
  
  

  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديةا�ملكة العربية السعو
  جامعة اإلمام �مد بن  سعود اإلسالمية

  عمادة ا�عليم عن بعد
  *ية ال(يعة ـ االنتساب ا�طور        

  

   ) 00/أصل  (    
  

  أصول الفقهمقرر  
  الث8اا�ستوى                              

  :ا�ادة أستاذ
  ?يل ا<لف. د 

  
  
  
  
  

  ) 
ً
Aات الصوتية من ا�حاا�ذكرات تم تفريغها سماJ(  

  إعداد طالب وطاKات *ية ال(يعة                          
  انتساب مطور

 
  نسخة مدققة و مزيدة

TUVTه 

 
 
 

 ) كتب اهللا أجر Z من عمل Y إعدادها وجعلها X صدقة جارية (



  
  
  
  
  

   ����מ�د�����                ���� 
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
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  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
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  ���� )U( اdلقة����
اwمد هللا رب العا�[ وص· اهللا وسلم وبارك \ نبينا µمد و\ آ� الطيب[ الطاهرين وأزواجه أمهات ا�ؤمن[ وأصـحابه 

  وبعد. الغر ا�يام[ ومن تبعهم بإحسان إ� يوم ا¦ين
   تعا� R منهج أصول الفقه R ا�ستوى اhالث zيعة وبدايته Rفنبتدئ إن شاء اهللا

  .صg اهللا عليه وسلم  سنة اef: من األدلة ال�عية و� األصل ا8ا` 
  : األدلة ال(عية تنقسم إi قسمhوcما تقدم فإن 

يسـ¾ بـالrاءة وهـو مـا  األصـ½ واستصحاب العقل ا�ب¼ \ ا�ـ« اإل�اعثم  السنةثم  الكتاب و� أدلة متفق عليها
 واإل�ـاع والسـنة الكتـاب: R ا�ملـةفاألدلـة ا�تفـق عليهـا  اkمهـورأما عنـد ، ومن معه ابن قدامةهذا عند األصلية 
  .والقياس

من حقيقة وlاز وورود ألفاظ بغ�  ،وتقدم R الفصل ا�اÀ ال¿م \ األصل األول وهو الكتاب وما يتعلق به من مسائل
باألصل اhاÃ و� سنة ا�� صـ· ئ دبتR هذا الفصل ن ،ومباحث النسخ الÂ تتعلق بمباحث الكتاب ،لعربية وÁو ذلكا

   .تعريف السنة: ونبتدئ إن شاء اهللا بـ أقوا� وأفعا� وتقريراته، ،ره ونواهيهاماهللا عليه وسلم بعمومها الÂ تشتمل \ أو
l اللغة m السنة :  

U- اإلسالم سنة حسنة(نه قال أورد عنه ص· اهللا عليه وسلم و ،الطريقة R هـذه الطريقـة قـد  ،أي طريقة حسنة )من سن
 السنة لغة الطريقة

ً
قو� ص· اهللا عليـه وسـلم ويدل عليها  ،حسنة Åنت أم ذميمة ،تكون حسنة وقد تكون ذميمة، فإذا

 من سن R اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ال (
ً
ومن سن R اإلسالم سـنة سـيئة  ،ينقص من أجورهم شيئا

  .اwديث ...)فعليه وزرها ووزر من عمل بها
Ç- \ اللغة R السنة 

ً
Âِ قَْد َخلَْت ِمن َقبُْل {قال تعا�  ،ال(يعةوتطلق أيضا

Î
  .أي zيعته }ُسنÎَة اهللاÎِ ال

Ð- \ 
ً
  .فيقال سنة فالن أي س�ته ،السnةوتطلق أيضا

Ñ-وت \ 
ً
  .يقال سننت ا�اء إذا وا¥ُت أو داومُت \ صبه أي استمريت \ صبه ودوامت \ ذلك ،اoوامطلق أيضا

 
ً
وهـذه الطريقـة قـد تكـون  )سنةمن سن R اإلسالم (ا�تقدم ومنها اwديث  ؛الطريقةاألوÔ  ،سنة لغة Óا عدة معانٍ لا إذا

Âِ قَْد َخلَْت ِمن َقبُْل (قو� تعا� ومنه  ؛ال(يعةاإلطالق اhاÃ  حسنة وقد تكون سيئة،
Î
اhالـث  أي zيعتـه، )ُسنÎَة اهللاÎِ ال

  .هذا بالنسبة للغة سننت ا�اء إذا وا¥ت صبه، ؛واالستمراراoوام يقال سنة فالن أي س�ته، والرابع  ؛السnة
pاالصطال qا�ع iاللغويهذا بالنسبة للمع� الس�ة أو  ال�يعة�  وأقربها إ.  

pاالصطال qا�ع :  
  .فاألصو¥[ عرفوا السنة بتعريف Hتلف عن تعريف ا�حدث[ ،اختلف تناول العلماء <عريف السنة Ø tسبه

hrاالصطالحقالوا إن  فاألصو m ـا : السنةÙ ما صدر عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم غ� القرآن بقول أو فعل أو تقرير �
  .عيةHص األح¢م الت�ي

فثا ال يتناولون بك0ة س�ته ص· اهللا عليه  ،األح¢م الت�يعية وما يستنبط منها ف;Úc األصو¥ون R تعريف السنة \
ال وصـية (قو� ص· اهللا عليـه وسـلم مثال  ،ألنهم يعنون بما يثبت األح¢م ال�عية ،لقيةGَ اوسلم وال صفاته اGُلقية وال 

مـÂ اGطـأ أإن اهللا وضـع عـن (قو� ص· اهللا عليه وسـلم ) من نام عن صالة أو نسيها(يه وسلم قو� ص· اهللا عل) لوارث
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 ، إ� آخر ذلك هذا بالنسبة لألصو¥[) والنسيان وما استكرهوا عليه
ً
Åن تناول األصو¥ون �بحـث السـنة ال;cـÚ \  إذا

  .األح¢م الت�يعية
hلقية أو ُخلقية أو س�ة � عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَ ما أثر عنه ص· اهللالسنة �  عند ا�حدث.  

 يؤخذ من هذا أن 
ً
تعريف السنة عند ا�حـدث[ واسـع يشـمل سـنة ف ،[مفهوم ا�حدث[ للسنة أوسع منه عند األصو¥فإذا

 وتقارير وصفات خَ 
ً
 وأفعاال

ً
ته صـ· اهللا عليـه سـ�و هللا عليه وسـلملقية وُخلقية � ص· اا�� ص· اهللا عليه وسلم أقواال

  .وسلم
ومـا  R إثبات ما يؤثر عنه ص· اهللا عليه وسلم نظروا وا�حدثون ،فاقت�وا \ ما ذكرنانظروا إ� إفادة األح¢م  األصوrون

هذا بالنسبة  ،ةمن أقوال وأفعال وتقارير وصفات خلقية أو ُخلقي خذوا ووسعوا ا¦ائرةأص· اهللا عليه وسلم ف دى به فيهقتي
ßللتعريف االصطال.  

 بالنسبة <عريف السنة  -لسنةR اقبل أن ننتقل إ� بعض اإلطالقات -
ً
ما صدر عنه صـ·  قالوا األصو¥ونعند هناك أيضا

هللا وأفعـا� صـ· ا ،أقوا� كمـا مثلنـا ،كث�ة واألفعال ،كث�ة واألقوال ،اهللا عليه وسلم غ� القرآن من قول أو فعل أو تقرير
أو غـ�  ،ما أن يكون مؤيدا منه ص· اهللا عليه وسـلمإوهذا ا<قرير ؛ أو تقرير ،أفعال الصالةواwج  عليه وسلم مثل أفعال

صـ· اهللا عليـه  ، فالقيافة أيدهاالقيافة مسألةR منه ص· اهللا عليه وسلمكما  wًفال شك m كونه سنة فإن Åن مؤيدا ،مؤيد
áزز ا�دلl وهو  إ� ا�� ص· اهللا عليه وسلم وسلم عندما دخلÙ ن يعرف بالقافة \ ا�� ص· اهللا عليه وسـلم ونظـر

فãـ  ،ن هذه األرجل بعضها من بعضإفقال lزز  ؛سهماوإ� رج½ زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان وقد غطيا رؤ
 تrق أساريرهو بهذا ص· اهللا عليه وسلم

ً
ي ألم تر: فقالأو ما يقرك يا رسول اهللا؟  الت ما يبهجكفق ،دخل إ� åئشة مبتهجا

áزز ا�دلl مسائل إثبات النسب أبا<ا» العلماء و ،فهذا منه تأييد ص· اهللا عليه وسلم للقيافة ،آنفا إ� R خذوا بالقيافة
  .وغ�ها

 ا<قرير بغ� ا<أييد
ً
رÀ اهللا عنه الضب ولـم ينكـر صـ· ن الو¥د بعندما أكل خا¦  ،كما R أكل الضب قد يكون أيضا

ص· اهللا عليه وسلم فخæ من أن يفهـم منـه ا<حـريم  وقُدم � ص· اهللا عليه وسلم فلم يرغب فيه ،اهللا عليه وسلم ذلك
R ا�نـاطق  �نمـاألن الضب ال يوجد R منـاطق اwجـاز و )عرفه R أرض قوè فأجدÃ أåفهأإنç ال آكله ألنç ال (: فقال

  .هوما يتعلق ب ،هذا بالنسبة للتقرير، وية قبل êد وغ�هاالصحرا
 ح} يكون حجة أن يكون صg اهللا عليه وسلما�قرير 

ً
صـ· اهللا عليـه  وا�� ،علم بهذا األمر وسكت ال بد فيه أيضا

، نكروسلم ال يمكن أن يسكت عن منكر وال يمكن أن يسكت الوß \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم وهو ساكت عن ا�
  ،ما ìء لم يعلمه فال يعد من السنة، أفال بد أن يعلم ص· اهللا عليه وسلم سواء حدث R حëته أو زمنه وعلم به

ً
وأيضـا

ص·  قد �دث منكر أو أمر R غ� واليته، هناك قدرة \ اإلنكار قد يكون الæء ليس R قدرته ص· اهللا عليه وسلم
  .اهللا عليه وسلم فهذا ال يعد سنة إذا سكت عنه ص· اهللا عليه وسلمص·  اهللا عليه وسلم أو قبل بعثته
إذا قيل هذا سنة عند  ،مقابل الواجبR  عند الفقهاء�  ،طالقات متعددةإالسنة Óا  ،طالقاتها�نرجع مرة أخرى إ� السنة و

  .نه مستحبأR مقابل الواجب أي أنه الفقهاء فيقصدون به 
  .يقابل ا5دعةأي يقال هذا سنة  يقابل اKدعة عند أهل ال�م يطلق Y ما

عليكم بسـن� وسـنة ا<لفـاء ( صg اهللا عليه وسلم كما m قول اef  ر� اهللا عنهم عمل الصحابة ويطلق أحيانا \ 
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hمن بعدي الراشدين ا�هدي(  
 R 
ً
  .فإذا قيل من أهل السنة أي R مقابل الشيعة بشå gم مقابلة الشيعةويطلق أيضا

 تطلق 
ً
سواء  ص· اهللا عليه وسلم t ما أثر عنه  ،ما هو أعم من الواجب وا�ستحب وا�ائز\  عند األصـوhrالسنة أيضا

بل إن ال�يعة 	ها وما ورد فيها من أمر بæء أو نـî عنـه  ،ص· اهللا عليه وسلم   ستحبابه هو من سنتهابوجوبه أو ب قيل
 ،فما وجد فيه من أمر فهـو سـنة ،فالسنة تأمر بالæء والسنة تنï عن الæء ،  عليه وسلمص· اهللا هو R الواقع سنة عنه 

 سن ةفهو سن ص· اهللا عليه وسلم  من أمر بæءوما نطق به 
ً
 وا�كـروه، فيشـمل الواجـب وا�حـرم ةوما نï عنه فهو أيضا

ص· اهللا عليه بمع� أن سنة ا��  ؛تدل \ هذا ال، ولكن إذا قيل أن السنة ة،ال يقصد أن اwرام سن ،وا�ستحب واwرام
 والسكوت أحيانا قد يكون سكوت ،أي zيعته بمع� åم تدل \ ا�î أو تدل \ األمر أو السكوت  وسلم

ً
حـة إباعـن  ا

ا5دع، تطلق سنة عند الفقهاء R مقابل الواجب، عند أهل ال¿م فيما يقابل : الفقهاء إطالقاتهذه  اإذً ، الæء بعدم منعه
أي إذا قيـل السـنة أي  ،مر وا�ـوا� 	هـا يطلـق عليهـا سـنةاتطلق \ األو ،الشيعة ةتطلق R مقابل ،\ عمل الصحابة

  .ال�يعة بأكملها قوال أو فعال أو تقديرا
  : وا¦¥ل عليه حجة وال شك m ذلك صg اهللا عليه وسلم وقول رسول اهللا  قال ابن قدامة ر�ه اهللا

مادام أن ا�عجـزة دلـت  ص· اهللا عليه وسلم ، هفا�عجزة دلت \ صدق ،ص· اهللا عليه وسلم \ صدقه  اللة ا�عجزد )أ(
  .حجة ~ب العمل به ص· اهللا عليه وسلم \ صدقه دل \ أن ما ينطق به 

َوَمـا آَتَـاُكُم الر�ُسـوُل فَُخـُذوهُ َوَمـا { }وَل َمْن يُِطِع الر�سُ { قال تعاi -وهذا ا¦¥ل اhاÃ- أمر اهللا سبحانه بطاعتهوTا  )ب(
  }َو�ِْن تُِطيُعوهُ َيْهَتُدوا} {َغَهاُكْم َقْنُه فَاْغَتُهوا

ْن {قال تعاi  ص· اهللا عليه وسلم  ðذيره تعا� من ©الفة أمرهاhالث وا¦¥ل  )ج(
َ
ِيـَن ُ�َـالُِفوَن َقـْن أمـرهِ أ

�
َيْحـَذِر ا�

ْ
فَل

rِمٌ تُِصيَبُهْم فِتْ 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاب أ

َ
صg  قصد zيعتهأ ، صg اهللا عليه وسلموهذا ا<حذير شديد �ن خالف سنة ا��  }َنٌة أ

  . اهللا عليه وسلم
 
ً
  : أن األدلة Y حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما ي�: ñلص من هذا إذا
ò / هذه ا�عجزة ،با�عجزة ص· اهللا عليه وسلم تأييد ا��  ُ

ُ
ð Âال ôون بها �ا عجـزوا عـن اإلتيـان بمثلـه دل \  َي دcا��

 و ،صدقه
ً
  .فيجب القبول بكالمه �ذا Åن صادقا

Ç /تبـاع والطاعـة ال يكـون إال واال ،واألخذ بسنتهص· اهللا عليه وسلم  ن ا�عجز قد أكد األمر بإتباع ا�� آأن هذا القر
ِب�وَن اهللا�َ فَات�بُِعوِ� ُ�ْبِْبُكُم اهللا�ُ  قُْل إِنْ {: قال تعا�iن Åن قو� حجة 

ُ
ن كنتم تعتقدون بـا�عجزة وصـدقكم إأي  }ُكْنُتْم �

  .تباع ال يكون إال �ن Åن قو� حجةواال ص· اهللا عليه وسلم ،تباع �يع ما جاء به ابها لزمكم ذلك 
 Ð/  مثل اآل  ص· اهللا عليه وسلم أمره ا<حذير \ من خالف R ْن تُِصـيَبُهْم {ية الكريمة

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َقْن أمرهِ أ

�
َيْحَذِر ا�

ْ
فَل

rِمٌ  فِْتَنةٌ 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاب أ

َ
  }أ

 ،الرجوع لوجـد أكـ0 مـن هـذه األدلـة ادهذه األدلة اhالثة نكت« بها، و�ال من أر ،هذا بالنسبة ¦اللة السنة وأنها حجة
  .لكن نذكرها باختصار

  -أي السنة-وهو دrل  قدامة قال ابن
ً
R حـق مـن سـمعه  ةأي أن السنة ا�بوية قاطع دrل قاطع Y من سمعه منه شفاها

 وال شك R ذلك ص· اهللا عليه وسلم 
ً
  .ِشفاها
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 ص· اهللا عليه وسلم   الصحابة ومن õåه ومن شاهد ا��
ً
لكـن مـن بلغـه  ،السنة R حقـه د¥ـل قـاطع ؛وسمعه شفاها

من بلغه باإلخبار عنه تنقسـم السـنة R-  m مثل حاالتنا أو حاالت من قبلنا R ع� ا<ابع[ ومن بعدهم-نه باإلخبار ع
hقسم iحقه إ :  

U- آحاد  -/        تواتر  
   .هذا ا<واتر وهذا اآلحاد هو ما سنتöم عنه R ا�حاxات القادمة

  .ار ا�تعددةألفاظ الرواية m نقل األخب: بعد هذا إ� انتقل ابن قدامة
هنـاك طـرق  صـ· اهللا عليـه وسـلم  الصحابة اTين õåوا ا�ـ�  ،  رض اهللا عنهم  وهذه األلفاظ l خاصة بالصحابة

 ،ةابن قدامـة ذكـر qسـ ،هو القوي ومنه ما هو أقل من ذلك منها ما ،وهذه الطرق مراتب R االحتجاج ،وألفاظ R الرواية
 تعرضوا Óا بæء من ا<فصيلوا�حدثون R كتبهم وcتب ا�صطل

ً
لكن ابن قدامة ذكرها وتكلم عنها من ناحية  ،ح أيضا

  .ونقت� \ ما يذكره ابن قدامة ،حتجاج بهااال
صـ· اهللا عليـه أخـør رسـول اهللا "أو ، "يقـول ص· اهللا عليه وسلم سمعت رسول اهللا " أن يقول الراوي: الرتبة األو¡����

  ." صg اهللا عليه وسلم شافهç"أو عليه وسلم ص· اهللا  حدثç"أو  "وسلم 
 ،خـrهأوأنه شـافهه وأنـه ص· اهللا عليه وسلم  نه سمع ا�� أن الصحاù قد õح وأكد أل ،فهذه ال يتطرق إrها االحتمـال

 )مـا سـمعهاسمع مقالÂ هذه فوåها فأداهـا ك امرئ اهللا ëّ ن( ص· اهللا عليه وسلم قال عموما  ،وهذا هو األصل R الرواية
  ،أداها كما سمعهافووåها ص· اهللا عليه وسلم  سمع مقا<ه  وا�ضارة تكون R ا¦نيا واآلخرة، أي بيض اهللا،:  اهللاëّ ن

ً
 إذا

 Ôأقوى الرتب وال إش£ل فيهاهذه الرتبة األو.  
ُفعـل ¦¥ـة "أو  "ل اهللا كـذافعـل رسـو"أو  "صg اهللا عليه وسـلم  كـذاقال رسول اهللا " أن يقول الراوي: الرتبة ا8انية����

  ".الرسول كذا
 ، هذه الرتبة ظاهرها ا�قل ال إش¢ل

ً
  لكنها ليست نصا

ً
الحتمال أن يكون الراوي لـم يسـمعها  ،مع أن ظاهرها ا�قل �õا

ليـه صـ· اهللا ع تعرفون أن الصحابة ليسوا مالزم[ الرسول ،و�نما سمعها من غ�ه ص· اهللا عليه وسلم مباzة عن ا�� 
  ،كأù هريرة ةولم يالزمه إال قل ،أعما� وأمر معيشتهبفبعضهم يشغل  ،t R وقت وسلم 

ً
 ،ورافع بن خديج ف;ة قص�ة أيضا

ُ ما بقية الصحابة أبو بكر وعمر فهم أ صـg االحتمال ما روى أبو هريرة أن اef يدل \ ذلك أن هذا يتطرق إ¥ه  ،شغلوني
ال يكون  ، أنهأن من دخل عليه وقت الفجر وهو جنب فال صوم �ي أ) ح جنبا فال صوم Xمن أصب( قال اهللا عليه وسلم 

نكر \ أù هريرة هذا اrG ،�نما مفطراوصائما 
ُ
  .أ

فالسـابعة واhامنـة وا<اسـعة  ،أسلم R السابعة ،إال أربع سن[ ص· اهللا عليه وسلم با هريرة لم يصاحب ا�� أتعرفون أن 
 هو صغ� لم يالزمه إال قلـيال ،وابن عمر أقل من ذلك ،ذلك روى أك0 من qسة آالف حديثوالعاzة ومع 

ً
ومـع  ،وأيضا

 ص· اهللا عليه وسلم سمعه منه ألم : كشف قال�ا استُ  )من أصبح جنبا فال صوم X(روى  ،ذلك Åن ينقل عن بقية الصحابة
صـ· اهللا R ا5خاري ومسلم عن åئشة وأم سلمة أن ا�ـ� و�ال السنة قد دلت صحيحة  ،عباسالو�نما حدثç الفضل بن 

  .حتالم ثم يغتسل ويصوم ذلك ا¥وماÅن يصبح جنبا ًمن غ� عليه وسلم  
أخـr أنـه  ؛�ا روجع وأنكر عليه ؛يكون إال R النسيئة ألن الربا ال) إنما الربا R النسيئة(ومثله ما روى ابن عباس قو� 

قـال  صـg اهللا عليـه وسـلم وحديث أ© سـعيد أن اfـe كر � حديث عبادة بن الصامت ألنه ذُ  ،سمعه من أسامة بن زيد
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أن  قـالبـن عبـاس ان أفك ،هو ربا الفضلاTي  )وال¬ بال¬ والشعn بالشعn مثالً بمثل ةا�هب با�هب والفضة بالفض(
ص· اهللا عليه وسلم  من ا��  ةخr أنه لم يسمعه مبا�zا ذكر � هذه األحاديث أ ،النسيئةR ا<أخ� R يكون إال  الربا ال

هـو Åن أو أن الربـا الغالـب  ،أي أنه ال ربا أشد من ربا النسيئة ،ومع ذلك اwديث � تأويل ،بن زيد ةو�نما سمعه من أسام
اآلن R هـذا  ةا�وجـود فأك0 الربويـات ة،وهذا واقع اwقيق ،فال تعارض ب[ هذا اwديث وغ�ه من األحاديث ،ربا النسيئة

~تمـع ربـا  او�ن Åن أحيانً  ،ك0األلكن النسيئة �  ةR زيادة ربا فضل مع نسيئ ،الع� وقبله � R ا<أخ� R الزيادات
إال وقـد  ذلك ألن الظاهر من الصحاù أنه ال يقول ،فهذا حكمه حكم القسم ا�ي قبله أنه حجة، الفضل مع ربا النسيئة

صحاù عدل عد� اهللا ب ظنفال يمكن أن يُ  ،يوهم السماع "قال رسول اهللا"ألن قو�  ص· اهللا عليه وسلم  ، سمعه من ا��
�ـالف غـ� الصـحاù ،ال وقد سـمعهإ" قال رسول اهللا"أن يقول  ص· اهللا عليه وسلم  ورسو� واختاره لصحبة رسول اهللا ، 

نـه أ -كمـا قـال ابـن قدامـة-ولو قدر  ،أي ربما يروي عن غ�ه ،كذاذا اتفق السلف \ قبول األخبار مع أن أك0ها هÓو
  .\ ما سيأû ةفمرسل الصحاù حج ؛مرسل لم يسمعه الصحاù بل سمعه من صحاù آخر

  ����) /( dلقةا����
إrها  فهذه الرتبة يتطرق "ن عن كذا"أو  "أمر رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم بكذا": أن يقول الصحاù: الرتبة ا8ا8ة����

  : احتماالن
رتبة اhانية R أن يكون لم يسمع من ا�� ص· اهللا عليه وسلم كما حدث R ا� ،كما R قو� m سماعه: االحتمال األول�

  .السماع كما R القول اTي تقدم
�Ãاhاألمر: االحتمال ا m،  

ً
قال ال  أهل الظاهربعض حü أن  ،الختالف ا�اس فيه إذ قد يرى الصحاù ما ليس بأمر أمرا

قد يكون ليس بأمر قد يكون الصحاù  ،حü نعرف هو أمر حقيقة أو ال ،حجة R هذا اللفظ ما لم ينقل الصحاù اللفظ
  .فهم فهما آخر

إذ °ـب  ،مل عليه أمر الصحابةواحتمال الغلط ال ُ�  ،نه أمرأذلك إال إذا علم  ظن بالصحا© إطالُق نه ال يُ ألكن الصحيح 
 "أو  "اzط zًطـ"أو " قـال رسـول اهللا": وÓذا لو قـال ،مكـنأن ²مل أقوا±م وأفعا±م Y السالمة ما علينا أ

ً
 "وقـت وقتـا

  .هذا وجه، هذا األمر باعإتّ فيلزمنا 
 : الوجه ا8ا`

ً
أي þم  ،ولـم يثبـت ذلـك ،Y اخـتالف الصـحابة فيـه أن هذا ال�م يستقيم لو ´ن ا<الف m األمر مبنيا

نقـل أن لكـن لـم يُ  ،ثم نقل هذا االختالف إ� ا<ابع[ ثم من بعدهم ،رية صحيح لو Åن الصحابة اختلفوا R األمرالظاه
  .الصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا m داللة األمر

  االختالفإذا لو Åن هذا  ،وÓذا R الظاهر أنه لم يكن بينهم اختالف�
ً
كمـا نقـل اخـتالفهم R  ،بيـنهم �قـل موجـودا

Á Rو ذلك نقل عنهم مسائل  ،رث ا�دةإR،  R الفرائض ،R العول ،R مسائل كث�ة ،األح¢م واختالفهم R اwالل واwرام
نه ليس من xورة االختالف R زمننا أن يكـون االخـتالف أكما  ،كث�ة اختلفوا فيها وذكروا ما فيها من سنة وÁو ذلك

ا \ اخـتالف Åن R نيـt اختالف حادث R زمن ا<ابع[ ومن بعد ا<ابع[ مبليس  ،ا \ اختالف الصحابةنيهذا مب
كث� مـن الفـروع الفقهيـة مـع أن ¨ و ،بد¥ل أن ا�تأخرين اختلفوا R ا�سائل العقدية ،ال ليس بالëورة ،عهد الصحابة

  ،الصحابة لم Hتلفوا R ذلك و�ن حكمهم واحد
ً
 ،ا \ اخـتالفهمبنيـمننا أن يكون مR ز االختالفليس من xورة  إذا

 ùأو " أمر رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم"فنخلص من هذا أن قول الرسول للصحا"ïال يكون إال بعد سماعه مـا هـو  "ن
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  .مل أمره \ السالمةُ�  ، أيما قال الصحاùكاألمر  امل هذأمر حقيقة وأنه ~ب أن ُ� 
يعـç يتطـرق  ،فهذا يتطرق إ¥ه من االحتماالت ما م� "نهينا عن كذا"أو  "مرنا بكذاأ" أن يقول الصحاù: الرتبة الرابعة

  .إ¥ه االحتماالت السابقة
  .قد يكون لم يسمعه من ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،m السماع: االحتمال األول�
�Ãاhاألمر: االحتمال ا m،  

ً
  .حتمال[وقد تم اإلجابة عن هذين اال، قد يرى ما ليس بأمر أمرا

  .أو ا<ابع[ مر الصحابةأن يكون اآل ،مر غn اef من األئمة والعلماءأن يكون اآل: حتمال ثالثا � هنالك
 (: أنس حديث مثال هذه الرتبة

ُ
وÓـذا ، هذا اwديث رواه ا5خـاري )اإلقامة إال ،ن يوتر اإلقامةأأن يشفع اآلذان و مر باللأ

  .يثاختلف الفقهاء R العمل بهذا اwد
  .ن اإلقامة تفرد تذكر مرة واحدة إال R قو� قد قامت الصالةأث� ون األذان يُ أفقالوا  ،عملوا به فاkمهور����
 ،أخذوا Øديث أµ ùذورة رÀ اهللا عنـه R ال;جيـعو ،ث� Åألذانن اإلقامة تُ إوقالوا  ،فلم يأخذوا بهذا اللفظ اdنفيةأما 
 ،ص· اهللا عليـه وسـلم مر غ� ا��فيحتمل أن يكون اآل ،ذكر اللفظألنه لم يَ  ،فيهبوا عن حديث أنس بأنه ال حجة اوأج

 اGالف ا�بç عليه
ً
  .أقول هذا هو ا�ثال وذكرنا أيضا

  .ذا االحتمالÓهذه الرتبة بتج يقول أنه ال ُ� فبعضهم  ،واختلف العلماء R ذلك
ألن الصـحاR ù مقـام إثبـات ال�ـيعة  ،\ أمر اهللا وأمر رسـو�ينب� أن �مل قالوا  واألكºون من الفقهاء واألصوrون

  .بل \ من �تج بقو� ،ال �مل \ قول من ال �تج بقو� ،تج بقو�مل قو� إال \ قول من ُ� ال ُ� ف ،و�قامة اwجة
 
ً
  "السنة جارية بكذا"و" من السنة كذا"قول الصحاù : بمع� هذه الرتبة أيضا

ً
 أنه ال يريد إال سنة رسـول اهللا فالظاهر أيضا

  .اkمهورهذا قول ، دون سنة غ�ه Ùن ال �ب طاعته ص· اهللا عليه وسلم
كحـديث  ،الحتمـال أن يكـون أراد بالسـنة سـنة اGلفـاء ،� قول آخر يرى أنه ال حجة فيـه الكر¼ من اdنفيـةلكن 

جت أبو بكر أربع[ : "رÀ اهللا عنه  ون كما قال ع½قد يك )عليكم بسنÂ وسنة اGلفاء الراشدين ا�هدي[ من بعدي(
فـإذن األمـر R احتمـال  -هنا يريد بها ُسنة أù بكر وُسـنة عمـرسنة  "ةُسنّ  و� ،وجت عمر ثمان[ -يقصد R حد اGمر-

   .واللفظ إذا تطرق إ¥ه االحتمال سقط به االستدالل كما يقول األصو¥ون
 m ن ا�سألة فيها قوالنمثلة نقول أاألقبل أن ندخل :  

ò-  ي هوTمهورقول  سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلمقول األك0 اkا.  
Ç-  Ãاhأنه ال حجة فيه الحتمال أن يريد غ� سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلمومن معه  قول الكر¼ا.  

  األمثلةمن 
ً
  .رقطçهذا اwديث أخرجه ا¦ا )قتل حر بعبدمن السنة أن ال يُ (حديث : أيضا

 حديث ع½ رÀ اهللا عنه و
ً
هـذا أخرجـه أبـو داود وفيـه  )من السنة وضع الكف \ الكف R الصالة ðت الãـة(أيضا
  .ضعف

 أنس 
ً
  .اwديث أخرجه ا5خاري )من السنة إذا تزوج ا5كر \ اhيب أقام عندها سبعا(وقول أيضا

صليت خلف ابن عباس \ جنـازة فقـرأ "اهللا بن عوف قال  دحديث طلحة بن عب ،قراءة الفاðة R صالة ا�نازة: ومثله
  .أخرجه ا5خاري" بنا فاðة الكتاب فقال إنها سنة

قـد يكـون  ،ص· اهللا عليه وسلم أو بعده أن يكون الصحاù قاÓا R حياة ا��ب[ ال فرق قال ابن قدامة  من السنةقو� 
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فرق R ذلك ال عrة با<فريق ب[ اwياة وعدم اwياة، قول الصـحاù هـذا ال قاÓا R حياة ا�� قد يكون قاÓا بعد موته ال 
  .إش¢ل فيه

 ،إال أن االحتمال R قول الصـحاù أظهـر ) قالوا أن األمر R ذلك سواء ( قال رسول اهللا" إذا قال ا<اب£: قـول ا�اب¾لكن 
ألن ا<اب£ قد يريـد غـ�  ،م R الصحاù أك0 منه R ا<اب£أن االحتمال R أن يكون ا�راد سنة ا�� ص· اهللا عليه وسل

 "أن الصحيح أن قول ا�اب¾ وTا واهللا أعلم نقول  ،السنة
ُ
نه �مل Y أ "أمرنا بكذا"أو قول ا�اب¾  "من الُسنة كذا"أو  "مرناأ

ف من حال الصحابة أو فهم مـنهم أن رِ قد عَ إال و ؛م \ ذلك خاصة كبار ا<ابع[دِ قْ ألن ا<اب£ ال فُ  ،السنة هذا هو األصل
: قـد يكـون قـرائن ،إال إذا تب[ بالقرينة غ� ذلك فيحمل \ غ� ذلك ،مل R األصل ابتداء \ السنةفهذا ُ�  ،هذا سنة

  .قرائن تدل \ أن ا�راد ليس سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،قد يكون أدلة أخرى ،وجود معارضات R ا�صوص
هـذا ) مرأتـه أن يفـرق بينهمـااذا أع¿ الرجل بنفقته Y إمن السنة (نه قال ألشاف¾ m األم عن سعيد بن ا�سيب روى ا

efسنة ا Y وهو يقول من السنة هل ²مله hابع�اهللا عليه وسلم سعيد بن ا�سيب من كبار ا gسـنة ؟ ص Y أو ²مله
  ؟ غnه

  .اef ما لم يوجد قرينة تدل Y أنه �مل Y غnهعلم أنه �مل Y سنة أالظاهر واهللا 
قـربهم مـن الصـحابةرÀ اهللا لمثل سـعيد وcبـار ا<ـابع[ ف دون بعض، أنه قد يفرق ب[ بعض ا<ابع[: قول ثالثهناك 

  .ن القول بالقرائن هو األوR Ô مثل هذاألكن أقول  ،عنهموåشوا R عهد الصحابة أنه �مل \ السنة دون غ�ه
كنا ñرج ز�ة الفطر R زمـان (عمر ابن ويمثل Óا Øديث  "´نوا يفعلون"أو  "كنا نفعل"أن يقول الصحاù : الرتبة ا<امسة

 
ً
åرسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم صا  

ً
åمن بر أو صا  

ً
åرواه ا5خاري ومسلم) من تمر من شع� أو صا.  

 ùنوا يفعلون"أو  "كنا نفعل"قول الصحاÅ"  üذلك إ� زمن ا�� ص· اهللا عليه وسلم فهـو د¥ـل \ م ùما أضاف الصحا
كون ¥نه أراد ما علمه ا�� ص· اهللا عليه وسلم فسكت عنه أألن ذكره ذلك R معرض اwجة يدل \  ،جوازه وال إش¢ل

  .،هذا أضاف إ� عهد ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،اTي هو اإلقرار كما ذكرنا سابقا ،د¥ال
ن Åنت القرائن دالة \ أنه يقصد بذلك زمن إف ،ما إذا لم يضفه إ� عهد ا�� ص· اهللا عليه وسلم فهنا ينظر إ� القرائنأ

إال إذا أراد  و�ذا Åن الصحاR �� ù مقام ا<فس� فاألصل أنه زمن ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم ،و�ال فال ،ا�� فيؤخذ به
فيبلـغ  ،فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان كنا نفاضل \ عهد الرسول ص· اهللا عليه وسلم"ن عمر مثل قو ل اب ،غ� ذلك

  .	دأمام ود وأ	د R فضائل الصحابة وهو كتاب اإلاهذا اwديث رواه أبو د "ذلك ص· اهللا عليه وسلم فال ينكره
 مثـال آخـرالزيادة رواها الطrاR Ã األوسط كما قال ا ههذ "فال ينكره"وقو� 

ً
كنـا ñـابر : "Óيث
 l Rمع الزوائـد، وأيضـا

  ."افهال يقطعون R الæء ا<Åنوا "وقالت åئشة  "أربع[ سنة
أن واهللا أعلـم  لعل الـراجحلكن با�ظر إ� ا�صوص  ،اختلف فيها كث�ا ب[ ا�ذاهب ؟ما ا�راد با�خابرةقد يسأل السائل 

خrنا رافـع أحü  -وهو قول ابن عمر-كنا ñابر أربع[ سنة ال نرى بذلك بأسا " ،األرضا�خابرة l ا�زارعة Y جزء مـن 
  ."ص· اهللا عليه وسلم نï عن ذلك بن خديج أن ا��

بمع� أن يتفق العامل وصاحب األرض أن يزرع هذا البسـتان \ أن لصـاحب  ،� ا�زارعة \ جزء من األرضا�خابرة 
هذا ال ~ـوز  ،وا5ا� للعامل ،إنتاج القريب من القناطر هو � ،ما ي½ ا�اء أو ما Åن قريبا من القناطراألرض ما ي½ ا5� أو 

  .اTي نî عنههو و
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وقـد  ،أو نصفه حسب ما يتفقون Ùا Hرج من األرض هذا ال إش¢ل فيه هأو ثلث هن االتفاق أن يكون للعامل ربعما إذا Åأ
 ، Ùا Hرج منها ا åمل أهل خيr بشطرٍ عمله ص· اهللا عليه وسلم عندم

ً
ال يقطعـون R الæـء Åنـوا "قالت åئشـة أيضـا

أنـا أردت فقـط أن أوضـح قضـية  ،ربع دينار فصاعدامن تقصد ا<افه R حد الãقة ال يقطعون إال ì Rء � ثمن  "ا<افه
نه حجة إال إذا دلـت قـرائن أذا لم يضفه فالظاهر إ ،إ� عهد ا�� فال إش¢ل "كنا نفعل"إذن إذا أضاف الصحاù ، ا�خابرة
  .غ� ذلك
  ؟ لإل?اع هل يكون نقال "´نوا يفعلون"لة أخnة إذا قال الصحا© أهنا مس

  .ن اللفظ تناو� ودل عليهأل نه نقل لإل�اعإيقول  أبو ا<طاب من اdنابلة ،لف R ذلكاختُ 
يعـç ال يعـد  ،\ فعل ا�ميع ما لم ي�ح بنقله عن أهل اإل�اع قال ال يدل ذلك أصحاب الشاف¾ ´آلمدي وغnهبعض 

  .ذلك\ ال يدل \ أن ا�ميع موافق  "Åنوا يفعلون"كونه يقول  ،نقال لإل�اع ما لم ي�ح بذلك
 
ً
ألنـه  وجب قبـول قـو� "هذا اrG منسوخ"إذا قال الصحاù  نقل ابن قدامة عن أ© ا<طاب m ا�مهيد مسألة أخرى أيضا

R طـرق معرفـة  ،وهذا اwقيقة م¢نه R باب النسخ ولـيس هنـا ،ص· اهللا عليه وسلم علم وينقل ما عرفه من حال ا��أ
  .النسخ يكون R ا5اب اTي قبله

 لو ف¿ الصحا© اdديث بتفسn °ب الرجوع إi تفسnه
ً
R كمـا  ،ألنه أعلم با�راد وأعلم با�تöم عندما تكلم بـه أيضا
ابن عمر رÀ اهللا عنهما اTي روى اwـديث Åن  ،اTي هو خيار ا�جلس مالم يتفرقا )ا5يعان باGيار مالم يتفرقا(ديث ح

æديث با�wا ãف çاإلدبار( إذا باع م� قليال يع.(  
R تفسـ� ابـن كما  ،يعç بعض األحاديث حدث من الصحاù تفس� للمراد بذلك ،غ�ه من األمثلة الÂ تدل \ ا<فس�

إذا ف¿ه الصحا© هل يؤخـذ  اً هناك بعض األمثلة ال� تمر m السنة كثn ،وغ� ذلك) با<ضييق(ه فÎã  )فاقدروا �( عمر لـ
Xنه ربما يكون هـذا ا<فسـ� فهمـه قـد يكـون إيقول  ،هناك من لم يؤخذ باإلطالق ،قال ~ب الرجوع إ� تفس�ه ؟بقو
 
ً
 وقد يكون ©ط مصيبا

ً
إال إذا وجد قرائن تدل  ،إذا فãه بتفس� ~ب الرجوع إ� تفس�ه ابتداءأنه لكن األصل  ، ذلكR ئا

  .\ هذا
إال إذا  ،وأن األصـل إذا ف¿ـ فيجـب الرجـوع إi تفسـnه، حقيقة m مثل هذه ا�سائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقـرائن

  .وجدت قرينة تدل Y غn ذلك
   :وقلنا أنها Çس رتبقة بنقل الصحاù رÀ اهللا عنه wديث ا�� ص· اهللا عليه وسلم انتهينا من الرتب ا�تعل

وهـو األصـل R  ال إش¢ل فيه ال يتطرق إ¥ه االحتمالوهذا  "شافهç"أو  "حدثç"أو  "خørأ"أو  "سمعت رسول اهللا": األو¡
  ...... )مرئا اهللا ëن(الرواية يدل عليه حديث 

 ،ن يكون سـمعه مـن غـ�هأالحتمال وهذا ظاهره ا�قل لكنه ليس نصا �õا  "قال رسول اهللا"الصحاù  أن يقول: ا8انية
وحديث ابن عباس  ،فضل بن عباسالفلما استكشف قال حدثç .. "ح جنبابصأمن "نه قال أحديث أù هريرة وذكرنا مثال 
ص· اهللا عليه وسلم حديث عبـادة  خØ rديث ا��أرجوع و يعç ال ربا إال R النسيئة" R االنسيئةإنما الربا "عندما قال 
خr أنه سمعه من أسامة بن زيد ولم يسـمعه مـن ا�ـ� أ ،مو� ا¦ال \ ðريم ربا الفضل أùسعيد وحديث  ùأوحديث 

 � تأويل بمع� ال ربا أشد وال ربا أغلب أكما  ،فرجع ،مباzة ص· اهللا عليه وسلم
ً
عند ا�اس إال ربا ن حديث أسامة أيضا

ن الصحاù ال يقول ذلك وال يقدم عليـه إال أن الظاهر أل هذا حكمه حكم اTي قبله ،فال تعارض ب[ ا�صوص ،النسيئة
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، وأكـ0 أخبـار الصـحابة بهـذه الطريقـة هو الظاهر منه حاÓم رÀ اهللا عنهم ،ووقد سمعه من ا�� ص· اهللا عليه وسلم 
الصـحابة مـن خذ أك0 سنته ص· اهللا عليه وسلم من غ�ه أرة � أربع سنوات الزم فيها ا�� أبو هري ،يسمعون من غ�هم

  .فمرسل الصحاù حجة كما تقدمنه مرسل أقلنا لو  ،الÂ لم يسمعها منه ص· اهللا عليه وسلم
 ،R القـولكمـا  R السـماعفهذا يتطرق إ¥ه احتماالن  "نï عن كذا"أو  "أمر رسول اهللا بكذا"الصحاù  لن يقوأ: ا8ا8ة

واحتمال الغلـط  ،فإذا قالوا ذلك فيجب أن �مل \ األمر ،ن هذا ال يظن بالصحابةأوقلنا  ،نه قد يرى ما ليس بأمر أمراأو
Åن اGـالف R األمـر مبنيـا \  لو مكن وهذا يستقيمأفيجب 	ل þمهم \ السالمة ما  ،ال �مل عليه أمر الصحابة

 ،زماننا أن يكـون االخـتالف R زمـانهمR بة، ولم Hتلف الصحابة R األمر وليس من xورة اختالف اختالف الصحا
   .بد¥ل أننا R هذا الزمان اختلفنا R األصول و¨ كث� من الفروع والصحابة لم Hتلفوا

مـر غـ� آلاحتمال ثالث أن يكـون انه يتطرق إ¥ها االحتماالت ا�اضية وأوقلنا  "كذا عننهينا "أو  "أمرنا بكذا": الرابعة
  .وذكرنا اGالف فيها ا�� ص· اهللا عليه وسلم

نـه إقلنا إن أضيف إ� عهد ا�� ص· اهللا عليه وسلم ف "Åنوا يفعلون"أو  "كنا نفعل"ن يقول أما يتعلق با<قرير : ا<امسـة
 إن لم يضف ف

ً
  .ذلكنه حجة إال إذا دلت القرائن أنه غ� إحجة بال شك، وأيضا

البن ا<طـاب وÈم ذكرنا þم  ؟لإل?اع هل يكون نقالإذا قال الصحاÅ ùنوا يفعلون نه أثم ذكرنا بعض ا�سائل ا<ابعة 
  .يقولون ال يدل \ ذلك Åآلمدي وغ�ه وبعض الشافعية ،نه نقل لإل�اعأيقول  ا<طاب ،بعض الشافعية

 
ً
فعند ا<عـارض ال يؤخـذ  ،ألخذ بكالمه ما لم يعارضه غ�ه من الصحابةفيجب ا إذا قال الصحا© هذا ا<¬ منسوخأيضا

  .بأيهما وينظر إ� القرائن
 لو ف¿

ً
ن حدث اختالف ب[ الصحابة فهنا ال يؤخـذ بقوÓمـا و�نمـا إف ،~ب الرجوع إ¥ه تفسnباdديث  الصحا© وأيضا

  .يؤخذ باألصح والقرائن

  ����) T(اdلقة ����
لكن أريد أن أنبه حقيقة  ،ونواهيه أوامره�  أخبار ا�� ص· اهللا عليه وسلمألن : األخبـار م Yنبدأ إن شاء اهللا m ال�

 R çةمثال فاتxتفس� الصحابة ا�حا R ا�اضية،  rبـال rالربا قال الـ ãاهللا عنه عندما ف Àهناك مثال <فس� عمر ر
 ،كما ذكرنا تفس� ابن عمر R خيار ا�جلس ، أنه البد من القبضفتفس� عمر ~ب الرجوع إ¥ه R ،وها خذ وهات اه: قال

  .هذا أردت ا<نبيه فقط عليه
 ننتقل إ� األخبار نقول 

ً
وهو مـا يتحـدث عنـه األصـو¥ون  ،ونواهيه أوامره ؛األخبار � أخباره ص· اهللا عليه وسلم عموما

 ألن هناك أخبار اكث�ا يتحدثون عن األخبار وتقسيمه
ً
 ة وأخبارمتواتر ا

ً
  : R ال¿م عن حد اrG فقال ابن قدامةفبدأ  ،آحاد ا

  هو ا�ي يتطرق إrه ا�صديق أو ا�كذيب: حــد ا<ــ¬��������
rمطلقا أي خ rقيقة تعريف للخwا�� ،وهذا ا rلكنه لم يذكر ا<عريـف اللغـوي  ،ص· اهللا عليه وسلم أو غ�ه سواء خ

  : وسنذكره إن شاء اهللا فنقول
ر: <¬ لغةا����

َ
والعالقة بينهما أي ب[ ا<عريف اللغوي واالصطالß  ،بفتح اGاء وا5اء و� األرض الرخوة مشتق من اGبَا

  .مع� اللغة هذا .أن اrG يث� الفائدة كما أن األرض اGبار تث� الغبار إذا قرعها اwافر
  .وهذا Hرج اإلنشاء بأنواعه هو اTي يتطرق إ¥ه ا<صديق أو ا<كذيب/ قال معq االصطالح
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اإلنشـاء ال يـدخل R اGـr ألنـه ال ، ، ا¦åء، ا<مç إ� آخره بأنواعه ا�عروفةاالستفهاماألمر، ا�î، : هو اإلنشاء بأنواعه
 أو Åذب، ومن تم� شي �تمل ا<صديق وا<كذيب فمن استفهم عن ìء ال يقال بأنه صادق

ً
ال يقال أنه صادق أو Åذب  ئا

  .أو دå بæء
 
ً
صـ· اهللا عليـه  هذا ا<عريف للخr مطلقا سواء خr مـن ا�ـ� ،هو اTي تطرق إ¥ه ا<صديق أو ا<كذيب حد ا<¬إذا

  .ذكرها حÁ üرر األمرنR اصطالح العلماء والبد أن  إطالقاتاrG �  اهذ ،أو خr غ�ه وسلم
   :اصطالحات ا<¬

باTات يعرفون اGـr  ا5الغي[و أهل اللغةو ألصو¥[وهذا اصطالح ا ،للصدق والكذب يطلق اrG \ ا�حتمل: أوال�
  .بذلك
ص· اهللا عليـه  خبار الرسولأفا�حدثون عندما يقولون  ،ا�حدث[وهذا إطالق  ،يطلق Y ما هو أعم من اإلنشـاء: ا8ا`����

 ت أخباروا�وا� كما قلنا � ليس األوامر، ونواهيه أوامرهوسلم يقصدون 
ً
ولكنهم قـالوا  ،ألنها ال ðتمل الصدق والكذب ا

rخ 
ً
  .إ� كونها خrا ،ألنها آيلة إ� اrG ا
  .ا�حاةوهذا إطالق  إذا قيل خr فهو ما يقابل ا�بتدأ ،ما يقابل ا�بتدأ: اhالث�
أو إدراك النسـبة بـ[  ،فيه عنـهفا<صديق هو إثبات ìء لæء أو ن ،هو ا<صديق ا�قابل للتصورأو يقولون  ا�ناطقة عند

فا5يع هذا مفرد وجائز مفرد نسبة ا�واز إ� ا5يع هذا يس¾ تصديق ويس¾ خr ويسـ¾  ،عندما تقول ا5يع جائز ،األشياء
إدراك النسـبة لكـن  ،فإدراك ا5يع تصور و�دراك ا�واز تصور ،اً و�دراك ا�فردات بذواتها يسÊ تصورقضية عند ا�ناطقة، 

 hقضيةب Êخ¬ أو يس Êتصديقا أو يس Êا�فردين أو ا�فردات يس.  
   : )متواتر وآحاد -أي ا<¬-وهو قسمان (: قال ابن قدامة

  ا<¬ ا�تواتر : من أقسام األخبار األولالقسم 
  : لم يعرفه ابن قدامة لكن سنعرفه اآلن نقول/ فا�تواتر

 ) رسلنا ت;ا ناأرسلثم (قال تعا�  ا�تعاقب أو ا�عاقب :لغـة
ً
  .هذا R اللغة ،يعقب رسوال أي رسوال

  .ا�واتر هو خ¬ عدد يمتنع معه لكºته ا�واطؤ Y الكذب عن �سوس :اصطالحا
  .نه ال يمتنع ا<واطؤ \ الكذب قد يكون خr آحاد لكنه غ� صحيحإف Hرج اآلحاد خ¬ عددفقو� 
  .فإنه يمتنع عليهم الكذب ال لك0تهم و�نما لعصمتهم الرسلكآحاد  Hرج خr الواحد ا�عصوم لكºتهقو� 

  .أي عن أمر µسوس سمعوه أو رأوه عن �سوس
  :ا�تواتر قسمان

ويمثـل � Øـديث  ،هم \ الكذب من أول السند إ� منتهـاهؤما رواه �ع عن �ع ال يتوهم تواطوهو  متواتر لفظي: األول
  "مشهور 

ً
  ."مقعده من ا�ار   فليتبوأ  من كذب ع½ متعمدا

ص· اهللا عليه  وهذا أمثلته كث�ة مثل أحاديث شفاعة ا�� ،ما اتفق \ معناه دون مطابقة للفظوهو  متواتر معنوي: ا8ا`
 هذا وغ� ذلكوأحاديث ا�سح \ اGف[،  ،الوضوء وأحاديث رفع ا¥دين R ا¦åءأحاديث و ،وأحاديث الرؤية ،وسلم ألمته

مـن  سـت[وي عـن حü أن ا�سح \ اGف[ رُ ، لكن ا�ع� متفق عليه وcث� ؛اللفظ لم يتفق عليه ،تر معنويتواميس¾ 
  .إذن عرفنا ا�تواتر لغة واصطالحا وذكرنا أقسامه ،الصحابة
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  ا�تواتر ا�ي يدخل به عدد كبn جدا هل يفيد العلم؟ : m مسألة أخرىندخل 
ويقصد بالعلم هنـا  العلم اrقيÎيفيد فإن هذا هم \ الكذب ؤrنا عدد يستحيل تواطخأفإذا  ،و°ب تصديقه يفيد العلم

مكة  ةعندما �r بأن مدينة موجودة و� مدين ،و~ب تصديقه و�ن لم يدل عليه د¥ل آخر أي لم يعضد بد¥ل آخر ،ا¥ق[
عندما تقـول  ،ر ما يُعلم صدقه بمجرده إال ا�تواتروليس m األخبا ،مثالً فهذا خr يقç متواتر أو بغداد أو غ�ها من ا�دن

 ،أو عند وجود بغداد أو عند وجود واشنطن أو باريس أو غ�ها، مكة عرف بمجرده ألنه متواتر ال �تاج إ� قرائن و�ثباتات
آخـر بقـرائن عدا ا�تواتر يعلم صـدقه بـد¥ل  يقصد ما ،سواء نفس اrG وما عداه إنما يعلم صدقه بدrل آخر يدل عليه

  .أخرى ةوأدل
ن إقالوا ف ،األصنام والقائل[ بتناسخ األرواح لم يقروا بهذا ةمن عبد من الفرق اÓندية القديمة ةفرقو�  السومانية لكن

 ،خالفوا العالم وخالفوا �هور ا�اس وقالوا ال يفيد العلم ألنهم ح�وا العلم R اwواس اGمس ،خr ا�تواتر ال يفيد العلم
وا�تواتر ليس من بينها ، )السمع، ا�5، اTوق، اللمس، الشم(الوا ال سبيل إ� إدراك العلوم إال من خالل اwواس اGمس ق

أما ا�تواتر بمجرده فال يفيد العلم ا¥قيç عند هذه الطائفة  ،م إ¥ه بعض القرائنضإال إذا ان ،فال يفيد العلم عندهم ا�تواتر
  .هم منكري الرساالت واTين قالوا بتناسخ األرواحو السومانية والrاهمة

 هم أنكروا كون خr الواحد متواتر
ً
 إذا

ً
ويـرد وهذا مـا ذكـروه باطـل  ،كما ذكرنا ألنهم حÏوا دrلهم m اdواس ا<مس ا

  : عليهم من عدة أوجه
  : �ناطقة وغnهم يتنوع إi أمورفالعلم كما ذكر ا ،ن العلم ليس �صورا فقط m اdواس ا<مسأنا نعلم أ: الوجه األول�
 اجتمـاعواستحالة  ،أك0 من الواحد االثن[كون : مثل األمثلة السابقة الÂ � األوrات وl العقليات ا�حضة: األول����

  .هذه أمور عقلية µضة ،الضدين أو ا�قيض[
  .و� تفيد ا¥ق[ أو العلم ةأمور باطن ذهه ،مثل علم اإلنسان �وع نفسه أو Øاجته إ� ا�اء ا�شاهدات اKاطنة: ا8ا`����
  .ا�حسوسات الظاهرة وl ا�درÐت باdواس ا<مس: ا8الث����

  .وغ� ذلك هذه بالعادات معروف ،كون ا�ار µرقة وا�G مشبع مثل ا�جريبيات وl اضطراب العادات: الرابع
  .ةر متواتر، مثل علم وجود مكة واÓند وغ�ها هذه أموا�تواترات: ا<امس����
 العلم ليس µصورا فقط R اwواس اGمس�

ً
ا<واتر وا¥قـ[ مـا أي R اwواس اGمس وغ�ها ومن ضمن العلم بل  ،إذا

  .يتعلق با�تواتر
أو  ةفالعلم R اwواس و¨ غ�ها من أو¥ات أو مشاهدات باطنـ ،أن ح� السومانية العلم فقط باwواس غ� صحيح أقول

  .افح�هم العلم R اwواس اGمس \ زعمهم ليس صحيح ،بيات أو متواتراتµسوسات أو �ري
 : ا8ا` الوجه

ً
Ðواس ا<مس عرفوه عن طريق العلم وليس مدرdا m وا العلمÏواس أنهم عندما حdعنـدما قـالوا أن  ،بـا

عرفوا ذلـك ، شماً ؟ ال، ذوقاً ؟ ال، �سا؟ ال، العلم µصور R اwواس اGمس هل أحسوا به سمعا؟ ال، هل أحسوا به ب�ا؟ ال
 اإلجابة \ السومانية من ثالثة أوجه ،فما قالوه حجة عليهم ،عن طريق العلم

ً
نص þم الشيخ من وجه[، لكنه ذكـر : (إذا

  )ثالثة أوجه، وأكد ذلك R ا�راجعة R آخر ا¦رس
  .بأمور غn اdواس ا<مس أن اÏd هذا غn حاÓ وغn صحيح بل أن العلم يدرك: الوجه األول

أن حÏهم للعلم m اdواس ا<مس Y زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق اdواس ا<مس بل عن طريق : ا8ا`الوجه 
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  .العلم
 Aقل أن m اoنيا بت: ا8الث الوجه

ً
تسÊ مكة وال نشك m وجود األنبياء وال نشك  ةتسÊ بغداد وبت ةثم ال يسÖيب أيضا

  ) سبق zحه أåد ا�حاx ما. (د األئمة األربعة و²و ذلك فهذا يدل Y أن ما ذكره السومانية غn صحيحm وجو
 نـه لـيس معلومـأفلما خالفناكم دل \  ،xورة �ا خالفناكم الو Åن ا�تواتر معلوم :اعÖاض من قبل السومانية قالوا

ً
 ا

  .أنه ليس xورةألنهم جزء من الب�ية فلما خالفوا دل \  ،xورة
hأجاب ابن قدامة من وجه :  

وال يمكـن أن  ،أو من m عقله جنون ،�الف بلسانه مع معرفته فساد قوX ،�الف m هذا معاند نأن م: الوجه األول����
  .يصدر إنكار هذا من عدد كثn يستحيل عنادهم

 -تر ال يفيد العلم ألنكم خـالفتم أيهـا السـومانيةيعÎ لو قلنا أن ا�توا-لو ترØنا ما علمناه بمخالفتكم : الوجه ا8ا`����
 
ً
 من الفرق القديمة  السفسطائيةن نتم أن تØÖوا العلم با�حسوسات ألأفيلزمكم أيضا

ً
اdقائق  أبطلتال� وl فرقه أيضا

  : وl ثالث فرق
U-قائق ?لةdفرقه نفت ا.  
  .وفرقة شككت فيها-/
T- حق عند من عنده حوفرقه فّص l وباطل عند من عنده باطل ،قلت وقالت.  

