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إنَّ الحمددد  ح دحمددد ع ند دددتغفره ند دددتاهلل ع ندغدددأن سدددوم  ددد   ددد ن   دهلل دددرو ن ددد       
 سفئوت  عمولرو    يه ع هللا فال  ضل له، ن   يضلل فال هودي له.

 .ن  ه   ن ال إله إال هللا نح ع ال   يك له، ن  ه   نَّ  حمَّ ا عب ع ن سأله 
ُُو َ َيا َأيَُّها الَّذ  )  هو  ُِ ُُْم ُم َأُته ُُهوُتنَّ َّل اَّ ََ ِ  َََا َت َ َحقَّ ُتَقات ه آل }(. يَن َآَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ

 .{102عم ان/
َ َهها )  ُنَهها َاَُ َلَوهَق م  َح ََ ََ ه اح  هُن َتُ هاح ََ َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكهُم الَّهذ خ َلَوَقُكهُم م 

ا ر َ ااا َكث يرا  َُ ُنُه َبثَّ م  َ َكهاَ  ََ َُرَحهاَن َّل  َّ َّللاَّ اُْ ََ  ِ هاَءُلوَ  ِ ه َِ خ َت َ الَّهذ  اتَُّقهوا َّللاَّ اءا ََ َِ ت  ا ََ
 .{1الر وء/}(. َعَوُيُكُم َرق يباا

ُْ  هُر )  َِ هاَلُكُم ََ َُ ا  ُيُلهو ُل َلُكهُم َأُع يَا هَ  ََ ُقوُلوا َقهُواا  ََ َ يَن َآَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ َيا َأيَُّها الَّذ 
اَلُكُم ذُ  ُا ي َُ َفاَا َفُوااا َعظ  ُِ َفَق وَل َُ َر ََ َ ع  َّللاَّ َمُن ُيط   . {71: 70األحزاب/} .(ُتوَبُكُم ََ

 ا بعد :أمَّ
دد    ، ن دد َّ األ ددأ  ()فدننَّ  ددد ل الحدد يب هللاتددوب هللا، ندفدد  الهدد ي هدد ي  حمَّ

 . ح ثوتهو، نهللالَّ  ح ثة ب عة، نهللالَّ ب عة ضاللة، نهللالَّ ضاللة في الرو 
ل فدددال  فدددي ديددد  هللا ت دددو     ددد   رزلدددة ع  مدددة ()يخهللدددا  دددو لل دددحوسة  نبغددد ف

لهم، نادطهللوهم نادتو هم ل ح ة دب ه  ، فكدودأا دغدم  ()نتغولا، فق  زهللاوهم هللا نع َّ
، فغودددد نا الترزيدددل نع فدددأا - ضدددأان هللا علدددفهم   مغدددف -الغدددأن ندفددد  ال دددح  

ال ددددده نعلمدددددأا ن حأالددددده نسدددددف ته، نسدددددمغأا هللا ()التأنيدددددل ن دددددوه نا  فغدددددول الربدددددي 
 قودد ع، نفهمددأا  ردده  ددو لددم يهللهمدده افد هم  مدد   ددوء سغدد هم، فو تملدد  لهددم المغ فددة 
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سأدددألهو نف نعهددو،  مددو  غددل الغلمددوء  دد  سغدد هم يددأتمأن بهددم، ني ددترأن س ددرتهم، 
 نيهتمأن سآ اءهم ن قأالهم ن فغولهم ن ذاهبهم، ت نيرًو ناست الال ناستئروسًو.

زلدة ال ي غدة نالمنوددة الغول دة،  حببد   ن   تد  فدي نلمدو هللاودد   قدأالهم بهدذع المر 
 حج ة  قأالهم، فكود  هذع ال  اسة التي بف  ي يك.

 نق   وء ال حب في  ق  ة ن  حثف  ندوتمة. 
بب الْيارخ لِ.  َلطِْ، ََ  أما الُقَمة فذكرُت فيها أهُية الُوضوع، 
َلت فيِ   َما تثبت ِِ اَأما الُبحث اَْل فْنا ف اللحابي   .للحبةتعِر
 ن وء في دم ة  طول . 
ااحْجهههاق ِقهههول  فهههيالعوُهههاء  مهههذاهب َأمههها الُبحهههث الثهههاتي فعرضهههت فيهههِ 

 اللحابي.
 ني ه   بغة  طول . 
 َأما الخاتُة، فوخلت فيها أهم ما  اء في البحث. 

 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 املبحث األول
 ثبت به الصحبةتتعريف الصحابي وما 

 

 َفيِ لُِة مطالب: 
 األول املطلب

 تعريف الصحابي
 

 أواًل: تعريفه لغة: 

فغلدا  ،( نالمجول ة نال ؤيدة1 شتق    ال ح ة  طلقًو، نيطلق علا المغو  ) 
ألن هدذا اإلطدالل  دو  علدا هللادل  لاإلطالل األنل اليشدت   طدأل  جول دة ن غو د  

 ددد  دددددح  افدددد ع قلدددفاًل  ن هللاثفدددد ًا، نعلددددا اإلطددددالل الثدددودي يشددددت   طددددأل  جول ددددة 
  حأب.نادت وص  

 
 ثانيًا: تعريفه اصطالحًا: 

علددا  ادددطالحوً ادتلددك هللاددل  دد  المحدد ثف  ناألدددألفف  فددي تغ يدد  ال ددحوبي  
  رهو:  ، قأال ع  

: نهددأ قددأل  مهددأ  المحدد ثف   ن ال ددحوبي هددأ: ب دد  ل قددي الربددي القههول اَْل 
()   (ب.2ِ دٌ ل في اأًلدح)ح وته  ؤ رًو سه، ن وت علا اإلسالم نلأ تخّلل 

ههف: (~) الحههافا ابههن حجههر قههال  بنهددذا التغ يدد   برددّي  معقبههاا عوهه  هههذ الْعِر
 (.3علا األدح المختو  عر  المحققف ، هللاول خو ي ن  خه  حم  ب  حربلب)

                                                

(، الم دددددد وي المرفدددددد  1/335(،  غجددددددم  قددددددوي   اللاددددددة )1/520اد دددددد  ل ددددددون الغدددددد ب ) (1)
(1/333.) 

 .149الرك  علا دزهة الروظ  ص  (2)
 .(1/5) اإلدوسة في تمففز ال حوسة (3)
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(، نابددد  2(، ناآل ددد ي)1نهدددأ ادت دددو  سغدددن األددددألفف  هللادددوب  ال ددد ني) قوهههت: 
 (.5(، نالشأهللاودي)4( نالطأفي)3ق ا ة)
( 8، نابدد  هللاثفدد  فددي بادت ددو  علددأم الحدد يبب)(7( نالز هللاشددي)6ند دد ه الغال)ددي) 

إلا  مهأ  الغلموء سلهللًو ندلهللًو، نهدم بهدذا التغ يد  قد  اسدتر نا علدا المغردا اللادأي 
 في تغ ي  ال حوبي.

 ن ال ددحوبي هددأ: باسددم لمددد   ،: نهددأ قددأل  مهدددأ  األدددألفف القههول الثههاتي 
 (.9رهب)نطول  دحبته  غه علا ط يق التت ع له ناألدذ   ()دح  الربي 

نهللاددذا إنا  طددول  ،نلهددذا ال يأدددك  دد   ددول  عوِلمددًو سددوعًة سأددده  دد   دددحوسه 
 إنا لم ين  علا ط يق التت ع له ناألدذ عره.  جول ته
دددد ل إدمدددو يطلدددق علدددا المنددددوث   اَهههَْلوا عوههه  ذلهههه :َ   سدددأن ال دددوح  فدددي الغف

 (.10المالزم، فهم استر نا علا المغرا الغ في في تغ ي  ال حوبي)

                                                

 (.2/1041تشر   الم و ع ) (1)
 (.2/105األحنوم لآل  ي ) (2)
 (.1/249دزهة الخوط  الغوط  علا  نضة الروظ  ) (3)
 (.2/185  ي  خت   الطأفي ) (4)
 ، دا  الرش  ال وز التجو ية.107إ  ود الهللحأل ص  (5)
 .45تحقفق  ر   ال ت ة ص  (6)
 (.4/301ال ح  المح ط ) (7)
 (.2/491ال وعب الحثفب ) (8)
(، ت  دف  2/192، تد  ي  الد اني )344(، فدتح المافدب ص 2/560اد   هللاشدك األسد ا  ) (9)

 (.3/66التح ي  )
 .41تحقفق  ر   ال ت ة ص  (10)
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 علددا يقددع نال ددوه  اللاددة حفددب  دد  فهددأ ال ددحوبا اسددمب الِههُعاتي:قههال ابههن  
  غدده المنددب يطفددل  ن ينير ادد  جول ددته نهللاثدد   () الربددا  ددع دددحبته طولدد   دد 

  .(1)عرهب ناألدذ له ال مع ط يقة علا
 (.2ب)األدألفف  ط يق نهللا دوع الذى نهذاب :ثم قال 
ولدد  ددددحبته نط (): ب ّن ال ددحوبي هددأ:  دد  دددح  الربددي القههول الثالههث 

 (.3نالز ه ن دذ عره الغلم، ن نى عرهب)
 (.4ب  يحفا الجوحظ) نع  عم   ناف ع هنذا حنوع اآل  ي 
 ()ال نايدددة عدد  الربدددي  ،طدددأل ال ددح ة ددع ن دددحوب هدددذا القددأل يشدددت طأن  

نهدددم بهدددذا قددد   اعدددأا المغردددا الغف فدددي لتغ يددد  ال دددحوبي نفدددو قأا قدددأل  ،ناألددددذ عرددده
يغد  ددحوب ًول ألدده  غلدأم  ن  لدمنإال  ،ا  ن يد ني عردهو دت طأ ف ، مهأ  األدألفف 

فال ب  ن ن يتحمل عره  دفئًو  دو نلدأ  د   فغولده التدي  ()   طول  دحبته للربي 
  وه هو.

 دده ال يغد ل ددالل بدف  الغلمدوء فدي  ن  :بهذا القهول َلكن يرد عو  القائوين 
 دد  ال ددحوسة، ث عردده سشدديء  ددده  غدد ند حدد ِّ نلددم يف  ()للربددي   دد  طولدد  دددحبته

لك  نقأع  ثل نلك ددود   د ًا، إن ال يلدزم  د  عد م نددأل  نايتده إلفردو  ن ال يندأن 
 مدو سددمغه  ن  دوه ع ن د  المغلدأم  ن دداو  ال ددحوسة  () نى  دفئًو عد  الربدي 

                                                

 .(2/172(، ناد  : المغتم  ألبي الح ف  ال   ي )1/392قأاطع األدلة )( 1)
 .الم    ال وبق (2)
(، ال وعددب 3/173(، التمهفدد  ألبددي الخطددوب الحربلددي )2/92اد دد : اآل دد ي فددي األحنددوم ) (3)

 (.2/493الحثفب )
 ف قددددةب إل دددده تر دددد  المغتزلددددة،  )مددددة  دددد  ( دهدددد 255: )ت -سحدددد  بدددد  عمدددد ن - الجددددوحظ (4)

 .4/409: المفزان ل ون ،11/19: نالرهوية الب اية . اد  بالجوح  ة
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نال  –نهددددأ  ددددو ي ددددما   سددددل ال ددددحوبي  –يدددد ننن عدددد  هللا ددددو  ال ددددحوسة الحدددد يب 
 (.1)()ي ير بأن القأل إلفهم بل ي فغأده إلا الرب

ال اد ادي س در ع إلدا ابد  الم دف   دده يقدأل: الخطفد  : ب دو حندوع القول الراِهع 
سرة  ن سرتف ، نادزا  غده ادزن   ()ال حوسة ال دغ هم إال     قوم  ع  سأل هللا 

 (.2 ن ازنتف ب)
نهدأ قد   اعدا المغردا الغ فدي فدي تغ يد   ، ضدفق المدذاه  غد   نهذا التغ يد  يف  

 ا ددددددع إلددددددا المحنددددددي عدددددد   –إن دددددددح عردددددده  –مدددددد اد بهددددددذا نهللاددددددأن ال، ال ددددددحوبي
األددددألفف ، نلكددد  فدددي ق و تددده ضدددفق يأ ددد   ن ال يغددد  فدددي ال دددحوسة   يددد  بددد  

ن دد   ددو هللاه فددي فقدد  ظددوه   ددو ا ددت طه فددفهم،  مدد  ال يغدد ل  ))عبدد هللا ال جلددي 
دددالل فدددي عددد    ددد  ال دددحوسةب، نهللاأا)دددل بدد  حجددد ، ن غونيدددة بددد  الحندددم ال دددلمي، 

 قدوم عرد ع  يو دًو، ثدم ن ، () سدلم سدرة ت دع ن دو سغد هو نقد م عل ده ندلٌق هللاثف   م  
   ع إلا قأ ه، ن نى عره  حوديب. 

ل هللاددددالم سددددغف  بدددد  ؤنَّ غدددد نن  دددد  ال ددددحوسة، اللهددددم إال  ن يفددددنال ددددح ح  دهددددم يف  
 (.3هللامول الغ الة، نهأ قأل    أي هللاذلك) االم ف  علا    يغط

هدددو افددد  ددددح حة. قدددول الحدددوفظ ن  ددو د ددد ة هدددذا القدددأل إلدددا ابددد  الم دددف  فند   
: بال ي دددح هدددذا عددد  ابددد  الم دددف ، فهللدددي اإلسدددرود  حمددد  بددد  عمددد  (~)ال دددخوني 

 (.4الأاق ي نهأ ضع   في الح يبب)

                                                

 (.2/194، ت  ي  ال اني )346، فتح المافب ص 37تحقفق  ر   ال ت ة للغال)ي ص  (1)
تحقفق  بأ عب هللا ال أ قي, إبد اي م حمد ي المد دي، المنت دة  50الكهللوية في علم ال ناية ص  (2)

ص         ، فددددتح المافددددب، 487 ددددة ابدددد  ال ددددالي ص الم يرددددة المرددددأ  ،  ق  -الغلم ددددة 
 (.2/193(، ت  ي  ال اني )2/493، ال وعب الحثفب )346

 .346، فتح المافب، ص 487 ق  ة اب  ال الي، ص  (3)
 .346فتح المافب: ص ( 4)
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: حنوع الأاق ي ع   هل الغلم، فقدول: ب  يد   هدل الغلدم يقألدأن: القول الخاما 
، فهددأ نقدد   د   الحلددم، فأسددلم نعقددل   دد  الدد ي ، ن ضدد ه () ددل  دد    ى الربددي 

 (.1نلأ سوعة    دهو ب) ()عر دو  م  دح  الربي 
سأدده  لنق   اعا هذا التغ ي  المغرا اللاأي، نفدو ل تغ يد   مهدأ  المحد ثف  

  ن ينأن سولاًو نلأ هللاون  مفزًا. ()الربي   ؤيةا ت    ع 
نهددددذا التغ يدددد  افدددد   ددددو ع لكددددل  فدددد ادع، إن يخدددد    ردددده الممفددددز افدددد  ال ددددول   

دمد    جهو في ن هه نهأ ابد ف   جةً  () ع الذي عقل    الربي  محمأد ب  ال ب
نلدددم يددد ع  ()نيخددد    رددده  يضدددًو  ددد  ل  ددده  ،سدددرف ،  دددع ادددده  غددد ند فدددي ال دددحوسة

لغو ض، هللاوب   م  نتأم، إن الغما عو ض يمرع ال ؤية إال إنا هللادون التغبفد  سول ؤيدة 
   اعو  للاول .

