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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس��الم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ق��ال  بالخيري��ة،    النب��ي  له��م  اهلل عليه��م ش��هد  فالتابع��ون رض��وان 
: ))خي��ر الناس ق��رين، ثم الذين يلونهم، ثم الذي��ن يلونهم))))). لذا أحببت 
أن يك��ون بحث��ي المتواض��ع عن هذا الجي��ل الفاضل؛ حي��ث توجد كثير من المس��ائل 
األصولي��ة التي تتعلَّق بالتابعي��ن، ولم أَر فيما وقفت علي��ه -واهلل أعلم- َمْن تناول هذه 
المس��ائل بالبحث والدراس��ة، فأردُت أن أجمع ش��تات وجزئيات هذه المسائل؛ حتى 

َيْسُهل على الباحث يف علم األصول الرجوع إليها.
وكان بحثي يف: مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة.

))) أخرج��ه البخ��اري يف كت��اب الرقاق، باب م��ا يحذر من زهرة الدني��ا والتنافس فيها بلفظ: ))خيرك��م قرين ثم الذين 
يلونه��م ث��م الذين يلونهم)) صحي��ح البخاري )5/ 62)2/ 6064(، ومس��لم يف كتاب فضائ��ل الصحابة، باب فضل 

الصحابة ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم، صحيح مسلم )7/ 85)/ 8)66).
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المقدمة: تكلمت فيها عن أهمية الموضوع، وخطَّة البحث.
الفصل األول: يف تعريف التابعي وحجية قوله، وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول: تعريف التابعي.
المبحث الثاين: حجية قول التابعي.

المبحث الثالث: المسائل األصولية التي ترتتَّب على الخالف يف حجية قول التابعي.
المسألة األولى: التخصيص بقول التابعي.

المسألة الثانية: تقليد التابعي.
المبحث الرابع: الفروع التي ترتتَّب على الخالف يف حجية قول التابعي.

الفصل الثاين: قول التابعي يف قضايا السنة، وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: قول التابعي: من السنة كذا.

المبحث الثاين: حجية قول التابعي: من السنة كذا.
المبح��ث الثالث: الفروع الفقهية المرتتبة عل��ى الخالف يف حجية قول التابعي: من 

السنة كذا.
الفصل الثالث: قول التابعي يف قضايا اإلجماع، وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول: إجماع التابعين.
المبحث الثاين: اعتبار التابعي المجتهد يف إجماع الصحابة.

المبحث الثالث: بل��وغ التابعي الذي أدرك عصر الصحابة رتبة االجتهاد بعد انعقاد 
إجماعهم.

المبح��ث الرابع: الفروع الفقهي��ة المرتتبة على االعتداد بقول التابعي الذي بلغ رتبة 
االجتهاد يف إجماع الصحابة الذين أدركهم.

الخاتمة: تكلمت فيها عن أهم نتائج البحث.

م ىلع سيدنا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني.
ِّ
وصلِّ امهلل وسل
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 الفصل األول: 
تعريف التابعي وحجية قوله

ول: 
ل�أ لم�ن��ش ا  ا

�نع�ة ل�ةا  ا
ن

�ةعر�ة�

التابع��ي لغة: نس��بة إلى التابع، والتابع اس��م فاعل من تبع الش��يء تبًع��ا وتباًعا، أي: 
س��ار خلفه، يقال: تبعت الش��يء، أي: س��رت خلفه، وتبعت القوم تبًعا وَتباعة بالفتح: 
إذا مش��يت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم، ويف الدعاء: تابع اللهم بيننا وبينهم على 

الخيرات؛ أي: اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه))).
اصطالًح��ا: اخُتلف يف تعريف التابعي؛ فذه��ب أكثُر األصوليين والمحدثين إلى أنه 
الالقي لمن قد صح��ب النبي  واحًدا فأكثر، وعليه فيكون تعريف التابعي 

هو من لقي الصحابي مسلًما ومات على اإلسالم)2).
قال العراقي: وعليه عمل األكثرين))).

))) الصحاح: ألبي نصر إس��ماعيل بن حماد الجوهري المتوىف )9)ه� ))/ 89))( فصل التاء دار العلم للماليين. 
ف يسير، لسان العرب: البن منظور. )8/ 27( مادة: تبع، دار صادر،  بيروت، الطبعة الرابعة 407)ه� - 987)م  بتصرُّ
بي��روت، الطبع��ة األولى، القام��وس المحيط لمجد الدين أبي طاه��ر محمد بن يعقوب الفيروزآب��ادي المتوىف 7)8ه� 
))/ ))9( فص��ل )التاء(. ط: مؤسس��ة الرس��الة للطباعة والنش��ر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبع��ة الثامنة 426)ه� - 

2005م.
)2) البح��ر المحي��ط: لب��در الدين محمد بن هب��ادر بن عبد اهلل الزركش��ي المتوىف 794ه���. ))/ 65)( ط: دار الكتب 
العلمي��ة، س��نة )42)ه� - 2000م. بيروت، لبنان، التحبير ش��رح التحرير لعالء الدين أبي الحس��ن علي بن س��ليمان 
الم��رداوي الحنبل��ي المت��وىف 885ه��� )4/ 2006( تحقي��ق: د/ عبد الرحمن الحربي��ن، د/ عوض الق��رين، د أحمد 
الس��راج. ط: مكتبة الرش��د )42)ه� - 2000م، ش��رح الكوك��ب المنير: الب��ن النجار المتوىف 972ه���. )2/ 487) 
ط: مكتب��ة العبي��كان. الطبعة الثانية 8)4)ه��� - 997)م، المدخل إلى مذهب اإلمام أحم��د، لعبد القادر بن أحمد بن 
مصطف��ى ب��ن عبد الرحي��م بن محمد بن ب��دران المتوىف 46))ه���. ))/ 02)( ط دار الكتب العلمي��ة، الطبعة األولى 
7)4)ه� - 996)م. تحقيق: محمد أمين حناوي، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: ألبي الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير القرش��ي البصري الدمش��قي المتوىف 774ه� ))/ )9)( تحقيق: أحمد محمد ش��اكر. ط: دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، تدريب الراوي يف ش��رح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر الس��يوطي المتوىف ))9ه� 

))/ 4)2( تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
))) ش��رح التبص��رة والتذك��رة: للفضل زي��ن الدين عبد الرحيم بن الحس��ين بن عب��د الرحمن بن أبي بك��ر بن إبراهيم 
العراقي المتوىف 806ه� )2/ 59)( تحقيق: عبد اللطيف الهميم، وماهر ياسين فحل. ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان األولى 426)ه� - 2002م.
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وهذا ما اختاره ابن حجر، وزاد عليه: قيد اإليمان))).
د  فأصحاب هذا التعريف لم يشرتطوا الصحبة والمالزمة، وإنما يتحقق االسم بمجرَّ
اللقاء، س��واء أحدث من الصحابي نفس��ه؛ حيث كان التابعي أعمى أم العكس، أم كانا 
جميًعا كذلك؛ حيث يصدق عليهما أهنما تالقيا، وسواء أكان التابعي مميًزا أم ال، سمع 

من الصحابي أم ال)2).
ولعدم اش��رتاط الصحبة والمالزمة، َعدَّ بعض المحدثين كاإلمام مسلم وابن حبان 
األعمَش من طبقة التابعين مع أنه لم يس��مع من أحٍد من الصحابة. قال ابن حبان معلاًل 
إخراج��ه يف طبق��ة التابعين: »ألن ل��ه لقيا وحفًظا، رأى أنس بن مال��ك، وإن لم يصح له 
سماع المسند عن أنس«، وقال اإلمام الرتمذي: »إنه لم يسمع من أحٍد من الصحابة«))).
التعريف الثاين: الالقي لمن قد صحب النبي  وكان آنذاك يف ِسنٍّ يحفظ 
عنه، وهذا ما ذهب إليه ابن حبان، وعليه فيكون تعريف التابعي: هو من لقي الصحابي 

مسلًما، وكان آنذاك يف ِسنٍّ يحفظ عنه، ومات على اإلسالم.
فاإلم��ام ابن حبان وافق أكثر األصوليين والمحدثين فيما ذهبوا إليه، إال أنه اش��رتط 
أن يك��ون التابعي ال��ذي رأى الصحابي يف ِس��نِّ َمن يحفظ عنه، ف��إن كان آنذاك صغيًرا 
ل��م يحف��ظ عنه، فال عربَة هبذا اللقاء أو تلك الرؤية؛ ولذلك ل��م َيُعدَّ ابُن حبان َخَلَف ْبَن 
ه يف أتباع التابعين مع أنه لقي َعْمَرو بن حريث؛ حيث  خليفة يف طبقة التابعين، وإنما َعدَّ
ق��ال: »لم ندخل خلًف��ا يف التابعين، وإن كانت له رؤية من الصحابة؛ ألنه رأى عمرو بن 
حريث وهو صبي صغير لم يحفظ عنه شيًئا... وأدخلنا األعمش فيهم مع أنه رأى أيًضا 
فق��ط؛ لكونه حي��ن رؤيته ألنس وهو بواس��ط يخطب كان بالًغا يعق��ل بحيث حفظ منه 

خطبته، بل حفظ عنه حين رآه أيًضا بمكة وهو يصلي عند المقام«)4).

))) نزه��ة النظ��ر يف توضيح نخبة الفك��ر: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العس��قالين المتوىف 
852ه� ))/ )4)( تحقيق: عبد اللطيف بن ضيف الرحيلي. الطبعة األولى 422)ه�، مطبعة سفير، الرياض.

)2) فتح المغيث ش��رح ألفية الحديث: لش��مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوىف 902ه� )4/ 95( ط: 
دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى.

))) شرح التبصرة والتذكرة ))/ 59)(، فتح المغيث ))/ 52)).

)4) شرح التبصرة والتذكرة )2/ 60)(، فتح المغيث ))/ )5)).
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التعريف الثالث: قالوا: التابعي هو َمن صحب الصحابي.
وهذا التعريف للخطيب البغدادي، وجمع من التابعين، وهو ما ذهب إليه ابن كثير.

فهؤالء اشرتطوا الصحبة والمالزمة، فال يكتفى مجرد الرؤية أو اللقاء))).
فإن قيل: يكفي الرؤية أو اللقاء كما يف تعريف الصحابي.

  وغيرهم؛ فصحابة النبي ، قيل: هناك فرق بين صحابة النبي
لهم ش��رُف الصحبة، وفضل الرؤي��ة؛ ألن رؤية الصالحين لها أث��ٌر عظيٌم، فكيف برؤية 
س��يد المرس��لين؟! فالمس��لم إذا رأى النبي  ول��و لحظة انطب��ع قلُبه على 
االس��تقامة؛ ألن تأثي��َر الن��ور القلب��ي الذي يح��دث برؤية النب��ي  أضعاف 
م��ا تؤث��ره رؤية الصحابي وغيره م��ن الصالحين، دليل ذل��ك: أن األعرابي الجلف كان 

.(2(
 ينطق بالحكمة بربكة طلعته  د رؤية النبي بمجرَّ

فإن قيل: إن الخطيب البغدادي َعدَّ منصوَر بن المعتمر من التابعين، مع أنه لم يسمع 
م��ن أحٍد م��ن الصحابة؛ حيث قال يف الحديث الذي رواه الرتمذي والنس��ائي من رواية 
منصور بن المعتمر، عن هالل بن يساف، عن ربيع بن خيثم، عن عمرو بن ميمون، عن 
عب��د الرحم��ن بن أبي ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أب��ي أيوب مرفوًعا: ))قل هو اهلل 

أحد ثلث القرآن))))) -قال الخطيب: منصور بن المعتمر له ابن أبي أوىف)4).
))) البحر المحيط ))/ 65)(، تش��نيف المس��امع: لبدر الدين محمد بن هبادر الزركشي المتوىف 794ه�. )2/ 480) 
ط: مؤسس��ة قرطبة. الطبعة الثانية، الغيث الهامع ش��رح جمع الجوامع: للحافظ ول��ي الدين أبي زرعة المتوىف 826ه� 
)ص462(. ط دار الكت��ب العلمي��ة، بي��روت، لبن��ان. الطبعة األول��ى 2004م - 425)ه�، الب��در الطالع يف حل جمع 
الجوامع )2/ 0))(، التحبير ش��رح التحرير )4/ 2006(، ش��رح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ جالل 
الدين الس��يوطي المتوىف ))9ه���. ))/ 26)( تحقيق: أ.د/ محم��د إبراهيم الحفناوي. مكتبة اإليمان للطبع والنش��ر 
والتوزي��ع 420)ه���- 2000م، ش��رح الكوك��ب المني��ر )2/ 478(، الباح��ث الحثي��ث ))/ )9)(، تدريب الراوي 

.(2(4 /2(
)2) البح��ر المحيط ))/ 65)(، الغيث الهامع ش��رح جمع الجوامع )ص)46(، الب��در الطالع يف حل جمع الجوامع 

)2/ )))(، التحبير شرح التحرير )4/ 2006(، شرح الكوكب المنير )2/ 478).
))) أخرجه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن. باب سورة اإلخالص. وقال: هذا حديث حسن صحيح. سنن الرتمذي 

.(2899 /(68 /5(
)4) الش��ذا الفياح من علوم ابن الصالح: إلبراهيم بن موس��ى بن أيوب برهان الدين أبي إس��حاق األبناس��ي الش��افعي 
المتوىف802ه��� )2/ )52( تحقي��ق: صالح فتح��ي هلل. مكتبة الرش��د. الطبعة األولى 8)4)ه��� - 998)م، التقييد 
واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوىف 806ه� ))/ 9))( تحقيق: 

عبد الرحمن محمد عثمان. ط: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة األولى 89))ه� - 969)م.
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قي��ل: ل��ه رؤية فقط، ولي��س الس��ماع والصحبة، ولذل��ك ذكره كثير م��ن المحدثين 
ح به اإلمام النووي يف  كاإلمام مسلم وابن حبان وغيرهما يف أتباع التابعين، وهذا ما صرَّ

شرح مسلم، حيث قال: لكنه من أتباع التابعين.

الراجح: 
ما ذه��ب إليه جمهور األصوليي��ن والمحدثين: أن التابعي ه��و الالقي لمن صحب 
النب��ي  واح��ًدا فأكث��ر مؤمنً��ا وم��ات عل��ى اإلس��الم؛ وذلك لق��ول النبي 
: ))طوب��ى لم��ن رآين وآم��ن بي، وطوب��ى لم��ن رأى م��ن رآين))))). فالنبي 
ى بين من يراه ومن   يف ه��ذا الحديث الش��ريف اقتصر على الرؤية، وس��وَّ

د الرؤية واللقاء. ق بمجرَّ رأى من رآه، فدلَّ ذلك على أنَّ الصحبة والمتابعة تتحقَّ

فائدة: التابعي المخضرم)2):
هناك من أدرك الجاهلية واإلسالم، لكنه لم يَر النبي . فهل هذا ُيَعدُّ من 

طبقة الصحابة أو التابعين؟
اختل��ف العلم��اء يف ذلك؛ فذهب بعُضهم إل��ى أنه من طبقة الصحاب��ة، وهذا القول 
ُنسب إلى ابن عبد الرب، والصواُب غيُر ذلك؛ ألنه قال: »ولم أقتصر يف هذا الكتاب على 
ت صحبته ومجالس��ته حت��ى ذكرنا من لقي النب��ي  ولو لقية  ذك��ر من صحَّ

))) رواه الط��رباين يف ب��اب الواو. المعجم الكبير لس��ليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاس��م الط��رباين المتوىف 60)ه�، 
)0))( تحقي��ق: حمدي عبد المجيد الس��لفي. ط: مكتبة العلوم والحكم، الموص��ل. قال الهيثمي: رواه الطرباين وفيه 
بقي��ة، وقد صرح بالس��ماع، فزالت الدلس��ة، وبقية رجاله ثق��ات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لن��ور الدين علي بن أبي 
بك��ر الهيثمي المتوىف 807ه� )9/ 745/ 7)64)(. ط: دار الفكر - بيروت 2)4)ه�. قال الحاكم: هذا الحديث قد 
روي بأس��انيَد قريبة عن أنس بن مالك  مما علونا يف أس��انيد منها وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما ذكرناه. 

المستدرك )4/ 96/ 6994).
)2) الُمَخْض��َرم: يق��ال: ُخضرم عما أدرك��ه: أي قطع عما أدركه إلى غيره، فمن قطع عن الكفر إلى اإلس��الم، يقال له: 

. مخضرم، والتابعي المخضرم: قطع عن الصحابة لعدم الرؤية للنبي
وق��ال ابن خالوي��ه: َخْضَرم: خلط، ومنه: المخضرم الذي أدرك الجاهلية واإلس��الم. لس��ان الع��رب )2)/ 84( مادة 

)خضرم(.
اصطالًحا: هو من أدرك الجاهلية وحياة الرس��ول  وأس��لم وال صحبة له، فهو مرتدد بين الصحابة إلدراكه 
زم��ن الجاهلية واإلس��الم، وبين التابعين لع��دم رؤية النبي . التقييد واإليضاح ))/ 22)(، الش��ذا الفياح 

.(526 /2(
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واح��دة مؤمنًا ب��ه... وكذلك ذكرنا من ُولَِد على عهده من أبوين مس��لمْين... وهبذا كله 
.(((» يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول اهلل

فابن عبد الرب لم يذكرهم يف كتابه »االس��تيعاب يف معرفة األصحاب« إال لمقاربتهم 
لطبق��ة الصحابة ال أهنم صحابة. قال ابن حج��ر: »وادَّعى عياض وغيره أن ابن عبد الرب 
يق��ول: إهنم صحابة، وفيه نظٌر؛ ألنه أفصح يف خطب��ة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه 

جامًعا مستوعًبا ألهل القرن األول)2).
الق��ول الث��اين وه��و الصحي��ح: أن ه��ذه الطبق��ة من كب��ار التابعي��ن، ويطل��ق عليهم 
المخضرم��ون، وعلي��ه فيك��ون تعري��ف التابع��ي المخضرم ه��و ال��ذي أدرك الجاهلية 
 ، ث��م رأى م��ن رأى النبي ، واإلس��الم، ولكن��ه ل��م َيَر النب��ي
س��واء أس��لم يف زم��ن النبي: كالنجاش��ي، وزيد بن وه��ب فإنه كان يف طريق��ه إلى النبي 
 والنب��ي ُقبِ��َض قبل أن يراه وهب، وكأبي مس��لم الخ��والين، وأبي عبد اهلل 
الصنابحي فإن النبي  ُقبَِض قبل قدومهم بلياٍل، وس��ويد بن غفلة َقِدم بعد 
فراغهم من دفن النبي ، أم ال كجبير بن نفير؛ فإنه أسلم وهو بالٌغ يف خالفة 

.(((
 أبي بكر الصديق

قال الس��خاوي: »والمخضرمون باتف��اٍق من أهل العلم بالحديث ليس��وا أصحاَبه، 
بل معدودون من كبار التابعين، وقد جعلهم الحاكم طبقًة مس��تقلًة من التابعين، س��واء 

أعرف أن الواحد منهم كان مسلًما يف زمن النبي  كالنجاشي أم ال«)4).

من ُولَِد يف زمن النبي  من أبناء الصحابة ولم يسمع منه:
اختلف فيمن ُولُِدوا يف زمان النبي  من أبناء الصحابة ولم يسمعوا منه، 

ون من طبقة الصحابة، أم من التابعين؟ هل ُيَعدُّ

))) االستيعاب يف معرفة األصحاب ))/ 24).
)2) نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ))/ 44)).

))) فتح المغيث ))/ )6)(، شرح نخبة الفكر للقاري ))/ 599).
)4) السابق ))/ 65)).
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القول األول: ذهب أكثر من صنَّف يف الصحابة وكثير من المحدثين إلى أن من ُولُِدوا 
ون من التابعين كأبي  يف زمان النبي  من أبناء الصحابة ولم يسمعوا منه ُيَعدُّ
أمامة بن س��هل، ومحمد بن أبي بكر الصديق، وس��عيد بن س��عد بن عبادة بن الصامت، 

وعلقمة بن قيس، وأبي إدريس الخوالين، وغيرهم))).
وم��ن هؤالء جماع��ة ُأتَِي هبم إلى النبي  وهم أطفال فحنََّكهم، ومس��ح 
عل��ى وجوههم: كمحمد ب��ن حاطب بن الح��ارث، وعبد الرحمن بن عثم��ان التيمي، 
ومحم��ود ب��ن الربيع، وعبد اهلل بن الحارث بن نوفل، وعب��د اهلل بن أبي طلحة، ومحمد 

بن ثابت بن قيس بن شماس، وغيرهم)2).
وأصح��اب هذا القول اختلفوا: هل ُيَعدُّ هؤالء من التابعين المخضرمين أم التابعين 

بعد المخضرمين؟
فذه��ب أكث��ر المحدثي��ن إل��ى أن من ُولِ��ُدوا يف زم��ان النبي  م��ن أبناء 

ون من التابعين المخضرمين. الصحابة ولم يسمعوا منه  ُيَعدُّ
ون من التابعين بعد المخضرمين))). وذهب الحاكم إلى أهنم ُيَعدُّ

الق��ول الثاين: ذه��ب غير واحد ممن صن��ف يف الصحابة إلى أن م��ن ُولُِدوا يف زمان 
ون من الصحابة؛ وذلك ألنه  النبي  من أبناء الصحابة ولم يسمعوا منه ُيَعدُّ

يصدق عليهم أن النبي  رآهم، فيكونون صحابة من هذه الحيثية)4).
ومنش��أ الخ��الف يف المس��ألة: ه��و االخت��الف يف الرؤي��ة المقتضي��ة لصحب��ة النبي 

 هل يشرتط فيها التمييز أم ال؟

))) معرف��ة عل��وم الحديث: ألبي عب��د اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيس��ابوري المتوىف 405ه��� ))/ 86( تحقيق: 
الس��يد معظم حس��ين. ط: دار الكتب العلمية، بي��روت، الطبعة الثانية 97))ه��� - 977)م، المنهل الروي يف مختصر 
علوم الحديث النبوي: لمحمد بن إبراهيم بن جماعة الكناين الحموي الشافعي، بدر الدين المتوىف ))7ه� ))/ 4))) 
تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان. ط: دار الفكر، دمشق، تدريب الراوي )2/ 7)2(، توجيه النظر إلى أصول 
األثر: لطاهر الجزائري الدمش��قي المتوىف 8)))ه� ))/ 6)4( تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة. ط: مكتبة المطبوعات 

اإلسالمية، حلب.
)2) الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )2/ 487(، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ))/ 292).

))) معرف��ة علوم الحديث ))/ 86(، تدريب ال��راوي )2/ 7)2(، فتح المغيث ))/ 65)(، توجيه النظر إلى أصول 
األثر ))/ 6)4).

)4) فتح المغيث ))/ 95).
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فمن ذهب إلى أنه يش��رتط يف الرؤية المقتضية للصحبة التمييز وهم أصحاب القول 
األول قال��وا: إن م��ن ُولُِدوا يف زمان النبي  من أبناء الصحابة ولم يس��معوا 

ون من التابعين. منه ُيَعدُّ
وم��ن ذهب إلى أنه ال يش��رتط يف الرؤي��ة المقتضية للصحبة التميي��ز وهم أصحاب 
القول الثاين قالوا: إن من ُولَِد يف زمان النبي  من أبناء الصحابة ولم يسمعوا 

ون من الصحابة))). منه ُيَعدُّ

�نع�ة ل�ةا ول ا
ة
�ة�ة � : ح�ن �ة

�ن ل�شا لم�ن��ش ا ا

ال خ��الَف بي��ن األصوليين يف أن ق��وَل التابعي الذي ل��م يبلغ مرتب��ة االجتهاد، ولم 
يزاحم الصحابة يف فتواه ليس بحجة)2).

واختلف��وا يف قول التابعي الذي بلغ مرتبة االجتهاد، وزاحم الصحابة يف فتواه س��واء 
أكان فيه مجال للقياس أم ال، على مذهبين:

��ة، وهذا ما ذه��ب إليه جمه��وُر األصوليين من  األول: أن ق��وَل التابع��ي لي��س بُحجَّ
الش��افعية والحنابل��ة، وهو م��ا جاء عن اإلمام أب��ي حنيفة يف ظاهر الرواي��ة، وإليه ذهب 
اإلم��ام أبو زيد الدبوس��ي، واإلمام السرخس��ي)))، والش��يخ عب��د العزيز البخ��اري)4)، 

ومحب الدين بن عبد الشكور، واإلمام أحمد يف رواية)5).

))) الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )2/ 487(، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ))/ 292).
)2) ش��رح المن��ار وحواش��يه من عل��م األصول لإلمام العالم��ة عز الدين عب��د اللطيف بن عبد العزيز ب��ن الملك على 
مت��ن المن��ار يف أصول الفقه للش��يخ أب��ي الربكات عبد اهلل ب��ن أحمد المع��روف بحافظ الدين النس��في المتوىف 0)7ه� 
)ص6)7(، كش��ف األس��رار عن أصول فخر اإلس��الم. لعبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري البزدوي 

المتوىف 0)7ه�. ط دار الكتب العلمية ))/ 4))( بيروت. الطبعة األولى 8)4)ه� - 997)م.
))) السرخس��ي: هو أبو بكر محمد بن س��هل السرخس��ي. الزم ش��مس األئمة عبد العزيز الحلواين، وأخذ عنه، وتفقه 
عليه برهان األئمة عبد العزيز بن عمر، وركن الدين بن مس��عود بن الحسن، من مصنفاته: »المبسوط«، »شرح مختصر 
الطحاوي«، »ش��رح كتاب الكس��ب لمحمد بن الحس��ن«. تويف س��نة تس��عين وأربعمائة، تاج الرتاجم ص)52، )5(، 

الفوائد البهية ص )58)).
)4) ه��و: اإلم��ام العالمة عب��د العزيز بن أحمد بن محم��د البخاري، كان بارًع��ا يف الفقه واألص��ول، تفقه على محمد 
المايمرغي، من مصنفاته: »ش��رح أصول الفقه« للبزدوي، »ش��رح أصول األخس��يكثي«، تويف س��نة سبعين وثالثمائة، 

الطبقات السنية )4/ 45)(، طبقات الحنفية ))/ 7))، 8))).
)5) تقوي��م األدل��ة ))/ 257(، أصول السرخس��ي )2/ 4))(، المس��ودة يف أصول الفق��ه: آلل تيمية ))/ )0)( ط: 
المدين، القاهرة، كشف األسرار للبخاري ))/ )5)(، إعالم الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب 
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ق��ال اإلمام السرخس��ي: »ال خ��الَف أن قول التابعي ال يكون ُحج��ة على وجه يرتك 
القياس لقوله، فقد روينا عن أبي حنيفة أنه كان يقول: ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم«))).