ن ال تكون معلومة وأن ألو ترcنا ما علمناه بمخالفتكم للزمكم أنتم يا السومانية أن ت;cوا ا�حسوسات و قال ابن قدامة
تعمل باwواس اGمس وأبطلت اwقائق وقالت t من عنده حق فهو حـق و� مـن قـال  مل السفسطائيةن ألال تفيد العلم 

بل أن بعض هذه الفرقة أو فرق مـن هـذه الطائفـة نفـت اwقـائق �لـة  ،عنده باطل وشككت R اwقائقعنده باطل فهو 
  .وتفصيال

 أو بأسلوب آخر لو Åن خالفكم R حصول العلم با�تواتر Ùا Hرجـه عـن كونـه مفيـد
ً
للعلـم الëـوري لـ¢ن خـالف  ا

  .وهو خالف ما تقولون ا،xوري اR حصول العلم با�حسوسات Ùا Hرجه عن كونه علم السفسطائية
ألن السومانية ومن وافقهم ال ينكرون وقوع ا�تواتر  ،أن ا<الف m ا�سألة خالف لفظي بh الفريقh /أقول m ختام هذا

م ضبل ال بد من قرائن تن ؛جرد ا�تواتر�ن ا<و� ال يكون أوقالوا ، لكنهم لم يتيقنوا وقوعه ،هم ال ينكرون وقوعه ،با�ملة
  .ن يكون ا�تواتر بذاته يفيد العلم فالإأما  ،وتفيد العلم

 وال يوجد åقل ينكر القرائن حü و�ن Åن متواتر ،ال ينكر وقوع القرائن وهو اkمهورطبعا الفريق اآلخر 
ً
وهو يفيد العلم  ا

 إال أن هناك قرائن ترد \ خr من أخبار ا¦نيا سواء Åنت أخبار ،بذاته وبمجرده
ً
 أو أخبـار ةصـادق ا

ً
إذن اGـالف  ،Åذبـة ا

  ).أåد ما سبق ذكره(خالف لفظي 
   :خلصنا من هذا اoرس ا�ي يتعلق بتعريف ا<¬ وأقسامه وقلنا

  .مشتق من اGبار بفتح اGاء وا5اء و� األرض الرخوة : ا<¬ لغة
  غ�هسواء خr ا�� أو  اا<¬ عموم تعريفقلنا أن و
  .تطرق إ¥ه ا<صديق أو ا<كذيب، وهذا Hرج اإلنشاء بأنواعه، اإلنشاء بأنواعههو اTي ي/ m االصطالح 

اصطالح األصو¥[  وهذا نه يطلق اrG \ ا�حتمل للصدق والكذبإطالقات اR rG اصطالحات العلماء وقلنا إوذكرنا 
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  .وا5الغي[
 ص· اهللا عليه وسلم ن عندما يقولون أخبار الرسولوهذا إطالق ا�حدث[ فا�حدثو عم من اإلنشاءأ\ ما هو يطلق �  

  .نها آيلة للخrألوا�وا� أخبار  األوامروأطلق \  ص· اهللا عليه وسلم، وس�ته وُخلقه وَخلقه ونواهيه أوامرهيقصدون 
  .فهو ما يقابل ا�بتدأ وهذا إطالق ا�حاة \ ما يقابل ا�بتدأ إذا قيل خrيطلق � 
  ، فهم يطلقون \ اrG ويريدون به القضية ويريدون به ا<صديق، عند ا�ناطقة قضية\ الويطلق �  

  ا<صديق، قضية، خþ ،rها عند ا�ناطقة واحد،: يقولون
  )ثم أرسلنا رسلنا تـÖا(قال تعاi  ،نه ا<عاقبإوقلنا  ،بدأنا با�واتر وعرفناه لغة.تواتر وآحاد: l قسمان 

ً
يعقـب  أي رسـوال

  .أي واحد بعد واحد ةهذا ا<تابع ب[ الشيئ[ يكون بمهل ،هو ا<تابعرسول ف
 بذكرنا 

ً
، وليس m األخبـار مـا يعلـم صـدقه بمجـرده إال بدون قرائن تنضم إ¥ه ن ا�تواتر يفيد العلم و~ب تصدقيهأأيضا

و�  ةنياإال أن السـوم ،اس \ هذاو�فة ا� ?اهnهذا قول أخرى،  ةوما عداه يعلم صدقه بدrل آخر بقرائن وأدل ،ا�تواتر
العلـم  ،ن العلم R اwواس اGمس فقط هذا هـو ا¥قـ[أاألصنام خالفوا وقالوا ب ةمن الفرق اÓندية القديمة من عبد ةفرق

  فقط وا¥ق[ R اwواس اGمس وما عداه فال، 
  قلنا: جبنا عليهم من ثالثة أوجهأو

ا�حسوسـات، وتفيد العلم غn ا�تواتر ´ألوrـات، ا�شـاهدات اKاطنـة،  أموراك أن اÏd هذا قاÓ وهن: الوجه األول�
  .ا�تواتراتوا�جريبيات، و

  .مدرك باdواس ا<مس س هذا العلمأن حÏهم للعلم m اdواس ا<مس Y زعمهم معلوما ±م ولي: ا8ا` الوجه
سÊ ا±ند وال نشـك m وجـود األنبيـاء وال m ة تة وبغداد وبتتسÊ مك ةال يسÖيب Aقل بأن m اoنيا بت: ا8الث لوجها

  .األئمة األربعة
  .ال يفيد العلمأنه فلما خالفناكم دل \  ،معلوم xورة �ا خالفناكمÅن ا�تواتر لو  :اع;اض وقالواب وااع;ض

وال يمكـن أن  ،أو من R عقله جنون عرف فساد قو�ويمعاند Hالف بلسانه  إما تصدر من ةخالفا�ن إ: قلنا الوجه األول
  .يصدر إنكار هذا من عدد كث� يستحيل عنادهم

Ãاhنا ما علمناه : الوجه اcوا العلم با�حسوسات والع ؛خالفتكم�لو ترc;أن ت 
ً
م بها الـÂ ق�ـتم العلـم لفيلزمكم أيضا

قالـت � حـق عنـد مـن  ؛م فصل فيهااwقائق وبعضهم شكك وبعضه أبطلتأخرى من الفرق الÂ  ةن فرقعليها فقط أل
خالفـت R  ةن هذه الفرقة و� السفسطائيأل ا�حسوساتعنده حق وباطل عند من عنده باطل، أقول يلزمكم أن ت;cوا 

  .تقر حü با�حسوسات مذلك ول

  ����) V(اdلقة ����
أو يفيـد العلـم األوÜ؟  م ال¥ـوريا�تـواتر هـل يفيـد العلـr اG ةفادإR العلم R هذا ا¦رس إن شاء اهللا ننتقل إ� نوع 

  ؟ اختلفوا هل يفيد العلم ال¥وري أو يفيد العلم اfظريأنه يفيد العلم ون القائليع�  ؟ اfظري
  ما ا�راد بالعلم ال¥وري وما ا�راد بالعلم اfظري؟ 

  .بال مقدمات ،هو العلم األو� اTي �صل لإلنسان بال نظر وال استدالل: العلم ال¥وري
  .ستداللكتساب واالفهو اTي �صل باال: العلم اfظري أما
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  هو علم نظري؟  أمهل هو علم Jوري  -نقصد بالعلم هنا اrقh-اختلف األصوrون m نوع العلم m ا�واتر 
� U-القا� : القول األولgه اهللا قال أبو يع�وأيده  ،العلم اdاصل با�واتر Jوري m العدة من اdنابلة ر
Y ه اهللا ابن قدامة ذلك�  : ، أد�هموانتX Ï اآلمدي ر�ه اهللا وهو قول اkمهور ،ر
مضطرين إ� العلم ا�تواتر Åلعلم بوجود مكة فالعلم بوجود مكة  ننا Ýد أنفسنا مضطرين إrهإ( اآلمدي قال: اroل األول

لو Åن العلم ا�تواتر �صـل عـن طريـق (أخرى  ةÙكن نصيغه بصيغ) أمر متواتر عند ا�اس فنجد أنفسنا مضطرين إ¥ه
  .هذا توضيح لت¥ل بطريقة أخرى) فلما اضطررنا دل \ أنه علم xوري ،ا�ظر �ا اضطررنا إ� العلم بوجود مكة

 ،ن بعـضدو فيعلمه بعض ا�ـاس ،أن العلم اfظري هو ا�ي °وز أن يعرض فيه الشك وÞتلف فيه األحوال: اroل ا8ا`
  .يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل ا�ظر وال من ترك ا�ظر قصدا وال

لكنـه  ،نه لو Åن العلم اwاصل من ا<واتر يفيد ا�ظر أو يثبت عن طريق ا�ظر لن يقع إال �ن هو أهـل للنظـرأيقصد بهذا 
ن هو من أهل ا�ظـر ومـن هـو مـن فوقوعه �ميع ا�اس �åهم وجاهلهم صغ�هم وcب�هم نسائهم ورجاÓم م ،وقع لغ�هم

وأåد (إذن د¥الن كمـا قلنـا ، هذا د¥ل \ أنه يفيد العلم الëوري وال يفيد العلم ا�ظري ؛ليس من أهل ا�ظر وا<علم
  .هذا هو القول األول ود¥له ،إال �ن عنده آلة ا�ظر والفهمال يكون ا�ظري  ألن) الشيخ األدلة السابقة

� /- Ãاhالقول ا :Üßي ا�عÏKا hسdنابلة واختاره قبل ذلك أبو اdصاحب ا�عتمد وأبـو  هو أل© ا<طاب من ا
àلKقاق وأبو القاسم اoي واÏKا hسdلة أبو اßا8الثة من ا�ع Èقاق وoوا àلK؟لـم هـو نظـري: الق، القاسم ا  !!

  : انم R ا�فس مقدمتضألنه ال يفيد العلم بنفسه ما لم ين: قال
  .\ الكذب جامع وال يتفقون عليه مأن هؤالء مع اختالف أحواÓم و0cتهم ال ~معه :إحداهما

  .أنهم قد اتفقوا \ اإلخبار عن الواقعة، فينبç العلم بالصدق \ ا�قدمت[ :ا8ا`
 �ا احتاج إ� ا�ظر لكنه احتاج إ� ا�

ً
والعلـم بـه ، ظر فال يكـون xوريـاقالوا لو Åن العلم اwاصل من ا<واتر xوريا

Ôالواقعة أن يتفقوا \ اإلخبار \: �تاج إ� مقدمت[ األو،  
ً
، أي ال ال ~معهم \ الكذب جامع وال يتفقون عليـهأأيضا

  .يكون Óم غرض R االتفاق \ الكذب
 ال أي" شعرت به حü حصل ا<صديق قدفن لم يتشg فيهما بلفظ منظوم �البد من إشعار ا�فس بهما وو: "قال ابن قدامة

Tهن ال يشعر اإلنسان بتوسـطها R اورب واسطة حاxة " ،شعر ا�فس بهات[ ا�قدمت[ و�ن لم تكن بلفظ منظومتبد أن 
 ،ثنان كـذلكثنان نصف األربعة فإنه ال يعلم ذلك إال بواسطة أن ا�صف أحد جز� ا�ملة ا�ساوي لآلخر واالاال: كقو�ا

يقصد بهذا أن هناك واسطة يعرف بها اإلنسان العلم ا¥قيـç عـن طريـق  "جلية R اTهن االعلم بواسطة لكنه فقد حصل
ثنان نصف األربعة هذا وجد بواسطة أن ا�صف عندما تقول اال ،واسطة ربما ال تتشg بلفظ لكنها موجودة من غ� شعور

ذه الواسطات وهذه ا�قدمات د¥ل \ أنه علم نظـري ال علـم وجود هو ،كذلك واالثنانأحد جز� ا�ملة ا�ساوي لآلخر 
افتقر إ� تأمل ونظر ألن العدد كÙ rا يدل \ أن هناك مقدمـة لكنهـا قـد تكـون  �Çنصف  �Ðذا إذا قلنا Óو ،xوري
  .وقد تكون خفية ال يشعر بها ،بعض األحيانR ظاهرة 
عندما تقول القديم لـيس µـدثا وا�عـدوم لـيس  "واسطة غ��صل بالëوري عبارة عن األو� اTي و: ابن قدامـةيقول 
  .اTهنR ما êد أنفسنا مضطرين إ¥ه وهو ما �صل دون تشكيل واسطة كال ، موجودا
�م þم القاÀ و: ذكر القول[ ابن قدامةاwقيقة ùطاب أGا، áوهو أنه : يمكن أن يكون قوال وسطا وهناك قول للغزا
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وليس xوريا بمعـ� أنـه �صـل  ، أنه ال �تاج R حصو� إ� شعور بواسطة مفضية إ¥ه حاxة R اTهنxوري بمع�"
 هو xوري من وجه بمع� أنه ال �تاج إ� مقدمات وال �تاج إ� الشعور بواسطة مفضية إ¥ه، وليس  واسطة، من غ�

ً
إذا

  . ديم ال يكون µدثا وا�وجود ال يكون معدوماكقو�ا الق xوري من وجه بمع� أنه حاصل من غ� واسطة،
والقول اآلخـر lـرد ، ويقصد أنه يفيد العلم ال¥وري ،ن اللفظ يدل عليه الشتقاقه منهإف ولاألوالصحيح " ابن قدامةقال 

  ."علمأواهللا  ادعوى ال د¥ل عليه
أنـه ال : ما قـا� فيـه �ـاوزف ،Óا وجه ةهناك أدلالصحيح أن بل  ؛أقول ما قا� ابن قدامة هنا أنه ال د¥ل عليه هذا µل نظر

 لأقول ب "علمأوالقول اآلخر أنها lرد دعوى ال د¥ل عليها واهللا : "، قالفيوجد د¥ل \ مقدمات وأنها موجودة ،د¥ل عليه
  .هناك أدلة ذكرها ابن قدامة

T- وقف: هناك مذهب ثالث�لم يعِط  ،هو ا Îيع  
ً
وسبب ا<وقـف هـو أدلـة  ،هذا لآلمدي ر�ه اهللاو ،توقف ،m ا�سألة رأيا

  .، حيث اع;ض \ t د¥ل من أد<همفتوقف R ا�سألةقوية مدي يرى أن أدلة الفريق[ أن اآل ،الفريق[
ألن القائل بأنه xوري ال ينازع R توقفه عـن ا�ظـر R ا�قـدمات ا�ـذكورة الـÂ  ،ا<الف بh الفريقh لفظيأن أقول 

والقـائل[ با�ـذهب اhـاÃ بأنـه نظـري ال ينـازعون R أن العقـل يضـطر إ�  -�قدمت[ الÂ ذكرها ابن قدامةا- تقدمت
إذا Åن t فريق يوافق \ ما يقو�  ،ال�اع إال R اللفظ و�ذا Åن t فريق يقول بما يقو� الفريق اآلخر لم يبَق  ا<صديق به،

�اع بينهم خالف R اللفظ فقط ال R ا�ع�الفريق اآلخر R حكم هذا العلم يكون ال.  
ال ينازعون m وجود ا�قدمات ا�ذكورة وتوقفـه J  Yوريبأنه  القائلh ،ا<الف لفظي بh الفريقhأن ñلص من هذا 

اآلخـر  و�ذا ´ن Z فريق يقول بمـا يقـول بـه الفريـق ،ال ينازعون m أن العقل قد يضطر إrه نظريوالقائلh بأنه  ،اfظر
  .فيبä الãاع لفظي

 أن ا�سائل �تلف
ً
 ،وأحيانا �تـاج إ� نظـر ،نه xوريأوهذا الشك  ،فهناك مسائل يضطر العقل إ� ا¥ق[ بها ،أقول أيضا

  ،فاألخبار ليست 	ها \ درجة واحدة
ً
 ،Åلعلم بوجود مكة ال �تاج إ� واسـطة هناك أخبار يضطر إ¥ها اإلنسان اضطرارا

 ،العلم بوجـود األنبيـاء ال �تـاج واسـطة، وجود بت مثل الواليات ا�تحدة ال �تاج إ� واسطة وغ�ها كم� واÓندالعلم ب
هـذا صـحيح أنـه علـم xوري لكنـه  ،�Çنصف  �Ðمثل  ،واسطة و�ن Åنت تفيد العلمإ� لكن R بعض األشياء ðتاج 

ُ هذه الواسطة قد تكـون ال  ،ز� ا�ملة ا�ساوي لآلخروهذه ا�قدمات تقول أن ا�صف أحد ج ،�تاج إ� مقدمات شـعر ي
 ، اوقد يشعر بها إذا Åن العدد كب� ،بها R بعض األشياء إذا Åن العدد قليال

ً
صـدق بهـا مبـاzة بعض األخبار قد يُ R أيضا

مـن خـالل  ايكون متواتربعض األخبار ¨ و ،ا�ميع يقر به بال نظر ألن اR rG ذاتها متعلق بæء يقيç واضح xوري
  .مقدمات ونظائر وغ�ها

ñلص من هذا أن العلماء قالوا أن العلم اwاصل با<واتر منهم من قال بأنه xوري وهو قول القاÀ وهو : خالصة �
 ،اGطـاب ا�5ـي وغـ�ه أùقول والقول اhاÃ أنه يفيد العلم ا�ظري وهذا  ،نه قول ا�مهورأالقول اTي ذكر اآلمدي 

<وقف وهو اآلمدي توقف ألن أدلة الفريق[ أدلة قويـة فلـم يتبـ[ � قـول R باوهناك مذهب  ،ذكرنا د¥ل الفريق[و
  .ا�سألة

   ،ال ينازع R توقفه \ ا�ظر R هذا ا�قدمات ا�ذكورة ل بأنه xوريئقاالوقلنا أن اGالف لفظي ألن 
إذا ´ن Z فريق يقول بما يقول به الفريق اآلخر  ،ر أحيانا إi ا�صديق بهوالقائل بأنه نظري ال ينازع m أن العقل قد يضط
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qا�ع m اللفظ ال m نزاع hالفريق hاع بãفال شك أن ال.  
اwقيقـة أن مبحـث  ،هذه ا�سائل الÂ تعرضنا Óا R ا�تواتر جزء من مسائل متعددة يذكرها األصو¥ون R مباحث ا�تواتر

فعندما يتöمون عن ا<واتر يتöمون عن ا<واتر بشg  ،األصول أك0 منه R أي كتب أخرى أو فنون أخرى ا�تواتر R كتب
 
ً
 ص· اهللا عليه وسلم أو خr عن ا�� åم سواء Åن خrا

ً
 وليست خاصة بأخبار ا�ـ�ة åم ةوينظرون إ¥ه نظر ،عن غ�ه ا

R الواقع zوط �تص بأي خـÅ rن دون ا�ظـر إ� خـrه صـ· اهللا فما يذكر من zوط ا<واتر هو  ،ص· اهللا عليه وسلم
لكن هذه األخبار الÂ نذكرها أو ا�سائل الـÂ نتعـرض  ؛مع أن دراستنا � R سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم

هذه مسـألة åمـة R ؟ د العلم أو الا�واتر يفي له: فمثال، ص· اهللا عليه وسلم Óا R ا<واتر � توطئة وتمهيد ألخبار ا��
 عن ا�� ،أخبار ا<واتر عموما

ً
 نوع العلم اTي �صل  ،ص· اهللا عليه وسلم أو عن غ�ه خrا

ً
 هل هو علـم Jوريوأيضا

هللا الÂ تذكر � أمثلة åمة ال يذكر فيها أخبار ا�� صـ· ا األمثلةوTا نالحظ أن  ،هذا t R األخبار بأنواعها ؟أو نظري
  .ألن هذا هو تأسيس وتأكيد ألخبار ا<واتر ثم االنتقال بعد ذلك إ� أخبار ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم

 ا�سائل 
ً
وما أفاد ا�واتر ة؟ له Z m واقعل العلم m الواقعة هل �ّص ما حّص  مسألة الÂ ستذكر R ا<واتر مثل األخرىوأيضا

 من ضمن  ؟ألشخاص آخرين هلشخص هل يفيد
ً
باحث ا<واتر العامة الÂ ذكرها األصو¥ون ولم يتعرض Óا أهل مهذا أيضا

هنـاك zوط متفـق عليهـا وهنـاك zوط  ،ال�وط الÂ تفـ;ض R أي خـÅ rن ،كذلك zوط ا<واتر بشå gم ،اللغة
  .سنتعرض Óا إن شاء اهللا R ا¦روس القادمة ،©تلف فيها

 هناك بعض ال�وط أيا
ً
 ا�ختلف فيهايضا

ً
ن أن يكونوا مسلم[ أو يكونوا عدوال أو أن �ويهم يهل يش;ط R ا�خr ،ضا

 zوط اختلف فيها ب[ أهل ا�ظر وليست خاصة بأخبار ا�� ص· اهللا عليه وسلم؟ أو ال؟ بت
ً
  .هذه أيضا

 مسائل تتعلق هل ~وز ألهل ا<واتر أن يكتبوا ما �تاجوا إ� نقله و
ً
 هذا åم R األخبار 	ها و¨ ؟ معرفتههناك أيضا

ً
أيضا

ثم ينتقل بعده األصو¥ون إ�  ،بهذه ا�سائل Hتم باب ا<واتر ،z Rيعة µمد ص· اهللا عليه وسلم و¨ zيعة غ�ه ،ال�ائع
د كثـ�ة ليسـت وأخبار اآلحـا ،l أخبار آحـاد واdقيقة أن أكº سنة اef صg اهللا عليه وسلم ،ال¿م عن أخبار اآلحاد

 وتشـمل خـr العزيـز ،تشمل اrG الواحد الفرد أخبار اآلحاد عند اkمهور ،خr الواحد جزء من أخبار اآلحاد ،�r واحد
فليس t ما قيـل عنـه أنـه  ،هذه تدخل ضمن أخبار اآلحاد ،اTي رواه ثالثة فأك0 وتشمل خr ا�شهور ،ناناثوهو ما رواه 

  .وقع اGالف فيها ب[ األصو¥ون وغ�هموبل أن هناك أخبار أحاد عددها كث�  ،عددخr اآلحاد أنه ليس فيه 
 هناك R مسائل اآلحاد ا<عبد به عقال

ً
خr الواحد اTي هو جزء من خr اآلحاد كما سنتعرض � R ا¦روس القادمة  ،أيضا

و� R اwقيقة مأخـذ  ،ء أهل السنة ب[ الطرف[هذه مسألة ذكرها ا�ع�لة وcذلك األشاعرة وجا؟ هل يتعبد به عقال أو ال
 ألن كث� ،عقدي

ً
  ،من مسائل العقائد ومسائل ال�يعة Óا عالقة �r اآلحاد ا

ً
وهـو ا�هـم وهـو مـا  كذلك ا<عبد به سـمعا

مـاء بـ[ هو اGـالف اTي وقـع فيـه العل اهذ؟ أو خr الواحد هل Áن متعبدون �r اآلحاد ،Áتاج إ¥ه R مسائل اآلحاد
ووقع فيه خـالف  ،كث� من السنة بسبب هذا ا<قسيم اwادث تدّ وقع فيه اGالف R مسائل العقائد ورُ  ،�هورهم وغ�هم

 R ء خاصةì R مةå الفقهاء أنفسهم ألن بعض أخبار الواحد قد يكون فيها تعارض مع أدلة أخرى قد تكون 
ً
ب[ أيضا
 وTا �ـع ا�مهـور أو ا،ا�اظر ألول وهلة وظن أنها ال تستقيم أو أن بعضها Hالف بعضفربما نظر فيها العالم أو  ،ìء آخر

 ،والراوي إنما يروي عن ا�عصـوم صـ· اهللا عليـه وسـلم ،حاول العلماء عموما ا�مع ب[ األدلة وا�ظر إ¥ها نظرة فاحص
 فيأû اrG يظن الرا� أنـه يعـارض خـr ؛[وا�عصوم قد يقول اR rG حادثة معينة أو واقعة معينة أو \ سؤال مع

ً
آخـر  ا
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ً
 R قضية أخرى لكن هذا اrG قد يكون åما

ً
هذا إن شاء اهللا هو µور دروسنا R اwلقة القادمة إن شاء  ،R قضية خاصا

لشـخص  ها حصـلومـ؟ أو الة يفيد t R واقع ةل العلم R واقعما حّص : سنبتدئ بمسألة ثاhة من مسائل ا<واتر و� ،اهللا
 وهل يش;ط أن يكون متجرد؟ هل �صله لg شخص

ً
هذا هو أول ا¦روس الÂ سنتعرض Óا R اwلقة ؟ عن القرائن أو ال ا

  )سبق zحه أåد ما. (القادمة

  ����) è(اdلقة ����
  القدر ا�وجب للعلم اrقيÎ هل يتفاوت ¦سب الوقائع واألشخاص أو ال؟ 

أو �تلف مـن واقعـة إi واقعـة  ،علم اrقيm Î ا�تواتر يتفاوت ¦سب الوقائع واألشخاصهل القدر ا�وجب لل: بمعq آخر
له لشـخص ل اrقh لشخص هل �ّص وما �ّص  ،له m واقعة أخرىm واقعة قد ال �ّص  هلفما �ّص  ،ومن شخص إi شخص

  ختالف القرائن؟باأو أن ذلك �تلف  ،آخر
هو m ا<¬ ا�جرد عن القرائن هل يفيد اrقـZ m h  أن �ل ا<الفوالظاهر  ،قابن قدامة تكلم عن هذه ا�سألة بإطال

  ؟é شخص شارك اآلخر m السماعلل اrقh أو �ّص  ،واقعة حصلت
q؛بمع  hقrسماع فأفاد ا m ك اثنانÖشخص ماللو اش،  hقrواتر أو ال شخص آخرلفهل يفيد ا�من ا h؟ إذا أفاد عدد مع

  .هذا هو µل درسنا ؟أو ال ،من الوقائع فهل بال¥ورة أن يفيده Z m واقعة تماثله m واقعة
وال شـك أن القـرائن  ،القرائن Hتلـفه أما اrG ا�حتف ب ،R اrG ا�تجرد عن القرينة� أن ا�سألة علم أالظاهر واهللا 

قـ[ R واقعـة أ\ مـن واقعـة أخـرى بسـبب قد يكون ا¥ ،قد يكون ا¥ق[ أ\ عند شخص دون آخر ؤثر R ا¥ق[،ت
 ðصل القرينة » مثال أو يكون عندي من القرائن الÂ احتفت باrG اTي سمعته أك0 من اTي شارR çc ماف ،القرائن

 هل �صـل ا¥قـ[ R ؛وcذا الواقعة الÂ حصل » ا¥ق[ فيها ن،ئرانفس الققد ال يكون عنده فاTي شارçc ، اrG هذا
  .هذا µل اGالف اTي ذكره ابن قدامة ؟الوقائع من هامثل

له لـg شـخص له لشخص �ّصـوما حّص  ،ل العلم R واقعة يفيده t R واقعةذهب قوم إ� أن ما حّص  -U: قول ابن قدامة
  .اKاقال` وأبو اdسh اÏKي وبعض ا�تëمhوهذا ما ذهب إ¥ه  ،يشارcه R السماع وال ~وز أن Hتلف

Ç- hمëا�ت ºتلف ب وذهب أكH لك ابن قدامة يقول ،وهذا هو الصحيح ،ختالف القرائناإ� أن ذلكTاق;نت به  نفإ :و
إذا اجتمعت أورثت علما يقينيا حü لـو القرائن  ،ألن القرائن قد تورث العلم ،قرائن جاز أن �تلف به الوقائع واألشخاص

فال يبعـد أن  ، ðتف وðدث لك بدون إخبار قد تورث العلم قبل أن يأتيك اrGلكن القرائن الÂ ،لم يكن هناك إخبار
  .تنضم القرائن إ� األخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من ا�خrين

 ،ألن بعض القرائن تورث العلم ،إن اقÖنت به قرائن جاز أن Þتلف به الوقائع واألشخاص نعيده، þم ابن قدامةمع� هذا 
 يتفاوت من شخص إi شخص ومن فئة إi فئة ،فالقرائن Þتلف من واقعة إi واقعة

ً
وقـد  ،والقرائن Þتلف وتأثnها أيضا

   .تكون القرائن قوية ومقبولة عند بعض اfاس وال تكون كذلك عند غnهم
ئن بـدون أن يـأû إخبـار، فـإن يقصد لو Åن هناك قـرا ألخبارإi و�ن لم يكن فيه إخبار فال يبعد أن تنضم القرائن : قال

من zوط ا<واتر هو أن �صـل بـه عـدد  ،وهذا ما سنذكره z Rط ا<واتر ،قد تقوم مقام العدد R ا�خrينهذه القرائن 
  .لكن هذا العدد قد ال يكون Åمال Rً بعض األخبار فتقوم القرائن مقامه ،�صل به ا¥ق[
إذ  ،مـورا ليسـت µسوسـةأنعرف  نافنقول ال شك أن Øيفية دال�هـاو القرائن رفةوال ينكشف هذا إال بمع يقول ابن قدامة
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يـدل عليهـا  ،وهذه أحـوال R ا�فـس ال يتعلـق بهـا اwـس ،نعرف من غ�نا حبه إلنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله
الـث يؤcـده إ� أن �صـل ولكن تميل ا�فس بها إ� اعتقاد ضعيف، ثم اhاÃ يؤcده، واh ،ليست قطعية آحادهادالالت 

أي أن القرائن قد تكون R بدايتها ضعيفة لكن عندما تـأû قرينـة أخـرى تعضـدها وثاhـة كـذلك  ،القطع باجتماعها
rGفعندما ننظر إ� شخص يرافق شخصا آخر و�ـرص \ إكرامـه  ،ورابعة كذلك حدث �ا نوع من القطع بصحة هذا ا

لكـن عنـدما  ،êد أنها ضعيفة  آحادهاهذه قرائن لو نظرنا إ� ؛عن عرضه وا�نافحة عنهومرافقته R ذهابه و�يابه واTب 
 أن فالنا �ب فالنا

ً
  .وعكسه لو Åن يبغضه أو Áو ذلك ،�تمع هذه القرائن تعطينا خrا يقينا

لـو  ،ا عدد ا<واتر ع�ةt عدد من عدد ا<واتر لو قلن كما أن قول Z واحد من عدد ا�واتر �تمل منفـردا بن قدامةاقال 
لكن لو اجتمعت هذه األخبار حصل �ـا  ،نظرنا لg واحد من الع�ة êد أن خrه لوحده منفردا يدخله االحتمال والشك

خدمتـه  مـننا نعرف �بة الشخص لصاحبه بأفعـال ا�حبـh إف: قال ،\ هذا األمر من الواقع أمثلةوذكر  ،القطع بصحته
Xوبذل ما í وحضور Xنسkتردداته وأمور من هذا ا m واحد منها  :قال، السه �شاهدته ومالزمته îالقرائنمن أي -و- 

يقصـد ابـن  ،لكن تنتï كºة هذه اoالالت إi حد �صل fا العلـم ،إذا انفرد �تمل أن يكون لغرض يضمره ال �حبته
 الحظناه يبذل ما� � ويعطيه إياهث ،قدامة ر	ه اهللا أنا لو رأينا شخصا يوافق شخصا وHدمه ويكرمه

ً
ثـم الحظنـا  ،م أيضا

 
ً
  ،نه �l ëالسه ويشاهده ويالزمه R تنقالته R تردداته R أسفارهأأيضا

ً
 األخـرىنه ينافح عنـه R ا�جـالس أوجدنا أيضا

لغـرض مـن  ، ا�حبـةلوحدها لقلنا أن هذه القرينة قد تكون ألمر غ� ةلو نظرنا إ� t قرين ،يدافع عنه يدفع عن عرضه
 الكن عندما �تمع هذه ا¦الالت مع بعضها تفيد �ا القطـع بـأن فالنـ ،�صلحة من ا�صالح وليست للمحبة ،األغراض
 ¦خله االحتمال و :ومثله خr ا<واتر ا،�ب فالن

ً
ا<طرق إ� أن دخله لو نظرنا إ� t خr واحد من أصحاب ا<واتر منفردا

ن لكن عندما ~تمع هـؤالء \ هـذا اGـr ويكونـو ،واطؤ \ الكذب واإلخبار �الف الواقعيكون هناك نوع من ا<
 هذا اrG تأكيد عطينامثال ًمتفرق[ وHتلفون R ا�هات ي

ً
  .نه صحيح وÁو ذلكأ ا

fـا العلـم فيحصل  ،هد الصe يرضع مرة بعد أخرىاكذلك نش :قال ر	ه اهللا واستمر R ذكر أمثلة أخرى ذهب ابن قدامة
ðجوفه و�ن لم نشاهد الل iإ ðة حلق ،بوصول اللØاالمتصاص وحر m eة الصØوسكوته عن بكائه مع كونه  هلكن حر

االمتصاص و²ـو ذلـك باعث Y والصe ال �لو عن طبع  ،وØونه ثدي ا�رأة الشابه ال �لو من لð ،آخر اال يتناول طعام
  .م إrهضقرائن تن عديق بقول عدد ناقص مفال يبعد أن �صل ا�ص ،من القرائن

لو نظرنا إ¥ه فسيحصل �ا علم بـأن اللـ� يصـل إ�  ،يرضع من وا¦ته مرة بعد أخرى اأنا لو شاهدنا صبي يقول ابن قدامة
� لكننا من خالل قرائن متعددة أيقنا أن الل� يدخل R حلق هذا الص، جوفه مع أننا لم نشاهد هذا الل� يدخل إ� جوفه

حرcـة  ،هذه قرينـة حرcة الص� R االمتصاص :عرفنا ذلك عن طريق القرائن ا�حتفة بهذا األمر ،وأن الص� يستفيد منه
إال بب¢ئـه عنـدما  -ألن الص� إذا جاع فال طريـق إ� معرفـة جوعـه- سكوت الص� عن ا5¢ء ،هذه قرينة أخرى حلقه

كـون ثـدي ا�ـرأة ، حيث ما زال صغ�ا لم يبدأ بالطعام هذه قرينـة ثاhـة آخر ايسكت عن ا5¢ء مع كونه ال يتناول طعام
�  -ا ال يوجد به ل� أو حليبهمرأة كب�ة لقلنا أن ثديالو Åنت - الشابة ال Hلو من ل

ً
لكن كون ا�رأة صغ�ة هذه أيضـا

 الص�  ،ن الص� يستفيد من هذا الل�أقرينة \ أن هناك ل� R جوفها و
ً
 ،لو عن طبع باعـث عـن االمتصـاصال Hأيضا

سكوته عن ا5¢ء مع كونـه ال يتنـاول طعـام  ،حرcة حلقه ثانية ،حرcة الص� R االمتصاص واحدة :أقول هذه عدة قرائن
 ال Hلو مـن طبـع باعـث \ االمتصـاص  ،كون ثدي ا�رأة الشابة ال Hلو من ل� هذه قرينة رابعة، آخر ثاhه

ً
الص� أيضا
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  .الص� يرضع من أمه وأنه يستفيد من هذا الل� اأن هذ ايقين اوغ�ها من القرائن 	ها أعطتنا خr ،قرينة خامسة
سكوته ليس ألجـل  ال تدل \ ìء ربما أن مثالً  لو نظرنا إ� t خr لوحده لربما تطرق إ¥ه الشك فربما أن حرcة اwلق

لكن عندما اجتمعت هذه القرائن دلت \ أن الص� يستفيد  ،ذلكربما سكوته ألنه يريد ا�وم مثال أو غ�  ؛أنه R شبع
قد �صل �ا ا<صديق بقول عـدد نـاقص  ؛كذلك اrG ا�تواتر -أراد ابن قدامة-فكذلك  ،نه يرضع من وا¦تهأمن الل� و

  .أن القرائن قد تقوم مقام العدد m إفادة العلميعç بمع� آخر  ،م إ¥هضعن ا<واتر مع قرائن تن
 ،لـم يفـد العلـم يقصد أن اrG ا�تواتر لو �رد عـن القـرائن ولو ñرد عن القرائن لم يفد العلم يقول ابن قدامة ر�ه اهللا
: فمّثـل بمثـال فقـال ،خبار ا�اس ومعاملة ا�اس تدل \ هذا األمـرأيعç ا<جربة من خالل  وا�جربة فيه تدل Y هذا

ا�لك إدارة شؤون اwكم وسياسة إظهار  إيالةيقصد  يالة ا�لك وسياسة إظهارهإيقتò  العدد الكثn ربما �¬ون عن أمر
 وهـويعç لو قلنا مثال ع�ين أو ثالث[ أو أربع[ أو qس[  ؛ا�خrون لو أخr باrG ¦ى ا�لك �اعة من ا�نود ،ا�لك

r� يتصورهؤالء اrG ربما يتطرق إ¥ه احتمال الكذب ألن نقول هذا  ،عدد كب� �صل به ا<واتر من جنود ا�لك أخrوا 
أو أنهم متفقون \ الكذب حü ال rHوا  ،غرض أنهم R خوف من هذا ا�لك ،اجتماعهم Y الكذب لغرض من األغراض

 اتن جهـلو أن ا�لك جـاءه خـ¬ مـن األخبـار مـلكن  ،ضجر أتباعه قد يؤثر \ هؤالء ا�نودضجره أو يُ ا�لك بأمر قد يُ 
فهؤالء Áاء من عدة أماكن أمن أشخاص خارج والية ا�لك R عدة  ،من جهات ليست ðت ضغط ا�لك مباzة متفرقة

  .كثnافمثل هذا يؤثر m اfفوس تأثnا  ،ال يتطرق إrهم هذا الوهم
 iإ nقيقة يشdا m ابن قدامة Xخ¬ ا�تواتر مسألةهذا ا�ي قا m القرائن nتأث  

فالقول بأن القرائن ال تؤثر m خ¬ ا�تواتر هـذا غـn  ،ك أن القرائن تؤثر R خr ا�تواتر كما أنها تؤثر R أخبار اآلحادال ش
 يقينا oى بعض األشخاص دون بعـض ،فالقرائن تؤثر m خ¬ ا�تواتر فßيده قوة ويقينا ،صحيح

ً
وتفيـد هـذه  ،وتزيده أيضا

أقل قوة من  -اومتواتر اكث� او�ن Åن عدد- ةمن جهة واحد وال شك أن اrG مثالً  ،بعضالقرائن قوة m بعض الوقائع دون 
  .و ~معهم أمر Hصهمأ خr متواتر جاء من عدة جهات لم ~معهم مصلحة

ضاده وخr آخر يماثله أو ي ؛R جامعة من ا�امعات أو R 	ية من الöيات ونقله عدد �صل به ا<واتر لو قيل �ا خr مثالً 
ألنـه ال يوجـد مـا  ،m اfفـس وتـأثnه أبلـغى وأقال شك أن ا<¬ ا�تواتر ا�ي نقل من عدة جهات  ،قل من عدة جهاتنُ 

ما Hـr بـه �ـع عـن �ـع Øيـث يسـتحيل أن لك نتذكر تعريف ا<واتر بأنه Tو ،يمكن أن يتواطأ به هؤالء \ الكذب
ختالف الوقـائع ان طريق قرائن كث�ة كمـا قلنـا بـاختالف األشـخاص بـتعرف ع االستحالةوهذه  ،يتواطئوا \ الكذب

 القرائن �تلف من زمن إ� زمـن ،ختالف األزمنةاختالف األمكنة باب
ً
فمـا Åن قرينـة قويـة R زمـن مـن  ،كذلك أيضا

عندنا الوسائل  خرى،األعندنا R هذه الزمن هناك قرائن أقوى من القرائن R األزمان  األخرى،األزمان Hتلف عن األزمان 
سواء R ا<لفاز أو R ا�ذياع أو R األخبار الشك أنها أقوى من األخبار الÂ تنقل عن طريـق جهـات  ؛اwديثة من اإلعالم

 مثال فما يقال R األخبار الرسمية  ،أخرى
ً
ن �و ،Ùا ينقل عن طريق رسائل ا�ـوال ال شـك R ا�ذياع أو R ا<لفاز أقوى وقعا

عـن  لكن قوة اrG اTي يصدر من ا�هة الÂ تمثله وعن طريق ا�ذياع وعن طريق ا<لفاز أو ؛ئل ا�وال كث�ةرسا تÅن
  .أبلغوا�ريدة الرسمية ال شك أنه أقوى تأث�ا وأن القرائن فيه أقوى طريق 

-نضمت قرائن إ� اrG أن القدر ا�وجب للعلم ا¥قيç يتفاوت Øسب الوقائع واألشخاص إذا حصل أن ا: õلص من هـذا
يعç يوجد -إذا �رد اrG عن القرائن مطلقا  أما ،ا¥ق[ تهثر R اrG و¨ إفادؤفال شك أن هذه القرائن ت -قرائن خارجية



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ٢٤ - 

 

  .هذا هو µل اGالف ؟فهل يفيد أو ما يفيد -خr متواتر ال يوجد فيه قرائن
ومـا حصـله  ة،له t R واقعـ�ّص  -بمع� أنه ال يؤثر-ة العلم R واقع لنه ما حّص إقال  القا� أبو بكر اKـاقال`قلنا أن 

  .األك0ون R ذلك هذا R حالة ا<جرد عن القرائن وخالف ،لشخص �صله لشخص آخر
قول األك0ون يؤcـد \ أن خـr ا�تـواتر Hتلـف مـن  -سواء �رد من القرينة أو احتفت به القرينة-عموما  فـاألكºون

  .ن �رد من القرائن�و ةإ� واقع ةومن واقع شخص إ� شخص
  : أن ا�سألة فيها ثالثة أقوال :فأقول ،أخلص من هذا بشö éيع

له فمـا حّصـ ،أن القدر ا�وجب للعلم ا¥قيç يتفاوت من شخص إ� شخص Øسب الوقائع واألشخاص: القـول األول �
  .هذا قول من األقوال ،أخرى ةR واقع لهقد ال �ّص  ةله R واقعوما حّص  ،له لشخص آخرلشخص ال �ّص 

وال ~ـوز  له R بقية األشخاصله لشخص �ّص وما حّص  ة،له t R واقع�ّص  ةل العلم R واقعأن ما حّص : القول ا8ا` �
  .القا� اKاقال` وأبو اdسh اÏKي ا�عÜß وبعض ا�تëمhوهذا قول  ،أن Hتلف

ل الثا8قول ال � ألن القرائن قد تورث  ،نت باrG ا�تواتر قرائن جاز أن �تلف به الوقائع واألشخاصن اق;إقال : ُمَفص÷
ن مـا أو ةفاده t R واقعـأ ةو�نما ما أفاد R واقع ن �رد عن القرائن فال شك أنه ال يؤثر�و ،العلم و�ن لم يكن فيه أخبار

ليست مـؤثرة بشـé كبـn ألن ا�تـواتر  �سألةفهذه امع هذا 	ه  ،له لg شخص يشارcه R السماعله لشخص �ّص حّص 
hقrالوقائع ،عموما يفيد ا hاألشخاص وب hفاوت ب�قضية ا m لكن هذا،  R لكن األهم منه إن شاء اهللا ما سنأخذه

  .اwلقة القادمة إن شاء اهللا وهو ما يتعلق ب�وط ا�تواتر

  ����) ø(اdلقة ����
 للتواتر ذكروا -أهل ال¿م واألصو¥ون-العلماء 

ً
، واwقيقـة عنـدما  ،zوطا

ً
البد من توافرها R اrG حü يكون متـواترا

ئون ويمهدون ألخبار اآلحاد،  ôمـ[ أحـدثوا و، أخبار آحاد -كما قلنا-ألن أك0 ال�يعة ذكرها األصو¥ون هم يوطöألن ا�ت
  .قضية ا<فريق ب[ األخبار

؛ األصل عندهم أن أخبار ا�� ص· اهللا عليه وسلم مü ما صحÎ ب[ األخبارلم يكونوا يفرقون رضوان اهللا عليهم السلف  
 فيجب العمل بها، ومعرفة صحة السند Óا طرق عنـد علمـاء السـلف

ً
وcـذلك إذا Åن ا�ـ�  ،إسنادها و�ن ا�� مستقيما

 بمع� 
ً
 للنصوص القرآنية أو Hالف قاعدة من اأن مستقيما

ً
ـعية، أو Hـالف أصـالً ال يكون هذا ا�� ©الفا  لقواعد ال�

بن القـيم وهذا تعرض � العلماء R كتب كث�ة من أشهرها كتاب ا�نار ا�نيف R معرفة الصحيح والضعيف ال ،من أصوÓا
وغ�ها 	ها مليئة بما كتب عن األخبار وما فيها من صحٍة وضعف وغ�  -كتب ا�رح وا<عديل-ر	ه اهللا وcُتب السلف 

  .األخبار ال يمكن أن يقال �rها ألنها ضعيفة واألدلة ال�عية خالفهابعض ، ذلك
أمـر µـدث  ومـور، فهـجاء ال¿م \ تقسيم األخبار إ� متواتر وآحاد، و�ال ال توجد هذه األ ا حدث اGالف R العقائدلمّ 

ومـن بعـدهم خرجـت ردود  ع�لـةcـذلك ا�و �ا ظهرت ا�همية R القرن اhاÃ، ،حدث بعد عهد الصحابة وعهد ا<ابع[
مـور العقائـد ال تثبـت بأخبـار أوجوبهوا بالسنة ا�بوية عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم اع;ضوا بأن هذه أخبار آحـاد وأن 

ألن ال�ـيعة مبنيـة \ التسـليم R كثـ� مـن  ،اآلحاد، فأخذوا يؤصلون ويعتمدون \ العقل فوقعوا R إش¢الت كثـ�ة
 مورأهناك  ألن ،القضايا

ً
فيجـب التسـليم  ،هللا تعا�، تتعلق بمسائل اإليمان، تتعلق بمسائل العقيدةاغيبية تتعلق بصفات  ا

 لم يقولوا عنه شي مالقرآن الشك أنه قط¾ وهبها والقبول بها ألنها وß عن اهللا تعا�، 
ً
؛ هـل و�نما وقع اإلش£ل m السنة ئا
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 أو يُنظر R اrG وتقسيمه
ً
  .تقبل مطلقا

ّنة قليل، لو نظرنا إ� ا�تواتر ربما ال يوجد R السنة متواتر إال حـديث   (الشك أن ا<واتر R الس 
ً
) مـن كـذب عـ½Î متعمـدا

آحاد يدخل فيها اrG الفرد وهو الغريب واrG العزيز وا�شهور، فg ال�يعة مبنية \ هذه األحاديـث  	ها وا5ا� أخبار
Âذكرها األصو¥ونباإلضافة إ� األدلة ال .  

  : úوط ا�واتر
  .zوط متفق عليها، وzوط ©تلف فيها هناك ،ذكر العلماء أو األصو¥ون عدة zوط للتواتر

  : ال(وط ا�تفق عليها -)أ(
مـا أن يكـون إ، -مسـتنٍد إi �سـوس -أن �¬ ا�خـ¬ون عـن علـم Jوري مـدرك بـاdواس : ال(ط األول �

 قـام بكـذا وcـذا، أو ؛ ببالسماعأو  با�شاهدة
ً
مع� أن rH �اعة من ا�اس �صل ا¥ق[ �rهم أنهم شاهدوا فالنـا

 -لو مثÎلنا بأحاديث ا�� ص· اهللا عليه وسـلم-رأينا مكة أو بغداد، أو : كذا، كأن يقولوا مثالً  وأسمعوا فالنا يقول كذا 
سلم يفعل كذا، أو أنهم سمعوا ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم كأن rH ع�ة من الصحابة أنهم رأوا ا�� ص· اهللا عليه و

 
ً
مـا أن إ، ا�شاهدةأو  السماعأي  ؛ أي يدرك باwس؛عن علم Jوري مستند إi �سوس واأن �¬: قوX يقول كذا، إذا

  .يشاهدوا أو يسمعوا
عـن  نألنهم ال rHو لم؟، علم ü¬همإذ لو أخ¬نا اkم الغفn عن حدوث العالم أو عن صدق األنبياء لم �صل fا ال: قال

  .اإلخبار باألمر العق½ ال يفيد ا<واترف ،بأمر عق½ نإنما rHو ،أمر µسوس سمعوه أو شاهدوه
ما أن يكون با�شاهدة أو بالسـماع؛ كـأن يقولـوا إمستنٍد إ� µسوس  -مدرك باwواس-rH ا�خrون عن علم xوري 

ألن تواطؤ ا�م الغف� \ اGطأ R ا�عقـوالت ال  ،مور عقليةأعليه ال يصح ا<واتر عن بناء و رأينا مكة أو بغداد أو مو�،
 -آالف بـل ماليـ[-واآلن �د الكثـ� مـن ا�ـاس ، يستحيل åدة، ف;ى آالف من العقالء يتواطئون \ أن العالم قديم

[ ا�اس يتواطئون \ أن األنبياء َكَذبة وأنه ال يوجد دين، وال يتواطئون \ قدم العالم و\ أن األنبياء َكَذبة، فعندنا مالي
 فاألمر العقـول، ألنهم لم rHوا عن ìء µسوس، أخrوا عن ìء معقولمع أن تواطؤهم باطل  ،يوجد وß وال يوجد !

ا \ أنهـم ئـوأن يتواط؛ فيستحيل ال يستحيل R العادة تواطؤهم \ الكذب، أما ا�حسوس فيستحيل تواطؤهم \ الكذب
 
ً
 أو أنهم سمعوا شيئا

ً
ا<واطؤ \ -لكن عندما يتواطئون \ أمر عق½ وأن مثًال اإل� كذا وcذا هذا ا<واطؤ وارد  ،رأوا شيئا
ا أباَءنَا َ\َ آإِنÎا وََجْدنَا {وأمور متوارثة غ� صحيحة، كما قال تعا�  خاطئألنه مبç \ إرث  -الكذب Îآثَـارِِهم مـٍة َو�ِنـ َ\َ
ْقتَُدونَ    .}م 
 قبـل هـذا البـد أن نعـرف الطـرف؛ ،أن يستوي طرفا ا<¬ ووسطه m هذه الصفة وý كمال العدد: ال(ط ا8ا` �

والطبقـة لصحابة اTين شاهدوا ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم، Å: مثالً  ، عنهالطبقة ا�شاهدة للُمخrَ : أحدهما الطرفان
  .وسط اإلسنادو أدþ اإلسناد، وأY اإلسناد؛ بمع� هناك ة �ا بوجودهخrِ الطبقة ا�: ا8انية

دة الr� Â بسـماع هو الطبقة ا�شاهِ  فابن عمر، إلسنادm اهذه ثالث طبقات ، مالك عن نافع عن ابن عمرلو قلنا : فمثالً 
 rGمالكا�� ص· اهللا عليه وسلم، و إ�ا  rِرحم اهللا ا�ميع نافعالواسطة بينهما هو  �ا بوجوده، وهو الطرف ا�خ.  

