
بة: كتاب  لصحا وال ا بة يف أق اإلصا   إمجال 
لعالئي: املؤلف  ا كيكلدي  بن   خليل 

  كتاب امجال االصابة يف اقوال الصحابة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  وما توفيقي اال باهللا 

اما بعد محد اهللا الذي فضل هذه االمة على سائر االمم وجعل للصدر االول من ذلك اكثر االنصباء واوفر القسم 
تصهم لصحبة نبيه عليه السالم املبعوث مبحاسن الشيم وجمامع احلكم وهداهم مبا شهدوا من احواله وفهموا من واخ

  اقواله وشاهدوا من افعاله اىل ارشد لقم فهم خري القرون باالمجاع واوالها باالقتداء واالتباع واهل البأس والكرم 
فردة وما يف ذلك من املذاهب املتعددة مع بيان مداركها فهذا حتقيق ما اختلف فيه من االحتجاج بأقواهلم املن

  وايضاح مسالكها واجلواب عما ال يعتمد منها وازاحة الشبه واالنفصال عنها 
  وعلى اهللا االعتماد ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء قدير وباالسعاف جدير 

  والكالم يف هذه املسالة ينحصر يف اطراف 

  رف االولالط

  قول الصحايب اذا اشتهر بينهم مجيعا ومل ينكروه 
اذا قال الواحد منهم قوال او اكثر من الواحد كاالثنني والثالثة واشتهر ذلك بني الباقني ومل ينكروه وال ظهر منهم 

  موافقة لذلك القائل بقول او فعل وال انكار 
  وهذا هو املسمى االمجاع السكويت 

  تصوره طريقان  والئمة االصوليني يف
احدامها من جعل ذلك يف حق كل عصر من عصور اجملتهدين وهذا هو الذي صرح به احلنفية يف كتبهم وامام 

احلرمني والشيخ ابو اسحاق الشريازي يف شرح اللمع وفخر الدين الرازي يف كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين 
  الكية وغريه من املتاخرين االمدي وابن احلاجب يف خمتصريه وغريهم والقرايف من امل

وتفصيل املذاهب على هذه الطريقة ان امحد بن حنبل ومجهور احلنفية وكثريا من اصحابنا قالوا انه امجاع وحجة 
ومنهم من عزاها اىل الشافعي وكذلك قال بعض املعتزلة لكن شرط اجلبائي ابو علي وغريه منهم يف ذلك انقراض 

  العصر 
صحابنا وبعض احلنفية وداود الظاهري ان ذلك ال يكون امجاعا وال حجة قال االمام يف والذي ذهب اليه مجهور ا

  الربهان هو ظاهر مذهب الشافعي ونقله الغزايل يف املنخول عن اجلديد 

  وذهب ابو بكر الصرييف من اصحابنا وابو هاشم بن اجلبائي اىل انه حجة وليس بامجاع 
ك حكما من االحكام مل يكن سكوت الباقني امجاعا وال حجة وان فتوى وقال ابو علي بن ايب هريرة ان كان ذل

  كان سكوهتم امجاعا 



  وعكس االستاذ ابو اسحاق االسفرائيين فقال يكون امجاعا يف احلكم دون الفتيا 
  واختار االمدي يف االحكام انه يكون حجة وليس بإمجاع وهو قريب من قول الصرييف وايب هاشم 

  يف خمتصره الكبري وردد يف خمتصره الصغري اختياره بني ان يكون امجاعا او حجة  ووافقه ابن احلاجب
  هم دون من بعدهم Bوالطريق الثانية قول من خص صورة املسألة بعصر الصحابة

قال ذلك من اصحابنا ابو احلسني القطان يف كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ يف كتابه العدة وابو املظفر بن 
ين يف كتابه احلجة والغزايل يف املستصفى واملنخول وابن برهان وغريهم وقاله القاضي عبد الوهاب من السمعا

املالكية واختاره القرطيب من متأخريهم كما سيأيت والشيخ موفق الدين احلنبلي يف الروضة وخصه باملسائل التكليفية 
  وقال عن امحد ما يدل على انه امجاع 

  وا مما تقدم وحكى هؤالء املذاهب حن
  ونقل ابن السمعاين عن ايب بكر الصرييف انه قال يف كونه حجة ال امجاعا 

  وقيل ان هذا مذهب الشافعي قال وبه قال الكرخي من احلنفية وبعض املعتزلة 
  وحكى القول بكونه امجاعا يف صورة احلكم دون الفتوى عن ايب اسحاق املروزي ال عن االستاذ ايب اسحاق 

ي املاوردي يف كتابه احلاوي ان كان من غري عصر الصحابة فال يكون انتشار قول الواحد منهم مع وقال القاض
امساك غريه امجاعا وال حجة وان كان يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم فاذا قال الواحد منهم قوال او حكم به 

  فامسك الباقون فهذا على ضربني 
ة دم او استباحة فرج فيكون امجاعا الهنم لو اعتقدوا خالفه النكروه احدمها ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراق

  اذ ال يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار منكر 
وثانيهما ان كان مما ال يفوت استدراكه كان حجة الن احلق ال خيرج عنهم ويف كونه امجاعا مينع االجتهاد وجهان 

  تهاد والثاين ال يكون امجاعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا الصحابنا احدمها يكون امجاعا ال يسوغ معه االج
وفرق ابو علي ابن ايب هريرة فجعله امجاعا ان كان فتيا ومل جيعله امجاعا ان كان حكما وعكسه غريه من اصحابنا 

  انتهى كالمه 
فيه فانه يكون السكوت  واختار امام احلرمني يف اخر املسألة انه ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه واخلوض

  امجاعا وان صورة اخلالف يف السألة اذا فرض السكوت يف الزمن اليسري 

  وقد تقدم انه فرض املسألة بالنسبة اىل كل عصر ال يف عصر الصحابة فقط 
ن وهذا قريب من اختيار ابن اخلطيب يف قول الصحايب اذا مل ينتشر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة كما سيأيت ا

  شاء اهللا تعاىل 

  ترجيح

واملقصود ان الطريقة الثانية وهي ختصيص املسألة بعصر الصحابة رضي اهللا عنهم اظهر من الطريقة االوىل وذلك 
الن من قال يكون حجة وال يكون امجاعا امنا يتوجه اذا فرض ذلك يف حق الصحابة الن منصبهم الشريف ال 

يه ملا عرف من عادهتم وهذا ال جيىء يف حق غري الصحابة كيف يقتضي السكوت عن مثل ذلك مع خمالفتهم ف
والتعلق هنا امنا هو بقول املفيت او احلاكم فقط النه مبين على الساكت ال ينسب اليه قول كما نقل عن االمام 



فكيف  الشافعي رمحة اهللا عليه وال حجة يف قول احد من اجملتهدين بعد الصحابة باالتفاق فاذا مل يكن ذلك امجاعا
يكون حجة خبالف ما اذا كان ذلك قول صحايب فان ذلك اذا مل يكن سكوهتم عن مثله امجاعا فيصلح لالحتجاج به 

  كما سيأيت ان شاء اهللا 
مث ان الشافعي رمحه اهللا احتج يف كتاب الرسالة الثبات العمل خبرب الواحد وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ومل 

  لذلك فكان ذلك امجاعا هذا معىن كالمه فيحتمل ان يقال له يظهر من الباقني انكار 

  يف املسألة قولني كما حكامها ابن احلاجب وحيتمل ان ينزل القوالن على حالني وذلك باحد طريقني 
احدمها ان يكون حيث اثبت القول بانه امجاع اراد بذلك عصر الصحابة رضي اهللا عنهم كما استدل به خلرب 

حيث قال ال ينسب اىل ساكت قول اراد بذلك من بعد الصحابة وهذا اوىل من ان جيعل له قوالن الواحد والقياس و
  متناقضان يف املسألة من اصلها 

والثاين ان حيمل نفيه على ما مل يتكرر من القضايا او مل تعم به البلوى وحيمل القول االخر يف الرسالة على ما كان 
  اخلطيب الن العمل خبرب الواحد بالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى كذلك كما اختاره امام احلرمني وابن 

  وكل من هذين الطريقني حمتمل 

  ادلة االقوال املتقدمة

  الكالم االن فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم 
   ظاهرا اوال احتج القائلون بانه ليس بامجاع وال حجة بان سكوت الساكتني ال يدل على املوافقة ال صرحيا وال

  اما نفي الصراحة فظاهر 
  واما نفي داللته ظاهرا فالن السكوت حيتمل وجوها 

  احدها املوافقة والرضا بذلك 
  وثانيها انه مل جيتهد يف املسألة 

  وثالثها انه اجتهد ومل يظهر له شيء 
مصيب واما لظنه ان غريه ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خالف ذلك القول لكنه مل يبده اما العتقاده ان كل جمتهد 

  كفى القيام بذلك واما هليبة القائل كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف مسألة نفي العول وقد قيل 

له مل ال رددت على عمر رضي اهللا عنه فقال هبته واهللا واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع لكثري من الصحابة مع 
  جيدي شيئا  بين امية واما انه راى ان االنكار ال

وكل هذه االحتماالت منقدحة على السواء ال ترجيح الحدها على االخر فال يكون السكوت داال على املوافقة 
  بطريق الظهور 

واذا انتفى ان يكون امجاعا فال يكون حجة الن هذا قول بعض االمة والعصمة امنا ثبتت جلميعهم ال حجية اال يف 
  نة واالمجاع والقياس وليس هذا شيئا منها املدارك املعروفة من الكتاب والس

ثانيا واجاب القائلون بكونه امجاعا عن ذلك بان احتمال الرضا واملوافقة اظهر من بقية االحتماالت الن اهللا تعاىل 
وصف هذه االمة باهنم خري امة اخرجت للناس يامرون باملعروف وينهون عن املنكر فال يصح من مجيعهم االطباق 

  كار املنكر الن فرض املسألة فيما بلغ احلكم مجيع اجملتهدين على ترك ان



مث العادة جارية يف كل عصر بأن من كان عنده خالف يف شيء من مسائل االجتهاد أبداه ومل يسكت واهنم كانوا 
  إذا نزلت هبم نازلة فزعوا فيها إىل اآلجتهاد وطلب احلكم 

يةاالحتماالت وإن كانت منقدحة عقال خالف الظاهر من أحوال فهذا كله مما يرجح احتمال املوافقة والرضا وبق
  أرباب الدين واهل احلل والعقد 

وأألصل براءهتم ، وال يظن هبم ذلك ملا فيه من املعصية ، ففي ترك االجتهاد إمهال حكم اهللا تعاىل فيما وجب عليهم 
  منها 

الظاهر أنه ما من حكم إال وهللا عليه أمارات  وأما كونه مل يظهر هلم وجه احلكم فهو بعيد ايضا بل مرجوح ألن
ودالئل تدل عليه والظاهر ممن له أهلية اآلجتهاد اآلطآلع على ذلك ويلزم من جتويز ذلك على مجيعهم خلو العصر 
عن قائم هللا باحلجة ال سيما أهل األعصار األول قبل استقراراملذاهب وغلبة املقلدين فإن ذلك يف تلك األعصار مما 

  بعدمه يقطع 
وأما احتمال ظنه أن غريه كفى الكالم يف ذلك فهو وإن كان جموزا فال يصح تطابق اجلميع على ذلك والعادة 

  قاضية خبالفه وال سيما مع قرب بعضهم من بعض واطالعهم على ما يصدر عنهم غالبا 
  من بعدهم وأما اعتقاد أن كل جمتهد مصيب فليس ذلك قوال ألحد من الصحابة وإمنا ينقدح هذا في

وكذلك بقية اإلحتماالت من اهليبة واخلوف من ثوران فتنة والتقية وظن أن اإلنكار ال جيدي شيئا كل ذلك بعيد 
مرجوح بالنسبة إىل أحوال الصحابة فقد أنكروا الكثري على األئمة وعلى غريهم يف مسائل اجلد واإلخوة والعول 

  وقوله أنت علي حرام وقال علي 

نه حني أراد جلد احلامل ليس لك سبيل على ما يف بطنها وكذلك يف إعادة اجللد يف قصة املغرية لعمر رضي اهللا ع
وكذلك على عثمان رضي اهللا عنه يف إنكاره القرآن بني احلج والعمرة وأنكرت أمرأة على عمر رضي اهللا عنه يف 

بعني أيضا من الصحابة فقد قال عبيدة قوله ال تغالوا مبهور النساء والوقائع يف مثل هذا كثرية جدا حىت من التا
السلماين لعلي رضي اهللا عنه يف مسألة بيع أمهات األوالد رأيك مع عمر يف حال اإلجتماع أحب إلينا من رأيك 

  وحدك يف الفتنة 
وأما سكوت من سكت لبين أمية فذلك فيما يتعلق بشأن اخلالفة وحنوها وليس الكالم يف ذلك وكل هذه مما يقوي 

  املسألة بعصر  اختصاص

الصحابة رضي اهللا عنهم ملا جعلهم اهللا عليه من الصدع باحلق والقوة يف الدين وأهنم ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم 
  وأهنم خري قرون هذه األمة ال سيما فيما يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر 

  فال ريب أنه إمجاع ظين فيكون حجة مث لو سلم أن ذلك ال يكون إمجاعا قطعيا 
وأيضا فاملعروف من عادة التابعني ومن بعدهم اإلحتجاج مبثل ذلك إذا اتصل هبم أن بعض الصحابة قال قوال 

