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سوزة انفخح92 :
املقمةة:

إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستهديو ،ونثني عليهو بمها ىهو أىلهو ،فههو أىهل الحمهد،

والمج ههد ونص ههلي والصه ه ة والسه ه م عل ههل المبع ههوث رحم ههة للع ههالمي  ،س ههيدنا دحم ههد وعل ههل ل ههو

وصحبو ،ود تبع ىديو بإحسان إلل يوم الدي  .ورضي اهلل تبارك وتعالل ع أصحاب رسهو اهلل
(صههلل اهلل عليههو وسههل ) الههني ااتههارى اهلل تعههالل لحمههل أدانههة التبليههل بعههد رسههو اهلل(صههلل اهلل

عليههو وسههل ) فوىبههوا حيههاته لنإلههر ارس ه م ورفههع رايتههو فاسههتحقوا ده اهلل تعههالل الرضههوان ،ود ه
الرسو (صلل اهلل عليو وسل ) المحبة والرحمة ،ود األدة كلها الثناء والتقدير.

قا اهلل تعهالل(( :مُّحَمَّدٌ زَّسُولُ انهَّهِ وَانَّرٍِهَ مَؼَههُ أَشِهدَّا ػَهَهي انْكُفَّهرزِ زُحَمَهر بََْهََُُمْ حَهسَاُُمْ
زُكَّؼرً سُجَّداً ٍَبْخَغُونَ فَضْالً مِّهَ انهَّهِ وَزِضْوَاورً سَِمَرُُمْ فٌِ وُجُوُُِِم مِّهْ أَثَسِ انسُّجُودِ ذَنِكَ مَثَهُُُمْ فٌِ انخَّوْزَاةِ
وَمَثَهُُُمْ فٌِ انْإِجنَِمِ كَصَزْعٍ أَخْسَجَ شَطْؤَهُ فَآشَزَهُ فَرسْخَغْهَظَ فَرسْخَوَى ػَهَهي سُهوِِهِ ٍُؼْجِه ُ انهصُّزَّاعَ نََِغِهَظَ بُِِهمُ
انْكُفَّرزَ وَػَدَ انهَّهُ انَّرٍِهَ آمََُوا وَػَمِهُوا انصَّرنِحَرثِ مَُُِْم مَّغْفِسَةً وَأَجْساً ػَظَِمر)) (.)1
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد (ٔ)

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

وقا اهلل تعالل(( :وَانسَّربِقُونَ األَوَّنُونَ مِهَ انْمَُُرجِسٍِهَ وَاألَوصَرزِ وَانَّرٍِهَ احَّبَؼُوُُم بِإِحْسَرنٍ زَّضٌَِ انهّهُ
ػََُُْمْ وَزَضُواْ ػََْهُ وَأَػَدَّ نَُُمْ جَََّرثٍ حَجْسًِ حَحْخََُر األَوَُْرزُ خَرنِدٍِهَ فََُِر أَبَداً ذَنِكَ انْفَوْشُ انْؼَظَِمُ ))(.)6

وقا رسو اهلل صلل اهلل عليو وسل  ..(( :النجوم أدنة السماء ،فإذا ذىبت أتل السماء

دا توعد ،وأنا أدنة ألصحابي ،فإذا ذىبت أتل أصحابي دها يوعهدون ،وأصهحابي أدنهة ألدتهي ،فهإذا
ذىب أصحابي أتل أدتي دايو عدون))

(ٖ )

فالصحابة ى افقو الناس لروح ارس م ،وأعلمه بمقاصهده ،ألنهه ترروهوا فهي ددرسهة

النبههوة ،وشههاىدو أسههباب نههيو ا يههات ،وورد األحاديه  ،دههع سه دة ف ههرة ،ونههور بصههيرة ،وطلههب

حق ،ووودة في الفه  ،وتمك د اللغة (ٗ).

وقد كان الصحابة .رضي اهلل عنه – درتلفي في نيعاته االوتهادية ،فمهنه ده كهان

يقف عند ظواىر النصهو

وال يحهاو أن يتعهداىا إال بالقهدر القليهل ،بهل كهانوا يكرىهون الرهو

في الرأي ،ويتهيبون الفتيا ويحيل بعضه علل بعض.
كمهها كههان دههنه د ه اليقههف عنههد ظههواىر النصههو  ،بههل يههرى أن أحكههام الإلههر دعقولههة

المعنل ،دإلتملة علل دصالح تعود علل العبهاد ،وأنهها بنيهت علهل أصهو دحكمهة ،وعلهل ضهاب ة
لتلك الحك  ،دائرا" دعها ،ووودا" وعددا".
وقههد وههدت بعههد وفههاة الرسههو  حههوادث كثيههرة ودتنوعههة ،وكههان للصههحابة فههي ىههنه
الحوادث والقضايا راء درتلفة ،تبعا" الات ف دسالكه  ،كما تقدم فاوتهدوا ،وأفتو فيها.
وواء التابعون .د بعهدى – فنظهروا فهي ىهنه الفتهاوى ،وصهموىا الهل دكهان عنهدى ده

األدلة ،وبنلك اتبهع ن هاا الفقهو ارسه م لهدى التهابعي  ،وبهدأ فقههاء المهناىب المعروفهة يضهعون
قواعدى الراصة التي بنوا عليها راءى الفقهية.
والعجب أن دال ىنا الفقو شتل البيئات واألوطان ،وحك درتلف األوناس واأللوان،

ده أعهراب البههوادي ،إلهل ورثهة الحضههارات العريقهة فههي به د األكاسهرة والقياصههرة والفراعنهة ،وقههد

واوو نظما" دتباينة ،وعادات دتضاربة ،وأفكارا" دتباعدة ،وأوضاعا" دتغيرة ،وأحواال" دتقلبة ،فل
يضق ذرعا" بارفتاء فيها ،والتإلريع لها ،والقضاء بينها بالقو الفصل ،والحك العد (٘).
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ونح اليوم في أدس الحاوة الل رحابة صدر الفقو ارس دي لمواوهة العديهد ده

القضههايا التههي وههدت ،وظهههرت فههي العههال ارسه دي ،نتيجههة للت ههور الههني يصههاحب البإلههرية فههي
األزدنة المرتلفهة ده وههة ،وده وههة ااهرى اتسها اتصها الهدو ارسه دية بغيرىها ده الهدو

األارى ،دما يؤدي إلل ظهور بعض الم بسات التي قد التكون دووودة في العصور األولل.
هردي" فههي قضههية دماثلههة لمهها
رأي" فه ٌ
وقههد يكههون لههبعض الصههحابة (رضههي اهلل عههنه ) ٌ

نعايإلههو اليههوم ،فيكههون االاههن بههو ،حتههل ولههو كههان فرديهها" ،ودرالف ها" للمههناىب المإلهههورة ،انفههع

للمسههلمي  ،وأيسههر علههيه لههنلك أردت بهههنا البحه توضههيح دوقههف علمههاء (أصههو الفقههو) د ه

اقههوا الصههحابة ،ودههدى حجيتههها ،حتههل ي مههئ ا اههنون الر ء الصههحابة علههل صههحة داي انونههو

عنه ده أحكهام فقهيهة ،ألن المهناىب الفقهيهة المعروفهة ،ىهي فهي الواقهع ونفهس األدهر إنمها ىهي
دستمدة ود اوذة ع النبي (صلل اهلل عليو وسل ) بواس ة فقهاء الصحابة والتابعي .
وألىميههة ىههنا األدههر فقههد ٓأاتههرت الكتابههة فههي ىههنا الموضههو  ،وقههد كانههت ر بتههي

تنههاو قههو الصههحابي وأثههره فههي الفقههو ارس ه دي ،إال أن دحههددات حج ه دثههل ىههنا النههو د ه

البحوث حتمت علي أن أقتصهر علهل تنهاو الصهحابي وأثهر قولهو فهي بعهض المسهائل الفقهيهة فهي

العبادات فقط ،وقد واء البح دوسودا" به ((الصحابي و ثر قولو في بعض المسائل الفقهية في
العبادات)) وقد قسمتو إلل تمهيد ،وث ثة دباح  ،وااتمة وبي يديها س ور ىنه المقددة.
تناولت في التمهيد :دعنهل الصهحابي فهي اللغهة واالصه ح ،دعنهاه عنهد المحهدثي
واألصوليي  ،وىل يدال الج في الصحبة ،وبنيت أقوا العلماء في ذلك.
أدا المبح األو  :فتناولت فيو طرا دعرفة الصحابة ،وفضله وعدالته واألسهباب

الت ههي أدت إل ههل اا ههت فه  ،وذل ههك ف ههي د لب ههي  :بحث ههت ف ههي الم ل ههب االو  :عه ه طه هرا دعرف ههة

الصحابة ،وفضهله وعهدالته  ،وفهي الم لهب الثهاني :أسهباب أاهت ف الصهحابة دهع أدثلهة فقهيهة

لكل سبب.

واصصت في المبح الثاني :لبح

راء العلماء في حجية قو الصحابي ،ويإلتمل:

أ -تحرير دحل الر ف.

ب -المناىب وأدلتها.
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

ت -الراوح في المس لة.
أدهها المبح ه الثال ه  :فتناول هت فيههو أثههر قههو الصههحابي فههي بعههض المسههائل الفقهيههة فههي
العبادات واتمت البح براتمة ضمنتها أى النتائج التي توصلت اليها.
وكان دنهجي في البح  :عر

راء الفقهاء في كل دس لة دع أدلة كل دنه  ،ث أعقهد

دناقإلة لها وأروح دا أراه راوحا" دنها ،فإن كنت قد وفقت فللو الحمهد ،وان أا ه ت فحسهبي
دابههنلت د ه وهههد وأالصههت د ه نيههة اذ الكمهها هلل وحههده وأدعههو اهلل عههي ووههل أن يجعههل ىههنا

العمل االصا" لووهو سبحانو ،وأن يجعلو في ديهيان حسهناتي يهوم القيادهة ،انهو نعه المهولل ونعه
النصير ،و ار دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي .
متهيم

تعرٌف الصحابً
دعنههل الصههحابي فههي اللغههة :الصههاحب فههي اللغههة :المرافههق ،ودالههك الإلههيء ،والقههائ علههل
الإليء ،قا تعالل(( :ودا وعلنا أصحاب النار إال د ئكة))...

() ٙ

فالصاحب ىنا بمعنل الم زم لهنه النار.
ويقا  :أصحاب األادود ،وأصحاب الفيل.
قا تعالل(( :قتل أصحاب األادود))

() ٚ

وقا تعالل(( :أل تر كيف فعل ربك ب صحاب الفيل))

() ٛ

وي لههق أس ه الصههاحب علههل د ه اعتنههق دههنىبا" أو رأيهها" ،فيقهها  :أصههحاب أبههي حنيفههة،
وأصحاب الإلافعي وىكنا.
ولفظ ((الصاحب)) ينكر ويؤن  ،فيقا  :صاحبة ف ن :أي زووتو.
قا اهلل تعالل(( :وأنو تعالل ود ربنا دا أترن صاحبة وال ولدا"))
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كمهها تلحقههو يههاء النسههب فيقهها  :صههحابي ،و ومعههو صههحابة ،والمههراد ده لقههي رسههو اهلل
(صلل اهلل عليو وسل ) دؤدنا" ودات علل االس م

(ٓٔ)

ــ معنى الصحابً فً االصطالح:
أاتلفههت تعريفههات الصههحابي تبعهها" الاههت ف العلمههاء فههي المقصههود الههني يريههدون اثباتههو
ود ىنا كان لو تعريفا" عند المحدثي  ،و ار عند األصوليي .
 دعنل الصحابي عند المحدثيي  :عرفو البراري ب نو :د صحب النبي ((صلل اهلل عليووسل )) أو ر ه د المسلمي (ٔٔ).

وعرفهو أبههو المظفههر السههمعاني المههروزي ب نههو :ده رأى النبههي (صههلل اهلل عليههو وسههل ) ولههو
رؤية ،ألن رؤيا االنبياء حق

(ٕٔ)

قا أب الصه ح(( :وىهنا لإلهرف دنيلهة النبهي – صهلل اهلل عليهو وسهل – إذ أع هوا كهل

د ر ه حك الصحبة)) (ٖٔ).قا اب حجر(( :اصح دا وقفت عليو د ذلك أن الصهحابي :ده

لقي النبي (صلل اهلل عليو وسل ) دؤدنا" بو ،ودات علل ارس م ،فيدال فيو د لقيو د طالت

دجالسههتو أو قصههرت ،وده روى عنههو أو ل ه يههرو ،ود ه

ههيا دعههو أو ل ه يغههي ،وده ر ه رؤيههة ،ول ه

يجالسو ،ود ل يره لعهار كهالعمل))(ٗٔ) .وىهنا ىهو دها عليهو ومههور العلمهاء وىهو الهراوح فهي
نظري .واهلل اعل .

ــ معنى الصحابً عند األصولٌٌن:
ُع ّرف الصحابي عند األصوليي بتعريفات كثيرة ،بعضها ي لق درة الصحبة لرسو اهلل

(صلل اهلل عليهو وسهل ) طالهت أم قصهرت ،وبعضهه يإلهترأ أن تكهون طويلهة بحيه يسهتفيد ده

رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل ) ويتعل دنو .حتل حددىا بعضهه بسهنة أو سهنتي  ،أو هيوة أو
يوتي .
وسوف ننكر ىنا بعض التعريفات ،ونرتار دنها دا ىو الراوح في نظرنا.
ٔ .عرفو بعض األصوليي د

د برسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل ) قبل الحديبية وكانت

الملكة الفقهية دتوفرة عنده (٘ٔ).
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

ٕ .وعرفو بعضه ب نو :د لقي النبي (صلل اهلل عليو وسل ) و د بو والزدو زدنا" طوي "،
وأا ههن عن ههو العله ه وأا ههت

الصاحب عرفا"

()ٔٙ

ب ههو ،ااتص هها

المص ههحوب ،حت ههل ص ههار ي ل ههق علي ههو اسه ه

ٖ .وعرفههو بعههض األصههوليي ب نههو :دسههل طالههت صههحبتو دههع النبههي (صههلل اهلل عليههو وسههل )
دتبعهها" إيههاه دههدة يثبههت دههها إطه ا صههاحب عليههو عرفهها" به تحديههد )ٔٚ( .فقههوله ((به

تحديد)) قيد دال بو د أسل ورأى الرسو فترة د الهيد ولهو يسهيرة ،كجريهر
ب عبداهلل البجلي ،الني أسل قبل دهوت النبهي (صهلل اهلل عليهو وسهل )به ربعي يودها"،

وقد عده الكثير د األصحاب السيد ( .)ٔٛكمها اهرج بههنا القيهد بعهض األقهوا التهي

تإلترأ ددة دعينة ،كسنة أو سنتي  ،أو شهود يوة أو يوتي دع النبي (صلل اهلل عليو
وسل )

()ٜٔ

ٗ .وعرفو بعضه بتعريف وادع واء فيو(( :الصحابي د لقيو – أي لقي النبي (صلل اهلل

عليو وسل ) د صغير أو كبير ،ذكر أو أنثل أو انثل ،أو ر ه يقظة – في حا كونهو–
(صلل اهلل عليو وسل (حيا" ،وفهي حها كهون الرائهي دسهلما" ،ولهو ارتهد بعهد ذلهك ،ثه

اسل  ،ول يره بعد إس دو ،ودات دسلما".

(ٕٓ)

وىههنا التعريههف ىههو المرتههار فههي تفسههير الصههحابي ،وىههو داذىههب إليههو اردههام أحمههد

وأصحابو ،والبراري و يرى (ٕٔ).

هل ٌدخل الجن فً الصحبة ؟ للعلماء فً ذلك قوالن:
القو األو  :أنه اليدالون في صحابة رسو اهلل (صلل اهلل عليهو وسهل ) ودمه روهح

ذلك أب األثير في كتابو ((أسد الغابة)) (ٕٕ).

القههو الث هاني :أنههو يههدالون صههحابة رسههو اهلل (صههلل اهلل عليههو وسههل ) فم ه لقههي النبههي

(صلل اهلل عليو وسل ) دسلما" فهو د الصحابة (ٖٕ).

فيدال فيه الج الني قددوا علهل النبهي (صهلل اهلل عليهو وسهل ) ((ده نصهيبي ))

(ٕٗ) وأسههلموا وروعههوا إلههل قههوده دنههنري  ،وفههيه وههاء قولههو تعههالل :وإذ صههرفنا إليههك نفههرا" د ه
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الج يستمعون القر ن فلما حضروه قالوا :أنصتوا فلما قضل ولوا إلل قوده دننري  .ياقودنا إنا
سمعنا كتابا" اني د بعد دوسهل دصهدقا" لمها بهي يديهو يههدي إلهل الحهق والهل طريهق دسهتقي ))

(ٕ٘).

