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 :مقدمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ     
اهلل كعمى آلو كصحبو كسمـ  المرسميف محمد بف عبد

 …كبعد 
فإف حفظ السّنة النبكية كرعايتيا، كالذكد عف       

عمـك الشريعة بعد عمـك كتاب اهلل  حياايا ليعد مف أأؿّ 
 تعالى، كشاء اهلل تعالى أف تحفظ سّنة نبّيو 

الذم لكاله لقاؿ مف شاء ( اإلسناد)بخصكصية ىذه األّمة 
في ديف اهلل ما شاء، فبو صاف اهلل السّنة كالحديث مف 
الاياع كالدس كالكاع بأف قيض عمماء أأالء سّخركا 

 ، فكاعكا قكاعد حياتيـ لخدمة السّنة كعمكميا

ية، قسـ أصكؿ الديف، كمية الدراسات الفقيية كالقانكف ،مشارؾ أستاذ *
. أامعة آؿ البيت

كأصكؿ ىذا الفف كما يعرؼ بعمـ مصطمح الحديث الذم  
كمراحؿ اإلسناد . يرتبط باإلسناد ارتباط الركح بالأسد

كحمقاتو كميا ميّمة بدءان مف المصّنؼ الأامع كانتياءن 
 :يقكؿ ابف األثير. بالصحابي الراكم عف الرسكؿ 

كسّنة نبيو األصؿ في عمـ الشريعة كتاب اهلل عز كأؿ )
 فأما الكتاب العزيز فيك متكاتر مأمع عميو غير ،

فيي  محتاج إلى ذكر أحكاؿ ناقميو، كأما سّنة رسكؿ اهلل 
كأكؿ . التي تحتاج إلى شرح أحكاؿ ركاتيا كأخبارىـ

، كلـ يابطكا كال حفظكا في أصحاب رسكؿ اهلل : ركاتيا
ىـ عصرىـ كما فعؿ بمف بعدىـ مف عمماء التابعيف كغير

  رسالالوصل واإلوأثرها في  ،ثباتهاواالختالف في إ ،الُصحبة وحّدها

عند المحدثين واألصوليين 

 *محمد عبد الرزاق الرعود. د

م 3/12/2006: تاريخ قبول البحثم    29/6/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 
  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

      The subject of companions of the prophet is regarded as one the most controversial issues in respect 

of the identification of its concepts (both, the linguistic and the conventional meanings) among the 

scholars in the field of Islamic religion. And thus, came this paper to shed lights upon the concept of 

Companionship both linguistically and conventionally, and to focus on the favor and justice of the 

companions of the prophet , the measures that control their Knowledge and the notion of companions 

among relaters and Islamic legists Then I will discuss their sayings with their scientific scholarly spirit 

away from any kind fanaticism and narrow mindedness. 

      Finally, I will browse the effect of different opinions concerning the concept ' companions of the 

prophet' on relation . 
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إلى زماننا ىذا، ألنيـ كانكا مقبميف عمى نصرة الديف 
كليذا اختمؼ العمماء في كثير منيـ،  …كأياد الكافريف،

فمنيـ مف أعمو بعض العمماء مف الصحابة، كمنيـ مف 
لـ يأعمو فييـ، كمعرفتيـ كمعرفة أمكرىـ كأحكاليـ 

كبحثنا ىذا يسمط الاكء . (ٔ)(ىـ كسيرتيـ في الديفابكأنس
لقة مف حمقات اإلسناد غاية في األىمّية، أال كىي عمى ح

حمقة الصحابي ليبيف مفيـك الصحابي كحّده، كتبايف آراء 
العمماء في ذلؾ مف محدثيف كأصكلييف، كبياف أثر ىذا 
رساال ألىمّية ىذا األمر  االختالؼ عمى الركاية كصال كا 

 .الذم طالما أحدث خالفا كاختالفا بيف أىؿ العمـ
الصحبة كحدىا، كاالختالؼ في ) :ت بحثيكسمي      

رساؿ عند المحدثيف ثرىا في الكصؿ كاإلأثباتيا، كإ
 (.صكلييفكاأل

 :ككاف منيأي في البحث عمى النحك التالي      
  حصر المصادر كالمراأع المتعمقة بالبحث، كىي

 .المثبتة في اليامش
  التفصيؿ في بياف عدالة الصحابة عند كؿ مف

 .لييفالمحدثيف كاألصك

 فصؿ آراء المحدثيف كأقكاليـ حكؿ مفيـك الصحابي. 

 فصؿ آراء األصكلييف كأقكاليـ حكؿ مفيـك الصحابي. 

 بياف الرأم الراأح كنقد األقكاؿ المرأكحة. 

  ثـ بياف أثر االختالؼ في مفيـك الصحابي عمى
رساال، مشفكعا باأل الركاية  .مثمة ما أمكفكصال كا 

مقدمة كستة مباحث كقد أعمت بحثي ىذا في       
 :كخاتمة كممخص، عمى النحك التالي

كاشتممت عمى بياف أىمّية دراسة  : المقدمة
سناد، كىدؼ البحث كمنيج البحث إلا

 .كخطتو
تعريؼ الصحابي كفامو كعدالتو،  : المبحث األول

 :مطالب ثالثةكفيو 
 .الصحابي لغة : المطمب األول
 .مفيـك الصحبة عرفا : المطمب الثاني

 .عدالة الصحابة :الثالث طمب الم

. اكابط معرفة الصحابي : المبحث الثاني
مفيـك الصحابي عند المحدثيف، كفيو :  حث الثالثبالم

. مطالب
مفيـك الصحابي عند األصكلييف،  : المبحث الرابع

. كفيو مطالب
مسائؿ متفرقة ليا ارتباط كثيؽ بمفيـك  :المبحث الخامس

 .الصحابي
االختالؼ في مفيـك الصحابي  أثر: المبحث السادس

رساال . عمى الركاية كصال كا 
 . كفييا أىـ نتائج البحث : الخاتمة

 
 



 محمد الرعود .................................الصحبة وحّدها، واالختالف في إثباتها، وأثرها في الوصل واإلرسال عند 

مجلد الثالث، العدد ال                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

237 

 .تعريف الصحابي وفضله وعدالته :المبحث األول
: مطالب ثالثةكفيو 

َصِحَبو : في المساف أاء: الصحابي لغة :المطلب األول
: يْصَحُبو ُصْحبة، بالاـ، كصحابة بالفتح، كصاَحَبو

( بالسككف)كصْحب . المعاشر: كالصاحبعاشره، 
حكاىا أميعا ( بالكسر)كصحابة ( بالفتح)كصحابة 
. مصدر، كىـ األصحاب(: بالفتح)كالصحابة . األخفش

: صحب بعايـ بعاا، كأصمو: كاصطحب القـك      
  .(ٕ)اصتحب، ألف تاء االفتعاؿ تتغير عند الصاد

: يقاؿأمع صاحب، ك: كالصحابة: كقاؿ ابف األثير      
أم انقادت كاسترسمت كتبعت :أصبحت الناقة

. (ٖ)صاحبيا
كىناؾ معاف أخرل لمأذر صحب، لسنا في صدد       

التكسع فييا، كييمنا ما يتعمؽ بمكاكعنا، فخالصة 
أنو مشتؽ مف الصحبة ال مف : القكؿ في الصحابي لغة

قدر مخصكص، بؿ ىك أار عمى كؿ مف صحب غيره 
صحبت فالنا حكال : لؾ يقاؿقميال كاف أك كثيرا، ككذ

كدىرا كسنة كشيرا كيكما كساعة، فيكقع اسـ المصاحبة 
  .(ٗ)بقميؿ ما يقع منيا ككثيره

: ، كفيو مسألتافمفهوم الصحابي عرفا :المطلب الثاني
العرؼ : العرؼ لغة كاصطالحا: المسألة األولى      

اد النكر، كىك كالمعركؼ، كىك ما يستحسف مف : لغة
 .(٘)األفعاؿ

ىك ما ألفو المأتمع كاعتاده، كسار : واصطالحا      
عميو في حياتو مف قكؿ أك فعؿ، كىك كالعادة بمعنى 
كاحد عند الفقياء، كالعرؼ كما يتاح مف تعريفو قد 
يككف قكليا أك عمميا، كقد يككف عاما أك خاصا، كىك 

. (6)"بأميع ىذه األنكاع قد يككف صحيحا أك فاسدان 
درج الناس عمى : الصحبة عرفان  :لثانيةالمسألة ا      

تحديد مفيـك الصاحب بأنو مف تكاترت العالقة معو 
كاتصمت كاستمرت زمنا، ال مف لقيو أك رآه مرة كاحدة، 

فالف صاحبي إال كقد ماى زمف لمتعارؼ : فال يقاؿ

: بك بكر الباقالنيأقااي كليذا قاؿ اؿ. بينيما كالتالقي
يستعممكف ىذه التسمية إال مة عرؼ في أنيـ ال تقرر لأل

فيمف كثرت صحبتو، كاتصؿ لقاؤه، كال يأركف ذلؾ عمى 
مف لقي المرء ساعة كمشى معو خطى، كسمع منو 

حديثا، فكأب لذلؾ أف ال يأرم ىذا االسـ في عرؼ 
. (ٚ)"االستعماؿ إال عمى مف ىذه حالو

كليذا نيج بعض أىؿ العمـ عمى تعريؼ الصحابي       
كما سنرل إف شاء اهلل تعالى في  الصحبة العرفية
 .المباحث اآلتية

:  مسائؿ ربعأ ، كفيوعدالة الصحابة :الثالثالمطلب 
أصميا العدؿ، : معنى العدالة لغة :المسألة األولى      

ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ، : كىك مصدر، كمعناه
مف أسماء اهلل تعالى، كالعدؿ : كالعدؿ. كىك اد الأكر

زّكاه، : لمراي قكلو كحكمو، كعّدؿ الرأؿا: مف الناس
  .(ٛ)ةالذم لـ تظير منو ريب: كالعدؿ
العدؿ : "معنى العدالة اصطالحا :المسألة الثانية      

المسمـ البالغ العاقؿ، السالـ مف أسباب : اصطالحا، ىك
. (ٜ)"الفسؽ كخكاـر المركءة

كقد فصؿ الخطيب البغدادم في تعريؼ العدؿ       
ىك مف عرؼ بأداء فرائاو، كلزـك : "ىذا فقاؿبأكثر مف 

ما أمر بو، كتكقي ما نيي عنو، كتأنب الفكاحش 
المسقطة، كتحرم الحؽ كالكاأب في أفعالو كمعاممتو، 

كالتكقي في لفظو، فمف كانت ىذه حالو فيك المكصكؼ 
. (ٓٔ)"بأنو عدؿ في دينو، كمعركؼ بالصدؽ في حديثو

ة تحمؿ صاحبيا ممؾ: "كبمعنى آخر مختصر ىي      
عمى التقكل، كاأتناب األدناس، كما يخؿ بالمركءة عند 

كالتبكؿ في  ،(أحيانا)مثؿ األكؿ في الطريؽ  (ٔٔ)"الناس
. (ٕٔ)في المزاح كاإلفراط الشكارع، كصحبة األراذؿ،

قبكؿ ركايتيـ مف : "كالمراد مف عدالة الصحابة      
إال  غير تكمؼ البحث عف أسباب العدالة كطمب التزكية،

. (ٖٔ)"أف يثبت ارتكاب قادح، كلـ يثبت ذلؾ
تيـ الفتراض كأكدىا ؿكلذلؾ لـ يبحث عف عدا      

كالسبب في عدـ الفحص : فييـ قطعان، قاؿ إماـ الحرميف



 محمد الرعود .................................الصحبة وحّدها، واالختالف في إثباتها، وأثرها في الوصل واإلرسال عند 

مجلد الثالث، العدد ال                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

238 

عف عدالتيـ، أنيـ حممة الشريعة، فمك ثبت تكقؼ في 
ركايتيـ النحصرت الشريعة عمى عصره عميو السالـ، 

. (ٗٔ)"اركلما استرسمت سائر األعص
رأم أميكر المحدثيف في عدالة  :المسألة الثالثة      

: الصحابة
العمـ مف المحدثيف إلى تعديؿ  ىؿأ ذىب أميكر      

، كلـ يستثنكا مف ذلؾ أحدان،  كافة أصحاب النبي
: كعباراتيـ تدؿ عمى ذلؾ

لمصحابة بأسرىـ " :فقاؿ ابف الصالح      
أحد منيـ، أنو ال يسأؿ عف عدالة : خصيصة كىي

بؿ ذلؾ أمر مفركغ منو لككنيـ عمى اإلطالؽ 
أماع مف كالسّنة الكتاب بنصكص معدَّليف بو  يعتد كا 

. (٘ٔ)"األمة في اإلأماع مف
الصحابة كّميـ عدكؿ، مف البس :" كقاؿ النككم      

. (ٙٔ)"الفتف كغيرىـ بإأماع مف يعتد بو
 كالصحابة كّميـ عدكؿ عند أىؿ: "كقاؿ ابف كثير      

السّنة كالأماعة، لما أثنى اهلل عمييـ في كتابو العزيز، 
في المدح ليـ في  (ٚٔ)نطقت بو السّنة النبكية كبما

. (ٛٔ)"أميع أخالقيـ كأفعاليـ
ككّميـ عدؿ إماـ فااؿ راي، " :كقاؿ ابف حـز      

فرض عمينا تكقيرىـ كتعظيميـ، كأف نستغفر ليـ 
. (ٜٔ)"كنحبيـ
، (ٕٔ)، كالحافظ العراقي(ٕٓ)ركبيذا قاؿ ابف األثي      

 (ٖٕ)، كالحافظ العالئي(ٕٕ)كالحافظ ابف حأر
، كغيرىـ مف القدامى (ٕ٘)، كالقاسمي(ٕٗ)كالسيكطي

البر عمى أف  كالمعاصريف، حتى صّرح ابف عبد
قد كفينا البحث عف : "اإلأماع انعقد عمى ذلؾ، فقاؿ

أحكاليـ إلأماع أىؿ الحؽ مف المسمميف كىـ أىؿ 
. (ٕٙ)"ة عمى أنيـ كميـ عدكؿالسّنة كالأماع

إذا رأيت الرأؿ ينتقص أحدا " :كليذا قاؿ أبك زرعة      
، كذلؾ أف (ٕٚ)فاعمـ أنو زنديؽ  مف أصحاب رسكؿ اهلل

نما أدل إلينا ىذا  الرسكؿ  عندنا حؽ كالقرآف حؽ، كا 
نما يريدكف أف القرآف كالسنف أصحاب رسكؿ اهلل  ، كا 

كالسّنة، كالأرح بيـ أكلى، يأرحكا شيكدنا ليبطمكا الكتاب 
. (ٕٛ)"كىـ زنادقة

كبذلؾ يتاح أف المراد بالعدالة الثابتة لأميع       
تأنب تعمد الكذب في : "الصحابة عند المحدثيف ىي

الركاية كاالنحراؼ فييا بارتكاب ما يكأب عدـ قبكليا، 
فإف الذنب عمى فرض كقكعو ال يمنع مف قبكليا، فيـ 

 .(ٜٕ)"عدكؿ عمى العمـك
رأم األصكلييف في عدالة  :المسألة الرابعة      

 :الصحابة
غاير بعض األصكلييف أميكر العمماء في مسألة       

عدالة الصحابة، فأميكر العمماء يركف أف الصحابة 
كميـ عدكؿ بعمكميـ ال يستثنى منيـ أحد كما مر آنفا، 
 لكف بعض عمماء األصكؿ لـ يعممكا العدالة عمى كؿ

نما اقتصركىا عمى مف طالت صحبتو الصحابة، كا  
 كمأالستو لرسكؿ اهلل عميو السالـ كفي ذلؾ يقكؿ

كؿ مف رآه  -القكؿ بالعدالة- لسنا نعني بو" :(ٖٓ)المازرم
اتفاقا، أك زاره لماما، أك ألـ بو كانصرؼ عف قريب، لكف 

كعزركه كنصركه )إنما نريد بو الصحابة الذيف الزمكه 
. (ٖٔ) (عو أكلئؾ ىـ المفمحكفكاتبعكا النكر الذم أنزؿ ـ

كىذا قكؿ " :، قاؿ العالئي(ٕٖ)كىك قكؿ مردكد      
غريب يخرج كثيران مف المشيكريف بالصحبة كالركاية عف 

بف االحكـ ليـ بالعدالة أصال، ككائؿ بف حأر، كمالؾ 
الحكيرث، كعثماف بف أبي العاص، كأشباىيـ ممف كفد 

نصرؼ، ككذلؾ مف كلـ يقـ إال أيامان قالئؿ ثـ ا عميو 
لـ يعرؼ إال بركاية الحديث الكاحد أك االثنيف، كلـ يرد 