 أن يستوي طرف
ً
 R"، و)ال�ـط األول( ستناد إ� األمر ا�حسوساال وه "هذه الصفة"اrG ووسطه R هذه الصفة؛ يقصد  اإذا

  .ال�ط اhالثهو يقصد بكمال العدد  "كمال العدد
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  .أن يكون العدد مكتمالً m ?يع الطبقات: ال(ط ا8الث �
لو قلنا أن أقل العدد ع�ة فالبد أن يشارك ابـن عمـر ، البد أن ~تمع معه عدد �صل بهم ا<واتر ابن عمرR طبقة : مثالً 

 مالكاTي يروي عن ابن عمر البد أن �صل عدد ع�ة، وcذلك R طبقة  نافعع�ة حü �صل ا<واتر، وcذلك R طبقة 
 إذا نقص هذا الع�صل ع�ة، ع�ة فع�ة فع�ة، 

ً
  .دد فإن اrG هنا ال يكون متواترا

وشارcه اثنان، ثم أخr عن  عمرابن فأخrنا  -مثًال  -لو قلنا أن ا<واتر �صل بثالثة  ؛ا�واتر م�صل به أنيمكن أن يقال 
 R هذا qس مالكع�ة، ثم أخr عن نافع مثال وشارcه  نافعابن عمر 

ً
  ،، الشك أن هذا خr متواترةوشارك مال¢

ً
البد أن  إذا

  .�صل ا<واتر t R طبقات اإلسناد
يستقل بنفسـه  ا8ا` أن يستوي طرفا ا<¬ ووسطه m هذه الصفة وý كمال العدد، ألن خ¬ أهل Z عÏ: قال ابن قدامة

  .رحم اهللا ا�ميع ورÀ عنهم فع� ابن عمر غ� ع� نافع غ� ع� مالك، فالبد من وجود ال(وط فيه
عليـه السـالم  لم �صل fا العلم بصدق اrهود مع كºتهم m نقلهم عن مو� -يستدل لصحة هذا ال�ط- و�لك: "قال

ألن العـدد لـم يبلـغ  �اذا لم �صل fا العلم بصدق اrهود مع كºتهم m نقلهم عـن مـو�؟" تكذيب Z ناسخ ل(يعته
ها ا<واتر، قـد فينقلت عن مو� لم �صل  وأالÂ أخrت  ا<واتر R بعض طبقات اإلسناد، فالطبقة األوÔ من اإلسناد و�

لكـن R طبقـة هذا اrG مع أنهم كR 0 با� الطبقـات، بوألجل هذا ال نقول بصدق ا¥هود  ،�صل ا<واتر R أد# اإلسناد
  .من الطبقات اختل هذا ال�ط

عون ا<واتر R الطبقات األخ�ة مـن اإلسـناد، ال، أ: ، نقولكذلك الرافضة قد يقولون أن اfص Y والية ع� متواتر Îنتم تد
  . ا<واتر zطفثلك ال ينطبق عليه  ،لكن R أصل اR ،rG بدايته، أو وسطه لم �صل ا<واتر R هذا

 ،Åلصحابة ا�شاهدين للن� ص· اهللا عليه وسلم الطبقة ا�شاهدة للخr أحدهمابالنسبة لل�ط اhاÃ أن يكون الطرفان 
فلـو نقـص  ا�ـواتر، فتكون Z واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعـددة، والواسطة ما Åن بينهما؛ الطبقة ا�خrِ  وا8انية

 R وقت من األوقات، وبهذا وقع الطعن \ ا¥هـود  متواتراً د ا�واتر خرج ا<¬ عن كونه عدبعضها عن 
ً
ألنه قد صار آحادا

ومـن zوط  -R أساسـه وأصـله-ألنها لم تستكمل zوط ا<واتر مـن أول اGـr  ،يلهمR توراتهم، و\ ا�صارى R أناج
 R أن يكون مستكمًال ل�وط ا<واتر 

ً
  .¨ العدد R �يع الطبقاتو االستناد إ� ا�حسوسا<واتر حü يكون صحيحا

 حداً يستحيل معه ا�واطـ ،ابن قدامة úط ثالث ذكرههنا 
ً
يـنص عليـه  لـم ؤ Y الكـذب Aدة،وهو أن يكون العدد بالغا

   العدد ا�ي �صل به ا�واترهذا وقد اختلف العلماء m  ،لكن نذكره هنا
ُ ؛ إذا أخr اثنان �r فإنه �صل �ا ا<واتر، ثنhامنهم من قال �صل ب ستدل Óم بأنهم قاسوه \ ا5يôنـة ا�ا¥ـة ونصـاب وي

% شخٌص \ شخص بالشهادة Îفـإن نصـاب الشـهادة ؛ فإنه إذا اد 
ً
مال فإن ا�صاب ا�طلوب R إثبات حقه شاهدان، وأيضا

 R بقية األ
ً
 شاهدينعموما

ً
  . فقاسوا اrG ا�تواتر \ الشهادة ،مور يكون &5ا

، مü ما استكمل العدد R اrG أربعة أشخاص t R طبقة من الطبقـات فهـذا خـr هناك من قال قول آخر �صل بأربعة
فإثبات الزنا  ويمكن أن يُستدل Óم بالقياس \ أ\ الشهادات؛ عندنا R ال�يعة أ\ الشهادات أربعة و� الزنا؛ر، متوات

 {: ال يكون إال بأربعة شهود، كما قال تعا�
َ
ْرَبَعِة ُشَهَداء لَْوال

َ
هـذا أ\  ،فالبد من أن يكون أربعة شـهداء }َجاُؤوا َعلَيِْه بِأ

 والعياذ باهللانصاب الشهادة R ا
ً
  .ل�يعة و� الشهادة \ شخص لكونه زانيا

وعلـة ، العلم بذلك؛ مü ما أخq rسة t R طبقة من الطبقات اإلسناد فإنه �صل �ا هناك من قال ا�واتر �صل üمسة
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إذا جاءه أربعة بأمر - �اعقالوا أن ما دون اGمسة Åألربعة � بيôنة zيعة ~وز للقاÀ أن يعرضها \ ا�زc[ باإل :ذلك
م¢نية إل-<حصيل غلبة الظن  -مور وشهدوا فإنه ~وز للقاÀ أن يعرض هذه الشهادات األربع \ آخرين يزcونهامن األ

ولو Åن العلم حاصًال بقوÓم �ا احتاج من القـاÀ أن يعرضـها \ ا�ـزc[، وTلـك  -تواطؤ \ الكذب أن يكون هناك
 زادوا عدد
ً
، فأو� العـزم وهناك من استدل بد¥ل آخر وهو القياس \ عدد أو� العزم من الرسل، األربعة وهو qسة فوق ا

  . فهم qسة عليهم السالمبراهيم ومو� وعي' وµمد �نوح و: موه ،من الرسل qسة
 رجال ؛هناك من قال أنهم ع(ون رجالً 

ً
و اسـتدل بعضـهم أو  -رهذه R عموم األخبـا-مرأة اأو  فإذا أخr ع�ون شخصا

وَن َصابُروَن َفْغِلبُوا ِمائَتَْ[ِ إِْن {: بقو� تعا� االستداللحاول    .}يَُكْن ِمنُْكْم ِعْ�ُ
  .R سورة األعراف عليه السالمقال أن عدد السبع[ هم اTين اختارهم اهللا �يقات مو� و هناك من قال أنهم سبعون
ا أخr عدد ع�ة من ا�اس t R طبقة من طبقات اإلسناد، فإنـه �صـل بـذلك وقال أن مü م هناك من قال أنهم ع(ة

إن الع�ة � أقـل " :ا<واتر، ونسب هذا الرأي إ� االصطخري من علماء الشافعية وأيده السيو) R تدريب الراوي وقال
  .فما فوقع�ة  أي "�وع الك0ة

علمنـا  فإنـا ال نـدري مـ} حصـل ليس X عدد �دود أو �صـور،أنه  أن الصحيح� رأي آخر فهو يقول  ابن قدامةلكن 
، فإنا ال نعرف اللحظة الÂ حصل بها ا¥ق[ بوجود مكـة أو وجـود األنبيـاء، وال بوجود مكة ووجود األنبياء عليهم السالم

ا بذلك، فإن ا<ـ¬ أخ¬ونفلو ُقتل رجل m السوق وانÏف ?اعة من اfاس : وJب �لك مثالً سبيل �ا إ� معرفة ذلك، 
 ال

ً
يمكننا تشكيك أنفسنا  األول �رك الظن، وا<¬ ا8ا` وا8الث يؤØده، وال يزال يßايد يßايد يßايد ح} يصJ nوريا

لكن ال نعرف اللحظة الÂ حصل بها العلم بهذا اrG؛ قد يكون حصل من اrG اhالث، الرابع، اGـامس، السـادس  ،هب
صور الوقوف Y اللحظة ال� حصـل فيهـا العلـم Jورة، وُحفـظ حسـاب فلو تُ : قال ،الوقوف عليها مور ال يمكنأهذه 

مكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عسn، فإنه يßايد تزايداً خ� ا�دريج، مثل تزايد عقل ا�خ¬ين وعددهم أل
ïأن ينت iيف، وتزايد ضوء الصبح إë�أن يبلغ حد ا iإ eاقتناعيـة أمورمور خفية ال يمكن أن تعرف ألنها أ هذه الص، 

 üذلك تزايد ضوء الصبح حـcس بذلك ألنه خ« ا<دريج، وÁ يف دون أنö>ويبلغ درجة ا rل بعقل الص� فهو يكÎفمث
 خ« ا<دريج

ً
  .ينتî، فإنه أيضا

 حصول العلم �r ا�تواتر ال نعرف هل حصل من اhالث، أو الراب
ً
ع أو اGامس، وcذلك قد Hتلف من شـخص فمثله أيضا
فربما شخص �صل � ا¥ق[ من اrG اhالث، وربما غ�ه ال �صل � ا¥ق[ والقطـع بـاrG إال مـن العـدد  ،إ� شخص

ر Y القوة الب(ية إدراكه: "قال ابن قدامة ،العاz وهكذا   ".فثلك تعذ�
أنه ليس � عدد µصور، يفهم من þمه أن هذا األمر Hتلف مـن ورجيحه بعد أن ذكر ابن قدامة هذا األمر، وذكر رأيه وت

  فبعض األخبار قد يك« فيها اثنان أو ثالثة أو أربعة، خr إ� خr ومن واقعة إ� واقعة؛ 
 وبعض األخبار ال يكفيها إال عدد
ً
 كب� ا

ً
  ا

ً
ن وبعض األخبار و�ن Åن العدد كب� لكن القطع ال �صـل لوجـود قـرائ ،جدا

ك فيه ôأو تُشك rGتمنع من صحة ا.  
فأما ما ذهب إrه " :قال ر�ه اهللا تعاi ،بعد أن ذكر ابن قدامة هذا الرأي، أراد أن يردÎ \ اTين حددوا اrG بأعداد معينة

م فاسدهذا  -قال-ا�حددون أو ا�خصصون باألعداد  بـال  أو بـال تـرجيح القول بال د¥ل أو :قصد با<حكم هنايُ - �ك�
ح  ôفسـادها�كم فاسد  -ةال بينب وأمرج Y ا�سألة وال يدل عليه، وتعارض أقوا±م يدل Y ال يناسب غرض االستدالل" 
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ما يدل \ فساد قول ا�خصص[ هو تعارض أقواÓم، فبعضهم قال اثنان، وبعضهم قال ثالثة وبعضهم قـال أربعـة وqسـة 
  . ا<حديد فاسدوع�ة، ا<عارض هذا دل \ أن هذا 

 فقال
ً
   ؟فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم با�تواتر وأنتم ال تعلمون أقل عدده: "ثم ذكر اعÖاضا

هكـذا بـدون حـدود  األمـورالبد أن يكون هناك حد فال تطلق  ،هذا اع;اض من ا�حددين اTين حددوا بأعداد معيÎنة
ت أن ا<حديد باألعداد، فg  ،معينة Îوال�يعة نصrال�ع معت R ء � عدد، والعددì.  

الÂ  ، فمن يأكل ا�G ال يعرف اللحظةو�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك ،روٍ قلنا كما نعلم أن ا<� ُمشبع وا�اء مُ 
ال تستطيع معرفـة فقد يشبع من نصف رغيف، وقد يشبع من رغيف Åمل ومن رغيف ونصف أو اثنان،  ،صل بها الشبع�

ومثله ا�اء  ،R حال الشبع تكفيك واحدة، و¨ حال ا�وع تكفيك اثنتانقد يكون ؛ اTي يشبعك إال بقرائن معينة اwد
قد Hتلف باختالف القرائن الـÂ ال تعرف اwد اTي يرويك، قد يرويك كأس وقد يرويك نصف كأس أو أقل أو أك0، و

اج إ� اثن[ و�ذا كنت R حالـة متوسـطة أو åديـة فربمـا يكفيـك ، فعندما تكون Øاجة ا�اء أو ظمآن فربما ðتتعرفها
  .كأس أو أقل

   و�ن كنا -كما قلنا نعلم أن ا�G مشبع وا�اء مروٍ - و�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك: "قال 
ل العـدد Y نسـتدل بكمـا أن ال ،ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك، فنستدل ¦صول العلم ال¥ـوري Y كمـال العـدد

يعـç إذا حصـل �ـا العلـم عرفنـا أن العـدد  "نستدل Øصول العلم الëوري \ أن العدد اكتمل: "يقول "حصول العلـم
قد يكون العدد ع�ة وال �صل لك العلم، وقد يكـون العـدد " ال أن نستدل بكمال العدد \ حصول العلم"اكتمل، 

عرفت أن العلم حصل لك من هذا العدد، فلـو Åن العـدد  نظرت إ� العددأربعة و�صل لك العلم، فإذا حصل لك العلم 
حصل لك العلم عرفت أن عدد ا<واتر اTي أوصلك إ� العلم هو qسة، ال أن تقول نسـتدل بكمـال العـدد \ فqسة 

، حصول العلم، قد rHك ع�ة وال يفيدك خr هؤالء الع�ة شي
ً
وط ا�تفق فيها، وسنأû هذا ما ذكره ابن قدامة حول ال�ئا

  .إ� ال�وط ا�ختلف فيها بإذن اهللا

  ����) �(dلقة ا����
  : úوط ا�واتر ا�ختلف فيها) ب(����

  ال؟ أوال(وط ضمن هل l من ا<واتر ب[ العلماء R  ، هناك zوط ©تلف فيهاننتقل لل�وط ا�ختلف فيها
  ."مسلمh وال عدوالً أن يكون ا�خ¬ون �واتر ليس من úط ا: "قال ر�ه اهللا ،ذكر ابن قدامة عدة zوط 

وهـذا ال يشـÖط m األخبـار  ،مسـلمhأن يكـون ا�خـ¬ون اش;ط بعض العلمـاء  :ا�ختلف فيه: ال(ط األول �
ألن الكـذب R هـذه األمـور وارد  ،يشÖط m األمور ال� Þّص ا�سـلمh، فال يش;ط اإلسالم R األح¢م العامة؛ العامة

ن بعض الكفـار قـد يكـون إ، بل ال يش;ط هذا ال�ط R األخبار العامة ا¦نيوية وغ�هاعليه موجودة، لكن  وا¦وافع
لكن بالنسبة لألمور الÂ �ص اإلسـالم كأخبـار ا¦يـن  -أقصد أمور ا¦نيا-أصدق من بعض ا�سلم[ R هذه األمور 

  .سلم[وÁوها فال يش;ط R ا<واتر فيها أن يكون ا�خrون فيها م
  سيأû ال¿م-وهنا أنبه \ قضية 

  ú mوط الراوي هل يشÖط فيه اإلسالم أم ال؟ 
لكن من بـاب االسـتطراد أن الـراوي يشـ;ط ð Rملـه للخـr  -وهذا سيأú، ûط اإلسالممنها  للراوي أربعة úوط 
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، لكن حال أدا؛ بمع� أنه عند ðمله للخr ال يش;يش;ط اإلسالم R األداء ال R ا<حمل
ً
ه للخـr ئط أن يكون مسلما

 وسيأû ال¿م عليه
ً
  .يش;ط أن يكون مسلما

Y عدم اشـÖاطه m األخبـار  واkمهوروهذا ال�ط µل خالف،  بعضهم اش;طه -ن مسلم[يكون ا�خr-فهذا ال�ط 
 
ً
  .، وسيأû ال¿م فيه عن الرواية عن ا�� ص· اهللا عليه وسلمعموما

 ؛ بمع�أن يكون ا�خ¬ون عدوالً اش;ط بعضهم  :ا`ال(ط ا8 �

  هل العدالة úط m األخبار ا�تواترة؟ 
تل شخص أو أصيب، فنقله مثل لو قُ  ،، ألن هذه األخبار �ص العامةيش;طوا العدالة لم اkمهور ����لكن  اشÖطه بعضهم 

  .واطؤ \ الكذبا< -åدةً -ألن ك0ة العدد يستحيل ويمنع  ،فال يش;ط فيه العدالة
وتواطؤهم عليه، يمكن  نهم مع كºتهم ال يتصور اجتماعهم Y الكذبإحيث من ألن إفضاءه إi العلم ": قال ابن قدامة

hا�سلم m الكفار كإم£نه m ذلك".  
 ال�ط األول وهو أن يكونوا مسلم[ هذا zط µل خالف

ً
  ،إذا

ً
، إال أنـه وا�مهور \ أنه ال يش;ط أن يكونوا عـدوال

  ؟ال أمالعدالة هل ú lط وسيأz R ûوط الرواية، ، zط عند بعض العلماء لكن ا�مهور \ خالفه
 هـذان zطـان؛، وال¿م R العدالة سواًء Åنت العدالة R العقيدة أو R غ�ها 

ً
 أن يكـون ا�خـrون مسـلم[، األول إذا

 وا8ا` 
ً
  .أن يكونوا عدوال

وا<حرز منه غـ� موجـود،  ،قالوا ألن الكفر والفسوق عرضة للكذب ،طوا اإلسالم والعدالة m ا�خ¬اشÖ الشافعيةبعض 
دåôء ا¥هـود أنهـم اادåئهم أن ا�سيح ُصـِلب، وR ولو لم نش;ط ذلك ألدÎى ذلك إ� أن نقبل þم ا�صارى R قتل ا�سيح 

َه لَُهمْ {: تعاi قالسبحانه وتعا� حينما ن« اهللا R قتلوا ا�سيح عليه السالم، وهذا باطل    .}َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن ُشب÷
فهم نقلوا اGـr لكـن zوط  ،، لم �صل �ا ا<واترُ°اب بأنه أصالً úط ا�واتر لم �صل m الطبقة األو¡ من اإلخبارو

 سواًء خr الرسولا<واتر الÂ ذكرناها لم تكتمل R هذا اrG، فنقول أن 
ً
ص· اهللا عليه وسلم أو خr غـ�ه  األخبار عموما

 
ً
  .هذا بالنسبة للتواتر ،ال يش;ط فيه أن يكون ا�خrون مسلم[ وال عدوال

مـن zوط ا<ـواتر أن ال ��ـهم  ؛قال أن ال �Ïهم عدد وال �ويهم بت: هناك úط آخر اشÖطه ال�دوي من اdنفية
  ، وأن ال يكونوا µصورين R م¢ن مع[، فكأنه يش;ط تباين األمكنة ،عدد وال �ويهم بت

من أئمة اwنفية الكبار، لكن ا�مهور \ خـالف مـا  إماماو�ن Åن  Y خالف ما ذكره ال�دوي ر�ه اهللا اkمهورو �
  .يذكر

مـثال يمكن ح�هم؛ قد �ج  ،عددواwجيج ��هم - فإن اdجيج إذا أخ¬وا بواقعة صدتهم عن اdج: "قال ابن قدامة
 qس[ ألف
ً
ا�معـة يمكـن ح�ـهم أهـل R القديم، أما اآلن فال يمكن ح�هم إال بشg تقري�، وهذا أو مائة ألف  ا

دث Óم حادث كتعـرض (اق ح- نائبة m اkمعة منعتهم من الصالة،عن إذا أخ¬وا أهل ?عة خاصًة R القرى الصغ�ة 
ُعلِم صـدقهم مـع دخـو±م �ـت  -ا�معة أو مطر أذهلهم ومنعهم من الوصول إ� ا�سجد وÁو ذلك Óم منعتهم من إقامة

Ïdا -�wت اð ]ت -هؤالء يكونون داخلKا ، فهذا وقد حواهم مسجد فضالً عن اÙ يدل \ أن هذا ال�ـط لـيس
  .دامة ر	ه اهللا R ا<واترهناك zوط أخرى لم يذكرها ابن ق، وأنه ال يش;ط µل اتفاق ب[ العلماء

 للتواطؤ \ الكذب، وهناك مـن  اشÖط بعضهم اختالف النسب واoين،����
ً
يكون ا�خrون Hتلفون R النسب وهذا منعا
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  .اش;ط اختالف ا¦ين، أن يكونوا ©تلف[ R األديان
الكذب موجود، Øيـث يسـتحيل أن يكونوا من أوطان ©تلفة حü ال يكون ا¦افع \  اختالف الوطناش;ط  بعضهم����

مصلحة �مع هؤالء ا�خrين، قد ~معهم مصـلحة أو  -مثالً -تواطؤ هؤالء \ الكذب، <ندفع ا<همة، وقد يكون هناك 
نشـ;طها R ا<ـواتر أن  عداوة معينة لشخص مع[ Ùكن أن �معهم، فيمكن أن يتصور كذبهم، هـذه قرينـة، لكـن ال

 ،
ً
األمـر  يكـون، مـثال التشكيك R اrG ألجل ا<واطؤ R ا¦ينأن نلجأ إ�  بعض األخبار Rكون قد يال، لكن عموما
 ربمـا قد يكون األمر � عالقة بنسب مع[ وا�خrون ~معهم نسب أو قرابـة، فهنـا ،� عالقة بأمر ديç، أو النسبمثال 

، األمـر Hـص وطنـنقول البد من اختالف النسب حü يكون اrG يفيد العلم، قد يكون الوط
ً
 ن أيضـا

ً
 أو بـت ا

ً
 معيÎنـ ا

ً
 ا

  .فشبهة ا<واطؤ \ هذا اrG واردة وا<همة موجودة، فتندفع بأن نقول أنه البد من اختالف ا5ت
، لكن ربما ُ� 

ً
مـن خـr إ� خـr،  ،تاج إrها ¦سـب األخبـارهذه ال(وط ال� ذكرها بعضهم ال تشÖط m ا�واتر عموما

هذا األمر Øسب نوعية هذا اrG، فقد تكون نوعية بعض األخبار ðتاج ألن نـدقق R مثل قد يش;ط Óا فبعض األخبار 
نسب ا�خrين، وبعض نوعية بعض األخبار ðتاج ألن ندقق R دين ا�خrين إذا Åن األمر يتعلق بـدين أو طائفـة أو Áـو 

بد أن ندقق R هذا ألن ا<واطـؤ \ الكـذب موجـود وا<همـة rH نفر من ديانة معينة عن خr من األخبار فال كأنذلك؛ 
  .هذا ال�طمثل قريبة ال يمكن دفعها إال ب

  .و� zوط متفق عليها وzوط ©تلف فيها ،انتهينا من ال�وط الÂ تتعلق با<واتر
  وال(وط ا�تفق عليها

ً
  )إåدة �ا سبق zحه: (كما قلنا سابقا

  .خ¬ون عن علم Jوري مستند إi أمر �سوسأن �¬ ا�: ال(وط األول �
  .ستناد إi أمر �سوس، وý كمال العددأن يستوي طرفا ا<¬ ووسطه m صفة اال: ال(ط ا8ا` �
 : ال(ط ا8الث �

ً
 حداً يستحيل معه ا�واطؤ Y الكذب m العادة، أن يكون العدد بالغا

  .وذكرنا االختالف m العدد وترجيح ابن قدامة
  : (وط ا�ختلف فيهامن ال����
خاصـًة R األخبـار  ،وأنـه ال يشـ;ط اkمهور Y خالف هذا � وقلنا أن أن يكون ا�خ¬ين مسلمhاش;ط بعضهم �

  .العامة
  .أنهم ال ~تمعون \ كذب هذا Åٍف  االجتماعألن العدد وتصور  ،وقلنا أنه ال يش;ط مثل هذا العدالةاش;ط بعضهم �
ر	ه اهللا من علماء اwنفية، وقلنا أن ا�مهور  وهذا اشÖطه ال�دوي ��هم عدد وال �ويهم بت،أن ال اش;ط بعضهم �

ن ابن قدامة رد عليه بأن اwجيج لو أخrوا بواقعة صدتهم عن اwج وأهل ا�معة إذا أخrوا عن نائبٍة R أ\ خالف هذا، و
 لم صدقهم مع دخوÓم ðت اا�معة منعتهم من الصالة عُ 

ً
  .�w وقد حواهم مسجد فضًال عن أن يكون بتا

اخـتالف ، وبعضهم يش;ط يش;ط اختالف ا¦ين أو ا�ذهب، وبعضهم النسباختالف اش;اط مثل : هناك zوط أخرى
 R مثل هذه القضايا  ا5ت أو الوطن

ً
 ، ال يش;ط µt Rل نظرحü يتم دفع شبهة ا<واطؤ \ الكذب، قلنا االش;اط عموما

إنـه Øسب إذا Åن اrG يتعلق بأنساب وا�خـrون أصـحاب نسـب منتفعـون ف ،أخبار ا<واتر و�نما t خr متواتر Øسبه
تصور ا<واطـؤ \ يش;ط االختالف، و�ذا قلنا أن اrG يتعلق با¦ين أو بمذهب أو طائفة فإنه يش;ط االختالف حü ال يُ 

يكون هناك نوع من ا<واطؤ \ الكذب فالبد حü تندفع ا<همة قد  مع[ فإنه الكذب، ومثلها الوطن إذا Åن يتعلق ببت
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  .و�تلف األوطان أن �تلف ا5تان
هل °وز Y أهل ا�واتر كتمان ما ُ�تـاج إi نقلـه  :مسألة متعلقة به وl، هنا مسألة أخnة m مسائل ا�واتر وl آخرها

  ،كتمانالا�سألة R هذه لكن و ،ا<واتر هو إخبارومعرفته؟ 
  هل يمكن أن يتواطأ أهل ا�واتر Y كتمان أمر �تاج إi نقل ومعرفة؟ �

   ؟ص· اهللا عليه وسلم هذا يك0 ال¿م عليه خاصًة R مثل ا�ص \ إمامة ع½ هل هو إمام معصوم بعد الرسول
مـع -، يزعمـون أن الصـحابة رÀ اهللا عنـه عـ½ إمامةهذا يك0 من الروافض والشيعة فهم يقولون هذا حü يدللوا \ 

عـّ½ رÀ اهللا  إمامـةعّ½ رÀ اهللا عنه، ألنهم اغتصبوا  بإمامةوا \ إنكار و�خفاء ا�ص ا�تعلق ئتواط -عددهم الكب�
؛ هـم وال نـص ال يوجد عند الشـيعة والـروافض د¥ـلطبعا منصوص عليها،  رÀ اهللا عنه ع½ّ  إمامةعنه، هم يقولون أن 

عون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا Y إخفاء آيات كثnة هناك د¥ل  ولونقي لكنه m مصحفهم ا�حرف ا�ي يد�
وذكر بعض علمائهم اآليات ال� يزعمـون  ،ر� اهللا عنه من القرآن؛ يقولون ثلث القرآن ُ�
، وفيه اfّص Y إمامة ع�

ا�اس يقولون أنهم يعملون بمصحف ا�سلم[ وأنهم  أمامهم  هم لم يظهروا هذا،أنها نص Y إمامة ع� ر� اهللا عنه، لكن
مع ا�سلم[ R هذا، لكنهم يرون أن وقت إخراج هذا ا�صحف لم �ن بعد ألن إظهار ا¦ين لم يصل، فهم ينتظرون خروج 

 ولم Hرج بع اإلماما�هدي ا�نتظر اTي يزعمون أنه 
ً
د، وTلك هذه ا�سألة احتـيج إ� ذكرهـا اhاÃ ع� وأنه دخل (دابا

  ، ألجل هذا األمر
  هل °وز ألهل ا�واتر ا�واطؤ Y كتمان خ¬ و°معوا Y كتمانه؟ 

ò- ـواتر أن يكتمـوا مـا يقولون : من ا�سلم[ قاطبة \ اختالف مذاهبهم وطوائفهم ?هور العلماء�أهـل ا Y ال °ـوز
  .كن أن ~تمع أهل ا<واتر \ كتمان ìءال يم ،تاج إi نقله ومعرفتهُ� 
Ç- مامية اإلو� فرقة من فرق الرافضة و� اإل- ماميةذلك اإل أنكرْتçإ اإلمامة: ونع�ية؛ يقول ث Rçبـدأت  ،ع�ـ ث

ثـم ثم ابنه µمـد بـن عـ½ ا5ـاقر،  ،اwسن ثم اwس[ ثم ابنه ع½ بن اwس[ زين العابدينثم با�� ص· اهللا عليه وسلم 
ثم تو¨  ،وصلوا إ� اwسن العسكريأن إ�  إلخ...، ثم ع½، ثم µمد ثم مو� ال¢ظم، ثم ع½ الرضا صادق،جعفر بن µمد ال

 ُ© يقال � µمد وأنه � غيبتان؛ غيبـة صـغرى  ،اwسن العسكري وال عقب �
ً
% أن � ابنا Îمن اد % Îىوثم ادrـc،  ¨و

 فهذه غيبته الكrىف;ة من الف;ات ظهر ثم دخ
ً
وهم ينتظرون وقت خروجـه ويتحينـون  ،ل الãداب من ألف سنة تقريبا

  .-خروجه
عون أنه ~وز \ أهل ا<واتر أن يتواطئوا \ كتمان أمر �تاج  Îإ� نقله ومعرفته ويسـتدلون ا�اس ا�قصود أن االمامية يد

Àاهللا عنه بإمامة اهللا عنه و\ إخفاء ا�ص ا�تعلق بما يزعمونه من تواطؤ الصحابة \ إنكار إمامة عّ½ ر Àع½ ر.  
فلم °ـز وقـوع  به، ألن كتمان ذلك °ري m القبح íرى اإلخبار عنه üالف ما هو ،بصحيح ذلك وليس: "قال ابن قدامة

يقابـل R القـبح أن هذا األمر ليس بصحيح ألن كتمان ذلك يعادل ويوازي و يقول ابن قدامة "ذلك منهم وتواطؤهم عليه
فكـذلك أن  ؛r بæء خـالف الواقـعالæء �الف الواقع؛ كما أن اإلنسان يقبح منه أن Hُ  هذاوالسوء lرى اإلخبار عن 

 يكتم شي
ً
 �تاج ا�اس إ� معرفته وي;تب عليه  ئا

ً
رÀ اهللا  فالصـحابة ،ز وقوع ذلك وتواطؤهم عليـهكث�ة، فلم َ~ُ  أمورا

نهم وهم أعرف وأحرص \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم و\ ا¦ين و\ نقـل نصوصـه، لِـَم لـم ال يمكن أن يصدر م عنهم
أن اإلمامـة R  نساء العـا�[ ةا�ؤمن[ وال فاطمة رÀ اهللا عنه، لَِم لم تقل سيد أمهاتينقل اrG أبو هريرة وال åئشة وال 
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لَِم لم rH بهـذا وأن ا�ـ� ؟ ان ومن كبار الصحابة R الشجاعةوهو أشجع الشجع رÀ اهللا عنه ؟ ولَِم لم يقل ذلك ع½ّ ع½
  .فا�قصود أن كتمان ذلك ~ري R القبح lرى اإلخبار عنه فيه؟ اإلمامةوأن  اإلمامةص· اهللا عليه وسلم أعطاه 

\ عـدم نقـل þم أن ا�صارى تواطئـوا  ]أي اإلمامية[ فهم يستدلون ترك اfصارى نقل م عي� m ا�هدقد : فإن قيل
وÁـو  األبـرصلألكمـه و �بـراءهمع أنهم نقلوا إحياءه للمو, و ، لم ينقلوا هذا اrGعي' R ا�هد عندما تكلم وهو ص�

وترك مثل هـذا  فما دام أن ا�صارى تواطئوا \ كتمان -ذلك من ا�عجزات الÂ أعطاها اهللا �� اهللا عي' عليه السالم
rGالصحابة عندما يتواطئون \ إنكار فكذلك ~وز  ؛ا R اهللا عنه إمامةمثل هذا Àي يتعلـق  ع½ رTو�خفاء ا�ص ا

بعد ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم هـو عـّ½  اإلمامأن بعندما أخr ا�� ص· اهللا عليه وسلم أو Åن R القرآن وß  بإمامته
 هو اإلمام وأنهـم تواطئـوا \ ذلـك ا�� ص هموأنه بعد أن رجعوا من مكة أخr ،رÀ اهللا عنه

ً
· اهللا عليه وسلم بأن عليا

  وتما-وا \ أم� ا�ؤمن[ رÀ اهللا عنه؟ 
بل أن يظهر وقبل أن يعرف اfـاس ألن هذا ق ¬ عي� m ا�هد<أن سبب عدم نقل اfصارى ذلك \  و أجاب ابن قدامة

فهو رضيع صغ� لم يظهر  ،يعرف أن هذا الص� سيكون ن� توفرة ألنه الفا¦وا¡ Åنت غ� م ،تباع اfاس Xاأنه نe وقبل 
فه  ذكرههذا الرد اTي  ،ثلك ترcوا ا�قلف نقل خrه ولم يوجد � أتباع حü �رصوا \ Îابن قدامة لم يرتضه الطـو¨ وضـع

  .وأ. بردود أخرى سنذكرها R اwلقة القادمة

  ����)�(dلقة ا����
´ن قبـل ظهـوره ألن هـذا األمـر  X هـمسـبب عـدم نقل": االع;اض واإليراد اTي أوردوه فقال عن هذا ابن قدامةأجاب 

  .هذا ا<¬مثل نقل تباعهم X، فقد ´ن صغnاً و±ذا لم توجد اoوا� Y نقل مثل هذا األمر ولم تتوافر ح} يُ او
فه Îي ذكره ابن قدامة لم يرتضه الطو¨ وضعTم عي'ـ عليـه السـالم ،رد ضعيفوقال أنه  ،هذا ا�واب اþ ن مـن  ألن´

  ،و\ نقل مثل هذه األمور واoوا� تتوافر Y نقله ،خوارق العادات ومن ا�عجزات قبل نبوته
ً
åو�ن لم يكن ا�اقلون أتبا

 للمنقـول عنـهللمنقول عنه 
ً
Aاقلون أتباfقل أن يكون اfط اú م الطـو¨ رفليس منþ ـ، هـذا	z R حـه \ ه اهللا

  .©ت� الروضة R عدم رضاه عن هذا الرد
  : بhامامية �وعن م اإل -الطوý- أجاب
م أن اfصارى لم ينقلـوه، أنّ قال : اkواب األول����

÷
وهـو أحـد -R إêيـل الصـبوة متـواتر عنـدهم  بـل نقلـوه وهـوا ال نُسل

  .وصغره R صبوته ع� بأخبار عي' عليه السالموهذا اإلêيل يُ  -األناجيل
 واترما تكلم لـم يكونـوا كثـnين، ¦يـث �صـل ا�ـدنعأن حاJي عي� ا�ين ح¥وه  أيضا قيلو: اkواب ا8ا`����

زØريا عليه السالم وأهل مريم ومن �تص بهـم ومـن حـو±م،  -ا�ين ح¥وا مه m ا�هد- واü¬هم، بل اdاJون ´ن
  .ما تكلم عند زcريا عليه السالم وعند أهل مريم وعند من Hتص بأهل مريمألنه إن با�واتر، ¬فثلك لم يُنقل هذا ا<

ýواز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتر: قال الطوk ،
ً
هذا ما ذكره الطو¨ باختصار R الرد ، وال يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقا

   .\ مذهب اإلمامية R جواز كتمان ما �تاج ا�اس إ� نقله ومعرفته
، فقد سبق أن ذكرنا أن األخبار قسمان؛ إما متواتر و�ما آحاد، تكلمنا عن ا�تواتر وأخذنا فيـه عـدة ا�تواتر بابذا ñتم به

  )سبق zحه أåد ما: (مسائل
  .هل يفيد العلم، وقلنا أنه اrG الوحيد اTي يفيد العلم بمجرده و~ب تصديقهو ،تعريف ا�واترفا�سألة األوÅ Ôنت  �
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ا�حسوسـة،  األمـورأنه ال يفيد العلم وأن العلم وا¥ق[ فقط باwواس اGمـس وÓذا وقالوا ©الفة السومانية   ناذكرثم  �
  .ذلك من عدة أوجه نوذكرنا جواب ابن قدامة ع

 أيا�راد بالعلم القطع وا¥ق[؛ فالعلم وا¥ق[ والقطع بمع� واحد  -؟ ذكرنا نوع العلم هل هو علم Jوري أو نظري �
  .أن اGالف لفظيوذكرنا خالف القاÀ وغ�ه، وذكرنا  -ا يقابل الظنم
 ؟وهل �تلف باختالف األشـخاص والوقـائع ؟م الأهل يفيده Z m واقعة  ةأن ما حصل به العلم m واقع: ذكرنا مسألة �
  .ذكرنا ما يتصل بهو
 ذكرنا zوط ا<واتر ا�تفق عليها وzوط ا<واتر ا�ختلف فيها، �

 ؟هل °وز Y أهل ا�واتر أن يكتموا ما ُ�تاج إi نقله ومعرفته مسألةب وختمنا  �

  .مامية الرافضة Tلك والرد عليهموقول �هور ا�سلم[ åمة، أما ا�خالف R ذلك هم اإل R ذلك، وذكرنا اGالف  �
   أخبار اآلحاد القسم ا8ا` من أقسام األخبار

 ن أك0 سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم آحـاد، ذلك أوهذا من أهم اoروس m علم السنة
ً
، اwقيقـة أن مفهـوم اآلحـاد هـو ا

عنـدما -بمع� أن اآلحاد عند �هور العلماء يدخل فيه خr الواحد  ،فاآلحاد هو ما سوى ا�تواترمفهوم أشمل من ا�تواتر، 
كمـا ، درجـة ا<ـواتر إ� صـلأنه ال ي ، ويدخل فيه خr اhالثة فما فوق Øيثاالثن[ويدخل فيه خrH-  r شخص واحد

 أهل اwديث وأصحاب ا�صطلح
ً
  : يسميه أيضا

o اهللا عنـه وهو ا<¬ الفرد ا�ي �¬ به شخص واحد: با<¬ الغريب Àـديث عمـر رØ � لـونôإنمـا األعمـال (، ويمث
ثـم بعـد هـؤالء  ،ا<ـي
 وهكـذا يمإبـراهولم يروه عن علقمة إال  وقاص اللي/، فلم يروه عن عمر إال علقمة بن) با�يات

تسلسل اrG وانت� واشتهر، لكنه R أساس اrG لم يروه عن عمر إال علقمة بن وقاص اللي/، ولم يـروه عـن علقمـة إال 

  .ا<ي

o /- وهو ا<¬ ا�ي رواه راويان: وا8ا` العزيز.  
o T- أو وهو ما رواه ثالثة : وا8الث ا�شهورºأك.  

  .اآلحاد أشمل اآلحاد غn خ¬ الواحد، خ¬ فخ¬، ها تدخل m خ¬ اآلحادوهذه ا8الثة *
  .ما عدا ا�تواتر l: لار اآلحاد قاخبأ قدامةابن  عر�فو�لك 

  .فأي خr ال يستكمل zوط ا<واتر السابقة فهو خr آحاد ،أنه ما لم ~مع zوط ا<واتر ا�تفق عليها: تعريف آخر
يـدخل فيـه فو\ هـذا  ،سـواء ´ن رواتـه شـخص واحـد أو أكـº ،ما لم يتواتر :اآلحاد: �اري جقول ابن حجر m فتح اKي

  .ا�شهور دخل فيهيو ،العزيز خل فيهيدو ،الغريباwديث 
وهـو مـا رواه ثالثـة فـأكZ m º  و ا�شـهور، ا�شهور :أن هناك رتبة بh ا�تواتر واآلحاد تسÊ يقولوناdنفية ر�هم اهللا 

  .ن طبقات اإلسنادطبقة م
هو Z حديث نقله عن رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم Y الكذب، لكن : عند اdنفية ا�شهور����

  .بالقبول والعمل به األمةتلقته 
 لكـن فيمـا بعـد يكـون خـr ،ف« بدايته هو خr آحاد ،متواترهو خ¬  وباعتبار الفرع، آحادهو خ¬  فباعتبار األصل

ً
 ا

،متواتر
ً
لكن فيما بعـد ابـن  ،رواه ابن عمر ومعه أنس وأبو هريرة ،يرويه ابن عمر، هذا أصله آحاد: مثالً حديث ابن عمر ا
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هذا عند اdنفية يطلق عليه مشهور؛ ألنه m أصله آحاد وý فرعه  ،مالك الع(ات بل ا�ئات معنافع ثم مالك، رواه  :عمر
وهو  ،فيقولون أن هناك رتبة ب[ اآلحاد وب[ ا�تواتر تس¾ ا�شهور ،تواتر فسموه ا�شهورأشبه با�تواتر، فلم يعطوه حكم ا�

  .ما Åن يس¾ R أصله آحاد وبفرعه متواتر
 والفقهاء أما����

ً
ا�شهور داخل ðت اآلحاد؛ عندهم رتبتان فقـط، الرتبـة األوÔ ا�تـواتر،   فيقولون ?هور ا�حدثh عموما

ا�شهور وهو ما رواه ثالثة فأك0، والعزيز وهو ما رواه راويان، والغريب وهـو مـا رواه  :يدخل ðت اآلحادواhانية اآلحاد، و
  .راو واحد

صـحة هـذا بطمئنـان الØيث وصل إ� درجة أورثْت ا ؛وØذلك يطلقون عليه ا�ستفيض ،الطمأنينة ا�شهور عند اdنفية
أحاديـث أخـرى أن هناك من ناحية  ، فقد يكونضافة إ� ا�قل اTي ورداrG لوجود قرائن تدل \ صدق هذا اrG، باإل

وليس ا�شهور فقـط،  االستفاضةيكون اrG أخذ درجة فوقائع وقعت للصحابة تدل \ صحة ما نقل من خr،  أو بمعناه،
  . � وأورث الطمأنينة وا¥ق[ بصحتهنتوا درجة حد االستفاضة؛ بمع� أنه مستفيضإ� بل وصل 

õمهورkأو  ،وهو ما رواه واحد غريب إما واآلحادوال رتبة بينهما،  آحاد،أو  متواترإما  راخباأليقولون أن  لص من هذا أن ا
  .فأك0 وهو ما رواه ثالثة مشهورأو  ،وهو ما رواه اثنان عزيز

تـواطئهم \ الكـذب وهـو يفيـد  وهو ما رواه عدد يستحيل R العـادة متواتر؛ إما األخبار ثالثةفيقولون أن  و أما اdنفية
 ، وهو ما رواه ثالثة فأك0 ويفيد الطمأنينة أو مشهور، ا¥ق[ عندهم

ً
؛ بمعـ� واشتهر وقد يصل إ� ا¥ق[ إذا Åن مستفيضا

   ،أخذ درجة أ\ من ا�شهور لكنه لم يستوِف zوط ا<واتر
  .هذه ا�سألة تتعلق بتعريف اآلحاد، ه واحدوهو ما رواه اثنان فأقل؛ أي يروي اآلحاد: والقسم اhالث عندهم

  ووقع ا<الف بh اdنفية هل ا�ستفيض هو ا�شهور أو ال؟ 
  .فبعضهم يفرق، وبعضهم يقول هما بمع� واحد

  ؟هل خ¬ الواحد يفيد العلم، يفيد اrقh: مسألة����
إن الرواية عـن أ�ـد ر�ـه : نة وا�ماعة، فقالأهل الس إمامأ	د ر	ه اهللا  اإلمامر ال¿م با�قل عن إمامه صدّ  ابن قدامة

   :فروي عنه عدة روايات -m حصول العلم ü¬ الواحد-اهللا اختلفت m ذلك 
����   U- ¡ه اهللا،  تقول أنه ال �صل به العلم: الرواية األو	د ر	ين وا�تـأخرين هذه الرواية ا�روية عن أºوهو قول األكـ

  .نهم يقولون أن خr الواحد ال يفيد العلم، ثم ذكر أد<هموا�تأخرين مأك0 اwنابلة أي ، من أصحابه
هم من مه ر�ه اهللا أنه يقول أن خ¬ الواحد يفيـد اrقـh أنه ُف يقول خرى عن أ�د ر�ه اهللا، األ ـ  الرواية ا8انية/   ����

إن أخبـار رؤيـة اهللا تعـاm i اآلخـرة : قـال ل؛�ا سئ -رؤية اهللا m اآلخرة-أو يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية 
  .فأخذوا من ذلك أن أ	د ر	ه اهللا يقول بأن خr الواحد يفيد العلم يقطع Y العلم بها،

  �رير �ل الãاع
العلماء  م يتöم فيهالألن هذه ا�سألة Ùا ك0 ال¿م فيها و ،البد من ðرير µل ال�اع، قبل أن نأخذ م ابن قدامة واألدلة

أثـاروا ا5ـدع  -وخاصة ا�همية وا�ع�لـة ومـن بعـدهم-لم يتعرضوا Óا، لكن �ا أثار ا�بتدعة  ،ال الصحابة وال ا<ابعون
العقل  :واألمر القاطع عندهم هو-زعموا أنهم ال يأخذون إال بأمر قاطع بسنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم،  ُووِجُهوا وجوبهواوَ 

لكن دال<ه فقـد  ؛اhبوت البد أن تكون دال�ه عندهم مقطوع بها داللًة، ألن القرآن ال شك قط¾ القرآنو ،أو القرآن
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مثل هذه األصول ال يؤخـذ مـن أن بأخبار اآلحاد، ادعوا  ثلك �ا جوبهواف ه ظنية،دال<قد تكون أو  يكون مقطوع داللةً 
كتابـه m ا�حصـول يقول R  -من أئمة ا�تöم[ األشاعرةوهو - و�لك الرازيأخبار الواحد ألنه يع;ضه عدة اع;اضات، 

م العقل ألن العقل قاطع، واfقل �تمل ع(ة احتماالت": و¨ غ�ه  وذكر هـذه الع�ـة؛ مـن "إذا تعارض اfقل والعقل ُقد÷
  .رضة للخطأ والنسيان وا<عارض وÁو ذلكيكون خr الواحد، وخr الواحد قد يكون عُ  ضمنها أن

، ووجد أن الرواة Hتلفون R بعض الروايات، وأن هناك األمورفاضطر العلماء لل¿م عليه �ا أث�ت هذه  ؛ألمر حدثفهذا ا
من يكذب \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم وينقل اrG اGطأ، وهناك من يِهْم R اrG، فاضطر العلمـاء إ� الـ¿م R هـذه 

 واسـتقام R مثل  لم يكونوا يتöمون وا<ابع[الصحابة ا�سائل، و�ال السلف 
ً
هذا األمر، فمü ما صّح اrG عندهم سـندا

 ßم إال بوöفإنه ~ب العمل به، ونقطع بصحة العمل به ألن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ال يت 
ً
 ،}إِْن ُهَو إِال َوßٌْ يُـو0َ {متنا

ْن { بهف¿م الرسول ص· اهللا عليه وسلم وß من اهللا ~ب العمل 
َ
ُ أمـرا أ

ُ
Xَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََ�ـ اهللا�ُ َوَرُسـو َ́ َوَما 

ةُ ِمْن أمرِهمْ  َnَِ
ْ
صـ· اهللا  فيجب األخـذ بُسـنÎة ا�ـ�} َوَما آتَاُكُم الر�ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َغَهاُكْم َقْنُه فَاْغَتُهوا} {يَُكوَن لَُهُم ا<

ت وا Îما صح üستقامْت عليه وسلم م.  
إذا تعـارض ¦ينـا نقـٌل تاج إ¥ها R مسألة ا<عارض؛ قد ُ�  -عدمهوإفادة العلم -هذه القضية  لكن هل تفيد العلم أم ال؟

  أما إذا تعارض عقل ونقل فاfقل مقدمونقل، 
ً
  ، يجب العمل بهفم} ما استقام  مطلقا

�r الواحـد إذا Åن µـتمًال، وTلـك ال يأخذون  -عقائدال R أمورخاصًة -ربما ال يأخذون  األخرى لكن عند الِفَرقِ  	
 R كتب ا�تöم[

ً
، وcذلك R كتب األصول يتöمون  ؛نقول أن ا�سألة تُكلم فيها كث�ا

ً
خاصًة R كتب العقائد توجد كث�ا

، ويتöمون عنها R كتب ا�حدث[ وخاصة ا�تأخرين منهم؛ 
ً
اوي للسيو� وغـnه ككتاب تدريب الرعن هذه ا�سألة كث�ا

  والسيو� هل يفيد اrقh أو ال؟وخr الواحد  عن مسألةتكلموا  ،من العلماء
ً
 ،أفاض R ال¿م \ هـذه ا�سـألة كثـ�ا

حل ال�اع، ف¿م ابن قدامة هنا þم lمل وليس \ µز1 واحد، فينب� أن Áرر µل ال�اع R �وا�سألة ðتاج إ� ðرير 
 ص· اهللا وسـلمو ،R اwلقة القادمة سنتعرض �ة قبل أن نلج ونتعرض لألدلة وما قيل فيها، وهذا إن شاء اهللا ما هذه ا�سأل

  .وسلم وصحبه \ نبينا µمد و\ آ�

  ����)�(اdلقة ����
رير µل ال�اع، لكننا لم نستعرضه ألن ا�سألة ðتاج إ� ð ،كنا قد وقفنا \ إفادة خr اآلحاد العلم وذكرنا خالف العلماء

ذلك أن ا�سألة مهمة وقد تواردت R كتب العقائد وcتب األصول وcتب ال¿م وcتـب اwـديث، وتعرضـوا Óـذه ا�سـألة 
لم يرد عن الصـحابة وال ا<ـابع[، لكـن  ر	هم اهللا،وتكلموا فيها، وتقسيم األخبار إ� هذه األقسام لم يرد عن السلف 

 
ُ
متـواتر وآحـاد،  :جوبهوا بالسنة، فقسموا السنة إ� مـا ذكـرولوا بعض الشبهات والعقائد ا أّص ث�ت من قبل بعض الِفَرق �أ

  ،هذافأخذ العلماء R الرد عليهم، ثم استمر األمر إ� يومنا 
  : هناك مسائل كثnة تتعلق باآلحاد منها 

  ؟ هل اآلحاد يفيد العلم ´�تواتر أو ال يفيده/ ألةمس����
ر µل ال�اع R ا�سألة، وعند ا�ظر R كتب األصول وcتب ا�حدث[، êد أن ا�سألة ðتاج إ� ðرير األمر �تاج إ� ðري

  : من خالل ا�قاط ا<ا¥ة
ته األمة بالقبول فإنه يفيد العلم، -���� هنـاك  ،هذا مذهب السلف واGلـف، اdديث ا�شهوروهذا هو  خ¬ الواحد إذا تلق�
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  ،و� كث�ة لأخبار تتلقاها األمة بالقبو
ً
  .تلقتها األمة بالقبول وعليها العمل وتتوارد كث�ا

ت به القرائن يفيد العلم، -���� ح بذلك  خ¬ الواحد ا�ي احتف� Îõ اعة من األصو¥[، واختـاره اآلمـدي وهـو مـن وقد�
وهذا من الكتـب القيôمـة R -\ ابن الصالح  ابن حجر ر�ه اهللا m كتابه اfكتوقد ذكره  كبار ا�تöم[ ومثله الرازي،

كتاب من ب[ كتبه �ـع بـ[ آراء األصـو¥[ وآراء ا�حـدث[ R كثـ� مـن الهذا ا�جال ألن ابن حجر ر	ه اهللا R هذا 
3ر	ه اهللا مـن كتـاب اGطيـب  �ÑÐمقدمة ابن الصالح مقدمة قيمة اخت�ها اwافظ ابن الصالح ا�تو2 سنة  ،ا�سائل

 \ هـذه ور	ه اهللا  455وم اwديث فوضع هذه ا�قدمة، وبعد ذلك جاء ابن حجر ا�تو2 بعد ا5غدادي R عل
ً
وضـع نكتـا

ابن حجر ر�ه اهللا وضع عدة أنواع ألخبار  -ا�قدمة ذكر مسائل كث�ة تتعلق بالسنة تطرق Óا t من ا�حدث[ واألصو¥[
 منها

ً
ت بها القرائن، نذكر بعضا   :آحاد احتف�

أحاديث الصحيح[ أحاديث كثـ�ة  ،، وهذا كث�ما أخرجه الشيخان m صحيحهما ولم يبلغ درجة ا�واتر: األولاfوع ����
 قد يشذ شذوذ ،لم تبلغ درجة ا<واتر

ً
ال تذكر وا�ادر ال حكم �، لكن أك0 أحاديث الصحيح[ متلقـاة بـالقبول  ابسيط ا

 \ صدقها منهاإن هذ ،تلقتها بالقبول والعمل واألمة، األمةمن قبل 
 
 :ه األحاديث الR Â الصحيح[ احتفÎت بها قرائن تدل

بيهما تلقيا القبول اوتقدمهما R تميÚ الصحيح من الضعيف وتقدمهما \ غ�هما من العلماء، فكت اإلمام[جاللة هذين 
ربمـا يقـدمون مسـلم \  غاربـةا�ويعرف خالف العلماء R تقديم ا5خاري \ مسلم ومسلم \ ا5خاري،  األمة،ب[ 

ب[ من الكتب ايقدمون ا5خاري، لكن zط ا5خاري أقوى من zط مسلم ر	هما اهللا، فهذين الكت اkمهوروا5خاري 
 R �ـع السـنة وتمحيصـها  اإلمام[هذين فبالقبول،  األمةالÂ تلقتهما 

ً
 كب�ا

ً
من أئمة الرواية واwفظ وا¦راية بذال جهدا

 ما أخرجه الشيخان يفيد العلم \ هذاصحتها وا<أكد من رواتها، وا<أكد من 
ً
 عـن  األمةألن  ،فإذا

ً
قد تلقته بالقبول عقبا

 بعد قرن
ً
  .عقب وقرنا

، قـد يكـون بعـض إذا ´نت X طرق متباينة وسا�ة من ضعف الـرواة والعلـل ا�شهور: �ا احتف� به قرائن اfوع ا8ا`����
 من عدة طرق متباينة ©تلفة يستحيل فيهـا ا<واطـؤ \  ،ثة رواة فأك0ثال ااألحاديث مشهورة رواه

ً
هؤالء الرواة رووه أيضا

 هذه األحاديث سـا�ة مـن العلـل ،ضبطهمووهؤالء الرواة سا�ون من القدح R عدا<هم و¨ حفظهم  ،الكذب
ً
فـإن  ،وأيضا

 بهذه ا�ثابة الشك أنه يورث العلم
ً
  .حديثا

اظ األئمةاdد: اfوع ا8الث����  وحفـاظهم، حيث أنه يروى عـن أئمـة اdـديث ،فهذا اdديث X قوته ،يث ا�سلسل باdف�
 
ً
 وال ضعيفا

ً
¨ عدا<ـه و¨ ألن مثل هؤالء األئمة ال يروون إال عمن يثقـون R علمـه و ،فمثل هذا اwديث ال يكون غريبا

عن مالك ومالك يرويه عن نافع ونافع يرويه عـن ابـن  كحديث يرويه أ	د ر	ه اهللا عن الشاف£، والشاف£ يرويه ،ضبطه
أ	د عن الشـاف£ ( يفيد العلم وا¥ق[ بصحته، فمثل هذا اwديث عمر، فالشك أن هذا اwديث ا�سلسل باwفاظ األئمة

