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 :
شـــرف أالحمـــد هللا رب العـــالمین والـــصالة والـــسالم علـــى

: وبعد، أجمعینبیین وعلى اله وصحبه المرسلین وخاتم الن
األصـولیونعنـي بهـاالتـيالمهمـةالموضـوعاتفإن من 

فـــرد لهـــا أوقـــد ، فـــي كتـــبهم موضـــوع العمـــوم والخـــصوص
فـي وأثرهـا ، وذلـك ألهمیتهـا، األصولیون أبوابا خاصة بهـا

واجتهـــــاداالتعامــــل مــــع نــــصوص الكتـــــاب والــــسنة اســــتنباطا
أنفي مخصصات العمـوم یجـد والناظر. وتنزیال وتطبیقا

مسألـةأنغیرفائقة،بها عنایةقد عنوااألصولیین 
.كلیة الشریعة والقانون، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، مساعدأستاذ*

بمــذهب الــصحابيتخــصیص عــام الــنص الــشرعيموضــوع 
ــم تنــل الدراســةوأثــره فــي اخــتالف الفقهــاء فــي بــاب العبــادات ل

. ؤصلةالمستقلة والم
ــذا فقــد رغــب الباحــث فــي إفــراد هــذه المــسألة بالدراســة، ل

باإلضـــافة إلـــى بیـــان ، وبیـــان أهمیتهـــا، والتأصـــیل المعمـــق
. عالقتها باختالف الفقهاء

واهتمـــت هـــذه الدراســـة ببیـــان وتحریـــر محـــل النـــزاع 
على هیئة اتضح من خاللهـا محـل الخـالف واألدلـة المتعلقـة

لنزاع باألدلة األصولیة التي ذكرهـا كـل وعالقة محل ا، به
. مذهب من مرجعه

 

 

*

م٢٥/١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٣/٦/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

بمـذهب الـصحابي وأثـرالـنص الـشرعيتهدف هـذه الدراسـة إلـى بیـان رأي علمـاء األصـول فـي جـواز تخـصیص عـام
فــي المعتبــر مــن مــذهب علــى تحریــر محــل النــزاع البحــثفــي اخــتالف الفقهــاء، وقــد ركــز الباحــث فــي هــذا اخــتالفهم فــي ذلــك

فــي ، وتبــع هــذا بیــان آلراء العلمــاء وأدلــتهمهوالمــسائل المتعلقــة بــه لبیــان المتفــق علیــه والمختلــف فیــه منــالــصحابي عنــد العلمــاء، 
مـــع بیـــان الـــراجح مـــن األولـــى حجیـــة مـــذهب الـــصحابي، والثانیـــة تخـــصیص عـــام الـــنص الـــشرعي بمـــذهب الـــصحابي:تینمـــسأل

. ثر االختالفأو ، األقوال
حادثة شرعیة لیس فیها نص من كتاب أو سنة، ولم یرو عن أي في أن مذهب الصحابي وكان من ابرز نتائج هذه الدراسة 

، و یجوز تخصیص ورد بطریق صحیحإذا ،حجة، ودلیل من أدلة الشرع السمعیةمذهبخالف ذلك الغیره من الصحابة 
.النص العام به 

Abstract
The aim of this study to the statement of opinion of scholars of assets may be allocated in the text the

legal doctrine of the Companion and the impact of differences in that in the difference of scholars, has
focused researcher in this research on the liberalization of the disputed at what matters of doctrine
Companion to the scholars, and issues related to the agreed statement and different Where it, and this was
followed by a statement of the views of scientists and their evidence in the first two authoritative doctrine
companion, and the second: the allocation of legal doctrine in the text companion with a statement of the
correct words, and the impact of the difference.
      One of the most prominent results of this study that the doctrine of the Companion of any incident
legitimacy is not the text of a book or a year, did not narrate from other Sahaba otherwise doctrine argument,
and part of the audio evidence if the path is true, and may customize the text General Tags.
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ف األصـــولي الفقهـــي لـــبعض یـــوناقـــشت أیـــضا التكی
المسائل الفقهیة الـواردة فـي أدلـة الفـریقین وعالقتهـا بمحـل 

لألمثلــة فــضال عــن المناقــشة التطبیقیــة التفــصیلیة ، النــزاع
أدلـــــة أمـــــا التـــــرجیح فكـــــان مـــــستخرجا مـــــن مجمـــــوع . الفقهیــــة

. لفریقین وفق محل النزاع المحررا
: وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة

هــل یجــوز تخــصیص الــنص الــشرعي العــام بمــذهب -١
؟الصحابي

هل یعـد قـول الـصحابي دلـیال مـستقال مـن أدلـة التـشریع - ٢
السمعیة؟

مــا مــدى تــأثیر الخــالف بتخــصیص الــنص الــشرعي -٣
الفقهــاء فــي بــاب العــام بمــذهب الــصحابي بــاختالف 

؟العبادات
حجیــة "ومــن الدراســات الــسابقة فــي هــذا الموضــوع 

إال أن . )١("قـــول الـــصحابي وأثــــره فـــي االخـــتالف الفقهیــــة
هــذه الرســالة أخــذت موضــوع حجیــة قــول الــصحابي فقــط 

. ولم تتعرض لمسألة تخصیص العام بقول الصحابي
تخـــصیص عـــام الـــنص الـــشرعيموضـــوع أمـــا مـــسألة 

ـــاب ب مـــذهب الـــصحابي وأثـــره فـــي اخـــتالف الفقهـــاء فـــي ب
فلم تفرد بدراسة مستقلة بحسب علم الباحث بعـد العبادات

. التحري والبحث
وقد جعل الباحـث هـذه الدراسـة فـي مبحـث تمهیـدي 

المبحــــث : و ثالثــــة مباحــــث وخاتمــــة وعلــــى النحــــو اآلتــــي
. تكلمـــت فیـــه عـــن التعریـــف بمفـــردات الدراســـة: التمهیـــدي

سمته علـــى مطلبـــین ضـــمنت األول التعریـــف بمفـــردات وقـــ
. والثاني األلفاظ ذات الصلة، عنوان الدراسة

أمــــــا المبحــــــث األول فقــــــد بینــــــت فیــــــه حجیــــــة مــــــذهب 
ـــــاني فـــــي تخـــــصیص العـــــام  ـــــصحابي، وكـــــان المبحـــــث الث ال

. بمذهب الصحابي، باإلضافة إلى نماذج ألثر الخالف فیه

 


ـــى فـــي هـــذا المبحـــث بیـــان لمفـــردات الدراســـة وهـــي عل
األلفــــاظ ذات : والثــــاني، مفــــردات العنــــوان: قــــسمین األول

. وبیانها في مطلبین. الصلة

 ::
: وفیه ثالثة فروع

:تعریف التخصیص: الفرع األول
الــــشيء خــــصوصًا مــــن خــــصه ب: التخــــصیص لغــــة: أوالً 

إنمـــــا یفعـــــل هـــــذا : وقـــــولهم، والفـــــتح أفـــــصحوخـــــصوصیة 
اٌن من الناس صَّ أي : واختـصه بكـذا، أي خواص منهم، ُخ

. )٢(خصه به
ــا إخــراج بعــض مــا یتناولــه ": التخــصیص اصــطالحاً : ثانی

. )٣("اللفظ العام أو ما یقوم مقامه بدلیل

قـــصر العـــام علـــى بعـــض: "وعرفـــه ابـــن الحاجـــب بأنـــه
. )٤("یاتهمسم

بــدل مــسمیاته كــان ) أفــراده: (لــو قــال: "قــال ابــن الــسبكي
.)٥("وهو كل األفراد، أصح؛ فإن مسمى العام واحد

ــــدلیل : (وقیــــد الحنفیــــة الــــدلیل المخــــصِّص بقــــولهم ب
. )بهمستقل مقترن 

ماقـــصر العـــ: "بأنـــهالتخـــصیصحیـــث عـــرف البـــزدوي 
وهــو اختیــار ، )٦("مقتــرنبــدلیل مــستقل أفــرادهعلــى بعــض 

. )٧(الجرجاني
م علــى اقــصر العــ: فالتخــصیص عنــد الجمهــور هــو

. بدلیلأفرادهبعض
قــصر العــام علــى بعــض أفــراده : وعنــد الحنفیــة هــو

أمـا المـستقل المتراخــي فیـسمى عنــد ، مـستقل مقتــرنبـدلیل
وأمــا المقــارن غیــر المــستقل فیــسمى ، الحنفیــة نــسخا جزئیــا

. صراعندهم ق
: شرح التعریف

ِٕن كــان لفــظ ، قــصر حكمــه:)قــصر العــام( باقیــا )العــام(وا
إطــالق بــذلكیخــرجو ، لكــن لفظــا ال حكمــا، علــى عمومــه
رادة ا ٕ ال ، مارادة لفـظ العــإفــإن ذلـك قــصر ، خـاصلالعـام وا
. قصر حكمه

فـإن مـسمى العـام جمیـع مـا یـصلح :)على بعـض مـسمیاته(
. ال بعضه، له اللفظ

ــدلیل مــست( طعــن االســتثناء والــشر بــه الحنفیــة احتــرز): قلب
ن لحقت الع ٕ م ال یسمى مخصوصااوالغایة والصفة فإنها وا
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. عندهم، ویسمى عند الجمهور مخصوصا
المتراخــــي فانــــه عــــناحتــــرز بــــه الحنفیــــة):بــــهمقتــــرن(

.)٨(یسمى نسخا جزئیا

: تعریف العام: الفرع الثاني
: ، یقــال)٩("ل، الــشاممــوممــشتق مــن الع: "العــام فــي اللغــة: أوالً 

.)١٠(مطر عام أي شامل: عمهم الخیر أي شملهم، ویقال
ریفـاتللعـام تعاألصـولذكـر علمـاء : العـام اصـطالحا: ثانیا

نختـــار، المعنـــىفـــي عـــدة، مختلفـــة فـــي اللفـــظ ولكنهـــا متفقـــة 
لفــظ یــستغرق جمیــع ": للعــام بأنــهمنهــا تعریــف البیــضاوي

. )١١("ما یصلح له بوضع واحد
یمكن وهذا التعریف جامع مانع وزیادة في الوضوح 

لیـصبح تعریـف ) لفظ(بعد كلمة ) واحد مستعمل(إضافة لفظ 
ستغرق یــــمــــستعمل لفــــظ واحــــد : (العــــام علــــى النحــــو اآلتــــي

). جمیع ما یصلح له بوضع واحد
: )١٢(شرح التعریف

ـــــظ( ـــــاول المـــــستعمل والمهمـــــل):اللف والمفـــــرد ، جـــــنس یتن
وم ال تكــون مركبــة لــذلك قیــد اللفــظ وألفــاظ العمــ، والمركــب
)ضـــرب خالـــد زیـــدا(یخـــرج المركـــب مثـــل )واحـــدا(بكونـــه 

الن الجملـــة إذا اســـتوفت فعلهـــا وفاعلهـــا ومفعولهـــا یـــصح 
مـــع أنهـــا ، أن یقـــال فیهـــا مـــستغرقة لجمیـــع مـــا تـــصلح لـــه

. لیست من ألفاظ العموم
یخـــرج ) یـــستغرق(یخـــرج اللفـــظ المهمـــل، ولفـــظ ):مـــستعمل(

والنكـــرة فــي ســیاق اإلثبـــات، ذلــك أن المطلـــق أیــضا المطلــق
وضـع للداللــة علــى الماهیـة ولــم یوضــع للداللـة علــى األفــراد، 
وكــذلك النكــرة فــي ســیاق اإلثبــات وضــعت للداللــة علــى الفــرد 
ـــه أســـم العـــدد، الن أســـماء  ـــین أفـــراده، كمـــا یخـــرج ب الـــشائع ب

ـــى  ـــه عل ـــاول مـــا تـــصلح ل ـــدل ال علـــى األعـــداد تتن ســـبیل الب
. غراقسبیل االست

كــل مــا یــصدق علیــه اللفــظ : أي):جمیــع مــا یــصلح لــه(
وأیـــضا فـــان هـــذا القیـــد یفیـــد أن العمـــوم هـــو شـــمول ، لغـــة

ــــه مــــن المعــــاني ــــك كــــالعقالء ، اللفــــظ لمــــا صــــدق علی وذل
ال )مــا(وغیــر العقــالء بالنــسبة للفــظ )مــن(بالنــسبة للفــظ

. بالنسبة لكل شيء

، وكمــا)نكــالعی(إلخــراج المــشترك اللفظــي ):بوضــع واحــد(
أخـــرج هـــذا القیـــد المـــشترك اللفظـــي أدخـــل المـــشترك الـــذي 

. فراد هذا المعنىأحد معانیه وقصد به جمیع أاستعمل في 

: تعریف مذهب الصحابي: الفرع الثالث
ـــة: أوال ـــصاحب لغ حبة : ال ؤیـــة و مـــشتّق مـــن الـــصّ هـــي الرّ

.)١٣(وقیل هو المؤنسوالمجالسة والمعاشرة
ــا ــي االصــطال: ثانی ــصحابي ف اختلفــت عبــارة علمــاء : حال

الحدیث واألصول فـي تعریـف الـصحابي وبیـان ذلـك فیمـا 
: یأتي

: تعریف علماء الحدیث للصحابي)أ
مــنالــصحابي هــوأنالحــدیثأهــلبــینالمــشهور

. إسالمهحالفيالنبيرأى
بذلكومرادهم،الحدیثأهلمنركثیأطلقههكذا

ال، كالعمى، ةالرؤیمنالمانعزوالمع ٕ صحبهفمنوا
فيمعدودونحوهمكتومأمكابنبنظرهلعارضیرهولم

. خالفبالالصحابة
، شهراأو،سنةصحبهمن": حنبلبنأحمدقال

. )١٤("الصحابةمنفهورآه؛أو، ساعةأو، یوماأو
، النبــيصــحبمــن: "صــحیحهفــيالبخــاريوقــال

.)١٥("أصحابهمنوفهالمسلمینمنرآهأو
،مــسلماالنبــيإلــىجــاءالــذياألعمــىدخــولوفـي

. نظرالبخاريعبارةفي؛یجالسهولم، یصحبهولم
ال، حیاتـهحـالفـي، رؤیتهالنبيبرؤیةوالمراد ٕ فلـووا

علــىبــصحابيفلــیس، بعــدهأو، الــدفنقبــلموتــهبعــدرآه
ن، المـــشهور ٕ بـــالصـــحبةلـــهفلیـــستموتـــهبعـــدولـــدكـــانوا

. خالف
لقــيمــنالــصحابي": وعرفــه الحــافظ العراقــي بقولــه

.)١٦("اإلسالمعلىماتثممسلماالنبي
، خطـــلكـــابن، كـــافراومـــاتارتـــدمـــنبـــذلك خـــرجف
. ونحوهم، صبابةبنومقیسِ ، أمیةبنوربیعة

ثمكافروـوهرآهلوعما) مسلما: (هبقولواحترز
، المشهورعلىبصحابيلیسفإنه، وفاتهبعدأسلم

. "المسند"فيأحمدخرجهوقد، قیصركرسول
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مـــن المـــرادأنعلـــىویـــدل": یقـــول الحـــافظ العراقـــي
لمـنالـصحابةفـيترجمـواأنهـمنبوتهبعدالرؤیا ما كانت

یترجمـواولم، اهللاوعبد، كإبراهیم، النبوةبعدللنبيولد
. كالقاسمقبلهاوماتالنبوةقبلولدلمن

یدخلالـفوعقله، هتمییز معلهرؤیتهالمرادوكذلك
رآهمنوال، التمییزبعدیروهولمحنكهمالذیناألطفال

الحافظشیخناقالهماذلكعلىوالدلیل، یعقلالوهو
ةـترجمفي" المراسیل"كتابفيالعالئيبنسعیدأبو
. لهودعاالنبيحنكه:نوفلبنثالحار بناهللاعبد
مرسلهـوحدیث، أیضارؤیةوالبل،لهصحبةوال

. )١٧("قطعا
:أمـا ابــن حجـر العــسقالني فقــد عـرف الــصحابي بقولــه

مؤمنــا بــه ولــو ســاعة ســواء روى هــو مــن لقــي النبــي "
. )١٨("ومات على اإلسالم،عنه أم ال

ویـــرى الباحـــث أن التعریـــف الـــراجح للـــصحابي هـــو 
. تعریف ابن حجر العسقالني

: تعریف علماء األصول للصحابي)ب
ـــر علمـــاء األصـــول الـــصحابي ـــهعـــرف أكث مـــنبأن

علـــــىلـــــهمجالـــــستهوكثـــــرت، لنبـــــي لصـــــحبتهطالــــت
. )١٩(عنهواألخذلهالتبعطریق

