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 المقدمة
 الحمد هلل رب العالميف  كالصبلة كالسبلـ عمى رسكله محمد كعمى آله كصحبه أجمعيف 

الكارد ذكرهـ في كتاب اهلل   الرفيعة ألصحاب النبي  المكانةال يخفى عمى احد مف المسمميف 
 .   كسنة رسكله 

 فقد قاؿ اهلل تعمى 
المؤمنكف حقا لهـ  ) كالذيف آمنكا كهاجركا كجاهدكا في سبيؿ اهلل كالذيف آككا كنصركا أكلئؾ هـ  

فأكلئؾ منكـ كأكلكا األرحاـ  ( كالذيف آمنكا مف بعد كهاجركا كجاهدكا معكـ74مغفرة كرزؽ كريـ )
 (التكبة)    ( بعضهـ أكلى ببعض في كتاب اهلل إف اهلل بكؿ شيء عميـ

عمى  كقد أثنى اهلل تبارؾ كتعالىكأنصار  عمى عبادا المؤمنيف كقسمهـ إلى مهاجريف فهنا أثنى اهلل
 كريمان. الصنفيف في هذا اآليات كبيف أنهـ المؤمنكف حقان كأف لهـ عند اهلل مغفرةن كرزقان 

كالتابعيف لهـ بإحساف كرضاهـ  كيخبر تعالى عف رضاا عف السابقيف مف المهاجريف كاألنصار  
  .          أعد لهـ مف جنات النعيـ ،كالنعيـ المقيـعنه بما 

 . قاؿ تعالى: 
المهاجريف كاألنصار كالذيف اتبعكهـ بإحساف رضي اهلل عنهـ كرضكا عنه  السابقكف األكلكف مف

 تجرم تحتها األنهار خالديف فيها أبدا ذلؾ الفكز العظيـ التكبة)  ( كأعد لهـ جنات
ال تسبكا أصحابي فمك أف أحدكـ أنفؽ  )   في هذا الباب كثيرة أذكر منها قكله  كأقكاؿ النبي 

 (.1) مثؿ أحد ذهبا ما بمغ مد أحدهـ كال نصيفه ( 
ذهبف النجـك أتى السماء ما تكعد كأنا أمنة  النجكـ أمنة لمسماء فإذا كقكله عميه الصبلة كالسبلـ:)

كأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى  ألصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يكعدكف
 (2)أمتي ما يكعدكف( 

كأما اآلثار الكاردة في فضمهـ كعضيـ  مكانتهـ عف السمؼ الصالح كاألئمة المجتهديف فأنها كثيرة 
 .  (3)كال مجاؿ لسردها هف

                                                 

 .البخارم كمسمـ أخرجه 1
 .ركاا مسمـ 2
( كتاب السنة     111 – 118المدخؿ عمى السنف الكبرل )  ( 88/  1ينظر في ذلؾ: إعبلـ المكقعيف )   3

  3/  1( طبقات الحنابمة )  17لئلماـ أحمد ) ص 
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ائدم احدهما عق)رضي اهلل عنهـ( يتعمؽ بجانبيف : كالبد مف اإلشارة إلى أف الحديث عف الصحابة
ككيؼ يجب أف تككف _ كهي تؤخذ مف نصكص  )رضي اهلل عنهـ(كهك عقيدة المسمـ بالصحابة 

 شرعية قطعية الثبكت كالداللة كما في االمثمة سابقة الذكر_ 
كهك مف مكاضيع    كالجانب الثاني: يتعمؽ بحجية قكله كداللة ألفاظه في نقؿ أخبار النبي      

)رضي اهلل ذا متعمقا بالجانب الثاني بعنكاف )حجية ألفاظ الصحابة الفقه كأصكله ، كجاء بحثنا ه
 (  كتـ نقؿ أقكاؿ األصكلييف كأدلتهـ في ذلؾ كبياف الراجح منها . في نقؿ أخبار النبي  عنهـ(

كقد اقتضت طبيعة البحث أف يقسـ عمى تمهيد كسبعة مباحث)حسب قكة داللة تمؾ االلفاظ( 
 كخاتمة تضمنت نتائج البحث.

 هك،ك  المبحث األكؿ  لمتعريؼ بالخبر كالصحابي كحجية قكله عند األصكلييفأما التمهيد فكاف  
بكذا،  أك  أك شافهنيقكؿ الصحابي)رضي اهلل عنه(: سمعت رسكؿ اهلل )يقكؿ كذا،أك اخبرني كذا، 

كذا  قكؿ الصحابي)رضي اهلل عنه( قاؿ رسكؿ اهلل كاف لبياف حكـ  حدثني بكذا( كالمبحث الثاني
قكؿ الصحابي )رضي اهلل عنه( أمر رسكؿ اهلل  كاف بعنكافالمبحث الثالث ، ك أك أخبر أك حدىث كذا

  (قكؿ الصحابي )رضي اهلل عنه( بعنكافبكذا أك نهى عف كذا أك رخص بكذا  كالمبحث الرابع) 
بعنكاف  خامسأمرنا بكذا أك نهينا عف كذا ،أك كجب عمينا كذا أك حـر عمينا كذا   ككاف المبحث أل

قكؿ  ك المبحث السادس (قكؿ الصحابي )رضي اهلل عنه(مف السنة كذا أك مضت السنة بكذا)
)كنا نفعؿ في  قكؿ الصحابي :المبحث السابع فكاف  لبياف     كأما  (  الصحابي )عف النبي

ية أك كانكا يفعمكف كذا( . كالشؾ أف هذا البحث يؤكد عمى ضركرة دراسة جكانب تشريع عهدا 
تتعمؽ بحياة الصحابة)رضي اهلل عنهـ( إضافة الى دراسة سيرهـ كالتأسي بهـ رضي اهلل عنهـ 

 أجمعيف.
داعيف اهلل تعالى أف يمهمنا الصكاب في القكؿ كالعمؿ كأف يجعؿ هذا العمؿ في ميزاف أعمالنا يكـ 

 العرض عميه  آميف
 الباحثاف                                                              

 تمهيد في التعريؼ بالخبر كالصحابي كحجية قكله عند األصكلييف           
نعرؼ –عند األصكلييف  حجية ألفاظ الصحابة في نقؿ أخبار النبي   -قبؿ البدء في المكضكع 

 الخبر ،كالصحابي ،كحجية قكله عند األصكلييف.
 تعريؼ الخبر: : أوال 

فانا خبير به  كاسـ ما ينقؿ كيتحدث به خبر كالجمع  ، ،أم عممته الشيءخبرت  : الخبر في المغة
 إخبار.
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 (1. )هك ما يصح أف يدخمه الصدؽ كالكذب لذاته : كأما في االصطبلح

 ثانيا:تعريؼ الصحابي 
ًحبه صحابةن كصحبة:عاشرا كهـ أصحاب كأصاحيب كصحباف  الصحابي في المغة:صى

حابة كًصحابة كصىحبه  حاب كصى  . (2)كاستحبه دعاا إلى الصحبة  كالزمهكصو
كأما في الصطبلح: فقد عرفه أهؿ الحديث بأنه كؿ مسمـ رأل رسكؿ اهلل 

(3) 

كبديهي أف الصحابي بهذا المعنى الكاسع ليس هك محؿ الخبلؼ  في حجية قكله ، إذ قد يككف 
حديث أك حديثيف ، فكاف مرة أك مرتيف ، كلـ يركم عنه إال  إال  الكاحد مف هؤالء لـ يمؽ النبي 

 .(4)لزاما أف يككف لمصحابي المختمؼ في حجية قكله غير هذا التعريؼ
 ثالثا:حجية قكؿ الصحابة عند األصكلييف

رها بإيجاز ثـ نذكر المكضع الذم  البد مف القكؿ أف هناؾ مكاضع اتفؽ ألفقها عميها نذؾ
 اختمفكا فيه كما يأتي :

فيه كاألمكر التعبدية كالتقديرات له حكـ المرفكع فهك  قكؿ الصحابي الذم ال مجاؿ لمرأم -1
 ( 5) حجة

قكؿ الصحابي الذم لمرأم فيه مجاؿ إف انتشر في الصحابة كلـ يظهر له مخالؼ فهك -2
 (6)اإلجماع  ألسككتي كهك حجة كثير مف العمماء

 (7)مف المجتهديف.  قكال الصحابي في مسائؿ االجتهاد ال يككف حجة عمى غيرا-3
                                                 

، لئلماـ محمػد بػف عمػي الشػككاني المتػكفى سػنة 182:صإرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـك األصكؿ(   (1
 هػ( دار الكتب العممية، بيركت.1255)
،مادة صحب، لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم، المتكفى سنة      728(  القامكس المحيط:ص2) 
 هػ.1429لبناف، -بيركت 3هػ(، دار المعرفة،ط817)
هػ( تحقيؽ 911، لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي المتكفى سنة )478تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ص(  3)

 .1423، دار الحديث القاهرة1989، الطبعة الثالثة، عبد الكهاب عبد المطيؼ
لمدكتكر مصطفى سعيد الخف  مؤسسة 538( أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقهاء:ص  4)

 ق 1424 2الرسالة،بيركت،لبناف ط
مـك ق،دار الع1393،لحمد األميف  الشنقيطي بف محمد المختار ت 159ينظر:مذكرة في اصكؿ الفقه ص(5)

مؤسسة 1، د مصطفى سعيد الخف ط  228ي:ص سكريا،الكافي الكافي في اصكؿ الفقه االسبلم –كالحكـ دمشؽ 
 لبناف -الرسالة بيركت

 159(  مذكزة في اصكؿ الفقه:ص 6)
،     5.،لسيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي  بف محمد اآلمدم ط4/385اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ:   (7)

 ـ2885 –ق 1426لبناف –بيركت 
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ا المكضع الذم اختمفكا فيه فهك قكؿ الصحابي عف رأيه كاجتهادا كلـ تتفؽ عميه كممة كأم
 الصحابة،هؿ يككف حجة عمى مف بعدا مف التابعيف كمف بعدهـ عمى أربعة أقكاؿ :

القكؿ األكؿ : ليس حجة  مطمقا كهك مذهب االشاعرة كالمعتزلة كهك الراجح عند الشافعية 
 (1)ايتيف عنه كالكرخي مف الحنفية.كاإلماـ احمد في إحدل الرك 

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما ياتي :  
 أكال:مف المنقكؿ: 
 (2)فأف تنازعتـ في شيء فردكا الى اهلل كالرسكؿ( (قكله تعالى-أ

كجه الداللة:اكجب اهلل تعالى الرد عند االختبلؼ الى اهلل كالرسكؿ فالرد الى مذهب الصحابي 
 .(3)يككف تركا لمكاجب ، كهك ممتنع 

 .4قكله تعالى )فاعتبركا يا الك األبصار( –ب 
 . كجه الداللة:أمر اهلل باالعتبار دكف التقميد

 االجماع : : ثانيا
اجمع الصحابة رضي اهلل عنهـ عمى جكاز مخالفة كؿ كاحد منهـ لآلخر فمـ ينكر كؿ 

 .(5)كاحد عمى صاحبه فيما فيه اختبلفا 
 
 
 
 

                                                 

 ، 795( إرشاد الفحكؿ ص 1)
، لبلماـ شهاب الديف محمكد بف احمد الزنجاني ت 179،تخريج الفركع عال األصكؿ ص4/385اإلحكاـ لآلمدم 

ـ ،ركضة الناظر كجنة المناضر في 1987 5ط–د أديب صالح، مؤسسة الرسالة ،بيركت ق،تحقيؽ د محم656
ق ،دار الكتاب العربي بيركت 628لؤلماـ مكفؽ الديف ابف قدامه المقدسي ت  145أصكؿ الفقه ص

،  لؤلماـ محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف الرازم  ت 2/486ـ،المحصكؿ في عمـ األصكؿ 1998لبناف
، أبي بكر محمد بف احمد بف 2/185ـ ، اصكؿ السر خسي 1999 1الكتب العممية بيركت لبناف ط ق ،دار686

