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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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األحكام الفقهية املتعلقة بالصحابة رضي اهلل عنهم
Jurisprudential Rulings Related to the
Companions ،may Allah be pleased with them
إعداد:
د .حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
األستاذ املشارك بقسم الفقه املقارن ابملهد الها ي لققاا
جبامهة اإلمام حمم بن سهود اإلسالمية
الربي اإللكرتوينmffuraih@imamu. edu. sa :

األحكام الفقهية املتعلقة ابلصحابة رضي هللا عنهم ،د .حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

املستخلص
فبّي وجوب حمبتدم وتوقريهم،
تناول الباحث األحكام الفقدية املتهققة ابلصحابة  ،ن
مث تناول مسألة الرتضي عندم يف خطبة اجلمهة ،وخارج اخلطبة ،واجنر احل يث إىل مسألة
إه ا الثواب هلم ،واستحباب زايرة قبورهم ،كما أوضح الباحث جرمية سب الصحابة
وشتمدم  ،وأن املساوئ املنسوبة إليدم ال جيوز ذكرها عقى فرض صحتدا ،فال يذكرون
بغري اجلميل ،وأن الساب لقصحابة  ،يهزر ويدجر ،كما مت تناول مسألة متثيل الصحابة،
وبيان حكم ذلك ،ونقل ما قررته اجملامع واهليئات الشرعية فيه ،مث ذكر الباحث تطبيقاً
قاائياً عقى ذلك ،وختم البحث بتوصيات.
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Abstract
The researcher discussed the jurisprudential rulings related to the
companions of the Prophet -may Allah be pleased with them- ،he explained
the obligation of loving and respecting them ،and he further discussed the
issue of At-Taraddi (praying for them) during the Friday sermon and
outside the sermon ،then this led to the issue of dedicating reward [of good
deeds] to them ،and the recommendation of visiting their graves. ،The
researcher also explained the crime of insulting the companions and libeling
them -may Allah be pleased with them- ،and that any bad deed attributed to
them should be concealed, assuming they are authentic. ،Nothing should be
mentioned about them except that which is good, and that ،the person who
insults the companions should be punished and abandoned. ،Also, the issue
of depicting the companions [in movies] was explained ،with its ruling, ،
quoting the resolutions of [Fiqh] councils and Shari'ah bodies regarding it ،
the researcher then mentioned a judicial application on it ،after which the
research was concluded with recommendations.
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املقدمة
احلم هلل وح ه ،والصالة والسالم عقى من ال نيب به ه ،وعقى آله وصحبه ،ومن
تبهدم إبحسان إىل يوم ال ين أما به :
فإن هللا ق أرسل رسقه عقيدم الصالة والسالم إىل الناس ،وجهل نبينا حمم اً  خامتاً
هلم ،واختار له أفال الناس به األنبيا فجهقدم أصحاابً له ،إذ قال  خمرباً عن فال
الصحابة « :خري الناس قرين»(.)1
والصحابة  هلم املنزلة الرفيهة يف الشريهة ،هم أهل اله الة والسماحة وال اينة
والفال والهقم والهبادة ،سبقوا الناس بفال هللا عقيدم ،ورضاه عندم ،فكانت حماسندم
ال ته وال حتصى ،ومناقبدم أكثر من أن تستقصى ،قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا
(ت728 :ه)( :ومن املهقوم ابلارورة ملن ت بر الكتاب والسنة وما اتفق عقيه أهل السنة
واجلماعة من مجيع الطوائف :أن خري قرون هذه األمة  -يف األعمال واألقوال واالعتقاد
وغريها من كل فايقة أن خريها  :-القرن األول)(.)2
وق جا احلث ابالعتنا بتذاكر حماسن الصحابة  ونشرها بّي الناس ،حىت قيل:
تذاكروا حماسن أصحاب رسول هللا  كي أتتقف عقيدم ققوب الناس(.)3
بل نص بهض أهل الهقم عقى وجوب ذكر حماسن الصحابة  كما فهقه ابن مح ان
رمحه هللا (ت695 :ه)(.)4
وقال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :بيان السنة وفاائل الصحابة
وتق ميدم الص يق والفاروق من أعظم أمور ال ين عن ظدور ب ع الرافاة وحنوهم)(.)5
( )1أخرجه البخاري ،كتاب الشدادات ،ابب :ال يشد عقى شدادة جور إذا أشد  ،رقم احل يث(،)2653
ومسقم كتاب فاائل الصحابة  ،ابب فال الصحابة مث الذين يقوهنم مث الذين يقوهنم ،رقم
احل يث(.)2533
( )2جمموع الفتاوى(.)158/4
( )3اخلالل "السنة" (.)513/3
( )4انظر :هناية املبت ئّي ص.66
( )5جمموع الفتاوى (.)396/20
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وإذا ُزرعت حمبة الصحابة  يف ققوب املسقمّي ،ونشرت حماسندم بّي الناس،
فتقربوا هلل مبحبتدم ،وتوقريهم ،وال فاع عندم مل يستطع أع ا الصحابة  أن يزحزحوا هذا
املهتق بسدولة ويسر ،بل الختاروا املوت عن ترك اعتقادهم وديندم ،فق نقل الذهيب رمحه
هللا (ت748 :ه)( :إن الذين قتقدم عبي هللا ،وبنوه أربهة آالف يف دار النحر يف الهذاب
من عامل وعاب ؛ لريدهم عن الرتضي عن الصحابة ،فاختاروا املوت)(.)1
وق أردت يف هذا البحث أن أمجع املسائل الفقدية املتهققة ابلصحابة ؛ إذ مل أج من
فهقت شيئاً مما أردتُه.
مجع شتاهتا ،وملقم أطرافدا ،مؤمالً من هللا أن أكون ق
ُ
وق سرت يف حبث املسائل ما هو مهروف يف البحوث األكادميية من:
 .1توضيح املسألة املراد حبثدا.
 .2حترير حمل االختالف ببيان مواضع االتفاق ،وحمل النزاع إن وج .
 .3إن كان يف املسألة اختالف بّي أهل الهقم ،فق ذكرت األقوال يف املسألة ،واألدلة
لكل قول ،واملناقشة إن وج ت ،والرتجيح.
 .4وثقت آرا أهل الهقم من املصادر األصقية ،ونققت بهض نصوصدم حىت تتم الفائ ة،
وجيمل البحث.
 .5ختريج األحاديث النبوية من كتب السنة املهتم ة ،وبيان ما ذكره أهل االختصاص يف
درجتدا ،إن مل تكن يف الصحيحّي أو أح مها.
 .6مل نِّ
أعرف ابألعالم؛ لشدرهتم ،ولئال يطول البحث ،واكتفيت بوضع اتريخ الوفاة به
إيراد اسم الهقم يف املنت.
وخلصت القاية من غري إخالل
 .7أوردت تطبيقاً قاائياً يتهقق ابملبحث الثامن،
ُ
جبوهرها.
 .8وضهت خامتة تهطي فكرة عامة عما تامنه البحث ،وأبرز نتائجه ،وضمنتدا
توصيات تتمة لقمقصود من البحث.
 .9جهقت فدرساً لقمصادر واملراجع ،وآخر لقموضوعات.
( )1سري أعالم النبال (.)145/15
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حتصل من البحث مق مة ومتدي ومثانية مباحث وخامتة.
وق َّ
فأما التمدي فق حوى التهريف بقفظ الصحابة ،واملراد به هنا.
وأما املباحث فدي كالتا ي:
املبحث األول :حب الصحابة وتوقريهم .
املبحث الثاين :الرتضي عندم.
وفيه مطقبان :املطقب األول :الرتضي عندم يف غري خطبة اجلمهة.
املطقب الثاين :الرتضي عندم يف خطبة اجلمهة.
املبحث الثالث :إه ا ثواب الهمل هلم.
املبحث الرابع :زايرة قبورهم .
املبحث اخلامس :سب الصحابة .
املبحث السادس :ذكر املساوئ املنسوبة إليدم.
املبحث السابع :عقوبة املتهرض جلناب الصحابة .
املبحث الثامن :متثيل الصحابة .
مث تطبيق قاائي ،وبه ذلك اخلامتة ،وفيدا أبرز النتائج والتوصيات.
وهذه املسائل مسائل فقدية ،أدخل عقما ُ السنة بهادا يف كتب الهقي ة؛ رداً عقى
أهل الاالل الذين خالفوا أهل السنة حىت أضحت مسائل يُهرف هبا أهل السنة من غريهم،
كما أدخقوا مسألة املسح عقى اخلفّي( ،)1ومسألة تهجيل اإلفطار وأتخري السحور ،ومسألة
التبكري أبدا صالة املغرب قبل طقوع النجوم( ،)2وكذلك مسألة اترك الصالة ،ومسائل يف
السحر ،مع أن حمل حبثِّدا كتب الفقه ،ومع ذلك جت كتب الهقي ة تناولتدا ،والسبب هو
بيان مذهب أهل السنة فيدا مقابل أهل األهوا الذين اشتدر خالفدم ألهل السنة.
وهذا منطبق عقى مسائل فقدية تهقَّقت ابلصحابة ،هي حمل البحث ،وإن كان واجباً
عقى املسقم أن يهتق ما جا ت به الشريهة وإن كان فقداً ،إذ ال انفكاك لقمسائل الشرعية
( )1انظر :شرح السنة ص ،72واإلابنة الصغرى ص ،312وشرح الهقي ة الطحاوية ص.551
( )2انظر :اإلابنة ص312و.313
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بهادا عن بهض.
والشك يف وجود جانب عق ي كبري يتهقق مبسائل ختص الصحابة  ،كمسألة
تفايل الصحابة ،وبيان ترتيب األفال مندم ،ومسألة اخلالفة ،ومسألة موقف املسقم من
اخلالف الذي وقف بّي بهادم.
كما أن هناك مسائل أصولية تتهقق هبم ،كمسألة قول الصحايب ،هل هو حجة؟
وكذلك مسألة إمجاع اخلقفا الراش ين األربهة ،هل هو إمجاع وحجة؟ ومسألة اخلروج عن
أقوال الصحابة إىل قول اثلث ،وحنوها.
ولرمبا كانت املسألة هلا جانب فقدي وجانب عق ي ،كمسألة اعتقاد الرتضي عن
الصحابة ،فدو عق ي من جدة االعتقاد ،وفقدي من جدة الهمل والتطبيق ،إذ حمل حبثه
كتب الفقدا  ،يف كونه يستحب؟ أو هو واجب؟ وهل خيتقف كونه داخل الهبادة كخطبة
اجلمهة؟ أو خارجدا؟ وهل من ترك ذلك يقحقه إمث؟
سائالً هللا التوفيق والس اد ،وأن يرضى عن صحابة رسول هللا  وجيمهنا هبم يف
الفردوس.
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التمهيد ،وفيه :التعريف بلفظ الصحابة ،واملراد به يف البحث
ِّ
ِّ
صحبة ،ابلام ،وصحابة ،ابلفتح،
لفظ الصحابة لغة :من صحب صحبه يصحبُه ُ
الصحب :مجع الصاحب ،مثل راكب وركب .واألصحاب :مجاعة
وصاحبه :عاشره .و َّ
()1
الصحب مثل فرخ وأفراخ .والصاحب :املهاشر ( ،والصاحب :اسم فاعل من صحبه
يصحبه ،وذلك يقع عقى ققيل الصحابة وكثريها؛ ألنه يقال :صحبته ساعة ،وصحبته شدراً،

وصحبته سنة ،قال هللا تهاىل :ﱥﭐ ﲙ ﲚ ﱤ ق قيل :هو الرفيق يف السفر ،وقيل:
هو الزوجة ،ومهقوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة ق تكون ساعة فما فوقدا)(.)2
(وصحب وصحابة ِّ
وصحابة . . .وأكثر الناس عقى الكسر دون اهلا  ،وعقى الفتح
ِّ
الصحابة :مص ر قولك :صاحبك هللا ،وأحسن صحابتك)(.)3
مهدا . . .و ن
واملراد ابلصحابة يف البحث :من ل ِّقي النيب  مؤمناً به ،ومات عقى اإلسالم(.)4
فمن لقي الرسول  ولو زمناً يسرياً ج اً فدو مه ود من الصحابة ،قال اإلمام أمح
رمحه هللا(ت241 :ه)( :كل من صحبه سنة ،أو شدراً ،أو يوماً ،أو ساعة ،أو رآه؛ فدو من
أصحابه ،له من الصحبة عقى ق ر ما صحبه . . .وأدانهم صحبة هو أفال من القرن الذين
مل يروه ،ولو لقوا هللا جبميع األعمال )(.)5
وقال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :الصحبة :اسم جنس تقع عقى من
صحب النيب  ققيالً أو كثرياً ،لكن كل مندم له من الصحبة بق ر ذلك ،فمن صحبه سنة
أو شدراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمناً ،فقه من الصحبة بق ر ذلك ،كما ثبت يف
الصحيح( )6عن النيب  أنه قال" :يغزو فئام من الناس فيقولون :هل فيكم من صحب
( )1انظر :الصحاح مادة (صحب) ،ولسان الهرب مادة (صحب).
( )2الصارم املسقول (.)1076/3
( )3لسان الهرب مادة (صحب).
( )4انظر :نزهة النظر ص.117
( )5طبقات احلنابقة (.)170/2
( )6أخرجه البخاري ،كتاب اجلداد والسري ،ابب من استهان ابلاهفا والصاحلّي يف احلرب ،رقم
احل يث( ،)2897ومسقم ،كتاب فاائل الصحابة  ،ابب فال الصحابة مث الذين يقوهنم مث الذين
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النيب ؟ " ويف لفظ" :هل فيكم من رأى رسول هللا ؟ فيقولون :نهم؛ فيفتح هلم؛ مث يغزو
فئام من الناس فيقولون :هل فيكم من صحب من صحب رسول هللا ؟ "  -ويف لفظ :-
"هل فيكم من رأى من رأى رسول هللا ؟ فيقولون :نهم فيفتح هلم مث يغزو فئام من الناس
فيقولون :هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول هللا ؟ " . . .فق عقق النيب 
احلكم بصحبته ،وعقق برؤيته ،وجهل فتح هللا عقى املسقمّي بسبب من رآه مؤمناً به ،وهذه
اخلاصية ال تثبت ألح غري الصحابة)(.)1
وق أمجع أهل الهقم عقى أن كل من صحب النيب  ولو ساعة أو رآه  -ولو مرة
 -مع إميانه به ومبا دعا إليه أفال من التابهّي بذلك(.)2

=

يقوهنم ،رقم احل يث(.)2532
( )1جمموع الفتاوى (464/4و ،)465وانظر)59 /35( :
( )2انظر :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ()59 /1
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املبحث األول :حب الصحابة وتوقريهم .
أمجع الهقما عقى وجوب حمبة الصحابة وتوقريهم  ،وأهنم ال يذكرون إال ابخلري،
حكى اإلمجاع ع د من أهل الهقم( ،)1قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :أما
سائر أهل السنة واجلماعة ،فإهنم جممهون عقى أن الواجب الثنا عقيدم ،واالستغفار هلم،
والرتحم عقيدم ،والرتضي عندم ،واعتقاد حمبتدم ومواالهتم)(.)2
وقال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا (ت974 :هـ)( :اعقم أن الذي أمجع عقيه أهل
السنة واجلماعة أنه جيب عقى كل أح تزكية مجيع الصحابة . . .وحب أولئك أعين آله 
وأزواجه وذرايته وأصحابه من الواجبات املتهينات)(.)3
وجا يف مطالب أو ي الندى(( :)4وق أمجع أهل السنة واجلماعة عقى أن الواجب
الثنا عقيدم . . .واعتقاد حمبتدم ومواالهتم).
ي ل لذلك ما يقي:
 .1قوله تهاىل :ﱥﭐﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱤ [احلشر ،]١٠ :قال القرطيب
رمحه هللا (ت671 :ه)( :هذه اآلية دليل عقى وجوب حمبة الصحابة ،ألنه جهل ملن
به هم حظاً يف الفي ما أقاموا عقى حمبتدم ومواالهتم واالستغفار هلم)( ،)5وهذا حمل
إمجاع(.)6
 .2اآلايت الكثرية الواردة يف فاقدم ورضا هللا عندم ،كقوله تهاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏ

