري املؤمنني أما تذكر إْذ   -جيد املاء ، فقال: "ال يصل حىت جيد املاء ، فقال له عمار رضي هللا عنه 
أما أنت: فلم تصل ، فذكرت ذلك كنُت أان وأنت يف اإلبل فأجنبنا ، فأما أان: فتمرغت كما مَتَرهُغ الدابة ، و 

للنيب  صلى هللا عليه وسلم  فقال: "إمنا يكفيك هكذا" ، وضرب بيديه األرض ، فمسح هبما وجهه وكفيه. 
 فقال له عمر: اتق هللا اي عمار ، فقال: إن شئت مل ُأَحدا ث به. 

                              
  510 ص ( ،402      خمتصر صحيح البخاري ، كتاب صفة الصالة ، حديث )  1
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عنه مث نسيها حىت أفىت  فهذه سنة شهدها عمر رضي هللا (1): "بل نولا يك من ذلك ما تَ َولهيت". فقال
 خبالفها ، وذكره عمار رضي هللا عنه فلم يذكر ، وهو مل يكذب عماراً ، بل أمره أن يث به .

ا  صلى هللا عليه وسلم يف  مَتَتُّع ه  :  امسالتطبيق اخل َوَعْنُ ْرَوَة، َأنه َعائ َشَة   رضى هللا عنها   َأْخرَبَْتُه َعن  النهيب 
ْلُعْمَرة   ٌ َعن  اْبن  ُعَمَر   رضى هللا عنهما   َعْن َرسُ اب  ول  اَّلله  إ ىَل احلَْجا  فَ َتَمتهَع النهاُس َمَعُه مب  ْثل  الهذ ي َأْخرَبَين  َسامل 

فقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خمالفة هذا احلديث حيث ُنى التمتع .صلى هللا عليه وسلم
 (2)ابلعمرة إىل احلج .

 تلف العلماء يف املسألة : فاخ 
، وعدم  د بعضهمك عنبل أفضل األنساعمل ابحلديث ، وأن التمتع حالل ،فذهب مجهور العلماء إىل ال

 .وهذا هو الراجح نه ،االلتفات إىل ُني عمر رضي هللا ع

  .ه عنهه وُنيلفة عمر خمال أن حديث التمتع ابلعمرة إىل احلج قد ثبت نسخه مبجردوذهب بعض احلنفية إىل 

ثَ َنا بُ َرْيُد ْبُن َعْبد  اَّلله ، َعْن َأيب  :  دسلساالتطبيق ا َع َحْفَص ْبَن غ َياٍث، َحده يَم، مسَ  ْسَحاُق ْبُن إ بْ رَاه  َحدهَثين   
ا  صلى هللا عليه وسلم بَ ْعَد َأن  افْ تَ َتَح َخْيرَبَ، ْمَنا َعَلى النهيب 

ْم  بُ ْرَدَة، َعْن َأيب  ُموَسى، قَاَل َقد  فَ َقَسَم لََنا، َومَلْ يَ ْقس 
فخالفة عمر بن اخلطاب ذلك حيث أنه ملا فتح السواد من أرض العراق مل  .أَلَحٍد مَلْ َيْشَهد  اْلَفْتَح َغرْيانَ 

 . فاختلف العلماء إزاء ذلك : (3)يقسمها 

 ال يلتفت إىلسلم ، و يه و فعلى املذهب األول : أنه يعمل مبقتضى احلديث الثابت عن النيب صلى هللا عل
 خمالفة عمر له وهو املذهب احلق . 