 ـ2885ق ،  تحقيؽ أبك الكفاء األفغاني ، دار الكتب العممية بيركت لبناف ط498ابي سهؿ السر خسي ،ت 
 (59(  النساء)2(
 . 4/385( اإلحكاـ لآلمدم 3)
 ( .2( الحشر االية ) 4

 .2/486ينظر المحصكؿ:    (5)
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 ثالثا:المعقكؿ:

اف الصحابي مف أهؿ االجتهاد ك الخطأ ممكف عميه، فبل يجب عمى التابع المجتهد العمؿ 
السهك كالغمط جائزاف عميه،  ك لـ تثبت عصمته فأصحابي (1)بمذهبه كالصحابة كالتابعيف 

 (2)فكيؼ يككف قكله حجة في ديف اهلل تعالى 
اكثر الحنفية ، كنقؿ عف القكؿ الثاني : انه حجة شرعية مقدمة  عمى القياس كهك قكؿ  

مالؾ كالشافعي  في قكؿ قديـ له كاحمد في ركاية اخرل له هي الراجحة في مذهبه كذكر ابف 
القيـ اف االماـ احمد يجعؿ فتاكل الصحابة بعد النصكص الشرعية كيقدمها عمى الحديث 

 . (2)المرسؿ كالقياس
 كاستدلكا عمى ماذهبكا  إليه بما يأتي :

 المنقكؿ :أكال: مف 
 . (3)قكله تعالى )كنتـ خير امة أخرجت لمناس( 

كجه الداللة:االية خطاب لمصحابة يدؿ عمى اف  ما يامركف به معركؼ كاالمر بالمعركؼ 
 .  (4)كاجب القبكؿ 

 السنة استدلكا بأحاديث عدة منها 
 . (5))أصحابي كالنجـك بأيهـ اقتديتـ اهتديتـ (   -أ

االقتداء بهـ اهتداء ،كالف اجتهاد الصحابي اقرب الى الصكاب كجه الداللة: بيف اف في 
  مف اجتهاد غيرا ،كلما خصكا به مف الدرجة الزائدة لمشاهدة الكحي كقربهـ مف الرسكؿ

                                                 

 4/386اإلحكاـ لآلمدم (   1)
 .    197( تخريج الفركع عمى األصكؿ:ص2 ( 
، تخريج الفركع عمى 796-795،إرشاد الفحكؿ4/385،اإلحكاـ لبلمدم :2/185(  أصكؿ السرخسي : 3(

،البف القيـ 33-1/32:،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف 145،ركضة الناظر:ص179األصكؿ لمزنجاني : ص
 ـ.2886القاهرة  –الجكزية تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي،دار الحديث 

 (118(  آؿ عمراف )4) 
 4/387(  ينظر:اإلحكاـ لآلمدم 5 (
اخرجه ابف عبد البرمف حديث جابر) رضي اهلل عنه(،كقاؿ بعد اف ساؽ اإلسناد:هذا إسناد التقـك به   (6)

،لئلماـ  ابي 2/111حجة،الف الحارث بف عضيف مجهكؿ ، جامع بياف العمـ كفضمه كما ينبغي في ركايته كحممه:
،لبلماـ 4/198،تمخيص الحبير:بيركت لبناف –ق،دار الفكر 463عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي، ت 

،تحقيؽ: عبدا هلل هاشـ اليماني المدني ،المدينة المنكرة 852احمد بف عمي بف حجر  ابك الفضؿ العسقبلني ت 
 ـ.1964،
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 كيؼ كاف الظاهر مف حاله اف ال يقكؿ ما قاله إال سماعا مف رسكؿ اهلل  ال سيما فيما
 (2)يخالؼ القياس 

 (1)تي كسنة الخمفاء الراشديف تمسككا بها كعضك عميها بالنكاجذ)فعميكـ بسن قكله   -ب
 (2)كجه الداللة: ظاهر الحديث يقتضي كجكب االقتداء بهـ كتقميدهـ 

اإلجماع :كلى عبد الر حمف بف عكؼ عثناف الخبلفة بشرط االقتداء بسيرة الشيخيف فقبؿ 
 (3)فكاف اجماعا (  الصحابة )كلـ ينكر ذالؾ عمى عثماف ، ككاف ذالؾ بمحضر مف اكابر 

(3) 
ثانيا: المعقكؿ : اف الصحابة )رضي اهلل عنهـ( اقرب الى الصكاب كابعد عف الخطأ 

منه فهـ اعمـ بالتأكيؿ كاعرؼ بالمقاصد  النهـ حضركا التنزيؿ كسمعكا كبلـ الرسكؿ 
فيككف قكلهـ حجة كالعمماء مع العامة فضبل عف أف المجتهد غير معصـك  كيمـز العامي 

 ( 5)تقميدا فيمـز  تقميدا  مف باب أكلى
النه ال محمؿ له اال التكقيؼ ،  6(5):انه حجة اذا خالؼ القياس  القكؿ الثالث 

  (.7 )، كذالؾ القياس كالتحكـ في ديف اهلل باطؿ فيعمـ انه لـ يقمه اال تكقيفا
القكؿ الرابع: انه حجة اذا انضـ اليه القياس فيقدـ حينئذ عمى قكؿ صحابي آخر   

  (. 8)كهك ظاهر قكؿ الشافعي 
 الرأم الراجح

 بي ليس دليبل شرعيا مستقبل كذلؾ لما يأتي :يبدك اف الرأم الراجح هك أف قكؿ الصحا
 اف قكؿ الصحابي اف كاف عف نص مف كتاب أك سنة فالمصدر هك النص .– 1

                                                 

 188تخريج الفركع عمى األصكؿ لمزنجاني : ص (1)
ق،حكـ عمى 275ت(لئلماـ أبي داكد سمماف بف األشعث السجستاني 4687،رقـ)691(  سنف ابي داكدص2

، مكتبة المعارؼ الرياض المممكة العربية السعكدية،  1أحاديثه كعمؽ عميه محمد ناصر الديف األلباني  ط
(.البي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ت 42رفـ) 28كالحديث صححه االلباني ينظر: سنف ابف ماجة  ص

 ة، مكتبة المعارؼ الرياض المممكة العربية السعكدي1ق، ط273
 .2/186(  أصكؿ السر خسي : 3)
 .                                     2/487( المحصكؿ لمرازم :  4)
  .  .                                                               .146( ركضة الناظر:ص5)
 .4/385(اإلحكاـ لآلمدم  6
 796(   إرشاد الفحكؿ ص7)
 المصد.ر نفسه      ( 8)
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اف قكؿ الصحابي إذا صدر عنه ككاف اجتهاديا كلـ يعارضه احد فالحجة هك اإلجماع -2
 )ألسككتي( ال قكؿ الصحابي .

مجتهد اخر يجكز عميه الخطأ ، اف قكؿ الصحابي الصادر عنه باالجتهاد فهك كأم – 3
 مع اف الصحبة لها فضؿ كشرؼ كبير إال أنها ال تجعؿ صاحبها معصكما مف الخطأ.

 
 المبحث األول

ب،مواا   أوشماهينيقول الصحابي)رضي اهلل عنو(: سممت  رسمول اهلل )ولمول ،موااأو ايبرنمي ،مواا 
 أوحدثني ب،وا(
تعد هذا األلفاظ في المرتبة األكلى مف الفاظ الصحابة)رضي اهلل عنهـ(في نقػؿ  أخبػار            

  .    (1)عند نقمه الحديث لعدـ احتماؿ الكاسطة بينه كبيف النبي النبي
فهػـ يضػعكنها فػي المرتبػة األكلػى عنػد الحػديث  كهك ما درج عميه العممػاء مػف أصػكلييف كمحػدثيف 

 اض.عف هذا االلف
:}نضػر لقػكؿ النبػي( 2)كهذا االلفاض لها ميزة عف غيرها في أنها األصؿ في الركاية كالتبميغ،    

اهلل عبدا سمع مقالتي فكعاها ثـ أداهػا إلػى مػف لػـ يسػمعها فػرب حامػؿ فقػه ال فقػه لػه ك رب حامػؿ 
 .(3)فقه إلى مف هك أفقه{  

يقػكؿ  قػكؿ الصػحابي سػمعت رسػكؿ اهلل كهذا األلفاظ )اخبرني كشػافهني أك حػدثني(  هػي بمنزلػة
 ألنها تؤدم إلى المعنى نفسه.(،4)كذا

كقد عقػد األمػاـ البخػارم لهػذا األلفػاظ بابػان سػماا )بػاب قػكؿ المحػدث حػدثنا أكاخرنػا أكأنبأنػا 
كقاؿ لناالحميدم كػاف عنػد بػف عيينػة حػدثنا كاخبرنػا كأنبأنػا كسػمعت كاحػدا،كقاؿ ابػف مسعكد)رضػي 

كهػػػػػػك الصػػػػػػادؽ المصػػػػػػدكؽ كقػػػػػػاؿ شػػػػػػقيؽ عػػػػػػف عبػػػػػػدا هلل سػػػػػػمعت  رسػػػػػػكؿ اهلل اهلل عنػػػػػػه( حػػػػػػدثنا
 (5)حديثيف...( (كممه كقاؿ حذيفة حدثنا رسكؿ اهللالنبي)

                                                 

 .4/373،البحرالمحيط:1/129المستصفى: (1)
 .1/98،ركضة الناظر:1/129ينضر:المستصفى: (2)
 .162/ ص  1)ج  -المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ مع تعميقات الذهبي في التمخيص  (3)
قػػػػػػػد جعػػػػػػػؿ ابػػػػػػػف القطػػػػػػػاف قػػػػػػػكؿ المحػػػػػػػدث سػػػػػػػمعت آكد،ألنػػػػػػػه يجػػػػػػػكز اف يكػػػػػػػكف معنػػػػػػػى حدثنا:حػػػػػػػدث قكمنػػػػػػػا  (4)

كلكػػػف الػػػذم درج عميػػػه عمماءاالصػػػكؿ:هك ضػػػـ هػػػذا االلفػػػض مػػػع لفػػػض سػػػمعت دكف  4/373.البحػػػرالمحيط:
،النكػػت 1/98، ركضػػة النػػاظر:328/ 2،اإلبهػػاج:4/137،المحصػػكؿ:1/129تفريػػؽ بينهػػا ،ينظر:المستصػػفى:

 .كغيرها مف كتب أصكؿ الفقه كالحديث.144-148عمى نزهة النضر :
 1/34حدثنا كاخبرنا....صحيح البخارم :كتاب العمـ،باب قكؿ المحدث (5)
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كاجػب  فأنهػا خبػر عنػه   لذا فاف هذا األلفاظ إذا كردت ألينا في أحاديث الصػحابة عػف نبػيهـ 
 (3(.)2)ديث المرفكعةكلها حكـ األحا (1)القبكؿ كاألتباع ،كهي حجة باتفاؽ العمماء

 المبحث الثاني
 ،وا أو أيبر أو حَدث ،وا قول الصحابي)رضي اهلل عنو( قال رسول اهلل 
كػػذا أك أخبػػر أك حػػدث كػػذا هػػذا األلفػػاظ كغيرهػػا  قػػكؿ الصحابي)رضػػي اهلل عنػػه( قػػاؿ رسػػكؿ اهلل

ًن رسكؿ اهلل أكقكله:أقكؿ ذلؾ عف رسكؿ اهلل  مثؿ قكؿ الصحابي فعؿ رسكؿ اهلل كذا كنحكها كأقرى
  ألف قكؿ الصحابي سمعت رسػكؿ )صػمى هلل عميػه (4)،عند األصكلييف أنها تأتي بالمرتبة ألثانية

كسػمـ( يقػػكؿ كػػذا أخػػص مػف قكلػػه: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل )صػػمى اهلل عميػه كسػػمـ( كذلػػؾ الحتمػػاؿ الكاسػػطة 
 . (5)في لفضة قاؿ