قهها القرطبههي عنههد تفسههير قولههو تعههالل(( :فلمهها حضههروه قههالوا أنصههتوا))(( :ىههنا تههوبي

لمإلركي قريش ،أي أن الج سمعوا القر ن فهمدنوا بهو ،وعلمهوا أنهو ده عنهد اهلل ،وانهت دعرضهون
دصرون علل الكفر))(.)ٕٙ

وقا الرازي .عند تفسير قولو تعالل(( :فلما قضل ولوا الهل قهوده دنهنري ))-(( :

-وذلك اليكون إال بعد إيمانو ،ألنه اليدعون يهرى إلهل اسهتما القهر ن والتصهديق ب ىهاالوقد دنوا ))

()ٕٚ

فالراوح أنهه ده الصهحابة ،دتهل أدنهو ،ولقهوا النبهي (صهلل اهلل عليهو وسهل ) وتحقهق
فيه داسبق في التعريف

()ٕٛ

املبحث األول
املطلب األول

طرا دعرفة الصحابة :لمعرفة الصحابة طرا كثيرة ننكر دنها (:)ٕٜ
ٔ .الربر المتواتر ب نهو صهحابي ،كالرلفهاء الراشهدي  ،والعإلهرة المبإلهري بالجنهة (رضهي
اهلل عنه وميعا"
ٕ .الربر المإلهور او المستفيض ،الني ل يبلل حد التواتر ،دثهل عكاشهة به دحصه ،
امام ب ثعلبة.
ٖ .أن يربر أحد الصحابة ب نو صهحابي ،دثهل (حممهة به حممهة الدوسهي)) الهني تهوفي
ب صههبهان دب ون ها" .شهههد لههو ابههو دوسههل األشههعري أنههو سههمع النبههي (صههلل اهلل عليههو

وسل ).
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كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

ٗ .أن يربههر ع ه نفسههو ب نههو صههحابي ،بعههد ثبههوت عدالتههو ودعاصههرتو للرسههو (صههلل اهلل
عليو وسل )
٘ .أن بيربر أحد التابعي ب نو صحابي ،بناء علل قبو التيكية د واحد ،وىو الراوح.

فضل الصحابة وعدالتهم
لقد أاتار اهلل تعالل لنبيو أصهحابا" ،ىه أفضهل األدهة بعهد رسهو اهلل ،

والني وكل اهلل إليه نإلر دينو بعد الرسهو  ألنهه نهلهوا ده المدرسهة المحمديهة ،وتربهوا

علل دائدة القر ن ،وشاىدوا نيو الوحي ،واتصا السماء باألر  ،فكانهت دنهيلته عنهد اهلل –

تعالل – عظيمة.

لنلك :اثنل اهلل عليه في كثير د

يات القر ن.

ٔ .قا اهلل تعالل (( :لقد رضي اهلل ع المؤدني إذ يبايعونك تحت الإلجرة فعل دا في قلهوبه
ف ني السكينة عليه وأثابه فتحا" قريبا"))

(ٖٓ)

فهنه ا ية ظاىرة الداللة علل تيكية اهلل له  ،تيكية اليربربها ،واليقهدر عليهها إال اهلل

وىي تيكية بواطنه ودا في قلهوبه  ،ده ىنها رضهي عهنه (( .وده رضهي عنهو تعهالل اليمكه دوتهو

علل الكفر ،الن العبرة بالوفاة علل ارس م .ف يقع الرضا د تعالل اال علل د عل دوتو علل

االس م)) (ٖٔ) ودما يؤكد ىنا دا ثبت د قو رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل (( :اليدال النار
ان شاء اهلل د أصحاب الإلجرة أحد ،الني بايعوا تحتها))

(ٕٖ)

قها ابه تيميهة (رحمهو اهلل تعهالل) :والرضها ده اهلل ضهفة قديمهة ،فه يرضهل اال عه عبههد

عل أنو يوافيو علل دووبات الرضا – ود رضي اهلل عنو ل يسرط عليو ابدا" – فكل د أابر

اهلل عنو رضهي عنهو فاءنهو ده أىهل الجنهة ،وان كهان رضهاه عنهو بعهد أيمانهو وعملهو الصهالح ،فاءنهو
ينكر ذلك في دعر الثناء عليو والمدح لو .فلو عل أنو يتعقب ذلك بما يسرط الرب ل يك

د اىل ذلك)) (ٖٖ).
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وقا اب حيم(( :فم اابرنا اهلل عي وول أنو عل دا فهي قلهوبه  ،ورضهي عهنه  ،وانهي

السكينة عليه  ،ف يحل ألحد التوقف في أدرى أو الش فيه البتة))(ٖٗ).

ٕ .قولههو تعههالل (( :دحمههد رسههو اهلل والههني دعههو أشههداء علههل الكفههار رحمههاء بيههنه تههراى ركعهها"
سجدا" يبتغون فض " د اهلل ورضهوانا" سهيماى فهي ووهوىه ده أثهر السهجود ذلهك دهثله فهي

التوراة ودثله في االنجيل كير أارج ش ه فمزره فاستغلظ فاستوى علل سهوقو يعجهب الهيرا
ليغيظ به الكفار وعداهلل الني أدنوا وعملوا الصالحات دنه دغفرة وأور عظيما"))

(ٖ٘)

قا اردام دالك (رحمو اهلل تعالل)(( :بلغني أن النصهارى كهانوا إذا رأوا الصهحابة .رضهي

اهلل عنه – الني فتحوا الإلام ،يقولون :واهلل لهوالء اير د الحواريي فيما بلغنا .وصدقوا في

ذلك ،ف ن ىنه األدة دعظمة في الكتب المتقددة ،وأعظمها وأفضلها أصحاب رسو اهلل (صلل
اهلل عليو وسل ) وقد نوه اهلل تبارك وتعالل بنكرى في الكتب المنيلهة واالابهار المتداولهة ،ولههنا

قا سبحانو وتعالل ىنا(( :وذلك دثله في التوراة)) ث قا (( :ودثله في ارنجيل كير أارج

شه ه)) أي :فرااههو (فهمزره) أي :شههده (فسهتغلظ) أي شههب وطها ( .فسههتوى علهل سههوقو يعجههب
اليرا ) أي فكنلك أصحاب رسو  زروه وأيدوه ونصروه ،فههو دعهه كالإلهطء دهع الهيرا
ليغيظ به الكفار))(.)ٖٙ

وقا اب الجوزي(( :وىنا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور))(.)ٖٚ
ٖ .وقولو تعالل(( :للفقراء المهاوري الني أارووا د ديارى  ،الل قولو تعالل(( :والني واءوا
د بعدى يقولون ربنا أ فر لنا والاواننا الني سبقونا بااليمهان والتجعهل فهي قلوبنها ه " للهني
دنو ربنا انك رءوف رحي ))

()ٖٛ

قهها سههعد به أبههي وقهها

(رضههي اهلل عنههو) :النههاس علههل ثه ث دنههاز  ،فمضههت دنيلتههان،

وبقيت واحدة ،ف حسه دها أنهت كهائنون عليهو أن تكونهوا بههنه المنيلهة التهي بقيهت .قها  :ثه قهرأ:
((للفقراء المهاوري )) الل قولو( :رضهوانا) فههوالء المههاوري  .وىهنه دنيلهة قهد دضهت ((والهني

تبوءوا الدار وااليمان ده قهبله )) الهل قولهو(( :ولهو كهان بهه اصاصهة)) قها  :ىهؤالء االنصهار.

وىنه دنيلة قد دضت .ث قرأ( :والني واءوا د بعدى ) الل قولو( :ربنا انك رءوف رحي )) قد
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المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

دضههت ىاتههان وبقيههت ىههنه المنيلههة ،ف حس ه دهها أنههت كههائنون عليههو أن تكونههوا بهههنه المنيلههة التههي

بقيت .يقو  :أن استغفروا له )) (.)ٖٜ

ٗ .وقولو تعالل(( :والسابقون األولون د المههاوري واالنصهار والهني اتبعهوى باءحسهان رضهي
اهلل عنه ورضوا عنهو وأعهد لهه ونهات تجهري ده تحتهها االنههار االهدي فيهها ابهدا" ذلهك الفهوز

العظي ))

(ٓٗ)

والداللههة فههي ىههنه ا يههة ظههاىرة .قهها اب ه تيميههة(( :فرضههي ع ه السههابقي د ه

يههر

اشتراأ إحسان .ول يرضل ع التابعي اال ان يتبعوى باءحسهان)) (ٔٗ) ،وده اتبهاعه باحسهان

الترضي عنه واالستغفار له  .وقد اثنل عليه رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل ) في العديد د
أحاديثو الإلريفة ،ود االحادي :

ٔ .عه أبههي سههعيد ،قهها  :كههان بههي االههد به الوليههد وبههي عبههدالرحم به عههوف شههيء ،فسههبو
االد .فقا رسهو اهلل

صهلل اهلل عليهو وسهل

(( :التسهبوا أحهدا" ده أصهحابي ،فهاءن

أحدك لو أنفق دثل أحد ذىبا" دا أدرك دد أحدى والنصفو))

(ٕٗ)

ٕ .قا النبي (صلل اهلل عليو وسل ) لعمر (رضي اهلل عنو) قا (( :ودا يدريك ،لعهل اهلل أطلهع
علل أىل بدر ،فقا  :اعملوا داشئت فقد فرت لك ))

(ٖٗ)

ٖ .ع عمران ب حصي رضي اهلل عنو) قا  :قا رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل )(( :اير
أدتي قرني ث الني يلونه  ،ث الني يلونه ))

(ٗٗ)

ٗ .ع ه ابههي دوسههل األشههعري (رضههي اهلل عنههو) أن رسههو اهلل (صههلل اهلل عليههو وسههل ) قهها :

((النج ههوم أدن ههة للس ههماء ،ف ههاءذا ذىب ههت النج ههوم أت ههل أى ههل الس ههماء دايوع ههدون ،وان هها أدن ههة

ألصحابي ،فاءذا ذىبهت أنها أتهل اصهحابي دايوعهدون ،واصهحابي أدنهة ألدتهي ،فهاءذا ذىهب
أصحابي أتل أدتي دايوعدون)) (٘ٗ).

٘ .وعه أب ه دسههعود (رضههي اهلل عنههو) قهها (( :ده كههان دت سههيا" فليت ه س ب صههحاب رسههو اهلل
(صلل اهلل عليو وسل ) فاءنه كانوا أبّر ىنه االدة قلوبا" ،وأعمقها علما" ،وأقلها تكلفا"،

وأقودها ىديا" ،وأحسنها حاال" ،قهوم ااتهارى اهلل لصهحبة نبيهو ،واقادهة دينهو ،فهاعرفوا لهه
فضله واتبعوا ثارى فاءنه كانوا علل الهدى المستقي )) (.)ٗٙ
03

الصحابي وأثر قولو في بعض المسائل الفقهية في العبادات
م .م .أحمد عواد إسماعيل عبد الهادي الجبوري

فقد دلت ىنه النصهو  ،ده القهر ن والسهنة ،و يرىها كثيهر علهل فضهل الصهحابة (رضهي

اهلل عنه ) وميعا" ،كما دلهت علهل عهدالته  ،فهان ده اثنهل اهلل تعهالل عليهو كيهف اليكهون عهدال"
؟!.
فاذا كان التعديل يثبت بقو اثني د الناس ،فكيف التثبت العدالهة بههنا الثنهاء العظهي

د اهلل سبحانو وتعالل ،ود رسولو (صلل اهلل عليو وسل )( )ٗٚ؟

وليس المراد بكونه عدوال" :العصمة واسهتحالة المعصهية علهيه  ،فهان ىهنا ده اهوا
االنبياء – عليه الس م.
انما المراد اال نبح عه عهدالته  ،والطلهب التيكيهة فهيه  .فلهو قها ثقهة :حهدثني روهل

د الصحابة :ان النبي (صلل اهلل عليو وسل ) قا كنا ،كان ذلك كتعينهو باسهمو ،السهتواء الكهل
في حالة العدالة (.)ٗٛ

املطلب الثاني
أسباب اات ف الصحابة دع أدثلة فقهية لكهل سهبب وقهد تنهاو العلمهاء ىهنه المسه لهة
بالبح والتنقيب ،ف روعوىا الل اسباب كثيرة اىمها:
ٔ .السبب األو  :ان يكون الصحابي قد سمع حكما" او فتهوى ده الرسهو  وله يسهمع
ا اهر ذلهك ،فيجتههد برأيهو ،وقهد يوافهق اوتههاده حهدي رسهو اهلل وقهد يرالفهو وىهنا ىهو
السبب الغالب ،فان المعروف ان الصحابة ل يكونوا وميعا" د زدي للنبي .

يقههو ابههو ىريههرة (رضههي اهلل عنههو)(( :ان المهههاوري كههان يإلههغله الصههفق باالسههواا ،ان

االنصههار كههان يإلههغله القيههام علههل نرله ه  ،وكنههت ادههرءا" دسههكينا" اصههحب الرسههو علههل دههلء

ب ني)) ( )ٜٗفكان رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل )يس ع المس لة ،ويحكه بهالحك  ،ويه در

بالإليء ،ويفعل الإليء فيعيو د حضره ويغيب عم

اب عنو .ود أدثلة ذلك.

أ -التوقيههت فههي المسههح علههل الرفههي  :فقههد كههان عمههر به الر ههاب (رضههي اهلل عنههو) و يههره ده

الصحابة يرون أن ل بس الرهف ان يمسهح عليهو الهل ان يرلعهو ،اليوقهت لهنلك وقتها" .وله
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تبلغه أحادي التوقيت ،التي دنها حدي علي وعوف ب دالك االشهجعي .عه شهريح به

ىههانق قهها (( :أتيههت عائإلههة أسه لها عه عه المسههح علههل الرفههي  ،فقالههت :عليههك بههاب ابههي
طالههب فسههلو ،فانههو كههان يسههافر دههع رسههو اهلل (صههلل اهلل عليههو وسههل ) فسه لناه فقهها  :وعههل
رسو اهلل (صلل اهلل عليو وسل ) ث ثة ايام ولياليه للمسافر ،ويودا" وليلة للمقي ))

(ٓ٘)

ب .الت يب لم أراد الداو في االحرام :كان عمر ب الر اب ،وعبداهلل ب عمر ينهيهان ده

أراد الداو في االحهرام أن يت يهب قبهل االحهرام ،وقبهل االفاضهة الهل دكهة بعهد ردهي ومهرة

العقبة ،ول يبلغهادا حدي عائإلة (رضي اهلل عنها)

(ٔ٘)

ع عائإلة زوج النبي (صلل اهلل عليو وسل )أنهها قالهت(( :كنهت أطيهب رسهو اهلل – صهلل
اهلل عليو وسل – الحرادو قبل أن يحرم ،ولحلة قبل أن ي وف)

(ٕ٘)

ٕ .السبب الثاني :الإلك فهي ثبهوت الحهدي :ده اسهباب ااهت ف الصهحابة :أنهه كهانوا يثبتهون
د العقل ،اإلية أن يكون قد تسرب الهل الناقهل وىه أو ا ه  ،فهان يتقنهوا شهيئا" عملهوا بهو ،اال

توقفوا.

دثهها ذلههك دي هراث الجههدة ،ع ه قبيضههة ب ه ذؤيههب قهها  :وههاءت الجههد الههل اب هي بكههر

فس لتو ديراثها ،فقا  :دهال فهي كتهاب اهلل شهيء ،ودها عملهت لهك فهي سهنة رسهو اهلل (صهلل اهلل

عليههو وسههل ) شههيئا" ،ف ه روعني حتههل أس ه النههاس ،فقهها المغيههرة ب ه شههعبة :حضههرت رسههو اهلل
(ص ههلل اهلل علي ههو وس ههل ) أع ههاه الس ههدس ،فق هها ى ههل دع ههك ي ههرك ؟ فق ههام دحم ههد به ه دس ههلمة

االنصاري ،فس لو ديراثها فقا دالك في كتاب اهلل شيء ،ولك ىو ذاك السدس ،فان اوتمعتما
فهو بينكما ،وأيكما الت بو فهو لها))

(ٖ٘)

ٖ .السبب الثال  :االشتراك اللفضي :فم أسبا ااهت ف الصهحابة (رضهي اهلل عهنه ) االشهتراك
اللفظي ،وىو أن يكون اللفظ دوضوعا" للمعنيي ف كثر بوضع دستقل..