 

 املطلب الثاني
 ي يف االصطالحمنشأ اخلالف يف تعريف الصحاب

 رشأ هذا االدتالل بفرهم هأ  و يج    اعوته فدي المغردا االددطالحي، هدل  
 ي اعا ي ه المغرا اللاأي  ن المغرا الغ في:

َهههم  ُهههور الُحههَثين   دد   ال ددح ة قههالوا:( 2)فُههن راعهه  الُعنهه  الوْههوخ، 
فدددي  جول دددة،  ن   طلدددق علدددا الكثفددد  نالقلفدددل، سدددأاء هللاوددددتحفدددب الأضدددع اللادددأي: 

و و  نلأ سدوعة ي دف  ، ناسدت لأا لهدذا المغردا سدوألث  الدذي  ناع علقمدة: ب دده دد    م
 ع عب  هللا بد    دغأد  ديهللدًو لده، ف دح ه دهقدون فدي ط يدق  د  القرطد  ، فودشدغب  

                                                

ن أقدك الغلمدوء  د   ي، ال حوب35(، تحقفق  ر   ال ت ة، ص 3/84اد  : فتح المافب ) (1)
الخدالل  ،16، ال حوسة، ن هأدهم في د  ة الحد يب الربدأي، ص15ه، صاالحتجو  سقأل

 .(2/61اللهلل ي )
 (.2/1042، تشر   الم و ع، )41تحقفق  ر   ال ت ة للغال)ي، ص  (2)
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لددده ط يدددق، فأددددذ ففهدددو، قدددول: فقدددول عبددد هللا:  يددد   ددددذ ال  دددل  فقلددد : ادشدددغب  لددده 
يو  سدو عبد  الد حم   لد   يند ع  ن يبد ءنا  عل نم! فقل : ط يق، فلمو  آع قول: ال الم

 (.1سول الم  قول: بلا! نلك  حق ال ح ةب)
اسم ال دح ة علدا ال دف   غده  دفئًو ي دف ًا، فد ل نلدك  ))فأطلق اب    غأد  

علا  ن اسم ال ح ة تطلدق علدا الم دوح ة  طلقدًو سدأاء هللاودد  قلفلدة  ن هللاثفد   نإال 
ددوح ه ي دف ًا فدي الط يدق، نهدذا هدأ لمو  طلق ابد    دغأد اسدم ال دح ة علدا  د  

 المغرا اللاأي.
إددده  دد  حفددب  :ن  ددو  دد   اعددا المغرددا الغ فددي نهددم  مهددأ  األدددألفف  قددولأا 

ألن ال ددوح  فددي الغدد ل  لالغدد ل، ال يطلددق إال علددا ال ددح ة الطأيلددة  ن الكثفدد  
إدمدددو يطلدددق علدددا المندددوث  المدددالزم، ن رددده قدددألهم:  ددددحوب الحددد يب، حفدددب الز دددأا 

الح يب ن دو يتغلدق سده دنن افد ع، نلدأ هللادون  جد د ال ؤيدة  دع قلفدل اال تمدوع  د اسة
 للزم    نلك  ن   ث  الروس  دحوب سغن. ،يطلق عل ه دح ه

قددد   نى ف )) ناسدددت لأا لهدددذا المغردددا سدددوألث  الدددذي  ني عددد   دددد  بددد   ولدددك 
فقلدد : هددل سقددي  دد   )) ددع ة عدد   أسددا ال ددبالدي قددول:  تفدد   ددد  بدد   ولددك 

 حدد  افدد    قددول: سقددي دددوس  دد  األعدد اب قدد    نع، فأ ددو  () سددأل هللا  دددحوب 
 .(2   دح ه فالب)

فدد ل نلددك علددا  ن اسددم ال ددح ة ال تطلددق إال علددا المنددوث  المددالزم نإال لمددو   
نلدددم  ()اسدددم ال دددح ة عددد  األعددد اب الدددذي   نا الربدددي  ))دهللدددا  دددد  بددد   ولدددك 

 يالز أع، نهذا هأ المغرا الغ في.
 

                                                

 (.11/41اد  : فتح ال و ي ) (1)
 (.2/494ال وعب الحثفب ) (2)
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 ثالثاملطلب ال
 الرتجيح

هددأ القددأل األنل، نهددأ  ددو عل دده  مهددأ   –وهللا  علددم  –   ددح هددذع األقددأال    
 ؤ رددًو سدده  ()المحدد ثف  نبغددن األدددألفف  نهددأ: ب ن ال ددحوبي  دد  لقددي الربددي 

  د ب.ح وته ن وت علا اإلسالم نلأ تخلل  
َ هههههِ الْهههههر يل   ن ال دددددحوبي سمغردددددا ال دددددوح ، فهدددددأ اسدددددم  شدددددتق  ددددد   :َ

نسددرة، ن قدل  دد  نلددك ن  ثدد   ،نيددأم ، ددح ة تطلددق علددا ددح ة سددوعةنال ،ال دح ة
فنده يبّ  ب مفرده س دحبته نلدأ سدوعة  ن  ،فالدوً   ره، نلذلك لأ حلك إد ون ل  حب َّ 

ني ددددّح  ن يقددددول: إنَّ فالدددددًو  ددددوء س ددددح ة فددددالن، نإن هللاددددون لددددم ي ددددح ه إال  ،يأ ددددوً 
 (.1قلفاًل)
سن مددوع  هددل اللاددة  دد دند  أدددهس :، فيجههاع عنههِقههول  ُهههور اْيههوليين َأمهها 

 دد  قدد    رهددو  خ ددأص، ننلددك  ن ددده لدد    شددتقوً علددا  ددده  شددتق  دد  ال ددح ة، 
 .(2) يطلق علا هللال    دح  اف ع قلفاًل هللاون  ن هللاثف اً 

: ال دددالل بدف   هددل اللاددة  ن (~)(3)قهال القاضههي أبههو ِطههر الطيههب البهاق تي 
اًل  ن هللاثفد ًا، يقدول ال حوبي  شتق    ال ح ة،  و  علا هللال    دح  افد ع قلدف

                                                

 (.2/1042(، تشر   الم و ع )2/104األحنوم لآل  ي ) (1)
تدددد  ي  الدددد اني المرددددأ  ،  الم يرددددة - الغلم ددددة ، المنت ددددة51يددددة فددددي علددددم ال نايددددة ص الكهللو ( 2)

 .ال    (  نت ة2/498، الشذا الف وي لألبروسي )345(، فتح المافب، ص 2/193)
 األ ددغ ى  المددولكا ال  دد ى  ال ددوقالدا، سندد   بددأ القوضددا  حمدد ، بدد  الطفدد  بدد   حمدد  هددأ (3)

 لده 0هدد403 سدرة تدأفا نافد ع الكدالم علدم فدا ثف  الك الم رهللوت دوح  ،المتكلم األدألا
 األق ددون نني دوت ،3/168 الدذه  ن دذ ات ،490  قددم 363 المدذه  الد ي و :  فدا ت  مدة

 1/92 الزهللا ددة الرددأ  ن ددج   ،3734  قددم 11/43 الرددبالء  عددالم نسددف  ،580  قددم 3/400
 .209  قم
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دددح ه  دده ًا نيأ ددًو نسددوعة قددول: نهددذا يأ دد  فددي حنددم اللاددة إ دد اء هددذا علددا  دد  
 (.1، نلأ سوعة هذا هأ األدلب)()دح  الربي 

َخ   بنبدده ي ددت ل  عقههب كهه ن القاضههي أبههي ِطههر البههاق تي: (~) َلههذا قههال النههو
ة  ن االسدددم علددا تدد   ح  ددذه  المحدد ثف ، فددنن هددذا اإل ددوم قدد  دقددل عدد   هددل اللادد

يتردونل ددحبته سددوعة ن  ثد ، ن هدل الحدد يب قد  دقلدأا االسددتغمول فدي الشد ع نالغدد ل 
 (.2علا نفق اللاة فأ   الم ف  إل هب)

  ددد  فوعدددل اسدددم نال دددوح  ددددوح   مدددع ناالددددحوب َقهههال  هههيم ااَههه ن: 
 سددوعة دددحبته يقددول الددده نهللاثف هددو ال ددحوسة قلفددل علددا يقددع ننلددك ي ددح ه دددح ه

ب  } تغددولا: هللا قددول سددرة حبتهنددد  دده ا ندددحبته ههاح  اللَّ  هددأ قفددل قدد ( 3{)ِ الَجنههب   ََ
 قد  الزن دة نددح ة ال ففدق ددح ة ان ن غلدأم الزن دة، هأ نقفل ال هلل ، في ال ففق
 عد  الحد يب نفي دوح و، دام  و اح ودو سه هللا اندا نق  فأقهو، فمو سوعة تكأن 
 عرددد  هللا الجفددد ان فددد ند ل دددوح ه، دفددد هم هللا عرددده ددددحوباأل دفددد ) :() الربدددي
 نهللاثفدد ع، الجددأا  نقلفددل نهللاثف هددو ال ددح ة قلفددل نلددك فددي ددددل ، نقدد (4)(لجددو ع دفدد هم
 يأ ددو ن   دده ا ن  سدرة () الربددي دددح   د  هللاددل نافدد ع: احمد  اال ددوم قددول نهللادذلك

 .(5)(نلك سق   ال ح ة    له ادحوسه،    فهأ سه  ؤ رو  اع  ن 

                                                

 .الم ود  ال وسقة (1)
 .بف نت -الغ بي  الت اث  وءإح (، دا 36 /1) اد  :   ي   لم (2)
 ( سأ   الر وء.36   اآلية ) (3)
نقدددول حددد يب ح ددد   2009(  قدددم 6/75) د  ددده الت  دددذي سدددوب  دددو  دددوء فدددي حدددق الجدددأا   (4)

 .ا ي 
 .حزم اب  دا  (1077د 3/1076)ال و م الم لأل علا  وتم ال سأل  (5)
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سمو  وء في ال دح حف : بيدأتي علدا ( 1نهللاذلك ي ت ل لقأل  مهأ  المح ثف ) 
  ()هدددل يددد نم  ددد    ى  سدددأل هللا  :، ي قدددولسالردددوس ز دددون يادددزن فئدددوٌم  ددد  الردددو

 تثب  ال ح ة. ةف ّل علا  ن  ج د ال ؤي ،(2ي قألأن: دغم، ي هللتح لهم..ب)
 

 املطلب الرابع
 .مثرة اخلالف يف مسمى الصحابي

 )مدة األددأل  ن الخدالل  نهللا  اآل  ي ناأل  أي ناب  الحو د  نافد هم  د    
 (.3ي م  يطلق عل ه اسم ال حوبي ي  ع إلا دزاع لهلل ي)

 قددأل هددذا ي دده د دد   دد   هددة  ن  دد اد الم ددرهللف  اول ددًو سددولرزاع اللهلل ددي  ددو ال  
يت تد  عل ده حنددم  د عي، نال  يدد  فدي  ن هدذا الخددالل يت تد  عل دده  حندوم  دد ق ة 

 (:4نهللا هو الغلموء  رهو)
َاا   لددم ي غفدد َّ ال ا)ددي  دد   ملددة ال ددحوسة احتددو  فددي تغ يلدده إلددا فمدد  : الغ الددة: أ

هللامدددو فدددي سدددو)  الددد نا   ددد  التدددوسغف  فمددد  سغددد هم، ن ددد  ثبتددد  لددده التر ددد ل عل ددده 
د   ة ال ح ة سمج د اللقوء  ن سول ح ة ال  ف   ال يحتدو  إلدا نلدك، بدل ينتهللدي 

 سش ل ال ح ة تغ ياًل.
لمددد  لدده  جددد د    ال ددح ةنا ثبتددفدددن ل:  ن   اسددفله  قبألدددة عردد  الجمهددأ ثاتيههاا  
التحددق   سددله سمثددل  ددو  ني عدد  ابدد  ق ددوس نالرغمددون بدد  سشددف  ن  ثولهمددو  ،اللقددوء

                                                

 (.2/496ال وعب الحثفب ) (1)
 (.2532(،   لم  قم )2740اد  : دح ح ال خو ي  قم ) (2)
( 2/67(،  دد ي الغضددد  )1043 – 2/1042(. تشددر   الم دددو ع )2/95دهويددة الأددددأل ) (3)

 (.2/104(، األحنوم لآل  ي )3/66، ت  ف  التح ي  )52تحقفق  ر   ال ت ة ص 
 .52تحقفق  ر   ال ت ة للغال)ي ص  (4)
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ة هللاددون  فددي القبددأل علددا   ي الجمهددأ ، نإن لددم دغطدده اسددم ال ددح ()عدد  الربددي 
 هللام سل سو)  التوسغف  يجفئ ي ه الخالل المشهأ . ()ح يثه ع  الربي 

 د اللقدوء ال دح ة ددو  لده فضدل ال دح ة نالمرزلدة :  دده إنا ثبد  لده سمجدثالثهاا  
 نالمنودة عر  الم لمف . 

سدد ه فوسددقًو هللامددو دددل   :  ددده إنا ثبدد  لدده سمجدد د اللقددوء ال ددح ة ينددأن  ددراِعههاا  
 عل ه في هللات  الغقف  .

:  ده إنا ثب  له سمج د اللقوء ال ح ة، ندقلد  عرده فتدونى ن حندوم، هدل لامِاا  
حتا ينأن حجة علا   ي هللاثفد   د   هدل الغلدم،  ن  يلتحق نلك سنأده قأل دحوبي

 ال ينأن هللاذلك.
 

 املطلب اخلامس
 ما تثبت به الصحبة

 

 تثبت اللحبة بواحَ من اْمور اآلتية: 
َاا    : نهأ  عالهو: التأات  المهللف  للغلم القطغي س حبته.أ
 نهذا ال يختل سولغش   المشهأد لهم سولجرة ن  ثولهم، بدل يد دل ي ده  يضدًو هللادل 

الدد نا  عددرهم الغدد د  عدد د عردده  دد  ال ددحوسة المنثدد ي  الددذي  بلدد ال نايددة  دد  تددأات ت 
المهللفدددد  للتددددأات ، هللاددددأبي سددددغف  الخدددد  ي، ن ددددوب ، نعبدددد هللا بدددد  عمدددد ن بدددد  الغددددوص، 

 تكثدد  لددم نإن سددولقبأل، نتلقتدده ح يثدده دددحة علددا األ ددة اتهللقدد   دد  ، نهللاددذلكن  ثدولهم
 اتهللددوقهم نلددك لددأازم  دد  فددنن ندحأهمددو، البدد  ي    ددغأد ن بددي قتددود  هللاددأبي عردده ال نايددة

 .دحوب وً  هللاأده علا
: االستهللوضة نالشه   القود   ع  التدأات ، هللاضدموم بد  ثغل دة نعنو دة بد  ثاتياا  

  ح  .
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: إد ددو  سغددن ال ددحوسة عردده  ددده دددحوبي، إ ددو ددد احة هللاددأن يقددأل: إن ثالثههاا  
 ن ددلردو  ،()فالدًو له ددح ة،  ن ضدمرًو، هللادأن يقدأل: هللارد   ددو نفدالن عرد  الربدي 

 (.1سم المذهللاأ  في تلك الحول)ا، سش    ن يغ ل ()علا الربي 
:  ن يخب  آحدود التدوسغف  سأدده ددحوبي، نهدذا نالدذي قبلده بردوء علدا قبدأل راِعاا  

 (.2التزهللا ة    الأاح ، نهأ ال ا ح هللامو قوله اب  حج  الغ قالدي نال فأطي)
 

                                                

(، 57-56ال دح ة )ص  ي  د   لده ثبد  لمد  ال ت دة  ر د  تحقفدق: فدي هدذع األ دأ  اد   (1)
(،  دددد ي  خت دددد  3/105(، فددددتح المافددددب لل ددددخوني )207 دددد ي الت  دددد   نالتددددذهللا   )ص 

 .الغ بي الكتوب دا  (1/189(، إ  ود الهللحأل )2/187ال نضة للطأفي )
 (.2/195اد  : ت  ي  ال اني ) (2)
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 املبحث الثاني
إذا مل ينتشر ومل  قول الصحابيموقف العلماء من االحتجاج ب

 وكان للرأي فيه جمال يظهر له خمالف
 

 َفيِ أربعة مطالب: 
 املطلب األول

 حترير حمل النزاع يف االحتجاج بقول الصحابي
 

 أواًل: ما ال يدخل من قول الصحابي يف حمل النزاع: 

البد  ي ده نتح يد   حدل الخدالل في حج ة قدأل ال دحوبي نلتح ي   حل الرزاع  
الحوالت التدي اليندأن ففهدو قألده حجدة، لر دل سغد د نلدك إلدا  حدل الردزاع،  دبف ن  

 : ويأتي ،لرزاعل  حال هو قألفف فم  تلك األدأاع التي الينأن 
هللاند ددو ع عمدو  ضدا  دد   ,ال تهدودلي مدو ال  جددول للد  ي ي ده نال  يندأن قألده ن  -1

ال  و دددة  بددد ء الخلدددق،  ن عمدددو يدددأتي  ددد  الهللدددت  نالمالحدددم  ن عمدددو سددد ح ث يدددأم
ناف هددو فنددده حّجددة اتهللوقددًو، ألددده فددي حنددم ال فددع، إن لددم يغدد ل ال ددحوبي سوألدددذ 

 (1ال ي دل في  حل الرزاع.) ، فهذا   اإلس ا)فل وت
نسددنتأا عدد   ،س  ددة ال ددحوسة بددف  ن يقددأل ال ددحوبي قددأاًل، نادتشدد  هددذا القددأل  -2

 ، نيغتبد  اإلدكو  عل ه  ع ق  تهم علا اإلدكو ، فندده يندأن حجدة عرد  الجمهدأ 
 (.2إ موعًو سنأت ًو، نال ي دل في  حل الرزاع)

                                                

 .222،  غولم  دأل الهللقه ص 296 ذهللا   الشر  طي ص  (1)
 (.4/422،   ي الكأهللا  المرف  )296ر  طي ص ش(،  ذهللا   ال4/97إعالم المأقغف  ) (2)
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نال  ، ن يقدددأل ال دددحوبي قدددأاًل ثدددم يثبددد    أعددده عرددده، فندددده لددد   سحجدددة اتهللوقدددوً  -3
 (.1ي دل  حل الرزاع)

أافقه ال وقأن  د  ال دحوسة، فندده ال يد دل فدي  حدل ي ن يقأل ال حوبي قأاًل ن  -4
 .(2ألده حفرئذ يغتب  إ موعًو) لالرزاع سوالتهللول

 ن يقأل ال حوبي قأاًل  غتم ًا سه علا دلفدل  د  هللاتدوب  ن سدّرة  ن إ مدوع فدال  -5
 (.3ي دل في  حل الرزاع، ألن الحجة في ال لفل الذي اعتم  عل ه ال في قأله)

 ن يقأل ال حوبي قأاًل نيخولهلله اف ع    ال دحوسة، فدال يندأن حجدة ألدده قدأل  -6
افد ع، نهدذا ال يد دل فدي  يغو ضده  ثلده، نألن آحدود ال دحوسة لد   سحجدة علدا