كممػا ال يقبػؿ الشػؾ أف ألصػحابي إذا نقػؿ حػديث النبػي )صػمى اهلل عميػه كسػمـ( بمفػظ  )قػاؿ( فانػػه  
ضاهر النقؿ عه 

 كلـ ينقؿ خبلؼ لمعمماء في ذلؾ. (6) 

                                                 

،شػػػػرح كككػػػػب 2/328،اإلبهػػػػاج:1/98،ركضػػػػة النػػػػاظر:4/373، البحػػػػر المحػػػػيط:2/324األحكػػػػاـ لآلمػػػػدم: (1)
 .2/481المنير:

،شػػػػرح كككػػػػب 2/328،اإلبهػػػػاج:1/98،ركضػػػػة النػػػػاظر:4/373، البحػػػػر المحػػػػيط:2/324األحكػػػػاـ لآلمػػػػدم: (2)
 .2/481المنير:

الى النبي( خاصة اليقػع مطمقػه عمػى غيػرا متصػبل كػاف  الحديث المرفكع:هكما أضيؼ )صمى اهلل عميه كسمـ (3)
 .1/149اكمنقطعا،كقيؿ هك ما أخبر به الصحابي عف فعؿ النبي )صمى اهلل عميه كسمـ ( أكقكله.تدريب الراكم:

شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر  1/218،المػػػدخؿ : 1/9، رضػػػة النػػػاظر: 2/328،اإلبهػػػاج:4/638ينظػػػر المحصػػػكؿ : (1)
 419:، الكافية لمخطيب 2/482:
كالفػػرؽ : ((،قػػاؿ األمػاـ القرافػػي  4/373،البحػػر المحػيط :1/129المصػادر السػابقة كينظػػر : المستصػفى :  (2)

ف لػـ يشػافهه كمػا يقػكؿ احػدنا اليػـك قػاؿ النبػي  بيف قاؿ كما قبمها )أم سمعت ( أف قكله قاؿ يصدؽ مع الكاسػطة كان
ف كػػػاف  لػػػـ يسػػػمعه كأف الفػػػظ الػػػداؿ عمػػػى المشػػػافهة نػػػص فػػػي المقصػػػكد كأبعػػػد الخمػػػؿ المتكقػػػع مػػػع  عميػػػه السػػػبلـ كان

 . 298الكسائط(( شرح تنقيح الفصكؿ :
 .4/373،البحر المحيط :1/129المستصفى :  (3)
،ك ابػػػػػػػف النجػػػػػػػار فػػػػػػػي شػػػػػػػرح الكككػػػػػػػب المنيػػػػػػػر 2/325نقمػػػػػػػه عػػػػػػػنهـ ك اخػػػػػػػذ بػػػػػػػه آآلمػػػػػػػدم فػػػػػػػي األحكػػػػػػػاـ : (4)
 151_1/158،تدريب الراكم :93_92،كالشككاني  في إرشاد الفحكؿ :2/481:
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أك أخبػػر أك   كأمػا الػػذم أختمػػؼ فيػه العممػػاء فهػػك أف الصػػحابي أذا قػاؿ )قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  
؟أـ  هػػكمتردد بػػيف سػػماعه منػػه أك مػػف غيػػرا؟  شػػرةحػػدث بكػػذا( هػػؿ يحمػػؿ عمػػى أنػػه سػػمعه منػػه مبا

 اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى قكليف:
مػػػػف غيػػػػر كاسػػػػطة فيكػػػػكف حجػػػػة مػػػػف غيػػػػر  :إف لػػػػه حكػػػػـ السػػػػماع عػػػػف النبػػػػي   اللممممول أألول

 . (1)كله حكـ المرفكع عند جمهكر أهؿ الحديث  خبلؼ،ذهب إلى ذلؾ جمهكر العمماء
 كقد استدلكا عمى ذلؾ بما يأتي :

فانػػػه يعػػػرؼ مػػػف طػػػريقتهـ أنهػػػـ إذا أرادكا  فػػػي نقػػػؿ إخبػػػارا اسػػػتقراء حػػػاؿ أصػػػحاب النبػػػي  أواًل:
( ،فالغالب مف حاؿ الصحابي أنه ال يطمػؽ القػكؿ إال إذ السماع قاؿ ناقؿ الخبر) قاؿ رسكؿ اهلل 

سمع منه  
  (2.) 

ؿ( إال إذا أراد الجػػـز أنػػه ال يػأتي بمفػػظ) قػاالظػػاهر مػف حػػاؿ الصػحابي الػذم عاصػػر النبػي ثانوما:
،لذا فاف السمؼ الصالح تمقى  هذا األخبار عمى أف ناقمها سػمعها مػف  عمى انه سمعه مف النبي

النبي )صمى اهلل عميه كسمـ(كغمبها نقمت كذالؾ إذ يقػاؿ قػاؿ أبػك بكر)رضػي اهلل عنػه(  قػاؿ رسػكؿ 
 (3)كال يفهـ مف ذلؾ غير السماع  اهلل

( هػػذا القػػكؿ إلػػى أف الصػػحابي إذا قػػاؿ )قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  :ذهػػب أصػػحاب اللممول الثمماني
بؿ هك متردد بػيف سػماعه منػه أك مػف غيػرا، ذهػب إلػى هػذا القػكؿ  اليحكـ بأنه سمعه مف النبي 

كأبك الخطاب الحنبمي  كنسػبه إلػى  كاألماـ الرازم(4)جمع مف العمماء منهـ:القاضي ابكبكر الباقبلني
 .(5)إلى األشعرية 

                                                 

 
 2/482،شرح الكككب المنير:1/135،التبصرة:4/374،البحر المحيط:3/68ينظر  تيسير التحرير: (1)
 .2/748،المهذب  في عمـ  أصكؿ  الفقه:1/131،المستصفى: 2/161ينظر مسمـ الثبكت  (2)
كقػػػػد نسػػػػب كثيػػػػر مػػػػف العممػػػػاء هػػػػذا القػػػػكؿ لمقاضػػػػي البػػػػاقبلني مػػػػنهـ اآلمػػػػدم كابػػػػف الحاجػػػػب ينظػػػػر فػػػػكاتح  (3)

،كقػػػد نفػػػى الزركشػػػي هػػػذا النسػػػبة إلػػػى 2/324،األحكػػػاـ لآلمػػػدم:3/68تيسػػػير التحريػػػر :،2/161الرحمػػػكت:
 .4/373القاضي كنقؿ قكله بإنه يحمؿ عمى السماع البحر المحيط:

،المػػدخؿ: 1/132،إجابػػة السػػائؿ شػػرح بغيػػة األمػػؿ:2/482، شػػرح الكككػػب المنيػػر:1/335ينظػػر ،التبصػػرة: (4)
1/218. 

،اإلحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 4/638،المحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:1/335،التبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:2/161ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت  (5)
 .2/748،المهذب:2/324لآلمدم:
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أعػػـ مػػف قكلػػه سػػمعت رسػػكؿ  كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ: بػػاف قػػكؿ الصػػحابي قػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
بمفػػػظ قػػػاؿ كلػػػـ يقصػػػد السػػػماع بػػػؿ حدثػػػه   اهلل،لػػػذا فػػػأف بعػػػض الصػػػحابة يحػػػدث عػػػف رسػػػكؿ اهلل 

 . (1)صحابي آخر سمع مف النبي 
 كلهذا شكاهد كثيرة منها:

عباس)رضي اهلل عنه(   فقاؿ له أرأيت ماركل عف أبي سعيد ألخدرم)رضي اهلل عنه(}أنه لقي ابف 
أم وجدوو هي ،تاب اهلل عز وجَل هلال ابن  قكلؾ في الصرؼ أشيئا سمعته مف رسكؿ اهلل

فبل أعممه كلكف حدثني أسامة  ،تاب اهلل فأنتـ اعمـ به كاما  رسكؿ اهلل عباس ،ال ال أقول أما
 . (2){ قال ال غنما الربا هي النسوئة بف زيد أف رسكؿ اهلل

فقاؿ رجؿ  ككذلؾ ماركم عف انس بف مالؾ)رضي اهلل عنه( انه} حدث بحديث رسكؿ اهلل    
فغضب غضبا شديدا كقاؿ كاهلل ما كؿ ما نحدثكـ به سمعناا مف  أنت سمعته مف رسكؿ اهلل

كهذا نص صريح بإمكاف ( 3)كلكف كاف يحدث بعضنا بعضا كال يتهـ بعضنا بعضا{ رسكؿ اهلل
 (4)في نقمه الحديث.  بيف الصحابي كبيف النبي كجكد الكاسطة

  كقد أجيب عميه مف كجهيف: األكؿ  يحتمؿ أف الصحابي قد سمع الحديث مف غير النبي   
كهذا هك الغالب،أما حديث أنس المتقدـ فانه يدؿ عمى أف ظاهر  ول،ن الظاىر أنو سمتو منو

ذا كاف هذا هك الظاهر فكجب أف يحمؿ الركاية يقتضي السماع كلكال ذلؾ ما احتاج لهذا الب ياف كان
     . (5)الخبر عميه

مباشػػرة فهػػذا يعنػػي أنػػه سػػمع مػػف صػػحابي  الثػػاني:لك لػػـ يسػػمع الصػػحابي الحػػديث مػػف النبػػي    
 (6)آخر فيقبؿ قكله لمحكـ بعدالة جميع الصحابة)رضي اهلل عنهـ(.

 القكؿ الراجح   

                                                  
،سػػػػػػنف البيهقػػػػػػػي:  بػػػػػػاب ماجػػػػػػػاء فػػػػػػي قميػػػػػػػؿ المقطػػػػػػػة                             2/138(1717سػػػػػػنف أبػػػػػػػي داكد كتػػػػػػاب المقطػػػػػػػة:)رقـ  (1)

كركاا ،قػػاؿ ابػػػك داكد:ركاا النعمػػاف بػػػف عبػػد السػػبلـ عػػػف المغيػػرة أبػػػي سػػممة بإسػػػنادا 6/195(،11878)رقػػـ 
 .  2/138شبابة عف مغيرة بف أسمـ عف أبي الزبير عف جابر قاؿ كانكا لـ يذكركا النبي

 . 3/665(6458المستدرؾ عمى الصحيحيف، باب ذكر جماعة مف الصحابة كما انتهى إليه )رقـ  (2)
 .1/98، ركضة الناظر:1/335ينظر  التبصرة: (3)
 .2/349،المهذب :1/335التبصرة: (4)
 .2/324،اإلحكاـ لآلمدم:161ـ2ينظر مسمـ الثبكت: (5)
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ة الحػديث الػذم يركيػه الصػحابي عػف النبػي يظهر فيما سبؽ أف العمماء متفقكف عمى حجيػ
  بمفظ قاؿ رسكؿ اهلل  كأنػه كاجػب اإلتبػاع سػكاء حممػكا قكلػه عمػى السػماع أك ككنػه متػرددان بػيف

السماع كغيػرا كهػك الػذم اختمفػكا فيػه)أم مػف جهػة السػماع( كيبػدك أف أقػكالهـ متكافئػة كذلػؾ لؤلدلػة 
ف كاف هك الظاهر   التي ذكرها أصحاب الثاني فبل يمكف الجـز بالسماع كان

مػى سػماعه مػف غيػر كاسػطة مػع إمكػاف سػماعه قاؿ اآلمدم ) كالظػاهر أف ذلػؾ محمػكؿ ع
مػف غيػػر كاسػطة إيهامػػان ظػاهرا ،كالظػػاهر  مػف الكاسػطة،الف قكلػػه )قػاؿ( يػػكهـ السػماع مػػف النبػي 

 (1)مف حاؿ الصحابي العدؿ العارؼ بأكضاع المغة ال يأتي بمفظ يكهـ معنى كيريد غيرا 
ال يبنػػى عميػػه خػػبلؼ فقهػػي كنشػػير هنػػا إلػػى أف مػػاذكر مػػف أقػػكاؿ العممػػاء فػػي هػػذا المسػػالة 