وقد استعمل القر ن الكري  ،والسنة النبوية الم هرة كثيرا" د األلفاظ المإلتركة ،فكان

ذلههك سههببا" د ه أسههباب ااههت ف الصههحابة (رضههي اهلل عههنه ) ود ه بعههدى د ه التههابعي واألئمههة
المجتهدي .
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ود ه أدثلههة ذلههك :وههواز أكههل المحههرم د ه لح ه صههيد البههر :وذلههك أن اهلل تعههالل قهها :

(( ...وحرم عليك صيد البر دا ددت حردا"))(ٗ٘) والصيد في اللغة ي لق علل دعنيي  :أحهدىما
األص ياد .وثانيهما :المصيد.
ففي المصباح المنير(٘٘) :صاد الرول ال ير و يره صيدا" ،قا  :وسمي دايصاد صيدا"
ود ىنا ااتلف الصحابة في المراد د ا ية:
فنىب علي وابه عمروعائإلهة وابه عبهاس (رضهي اهلل عهنه ) الهل ان المهراد ده الصهيد
ام حهرام ،والهل ىهنا ذىهب الليه

((المصيد)) ولنلك حردوا اكلهو د لقها" ،سهواء اصهادوه حه
والثوري واسحاا والهادوية (.)٘ٙ

ويؤيههد قههو ىههؤالء الصههعب ب ه وثادههة ((أىههدى الههل رسههو اهلل (صههلل اهلل عليههو وسههل )

ودان ،فههرده عليههو ،فلمهها رأى دهها فههي ووهههو قهها  :انهها له نههرده
حمههارا" وحإلههيا" وىههو بههاألبواء ،أو به ّ

عليك اال انا حرم))

()٘ٚ

وذىب عثمان ب عفان ،وتبعو ومهور الفقهاء الل أن المراد د الصيد :االص ياد.
ٗ .السبب الرابع :تعار

األدلة في الظاىر وده اسهباب ااهت ف الصهحابة ،تعهار االدلهة فهي

ظاىر االدر ،ألنو في الحقيقة اليوود تعار في النصو

الإلرعية علل االط ا ،النها كلها د

عند اهلل تعالل ،وحيا" الل رسولو (صلل اهلل عليو وسل ) ادا باللفظ والمعنل ،أو بالمعنل فقط.
ود ادثلة دها وقهع فيهو الره ف بنهاء علهل ىهنا السهبب ااهت فه فهي نقه

الوضهوء ده

دس النكر ،فقد ذىب عمر ب الر اب ،وابنو عبداهلل ،وأبو ىريرة ،واب عباس ،وعائإلة ،وسعد
ب أبي وقا

– رضي اهلل عنه – الل ان د دس ذكره فعليو الوضوء ،وتبعه علل ذلهك كثيهر

د الفقهاء ،دنه الإلافعية ،والحنابلة ودالك في المإلهور عنو

()٘ٛ

وذىب علي ،وعمار ،واب دسعود  -رضي اهلل عنه – الل عدم نق

النكر ويبعه علل ذلك الحنفية (.)ٜ٘

وحجته في ذلك حهدي دعهار

الوضوء د دس

للحهدي المتقهدم ،وىهو دهاروى طلهق به علهي(( :أن

النبههي – صههلل اهلل عليههو وسههل – سههئل عه الروههل يمههس ذكههره فههي الصه ة ؟ فقهها  :ىههل ىههو اال
بضعة دنك))

(ٓ)ٙ
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ولكههل د ه الفههريقي المتنههازعي طههرا يقههوي بههها حجتههو ،ويهههون بههها حجههة اصههمو ،ودهها

دبع الر ف اال تعار األدلة واات فها (ٔ.)ٙ

٘ .السبب الرادس :االات ف في فه الن  :ده االسهباب التهي ادت الهل ااهت ف الصهحابة
(رضي اهلل عنه ) اات فه في فه نصو

الإلريعة االس دية ،فقد يرد ن

د كتاب او سنة،

ولكههنه يرتلفههون فههي تفسههيره ،أو ي اههنه الههبعض بنصههو ،دون ت ويههل ،بينمهها يفهمههو الههبعض ا اههر

فهمهها اههر ،أاههنا" د ه روح التإلههريع االس ه دي ،وريهها" علههل ان أحكههام الإلههر دعللههة ولحك ه

سادية.

ود أدثلة ذلك :دا روى انهو لمها روهع رسهو اهلل – صهلل اهلل عليهو وسهل – ده

هيوة

األحهياب وأراد ان يرلهع البهاس الحهرب ،أدهره اهلل تعهالل باللحهاا ببنهي قريضهة ،فقها (صهلل اهلل

عليو وسل ) ألصحابو(( :اليصلي احد د العصهر اال فهي بنهي قريضهة))(ٕ )ٙفسهارو دسهرعي اال
ان بعضههه صههلل العصههر فههي ال ريههق ،واو كه م الرسههو  ب نههو قصههد السههرعة ،وله يقصههد

ت ه اير الص ه ة ع ه وقتههها ،ول ه يصههل الههبعض ا اههر اال ي بنههي قريضههة تمسههكا" بظههاىر الحي ه

ونصو .ولما تحاكموا الل رسوا اهلل (صلل اهلل عليو وسل ) ل ينكر علل احد دنه (ٖ).
وكان السبب في ىنا االات ف :أات فه (رضي اهلل عنه ) في فه الن .

 .ٙالسبب الساس :عدم ووود ن
في المس لة ن

في المس لة :ود اسهباب الره ف – ايضها" – ان اليكهون

د كتاب او سنة ،وده المعلهوم ان كثيهرا" ده الحهواث قهد طهرأت ،ولهيس فيهها

ن  ،وذلك اقرى (صلل اهلل عليو وسل ) علل االوتهاد عند فقهد الهن  ،كمها فهي حهدي دعهاذ
المإلهور (ٗ.)ٙ

وكههان لههنلك اثههر كبيههر فههي ااههت ف الصههحابة ،تبعهها الاههت ف دههداركه ودإلههاربه  ،ود ه

ادثلة ذلك :ت ييد حردة اليواج بم دال بها وىي في العدة د

يره.

وىنههاك العديههد د ه األدثلههة التههي كههان دنإلههؤىا عههدم ووههود ن ه

د ه كتههاب او سههنة ،دمهها

حفلههت بههو كتههب الفههرو  .علههل أن ىنههاك األسههباب األاههرى يههر دهها ذكرنهها التههي كانههت سههبباً فههي

اات ف الصحابة فيالعديد د المسائل الفقهية والتي ترتب عليهها نمهو الفقهو ارسه دي ،ووفهاؤه

بكل دا ي رأ للناس د حوادث.
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وقههد توسههع فههي ىههنه األسههباب كثيههر د ه العلمههاء ،أدثهها ( :اب ه حههيم ،واب ه القههي  ،واب ه تميمههة،

والدىلوي) و يرى  ،فليروع إلل دا كتبو ىؤالء د أراد المييد(٘.)ٙ
املبحث الثاني

أراء العلماء فً حجٌة قول الصحابً
وقبهل أن نههنكر أراء العلمهاء ،وأدلههته فههي ىهنه المسههالة ،ينبغههي ان نحهرر دحههل االتفههاا
ودحل الر ف أوال.

أ .تحرٌر محل الخالف ومحل االتفاق
أوال :را ف بي العلماء في أن قو الصحابي اليعتبر حجة علل صحابي ار ،الستوائهما في
الصحبة والمنيلة وقد كان الصحابة (رضي اهلل عنه ) يرتلفون في العديهد ده المسهائل ،وله يهر

احدى أن قولو حجة علل يره ،دثل داروى أن الصحابة ااتلفوا في قولو الرول الدرأتو(( :أنت
علي حرام)) فكان أبو بكر ،وعمر،وعبد اهلل به عبهاس (رضهي اهلل عهنه ) يهرون يمهي  ،وقها ابه

دسعود :ىو طلقة واحدة ،وقا علي ،وزيهد به ثابهت :ىهو طه ا ثه ث وله ينكهر احهد دهنه

علل األار ،كما ل ير واحد دنه أن قولو حجة علل يره (.)ٙٙ

ثاني هاً :أن قههو الصههحابي فيمهها الدجهها فيههو للههرأي واالوتهههاد ،حكمههة حك ه المرفههو إلههل النبههي

 في ان حك السنة في الحجية واالستدال  ،كما روى ع السيدة عائإلة (رضي اهلل عنها)
أن الحمل اليمك في ب

أدو أكثر د سنتي ( .)ٙٚودا روى ع اب دسعود (رضهي اهلل عنهو)

أن اقل ددة الحيض ث ثة أيام

()ٙٛ

.

ثالثهاً :أن قهو الصههحابي الهني اشههتهر ودا  ،وله ينكهره احههد يهدال فههي ارومها السههكوتي(،)ٜٙ
في ان حك اروما  ،كما ثبت د اتفاقه علل توري الجدات السدس
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كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

رابعاً :دنىب الصحابي اليكون حجة باالتفاا أذا ظهر رووعو عنو ،أو االفو فيهو يهره أذا صهار
برووعو ادرأ اليعتد بو.

اادساً :قو الصحابي حجة علل العوام د لقاً ،سواء فهي عصهر الصهحابة (رضهي اللهعهنه ) ،او
في يره د العصور وىنا دحل اتفاا.
سادسا :قو الصحابي فيما للرأي فيو دجا  ،ول يإلتهر ،لكونو دعال تع بو البلوى ،ول ينكر
وقوعو .وىنا األاير ىو الني فيو الر ف بي العلماء (ٔ.)ٚ

ب .المذاهب وأدلتها:ـ
وللعلماء في قو الصحابي فيما للرأي فيو دجا  ،ول يإلتهر ،لكونو دما ل تع بو البلوى،
ول ينكر وقوعو عدة دناىب:ه
ٔ) المنىب األو  :انو حجة د لقاً :وىو رأي اردام دالك وومهور الحنفية،
وظاىر الروايتي ع األدام احمد وىو رأي اردهام الإلهافعي فهي القهدي والصهحيح فهي النقهل عنهو

في الجديد (ٕ.)ٚ

أدلة المنىب األو  :استد أصحاب المنىب األو ب دلة دنها:
أوال :األدلة د الكتاب.
)1

قا تعالل (( :وَانسَّربِقُونَ األَوَّنُونَ مِهْ انْمَُُرجِسٍِهَ وَاألَوصَرزِ وَانَّرٍِهَ احَّبَؼُوُُمْ بِإِحْسَرنٍ زَضٌَِ انهَّهُ ػََُُْمْ

وَزَضُوا ػََْهُ))(.)20

ووههو االسههتدال ده ا يههة ىههو أن اهلل تعههالل دههدح الصههحابة والتههابعي لهه بإحسههان ده

حيه الروههو إلههل رأيهه ولههيس ده حيه الروههو إلههل الكتههاب والسههنة إذ لههو كههان األدههر كههنلك
لكان استحق المدح له ب تباعه الكتاب والسهنة الباتبها الصهحابة وتكهون ا يهة علهل ىهنا يهر

دفيدة فائدة وديدة الن كل د تمسك بالكتهاب والسهنة يمهدح سهواء أكهان صهحابياً أو تابعيهاً أو

يرىما ..وعلل ىنا ألبهد وان تكهون ىنهاك فائهدة وديهدة وىهي أن ىهنا المهدح للتهابعي أنمها كهان
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ألول أتباعه ألراء الصحابة وإذا كان األدر كنلك كان أتبا قو الصحابة واوبهاً وأال لمها دهدح
دتبعو (ٗ.)ٚ

 )6كمهها اسههتدلوا بقولههو تعههالل (( :كَُْ هخُمْ خََْ هسَ أُمَّ هتٍ أُخْسِجَ هجْ نِهََّههرضِ حَ هؤْمُسُونَ بِ هرنْمَؼْسُوفِ وَحَََُْ هوْنَ ػَ ههْ
انْمَُكَسِ))(.)23

وو ههو الدالل ههة ده ه ى ههنه ا ي ههة :ى ههو أن اهلل تع ههالل ااط ههب الص ههحابة ووص ههفه بالريري ههة ألد ههرى
بالمعروف وللنهي ع المنكر واألدر بالمعروف واوب القبو (.)ٚٙ
ثانياً :د السنة:
ٔ) دههاروي ع ه ابه دسههعود (رضههي اهلل عنههو) أن رسههو اهلل  قهها (( :ايههر النههاس قرنههي ث ه
الثاني ث الثال ))

()ٚٚ

ووو الداللة د الحدي  :ىو أن النبي  وصف الصهحابة به نه ايهر النهاس وبهي

الههيد إذ قهها ((قرنههي ث ه الههني يلههونه )) وىههو بهههنا يوضههح إيجههاب إتبههاعه واالقتههداء به ه وال

يجوز حمل االقتداء به علل العادة لما فيو د ترصي
عليو د أب ا فائدة ترصهي

العموم ده

يهر درصه

ولمها يترتهب

الصهحابة بهنلك حيه أن االتفهاا واقهع علهل وهواز تقليهد العادهة

لغير الصحابة د المجتهدي فل يبق إال أن يكون المراد وووب أتبا دناىبه وىهنا دها ندعيهو

(.)ٚٛ

ٕ) قولو (( :أصحابي كالنجوم ب يه اقتديت اىتديت ))

()ٜٚ

ووههو الداللههة د ه ىههنا الحههدي (( :انههو د لههق يتنههاو كههل واحههد د ه الصههحابة إذا ل ه يك ه لههو

درالف)) (ٓ.)ٛ

ٖ) ع اب دسعود (رضي اهلل عنو) قا (( :ده كهان دت سهيا فليته س ب صهحاب رسهو اهلل 

ف نه كانوا ابر ىنه األدة قلوبا ،وأعمقها علماً واقلها تكلفا ،وأقودها ىدياً ،وأحسنها حاال،
قوم ااتارى اهلل لصحبة نبيو ،وإقادة دينو ،فاعرفوا له فضله  ،واتبعوا أثارى  ،ف نه كهانوا
علل الهدى المستقي )) (ٔ.)ٛ
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العدد (ٔ)

المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

المنىب الثاني :انو ليس بحجة د لقا ،وىو دنىب الجمهور د االشاعرة ،والمعتيلة ،والإليعة،

والإلههافعي ..فههي بعههض النقههو عنههو فههي دنىبههو الجدي هد واحمههد فههي روايههة عنههو وااتههاره بعههض
دتااري الحنيفة والمالكية ،واب حيم الظاىري (ٕ.)ٛ

واستد أصحاب ىنا المنىب بما ي تي:
 )1قولو تعالل (( :فَرػْخَبِسُوا ٍَر أُونٌِ األَبْصَرزِ))

()20

ووو الداللة د ا ية الكريمة :أن اهلل تعالل قهد أدهر المسهلمي باالعتبهار ،وىهو القيهاس

واالوتهاد ،واألدر ىنا للوووب ،فكان االوتهاد واوباً علل كل د توفرت فيو شروطو وفي ذلك

أشعار بان المجتهد اليقلد يره ..ال فهرا بهي أن يكهون ىهنا المقلهد صهحابيا أو يهره ..وأويهب

ع ىنا االستدال  :بان القو بحجيتو ال يمنع االوتهاد ،الن دهنىب الصهحابي ال يكهون حجهة
أال بعههد البحه واالستقصههاء وعه عههدم ووههود المعههار لههو ده الكتههاب أو السههنة أو ارومهها ..