  حتمياً .  يس حكماً لديث وعلى املذهب الثاين : أنه يعمل مبخالفة  عمر ، ويعلم بذلك أن ما جاء ابحل

                              
  58 ، ص (219السابق ، كتاب التيمم ، حديث ) صدرامل       1
 ( . 1717      موقع نداء اإلميان ، صحيح البخاري ، كتاب احلج ، ابب من ساق البدن معه ، حديث ) 2
 ـ  416ص ، ( 1578خمتصر صحيح البخاري ، كتاب املغازي ، ابب غزوة خيرب ، حديث )  ـــ 3
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ثَ َنا اللهْيُث، َعْن َجْعَفر  ْبن  َرب يَعَة، َعن  :  سابعالتطبيق ال ثَ َناَ ْحََي ْبُن ُبَكرْيٍ، َحده ، قَاَل َحدهَثين  أَبُو َحده اأَلْعرَج 
ا  صلى هللا عليه وسلم فَأَ  َفْضَنا يَ ْوَم َسَلَمَة ْبُن َعْبد  الرهمْحَن ، َأنه َعائ َشَة   رضى هللا عنها   قَاَلْت َحَجْجَنا َمَع النهيب 

َها مَ  ن ْ ُّ صلى هللا عليه وسلم م  ْن َأْهل ه  النهْحر ، َفَحاَضْت َصف يهُة، َفَأرَاَد النهيب  فَ ُقْلُت اَي َرُسوَل اَّلله   .ا يُر يُد الرهُجُل م 
َا َحائ ضٌ  َويُْذَكُر َعن   ."اْخُرُجوا  "قَاَل  .قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّلله ، أَفَاَضْت يَ ْوَم النهْحر   ."َحاب َستُ َنا ه َي  "قَاَل  .إ ُنه

م  َوُعْرَوَة َواأَلْسوَ   (1).د  َعْن َعائ َشَة   رضى هللا عنها   أَفَاَضْت َصف يهُة يَ ْوَم النهْحر  اْلَقاس 

ف عمر رضي هنا خالفع . وروي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه أمر احلائض ابملقام لطواف الودا  
 .هللا عنه ذلك احلديث خمالفة كلية 

، فيسقط  هاويعمل مبقتض ،، فيبقى على حجيته  واحلكم يف ذلك : أن هذه املخالفة ال تؤثر على احلديث 
ه ب ؛ وذلك ألنن اخلطامر بطواف الوداع عن املرأة احلائض ، وال فدية عليها ، وال يلتفت إىل خمالفة ع

 فتواه .  قوله و  ع عنيغلب على الظن أن عمر مل يبلغه احلديث ، أي جيوز خفاؤه عليه فلو بلغه لرج
ثَ َنا :  ثامن التطبيق ال َهاٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبن ، َيَساٍر َعْن يَْ َحده ََي ْبُن َيََْي، قَاَل قَ َرْأُت َعَلى َمال ٍك َعن  اْبن  ش 

ْن  ُه اْمَرأَةٌ َعْبد  اَّلله  ْبن  َعبهاٍس، أَنهُه قَاَل َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبهاٍس َرد يَف َرُسول  اَّلله  صلى هللا عليه وسلم َفَجاَءتْ  م 
َها َوتَ ْنظُُر إ لَْيه  َفَجَعَل َرُسوُل اَّلله  صلى هللا عليه وسلم  َيْصر ُف َوْجَه َخثْ َعَم َتْستَ ْفت يه  َفَجَعَل اْلَفْضُل يَ ْنظُُر إ لَي ْ

قا  اآلَخر   احلَْجا  أَْدرََكْت َأيب  َشْيًخا َكب ريًا اَل قَاَلْت اَي َرُسوَل اَّلله  إ نه َفر يَضَة اَّلله  َعَلى ع َباد ه  يف   .اْلَفْضل  إ ىَل الشا 
َلة  أََفَأُحجُّ َعْنُه قَاَل   (2).َوَذل َك يف  َحجهة  اْلَوَداع   . "نَ َعْم  "َيْسَتط يُع َأْن يَ ثْ ُبَت َعَلى الرهاح 

 ال : ق نه أنهعروي هذا احلديث يدل على أن النيابة جيوز يف احلج ، ولكن خالف ذلك ابن عمر ، ف
صلى هللا  ن النيبعبت اث) ال يج أحد عن أحد ( . فهنا ال يلتفت إىل خمالفة ابن عمر ؛ ألن احلديث 

رتك هذا يذلك ال ، ل عليه وسلم ال شك يف صحته ، ويغلب على الظن أن هذا احلديث مل يبلغ ابن عمر
 احلديث من أجل هذه املخالفة . 