( )1انظر :رسالة إىل أهل الثغر ص ،320و االستذكار ( ،)244/14واإلقناع يف مسائل اإلمجاع (،)59/1
واملفدم لققرطيب (492/6و.)493
( )2الصارم املسقول (.)1085/3
( )3الصواعق احملرقة (603/2و.)620
(.)222/6( )4
( )5اجلامع ألحكام القرآن (.)32/18
( )6انظر :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع (.)59/1
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ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱤ [اتلبوة ،]١٠٠ :
وقوله :ﱥﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱤﭐ[الفتح ،]18 :وقوله :ﱥﭐ ﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛﱤ [الفتح ،]29 :وقوله :ﱥﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱤ [التوبة ،]88 :فدذه
اآلايت كافية يف بيان حقدم من وجوب احملبة والتوقري فمن رضي هللا عنه وزكاه وأثىن
عقيه وجب عقى املسقمّي حمبته ومهرفة فاقه ،قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا
(ت728 :ه)( :لو ذكران ما روي يف حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال اخلطاب،
فإن دالئل هذا كثرية من الكتاب والسنة .وهلذا اتفق أهل السنة واجلماعة عقى رعاية
حقوق الصحابة والقرابة)( ،)1وقال ابن كثري رمحه هللا (ت773 :ه)( :واألحاديث يف
فاائل الصحابة والندي عن التهرض هلم مبسا ة كثرية ،ويكفيدم ثنا هللا عقيدم،
ورضاه عندم)(.)2
 .3ح يث أنس بن مالك  ،عن النيب  ،قال« :آية اإلميان حب األنصار ،وآية
النفاق بغض األنصار»(.)3
 .4ح يث الربا  ،قال :قال النيب « :األنصار ال حيبدم إال مؤمن ،وال يبغادم إال
منافق ،فمن أحبدم أحبه هللا ،ومن أبغادم أبغاه هللا»( ،)4قال القرطيب رمحه هللا(ت:
656ه) ( :وهذا املهىن جار يف أعيان الصحابة كاخلقفا  ،والهشرة ،واملداجرين ،بل
( )1جمموع الفتاوى (.)492/28
( )2تفسري ابن كثري (.)362/7
( )3أخرجه البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،ابب حب األنصار ،رقم احل يث ( ،)3784ومسقم ،كتاب
اإلميان ،ابب ال ليل عقى أن حب األنصار وعقي  من اإلميان ،رقم احل يث (.)128
( )4أخرجه البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،ابب حب األنصار ،رقم احل يث( ،)3783ومسقم ،كتاب
اإلميان ،ابب ال ليل عقى أن حب األنصار وعقي  من اإلميان ،رقم احل يث(.)129
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ويف ُك ِّنل الصحابة؛ إذ ُكل واح مندم له شاه وغنا يف ال نِّين ،وأثـر حسن فيه؛
حمض اإلميان) (.)1
فحبدم لذلك املهىن ُ
 .5ح يث ابن مسهود  عن النيب  أنه قال« :خري الناس قرين ،مث الذين يقوهنم ،مث
الذين يقوهنم»( ،)2قال ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :كل من له لسان ص ق
من مشدور بهقم أو دين مهرتف أبن خري هذه األمة هم الصحابة)( ،)3وقال ابن
القطان رمحه هللا(ت628 :ه)( :أمجهوا عقى أن خري القرون :قرن الصحابة مث الذين
يقوهنم)( ،)4فمن كان هبذه اخلريية وجب توقريه ،والت ين هلل مبحبته.

( )1املفدم (.)264/1
( )2أخرجه البخاري ،كتاب أصحاب النيب  ،ابب فاائل أصحاب النيب  ،رقم احل يث (،)3651
ومسقم ،فاائل الصحابة رضي هللا تهاىل عندم ،ابب فال الصحابة مث الذين يقوهنم مث الذين يقوهنم ،رقم
احل يث (.)2533
( )3شرح الهقي ة األصفدانية ص ،180وانظر كشاف القناع (.)200/11
( )4اإلقناع يف مسائل اإلمجاع (.)58/1

- 712 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

وفيه مطقبان:

املبحث الثاني :الرتضي عن الصحابة .

املطلب األول :الرتضي عنهم يف غري خطبة اجلمعة.
اتفق الفقدا عقى استحباب الرتضي عن الصحابة .)1(
وي ل لذلك ما يقي:
 .1قول هللا تهاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱤ [التوبة ،]100 :فاهلل سبحانه أخرب عن رضاه عن
السابقّي من املداجرين واألنصار والتابهّي هلم إبحسان ،ورضاهم عنه مبا أع هلم من جنات
النهيم ،والنهيم املقيم ،فيستحب الرتضي عمن أخرب هللا أنه ق رضي عنه(.)2
 .2قول عائشة رضي هللا عندا« :أُِّمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب  فسبوهم»(.)3
وجه ال اللة :أن االستغفار :طقب املغفرة واملساحمة والرضى من هللا ،فقوهلا رضي هللا
عندا (أُمروا) ،فدذا أمر ،وأقل درجاته االستحباب ،وق نص الفقدا عقى استحباب الرتضي
عن الصحابة  كما ماى.
 .3اإلمجاع ،قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :سائر أهل السنة واجلماعة. .
 .جممهون عقى أن الواجب الثنا عقيدم ،واالستغفار هلم ،والرتحم عقيدم ،والرتضي عندم)(.)4
وجا يف مطالب أو ي الندى( )5ما نصه( :أمجع أهل السنة واجلماعة عقى. . .
( )1انظر :تبيّي احلقائق ( ،)228/6والبحر الرائق ( ،)555/8وجممع األهنر ( ،)745/2والفواكه ال واين
( ،)360/2والشرح الكبري لق ردير ( ،)378/1واجملموع ( ،)172/6إعانة الطالبّي (،)391/4
ومطالب أو ي الندى ( ،)222/6وخمتصر اإلفادات ص.348
( )2تفسري ابن كثري (.)203/4
( )3أخرجه مسقم ،كتاب التفسري ،رقم ( ،)3022وق ذكر الاللكائي يف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة ( )1314/7ما نصه( :سياق ما روي عن النيب  يف احلث عقى حب الصحابة وذكر
حماسندم والرتحم عقيدم واالستغفار هلم).
( )4الصارم املسقول (.)1085/3
(.)222/6( )5

- 713 -

األحكام الفقهية املتعلقة ابلصحابة رضي هللا عنهم ،د .حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الرتضي عندم).
قال ابن كثري رمحه هللا (ت774 :ه)( :وأما أهل السنة فإهنم يرتضون عمن رضي هللا عنه) .
وقال الشوكاين رمحه هللا(ت1250 :ه)( :وق جرت عادة مجدور هذه األمة،
والسواد األعظم من سقفدا وخقفدا عقى الرتضي عن الصحابة)(.)2
فيستحب الرتضي عن الصحابة  ،وأن املسقم مأجور ومثاب عقى فهقه هلذا املستحب.
ثالثة تنبيهات:
التنبيه األول :نص النووي رمحه هللا(ت676 :ه) أنه ينبغي أن حيافظ عقى كتابة
الرتضي عن الصحابة .)3(
التنبيه الثاين :بيان أن ما يفهقه بهض الناس من رفع الصوت ابلرتضي عن الصحابة
حال األذان مكروه ابالتفاق( ،)4وق قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :وأما رفع
الصوت ابلصالة أو الرتضي( )5الذي يفهقه بهض املؤذنّي ق ام بهض اخلطبا يف اجلمع ،فدذا
مكروه أو حمرم ،ابتفاق األمة)(.)6
وجا يف الندر الفائق(( :)7وما يفهقه املؤذنون به األذان حال اخلطبة من الصالة عقى
مكروها اتفاقًا).
النيب  ،والرتضي عن الصحابة ،وال عا لقسقطان ابلنصر ،فينبغي أن يكون
ً
التنبيه الثالث :قال ابن كثري رمحه هللا( :وق غقب هذا يف عبارة كثري من النساخ لقكتب،
أن يفرد عقي --أبن يقال" :عقيه السالم" ،من دون سائر الصحابة ،أو" :كرم هللا وجده"،
وهذا وإن كان مهناه صحيحاً ،لكن ينبغي أن يُساوى بّي الصحابة يف ذلك؛ فإن هذا من ابب
التهظيم والتكرمي ،فالشيخان وأمري املؤمنّي عثمان أوىل بذلك منه  ،أمجهّي)(.)8
()1