وىنا ىو االوتهاد ،ألنو أذا كان دنىبو حجة فم د ان الحك ي انه ف تقليد إذ اان الحك
د الحك ليس تقليداً

(ٗ.)ٛ

ٕ) استدلوا بقولو تعالل ( :فَإِنْ حَََرشَػْخُمْ فٌِ شٌَْ ٍ فَسُدُّوهُ إِنَي انهَّهِ وَانسَّسُولِ) (.)23

ووههو الداللههة د ه ا يههة :أن اهلل سههبحانو وتعههالل اووههب الههرد عنههد االاههت ف إلههل اهلل

والرسو  ،فلرد إلل اهلل تعالل ىو :الروو إلل القران الكري ،والرد إلل الرسو  ىو الروو

أليههو فههي حياتههو والههل سههنتو بعههد دماتههو ( ..)ٛٙفههالرد إل هل دههنىب الصههحابي يكههون بههنلك فيههو تههرك
للواو ههب وى ههو اررو هها إل ههل كت ههاب اهلل وس ههنة رس ههو اهلل  وى ههنا اليج ههوز ورد ذل ههك :ب ههان
المجتهد ال يقدم قو الصحابي علل الكتاب أوالسنة دا دام الدليل قائما في المسالة التهي يريهد

البح واالوتهاد فيها ،وإنما ي تي قو الصهحابي حيه ال دليهل وحينئهن ال تكهون ىنهاك درالفهة
ألدر اهلل عي وول

(.)ٛٚ

ٖ) األوما  :اومع الصهحابة علهل وهواز درالفهة كهل واحهد دهنه ل اهر ،فلهو كهان قهو الواحهد
دنه حجة ،لكان يجب علل كل واحد دنه أتبا األار ،وانو بالتالي يقع ارنكار علل ده

االفو دنه (.)ٛٛ
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المنىب الثال  :انو حجة أذا وافق القياس ،فيقدم حينئن علل قو صحابي أار أال أن القائلي

بهههنا الههرأي ااتلفههوا فيمهها بيههنه  ،فمههنه د ه قهها  :إن الحجههة فههي القيههاس ،ودههنه د ه قهها  :ان

الحجههة فههي قههو الصههحابي . .وقههد نسههب ىههنا القههو إلههل اردههام الإلههافعي (رحمههة اهلل) وسههتد

أصههحاب المههنىب الثاله  ،وىه الههني يقولههون بحجيتههو إذا وافههق القيههاس :بههان احتمهها السههما

والتوقيف في قو الصحابي ثابت ،بل الظاىر الغالب د حالة انو يفتي بالربر ،وال يلجا للقياس
إال عند الضرورة ،فلما وود األدران :قهو الصهحابي والقيهاس ،د ذلهك علهل أن الصهحابي إنمها
قا ىنا القهو عه دليهل ،وإال اكتفهل بالقيهاس ،فكهان عهدم اكتفائهو بالقيهاس دلهي علهل أن قولهو

يستند إلل دليل فيكون حجة (ٓ )ٜإال أن د أصحاب ىنا المنىب د يرى ان الحجة ه حينئن ه
في القياس ،ال في قو الصحابي..
قا الماوردي(( :فادا كونو حجة تليم العمل بها فمعتبر بما يوافقو د قياس او يرالفو

الههل ان قهها  :ان يكهون القيههاس دوافقهها لقههو الصههحابي ،فيكههون قههو الصههحابي حجههة بالقيههاس))

(ٔ .)ٜوبههنلك يتض ههح ان ى ههنا الم ههنىب قري ههب د ه د ههنىب المنك ههري لحجيت ههة ق ههو الص ههحابي،
((اصحاب المنىب الثاني)) واال فما قيمة قو الصحابي ،اذا كانت الحجة في القياس ؟..
المنىب الرابع :انو حجة ان صدر د الرلفاء األربعة وميعاً (ٕ.)ٜ

استد أصحاب ىنا المنىب ،وى الني يرون أن الحجة إنما ىي في أقوا الرلفاء
الراشدي بما رواه التردني د حدي العربا

ب سارية قا :

وعظنا رسو اهلل  دوعظة بليغة ذرفت دنها العيون ،ووولت دنها القلوب ،فقها

قائل :يارسو اهلل كانها دوعظة دهود  ،فمهاذا تعههد الينها ؟ فقها (( :علهيك بالسهمع وال اعهة وان
تادر عليك عبد حبإلي كهان رأسهو زبيبهة ،وعلهيك بسهنتي وسهنة الرلفهاء الراشهدي المههديي ده

بعههدي ،تمسههكوا بههها وعضههوا عليههها بالنواوههن ،وايههاك ودحههدثات االدههور ،فههان كههل دحدثههو بدعههة،
وكل بدعة ض لة)) (ٖ.)ٜ

ووو الداللة د ىنا الحدي  :أن الرسو  قرن سهنة الفائهو بسهنتو  وأدهر

ب تباعها كما أدر ب تبها سهنتو ،وبهالل فهي ذلهك حتهل أدهر بهالعض عليهها بالنواوهن ،وىهنا يتنهاو دها
أفتههوا بههو وسههنوه ل دههة وان ل ه يتقههدم فيههو شههيء ع ه سههنة نبههيه  وأال كههان ارتبهها للسههنة،
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ويتناو دا أفتل بو وميعه أو أكثهرى أو بعضهه ألنهو علهق ذلهك بمها سهنو الرلفهاء الراشهدون،

ودعلوم انه ل يسنوا ذلك في وقت واحد ،فعل أن كل دا سنو كهل واحهد دهنه فهي وقتهو فههو
د سنة الرلفاء الراشدي (ٗ.)ٜ

المنىب الرادس :انو حجة أن صدر د أبي بكر وعمر (رضي اهلل عنهما) (٘.)ٜ
واستد أصحاب ىنا المنىب بقولو :
((اقتدوا باللني د بعدي أبي بكر وعمر)) (.)ٜٙ
كما استدلوا بقولو (( :أن ي ع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا)) (.)ٜٚ
ووو الداللة د ىني الحديثي  :أن النبي  وعل االقتداء والرشهد دعلقهي ب اعهة
أبي بكر وعمر (رضي اهلل عنهما) وفي ىنا دليل علل حجية قولهما دون يرىما.
المنىب السادس :انو حجة اذا االف القياس ،النو قد يكون قهد تهرك القيهاس لربهر اطلهع عليهو

فاتبعو ،وىو ااتيار البيدوي واب الساعاتي و يرىما د الحنفية (.)ٜٛ

واستد أصحاب ىنا المنىب بقوله  :ان الصحابي اذا قا قوال يرالف القياس فادا

إال يكون لو فيما قا دستند او يكون ،ال وائي ان يقا باالو  ،الن دؤداه أن الصحابي قا في
الإلههريعة بحكه ال دليههل عليههو ،والقههو بحكه الدليههل عليههو دحههرم اوماعهها" النههو قههو فههي الههدي
بالهوى والتإلهي وحا الصحابي العد ينافي ذلك (.)ٜٜ

أذن فه بههد وان يكههون لقولههو دسههتند وال دسههتند وراء القيههاس سههوى النقههل ،الن الظههاىر

د حا المجتهد العد اال يرالف القياس ب دليل يصهلح دااهنا للحكه الإلهرعي فكهان قولهو

حجة دتبعة لنلك وادا عند دوافقتو للقياس ف يكون دنىبو حجة ،النو يحتمل ان يكون دااوذا

د ذلك القيهاس ،وقيهاس المجتههد ال يصهلح حجهة علهل دجتههد ااهر(ٓٓٔ) .ونهوقش ىهنا الهدليل
د ووهي ؟
األو  :يجوز أن تكون درالفة القياس لإليء ظنو دلي وىو ليس بدليل في الواقع وذلك الينافي
عدالتو وليس فيو درالفة لإلوما .
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الثاني :بان ذلك يقتضي أن يكون دنىب الصحابي حجة علل يره سواء أكان ذلك الغير تابعيا
أو صههحابيا دههع أنكه دتفقههون دعنهها علههل أن دههنىب الصههحابي لههيس حجههة علههل صههحابي

دثلو وبنلك يكون الدليل دنقوضاً (ٔٓٔ).

ج) الراجح فً المسألة:
بعههد اسههتعرا

اراء العلمههاء وادلههته فههي ىههنه المس ه لة يبههدو لههي ان الههراوح فههي ىههنه

المس لة ىو المنىب االو  ،القائلي بان قو الصحابي حجة د لقاً ،ل سباب االتية:

أوال :ان الصحابة (رضي اهلل عهنه ) كهانوا يبهنلون وههدى فهي طلهب الحهق ودعرفهة الصهواب ده

رسه ههو اهلل  وكه ههانوا حريصه ههي كه ههل الحه ههر عله ههل تلقه ههي األحكه ههام الإله ههرعية ،ونقه ههل
األحادي ه ع ه رسههو اهلل  ،كمهها شهههدوا األسههباب والحههوادث التههي نيلههت ارحكههام

ألولههها ،والقي ههاس إنم هها يبن ههل علههل دعرف ههة أد ههور كثي ههرة ،د ه أىمه هها ،األس ههباب الت ههي نيل ههت
األحكام فيها ،حتل إذا وود في ير المنصو

عليو دثل تلك األسباب قضل فيهها بمثهل

تل ههك األحك ههام ..كم هها ك ههانوا اعه ههرف بمقاص ههد ا ههاب الرس ههو  ب ري ههق المإله ههافهة

والمإلههاىدة الحوالههو ،فكههانوا اعل ه بكههل الم بسههات التههي تكتنههف األحكههام ولههيس الربههر
كالمعاينة

(ٕٓٔ).

ثانياً :ان الصحابة (رضي اهلل عنه ) قد تربوا في ددرسهة الرسهو  وتلقهوا دنهو دباشهرة ،واذا

كان اهلل تعالل قد ددح رسهولو  واثنهل عليهو بمهدح دعلمهو ه وبريهل عليهو السه م ه فهي
ِ
هوحل (ٗ) َعلَّ َمه ههوُ َشه ه ِهدي ُد
قولهههو تعه ههاللَ (( :وَده هها يَه ْن ه ه ُهق َع ه ه ْ ال َْهه ه َهوى (ٖ) إِ ْن ُىه ه َهو إِالَّ َو ْحه ه ٌهي يُه ه َ
الْ ُق َوى))(ٖٓٔ).
كما قا المفسرون ،فان الصحابة (رضي اهلل عنه )) تلقوا د رسو اهلل  الني

ددحو اهلل تعالل في العديد د

ياتو ،فالني تلقل العل د الرسو  ال يقاس عليو يره.

ثالثاً :وده المروحهات لههنا الهرأي تلكه ا ثهار ال يبهة التهي دلئهت بهها كتهب الفقهو فهي المهناىب
المرتلفة ،فان فيها العديد د المسائل التي بنيت علل االوتهاد ،وليس فيها ن
وكان دروع الفقهاء فيها راء بعض الصحابة وأقواله .
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وسنرى ذلك في نهاية ىنا البح  ،عند ذكر بعض األدثلة ك ثر لهنه المس لة ..ف قوا الصحابة
لها دنيلة اليصل إليها دنيلة أقوام يرى ده المجتههدي  ،اال تهرى ان العلمهاء قهد اسهتدلوا

ب قواله وأفعاله علهل حجيهة أصهو أاهرى كالقيهاس ،والمصهلحة ،واالستحسهان ،وان له

تك ىي الدليل وحدىا ،ولوال دالها د االعتبار في دقام الحجة لمها فعلهوا ،بينمها ال نجهد
له استدالال قط بعمل المجتهدي في أي عصر د العصهور علهل شهيء ده ذلهك (ٗٓٔ).

واهلل اعل .
املبحث الثالث
اثر قىل الصحابي يف بعض املسائل الفقهية يف العبادات

أن المت د ههل ف ههي أب ههواب الفق ههو المرتلف ههة يج ههد أن الكثي ههر دنه هها دبن ههي عل ههل االوته ههاد

وللصحابة (رضي اهلل عنه ) فيها اثر واضح ..وسوف نعر ىنا لبعض ىنه المسائل الفقهية في
العبادات فقط وأدثلة للداللة علل حجية قو الصحابي.

المسألة األولى :صالة الجمعة على من صلى العٌد:
أذا اتفهق أن عيههد الف ههر ،أو األضههحل ،وههاء يههوم ومعههة ،فهههل تجههييء صه ة العيههد عه
حضور ص ة الجمعة ؟ للعلماء في ذلك ث ثة دناىب:
المنىب األو  :أنها تسقط عم صلل العيد ،أال اردام ،فإنها ألتسقط عنو ،أال أن ال يجتمع لو
د يصلي بو الجمعة ..وقيل في وووبها علل اردهام روايتهان ..ودمه قها بههنا الهرأي :الإلهعبي،

والنرعي ،واالوزاعي ..وىو دنىب عمر ب الر اب ،وعثمان ،وعلي ،وسعيد ،واب عمر ،وابه

عباس ،واب اليبير (٘ٓٔ).

أدلة المنىب األو  :واستد أصحاب ىنا المنىب بما ي تي:
أوال :دا رواه ع اء قا  :اوتمع يوم ومعة ويوم عيد علل عهد اب اليبيهر فقها  :عيهدان اوتمعها،
فجمعهما فص ىما ركعتي بكرة ل ييد عليهما حتل العصر (.)ٔٓٙ

ووو الداللة د ىنا الحدي  :أن ص ة الجمعة تسقط اذا وافقت يوم العيد لم صلل العيد.
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ثانيا :بما رواه ع اء أيضها قها (( :قها صهلل ابه اليبيهر فهي يهوم عيهد يهوم الجمعهة أو النههار ثه

رحنا إلل الجمعة فل يررج ألينا فصلينا وحدنا ،وكان اب عباس بال ائف فلما قهدم ذكرنها

ذلك لو فقا  :أصاب السنة)) (.)ٔٓٚ

المنىب الثاني :أنها تجب علل الجميهع ،سهواء كهانوا ده أىهل المصهر ،أو ده أىهل القهرى والهل
ىنا ذىب دالك وأبو حنيفة.
قا صاحب الهداية(( :وفي الجادع الصغير عيدان اوتمعا في يوم واحد ،فهاألو سهنة

والثاني فريضة ،وال يترك واحد دنهما)) (.)ٔٓٛ

وفههي بدايههة المجتهههد(( :قهها دالههك :إذا اوتمههع عيههد وومعههة فههالمكلف دراطههب بهمهها

وميعا :العيد علل انو سنة ،والجمعة علل أنها فر  ،وال يتوب احدىما ع ا ار))(.)ٜٔٓ

دليههل المههنىب الثههاني :اسههتد ىههؤالء بههان كه د ه العيههد والجمعههة ص ه تان درتلفتههان ،ألتسههقط
أحداىما باألارى كالظهر دع العيد ،وعموم األدلة د القران والسنة تد علل ارتيان بهمها ،وال

دليل علل ترك أحداىما باألارى (ٓٔٔ).

وقهد رد صههاحب المغنهي علههل ىهنا الههرأي باألحاديه المتقددهة ،إلههل سهقناىا ألصههحاب المههنىب

األو  ،ث قا (( :ودا احتجوا بهو درصهو

(ٔٔٔ).

بمها روينهاه ،وقياسهه دنقهو

بهالظهر دهع الجمعهة))

المنىب الثال  :أنها تسقط ع أىل القرى ،أذا صهلوا العيهد ،أدها أىهل المصهر ،أي البلهد ،وىه
الحضر ،ف تسقط عنه ،
والل ىنا ذىب األدام الإلافعي واألدام احمد ..قا األدام الإلافعي(( :وإذا كهان يهوم الف هر يهوم
الجمعة صلل األدام العيد حي تحل الصه ة ،ثه أذن لمه حضهره ده

يهر أىهل المصهر ،فهي أن

ينصرفوا أن شاءوا إلل أىليه  ،وال يعهودون إلهل الجمعهة ،واالاتيهار لهه أن يقيمهوا حتهل يجمعهوا
أو يعههودوا بعههد انصههرافه أن قههدروا حههي يجمعههوا ،وان له يفعلههوا فه حههرج أن شههاء اهلل تعههالل..
وىكنا أن كان يوم األضحل اليرتلف أذا كان ببلهد يجمهع فيهو الجمعهة ويصهلي العيهد ،وقها  :ال

يجوز ىنا ألحد ده أىهل المصهر ،أن يجمعهوا أال ده عهنر يجهوز لهه بهو تهرك الجمعهة ،وان كهان
يوم عيد))

(ٕٔٔ).
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أدلة المنىب الثال  :استد أصحاب ىنا المنىب بما ي تي:
ٔ) دا رواه دالك ع اب شهاب ع أبي عبيد دولل اب أزىر ،قا شهدت العيد دع عثمان ب
عفان فجاء يصلي ث انصرف فر ب وقا  :انو قد اوتمع لك في يودك ىنا عيدان فم
أحب د أىل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرىا ود أحب أن يروع فقد أذنت لو (ٖٔٔ).

ٕ) كما استدلوا بعمل الصحابي حي انو يوافق القياس ،إذ لو كلف أىل القرى انتظار الجمعهة
وعههدم الروههو إلههل أىلههيه أو كلفههوا بههالعود إليههها بعههد ذىههابه لكههان فههي ذلههك دإلههقة علههيه
وحضور الجمعة يسقط ع المكلف بسبب المإلقة (ٗٔٔ).

ٖ) روى إياس به أبهي ردلهة الإلهادي ،قها شههدت دعاويهة يسه زيهد به أرقه  :ىهل شههدت دهع
رسو اهلل  عيدي اوتمعا فهي يهوم واحهد؟ قها  :نعه  ،قها  :فكيهف صهنع؟ قها  :صهلل
العيد ث را

فليجمع (٘ٔٔ).