. (ٖٖ)"مقدار صحبتو مف أعراب القبائؿ
كماؿ مف األصكلييف إلى ىذا الرأم القااي       

الباقالني كما سنرل في مبحث مفيـك الصحابي عند 
. األصكلييف

كالسر في اشتراط األصكلييف طكؿ الصحبة ىك       
الصحبة عندىـ لمعدالة، أما المحدثكف فينظركف إلى  استمزاـ

معرفة اتصاؿ السند، كلذا اصطمحكا عمى أف المقي إف ثبت 
فالسند متصؿ كسمكا ذلؾ الراكم  بيف الراكم كبيف النبي 
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كما ذىب إليو المحدثكف مف ذلؾ ىك : أقكؿ .(ٖٗ)صحابيان 
الراأح في ىذه المسألة، كسنكاح مبررات الترأيح في 

. حث القادمة إف شاء اهلل تعالىالمبا

. ضوابط معرفة الصحابي :المبحث الثاني

يعرؼ الصحابي بأنو صحابي بأممة أمكر       
، قد تأتمع في بعايـ كقد تنفرد في آخريف، كاكابط

ليؾ ىذه   : الاكابطكا 

كذلؾ بأف ينقؿ خبر : (ٖ٘)تكاتر الخبر بالصحبة -ٔ
بعة كسائر صحبتو أمع كبير مف األمة، كالخمفاء األر

العشرة المبشريف بالأنة، ككبار المعركفيف، كأبي سعيد 
اهلل بف عمرك بف العاص كنحكىما ممف  الخدرم كعبد

بمغ الركاة عنيـ العدد المفيد لمتكاتر، ككذلؾ مف اتفقت 
ف لـ تكثر  ثواألمة عمى صحة حدم كتمقيو بالقبكؿ، كا 

، الركاية عنو كأبي قتادة كأبي مسعكد البدرم كنحكىما
فإف مف لكاـز ذلؾ اتفاقيـ عمى ككنو صحابيان، كىذا 

. (ٖٙ)"التكاتر مفيد لمعمـ القطعي بصحتو

 :(ٖٚ)الشيرة كاالستفااة التي ال تبمغ حد التكاتر -ٕ
 (ٖٛ)كذلؾ بأف ينتشر خبر صحبتو عند فئة مف الناس

نيا قاصرة عف حد التكاتر، ألكنيا فئة مأمكنة مكثكقة إال 
محصف، كالنعماف بف بشير،  عكاشة بف: كمف أمثاليـ

كسعد بف الربيع، فيؤالء كأمثاليـ صحابة اشتيرت 
صحبتيـ لكنيا ال تصؿ في حاؿ مف األحكاؿ إلى قكة 

فيي مرتبة . ثبكت صحبة أبي بكر كعمر كعثماف كعمي
.  (ٜٖ)تفيد العمـ النظرم عند كثير مف العمماء

كىذا : أف ينقؿ عف صحابي شيادة آلخر بالصحبة -ٖ
كمثاؿ  (ٓٗ)عمى قبكؿ التزكية مف كاحد، كىك الراأحبناءن 
 (ٔٗ)الرحمف الحميرم أف ُحَمَمة عف حميد بف عبد: "ذلؾ

غزا أصفياف مع األشعرم  رأؿ مف أصحاب النبي 
 فقاؿ الميـ اف: ، قاؿصفياف في زمف عمر أحت كفت

حممة يزعـ أنو يحب لقاءؾ، الميـ إف كاف صادقا فاعـز 
ف كاف كاذب ف كره، الميـ ال لو صدقو، كا  ا فاحممو عميو كا 

ترأع حممة مف سفره ىذا، فمات بأصبياف فقاـ 
يا أييا الناس إنا كاهلل ما سمعنا فيما : األشعرم فقاؿ

أف حممة  كما بمغ عممنا إال سمعنا مف نبيكـ 
  .(ٕٗ)"شييد
فيذا حممة شيد لو أبك مكسى األشعرم بالصحبة       

 حكمو لو بالشيادة، لكفلو ك بؿ نقؿ تزكية رسكؿ اهلل 
سَماه  ف الرسكؿ أىؿ أراد أبك مكسى األشعرم بذلؾ 

 باسمو أك أراد أنو مات في مرض البطف؟ 
أمر ال يمكف الأـز بو، كقد تردد فيو الحافظ       
. (ٖٗ)العراقي

أف يخبر عف نفسو بأنو صحابي، شريطة أف يككف  -ٗ
:  ثابت العدالة كالمعاصرة لمرسكؿ 

أف : "العالئي تحت باب ما تثبت بو الصحبةقاؿ       
أك  سمعت رسكؿ اهلل : يقكؿ مف عرؼ بالعدالة كاألمانة

رأيتو يفعؿ كذا، كنحك ذلؾ، كيككف سَنو يحتمؿ ذلؾ كالسند 
كقاؿ . (٘ٗ)"، فيذا مقبكؿ القكؿ عمى الراأح(ٗٗ)إليو صحيح

كقد يحكـ بأنو صحابي إذا كاف ثقة : "الخطيب البغدادم
ككثر لقائي لو،  صحبت النبي : ؿ القكؿ إذا قاؿأمينا مقبك

فيحكـ بأنو صحابي في الظاىر لمكاع عدالتو، كقبكؿ 
ف لـ يقطع بذلؾ .  (ٙٗ)"خبره، كا 

ادعاؤه الصحبة ال بد أف يككف معقكال : أقكؿ      
ف ثبتت عدالتو، قاؿ العراقي معقبا عمى  كممكنا كا 

مف ذلؾ كال بد مف تقييد ما أطمؽ : الخطيب فيما قالو
بأف يككف ادعاؤه لذلؾ يقتايو الظاىر أما لك ادعاه بعد 

ماي مائة سنة مف حيف كفاتو عميو السالـ، فإنو ال 
ف كانت قد ثبتت عدالتو قبؿ ذلؾ . (ٚٗ)"يقبؿ كا 

كلكف األصكلييف شرطكا في ىذا الاابط مع       
فمك : "، قاؿ اآلمدمف تعرؼ معاصرتو لمنبي أالعدالة 

سالمو كعدالتو إنا صحابي مع قاؿ مف عاصره ا
فالظاىر صدقو، كحكاىما ابف الحاأب احتماليف مف 

ف ال يصدؽ لككنو متيما أكيحتمؿ : غير ترأيح قاؿ
. (ٛٗ)"بدعكل رتبة يثبتيا لنفسو
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ف ساؽ قكؿ ابف الحاأب في أكقاؿ ابف كثير بعد       
نو يخبر عف حكـ شرعي، كما يعني أل: "احتماؿ الخالؼ
ىذا ناسخ ليذا الحتماؿ خطئو في : اسخلك قاؿ في الف

. (ٜٗ)"ذلؾ

:  ف فالنا لو صحبوأحد التابعيف أف يخبر أ -٘
مف ركل عنو : "كعف ىذا الاابط يقكؿ العالئي      

أحد أئمة التابعيف الذيف ال يخفى عنيـ مدعي الصحبة 
ممف ىك متحقؽ بيا، كأثبت لو ذلؾ التابعي الصحبة 

غير معترض  ق عف النبي كالمقاء، أك أـز بالركاية عف
ذلؾ، لما يمـز في ركايتو عنو عمى ىذا الكأو مف  عمى

تصديقو فيما ذكر مف الصحبة كالركاية، سكاء سّماه في 
ذا كاف التابعي إرأؿ، : بؿ قاؿ ركايتو عنو، أك لـ يسّمو،

كما كصفنا بحيث ال يخفى عنو ذلؾ، كال فرؽ بيف 
أيالة بعيف ذ ال تار اؿإالحالتيف كالتابعي كذلؾ، 

. (ٓ٘)"الصحابي بعد ثبكت صحبتو
ككذا يقكؿ الحافظ ابف حأر مؤكدا عمى ىذا       

ككذا يثبت عف آحاد : "الطريؽ في معرفة الصحابة
بناءن عمى قبكؿ التزكية مف كاحد كىك  التابعيف
. (ٔ٘)"الراأح
أف يركم أحد : "كأكد العالئي قكلو مرة ثانيو فقاؿ      

رأؿ لـ يسّمو شيئان يقتاي لو متقدمي التابعيف عف 
ثـ ذكر بعض " صحبة، فاف القرائف ىنا قائمة بصدقو

: ىذه القرائف قائالن 
. ندرة كذب مثؿ ذلؾ في العصر األكؿ: كمنيا -
 ر انو ال يركم ػف الظاىر مف التابعي الكبيأ: كمنيا -
 .(ٕ٘)"ال عف صحابيإ

ا كالحؽ أف تحقيقو ليذه المرتبة كتقريره لو: أقكؿ      
بيذه الصكرة غاية في الدقة كالحرص حتى ال يخرج احد 
مف الصحابة عف ككنو صحابيان لما ليـ الفاؿ كالمكانة 

. كاألىمية الشخصية كالشرعية

أؿ منسكب لـ تتحقؽ عدالتو لى رإأف يصح السند  -ٙ
، كال ظير ما يقتاي أرحو، فيركم حديثا ةالباطف

اية مأردة يتامف أنو صحابي إما بسماعو ذلؾ، أك برك
. (ٖ٘)"إذا اكتفينا بيا في إثبات الصحبة

ىك المستكر  قالذم لـ تتحقؽ عدالتو الباطف" :أقكؿ      
عند أىؿ الحديث، كفي تعديمو خالؼ، فمف قبؿ ركاية 
المستكر مف ركاة الحديث، فمف باب أكلى اعتبار ركاية 

الصحابي في مثؿ ىذه الحالة ألنو لـ يكأد في ذلؾ 
الكذب إال نادران أدان، كأما مف رد ركاية  العصر مف يدعي

المستكر كلـ يقبميا مف ركاة الحديث مف بعد الصحابي، 
فمف أىؿ العمـ مف عّد أمثاؿ ىؤالء مف الصحابة كابف 

البر في كتابييما، كمنيـ مف تكقؼ في  منده كابف عبد
ثبات الصحبة ليـ . (ٗ٘)"حديثيـ كا 

ىؿ أمف ف يركم بعض صغار التابعيف كمف ليس أ -ٚ
:  الميز منيـ عف رأؿ منيـ ما يقتاي لو صحبو

ف كاف أماعة مف األئمة أكىي        اعؼ المراتب، كا 
قبمكا مثؿ ذلؾ كأثبتكا أحاديثيـ في مسانيد الصحابة 

. (٘٘)كالركاة عنيـ
ىذه الاكابط التي تعرض أىؿ العمـ لذكرىا، كالتي       

متفؽ مف خالليا يعرؼ الصحابي بصحبتو، لكف بعايا 
عميو، كبعايا مختمؼ فيو، كسأفصؿ القكؿ أكثر عف 

شاء اهلل تعالى في المباحث القادمة كالتي تتعمؽ بتعريفات 
 .الصحابي عند أىؿ الحديث كاألصكلييف

مفهوم الصحابي عند المحدثين : المبحث الثالث

: ومن وافقهم من األصوليين

أميكر أىؿ الحديث يتكسعكف في بياف مفيـك       
ابي، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى شرؼ كمكانة كبركة الصح

بي أكبمغنا عف : "كلذلؾ قاؿ ابف الصالح. الرسكؿ 
أصحاب الحديث : المظفر السمعاني المركزم أنو قاؿ

عمى كؿ مف ركم عنو حديثا أك  ةيطمقكف اسـ الصحاب
كممة، كيتكسعكف حتى يعدكف مف رآه رؤية مف 

كا كؿ مف رآه ، أعطالصحابة، كىذا لشرؼ منزلة النبي 
. (ٙ٘)"حكـ الصحبة
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ليو السمعاني ظاىر إشار أكىذا التكسع الذم : أقكؿ      
في عبارات أىؿ الحديث كمف كافقيـ، فيذا ابف حـز يؤكد 

ىكازف بحنيف في  كقد غزا رسكؿ اهلل : "ذلؾ حينما قاؿ
لؼ مقاتؿ كميـ يقع عمييـ اسـ الصحبة، ثـ أاثني عشر 

ككفد عميو أميع البطكف مف  غزا تبكؾ في أكثر مف ذلؾ
أميع قبائؿ العرب ككميـ صاحب، كعددىـ بال شؾ يبمغ 

. (ٚ٘)"نسافإلؼ أأزيد مف ثالثيف 
لـ يبؽ بمكة كال الطائؼ أحد  :البر كقكؿ ابف عبد      

حأة  في سنة عشر إال أسمـ كشيد مع النبي 
. (ٛ٘)"الكداع
يو بيف مران قطعيان كمتفقان عؿألكف ىذا التكسع ليس       

أىؿ الحديث قاطبة، بؿ ىناؾ تبايف في بعض اآلراء، 
كانفراد في أكانب في بعايا اآلخر، ذلؾ ما سأفصمو 

:  امف المطالب التالية

أف كؿ مف "عّد أميكر أىؿ الحديث : المطلب األول
مسمما، كلك ساعة أك لحظة، سكاء ركل  رأل النبي 

  ."عنو أـ لـ يرك، فيك مف أصحابو
ئمة الحديث، أسكؽ أما صّرحت بو طائفة مف ىذا       

تمامان لمفائدة : أقكاليـ تكايحان لممسألة كا 
كؿ مف صحبو سنة أك : "قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ:  ووً 

شيران أك يكمان أك رآه فيك مف أصحابو، لو مف الصحبة 
عمى قدر ما صحبو، ككانت سابقتو معو، كسمع منو 

. (ٜ٘)"ليوإكنظر 
أك رآه مف  مف صحب النبي : "خارمقاؿ الب: ثانياً 

  .(ٓٙ)"المسمميف فيك مف أصحابو
يعني اف اسـ صحبة النبي : "كشرحو ابف حأر قائالن       

  مستحؽ لمف صحبو أقؿ ما يطمؽ عميو اسـ الصحبة
ف كاف العر ؼ يخص ذلؾ ببعض المالزمة، كيطمؽ لغة، كا 

  .(ٔٙ)"ياا عمى مف رآه رؤية كلك عمى بعدأ

المعركؼ عند المحدثيف أف " :النككم قاؿ: ثالثاً 
كلك لحظة، ثـ  الصحابي كؿ مسمـ رأل رسكؿ اهلل 

. (ٕٙ)"ىذا ىك الصحيح في حده: قاؿ

أك رآه  مف صحب النبي : "قاؿ عمي بف المديني: رابعاً 
. (ٖٙ)"أصحاب النبي  كلك ساعة مف نيار فيك مف

عمى ما  كأصحاب رسكؿ اهلل : قاؿ ابف األثير: خامساً 
شيد حنينان كمعو اثنا  طكه كثيركف، فإف رسكؿ اهلل شر

لفان سكل األتباع كالنساء، كأاء اليو ىكازف مسمميف أعشر 
فاستنقذكا حريميـ كأكالدىـ، كترؾ مكة مممكءة ناسان، 

ككذلؾ المدينة أياان، ككؿ مف اأتاز بو مف قبائؿ العرب 
كانكا مسمميف، فيؤالء كميـ ليـ صحبة، كقد شيد معو 

ؾ مف الخمؽ الكثير ما ال يحصييـ ديكاف، ككذلؾ تبك
. (ٗٙ)"حأة الكداع، ككميـ لو صحبة

مف رأل رسكؿ اهلل : كالصحابي: "قاؿ ابف كثير: سادساً 
  ف إفي حاؿ ف لـ تطؿ صحبتو لو، كا  سالـ الراكم، كا 

ىذا قكؿ أميكر العمماء خمفان : لـ يرك عنو شيئان، ثـ قاؿ
. (٘ٙ)"كسمفان 

المعركؼ مف طريقة أىؿ : لصالحقاؿ ابف ا: سابعاً 
فيك مف   الحديث أف كؿ مسمـ رأل رسكؿ

  (ٙٙ)"الصحابة
كالصحبة اسـ أنس تقع عمى مف : "قاؿ ابف تيمية: ثامناً 

قميالن أك كثيران، لكف كؿ منيـ لو مف  صحب النبي 
الصحبة بقدر ذلؾ، فمف صحبو سنة أك شيران أك يكمان 

. (ٚٙ)"بة بقدر ذلؾساعةن أك رآه مؤمنان، فمو مف الصح

كأصح ما كقفت عميو : "فاؿ الحافظ ابف حأر: تاسعاً 
ت مؤمنان بو كما مف لقي النبي : أف الصحابيمف ذلؾ 
سالـ فيدخؿ فيمف لقيو مف طالت مأالستو لو أك عمى اإل