 (.4 حل الرزاع)
 سدو سند   طدأل  ن يقأل ال دحوبي قدأاًل فدي   دألة افد  تكل ف دة هللادأن يقدأل: إن  -7

فدال  ،م  د عيند غ ًا    عم   ن الغن   مدو ال تكل د  ي ده نال يت تد  عل ده ح
 (.5الرزاع)  حل في ي دل فال ،تلزم  غ فته نال األدذ سه

 
 لصحابي يف حمل النزاع:ثانيًا: ما يدخل من قول ا 

قددأل ال ددحوبي إنا لددم يخولهللدده  حدد   دد  ال ددحوسة نلددم يشددته  بفددرهم  ن لددم يفغلددم     
هدل ا دته   م ال، نهللاددون للد  ي ي ده  جددول، فهدذا هددأ  حدل الردزاع نهددأ المق دأد  دد  

 سحثرو هذا.
 ليل القول فيِ في الُطالب اآلتيةَت  

                                                

 .49اد  : ال حوبي ن أقك الغلموء    االحتجو  سقأله، ص  (1)
 .48اد  : ال حوبي ن أقك الغلموء    االحتجو  سقأله، ص  (2)
 .48اد  : ال حوبي ن أقك الغلموء    االحتجو  سقأله ص  (3)
 (.2/953، دهوية ال أل )222 دأل الهللقه ص  (،  غولم4/96إعالم المأقغف  ) (4)
 .48اد  : ال حوبي ن أقك الغلموء    االحتجو  سقأله ص  (5)
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 املطلب الثاني
 ول الصحابيأقوال العلماء يف االحتجاج بق

 
 في االحتجو  سقأل ال حوبي علا  قأال،  رهو: ()ادتلك الغلموء  
:  ن قأل ال دحوبي حجدة  طلقدًو،  ي نافدق ال  دوس  ن دولهللده نهدأ القول اَْل 

نبده قدول  )مدة  ،قأل  ولك نالشوفغي في الق يم، نهأ قدأل اإل دوم  حمد  علدا األددح
سندد  الدد ازي نالبددزدني نال  د ددي  الحرف ددة هللاددأبي يأسددك، ن بددي سددغف  البزدعددي ن بددي

 (.1نبه قول سغن الشوفع ة هللاولز هللاشي نالغال)ي) ،ناف همو
:  ن قددددأل ال ددددحوبي لدددد   سحجددددة  طلقددددًو. نهددددأ قددددأل  مهددددأ  القههههول الثههههاتي 

األدددألفف   دد  الشددوفع ة نهددأ الددذي عددزاع  دددحوب الشددوفغي إلددا الج يدد   دد  قألدده 
نلدك  نايدة ثود دة عرده، نادتدو ع  بدأ نادتو نع، ن ن أ إل ه  حم  ب  حربل، فجغدل  (~)

الخطددوب  ددد   دددحوسه، نابددد  عقفددل نإل ددده يمفددل قدددأل  حمدد  بددد  الح دد  الشدددف ودي، 

                                                

(، 5/210)(، الأاضددددح فدددي  دددددأل الهللقددده البدددد  عقفددددل2/173 دددددأل الج دددوص ) اد ددد : (1)
(، 9/4038(، دهللددددو)  األدددددأل )8/398(، دهويددددة الأدددددأل )2/106 دددددأل ال  د ددددي )

(، تشدددر   3/817(، الافدددب الهدددو ع )6/54ال حددد  المحددد ط ) (،4/155األحندددوم لآل ددد ي )
(، دزهددددة 4/422(،  دددد ي الكأهللادددد  المرفدددد  )2/268(، إ  ددددود الهللحددددأل )3/444)الم ددددو ع 

(، إ مدول 4/95، إعدالم المدأقغف  )296 دذهللا   الشدر  طي ص  ،(1/333الخوط  الغدوط  )
 دد ي تر دد ح  (،3/323، هللاشددك األسدد ا  )340، األدلددة المختلهللددة ففهددو ص35اإلدددوسة ص 
(،  ددددأل 4/54، المأافقدددوت )433،  ددددأل  دددذه  اإل دددوم  حمددد  ص 350الهلل دددأل ص 

 .361الهللقه اإلسال ي لشلبي ص 
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ادتدددددو  هدددددذا القدددددأل  ددددد  الشدددددوفع ة الازالدددددي نالددددد ازي ناآل ددددد ي ن نادتدددددو ع الك ددددددي، 
 (.1نهأ ادت و  الشأهللاودي) ،نالب ضوني ناف هم

  وسل ألدده ال  حدل لده إال :  ن قأل ال حوبي حجة إنا دولك الالقول الثالث 
التأق دددد ، ننلددددك  ن ال  ددددوس نالددددتحنم فددددي ديدددد  هللا سوطددددل، يدددد غلم  ددددده لددددم يقلدددده إال 

 (.2تأق هللًو)
إددده الحددق البددفِّ ، ن  ددو)ل اإل ددو ف   بددي حر هللددة  برههها  فههي الههو ي :ابههن قههال  

 (.3ت ل عل ه) ()نالشوفغي 
ادضدددم إل ددده ال  دددوس، ي قددد م حفرئدددذ علدددا  :  ن قدددأل ال دددحوبي إناالقهههول الراِهههع 

ق وس ل    غه قأل دحوبي، حنوع المون دي قأاًل للشوفغي في الج يد ، نهللادذا حندوع 
 (.4عره القهللول الشو ي ناب  القطون)

                                                

(، اإلبهددو  6/54(، ال حدد  المحدد ط )5/210)اد دد : الأاضددح فددي  دددأل الهللقدده البدد  عقفددل (1)
(، إ  دود 9/4038(، دهللدو)  األددأل )8/3981(، دهويدة الأددأل )3/192  ي المرهو  )

(، الافددب الهددو ع 3/442ر   الم ددو ع )شدد، ت35(، إ مددول اإلدددوسة ص 2/268الهللحددأل )
، دزهددددة الخددددوط  الغددددوط   دددد ي  نضددددة الرددددوظ  49(،  غ فددددة الحجددددة الشدددد ق ة ص 814)
 .531،  ث  ادتالل للخ  ص 168(، الم ت هللا للازالي ص 1/333)

(،  دد ي 2/269لهللحددأل )(، إ  ددود ا3/818(، الافددب الهددو ع )6/59اد دد : ال حدد  المحدد ط ) (2)
،  ددأل الهللقده اإلسدال ي لأي دة الزحفلدي 35، إ مول اإلدوسة ص 350تر  ح الهلل أل ص 

(، دهويددة 3/450، تشددر   الم ددو ع )361(،  دددأل الهللقدده اإلسددال ي لشددلبي ص 2/881)
 .168(، الم ت هللا ص 4/155(، األحنوم لآل  ي )8/3982الأدأل )

 .6/56اد  : ال ح  المح ط ) (3)
(، 2/268(، إ  دددددود الهللحدددددأل )3/818(، الافدددددب الهدددددو ع )6/56د ددددد : ال حددددد  المحددددد ط )ا (4)

 (.4/423(،   ي الكأهللا  المرف  )3/451تشر   الم و ع )
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ب":  بإده الدذي قولده الشدوفغي فدي الج يد ، ناسدتق  عل ده  قال القاضي في "الْقِر
 .(1 ذي ه، نحنوع عره المزدي، ناب   بي ه ي  )

دنن اف همدو  د   ():  ن الحجة في قدأل  بدي سند  نعمد  القول الخاما 
سغدددن األدددألفف  نلددم ير دددبأع إلددا قو)دددل،  حنددوع، -هللا علدددفهم ن ضددأا -ال ددحوسة 

 (.2نهأ  خ   علا سغن  قأال اإل وم الشوفغي نفتونيه)
نعمدد  نعثمددون  :  ددده الحجددة فدي قددأل الخلهللدوء الثالثددة  بددي سند القهول الِههادس 

()  دنن افدد هم  دد  ال ددحوسة. نلددم تر دد  الم ددود  هددذا القددأل إلددا قو)لددة، نهددأ
 (.3 خ   علا قأل اإل وم الشوفغي نفتونيه)

دنن افد هم  ():  ن الحجة فدي قدأل الخلهللدوء ال ا د ي  األ بغدة القول الِاِع 
 .   ال حوسة

َالههه     رااخ َّللههه  أ  مهههراد َالْو هههوا فهههي الُهههراد مهههن ههههذا القهههول، فهههذهب الْ الهههي 
 (.4الحجة في قأل  م غهم إنا اتهللقأا)  نَّ  القائوين ِِ:

َغيره ِأ َّ بينُا ذهب    ن قأل هللال ناحد   درهم نحد ع حجدة   معناه:ابن الِبطي 
 .نال يشت   اتهللوقهم

قدأل هللادل ناحد   د   د اد القدو)لف  سده  ن  ن   حون القأل الثودي، ن  ي ه نالذي  
ن د   ،إنا اتهللقأا هللاون      وحدب اإل مدوع المختلدك ي ده ألدهمل األ بغة  رهلل دًا حجة

                                                

 (.2/268(، إ  ود الهللحأل )6/57ال ح  المح ط ) (1)
(، 3/451(، تشدددددددر   الم دددددددو ع )3/818، الافدددددددب الهدددددددو ع )35  مدددددددول اإلددددددددوسة ص  (2)

 .268الم ت هللا للازالي ص 
 (.8/3982(، دهوية الأدأل )3/451(، تشر   الم و ع )3/818الافب الهو ع ) (3)
، تشددددر   الم ددددو ع 35(، إ مددددول اإلدددددوسة ص 3/193 دددد ي المرهددددو  ) اإلبهددددو اد دددد :  (4)

 (.8/3982(، دهوية الأدأل )3/818(، الافب الهو ع )3/541)
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 (~)اعتب ع هرو  اعتب ع دلدفاًل   دتقاًل عد  قدأل ال دحوبي، نلدذا لدم يدذهللا  الب ضدوني 
ضم  األقأال فدي حجدة  ()إ موع الخلهللوء نال إ موع الش خف   بي سن  نعم  

  نإدمو نهللا  نلك في   وحب اإل موع. ،قأل ال حوبي
بنهدددذا القدددأل لددد   هدددأ الدددذي تقددد م فدددي  :(~) قهههال ابهههن الِهههبطيَمهههن هاهنههها  

اإل موع، نإن تأهم نلك سغن الشو حف ، فنن نلدك فدي  ن قدأل  جمأعهمدو إ مدوٌع 
نهددذا فددي  ن قددأل هللاددل ناحدد   رهمددو نحدد ع حجددة نال  ، تددهحال هللاددل ناحدد   رهمددو علددا 

 (.1يشت   اتهللوقهموب)
 

 املطلب الثالث
 األدلة

 

 .، القائلني بأن قول الصحابي حجة مطلقًادلة أصحاب القول األولأواًل: أ 

 ُا ذهبوا َّلليِ ِأدلة كثيَر منها:لاََْلوا  
 :األدلة من الكتاب -أ 

: قأله تغولا: } هللارتم دفد    دة  د  د  للردوس تدأ  نن سدولمغ نل الَليل اَْل 
 (.2نترهأن ع  المرك  نتؤ رأن سوم{)

 

 : وجه الداللة 

غولا  ه  لهم سدأدهم يدأ  نن سندل  غد نل نيرهدأن عد  هللادل  ركد  فلدأ  ن هللا ت 
 ود  الحودثة في ز ودهم لم يهلل  ففهو إال     دطأ  رهم لم يند   حد   درهم قد    د  
ففهدو سمغد نل نال دهددا ففهدو عد   ركدد  إن ال دأاب  غد نل بددال  دك نالخطدأ  ركدد  

ن اإل مدوع حجدة    سغن الأ أع نلأال نلك لمدو ددح التم دك بهدذع اآليدة علدا هللادأ 

                                                

 (.3/813و ع )(، الافب اله3/447(، تشر   الم و ع )3/193هو  )باإل (1)
 .110آل عم ان، آية  (2)
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نإنا هللاون هذا سوطال علم  ن دطأ    يغلم  رهم في الغلدم إنا لدم يخولهللده افد ع  متردع 
 (.1)ننلك يقتضا  ن قأله حجة

 .(2)فننا هللاون  و يأ  نن سه  غ نفو ن   الم ف  إل ه 
 بفرددًو ددأع الخطددوب فدي اآليددة نن ده االسددت الل بهدو: هددأ دطددوب َقهال الع ئههي  

ة ي مددو يددأ  نن سدده نيرهددأن عردده ي نددأن هللاددل  ددو   دد نا سدده  شددوفهة يخددتل سول ددحوس
 غ نفدددو ن ددددو دهددددأا عرددده  ركدددد ا ي نددددأن األدددددذ سقدددألهم  ن  ددددذهبهم نا  ددددو ألن األ دددد  

 .(3)سولمغ نل نا   القبأل نالرهي ع  المرك  نا   اال تثول
 

 اعرتض على هذا الدليل بأمور، منها: 

َاا   لدددة علدددا اسدددم الجدددر  لالسدددتا ال، : قدددولأا: ال د دددلم  ن األلدددك نالدددالم ال ادأ
نعلددددا هددددذا فددددال تكددددأن اآليددددة عو ددددة فددددي األ دددد  سنددددل  غدددد نل نال الرهددددي عدددد  هللاددددل 

 (.4 رك )
 

 واجلواب عنه: 

 ن ال ددح ح إفودتهددو الغمددأم ناالسدددتا الل ألددده لددأ لددم تهللددد  نلددك لكددون ال عمدددل  
 دًو لهو، نهللاود   غطلة الدتهللوء الغه  نلتغذ  حملهو علا تغ ي  الجدر ، لكأدده  غلأ 

 (.5دندهو)

                                                

 (.132د  4/131إعالم المأقغف  ) (1)
 .396الت     للشف ازي ص  (2)
 .57د 56إ مول اإلدوسة ص (3)
 .1/273اإلحنوم في  دأل األحنوم لآل  ي  (4)
،  د ي الكأهللاد  2/227اد   د اة الغمأم هدذع فدي: اإلحندوم فدي  ددأل األحندوم لآل د ي  (5)

 .132 /3المرف  



 الصََّحابيِّ ِلْوَق ُحجِّيَُّة

 - 23 - 

ناآليددة إدمددو ن دت فددي  غدد ض التغ دد م لهددذع األ ددة نتمففزهددو علددا اف هددو  دد   
األ م فلأ هللاود  اآلية  حمألة علا ال غن دنن الد غن ل طلد  فو)د   التخ د لل 
فندددده  دددو  ددد    دددة إال نقددد    ددد ت سدددولمغ نل هللاوت دددوع  دب دددو)هم ن ددد ا)غهم ندهددد  عددد  

 (.1و)هم)المرك  هللارهفهم ع  اإللحود نتكذي   دب 
 ن الخطددوب نإن هللاددون  شددوفهة فهددأ  تأ دده إلددا  م ددع األ ددة إلددا آددد  : ثاتيههاا  

 .(2)الز ون فال يختل سول حوسة
 

 عن ذلك فقال: (~) وقد أجاب الشاطيب 
نال يقول: إن هذا عدوم فدي األ دةل فدال يخدتل سول دحوسة دنن  د  سغد هم ألددو ) 

 دقأل: 
َاا   أن علدددا الخ ددددأص، نال يدددد دل : لددد   هللاددددذلك، بردددوء علددددا  دهدددم المخددددوطبأ

  غهم    سغ هم إال س  وس نب لفل آد .
: علا ت ل م التغم م  دهم  نل دادل في  مأل الخطدوبل فدندهم  نل  د  َثاتياا  

 .نهم الم و  نن للأحي ()تلقا نلك    ال سأل 
:  دهدددم  نلدددا سولددد دأل  ددد  افددد همل إن األنددددول التدددي نددددهللأا بهدددو لدددم َثالثهههاا  

لكمول إال همل فمطوسقة الأدك لالت ول  دوه  علدا  دهدم  حدق يت ك بهو علا ا
 .   اف هم سولم ي

لأا ال ددحوسة علدا اإلطددالل   دد  سغد  ال ددحوسة  د   هدل ال ددرة عد َّ ن يًضدول فدنن   
نالغمدأمل فأددذنا عدرهم  نايدة ند ايدة  د  افد  اسدتثروء نال  حو دو ، سخدالل افد همل 

ع التده، ننلدك   د ل لكدأدهم  حدق فلم يغتب نا  رهم إال  د  ددح  إ و تده نثبتد  

                                                

 .1/274اإلحنوم في  دأل األحنوم لآل  ي  (1)
 .57إ مول اإلدوسة ص (2)
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 دهدددم دفددد    دددة  ()بدددذلك المددد ي  ددد  افددد هم، ي  دددح  ن يطلدددق علدددا ال دددحوسة 
سددددنطالل، نإنا هللاددددون هللاددددذلكل فقددددألهم  غتبدددد ،  - ي: عدددد نل-سددددنطالل، ن دهددددم نسددددط 

 .(1)(نعملهم  قت ى سه
: قألددده تغدددولا: }نال دددوسقأن األنلدددأن  ددد  المهدددو  ي  ناألد دددو  الهههَليل الثهههاتي 

ن ضددأا عردده ن عددد  لهددم  رددوت تجددد ي تحتهددو األدهدددو   ()ت غددأهم سنح دددون نالددذي  ا
 (.2دول ي  ففهو  ب ًا نلك الهللأز الغ  م{)