في الجمعة ،فقا  :د شاء أن يصلي فليصل ،وفي لفظ ده شهاء ان يجمهع

ٗ) واس ههتدلوا ك ههنلك بم هها روي عه ه أب ههي ىري ههرة (رض ههي اهلل عن ههو) عه ه رس ههو اهلل  ،ق هها :
((اوتمع في يودك ىنا عيدان فم شاء أوياه د الجمعة وإنا دجمعون))(.)ٔٔٙ

فقههد دلههت ىههنه ا ثههار علههل عههدم ووههوب الجمعههة علههل أىههل القههرى ،وأدهها اردههام وأىههل

الحضر فإنها ال تسقط عنه لعدم المإلقة التي تلحق به لسكناى في المدينة وأدا أىل القرى

فإنه لو أليدوا باالنتظار لص ة الجمعهة للحقهت بهه دإلهقة شهديدة واهلل عهي ووهل ال يكلفنها إال
بما فيو يسر وسهولة علينا ،قا تعالل (( :وَمَر جَؼَمَ ػَهََْكُمْ فٌِ اندٍِّهِ مِهْ حَسَجٍ))(.)ٔٔٚ
والن الجمعههة تكههون فيههها ا بههة يعههظ فيههها اردههام المسههلمي وقههد حههدثت الموعظههة فههي

العيههد ف ه داعههي لسههماعها دههرة أاههرى ،وأدهها اردههام ف ه تسههقط عنههو لقههو النبههي (( :وإنهها

دجمعههون)) فههد ذلههك علههل عههدم سههقوطها عه أىههل الحضههر واردههام ( ..)ٔٔٛوبعههد عرضههنا راء
الفقهههاء وأدلههته يبههدو أن الههراوح فههي المس ه لة ىههو دهها ذىههب إليههو الإلههافعي واحمههد و يرىمهها،

(أصههحاب المههنىب الثال ه ) فههي سههقوأ الجمعههة ع ه أىههل القههرى ،دفعهها للحههرج والمإلههقة ،وال

تسقط ع أىل الحضر واردام واهلل اعل .
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المسألة الثانٌة :سجدة التالوة وحكمها:
د المسائل التي وقع فيها الر ف بي العلماء ،واستدلوا فيها ب فعا الصحابة وأقواله
(رضي اهلل عنه ) :سجدة الت وة ،ىل ىي سنة أم واوبة ؟ للعلماء في ذلك دنىبان ؟
المنىب األو  :إنها سنة ،وىو قو الإلافعي واحمد ب حنبل :قا الإلافعي في األم:
((وال أحههب أن يههد شههيئا د ه سههجود القههر ن وان تركههو كرىتههو لههو ولههيس عليههو قضههاؤه النههو لههيس

بفه ههر )) ( )ٜٔٔوقه هها اب ه ه قداده ههة(( :أن سه ههجدة اله ههت وة سه ههنة دؤكه ههدة وليسه ههت بواوه ههب عنه ههد
إدادنا))

(ٕٓٔ)

أدلة المنىب األو  :استد القائلون ب نها سنة بدليلي :
أوال :بما رواه دالك في الموط ع ىإلام ب عروة ع أبيو أن عمر ب الر اب (رضي اهلل عنو)
قههرأ سههجدة وىههو علههل المنبههر يههوم الجمعههة فنههي وسههجد النههاس دعههو ثه قرأىهها يههوم الجمعههة

األاههرى فتهيه النههاس للسههجود فقهها (( :علههل رسههلك أن اهلل له يكتبههها علينهها إال أن نإلههاء
فل يسجد)) (ٕٔٔ) ..ودنعه د ان يسجدوا وكان ىنا بمحضر الصحابة فل ينكهر عليهو
احد ول ينقل ع احد دنه ا ف وىو افه بمغيى الإلر واقعد بفه األوادر الإلرعية

(ٕٕٔ).

ثانيا :ان السجود ص ة ،والص ة التي فرضت في الكتاب ذكرت دجملة ث بينتها السنة ..فد

البيان وعمل النبي  علل أن الص ة المفروضة ىي الصلوات الرمس وكل دا عداىا

دما يسمل ص ة فليس بفر (ٖٕٔ).

قا في األم :فان قا قائل دا الني يد علل انو ليس بفر

؟ قيل السجود للص ة،

قهها اهلل تعههالل(( :إِنَّ انصَّههالةَ كَروَهجْ ػَهَههي انْمُه ْمَِِبَ كِخَربهرً مَوُِْوحهرً)) ( .)163فكههان الموقههوت يحتمههل
دؤقتا بالعدد ودؤقتا بالوقت فبي رسو اهلل  أن اهلل عي وول فهر امهس صهلوات ،فقها

رول :يا رسو اهلل ىل علي يرىا ؟ قا  :ال إال أن ت و  ..فلمها كهان سهجود القهر ن ااروها ده

الص ههلوات المكتوب ههات كان ههت س ههنة ااتي ههارا ف ح ههب إلين هها أن ال يدع ههو وده ه ترك ههو ت ههرك فضه ه ال

فرضا

(ٕ٘ٔ).
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فقه ههد أوضه ههح الإله ههافعي (رحمه ههو اهلل) أن سه ههجود اله ههت وة له ههيس بفه ههر الن الصه ههلوات

المفروضههات دعلودههات د ه السههنة بعههد أن أدرنهها اهلل تعههالل بإقادتههها ولههيس دنههها سههجود الههت وة.

واستدلوا كنلك بما رواه البراري د حدي زيد ب ثابت (رضي اهلل عنو) انو قرأ عند رسو اهلل

 بالنج فل يسجد فيها (.)ٕٔٙ

المنىب الثاني :أنها واوبة ،وىو رأي الحنفية.
واء في بداية المبتدي

بعد أن ذكر دواضع السجود في القر ن(( :والسهجدة واوبهة

في ىنه المواضع علل التالي والسادع ،سواء قصد سما القر ن أو ل يقصدوه))(.)ٕٔٚ
أدلة أصحاب المنىب الثاني :استد أصحاب ىنا المنىب بما ي تي:
ٔ) استد الحنفية بقولو ((:السجدة علل د يسمعها وعلل د ت ىا)) (.)ٕٔٛ

ووو الداللة د ىنا الحدي  :إن سجدة الت وة واوبة علل د قرأ ود سمع .وقد اعتر
صاحب الفتح علل ىنا الحدي وقا  :إن رفعو ريب (.)ٕٜٔ

ٕ) كما استدلوا كنلك بقوله  :بان أي السجدة تفيد الوووب ألنها ث ثة أقسام ىي:
أ) قس فيو األدر الصريح بالسجود.
ب) قس تضم حكاية استنكاف الكفرة حي أدروا بو.
ت) قس فيو حكاية فعل األنبياء السجود.
وك ههل ده ه االدتث هها واالقت ههداء ودرالف ههة الكف ههرة واو ههب ،إذ األص ههل ى ههو حم ههل األواد ههر

واألابهار التههي تنههي دنيلههة األدهر علههل الووههوب إال أن يههد دليههل دعهي علههل عههدم ليودههو ..ولكه

داللتها فيو ظنيو فكان الثابت الوووب ال الفر  ،واالتفاا علل أن ثبوتهها علهل المكلفهي دقيهد

بالت وة ال د لقا فليم كنلك (ٖٓٔ).

وبعههد عرضههنا لههرأي الفههريقي وأدلههته يبههدو أن الههراوح فههي المس ه لة ىههو دهها ذىههب إليههو

أصههحاب الههرأي األو الق هائلي بههان سههجود الههت وة سههنة ولههيس بواوههب وذلههك لقههوة األدلههة التههي
استدلوا بها ،واهلل اعل .
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المسألة الثالثة :الزكاة فً مال الصبً والمجنون
د المسائل التي وقع فيها الر ف بي العلماء إاراج اليكاة د دا الصبي والمجنون وللعلماء
في المس لة عدة دناىب:
المهنىب األو  :أنهها تجههب فهي دالهمهها د لقهاً ،والهل ذلههك ذىهب دالههك والإلهافعي وأحمههد

(ٖٔٔ)

وأستد أصحاب ىنا المنىب بما ي تي:ه

ٔ) قولو تعالل(( :خُرْ مِهْ أَمْوَانُِِمْ صَدََِتً حُطَُِّسُُُمْ وَحُصَكَُِِّم بَُِر وَصَمِّ ػَهََُِْمْ إِنَّ صَالَحَكَ سَكَهٌ نَُُّمْ

وَانهّ ههُ سَ همَِغٌ ػَهِههَمٌ))( )106ووههو الداللههة :أن ا يههة دلههت علههل ووههوب اليكههاة فههي دهها الغنيههاء
وووب هها د لقه هها،ول تس ههتث ِ صه ههبيا وال دجنون هها .قههها اب ه ه ح ههيم( :فه ههنا عم ههوم لك ههل صهههغير

وكبير،وعاقل ودجنون ،ألنه كله دحتاوون الهل طههرة اهلل تعهالل لهه وتيكيتهو أيهاى ،وكله
د الني

دنوا)

(ٖٖٔ).

ٕ) واست دلوا بما رواه الإلافعي بإسناده عه يوسهف به داىهك أن رسهو اهلل  قها ( :ابتغهوا
في دا اليتي ،أو في أدوا اليتادل التنىبها،أوال تستهلكها الصدقة)

(ٖٗٔ)

ٖ) ويؤيههد ذلههك كلههو روايههات دوقوفههو علههل الصههحابة دنههها:دههاروي عه القاسه به دحمههد به أبههي
الصديق (رضي اهلل عنهما) قا :ه (كانت عائإلة تيكي أدوالنا و نح أيتام في حجرىا)(ٖ٘ٔ).

وع عبد اهلل ب رافع قا (:بها علهي ارضهاً لنها بثمهاني ألفا،وكنها يتهادل فهي حجره،فلمها

قبضنا أدوالنا نقصت،فقا :أني كنت أزكيو)

()ٖٔٙ

المنىب الثاني :أنها ال تجهب عليهمها د لقها وىهو دهنىب ابه وبيهر والحسه البصهري والنرعهي
وشريح

(.)ٖٔٚ

وأسههتد أصههحاب ىههنا المههنىب القههائلون بعههدم ووههوب اليكههاة علههل الصههبي والمجنههون
باألدلة التالية:
ٔ) إن اليكههاة عبههادة دحضههة كالص ه ة وىههي تحتههاج إلههل نية،والصههبي والمجنههون ال تتحقههق دنهمهها
النيههة ،ف ه تجههب عليهمهها العبههادة ،وال يراطبههان بههها وقههد سههق ت عنهمهها الص ه ة ،فك هنلك
اليكاة

()ٖٔٛ
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ويجاب ع ىنا االستدال  :ب ن قياس اليكاة علل الص ة قياس دع الفارا ،فإن اليكاة

عبههادة داليههة ،تجههوز فيههها النيابههة ،والههولي نائههب الصههبي ،فيقههوم دقادههو فههي ىههنا الواوههب ،بر ه ف
العبادات البدنية كالص ة والصيام ،فإنها عبادات شرصية ال يجوز فيها التوكيل واالنابة

(.)ٖٜٔ

قهها اب ه حههيم :رداً علههل د ه قهها أنههها فريضههة ال تجههيئ اال بنيههة(( :نع ه )) وانمهها ادههر

ب انىا االدام والمسلمون بقولو تعالل( :خر مه امواهلم صدِت) ( )133ف ذا اانىا د ادر ب انىا
بنية انها الصدقة اويأت ع الغائب والمغمل عليو والمجنون والصغير ود ال نية لو

(ٔٗٔ).

وقا ابو عبيد( :ان شرائع االس م ال يقاس بعضها علل بعض النها ادهات تمضي كل

واحدة علل فرضها وسنتها) (ٕٗٔ) .وقا ( :ان الص ة انما ىي حق اهلل عي وول علل العبهاد فيمها
بينه وبينو وان اليكاة شيء وعلو اهلل حق د حقوا الفقراء في ادوا اال نياء)

(ٖٗٔ).

ٕ) الدليل الثاني قو الرسهو  :رفهع القله عه ث ثهة:ع الصهبي حتهل يبلهل ،وعه النهائ

حتههل يسههتيقظ ،وع ه المجنههون حتههل يفيههق) (ٗٗٔ) .ووههو الداللههة د ه ىههنا الحههدي  :ان رفههع
القل ه كنايههة ع ه سههقوأ التكليههف اذ التكليههف لم ه يفه ه ا ههاب الإلههر والصههغر والجنههون

والنوم حائل دون ذلك.
ويناقش ىنا االستدال  :به ن المهراد رفهع االثه والووهوب ونحه نقهو  :ال اثه عليهمها وال

تجب اليكاة عليهما ،بل اليكاة تجب في دالهما وي الب ب اراوها وليهما ،كما يجب في دالهمها
قيمة دها أتلفهاه ويجهب علهل الهوالي دفعهها ،ورفهع القله عنهمها له يسهقط حقهوا اليووهات وذوي

القربل عنهما فلماذا يسقط حق المسكي واب السبيل (٘ٗٔ).

ٖ) كما اسهتد بقولهو تعهالل( :اهن ده أدهواله صهدقة ت ههرى وتهيكيه بهها) ( .)ٔٗٙإذ الت هيهر
إنمهها يكههون د ه أروههاس الههننوب وال ذنههب علههل الصههبي والمجنههون حتههل يحتاوهها الههل ت هيههر

وتيكية فهما إذاً ااروان عم تؤان دنه اليكاة (.)ٔٗٚ

ويجهاب عه ذلهك :به ن الت هيهر لههيس ااصهاً ب زالههة الهننوب ،وانمهها يإلهمل تربيههة الرلههق

وتنميههة الههنفس علههل الفضههائل وتههدريبها علههل المعونههة والرحمههة ،كمهها يإلههمل ت هيههر المهها ايض هاً،
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فاليكاة ت هر الما ( .)ٔٗٛعلل ان ىنا ليس ىو الحكمة د اليكاة فقط ،بل د اسبابها
– سد الة االس م والمسلمي  ،والصبي والمجنون د اىل االس م(.)ٜٔٗ

ايضاً

ٗ) كما استدلوا بهالمعقو فقهالوا :ان دصهلحة الصهغير والمجنهون تقتضهي ابقهاء دالهمها عليهمها،

اإلية تستهلكو اليكاة ،لعهدم تحقهق النمهاء الهني ىهو علهة ووهوب اليكهاة وذلهك الن الصهغير
والمجنون ضعيفان ال يست يعان القيادة ب در انفسهما وتثمير ادوالهما(ٓ٘ٔ).

ويجاب ع ذلك :ب نو ال نيا فهي رعايهة االسه م لمصهلحة الصهبي والمجنهون ،ولهنلك

حه علههل تنميههة دالهمهها اإلهية ان ت كلههو اليكههاة ،وبههنلك تتحقهق دصههلحتان :دصههلحة الصههبي فههي

تنمية دالو ،ودصلحة فقراء المسلمي بدفع اليكاة اليه (ٔ٘ٔ).

المنىب الثال  :انو يجب عليهما ااراج العإلر او نصفو فيما ترروو االر وليس عليهما زكاة
فيما عدا ذلك وىو رأي ابي حنيفة واصحابو(ٕ٘ٔ).

واستد اصحاب ىنا المنىب ،وى الهني يقولهون بووهوب اليكهاة فهي الهيرو والثمهار

فقهط وال زكهاة عليهمها فيمها عهدا ذلهك ،اسهتدلوا علهل ذلهك :به ن الغالهب فهي العإلهر دعنهل المؤنههة

والن سبب وووب العإلر االر النادية بالرارج ب عتبار االر وىي االصل كانت المؤنة اص ً،
وب عتبار الرارج وىو وصف االر كان شبهها باليكاة(ٖ٘ٔ).
قهها ابه حههيم( :وال نعله احههداً تقددههو – يقصههد ابهها حنيفههة – الههل ىههنا التقسههي ولكه

صاحب ((البحر الياار)) د كتهب الييديهة حكهل ذلهك عه زيهد به علهي ووعفهر الصهادا وىمها

دعاصران ب بي حنيفة (ٗ٘ٔ).

ودا ذىب اليو ىؤالء االئمة د الييدية يرالف داصح ع علي (رضي اهلل عنو) انو كان

ييكي ادوا بني ابي رافع وىو ايتام ،وسئل في ذلهك زيهد (رضهي اهلل عنهو) فقها  :نحه ا البيهت

ننكر ىنا (٘٘ٔ).

الراوح في المس لة  :بعد ىنه االدلة والمناقإلات التهي سهقناىا فهي للمهناىب المرتلفهة فهي ىهنا
الموضو يبدو ان الراوح ىو داذىب اليو اصهحاب المهنىب االو القهائلون بووهوب اليكهاة فهي

دا الصبي والمجنون ،وىو رأي ومهور االدة ،د الصحابة والتابعي ود بعدى .
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اوالً :لعموم االدلة الدالة علل وووب اليكاة ،التهي تإلهمل الصهغير والكبيهر ،والعاقهل والمجنهون،

واالحادي التي ظاىرىا ااراوه دنها ال تصلح االستدال  ،النها واردة في االحكام التي

التصح االنابة فيها ،ادا اليكاة فينوب عنهما وليهما في ااراوها.
ثانياً :داصح ع كثير د الصحابة(رضي اهلل عنه ) في وووب اليكاة في دالهما ،وىهو ادهر تعه

بو البلوى ،دع قرب عهدى برسو اهلل  ودعرفته ب سباب الحوادث والنولي  ،فقد
روى ابو عبيد والبيهقي واب حيم ايجاب اليكاة في دا الصبي ع عمر ،وعلي ،وعبهداهلل

ب عمر ،وعائإلة ،ووابر ب عبداهلل (.)ٔ٘ٙ

ثالثهاً :ان اليكههاة حههق الفقههراء والمسههاكي  ،والصههبي والمجنههون اىههل لووههوب حقههوا العبههاد الماليههة
عليهما ،فه اىل لوووب اليكاة.