قصرت، كمف ركل عنو أك لـ يرك، كمف غزا معو أك لـ 
ارض يره لعيغز، كمف رآه رؤية كلك لـ يأالسو، كمف لـ 

يماف مف لقيو كافران كلك أسمـ بعد كالعمى، كيخرج بقيد اإل
. (ٛٙ)"ذلؾ إذا لـ يأتمع بو مرة أخرل

ىذه بعض أقكاؿ أئمة الحديث في تعريؼ       
ال بد مف اإلشارة كالكقكؼ الصحابي كبياف حّده، لكف 

: مكر التاليةعند األ
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نالحظ أف أشمؿ تعريؼ ىك قكؿ الحافظ ابف حأر  -ٔ
ة ميمة في بياف مفيـك الصحابي حيث ذكر قاي

فإف " كمف لـ يره لعارض كالعمى: "أال كىي قكلو
كاف أعمى كلـ ير الرسكؿ  بعض أصحاب النبي 

  بعينيو، فال يخرأو مف دائرة الصحبة انو أعمى
 .اهلل بف أـ مكتـك كغيره كعبد

ليو مف ؿ الحافظ ابف حأر أفاد مما أشار إكلع -ٕ
تعريؼ البخارم الذم اعتراض الحافظ العراقي عمى 

كفي دخكؿ األعمى الذم أيء بو : "ذكره ثانيان قائالن 
مسممان كلـ يصحبو، كلـ يأالسو في  لى النبي إ

عبارة البخارم نظر، فالعبارة السالمة مف االعتراض 
 .(ٜٙ)..."الصحابي مف لقي النبي : أف يقاؿ

نالحظ أف األقكاؿ السابقة تتفؽ أميعيا عمى أف قيد  -ٖ
 : متعمؽ فقط بأمريفالصحابي 

. سالـاإل: الثاني؛ الرؤية: األول

كلـ يشترط أحد منيـ مسألة الركاية أك السماع       
أك البمكغ، كما اشترط آخركف فيما سيأتي إف شاء اهلل 

. تعالى
ىذا كقد رأح أماعة مف المعاصريف رأم       

: الأميكر كاعتبركه األصح في تعريؼ الصحابي، منيـ
محمد .، كد(ٔٚ)صبحي الصالح.، كد(ٓٚ)عتر نكر الديف.د

 (ٖٚ)محمد أديب الصالح.، كد(ٕٚ)عأاج الخطيب

كالعالمة . (٘ٚ)ىماـ سعيد. ، كد(ٗٚ)محمكد الطحاف.كد
. كآخركف (ٙٚ)محمد أماؿ الديف القاسمي

عأاج الخطيب، . إال أف لي مالحظة عمى كالـ د      
لى رأم الأميكر أميؿ كبو أقكؿ، ألنو في : "فمقد قاؿ كا 

حديثان إال قد  الحقيقة لـ يرك صحابي عف رسكؿ اهلل 
ثبتت عدالتو عند أيابذة ىذا العمـ بتطبيؽ قكاعد النقد 

. انتيى" العممي الصحيحة
فيك قد ماؿ إلى رأم الأميكر صراحة، : أقكؿ      

كلك حديثان،  كفّسر ذلؾ بركاية الصحابي عف الرسكؿ 
أبدان، كاشترطكا  في حيف أف الأميكر لـ يشترطكا الركاية

ىذا كقد ماؿ إلى رأم . سالـ فقط كما رأيناالرؤية كاإل

، (ٚٚ)الحاأبأميكر أىؿ الحديث مف األصكلييف ابف 
كأما ابف الحاأب فإنو اختار في مختصره : "قاؿ العالئي

القكؿ الذم نقمناه أكال عف أحمد بف حنبؿ كالأميكر مف 
كقد استدؿ : ثـ قاؿ بعد ذلؾ. (ٛٚ)"االكتفاء بمأرد الرؤية

ابف الحاأب لقكؿ الأميكر الذم اختاره أف اسـ الصحابي 
يقع عمى مف لو مأرد الرؤية فأكثر مف ذلؾ بأف اسـ 

 .(ٜٚ)"..الصحبة يعـ القميؿ كالكثير

قكؿ قريب مف رأم أميكر أىؿ الحديث  :المطلب الثاني
إال أنو ال يكتفي بالرؤية المأردة فقط بؿ ال بد مف 

: لك ساعة كالسماع كلك كممةالصحبة اليسيرة ك
كؿ مف : رأيت أىؿ العمـ يقكلكف: (ٓٛ)قاؿ الكاقدم      

كقد أدرؾ الحمـ فأسمـ، كعقؿ أمر الديف  رأل النبي 
كلك ساعة مف  كرايو، فيك عندنا ممف صحب النبي 

. (ٔٛ)"النيار
أف الصحابي مف : كىكذا قاؿ اآلمدم في األحكاـ      

ف لـ يختص بو ، كصحبو كلك سرأل النبي  اعة، كا 
اختصاص المصحكب، كال ركل عنو، كال طالت مدة 

 بف عبداككذا قاؿ الشيخ صفي الديف محمد " صحبتو
. (ٖٛ)في نياية الكصكؿ (ٕٛ)الرحيـ اآلرمكم

كقكليما أعـ مف قكؿ الكاقدم، مف أية أف ذاؾ       
اشترط فيو البمكغ، كلـ يقيد اآلمدم كاآلرمكم كالميما 

. (ٗٛ)بذلؾ
كما أننا نأد ابف حـز قد اشترط الصحبة كلك ساعة       

: كالسماع كلك كممة، فقاؿ في معرض حديثو عف الصحابة
 أما الصحابة راي اهلل عنيـ، فيك كؿ مف أالس النبي "

 كلك ساعة كسمع منو كلك كممة فما فكقيا، أك شاىد منو 
أمران يعيو، كلـ يكف مف المنافقيف الذيف اتصؿ نفاقيـ 

ىر حتى ماتكا عمى ذلؾ، كسكاء كاف مف ذكرنا عمى كاشت
. (٘ٛ)"صغيران أك بالغان  عيده 
فابف حـز إذان يتفؽ مع أصحاب ىذا الرأم في       

اشتراط الصحبة كلك ساعة مف النيار، كالسماع كلك 
 كممة، كزاد األمر تكايحان باشتراط الركاية عف النبي 

كىذا يقتاي ". أمران يعيو أك شاىد منو : "في قكلو



 محمد الرعود .................................الصحبة وحّدها، واالختالف في إثباتها، وأثرها في الوصل واإلرسال عند 

مجلد الثالث، العدد ال                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

243 

ال فكيؼ لنا أف نعمـ أنو شاىد أمران أك حادثة  الركاية كا 
. دكف ركايتيا؟؟

لى أصحاب ىذا الرأم أشار ابف كثير بقكلو       : كا 
ال بد في إطالؽ الصحبة مع الرؤية أف : "كقاؿ آخركف"

. (ٙٛ)"يركم حديثان أك حديثيف
كأما ما حكاه الحافظ العالئي عند بيانو لمذاىب       

كىك :  "القكؿ األكؿ"لعمماء في تعريؼ الصحابي قكلو ا
أىؿ الحديث أف كؿ مسمـ رأل الذم عميو أميكر 

كلك لحظة كعقؿ عنو شيئان فيك صحابي، سكاء  النبي
كاف ذلؾ قميالن أك كثيران، كىذا ما حكاه القااي عياض 
: كغيره عف أحمد بف حنبؿ، كركاه عبدكس بف مالؾ قاؿ

ككذا قكؿ ... أحمد السابؽ  كذكر قكؿ اإلماـ... 
. (ٚٛ)"البخارم
نسبتو ىذا التعريؼ لأميكر أىؿ الحديث : أقكؿ      

ليس دقيقان إذ لـ يشترط الأميكر كما رأينا الركاية عف 
نما اشترطيا أصحاب الرأم الثاني، كدليمو  الرسكؿ  كا 

أنو ساؽ قكلي اإلماميف أحمد بف حنبؿ كالبخارم، 
ريفو لمصحابي سكل الرؤية ككالىما لـ يشترط في تع

كاإلسالـ كلـ يشترطا كال غيرىما مف أصحاب الرأم 
(. كعقؿ عنو شيئان : )األكؿ الركاية كىك قكؿ العالئي

:  مناقشة  صحاب ىذا الر ي
أصحاب ىذا الرأم يشترطكف الركاية مع الصحبة       

ليككف الصحابي صحابيان، فيؿ ىذا الشرط مقبكؿ عند 
أىؿ الحديث؟؟  

كأما اشتراط الأمع : "يأيب العالمة العالئي بقكلو      
بيف الصحبة كالركاية فاعيؼ، ألف الركاية لـ تتصؿ إال 
عند عدد يسير مف الصحابة بالنسبة إلى أميعيـ راي 

أنو سئؿ  (ٛٛ)اهلل عنيـ، فقد أاء عف أبي زرعة الرازم
 شيد مع النبي : "فقاؿ عف عدة مف ركل عف النبي 

ربعكف ألفان، كشيد معو تبكؾ سبعكف ألفان حأة الكداع أ
عف مائة ألؼ كأربعة عشر  قبض رسكؿ اهلل : "كقاؿ

ألفان مف الصحابة ممف ركل عنو كسمع منو، كفي ركاية 
ىؤالء أيف : يا أبا زرعة: فقيؿ لو" ممف رآه كسمع منو"

أىؿ مكة كأىؿ المدينة : كانكا؟ كأيف سمعكا منو؟ فقاؿ
، كمف شيد معو حأة الكداع، كمف بينيما مف األعراب
. (ٜٛ)"كؿ رآه كسمع منو فعرفو

مفاد كالمو أف مئات األلكؼ ىؤالء مف : أقكؿ      
الذيف شيدكا معو المشاىد كآخرىا  أصحاب النبي 

ف لـ يبمغنا عنيـ ركاية تتصؿ برسكؿ اهلل  حأة الكداع كا 
  كلذا لـ ينؼ عنيـ الصحبة لعدـ الركاية ، فيـ صحابة

ىكر أىؿ الحديث ا، كعمى ىذا فرأيو ىك رأم أـبؿ أثبتو
. ليو أميؿ، كاهلل أعمـكما سمؼ، كالنفس إ

 قكؿ مف اشترط مع المقاء بالرسكؿ : الثـب الثـالمطل
: (ٜٓ)البمكغ
: ذكر العراقي كاحدان مف تعريفات الصحابي، قاؿ      

حكاه " كالقكؿ الخامس أنو مف رآه مسممان بالغان عاقالن "
كؿ : رأيت أىؿ العمـ يقكلكف: أىؿ العمـ فقاؿالكاقدم عف 

كقد أدركو الحمـ كأسمـ كعقؿ أمر  مف رأل رسكؿ اهلل 
. (ٜٔ)..."الديف كرايو فيك عندنا ممف صحب النبي 

االعتماد في ىذا القكؿ عند الأميع عمى : أقكؿ      
الكاقدم كحده، كىك كما عممنا مع سعة عممو متركؾ 

ماد عميو السيما كقد تفرد بنقؿ ال يمكف االعت (ٕٜ)الحديث
ىذا كقد صرح غير كاحد مف أىؿ العمـ . اشتراط البمكغ

كالتقييد بالبمكغ : ببطالف ىذا الشرط، فقاؿ العراقي
كالصحيح أف البمكغ ليس : "كقاؿ في مكاف آخر ،(ٖٜ)"شاذ

: كقاؿ الحافظ ابف حأر ،(ٜٗ)"شرطان في حد الصحابي
ف اأتماعو بو كمنيـ مف اشترط في ذلؾ أف يككف حي

ماـ ابف ، ككذا صرح اإل (ٜ٘)"بالغان، كىك مردكد أياان 
: حـز بعدـ اشتراط البمكغ في حد الصحابي حينما قاؿ

صغيران أك  كسكاء كاف مف ذكرنا عمى عيده "... 
. (ٜٙ)"بالغان 

ذان اشتراط البمكغ كتقييد الصحابي ليككف صحابيان إ      
فة مف ثبتت بو مردكد بال شؾ، كذلؾ أنو يخرج طائ

، كفييـ يقكؿ ابف صحبتيـ كركايتيـ عف رسكؿ اهلل 
فقد كاف النعماف بف بشير " :حـز معمالن كالمو السابؽ

اهلل بف الزبير كالحسف كالحسيف ابنا عمي راي اهلل  كعبد
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 عنيـ أأمعيف مف أبناء العشر فأقؿ إذ مات النبي 
في كأيو مف ماء بئر  كىك يعقؿ مأة مأيا النبي 

، ككميـ معدكدكف في خيار الصحابة، مقبكلكف (ٜٚ)ىـدار
أتـ القبكؿ، كسكاء في ذلؾ الرأاؿ  فيما رككا عنو 

. (ٜٛ)"كالنساء كالعبيد كاألحرار
، (ٜٜ)كنحك ذلؾ قاؿ أماعة مف أىؿ العمـ القدماء      

كال يشترط البمكغ : "ككذا مف المعاصريف، فقاؿ القاسمي
ككا عصر النبكة، لكأكد كثير مف الصحابة الذيف أدر

. (ٓٓٔ)"كرككا كلـ يبمغكا إال بعد مكتو 
كالتمييز كاؼ في : صبحي الصالح. كيقكؿ د      

الصحبة، فالصبي الذم يفيـ الخطاب كيرد الأكاب يعد 
عأاج قكؿ . كنقؿ د. (ٔٓٔ)"صحابيان كالحسف كالحسيف

. (ٕٓٔ)"العراقي السابؽ كأقره

مف أدرؾ قكؿ مف عّرؼ الصحابي بأنو : الرابع المطلب
ف لـ يره إذا كاف أسمـ في زمنو زمف النبي  : كا 

كىك قكؿ يحيى بف عثماف بف صالح       
مف  -أم بمصر-كممف دفف : ، فقد قاؿ(ٖٓٔ)المصرم

ممف أدركو كلـ يسمع منو أبك  أصحاب رسكؿ اهلل 
. (ٗٓٔ)"اهلل بف مالؾ تميـ الأيشاني، كاسمو عبد

كقد أسمـ  فأطمؽ يحيى اسـ الصحبة عمى تميـ،      
نما ىاأر  في حياة النبي  لكنو لـ يره كلـ يسمع منو، كا 

. إلى المدينو زمف عمر
ىذا القكؿ مف األصكلييف القرافي في  لكممف حؾ      

كقد ذكر بعض : ، كقاؿ ابف األثير(٘ٓٔ)شرح التنقيح
أماعة ممف كاف في  (ٙٓٔ)مصنفي معارؼ الصحابة

نيار  كلـ يره، كلـ يصحبو ساعة مف زمف النبي 
كاألحنؼ بف قيس كغيره، كال شبية في أف األحنؼ كاف 

كلـ يره، كدليؿ أنو كاف رأالن  رأالن في حياة رسكؿ اهلل 
في  قدكمو عمى عمر بف الخطاب  في حياة الرسكؿ 

كفد أىؿ البصرة، كىك رأؿ مف أعيانيـ، كالقصة 
.  مشيكرة
. (ٚٓٔ)"كلـ يصحبو إال أنو لـ يفد إلى النبي       

فيؿ مف ىذه حالو يعد صحابيان أـ ال؟؟  : أقكؿ      

الصحيح أف أمثاؿ ىؤالء ليسكا صحابة عمى       
ما مف أدرؾ رسكؿ اهلل أك: اإلطالؽ، كفييـ يقكؿ ابف حـز

  بعقمو كسنو إال أنو لـ يمقو فميس مف الصحابة كلكنو
مف التابعيف، كأبي عثماف النيدم كأبي رأاء العطاردم، 

ككذا . (ٛٓٔ)"كعد أماعة... لحارث القاايكشريح بف ا
فال أعمـ : ابف األثير لما ذكر األحنؼ بف قيس عّقب قكلو

كلما ذكر . (ٜٓٔ) ..."لـ ذكركه كغيره ممف ىذه حالو
:  العالئي أصحاب ىذه المرتبة قاؿ

كلـ يره أصالن  لحاؽ مف عاصر النبي إأما "      
أنو بعيد بالصحابة اذا كاف قد أسمـ في زمنو، فال ريب 
عتبار أدان، ألف الصحبة منتفية عف ىؤالء قطعان، باال

صطالحي، كال رؤية حصؿ ليـ بيا المغكم، كالمعنى اال
شرؼ المنزلة، فال كأو لعدىـ في أممة الصحابة، إال 

عمى اعتبار استيفاء ذكر أىؿ القرف األكؿ الذم عاصره 
. (ٓٔٔ)"النبي 
: بف حأركعف ىؤالء كأمثاليـ يقكؿ الحافظ ا      