  .)عن مالك عن نافع عن ابن عمر
ة بالقرائن  Îص األخبار ا�حتفH ثالثة ±اهذا ما 

ً
Aمن ا�قا ،وذكرنا أنوا 

ً
  حول �رير �ل الãاعط أيضا

بمع� أن العلماء قاطبة مـن ا<ـابع[ ومـن بعـدهم قـد  :فإنه يفيد العلم خ¬ الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبه -�
ه من ا�علوم صدقه، و��ـاع ،نه يفيد العلم وا¥ق[ بصحتهأعملوا بهذا اwديث فإنه الشك  Îاألمـة  ألن اإل�اع قد ص�-

ûطأ وعن الضاللة كما  -كما سيأGاهللا عليه وسلممعصوم عن ا gص efتمع : (قال اñ تمـع  أمـ�الñ ضـاللة أو ال Y
  .)Y خطأ أم�
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   تفيد العلم، فأين يكون ا<الف؟ األمور ا�ذكورةنقطة أخnة وl �ل ا<الف، إذاً هذه ����
ّم إrه ما يقويـه مـن القـرائن، ولـم تتلقـه األمـة ض�ي لم ينيكون ا<الف m إفادة خ¬ الواحد العلم أو الظن m ا<¬ ا

قال فمثل هذه األخبار وغ�ها � الÂ جرى فيها اGالف ب[ العلماء كما  ،بالقبول، ولم ينعقد اإل?اع Y العمل بمقتضاه
   :-يقال أنه ذكر ثالثة أنويمكن - ابن قدامة ذكر قولh: وقع فيه ا<الف Y ثالثة أقوال، الشوm `Ð إرشاد الفحول

ابـن حـزم ر	ـه اهللا مـنهم  أئمة ا�حدثh و?هور أهل الظاهروهذا قول  أن هذا ا<¬ يفيد العلم بنفسه،: القول األول����
  .من ا�الكية عن اإلمام مالك ر	ه اهللا، ونسبه ابن القيم �الك والشاف£ وأصحاب أù حنيفةمنداد وح¢ه ابن خويز 

R -ا�ـووي  هنسب، وهو مذهب ?هور األصوhr وا�تëمh والفقهاء وغnهمو ،ن خ¬ الواحد يفيد الظنأ: القول ا8ا`����
  .وقال به ابن برهان من الشافعية، والعز بن عبد السالم وغ�هم ،إ� األك0ين وا�حقق[ -ا<قريب

ر µـل الـ�اع يـرذكر ðأما لو لم يـ، إrه القرائن مّ ضر �ل الãاع خ¬ الواحد ا�نيرأخرجنا m �فا�سألة فيها قوالن ألننا 
أنه يفيد العلـم إذا  :الث با�فصيلوا8، أنه يفيد الظنوا8ا` ، يفيد العلمأنه  ألوللقول اا: )ثالثة أقوال ا�سألة m (فيكون

ت    .وال يفيده إذا لم �تّف به قرائن ،ه القرائنباحتف�
ال �صل به العلم وهـو قـول  مامنا ر�ه اهللا m حصول العلم ü¬ الواحد، فروي أنهإاختلفت الرواية عن ": قال ابن قدامة

  ".األكºين وا�تأخرين من أصحابنا
Xواستدل ±م ابن قدامة بقو :  

وهذا صحيح ألن اإلنسان لو نقل � أي خr فصدقه فإنـه " خ¬ نسمعه Zا ال نصدق ا نعلم Jورة أنّ ألنّ " :اroل األول����
 R يقعµي يإن فمادام أن األمر كذلك ورات كث�ة، ذTا rGبها ûيورث العلم بل يفيد الظن يمكن أن شخص واحد ال  أ

 الوهم R بعض اwاالت إذا Åن اÙ rGا ال H \ ا�اس وينفرد به شخص 
ً
فإنه الشك يورث الوهم،  -كما سيأû-وأحيانا

  .فيها �يع ا�اس فإنه ال يفيد العلم بل يفيد الظن الÂ يش;كالعادية لكن لو Åن من األخبار 
اkمع بh الضدين، فلما  الستحالةلو ´ن مفيداً للعلم �ا صّح ورود خ¬ين متعارضh : "قال األولللقول : اroل ا8ا`����

وا�علـوم أن أخبـار  ،"، ألنه لو ´ن يفيد العلم �ـا ورد خـ¬ين متعارضـhن دل Y أنه ال يفيد العلماورد خ¬ان متعارض
 R ظاهرها، كما R اجم وا�حجوم: (حديثاآلحاد وقع فيها تعارضdأفطر ا( ديث اآلخـرwوا) : اهللا عليـه gصـ eـfأن ا

 كما R األحاديث الÂ ظاهرها ا<عارض، ) وسلم احتجم وهو صائم
ً
أن اef صg بالل حديث وفهذا R ظاهره تعارض، أيضا

m gومثله  الكعبةاهللا عليه وسلم ص ،،hخفيفت hعتØالكعبة ر m gوحديث أسامة  حديث ابن عمر أنه صefأن ا  gص
فهذا خr الواحد وحدث ا<عارض بينهما وال يمكن أن êمع ب[ الضدين؛ فـال نقـول  اهللا عليه وسلم لم يُصل÷ m الكعبة،
، Ùا يدل \ أنهولأن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ص·  ôين يفيد العلم  م يصلrGا þ نÅ ال يفيد العلم بل يفيد الظن، إذ لو
  .فهذا يدل \ أنه يفيد الظن، ب[ الضدين �معلوقع ا�مع ب[ الضدين وال�يعة ال 

 وقت صالة ا�� ص· اهللا عليـه حديث حديث أسامة و�
ً
ابن عمر ذكرهما العلماء وقالوا أن أسامة ربما لم يكن حاxا

أن بـورد أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم رأى تصاوير R جدران الكعبـة فـأمر أسـامة  حيثÅنت صالًة خفيفة،  ألنهاوسلم 
 Åنت الكعبة مظلمة ال نور فيها 

ً
 من ماء ل� يزيلها، فربما ص· الرسول ص· اهللا عليه وسلم R ذلك الوقت، أيضا

ً
�ë دلوا

به من حو�، هذا وارد ألن بالل وأسامة دخلوا مـع ا�ـ� صـ· اهللا عليـه  ما لم �ّس بفص· ا�� ص· اهللا عليه وسلم ور
، �ا خرج استقبل بالل ابن عمر فسأ� فـأخrه أن ا�ـ� صـ·  ،وسلم إ� الكعبة ôبأنه لم يُصل rH بأنه ص· وذاك rH فهذا
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  .رcن[ ا¥ماني[ص· رcعت[، و¨ بعض الروايات أنه ص· رcعت[ خفيفت[ ب[ ال اهللا عليه وسلم
 -اآلحـاد أي خـ¬-قالوا لو ´ن مفيداً للعلم kاز نسخ القـرآن واألخبـار ا�تـواترة üـ¬ اآلحـاد لكونـه : اroل ا8الث����

، فإذا Åن القرآن يفيد العلم واrG ا�تواتر يفيد العلم وخـr اآلحـاد يفيـد العلـم، فعـ· هـذا � بمã�هما m إفادة العلم
 ،وهـذا ا¦¥ـل سـنجيب عليـه ،ال يكـون وهذا ،لرتبة فينب� أن ينسخ خr اآلحاد القرآن واألخبار ا�تواترةمتساوية R ا

ر اآلحاد؛ بمع� أنه لو Åن يفيد العلم للزم منـه جـواز اخبأوالواقع أن أك0 العلماء ال ~Úون نسخ القرآن والسنة ا�تواترة ب
  .الرتبة وال يمكن الختالفهذا ال قائل به و نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة باآلحاد،

أنه لو ´ن خ¬ اآلحاد يفيد العلم لوجب اdكم بالشاهد الواحد، لوجب Y القا� أن �كـم بالشـاهد : اroل الرابع����
، لـو Åن خـr الواحد مباúة ً 

ً
 واحـدا

ً
% شخص \ شخص بقضية أو بأمر فطلب القاÀ منه بيôنة فأحëـ شـاهدا Î؛ لو اد

حد يفيـد العلـم، لكـن القـاÀ ال يمكـن أن واالواحد يفيد العلم ل¢ن \ القاÀ أن �كم بهذه الشهادة ألن خr ال
  .�كم فالبد أن يكون معه ما يقويه Ùا يدل \ أن خr اآلحاد يفيد الظن ال العلم

كمـا هـو  ، فـا�تواترفاسق كما m ا�تواترستوى m ذلك العدل والأنه لو ´ن خ¬ اآلحاد مفيداً للعلم ال: اroل ا<امس����
، قلنـا أن ذلـك zط ا�مهـور وخـالف R ذلـك بعـض  معلوم

ً
ال يش;ط فيه أن يكون ا�خrين فيه مسلم[ وال عـدوال

 ،لكن �هور العلماء قاطبًة يقولون أنه ال يش;ط R ا�تـواتر العدالـة وال اإلسـالم ،نه يش;طإالشافعية Åبن عبدان وقال 
 هوا لو Åن اآلحاد يفيد العلم ل¢ن مثل ا�تواتر وأخذ أح¢م ا�تواتر R أنه ال يش;ط R راويه العدالة وال يش;ط R راويـقال

 عدالـة خ¬ اآلحاد حـ} يكـون صـحيحا ومقبـوال يشـÖط فيـه أنه يشÖط m قيقةلكن اdاإلسالم wÅديث ا�تواتر، 
  .ه وغn ذلكوضبط صاحبه

  :ال يفيد العلم خ¬ الواحد بأنين يقولون قول األول ا�هذه l أدلة ال����
 .خ¬ نسمعه Zا ال نصدق ا نعلم Jورة أنّ أنّ  :اroل األول����

  .اkمع بh الضدين الستحالةلو ´ن مفيداً للعلم �ا صّح ورود خ¬ين متعارضh أنه : ا8ا`����

 لكونه بمã�هما m إفادة العلمه ر ا�تواترة بلو ´ن مفيداً للعلم kاز نسخ القرآن واألخبا أنه: ا8الث����

  أنه لو ´ن خ¬ اآلحاد يفيد العلم لوجب Y القا� أن �كم بالشاهد الواحد :الرابع����

 ستوى m ذلك العدل والفاسق كما m ا�تواترأنه لو ´ن مفيداً للعلم ال :ا<امس����

رواية عن اإلمام أ	د وهـو قـول  و� ال يفيد العلم بل يفيد الظن خ¬ الواحد بأنين يقولون هذه l أدلة القول األول ا�
  )سبق zحه أåد ا�حاx ما(، األك0ين وا�تأخرين من أصحابه، ومذهب �هور ا�تöم[ والفقهاء واألصو¥[

فأخبـار رؤيـة اهللا  "بهاقال m أخبار الرؤية يقطع Y العلم ": R أخبار الرؤية أ	د اإلمامرواية أخرى عن  يذكر ابن قدامة
أ	د ر	ـه اهللا  اإلمامفقال  ن صحابة متعددين، ويؤيدها آيات من القرآن،عR اآلخرة كث�ة ورويت من أحاديث متعددة 

أ	د يرى أن خr الواحد يفيد العلم، وبعضهم يقول  اإلمامفيد العلم، فأخذ بعض العلماء أن تيقطع \ العلم بها؛ أي أنها 
 ك0 رواته وتلقتـه األمـة بـالقبول Âال وغ�ه مثل أخبار اwوض أمثاÓا©تّص بأخبار الرؤية و -þمه هنا -د أ	 اإلمامأن 

ت القرائن \ صدق ناقله
Î
  .، وهذا ما ذكره ابن قدامةودل
 
ً
Ùا ك0ت رواتـه  أمثاÓاوأنه R أخبار الرؤية " يقطع Y العلم بهـا": أ	د ر	ه اهللا بقو� اإلمامابن قدامة Ùن �مل þم  إذا

 فيقول  ،بالقبول ودلت القرائن \ صدق ناقله األمةوتلقته 
ً
 ،عـدد µصـور -كمـا تقـدم-لمتواتر لمن ا�تواتر إذ ليس إذا
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  اإلماموبعضهم ~علها رواية عن 
ُ
، وهذا ما نتعرض � R اwلقة القادمةأ	د أ

ً
  .خذت احتماال

  ����)U0(اdلقة ����
  . ة ا�اضية \ مسألة إفادة خr اآلحاد العلم أو الكنا قد وقفنا R اwلق

أ	د ر	ه اهللا، و� قول األك0ين وا�تأخرين مـن  اإلمام، وقلنا أنها رواية عن أنه يفيد الظن ال العلم: األول القولوذكرنا 
   .أصحابه، وقول �هور العلماء من الفقهاء واألصو¥[ وا�تöم[

منهم ابن حزم، وح¢ه ابن خويز منداد عن مالك،  ،وهو قول أئمة ا�حدثh و?هور أهل الظاهر علمأنه يفيد ال: القول ا8ا`
، أ	د كمـا ذكـر ابـن قدامـة اإلماممالك والشاف£ وأصحابه وأصحاب أù حنيفة، و� رواية عن  لإلمامونسبه ابن القيم 

  : واستدلوا بعدة أدلة منها
َوَمـا آتَـاُكُم الر�ُسـوُل {: قال تعاiكما  بالقبول والعمل بذلك فينب� أن يفيدنا العلمأن اهللا تعاi أمرنا بتل� ال(يعة  �

 فيجب القبول به والتسليم  }فَُخُذوهُ َوَما َغَهاُكْم َقْنُه فَاْغَتُهوا
ً
 واستقام متنا

ً
عناه، و�ال أدÎى �وال شك أن اrG إذا صحÎ إسنادا

  .ة مطلقةفî أدلة åم ،ذلك إ� تعطيل ال�يعة
ما نقله األئمة ا�ين حصـل االتفـاق Y  ما يقول أ�د ¦صول العلم ü¬ الواحد m إن: قال بعض العلماء: "قال ابن قدامة

يق  األمـةعدا�هم وثقتهم و�تقانهم، ونُقـل مـن طـرق متسـاوية وتلقتـه  بـالقبول، ولـم يُنكـره مـنهم ُمنكـر، فـإن الصـد÷
عن �ٍء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إi سمعهما شك فيما نقاله، مع ما تقرر m نفسـه ±مـا والفاروقر� اهللا عنهملو أخ¬ا 
تفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل و�نما فائدتها وجوب او�لك ": ، قال"وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما

  ".عتقاد ما فيهااتصديقها و
ـت بـه  وهو أن خ¬ الواحد يفيد العلم إذا؛ اTي أخرجناه من ال�اع ا8الث لقول اiإيميل  ابن قدامة ر�ه اهللافكأن  احتف�

خـ¬ اآلحـاد يفيـد عليه؛ \ أنه يقـول  -R قضية أنه يُقطع \ العلم بأخبار الرؤية-و�مل þم أ	د ر	ه اهللا  ،القرائن
ألن  وهذا هو القول الراجح بإذن اهللا تعاi، فيد العلموجود القرائن، أما m حالة عدم وجود القرائن فإنه ال يm حالة العلم 

اظ وورد مـن طـرق  Îفwاظ و�ن مسلسًال با Îهذه القرائن تورث الطمأنينة وا¥ق[ بصدق قائله، وخاصة إذا نُقل من أئمة حف
 و� طـرق متباينـة، متساوية واألمة تلقت اwديث بالقبول وعملت بـه،

ً
مـداره \ لـم يكـن أي  و�ن اwـديث مشـهورا

  .أن هذا اwديث صحيحبراٍوواحد بل جاء عن رواة ُك0ُ، هذا الشك أنه يورث ¦ى السامع الطمأنينة وا¥ق[ 
قال ابـن " اتفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها: "قالوTلك 
عندما اتفقت \ قبول  األمةيقول أن " اع منهم Y صحتها، واإل?اع حجة قاطعةY قبو±ا إ? األمةألن اتفاق و: "قدامة

ة هـذه األخبـار واإل�ـاع حجـٌة  ؛األخبار الÂ احتفÎت بها القرائنبعض أخبار اآلحاد خاصة  Îفهذا إ�اع مـنهم \ صـح
مكن أن ~مع اهللا تعا� أمة µمد صـ· اهللا فال ي ،)ال ñتمع أم� Y ضاللة: (ألن اef صg اهللا عليه وسلم قال ،قاطعة

والبد أن يكون R األمة من قائم هللا Øجة يب[ للناس اGطأ والصواب، وال يمكـن أن  ،عليه وسلم \ ضالل و\ خطأ
  .مع \ باطل أو \ ضالل، فالشك أن اتفاق األمة \ قبول اrG د¥ل \ صدقه و\ العمل بهتتكون األمة 	ها �

  : أجاب عن أدلة ا�عارضh أو أدلة القول األول القائلh بأنه يفيد الظنذلك،  ذكر ابن قدامة�ا 




 U  ـ hرد عليـه ابـن قدامـة  ،اجتمـاع الضـدين الستحالةعندما قالوا لو ´ن مفيداً للعلم �ا صح� ورود خ¬ين متعارض

أي أنـه يقـول أن ا<عـارض  "غ m األخبار ا�تواترة وآي الكتابا�عارض فيما هذا سبيله ال يسوغ فيها إال كما يسو": فقال
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 R أخبار اآلحاد، ألن بعض األخبار R ظاهرها ا<عارض
ً
لكـن يمكـن  ،كما يرد R آي القرآن واألخبار ا�تواترة يرد أيضا

 و
ً
 تعـارض ال� R اwقيقـة ا�مع بينها بأن ُ�مل هذا \ ìء وهذا \ ìء، وورد بعض اآليات الÂ كأن فيها تعارضـا

و� آيات  ،تدل \ أنهم يتöمون، فيورث ¦ى السامع ا<عارضأخرى آيات و} َهَذا يَْوُم ال َفنِْطُقونَ {: كمثل قو� تعا� فيها؛
 بعض األحاديـث قـد يظـن الـرا� أن هنـاك  األخرىقطعية لكن ~مع بينها بأن ðمل \ موضع واآلية 

ً
\ موضع، أيضا

 
ً
 لكن يمكن ا�مع بينها، و� كث�ةتعارضا

ً
   .ظاهريا

وهو أنه ال يوجد m ال(ـيعة خـ¬ان متعارضـان مـن Z وجـه � ما ذكره ابن قدامة إضاف مكن أن يي: هناك جواب آخر
لكنه تعارض ظاهري يمكن للعلماء ا�مع بـ[  يوجد تعارض ، بل ال ؛رجح أحدهما Y اآلخرمع بينهما أو ال يُ ¦يث ال ُ° 

  .دلة أو ال;جيحاأل
يمكـن ا�مـع  )حتجم الرسول ص· اهللا عليه وسلم وهو صـائما(وحديث  ،)أفطر اwاجم وا�حجوم(حديث مثل  •

  .ك0ة رواته و0cة ا�صحح[ �ب )أفطر اwاجم وا�حجوم(حديث بينهما، فإن لم يمكن ا�مع رجح 
مع حديث طلق بن  )من مس� ذكره فليتوضأ: (قالوcذلك حديث بãة بنت صفوان أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم  •

أي  )ما هو إال بضعة منك أو مضـغة منـك: (أن اef صg اهللا عليه وسلم ُسئل عن الرجل يمس� ذكره فقالعّ½ اwن« 
فهذان اwديثان ظاهرهما ا<عارض، لكن العلماء �عوا بينهمـا مـن عـدة كمن مسÎ يده أو رجله فال يؤثôر R الوضوء، 

ال يـنقض،  R غ�هـايـنقض و�ن Åن فإنـه حال الشهوة R إن Åن ف حال الشهوة، أن هذا ُ�مل \: منهم من قال جه؛أو
ومـنهم مـن سـلك مسـلك الÖجـيح بـh إن Åن Øائل فإنه ال ينقض و�ن Åن بغ� حائل فإنه ينقض، : ومنهم من قال

hديثdة \ حديث طلق اãُح حديث ب Îمسة وا�صحح[ � أئمـة كبـار  وقال إن حديث ،فرجGة أرجح ألنه رواه اãُب
ن حـديث طلـق حـديث متقـدم R أول إفقـال ومنهم من سلك مسلك النسـخ 5Åخاري وغ�ه �الف حديث طلق، 

  ،اإلسالم حيث ورد عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم وهو يبç ا�سجد وحديث بãُة حديث متأخر

القـول أو الÖجـيح  أو اkمع بينهمـابل البد من  ،وجه عة خ¬ان متعارضان من Zال يوجد m ال(يفا�قصود أنه  •
  .بالنسخ

 



مـن ننـا إنمـا جعلنـاه مفيـداً للعلـم �ـا اقـÖن بـه أل": قوXب ابن قدامةيَُرد�  ،نا ال نصدق Z خ¬ نسمعهأ: قو±م أما -/
مـا جعلنـاه إنننـا ألفابن قدامة يقول  ،"خ¬ العدل والفاسقبقبول، فثلك اختلف  األمة X الزيادة m العدالة تل�؛قرائنال

 للعلم �ا 
ً
 فالشك بأننا ال نقبل به، بل ربما يفيد الظناق;نت به امفيدا

ً
كمـا يقـول  هو ناف¿م، لقرائن، لكن إن Åن lردا

 وقـوةالقرائن وانضمامها، فالشك أن القرائن إذا انضمÎت إ� اrG زادته يقي ابن قدامة R وجود
ً
ابـن قدامـة لـم يرتـب ، ونا

  . ، بل اختار بعض األدلة وترك اآلخرهنا الردود
  



T- كم بشاهد واحد  أما: "قالdالقا� أن �كم ب-ا Y واحد ألنـه الشاهد الفهم يقولون لو ´ن مفيداً للعلم لوجب

مـا �كـم باKينـة الـ� l مظنـة أن اdكم بشاهد واحد غn الزم، فاdـاكم ال �كـم بعلمـه و�ن: يقال -يفيد العلم
د بشاهد ثاٍن حü يرفع اwرج عن القـاR À هـذا، الشاهد الفاwكم ب، الصدق ôواحد قد يع;يه تهمة الكذب فثلك ُعض

وTلك لو Åنت القضية ما¥ة وليس R ا�سألة إال شاهد واحد فقد ورد عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم أنه حكـم بشـاهد 
¡ كما واحد مع يم[  Îحديث أ© هريرة وابن عباسالُمد m) :وشـاهد hاهللا عليه وسـلم حكـم بيمـ gص efأي ، )أن ا

¡ وشاهد واحد، فقوÎى الشاهد  Îطأ مظنة الكذب مظنة ا<همة-يم[ ا�دGاه بيمينـه وحكـم بـه،  -ألن الشاهد مظنة ا Îفقو
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  .ال �كم بناًء \ العلم -لغالب مظنة الصدقالR � Â ا-بناًء \ ا5يôنة إال �كم ال فاwاكم 




   V- از نسخ القرآن واألحاديث ا�تواترة بهk اع وال يصـّح، ،أما قو±م لو ´ن مفيداً للعلمãفـإن  فهذا استدالل بمحل ال

  .هناك من العلماء Åلظاهرية وغ�هم من أجاز نسخ القرآن �r اآلحاد؛ فهو استدالل بمحل ال�اع




   è- ذلك العدل والفاسققو±م أن خ¬ اآلحاد لو ´ن مفيداً للعلم ال أما m األخبار العامة،إقلنا ، ستوى m ن هذا m أما 

اإلسـالم ومنهـا  -الـ� سـيأ� ذكرهـا-أخبار اef صg اهللا عليه وسلم تواتراً أو آحاداً البد مـن اسـتيفاء úوط الروايـة 
  .واdفظ والعدالة والضبط

 ñـتم  ،، مع اإلجابة عن ما أعرض عنه ابن قدامـةأن خr اآلحاد ال يفيد العلم: من قال\ أدلة  ت ابن قدامةإجاباهذه �
  .لعلم أو اليفيد اخ¬ الواحد هل : �سألةهذه ا
���� m اع ا�سألة قوالنذكرنا أنãاع وثالثة ،إذا حررنا �ل الãقـائل[ ، وذكرنا أدلة القول األول وهـم الإذا لم ²رر �ل ال
  .قوةÓا القول اhاÃ فأد<هم åمة و� وجود القرائن، والشك أن القرائن مؤثرة R أي ìء Óا أثر وأدلة د العلم، أما يفأنه يب

ه األمة بالقبول ولم ينعقد اإل�اع اخr واحد lرد عن القرائن ولم تتلق يكون أما القول بأنه يفيد العلم فهذا µل نظر أن
و�ن Åن خـr -هناك خـr ال شك أن الشك أن األخبار �تلف؛ ، أنه يفيد العلم فهذا µل نظر وال يمكن نقولهل  ،عليه
خr من األخبار lرد عن القرينـة واختلـف  أما، فالشك أنه يفيد العلمبالقبول و� قرائن كث�ة تقويه  األمةتتلقاه  -آحاد

بل ربما Åن راو حسن اwديث أو يِهم أو Áـو  ،الضابط من t وجهومداره \ راو واحد وليس بالراوي  ،العلماء R صحته
 ثقـة إذا Åن ، لكن هذا ا<¬ يفيد الظن ال العلمفالشك أن  ،ذلك

ً
تلقتـه  واألمـةراوي اwديث ثقة ومن روى عنه أيضـا

  . بالقبول واألدلة العامة R ال�يعة تدل عليه، الشك أن هذا يفيد العلم
والقول الراجح هو أنه إذا انضم� إrه قرائن أفاد العلـم وقوالن إذا حررناه  ،قوال إذا لم ²رر �ل الãاعف� ا�سألة ثالثة أ����

 سواًء احتفت به القرائن أو ال فهو�ال لم يفد
ً
  .�ل نظر ذا، وî حديث ¦سبه، أما القول بأنه يفيد العلم مطلقا

  ا�عبد ü¬ اآلحاد: مسألة����
  ناهمتهذه ا�سألة 

ً
  : وl ذات شقhو� زبدة خr اآلحاد ألنها تتعلق بال�يعة والعمل بها،  كث�ا

 ا�عبد بـخ¬ اآلحاد : الشّق ا8ا`    .عقالً ا�عب�د ü¬ اآلحاد : الشّق األول
ً
Aú.  

د �r اآلحاد عقالً    :صورة هذه ا�سألة؛ هذا ا¦رس سيكون عن ا<عب 
ü ظر العق� ما يمنع العملfا m دÝ الواحد،  ؟¬ الواحدهل ¬ü القول بوجوب العمل iإ òظر العق� ما يُفfا m دÝ أو

 ؟ذلك يمنعذلك أو  يوجبا�عبد ü¬ الواحد، أو  ُ°�هل العقل بأسلوب آخر  أو يُفò إi القول �واز العمل ü¬ الواحد؟
  .l ثالثة احتماالت

 ثم بعد ذلك ينتقلون إ� ال�ع، فهنا  إذا أرادوا االستدالل بمسألةدائما ا�تöمون 
ً
 بـدأواR ال�يعة يؤصلون ا�سألة عقليا

   هل العقل ُ°� ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟با�سألة من ناحية العقل، 
  : R ا�سألة ثالثة أقوالابن قدامة ذكر 

، ألنـه � ،أنكر قوٌم جواز ا�عبد ü¬ الواحـد عقـالً و": قال ابن قدامة: القول األول����
ً
 -دrلهـم-تمـل أن يكـون كـذبا

وهذا القول مذهب األصم أحد مشائخ ا�عßلة و?اعة ، "تقُبح اdوالة Y اkهلففالعمل به عمل بالشك÷ و�قدام Y جهل، 
hمëالواحدإ؛ قالوا من ا�ت r�  .ن العقل يمنع ا<عبد 
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وعندما نعمـل بـه \  ،اGطأوا�هل والكذب ومل السهو فهو �تأن خr الواحد يرد عليه عدة احتماالت؛ : قالوا دrلهمو 
بأمر مشكوك وأن يتعبدوا  و�يل ا�اس هذه اwال فإننا نعمل بالشّك ونُقدم \ ا�هل، ويقبُح من اهللا تعا� أن يأمر ا�اس

  .خطأ، هذا هو مع� þم األصم ومن معه وفيهفيه جهل وفيه 
 ر÷ عَ ر فليُ بل إذا أمرنا الشارع بأم: "قالوا    

ْ
 أي يوضـحه �كـون \ بصـ�ة" ما �تثلـون أو �ـالفونإfكون Y بصnة  هناف

ثبنامتثلا نإف فنمتثل أو ñالف،
ُ
ف بأمر مشكوك فيه أو فيه خطأ فكيف �اسبنا وهذا عوقبنا و�ن لم نمتثل نا أ

Î
، أما أن نُكل

  !!؟األمر اTي 	فنا به فيه جهالة
 ؛ن مقر بال(ع فال يتمكن منهمإن صدر هذا ال�م  -ما ذكره األصم وغnهع-هذا  أنواkواب ": قال ابن قدامة ر�ه اهللا

والشهادة  تعبدتنا بالشهادةهذه األمور؛  مثل قر بال�يعة، ألن ال�يعة تعبدتنا بأمور كث�ة Rيُ أي هذا ال¿م ال يقو� رجل 
تعبدتنا ال(ـيعة R قول ا�فÂ، وارد حد واGطأ وارد R الشهادة ووهو قول وا وتعبدتنا بالفتوى، -شاهدين-فيها خr آحاد 

إنما تفيد الظن كما واGطأ وارد أن اإلنسان يتوجه إ� غ� القبلة، وهذه األمور  االشتباه،با�وجه إi الكعبة باالجتهاد عند 
   .علموا�وجه إi الكعبة عند معاينتها يفيد ال يفيد العمل با�تواتر

فإنه يفيـد  أمامهوعندما يتوجه اإلنسان إ� الكعبة عند معاينتها ورؤيتها  ،عمل اإلنسان با�تواتر فإنه يفيد العلمعندما ي�
  ~عل الشارع الظن مدرك من أدلة ال�يعة؟ كيف  ؟فكيف °مع الشارع ويلحق ا�ظنون با�علومالعلم، 

د عِبـال يمكـن أن يقـو� ألنـه تُ  ،ع فـال يـتمكن منـهإن صدر من مقر بال�: ا�واب عما قا� األصم أن هذا ال¿م�
عند من يكون R برية أو  لكعبة باالجتهاد عند االشتباه ا�إباwكم بالشهادة والعمل بالفتوى وهما مظنة اGطأ، وا<وجه 

 بالعمل با�تواتر وهو يفيد العلم، فاTي تَ بَ وتعَ  ،تفيد الظن أمور	ها وهذه  غ�ها
ً
العلم هـو بدنا با¥ق[ وعبَ دنا الشارع أيضا

كذلك أمرنا بأن  ؛كما أنه أمرنا بأن نعمل با�تواتر وأن نتوجه إ� الكعبة عند معاينتها و� تفيد العلمف ،اTي تعبدنا بالظن
نتعبد بغلبة الظن، وال�يعة أك0 أح¢مها مبنية \ غلبة الظن، فاwكم بالشهادات غلبة ظن ألن فيها خطأ وفيها تزويـر 

  .فيها Áو ذلك، وcذلك العمل بالفتوى عمل بغلبة الظن ألن ا�فÂ ربما Hطئ أو يُق�R ô فتواهو
الظن مدرك و ؟أي استحالة m أن °عل اهللا تعاi الظن عالمة للوجوب: و�ن صدر من منكر لل(ع فيقال: "قال ابن قدامة

 
ً
 "باdس فيكون الوجوب معلومـا

ً
R  يوجد االستحالة ال ود¥ًال من األح¢م وهذا كث�، ف؛ يقول أن الشارع جعل الظن مدر�

فإذا ظننـت أن ~عل اهللا الظن عالمة للوجوب، العقل ال يمنع أن يكون الظن عالمة للوجوب، وهذا الظن مدرك باwّس، 
 بل أنـت متعبـد ولست متعبداً بمعرفة صدقه،، حكم بذلكاصدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق اdالف ف

 ،كذب موأنت �تثل مصيب صدق الرجل أ ،بالعمل عند ظن صدقهفقط 
ً
كما °وز أن يقـال إذا طـار طـائر ظننتمـوه غرابـا

لعقـل ال ا �،كما جعلت زوال الشمس عالمـة Y وجـوب الصـالة للوجوب أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عالمة
  .يمنع هذا

 بال�يعة فـإن الـ¿م ال يـتمكن منـه ألن ال�ـيعة  وهذا إن: ف¿م األصم ال Hلو أن يكون من مقر بال�ع
ً
Åن ُمقرا

  .تعبدتنا بأمور ظنية، فاTي تعبدنا بالعلم هو اTي تعبدنا بالظن

  ����)d)UUلقة ا����
6ً، ا�عبد ü¬ الواحد عقـال °بأنه  :وهو قول أ© ا<طاب من اdنابلة قال ذكره بن قدامة m الفصل اآلخر: القول ا8ا`����
 
ً
  .يقول °ب: وا8ا` ،°وز يقول ال :لاألوإذا
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لكن اwقيقة عند ا�ظـر أن هـذا لـيس  ،العقل يقتò وجوب قبول خ¬ الواحد ألمور ثالثة: يقول أبو ا<طاب ر�ه اهللا
أبو تو¨  وبا�ناسبة- "ا<مهيد" هذكر أبو اGطاب R كتاب، من ا�تöم[ ه�كيه عن غ� أبو اGطابو�نما  ،قوال ألù اGطاب

 ألùوcتابه الواضح R أصول الفقـه  ،مع أù يع· وهو العدة هcتابو ،وهو من علماء اwنابلة الكبار للهجرة 7ò5اGطاب سنة 
العقـل يقتòـ وجـوب : يقول أبو ا<طـاب -R أصول الفقه اwنابلةR مذهب  االعتمادعقيل � من الكتب الÂ عليها ال

   :اقبول خ¬ الواحد ألمور ثالثة أحده

fـدرة القواطـع وقلـة  ،لو قÏنا العمل Y القواطـع �عطلـت األحـ£م: ذهب إ¥ه أبو اGطاب قال \ ما: اroل األول

hقrمدارك ا.   
 ة فإن القواطع R ال�يعة قليل ،وهذا صحيح

ً
ا�تواتر R ال�ـيعة µـدود سـواء ا�تـواتر اللفظـي أو : فع· سبيل ا�ثال ،جدا

µ ً6صور R مسائل وا�عنوي )من كذب ع� متعمداً (حديث يذكر  أشهر ما ظيفاللف ،ا�عنوي
ً
تـبä ال(ـيعة أكºهـا  ،أيضا

يعـç  ،أعمال ا�اس 	ها مبنية \ غلبة الظـن ،فقط ا¦ينيةوليس  ا¦نيويةحR ü األمور  ،Y أمور m غلبة الظن مبنية
ì t R ا يصعب ءالقطعÙ.  

 وال ،يمكـن للقـاÀ أن �كـم بالشـهود وأنـه ال ت،;تب \ ذلك أن ال�ـيعة تعطلـل ؛بقاطع عمل إال الأنه فإن قلنا 
يمكـن أن  حـR ü ال�ـيعة ال ،وا أمـورهميمكن لكث� من ا�اس أن يسـ�ô  وال ،أن يعمل بمصالح ا�اس هيمكن لغ�

هذا القـول يلـزم عليـه تعطيـل أحـ¢م ف ،واطعتتعبد اهللا R كث� من ا�سائل سواء R العبادات أو R غ�ها لعدم وجود الق
يقولون أنه إذا تعارض ا�قل والعقل قدم العقل  ،يذهب إrه ا�تëمون وهو ما ،وهو القول بعدم العمل إال بالقواطع ،ال�يعة

 [تöمـهـؤالء ا�مـع أن  ،يؤدي إ� تعطيل أح¢م ال�ـيعة اwقيقةوهذا  احتماالت،ألن العقل قاطع وا�قل �تمل ع�ة 
R أمـور الفـروع  ،الفروع فهم يعملون بأخبـار الواحـد وغ�هـا أمورR  أما ،أمور العقائدR �ون العمل بالقاطع فقط قي

ال�يعة والفقه فهم يأخـذون بأخبـار الواحـد  أمورأما R  ،القواطع\ ماعدا أح¢م اإليمان والصفات هم يقت�ون فقط 
 þمهم مقت� \ أمور العقائد وأمور الصفات ومسائل اإليمانف، والقياس وبغ�ه مع أنها تفيد الظن

ً
  . إذا





يمكنـه مشـافهة ?ـيعهم  وال ،أن اef صg اهللا عليه وسلم مبعوث إi ال£فة: اTي ذكره أبو اGطاب قال: اroل ا8ا`
يمكنه أن يشافه t شخص لوحـده أو  وال األمةا�� ص· اهللا عليه وسلم بعث إ� Åفة  ،وهذا صحيح وال إبالغهم با�واتر

 R م¢ن واحد
ً
6ً أن يبلغهم با<واتر ،أن ~مع ا�اس دائما

ً
¥بلغ الشـاهد (: قال ص· اهللا عليه وسلموTلك  ،وال يمكن أيضا

الصـحابة ينشـغلون بـالغزوات  ،واTي الزمـه مـن الصـحابة قلـة )فرب مبلـغ أو% مـن سـامع(: وقال )منكم الغائب
  بعضهم الزمه وصr بينما بقية الصحابة أو ،فال يرافقونه t R وقت ا¦نيويةمصاwهم بو

ن ا�� ص· اهللا عليه وسلم أقالوا  كأù هريرة تعطل عن مصالح ا¦نيا R سبيل �ع سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم ونقلها،
ا ~ب العمل �r الواحد ¥كون األمـر بـا<بليغ إبالغهم با<واتر فع· هذ يمكنه مشافهة �يعهم وال وال ال¢فةمبعوث إ� 

   .وأثر فائدةذا 
رسـوX صـg  نا إذا ظننا صدق الراوي m خ¬ الواحد ترجح وجود أمر اهللا تعاi وأمـرنأ: ألù اGطاب قال اroل ا8الث����

  .االحتياطذلك مقت� ألن ، أن العمل بالظن الراجح واجب: كأنه يقول العمل بالراجح، فاالحتياط ،اهللا عليه وسلم
وهو أفضل  االحتياط،والعمل بالراجح واجب ألنه مقت�  ،أن العمل بالظن هو عمل بالراجح: خرآنع¬ عن مه بأسلوب 

 ألن الÖك ربما يÖتب عليه أنك تÖك واجب ،من الÖك
ً
لكـن عنـدما تعمـل فأنـت عملـت  ،من الواجبات بنـاًء Y ظـن ا
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  .باالحتياط
 ،R حق ا�öف هو عدم العمل �r الواحد االحتياطأن : ويقال مكن أن يعارض بمثلهيذكره أبو اGطاب  هذا ا¦¥ل اTي

 من غ� إذن من ال�ع اwالةألن العمل به R هذه 
ً
يعمل فيها اإلنسان إال بمقت� د¥ل يعتقد  ألن ال�يعة ال ،يعد ت�فا

ويمكـن ، بæء لم يأذن به اهللا وال رسو� ص· اهللا عليه وسـلمصدقه فكأنك عملت R فعندما تعمل بد¥ل تشك  ،صدقه
 R  اwالـةألن العمل R هـذه  ،حق ا�öف هو R عدم العمل �r الواحدR  االحتياطبأن  معارضة هذا بمثله

ً
يعـد ت�ـفا

  .نفسه بدون إذن من اهللا تعا� وال من رسو� ص· اهللا عليه وسلم
يستحيل ذلك بـل إنـه  °ب ا�عبد ü¬ الواحد عقال ًوال أنه ال قول األكº أو قول اkمهور هو: القول ا8الث m ا�سألة����

  .يقول °وز ا�عبد ü¬ الواحد عقالً  ،هذا بhلم يوجب ولم يمنع هو وسط  ،°وز
  .واالستصحابإلم£ن اKقاء Y ال¬اءة األصلية  ،يلزم من عدم ا�عبد به تعطيل األح£م وال

 : � ألصليةال¬اءة ا
ً
من أي تكليف حü يـرد د¥ـل  يءاألصل R اإلنسان أنه برف ،من ا<¢¥ف أن يكون اإلنسان بريئا

د% شـخص أنـه ~ـب علينـا الو  ،ذلك ينافنحن بريئ[ من الصالة والز�ة وÁوها إال بد¥ل يوجب عل ،يوجب عليه ذلك
ومثلـه R  ،فإن وجد ا¦¥ل أخذنا به و�ال فاألصل براءة اTمـة ،�ب إال بد¥ل صحيح õيح ال: عبادة من العبادات فنقول

فال يتهم شخص بأخذ مال لشخص أو بغ� ذلك إال بد¥ل و�ال فاألصـل هـو  ،األصلية الrاءةيعç األصل  ،أمور ا�عامالت
   . ذلكمن ا<¢¥ف حü يرد ا¦¥ل \ بريئةمن حقوق ا�اس  بريئةفاTمم  ،براءة اإلنسان من حقوق ا�اس

من األصل إال  االنتقالومعلوم R قواعد ال�يعة أنه ال ~وز  ،هو األصلوأن ا�واز : يمكن أن نستدل للقائلh باkواز����
rينقلنا عن هذا األصل فنب9 \ ا�واز ،بد¥ل معت rال ننتقل إ� القول بـالوجوب ، و¨ مسأ<نا هذه ليس هناك د¥ل معت

  . يوجد د¥ل ينقلنا من مرحلة ا�واز إ� مرحلة الوجوبال ،بل نب9 \ ا�واز
 R الرد \ þم أù اGطاب وما يمكن أن °اب����

ً
 ،يلزم من عدم ا�عبد ü¬ الواحد أن نعطل األح£م ال: قا� نقول أيضا

¥ف حü يأتينا د¥ـل من ا<¢ بريئةأن ذمم اإلنسان  فنستصحب ،أن نبY ä ال¬اءة األصلية واالستصـحاب بإم£نناألن 
  . õيح

~ب ìء مـن العبـادات إال  وال اTمةأنه ~ب عليك الز�ة ì Rء من األشياء فنقول األصل براءة : قال شخص فلو مثالً 
فال ~وز لإلنسان أن ي�ع عبادة إال بأمر من اهللا أو رسو�  ،األصل m العبادات ا�وقيف أو اdظر: قال الفقهاءTا و ،بد¥ل

 m ا�عامالت اdل ،· اهللا عليه وسلمص
ً
  .فال ~وز لشخص أن �رم أي معامله إال بد¥ل معتr واألصل أيضا

 ً 6
ً
 أن يبلغ Z من m اfاس كمن m اkزائر ،اef صg اهللا عليه وسلم مëف أن يبلغ من أمكنه تبليغهأيضا

ً
- وليس مëفا

 فليس مöف -قصده R ا�زر وغ�ها
ً
أما أن يبلـغ  ،همءبلغ من أمكن تبليغه ثم هؤالء يبلغون من وراهو يُ  ،الءأن يبلغ هؤ ا

بن قدامة رد Y من قال بأن الشـارع البـد أن اوهذا ال�م من  ،�يع ا�اس فليس ا�� ص· اهللا عليه وسلم ملزم بذلك
  .وهو م األصم ومن معه ،يأمر بأمر فيعرفه األمة ح} تكون Y بصnة

   :ن هذه ا�سألة إi أن فيها عدة أقوالإذاً õلص م
   .والرد عليه من وجه[وذكرنا د¥له  ،األصموهو مذهب  قول با�نع����

أما د¥له األول وهو لو ق�نا العمل بالقواطع أو \ القواطع  ،ورددنا \ قضية الق� ،ةوذكر ثالثة أدل مذهب أبو ا<طاب
يلزم من عدم ا<عبد �r الواحد أن تعطل األح¢م إلم¢ن ا5قاء \  قو� البن قدامة \ ذلك باأجاب  ،<عطلت األح¢م
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   .الrاءة األصلية واالستصحاب
األصـل R  ،مـن ا<¢¥ـف اTمـةفاألصل براءة  ،وأنها � استصحاب العقل ا�ب¼ \ ا�« األص½ ال¬اءة األصليةعرفنا 

 و ،واألصل R ا�عـامالت اwـل ،العبادات اwظر
ً
 ،يغ�هـا حـü يـأû مـا األمـورأن نستصـحب هـو و االستصـحابأيضـا

   .يغ�ه أي ìء حü يأû ما فنستصحب
 د¥ل قو� أن ا�� مبعوث إ� ال¢فة وال

ً
شـ¢ل فيـه إ نقـول هـذا ال ،بـا<واتر إبالغهـميمكنه مشافهة �ـيعهم وال  وأيضا

  .صحيحو
نقـول أن ا�ـ�  ة،بص� يعرف ا�اس بال�يعة وغ�ها حü يكونوا \قول من قال وهو األصم R أن الشارع البد أن  أما

   .R ا�زر وغ�ها ا�ائية األماكنR  خاصةيمكنه أن يبلغ �يع ا�اس  وال ،تبليغه أمكنهص· اهللا عليه وسلم مöف من 
  .هل °وز عقال ً العق�ا�عبد ü¬ الواحد وهو اfظر من درس هذا هو قضية الشق األول 

  ا�عبد ü¬ الواحد؟  ال(عهل °وز m  :ننتقل إi الشق ا8ا` وهو����
أو êـد R ؟ ز العمـل �ـr الواحـدوô ُ~َـ أو êد R ال�ع ما ؟العمل �r الواحد بامتناعيق�  بمع� هل êد R ال�ع ما

  ؟يوجب العمل �r الواحد ال�ع ما
وجب ت ةأو أدل ؟ العمل ü¬ الواحد�ñ ةال(يعة أدلm د Ýأو  ؟ü¬ الواحدالعمل  تقò بامتناع ةال(يعة أدلm د Ýهل 

  العمل ü¬ الواحد؟ 
m أمـور الفـروع ماعـدا أمـور  ،ال� كº فيها ا<الف بh اkمهـور وبعـض الظاهريـة هذه ا�سألة من ا�سائل ا�همة����

وبا<ا» ا�خالف R هذه ا�سألة يكون قـو� R الواقـع  ،تفاق بوجوب العمل ü¬ الواحدا هيكاد يكون األمر شبالعقائد 
  .شذوذ ألنه شبه إ�اع R هذه ا�سألة

ò-  ه اهللايقول� فهو قول اkمهور" بن قدامة ر
ً
 أو بمع� أنه  "فأما ا�عبد ü¬ الواحد سمعا

ً
°ب ا�عبد ü¬ الواحد سـمعا

 
ً
Aú م[ والفقهاءöهـذا بل يكاد أن يطبق عليه العلماء وا�خالف فيه شاذ ،واألصو¥[ وهو قول �هور العلماء من ا�ت ،

   .هو القول األول
Ç- القدرية وأهل الظاهر: قال ابن قدامة ºألك 

ً
وبعض القدرية ا�ع�لة قالوا أنه  الظاهريةبعض  ،القول ا8ا`هو هذا  خالفا

  ال
ً
åz الواحد r�   .~ب العمل 

   -القطعيةيفيدان  ،أي يدالن \ القطع- fا دrالن قاطعان: قال ،األول القولبدأ بأدلة  ابن قدامة
« مسـائل شـü \ رÀ اهللا عنهمفقد أ�ع الصحابة Y قبوX ر� اهللا عنهم إ?اع الصحابة: أحدهما اroل األول ����

ي أن هـذه أ ،صل العلم بمجموعهـاإن لم يتواتر آحادها ح ،m وقائع ال تنحÏ معنه لكشتهر ذافإنه قد ، قبول خr الواحد
ثم ذكر  ،هذا مع� þم بن قدامة ،أفادت الظن ةلكن إن نظرنا إ¥ها lتمع ،الوقائع إن نظرنا إ¥ها مفردة قد ال تفيد القطع

   .\ هذا األمر أمثلة
 أù بكـر رÀ اهللا عنـه ، جاءت ا�ـدة إ�تطلب مnاثها اkدةالصديق ر� اهللا عنه �ا جاءته : قال با�ثال األول ���� بدأ

فشهد X �مد بـن سـلمة ر� اهللا عنـه  ؟فنشد اfاس من يعلم قضاء رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم فيهاتطلب م�اثها 
أن µمد بن  اwقيقة ،فرجع إi قو±ما وعمل به عمر بعده ،أعطاها السدس  بن شعبة أن اef صg اهللا عليه وسلم وا�غnة

Gقال من يشهد معكسلمة �ا ذكر ا rاهللا عنه ؟ Àالواحد ،فشهد بذلك قام ا�غ�ة بن شعبة ر r�هذا بالنسبة  ،فهنا عمل 
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   .للصديق
 : منها قصة اkنh حh قال ،عمل بها �r الواحد وقائع كثnة عن عمر ر� اهللا عنه: مثال آخر����

ّ
ذك

ُ
سـمع  ءاً مـرار اهللا أ

á  جـاريتhفقام �ل بن مالك بن اfابغة ر� اهللا عنه وقال كنـت بـk،  hنhمن رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم m ا
والغـرة � العبـد أو  اkنh بغـرةm بمسطح فقتلتها وجنينها فق� اef صg اهللا عليه وسلم  األخرىبت أحداهما ف¥َ 

هذا مثـال  ،لقضينا بغـnه لم نسمع بهذا لو: فقال عمر ر� اهللا عنه داود وغ�ه وهو R ا5خاري، األمة، اwديث أخرجه أبو
  . عن عمر رÀ اهللا عنه

 ´ن عمر ال����
ً
ح} أخ¬ه الضحاك أن رسول اهللا صـg اهللا عليـه وسـلم  ،يعطيها ا¦ية ال يورث ا�رأة من دية زوجها وأيضا

،Åن صـحيح اسهوقي ،عمر رÀ اهللا عنه Åن ~تهد ويقيس ،© من دية زوجهااأشيم الضب امرأةكتب إrه أن يورث 
ً
يـرى  ا

بـا¦فع ألنهـا ليسـت مـن  ةتكـون ملزمـ فإذا وجبت ا¦ية \ أهل القاتل فإن ا�رأة ال ،أن ا�رأة ليست من åقلة الرجل
لكن الضحاك رÀ  ،الُغرم بالُغنم أو اGراج بالضمان: لÂ تقولالقاعدة اوتعرفون  ،دامت ال تغرم فï ال تغنم فما ،العاقلة

قال أن الرسول كتب إ¥ه أن  -سفيان بن عوف ال¿ù وهو أحد والة ا�� ص· اهللا عليه وسلم الضحاك بن وهو-اهللا عنه 
  . فعمر رÀ اهللا عنه ترك هذا القياس وأخذ Øديث الضحاك بن سفيان �ا صح ،أشيم الضباù من دية زوجها امرأةورث 

 إi حديث عبد
ً
هـل  )هم سـنة أهـل الكتـابب واسن( عليه وسلم m ا�جوس عن اef صg اهللا الر�ن بن عوف رجع أيضا

 R ن بن عـوف  فذكر � عبد ؟معاملة الوثني[ نأو يعاملو ا�زية؟يعاملون معاملة ا�صارى	اهللا الر gصـ eـfحـديث ا
  .)ك� ذبا�هم وناك� نسائهمآهم سنة أهل الكتاب غn بسنوا (: عليه وسلم أنه قال

 عثمان ر�����
ً
والقصة أنها  الُسكq بعد أن أرسل إrها وسأ±اm  اهللا عنه ü¬ فريعة بنت مالك ر� اهللا عنها وأخذ أيضا

ص· اهللا عليه وسلم أن تمكـث R بيتهـا حـü يبلـغ  ن زوجها تو¨ R عهد ا�� ص· اهللا عليه وسلم فأمرها ا��أ :قالت
   .الك وهو خr واحدبنت م ة�r فريع فأخذ عثمان رÀ اهللا عنه ،الكتاب أجله

 نفعÎ اهللا بما شاء منه أن ينفعـÎ: وع� ر� اهللا عنه ´ن يقول����
ً
 ،كنت إذا سمعت من اef صg اهللا عليه وسلمحديثا

بكر أن رسـول اهللا صـg اهللا عليـه  بكر وصدق أبو وحدثÎ أبو ،فإذا حلف á صدقته استحلفتهو�ذا حدثÎ عنه غnه 
 وهنا ع½ رÀ اهللا عنه أخذ بقول أù )ب فيتوضأ ثم يص� رØعتh ويستغفر اهللا إال غفر اهللا Xمن عبد يذن ما(: وسلم قال

  .بكر وهو خr واحد
ألن R بداية اإلسالم أنه ال غسل إال  ؟هل ا�جامع يغتسل أو ال ا�جامعةختلف ا�هاجرون واألنصار m الغسل من او�ا ����

çاهللا عليه و ،عند رؤية ا� gص efاألنصـار وا�هـاجرين ،)إنما ا�اء من ا�اء: (سلم قالا Y éمـو�  افأرسـلوا أبـ ،فأش
إذا مـس ا<تـان ا<تـان وجـب : قـال( Aئشة ر� اهللا عنها فروت ±م أن اef صg اهللا عليـه وسـلم إi ر� اهللا عنه

ُ  أي )و�ن لم يãل( وý رواية إi مسلم ،فرجعوا إi قو±ا) الغسل مـس اGتـان اGتـان  فمü ما ،ا�ماعبإلنزال ش;ط اال ي
  . وجب الغسل

ن اfـe إ :كما m اKخاري ومسلم قالهم الرجل ءح[ جا شتهر رجوع أهل قباء إi خ¬ الواحد m ا�حول إi الكعبةاو����
  .)أتاه آٍت بأن يص� إi الكعبة(   صg اهللا عليه وسلم

بوقـائع  الÂ تـدل إ� أن الصـحابةرÀ اهللا عـنهمو ،ء اهللا R اwلقة القادمةالÂ سنتعرض Óا إن شا األمثلةمن  ذلك غ�و
  . كث�ة أخذوا �r الواحد وعملوا به
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  ����)/U(اdلقة ����
 وهـو اTيـن  مهـور العلمـاءkاroـل األول كنا توقفنا عند 

ً
 أو سـمعا

ً
Aú ـ¬ الواحـدü عبـد�ـاع إيقولـون بوجـوب ا?