( )1تفسري ابن كثري (.)203/4
( )2فتح الق ير (.)347/4
( )3انظر :التقريب والتيسري ص ،68وت ريب الراوي (.)506/1
( )4حاشية ابن عاب ين (.)160/2
( )5يف األصل( :الرضى) ،الصواب املثبت كما يف خمتصر الفتاوى املصرية ص.123
( )6جمموع الفتاوى ( ،)470/22وانظر :خمتصر الفتاوى املصرية ص.123
(.)359/1( )7
( )8التفسري (.)238/11
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املطلب الثاني :الرتضي عنهم يف خطبة اجلمعة.
وحمل البحث :هو التزام اخلطيب هبذا الفهل يف خطبه كقدا أو أكثرها ،فق اختقف
أهل الهقم يف املسألة عقى قولّي:
القول األول :يستحب الرتضي عن الصحابة  يف خطبة اجلمهة ،وهو قول مجدور
الهقما (.)1
القول الثاين :أن ذلك الهمل من الب ع ،وهو قول الهز بن عب السالم رمحه هللا (ت:
660ه) إذ قالِّ ( :ذكر الصحابة واخلقفا والسالطّي ب عة غري حمبوبة)( ،)2ورجحه الشاطيب
رمحه هللا (ت790 :ه)(.)3
األدلة:
أدلة القول األول:
 .1أن ذلك مما فهل خقيفة املسقمّي يف زمانه اإلمام اله ل عمر بن عب الهزيز رمحه هللا
(ت101 :ه) ،قال ابن احلاج رمحه هللا(ت737 :ه)( :فهقه عمر بن عب الهزيز
 . . .قال مالك  يف حقه هو إمام ه ى ،وأان أقت ي به)( ،)4وجرى عقيه
عمل املسقمّي قروانً ،حىت قال ابن جنيم رمحه هللا(ت970 :ه)( :بذلك جرى
التوارث)( ،)5خاصة الرتضي عن اخلقفا الراش ين .
 .2أن القيام هبذا الهمل وهو الرتضي عندم ،و(ذكرهم ،والثنا عقيدم ،وال عا هلم؛ ليكون
( )1انظر :البناية شرح اهل اية ( ،)89/3وتبيّي احلقائق ( ،)228/6والبحر الرائق ( ،)555/8والشرح
الكبري لق ردير (378/1و ،)387ومنح اجلقيل ( ،)433/1وحتفة احملتاج ( ،)449/2وإعانة
الطالبّي ()100/2و( ،)391/4واملب ع ( ،)165/2ومطالب أو ي الندى ( ،)222/6وابن احلاج
"امل خل" (.)270/2
( )2الفتاوى ص.48
( )3االعتصام (.)19/1
( )4امل خل (.)270/2
( )5البحر الرائق (.)160/2
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ذلك حفظاً لإلسالم إبظدار مواالهتم ،والثنا عقيدم ،ومنهاً ممن يري عوراهتم ،والطهن
عقيدم)( ،)1وهذه مصقحة عظيمة يف ال ين ،جرى عقيدا عمل املسقمّي كما ماى.
 .3أن الرتضي عن الصحابة  يف اخلطبة من جنس ال عا يف اخلطبة ،و(ال عا
ألكابر األمة ووالهتا . . .مطقوب)( ،)2بل (ال عا هلم-أي املسقمّي -مسنون ،يف
غري اخلطبة ففيدا أوىل)( ،)3وهذا يف عموم املسقمّي فكيف أبفال القرون؟
أدلة القول الثاين:
 .1أن هذا الهمل (مل يكن من شأن السقف يف خطبدم ،وال ذكره أح من الهقما
املهتربين يف أجزا اخلطب)(.)4
املناقشة :قال ابن احلاج رمحه هللا(ت737 :ه)( :وأما ترضي اخلطيب يف خطبته عن
اخلقفا من الصحابة وبقية الهشرة وابقي الصحابة وأمدات املؤمنّي وعرتة النيب  
أمجهّي ،فدو من ابب املن وب ال من ابب الب عة ،وإن كان مل يفهقه النيب  وال اخلقفا
به ه ،وال الصحابة ؛ لكن فهقه عمر بن عب الهزيز  . . .وق قال مالك  يف
حقه هو إمام ه ى وأان أقت ي به) (.)5
مث ألفاظ اخلطبة ليست توقيفية ،فقيس هناك ما مينع من الرتضي شرعاً ،ك عا
القنوت فقيس فيه شي مؤقت(.)6
فمامل أيت النص مبنهه ،أو يشتمل عقى اعت ا فيه فإنه جيوز ،والرتضي عن الصحابة 
ليس فيه اعت ا  ،ومل أيت ما مينع من فهقه شرعاً ،بل هو مطقوب يف الشريهة؛ إذ هو دعا هلم.
( )1منداج السنة (.)164/4
( )2حتفة احملتاج (.)449/2
()3ابن ق امة "الكايف" (.)494/1
( )4االعتصام (.)19/1
( )5امل خل (.)270/2
( )6قال سفيان الثوري رمحه هللا( :ليس فيه شي مؤقت) ،وقال القرطيب رمحه هللا( :اتفقوا عقى أنه ال يتهّي يف
القنوت دعا مؤقت إال ما روي عن بهض أهل احل يث ،) . .وقال النووي رمحه هللا( :حكى القاضي
عياض اتفاقدم عقى أنه ال يتهّي يف القنوت دعا إال ما روي عن بهض أهل احل يث .) . .انظر :خمتصر
قيام القيل ص ،325واملفدم ( ،)89/6واجملموع(.)331/3
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 .2أنه ال جيب اإلنصات إىل اخلطيب حال الرتضي؛ إذ هو لغو زائ عن اخلطبة ،ف ل
هذا عقى ع م مشروعيته(.)1
املناقشة :أن هذا است الل مبحل النزاع ،فإنه إذا كان مشروعاً وجب اإلنصات ،وإذا
مل يكن مشروعاً فال جيب اإلنصات ،مث إنه ال يُسقَّم أبنه ال جيب اإلنصات؛ ملا ماى من
رده
األدلة عقى مشروعيته يف اخلطبة ،مث هذا االست الل ذكره بهض متأخري املالكية ،و َّ
عقما من مذهبدم وأنكروه(.)2
الرتجيح:
الراجح هو القول األول ،وأن الرتضي عن الصحابة  يف اخلطب مستحب؛ ملا ورد
يف أدلته ،مث هو مستحب خارج اخلطبة ،وجنس ال عا مشروع يف اخلطبة ،والرتضي دعا ،
السيما مع قول هللا تهاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱤ ﭐ [احلشر،]10 :
فدو عام يشمل اخلطبة وغريها ،وال يصح القول أبنه مل يفهقه النيب ؛ ألن املقتاي مل يقم
يف عد ه ،وال يصح أن يقال :مل يفهقه الصحابة  ،فدم املقصودون ابل عا  ،فكيف
يرتضون عقى أنفسدم يف اخلطبة؟! فوصف ذلك الهمل ابلب عة بهي .
وينبغي التنبه إىل قول اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :ولو ترك اخلطيب ذكر
األربهة مجيهاً مل يُنكر عقيه . . .فإذا قُ نِّر أن الواجبات الشرعية ال تقوم إال إبظدار ذكر اخلقفا ،
وإنه إذا ترك ذلك ظدر شهار أهل الب ع والاالل ،صار مأموراً به يف مثل هذه األحوال)(.)3
( )1انظر :شرح اخلرشي عقى خمتصر خقيل ( ،)89/2وحاشية اله وي (.)378/1
( )2قال ال سوقي رمحه هللا( :وهو غري مسقم ابلنظر لألول أعين حال الرتضية ،إذ الكالم يف هذه احلالة ممنوع؛
ألن الرتضية عقى الصحابة من مجقة اخلطبة ،لن ب اشتماهلا عقى ذلك ،وال تنتفي حرمة الكالم حال اخلطبة
إال إذا لغا اخلطيب والذي يف النص أن القغو :أن يتكقم مبا ال يهين الناس أو خيرج إىل القهن والشتم) ،وذكر
الصاوي رمحه هللا ما نصه( :إن الرتضي عن الصحب وال عا لقسقطان ليس من القغو ،بل من توابع اخلطبة
فحينئذ حيرم الكالم عقى املشدور) .حاشية ال سوقي ( ،)378/1حاشية الصاوي (.)512/1
( )3منداج السنة (.)166/4
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املبحث الثالث :إهداء ثواب العمل الصاحل هلم .)1( 
صورة املسألة :أن يتص ق مبال ويد ي ثوابه إىل الصحابة  ،أو يذبح أضحية
وجيهل أجرها إىل صحابة رسول هللا  ورضي عندم ،أو يقرأ شيئاً من القرآن ويد ي ثواهبا
إليدم ،أو يد ي ثواب ذكر مشروع ،أو يصوم تطوعاً ويدب أجره هلم ،أو يؤلف كتاابً وجيهل
ثوابه لقصحابة .)2(
حترير حمل النزاع:
 .1قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :من اعتق أن اإلنسان ال ينتفع إال
بهمقه فق خرق اإلمجاع)(.)3
 .2امليت املسقم ينتفع من ال عا له ابإلمجاع( ،)4قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت:
728ه)( :أئمة اإلسالم متفقون عقى انتفاع امليت بذلك ،وهذا مما يهقم ابالضطرار
من دين اإلسالم ،وق دل عقيه الكتاب والسنة واإلمجاع ،فمن خالف ذلك كان من
أهل الب ع)(.)5
 .3الهبادات املالية مما ينتفع هبا امليت ابإلمجاع( ،)6قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا (ت:
181ه)( :ليس يف الص قة اختالف)( ،)7وقال ابن عب الرب رمحه هللا (ت463 :ه):
( )1ليست هذه املسألة افرتاضية بل هي واقهة ،وأذكر أن أح املؤلفّي جهل ثواب الكتاب الذي ألَّفه
جلمقة من الصحابة .
تنبيه :هذه املسألة وإن كان أصل حبثدا ليس خاصاً ابلصحابة  ،لكن ملا كانت هلم منزلة ليست
احتجت لبحثدا لبيان هل هلم خصوصية فال جيوز أن يد ى إليدم؟ أو أهنم كغريهم؟ فمن هنا
لغريهم
ُ
أسقفت.
دخقت يف البحث ،السيما مع وقوع هذا الفهل كما
ُ
( )2انظر :اهل اية يف شرح الب اية (178/1و ،)179واملاوردي احلاوي ( ،)298/8واملغين (29/5و،)30
والفروع ( ،)386/5واإلنصاف (.)205/8
( )3جامع املسائل اجملموعة اخلامسة ص.203
( )4انظر :املغين ( ،)519/3واملمتع يف شرح املقنع ( ،)652/1واملوافقات (.)390/2
( )5جمموع الفتاوى (.)306/24
( )6انظر :التمدي ( ،)27/20وشرح النووي عقى صحيح مسقم(.)48/1
( )7مق مة صحيح مسقم ،ابب بيان أن اإلسناد من ال ين وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات ص.25
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(ص قة احلي عن امليت ال خيتقف الهقما يف ذلك ،وأهنا مما ينتفع امليت هبا ،وكفى
ابإلمجاع حجة)( ،)1وقال ( :فأما الص قة عن امليت فمجتمع عقى جوازها ال خالف
بّي الهقما فيدا ،وكذلك الهتق عن امليت جائز إبمجاع أيااً)( ،)2وقال اإلمام ابن
تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :الهبادات املالية كالص قة فال نزاع بّي املسقمّي أهنا
تصل إىل امليت)( ،)3وقال( :واألئمة اتفقوا عقى أن الص قة تصل إىل امليت ،وكذلك
الهبادات املالية :كالهتق)( ،)4واألضحية (.)5
 .4اتفق الهقما عقى منع إه ا ثواب األعمال الققبية ،قال الشاطيب رمحه هللا (ت:
790ه)( :اتفقوا عقى املنع يف األعمال الققبية)(.)6
 .5مل يكن من ه ي السقف إه ا ثواب األعمال إىل مجيع الناس قال اإلمام ابن تيمية
رمحه هللا (ت728 :ه)( :ما مسهت أح اً فهقه . . .فاالقت ا ابلصحابة والتابهّي
واتبهيدم أوىل)(.)7
 .6استئجار من يقرأ القرآن ويد ي ذلك لقميت هي كيفية (مل يفهقدا السقف ،وال استحبدا
األئمة)( )8بل هي داخقة يف منظومة الب ع( ،)9قال ابن أيب الهز رمحه هللا (ت792 :ه):
(وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ،ويد ونه لقميت! فدذا مل يفهقه أح من السقف،
( )1التمدي (.)93/21
( )2التمدي (.)27/20
( )3جامع املسائل ( ،)209/4وانظر( ،)186/4و( ،)205/4و(.)248/4
( )4جمموع الفتاوى ( ،)309/24وقال( :ما يُد ى إىل األطفال من ص قة وحنوها من الهبادات املالية فتصل
بال نزاع) جامع املسائل (.)209/4
( )5قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا( :األضحية عبادة ب نية مالية) جامع املسائل ( ،)255/4وقال:
(وكذلك ينفهه احلج عنه ،واألضحية عنه ،والهتق عنه ،وال عا واالستغفار له بال نزاع بّي األئمة).
جمموع الفتاوى (.)315/24
( )6املوافقات (.)398/2
( )7جامع املسائل ( ،)212/4وانظر.)210/4( :
( )8جامع املسائل ( ،)205/4وانظر(.)186/4
( )9انظر :ابن تيمية ،جامع املسائل ( ،)205/4والفروع (.)431/3
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وال أمر به أح من أئمة ال ين ،وال رخص فيه .واالستئجار عقى نفس التالوة غري جائز
بال خالف)( ،)1وكذلك استئجار من يصقي ويصوم وجيهل الثواب لقميت ،فإنه (مل يقل
أح  :إنه يكرتي من يصوم ويصقي ويد ي ثواب ذلك إىل امليت)(.)2
 .7التطوع ابلصالة عن امليت ،فدذا ال يصح عن أهل الهقم ،وفرق بّي هذا وبّي إه ا ثواب
صالة التطوع إليه ،فاألوىل حمل إمجاع ،وال يهرف هذا الهمل عن السقف ،قال اإلمام أمح
رمحه هللا (ت241 :هـ)( :ما بقغنا أن أح اً صقى عن أح )( ،)3وحكى اإلمجاع عقى ذلك
ابن بطال رمحه هللا(ت449 :هـ) ،إذ قال ( :أمجع الفقدا أنه ال يصقي أح عن أح
فرضا وجب عقيه من الصالة وال سنة ،ال عن حي وال عن ميت)( )4وابن عب الرب رمحه هللا
ً
(ت463 :هـ) ،إذ قال( :أما الصالة فإمجاع من الهقما أنه ال يصقي أح عن أح فرضاً
عقيه من الصالة ،وال سنة ،وال تطوعاً ،ال عن حي ،وال عن ميت)( ،)5وحكم املاوردي
رمحه هللا (ت450 :هـ) عقى القول املخالف ابلشذوذ ،وأنه خمالف لقول اجلماعة(.)6
حمل االختالف :يف الهبادات الب نية كإه ا ثواب ذكر ،أو ثواب قرا ة قرآن ،أو
ثواب صالة ،أو صيام ،فدذا وقع فيه اخلالف بّي أهل الهقم عقى ثالثة أقوال:
القول األول :جيوز إه ا ثواب الهبادات الب نية ،وهو قول مجدور السقف(،)7
وهو مذهب احلنفية( ،)8واحلنابقة( ،)9وهو وجه عن الشافهية يف إه ا قرا ة
( )1شرح الهقي ة الطحاوية ص.672
( )2شرح الهقي ة الطحاوية ص.673
( )3كتاب الوقوف (.)559/2
( )4شرح صحيح البخاري (.)159/6
( )5االستذكار (166/10و ،)167وانظر :التمدي (29/9و)133و( ،)154/22وممن حكى اإلمجاع ابن
املققن رمحه هللا ،انظر :التوضيح (380/13و.)384
( )6احلاوي ( ،)313/15ما مل تكن الصالة منذورة ،فاملذهب عن احلنابقة أهنا تفهل عن امليت ،وهو من
املفردات .انظر :الفروع ( ،)80/5واإلنصاف (511/7و.)512
( )7نسبه إليدم ابن القيم يف كتابه الروح ص ،297وابن أيب الهز يف شرح الهقي ة الطحاوية ص.664
( )8انظر :اهل اية ( ،)178/1ومنحة السقوك ص ،331وتبيّي احلقائق (.)83/2
( )9انظر :املغين( ،)521/3والفروع( ،)423/3واإلنصاف( ،)257/6سئل اإلمام أمح رمحه هللا عن
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القرآن( ،)1رجحه بهادم( ،)2واختاره اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه) يف القول
املشدور عنه( ،)3ونصره ابن القيم رمحه هللا(ت751 :ه)( ،)4وهو قول بهض أئمة ال عوة(.)5
القول الثاين :اجلواز مع الكراهة ،وهو ظاهر كالم اإلمام ابن تيمية رمحه هللا
(ت728 :ه) يف أح قوليه(.)6
القول الثالث :ال جيوز ،وهو مذهب املالكية( ،)7والشافهية( ،)8وبه أفتت
القجنة ال ائمة(.)9
=

(الرجل يهمل الشي من اخلري من صالة أو ص قة أو غري ذلك فيجهل نصفه ألبيه أو البنه؟ قال:
أرجو .وقال :امليت يصل إليه كل شي من ص قة أو غريه)كتاب الوقوف(564/2و.)565
( )1انظر :النجم الوهاج ( ،)313/6ومغين احملتاج (.)110/4
( )2انظر :النجم الوهاج ( ،)313/6وقال مؤلنِّفه( :وعقيه عمل الناس سقفاً وخقفاً).
( )3انظر :جمموع الفتاوى ( )324/24و( ،)41/31وق قال رمحه هللا( :الصحيح أنه ينتفع امليت جبميع
الهبادات الب نية من الصالة والصوم والقرا ة ،كما ينتفع ابلهبادات املالية من الص قة والهتق وحنومها
ابتفاق األئمة) .انظر :الفتاوى الكربى (.)54/4
( )4يف كتابه الروح ص 297إىل  ،347وظن بهض الباحثّي أن ابن القيم له قول خمالف هلذا القول يف
كتابه هتذيب السنن( )281/3حّي منع من قاا الصالة والصوم الفرض غري النذر عن امليت،
وهذا ال خيالف قوله هنا ،فتقك مسألة أخرى وهي :أن يقوم احلي ابلهمل عن امليت ،وهذا ماى يف
حترير حمل النزاع ،و أهنا من املمنوع ،وخبالف املسألة هنا ،فدي عمل تطوع به احلي ،وأه ى ثوابه
لقميت ،فدذه مل خيتقف فيدا قول ابن القيم أو يتناقض ،فمسألة اإله ا غري مسألة النيابة .وانظر
لقفائ ة :النكت والفوائ السنية عقى احملرر(.)313/1
( )5انظر :ال رر السنية ( ،)150/5وفتاوى الشيخ حمم بن إبراهيم ( ،)230/3و(.)194/5
تطوعا
تطوعا أو صاموا ً
( )6انظر :جامع املسائل ( ،)200/4إذ قال( :مل يكن من عادات السقف إذا صقَّوا ً
تطوعا أو قرؤوا القرآن أن يـُد ُ وا ثواب ذلك إىل موتى املسقمّي بل وال خبصوصدم ،بل كان من
أو حجوا ً
ِّ
ِّ
أكمل).
أفال و ُ
عاداهتم كما تق م ،فال ينبغي لقناس أن يه لُوا عن طريق السقف فإنه ُ
( )7انظر :التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ( ،)497/2ومواهب اجلقيل ( ،)543/2وشرح خمتصر
خقيل لقخرشي (.)289/2
( )8انظر :احلاوي( ،)313/15والبيان( ،)317/8ومغين احملتاج(.)110/4
( )9فتاوى القجنة ال ائمة (204/2و.)205
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األدلة:

است ل أصحاب القول األول مبا يقي:
 .1عن بري ة  ،قال :بينا أان جالس عن رسول هللا  ،إذ أتته امرأة ،فقالت :إين
تص قت عقى أمي جبارية ،وإهنا ماتت ،قال :فقال« :وجب أجرك ،وردها عقيك
املرياث» قالت :اي رسول هللا ،إنه كان عقيدا صوم شدر ،أفأصوم عندا؟ قال:
«صومي عندا» قالت :إهنا مل حتج قط ،أفأحج عندا؟ قال« :حجي عندا»(.)1
قال ابن القيم رمحه هللا(ت751 :ه)( :الهبادات قسمان :مالية ،وب نية ،وق نبه
الشارع بوصول ثواب الص قة عقى وصول ثواب سائر الهبادات املالية ،ونبه بوصول ثواب
الصوم عقى وصول ثواب سائر الهبادات الب نية ،وأخرب بوصول ثواب احلج املركب من املالية
والب نية ،فاألنواع الثالثة اثبتة ابلنص واالعتبار)( ،)2واألحاديث الواردة يف صحة نيابة احلي
عن امليت كثرية سوا يف الص قة عنه أو الصيام أو احلج(.)3
 .2ما جا أن الهاص بن وائل نذر يف اجلاهقية أن ينحر مائة ب نة ،وأن هشام بن الهاص حنر
حصته مخسّي ب نة ،وأن عمراً سأل النيب  عن ذلك؟ فقال« :أما أبوك ،فقو كان أقر
ابلتوحي  ،فصمت ،وتص قت عنه ،نفهه ذلك»( ،)4ويف لفظ :أن الهاص بن وائل أوصى
أن يهتق عنه مائة رقبة ،فأعتق ابنه هشام مخسّي رقبة ،فأراد ابنه عمرو أن يهتق عنه
اخلمسّي الباقية ،فقال :حىت أسأل رسول هللا  ،فأتى النيب  ،فقال :اي رسول هللا
إن أيب أوصى بهتق مائة رقبة ،وإن هشاماً أعتق عنه مخسّي وبقيت عقيه مخسون رقبة،
أفأعتق عنه؟ فقال رسول هللا « :إنه لو كان مسقماً فأعتقتم عنه أو تص قتم عنه أو
حججتم عنه بقغه ذلك»( ،)5قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :ولو احتج
( )1أخرجه مسقم يف كتاب الصيام ،ابب قاا الصيام عن امليت ،رقم احل يث (.)1149
( )2الروح ص307و.308
( )3ذكرها ابن القيم رمحه هللا يف كتابه الروح من ص 302إىل .308
( )4أخرجه اإلمام أمح رمحه هللا يف املسن  ،رقم احل يث ( ،)6704وصحح إسناده أمح شاكر رمحه هللا يف
خترجيه لقمسن .
( )5أخرجه أبوداود يف كتاب الفرائض ،ابب ما جا يف وصية احلريب يسقم وليه أيقزمه أن ينفذها؟ رقم
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يف هذا الباب حب يث عمرو لكان أقوى)(.)1
( .3إن الثواب حق لقهامل ،فإذا وهبه ألخيه املسقم مل مينع من ذلك كما مل مينع من هبة
ماله له يف حياته؛ وإبرائه له من به موته)( ،)2قال ابن القيم رمحه هللا(ت751 :هـ):
(الذي أوصل ثواب احلج والص قة والهتق هو بهينه الذي يوصل ثواب الصيام
والصالة والقرا ة واالعتكاف ،وهو إسالم املد ى إليه ،وتربع املد ي وإحسانه ،وع م
حجر الشارع عقيه يف اإلحسان ،بل ن به إىل اإلحسان بكل طريق)(.)3
 .4كثرة الرؤى( )4يف وصول الثواب املد ى لقموتى مما يستأنس به يف االست الل ،حىت
قال ابن القيم رمحه هللا(ت751 :هـ)( :وق تواطأت رؤاي املؤمنّي وتواترت أعظم تواتر
عقى إخبار األموات هلم بوصول ما يد ونه إليدم من قرا ة وصالة وص قة وحج
وغريه ،ولو ذكران ما ُحكي لنا من أهل عصران وما بقغنا عمن قبقنا من ذلك لطال
ج اً)( ،)5وق قال القرطيب رمحه هللا(ت671 :هـ)( :احلكاايت عن الصاحلّي هبذا
املهىن كثرية)(.)6
املناقشة :أن الرؤى ال حيتج هبا ،قال الهز بن عب السالم رمحه هللا (ت660 :هـ):
(الهجب أن من الناس من يثبت ذلك ابملنامات ،وليست املنامات من احلجج الشرعية اليت
تثبت هبا األحكام)(.)7
=