 كذلؾ التفاقهـ عمى حجية الحديث بمفظ )قاؿ( سكاء حمؿ عمى السماع أـ عمى الكاسطة    
 المبحث الثالث

 بكذا أك نهى عف كذا أك رخص         بكذا قكؿ الصحابي )رضي اهلل عنه( أمر رسكؿ اهلل 
كانت مكجكدة كمستعممة عند  النبيهذا األلفاظ كما يشابهها مف إسناد األمر كالنهي كغيرها إلى 

 .فهـ بهذا األلفاظ كغيرها ينقمكف األحكاـ الصادرة عف النبي  أصحاب النبي 
كمػف ذلػػؾ مػا ركاا انػػس بػف مالؾ)رضػػي اهلل عنػػه( فػي حػػديث بػكؿ اإلعرابػػي فػي المسػػجد قػػاؿ:}أمر 

ه(}اجعمكا آخػػر كمػػا قمػػه ابػػف عمػػر )رضػػي اهلل عنػػ (2)بػػذنكب مػػف مػػاء فػػاهريؽ عميػػه{ رسػػكؿ اهلل 
، كمػػػا ركم عػػف ابػػػف عبػػػاس )رضػػي اهلل عنهمػػػا( قػػػاؿ:}أمر (3)أمػػػر بػػه{ صػػبلتكـ كتػػػران فػػاف النبػػػي

 .(4)أيسجد عمى سبعة أعضاء كال يكؼ شعران كال ثكبان{  رسكؿ اهلل
نهػى عػف الصػبلة بعػد الصػبح حتػى  كمف أمثمة النهػي مػا ركاا عمػر) رضػي اهلل عنػه( }أف النبػي

،كمػػف األمثمػػة األخػػرل مػػا ركاا جػػابر) رضػػي اهلل عنػػه( (5)تشػػرؽ الشػػمس كبعػػد العصػػر حتػػى تغػػرب{
 (.7) (6)كأشباهه يمتقطه الرجؿ ينتفع به{والحبل  في العصى كالسكط  قاؿ:}رخص لنا رسكؿ اهلل

                                                 

 .2/324(  اإلحكاـ لآلمدم:1)     
 (.219(     صحيح البخارم ،كتاب الضكء،باب يهريؽ  الماء عمى البكؿ )رقـ ) (2
 (.468، كتاب صفة الصبلة، باب دخكؿ المشرؾ المسجد)رقـ (   صحيح البخارم (3
 (.776كتاب صفة الصبلة ،باب السجكد عمى سبعة اعضـ )رقـ  (   صحيح البخارم،  (4
 (.556(   صحيح البخارم،باب مف أدرؾ مف الفجر ركعة )رقـ 5)
، سػػػػػػػنف البيهقػػػػػػػي ، بػػػػػػػاب مػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي قميػػػػػػػؿ                                     2/138( 1717(   سػػػػػػػنف أبػػػػػػػي داكد ،كتػػػػػػػاب المقطػػػػػػػة )رقػػػػػػػـ (6

أبك داكد :ركاا النعماف  بف عبد السبلـ  عف  المغيرة أبي سممة  بإسنادا  كركاا  ،قاؿ 6/195(11878المقطة)رقـ 
 .  2/138شبابة عف مغيرة بف مسمـ عف أبي الزبير عف جابر قاؿ لـ يككنكا يذكركا النبي 

 .1/331التبصرة  (7)
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كما هك الحاؿ في قكلػه)  كهذا األلفاظ يتطرؽ إليها احتماالف :احدهما في سماع الصحابي

( _ كهػػك احتمػػػاؿ معتبػػر عنػػد العممػػػاء لػػـ ينقػػؿ فيػػه خػػػبلؼ_ كالثػػاني فػػي األمػػػر  قػػاؿ رسػػكؿ اهلل
كهػػػذا الػػػذم حصػػػؿ فيػػػه الخػػػبلؼ ألف األمػػػر كالنهػػػي لػػػه معػػػاف عػػػدة قػػػد يغفػػػؿ عنهػػػا نقمػػػة  (1)كالنهػػػي

رهـ  كأقػػكالهـ  الحػػديث الػػذم فيػػه أمػػر كنهػػى كهػػذا ماذهػػب إليػػه بعػػض ألفقهػػاء كعػػكرض بػػرأم جمهػػك 
 كاآلتي:    

 بكذا أكنهى عف كذا(   :إف قكؿ الصحابي )أمر رسكؿ اهلل اللول األول
 ( 2)كالمحدثيف حجة شرعية يجب ألمصير إليها كهك ما عميه جمهكر الفقهاء

 كاستدلكا عمى قكلهـ بما يأتي :
االتفػاؽ فػبل ينقػؿ حكمػا أكالن:إف الصحابي  الذم اتفػؽ عمػى عدالتػه البػد أف يكػكف عالمػا بمػكاطف   

بمفظ األمر أك النهي إال إذا تحقؽ مف ككنه أمرا أك نهيا عمى الحقيقة لعممػه بأكضػاع المغػة العربيػة 
     (3)كما تحتممه  ألفاضها مف معاف

قػػالكا إنػػه ال يظػػف بالصػػحابي إطػػبلؽ األمػػر كالنهػػي إال إذا عمػػـ أنػػه أمػػر كنهػػي كأمػػا احتمػػاؿ  ثانومما:
_عمػى الغمػط كالػكهـ  فػبل نطرقػه بغيػر ضػركرة بػؿ يحمػؿ ظػاهر قػكلهـ كفعمهػـ بنائه_أم الصػحابي 

( أك شػرط شػرطان أك كقػت كقتػان  عمى ألسبلمة ما أمكف ،كلهذا لك قاؿ الصحابي ) قػاؿ رسػكؿ اهلل
بكػػذا أك نهػػى عػػف كػػذا( _كمػػا فػػي  فإنػػه يمزمنػػا إتباعػػه ،ككػػذلؾ ألحػػاؿ فػػي قكلػػه ) أمػػر رسػػكؿ اهلل

سابقة_ كلك كاف هناؾ خبلؼ في مسمى األمر أك النهػي لنقمػه ألصػحابي راكم األمثمة ألصحيحة ال
ألحػػديث كلمػػا تركػػه عمػػى إطبلقػػه ،كلػػك كػػاف هنػػاؾ خػػبلؼ فيػػه لنقػػؿ كمػػا نقػػؿ خبلفهػػـ فػػي األحكػػاـ 

 . (4)ألشرعية 
 

: إف قكؿ الصحابي )أمر رسكؿ اهلل بكذا أك نهى عف كذا( ال يعد حجة شرعية ما لـ  اللول الثاني
 (.5)ينقؿ لفظ النبي ،كبه قاؿ داكد الظاهرم كنقمه عف المتكمميف

                                                 

 .4/374،البحر المحيط 1/138(  المستصفى  (1
 .153-1/152،   :2/392،إحكاـ الفصكؿ :3/69،تيسير ألتحرير:2/261الرحمكت:ينظر : فكاتح (    (2

 ،   تدريب 93_92،إرشاد الفحكؿ :1/92،ركضة الناظر:4/374،البحر المحيط:2/328اإلبهاج :     
 /1،فتح ألمغيث 153-1/152الراكم :     
 .4/638،المحصكؿ: 2/325،اإلحكاـ:لآلمدم :5/2814شرح التحرير: (   التحبير(3
 .1/31،ركضة ألناظر:1/138(  المستصفى  4)

  .1/31، ركضة الناظر:1/23،ألممع في أصكؿ الفقه :2/328(   ينظر:اإلبهاج: (5
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 كقد استدلكا عمى ما ذلؾ  بأف الحجة بمفػظ النبػي كأمػا قػكؿ الصػحابي  )أمػر رسػكؿ اهلل 

الخػتبلؼ النػاس فػي   مػر كالنهػي  حقيقػة مػف النبػيبكذا أك نهى عف كذا( ال يدؿ عمػى كجػكد األ
صػػيغة األمػػر كالنهػػي ،فمعػػؿ الصػػحابي سػػمع صػػيغة اعتقػػد أنهػػا أمػػر كنهػػي كهػػي ليسػػت كػػذلؾ عنػػد 
غيػػػرا ،أك أنػػػه يعتقػػػد أف األمػػػر بالشػػػ   نهػػػي  عػػػف جميػػػع أضػػػدادا، كأف النهػػػي عػػػف الشػػػيء أمػػػر 

 .(1)بأضدادا  كهك ليس بأمرو كال نهيو عند غيرا
 يه بما كرد مف أدلة أصحاب القكؿ األكؿ كيجاب عم

: ذهب أصحاب هذا القكؿ إلى التفصيؿ ،فقالكا إذا كاف الناقؿ مف أهؿ المعرفة بالمغة اللول الثالث
 كأنه سمع لفظ   عالمان بأساليبها، فإنه يجعؿ قكله أمرر سكؿ اهلل

ماـ  ال فبل. ذهب إلى ذلؾ القاضي أبي بكر الباقبلني كان  .  (2)الحرميف الجك ينياألمر،كان
قاؿ القاضي الباقبلني:)كالصحيح عندنا في ذلؾ كأمثاله أف نقكؿ إف كاف ألمعنػى ألػذم نقمػه بحيػث 
تعتػػكر عميػػه العبػػارات المحتممػػة كيسػػكغ فػػي فحكاهػػا كمقتضػػاها االجتهػػاد فػػإذا نقػػؿ عمػػى الكجػػه ألػػذم 

ف كػػاف ذلػػؾ ألمعنػػى  صػػكرناا  فػػبل يجعػػؿ نقمػػه فػػي ذلػػؾ كقكلػػه  ألػػذم ركاا بحيػػث ال تختمػػؼ ، كان
  (3.)عمي العبارات كال يسكغ فيه االجتهاد فهك كنقؿ قكله

كقػػد نػػكقش هػػذا بمػػا جػػاء فػػي أدلػػة أصػػحاب القػػكؿ األكؿ مػػف أف الصػػحابي العػػدؿ ال ينقػػؿ  
ذا فرضنا جدالن أف فيهـ مف ليس له درايػة كافيػة  أمران أك نهيان، إال إذا كاف متحققان عالمان بما يقكؿ ،كان

أك نهػى ألنػه ال خػبلؼ بيػنهـ فػي  بالمغة كأساليبها  فاف هذا ال يؤثر بقبػكؿ قكلػه  أمػرر سػكؿ اهلل
 .(4)معاني هذا الصيغ 

،كهػػك مػػا يميػؿ إليػػه اإلمػػاـ الػرازم فػػي المحصػػكؿ  دلوممل ريممرإلػػى  حػيف كركد  ألتكقػؼاللممول الرابمم :
 .(5)كحكاا بعضهـ عف داكد ألظاهرم

 
 
 
 

                                                 

 .بتصرؼ يسير.2/325(  اإلحكاـ لآلمدم (1
 . 375_4/374ر المحيط :،البح137_2/136(  ينظر :ألتمخيص في أصكؿ الفقه : 2)
 .  .2/136(  :ألتمخيص في أصكؿ الفقه :3)
 .5/2814(   ينظر :  التحبير شرح التحرير 4)
 .4/375،ألبحر المحيط:4/639(  المحصكؿ:5)
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 كفي المسألة احتماؿ ثالث كهك إيراد قكؿ ألعمماء :  )قاؿ اإلماـ الرازم بعد 
أف قػػكؿ الػػراكم أمػػر الرسػػكؿ بكػػذا لػػيس فيػػه لفػػظ يػػدؿ عمػػى انػػه أمػػر الكػػؿ أك الػػبعض دائمػػا أك غيػػر 
دائـ فبل يجكز االستدالؿ به إال إذا ضـ إليه قكله عميه الصبلة كالسبلـ حكمي عمػى الكاحػد حكمػي 

 .(1)عمى الجماعة(
كيمكف مناقشة هذا بأف ألصحابة لـ تتكقؼ بقبكؿ هذا األخبػار ألمنقكلػة مػف قبػؿ أصػحابهـ )رضػي 