كىؤالء ليسكا أصحابو باتفاؽ مف اىؿ العمـ بالحديث "
ف كاف بعايـ قد ذكر بعايـ في كتب معرفة  كا 

الصحابة، فقد أفصحكا بأنيـ لـ يذكركىـ إال لمقاربتيـ 
. (ٔٔٔ)"لتمؾ الطبقة ال أنيـ مف أىميا

كلـ يركه لف يتعدكا  كىؤالء الذيف عاصرىـ النبي       
: أف يككنكا أحد قسميف

مكاتبة أصالن، كال قرأ  مف لـ يكف بينو كبيف النبي  -ٔ
كتابو كأبي رأاء العطاردم كأمثالو، ممف ال عداد لو إال 

 ابة ػفي التابعيف، فيؤالء باتفاؽ ليسكا مف الصح

. أصالن كما نص عمى ذلؾ مف ذكرت أقكاليـ قريبان 

أك راسمو، كالنأاشي، أك قرأ  ليو النبي مف كتب إ -ٕ
فيؿ ىؤالء . اهلل بف عكيـ الأيني بدكع كتاب النبي 

نعـ، كذلؾ ألف : مأازان : كأمثاليـ مف الصحابة؟؟ الأكاب
المكاتبة أحد أنكاع التحمؿ التي تصبح بيا الركاية فيـ 
مرتفعكف أف يعدكا في قسـ التابعيف كال بد، لما بينيـ 
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مف االتصاؿ، أما حقيقة الصحبة فمنتفية  كبيف النبي 
 .(ٕٔٔ)"قطعان 

، كيمحؽ بيذه المرتبة مف كلد في عيد النبي       
كىك صغير كلـ يره، فيؤالء باتفاؽ ال  كمات النبي 

كعنيـ يقكؿ لحافظ ابف . (ٖٔٔ)"يطمؽ عمييـ اسـ الصحبة
كلئؾ في الصحابة إنما ىك عمى سبيؿ أذا ذكر إ: "حأر

لكف : ثـ قاؿ... رآىـ اإللحاؽ لغمبة الظف عمى أنو 
  .(ٗٔٔ)"بيؿ المراسيؿأحاديث ىؤالء عنو مف ؽ

. مفهوم الصحابي عند األصوليين :المبحث الرابع

: نسبة إلى عمـ أصكؿ الفقو، كىك: األصكليكف      
مأمكعة القكاعد العامة التي تستخدـ في استنباط "

، (٘ٔٔ)"األحكاـ الشرعية الفرعية مف أدلتيا التفصيمية
الذم يبيف طبيعة األحكاـ "كبناء عميو فاألصكلي ىك 

أمالية كما خصائص كؿ نكع مف رعية بصفتيا اإلالش
.  (ٙٔٔ)"نكاعيا بعايا ببعضأاألحكاـ ككيفية ارتباط 

غالب ىؤالء األصكلييف يعّرفكف الصحابي       
بتعريفات تختمؼ عف تعريؼ أىؿ الحديث كمف كافقيـ، 

إال أف بينيـ عمـك كخصكص، كتبايف طفيؼ في 
: عباراتيـ، سأكاحيا امف المطالب التالية

عّرؼ كثير مف األصكلييف الصحابي بأنو : المطلب األول
كاختص بو اختصاص المصحكب،  مف رأل النبي 

ف لـ يرك عنو .  (ٚٔٔ)"كطالت مدة صحبتو كا 
كذىب أكثر أصحاب الفقو كاألصكؿ : "قاؿ النككم      

. (ٛٔٔ)"إلى أنو مف طالت صحبتو لو 
صحبة  فأىؿ الفقو كاألصكؿ إذان يعتبركف اؿ: أقكؿ      

 كلذلؾ. العرفية كاتصاؿ المقاء ليككف الصاحب صاحبان 
كبمغنا عف أبي المظفر السمعاني : "يقكؿ ابف الصالح
كذكر أف اسـ الصحابي مف حيث :... المركزم أنو قاؿ

 المغة كالظاىر يقع عمى مف طالت صحبتو لمنبي 
ككثرت مأالستو لو عمى طريؽ التبع لو كاألخذ عنو، 

. (ٜٔٔ)"األصكلييفكىذا طريؽ : قاؿ

كقد كقفت عمى أقكاؿ بعض األصكلييف : أقكؿ      
:  التي تنص عمى ىذا الرأم، منيا

قاؿ القااي أبك بكر محمد بف الطيب  -ٔ
ىؿ المغة في أف الصحابي ال خالؼ بيف أ: "(ٕٓٔ)الباقالني

مشتؽ مف الصحبة كأنو ليس مشتقَا عمى قدر مخصكص 
ؼ أنيـ ال يستعممكف كمع ىذا فقد تقرر لألمة عر... منيا

ىذه التسمية إال عمى مف لقيو ساعة، أك مشى معو خطَا، 
ف ال يأرم ىذا االسـ أأك سمع منو حديثَا، فكأب لذلؾ 

أم ال يسمى صحابيَا إال إذا   (ٕٔٔ)"ال عمى مف ىذه حالوإ
، كستأتي مناقشة قكؿ كثرت صحبتو كمالزمتو لمرسكؿ 

إف شاء اهلل  الباقالني ىذا في مبحث الترأيح الحقاَ 
 .تعالى

ال يطمؽ اسـ : (ٕٕٔ)قاؿ اإلماـ أبك حامد الغزالي -ٕ
الصحبة إال عمى مف صحبو، ثـ يكفي في االسـ مف 

حيث الكاع الصحبة كلك ساعة، كلكف العرؼ 
 .(ٖٕٔ)"يخصصو بمف كثرت صحبتو

فقد رأح الغزالي كما ترل اعتماد الصحبة العرفية       
لى المعنى إشار أ نوأفي تحديد مفيـك الصحابي مع 

  .المغكم

الصحابي ىك الذم لقي : "(ٕٗٔ)قاؿ ابف الصباغ -ٖ
كأقاـ عنده كاتبعو، فأما مف كفد عميو كانصرؼ  النبي 

ليو ىذا إعنو مف غير مصاحبة كمتابعة فال ينصرؼ 
. (ٕ٘ٔ)"االسـ
ىذه بعض أقكاؿ األصكلييف في تعريؼ الصحابي،       

حكاه اآلمدم كاف كاف ىناؾ أماعة لـ يسمكا كما 
.  (ٕٙٔ)كاآلرمكم
م أنيـ يشترطكف أكالكااح مف أصحاب ىذا الر      

كىي الصحبة  -في تعريؼ الصحابي طكؿ الصحبة
.  لكنيـ لـ يشترطكا مع ذلؾ الركاية -العرفية

قكؿ مف اشترط مع طكؿ الصحبة : المطلب الثاني
: الركاية
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إنما يسمى بو مف : "قاؿ العالئي تحت القكؿ      
، كأخذ عنو العمـ، حكاه اآلمدم صحبتو لمنبي  طالت

. (ٕٚٔ)"ىكذا عف عمرك بف يحيى
كعمرك بف يحيى ىذا ىك الأاحظ كاسمو : أقكؿ      

كعمرك ىذا الظاىر أنو : عمرك بف بحر، قاؿ العراقي
الأاحظ، فقد ذكر الشيخ أبك اسحاؽ في الممع اف أباه اسمو 

نما ىك عمرك بف بحر أب ك عثماف يحيى، كذلؾ كىـ، كا 
انو غير ثقة كال : الأاحظ مف أئمة المعتزلة، قاؿ فيو ثعمب
. (ٕٛٔ)"مأمكف، كلـ أر ىذا القكؿ لغير عمرك ىذا

كالأاحظ ىذا ليس أصكليا، كاألصكلي ىك : أقكؿ      
اآلمدم راكم ذلؾ عف الأاحظ، لكف الحافظ ابف حأر ذكر 

قكؿ ككراء ذلؾ أقكاؿ أخرل شاذة ؾ: "نحكه كاعتبره شاذا فقاؿ
ال يعد صحابيا إال مف كصؼ بأحد أكصاؼ : مف قاؿ
مف طالت مأالستو، أك حفظت ركايتو، أك ابط : أربعة

. (ٜٕٔ)"أنو غزا معو، أك استشيد بيف يديو
مف طالت مأالستو كحفظت : فالكصفيف األكلييف      

شار أركايتو ىما نفس حكاية اآلمدم، كلعؿ الحافظ 
لقكؿ نسبو لمحافظ ابف بذلؾ لو، كلما ذكر السيكطي ىذا ا

. (ٖٓٔ)حأر
يراد ىذا القكؿ كاف يقرف إلكف ما اركرة       

بالركاية كاألخذ  الصحابي مع طكؿ صحبتو لمرسكؿ 
عنو؟؟ كىؿ يستدعي ذلؾ ىذا التنصيص؟؟ كىؿ تنتفي 

عنو الصحبة بعدـ ركايتو؟؟  
ال يعرؼ خالؼ بيف العمماء في أف : "يقكؿ العالئي      

بشيء، أنو معدكد  كلـ يحدث عنو  مف طالت صحبتو،
ذ ال يمـز مف بة، لكف كقكع مثؿ ذلؾ نادر أدا، إمف الصحا

لينا أف ال يككف إعدـ كصكؿ ركاية عف ذلؾ الصاحب 
. (ٖٔٔ)"مما سمعو أك شاىده ركل شيئا عف النبي 

ثبات الصحبة إف ال عالقة بيف أذا إىكذا يتاح       
د عد الحافظ ابف ، كؽك التحديث عنو أكبيف الركاية 

. حأر ىذا القكؿ شاذا كما بينت آنفا

في الصحابي  (ٕٖٔ)كاألغرب منو ما ذكره الماكردم      
كأف يتخصص بو الرسكؿ  أف يتخصص بالرسكؿ 

(ٖٖٔ) .
فعمى اعتبار ىذا الشرط ال يتعدل أصحاب : أقكؿ      

العشرات، فال يمكف أف يتخصص الرسكؿ  رسكؿ اهلل 
 تخصص بو كذلؾ، فيذا تاييؽ بعدد كبير كأف م

. كقكؿ بعيد

مف رأل مف الصحابة كأىؿ الحديث أف  :المطلب الثالث
: الصحابي مف طالت صحبتو

رأل بعض الصحابة كأىؿ الحديث أف الصحابي       
: مف طالت صحبتو، كقفت عمى بعض أقكاليـ، كىـ

ركل شعبة : الصحابي الأميؿ أنس بف مالؾ  -ٔ
أتيت أنس بف  -عميو خيرا كأثنى -عف مكسى السيالني

أحد  ىؿ بقي مف أصحاب رسكؿ اهلل : مالؾ فقمت لو
كه، فأما مف أبقي ناس مف األعراب قد ر: غيرؾ؟ قاؿ
. (ٖٗٔ)"صحبو فال

يفرؽ بيف مأرد الرؤية  كىذا يقتاي أف أنس       
كبيف الصحبة العرفية التي قاؿ بيا أىؿ األصكؿ، لكف 

صحبة خاصة ليست لتمؾ ثبات إنو أراد أ: "قاؿ العراقي
.  (ٖ٘ٔ)"األعراب

 (ٖٚٔ)أخرج أحمد: (ٖٙٔ)عاصـ بف سميماف األحكؿ -ٕ

اهلل بف سرأس  قد رأل عبد: عف عاصـ األحكؿ أنو قاؿ
". غير أنو لـ تكف لو صحبة رسكؿ اهلل 

ال مف صحب الصحبة إفعاصـ ال يرل الصحابي       
: كمع ذلؾ قاؿ الحافظ -كىك رأم األصكلييف-العرفية 

اهلل بف سرأس  مع ككف عاصـ قد ركل عف عبدىذا "
ىذا عدة أحاديث كىي عند مسمـ كأصحاب السنف 

كقد ذكره في . (ٖٛٔ)"كأكثرىا مف ركاية عاصـ عنو
 –قاؿ أبك عمر: ثبات صحبتو، كقاؿإاإلصابة كرأح 

ال فيك   اصةػة الخػأراد الصحب: -البر ف عبدػاب ، كا 
. (ٜٖٔ)"صحابي صحيح السماع
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كأما عاصـ فأحسبو أراد : ألثيركقاؿ ابف ا      
. (ٓٗٔ)"لييا العمماء، كأكلئؾ قميؿإالصحبة التي يذىب 

: كاف سعيد بف المسيب يقكؿ: سعيد بف المسيب -ٖ
سنة أك  الصحابة ال نعدىـ إال مف أقاـ مع رسكؿ اهلل "

. (ٔٗٔ)"ك غزكتيفأسنتيف، كغزا معو غزكة 
 ككأف المراد بيذا إف صح عنو: "قاؿ ابف الصالح      

. (ٕٗٔ)"راأع إلى المحكي عف األصكلييف
كالخبر عف ابف المسيب لـ يصح كما بينتو : أقكؿ      

في تخريأو، فال قيمة ليذا التعريؼ إذَا، كقد رد عميو 
كلكف : غير كاحد مف أئمة الحديث، فيقكؿ ابف الصالح

في عبارتو ايؽ يكأب أف ال يعد مف الصحابة أرير 
كو في فقد ظاىر ما اهلل البأمي كمف شار بف عبدا

اشترطو فييـ ممف ال نعرؼ خالفا في عده مف 
. (ٖٗٔ)"الصحابة
كيقكؿ الحافظ ابف حأر في معرض رده عمى ىذا       
كالعمؿ عمى خالؼ ىذا القكؿ ألنيـ اتفقكا عمى : "القكؿ

إال في  عد أمع أـ في الصحابة لـ يأتمعكا بالنبي 
. (ٗٗٔ)"حأة الكداع

شرح  (٘ٗٔ)الحافظ السيكطيكمع ذلؾ فقد تكمؼ       
كالـ ابف المسيب كبياف معناه كعمى أم كأو يحمؿ، 

ككذلؾ . مما ال داعي لو بعد أف ثبت اعؼ الخبر
العالئي بعد أف رد قكؿ سعيد ابف المسيب أخذ يمتمس 

الميـ اال أف يؤكؿ كالـ سعيد بف : "لو تأكيال فقاؿ
المسيب عمى مف يعطى كماؿ الصحبة المقتاي 

. (ٙٗٔ)"كىك قكؿ مرأكح: إال أنو عاد فقاؿ ...لمعدالة
كاإلأماع منعقد في كؿ عصر : "كقاؿ في مكاف آخر

. (ٚٗٔ)"عمى عدـ اعتبار ىذا الشرط في اسـ الصحابي

كلـ اقتصر في ىذا الكتاب : قاؿ: البر ابف عبد -ٗ
عمى ذكر مف صحت صحبتو كمأالستو، حتى ذكرنا 

آه رؤية، ، كلك لقيو كاحدة مؤمنا بو، أك رمف لقي النبي 
اك سمع منو لفظة فأداىا عنو، كاتصؿ ذلؾ بنا عمى 
حسب ركايتنا، ككذلؾ ذكرنا مف كلد عمى عيده مف 

ليو كبارؾ عميو، كنحك إك نظر أبكيف مسمميف فدعا لو، أ
. (ٛٗٔ)..."ىذا

البر ىذا يفيـ منو أنو ال يعد  فقكؿ ابف عبد      
ال مف صحت صحبتو كمأالستو، ال مف إالصحابي 

نما أدخؿ فيو أمثاؿ ىؤالء سمع ـ نو كممة أك رآه مرة، كا 
ككانكا صغارا فمات  كغيرىـ ممف كلدكا في حياة النبي 

 ليو النبي إشار أكلـ يركه استكماال بذكرىـ القرف الذم 
بأنو خير القركف، ال ألنيـ مف الصحابة فقد حكـ عمى 

رساؿ في غير مكاع مف كتبو باإل ركايتيـ عف النبي 
. (ٜٗٔ)"ده بذكرىـفعرؼ قص

كمف ىنا يعد ما ذكره العالئي في كتابو مف أكسع       
 المذاىب كاألقكاؿ في تعريؼ الصحابي ىك قكؿ ابف عبد

، ألف (ٓ٘ٔ)البر نقال عف القااي عياض غير مسمـ لو بو
البر ىك قكؿ األصكلييف الذيف  الظاىر مف قكؿ ابف عبد
البر لـ ينؼ  ف ابف عبدأمع . يشترطكف طكؿ الصحبة
نما أمرة  الصحبة عمف لقي النبي  ك رآه أك سمع منو، كا 

ىك تقسيـ لمراتب الصحبة عنده حتى أنو ذكر مف كلد في 
. كمات كلـ يره عيده 
سكؽ ما لخصو الحافظ العراقي في أكيحسف أف       