والدعنهل لتفريهق الحنفيههة بهي الهيرو والثمههار واالدهوا االاهرى ،وقههوله ان الغالهب فههي
االولل دعنل المؤنة دون الثانية ،تفرقة ليس لها اساس دعقو وال دنقو .
قهها اب ه رشههد(( :وادهها د ه فههرا بههي دهها ترروههو االر ودهها الترروههو ،وبههي الرفههي

والظههاىر (ده االدههوا – ويريههد بالظههاىر :الماشههية والههير والثمههر) فه اعله لههو دسههتنداً فههي ىههنا
الوقت))(.)ٔ٘ٚ
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اخلامتة

الحمد هلل الني بنعمتو تت الصالحات ،والص ة والس م علل المبعوث رحمة للعالمي

نبينا" دحمد  وعلل لو وصحابتو أومعي وبعد :ف ني اات ىنا البح ب ى النتهائج التهي
توصلت إليها ،وكما ي تي:
ٔ .فقههد الح بمهها تقههدم أثههر أقههوا الصههحابة (رضههي اهلل عههنه ) فههي بعههض المسههائل الفقهيههة فههي
العبادات ،وان الفقهاء يعدُّون قوله حجة في الكثير ده المسهائل الفقهيهة ،وىهي كثيهرة ودها
أوردنههاه فههي ىههنا البحه أنمهها ىههو دجههرد أدثلههة ونمههاذج يرههت

العبادات.

بههبعض المسههائل الفقهيههة فههي

ٕ .إن أقههوا الصههحابة (رضههي اهلل عههنه ) لههها ثارىهها ال يبههة ،وثمارىهها اليانعههة فههي تنميههة الفقههو
ارس دي ،وااصة في األدور االوتهادية.

ٖ .إن الصحابة (رضي اهلل عنه ) ى أوال" وأايرا" أصحاب رسو اهلل  الهني تربهوا فهي
ددرستو الميمونهة ،وشهاىدوا نهيو الهوحي ،وأدركهوا أسهباب نهيو الحهوادث ،واقتهدوا برسهو

اهلل في كل دا فعل ،ودا ترك فاالقتهداء بهه  ،واقتفهاء ثهارى  ،إنمها ىهو اقتهداء برسهو
اهلل  باعتبارى ىمية الوصل بيننا وبينو .

ٗ .أوضههح البحه دوقههف علمههاء ((أصههو الفقههو)) ده أقههوا الصههحابة ،ودههدى حجيتههها ،حتههل
ي م ههئ ا ا ههنون راء الص ههحابة عل ههل ص ههحة د هها ي انون ههو ع ههنه ده ه أحك ههام فقهي ههة ،ألن
المناىب الفقهية المعروفة ىي في الواقع ونفس األدر إنما ىي دستمدة ود اوذة عه النبهي

 بواس ة فقهاء الصحابة والتابعي .

٘ .أثبتههت ىههنه الدراسههة ،أن أقههوا الصههحابة لههها دنيلههة اليصههل إليههها دنيلههة أقههوام يههرى د ه

المجتهههدي  ،أال تههرى ان العلمههاء قههد اسههتدلوا ب ه قواله وأفعههاله علههل حجيههة أصههو أاههرى

كالقياس ،والمصلحة واالستحسان ،وان ل تك ىي الدليل وحدىا ،ولوال دالها د االعتبار
في دقام الحجة لما فعلوا ،بينما النجد لهه اسهتدالال" قهط بعمهل المجتههدي فهي أي عصهر
د العصور علل شيء د ذلك.
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

 .ٙيعه ُّهد قههو الصههحابي أحههد المصههادر التإلههريعية التبعيههة ،فههي الفقههو ارسه دي ،فقههد كههان لتلههك
ا ثار ال يبهة ،التهي دلئهت بهها كتهب الفقهو فهي المهناىب المرتلفهة أثهر بهالل فهي فهه العبهادة

وبيان دا أشكل دنها ،فهان دنهها العديهد ده المسهائل التهي بنيهت علهل االوتههاد ،ولهيس فيهها
ن

صريح ،وكان دروع الفقهاء فيها راء بعض الصحابة وأقواله .

اهلىاةش

(ٔ)

سورة (الفتح) ا ية ()ٕٜ

(ٖ)

رواه دسه ههل ٗ ٜٔٙٔ/د ه ه حه ههدي أبه ههي دوسه ههل االشه ههعري ،وانظه ههر اع ه ه م المه ههوقعي

(ٕ)

سورة (التوبة) ا ية (ٓٓٔ)
ٗ.ٖٔٚ -ٖٔٙ/

(ٗ)

الفقو االس دي بي االصالة والتجديد .للدكتور يوسف القرضاوي

()ٙ

سورة (المدثر) ا ية (ٖٔ).

(٘)
()ٚ
()ٛ
()ٜ

الفقو االس دي بي االصالة والتجديد

.ٜٔ

ٖٗ.

سورة (البروج) ا ية (ٗ)
سورة (الفيل) ا ية (ٔ)

سورة (الج ) ا ية (ٖ)

(ٓٔ) المعج الوسيط ٔ.٘ٓٚ/

(ٔٔ) أنظر :فتح المغي  ،للسراوي ٗ ،ٚٚ/تدريب الراوي ٕ.ٕٜٓ -ٕٓٛ/
.ٔٗٙ

(ٕٔ) دقددة اب الص ح في علوم الحدي

.ٔٗٙ

(ٖٔ) دقددة اب الص ح في علوم الحدي

(ٗٔ) األدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم

ٕ.ٕٛ

(٘ٔ) بحوث في األدلة المرتلف فيها للدكتور دحمد سعيد

ٖٗٔ.

( )ٔٙفواتح الرحمهوت ٕ ،ٔ٘ٛ/شهرح العضهد علهل درتصهر المنتههل ٕ ،ٙٚ/شهرح الجه
المحلل علل ومع الجوادع ٕ.ٔٗٙ/
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( )ٔٚاالستيعاب في دعرفة االصحاب ٔ.ٕٖٚ/

( )ٔٛدسل الثبوت ٕ ،ٕٔٓ/االدلة المرتلف فيها وأثرىا في الفقو االس دي د .عبدالحميد
ابو المكارم

ٕ ،ٕٛالوسيط في اصو الفقو .د.وىبة اليحيلي

( )ٜٔشرح الكوكب المنير ،للفتوحي ٕ.ٗٙ٘/

.ٖٜٜ

(ٕٓ) ش ههرح الكوك ههب المني ههر للفت ههوحي ٕ .ٗٙ٘/وانظ ههر :االحك ههام ل د ههدي ٕ ،ٜٕ/تيس ههير
التحريرٖ،ٙ٘/درتصر ال وفي

(ٕٔ) ارصابة في تمييي الصحابة ٔ.ٗ/

ٓ.ٚ

ٕ ،ٙارشاد الفحو

(ٕٕ) انظر :اسد الغابة ٕ.ٕٙٚ/

.ٜٗٚ

(ٖٕ) ينظر :تدريب الراوي

(ٕٗ) نصههيبي  :بفههتح أولههو ،وكسههر ثانيههو :كههورة ده ه كههور ديههار ربيعههة ،وىههي كلههها بههي الحي ههرة
والإلام.ينظر دعج دا استعج د اسماء الب د والمواضع ٗ.ٔ٘ٗ/

(ٕ٘) سورة (األحقاف) ا يات (ٕٜه ٕٖ)

( )ٕٙالجادع ألحكام القر ن للقرطبي .ٕٔٓ/ٔٙ
( )ٕٚالتفسير الكبير .ٖٕ/ٕٛ

( )ٕٛأنظر :شرح الكوكب المنير ٕ ،ٕٗٚ/االحكام الب حيم ٘.ٛٙٛ/
( )ٕٜراوههع دقددههة اب ه الص ه ح
الرو

الباس

 ،ٔٗٙفههتح المغي ه ٗ ،ٖٗ/تههدريب الههراوي

 ،ٔٗٓ – ٖٔٛالسنة قبل التدوي

(ٖٓ) سورة (الفتح) ا ية (.)ٔٛ
(ٖٔ) الصواعق المحرقة:

ٖ.ٖٜٗ -ٖٜ

.ٖٔٙ

ٓٓٗ،

(ٕٖ) صحيح دسل ٗ،ٜٕٔٗ/كتاب فضائل الصحابة ،باب د فضائل أصحاب الإلجرة.
(ٖٖ) الصارم المسلو :

ٕ.ٖ٘ٚ -٘ٚ

(ٖٗ) الفصل في الملل والنحل.ٔٗٛ/ٗ :
(ٖ٘) سورة (الفتح) ا ية (.)ٕٜ

( )ٖٙاالستيعاب الب عبد البر ٔ ،ٙ/تفسير اب كثير ٗ.ٕٓٗ/
( )ٖٚزاد المسير ٗ.ٕٓٗ/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
العدد (ٔ)

المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

( )ٖٛسورة (الحإلر) ا يات (.)ٔٓ -ٛ
( )ٖٜالصارم المسلو

ٗ ،٘ٚواالثر رواه الحاك ٕ ٗٛٗ/وصححو ووافقو النىبي.

(ٔٗ) الصارم المسلو

ٕ.٘ٚ

(ٓٗ) سورة (التوبة) ا ية (ٓٓٔ).

(ٕٗ) صحيح البراري ٕ،ٕٜٕ/صحيح دسل ٗ ،ٜٔٙٚ/دسند االدام احمد ٖ ،ٔٔ/سن
ابي داود ٕ،٘ٔٛ/تحفة االحوذئ.ٖٖٙ/

(ٖٗ) فه ههتح البه ههاري ،ٖٜٚ/ٚ :به ههاب فضه ههل د ه ه شه هههد به ههدرا" (ٖٖٜٛح) ،صه ههحيح دسه ههل
ٗ(ٔٓٚحٗ)ٕٜٗ

(ٗٗ) صه ههحيح البره ههاري ٕ ،ٕٛٚ/صه ههحيح دسه ههل بإله ههرح النه ههووي ،ٛٗ/ٙسه ههن ابه ههي داود
ٕ،٘ٔٛ/سن النسائي  ،ٔٚ/ٚتحفة االحوذي.٘ٛٙ/ٙ

(٘ٗ) صحيح دسل ٗ ،ٜٔٙٔ/وانظر:اع م الموقعي ٗ.ٖٔٚ-ٖٔٙ/
( )ٗٙاع م الموقعي ٗ.ٖٜٔ/

( )ٗٚشرح الكوكب المنير ٕ.ٗٚ٘/

( )ٗٛانظ ه ههر :ش ه ههرح الكوك ه ههب المني ه ههر ٕ،ٗٚٚ/اللم ه ههع للإل ه ههيرازي
.ٚٓٔ،

ٖٗ ،ارش ه ههاد الفح ه ههو

( )ٜٗفتح البارئ.ٜٔ٘/

(ٓ٘) صهحيح دسههل ٔ ،ٔٙٓ/اثههر االاهت ف فههي القواعههد االصهولية فههي ااههت ف الفقهههاء د.
دص فل سعيد الر

ٓ٘.

(ٔ٘) رفع الم م ألب تيمية ٕٓ.ٕٖٙ/

(ٕ٘) الموط ٔ،ٕٗٔ/صحيح دسل ٗ.ٔٓ/

(ٖ٘) سههن ابههي داود ٕ ٜٔٓ/ودهها بعههدىا ،نيههل االوطههار ،ٜ٘/ٙاثههر االاههت ف فههي القواعههد
االصولية في اات ف الفقهاء

(ٗ٘) سورة (المائدة) ا ية (.)ٜٙ

ٔ٘.

(٘٘) المصباح المنير ٔ.ٖٖ٘/
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( )٘ٙانظ ههر :تفس ههير القرطب ههي ٖ ٕ/المغن ههي البه ه قداد ههة ٖ،ٖٕٔ/اثرالقواع ههد االص ههولية ف ههي
اات ف الفقهاء

ٖ.ٛ

( )٘ٚصهحيح البرهارئ ٖٜٜ/كتهاب وهياء الصهيد ،بهاب اذا أىهدى للمحهرم حمهارا" وحإلههيا"
حيا" ل يقبل.

( )٘ٛانظر بدائع الصنائع للكاساني .ٖٕٔ/ٙ
( )ٜ٘انظر :نصب الراية ٔ ٘ٗ/ودا بعدىا.

(ٓ )ٙرواه التردني ٔ ٙٗ/كتاب ال هارة ،باب دا واء في ترك الوضوء د دس النكر.
(ٔ )ٙاثر القواعد االصولية في اات ف الفقهاء

ٓٓٔ.

(ٕ )ٙصحيح البراري ٕ ٖٜٓ/كتاب المغازي ،باب دروع النبي (صهلل اهلل عليهو وسهل ) ده
االحياب ودرروو الل بني قريضة ودحاصرتو اياى

(ٖ )ٙاع م الموقعي ٔ.ٕٓٗ/

(ٗ )ٙلما بعثو النبي (صلل اهلل عليو وسل ) الل اليم قا لو(( :كيف تقضهي اذا عهر

لهك

قضاء ،قا  :اقضهي بكتهاب اهلل،قها  :فهان له نجهد فهي كتهاب اهلل ،قها  :فبسهنة رسهو

اهلل (صههلل اهلل عليههو وسههل ) قهها :فههان ل ه تجههد فههي كتههاب اهلل وال فههي سههنة رسههو اهلل

(صلل اهلل عليو وسل ) قا  :اوتههد رأي وال لهو ،قها  :فضهرب رسهو اهلل (صهلل اهلل
عليو وسل ) في صدره وقا  :الحمد هلل الني وفق رسو رسو اهلل لمها يرضهي رسهو

اهلل)) .والحههدي ااروههو البرههاري فههي كتههاب المغههازي (ٗ )ٙبههاب بع ه ابههي دوسههل
ودع ه ههاذ ال ه ههل ال ه ههيم قب ه ههل حج ه ههة ال ه ههودا (ٓ )ٙرقه ه ه الح ه ههدي (ٖٔٗٗ)ٖٕٗٗ -
ٕٓ ،ٛدسل في كتاب الجهاد والسير (ٕٖ) باب األدر بالتيسير وترك التنفير(ٖ)

رق الحدي ()ٖٕٔٚ/ٙ

ٕٔ.ٚ

(٘ )ٙانظههر االحكههام الب ه حههيم ٕ ٕٔٗ/ودهها بعههدىا ،رفههع الم ه م ع ه األئمههة االع ه م الب ه
تيمية ،االنصاف في اسباب الر ف للدىلوي ،أع م الموقعي الب القي .

( )ٙٙأنظ ههر :االحك ههام ل د ههدي ٗ ،ٕٔ/ف ههواتح الرحم ههوت ٕ ،ٔٛ٘/الموافق ههات للإل ههاطبي
ٗ ،ٗٓ/ارشاد الفحو

ٖٕٗ.

( )ٙٚاصو الفقو االس دي د .وىبي اليحيلي ٕ.ٕٛ٘/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

( )ٙٛسل الوصو ٖ.ٛٓٙ/

( )ٜٙاالوما السكوتي :ىو ان يبدي بعض المجتهدي رأيهو فهي دسه لة ده المسهائل ويعله

بو باقي المجتهدي المووودي فيسكتون واليكون دنه ت ييد وال انكار صراحة للرأي

المنكور ،شري ة أن يكون ىنا الرأي عر

ددة تكفهي لتفكيرالمجتههدي فيهو وتكهوي

رائه حولو عادة ،دون ان يكون ىناك دانع د اوف أو دهابة أو حياء أو ير ذلك

ده ه الموان ههع .أنظ ههر االنم ههوذج ف ههي اص ههو الفق ههو ،د .فاض ههل عبدالواح ههد عب ههدالرحم ،
.ٛٚ

(ٓ )ٚأصو الفقو االس دي د .وىبي اليحلي ٕ.ٛ٘ٓ/

(ٔ )ٚكسف االسرار ٖ ،ٕٕٗ -ٕٕٖ/حاشية الع ار علل شرح ومهع الجوادهع ٕ،ٖٜٙ/
(ٕ)ٚ

فواتح الرحموت ٕ.ٔٛٙ/

أنظههر :االحكههام ل دههدي ٗ ،ٕٗٓ/فههواتح الرحمههوت ٕ ،ٔٛ٘/الموافقههات للإلههاطبي

ٗ ،ٗٓ/روضة الناظر

ٖٓٗ،ونهاية السو ل سنوي ٖ ،ٖٔٗ/المحلل علل ومع
ٖٕٗ

الجوادع ٕ ،ٕٜٛ/ارشاد الفحو

(ٖ )ٚسورة (التوبة) ا ية (ٓٓٔ)

(ٗ )ٚاالحكه ههام ل د ه ههدي ٖ ،ٖٔٗ/االدله ههة المرتل ه ههف فيه ه هها د .عبدالحميه ههد اب ه ههو المك ه ههارم
ٕ.ٕٜ

(٘ )ٚسورة (

عمران) ا ية (ٓٔٔ)

( )ٚٙاالدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم

ٔ.ٕٜ

( )ٚٛاالدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم

ٕ.ٕٜ

( )ٚٚرواه ال براني – الفتح الكبير ٕ.ٜٜ/

( )ٜٚأاروو رزي ع سعيد ب المسيب ولفظو ع عمر ب الر اب (رضهي اهلل عنهو) قها :
((سمعت رسو اهلل ه صلل اهلل علو وسل

يقهو سه لت ربهي عهي ووهل عه ااهت ف

اصههحابي د ه بعههدي ،ف ه وحل الههي يادحمههد وان اصههحابك عنههدي بمنيلههة النجههوم فههي

السههماء ،بعضههها أقههوى د ه بعههض ،لكههل" نههور ،فم ه أاههن بإلههيء دمهها ى ه عليههو د ه

21

الصحابي وأثر قولو في بعض المسائل الفقهية في العبادات
م .م .أحمد عواد إسماعيل عبد الهادي الجبوري

اا ههت فه عن ههدي عل ههل ى ههدى ...ق هها وق هها رس ههو اهلل – ص ههلل اهلل علي ههو وس ههل –

((اصحابي كالنجوم)) الحدي (تيسير الوصو ٖ)ٕٕٛ -ٕٕٚ/

(ٓ )ٛدييان األصو في نتائج العقو للسمرقندي
(ٔ )ٛأع م الموقعي ٗ.ٖٜٔ/

٘.ٗٛ

(ٕ )ٛانظر شرح العضد علل درتصر اب الحاوب ٕ ،ٕٛٚ/دفتاح الوصو
ح ههيم للإل ههي اب ههو زى ههرة
ٓٓٗ.