الــصحابي: فقــال" العــدة"فــيالــصباغابــنجــزموبــه(
مـــنفأمــا، واتبعــه، عنـــدهوأقــام، النبــيلقـــيالــذيهــو
فال، ومتابعة، مصاحبةغیرمنعنهوانصرفعلیهوفد

.)٢٠()االسمهذاإلیهینصرف
یطلقـونالحـدیثوأصـحاب: "أبو المظفـر الـسمعانيقال

، كلمـــــةأو، حـــــدیثاعنـــــهروىمـــــنكـــــلعلـــــىالـــــصحبةاســـــم
ـــرآهمـــنیعـــدونحتـــىویتوســـعون : قـــال، الـــصحابةمـــنةرؤی

حكـــــمرآهمـــــنكـــــل، أعطـــــوانبـــــيالمنزلـــــةلـــــشرفوهـــــذا
. )٢١("الصحبة

نــد جمهــور األصــولیین مــن عو ": وقــال أمیــر بادشــاه
طالــت صــحبته متتبعـــا مــدة یثبــت معهـــا إطــالق صـــاحب 

ثـم ، )٢٢("تحدیـد لمقـدارها فـي األصـحعلیه عرفـا بـالفالن
مـــن علـــى المختـــار قـــول الجمهـــور أن المتبـــادرلنـــا": قـــال

العـــالم لـــیس إال ذاك أي إطـــالق الـــصحابي وصـــاحب فـــالن
یوجبـه أي كـون الـصحابي فـإن قیـل، من طالت صحبته الـخ

الـــصحبة ســـاعة اللغـــة الشـــتقاقه مـــنمـــن صـــحب النبـــي 
، وهي تصدق على كل من صـحب غیـره قلـیال كـان أو كثیـرا

، ممنوع في مشتق منها متلـبس بیـاء النـسبةإیجابها ذلك: قلنا
عــرف اللغــة عــدم فــيقــررتفقــد ، ولــو ســلم إیجــاب اللغــة ذلــك

اســــتعمال هــــذه التــــسمیة إال فــــیمن كثــــرت صــــحبته علــــى مــــا 
.)٢٣("اللغةعلىفالعرف مقدم، تقدم

رأى مــــنالــــصحابي": قــــالخــــالف اآلمــــدي ذلــــك فو 
، )٢٥(حنبـــلبـــنأحمـــدنـــسب ذلـــك لإلمـــام و ، )٢٤("النبـــي 
: واستدل لقوله بثالثة أمور، )٢٦(الشافعیةوأكثر
والــصحبة ، تق مــن الــصحبةأن الــصاحب اســم مــش:األول

، ومنـــه یقـــال صـــحبته ســـاعة: تعـــم القلیـــل والكثیـــر
. وصحبته یوما وشهرا

أو ، أنه لو حلف أنـه ال یـصحب فالنـا فـي الـسفر:الثاني
. فإنه یبر ویحنث بصحبته ساعة، لیصحبنه

: فیصح أن یقال، صحبت فالنا: أنه لو قال قائل:الثالث
اءو ســ، صــحبته ســاعة أو یومــا أو أكثــر مــن ذلــك

. )٢٧(المأ، أخذت عنه العلم ورویت عنه
ــــصحابي  ــــول اآلمــــدي فعــــرف ال ــــشوكاني ق ــــار ال وأخت

روى مؤمنــا بــه ولــو ســاعة ســواء مــن لقــي النبــي : "بأنــه
. ثم ذكر أن هذا تعریف الجمهور،)٢٨("عنه أم ال

وهـــذا یتعـــارض مـــع اشـــتراط علمـــاء األصـــول طـــول 
حـــــث أن اشـــــتراطهما مـــــن و یـــــرى البا، الـــــصحبة والروایـــــة

ـــة فـــال یعقـــل اخـــتالف العلمـــاء فـــي حجیـــة  األمـــور البدیهی
ن كـان هـذا الـرأي إ و ، مره واحـدةمذهب من رأى النبي 

مرجوحا عنـد اإلمـام أحمـد و اآلمـدي وغیرهمـا مـن علمـاء 
. األصول

ــاً  ــذهب الــصحابي: ثالث وردت فــي بعــض كتــب األصــول : م
مــــــذهب (وفــــــي الــــــبعض اآلخــــــر ) قــــــول الــــــصحابي(عبــــــارة 

واختــــرت الثانیــــة ألنهــــا تــــشمل القــــول والفعــــل ) الــــصحابي
وفیهــا داللــة أوضــح علــى أن المــراد مــا تعلــق منهــا بــأمور 

ولــم یتعــرض العلمــاء قـدیما لبیــان المــراد مــن قــولهم ، الـدین
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وقــــد عرفــــه المعاصــــرون بتعریفــــات ، )مــــذهب الــــصحابي(
: مختلفة منها

فعلأوقولمنأحدهمأوةـالصحابعنأثرما".١
ینقللمبل،ذلكفيمخالفلهیعلمولمفتیاأو

.)٢٩("فتیاهأوفعلهأوقولهإالإلینا
تقریرأوفعلأوقولمنالصحابيعنصدرما".٢

.)٣٠("والسنةالكتابمنفیهنصالفیماذلكونحو
قول، منالنبيأصحابمنأحدعنأثرماهو".٣

.)٣١("الدینأمورمنأمرفيتقریرأو، فعلأو
: وممـا ســبق یتبــین لنــا أن المقــصود بمــذهب الــصحابي

هو ما أثر عن الـصحابي مـن قـول أو فعـل أو تقریـر فـي 
. أمر من أمور الدین فیما ال نص فیه وال إجماع

 : :
: الخاص)  ١

فـالن خـاص : عبـارة عـن المنفـرد یقـال:الخاص في اللغة
أي -اخـــتص فــــالن بكــــذا : ویقــــال، بفـــالن أي منفــــرد لـــه

. )٣٢(انفرد به
كـل لفـظ موضـوع لمعنـى معلـوم ": الخاص في االصطالح

.)٣٣("على االنفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على االنفراد
جــنس وهــو عــام یتنــاول المهمــل )كــل لفــظ: (وقولــه

أي ): وضــع لمعنــى: (وقولــه، والمــستعمل والخــاص وغیــره
: بقولـهناشئة مـن جهـة الوضـع، وخـرجالداللة على المعنى ال

خــرج بــه )علــى االنفــراد(: وقولــه، المــشترك)معنــى واحــد(
: وقولــــه، نــــه وضــــع لمعنــــى واحــــد شــــامل لألفــــرادإالعــــام ف

وكــــل : (بقولـــهوأراد، لتأكیــــد االنفـــراد)وانقطـــاع المـــشاركة(
وهـــو المـــراد مـــا یـــدل علـــى المعنـــى المـــشخص المعـــین) اســم

). فرادبالمسمى المعلوم على االن(
هـــو لفـــظ وضـــع لواحـــد أو لكثیـــر محـــصور ": وقیـــل
.)٣٤("وضعا واحدا

اللفـــظ الـــدال علـــى مـــسمى ": وعرفـــه الزركـــشي بأنـــه
. )٣٥("وما دل على كثرة مخصوصة،واحد

ن اختلفــــت  ٕ وهــــذه التعریفــــات متفقــــة فــــي المعنــــى وا
ظـلف: "حیث اتفق الجمیع على أن الخاص هو. ألفاظهما

.)٣٦("نى واحد معلوم على االنفرادوضع لمع
والوحـــــدة هنـــــا مطلقـــــة ســـــواء كانـــــت وحـــــدة حقیقیـــــة 

كاأللفـــــاظ ، أو كانـــــت وحـــــدة اعتباریـــــة، كأســـــماء األعـــــالم
العـــدد وأســـماء، الموضـــوعة لكثیـــر محـــصور كـــرهط ونفـــر

فهـــذا مـــن قبیـــل الخـــاص لكونـــه محـــصورا بداللـــة ، كثالثـــة
. )٣٧(اللفظ نفسه

التخـــصیص والتخـــصیص هـــو أن والفـــرق بـــین الخـــاص
إفـــــراد الـــــشيء بالـــــذكر فـــــي اصـــــطالح األصـــــولیین تقـــــول 

واللفــظ الخــاص ، خــصص فــالن الــشيء بالــذكر إذا أفــرده
عن أمر یجوز إدراجه مع غیره تحـت لفـظ ینبئهو الذي 

. )٣٨(آخر

: الحدیث الموقوف)  ٢
المـروي عـن : الموقوف هو": قال الحافظ السیوطي

و أم أو فعـــــال أو نحـــــوه متـــــصال كـــــان الـــــصحابة قـــــوال لهـــــ
وقفـــه فـــالن : فیقـــال، منقطعـــا ویـــستعمل فـــي غیـــرهم مقیـــدا

. )٣٩("على الزهري ونحوه
رسولصحابةأحدِ إلىأضیفإسنادٍ كل": وقیل

.)٤٠("الصحابيإلىاإلسنادبهأي انتهىاهللا
: األثر)  ٣

وعنــد فقهــاء خرســان تــسمیة ": قــال الحــافظ الــسیوطي
وعنـــد المحـــدثین كـــل ، والمرفـــوع بـــالخبر، الموقـــوف بـــاألثر

. )٤١("هذا یسمى أثرا
.)٤٢("هو ما یضاف إلى الصحابي موقوفا علیه: "وقیل

 


قبــــل البــــدء ببیــــان حكــــم تخــــصیص العــــام بمــــذهب 
الـــصحابي نـــرى بدایـــة أن نبـــین أقـــوال العلمـــاء فـــي حجیـــة 

بي وأدلـــة مـــن اعتبـــره مـــنهم دلـــیال مـــستقال مـــذهب الـــصحا
وأدلــة مــن نفــى ذلــك الرتبــاط ذلــك كلــه بموضــوع الدراســة 

: وبیان ذلك في ثالثة مطالب

 : :
اتفــق العلمــاء فــي بعــض المــسائل المتعلقــة باالحتجــاج

: بمذهب الصحابي أهمها ما یأتي
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درك بــالرأي واالجتهــاد مــذهب الــصحابي فیمــا ال یــ: أوال
حجــــة علــــى المــــسلمین، ألنــــه ال بــــد أن یكــــون محمــــوال 

. )٤٣(فیكون من قبیل السنةعلى السماع من النبي 
ــــا مــــذهب الــــصحابي إذا انتــــشر واشــــتهر بــــین : ثانی

الـصحابة، ولـم یعلـم لـه نكیـر وال مخـالف مـنهم رضـوان 
اهللا علــیهم، فأنــه یعتبــر حجــة باعتبــاره إجماعــا ســـكوتیا 

. )٤٤(یحتج باإلجماع السكوتيعند من
ال ،مذهب الصحابي فـي المـسائل االجتهادیـة: ثالثا

إمامـا ، یكون حجة على غیره من مجتهدي الصحابة
یجــوز ذلــك أن الــصحابي. )٤٥(كــان أو حاكمــا أو مفتیــا

ـــر معـــصوم، والـــصحابة  ـــسهو وهـــو غی علیـــه الخطـــأ وال
رضــــــوان اهللا علــــــیهم مجمعــــــون علــــــى جــــــواز مخالفــــــة 

فــــي المــــسائل االجتهادیــــة فقــــد رأینــــاهم بعــــضهم بعــــضا 
یلزم أحدهم األخـر بمـا ذهـب یختلفون فیما بینهم، ولم 

ولـو كـان قـول أحـدهم حجـة علـى اآلخـرین لمــا ، إلیـه
. )٤٦(جاز لهم مخالفته

مـــذهب الـــصحابي إذا ظهـــر رجوعـــه عنـــه أو : رابعـــا
. )٤٧(خالفه غیره من الصحابة لیس بحجة

البلــوى ال یكــونمــذهب الــصحابي فیمــا تعــم بــه: خامــسا
. )٤٨(حجة

أما مذهب الصحابي العـاري عـن كـل مـا سـبق فقـد 
. اختلف العلماء في حجیته

 : :
ــــــوال فــــــي حادثــــــة  إذا ورد عــــــن الــــــصحابي المجتهــــــد ق
شــــرعیة، لــــیس فیهــــا نــــص مــــن كتــــاب أو ســــنة، ال تحتمــــل 

بة، ولـــــم یـــــروَ عـــــن غیـــــره مـــــن االشـــــتهار فیمـــــا بـــــین الـــــصحا
خالف في ذلك القول، ثم ظهر نقل هـذا القـول الصحابة 

فــــي التـــــابعین ومـــــن بعـــــدهم مـــــن المجتهـــــدین، ووصـــــل إلینـــــا 
؟ )٤٩(بطریق صحیح، فهل یكون قوله هذا حجة أو ال

كـــان للعلمـــاء عنـــد اإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال عـــدة 
: أهمهاآراء 

ــرأي األول قدمــة علــى القیــاس، وهــونــه حجــة شــرعیة مأ: ال
واإلمــــام مالــــك رحمــــه اهللا وأكثــــر ، )٥٠(قــــول أكثــــر الحنفیــــة

وأحـد مـذهبین ، وبه قـال الـشافعي فـي القـدیم، )٥١(أصحابه
لیـه ذهــب بعــض الـشافعیة، لـه فــي الجدیــد ٕ وبــه قــال ، )٥٢(وا

. )٥٣(أحمد بن حنبل في ورایة عنه
: واستدلوا لمذهبهم بما یأتي

:من الكتاب: أوالً 
نُتمْ : قوله تعالى) ١ ْیرَ ُك تْ ُأمَّةٍ َخ رَِج ونَ ِللنَّاسِ ُأخْ رُ َتْأُم

عْ  اْلَم وفِ ـِب نَ رُ َهوْ َتْن نِ وَ رِ َع نَك ُم نُ اْل ِم ُتؤْ الّلهِ ونَ ـوَ آل [ِب
.]١١٠: عمران

هــذا الخطــاب عــام یــشمل الــصحابة ومـــن : وجــه الداللــة
ألنهــم أول مــن تلقــن ذلــك ،وهــم أولــى مــن غیــرهم، بعــدهم

اثبـــت ولـــذلك ،، وهـــم المباشـــرون للـــوحياهللا مـــن رســـول
للصحابة الكـرام األفـضلیة المطلقـة علـى سـائر األمـم ،

وجریــان أحــوالهم ، وذلــك یقتــضي اســتقامتهم فــي كــل حــال
، علـــى الموافقـــة دون المخالفـــة، وأن مـــا یـــأمرون بـــه معـــروف

. )٥٤(فوجب المصیر إلیه والعمل به
ُلونَ األَ وَالسَّاِبُقونَ :قوله تعالى)  ٢ نَ وَّ ینَ ِم رِ اِج َه اْلُم

ارِ  ینَ وَاَألنصَ َسانٍ اتََّبُعوُهموَالَِّذ يَ ِبِإحْ هُ الّلهُ رَّضِ ْن مْ ـَع
واْ  رَُض هُ وَ ْن .]١٠٠:التوبة[َع

والتـــابعین لهـــم الـــصحابة مـــدح اهللا : وجـــه الداللـــة
تبـــاع الــــصحابة الكـــرام یكــــون بـــالرجوع إلــــى ، باإلحـــسان ٕ وا

تـوا وقـضوا وفهمـوا مـن سـیاق اآلیـات رأیهم وأقـوالهم ومـا أف
ـــك إنمـــا یكـــون فـــي قـــول واحـــد ، واألحادیـــث واســـتحقاق ذل

. )٥٥(منهم ولم یظهر من بعضهم خالف له

:من السنة: ثانیاً 
علـیكم بـسنتي وسـنة: (انـه قـالما صح عـن النبـي )  ١

تمـــسكوا بهـــا وعـــضوا علیهـــا ، الخلفـــاء المهـــدیین الراشـــدین
. )٥٦()بالنواجذ

ــ قــرن ســنة الخلفــاء الراشــدین أن رســول اهللا : ةوجــه الدالل
فـي األمـر وبـالغ بسنته، وأمر بإتباعها كمـا أمـر بإتبـاع سـنته 

: قولـــه بهـــا حتـــى أمـــر أن یعـــض علیهـــا بالنواجـــذ وظـــاهر 
وجوبو عام، فدل على ـلإلیجاب وه) علیكم(
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. )٥٧(إتباع مذاهبهم
تفترق أمتي علـى : (نه قالأما روي عن الرسول )  ٢

: قــالوا، ث وســبعین ملــة كلهــم فــي النــار إال ملــة واحــدةثــال
. )٥٨()ما أنا علیه وأصحابي: قال؟ومن هي یا رسول اهللا