احل يث ( ،)2883وسكت عنه فيكون يف رتبة احلسن.
( )1جامع املسائل(.)258/4
( )2الروح ص.307
( )3الروح ص.334
( )4مجع الرؤاي ،وهو ما يراه النائم كأنه يف اليقظة ،تقول :رأيته يف املنام رؤاي ،وهو عقى فُـهقى ،ومجهدا فُهل،
مثل :البُشرى والبشر .انظر :تصحيح الفصيح ص.259
()5الروح ص.334
( )6التذكرة (.)280/1
( )7الفتاوى ص96و.97
ومن لطيف ما ذكره القرطيب يف التذكرة ( )292/1أن( :الشيخ الفقيه القاضي اإلمام مفيت األانم عب الهزيز
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واجلواب :ما قاله اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :هـ)( :تواطؤ الرؤاي كتواطئ
الشدادات)( ،)1مث ليست هي احلجة يف املسألة بل ما ماى من األدلة ،وجا تواطؤ الرؤى
من ابب االستئناس هبا ،السيما مع كثرهتا وتواطئدا عقى مر الهصور(.)2
أدلة القول الثاين:
هي أدلة القول األول ال الة عقى اجلواز ،ودليل الكراهة :أنه مل يكن من عادة السقف
هذا األمر ،لذا فاألوىل االقتصار عقى ما كانوا عقيه (.)3
أدلة القول الثالث:
است لوا مبا يقي:
 .1قول هللا تهاىل :ﱥﭐﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱤ [سورة النجم ،]39 :فهموم القفظ دال
عقى أن ليس لإلنسان إال سهيه ،إال ما خصه ال ليل(.)4
واجلواب :أن االست الل هبا عقى أن إه ا ثواب القرب ال يصل إىل امليت حمل نظر،
احتج عقى منع اإله ا ِّ بقوله :ﱥﭐ ﳑ ﳒ
قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :من َّ
ِّ
النصوص و ِّ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱤ فدو ُمب ِّطل لتو ِّ
ِّ
األئمة عقى أن اإلنسان ق ينتفع
اتفاق
اتر
غريه ،واآليةُ إمنا نـف ِّ
الغري ومل ِّ
ت االستحقاق لسهي ِّ
بهمل ِّ
ِّ
تنف االنتفاع بسهي الغري ،والفرق
بيندما بـِّنّي)( ،)5وقال( :وق ذكر الناس عن اآلية أجوبة مته دة ،عقى أهنا منسوخة ،وقيل:
=

ابن عب السالم رمحه هللا كان يفيت أبنه ال يصل لقميت ثواب ما يقرأ ،وحيتج بقوله تهاىل:
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱤ ،فقما تويف رمحه هللا ،رآه بهض أصحابه ممن كان جيالسه وسأله عن ذلك ،فقال له:
إنك كنت تقول :إنه ال يصل إىل امليت ثواب ما يقرأ ويد ي إليه ،فكيف األمر؟ فقال له :إين كنت أقول
ذلك يف دار ال نيا ،واآلن فق رجهت عنه ملا رأيت من كرم هللا تهاىل يف ذلك ،وأنه يصل إليه ذلك).
( )1الفروع (.)311/3
( )2ذكر مساحة الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ رمحه هللا قصة يف وصول الثواب بنا ً عقى رؤاي .انظر:
فتاوى الشيخ (.)231/3
( )3ابن تيمية "جامع املسائل" (.)200/4
( )4انظر :الهمراين "البيان" (.)317/8
( )5جامع املسائل (.)200/4
ﱥﭐ ﳑ ﳒ
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خمصوصة ،وقيل :خمتصة بشرع من قبقنا ،وقيل :سببه اإلميان الذي هو شرط وصول الثواب
من سهيه.
واآلية ال حتتاج إىل شي من هذا ،فإن هللا أخرب عما يف الصحف أنه ﱥﭐ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﳖ ﱤ ،ومل يقل :ال ينتفع إال مبا سهى ،وأن اإلنسان فيما ينتفع به يف ال نيا ق ينتفع
مبا ميقكه ومبا ال ميقكه ،فال يقزم من نفي املقك نفي االنتفاع ،لكن هو يستحق الثواب عقى
سهيه ألنه حقه ،فال خياف منه ظقماً وال هاماً ،وأما سهي غريه فدو لذلك الغري ،فإن سهى
له ذلك الغري أاثب هللا ذلك الساعي عقى سهيه ،ونفع هذا من سهي ذلك مبا شا  ،كما
يثيب ال اعي عقى دعائه لغريه وينتفع امل عو له)(.)1
 .2قوله « :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمقه إال من ثالثة :إال من ص قة جارية ،أو
عقم ينتفع به ،أو ول صاحل ي عو له»( ،)2ففيه ال اللة عقى انقطاع عمل امليت،
وهذا الفهل من اإله ا ليس بواح من املستثىن(.)3
واجلواب :أنه ال حجة يف ال ليل عقى قوهلم؛ إذ (مل يقل :انقطع انتفاعه ،وإمنا أخرب
عن انقطاع عمقه ،وأما عمل غريه فدو لهامقه ،فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل الهامل ال
ثواب عمقه هو ،فاملنقطع شي  ،والواصل إليه شي آخر)(.)4
 .3الرسول  أرش إىل أمور حم ودة تُفهل عن امليت ليصقه ثواهبا كالص قة واحلج دون
غريها ،فال يتجاوز إىل غري ما أرش إليه رسول هللا  وأابحه.
واجلواب( :هو  مل يبت ئدم بذلك ،بل خرج ذلك منه خمرج اجلواب هلم ،فدذا سأله
عن احلج عن ميته فأ ِّذن له فيه ،وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له ،وهذا سأله عن الص قة
فأذن له ،ومل مينهدم مما سوى ذلك.
وأي فرق بّي وصول ثواب الصوم الذي هو جمرد نية وإمساك وبّي وصول ثواب
( )1جامع املسائل (.)249/4
( )2أخرجه مسقم يف كتاب الوصية ،ابب ما يقحق اإلنسان من الثواب به وفاته ،رقم احل يث (.)1631
( )3البيان (.)317/8
( )4الروح ص.321
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القرا ة والذكر)(.)1
 .4أن هذا الفهل مل يكن مهروفاً عن السقف ،ولو فهقوه لنُ ِّقل إلينا ،وعقيه(فال ينبغي
ِّ
أكمل) (.)2
أفال و ُ
لقناس أن يه لُوا عن طريق السقف فإنه ُ
واجلواب من أوجه:
 )1ال يسقم نفي فهل السقف هلذا ،قال ابن القيم رمحه هللا (ت751 :هـ)( :القائل أن
أح اً من السقف مل يفهل ذلك قائل ماال عقم له به ،فإن هذه شدادة عقى نفي ما مل
يهقمه ،فما ي ريه أن السقف كانوا يفهقون ذلك وال يشد ون من حارهم عقيه؟ بل
يكفي اطالع عالم الغيوب عقى نياهتم ومقاص هم ،السيما والتقفظ بنية اإله ا
ال يشرتط)(.)3
 )2عقى التسقيم أن السقف مل يفهقوه ،فإنه ال يشرتط يف جوازه أن يفهقه السقف؛ فإنه ق ثبت
ِّ
تمسكون مبندج السقف الصاحل وذابون عنه كاإلمام
ابل ليل جوازه ،وقرره أئمة من السنة م ن
أمح وأمثاله رمحدم هللا ،وليس فيه إح ااثً يف كيفية الهبادة أو صفتدا أو طريقة أدائدا ،بل
هو إه ا لثواهبا ،قال ابن القيم رمحه هللا (ت751 :هـ)( :وسر املسألة :أن الثواب مقك
الهامل ،فإذا تربع به وأه اه إىل أخيه املسقم أوصقه هللا إليه ،فما الذي خص من هذا ثواب
قرا ة القرآن وحجر عقى الهب أن يوصقه إىل أخيه املسقم؟ وهذا عمل الناس حىت املنكرين
يف سائر اإلعصار واألمصار من غري نكري من الهقما )(.)4
 )3ال يقزم يف جتويزه أن يكون مهروفاً عن السقف ،مبهىن ال جيوز حىت يكون مشدوراً
منتشراً عن هم ،فإن االست الل مبثل هذا إمنا يصقح عقى من أح ث عبادة ،أما
إه ا الثواب فق دلت النصوص عقى جوازه يف أشباهه ،قال ابن القيم رمحه هللا(ت:
751هـ)( :ما هذه اخلاصية اليت منهت وصول ثواب القرآن واقتات وصول ثواب
هذه األعمال ،وهل هذا إال تفريق بّي املتماثالت؟ وإن مل يهرتف بوصول تقك
( )1الروح ص.346
( )2جامع املسائل (.)200/4
( )3الروح ص.346
( )4الروح ص.346
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األشيا إىل امليت فدو حمجوج ابلكتاب والسنة واإلمجاع وقواع الشرع)(.)1
 )4أن السبب يف كونه غري مشدور فهقه عن السقف من الصحابة  خاصة ،أنه مل
يكن عن أكثرهم ال اعي لذلك ،حىت يقزم يف جتويزه أن يكون مشتدراً فهقه والكالم
يف إابحته يف زمندم رمحدم هللا ورضي عندم ،مث (إن القوم كانوا أحرص شي عقى
كتمان أعمال الرب ،فقم يكونوا ليشد وا عقى هللا إبيصال ثواهبا إىل أمواهتم)(.)2
الرتجيح:
األقوال املذكورة يف املسألة أقوال عن أهل السنة أفىت هبا وقررها أئمة السنة وعقماؤها،
فقيس يف ترجيح أح األقوال اقتحام لباب الب ع ،أو إبطال ألصل من أصول الشرع.
واألقرب وهللا أعقم هو القول األول؛ إذ ليس يف األمر إح اث عبادة ،أو تصرف غري
مشروع مثقه يف الشريهة ،بل فيه نفع مته وإحسان ،ولن يه م الهامل املخقص إبذن هللا
خرياً بهمقه ،إما أن يصل ما أه اه لقمد ى إليه أو كان األجر مكتوابً بفال هللا له ،وهللا
كرمي عقى عباده ،لطيف هبم يثيب املد ِّي إلحسانه وه يته ،واملد ى إليه بثواب الهمل(.)3
ومع قرب القول األول إال أن ابب االحتياط يف املسألة مفتوح؛ مراعاة لالختالف ،السيما
إذا قيل( :مل يثبت عنه  أنه قرأ سورة من القرآن أو آايت منه لألموات مع كثرة زايرته لقبورهم،
ولو كان ذلك مشروعاً لفهقه ،وبينه ألصحابه؛ رغبة يف الثواب ،ورمحة ابألمة ،وأدا لواجب
البالغ ،فإنه كما وصفه تهاىل :ﱥﭐﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﱤ [التوبة ،]128 :فقما مل يفهل ذلك مع وجود أسبابه دل
عقى أنه غري مشروع ،وق عرف ذلك أصحابه  فاقتفوا أثره ،واكتفوا ابلهربة وال عا لألموات
عن زايرهتم ،ومل يثبت عندم أهنم قرؤوا قرآانً لألموات)(.)4
وعقى القول األول فمن أه ى ثواب قربة عمقدا لصحايب جاز عمقه ،وصح فهقه،
وهللا أعقم.
( )1الروح ص.345
( )2الروح ص.346
( )3انظر :النكت والفوائ السنية عقى احملرر (.)314/1
( )4فتاوى القجنة ال ائمة اجملموعة الثانية (.)204/1
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املبحث الرابع :زيارة قبورهم .
زايرة الرجال لققبور لقسالم عقيدا مباحة ابإلمجاع ،حكى اإلمجاع ابن عب الرب رمحه هللا
(ت463 :ه)( ،)1وابن ق امة رمحه هللا (ت621 :هـ)( ،)2وابن القطان رمحه هللا(ت:
628ه)( ،)3و(مل يقل أح بوجوهبا)(.)4
وحكى النووي رمحه هللا(ت676 :ه) اإلمجاع عقى أن زايرة القبور لقرجال سنة(،)5
وقال( :يستحب لقرجال زايرة القبور ،وهو قول الهقما كافة ،نقل الهب ري فيه إمجاع
املسقمّي ،ودليقه مع اإلمجاع األحاديث الصحيحة املشدورة)( ،)6وحكى اإلمجاع عقى
االستحباب أيااً عب الرمحن ابن ق امة رمحه هللا صاحب الشرح الكبري(ت682 :ه) إذ
قال( :ال نهقم خالفاً بّي أهل الهقم يف استحباب زايرة الرجال القبور)(.)7
وسبب االختالف والرتدد بّي اإلابحة واالستحباب هو كون األمر الوارد يف احل يث
واقهاً به حظر ،وهي مسألة اختقف فيدا نظر أهل الهقم فيما يقتاي( ،)8واألقرب أن األمر
يف هذه املسألة وإن كان واقهاً به هني وحظر إال أنه لالستحباب ،قال ابن القحام رمحه
هللا(ت803 :ه)( :املذهب املنصوص عن أمح  :أهنا مستحبة ،وذكره بهادم ،إمجاعاً ،ألنه
وإن كان به حظر ،لكنه عققه  -عقيه الصالة والسالم -بتذكر املوت واآلخرة ،وذلك أمر
مطقوب شرعاً)(.)9

( )1التمدي (.)239/20
( )2املغين (.)517/3
( )3اإلقناع (.)190/1
()4ابن تيمية "اإلخنائية" ص.246
( )5شرح صحيح مسقم (.)50/7
( )6اجملموع (.)203/5
( )7الشرح الكبري ( ،)264/6وانظر :النكت عقى احملرر (.)317/1
( )8انظر :اآلم ي "اإلحكام" ( ،)1326/3وشرح خمتصر الروضة ( ،)370/2وشرح الكوكب املنري(.)56/3
( )9القواع ( ،)582/2وانظر :الفروع ( ،)411/3واإلنصاف (.)265/6
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والدليل على مشروعية زايرة القبور ما يلي:
 .1قوله « :زوروا القبور فإهنا تذكر املوت» .
()2
 .2قوله « :هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها» .
 .3فهقه  يف زايرته هلا (.)3
وعقى ذلك فزايرة قبور الصحابة  مستحبة لقسالم عقيدم ،والرتضي عندم( )4بل هم
أوىل ابلزايرة من غريهم( ،)5قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :وإذا كانت زايرة
قبور عموم املؤمنّي مشروعة فزايرة قبور األنبيا والصاحلّي أوىل)(.)6
(وجيب الفرق بّي الزايرة الشرعية اليت سندا رسول هللا  وبّي الزايرة الب عية اليت مل
يشرعدا بل هنى عندا مثل اختاذ قبور األنبيا والصاحلّي مساج  ،والصالة إىل القرب ،واختاذه
()1

( )1أخرجه مسقم ،كتاب اجلنائز ،ابب استئذان النيب  ربه عز وجل يف زايرة قرب أمه ،رقم احل يث (.)976
( )2أخرجه مسقم ،كتاب اجلنائز ،ابب استئذان النيب  ربه عز وجل يف زايرة قرب أمه ،رقم احل يث (.)977
( ) 3أخرجه مسقم ،كتاب اجلنائز ،ابب ما يقال عن دخول القبور وال عا ألهقدا ،رقم احل يث(.)974
( )4قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا( :وكذلك يستحب له -أي من أتى امل ينة -عن اجلمدور أن أييت
البقيع وشد ا أح كما كان النيب  يفهل ،فزايرة القبور لق عا لقميت من جنس الصالة عقى
اجلنائز ،يقص فيدا ال عا هلم ال يقص فيدا أن ي عو خمقوقاً من دون هللا) جمموع
الفتاوى(.)379/27
( )5هذا إذا عقم ثبوت تقك القبور لقصحابة  ،مع الهقم أن كثرياً من القبور يزعم أهنا لقصحابة وال
دليل عقى أهنا هلم ،ولذا قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا( :مثل كثري من القبور اليت يقال إهنا قرب نيب،
أو قرب صاحل ،أو مقام نيب ،أو صاحل ،وحنو ذلك ،وق يكون ذلك ص قاً ،وق يكون كذابً .وأكثر
املشاه اليت عقى وجه األرض من هذا الارب .فإن القبور الصحيحة واملقامات الصحيحة ققيقة
ج اً .وكان غري واح من أهل الهقم يقول :ال يثبت من قبور األنبيا إال قرب نبينا  .وغريه ق
يثبت غري هذا أيااً مثل :قرب إبراهيم اخلقيل عقيه السالم ،وق يكون عقم أن القرب يف تقك الناحية
لكن يقع الشك يف عينه ،ككثري من قبور الصحابة اليت بباب الصغري من دمشق ،فإن األرض غريت
مرات ،فتهيّي قرب أنه قرب بالل أو غريه ال يكاد يثبت ،إال من طريق خاصة ،وإن كان لو ثبت ذلك
مل يتهقق به حكم شرعي مما ق أح ث عن ها) .اقتاا الصراط املستقيم(165/2و.)166
( )6جمموع الفتاوى (.)331/27
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وثناً ،وق ثبت عنه يف الصحيحّي( )1أنه قال« :ال تش الرحال إال إىل ثالثة مساج :
املسج احلرام ومسج ي هذا واملسج األقصى»)(( )2فإن زايرة القبور مشروعة ملن كان
قريباً مندا وكان مقصوده ال عا لقميت .فأما السفر إليدا فمندي عنه)(.)3