، وذكرنا أمثلـة تواتر آحادها فإن العلم �صل بمجموعهايإن لم  ؛R وقائع كث�ة ال تنح� \ قبو�الصحابةر� اهللا عنهم
  ...ووو رÀ اهللا عنهوع½  رÀ اهللا عنه، وعثمان رÀ اهللا عنهوقصص وردت عن عمر  رÀ اهللا عنهالصديق 

wً من األمثلة وه-روى أنس 
ً
� أبا طلحة وأبا عبيدة وأ© بن كعـب كنت أس: (قال -وقفنا عليه m اdلقة ا�اضية ما وأيضا

 
ً
يـا أنـس قـم إi هـذه اkـرار  ةطلحـ فقـال أبـو ،إن ا<مرة قد حرمـت: إذ أتانا آت فقال -مرالُسكر ا<َ -من فضيخ  úابا

  .فهنا قد أخذ أنس ومن معه من كبار الصحابة بقول هذا الواحد )فك¿تها ؛ك¿هااف
� 

ً
صـg اهللا عليـه عـن اfـe بن عباس يروي اف¢ن  ،يث أ© سعيد m الÏفرجع إi حدر� اهللا عنه ابن عباس  أيضا

 ) إنما الربا m النسيئة(: أنه قال وسلم
ُ
أن اef صـg اهللا عليـه  حديث أ© سعيد ر� اهللا عنهنكر عليه ذلك وُذكر � فأ

 )وا�مر با�مر سواء بسواء مثالً بمثـل وال¬ بال¬ والشعn بالشعn وا�لح با�لح بالفضةا�هب با�هب والفضة : (وسلم قال
  . كر � هذا اwديث فأخذ به وهو خr واحدذُ  ،خر اwديثآ� إ

� 
ً
نـرى  كنا õابر أربعـh سـنة ال(: بن عمراقال  ةابن عمر ر� اهللا عنه رجع إi حديث رافع بن خديج m ا�خابرأيضا

 
ً
 كمـا ذكرنـا أن فيهـا خالفـ وا�خـابرة ،)ه وسلم ن عن ا�خـابرةبن عمر أن اef صg اهللا علياح} أخ¬نا  ،بذلك بأسا

ً
 ا

أن يتفق مالك األرض والعامل \ أن : بمع� إنما تكون m أمر Y جزء من األرض ا�خابرةولكن الراجح واهللا أعلم أن 
فهذا نـï  ،للعامل األخرىيد لألماكن وا5ع ،األنهر وا�سا�ماي½  أو ا�ياهي½  ي½ ا5� أو ما العامل يزرعها وأن للمالك ما

 عنه ا�� ص· اهللا عليه وسلم واTي åمل به ا�� أهل خيr \ أنه يأخذ شطر
ً
فمـثالً األرض إذا Åنـت ، Ùا Hرج منها ا

 ن يتفـق أن شـما» األرض � وجنوبهـاأأمـا  ،يتفقـون �رج أطناناً فله مثًال لو �رج طن[ فله ربعها أو نصفها حسب مـا
فـابن  ،فã به األئمة حديث رافع بن خديج R ا�خـابرة فهذا ما ،يرÀ بهذا والشارع ال ،للعامل فهذا فيه تغرير وفيه غرر

  .عمر أخذ Øديث رافع وهو خr واحد
هل أمرهـا اfـe صـg  ةاألنصاري ةبن عباس سل فالنافقال X  ،تصدر اdائض ح} تطوف ´ن زيد بن ثابت يرى أن ال����

   .ما أراك إال قد صدقت: عباس البنفرجع زيد يضحك وقال  ه،فأخ¬ت؟ ليه وسلم بذلكاهللا ع
انتهـت مـن أعمـال ، وهو رcن اwج ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الـوداع اإلفاضة� أن ا�رأة إذا طافت طواف  القصة

   يسقط؟ هل يسقط عنها طواف الوداع أو مااwج فأرادت طواف الوداع 
، وزيد لم يبلغـه القول الصحيح وفعل اef صg اهللا عليه وسلم أن اdائض يسقط عنها طواف الوداع ابن عباس يرى وهو

؟ هل أمرها ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم بـذلك األنصارية فالنةسل : بن عباسافقال �  ،بن عباساختلف مع اهذا األمر ف
أن اfـe  ةحديث صفييدل عليه ، أراك إال قد صدقتبن عباس ما الفرجع زيد يضحك وقال  ،بن عباسافأخrته بما قال 

فلتنفر : نها قد فاضت قالإرسول اهللا  قالوا يا ؟أحابستنا l :قال ،نها قد حاضتإصg اهللا عليه وسلم لّما طلب صفية قالوا 
6ً قول  ،إذاً 

ً
) ائضإال أنـه خفـف عـن اwـ -يعـç بـالطواف-خر عهدهم با5يـت آأمر ا�اس أن يكون (بن عباس اوأيضا

فـابن عبـاس أرسـله إ� هـذه  ،ختلف هذان الصحابيان ا�ليالن زيد &ب عنه هـذا األمـر ولـم يبلغـهافا�قصود أنه �ا 
  .األخبار m هذا أكº من أن ��، فأخrته الصحابية

Y ًw مثل هذه ا����
ً
ابة ر� اهللا بعـد الصـح االخـتالفو�نما حدث  ،وقبول خ¬ الواحد والعمل به األمورتفق ا�ابعون أيضا
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  .عنهم 
\ هذه الوقائع  متعددةأمثلة  بن قدامةاذكر ، ?اع الصحابة Y قبول خ¬ الواحد m وقائع كثnةإ: هو اroل األولذاً إ �

  .الÂ تدل \ أنهم يأخذون �r الواحد
 ،ن ü¬ الواحدY ما ´ن يفعل الصحابة بأنهم يأخذو ؛ اتفقواY هذا أيضا اتفقوار�هم اهللا ا�ابعون  �

�الف  غريبة بأمورلما خرجت الفرق وا�ذاهب وأخذوا يأتون ف ،[ا<ابعالصحابة وأي بعد  ،بعدهم االختالفإنما حدث  
وغرضـهم مـن ذلـك هـو رد  ،أخذوا يقسمون إ� أخبار متواترة وأخبار آحـاد ،وجوبهوا بالسنة ،عليه الصحابة وا<ابعون ما

 العـrة بـزمن الصـحابة السنة والعمل بما أملته علي
ً
هم عقوÓم و¨ ظنهم أن العقل Hالف ا�قل R كث� من ا�سـائل، إذا

  . الصحابة وا<ابعون Ùن عمل �r الواحدو ،وا<ابع[
 اعÖاض بن قدامةاوذكر 

ً
wً من عدة أوجه ا

ً
   :Y هذا اroل وأجاب عنه أيضا

أي -كمـا أنهـم أخـذوا بـالعموم  ،قارنت هذه األخبار ال بمجردهـا عملوا بأسباب لعلهم: فإن قيل: يقول m هذا االعÖاض
 وعملوا بصيغة األمر واïf ولم يكن نص -الصحابة

ً
 فيهما ا

ً
   �Óا
يقول أن الصـحابة لـم يعملـوا ؛ بأنه ال ~ب ا<عبد �r الواحد: مع� هذا االع;اض من القول اآلخر وهو قول اTي يقول

 \ قضـية أدوات ال�ـط والعمـوم ،بهـا اق;نـتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن تبل ُ�  ،بمجرد هذه األخبار
ً
فـإن  ،قياسـا

لكن عملهم د¥ل \ أنهم أخذوا بها لوجود قرائن  ،عملوا بها ولم يوجد نٌص õيح عنهم R ذلك الصحابةرÀ اهللا عنهم
   .تدل \ ذلك

îيح ولكن وُ ل ،الصحابة أخذوا بالعموم وعملوا بصياغة األمر وا�õ جد هناك قرائن تدل \ العمل م يكن هناك نص
عملوا بهذه األخبار لوجود قرائن تعضد هذه األدلة ولـم يعلمـوا بهـذه األخبـار  فكذلك هنا الصحابةرÀ اهللا عنهم ،بذلك

  .بمجردها
  بن قدامةاأجيب من عدة أوجه عن هذا ال�م واkواب كما يقول ����
لـوال أي  )لوال هذا لقضينا بغـnه: (لقول عمرأي بمجرد األخبار  د Óحوا بأن العمل باألخبارأنهم ق: قلنا: الوجه األول����

  . هذا اrG وهو خr 	ل بن مالك بن ا�ابغة
 رجعوا إ� حديث åئشة 

ً
فهم أخـذوا بـاrG �جـرد اGـr ألجـل  ،بن عمر رجع إ� حديث رافعاالغسل وR الصحابة أيضا

  .اهللا عليه وسلمالعمل بسنة ا�� ص· 
  .وذلك يبطل ?يع األدلة ا�تواترةكتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار  ؛وسبب هاهنا ةقالوا تقدير قرين: الوجه ا8ا`����

بمعـ� أن الصـحابة لـم  ،ال�يعة باإلبطـالأدلة أن تقدير القرائن عندكم هنا يرجع \ بقية : يقول ابن قدامةيعç كأن 
ويؤدي هذا القول  ،وال قائل بذلك ،ولم يعملوا باألخبار ا�تواترة إال بموجب قرائن ،\ قرائن زيز إال بناءً يعملوا بالكتاب الع

  .عمل بهذه األدلة بمجردها بل بوجود قرائن تدل \ صدقهافلم يُ  ،�يع األدلة إبطالإ� 
دنا و±ـا داللـة ظـاهرة تُعب÷ـ ،°ب األخـذ بهـا تةثابأما العموم وصيغة األمر واïf فإنها و :بن قدامةاقال : الوجه ا8الث����

بأنه  واعتذروا ،عتد üالفةيُ  و�نما أنكرها من ال ،فï كمسأ�نا ،وعملهم بها l دrل Y صحة دال�ها ،بالعمل بمقتضاها
   لم ينقل عنهم m صيغة األمر والعموم تÏيح

بل  ،والقياس \ العموم R أن الصحابة لم يعلموا بها �جردها أنكم قستم خr الواحد مع� þم بن قدامة ر	ه اهللا: أقول
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عمـل بتلـك الصـيغ نولو لم  ،فصيغ العموم واألمر وا�î عملوا بها �جردها من دون قرائن ،وهذا غn صحيح ،لوجود قرائن
ن أقـوى األدلـة \ كما سيأR û بـاب األمـر مـ وعمل الصحابةرÀ اهللا عنهم ،ألدى ذلك إ� تعطيل ال�يعة عن العمل

îصيغة العموم ،صحة دال<ها \ العموم و\ صحة األمر وا� R الصحابة لم ينقل عنهم لفظ çلم ينقل عنهم لفـظ  ،يع
فمجـرد عمـل  اللغـة،ويعرفـون معـاÃ  العربيـة باللغـةألنهم عـرب ويتëمـون لكنهم عملوا بهذه الصيغ  ،R صيغة األمر

فـî ، مقت� داللة األمر وبأدوات ال�ط وغ�ها هـذا د¥ـل \ صـحتهاب داللة العام وبمقت� الصحابةرÀ اهللا عنهم
أن نقدر قـرائن فهـذا غـ�  أما ،به °ب العمل ةY أنه حج�r الواحد د¥ل  عمل الصحابةرÀ اهللا عنهم ،كمسأ<نا هنا

و�نمـا  ،ح و�نما عرف ذلك من خالل العملوالصحابة ال يوجد عنهم نص õي ،ألنه ال يوجد قرائن m صيغ العموم ،صحيح
عتذر عن ذلك بأنه لم ينقل عنهم R صيغة األمر والعموم ت�يح أي لم ينقـل او ،عتد �الفة ألن قو� شاذن ال يُ Ùأنكرها 

عنـد الصـحابةرÀ اهللا  اللغـةرفت بسليقة ألن هذه األمور عُ  ،قول أو رأي وcذلك R العموم عن الصحابةرÀ اهللا عنهم
أما القول بأن العموم وصيغة األمر  ،نص \ ذلك فيهاواألمر ال يستحق أن يُ  اللغة،عمل بها بداللة يُ  األمورR أن هذه  نهمع

فالصحابة عملوا باألخبـار  ،عملوا بها ألجل قرائن وØذلك عملوا ü¬ الواحد ألجل قرائن نقول أن هذا القياس غn صحيح
نه لو لم يعمـل بهـذه الصـيغ ألو اللغويةوcذلك عموم األمر وا�î عملوا بها ¦ال<ها  ،ناذكر ويدل عليه ما ،�جرد األخبار

 -صيغ األمر واfـï وصـيغ العمـوم وا<صـوص-عمل الصحابة بهذه الصيغ وlرد  ،ألدى ذلك إi تعطيل أح£م ال(يعة
  .دrل Y صحتها وأنها صحيحة m هذا األمر

   اdقيقةوm l  ،والوقائع ال� ذكروها ،وl إ?اع الصحابة كرها اkمهورهناك اعÖاض Y األدلة ال� ذ����
قـل عـنهم أنهـم أخـذوا أن الصحابة كمـا نُ  فإن قيل فقد ترØوا العمل بأخبار كثnة: بن قدامةاقال ، با�ثل ةتسÊ معارض
  ،كذلك نقل عنهم أنهم ترcوا أخبار كث�ة ،بأخبار كث�ة

ً
لم يقبل اef صg اهللا عليه وسـلم ) ثلمعارضة با�(هذا يس¾ إذا

وعمـر لـم يقبـل اkـدة، بكر ر� اهللا عنه خ¬ ا�غnة وحده m مnاث  ولم يقبل أبو -مع أنه خ¬ واحد- خ¬ ذو اrدين
  .\ أن الصحابة لم يعملوا ببعض األخبار وترcوها مع أنها خr واحد	ها أدلة هذه  خ¬ أ© مو� m االستئذان

 فلـم ~ـب  ،مو� رÀ اهللا عنه جاء إ� عمر بن اGطاب يستأذنه � أن أبا الستئذاناوقصة 	
ً
فطرق ا5اب عليه ثالثـا

ستأذن اإذا : ن اef صg اهللا عليه وسلم قالإ: فقال؟ لم ذهبت: فقال � ،عمر فذهب، فخرج عمر فلم ~ده فأرسل R طلبه
 فلم يؤذن X فلينÏف

ً
سـعيد  ومعـه أبـ فشهد؟ هل يشهد معك: م يقبل عمر ذلك منه وقالفل ،أحدكم Y صاحبه ثالثا

شهد معه وسعيد  أبو فقام معه ،يشهد معك أصغرنا: و¨ رواية أنه ذهب إ� األنصار فقال األنصار رÀ اهللا عنهم  ،اGدري
  .بذلك فقبل عمر قو�

بكر خr ا�غ�ة لوحده بل شهد معه µمد  ل أبوولم يقب ،ن عمر لم يقبل قول الواحد إال بشهادة أù سعيد اGدريإ: واقال�
  .شهد معه الصحابة رÀ اهللا عنهم  بعد أنولم يقبل ا�� ص· اهللا عليه وسلم خr ذي ا¥دين إال ، بن مسلمة

 çقيقة معارضيعdاض اÖوهو بنفس الوقت  با�ثل ةهذا االع 
ً
Aú بأن خ¬ الواحد ال °ب العمل به hل للقائلrهو د.  

فـفاطمة رÀ اهللا  واfفقةأن عمر ر� اهللا عنه لم يقبل خ¬ فاطمة بنت قيس بالسكq  ا من األمثلة ال� ذكروهاأيضً 	
ال : م يقبـل قوÓـا وقـاللـ فعمر ة،ألنها Åنت مبتوت وا�فقةجعل Óا السك�  ن ا�� ص· اهللا عليه وسلمإعنه Åنت تقول 

  .مرأة ال ندري أصدقت أم كذبتان;ك ديننا لقول  ال امرأةنأخذ بقول 
 يعç ، ع� ر� اهللا عنه ´ن ال يقبل اdديث ح} يستحلف قائله�

ً
 ، أخذ بقرائنإذا

ً
خـ¬  ر� اهللا عنـه رد عـ�أيضا
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ُ  ،روت أنها نكحت رجالً وفوضت إ¥ها رÀ اهللا عنه عفrو ،بنت واشق عمعقل بن سنان األشج¾ m برو  مÎ َسـبمع� لم ي
فع½ لم يقبل خr معقل بن  ،فق� رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم بصداق نسائها أي بمهر ا�ثل ،بل أن ~امعهاا�هر فتو¨ ق

   .فهذه األدلة وهذه األمثلة تدل \ أن الصحابة لم يقبلوا �r الواحد ،سنان
  .قnاطأن من صY g ا�يت فله  mر� اهللا عنه  بن عمر ر� اهللا عنه رد خ¬ أ© هريرة ا����
 )ن ا�يت rعذب بب£ء أهله عليهإ: (�ا روى أن اef صg اهللا عليه وسلم قال بن عمراردت خ¬  Aئشة ر� اهللا عنه����

  .بن عمر ولم تقبلهاردت åئشة خr  ،مسلم اKخاري هذا اdديث باKخاري واdديث صحيح رواه
 هذه 

ً
و�نمـا قبلوهـا  ،وÙا يدل \ أنهم لم يأخذوا بمجرد األخبار ،كث�ة تدل \ أن الصحابة ترcوا العمل بأخبار األمثلةإذا

  .لوجود قرائن تدل Y صدقها
����hهذا القول من وجه Y أجاب ابن قدامة :  
ألن الصحابة قبلوا هذه األخبار ال� توقفوا عنها بموافقـة غـn  ،عليكم وليس لكم ةال�م حجأن هذا : الوجه األول����

X واترولم يب ،الراوي�رتبة ا iواتر وال خرج عن رتبة اآلحاد إ�لغ بذلك درجة ا.   
 çاهللا عنهم -فإنهم قد قبلوا  ،أن هذا حجة عليكميع Àتوقفوا عنهـا �وافقـة الـراوي � -الصحابة ر Âهذه األخبار ال ،

ا<واتر ولـم يـ�ل عـن درجـة  فهو لم يصل إ� درجة ،سعيد اGدري قبله وعمر �ا رد خr أù مو� األشعري وشهد معه أب
بمع� أن ما ذكرتموه مـن أمثلـة حجـٌة لكـم � حجـٌة  ،إذاً هذا يسÊ القلب ،Ùا يدل \ صحة ما ذكره ا�مهور ،اآلحاد

  ،عليكم وليست لكم
ً
 إهذا يسÊ جوابا

ً
  . ?اrا

  : ´ن �عاٍن �تصٍة بهم أن توقف الصحابةر� اهللا عنهمجواب تفصي½  :اkواب ا8ا`����
البد  يؤخذ فيه بقول الواحد فتوقف اef صg اهللا عليه وسلم m خ¬ ذي اrدين ´ن ألجل أن يعلمهم أن هذا اdكم ال 

  .هذا رأي ،من ا�أكد
ولكن ، ال ،ن اef صg اهللا عليه وسلم لم يرد خ¬ ذي اrدين ألنه خ¬ واحدإ: ويقال خرآيمكن أن °اب �واب لكن 

صـg اfـe صـg اهللا (وقال m خ¬ ذي اrدين ويعتقد أنه �ا قام �   عليه وسلم ´ن يعتقد صدق نفسهألن اef صg اهللا
 يـا: فقال -يديهويقال X ذو اrدين لك¬ -فقام ذو اrدين  ،�فت إi اfاساثم قام و اثنتhفسلم من  الرباعيةعليه وسلم 

�� حا� ليس معناه أنه يرد þم  ص· اهللا عليه وسلم فا�� )لم تقÏو لم أنَس : رسول اهللا أقÏت الصالة أم نسيت؟ قال
فتب[  ،وا<أكد االستظهار<فت إ� بقية الصحابة وسأÓم ووافقوا ذو ا¥دين R ذلك قبل ذلك من باب الكنه �ا  ،ذي ا¥دين

  أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم
ً
´ن ألجل الت(يع وبيـان م(ـوعية الصالة وسهو ا�� ص· اهللا عليه وسلم Å،  Rن ساهيا

  .سجود السهو
لو  قبل قوXيدل Y أنه ال يُ  وليس فيه ما ،خرآبقوٍل  االستظهارو�نما طلب  ،بكر ر� اهللا عنه فلم يرد خ¬ ا�غnة أبو أما

 ،ال، يقبـل مع ا�غ�ة أنـه الخر ويشهد آشخص  لو لم يأِت  هوا<أكد Ùا يقو� وليس فيه أن االستظهارولكنه أراد فقط  ،نفردا
  .وا�أكد االستظهارلكن من باب هو سيعمل 

Åن يفعل ذلك مـن بـاب السياسـة  ،من عمر ر� اهللا عنه فإن هذا سياسةفعله مع أ© مو�  أما عمر ر� اهللا عنه وما
 ،وسلم فيخطئوا فيها أو يكذبواوا \ نقل األخبار عن ا�� ص· اهللا عليه ؤوحü ال يتجر rتثبت اfاس m رواية اdديث

 ` ال أتهمك ولكÎ خشيت أن يتقول اfاس Y رسول اهللا صg اهللا عليه وسلمإ: بذلك ر� اهللا عنه فقالهو وقد Óح 
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بمع� أن يتجرأ ا�ـاس \ القـول \ ا�ـ� صـ· اهللا عليـه  )ولكن خشيت أن يتقول اfاس(بالكذب ) أتهمك ال(أي 
  .ثبتوسلم فأراد عمر ا<

هريرة حü دخل حائط  فتقد الصحابة ا�� ص· اهللا عليه وسلم فتبعه أبواهريرة �ا  قصة عمر بن اGطاب مع أùوتعرفون 
فقال � ا�� ص· اهللا عليـه ( هريرة  فتسلل إ¥ه أبو ،�ا دخل اwائط دخل مع هذا ا�دول ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،قوم

أن من قال  -فيما مع� اwديث- هريرة أخr من وراء اwائط فقال يا أبا ،ه أنه Åن يبحث عنهفأخr ،كن أبا هريرة: وسلم
 بها 

ً
هريرة رÀ اهللا عنه فقابل أول مـن قابـل عمـر رÀ اهللا  فخرج أبو ة،دخل ا�ن همن قلب اخالصأوال ! إال اهللا ©لصا

هريـرة أخـr  يا أبا: ص· اهللا عليه وسلم قالفأخrه بأن ا�� ، نعم: قال؟ هل وجدت ا�� ص· اهللا عليه وسلم: فقال، عنه
 من قلبه دخل ا�نة من وراء هذا اwائط أن من قال ال

ً
سـÂ إفëبç حü وقعت \ : فëبه عمر قال ،)! إال اهللا خالصا

ت يـا رسـول اهللا أن إ` خشـي: عمـر فقـال ،فذهب يشت� إ� ا�� ص· اهللا عليه وسلم من فعل عمـر -أي \ مقعدته-
R مثل هذه األمور فخæ أن يسمع ا�اس مثل هذا اwديث فيتöوا عليه فال يعملـوا بالعبـادات  سياسة هعمر oي، يتëوا

كما قال اef صg اهللا عليه  ،وهذا من فقه عمر رÀ اهللا عنه ،فأراد من أù هريرة أال ين� اwديث ب[ ا�اس ،وغ� ذلك
 بعدي ل£ن عمرلو ´ن ن: (وسلم

ً
  .)بيا

wً لم ترد خ¬ 
ً
َوالَ تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  { لقـول اهللا تعـاi ةبن عمر معارضافقد رأت R حديث  ،نما تأو�هإبن عمر اAئشة أيضا

ْخَرى
ُ
 يأ ،وقد �ع العلماء ب[ اwديث[ وأولوه بأنه بمع� ا<أذي وليس العذاب ،فكيف يب� ال: ويتëر بذلك ا�يت }أ

فإن الصحابة لم يردوا و�نما ´ن  ،كر من أمثلة تدل Y رد الصحابة غn صحيحذُ  ا�قصود أن ما ،أنه يتأذى بذلك وغ� ذلك
  .ذكرها ابن قدامة ةبهم وألسباب معين �تصة�عاٍن 
� 

ً
åz الواحد ~ب العمـل بـه rمـا( ،هذا بالنسبة لت¥ل األول ا¦ال \ أن خ xد ا�حـاåأ z وقلنـا أن ) حـهسـبق

ال  ةو�ذا نظرنـا إ¥هـا lـرد ،ذكرنا هذه الوقائع وقلنا أنها بمجموعها �صل ا¥ق[ ،الصحابة أ�عوا \ قبو� R وقائع كث�ة
بأن الصحابة قد ترcوا  ةوذكرنا هذه الوقائع ثم بعد ذلك ذكرنا معارض ،جتمعت حصل �ا ا¥ق[الكن إذا  ،�صل �ا القطع
ً ذكرناهاالعمل �r الو 6

ً
  ،احد R أمثلة كث�ة أيضا

ألن عمر رÀ اهللا عنـه والصـحابة عملـوا  أن هذا ال�م حجة عليكم وليس لكم: األولبن قدامة �واب[ اثم أجاب  
  .فî مازالت برتبة اآلحاد لم تصل إ� رتبة ا�تواتر ،�r الواحد

هم ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم لمفخr ذي ا¥دين Åن ¥ع ،خاصة´ن �عاٍن  ةأن ا�وقف وعدم القبول مباú: األمر ا8ا` 
  ،Åن يظن صدق نفسه وقلنا أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،أن هذا اwكم ال يؤخذ �r الواحد

ً
رÀ اهللا  بكـرأبـا أيضـا

ن يفعل ذلك من باب السياسة إنما Å رÀ اهللا عنه عمر ،وا<أكد االستظهارو�نما أراد  لم يرد خr ا�غ�ة رÀ اهللا عنه عنه
ً åئشة رÀ اهللا عنه ،يتقولون \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم ¥تثبت ا�اس وال 6

ً
بـن عمـر رÀ اهللا عنـه الم ترد خr  أيضا

  .إ� غ� ذلك Ùا ذكر R هذه ا�سائل، نما تأو<ه�و
 تواتر من إنفاذ رسول اهللا صg اهللا وهو ما: هناك دrل ثا` m ا�سألة �

ُ
ا�ين -ه ورسله وقضاته وسعاته ءمرا عليه وسلم أ

وواليات اef صg اهللا عليه وسلم �بليغ األح£م والقضاء وأخـذ  -اKتانإi أطراف -طراف األإi  -´نوا يسعون بالزÐة
عاة والرسـل ´ن ومن ا�علوم أنه ´ن °ب عليهم تل� ذلك بالقبول أي ا�سـتقبلh ±ـؤالء السـ الرسالة،الصدقات وتبليغ 

  ،°ب عليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول rكون مفيدا
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  .كت
 بهيُ  ولم يكن rبلغها بمن ال الرسالةواef صg اهللا عليه وسلم مأمور بتبليغ 
 مـاهو  واroل ا8ا` ?اع الصحابةإ القاطع هو األول اroل، ألن ه دrل قاطعأنبن قدامة ااTي ذكر  هو اroل ا8ا`هذا 

نفـاذ رسـول اهللا صـg اهللا عليـه وسـلم أمرائـه إتواتر تواتراً معنويا من  نفاذ رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم ماإذكرنا من 
  . ورسله وقضاته وسعاته إá األطراف �بليغ األح£م والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة

  ����)d)UTلقة ا����
  .كرار لترس السابقت �Ðمن هنا إ� منتصف ص  {}ما ب[ القوس[ 

} 
ً
 هل يوجد m ال(ـع مـا :وقلنا أن صورة ا�سألة � ،كنا R اwلقة ا�اضية قد توقفنا عند مسألة ا<عبد �r الواحد سمعا

يقòـ  أو يوجـد m ال(ـع مـا ؟يقò بمنع العمل üـ¬ الواحـد أو يوجد m ال(ع ما ؟يقò بوجوب العمل ü¬ الواحد
  : بن قدامة ر�ه اهللا Y قولhاقتÏ اوقد  ، ا�سألة أقوالوقلنا أن R؟ �وازه
 : القول األول����

ً
  أنه °ب ا�عبد ü¬ الواحد سمعا

ً
Aú أو hrوهذا قول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو .  

  أنه ال: القول ا8ا`����
ً
 سم أنه يمتنع ا�عبد ü¬ الواحد: خرآأو بمعq  ،°ب ا�عبد ü¬ الواحد سمعا

ً
وهذا القول ينسب  عا

  .الظاهريةإi أكº القدرية وبعض 
يتطـرق  والقاطعان بمعq اrقينيان الـثان ال ،دrالن قاطعانوقلنا أن ا�مهور Óم  ،أدلة اkمهورا من وcنا قد أخذنا طرفً 

  :ودrل اkمهور القاطع، إrهما الشك
يؤخـذ بهـا m األحـ£م ال(ـعية  ةالواحد والعمل به وأنه حجـY قبول خ¬  ?اع الصحابةر� اهللا عنهمإهو : األول����

  .وغnها
من ، العلم بمجموعها إن لم يتواتر آحادها حصلف ،تنح� شتهر عنهم ذلك األمر R وقائع كث�ة الاأنه قد  بن قدامـةاوقال 

أحد يعلم قضاء رسول اهللا صg هل تطلب م�اثها نشد ا�اس  ا�دةهذه الوقائع ذكر قصة الصديق رÀ اهللا عنه �ا جاءته 
أن ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم أعطاهـا  شهد � µمد بن مسلمة وا�غ�ة بن شعبةرÀ اهللا عنهمفاهللا عليه وسلم فيها؟ 

  .فرجع إ� قوÓما وعمل بعد ذلك عمر ومن بعده من الصحابة بهذا القول ،السدس
 بهذا القض ،فمحمد بن مسلمة شهد

ً
ومع ذلـك فقـد قبـل  ،وهما خrا واحد لم يصال إ� درجة ا<واتر ،اءوا�غ�ة شهد أيضا

  .الصديق قوÓما
 روي عن عمر بن ا<طاب ر� اهللا عنه m وقائع كثnة القبول ü¬ الواحد

ً
ذكـر : ومن ذلك قصة ا�ن[ ح[ قـال ،أيضا

ُ
أ

 مااهللا 
ً
كنت بـ[ (: ن ا�ابغة رÀ اهللا عنه وقالبمالك فقام 	ل بن  ،R ا�ن[ سمع من رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم رءا
فق� ا�� ص·  -أي قتلتها وقتلت معها جنينها R بطنها-خرى بمسطح فقتلتها وجنينها األحداهما إ» فëبت  جاريت[

أي -ذا لو لـم نسـمع هـ: وهذا حديث هو R ا5خاري قال عمر رÀ اهللا عنه )،اهللا عليه وسلم با�ن[ بغرة وأن تقتل ا�رأة
rGلقضينا بغ�ه -عن هذا ا.  

والقياس كمـا ذهـب  ،فلجأ إ� القياس ،وذلك ألنه لم يبلغه نصه R ذلك ،يورث ا�رأة من دية زوجها و�ن رÀ اهللا عنه ال
ال  فكما أن ا�رأة ليست من العاقلة و�ذا احتاج زوجها إ� ا¦يـة فـî ،وأن الغرم بالغنم ،إ� ذلك عمر أن اGراج بالضمان

 -استحق زوجها ديـة-فكذلك إذا حصل دية من زوجها  ،تضمن ألنها ليست من العاقلة وال ،تغرم ألنها ليست من العاقلة
فكما يستفيد اإلنسان من خـراج الæـء  ،فكما تغرم تغنم ،ألن الغنم بالغرم واGراج بالضمان ،ترث من هذه ا¦ية فإنها ال
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وعمر رÀ اهللا عنـه Åن يق�ـ بهـذا  األمور،مطردة R ال�يعة R مثل هذه  ةقاعدوهذه  ،ومنفعته فكذلك يلزمه ضمانه
فقد أخrه الضحاك بـن سـفيان رÀ اهللا عنـه وهـو أحـد  ،إال أن ا�ص &لب عليه ،القضاء وهذا من فقهه رÀ اهللا عنه

 ،)© مـن ديـة زوجهـااأشيم الضب مرأةاكتب إrه أن يورث ( عمال ا�� ص· اهللا عليه وسلم بأن ا�� ص· اهللا عليه وسلم
وcتب إ� الضحاك وهو åمله أن  ص· اهللا عليه وسلم فأمر ا�� ،وأشيم هذا wق به �اعة من عبيده فقتلوه فاستحق ا¦ية

  .ù من دية زوجهاامرأة أشيم الضبايورث 
6ً رجع إ� حديث عبد

ً
 أومعاملـة الـوثنيh ا�(ـhØ؟  هـل يعـاملونوقع مع ا�جـوس  الر	ن بن عوف �ا وقع � ما وأيضا

الر	ن بن عـوف أن ا�ـ�  روى � عبد ؟ن Óم كتاب فبا<ا» يعاملون معاملتهمإفيقال  يعاملون معاملة اrهود واfصارى
فأخذ بذلك عمر رÀ اهللا عنـه  )ك� ذبـا�همآسنوا بهم سنة أهل الكتاب غn ناك� نسائهم و(: ص· اهللا عليه وسلم قال

�  .r الواحدلقبو� 
بنت مالك R السك� بعد أن أرسـل إ¥هـا  ةR قصة فريع ومثله خ¬ عثمان ،فهذه الوقائع 	ها تدل \ حجية خr الواحد

  .حيث أمر ا�� ص· اهللا عليه وسلم بأن تمكث R بيتها حü يبلغ الكتاب أجله ،وسأÓا
 Åن يستحلف من rHه Øديث ا�� ص· اهللا عل

ً
نه يصدق الصديق ويقبل إلكن إذا أخrه الصديق ف، يه وسلموع½ أيضا

 فيتوضـأ ثـم يصـ�  ما(: حدثç الصديق وصدق الصديق أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال: وقال ،�rه
ً
من عبد يذنب ذنبا

X ويستغفر اهللا إال غفر اهللا hعتØر.(  
 �ا 
ً
~ب عليه  مرأته الاÅن األمر R بداية اإلسالم أن من جامع  ا�جامعة،ختلف األنصار وا�هاجرون R الغسل من اوأيضا

çل ا�ـاء فإنـه ال ~ـب عليهمـا الغسـل أو \ افإنه إذا جامع  ،الغسل إال إذا أنزل ا��مرأته وcسل أو � كسلت ولـم تـ
رÀ اهللا عنه إ� أمنا  وا أبا مو� األشعريدبنتاختلف ا�هاجرون واألنصار R ذلك فا ،ختلف الصحابة R ذلكاف ،أحدهما

 )إذا مس ا<تان ا<تان فقـد وجـب الغسـل(: أم ا�ؤمن[ åئشة رÀ اهللا عنها فروت � أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال
  . )و�ن لم يãل(وý لفظ  ،وهذا اdديث m مسلم

 
ً
ً أنس � ة،ح[ أخrهم بتحويل القبل ¬ الواحدقبول أهل قباء <شتهر اوأيضا 6

ً
ا Åن ي�ب اGمر مـع أù طلحـة وأù وأيضا

أنس إ� هذه ا�رار فأكãـها  طلحة قم يا ن اGمر قد حرمت فقال أبوإ: فأتاهم آت وقال Óم ،وأù اÅن يس¼ Óم عبيدة أو
  .فأخذوا �r الواحد مباzة ،فكãتها

: ي أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قـالومثله رجوع ابن عباس إ� حديث أù سعيد R ال�ف وقلنا أن ابن عباس Åن يرو
 بالفضـةا�هب با�هب والفضـة (فلما أخØ rديث أù سعيد R ال�ف  )إنما الربا R النسيئة( أو )ربا إال m النسيئة ال(

و R ربـا وهذا اwـديث وهـ ،قيل � هذا اwديث فرجع) مثالً بمثل سواًء بسواء.. وا�مر با�مر والشعn بالشعn وا�لح با�لح
إنما (بن عباس وذكر أن هذا اwديث أي افرجع  ،ربا الفضل وربا النسيئة: يدل \ أن الربا R نوع[ ،الفضل وربا النسيئة

سمعه من أسامه وأسامُة صادق فيما يقول إال أن قو� ال ربا إال R النسيئة أو إنما الربـا R النسـيئة أي ال  )الربا R النسيئة
  .ربا النسيئة اTي هو ا<أخ�بفأك0 ا�اس يتعاملون  ،النسيئة رباربا كث� إال  ربا &لب أو ال
 حü أخrنا رافـع بنرى  كنا ñابر أربع[ سنة ال: قال ا�خابرةبن عمر إ� حديث رافع بن خديج R اكذلك رجع 

ً
ذلك بأسا

  .بن خديج أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم نï عن ذلك
حـü تطـوف با5يـت  -أي تغـادر وتـذهب إ� بتهـا- رى أن ال تصدر اwائض حü تطوف وتصدرومثله زيد بن ثابت ي
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فأخrتـه بأنـه لـم  هل أمرها اef صg اهللا عليه وسـلم بـذلك؟ األنصاريةبن عباس لزيد سل فالنة افقال  ،طواف الوداع
والواجـب يسـقط مـع العجـز  ،هـو واجـبÙا يدل \ أنه ليس برcن و�نما  ،يأمرها وأن طواف الوداع يسقط عن اwائض

قـد و ،فرجع زيد يضحك ويقول البن عباس ما أراك إال قد صدقت ،�الف الرcن، فأخrته هذه األنصارية رÀ اهللا عنها
ال يـا رسـول : قالوا -ةيقصد صفي-أحابستنا l : (دل عليه أحاديث كث�ة كما ذكرنا عندما قال ا�� ص· اهللا عليه وسلم

خـر عهـدهم آأمـر ا�ـاس أن يكـون : بن عباس رÀ اهللا عنـهاوحديث  )فلتنفر إذاً : قال ،قد أفاضت أو طافتاهللا إنها 
  . با5يت إال أنه خفف عن اwائض

تفق ا<ابعون بعد الصحابة \ هذا األمر فهـم يعملـون �ـr اوقد  ،بن قدامة R هذا أك0 من أن ð;اواألخبار كما قال 
  .بعدهم االختالفإنما حدث  ،Åنوا يأخذون به ويعملون به ،ستقام متنهاو الواحد مü ما صح سنده

بـل  ،لم يعملوا بمجرد األخبـار ن الصحابةرÀ اهللا عنهمإ: 6ً \ هذه األخبار وقالقلنا أن بن قدامة ذكر اعÖاضـابعد ذلك 
عندما أخذوا بصيغ العموم  اهللا عنهمكما فعل الصحابةرÀ ، حتفت بها فثلك قبلوهاا�تمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن 
îأخذوا بها وعملوا بها لوجود قرائن تدل \ العمل بذلك ،وأدوات ال�ط وصيغة األمر وا�.   

و�ذا قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه األخبار ال بمجردها كما أنهـم أخـذوا بـالعموم وعملـوا بصـيغة : بن قدامةاقال 
 األمر وا�î ولم يكن ذلك نص

ً
 �õا

ً
مـن  ةيوجد نص õيح يدل \ ذلك و�نما lرد العمل هـذه قرينـ أي أنه الهما فيا

îجعلتهم يعملون بذلك ا�حيطةفكذلك هذه القرائن  ،خالل قرائن \ صحة العمل باألمر وا� Âبهذه األخبار � ال.  
   :وجهثالثة أفأجاب بن قدامة من ����
لوال ": ويدل عليه قول عمر رÀ اهللا عنه ،Óحوا بأن العمل باألخبار �جردها مأن الصحابةر� اهللا عنه: الوجه األول����
  ."لقضينا بغ�ه -أي هذا اrG-هذا 

 الصحابة R ا�جامعة رجعوا wديث åئشة 
ً
بن عمر رجع إ� حـديث رافـع بـن او ،قرائن تدل \ ذلك وال ،الغسلR وأيضا

أي أربع[ سـنة R زمـن ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم  ،سنة ال نرى R ذلك بأساكنا ñابر أربع[ : خديج R ا�خابرة، قال
  .وبعده
 وذلك يبطـل ?يـع األدلـة، ا�تواترة،هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار  أن تقدير قرينة وسبٍب  :ا8ا` لوجها����
مع� أن الصحابة لم ف باإلبطال، فقط ذا ا¦¥ل� أن هذا االع;اض وهذا االف;اض يرجع \ �يع األدلة 	ها وليس هبمع

  . فإذا بطل الالزم بطل ا�لزوم ،يقول به أحد إال بقرائن وهذا باطل ال ا�تواترةباألخبار بالقرآن ولم يعملوا يعملوا 
ا و±ـا داللـة و°ب األخـذ بهـ ثابتةقال بن قدامة إنها  ،وصيغة األمر واïfم أما العموم وقو±م أن العمو: الوجه ا8الث����

، أن lرد عمل الصحابةرÀ اهللا عنهمد¥ل \ صحة هـذه ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا دrل Y صحتها
بمع� أن نقول . و~ب العمل به ةكذلك R مسأ<نا عمل الصحابة �r الواحد د¥ل \ أنه حجف ،ا¦الالت و\ العمل بها

جردهـا بـل لوجـود �و¨ أن الصحابة رÀ اهللا عنهم لم يعملوا بهذه الصـيغ  ،اس \ العمومأنكم قستم خr الواحد والقي
ولو لـم نعمـل بتلـك  ،فصيغ العموم واألمر وا�î عمل بها الصحابة �جردها دون قرائن ،وهذا القياس غ� صحيح ،قرائن

 باب األمر هو مـن أقـوى األدلـة \ صـحة وعمل الصحابة كما سيأR û ،الصيغ ألدى ذلك إ� تعطيل ال�يعة عن العمل
îداللة العموم \ عمومه واألمر وا� .  

  ،و¨ نفس األمر أدلة \ ما ذهبوا إ¥ه ةأدلة � R الواقع معارض بن قدامة عن ا�عارضhاثم ذكر 
ً
فقالوا إن الصحابة أيضا
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وذكروا أمثلة منها أن ا�� ص· اهللا عليه وسـلم لـم  ،�ثلبا ا�عارضةيس¾  وهو ما ،ورد عنهم أنهم ترcوا العمل �r الواحد
كما R قصة ق� الصالة ح[ ص· ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم كمـا R ا5خـاري  يقبل خr ذو ا¥دين وهو رÀ اهللا عنه
فلم  ، أصابعهوشبك ب[ ةصحابال<فت إ� اثم  ،بأصحابه ذات يوم فسلم من رcعت[ ومسلم ص· ا�� ص· اهللا عليه وسلم
إ� رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم فقـال يـا رسـول اهللا  -هوس
 بذلك لطول يدي-يتجرأ أحد من الصحابة فقام ذو ا¥دين 

فسـأل ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم بقيـة  ،بل نسيت أو كما قـال: قال ،ولم تق�ْ  لم أنَس : قال؟ م نسيتأأق�ت الصالة 
، فقام ا�� ص· اهللا عليه وسلم وأكمل الصالة ثم سلم ثم سجد سجدû السهو ثم سلم ،ا¥دينالصحابة فأخrوه بما قال ذو 

  . با�ثل ةفهذا د¥ل \ أن ا�� لم يقبل خr ذي ا¥دين فهذا معارض
\ أنه  و�نما أراد وطلب شهادة من يشهد بذلك هذا د¥ل ،لوحده ةأن أبا بكر رÀ اهللا عنه لم يقبل خr ا�غ�: ومثال آخر

  .لم يقبل خr الواحد
ن�ف فلما خرج لم ~ده فأرسل R طلبه اعندما  R االستئذاناألمر اhالث أن عمر رÀ اهللا عنه لم يقبل خr أù مو� 

 فإن أذن � و�ال فلين�فأستاإذا : أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال ( :وسأ� فقال
ً
أو كمـا ، ذن أحدكم \ صاحبه ثالثا

يشـهد : فقالوا ،فذهب إ� األنصار يطلب مساعدتهم R هذا األمر ؟من يشهد معك بذلك: فقال )،ص· اهللا عليه وسلمقال 
  .شهد معه بذلك فقبل عمر قو�وسعيد اGدري  ومعك أصغرنا فقام أب
 خr فاطم

ً
  قةا�طلي أ- ةوالسك� عندما اختلف R ذلك ا�رأة ا�بتوت ا�فقةبنت قيس R  ةومثله أيضا

ً
  ثالثا

-  qفقةهل يثبت ±ا السكfالعدة وهل تعامل معاملة  وا m lالعدة؟ الزوجةو m lتروي أن ا�ـ� صـ· اهللا  ففاطمة و
مـرأة ال اندع كتاب ربنا وسـنة نبينـا لقـول  ال: ومع ذلك عمر لم يقبل قوÓا وقال )وا�فقةجعل Óا السك�  ( عليه وسلم

  .ندري أصدقت أم كذبت
من rH عن ا�ـ� صـ· خr كما أخr أنه ال يقبل رÀ اهللا عنه ومثله ع½  ،مر رÀ اهللا عنه لم يقبل خr الواحدفهنا ع

بنت واشق وهو أنها نكحت  عورد ع½ رÀ اهللا عنه خr معقل بن سنان األشج£ R برو ،اهللا عليه وسلم حü يستحلفه
فق� رسول اهللا صـ· اهللا عليـه وسـلم  -يعç قبل ا¦خول بها-امعها لم يذكر مهرها فتو¨ قبل أن ~ ،رجًال وفوضت إ¥ه

  .ومع ذلك ع½ رÀ اهللا عنه لم يقبل هذا اrG ،بصداق نسائها أي بمهر مثلها
بـن اوردت åئشة رÀ اهللا عنها خـr  )من ص· صالة ا�يت فله ق�اط(بن عمر حديث أù هريرة رÀ اهللا عنه أن اورد 

إن ا�يت rعذب بب£ء أهله (قال ه R حديث تعذيب ا�يت بب¢ء أهله عليه أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم عمر رÀ اهللا عن
ْخَرى(ت بأنه ©الف لقول اهللا تعا� أبه ور لردته ولم تعم) عليه

ُ
  ) َوالَ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

  : بن قدامة عن هذا االعÖاض من وجهhاقد أجاب و
يس¾ عنـد األصـو¥[ بالقلـب أي  و� ما ،الÂ ذكرتموها حجة عليكم وليست لكم األمثلة هذأن ه :الوجه األول �

  .تقلب ا¦¥ل \ اGصم
 ،قبلوها فيما بعد موافقة غ� الراوي � ،R هذه القصص واألخبار الÂ ذكرت والÂ توقفوا فيها رÀ اهللا عنهم فإن الصحابة

Ùا يدل \ أنهـا أدلـة للقـائل[ بوجـوب ا<عبـد �ـr  ،ولم تنحط عن درجة اآلحاد و� هذه األخبار لم تبلغ درجة ا<واتر
   .�ا»إوهذا جواب أول وهو جواب  ،الواحد

فتوقـف  ،بهـذه األخبـار ©تصة ةأن الصحابة رÀ اهللا عنهم Åنوا توقفوا R هذه األخبار �عاٍن معين: وهناك جواب تفصي�
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rخ R كم الا�� ص· اهللا عليه وسلمwـريج وهنـاك  بقول الواحـد، هـذايؤخذ فيه   ذي ا¥دين ¥علم ا�اس أن هذا ا�
هـل : �ريج ثان أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم لم يكذب ذي ا¥دين و�نما Åن يعتقد صدق نفسـه ألن ذي ا¥ـدين سـأ�

 iالصالة من أربع إ Ïنزل وق pت الصالة؟ هل هناك وÏاق hص· اهللا عليـه وسـلم فا�� ؟ل اهللارسو نسيت يا أمثنت  
  . فلما سأل بقية الصحابة وافقوه قبل ،ولم تق� ولم ي�ل وßٌ بأن تق� الصالة لم �دث ال هذا وال هذا لم أنَس : الق

لـم  يدل \ أنـه خر وليس فيه ماآواالستيثاق بقول  االستظهارو�نما أراد  ا�غ�ةبكر رÀ اهللا عنه فلم يرد خr  وأب أما�
  .و�نما Åن من باب ا<أكد ،نفرد لوحدهايقبل þم ا�غ�ة لو 

وقـد õح عنـدما قـال  ،Åن يفعل ذلك سياسة ¥تثبت ا�اس برواية اwديث ،فهذه سياسة عمر عمر رÀ اهللا عنه أما�
  .ل ا�اس \ رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلمÃ ال أتهمك ولكç خشيت أن يتقوÎ إألù مو� 

ورأت أن  ،بن عمر و�نما تأو<ـهاåئشة R حديث أن ا�يت يعذب بب¢ء أهله عليه فعائشة رÀ اهللا عنها لم ترد خr  أما�
ْخَرى { الكريمةاآلية اwديث R ظاهره Hالف 

ُ
 �  ،ويعذب فتأو<ه قrهفهو R  }َوالَ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

ً
تأويل واwديث عموما

ألن åدة بعض العرب Åن يـو>  ،بكاء أهله عليهسبب والعنت ب ا�شقة�دث � : يعذب أي) rعذب بب£ء أهله عليه(
R حالـة  )أن ا�يت rعذب بب£ء أهلـه عليـه(حديث فقالوا  ،ح[ يتو2 أن ينعاه أهله ويبكون عليه ويشقون عليه ا�يب

عائشة رÀ اهللا عنها Óا مواقف ففاwديث � تأويل  فال يتأثر بذلك وال تزر وازرة وزر أخرى، إذا لم يوِص  أما ،وصيته بذلك
فعائشة ) ستدرØته Aئشة Y الصحابةااإلجابة m ما (مام الزرØ  ر�ه اهللا كتاب وقد ألف اإل ،كث�ة R مثل هذه األخبار

 تعرف يءقد �ط األمور،Óا فقه وÓا نظر وتستدرك \ الصحابة R بعض 
ً
مثـل  ،وقد تصـيب ،هR بعض األشياء و�ð واقعا

مع أنه ورد عنه ص· اهللا عليه وسلم أنه صـ·  ة رcعةحدى ع�إقضية الوتر وعندما أõت \ الوتر وأنه Åن ال يزيد عن 
R ً6 قضية رÀ اهللا عنها �ا Åنت هومثل ،أك0 من ذلك

ً
 ا�معةأن ا�� ص· اهللا عليه وسلم Åن يص½ اثنت[ سنة  ترى أيضا

 بعـد صـالة  ،ص½ ا�� ص· اهللا عليه وسلم R بيتهاو� �ð ما ي
ً
لكن ورد عن غ�ها من الصحابة أنه Åن يص½ أربعـا

  بن قدامة ومااهو ا¦¥ل األول القاطع اTي ذكره هذا  ،ا�معة وهكذا
ُ
د عليـه مـن اعـ;اض مـن قضـية وجـود قـرائن رِ وْ أ

ً اع;اض معارضه با� ،وا�واب عليه من ثالثة أوجه 6
ً
ثل وهو R الواقع يصلح د¥ًال للقائل[ بأنه ال يمتنع العمل �ـr وأيضا

  }الواحد
 -قصد ا�واتر ا�عنويي-ما تواتر تواتراً : البن قدامة وهو اroل القط¾ اآلخر: اroل ا8ا` �

 من  ما 
ً
راف �بليغ األح£م والقضاء ه وقضاته وسعاته إi األطءنفاذ رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم أمراإتواتر تواتراً معنويا

واfـe صـg اهللا  ،وأن يكون مفيـداً  ،ومن ا�علوم أنه ´ن °ب عليهم تل� ذلك بالقبول الرسالة،وأخذ الصدقات وتبليغ 
 ،كت
 بهيُ  عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن ال

كـت بـه دل \ أن خـr ا�ا أرسـله و ،ا�� ص· اهللا عليه وسلميك« R تبليغ الرسالة �ا أرسله  ولو Åن هذا الواحد ال 
ألنه �ـا أرسـل هـذا  ،أن خr الواحد ~ب العمل بهبيذهب إ¥ه ا�مهور  ~ب قبو� والعمل به �ا يدل \ صحة ما دالواح

  .الرسول إلنفاذ األح¢م وتبليغها دل \ أنه Åٍف R ذلك وأنه ~ب العمل بقول خr الواحد

  ����)UV(اdلقة ����
 وهـو : بن قدامةاوقد ذكر ، وب¼ بقية األدلة ،كنا قد توقفنا R ا�حاxة ا�اضية عند ا¦¥ل اhاÃ وانتهينا منه

ً
: دrـالً ثا8ـا

يشـك فيـه  ما �¬ به عن السـماع ا�ي الف ،به عن ظنه ¬اإل?اع انعقد Y وجوب قبول خ¬ ا�ف� فيما � أن( اإل?اع
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 فإن í Zتهد و�ن ´ن مصيبً  ،ن تطرق الغلط إi ا�ف� كتطرقه إi الراويفإ ،أو¡
ً
وربما  ،إذا لم يفرط ا فإنما يكون مصيبا

 فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غـnه �ـا ال األئمة،وهذا عند من °وز تقليد مقت بعض  ،ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط
ود¥له هو  ،فخr ا�فÂ هو األصل ،R الواقع قياس خr الواحد \ خr ا�فÂ أقول هذا ا¦¥ل هو )°وز أن يروي قول غnه

هـذا إذن  ،أن þهمـا Hـr عـن ظنـه والعلة ،وجوب القبول Zٍ m  ،واdكم هو الوجوب ،وخr الواحد هو الفرع ،اإل�اع
هـو وجـوب  واdكـم ،فـرعخـr الواحـد و أصلا�فÂ فقول ، فقاس خ¬ الواحد Y قول ا�ف� ،اroل m واقعه هو قياس

 tٍ R عن ظنه والعلة ،القبول rH هماþ قال ،� أن : Ôعن ظنه فكذلك من باب أو rH ألنه Âفكما ~ب قبول قول ا�ف
 ، فهو أوÔيلويس¾ بالقياس األو ما وبل إن قبول خr الواحد أوÔ باwكم وه، خr الواحد فيما rH عن ظنهقول أن يقبل 
 ،ألن ا�جتهد R الواقع ~تهد وهـو مصـيب إذا لـم Hطـئ ،ألن تطرق الغلط إ� ا�فÂ أك0 من تطرقه إ� الراوي باwكم
الغزاá ف  هل í Zتهد مصيب أو ال؟ها و�ن ينب� البن قدامة ðريرها بشg أوضح ليسيأû ال¿م ع مسألة اwقيقةوهذه 

فـابن قدامـة رد \  ،بـن قدامـةاالقول قد رده  اوهذ ،واألمر �تاج إ� تدقيق ،صيبm باب االجتهاد يقول أن í Zتهد م
أن ا�صـيب  أمهل í Zتهـد مصـيب؟  ،R هذا ا�وضع فالغزاá ذكر هذه ا�سألة، الغزا» وأك0 من ال¿م \ هذه ا�سألة

 اسـتكمالأدائه وعمله بما يغلب \ ظنه بعد أنه مصيب R بولعلنا Áمل þم الغزا»  ،ن l tتهد مصيبإ: فقال ؟واحد
 و� أجـران ،أداة االجتهاد وبذل الوسع

ً
جتهـد وبـذل او�ن  ،فإنه إذا بذل وسعه ووافق حكمه حكم اهللا فإنه يكون مصيبا

 
ً
 قال  ،بذل ا�هدنه و� أجر واحد أل جهده ووسعه فإنه يكون ©طئا

ً
فإنمـا يكـون  فإن l tتهد مصيب و�ن Åن مصـيبا

نه لم يفرط وهو R الواقع قد فرط وهذا عنـد مـن ~ـوز أربما يظن ا�فÂ  ،بذل الوسعR حال  R حال عدم ا<فريطيبا مص
 هو قيـاس خـ¬ الواحـد Y قـول ا�فـ�ا�قصود أن خالصة اroل وهو ا�ي يفيدنا و²تاج إrه  .بعض األئمةمقت تقليد 

كذلك Hـr  فالراوي يروي عن ظنه وا�فÂ ،ألن þهما rH عن ظنه ،الواحدفكذلك يقبل خr  ،فكما أن قول ا�فÂ يقبل
قبول خr الواحد أوÔ باwكم من قول ا�فÂ ألن خr الواحد rH عن سماع بينما ا�فrH Â عن ظنه هو ا وأيًض  ،\ ظنه