وقال الزركش��ي: »ف��إن قال التابعي قواًل ال مجال للقياس في��ه لم يلتحق بالصحابي 
عندنا خالًفا للسمعاين«)2).

قال اإلمام أحمد يف رواية أبي دواد: »إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين ال يوجد 
فيه: عن النبي ، ال يلزم الرجل األخذ به))).

واستدلوا بأدلة منها:
الدليل األول: أن القول بحجية قول التابعي يؤدي إلى التسلسل؛ ألنه يلزم منه القول 

بحجية تابع التابعي، والتسلسل باطل)4).
الدلي��ل الث��اين: ال يقاس من عاص��ر الصحابي على الصحابي؛ وذل��ك لفقد الجامع 
بينهم��ا، فقول الصحابي كان حجة الحتمال الس��ماع من النبي ، وإصابته 
الرأي؛ ألنه حضر التنزيل، وس��مع كالم رس��ول اهلل ، وذلك مفقود يف حق 

التابعي، وإن بلغ رتبة االجتهاد وزاحم الصحابة يف فتواهم)5).
الدلي��ل الثالث: ال يقاس من عاصر الصحابي على الصحابي؛ وذلك ألن أصَل علم 
الصحاب��ي عن صاح��ب الوحي، فعلمه غير منقطع الس��ماع عن النبي  إال 
ا التابعي فعلمه منقطع عن الس��ماع إال بواس��طة،  إذا ظه��ر دلي��ل غيره، وهو القياس، أمَّ

الزرع��ي أب��ي عبد اهلل المتوىف )75ه��� )4/ 56)( تحقيق: طه عبد ال��رؤوف. ط: دار الجيل، بيروت )97)م، تيس��ير 
التحرير: ألمير بادش��اه المتوىف 972ه� ))/ 94)(، ط: دار الفكر، ش��رح الكوكب المنير )4/ 426(، البحر المحيط 
)4/ 77)(، القواعد والفوائد األصولية ))/ 298(، فصول البدائع يف أصول الش��رائع للعالمة المحقق شمس الدين 
محمد بن حمزة بن محمد الفناري المتوىف 4)8ه�، تحقيق/ محمد حس��ين محمد حس��ن إس��ماعيل )2/ 6)4( ط: 
دار الكتب العلمية، بيروت، التقرير والتحبير: البن أمير الحاج المتوىف 879ه� )2/ 5)4(، ط: دار الفكر 7)4)ه� - 

996)م، التحبير شرح التحرير )8/ 4)8)(، فواتح الرحموت )2/ 88)).
))) أصول السرخسي )2/ 4))).

)2) البحر المحيط )4/ 77)).
))) العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )2/ 582).

)4) التحبير شرح التحرير )8/ 4)8)(، شرح الكوكب المنير )4/ 426).
)5) كشف األسرار للبخاري ))/ 5))).
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فال يحكم باالتصال والس��ماع مع عدم الواسطة باالحتمال؛ وعليه فيكون قول التابعي 
ليس بحجة))).

الق��ول الث��اين: أن قول التابعي حج��ة، وهذا ما جاء ع��ن اإلمام أبي حنيف��ة يف رواية 
الن��وادر)2)، وإليه ذه��ب اإلمام البزدوي)))، واإلمام النس��في، واإلم��ام أحمد يف رواية، 

واختاره ابن السمعاين من السادة الشافعية)4).
  قال اإلمام النسفي بعد أن ذكر أن التابعي إن ظهرت فتواه يف زمن الصحابة

كان مثلهم: »ويف النوادر كذا ُرِوي عن أبي حنيفة«)5).
ق��ال اإلم��ام أحم��د  يف رواي��ة الم��روزي: »يوجد العل��م بما كان ع��ن النبي 

، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين«)6).
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

الدلي��ل األول: أن الظاه��ر أن التابعي  قال هذا القول توقيًفا عن الصحابة أو 
عن نصٍّ ثبت عنده، وإذا كان األمر كذلك كان قوله حجة؛ ألنه ال ينفك عن أثر)7).

نوقش هذا الدليل: أن هذا يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل باطل.

))) تقويم األدلة )ص58)).
)2) رواي��ة الن��وادر: هي مس��ائُل مروية عن اإلمام أبي حنيفة وأبي يوس��ف ومحمد ، لك��ن ليس يف كتب ظاهر 
الرواية، وإنما يف كتب أخرى غيرها لإلمام محمد مثل: الكيس��انيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات. ش��رح 
المنظوم��ة المس��ماة بعق��ود المعنى للعالمة محم��د أمين الش��هير بابن عابدي��ن )ص2)، ))( الطبعة األولى، س��هيل 

أكاديمي الهور 96))ه� - 976)م.
))) البزدوي: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن فخر اإلسالم البزدوي، ولد يف عام أربعمائة، من 
مصنفاته: »المبس��وط«، »كنز الوصول«. تويف ع��ام اثنتين وثمانين وأربعمائة. الفوائد البهي��ة يف تراجم الحنفية، الطبعة 

األولى، مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، األعالم )4/ 228).
)4) المس��ودة ))/ )0)(، كش��ف األس��رار للبخاري ))/ 5))(، تيس��ير التحرير ألمير بادش��اه ))/ 94)(، ش��رح 
الكوك��ب المني��ر )4/ 426(، البحر المحي��ط )4/ 77)(، القواعد والفوائد األصولي��ة ))/ 299( فصول البدائع يف 
أص��ول الش��رائع )2/ 6)4(، التقري��ر والتحبير )2/ 5)4(، التحبير ش��رح التحري��ر )8/ 4)8)(، فواتح الرحموت 

.((88 /2(
)5) ش��رح المنار وحواش��يه من علم األصول لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك على متن المنار يف أصول 

الفقه، ألبي الربكات المعروف بحافظ الدين النسفي المتوىف 0)7ه� ))/ 6)7( ط: دار سعادات.
)6) العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )2/ 582).

)7) البحر المحيط )4/ 77)(، القواعد والفوائد األصولية ))/ 299(، التحبير شرح التحرير )8/ 6)8)).
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غ له الصحابة الفتوى واالجتهاد،  الدليل الثاين: لو لم يكن قول التابعي حجة، لما سوَّ
لكنَّ الصحابة رضوان اهلل عليهم سوغوا له الفتوى واالجتهاد، فدلَّ ذلك على أن التابعي 
م��ن جملتهم، وصار مثلهم بتس��ليمهم مزاحمته إيَّاهم، والدليل على تس��ويغ الصحابة 
م اهلل وجهه و تحاكم إلى شريح يف درعه،  للتابعين االجتهاد: ما روي أن عليًّا كرَّ
: درعي عرفتها مع هذا اليهودي.  وكان عمر بن الخطاب ولَّى شريًحا القضاء، قال عليٌّ
فق��ال ش��ريح لليهودي: ما تقول؟ ق��ال اليهودي: درعي ويف يدي. فطلب ش��اهدين من 
ا شهادة موالك  اإلمام عليٍّ ، فش��هد له قنرب، والحس��ن بن علي. فقال شريح: أمَّ
ا ش��هادة ابنك فال أجيزها، فخالف ش��ريح عليًّا يف ردِّ شهادة الحسن له  فقد أجزهتا، وأمَّ
للقراب��ة، وكان من رأي علي  جواز ش��هادة االبن ألبيه، فس��لم عليٌّ الدرع إلى 
اليهودي. فقال اليهودي: أمير المؤمنين مش��ى معي إل��ى قاضيه فقضى عليه فرضي به، 

: َصَدَقت، واهلل إهنا لدرعك، ثم أسلم اليهودي))). ثم قال لعليٍّ
نوقش هذا الدليل: ال يلزم من تسويغ الصحابة للتابعين االجتهاد واالستدالل بقصة 
القاضي ش��ريح القول بحجية قول التابعي، فغاية ما يلزم منه القول بأن مخالفة التابعي 

ا القول بحجية قول التابعي فمن أين؟!)2). للصحابي قد وقعت، وأمَّ
ومن األدلة على تسويغ الصحابة للتابعي االجتهاد ما ُرِوي أن مسروًقا خالف سيدنا 
ابن عباس  فيمن نذر أنه يذبح ابنه حيث أوجب مسروق فيه شاة بعدما أوجب 

ابن عباس  فيه مائة من اإلبل، فرجع سيدنا ابن عباس إلى قول مسروق))).
  نوقش: بأن مخالفة مسروق البن عباس كحكم سليمان مخالًفا حكم داود

يف الحرث)4).

))) ش��رح المنار وحواش��يه من علم األصول )ص6)7(، كشف األس��رار للبخاري ))/ 5))(، تيسير التحرير ألمير 
بادشاه ))/ 95)(، التقرير والتحبير )2/ 5)4، 6)4(، فواتح الرحموت )2/ 89)).

واألث��ر مخرج يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعي��م أحمد بن عبد اهلل األصبهاين المتوىف 0)4ه� )4/ 9))) 
، تفرد به أبو س��مير، قال  ط: دار الكت��اب العرب��ي، بي��روت، الرابعة 405)ه���، قال ابن الجوزي: ه��ذا حديث ال يصحُّ

البخاري، وابن عدي: هو منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: مرتوك الحديث. البدر المنير )9/ 597).
)2) فواتح الرحموت )2/ 89)).

))) كشف األسرار للبخاري ))/ 5))(، تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 95)(، التقرير والتحبير )2/ 6)4).
)4) فواتح الرحموت )2/ 89)).
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وم��ن األدلة على تس��ويغ الصحاب��ة للتابعين االجتهاد: م��ا ُروي أن عبد اهلل بن عمر 
 ُسئل عن مسألة، فقال : سلوا عنها سعيد بن جبير؛ فهو أعلُم مني))).

وُرِوي أن أنس بن مالك  ُس��ئل عن مسألة، فقال: سلوا عنها موالنا الحسن، 
فقال��وا: نس��ألك ي��ا أبا حم��زة وتقول س��لوا موالنا؟ فقال: إنا س��معنا وس��مع، فنس��ينا 

وحفظ)2).
نوق��ش: بأن هذا ليس فيه داللة على المطلوب، وهو كون قول التابعي حجة، وغاية 
قت، أما كون��ه دلياًل على حجية قول  م��ا يلزم منه أن مخالف��ة التابعي للصحابي قد تحقَّ

التابعي فال))).

الراجح:
م��ا ذهب إلي��ه جمهور األصوليي��ن، وهو أن ق��ول التابعي ليس بحج��ة؛ وذلك ألن 
  احتمال الس��ماع وفضل اإلصابة يف الفتوى واالجتهاد بربكة مالزمة النبي
وصحبت��ه مفقودان يف حق التابعي، وإن س��وغ له الصحاب��ة رضوان اهلل عليهم االجتهاد 

وعدوه من جملتهم يف العلم.

�ول�ة�ة 
ل�أ ل ا

�أ لمسا : ا ل�ش ل�شا لم�ن��ش ا ا
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 المسألة األولى: 
التخصيص بقول التابعي

، وثبت أن التابعي خالف هذا العموم، فهل يصلح أن يكون مذهب  إذا ورد نصٌّ عامٌّ
التابعي مخصًصا لهذا العموم، مثال ذلك: ما ُرِوي عن س��عيد بن المس��يب، عن معمر 

بن عبد اهلل أن النبي  قال: ))ال يحتكر إال خاطئ)))4).

))) أصول السرخسي )2/ 5))(، كشف األسرار للبخاري ))/ 5))).
)2) أخرجه ابن أبي شيبة يف كتاب الزهد، باب: ما قالوا يف البكاء من خشية اهلل )4)/ 27).

))) فواتح الرحموت )2/ 89)).
)4) أخرجه مسلم يف كتاب المساقاة، باب تحريم االحتكار يف األقوات، صحيح مسلم )5/ 56/ 4207).
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فس��يدنا سعيد بن المس��يب روى هذا الحديث الذي هنى فيه النبي  عن 
االحت��كار، وكان  يحتكر، فقيل له، فقال: كان معم��ر يحتكر، قال ابن عبد الرب: 

كانا يحتكران، وحمال الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغالء.
ففي الحديث الس��ابق: س��يدنا س��عيد روى حديًثا ثم عمل بخالف��ه، فهل يصلح أن 

يكون مذهبه مخصًصا ونعمل به، أم نأخذ بظاهر الحديث)))؟
ال خالف بين األصوليين يف أنَّ قول التابعي إذا ذاع وانتشر ولم ُيعَرف له مخالف أنه 
يجوز التخصيص به؛ ألنه صار إجماًعا، واإلجماع يجوز التخصيص به بدون خالف.
نَّة باإلجماع«))). قال اإلمام اآلمدي)2): »ال أعرف خالًفا يف تخصيص القرآن والسُّ

وقال الزركشي: »وكذا حكى اإلجماع عليه األستاذ أبو منصور...«)4).
واختلفوا يف التخصيص بقول التابعي إذا بلغ رتبة االجتهاد وزاحم الصحابة يف فتواه 

على قولين:
األول: أنه ال يجوز التخصيص بقول التابعي، وهذا ما ذهب إليه جمهور األصوليين 

من الشافعية، والمالكية، واإلمام أبو حنيفة يف رواية، واإلمام أحمد يف رواية)5).

))) البحر المحيط )2/ 4)5).
)2) اآلمدي: هو: س��يف الدين علي بن محمد بن س��الم، ولد بآمد بعد الخمس��ين وخمس��مائة، صحب أبا القاسم بن 
فض��الن، وتفق��ه على ابن المنى، من مصنفاته: »اإلح��كام يف أصول األحكام«، و»أبكار األف��كار«، و»لباب األلباب«. 
تويف س��نة إحدى وثالثين وس��تمائة، وله ثمانون س��نة، طبقات الش��افعية البن الس��بكي )8/ 06)(، سير أعالم النبالء 

)22/ 65)(، األعالم )4/ 2))).
))) اإلحكام يف أصول األحكام: لعلي بن محمد اآلمدي، المتوىف ))6ه� )2/ 52)).

)4) البحر المحيط )2/ 496).
ق��ال األس��تاذ أبو منصور: ومعناه أن يعلم باإلجماع أن الم��راد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، ويف الحقيقة يكون 
التخصيص بدليل اإلجماع ال بنفس اإلجماع. البحر المحيط )2/ 496(، إرشاد الفحول: لمحمد بن علي بن محمد 

الشوكاين المتوىف 250)ه� ))/ 94)( طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة األولى 9)4)ه� - 999)م.
)5) كش��ف األسرار للبخاري ))/ 5))(، اإلهباج يف شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكايف السبكي المتوىف )2/ 94)) 
ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 404)ه�، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين أبي نصر 
عبد الوه��اب ب��ن علي بن عبد الكايف ))/ 44)( ط: عالم الكتب، لبنان، بيروت، الطبعة األولى 999)م - 9)4)ه�، 
تش��نيف المسامع: لبدر الدين محمد بن هبادر الزركشي المتوىف 794ه� )2/ 224( ط: مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 

البحر المحيط )2/ 4)5(، التحبير شرح التحرير )8/ ))8)(، شرح الكوكب المنير )4/ 426).
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قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كالم اإلمام أحمد  فإنه رجع يف تخصيص 
اآلية إلى ما جاء عن النبي  وأصحابه))).

وقال ابن عقيل: »ال يخص به العموم وال يفسر به؛ ألنه ليس بحجة«)2).
واستدلوا بأدلة، منها:

)- أن العموم حجة ومذهب التابعي ليس بحجة فال يخص به ما هو حجة))).
2- إذا كان التخصيص بقول الصحابي ال يجوز فغيره أولى)4).

القول الثاين: أنه يجوز التخصيص بقول التابعي، وهذا ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة 
يف رواية النوادر، واإلمام البزدوي، والنسفي، واإلمام أحمد يف رواية)5).

قال ابن عقيل: ال يخص به العموم، وال يفسر به؛ ألنه ليس بحجة، وعنه جواز ذلك.
وق��ال المرداوي: ومذهب التابعي ليس بحجة عن��د األربعة وغيرهم، وعنه: بل هو 

حجة، فيخص به العموم ويفسر به.
واس��تدلوا: ب��أن التابعي الذي بلغ رتبة االجتهاد وزاح��م الصحابة يف فتواه يمكن أن 

يطلع على حديث به قرائن تدله على تخصيص ذلك العام، كما يف الصحابي)6).
الراج��ح: الظاهر لي -واهلل أعل��م- أنه يجوز التخصيص بقول التابعي إذا كان لقوله 
حكم الرفع إلى النبي ؛ ألنه حجة، فيجوز أن يخصص ما هو حجة، أما إذا 
ل��م يك��ن لقوله حكم الرفع إلى النبي  فال يج��وز التخصيص به؛ ألنه ليس 

بحجة، فال يجوز أن يخصص ما هو حجة.

))) العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )2/ 582).
)2) التحبير شرح التحرير )8/ 4)8)(، شرح الكوكب المنير )4/ 426). 

))) تش��نيف المس��امع )2/ 224(، أصول الفقه ألبي النور زهير )2/ 55)( ط: دار البصائر، الطبعة األولى 428)ه� 
- 2007م.

)4) تشنيف المسامع )2/ 224).
)5) ش��رح المنار وحواش��يه )ص6)7(، كش��ف األس��رار للبخاري ))/ 5))(، فصول البدائع )2/ 6)4(، التقرير 

والتحبير )2/ 5)4(، تيسير التحرير ))/ 94)).
)6) تشنيف المسامع )2/ 224).
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 المسألة الثانية: 
تقليد التابعي

لم أجد فيما وقفت عليه من كتب األصول َمن ترجم لهذه المس��ألة هبذا العنوان إال 
السادة الحنفية))).

والظاهر لي -واهلل أعلم- أن مراد الس��ادة الحنفية م��ن التقليد يف هذه الرتجمة ليس 
ه��و التقليد المتعارف عليه عند األصوليين، وه��و: قبول قول القائل بال حجة)2)، وإنما 

مرادهم أن قول التابعي حجة يجب اتباعه.
وهذه المس��ألة تبحث يف كتب األصول يف تقليد المجتهد للمجتهد، وقبل بيان آراء 

األصوليين يف تقليد التابعي ال ُبدَّ من تحرير محل النزاع فأقول:
ي للتابع��ي المجتهد،  ذك��ر كثير م��ن األصوليين أنه ال خ��الَف يف جواز تقلي��د العامِّ
اه اجته��اده إل��ى حكم  كم��ا أن��ه ال خ��الَف يف أن المجته��د إذا اجته��د يف المس��ألة، وأدَّ
فيه��ا أن��ه ال يج��وز ل��ه تقلي��د التابع��ي المجته��د، واختلف��وا يف تقلي��د المجته��د قب��ل 
 اجته��اده يف المس��ألة، وقب��ل أن يص��ل فيه��ا إل��ى حك��م، ه��ل يجوز ل��ه تقلي��د التابعي 

المجتهد أم ال)))؟
القول األول: ال يجوز تقليد التابعي المجتهد مطلًقا:

))) شرح المنار وحواشيه )ص6)7(، كشف األسرار للبخاري ))/ 5))(، تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 95)(، 
التقرير والتحبير )2/ 5)4(، فواتح الرحموت )2/ 89)).

)2) االجته��اد من كت��اب التلخيص إلمام الحرمي��ن ))/ 95( ط: دار القلم. األولى 408)ه���، الربهان )2/ 888(، 
المستصفى يف علم األصول: لإلمام أبي حامد بن محمد الغزالي ))/ 70)( طبع دار الذخائر، الطبعة الثانية.

))) المحص��ول: لإلم��ام الرازي )6/ 5))(، ط: جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية، الرياض، الطبعة األولى 
400)ه�، تحقيق: طه جابر العلواين، اإلحكام لآلمدي )4/ 0)2(، شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي بن 
عب��د الكري��م الطويف المتوىف 6)7ه�، ))/ 629( ط: مؤسس��ة الرس��الة، الطبعة األولى 407)ه��� - 987)م، اإلهباج 
))/ )27(، ش��رح مختص��ر المنتهى األصولي: البن الحاج��ب المتوىف 646ه���، ))/ 4)6( ط دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، الطبعة األولى 2004م - 424)ه�، إرشاد الفحول )2/ 6)2).
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وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، والقاضي أبو بكر الباقالين)))، والرازي)2)، واآلمدي، 
وابن الحاجب)))، والبيضاوي)4).

واستدلوا: بأن جواز تقليد التابعي المجتهد حكم شرعي، والحكم الشرعي ال ُبدَّ له 
من دليل؛ إذ ال يثبت حكم شرعي إال به، واألصل عدمه)5).

نوقش: بأن هذا معارض بعدم جواز تقليد التابعي المجتهد؛ ألنه حكم شرعي ال ُبدَّ 
له من دليل، واألصل عدمه)6).

وأجي��ب: ب��أن عدم ج��واز تقليد التابع��ي نفي، والنف��ي يكفي فيه ع��دم وجود دليل 
الثبوت)7).

الق��ول الثاين: جواز تقلي��د التابعي المجتهد، وهذا ما ذهب إلي��ه اإلمام أبو حنيفة يف 
رواية، وس��فيان الثوري، واإلمام أحمد يف رواية، وإسحاق بن راهويه، وأبو العباس بن 

سريج)8).

))) ه��و: القاض��ي أبو بكر محمد ب��ن الطيب بن محمد بن محمد الباق��الين، كان ثقة، إماًما، بارًع��ا، من أهم تصانيفه: 
»كتاب اإلبانة«، »شرح اللمع«، »اإلرشاد« يف أصول الفقه، تويف سنة ثالث وأربعمائة، سير أعالم النبالء )7)/ 90)(، 

األعالم )6/ 76)).
)2) هو: اإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحس��ين القرش��ي، ولد س��نة أربع وأربعين وخمس��مائة، تويف س��نة ست 

وستمائة سير أعالم النبالء ))2/ )50(، طبقات الشافعية البن السبكي )8/ )8).
))) ابن الحاجب: هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر اإلس��نوي المالكي، النحوي. ولد بإس��نا يف س��نة س��بعين 
ث  وخمس��مائة أو إحدى وس��بعين وخمس��مائة. أخذ بعض القراءات عن الش��اطبي، وأخذ الفقه عن أبي منصور. حدَّ
عن��ه الحاف��ظ عبد العظيم، والحافظ عبد المؤمن، وأبو علي بن جالل. م��ن مصنفاته: »األمالي«، و»الكافية يف النحو«، 
و»الش��افية يف الصرف«، تويف س��نة س��ت وأربعين وستمائة. ش��جرة النور الزكية، ط: دار الكتاب العربي، ص )67)(، 

شذرات الذهب، طبعة المكتب التجاري )5/ 4)2).
)4) الفص��ول يف األص��ول )4/ )28(، المعتمد: ألبي الحس��ين البصري المتوىف 6)4ه��� )2/ 66)( ط: دار الكتب 
العلمي��ة، بيروت، الطبع��ة األولى )40)ه�، المحصول لل��رازي )6/ 5))(، اإلحكام لآلم��دي )4/ ))2(، اإلهباج 

))/ )27(، شرح مختصر المنتهى ))/ 4)6).
)5) اإلحكام لآلمدي )4/ 2)2(، ش��رح مختص��ر المنتهى األصولي ))/ 4)6(، بيان المختصر ش��رح مختصر ابن 
الحاج��ب: ألبي الثناء األصفهاين المتوىف 749ه� ))/ 0))( تحقي��ق د/ محمد مظهر بقا، ط: جامعة أم القرى. مركز 

البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي.
)6) شرح مختصر المنتهى األصولي ))/ 4)6(، بيان المختصر ))/ 0))).

)7) المرجعين السابقين الجزء والصفحة نفسها.
)8) الفصول يف األصول )4/ )28(، التبصرة: إلبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ))249( ط: دار الفكر، دمشق، 
الطبع��ة األولى )40)ه�، قواطع األدل��ة: ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي الس��معاين 
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ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]النحل: )4[.
َ
مْ أ لُٓوا واستدلوا بقول اهلل تعالى: }فَۡس َٔ

وج��ه الدالل��ة من اآلية الكريمة: أن اهلل  أم��ر يف هذه اآلية الكريمة من ال 
يعلم بس��ؤال أهل الذكر، والمجتهد قبل اجتهاده يف المس��ألة ال يعلم، فجاز له السؤال، 

وأدنى درجاته جواز تقليد المسؤول واتباعه))).
ي  نوقش: هذا االستدالل بأنه يف غير موضعه؛ ألن اآلية الكريمة خاصة بسؤال العامِّ
الذي ال يعرف الدليل المجتهَد؛ بدليل قوله تعالى: }إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ فمن يعلم 
ال يجب عليه السؤال؛ ألن له أن يجتهد بنفسه، ويعمل باجتهاده، وال يسأل أهل الذكر، 
وإنما يجب الس��ؤال عل��ى من ال يعلم، فدلَّ ذلك على أن اآلية الكريمة خاصة بس��ؤال 

ي المجتهَد، وهذا خارج عن محل النزاع)2). العامِّ
الق��ول الثال��ث: ج��واز تقليد المجتهد من ه��و أعلم منه، وال يجوز ل��ه تقليد من هو 
مثل��ه أو دونه س��واء أكان من الصحابة أم التابعين، وهذا ما ذه��ب إليه اإلمام محمد بن 

الحسن))).
مْ  وا ودلي��ل ه��ذا الق��ول: أن اهلل  أم��ر باالعتب��ار، ق��ال تعال��ى: }فَٱۡعَتِبُ
ق��ال  االجته��اد،    النب��ي  وأق��رَّ   ،]2 ]الحش��ر:  بَۡصٰ��رِ{ 

َ
ٱۡل ِل  ومْ

ُ
َيٰٓ��أ

النب��ي  لمع��اذ: ))كي��ف تقض��ي إذا ع��رض ل��ك قض��اء؟ ق��ال: أقض��ي 
 . نَِّة رس��ول اهلل�� بكت��اب اهلل. ق��ال: ف��إن لم تج��د يف كت��اب اهلل؟ قال: فبِسُّ
ق��ال: ف��إن ل��م تجد يف س��نة رس��ول اهلل ، وال يف كت��اب اهلل؟ ق��ال: أجتهد 

المت��وىف 489ه��� )2/ )4)( ط: دار الكت��ب العلمي��ة، بيروت، لبنان، الطبع��ة األولى 8)4)ه��� - 999)م، اإلحكام 
لآلمدي )4/ 0)2(، بيان المختصر ))/ 2))).