 اهلل عنهـ(كالكاقع يشهد أنهـ يقبمكف هذا األخبار مف غير نكير أك شاهد آخر 
   اللول الراجح

يبدك مف خػبلؿ عػرض أقػكاؿ العممػاء كأدلػتهـ أف القػكؿ الػراجح هػك مػا ذهػب إليػه الجمهػكر  
صكلييف كالمحدثيف   لقكة مػا جػائك بػه مػف أدلػة فالصػحابة كمهػـ عػدكؿ  كال يمكػف لمعػدؿ أف مف األ

ذا كػػاف بعضػػهـ أقػػؿ عممػػان مػػف اآلخػػريف فػػي  ينقػػؿ مػػا لػػيس بػػأمرو أك نهػػيو عمػػى أنػػه أمػػر أك نهػػي ،كان
المغػة كأسػػاليبها كمعانيها فإنػػه لػػـ ينقػػؿ خػػبلؼ بيػػنهـ فػػي معنػػى )أمػػر( أك نهػػى ألػػكارد فػػي ألفػػاظهـ ، 

 كما جاء في أدلة الجمهكر.
 المبحث الراب 

 
 أمرنا بكذا أك نهينا عف كذا ،أك كجب عمينا كذا أك حـر عمينا كذا ( (((قكؿ الصحابي )

نتنػاكؿ فػي هػػذا المبحػث صػيغان أللفػػاظ أخػرل مػف ألفػػاظ ألصػحابة )رضػي اهلل عنهـ(فػػي نقػؿ أخبػػار 
 كقكؿ الصحابي: أمرنا بكذا أك نهينا عف كذا كغير ذلؾ مما فيه بناء الصيغة لممفعكؿ . النبي 

ػػػًرجى  نىػػػا أىف  نيخ  كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا ركم فػػػي ألصػػػحيح عػػػف أـ عطيػػػة )رضػػػي اهلل عنهػػػا( أنهػػػا قالػػػت : }أيًمر 
ًمًميفى  مىاعىةى ال ميس  هىد فى جى ديكًر فىيىش  ذىكىاًت ال خي يَّضى يكـ ال ًعيدىي ًف كى { ال حي ـ  تىهي كى دىع  كى

(2) . 
مىي نىا{  كعنها أنها قالت:} ـ  عى نىاًئًز كلـ ييع زى نيًهينىا عف اتِّبىاًع ال جى

(3.) 
كهػػذا األلفػػاظ يتطػػرؽ إليهػػا مػػف االحتمػػاالت مػػا يتطػػرؽ  فػػي ألمبحػػث ألسػػابؽ  كيزيػػد عميهػػا احتمػػاال 

 (.4)مف األمراء كالخمفاء  آخر كهك ككف اآلمر أك الناهي غير رسكؿ اهلل 

 

 

                                                 

 .4/639(  المحصكؿ:(1
 (.  344(   صحيح البخارم،كتاب الصبلة،باب كجكب ألصبلة في ألثياب)رقـ (2
 (.1219كتاب ألجنائز،باب إتباع ألجنائز)رقـ (     صحيح البخارم، 3)
 .4/375،ألبحر المحيط:1/131(  ينظر ألمستصفى:(4
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 ك قد اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى عدة أقكاؿ : 
كهػك مػا  :إنه حجة شرعية كال يحمؿ هذا ألقكؿ أال عمى أمػر اهلل تعػالى كأمػر رسػكله اللول األول

 .(2)كأهؿ  الحديث (1)ذهب إليه جمهكر العمماء
 كقد استمكا عمى قكلهـ بما يأتي :      
قالكا إف  قكؿ الصحابي) أمرنا بكذا أك نهينا عف كذا( يقصد به إثبات شرع بتحميؿ أك تحريـ    أوال:

كهػػذا ال يمكػػف إسػػنادا إلػػى  أحػػد مػػف الصػػحابة أك األمػػراء كالخمفػػاء  بػػؿ يسػػند إلػػى مػػف يصػػدر عنػػه 
شرع كهك رسكؿ اهلل 

(3.) 

كنهيه،فإذا قاؿ أحػدهـ :أمرنػا كنهينػا، فإنػه :مف كاف مقدما عمى جماعة فإنهـ يمتثمكف أمرا  : ثانوا
ينصرؼ إلى مف كاف مقدمان عميهـ ككذا الحاؿ  قكؿ الصػحابي أمرنػا أك نهينػا كنحػكا فػإف ينصػرؼ 

  (4)إلى أمر رسكؿ اهلل

: إف  قػكؿ الصػحابي) أمرنػا بكػذا أك نهينػا عػف كػذا( كنحػكا ال يفيػد أف اآلمػر اللول الثماني 
 ال حجة فيه إال بدليؿ مستقؿ .  ك  كالناهي هك رسكؿ اهلل 

مػػػاـ  ذهػػػب إلػػػى ذلػػػؾ جماعػػػة مػػػف األصػػػكلييف مثػػػؿ الكرخػػػي مػػػف ألحنفيػػػة ، كأكثػػػر مالكيػػػة بغػػػداد كان
ليه ذهب أبف حـز الظاهرم   .(5)ألحرميف كالصيرفي مف الشافعية ، كان

كقد استدلكا عمى ذلؾ بأف  قكؿ الصحابي) أمرنا بكذا أك نهينا عف كذا( متردد بػيف أمػر اهلل        
أك يكػكف ذاؾ مضػافان إلػى بعػض األئمػة أك يكػكف قػد  الذم أشتمؿ عميػه كتابػه كبػيف أمػر رسػكله 

ذا كػاف محػتمبلن لهػذا الكجػكا فػبل يمكػ ف حممػه صدر مػف ألصػحابي بنػاءن عمػى أالجتهػاد  كالقيػاس ،كان
 (6) فبل يككف حجة عمى أمر رسكؿ اهلل 

 
 

  
                                                 

،                   1/218،ألمدخؿ   :2/325، اإلحكاـ لآلمدم 1/392، إحكاـ ألفصكؿ:1/131(  ينظر ألمستصفى:1)
 .   93إرشاد الفحكؿ : ص

 .1/48، المنهؿ الركم :1/168(  ألغاية في شرح ألهداية في عمـ ألركاية 2)
 ،1/392(  ينظر إحكاـ ألفصكؿ:3)
 .2/328،اإلبهاج:291بتصرؼ، كينظر: شرح تنقيح الفصكؿ: ص 2/326(  اإلحكاـ لآلمدم (4
، اإلحكاـ لآلمدم 4/375،ألبحر المحيط :2/161،فكاتح الرحمكت: 1/388(   أصكؿ السر خسي : (5
 .1/382،األحكاـ البف حـز :1/113ع األدلة:،قكاط1/251،ألبرهاف في أصكؿ الفقه:2/325
 .1/113، قكاطع األدلة:2/328،اإلبهاج:2/325(  اإلحكاـ لآلمدم (6
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 كقد أجيب عميه مف كجهيف :   
األكؿ :إنه ال يمكف حممه عمى كتاب اهلل تعمى كنهيه ،ألنه لك كػاف كػذلؾ ألصػبح معمكمػان لمجميػع  

 )ألنهـ مخاطبك به (  كال يختص بأحدهـ  دكف غيرا. 
كػف أف يكػكف صػادران عػف  قيػاس أك اجتهػاد كلػك كػاف ألثاني :قكؿ ألصحابي أمرنا أك نهينا ،ال يم  

 (1)كذلؾ لكاف ممزمان لمف ظهر له أف ال يمـز  غيرا به
ذا قػاؿ الصػحابي السػنة كػذا كأمرنػا  كأبف حـز الظاهرم الػذم أيػد أصػحاب هػذا ألػرأم قػاؿ       :)كان

الن لػـ يػرك أنػه قالػه  كال ينسػب إلػى أحػدو قػك  بكذا  فميس هػذا إسػنادان كال يقطػع عمػى أنػه عػف النبػي  
كلـ يقـ برهاف عمى أنه قاله ،كقد جاء عف جابر   )رضػي اهلل عنػه( أنػه قػاؿ كنػا نبيػع األكالد عمػى 

 (2)حتى نهانا عمر فانتهينا( عهد رسكؿ اهلل  

كلػػػيس بقػػػكؿ  كيتضػػػح هنػػػا أف ابػػػف حػػػـز ألظػػػاهرم يػػػذهب إلػػػى أف الحجػػػة هػػػي بمفػػػظ النبػػػي      
 . أمر النبي  الصحابي )أمرنا( عمى أنه

وأمما ماجما    كفي أدلػة ألقػكؿ أألكؿ  برهػاف ظػاهر عمػى أف اآلمػر أك النػاهي هػك رسػكؿ اهلل    
 . ( كليس النبي)رضي اهلل عنه( فهك صريح بأف الناهي هك عمر )عن جابر

:ذهػػب أصػػحاب هػػذا القػػكؿ إلػػى التفصػػيؿ: كبيانػػه أف القائػػؿ إذا كػػاف مػػف أكػػابر  اللممول الثالممث     
،كأمػػا إذا كػػاف مػػف  الصػػحابة كالخمفػػاء األربعػػة كغيػػرهـ فيغمػػب عمػػى الظػػف أف اآلمػػر رسػػكؿ اهلل 

أك يفػػدكف إلػػى    آحػػاد الصػػحابة )رضػػي اهلل عػػنهـ( أك يكػػكف مػػف الػػذيف تػػأخر التحػػاقهـ  بػػالنبي
 . إلى ببلدهـ  فبل يمكف إسناد أألمر إلى رسكؿ اهللثـ يعكدكف  النبي 
كذهب آخركف إلى أف القائؿ إذا كاف أبػك بكػر  (3)كهك ما ذهب إليه أبف دقيؽ العيد)رحمه اهلل(     

  (4.)الصديؽ)رضي اهلل عنه( فإف له حكـ المرفكع ألنه لـ يأتمر عميه    غيرا 

كيناقش هذا القكؿ بأف ألصحابة كمهـ عػدكؿ كال يشػؾ فػي فقههـ،فػإذا قػاؿ أحػدهـ : )أمرنػا( يحمػؿ  
 . عمى ظاهرا كهك أمر أك نهي النبي  

 
 
 

                                                 

 ،2/326(   ينظر:اإلحكاـ لآلمدم (1
 .كالحديث ركاا:1/282األحكاـ البف حـز :(   (2
 .4/476(  ألبحر المحيط :(3
  ؼ فبل يمكف القطع بأنه عنه أك ليس عنه،كقد ذهب ابف السمعاني إلى الكق4/475(  المصدر نفسه:(4
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 أللول الراجح
بعد  عرض األقكاؿ في هذا المسألة يبدك أف هناؾ  شكاهد ظاهرة ك أدلة كافية تؤ يد ما ذهب إليػه  

لصحابي مطمقان دكف تفصيؿ كأف له حكـ ألمرفكع ألدلة القكؿ الثاني جمهكر ألعمماء مف قبكؿ قكؿ أ
كال يمكػف  ،كعميه يمكف االحتجاج بقكؿ الصحابي )أمرنا أك نهينا(عمى أنه  أمر أك نهػي النبػي  

 ألعدكؿ عف ذلؾ إال بدليؿ مستقؿ كاهلل تعمى أعمـ .
 المبحث أليامس

 ذا أك مضت السنة بكذاكقكؿ الصحابي )رضي اهلل عنه(مف السنة          
. كقبؿ ذكر أقكاؿ لفظ السنة قد كرد عمى لساف ألصحابة )في إسناد أألحكاـ( كنقمها عف النبي  

 ألعمماء في حجية هذا المفظة نشير إلى معناها في المغة كاالصطبلح :
عمى الطريقة حسنة كانت أك سيئة چ  تعالى. كمنه قكله (1)أما في المغة :فهي السيرة،كتطمؽ أيضا ن

 (2)چ  ي  ي    ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ
 (3)مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير . النبي  كأما في اصطبلح األصكلييف: فهي ما صدرعف  