ن ثردا علدا  د  اتد غهم، فددننا  () ن هللا تغدولا  د ي ال ددحوسة  َ هِ الَالهة: 
قولأا قأاًل فوت غهم  ت ع عل ه قبدل  ن يغد ل ددحته فهدأ  ت دع لهدم، ي جد   ن يندأن 

نلدددك ن ن ي دددتحق ال ضدددأان نلدددأ هللادددون ات دددوعهم تقلفددد ًا  حضدددًو هللاتقلفددد    حمدددأدًا علدددا
سغدددن المهللتدددف  لدددم ي دددتحق  ددد  تددد غهم ال ضدددأان إال  ن يندددأن عو  دددًو فأ دددو الغلمدددوء 

 (.3نالمجته نن فال يجأز لهم ات وعهم حفرئذ)
ننلدددك االت دددوع إدمدددو يندددأن فدددي قدددأل ن ددد   دددرهم نلدددم ي هددد   ددد  سغضدددهم ي ددده  

تالل بفددرهم فددال ينددأن  أضدع اسددتجقول المدد يل ألددده إن ددالل، ن  ددو الددذي ي دده ادد
 ددون ي ددتحق المدد ي سوت ددوع الدد غن فنددده ي ددتحق الددذم بتدد   ات ددوع الدد غن اآلددد ، 
فأقع التغو ض في هدذا، فكدون الدرل دلدفال علدا ن دأب ات دوعهم إنا لدم يأ د  بفدرهم 

 (.4ادتالل ظوه ، نهأ  حل الرزاع)

                                                

 ( تحقفق الش خ  شهأ  ح   سلمون.449د 4/447المأافقوت للشوطبي ) (1)
 .100التأبة، آية  (2)
 (.101-4/100إعالم المأقغف  ) (3)
 (.3/222(، هللاشك األس ا  لل خو ي )702د 2/701 فزان األدأل لل م قر ي ) (4)
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 اعرتض على هذا الدليل بأمور، منها: 

َاا   :  ن المد اد سوت ددوعهم هدأ  ن يقددأل  دو قددولأا سولد لفل، ننلددك سدأن ي ددلك سددبفل أ
(، فدنن ِإحِا اال تهودل ألدهم إدمو قولأا سوال تهود، نال لفل علا هذا قأله تغدولا: )

 دد  قلدد هم لددم يتدد غهم سنح ددونل ألددده لددأ هللاددون  طلددق االت ددوع  حمددأدًا لددم يهللدد ل بددف  
 (.1)االت وع سنح ون  ن ساف  إح ون

 

 واجلواب عنه من وجوه: 

اددده لددأ هللاددون المدد اد ات ددوعهم فددي االسددت الل نالجهددود لددم يندد  فدد ل بددف  ال ددوسقف   .1
نبف   م دع الخال)دق الن ات دوع  أ د  الد لفل يجد  ان يت دع ي ده هللادل احد  فمد  

 (.2قول قأال ب لفل دح ح ن    أافقته ي ه)
ال تجددأز فددنن لددم تجددز  ددده إ ددو ان تجددأز  خددولهللتهم فددي قددألهم سغدد  االسددت الل  ن  .2

فهأ المطلأب نإن  وزت  خولهللتهم فق  دألهللدأا فدي د دأص الحندم نات غدأا فدي 
اح ددد  االسدددت الل فلددد    غدددل  ددد  فغدددل نلدددك  ت غدددو لمدددأافقتهم فدددي االسدددت الل 

 (.3سأنلا     غله  خولهللو لمخولهللته في عف  الحنم)
 لفل ان  د  ان    دولهللهم في الحنم الذي  فتأا سه ال يندأن  ت غدو لهدم  ددال بد .3

دددولك  جتهدد ا  دد  المجتهدد ي  فددي   ددألة سغدد  ا تهددود ال ي ددح ان يقددول ات غدده 
 (.4 تهود)اال نان اطلق نلك فال ب     تقفف ع سأن يقول ات غه في االست الل  ن

فلدد   المدد اد سدده ات ددوعهم فددي سددلأ  ط يددق اال تهددود فقددط  (سنح ددون)ن  ددو قألدده  .4
م لددددم يتدددد غهم فضددددال عدددد  ان ينددددأن نا دددددولهللهإددددده دددددولهللهمل أل سددددأاء نافقهددددم  ن

                                                

 (.4/124إعالم المأقغف  ) (1)
 (.4/124إعالم المأقغف  ) (2)
 (.125-4/124إعالم المأقغف  ) (3)
 (.4/125الم  ع ال وبق ) (4)
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سنح ونل نالن  طلق اال تهود ل   ي ه ات وع لهم، لك  االت دوع لهدم اسدم يد دل 
 (.1ي ه هللال    نافقهم في االعتقود نالقأل)

:  ن المدد ي فددي اآليددة علددا  دد  اتدد غهم هللالهددم، ننلددك ينددأن سوت ددوعهم ي مددو ثاتيههاا  
 (.2  مغأا عل ه)

 
 واجلواب عنه من وجوه: 

سدددموء عو دددة ثبأتهدددو لكدددل فددد د فددد د  ددد  تلدددك أل فدددي االحندددوم المغلقدددة س ن االدددد .1
هللا عد  المدؤ رف (  يلقد   ضد)نقألده  (قيُوا الله َأ)الم م وت هللاقأله تغدولا: 

ق ينَ نقأله تغولا: } اد  ُكوُتوا َمَع اللَّ ََ َ  (.3{)اتَُّقوا َّللاَّ
مدوعتهم  ن اآلية تغم ات دوعهم  جتمغدف  ن رهللد دي  فدي هللادل  مند ل فمد  ات دع    .2

إنا ا تمغددأا نات ددع آحددودهم ي مددو ن دد  عددرهم  مددو لددم يخولهللدده ي دده افدد ع  ددرهم فقدد  
 (.4د ل عل ه اده ات ع ال وسقف )

: الد ددلم  ن الثرددوء علددا  دد  اتدد غهم يقتضددي ن ددأب ات ددوعهم، نإدمددو اويددة ثالثههاا  
 (.5 وت ل عل ه هأ  أاز تقلف هم)

                                                

 (.4/125) إعالم المأقغف ( 1)
 (.4/126إعالم المأقغف  ) (2)
 (.4/127إعالم المأقغف  ) (3)
 (.4/127إعالم المأقغف  ) (4)
 (.4/127إعالم المأقغف  ) (5)
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 واجلواب عنه من وجوه: 

 

ت غددأهم سنح ددون نالتقلفدد  نظ هللددة الغو ددة فأ ددو الغلمددوء فن ددو ثرددا علددا الددذي  ا هللا  .1
فضددل  ردده لهددم سافدد  دددالل نهددأ  ن اال تهددود إ ح  ددو  ان ينددأن   وحددو لهددم  ن

نا دد  علدددفهم فلددأ ا يددد  سوت ددوعهم التقلفددد  الددذي يجدددأز دالفدده لكدددون للغو ددة نلدددك 
يدة اسخد  الح دأم ن غلدأم الر ف  االنفا نهللاون حظ علموء اال ة    هدذع اآل

 (.1ن هذا فوس )ا
عهللدددأع  طلددد   ضدددأان هللا نا ددد ل ألدددده إنا لدددم يأ ددد   ضدددأاده فن دددو سدددخطه  ن  .2

نالغهللددأ إدمددو ينددأن  ددع ادغقددود سددب  الخطفئددة ننلددك ال ت ددوي   و دد ته إال سددولرل 
نإنا هللادددون  ضدددأاده إدمدددو هدددأ فدددي إت دددوعهم نإت دددوع  ضدددأاده نا ددد  هللادددون إت دددوعهم 

 (.2نا  و)
ات ددوعهم ددأاب لدد   سخطدأ فنددده لدأ هللاددون ال ضدأان عمدد  اتد غهم دلفددل علدا ان  .3

دطددأ لكددون اويددة دددوح ه  ن يغهللددا لددده عردده فددنن المخطددئ إلددا  ن يغهللددا عرددده 
اقدددد ب  ردددده إلددددا  ن ي ضددددا عردددده نإنا هللاددددون دددددأاسو ن دددد  إت وعدددده الن دددددالل 
ال دأاب دطدأ نالخطددأ يحد م إت وعده إنا علددم ادده دطددأ نقد  علدم اددده دطدأ سنددأن 

 (.3ال أاب دالفه)
اَء َعَوه  قأله تغولا: }: الَليل الثالث  َُْكوُتهوا ُ هَهََ هطاا ل  ََ ُُُم ُأمَّهةا ََ َكَذل َ  َ َعُوَنها ََ

ا يَا وُل َعَوُيُكُم َ ه  َُ َُِكوَ  الرَّ  (.4{)النَّاس  ََ

                                                

 (.4/128إعالم المأقغف  ) (1)
 (.4/129إعالم المأقغف  ) (2)
 (.129د  4/128إعالم المأقغف  ) (3)
 .143 سأ   ال ق  ، آية (4)
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: ففهو إث وت ع الة ال حوسة  طلًقو، ننلك يقضدي سوسدتقو تهم فدي َ ِ الَالة  
(، نبهذا اسدتحقأا  ن ينأددأا 1ة) ل حول، ن  يون  حأالهم علا المأافقة دنن المخولهلل

(، ن غلدأم  ن الشدوه  المقبددأل عرد  هللا هددأ 2 ده اء لل سدل علددا   مهدم يدأم ال  و ددة)
َّل ا الددذي يشدده  سغلددم نددد ل ي خبدد  سددولحق   ددتر ا إلددا علمدده سدده هللامددو قددول تغددولا: }

ُُهو َ  ُههُم َيُعَو ََ ِ هاُلَحق   ََ علمده سده  { فقد  يخبد  اإلد دون سدولحق اتهللوقدو  د  افد َمُن َ هه 
نقد  يغلمده نال يخبد  سده فولشددوه  المقبدأل عرد  هللا هدأ الدذي يخبدد  سده عد  علدم، فلددأ 
 ون علمهم  ن يهللتا  حد هم سهللتدأى نتكدأن دطدأ  خولهللده لحندم هللا ن سدأله، نال يهللتدا 
افدددد ع سددددولحق الددددذي هددددأ حنددددم هللا ن سددددأله إ ددددو  ددددع ا ددددتهو  فتددددأى األنل  ن بدددد نن 

الخ دو  قدد   ط قد  علددا ددالل الحددق بدل ادق ددمأا ا دتهو هو هللاودد  هددذع األ دة الغدد ل 
ق ددمف : ق ددمو  فتددا سول وطددل، نق ددمو سددن  عدد  الحددق، نهددذا  دد  الم ددتحفلل فددنن 

 (.3الحق ال يغ نهم نيخ   عرهم إلا    سغ هم قطغو)
، ن ددده عددوم فددي (): سأددده افدد   خدتل سول ددحوسة اعْههرع عوهه  هههذا الههَليل 

 (.4األ ة)
 .(~)الشوطبي  نيجوب عره سمو تق م    هللاالم 
 األدلة من السنة: -ب 

: بدف  الروس ق دا، ثم الذي  يلأدهم، ثم الدذي  يلدأدهم (): قأله الَليل اَْل 
 (.1ب)

                                                

 (.4/447المأافقوت للشوطبي ) (1)
 (.1/237تهلل ف  اب  هللاثف  ) (2)
 (.4/133إعالم المأقغف  ) (3)
 (.4/447المأافقوت للشوطبي ) (4)
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 ن دفدد  القد نن ق ددده  طلقددًو، ننلددك يقضددي تقدد يمهم  () دبدد   َ ههِ الَالههة: 
فددي هللاددل سددوب  دد   بددأاب الخفدد ، نإال لددأ هللاددودأا دفدد ًا  دد  سغددن الأ ددأع فددال ينأدددأن 

فدد  القدد نن  طلقددًو. فلددأ  ددوز  ن يخطددئ ال  ددل  ددرهم فددي حنددم نسددو) هم لددم يهللتددأا د
سول ددأاب، نإنا ظهللدد  سول ددأاب  دد  سغدد هم، ن دطددأنا هددم لددزم  ن ينددأن نلددك القدد ن 

 (.2دف ًا  رهم    نلك الأ ه)
ألن القدد ن المشددتمل علددا ال ددأاب دفدد   دد  القدد ن المشددتمل علددا الخطددأ فددي نلددك 

 الهلل .
 

 واعرتض عليه: 

أن هددذا ثرددوء يأ دد  ح دد  االعتقددود فددفهم، نال يأ دد  تقلفدد همل بدد لفل  ددده ن د سدد 
 (.3  ثولهو في حق آحود ال حوسة،  ع إ موع ال حوسة علا  أاز  خولهللتهم)

: بالرجدددأم   ردددة لل دددموء، فدددننا نهبددد  الرجدددأم  تدددا () ه: قألدددالهههَليل الثهههاتي 
بي  دددو يأعددد نن، ال دددموء  دددو تأعددد ، ن ددددو   ردددة ألددددحوبي، فدددننا نهبددد   تدددا  ددددحو
 (.4ن دحوبي   رة أل تي، فننا نه   دحوبي  تا   تي  و يأع ننب)

                                                                                                                  

سددوب ال يشدده  علددا  ددهود   ددأ  إنا  دده ، نفددي  ،فددي الشددهودات (5/191)ال خددو ي  د  دده  (1)
 =، نفددي ال قددول سددوب  ددو()، سددوب فضددو)ل  دددحوب الربددي ()فضددو)ل  دددحوب الربددي 

يحدذ   دد  زهد   الدد د و نالترددوف  ففهدو، نفددي األيمدون نالرددذن ، سددوب إنا قدول :   دده  سددوم  ن =
سددوب فضددل ال ددحوسة ثددم الددذي  ،( فددي فضددو)ل ال ددحوسة2533 دده ت سددوم، ن  ددلم  قددم )

 .يلأدهم
 .43(، حج ة  ذه  ال حوبي ص 4/104إعالم المأقغف  ) (2)
 (.9/4040)دهللو)  األدأل  ،(6/133)المح أل لل ازي  (3)
  دددون ألدددددحوسه  ()هللاتددددوب فضدددو)ل ال دددحوسة سددددوب ب دددون  ن سقدددوء الربددددي  ، د  ددده   دددلم (4)

 .ب2531/207 قم ب (4/1961)
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 غددل د دد ة  دددحوسه إلددا  دد  سغدد هم، هللار ددبته إلددا  ()أتههِ  َ ههِ ااَههَْال: 
 ددحوسه، نهللار دد ة الرجددأم إلددا ال ددموء، نهددذا التشدب ه يهللفدد  ن ددأب االهتدد اء بهددم نقدد  

شدد  ن سدد وسه، فلددأ  ددوز  ن يخطئددأا  غددل سقددوءهم بددف  األ ددة   رددة لهددم، نحدد زًا  دد  ال
ي مو  فتأا سه ني هلل  سه    سغ هم لكون ال وف نن سولحق   رة لل حوسة نحد زًا لهدم، 

 (.1نهذا    المحول)
 

 االمجاع. -ج 

َالع ئي.  َالشاطبي   َمُن تقوِ ابن القيم 
ددده لددم يددزل  هددل الغلدم فددي هللاددل ع دد  ن  دد  يحتجددأن سمددو إ): قههال ابههن القههيم  

ي فتدددوني ال دددحوسة ن قدددأالهم نال يركددد ع  ركددد   دددرهم نت دددود   الغلمدددوء هدددذا سدددبفله فددد
قددددول سغددددن علمددددوء المولك ددددة  هددددل األع ددددو   ددددوه   بددددذلك ن رددددوظ تهم دوطقددددة سدددده 

 جمغددددأن علددددا االحتجددددو  سمددددو هددددذا سددددبفله ننلددددك  شددددهأ  فددددي  نايددددوتهم نهللاتددددبهم 
 .(2)(...ن روظ اتهم ناست الالتهم

لددك  دد  التددوسغف  ن دد  سغدد هم يهددوبأن ننلددك  ن ال ددلك نالخ): َقههال الشههاطبي 
 خولهللددددة ال ددددحوسة، نيتكثدددد نن سمددددأافقتهم، ن  ثدددد   ددددو تجدددد  هددددذا المغرددددا فددددي علددددأم 
الخددالل الدد ا)  بددف  األ)مددة المغتبدد ي ل فتجدد هم إنا عفرددأا  ددذاهبهم قأنهددو بددذهللا   دد  
نهدد  إلفهددو  دد  ال ددحوسة، ن ددو نا  إال لمددو اعتقدد نا فددي  دهلل ددهم نفددي  خددولهللفهم  دد  

نقددأ   آدددذهم دنن افدد هم، نهللابدد   ددأدهم فددي الشدد يغة، ن دهددم  مددو يجدد  تغ دد مهم، 
 (.3)( توسغتهم نتقلف هم فضاًل ع  الر    غهم ي مو د  نا ي ه

                                                

 .176(، اوية الأدأل ص 105-4/104إعالم المأقغف  ) (1)
 (.4/152إعالم المأقغف  ) (2)
 (.4/457المأافقوت ) (3)
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:  ن التوسغف    مغأا علا ات وع ال حوسة ي مدو ن د عدرهم ناألددذ َقال الع ئي 
 يضددو... سقددألهم نالهللت ددو سدده  دد  افدد  دكفدد   دد   حدد   ددرهم نهللاددودأا  دد   هددل اإل تهددود 