( )1أخرجه البخاري ،كتاب فال الصالة يف مسج مكة وامل ينة ،ابب فال الصالة يف مسج مكة
وامل ينة ،رقم احل يث( ،)1189ومسقم ،كتاب احلج ،ابب ال تش الرحال إال إىل ثالثة مساج  ،رقم
احل يث(.)1397
( )2جمموع الفتاوى (.)332/27
( )3جمموع الفتاوى (.)125/33
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املبحث اخلامس :سب الصحابة .
ال خالف بّي أهل الهقم أن سب الصحابة  حرام ،وكبرية من كبائر الذنوب(،)1
قال القاضي عياض رمحه هللا (ت544 :ه)( :سب أصحاب النيب -عقيه السالم -
وتنقصدم أو أح مندم من الكبائر احملرمة ،وق لهن النيب  -عقيه الصالة والسالم  -فاعل
ذلك ،وذكر أنه من آذاه وآذى هللا فإنه ال يُقبل منه صرف وال ع ل)(.)2
وقال القرطيب رمحه هللا (ت656 :هـ)( :ال خالف يف وجوب احرتامدم ،وحترمي سبدم)(.)3
وقال جالل ال ين البققيين رمحه هللا (ت824 :هـ)( :من سب الصحابة  -  -أتى
كبرية بال نزاع)(.)4
وقال أبو احلسن اهلروي القاري رمحه هللا (ت1014 :هـ)( :سب الصحابة الكرام من
أكرب الكبائر)(.)5
وق أمجع أهل الهقم أن من سب أح الصحابة  فدو فاسق مبت ع( ،)6قال ابن
القطان رمحه هللا (ت628 :ه)( :أمجع املسقمون أنه ال يسبدم أو أح ً ا مندم ،وال يطهن
عقيدم إال فاسق)(.)7
وقال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :ال ريب أنه ال جيوز سب أح من
الصحابة :ال عقي وال عثمان وال غريمها ،ومن سب أاب بكر وعمر وعثمان فدو أعظم إمثاً
ممن سب عقياً)(.)8
( )1انظر :النووي "شرح صحيح مسقم" ()93/16
( )2إكمال املهقم (.)580/7
( )3املفدم (.)493/6
( )4نققه عنه اهليتمي يف الزواجر (.)231/2
( )5شم الهوارض ص.46
( )6شم الهوارض يف ذم الروافض ص ،28والهناية شرح اهل اية ( ،)415/7وحاشية ابن عاب ين
( ،)162/7الفروع ( ،)182/10واإلنصاف (104/27و.)105
( )7اإلقناع(.)59/1
( )8منداج السنة (.)468/4
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األدلة(:)1
 .1قول هللا تهاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱﱤ [سورة الفتح :آية.]29
فالساب لقصحابة  مغتاظ مندم ،فدو كالكافر الذين أغاظه هللا ابلصحابة(،)2
سب الصحابة يف الفي نصيب)(.)3
وهذا يست ل به عقى أنه (ليس ملن َّ
 .2قال « :األنصار ال حيبدم إال مؤمن ،وال يبغادم إال منافق ،فمن أحبدم أحبه هللا،
ومن أبغادم أبغاه هللا»(( ،)4فمن سبدم فق زاد عقى بغادم ،فيجب أن يكون
منافقاً ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر)( ،)5والشاه أن األنصار من مجقة الصحابة ،
فكيف لو سب مجيع الصحابة؟
()6
 .3قوله « :ال يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر» .
 .4قوله « :ال تسبوا أصحايب ،فقو أن أح كم أنفق مثل أح  ،ذهباً ما بقغ م
أح هم ،وال نصيفه»( ،)7وهذا نص صريح يف الندي ،وبيان احلرمة.
( )1قال ابن كثري رمحه هللا( :واألحاديث يف فاائل الصحابة والندي عن التهرض هلم مبسا ة كثرية ،ويكفيدم
ثنا هللا عقيدم ،ورضاه عندم) التفسري (.)362/7
( )2انظر :تفسري ابن كثري (.)362/7
( )3ابن املققن "التوضيح" (.)246/23
( )4أخرجه البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،ابب حب األنصار ،رقم احل يث( ،)3783ومسقم ،كتاب
اإلميان ،ابب ال ليل عقى أن حب األنصار وعقي  من اإلميان وعالماته ،وبغادم من عالمات
النفاق ،رقم احل يث(.)75
( )5الصارم املسقول(.)1092/3
( )6أخرجه مسقم ،كتاب اإلميان ،ابب ال ليل عقى أن حب األنصار وعقي  من اإلميان وعالماته،
وبغادم من عالمات النفاق ،رقم احل يث (.)77
( )7أخرجه البخاري كتاب أصحاب النيب  ،ابب قول النيب « :لو كنت متخذاً خقيالً» ،رقم احل يث
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تنبيه :ما ماى يف سبدم فقط أما من كفَّر الصحابة أو رماهم ابلفسق أو استحل
سبدم فق أمجع أهل الهقم عقى أن من استحل سب الصحابة كفر( ،)1ومن زعم أهنم ارت وا
إال نفراً ققيالً كفر ،ومن طهن يف ع التدم وجهل عامتدم فساقاً كفر ،قال اإلمام ابن تيمية
رمحه هللا(ت728 :ه) ( :فدذا ال ريب أيااً يف كفره ،فإنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري
موضع :من الرضى عندم والثنا عقيدم ،بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متهّي،
فإن مامون هذه املقالة أن نققة الكتاب والسنة كفار أو فساق ،وأن هذه األمة اليت هي:
ﱥﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱤ [آل عمران ،]110 :وخريها هو القرن األول ،كان
عامتدم كفاراً أو فساقاً وماموهنا أن هذه األمة شر األمم ،وأن سابقي هذه األمة هم
شرارها ،وكفر هذا مما يهقم ابالضطرار من دين اإلسالم)(.)2

=

( ،)3673ومسقم كتاب فاائل الصحابة رضي هللا تهاىل عندم ،ابب حترمي سب الصحابة  ،رقم
احل يث (.)2540
( )1انظر :الصارم املسقول ( ،)1061/3والفروع (182/10و.)183
( )2الصارم املسقول (1110/3و.)1111
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املبحث السادس :ذكر املساوئ املنسوبة إليهم.
أمجع أهل الهقم عقى أن الصحابة  ال يذكرون إال ابجلميل ،وأنه جيب الكف عن ذكر
ما يسو جناهبم  ،)1(قال اإلمام أمح بن حنبل رمحه هللا (ت241 :هـ)( :ال نقول يف
أصحاب رسول هللا  إال احلسىن)(( ،)2ومن السنة الواضحة البينة الثابتة املهروفة ذكر حماسن
أصحاب رسول هللا  كقدم أمجهّي ،والكف عن ذكر مساوئدم والذي شجر بيندم)(.)3
وقال ابن القطان رمحه هللا (ت628 :ه)( :أمجهوا عقى الكف عن ذكر الصحابة 
إال خبري ما يذكرون به.
وأمجهوا أهنم أحق أن تنشر حماسندم ،ويقتمس ألفهاهلم أفال املخارج ،وأن يظن هبم
أحسن الظن ،وأمجل املذاهب)(.)4
وقال القرطيب رمحه هللا (ت656 :ه)( :والذي عقيه مجاعة أهل السنة واحلق :حسن
الظن هبم ،واإلمساك عما شجر بيندم ،وطقب أحسن التأويل لفهقدم)(.)5
وقال ابن حجر الهسقالين رمحه هللا (ت852 :ه)( :واتفق أهل السنة عقى وجوب
منع الطهن عقى أح من الصحابة)(.)6
وقال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا (ت974 :ه)( :الذي أمجع عقيه أهل السنة
واجلماعة أنه جيب عقى كل أح تزكية مجيع الصحابة إبثبات اله الة هلم ،والكف عن الطهن
فيدم ،والثنا عقيدم)(.)7
قالت عائشة رضي هللا عندا «أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب  فسبوهم»( ،)8فدذا
( )1انظر :رسالة ألهل الثغر ص.172
( )2اخلالل "السنة" (.)511/3
( )3مسائل حرب (.)976/3
( )4اإلقناع (.)59/1
( )5املفدم (.)212/7
( )6فتح الباري (.)34/13
( )7الصواعق احملرقة (.)603/2
( )8أخرجه مسقم يف صحيحه :كتاب التفسري ،برقم (.)3022
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بيان مندا رضي هللا عندا يف الواجب يف حق الصحابة وهو طقب املغفرة والرضا هلم من هللا.
قال أبو نهيم األصبداين رمحه هللا(ت430 :ه)( :فالواجب عقى املسقمّي يف
أصحاب رسول هللا :-  -إظدار ما م حدم هللا تهاىل به ،وشكرهم عقيه من مجيل
أفهاهلم ومجيل سوابقدم ،وأن يغاوا عما كان مندم يف حال الغاب واإلغفال وفرط مندم
عن استزالل الشيطان إايهم.
وأنخذ يف ذكرهم مبا أخرب هللا تهاىل به فقال تهاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱤ[سورة احلشر.)1()]10 :
فدم قوم  ،واختارهم لصحبة نبيه  ،واتب عقيدم ،ووع هم احلسىن ،فقال سبحانه:
ﱥﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱤ [التوبة :آية ،]117وقال :ﱥﭐ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳘﱤ [احل ي  :آية  ،]10فال جيوز ملن قال هللا فيدم :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱤ [التوبة :آية  ]100أن يذكروا بغري
اجلميل.
وجيب أن يقال( :اآلاثر املروية يف مساوئدم مندا ما هو كذب ،ومندا ما ق زي فيه
ونُِّقص ،وغُِّنري عن وجده ،والصحيح منه :هم فيه مهذورون؛ إما جمتد ون مصيبون ،وإما
جمتد ون خمطئون)( ،)2فدم بّي األجر واألجرين  فدم اله ول املرضيون.

( )1اإلمامة ص.341
( )2جمموع الفتاوى (.)155/3
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املبحث السابع :عقوبة املتعرض جلناب الصحابة .
ال خالف بّي أهل الهقم يف أن جمرد السب ال يوجب القتل يف غري األنبيا عقيدم
الصالة والسالم ،قال ابن املنذر (ت 318 :هـ)( :ال أعقم أح ً ا يوجب قتل من سب به
النيب  ،)1()وقال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت 728 :هـ)( :اتفق األئمة عقى أن من
سب نبيًا قُتل ،ومن سب غري النيب ال يقتل بكل سب سبه)(.)2
وال خالف بّي أهل الهقم يف أن املتهرض لقصحابة  ابلثقب والسب ق وقع يف
مهصية عظيمة ،ومرتكبدا يهزر ،وال تقبل شدادته؛ لظدور فسقه بسبه هلم  ،)3(قال اإلمام
ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :أقل ما فيه التهزير؛ ألنه مشروع يف كل مهصية ليس فيدا
ح وال كفارة . . .وهذا مما ال نهقم فيه خالفاً بّي أهل الفقه والهقم من أصحاب النيب 
والتابهّي هلم إبحسان وسائر أهل السنة واجلماعة ،فإهنم جممهون عقى أن الواجب الثنا
عقيدم ،واالستغفار هلم ،والرتحم عقيدم ،والرتضي عندم ،واعتقاد حمبتدم ومواالهتم ،وعقوبة
من أسا فيدم القول)(.)4
قال اإلمام مالك رمحه هللا (ت179 :ه(( :من شتم أح اً من أصحاب النيب . .
 .من مشامتة الناس نُ نِّكل نكاالً ش ي اً)( ،)5وقال( :من شتم النيب  قتل ،ومن شتم
( )1اإلشراف( ،)61/8وانظر :ابن القطان "اإلقناع" (.)270/2
( )2جمموع الفتاوى (.)123/35
( )3انظر :الهناية شرح اهل اية ( ،)415/7واجلوهرة النرية ( ،)167/6والبناية شرح اهل اية (،)150/9
واجلامع ملسائل امل ونة ( ،)284/22واخلرشي "شرخ خمتصر خقيل" ( ،)74/8ومنح اجلقيل
( ،)243/9واملاوردي "احلاوي" ( ،)173/17وب اية احملتاج ( ،)495/4ومغين احملتاج (،)359/6
والفروع ( ،)105/10واإلنصاف (447/26و ،)9 44ومنتدى اإلرادات مع حاشية ابن قائ
النج ي (.)142/5
( )4الصارم املسقول (.)1085/3
( )5الشفا ( ،)308/2والذخرية (21/12و.)22
قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا( :فأما من سب أح اً من أصحاب رسول هللا  من أهل بيته وغريهم
ارب ضرابً نكاالً ،وتوقف عن قتقه وكفره.
فق أطقق اإلمام أمح أنه يُ ُ
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أصحابه أُِّندب)(.)1
فمن سب صحابياً فإن عقى و ي األمر تهزيره ،قال اإلمام أمح رمحه هللا(ت241 :ه):
(ال جيوز ألح أن يذكر شيئًا من مساوئدم ،وال يطهن عقى أح مندم بهيب ،وال بنقص وال
وقيهة ،فمن فهل ذلك فالواجب عقى السقطان أتديبه وعقوبته ،ليس له أن يهفو بل يهاقبه
مث يستتيبه ،فإن اتب قبل منه ،وإن مل يتب أعاد عقيه الهقوبة مث خق ه احلبس حىت يتوب
ويراجع ،فدذا السنة يف أصحاب حمم ( ،)2()فق نص  عقى وجوب تهزيره،
واستتابته حىت يرجع ابجلق  ،وإن مل ينته حبس حىت ميوت أو يراجع)(.)3
وقال إسحاق بن راهويه رمحه هللا (ت238 :ه)( :من شتم أصحاب النيب 
يهاقب وحيبس)(.)4
ومن لهن أح اً من الصحابة  فإن األئمة متفقون عقى أنه يهاقب عقوبة بقيغة ،قال
اإلمام ابن تيمية رمحه هللا( :من لهن أح ً ا من أصحاب النيب  ،--مهاوية بن أيب سفيان،
وعمرو بن الهاص ،وحنومها ،ومن هو أفال من هؤال ؛ كأيب موسى األشهري وأيب هريرة وحنومها،
أو من هو أفال من هؤال ؛ كطقحة ،والزبري ،وعثمان ،وعقي بن أيب طالب ،أو أيب بكر
الص يق ،وعمار ،أو عائشة أم املؤمنّي ،وغري هؤال من أصحاب النيب  ،--فإنه مستحق
لقهقوبة البقيغة ابتفاق أئمة ال ين)(.)5
ومن وصف بهض الصحابة  بوصف ال يق ح يف ع الته كوصفه ابجلنب أو البخل
=