أـ عمػػى سػػنة غيػػرا مػػف   النبػػي  كقػػد جػػرل خػػبلؼ بػػيف العممػػاء فػػي حمػػؿ هػػذا المفظػػة عمػػى سػػنة 
أصحابه)رضػػػػػػي اهلل عػػػػػػنهـ( أك غيػػػػػػرهـ، فمػػػػػػف قػػػػػػاؿ بػػػػػػالمعنى األكؿ فإنػػػػػػه يحممهػػػػػػا عمػػػػػػى معناهػػػػػػا 

 االصطبلحي، كمف قاؿ بالثاني  فإنه يحممها عمى العرؼ المغكم .
كهنػػاؾ شػػكاهد مػػف الشػػرع تػػدؿ عمػػى اسػػتعماؿ لفػػظ السػػنة فػػي معناهػػا المغػػكم أك الشػػرعي كهػػذا مػػا  

 رض أقكاؿ العمماء كأدلتهـ كهي ثبلثة:      سيتضح لنا أثنا ع
   النبي  إف قكؿ ألصحابي )مف السنة كذا( حجة كيفهـ منه سنة اللول أألول:    

ليػػه ذهػػب أكثػػر الحنفيػػة كالمالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة كاختػػارا الشػػككاني (5) كعميػػه أهػػؿ الحػػديث(  4)كان
 .(6)كنسبه لمجمهكر

   
                                                 

 .4/237(   القامكس المحيط:(1
 .62(  األحزاب :(2
 .53( إرشاد الفحكؿ:(3
،     شرح تنقيح 1/388،أصكؿ السر خسي :449-2/448،شؼ البل سرار :1/162(  ينظر فكاتح الرحمكت: (4

،البحر 2/326لآلمدم:،األحكاـ 393-392/ 1،إحكاـ الفصكؿ:291الفصكؿ :
 .2/173،المعتمد ألبي الحسف:1/579،المسكدة:1/331،التبصرة:4/367المحيط:

 .1/144،قكاعد التحديث:2/41،المنهؿ الركم:1/153(   ينظر  تدريب الراكم :(5
 .93(   إرشاد الفحكؿ:ص(6
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 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي 

أدلػػة قػػكلهـ األكؿ فػػي المسػػألة السػػابقة مػػف أف إطػػبلؽ البلمػػر كالنهػػي فػػي كػػبلـ  : بمػػا جػػاء فػػيأوال 
  .    الصحابي يرجع فيه إلى النبي

قػػػالكا السػػػنة فػػػي المغػػػة تػػػأتي بمعنػػػى الطريقػػػة ،غيػػػر أنهػػػا فػػػي عػػػرؼ اال سػػػتعماؿ صػػػارت ثانومممًا:    
لشريعة، فمػف رجػح المغػة تكقػؼ لعػدـ تعػيف ذلػؾ النػكع مػف السػنة التػي في ا    مكضكعة لطريقته

 (1)تقتضيها المغة كمف الحظ النقؿ حممه عمى ألشريعة

اسػتدلكا بػأف ذلػؾ يعػد عرفػان عنػد الصػػحابة )رضػي اهلل عػنهـ( فػإذا أطمػؽ الصػحابي بػأف ذلػػؾ  ثالثمًا:
 .  مف السنة حممكا عمى سنة النبي

خارم في حديث ابف شهاب عػف سػالـ بػف عبػد اهلل بػف عمػر عػف أبيػه فػي كالدليؿ عميه ما ركاا الب 
قصػػته مػػع الحجػػاج حيػػث قػػاؿ لػػه : }إف كنػػت تريػػد السػػنة فهجػػر بالصػػبلة ،قػػاؿ ابػػف شػػهاب أفعمػػه 

.فنقػػؿ سػػالـ كهػػك أحػػد الفقهػػاء السػػبعة كأحػػد (2)؟ فقػػاؿ :كهػػؿ يعنػػكف بػػذالؾ إال سػػنته{  رسػػكؿ اهلل 
 .  (3)  الصحابة أنهـ إذا أطمقكا السنة ال يريدكف بذلؾ إال سنة النبيعف   -الحفاظ مف التابعيف

  النبػيمف السنة كذا أك مضت السنة بكذا(ال يقتضي  ذلؾ سنة ) إف قكؿ الصحابياللول الثاني : 
 كالصػػيرفي كاإلمػػاـ الجػػك ينػػي كمػػاؿ  (4)كبػػه قػػاؿ أبػػك بكػػر الػػرازم كالكرخػػي كالسػػر حسػػي مػػف الحنفيػػة

 .   (6)،كهك قكؿ ابف حـز الظاهرم(5)إليه الغزالي مف الشافعية 
 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي :  
كقػػد تكػػكف سػػنة لغيػػرا     :إف الصػػحابي إذا أطمػػؽ القػػكؿ) مػػف السػػنة كػػذا( فقػػد تكػػكف سػػنة لمنبػػي أوالً 

 .(7)ة ألخمفاء الراشديف مف بعدم{:}عميكـ بسنتي كسن   النبي،كالدليؿ عميه قكؿ 
، كبهذا كاف المفظ متردد بيف معنييف كالحكـ بالركاية مع التردد (8)}سفن لكـ معاذ سنة حسنة{  كقكله 

 .(9)التردد ال أصؿ له

                                                 

 291(   شرح تنقيح ألفصكؿ :ص(1
 (.4916،)رقـ 5/288(  صحيح البخارم :2)
 .1/153ب الراكم :(  تدري(3
 .2/64،أصكؿ الجصاص:1/388،أصكؿ السر خسي:3/69(   ينظر: تيسير التحرير:4)
 . 1/331، التبصرة:1/258(   ينظر: البرهاف في أصكؿ الفقه:5)
 .1/282(  اال حكا ـ البف حـز :مج (6
 (، كقاؿ حسف صحيح.  2676(   سنف الترمذم ،كتاب العمـ،باب ما جاء في األخذ بالسنة )(7
 (كقاؿ حديث صحيح.586(   سنف أبي داكد ،كتاب الصبلة،)رقـ (8
 2/8326، اإلحكاـ لآلمدم:1/258، البرهاف في أصكؿ الفقه:2/64(    أصكؿ الجصاص:(9
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كقػػد أجيػػب عميػػه بػػأف هػػذا ألفػػاظ مقيػػدة كهػػي أحاديػػث أشػػارت إلػػى مقيػػدة كمنسػػكبة إلػػى أبػػي بكػػر   
كعمر كمعاذ)رضػي اهلل عػنهـ( كال خػبلؼ فػي نسػبتها إلػيهـ عمػى عكػس السػنة المطمقػة فإنهػا تعنػي 

  (1) 8  سنة النبي
مػف أف يحمػؿ مػا  الطريقة كهي مأخكذة مف االسػتناف ، فػبل يمنػعتتني  قالكا إف السنةثانوا:   

كمسػتند الفتػكل قػد يكػكف     النبػي قاله الصحابي عمى الفتكل ،ككؿ مفتو يحمؿ فتكاا إلى شريعة
 .(2) نقبلن كقد يككف استنباطا لذا ال يمكف أف نجعمه سنة لمنبي

ف جاز ،فإف الظاهر مف السنة هك ما حفظ عف    كالمفظ يجػب    النبيكأجيب عميه  بأف ذلؾ كان
   (3)أف يحمؿ الظاهر ال عمى ألمحتمؿ كألفاظ العمـك 

 أللول الراجح 
يتبيف لنا مما سبؽ أف أصػحاب القػكؿ األكؿ كهػـ الجمهػكر ال يختمفػكف مػع أصػحاب  القػكؿ الثػاني 

أك   فػػي لفػػظ السػػنة المقيػػدة الػػكاردة فػػي الشػػرع أكعمػػى لسػػاف ألصػػحابي فهػػي تفيػػد بأنهػػا سػػنة لمنبػػي
 ألحد الصحابة )رضي اهلل عنهـ( إذا كرد بها قيد .
ألف الشػرع يصػدر عنػه ال عػف غيػرا    النبػيكأما لفظ السنة إذا كرد مطمقان فإنه يحمؿ عمى سػنة 

 كاهلل تعالى أعمـ.  فكمف هذا ألئلطبلؽ كأنه صادره عنه  
 المبحث السادس

  (  قول الصحابي )عن النبي
مباشرةن أك بالكاسطة بأف    ( فهك إما أف يككف قد سمعه منه  النبيإذا قاؿ الصحابي :)عف 
 يثان كراكم هذا الحديث ال يذكرا.سمع صحابيان يركل حد

 ؼ العمماء في ذلؾ عمى عدة أقكاؿ:كقد أختم   
القاضي  ره في السماع دكف كاسطة. كهك رأم( ظاه  :)عف النبيإف قكؿ الصحابي أللول األول: 
 .(4) كبه قاؿ البيضاكم كصفي الديف الهندم كعميه أبف الصبلح مف أهؿ الحديثعبد الجبار 

إال إذا كاف سامعان منه دكف    النبي كالحجة لهـ أف الصحابي ال يطمؽ القكؿ بالسماع عف  
ال يجب عميه البياف إذا كاف السماع بالكاسطة كهذا ما يتناسب  مع عدالتهـ )  .)(5)كاسطة ،كان

                                                 

 2/8327إلحكاـ لآلمدم:، ا1/331، التبصرة:1/393(   إحكاـ الفصكؿ :(1
 .1/393، إحكاـ الفصكؿ :1/258(    البرهاف في أصكؿ الفقه:(2
 1/8332، التبصرة:1/394(   إحكاـ الفصكؿ :(3
 . 2/174،المعتمد :4/379، البحر المحيط:2/338(   أإلبهاج (4
 .291(  ينظر شرح تنقيح الفصكؿ :ص5)
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( ظاهره في اإلرساؿ أك يككف محتمؿ  :)عف النبيإف قكؿ الصحابي   اللول الثاني:     
لمكاسطة غير ظاهرفي السماع كهذا القكؿ مركم عف جماعة مف أألصكلييف كنقمه أبف عبد 

 .(1)الشككر عف أكثرهـ
عنه تدؿ عمى أنه مركم   عف النبيكقد استدلكا بأف كممة )عف( الكاردة في قكؿ الصحابي 
 (.2)كمنسكب إليه كأما السماع فإنه أمر زائد ال دليؿ عميه 

القكؿ الثالث : الكقؼ ،كهك الذم  ماؿ إليه األماـ الرازم في المحصكؿ ، معمبلن ذلؾ بتعارض     
 (.3)األدلة كعدـ كجكد دليؿ يرجح أحدهما عمى اآلخر

 اللول الراجح
يظهػػر ممػػا سػػبؽ أف الخػػبلؼ ال يترتػػب عميػػه خػػبلؼ فقهػػي ألف القػػكؿ  بتعػػديؿ الصػػحابة يقتضػػي 

 .(4)مباشرة أك بالكاسطة  النبيحجية الحديث المركم بهذا المفظ سكاء كاف السماع مف 
( تحتمػؿ  النبػيفهذا مبالغة في القكؿ ككػذلؾ العكػس ألف)عػف   النبيكأما الجـز بأنه سمعه مف   

 .(5)فيككف هك السامع  النبيفبل يمـز السماع، أك يككف المراد أخذت عف   النبي ركيت عفمعنى 
 .(5)السامع

 لذا ال يمكف الترجيح كما قاؿ ألئلماـ الرازم كاهلل تعالى أعمـ  
 المبحث الساب                                                                                            

                     أو ،انوا وفتلون ،وا( )،نا نفتل هي عيده  الصحابي :قول 
 ا لنبينتناكؿ في هذا ألمبحث ألفاظا أخرل مف ألفاظ الصحابة)رضي اهلل عنهـ(  في نقؿ    أخبار 

  كهي اقرب إلى إقرارا كقكؿ هشاـ بف عركة عف أبيه :}... كاف يد السارؽ لـ تقطع في عهد
 (6)التافه{ الشيفي  رسكؿ اهلل