ٕٓٔ ،اب

 ،ٕٗٛالوس ههيط ف ههي ف ههي أص ههو الفق ههو د .وىب ههي اليحيل ههي

(ٖ )ٛسورة (الحإلر) ا ية (ٕ).

(ٗ )ٛفواتح الرحموت شرح دسل الثبوت ٕ ،ٔٛٚ/بحوث في االوتهاد ٕ.ٕٔ٘/
(٘ )ٛسورة (النساء) ا ية (.)ٜ٘
( )ٛٙوادع البيان ٘.ٔٛٔ/

( )ٛٚاالدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم

( )ٛٛأصوا الفقو االس دي د .وىبي اليحيلي ٕ.ٛ٘ٗ/

.ٕٜٛ

( )ٜٛانظر كإلف األسرارٖ ،ٕٔٚ/المحلل علل ومع الجوادع ٕ.ٕٜٛ/
ٕ.ٔٛ

(ٓ )ٜينظر اصو الفقو،د.فاضل عبدالواحد

(ٔ )ٜانظ ههر :أدب القاض ههي ٔ ،ٗٙٛ/بح ههوث االوته ههاد فيم هها النه ه
اضري السيد ٕ.ٕٔٗ/

في ههو لل ههدكتور ال ي ههب

(ٕ )ٜينظ ههر :المستص ههفل ٔ ،ٕٙٔ/نهاي ههة الس ههو ل س ههنوي ٖ ،ٖٔٗ/االبه ههاج ف ههي ش ههرح
(ٖ)ٜ

المنهاج .ٕٙٚٙ/ٙ

كما رواه احمد في دسنده د حدي عبد الرحم ب دهدي ع دعاوية ب صالح ع
ضههمرة به حبيههب عه عبههدالرحم به عمههرو السههلمي سههمع العربهها

نحوه أنظر :اع م الموقعي ٖٜٗ/ودا بعدىا.

(ٗ )ٜبحوث في االوتهاد فيما الن

فيو

به سههارية فههنكر

ٕٕٔه ٖٕٔ ع اع م الموقعي ٗ.ٜٔٗ/

(٘ )ٜانظر االبهاج للسبكي ٖ ،ٕٓٙ/نهاية السو ل سنوي ٖ.ٖٔٗ/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

( )ٜٙااروو التردني د حدي حنيفة وابي ىريرة (رضي اهلل عنهما) وقا  :حدي حس ،
انظر :صحيح التردني ٘.ٕٚٔ/

( )ٜٚوىو ويء د حدي ااروو التردني ع ابي ىريرة ،قا حدي حس صحيح.
( )ٜٛكإلف االسرار ٖ ،ٕٔٚ/فواتح الرحموتٕ.ٕٔٛ/

( )ٜٜينظ ههر :االبه ههاج ف ههي ش ههرح المنه ههاج  ،ٕٕٙٛ/ٙاص ههو الفق ههو االسه ه دي ٕ-ٔ٘٘/
.ٔ٘ٙ

(ٓٓٔ) نهاية السو ٖ ،ٔٗ٘/اصو الفقو للإلي زىير ٗ ،ٜٔٗ/بحهوث فهي االوتههاد فيمها
الن

فيو ٕ ،ٕٖٔ/االدلة المرتلف فيها

ٖٔٓ.

(ٔٓٔ) نهاية السو ٖ ،ٔٗ٘/اصو الفقو للإلي زىير ٜٗٔٗ/
(ٕٓٔ) انظر دييان األصهو للسهمرقندي
شلبي

ٕ.ٖٙ

 ،ٗٛٙأصهو الفقهو االسه دي د.دحمهد دصه فل

(ٖٓٔ) سورة (النج ) ا يات (ٖ.)٘،ٗ،

(ٗٓٔ) أصو الفقو االس دي د.دحمد دص فل شلبي
(٘ٓٔ) المغني والإلرح الكبير ٕ.ٕٕٔ/

ٗ.ٖٙ٘- ٖٙ

( )ٔٓٙرواه ابو داود ٕ.ٕٗٙ/

( )ٔٓٚرواه ابو داودفي سننو ٕ.ٕٗٙ/
( )ٔٓٛالهداية ٔ.ٕٖٗ/

( )ٜٔٓبداية المجتهد الب رشد ٔ.ٕٔٔ/

(ٓٔٔ) المغنيٕ ،ٕٖٔ/االدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم
(ٔٔٔ) المغني والإلرح الكبير ٕ.ٕٖٔ/

.ٖٜٓ

(ٕٔٔ) األم ٔ.ٕٕٔ/

(ٖٔٔ) الموط ل دام دالك ٔ.ٜٔٚ/

(ٗٔٔ) المجمو للنووي ٗ،ٖٙٓ/دغني المحتاج ٔ،ٖٔٙ/االدلة المرتلف فيها
(٘ٔٔ) ااروو ابو داود في سننو ٔ.ٕٗٙ/
( )ٔٔٙرواه ابو داود ٔ.ٕٗٙ/
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الصحابي وأثر قولو في بعض المسائل الفقهية في العبادات
م .م .أحمد عواد إسماعيل عبد الهادي الجبوري

( )ٔٔٚسورة (الحج) ا ية (.)ٚٛ

( )ٔٔٛاالدلة المرتلف فيها وأثرىا في الفقو االس دي
( )ٜٔٔاألم ٔ.ٜٔٔ/

.ٖٓٛ

(ٕٓٔ) المغني ٔ.ٗٗٙ/
(ٕٔٔ) الموط ٔ.ٕٓٙ/

(ٕٕٔ) المغني ٔ،ٗٗٙ/اليرقاني علل الموط ٕ.ٜٔٗ/

(ٖٕٔ) االدلة المرتلف فيها د .عبدالحميد ابو المكارم
(ٕٗٔ) سورة (النساء) ا ية (ٖٓٔ).

ٖ٘ٓ.

(ٕ٘ٔ) األم ٔ.ٔٔٛ/

( )ٕٔٙصحيح البراري ٕ ،٘ٔ/سن ابي داود ٔ.ٖٕٗ/
( )ٕٔٚبداية المبتديءٔ.ٖٕٛ/
( )ٕٔٛفتح الباري ٔ.ٖٕٛ/
( )ٕٜٔفتح الباري ٔ.ٖٕٛ/

(ٖٓٔ) الهداية وشروحهأ ،ٖٕٛ/بداية المجتهد ٔ ،ٕٔٗ/االدلة المرتلهف فيهها واثرىها فهي
الفقو االس دي

.ٖٓٙ

(ٖٔٔ) بداية المجتهد ٔ ،ٕٖٙ /االم ٕ ،ٕٖ/المغني ٕ.ٗٙ٘/
(ٕٖٔ) سورة (التوبة)ا ية (ٖٓٔ).

(ٖٖٔ) المحلل ٘.ٕٕٓ – ٕٓٔ/

(ٖٗٔ) واسناده صحيح – كما قا البيهقي والنووي – ولك يوسف ب داىك تابعي ل يدرك
رسو اهلل  فحديثو درسل ،ولكه الإلهافعي عضهد ىهنا المرسهل بعمهوم النصهو

االاههرى ،وبمهها صههح عه الصههحابة ده ايجههاب اليكههاة فههي دهها اليتههي  .ينظههر المجمههو

٘ ،ٖٕٜ/السن الكبرى ٗ.ٔٓٚ/

(ٖ٘ٔ) السن الصغرى ٔ( ،ٖٜٛ/ح) ( ،)ٔٔ٘ٙاالم ٕ.ٕٗ/
( )ٖٔٙالمحلل ٘.ٕٓٛ/

( )ٖٔٚبداية المجتهد ٔ.ٕٖٙ/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
العدد (ٔ)

المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

( )ٖٔٛرد المحتار ٕ ،ٗ/فقو اليكاة ٔ.ٔٓٙ/
( )ٖٜٔفقو اليكاة ٔ.ٔٔ٘/

(ٓٗٔ) سورة (التوبة) االية (ٖٓٔ).
(ٔٗٔ) المحلل ٘.ٕٓٙ/

ٗ٘ٗ.

(ٕٗٔ) االدوا

(ٖٗٔ) المروع السابق

٘٘ٗ.

(ٗٗٔ) ااروو ابو داود ٗ،ٔٗٓ/النسائي  ،ٔ٘ٙ/ٙاب داوة ٔ.ٖٕٕ/
(٘ٗٔ) فقو اليكاة ٔ.ٔٓٚ/

( )ٔٗٙسورة (التوبة) االية(ٖٓٔ).
( )ٔٗٚفقو اليكاة ٔ.ٔٓٚ/

( )ٔٗٛالمروع السابق ٔ.ٔٓٚ/
( )ٜٔٗفقو اليكاة ٔ.ٔٔٗ/

(ٓ٘ٔ) المروع السابق ٔ.ٔٓٚ/
(ٔ٘ٔ) فقو اليكاة ٔ.ٔٓٚ/

(ٕ٘ٔ) بدائع الصنائع ٔ.ٕٗٔ/

(ٖ٘ٔ) الهداية وشروحها ٔ.ٕٖٛ/

(ٗ٘ٔ) انظر :البحر الياار ٕ ،ٕٔٗ/فقو اليكاة ٔ.ٔٓٙ/
(٘٘ٔ) الرو

النضير شرح دجمو الفقو الكبير ٕ.ٗٔٙ/

( )ٔ٘ٙانظ ههر :االد ههوا
ٔ.ٔٔٓ/

 ،ٗٗٛالمجم ههو للن ههووي ٘ ،ٖٕٜ/المحل ههل ٗ ،ٛ/فق ههو اليك ههاة

( )ٔ٘ٚانظر :بداية المجتهد ٔ.ٕٜٓ/
فهرسث املصادر
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الصحابي وأثر قولو في بعض المسائل الفقهية في العبادات
م .م .أحمد عواد إسماعيل عبد الهادي الجبوري

ٔ .االبهاج بإلرح المنهاج ،لتقي الدي علي ب عبهد الكهافي السهبكي (ت٘٘ٚه) وولهده
تهاج الههدي عبههد الوىههاب به علهي (تٔ ٚٚه) ،تحقيههق :د .شههعبان دحمههد اسههماعيل،

أ .الكليات االزىرية
ٕ .أثر االات ف في القواعد االصولية فهي ااهت ف الفقههاء ،د .دصه فل سهعيد اله -ن،
أ القاىرة.
ٖ .األحكههام فههي األصههو  ،سههيف الههدي علههي االدههدي (تٖٔ ٙىه ه) أ ،دؤسسههة الحلبههي
وشركاؤه دصر
ٗ .االحكههام فههي اصههو االحكههام ،للحههافظ أبههي علههي دحمههد ب ه علههي ب ه حههيم األندلسههي
الظاىري تحقيق :أحمد شاكر ،د بعة العاصمة بالقاىرة.
٘ .االاتيههار لتعليههل المرتههار ،عبههد الههرحم ب ه دحمههود الموصههلي ،تحقيههق :دحمههود ابههو
دقيقة ،د بعة دص فل الحلبي ،دصر ،إٜٕٔٔ٘ ،
 .ٙاالدلههة المرتلههف فيههها واثارىهها فههي الفقههو االس ه دي ،د .عبههد الحميههد ابههو المكههارم ،أ
القاىره
 .ٚارشه ههاد الفحه ههو اله ههل تحقيه ههق الحه ههق د ه ه عل ه ه االصه ههو ،دحمد اب ه ه عله ههي الإله ههوكاني
(تٕ٘٘ٔ ىه) .أ دص فل الحلبئٖ٘ٙ،ىه ٜٖٔٚ -م.
 .ٛاالسهتيعاب فهي دعرفههة االصهحاب ،البه عبهد البههر  -يوسهف ابه عبهداهلل (تٖ ٗٙى ه)
النهضة
 .ٜأس ههد الغاب ههة ف ههي دعرف ههة الص ههحابة،الب االثي ههر  -عل ههي ابه ه دحم ههد (تٖٓ ٙه) أ.
الإلعب.
ٓٔ .ارصههابة فههي حيههاة الصههحابة ،الب ه حجههر ،أحمههد اب ه علههي (تٕ٘ ٛه) أ.الكليههات
األزىرية
ٔٔ .أص ههو الفق ههة االسه ه دي ،د .دحم ههد دص ه ه فل ش ههلبي ،دار النهض ههة العربي ههة ،بيه ههروت،
 ٔٗٓٙه  ٜٔٛٙ -م.
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد (ٔ)

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

ٕٔ .اصو الفقة االس دي ،د .وىب اليحبلي ،دار الفكر ،ددإلق أ الرابعة عإلرة ٕٔٗٙ
  ٕٓٓٙم.ٖٔ .أصو الفقو ،د .دحمد ابي النور زىير ،أ القاىرة
ٗٔ .أصو الفقهة ،للهدكتور .فاضهل عبهد الواحهد عبهد الهرحم  ،دار المسهيرة للنإلهر والتوزيهع
وال باعة ،عمان  -االردن أٗ ٕٓٓٗ ،م  ٕٔٗ٘ -ه.
٘ٔ .اعه ه م الم ههوقعي عه ه رب الع ههالمي  ،ش ههمس ال ههدي أب ههي عب ههداهلل دحم ههد به ه أب ههي بك ههر
المعروف باب قي الجوزي (تٔ٘ ٚىه) أ ،الكليات االزىرية.
 .ٔٙاالم ،ل دام الإلافعي ،دحمد ب ادريس ( -تٕٗٓ ىه) أ بوالا والحلبي.
 .ٔٚاألدههوا  ،أبههو عبيههد :القاس ه ب ه س ه م (تٕٕٗ ىه ه) ،تحقيههق وتعليههق :دحمههد اليههل
ىراس ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،أٔ،ٔٗٓٙىه.

 .ٔٛاالنم ه ههوذج ف ه ههي اصهه ههو الفق ه ههو،د .فاضه ه هل عبهه ههد الواحدعب ه ههد الرحم ،د بع ه ههة وادع ه ههة
بغداد.ٜٔٛٚ

 .ٜٔبحوث في االوتهاد فيما الن

فيو ،د .ال يب اضري السيد ،أ ،القاىرة.