قال أبو طالب :سألت أمح عمن شتم أصحاب النيب  قال :القتل أجنب عنه ولكن أضربه ضرابً
نكاالً) .الصارم املسقول (.)1055/3
( )1الشفا (.)308/2
( )2مسائل حرب ( ،)976/3قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا به كالم اإلمام أمح رمحه هللا( :وحكى اإلمام
أمح هذا عمن أدركه من أهل الهقم) الصارم املسقول (.)1057/3
( )3الصارم املسقول (.)1058/3
( )4الصارم املسقول (.)1058/3
( )5جمموع الفتاوى (.)58/35
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فإنه يهزر ،قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه)( :من سبدم سباً ال يق ح يف
ع التدم وال يف ديندم  -مثل وصف بهادم ابلبخل ،أو اجلنب ،أو ققة الهقم ،أو ع م الزه ،
وحنو ذلك  -فدذا هو الذي يستحق التأديب ،والتهزير ،وال حيكم بكفره مبجرد ذلك ،وعقى
هذا حيمل كالم من مل يكفرهم من الهقما )(.)1
وق كان السقف  يهزرون من شتم أح الصحابة ،قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا
(ت728 :ه)( :روى اإلمام أمح ( )2إبسناد صحيح عن ابن أيب ليقى قال" :ت اروا يف أيب
عمر أفال من أيب بكر ،فقال اجلارود :بل أبو بكر
بكر وعمر ،فقال رجل من عطاردُ :
أفال منه ،قال :فبقغ ذلك عمر ،قال :فجهل ياربه ضرابً ابل رة حىت شغر برجقيه ،مث أقبل
إىل اجلارود فقال :إليك عين ،مث قال عمر :أبو بكر كان خري الناس به رسول هللا  يف
كذا وكذا ،مث قال عمر :من قال غري هذا أقمنا عقيه ما نقيم عقى املفرتي".
فإذا كان اخلقيفتان الراش ان عمر وعقي رضي هللا عندما جيق ان ح املفرتي من
يفال عقياً عقى أيب بكر وعمر ،أو من يفال عمر عقى أيب بكر -مع أن جمرد التفايل
ليس فيه سب وال عيب -عُقِّم أن عقوبة السب عن مها فوق هذا بكثري)(.)3
وضرب عمر بن عب الهزيز رمحه هللا (ت101 :ه) من شتم عثمان  ثالثّي سوطاً(.)4
وقال إبراهيم بن ميسرة رمحه هللا (ت132 :ه)( :ما رأيت عمر بن عب الهزيز ضرب
إنساانً قط ،إال إنساانً شتم مهاوية فاربه أسواطاً)(.)5
فإذا تقرر هذا فإنه مع تهزيره يدجر حىت يتوب من هذا الذنب الهظيم؛ ألن جرمه
خطري حىت قال اإلمام أمح رمحه هللا (ت241 :ه)( :إذا رأيت أح اً يذكر أصحاب
رسول هللا  بسو فاهتمه عقى اإلسالم)(.)6
( )1الصارم املسقول (.)1110/3
( )2يف فاائل الصحابة (.)300/1
( )3الصارم املسقول (.)1107/3
( )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)1340/4
( )5شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)1341/4
( )6شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)1326/4
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وقال( :من انتقص واح اً من أصحاب رسول هللا  أو أبغاه حل ث كان منه ،أو
ذكر مساوئه كان مبت عاً ،حىت يرتحم عقيدم مجيهاً ،ويكون ققبه هلم سقيماً)(.)1
وقال أبو زرعة رمحه هللا(ت264 :ه)( :إذا رأيت الرجل ينتقص أح اً من أصحاب
رسول هللا  ،فاعقم أنه زن يق()2؛ وذلك أن الرسول  عن ان حق ،والقرآن حق ،وإمنا
أدى إلينا هذا القرآن ،والسنن أصحاب رسول هللا  ،وإمنا يري ون أن جيرحوا شدودان؛
ليبطقوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل ،وهم زاندقة)(.)3
وق أمجع أهل الهقم عقى هجر من انتقص الصحابة  ،قال ابن القطان رمحه
هللا(ت628 :ه)( :أمجهوا عقى هجران من انتقصدم أو أبغادم أو انهلم مبا يُكره ،وعقى
مهاداته وإبهاده)(.)4
وسئل اإلمام أمح رمحه هللا :ما تقول فيمن زعم أنه مباح له أن يتكقم يف مساوئ
أصحاب رسول هللا ؟ فقال :هذا كالم سو ردي  ،جيانبون هؤال القوم ،وال جيالسون،
ويبّي أمرهم لقناس»(.)5
فتخقص مما ماى أن الساب لقصحابة  أنه يهزر جبق أو بسجن أو هبما مهاً
حسب ما يراه و ي األمر من مصقحة فيه ،وكذلك يؤمر الناس هبجره ،والتربي منه( ،)6حىت
يسقم الناس من شره ،ويتوب إىل هللا من ذنبه.
ولققاضي إذا قامت عن ه البينة أن حيكم :بسجن الساب لقصحابة يف سجن انفرادي
إذا أمكن ذلك؛ فيكون يف ذلك حتقيق لهقوبتّي السجن واهلجر ،وهذا أبقغ يف الزجر والتأديب.
( )1طبقات احلنابقة ( ،)172/2وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)182/1
( )2الزن قة لغة :الايق ،وليس يف كالم الهرب زن يق ،وإمنا تقول الهرب :رجل زن ق ،وزن قي :إذا كان ش ي
البخل ،فإذا أرادوا مهىن ما تقوله الهامة قالوا :مقح  ،ودهري ،واملراد به :هو الذي يظدر اإلسالم ويبطن
الكفر .انظر :اهل اية أليب اخلطاب ص ،546انظر :الصحاح مادة (زن ق) ،ولسان الهرب مادة (زن ق).
( )3الكفاية يف عقم الرواية ص ،49واتريخ دمشق (.)32/38
( )4اإلقناع (.)59/1
( )5اخلالل "السنة" (.)511/3
( )6انظر :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع (.)62/1
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املبحث الثامن :متثيل الصحابة .
هذه املسألة مل أج من تناوهلا من الفقدا املاضّي ،ومل أقف عقى كالم هلم عندا؛
لكوهنا ح ثت يف هذا الزمان.
واملراد هبا :حماكاة الشكل الظاهر ،والتققي يف القباس والكالم واملسكن واملركب
وحنوها ،بقص تقريب الواقع املاضي الذي كانوا عقيه  إىل أهل هذا الهصر.
وملا وقع الكالم حول إنتاج مسقسالت يف متثيل الصحابة  ،والهمل عقى بثه بّي
الناس ،ابدرت اهليئات الشرعية واجملامع الفقدية إبص ار بياانت أوضحت فيدا حرمة هذا
الهمل وجرميته ،وأنه ال جيوز متثيل الصحابة  ،ومن ذلك(:)1
 .1قرار هيئة كبار الهقما ابملمقكة الهربية السهودية ،ونصه:
(قررت اهليئة ابإلمجاع ما يقي:
 - 1أن هللا سبحانه وتهاىل أثىن عقى الصحابة ،وبّي منزلتدم الهالية ،ومكانتدم الرفيهة.
ويف إخراج حياة أي واح مندم عقى شكل مسرحية أو فيقم سينمائي منافاة هلذا
الثنا الذي أثىن هللا تهاىل عقيدم به ،وتنزيل هلم من املكانة الهالية اليت جهقدا هللا هلم
وأكرمدم هبا.
 - 2أن متثيل أي واح مندم سيكون موضها لقسخرية واالستدزا به ،ويتواله أانس
غالبا ليس لقصالح والتقوى مكان يف حياهتم الهامة ،واألخالق اإلسالمية ،مع ما
يقص ه أرابب املسارح من جهل ذلك وسيقة إىل الكسب املادي ،وأنه مدما حصل
من التحفظ فيشتمل عقى الكذب والغيبة ،كما ياع متثيل الصحابة رضوان هللا
عقيدم يف أنفس الناس وضهاً مزرايً ،فتتزعزع الثقة أبصحاب الرسول  ،وختف
اهليبة اليت يف نفوس املسقمّي من املشاه ين ،وينفتح ابب التشكيك عقى املسقمّي
يف ديندم ،واجل ل واملناقشة يف أصحاب حمم  ،ويتامن ضرورة أن يقف أح
املمثقّي موقف أيب جدل وأمثاله ،وجيري عقى لسانه سب بالل وسب الرسول 
( )1مل أعرض قوالً آخر يف املسألة؛ إذ مل أقف عقى كالم لهامل مهترب أجازه ،ولكونه -يف نظري -شاذاً منكراً،
ال يصح ذكره وإشداره ،فاالً عن االست الل له ،والرد عقيه.
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وما جا به من اإلسالم ،وال شك أن هذا منكر ،وكما يتخذ ه فاً لبقبقة أفكار
املسقمّي حنو عقي هتم ،وكتاب رهبم ،وسنة نبيدم حمم .
 - 3ما يقال من وجود مصقحة ،وهي :إظدار مكارم األخالق ،وحماسن اآلداب ،مع
التحري لقحقيقة ،وضبط السرية ،وع م اإلخالل بشي من ذلك بوجه من الوجوه؛
رغبة يف الهربة واالتهاظ -فدذا جمرد فرض وتق ير ،فإن من عرف حال املمثقّي وما
يد فون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل أيابه واقع املمثقّي ،ورواد التمثيل ،وما
هو شأهنم يف حياهتم وأعماهلم.
 - 4من القواع املقررة يف الشريهة :أن ما كان مفس ة حماة أو راجحة فإنه حمرم ،ومتثيل
الصحابة عقى تق ير وجود مصقحة فيه ،فمفس ته راجحة؛ فرعاية لقمصقحة ،وس ا
لقذريهة ،وحفاظا عقى كرامة أصحاب حمم  جيب منع ذلك)(.)1
 .2قرار اجملمع الفقدي اإلسالمي وفيهُ ( :مينع ذلك-أي التمثيل-يف حق الصحابة ؛
فإن هلم من شرف الصحبة واجلداد مع رسول هللا  وال فاع عن ال ين والنصح هلل
ورسوله ودينه ومحل هذا ال ين والهقم إلينا ما يوجب تهظيم ق رهم واحرتامدم
وإجالهلم . . .لذا فإن اجملقس يقرر أبن تصوير أي واح من هؤال حرام ،وال جيوز
شرعاً ،وجيب منهه)(.)2
( )1أحباث هيئة كبار الهقما (.)330-328/3
( )2قرارات اجملمع الفقدي اإلسالمي ص ،192وانظر :أحباث هيئة كبار الهقما (.)296/3
وق أص ر اجملمع الفقدي قراراً آخر هذا نصه( :إن اجملمـع الفقدـي اإلسالمـي برابطة الهامل اإلسالمي
يف دورته الهشرين املنهقـ ة مبكـة املكرمـة ،يف الفرتة من  19ـ  23حمرم 1432هـ اليت يوافقدا 25 :ـ
 29ديسمرب 2010م الحظ استمرار بهض شركات اإلنتاج السينمائي يف إع اد أفالم ومسقسالت
فيدا متثيل أشخاص األنبيا والصحابة فأص ر البيان التا ي :أتكي اً لقرار اجملمع يف دورته الثامنة
املنهق ة عام 1405هـ الصادر يف هذا الشأن ،املتامن حترمي تصوير النيب حمم  وسائر الرسل
واألنبيا عقيدم السالم والصحابة  ،ووجوب منع ذلك ،ونظراً الستمرار بهض شركات اإلنتاج
السينمائي يف إخراج أفالم ومسقسالت متثل أشخاص األنبيا والصحابة ،فإن اجملمع يؤك عقى قراره
السابق يف حترمي إنتاج هذه األفالم واملسقسالت ،وتروجيدا وال عاية هلا واقتنائدا ومشاه هتا واإلسدام
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 .3فتوى القجنة ال ائمة لإلفتا  ،ومما جا فيدا( :متثيل الصحابة أو أح مندم ممنوع؛ ملا
فيه من االمتدان هلم واالستخفاف هبم وتهريادم لقنيل مندم ،وإن ظن فيه مصقحة
فما يؤدي إليه من املفاس أرجح ،وما كانت مفس ته أرجح فدو ممنوع) (.)1
تبّي حرمة متثيل الصحابة .
وغري ذلك من الفتاوى والقرارات اليت ِّن
وي ل عقى حترمي التمثيل عموماً ،والصحابة  خصوصاً مع ما ماى يف قرار هيئة
كبار الهقما من االست الل ما يقي:
 .1ما روته عائشة رضي هللا عندا عن رسولنا  أنه قال( :ما أحب أين حكيت أح اً
وأن  ي كذا وكذا)(.)2
فقوله( :حكيت) أي فهقت مثل فِّهقه(.)3
وقول الرسول ( :ما أحب أين حكيت أح اً) نكرة يف سياق النفي فتهم كل أنواع
احملاكاة سوا كانت لقتهقيم أو املزاح أو اجل  ،فرسولنا  كره أن ميثل فهالً ألح وحاشاه
 أن تكون حماكاته يف فهل مكروه ،بل كراهته  لذات احملاكاة.
 .2أن هذا التمثيل ق حوى حماذير كثرية من أشنهدا الكذب ،والكذب من كبائر الذنوب،
=

فيدا وعرضدا يف القنوات ،ألن ذلك ق يكون م عاة إىل انتقاصدم واحلط من ق رهم وكرامتدم،
وذريهة إىل السخرية مندم ،واالستدزا هبم ،وال مربر ملن ي عي أن يف تقك املسقسالت التمثيقية
واألفالم السينمائية التهرف عقيدم وعقى سريهتم؛ ألن كتاب هللا ق كفى وشفى يف ذلك قال تهاىل:
(حنن نقص عقيك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هـذا القرآن) ،وقال تهاىل( :لق كان يف قصصدم
عربة ألو ي األلباب ما كان ح يثا يفرتى ولـكن تص يق الذي بّي ي يه وتفصيل كل شي وه ى
ورمحة لقوم يؤمنون) ،ويذكر اجملمع بقرار هيئة كبار الهقما  ،وفتوى القجنة ال ائمة لقبحوث الهقمية
واإلفتا يف املمقكة الهربية السهودية) .قرارات اجملمع الفقدي اإلسالمي ص.531
( )1فتاوى القجنة ال ائمة ( ،)712/1ولقفائ ة انظر :فتاوى القجنة (.)263/26
( )2أخرجه أمح يف املسن برقم ( ،)25050وأبو داود يف سننه كتاب األدب ،ابب يف الغيبة ،برقم
( ) 4875والقفظ له ،والرتمذي يف جامهه ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2502
و )2503وقال« :ح يث حسن صحيح».
( )3انظر :النداية يف غريب األثر مادة(حكا) ،ولسان الهرب (حكي).
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ومن خصال املنافقّي ،وهذا املمثل ق مجع الكذب الفهقي والقو ي( ،)1فكيف إذا ُربِّط
مبقام الصحبة ومنزلة الصحابة؟ قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا(ت728 :ه)( :أما
املتح ث أبحاديث مفتهقة لياحك الناس أو لغرض آخر :فإنه عاص هلل ورسوله وق
روى هبز بن حكيم عن أبيه عن ج ه عن النيب  قال« :إن الذي حي ث فيكذب
لياحك القوم :ويل له ويل له مث ويل له»( ،)2وق قال ابن مسهود  :إن الكذب ال
يصقح يف ج وال هزل وال يه أح كم صبيه شيئاً مث ال ينجزه(.)3
وأما إن كان يف ذلك ما فيه ع وان عقى مسقم وضرر يف ال ين :فدو أش حترمياً من
ذلك .وبكل حال ففاعل ذلك مستحق لقهقوبة الشرعية اليت تردعه عن ذلك)(.)4
 .3أن يف متثيل الصحابة  انتقاصاً هلم ،واعت ا ً عقى حقدم( ،)5و زعزعة ملكانتدم،
واستخفافاً هبم ،وتهريادم  لقنيل مندم ،وإن مل يقص ه املمثل ،فمحاكاهتم (فيدا
إيذا يف مجيع األحوال؛ إذ إ ن الطباع تنفر من مشاه ة من حياكيدا حىت يف مواطن
احملم ة ،وكم يف هذا من هام وإيذا .
وإن عشاق القدو من الهظما واملرتفّي ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم عقى مأل من
الناس ،ولو يف مواطن الشجاعة والكرم ،فكيف هت م حرمات قوم ماوا ،وبقي عقينا واجب
( )1فالتمثيل (ال ينفك عن الكذب ،حبال يف الفهال واألقوال ،بل كم من ميّي غموس ،وزواج ،وطالق . .وكقه
اختالق .والكذب أدوى األدوا  ،ويطبع املؤمن عقى كل شي خال اخليانة والكذب . . .وإذا حرم هللا شيئاً
مثل الكذب ،حرم ما بين عقيه ،وأوصل إليه ،والتمثيل سبيل إليه ،فيحوي من الكذب ما تراه ،فاهلل املستهان.
وعجيب  -وهللا  -أن يتدافت الناس عقى مشاه ة الكذب ومساعه ) الشيخ بكر أبوزي "التمثيل" ص.39
( )2أخرجه اإلمام أمح يف املسن برقم( ،)20046وأبو داود ،كتاب األدب ،ابب يف التش ي يف الكذب،
برقم ( ،)4990والرتمذي ،أبواب الزه  ،ابب فيمن تكقم بكقمة ياحك هبا الناس( )2315وقال:
(هذا ح يث حسن).
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،برقم(.)379
( )4جمموع الفتاوى (.)256/32
( )5فصاحب احلق يف ذلك هم من تُـ ُق ِّنمصت شخصياهتم ،فدل أُخذ أذن صاحب احلق يف متثيقه أم اعت ي
عقى حقه؟ وأخذ اإلذن متهذر ،وعقيه فال أح ميقك النيابة يف إعطا اإلذن.
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النصرة هلم ابإلسالم ،فقننتصر حلفظ حرمتدم ،واإلبقا عقى كرامتدم "وكل املسقم عقى املسقم
حرام ،دمه وماله وعرضه")(.)1
 .4مث إن قص متثيل الصحابة  املراد منه حتصيل مصقحة شرعية يف حث الناس يف
االقت ا هبم ،وحمبتدم ،ومهرفة اترخيدم املشرق ،وهذا ميكن حتقيقه بال حماذير عن
طريق غري التمثيل؛ إذ سقوك ابب التمثيل بقص دعوة الناس لالقت ا ابلصحابة 
من احمل اثت والب ع ،ومع ذلك مل يتخذوه وسيقة لق عوة إىل هللا أو لقتهقيم ،وال
سقكوا سبيقه حىت يرجع الناس إىل رهبم ،ومل يُنقل حرف واح يف أن رسولنا  مثَّل،
أو أن أح الصحابة  قام ممثِّنالً لغريه ابلطريقة املهروفة ،مع قيام املقتاي وزوال
املانع ،بل جا عن رسولنا  الندي عن ذلك كما ماى ،ورسولنا  ق أُويت
احلكمة فدو ( حكيم ال يـُد ِّمل مصاحل ال ين ،وال يُ نِّ
فوت املؤمنّي ما يقرهبم إىل
ُ
رب الهاملّي)(( ،)2ولو كان خرياً حيبه هللا ،لسبقنا إليه أصحاب حمم  ،فإهنم كفوا
من به هم ،كما قالوا :اتبهوا وال تبت عوا ،فق كفيتم؛ فإهنم  ابخلري أعقم ،وعقيه
أحرص.
فمن ابت ع شيئاً يتقرب به إىل هللا ،ومل جيهقه هللا ورسوله قربة ،فق شرع يف ال ين ما مل