                              
 .  (1760 ) ، حديث ابب الزايرة يوم النحر ، كتاب احلج،   صحيح البخاريموقع نداء اإلميان ، ــــ   1
 ــ  (. 3315)  احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها أو للموت ، حديثابب ،  كتاب احلجمسلم ،  حيح صاملصدر السابق ،  ــ 2
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لغري لعذر ، احلج عن وز احلديث ، والعمل مبقتضاه ، وهو أنه جيلذلك ذهب مجهور العلماء إىل األخذ اب
 وهذا هو الراجح .
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 املبحث الثاين

  خمالفة الصحايب لعموم احلديث النبوي
ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن أَيُّوَب، َعْن ع ْكر َمَة، َأنه لتطبيق أألول :  ثَ َنا َعل يُّ ْبُن َعْبد  اَّلله ، َحده َعل ياا   رضى هللا عنه   َحده

ه صلى هللا عليه وسلم قَ  اَل تُ َعذا بُوا  "اَل َحرهَق قَ ْوًما، فَ بَ َلَغ اْبَن َعبهاٍس فَ َقاَل َلْو ُكْنُت َأاَن مَلْ ُأَحرا قْ ُهْم، أَلنه النهيب 
ُّ صلى هللا عليه و  ."ب َعَذاب  اَّلله   يف الرجال  فهذا عام."َمْن َبدهَل د يَنُه فَاقْ تُ ُلوُه  "سلم َوَلَقتَ ْلتُ ُهْم َكَما قَاَل النهيب 

 (1)وهي )من ( الشرطية . والنساء ؛ ألن فيه صيغة العموم متفق عليها

دون  جال فقطللر  فهذا احلديث قد رواه ابن عباس رضي هللا عنهما ، ولكنه خالفه وخصص احلديث 
 النساء فقد كان مذهب ابن عباس أن املرأة املرتدة ال تقتل .

 فهنا اختلف العلماء يف ذلك :  
باس ، ع لفة ابنخما فذهب أصحاب املذهب األول : على أن احلديث يبقى على عمومه ، وال يلتفت إىل

 وهلذا تقتل املرأة إذا ارتدت مثل الرجل ، وهذا مذهب اجلمهور من الفقهاء .

ملرأة إذا ا تقتل ذا ال، وهلأما أصحاب املذهب الثاين : فقد ذهبوا أن احلديث خيصص مبذهب ابن عباس 
يت ، رب سبدار احلقت بارتدت عندهم ، بل حتبس وتطالب ابلرجوع إىل اإلسالم ، وَترب عليه ، وإن حل

 واسرتقت ، وهذا مذهب أبو حنيفة ومجهور احلنفية .

ْعُت ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر، َعنْ :  التطبيق الثاين ثَ َنا َعْبُد اَّلله  ْبُن د يَناٍر، قَاَل مسَ  ثَ َنا ُشْعَبُة، َحده ثَ َنا آَدُم، َحده  َحده
ُّ صلى هللا عليه وسلم ع رَاك  ْبن  َمال ٍك، َعْن َأيب  ُهَريْ َرَة   رضى هللا عنه    لَْيَس َعَلى اْلُمْسل م  يف   "قَاَل قَاَل النهيب 

                              
  .(   3054، حديث ) اَل يعذب ب َعَذاب  اَّلله   ابب ،  كتاب اجلهاد، صحيح البخاري ،السابق  صدرامل ــ 1
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ه  َوُغاَلم ه  َصَدَقٌة  ظاهر هذا احلديث أن اخليل ال زكاة فيها ، وهي عام جلميع أنواع اخليل أي :  (1)."فَ َرس 
 سواء املعد للغزو ، أو غريه .