فنخير  أبا بكر ثـ  )كنا نخير بيف الناس في زمف النبي (ككقكؿ ابف عمر)رضي اهلل عنه(    
  (1)عمر بف الخطاب ثـ عثماف بف عفاف((

                                                 

 .2/338، أإلبهاج 291صشرح تنقيح الفصكؿ : ، 2/126(  فكاتح الرحمكت:(1
 (   المصادر السابقة.(2
 .4/643(   المحصكؿ :(3
 .2/162(  ينظر فكاتح الرحمكت:(4
 .292(  شرح تنقيح الفصكؿ:ص(5

قاؿ البيهقي : ك الذم عندم أف القدر الذم ركاا مف كصمه مف       قكؿ  255/ص 8سنف البيهقي الكبرل ج(6)
أثبات كهذا الكبلـ األخير مػف قػكؿ عػركة فقػد ركاا عبػدة بػف سػميماف كميػز قكؿ عائشة ككؿ مف ركاا مكصكال حفاظ 

 8كبلـ عركة مف كبلـ عائشة رضي اهلل عنها
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 كغير هذا األلفاظ ألتي يسند فيها األمر إلى الصحابة)رضي اهلل عنهـ( أك يضاؼ إلى عهد  
 . النبي

 حجية هذا األلفاظ عمى النحك اآلتي:كقد اختمؼ األصكليكف في  
 قكؿ ألصحابي: كنا نفعؿ كذا، ككانكا يفعمكف كذا ، اختمفكا فيه عمى قكليف:أواًل: 

، (4)كالشافعية (3)كالمالكية(2):   إنه حجة شرعية كبه قاؿ بعض األصكلييف مف الحنفيةاللول أألول
 .(7)،كبه قاؿ بعض المحدثيف(6)، كعميه أبي الحسيف البصرم مف المعتزلة(5)كالحنابمة

كقد استدلكا عمى ذلؾ : بأف الصحابي قصد بهذا الكبلـ أف يعممنا شرعان كلف يككف كذلؾ إال     
ال ينكر عميهـ ذلؾ اقتضى ككنه   مع عممه بذلؾ كألنه  النبيكقد كانكا يفعمكنه في عهد 

 .(8)شرعان عامان 
كقد نكقش هذا بأف قكؿ ألصحابي: )كنا نفعؿ كذا، ككانكا يفعمكف كذا( قد يقهـ منه فعؿ البعض    

 .(9)كليس الكؿ كال يفهـ منه أنه فعؿ الجميع فبل يحتج به عمى أنه سماع
كأجيب عميه بأف هذا احتماؿ بعيد ألف الصحابة)رضي اهلل عنهـ( ال يقركف بيف أظهرهـ إال ما   

 (18) كف ذلؾ شرعان كاف شرعان فيك

كانكا يفعمكف أك كنا نفعؿ كذا( ال يعد حجة شرعية  كبه قاؿ  (القكؿ الثاني:  إذا قاؿ الصحاب
  (12)،كهك منقكؿ عف جمهكر المحدثيف كأهؿ الفقه(11)بعض الشافعية ،كأختارا الشككاني
 (13)كال هك حكاية لئلجماع  النبي قالكا ألنه ليس بمسند إلى تقرير

 
                                                                                                                                              

 .6/85(  صحيح البخارم : (1
 .5/2822،كينظر التحبير شرح التحرير:2/162(  مثؿ ابف عبد الشككر الحنفي  في مسمـ الثبكت:(2
 .291الفصكؿ:ص(  مثؿ القرافي في شرح تنقيح (3
 4/643كالرازم في  المحصكؿ : 2/327: (  مثؿ اآلمدم في اإلحكاـ (4
 .5/2822كقد نقمه عف اكثرهـ، التحبير شرح التحرير: 1/584(  ينظر المسكدة :(5
 .2/174(  ينظر: المعتمد :(6
 .1/144(  قكاعد التحديث:(7
 2/8327م:، اإلحكاـ لآلمد2/174المعتمد : 4/643(  ينظر: المحصكؿ :(8
 2/8327، اإلحكاـ لآلمدم:2/338(  ينظر: أإلبهاج (9
 بتصرؼ يسير. 292( ينظر: شرح تنقيح الفصكؿ:ص18)

 . 94،إرشاد الفحكؿ:1/586،المسكدةؾ4/381( ينظر البحر المحيط:(11
 .1/158( تدريب الراكم :12)

 . 94إرشاد الفحكؿ : (13)
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كذا (   النبيكذا أك كانكا يفعمكف في عهد    النبيقكؿ الصحابي )كنا نفعؿ في عهد  ثانوًا:
 فقد اختمؼ فيه عمى قكليف:

كهك منسكب إلى بعض    النبي:ال يعد حجة شرعية كال يأخذ حكـ المسند إلى  اللول األول  
  (.1)الحنفية
 .        (2)ما ال يككف مسندا إليه كاستدلكا عمى ذلؾ بأنهـ كانكا يفعمكف في عهدا 

كالدليؿ عميه ما ركم عف جابر بف عبد اهلل)رضي اهلل عنه( أنه قاؿ} كنا نبيع أمهات األكالد كالنبي  
 .       (3)صمى اهلل عميه كسمـ  فينا حي ال نرل بذلؾ بأسا{

  
نما الكبلـ فيما ال يمكف يخفى عميه كقد أجيب عميه: بأف هذا أفعاؿ يمكف أف تخفى عف النبي  كان

.(4) 

  قكؿ ألصحابي: كنا نفعؿ كذا، ككانكا يفعمكف كذا ، كيضيفه إلى زمف اللول الثاني : 
كعميه كثيرمف األصكلييف  مف الحنفية   النبيفهك حجة شرعية كهك بمنزلة المسند إلى   النبي

 .(6)، كهك منسكب إلى جمهكر األصكلييف (5)ثيفكالمالكية كالشافعية كالحنابمة كعميه جمهكر المحد
 .(6)األصكلييف

كال بد مف اإلشارة إلى أف بعض أصحاب هذا الرأم  قد فرؽ في ما هك منقكؿ  بهذا المفظ       
ال فبل  فإف كاف مف األمكر الظاهرة كال يخفى  مثمها عف رسكؿ هلل   .(7)فهك حجة مقبكلة كان

مف كقد أستدؿ أصحاب هذا الرأم بأف الظاهر مف   حاؿ الصحابة أف ال يقدمكف عمى أمر و
حاضر بيف أظهرهـ إال عف أمرا فصار ذلؾ كأنه مسند إليه، كألنه إنما    النبي أمكر الديف ك

كلـ ينكرا كبالتالي   النبيلفائدة كا بيانه أف ذلؾ أمر عمـ به   النبييضاؼ ذلؾ إلى عهد 
 . يجب المصير إليه

 
                                                 

 .1/585، المسكدة :1/394( إحكاـ الفصكؿ:(1
 المصادر السابقة.  (2)
 288/ص7مصنؼ عبد الرزاؽ ج(  8)
 1/8395إحكاـ الفصكؿ:(   4)
،البحر 1/133،التبصرة:1/131، المستصفى :1/394، إحكاـ الفصكؿ :2/162(  فكاتح الرحمكت:(5

 . 1/158، تدريب الراكم :1/585، المسكدة :1/92،ركضة الناظر:4/379المحيط:
 .1/158(   ينظر تدريب الراكم :(6
 (  ينظر المصادر السابقة(7
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 :  اللول الراجح

قبؿ أف نبيف القكؿ الراجح في المسألتيف السابقتيف في هذا المبحث البد مف اإلشارة عمى أف      
كاف ذلؾ حجة شرعية   عمى ما ينقمه الصحابي فإذا ثبت إقرارا   مدار الكبلـ هك في إقرارا 

ال فبل. كالمسند إليه   كان
لصحابي عف باقي أصحابه )رضي اهلل كليس فيما ينقمه ا  فالكبلـ المراد هنا هك في إقرارا    

 .عنهـ(إال إذا أراد إجماعهـ فهك حجة ألف اإلجماع هنا مستندا أقرارا 
فقد  -عمى ما جاء في المسالة األكلى–كقكؿ الصحابي )كنا نفعؿ كذا،أك كانكا يفعمكف كذا(   

 لمسند إليه اختمؼ العمماء فيه عمى قكليف كما هك مذككر ، كيمكف القكؿ باف ذلؾ ال يعد كا
 النبيألنه ال يمكف الجـز بأف   .قد أقرا كهك ما ذهب إليه أصحاب القكؿ الثاني 
 كذا أك كانكا يفعمكف كذا في   النبيكأما قكؿ الصحابي )كنا نفعؿ في عهد    

عمى ما جاء في المسالة الثانية ( فالراجح فيها ما ذهب إليه أصحاب القكؿ الثاني لقكة    عهدا 
ما استدلكا ،كهك أف الصحابة )رضي اهلل عنه( باف مف حالهـ أنهـ ال يفعمكف شيئان مف أحكاـ الديف 

ذا عممكا كلـ يكف   النبيإال بعد عمـ  أخذكا شاهدا فإنهـ يأخذكف حكمه منه فإذا اقرهـ     كان
ف لـ يقرهـ ترككا كاهلل أعمـ.  به جميعان كان

 الخاتمة                                                
 نكد اإلشارة هنا الى اهـ النتائج التي تكصمنا إليها  كهي:

_    تعد مسألة قكؿ الصحابي  أكحجية الفظه مف مسائؿ عمـ الفقه  كأصكله لذا أختمؼ  1
 قكله كداللة الفظه.مماء في حجية الع
 _ اليعد قكؿ الصحابي دليبل شرعيا مستقبل معصكما عف الخطأ بؿ هك قكؿ صادر عف اجتهاد2

 كنضر.
سمعت رسكؿ اهلل )يقكؿ  _ الفظ الصحابة)رضي اهلل عنهـ( متفاكتة في قكة داللتها فاعبلها قكله:3

 بكذا،  أك حدثني بكذا(. أك شافهنيكذا،أك اخبرني كذا، 
كاف كػػاف قكلػػه    _ قػػكؿ الصػػحابي) رضػػي اهلل عنػػه( مػػف السػػنة كػػذا ،يحمػػؿ عمػػى سػػنة النبػػي  4

 مقيد بقيد فأنه يحمؿ عمى ما يدؿ عميه القيد.
 _ قكؿ الصحابي ) رضي اهلل عنه( : كانكا يفعمكف كذا، أك كنا نفعؿ كذا، ال يعد كالمسند إليه 5
 النبيألنه ال يمكف الجـز بأف  النبيما قكله : كنا نفعؿ في عهد قد أقرا. كأ   كذا أك كانكا

 .فهك حجة شرعية يجب المصير إليها يفعمكف كذا في عهدا 
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  المصادر كالمراجعالمصادر كالمراجع

اإلبهػػػاج فػػػي شػػػرح المنهػػػاج عمػػػى منهػػػاج الكصػػػكؿ إلػػػى عمػػػـ الكصػػػكؿ، لمقاضػػػي البيضػػػاكم،  .1
ككلػدا تػاج الػديف هػػ(، 756تأليؼ شيخ اإلسبلـ عمي بف عبد الكافي السبكي، المتكفى سػنة )

ـ. دار 1984هػػػ( الطبعػػة األكلػػى 771عبػػد الكهػػاب بػػف عبػػد الكػػافي السػػبكي المتػػكفى سػػنة )
 الكتب العممية، بيركت.