))) التبص��رة ))/ 2)4(، قواطع األدل��ة )2/ 42)(، المحصول للرازي )6/ 9))(، اإلحكام لآلمدي )4/ ))2(، 
بيان المختصر ))/ )))(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )4/ 565).

)2) التبص��رة ))/ 2)4(، قواطع األدل��ة )2/ )4)(، المحصول للرازي )6/ )2)(، اإلحكام لآلمدي )4/ 4)2(، 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )4/ 565).

))) الفص��ول يف األصول )4/ )28(، المحصول للرازي )6/ 6))( اإلح��كام لآلمدي )4/ 0)2(، بيان المختصر 
))/ 28)(، رفع الحاجب )4/ 564(، اإلهباج ))/ )27(، تشنيف المسامع )4/ 45).
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ب��ه النب��ي  فق��ال: ))الحمد هلل الذي وفَّق رس��وَل رس��وِل اهلل   رأي��ي)). فصوَّ
لما يرضي رسول اهلل))))).

وتقلي��د المجته��د من هو أعل��م منه، وترك رأي��ه لرأيه نوع من االجته��اد، واالعتبار 
يف تقوي��ة رأي م��ن ه��و أعلم على رأي��ه لفضل علم��ه وتقدم��ه، ومعرفته بوج��وه النظر 
واالس��تدالل، وبذلك يكون مس��تعماًل لنوع من أنواع االجته��اد، يوجب عنده رجحان 

رأي من هو أعلم منه على رأيه)2).
القول الرابع: ال يجوز تقليد التابعين باستثناء عمر بن عبد العزيز، وهذا ما ذهب إليه 

اإلمام أحمد يف رواية.
واس��تغرب بعض الحنابل��ة هذا القول، وبعضه��م قال: لم يثبت ع��ن اإلمام أحمد، 
ا ما نقلته  ولكن يمكن أن يخرج على مذهبه. قال ابن رجب يف مناقب اإلمام أحمد: وأمَّ
طائف��ة عن أحمد أنه جعل قول عمر بن عبد العزي��ز وحده حجة بين التابعين، فال أعلم 

ثبوته عنه، وال رأيته بإسناد إليه، ولكن قد يخرج على مذهبه من أصلين:
أحدهما: أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، ونصَّ عليه أحمد.

م على قول غيره))). واآلخر: أن قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة ُيَقدَّ

الراجح: 
ما ذهب إليه جمهور األصوليين، وهو أنه ال يجوز تقليد التابعي؛ وذلك لقوة أدلتهم، 
وألن أقوال التابعين نقلت مجردة، فلعل لها مكماًل أو مخصًصا أو مقيًدا، فالقول بعدم 
ج��واز تقليد التابعي لتعذر نقل حقيقة مذهبه، ولذلك يج��وز تقليد من دونت مذاهبهم 

وانتشرت.
ا ابن الصالح فجزم يف كتاب )الفتيا(... وزاد أنه ال يقلد  قال اإلمام الزركش��ي: »وأمَّ
التابعين وال من لم يدون مذهبه، وإنما يقلد الذين دونت مذاهبهم وانتشرت حتى ظهر 
))) أخرج��ه أب��و داود يف كت��اب األقضية، ب��اب: اجتهاد ال��رأي يف القضاء، س��نن أب��ي داود ))/ )0)/ 592)( قال 

البخاري: ال يصحُّ هذا الحديث، وقال الرتمذي: ليس إسناده عندي بمتصل، تحفة الطالب ))/ 52)).
)2) الفصول يف األصول )4/ 284).

))) المسودة ))/ 8)4(، التحبير شرح التحرير )8/ )99)).
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ها بخالف غيرهم، فإنه نقلت عنهم الفتاوى مجردة،  منها تقييد مطلقها وتخصيص عامِّ
ر  فلعل لها مكماًل أو مقيًدا أو مخصًصا، أو أنيط كالم قائله، فامتناع التقليد إنما هو لتعذُّ

نقل حقيقة مذهبهم«))).
قال المناوي: »لكن ال يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله إمام الحرمين)2) 
من كل من لم يدون مذهبه، فيمتنع تقليد غير األربعة يف القضاء واإلفتاء؛ ألن المذاهب 
ها بخالف غيرهم  رت حتى ظهر تقييد مطلقه��ا وتخصيص عامِّ األربعة انتش��رت وتحرَّ

النقراض أتباعهم«))).

�ة  �ن
ر�ة

لم�ة ه�ة�ة ا
�ة ل�ن ع ا رو

ل�ن �نع: ا لرا لم�ن��ش ا  ا

�نع�ة ل�ةا ول ا
ة
�ة�ة � �ة ح�ن

ن
� 

ن
� لا ل�ن عل� ا

ترتب على الخالف يف حجية قول التابعي خالف يف كثير من الفروع الفقهية، منها:
 المسألة األولى: 

الصالة على المنتحر
قت��ل النف��س كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، وه��و محرم قطًعا، إال أن فاعله 
نُفَس��ُكۡمۚ إِنَّ 

َ
مْ أ ليس بكافر وال يخرج بفعله هذا عن الملة، قال اهلل تعالى: }َوَل َتۡقُتلُٓوا

َ َكَن بُِكۡم رَِحيٗما{ ]النساء: 29[. ٱللَّ
َب به يوم القيامة)))4). وقال : ))من قتل نفسه بشيء ُعذِّ

وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصالة على المنتحر:

))) البحر المحيط: )4/ )57).
)2) إمام الحرمين، هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد الجويني. ولد يف جوين أول سنة 
تسع وعشرة وأربعمائة، من مصنفاته: »غياث األمم والتياث الظلم«، و»الربهان«، و»هناية المطلب يف دراية المذهب«. 

تويف يف نيسابور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. سير أعالم النبالء )8)/ 468(، األعالم )4/ 60)).
))) فيض القدير )2/ 272). 

)4) أخرج��ه البخاري يف كتاب األدب. باب ما ينهى عن الس��باب واللع��ن. )5/ 2247 ح 5700(، ط: دار ابن كثير، 
اليمام��ة، بي��روت، الطبعة الثانية 407)ه� - 987)م. تحقيق، د/ مصطفى ديب البغا، ومس��لم يف كتاب اإليمان، باب 

غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه، ))/ )7/ 5))(، ط: دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق، بيروت.
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فذه��ب جمهور الفقهاء من الحنفية)))، والمالكية)2)، والش��افعية)))، إلى أن المنتحر 
تجوز الصالة عليه.

واس��تدلوا: بما روي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: »لم يكونوا يحجبون الصالة عن 
أحد من أهل الِقْبلة والذي قتل نفسه ُيَصَلى عليه«)4)، أي أنه لم يمنعوا الصالة عن أحد 
م��ن أه��ل الِقْبَلة، والمنتحر من أه��ل الِقْبَلة فتجوز الصالة علي��ه، وال يجوز تركها؛ ألن 
الصالة عليه فرض على الكفاية، وليس قتل المس��لم نفس��ه، وال م��ا ارتكبه من الكبائر 
بمان��ع إقامة إحياء الف��روض الكفائية يف الموتى؛ ألهنا فرض على الكافة، وقيام البعض 

هبا يسقطها عن غيره)5).
وصحَّ عن الحسن أنه قال: ُيَصلَّى على من قال: ال إله إال اهلل وَصلَّى إلى القبلة، إنما 

هي شفاعة)6).
وس��ئل اإلمام مالك عن امرأة خنقت نفس��ها، قال اإلمام مالك: صلوا عليها وإثمها 

على نفسها. 
قال ابن وهب: وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح.

نَّة  قال عليُّ بن زياد، عن سفيان، عن عبد اهلل بن عون، عن إبراهيم النخعي قال: السُّ
أن ُيَصلَّى على قاتل نفسه«)7).

))) ش��رح فتح القدي��ر )2/ 50)( ط: دار الفكر، بيروت، رد المحتار على الدر المخت��ار، البن عابدين )2/ ))2(، 
طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

)2) المدونة ))/ 254( ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الذخيرة ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الش��هير بالقرايف المتوىف 684ه� )2/ 468(، ط: دار الغرب اإلس��المي، بيروت، الطبعة األولى 

994)م، الثمر الداين ))/ )47( ط: المكتبة الثقافية، بيروت.
))) فتح الوهاب بشرح منهج الطالب للشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري أبي يحيى المتوىف 926ه� 

))/ 58)(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 8)4)ه�.
)4) أخرج��ه عب��د الرزاق يف مصنف��ه، كتاب الجنائز، ب��اب الصالة على ول��د الزنا والمرج��وم. ))/ 5)5/ 5)66). 

ط: المكتب اإلسالمي، بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة الثانية )40)ه�.
)5) ال��كايف يف فق��ه أه��ل المدين��ة ألب��ي عمر يوس��ف بن عبد اهلل ب��ن محمد ب��ن عبد الرب ب��ن عاصم النمي��ري المتوىف 
)46ه��� تحقي��ق: محمد محمد آحيد ول��د ماديك الموريت��اين ))/ 280( ط: مكتب��ة الرياض الحديث��ة. الطبعة الثانية 

400)ه�/ 980)م.
)6) كت��اب الجنائ��ز، ب��اب: يصل��ى على كل مس��لم أو فاج��ر، المحلى باآلث��ار البن ح��زم الظاهري المت��وىف 456ه� 

))/ )40(. ط: دار الفكر، بيروت.
)7) المدونة ))/ 254).
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ظهر مما س��بق أن الس��ادة الحنفية والمالكية اس��تدلوا بأقوال التابعين، ولو لم تكن 
أقوالهم حجة ما استدلوا هبا.

وذهب الحنابلة))) إلى أن المنتحر ال ُيَصلِّي عليه اإلمام، وُيَصلِّي عليه سائر الناس.
واس��تدلوا: بما روي أن النبي : ))جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم 

ُيَصلِّ عليه)))2).

الراجح:
م��ا ذه��ب إليه جمهور الفقه��اء وهو جواز الص��الة على المنتحر؛ ألن قتل المس��لم 
لنفسه كبيرة من الكبائر وال يخرجه ذلك عن الملة فهو مسلم مذنب، وارتكاب الكبائر 

ليس مانًعا من إقامة الصالة عليه.
 المسألة الثانية: 
النذر بذبح الولد

من نذر أن يفعل شيًئا محرًما، فال يجوز له اإلقداُم عليه، ويحرم الوفاء به؛ ألن النذر 
ة نذِر من قال: هلل عليَّ  يكوُن يف طاعة اهلل تعالى، ال يف معصيته، واختلف الفقهاء يف صحَّ
أن أذبح ولدي، وما يلزمه، فذهب اإلمام أبو يوس��ف وزفر إلى أن هذا النذر ال يصلح، 

وال شيء عليه قياًسا.
ووجه القياس: أنه نذر بما هو معصية، والنذر بالمعاصي ال يجوز))).

وذه��ب اإلم��ام أبو حنيفة، ومحمد، والحنابلة يف رواي��ة إلى أن نذره صحيح ويلزمه 
شاة استحساًنا)4).

))) المغني البن قدامة )2/ 8)4).
)2) أخرجه مسلم يف كتاب الجنائز، باب: ترك الصالة على قاتل نفسه، ))/ 66/ 09)2).

))) المبس��وط: لشمس الدين أبي بكر محمد بن س��هل السرخسي )8/ 247(. ط: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة 
األول��ى )42)ه�- 2000م، بدائع الصنائع يف ترتيب الش��رائع: لعالء الدين الكاس��اين المتوىف 587ه� )5/ 85(. ط: 

دار الكتاب العربي. بيروت 982)م، شرح فتح القدير ))/ 87)).
)4) المراج��ع الس��ابقة، المغني: لعبد اهلل بن أحم��د بن قدامة المقدس��ي )))/ 6)2(. ط: دار الفكر، بيروت، الطبعة 

األولى 405)ه�.
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ووجه هذا االستحسان: ما روي أن رجاًل سأل ابن عباس  عن هذه المسألة 
فق��ال: أرى عليك مائة بدنة، ثم قال: ائت ذلك الش��يخ فاس��أله، وأش��ار إلى مس��روق. 
فس��أله فقال: أرى عليك ش��اة، فأخرب بذلك ابن عباس ، فقال: وأنا أرى عليك 
ذلك))). فس��يدنا ابن عباس  س��وغ لسيدنا مس��روق الفتوى واالجتهاد، ولو لم 
يكن قوله حجة لما سوغ له االجتهاد، ودلَّ ذلك على أن قول التابعي حجة. وهذا وجه 

االستحسان عند اإلمام أبي حنيفة ومحمد.
وذهب المالكية إلى أن هذا النذر ال يصح، وال يلزمه ش��يء؛ ألنه التزم معصية، وال 

نذر يف معصية)2).
وذه��ب الش��افعية، والحنابل��ة يف رواي��ة إل��ى أن: ن��ذره ال ينعقد وال ش��يء عليه)))، 

واستدلوا بقول النبي : ))ال نذر يف معصية)))4).

الراجح:
م��ا ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة، ومحم��د، والحنابلة يف رواية؛ وذلك ألن النذر بذبح 
الولد كالنذر بذبح الش��اة حتى لو نذر أن يكون الذبح بمكة، فإنه يجب عليه ذبح الش��اة 
بالحرم، والدليل على ذلك: قصة الذبيح، فإن اهلل تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده، 
ۡقَت ٱلرُّۡءيَآ{ ]الصافات: 05)[، وشرع من قبلنا  وأمره بذبح الش��اة، قال تعالى: }قَۡد َصدَّ

شرع لنا حتى يثبت النسخ)5).

))) المبسوط: للسرخسي )8/ 248(، كشف األسرار للبخاري ))/ 5))(، تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 95)(، 
التقرير والتحبير )2/ 6)4).

)2) مواهب الجليل لش��رح مختصر خليل: لش��مس الدي��ن أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس��ي 
المعروف بالحطاب، المتوىف 954ه� ))/ 5)5/ 5)66(، ط: دار عالم الكتب.

))) المغن��ي الب��ن قدامة )))/ 6)2(، المجموع ش��رح المهذب: ألب��ي زكريا محيي الدين يحيى بن ش��رف النووي 
المتوىف 676ه� )8/ 457).

)4) أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عمران بن حصين  يف كتاب النذور، باب ال وفاء لنذر يف معصية وال 
فيما ال يملك العبد، )5/ 78/ )))4).

)5) المغني البن قدامة )))/ 6)2(، حاشية ابن عابدين »حاشية رد المحتار على الدر المختار« ))/ 9)8(. ط: دار 
الفكر للطباعة والنشر، )42)ه�، بيروت.
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 المسألة الثالثة: 
شهادة الولد لوالده

األصل يف الشهادة أن يكون الشاهد -عندما يدلي بشهادته- محل تصديق بعيًدا عن 
التهمة؛ ولهذا اختلف الفقهاء يف ش��هادة الولد لوالده، فذهب الحنفية)))، والمالكية)2)، 

والشافعية)))، والحنابلة)4) يف رواية: إلى أن شهادة الولد لوالده ال تجوز.
  مع قنرب عند شريح  واس��تدلوا: بما روي: »أن الحس��ن ش��هد لعلي
بدرع له. قال ش��ريح : ائت بش��اهد آخر. فقال عليٌّ : مكان الحس��ن أو 
مكان قنرب؟ قال: ال، بل مكان الحس��ن . قال عليٌّ : أما س��معت رسول 
اهلل  يقول للحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال: سمعت، 

ولكن ائت بشاهد آخر. فعزله عن القضاء، ثم أعاده عليه، وزاد يف رزقه«)5).
غ للقاضي شريح االجتهاد، وأخذ بقوله،  والذي يعنينا هو أن اإلمام عليًّا  سوَّ

فلو لم يكن قوله حجة لما سوغ له اإلمام عليٌّ  االجتهاد.
واس��تدلوا: بم��ا روي عن وهب، عن يونس بن يزيد ع��ن الزهري قال: لم يكن يتهم 
س��لف المس��لمين الصالح ش��هادة الوال��د لولده، وال الول��د لوال��ده، وال األخ ألخيه، 
وال ال��زوج المرأته، ثم دخ��ل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أم��ور حملت الوالة على 
اهتامهم، فرتكت ش��هادة من ُيتَّه��م إذا كانت من قرابة، وصار ذلك م��ن الولد، والوالد، 

واألخ، والزوج، والمرأة، لم ُيتَّهم إال هؤالء يف آخر الزمان)6).
ق��ال ابن وهب: وأخربين من أثق به، عن ش��ريح الكندي، وغي��ره من أهل العلم من 

التابعين، مثل قول ابن شهاب يف الولد والوالد والزوجين واألخ)7).

))) المبسوط: للسرخسي )6)/ 5)2(، شرح فتح القدير )7/ )40).
)2) المدونة )4/ 20(، حاشية الدسوقي )4/ 68)(، الثمر الداين شرح رسالة أبي زيد القيرواين ))/ 609).

))) المجموع شرح المهذب )20/ 4)2).
)4) المغني البن قدامة )2)/ 65).

)5) المبسوط: للسرخسي )6)/ 5)2(، شرح فتح القدير )7/ 405).
)6) المدونة )4/ 20).

)7) المرجع السابق.
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وذهب الحنابلة يف رواية إلى أن ش��هادة الولد لوالده ُتْقَبل، وش��هادة الوالد لولده ال 
ُتْقَبل؛ ألن االبن يف حكم مال األب له أن يمتلكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه))).

الراجح:
م��ا ذهب إليه جمه��ور الفقهاء من الحنفية والمالكية والش��افعية والحنابلة يف رواية، 
وهو أن شهادة الولد لوالده ال تجوز؛ وذلك لوجود التهمة، واحتمال المحاباة، بخالف 
ما كان عليه الس��لف الصالح ؛ حيث ال هتمة أو محاباة، ولما ظهرت مثل هذه 

األمور تركت شهادة من ُيتَّهم.
المسألة الرابعة: ذكاة الجنين

ال خالَف بين الفقهاء يف أن الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه حيًّا فذكي يحل أكله، وإن 
م��ات قب��ل الذبح فال يؤكل، وإنم��ا الخالف فيما إذا خرج ميًتا بع��د ذبح أمه، هل تكون 

ذكاة أمه ذكاة له أم ال؟
اختل��ف الفقه��اء يف ذلك، فذه��ب المالكي��ة)2)، والش��افعية)))، والحنابل��ة)4)، وأبو 
يوسف، ومحمد)5)، إلى أن الجنين يتذكى بذكاة أمه، فهو حالل وال بأس بأكله، غير أن 
المالكية اشرتطوا اإلشعار، واستدلوا: بما روي عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول: 
»إذا نحرت الناقة فذكاة ما يف بطنها ذكاهتا إذا كان تم خلقه ونبت ش��عره، فإذا خرج من 

بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه«)6).
وقال سعيد بن المسيب: ذكاة ما كان يف بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره 

وتم خلقه. قال محمد: وهبذا نأخذ)7).

))) المغني البن قدامة )2)/ 65).
)2) الذخيرة للقرايف )4/ 29)(، منح الجليل ش��رح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، المتوىف س��نة 

299)ه� ))/ 204( ط: المطبعة األميرية ببوالق القاهرة 294)ه�، حاشية الدسوقي )2/ 4))).
))) المجموع شرح المهذب )9/ 28)).

)4) المغني البن قدامة )))/ 52).
)5) المبسوط: للسرخسي )2)/ 0)(، بدائع الصنائع للكاساين )5/ 42).

)6) الموطأ رواية محمد بن الحسن )2/ ))6/ 650( ط: دار القلم، دمشق، األولى ))4)ه�/ )99)م.
)7) الموطأ رواية محمد بن الحسن )2/ 5)6/ )65).
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وذهب اإلمام أبو حنيفة))) إلى أن الجنين ال يتذكى بذكاة أمه، وال يحل أكل الجنين 
بذبح أمه، واستدل بما روي عن إبراهيم النخعي: »ذكاة نفس ال تكون ذكاة نفسين«)2).

نوقش: بأنه ال عربة بما استدل به اإلمام أبو حنيفة يف مقابلة النصوص، وبقول من لم 
تبلغه هذه النصوص، أو حملها على غير معناها))).

والذي يعنينا أن الس��ادة الحنفية والمالكية اس��تدلوا بقول التابعي، ولو لم يكن قوله 
حجة ما استدلوا به.

الراجح:
م��ا ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والش��افعية، والحنابلة، وهو: أن الجنين 

يتذكى بذكاة أمه، فهو حالل وال بأس بأكله؛ وذلك لقوة األدلة التي استدلوا هبا.

))) المبسوط: للسرخسي )2)/ 0)(، بدائع الصنائع للكاساين )5/ 42).
)2) أخرجه البيهقي يف كتاب الضحايا. باب ذكاة ما يف بطن الذبيحة. السنن الكربى )9/ 6))/ 9984)).

))) تحف��ة األح��وذي بش��رح جامع الرتمذي لمحم��د عبد الرحمن ب��ن عبد الرحي��م المباركفوري أب��ي العال المتوىف 
)5))ه� )5/ 42( ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
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الفصل الثاني: قول التابعي يف قضايا السنة

ول: 
ل�أ لم�ن��ش ا  ا

ا
ن
�ة كد

�نِّ
ُّ

لس �نع�ة م�ن ا ل�ةا ول ا
ة
�

نَّة تكبير  ��نَّة كذا« كقول عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة))): »السُّ إذا قال التابعي: »من السُّ
اإلمام يوم الفطر، ويوم األضحى حين يجلس على المنرب قبل الخطبة تسع تكبيرات«)2)، 
َق بينهما«)))،  نَّة إذا ُأْعِسر الرجل بنفقة امرأته أن ُيَفرَّ وكقول سعيد بن المسيب: »من السُّ

فهل هذا القول يكون مرفوًعا إلى النبي  فيكون حجة أم ال؟
اختلف األصوليون يف هذه المس��ألة على قولي��ن، ومبنى الخالف هو االختالف يف 
نَّة إذا ُأْطلَِق، هل ُيراد به ُسنَّة النبي  َأْم ُيَراد به ُسنَّة النَّبِي وأصحابه؟ لفظ السُّ
��نَّة هي الطريقة المس��لوكة يف الدين، وإنما  قال اإلمام البزدوي: »ال خالف يف أن السُّ
��نَّة إذا ُأْطلَِق ينصرف إلى ُس��نَّة الرس��ول ، أو إليها  الخ��الف يف أن لفظ السُّ

وإلى ُسنَّة الصحابي«)4).
��نَّة إذا ُأْطلَِق ينصرف  وثم��رة هذا الخالف هي هذه المس��ألة، فمن ق��ال: إن لفظ السُّ
��نَة ك��ذا« فإن هذا القول  إل��ى ُس��نَّة النَّبِي  قال: إن التابعي إذا قال: »من السُّ
يأخ��ذ حكم الرفع إلى النب��ي ، فيكون حجة، وإلى ه��ذا القول ذهب أكثر 
الحنفية)5)، واإلمام الشافعي يف القديم، وأكثر أصحابه)6)، واإلمام أحمد يف رواية، وإليه 

ذهب أكثر الحنابلة)7).

))) عبي��د اهلل ب��ن عبد اهلل بن عتبة بن مس��عود الفقي��ه كان من بحور العلم، ولد يف خالفة عمر، حدث عن عائش��ة وأبي 
هري��رة، وفاطم��ة بنت قيس، وكان ثق��ة، عالًما، فقيًها، كثير الحديث. تويف س��نة 98ه�، س��ير أع��الم النبالء )4/ 475 

.(478
)2) أخرجه البيهقي يف كتاب صالة العيدين. باب التكبير يف صالة العيدين. ))/ 299/ ))60).

))) أخرجه البيهقي يف كتاب النفقات. باب الرجل ال يجد نفقة امرأته. السنن الصغرى )6/ ))5/ 2906).
)4) كشف األسرار للبخاري )2/ 8)4).

)5) كشف األسرار للبخاري )2/ 448(، التقرير والتحبير )2/ 200(، تيسير التحرير ))/ 98).
)6) قواطع األدلة ))/ 4))(، البحر المحيط: ))/ ))4(، إرشاد الفحول )2/ 64)).

)7) العدة: للقاضي أبي يعلى ))/ 992(، التحبير شرح التحرير )5/ 2027(، المسودة ))/ 265).
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نَّة ما َسنَّه رسول اهلل  ا مذهب الش��افعي  أن مطلق السُّ قال ابن الس��معاين: »وأمَّ
.((( »

 ، نَّة فالمراد به ُس��نَّة النبي�� وق��ال ابن عبد الرب: »إذا َأْطَلَق الصحابي السُّ
وكذل��ك إذا أطلقه��ا غي��ره ما ل��م ُتَضْف إلى صاحبه��ا كقوله��م: ُس��نَّة الُعَمَرْين، ونحو 

ذلك«)2).
��نَّة كذا،  وقال أبو الحس��ين القطان: »اختلف قول الش��افعي يف قول الراوي: من السُّ

.(((» فكان يقول يف القديم: إنه يريد ُسنَّة الرسول
��نَّة كذا، يف حكم  وق��ال القاضي أبو الطيب يف ش��رح الكفاية: »قول التابعي: من السُّ

المراسيل«)4).
نَّة كذا، كان بمنزلة المرسل«)5). وقال ابن قاضي الجبل: »لو قال التابعي: من السُّ

��نَّة إذا ُأْطلِ��َق يف أحكام الش��رع فإنه ُي��راد به ما َس��نَّه النبي  واس��تدلوا: ب��أن لف��ظ السُّ
، ف��إذا ُأْطلِ��َق وجب رجوع ذلك إليه؛ ألنه إذا ُأِريد به ُس��نَّة غيره فإن اللفظ 
ال ُيْذَكر ُمطَلًقا، بل ال ُبدَّ من إضافته إلى صاحبه؛ ألن ُس��نَّة غيره ُتْعَلم بالتقييد، والدليل 
نَّة«  ��نَّة إذا ورد على ألس��نة العلماء كقولهم: »عليكم بالقرآن والسُّ على ذلك أن لفظ السُّ

ال يفهم من ذلك إال اتباع النبي  دون غيره.
وهذا بمثابة ما لو قال س��كرتير المدير: أمر، وتقدم، وأمرنا، وتقدم إلينا، أو هنانا عن 
ك��ذا، فإن��ه ال ينصرف إال إلى أمر المدير وهنيه دون غيره م��ن أعوانه، فكذلك لفظ »مَِن 

نَِّة َكَذا« عند إطالقه يجب أن ينصرف إلى ُسنَّة النبي  دون غيره)6). السُّ

))) قواطع األدلة ))/ 4))).
)2) البحر المحيط: ))/ 65)(، إرشاد الفحول )2/ 5)4).