غزو الذي ي خليللكن روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه خالف ذلك حيث أنه خصص احلديث اب 
 .عليه يف سبيل هللا ، أما غريه ففيه الزكاة 

 فاختلف العلماء إذاء ذلك . 

 ،هللا عنهما  باس رضيبن عافبناء على املذهب األول : يبقى احلديث على عمومه ، وال يلتفت إىل خمالفة 
  .ذهبوا إىل أنه ال زكاة يف اخليل مطلقاً ، وهذا مذهب مجهور العلماء  وهلذا

فالزكاة ال  على هذافهما وبناء على املذهب الثاين : فإنه خيصص احلديث بتخصيص ابن عباس رضي هللا عن
 َتب يف اخليل اليت يغزا عليها ، أما غريها ففيها الزكاة .

د اً لة مل أرى أحه املسأ هذيفلكن بعد مراجعيت ألكثر كتب الفقه ويعقب املؤلف يف هذه املسألة بقوله : و  
 . ذهب إىل هذا املذهب 

 احلديث .  اً لصحةنظر  والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور وهو قوهلم : أنه ال زكاة يف اخليل مطلقاً 
 
 
 
 
 
 
 

                              
  .  (1487) ، حديث  ابب ليس على املسلم يف فرسه صدقة ، كتاب الزكاة، صحيح البخاري ،   السابق صدرامل ــــ 1
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 اخلامتة .
ظيم سلطانه ه ، وعوجه هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ، أمحده محداً يليق جبالل احلمد

ء اوبعد االنته بحث ،ا البعدد خلقه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، لتيسريه يلا إمتام هذ
أقول بحث و  للمن البحث ، سوف أسرد هنا النتائج اليت توصلت إليها خالل كتابيت

 مستعيناً ابهلل عز وجل ، أهم النتائج يف هذا البحث هي : 
املع     ىن و ، م     ن حي     ث املع     ىن اللغ     وي عل     م أص     ول الفق     ه  أواًل : تعرف     ت عل     ى مفه     وم 

ن م    الفق    ه  ، وأن العلم    اء يف املع    ىن االص    طالحي نظ    روا إىل عل    م أص    ولاالص    طالحي 
  انحيتني :

 ألول من حيث إنه تركيب إضايف ا
 والثاين من حيث إنه لقب لعلم قائم بذاته. 

 وقد مت توضيح الناحيتني .
فوائد اترخيية ، و  فوائدو ية ، ، وأن هلا فوائد دين ول الفقةفوائد علم أصاثنياً : تعرفت على 

 .نة قار علمية وعملية ، وفوائد من انحية االجتهاد ، وفوائد يف  ال امل
 حي ،االصطالو من الناحيتني اللغوي مفهوم الصحايب اثلثاً : توصلت إىل معرفة 

ن ممنهم و للقاء ، ابفمنهم من اكتفى تعريف الصحايب يف وموقفهم آراء العلماء وعلمت 
 .لك غري ذ، و  اشرتط طول اجملالسة مع الغزو ، ومنهم من جعل طول اجملالسة سنة

ه يففيما ال نص  ،رأيه و وهوقوله  : املراد بقول الصحايبرابعاً : كذلك توصلت إىل معرفة 
 .من الكتاب ، والسنة  

ذا همن  ، ونتج ل الصحايبحجية العمل بقو خامساً : علمت أن هناك خالف يف 
 . اخلالف مذاهب بني العلماء وتعرفت وجهة نظر أصحاب كل مذهب 
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وأن  ، لفقهاءايف اختالف  أثرله عمل الصحايب خبالف ما روى أدركت أن : سادساً 
 أقسام : ابلكلية له خمالفته للحديث النبوي الشريف 

مع خفاء  مه بهنا بعلالذي قطعخمالفة الصحايبا  خمالفة كلية للحديث :   القسم األول
 سبب املخالفة .
وضوح  مه معا بعلخمالفة الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي قطعنالقسم الثاين : 
 . سبب املخالفة
 لمه به ننا على ظ: خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي غلب ع القسم الثالث
 ه لمه بعيف  : خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي شككنا القسم الرابع