ن د    غدد  الر د  فددي هللاتد  اآلثددو  ن د  التددوسغف  ال يختلهللدأن فددي ال  دأع إلددا  قددأال 
ال ددحوبي ي مددو لدد   ي دده هللاتددوب نال سددرة نال إ مددوع ثددم هددذا  شددهأ   يضددو فددي هللاددل 

 (.1)(ع   ال يخلأ عره   ت ل بهو  ن نا   ألقأالهم في هللات ه
 

 املعقول: -د 

َ وه:   َذل  من 
إنا ادتشدد  نلددم يركدد  عل دده  ركدد  هللاددون حجددة فكددون   ن قددأل ال ددحوبي: أحههَها 

 .(2)()حجة  ع ع م االدتشو  هللاقأل الربي 
سأددده  رددتقن سمددذه  التددوسغيل فنددده إنا ادتشدد  فددي  اعْههرع عوهه  هههذا الههَليل 

ع ددددد ع نلدددددم يأ ددددد  لددددده دكفددددد  هللادددددون حجدددددة، نال يندددددأن حجدددددة بتقددددد ي  عددددد م ادتشدددددو ع 
 .(3)إ موعوً 
ندأن عد  دقدل  ن ا تهدود فدنن هللادون األنل :  ن  ذه  ال حوبي إ دو  ن يثاتيها 

 ون حجة نإن هللاون الثودي فو تهود ال حوبي    ح علا ا تهود التدوسغي ن د  سغد ع 
ن د ادع  د   ()لت  حه سمشوه   الترزيل ن غ فة التأنيل ننقأفه     حدأال الربدي 

 ال دده علددا  ددو لددم يقددك عل دده افدد ع فكددون حددول التددوسغي إل دده هللاحددول الغددو ي سولر دد ة 
 (.4المجته  التوسغي فأ   ات وعه له) إلا

                                                

 (.67د 66 مول اإلدوسة )ص إ (1)
 (.4/158اإلحنوم لآل  ي ) (2)
 (.398د  397(، الت     للشف ازي )ص 160د  4/159اإلحنوم لآل  ي ) (3)
( فقد  705- 2/702لل دم قر ي ) (، ناد    فزان األدأل159د 4/158اإلحنوم لآل  ي ) (4)

 علا ا تهود    سغ هم. ()نهللا  ع    ن ه لت   ح ا تهود ال حوسة 
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:  ن الهللتددأى التددي يهللتددي بهددو  حدد هم ال (~):  ددو قولدده ابدد  ال دد م الجأزيددة ثالثههها 
 تخ   ع  ستة  ن ه:

 .() ن ينأن سمغهو    الربي  -1
 .() ن ينأن سمغهو  م  سمغهو    الربي  -2
  ن ينأن فهمو    آية    هللاتوب هللا فهمو دهللي علفرو. -3
 ق عل ه  لؤهم، نلم يرقل إلفرو إال قأل المهللتي بهو نح ع. ن ينأن ق  اتهلل -4
 ن ينأن لكمدول علمده سوللادة، نداللدة اللهللدظ علدا الأ ده الدذي ادهللد د سده عردو،  ن  -5

لق ا)  حول ة اقت د  سولخطدوب،  ن لمجمدأع   دأ  فهمهدو علدا طدأل الز دون  د  
لغلدددم ، ن شدددوه    فغولددده ن حأالددده، نسدددف ته، نسدددموع هللاال ددده نا() ؤيدددة الربدددي 

سمقودددد ع، ن دددهأد ترزيدددل الدددأحي، ن شدددوه   تأنيلددده سولهللغدددل، ي ندددأن فهدددم  دددو ال 
 دهللهمه دح ، نعلا هذع التقودي  الخم ة تكأن فتأاع حجة علفرو يج  ات وعهو.

، ن دطدددأ فدددي فهمددده، نالمددد اد افددد   دددو () ن يندددأن فهدددم  دددو لدددم يددد دع ال سدددأل  -6
طغددًو  ن نقددأع احتمددول فهمدده، نعلددا هددذا التقدد ي  ال ينددأن قألدده حجددة، ن غلددأم ق

 دد  دم ددة  الدد  ال ددد   دد  نقددأع احتمدددول ناحدد   غددف ، هدددذا  ددو ال يشددك ي ددده 
عوقدل، ننلدك يهللفدد  ظردًو اول دًو قأيددًو علدا  ن ال دأاب فددي قألده، نلد   المطلددأب 

 (.1إال ال   الاول ، نالغمل سه  تغف ، نينهللي الغو ل هذا الأ ه)
يتبددف   ن احتمددول الخطددأ فددي نبهددذع المغددودي يتدد  ح   يهددم علددا   ي افدد هم، ن  

ا تهددودهم  قددل، ناالحتمددول علددا   اتدد  سغضددهو فددأل سغددن، ي جدد  الغمددل سمددو هددأ 
 (.2 قل احتمواًل)

                                                

 (.2/176(، ناد  : هللاشك األس ا  للر هللي )4/119إعالم المأقغف  ) (1)
 (.223- 3/222(، ناد    يضًو هللاشك األس ا  لل خو ي )2/176هللاشك األس ا  للر هللي ) (2)
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 اعرتض على هذا الدليل من وجهني: وقد 

ال د ددلم  ن   ددتر ع الرقددلل ألددده لددأ هللاددون  غدده دقددل ألبدد اع ن ناعل الو ههِ اَْل:  
بددق إال  ن ينددأن عدد    ي نا تهددود ننلددك دددالل ال ددوه   دد  حددول ال ددحوبي فلددم ي

نعردد  نلددك فددال ينددأن حجددة علددا افدد ع  دد  المجتهدد ي  سغدد ع لجددأاز  ن ينددأن دنن 
افدد ع فدددي اال تهدددود نإن هللادددون  تمفددزا سمدددو نهللاددد نع  ددد  ال ددح ة نلأاز هدددو، نلهدددذا قدددول 

() (1ف ب حو ل فقه إلا    هأ  فقه  ره.) 
 

 واجلواب عنه بأمرين: 

يددةف، بددل هددأ  خفدد  فددي نهللا هددو نت هللاهددو، نإدمددو يتغددف   ددده ال يلددزم ال ددحوبي ال نا .1
 عل ه الهللت و، فهأ هللاولمهللتي  خف  بف   ن يذهللا  ال لفل  ن يذهللا  الحنم.

 (.2 ده يحتمل  ن ال ي نيه تأ عًول ألده لم يقم علا حهللظ اللهللظ فأفتا سمغروع) .2
ي جددأز  ن ينددأن - ي ال ددحوبي-فأ ددو  ددو يخددتل سدده)ن دد  هوهرددو قددول ابدد  ال دد م: 

فدننَّ  دو  () هللوهو  ن    دحوبي آد  عد   سدأل هللا  ()الربي  سمغه   
ادهلل دنا سه    الغلم عره   ث   د   ن يحدو  سده فلدم يد ن هللادل  درهم هللادل  دو سدمع 

إلدا  ()نالهللدو نل ناف همدو  د  هللا دو  ال دحوسة  ))ن يد   دو سدمغه ال د يق 
الربدي  .. فقأل القو)ل لأ هللاون عر  ال حوبي في هذع الأاقغة  دئ عد . و  ننع 

() قأل    لم يغ ل سف   القأم ن حأالهمل فدندهم هللادودأا يهدوبأن ال نايدة  ،لذهللا ع
نيحددد ثأن  ،نيغ مأدهدددو نيقللأدهدددو ددددأل الزيدددود  نالدددرقل ،()عددد   سدددأل هللا 

نال يقألددأن  ، دد ا ا نال ي دد حأن سول ددموع ()سولشدديء الددذي سددمغأع  دد  الربددي 
 (.3()()قول  سأل هللا 

                                                

 (.4/160اإلحنوم لآل  ي ) (1)
 (.1188د  4/1187)الغ   في  دأل الهللقه للقوضي  بي يغلا  (2)
 (.148د  4/147إعالم المأقغف  ) (3)
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هللاددون ات ددوع ال ددحوبي نا  ددو لكأددده  علددم لمشددوه ته ال سددأل لددأ : الو ههِ الثههاتي 
()  ،عر  ب ون األحنوم نسموعه له ن غ فتده سوألسد وب التدي دزلد  األحندوم أل لهدو

لكددون يجدد  علددا المجتهدد  ات ددوع  دد  هددأ  علددم  ردده ي جدد  علددا تددوسع التددوسغي ات ددوع 
التددوسغي نيجدد  التددوسغيل ألن د دد ة ال ددحوبي الددا التددوسغي هللار دد ة التددوسغي إلددا تددوسع 

 (.1علا    لم تطل دحبته ات وع    طول  دحبته)
 

 :واجلواب عنه 

 ن الغدددولم افددد  ال دددحوبي اليجددد  عل ددده ات دددوع  ددد  هدددأ اعلدددم  رددده  ددد  افددد   
 ألدهمو ت ونيو في الحول نفي  غ فة ط يق اال تهود. () ةال حوس

ي مددو  نهللاددذلك ال يلددزم هللاددل ناحدد   دد  ال ددحوسة ات ددوع قددأل سغضددهم الدهددم ت ددوننا 
نهللا ددددو  ددد  الأ دددأع التدددي  ددد ت ن زيدددة احددد همو علدددا اآلدددد  فدددي الحندددم المشدددت   ال 
تأ   التقد يم هللادولبفرتف  إنا  تغو ضدتو ن حد همو  عد ل ن ديد  ن زهد   د  األدد ى فندده 

 .(2)ال ي  ح بهو لم ونا  األد ى لهو في الغ الة
 

 ة بأدلة كثرية منها:ثانيًا: أدلة القول الثاني: القائلني بأن قول الصحابي ليس حبج

 األدلة من الكتاب: -أ 

ول..است لأا سقأله تغولا: } -1 َالَر َه َّلل  هللا   (.3{)فإ  تنااعْم في  يء فرد
 

 وجه الداللة: 

، ال إلددددا قددددأل ()اقتضدددد  اآليددددة ن ددددأب  ّد المترددددوزع ي دددده إلددددا هللا ن سددددأله     
ففهمدو، إن لدأ هللادون  ال حوبيل فلم يأ  هم سدول  أع إلدا  قدأال ال دحوسةل ألدَّده ح د ع

                                                

 (.397د  396(، الت     للشف ازي )ص1188د  4/1187الغ   ألبي يغلا ) (1)
 (.2/705(،  فزان األدأل لل م قر ي )1188 /4الغ   ألبي يغلا ) (2)
 .59سأ   ال روء، آية  (3)
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 ذي دددده حجددددة لترونلدددده الخطددددوب، نالدددد د إلددددا  ددددذه  ال ددددحوبي، ينددددأن ت هللاددددًو لهددددذا 
 (.1الأا  )

 
 واعرتض على هذا الدليل بأمور: 

 ن  غروع إلدا هللاتدوب هللا نسدرة  سدأله، نفدي سدرة  سدأل هللا  دو يقتضدي االقتد اء  .1
ال دحوسة  د لأال  (، فننا هللاون ال  أع إلا  قأال2)سول حوبي    الأ ه الذي بفرَّو

عل دده سول ددرة هللامددو تقدد م  ن سوسددتر و   دد  ثرددوء هللا علددفهم فددي الكتددوب نتهللضددفلهم، 
 (.3ال ينأن ال د إلفهم  روي و لم لأل اآلية)

سددأنَّ ال  ددأع إلددا  ددذه  ال ددحوبي ينددأن عردد  عدد م ال هللدد  سمددو يدد ل علددا حنددم  .2
رة، نبددف  الأاقغددة  دد  الكتددوب نال ددرة، فددال تغددو ض بددف  الدد د إلددا الكتددوب نال دد

، فأ ددو إنا لددم يأ دد  نلددك فددي الكتددوب (4)األدددذ سقددأل ال ددحوبي عردد  عدد م الددرل
نال فددي ال ددرة  ر أدددو عل دده فددال ينددأن فددي ال  ددأع إلددا  قددأال ال ددحوسة تدد   

 .(5)للأا  
َلي اِْلارقأله تغولا: } -2 َا يا أ  (.6{)فاعْبر
 

                                                

، األحندوم لآل د ي 67(، إ مدول اإلددوسة ص 5/211) ضح في  دأل الهللقه الب  عقفلالأا (1)
 (.8/3983(، دهوية الأدأل )4/155)

 (.4/1189)الغ   في  دأل الهللقه ألبي يغلا  (2)
 (.68 ص)إ مول اإلدوسة  (3)
 (.4/156)اإلحنوم في  دأل األحنوم لآل  ي  (4)
 (.68 ص)إ مول اإلدوسة  (5)
 .2 ، آية سأ   الحش (6)
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مدددل سول  دددوس  ن هللا تغدددولا  ن ددد  االعت دددو ، ناالعت دددو  هدددأ الغ َ هههِ الَالهههة: 
 (.1ي مو الدلَّ ي ه، ننلك يروفي ن أب ات وع  ذه  ال حوبي نتقلف ع)

فددننا ثبدد   ن الم  ددع  دلددة الشدد ع التددي بهددو ي ددت ل  دددحوب  قههال ابههن عقيههل: 
 سددأل هللا، هللامددو  ن إلفهددو    ددع هللاددل  جتهدد ، لددم يندد  لتقدد يم قددألهم ن دده  ددع اتهللددوقهم 

   الددد لفل ند  دددع إلدددا قدددأل سغدددن نإيوددددو علدددا ال  دددأع إلدددا هدددذع األدلدددة، فك ددد  دتددد
 (.2الم ت لف   ن و الذي يأ   تق يم   ت ل علا   ت ل )

 
 واعرتض على هذا الدليل بأمور، منها: 

 -نفددي المغلدأم  ن ا تهدودع  نلدا  د  ا تهوددددو- ن ال  دأع إلدا قدأل ال دحوبي  .1
، فوالعت ددو  ينددأن بتدد   ح  حدد  الدد لفلف  بزيددود  (3)ضدد ب  دد  االعت ددو  نالر دد 

 . (4)  ي هقأ 
سأن األدذ سقأل ال حوبي عر  القدو)لف  سده لد   علدا سدبفل التقلفد  بدل هدأ  ددذ  .2

سمد     دد  المد ا   الشدد ق ة فددال يردوفي ن ددأب الر دد  نال  دوس هللاوألدددذ سددولرل 
 .(5)ناف ع

ن أاسه  رع داللة اآلية علا اال تهود نالمرع    التقلفد  هللامدو هدأ )قول الغال)ي:  .3
ئ  سدلم نلدك فدال د دلم  ن األددذ سقدأل ال دحوبي    أ  في هللاتد  األددأل، نلد

                                                

(، دهللدددددو)  194 -3/193(، اإلبهدددددو  )5/211)الأاضدددددح فدددددي  ددددددأل الهللقددددده البددددد  عقفدددددل  (1)
(،  ددددأل 8/3983(، دهويدددة الأددددأل )4/157(، األحندددوم لآل ددد ي )9/4038األددددأل )
 (.69 (، إ مول االدوسة )ص4/108(، ت  ف  التح ي  )108 -2/106ال  د ي )

 (.5/211) الأاضح في  دأل الهللقه الب  عقفل (2)
 (.4/1189)الغ   في  دأل الهللقه ألبي يغلا  (3)
 (.109 /2 دأل ال  د ي ) (4)
 (.194 /3اإلبهو  ) (5)



 الصََّحابيِّ ِلْوَق ُحجِّيَُّة

 - 37 - 

ينددأن علددا ن دده التقلفدد  لدده، بددل نلددك علددا  ددده  دد     دد   دد ا   الشدد ع يجدد  
علا المجته  األدذ سه هللامو في الرل نال  وس ناف همدو  د  المد ا  ، نهللامدو  ن 
األ دددد  سوالعت ددددو  إنا هللاددددون داال علددددا األدددددذ سول  ددددوس ال ينددددأن  روي ددددو لألدددددذ 

 دد  سوالعت ددو  إدمددو هددأ سغدد  فقدد ان الددرل، فكددذلك األدددذ سقددأل سددولرل لكددأن األ
ال دددحوبيل فندددده  يضدددو  قددد م علدددا ال  دددوس عرددد  القدددو)لف  سددده فدددال يندددأن األ ددد  

 .(1)(سوالعت و   روي و لحجفته
 

 اإلمجاع: -ب 

قولأا:   مغ  ال دحوسة علدا  دأاز  خولهللدة هللادل ناحد   د  آحدود ال دحوسةل فلدم  
دولهللهمدو، نال هللادل ناحد   رهمدو علدا ددوح ه ي مدو ي ده يرك   بأ سن  نعم  علدا  د  

 (.2ادتلهللو)
فلأ هللاون  ذي ه حجدة لمدو هللادون هللادذلك، نلكدون يجد  علدا هللادل ناحد   درهم ات دوع  

 اآلد .
نيددد ل عل ددده  يضدددو إ مدددوع ال دددحوسة فدددندهم ادتلهللدددأا فدددي  قهههال ابهههن الِهههُعاتي: 

 ع  ن دعدو  حد ا   و)ل هللاثفد   نتردوظ نا نا تهد نا نلدم يغلدم عد   حد   درهم  دده قلد  افد
 (.3إلا تقلف  دهلل ه)

 

 واعرتض على هذا الدليل بأمور، منها: 