))) البحر المحيط: ))/ ))4).

)4) البحر المحيط: ))/ 5)4).
)5) التحبير شرح التحرير )5/ 2027).

)6) الع��دة يف أص��ول الفق��ه ))/ 994(، الواضح يف أصول الفق��ه البن عقي��ل ))/ 222، )22(، المهذب يف أصول 
الفقه للدكتور عبد الكريم النملة. ط: مكتبة الرشد. ))/ 994، 995( الرياض. الطبعة األولى 420)ه� - 999)م.
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الدلي��ل الث��اين: أن م��راد التابعي وهدفه م��ن الرواية ه��و أن يفيدنا ش��رًعا، أو يعلمنا 
حكًما، ولذلك فإن قوله: من السنة كذا وما معناه، يجب أن ُيْحَمل عند اإلطالق إلى أنه 

.(((
 صادر من الشرع، وهو ُسنَّة النبي

الدليل الثالث: إن المتبادر من الفهم من قول التابعي: من السنة كذا، وما يف معناه هو 
سنة النبي  والتبادر عالمة الحقيقة، فكان الحمل عليه أولى من غيره)2).

الدليل الرابع: لفظ الس��نة إذا ُأْطلَِق فإنه ال ُيْحَمل إال على س��نة النبي ؛ 
ۡس��َوةٌ 

ُ
ِ أ ألن��ه ه��و المقتَدى ب��ه والمتَبع، قال اهلل تعالى: }لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُس��وِل ٱللَّ

َحَس��َنةٞ{ ]األحزاب: )2[، فكان اللفظ حقيقة يف سنة النبي  مجاًزا يف غيره، 
ووجب أن ُيْحَمل عند اإلطالق على حقيقته دون مجازه، كما لو قيل: هذا الفعل طاعة، 

فإنه ال ُيْحَمل إال على طاعة اهلل ورسوله دون غيرهما))).
القول الثاين:

م��ن قال: إن لفظ الس��نة إذا ُأْطلَِق ينصرف إلى س��نة النب��ي  وأصحابه، 
قالوا: إن التابعي إذا قال: من السنة كذا، فإنه ُيْحَمل على سنة الصحابي؛ كقول: إبراهيم 
النخعي: كانوا يفعلون؛ يريد أصحاب عبد اهلل بن مس��عود. وعليه فإنه ال يكون مرفوًعا 
إل��ى النبي ، بل يك��ون موقوًفا، وإلى هذا القول ذه��ب جمع من متأخري 
الحنفية كاإلمام الكرخي)4)، وأبي بكر الرازي، وأبي زيد الدبوسي، والسرخسي، وفخر 
اإلسالم البزدوي)5)، وإليه ذهب اإلمام الشافعي يف الجديد، وبعض الشافعية كأبي بكر 

))) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 82)(، المهذب يف علم أصول الفقه )2/ 759).
)2) اإلحكام لآلمدي )2/ )))).

))) ميزان األصول يف نتائج العقول: لعالء الدين السمرقندي المتوىف 529ه� ))/ 448( ط: مكتبة دار الرتاث. الطبعة 
الثانية، 8)4)ه� - 997)م، كشف األسرار للبخاري )2/ 448).

)4) هو: عبيد اهلل بن الحسين بن دالل بن دلهم، ولد سنة ستين ومائتين، أخذ عن أبي سعيد الربدعي، عن إسماعيل بن 
حماد، عن أبي حنيفة، أخذ عنه: أبو بكر الرازي، تويف س��نة أربعين وثالثمائة ليلة النصف من ش��عبان. الطبقات الس��نية 

)4/ 420(، الفوائد البهية )ص08)).
)5) الفص��ول يف األص��ول ))/ 97)(، أص��ول السرخس��ي ))/ 80)(، مي��زان األصول ))/ 446، 447(، كش��ف 

األسرار للبخاري )2/ 448(، تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 98(، التقرير والتحبير )2/ )5)).
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الصيريف، واختاره اإلمام النووي)))، وإليه ذهب اإلمام أحمد يف رواية، وبعض الحنابلة 
كالشيخ تقي الدين)2).

واستدلوا:
نَّة« ُيْطَلق  ا بالنبي  دون غيره؛ ألن لفظ »السُّ نَّة« ليس خاصًّ بأن لفظ »السُّ
وُيراد به ُس��نَّة النبي ، وُيْطَلق وُيراد به ُس��نَّة غي��ره، والدليل على ذلك قول 
النب��ي : ))عليكم بُس��نَّتِي وُس��نَّة الخلفاء الراش��دين من بع��دي)))))، وقوله 
: ))من س��نَّ ُس��نَّة حس��نة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، 
ومن س��نَّ س��نة س��يئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)))4). فأثبت النبي 

 أن لغيره سنًة كما أثبت ذلك لنفسه.
وُرِوي أن عليًّا كرم اهلل وجهه قال: »جلد رسول اهلل  يف الخمر أربعين، 
وجل��د أبو بكر أربعي��ن، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ س��نة«)5). فاإلمام علي كرم اهلل وجهه 
 ، وعلى ما فعله أبو بكر وعمر  أطلق لفظ السنة على ما فعله النبي
��نَّة يطلق ويراد به س��نة النب��ي ، ويطلق ويراد به  فدلَّ ذلك على أن لفظ السُّ
ا بس��نة  غي��ر س��نة النبي ، فكان ذل��ك دلياًل على أن لفظ الس��نة ليس خاصًّ

.(6(
 النبي

))) قواط��ع األدل��ة ))/ )))( المجموع ش��رح المهذب : ألب��ي زكريا محيي الدين يحيى بن ش��رف النووي المتوىف 
676ه� ))/ 60(، هناية الوصول يف دراية األصول )7/ )00)، 004)(، ش��رح التلويح على التوضيح )2/ 260(، 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 2)4(، اإلهباج شرح المنهاج )2/ 29)(، إرشاد الفحول )2/ 29)).

)2) الع��دة للقاض��ي أب��ي يعل��ى ))/ 992(، التمهي��د ألب��ي الخط��اب الكل��وذاين ))/ 82)(، الواض��ح البن عقيل 
))/ 222(، المسودة ))/ 267(، التحبير شرح التحرير )5/ 2027(، شرح الكوكب المنير )2/ 485).

))) أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم. باب األخذ بالسنة واجتناب البدع، وقال: هذا حديث صحيح. )5/ 44/ 2676). 
ق��ال ابن الملقن: هذا حديث صحيح رواه أحمد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه. البدر المنير يف تخريج األحاديث 

واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير )9/ 582).
)4) أخرجه مس��لم يف كتاب العلم. باب من َس��نَّ ُس��نة حسنة أو سيئة بلفظ: ))من َس��نَّ يف اإلسام ُسنة حسنة َفُعِمل بها 
بعده، ُكتَِب له مثل أجر من عمل بها وال ينقص من أجورهم ش��يء، ومن س��ن يف اإلس��ام س��نة س��يئة فُعِمَل بها بعده))  

.(6975 /6( /8(
)5) أخرجه مسلم يف كتاب الحدود. باب حّد الخمر. )5/ 26)/ 4554).

)6) العدة للقاضي أبي يعلى ))/ 997(، التبصرة ))/ )))، 2))(، قواطع األدلة ))/ 4))(، الواضح البن عقيل 
))/ )22، 224(، هناية الوصول يف دراية األصول ))/ 225).
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نوقش: بأن قول النبي  : ))عليكم بس��نتي وس��نة الخلفاء الراشدين من 
بعدي)) س��نة مقي��دة مضافة إلى أبي بكر وعمر، والخالف يف إطالق الس��نة، فما ذكرتم 
من االستعمال ُسنٌَّة غير مطلقة، بل مضافة إلى أصحاهبا، وحكم المطلق مخالف لحكم 

المقيد، حيث يفهم عند إطالق اللفظ ما ال يفهم عند إضافاته))).
ا قول النبي : ))من س��نَّ س��نة حس��نة)) فإنه خارج عن محل النزاع؛  وأمَّ
ألن ق��ول النب��ي : ))من َس��نَّ ُس��نَّة)) قرينة صارف��ة عن التخصي��ص بالنبي 
��نة على الطريقة، على م��ا هو المدلول  ة إطالق السُّ ، وال خ��الَف يف صحَّ

اللغوي)2).
: »وكلٌّ س��نة« فإن اإلمام عليًّا كرم اهلل وجهه أراد به س��نة النبي  ا قول اإلمام عليٍّ وأمَّ
 : ؛ ألن الزيادة على األربعين كانت تعزيًرا لمظنة االفرتاء. قال اإلمام عليٌّ

»إنه إذا سكر َهَذى، وإذا َهَذى افرتى، وحد المفرتي ثمانون«))).
.(4(

 وال شكَّ أن التعزير سنة سنها النبي
الدليل الثاين:

أن الس��نة مش��تقة من االس��تنان، وذلك غير مختص بالنبي  دون غيره، 
وحيث حصل معنى االستنان، حصلت السنة فيه)5).

نوق��ش: بأن هذا ال��كالم صحيح وغير ممتنع، وال خالف فيه م��ن جهة اللغة، وإنما 
الخ��الف يف اختص��اص الس��نة عند اإلطالق بالرس��ول  وم��ا ذكرتموه ال 

ينافيه)6).

))) العدة للقاضي أبي يعلى ))/ 997(، التبصرة ))/ 2))(، الواضح البن عقيل ))/ 225).
)2) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح )2/ 260).

))) أخرجه البيهقي يف كتاب األشربة والحد فيها. باب ما جاء يف عدد حّد الخمر. )8/ 20)/ 7))7)(، والحاكم يف 
المستدرك. وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. )4/ 7)4/ )))8).

)4) الع��دة للقاضي أبي يعلى ))/ 997(، التبصرة ))/ 2))(، الواضح يف أصول الفقه البن عقيل ))/ 225(، هناية 
الوصول يف دراية األصول )7/ 005)).

)5) المحصول للرازي )4/ 642(، هناية الوصول يف دراية األصول )7/ 005)).

)6) المحصول للرازي )4/ 642(، هناية الوصول يف دراية األصول )7/ 005)).
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الراجح:
م��ا ذه��ب إليه جمه��ور األصوليين وهو أن ق��ول التابعي: »من الس��نة كذا« ينصرف 
إلى النبي ، ويكون بمنزلة المرس��ل؛ ألن لفظ السنة إذا أطلق فإنه ينصرف 
إليه  دون غيره؛ ألنه  هو الذي يس��تفاد منه الش��رع، وإطالق 
ا سنة غير النبي  فُتْعَلم  األمر يف الش��ريعة يرجع إلى صاحب الش��ريعة، وأمَّ
باإلضاف��ة إلى صاحبه، كما ورد يف حديث النبي : ))عليكم بس��نتي وس��نة 

الخلفاء الراشدين))))).
قال اإلمام الغزالي: »التابعي إذا قال: أمرنا. احتمل أمر الرسول ، وأمر 
األم��ة بأجمعه��ا، والحجة حاصلة به، ويحتم��ل أمر الصحابة، لك��ن ال يليق بالعالم أن 

يطلق ذلك إال وهو يريد من تجب طاعته«)2).
إضاف��ة إلى أن من التزم طاعة رئيس أو مدير، وُعدَّ من جملة الممتثلين ألمره وهنيه، 
فإن قال: من السنة كذا، أو ما يف معناها، فإنه ينصرف إلى سنة هذا الرئيس دون غيره))).

 : �ة
�ن ل�شا لم�ن��ش ا  ا

ا«
ن
�ة كد لس�ن : »م�ن ا �نع�ة ل�ةا ول ا

ة
�ة�ة � ح�ن

تكلمت يف المبحث الس��ابق عن آراء األصوليين يف قول التابعي: »من الس��نة كذا«، 
وذكرت أن األصوليين اختلفوا يف هذه المس��ألة، والراجح أن قول التابعي: »من الس��نة 
كذا« ينصرف إلى س��نة النبي ، ويكون بمنزلة المرس��ل، ويف هذا المبحث 
ا كانت معرفة حجية قول التابعي  أتكلم عن حجية قول التابعي: »من الس��نة ك��ذا«، ولمَّ
»من الس��نة كذا« متوقف��ًة على معرفة حجية المرس��ل، كان لزاًم��ا الحديث عن تعريف 
المرس��ل عند األصوليين، والفرق بين المرس��ل عند األصوليي��ن والمحدثين، وحجية 

المرسل.

))) سبق تخريجه.
)2) المستصفى ))/ )))).

))) هناية الوصول يف دراية األصول )7/ )00)).
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أوالً: تعريف المرسل:
المرس��ل لغة: المطلق. يقال: أرس��ل الش��يء: إذا أطلقه، ومنه ق��ول القائل: كان لي 
طائر فأرس��لته: أي خليته وأطلقته، وسمي الحديث المرسل مرساًل؛ لعدم تقييده بذكر 

الواسطة بين الراوي والمروي عنه))).
ف��ه جمه��ور األصوليي��ن: بأنه قول الع��دل الذي لم يل��َق النبي  ويف االصط��الح: عرَّ

، سواء أكان من التابعين أم من تابعي التابعين أم ممن بعدهم)2).
ه أكثر المحدثين وبعض األصوليين بما سقط منه الصحابي، فقالوا: المرسل  وخصَّ

. هو قول التابعي: قال رسول اهلل
فالتابعي إذا ترك ذكر الواسطة بينه وبين النبي  يكون الحديث مرسال))).

والفرق بينهما: أن تعريف األصوليين أعمُّ من تعريف المحدثين؛ لش��موله المرسل 
والمنقط��ع، فكلُّ مرس��ل عند المحدثين مرس��لٌّ عند األصوليي��ن، وليس العكس؛ ألن 
تعريف المحدثين ال يدخل فيه المنقطع، وهو ما سقط منه قبل الصحابي راٍو أو أكثر يف 

موضع واحد، والمعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعًدا يف موضع واحد)4).

حجية الحديث المرسل
ال خالَف بين األصوليين يف جواز اإلرس��ال كقول اإلمام مالك : بلغني عن 
النب��ي  كذا، وإنم��ا الخالُف فيم��ا إذا وقع هل يكون حج��ة، ويلزم قبوله، 

والعمل به أم ال؟
اختلف األصوليون يف ذلك:

))) لس��ان الع��رب )))/ )28( مادة »رس��ل«، تاج العروس م��ن جواهر القاموس لمحمد بن محم��د بن عبد الرزاق 
الحس��يني الملقب بمرتضى الزبيدي المتوىف 205)ه�))/ 06)7( مادة »رس��ل« ط: دار الهداية، كشف األسرار لعبد 

العزيز البخاري ))/ )).
)2) اإلحكام لآلمدي )2/ 6))(، اإلهباج )2/ 9))(، هناية الس��ول )2/ 67(، البحر المحيط: ))/ 457(، إرش��اد 

الفحول ))/ )7)).
))) التحبير شرح التحرير )5/ 7))2(، شرح الكوكب المنير )2/ 567(، أصول الفقه ألبي النور زهير ))/ )9)).

)4) المراجع السابقة.
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فذهب اإلم��ام أبو حنيفة)))، واإلمام مالك)2)، واإلم��ام أحمد يف رواية)))، وجمهور 
المعتزلة)4) إلى أن الحديث المرسل حجة، ويلزم قبوله والعمل به.

وهذا الق��ول حكاه اإلمام ال��رازي)5) عن جمهور األصوليين، واخت��اره اآلمدي)6)، 
ونقله اإلمام النووي عن كثيرين من الفقهاء)7).

لََعلَُّه��ۡم  إَِلِۡه��ۡم  مْ  إَِذا رََجُع��ٓوا قَۡوَمُه��ۡم  مْ  }َوِلُن��ِذُروا واس��تدلوا: بق��ول اهلل تعال��ى: 
َيَۡذُروَن{ ]التوبة: 22)[.

ووجه االستدالل: من اآلية الكريمة أهنا دلَّت على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها 
وأنذرهتم بما قال النبي ، فإنه يلزم قبول خربهم والعمل به دون تفرقة بين 

من أنذر بمرسل أو مسند، وال بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم)8).
الدليل الثاين:

أن الصحابة  والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل، والعمل هبا.
قال محمد بن جرير الطربي: »إنكار المراس��يل ظه��ر بعد المائتين، يقرر ذلك قبول 
الصحابة  ألخبار عبد اهلل بن عباس مع كثرهتا، وورد أنه لم يس��مع من رس��ول 
اهلل  س��وى أربعة أحاديث، وس��ائر أحاديثه ال يذكر فيه اسم المخرب له عن 
النب��ي ، ُرِوي ع��ن ابن عباس  أن��ه قال: »ال ربا إال يف النس��يئة«)9) 

))) الفصول يف األصول ))/ 45)(، أصول السرخسي ))/ 59)، 60)(، كشف األسرار للبخاري ))/ 4(، فواتح 
الرحموت )2/ 74)).

)2) إح��كام الفص��ول يف أحكام األصول لإلمام الفقيه األصولي أبي الوليد س��ليمان ب��ن خلف الباجي المتوىف 474ه� 
تحقيق: الدكتور عبد اهلل محمد الحبوري ))/ 274( ط: مؤسسة الرسالة.

))) العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ))/ 906(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ )))(، التحبير ش��رح 
التحرير )5/ )4)2(، شرح الكوكب المنير )2/ 575).

)4) المعتمد ألبي الحسين البصري )2/ )4)).
)5) المحصول لإلمام الرازي )4/ 650).

)6) اإلحكام لآلمدي )2/ 6))).
)7) المجموع شرح المهذب ))/ 60).

)8) الع��دة للقاضي أبي يعل��ى ))/ 0)9(، هناية الوصول يف دراية األص��ول )7/ )298(، جامع التحصيل يف أحكام 
المراس��يل ألبي س��عيد بن خليل بن كيكلدي العالئي المتوىف )76ه� تحقيق: حمدي عبد المجيد الس��لفي ))/ 64) 

ط: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 407)ه�/ 986)م.
)9) أخرجه البخاري يف كتاب البيوع. باب بيع الدينار بالدينار َنساء. )2/ 762/ 2069).
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وأخربه أبو س��عيد بحديثه يف الربا فقال: »هذا ما س��معته م��ن النبي  وإنما 
حدثني به أسامة«.

وُرِوي عن��ه أن النب��ي  لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)))، وأس��نده 
إلى الفضل بن عباس.

  وُرِوي عن الرباء بن عازب أنه قال: »ليس كل ما حدثناكم عن رسول اهلل
سمعناه منه، غير أنَّا ال نكذب« ولم ينكر أحد من الصحابة على هؤالء)2).

ويؤكد ذلك قبول التابعين  للمراس��يل والعمل هبا؛ فقد ُرِوي أن س��عيد بن 
المسيب كان يرسل األخبار، ومراسيله مقبولة.

وُرِوي ع��ن إبراهيم النخعي أنه ق��ال: إذا قلت: حدثني فالن عن عبد اهلل -يعني عبد 
اهلل بن مسعود- فهو حدثني، وإذا قلت: قال عبد اهلل، فقد سمعته من غير واحد.

وُرِوي أن الحس��ن البصري أرس��ل حديًث��ا، فلما روجع فيه قال: أخربين به س��بعون 
بدريًّا)))، يقول أبو الوليد الباجي: »ولو تتبعت أخبار الفقهاء السبعة وسائر أهل المدينة 
والش��اميين والبصريي��ن، لوج��دت أئمتهم كلهم قد أرس��لوا الحديث، ورووه مرس��اًل 

وأخذوا به«.
مما س��بق ظهر أن التابعين كانوا يرس��لون األخبار، ويأخذون هب��ا من غير نكير فيما 

بينهم، فكان إجماًعا)4).
الق��ول الثاين: قبول مراس��يل الصحاب��ة والتابعين وتابعي التابعي��ن ومن هو من أئمة 

النقل دون مراسيل من سواهم، وهذا ما ذهب إليه عيسى بن أبان)5).

))) أخرج��ه البخ��اري يف كتاب الحج. ب��اب الركوب واالرت��داف يف الحج. )2/ 559/ 469)(، ومس��لم يف كتاب 
الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع يف رمي جمرة العقبة. )4/ )7/ 48))).

)2) قواطع األدلة ))/ 78)(، المحصول للرازي )4/ )65).
))) اإلحكام لآلمدي )2/ 8))).

)4) الع��دة للقاض��ي أب��ي يعل��ى ))/ 0)9، ))9(، إح��كام الفصول يف أح��كام األص��ول ))/ 274، 275(، أصول 
السرخس��ي ))/ 60)، )6)(، اإلح��كام لآلم��دي )2/ 7))، 8))(، هناية الوصول يف دراي��ة األصول )7/ 2982، 

.(2985
)5) المعتمد ألبي الحسين البصري )2/ 44)(، التبصرة لإلمام الشيرازي ))/ 26)(، أصول السرخسي ))/ )6)(، 
اإلح��كام لآلم��دي )2/ 6))(، هناية الوص��ول يف دراية األصول )7/ 2977(، البحر المحيط: ))/ 458(، تش��نيف 

المسامع )2/ 486(، التحبير شرح التحرير )5/ 42)2).
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واس��تدل: ب��أن أهل ه��ذه الق��رون الثالثة ش��هد له��م النب��ي  بالخيرية 
والعدال��ة، وعدم فش��و الك��ذب، وهذا يوج��ب صدق أهله��ا، وقبول مراس��يلهم. قال 

: ))خير القرون قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))))).
��ا بع��د القرون الثالثة فقد فش��ا الكذب، فال تقبل المراس��يل إال م��ن أئمة النقل؛  وأمَّ
ألهن��م عرفوا باجتهاده��م والبحث والمطالعة، ومعرفة أحوال الرواة، فإذا أرس��لوا كان 
إرس��الهم س��ببه هو االختصار، وعدم التطويل يف الس��ند، وليس لعدم معرفتهم بأحوال 
م��ن أرس��لوا عنه، بل كان��وا يعرفونه معرفة توج��ب اطمئنان النفس إل��ى صدقه، وعدم 

الشك يف خربه)2).
ة النقل مطلًقا دون غيرهم: القول الثالث: قبول مراسيل أئمَّ

وه��ذا م��ا ذهب إلي��ه اب��ن الحاجب، واب��ن الهم��ام من الحنفي��ة، وصاح��ب فواتح 
الرحموت))).

ة النق��ل من التابعين كس��عيد بن المس��يب، والش��عبي،  واس��تدلوا: ب��أن إرس��ال أئمَّ
وإبراهي��م النخعي، والحس��ن البصري وغيرهم كان مش��هوًرا مقبواًل فيم��ا بينهم، ولم 

ينكره أحد، فكان إجماًعا)4).
نوق��ش: ب��أن هذا يقتضي انعق��اد اإلجماع على قبول المرس��ل والعم��ل به، ويكون 
ُر أو ُيَخطَّأ قطًعا، لكن الالزم باطل باتفاق، فبطل  المخالف لذلك خارًقا لإلجماع، فُيَكفَّ

المقدم)5).

))) سبق تخريجه يف المقدمة.
)2) فواتح الرحموت بحاش��ية المس��تصفى )2/ 74)(، إرش��اد الفح��ول ))/ )7)(، أصول الفقه ألب��ي النور زهير 

.((95 /((
))) شرح مختصر المنتهى )2/ 485(، تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 46)(، التقرير والتحبير )2/ 87)(، فواتح 

الرحموت بحاشية المستصفى )2/ 74)).
)4) ش��رح مختص��ر المنته��ى )2/ 487(، بي��ان المختص��ر ))/ 762(، رف��ع الحاج��ب ع��ن مختصر اب��ن الحاجب 

.(464 /2(
)5) شرح مختصر المنتهى )2/ 487(، بيان المختصر ))/ )46).
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وأجيب: بأن ما ذكرتم صحيح لو كان اإلجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، 
ا اإلجماع الثابت باألدلة الظنية فال))). وأمَّ

الدليل الثاين: لو لم يقبل الُمرَس��ل لكون األصل الذي س��كت ُمرِس��ل الحديث عن 
ا بطالن التالي؛ ألن مرِسل الحديث  ذكره غير عدل، لكان التالي باطال فبطل المقدم، وأمَّ
بس��كوته ع��ن األصل وهو غير ع��دل يكون مدلًس��ا يف الحديث عن المس��تمعين، وهو 
ق��ادح يف عدالته. وهذا بعيد فيمن ثبت أنه م��ن أئمة النقل؛ حيث عرفوا بالثقة والعدالة، 
واش��تهروا بالبح��ث واالجتهاد، فإذا أرس��لوا خربًا فذلك لثقته��م ومعرفتهم بعدالة من 

أرسلوا، ال لكونه غير عدل)2).
نوقش: بأن التدليس يتحقق لو أوهم المرِس��ل عدالة األصل، وهذا لم يحصل، وما 
حص��ل هو أن المرِس��ل ت��رك ذكر األصل، وترك ذكر األصل س��كوًتا عن��ه ال يدلُّ على 

شيء، وإن دل على عدالته عنده، فال يلزم من كونه عداًل عنده أن يكون عدال))).
الق��ول الرابع: ال يقبل المرس��ل مطلًقا، بل بش��روط تؤكد رجحان ص��دق الراوي، 

لمزيد من التأكيد ليحصل غلبة الظن، وهذه الشروط هي:
)- أن يكون من مراسيل الصحابة.