وانتشر يف الباقني ومل ينكروه وال خيلو أحد من اجملتهدين من إيراد مثل ذلك يف كتبهم على وجه واإلحتجاج به فلو 
  يت حجة لزم اتفاقهم على الباطل مل يكن اإلمجاع السكو

وال يقال يلزم أن يكون اإلمجاع السكويت إمجاعا باإلمجاع ويكون املخالف فيه خارقا لإلمجاع وليس كذلك ألنا 
نقول جاز أن يكون من احتج به يف كل عصر مل احتج به يف كل عصر مل تتفق آراؤهم على كونه إمجاعا ورآه 



  اآلخرون حجة وليس بإمجاع 
  سلم ذلك ملخالفة لإلمجاع اإلستداليل أو الظين ال يقدح يف قائلها ولو 

  ثالثا وأما من قال إنه يكون حجة وليس بإمجاع فاعتمد أن اإلمجاع إمنا 

  يكون عند العلم باتفاق اجملتهدين وهو مفقود يف هذه الصورة فانتفى كونه إمجاعا 
حا ملا تطابق اجلميع على السكوت عنه إذا مل يكن هناك وأما كونه حجة فألن العادة تقتضي بأنه لو مل يكن صحي

مانع قوي ولو كان مث مانع لظهر فإذا مل يظهر ذلك وال إنكار صدر من أحد منهم لذلك القول فيبعد إال يكون 
  احلق يف ذلك القول بعد قويا فيكون حجة لئال احملذور بالنسبة إىل أهل العصر وعدم إظهارهم املخالفة 

 هريرة فقال العادة جارية باإلعتراض على املفيت دون احلكام ملا يف اإلعتراض على احلكام من ثوران وأما ابن أيب
  الفنت فإذا سكتوا عن الفتيا فإن سكوهتم دال على املوافقة دون ما إذا سكتوا عن احلكم 

راجع أهل النظر خبالف وقال من عكس ذلك هذا يف احلكم أوىل ملا كانت العادة جارية به من أن احلاكم يشاور وي
  الفتوى فإهنا تقع غالبا عن اإلستبداد 

  واعترض على القولني بأنه ال فرق بني الفتوى واحلكم وقد تقدم أهنم اعترضوا على اخللفاء يف أحكامهم كثريا 
  ويف املسألة مباحث كثرية لألصوليني من التقديرات اجملوزة لسنا بصدد ذكرها 

  مراتب اإلمجاع السكويت

  قصود أن هنا مراتب متفاوتة يف القوة والضعف وامل
إحداها فرض ذلك يف كل عصر وهذا إن كان بعد استقرار املذاهب فال أثر للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك 

  ففيه ما تقدم من اخلالف 

  ويف جعله إمجاعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس بإمجاع أبعد من ذلك 
رضي اهللا عنهم فهو أقوى من األول وأوىل بأن يكون السكوت منهم دليال وثانيها أن يكون ذلك يف عصر الصحابة 

على املوافقة لعلو مرتبتهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وعدم املذاهبة على من بعدهم وإن كان مل يكن 
  إمجاعا فالظاهر أنه حجة ملا تقدم 

إمجاعا أو حجة ألن تلك اإلحتماالت املقدرة تبعد فيه وثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أوىل بأن يكون 
  بعدا قويا 

  ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إمجاعا أقوى مما قبله 

وأظهر يف احلجية ألن انتشار ذلك احلكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك احلكم وموافقتهم فيه وإال لزم 
  تطابقهم على ترك إنكاره 

سها أن يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صورة املاوردي فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقني وخام
عنه يدل على الرضا أقوى مما يف الصور املتقدمة إال أن صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل 

  على السواء 
  بأن قول الصحايب مبفرده ال يكون حجة واهللا سبحانه أعلم  والقول حبجية ذلك وإن مل يكن إمجاعا قوي إذا قيل



  الطرف الثاين قول الصحايب إذا طلع عليه غريه ومل يعلم انتشاره بينهم

  مجعيهم 
أن يثبت للصحايب قول أو حكمه يف مسألة ويعلم اطالع غريه من الصحابة عليه أو انتشاره بينهم دون انتشاره بني 

  فيه خمالفة له اجلميع وال يؤثر عن غريه 
  فهذا دون اليت قبله هذه لعدم اشتهاره بني اجلميع وإن كان انتشر بينهم يف اجلملة 

  وهبذا قيده أبو العباس القرطيب من املالكية والشيخ صفي الدين األرموي يف كتابه هناية الوصول 
  ومنهم من أطلق القول يف ذلك ومل يقيده باإلنتشار 

  ل واحملكي يف ذلك ثالثة أقوا
أحدها أنه إمجاع وهو بعيد جدا ألن اإلمجاع عبارة عن اتفاق مجيع اجملتهدين من أهل العصر وذلك إما بالقول أو 

بالفعل اتفاقا وإما بقول البعض وسكوت الباقني مع اطالعهم على القول املتقدم فأما إذا مل يعلموا فيمتنع رضاهم به 
  أو ردهم له 

ل الصحايب مبفرده ليس حبجة ألنه ملا انتشر ذلك القول ومل يظهر خالف علم أنه قد والثاين أنه حجة وإن قلنا إن قو
  مسعه األكثر فأقروه عليه وذلك ال يكون منهم إال عن ثبت ودليل ملا يعلم من صالبتهم يف الدين وحتقيقهم فيه 

إليه فهو جيري جمرى اإلمجاع والثالث وهو اختيار فخر الدين الرازي إن كان ذلك مما تعم به البلوى وتدعو احلاجة 
  أو يكون حجة 

  الطرف الثالث قول الصحايب إذا مل يشتهر ومل خيالفه غريه

  أن يقول الصحايب قوال أو حيكم حبكم ومل يثبت فيه اشتهار وال يؤثر عن غري من الصحابة خمالفة يف ذلك 
  وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم 

  م يف مقامني وللعلماء فيها أقوال متعددة والكال

  املقام األول

  يف كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل يف ذلك مذاهب 
  أحدها أنه حجة مطلقا 

  والثاين أنه ليس حبجة مطلقا 
  والثالث أن احلجة قول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما دون غريمها 

  والرابع أن احلجة قول اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم فقط 
امس أن قول الصحايب فيما ال يدرك قياسا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا هو الذي يعرب عنه ابن واخل

  احلاجب بأنه حجة إذا خالف القياس 
والسادس إن كان من أهل العلم واإلجتهاد فقوله حجة وإال فال قاله العاملي من احلنفية يف كتابه حاكيا له عن 

  ذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إىل الصحابة رضي اهللا عنهم أصحاهبم واجلمهور مل يفصلوا ه



فأما القول بكونه حجة فهو مذهب مالك ومجهور أصحابه وسفيان الثوري ومجهور أهل احلديث وكثري من احلنفية 
كأيب يوسف وأيب سعيد الربذعي وأيب بكر الرازي وعزاه األصحاب إىل القدمي من قويل الشافعي وليس هو كذلك 

كما سيأيت وهو رواية مشهورة عن أمحد بن حنبل وبه قال أكثر أصحابه وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته يف كثري فقط 
  من املسائل 

وأما القول بأنه ليس حبجة مطلقا فإليه ذهب مجهور األصوليني من أصحابنا واملعتزلة وهو الذي عزاه األصحاب إىل 
د بن حنبل فجعل ذلك رواية ثانية عنه واختاره أبو اخلطاب من اجلديد من قول الشافعي واختاره وأوما إليه أمح

  أصحابه وإليه مييل قول حممد بن احلسن 
وذهب الكرخي من احلنفية إىل أن قول الصحايب حجة فيما ال يدرك بالقياس وهو اختيار البزدوي وابن الساعايت 

  وغريمها منهم 
م الشافعي بأن قوله القدمي أنه حجة وأن قول اجلديد أنه ليس وأما أصحابنا فقد تقدم أهنم قطعوا القول عن اإلما

  حبجة 
وقال إمام احلرمني يف الربهان ذهب الشافعي يف القدمي إىل أنه حجة جيب على اجملتهدين من أهل األمصار التمسك 

حنيئذ حجة هبا مث قال وإمنا يكون حجة إذا مل ختتلف الصحابة ولكن نقل واحد عن واحد ومل يظهر خالفه فيكون 
وإن مل ينتشر وقال يف بعض أقواله إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول اخللفاء أوىل قال اإلمام وهذا كالدليل على 

أنه مل يسقط اإلحتجاج بأقوال الصحابة ألجل اإلختالف وقال يف بعض أقواله إن القياس اجللي يقدم على قول 
  الصحايب وقال يف موضع آخر إن قول الصحايب 

  م على القياس انتهى كالم اإلمام مقد
وهذه األقوال اليت أشار إليها اإلمام منصوصة للشافعي يف اجلديد أيضا فإنه قال يف كتاب الرسالة اجلديدة يف أقوال 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا تفرقوا فيها نصري إىل ما وافق الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو كان أصح يف 

ا قال واحد منهم القول ال حنفظ عن غريه منهم له موافقة وال خالفا صرت إىل اتباع قول واحد إذا مل القياس وإذ
  أجد كتابا وال سنة وال إمجاعا وال شيئا حيكم له حبكمة أو وجد معه قياس 

  هذا نصه رمحه اهللا يف الرسالة املذكورة من رواية الربيع بن سليمان 

  ى قول الصحايب وهو املراد إن شاء اهللا بقوله وال شيئا يف معناه حيكم له حبكمه ومقتضاه تقدمي القياس اجللي عل
  ويقتضي أيضا أنه إذا تعارض قياسان وأحدمها مذهب الصحايب أنه يقدم القياس املوافق لقول الصحايب 
لصحايب قياس وقد حكى ابن الصباغ يف كتابه العدة عن بعض األصحاب أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع قول ا

ضعيف كان أوىل من القياس الصحيح قوال واحدا مث ضعفه ابن الصباغ وهذا حكاه املاوردي يف كتاب األقضية من 
احلاوي عن القدمي لكنه قال ذلك يف القياس اخلفي مع اجللي وأن اخلفي يقدم على اجللي إذا كان مع األول قول 

  ل العمل بالقياس اجللي أوىل الصحايب قال مث رجع عنه الشافعي يف اجلديد وقا
وقال املاوردي أيضا يف البيوع من احلاوي يف مسألة البيع بشرط الرباءة من العيوب قول الشافعي يف اجلديد أن 

  قياس التقريب إذا انضم إىل قول الصحايب كان أوىل من قياس التحقيق 
ديدة أيضا ما كان الكتاب أو السنة وقال الشافعي رمحه اهللا يف كتاب اختالفه مع مالك وهو من الكتب اجل

موجودين فالعذر على من مسعها مقطوع إال باتباعهما فإذا مل يكن ذلك صرنا إىل أقاويل أصحاب رسول اهللا صلى 



اهللا عليه و سلم أو واحد منهم مث كان قول األئمة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم أحب إليها إذا صرنا إىل 
 جند داللة يف اإلختالف تدل على أقرب اإلختالف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه التقليد وذلك إذا مل

  الداللة ألن قول اإلمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أظهر 

وال يعىن  ويدعها وأكثر املفتني يفتون اخلاصة يف بيوهتم وجمالسهم) أ ( ممن يفيت الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه 
العامة مبا قالوا عنايتهم مبا قال اإلمام وقد وجدنا األئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا 

أن يقولوا فيه ويقولون فيخربون خبالف قوهلم فيقبلون من املخرب وال يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم اهللا وفضلهم يف 
  حاالهتم 

مة فأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الدين يف موضع اإلمامة أخذنا بقوهلم وكان فإذا مل يوجد عن األئ
  ابتاعهم أوىل بنا من اتباع من بعدهم 

  قال والعلم طبقات 
  األوىل الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة 

  والثانية اإلمجاع فيما ليس يف كتاب وال سنة 
   عليه و سلم وال نعلم له خمالفا منهم والثالثة أن يقول بعض أصحاب النيب صلى اهللا

  والرابعة اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهم 
  واخلامسة القياس على بعض هذه الطبقات 

ـ    وال يصار إىل شيء غري الكتاب والسنة ومها موجودان وإمنا يؤخذ العلم من أعلى أه
الكتاب املشار إليه ورواه البيهقي عن شيوخه عن األصم عن الربيع بن هذا كله نص اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف 

  سليمان عنه 
وهو صريح يف أن قول الصحايب عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام احلرمني وإن كان مجهور األصحاب 

  أغلفوا نقل ذلك عن اجلديد 
خللفاء األربعة رضي اهللا عنهم إذا وجد عنهم ويقتضي أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان احلجة يف قول أحد ا

  للمعىن الذي أشار إليه اإلمام الشافعي وهو اشتهار قوهلم ورجوع الناس إليهم 

فأما يف القدمي فقوله فيه مشهور حبجية قول الصحايب ومن ذلك ما ذكره يف الرسالة القدمية بعد ذكره الصحابة 
فقال وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم رضي اهللا عنهم والثناء عليهم مبا هم أهله 

واستنبط به وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنامن آرائنا عندنا ألنفسنا ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا 
م إن تفرقوا صاروا فيما مل يعلموا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه سنة إىل قوهلم إذا اجتمعوا وقول بعضه

فهكذا نقول إن اجتمعوا أخذنا بإمجاعهم وإن قال واحدهم قوال ومل خيالفه غريه أخذنا بقوله إن اختلفوا أخذنا بقول 
  بعضهم ومل خنرج عن أقاويلهم كلهم 