ع م اإلدكو  علا المخولهللة ال يأبا د    قأالهم ن فغدولهم  دلدةل فدنن الد لفل قد   .1
يخددددولك لمغدددددو ض    دددددح، فكمددددو  ن عددددد م اإلدكدددددو  علددددا  ددددد  ددددددولك ال  دددددوس 

 .(4)اليقتضا ع م هللاأده دلفاًل، فكذلك هذا
                                                

 (.69ص)إ مول اإلدوسة  (1)
 (.2/954( دهوية ال أل )4/156)اإلحنوم لآل  ي  ،(6/129المح أل ) (2)
 (.2/343قأاطع األدلة ) (3)
 (.9/4042)دهللئ  األدأل للق افي ( 4)
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 ن هذا القأل يرقضه قأل المهللتي، فنده حجة في حق الغو ي نإن لم يند  حجدة  .2
 .(1)في حق المهللتي اآلد ، فال ي غ  ت ع ن األ    يضو في حقهم

 

 القياس: -ج 

قولأا: إن التوسغي المجته   تمن     إد ا  الحنم سط يقدة، نال يجدأز لده التقلفد   -1
 (.2ي ه، هللامو في   و)ل  دأل ال ي )

 

 على هذا الدليل بأمور، منها: واعرتض  

 رددع هللاددأن نلددك تقلفدد ًا، بددل إث ددوت الحنددم سدده إث ددوت سط يقدده، هللامددو فددي إث وتدده  -  
 (.3سخف  الأاح  نال  وس)

سددأن قددأل ال ددحوبي إنا هللاددون حجددة، ال ينددأن )ن  ددوب األدددهللهودي سقألدده:  -ب 
هللادون قددأل  عمدل المجتهد  سده تقلفد ا  ألن التقلفد  هدأ الغمددل سقدأل افد  بدال دلفدل، نإنا

 (.4ال حوبي حجة، ال ينأن الغمل سه بال دلفل()
قددددأل ال دددددحوبي فدددددي األددددددأل حجدددددة ندلفددددل  ددددد  األدلدددددة يغدددددم األددددددأل  -ت 

(، ننهدددد  آددددد نن إلددددا  ن قألدددده حجددددة فددددي الهللدددد نع دنن األدددددألل ألن 5نالهللدددد نع)
المطلأب في األدأل هأ الغلم سخالل الهلل نع, فدنن المطلدأب ففهدو هدأ ال د ، نقد  

 (.6سقأل ال حوبي، نال يح ل الغلم)يح ل ال   

                                                

 (.474رخأل للازالي )صالم (1)
، دهويدددددددة الأدددددددأل لل دددددددوعوتي 70(، إ مدددددددول اإلدددددددوسة ص 9/4038دهللددددددو)  األدددددددأل ) (2)

(2/665.) 
 (.2/665، دهوية الأدأل لل وعوتي )71إ مول اإلدوسة ص  (3)
 .(3/278)ب ون المخت    (4)
 .(3/194اإلبهو  ) (5)
 الكت  الغلم ة.( تحقفق عب  القود   حم  علي، دا  368دهوية ال أل )ص  (6)
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قدولأا: إن ال ددحوبي يجدأز عل دده الخطددأ نال دهأ، نلددم تثبدد  ع دمته، فددال حجددة  -2
(، نقددد  هللاددون الأاحددد   بمددو يجتهددد  ثددم يتبدددف  لددده 1فددي قألددده  ددع  دددأاز نلددك عل ددده)

: ب ردو دخدوب  نال ()سخالل قأله هللامو قول ابد  عمد   ()الحنم    الربي 
دهدددا عرهمدددو،  ()لك سأسددًو، حتدددا  نى لرددو  افدددع ابدد  دددد ية  ن الربددي ددد ى بدددذ

 (ب.2فت هللاروهمو)
 

 واعرتض على هذا الدليل بأمور: 

سأدددده ال يلدددزم  ددد  عددد م الغ دددمة ن دددأاز الخطدددأ تددد   األددددذ سقألددده، هللامدددو  ن  -  
المجتهدد   دد  الغلمددوء يغدد  ال ددحوسة  دد  الغلمددوء افدد   غ ددأم نيجدد  علددا الغددو ي 

دددالل قدأل ال ددحوبي فلدد   دادددل  ()ثبد  ي دده دددل عد  الربددي  تقلفد ع، ن  ددو  ددو
 (.3في  حل الرزاع)

ن  ددو هللاددأن ال ددحوبي هللاافدد ع فددي االحتمددول المددذهللاأ  فممرددأع، بددل يقددأى فددي  -ب 
قألدده احتمددول ال ددموعل ألددده األالدد  فددي  قددأالهم نلددأ ادتهللددا ال ددموع فندددوبته الحددق 

الر دأص نالمحدول التدي ال  ق ب    اف ع لب هللاة ال ح ة ن شوه تهم  س وب ددزنل 
تتاف  األحنوم سوعت و هو نبذلهم المجهدأد فدي طلد  الحدق نقدأام الد ي    ثد  سخدالل 
افددد ع، ناحتمدددول الخطدددأ ال يأ ددد  المردددع عددد  ات دددوع  دددو يحتملددده هللاول  دددوس، فكمدددو  ن 
احتمددول ال  ددوس للخطددأ ال يمرددع ات ددوع المجتهدد  ال  ددوس إيددوع بددل يجدد  عل دده ات وعدده 

                                                

، 71(، إ مدول اإلددوسة ص 2/25(، نضدة الردوظ  البد  ق ا دة )4/156األحنوم لآل  ي ) (1)
 (.3/187)(،   ي  خت   ال نضة للطأفي 3/134ت  ف  التح ي  )

(،  ن ابدد  2450، نابدد   و دده )48 /7(، نالر ددو)ي 1547، ن  ددلم )465 /3 ددد    حمدد   (2)
هللاردو دخدوب  نال دد ى بدذلك سأسدو حتدا سدمغرو  افدع بد  دد ية يقدأل: دهدا  قدول: ()عمد  

 ، فت هللاروع لقأله.() سأل هللا 
 (.3/187)،   ي  خت   ال نضة للطأفي 71إ مول اإلدوسة ص  (3)
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هللاولدد لفل الدد ا ح فندده إن ظهدد  للمجتهدد   دلدة  تغو ضددة نهللاددون  ف دو  قددأل ال دحوبي
 .(1) ح هو  ا حو بتغف  الغمل سه

 ن الد اني يجدأز عل دده الخطدأ نال دهأ نلددم تثبد  ع دمته، ن ددع نلدك فندرددو  -ت 
(، فدددددال ي غدددد   ن يندددددأن قددددأل ال دددددحوبي  يضددددو حجدددددة نإن لددددم ينددددد  2دقبددددل  نايتدددده)

 (.3 غ أ و)
الد ي ، نحجدة  د  الحجدة الشد ق ة، نالغمدل قأله: إن ال  وس  دل     ددأل  -3

( نيؤيدد ع حدد يب  غددون 4سدده عردد  عدد م الرهددي نا دد ، فددال يتدد   لقددأل ال ددحوبي)
: إدددده يجتهددد    يددده سغددد  الكتدددوب نال دددرة ن  ددد ع الربدددي ()المشددهأ  نقألددده للربدددي 

()(5.) 
 

 

                                                

 (.4/1188(، ناد   الغ   في  دأل الهللقه ألبي يغلا )135 -3/134ت  ف  التح ي  ) (1)
(، الم ت ددهللا 474ص )(، المرخدأل للازالددي 4/1188يغلددا )الغد   فددي  ددأل الهللقدده ألبدي ( 2)

(1/400.) 
 (.2/890)الب هون للجأيري  (3)
 .72(، إ مول اإلدوسة ص 4/157(، اإلحنوم لآل  ي )2/10قأاطع األدلة ) (4)
نالت  دددذي  ،(3592(  قدددم )3/303(، ن بدددأ داند )22007(  قدددم )36/333 حمددد  )  د  ددده (5)

ددأل   الت  ددذي: )  نَّ ( نلهللددظ 1327(  قددم )3/616) سف ددب   () ّللاَِّ     ددوًنا س غ   فقددول اْلدد  م  ِ  إلددا  فغ 
درَّةِ  قدول ّللاَِّ  هللِات دوبِ  فدي ي كف ْ  لم ف ِننْ  قول ّللاَِّ  هللِات وبِ  في ِسم و   ْقِضي فقول ت ْقِضي   ْ       سدأل ي ِ  ف

رَّةِ  في ي كف ْ  لم ف ِننْ  قول () ّللاَِّ  ْمد ف  قول   ْ ِيي ِه ف   ْ ت   قول () ّللاَِّ   سأل سف فَّدق   الدذي ِمَِّ  اْلح   ن 
أل   ا (. قول  بأ() ّللاَِّ   سأل   سف دِ يبٌ  الت  دذي: هدذا ِق    ْ دِه، هدذا  د  إال د ْغِ ففدهف  ال   ح   اْلأ 
ل ْ     عف  ن   .ِسمفتَِّ ل   ِعْرِ ي ِإْسر ودف
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 واعرتض على هذا الدليل: 

فدد ع  دد  الحجددة، هللامددو  ن سأددده ال يلددزم  دد  هللاددأن ال  ددوس حجددة  ال يتقدد م عل دده ا 
اإل موع يتق م عل ه، بدل نهللادذلك علدا الدرل، نيتضدم  اإل مدوع ن دأد ددل دوسدخ 

قددأل ال ددحوبي ألن قألدده لدد   حجددة  ))لددذلك  ن  ددؤنل لدده. نإدمددو لددم يددذهللا   غددون 
(  (.1عل ه فال فو)   في نهللا ع حفرئذ 

 
القياس ثالثًا: أدلة القول الثالث: القائلني بأن قول الصحابي حجة إذا خالف

(2)
: 

 :حجتهم
إن  دذه  ال دحوبي إ دو  ن يندأن ي مدو يد    سول  دوس  ن ي مدو اليد   ،  قالوا: 

فدددنن هللادددون ي مدددو يددد    سول  دددوس فهدددأ حفرئدددذ يدددتكلم سول  دددوس، نال دددحوبي نافددد ع فدددي 
ال  دددوس سدددأاء، نهللامدددو  ن ا تهدددود افددد ع يحتمدددل الخطدددأ، فكدددذلك ا تهدددودعل ألدددده افددد  

 .(3)يج  تقلف ع غ أم، نإنا احتمل الخطأ فال 
نإنا هللاددددددون ي مددددددو اليدددددد    سول  ددددددوس فنددددددده يحمددددددل علددددددا التأق دددددد   ي ال ددددددموع  

  ألددده ال ي دد  بهددم المجوزفددة فددي القددأل، نال يجددأز ()نالتر دد ل  دد   سددأل هللا 
 ن يحمدددل قدددألهم علدددا الكدددذب, فدددنن ط يدددق الددد ي   ددد  الر دددأص إدمدددو ادتقدددل إلفردددو 

قأل سهلل قهم ننلك ي طدل  نايدتهم فلدم ب نايتهم نفي حمل قألهم علا الكذب نال وطل 
يبدددق إال الددد  ي نال دددموع  مددد  يردددزل عل ددده الدددأحي نال  ددد دل للددد  ي فدددي هدددذا ال دددوب 

نال  دك  دده لدأ نهللاد   ()فتغف  ال موع ندو  فتأاع  طلقة هللا نايته ع   سدأل هللا 

                                                

 .171، اوية الأدأل ص 72إ مول اإلدوسة ص  (1)
(، إ  دددددود 2/955(، دهويدددددة ال دددددأل )3/325(، هللاشدددددك األسددددد ا  )59 /6) ال حددددد  المحددددد ط (2)

 (.4/99(، إعالم المأقغف  )2/269الهللحأل )
 (.174د  2/173هللاشك األس ا  للر هللي ) (3)
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هللادون نلدك حجدة إلث دوت الحندم سده فكدذا إنا  فتدا سده نال  ()سموعه عد   سدأل هللا 
 .(1)أاع إال ال موعط يق لهللت

 

 واعرتض على هذه احلجة بأمور، منها: 

لأ هللاون  ذه  ال حوبي ي مو الي    سول  وس عد  تأق د ، لأ د  إنا عو ضده  .1
 ن يتغو ضو، ني دف ا هللادولخب ي  المتغو ضدف ،  ()دب   ت ل ع   سأل هللا 

 .(2)نلمو ق م الخب  المت ل عل ه دل نلك علا سطالن  و نهللا تمأع
 

 هذا االعرتاض:وأجيب عن  

 سأن الخب  إدمو ق م عل ه أل  ي : 
:  ن الخبدددد  ثبدددد  سولرقددددل ال دددد يح المت ددددل فددددول   ي دددده اولدددد  ن ا ددددح، اَْل 

 ن يضًو فنن المت ل يق م علا المأقأل.
:  ن قددأل ال ددحوبي يحتمددل ي دده احتمددواًل ضددع هللًو  ن ينددأن عدد  ط يددق الثههاتي 

 .(3)اال تهود ناالست الل، فكون تق يم الخب   نلا
ح  قدددة. فدددال يجددأز إضدددوفته إل ددده  ()قددولأا: قدددأل ال ددحوبي لددد   سقدددأل الربددي  .2

ُوم  سول   نالتخمف ، ألن هللا تغولا قول: ) ِ  ع   .(4)(ََا َتُقُف َما َلُيَا َلَ  ِ 
 دددو دضدد هلله إل دده سال ددة ال دد ، هللامددو دضدد   إل دده دبدد  الأاحدد  ظرددًو ال  الجههواع: 

 .(1)ال  و ط يقه ال   يقفرو، ناآلية ن دت ي مو ط يقه الغلم
                                                

(، ناد د   ددأل 3/219)، هللاشدك األسد ا  لل خدو ي 6/172 فع الرقوب ع  تر  ح الشدهوب  (1)
ل نضددددددة للطددددددأفي (،  دددددد ي  خت دددددد  ا3/280)(، ب ددددددون المخت دددددد  2/110ال  د ددددددي )

(3/186.) 
 (.399الت     للشف ازي )ص  ،(3/196)التمهف  في  دأل الهللقه ألبي الخطوب  (2)
 (.3/196)التمهف  في  دأل الهللقه ألبي الخطوب  (3)
 (.36سأ   اإلس اء آية ) (4)
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ال ددوه   ددده لددم يقددل نلددك عدد  سددرةل ألددده لددأ هللاددون قدد  قولدده عدد  )قددول الشددف ازي:  .3
سرة ألظه  نلك عر  الهللت و  ن في نق     األنقدوت نلدأ فغدل نلدك لغد ل نلمدو 

 .(2)(لم يغ ل نلك سحول دل علا  ده ل   عر ع ي ه سرة
 

 :  ن هذع ال عأى الت ح لأ أع:َالجواع عنِ 
يلددزم ال ددحوبي ال نايددةف، بددل هددأ  خفدد  فددي نهللا هددو نت هللاهددو، نإدمددو يتغددف    ددده ال .1

 (.3عل ه الهللت و، فهأ هللاولمهللتي  خف  بف   ن يذهللا  ال لفل  ن يذهللا  الحنم)
 (.4 ده يحتمل  ن ال ي نيه تأ عًول ألده لم يقم علا حهللظ اللهللظ فأفتا سمغروع) .2
بدذلك الافد  عد  دقلده  يحتمل  دده دقلده نلدم يبلاردو،  ن ظد  دقدل افد ع لده، فدو تهللا .3

 (.5) ن هللا ع ال ناية 
 (.6ال يلزم  ده إنا  نى نلك نهللاون تأق هللو  ن ي  ي ب فغه) .4

                                                                                                                  

 (.3/197)التمهف  في  دأل الهللقه ألبي الخطوب  (1)
التحبفدد   ،(3/197)دددأل الهللقدده ألبددي الخطددوب (، ناد دد : التمهفدد  فددي  399 ص)الت  دد    (2)

 (.4/425)(،   ي الكأهللا  المرف  8/3813  ي التح ي  للم داني )
 (.4/1187)الغ   في  دأل الهللقه  (3)
 (.4/1188)الغ   في  دأل الهللقه  (4)
 (.4/425)(،   ي الكأهللا  المرف  8/3813التحبف    ي التح ي  للم داني ) (5)
 (.4/425(،   ي الكأهللا  المرف  )8/3813ي  للم داني )التحبف    ي التح   (6)
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رابعًا: أدلة القول الرابع: القائلني بأن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس،  

 (.1)فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي
 دددد  سددددوب التدددد   ح بددددف  اآل اء، لددددم تددددذهللا  الم ددددود  دلفددددل هددددذا الدددد  ي، نلغلدددده  

نتغوضدد  األدلددة،  ن ألن قألدده ي دد   عدد  تغلفلدده إنا لددم يندد  تأق هللددًو، نعلتدده  قددأىل 
ن أاقددع هللاال دده،  ()ألددده  دده  الترزيددل، نعدد ل التأنيددل، فهددأ  علددم بتأنيددل ال سددأل 

 (.2فننا اد م إلا ال  وس قأاع)
سضددم ال  ددوس ناعتدد ض عل دده: سأددده  ددو لددم يندد  حجددة  دد  دهلل دده الي ددف  حجددة  

 (.3إل ه، هللاقأل التوسغي، فال ينأن حجة سضم ال  وس إل ه)
 () خامسًا: أدلة القول اخلامس: القائلني بأن احلجة يف قول أبي بكر وعمر 

 (.4)-رضوان اهلل عليهم-دون غريهما من الصحابة 
 (.5: باقت نا سوللذي     سغ ي  بي سن  نعم ب)()است لأا سقأله  

(، ن قتضددا 6: لددأ لددم يندد  قددألهم حجددة، لددم يندد  االقتدد اء بهددم اقتدد اء)َ ههِ الَالههة
 (.7الح يب ن هللهأ ه:  ن اف همو ل   هللاذلك)

                                                

 .75، اإلدوسة ص 49حج ة  ذه  ال حوبي ص  (1)
(، التدددد   ح بددددف  األق  دددددة 4/228)التمهفدددد  فددددي  دددددأل الهللقدددده ألبدددددي الخطددددوب الكلددددأنادي  (2)

- 6/74)(، ناد ددد  ال حددد  المحددد ط للز هللاشدددي 174ص)المتغو ضددة، د. علدددي ح دددف  علدددي
75.) 