: الفيتو تحت باب معرفة الصحابة، قاؿ
الت ف طأرائي النبي مسمما ذك صحبة كقيؿ       

قاـ عاما كغزا معو كذا البف أكلـ يثبت كقيؿ مف 
. (ٔ٘ٔ)المسيب عزا

:  الترجيح
بعد ىذا العرض ألقكاؿ كآراء العمماء في تحديد       

مفيـك الصحابي كمف يككف، سكاء مف المحدثيف أك 
األصكلييف، كبناء عمى ذلؾ فإنني أرأح قكؿ أميكر 

كقيا تاليا، سأدلتيـ التي سأأىؿ الحديث كمف كافقيـ لقكة 
مع التنبيو إلى أف ىناؾ تفصيال يتعمؽ بالركاية كصال 

. رساال في المبحث التالي مباشرةإك
ليو في إأما أدلة أميكر أىؿ الحديث لما ذىبكا       

يت ترأيح أرتاأميا تحديد مفيـك الصحابي كالتي أل
: قكليـ، فيي
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: قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ عف أبي سعيد الخدرم  -ٔ
فيكـ : لى الناس زماف فيغزك فئاـ مف الناس فيقكلكفيأتي ع"

ىؿ فيكـ مف : كفي لفظ مسمـ-؟  مف صاحب رسكؿ اهلل 
نعـ، فيفتح ليـ، ثـ يأتي : فيقكلكف ليـ -؟ رأل رسكؿ اهلل 

فيكـ مف : عمى الناس زماف فيغزك فئاـ مف الناس فيقاؿ
فيكـ مف : كفي لفظ مسمـ -صاحب أصحاب رسكؿ اهلل 

نعـ، فيفتح : ؟ فيقكلكف- حب رسكؿ اهللرأل مف ص
. (ٕ٘ٔ)"الحديث كذكر. ..ليـ

كأو الداللة مف الحديث أف المفظ كرد مرة       
فالصحبة تثبت إذا بأحد األمريف، " رأل"كمرة " صاحب"

الحكـ  فقد عمؽ النبي : "كلذلؾ يقكؿ ابف تيمية
بصحبتو، كعمؽ برؤيتو، كأعؿ فتح اهلل عمى المسمميف 

. (ٖ٘ٔ)"رآه مؤمنا بوبسبب مف 
كلك كانت الصحبة العرفية ىي معيار تحديد       

: ىك بعينو لفظ" رأل"مفيـك الصحابي لما كاف لفظ 
". صاحب"

 بي سعيد الخدرم أكنا عند : عف نبيح العنزم قاؿ-ٕ
فذكرنا عميا كمعاكية فتناكؿ رأؿ معاكية،  ئكىك متؾ

زؿ رفاقا كنا نف: فاستكل أبك سعيد الخدرم أالسا ثـ قاؿ
فكنا في رفقة فييا أبك بكر فنزلنا عمى  مع رسكؿ اهلل 

أىؿ أبيات، كفييـ امرأة حبمى كمعنا رأؿ مف أىؿ 
أيسرؾ أف تمدم غالما؟ : البادية، فقاؿ لممرأة الحامؿ

إف اعطيتني شاة كلدت غالما، فأعطتو : نعـ، قاؿ: قالت
فسأع ليا أسأاعا، ثـ عمد إلى الشاة فذبحيا كطبخيا، 

أمسنا نأكؿ منيا كمعنا أبك بكر، فمما عمـ بالقصة قاـ ك
ثـ رأيت ذلؾ البدكم أتى بو : فتقيأ كؿ شيء أكؿ، قاؿ

: عمر بف الخطاب كقد ىأا األنصار، فقاؿ ليـ عمر
ما أدرم ما ناؿ فييا  لكال أف لو صحبة مف رسكؿ اهلل 

. (ٗ٘ٔ)لكفيتكمكه، كلكف لو صحبة مف رسكؿ اهلل 
ة مف ىذا النص كااح مف خالؿ ككأو الدالؿ      

تعميؽ الحافظ ابف حأر عميو، فقاؿ في مقدمة النص 
كقد كاف تعظيـ الصحابة، كلك كاف : "قبؿ ذكره

قميال مقررا عند الخمفاء الراشديف  اأتماعيـ بو 

كقد تكقؼ عمر : ثـ ذكر القصة كقاؿ عقبيا... كغيرىـ
 عف معاتبتو فاال عف معاقبتو لككنو عمـ أنو لقي 

، كفي ذلؾ أبيف شاىد عمى أنيـ كانكا يعتقدكف النبي 
. (٘٘ٔ)"أف شأف الصحبة ال يعدلو شيء

، ـ الصحابي كااح في ذىف عمر فو: أقكؿ      
عّده صحابيا مع العمـ أف  فمأرد عممو أنو لقي النبي 

مدة لقياه لـ تثبت قصيرة كانت أـ طكيمة، كىذا عيف قكؿ 
.  الأميكر

براىيـ النخعي إقد ركل منصكر عف ك: قاؿ العالئي -ٖ
اهلل بف مسعكد رديفا لو،  عف عمقمة أنو خرج مع عبد

في الطريؽ مف القنطرة، فانشعبت لو  (ٙ٘ٔ)فصحبو دىقاف
أيف أخذ الرأؿ؟ : اهلل فقاؿ عبد: طريؽ، فأخذ فييا، قاؿ

السالـ عميكـ : ق قاؿآانشعبت لو طريؽ، فمما ر: فقمت
س يكره أف يبدؤكا بالسالـ؟ ليأالرحمف،  يا أبا عبد: فقمت
. (ٚ٘ٔ)كلكف ىذا حؽ الصحبة! بمى: قاؿ

اسـ الصحبة عمى السير  فأطمؽ ابف مسعكد "      
ففيـ ابف مسعكد لمصحبة مستنده  ،(ٛ٘ٔ)"معو شيئا يسيرا
. المغة ال العرؼ

ال خالؼ : (ٜ٘ٔ)بك الطيب الباقالنيقاؿ القااي أ -ٗ
أار  بيف أىؿ المغة أف الصحابي مشتؽ مف الصحبة،

: عمى كؿ مف صحب غيره قميال كاف أك كثيرا، يقاؿ
صحبو شيرا كيكما كساعة، قاؿ ؾ كىذا يكأب في حكـ 

كلك ساعة،  أراء ىذا عمى مف صحب النبي إالمغة 
ىذا ىك األصؿ، كمع ىذا فقد تقرر لألمة عرؼ في أنيـ 

بتو، كاتصؿ لقاؤه، كال ال يستعممكنو إال فيمف كثرت صح
ل مف لقي المرء ساعة، كمشى معو ال عؿيأرم ذلؾ إ

خطكات، كسمع منو حديثا، فكأب أف ال يأرم في 
ال عمى مف ىذه حالو، كمع ىذا فاف خبر إاالستعماؿ 

ف لـ تطؿ  الثقة األميف عنو مقبكؿ كمعمكؿ بو، كا 
". صحبتو، كال سمع منو إال حديثا كاحدا

كقد سقت ىذا القكؿ ىنا، كسبؽ في مكانو : أقكؿ      
حديث عف آراء األصكلييف كاستدالالتيـ لمصحبة عند اؿ
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العرفية، كذلؾ أف كالـ الباقالني ىذا ليس تعريفا مستقال 
لمصحابي عنده، إنما ىك ناقؿ ككاصؼ كمقرر لكال 

ىذا كالـ : "الرأييف، كلذلؾ قاؿ النككم بعد أف ساؽ قكلو
القااي المأمع عمى إمامتو كأاللتو، كفيو تقرير 

مذىب المحدثيف فاف بو عمى ترأيح لممذىبيف، كيستدؿ 
ماـ قد نقؿ عف أىؿ المغة أف االسـ يتناكؿ ىذا اإل

ىؿ الحديث قد نقمكا االستعماؿ أصحبة ساعة، كأكثر 
في الشرع كالعرؼ عمى كفؽ المغة فكأب المصير 

. (ٓٙٔ)"إليو
فكأب أف "كمف الكااح أياا أف قكؿ الباقالني       

ما يقرره ىك، إنما ليس حؾ..." ال يأرم في االستعماؿ
لييا بناء عمى كالـ أىؿ العرؼ في إىي نتيأة تكصؿ 

الصحبة، تقريرا ككصفا لمذىبيـ بدليؿ ما تقدـ في أكؿ 
فيك ..." أراءإكىذا يكأب في حكـ المغة : "ذ قاؿإكالمو 

يتكمـ نيابة عف حكـ المغة ال تقريرا منو كحكـ يتبناه، مع 
دثيف ال قكؿ رأح أنو يميؿ لقكؿ أميكر المحأأنني 

كمع ىذا فإف : "األصكلييف بدليؿ قكلو في آخر كالمو
ككأنو يرد عمى ما تقرر لألمة مف ..." خبر الثقة األميف

عرؼ في استعماؿ مفيـك الصحبة عمى مف طالت 
صحبتو، كيقرر بصكرة أمية ككااحة عدالة مف لـ تطؿ 

ت بما أف لـ مإال حديثا كاحدا إصحبتو كال سمع منو 
. دالةينافي الع

كمما يرأح قكؿ أميكر المحدثيف كيرد عمى مف  -٘
: قاؿ بطكؿ الصحبة كتكرارىا قكؿ ابف حـز

إنو ال يككف صحابيا مف رأل النبي : كقد قاؿ قـك"      
 كىذا خطأ : قاؿ" مرة كاحدة لكف مف تكررت صحبتو

بيقيف، ألنو قكؿ بال برىاف، ثـ نسأؿ قائمو عف حد 
دة الزماف الذم اشترط، فإف التكرار الذم ذكر، كعف ـ

ف لـ  حد في ذلؾ حدا كاف زائدا في التحكـ بالباطؿ، كا 
يحد في ذلؾ حدا كاف قائال بما ال عمـ لو بو، ككفى 

أف اسـ : كبرىاف بطالف قكلو أياا. بيذا االال
نما ىك لمف امتو مع آخر حالة ما، إالصحبة في المغة 

كىك   فانو قد صحبو فييا، فمما كاف مف رأل النبي

غير منابذ لو كال أاحد لنبكتو قد صحبو في ذلؾ الكقت، 
. (ٔٙٔ)"كأب أف يسمى صاحبا

كىذا تحرير غاية في الدقة كاألىمية : قكؿأ      
كالكاكح كالبياف السيما في أكابو لمف اشترط طكؿ 

الصحبة، كأف ىذا االشتراط كالـ بال دليؿ، كاألصؿ في 
. ؿقامة الدليإثبكت المسائؿ كاألحكاـ 

صكلييف مف أىؿ كلئؾ الذيف كافقكا رأم األأأما  -ٙ
فالأكاب عف أقكاليـ كمرادىـ منيا فكاف  (ٕٙٔ)الحديث

. عادتو مرة أخرلإعقب كؿ قكؿ بما يغني 

شبو اإلأماع الذم انعقد باتفاؽ أئمة الحديث  -ٚ
أك رآه  كعممائو عمى أف الصحابي مف صحب النبي 

بؿ كابف الصالح أمثاؿ اإلماـ البخارم كاحمد بف حف
. كالنككم كغيرىـ ممف سبؽ ذكرىـ

-األصكليكف ينظركف إلى أعمى درأات الصحبة  -ٛ
مع أف الكؿ يسمى صاحبا، لكف  -كىي الصحبة العرفية

صحاب عمى مراتب، فيؿ أبك بكر الصديؽ مثؿ خالد األ
كىؿ عمر بف الخطاب مثؿ عمرك بف ! بف الكليد؟
كت في الفاؿ كىكذا فالكؿ أصحاب مع تفا! العاص؟

نساف مع سائر أصحابو أف أم إكالمكانة، كما ىك ش
. كمعارفو
كالحاصؿ أف تسمية الأميع : كلذلؾ قاؿ العالئي      

: باسـ الصحابي لو اعتبارات
مف يصدؽ عميو االستعماؿ العرفي قطعا، :  حدىا      

كىؤالء ىـ أميكر الصحابة مف المياأريف كاألنصار 
. كنحك ذلؾ

ليو إمف يقرب مف ىؤالء كالذيف ىاأركا : انيوالث      
 امكا عنده أياما قالئؿ كرأعكا إلى أماكنيـ ككفد ؽكأ

فيؤالء كأمثاليـ ينطبؽ . القيس كثقيؼ كنحك ذلؾ عبد
عمييـ اسـ الصاحب حقيقة عرفية كاف كانت مدة 
صحبتيـ ليست طكيمة لتحقؽ االسـ فييـ، كصدؽ 

. االتصاؼ بالصحبة ليـ
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ك أمف لقيو بمأالسة يسيرة أك مبايعة : ثوالثال      
 ك مميزا كعقؿ مف النبي ما بالغا أإمماشاة ككاف مسمما 

طالؽ العرفي منتؼ عف شيئا ما، فال ريب في أف اإل
طالؽ المغكم فيك قريب، كاالتفاؽ ما اإلأمثؿ ىؤالء، ك

كاقع مف أئمة الحديث في كؿ عصر عمى تسمية ىؤالء 
ما حككه مف تمؾ الكقائع في  خراجإمف أممة الصحابة، ك

ذا صح إمسانيد الصحابة كاالحتأاج بما فييا مف أحكاـ 
. لييـ مف غير تكقؼ في ذلؾإالسند 
نما رآه مف بعيد  مف لـ يأتمع بو : والرابع       أصال كا 

كحكى شيئا مف أفعالو أك لـ يحؾ شيئا، فال ريب في أف 
 عفطالؽ المغكم منتؼ عف ىؤالء قطعا فاال عف اإل

نما أعطي ىؤالء حكـ الصحبة لشرؼ  االستعماؿ العرفي، كا 
كلدخكليـ في القرف الذم  ما حصؿ ليـ مف الرؤية لو 

. (ٖٙٔ)"أنو خير القركف مف أمتو أثبت 
أما االعتبار األكؿ كالثاني فال خالؼ في : أقكؿ      

أف الصحبة العرفية كالمغكية تطمؽ عمييـ، فيـ صحابة 
 بار الثالث المتعمؽ بمف أالس النبي ما االعتأك. باتفاؽ

ك ماشاه قميال، فمف اشترط مف أك بايعو أمأالسة يسيرة 
صكلييف طكؿ الصحبة يرد صحبة ىؤالء الف الصحبة األ

العرفية منفية عنيـ، كال ادرم ما ىي المدة الزمنية التي 
يقرركنيا ليككف الصاحب صاحبا، كقد رد عمييـ ابف 

ف ىؤالء عدادىـ في أيد نفا بما يؼآحـز كما مر 
لذا . دنى شؾ كال مرية، كما رد عييـ غيرهأالصحابة بال 

ىؿ أمثاليـ ما يراه أميكر أرل في ىؤالء كأنني إؼ
.  صكليكف فييـالحديث ال ما اشترطو األ

تكمـ عنو في المبحث أما االعتبار الرابع فسأ      
. خير إف شاء اهلل تعالىاأل

قة لها ارتباط وثيق مسائل متفر :المبحث الخامس

 بمفهوم الصحابي
سالـ، مف ارتد مف الصحابة عف اإل :لمسألة األولى
: كفيو كأياف

سالـ في حياة النبي مف ارتد عف اإل: كؿالكأو األ      
  سالـ في حياتو كذلؾلى اإلإثـ عاد  :

مثاؿ ىؤالء ال يخرأكا عف حكـ أف أالراأح       
، كبيذا قاؿ الصحبة، بؿ تبقى مستمرة في حقيـ

، كابف (ٙٙٔ)، كالعراقي(٘ٙٔ)، كابف حـز(ٗٙٔ)العالئي
. (ٛٙٔ)، كالسيكطي(ٚٙٔ)حأر
 -سالـ في حياتولى اإلإما مف رأع أ: قاؿ العراقي      

-  اهلل بف سعد بف أبي سرح فال مانع مف دخكلو  كعبد
. (ٜٙٔ)"سالـفي الصحبة بدخكلو الثاني في اإل

بو ثـ ارتد كصح مف لقي النبي : الكأو الثاني      
: سالـلى اإلإثـ رأع  سالـ بعد كفاة النبي عف اإل
في مثؿ ىذه الحالة، كقع خالؼ بيف أىؿ العمـ،       

: كتفصيمو عمى النحك التالي

سالـ بعد لى اإلإأف ىؤالء صحابة حتى لك رأعكا  -ٔ
، (ٔٚٔ)، كالعالئي(ٓٚٔ)، كبيذا قاؿ ابف حـزكفاة النبي
سالـ لى اإلإلما رأع ؼ: قاؿ العالئي. (ٕٚٔ)كابف حأر

شعث بقي حكـ الصحبة في حقو مستمرا، كليذا ذكركا األ
حاديثو مف أبف قيس مف أممة الصحابة كعدكا 