أيذن به هللا .ﱥﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱤ [سورة الشورى آية:
 ،]21واست رك عقى أصحاب رسول هللا  أبهنم مل يهق ُموا ما عقِّمهُ ،أو أهنم مل يهمقوا مبا
عقموا ،فقزمه استجدال السابقّي األولّي ،من املداجرين واألنصار ،أو تقصريهم يف
الهمل)(.)3
فبنا ً عقى ما ماى يتاح حرمة هذا الهمل ،وأنه ال جيوز متثيل الصحابة  ،وال
جيوز نشره بّي الناس.

( )1الشيخ بكر أبوزي "التمثيل" ص33و.34
( )2جمموع الفتاوى (.)624/11
( )3ال رر السنية (.)106/8
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()1

تطبيق قضائي
وقفت عقى دعوى مت نظرها يف احملكمة اجلزائية ابألحسا يف عام 1434هـ ،أقامدا
امل عي الهام ض متدم بسب الصحايب اجلقيل عمر بن اخلطاب  ،وطقب احلكم عقى
امل عى عقيه بهقوبة تهزيرية ،وبهرض ال عوى عقى امل عى عقيه أنكر ما جا فيدا ،فأقام
امل عي الهام شاه اً عقى صحة دعواه ،وقرر امل عى عقيه أبنه ال يوج ع اوة بينه وبّي
الشاه  ،وبه قفل ابب املرافهة ،نظر القاضي فوج  :أنه ال توج سوابق عقى امل عى عقيه،
وكونه أنكر ما نُسب إليه ،ونظراً لكون بينة امل عي الهام غري موصقة وغري كافية عقى إثبات
إدانة امل عى عقيه بسب الصحايب اجلقيل  ،لكندا تورث شبدة قوية ،فحكم مبا يقي:
 .1مل يثبت ل يه إدانة امل عى عقيه؛ له م كفاية األدلة ض ه.
 .2لتوجه الشبدة القوية ض امل عى عقيه حكم بسجنه م ة شدر ،حيسب مندا ما قااه
عقى ذمة القاية.
 .3جق ه مائة ومخسّي جق ة مفرقة عقى دفهات.
 .4أخذ التهد الش ي عقيه به م تكرار ما حصل منه.
ومت االعرتاض عقى احلكم ،مث قرر امل عى عقيه القناعة ابحلكم اخلاص ابلسجن
واعرتاضه عقى احلكم اخلاص ابجلق ؛ لكونه كبرياً يف السن ،ويهاين من أمراض أتى عقيدا
بتقارير طبية ،فرفع القاضي ما حكم به أوالً إىل حمكمة االستئناف؛ إذ مل جي فيما ق مه
امل عى عقيه ما يؤثر عقى ما حكم به.
وق الحظت ال ائرة املهنية مبحكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية وهم قااة ال ائرة
اجلزائية أن ما حكم به فايقته من جق كثري ،السيما وأنه مل يثبت عقيه اإلدانة.
فأجاهبم انظر القاية ابلرجوع عن حكمه السابق ،وحكم مبا يقي:
 .1سجن امل عى عقيه م ة شدر ونصف حتسب مندا ما قااه يف السجن عقى ذمة هذه
القاية.
 .2أخذ التهد الش ي عقيه به م تكرار ما حصل منه.
( )1جمموعة األحكام القاائية لهام 1435ه(.)263-257/11
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فاعرتض امل عى عقيه ،ورفهت املهامقة لالستئناف لقنظر فيما حكم به انظر القاية،
فقررت املصادقة عقى احلكم به اإلجرا األخري.
وبه هذا الهرض املستخقص من وقائع القاية ،ومع جودة ما سببه انظر القاية من
أسباب وحيثيات بىن عقيدا حكمه ،وكذلك ما حكم به من عقوبة تهزيرية إال أن تراجع
القاضي عما حكم به من اجلق  ،ومل يسبنب تراجهه ،حمل أتمل وحبث واجتداد ،فإن قااة
ال ائرة يف االستئناف الحظوا كثرة ما حكم به القاضي يف ع د اجلق ات( 150جق ة) ،ال
أهنم الحظوا ع م استحقاق تهزير امل عى عقيه ابجلق .
فقو ثبت لققاضي ع م حتمل امل عى عقيه لقجق ؛ لكونه مريااً مزمناً أو كبري سن
لكان لرتاجهه وجاهة ،مع لزوم التحقق من حتمل امل عى عقيه إبحالته إىل املستشفى وطقب
اإلفادة.
أما مع حتمل امل عى عقيه التهزير ابجلق  ،فإن األوىل أن يهزر به ،كما جا عن
السقف الصاحل ،وثبت عن عمر  ،وقرره أهل الهقم كما ماى يف املبحث الثامن ،وعشر
جق ات أقوى يف الردع والتأديب من سجن عشرة أايم.
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اخلامتة
احلم هلل وح ه ،والصالة والسالم عقى خري عباده ،وأفال رسقه ،وعقى آله وصحبه
أما به :
تقخص يف خامتة هذا البحث عشر نقاط ،هي:
فق َّ
 .1أن الصحايب من لقي النيب  مؤمناً به ،ومات عقى اإلسالم ،ولو كان لقاؤه
ابلرسول  عابراً يسرياً ،فقه حق الصحبة ،وهذا البحث يتناوله.
 .2أن حب الصحابة وتوقريهم  من الواجبات الشرعية.
 .3أن الرتضي عندم يف غري خطبة اجلمهة مستحب بال منازعة ،وفيدا عقى الصحيح عن
أهل الهقم ،وهو ما جرى عقيه عمل املسقمّي.
 .4جيوز أن يتص ق وياحي وحيج عن الصحابة ،واألقرب جواز إه ا ثواب الهمل إىل
الصحابة  ،واالحتياط ترك إه ا ثواب األعمال مطققاً.
 .5أن زايرة قبور الصحابة  الثابتة أهنا هلم مستحبة ،بل زايرهتا أوىل من زايرة قبور
غريهم من املؤمنّي شريطة أال يسافر ألجل ذلك.
 .6أن سب الصحابة  جرمية وكبرية من كبائر الذنوب.
 .7املساوئ املنسوبة إىل الصحابة  ،ال جيوز ذكرها وال نشرها ،وأكثرها كذب ،وما
صح مندا فدم جمتد ون فيدا ،دائر عمقدم بّي األجر واألجرين.
 .8ابن من البحث عقوبة املتهرض جلناب الصحابة  ،وأنه يهزر مبا يردعه ،ويدجر
حىت يتوب من مهصيته.
 .9من حم اثت هذا الهصر متثيل الصحابة  ،وهو عمل حمرم.
 .10أن احملاكم يف املمقكة الهربية السهودية تنظر يف حماكمة من سب الصحابة ،
وتهزر فاعقه مبا حيقق املصقحة الشرعية.
التوصيات:
األوىل :احلرص عقى تربية األجيال املسقمة بتهقيمدم فال الصحابة  ،ومهرفة ق رهم.
الثانية :تقريب سري الصحابة  ابتباعدم قوالً وفهالً واالقت ا هبم حقيقة ،وتامّي
مناهج التهقيم سريهم ،واترخيدم املشرق الذي هو حمل فخر واعتزاز.
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الثالثة :جهل مب أ قاائي أو مبادئ قاائية يف عقوبة ساب الصحابة  ،أو متدمدم
ابلكفر أو الفسق ،ونشرها بّي الناس.
الرابعة :منع كل ما يسي إىل صحابة رسولنا  ورضي عندم من متثيل هلم ،أو سخرية
هبم ،أو الكتب اليت تتناول اترخيدم بقمز أو مهز ،وإحالة كل من فهل ذلك لقنيابة
الهامة مث إىل احملاكم الشرعية لتأديبه.
واحلم هلل الذي بنهمته تتم الصاحلات
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املصادر واملراجع
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .اقتاا الصراط املستقيم" .حتقيق انصر الهقل،
ط1419 ،2هـ ،دار إشبيقيا.
ابن أيب الهز ،عقي" .شرح الهقي ة الطحاوية" .ت /د .عب هللا الرتكي ،وشهيب األرنؤوط،
ط1413 ،2ه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
ابن أيب يهقى ،أبو احلسّي حمم " .طبقات احلنابقة" .ت/د .عب الرمحن الهثيمّي1419 ،هـ،
األمانة الهامة لالحتفال مبرور مائة عام عقى أتسيس املمقكة.
ابن األثري ،مبارك بن حمم " .النداية يف غريب احل يث واألثر" .أشرف عقيه /عقي بن
عب احلمي  ،ط1421 1هـ ،دار ابن اجلوزي.
ابن احلاج ،عب ري" .امل خل" .تصحيح وختريج توفيق مح ان ،دار الكتب الهقمية ط1
1415هـ.
ابن القحام ،عقي البهقي" .القواع " .ت/د .عايض الشدراين ،ود .انصر الغام ي ،ط،1
1423هـ ،مكتبة الرش  ،الرايض.
ابن املققن أبو حفص عمر" .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" .ت /خال الرابط  -مجهة
فتحي .دار الفالح لقبحث الهقمي وحتقيق الرتاث ،ط1429 ،1ه ،دار النوادر،
دمشق.
ابن النجار ،حمم الفتوحي" .منتدى اإلرادات يف اجلمع بّي اإلقناع والتنقيح وزايدات".
ت/د .عب هللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ط1421 ،1هـ.
ابن النجار ،حمم بن أمح الفتوحي" .شرح الكوكب املنري" .ت /د .حمم الزحيقي ،و د.
نزيه محاد1418 ،ه ،مكتبة الهبيكان.
ابن بطنال ،عقي" .شرح صحيح البخاري" .ت /إبراهيم الصبيحي ،وايسر بن إبراهيم ،ط،2
1423هـ ،مكتبة الرش  ،الرايض.
ابن بقبان ،حمم بن ب ر ال ين" .خمتصر اإلفادات يف ُربع الهبادات واآلداب وزايدات" .ت/
حمم الهجمي ،ط1419 ،1ه ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .شرح الهقي ة األصفدانية" .ت /حمم األمح ،
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ط ،1425 ،1املكتبة الهصرية  -بريوت.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .خمتصر الفتاوى املصرية" .صححه وعقق عقيه
حمم الفقي ،دار التقوى 1409هـ.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .اإلخنائية (أو الرد عقى اإلخنائي)" .ت/أمح
الهنزي ،ط1420 ،1ه ،دار اخلراز  -ج ة.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .الصارم املسقول عقى شامت الرسول" .ت /حمم
احلقواين ،وحمم شودري ،ط1417 ،1هـ ،رمادي لقنشر ،ال مام.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .جامع املسائل" .ت/حمم عزيز مشس ،ط،2
1427ه ،دار عامل الفوائ  ،مكة.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح بن عب احلقيم" .منداج السنة النبوية" .ت /حمم رشاد سامل،
ط1406 ،1ه ،جامهة اإلمام حمم بن سهود اإلسالمية.
ابن تيمية ،أبو الهباس أمح " .جمموع فتاوى ابن تيمية" .مجع/عب الرمحن بن قاسم ،طبهة
جممع املقك فد 1425 ،هـ.
ابن درستويه ،عب هللا بن جهفر بن حمم تصحيح الفصيح وشرحه ،ت /د .حمم ب وي
املختون1419 ،ه ،الناشر :اجملقس األعقى لقشئون اإلسالمية.
ابن رجب ،عب الرمحن" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .ت /طارق بن حمم  ،ط،2
1422هـ ،دار ابن اجلوزي ،ال مام.
ابن عاب ين ،حمم أمّي ابن عمر" .رد احملتار عقى ال ر املختار (املهروف حباشية ابن
عاب ين)" .ت  /د .حسام ال ين بن حمم  ،ط1421 ،1هـ ،دار الثقافة والرتاث،
دمشق.
ابن عساكر ،أبو القاسم عقي" .اتريخ م ينة دمشق" .ت /حمب ال ين عمر الهمري
1995م ،دار الفكر ،بريوت.
ابن ق امة ،مشس ال ين عب الرمحن بن حمم " .الشرح الكبري" .ت/د .عب هللا الرتكي ،مطبوع مع
املقنع واإلنصاف ،طبهة وزارة الشؤون اإلسالمية.
ابن ق امة ،موفق ال ين عب هللا" .الكايف" .ت /عب هللا الرتكي ،ط1419 ،2هـ ،توزيع وزارة
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الشؤون اإلسالمية.
ابن ق امة ،موفق ال ين" .املغين شرح خمتصر اخلرقي" .ت/د .عب هللا الرتكي ،د .عب الفتاح
احلقو ،ط1417 ،3هـ ،دار عامل الكتب ،الرايض.
ابن قيم اجلوزية ،مشس ال ين حمم بن أيب بكر" .الروح" .ت /يوسف ب يوي ،ط،5
1422هـ دار ابن كثري ،دمشق.
ابن كثري ،أبو الف ا إمساعيل "تفسري القرآن الهظيم" .حققه/مصطفى حمم  ،وآخرون ،ط،1
1425هـ ،دار عامل الكتب ،توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية.
ابن مفقح حمم بن مفقح" .الفروع" .ت/د .عب هللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1424هـ.
ابن مفقح .مشس ال ين حمم " .النكت والفوائ السنية عقى مشكل احملرر" .ت/د .عب هللا
الرتكي ،ط1428 ،1هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
ابن مفقح ،برهان ال ين إبراهيم بن حمم " .املب ع يف شرح املقنع" .ط1418 ،1ه ،دار
الكتب الهقمية ،بريوت.
ابن منظور ،حمم بن مكرم" .لسان الهرب" .ت /عامر حي ر ،ط1424 ،1هـ ،دار الكتب
الهقمية ،بريوت.
ابن جنيم ،زين ال ين" .البحر الرائق شرح كنز ال قائق" ط ،2دار املهرفة ،بريوت.
ابن جنيم ،سراج ال ين عمر بن إبراهيم" .الندر الفائق شرح كنز ال قائق" .ت /أمح عناية،
ط1422 ،1ه ،دار الكتب الهقمية.
أبو احلسن ابن القطان" .اإلقناع يف مسائل اإلمجاع" .ت /حسن الصهي ي ،ط،1
1424هـ ،طباعة الفاروق احل يثة لقطباعة ،القاهرة.
أبو احلسن األشهري" .رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب" .ت :عب هللا اجلني ي ،من
مطبوعات عمادة البحث الهقمي ابجلامهة اإلسالمية.
أبو الفال عياض بن موسى بن عياض" .إكمال املهقم بفوائ مسقم" .ت /حيىي إمساعيل،
ط1419 ،1ه ،دار الوفا لقطباعة والنشر والتوزيع ،مصر.
أبو بكر بن عقي احل اد" .اجلوهرة النرية شرح ملختصر الق وري" .ت /د سائ بك اش،