 (.2/40)دأل الهللقه الب  عقفل الأاضح في   (3)
 (.2/173(،  دأل الج وص )2/526(،  نضة الروظ  )1/333دزهة الخوط  ) (4)
، ن ناع  حمد  ))سوب في  روقد  عمدو  بد  يوسد   ،( في المروق 3804 قم ) ناع الت  ذي  (5)

نقدددول الت  دددذي: هدددذا حددد يب  ،75/  3، نالحدددو م 402ن  399ن  385/  5ب فدددي بالم دددر 
 .ح  

 (.3/279)ب ون المخت    (6)
 (.3/186(،   ي  خت   ال نضة للطأفي )6/172) فع الرقوب ع  تر  ح الشهوب  (7)
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َ هِ ااَهَْال ِهِ:  ألدده   د  سوالقتد اء بهمدو فدودتهللا ) قال أمير ِاد  اه مبيناا 
 (.1)(هموعرهمو الخطأ، نلمو لم يج  االقت اء بهمو حول ادتالفهمو ن   حول اتهللوق

 

 واعرتض على االستدالل بهذا احلديث بأمرين: 

: سأن الح يب يهللفد   هل دة الشد خف  لالقتد اء بهمدو نات دوع المقلد ي  لهمدو، أحَهُا 
نال ي ل علا  رع اال تهود لاف هم  د  المجتهد ي ، فدال يندأن قدألهم حجدة علدفهم ال 

 (.2يجأز لهم  خولهللته)
 

 واجلواب عنه: 

بهددم  ددع إيجددوب االقتدد اء يهللفدد   رددع اال تهددود لافدد هم، نلددزنم  ن  هل ددة االقتدد اء  
 (.3اقت ا)ه بهم ي نأن قألهم حجة علا اف هم، نهذا هأ المطلأب)

:  دددو ال د ددلم عمددأم االقتدد اء بهمددو فددي هللاددل  دديء، نإدمددو هددأ فددي   دد  ثاتيهُهها 
 (.4الخالفة نال ف   الم ض ة ندحأهو)

َ هين:   َالجواع عنِ من 
ق يرددة ال د ول تدد ل علدا األ دد  سوإلقتد اء علددا اإلطدالل فهللددي ) دو قولدده الغال)دي:  .1

قددول إدددي ال  د ي  ددو سقددو)ي يدد نم فوقتدد نا سوللددذي   دد   () نايددة الت  ددذي  ددده 
فدي  ()نيؤيد ع قألده  سغ ي  بي سن  نعم  فول دوه   ن نلدك فدي هللادل األ دأ ،

 نا حدد يب  بددي قتددود  لمددو  دلجددأا فددي سددهلل هم نإن يطددع القددأم  سددو سندد  نعمدد  ي  دد
نهأ ثوب  في ال ح حف  فنن هذا اللهللظ  ق ب إلا الغمأم نإن هللاون  غرأيدو  د  

  هة  ن الش   يقتضي نلك.
                                                

 (.3/126(، ناد  : التق ي  نالتحبف  )3/243ت  ف  التح ي  ) (1)
 (.3/126(، التق ي  نالتحبف  )3/243ت  ف  التح ي  ) (2)
 (.3/126(، التق ي  نالتحبف  )3/243ت  ف  التح ي  ) (3)
 (.3/279)ب ون المخت    ،(450ص )(، المرخأل للازالي 2/889الب هون للجأيري ) (4)
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نال يقدددول سدددأن هدددذا الكدددالم دددد   فدددي قضددد ة دوددددة نهدددي اددددتالل القدددأم فدددي  ن    
نلددك ألدددو دقددأل الغددوم إنا ددد    ()  ددو هم  ن ن اءهددم فقددول الربددي  ()الربددي 

 (.1)(سه في عمأ ه نال يق   سه علا سب ه علا سب  دوص هللاون  غمأال
نا قفددل فددالن يت ددع فالدددو نيقتدد ي سدده، نادددو  ت ددع فالدددو ن قتدد  سدده، نلددم يقفدد  نلددك إ .2

سق يرددة لهلل  ددة نال حول ددة فنددده يقتضددا ات وعدده ناالقتدد اء سدده فددي هللاددل اال ددأ  التددي 
 يتأتا ففهو االت وع ناالقت اءل الن    ات غده فدي حدول ندولهللده فدي  دد ى لدم يند 

 (.2ندهلله سأده  ت ع  نلا    ندهلله سأده  خولك)
 

 .)) سادسًا: أدلة القول السادس: القائلني بأن احلجة يف قول اخللفاء دون علي
فدي ال سدولة الق يمدة  ن ال دحوسة إنا  (~)نهذا القأل  أدأن    هللاالم الشوفغي  

، نسدب   ن عمد   ن عثمدون   دح نلدم يدذهللا  عل دوً  ادتلهللأا نفي  ح  الط فف   بأ سن 
نلددك  ن ال ددحوسة هللاددودأا هللاثفدد ي  إن نا ، نهللاددون الخلهللددوء الثالثددة ت تشددف هم هللامددو فغددل 

في   ألة الج   نعم   ضي هللا عره في الطوعأن ناف  نلدك فكدون  )) بأ سن  
دددد   إلدددا  ))قدددأل هللادددل  دددرهم هللاقدددأل   ثددد  ال دددحوسة، نلمدددو آل األ ددد  إلدددا علدددي 

البلدد ان، فلددم يندد  قألدده هللاقددألهم لهددذا الكأفددة ن ددوت هللاثفدد   دد  ال ددحوسة نتهلل قددأا فددي 
 ((3.))المغرا ال دق ون ي ه 

 

 :واعرتض عليه بأمور، منها 

هللاحنمهدددم، نإدمدددو ت هللاددده ادت دددو ا  ن ا تهللدددوء بدددذهللا  األ ثددد ،  )) ن حنمددده  -  
 (.4نادتو ع اب  القوص)

                                                

 (.52ص )إ مول االدوسة  (1)
 (.4/126إعالم المأقغف  ) (2)
 (.3/451(، تشر   الم و ع   ي  مع الجأا ع )3/818الافب الهو ع ) (3)
 (.3/451ع )(، تشر   الم و ع   ي  مع الجأا 3/818الافب الهو ع ) (4)
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فدنن ظدوه ع يقتضدي  ن قدأل « علد نم س درتي»سأدده  خدولك ل دوه  حد يب  -ب 
 .(1)ف  ادضموم قأل اف ع إل ه ل  رهم حجة    ا

 

سابعًا: أدلةة القةول السةابع: القةائلني بةأن احلجةة يف قةول اخللفةاء الرا ةدين           

 (.2)األربعة
 (.3بعل نم س رتي نسرة الخلهللوء ال ا  ي     سغ يب) :() َاََْلوا ِقولِ 

 

 :وجه الداللة 

جدوز هللارويدة     سولتم ك س رتهم نالغن علفهو سولرأا دذ ننلدك   () ن الربي  
ق ن فدي هدذع األنا د  بدف   ()ع   الز ة األدذ بهو، نع م الغ نل عرهو،  ع  ده 

 (.  5(. ندل سمهللهأ ه  ن اف هم ل   هللاذلك)4سرته نسرتهم فكودو في الحج ة سأاء)
 

 اعرتض على االستدالل بهذا احلديث بأمور منها: 

َاا    ()  سدرة الربددي : إن نلدك يلدزم  رده  ن تكددأن سدرتهم   دونية لمدو ثبدد   دأ
سحفدب يقددع التغدو ض بفرهمددو نيغدد ل إلدا التدد   ح ف بمدو يقدد م الغمددل س درتهم علددا  ددو 

 (.6)()ثب  ع  الربي 

                                                

 (.398د  2/397حو  ة الغطو  علا   ي  مع الجأا ع ) (1)
 (.3/818(، الافب الهو ع )3/193اإلبهو  ) (2)
 .35(، حج ة  ذه  ال حوبي ص 6/131اد  : المح أل لل ازي ) (3)
 (.49ص)ا مول اإلدوسة للغال)ي  (4)
 (.6/172 فع الرقوب ع  تر  ح الشهوب ) (5)
 (.49ص)لغال)ي ا مول اإلدوسة ل (6)
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  واجلواب عنه: 

 ده ال يلزم    هللاأن سرتهم حجدة  غتمد    ن يندأن لهدو هدذع الم دونا  بدل يجدأز  
، فددددننا () ن تكدددأن  دددأ أ ا سوت وعهدددو نالغمدددل بهدددو سشدددد   عددد م ن دددأد سدددرة للربدددي 

علددا سددرتهم، هللامددو  ن  () خولهللددة ل ددرتهم قدد    سددرته  ()ن دد ت سددرة لل سددأل 
 (.1ال  وس حجة   ق ة نهأ  تأد  في ال ت ة ع  الكتوب نال رة)

:  ن نلدك عددوم فددي هللادل الخلهللددوء ال ا دد ي  نال دلفددل ي ده علددا ادح ددو ع فددي ثاتيههاا  
 (.2)()األ بغة دنن اف هم 

ن  ددو هللاأددده  خت ددو سولخلهللددوء األ بغددة دنن ) لههِ:ِقو  (~) َأ ههاع عنههِ الع ئههي 
 دددد  سغدددد هم فع مددددوع الغلمددددوء قوط ددددة علددددا ادت ودددددهم سولأدددددك المددددذهللاأ  فددددي 

 ددده  ()عدد  الربددي  ))الحدد يب ن ددده ال يطلددق علددا  دد  سغدد هم نقدد   نى سددهللفرة 
قول الخالفة في    تي ثالثأن سرة سغ ي ثم ي ف   لكدو نإسدرودع ح د  نهللاودد   د   

نبهدددذا احدددتة البفهقدددي نافددد ع علدددا  سوالتهللدددولدحدددأ هدددذا المقددد ا   ()غدددة األ)مدددة األ ب
نسددرة الخلهللدددوء ال ا دد ي  المهدد يف  إلدددا األ)مددة األ بغددة نق ددد   ()اد دد ال قألدده 

 (.3)(اللهللظ علفهم
: سددأن الحدد يب يهللفدد   هلفددتهم لالقتدد اء، نات ددوع المقلدد ي  لهددم، نال يدد ل علددا ثالثههاا  

 ، فددال ينددأن قددألهم حجددة علددفهم ال يجددأز لهددم  رددع اال تهددود لافدد هم  دد  المجتهدد ي
 (.4 خولهللته)

                                                

 (.49ص)ا مول اإلدوسة للغال)ي  (1)
 (.48ص)ا مول اإلدوسة للغال)ي  (2)
 (.50د  49ص)ا مول اإلدوسة للغال)ي  (3)
 (.3/126(، التق ي  نالتحبف  )3/243ت  ف  التح ي  ) (4)
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 واجلواب عنه: 

 ن  هل ددة االقتدد اء بهددم  ددع إيجددوب االقتدد اء يهللفدد   رددع اال تهددود لافدد هم، نلددزنم  
 (.1اقت ا)ه بهم، ي نأن قألهم حجة علا اف هم، نهذا هأ المطلأب)

 (.2)(سغ ياقت نا سوللذي     ) ن  هللهأ ه  غو ض سمهللهأم ح يب  راِعاا: 
 

 املطلب الرابع
 الرتجيح

 

إن الروظ  إلدا هدذع األقدأال يجد هو  دهدو ت  دع إلدا قدألف  نهمدو  د  يغتبد  قدأل  
ال حوبي حجدة  طلقدو نهدم  مهدأ  المحد ثف ، ن د  ال يغتبد  قدأل ال دحوبي حجدة 

  طلقًو نهم  مهأ  األدألفف     الشوفع ة ناف هم.
ك، نالشدددوفغي، ن حمددد ( فول دددح ح  ددد  ن  دددو األ)مدددة األ بغدددة ) سدددو حر هللدددة، ن ولددد 

 قددأالهم  دهددم يغتبدد نن قددأل ال ددحوبي حجددة هللامددو دقددل نلددك عددرهم،   ددو  ولددك ن حمدد  
فلقدد  تدد  ح القددأل لدد ى  دددحوبهم  ددده ال ددح ح  دد  قددألهم ن  ددو  سددو حر هللددة فقدد  دددح 

 دددددذت سقددددأل  ()عردددده  ددددده قددددول: بإن لددددم   دددد  فددددي هللاتددددوب هللا نال سددددرة  سددددأل هللا 
فخدد  اإلسددالم الددزدني عدد   بددي سددغف  الب دعددي  ددده قددول: بتقلفدد    دددحوسهب نلقدد  دقددل

ال حوبي نا   يت   سه ال  وس نعلا هدذا  د هللاردو  شدويخروب ن  دو  دو ثبد  عد   بدي 
حر هللددة ن دددحوسه  دهددم دولهللددو   ي ال ددحوبي فددال تغددو ضل ألددده لكدد  يثبدد  التغددو ض 

عرهمددو إلددا  يجدد   ن يثبدد    ق دده  ن  سددو حر هللددة هللاددون يغلددم سهللتددأى ال ددحوبي نعدد ل
ال  ددوس، ن ن يثبدد   ن ال ددحوبي ال  خددولك لدده  دد  بددف  ال ددحوسة، نهددذا لدد   فددي 

  حل الرزاعل ألده حفرئذ يختو      قأالهم  و ينأن ق ي     الر أص.

                                                

 (.3/126(، التق ي  نالتحبف  )3/243ت  ف  التح ي  ) (1)
 (.3/186  ي  خت   ال نضة ) (2)
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ن  دددو الشدددوفغي، فقددد   قددد   ددددحوسه  دددده هللادددون يقدددأل سحج دددة قدددأل ال دددحوبي فدددي  
يدد ل علددا نلددك  خولهللتدده لقددأل القدد يم، ن  ددو الج يدد  فقدد  قددولأا إددده ت ا ددع عدد  قألدده ن 

ال دددحوسة فدددي سغدددن الم دددو)ل نقدددولأا إدددده فدددي الج يددد  يقدددأل بتقلفددد ع، نالتقلفددد   دددده ال 
، نهدددأ  ددد  الشدددوفع ة قدددول: بقدددول (~)يندددأن حجدددة، نهدددذا ي ددده د ددد . قدددول الغال)دددي 

في هللاتوب )ادتالفه  ع  ولك( نهأ    الكت  الج يد    يضدو:  دو هللادون  (~)الشوفغي 
 ددأدي  فولغددذ  علددا  دد  سددمغهمو  قطددأع إال سوت وعهددو، فددنن لددم الكتددوب  ن ال ددرة  أ 

(، ثددم هللاددون قددأل األ)مددة  بددي سندد  1يندد  ددد دو إلددا  قونيددل ال ددحوسة،  ن ناحدد   ددرهم)
نعمدددد  نعثمددددون إنا ددددد دو إلددددا التقلفدددد   حدددد  إلفرددددو، ننلددددك إنا لددددم دجدددد  داللددددة فددددي 

الددذي  غدده االدددتالل تدد ل علددا  قدد ب االدددتالل  دد  الكتددوب نال ددرة، فرت ددع القددأل 
الردوس هللادون   ده   ال اللةل ألن قأل اإل دوم  شدهأ  سأدده يلدزم الردوس، ن د  لدزم قألده

 م  يهللتدي ال  دل  ن الرهللد ، نقد  يأددذ سهللت دوع نيد عهو، ن  ثد  المهللتدف  يهللتدأن الخوددة 
فدددي بفدددأتهم ن جول دددهم، نال يغتردددي الغو دددة سمدددو قدددولأا عردددويتهم سمدددو قدددول اإل دددوم، نقددد  

ي  ددألأن عدد  علددم الكتددوب نال ددرة ي مددو   ادنا  ن يقألددأا ي دده، ن دد دو األ)مددة يرتدد بأن 
نيقألددأن ي خبدد نن سخددالل قددألهم، ي قبلددأن  دد  المخبدد ، نال ي ددتركهللأن  ن ي  هللددأا، 

 لتقأاهم هللا نفضلهمب.
فدددي الددد ي  فدددي  أضدددع  ()بفدددنن لدددم يأ ددد  عددد  األ)مدددة فأددددحوب  سدددأل هللا  

    ات وع    سغ همب.األ ودة،  دذدو سقألهم نهللاون ات وعهم  نلا برو 
ههة   ندحدد  دشدده  سددوم  ددده لددم ي  ددع عدد  قألدده بددل  :(~)َقههال ابههن القههيم الجوِا

 ال دده فددي الج يدد   طددوبق لمددو فددي القدد يمل حفددب قددول فددي الضددلع سغفدد ، قلتدده تقلفدد ًا 
 لغم ، نقول في  أضع  ده: قلته تقلف ًا لغثمون.