لى إثـ رأع  المسندات، ككاف ممف ارتد بعد النبي 
. ، كزكأة أختوبي بكر أسالـ بيف يدم اإل

أم ىذا ". كىذا ىك الصحيح المعتمد: كقاؿ الحافظ      
. ؿالرأم األك

أف ىؤالء ال صحبة ليـ، كبطؿ حكميا حتى لك  -ٕ
:  عادكا إلى اإلسالـ بعد كفاة النبي 

، قاؿ (ٖٚٔ)كىذا قكؿ الحنفية، قالو العالئي كالعراقي      
القائميف باف ىذا  -كال يبعد عمى أصؿ الحنفية : العالئي

ف كاف قد حج أكال إ سالـ أديد، يأب عميو فيو الحج، كا 
 ف يقاؿ باف صحبتو لمنبي أ -الحجفقد فقد حبط ذلؾ 

.  ال بعد كفاتوإبطؿ حكميا، كبقي كمف لـ يسمـ 
لى قكؿ الحنفية إنو يميؿ أما الحافظ العراقي فؾأك      

كأما مف ارتد منيـ في حياتو كبعد مكتو ثـ : "حيث قاؿ
شعث بف قيس، ففي عكد سالـ بعد مكتو كاأللى اإلإعاد 
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الردة محبطة لمعمؿ  فأالصحبة لو نظر عند مف يقكؿ 
. (ٗٚٔ)..."المكت بياكاف لـ يتصؿ 

رأحو في ىذه المسالة قكؿ مف أراه كأكالذم : أقكؿ      
قاؿ باف حكـ الصحبة في حقيـ مستمر، كذلؾ استدالال 

أسممت عمى ما سمؼ لؾ مف : "بقكؿ الرسكؿ 
ذا اسمـ يثاب عمى فعؿ الخير الذم إفالكافر . (٘ٚٔ)"خير

عمالو في أمف باب أكلى أف تبقى  كاف يفعمو، فالمسمـ
ما إف أسالـ بعد ردة، لى اإلإسالـ كال تحبط إف عاد اإل

. لـ يعد فيك كافر قكال كاحدا

:  كافرا ثـ أسمـ بعد مكتو مف رأل النبي  :المسألة الثانية
، الصحيح المشيكر أف مف ىذه حالو ال يعد صحابيان       

قاؿ  (ٛٚٔ)طي، كالسيك(ٚٚٔ)، كالعراقي(ٙٚٔ)قالو العالئي
فإنو ليس  لك رآه كىك كافر ثـ أسمـ بعد كفاتو : العراقي

، كعبداهلل بف (ٜٚٔ)بصحابي عمى المشيكر كرسكؿ قيصر
كأسمـ بعد كفاة : كقاؿ العالئي عف ابف صياد. (ٓٛٔ)صياد
كحج، كلـ يعتدكا بذلؾ المقاء كالكالـ في حاؿ  النبي 
. (ٔٛٔ)كفره

حيكة الباىمي سعيد بف : كمف أمثمة ىؤالء أياا      
في الأاىمية كىك صغير في حياة  حيث رأل النبي 
. أده عبد المطمب

مثاؿ ىؤالء مف الصحابة كىك بعيد كىناؾ مف عد أ      
أدا مثؿ أبك بكر بف فتحكف في ذيمو عمى االستيعاب، 

. (ٕٛٔ)"ف الطبرم كغيره ترأـ بو ىكذاأكحكى 

الدفف  بعد مكتو كقبؿ مف رأل النبي  :المسالة الثالثة
:  ككاف مسمما

الصحيح الراأح أف حكـ الصحبة ال يثبت في       
 :ىذه الحالة، كقد صرح بذلؾ أمع مف العمماء منيـ

قاؿ ابف . (٘ٛٔ)، كالسيكطي(ٗٛٔ)، كابف حأر(ٖٛٔ)العرقي
أما مف رآه بعد مكتو كقبؿ دفنو فالراأح أنو ليس : حأر

ال لعد مف اتفؽ أف يرل أسده المكـر كىك  بصحابي، كا 
عصار، ككذلؾ مف م قبره المعظـ كلك في ىذه األؼ

كلياء فرآه كذلؾ عمى طريؽ كشؼ لو عنو مف األ

الكرامة، إذ حأة مف اثبت الصحبة لمف رآه قبؿ دفنو انو 
نما ىي  مستمر الحياة، كىذه الحياة ليست دنيكية كا 

. أخركية ال تتعمؽ بيا أحكاـ الدنيا
اليذلي أبك ذؤيب : كمف أمثاؿ ىؤالء: أقكؿ      

ككاف  لى المدينة بعد كفاة النبي إالشاعر، حار 
أى كصمى عميو  ػكىك مس بي ػا، كرأل الفػمسمـ

. لذا ال يعد صحابيا. (ٙٛٔ)"كشيد دفنو
لكف العالئي لـ يستبعد أف يعطى ىك كأمثالو حكـ       

كال يبعد أف يعطى ىذا : الصحبة، فقاؿ بعد ذكر خبره
قبؿ دفنو  ف رؤيتو حكـ الصحبة لشرؼ ما حصؿ لو ـ

كصالتو عميو، كىك أقرب مف عد المعاصر الذم لـ يره 
. (ٚٛٔ)"أصال منيـ أك الصغير الذم كلد في حياتو

ذ ال كأو لعده في إكالـ العالئي ىذا بعيد : أقكؿ      
ف يككف مراده الصحبة الحكمية ال التي أال الصحابة إ

. اصطمح عمييا العمماء

الف في مفهوم أثر االخت: المبحث السادس

. الصحابي على الرواية وصال وارساال

ف معرفة الصحابة كتحديد أإف مما ال شؾ فيو       
ىمية، ناىيؾ عف مر غاية في األأمفيـك الصحابي 

، ككنيـ قدكة لمبشرية كىداة ليا لسيرة نبييا محمد 
فبمعرفة الصحابي كتحديد مفيكمو نقؼ عمى الحديث 

ك المنقطع كنحك ذلؾ، أ المكصكؿ كنميزه عف المرسؿ
ما إذا لـ نعرؼ الناقؿ لمحديث أىك صحابي أك ليس أ

. (ٛٛٔ)"بصحابي ال يمكف لنا ذلؾ
كلتحرير المسألة كبياف الخالصة ىنا ال بد مف       

: الكقكؼ عند النقاط التالية
كصحبو كسمع منو  مف ثبت أنو رأل رسكؿ اهلل  -ٔ

صكلييف كتكرر ذلؾ، فاالتفاؽ حاصؿ بيف المحدثيف كاأل
عمى ثبكت حكـ الصحبة لو حقيقة لغكية كعرفية، كتككف 

مركياتو مكصكلة كمحتج بيا إف صحت الطريؽ 
. (ٜٛٔ)"إليو
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كصحبو كسمع منو  مف ثبت أنو رأل الرسكؿ  -ٕ
كأالسو مدة يسيرة فيك مف أصحابو كذلؾ كيعد ما ركاه 

كالحأة بو قائمة إف صح  مسندان مكصكالن برسكؿ اهلل 
كاالتفاؽ كاقع مف أئمة : "كىنا يقكؿ العالئيالسند إليو، 

الحديث في كؿ عصر عمى تسمية ىؤالء مف أممة 
خراج ما حككه مف تمؾ الكقائع في  (ٜٓٔ)الصحابة كا 

 ،  مسانيد الصحابة، كاالحتأاج بما فييا مف األحكاـ

. (ٜٔٔ)"إذا صح السند إلييـ مف غير تكقؼ في ذلؾ
ل مف بينما يتكقؼ في حديث ىؤالء مف رأ      

األصكلييف أف الصاحب حقيقة مف طالت صحبتو كىك 
الذم تثبت لو العدالة المطمقة كـ بينت ذلؾ في مكانو 

. مف ىذا البحث
ال ألخرأنا مف        كالصحيح الراأح عكس ذلؾ كا 

الصحابة أعدادان كثيرة، كلرددنا أحاديث ثابتة عف رسكؿ 
 .يتعمؽ بيا أحكاـ كفاائؿ كعقائد كغير ذلؾ اهلل 

فقد رأل : اهلل المحاربي طارؽ بف عبد: كمثاؿ ىؤالء
كسمع منو يسيرا، كلو عمى األكثر ثالثة  اهلل  رسكؿ

إني بسكؽ ذم المأاز إذ مر : "منيا قكلو (ٕٜٔ)أحاديث
يا أييا : رأؿ شاب عميو حمة مف برد أحمر كىك يقكؿ

الناس قكلكا ال إلو إال اهلل تفمحكا، كرأؿ خمفو يرميو قد 
يا أييا الناس انو كذاب فال : بيو كساقيو يقكؿأدمى عرقك

ىذا غالـ مف بني ىاشـ : مف ىذا؟ قالكا: تطيعكه، فقمت
. (ٖٜٔ)..."الذم يزعـ انو رسكؿ اهلل 

بإسناد صحيح ما يفيد  (ٜٗٔ)كأخرج لو أحمد كغيره      
: قاؿ رسكؿ اهلل : حيث قاؿ سماعو مف رسكؿ اهلل 

بيف يديؾ كابصؽ إذا صميت فال تبصؽ عف يمينؾ كال "
ال فيكذا كذلؾ تحت  خمفؾ كعف شمالؾ إف كاف فارغا كا 

: الرزاؽ كلـ يقؿ ككيع كال عبد: ماـ أحمدقاؿ اإل" قدمو
: فقكلو..." قاؿ لي رسكؿ اهلل : كابصؽ خمفؾ، كقاال

فمف . ، يفيد سماعا كااحاقاؿ لي رسكؿ اهلل : قاال
ىذه حالو صحابي بال شؾ كلذلؾ قاؿ الحافظ ابف 

أما عمى رأم مف قاؿ مف  (ٜ٘ٔ)لو صحبة: أرح

نما تثبت األ صكلييف بطكؿ الصحبة ال يعد صحابيا، كا 
. عدالتو عف طريؽ البحث عنيا

كلـ يثبت لو منو سماع كال  مف ثبت لو رؤية الرسكؿ  -ٖ
لقاء سكاء كاف كبيرا اك مميزا فيعطى حكـ الصحبة لشرؼ 

رف الذم كلدخكليـ في الؽ ما حصؿ ليـ مف الرؤية لو 
أثبت أنيـ خير القركف مف أمتو فكاف ذلؾ عمى كأو 

. (ٜٙٔ)"التكسع المأازم ال بالحقيقة
: ق كأيافػق ىذا الارب فؿػكأما حكـ ما يركم      
، أف يركم شيئا شاىده مف رسكؿ اهلل : األول      

، أك رأيتو يفعؿ كذا، كليس رأيت رسكؿ اهلل : كأف يقكؿ
يتو مكصكلة، كىك بيذا صحابي فيو ما يفيد سماعا، فركا
طارؽ بف شياب البأمي : عمى الراأح، كمثاؿ ذلؾ

فقد أخرج لو أبك داكد حديثا : اهلل األحمسي أبك عبد
كلـ يسمع منو  كاحدا كقاؿ طارؽ رأل النبي 

. (ٜٚٔ)"شيئا
رأيت : كقد ركل ىك ىذا عف نفسو فقاؿ: أقكؿ      

سرايا بي بكر في اؿكغزكت في خالفة أ رسكؿ اهلل 
كىناؾ ركاية تشير إلى أف طارؽ ىذا سمع . (ٜٛٔ)"كغيرىا

قدـ كفد بأيمة عمى : ، كىي قكلوكممة مف رسكؿ اهلل 
. (ٜٜٔ)"ابدأ باألحمسييف، كدعا لنا: فقاؿ النبي 
كعمى افتراض أنو لـ يسمع شيئا فقد حصمت الرؤية       

. كىذا كاِؼ إلثبات الصحبة عند أميكر المحدثيف
كلـ يسمع منو  مف ثبت أنو رأل النبي : الثاني      

شيئا فركايتو عنو ليست مكصكلة بؿ ىي مرسؿ صحابي، 
كفي ذلؾ يقكؿ الحافظ ابف حأر تحت ترأمة طارؽ بف 

ذا ثبت أنو لـ يسمع منو فركايتو عنو مرسؿ :" شياب كا 
: كيقكؿ العالئي. (ٕٓٓ)"صحابي كىك مقبكؿ عمى الراأح

بة، كلـ يخالؼ فييا الأميكر عمى قبكؿ مراسيؿ الصحا
إال األستاذ االسفراييني، فإذا أثبت لمف لو مأرد الرؤية 

ككنو صحابيا التحؽ مرسمو بمثؿ ما ركم عف ابف عباس 
في القبكؿ عمى  كالنعماف بف بشير كأمثاليما عف النبي 

. (ٕٔٓ)"رأم الأميكر
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كأما مذىب األصكلييف في مف ىذه حالو مف       
بيا ألنيـ كما رأينا ال يعدكف الصحابة أنو ال يعد صحا

الصاحب اال مف صحب الصحبة الطكيمة، كبيذا تككف 
ركايتو مرسمة ال مكصكلة سكاء كاف مرسؿ تابعي أـ 

ؼ الأارم بيف كالخال: "صحابي، كليذا يقكؿ ابف حأر
سفراييني كمف كافقو عمى سحاؽ األالأميكر كبيف أبي إ

. (ٕٕٓ)"رد المراسيؿ مطمقا حتى مراسيؿ الصحابة
لى مذىب األصكلييف يشير العالئي بقكؿ       ف : "قػكا  كا 
  ػبيق اسـ الصحبة كاف حديثو عف الفػلـ نعط

. (ٖٕٓ)"كمرسؿ سائر التابعيف
كرآه كلـ يسمع منو  كمف أمثمة مف أدرؾ النبي       
الرحمف بف بأيد بف كىب األنصارم المدني،  عبد :شيئا
بف بالؿ الرحمف بف ربيعة الباىمي، كعتيؾ  كعبد

األنصارم، كسمماف بف ثمامة بف شراحيؿ بف األصيب 
الأعفي، كسممة بف األسكد بف شأرة بف معاكية 

. (ٕٗٓ)"الكندم

كىـ دكف  األطفاؿ الصغار الذيف مات رسكؿ اهلل  -ٗ
 (ٕ٘ٓ)ليحنكيـ لى الرسكؿ إسف التمييز كأيء بيـ 

: كيباركيـ كيدعك ليـ كيسمييـ أحيانا، كنحك ذلؾ
عقد عمى أف أحاديثيـ مرسمة، كيدخمكف في فاإلأماع مف

ليـ  الصحبة حكما لشرؼ ما حصؿ مف رؤية الرسكؿ 
كفييـ يقكؿ الحافظ ابف . كلدخكليـ في خير القركف

ليو نعـ إمف لـ يميز ال تصح نسبة الرؤية : "حأر
رآه فيككف صاحبا مف ىذه الحيثية  يصدؽ أف النبي 

ذ إ" :قكؿ عنيـ، كم(ٕٙٓ)كمف حيث الركاية يككف تابعيان 
لحاؽ نما ىك عمى سبيؿ اإلإلئؾ في الصحابة أكذكر 

رآىـ لتكفر دكاعي أصحابو عمى  لغمبة الظف عمى أنو 
كالدىـ عند كالدتيـ ليحنكيـ كيسمييـ كيبرؾ أإحاارىـ 

لكف أحاديث ىؤالء عنو مف قبؿ : ثـ قاؿ... عمييـ
. (ٕٚٓ)"المراسيؿ عند المحققيف مف أىؿ العمـ بالحديث

: أمثاؿ ىؤالءكمف 

اهلل بف الحارث بف نكفؿ بف الحارث بف  عبد -ٔ
ال صحبة لو : قاؿ عنو العالئي: عبدالمطمب الياشمي

. (ٕٛٓ)"بؿ كال رؤية قطعا كحديثو مرسؿ قطعا
نصارم، أخك أنس بف بي طمحة األأاهلل بف  عبد -ٕ

. ال يعرؼ لو رؤية كحديثو مرسؿ.مالؾ ألمو
ال : لممقب بالسأاداهلل ا محمد بف طمحة بف عبيد -ٖ

. رؤية لو كحديثو مرسؿ
صابة خاصا كقد افرد ابف حأر قسما في اإل      

كىـ دكف سف  طفاؿ الذيف مات رسكؿ اهلل بيؤالء األ
التمييز كبيف متى كلد كؿ كاحد منيـ كنحك ذلؾ، فميراأع 