دم ننا على ظ: خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي غلب ع القسم اخلامس
 .علمه به 

 ه به .م علمبعد : خمالف الصحايب خمالفة كلية للحديث الذي قطعنا القسم السادس
 راجح . هب الاملذمع االطالع على أنواع املذاهب يف كل قسم ، وأصحاب املذاهب ، و 
وم ه لعمالفتسابعاً : وعلمت أن الصحايب قد خيالف احلديث النبوي ، وتكون خم
 له ، لصحايبفة ااحلديث ، وأن العلماء اختلفوا إزاء حجية هذا احلديث بسبب خمال

وأصحاهبما  بني ،ملذهألة مذهبني ، وتعرفت على اوعدم عمله مبقتضاه ، فكان هلذه املس
 . ، والراجح منهما 

ذلك كان ث ، كحلديااثمناً : وايضاً قد خيالف الصحايب احلديث وتكن خمالفته لظاهر 
صحاب ألكل و للعلماء موقف يف حجية هذا احلديث ، وهنا للعلماء عدة مذاهب ، 

 املذاهب وجهة نظرهم .
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وي لزايدة النب حديثات لكل خمالفة خالفة فيها الصحايب للاتسعاً : توصلت إىل تطبيق
 .فهم كيف متت املخالفة 

 : التوصيات 
  . ةستقلم بوع يف كتأن يتصدى علماء الشريعة للكتابة يف هذا املوضأمتىن  (1
علقة ملتاضوعات ملو طالب العلم اختيار املواضيع النادرة أثناء اختيارهم ا أنصح (2

 . ميةيف فهم أسرار الشريعة اإلسال يتمكنواابلبحواثت العلمية حىت 
ىل إلرجوع االب جيب على الط املتعلقة بعلوم الشريعة فهم املصطالحاتمن أجل  (3

 عدة مراجع من أجل التعمق يف فهم املصطلح . 
 وقوعم توها ياإلكثار من القراءة عن الصحابة ، ومعرفة قدرهم حىت ال جيب  (4

  عليه وسلم عمداً .املخالفة منهم ألحاديث الرسول صلى هللا
  .ذاهب امل احرتام وجهات نظر العلماء واجتهاداهتم دون التعصب ملذهب من (5
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 ايت : فهرس اآل
 رقم الصفحة  اآلايت

 14 [  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] 

 15 [   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی   ]

 20/25 [    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 21 [    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

 22 [    ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې] 

 39/  22 [     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 22 [   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 23 [   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 24 [    ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ]

 24 [    ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 25 [   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

 38 [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]
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 فهرس األحاديث :
 رقم الصفحة  األحاديث

ُ َعَلْيه  وَ )  ه َصلهى اَّلله  9 ... (  ُغاَلٌم َأْسَودُ ُسوَل اَّلله  ُول َد يل  رَ اَي : اَل َم فَ قَ َسله َأنه َرُجاًل أََتى النهيب 
 24 الشجر ( لت إىل عدمثعن سلمة رضي هللا عنه قال : ابيعُت النيب صلى هللا عليه وسلم 

 24 ...( فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم )ال تسبوا أصحايب،
 31 (م  يه وسل علهل بقي من أصحاب رسول هللا  صلى هللا :وأثىن عليه خريا فقلت)...
، مُثه الهذ يَن يَ ُلوَُنُْم، مُثه  )  39  ... ( مْ َن يَ ُلوُنَُ لهذ ي اَخرْيُ النهاس  قَ ْرين 

 40 )أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم ... (
 40 )اقتدوا ابللذين من بعدي : أبو بكر وعمر ... (

 58 ... ( إ َذا َشر َب اْلَكْلُب يف  إ اَنء  َأَحد ُكمْ  )
 58 فكأنه (ا رجل،عندهو صلى هللا عليه وسلم دخل عليها  عائشة رضي هللا عنها أن النيب)
ه صلى هللا عليه وسلم افْ تَ َتَح )  59 ... ( ة   الصهالَ رَي يف  ْكب  الته قَاَل رَأَْيُت النهيب 
 59 ...( ُسئل عن الرجل جينب يف السفر ، فال جيد املاء)

ْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجا  فَ َتَمتهعَ )...  60 (... َمَعهُ  نهاسُ  اليف  مَتَتُّع ه  اب 

ا  صلى هللا عليه وسلم بَ عْ )... ْمَنا َعَلى النهيب 
 60 .(.. رَبَ، فَ َقَسَم لََناَخيْ تَ َتَح ن  اف ْ أَ َد قَاَل َقد 

 61 ... ( َفَأَفْضَنا يَ ْوَم النهْحر ، َفَحاَضْت َصف يهةُ )... 
 61 ...(  َتْستَ ْفت يه  ْن َخثْ َعمَ م  أٌَة اْمرَ  َرد يَف َرُسول  اَّلله  صلى هللا عليه وسلم َفَجاَءْتهُ )... 
 63 ...( قْ ُهمْ  ُأَحرا  اَن ملَْ أَ ْنُت كُ فَ َقاَل َلْو  َحرهَق قَ ْوًما، فَ بَ َلَغ اْبَن َعبهاٍس )... 
ه  َوُغاَلم ه  َصَدَقةٌ )   63 ( لَْيَس َعَلى اْلُمْسل م  يف  فَ َرس 
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 :  راجع واملصادر فهرس امل
 ) أ ( 

 ـــــ  اإلحكام يف أصول األحكام 1                       
 هـ456 ملتوىف:اهري األندلسي القرطيب الظا املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم

 حممد أمحد عبد العزيز احملقق: 
 الفكر العريب , مكتبة عاطف ــــــ مصرالناشر: دار 

 ه 1398الطبعة: 
 ألصولاــــــ إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم  2                     

 هـ1250 اليمين )املتوىف:املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين 
 مصطفى البايب احلليب ـــــــ مصرالناشر: 

 ه1358الطبعة: الطبعة األوىل 
  أسد الغابة يف معرفة الصحابةـــــ   3                      

توىف: املبن األثي االدين  ,عزاين اجلزريعلي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيب املؤلف
 هـ630

 احملقق:عادل أمحد الرفاعياحملقق: 
   مدينة النشر:بيوت / لبنان , دار إحياء الرتاث العريبالناشر: 

 م 1996 -هـ  1417سنة النشر:الطبعة: الطبعة األوىل 
 2عدد األجزاء: 

 أصول الفقه اإلسالميــــــــ  4                        
 ريعة لية الشكـــــ  أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله جامعة دمشق ـ وهبة الزحيليأ.د املؤلف: 

 الفكر املعاصر , دمشق ــــ سورية الناشر: دار 
 م1998:  1/ ط م2001ه ــــــــ 1422الثانية الطبعة: الطبعة 
 2عدد األجزاء: 
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 أصول الفقهـــــــ  5
 قاهرة عة الأستاذ الشريعة كلية احلقوق ـــــــ جام حممد زكراي الربديسياملؤلف: 

 الفكر , بيوت ـــــ لبنان الناشر: دار 
 م1987ه ـــــ 1407الثالثة الطبعة: الطبعة 
 1عدد األجزاء: 

 خسي ــــــــ أصول السر  6                                             
 ه483ام عاألئمة السرخسي املتوىف  حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس الديناملؤلف: 

 , بيوت ـــــ لبنان  عرفةالناشر: دار امل
             2عدد األجزاء: 

 ) ت (
 تفسي القراءن العظيم :.ــــــ  7

 ه774نة توىف سامل ينإمساعيل بن عمر بن كثي القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الداملؤلف: 
 د. يوسف عبد الرمحن املرعشلي : قدم له 
  املعرفة , بيوت ـــــ لبنان دارالناشر: 
 م1989 – ه1409سنة النشر:  لثةالثاالطبعة: 