قـــرن حــال أصـــحابه بحالـــه أن رســول اهللا : وجـــه الداللـــة
علیـه مـن علیه الصالة والسالم فـي النجـاة مـن النـار لمـا هـم 

، ومـا ذاك إال لـشدة متـابعتهم لـه، الحق وكذلك من اتبعهم
ومـــن كـــان بهـــذه المثابـــة حقیـــق أن یتخـــذ ، وأخـــذهم بـــسنته

. )٥٩(ویجعل قوله حجة، قدوة

اســتدل أصـحاب هـذا القــول مـن المعقــول: مــن المعقـول: ثالثـاً 
: بوجوه أهمها

ــــل أو عــــن -١ ــــصحابي إمــــا أن یكــــون عــــن نق مــــذهب ال
ن كـان عـن إ ن كـان عـن نقـل فهـو حجـة، و إاجتهاد، فـ

لتــابعي ومـــن اجتهــاد، فاجتهــاده مــرجح علـــى اجتهــاد ا
، وســمع كالمــه، ووقــف بعــده، ألنــه شــاهد الرســول 

ــــه، فكــــان  ــــى أحوال ــــاس بمعــــاني كالمــــه أعل عــــرف الن
ومقاصــــــده، وهــــــذا األمــــــر مقتــــــصر علــــــى الــــــصحابة 
الكرام، فكان حـال التـابعي بالنـسبة إلیـه كحـال العـامي 

. )٦٠(تباعه لهابالنسبة إلى التابعي المجتهد، فوجب 
مـــن أن یحـــدث قـــوًال تمنعـــهإن عدالــة الـــصحابي -٢

ـــدون مـــستند ـــاس ب ـــدون ، یخـــالف القی ـــه إن كـــان ب ألن
مــستند كــان قــائال فــي الــشریعة بحكــم ال دلیــل علیــه 

فلــــم یبــــق إال أن یكــــون مــــستنده النقــــل ، وهــــو محــــرم
. فوجب أن یكون حجة متبعة

بأنـه ال یـسلم أن یكـون مـستند : ونوقشت هذه األدلة
نه ال نقل هناك ألنـه أإذ الظاهر ، مذهب الصحابي النقل

وال یمكــــن أن یكــــون الــــدلیل ، لــــو كــــان لــــرواه غیــــره أیــــضا
موجودا ولـم یـروه ألنـه خـالف ظـاهر حـال الـصحابي فـي 

وبـــذلك ، عــدم كتمـــان العلـــم واألدلـــة التــي ذكرهـــا النبـــي 
وحتـى لـو كـان عـن نقـل وتوقیـف فـال ، تبطل دعوى النقـل

ــــده فــــي الفتــــوى ألنــــه یجــــوز علیــــه الخ ــــا تقلی طــــأ یجــــوز لن
فال نأمن مـن أن یكـون قـد تـأول النقـل علـى وجـه ، والغلط

فــال یجــوز أن یجعــل قولــه ، بینمــا الــصواب غیــره، وقــع لــه
. )٦١(حجة مع جواز الغلط واحتمال الخطأ

ـــد ذلـــك ال  ـــق إال یكـــون عـــن رأي واجتهـــاد، وعن ـــم یب ول
یكون حجة على غیره من المجتهـدین بعـده، لجـواز أن یكـون 

ن كـــان الـــصحابي التـــابعي أقـــوى اج ٕ تهـــادا مـــن الـــصحابي، وا
متمیزا بما ذكروه مـن الـصحبة ولوازمهـا فیجـوز أن یكـون هـو 
أعـــرف بمـــتن الخبـــر وبنقـــل القـــضیة وغیـــره أقـــوى منـــه عرفـــا 

. )٦٢(بمعناه وما یتضمنه من معنى الفقه
ــرأي الثــاني لیــه ذهــب جمهــور: ال ٕ انــه لــیس بحجــة مطلقــا، وا

اإلمــام الــشافعي األصــولیین مــن الــشافعیة والمــشهور عــن
حمـــد بــــن حنبــــل فـــي إحــــدى الــــروایتین أو ، )٦٣(فـــي الجدیــــد

وهـــــــو مـــــــذهب ، )٦٦(والمعتزلـــــــة)٦٥(شـــــــاعرةواأل، )٦٤(عنـــــــه
. )٦٨(و مذهب الظاهریة، )٦٧(الكرخي من الحنفیة

واســـــتدل أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي بأدلـــــة مـــــن الكتـــــاب 
: والمعقول أهمها

: من الكتاب: أوالً 
اَأیُّ َیا:ه تعالىـقول)  ١ ینَ َه ُنواْ الَِّذ یعُ آَم الّلهَ واْ ـَأطِ

یُعواْ  ِليالرَُّسولَ وََأطِ رِ وَُأوْ مْ اَألْم نُك نِم ُتمْ َفِإ ِفيَتَنازَْع
ءٍ  نُتمْ ِإنوَالرَُّسولِ الّلهِ ِإَلىَفرُدُّوهُ َشيْ ُنونَ ُك ِم الّلهِ ُتؤْ ِب
مِ  َیوْ رِ وَاْل ِلكَ اآلِخ رٌ َذ ْی نُ َخ َس یالً وََأحْ .]٥٩: اءالنس[َتْأِو

عنــد االخــتالف والتنــازع فــي أمــر أوجــب : وجــه الداللــة
وذلـك یتحقـق بـالرجوع إلـى ،من األمور الـرد إلـى اهللا ورسـوله

الكتــــــاب والــــــسنة، أمــــــا الــــــرد عنــــــد االخــــــتالف إلــــــى مــــــذهب 
. )٦٩(الصحابي فهو ترك للواجب بنص اآلیة الكریمة

ویمكــــن مناقـــــشة هــــذا الـــــدلیل بـــــأن الــــرد إلـــــى قـــــول 
ابي إنمــا یكــون عنــد عــدم وجــود حكــم المختلــف فیــه الــصح

. ولیس في هذا تركا للواجب، بالكتاب أو السنة
يُهوَ : قوله تعالى)  ٢ رَجَ الَِّذ ینَ َأخْ واالَِّذ َفرُ نْ َك لِ ِم َأْه

تَابِ  ناْلِك مْ ِم َیارِِه لِ ِد َوَّ رِ ألِ ْش ااْلَح واَأنَظَننتُمْ َم رُُج َیخْ
َظنُّوا ُتُهمْ مَّاَأنَُّهموَ َع وُنُهمِن صُ نْ اللَّهُ َفَأَتاُهمُ اللَّهِ مِّنَ ُح ِم

یْ  ُبواَلمْ ثُ ـَح َتسِ فَ َیحْ َقَذ مُ ِفيوَ ِه رُِبونَ الرُّعْبَ ُقُلوِب ُیخْ
مْ ُبُیوَتُهم یِه ِد َأْی يِب ِد ِنینَ وََأْی ِم ؤْ وااْلُم َتِبرُ يـُأولِ َیاَفاعْ

ارِ  َْبصَ ْ .]٢: الحشر[األ
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، أولــــي األبــــصار باالعتبــــارأمــــر اهللا: وجــــه الداللــــة
واالعتبــار هــو االجتهــاد، واالجتهــاد ینــافي التقلیــد، فاالجتهــاد 

الغیـر مـن غیـر هو البحث عن الدلیل، والتقلید هو أخذ قول 
ن األخـــذ بمـــذهب الـــصحابي هـــو إوعلیـــه فـــ، معرفـــة دلیلـــه

وال یجـــــوز ، عمـــــل بقـــــول الغیـــــر مـــــن غیـــــر معرفـــــة دلیلـــــه
بقـــول غیـــره دون معرفـــة للمجتهـــد أن یقلـــد غیـــره أو یعمـــل

. )٧٠(دلیل ذلك القول
إن األخــذ بقــول الــصحابي : وقــد نــوقش هــذا الــدلیل

لــیس علــى ســبیل التقلیــد بــل هــو أخــذ بمــدرك مــن المــدارك 
الشرعیة فال ینافي وجوب النظـر والقیـاس كاألخـذ بـالنص 

. )٧١(وغیره

اسـتدل أصـحاب هـذا القـول مـن المعقـولمـن المعقـول، : ثانیـاً 
: ه أهمهابوجو 

ـــوا فـــي مـــسائل كثیـــرة-١ ـــد اختلف ، إن الـــصحابة الكـــرام ق
، وذهــب كــل واحــد مــنهم إلــى خــالف مــذهب اآلخــر

ــم ینكــر  فلــم ینكــر مــثال أبــو ، حــدهم علــى اآلخــرأول
بكر وعمـر رضـي اهللا عنهمـا علـى مـن خالفهمـا فـي 

فلـــو كـــان مـــذهب الـــصحابي ، االجتهـــاد وكـــانوا كثـــرا
جــــج اهللا لكانــــت ح، حجــــة علــــى غیــــره مــــن التــــابعین

تبــــاع التــــابعي اولـــم یكــــن ، تعـــالى مختلفــــة متناقــــضة
. )٧٢(للبعض أولى من البعض اآلخر

ــــــة االجتهــــــاد، - ٢ ــــــساویان فــــــي آل ــــــصحابي مت التــــــابعي وال
واحتمـال الخطـأ فـي كـل واحـد منهمـا ممكـن، فـال یجـب 
ــــرك اجتهــــاده الجتهــــاد آخــــر  ــــابعي المجتهــــد ت ــــى الت عل

. )٧٣(یحتمل الخطأ، وذلك كالصحابیین والتابعیین
إن القیــاس دلیــل ثبتــت حجتــه مــن جهــة الــشرع، ومــذهب -٣

ـــه  فـــال ، الخطـــأالـــصحابي عـــن اجتهـــاد ممـــا یجـــوز علی
كمــا ، یقــدم علــى القیــاس الــذي أصــله الكتــاب والــسنة

. )٧٤(لم یقدم علیه قول التابعي
لو كان مـذهب الـصحابي حجـة لمـا جـاز أن یخالفـه -٤

كما خالف القاضي شریح رأي اإلمام علـي ، التابعي
حیـــث رد شـــریح ، فـــي قبـــول شـــهادة االبـــن ألبیـــه

لعلــي وهــو أمیــر المــؤمنین شــهادة اإلمــام الحــسن 

یقـــــــول بـــــــشهادة االبـــــــن كـــــــرم اهللا وجهـــــــه وكـــــــان 
. )٧٥(ألبیه

، وغیرهـــا، وقـــد نـــاقش علمـــاء األصـــول هـــذه األدلـــة
ومـن ، وردوها من عدة اعتبـارات لـم اذكرهـا تجنبـا لإلطالـة

الموثقـة جـع إلیهـا فـي كتـب األصـول أراد اإلطـالع علیهـا فلیر 
. )٧٦(في الهامش

، ویقــدم إذا انــضم إلیــه القیــاس فهــو حجــة: الــرأي الثالــث
وهـــو ظـــاهر . حینئـــذ علـــى قیـــاس لـــیس معـــه قـــول صـــحابي

قـــد : فقـــال: (مــذهب الـــشافعي فــي الرســـالة حیــث جـــاء فیهــا
قولــك فــي اإلجمــاع والقیــاس، بعــد قولــك فــي حكــم ســمعت

أقاویــل أصــحاب رســول اهللا رأیــت كتــاب اهللا وســنة رســوله، أ
نــصیر منهــا إلــى مــا وافــق الكتــاب، : ؟ فقلــتإذا تفرقــوا فیهــا

: قـــالأو كـــان أصـــحَّ فـــي القیـــاس، ، أو اإلجمـــاع، و الـــسنةأ
یحفـظ عـن غیـره مـنهم إذا قال الواحد منهم القـول الأفرأیت 

تباعـه فـي كتـاب ا، أتجد لك حجة بفیه له موافقة وال خالف
جمـع علیــه، فیكــون مـن األســباب التــي أاهللا أو سـنة أو أمــر

مــا وجــدنا فــي هــذا كتابــا وال ســنة : قلــت لــهقلــت بهــا خبــرا؟
ثابتـــة، ولقـــد وجـــدنا أهـــل العلـــم یأخـــذون بقـــول واحـــدهم مـــرة 
ویتركونـــه أخـــرى، ویتفرقـــوا فـــي بعـــض مـــا أخـــذوه بـــه مـــنهم 

قـول تبـاعاإلـى : فإلى أي شيء صرت مـن هـذا؟ قـال: قال
وال ســـنة وال إجماعـــًا وال شـــیئًا فـــي إذا لـــم أجـــد كتابـــاً ، واحـــد

ـــه بحكمـــه یحكـــم ل ـــاس، معنـــاه ُ ، ونقـــل )٧٧()أو وُجـــد معـــه قی
نــــــه یــــــرى فــــــي الجدیــــــد أن مــــــذهب أأكثــــــر الــــــشافعیة عنــــــه 

. )٧٨(الصحابي حجة إذا عضده القیاس
أن الحجیــة فــي مــذهب الخلفــاء الراشــدین : الــرأي الرابــع

. )٧٩(وهو قول لبعض العلماء، فقط إذا اتفقوا
علـــیكم بــسنتي وســـنة : (وحجــتهم فــي ذلـــك قولــه 

تمـــسكوا بهـــا وعـــضوا علیهـــا ، الخلفـــاء المهـــدیین الراشـــدین
. )٨٠()بالنواجذ

أن مفهـوم المخالفـة فـي هـذا الحـدیث یقتـضي: وجه الداللة
إضافة إلى أنـه ، )٨١(كون غیرهم من الصحابة لیس كذلك

مر بـاألتباعهـا اقد قرن سـنة الخلفـاء الراشـدین واألمـر ب
وبالغ في األمر بها حتى أمر أن یعضتباع سنتهاب
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. )٨٢(علیها بالنواجذ
، ألنـــه ال أنـــه حجـــة إذا خـــالف القیـــاس: الـــرأي الخـــامس

محمــل لــه إال التوقــف، وذلــك أن القیــاس والــتحكم فــي دیــن 
اهللا باطـل فـیعلم أنـه مــا قالـه إال توقیفـًا، قــال ابـن برهـان فــي 

ومــسائل اإلمــامین : الوهــذا هــو الحــق المبــین، قــ): الــوجیز(
. )٨٣(أبي حنیفة والشافعي رضي اهللا عنهما تدل علیه

هـــذه اشـــهر األقـــوال الـــواردة فـــي المـــسألة وهنـــاك أقـــوال 
.)٨٤(أخرى فیها ذكرها العلماء لم اذكرها تجنبا لإلطالة

 : :
فیمـا تقــدم استعرضـنا أقــوال العلمــاء فـي حجیــة قــول 

وقـد تبـین لنـا أن المـسألة باتـت ، الصحابي وأدلـة كـل قـول
إمـــــا القـــــول بإثبـــــات حجیـــــة قـــــول ، محـــــصورة فـــــي أمـــــرین

فالمثبتون تمسكوا بمـدح ، الصحابي أو القول بنفي حجیته
وبــــأنهم أصــــلح مــــن ، اهللا تعــــالى للــــصحابة وثنــــاءه علــــیهم

مــع احتمــال أن مــا ، وفهمهــم أدق مــن فهــم غیــرهم، غیــرهم
هادات هي أقـوال سـمعوها مـن رسـول صدر عنهم من اجت

حملهـــم الـــورع علـــى عـــدم نـــسبتها إلـــى رســـول اهللا ، اهللا 
خشیة الكذب علیه .