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ط1436 ،1ه ،الناشر :شركة دراسات لقبحوث واالستشارات.
أبو بكر حمم بن املنذر" .األوسط" .ت /صغري أمح  ،ط1424 ،3هـ ،دار طيبة ،الرايض.
أبو داود ،سقيمان بن األشهث" .سنن أيب داود" .حكم عقى أحاديثه حمم األلباين ،اعتنا
مشدور آل سقمان ،ط ،1مكتبة املهارف.
أبو عمر يوسف بن عب الرب" .االستذكار" .ت /د .عب املهطي ققهجي ،دار الوعي ،ط– 1
1414هـ.
أمح بن حنبل" .فاائل الصحابة" .ت /د .وصي هللا حمم عباس ،ط1403 ،1ه
الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت.
أمح ال ويش" .فتاوى القجنة ال ائمة"( .اجملموعة األوىل) :طبع رائسة إدارة البحوث الهقمية،
ط1425-1هـ( ،واجملموعة الثانية) ط1426 ،1ه.
أمح النفراوي" .الفواكه ال واين عقى رسالة ابن أيب زي القريواين" .ت/عب الوارث عقي،
ط1418 ،1هـ ،دار الكتب الهقمية ،بريوت.
أمح بن مح ان احلنبقي" .هناية املبت ئّي يف أصول ال ين" .ت/د .انصر السالمة ،ط،1
1425هـ ،مكتبة الرش  ،الرايض.
أمح بن حنبل" .مسن اإلمام أمح " .أشرف عقيه د .عب هللا الرتكي ،ط1429 ،1هـ،
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
األصبداين ،أبو نهيم أمح "اإلمامة والرد عقى الرافاة" .ت /د .عقي الفقيدي ،ط،3
1415ه ،مكتبة الهقوم واحلكم  -امل ينة املنورة.
األمانة الهامة هليئة كبار الهقما " .أحباث هيئة كبار الهقما ابملمقكة الهربية السهودية" .ط،2
1425ه ،طبع ونشر :رائسة إدارة البحوث الهقمية واإلفتا .
اآلم ي" .اإلحكام يف أصول األحكام" .ت /د أمح الغام ي ،ط1433 ،1ه ،جامهة
اإلمام حمم بن سهود اإلسالمية.
البابريت ،حمم بن حمم مجال ال ين" .الهناية شرح اهل اية" .دار الفكر.
البخاري ،أبو عب هللا حمم بن إمساعيل" .صحيح البخاري املسمى :ابجلامع الصحيح من
أمور الرسول وسننه وأايمه" .اعتىن به أبوصديب الكرمي ،بيت األفكار ال ولية،
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1419هـ.
ب ر ال ين أيب الفال حمم الشافهي" .ب اية احملتاج يف شرح املنداج" .اعتىن به/أنور
ال اغستاين ،ط ،1432 ،1دار املنداج لقنشر والتوزيع ،ج ة.
البدويت ،منصور بن يونس" .كشاف القناع عن اإلقناع" .ت /جلنة متخصصة يف وزارة
اله ل ابملمقكة الهربية السهودية ،ط1423 ،1هـ ،طباعة وزراة اله ل.
الرتمذي ،حمم بن عيسى" .سنن الرتمذي" .حكم عقى أحاديثه/حمم األلباين ،اعتنا
مشدور آل سقمان ،ط ،1مكتبة املهارف.
التميمي ،أبو بكر حمم بن عب هللا بن يونس" .اجلامع ملسائل امل ونة" .ت/جمموعة ابحثّي
يف رسائل دكتوراه ،ط1434 ،1ه ،الناشر :مهد البحوث الهقمية وإحيا الرتاث
اإلسالمي  -جامهة أم القرى.
التنوخي ،املن َّجى بن عثمان بن أسه " .املمتع يف شرح املقنع" .ت /د .عب املقك بن
ُ
دهيش ،ط 1424 ،3ه.
اجلن ي ،خقيل بن إسحاق "التوضيح يف شرح املختصر البن احلاجب" .ت /أمح جنيب،
ط1429 ،1ه ،مركز جنيبويه لقمخطوطات وخ مة الرتاث.
اجلوهري ،إمساعيل بن مح " .الصحاح" .ت  /أمح عطار ،دار الهقم ط1399– 2هـ.
احلافظ املنذري ،عب الهظيم" .خمتصر سنن أيب داود" : .اخلطايب" .مهامل السنن" .وهتذيب
ابن القيم ،ت /حمم الفقي ،دار املهرفة ،بريوت.
احلطاب ،حمم املغريب" .مواهب اجلقيل لشرح خمتصر خقيل" .ت /زكراي عمريات ط،1
1416هـ ،دار الكتب الهقمية ،بريوت.
اخلرشي ،حمم بن عب هللا" .شرح خمتصر خقيل لقخرشي" .دار الفكر لقطباعة  -بريوت.
اخلطاب ،حمم املغريب" .مواهب اجلقيل لشرح خمتصر خقيل" .حتقيق زكراي عمريات ،ط،1
1416ه ،دار الكتب الهقمية.
اخلطيب البغ ادي ،أبو بكر أمح بن عقي" .الكفاية يف عقم الرواية" .ت /أيب عب هللا
السورقي ،املكتبة الهقمية  -امل ينة املنورة.
اخلالل ،أبو بكر أمح " .السنة" .ت/د .عطية الزهراين ،ط1420 ،1هـ ،دار الراية ،الرايض.
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اخلالل ،أبو بكر أمح " .كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمح بن حنبل ،ت/د .عب هللا
الزي  ،ط1410 ،1ه ،مكتبة املهارف ،الرايض.
ال ردير الشيخ أمح " .الشرح الكبري عقى خمتصر خقيل" ، .املطبوع مع حاشية ال سوقي،
الناشر :دار الفكر.
ال مياطي ،أبو بكر عثمان بن حمم "إعانة الطالبّي عقى حل ألفاظ فتح املهّي" .ط،1
1418ه ،دار الفكر.
ال مريي ،حمم بن موسى" .النجم الوهاج يف شرح املنداج" .ط1425-1هـ ،دار املنداج.
الذهيب ،حمم بن أمح " .سري أعالم النبال " .ط1422 ،11هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
الرحيباين ،مصطفى" .مطالب أو ي الندى يف شرح غاية املنتدى" .ط1415 ،2ه ،املكتب
اإلسالمي.
الزركشي ،حمم  .شرح الزركشي عقى خمتصر اخلرقي :ت/د .عب هللا اجلربين ،ط1414 ،2هـ،
دار أو ي الندى ،بريوت.
الزيقهي ،عثمان" .تبيّي احلقائق شرح كنز ال قائق"1313 .هـ ،دار الكتب اإلسالمية،
القاهرة.
السرخسي ،حمم بن أمح " .املبسوط" .ت /حمم إمساعيل ،ط1421 ،1هـ ،دار الكتب
الهقمية.
السيوطي ،جالل ال ين .ت ريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .ت /نظر الفاراييب ،ط،2
 ،1415مكتبة الكوثر ،الرايض.
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .االعتصام" .ت /مشدور حسن ،ط1421 ،1هـ مكتبة
التوحي .
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .املوافقات" .ت /مشدور آل سقمان ،ط1417 ،1ه ،دار
ابن عفان.
الشربيين ،حمم بن اخلطيب" .مغين احملتاج شرح املنداج" .اعتىن به/حمم عيتاين .ط،2
1425هـ ،دار املهرفة ،بريوت.
الشوكاين ،حمم بن عقي" .فتح الق ير اجلامع بّي فين الرواية وال راية من عقم التفسري".
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ط1414 ،1ه ،دار ابن كثري ،دار الكقم الطيب  -دمشق ،بريوت.
الشيخ بكر أبوزي "التمثيل" .ط1411 ،1ه ،دار الراية لقنشر والتوزيع ،الرايض.
الشيخ عب الرمحن بن قاسم" .ال رر السنية يف األجوبة النج ية" .ط1417 ،6ه.
شيخي زاده ،عب الرمحن بن حمم " .جممع األهنر يف شرح مقتقى األحبر" .الناشر :دار إحيا
الرتاث الهريب.
الصاوي ،أبو الهباس أمح اخلقويت" .بقغة السالك ألقرب املسالك املهروف حباشية الصاوي
عقى الشرح الصغري" .دار املهارف.
الطويف ،جنم ال ين سقيمان" .شرح خمتصر الروضة" .ت /عب هللا الرتكي ،ط1419 ،2ه،
توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية.
اله وي ،أبو احلسن عقي الصهي ي "حاشية اله وي عقى شرح كفاية الطالب الرابين" .ت/
يوسف الشيخ البقاعي1414 ،ه ،دار الفكر ،بريوت.
عز بن عب السالم" .الفتاوى" .ت/عب الرمحن بن عب الفتاح ،ط1406 ،1هـ ،دار املهرفة.
الهسقالين ،أمح بن حجر" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .رقم كتبدا وأبواهبا
وأحاديثدا /حمم فؤاد عب الباقي ،ط1418 ،1هـ ،دار السالم ،الرايض.
الهسقالين ،أمح بن حجر" .نزهة النظر شرح خنبة الفكر" .ت /عمرو عب املنهم ،ط،1
1415هـ ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
عقيش ،حمم بن أمح " .منح اجلقيل شرح خمتصر خقيل" ،1409 .دار الفكر  -بريوت.
الهمراين" ،البيان يف مذهب اإلمام الشافهي" .اعتىن به قاسم النوري ،دار املنداج.
الهيين ،أبو حمم حممود بن أمح " .البناية شرح اهل اية" .ط1420 ،1ه ،دار الكتب
الهقمية ،بريوت.
الهيين ،أبو حمم حممود بن أمح " .منحة السقوك يف شرح حتفة املقوك" .ت /أمح الكبيسي،
ط1428 ،1ه ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -قطر.
قرارات اجملمع الفقدي اإلسالمي مبكة املكرمة ،اإلص ار الثالث ،رابطة الهامل اإلسالمي.
القرايف ،أبو الهباس شداب ال ين أمح بن إدريس "الذخرية" .ت/حمم حجي وسهي أعراب
وحمم بو خبزة ،ط1 ،1994م ،دار الغرب اإلسالمي -بريوت.
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القرطيب ،أبو الهباس أمح بن عمر" .املفدم ملا أشكل من تقخيص كتاب مسقم" .حققه وعقق
عقيه وق م له :حميي ال ين ميستو وآخرون ،ط1417 ،1ه ،دار ابن كثري ،بريوت.
القرطيب ،حمم بن أمح " .التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة" .ت /الصادق بن إبراهيم،
ط1425 ،1ه ،مكتبة دار املنداج لقنشر والتوزيع ،الرايض.
القرطيب ،حمم بن أمح " .اجلامع ألحكام القرآن" .ت  /د .عب هللا الرتكي ط1427 ،1هـ،
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
القشريي ،مسقم بن احلجاج" .صحيح مسقم" .اعتىن به أبوصديب الكرمي ،بيت األفكار
ال ولية لقنشر والتوزيع1419 ،هـ.
الكرماين ،أبو حمم حرب" .مسائل حرب الكرماين" .إع اد :فايز بن أمح حابس،
1422ه ،جامهة أم القرى.
الاللكائي ،هبة هللا" .شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" .ت /د .أمح الغام ي ،ط
1423 ،8هـ ،دار طيبة ،الرايض.
مالك بن أنس" .امل ونة الكربى"1424 .هـ ،دار عامل الكتب ،الرايض.
املاوردي ،أبو احلسن" .احلاوي الكبري" .ت /عقي مهوض ،وعادل عب املوجود ،ط،1
1419هـ ،دار الكتب الهقمية.
جمموعة األحكام القاائية لهام 1435ه ،طباعة وزارة اله ل "مركز البحوث" ابملمقكة
الهربية السهودية.
حمم املواق" .التاج واإلكقيل املطبوع مع مواهب اجلقيل" .ت /زكراي عمريات ،ط،1
1416هـ ،دار الكتب الهقمية ،بريوت.
حمم بن املنذر" .اإلشراف عقى مذاهب الهقما " .ت/د .أبو محاد صغري أمح  ،ط،1
1428هـ ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس اخليمة.
حمم بن قاسم" .فتاوى ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم".
املرداوي ،عقي" .اإلنصاف يف مهرفة الراجح من اخلالف" .ت /د .عب هللا الرتكي ،مطبوع
مع املقنع الشرح الكبري طبهة وزارة الشؤون اإلسالمية1419 ،هـ.
املرداوي ،عقي" .تصحيح الفروع املطبوع مع الفروع" .ت /د .عب هللا الرتكي ،ط،1
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1424هـ ،مؤسسة الرسالة.
املرغيناين ،عقي" .اهل اية" .اعتىن به طالل يوسف ،ط1416 ،1هـ ،دار إحيا الرتاث.
املروزي ،حمم بن نصر" .خمتصر قيام القيل" .اختصره /أمح املقريزي ،ط1414 ،2هـ،
ح يث اكادمي لقطباعة ،ابكستان ،ومؤسسة الرسالة ،بريوت.
موسى احلجاوي" .اإلقناع لطالب االنتفاع" : .ت /د .عب هللا الرتكي ،توزيع وزارة الشؤون
اإلسالمية ،ط1419 ،2هـ.
النمري ،أبو عمر يوسف بن عب الرب" .التمدي ملا يف املوطأ من املهاين واألساني " .ت /مصطفى
الهقوي ،حمم البكري1387 ،هـ ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب.
النووي ،حيىي بن الشرف" .اجملموع شرح املدذب" .ت /حمم املطيهي ،دار إحيا الرتاث،
بريوت ط1422 ،1هـ.
النووي ،حيىي بن شرف" .التقريب والتيسري ملهرفة سنن البشري النذير يف أصول احل يث".
ت /حمم اخلشت1405 ،ه ،دار الكتاب الهريب ،بريوت.
النووي ،حيىي بن شرف" .املنداج شرح صحيح مسقم بن احلجاج" .ت/خقيل شيحا ،ط،5
1419هـ ،دار املهرفة ،بريوت.
اهلروي ،عقي بن سقطان حمم " .شم الهوارض يف ذم الروافض" .ت /د .جمي اخلقيفة ،ط،1
1425ه ،مركز الفرقان لق راسات اإلسالمية.
اهليتمي ،أبو الهباس أمح بن حمم " .الزواجر عن اقرتاف الكبائر"1408 .ه ،دار املهرفة،
بريوت.
اهليتمي ،أمح بن حجر" .الصواعق احملرقة عقى أهل الرفض والاالل والزن قة" .ت /عب
الرمحن الرتكي  -كامل اخلراط ،ط1417 ،1ه ،موسسة الرسالة ،لبنان.
اهليتمي ،أمح بن حمم بن حجر" .حتفة احملتاج يف شرح املنداج" .مطبوع مع احلواشي،
املكتبة التجارية الكربى مبصر.
اليحصيب ،أبو الفال القاضي عياض" .الشفا بتهريف حقوق املصطفى"1409 .ه،
الناشر :دار الفكر.
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