قال وإذا قال الرجالن منهم يف شيء قولني خمتلفني نظرت فإن كان قول أحدمها أشبه بكتاب اهللا أول أشبه بسنة من 
سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذت به ألن معه سببا تقوى مبثله ليس مع الذي خيالفه مثله فإن مل يكن على 
واحد من القولني داللة مبا وصفت كان قول األئمة أيب بكر أو عمر أو عثمان رضي اهللا عنهم أحب إيل أن أقول به 

   من قول غريهم إن خالفهم من قبل أهنم أهل علم وحكام



مث قال بعد ذلك فإن اختلف احلكام استدللنا بالكتاب والسنة يف اختالفهم وصرنا إىل القول الذي عليه الداللة من 
الكتاب أو السنة وقلما خيلو اختالفهم من دالئل كتاب أو سنة وإن اختلف املفتون يعين من الصحابة بعد األئمة بال 

  داللة فيما اختلفوا فيه 
 زماننا وقبله اجتماعا يف شيء ال خيتلفون فيه تبعناه وكان أحد طرق األخبار األربعة وهي وإن وجدنا للمفتني يف

  كتاب اهللا مث سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم مث القول لبعض الصحابة مث اجتماع الفقهاء 
  تهاد الرأي فإذا نزلت نازلة مل جند فيها واحدا من هذه األربعة فليس السبيل يف الكالم يف النازلة إال اج

  هذا كله كالم الشافعي رمحه اهللا يف كتاب الرسالة القدمية واحلاصل عنه يف قول الصحايب أقوال 
  أحدها أنه حجة مقدمة على القياس كما نص عليه يف كتاب اختالفه مع مالك وهو من كتبه اجلديدة كما تقدم 

  قوله اجلديد والثاين أنه ليس حبجة مطلقا وهو الذي اشتهر بني األصحاب أنه 
والثالث أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحايب كما أشار إليه يف كتاب 

  الرسالة اجلديدة وقد تقدم ذلك أوال 
مث ظاهر كالمه أن يكون القياسان متساويني ألنه مل يفرق بني قياس وتقدم يف نقل إمام احلرمني عنه قول ختصيص 

  لي بتقدميه على قول الصحايب فعلى هذا يكون فيما نقله اإلمام عنه قول رابع يف املسألة من أصلها القياس اجل
وتقدم أيضا عن القاضي املاوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحايب كان أوىل من قياس 

  التحقيق 
القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحايب كان  وعن ابن الصباغ فيما نقله عن بعض األصحاب عن الشافعي أن

  أوىل من القياس القوي 
فيخرج من هذين قوالن آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغريه وإال فقول 

  خامس زائد على ما تقدم 
أن الشافعي رمحه اهللا قال يف كتابه وذكر الغزايل يف كتابه املستصفى من تفاريع القول القدمي يف تقليد الصحايب 

  اختالف احلديث أنه روى عن 

علي رضي اهللا عنه أنه صلى يف ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات مث قال إن ثبت ذلك عن علي قلت به 
  قال الغزايل وهذا ألنه رأى أن القول بذلك ال يكون إال عن توقيف إذ ال جمال للقياس فيه 

قول للشافعي أن قول الصحايب فيما ال يدرك بالقياس حجة دون غريه وفيه نظر ألن  قلت وهذا يقتضي ختريج
  الظاهر أن هذا من الشافعي بناء على مطلق القول بأن قول الصحايب حجة 

مث قوله إن ذلك تفريع على القدمي ضعيف أيضا ألن كتاب اختالف احلديث من كتب الشافعي اجلديدة مبصر رواه 
مان فيكون هذا أيضا مؤيدا ملا تقدم من النقل عن الرسالة اجلديدة وعن كتاب اختالف مالك عنه الربيع بن سلي

  والشافعي 
مث هذه األقوال كلها إذا انفرد قول الصحايب ومل خيالفه غريه فأما عند خالفهم فسيأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهللا 

  تعاىل 

  املقام الثاين



 يكن قوله حجة وقد أفردها اإلمام الغزايل بالذكر بعد الكالم يف أن قول يف جواز تقليد اجملتهد الصحايب إذا مل
  الصحايب حجة فقال يف املستصفى إن قال قائل إذا مل جيب تقليدهم فهل جيوز 

تقليدهم قلنا أما العامي فيقلدهم وأما العامل فإن جاز تقليد العامل للعامل فقد اختلف قول الشافعي يف تقليد الصحابة 
   القدمي جيوز تقليد الصحايب إذا قال قوال وانتشر قوله ومل خيالف فقال يف

  وقال يف موضع يقلد وإن مل ينتشر 
ورجع يف اجلديد إىل أنه ال يقلد العامل صحابيا كما ال يقلد العامل عاملا آخر نقل املزين عنه ذلك وأن العمد على 

  ر عندنا انتهى كالم الغزايل رمحه اهللا األدلة اليت هبا جيوز للصحايب الفتوى وهو الصحيح املختا
وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة أتباعه واآلمدي يف اإلحكام وأعرض ابن احلاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر 

  وهو احلق ملا ننبه عليه 
علماء وهو فإن الذي يظهر أن اإلمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحايب مل يرد به التقليد الذي هو متعارف بني ال

قبول قول غريه ممن ال جيب عليه اتباعه من غري حجة بل مراده بذلك أن قوله حجة جيب اتباعها فإنه قال يف أدب 
القاضي ويشاور قال اهللا تعاىل وأمرهم شورى بينهم وقال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وشاورهم يف األمر قال احلسن 

ك أن يسنت بذلك األحكام بعده وال يشاور إذا نزل به األمر إال أمينا إن كان لغنيا عن مشاورهتم ولكنه أراد بذل
عاملا بالكتاب والسنة واآلثار وأقاويل الناس ولسان العرب وال يقبل وإن كان أعلم منه حىت يعلمه كعلمه أن ذلك 

ما أن يقلده فلم جيعل الزم له من حيث مل ختتلف الرواية فيه أو بداللة عليه أو أنه ال حيتمل وجها آخر أظهر منه فأ
  اهللا ذلك ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذا نصه يف خمتصر املزين فأطلق اسم التقليد على اإلحتجاج بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا أراد به 
موضع بالنهي عن  اإلحتجاج بقوله فكذلك قوله يف تقليد الصحايب وال سيما مع ما استقر من قوله املتكرر يف غري

  التقليد واملنع منه 
مث قول الغزايل رمحه اهللا إن ذلك يف كتبه القدمية فقط وإنه رجع عنه يف اجلديد منقوض مبا نص عليه يف كتاب األم 

  يف مواضع عديدة بتقليد الصحايب 
اهللا عنه أنه يربأ من  منها قوله فيما إذا باع بشرط الرباءة من العيوب فالذي أذهب إليه يف ذلك قضاء عثمان رضي

  كل عيب علمه ومل يسمه ويقفه عليه فلري تقليدا 
فإن كان أراد اإلمام الشافعي بالتقليد للصحايب يف القدمي معناه املعروف فهو كذلك هنا أيضا يف اجلديد واألظهر أنه 

بقول النيب صلى اهللا عليه  أراد به اإلحتجاج بقول الصحايب وأطلق اسم التقليد عليه جمازا كما أطلقه يف اإلحتجاج
  و سلم 

وهذا النص الذي نقلته عن الشافعي رمحه اهللا يف البيع بشرط الرباءة قاله يف خمتصر املزين ويف كتاب اختالف 
  العراقيني وهو من مجلة كتب 

  األم وكالمها يف اجلديد 
يل فقد ترك الشافعي يف اجلديد القياس يف وقد ذكر الغزايل رمحه اهللا يف آخر املسألة املتقدمة يف املستصفى قال فإن ق

تغليظ الدية يف احلرم لقول عثمان رضي اهللا عنه وكذلك فرق بني احليوان وغريه يف شرط الرباءة لقول عثمان قلنا 



له يف شرط الرباءة أقوال فلعل هذا مرجوع عنه فليس كذلك ملا بينا يف غري موضع من كتبه اجلديدة وقال إنه الذي 
وهبذا قطع أبو إسحاق املروزي وابن خريان وغريمها ومل جيعال يف املسألة املتقدمة للشافعي قوال غريه وهو  يذهب إليه

  الذي صححه املتأخرون 
وأما املسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رمحه اهللا فيها مبا روى عن عثمان رضي اهللا عنه أنه قضى يف امرأة قتلت 

روي حنو منه عن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما وال خمالف هلما من الصحابة  يف احلرم بدية وثلث دية وقد
فيكون اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من اإلمجاع السكويت بالنسبة إىل الصحابة رضي اهللا عنهم أو ألنه قضى به 

لفاء األربعة عمر وعثمان رضي اهللا عنهما وهو قد نص يف اجلديد كما تقدم عنه على الرجوع إىل قول أحد اخل
  رضي اهللا عنهم ألنه يشتهر غالبا خبالف قول املفىت 

وقد حكى الغزايل يف املوضع املشار إليه أيضا أن الشافعي اختلف قوله فيما إذا اختلف اإلفتاء واحلكم كمن 
م على احلكم الصحابة فقال مرة احلكم أوىل ألن العناية به أشد واملشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أوىل ألن سكوهت

  حيمل على الطاعة ألويل األمر 

وعزا هذا اإلختالف إىل القدمي وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما قدمناه ملا نص عليه يف كتبه اجلديدة كما 
  ذكرنا 

  أدلة األقوال املتقدمة

احتج به لكل قول منها مع هذا ما يتعلق بنقل األقوال يف املسألة على وجه اإلحتجاج أو التقليد والكالم اآلن فيما 
  بيان ما يتعلق بتلك األدلة على وجه اإلجيار إن شاء اهللا تعاىل 

  والنظر يف مراتب مخس تقدم القول فيها 
  األوىل يف اتفاق األئمة األربعة اخللفاء رضي اهللا عنهم 

  والثانية يف اتفاق الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
  اخللفاء األربعة أي واحد كان منهم رضي اهللا عنهم  والثالثة يف قول الواحد من

  والرابعة يف قول الواحد من الصحابة غري األربعة رضي اهللا عنهم 
واخلامسة يف قول الواحد منهم إذا خالف القياس أو عضد القياس قوله وأي قياس كان ذلك على ما نبينه إن شاء 

  اهللا 

  املرتبة األوىل

  اتفاق اخللفاء األربعة 
ا اتفاق اخللفاء األربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إمجاعا كاتفاق األئمة كلهم وإليه ذهب أبو أم

حازم القاضي من احلنفية وحكاه مجاعة من املصنفني رواية عن أمحد بن حنبل قال الشيخ املوفق يف الروضة نقل عن 
ول غريهم والصحيح أن ذلك ليس بإمجاع وكالم أمحد يف أمحد رمحه اهللا ما يدل على أنه ال خيرج عن قوهلم إىل ق

  إحدى الروايتني عنه يدل على أن قوهلم حجة وال يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إمجاعا 
قلت وكذلك ما تقدم عن اإلمام الشافعي يف القدمي ويف كتاب اختالفه مع مالك يف اجلديد عند تفرق أقوال 



  قول أحد اخللفاء األربعة وحينئذ فاإلحتجاج مبا اتفقوا عليه يكون بطريق األوىل الصحابة وقد تقدم أنه يصري إىل 
وأما كونه إمجاعا كما إذا أمجعت األمة قاطبة فبعيد ألن األدلة املتمسك هبا لكون اإلمجاع حجة من النقلية والعقلية 

  إمنا يتناول مجيع األمة وال ريب يف أن اخللفاء األربعة ليسوا مجيع األمة 
وقد ذكر أئمة األصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إمجاعا بقوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت وسنة 

اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ احلديث فأوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته واملخالف 
   لسنته صلى اهللا عليه و سلم ال يعتد بقوله فكذلك املخالف لسنتهم

  مث أجابوا عن ذلك بوجهني 
  أحدها أن ذلك عام يف كل اخللفاء الراشدين وال دليل فيه على احنصاره يف األربعة دون غريهم رضي اهللا عنهم 

وثانيهما املعارضة مبا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أصحايب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتدمي فتحمل سنة 
يث على ما يتعلق باخلالفة فقط للجمع بني األحاديث كيف ومن سنتهم إجازة املخالفة هلم اخللفاء األربعة يف احلد

  كما تقدم من رد املرأة على عمر رضي اهللا عنه يف املغاالة بالصداق وغري ذلك من الصور الكثرية 
اختلف الشيخان وأيضا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم مبفرده حجة وحينئذ فتتعارض أقواهلم كما قد 

رضي اهللا عنهما يف العطاء فرأى أبو بكر رضي اهللا عنه تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر رضي اهللا عنه التفاضل 
بينهم حبسب السبق والقرب من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل حينئذ كما تقدم على أمر 

  و ذلك وهذه اإلعتراضات كلها ضعيفة اخلالفة وجتهيز اجليوش إىل األمصار وحن
  ولنبدأ أوال ببيان احلديث املتقدم وتصحيحه ووجه الداللة منه مث نرجع إىل ما يتعلق هبذه االعتراضات 

روى خالد بن معدان عن عبدالرمحن بن عمرو السلمي عن العرباض ابن سارية رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول 
ا صالة الفجر مث وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم

قائل يا رسول اهللا كأهنا موعظةمودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه 
  متسكوا هبا  من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة رواه أبو داود والترمذي 
  وقال فيه حديث حسن صحيح 

وأخرجه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف كتاب املستدرك على الصحيحني وقال فيه هو صحيح على شرط الشيخني 
يضا احلافظ أبو نعيم األصفهاين وأبو العباس الدغويل وغريمها وقد روي أيضا من غري وال أعلم له علة وصححة أ

  عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه بنحو هذا 
ووجه الداللة منه ظاهر ال من الطريق اليت تقدم أنه احتج به لكون ذلك كاإلمجاع بل من جهة أن النيب صلى اهللا 

لعض عليها بالنواجذ وذلك جماز كناية عن مالزمة األخذ هبا وعدم العدول عليه و سلم أمر بالتمسك بسنتهم وا
  عنها مع أنه صلى اهللا عليه و سلم قرن يف هذه األوامر بني سنته وسنتهم فكانا يف احلجية سواء 

ارض وال يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية ملا ثبت من سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم حبيث يقع التع
بينهما ويعدل إىل الترجيح فرمبا يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنا نقول ال يلزم 
من كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون هلا هذه املساواة بل جيوز أن تكون مأمورا باتباعها والعمل هبا بشرط عدم 

سنتهم كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر يف الرتبة عن وجود سنة للنيب صلى اهللا عليه و سلم قدمت على 



  الكتاب والسنة 
وأما كونه خمتصا باخللفاءاألربعة دون من بعدهم فإلمجاع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف املذكور يف 

نه قال اخلالفة احلديث وأنه ال يطلق على من بعدهم وقد روى سفينة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أ
  يف 

أميت ثالثون سنة بعدي مث يصري ملكا وإسناده حسن وكانت مدة األئمة األربعة رضي اهللا عنهم حنو هذا املقدار 
باإلتفاق وهبذا احتج البيهقي وغريه على انصراف قوله صلى اهللا عليه و سلم وسنة اخللفاء الراشدين املهديني إىل 

   األئمة األربعة وقصر اللفظ عليهم
وأما احلديث املروي أصحايب كالنجوم فسيأيت بيانه وأنه حديث ضعيف ال يقاوم احلديث املروي عن العرباض 

  املتقدم حىت يكونا متعارضني 
وعلى تقدير قيام اإلحتجاج به فاجلمع بينهما ممكن بأن يكون قول اجلميع حجة وعند تعارض أقواهلم يرجح قول 

ريهم كما يف القياس مع الكتاب والسنة وهذا أوىل من قصر لفظ السنة على شيء اخللفاء األربعة ويقدم على قول غ
خاص كاخلالفة وحنوها ألن اللفظ من صيغ العموم لكونه اسم جنس مضافا فال يقصرعلى شيء خاص إال بدليل 

ويز صحة وليس فيما ذكروه من املعارضة ما يقتضي ذلك كما بيناه من وجه اجلمع مع العمل بعموم اللفظ على جت
  حديث أصحايب كالنجوم 

وأما قوهلم إن من سنتهم إجازة املخالفة هلم فغري وارد ألن ما خولفوا فيه وثبت رجوعهم كان الثاين هو سنتهم وما 
  مل يرجعوا إليه فال يلزمنا ذلك بل يقدم ما صاورا هم إليه 

  وأما تعارض أقواهلم فليس مدلول احلديث ألن سنتهم اليت أمر النيب 

   -ص 

  بالتمسك هبا هي ما تفقوا عليه فأما ما خالف فيه بعضهم بعضا فذلك من

  املراتب اآليت ذكرها ال مما حنن فيه وسيأيت ما يتعلق بذلك إن شاء اهللا تعاىل واهللا أعلم 

  املرتبة الثانية

  اتفاق أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
نه هو احلجة دون غريه فقد نقله مجاعة من املصنفني دون القول باتفاق الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وأ

أن يسموا قائله واحتج له حبديث حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اقتدوا باللذين من بعدي 
أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما رواه الترمذي وابن ماجه يف كتابيهما بإسناد حسن إىل حذيفة وحسنة الترمذي 

  أخرجه أبو حامت بن حبان يف صحيحه و
وقد روي من طريقني آخرين إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكن فيهما من هو متكلم فيه من الرواة والعمدة 

  حديث حذيفة رضي اهللا عنه وقد اعترض عليه أئمة األصول مبا تقدم من الوجهني يف حديث العرباض 



  ل باللفظ على اإلقتداء هبما يف اخلالفة وحنو ذلك ال يف عموم كل شيء من املعارضة حبديث أصحايب كالنجوم ومح
وقد تقدم ما يتعلق مبعارضة حديث أصحايب كالنجوم وأما عدم احلمل على العموم فهو قريب هنا ألن اقتدوا فعل 

على األمر  أمر مثبت ال عموم له فإذا اقتدي هبما يف قضية واحدة فقد حصل اإلمتثال إال أن قرينة السياق تدل
باإلقتداء على اإلطالق ففي رواية الترمذي أنه صلى اهللا عليه و سلم قال إين ال أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا 

  باللذين من بعدي أيب بكر وعمر فالظاهر أن ذلك يف كل األمور 
با بكر وعمر يرشدوا ويؤيده قوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أيب قتادة ملا أدجلوا يف سفرهم وإن يطع القوم أ

  وهو ثابت يف الصحيحني فإن هذا اللفظ أقرب إىل العموم وإن كان معنويا من جهة أن الشرط يقتضي ذلك 
وال يقال بأن هذا الكالم خرج يف قضية خاصة وهي اختالف القوم يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمامهم أو 

نا نقول العام إذا خرج على سبب خاص كان معموال به يف عمومه وراءهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك أل
وال يقصر به على سببه لكن يظهر أن األلف والالم اليت يف القوم للعهد ال للجنس ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ينصرف قال ذلك بعد حكايته االختالف عن القوم الذين هم أمامه مث قال وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ف
  التعريف إىل القوم املعهودين وال يقتضي العموم إال إذا أخذ ذلك من جهة القياس على املذكورين 

  املرتبة الثالثة يف قوله كل واحد من اخللفاء األربعة إذا انفرد

الف ما مث مقتضي قوله صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا باللذين من بعدي األمر باإلقتداء بكل واحد منها إذا انفرد خب
  تقدم من قوله وسنة اخللفاء الراشدين 

وإذا كان املخاطب هبذه األوامر الصحابة كان فيها أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة يكون الرجوع إىل قول أحد 
  اخللفاء األربعة دون غريهم وقد تقدم نص اإلمام الشافعي على ذلك كتاب اختالفه مع مالك وغريه أيضا 

يضا أنه صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا بكر رضي اهللا عنه يف مرض موته أن يصلي بالناس وروجع ومما حيتج به لذلك أ
يف ذلك غري مرة فأىب أن يصلي بالناس إال هو وأنكر على من راجعه فيه وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

سنة فلزم من هذين أن أبا بكر رضي اهللا عنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بال
كان أعلم الصحابة رضي اهللا عنهم بالسنة ويف جامع الترمذي بسند غريب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 

  ينبغي 

  لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غريه 
لنب فشربت منه حىت إين ألرى الري ويف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح فيه 

  جيري يف أظفاري مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب فشرب قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول اهللا قال العلم 
ويف سنن أيب داود عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا وضع احلق على لسان عمر 

  ك وقلبه وصححه احلاكم يف املستدر
وروى الترمذي واحلاكم أيضا عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو 

  كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ويف مستدرك احلاكم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال لو وضع علم عمر يف كفة ميزان ووضع علم الناس يف 

  ح علم عمر رضي اهللا عنه كفة لرج



  وقال علي رضي اهللا عنه ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي اهللا عنه 
ويف الصحيحني وسائر الكتب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر بن اخلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 

  الشيطان سالكا فجا إال سلك فجا غري 

  فجك 
  د رضي اهللا عنه ما رأيت عمر إال وكأن بني عينيه ملكا يسدده وقال ابن مسعو

وثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن إن اهللا سيهدي قلبك ويسدد 
  لسانك قال علي فما شككت يف قضاء بني اثنني 

  سلم قال يف حق علي اللهم أدر احلق معه حيث دار وعند الترمذي بسند فيه مقال أن النيب صلى اهللا عليه و 
وأخرج احلاكم يف مسنده بسند حسن عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال علي مع 

  القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حىت يردا علي احلوض 
  اهبا لكن يف إسناده ضعف وأخرج أيضا عنه صلى اهللا عليه و سلم قوله أنا مدينة العلم وعلي ب

وكان عمر رضي اهللا عنه يقول أعوذ باهللا من معضلة ليس هلا أبو حسن يعين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال 
عبد اهللا بن أيب يزيد كان ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا سئل عن شيء وكان يف كتاب اهللا قال به فإن مل يكن يف 

صلى اهللا عليه و سلم فيه شيء قال به فإن مل يكن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كتاب اهللا وكان عن رسول اهللا
  سلم فيه شيء قال مبا قال به أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

وقال عكرمة كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به علي رضي اهللا عنه من فتيا أو قضاء مل يتجاوزه إىل غريه واآلثار 
  ة وفيما ذكر منها كفاية وباهللا التوفيق يف هذا املعىن كثري

  املرتبة الرابعة قول مطلق الصحايب

  واحتج القائلون بأن قول مطلق الصحابة حجة بوجوه كثرية وغالبها ال يسلم من االعتراض 
الوجه األول قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وهو خطاب مشافهة 

  الصحابة فيما يأمرون به وينهون عنه فيكون كل ما أمروا به معروفا وما خيتص ب

هنوا عنه منكرا فيكون األخذ بقوهلم أو مذهبهم واجبا ألن األمر باملعروف واجب القبول والنهي عن املنكر واجب 
  االمتثال 

ن فال خيتص بالصحابة وإن واعترض عليه بأن اخلطاب وإن كان مشافهة فهو متوجه إىل مجيع األمة إىل آخر الزما
  سلم اختصاصهم فهو إمنا يدل على أن إمجاعهم حجة ال على أن قول الواحد أو مذهبة حجة 

وميكن اجلواب عن هذا الثاين بأن وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من اجلميع أو من واحد منهم 
عروف والنهي عن املنكر ال يتوقف على إمجاع فتندرج هذه الصورة يف اآلية ال سيما واالتفاق على أن األمر بامل

الكل على فعله بل كل واحد خماطب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبفرده وجيب عليه القيام به وإن مل يساعده 
  غريه وأما االعتراض األول فهو قوي 

بايعوك حتت الشجرة وقوله تعاىل الوجه الثاين ثناء اهللا تعاىل عليهم كقوله تعاىل لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ ي



والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنه ورضوا عنه ومن كان مرضيا 
  عنه كيف ال يقتدى بفعله ويتبع يف قوله 

الناس قرين مث  وكذلك قوله تعاىل حممد رسول اهللا والذين معه اآلية وكذلك قوله النيب صلى اهللا عليه و سلم خري
  الذين يلوهنم احلديث 

وقوله صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا اختارين واختار يل أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا احلديث وإسناده حسن إىل 
  غري ذلك من األحاديث املشبهة له 

زم أن تكون أقواهلم واعترض عليه بأن مضمون اجلميع الثناء عليهم ووصفهم مبا اختصهم اهللا به من الكرامة وال يل
  حجة بل حيتاج ذلك إىل دليل خيصه 

الوجه الثالث قوله صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا مما أطبق عليه الفقهاء وأئمة 
األصول على ذكره إما لإلحتجاج به وإما من جهة من يقول بذلك مث يعترض على وجه داللته وكأن احلديث صح 

  ال بد و
  وليس كذلك فإنه مل خيرج يف الكتب الستة وال يف املسانيد الكبار وقد روي من طرق يف كلها مقال 

أحدها ما روى نعيم بن محاد عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه 
يه أصحايب من بعدي فأوحى اهللا إيل يا حممد إن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألت ريب فيما اختلفت ف

  أصحابك عندي مبنزلة النجوم يف السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو عندي على هدى 

وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه حيىي بن معني كذاب وقال مرة ليس بشيء وقال أبو زرعة واهي احلديث وقال 
تركوه وكذلك قال النسائي وغريه متروك وقال اجلوزجاين ليس بثقة والكل متفقون على حنو  البخاري وأبو حامت

  هذا فيه فال عربة هبذا الطريق 
وثانيها ما روى عبد بن محيد أخربين أمحد بن يونس ثنا أبو شهاب عن محزة بن أيب محزة اجلزري عن نافع عن ابن 

ليه و سلم قال مثل أصحايب مثل النجوم يهتدى هبا فأيهم أخذمت عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا ع
بقوله اهتديتم ومحزة اجلزري هذا قال فيه ابن معني ال يساوي فلسا وقال البخاري منكر احلديث وقال الدارقطين 

  ل ابن عدي عامة رواياته موضوعة وثالثها متروك وقا
رواه عبد اهللا بن روح املدائين ثنا سالم بن سليمان ثنا احلارث ابن غصني عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل أصحايب يف أميت مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

ل من اللذين قبله فإن سالم بن سليمان هذا وثقة العباس بن الوليد بن مزيد ولكن قال فيه أبو حامت وهذا السند أمث
ليس بالقوي وقال العقيلي ويف حديثه مناكري وكذلك قال أبو أمحد بن عدي هو عندي منكر احلديث وعامة ما 

  يرويه حسان إال أنه ال يتابع عليه 
ذكره بتوثيق وال جرح فهو جمهول مث احلديث شاذ مبرة لكونه من رواية  قلت وشيخه احلارث بن غصني مل أجد من

األعمش وهو ممن جيمع حديثه ومل جيىء إال من هذه الطريق وال حيتمل من راوية االنفراد مبثله فهو شاذ أو منكر 
  كما هو مقرر يف موضعه 