2- أن يسنده راٍو آخر غير مرسله.
)- أن يرسله راٍو آخر يروي عن غير شيوخ المرِسل األول.

4- أن يعضده قول صحابي أو أكثر أهل العلم.
5- أن يع��رف من حال المرِس��ل أنه ال يرس��ل عمن فيه جهالة أو غيرها كس��عيد بن 

المسيب.
وهذا ما ذهب إليه اإلمام الش��افعي، واختاره اإلمام الرازي، والبيضاوي، ونسبه ابن 

الصالح إلى جمهور المحدثين)4).

))) المراجع السابقة.
)2) ش��رح مختص��ر المنته��ى )2/ 487(، بي��ان المختص��ر ))/ 765(، رف��ع الحاج��ب ع��ن مختصر اب��ن الحاجب 

.(466 /2(
))) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 466).

)4) الرس��الة لإلم��ام الحجة محمد ب��ن إدريس الش��افعي المتوىف 204ه��� ))/ 462(. تحقيق: أحمد محمد ش��اكر. 
ط: دار الكتب العلمية، المحصول للرازي )4/ 660(، اإلحكام لآلمدي )2/ 6))(، هناية الوصول يف دراية األصول 



199

قول التابعي

قال اإلمام الش��افعي: »فمن ش��اهد أصحاب رس��ول اهلل  م��ن التابعين 
فح��دث حديًث��ا منقطًعا عن النب��ي  اعترب عليه بأمور منه��ا: أن ينظر إلى ما 
اظ المأمونون، فأس��ندوه إلى رسول اهلل بمثل  أرس��له من الحديث، فإن ش��ركه فيه الُحفَّ
معن��ى ما روي، كان��ت هذه داللة على صحة م��ن َقبَِل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرس��ال 
حديث لم يش��ركه فيه من ُيس��نده ُقبَِل ما ينف��رد به من ذلك، ويعترب علي��ه بأن ينظر: هل 
يوافق��ه مرس��ل غيره ممن ُقبِ��ل العلم عنه من غي��ر رجاله الذين ُقبِل عنده��م، فإن ُوجد 
ذل��ك كانت داللة يقوى به مرس��له، وهي أضعف من األولى، وإن ل��م يوجد ذلك ُنظر 
إل��ى بعض ما ُيروى عن بعض أصحاب الرس��ول قواًل ل��ه، فإن ُوجد ُيوافق ما روي عن 
رس��ول اهلل ، كانت هذه داللًة على أنه لم يأخذ مرس��له إال عن أصل يصح 
إن ش��اء اهلل، وكذل��ك إن ُوجد عوام من أهل العل��م يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي 

.(((»

الراجح:
م��ا ذه��ب إليه جمه��ور األصوليين، وه��و أن المرس��ل حجة؛ وذل��ك ألن الصحابة 
 أرس��لوا بعض األحاديث وُقبَِلت مراس��يلهم، فتقبل مراس��يل التابعين قياًس��ا 
على مراسيل الصحابة بجامع أن كالًّ مراسيل عدول ثقات، والمتأمل يف أدلة الجمهور 
يجد أهنم أرادوا به مراسيل التابعين الذين عرفوا بالرواية عن العدول الثقات فقط، وأن 

القائلين بعدم قبول المراسيل أرادوا به من ليس كذلك)2).

)7/ 2976(، اإلهب��اج )2/ 9))(، البحر المحيط: ))/ 466(، التحبير ش��رح التحري��ر )5/ 44)2(، أصول الفقه 
ألبي النور زهير ))/ )9)).

))) الرسالة لإلمام الشافعي ))/ )46).
)2) مختصر صفوة البيان يف ش��رح منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي المتوىف 685ه� تأليف: يس��ن 

سويلم طه )من علماء األزهر الشريف(، )2/ 97( ط: مكتبة الكليات األزهرية.
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ه�ة�ة 
�ة ل�ن ع ا رو

ل�ن : ا ل�ش ل�شا لم�ن��ش ا ا
 

لمرسل �ة�ة ا �ة ح�ن
ن
� 

ن
� �ةلا ل�حن �ة عل� ا �ن

ر�ة
لم�ة ا

ترتب على االختالف يف حجية المرسل االختالف يف كثير من الفروع الفقهية، منها:
 المسألة األولى: نقض الوضوء 

بالضحك في الصالة
اختل��ف الفقه��اء يف نق��ض الوضوء بالضح��ك يف الص��الة، فذهب الحنفي��ة إلى أن 

الوضوء ُينَْقض بالضحك يف الصالة))).
واس��تدلوا بما روى أب��و العالية أن النبي  كان يصل��ي، فجاء أعرابي يف 
عيني��ه س��واد، فوق��ع يف بئر عليها خصف��ة، فضحك بعض م��ن خلفه، فلم��ا قضى النبي 
 الص��الة قال: ))م��ن قهقه منكم فْلُيِع��د الوضوء والصاة، ومن تبس��م فا 

شيء عليه)))2).
ونوقش: بأن هذا الحديث مرسل، ال يجوز االحتجاج به؛ حيث قال ابن سيرين: »ال 

ن أخذا«))). تأخذوا بمراسيل الحسن، وأبي العالية؛ فإهنما ال يباليان عمَّ
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية)4)، والش��افعية)5)، والحنابلة)6)، إلى أن الوضوء 

ال ينقض بالضحك يف الصالة.
واس��تدلوا بما روي عن جابر  أن النبي  قال: ))الضحك ينقض 
الص��اة وال ينقض الوض��وء)))7)، وبما روي عن أبي الزناد ق��ال: كان ممن أدركت من 
فقهائنا الذين ُينَْتَهى إلى قولهم منهم: س��عيد بن المس��يب، وعروة بن الزبير، والقاس��م 
ب��ن محمد، وأب��و بكر بن عب��د الرحمن، وخارجة بن زي��د بن ثاب��ت، وغيرهم يقولون 

))) المبسوط: ))/ 8))(، بدائع الصنائع ))/ ))).
)2) أخرجه الدارقطني يف كتاب الطهارة. باب أحاديث القهقهة يف الصالة وعللها. ))/ )6)/ 6).

))) المغني البن قدامة ))/ )20(، كشاف القناع ))/ )))).
)4) الذخيرة ))/ 5)2(، الفواكه الدواين )2/ 567( ط: مكتبة الثقافة الدينية.

)5) المجموع شرح المهذب )2/ 60، )6).
)6) المغني البن قدامة ))/ )20).

)7) أخرجه الدارقطني يف كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة يف الصالة وعللها، ))/ )7)/ 85).
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 فيم��ن رع��ف: غس��ل عن��ه الدم ول��م يتوض��أ، وفيم��ن ضحك يف الص��الة أعاده��ا ولم 
ُيِعد وضوءه))).

الراجح:
م��ا ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والش��افعية، وه��و: أن الوضوء ال ينتقض 
بالضحك يف الصالة؛ وذلك لقوة ما استدل به الجمهور. قال ابن الجوزي: قال أحمد: 
لي��س يف الضح��ك حديث صحيح. وقال ابن َعِدي، عن أحم��د بن حنبل، قال: ليس يف 
الضح��ك حديث صحيح، وحديث األعمى ال��ذي وقع يف البئر مداره على أبي العالية، 

وقد اضطرب عليه)2).
 المسألة الثانية: 
الولي في النكاح

إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، فهل يصحُّ أن تتزوج بدون ولي، وأن تتولى عقد زواجها 
بنفسها؟

اختل��ف الفقه��اء يف ذل��ك، فذهب أكث��ر الحنفية إل��ى أن الولي ليس ش��رًطا يف عقد 
النكاح، فيصح الزواج بدون ولي، وتملك المرأة تزويج نفسها))).

واستدلوا بحديث النبي : ))األيم أحقُّ بنفسها من وليِّها)))4).
ا يف مباش��رة عق��د الزواج برضاه��ا، وأن المرأة  ومف��اد ه��ذا الحديث: أنَّ للولي حقًّ
البالغة العاقلة أحقُّ من الولي يف مباشرة عقد الزواج، ولن تكون أحقَّ منه إال إذا زوجت 

نفسها بغير رضاه)5).
فدلَّ هذا على أنَّ عقد النكاح يصحُّ بدون ولي، وتملك المرأة البالغة العاقلة تزويج 

نفسها.

))) أخرجه البيهقي يف كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة يف الصالة، السنن الكربى ))/ 45)/ 659).
)2) التلخيص الحبير ))/ 27)/ )5)).

))) المبسوط: )5/ 9)(، بدائع الصنائع )2/ 247).
)4) أخرجه مسلم يف كتاب النكاح. باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. )4/ )4)/ )54)).

)5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوىف 970ه� ))/ 7))(. ط: دار المعرفة، بيروت.



202

العدد الثاني واألربعون

وذه��ب جمهور الفقهاء م��ن المالكية)))، والش��افعية)2)، والحنابل��ة))) إلى أن الولي 
شرط يف عقد النكاح، فال يصحُّ الزواج بدون ولي، وال تملك المرأة تزويج نفسها.

واستدلوا بقول النبي : ))ال نكاح إال بولي)))4).
وردَّ الحنفي��ة االس��تدالل هب��ذا الحدي��ث؛ ألن��ه مضط��رب يف إس��ناده، يف وصل��ه 
وانقطاع��ه وإرس��اله، فق��د روى ش��عبة وس��فيان الث��وري ع��ن يون��س ب��ن إس��حاق 
 ع��ن أب��ي ب��ردة ع��ن النب��ي . وه��ذا اضط��راب يف إرس��اله؛ ألن أب��ا ب��ردة 

.(5(
 لم ير النبي

الراجح:
م��ا ذهب إليه جمهور الفقه��اء من المالكية، والش��افعية، والحنابلة، وهو: اش��رتاط 
الول��ي يف عق��د النكاح؛ حفاًظ��ا على المرأة وصيانة لها؛ ألهنا س��ريعة التأث��ر، وغالًبا ما 
تغل��ب عاطفته��ا على عقلها، فلو ترك مباش��رة عق��د الزواج إليها لس��ارعت إلى تزويج 
نفس��ها دون تفرق��ة بين الكفؤ وغيره، وَتْرُك مباش��رة عقد الزواج إليه��ا خادٌش لحيائها؛ 
ض ذلك إلى  لكون��ه مش��عًرا بتوقان نفس��ها إلى الرجال، وذل��ك ال يليق بالمروءة، فُف��وِّ

الولي)6).

))) المدونة لإلمام مالك )2/ 7))(، التاج واإلكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبي 
عبد اهلل المتوىف 897ه� ))/ ))4).

)2) المجموع شرح المهذب )6)/ 46)).
))) المغني البن قدامة )7/ 7))).

)4) أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح. باب يف الولي. )2/ )9)/ 2087(. وقال العجلوين: رواه أحمد عن عمران بن 
حصين مرفوًعا، ورواه أحمد أيًضا، وأصحاب السنن، عن أبي موسى، رفعه وصححه الرتمذي، وابن حبان بلفظ: ))ال 

نكاح إال بولي)). كشف الخفاء )2/ 69)).
)5) شرح فتح القدير ))/ 259).

)6) روضة الناظر ))/ 480).
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 المسألة الثالثة: 
الربا في دار الحرب

اختلف الفقهاء يف حرمة الربا يف دار الحرب، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية)))، 
والش��افعية)2)، والحنابلة)))، وأبو يوس��ف من الحنفية إلى أن الربا حرام يف دار الحرب 

كحرمته يف دار اإلسالم)4).
َحلَّ 

َ
واستدلوا بعموم اآليات واألحاديث الدالة على حرمة الربا، قال اهلل تعالى: }َوأ

مْ َل َيُقوُموَن  ُكلُوَن ٱلّرَِبٰوا
ۡ
ِيَن يَأ { ]البقرة: 275[، وقال تعالى: }ٱلَّ

مْ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ ٱللَّ
َها  يُّ

َ
أ { ]البقرة: 275[، وقال تعالى: }َيٰٓ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ ِي َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ

ا{ ]البقرة: 278[. مْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ َ َوَذُروا مْ ٱللَّ مْ ٱتَُّقوا ِيَن َءاَمُنوا ٱلَّ
وقال : ))من زاد أو ازداد فقد أربى)))5).

فهذه اآليات واألحاديث دلت على حرمة الربا، دون تفرقة بين ما كان يف دار الحرب 
أو دار اإلسالم، فدلَّ ذلك على حرمة الربا يف دار الحرب.

وذه��ب الحنفي��ة)6) إلى أن��ه ال ربا بين مس��لم وحربي يف دار الحرب، واس��تدلوا بما 
روى مكحول عن النبي  أنه قال: ))ال ربا بين المس��لمين وأهل الحرب يف 

دار الحرب)))7).

))) المدونة لإلمام مالك ))/ 294(، أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد اهلل أبي بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي 
المالكي المتوىف )54ه� ))/ 648( ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 424)ه�/ )200م.

)2) المجموع شرح المهذب )9/ 92)).
))) المغني البن قدامة )4/ 76)).

)4) المبسوط: للسرخسي )4)/ 98(، شرح فتح القدير )7/ 8)).
)5) أخرجه مسلم يف كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقًدا. )5/ )4/ 45)4).

)6) المبسوط: للسرخسي )4)/ 98(، الهداية ))/ 66(، شرح فتح القدير )7/ 9)).
)7) أخرجه البيهقي يف كتاب السير. باب بيع الدرهم بالدرهمين يف أرض الحرب. معرفة السنن واآلثار لإلمام البيهقي 
المتوىف 458ه� تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي )))/ 276/ 67)8)( ط: جامعة الدراسات اإلسالمية. كراتشي، 
باكس��تان، الطبع��ة األولى 2)4)ه� - 992)م. قال الزيلعي: غريب. نص��ب الراية ألحاديث الهداية لجمال الدين أبي 
محم��د عب��د اهلل بن يوس��ف بن محم��د الزيلعي المتوىف 762ه��� تحقيق: محم��د عوامة )4/ 44( ط: مؤسس��ة الريان 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية. الطبعة األولى 8)4)ه�/ 997)م.



204

العدد الثاني واألربعون

ونوقش: بأنه حديث مرسل ضعيف، فال حجة فيه))).
وأجيب: بأن هذا الحديث وإن كان مرس��اًل، فمكحول فقيه ثقة، والمرس��ل من مثله 

مقبول)2).
: بأن��ه ال يجوز ترك ما ورد يف الق��رآن تحريمه، وانعقد اإلجماع على ذلك بخرب  وُردَّ

مجهول لم يرد يف صحيح، وهو مع ذلك مرسل محتمل))).

الراجح:
م��ا ذه��ب إليه جمه��ور الفقهاء م��ن المالكية، والش��افعية، والحنابلة، وأبو يوس��ف 
م��ن الحنفي��ة، وه��و: أن الرب��ا ح��رام يف دار الح��رب كحرمت��ه يف دار اإلس��الم؛ وذلك 
الة عل��ى ُحرمة الرب��ا دون تفرق��ة بي��ن دار الحرب أو   لعم��وم اآلي��ات واألحادي��ث الدَّ

دار اإلسالم.

))) المغني البن قدامة )4/ 76)).
)2) المبسوط: للسرخسي )4)/ 98).

))) المغني البن قدامة )4/ 76)).
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الفصل الثالث: قول التابعي يف قضايا اإلمجاع

ول: 
ل�أ لم�ن��ش ا  ا

�نع�ة�ن ل�ةا ماع ا اأحن

إذا أجمع التابعون على حكم من األحكام، فهل ُيَعدُّ إجماعهم حجة أم ال؟
اختل��ف األصوليون يف ذل��ك، فذهب جمه��ور األصوليين إلى أن إجم��اع التابعين 
حج��ة، واإلجماع المحتج به غير مختص بإجم��اع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر 

حجة)4).
واس��تدلوا ب��أن األدلة الدالة عل��ى حجية اإلجماع كقول اهلل تعالى: }َوَمن يَُش��اقِِق 
ٰ َونُۡصلِهِۦ  ِۦ َما تََولَّ َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ ٱلرَُّس��وَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ

َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصًيا{ ]النساء: 5))[.
وقول��ه : ))ل��ن تجتم��ع أمتي عل��ى ضال��ة)))5). عام��ة يف مجتهدي كل 
عص��ر، من غير فصل بي��ن مجتهدي الصحابة وغيرهم، بل ه��ي متناولة لمجتهدي غير 
الصحابة، فلفظ »المؤمنين« يف قول اهلل تعالى: }َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي{ عامٌّ يف 
كل المؤمنين، والتابعون مؤمنون، فأدلة اإلجماع تتناولهم وغيرهم من المؤمنين يف كل 
عص��ر، وكان إجماع أهل كل عصر حج��ة من غير تقييد بإجماع مخصوص، جرًيا على 

عموم األدلة الدالة على حجية اإلجماع)6).
)4) المعتم��د ألبي الحس��ين البصري )2/ 27(، اللم��ع يف أصول الفقه ))/ 49(، التبصرة ))/ 59)(، المس��تصفى 
))/ 85)(، الوص��ول إل��ى األص��ول الب��ن بره��ان )2/ 77(، المحص��ول لل��رازي )4/ )28(، اإلح��كام لآلمدي 
))/ 288(، هناية الوصول يف دراية األصول: لصفى الدين الهندي )6/ 2657(. ط: المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
الطبعة األولى 6)4)ه� - 996)م، بيان المختصر ))/ )55(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 78)(، 
المسودة ))/ 284(، قواعد األصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي المتوىف 9)7ه� 

.((7 /((
)5) أخرج��ه الط��رباين يف المعج��م الكبي��ر، ع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��ر، )2)/ 447/ 657))(. ق��ال الهيثم��ي: رواه 
الط��رباين بإس��نادين رج��ال أحدهم��ا ثقات رج��ال الصحيح خال م��رزوق مول��ى آل طلحة وه��و ثقة. مجم��ع الزوائد 

.(9(00 /(9( /5(
)6) المعتم��د ألبي الحس��ين البصري )2/ 27(، اللمع يف أص��ول الفقه ))/ 49(، التبص��رة ))/ 59)(، المحصول 
لل��رازي )4/ 284(، اإلحكام لآلم��دي ))/ 289(، هناية الوص��ول يف دراية األص��ول )6/ 2657(، بيان المختصر 

))/ 552(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 80)).
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نوق��ش: بأن المراد ب�»المؤمنين« يف اآلية الكريمة، وب�»األمة« يف الحديث الش��ريف: 
الموجودون يف زمن النبي ؛ ألهنم كل المؤمنين، وكل األمة، ومن لم يوجد 
بع��د ال يوصف باإليمان وال يوصف بكونه من األمة، وعليه فالتابعون إذا أجمعوا على 
حك��م من األحكام فإجماعهم ال يكون حجة؛ ألهنم ل��م يكونوا موجودين وقت ورود 

األدلة الدالة على حجية اإلجماع، فال تتناولهم، وال يكون إجماعهم حجة))).
أجيب: بأنَّ المراد ب�»المؤمنين« يف قول اهلل تعالى: }َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي{، 
وب�»األم��ة« يف قوله : ))ال تجتمع أمت��ي على ضالة)): الموجودون يف زمن 
النب��ي  من الصحابة وغيرهم م��ن المؤمنين يف غير زمنه، وليس المراد هبم 
الصحاب��ة الموجودي��ن يف زم��ن النبي ؛ ألنه ل��و كان المراد هب��م الصحابة 
الموجودي��ن يف زم��ن النبي  لوج��ب أن يكون ذلك ش��رًطا يف المجمعين، 
ولي��س األم��ر كذلك، فال يش��رتط يف المجمعين أن يكون��وا جميع أولئ��ك الذين كانوا 
موجودي��ن وقت ورود أدلة اإلجماع؛ ألنه يرتتب عل��ى ذلك أنه لو مات واحد منهم ال 
ينعق��د اإلجماع، وهذا يقتضي عدم القطع بحجية َم��ْن بقي مَِن الصحابة بعد وفاة النبي 
؛ ألن كثي��ًرا منهم م��ات يف حياة النبي  وإن ل��م يقطع بذلك، 
لك��ن ال يمكن القطع ببقاء أولئك بأعياهن��م إلى ما بعد وفاة النبي ، فإن لم 
نقطع بوجودهم بعد وفاة النبي ، فال أقل من الش��ك يف وجودهم، والشك 
يف الشرط يؤدي إلى الشك يف المشروط، ويرتتب على هذا أن ال يكون إجماع الصحابة 

حجة، وهذا خالف اإلجماع)2).
الق��ول الث��اين: أن إجم��اع التابعي��ن ليس بحج��ة، وهذا ما ذه��ب إلي��ه داود وأتباعه 
م��ن أهل الظاه��ر)))، واإلمام أحمد يف رواي��ة. قال القاضي أبو يعل��ى: وهو ظاهر كالم 

اإلمام أحمد)4).
))) المعتمد ألبي الحسين البصري )2/ 28(، المحصول )4/ 284(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2657).

)2) المعتمد ألبي الحسين البصري )2/ 28(، المحصول )4/ 284(، اإلحكام لآلمدي ))/ )29).
))) المعتم��د ألب��ي الحس��ين البص��ري )2/ 27(، التبص��رة ))/ 59)(، المحص��ول لل��رازي )4/ )28(، اإلحكام 

لآلمدي ))/ 288(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2657).
)4) الع��دة للقاض��ي أب��ي يعل��ى )4/ 090)(، التمهي��د يف أص��ول الفقه: ألب��ي الخط��اب الكلوذاين المت��وىف 0)5ه� 

))/ 256(. تحقيق أبو عمشة. ط: جامعة أم القرى، الطبعة األولى 406)ه� - 985)م، المسودة ))/ 285).
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واستدلوا بأدلة، منها:
أن األدل��ة الس��معية الدال��ة عل��ى حجية اإلجم��اع كق��ول اهلل تعالى: }ُكنُت��ۡم َخۡيَ 
ٗة وََس��ٗطا{ ]البق��رة: )4)[ تختصُّ  مَّ

ُ
ٍة{ ]آل عم��ران: 0))[، }َوَكَذٰلِ��َك َجَعۡلَنُٰك��ۡم أ مَّ

ُ
أ

بالصحاب��ة دون غيره��م؛ ألهن��م ه��م المخاطب��ون وهم المؤمن��ون واألمة، ف��ال يتناول 
الخطاب غيرهم، وال يكون إجماع غيرهم حجة، وإال لكان ذلك قواًل يف الدين يف غير 

حجة ودليل، وهو باطل))).
ة يف الصحاب��ة وغيرهم، بدليل أن من أس��لم بعد نزول  نوق��ش: ب��أن هذه األدل��ة عامَّ
هذه اآليات وصحب رس��ول اهلل  دخل يف ذلك، وإن لم يكن مخاَطًبا عند 

نزولها)2).
الدليل الثاين: قالوا: لن يتحقق القول بحجية اإلجماع إال بعد االطالع على قول كل 
ر يف إجم��اع الصحابة؛ ألهنم كانوا معروفين  واحد م��ن أهل الحل والعقد، وهذا متصوَّ
مش��هورين محصورين لقلتهم وانحصارهم يف ُقْط��ر واحد، بخالف االطالع على قول 

كل واحد من التابعين فإنه متعذر؛ وذلك لكثرهتم وتفرقهم يف األمصار))).
نوق��ش: ما ذكرتموه باطل، والدليل على هذا البطالن أنه لو لم يكن جائًزا لما وقع، 
لكنه وقع، ودليل الوقوع ما نقل إلينا نقاًل ال مراء فيه أن مذهب جميع الس��ادة الش��افعية 
بط��الن الن��كاح بدون ول��ي، وأن مذهب جميع الس��ادة الحنفية نقي��ض ذلك مع وجود 
جمي��ع ما ذكرتموه من تعذر االط��الع، والوقوع يف هذه الصور دلي��ل الجواز، فبطل ما 

قلتموه من تعذر االطالع)4).
ونوق��ش أيًضا: بأنه ال ن��زاع فيما ذكرتموه يف إمكان االطالع على قول كل واحد من 

التابعين، وإنما النزاع يف حجيته لو حصل، وما ذكرتموه ال ينافيه)5).

))) المعتمد ألبي الحسين البصري )2/ 27(، العدة للقاضي أبي يعلى )4/ 092)(، المحصول للرازي )4/ 285(، 
اإلحكام لآلمدي ))/ 289(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2659).

)2) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ 286(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 257).
))) المحصول للرازي )4/ 286(، اإلحكام لآلمدي ))/ )29(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2659).

)4) اإلحكام لآلمدي ))/ 257).
)5) المحصول للرازي )4/ 289(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2659).
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الدلي��ل الثالث: قال��وا: إن الصحابة مقط��وع بعدالتهم؛ حيث إهنم ش��هدوا التنزيل، 
وحضروا التأويل، وشهدوا من قرائن أحوال الرسول  ما لم يطلع عليه إال 
المعاين؛ ولهذا كانوا أقوى اجتهاًدا من غيرهم، وندب النبي  إلى اتباعهم، 

فقال : ))أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))))).
نوق��ش: بأن اجته��اد الصحابة لم يكن أقوى م��ن غيره لهذه المع��اين، وإنما لمعرفة 
الصحاب��ة رض��وان اهلل عليهم بأدوات االجتهاد، وهي معلوم��ة، وكل من أحاط هبا حاز 
رتبة االجتهاد صحابيًّا كان أو تابعيًّا، ولهذا األمر أفتى كثير من التابعين يف زمن الصحابة؛ 

ألهنم لما حازوا رتبة االجتهاد صاروا مثلهم)2).
الدلي��ل الرابع: قالوا: إن عصم��ة الصحابة ثبتت حيث وردت األدلة التي تفيد ذلك، 

ولم تثبت العصمة لغيرهم، فمن ادَّعى ذلك فعليه الدليل، وال دليل))).
ونوقش: ب��أن األدلة الدالة على عصمة الصحابة عامة فيهم ويف غيرهم، وكل ما دلَّ 

على عصمة الصحابة دلَّ على عصمة غيرهم من علماء سائر األعصار)4).
الدلي��ل الخام��س: إجماع التابعي��ن على حكم م��ن األح��كام، إن كان مجمًعا عليه 
م��ن الصحابة كان��ت الحجة يف إجم��اع الصحابة ال يف إجماعهم، وإن ل��م يكن مجمًعا 
��ا أن يكون وقع فيه خ��الف أو لم ينقل فيه ع��ن الصحابة قول،  علي��ه م��ن الصحابة، فإمَّ
ف��إن كان األول فإن اإلجم��اع ال ينعقد؛ ألن اإلجماع ال ينعقد م��ع تقدم الخالف، وإن 
كان الث��اين فإن اإلجماع ال ينعقد؛ الحتم��ال أن يكون لبعض الصحابة فيه قول يخالف 
ق��ول التابعي��ن وإن ل��م ينق��ل إلينا هذا الق��ول، وش��رط اإلجم��اع أن ال يتقدمه خالف، 

))) ق��ال اب��ن الملقن: هذا الحديث غريب لم يروه أحد م��ن أصحاب الكتب المعتمدة، ورواه عبد بن حميد من رواية 
اب��ن عم��ر، وغيره من رواية عمر وأبي هريرة، وأس��انيدها كلها ضعيفة، قال البزار: ال يصح هذا الكالم عن رس��ول اهلل 

، وقال ابن حزم: خرب مكذوب موضوع، باطل لم يصح قط. البدر المنير )9/ 585 - 587).
ينظ��ر: العدة للقاض��ي أبي يعلى )4/ )09)(، التمهي��د ألبي الخطاب الكل��وذاين ))/ 259(، الوصول إلى األصول 

البن برهان )2/ 78(، اإلحكام لآلمدي ))/ 290).
)2) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ 094)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 259(، الوصول إلى األصول البن 

برهان )2/ 80). 
))) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ )09)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 258).