ٕٓ .بحوث في االدلة المرتلف فيها ،د .دحمد سعيد عبد ربو ،أ ،القاىرة.
ٕٔ .بدائع الصنائع في ترتيب الإلرائع ،للع دهة عه ء الهدي ابهي بكهر به دسهعود الكاسهاني
(ت ٘ٛٚه) أ ،زكريا علي يوسف ،القاىرة.
ٕٕ .بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد دحمهد به رشهد القرطبهي (ٜ٘٘ى ه) ،دكتبهة
الكليات االزىرية ،دصر.ٜٜٔٙ ،
ٖٕ .تحفههة االحههوذي بإلههرح وههادع التردههني ،للمبههار كفههوري :أبههي الع ه دحمههد ب ه عبههد
الههرحم ابه عبههد الههرحي ( ،ت ٖٖ٘ٔى ه) ،ودعههو شههفاء الغلههل فههي شههرح كتههاب العلههل،

ارج احاديثو :عصام الصباب ي ،دار الحدي  ،القاىرة أٔ ٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٔ -م.
ٕٗ .تدريب الراوي ،لإلدام و

الدي السيوطي (ت ٔٔ ٜىه) أ ،القاىرة.
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م .م .أحمد عواد إسماعيل عبد الهادي الجبوري

ٕ٘ .تفسير القران العظي  ،أبو الفداء اسماعيل ب كثير القريإلي (ت ٗ ٚٚه) دار الجيل،
بيروت ٜٔٛٛ ،م.
 .ٕٙالتفسير الكبير أو دفاتيح الغيب ،فرر الدي دحمد ب عمر التميمهي الهرازي الإلهافعي
(تٗٓ ٙىه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،أٔ ٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٓ -م.
 .ٕٚتلري

الحبير في ترريج احادي الرافعي الكبير،الب حجر العسق ني :أبهي الفضهل

احمد اب علي (تٕ٘ٛىه) ،عنهي بتصهحيحة :السهيد عبهد اهلل ىاشه اليمهاني المهدني،

دار المعروفههة ،بيههروت لبنههانٖٔٛٗ ،ىه ه ٜٔٙٗ ،م ،ود بعههة الفجالههة الجديههدة ،نإلههر
دكتبة الكليات االزىرية ،دصر  ٜٜٔٚم.
 .ٕٛتيسير التحرير ،للع دة دحمد أدهي المعهروف به دير بادشهاه ،علهل كتهاب التحريهر البه
الهمام ،طبعة دص فل البابي الحلبي واوالده بمصر ،سنة ٖٓ٘ٔ ىه.
 .ٕٜتيسير الوصو الل عل االصو  ،للإلي ال يب حس النجار ،د بعة شبرا ،إٔ ،سنة
ٓ٘ ٜٔم ،بالقاىرة.
ٖٓ .وادع البيان ع ت ويل أي القهر ن لل بهري :أبهي وعفهر دحمهد به وريهر (تٖٓٔ ى ه)،
ضهبط وتعليهق ،دحمهود شهاكر ،دار إحيههاء التهراث العربهي ،بيهروت لبنههان ،إٔٔٔٗٔ ،

ىهٕٓٓٔ ،م.
ٖٔ .الجههادع الحكههام القههر ن :البههي عبههداهلل دحمههد به احمههد االنصههاري القرطبههي (تٔٙٚ
ىه) ،دار اب حيم ،بيروت ،لبنان ،أٔ ٕٔٗ٘ ،ىه  ٕٓٓٗ -م.
ٕٖ .ومع الجوادع شرح المحلي ،البه ألسهبكي :تهاج الهدي عبهد الوىهاب (ت ٔ ٚٚى ه)،
طبعة دص فل ألبابي الحلبي ،دصر.
ٖٖ .حاشية رد المحتار علل الدار المرتار ،الب عابدي ،دكتبة ود بعة دص فل الحلبي.
ٖٗ .حاشية الع ار علل شرح المحلي علل ومع الجوادع ،أ ،التجارية.
ٖ٘ .رفهع المه م عه األئمههة ارعه م ،للإلههي تقهي الههدي أحمهد به تيميهة (ت ٕٚٛى ه) أ،
بيروت.
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد (ٔ)

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

 .ٖٙروضة الناظر وونة المنهاظر ،البه قدادهو عبهد اهلل به احمهد (تٕٓ ٙى ه) أ ،السهلفية
سنة ٖٖٗٔ ىه ،المدينة المنورة.
 .ٖٚزاد المس ههير ف ههي عله ه التفس ههير ،ته ه ليف:عب ههد ال ههرحم به ه عل ههي به ه دحم ههد الج ههوزي
(ت ٜ٘ٚىه) المكتب ارس دي ،بيروت ،أٖ ٔٗٓٗ ،ىه.
 .ٖٛسل الوصو لإلرح نهاية السو ل سنوي ،دحمد بريت الم يعي ،الم بعة السلفية،
ٖ٘ٗٔىه.
 .ٖٜسههن ابههي داود ،السههجتناني االزدي ،سههليمان به االشههع (تٕ٘ٚى ه) دار الحههدي ،
القاىرة ٔٗٓٛ ،ىهٜٔٛٛ -م.
ٓٗ .سههن التردههني ،للتردههني ،حك ه علههل احاديثههو وأثههاره وعلههق عليههة :الع دههة المحههدث
دحمد ناصر الدي األلبهاني ،دكتبهة المعهارف للنإلهر والتوزيهع ،لصهاحبها سهعد ابه عبهد

الرحم الراشد ،الريا  ،أٔ،
ٔٗ .سههن الههدار ق نههي ،ل دههام علههي ب ه عمههر (ت٘ ٖٛىه ه) عل ه الكتههب ،بيههروت دكتبههة
المتنبي ،القاىرة.
ٕٗ .السن الكبرى ،للبيهقي :ابو بكر أحمد ب الحسي (ت ٗ٘ٛىه) تحقيهق دحمهد عبهد
القادر ع ا ،دار الكتب العالمية ،بيروت لبنان ٕٔٗٓ ،ىه  ٜٜٜٔ -م.
ٖٗ .شههرح اليرقههاني علههل دوط ه االدههام دالههك ،لليرقههاني ،الإلههي دحمههد ب ه عبههد البههاقي ب ه

بوسههف المصههري االزىههري المههالكي (تٕٕٔٔىه ه) دار احيههاء التهراث العربههي ،بيههروت،

لبنان ،أ ٕ ٕٔٗٓ ،ه  ٕٓٓٓ -م.
ٗٗ .شرح السنة ،للبغوي :الحسي ب دسعود الفراء (ت ٘ٔٙىه) ،تحقيق ،زىير الإلاويش
وشعيب االرناؤأ ،المكتب االس دي ،بيروت ،إٔ ٖٔٗٓ ،ىه ٜٖٔٛ -م.
٘ٗ .شرح صحيح دسل  ،للنووي ،دحي الدي به زكريها به يحيهل به شهرف (ت ٙٚٙه)
دار الفكر ،بيروت ٔٗٓٔ ،ىه ٔ ٜٔٛم.
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 .ٗٙشههرح العضههد علههل درتصههر المنتهههل ،الب ه الحاوههب ،دههع حواشههي التفتههازاني ،والسههيد
الإلريف الجرواني ،والإلي حس الهوري ،أٔ ،الم بعة االديرية.
 .ٗٚشههرح الكوكههب المنيههر ،لإلههي االسه م تقههي الهدي دحمههد به شهههاب الههدي الفتههوحي،
تحقيق د .دحمد اليحيلي ،د .نييو حماد ،أ ،وادعة الملك عبد العييي ،السعودية.
 .ٗٛشرح دعاني االثار ،لل حاوي ،ابو وعفر أحمد ب دحمهد به سه دة االزدي الحجهري
المصههري (ت ٕٖٔ ىه ه) ،تحقيههق وتعليههق :دحمههد زىههري النجههار ،دار الكتههب العلميههة،

بيروت ،لبنان ،إٔ ٔٗٓٚ ،ىه  ٜٔٛٚ -م.
 .ٜٗص ههحيح البر ههاري ،اب ههو عب ههداهلل دحم ههد به ه اس ههماعيل البر ههاري (ت  ٕ٘ٙى ه ه) ،ش ههرح
وتحقيق قاس الرفاعي ،دار القل  ،بيروت ،أٔ ٜٔٛٚ ،م.
ٓ٘ .صههحيح سههن التردههني ،ابههو عيسههل دحمههد به عيسههل به سههوره (ت ٕٜٚى ه) تحقيههق:
أحمههد دحمههد شههاكر ودحمههد فههؤاد عبههد البههاقي ،دار الكتهب العلميههة ،بيههروت  -لبنههان،

أٔ ٔٗٓٛ ،ىه ٜٔٛٚ -،م.
ٔ٘ .صحيح دسهل  ،الجهادع الصهحيح ،ل دهام دسهل  :أبهي الحسهي دسهل به الحجهاج به

دس ههل القريإل ههي النبس ههابوري( ،تٔ ٕٙى ه ه) ،دار الكت ههب العلمي ههة ،بي ههروت  -لبن ههان،

 ٖٜٔٚىه ٜٔٚٚ ،م.
ٕ٘ .الصواعق المحرقة في الرد علل اىل البد واليندقة ،للمحدث الفقيو :أحمد ب حجهر
الهيثمي (تٗ ٜٚىه) ،المنإلورات دحمد علي بيضون ،دار المكتبهة العلميهة ،بيهروت،

لبنان ٕٔٗٓ ،ىه  ٜٜٜٔ -م
ٖ٘ .عههون المعبههود شههرح سههن ابههي داود ،للع دههة ابههي ال يههب دحمههد شههمس الههدي الحههق
العظههي أبههادي ،دههع تعليقههات الحههافظ شههمس الههدي ابه قههي الجوزيههة ،تحقيههق /:عصههام
الدي الصباب ي ،دار الحدي  ،القاىرة ٕٕٔٗ ،ىه  ٕٓٓٔ -م.
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

كانون الثاني (ٕٓٔٓ)

العدد (ٔ)

ٗ٘ .فتح الباري شرح صحيح البراري ،شهاب الدي أبو الفضل أحمد ب علي العسق ني
(ت ) ،وتحقيق :عبد العييي ب باز ،ترقي دحمد فؤاد عبدالباقي ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،أٜٜٔٔٛ ،م.
٘٘ .الفههتح الكبيههر فههي ض ه الييههادات الههل الجههادع الصههغير ،السههيوطي :و ه

الههدي عبههد

الرحم ب أبي بكر (تٜٔٔىه) د بعة دص فل الحلبي سنة ٖٔ٘ٔىه.
 .٘ٙفههتح المغي ه شههرح الفيههة الحههدي  :شههمس الههدي دحمههد ب ه عبههدالرحم السههراوي
(تٕٜٓىه) دار الكتب العلمية ،لبنان ،أٖٓٗٔٔ،ىه.
 .٘ٚالفصهل فهي الملهل واالىههواء والنحهل ،ل دهام أبههي دحمهد علهي به أحمهد المعهروف بههاب

حههيم االندلسههي الظههاىري ،تحقيههق ،أحمههد السههيد سههيد أحمههد علههي ،المكتبههة التوفيقيههة،
القاىرة ،دصر.

 .٘ٛفقو اليكاة ،د .يوسف القرضاوي ،دؤسسة الرسالة – ال بعة الثانية.
 .ٜ٘فهواتح الرحمههوت شههرح دسههل الثبهوت ،للإلههي عبههدالعلي دحمههد به نظههام الههدي  ،طبههع
الم بعة االديرية بالقاىرة ،سنة ٕٖٗٔ ىه.
ٓ .ٙكإلهف االسههرار شههرح المصههنف علههل المنههار ،أبههو البركههات عبههداهلل به أحمههد المعههروف
بحافظ الدي النسفي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،أ.ٜٔٛٙ
ٔ .ٙاللمع في اصو الفقو ،للإلي أبي اسحاا ابراىي ب علي الإليرازي ،د بعة دصه فل
البابي الحلبي ،أٖ ،سنة ٜٔ٘ٚم.
ٕ .ٙالمجمو شرح المهنب ،للنووي :دحي الدي ابو زكريا يحيل اب شرف (ت ٙٚٙىه)

حققههو وعلههق عليههو وأكملههو بعههد نقصههان :دحمههد نجيههب الم يعههي ،دار احيههاء الت هراث

العربي ،بيروت ،لبنان ،إٕٔٔٔٗ ،ىه  ٕٓٓٔ -م.
ٖ .ٙدجموعههة الفتههاوى الكبههرى ،لإلههي االس ه م تقههي الههدي أبههي العبههاس أحمههد ب ه تيميههة
الحراني (ت ٕٚٛىه) دار عل الكتب ،الريا
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 ٜٜٔٔ -م.
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ٗ .ٙالمحلههل ل ب ه حههيم الظههاىري :ابههي دحمههد علههي اب ه أحمههد ب ه سههعيد (ت ٗ٘ٙىه ه)
تحقيق :أحمد دحمد شاكر ،دار احيهاء التهراث العربهي ،بيهروت  -لبنهان ،إٔ ٕٕٗٔ

ىه  ٕٓٓٔ-م.
٘ .ٙالمسههتدرك علههل الصههحيحي  ،للحههاك النيسههابوري :أبههي عبههد اهلل دحمههد ب ه عبههد اهلل
(ت٘ٓٗ ى ه ه) ،دراس ههة وتحقي ههق /:دصه ه فل عب ههد الق ههادر ع هها ،دار الكت ههب العلمي ههة،
بيروت ،لبنان ،إٔ ٕٕٔٗ ،ىه ٕٕٓٓ م.
 .ٙٙالمستصفل د عل االصو  ،الغيالي :ابو حادد دحمهد به دحمهد ال وسهي (ت٘ٓ٘
ىه) دصور باالوفسيت ع بوالا.
 .ٙٚدسههل الثبههوت دههع شههرح فههواتح الرحمههوت ،دحههب الههدي عبههد الإلههكور ،والإلههرح لعبههد
العلي دحمد ب نظام الدي  ،د بو ىادش المستصفل.
 .ٙٛدسند االدام احمد ب حنبل (تٕٔٗىه) أ الميمنية ،سنة ٖٖٔٔىه.
 .ٜٙالمصههباح المنيههر فههي ريههب الإلههرح لكبيههر الرافعههي ،للع دههة احمههد به دحمههد به علههي
المقههري الفيههودي (تٓٚٚىه ه) ،دار الكتههب العلميههة ،بيههروت ،لبنههان ،أٔٔٗٔٗ ،ىه ه

ٜٜٗٔم.
ٓ .ٚدعج ه الفههاظ الفقههو ،للههدكتور أحمههد فههتح اهلل ،طبههع بم ههابع المههداو  ،الههددام ،أٔ،
٘ٔٗٔ ىه  ٜٜٔ٘ -م.
ٔ .ٚدعج دا أستعج د اسماء الب د والمواضع ،للوزير الفقيو ابي عبيد عبداهلل ب عبهد
العييهي البكهري االندلسههي (تٗٛٚى ه) حققهو وقههدم لهو وصهنع فهارسههو ،د.ومها طلبههو،

دنإلورات دحمد علي بيضهون ،دار الكتهب العلميهة ،بيهروت ،لبنهان ،أٔٔٗٔٛ،ى ه-،
ٜٜٔٛم.
ٕ .ٚالمغنههي علههل درتصههر الررقههي ،الب ه قدادههة المقدسههي :عبههداهلل ب ه احمههد ب ه دحمههد
(تٕٓٙىه) ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
ٖ .ٚدغني المحتاج ،ل دام دحمد الإلربيني الر يب (ت٘ ٚٚىه) أ .دص فل الحلبي.
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ٗ .ٚدفتاح الوصو الل بناء الفرو علل االصو  ،البهي عبهد اهلل دحمهد به احمهد المهالكي
التلمس ههاني (تٔٚٚى ه ه) ،تحقي ههق عب ههد الوى ههاب عب ههد الل ي ههف ،دار الكت ههب العلمي ههة،

بيروت ،لبنانٖٔٗٓ ،ىه ٜٖٔٛ ،م.
٘ .ٚدقددة اب الص ح في علوم الحدي  ،عثمان ب عبدالرحم (تٖٗٙىه) أ.القاىرة.
 .ٚٙالمنتق ههل ش ههرح الموطه ه  ،للب ههاوي :أب ههو ولي ههد س ههليمان به ه ال ههف به ه س ههعد االندلس ههي
(تٗ ٜٗىه) دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،أٔ ٖٖٕٔ ،ىه.
 .ٚٚالموافقات ،للإلاطبي ابراىي ب دوسل اللرمي (تٜٓٚىه) أ .صبيح.
 .ٚٛدوط االدام دالك دع شرحو تنوير الحوالك ،ل دام السيوطي (تٜٔٔىه) أ .الحلبي.
 .ٜٚدي ههيان األص ههو ف ههي نت ههائج العق ههو  ،لإل ههي االسه ه م دحم ههد به ه احم ههد الس ههمرقندي
(تٖٜ٘ىه) تحقيق :د.زكي عبدالبر ،أ.الدوحة – ق ر.

ٓ .ٛنصب الراية في ترريج أحادي الهداية ،للييلعي :وما الدي أبهي دحمهد عبهداهلل به

يوسف الحنفي (تٕ ٚٙىه) ،دار الحدي  ،القاىرة ،وطبعة المكتبهة االسه دية،أ ٕ،

ٖ ٜٔٚم.
ٔ .ٛنهايههة السههو بإلههرح دنهههاج الوصو ،ل سههنوي  -ومهها الههدي عبههد الههرحي االسههنويي
(تٕ ٚٚىه) أ .صبيح واألدبية.
ٕ .ٛالنهاية في ريب الحدي واألثر ،اب أألثير :عي الدي أبو الحس علي ب ابي الكرم
دحم ههد به ه دحم ههد به ه عب ههد الك ههري  ،تحقي ههق ،ط ههاىر أحم ههد ال ههياوي ودحمه هود دحم ههد

ال ناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت.
ٖ .ٛنيههل االوطههار شههرح دنتقههل االابههار ،للإلههوكاني  -دحمههد ب ه علههي (تٕ٘٘ٔ ىه ه) أ.
الحلبي
ٗ .ٛالهداية شرح بداية المبتدى ،للمر يناني :أبي الحس علي ب
د بعة دص فل ألبابي الحلبي ،دصر ال بعة األايرة.
٘ .ٛالوسيط في اصو الفقو ،د .وىبة اليحيلي ،أ .ددإلق.
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بهي بكهر (تٖ ٜ٘ى ه)