بن قدامة وهو اroـل ا8الـث بـاعÖاض مـن اض Y هذا اroل ا�ي ذكره اعÖُ .واالجتهاد قد يتطرق إ¥ه اGطأ واجتهاده،
hوجه:   

 الظن وخ¬ الواحد أصل ال يثبتإال يفيد ال أن هذا القياس ا�ي ذكرتموه قياس : قالوا: األولالوجه  �

هـذا هـو  ،أن القياس يفيد الظن وخ¬ الواحد أصل واألصول ال تثبـت إال باfصـوص ال تثبـت بـالظنون: ، أو يقالبالظن 
   .الوجه األول من االع;اض االع;اض أو

 نقول أن القياس اTي ذكره أصحاب: خرآأو بمع�  ،الفرق ب[ خr الواحد وقول ا�فÂ: الوجه ا8ا` �

ذلك أن  فرق مؤثر ب[ قول ا�فÂ وخr الواحد،جد وي ،يوجد فرق مؤثر ب[ الفرع واألصل ،هذا القول هو قياس مع الفارق 
بينما خr الواحد ال ، <عذر عليه ذلك وتعطلت األح¢م باالجتهادا لو 	فنا t واحد من ا�اس فإن ،قول ا�فÂ حال xورة

  .فثلك قبلنا قول ا�فÂ ولم نقبل خr الواحد ،ليس حال xورة
 االع;اض من وجه[

ً
 :اÃواألمر اh ،أن هذا قياس يفيد الظن وخr الواحد أصل ال يثبت إال با�ص وال يثبت بالظنون ،إذا

 R الفـرع ال يوجـد R قياس مع الفارق لوجود فـرق مـؤثر Âالواحد \ قول ا�ف rي ذكرتموه وهو قياس خTأن القياس ا
وطلبنا منـه أن ~تهـد  العامةولg واحد من  للعامةفإننا لو قلنا  ،إنما قبلناه ألجل xورة ا�فÂ ذلك أن قبول قول ،األصل

ألن ا�ـاس  ،وأدى ذلك <عطل األح¢م ،تهاد <عذر عليه ذلك ألنه ال يملك آلة االجتهادل عن ìء وقلنا عليك باالجأوس
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  .سيتوقفون عن األح¢م ألجل عدم قدرتهم \ استنباطها
  : بن قدامة فقالاأجاب ����

 
ّ
 ،ه R معناهبل هو مقطوع ب ،أي ال نسلم أن هذا القياس اTي ذكرناه مظنون ،م أنه مظنون بل هو مقطوع به m معناهال نسل

 ،ولم �تلف هنا إال ا�ـروي عنـه ،ختالف ا�روي فيهاولم �تلف ب ،فإنا إذا قطعنا ü¬ الواحد m اKيع قطعنا به m اf£ح
   .فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غnه

حد با5يع مـثًال فيجـب أن ألننا إذا قطعنا بقبول خr الوا ،نا ال نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع بهأ: بن قدامةايقول 
الÂ رويت فيها مثل ا�ـ¢ح  القضيةيعç  ،ختالف ا�روي فيهاولم Hتلف إال ب ،نقطع به R باب ا�¢ح وغ�ه من األبواب

فإن هذا ا�فÂ يروي  ؟هل هو هذا الواحد أو ا�ف�وي عنه ولم Hتلف هنا إال ا�روي عنه اTي رُ  ،أو R ا5يع أو R العبادات
  .ستحصل عليها واآللة، وهذا الراوي يروي عن غ�هامن خالل األدلة الÂ  واجتهادهن ظنه ع

 ابن قدامة قال ال نسلم أن هذا ظن
ً
وهـو R أمـور -فكما قطعنـا بقبـول قـول ا�فـÂ فينـب�  ،بل نقول أنه مقطوع به ،فإذا

رجل åلم قـد Hطـئ ويصـيب R أمـور العبـادات إذا أخذنا بقول الفرد و ،فكذلك أن نقطع به R سائر األمور -العبادات
أن العاè يرجع إ� أي ومادام قطعنا به  ،فإن هذا مقطوع به ،أن نقبل بقول الراوي اTي يروي عن غ�ه ينب�وا�عامالت ف

 Âا�ف iِر إِن ُكنُتْم الَ َيْعلَُمونَ {قال تعا
ْ
ك ْهَل ا�÷

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
لرجوع إ� العلمـاء فيمـا يشـg علـيهم عا� ألزم العامة بافاهللا ت} فَاْسأ

فهذا أمر مقطوع به ~ب \ العاè أن يسأل ويستفÂ من هو أعلـم  )السؤال أال سألوا فإنما شفاء ال¾÷ ( )قتلوه قتلهم اهللا(
بـل  ا،نهمـفكذلك يقبل قول الراوي إذ ال فـرق بي ؛ا�فÂ وأنه يقبل قو� R هذا استفتاءفإذا قلنا بوجوب  ،منه ويثق R دينه
Ôعن ظن وعن  ،قول الراوي أو rH عن سماع وهذا rH طئ وقد يصيب اجتهاد،ألن الراويH أما قو±م.وهذا االجتهاد قد 

قـول ا�فـ� ، نا قبلنا قول ا�ف� m حال ال¥ورة ألن قول ا�ف� غn خ¬ الواحدأ: أن هذا يف� إ� تعذر األح¢م هم قالوا
   .و�ال تعذرت األح£م وتعطلت اً اضطرارمضطر X اfاس 

 يرجـع إi الـ¬اءة األصـلية ،هذا األمر ليس كذلك: بن قدامةافقال 
ً
ويرجـع إi  ،فإن العا! إذا لـم °ـد m ا�سـألة شـيئا

 
ً
  .استصحاب اdال كما قلت m ا�جتهد إذا لم °د قاطعا

ما \ ðـريم إلكتاب والسنة ويبحث عن نصوص تدل ا Rمن ا�وازل فإنه ينظر ة ا�جتهد إذا سئل عن ìء أو وقعت نازل
إذا .فإذا لم ~د فإنه ~تهد من خالل أدوات االجتهاد من خالل القياس أو ا�صالح أو العرف إ� آخر ذلك ،الæء أو جوازه

العقـل ا�ـب� Y استصـحاب  :وال¬اءة األصلية l ،لم ~د ا�فÂ وبذل جهده R هذه األدلة فإنه يرجع إ� الrاءة األصلية
من ذمم ا�اس ومن  بريئةوأن ذمة اإلنسان  ،أن اإلنسان برئ من ا<¢¥ف حü يرد د¥ل \ الوجوب: بمع� ،ا�f األص�

وهذا يس¾ الrاءة األصلية و� د¥ل قـاطع ويعمـل  ،يثبت أنها مشغولة بذلك أموال ا�اس ومن حقوق ا�اس حü يرد ما
: بمعـ� ،األصل مثًال R العبادات اwظر أو قـالوا ا<وقيـف: ثلك الفقهاء وضعوا قواعد فقالواف ،لبه عند عدم وجود ا¦¥

  .تعمل بعبادة إال إذا وجد د¥ل يوجب ذلك ت�ع عبادة وال أنك ال
جارات ا� القائلh اختلف الفقهاء m وجوب الزÐة m عروض ا�جارة هل الزÐة هل ñب m عروض ا�جارة m: مثـــال����

   أو ال؟
� U  مهورـkمهور\ وجوبها و\ أنها واجبة،  فاkل اrود  Rقيقةwآية وحديث ا.  
ِيَن {فقو� تعا�  اآلية أما

�
ف�َها ا�

َ
ْرِض آيَا ك

َ
َن األ ْخرَْجَنا لَُكم م÷

َ
ا أ  ِمن َطي÷َباِت َما َكَسْبُتْم َوِمم�

ْ
نِفُقوا

َ
 أ
ْ
أنفقـوا مـن {: فقـو� }مُنوا
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  ،القرآن قط£ اhبوت ،\ أنه ~ب اإلنفاق ةهذه داللة åم }كسبتم طيبات ما
ً
لكن دال<ه هنا R هذا  ،أي أنه ثابت قطعا

وهـل يقصـد  ؟واجب أو مسـتحب انفاق هوهل وهذا اإلنفاق  }أنفقـوا{: قال، ألنه األمر داللة \ مسألة الز�ة داللة ظنية
يـدخل فيـه هـل هذا الكسـب و }كسبتم من طيبات ما{: وقال }أنفقوا{: قال ألنه األخرى؟باآلية الزÐة أو يقصد اfفقات 

الرسول صg اهللا عليه وسلم (أن  جابر بن سمرة رÀ اهللا عنه وأخذوا ¦ديثفأخذوا بهذا ا¦¥ل  أو ال؟ وا�جارةالعروض 
 هذا اwديث ضعيفلكن  )´ن يأخذ الزÐة �ا يتجر به اfاس

ً
  .ا ا¦¥لا�مهور استدلوا بهذ، أيضا

 األصل Rن إ، يقولون ال¬اءة األصلية: ودrلهم ،ñب m عروض ا�جارة بأن الزÐة ال: يقول القول اآلخرـ  / �

õيح صحيح  وال د¥ل يوجب الز�ة R عروض ا<جارة وبا<ا» نب9 \ األصل حü يأû د¥ل العبادات اwظر وا<وقيف 
بأنـه ال ~ـب الـز�ة R  اختـاروا ،من ا�حققh ا�تـأخرين ة?اع واختاره الظاهريةقول Kعض هذا  ،يدل \ وجوب الز�ة

 كذلك عندما نقول. فتمسكوا بالrاءة األصلية،وقالوا ال د¥ل واألصل R العبادات اwظر  ،عروض ا<جارة ألجل هذا األمر
R ا�عامالت األصل R ل ا�عامالتwهذا الع� فنحن نتمسك بأصل  ا�وجودةا¥ة لو حدثت معاملة من ا�عامالت ا� ،ا R

  .هذا هو األصل R ا�عامالت، من أجل كذا وcذا ة\ أمور µرمة فنقول أنها µرم اشتملتأنها حالل حü يتب[ �ا أنها 
ء صـحيحة وهكـذا جعـل الفقهـا ة�وز إال من خالل عقود zعي وال ةفµ îرم ،أي الفروج بضاع ا�حريماألصل m األ

أي صـفة لـو  ،األصـل m الصـفات األصـلية الوجـود ،العـدم العارضـةاألصل m الصفات . أمثلة كث�ة \ الrاءة األصلية
شـÖطها واKـائع ينفيهـا؟ اال� ´ن ا�شÖي يد� أنه قد  الصفةهل هذه ختلف ا5ائع وا�ش;ي R سلعة من السلع ونظر ا

أمثلـة نت åرضة أي ليست أصلية فاألصل R الصفات العارضـة العـدم وهنـاك إن Åف؟ هل l أصلية m ا�بيع أو حادثة
  .كث�ة

فإن العاè يرجع إ� الـrاءة األصـلية يرجـع إ� استصـحاب  -بن قدامةاهذا رد - تتعطل فا�قصود من هذا أن األح£م ال
 فإنـه يرجـع إ� الـrاءة  كما أننا نقول R ا�جتهد أنه إذا لم ،تتعطل األح¢م اwال اTي هو فيه لكن ال

ً
~ـد د¥ـًال قاطعـا

 ولـم ~ـد مفتيـاً R مسـألة فإنـه يتمسـك  ذافكذلك نقول R حال العاè إ االستصحاب؛األصلية و�� 
ً
لم ~د د¥ًال قاطعا

 ،تتعطل وال�يعة جاءت و� شاملة �ميع أح¢م ا�اس صغ�ها وcب�هـا بالrاءة األصلية واستصحاب اwال واألح¢م ال
أن �لـو الوقـائع مـن األحـ¢م هـذا ال  أما ،إما بد¥ل åم أو بد¥ل جز� خاص ،من ìء إال وقد دلت عليه ال�يعة وما

  .يمكن بأي حال
يثبـت إال  ñلص من هذا أن االع;اض اTي ذكره هؤالء بأن هذا قياس والقياس يفيد الظن وخr الواحد أصل واألصل ال

فإننـا لـو 	فنـا t واحـد االجتهـاد <عـذر األحـ¢م  ،هناك فرق بينهم بأن هذا حـال xورة يقبل وأن فقياسنا ال ،با�ص
  : بن قدامة من وجهhا بجاأو� ،وتعطلت

 ،فإننا إذا قبلنا قول ا�ف� m اKيع فكذلك نقبله m اf£ح ونقبله m العبادات ،نسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع به بأننا ال
خ¬ الواحد �¬ قول فإذا قبلنا قول ا�ف� فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أو¡ ألن  ،إال ا�روي عنهولم �تلف هنا عندنا 

  .ا�ف� فهو íتهد m األدلة وما يعرض X فيها أما ،عن غnه وهذا الغn هو معصوم وم(ع لألح£م
 m اض اآلخروقو±مÖتعذر األح£م االع iإ òقلنا أن األح£م ال ،أنه يف iالـ¬اءة األصـلية  تتعذر بل للعا! أن يرجـع إ

 أو  ،ويستمسك إi استصحاب اdال
ً
 m مسألة من ا�سائل ولم °ـد قياسـا

ً
كما أن ا�جتهد باالتفاق إذا لم °د دrالً قاطعا

  .²و ذلك فإنه يرجع إi ال¬اءة األصلية واستصحاب اdال
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 مصلحته فإنه �كم تناR مقت� العقد وال ل�وط إذا Åنت النظر إ� هذه افإنه يُ  ؛فإذا ذكرت zوط مثالً  �

فإن وجد فإنه يلجأ إ� االجتهـاد  ،يعرض الكتاب والسنة عرض \ ا�جتهد فهو أول ماالÂ تَ  األموروcذلك سائر  ،بصحتها 
ادة فاألصـل R فـإن Åنـت عبـ ،فإن لم ~د رجع إ� األصل وتمسـك باألصـل t R مسـألة ،والقياس والعرف وÁو ذلك

  .و�ن Åنت R ا�عامالت فاألصل R ا�عامالت اwل وهكذا ،العبادات اwظر
ن الصحابة ترØـوا إ: قالوا ،با�ثل ةبمعارض اع;ضواوسبق وذكرنا أن ا�خالف[ قد  ،أدلة ا�خالفRh هذا ا¦رس  اwقيقةب¼ 

  .أخرى ةنذكر Óم أدل باإلضافةالعمل ü¬ الواحد 
  : �خـــالف[أدلــة ا

  .األول Y اdوادث ال� ذكرها اkمهور m قبول الصحابة <¬ الواحد اعÖاضهمسبق ذكره ±م عند  ما اroل األول����
   ليس بمعلوم ن اتباع ماع�مع من اآليات أو ببعض اآليات ال� تدل Y اÓ ïfم استدلوا  هناك دrل آخر����

iمٌ  َوالَ َيْقُف َما لَْيَس { قال تعا
ْ
ِيـَن {تعاi وقال } لََك بِِه ِعل

�
ف�َهـا ا�

َ
 ةوý قـراء} مُنـوا إِن َجـاءُكْم فَاِسـٌق بِنََبـأٍ َفَتبَي�ُنـواآيَا ك

wً قوX تعاi  ،واألخذ ü¬ الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلوم )فتثبتوا(
ً
 اهللا÷ َمـا الَ َيْعلَُمـونَ {وأيضا

َ
Yَ 

ْ
ن َيُقولُوا

َ
فـن اهللا } وَأ

  اتباعهواألخذ ü¬ الواحد فيه جهالة و�قدام Y ا<طأ فيكون  جهالةفيه  من اتباع ماوحذر 
ً
  .مذموما

  : ويرد عليهم من أوجه
 أدلة صحيحة �Óة تدل Y قبول ووجوب قبول خ¬ الواحد، -كما سبق-أننا قد أقمنا أدلة : الوجه األول �

 و�نما قبلناه بأن ي 
ً
  ،وذكرنا األدلة الصحيحة ال��ة \ قبو� ،كون خ¬اً صحيحافنحن لم نقبل خ¬ الواحد مطلقا

ً
فـإذا

 . مجهول بل هو اتباع للمعلوملاتباع خr الواحد ليس اتباع ل

 أن بعض اآليات : الوجه ا8ا` �
ً
 فاآليات ال� استدلوا بها فيها ،ينقض مذهب هؤالء فيها ما الواردةأيضا

ِيَن {تعا�  فمثًال قو�ينقض مذهبهم ويرد عليهم  ما 
�

ف�َها ا�
َ
إذا  منطـوق اآليـة أنـه}مُنوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنََبأٍ َفَتبَي�ُنـواآيَا ك

 {تصـيبوا  أي = ال )أن تصـيبوا(، نا رجل فاسق rH �ا �r فإننا ال نستعجل ونقبل قو� فنخطـئ \ اآلخـرينءجا
ً
قَْومـا

تُ 
ْ
َ َما َفَعل

Yَ ِ�ََهالٍَة َفُتْصبُِحوا َhهذا منطوق  ،فاسق بنبأ أن ال تقبلوا قو� بل البد أن تتثبتوا وتتأكدوا جاءكمأي إن }ْم نَاِدِم
  . اآلية
ذهـب عليـه  ا رجل عدل فينب� أو °ب أن نقبل قوX، وهـذا دrـل للجمهـور Y صـحة مـاءنأنه إذا جا: مفهوم اآلية����

   .األول ا�ين هم اkمهورهذا إذاً قلب roل الطرف اآلخر لصالح الطرف ، اkمهور
يقبـل و~ـب  ال  ألنه إذا Åن خـr الفاسـق ،بمفهومها يدل \ أن خr الواحد ~ب قبو� واوتثبت وان هذه اآلية تبينإقالوا 

كمـا -تعرفون داللة ا�نطـوق وداللـة ا�فهـوم  ،نا رجل عدل ~ب أن نأخذ بقو�ءفهم منه أنه إذا جافكذلك يُ  ؛ا<ثبت فيه
  .أي �ء X داللة مفهوم وX منطوق -ن شاء اهللاأû إتس
بـن اهذا حـديث  )فثمرتها لثي باعها إال أن يشÖط ا�بتاع تؤبرمن باع õالً بعد أن ( عليه وسلمفقول ا�� ص· اهللا �

قح ا�خل، فـإذا يقال أن هذه األيام يل ،عمر R الصحيح[، رجل اش;ى مزرعة وهذه ا�زرعة �ا اش;اها R هذه األيام مثالً 
أي إال أن  ،إال أن يش;طها ا�بتاع، فثمرتها لثي باعها ،اختلفوا ولم يذكروا اhمرة فإن اhمرة واألصل فيها أن تكون للبائع

  .هذا ا�نطوق، » اhمرةأن أش;ي منك هذه ا�زرعة ب�ط أن  ،يقول ا�بتاع أو ا�ش;ي � »
للمشـ;ي إال أن يشـ;ط  وقبل أن يلقحها اKائع فإن ثمرتها تكون �ـن؟ تؤبر قبل أن نه إذا باع õالً أمفهوم ا�خالفة منه 
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   .يقول أنا أبيعك هذا ا�خل ب�ط أن ثمرة هذه السنة يكون »وا5ائع 
  . فا�فهوم من هذه اآلية يدل Y صحة مذهب اkمهور�
�  R 

ً
  ،وا8الثة واألربعة االثنhشهادة أن قولكم هذا يÖتب عليه رد عليهم للرد  ا8الث وجهالوأيضا

 ولو قلنا أيض ،فإنه قد قبل قول هؤالء ،وهذا لم يقل به أحد
ً
واhالثـة <عطلـت أحـ¢م  واالثنـ[بعدم قبـول قـول الواحـد ا

 ،امتنًـ اسـتقاما والواحد والعمل به مü ما صح سـندً  وأح¢م ال�يعة \ عكس ما تذهبون إ¥ه تأمر بقبول خr ،ال�يعة
 وبالنسبة للشهادات فإنها تقبل مü ما صحت الشهادة واستقامت ولم يأِت ما يكـذبها وHالفهـا عقـالً  ،ذا R األخبارهو

؟ أو يمتنع؟ وهل °ب العمل بهبن قدامة عن مسألة خr الواحد اتكلم به  هذا ما ،وåدًة ونقًال ولم Hتلف الشهود R ذلك
وذكرنا  ،Y أنه يمتنع العمل به الظاهريةوأكº القدرية وبعض  ، وجوب العمل به\ اkمهور :قوالنوقلنا أن ا�سألة فيها 

  شاء اهللاوأدلة القول اآلخر وبهذا يتب[ إن  ،ع;ض بذلكاأدلة ا�مهور وما 
 m هذه ا�سألة 

ً
Aمهور ويكاد أن يكون إ?اkأن الراجح هو قول ا.   

  ����)Uè(اdلقة ����
   وهل °ب قبوX أو االمتناع؟خr الواحد كنا قد توقفنا عند ال¿م \ 

 وابنه أبـو هاشـموهو من كبار ا�ع�لة من مشاHهم الكبار - قل عن أ© ع� اkبا&نُ ب¼ فصل يتعلق بهذه ا�سألة وهو أنه 
 
ً
لعـدل m كتابـه ا�غـm Î أبـواب اا�عـ��  اkبـار ينقل عـنهم القـا� عبـد، þم R مسائل األصول وينقل عنهم كث�ا

íت ´مـل m أصـول  هناك، يتëم عن أصول ا�عßلة سواًء m أصول اoين أو أصول الفقه وهو كتاب كبn جداً  ،وا�وحيد
 وأيض ،الفقه m كتابه

ً
، لكن الصحيح أنها العمـدو¨ بعض الكتاب يقال العهد  ،ينقل عنه R كتابه العمد R أصول الفقها

ا�بار تـو¨ R  القاÀ عبد، اwس[ ا�5ي ا�ع�� كذلك ينقل عنهما أبو ،ابنه أù هاشموينقل فيه عن أù ع½ ا�با� و
 وأبو Ñò5سنة 

ً
3فهما متقاربان من ناحية الع�ـ ويـنقالن Ùـا سـبقهما مـن  �ÑÐاwس[ ا�5ي ا�ع�� تو¨ سنة  تقريبا
   .-مشايخ ا�ع�لة

ثم يرويه  ،قبل إذا رواه عن اef صg اهللا عليه وسلم اثنانن خ¬ الواحد إنما يُ أ :هذا اkبا& ينقل عنه ابن قدامة أنه يقول
  .إi أن يصm n زماننا أي إi حد يتعذر معه إثبات حديث أصال وقاسه Y الشهادة اثنان، قالعن Z واحد منهما 

ويـروي عـن  اثنان،بن عمر اروي عن ثم ي ،يروي عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ابن عمر وأنس بن مالك :مثال افÖا�����
 انتهـاءإ�  ،وهكذا إ� أن يصل إ� حـد الروايـة اثنان،ثم يروي عن t واحد من الرواة عن الصحابة  اثنان،أنس بن مالك 
 Åن زمن الرواية R وقت بدأ من بعد وفـاة ،ودونت استقرتm القرن ا8الث أو الرابع  اتقريبً  استقرتوالرواية  ،زمن الرواية

 :ا�� ص· اهللا عليه وسلم R وقت ا<ابع[ ثم وصل األمر بعد ذلك إ� اإلمام مالك ثم الشاف£ ثم أ	د وطبقته من الـرواة
داود  أبـو اإلمـامأ	ـد  اإلمـامثم بعد  ،أ	د R هذا اإلمامالر	ن يسبق  الر	ن بن مهدي و�ن Åن عبد ي: بن مع[ وعبد

ثم يرويـه عـن t واحـد  اثنانيقول يرويه  هو ستقرت الرواية بعد هؤالء، ف¢ناعد ذلك ثم ب ،وال;مذي وا5خاري ومسلم
 الطريقـةأي بهـذه  ،ثبـات حـديٍث أصـالً إإi أن يصm n زماننا أي m زمان أ© ع� إi حد يتعذر معـه : قال اثنانمنهما 

  .يتعذر أن نثبت حديث
إ¥ه من عقائد، هم أصلوا وقعدوا بناًء \  ونيذهب حاد ألنها �الف مايأخذون بأخبار اآل ا�تöمون ال �اذا؟هو قال هذا �

إ� هذا األمـر ووضـعوا هـذه  اضطروايقولون  وأهل ال¿م و�م ا�تöم[، �ا جاءت السنة \ خالف ما الفلسفةقواعد 
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 \ سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،يقبلوا أخبار اآلحاد القيود حü ال
ً
و�نما ألجل العمل بما يقولـون و�ثبـات  ؛ليس حرصا

  .إ� أدلة أخرى يلجئونإذا لم ~دوا نصا فإنهم أنهم åدتهم  و�ال فالصحابةرÀ اهللا عنهم ،يذهبون إ¥ه صحة ما
 فأي  "ثم قايس األمور عند ذلك" :قال عمر m كتاب القضاء إi أ© مو�����

ً
بـل أن ا�ـ� ، �أ إ� القياساإذا لم �د نصا

 قالص· ا
ً
د¥ـل \ هـذه  -أي R الكتـاب-فـإذا لـم �ـد : بكتاب اهللا قـال: قال؟ كيف تق�: هللا عليه وسلم أقر معاذا

~تهـد رأيـه R األدلـة R ،  وال آلـو<أجتهـد رأ: قال؟ فإن لم �د: قال فبسنة رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم: قال ؟،ا�سألة
 وا�نطقيـة ال¿ميـةهؤالء وضعوا قواعدهم  أما ،هذا هو عمل الصحابة ،�يعةاألعراف R غ� ذلك بما ال Hالف أصول ال

ألنـه مـن  ،نه خr الواحد البد فيه مثل هذه ال�وط حü يرد أصالً إوبا<ا» قالوا  ،وأرادوا أن يطبقوها \ ما يذهبون إ¥ه
وcما قلت لكـم  ة،ال �د إال أحاديث قليل ،بم¢ن أن تأØ ûديث عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم بهذه ا�واصفات الصعوبة

هـذه قاعـدة  ،قواعد ا�تëمh أنه إذا تعارض اfقل والعقل قدم العقل ألن العقل قاطع واfقل �تمله ع(ة احتماالتأن 
hمëأما، جعلوا ا�قل �تمل ع�ة احتماالت ا�ت  

ً
هللا تعـاi  ءلو صفة ا�ـ'أو�  ،لو الصفاتفثلك أو�  ،العقل فجعلوه قاطعا

اهللا \ عرشـه  اسـتواء\  ا¦الةولم يقبلوا األدلة  باالستيالء االستواءأمره ولم يقبلوا أحاديث اآلحاد m ذلك، أولو  ءبم'
 يَْسَتِطيُعونَ {لم يقبلوا  ،سواًء من الكتاب أو من السنة

َ
ُجوِد فَال  الس�

َ
iِسـاق وهـو كشـف  }يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إ

وصـحيح أنـه -الكشف عن الكرب وأن هذا عند العـرب هو لم يقبلوه وأولوه بأنه  ،وقد ورد R السنة القيامةاهللا تعا� يوم 
وسبب ذلك أن هـؤالء و�ن Åنـوا عطلـوا الصـفات  ،تستسيغه عقوÓم مألنه ل -اwقيقةعند العرب لكن األصل R ال¿م 
فهم شبهوا صفات اهللا بصفات خلقه  ،م ا<عطيلب[ التشبيه ثَ  سوءت[ �عوا ب[ يعç ،وعطلوا مسائل كث�ة إال أنهم شبهوا

  .اثم عطلو
 تصاف اهللا بها يفوضون أمره إi اهللا،اوØيفية  ،كما وردت m الكتاب والسنة بمعناها الصفةأهل السنة فإنهم يثبتون  أما�

و�  ،وهللا وجـه ،وهللا عـ[ ،فلله يـد االتصاف،ال¿م R لكن  ،ا�ع� ~ب القبول به وهو معروف يفوضون فيه؛ ا�ع� ال
لَـْيَس َكِمْثلِـِه {تمثيـل  تعطيل وال تشبيه وال نقبل بها ونؤمن بها من غ� تكييف والته صفة أثبتها اهللا R كتابه أو R سن

 ُnَِصKِميُع ا ٌء َوُهَو الس�  ،فها و� الـÂ نفـوض أمرهـا إ� اهللا� الÂ ال نعر الصفةولكن قضية  ،نعمل بذلك وال ن;دد }َ�ْ
َعْرِش اْسـَتَوى{: دخل عليه رجٌل فقال االستواءو¨ هذا ا�ع� يقول اإلمام مالك ر	ه اهللا �ا سئل عن 

ْ
 ال

َ
Yَ َُن�كيـف  }الر�ْ

إليمـان بـه وا -الصـفةتصاف اهللا بهذه انعرف كيفية  ال- والكيف íهول -أي معلوم معناه- معلوم االستواء: قال ؟استوى
  .وما أراك إال رجل سوء فأمر به فأخرج ةواجب والسؤال عنه بدع

 ،فا�قصود أن هؤالء من ا�ع�لة أرادوا أن يردوا السنة فوضعوا ال�وط الÂ يصعب معها أن يوجد حديث بهذه ال�ـوط�
بد Óا فيها من شاهدين و� شاهد إذا فكما أن الشهادة ال ،قاس الرواية Y الشهادة ؛ذكر عن ا�با� R هذا ال�ط ومنها ما

فعندما يشهد µمد ويموت ويتحمـل شـهادة  ،يعç شهادة الفرع \ األصل ،أردنا أن يشهد \ شهادته فالبد من شاهدين
الشهادة البـد فيهـا  ،م يع[ شاهد األصلل ألنه شاهد الفرع ال يقبل ما ،ال يك« واحد اثنانال بد أن يتحملها  اثنانµمد 

 إذا شهد أحد \ شهادتهم فالبد من شاهدين لg شاهدم
ً
  .فكذلك الرواية ،ن شاهدين وأيضا

باطل بما ذكرنا من األحاديث الـÂ تـدل \ قبـول  ،Y قبول خ¬ الواحد اroلما ذكرناه من بوهذا باطل : قال ابن قدامة
  . خr الواحد

 ةوØذلك ال تعت¬ الرواية m الزنـا أربعـ ،Þالف الشهادة m أشياء كثnةفإن الرواية قياس ا�با� الرواية \ الشهادة  أما�
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ألجل أن نثبت حد الزنا \ شخص البد فيه من أربع شهود، طيب الرواية الÂ  اعتrنايعç اآلن  ،كما يعت¬ m الشهادة فيه
  .واحد ولم نقبل أربعة تدل \ حد الزنا قبلنا فيه راوٍ 

خـذوا عـÎ : (-مسلم وهو خr واحدR ديث اw ذاوه-الصامت أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم  فمثالً حديث عبادة بن�
Îكر جت م ؛خذوا عKكر باKم ةئاقد جعل اهللا ±ن سبيال اA ـديث  )والـرجم ةئاوا8يب با8يب جت م ،وتغريبwهـذا ا

  .جاء R إثبات حد الزنا R حق الزاÃ ا�حصن والزاÃ غ� ا�حصن
وحد الزنا نفسه الشهادة R حد الزنا  ،بينهم m بعض ا�فاصيل اختالفالعمل به Y قبلوا  ¬العلماء باإل?اع هذا ا<قبل 

َِك ِعنَد اهللا�ِ ُهمُ {قال تعا� ، البد فيها من أربعة شهود
َهَداء فَأو(َ تُوا بِالش�

ْ
 لَْم يَأ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهَداء فَإِذ

َ
َ£ِذبُونَ  لَْوال َجاُؤوا َعلَْيِه بِأ

ْ
  .}ال

  : بمعq آخر نناقش قول اkبا& من عدة أوجه ����
  .إطالقهافنعمل بها Y  ،غn مقيدة ب ء قةأن األدلة ال� ذكرناها وتقدمت m قبول خ¬ الواحد مطل: الوجه األول����
يمكـن  ألنـه úط ال ،ادأن االشÖاط هذا واألخذ بظاهر م اkبا& يفò إi تعـذر العمـل üـ¬ اآلحـ: ا8ا` لوجها����

  .تطبيقه وال يتوفر Z m األخبار
أن الرواية تتفق  القادمةوسيأتينا إن شاء اهللا R ا¦روس  أن قياس الرواية Y الشهادة ال يصح من Z وجه: ا8الث لوجها����

  .مع الشهادة R أشياء و�تلف عنها R أشياء
ال ومثله R هذه ا�سـألة  ،يصح قياس الشهادة \ الرواية  مواضع الو¨ ،ف« مواضع يصح أن نقيس الرواية \ الشهادة�

  باألمـةR مثل هذه ا�سائل خå rم يتعلق  ألن الروايـة ،يصح أن نقيس أن الرواية Y الشهادة
ً
بينمـا  ،وبا�سـلم[ عمومـا

هة ا�فـع وشـبهة الëـر \ قد يوجد فيها شب األمورR مثل هذه  والشهادة ،خH rص شخص واحد شخص بعينه الشهادة
  األمةفاحتمال الكذب فيها \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم أشنع وي;تب عليه أمور �ص  الرواية أماا�شهود عليه، 

ً
 ،�يعـا

   بالشهادةفيها بمثل ما يتشدد  ال يتشدد أن الرواية، بمع� آخر الشهادةمن  أوسعاألمر فيها  الروايةفثلك R مثل هذا 
يع;ضـها  بينمـا الشـهادة ،ال ي;تب عليها حد من اwدود R الغالب ألنها نقل لسنة ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم ايةالرو����

  . وألجل هذا اش;ط فيها ماال يش;ط R الرواية ،الëواحتماالت العداوة واحتماالت القرابة وا�فع 
 ،ا�سلم[ خ¬ Aم ويتعلق بعمـومألن الرواية  ،لة ال يصحهذا أن قياس الرواية Y الشهادة m مثل هذه ا�سأñلص من �
 قد Þص شخصالشهادة  أما

ً
  .ا�شهود عليه R إرادة نفع أو x موجودة ةبعينه وا�هم اً واحد ا

عنه من هذه األوجه، تنتقـل إi  وأجابواوقلنا أن اkمهور يردون هذا القول  ،هذا ما ذكره ا�با� R اش;اط خr الواحد�
oرس ا�ي بعده وهوا :  
  : ا�تفق عليهاشـــروط الروايــة ����

  :يشÖط m الراوي ا�ي تقبل روايته أربعة úوطذكر األصوrون وقبلهم ا�حدثون أنه 
U- يف -/     اإلسالمë�ا     T- العدالة     V- الضبط   

   اإلسالم: ال(ط األول �
 ألن ال¢فر اآلن عندما يروي �ا خm، r اoين ألن ال£فر متهم بن قدامةاقال كما  فال خالف m اعتباره

ً
Hتص بديننا فال  ا

روايـة ال¢فـر غـ� يعـç  ،نقبل خـr ال¢فـر فثا ال ،فوجود هذا االحتمال وارد وهو األغلب ،يبعد أن يتقول فيه ويكذب
  .مقبولة
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لكـن عنـد  ،ال�ط عند أدائه للخـrأنه يش;ط هذا : بمع� ،أن هذا ال(ط m األداء ال m ا�حمـللكن ينب� أن يقال 
 
ً
  . ومثا� كث� ،يعç الراوي قد يأخذ اrG وهو Åفر ثم يرويه بعد إسالمه ،ðمله ال يش;ط أن يكون مسلما

  سفيان رÀ اهللا عنه أبو�
ً
 وأداها بعد ذلك مسلما

ً
 وأيض ،ðمل عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم أخبارا

ً
جب� بن مطعم رÀ ا

 )،الطوربـا�غـرب R سمعت رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم قـرأ (  اwديث اTي رواه ا5خاري R صحيحة قالR  اهللا عنه
 
ً
 " و�ن يومئٍذ م��

ً
يعç وقت سماعه للن� ص· اهللا عليه وسلم وهو يقرأ لسورة الطور R صالة ا�غـرب Åن وقتهـا م�ـ�

 ال� ،أداها بعد أن أسلم للروايةه ءلكن أدا
ً
أي يشـ;ط هـذا  úط اإلسالم هـو úط m األداء ال m ا�حمـل،ط هذا فإذا

  .ال�ط أداًء ال ðمال ً
� m قيقةوال£فرdفر متأول، : ´فران اÐهو : ال£فر األص�´فر أص� و Ãهودي وا��ا¥Å ي يتفق ا�ميع \ كفرهTا

فهؤالء ، ا�هميةمثل  ويعتقد صحة ما يذهب إ¥ه ا�عصيةتنع عن م ا¦ين ويميعّظ اTي : ال£فر ا�تأول، لكن والوثç وغ�ه
6ً غالة الروافض Åإلسماعيلية، هؤالء يدعون انتسابهم لإلسـالم وهـم  ،يعتقدون صحة مذهبهم مع أن مذهبهم كفر

ً
أيضا

ً ا5هائية والقاديانية هؤالء يدعون اإلسالم واإلسالم منهم براء 6
ً
  .كفار، أيضا

يعç إذا ðملها وهو Åفر  وتقبل m حالة ا�حمل ،ص� ال أش£ل فيه أنه ال تقبل روايته m حالة األداءلل£فر األبالنسبة �
  ،إن أداها وهو Åفر ال تقبل ،ش¢لإوأداها وهو مسلم ال 

ً
  .البد حü تقبل روايته أن يكون مسلما

   :اختلف m ذلك Y روايتh عن اإلمام أ�د:  ال£فر ا�تأول أما����
ò- فر متأول: بن قدامةايل وهو رأي ق´ Z أن،  

ً
فإن ا�عاند هـو ا�ي يعـرف اdـق بقلبـه و°حـده  ،متأول فاrهودي أيضا

  .يستفاد هذا ا�نصب بغn اإلسالم فال يلتفت إi هذا وال ،بل تورع هذا من الكذب كتورع اrهودي ،بلسانه وهذا يندر
 متأول  ،وال صحة ±ذا ا�فريـق األص� m عدم قبول روايته يرى أن ال£فر ا�تأول ´ل£فر بن قدامةاكأن 

ً
فإن Å tفر أيضا

6ً هو متأول ويرى أنه \ حق
ً
َُهـوُد {ا يرى أنه \ حق وأن غ�ه \ باطل قال تعا� وا��اÃ أيًض  ،فا¥هودي أيضا

ْ
rَوقَالَـِت ا

ٍء َوقَالَِت ا�fَصاَرى لَْي  ْ�َ َ
َ
Yَ َصاَرى�fِيـَن الَ َفْعلَُمـوَن ِمْثـَل لَيَْسِت ا

�
ِكَتاب َكَذلَِك قَـاَل ا�

ْ
ٍء َوُهْم َفْتلُوَن ال ْ�َ 

َ
Yَ َُهوُد

ْ
rَسِت ا

نُواْ فِيِه َ�َْتلُِفونَ  َ́  يعلمون أن اwـق مـا ،فهؤالء يدعون أنهم \ حق ويعاندون }قَْولِِهْم فَاهللا� َ�ُْكُم بَْيَنُهْم يَْوَم الِْقَيامِة فِيَما 
ا�عانـد ا�ي يقـر بقلبـه  ينـدر وهـذا: بهم لكنهم ينكرونه بألسـنتهم، قـالوق به ص· اهللا عليه وسلم يقرون بذلك بقلنط

نعرف أن بعـض ا¥هـود وبعـض ا�صـارى ، بل تورع هذا من الكذب كتورع ا¥هودي ،Z الكفـارm د بلسانه ليس حو°
-نصـب ا� هذاال يلتفت إ� هذا وال يستفاد ف ،ا�سلم[توجد R بعض  أخالق وصفات اليتخلق بتورع عن الكذب بل م

   .بغ� اإلسالم -الرواية
 Åن Åفر سواءً  فرZ ´ ه mأن بن قدامةارأي إذاً 

ً
 أصلي ا

ً
 أو Åفر ا

ً
  ا

ً
يش;ط هذا ال�ط R ال¢فـر : ق وقالوهناك من فرّ  ،متأوال

؟ نقبـل روايتـه ال فلـمغ� åلـم أنـه Åفـر  ا�عصيةن Ùتنع عن م لتيألن ا�تأول معّظ  ،ال¢فر ا�تأولR األص½ وال يش;ط 
  أن Å tفرببن قدامة ا أجاب

ً
 متـأول، حü ال¢فر األص½ هو متأول ،متأول أيضا

ً
ا5ـوذي  ،ا��ـاÃ متـأول ،ا¥هودي أيضا

 متأول
ً
الكـذب قـد R إن ا<ورع  بل ،وا�عاند هو اTي يعرف اwق بقلبه و~حده بلسانه وهذا نادر وال �كم عليه، أيضا
  يوجد

ً
  أيضا

ً
ن الكـذب فـال يلتفـت إ� هـذا مفعندهم تأول وعندهم تورع  ،عند ا¥هودي وعند ا��اÃ وعند ال¢فر أيضا

 ،ًبمع� أننا نش;ط R الروايـة أن يكـون الـراوي مسـلما ،األمر وال يستفاد هذا ا�نصب وهو منصب الرواية بغ� اإلسالم
 ال تقبفوبا<ا» 

ً
  Å¥هودي وا��اÃ وغ�هما، ل رواية ال¢فر سواًء Åن ال¢فر أصليا

ً
 متأوال

ً
�Åه
 وغ�ه، هذا  أو Åن Åفرا
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  .رأي ابن قدامة و�ن Åن Hالف فيه من Hالف
Ç-  هrالف ما ذهب إÞ د وهذه الروايـة قـول أل© ا<طـاب رواية ،بن قدامةالكن هناك رواية أخرى� وl ،عن اإلمام أ

hمثل هذه األمورلل£فر والفاسق ا�تأول R م ابن قدامة وسأوضحه ثم سأذكر أقوال العلماءþ ألن ال¿م  ،، سأقرأ عليكم
  .بن قدامة m هذه ا�سألةاواdق خالف ما ذكر  ،فيها كث�

 ؤي ال ¬ه فإنهإن ´ن داعيًة فال يقبل خ :ال£فر والفاسق ا�تأولhا<طاب m  وقال أبو((: قال ابن قدامة
ً
من أن يضع حـديثا

 �Åبتـدع أ))Y موافقة هواه
ً
 متـأوال

ً
 �Åه
 أو فاسـقا

ً
 متأوال

ً
مثـل ي إن Åن ال¢فر والفاسق متأول[ يعç سواء Åن Åفرا

 \ موافقة هواه الراف� واGار° وغ�ه إن Åن داعيًة إ� بدعته فإنه ال يقبل خrه فإنه ال
ً
و�ن لم . ((يؤمن أن يضع حديثا

اdديث عـن ا�رجئـة أي  احتملوا: فقد قال أ�د ،ف�م أ�د ر�ه اهللا �تمل أمرين فيحتمل القبول وعدمه داعيةيكن 
وهو سعد بـن �مـد -ستعظم اإلمام أ�د الرواية عن سعد العوý ا، وداعيةيكتب عن القدري إن لم يكن : وقال ،قبلوها

ýأي لم يقبل روايته ))ن فأجابهو جه+ امتح: قال -بن عطية العو.  
  .لم يكن داعيةذاكتب عن القدري إوقال يُ  ،قبلوا حديث ا�رجئةا: فهنا اإلمام أ	د روي عنه روايت[، رواية أنه يقول�
  .ا<طاب قبول رواية الفاسق ا�تأول �ا ذكرناه ختار أبواوعن سعد العو¨ يقول هو جه
 امتحن فأجاب،  روايةهنا و�
قبل أن نـدخل R اGـالف  ،أك0 إيضاٍح بن قدامة ر	ه اهللا ذكر ا<فصيل ا�ذكور R هذه ا�سألة و� ðتاج إ� اام ا اإلمإذً 

  ،وðرير µل ال�اع
ً
بعض ا5دع منها بدعة القدرية وبدعـة اإلرجـاء وبدعـة  وما بعده حدث هناك R القرن اhاÃ تقريبا

وهو من  تادة بن دAمة السدو,ق القدريةوهو من الرواة ا�عروف[، مثال  سليمان �اد بن أ©منهم  ا�رجئةفمثًال اGوارج، 
، الرواة اTين يُ 

ً
 وأبو ا<طاب اÏKـي ك0 عنهم العلماء وا�حدثون الرواية Åن قدريا

ً
 وسـعيد بـن أ© عروبـة ،Åن قـدريا

،
ً
 وهشام اoستوا& قدريا

ً
 ،وفصـلوا ،والعلمـاء نظـروا إ� القـرائن ،قبلوقد ال تُ قبل فهناك بدع تُ  ،، و	اد قلنا أنه Åن مرجئا

و¨ اwلقة القادمة سنذكر األقـوال وÁـرر µـل الـ�اع وبعـض  ،ðتاج إ� تفصيل أك0 وذكر األقوال فيها حقيقةوا�سألة 
  .الÂ روى فيها ا5خاري ومسلم األمثلة

  ����)Uø(اdلقة ����
وتفصيل أù اGطاب ب[ أن يكون داعية قال إن Åن داعية فال يقبـل  ،اهللا R ا�حاxة ا�اضية قرأنا þم ابن قدامة ر	ه

 
ً
 واحدا

ً
و�ن لم يكن داعية ف¿م أ	د �تمل األمرين �تمـل  ،يؤمن أن يضع حديثا \ موافقة هواه فإنه ال، قو� هذا قوال
  . لقدري إذا لم يكن داعيةوقال يكتب عن ا ،احتملوا اwديث من ا�رجئة: ونقل عنه أنه قال ،القبول وعدمه

والقدرية كقتادة بن دåمة السدو? Åن قـدريا وأبـو اGطـاب ا�5ـي  ،وذكرنا أمثلة للمرجئة كحماد بن أù سليمان�
 استعظم  ،وسعيد بن أù عروبة وهشام ا¦ستوا� Ùن Åن يقال عنهم أنهم قدرية

ً
	د الرواية عن سعد العـو¨ أ اإلماموأيضا

  .امتحن فأجاب هو جه
: قالو
  : فأقول ðرير µل ال�اعالبد R هذه ا�سألة من 

   .هذا بداية ðرير µل ال�اع مفسقة،أو  ة،أن تكون بدعته مكفر إمارواية ا�بتدع �
Åإلسماعيلية  الروافضغالة كما R  ،البد أن يكون ذلك متفقا عليه ب[ قواعد األمة فاKدعة ا�كفرة أو ا�كفر بها����

 من يقول بتحريف القرآن ويقر بذلك علنا هذا  األمة، اإلسماعيلية بإ�اع وغ�ها
ً
أنهم كفار ألجل اعتقادهم ا5اطل، أيضا

Åفر بإ�اع األمة ألنه أنكر القرآن، أو نسب الزنا والعياذ باهللا إ� أم ا�ـؤمن[ åئشـة رÀ اهللا عنهـا هـذا Åفـر ويقـال 
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  . ر\ أنه Åف ةمتفقتكون فاألمة  ،بكفره
 عطلقرواية مثل هؤالء مردودة  فمثل هؤالء هل يقبل قو±م؟����

ً
هـذا بالنسـبة لروايـة مـن Åنـت بدعتـه مكفـرة و�ن  ،ا

فهناك من حكم بكفرهم وهناك من حكم  ،ألن هناك الروافض مثال اختلف فيهم األمة،ا<كف� متفقا عليه ب[ قواعد 
مـن قـال بتحريـف القـرآن  ،إلسماعيلية ا�ميع يتفق \ كفـرهملكن ا ،أنهم غ� كفار بل يعاملون معاملة ا�سلم[

تقبل روايته  ، فهذا المن نسب الزنا إ� أم ا�ؤمن[ åئشة رÀ اهللا عنها ا�ميع يتفق \ كفرهم ،ا�ميع يتفق \ كفره
  .مردودةوروايته 

الء GÅوارج، فاGوارج اختلف العلمـاء اختلف العلماء R كفر هؤ ،الÂ ال تصل إ� حد ا<كف� اKدعة ا�فسقة أما����
  .وهناك من يكفرهم ومثلهم الروافض اختلف العلماء R ذلك ،فاkمهور Y عدم كفرهمR كفرهم 

إi تأويل غـn سـائغ وعرفـوا بـا�حرز مـن  من هؤالء وا�ستندين ،أقول أما اKدعة ا�فسقة كبدع ا<وارج والروافض����
لـف إذا ´ن الرجـل اختُ  :اختلف العلماء فيمن هـذا حـال بدعتـه مفسـقة ؛وارم ا�روءةمن خ بالسالمةالكذب وشهد ±م 

 معروف
ً
  :هل يقبل قوX أو ال؟ Y أقوال ا�روءةمن خوارم  بالسالمةعنه ا�حرز من الكذب وشهد X  ا

، فإنه يقبل قوX مطلقا ةا�روءمن خوارم  اإذا ´ن الراوي معروف با�حرز من الكذب وسا� ،القبول مطلقا: القول األول����
Xيقبل قو Xمن هذه حا ، m قيقةهذا القولdخبة اfح اú m افظ ابن حجرdبـة الفكـر (، اختاره اñ ابـن حجـر وضـع

 R حهz ا�صطلح ثم R هة،كمخت�� ا�كت \ ابن الصالح ال
ً
أنه يقبـل : اختار هذا القول للنخبةz Rحه ) و� أيضا

 عن الكذب، ومشهودا ً� بالسالمة مـن خـوارم ا�ـروءة،  مطلقا قول ا�بتدع
ً
ا�فسق بذلك إذا Åن معروفا بالصدق، متحرزا

صـنيع  وهو ظـاهر "اKاعث اdثيث m اختصار علوم اdديث"وأ�د شاكر m تعليقه Y  اfخبةاختاره ابن حجر ú mح 
  .من ُعرف باfصب واإلرجاء والتشيعجوا ورووا ع´Kخاري ومسلم وغnهما حيث خرّ  همm كتب األئمة
 هذا القول األول القبول مطلقا�

ً
 ا�وجودةR كتبهم  األئمةوهو ظاهر صنيع  ،اهللا مااختاره ابن حجر وأ	د شاكر ر	ه ،إذا

  .إذا نظرت R ا5خاري ومسلم �د أنهم يروون عن مثل هؤالء
واختاره اآلمدي وجزم  ،عن مالك ر�ه اهللا والقا� اKاقال` يوهذا القول مرو، وعدم القبول الرد مطلقا: القول ا8ا`����

  .الرد مطلقا وعدم القبول R مثل هؤالء ،به ابن اdاجب
، إذا ´نت بدعته صـغرى وترد الك¬ى فتقبل اKدعة الصغرى ،ا�فصيل بh من بدعته ك¬ى أو صغرى: القول ا8الث����

  .وايتهقبلنا روايته و�ذا ´نت بدعته ك¬ى لم نقبل ر
����eافظ ا�هdه اrةوفيـه مفسـدة بينـ ا�بويةلو ردت الصغرى لردت كث� من اآلثار (ونقل عنه قو�  هذا القول �يل إ( 

 لو رددنا األخبار ألجل ا5دعة الصغرى لرددنا كث�: يقول
ً
، ةعندما نرد السنة ا�بويـ ةبين ةألن فيه مفسد ا�بويةمن السنة  ا

  .أما إن Åنت كrى Åلرفض ال¢مل والغلو فال يقبل ،ل ا5دعة الصغرى دون الكrىفألجل عدم رد السنة Áتم
 و�i هـذا مـال اdـافظ ا�هـe ،ا<فصيل ب[ من بدعته كrى أو صغرى فنقبل الصغرى ونرد الكrى ،هذا القول اhالث

  )ةوفيه مفسدة بين ا�بويةار خبلو ردت الصغرى لردت كث� من األ: (وقال
 بh أن يكون داعية وغn داعية، : لرابعالقول ا����

ً
قبـل  ةو�ن لم يكن داعي فإن ´ن داعية لم تقبل روايتها�فصيل أيضا

Xقو.  
وØمـا تالحظـون قرأنـا m  ،عليـه االتفـاق "ا8قـات"ونقل ابن حبان m كتابه  ،وهذا الرأي رجحه ابن الصالح ر�ه اهللا����
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أنه إن ´ن داعية فال يقبل خ¬ه و�ن لم يكـن داعيـة فـاألمر عنـد أ�ـد  روضة اfاظر ينقل أبو ا<طاب عن اإلمام أ�د
  .ا<طاب اختار القبول و�تمل األمرين �تمل هذا وهذا، وأب

  .أن ال يروِي ما يؤيد بدعته ةآخر إi كونه غn داعي اً قيد ةوأضاف الشافعي����
هـذا و ،Åن رأس اGـوارج وداعيـتهمفقـد  ،حطانرواية ا5خاري ر	ه اهللا عن عمران بن  الشافعيةلكن يشþ \ gم 

  : الر	ن بن ملجم اTي قتل ع½ رÀ اهللا عنه قال فيه يمدحه عمران بن حطان هو اTي قال R مدح عبد
  يا

ً
  xبة من ت¼ ما أراد بهـا إال ¥بلغ من ذي العرش رضوانا

 
ً
  إÃ ألذكره يومـا فأحسبه أو2 الrية عند اهللا مـــÚانا

  : وصدق من رد عليه بقو� يقصد الëبة،" أراد بها ما"يقصد ابن ا�لجم، " بة من ت¼x يا"
 
ً
  بل xبة من غوي أوردته لظى وسوف يل9 بها الر	ن غضبانا

فهـو  ،إ� مذهبـه داعيـةوهو  ،روى عنه ا5خاري R الصحيح عمران بن حطان هذا اTي يمدح قاتل ع½ رÀ اهللا عنه�
ُ  ةرأس اGوارج وداعي   .يؤيد بدعته يروي ما وأن ال ةمن أنه داعي ة،يذكره الشافعي شg \ ماإ� مذهبه، فهذا ي

 ا�فصيل: القول ا<امس����
ً
  .و�ال قبلناه إن Åن ا�بتدع يستحل الكذب ��ة مذهبه لم يقبلوهو  أيضا

 قال بهذا الشاف¾ كما نسبه ا<طيب اKغدادي
ً
ونسبه اdاكم ألكº  ،ف من اdنفيةوأبو يوس ،وسفيان ا8وري إrه، وأيضا
  .و�ال قبل، يقبل فإنه الوهو ا<فصيل ب[ أن يكون ا�بتدع يستحل الكذب ��ة مذهبه  اdديث أئمة
 � qسة أقوال R هذه ا�سألة، �

ً
 R حال األئمة اTين الرواة،علم R حال أوعند ا�ظر اwقيقة واهللا  إذا

إن ´نت القرائن تدل Y صدق هذا  ،فينظرون m القرائن ،لون مطلقا وال يردون مطلقايقب Ýد أنهم ال ؛Hرجون ويروون 
  .الراوي أخذوا بها و�ال فال

فقـد روى  ،وعدي بن ثابت Ùن عرف بالتشيع وقد روى � مسلم ما يؤيـد بدعتـه ،وقد أخذ مسلم Øديث عدي بن ثابت
روى  )� األè إ» أنه ال �بك إال مؤمن وال يبغضـك إال منـافقإن من عهد ا�(مسلم عنه عن ع½ رÀ اهللا عنه أنه قال 

ودلت القـرائن \ أنـه مقبـول اwـديث  ،صدقهو قو� ما يؤيد هذه ا5دعة و� بدعة التشيع، لكن اإلمام مسلم احتمل
فهـو مـن الع�ـة  ،ال �به إال مـؤمن وال يبغضـه إال منـافق وع½ رÀ اهللا عنه ،هبفقبل  ؛واإلسناد مستقيم وا�� صحيح