أما النـافون لحجیـة قـول الـصحابي فقـد تمـسكوا بـدعوى 
أن الـــصحابة بـــشر غیـــر معـــصومین عـــن الخطـــأ، وقـــد ثبـــت 
عنهم أنهم اختلفـوا فـي بعـض المـسائل، واخـتالفهم هـذا جـائز 

اق، فقــد كــان بعــضهم یخطــئ بعــضا، ویــرد علــى رأي باالتفــ
اآلخـــر، أو اجتهـــاده باجتهـــاد یـــراه أصـــح وأســـلم علـــى مـــسمع 
مـن الــصحابة الكــرام، مــن دون أن ینكـر هــذا علــى ذاك، ولــو 

. )٨٥(كانوا معصومین لما جاز هذا االختالف
إضافة لما تقدم فـإن النـافین لحجیـة قـول الـصحابي 

فاألئمـــة األربعـــة اعتبـــروا ،بـــالمثبتیننفـــر قلیـــل إذا مـــا قورنـــوا
، إال نــادراقــول الــصحابي ولــو مــن وجــه، ولــم یخرجــوا عنــه 

ن ثبـــت أنـــه لـــم یبلـــغ مرتبـــة كونـــه حجـــة بحـــد ذاتـــه عنـــد إ و 
وبنـــاء علیـــه فالـــذي نـــراه راجحـــا هـــو ، بعـــضهم فـــي أقـــوال

ــة التــي أوردناهــا القــول بحجیــة مــذهب الــصحابي وذلــك لألدل
ن اهللا علـــــیهم أصـــــلح مـــــن ن الـــــصحابة رضـــــواوأل، ســـــابقا
ومـن هـذا البـاب مـا ، وفهمهم أدق من فهـم غیـرهم، غیرهم

حیث قـرر أن الواجـب علـى النـاس ، ذكره اإلمام الشاطبي
عمومـًا أن یفهمــوا نــصوص القــرآن الكــریم والــسنة المطهــرة 

؛ ألنهـــم هـــم الـــذین خوطبـــوا مثـــل مـــا فهمهـــا الـــصحابة 
فهموهــا ؛ لنعمــل فــال بــد أن نفهمهــا كمــا ، بهــذه األدلــة أوالً 

. بها كما عملوا هم بها

 


لمــا كــان المقــصود بتخــصیص العــام هــو قــصره علــى 
فهـل یجـوز اعتبـار مـذهب الـصحابي ، بعض أفراده بـدلیل

، دلــیال یمكــن مــن خاللــه قــصر العــام علــى بعــض أفـــراده
ــة الــسمعیة التــي یمكــن ت خــصیص عــام واعتبــاره مــن األدل

ــة التخــصیص عنــد الجمهــور النــصوص الــشرعیة بهــا، فأدل
: على نوعین
):المتـصل(التخصیص بالدلیل غیـر المـستقل : النوع األول

وهـــو مــــا یتــــصل منهــــا بلفـــظ العمــــوم كاالســــتثناء والــــشرط 
ـــصفة ـــه ال ، والغایـــة وال ویـــسمى بالمخـــصص المتـــصل ألن

لمــذكور یــستقل بنفــسه فــي إفــادة المعنــى، بــل بواســطة العــام ا
. قبله لتعلقه به
):المنفـصل(التخصیص بالـدلیل المـستقل : النوع الثاني

وهــو مــا یــستقل بنفــسه : مــا ینفــصل منهــا عــن لفــظ العمــوم
فــي إفــادة المــراد وال یحتــاج إلــى ذكــر العــام الــذي سیخصــصه،

: وهو على وجهین
وهـو مـا كـان : الدلیل المنصوص علیـه: الوجه األول-

مــن الكتــاب والــسنة ومــذهب الــصحابي متوقفــا علــى الــسمع، 
عنـد مـن أجـاز التخــصیص بـه، والتخـصیص بعمـوم الــسبب،

: وهو على نوعین، )٨٦(وغیرها
ا ـالدلیل السمعي المستقل المتصل، كم: النوع األول

رُ : في قوله تعالى ْه انَ َش ضَ يَ رََم لَ الَِّذ یُأنزِ هِ ـِف
ُقرْآنُ  ىاْل َبیَِّناتٍ لِّلنَّاسِ ُهًد ىنَ مِّ وَ َقانِ اْلُهَد ُفرْ اْل وَ
ن دَ َفَم ِه مُ َش نُك رَ ِم هُ الشَّْه ْم نَفْلَیصُ َم انَ وَ رِیضاً َك َم
 ْ َلىَأو َفرٍ َع دَّةٌ َس رَ َأیَّامٍ مِّنْ َفِع .]١٨٥: البقرة[ُأَخ
الدلیل السمعي المستقل غیر المتصل، : النوع الثاني

َطلََّقاتُ : كما في قوله تعالى بَّ وَاْلُم نَ َیَترَ نَّ صْ ِه َأنُفسِ ِب
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وَءٍ َثَالَثةَ  : خصص بقوله تعالى، ]٢٢٨: البقرة[ُقرُ
ِئي نَ وَالالَّ نَ َیِئْس یِم ِح نضِ ـاْلَم اِئُكمْ ِم ِإنِ نَِّس

ُتمْ  َتْب دَُّتُهنَّ ارْ َثةُ َفِع ُهرٍ َثالَ ِئيَأْش نَ َلمْ وَالالَّ ضْ َیِح
تُ  مَ وَُأوْالَ َحْ ْ ُلُهنَّ الِ ـاأل نَ َأنَأَج ْع َلهُ َیضَ ْم نَّ ـَح

.]٤: الطالق[
وهــو الــدلیل غیــر المنــصوص علیــه،: الوجــه الثــاني-

: على نوعین
التخصیص بدلیل العقل:النوع األول .
التخصیص بدلیل العرف:النوع الثاني .

أمــا الحنفیــة فقـــد اشــترطوا فــي الـــدلیل المخــصص للـــنص
ـــشر  ـــالنص ال ـــداء أن یكـــون متـــصال مـــستقال ب عي العـــام ابت

وهـم بـذلك اتفقـوا مـع الجمهـور فـي ثالثـة أنـواع مـن ، العام
، الــــدلیل الـــسمعي المتـــصل المــــستقل: المخصـــصات هـــي

والعقــل، والعــرف، كمــا اتفقــوا مــع الجمهــور فــي تخــصیص 
مقـارن بكـل مـا العام الذي تـم تخـصیص أوال بـدلیل مـستقل 

یجوز به تخصیـصه عنـد الجمهـور، ألن العـام الـذي خـص 
تـــصل أصـــبح ظنیـــا فیجـــوز تخصیـــصه منـــه شـــيء بـــدلیل م

كمــــا یجــــوز بــــالظني، وكــــذا یجــــوز تخصیــــصه بالمنفــــصل 
وفیمـــــا یلـــــي بیـــــان أقـــــوال العلمـــــاء فـــــي جـــــواز ، بالمتـــــصل

تخــصیص الـــنص الـــشرعي العــام بمـــذهب الـــصحابي، وذلـــك 
. في ثالثة مطالب

 : :
م بمــذهب اختلــف العلمــاء فــي جــواز تخــصیص العــا

علــى )٨٨(أو لــم یكــن)٨٧(الــصحابي ســواء كــان هــو الــراوي
وخالفهـم هـذا مبنـي علـى خالفهـم فـي حجیـة ، ثالثة أقـوال

: مذهب الصحابي وبیان ذلك فیما یأتي
،)٩٠(واإلمــام مالــك، )٨٩(ذهــب أكثــر الحنفیــة: القــول األول

، )٩٢(واإلمــــام الــــشافعي فــــي القــــدیم، )٩١(وبعــــض أصــــحابه
إلـــى إن مـــذهب )٩٣(وأصـــحابهحمـــدأوهـــو مـــذهب اإلمـــام 

فإنـــــه ، الــــصحابي إذا كــــان علــــى خــــالف ظــــاهر العمــــوم
ن قولــه عنــدهم حجــة تقــدم علــى یخــصص هــذا العمــوم أل

وأبـــو الحــــسین ، وبـــه قـــال القاضــــي عبـــد الجبـــار، القیـــاس
،يـاالسفراینوأبو إسحاق،)٩٤(المعتزلةمنريـالبص

. )٩٥(وعیسى ابن أبان وجماعة من الفقهاء

: هذا القول بما یأتياستدل أصحاب 
أن مــــذهب الــــصحابي یقــــدم علــــى القیــــاس ألنــــه واقــــع - ١

ضــــمن األدلــــة النقلیــــة، والقیــــاس مــــن األدلــــة العقلیــــة، ودلیــــل 
النقل یقدم على الـدلیل العقـل، والقیـاس یخـصص بـه العمـوم، 
فــاألولى إذن أن یخــصص العمــوم بمــذهب الــصحابي، ألنـــه 

.)٩٦(مقدم على القیاس
منعــه أن یتــرك مــا ســمعه مــن إن عدالــة الــصحابي ت-٢

ویعمــل بخالفــه إال لــدلیل قــد ثبــت عنــده یــصلح النبــي 
. )٩٧(للتخصیص

بأنــه قــد یخــالف الــصحابي مــا : ونــوقش هــذا الــدلیل
وظنـه ال یكـون حجـة ، لدلیل في ظنهسمعه من النبي 

ـــره ـــى غی ـــهأل، عل واجتهـــاد المجتهـــد ال ، ن هـــذا اجتهـــاد من
و تخـصیص عـام ، هـدینیكون حجة على غیـره مـن المجت

الظـن بـه الكتاب والسنة بمذهب الصحابي ال یجوز لوقوع 
أنه اجتهاد مجتهـد ولـو عمـل بـه جماعـة مـن الـصحابة مـا لـم 

بــــاب التخــــصیص یجمعــــوا علــــى ذلــــك، فیكــــون عندئــــذ مــــن
.)٩٨(باإلجماع

أن الكــالم فــي مـــذهب : والجــواب عــن هــذا االعتــراض
والـــــسنة، وال الكتـــــابمـــــنفیـــــهنـــــصالالـــــصحابي فیمـــــا

یتــصور أن الــصحابي لعدالتــه یتــرك مــا ســمعه مــن النبــي

. الجتهاد أو نحوه، ویعمل بخالفه
الــصحابي إمــا أن یكــون مذهبــه عــن توقیــف أو اجتهــاد،-٣

وان كــان عــن اجتهـــاد ، فــان كــان عــن توقیــف فهـــو حجــة
وســمعفاجتهــاده أولــى مــن اجتهادنــا ألنــه شــاهد الرســول 

. )٩٩(یه ومقاصدهعرف بمعانأكالمه فكان 
نــــه عـــن توقیــــف أبـــأن قـــولهم : ونـــوقش هـــذا الــــدلیل

ألنه لو كـان كـذلك لـرواه هـو ،نه ال توقیف هناأفالظاهر 
" اجتهـــاده أولـــى مـــن اجتهادنـــا"ن أوأمـــا قـــولهم بـــ، أو غیـــره

ولهـذا ، فلعل اجتهادنا یكون أولـى مـن اجتهـاده، ففیه نظر
ر اهللا امــ: (قــال علیــه الــصالة والــسالم رأ ســمع مقــالتي نــضَ

وربَ ، فــربَ حامــل فقــه غیــر فقیــه، فوعاهـا ثــم بلغهــا عنــي
، واجتهـاده إمـا أن یكـون )١٠٠()هـو افقـه منـهنحامل فقه إلى م
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مبنــي علــى نــصوص القــرآن أو علــى مــا ســمعه مــن النبــي 
فــال یجــوز أن یجعــل قولــه ، فیكــون هــو والتــابعي ســواء

.)١٠١(حجة مع جواز هذا االحتمال
ذا االعتـــراض بمـــا ذكـــر ســـابقا بـــأنهم ویمكـــن رد هـــ
وفهمهــم للنــصوص الــشرعیة أدق مــن ، أصــلح مــن غیــرهم

مــــع احتمــــال أن مــــا ، فهــــم غیــــرهم ألنهــــم عایــــشوا التنزیــــل
صــدر عــنهم مــن اجتهــادات هــي أقــوال ســمعوها مــن رســول 

رســول اهللا ، حملهــم الــورع علــى عــدم نــسبتها إلــى اهللا 

. خشیة الكذب علیه
اأنـ: الجبار من المعتزلة بقولهواستدل القاضي عبد-٤

نمـــا نـــستدل ، لـــهنخـــص العمـــوم لتخـــصیص النبـــي  ٕ وا
ویجــــري ، لــــهبمــــذهب الــــراوي علــــى تخــــصیص النبــــي 

. )١٠٢(مذهبهم مجرى روایتهم عن النبي 

ــــاني فــــي القــــول )١٠٣(اإلمــــام الــــشافعيذهــــب: القــــول الث
، والكرخـــي هإحـــدى الـــروایتین عنـــفـــيحمـــد أاإلمـــام الجدیـــد، و 

تخـــصیص إلـــى عـــدم جـــواز وبعـــض المالكیـــةة، مـــن الحنفیـــ
، ن قولــه عنــدهم لــیس بحجــةأل، العــام بمــذهب الــصحابي

. )١٠٤(والقیاس مقدم علیه
: استدل أصحاب هذا القول بما یأتي

ـــه لعمـــوم نـــصوص الكتـــاب -١ أن الـــصحابي یتـــرك قول
أن النبـــي : (قـــالوالـــسنة بـــدلیل أن جـــابر بـــن عبـــد اهللا 

١٠٥()نهى عن المخابرة( .
یتركـــون واالـــصحابة كـــانأن: الداللـــة فـــي الحـــدیثوجـــه 

قـــال ابـــن ، خبـــر النبـــي فـــيأقـــوالهم إذا ســـمعوا العمـــوم 
ـــن : عمـــر ـــا رافـــع ب كنـــا نخـــابر أربعـــین ســـنة حتـــى روى لن

. )١٠٦(نهى عن المخابرة فتركناها بخبرهخدیج أن النبي 
ــه للــنص: ونــوقش هــذا الــدلیل بــأن الــصحابي تــرك قول

نـه إذا إفأمـا تركـه قولـه للعمـوم فبي الذي یروى عن الن
، اقــال قــوال فهــو عــن دلیــل وهــذا الــدلیل إمــا أن یكــون نــص

والـــــنص والقیـــــاس یخـــــصص بهـــــا ، اأو عمومـــــ، اأو قیاســـــ
بل یعدل ، والعموم إذا عارض العموم لم یترك به، العموم

: قــالابــن أبــي عمــریث حــدیؤیــد ذلــك. )١٠٧(إلــى التــرجیح
أنـه وسو وس عن طاو اوابن ط،حدثنا سفیان عن عمرو(

یـا أبـا عبـد الـرحمن لـو : عمرو فقلت له: قال، ركان یخاب
نهـــى فـــإنهم یزعمـــون أن النبـــي ، ركـــت هـــذه المخـــابرةت

أي عمــــرو أخبرنــــي أعلمهــــم بــــذلك : فقــــال، عــــن المخــــابرة
لم ینه عنها إنمـا قـال یمـنح یعني ابن عباس أن النبي 

خـــــــذ علیهـــــــا خرجـــــــا ألـــــــه مـــــــن أن یرأحـــــــدكم أخـــــــاه خیـــــــ
. )١٠٨()ومالمع
أن عمـــوم نـــصوص القـــرآن الكـــریم، وكـــذا قـــول الرســـول - ٢
 حجـــة شـــرعیة یجـــب العمـــل بـــه باتفـــاق العلمـــاء، ومـــذهب

ــــصحابي  ــــه، فــــال یخــــصص العــــام اال ختلــــف العلمــــاء بحجیت
المتفق على العمـل بـه بمـذهب الـصحابي المختلـف بحجیتـه، 

. )١٠٩(فمذهبه كمذهب سائر التابعین
بــأن قــول التــابعین لــیس بحجــة : ونــوقش هــذا الــدلیل

فإنه حجة عند أكثـر ،باإلجماع بخالف مذهب الصحابي
العلمــــــاء كمــــــا ســــــبق وبینــــــا فــــــي القــــــسم األول مــــــن هــــــذه 

. )١١٠(الدراسة
أي أنـــه إذا وجـــد المجتهـــد مـــا یقتـــضي تخـــصیص العـــام 
بــه مــن نــص أو قیــاس فــال یخــصص بمــذهب الــصحابي بــل 

ال خصـــصه ٕ بمـــذهب الـــصحابي بمـــا اقتـــضاه عنـــد المجتهـــد، وا
ًا عنـد عـدم ز وهو بذلك یجعـل التخـصیص بقـول الـصحابي جـائ

لیـه ذهـب ، الـنص أو القیـاسوجود الدلیل المخـصص مـن  ٕ وا
. أبو الحسین البصري

 : :
مــسألة تخــصیص العــام بمــذهب الــصحابي مرتبطــة 

ن فالقــائلو ، ارتباطــا وثیقــا بمــسألة حجیــة مــذهب الــصحابي
بتخــصیص العــام بمــذهب الــصحابي هــم القــائلون بحجیــة 

والنــافون لتخــصیص العــام بمــذهب الــصحابي هــم ، مذهبــه
وقـد رجحنـا فیمـا سـبق حجیـة ، القائلون بعدم حجیة مذهبه

ن إ و ، وهـــذا مـــا اختـــاره األئمـــة األربعـــة، مـــذهب الـــصحابي
ثبت أنها لـم تبلـغ مرتبـة كونهـا حجـة عنـد اإلمـام الـشافعي 

إال أن أقــوال الــصحابة ، فــي بعــض أقــوالهمحمــدأواإلمــام 
. ومذاهبهم لها اعتبار كبیر عندهم

وبناء على مـا تقـدم فـالرأي الـراجح فـي مـسألة تخـصیص
عام الـنص الـشرعي بمـذهب الـصحابي هـو مـا ذهـب إلیـه 
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أصـــحاب القـــول األول مـــن القـــول بـــأن مـــذهب الـــصحابي 
لـك وذ، یخـصص بـه العمـوم وأنـه حجـة تقـدم علـى القیـاس