)4) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ )09)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 259(، التبصرة ))/ 60)).
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 ويرتتب على هذا أن إجماع التابعين ال ينعقد؛ ألن الش��كَّ يف الشرط يرتتب عليه الشكُّ 
يف المشروط))).

نوقش: بأن هذا الكالم منقوٌض بانعقاد إجماع الصحابة بعد موت بعضهم، فإن من 
مات منهم يحتمل أن يكون له قول يخالف اإلجماع وإن لم ينقل إلينا هذا القول، ومع 

ذلك فإن اإلجماع منعقد)2).

الراجح:
ما ذهب إليه جمهور األصوليين؛ وهو أن إجماع التابعين حجة، وال فرَق بين إجماع 
الصحابة وغيرهم؛ ألن األدلة الدالة على حجية اإلجماع عامة متناولة ألهل كل عصر، 
دون التفرق��ة بين إجماع الصحاب��ة وغيرهم، فكل دليل دلَّ على حجية إجماع الصحابة 
ا من اعترب يف  ه��و بعين��ه دالٌّ على حجية إجماع التابعين. قال القاضي عب��د الجبار: »فأمَّ
اإلجم��اع الصحابة فقط فظواهر األدلة الدالة عل��ى صحة اإلجماع تمنع من ذلك؛ ألنه 

جلَّ وعزَّ بيَّن وجوب اتباع سبيل المؤمنين ولم يخص عصًرا من عصٍر«))).
وألن العل��ة التي من أجله��ا كان إجماع الصحابة حجة وهي بلوغهم رتبة االجتهاد؛ 

لمعرفتهم بأدواته موجودة يف التابعين فصاروا مثلهم، وكان إجماعهم حجة.

�نع�ة  ل�ةا ر ا ا �ن
ع�ة : ا �ة

�ن ل�شا لم�ن��ش ا ا
�ن�ة  ل��ا ماع ا �ة اأحن

ن
هد �

�ة لم�ن ا

إذا ُوِج��َد يف عص��ر الصحاب��ة مجتهد أو أكثر م��ن التابعين، فهل ينعق��د اإلجماع من 
الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد أم ال؟

ال خ��الَف بين األصوليين يف أن��ه ال ُيْعَتدُّ بقول التابعي ال��ذي أدرك عصر الصحابة، 
ولم يبلغ رتبة االجتهاد، وإنما الخالف يف التابعي الذي أدرك عصر الصحابة وبلغ رتبة 

االجتهاد، وهذا ال يخلو حاله من أمرين:
))) اإلحكام لآلمدي ))/ )29(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ )266).

)2) اإلحكام لآلمدي ))/ )29(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ )266، 2662).
))) المغن��ي يف أب��واب التوحي��د والع��دل للقاض��ي عب��د الجب��ار أبي الحس��ن عب��د الجبار ب��ن أحمد بن عب��د الجبار 

.((90 /(7(
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األول: بلوغه رتبة االجتهاد قبل إجماعهم.
الثاين: عدم بلوغه رتبة االجتهاد قبل إجماعهم، وإنما صار مجتهًدا بعد إجماعهم.

فإذا بلغ التابع��ي الذي أدرك عصر الصحابة رتبة االجتهاد قبل إجماعهم وخالفهم، 
فهل ينعقد اإلجماع من الصحابة مع مخالفته لهم؟

اختلف األصوليون يف ذلك على قولين:
األول: ال ينعق��د اإلجم��اع م��ن الصحاب��ة م��ع مخالف��ة م��ن أدركه��م م��ن التابعين 
المجتهدي��ن، فموافقته��م معت��ربة يف إجم��اع الصحاب��ة، وال ينعقد إجماعه��م من دون 
موافقته��م، وهذا ما ذهب إليه الحنفية)))، وأكثر المالكية)2)، وأكثر الش��افعية كالقاضي 
أبي الطيب الطربي، والش��يخ أبي إسحاق الش��يرازي)))، وابن الصباغ، وابن السمعاين، 
وأبي الحس��ن الس��هيلي)4)، وذهب إلى هذا القول اإلمام أحمد يف رواية، والقاضي أبو 

يعلى يف رواية، وابن عقيل)5).
واستدلوا: بأن التابعي من األمة، فال ينهض الدليل الدال على اإلجماع من دونه.

بي��ان ذل��ك: أن الدلي��ل ال��دالَّ عل��ى حجية اإلجم��اع دلَّ عل��ى أن إجم��اع مجموع 
األم��ة حج��ة، وال خ��الَف يف أن التابعي أح��د أفراد األم��ة، فال ينعقد إجم��اع الصحابة 
م��ن دون��ه؛ ألن الصحابة من دون م��ن أدركهم من التابعين المجتهدين ليس��وا مجموع 

))) الفص��ول يف األص��ول ))/ )))(، أص��ول السرخس��ي )2/ 4))(، فوات��ح الرحم��وت بحاش��ية المس��تصفى 
.(22( /2(

)2) إح��كام الفص��ول يف أحكام األص��ول )2/ 97)، 98)(، نفائس األصول: لش��هاب الدين أب��ى العباس أحمد بن 
إدريس القرايف المتوىف سنة 684ه� )6/ 2725( ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األولى 6)4)ه� - 995)م.

))) الش��يرازي: ه��و أبو إس��حاق إبراهيم ب��ن علي بن يوس��ف الفيروزآبادي الش��يرازي. ولد يف فيروزآباد س��نة ثالث 
ث عنه الخطيب، والباج��ي، والحميدي. من  وتس��عين وثالثمائ��ة، تفقه على أبي عب��د اهلل البيضاوي، والحرزي. ح��دَّ
مصنفاته: »المهذب«، و»التنبيه«، و»التبصرة«، و»اللمع«، و»المعونة«. تويف س��نة س��ت وسبعين وأربعمائة. سير أعالم 

النبالء )8)/ )45(، األعالم ))/ )5).
)4) المعتم��د ألب��ي الحس��ين البصري )2/ ))(، اللم��ع ))/ 49(، التبص��رة ))/ 84)(، قواط��ع األدلة )2/ 9)(، 
اإلحكام لآلمدي ))/ 299(، هناية الوصول يف دراية األصول )2/ )260(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 

)2/ 89)(، البحر المحيط: ))/ 525(، إرشاد الفحول ))/ 6)2).
)5) الع��دة للقاض��ي أبي يعل��ى )4/ 52))(، التمهي��د ألبي الخطاب الكل��وذاين ))/ 267(، التحبير ش��رح التحرير 

)4/ 574)(، شرح الكوكب المنير )2/ 2)2).
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 األم��ة، ب��ل بعضه��م؛ فوج��ب أن ال يك��ون إجماعه��م حج��ة؛ حت��ى ال يل��زم القول يف 
الدين بغير دليل))).

غ  الدلي��ل الثاين: قول التابعي المجتهد لو لم يكن معتربًا يف إجماع الصحابة لما س��وَّ
ل��ه الصحابة االجتهاد معه��م، واعتبار قوله والرجوع إليه، لك��ن التالي باطل؛ بدليل أن 
الصحابة  سوغوا للتابعين االجتهاد معهم واعتبار أقوالهم والرجوع إليها مثل: 
س��عيد بن المسيب، وشريح القاضي، والحس��ن البصري، ومسروق، وسعيد بن جبير، 

وغيرهم.
ُرِوَي أن عمر وعليًّا  وليا ش��ريًحا القض��اء ولم يعرتضا عليه يف أحكامه، مع 

إظهاره الخالف عليهما يف كثير من المسائل)2). 
وُرِوَي أن ابن عمر  س��ئل عن فريضة، فقال: اس��ألوا س��عيد ب��ن جبير، فإنه 

أعلم هبا مني))).
وسئل الحسن بن علي  عن مسألة فقال: اسألوا الحسن البصري)4).

وسئل ابن عباس  عن نذر ذبح الولد فقال: اسألوا مسروًقا، فلما أتاه السائل 
بجوابه تابعه فيه)5).

))) هناية الوصول يف دراية األصول )2/ 2602(، شرح الكوكب المنير )2/ 2)2(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين 
.(268 /((

)2) الفصول يف األصول ))/ )))(، اإلحكام لآلمدي ))/ 00)).
))) أخرجه ابن سعد يف الطبقات، عن سعيد بن جبير. قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد 
بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. الطبقات الكربى البن سعد المتوىف 0)2ه� )6/ 258) 

ط: دار صادر، بيروت.
)4) اإلحكام لآلمدي ))/ 00)).

)5) أخرج��ه البيهق��ي يف كت��اب األيمان. باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفس��ه. بلفظ: أتت امرأة إلى عبد اهلل ابن 
ِيَن يَُظِٰهُروَن  عب��اس ، فقال��ت: »إين نذرت أن أنح��ر ابني. فقال ابن عباس : إن اهلل تعالى يق��ول: }ٱلَّ
ِمنُكم ّمِن نَِّسآئِِهم{ ]المجادلة: 2[، ثم جعل فيه الكفارة ما قد رأيت. قال البيهقي: ويف رواية جعفر فقال له شيخ: 
وكي��ف تك��ون الكفارة يف طاعة الش��يطان؟ فقال: بل��ى أليس اهلل يقول فذك��ره معناه، قال البيهقي: هذا إس��ناد صحيح، 

وكذلك رواه الثوري عن يحيى بن سعيد األنصاري. سنن البيهقي الكربى )0)/ 72/ 9866)).
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وُرِوَي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: تذاكرت أنا وابن عباس وأبو 
هري��رة يف ع��دة الحامل المتوىف عنها زوجه��ا، فقال ابن عباس: عدهت��ا أطول األجلين، 

وقلت أنا: عدهتا أن تضع حملها، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي))).
فسيدنا عبد اهلل بن عباس سوغ ألبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة.

وسئل أنس عن مسألة فقال: سل عنها موالنا الحسن؛ يعني البصري)2).
إلى غير ذلك من الوقائع التي تدلُّ على أن الصحابة سوغوا للتابعي االجتهاد معهم، 
وأن قوَل��ه معت��رب يف الدين، وإذا كان قوله معتربًا يف الدي��ن مع وجود الصحابة فال ينعقد 

إجماعهم مع مخالفته))).
نوقش: بأن الصحابة س��وغوا للتابعي االجتهاد معهم حال��ة اجتهادهم واختالفهم، 
دون حال��ة اتفاقهم، وال يلزم م��ن االعتداد بقوله: حالة اختالفه��م االعتداد بقوله حالة 

اتفاقهم)4).
وأجي��ب: بأن كل َمن اعتد بقول��ه حالة االختالف، اعتد بقوله حال��ة االتفاق، فكما 
يعت��د بقول المجتهد من الصحابة بالنس��بة إلى إجماعهم، يعتد بق��ول التابعي المجتهد 
ال��ذي أدرك عصره��م بجامع كونه مجته��ًدا متمكنًا من االجته��اد، وكل من يعترب قوله 

حالة االختالف واالجتهاد يعترب قوله إذا كان موجوًدا حالة انعقاد اإلجماع)5).

))) أخرجه البخاري يف كتاب التفس��ير. باب س��ورة الطالق. بلفظ: عن يحيى قال: أخربين أبو سلمة، قال: »جاء رجل 
إل��ى اب��ن عباس، وأبو هريرة جالس عن��ده فقال: أفتني يف امرأة ولدت بعد وفاة زوجه��ا بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: 
{ ]الطالق: 4[، فق��ال أبو هريرة: أنا مع ابن  ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَ��اِل أ

َ
َلُٰت ٱۡل ومْ

ُ
آخ��ر األجلي��ن. قلت أنا: }َوأ

أخي. يعني أبا سلمة. صحيح البخاري )4/ 864/ 4626(، ومسلم يف كتاب الطالق. باب انقضاء عدة المتوىف عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل. صحيح مسلم )4/ )20/ 796)).

)2) ذكره الذهبي يف تاريخ اإلس��الم )7/ 50(، والزيلعي يف نص��ب الراية ))/ )6)(، وابن حجر يف هتذيب التهذيب 
)2/ 264( ط: دار المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى.

)))  الفص��ول يف األص��ول ))/ )))(، إح��كام الفصول يف أح��كام األصول )2/ )47(، اللم��ع ))/ 49(، التبصرة 
))/ 85)(، قواط��ع األدل��ة )2/ 20(، أص��ول السرخس��ي )2/ 4))، 5))(، اإلحكام لآلم��دي ))/ 00)(، هناية 
الوص��ول يف دراي��ة األص��ول )6/ 2602 - 2604(، رف��ع الحاجب عن مختص��ر ابن الحاج��ب )2/ 89)(، الردود 

والنقود ))/ 545 - 549(، التحبير شرح التحرير )4/ 574)(، شرح الكوكب المنير )2/ 2)2).
)4) اإلحكام لآلمدي ))/ )0)(، الردود والنقود ))/ 549).

)5) هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2604).
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الدليل الثالث: أن العربة يف االعتداد وعدمه هو االجتهاد، والتابعي من أهل االجتهاد 
وق��ت وق��وع اإلجماع، فيعترب قول��ه، وال ينعقد اإلجماع من دون��ه كاعتبار قول أصاغر 
، فالصحابة  اتفق��وا على االعتداد بقول عبد  الصحاب��ة بجام��ع االجتهاد يف كلٍّ
اهلل بن الزبير، وعبد اهلل بن عباس، والحس��ن والحس��ين، وغيرهم من صغار الصحابة، 
وإذا ثبت اتفاق األمة على تس��ويغ ذلك دون مراعاة الفضلية كان دلياًل على اعتبار قول 

التابعي يف إجماع الصحابة))).
الق��ول الث��اين: ينعقد اإلجم��اع من الصحاب��ة مع مخالفة م��ن أدركهم م��ن التابعين 

المجتهدين:
 وه��ذا ما ذهب إلي��ه اإلمام أحمد يف رواي��ة، واختاره الخالل، والحل��واين)2)، وإليه 

ذهب بعض الشافعية)))، وداود الظاهري)4).
مْ ُشَهَدآَء َعَ  َُكونُوا ٗة وََس��ٗطا تّلِ مَّ

ُ
واس��تدلوا: بقول اهلل تعالى: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ٱنلَّاِس{ ]البقرة: )4)[.
وج��ه الداللة: أن هذا خطاب لصحابة النبي ، لذلك فهم ش��هداء على 

الناس دون بقية األعصار)5).
ا بالصحابة  دون بقية األعصار، بل هو  نوقش: بأن هذا الخطاب ليس خاصًّ
خطاٌب لجميع األمة ممن صحب النبي  ومن يأيت بعد، فهم ش��هداء على 

سائر األمم، بدليل أن اإلجماع ال يختصُّ بعصر الصحابة دون بقية األعصار)6).

))) التبصرة ))/ 84)(، إحكام الفصول يف أحكام األصول )2/ 98)).
)2) الع��دة للقاض��ي أب��ي يعل��ى )4/ 52)) 56))(، التمهي��د ألبي الخطاب الكل��وذاين ))/ 268(، التحبير ش��رح 

التحرير )4/ 576)).
))) التبصرة ))/ 84)(، البحر المحيط: ))/ 525).

)4) ه��و: أب��و بكر محمد بن داود بن علي بن خلف األصبهاين المعروف بالظاهري، حدث عن أبيه، وعباس الدوري، 
حدث عنه نفطويه والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف. من مصنفاته: »كتاب الوصول إلى معرفة األصول«، »اإلنذار«، 

»اإلعذار«. تويف سنة سبع وتسعين ومائتين. سير أعالم النبالء )))/ 97، 98(، اإلعالم )6/ 20)).
انظر: اإلحكام البن حزم )4/ 7)5).

)5) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 269(، إحكام الفصول يف أحكام األصول )2/ 99)).
)6) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 269).
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الدلي��ل الث��اين: ُرِوي أن عائش��ة  أنكرت على أبي س��لمة بن عب��د الرحمن 
خالَفه البن عباس يف عدة المتوىف عنها زوجها وهي حامل، وقالت: مثلك مثل الفروج 

سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها))).
وج��ه الدالل��ة: أن الس��يدة عائش��ة  أنكرت على س��يدنا أبي س��لمة بن عبد 
الرحمن بن عوف  مناظرة سيدنا عبد اهلل بن عباس والدخول معه يف االجتهاد، 

ويف هذا داللة على أهنم لم يسوغوا خالف التابعين.
نوقش: بأن هذا القول خالفها فيه سيدنا أبو هريرة، وقال: أنا مع ابن أخي أبي سلمة، 
ولي��س يف قولهما ما يدلُّ على أنه ال ُيْعَت��دُّ بخالف التابعي لمجتهد يف إجماع الصحابة، 
ومفاد كالم الس��يدة عائش��ة اإلخبار بصغره، أو أنه رفع صوته على ابن عباس، فأنكرت 

عليه، أو لعله خالف قبل أن يبلغ مرتبة االجتهاد.
نَّتِي وُسنَّة الخلفاء الراشدين من  الدليل الثالث: قول النبي : ))عليكم بِسُّ
وا عليها بالنواجذ)))2)، وقوله : ))اقتدوا باللذين من بعدي: أبي  بعدي، َعضُّ

بكر وعمر)))))، وقوله : ))أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)))4).
وج��ه الداللة من األحاديث: أن النبي  أمر باالقتداء بالصحابة واالتباع 
له��م، ويف هذا داللة على وجوب اتباع التابعي لهم، وع��دم مخالفته لهم، وإذا خالفهم 

ال ُيْعَتدُّ بخالفه)5).

))) أخرجه البيهقي يف كتاب الطهارة. باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين. سنن البيهقي الكربى ))/ 66)/ ))8(، 
واإلمام مالك يف الموطأ. أبواب الصالة. باب إذا التقى الختانان هل يجب الغسل. الموطأ ))/ 40)/ 77).

)2) أخرج��ه الرتم��ذي يف كتاب العلم. باب األخذ بالس��نة واجتناب البدع، وقال: هذا حديث صحيح. س��نن الرتمذي 
)5/ 44/ 2676(.. ق��ال اب��ن الملقن: هذا الحديث صحي��ح. رواه أحمد، وأبو داود، والرتم��ذي، وابن ماجه. البدر 

المنير )9/ 582).
))) أخرج��ه الرتم��ذي يف كت��اب المناق��ب. باب يف مناق��ب أبي بكر وعمر ، وقال: هذا حديث حس��ن. س��نن 
الرتم��ذي )5/ 609/ 662)(. ق��ال ابن الملقن: رواه الرتم��ذي، وابن ماجه من رواية حذيفة. قال الرتمذي: حس��ن، 

وصححه الحاكم وقال: له شاهد بإسناد صحيح عن ابن مسعود. خالصة البدر المنير )2/ ))4/ 2865).
)4) سبق تخريجه.

)5) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ )6))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )0)).
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نوق��ش: بأن ه��ذه األحاديث الش��ريفة أثبت��ت للصحابة  فض��اًل، هو جواز 
االقتداء واالهتداء هبم، لكن هذا ال يدلُّ على عدم االهتداء بغيرهم، وال يمنع خالفهم، 
كم��ا لم يمنع خ��الف غير األئمة م��ن الصحابة األئم��ة، وقول��ه : ))اقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)) يوجب كون إجماع سيدنا أبي بكر وعمر مع مخالفة 

باقي الصحابة لهم حجة، وهو خالف اإلجماع من الصحابة))).
الدلي��ل الراب��ع: أن الصحاب��ة أعل��ُم بالدليل م��ن التابعي��ن؛ فإهنم صحبوا الرس��ول 
 وش��هدوا التنزي��ل، وحضروا التأوي��ل، وعرفوا مقاصد الش��رع من النبي 

، فصاروا مع التابعين بمنزلة العلماء مع العامة)2).
نوقش: ال نس��لم أن الصحابة  أعلُم بالدليل من التابعين؛ بدليل أن بعضهم 
كان يحيل بالمس��ائِل إلى التابعين: كابن عمر كان يحيل على ابن المس��يب وس��عيد بن 
جبي��ر، وكذلك أنس كان يحيل على الحس��ن البصري، وأصحاب عبد اهلل بن مس��عود 

كانوا يناظرون عليًّا  وال يرجعون إلى قوله))).
وقولهم: إن الصحابة ش��هدوا التنزيل وحضروا التأويل، هذا يقتضي ترجيح مذهب 
الصحاب��ي على غيره، لك��ن ال يقتضي أن ما اتفق��وا عليه مع مخالف��ة التابعي المجتهد 

يكون إجماًعا)4).

الراجح:
م��ا ذه��ب إليه جمه��ور األصوليين وه��و االعتداد بق��ول التابعي ال��ذي أدرك عصر 
الصحاب��ة، وكان قد بلغ رتبة االجتهاد قبل انعقاد إجماعهم، فال ينعقد إجماع الصحابة 
م��ع مخالفت��ه، فموافقته معت��ربة، وال ينعق��د إجماعهم من دون موافقت��ه؛ ألن الصحابة 
 وإن كان له��م مزي��ة مش��اهدة التنزيل وحض��ور التأويل، لكن ه��ذا ال يوجب 

))) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ )6))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )29).
)2) الع��دة للقاض��ي أبي يعل��ى )4/ 62))(، التبص��رة ))/ 86)(، التمهي��د ألبي الخطاب الكل��وذاين ))/ 272(، 

اإلحكام لآلمدي ))/ )0)(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2608).)2/ )44)).
))) التبصرة ))/ 86)(، التمهيد ألبي بكر الكلوذاين ))/ 272).

)4) هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2608).
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اختص��اص اإلجماع هب��م؛ ألن األدل��ة الدالة على حجي��ة اإلجماع عامة ل��م تفرق بين 
الصحاب��ة وغيرهم، بل ه��ي متناولة للجمي��ع، والعربة يف انعقاد اإلجم��اع ببلوغ درجة 
االجته��اد، ال بالصحبة، بدلي��ل أن من لم يبلغ درجة االجته��اد ال يعتد بقوله، وال عربة 

بخالفه يف اإلجماع))).

ر�ك  د
أ
�ة ا

ن
لد �نع�ة ا ل�ةا  ا

ن
ع : �نلو ل�ش ل�شا لم�ن��ش ا  ا

ماعهم د اأحن �نع�ةا د �نعد ا ها
�ة ل�حن �ة ا رحن �ن�ة د ل��ا ع��ر ا

الكالم فيما سبق عن التابعي الذي أدرك عصر الصحابة وكان مجتهًدا حال اإلجماع، 
واآلن ال��كالم فيمن ص��ار مجتهًدا بعد انعقاده؛ فالتابعي إذا أدرك عصر الصحابة وصار 

مجتهًدا بعد انعقاد إجماعهم وخالفهم يف هذا اإلجماع، هل يعتد بخالفه أم ال؟ 
اختلف األصوليون يف هذه المس��ألة على قولين، وهذا الخالف مبنيٌّ على الخالف 

يف اشرتاط انقراض العصر.
ق��ال ابن الحاج��ب: »التابعي المجتهد معت��ربٌ مع الصحابة، فإن نش��أ بعد إجماعهم 

فعلى انقراض العصر«)2).
ا من بلغ( من التابعين )درجت��ه( أي االجتهاد )بعد انعقاد  وق��ال أمير بادش��اه: »)وأمَّ
إجماعهم فاعتباره وعدمه( أي عدم اعتباره فيهم مبنيٌّ )على اش��رتاط انقراض العصر( 

يف حجية اإلجماع«))).
فم��ن ل��م يش��رتط انق��راض العص��ر يف حجي��ة اإلجم��اع وه��م: الحنفي��ة)4)، وأكثر 
والبيض��اوي،  وال��رازي،  والغزال��ي)5)،  الس��معاين،  واب��ن  كالش��يرازي،   الش��افعية: 

))) التبصرة ))/ 284).
)2) ش��رح مختصر المنته��ى األصولي: البن الحاجب المت��وىف 646ه� )2/ 7))( ط: دار الكت��ب العلمية، بيروت، 
لبنان. الطبعة األولى 2004م - 424)ه�، بيان المختصر ش��رح مختصر ابن الحاجب: ألبي الثناء األصفهاين المتوىف 

749ه� ))/ 555(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 89)).
))) تيسير التحرير ألمير بادشاه ))/ 47)).

)4) الفصول يف األصول ))/ 07)(، أصول السرخس��ي ))/ 5))(، كش��ف األس��رار للبخاري ))/ 60)(، فواتح 
الرحموت بحاشية المستصفى )2/ 224).

)5) ه��و: زي��ن الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوس��ي، ولد عام خمس��ين وأربعمائة الزم إمام 
الحرمين من مصنفاته: »كتاب اإلحياء«، و»األربعين«، و»القس��طاس«، و»محك النظر«. تويف سنة خمس وخمسمائة. 

سير أعالم النبالء )9)/ 622 0)6(، األعالم )7/ 22).
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وابن الس��بكي)))، وأكث��ر المالكية: كابن الحاج��ب والقرايف)2)، وبع��ض الحنابلة كأبي 
الخطاب الكلوذاين))).