فهـو لـيس  ،~علنا êعل � مرتبه ليسـت � لكن هذا ال ،ص· اهللا عليه وسلم وزوج ابنته �وابن عم ا� با�نةا�ب�ين 
ووقف مواقـف  ،وأخذ ابنته و�نما هو صحاù جليل من كبار الصحابة Ùن ناسب ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،هـإلببن� وال 
 اإلمـاملكن هـذا ال ~علنـا أن نقـول بأنـه هـو  ،مناقبه كث�ة ،ب اهللا ورسو� و�به اهللا ورسو�اإلسالم رجل �بمشهودة 
  .ن الوالية انتقلت � بعد ا�� ص· اهللا عليه وسلمأا�عصوم و

 ،ائنهـو األو¡ بـالقبول مطلقـا بـالقر القول األولÝد أن  ا�بتدعةm الرواية عن بعض  األئمةإذا نظرنا إi حال : أقول����
  .تبf hا صدق القرائن م} ما

 مـن zوط ال الرواةفما يذكرونه يصدق \ بعض  راواألقوال فî قرائن من راو إ�  أصحابالÂ يذكرها  األمورأما هذه 	
  : نقول وا¦¥ل \ ما ،ثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ به م} ما: فيقال ،يصدق آخرين

  ،روى عـنهم الشـيخان ياراو )UV(باإلرجاء رف Ùن عُ  ومسلمأن عدد من روى X اKخاري ����
ً
�ـن ) �(روى عـن أيضـا

  ،روى عنهم الشيخان R الصحيح[ عرف باfصب
ً
  .�ن عرف بالتشيع ياراو) è/(أيضا
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، التشيع السابق ال يوجد فيه غلـو Åلغلـو اwـادث R هـذه التشيع السابق R عهدهم ليس Åلتشيع اwادث ةوهنا نقط�
ذكر أو ا�ي نسـمعه m فـا�وجود m اKخـاري ومسـلم لـيس التشـيع ا�كفـر ا�ي يُـ ،وTلك يتنبه إ� مثل هذا ،زمنةاأل

  .األزمنة اdادثة من القرن الرابع وما بعده
 ،)/(، اdروريـة روى عنهم الشـيخان )U0( اkهميةراويا R ا5خاري ومسلم،  )T0(القدرية ا�ين روى عنهم الشيخان �
  ).U(، اdرورية من ا<وارج القعدية )U(قفية الوا
 ) 4ò(ا�جموع = 

ً
تدريب الـراوي R "كتابه ذكر هذا السيو) ر	ه اهللا R  رفوا بهذه ا5دعروى عنهم الشيخان Ùن عُ  راويا

  ."تقريب ا�واوي
è مـن أن من رُ فقد ذكر  "فتح ا5اري zح صحيح ا5خاري"R مقدمة  "هدي الساري"ابن حجر ر	ه اهللا R كتابه  أما�

، االعتقـادراويا Ùن روى عنهم ا5خاري وقد رموا بطعن �C(  R(نهم بلغوا إوقال  االعتقاد،طعن R الرجال ا5خاري فقط ب
يوجـد أمثلـة كثـ�ة لكـن  فـيهم، ا�جال ليس lال أن ëÁ بعض األمثلة من كتب ا5خاري ومسلم Ùن طعن واwقيقة

ومـع ذلـك  االعتقادرموا بطعن R  الرواةجدوا أن بعض <الرجوع إ� كتب الصحيح[  إم¢نكمب ،جعل هذا األمر لكمأ
 بقية 

ً
صـح صـدق  بالقرائن م} مـا اdقيقة�ا يدل Y أن القبول هو m  األئمة،روى عنه ا5خاري ومسلم وروى عنه أيضا

Xمن السنة، يصح لقا فهذا الالرد مط أما ،الراوي وثبت صدقه وأنه �ن يصدق فإنه ينب� قبول قو nوبناء عليه ترد كث.  
بلت وروى الشـيخان عـن يعكر عليه أن بعض ا5دع الكrى قد قُ  أما القول با�فصيل بh اKدعة الك¬ى والصـغرى����

  .يروي عنه ا5خاري ومسلم ا�هميةمن  ةاآلن ع�، بعض من بدعته كrى �Åهمية
هذا مـن رأس اGـوارج وÙـن  ،وغ� عمران بن حطان ،يشg عليه عمران بن حطانقلنا  أما ا�فصيل بh اoاعية وعدمه

  .Åن داعية
 ا�فصيل بh أن يكون يروي ما

ً
 أن الشـيعة يسـتحلون  يؤيد بدعته أو يستحل الكـذب Ïfـة بدعتـه أيضا

ً
قلنـا أيضـا

قال   ا�� ص· اهللا عليه وسلم أن ع½ روى عن ،الكذب ��ة ا�ذهب ومع ذلك روى مسلم ر	ه اهللا عن عدي بن ثابت
) Î«إ èأنه ال �بك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق إن من عهد ا�� األ.(  

   .إذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته ب(ط استقامة خ¬ه وسالمته من خوارم ا�روءة����
 ا�تأول مـا واختار أبو ا<طاب قبول رواية الفاسقيقول ابن قدامة  ،ابن قدامةإ� þم  -�ا ذكرنا األقوال-أخرى  ةنرجع مر

ما أن العدل يهم وcما أن العدل قد يتوقع منه الكذب فكذلك يتوقع أي ك، ذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل
 هذا ا�بتدع و�ن Åن م ا�عصيةن أ ،، وامتناعه منهاا�عصية�عظيمه ، من هذا

ً
وال  ا�عصـيةبتدå فهـو يعظـم يعظمها أيضا

قـول الشـاف£ ر	ـه اهللا هـو وذكرنا لكم أن  ،أنه يقبل رواية الفاسق ا�تأول وهذا قال مذهب الشاف¾ ،يتجرأ \ الكذب
و�لـك ´ن ، ، نقل عن الشاف£ عدة أقوال R ا�سألةالقول با<فصيل ب[ أن يكون يستحل الكذب ��ة مذهبه أو غ�ه

 هذه ، ضهم عن بعض مع اختالفهم m ا�ذهب واألهواءالسلف يروي بع
ً
ا¦¥ـل  "ذكرنـاه ما" ،أدلة يذكرها أبو اGطاب�إذا

   .األول
  .أن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل: اroل ا8ا`����
 هـذا هـو ال�ـط األول ومـا ،أن السلف ´ن يروي بعضهم عن بعض مع اختالفهم m ا�ذهب واألهـواء: اroل ا8الث����

  .يتعلق به من þم
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   ا�ëيف: ال(ط ا8ا` �
 هنا  ويقصد با<öيف�

ً
 ا�جنـون الوعليه  ،Aقالً  أن يكون الراوي بالغا

ً
 �ـاذا؟ يقبل خ¬ الصe الصغn وال يقبـل أيضـا

   ])الصe ح} �تلم وا�جنون ح} يعقل واfائم ح} يستيقظ: رفع القلم عن ثالثة(ص· اهللا عليه وسلم  قال ا��[
 ،أدþ مـن ا8قـة بقـول الفاسـق افا8قة بهم مأثم، انه وال يلحقهمان اهللا تعاi وال �افايعرف ولكون الصe وا�جنون ال����

  .هذا هو ا¦¥ل األول لعدم قبول خr الص� وا�جنون لكون الفاسق يعرف اهللا و�افه ويتعلق به ا�أثم
الصـ� \  إقـرار، إذا كنا ال نقبل وهو اإلقرار ففيما �¬ به عن غـnه أو¡ يقبل قوX فيما �¬ به عن نفسه وألنه ال: قال

قاسوا قبول  ،أن هذا اroل هو m الواقع قياسيعç  ،نقبل خrه عن غ�ه فكذلك ال ؛ا�جنون \ نفسه إقرارنفسه وال نقبل 
 rHان بـه عـن غ�همـا ال كذلك ماف ؛يقبل ال -\ نفسيهما إقرارهما-فكما أن اإلقرار  إقراره،خr الص� وا�جنون \ 

 أنـه ال والعلـة ،عـدم القبـول واwكم ،هو قبول روايتهما والفرع ،هو اإلقرار األصلفاألصل هو عدم قبول اإلقرار،  ،يقبل
بـه عـن  ا Hـrقبل قو� فيمـيُ  ، إذا Åن العدم العلم أو ا�هل tٍ R  ،يقول يدري ما ال ،يقول يعرف ما نه الأيعرف اهللا أو 

  .فيما rH به عن غ�ه أوÔ ،و اإلقراروهنفسه 
 يقبل من ا�جنون أن يؤدي خr بمع� أنه ال هذا ال(ط m حالة األداء وليس ا�حملهذا بالنسبة لل�ط، �

ً
عـن ا�ـ�  ا

 لكن إذا ðمل الص� حديثوال يقبل من ص�، ص· اهللا عليه وسلم 
ً
رواه كبـ�ا فهنـا ثـم  سمعه وهـو صـغ�، وهو صغ� ا

  : ود¥لهم))سمعه صغn ورواه بعد اKلوغ فهو مقبول ما ماأ((: العلماء يقبلونه باإل�اع فقال
ò- أدا أنه ال m سماعه وال m هئخلل.  
ابن عبـاس الصـحابة قبلـوا أخبـاره وهـو مـن أصـاغر  أنه اتفق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة ´بن عباس، -/

عمـره Åن  عبد اهللا بـن جعفـر، عندما تو¨ الرسول ص· اهللا عليه وسلم ةسن) UV(´ن عمره  ،ن كبارهمالصحابة وليس م
)ò5 (عبد ،سنوات nن عمره  اهللا بن الزبÅ)C (سن، سنواتdا )4(سنوات ،hسـdا )�( سنوات ،nعمـان بـن بشـfا )4(، 

  .همئونظرا
ل السلف أخبارهم مع أن األخبار الÂ سمعوها سـمعوها وهـم م وقبِ هؤالء ينقلون وrHون عن ا�� ص· اهللا عليه وسل�

وY قـال  ،ورواها فيما بعد وهو كب� ،وبعض األحاديث يرويها ابن عباس ويشهد بها وهو صغ� ،صغار ويروونها وهم كبار
  .ذلك درج السلف وا<لف

Ð- الس االصغار  إحضارهمíKالس السـماع  لوغلسماع وقبو±م لشهادتهم فيما سمعوه قبل اl ون الصبيانë� نواÅ =
  .بعد ا5لوغ يؤدونهقبل ا5لوغ و�نوا  ءæب شهدواإذا  تهمو�نوا يقبلون شهاد ،ثم إذا كrوا أدوا الشهادة ،يسمعوا

  :Óذه األدلة هذه أدلة Y أن ما سمعه و�مله صغnا ورواه وأداه كبnا أنه يقبل����

  .أداءه خلل R سماعه وال R أنه ال-

اهللا ابن الزب� واwسن واwس[ وا�عمان  اتفاق السلف \ قبول أخبار أصاغر الصحابة Åبن عباس وابن جعفر وعبد-

  .وغ�هما

 درج السلف واGلف \ -

ً
وقبوÓم لشهادتهم فيما سمعوه قبل ا5لوغ  ،الصغار إ� lالس السماع واإلسماع إحضارأيضا

  .= يؤدوه بعد ا5لوغ
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  ����)�U(اdلقة ����
  .حفظ الæء با�زمهو  :والضبط���� الضبط :ال(ط ا8الث �

ا�شـهورين بالعدالـة  للجماعـةويعرف ذلـك بمخالفتـه  ،بل خطأه نادر كون الراوي قليل الغلط واGطأ، :وý االصـطالح
  .والضبط

ò- الفته للمشهورين فال يعد ضابطا�ت ºالفته ±م فهو اإلمام الضا ،فمن ك�بط ا�ستكمل ±ذه ال(وطومن ندرت .  
Ç- ي يقل خطأه وخطأه نادر هذا مقبول روايتهTهم ؤفهؤالء أخطـا ،وغ�ه الكبار الزهري األئمةكحال  ،و\ هذا فالراوي ا

  .باالتفاقأما من ك0 غلطه وخطأه فهذا مردود روايته  ة،وقليل نادرةهم ؤ، هؤالء أخطاالزهري وسفيان وشعبة نادرة،
Ð-  من خطصوابمن ´ن ºضبطه والقرائن  هئه أك ýروايته و m ه ا�حيطةويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر¬ü،  من ناحيـة

فمـن لـم يكـن حالـة  ،وµل هذا كتب أهل اwديث وcتب ا�ـرح وا<عـديل والرجـال ،وجود الشواهد وا�تابعات لروايته
  .بقوX وال �صل ا8قة الراويةيقبل منه أداء  السماع �ن يضبط فإنه ال

  العدالة: ال(ط الرابع �
R ا�فـس ðمـل \  ةراسـخ ةبأنهـا هيئـفـت وقد عرّ  ،zط من ال�وط الÂ ذكرها ا�حدثون واألصو¥ون والعدالة����

 ،روعـدم اإلõار \ الصـغائ ،وفعل الواجبات واwفاظ عليهـا ،جتناب الكبائرابوالعدالة ðصل  ة،مالزمة ا<قوى وا�روء
  .\ تساهله ةك0 من الصغائر فهذه قرينرى اإلنسان يُ وعندما يُ  ة،الصغائر يص�ها كب� فإن اإلõار \

 أن يكون سا�ا من خوارم ا�روء
ً
ه فî د¥ل \ قلـة ðوطـه وðـرزه ءتألن اإلنسان اTي يتجرأ \ أمور �ل بمرو ة،أيضا

أو من بعضـهم R أخـذ  األئمةلك وقع التشدد من وT ة،وعالم ةلكنها تعطي دالل ؛� اتهام ëورةليست بال ،عن الكذب
يعطي ف Åإلمام أ	د ر	ه اهللا فهو من ا�توسط[ومنهم ا�توسط  ،ومنهم ا�تساهل ،فمنهم ا�تشدد z Rط العدالة ،األخبار

يس كغ�ه ول ،اwفاظ األثبات األئمةt ذي حق حقه وينظر إ� عدالة الرجل وضبط حديثه وعدم ©الفته للمشهورين من 
فقد تكون بعض األمـور R بعـض ا5ـتان Ùـا يقـدح R،  R التشدد R أمور ترجع إ� ذات الشخص وHتلف العرف بها

  ،يقدح وÁو ذلك Ùا ال األخرىمروءة الرجل و¨ ا5تان 
ً
R نقل األخبار ف�د روايـة  وقد يكون اإلنسان متشددا ومتحرزا

  .هذا بالنسبة لل(ط الرابع وهو العدالة ،بالنسبة إ� أخبارهم نادرةهم ئوcون أخطا اhقات األثبات اTين عرفوا بضبطهم
ويرتكب ا�عا> كبائرها ك�ب اGمر والزنـا  ،وبا<ا» إذا ثبت أن هناك فاسق يرتكب ا�عا> وال يعمل الواجبات�

 لـو Åن يكـ0 مـن الصـ ،يقبل قو� والعياذ باهللا وÁو ذلك فإنه ال
ً
غائر ويـديم عليهـا و� R الغالـب طريـق ومثله أيضا

ِيـَن { يؤخذ خ¬ه ألن اهللا تعاi قال الفمثل هذا  ،الكبائر الرتكاب
�

ف�َهـا ا�
َ
ن آيَا ك

َ
مُنـوا إِن َجـاءُكْم فَاِسـٌق بِنََبـأٍ َفَتبَي�ُنـوا أ

 َhُتْم نَاِدِم
ْ
َ َما َفَعل

Yَ الفاسق فقد أمر }تُِصيُبوا قَْوماً ِ�ََهالٍَة َفُتْصبُِحوا rاألخبار وعدم قبول خ R ألن الفاسـق  ،اهللا با<ثبت
  .يتورع عن ذلك قد ينقل اrG ال¢ذب وال
  .�اف اهللا سبحانه خوفا يزعه عن الكذب ال �صل ا8قة بقوX وألن من ال: قال ابن قدامة ر�ه اهللا

  : ربعةöيع أن úوط الرواية أñلص من هذا بشg  ،هذا بالنسبة ل�وط الرواية
U األداء دون ا<حمل  اإلسالمـ R طz وقلنا أنهاÃاhيف: ، اë�الـثاhال(ـوط ، العدالـة: الرابـع ،الضـبط: ، ا l هـذه

  .ومفسقة ةوذكرنا اGالف R رواية ا�بتدع ومن Åنت بدعته مكفر ،األربعة m قبول رواية الراوي

  : وقبل أن ندخل R تعريف lهول اwال نقول ،هول اdاليتعلق í ¬ü ماوهو  ننتقل إi اoرس ا�ي بعده
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ò- راو من الرواة فيجب قبول قو� R إذا استكمل هذه ال�وط ،أن هذه ال�وط األربعة إذا تيقنا بوجودها.   
Ç- Ãاhألن ال�وط لم تنطبق عليه ،يقبل قو� أن الراوي إذا لم يستكمل هذه ال�وط أو بعضها فإنه ال: األمر ا .  
Ð- الثhلكـن ال ،سـمه وروايتـه نقلـتاراو عرف  يعرف هل استكمل هذه ال�وط أو ال؟ أن من جهل حا� ال: األمر ا 

  يعرف عن إسالمه وتكليفه وضبطه وعدا<ه هل تقبل روايته أو ال؟ 
  .�ور درسنا í mهول اdال ويسمونه íهول اdال أو رواية ا�جهولهذا هو �

  íهـــول اdـــال���� 
وقبل أن نـدخل ð Rريـر µـل  ،كما قال اwافظ ابن حجر ر	ه اهللا هو من ال يعرف فيه تعديل وال ñريح معh: �جهولا

  : قال اdافظ ابن حجركما  ا�جهول ينقسم إi ثالثة أقسامال�اع البد أن نقسم ا�جاهيل من الرواة، 




 باالسـممـا عـدم ا�Ïـيح إوسبب ذلك  ،سمه أو بما يدل عليهوهو الراوي اTي لم ي�ح با íهول ا�ات: القسم األول

فقد يذكر الراوي بغ� ما اشتهر  ،فيشوش \ السامع وا�تل¼ للخr نعوت الراوي وصفاته ةأو كº، ويس¾ هذا ا�وع ا�بهم
  .به لغرض من األغراض

lهول اTات هذا هذا القسم األول وهو  ،فا ًردفإن ´ن ثقة قبل و�ن ´ن ضعي ،هذا ا�بهم ال يقبل حديثه ح} يتبh أمره����
فهنـاك أنـاس متعـددون ، ةسمه أو لقب بكنيته وال يعرف من صاحب هذه الكنيـايعرف  تقبل روايته ألنه مبهم إما ال ال

يقبل حديثـه حـü ي�ـح الـراوي  أقول هذا ال، سمهاحü يعرف وي�ح الراوي بفال يقبل حديث مثل هذا  ةبهذه الكني
  .سمه بوروده من طريق آخر م�ح بهاأو يعرف سمه با
 ،نسبه بعضهم إ� جده فقال µمد بن ب�ـ ،ترcوه ،هذا الراوي م;وك اwديث �مد بن السائب بن ب( الeë: مثال هذا�

�ëـ فإنه إذا ورد حديث من روايـة أù ا ،أبا سعيد أو أبا ا�ë: وبعضهم كناه فقال ،وبعضهم نسبه وقال µمد بن السائب
ëنعرف من هو أبو ا� üلم يقبل حديثه ،وال يعرف فإنه ال يقبل حديثه ح �öمد بن السائب الµ نÅ ألن األسـماء  ،فإن

  .وسيأû أمثلة إن شاء اهللا ،أحيانا تتفق فيختلط اhقة مع الضعيف




هـذا  ،واحـد عنـه إال راوٍ  ولم يـروِ  ،R اwديث سمه وعرفت ذاته ولكنه مقٌل اوهو اTي ذكر  íهول العh: القسم ا8ا`

ذكر هنا من باب االصطالح للتفريق  ،فةو�ال فعينه معرو ،وتسميته بمجهول العh هنا íرد اصطالح ،يس¾ بمجهول الع[
سـنذكرها R اwلقـة  Y ثالثـة أقـوالاختلف العلماء R قبول روايته ) lهول الع[(هذا ا�جهول  ،بينه وب[ lهول اTات

  .دمة إن شاء اهللالقا

  ����)�U(اdلقة ����




واحد وتسميته  عنه إال راوٍ  ولم يرِو  ،سمه وعرفت ذاته ولكنه مقل m اdديثاوهو ا�ي ذكر  íهول العh: القسم ا8ا`

  .ةو�ال فعينه معروف ،هنا íهول العí hرد اصطالح
اTين  ، أيالراوي ومثله من الرواة يعرفون بالوحدان وهذا ة،لم يرو عنه إال 	اد بن سلم أبو الع(اء اoار!: ومثال هذا�

 إلمام مسلم ر�ه اهللا صنف مصنفاو ،روى عنهم راو واحد
ً
شـداد ومثله  ،R مثل هؤالء الرواة "ا�نفردات والوحدان"سماه أ ا

  .wديثR كتب ا إ¥هاكث�ة ويمكن الرجوع  فاألمثلة ،السبي£ وÁوه إسحاقفإنه لم يرو عنه غ� أù  الطا&
   :أقوال ]Çسة[ لف m قبول رواية íهول العY h ثالثةاختُ ����




  ال: األولالقول 

ً
  .واختاره أكº العلماء من ا�حدثh كما قال اdافظ اfووي m ا�قريب يقبل مطلقا
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 : ا8ا`القول 
ً
  .ا�حققh وعزاه اfووي لكثn من ،وهذا قول من لم يشÖط m الراوي غn اإلسالم القبول مطلقا





 واإلمـامÅبن مهـدي ويـ: القطـان  Åن الراوي ا�نفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدلفإن  ا�فصـيل: ا8الثالقول 
  .و�ال لم يقبل فإنه يقبل حديثه وأمثاÓم،مالك 





  .ن عبد ال¬واختاره اdافظ اب ،و�ال فال قبل حديثهÅلزهد وÁوه  Åن مشهورا R غ� العلم إن: القول الرابع




وهـو قـول أ© اdسـن القطـان الفـا, صـاحب  و�ال فال ل حديثهبِ قُ  إن زÐه أحد أئمة اkرح وا�عديل: القول ا<امس

  .m ا�غرب ا�الكيةاإل?اع وغnه من الكتب ومن أئمة كتاب اإلقناع m مسائل 
ال يكـ�  ،اkرح وا�عديل مع رواية واحـد عنـهولعله الراجح أنه إن زÐه أحد أئمة  ،وصحح اdافظ ابن حجر هذا القول

  .بل البد من الرواية عنه الØßيةفقط 
وهـذا  ،فال يعرف ال بعدالـة وال بضـدها ،قولم يوثÎ  ،وهو من عرفت عينه برواية اثن[ عنه íهول اdـال: القسم ا8الث����

  : نوAن
 : اfوع األول����

ً
 وهو من عرفت عينه وج íهول العدالة ظاهرا وباطنا

ً
  هلت عدا<ه ظاهرا

ً
  :وباطنا

  فاkمهور Y أن روايته ال تقبل  -أ
  .وهناك قول آخر بالقبول -ب
  

ً
  رجل عرفت عينه وجهلت عدا<ه ظاهرا

ً
 بمع� لم Hتr بالرواية ولم يتأكد من أمره فا�مهور \ عدم قبول روايته وباطنا

  .والقول اآلخر القبول
   .ولعل هذا الراجح ،فال و الرواة عنه Ùن ال يروون إال عن عدل قبل و�الفإن Åن الراويان عنه أ ا�فصيل -ج
أي لـم HتـR r (حيث قلنا أن ا�وع األول هو lهول العدالة ظاهرا وباطنا  ظـاهراً  ال íهول العدالة باطنا: اfوع ا8ا`����

وهو  ،و¨ الظاهر عرفت عدا<ه ،أي لم Hتr أما اhاÃ فهو lهول العدالة R ا5اطن) ةيعرف عنه عدالة ظاهري ا5اطن وال
  .إال أنه لم HتR r ا5اطن فجهلت عدا<ه باطنا ة،وعدا<ه ظاهر ةفعينه معروف ما يسÊ با�ستور

����hقول Y هذا الراوي m ذلك m وقد اختلف:   




عتrون من األصـو¥[ أنـه لـم تقبـل اTي صار إ¥ه ا�" :قال إمام اdرمh ،وهو قول اkمهور عدم القبول: األولالقول 

  ."رواية هؤالء




 ،وبذلك يقول اdنفية وابن حبان ومذهب اآلمـدي والـرازي وابـن السـب/ واألسـنوي قبول رواية ا�ستور: القول ا8ا`

  .هؤالء يقولون بقبول رواية ا�ستور
� 

ً
qسـة أقـوال  قلنا فيـه ثالثـة أقـوال أو العh وíهول، يقبل مطلقا قلنا ال íهول ا�اتثالثة  :هذه أقسام ا�جاهيل إذا

اhالـث و، أئمة ا�رح وا<عديل مع رواية واحد عنه قبل و�ال فال األئمةأنه إن ز�ه أحد : والقول الراجح هو القول ا<ـامس
يان إال عـن وهذا قلنا أن الصحيح هو ا<فصيل فإن Åن الراويان عنه ال يرو ةوظاهر ةجهالة باطن: وهو نوAن íهول اdال

  .عدول قبل منه و�ال فال
لكـن جهلـت عدا�ـه  الظاهرةوهو من عرفت عينه وعرفت عدا�ه  وíهول العدالة m اKاطن دون الظاهر وهو ا�ستور

وهو قول اwنفية وابن حبان ومـذهب اآلمـدي والـرازي وابـن  هو القبول وا8ا` عدم القبولاألول هذا \ قول[  اKاطنة
  .سنويالسب� واأل
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  : هذا هو درسنا اTي يتعلق بمجهول اwال نقول يمكن أن�
  : ²رر �ل الãاع����

  .قد اتفق Y عدم قبول روايته الضبطوý  ا�ëيفوý  اإلسالمإن íهول اdال m : نقول
 ضبطه فإنه ال يقبل منه اwديث

ً
  .فمن جهل حا� أو حال إسالمه وجهل تكليفه وجهل أيضا

إذا عرفـت عـدم  ،يعÎ إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايتـه-هل إذا ´ن لم تعرف عدا�ه  ،m العدالة أما íهول اdال
  : هذا µل اGالف R هذه ا�سألة الÂ سن�ع فيها ؟إذا جهلت عدا�ه هل تقبل أو ال -عدا�ه لم تقبل روايته

ò- مهورkال فاdهول اí ¬عدم قبول خ Y.  
Ç-  ه اهللا ومذهب و األخرىوالرواية�إذاً ، قبـول روايـة íهـول اdـال حبـانوابـن  اdنفيـةl الرواية ا8انية عن أ�د ر

وقلنـا أن القـول  ،هو اTي وقع فيه اGالف \ قول[ يسÊ با�ستور ا<الف ´ن m اfوع ا8الث وهو íهول اdال أو ما
  .[اآلخر هو مذهب اwنفية وابن حبان واختاره �ع من األصو¥

لقبول العلم بعدالـة الـراوي اهل úط  مدار ا<الف m ا�سألة í mهول اdال l :قبل أن ن�ع R ذكر اGالف نقول�
  أو l عدم العلم بالفسق؟ 

  .ال تقبل رواية íهول اdالقال  بالعدالة úط القبول هو العلمفمن قال أن 
  .واية مثل هؤالءتقبل رقال  ا�دار هو عدم العلم بالفسقومن قال أن 
  .ا�انع انتفاءهو أن اkمهور نظروا إi وجود ال(ط و�ققه، واdنفية نظروا إi بمع� آخر 

ومن  ،ومن علم عدم عدا<ه لم تقبل روايته ،البد أن يتحقق ال�ط فمن علمت عدا<ه قبلت روايته بالنسبة للجمهور����
  .جهل ولم يتحقق من وجود ال�ط فيه لم تقبل روايته

 ،فاألصل هو عدم الفسـق وعـدم وجـود ا�ـانع ،والشك R ا�انع غ� مؤثر ،إن الفسق مانع من الرواية: فقالوا أما اdنفية����
   :هذا هو مدار ا<الف وسببه ،واألصل هو العدالةهل وجود ا�انع فإنه ال يلتفت إ¥ه فمü جُ 

هـو العلـم  قـال ا�ـدارال تقبـل روايـة lهـول العدالـة  :فمن قال هل úط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟
ألن الشك m  قال أنه تقبل رواية lهول اwال ا�دار هو عدم العلم بالفسققال ومن  ،ا�جهول لم تعلم عدا<ههو و ،بالعدالة

  .اkمهورعند  يؤثر والشك m وجود ال(ط ،اdنفية عند ا�انع ال يؤثر
قالوا بالنسبة للجمهور أنـه البـد مـن  ،واwنفية نظروا إ� كون عدم الفسق مانع ،عدالة zط� كون الإا�مهور نظروا �

  .ðقق zط العدالة فإن جهلنا لم تقبل
و�ن جهلنا أو شككنا R وجود الفسق  ،تقبل روايتهففإن لم يوجد الفسق  ،البد من عدم وجود مانع الفسق: اwنفية قالوا�

  .R ا�انع غ� مؤثر �الف الشك R ال�ط فهو مؤثرلم نلتفت إ� ذلك ألن الشك 
وهو مـذهب الشـاف¾ ر�ـه  -يقصد ال(وط ا�تقدمة-وال يقبل خ¬ íهول اdال m هذه ال(وط ، فصل: قال ابن قدامة

  .	دأ اإلمامورواية عن  ،هو مذهب اkمهور وليس الشاف¾ فقطأقول  اهللا
 ،حنيفـةمـذهب أ© هـو و ،خ¬ íهول اdال m العدالة خاصة دون بقية ال(ـوط يقبل: 	دأ اإلمامعن  األخرىوالرواية 
واختـاره كمـا ذكرنـا اآلمـدي والـرازي وابـن السـب�  ،وهو قبول خl rهول اwـال ،نه مذهب ابن حبان ر	ه اهللاأوقلنا 

  . واألسنوي وغ�هم
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   :ذكر ابن قدامة أربعة ةبعدة أدلوقد استدل اwنفية وغ�هم �




oل األولاr اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعر: قال gص efقـد ف © برؤية ا±الل ولم يعرف منه إال اإلسالماأحدها أن ا

: قال ؟أتشهد أن ال ! إال اهللا وأن µمدا رسول اهللا: فقال ،Ã رأيت اÓاللإقال وù إ� ا�� ص· اهللا عليه وسلم اجاء األعر
قبـل شـهادة  ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلمفـ ،قم يا بالل فأذن با�اس أن يصوموا غـدا: ليه وسلمنعم، قال ا�� ص· اهللا ع

لـم يستفصـل عـن عدا<ـه، لـم  ،ولم يعرف منه غـ� اإلسـالم ،رؤية اÓالل ولم يعرف منه إال اإلسالم فقطعند ù ااألعر
  .يستفصل عن ضبطه، لم يستفصل عن أمور أخرى اكت بظاهر اإلسالم





وهـم لـم يعرفـوهم  ،ورواية النساء ،ورواية العبيد ،´نوا يقبلون رواية األعراب أن الصحابةر� اهللا عنهم: ا8ا` اroل
  ،لم ~ربوهم حü �كموا بعدا<هم بفسق

ً
فبا<ا» قبلوا روايـتهم ولـم يـردوا إال روايـة مـن  ،لم يعرفوهم بفسق لكنهم أيضا

  .أو قيل فيه ،شكوا R عدا<ه




ُطلبـت شـهادته [ أو شهد ]حديثا[أنه لو أسلم ال£فر ثم روى: قالوا مقبولةللقائل[ بأن رواية lهول اwال : الثاroل ا8

ال مسـتند  فما مستندكم؟  و�ن قلتم تقبل ،فإن قلتم إن رواية هذا ال£فر ا�ي أسلم ال تقبل روايته فأمر مستبعد ]فشهد
إن قبلتم ال مستند لكـم إال اإلسـالم وعـدم ظهـور  ،هو ا�ستند الوحيد هذا ،oيكم إال إسالمه وعدم ظهور الفسق منه

يعç لو م� زمان \ هذا األمـر فـال يكـون  ،فإذا م� �لك زمان فال °وز أن °عل ذلك مستندا لرد روايته ،الفسق
  .مستندا لرد الرواية





Y  أو أخ¬ أنـهن هذا ا�اء êس إ: ا ا�اء طاهر أو قالن هذإ: قال أو Ýاسته خ¬ الراوي بطهارة ماءأأنه لو : اroل الرابع
ن إ: ملكه، قال ةهذه اkارية ا�بيع بأنولو أخ¬ أيضا  ،ئـتمام بهمنه ح} يصح اال ل ذلكبِ ُق وهو يريد أن يؤم ا�اس  طهارة

Xوج قبل قوßة من زوج لم تrارية مل/ وأنها خاkذلك حل وطء ،هذه ا Y Îفـإذا قبـل منـه هـذه  ،مةاأل هذه ح} ينب
   .فمن باب أوÔ أن تقبل روايته األمور

   :إذاً استدل القائلون بقبول رواية íهول اdال بعدة أدلة����




   .ولم يعرف منه غn اإلسالم ،© برؤية ا±اللاأن اef صg اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعر: اroل األول




يذكر عنهم  هم£نوا يقبلون رواية األعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولمأن الصحابةر� اهللا عن: اroل ا8ا`

  . أمر يفسقهم فأخذوهم \ ظاهرهم




ن �و ،أنه ال تقبـل روايتـه فبعيـد )القول اhاÃ أصحابأي ( ن قلتمإنه لو أسلم ال£فر ثم روى أو شهد فأ: اroل ا8الث

  .اإلسالم الظاهر وعدم ظهور الفسق منهقلتم ال بل تقبل فال مستند oيكم إال 




 : اroل الرابع

ً
وcـذلك لـو  ،نه \ طهارة = يؤم ا�اس فإنه يقبـل قـو�ألو أخr رجل بطهارة ا�اء أو بنجاسته وأخr أيضا

مـن  ةاrـخ وأنهاملكه  ةا�بيع ةوأخ¬ بأن هذه اkاريهو lهول اwال ال يعرفه ا�اس رجل طارئ \ السوق وأخr ا5ائع 
، فهذه أدلة Óا هذه � أدلة القول األول القائل[ بقبول رواية lهول اwال ،زوج فإنه يقبل قوX وينبY Î ذلك حل الوطء
  .وقعها وقوية ويمكن 	لها \ µامل أخرى

ذكـر ابـن لوا بأدلـة فقد اسـتد وهم اkمهور ورواية عن أ�د) يقبل وهو أن خ¬ íهول اdال ال: (أدلة القول ا8ا` أما����
  : قدامة Çسة منها

اTي تقدم عندما قلنا أنه يقبل خr الواحد و~ب ا<عبد به ¦¥ل[  اإل?اع :الواحد أن مستند قبول خ¬: اroل األول����
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ع عليـه وا�جم ،اإل?اع: مستند القبول m خ¬ الواحدقالوا  ،إ�اع الصحابة و��اع ا<ابع[ بعدهما¦¥ل األول  ،قاطع[
íهول اdال لـيس و: قبل روايته قالوافال نبعدالة وال بفسق ال ال يعرف  lهول اwالو قبول رواية العدل ورد خ¬ الفاسق

Xحصول ا8قة بقو m العدل qمع m للشك وال;دد، هذا ا¦¥ل األول بعدل وال هو.  
 لشـك m الصـبا والكفـر مـن غـn فـرق´الشك فيه ف ،ر´لصبا والكف من الرواية أن الفسق مانع: قالوا اroل ا8ا`����

اإلسـالم أو حـال تقبل رواية lهول اwال  فكما أنه ال ،R اإلسالم وا<öيف ا�هالةR العدالة \  ا�هالةبمع� أنه قاس 
 تقبـل رجل جهل إسالمه أو جهل تكليفه فال يقبل منه الرواية فكذلك من شك أو جهـل R عدا<ـه فـال ،ا<öيفحال 
  .روايته

  ���� )�U(اdلقة ����
هذا يس¾  فالشك فيه ´لشك m الصبا والكفر من غn فرق ،أن الفسق مانع من الرواية ´لصبا والكفر: اroل ا8ا`����

  .وحكم ةفهنا أصل وفرع وعل ،فارق ب[ هذه األمور وتلك أي ال ،القياس بن« الفارق
مانع من موانع ومثله أيضا الكفر  ،ر هذا مانع من موانع قبول الروايةصغوالالصبا والكفر، الصبا  m هذا القياس فاألصل

  .هذا هو األصل ،قبول الرواية
  ،الفسق والفرع

ً
األصل عنـدنا هـو الصـبا والكفـر وcونهمـا  فالفسق مانع من موانع الرواية قياسا \ الصبا والكفر، إذا

  .عا من موانع الروايةمانع[ من موانع الرواية، والفرع هو الفسق وcونه مان
  .l الشك Z m منهما والعلة ،هو كونهما مانعh من موانع الرواية واdكم

 Y الصبا وY الكفرإفهم قاسوا الفسق وقالوا ����
ً
فإنهما مانعان من موانـع الروايـة  ،ن الفسق مانع من قبول الرواية قياسا

  .إذ ال فرق بh الصبا والكفر ،�امع الشك Z m منهما
 نقول

ً
وبا<ا» ال تقبل رواية lهـول  ،فيقاس عليه ،باتفاقن اإلسالم وا�ëيف úط من úوط الرواية أ :بطريقة أخرى إذا

ال فـرق بينـه  تقبل روايته إذ يقاس عليه من جهلت عدا<ه فإنه الف ))من جهل حال إسالمه ومن جهل تكليفـه((اwال 
Ãاhال ال تقبل وب[ الصبا والكفر، هذا هو ا¦¥ل اwهول اl للقائل[ بأن رواية.  

 هذا ا¦¥ل قياس أن شهادته ال تقبل فكذلك روايته :اroل ا8الث����
ً
 أصـلفالشـهادة  ،قياس الرواية Y الشـهادة ،وأيضا

إذ ال فـرق  lهول اwـالرواية فكذلك الرواية ال تقبل فيه  ؛فكما أن الشهادة ال تقبل فيها شهادة lهول اwال، فرعوالرواية 
  .بينهما

 ،Áن نمنع حكم األصـل: ابن قدامة يقدر أن ا�ع;ض[ يقولون، إن منعوا m ا�ال فقد سلموا m العقوبات: قال ابن قدامة
إنمـا أيضـا نكـم إتقبل فنحن نقول  ا�ا¥ةنه R األمور إهم قالوا  ا�ا¥ة،فنحن نقول أنه تقبل شهادة lهول اwال R األمور 

 
ô
تقبلون شهادة lهول اwال R العقوبات وتطلبون تزcيـة الشـاهد وهـذا  فأنتم ال -إن منعتم R ا�ال-R العقوبات  مونتسل

RÅ الرواية والشهادة واحد ،بالنسبة �ا m ا¦روس القادمـة  ،وال فرق بينهما ةإذ طريق ا8قة R إن شـاء اهللا تعـا� ûوسـيأ
فأحيانا يكون ا<فريق بينهما غـ�  ،كث�ة أموروأنهما يتفقان R أمور وHتلفان R  ،ادةال¿م \ الفرق ب[ الرواية والشه

  .و¨ بعض األحيان يكون الفرق مؤثر ،مؤثر
لـم  االجتهـادأن ا�قت إذا شك m بلوغ ا�ف� رتبة : Óؤالء القائل[ بأن رواية lهول اwال غ� مقبولة قالوا اroل الرابع����

وبـh  "ح£يتـه عـن نفسـه اجتهـاده"وأي فرق بـh  ،شك m عدا�ه وفسقه لم °ز تقليده لوقد سلموا أنه  بل ،°ز تقليده
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 هذا ا¦¥ل قياس ،"غnهعن ا ح£يته خ¬ً "
ً
 ،لم °ـز X أن يقـته االجتهادقاسوا أن ا�قت إذا شك m بلوغ ا�ف� رتبة  ،أيضا

 روايتهفيقاس عل ،و�ذا شك m عدا�ه لم °ز X تقليده
ً
بل  االجتهاد،مادام أنك ال تقبل فتوى مفٍت تشك R بلوغه  ،يه أيضا

ال  ،فرق ب[ األمرين إذ ال ،فكذلك ال ~وز أن تعتمد \ روايته للشك R حا� وا�هالة R عدا<ه ؛تشك R عدا<ه وفسقه
  .وب[ أن �� خrا عن غ�ه -أي ا�فÂ- فرق ب[ أن �� عن نفسه اجتهاده

هـذا هـو خالصـة هـذا  ،جهول اwـال R الفتـوىا�جهول اwال R الرواية \ ا�قياس أخرى هو  ةأقول هذا ا¦¥ل بطريق
بينهما أنـه  اkامعة والعلة ،فكما أن lهول اwال R الفتوى ال تقبل فتواه فكذلك رواية lهول اwال ال تقبل روايته، ا¦¥ل

إذ ا�فÂ �� عن نفسه اجتهـاده  ،فال فرق ب[ الرواية وقبول قول ا�فÂ ،اس بن� الفارقيسÊ القيهو ما و ،فرق بينهما ال
 هذا ا¦¥ل الرابع مؤداه قياس 

ً
جهـول اwـال R الفتـوى R ا�جهول اwال R الروايـة \ ا�والراوي �� خrا عن غ�ه، إذا

وذاك الراوي �� عن  ،ن هذا �� عن نفسه اجتهاده أي ا�فÂأل ،عدم قبوها �امع الشك t R منهما وأنه ال فرق بينهما
  .غ�ه خrا

لـم يعـh شـاهد  تقبل شهادة الفرع ما أنه ال: قبل روايته قالواتÓؤالء القائل[ بأن خl rهول اwال ال : اroل ا<امس����
  .؟°ب تعيينه إن ´ن قول ا�جهول مقبوال افلم ،األصل

والشهادة \ الشهادة يعمـل بهـا الفقهـاء  ،سنأخذ R ا�ستويات العليا أنه ~وز الشهادة \ الشهادة عندنا كما إن شاء اهللا
بمع� لو أن شاهدين شهدا  ،من ضمن هذه ال�وط الÂ ستأتيكم إن شاء اهللا أن يع[ شاهد الفرع شاهد األصل ،ب�وط
 ،شهد \ شهادû أÃ شهدت \ فالن بكذا وcذاا: فقال ،ثم طلب أحد الشهود مثال ًمن شاهد أن يشهد \ شهادته ،بأمر

بـ[ فـالن  شهادةأشهد أن فالن قد ðمل : فاآلخر اTي شهد وðمل الشهادة يقول ،أو أن ب[ فالن وفالن مبلغ كذا وcذا
وال  ،من úوطهـا إذاً البد m الشهادة Y الشهادةوفالن من ا�اس، األخ� يس¾ شاهد الفرع واألول يس¾ شاهد األصل، 

يعرف شاهد األصـل أو  شهد \ الشهادة وهو الأفال ~وز � أن يقول أنا  ،تقبل رواية شاهد الفرع حü يع[ شاهد األصل
  .فال بد أن يقول فالن µمد بن فالن و�دده ويقول أنا أشهد بناء \ شهادته ،م يتذكرهلنسيه أو

فلم أوجـب الفقهـاء  فإذا ´ن خ¬ ا�جهول مقبوالً  ،لم يعh شاهد األصل فرع ماتقبل شهادة ال أنه ال: هنا يقول ابن قدامة
أنه ال تقبل شهادة الفرع ما لم يعـh هذا مع� þم ابن قدامة ر	ه اهللا هو يقول  Y شاهد الفرع أن يعh شاهد األصل؟

ما طلبوا ا<عي[ من شاهد الفرع أن يعـ[ أن الفقهاء عندأي  فلم °ب تعيينه إن ´ن قول ا�جهول مقبوال؟ ،شاهد األصل
تعيـ[  اش;اطمن  فائدةإذا كنا سنقبل خl rهول اwال فأي  فما معq أن نقبل خ¬ íهول اdال؟؟ ،شاهد األصل و�دده

  !!كنا سنقبل خl rهول اwالإذا  مع� � إذن هذا ال�ط ال ،شاهد الفرع لشاهد األصل
 ألن هناك أمور ربما لعل اdاكم يعرفه بفسق فnد شهادته ،°ب أن يعينهوا قال: ذكر ابن قدامة اع;اضا

ً
 ،تستد¡ ا<عي[ ا

فألجل هذا قال الفقهاء بوجوب تعيـ[  ،ألن اwاكم ربما يعرف شاهد األصل بفسق وأن شهادته مطعون فيها ف�د شهادته
  .شاهد األصل

وعندما قـالوا  فلم °ب ا�تبع؟ ،فقد عرف ذلك ؛من غn ظهور فسقإذا ´نت العدالة l اإلسالم : أجاب ابن قدامة وقال 
أنه ~ب تعيينه لعل اwاكم يعرفه بفسق ف�د شهادته، قلنا إذا Åنت العدالة � اإلسالم من غ� ظهور فسق فقـد عـرف 

هم يقولون ~ب أن  ؟\ شاهد الفرع أن يع[ شاهد األصل، ولم ~ب \ اwاكم أن يتتبع ؟ لم ~بفلم ~ب ا<تبع، ذلك
ابن قدامة قال إذا Åن األمر كما تقولون أنه ~ب ا<عي[ ألن اwـاكم ربمـا ، يع[ لعل اwاكم يعرفه بفسق ف�د شهادته
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 أنتم تقولون أن العدالة � اإلسالم من غ� ظهور فسـق: يعرفه بفسق ف�د شهادته أجاب ابن قدامة
ً
-وهـذا معـروف  ،إذا

فهذا  ؟فلم ~ب أن يتتبع ا�اس هذا الشاهد وهل هو معروف بالفسق أو ال -ظاهر العدالة-ظاهر من خالل ال -عرف ذلك
  .ذكروا من اع;اض رٌد \ ما

  .وذكر اعÖاضا Y اroل ا<امس وأجاب عنه ،إذاً ابن قدامة ذكر للجمهور Çسة أدلة
  : وابن حبان و?اعه من األصوhr قالوهم األحناف  ثم كّر يرد Y القائلh بأن خ¬ íهول اdال مقبول

كونـه فـإن  ù برؤية اÓالل ولم يعرف منـه إال اإلسـالماوهو قبول ا�� ص· اهللا عليه وسلم شهادة األعر اroل األولأما 
 اأعر

ً
 بياعرأأنه إذا Åن  رةيعç ليس بالëو يمنع كونه معلوم العدالة ال بيا

ً
م عند ا�ـ� ربما Åن معلو ،أنه lهول العدالة ا

ربمـا أنـه معلـوم  ،يلزم منه أن يكون lهول اwـال ال ابياكونه أعر(ص· اهللا عليه وسلم ومعلوم عند الصحابة أنه عدل 
أو تزØية من عرف حاX أو بوp نزل Y اef صg اهللا عليـه وسـلم بـأن هـذا ومعروف  ربما أنه عدل ü¬ عنه) العدالة

وا¦¥ـل إذا تطـرق إ¥ـه االحتمـال بطـل بـه ، أنـتم تعتمـدون \ احتمـال[ ن íهوال؟فمن سلم لكم أنه ´ ،الرجل عدل
ù برؤيـة ااTي يقول أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قبـل شـهادة األعـر هذا هو ا�واب األول عن ا¦¥ل األول ]االستدالل

  .اÓالل ولم يعرف منه إال اإلسالم
أن الصحابة قبلوا رواية األعراب والعبيد والنساء ألنهم لم يعرفوهم بفسـق، أجـاب  :فهم قالوا اroل ا8ا`أما ا�واب عن 

  : �واب[ابن قدامة 
وقـول مـن عرفـوا  ،أن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج ا�� ص· اهللا عليه وسلم ألنهن معروفات وعدول :اkواب األول����

 ،دد من الصحابيات Ùن عرف عـدا<ها واشـتهرت عـدا<هاحا� من الصحابيات Ùن هو مشهور العدالة عندهم، فهناك ع
حيـث و ،من عرفوا حا� Ùن هـو مشـهور العدالـة ،أزواج ا�� ص· اهللا عليه وسلم :فهنا الصحابة قبلوا خr أمثال هؤالء

يقبـل إال إذا Åن ال  وTا ورد أن عـ½ رÀ اهللا عنـه ،فإنهم يردون وال يتãعون R القبـول األخريات~هلون حال النساء 
 رد شهادة حديث معقل بن سنان األشج£  ،استحلف

ً
 او�ن أعر-وأيضا

ً
لم يقبل روايته ألنه ربما Åن lهوال عنده فلـم  -بيا

  .بيا lهول اwال، هذا هو ا�واب األولاعرأيأخذ بقو� لكونه 
 ألنـه lمـع \ عـدا<هم ب�cيـة ا�ـص ،فقال أن الصحابةرÀ اهللا عنهمال تعتr معرفة ذلك فـيهم: أما اkواب ا8ا`����
 ،ال يش;ط تعديلهم ألن الصحابةرÀ اهللا عنهم لم؟ ،يقول هذا خارج عن µل ال�اع ،Óم �الف غ�هم )القرآن والسنة(

تعديلهم وال يش;ط العدالة فيهم وال تطلـب الشـهادة \  �إ ةال حاجف ،فهم معدلون بتعديل اهللا Óم بنص القرآن والسنة
  .وال يقبل غ� ذلك ،وا�جهول من الصحابة األصل فيه العدالة وقبول روايته ،فالصحاù معلوم عدا<ه ،ا<هعد

  ����)0/(اdلقة ����
و�ن قلتم تقبل فـال مسـتند  ،تقبل فذلك بعيد عندما قالوا أن ال¢فر لو أسلم ثم شهد أو روى فإن قلتم ال: دrلهم ا8الث����

  : من وجه[ واإلجابة أجاب ابن قدامة. سق منهTلك إال إسالمه مع عدم ظهور الف
  الفهذا  "حديث العهد باإلسالم"أما : الوجه األول����

�
 يكون Åذبـ ألنه قد يسلم ال£ذب ويبY ä طبعه قوX،م قبول يسل

ً
 ا

ًمعروف 6
ً
ن نقبـل قبل شهادته و~ـب أننسلم أن t من أسلم ~ب أن  فنحن ال ،بالكذب ويب9 \ أصله حü بعد أن يسلم ا
 ألنه قد يكون معروف ،روايته

ً
قـد  ،وهـذا كثـ� ومشـاهد ،قبل اإلسالم بالكذب ويب9 صاحب الطبع \ طبعه وال يتغ� ا

 قد يكون معروف ،با�عا> وهو Åفر ثم يسلم ويستمر \ هذه ا�عا> ·تَ بْ يكون بعض ا�اس مُ 
ً
ب�ب اGمـر أو بالزنـا  ا
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فقـد يسـلم  ،سلم أنه يتخلص مـن �يـع ا�عـا>أأنه إذا  ةليس بالëورف ،هذه ا�عا> والعياذ باهللا ثم يسلم ويستمر \
  .ويب9 \ كذبه ويب9 \ طبعه، هذا هو الوجه األول

] يقصـد ابـن قدامـة حـديث العهـد باإلسـالم[ إن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاX: الرد عليهم منالوجه ا8ا` ����
طـول بإسالمه وقرب عهده باإلسالم، وشتان بh من هو m طراوة اKداية وبh من نشـأ عليـه  فقبوfا لروايته ألجل طراوة

 
ُ
فبعض ا�ـاس إذا  ،إن سلمنا لكم أنه تقبل روايته فقبول روايته لقرب عهده باإلسالم: يقصد ابن قدامة R هذا الرد لفةاأل
لكنه مع الوقت ربمـا يرجـع  ،ه هذا ألجل طراوة اإلسالمفربما نقبل من ،سلم يكون R ا5داية متأثرا وتغلب عليه اGشيةأ

يـَن {وTلك جاء R القرآن الكـريم  ،فاÓيبة واGشية ال تكون عنده كما � R بداية إسالمه ،إ� هذه األمور ِ
Î
ِن لِث

ْ
لَـْم يَـأ

َ
أ
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ْ
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َ
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َ
ِكتَاب ِمن َقبُْل َفَطاَل َعلَـيِْهُم امنُوا أ

ْ
يَن أوتُوا ال ِ

Î
TÅَ َفَقَسـْت  األمـدُكونُوا

نُْهْم فَاِسُقونَ  ôِثٌ� م
َ
cوربما �صل منه بعض األمـور وبعـض  ،فإن اإلنسان مع طول األمد يقسو قلبه وتضعف حا� }قُلُوُبُهْم َو

إن سلمنا قبـول الروايـة : فيقول�.صمه اهللا ووفقه لفعل ا�Gإال من ع ،ا�عا> وأمور مفسقة وهذه حال كث� من ا�اس
وشتان ب[ من هو R طراوة ا5داية وب[ مـن  ،فذلك لطراوة إسالمه وقرب عهده باإلسالم لوجود اGشية واGشوع وا<قوى

  .طول األلفةبنشأ عليه 
نعـرف  ي R الظاهر عدل و¨ ا5ـاطن الأ ،رال ظاه إن قيل إذا ´نت العدالة ألمر باطن: هناك اعÖاض ذكره ابن قدامة����

 ،إذا Åنت العدالة كما تقولون ألمر باطن وليس ألمـر ظـاهر :قولب ونيع;ض ،حا� ولم Hتr ولم يذكر بæء عند العلماء
نـتم لـم تكتفـوا بظـاهر أ يقولون ألصحاب القول اhاÃ أصحاب القول األول، ألن الظاهر أنتم لم تكتفوا باألمر الظاهر

اGـوف  ةأصل العدالة ا5اطن( إذا ´نت العدالة ألمر باطن كما تقولون وأصله ا<وف، ا5اطنةالعدالة بل تطلبون العدالة 
فأصـل ذلـك ا<ـوف  ،لكن يستدل عليه بما يغلب \ الظـن ،يمكن مشاهدته الويشاهد  هذا اGوف ال) من اهللا تعا�

  .�ا \ صدق الرجل الظاهرة العالمةألنه هو  ،به االكتفاء فينب� الظاهرةهو العالمة واإليمان  ،اإليمان
 ،بـل يسـتدل عليـه بمـا يغلـب Y الظـن ،فإن قيل إذا ´نت العدالة ألمر باطن وأصله ا<وف وال يشاهد: قال ابن قدامة

  .به فلنكتِف  ةفإنه يدل Y ا<وف داللة ظاهرواإليمان هو العالمة ، اإليمانهو فأصل ذلك ا<وف 
 
ً
 ،لكن هناك عالمات عليه ،هذا اGوف ال يمكن أن نشاهده وال يمكن أن نراه ،اGوف هو األصل R العدالة ا5اطنة إذا

\ صدق الرجل وعدا<ه، هـذا اعـ;اض  ةباإليمان فإنه داللة ظاهر فلنكتِف  ،هذه العالمة الظاهرة الÂ نراها � اإليمان
  .من أصحاب القول اhاÃ \ ا�مهور