ـــي أوردناهـــا ســـابقا ـــة الت ـــوالهم ال تـــصدر إال وأل، لألدل ن أق
ـــرة ـــى أدلـــة معتب فـــال یعقـــل أن ، عـــن اجتهـــادات مـــستندة إل

كمـا أن أقـولهم ، حدهم فتوى دون دلیل یستند إلیـهأیصدر 
، لهـــا منزلــــة ال یـــصل إلیهــــا قـــول غیــــرهم مـــن المجتهــــدین
، وبالتــالي فهــي حجــة علــى مــن بعــدهم یخــص بهــا العمــوم

فـإن تعارضـت أقـولهم ، ي حال عدم تعارض أقـوالهمهذا ف
، فیــــصار إلــــى التــــرجیح بینهــــا بواحــــد مــــن طــــرق التــــرجیح

ن خالفــه غیــره مــن الــصحابة فــي ، ویعمــل بــالراجح منهــا ٕ وا
المسائل االجتهادیة ال یكون مذهبه فیهـا حجـة علـى غیـره 

. )١١١(من الصحابة والتابعین

 : :
تفــــرع عــــن االخــــتالف فــــي هــــذه المــــسألة اخــــتالف 

و فیمــا یــأتي نمــاذج ألثــر ، الفقهــاء فــي فــروع فقهیــة كثیــرة
: هذا الخالف في باب العبادات

: حكم زكاة صغار الشاة التي ترضع اللبن: النموذج األول
علـى أن النتـاج أو )١١٢(اتفق أئمة المذاهب األربعـة
فكـــل مـــا ، ات فـــي الحـــولالفـــرع  أوالد األنعـــام یتبـــع األمهـــ

ُنــتج أو تولــد مــن األمهــات وتــم انفــصاله قبــل تمــام حــول 
لقول ، یزكى بحول األصل، النصاب األصلي ولو بلحظة

ــــساعیهعمــــر  ــــسخلة: (ل ــــیهم بال یــــروح بهــــا )١١٣(اعتــــد عل
وألن الحــول إنمــا ، )١١٤()الراعــي علــى یدیــه، وال تأخــذها مــنهم

فــــي نفــــسه، اشــــترط لتكامــــل النمــــاء الحاصــــل، والنتــــاج نمــــاء
. فیجب أن یضم إلیه في الحول كأموال التجارة

، فعلــى هــذا إذا كــان عنــده مئــة وعــشرون مــن الغــنم
واألمهــات ، فولــدت واحــدة منهــا ســخلة قبــل الحــول بلحظــة

. لزمه شاتان، كلها باقیة
ولــم یــتم ، أمـا لــو انفــصل النتــاج بعــد الحــول أو قبلــه

ــم ، بعــضه فــي الحــولكجنــین خــرج ، انفــصاله إال بعــده ول
لـم یكـن حـول النـصاب ، یتم انفـصاله إال بعـد تمـام الحـول

األصـــلي حولـــه، النقـــضاء حـــول أصـــله، وألن الحـــول الثـــاني
. أولى به

اشـــــــترط أبـــــــو حنیفـــــــة فقـــــــد: كـــــــاة الـــــــصغارز وأمـــــــا
ـــــــشافعي)١١٥(ومحمـــــــد ـــــــغ )١١٧(وابـــــــن حـــــــزم)١١٦(وال أن تبل

اعتـد فما زاد عـن النـصاب مـن الـصغار ، األمهات نصابا
أتانـا مـصدق رسـول (حدیث سوید بـن غفلـة قـال عموم ل، به

أال آخــذ عهــديفــيفجلــست إلیــه فــسمعته یقــول إن اهللا 
لمـــا منـــع مـــن أخـــذ : (قـــال ابـــن حـــزم)١١٨()مـــن راضـــع لـــبن

ـــبن  ـــبن اســـم للجـــنس- الزكـــاة مـــن راضـــع ل ســـبقه وراضـــع ل
الرواضـــــع فیمــــــا تؤخـــــذ منــــــه صــــــح بـــــذلك أال تعــــــدُّ - نفـــــي

ـــــاقي األئمـــــة، وخالفه)١١٩()الزكـــــاة ـــــأوجبوا فیهـــــا )١٢٠(مـــــا ب ف
ـــــــسخال تعـــــــدُّ ، الزكـــــــاة ـــــــردة ألن ال مـــــــع غیرهـــــــا، فتعـــــــد منف

وعمـال كاألمهات، والعدد تزید الزكـاة بزیادتـه بخـالف الـسن
اعتـــد علـــیهم بالـــسخلة یـــروح بهـــا : (لـــساعیهقــول عمـــر ب

الـذي یـدل علـى . )١٢١()الراعي على یدیه، وال تأخـذها مـنهم
ــــصغار تحــــسب منفــــردة مــــن  النــــصاب، وتجــــب فیهــــا أن ال

یخــصص العمــوم الــوارد بالحــدیث الزكــاة، و قــول عمــر 
. الذي رواه سوید بن غفلة

والقـــول الـــراجح فـــي هـــذه المـــسألة هـــو مـــا أختـــاره أبـــو 
فــال یعتــد بالــصغار مــن الماشــیة نــصابا إال حنیفــة والــشافعي، 

إذا كان معها كبار بلغـت نـصابا، وعلـى هـذا فإنـه یـشترط أن 
ماشـــیة ســـنًا یجـــزئ مثلـــه فـــي الزكـــاة وهـــو الـــسنة، بـــأن تبلـــغ ال

، ألن الــسن یتغیــر بــه الفــرض، تكــون كلهــا أو بعــضها مــسانّ
. فكان لنقصانه تأثیر في الزكاة كالعدد

:حكم الحجامة في حالة اإلحرام: النموذج الثاني
اختلـــف العلمـــاء فـــي جـــواز الحجامـــة للمحـــرم علـــى 

بجــواز تخــصیص العــام وذلــك بنــاء علــى اخـتالفهم، أقـوال
أن النبـي (ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـاالوارد في حدیث 

.)١٢٢()احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم
ال یحــتجم المحــرم: (بقــول ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا

. )١٢٣()إال مما ال بد له منه
: وبیان هذه األقوال فیما یأتي

، )١٢٥(الـــشافعیة، و )١٢٤(الحنفیـــةجمهـــور الفقهـــاء مـــن قـــول:أوالً 
: )١٢٧(الظاهريابن حزم و ، )١٢٦(الحنابلةو 

،الحنابلةو الشافعیةو الحنفیةمنأجاز جمهور الفقهاء 
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ولــو بــدون ، الحجامــة للمحــرم مطلقــا، الظــاهريابــن حــزم و 
. ضرورة عمال بعموم الحدیث السابق

ــــــال السرخــــــس وللمحــــــرم أن یحــــــتجم ویغتــــــسل ": يق
فــالمحرم ، هــذا كلــه مــن بــاب المعالجــةألن ،ویــدخل الحمــام

النبـيفیـه سـواء، أال تـرى أن ) غیـر المحـرمأي(والحالل 

موضـــــــع بقـــــــرب (احـــــــتجم وهـــــــو صـــــــائم محـــــــرم بالقاحـــــــة 
. )١٢٨(")المدینة

بـــن عیینـــة اأخبرنـــا ســـفیان ": األمفـــيالـــشافعيقـــال 
ـــاس أن اعـــن  ـــن عب ـــيب ـــال . احـــتجم وهـــو محـــرمالنب ق

أو ،تجم المحـــرم مـــن ضـــرورةفـــال بـــأس أن یحـــ: الـــشافعي
. )١٢٩("غیر ضرورة وال یحلق الشعر

لــــم یقطــــع شــــعرا إذاأمــــا الحجامــــة ": یقــــول ابــــن قدامــــه
بــإخراج قــول الجمهــور ألنــه تــداوٍ فــيفمباحــة مــن غیــر فدیــة 

احــــتجم النبــــيوألن ابــــن عبــــاس روى أن ، دم فأشــــبه الفــــصد
شـــبه فأ، یترفـــه بـــذلكولـــم یـــذكر فدیــه، وألنـــه ال ، وهــو محـــرم

. )١٣٠("شرب األدویة
أن للمحـرم كتابـه المحلـىفـيالظـاهريیرى ابن حزم و 

علیـه، ثــم روى شـيءأن یحـتجم ویحلـق موضـع المحــاجم وال 
احتجم وهو محـرم ومثلـه من طریق عائشة أن رسول اهللا 

ومـن طریـق ، بـن عبـاساعـن بـن عیینـة امن طریـق سـفیان 
ذلـك فدیـة وال يفـمسلم عن ابن بحینة ولم یخبر علیه أن 

.)١٣١(غرامة

: المالكیةقول: ثانیاً 
ـــى أن المحـــرم ال یحـــتجم إال للـــضرورة ـــة إل ذهـــب المالكی

: حیـث كـان یقـول: أخذا بقول ابن عمر رضي اهللا عنهمـا
. )١٣٢()ال یحتجم المحرم إال مما ال بد له منه(

أال یكــــره للحجــــام : ســــئل مالــــك"المدونــــةفــــي جــــاء
م المحـــرمین ویحلـــق مـــنهم مواضـــع المحـــاجم؟ المحـــرم أن یحجـــ

المحـرم المحـتجم إنمـا أكره ذلك له إذا كـان ... ال: قال مالك
. )١٣٣("الضرورةیحتجم لموضع

والــراجح فــي المــسألة هــو مــا ذهــب إلیــه الجمهــور مــن 
مــا ": قــال الــشافعي، القــول بجــواز الحجامــة للمحــرم مطلقــا

حجامــة النبــي أنــه لــم یــذكر فــيروى مالــك عــن النبــي 

رواه أولـــى بنـــا مـــن الـــذي ، )١٣٤(هـــو وال غیـــره ضـــرورة
ولعـل عن ابـن عمـر، ولعـل ابـن عمـر كـره ذلـك ولـم یحرمـه،

فلـو سـمعه ابن عمر أن ال یكون سمع هذا عـن النبـي 
. )١٣٥("فقال برأیه، ما خالفه أن شاء اهللا

:
أقــوال العلمــاء فــي عــنناهبعــد هــذا العــرض الــذي قــدم

بمـــذهب الـــصحابي تخـــصیص عـــام الـــنص الـــشرعي"سألة مـــ
إلــــينـــشیر "وأثـــره فـــي اخــــتالف الفقهـــاء فـــي بــــاب العبـــادات

: أهمهاالدراسة والتي إلیهاجملة من النتائج التي توصلت 
فـــي حادثـــة مـــذهباعـــن الـــصحابي المجتهـــد نقـــلإذا -١

ال ، لــیس فیهــا نــص مــن كتــاب أو ســنة، شــرعیة مــا
ولــم یــرو عــن ، صحابةتحتمــل االشــتهار فیمــا بــین الــ

ثـم ظهـر ، خـالف ذلـك القـولغیره من الصحابة 
فــــي التــــابعین ومــــن بعــــدهم مــــن المــــذهبنقــــل هــــذا 
، ووصل إلینا بطریق صحیح فهـو حجـة، المجتهدین

. و دلیل من أدلة التشریع السمعیة
العـــــــام بمـــــــذهب الـــــــشرعيیجـــــــوز تخـــــــصیص الـــــــنص- ٢

. على القیاسهمیقدتو الذي أثبتنا حجیته، الصحابي 
ترتـــب علـــى الخـــالف فـــي القـــول بجـــواز تخـــصیص-٣

العـــام بمـــذهب الـــصحابي اخــــتالف الـــنص الـــشرعي
ذكرنـــا الفقهــاء فــي مــسائل كثیـــرة فــي بــاب العبــادات 

وقد رجحنا فیها قول ، زكاة صغار الشاةمنها مسألة
عــد صــغار الماشــیة ي عــدم فــأبــو حنیفــة والــشافعي 

، نــصاب إال إذا كــان معهــا كبــار بلغــت نــصاباالمــن 
مـــا فیهـــا ومـــسألة الحجامـــة فـــي حالـــة اإلحـــرام رجحنـــا 
للمحــرم ذهــب إلیــه الجمهــور مــن القــول بجــواز الحجامــة

. مطلقا

:

رســـالة ماجـــستیر للطالـــب عبـــد العزیـــز الـــسامرائي جامعـــة ) ١(
.صدام للعلوم اإلسالمیة

ــاج العــروسمحمــد مرتــضى الحــسیني الزبیــدي، : ینظــر) ٢( ت
الكویــت، إبــراهیم التـرزي، : ، تحقیـقمـن جــواهر القــاموس
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نـــــدیم .٤٤٣٤، ص١، ج١٩٧٣مطبعـــــة حكومـــــة الكویـــــت، 
تجدیـــد (الـــصحاح فـــي اللغـــة مرعـــشلي وأســـامة مرعـــشلي، 

صــحاح العالمــة الجـــوهري والمــصطلحات العلمیــة والفنیـــة 
ــــة عبــــد اهللا العالیلــــي، : ، تقــــدیم)للجــــامع والجامعــــات العربی

٣٤٩، ص١جبیروت، دار الحضارة،
شـــــرح تنقـــــیح، (ه٦٨٤ت(احمـــــد بـــــن إدریـــــس القرافـــــي ) ٣(

: ، تحقیـقر المحـصول فـي األصـولالفصول فـي اختـصا
.٥١طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، بیــــروت، دار الفكــــر، ص

ت(محفــــوظ بــــن أحمــــد بــــن الحــــسن الكلــــوذاني : وینظــــر
مفید أبي . د: ، تحقیقالتمهید في أصول الفقه، (ه٥١٠

محمــــد بــــن علــــي االبــــراهیم، مكــــة المكرمــــة، . عمــــشه، ود
حیاء التراث اإلسالمي بك ٕ لیـة نشر مركز البحث العلمي وا

ــــــــــشریعة والدراســــــــــات اإلســــــــــالمیة،  م، ١٩٨٥-ه١٤٠٥ال
، محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الـــــــسمرقندي، ٧١، ص٢، ج )١ط(

، أصــول الفقــهمیــزان األصــول فــي نتــائج العقــول فــي
د عبد الملك السعدي، بغـداد، مطبعـة الخلـود، . أ: تحقیق
بـــن عبـــد الكـــافي ا، علـــي ٤٣٧، ص١، ج)١ط(، ١٩٨٧

ــــــد الوهــــــا(ه٧٥٦ت (الــــــسبكي  ــــــده عب ــــــي ، وول ــــــن عل ب ب
علـى ، المنهـاجاإلبهاج فـي شـرح، (ه٧٧١ت(السبكي 

ــــم األصــــول ــــى عل ت (للبیــــضاوي منهــــاج الوصــــول ال
، كتـــــب هوامـــــشه وصـــــححه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء )٦٨٥

، )١ط(،م١٩٨٤بإشـــراف الناشـــر، بیـــروت، دار الكتـــب، 
. ١١٩، ص٢ج

القاضــي عــضد الــدین االیجــي عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن )٤(
ـــن الحاجـــبشـــعبـــد الغفـــار،  ـــصر المنتهـــى الب ، رح مخت

. ١٢٩، ص١، ج)١ط(،ه١٣١٧بوالق، المطبعة الكبرى، 
ـــــع الحاجـــــب عـــــن، (ه٧٧١ت(تـــــاج الـــــدین الـــــسبكي )٥( رف

ـــصر ابـــن الحاجـــب علـــي محمـــد معـــوض : ، تحقیـــقمخت
وعادل أحمد عبد الموجود، بیروت، عالم الكتب للطباعـة 

ـــــــــــــــــــشر والتوزیـــــــــــــــــــع،  .٢٢٧، ص٣، ج)١ط(١٩٩٩والن
تـــــــشنیف ، )٧٩٤ت (بـــــــدر الـــــــدین الزركـــــــشي :وینظـــــــر

. عبــداهللا ربیــع، ود. د: ، تحقیــقالمــسامع بجمــع الجوامــع
العزیــــــز، مؤســــــسة قرطبــــــة والمكتبــــــة المكیــــــة، ســــــید عبــــــد

. ٧١٥، ص٢، ج)٢ط(م، ١٩٩٩
كـشف، (ه٧٣٠ت(علي بن محمـد بـن الحـسین البـزدوي )٦(

،)١ط(م، ١٩٧٤، بیروت، دار الكتاب العربي، األسرار

.٣٢٧، ص٢ج
ــــاتعلــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني، : ینظــــر)٧( ــــاب التعریف ، كت

.٥٣، ص)١ط(، ١٩٨٣بیروت، دار الكتب العلمیة، 
شــرح الكوكــب، (ه٩٧٢ت (ابــن النجــار الحنبلــي : ینظــر)٨(