ة الثالثة، ق��ال الم��رداوي: »والذي عليه  ونس��به الم��رداوي واب��ن النجار إل��ى األئمَّ
جمهور العلماء أنه ال يعترب ذلك، وقاله األئمة الثالثة«)4).

وق��ال اب��ن النجار: »ق��ول األئم��ة الثالثة وأكث��ر الفقه��اء والمتكلمين: أن��ه ال يعترب 
انق��راض العصر مطلًق��ا«)5). قالوا: ال عربة بخالف التابعي ال��ذي أدرك عصر الصحابة 

وصار مجتهًدا بعد انعقاد إجماعهم، وينعقد إجماعهم مع مخالفته.
واس��تدلوا: بأن األدلة الدالة على حجية اإلجماع، كقول اهلل تعالى: }َوَمن يَُش��اقِِق 
ٰ َونُۡصلِهِۦ  ِۦ َما تََولَّ َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ ٱلرَُّس��وَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ
َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصًيا{ ]النساء: 5))[، وقول النبي : ))ال تجتمع أمتي على 
خطأ)) جاءت عامًة من غير تخصيص عصر عن عصر، وال حال عن حال، ودون التفرقة 

بين انقراض العصر وبقائه)6).
الدلي��ل الثاين: الق��ول باعتبار انق��راض العصر يؤدي إلى إبط��ال اإلجماع؛ ألنه قبل 
انق��راض عص��ر الصحابة يلح��ق هب��م التابع��ون، وبعضهم من أه��ل االجته��اد وكانوا 
يزاحموهن��م يف الفتوى، فُيْعت��رب قولهم فيما أجمعوا عليه، ث��م ال ينقرض عصر التابعين 
حت��ى يلح��ق هبم تابعو التابعين، وهك��ذا يف القرن الثالث، وعلى هذا أبًدا يتسلس��ل مما 

يؤدي إلى سد باب حكم اإلجماع)7).
))) التبص��رة ))/ 75)(، اللم��ع ))/ 48(، قواطع األدل��ة )2/ 6)(، المس��تصفى ))/ 92)(، المحصول للرازي 

)4/ 206(، اإلهباج )2/ )9)(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ 9)2).
)2) ش��رح مختص��ر المنته��ى )2/ 50)(، بي��ان المختص��ر ))/ 580(، رف��ع الحاج��ب ع��ن مختصر اب��ن الحاجب 
)2/ 9)2(، نفائ��س األص��ول )6/ 2677(، ش��رح تنقيح الفصول: لش��هاب الدين أحمد بن إدري��س القرايف المتوىف 

684ه� ))/ 0))( ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة األولى )9))ه� - )97)م.
))) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 47)، 48)).

)4) التحبير شرح التحرير )4/ 9)6)).
)5) شرح الكوكب المنير )2/ 247).

)6) الفصول يف األصول ))/ 07)(، أصول السرخسي ))/ 5))(، المستصفى ))/ 92)(، التمهيد ألبي الخطاب 
الكلوذاين ))/ 48)(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ )22).

)7) التبص��رة ))/ 76)(، أصول السرخس��ي ))/ 5))(، التمهيد ألبي الخط��اب الكلوذاين ))/ 50)(، المحصول 
للرازي )4/ 07)(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/ )22).
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الدليل الثال��ث: الحكم الثابت باإلجماع كالحكم الثاب��ت بالنَّص، وكما أن الحكم 
الثاب��ت بالنَّ��ص ال يخت��ص بعص��ر دون عص��ر، فكذلك الحك��م الثاب��ت باإلجماع ال 
يخت��ص بعص��ر دن عصر؛ ألن حج��ج اهلل تعالى ودالئله ال تختل��ف أحكامها باألزمان 

واألوقات))).
الدلي��ل الراب��ع: أن األدل��ة دلت على أن اإلجم��اع حجة، وقد وج��د، فوجب القول 
بحجيت��ه دون انتظ��ار النق��راض العصر؛ ألن��ه لو لم يك��ن حجة قبل انق��راض العصر، 
َلَم��ا َأمِنَّ��ا أن يك��ون الذي أجمع��وا عليه خطأ، وق��د َأمِنَّا ذل��ك، فاألم��ة ال تجتمع على 
ُم��ُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف 

ۡ
ۡخرَِج��ۡت لِلنَّ��اِس تَأ

ُ
��ٍة أ مَّ

ُ
خط��أ؛ لق��ول اهلل تعال��ى: }ُكنُت��ۡم َخۡيَ أ

ٗة  مَّ
ُ
َوَتۡنَهۡوَن َع��ِن ٱلُۡمنَكرِ{ ]آل عم��ران: 0))[، وقول��ه تعالى: }َوَكَذٰلِ��َك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

وََس��ٗطا{ ]البقرة: )4)[، وقول��ه : ))ال تجتمع أمتي على ضال��ة)))2)، وغير 
ذلك من األدلة التي دلَّت على حجية اإلجماع))).

القول الثاين: من اش��رتط انقراض العصر يف حجية اإلجماع، وهم: بعض الش��افعية 
كأبي بكر بن فورك، وس��ليم ال��رازي)4)، وبعض المالكية كأبي تم��ام)5)، واإلمام أحمد 
يف رواي��ة، وإلي��ه ذه��ب أكث��ر الحنابل��ة كالقاضي أب��ي يعلى، واب��ن عقيل واب��ن قدامة 
المقدس��ي)6)، قالوا: ُيْعَت��دُّ بخالف التابعي الذي أدرك عص��ر الصحابة، وصار مجتهًدا 

بعد انعقاد إجماعهم، فال ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته.

))) أصول السرخسي ))/ 5))).
)2) أخرج��ه الرتم��ذي يف كت��اب الفت��ن. ب��اب ل��زوم الجماع��ة بلف��ظ: ))إن اهلل ال يجم��ع أمت��ي -أو قال: أم��ة محمد 
- عل��ى ضال��ة...)) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. س��نن الرتم��ذي )4/ 466/ 67)2(. قال 

ابن حجر: وللرتمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوًعا: ))ال تجتمع هذه األمة على ضال أبًدا)) وفيه س��ليمان بن ش��عبان 
المدين وهو ضعيف، وأخرج الحاكم له شواهد. التلخيص الحبير ))/ 299/ )47)).

))) الفصول يف األصول ))/ 08)(، قواطع األدلة )2/ 8)).
)4) التبصرة ))/ 75)(، اإلحكام لآلمدي ))/ 7))(، هناية السول شرح منهاج الوصول: لجمال الدين عبد الرحيم 
اإلس��نوي المت��وىف 772ه��� )2/ 4))( ط: دار الكتب العلمية، بي��روت، لبنان. الطبعة األول��ى 420)ه� - 999)م، 

اإلهباج )2/ )9)(، التحبير شرح التحرير )8)6)).
)5) إحكام الفصول يف أحكام األصول )2/ )40).

)6) العدة للقاضي أبي يعلى )4/ 095)(، الواضح البن عقيل )5/ 44)، 45)(، التحبير شرح التحرير )4/ 8)6)، 
.((6(9
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مْ ُش��َهَدآَء َعَ  َُكونُوا ٗة وََس��ٗطا تّلِ مَّ
ُ
واس��تدلوا بقول اهلل تعالى: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ٱنلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا{ ]البقرة: )4)[.
وج��ه الداللة: ظاه��ر اآلية أن اهلل  جعل هذه األمة ش��هداء على غيرهم، 
ولم يجعلهم ش��هداء على أنفس��هم، فلو لم يشرتط انقراض العصر، لكانوا شهداء على 

أنفسهم، وهذا خالف الظاهر))).
نوق��ش: ب��أن مف��اد اآلية الكريم��ة أن اهلل  جع��ل هذه األمة ش��هداء على 
الن��اس، وهم م��ن جملة الناس، كم��ا أن غيرهم من جملتهم، وه��ذا يقتضي أن يكونوا 
ش��هداء عل��ى أنفس��هم وعل��ى غيرهم، وربم��ا كانت ش��هادهتم على أنفس��هم أولى من 
ش��هادهتم على غيرهم؛ لعدم التهمة، وورد يف القرآن الكريم الش��هادة على النفس، قال 
نُفِس��ِهۡم{ ]األعراف: 72)[، وقال تعالى: }َكَفٰ بَِنۡفِسَك 

َ
ٰٓ أ ۡش��َهَدُهۡم َعَ

َ
اهلل تعالى: }َوأ

ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا{ ]اإلسراء: 4)[)2).
ونوق��ش أيًض��ا: ب��أن هذه اآلي��ة الكريمة ليس��ت حج��ة فيما نح��ن في��ه؛ ألن المراد 
 باآلي��ة الكريم��ة ش��هادة ه��ذه األم��ة على س��ائر األم��م ي��وم القيامة، ف��ال ُتْحَم��ل على 

ما نحن فيه))).
ونوق��ش: بأهن��م إنم��ا كان��وا ش��هداء عل��ى غيره��م؛ ألنَّ م��ا أجمع��وا علي��ه ح��ق 
ا  ��ا وصواًبا بالنس��بة إل��ى غيره��م، كان حقًّ وص��واب، ف��إذا كان م��ا أجمع��وا علي��ه حقًّ
 وصواًب��ا بالنس��بة إليه��م، ألن��ه ال يج��وز أن يك��ون صواًب��ا يف ح��ق غيره��م، وال يكون 

صواًبا يف حقهم)4).

))) الع��دة للقاضي أبي يعل��ى )4/ 098)(، التبصرة ))/ 76)(، الواضح البن عقيل )5/ 45)(، اإلحكام لآلمدي 
.(((9 /((

)2) التبصرة ))/ 76)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ )5)).

))) التبصرة ))/ 76)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ )5)).
)4) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ )5)(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2557).
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الدلي��ل الثاين: ُرِوَي أن عليًّا  س��ئل عن بيع أمه��ات األوالد فقال: كان رأيي 
ورأي عمر أن ال ُيَبْعن، فرأيت اآلن بيعهن. فقال له عبيدة السلماين))): رأيك مع الجماعة 

َأَحبُّ إلينا من رأيك وحدك)2).
وجه الداللة: قول عبيدة الس��لماين يدلُّ على أن اإلجماع كان حاصاًل، وقول اإلمام 
علي  يدلُّ على أنه أظهر الخالف بعد اإلجماع، وأقرَّ عليه، فلو لم يكن انقراض 
  ٍّالعص��ر ُمْعَت��ربًا، وكان اإلجم��اع ينعق��د بمجرد االتفاق، ما س��اغ لإلم��ام علي

الخالف والرجوع عن قوله))).
نوق��ش: بأنه ال يوجد يف قول اإلمام عليٍّ  ما يدلُّ على أنه إجماع، وإال قال: 
ة، وغاية ما يدل عليه قول اإلمام عليٍّ هو أنه يوجد اتفاق جماعة، وليس  رأيي ورأي األمَّ
اتف��اق كل جماعة إجماًعا؛ ألن��ه يجوز أن يكون رأي بعضهم مما يصح أن يصدق عليه 
أهنم جماعة، والدليل على ذلك أنه قد ثبت أن الصحابة  اختلفوا يف حرمة بيع 
أمهات األوالد؛ حيث ورد أن جابر بن عبد اهلل كان يقول بجواز بيعهن يف زمن عمر بن 
الخط��اب، وكان ابن عباس يق��ول: واهلل ما هي إال بمنزلة ش��اتك وبعيرك)4)، وكان ابن 

الزبير يرى بيعهن، ومع مخالفة هؤالء فال إجماع.
وأم��ا قول عبيدة الس��لماين فُيْحَمل على أنه أراد به: رأي��ك يف زمن الجماعة واأللفة 

والطاعة لإلمام أَحبُّ إلينا من رأيك يف زمن الفتنة)5).

))) عبيدة بن عمرو الس��لماين المرادي، تابعي، ثقة، أس��لم باليمن قبل وفاة النبي  بس��نتين، ولم يَر النبي 
، هاجر إلى المدينة، تفقه، وروى الحديث. تويف عام 72ه� الطبقات الكربى البن سعد )6/ )9 - 95).
)2) أخرج��ه عبد الرزاق يف مصنف��ه. كتاب الطالق. باب بيع أمه��ات األوالد. )7/ )29/ 224))(. قال ابن حجر: 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماين: سمعت عليًّا يقول: »اجتمع رأيي ورأي 

عمر على أمهات األوالد« وهذا اإلسناد معدود يف أصح األسانيد. التلخيص الحبير )4/ 522).
))) الع��دة للقاضي أبي يعلى )4/ 099)(، التبصرة لإلمام الش��يرازي ))/ 77)(، الواضح البن عقيل )5/ 45)(، 

هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2558(، أصول الفقه ألبي النور زهير ))/ 256).
)4) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه. يف كتاب الطالق. باب بيع أمهات األوالد. )7/ 290/ 8)2))).

)5) التبص��رة لإلمام الش��يرازي ))/ 77)(، التمهيد ألب��ي الخطاب الكل��وذاين ))/ )5)، 54)(، اإلحكام لآلمدي 
))/ )2)(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2559(، أصول الفقه ألبي النور زهير ))/ 256).
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الدلي��ل الثال��ث: قال��وا: إذا كان موت النبي  ش��رًطا يف اس��تقرار حجية 
قوله، فكذلك انقراض عصر المجمعين ش��رط يف اس��تقرار حجية إجماعهم، بل أولى؛ 

.(((
 ألن حجية إجماعهم مستفادة من حجية قول النبي

نوق��ش: بأن هذا الكالم خط��أ؛ وذلك ألن قول النبي  يف حياته حجة ال 
تجوز مخالفتها، ومع التسليم بصحة هذا الكالم، فإن الفرق بينهما ثابت؛ وهو أن عدم 
اس��تقرار حجي��ة كالم النبي  مرجعه إل��ى جواز ورود النس��خ عليه من اهلل 

ا اإلجماع فال َيْحَتِمل ذلك)2).  ما دام النبي  َحيًّا، وأمَّ
الدلي��ل الرابع: اإلنس��ان ما دام حيًّا فإنه يكون دائم الفح��ص والتفكر فيها، فلو قلنا: 
إن اإلجماع ينعقد بمجرد االتفاق دون اشرتاط انقراض العصر، لرتتب على ذلك أحد 
ا منعه من الحكم إذا ظهر له دليله، أو غلق باب الطلب والفحص يف  محذورين: وهو إمَّ
األدلة، وهذا فاسد؛ ألن الرأي بعد الفحص والتأمل يكون أصح، قال اهلل تعالى: }َوَما 
ِي{ ]ه��ود: 27[. ومفاد اآلية الكريمة أن 

ۡ
أ َراذنُِلَا بَادَِي ٱلرَّ

َ
ِي��َن ُهۡم أ َبَعَك إِلَّ ٱلَّ نََرىٰ��َك ٱتَّ

بادي الرأي يعد مطعنًا، فال يجوز أن يكون الرأي األول محكًما على الرأي الثاين ومانًعا 
منه، وال مخلص من ذلك إال باشرتاط انقراض العصر))).

ا أن يكون  نوق��ش: بأن التفحص والتأمل والتفكر يف األدلة بع��د الوصول للحكم إمَّ
الحتمال وجود ما يخالف الدليل األول، وهو أرجح منه وهذا محال؛ ألن األدلة دلت 
عل��ى أن مجم��وع األمة معص��وم من الخطأ، فيس��تحيل أن يحكم��وا بالدليل المرجوح 
ل والفك��ر يف األدلة لغرض  ص والتأمُّ ا أن يك��ون التفحُّ م��ع وج��ود الدليل الراجح، وإمَّ
د  الوصول إلى ما يقوي الحكم من أوجه االستدالل، والقول بأن اإلجماَع ينعقد بمجرَّ

االتفاق دون اعتبار انقراض العصر ال يسدُّ هذا الباب)4).
))) الع��دة للقاضي أبي يعلى )4/ )0))(، التبصرة لإلمام الش��يرازي ))/ 77)(، التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين 
))/ 54)(، الواض��ح الب��ن عقي��ل )5/ 45)(، المحص��ول لل��رازي )4/ ))2(، هناي��ة الوص��ول يف دراية األصول 

.(2564 /6(
)2) التمهيد ألبي الخطاب الكلوذاين ))/ 54)).

))) قواط��ع األدل��ة )2/ 7)(، الواض��ح البن عقي��ل )5/ 45)(، المحصول لل��رازي )4/ ))2(، اإلحكام لآلمدي 
))/ 20)(، هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2565).

)4) هناية الوصول يف دراية األصول )6/ 2565).
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الراجح:
م��ا ذهب إليه جمه��وُر األصوليين من الحنفية، وأكثر الش��افعية، والمالكية، وبعض 
الحنابل��ة، وهو: أنه ال عربَة بخالف التابعي ال��ذي أدرك عصر الصحابة وصار مجتهًدا 
بع��د انعقاد إجماعه��م، وينعقد إجماعهم م��ع مخالفته؛ ألن االعت��داد بقوله مبنيٌّ على 
الق��ول بانقراض العص��ر، وهذا لم يدلَّ علي��ه دليل؛ حيث إن األدل��ة الدالة على حجية 
اإلجماع جاءت عامًة دون فصل بين انقراض العصر وبقائه، وعليه فإن اشرتاط انقراض 

العصر زيادة ال دليل عليها، ويرتتب على القول به عدم استقرار اإلجماع.

�ة  �ن
ر�ة

لم�ة ه�ة�ة ا
�ة ل�ن ع ا رو

ل�ن �نع: ا لرا لم�ن��ش ا  ا

�ة  رحن ن د
�ة �نلع

ن
لد �نع�ة ا ل�ةا ول ا

د �ن�ة ا ل�ع�ةد عل� ا
�ن�ة  ل��ا ماع ا �ة اأحن

ن
د � ها

�ة ل�حن ا

ترت��ب على الخ��الف يف االعتداد بقول التابعي الذي بل��غ درجة االجتهاد يف إجماع 
الصحابة كثير من المسائل، منها: 

إش��عار))) الهدي: اختلف الفقهاء يف جواز إشعار الهدي، فذهب جمهور الفقهاء يف 
جواز إشعار الهدي، ثم اختلفوا يف أي جهة ُيْشَعر.

فذه��ب اإلم��ام الش��افعي)2)، واإلم��ام أحمد))): إلى أن اإلش��عار يك��ون يف الجانب 
األيمن، وذهب اإلمام مالك)4) إلى أن اإلشعار يكون يف الجانب األيسر.

واس��تدلوا: بما روي عن الس��يدة عائش��ة ، قالت: »فتلت قالئد هدي النبي 
 ثم أش��عرها وقلدها«)5)، وبفعل الصحابة رضوان اهلل عليهم)6)حيث روي 

))) اإلش��عار: هو اإلعالم، وهو أن يضرب بالمبضع يف أحد جانبي س��نام البدنة حتى يخرج منه الدم، ثم يلطخ بذلك 
الدم سنامه. سمي إشعاًرا بمعنى أنه جعل ذلك عالمة. المبسوط: للسرخسي )4/ 247).

)2) المجموع )8/ 58)، 59)).
))) المغني البن قدامة ))/ )59).

)4) منح الجليل )2/ )8)).
)5) أخرجه البخاري يف كتاب الحج. باب إشعار البدن. )2/ 608/ 609)(، ومسلم يف كتاب الحج. باب استحباب 

بعث الهدي إلى الحرم لمن احتاج إليه. )4/ 89/ )26)).
)6) المغني البن قدامة ))/ )59(، الهداية شرح البداية ))/ 57)).
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عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر  كان يشعر بدنه من الشق األيسر إال أن يكون 
صعاًبا مقرنة، فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق األيمن، وإذا أراد أن يشعرها 
وجهها إلى القبلة، وإذا أش��عرها قال: بس��م اهلل واهلل أكرب، وأنه كان يشعر بيده وينحرها 

بيده قياًما))).
وذه��ب اإلمام أبو حنيفة)2) إلى أن اإلش��عار ال يجوز، بل يك��ره؛ وذلك للمبالغة فيه 

َراية. على وجه ُيَخاف منه السِّ
والذي يعنينا أن اإلمام أبا حنيفة  ال يثبت إجماع الصحابة يف اإلش��عار؛ ألن 
إبراهيم النخعي كان يكرهه. قال الرتمذي: سمعت أبا سائب يقول: كنا عند وكيع، فقال 
رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: اإلش��عار ُمْثلة، فقال وكيع: أقول لك: رس��ول 

اهلل، وتقول: إبراهيم))).

الراجح:
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو: جواز اإلشعار؛ ألنه إظهار شعار، وفيه تنبيه لغير 
صاحبه على فعل ما فعله، وما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة يخالف األحاديث الصحيحة 

المشهورة يف اإلشعار)4).

))) أخرجه البيهقي يف كتاب الحج. باب االختيار يف التقليد واإلشعار. السنن الكربى )5/ 2)2/ 0470)).
)2) المبسوط: للسرخسي )4/ 247(، الهداية شرح البداية ))/ 57)).

))) الموطأ لإلمام مالك )2/ 9)2).
)4) المنهاج ش��رح صحيح مس��لم بن الحجاج، ألبي زكريا يحيى ش��رف بن مري النووي المتوىف 876ه� )8/ 228) 

ط: دار إحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية 92))ه�.



224

العدد الثاني واألربعون

اخلامتة

الحمد هلل الذي به تتم الصالحات، وبفضله تبارك الطيبات، وبتوفيقه تذلل العقبات.
وبعد:

ة  فبعد هذه الدراس��ة األصولية عن قول التابعي وأث��ره يف الفروع الفقهية تبيَّن لي عدَّ
نتائَج، منها:

)- أن التابعي هو الالقي لمن صحب النبي  واحًدا فأكثر مؤمنًا ومات 
على اإلسالم.

 ، 2- التابعي المخضرم: هو من أدرك الجاهلية واإلسالم، ولم يَر النبي
. ثم رأى من رأى النبي

)- قول التابعي ليس دلياًل من األدلة المختلف يف حجيتها.
4- ال خ��الف بي��ن األصوليين يف أن قول التابعي الذي ل��م يبلغ رتبة االجتهاد، ولم 
يزاح��م الصحاب��ة يف فتواه لي��س بحجة، وإنما الخ��الف يف قول التابعي ال��ذي بلغ رتبة 

االجتهاد، وزاحم الصحابة يف فتواه.
5- أن القائلين بحجية قول التابعي ظهر لهم أنه قال هذا القول توقيًفا عن الصحابة، 

أو عن نص ثبت عنده.
إل��ى  الرف��ع  حك��م  ل��ه  كان  إذا  التابع��ي  بق��ول  التخصي��ص  يج��وز  أن��ه   -6

. رسول اهلل
7- ق��ول التابعي إذا ذاع وانتش��ر ولم يعرف له مخالف، يج��وز التخصيص به؛ ألنه 

صار إجماًعا.
8- ال يجوز تقليد التابعين؛ لتعذر نقل حقيقة مذهبهم، النقراض أتباعهم، فأقوالهم 
دة، فلعل لها مكماًل أو مخصًصا بخالف المذاهب األربعة؛ ألهنا انتش��رت  نقل��ت مجرَّ

ها. رت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامِّ وتحرَّ
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9- قول التابعي: »من الس��نة كذا« ينصرف إلى س��نة رس��ول اهلل ؛ ألن 
. اللفظ إذا أطلق يف أحكام الشرع فإنه يراد به ما َسنَّه رسول اهلل

0)- إجم��اع التابعي��ن حج��ة؛ ألن إجماع أه��ل كل عصر حجة؛ ألن��ه غير مختص 
بعصر دون عصر.

))- ال خ��الف بي��ن األصوليين يف أنه ال يعتد -يف إجم��اع الصحابة- بقول التابعي 
الذي أدرك الصحابة ولم يبلغ رتبة االجتهاد.

2)- يعتد يف إجماع الصحابة بقول التابعي الذي أدرك الصحابة وبلغ رتبة االجتهاد 
قبل إجماعهم؛ فال ينعقد إجماعهم مع مخالفة من أدركهم من التابعين المجتهدين.
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ثبت بأهم املراجع

أواًل: القرآن الكريم.
ثانًيا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

)- أح��كام الق��رآن: للش��افعي أحمد بن الحس��ين بن علي بن موس��ى الخرس��اين، 
أب��ي بك��ر البيهق��ي المت��وىف 458ه���، ط: مكتب��ة الخانج��ي، القاه��رة، الطبع��ة الثانية، 

4)4)ه� - 994)م.
2- أح��كام الق��رآن: للقاض��ي محم��د بن عب��د اهلل، أبي بك��ر بن العرب��ي المعافري 
اإلش��بيلي المالك��ي المتوىف )54ه���، ط: دار الكتب العلمي��ة، بيروت، الطبع��ة الثالثة 

424)ه� -)200م.
ثالًثا: كتب الحديث:

)- الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: ألبي الفداء إس��ماعيل بن عمر بن 
كثير القرش��ي البصري الدمش��قي المتوىف 774ه�، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط: دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
2- البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير: البن الملقن 
المتوىف 804ه�، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 425)ه� - 2004م.

)- تحف��ة األحوذي بش��رح جامع الرتم��ذي: لمحمد عبد الرحمن ب��ن عبد الرحيم 
المباركفوري، أبي العال المتوىف )5))ه�، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

4- تدري��ب الراوي يف ش��رح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر الس��يوطي 
المت��وىف ))9ه���، ط: مكتب��ة الري��اض الحديث��ة، الري��اض، تحقي��ق: عب��د الوه��اب 

عبد اللطيف.
5- التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراق��ي المت��وىف 806ه�، تحقي��ق: عبد الرحمن محم��د عثمان، ط: المكتبة الس��لفية 

بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 89))ه� - 969)م.
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6- التلخي��ص الحبي��ر يف تخري��ج أحاديث الرافع��ي الكبير: البن حجر العس��قالين 
المتوىف 852ه�، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 9)4)ه� - 989)م.

7- هتذي��ب التهذي��ب: ألبي الفضل أحم��د بن علي بن محمد بن حجر العس��قالين 
المتوىف 852ه�، دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى، 26))ه�.

8- توجي��ه النظ��ر إلى أصول األث��ر: لطاهر الجزائري الدمش��قي المتوىف 8)))ه�، 
تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة، ط: مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب.