إحكػػاـ الفصػػػكؿ فػػػي أحكػػػاـ األصػػػكؿ، ألبػػػي الكليػػد سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ البػػػاجي المتػػػكفى سػػػنة  .2
ـ، مؤسسػة 1989-هػ( تحقيؽ الدكتكر: عبد اهلل محمد خميػؿ الجبػكرم، الطبعػة األكلػى474)

 بيركت. -الرسالة
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، لسيؼ الديف أبي الحسػف عمػي بػف أبػي عمػي بػف محمػد اآلمػدم  .3

دار الكتػػب العمميػػة،  -هػػػ( ضػػبطه ككتػػب حكاشػػيه الشػػيخ إبػػراهيـ العجػػكز361المتػػكفى سػػنة )
 لبناف. -بيركت

الظػػاهرم المتػػكفى  األحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ، لمحػػافظ أبػػي محمػػد عمػػي بػػف حػػـز االندلسػػي .4
لبنػػاف، الطبعػة الثانيػػة، -هػػػ(، دققػه كراجعػػه لجنػة مػػف العممػاء، دار الجيػػؿ، بيػركت456سػنة )
 ـ.1987-هػ1487

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـك األصكؿ، لئلماـ محمد بف عمي الشككاني المتكفى  .5
لػه: عبػد اهلل بػػف هػػ( تحقيػؽ كتعميػؽ أبػي حفػص سػػامي بػف العربػي األثػرم، قػدـ 1255سػنة )

 الرحمف السعد، كسعد بف ناصر الشترم، مؤسسة الرياف، دار الفضيمة.
أصػػكؿ السرخسػػي، لئلمػػاـ أبػػي بكػػر محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػهؿ السرخسػػي المتػػكفى سػػنة  .6

 ـ.1982 -هػ 1482لبناف،  –هػ(، دار الكتاب العربي، بيركت 498)
لمدكتكر مصطفى سعيد الخػف  538:ص االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقهاء .7

 2مؤسسة الرسالة،بيركت،لبناف ط
هػػػػ( قػػػاـ 794البحػػػر المحػػػيط فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه لبػػػدر الػػػديف بهػػػادر الزركشػػػي المتػػػكفى سػػػنة ) .8

ـ، 1988بتحريرا الشيخ عبػد القػادر العػاني، كالشػيخ عمػر سػميماف األشػقر، الطبعػة األكلػى، 
 .كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت

البرهػػػاف فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه، إلمػػػاـ الحػػػرميف أبػػػي المعػػػالي عبػػػد الممػػػؾ بػػػف عبػػػد اهلل الجػػػكيني  .9
 -هػػػػ1418هػػػػ(، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد العظػػػيـ الػػػديب، الطبعػػػة الرابعػػػة، 478المتػػػكفى سػػػنة )

 المنصكرة، مصر. -ـ، دار الكفا لمطباعة كالنشر1997
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هػػػ(، 476الشػػيرازم المتػػكفى سػػنة )التبصػػرة فػػي أصػػكؿ الفقػػه، ألبػػي اسػػحاؽ الفيػػركز آبػػادم  .18

 ، بيركت.1988دار الفكر،  -الطبعة األكلى -تحقيؽ الدكتكر محمد حسف هيتك
التحرير في أصكؿ الفقه الجامع بػيف اصػطبلحي الحنفيػة كالشػافعية، لكمػاؿ الػديف محمػد بػف  .11

هػػػ(، مطبعػػة مصػػطفى البػػابي 861عبػػد الكاحػػد الشػػهير بػػابف الهمػػاـ الحنفػػي المتػػكفى سػػنة )
 القاهرة. -هػ 1358لحمبي كأكالدا، ا
هػػ( 911تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي المتكفى سنة ) .12

 ، دار الكتب العممية، بيركت.1989تحقيؽ عبد الكهاب عبد المطيؼ، الطبعة الثالثة، 
هػػػػ(، 748سػػػنة )تػػػذكرة الحفػػػاظ، لئلمػػػاـ أبػػػي عبػػػد اهلل شػػػمس الػػػديف محمػػػد الػػػذهبي، المتػػػكفى  .13

 لبناف..-ـ، دار الكتب العممية، بيركت1998، 1كضع حكاشيه الشيخ زكريا عميرات، ط
تيسير التحرير، لمعبلمة محمد أميف المعركؼ بأمير بادشاا الحنفػي عمػى كتػاب التحريػر فػي  .14

 هػ.1358جمادل اآلخرة سنة  -أصكؿ الفقه، مطبعة مصطفى البابي كأكالدا بمصر
ق تحقيػػؽ عبػػداهلل هاشػػـ اليمػػاني 852اـ عمػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني تتمخػػيص الحبيػػر لبلمػػ .15

 ـ.1964المدني، المدينة المنكرة 
هػ(، تحقيؽ 297الجامع الصحيح، كهك سنف الترمذم، ألبي عيسى بف سكرة، المتكفى سنة ) .16

 لبناف.-الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكتب العممية، بيركت
كايته كحممه:،لئلماـ  ابي عمر يكسؼ بف عبد البر جامع بياف العمـ كفضمه كما ينبغي في ر  .17

 بيركت لبناف –ق،دار الفكر 463النمرم القرطبي، ت 
ركضة النػاظر كجنػة المنػاظر فػي أصػكؿ الفقػه، عمػى مػذهب اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، تػأليؼ  .18

هػػػ(، قػػدـ لػػه كحققػػه 628مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي، المتػػكفى سػػنة )
-هػػػ1419يػػه الػػدكتكر عبػػد الكػػريـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد النممػػة، الطبعػػة السادسػػة، كعمػػؽ عم
 ـ، دار العاصمة، المممكة العربية السعكدية.1998

سػػػػنف أبػػػػي داكد، لئلمػػػػاـ أبػػػػي داكد سػػػػميماف بػػػػف األشػػػػعث بػػػػف إسػػػػحاؽ األزدم السجسػػػػتاني،  .19
القػػػػاهرة،  هػػػػػ(، تحقيػػػػؽ محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف، الػػػػدار المصػػػػرية المبنانيػػػػة،275المتػػػػكفى سػػػػنة )

 ـ.1988
شرح الكككب المنير بمختصر التحرير، أك المختبر شرح المختصر في أصكؿ الفقه، تػأليؼ  .28

الشيخ محمد بف أحمػد بػف عبػد العزيػز الفتػكحي الحنبمػي، المعػركؼ بػابف النجػار، المتػكفى 
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هػػػ( تحقيػػؽ محمػػد الزحيمػػي كنزيػػه حمػػاد، كميػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية، 972سػػنة )
 ـ.1998لمكرمة، مكة ا

شػػػرح الممػػػع، ألبػػػي إسػػػحاؽ الشػػػيرازم، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد المجيػػػد تركػػػي، الطبعػػػة األكلػػػى،  .21
 ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.1998

شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في األصػكؿ، لئلمػاـ شػهاب الػديف أبػي العبػاس  .22
ـ العبػادم عمػى شػرح اإلمػاـ أحمد بف إدريس القرافي، كبهامشه شرح العبلمة أحمد بػف قاسػ

جػػػبلؿ المحمػػػي عمػػػى الكرقػػػات فػػػي األصػػػكؿ، الطبعػػػة األكلػػػى، المطبعػػػة الخيريػػػة، مصػػػر، 
 هػ.1386

صػػحيح البخػػارم، لئلمػػاـ الحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم، المتػػكفى سػػنة  .23
بػاز  هػ( مطبكع مع فتح البارم البف حجر العسقبلني، تحقيؽ الشيخ عبد العزيػز بػف256)

 لبناف.-ـ، دار الكتب العممية، بيركت1989، 1كفؤاد عبد الباقي، ط
صحيح مسػمـ، لئلمػاـ الحػافظ أبػي الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج القشػيرم النيسػابكرم، المتػكفى  .24

هػػػ( مطبػػكع مػػع شػػرحه، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار الحػػديث، القػػاهرة، 261سػػنة )
 بدكف سنة طبع.

الحػديث، لمعراقػي، تػأليؼ شػمس الػديف محمػد بػف الػرحمف المطبعػة فتح المغيث شرح ألفيػة  .25
 ـ.1986 – 2السمفية بالمدينة المنكرة، ط

فكاتح الرحمكت، تأليؼ عبد العمي محمد بف نظػاـ الػديف األنصػارم فػي شػرح مسػمـ الثبػكت،  .26
 هػ، منشكرات الشريؼ الرضي، قـ.1322الطبعة األكلى، الطبعة األميرية، مصر، 

هػػ(، دار 817يط، لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم، المتكفى سنة )القامكس المح .27
 هػ.1483لبناف، -الفكر، بيركت

هػ(، الطبعة الرابعػة، تحقيػؽ محمػد 489قكاطع األدلة، ألبي مظفر السمعاني، المتكفى سنة ) .28
 لبناف.-، دار الكتب العممية، بيركت1حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، ط

عف فخر اإلسبلـ البزدكم، تأليؼ اإلمػاـ الحػافظ عػبلء الػديف عبػد العزيػز بػف  كشؼ األسرار .29
 هػ(، دار الكتاب العربي، بيركت.738أحمد البخارم، المتكفى سنة )

الكفاية فػي عمػـ الركايػة، تصػنيؼ أبػي بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت، المعػركؼ بالخطيػب  .38
 هػ.1489لبناف، -بيركت هػ( ، دار الكتب العممية،543البغدادم، المتكفى سنة )

هػػػػ(، الطبعػػػة الثالثػػػة، 476الممػػع فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػه، ألبػػػي إسػػػحاؽ الشػػيرازم، المتػػػكفى سػػػنة ) .31
 ـ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر.1957-هػ1377
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المحصكؿ في أصػكؿ الفقػه، لئلمػاـ األصػكلي، فخػر الػديف محمػد بػف عمػر الػرازم، بيػركت،  .32
 ػ.ه1488الطبعة األكلى، -لبناف

المدخؿ إلى مذهب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تأليؼ الشيخ عبد القػادر بػف أحمػد بػف مصػطفى،  .33
 لبناف.-هػ، دار الكتب العممية، بيركت1417، 1المعركؼ بابف بدراف، ط

المستصفى مف عمـ األصكؿ، لئلماـ الغزالي، مطبكع مع فكاتح الرحمكت، الطبعة األكلى،  .34
 هػ، منشكرات الشريؼ الرضي، قـ.1322 المطبعة األميرية ببكالؽ مصر، سنة

مسمـ الثبكت في أصكؿ الفقػه، لئلمػاـ محػب اهلل بػف عبػد الشػككر، مطبػكع مػع شػرح فػكاتح  .35
هػػػػػ، ببػػػػكالؽ مصػػػػر، دار الشػػػػريؼ 1322الرحمػػػػكت، الطبعػػػػة األكلػػػػى بػػػػذيؿ المستصػػػػفى، 

 الرضي، قـ.
ق،دار 1393مػػذكرة فػػي أصػػكؿ الفقػػه  ،لحمػػد األمػػيف  الشػػنقيطي بػػف محمػػد المختػػار ت  .36

 سكريا،ا –العمـك كالحكـ دمشؽ 
المسػػكدة فػػي أصػػكؿ الفقػػه، تتػػابع عمػػى تصػػنيفه ثبلثػػة مػػف أئمػػة آؿ تيميػػة مجػػد الػػديف أبػػك  .37

هػػ( كشػهاب الػديف عبػد الحميػد 652البركات عبد السبلـ بف عبد اهلل الخضر، تكفي سػنة )
س أحمػد بػف عبػد هػ( كشيخ اإلسبلـ تقػي الػديف أبػك العبػا682بف عبد السبلـ، تكفي سنة )

هػػ(، تحقيػػؽ 745الحمػيـ، جمعهػا كبيضػها شػهاب الػػديف أحمػد بػف عبػد الغنػػي، تػكفي سػنة )
 محيي الديف عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة.

المعتمػػد فػػػي أصػػكؿ الفقػػػه، ألبػػي الحسػػػيف محمػػد بػػػف عمػػي بػػػف الطيػػب البصػػػرم، المعتزلػػػي،  .38
 كأحمد بكير كحسف حنفي.هػ(، تحقيؽ محمد حميد اهلل 1844المتكفى ببغداد )

المنخػػكؿ مػػف تعميقػػات األصػػكؿ، لئلمػػاـ الغزالػػي، تحقيػػؽ محمػػد حسػػف هيتػػك، الطبعػػة األكلػػى  .39
 عف ثبلث نسخ مخطكطة.

 
 
 

      
 
 
 

      
 