ــــر ــــي، ود. د: ، تحقیــــقالمنی نزیــــه حمــــاد، . محمــــد الزحیل
ـــــة العبیكـــــان،  .١٤١، ص٢ج) ١ط(١٩٩٣الریـــــاض، مكتب

. ٥٣ص التعریفاتالجرجاني، 
القــــاموس المحــــیط،محمـــد بــــن یعقــــوب الفیــــروز أبــــادي، )٩(

. ١٥٥، ص٤ج،)١ط(، ه١٣٩٨بیروت، دار الفكر، 
المرجـع الـسابق، محمـد بـن مكـرم األنـصاري ابـن : ینظر)١٠(

، ١٢، بیـــروت، دار صـــادر، جلـــسان العـــربمنظـــور، 
. ٤٢٦ص

. ٨٢، ص٢، جاإلبهاجالسبكي، )١١(
أصــــول الفقــــهشــــحاته محمــــد، عبــــد القــــادر. د: ینظــــر)١٢(

، كلیــــة الــــشریعة والقــــانون، جامعــــة صــــنعاء، اإلســــالمي
الـــشیخ یوســـف ضـــمن كتـــاب المـــوجز ، بحـــث١٧٣ص

، بحــث الــشیخ حــسن وهــدان ١١٥فــي أصــول الفقــه ص
، نـشر جامعـة أصول الفقه لغیر الحنفیـة: ضمن كتـاب

. ١٩٣م، ص١٩٦٣األزهر، مطبعة البیان، 
ابـن منظـور، .٢٨٣، ص٣، جالقاموس المحیط: ینظر)١٣(

. ٥١٩، ص١، جلسان العرب
ـــسنةأحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الـــشیباني، )١٤( ، أصـــول ال

، )١ط(، ه١٤١١الـــــــــــــسعودیة، دار المنـــــــــــــار، –الخـــــــــــــرج 
، محمد بن الحسین بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء ٤٠ص

ــدة فــي أصــول، (ه٤٥٨ت ( ــهالع أحمــد . د: ، تحقیــقالفق
ت، مؤســسة الرســـالة، بیـــرو بــن علـــي بــن ســـیر المبــاركي، 

). ٢ط(م، ١٩٩٠
. ١٨٨، ص٤جصحیح البخاريالبخاري، )١٥(
التبـصرة شـرح، (ه٨٠٦ت (عبد الـرحیم بـن الحـسین العراقـي )١٦(

.٢٠٥صماهر یاسین الفحل،. د: تحقیقوالتذكرة،
.٢٠٥ص،المصدر السابق: ینظر)١٧(
اإلصـابة فـي تمییـز، (ه٨٥٢ت(ابن حجر العـسقالني )١٨(

ــ ، )١ط(، ه١٣٢٨، القــاهرة، مطبعــة الــسعادة، صحابةال
الباعـــثأحمـــد محمـــد شـــاكر، : وینظـــر.٥-٤، ص١ج

دارروت،ـ، بیشرح اختصار علوم الحدیثالحثیث
. ١٨٠-١٧٩الكتب العلمیة، ص
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قواطـــع األدلـــة، (ه٤٨٩(أبـــو مظفـــر الـــسمعاني : ینظـــر)١٩(
حــسن محمـــد حـــسن إســـماعیل، : ، تحقیـــقفـــي األصـــول
ــــــروت، دار  ، ١، ج)١ط(، م١٩٩٧الكتــــــب العلمیــــــة، بی

الغزالـيأبي حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد .٤٠١ص
: ، تحقیــقالمستــصفى مــن علــم األصــول، (ه٥٠٥ت(
محمـــد ســـلیمان األشـــقر، بیـــروت، مؤســـسة الرســـالة، . د

شــمس الــدین محمــد .٣٢٧، ص١، ج )١ط(م، ١٩٩٧
ــــابن أمیــــر الحــــاج ا ، )٨٧٩ت (بــــن محمــــد المعــــروف ب

، القــــاهرة، مطبعــــة مــــصطفى البــــابي حبیــــرالتقریــــر والت
بــــــدر الــــــدین .٢٧، ص١، ج)١ط(، ه١٣٥٠الحلبــــــي، 

البحـر ، (ه٧٩٤(محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي 
، حققــــه لجنــــة مــــن علمــــاء األزهــــر، القــــاهرة، دار المحــــیط
ـــــــي،  ـــــــي . ١٩١، ص٦، ج)١ط(م، ١٩٩٤الكتب ـــــــد العل عب

تح فـوا، (ه١١٨٠ت (محمد بن نظام الـدین األنـصاري
، بیـــروت، دار التـــراث، الرحمــوت شـــرح مـــسلم الثبـــوت

حــــــسن .ومــــــا بعــــــدها١٥٨، ص٢، ج )١ط(ه ١٣٢٤
العطــــار علــــى شــــرح حاشــــیة، (ه١٢٥٠ت(العطـــار 

ــــى جمــــع الجوامــــع ، بیــــروت، دار الكتــــب المحلــــي عل
بـــن امحمـــد بـــن علـــى .٣٣٨، ص٤، ج)١ط(، العلمیـــة

ـــى ، (ه١٢٥٠ت(محمـــد الـــشوكاني  إرشـــاد الفحـــول إل
، بیـروت، دار المعرفـة، لحق من علم األصـولتحقیق ا

. ٧٠، ص )١ط(
التقییــــد واإلیــــضاحعبــــد الــــرحیم بــــن الحــــسین العراقــــي، )٢٠(

عبـد الـرحمن محمـد : ، تحقیـقشرح مقدمة ابن الصالح
، م١٩٧٠، عثمــان، بیــروت، دار الفكــر للنــشر والتوزیــع

. ٢٩٧، ص)١ط(
. ٤٠١، ص١ج،قواطع األدلةالسمعاني، )٢١(
، (ه٩٧٢ت (مـــــــد أمـــــــین المعـــــــروف بـــــــأمیر بادشـــــــاه مح)٢٢(

الفكـر ، بیـروت، دار تیسیر التحریر على كتاب التحریر
. ٩٣، ص٣، ج)١ط(للطباعة والنشر والتوزیع، 

أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف : المـــصدر الـــسابق، وینظـــر)٢٣(
المنهــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــنبــن مــري النـــووي، ا

،ه١٣٩٢بــــي، ، بیــــروت، دار إحیــــاء التــــراث العر الحجــــاج
. ٣٦، ص١، ج)٢ط(

،األحكاماإلحكام في أصولعلي بن أبي محمد اآلمدي، )٢٤(

ــــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة،  ، ٢، ج)١ط(، م١٩٨٣بی
. ٩٢ص

ــهآل تیمیــة، : ینظــر)٢٥( ، جمعهــا المــسودة فــي أصــول الفق
أبـــو العبـــاس احمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الغنـــي الحرانـــي 

محـي الـدین عبـد محمد: تحقیق،(ه٧٤٥ت(الدمشقي
علــــي بــــن .٢٦٠الحمیــــد، القــــاهرة، مطبعــــة مــــدني، ص
المختــــصر فــــيمحمـــد بـــن علـــي البعلــــي أبـــو الحـــسن، 

، أصـــول الفقـــه علـــى مـــذهب اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل
محمـــد مظهـــر بقـــا، مكـــة المكرمـــة، جامعـــة . د: تحقیـــق

.٨٩، ص)١ط(الملك عبد العزیز، 
. ٣٣١، ص٢ج،اإلبهاجالسبكي، : ینظر)٢٦(
. ٩٢، ص٢، جاألحكاماآلمدي، : ینظر)٢٧(
. ٧٠ص،إرشاد الفحولالشوكاني، )٢٨(
ــة مــذهبترحیــب بــن ربیعــان بــن هــادي الدوســري، )٢٩( حجی

، الجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة الـــصحابي عنـــد الـــسلف
.١/٤،المنورة

.١/١٠٨، شرح رسالة ابن سعدي في األصول)٣٠(
فـي شـرح منظومـةالعقـد الثمـینخالد بن علي المشیقح، )٣١(

، اعتنــى الـشیخ ابـن عثیمـین فــي أصـول الفقـه وقواعـده
محمـــد بــن مفتـــاح الفهمــي، و إبـــراهیم : بــه وخـــرّج أحادیثــه

. ١٢٧، ص١بن أحمد الحمیضي، جا
. ٢٤، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ینظر)٣٢(
، (ه٤٩٠ت (محمــد بــن احمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي)٣٣(

الوفا األفغـاني، بیـروت، أبو: ، تحقیقأصول السرخسي
.١٢٥، ص١، ج)١ط(، ه١٤١٤دار الكتـــب العلمیـــة، 

. ٣٠، ص١، جكشف األسرارالبزدوي، : ینظرو 
ــــــى، (ه٧٩٢ت(ســــــعد الــــــدین التفتــــــازاني)٣٤( التلــــــویح عل

، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، التوضــیح شــرح التنقــیح
٣٤، ص١، ج)١ط(، م١٩٩٦

.٣/٢٤٠،البحر المحیطالزركشي، )٣٥(
ــــه اإلســــالميبــــدران أبــــو العینــــین بــــدران، )٣٦( أصــــول الفق

. ، مؤسسة شباب الجامعة٣٤٩ص
. ٧٦، ص١، جالتلویح على التوضیحالتفتازاني، : ینظر)٣٧(
، )٤٧٢ت(عبــــد الملــــك بــــن عبــــد اهللا الجــــویني : ینظــــر)٣٨(

ـــه ـــي أصـــول الفق عبـــد العظـــیم . د: ، تحقیـــقالبرهـــان ف
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، )٢ط(، ه١٤٠٠ر، الــدیب، كلیــة الــشریعة، جامعــة قطــ
. ٢٦٩، ص١ج

ت(جـــالل الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الـــسیوطي )٣٩(
ـــووي، (ه٩١١ ـــب الن ـــي شـــرح تقری ـــراوي ف ـــدریب ال ، ت
عبد الوهـاب عبـد اللطیـف، بیـروت، دار الكتـب : تحقیق

: وینظــــــــــر.١٨٤، ص١، ج)٢ط(، ه١٣٨٥العلمیــــــــــة، 
عائــشة . ، تحقیــق دمقدمــة ابــن الــصالحابــن الــصالح، 

. ١٩٤لرحمن، القاهرة، دار المعارف، صعبد ا
یــة علــىالـشیخ ســلیمان بــن خالــد الحربــي، )٤٠( الكواكــب الدرّ

.٧٤ص،المنظومة البیقونّیة
ـــــراويالـــــسیوطي، )٤١( : وینظـــــر.١٨٤، ص١، جتـــــدریب ال

شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الــسخاوي
عبـــــد الكـــــریم . تحقیـــــق دفـــــتح المغیـــــث،، (ه٩٠٢ت(

،المنهــــاجمحمــــد آل فهیــــد، الریــــاض، دار . ودالخــــضیر،
. ١٨٧، ص١، ج)١ط(

.٦٣، ص١ج،المنهاج شرح صحیح مسلمالنووي، )٤٢(
، الزركــــشي،٤٢٤، ص١ج،المستــــصفىالغزالـــي، : ینظـــر)٤٣(

أصــــول السرخــــسي، .٢٦٤، ص٤، جالبحــــر المحــــیط
ت(ابــــن حــــزم الظــــاهري .٣٥٥، ص١ج،السرخــــسي

، بیـــروت، دار اماألحكـــاإلحكـــام فـــي أصـــول، (ه٤٥٦
محمد بـن علـي .٢٠٢، ص٢، ج)١ط(الكتب العلمیة، 

المعتمـــد فـــي أصـــول ، )٤٣٦ت(بــن الطیـــب البـــصري ا
خلیـــــل المـــــیس، بیـــــروت، دار الكتـــــب : ، تحقیـــــقالفقـــــه

عبد اهللا بـن .١٧٤، ص٢، ج)١ط(، ه١٤٠٣العلمیة، 
روضـــــة النـــــاظر وجنـــــة حمـــــد بـــــن قدامـــــه المقدســـــي، أ

ة، المطبعــة الــسلفیة ، القــاهر الفقــهالمنــاظر فــي أصــول
عبـــــــــــد الكـــــــــــریم .٩٢، ص)٤ط(، ه١٣٩١ومكتبتهـــــــــــا، 

، بغــــداد، مؤســــسة أصــــول الفقــــهفــــيالــــوجیززیــــدان، 
ــــد .٢٦٠م، ص١٩٨٥الرســــالة،  ــــي عب ــــد العزیــــز عل عب

ــة مــذهب الــصحابي وأثــره فــي العزیــز الــسامرائي،  حجی
. د. ، رســالة ماجــستیر، بإشـــراف أاالختالفــات الفقهیـــة

معــة صــدام للعلــوم اإلســالمیة عبــد الحكــیم الــسعدي، جا
. ٤٤م، ص١٩٩٧

، محمــد بــن ١٣٥، ص٦ج،المحــصولالــرازي، : ینظــر)٤٤(
الموقعین أعالم، (ه٧٥١ت(أبي بكر بن قیم الجوزیة 

الــشیخ محمــد محــي الــدین : ، تحقیــقعــن رب العــالمین

ـــــــد، بیـــــــروت، دار الفكـــــــر،  ، )٢ط(، ١٩٧٧عبـــــــد الحمی
ــــــسمرقندي، .١٢٠، ص٤ج ، ٢جمیــــــزان األصــــــولال

. ٦٩٩ص
الزركـــــشي، .٢٠١، ص٤جاإلحكـــــاماآلمـــــدي، : ینظـــــر)٤٥(

. ٢٦١، ص١ج،المستصفىالغزالي، .٥٣، ص٦ج
، ٦ج،البحـــــر المحـــــیطنقـــــل هـــــذا عنـــــه الزركـــــشي فـــــي )٤٦(

.٢٣٤ص،إرشـــــاد الفحـــــولوالـــــشوكاني فـــــي .٥٣ص
وابــن القــیم فــي .١٩٢، ص٣ج،اإلبهــاجوالــسبكي فــي 

. ١١٩، ص٤ج،أعالم الموقعین
محمد بـن شـهاب الـدین أبـي العبـاس أحمـد الفتـوحي،: ظرین)٤٧(

محمـــد حامـــد الفقـــي، : ، تحقیـــقشـــرح الكوكـــب المنیـــر
ــــــة،  ــــــسنة المحمدی ــــــاهرة، مطبعــــــة ال ، )١ط(،م١٩٥٣الق

ــةأمــصطفى دیــب البغــا، . د.٣٨٦ص ــر األدل ــف ث المختل
، اإلســالميفــي الفقــه) مــصادر التــشریع التبعیــة(فیهــا

الـــسامرائي،.٣٣٩، ص)٢ط(م، ١٩٩٣دمـــشق، دار القلـــم، 
. ٤٥، صحجیة مذهب الصحابي

. ١٨٦، ص٢، جفواتح الرحموتاألنصاري، : ینظر)٤٨(
البغـــا، .١٧٧، ص٢ج،كـــشف األســـرارالبـــزدوي، : ینظـــر)٤٩(

. ٣٩٩ص،ثر األدلة المختلف فیهاأ
مــنهم أبــو بكــر الــرازي واإلمــام أبــو ســعید البردعــي وفخــر )٥٠(

: السرخـــــسي، ینظـــــراإلســـــالم البـــــزدوي وشـــــمس األئمـــــة 
ــــــــــصاري،  .١٨٦، ص٢ج،فــــــــــواتح الرحمــــــــــوتاألن

البـــزدوي، .١٠٥، ص٢جأصـــول السرخـــسيالسرخـــسي، 
روضـــــة ابـــــن قدامـــــه، .٢١٧، ص٣ج،كـــــشق األســـــرار

المنخـــول محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي، .٨٤، صالنـــاظر
ـــات األصـــول محمـــد حـــسن هیتـــو، : ، تحقیـــقمـــن تعلیق

البحــــــــر الزركــــــــشي، .٤٧٥بیــــــــروت، دار الفكــــــــر، ص
. ٦/٥٤،حیطالم

أبــو .٤٤٥، صشــرح تنقــیح الفــصولالقرافــي، : ینظــر)٥١(
إحكـام الفـصول فـي أحكـام، (ه٤٧٤ت (الولید الباجي

عبــــــد اهللا الجبــــــوري، بیــــــروت، . د: ، تحقیــــــقاألصــــــول
.٤١٤-٤١٣، ص)١ط(م،١٩٨٩مؤســـــــسة الرســـــــالة، 

الوصـــول تقریــب، (ه٧٤١ت(محمــد بــن جــزي الكلبــي
ــــم األصــــول ــــى عل د علــــي فركــــوس، محمــــ: ، تحقیــــقإل

الجزائــــــــر، دار التــــــــراث اإلســــــــالمي للنــــــــشر والتوزیــــــــع، 
حمـــد التلمـــسانيأمحمــد بـــن .١٣٠ص،)١ط(م ١٩٩٠

mailto:k@L


................................................................................................................ 