رب عن الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا ورابعها ما رواه عمرو بن هاشم الربوقي عن سليمان بن أيب كرمية عن جوي
عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهما أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به وال عذر ألحد يف تركه فإن مل 
يكن يف كتاب اهللا فسنة مين ماضية فإن مل يكن سنة مين فما قال أصحايب إن أصحايب مبنزلة النجوم يف السماء فأميا 

اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة وجويرب هو ابن سعيد املفسر متفق على ضعفه أيضا قال فيه ابن معني أخذمت به 
  ليس بشيء وقال النسائي والدارقطين متروك وقال النسائي والداقطين متروك وقال اجلوزجاين ال يستقل به 

  ناد قال البيهقي هذا احلديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة مل يثبت يف هذا إس
قلت ويف كالم عثمان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقويته ولكن االعتماد على أسانيده وهي واهية كلها بينا مع 

  نص مجاعة من األئمة على أنه مل يثبت منها شيء 
ووجه الداللة منه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل االقتداء الزما لالهتداء بأي واحد منهم كان وذلك يدل على 

  نه حجة وإال لفرق بني املصيب وغري املصيب فإن االقتداء بغري املصيب ليس اهتداء أ
وهبذا التقرير خيرج اجلواب عمن يقول إمنا دل احلديث على أن االقتداء هبم موصل إىل اهللا تعاىل وهذا أمر جممع 

تبهم فكما أن قول غريهم ليس عليه يف حقهم وحق غريهم من اجملتهدين وكلهم طرق إىل اهللا تعاىل وإن تفاوتت مرا
حبجة كذلك قوهلم وفائدة التنصيص عليهم التشريف وأهنم أوىل بذلك من غريهم وال يلزم من كون تقليدهم هداية 

  أن يكون مدركا 

  للمجتهدين إذا سلم عن املعارض 
بالصحابة  وجياب عن هذا أيضا بأن ترتيب احلكم على الوصف املشتق يشعر بالعلية فيظهر اختصاص هذا حكم

رضي اهللا عنهم وحينئذ فال يرد ما ذكروه ويلزم أن يكون ذلك حلجيته ال لكوهنم جمتهدين فقط وترتيب هذا احلكم 
  على هذا الوصف يقتضي سلبه عن غريهم لفوات الوصف املرتب عليهم فيهم 

ي به وعلى هذا فيمكن محله واعترض عليه أيضا بأنه ال دليل فيه على العموم بالنسبة إىل االهتداء يف كل ما يقتد
  على االقتداء هبم فيما يروونه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكفي ذلك يف مدلول اللفظ 

وجوابه ما تقدم أيضا من أن ترتيب احلكم على الوصف يشعر بعليته لذلك احلكم فيلزم يف كل اقتداء ال سيما مع 
  ل على الرواية فضعيف ألن ذلك ال يسمى اقتداء عموم لفظ أي الذي هو شامل لكل الصحابة وأما احلم

والذي يتوجه على داللة احلديث أن اخلطاب فيه مشافهة فال بد وأن يكون من عاصر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
داخال يف ذلك وحينئذ فيكون اخلطاب للعوام من الصحابة ويكون لفظ أصحايب ليس على عمومه بل خاصا 

  باجملتهدين 

  نهم كما قاله العاملي من احلنفية وهو قوي والفقهاء م
ويدل عليه أيضا تنصيصه صلى اهللا عليه و سلم على تفاوت مراتبهم يف العلوم كاحلديث الذي أخرجه الترمذي عن 
أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أرأف أميت بأميت أبو بكر وأشدها يف دين اهللا عمر وأصدقهم 

وأقضاهم علي وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أيب بن كعب  حياء عثمان
  ولكل قوم أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهم وإسناده حسن وقد أعل بعضهم لصححه 

عود وأيب بن كعب ومعاذ بن وكذلك تنصيصه صلى اهللا عليه و سلم على أخذ القرآن من أربعة عبد اهللا بن مس
  جبل وسامل موىل أيب حذيفة أخرجاه يف الصحيحني 



وعند الترمذي أيضا أنه صلى اهللا عليه و سلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار 
  ومتسكوا بعهد ابن أم عبد يعين عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم 

القول بذلك باجملتهدين من الصحابة حيصل االنفصال عن كثري من االعتراضات الوارد وهبذه الطريق أعين ختصيص 
فظاهر كالم أمحد بن حنبل يقتضيه فإنه مل يأخذ حبديث عمرو بن سلمة اجلرمي يف إمامته قومه وهو صيب وأشار إىل 

  أهنم أعراب يف باديتهم فلم حيتج بفعلهم 
  الصحايب حجة ادعاء  الوجه الرابع من أدلة القائلني بأن مذهب

اإلمجاع يف ذلك من جهة أن عبد الرمحن بن عوف بايع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بشرط االقتداء بالشيخني 
  بعدما ذكر الكتاب والسنة أوال فقبل ذلك منه وكان مبحضر الصحابة ومل ينكروا عليه فكان إمجاعا 

ما وعدهلما وحنو ذلك ال على أن قوهلما حجة يلزم اتباعها ألن واعترض عليه بان املراد به االقتداء هبما يف سريهت
  مذهب الصحايب ليس حجة على صحايب آخر اتفاقا ال سيما يف اخللفاء األربعة بعضهم مع بعض 

ويدل هلذا احلمل أيضا أن عبد الرمحن بن عوف ملا عرض ذلك أوال على علي رضي اهللا عنه مل يقبل وقبل منه عثمان 
على اإلحتجاج يقتضي ختطئة أحدمها ألن اتباع مذهب الصحايب إما واجب أو حمرم ويف كل منهما ال فالقول بذلك 

خيتص ببعض اآلخذين به دون بعض بل هو على عموم الناس وإذا تعذر احلمل على ذلك محل على ما تقدم هكذا 
  ذكره مجاعة من األصوليني 

الرمحن بن عوف عرض ذلك أوال على علي فلم يقبله مث وال يوجد يف شيء من كتب احلديث مسند معتمد أن عبد 
عرضه على عثمان فقبله بل الذي يف صحيح البخاري ومجيع كتب السري أن عبدالرمحن بن عوف أخذ العهد على 

كل من عثمان وعلي رضي اهللا عنهما لئن ويل ليعدلن ولئن أمر عليه اآلخر ليسمعن وليطعني مث بعد ذلك بايع 
  عنه عثمان رضي اهللا 

والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع عن قبيصة عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وائل قال قلت 
لعبد الرمحن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا قال ما ذنيب بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب اهللا وسنة 

تطعت مث عرضت ذلك على عثمان فقال نعم رواه رسوله صلى اهللا عليه و سلم وسرية أيب بكر وعمر فقال فيما اس
عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل يف زيادات مسند أبيه وسفيان بن وكيع ضعيف تكلم فيه مجاعة وقال فيه ابن أيب حامت 

  وابن حبان وابن عدي إن وراقه أدخل عليه أحاديث 

  خاري وغريه هو الصحيح واهية فحدث هبا وقال فيه أبو زرعة الرازي متهم بالكذب والذي رواه الب
  نعم قرينة السياق تشعر بأن املراد بالسرية ما كانا عليه من العدل واإلنصاف والقوة يف دين اهللا وحنو ذلك 

وبعد االنفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه وتسليم أن املراد بالسرية عموم أقواهلما وأفعاهلما ال ينتهض دليال 
ول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما خاصة وأن ذلك الزم لسائر الصحابة أما اإلحتجاج إال ملن يقول بأن احلجة يف ق

  به على حجية قول مجيع الصحابة فال ملا تقدم 
الوجه اخلامس أن الصحابة رضي اهللا عنهم خضروا التنزيل وفهموا كالم الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كالم من األسباب واحملامل اليت ال تدرك إال باحلضور وخصهم اهللا واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه ال
تعاىل بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف ملا جعل اهللا فيهم من اخلشية والزهد والورع إىل غري ذلك من 



ب أو القرب املناقب اجلليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم باملقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقواهلم وأفعاهلم الصوا
  منه والبعد عن اخلطأ هذا ما ال ريب فيه فيتعني املصري إىل أقواهلم وال يعين كونه مدركا إال ذلك 

  وأما االعتراض بعدم عصمتهم وجواز اخلطأ عليهم وما يقضي إليه 

   اإلحتجاج بقوهلم من التعارض الختالف أقواهلم يف احلكم الواحد فسيأيت اجلواب عنه إن شاء اهللا تعاىل
الوجه السادس وهو املعتمد أن التابعني أمجعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم واألخذ بقوهلم والفتيا به من غري 

  نكري من أحد منهم وكانوا من أهل اإلجتهاد أيضا 
قال مسروق وجدت علم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتهى إىل ستة عمر وعلي وأيب بن كعب وزيد 

ابت وأيب الدرداء وعبد اهللا بن مسعود وقال أيضا كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ستة عمر وعلي بن ث
  وعبد اهللا وأيب وزيد وأبو موسى يعين األشعري رضي اهللا عنهم 

وقال الشعيب كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان عمر وعلي وعبداهللا 
ن مسعود وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وأبو موسى وأيب بن يعين اب

  كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض 
يقومون بقوله يف الفقه إال  ٤وقال علي بن املديين مل يكن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد له أصحاب

  مسعود وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم مث ذكر أصحاب كل واحد منهم من  ثالثة عبد اهللا بن

  التابعني الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحايب 
ومن أمعن النظر يف كتب اآلثار وجد التابعني ال خيتلفون يف الرجوع إىل أقوال الصحايب فيما ليس فيه كتاب وال 

  مشهور أيضا يف كل عصر ال خيلو عنه مستدل هبا أو ذاكر ألقواهلم يف كتبه  سنة وال إمجاع مث هذا
وال يقال فيكون املخالف يف ذلك خارقا لإلمجاع ملا تقدم أن خمالفة اإلمجاع االستداليل والظين ال يقدح وما حنن فيه 

  من ذلك واهللا ويل التوفيق 
  واحتج القائلون بأن مذهب الصحايب ليس حبجة بوجوه 

جه األول قوله تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول اآلية والرد إىل مذاهب الصحايب يكون تركأ الو
  هلذا الواجب 

وجوابه أن الرد إىل اهللا والرسول إمنا يكون إذا كان احلكم املطلوب موجودا يف الكتاب أو السنة وحينئذ مىت عدل 
جد ذلك يف الكتاب وال يف السنة منصوصا عليه فال يكون يف الرجوع إىل عنهما كان تركا للواجب فأما إذا مل يو

أقوال الصحابة ترك للواجب والقول باتباع مذهب الصحايب مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة إال يف 
  ختصيص أو محل على أحد احململني على ما يف ذلك من اخلالف كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 

ا كان الرجوع إىل أقوال الصحابة مدلوال عليه بالنسة كما تقدم أو باستنباط من ثناء اهللا عليهم يف الكتاب وأيضا إذ
  وتفضيلهم ال يكون الرد إليهم منافيا ملدلول اآلية 

وإىل هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيما روينا عنه من طريق عبد اهللا ابن حممد الفريايب قال مسعت حممد بن إدريس 
لشافعي رمحه اهللا ببيت املقدس يقول سلوين عم شئتم أخربكم به عن كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و ا

سلم قال فقلت إن هذا جلريء ما تقول أصلحك اله يف احملرم يقتل الزنبور فقال نعم بسم اهللا الرمحن الرحيم قال 



تهوا وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فان
ربعي عن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر رضي 

  اهللا عنهما 
نبور وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي اهللا عنهما أمر احملرم بقتل الز

  ) أ هـ ( 

  فهذه احلكاية تدل على رجوع الشافعي رمحه اهللا إىل قول الصحايب وأنه أخذ ذلك من الكتاب والسنة 
  وهذا أيضا كما يقال يف القياس إنه غري مناف للكتاب والسنة لداللتهما على العمل به 

  التقليد  الوجه الثاين قوله تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار قالوا وذلك ينايف جواز
وجوابه منع داللة اآلية على االجتهاد واملنع من التقليد كما هو مبسوط يف كتب األصول ولئن سلم ذلك فال 

نسلم أن األخذ بقول الصحايب يكون على وجه التقليد له بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع جيب على 
ك وكما أن األمر باالعتبار إذا كان داال على األخذ اجملتهد األخذ به كما يف النص والقياس وغريمها من املدار

بالقياس ال يكون منافيا لألخذ بالنص لكون األمر باالعتبار إمنا هو بعد فقدان النص فكذلك األخذ بقول الصحايب 
  فإنه أيضا مقدم على القياس عند القائلني به فال يكون األمر باالعتبار منافيا حلجيته 

عت الصحابة على جواز خمالفة بعضهم بعضا حىت مل ينكر أحد من اخللفاء الراشدين على من الوجه الثالث قالوا أمج
  خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحايب حجة ملا كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه 

ى من بعدهم من التابعني وجوابه أنه غري دال على صورة النزاع فإن صورته أن قوهلم أو مذهبهم هل هو حجة عل
اجملتهدين ومن بعدهم أم ال فأما كون الواحد من جمتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس حمل 

  النزاع 

الوجه الرابع أن الصحايب من أهل اإلجتهاد واخلطأ جائز عليه لكونه غري معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم 
نيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن األخذ بقوله واجبا كغريه من اجملتهدين وكما ال أقوال على خالف ما ثبت عن ال