. ىناؾ
 :الخاتمة
: في نياية ىذا البحث ألخص أىـ نتائأو      

ر المحدثيف ىك كؿ شخص الصحابي عند أميك -ٔ
مسمما كمات عمى ذلؾ كلك ساعة  لقي الرسكؿ 

. مف نيار
 .ييـأصكلييف أماعة في ركافؽ المحدثيف مف األ -ٕ

الصحابي عند أميكر االصكلييف مف طالت  -ٖ
 (الصحبة العرفية)صحبتو كتكررت 

 .ييـأىؿ الحديث أماعة في رأصكلييف مف كافؽ األ -ٗ

ك أفييـ  الصحابة كميـ عدكؿ ال يأكز الطعف -٘
لى إك النيؿ مف احد منيـ كعدـ االلتفات أالقدح 
 .ىكاء كالبدع فييـ مف ىذا الأانبىؿ األأكالـ 

التكاتر كالشيرة : لمعرفة الصحابي اكابط سبعة -ٙ
ك إخبار تابعي أك لنفسو، أكشيادة صحابي آلخر 

ك يركم حديثا أكبير أك صغير باف فالنا صاحب، 
 .يتامف أنو صحابي

ك مميز كلـ يسمعو أكىك كبير   ل النبيأمف ر -ٚ
فيك صحابي، كاف ركل عنو شيئا مشاىدة ال سماعا 

ف ركل عنو شيئا سماعا فركايتو  فيك صحيح، كا 
 .مرسؿ صحابي
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كىـ دكف سف التمييز  األطفاؿ الذيف مات الرسكؿ  -ٛ
ال يعدكف صحابة حقيقة بؿ ليـ شرؼ الصحبة مف 

 رآىـ، كتعد أحاديثيـ مرسمة ف الرسكؿ أأية 
 .اتفاقا

 غالب ىؤالء األطفاؿ أيء بيـ إلى الرسكؿ  -ٜ
 .فحنكيـ كدعا ليـ كسمى بعايـ

ثبات صحبتو تعني كصؿ  -ٓٔ معرفة الصحابي كا 
الركاية، كالشؾ فيو كالتكقؼ بالقكؿ بصحبتو تعني 

رساؿ الركاية، كىاتاف نتيأتاف ىامتاف تبنى عمييما إ
أحكاـ كمسائؿ كقاايا تتعمؽ بمختمؼ فركع 

  .الشريعة
: الهوامش

                                              

 .ٜٔ، صٔج ، سد الغابةابف األثير،  (ٔ)
دار صادر،  ، لسان العرب،ابف منظكر، محمد بف مكـر (ٕ)

مختار الرازم، : كانظر. ،ٕٔ٘-ٜٔ٘، صٔ، جبيركت
 .مادة صحب( ٖٙ٘ ص) الصحاح

ابف األثير، مبارؾ بف محمد، النياية في غريب الحديث  (ٖ)
 ،ٕٔ، صٖج ،سالميةة اإلب، المكتكاألثر

الكفاية في عمم الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي،  (ٗ)
، كابف األثير، عمي بف ٔ٘ص ،المكتبة العمميةالرواية، 
دار الفكر  معرفة الصحابة،  سد الغابة فيمحمد، 
الرحمف بف  كالسيكطي، عبد. ٜٔ، صٔـ، جٜٜٛٔ

الكىاب  عبد: ، تحقيؽالراوي تدريبأبي بكر، 
: ، كانظرٕٔٔ، صٔدار الفكر، ج عبدالمطيؼ،

، دار الفكر، الحديث  صولمحمد عأاج الخطيب، .د
النقد في  منيجعتر، . ، كدٖ٘ٛـ، صٜٔٛٔ، ٗط 

 .ٙٔٔـ، صٕٜٜٔ، ٖدار الفكر، ط عموم الحديث،
 .ٜٖٕ، صٜج، العرب لسانابف منظكر،  (٘)
، دار الوجيز في  صول الفقوالكريـ،  عبد. زيداف، د (ٙ)

 .ٕٓ٘ـ، صٖٜٜٔ، ٔ، طاإلسالميةتكزيع كالنشر اؿ
، ٕٚٔ-ٕٙٔ، ص صول الفقوزىرة،  محمد أبك :كانظر

 .ٜٛ، صعمم  صول الفقوكخالؼ، 
  . ٔ٘، صالكفاية في عمم الروايةالخطيب البغدادم،  (ٚ)

 

، ٖٔٗ-ٖٓٗ، صٔٔج ،لسان العربابف منظكر،  (ٛ)
 .ٚٔٗص ومختار الصحاح،

الرحيـ  ، كالعراقي، عبدٓ٘، صالمقدمةابف الصالح،  (ٜ)
، ٕ، دار الحديث، طالتقييد واإليضاحبف الحسيف، 

، دار الكتب والباعث الحثيث .ٗٔٔصـ، ٜٗٛٔ
 .ٕٜالعممية، ص

  .ٓٛص ،الكفايةالخطيب،  (ٓٔ)
  .ٜٚ، صمنيج النقدعتر، . د (ٔٔ)
  .ٕٖٕص ، صول الحديثعأاج، . د (ٕٔ)
ابف نقالن عف  ٕ٘ٔ، صٕج ،تدريب الراويالسيكطي،  (ٖٔ)

 .األنبارم
  .ٕٗٔ، صٕجالمرأع السابؽ،  (ٗٔ)
  .ٚٗٔ-ٙٗٔ، صالمقدمةابف الصالح،  (٘ٔ)
  .ٕٗٔص ،ٕـ، تدريب الراويالسيكطي،  (ٙٔ)
  .المطمب الثالث :انظر (ٚٔ)
  .ٕٛٔ-ٔٛٔ، صالحثيثالباعث  (ٛٔ)
، عمي بف أحمد،  (ٜٔ)  اإلحكام في  صول األحكام،ابف حـز

  .ٜٛ، ص٘ج، ـٖٜٛٔ ،ٕدار اآلفاؽ الأديدة، ط
  .ٓٔ، صٔجأسد الغابة،  (ٕٓ)
لو، دار  وفتح المغيث، ٕٓٙص ،التقييد واإليضاح (ٕٔ)

 .ٜٖٗص، ٕٜٜٔ، ٔالأيؿ، ط
 –، دار الكتب العممية اإلصابة في تمييز الصحابة (ٕٕ)

  .ٙ، صٔ، جبيركت
تحقيق منيف  (ىٔٙٚت)العالئي، خميؿ بف كيكمدم،  (ٖٕ)

محمد . د :ؽتحقي الرتبة لمن ثبت لو شريف الصحبة،
 .ٖٙص ،ٕٔٓٓ ،ٔاألشقر، مؤسسة الرسالة، ط

  .ٕٗٔ، صٕج، تدريب الراوي (ٕٗ)
، دار الكتب قواعد التحديثمحمد أماؿ الديف،  (ٕ٘)

  .ٜٜٔص ـ،ٜٜٚٔ ،ٔالعممية، ط
  .ٛ، صٔج، اإلستيعابابف عبدالبر،  (ٕٙ)
كممة فارسية معربة، كمعناىا الذم ال يؤمف : الزنديؽ (ٕٚ)

ابف . ة الخالؽ، كالقائؿ ببقاء الدىرباآلخرة ككحداني
  .ٚٗٔ، صٓٔ، جلسان العرب منظكر،

  .ٜٗ، صالكفاية في عمم الروايةالخطيب البغدادم،  (ٕٛ)
، ٕج، تدريب الراوي ىامشالمطيؼ،  الكىاب عبد عبد (ٜٕ)

  .ٕٙٔص
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ىك أبك عبداهلل محمد بف عمي بف عمر المالكي، كاف  (ٖٓ)
 شذرات.  ىٖٙ٘مف كبار أئمة زمانو، تكفي سنة 

  .ٗٔٔ، صٗجالذىب، 
 تحقيقالعالئي،  :، كانظرٚ٘ٔسكرة األعراؼ آية  (ٖٔ)

  .٘ٙ، صمنيف الرتبة
محمد سميماف األشقر .كقد انتصر لو مف المعاصريف د (ٕٖ)

  .٘ٙص ،كما في ىامش تحقيقو لكتاب العالئي
  .٘ٙ، صالمرجع السابقالعالئي،  (ٖٖ)
  .ٜٔ، صالمرجع السابقاألشقر، . د (ٖٗ)
 التقييد، كالعراقي، ٙٗٔ، صمقدمة ابن الصالح (ٖ٘)

، ٖٛٗلو، ص و لفية الحديث، ٕٛ٘، صواإليضاح
، ٜ٘، ٖ٘، صمنيف الرتبة تحقيقكالعالئي، 

، كابف حأر، ٖٕٔ، صٕ، جتدريب الراويكالسيكطي، 
،   قواعد التحديث، كالقاسمي، ٙ-٘صاإلصابة، 

 .ٛٔٔص منيج النقد،، كنكر الديف عتر، ٕٓٓص
، بتصرؼ ٜ٘، صتحقيق منيف الرتبةلعالئي، ا (ٖٙ)

  .يسير
 التقييد، كالعراقي، ٙٗٔ، صمقدمة ابن الصالح (ٖٚ)

 تحقيق منيف الرتبة،، كالعالئي، ٕٛ٘، صواإليضاح
، ٖٕٔ، ص ٕ، جتدريب الراوي، كالسيكطي، ٖ٘ص

 .ٙ-٘، صصابةاإلكابف حأر، 
، منشكرات أامعة القدس عموم الحديثىماـ سعيد، . د (ٖٛ)

  .ٚٔص ،تكحةالمؼ
  .ٜ٘ص، مرجع سابقالعالئي،  (ٜٖ)
  .٘، صٔج، اإلصابةابف حأر،  (ٓٗ)
باـ الحاء كفتح الميميف، كىك دكسي استشيد  (ٔٗ)

كقبره معركؼ عمى باب مدينة : بأصبياف، قاؿ الطبرم
  .ٖٕٗ، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  .أصبياف

، كأبك داكد ٛٓٗ، صٗج ،مسندهأخرأو أحمد في  (ٕٗ)
 .ٜٙ-ٛٙص ،٘ٓ٘حديث رقـ  ،مسندهم الطيالسي ؼ
 ،ٗ٘، صٗج، ٖٔٙحديث رقـ  ،الكبيركالطبراني في 
سناده صحيح ، ٜقاؿ الييثمي في المأمع، ج. كا 

ركاه أحمد كرأالو رأاؿ الصحيح غير داكد : ٖٓٗص
  .بف عبداهلل األكدم كىك ثقة كفيو خالؼ

  .ٖٛٗص   لفية الحديث، (ٖٗ)

 

إلسناد، إال أف يككف عالقة لثبكت الصحبة بصحة ا ال (ٗٗ)
  .مراده صحة إسناد خاص بثبكت الصحبة

  .ٓٙ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (٘ٗ)
، كانظر ٕ٘، صالكفاية في عمم الروايةالخطيب،  (ٙٗ)

، و لفية الحديث، ٕٛ٘، صالتقييد واإليضاحالعراقي، 
، ٕ، جتدريب الراويكالسيكطي،  ،ٖٛٗلو، ص

  .ٖٕٔص
  .ٖٛٗص ،فتح المغيثالعراقي،  (ٚٗ)
 تدريب، كالسيكطي، ٜٖٗص فتح المغيثالعراقي،  (ٛٗ)

  .ٕٗٔ، صٕج، الراوي
  .ٜٓٔ، صالباعث الحثيثابف كثير،  (ٜٗ)
 .ٓٙ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٓ٘)
  .٘، صٔج، اإلصابةابف حأر،  (ٔ٘)
  .ٓٙ، صالمرجع السابقالعالئي،  (ٕ٘)
  .ٔٙص ،المرجع السابق (ٖ٘)
  .بتصرؼ ٔٙص المرجع السابق (ٗ٘)
  .ٔٙص المرجع السابق (٘٘)
  .ٙٗٔ، صالمقدمةابف الصالح،  (ٙ٘)
(٘ٚ)  ،   .ٜٔ، ص٘ج، حكام في  صول األحكاماألابف حـز
  .٘، صٔج، صابةاإلابف حأر،  (ٛ٘)
، ٔ٘، صالكفاية في عمم الروايةالخطيب البغدادم،  (ٜ٘)

  سد، كابف األثير، ٖٖٗص فتح المغيثكالعراقي، 
، ، تحقيق منيف الرتبةكالعالئي ،ٜٔ، صٔج ،الغابة
 .ٖٖص

، كتاب فاائؿ الصحابة، باب فتح الباريابف حأر،  (ٓٙ)
  .٘، صٚج،  فاائؿ أصحاب رسكؿ اهلل

 .٘، صٚج ،المرجع السابق (ٔٙ)
، ٙٔجك  .ٖٙ-ٖ٘، صٔـ ،شرح مسممالنككم،  (ٕٙ)

  .ٕٛٓ، صٕج ،كالسيكطي، تدريب الراكم ،٘ٛص
 .ٚ، صٚج، فتح الباريابف حأر،  (ٖٙ)
 .ٜٔ، صٔج،  سد الغابةابف األثير  (ٗٙ)
  .ٜٚٔ، صالباعث الحثيثابف كثير،  (٘ٙ)
 .ٙٗٔ، صالمقدمةابف الصالح،  (ٙٙ)
، ، مجموع الفتاوىالحميـ ابف تيمية، أحمد بف عبد (ٚٙ)

 ،دارات البحكث العمميةإ، رئاسة ٗٙٗ، صٗج
  .ىٜٖٛٔ .ط ،الرياض
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 .ٗ، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٛٙ)
كفتح المغيث لو . ٕٔ٘، صالتقييد واإليضاح العراقي، (ٜٙ)

 .ٖٖٗص
 .ٙٔٔ، صمنيج النقد في عموم الحديث (ٓٚ)
، ٔ، دار العمـ لممالييف، طالحديث ومصطمحو عموم (ٔٚ)

 .ٕٖ٘ـ، صٜٜ٘ٔ
 .ٜٖٛ، ص صول الحديث، عمومو ومصطمحو (ٕٚ)
 .ٕ٘ -ٕٗ، صلمحات في  صول الحديث (ٖٚ)
 .ٜٛٔ، صتيسير مصطمح الحديث (ٗٚ)
  .ٓٔٔص الحديث، عموم (٘ٚ)
 .ٕٓٓ، صقواعد التحديث (ٙٚ)
ىك أبك عمرك عثماف بف عمر بف أبي بكر الكردم  (ٚٚ)

، برع في المغة، كصّنؼ في ىٓٚ٘األسناني، كلد سنة 
، ٘، جشذرات الذىب. ىٙٗٙأصكؿ الفقو، تكفي سنة 

 .ٖٕٗص
 .ٖ٘، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٛٚ)
 .ٜٖ، صالمرجع السابق (ٜٚ)
ف عمر بف كاقد األسممي، متركؾ مع سعة محمد ب (ٓٛ)

ابف . ىٕٚٓعممو، مف الطبقة التاسعة، مات سنة 
 .ٜٗٔ، صٕ، جتقريب التيذيبحأر، 

كالخطيب، . ٖ٘، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٔٛ)
 .ٓ٘، صالكفاية

 .ى٘ٔٚتكفي سنة  (ٕٛ)
 .ٓ٘ص مرجع سابق،العالئي،  (ٖٛ)
ىذه  ، كسيككف ىناؾ تفصيؿ فيالمرجع السابق (ٗٛ)

 .المسألة
(ٛ٘)  ،  .ٜٛ، ص٘، جاإلحكام في  صول األحكامابف حـز
 .ٓٛٔ، صالباعث الحثيثابف كثير،  (ٙٛ)
 .ٖٖ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٚٛ)
. ىٕٗٙىك عبد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد، تكفي سنة  (ٛٛ)

 .٘ٙ، صٖٔ، جالنبالء  عالم سير
 .ٙٗ-٘ٗص تحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٜٛ)
سف البمكغ لمذكر يعرؼ مع بداية ظيكر الشعر في  (ٜٓ)

لى الخشكنة، كيسميو إالكأو كتغير في الصكت يميؿ 
 .بعايـ سف االحتالـ كأما لألنثى فيك بالمحيض

 

، ٖٙٗ، ص لفية الحديث مع فتح المغيثالعراقي،  (ٜٔ)
كالعالئي، . ٕٗ٘لو ص التقييد واإليضاح: كانظر
، الغابة  سدألثير، كابف ا. ٖ٘، صمنيف الرتبة تحقيق

 .ٓ٘، صالكفايةكالخطيب، . ٜٔ، صٔج
 .ٜٗٔ، صٕ، جالتقريبابف حأر، : انظر (ٕٜ)
 .ٖٙٗ، صفتح المغيثالعراقي،  (ٖٜ)
 .ٕٗ٘ح، صالتقييد واإليضاالعراقي،  (ٜٗ)
، اإلصابة: ، كانظرٙ، صٚ، جفتح الباريابف حأر،  (ٜ٘)