                                                

 هذا د يح في احتجو  اإل وم الشوفغي سقأل الأاح     ال حوسة. (1)
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 ي ابدد  ال دد م  (~) نقددول فددي الهللدد ا)ن، نهددذا  ددذه  تلقفرددوع عدد  زيدد ، ثددم قددول 
ب نال ت تأحشّ     لهلل ة التقلف  في هللادالم الشدوفغي، نت د   دهدو ترهللدي هللادأن -الجأزية

قأله حجة، بروء علا  و تلقفته    اددطالي المتدأد ي   ن التقلفد  قبدأل قدأل الافد  
سافدد  حجددة، نقددد  ددد ي الشددوفغي فدددي  أضددع آدددد   دد  هللاال دده بتقلفددد  دبدد  الأاحددد  

ال يق ددد  سولتقلفدد   دددو اددددطلح عل ددده  (~)لخبدد . فتبدددف   دددده فقددول: قلددد  هدددذا تقلفددد ًا ل
المتأد ي  نإال لم يطلق علا دب  الأاح  تقلف ًا، حفب قدول: قلد  هدذا تقلفد ًا للخبد . 
فغلددددم  ددددده ال يق دددد   ددددو ادددددطلح عل دددده المتددددأد ي ، ألن الخبدددد  عردددد ع حجددددة يجدددد  

 ات وعه.
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E
 

ال دو ز  التدي نقهللد  علفهدو نفي دهويدة هدذا المطدول،  نهللاد  ي مدو يلدي  هدم الرتدو)ة  
  ثروء هللاتوبتي لهذا ال حب، فأقأل نبوم التأففق:

 ؤ ردددًو سددده ن دددوت  () ن التغ يددد  المختدددو  لل دددحوبي، هدددأ:  ددد  لقدددي الربدددي  .1
  د .ح وته علا اإلسالم نلأ تخلل  

 ن الخدددالل فدددي تغ يددد  ال دددحوبي، هدددأ ددددالل ح  قدددي لددده ثم تددده ن دددو يت تددد   .2
لمطلقدة، نقبدأل   اسدفله، نحج دة قألده، ندحأهدو عل ه،  د  حفدب ثبدأت الغ الدة ا

    اآلثو  الش ق ة.
تثبدد  ال ددح ة سددولتأات   ن االستهللوضدددة نالشدده  ،  ن إد ددو  سغددن ال دددحوسة  ن  .3

 التوسغف  س حبته.
 ن ثبد    أعده عرده،  ن  ،الينأن قأل ال حوبي حجة ي مو ال  جول لل  ي ي ده .4

 دولهلله اف ع    ال حوسة.
ا ددته  قألده بددف  س  دة ال ددحوسة، نسدنتأا عدد  اإلدكددو  قدأل ال ددحوبي حجدة إنا  .5

عل دده  ددع قدد  تهم علددا اإلدكددو ، نهللاددذا إنا نافقدده س  ددة ال ددحوسة، نهللاددذا إنا اسددتر  
 في قأله علا دلفل    هللاتوب  ن سرة.

ددد  احدددتة سددده  طلقدددًو،  .6 ادتلدددك األددددألفأن فدددي حج دددة قدددأل ال دددحوبيل فمدددرهم   
د  احدتة ن رهم      دع  طلقًو، ن رهم     احتة سه إ نا ددولك ال  دوس، ن درهم   

 بدي سند  نعمد ( )سه إنا اد م إل ه ال  وس، ن رهم     ف َّل فق ِبدل  قدأل الشد خف  
د  قدول سولخالفدوء األ بغدة  دنن  ()ن رهم   د   ضدول إلفهمدو عثمدون، ن درهم   

  و سأاهم.
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 سغ  ع ض حجة الغلموء ن دلدتهم الرقل دة نالغقل دة، ن دو  ن د عل ده  د   روقشدوت .7
ن دند علم دددة، تددد  ح عرددد ي،  ن  دددذه  القدددو)لف  سحج دددة قدددأل ال دددحوبي، هدددأ 

 .()القأى ناأل  ح، نهأ  و نه  األ)مة األ بغة 
 

 واهلل تعاىل أعلم
 

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 واحلمد هلل رب العاملني
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F  K و

 ل سولة. ث  االدتالل للخ ، تأل  :   طهللا سغف  الخ ،  ؤس ة ا -1
إ مدددددددول اإلددددددددوسة فدددددددي  قدددددددأال ال دددددددحوسة، تدددددددأل  : الغال)دددددددي، ط غدددددددة   هللادددددددز  -2

 المخطأطوت.
 إ  ود الهللحأل، تأل  : الشأهللاودي،  نت ة اب  سوز للرش ،  . األنلا. -3
 إ  ود الهللحأل، لع وم الحوفظ  حم  ب  علي الشأهللاودي، دا  الكت . -4
غلم دددة  ددددأل الج دددوص، تدددأل  :  بدددأ سنددد  الج دددوص الددد ازي، دا  الكتددد  ال -5

 للرش ،  . األنلا.
 دددأل الج ددوص، تددأل  : اإل ددوم  بددأ سندد  بدد  علددي الج ددوص، دا  الكتدد   -6

 الغلم ة،  . األنلا.
  دأل ال  د ي، تأل  : ال  د ي، دا  المغ فة،  . األنلا. -7
 ددأل الهللقده اإلسدال ي لشدلبي، تدأل  :  حمد   دلبي، دا  الرهضدة،  . بتددو يخ  -8

 م.1986
 ب هللا ب  عب  المح   الت هللاي،  ؤس ة ال سولة. دأل  ذه  اإل وم  حم ، ع -9

 إعالم المأقغف ، تأل   اب  ال  م، دا  الح يب،  . األنلا. -10
 اإلبهو    ي المرهو ، تأل  : اب  ال  ني، دا  الكت  الغلم ة،  . األنلا. -11
 األحنوم لآل  ي، تأل  : اآل  ي، دا  الكتوب الغ بي للرش ،  . الثود ة. -12
 و.األدلة المختلك ففه -13
اإلددددوسة فدددي تمففدددز ال دددحوسة، تدددأل  : الحدددوفظ ابددد  حجددد ،  ط غدددة الحلبدددي  -14

 هد.1387سم  ، 
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اإلد دددددول، تدددددأل  : اإل دددددوم عدددددالء الددددد ي   بدددددي الح ددددد  المدددددأا دي ال دددددغ ي  -15
 الحربلي، دا  الكت  الغلم ة.

ال وعددددددب الحثفددددددب  دددددد ي ادت ددددددو  علددددددأم الحدددددد يب، تددددددأل  :  حمدددددد   ددددددو    -16
 لرش ،  . األنلا.ناالدت و  الب  هللاثف ، دا  الغودمة ل

ال حدددد  المحدددد ط فددددي  دددددأل الهللقدددده، للز هللاشددددي ط غددددة نزا   الأقددددول نالشددددئأن  -17
 االسال  ة سولكأي .

البفهقددي فددي ال ددر  الكبدد ى، تددأل  : البفهقددي، دا  الهللكدد  للرشدد ، بفدد نت،  .  -18
 األنلا.

التدددو  ناإل لفدددل  دددع  أاهددد  الجلفدددل، تدددأل  :  حمددد  بددد  يأسدددك المدددأال، دا   -19
  ،  . األنلا.الكت  الغلم ة للرش

التمهفدد  ألبددي الخطددوب الحربلددي، تددأل  :  بددي الخطددوب الحربلددي، دا  المدد دي  -20
 للرش ، نهأ     رشأ ات  و غة  م الق ى.

 الخالل اللهلل ي، تأل  : عب الك يم الرملة،  نت ة ال   ،  . األنلا. -21
ال ددددحوبي ن أقددددك الغلمددددوء  دددد  االحتجددددو  سقألدددده، تددددأل  : د. عبدددد ال حم   -22

 .1 ة ال   ،  .ال  ني ،  نت
الافدب الهددو ع  دد ي  مددع الجأا ددع، تدأل  :  بددي ز عددة الغ اقددي، دا  الهللددو نل  -23

 الح يثة للط وعة، الط غة األنلا.
الكددوفي، تددأل  :  دد خ اإلسددالم  أفددق الدد ي  ابدد  ق ا ددة المق سددي، دا  الكتدد   -24

 الغلم ة.
 .هد1417المجمأع للرأني، تأل  : الرأني، المنت ة التجو ية،  . األنلا،  -25
 المح أل لل ازي، تأل   ال ازي،  ؤس ة ال سولة للرش . -26
 م.2000الم ت هللا، تأل  : اإل وم الازالي، دا  الكت  الغلم ة،    -27
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 الم  وي المرف ، تأل  : الهللفأ ي، المنت ة الغلم ة للرش ، بف نت. -28
 .2الماري، تأل  : اب  ق ا ة، دا  الط وعة نالرش  هج ،  .  -29
ول الشدددوطبي إبددد اي م بددد   أسدددا المدددولكي، دا  المأافقدددوت، تدددأل   ابددد  إسدددح -30

 الكت  الغلم ة.
الركددد  علدددا دزهدددة الر ددد ، تدددأل  : الحدددوفظ ابددد  حجددد  الغ دددقالدي، دا  ابددد   -31

 الجأزي للرش ،  . األنلا.
 تحقفق  ر   ال ت ة، تأل  : الغال)ي، دا  ال شف ،  . األنلا. -32
لزدجدددودي، تخددد ية الهللددد نع علدددا األددددأل لع دددوم ابددد  المروقددد   دددهوب الددد ي  ا -33

  نت ة الغب نون.
ت  ي  الد اني، تدأل  : الحدوفظ  دالل الد ي  ال دفأطي،  نت دة الكدأث  للرشد ،  -34

  . األنلا.
 تشر   الم و ع، تأل  : الز هللاشي،  ؤس ة ق ط ة،  . األنلا. -35
 هد.1388ت  ف  التح ي ، تأل  :   ف  سود و ،   طهللا ال وبي الحلبي،  -36
 م  حلبي، المنت  اإلسال ي.حج ة  ذه  ال حوبي، تأل   عب  ال ح -37
 دد ي الغضدد  علددا  خت دد  ابدد  الحو دد ، تددأل  : اإليجبددي،  ط قددة الهللجولددة  -38

 هد.1393الج ي  ، عوم 
 د ي الكأهللاد  المرفد ، تددأل  : الغال دة الشد خ  حمد  بدد   حمد  بد  عبدد الغزيز  -39

 الهللتأحي،  نت ة الغب نون.
   ي تر  ح الهلل أل، تأل  : الق اقي، دا  الهللك ،  . األنلا. -40
 دددد ي  خت دددد  الطددددأدي، تددددأل  : الطددددأدي،  ؤس ددددة ال سددددولة للرشدددد ،  .  -41

 األنلا.
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اويددددة الأدددددأل إلددددا دقددددو)ق علددددم األدددددأل، تددددأل  : الدددد هللاتأ   ددددالل الدددد ي   -42
 عب ال حم ،  د. األنل.

 فددع الرقددوب عدد  تر دد ح الشددهوب، ألبددي عبدد  هللا الح ددف  بدد  علددي بدد  طلحددة  -43
دد  ال دد اي،  دد  بدد   حمَّ د. عبدد  الدد حم  بدد  عبدد  هللا ال   ا ددي، تحقفددق د.   ْحم 
المملكدة الغ ب دة ال دغأدية،  -الجب ي ،  نت ة ال    للرش  نالتأزيع، ال يدوض 

 هد. 1425الط غة األنلا، 
فدددددتح ال دددددو ي، تدددددأل  : اإل دددددوم  حمددددد  بددددد  إسدددددموعفل ال خدددددو ي، دا  الغدددددو     -44

 للط وعة.
 . فددددتح القدددد ي ، تددددأل  : ابدددد  الهدددددوم الحرهللددددي، دا  الكتدددد  الغلم ددددة للرشددددد ،  -45

 األنلا.
فددتح المافددب، تددأل  : الحددوفظ ال ددخوني،  ؤس ددة الكتدد  الثقوي ددة للرشدد ،  .  -46

 األنلا.
 تدددوب االدت دددو ، تدددأل   الغال دددة عبددد هللا بددد   حمدددأد بددد   دددأدند المأددددلي  -47

 الحرهللي، دا  المغ فة.
  شول القروع، تأل   البهأتي،  نت ة الر   الح يثة، ال يوض. -48
  هللي، دا  الكت  الغلم ة،  . األنلا. شك األس ا  للر هللي، تأل  : الر -49
 شدددك األسدددد ا ، اإل ددددوم عدددالء الدددد ي  عبدددد  الغزيدددز بدددد   حمدددد  ال خددددو ي، دا   -50

 الكت  الغلم ة.
 ل ون الغ ب، تأل  : اب   ر أ ، دا  دود  للرش ، بف نت. -51
  ذهللا   الشر  طي، تأل  :  حم  األ ف  الشر  طي، دا  ال قف ،  . األنلا. -52
  : ابدد   بددي  ددف ة، دا  الرشدد   ط غددة الغزيزيددة   ددرك ابدد   بددي  ددف ة، تددأل -53

 سحف    سود.
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 غدددولم  ددددأل الهللقددده، تدددأل  :  حمددد  الجفزاددددي، دا  ابددد  الجدددأزي للرشددد ،  .  -54
 األنلا.

  غجم  قوي   اللاة، تأل  : اب  فو س، ق  ا ال وبي الحلبي،  . األنلا. -55
س دة  غ فة الحجة الشد ق ة، تدأل  : دد   اإلسدالم  بدي ال  د  البدزدني،  ؤ  -56

 ال سولة،  . األنلا.
 ق  ددة ابدد  ال ددالي، تددأل  : عثمددون بدد  ال ددالي، دا  المغددو ض،   دد ،  -57

  . األنلا.
دزهة الخوط  الغوط  علا  نضدة الردوظ ، تدأل  : ابد  بد  ان،  نت دة الهد ى  -58

 للرش ،  . األنلا.
 دهللو)  األدأل، تأل  : الق افي،  نت ة   طهللا ال وز،  . األنلا. -59
 م.1999 : اإلسرأي، دا  اب  حزم للرش ،  . األنلا، دهوية ال أل، تأل  -60
دهويدددة الأددددأل فدددي د ايدددة األددددأل، تدددأل  : ددددهللي الددد ي  الهرددد ي، المنت دددة  -61

 التجو ية للرش ،  . األنلا.
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع

 3 الُقَمة
َما : الُبحث اَْل ف اللحابي   5 ثبت ِِ اللحبةتتعِر
 5 حوبيتغ ي  ال : الُطوب اَْل
 9  رشأ الخالل في تغ ي  ال حوبي في االدطالي: الُطوب الثاتي
 11 الت   ح: الُطوب الثالث
 13 ثم   الخالل في   ما ال حوبي :الُطوب الراِع

 14  و تثب  سه ال ح ة :الُطوب الخاما
َّلذا لهم  موقف العوُاء من ااحْجاق ِقول اللهحابي :الُبحث الثاتي

َلم يظهر لِ  َكا  لورأخ فيِ مجالينْشر   مخالف 
16 

 16 تح ي   حل الرزاع في االحتجو  سقأل ال حوبي :الُطوب اَْل
َاا:   16  و ال ي دل    قأل ال حوبي في  حل الرزاعأ
 17  و ي دل    قأل ال حوبي في  حل الرزاعثاتياا: 
 18  قأال الغلموء في االحتجو  سقأل ال حوبي :الُطوب الثاتي

 21 اْدلة: لثالثالُطوب ا
َاا: ، القدددو)لف  سدددأن قدددأل ال دددحوبي  دلدددة  ددددحوب القدددأل األنل أ

 حجة  طلقوً 
21 

 دلدددة القدددأل الثدددودي: القددددو)لف  سدددأن قدددأل ال دددحوبي لدددد   ثاتيهههاا: 
 سحجة سأدلة هللاثف    رهو

34 

 41 دلدة القددأل الثولدب: القدو)لف  سددأن قدأل ال دحوبي حجددة إنا  ثالثهاا:



 العازمياهليب زيد زايد الدكتور / 

 - 60 - 

 دولك ال  وس
دلددة القددأل ال اسددع: القددو)لف  سددأن قددأل ال ددحوبي حجددة إنا  راِعههاا: 

ادضدددم إل ددده ال  دددوس، ي قددد م حفرئدددذ علدددا ق دددوس لددد    غددده قدددأل 
 دحوبي

44 

 دلدة القدأل الخدو  : القدو)لف  سدأن الحجدة فدي قدأل  بدي لامِاا: 
 ضدددددأان هللا -دنن اف همدددددو  ددددد  ال دددددحوسة  () سنددددد  نعدددددم

 -علفهم

44 

القدددأل ال دددودس: القددددو)لف  سدددأن الحجددددة فدددي قددددأل   دلددددةَادَهههاا: 
 .))الخلهللوء دنن علي 

46 

 دلة القأل ال وسع: القدو)لف  سدأن الحجدة فدي قدأل الخلهللدوء َاِعاا: 
 ال ا  ي  األ بغة

47 

 49 الت   ح: الُطوب الراِع
 52 الخاتُة

َالُرا ع  54 الُلادر 
 59 فهرس الُوضوعات
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