  جيب على غريه من جمتهدي الصحابة األخذ بقوله أيضا 
وجوابه أنه ال يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحايب على صحايب مثله وبقول التابعي على تابعي مثله عدم 

بعي ومن بعده ألن يف تلك الصورة التساوي موجود ويف هذا الذي هو حمل وجوب العمل بقول الصحايب على التا
النزاع التفاوت موجود يف الفضيلة والرتبة والتأييد لإلصابة والعلم بالناسخ واملنسوخ واملخصص املقايل واحلايل 

لصورتني على ومعرفة مقاصد الكالم وسياقه وسباقه وسبب النزول إىل غري ذلك كما تقدم فال يصح قياس إحدى ا
  األخرى مع ظهور الفرق 

الوجه اخلامس أن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف مسائل احلرام وزوج وأبوين وزوجة وأبوين وأم وجد وأخت 
إىل غري ذلك من املسائل الكبرية فلو كان مذهب الصحايب حجة لزم أن تكون حجج اهللا تعاىل خمتلفة متناقضة ومل 

  عض أوىل من اتباع اآلخر يكن اتباع التابع للب
وجوابه أن اختالف مذاهب الصحابة ال خيرجها عن كوهنا حججا كما يف تعارض اخلربين من أخبار اآلحاد وحنوها 

  كالقياس فإن وجد مرجح من خارج عمل به وإال كان الوقف أو التخيري كما عرف يف موضعه فكذلك هنا 
  راك احلكم الوجه السادس أن التابعي اجملتهد متمكن من إد



  بطريقة وال جيوز له التقليد فيه كما يف مسائل أصول الدين 
وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلني باتباعه بل إثبات احلكم به بطريقة كما يف إثباته خبرب الواحد 

  والقياس 
  خبالف أصول الدين والفرق بني مسائل أصول الدين وهذه ظاهر ألن مسائل الفروع يعمل فيها بالظن 

الوجه السابع أن الصحايب جيوز عليه اخلطأ والسهو ومل تثبت عصمته فال حجة يف قوله مع جواز ذلك عليه وقد 
كان الواحد رمبا جيتهد مث يتبني له احلكم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خبالف قوله كما قال ابن عمر رضي اهللا 

  حىت روى لنا رافع بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنها فتركناها عنهما كنا خنابر وال نرى بذلك بأسا 
وجوابه أنه ال يلزم من عدم العصمة وجواز اخلطأ ترك األخذ بقوله كما أن اجملتهد من العلماء بعد الصحابة من 

النسبة إىل أقواهلم وأفعاهلم العلماء غري معصوم وجيب على العامي تقليده واخلطأ فيهم مبخالفة ما فيه نص نادر جدا ب
مع ما قدمنا من اطالعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق واألفضلية وكان احلكم فيهم األغلب من 

أحواهلم دون النار وأيضا فما ثبت فيه نص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يعارض قول الصحايب فال يكون ذلك 
  عاهلم مبا وقع يف الفنت مما ال فائدة يف ذكره حمل النزاع كما أنه ال حيتج من أف

  الوجه الثامن أن القياس أصل من أصول الدين وحجة من احلجج الشرعية والعمل

به عند عدم النص واجب فال يترك لقول الصحايب ويؤيده حديث معاذ املشهور وقوله للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  نيب صلى اهللا عليه و سلم إنه جيتهد رأيه بعد الكتاب والسنة وأقره ال

وجوابه أنه ال يلزم من كون القياس حجة إال تتقدم عليه غريه من احلجج كما أن اإلمجاع يتقدم عليه بل وكذلك 
على النص ويتضمن اإلمجاع وجود نص ناسخ لذلك أو مؤول له وإمنا مل يذكر معاذ رضي اهللا عنه قول الصحايب 

  دة يف ذكره حينئذ ألن قول غريه ليس حجة عليه فال فائ

  املرتبة اخلامسة قول الصحايب إذا خالف القياس

واحتج القائلون بأن قول الصحايب إمنا يكون حجة إذا خالف القياس بأنه يف هذه احلالة ال يكون قوله إال عن توقيف 
  إذ ال جمال للعقل يف ذلك 

يكون خلرب عنده فيه وإال يلزم أن يكون قائال يف وإن كان له فيه جمال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إمنا 
  الدين بالتشهي من غري مستند وذلك يقدح يف دينه وعلمه وال ينبغي املصري إليه فيتعني اتباع قوله وهو قوي 

إال أنه ال يقتضي أن ال يكون قوله حجة يف غري هذه الصورة نعم إذا تعارض قول صحابني وقلنا بالترجيح كما 
  أن القول املخالف للقياس يكون أرجح من املوافق له هلذا املعىن  سيأيت فيظهر

وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه جيوز أن تكون خمالفته للقياس لنص ظنه دليال مع أنه ليس كذلك يف 
  نفس األمر وبالنقض مبذهب التابعي ومن بعده فإن مجيع ما ذكروه فيه آت فيه بعينه 

ول أن هذا االحتمال وإن كان منقدحا فالظاهر من حال الصحايب ومعرفته وشدة ورعه أنه ال وميكن اجلواب عن األ
يتبع الظن املرجوح حبيث يكون ما ظنه دليال ليس مطابقا لظنه فنحن نتمسك هبذا الظاهر إىل أن يعارضه ما هو 

مه على قول الصحايب كما سيأيت أرجح منه كالظاهر اخلرب الصحيح إذا خالفه الصحايب فإنا نتبع ظاهر اخلرب ونقد



  ألن هذا الظاهر أرجح من هذا احملتمل وأما هنا فلم يعارض الظاهر من حال الصحايب ما هو أرجح منه 
  وأما النقض مبذهب التابعي فقد تقدم الفرق بني الصحايب ومن بعده مبا فيه كفاية 

 اآلية فيما ال جمال لإلجتهاد فيه أنه يكون مسندا إىل ومما يؤيد ما تقدم أن مجاعة من العلماء قالوا يف تفسري الصحايب
النيب صلى اهللا عليه و سلم أو يف حكم املسند ألن الظاهر أنه مل يقل ذلك إال عن توقيف فكذلك جييء هنا يف قوله 

  إذا كان خمالفا للقياس أو ال جمال للقياس فيه 

علي رضي اهللا عنه ست ركعات يف كل ركعة ست  وقد تقدم أن هذا يؤخذ من قول الشافعي رمحه اهللا يف صالة
سجدات إن ثبت ذلك عن علي قلت به وأن الغزايل قال ألن رأى أن القول بذلك ال يكون إال عن توقيف إذ ال 

  جمال للقياس فيه واهللا سبحانه أعلم 

  قول الصحايب إذا اعتضد بالقياس وأما إذا انضم إىل قول الصحايب قياس

  فالكالم يف مقامني 
  أحدمها فيما إذا تعارض قول صحابيني واعتضد أحدمها بالقياس وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

والثاين فيما إذا تعارض قياسان واعتضد أحدمها بقول الصحايب فمن يرى أن قول الصحايب مبفرده حجة مقدمة على 
  القياس يكون احتجاجه هنا بقول الصحايب بطريق األوىل 

  ب الصحايب ليس حجة فإما أن يكون القياسان صحيحني متساويني أوال وأما على القول بأن مذه
فإن كانا كذلك ومل يترجح أحدمها على اآلخر مبرجح يف األصل أو حكمه أو يف العلة أو دليلها أو يف الفرع 

 فالظاهر أن القياس املعتضد بقول الصحايب يقدم ويكون ذلك من الترجيحات باألمور اخلارجية كما يرجح أحد
  اخلربين املعتارضني بعمل بعض الصحابة به دون اآلخر 

أما إن كان أحد القياسني يترجح على اآلخر يف شيء مما ذكرناه ومع املرجوح قول بعض الصحابة فهذا حمل النظر 
  على القول بأن مذهب 

  الصحايب ليس حبجة واالحتمال منقدح 
الضعيف إذا اعتضد بقول صحايب يقدم على القياس  وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس

  القوي وذلك هنا بطريق األوىل 
وتقدم أيضا نقل القاضي املاوردي عن اإلمام الشافعي أنه يرى يف اجلديد أن قياس التقريب إذا انضم إىل قول 

اهللا يف مسألة البيع الصحايب كان أوىل من قياس التحقيق ومثل املاوردي قياس التقريب مبا ذكره الشافعي رمحه 
بشرط الرباءة من العيوب أن احليوان يفارق ما سواه ألنه يعتريه الصحة والسقم وحتول طبائعه وقلما خيلو من عيب 
وإن خفي فال ميكن االحتراز من عيوبه اخلفية باإلشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك غري احليوان ألنه قد خيلو 

نها باإلشارة إليها لظهورها فدل على افتراق احليوان وغريه من جهة املعىن مع ما روي من العيوب وميكن االحتراز م
  من قصة عثمان رضي اهللا عنه 

وقد ذكر إمام احلرمني قياس التقريب بكالم طويل حاصله يرجع إىل أنه االستدالل من غري بناء فرع على أصل ومن 
على عللها فقال الشافعي أختذ تلك األصول معتربي وأجعل  مجلة كالمه قال قد تثبت أصول معللة اتفق القائسون

االستدالالت قريبة منها فإن مل تكن بأعياهنا حىت كأهنا أصول معتمدة مثال واالستدالل معترب هبا واعتبار املعىن باملعىن 



  تقريبا أوىل من اعتبار صورة بصورة ملعىن جامع 
لل عند الشافعي بأهنا متربصة يف تربئة الرحم وتسليط الزوج على مث مثل اإلمام ذلك بتحرمي وطء الرجعية فإنه مع

شغل رمحها يف الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتربئة متناقض وهذا معىن معقول فإن املرأة لو تربصت قبل الطالق 
  واعتزهلا الزوج مل يعتد بذلك عدة 

  قال ولو طلب الشافعي هلذا املعىن أصال مل جيده ولكنه قريب من 

القواعد ومن قاس الرجعية على البائن مل يتم له ذلك ألن املخالف يقول البينونة هي املستقلة بتحرمي الوطء 
  والرجعية ليست مثلها هذا ختليص كالم اإلمام رمحه اهللا 

وحاصله على ما نقله املاوردي عن اجلديد من مذهب الشافعي أن القياس املرجوح إذا اعتضد بقول الصحايب كان 
ما على القياس الراجح فيحتمل أن يكون هذا تفريعا منه على أن قول الصحايب حجة كما تقدم عنه يف الرسالة مقد

اجلديدة وكتاب اختالفه مع مالك وحيتمل أن يكون على القول اآلخر الذي اشتهر عند األصحاب عن اجلديد أنه 
  ليس حبجة وهو ظاهر كالم املاوردي واهللا أعلم 

  خيتلف الصحابة يف احلكم على قولني فأكثرالطرف الرابع أن 

قال اآلمدي يف اإلحكام اتفقوا على أن مذهب الصحايب يف مسائل االجتهاد ال يكون حجة على غريه الصحابة 
  اجملتهدين وتبعه على نقل هذا االتفاق مجاعة من املصنفني 
  وال ريب يف ذلك بالنسبة إىل آحادهم بعضهم على بعض 

من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحايب تزول إذا خالفه غريه من الصحابة ألنه وأما بالنسبة إىل 
  ليس اتباع قول أحدمها أوىل من اآلخر 

ورمبا تعلق القائل مبا تقدم من اإلمجاع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رمحه اهللا يف اجلديد أنه يرجح قول أحد 
  م ويف موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس اخللفاء األربعة على من بعده

وهذا ظاهر ألن غاية اختالفهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كاخلربين إذا تعارضا 
  وعند ذلك يرجع إلىالترجيح بأحد املرجحات املتصلة أو املنفصلة فكذلك هنا على القول حبجية 

  مجلة ذلك إذا كان القياس مع أحدمها كما قال الشافعي رمحه اهللا  أقواهلم يفزع إىل الترجيح ومن
وقال الشيخ موفق الدين يف الروضة إذا اختلف الصحابة على قولني مل جيز للمجتهد بقول بعضهم من غري دليل 

تسويغ خالفا لبعض احلنفية وبعض املتكلمني أنه جيوز ذلك ما مل ينكر على القائل قوله ألن اختالفهم دليل على 
  اخلالف واألخذ بكل واحد من القولني وهلذا رجع عمر إىل قول معاذ رضي اهللا عنهما 

قال وهذا فاسد فإن قول الصحايب ال يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض دليالن من كتاب أو سنة مل جيز األخذ 
علم ذلك إال بدليل وإمنا يدل بواحد منهما بدون الترجيح وألنا نعلم أن أحد القولني صواب واآلخر خطأ وال ن

اختالفهم على تسويغ االجتهاد يف كال القولني أما على األخذ به يعين بدون مرجح فال وأما رجوع عمر إىل قول 
  معاذ فألنه بان له احلق بدليله فرجع إليه انتهى كالمه 

  ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم ثالثة أقوال 
  احلجية وأنه ال يعتمد قول منها  أحدها سقوط



  والثاين أن يؤخذ بأي قول منها يغري ترجيح 
  والثالث أنه يعدل إىل الترجيح وهو األظهر 

وقد حكى ابن عبد الرب القول بالتخيري يف الرجوع إىل أي قول شاء اجملتهدين من أقواهلم عن القاسم بن حممد وعمر 
  بن عبد العزيز قال وعن سفيان 

  ن صح عنه الثوري إ
مث روى عن القاسم بن حممد من غري وجه أنه قال لقد وسع اهللا على الناس باختالف أصحاب حممد صلى اهللا عليه 