 8عدد األجزاء: 
 :.سي كالم املنان تيسيالكرمي الرمحن يف تف تفسيــــــــ   8                       

 العالمة الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي املؤلف: 
   د. فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل ـــــــــ وفضيلة الشيخ حممد الصاحل بن    : قدم له 
 عثيمني          

 واعتىن به حتقيقا  ومقابلة : عبد الرمحن بن معال  اللاوحيق 
  مؤسسة الرسالة , بيوت ـــــ لبنانالناشر: 
 م  2005  – ه1426سنة النشر: الرابعة الطبعة: 
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 علم أصول الفقه ـــــــ تيسي  9 

 عبد هللا بن يوسف اجلُديع املؤلف: 
ن للطباعة والنشر والتوزيع , بيوت ــــــ لبناالناشر:   ن مؤسسة الرايا

 م2006ه ـــــ 1427الرابعة  الطبعة: الطبعة 
 1عدد األجزاء: 

 مصطلح احلديثتيسي ـــــــ 10
 الكويت  ة جامعةسالميأستاذ احلديث بكلية الشريعة والدراسات اإل د / حممود الطحاناملؤلف: 
 رايض ــــ الـراشد مكتبة املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرمحن الالناشر: 

 م1996ه ـــــ 1417التاسعة الطبعة: الطبعة 
 1عدد األجزاء: 

  ) ص ( 
 صور من حياة الصحابة :ــــــ  11

 د/ عبد الرمحن رأفت الباشااملؤلف: 
 النفائس للطباعة والنشر بيوت ــــــ لبنان الناشر: دار 

 م1992 ـه ــــــــ1412الطبعة: الطبعة األوىل 
 ) ل ( 

 لسان العربــــــ  12
 ملصري فريقي ار اإللإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظو املؤلف: 

 صادر بيوت الناشر: دار 
 السابعة الطبعة: الطبعة 
 10عدد األجزاء: 
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 ) م (
 ة :خمالفة الصحايب للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية تطبيقيـــــــ  13

شريعة يف كلية اللفقه باأصول  األستاذ بقسم  أ . د عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة املؤلف:
 جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية الرايض

 مكتبة الرشد ,  السعودية ـــــــ الرايض الناشر: 
 1عدد األجزاء: 

 صحيح البخاريخمتصر ـــــ  14
 املسمى : التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصريح 

 ن املبارك بحلسني هي ابإلمام احلافظ أيب العباس أمحد ابن عبد اللطيف الزبيدي , الشاملؤلف: 
 أعتىن به : كمال بسيوين األبياين 

 دولة األمارات العربية املتحدة ـــ مكتبة العال الناشر: 
 1عدد األجزاء: 

 م2003ــ ه ــ1424الطبعة : 
 

 املعجم الوسيطـــــــ  15
  علي النجار  , حممد لقادرإبراهيم مصطفى , أمحد حسن الزاايت / حامد عبد اقام إبخراجه  املؤلف:
 ركيا تــــ املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع , استانبول ــــالناشر: 

 الثالثةالطبعة: الطبعة 
 2عدد األجزاء: 

 
 
 
 

 املفردات يف غريب القرءانـــــــ  16
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  ه ( 502  سنة )توىفاملؤلف : أبو القاسم احلسني بن حممد , املعروف ابلراغب األصفهاين امل
 حممد سيد كيالين احملقق: 

 املعرفة ,  بيوت ـــــ لبنان الناشر: دار 
 1عدد األجزاء: 

  نيسلماملكل   قعو اإلميان مـ موقع نداء ـــــــ  17                                  
  املوقع برعاية : اجملموعة الوطنية للتقنية 

 ) و (
 قهالوجيز يف أصول الفـــــــــ 18                                   

 : د / عبد الكرمي زيدان املؤلف:
 مؤسسة الرسالة انشرون , بيوت ـــــ لبنان الناشر: 

 م2001ه 1422السابعة الطبعة: الطبعة 
 1عدد األجزاء: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املوضوعات :                                     
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