 .٘، صٔج
(ٜٙ)  ،  .ٜٛص، ٘، جاإلحكام في  صول األحكامابف حـز
، الباري فتح. في كتاب األذاف البخارمالحديث أخرأو  (ٜٚ)

 .ٜٖٛحديث رقـ  ٖٙٚ، صٕج
(ٜٛ)  ،  .ٜٛ، ص٘، جمرجع سابقابف حـز
. ٖ٘، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي، : انظر (ٜٜ)

فتح كابف حأر، . ٕٗ٘، صالتقييد واإليضاحكالعراقي، 
  تدريب الراوي،كالسيكطي، . ٙ، صٚ، جالباري

 .ٕٕٔ، ٕٓٔ، صٕج
 .ٕٓٓ، صقواعد التحديثالقاسمي،  (ٓٓٔ)
 عموم الحديث ومصطمحو،صبحي الصالح، . د (ٔٓٔ)

 .ٕٖ٘ص
 .ٖٙٛ، ص صول الحديثعأاج، . د (ٕٓٔ)
صدكؽ، رمي بالتشيع، كلينو بعايـ، مات سنة  (ٖٓٔ)

 .ٖٗ٘، صٕ، جالتقريبابف حأر، .  ىٕٕٛ
كالسيكطي، . ٖٚٗ-ٖٙٗ، صفتح المغيثالعراقي،  (ٗٓٔ)

 .ٕٕٔ، صٕج، تدريب الراوي
 .ٖٙٗ، صالمرجع السابقالعراقي،  (٘ٓٔ)
بك عمر ، كأ"األصفيانييف"نده، كأبك نعيـ مثؿ ابف ـ (ٙٓٔ)

  .البر بف عبدا
 .ٖٔ، صٔ، ج سد الغابةابف األثير،  (ٚٓٔ)
(ٔٓٛ)  ،  .ٜٓ، ص٘، جاإلحكام في  صول األحكامابف حـز
 .ٖٔ، صٔ، جمرجع سابقابف األثير،  (ٜٓٔ)
 .ٗٗ، صلرتبةتحقيق منيف االعالئي،  (ٓٔٔ)
 .ٗ، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٔٔٔ)
 .، بتصرؼ٘ٗ-ٗٗ، صالمرجع السابقالعالئي،  (ٕٔٔ)
، فتح المغيثالعراقي، : المرأع السابؽ، كانظر (ٖٔٔ)

 .ٕٕٔ، صٕكالسيكطي، تدريب الراكم، ج. ٖٚٗص
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 .ٖ، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٗٔٔ)
 .ٜ، صالواضح في  صول الفقومحمد األشقر، . د (٘ٔٔ)
 .ٔٔ، صجع السابقالمر (ٙٔٔ)
 .ٖ٘، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٚٔٔ)
 .ٖٙ، صٔ، جمسمم بشرح النووي (ٛٔٔ)
العالئي، : كانظر. ٙٗٔ، صالمقدمةابف الصالح،  (ٜٔٔ)

، فتح المغيثكالعراقي، . ٖٙ، صتحقيق منيف الرتبة
، كالسيكطي، ٕ٘٘، صوالتقييد واإليضاح لو، ٖٗٗص

 .ٕٓٔ، صٕ، جتدريب الراوي
المالكي األصكلي المتكمـ، كاف كرعان عابدان البصرم  (ٕٓٔ)

 .ىٖٓٗلو عدة مصنفات أميمة، تكفي سنة 
كابف األثير، . ٔ٘، صالكفايةالخطيب البغدادم،  (ٕٔٔ)

 مسمم بشرح: ، كانظرٜٔ، صٔ، ج سد الغابة
 .النووي

 ىك محمد بف محمد بف احمد الغزالي، حأة اإلسالـ، (ٕٕٔ)
 .ى٘ٓ٘، كتكفي سنة ىٓ٘ٗكلد سنة 

محمد األشقر، . ، تحقيؽ دالمستصفىالغزالي،  (ٖٕٔ)
 سد  ،كابف األثير. ٜٖٓ، صٔمؤسسة الرسالة، ج

 .ٜٔ، صٔج الغابة،
الكاحد  السيد بف محمد بف عبد ىك أبك نصر عبد (ٕٗٔ)

البغدادم الشافعي، كاف كرعا صالحا زاىدا فقييا 
 العمدة في أصكؿ: أصكليا، لو عدة تصانيؼ، منيا

، ٖج شذرات الذىب،. ىٚٚٗ، تكفي سنة الفقو
 .ٖ٘٘ص

، كذكر نسبتو ٕٙ٘، صالتقييد واإليضاحالعراقي،  (ٕ٘ٔ)
صكؿ الفقو، ألى ابف الصباغ في كتاب العمدة في إ

 .ٖ٘ٗلو، ص فتح المغيث: كانظر
 .ٖٚ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٕٙٔ)
 فتح المغيث،العراقي، : ، كانظرالمرجع السابق (ٕٚٔ)

 .ٖٙٗص
 .ٖٙٗ، صالسابقالمرجع ، العراقي (ٕٛٔ)
 .٘، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٜٕٔ)
 .ٕٕٔ، صٕ، جتدريب الراويالسيكطي،  (ٖٓٔ)
 .ٖٚ-ٖٙ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٖٔٔ)

 

ىك أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم  (ٕٖٔ)
، ٛٔ، جسير  عالم النبالء. ىٓ٘ٗالشافعي، تكفي سنة

 .ٗٙص
 .ٖٕٔ، صٕ، جتدريب الراويالسيكطي،  (ٖٖٔ)
مف طريؽ عمي بف  الطبقاتأخرأو ابف سعد في  (ٖٗٔ)

سناده أيد، إ: قاؿ ابف الصالح" د عف شعبة بو محـ
، مقدمة ابن الصالح. حدث بو مسمـ بحارة أبي زرعة

، الرتبة تحقيق منيفالعالئي، : كانظر. ٙٗٔص
. ٓٛٔ، صالباعث الحثيثكابف كثير، . ٔٗص

تدريب كالسيكطي، . ٖ٘ٗ، صفتح المغيثكالعراقي، 
 .سناد أيدإ: ، كقاؿٕٔٔ، صٕ، جالراوي

 .ٖ٘ٗ، صفتح المغيثالعراقي،  (ٖ٘ٔ)
، ٔ، جالتقريبابف حأر، . ىٓٗٔثقة، مات سنة  (ٖٙٔ)

 .ٖٗٛص
، باسناد حسف، كأخرأو مف ٕٛ، ص٘، جالمسندفي  (ٖٚٔ)

 .ٓ٘طريقو الخطيب في الكفاية، ص
 .ٙ، صٚ، جفتح الباريابف حأر،  (ٖٛٔ)
 .ٙٚ، ص ٗ، جاإلصابةابف حأر،  (ٜٖٔ)
، كعنى ابف ٕ٘ٔ، صٖ، جسد الغابة ابف األثير،  (ٓٗٔ)

 .األثير رأم األصكلييف
، كمف طريقو الخطيب الطبقاتأخرأو ابف سعد في  (ٔٗٔ)

، ٔ، ج سد الغابة، كابف األثير في ٓ٘في الكفاية، ص
سناد اعيؼ فيو محمد بف عمر الكاقدم، إ، بٛٔص

، كبو ٜٗٔ، صٕ، جالتقريب. كىك متركؾ الحديث
ابف : ، كانظرٖٙٗعراقي في فتح المغيث صاعفو اؿ
 تدريب، كالسيكطي، ٙ، صٚ، جفتح الباريحأر، 
 .ٕٔٔ، صٕ، جالراوي

 .ٙٗٔ، صالمقدمةابف الصالح،  (ٕٗٔ)
 .ٙٗٔ، صالمرجع السابق (ٖٗٔ)
، اإلصابة :، كانظرٙ، صٚ، جالفتحابف حأر،  (ٗٗٔ)

 .، فقد رده امنا٘، صٔج
 .ٕٔٔ، صٕ، جتدريب الراوي (٘ٗٔ)
 .ٖٚ، صتحقيق منيف الرتبةم، العالئ (ٙٗٔ)
 .٘ٗص المرجع السابق، (ٚٗٔ)
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اوستيعاب في معرفة بك عمر، أالبر،  ابف عبد (ٛٗٔ)
عمي محمد البأاكم، دار الأيؿ،  :تحقيؽاألصحاب، 

 ٖٕ، صٔـ، جٕٜٜٔ. ط
 ٖٛ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٜٗٔ)
شقر في تحقيقو لكتاب محمد سميماف األ. كقد رده د (ٓ٘ٔ)

 .ٖٛص: نظرالعالئي، ا
 .ٕٖٗ، صلفية الحديث مع فتح المغيث العراقي،  (ٔ٘ٔ)
في فاائؿ الصحابة، باب فاائؿ  البخارمأخرأو  (ٕ٘ٔ)

، حديث رقـ ٘، صٚ، جالفتح. أصحاب النبي 
كمسمـ في فاائؿ الصحابة، باب فاؿ . ٜٖٗٙ

، ٙٔ، جمسمم بشرح النووي. الصحابة ثـ الذيف يمكنيـ
 .ٖٛٔص

 .٘ٙٗ، صٗ، جلفتاوىمجموع اابف تيمية،  (ٖ٘ٔ)
فمف : ، كقاؿٛ، صٔ، جاإلصابةذكره الحافظ في  (ٗ٘ٔ)

محمد بف  ذلؾ ما قرأت في كتاب أخبار الخكارج تأليؼ
كرأاؿ ىذا : سناده ثـ قاؿقدامة المركزم، كذكره بإ

 .الحديث ثقات
  .ٛ، صٔ، جاإلصابة (٘٘ٔ)
 رئيس القرية كمقدـ:  بكسر الداؿ كاميا:  الدىقاف (ٙ٘ٔ)

ابف األثير، . حاب الزراعة، كىك معربالتّناء كأص
. ٘ٗٔ، صٕ، جالنيية في غريب الحديث واألثر

 لسانابف منظكر، . ىك التاأر، فارسي معرب: كقيؿ
  .ٚٓٔ، صٓٔ، جالعرب

، كما أكرده ٜٖ، صتحقيق منيف الصحبةالعالئي،  (ٚ٘ٔ)
  .العالئي مف اإلسناد فرأالو ثقات

  .ٜٖ، صالمرجع السابق (ٛ٘ٔ)
مصادره في المبحث  إلى كاإلشارةمتو سبقت ترج (ٜ٘ٔ)

 .الرابع
 .ٖٙ، صٔ، جشرح مسممالنككم،  (ٓٙٔ)
، اإل (ٔٙٔ)  .ٜٔحكاـ، صصكؿ األأحكاـ في ابف حـز
 .تقدمت أقكاليـ في المطمب الثالث مف المبحث الرابع (ٕٙٔ)
 ٖٗ-ٔٗ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٖٙٔ)

قد  األشقر. بتصرؼ، مع مالحظة أف محقؽ الكتاب د
أف النكع األكؿ فقط ىك الذم يصدؽ عميو اسـ  رأح

 .الصحبة اتفاقا
 .ٔ٘، صتحقيق منيف الرتبة (ٗٙٔ)

 

 .ٜٓ، ص٘، جاألحكام في  صول األحكام (٘ٙٔ)
 يضاح،والتقييد واإل .ٖٖٗص ،فتح المغيث (ٙٙٔ)

 .ٕٕ٘ص
 .ٙ، صٚ، جوالفتح، ٘، صٔ، جاإلصابة (ٚٙٔ)
 .ٜٕٓ، صٕ، جتدريب الراوي (ٛٙٔ)
 .ٖٖٗ، صيثفتح المغالعراقي،  (ٜٙٔ)
 .ٜٓ، ص٘، جاألحكام (ٓٚٔ)
 .ٔ٘، صتحقيق منيف الرتبة (ٔٚٔ)
  .٘، صٔج، اإلصابة (ٕٚٔ)
، وفتح المغيث، ٔ٘، صتحقيق منيف الرتبة (ٖٚٔ)

 .ٖٖٗص
 .ٕٕ٘، صواإليضاحالتقييد العراقي،  (ٗٚٔ)
أخرأو مسمـ في اإليماف، باب حكـ عمؿ الكافر إذا  (٘ٚٔ)

 (.ٓٗٔ، صٕ، جمسمم بشرح النووي)أسمـ 
 .ٜٗ، صحقيق منيف الرتبةت (ٙٚٔ)
 .ٖٗٗ، صفتح المغيث (ٚٚٔ)
 .ٜٕٓ، صٕ، جتدريب الراوي (ٛٚٔ)
سناد بإ ٗٚ، صٗحديثو أحمد في مسنده، ج أخرج (ٜٚٔ)

ة،  ػكلى آلؿ معاكمػمداره عمى سعيد بف أبي راشد ـ
 .ٜٕ٘، صٔكىك مقبكؿ كما في التقريب، ج

قصتو مشيكرة أخرأيا مسمـ في أشراط الساعة  (ٓٛٔ)
 (.ٙٗ، صٛٔ، جالنوويمسمم بشرح )

 .ابف صياد مختمؼ فييا كالراأح ثبكتيا إسالـقصة  (ٔٛٔ)
 .ٖٗٗ، صفتح المغيثالعراقي،  (ٕٛٔ)
 .ٖٗٗ، صفتح المغيث (ٖٛٔ)
 .ٚ، صٚ، كالفتح، ج٘، صٔ، جاإلصابة (ٗٛٔ)
 .ٜٕٓ، صٕ، جتدريب الراوي (٘ٛٔ)
 .ٖٙ، صٚ، جاإلصابة: انظر قصتو في (ٙٛٔ)
 .ٕ٘، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٚٛٔ)
، منيج النقد في عموم الحديثنكر الديف عتر،  (ٛٛٔ)

 .، بتصرؼٚٔٔص
 .ٔٗص تحقيق منيف الرتبة،العالئي، : انظر (ٜٛٔ)
أك ماشاه يسيرا، فمف باب  يعني مف لقي النبي  (ٜٓٔ)

 .أكلى مف ماشاه أك لقيو كسمع منو أكثر مف ذلؾ
 .ٕٗ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٜٔٔ)
 .ٕٕٛ، صٖج ،اإلصابةابف حأر،  (ٕٜٔ)
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، رقـ ٖٗٔ، صٛ، ج خرجو الطبراني في الكبير (ٖٜٔ)
سناد فيو أبك أناب الكمبي كىك مدلس، كبقية بإ ٘ٚٔٛ

 .رأالو ثقات
في الصالة حديث  والترمذي، ٜٖٙ، صٙ، جالمسند (ٜٗٔ)

والطبراني في حديث حسف صحيح، : كقاؿ ٛٙ٘رقـ 
 .ٕٚٔٛ، رقـ ٖٗٔ، صٛ، جالكبير

 .ٕٕٛ، صٖ، جاإلصابة (ٜ٘ٔ)
 .ٖٗ، صتحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٜٙٔ)
 .ٕٔٛ، صٕ، جاإلصابةابف حأر، : انظر (ٜٚٔ)
، كالبخارم ٖٗٔ، صٗ، جالمسندأخرأو أحمد في  (ٜٛٔ)

، كالطيالسي في ٖٖ٘، صٗ، جالتاريخ الكبيرفي 
 .ٓٛٔ، صمسنده

، ٕٔٛٔ، رقـ ٔٛٔ، صمسندهأخرأو الطيالسي في  (ٜٜٔ)
 .سناده صحيحكا  

 .ٕٔٛ، صٕ، جاإلصابةابف حأر،  (ٕٓٓ)
ابف : ، كانظرٚٗص تحقيق منيف الرتبةالعالئي،  (ٕٔٓ)

 .ٕٛ، صوشرح النخبة، ٙ، صٚ، جالفتححأر، 
 .ٙ، صٚ، جالفتحابف حأر،  (ٕٕٓ)
 .ٚٗ، صمرجع سابقالعالئي،  (ٖٕٓ)
 .كغيرىـ، ينظركا في كتب الصحابة (ٕٗٓ)
. ىك ماغ التمر كتدليؾ حنؾ الصبي بو: التحنيؾ (ٕ٘ٓ)

، ٔ، جريب الحديث واألثرالنياية في غابف األثير، 
 .٘ٔٗص

 .٘، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٕٙٓ)
، الفتح: ، كانظرٖ، صٔ، جاإلصابةابف حأر،  (ٕٚٓ)

 .ٕٛ، صوشرح النخبة، ٙ، صٚج
ابف : ، كانظرٕٕ٘، صواإليضاحالتقييد العراقي،  (ٕٛٓ)

 .ٖٓٔ، صٖ، ج سد الغابة، األثير