  و سلم أي ذلك أخذت مل يكن يف نفسي منه شيء 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما أحب أن أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم مل خيتلفوا ألنه لو كان قوال 

  كان الناس يف ضيق وإهنم أئمة يقتدى هبم وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان يف سعة  واحدا
وعزاه بعضهم أيضا إىل أيب حنيفة رمحه اهللا فإنه قال ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعلى الرأس والعني وإذا 

  رجال  اختلف الصحابة خترينا من أقواهلم وأما إذا جاء عن التابعني فنحن رجال وهم
  وهذا حيتمل أن يكون معىن قوله خترينا من أقواهلم أي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما تقدم عن اإلمام الشافعي 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف شرح اللمع إذا اختلف الصحابة على قولني فإن قلنا إن قول الصحايب ليس 

  حد الفريقني تقليد اآلخر حبجة مل يكن قول بعضهم حجة على البعض ومل جيز أل
وإن قلنا إن قول الصحايب حجة فهما حجتان تعارضتا فريجح أحد القولني على اآلخر بكثرة العدد فإن كان أحد 

  القولني أكثر الصحابة وعلى اآلخر أقلهم ما عليه األكثر 
م الذي عليه اإلمام لقوله صلى فإن استويا يف العدد قدم األئمة فإن كان على أحدمها إمام وليس على اآلخر إمام قد

  اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي 

فإن كان على أحدمها األكثر وعلى اآلخر األقل إال أن اإلمام مع األقل تساويا فإن استويا يف العدد واألئمة ومع 
  أحدمها أحد الشيخني ففيه وجهان 

  النجوم أحدمها أهنما سواء حلديث أصحايب ك
  والثاين أن الذي معه أحد الشيخني أوىل حلديث اقتدوا باللذين من بعدي 

مث ذكر أن الفرق بني اختالف أقوال الصحابة واختالف األحاديث يف أنه ال جيمع بني أقوال الصحابة رضي اهللا 
مع به بني األخبار املختلفة عنهم بتنزيل املطلق على املقيد وختصيص العام باخلاص وتأويل ما حيتمل وحنو ذلك مما جي

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن مجيع األخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات اهللا وسالمه عليه فال جيوز 
فيها االختالف والتضاد من كل وجه فيجمع بينها ما أمكن حىت ال يكون أحدها خمالفا لآلخر وإذا مل ميكن ذلك 

  كان الثاين ناسخا لألول 
  أقوال الصحابة إذا اختلف فليست كذلك الختالف مقاصدهم وأن ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد  وأما

واحتج ابن عبد الرب ملا ذهب إليه اجلمهور أنه ال يتخري بني أقوال الصحابة عند اختالفهم بل يرجع إىل ما يترجح به 
بعضا ورجوع بعضهم إىل قول غريه عند من خارج باتفاق أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم على ختطئة بعضهم 

خمالفته إياه كما روى يف قصة املرأة اليت بعث إليها عمر رضي اهللا عنه ففرعت فأجهضت جنينا فمات فشاور 
  أصحابه يف ذلك فقالوا ما نرى 



عليهم  عليك شيئا ما أردت هبذا إال اخلري فقال له علي رضي اهللا عنه إن كان هؤالء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما
وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما اإلمث فأرجو أن يضعه اهللا عنك بنيتك وأما الغالم فإن عليك ضمانه فقال له عمر 

  أنت واهللا صدقتين 
وكذلك رجع أيضا عمر إىل قول معاذ رضي اهللا عنه ملا أراد رجم احلامل فقال له معاذ ليس لك سبيل على ما يف 

  لوال معاذ هلك عمر بطنها فتركها حىت وضعت وقال 
ورجع أيضا إىل قول علي رضي اهللا عنه يف اليت ولدت لستة أشهر ملا احتج له باآليتني يف أن أقل مدة احلمل ستة 
  أشهر وأنكر أبو موسى وابن عباس على علي رضي اهللا عنه يف حتريقه الغالية وأنكروا على ابن عباس يف الصرف 

  وغري ذلك مما ال حيصى 
ل واضح على أن اختالفهم عندهم خطأ وصواب ولوال ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما وذلك كله دلي

  قلت أنا وجائز ما قلت أنت وكالنا جنم يهتدى به فال علينا شيء من اختالفنا 
قلت وهبذه النكتة متسك من يقول بأن مطلق قول الصحايب ليس حجة وقد تقدم مع اجلواب عنه واهللا أعلم هذا 

  الم يف أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السنة متام الك

  قول الصحايب املخالف للحديث

  واختتام الكتاب مبا إذا كان قول الصحايب يتضمن حلديث رواه هو أو رواه غريه وذلك ينقسم على أقسام 
 ذلك أو حمتمال ألن ذلك احلديث إما أن يكون نصا قاطع الداللة أو ظاهرا يف داللته فيحمله الصحايب على غري

  ألمرين فأكثر هو فيها على السواء فيحمله على أحدمها 
والظاهر إما أن يكون عاما فيخصه الصحايب ببعض أفراده أو مطلقا يعم أفراده عموم فيقيده الصحايب بأحدها أو 

  حقيقة فيحمله الصحايب على جمازه أو يؤوله على معىن مرجوح 

  اء اهللا تعاىل وإن يكن على مساق هذا التقسيم فنذكر ما يتعلق هبذه األنواع إن ش

  القسم األول

  التخصيص بقول الصحايب 
  أن يكون اخلرب عاما فيخصه الصحايب بأحد أفراده سواء كان هو الراوي أو مل يكن هو راوي ذلك احلديث 

ه فاقتلوه فإن لفظ فمثال األول حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من بدل دين
من عام يشمل املذكر واملؤنث عند مجهور العلماء وقد روي عن ابن عباس أنه قال يف النساء إذا ارتددن عن 

  اإلسالم حيبس وال يقتلن فخص احلديث بالرجال 
حيتكر وحديث سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد اهللا بن نضلة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 

  إال خاطىء أخرجه مسلم وفيه 



وكان سعيد بن املسيب حيتكر فقيل له فإنك حتتكر فقال إن معمرا الذي كان حيدث هذا احلديث كان حيتكر قال 
  ابن عبد الرب كانا حيتكران الزيت ومحال احلديث على احتكار القوت عند احلاجة إليه والغالء 

نه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس على املسلم يف عبده وال فرسه ومثال الثاين حديث أيب هريرة رضي اهللا ع
  صدقة ويف حديث علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قد عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق 

كاة وعن عثمان وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه ختصيص اخليل مبا يغزى عليه يف سبيل اهللا فأما غريها ففيها الز
  رضي اهللا عنه ختصيصه أيضا بالسائمة وأخذ من املعلوفة الزكاة وعن عمر رضي اهللا عنه حنوه أيضا 

  فاختلف العلماء يف ذلك وأطلق بعض املصنفني اخلالفة الترجيح ومل يفصل 
  قال الشيخ فخر الدين يف احملصول احلق أنه ال جيوز التخصيص مبذهب الراوي وهو قول الشافعي 

وقال اآلمدي يف اإلحكام مذهب الشافعي يف اجلديد وأكثر الفقهاء واألصوليني أن مذهب الصحايب إذا كان على 
  خالف ظاهر العموم 

وسواء كان هو الراوي أو مل يكن ال يكون ختصيصا للعموم خالفا ألصحاب أيب حنيفة واحلنابلة وعيسى بن أبان 
  سائر أصحاهبما  ومجاعة من الفقهاء ووافقهما يف جتويز ذلك

قال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع أما قول الصحايب هل جيوز التخصيص به ينظر فيه فإن كان قد انتشر يف 
  ذلك وسكتوا عن خمالفته فهو حجة جيب املصري إليه ويف تسميته إمجاعا وجهان فيجوز التخصيص به 

  ا بقوله اجلديد إنه ليس حبجة مل جيز التخصيص به وإن مل ينتشر يف الصحابة فهل جيوز ختصيص العموم به إن قلن
وإن قلنا بقوله القدمي إنه حجة يقدم على القياس فمن أصحابنا من قال ال جيوز التخصيص به ألن الصحابة رضي 

  اهللا عنهم كانوا يتركون أقواهلم لعموم الكتاب والسنة 
م على القياس وختصيص العموم بالقياس جائز فألن قال واملذهب أنه جيوز ختصيصه به ألنه على هذا القول حجة يقد

  جيوز مبا يقدم عليه أوىل 
مث ذكر بعد ذلك ما إذا الصحايب هو الراوي للحديث وجزم بأن مذهبه ال خيصص عموم احلديث خالفا أليب حنيفة 

زيد بن ثابت ومثله حبديث ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة وأن احلنفية محلوه على فرس الغازي لقول 
  رضي اهللا عنه مثل ذلك ويف هذا نظر من وجهني 

  أحدمها أن زيد بن ثابت ليس هو الراوي للحديث وال يعرف من طريقه 
  والثاين أن خترج املسألة على أن قول الصحايب حجة أمال ال يفرق 

اطلع من النيب صلى  فيه بني أن يكون هو الراوي للحديث أم ال كما صرح به بعضهم ألن ختصيصه يدل على أنه
اهللا عليه و سلم على قرائن حالية تقتضي ختصيص ذلك العام فهو أقوى من التخصيص مبذهب صحايب آخر مل يرو 

اخلرب ولعله مل يبلغه لو بلغه مل خيالفه بإخراج بعضه وإىل هذه األولوية يرشد كالم ابن احلاجب بقوله يف املختصر 
لراوي خالفا للحنفية واحلنابلة نعم مسألة التخصيص بقول الراوي ال مذهب الصحايب ال خيصص ولو كان هو ا

ختتص بالصحايب عند احلنفية فقط بل وال بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحايب ومن بعده إذا خالف 
فخر اخلرب بتخصيص أو غريه حىت لو تركه بالكلية كان مذهبه عندهم مقدما على اخلرب كما سيأيت ولذلك مل يقيد 

الدين كالمه املتقدم يف احملصول بالصحايب بل الراوي مطلقا لكنه قيد املخالفة حبالة التخصيص وال تتقيد بذلك 
  عندهم كما بينا 



وإذا تقرر ختصيص الصحايب احلديث بتخريج على القول بأن مذهبة حجة مل حيتج إىل نصب استدالل فيها من 
  الطرفني لظهور املدرك 

أيب إسحاق رمحه اهللا املتقدم وأن قول الصحايب إذا انتشر وسكت اجلميع عنه يكون خمصصا فهو وأما تفصيل الشيخ 
  قوي بناء على ما تقدم أن ذلك يكون إمجاعا أو حجة 

  وهذه الصورة واردة على قول من أطلق الكالم يف هذه املسألة 
فة اخلرب بالكلية وان ذلك هل يتضمن وسيأيت تتمة الكالم يف مثل ذلك إذا كان قول الصحايب املنتشر على خمال

  ناسخا أم ال إن شاء اهللا تعاىل 
  وأما تقييد الصحايب اخلرب املطلق فهو كتخصيصه العام من غري فرق وذلك ظاهر 

وأما ختريج الشيخ أيب إسحق القول بكونه ختصيصا على القدمي فذلك ملا هو مستقر عندهم أن مذهب الشافعي 
  يس حبجة اجلديد أن قول الصحايب ل

وقد بينا فيما تقدم أنه منصوص له يف اجلديد يف غري موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر بن نضلة رضي اهللا عنه يف 
ختصيصه االحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس ومل يعتمد قول ابن عباس يف ختصيص املرتد بالرجل دون املرأة 

ها إما على القول اآلخر املشهور له يف اجلديد أن قول وال قول من خصص نفي الزكاة عن اخليل ببعض أصناف
الصحايب ليس حبجة أو ألن غري هؤالء من الصحابة خالفوهم يف ذلك فقد روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قتل 
املرتدة أو قال تقتل إذا مل ترجع إىل اإلسالم وعن عمر رضي اهللا عنه أنه امتنع من أخذ الزكاة من اخليل ملا سأله 

باهبا ذلك وقال حني أخذها منهم ما مل تكن سنة راتبة وإذا اختلف الصحابة أو تعارضت أقواهلم فيبقى العام على أر
  عمومه واهللا أعلم 

القسم الثاين أن يكون خلرب حمتمال ألمرين فيحمله الصحايب الراوي أو املطلع عليه على أحدمها وقد مثل ذلك مجاعة 
  مبثالني 

  مها التفرق املوجب للبيع على التفرق باألبدان Bأيب برزةأحدمها محل ابن عمر و
والثاين قول عمر رضي اهللا عنهما يف قضية املصارفة واهللا ال تفارقه وبينك وبينه شيء مث احتج بقول النيب صلى اهللا 

  الني نظر عليه و سلم الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء على اجمللس دون املقابضة على الفور ويف كل من هذين املث
  أما األول فألن الظاهر من قوله صلى اهللا عليه و سلم حىت يتفرقا التفرق باألبدان 

وال إشعار له بالتفرق باألقوال فضال عن أن يكون احتمال كل منهما على السواء فالصحايب هنا إمنا محل ما رواه 
  على ظاهره املفهوم منه وليس ذلك هو املفروض 

ن األول بدليل قوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث اآلخر إمنا الربا يف النسيئة وقوله صلى وأما الثاين فهو أقرب م
اهللا عليه و سلم البن عمر ملا سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس ال بأس إذا مل تفترقا وبينك وبينه شيء 

 هاء وهاء ما هو األعم من التقابض على ففي هذين احلديثني ما يقتضي أن املراد بقوله صلى اهللا عليه و سلم إال
  الفور أو يف اجمللس فيكون محل رضي اهللا عنه له على اجمللس مبينا للمراد منه 