 ٢٥

مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى، (ه٧٧١ت(
عبــد الوهــاب عبــد اللطیــف، بیــروت، : ، تحقیــقاألصــول

. ١٦٦، ص )١ط(م، ١٩٩٨دار الكتب العلمیة 
: قاضــي أبــو الطیــب، ینظـــركــابي اســحق االســفرایني وال)٥٢(

، تحقیــق الرســالة، (ه٢٠٤(محمــد بــن إدریــس الــشافعي
الــشیخ أحمــد محمــد شــاكر، بیــروت، دار الكتــب : وشــرح

ـــــــــــة، ص ، ٤جاإلحكـــــــــــاماآلمـــــــــــدي، .٥٩٨- ٥٩٧العلمی
.٢٦٨، ص١جالمستـــــــــــــــــصفىالغزالــــــــــــــــي، .٢٠١ص

الزركـــشي، .١٩٢، ص٣جاإلبهـــاجالبیـــضاوي، الـــسبكي، 
. ٥٤، ص٦جالبحر المحیط

ــدنــسبة لإلمــام احمــد أبــو الخطــاب الكلــوذاني فــي )٥٣( التمهی
.١٢٧ص،المسودة، آل تیمیة، ١١٩، ص٢ج

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسـى اللخمـي : ینظر)٥٤(
، الشریعةالموافقات في أصول، (ه٧٩٠ت(الـشاطبي 

، ٤المعرفـــــــــة، جعبـــــــــد اهللا دراز، بیـــــــــروت، دار : تعلیـــــــــق
ـاماآلمــــدي، . ٧٤ص أبــــي إســــحاق .٢٠٥ص،٤جاإلحكـــ

، شــــرح اللمــــع، (ه٤٦٧ت(الــــشیرازي الفیــــروز أبــــادي
عبـــــد المجیـــــد تركــــي، دار الغـــــرب اإلســـــالمي، : تحقیــــق

، ٤جالمــــــوقعینأعــــــالمابــــــن القــــــیم، .٧٤٣، ص٢ج
.١١٤ص

ـــزان األصـــولالـــسمرقندي، : ینظـــر)٥٥( -٧٠١، ص٢، جمی
–١٢٣، ص٤ج،أعـــالم المـــوقعینابـــن القـــیم، .٧٠٢
. ٣٤٢، صدلة المختلف فیهااثر األ، البغا، ١٢٤

أبــو داود، هــذا جــزء مــن حــدیث أخرجــه أبــو داوود، ســنن)٥٦(
، )٣٩٩١(حــدیث رقــم بــاب لــزوم الــسنة، ، كتــاب الــسنة

بـــــاب قــــص الـــــشارب،،فـــــتح البــــاريالعــــسقالني فــــي و 
. ٤٧٩، ص١٦ج

.١٤٠، ص٤ج،أعــــالم المــــوقعینابــــن القــــیم، : ینظــــر)٥٧(
زالـــــــــــــي، الغ.٧٤، ص٤ج،الموافقـــــــــــــاتالــــــــــــشاطبي، 
. ٢٦٣، ص١ج،المستصفى

كتـــاب ، الترمــذيســنن، الترمــذيجــزء مــن حــدیث رواه )٥٨(
صـــفة الجنـــة عـــن رســـول اهللا، بـــاب مـــا جـــاء فـــي افتـــرق 

حــدیث حــسن صـــحیح، : ، وقـــال٢٦٤٠هــذه األمــة رقــم 
، كتـاب الفـتن، بـاب افتـراق ابن ماجـةسنن، وابن ماجة

روایـــة ، قـــال الحـــافظ ابـــن كثیـــر عـــن ٣٩٩١األمـــم، رقـــم 
هذا إسناد قوي على شرط الصحیح: (بن ماجةا

). تفرد به ابن ماجة
ـاتالــــشاطبي، : ینظــــر)٥٩( اآلمــــدي، .٨٠- ٧٦، ص٤جالموافقـــ

. ٢٠٥، ص٤جاإلحكام
ــــاماآلمــــدي، : ینظــــر)٦٠( الــــشیرازي، .٢٠٦، ص٤ج،اإلحك

. ٧٤٤، ص٢ج،شرح اللمع
. المصادر السابقة: ینظر)٦١(
ــــاماآلمــــدي، : ینظــــر)٦٢( الــــشیرازي، .٢٠٦، ص٤ج،اإلحك

. ٧٤٤، ص٢جشرح اللمع
وقد صرح بـه الغزالـي فـي .٥٩٧ص،الرسالةالشافعي، )٦٣(

، األحكــــامواآلمــــدي فــــي .٢٦٨، ص١ج،المستــــصفى
،المحــــیطالبحــــرالزركــــشي، : وینظــــر.٢٠١، ص٤ج
. ٦٢ص،إرشاد الفحولالشوكاني، .٥٤، ص٦ج

حتجـوا بمـا نقل ذلك عنه المروزي والمیمـوني والبغـوي، وا)٦٤(
رواه المیمـــوني انـــه قـــد ســـأل اإلمـــام احمـــد عـــن المـــسح 

لـــــیس فیــــــه عـــــن الرســــــول : "علـــــى القلنـــــسوة فأجابــــــه

. ٣٣٢، ص٣ج،التمهیدالكلوذاني، : ، ینظر"شيء
ــــــن )٦٥( لیــــــه ذهــــــب الغزالــــــي واختــــــاره الــــــرازي واآلمــــــدي واب ٕ وا

،المستـــــصفىالغزالـــــي، : الحاجــــب والبیـــــضاوي، ینظــــر
.٢٠١، ص٤ج،حكــــــــاماإلاآلمــــــــدي، .٢٦٨، ص١ج

ــــــصر، (ه٦٤٦ت(جمــــــال الــــــدین ابــــــن الحاجــــــب  مخت
المنتهــــى ومعــــه شــــرح العــــضد وحــــشیة التفتــــازاني

شــعبان : ، راجعــهوحاشــیة الجرجــاني وحاشــیة الهــروى
األزهریـة، محمد إسماعیل، القاهرة، نـشر مكتبـة الكلیـات 

البحــــــــــر الزركــــــــــشي،.٢٨٧، ص٢، ج)١ط(،ه١٣٩٣
أســـــــباب لتركــــــي، عبــــــد اهللا ا.٥٤، ص٦ج،المحــــــیط

بیـــروت، مؤســـسة الرســـالة للطباعـــة ،اخـــتالف الفقهـــاء
. ٤٧٤ص،والنشر

. ١٠٨، ص١ج،المعتمد, البصري: ینظر)٦٦(
.١٠٦، ص٢ج،أصـــولهنقـــل هـــذا عنـــه السرخـــسي فـــي )٦٧(

. ١٨٦، ص٢ج،فواتح الرحموتواألنصاري في 
ــامابــن حــزم، )٦٨( ، ٤وج ؛ومــا بعــدها٢٢٢، ص٢ج،اإلحك

. دهاوما بع٥٩٨ص
السرخـــسي، .٢٠٢، ص٤ج،اإلحكـــاماآلمـــدي، : ینظـــر) ٦٩(

ــر األدلــةأالبغــا، .١٠٧، ص٢ج،أصــول السرخــسي ث
،أسباب اختالف الفقهاءالتركي، .٣٤٦المختلف فیها ص

. ٤٧٧ص
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نهایــة الــسؤل فــي شــرحجمــال الــدین االســنوي، : ینظــر)٧٠(
،١٩٨٢، بیــــــروت، عــــــالم الكتــــــب، منهــــــاج األصــــــول

ــــــــــــسبكي، .٤١٦، ص٤، ج)١ط( ، ٣ج،اإلبهــــــــــــاجال
. ٣٤٦ص،ثر األدلة المختلف فیهاأالبغا، .١٩٣ص

. ١٩٤-١٩٣، ص٣ج،اإلبهاجالسبكي، : ینظر)٧١(
ـــــصفىالغزالـــــي، : ینظـــــر)٧٢( ، ٢٦٢-٢٦١، ص١ج،المست

. ٦٩٩، ص٢ج،األصولررالمیزانالسمرقندي، 
. ٧٤٣، ص٢ج،شرح اللمعالشیرازي، : ینظر)٧٣(
. ٧٤٣، ص٢ج،سابقالمصدر ال: ینظر)٧٤(
. ٤١٧، ص٤ج،نهایة السؤلاالسنوي، : ینظر)٧٥(
ـــــصفىالغزالـــــي، : ینظـــــر)٧٦( .٢٦٢-٢٦١، ص١ج،المست

الــــــسبكي، .٢٠٤-٢٠٢، ص٤ج،اإلحكــــــاماآلمــــــدي، 
، ٣جالتمهیـــــدالكلـــــوذاني، .١٩٤، ص٣ج،اإلبهـــــاج

، ٢ج،شـــــــــرح اللمـــــــــعالـــــــــشیرازي، .٣٣٨-٣٣٧ص
ــــسؤلاالســــنوي، .٧٤٣ص ــــة ال .٤٢١، ص٤ج،نهای

.١٨٩-١٨٨، ص٢ج،فــــواتح الرحمــــوتاألنـــصاري، 
ــزان األصــولالــسمرقندي،  التركــي، .٦٩٩، ص٢ج،می

. ٤٧٨ص،أسباب اختالف الفقهاء
. ٥٩٨-٥٩٦ص،الرسالةالشافعي، )٧٧(
.٦١-٦٠، ص٨ج،البحــر المحــیطالزركــشي، : ینظــر)٧٨(

.٢٤٣ص،إرشاد الفحولالشوكاني، 
ـــــیح االقرافـــــي، : ینظـــــر)٧٩( ـــــصولشـــــرح تنق .٤٤٥ص،لف

ــــــــــصفىالغزالــــــــــي،  ــــــــــسبكي، .٢٦١، ص١ج،المست ال
. ١٩٣، ص٣ج،اإلبهاج

. ٥٥الحدیث سبق تخریجه هامش )٨٠(
ـــــصولالقرافـــــي، : ینظـــــر)٨١( ـــــیح الف .٤٤٦ص،شـــــرح تنق

. ٤٧٨ص،أسباب اختالف الفقهاءالتركي، 
ابــن القــیم، .٧٤، ص٤ج،الموافقــاتالــشاطبي، : ینظــر)٨٢(

ـــةالـــسامرائي، .١٤٠، ص٤ج،أعـــالم المـــوقعین حجی
.٥٠ص،مذهب الصحابي

.٥٧-٥٦، ص٨ج،البحــر المحــیطالزركــشي، : ینظــر)٨٣(
. ٢٤٣ص،إرشاد الفحولالشوكاني، 

،اإلبهـاجالـسبكي، .٤٤٥ص،شرح تنقـیح الفـصولالقرافي، )٨٤(
ــــــــي.١٩٣، ص٣ج .٢٦١، ص١ج،المستــــــــصفى،الغزال

. ١٨٦، ص٢ج،فواتح الرحموتاألنصاري، 

ـــــصفىالغزالـــــي، : رینظـــــ)٨٥( .٢٦٣-٢٦١، ص١ج،المست
.٣٧٣، ص١ج،أصــــــول الفقــــــه اإلســــــالميشــــــلبي، 

. ٩٢ص،حجیة مذهب الصحابيالسامرائي، 
ـــــــــدالكلـــــــــوذاني، : ینظـــــــــر) ٨٦( .١٤٩-٧١، ص٢ج،التمهی

ــــــــسؤلاالســــــــنوي،  ــــــــة ال .٤٧٣-٤٠٧، ص٢ج،نهای
.٤٨٦-٤١٦، ص٢ج،األحكاماآلمدي، 

خــاري فــي كتــاب الــذي أخرجــه البكحــدیث ابــن عبــاس )٨٧(
)٢٧٩٤(حــدیث رقــم بــاب ال یعــذب بعــذاب اهللا، ، الــسیر

فهـــذا عـــام فـــي الرجـــال والنـــساء، ) مـــن بـــدل دینـــه فـــاقتلوه(
،نــــصب الرایــــة: لكـــن مذهبــــه أن المرتــــدة ال تقتـــل ینظــــر

،، التعلیـــــق المغنـــــي علـــــى الـــــدار قطنـــــي٤٥٨- ٣/٤٥٧
فـي ولــوغ الكلـب، فإنــه وكمـذهب أبـي هریــرة . ٣/١١٨

: یث العــام، وهــو قولــه علیــه الــصالة والــسالمیخــالف الحــد
ه أن یغـــسله ســـبع یـــء أحـــدكم إذا ولـــغ الكلـــب فاطهـــور إنـــ(

الحـدیث . ومذهبه أن یغسل ثالثـا إحـداهن بـالتراب) تمرا
بــــاب–فــــي كتــــاب الطهــــارة مــــسلم، صــــحیح مــــسلم، رواه 
: وینظـــر أیـــضا. )٤٢١(حـــدیث رقـــم ولـــوغ الكلـــب، حكـــم

. ١٢٦، ص٣جالمحصولالرازي، 
ابــــن ماجــــة، كتــــاب الزكــــاة، الــــذي رواه كحــــدیث علــــي )٨٨(

إن رســول ) ٣٥٦(بــاب زكــاة الــورق والــذهب، حــدیث رقــم 
قد عفوت لكم عن صـدقة الخیـل والرقیـق ولكـن (: قال

، مــع مــا )هــاتوا ربــع العــشر مــن كــل أربعــین درهمــا درهمــا
، ٣جفـــي مـــصنف أبـــي شـــیبة روي عـــن ابـــن عبـــاس 

علیهـا فـي ســبیل انـه خـصص الخیـل بمـا یغـزى ١٥٢ص
. اهللا، فأما غیرها ففیها الزكاة

، ١صــرح ابــن عبــد الــشكور الحنفــي فــي مــسلم الثبــوت ج)٨٩(
فعل الصحابي العادل مخصص : (بذلك فقال٣٥٥ص

ـــــة ـــــة، خالفـــــا للـــــشافعیة والمالكی ، )عنـــــد الحنفیـــــة والحنابل
. ٦٥٩، ص٢ج،میزان األصولالسمرقندي، : وینظر

، ٢ج: شـــــرح اللمـــــعرازي فـــــي نـــــسبه لإلمـــــام مالـــــك الـــــشی)٩٠(
وابــــن .٢٠١، ص٤ج،اإلحكــــاماآلمــــدي فــــي .٧٤٢ص

أعـالم وابـن القـیم فـي .٨٤ص،روضة النـاظرقدامه فـي 
، ولـــم أعثـــر فـــي كتـــب المالكیـــة ١٢٠، ص٤جالمـــوقعین

. على نص لإلمام مالك یبین مذهبه في هذه المسألة
ــام الفــصولالبــاجي، : ینظــر)٩١( الــشاطبي، .١٧٥ص،إحك

. وما بعدها٧٤، ص٤ج،اتالموافق
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ــــامنقــــل هــــذا عنــــه اآلمــــدي فــــي )٩٢( .٢٠١، ص٤ج،اإلحك
ـــصفىوالغزالـــي فـــي  والـــشوكاني .٢٦٨، ص١ج،المست

ـــــــي  وأبـــــــو .٤٠٧وص؛١٦٢ص،إرشـــــــاد الفحـــــــولف
وابـن قدامـه فـي .١١٩، ص٢ج،التمهیدالكلوذاني فـي 
. ٨٤ص،روضة الناظر

، ٢جمختــــصر الروضــــةقــــال الطــــوفي الحنبلــــي فــــي شــــرح )٩٣(
مــن مخصــصات العمــوم مــذهب الــصحابي إذا : (٥٧١ص

جعل حجة یقدم على القیاس، فإنـه یخـص بـه العمـوم، الن 
القیــاس یخــص بــه العمــوم، فمــذهب الــصحابي المقــدم علیــه 

ـــدالكلـــوذاني، : ، وینظـــر)أولـــى أن یخـــص بـــه ، ٢ج،التمهی
.١٦٨، ص٢ج،النــــاظرروضــــة، ابــــن قدامــــه، ١١٩ص

شـرح ابـن النجـار، .١٢٨- ١٢٧ص ،المسودةآل تیمیة، 
. ٣٥٧، ص٣ج،الكوكب المنیر

، ٢جالمعتمــــدأبــــو الحــــسین البــــصري فــــي صــــرح بهــــذا)٩٤(
إن لـــــم یكـــــن : وقـــــال قاضـــــي القـــــضاة: (فقـــــال١٧٥ص