8- جام��ع التحصيل يف أحكام المراس��يل: ألبي س��عيد بن خليل ب��ن كيكلدي، أبي 
سعيد العالئي المتوىف )76ه�، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط: عالم الكتب، 

بيروت، الطبعة الثانية، 407)ه� - 986)م.
9- س��نن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد أبي عبد اهلل القزويني المتوىف )27ه�، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار الفكر، بيروت.
0)- سنن أبي داود: ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين 

المتوىف 275ه�، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
))- س��نن الرتم��ذي: لمحمد بن عيس��ى بن َس��ْورة بن موس��ى الضح��اك الرتمذي 

المتوىف 279ه�، تحقيق أحمد شاكر، ط: دار إحياء الرتاث العربي، بيروت.
2)- س��نن النسائي الكربى: ألحمد بن ش��عيب، أبي عبد الرحمن النسائي المتوىف 
)0)ه���، ط: دار الكتب العلمي��ة، بيروت، الطبعة األولى ))4)ه��� )99)م. تحقيق: 

د/ عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.
))- الش��ذا الفي��اح م��ن علوم اب��ن الصالح: إلبراهيم بن موس��ى بن أي��وب برهان 
الدين، أبي إس��حاق األبناس��ي الش��افعي المتوىف 802ه�، تحقيق: صالح فتحي هلل، 

مكتبة الرشد، الطبعة األولى، 8)4)ه� - 998)م.
4)- ش��رح التبصرة والتذكرة: للفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحس��ين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي المتوىف 806ه�، تحقيق: عبد اللطيف الهميم، 
وماهر ياسين فحل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى 426)ه� -2002م.
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5)- صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبي عبد اهلل البخاري المتوىف 256ه�، 
ط: دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثانية 407)ه� �987)م، تحقيق د/ مصطفى 

ديب البغا.
6)- صحيح مس��لم: لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري المتوىف 

)26ه�، ط: دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق، بيروت.
7)- فت��ح الباري ش��رح صحيح البخاري: البن حجر العس��قالين المتوىف 852ه�، 

ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان 79))ه�.
8)- فت��ح المغي��ث ش��رح ألفية الحديث: لش��مس الدي��ن محمد بن عب��د الرحمن 

السخاوي المتوىف 902ه�، ط: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى.
9)- في��ض القدي��ر: لمحمد بن علي بن زي��ن العابدين الح��دادي المناوي المتوىف 

))0)ه�، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 5)4)ه�-994)م.
20- مجم��ع الزوائ��د ومنبع الفوائد: ألبي الحس��ن نور الدين علي ب��ن أبي بكر بن 

سليمان الهيثمي المتوىف 807ه�، ط: دار الفكر، بيروت 2)4)ه�.
)2- المس��تدرك عل��ى الصحيحي��ن: ألب��ي عب��د اهلل الحاك��م النيس��ابوري المتوىف 

405ه�، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
22- مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين 

المتوىف )24ه�، ط: مؤسسة قرطبة، القاهرة.
)2- مصنف عبد الرزاق: ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين المتوىف ))2ه�، 
ط: المكت��ب اإلس��المي، بيروت، تحقي��ق: حبيب الرحم��ن األعظمي، الطبع��ة الثانية 

)40)ه�.
24- المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطرباين المتوىف 
60)ه���، ط: مكتبة العلوم والحكم، الموصل، تحقيق: حمدي عبد المجيد الس��لفي، 

الطبعة الثانية 4)4)ه� -)98)م.
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25- معرف��ة عل��وم الحديث: ألبي عب��د اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيس��ابوري 
المتوىف 405ه�، تحقيق: الس��يد معظم حسين. ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الثانية 97))ه� - 977)م.
26- المقاصد الحس��نة: لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

المتوىف 60)ه�، ط: دار الكتاب العربي، بيروت.
27- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 

النووي المتوىف 876ه�، ط: دار إحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية 92))ه�.
28- المنه��ل ال��روي يف مختص��ر عل��وم الحديث النب��وي: لمحمد ب��ن إبراهيم بن 
جماع��ة الكناين الحموي الش��افعي، ب��در الدين المتوىف ))7ه�، تحقي��ق: محيي الدين 

عبد الرحمن رمضان، ط: دار الفكر، دمشق.
29- نزه��ة النظر يف توضيح نخبة الفكر: ألب��ي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العس��قالين المتوىف 852ه�، تحقيق: عب��د اللطيف بن ضيف الرحيلي، 

الطبعة األولى 422)ه�، مطبعة سفير، الرياض.
0)- نص��ب الراي��ة ألحادي��ث الهداي��ة: لجم��ال الدي��ن أب��ي محم��د عب��د اهلل ب��ن 
يوس��ف بن محم��د الزيلع��ي المت��وىف 762ه���، تحقي��ق: محم��د عوامة، ط: مؤسس��ة 
الري��ان للطباعة والنش��ر، بيروت – لبن��ان، دار القبلة للثقافة اإلس��المية، الطبعة األولى 

8)4)ه� - 997)م.

رابًعا: كتب أصول الفقه:
)- اإلهباج يف ش��رح المنهاج: لعلي بن عبد الكايف السبكي المتوىف )77ه�، ط: دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 404)ه�.
2- االجته��اد م��ن كت��اب التلخي��ص: إلم��ام الحرمي��ن المت��وىف 478ه���، تحقيق: 
عبد الحميد أبو زنيد، ط: دار القلم، دار العلوم الثقافية، دمشق، بيروت، الطبعة األولى 

408)ه�.
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)- إحكام الفصول يف أحكام األصول: لإلمام الفقيه األصولي أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي المتوىف 474ه�، تحقيق: الدكتور عبد اهلل محمد الحبوري، ط: مؤسس��ة 

الرسالة.
4- اإلح��كام يف أصول األحكام: لعلي بن محم��د اآلمدي المتوىف ))6ه�، ط: دار 

الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى 404)ه�.
5- إرش��اد الفح��ول: لمحمد بن علي بن محمد الش��وكاين المتوىف 250)ه�، طبعة 

دار الكتاب العربي. الطبعة األولى 9)4)ه� -999)م.
6- األشباه والنظائر: لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي 

المتوىف )77ه�، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ))4)ه� -)99)م.
7- األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة يف س��لك جمع الجوامع للش��يخ حسن 
عمر بن عبد اهلل الس��يناوي المالكي المتوىف 47))ه�، طبعة النهضة هنج باب سعدون، 

تونس.
8- أص��ول البزدوي: كنز الوص��ول إلى معرفة األصول: لعلي ب��ن محمد البزدوي 

الحنفي المتوىف 482ه�، ط: جاويد بريس، كراتشي.
9- أصول الجصاص المس��مى: الفصول يف األصول لإلمام أحمد بن علي الرازي 
الجص��اص المت��وىف 70)ه���، ط: دار الكتب العلمية، بي��روت، لبن��ان، الطبعة األولى 

420)ه�-2000م.
0)- أصول السرخسي: لإلمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوىف 490ه�، 

ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 4)4)ه� - )99)م.
األول��ى  الطبع��ة  البصائ��ر،  دار  ط:  زهي��ر،  الن��ور  ألب��ي  الفق��ه:  أص��ول   -((

428)ه� -2007م.
2)- إع��الم الموقعي��ن ع��ن رب العالمي��ن: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن س��عد 
الزرع��ي أبي عبد اهلل المتوىف )75ه�، تحقيق: طه عبد الرؤوف، ط: دار الجيل، بيروت 

)97)م.
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))- إيض��اح المحص��ول م��ن برهان األص��ول: ألبي عب��د اهلل محمد ب��ن علي بن 
عمر بن محمد التميمي المازري المتوىف 6)5ه�، ط: دار الغرب اإلسالمي.

4)- إيض��اح المس��الك إل��ى قواعِد اإلم��ام مالك: ألب��ي العباس أحم��د بن يحيى 
الونشريس��ي المت��وىف 4)9ه�، تحقي��ق: أحمد بوطاه��ر الخطابي، ط: صن��دوق إحياء 

الرتاث اإلسالمي المشرتك بين المملكة المغربية واإلمارات العربية المتحدة.
5)- البح��ر المحي��ط: لب��در الدي��ن محمد بن هبادر ب��ن عبد اهلل الزركش��ي المتوىف 
794ه�، ط: دار الكتب العلمية، س��نة النشر )42)ه� -2000م، مكان النشر، بيروت، 

لبنان.
6)- الب��در الطال��ع يف حل جمع الجوامع: لجالل الدي��ن المحلي المتوىف 864ه�، 

ط: مؤسسة الرسالة. دمشق. سوريا. الطبعة األولى 426)ه� -2005م.
7)- بي��ان المختصر ش��رح مختصر اب��ن الحاجب: ألبي الثن��اء األصفهاين المتوىف 
749ه�، تحقيق د/ محمد مظهر بقا، ط: جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء 

الرتاث اإلسالمي.
8)- تأس��يس النظي��ر: لإلمام أب��ي زيد عبيد اهلل عمر بن عيس��ى الدبوس��ي الحنفي 
المتوىف 0)4ه�، ويليه رس��الة اإلمام أبي الحس��ن الكرخي المتوىف 40)ه� يف األصول، 
تحقي��ق: مصطفى محمد القباين الدمش��قي، ط: دار ابن زيدون، بي��روت، مكتبة الكلية 

األزهرية، القاهرة.
9)- التبص��رة: إلبراهي��م بن علي بن يوس��ف الش��يرازي المتوىف 476ه���، ط: دار 

الفكر، دمشق، الطبعة األولى )40)ه�.
20- التحبي��ر ش��رح التحرير لعالء الدين أبي الحس��ن علي بن س��ليمان المرداوي 
الحنبلي المتوىف 885ه�، تحقيق: د/ عبد الرحمن الجربين، د/ عوض القرين، د أحمد 

السراج، ط: مكتبة الرشد، )42)ه� -2000م.
)2- التحصيل من المحصول: لس��راج الدين محمود بن أبي بكر األرموي المتوىف 

682ه�، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 408)ه� - 988)م.



232

العدد الثاني واألربعون

22- التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه: لعلي بن إسماعيل اإلبياري 
المتوىف 8)6ه�، ط: دار الطباعة، الكويت، الطبعة األولى 4)4)ه� -))20م.

)2- تش��نيف المس��امع: لبدر الدي��ن محمد بن هبادر الزركش��ي المت��وىف 794ه�، 
ط:مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية.

24- التقريب واإلرشاد الصغير: للقاضي أبي بكر الباقالين المتوىف )40ه�، تحقيق 
د/ عبد الحميد أبو زنيد، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 8)4)ه� - 998)م.

الفك��ر  دار  ط:  879ه���،  المت��وىف  الح��اج  أمي��ر  الب��ن  والتحبي��ر:  التقري��ر   -25
7)4)ه�- 996)م.

26- تقوي��م األدل��ة يف أص��ول الفق��ه: لإلم��ام أبي زيد عبي��د اهلل بن عمر بن عيس��ى 
الدبوسي الحنفي المتوىف 0)4ه�، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، طبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان.
27- التمهيد يف أصول الفقه: ألبي الخطاب الكلوذاين المتوىف 0)5ه�، تحقيق: أبو 

عمشة، ط: جامعة أم القرى، الطبعة األولى 406)ه� - 985)م.
28- التمهي��د يف تخريج الفروع على األصول: لعبد الرحيم بن الحس��ن اإلس��نوي 
المت��وىف 772، تحقيق: د/ محمد حس��ن هيتو، ط: مؤسس��ة الرس��الة، بيروت، الطبعة 

األولى 400)ه�.
29- تيسير التحرير: ألمير بادشاه المتوىف 972ه�، ط: دار الفكر.

0)- تيسير الوصول إلى قواعد األصول: لإلمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
الحنبلي المتوىف 9)7ه�، ط: دار ابن الجوزي.

))- ال��ردود والنقود ش��رح مختصر اب��ن الحاجب: لمحمد بن محم��ود بن أحمد 
البابريت الحنفي المتوىف 786ه�، ط: مكتبة الرشد، الطبعة األولى 426)ه� - 2005م.

2)- الرس��الة: لإلمام الحجة محمد بن إدريس الش��افعي المتوىف 204ه�، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر، ط: دار الكتب العلمية.

))- الرس��الة لإلمام الحجة محمد بن إدريس الش��افعي المت��وىف 204ه�، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر، ط: دار الكتب العلمية.
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4)- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
عل��ي بن عبد الكايف المتوىف )77ه���، ط: عالم الكتب، لبنان، بي��روت، الطبعة األولى 

999)م - 9)4)ه�.
5)- روض��ة الناظ��ر: الب��ن قدام��ة المقدس��ي المتوىف 620ه���، ط: جامع��ة اإلمام 

محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية 99))ه�.
6)- ش��رح التلويح على التوضيح: لسعد الدين مس��عود بن عمر التفتازاين المتوىف 

)79ه�، طبعة مكتبة صبيح.
7)- ش��رح الكوكب الس��اطع نظم جمع الجوامع: للش��يخ جالل الدين الس��يوطي 
المتوىف ))9ه�، تحقيق: أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة اإليمان للطبع والنش��ر 

والتوزيع 420)ه�-2000م.
8)- ش��رح الكوك��ب المنير: البن النج��ار المت��وىف 972ه�، ط: مكتب��ة العبيكان، 

الطبعة الثانية، 8)4)ه� - 997)م.
9)- ش��رح المن��ار وحواش��يه م��ن عل��م األص��ول: لإلم��ام العالم��ة ع��ز الدي��ن 
عبد اللطيف ب��ن عب��د العزي��ز ابن مل��ك على مت��ن المنار يف أص��ول الفقه للش��يخ أبي 
ال��ربكات عب��د اهلل بن أحمد المعروف بحافظ الدين النس��في المت��وىف 0)7ه�، ط: دار 

سعادت، مطبعة عثمانية، 5)))ه�.
40- شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف المتوىف 684ه�، 

ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة األولى )9))ه� -)97)م.
)4- شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطويف المتوىف 

6)7ه�، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 407)ه� - 987)م.
42- ش��رح مختص��ر المنتهى األصولي: الب��ن الحاجب المت��وىف 646ه�، ط: دار 

الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى 2004م - 424)ه�.
الثاني��ة  الطبع��ة  458ه���،  المت��وىف  الف��راء  يعل��ى  أب��ي  للقاض��ي  الع��دة:   -4(

0)4)ه� -990)م.
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44- الغي��ث الهامع: للحافظ ول��ي الدين أبي زرعة المتوىف 826ه�، ط: دار الكتب 
العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى 2004م - 425)ه�.

45- فتح الغفار بش��رح المنار المعروف بمش��كاة األنوار: البن نجيم الحنفي، ط: 
مصطفى البابي الحلبي 55))ه� - 6)9)م.

46- فص��ول البدائع يف أصول الش��رائع: للعالمة المحقق ش��مس الدين محمد بن 
حم��زة ب��ن محم��د الفن��اري المت��وىف 4)8ه���، تحقيق/ محمد حس��ين محمد حس��ن 

إسماعيل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
47- قواط��ع األدل��ة: ألب��ي المظف��ر منصور ب��ن محمد بن عب��د الجبار ب��ن أحمد 
المروزي الس��معاين المت��وىف 489ه�، ط: دار الكتب العلمية، بي��روت – لبنان، الطبعة 

األولى 8)4)ه� - 999)م.
48- قواع��د األص��ول ومعاق��د الفص��ول: لصف��ي الدين عب��د المؤمن عب��د الحق 

البغدادي المتوىف 9)7ه�، ط: دار الفضيلة.
49- كش��ف األس��رار عن أصول فخر اإلس��الم البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد بن 
محم��د عالء الدي��ن البخاري المتوىف 0)7ه�، ط: دار الكت��ب العلمية، بيروت، الطبعة 

األولى 8)4)ه� - 997)م.
50- المحص��ول: لإلم��ام الرازي، ط: جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية، 

الرياض، الطبعة األولى 400)ه�، تحقيق: طه جابر العلواين.
)5- مختصر صفوة البيان يف شرح منهاج الوصول إلى علم األصول: لسيد سويلم 

طه، ط: مكتبة الكليات األزهرية.
52- المختص��ر يف أص��ول الفق��ه عل��ى مذه��ب اإلمام أحم��د بن حنب��ل: لعلي بن 
محمد بن عل��ي البعلي المتوىف )80ه�، ط: جامعة الملك عب��د العزيز، مكة المكرمة، 

تحقيق: د/ محمد مظهر بقا.
)5- المدخ��ل إل��ى مذه��ب اإلمام أحم��د: لعبد الق��ادر بن أحمد ب��ن مصطفى بن 
عبد الرحي��م ب��ن محمد بن ب��دران المتوىف 46))ه���، ط: دار الكتب العلمي��ة، الطبعة 

األولى 7)4)ه� - 996)م، تحقيق: محمد أمين حناوي.
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54- المذه��ب يف أصول المذهب: لمول��ى الدين محمد صالح الفرفور، ط: مكتبة 
دار الفرفور، الطبعة األولى 9)4)ه� - 999)م.

55- المس��تصفى يف علم األص��ول: لإلمام أبي حامد بن محم��د الغزالي، طبع دار 
الذخائر، الطبعة الثانية.

56- المس��ودة يف أصول الفقه: لعبد الس��الم عبد الحليم أحم��د بن عبد الحليم آل 
تيمية، ط: المدين، القاهرة، تحقيق محيي الدين عبد الحميد.

57- المعتم��د: ألبي الحس��ين البصري المت��وىف 6)4ه���، ط: دار الكتب العلمية، 
بيروت، الطبعة األولى )40)ه�.

58- المه��ذب يف أص��ول الفق��ه للدكت��ور عب��د الكريم النمل��ة، ط: مكتبة الرش��د، 
الرياض، الطبعة األولى 420)ه� - 999)م.

59- مي��زان األص��ول يف نتائج العق��ول: لعالء الدين الس��مرقندي المتوىف 529ه�، 
ط: مكتبة دار الرتاث، الطبعة الثانية، 8)4)ه� -997)م.

60- نفائس األصول: لش��هاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرايف المتوىف 
سنة 684ه�، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األولى 6)4)ه� - 995)م.

)6- هناية السول شرح منهاج الوصول: لجمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، المتوىف 
772ه�، ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى 420)ه� - 999)م.

62- هناي��ة الوص��ول يف دراي��ة األص��ول: لصف��ي الدي��ن الهندي المت��وىف 5)7ه�، 
ط: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة األولى 6)4)ه� - 996)م.

)6- الواض��ح يف أصول الفقه ألب��ي الوفاء علي بن عقيل المت��وىف ))5ه�، تحقيق 
عبد المحسن الرتكي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 420)ه� -999)م.

64- الوص��ول إل��ى األصول: لش��رف اإلس��الم أحمد ب��ن علي بن بره��ان المتوىف 
8)5ه�، ط: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 404)ه� - 984)م.
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خامًسا: كتب الفقه:
أ- فقه حنفي:

)- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوىف 970ه�، ط: 
دار المعرفة، بيروت.

2- بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: لعالء الدين الكاساين المتوىف 587ه�، ط: دار 
الكتاب العربي، بيروت 982)م.

)- حاش��ية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار: البن عابدين محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمش��قي الحنفي المتوىف 252)ه�، ط: دار الفكر 

للطباعة والنشر )42)ه� - 2000م.
)- رد المحتار على الدر المختار: البن عابدين الدمشقي الحنفي المتوىف 252)ه�، 

طبع: دار الكتب العلمية، بيروت.
4- ش��رح فت��ح القدير: لكم��ال الدين محم��د بن عب��د الواحد السيواس��ي المتوىف 

)68ه�، ط: دار الفكر، بيروت.
5- العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد اهلل ابن 
الش��يخ ش��مس الدين ابن الش��يخ جمال الدين الرومي البابريت المتوىف 786ه�، ط: دار 

الفكر.
6- المبس��وط: لش��مس الدين أبي بكر محمد بن سهل السرخسي المتوىف 482ه�، 

ط: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األولى )42)ه� - 2000م.
7- الهداية شرح بداية المبتدي: للمرغيناين المتوىف )59ه�، ط: المكتبة اإلسالمية.

ب- فقه المالكية:
)- التاج واإلكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبي 

عبد اهلل المتوىف 897ه�، ط: دار الفكر، بيروت 98))ه�.
2- الثم��ر الداين يف تقريب المعاين: لصالح بن عبد الس��ميع اآلبي األزهري المتوىف 

5)))ه�، ط: المكتبة الثقافية، بيروت.
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)- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي المتوىف 0)2)ه�، 
تحقيق: محمد عليش، ط: دار الفكر.

4- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين للشيخ علي الصعيدي العدوي 
المالك��ي 89))ه�، تحقيق: يوس��ف الش��يخ محم��د البقاع��ي، ط: دار الفكر، بيروت 

2)4)ه�.
5- الذخيرة: ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الش��هير بالقرايف المت��وىف 684ه�، ط: دار الغرب اإلس��المي، بي��روت، الطبعة األولى 

994)م.
6- ش��رح مختص��ر خلي��ل للش��يخ محمد بن عب��د اهلل الخرش��ي المالك��ي المتوىف 

)0))ه�، ط: دار الفكر للطباعة، بيروت.
7- الفواك��ه الدواين على رس��الة ابن أبي زي��د القيرواين: ألحمد بن غنيم بن س��الم 

النفراوي المتوىف 26))ه�، تحقيق: رضا فرحات، ط: مكتبة الثقافة الدينية.
8- الكايف يف فقه أهل المدينة: ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب بن 
عاص��م النميري المت��وىف )46ه�، تحقيق: محمد محمد آحيد ول��د ماديك الموريتاين، 

ط: مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية 400)ه� -980)م.
9- المدون��ة: لإلم��ام مال��ك بن أنس بن مال��ك بن عامر األصبح��ي المدين المتوىف 

79)ه�، تحقيق: زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
0)- من��ح الجليل ش��رح على مختصر س��يدي خليل: لمحمد علي��ش أبي عبد اهلل 

المالكي المتوىف 299)ه�، ط: دار الفكر، بيروت 409)ه� - 989)م.
))- مواهب الجليل لش��رح مختصر الخليل: لش��مس الدين أبي عبد اهلل محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب، المتوىف 954ه�، ط: دار عالم 

الكتب.
2)- الموط��أ: لإلم��ام مالك بن أنس ب��ن مالك بن عامر األصبح��ي المدين المتوىف 
79)ه���، ط: دار القلم، دمش��ق، األولى ))4)ه��� - )99)م. تحقي��ق: د: تقي الدين 

الندوي أستاذ الحديث بجامعة اإلمارات.
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ج- فقه شافعي:
)- فتح الوهاب بش��رح منهج الطالب: للش��يخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 

األنصاري أبي يحيى المتوىف 926ه�، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 8)4)ه�.
2- المجم��وع ش��رح المه��ذب: ألبي زكريا محي��ي الدين يحيى بن ش��رف النووي 

المتوىف 676ه�.
)- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 

الشربيني المتوىف 977ه�، ط: دار الفكر، بيروت.
4- هناي��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنه��اج لش��مس الدي��ن محم��د ب��ن أب��ي العباس 
أحم��د بن حمزة بن ش��هاب الدي��ن الرملي المت��وىف 004)ه���، ط: دار الفكر، بيروت 

404)ه� - 984)م.
د- فقه الحنابلة:

)- كش��اف القناع على متن اإلقناع: لمنصور بن يون��س بن إدريس البهويت المتوىف 
)05)ه�، ط: دار الفكر 402)ه�.

2- المغني: لعبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدس��ي المتوىف 620ه�، ط: دار الفكر، 
بيروت، الطبعة األولى 405)ه�.
سادًسا: كتب اللغة والمعاجم:

)- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحس��يني 
الملقب بمرتضى الزبيدي المتوىف 205)ه�، ط: دار الهداية.

2- الصحاح: ألبي نصر إس��ماعيل بن حماد الجوه��ري المتوىف )9)ه�، دار العلم 
للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة 407)ه� - 987)م.

)- لسان العرب: البن منظور المتوىف ))7ه�، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى.
4- المحكم المحيط: ألبي الحس��ن علي بن إس��ماعيل بن س��يده المتوىف 458ه�، 

ط: دار الكتب العلمية 2000م.
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5- القام��وس المحي��ط لمج��د الدين أب��ي طاهر محمد ب��ن يعق��وب الفيروزآبادي 
المتوىف 7)8ه�، ط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة 

الثامنة 426)ه� -2005م.
سابًعا: كتب التراجم:

)- االس��تيعاب يف معرف��ة األصحاب: ألبي عمر يوس��ف بن عب��د اهلل بن محمد بن 
عبد ال��رب بن عاصم النم��ري القرطبي المتوىف )46ه�، تحقيق: عل��ي محمد البجاوي، 

ط: دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى 2)4)ه� - 992)م.
2- األع��الم: لخير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمش��قي المتوىف 

96))ه�، ط: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة 2002م.
)- تاري��خ اإلس��الم: لش��مس الدين محمد ب��ن أحمد ب��ن عثمان الذهب��ي المتوىف 
748ه���، ط: دار الكتب العرب��ي. لبنان، بيروت، الطبعة األول��ى 407)ه� - 987)م، 

تحقيق: عمر عبد السالم تدمري.
4- سير أعالم النبالء: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

المتوىف 748ه�، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة ))4)ه� - )99)م.
5- الطبق��ات الس��نية: لتقي الدين ب��ن عبد الق��ادر التميمي الداري الع��زي المتوىف 

0)0)ه�، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر للنشر والتوزيع، دار الرفاعي.
6- طبقات الش��افعية: لتاج الدين بن علي بن عبد الكايف الس��بكي المتوىف )77ه�، 
تحقي��ق: د. محمود الطناحي، د. عب��د الفتاح محمد الحلو، ط: هجر للطباعة والنش��ر 

والتوزيع ))4)ه�، الطبعة الثانية.
7- الطبقات الكربى: لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد اهلل البصري الزهري المتوىف 

0)2ه�، ط: دار صادر بيروت.
8- الفوائ��د البهي��ة: للعالمة أبي الحس��نات محمد بن عبد الح��ي اللكنوي الهندي 

المتوىف 04))ه�، مطبعة السعادة، الطبعة األولى 24))ه�.
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