لكن لقائل أن لوال هذان احلديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون عمر رضي اهللا عنه على خالف 
  مدة يف تأويل قوله هاء وهاء فاملسألة حمتملة يف التمثيل هبا الظاهر منه ولكن مع احلديثني تبني وكانا مها الع

وقد قال اآلمدي يف هذه الصورة أعين ما إذا محل الصحايب ما رواه من اجململ على أحد حممليه إنا إذا قلنا إن اللفظ 



ع محله على ذلك املشترك ظاهر يف مجيع حمامله كالعام فتعود املسألة إىل التخصيص بقول الصحايب وإن قلنا بامتنا
فال نعرف خالفا يف وجوب محل اخلرب على ما محله الراوي عليه ألن الظاهر من حال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

ال ينطق باللفظ اجململ بقصد التشريع وتعريف األحكام وخيليه عن قرينة حالية أو مقالية تعني املقصود من الكالم 
  عرف بذلك من غريه فوجب احلمل عليه والصحايب الراوي املشاهد للحال أ

  مث أود على وجه االحتمال أن تعيينه ليس أوىل من تعيني غريه من 

اجملتهدين حىت ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيني غري ذلك االحتمال وجب ابتاعه وإال فتعيني الراوي صاحل 
  للترجيح فيجب اتباعه 

تعيني الصحايب املشاهد للحال إمنا يكون عن قرينة حالية او مقالية قلت وهذا االحتمال ضعيف ألن ظاهر احلال أن 
  شاهدها فال يعدل عن هذا الظاهر إال عند قيام ما يرجح عليه ال جملرد كونه جمتهدا واهللا أعلم 

القسم الثالث أن يكون اخلرب ظاهرا يف شيء فيحمله الصحايب على غري ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته إىل 
  أو بغري ذلك من وجوه التأويل جمازه 

  فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر احلديث وال خيرج عنه جملرد عمل الصحايب أو قوله 
  وذهب أكثر احلنفية إىل اتباع قول الراوي يف ذلك ملا سيأيت ذكره 

املقتضية لذلك وليس لإلجتهاد  وقال بعض املالكية إن كان ذلك مما ال ميكن أن يدرك إال بشواهد األحوال والقرائن
مساغ يف ذلك اتبع قوله وإن كان صرفه عن ظاهره ميكن أن يكوىن بضرب من االجتهاد تعيني الرجوع إىل ظاهر 
اخلرب الحتمال أن ال يكون اجتهاده مطابقا ملا يف نفس األمر فال يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبد 

  الوهاب يف خملصه 
عبد اجلبار وأبو احلسني البصري من املعتزلة إن علم أنه مل يكن ملذهب الراوي وتأويله وجه سوى  وقال القاضي

علمه بقصد النيب صلى اهللا عليه و سلم لذلك التأويل وجب املصري إليه وإن مل يعلم ذلك بل جواز أن يكون قد 
ن مقتضيا ملا ذهب إليه وجب املصري صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر يف ذلك الدليل فإن كا

  إليه وإال عمل باخلرب ومل يكن ملخالفة الصحايب أثر وهذا قوي أيضا 

  وإلمام احلرمني تفصيل آخر يأيت يف القسم الذي بعد هذا وهو 
 القسم الرابع أن تكون املخالفة بترك مدلول احلديث بالكلية كما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا
عليه و سلم قال إذا ولغ الكلي يف إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرار احلديث وجاء عن أيب هريرة نفسه أنه يغسل 

  اإلناء من ولوغ الكلب ثالثا 
وهذا ذكره فخر الدين ابن اخلطيب مثاال لتخصيص الراوي عموم اخلرب وهو متثيل ضعيف ألن األعداد نصوص ال 

  العامة حىت تكون الثالثة أحد أفراد السبعة بل هذا خمالفة حمضة ملدلول اخلرب تقبل التجوز وليست من األلفاظ 
والذي ذهب إليه مجهور العلماء أنه ال يعدل عن اخلرب الظاهر أو النص إىل مذهب الراوي وإن قلنا إن مذهب 

لم وظن كونه اطلع الصحايب حجة ألن مذهب الصحايب إمنا يكون حجة إذا مل يعارضه قول النيب صلى اهللا عليه و س
على ناسخ أو دليل يترجح على هذا اخلرب وإن كان منقدحا فهو مرجوح ملا سيأيت من االحتماالت اليت تعارضه 

والظن املستفاد من اخلرب أرجح منه وعمدة احلنفية يف هذا املقام أن هذا الراوي إما أن تكون خمالفته لدليل راجح 
  على هذا اخلرب أوال لدليل 



 لدليل لزم فسقه وخرج عن أهلية من تقبل روايته فيسقط العمل باحلديث بالكلية واألصل خالف ذلك فإن كان ال
  فتعني أن تكون املخالفة لدليل راجح على هذا اخلرب وحينئذ فيجب املصري إليه 

حا بالنسبة واجلواب عنه أنه ال يلزم إذا كانت املخالفة لدليل راجح أن يكون ذلك بالنسبة إىل نفس األمر بل راج
إىل ظنه وحينئذ فال يلزم أن يكون ذلك مطابقا ملا يف نفس األمر بل جاز أن يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا وهذا 

  احتمال ال مدفع له فال يترك ظاهر هذا اخلرب هلذا احملتمل 
يعلل هبا اخلرب بل وايضا فاالتفاق على أن الصحايب غري الراوي للحديث إذا خالفه بالكلية ال يعتد مبخالفته وال 

يعمل به ويعدل عن مذهب الصحايب ومن اجلائز القوي أن يكون ذلك الصحايب قد اطلع على هذا اخلرب وإمنا خالفه 
ملعارض ظنه راجحا عليه فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة املخالفة لألخبار والعدول إليها دون األخبار لعني 

  وغريه وذلك باطل فيلزم مثله يف الراوي أيضا ما قالوه من غري فرق بني الراوي 
وقوهلم إنه يكون فاسقا إذا ترك العمل باخلرب من غري معارض راجح قلت إمنا يلزم إذا تركه من غري معارض بالكلية 

  وال ندعي ذلك بل جيوز له تركه ملعارض راجح يف ظنه وال يلزم فسقه إذا مل يكن راجحا يف نفس األمر 
مني تفصيال يف ذلك وهو أنه إن حتققنا أن خمالفة الراوي كانت لنسيان اخلرب أو لعدم فهمه له فال واختارإمام احلر

شك يف وجوب اتباع اخلرب ولذلك إذا كان لورع يف الراوي بأن يكون اخلرب يقتضي ترخصا والراوي شديد الورع 
  فإنه حتمل املخالفة على أخذه باالحتياط واملبالغة يف الورع 

نا سبب املخالفة ولكن علمنا أنه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا إىل قوله ألن الظاهر أنه ال يرتكب وإن خفي ع
  مثل هذه املخالفة إال ملسوغ يقتضي خمالفة ما رواه 

وإن خفي عنا أن املخالفة وقعت عمدا أو لسبب من األسباب ومل حنط به علما فالواجب اتباع اخلرب وترك ما ذهب 
  الراوي  إليه الصحايب

ما ) لـ ( وهذا التفصيل يرد عليه يف قوله إن املخالفة مين كانت عمدا فالظاهر أنه ال يرتكبها إال املسوغ يقتضيها 
تقدم ان ذلك املسوغ حيتمل أن يكون راجحا يف نفس األمر وأن يكون كذلك يف ظنه وال يكون مطابقا ملا ظنه فال 

  يل من تقدم ذكره فال خيفي وجهه يترك ظاهر اخلرب هلذا االحتمال وأما تفص
  واملتبع يف ذلك غلبة الظن فمىت كان الظن راجحا من جهة تعني اتباعها 

وهذا كله إذا مل ينتشر قول الصحايب املخالف للخرب فأما إذا انتشر اجلميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم باخلرب 
ل بأنه إمجاع أو حجة كان ذلك راجحا على اخلرب ومتضمنا فإنه ينبين على ما تقدم أول الكتاب من األقوال فإذا قي

  وجود ناسخ له كان سبب خمالفتهم له وإن مل نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم يف الصحيحني مثله 
  وكذلك يف احلمل على اجملاز والعدول عن الظاهر واهللا املوفق للصواب 

  فائدة نذنب هبا ما تقدم

قلت فتاواهم يف اإلحكام الشرعية أبو حممد بن حزم يف كتاب اإلحكام له على ترتيب يف تعداد الصحابة الذين ن
  األكثر منهم فتوى فاألكثر 

عائشة أم املؤمنني عمر بن اخلطاب ابنه عبداهللا علي بن أيب طالب عبداهللا بن العباس عبداهللا بن مسعود زيد بن ثابت 
  مع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم أن جي ٤رضي اهللا عنهم قال فهؤالء السبعة فقط ميكن



واملتوسطون منهم فيما روي عنهم أم سلمة أم املؤمنني أنس بن مالك أبو سعيد اخلدري أبو هريرة عثمان بن عفان 
عبداهللا بن عمرو بن العاص عبداهللا بن الزبري أبو موسى األشعري سعيد بن أيب وقاص سلمان الفارسي جابر بن 

بو بكر الصديق رضي اهللا عنهم قال فهم ثالثة عشر ميكن أن جيمع من فتيا كل امرىء منهم عبداهللا معاذ بن جبل أ
  جزء صغري جدا 

ويضاف إليهم أيضا طلحة بن عبيداهللا والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف وعمران بن احلصني وأبو بكرة 
  وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهم 

ون منهم مقلون جدا يف الفتيا ال يروى عن الواحد منهم إال املسألة واملسألتان والزيادة اليسرية على ذلك قال والباق
  فقط ميكن أن جيمع من 

فتيا مجيعهم جزء صغرية بعد التفصي والبحث وهم أبو الدرداء أبو اليسر السلمي أبو سلمة املخزومي أبو عبيدة بن 
ابنا علي النعمان بن بشري أبو مسعود البدري أيب بن كعب أبو أيوب أبو  اجلراح سعيد بن زيد احلسن واحلسني

طلحة أبو ذر أم عطية صفية أم املؤمنني حفصة أم املؤمنني أم حبيبة أم املؤمنني أسامة بن زيد جعفر بن أيب طالب 
سود أبو السنابل بن الرباء ابن عازب قرظة بن كعب أبو عبد اهللا البصري نافع أخو أيب بكرة ألمه املقداد بن األ

بعكك اجلارود العبدي ليلى بنت قانف أبو حمذورة أبو شريح الكعيب أبو برزة األسلمي أمساء بنت أيب بكر أم 
شريك احلوالء بنت تويت أسيد بن احلضري الضحاك بن قيس حبيب بن مسلمة عبداهللا بن أنيس حذيفة بن اليمان 

أبو العادية السلمي أم الدرداء الكربى الضحاك بن خليفة املازين  مثامة بن أثال عمار بن ياسر عمرو بن العاص
احلكم بن عمرو الغفاري وابصة بن معبد عبداهللا بن جعفر عوف بن مالك عدي بن حامت عبداهللا بن أيب أوىف عبداهللا 

بن أيب  بن سالم عمرو بن عبسة عتاب بن أسيد عثمان بن أيب العاص عبداهللا بن سرجس عبداهللا بن رواحة عقيل
طالب عائذ بن عمرو أبو قتادة عبداهللا بن معمر العدوي عمري بن سعد عبداهللا بن أيب بكر عبدالرمحن اخوه عاتكة 

  بنت زيد 

ابن عمرو عبداهللا بن عوف الزهري سعد بن معاذ أبو منيب سعد بن عبادة قيس ابنه عبدالرمحن بن سهل مسرة بن 
ويد بن مقرن معاوية بن احلكم السلمي سهلة بنت سهيل أبو حذيفة جندب سهل بن سعد معاوية بن مقرن أخوه س

بن عتبة سلمة بن األكوع زيد بن أرقم جرير ابن عبداهللا البجلي جابر بن مسرة جويرية أم املؤمنني حسان بن ثابت 
خباب بن  حبيب بن عدي قدامة بن مظعون ميمونة أم املؤمنني مالك بن احلويرث أبو أمامة الباهلي حممد بن مسلمة

األرت خالد بن الوليد ضمرة بن العيص طارق بن شهاب ظهري بن رافع رافع بن خديج فاطمة بنت النيب صلى اهللا 
عليه و سلم فاطمة بنت قيس هشام بن حكيم بن حزام أبوه حكيم شرحبيل بن السمط أم سليم دحية بن خليفة 

بريدة بن احلصيب رويفع بن ثابت فضالة بن عبيد  الكليب ثابت بن قيس بن الشماس ثوبان سرق املغرية بن شعبة
أبو محيد أبو أسيد أبو حممد الذي روي عنه وجوب الوتر زينب ابنه أم سلمة عتبة بن مسعود بالل املؤذن عروة بن 

احلارث سياه بن روح أو روح بن سياه أبو سعيد بنت املعلى العباس بن عبد املطلب بسر بن أرطاة صهيب بن سنان 
  أم يوسف  أم أمين

ماغر الغامدية رضي اهللا عنهم قال وما فاتنا إن كان فاتنا منهم إال يسري جدا ممن مل يرو عنه إال مسألة واحدة أو 
  مسألتان وباهللا التوفيق فجميع من ذكرهم من املكثرين واملقلني مائة وتسعة وأربعون نفسا رضي اهللا عنه أمجعني 
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