لمذهب الراوي وتأویله وجه إال أنـه علـم قـصد النبـي 

. إلــى ذلــك التأویــل ضــرورة، وجــب المــصیر إلــى تأویلــه
ـــــم یعلـــــم ذلـــــك جـــــوز أن یكـــــون  ن ل ٕ صـــــار إلـــــى ذلـــــك وا

. التأویـل، لـنص أو قیـاس، وجـب النظـر فـي ذلـك الوجــه
فـإن اقتــضى ذلـك مــا ذهـب إلیــه الـراوي، وجــب المــصیر 

ال لم یصر إلیه ٕ .)وهذا صحیح. إلیه، وا
أبـــــو منـــــصور، ســـــلیم الـــــرازي، : مـــــن بـــــین هـــــؤالء الفقهـــــاء)٩٥(

اإلحكــــاماآلمـــدي، : الـــشیرازي، البردعـــي وغیـــرهم، ینظــــر
.١٦٢ص ،إرشــاد الفحــول، الــشوكاني.٤٨٥، ص٢ج

. ١٧٥ص،إحكام الفصول هامشالباجي، 
. ١٢٠، ص٢ج،التمهیدالكلوذاني، : ینظر)٩٦(
، الـــشوكاني، ١٢٠، ص٢جالتمهیـــدالكلـــوذاني، : ینظــر) ٩٧(

.١٦٢صإرشاد الفحول
.١٦٢صإرشاد الفحولالشوكاني، : ینظر)٩٨(
، ٢، و ج٣٨٣، ص١جشــرح اللمــعالــشیرازي، : ینظــر)٩٩(

. ٧٤٥-٧٤٤ص
ـــن ماجـــهســـنن ابـــن ماجـــه، )١٠٠( ، بـــاب مـــن بلـــغ علمـــا، اب

ســــــنن، واللفــــــظ لــــــه، والترمــــــذي)٢٣٢(حــــــدیث رقــــــم 
، غ الـسماعیـى تبللـباب ما جاء فـي الحـث ع، الترمذي

. )٢٥٨٢(حدیث رقم 
،٢وج؛٣٨٣ص،١ج،شرح اللمعالشیرازي، :ینظر)١٠١(

.٧٤٥-٧٤٤ص
.١٧٥، ص٢جالمعتمدالبصري، : ینظر)١٠٢(
وردت عن اإلمـام الـشافعي رحمـه اهللا روایتـان فـي هـذه )١٠٣(

المـــسالة، وال خـــالف بـــین العلمـــاء فـــي نـــسبة المـــذهب 
األول إلیه في مذهبه القـدیم بینمـا حـصل الخـالف فـي 
نـــــــسبة المـــــــذهب الثـــــــاني إلیـــــــه، إذ نجـــــــد أن جمهـــــــور 
الشافعیة وأكثر العلماء ینسبونه إلیه، بینمـا نجـد طائفـة 

. لروایة عنهأخرى تنفي هذه ا
فقــد نــسب األمــام الغزالــي للــشافعي رحمــه اهللا المــذهب 

ورجـــــح هـــــذه .٢٦٨، ص١جالمستـــــصفىالثـــــاني فـــــي 
ـــاجالروایـــة اإلمـــام الـــسبكي فـــي  .١٩٢، ص٢ج،اإلبه

مختـــصر المنتهـــى مـــع شـــرح ونقـــل ابـــن الحاجـــب فـــي 
تــرجیح عــضد الملــة لهــذا المــذهب .٧٢، ص٢ج،العــضد

: اهللا أنـه قـالعي رحمـه محتجا بما روي عن اإلمـام الـشاف
كیــــــف أتــــــرك الحــــــدیث بمـــــــذهب مــــــن لــــــو عاصـــــــرته (

، وكــذلك نقــل هــذه الجملــة اإلمــام الــشاطبي )لحاججتــه
ورجحهـا، والـشوكاني فـي ٧٨، ص٤ج،الموافقاتفي 

ــــزان والــــسمرقندي فــــي .١٦٢ص،إرشــــاد الفحــــول می
. ٦٩٨، ص٢ج،األصول

، ٤ج،أعـــالم المـــوقعینونفــى ابــن القـــیم رحمــه اهللا فــي 
- رحمـــه اهللا- هـــذه الروایـــة عـــن اإلمـــام الـــشافعي ١٢٠ص

–أي االحتجـاج بمـذهب الـصحابي–وهـو : (حیث قـال
منــــــــصوص الــــــــشافعي القــــــــدیم والجدیــــــــد، أمــــــــا القــــــــدیم 
فأصــحابه مقــرون بــه، وأمــا الجدیــد فكثیــر مــنهم یحكــي 
عنه فیه أنه لیس بحجة، وفـي هـذه الحكایـة عنـه نظـر 

حــرف واحــد ظـاهر جــدا، فإنــه ال یحفــظ لــه فــي الجدیــد 
). أن مذهب الصحابي لیس بحجة

هو مـذهب : (٤٨٥، ص٢ج،األحكامقال اآلمدي في )١٠٤(
إرشاد ، وذكر الشوكاني فـي )أكثر الفقهاء واألصولیین

: أن هــذا مــذهب الجمهــور، وینظــر١٦٢ص،الفحــول
ـــــن .٤٣٠، ص١ج،البرهـــــانالجـــــویني،  الحاجـــــب، اب

ــــــن الحاجــــــب وشــــــرحه ــــــصر اب .١٥١، ص٢ج،مخت
ومــا بعــدها، ٥٢٧، ص٤جالبحــر المحــیط، الزركــشي

إحكـام البـاجي، .٣٨٢، ص١الشیرازي، شرح اللمـع ج
.١٢٧ص،المــسودةآل تیمیــة، .١٧٥ص،الفــصول

mailto:k@L


................................................................................................................ 

 ٢٨

ـــــــــــــــــشاطبي،  ، ٧٩–٧٤، ص٤ج،الموافقـــــــــــــــــاتال
.٣٥٥، ص١ج،فواتح الرحموتاألنصاري، 

: ، والمخــــابرة٣/١١٧٧: مــــسلم فــــي صــــحیحهأخرجــــه)١٠٥(
الرجــل إلـى الرجـل فینفــق هـي األرض البیـضاء یـدفعها

هـــي الثلـــث والربـــع : وقیـــل. فیهـــا، ثـــم یأخـــذ مـــن التمـــر
، وقیـل ١١٧٥-٣/١١٧٤،صحیح مسلم: وأشباه ذلـك

: هـــي المزارعـــة بـــبعض مـــا یخـــرج مـــن األرض، ینظـــر
. ١٦٨ص،مختار الصحاحالجوهري، 

.١٦١، صقواطع األدلةالسمعاني، : ینظر)١٠٦(
. ١٢٠، ص٢ج،التمهیدالكلوذاني، : ینظر)١٠٧(
، كتــــاب البیــــوع، بــــاب األرض صــــحیح مــــسلممــــسلم، )١٠٨(

). ٢٨٩٣(تمنح، حدیث رقم 
، ٢جاإلحكــــامواآلمــــدي، .المــــصدر الــــسابق: ینظــــر)١٠٩(

. ٤٨٥ص
الـــشیرازي، .٤٨٥، ص٢جاألحكـــاماآلمـــدي، : ینظـــر)١١٠(

. ٤٨٥-٣٨٢، ص١ج،شرح اللمع
، ٣٨٦، صشـرح الكوكــب المنیــرابـن النجــار، : ینظـر) ١١١(

الــسامرائي،.٣٣٩ص،ثــر األدلــة المختلــف فیهــاأالبغــا، 
. ٤٥ص،حجیة مذهب الصحابي

ت(عالء الدین أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني : ینظر) ١١٢(
، بیــروت،بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع، (ه٥٧٨

.٢، ص٣١، ج)٢ط(،م١٩١٠دار الكتـــــب العلمیـــــة، 
، مـصر، الفتح القدیر، (ه٨٦١ت(الكمال بن الهمام 

.٥٠٤، ص١، جه١٣١٥الطبعـــــــة األمیریـــــــة األولـــــــى، 
، الفقهیـةالقـوانین ، (ه٧٤١(حمد بن جزي أمحمد بن 

أحمــد بــن .١٠٩م، ص١٩٨٨لیبیــا، دار الكتــب الوطنیــة، 
الـشرح الـصغیر علـى أقـرب محمـد بـن احمـد الـدردیر، 
ــــذهب ــــى م ــــسالك إل ــــكالم ــــام مال ، مــــصر، دار اإلم

د الــشربیني محمــد بــن أحمــ.٥٩١، ص١المعــارف، ج
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ مغني، (ه٩٧٧ت(

ـــاج ، ه١٣٧٧، مـــصر، مطبعـــة البـــابي الحلبـــي، المنه
، عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة ٣٧٨، ص١ج

المغنـــــــي علـــــــى مختـــــــصر ، (ه٦٢٠ت (المقدســـــــي 
، ٢م، ج١٩٨٣، بیروت، دار الكتـاب العربـي، الخرقي

. ٦٠٤-٦٠٢ص

ة مـن أوالد المعـز والـضأن مـا لـم تبلـغ الـصغیر : السخلة)١١٣(
. سنة، وتطلق على الذكر واألنثى

، كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء فیمــا رواه مالــك، الموطــأ)١١٤(
، )٢٦(یعتــد بــه مــن الــسخل فــي الــصدقة، حــدیث رقــم 

ــــــاب الــــــسنن الكبــــــرىالبیهقــــــي، ، ٢٦٥، ص١ج ، كت
ــــــسن التــــــي تؤخــــــذ مــــــن الغــــــنمبــــــاب الزكــــــاة،  ، ٤ج،ال

هــذا األثــر عــن عمــر : (النــووي، وقــال١٠١-١٠٠ص
 رواه مالــــــــك فــــــــي الموطــــــــأ والــــــــشافعي بإســــــــنادهما

. ٣٧٠، ص٥ج،المجموعالنووي، ) الصحیح
الــــــدر .٥٠٤، ص١ج،فــــــتح القــــــدیرابـــــن الهمــــــام، )١١٥(

.٢٦/٢: المختار
، (ه٢٦٤ت(إســـــــماعیل بـــــــن یحـــــــي المزنـــــــي : ینظـــــــر) ١١٦(

ـــي ـــصر المزن إبـــراهیم بـــن یوســـف .٤١، ص١، جمخت
فقـه المهذب فـي، (ه٤٧٦ت(بادي الشیرازي الفیروزأ

، القـــاهرة، مطبعــــة مـــصطفى البــــابي اإلمـــام الــــشافعي
محــــــــــــــي .٢٦٢، ص١، ج)٢ط(م، ١٩٥٩الحلبــــــــــــــي، 

شـــرح المجمـــوع، (ه٦٧٦ت(الـــدین بـــن شـــرف النـــووي 
، ٥، القــــاهرة، طبــــع إدارة الطبــــع المنیریــــة، جالمهــــذب

. ٣٧٠ص
، المحلـــى،(ه٤٥٦ت(علـــي بـــن ســـعید بـــن حـــزم : ینظـــر)١١٧(

حمـد محمــد شـاكر، القـاهرة، مطبعـة منیــر أالـشیخ : تحقیـق
.٢٧٩- ٢٧٤، ص٥، جه١٣٥٢الدمشقي، 

، كتاب الزكـاة، بـاب فـي زكـاة سنن أبو داودأبو داود، )١١٨(
ســـــــنن، النـــــــسائي، )١٥٨١(الـــــــسائمة، حـــــــدیث رقـــــــم 

ــــسائي كتــــاب الزكــــاة، بــــاب الجمــــع بــــین المتفــــرق ،الن
قـــــال ، )٢٤٥٧م والتفریـــــق بـــــین المجتمـــــع، حـــــدیث رقـــــ

إســناده ": شــعیب األرنــؤوطاأللبـاني، حــسن صــحیح، و
حسن من أجل میـسرة أبـي صـالح فقـد روى عنـه جمـع 

وبقیـة رجالـه ثقـات رجـال " الثقات"وذكره ابن حبان في 
. "الشیخین

.٢٧٩-٢٧٤، ص٥ج،المحلىابن حزم، )١١٩(
، الموطـــأ، (ه١٧٩ت(مالـــك بـــن أنـــس اإلمـــام: ینظـــر) ١٢٠(

مــد فــؤاد عبــد البــاقي، القــاهرة، مطبعــة دار مح: تحقیــق
.٢٦٥، ص ١، جه١٣٧٠الكتــــــــب العربیــــــــة، إحیــــــــاء

، (ه٦٢٠ت(عبــــداهللا بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة المقدســــي 
، مطبــوع مــع المغنــي،الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع
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 ٢٩

، ٤٥٧، ص٢م، ج١٩٨٣بیـــــروت، دار الكتـــــاب العربـــــي، 
علـــي .ومـــا بعـــدها٣٩٥، ص٥ج،المجمـــوعالنـــووي، 

فـــي الفقـــه اإلقنـــاعالمــاوردي، محمـــد بـــن حبیـــب بــنا
ــــــن قدامــــــة، .١٩٧ص،الــــــشافعي ، ٥ج،المغنــــــياب

. ١٣٦ص
مـــا جـــاء فیمـــا "بـــاب ١/٢٦٥: الموطـــأرواه مالـــك فـــي ) ١٢١(

ــــصب:وینظــــر"یعتــــد بــــه مــــن الــــسخل فــــي الــــصدقة ن
.٣٥٥/٢: الرایة

بـــــاب كتـــــاب الـــــصوم، ، البخـــــاريصـــــحیحالبخـــــاري، )١٢٢(
).١٨٠٢(حدیث رقم ، الحجامة والقيء للصائم

كتـــاب الحـــج، بـــاب حجامـــة المحـــرم، ، الموطـــأمالـــك، )١٢٣(
. )٦٨٣(حدیث رقم 

، (ه٤٩٠ت(محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد السرخـــــــــسي : ینظـــــــــر)١٢٤(
ـــــــــــــة، المبـــــــــــــسوط ـــــــــــــروت، دار المعرف ٤، ج)٢ط(، بی

.٣٢٦ص،٤ج،فـــتح القـــدیرابـــن الهمـــام، .١٢٤ص
ـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــي،  تب

، ٤، ج)٢ط(، ه١٣١٣، بیـروت، دار المعرفـة، الـدقائق
اللبـاب عبد الغني الغنیمي الدمـشقي المیـداني، .٨٥ص

ــــاب ــــي شــــرح الكت محمــــود أمــــین النــــواوي، : ، تحقیــــقف
. ٨٤، ص١بیروت، دار الكتاب العربي، ج

، األم، (ه٢٠٤ت(محمـد بـن إدریـس الــشافعي : ینظـر)١٢٥(
، م١٩٧٣بیـــــــروت، دار المعرفـــــــة للطباعـــــــة والنـــــــشر، 

، ٦جالمجمـــــــــــوعالنـــــــــــووي، .١٧٤ص،٢، ج)٢ط(
. ٣٧٤، ص١جالمهذبالشیرازي، .٣٥١ص

محمـد بـن .٢٨٣، ص٣، جالمغنىابن قدامة، : ینظر)١٢٦(
،المــستقنعالــشرح الممتــع علــى زادصـالح العثیمــین، 

. ٧٦، ص٧ج
.٢٥٨-٢٥٧، ص٧، جالمحلىابن حزم، : ینظر)١٢٧(
. ١٢٤ص،٤ج،المبسوطالسرخسي، )١٢٨(
. ١٧٤ص،٢ج،األمالشافعي، )١٢٩(
. ٢٨٣، ص٣ج،المغنىابن قدامة، )١٣٠(
.٢٥٨-٢٥٧، ص٧ج،المحلىابن حزم، : ینظر)١٣١(
. ١٨٦، صالموطأمالك، )١٣٢(
، بیــروت، دار المدونــة الكبــرىاإلمــام مالــك بــن أنــس، )١٣٣(

شـــمس الـــدین محمـــد : وینظـــر.١٨٨ص٢صـــادر، ج
علــى الــشرح الكبیــرحاشــیة الدســوقي عرفــه الدســوقي، 

٢، القـــــاهرة، دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة، جللـــــدردیر
. ٥٨ص

یقـصد الحـدیث الـذي رواه یحیــى عـن مالـك عـن یحیــى )١٣٤(
أن رســـول اهللا (بـــن ســـعید عـــن ســـلیمان بـــن یـــسار 

مئـذ بلحیـي جمـل  احـتجم وهـو محـرم فـوق رأسـه وهـو یوْ
. ٤٩، ص٣ج،مالكموطأ) مكان بطریق مكة

. ٢١٢، ص٧ج،األمالشافعي،)١٣٥(

mailto:k@L