  : ابن قدامة من وجهhأجاب 
فـال نشـكك أنفسـنا فيمـا عرفنـاه  ،ا�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلمh أكº من عدو±م: قال الوجه األول����

األصـل R - ر	ه اهللا حنيفةÅنت R بداية األمر R وقت أù -هذا ال¿م من ا�مهور ~رنا إ� ال¿م R أن األصل ، يقينـا
لكـن فيمـا بعـد �ـا كـ0 الوضـاعون  قبل من اإلنسان مü ما Åن عدل الظاهر فتقبل روايتـه،الظاهرة ويُ ا�اس العدالة 

 نR، Å ا5حث عـن عدالـة الرجـل ا�صلحةÅنت  ؛و0c الفساق وقلت اGشية ا�� ص· اهللا عليه وسلم \ والكذابون
  .األصل عدالة ا�اس

األصل أنه عدل، هذا الـ¿م Åن  أختك، من جاء Hطب ابنتك أو اfاس عدولاألصل هو أن : مثال m مسائل الزواجاآلن 
ومسجد واحد وجامع واحد وتربوا  ةواحد قرية[ ومعروف[ و~معهم ليلألن ا�اس Åنوا ق لم؟ ة،R السابق قبل أربع[ سن
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  .فاألصل عندهم العدالة الظاهرة يكت« بها ،R م¢ن واحد
 والظـاهر ال ،ألنه ك0 الفساق لم؟ االتهام،دما يتقدم لك m هذا الزمان أحد فإن األصل فيه عنلكن اآلن اختلف األمر، 

فاألصل يكون R مثل هذه األيـام هـو التشـدد  ،�د الرجل ظاهره �يل ومقبول لكنه R باطنه غ� ذلك ،يدل \ ا5اطن
  .رجل عدل وcفء Óذا النسبوقلنا هذا ال ،وأننا نتهم اآلخرين ونبحث عمن يثبت �ا عدالة الرجل

Åن األصل R ا�اس العدالة إال إذا عرف عـن أحـد مـنهم الفسـق فإنـه ال تقبـل  الرواية m بداية األمر ،ومثله m الراوية
  .ر	ه اهللا وابن حبان R قبول الرواية حنيفةوهذا هو اTي استند عليه أبو  ،روايته

قيل أنه األصل هو عدم الصـدق أو عـدم  ؛� ص· اهللا عليه وسلم من الكذب�ا ك0 الفساق وخæ \ سنة ا� ،فيما بعد
أن ا�جربـة "هذا هـو معـ� þم ابـن قدامـة وهـو  ،فينب� أن يدقق ويبحث عن عدالة الرجل حü تقبل روايته ،العدالة

اTي عرفنا يقينا أن الفسق  "وا�شاهدة دلت Y أن فساق ا�سلمh أكº من عدو±م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا
 زمن الرواية بعد عهد الصحابةرÀ اهللا عنهموعهد ا<ـابع[

ً
يـأû  فإنـه ال ،هو الغالب \ ا�اس R هذه األزمنة و¨ أيضا

  .زمن إال ويأû زمن أقل منه وأفسد منه
ن نكـت« باإليمـان وهـو العالمـة إذا كنتم تقولـو m شهادة العقوبات -باإليمان- نا بهثم هال اكتفيقال : ا8ا` وجهال����

تقبلون شهادة lهول اwال R أمور  تكتفون به R شهادة العقوبات وأنتم ال الظاهرة \ اGوف نكت« به R الرواية، لم ال
ولم  ؟وأنتم كما بقية الفقهاء تش;طون R شاهد األصل أن يكون معروفا ،شاهد األصلو�اذا ال تكتفون به R ؟ العقوبات

و�ذا  ،~وز � أن يستفÂ وأنتم تقولون أنه البد أنه إذا شك أو جهل عدالة ا�فÂ فإنه ال ،اإليمان m ا�ف�تكتفوا بظاهر  لم
 مـا[يقصـد  وسـائر مـا سـلموهولم لم تكتفوا باإليمان هنا كما تريدون أن تكتفوا به R الرواية؟  االجتهادشك R بلوغه 

 .]اسلموا من ا�سائل الÂ سلموا به
ً
أن العدالـة إذا Åنـت "اTي ذكـروه  االع;اضا�واب \  إ¥هذهب  ا�واب \ ما إذا

يمكن أن يشاهد  وأصل ذلك اGوف واGوف ال -االع;اضهذا هو -تكتفون بالظاهر  ال وأنكمألمر باطن كما تقولون 
أجـاب ، "ةأن نكت« به وهو داللة ظـاهر� وعالمته اإليمان فينب�  عالمةفنستدل عليه بما يغلب \ الظن ونبحث عن 

hابن قدامة من وجه :  
 ،من عدوÓم فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا أك0أن ا�شاهدة وا<جربة دلت \ أن فساق ا�سلم[ : الوجه األول����

 R وَك َعن َسبِ {ا�اس الفسق  أك0فصار األصل
�
ْرِض يُِضل

َ
ºََ َمن mِ األ

ْ
ك
َ
  }يِل اهللا÷ َو�ِن تُِطْع أ

 لـم لـم  ؟يكون الشاهد معروفـا أن�اذا لم تكتفوا باإليمان R شهادة العقوبات وأنتم تش;طون : الوجه ا8ا`ثم ����
ً
وأيضـا

ولم لم تكتفوا به m ا�ف� وأنتم اشـÖطتم ؟ تكتفوا به m شهادة األصل وأنتم اشÖطتم m شاهد األصل أن يكون معروفا
  .وسائر ا�سائل الÂ سلمتموهاكون معلوم عدا�ه؟ m قبول قول ا�ف� أن ي

  .هذا هو ا�واب \ ا¦¥ل اhالث للجمهور القائل[ بالقبول واwنفية ومن معهم
  .من زوج فإنها تقبل ةملكه وأنها خا¥ ةإن هذه ا�ارية ا�بيع: لو أخr العاقد وقال ب¼ Óم د¥ل هو د¥ل العاقد

حü لو جاء رجل  مع ظهور الفسقباب ا<يس� \ ا�اس  ومن ةالعاقد فقبول قوX جاء رخصقول  أما: فأجاب ابن قدامة
 rبعض األمور وأخ R فينـب� أن تقبـل قـو� مـن بـاب  ؛سيارته وهـذه األرض أرضـه السيارةأن هذه بيظهر عليه الفسق

عندما يأû شخص ويريد  ،ت ومشاt كث�ةولو اش;طنا هذا األمر ألدى إ� منازå ،�سيس اdاجة إi ا�عامالتالرخصة 
\  إثبـاتوعندما يبيع سيارته أو سلعته أو بضاعته ونطلب منـه الفـاتورة أو أيـة  ،ال حü نتأكد: أن يبيع أرضه فنقول �
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العاقـد مـن بـاب  قـولفألجـل ذلـك قبلنـا  ،يمكن ا<حرز عنها فإن هذا Ùا يعã ومن عموم ا5لوى الÂ ال ؛ملكيته Óا
  .))Aمة ´نت أو خاصة ال¥ورةتãل مãلة  اdاجة(( اdاجة�سيس  رخصةال

ال نسلم أنه  ،فإنه ليس بالëورة ،لكم بذلك فال نسلملو أخr أن ا�اء طاهر أو êس : قالوا أما ا<¬ عن Ýاسة ا�اء وقلته
ينـب� أن يقبـل قـو�، إذا هـم ال يسـلمون  بل إذا جهل اإلنسان حال هذا الشخص فإنه ال ،إذا قال ا�اء طاهر أن نقبل قو�

  .حكم األصل
 ،أخr بطهارة ا�اء أو بنجاسته فإنه يقبل قو�من وهو أن  رد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية ال نسلم لكم حكم األصل����

اoرس هـذا هـو خالصـة ، يقبل بل يبحث عمن يؤcد ويؤيد þمـه أنونقول أنه ال ~ب عليه  ،فنحن ال نسلم هذا األصل
يÖجح fا قول اkمهور وأنه ال يقبل خ¬ íهول اdال m العدالة ومن خالل ذكر األدلة للقول[  ،ا�تعلق í ¬üهول اdال

  .ولرد أدلة ا5اق[ لألدلة ال� ذكرها ابن قدامة
يرجح حديثه ويكـون واwقيقة أنه مع هذا ال;جيح قد �دث R بعض األحيان أن يأû حديث ويكون فيه lهول اwال و

 ،كون اwديث يوافق ما R القرآن وال Hالف قاعدة من قواعد ال�ـيعة ،هذا ال;جيح لوجود قرائن \ صحة هذا اwديث
 rـGال مقبول و�نما ألجل وجود قرائن يغلب معهـا الظـن \ صـدق ذلـك اwهول اl rديث ليس ألن خwفقد ي;جح ا

أن يكون اrG مؤيدا من الكتاب والسنة ا�بوية أدلة الكتـاب  أما: ث�ة وال يمكن ح�هاوقلنا أن القرائن ك ،والعمل به
 ةيكون اrG هذا جاءت شواهد � مـن أحاديـث أخـرى أو أقـوال صـحاب أو ،العامة تدل عليه أو أخبار السنة تدل عليه

  .وغ� ذلك من القرائن ،تؤيده
فـإذا  ،وبا<ا» البـد مـن ðقـق العدالـة R الـراوي ،إi أن العدالة úطنظروا  هو أن اkمهور: اdقيقة أن سبب ا<الف

  .ألن الشك R ال�ط مؤثر ،جهلت وشك R وجود العدالة فال يقبل قو�
و�ذا شـككت R فسـقه فاألصـل  ،وقالوا إن الفسق هو ا�انع من قبول رواية الـراوي فنظروا إi جانب ا�انع أما اdنفية����

  .هذا أمر ،ا�انع عند اwنفية غ� مؤثرفالشك R  ،عدا<ه
و�ن  ،كما قلنا أن R بداية الت�يع واإلسالم Åن األصل R ا�اس العدالة لغلبة ا�G وقـرب عهـد ا�بـوة: األمر ا8ا`����
اق لكن �ا تأخر العهد وبعد عن عهد ا�بوة و0c الفسق صار الفسـ ،ق أقل بكث� فثلك األصل R ا�اس العدالةاالفس

وcما قلـت لكـم R  ،فألجل ذلك يقال أن األصل R أك0 ا�اس الفسق حü يوثقوا ،أك0 من العدول كما يقول ابن قدامة
ألنهم يعرفونه  ،R قرية من القرى فإن األصل عند ا�اس عدالة الرجل ةأنه إذا تقدم خاطب قبل أربع[ سن :قضية األزواج

R هذا الزمن لو تقدم خاطب اآلن حü لو Åن ظاهره الصالح  أما ،نيوا�اس µصور ،R ا�سجد، R ا5ت، ا�اس تربوا معا
أن يـدل \  بالëـورةأمـا اآلن فالظـاهر لـيس  ،يدل \ ا5اطن، Åن R السابق الظاهر يدل \ ا5اطن فالظاهر اآلن ال

والبد أن  ،فبا<ا» يبحث عن عدالة الرجل أو من يز= هذا الرجل ،Gاطب فيقال أن األصل عدم العدالةا5اطن فإذا تقدم ا
  . يعرف باطنه حü يشهد بسالمته وأنه خال من ا�وانع والعيوب الÂ تمنع من ا�¢ح

� 
ً
  : وقع فيه اختالف \ قول[ ب[ العلماء íهول اdال ñلص من هذا أن خr إذا

 هو قول ابن حبـان و?اعـ اdنفيةقول وهو  أن خl rهول اwال مقبول: ألولالقول ا����
ً
مـن األصـوhr ´لغـزاá  ةوأيضا

  .واآلمدي والرازي وابن السب/ واألسنوي
 رواية  وهو قول ?هور العلماء: القول ا8ا`����

ً
كر �ا ذُ  أن خ¬ íهول اdال ال تقبل روايته مطلقا عن أ�د مشهورةوأيضا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ٨١ - 

 

  .قول اkمهوروcما الحظنا أن ابن قدامة ر	ه اهللا يرجح  ،لة الفريق[من أد
 R 
ً
فإنه قد يرد أحيانا بعض األحاديث فيها íاهيـل وتقبـل أحـاديثهم،  ؛قول اkمهورل ناالسابق أنه مع ترجيحوقلت أيضا

ل اwال مقبول مطلقا فيأخـذ ن lهوإويقول  ليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل األحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدة
لكن يقال أن األصل عدم قبول روايـة  ،مع أن ابن حبان من ا�تشددين R ا�رح ،هذا اwقيقة خطأ وتساهل ،بأي حديث

  .lهول اwال لكن إذا دلت القرائن \ صدق هذا اrG فينب� القبول
وجـود شـواهد و، )وجود األدلة العامة من القرآن والسـنة(تأييد القرآن  إماما وجود شواهد تدل \ اwديث، إ: والقرائن����

 
ً
\ هذا اrG، أو ال يوجد R  األمةالصحابةرÀ اهللا عنهمتؤيد هذا، أو أن إ�اع  أقوالأخرى من أحاديث أخرى، أو أيضا

إذا لم يوجد R ا�سألة  ،	د أن اrG ا�رسل والضعيف مقدم \ القياسأا�سألة إال هذا ا¦¥ل وعند بعض األئمة Åإلمام 
وقد يقبل  ،إذا األصل هو عدم قبول خ¬ íهول اdال، 	د \ هذه األدلةأإال خr مرسل أو ضعيف فإنه مقدم عند اإلمام 

  .أحيانا لوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<¬
وا<öيـف والضـبط  والعدالةالم اإلسوهذه ال�وط الÂ ذكرت و�  ،بهذا نكون قد انتهينا من مسألة ا�هالة R العدالة

 R وط متفق عليهاz الراوي فينب� أن  ،الراويهذه R ققنا وعلمنا وجود هذه ال�وطð الف فيها وقلنا إذا قلناGوذكرنا ا
لكـن وقـع .تقبل روايـة مـن هـذه حـا� بعضها فإنه ال نه إذا علمنا أن هذه ال�وط قد �لفت �يعها أوأو ،تقبل روايته

  .هل تقبل روايته أو ال؟ وذكرنا ا<الف العدالةفيمن جهل حا� R  اGالف

  ����)U/(اdلقة ����
وقلنـا إن مـن العدالة والضبط وا�ëيف ووl اإلسالم  úوط الرواية ا�تفق عليهاكنا R اwلقة ا�اضية قد تكلمنا عن 

لـم يسـتكمل هـذه ال�ـوط  ومـن ،هه ينب� و~ب قبول خrإنكملت عدا<ه وضبطه وتكليفه واستكمل هذه ال�وط ف
الف R اGـوذكرنـا  العدالة هـل تقبـل روايتـه أم ال؟وب¼ اGالف فيمن جهل حا� R  ،قبل روايتهت�يعها أو بعضها فال 

  هناك R آخر هذا ا�بحث، ورجحنا قول اkمهور، ا�سألة ب[ ا�مهور واwنفية وابن حبان ومن معه
  : ال(وط ا�ختلف فيهاباب 
U-  ط بعض الرواةÖمعت¬ عند ?هور العلمـاءوهذا ال�ط : ن يكون الراوي ذكراً أاش nن يكـون عليـه أبـل يكـاد  غ

ن الصحابة قبلوا قول Aئشة ر� اهللا عنها وغnها مـن أل ؟لم ،ومن اش;ط هذا ال�ط فقو� شاذ وال يعول عليه ،اإل�اع
  .من النساء، ا�ؤمن[ قبلوا أخبارهن نوغ�ه ،عيô بَ وصفية وفاطمة بنت قيس والر   ةكأم سلم النساء

/- ÏKط اÖال يش 
ً
والصحيح هو قـول  ،وعليه فال يقبل رواية األع¾ ،ن يكون الراوي بص�اأألن هناك من اش;ط  أيضا

ن عـن ويـرووالصحابة Åنوا  ،فتقبل رواية ا5ص� واألع¾ ،أنه ال يش;ط ا�5 ن يكون إ?اAأ?هور العلماء بل يكاد 
أم Åبن  ؛هناك من �اعة من الصحابة Åنوا عميان وقبلت األمة أخبارهم وقبل العلماء رواية األع¾ من الصحابة، ،األع¾

  ،مكتوم وغ�ه
ً
حيث تكلمهم من  حيث يعتمدون Y صوتها ،الصحابة ´نوا يروون عن Aئشة وهم m حكم ال¥يرأيضا

  ،حقهاهم Åلëير R ا فحكمً  ،وراء حجاب
ً
ا Åلëـير R حقهـا \ الصوت فهم حكمً  فالصحابة يروون عن åئشة اعتمادا

  .هذا األمر اhاÃ اTي ال يش;ط R الرواية ،رÀ اهللا عنها
T-  

ً
  : هل يشÖط فقه الراوي؟ هذا �ل خالف بh كون الراوي فقيها

  ال يشÖط فقه الراوي\ أنه  ?هور العلماء -أ
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أما اإلمـام أù حنيفـة  !، وهذا ا�قل عن اإلمام مالك µل نظريشÖط فقه الراويأنه  وأ© حنيفة مالكنقل عن اإلمام  -ب
  . ن ندخل R ال¿م عن أù حنيفةأقبل  هل يقول بذلك مطلقا أم ال؟فاwقيقة أنه اختلف R ذلك عن اإلمام 

ن يكـون أيكـ«  ،ن يكـون فقيهـاأواية الراوي فال يش;ط لقبول ر ،ن يكون الراوي فقيهاأطبعا ا�مهور ال يش;طون 
 
ً
  ضابطا

ً
  حافظا

ً
  عدال

ً
  مستكمالً  مسلما

ً
 للعبارات الÂ ينقلها ل�وط الرواية ضابطا

ً
  : وا¦¥ل \ ذلك ،�ا يروي فاهما

ò-  اهللا عليه وسلم gص efفقيهرب حامل فقه (قول ا nغ،  iل) من هو أفقه منهورب حامل فقه إrهذا د.   
Ç- ال يكـون ان األعرأو¨ الغالب  ا�ي ال يروي إال حديثا واحـدا عرا©ن الصحابة ´نوا يقبلون خ¬ األأ¦¥ل اآلخر ا ù

  .هذا قول ا�مهور م،وبا<ا» الصحابة قبلوا روايته ،فقيها
أما ما نقل عن اإلمـام  ،ن يكون الراوي فقيهاأأي أنه البد  ،وقلنا أنه نقل عن اإلمام مالك وأبو حنيفة اش;اط فقه الراوي

  .فمحل نظر مالك
لـم  ،مـع هـذا ال�ـطا اش;طوا وأضـافوا أمـرً  ن من اdنفيةيا�تأخرلكن  ،فاختلف فيه عنه وأما ما نقل عن أبو حنيفة
فمـا نقـل  ،نقل عن اإلمام مالـكوهذا  ،يشÖط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس: بل قالوا ،يش;طوا مطلقا فقه الراوي

  .وقد تكلم العلماء عن هذه ا�سألة ،اإلمام أù حنيفة نقل عن اإلمام مالك عن
©الفـة  القيـاسبمخالفـة ويقصـدون  ،نـه ال يقبـلإإذا Åن اrG ©الف للقياس و�ن راويه ليس فقيها ف اdنفية يقولون

  :مثال نأخذ العامة،القاعدة 
ن أال تÏُوا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو nü اfظرين بعد (م وسلن ا�� ص· اهللا عليه أù هريرة أل حديث ا�Ïية����

قبـل بـه ا�مهـور وعملـوا بـه،  ،هذا اwديث رواه ا5خاري ومسلم )من تمر ن شاء ردها وصا�Aإن شاء أمسكها و ،�لبها
  .أبو هريرة غn فقيه وهو ه�الف للقياس وراويقالوا إن هذا اwديث  ؟مل ،اdنفية لم يعملوا بهذا اdديث

تالفـات، فالقاعـدة ا�عروفـة R قالوا وجه ©الفته للقياس أنه خـالف القاعـدة العامـة R اإل ما هو وجه �الفته للقياس؟
ن �و ،ن �ëـ مثلـهأا فعليـه ن Åن مثليً إف ،نهاتلف ìء فعليه ضمأفمثال من  ،والقي
 بالقي
 با�ث½ ن ا�ث½أتالفات اإل

ن يـرد ال ـء بعينـه إذا أ: أوالً  ،ن يأû بمثلهاأأو  ابعينه ان يردهأتلف سيارة فيجب أفمن  ،�ë قيمتهن أا فعليه Åن قيميً 
Xحا Y ف، ´ن ال ء بعينه إذا ´ن باقيا Xحا Y نه يرد مثلـه أو يـرد إنه ينب� إذا حصل فيه إتالف فإفإن لم يكن باقيا

  .قيمته Y تفصيل عند الفقهاء
 عند اkمهور با�ث� ن ا�ث�أإلتالف عند اdنفية فالقاعدة m ا�

ً
فيقولـون إن هـذا اwـديث  ،والقي+ بالقي+ وهو أيضا

عنـدما يـرد  )من تمـر �ن شاء ردها وصاåوإن شاء أمسكها (ن رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم قال أ©الف ووجه ا�خالفة 
لو قلنا إن اwليـب ، <مر ليس مثال للحليب اTي استهلك وال قيمة �وصاع ا ،الشاة أو ا�اقة أو ا5قرة يرد معها صاع تمر

Ð  ل; أوÑ ـديث أكأنهم وجـدوا ف ،وربما أنه أك0 منه قيمة ،ل; ورد عليه صاع من تمر ربما إن الصاع ال يوازيهwن هـذا ا
  .و©الف للقاعدة العامة فلم يقبلوا به، ،©الف للقياس

برواية أ© هريرة أعقبه برواية ابن مسـعود �ـا يـدل  هفلما روى اdديث m صحيح ،اdنفية اإلمام اKخاري تفطن �ا ذكره
 Yما يعضده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاءأ X ديثdهذا أمر ،ن ا.  
ا¦روس القادمة وسيأû إن شاء اهللا R  ،ه مع بقية الصحابةؤوتعتr آرا ن أبا هريرة من الفقهاء و� اجتهاداتهأاhاÃ األمر �
إنما أبـو هريـرة لـم يـالزم  ،وما يشاع عنه أنه غ� فقيه هذا غ� صحيح ،ن أبا هريرة ~تهد و� رأي معتr عند الصحابةأ
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فروى عنه �يع  ،الزم ا�� ص· اهللا عليه وسلم t وقتهوأسلم R السنة السابعة  ،سن[ أربعا�� ص· اهللا عليه وسلم إال 
فأحيانا يـروي عـن ا�ـ�  ، ص· اهللا عليه وسلم Ùا سمعه منه مباzة أو ما نقله عن بقية الصحابة عنهما يعرف عن ا��

وأحيانا يروي عن غ�ه ألنه قد فاته الæء الكث� من حال ا�� ص· اهللا عليه وسلم فـ�وي  ،ص· اهللا عليه وسلم مباzة
  .فال يقال عنه أنه غ� فقيه ،نسوخا أو Áو ذلكأو يكون اrG م ئفربما يروي عن غ�ه فيخط ،عن غ�ه

� 
ً
 ©الف أنه قالوا إذا

ً
ن إفـ ،ن أبا هريرة من الفقهاء وأن اwديث ال ©الفة فيه للقيـاسأوالرد عليهم  ،لم يعملوا بهوللقياس  ا
تالف وليس R اإل متوالقاعدة اTي ذكر ،هو لم يتلف اwليب و�نما استهلكه ،و�نما هو استهالك ،تالفاتاألمر ليس R اإل

ب اGاطر وحسم ال�اع وقطع اGالف أمر ا�� صـ· اهللا عليـه يفمن باب تطي ،R االستهالك واالنتفاع فانتفع R اwليب
 أوسلم 

ً
åمن تمر ن يرد صا .  

 R ما روي 
ً
ق�ـ  عبـاسهريرة وابن  ا�� ص· اهللا عليه وسلم R حديث أù اrمh والشاهدب اءحديث قض�ومثل أيضا

وجـه ، راويـه اTي هـو أبـو هريـرة ،غ� فقيه هاwنفية قالوا ال يقبل هذا اwديث ألنه Hالف القياس وراوي ،بيم[ وشاهد
ن ا5ينة \ ا�د¡ أو وامرأتان،لقياس تقول أنه البد من شاهدين فإن لم يكونا رجل[ فرجل أو االقاعدة  �الفته للقياس

وا¥م[ دائما تتوجه R حق ا�د%  ،فا5ينة دائما تتوجه R حق ا�د¡ ،ص· اهللا عليه وسلموا¥م[ \ من أنكر كما قال 
  .جهت ا¥م[ إ� ا�د¡ وهذا ©الف للقاعدة والقياسلكن R هذا اwديث وُ  ،عليه

  .هريرة ن اwديث صحيح وقد رواه ابن عباس من وجه آخر فهو يعضد ما رواه أبوبأ: األمر األولطبعا رّد عليهم 
فإن ا¥م[ ت�ع R حـق أقـوى  ،ألن القياس اTي ذكره اwنفية غ� صحيح ،ن هذا ال ©الفة فيه للقياسأ: األمر ا8ا`����

 من ا�د% عليه ،ا�تداعي[
ً
ويكون ا�د% عليه أقوى منه فثا  ،فا�د¡ إذا لم يكن عنده بينة فإنه يكون أضعف حاال

  .توجهت ا¥م[ عليه
شاهد واحد وهذا الشاهد ال يوصل إ� ا¦عوى، ال يك« R اwكم � بما يد¡ به فجعلت  هن ا�د¡ ¦يأالة ما R حأ�

  .فوجهت ا¥م[ إ¥ه ،فصار جانبه أقوى من جانب ا�د% عليه ،يمينه مكملة Óذا الشاهد
 
ً
لـوث مـن اد% مـن الصـحابة عبـد �ا Åنت جانب ال -سيأû ال¿م عليها- فالقسامة ،حديث القسامةويدل عليه أيضا

ا5خـاري و�ن اللـوث \ R ديث واwـ�ا قُتل عبد الر	ن بن سـهل  ةوµيص ةالر	ن بن سهل وعبد اهللا بن سهل وحويص
ن أرجـال \  75ن �لف مـنهم أمن حويصة وµيصة وقومهما  طلب ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،ا¥هود ألنه قتل R أرضهم

ولكن وجهها إ� ا�دع[ ألن  ،¥هود ألنهم مد% عليهم ا�إوجه ابتدأ Åنت تن ا¥م[ أرفضوا، فا�ف;ض ف ،ا¥هود قتلتهم
  .فثلك قول اwنفية غ� صحيح وسيأû ال¿م عليه م،جانبهم أقوى من جانب ا�د% عليه

� 
ً
  .نه µل نظر وا�مهور \ خالفهأ ؛لخالف القياس ال يقب إذاما نقل عن أù حنيفة R هذه ا�سألة من القول بأنه إذا
 ما �

ً
وقد تكلم عن هذه ا�سألة الشاط� R ا�وافقات وابن العرR E عـدة مواضـع تكلـم  ،نقل عن اإلمام مالكيأيضا

  . وسيأû مزيد þم \ فقه الراوي و©الفات القياس R ا¦روس القادمة ،عن هذه ا�سألة
V- الرواية العداوة ومن ال(وط ال� اختلف فيها أن m الف ،القرابةال ه ال يقدح�فالشهادة يقـدح فيهـا كـون  ،الشهادة 

 
ً
  الشاهد قريبا

ً
ن حكمهـا Aم ال �ـتص ألكـن الروايـة Øكـم  ،ا<همة واضحة وقد تؤثر ان هذإف ،� للمشهود � أو عدوا

ألن الرواية ال تؤثر وا<همـة  ه،عن عدويروي و هفقد يروي اإلنسان عن قريب ،فيها القرابة وال العداوة نها ال تؤثرإبشخص ف
  .وÓا وجه موجودةلكن R حال الشهادة ا<همة  ،مندفعة
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è-  الرواية m طÖمن األمور ال� ال تش 
ً
فإن حديثه يقبل ولو لم يكـن  ،ال يشÖط معرفة نسب الراويمعرفة النسب أيضا
فإن حديثـه يقبـل ولـو لـم  ،ة أنه ال يش;ط معرفة نسب الراوييقصد ابن قدام ن ال يقدحأالنسب أو¡ بفاkهل  ،X نسب

هل نسبه أن تقبـل روايتـه فمن باب أوÔ من جُ  ،لو جاء شخص ال يعرف نسبه وهو عدل فحديثه مقبول، أي يكن � نسب
kمهور لكن الراجح هو ما ذكره ا ،ن يكون مشهور النسبأنه يش;ط إبعض أهل اwديث قالوا  ،وال يقدح هذا R روايته

 بِ إذا Åن قَ  قال ابن قدامةأقول كما  أنه ال يشÖط معرفة النسب
ْ
قبـل مـن � نن أنا الرجل اTي ال نسب � فمـن بـاب أوÔ ل

  .ويدل عليه أن الصحابة ورد عنهم قبول أحاديث lهول النسب من غ� نك� ،نسب وجهلنا ذلك النسب
يفعـل بعـض  وهذا كمـا ،فال يقبل حديثه للÖدد والشكل ومعدّ هنا نقطة أخnة لو ذكر اسم شخص مÖدد بí hروح ����

ن الـراوي هـو اhقـة ولـيس أيظن السامع ف االسم،ا�دلس[ يذكرون اسم شخص ضعيف يشارcه غ�ه من اhقات R هذا 
  .الضعيف

  ،يفالضـع سـاÃاعطـاء اGروهو يقصد  رباحأù عطاء بن يوهم السامع اإلمام اhقة  عطاءيقول حدثنا : مثالً 
ً
تـردد  إذا إذا

 ن يكون lروحأتردد ب[  شخص؛ األمر R اسم
ً
  ا

ً
  .نه ال يقبل حديثه لل;ددإف ومعدال

 
ً
وهو يقصد الضعيف ويـوهم  ؛واألعرج أعرجان ،األعرج عن أù هريرة ثناكأن يقول حد األعرج عن أ© هريرةومثله أيضا

ا5خاري ومسلم Ùـن يـروي  ،هو ثقة من رجال الصحيح األعرجعبد الر	ن بن هرمز هو  ، فاألعرح اhقةالسامع أنه اhقة
فعندما يقول حدثنا األعرج  ،هذا ضعيفو ن عبد اهللا األعرجب	يد هناك شخص آخر بهذا االسم يقال � ، عن هذا اإلمام
  .نه ال يقبل حü يعرف من هو األعرجإب[ األعرج اhقة واألعرج الضعيف ف االسمإذا تردد عن أù هريرة 

  
ً
وzيـك  ،كأن يقول حدثنا zيك بن عبد اهللا وهو يقصد الضعيف ويوهم السـامع بأنـه اhقـة ،úيك بن عبد اهللاأيضا

ن أمـع  ،وهذا ليس بالقوي فيما ذكـره اإلمـام النسـا� zيك بن عبد اهللا بن أù نمراألول  :شخصان االسميش;ك R هذا 
فمن يسمع يظن السـامع أنـه  ،وهو اhقة قوي اهللا القاÀ ك بن عبدzيوهناك  ،ا5خاري روى عنه لكن النسا� يضعفه

يـذكر اسـم  ،ن األمثلة كث�ة R ا<دليس R هـذه األمـورأيقصد اhقة وهو ال يقصد اhقة و�نما يقصد الضعيف، ا�قصود 
انتهينـا مـن  .كـد منـهوال يقبل اwديث حـü يتأ االسمنه ينب� ا<أكيد من هذا إشخص وهو م;دد ب[ ا�رح وا<عديل ف

  . zوط الراوية ا�تفق عليها وا�ختلف فيها
���� iرحي فصلننتقل إkية واØßتعلق بال  

  واwقيقة هنا عدة مسائل R هذا ا¦رس
هـا فتكـون مـن ليلكن األصـوhr تكلمـوا ع ،ا�سألة من مسائل ا�حدثh ومن اختصاصهم هن هذأ :ا�سألة األو¡����

 مـنوال مـانع  ،ا�حدثون فتöموا عنهـا بشـg مفصـل ودقيـقأما  ،و¥ون تكلموا عنها بشå gماألص ا�سائل ا�شـØÖة،
 ،يعç أن تكون هذه ا�سألة من ا�سائل ا�ش;cة ب[ عل
 األصول وعل
 اwديث ،ب[ العلم[ R هذه ا�سألة االش;اك

  . ا�سائل هÅن أهل الصنعة وهم ا�حدثون أقرب R هذ�ن و
واwقيقـة ينـب�  ،من األمور ا�همة لطالب العلـم معرفة قواعد اkرح وا�عديل ،هو أهمية هذه القواعد: ة ا8انيةا�سأل����

 ،ديـثاويمكن معرفتها من السنة و�دامة ا�ظر R األح ،ياتهن تكون هذه األمور من ا5ديألطالب العلم R هذا الزمن 
 إذا  ،يعرف ما يقال R الراوي من ناحية تضعيفه

ً
 و�ذا Åن ضعيف ،أخذ بقو� Åن ثقة ومقبوال

ً
و�ن تردد األمر  ،ال يؤخذ بقو� ا

ن تعرف قواعد أبعض الرواة وليس بثقة عند غ�هم \ اGالف فيما ذكر من الرواة، فينب� اwقيقة  عنفينظر إن Åن ثقة 
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 ه ضعيفن يكون علمأا�رح وا<عديل وال ينب� لطالب العلم ومن ينتسب للعلم ال�¡ 
ً
  . R مثل هذه األمور ا

  l تعريف الØßية واkرح : ا�سألة ا8ا8ة����
  .يقال تزcية ويقال تعديل ،� ا<عديل :الØßية����

قبل ألجله قو� من فعل ا�G والعفة وا�روءة وا<دين بفعل الواجبـات وتـرك ا�حرمـات يُ  أن ينسب إ� قائل ما :وتعريفها
  .وا�نكرات

  .ا<عديلضد ضد ال�cية و فهو: أما اkرح����
معصية أو ارتكـاب ذنـب أو مـا  فعلمن  ،ألجله قو� من خr أو شهادة رد  يُ  وهو أن ينسب إ� قائل ما أي ìءٍ : وتعريفـه

   .Hل بالعدالة
  .وربما يقت� رد حديثه أو ا<وقف فيه ،وصف للراوي يعلم به ما Hل بعدا<ه أو Hل Øفظه وضبطه :أو تعريف أوضح

kأوسعا éبش hكتب ا�حدث m عديل ±ا بعض القواعد مذكورة�مثـل هـذه ا�سـائل ،رح وا m واØشار hrلكن األصو، 
  .وسوف نتعرف عليها m اdلقة القادمة إن شاء اهللا

  ����)//(اdلقة ����
وتفصيل دقيـق  هاببإسن هذه ا�سألة من مسائل ا�حدث[ وتكلموا فيها أوقلنا R  ،عن تعريف الØßية واkـرحتكلمنا 
وأساس هـذا األمـر هـو الشـاف¾ ر�ـه اهللا m كتابـه إال إن األصو¥[ Óم مشارcة R هذه األمور  ،كتب ا�حدث[ اوµله

فتكون هذه ا�سألة مسـألة ا�ـرح  ،تابعه األصو¥ون \ ذلكفنه قد تكلم عن هذه ا�سألة وأوسع ال¿م فيها إف ،الرسالة
 
ً
 من ا�سائل ا�ش;cة ب[ العِ  وا<عديل والسنة أيضا

ْ
وهـل m  .وا�جـاز����حـ¢م واwقيقـة كما � مسائل النسـخ واإل ،[مَ ل

  ؟ ا�سائل ا�شØÖة ن ألفاظ غn عربية منآالقر
 ،الÂ تعرضنا Óا أهمية قواعد ا�رح وا<عديل فî مهمة R معرفـة صـحة األحاديـث وضـعفها وقبوÓـا �سألة ا8انيةا����

ويمكن هذا من ا¦راسة أو  ،القصور فيها Ùا يعاب \ طالب العلمأن العلم أال يتساهل فيها وأن يدرسها و وينب� لطالب
 ا�ظر R كتب ا�رح وا<عديل و�دامة ا�ظر R كتب السنة وحضور ا¦ورات العلمية 

ً
ا<تلمذ \ �اعة من العلماء وأيضا

c;و ذلك، فهناك أمور مشÁالسنة و R تذكر Âة لطالب العلم ينب� عموما أال يهملوهاال.  
� R يةوعرفنا  ،تعريف ا�رح وا<عديل ا�سألة ا8ا8ةقلناØßعديل أو ال�أن ينسب إ� قائل ما يقبل ألجله قـو� مـن  :ا

  .فعل الواجبات وترك ا�حرمات وا�نكراتبفعل ا�G والعفة وا�روءة وا<دين 
وهو أن ينسب إ� قائل ما أي ìء يُرد ألجله قو� من خr أو شهادة من أجـل  ،عديلفهو ضد ال�cية وا< اkرحأما ��

  .فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما Hل بالعدالة
  .أو تعريف أوضح وصف للراوي يعلم به ما Hل بعدا<ه أو Hل Øفظه وضبطه وربما يقت� رد حديثه أو ا<وقف فيه�

  تكلم عن العدد اTي اكت به R ا�رح وا<عديل وهذه دامةابن قأما ا�سائل الÂ تكلم عنها 
  .العدد ا�ي يكت
 منه m اkرح وا�عديل: ا�سألة الرابعة����

ألن العدالة ال� تثبت بها الرواية ال تزيد Y نفـس  ،اعلم أنه يسمع اkرح وا�عديل من واحد m الرواية(( قال ابن قدامة
ن يقال هذا ضعيف وهذا ترcوه أو ال يقبل قـو� أو أل ابن قدامة أنه يك« R جرح اإلنسان بيقو ))الرواية üالف الشهادة
ألن الرواية  �اذا؟يسمع من واحد R الرواية يك« فيها واحد  ،ثقة أو يعدل كأن يقول ثبت أو ثقة ،?ء اwفظ أو Áو ذلك
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ال تقـاس üالف الشهادة وهنـا  ،حدافيها و واية يك«حد كذلك العدالة الÂ تثبت بها هذه الراأصال نفسها يكت R و
 ن الشهادة آكد و�تاط فيها فيطلب فيها شاهدين لالحتيـاط ووجـود ا�ـص Rفالشهادة آكد R هذا أل الرواية Y الشهادة

ْم يَُكونَـا {فقال قد أكد \ شاهدين ف ،القرآن
�
 َشِهيَديِْن من ر÷َجالُِكْم فَإِن ل

ْ
تَـانِ َواْستَْشِهُدوا

َ
لكـن  }رَُجلَـhِْ فَرَُجـٌل َواْمرَأ

والشهادة �تاط فيها ألنه ي;تب عليها أمور حكـم قضـا�  ،الرواية لم ينص عليها والرواية يتساهل فيها أك0 من الشهادة
  .بينما الرواية ال تؤثر ويكون حكمها åم ،وÁوه

 \ الشهادةنه البد R ا�رح وا<عديل من جارح[إ: من قال هناك من العلماء
ً
لكـن الصـحيح مـا  ، أو من معدل[ قياسا

  .ذكرنا
نـه إإذا Åن أحد الرواة أو أئمة اwديث من العبيد أو ا�وا» أو النسـاء ف كذلك تقبل تزØية العبد وا�رأة كما تقبل روايتهما

قبل جرحهم وتعديلهم وcما قبلنا R ن ننا قبلنا رواية هؤالء كذلكأذكرنا سابقا  ،يقبل منه ا�رح وا<عديل كما قبلنا الرواية
ألن العدالة الÂ ثبتـت بهـا هـذه الروايـة وألن  ،واحد عدل فكذلك ينب� أن نقبل ا�رح وا<عديل من واحد الرواية راوٍ 
 Âواحد كذلك ~وز أن تكون العدالة ا ن الرواية ثبتت براوٍ أواحد، بما  نبنت عليها هذه العدالة ثبتت براوٍ االرواية ال Âل

ن الرواية تثبت بواحد فكذلك ا�ـرح وا<عـديل يثبـت أإذا كما  ،به الرواية تتثبت بها الرواية ال تزيد عن العدد الÂ ثبت
  . كذلك نقبل تزcية العبد وجرح العبد وتزcية ا�رأة وجرح ا�رأة كما قبلنا روايتهم ،وال يقاس \ الشهادة ،بواحد
  هل يقبل ا�عديل بدون بيان السبب؟، ذا لم يبh السببقبول ا�عديل إ: ا�سألة ا<امسة����
ن أسـباب ا�عـديل ألوذلـك  ا�عديل بدون بيان السبب Y الصحيح من أقوال العلماء يقبل هذا Y الصحيح ا�شـهور����

 فيكـت ،وcـذا، فال يمكن أن تقول فالن ثقة ألنه �افظ \ الصالة وÙن يفعل اGـ�ات وcـذا ،اكثnة ويصعب حÏه
قيل أنه ال بـد مـن .فيقال فالن ثقة فالن عدل فالن إمام ضابط أو إمام حافظ وÁو ذلك ،بال¿م ا�جمل بغ� بيان السبب

وقد يعد� بما ال يقت�  ،فإن أسباب العدالة ©تلفة ،قد يعدل الشخص بما ال يقت� العدالة ألنه ،ذكر السبب m ا�عديل
لو رأيت إ� wيته وهيئتـه لعرفـت  ،إنما ضعفه الرافضة: اهللا العمري ضعيف فقال عبد :ا<عديل كما قيل أل	د بن يونس

  .ألن حسن اÓيئة واللحية يش;ك فيها العدل والغ� العدل ،فاستدل \ ثقته بما ليس Øجة ،أنه ثقة
عليـه علمـاء اkـرح  وهـذا مـا سـار ،وال يشÖط بيان أسـباب ا�عـديل ،علم أنه يقبل ا�عديل ا�جملأوالراجح واهللا ����

  .وا�عديل
  هل يقبل اkرح ا�جمل؟ : ا�سألة السادسة����

  ؟أو ?ء اwفظ أو ال يقبل حديثه وال يب[ السبب ؟بمع� أن يقول هذا ضعيف وال يب[ السبب
  : وهو خالف بh العلماءاختلفت الرواية عن اإلمام أ	د 

ò- د�عنـد  ألن أسـباب اkـرح معلومـة اقالو ،القول قول بعض العلماء وهذا أنه يقبل اkرح ا�جمل وروى عن اإلمام أ
  . هذه الرواية األوÔ عن اإلمام أ	د ،فالظاهر أنه ال °رحه إال بما يعلمه ،ا�حدث[

Ç- رح ا�جمل الرواية ا8انيةkاس الختالفبل ال بد أن يفصل سبب ا�رح  ،أنه ال يقبل اfـرح مـن  مافي اkصـل بـه ا�
 ،، ال بد أن يذكر سبب ا�رح حü يعلم هذا ا�رح مـؤثر أو غـ� مـؤثروا�دليس وغnه فيجب بيانه rعلم قاداالعتفسق 

الروايـة، قـد ~رحـه بسـبب  \ال يـؤثر  االعتقـادوهذا  االعتقادقد يكون ~رحه بسبب فسق R  ،مقبول أو غ� مقبول
هذا القول اhـاÃ  ،فيجب بيانه ¥علم ،الراوي من وجه آخرا<دليس ويمكن ا<�يح بالرواة فيصح اwديث أو أنه õح ب
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ن ا�رح ا�جمل ال يقبل إال مفãا أكما قال ابن الصالح قول أكº الفقهاء من اdنابلة واdنيفة والشافعية واwقيقة هذا 
  .ا�اس R ذلك الختالف

Ð- فصيل�بإطالقـهفمن حص ،ن هذا �تلف باختالف ا�ز0أوهو : هناك قول ثالث با 
 ،لت ا8قة ببصnته وضبطه يكت
أن هذا  مام اdرمh والغزاá والرازيإواختاره  ،ينسب إi اkمهورهذا القول  نستفصلهفومن عرفت عدا�ه دون بصnته 

كـت« افمن حصلت اhقة ببص�ته وضبطه يكت بإطالقه إذا Åن إمام حافظ معروف بالضـبط  ،Hتلف باختالف ا�ز=
مـؤثر R قبـول  ،ستفصله أي نسأل عن أسباب جرحه لOى هذا السبب وجيه أم غـ� وجيـهفنن Åن دون ذلك �و ،بإطالقه

  . الرواية أو غ� مؤثر
Ñ-  

ً
  القول الرابع با�فصيل أيضا

÷
ألن  ،إال بـذكر السـبب ق من أحد أئمة اdديث لم يقبل اkرح فيـهإذا ´ن ا�جروح قد وث

ذكر ا<طيـب  ،نه يقبل فيه اkرح ا�جمل بدون ذكر السببإن ´ن لم يوثق ف�و ،نها إال ببينةال ننتقل عفعدا�ه قد ثبتت 
Tلك �تج ا5خاري ومسلم وأبـو داود وغ�همـا و، اKغدادي أن هذا مذهب األئمة من حفاظ اdديث ´لشيخh وغnهما

اإلمام ا5خاري أخـذ روايـة بعـض الـرواة  ،�ماعة من الرواة Ùن طعن بهم ُذكر فيهم ا�رح لكن بدون ذكر سبب ا�رح
 
ً
 أو مذكور ومثله مسلم وأبو داود وقد جرّحوا لكن هذا ا�رح لم يكن مبينا

ً
  .لم يؤخذ بهفسببه  ا

ا�اس فيما �صـل بـه ا�ـرح مـن  الختالفال يقبل  القول ا8ا` �ن أسباب ا�رح معلومة،ألأن يقبل  القول األول�
ختالف ا�ز= فمن حصلت اhقة ببصـ�ته وضـبطه يكـت اHتلف ب القول ا8الث �ها،وا<دليس وغ� االعتقادفسق 

ن ا�جـروح قـد وثـق مـن أحـد أ ب[وهو با<فصيل  القول الرابع ����،بإطالقه ومن عرفت عدا<ه بدون بص�ته نستفصله
 ،د¥لو<ه فال ننتقل عنها إال ببينة ذكر السبب ألنه قد ثبتت عداب إالاألئمة اhقات وأئمة اwديث فهنا ال نقبل ا�رح فيه 

وقد ذكر األئمة اGطيب ا5غدادي أنه مذهب األئمـة مـن  ،نه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببإن Åن لم يوثق ف�و
 ن بهم طعنعِ قد احتجوا برواة ُط ف ،حفاظ اwديث Åلشيخ[ ا5خاري ومسلم

ً
  .lمالً  ا

مع ا�نبيه أنه m مثل هذه األمور ينظـر  ،الث والرابع هما أقرب للصواب من غnهماولعل الراجح إن شاء اهللا القول ا����8
ن أحـد أن ا�رح غ� مؤثر إن دلـت القـرائن أÅنت القرائن تدل \  نإ ،واحداً  يعÎ ال يعطى فيها قوالً  ،فيها إi القرائن

نـه إئمة بمن عرف بتشدده ف�د الرواة ألي أمر؛ فيعç قد يكون بعض األ ،ستفصالنه البد من االإرح بأي ìء فالرواة ُ~ 
عـن  االستفصـالنه يقبل منه ذلك بـدون إعرف باإلنصاف فÙن ن Åن �يسأل عن السبب فينظر هل السبب وجيه أو ال؛ و

  عقد ا<طيب اKغداديفقد  ،نه قد ~رح ا�ارح أحد الرواة بما ليس �رحإف ،يؤيد هذا األمر الواقع ،السبب
ً
فيه  وذكر بابا

 Tلـك ،أمثلة يطعن فيها \ رواة وُ~رح فيهم وعند ا�ظر R سبب هذا ا�رح êد هذا ا�رح ال يؤثر وال يقدح R العدالة
  .علماء ا�رح وا<عديل ما ب[ متشدد ومتساهل ومنصف

 إذا جرح شخص بن معh 2كيح فمن عرف بالتشدد����
ً
ُ أنه ينب� إف ا بالتشـدد مـن سأل عن سبب ا�رح ألنه معروف ن ي

  .أجل حرصه \ السنة وا<ثبت فيها
 إذا جرح شخص أما اإلمام أ�د����

ً
السبب ألنه معروف نه يكت منه با�رح ا�جمل بدون ذكر إف اKخاري ومسلممثله و ا

  .بإنصافه
 ا�تساهل باkرحومثله 

ً
 فإذا Åن متشدد م،نه ينظر فيهإف أيضا

ً
أمـا ، أسباب ا�رح نه ينظر Rإو~رح اإلنسان بأد# ìء ف ا

  .القول باإلطالق فاwقيقة µل نظر
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ن سـبب ا�ـرح مقبـول أو غـ� مقبـول أن هناك قـرائن تـدل \ أمع القول ب هو األقرب القول ا8الث والرابـعوا<فصيل 
  .و�تلف باختالف ا�ز= والُمجرح

  �اذا؟ ،إذا تعارض اkرح وا�عديل قدمنا اkرح: ةبعا�سألة السا����
طلـع افيكون ا�ارح قـد  بما إذا ´ن اkرح مف¿اً  مقيدوهذا اwقيقة  ،فيت Y ا�عدلن اkارح معه زيادة علم خَ ألقال 

 أال يكون ا�عدل يعرف ا�رح ،\ ìء لم يطلع عليه ا�عدل
ً
فإذا Åن ا�عدل يعرف هذا ا�رح ومع  ،لكن يش;ط أيضا

  .ف السبب ورأى أن هذا السبب غ� مؤثرألنه يعر ،ذلك يعدل الشخص فا<عديل هو ا�قدم
للكـ0ة وهـذا µـل  يقـدم ا�عـديلأي ك0 ا�عدل[ عن ا�ارح[ فيختلف R ذلك فقيل  إن زاد عدد ا�عدل عن اkارح

ن سبب ا�قديم زيادة العلم فال ينت� ذلـك بكـºة إوهو ضعيف ف قال ابن قدامة ،خالف ب[ العلماء R ال;جيح بالك0ة
فهذا اطلـع \ سـبب  ،فمن عنده علم مقدم \ من ليس � علم ،ç أن العدد ال يؤثر R هذا إنما ا�ؤثر هو العلمعي العدد

  .وال حاجة للعدد ألن العدد غ� مؤثر R مثل هذه ا�سائل ،لجرح لم يطلع عليه اآلخرونل
ألن ا�ارح معـه زيـادة  ،ن اkرح مقدمإفا إذا تعارض اkرح وا�عديل وÐن اkرح مف¿بالقول أنه  õلص m هذه ا�سألة
ألنـه اطلـع  ،يقدم قول ا�عدلنه m هذه اdالة إلكن إذا ´ن ا�عدل يعرف اkرح ويعرف سببه ف ،علم خفيت \ ا�عدل

  .\ سبب ا�رح ورأى أنه غ� مؤثر فثلك عدل
~رح R بعض الرواة ولم يعتدوا بهذا ا�رح ولـم اطلعوا \ من  منهإف ،وهذا كما فعله األئمة اhقات 5Åخاري ومسلم�

ألهـل  اwجـةلكـن  ،ب[ األصو¥[ وا�حدث[ ا�ش;cةوهذه ا�سائل من ا�سائل  ،يأخذوا به وعدلوا الرواة بالرواية عنهم
لعلـم أن وينـب� لطالـب ا ،وتكلمنا \ أهمية ا�رح وا<عديل ة،هم تكلموا فيها بإسهاب ودقألنوهم ا�حدثون  الصنعة

  .هذه األمور مثليعرف  طالب العلم أن ال ØقوÙا يقبح  ،يعرف هذه القواعد
 وننبه أن هناك كتب�

ً
  "ا<اريخ الكب�"وcتب  "ù حاتمأل ا�رح وا<عديل"ة لألئم كث�ة للجرح وا<عديل ا

ً
للبخاري وأيضـا

  البن "[ا�جروح"و ،حبان البن "اhقات"و ،عدي البن "ال¢مل"وcذلك  ،"الصغ�"
ً
	ها تكلمـت عـن ا�ـرح  ،حبان أيضا

  . إ� الرواة وcتب ا�صطلح وما قيل فيها باإلضافة ،وا<عديل
  : وذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديل ،متعددة والطرق ،ننتقل إi طرق ا�عديل-
ò- �Ó عديل بالقول وأعاله�هأن يكون ا .  
  ؟ عد تعديل أم التعن الراوي  وايةهل الر ،أن يكون بالرواية عن الراوي -/
T-  العمل¬ü فاظ برواية الراوي ،الراويd؟لرواية هذا الراوي أو ال هل يعد تعديال ،بأن يعمل أحد األئمة من ا   
V- كم بشهادتهd؟إذا ُحكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو ال ،ا  

  ����)T/(اdلقة ����
  : ابن قدامة اكت
 بذكر أربع طرق ،قا �عديل الراويذكر ا�حدثون واألصوrون طر

U-  الرواية عن الراوي  -/  القول  T-  الراوي ¬ü العمل  V- كم بشهادتهdا.  
U- ثم انتقل إ� الراوي ،إن القول مراتب: وقال بتدأ بالقولا.  
ذا روى اإلمام أ	د أو ا5خاري أو مسـلم إ فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديالً X؟ ،أن يروي أحد األئمة عن الراوي -/

   هل يعد هذا تعديالً ±ذا الراوي؟عن أحد من الرواة 
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hقول Y ذلك Y اختلف العلماء :  
وتعليل ذلك أنه ~وز ، ايعد جرحً ال كما أن ترcه الرواية عنه  ال تعد تعديالً  شخص ما، أن رواية العدل عن: القول األول����

وحü ال يأû من يأû وُ�ور  ،و�نما ألجل أن يب[ خطأه أوcذبه R روايته ،العدل لغ� قصد تعديلهأن يروي العدل عن غ� 
عـ[ \ معرفـة الروايـة فمعرفة ا5اطل ومعرفة الراوي الضـعيف تُ  ،R السند فيجعل الرواية عن الضعيف رواية صحيحة

  .الضعيفة
وهـذه الصـحيفة  "معمـر عـن أبـان عـن أنـس"ب صحيفة فيها ويدل \ هذا أن اإلمام أ	د رأى �F بن مع[ يكت�

معمر عن ثابت عن "حفظها حü ال يأû شخص يقول أاكتبها و: فأنكر عليه أ	د هذا الفعل فقال �F ،صحيفة موضوعة
فـî روايـة أو  "نسأمعمر عن أبان عن "أما رواية  ،فمعمر عن ثابت عن أنس رواية صحيحة رواية ثقات عن ثقات ،"أنس

يجعـل الصـحيفة فصحيفة موضوعة، فيحF بن مع[ Åن يكتب هذا و�فظ هذا حü ال يـأû شـخص ويقلـب األمـر 
  . هذا القول هو قول åمة أهل اwديث ،ا�وضوعة صحيفة صحيحة

�Ãاhه تعد تعديالً للمروي عنه: القول اnه للرواية عنه تعد جرحً أن كما  ،قال أن رواية العدل عن غØل هـذا وتعلي ،اتر
فيب9 حال ا�روي عنه \ األصل  ،ولو لم يذكره ل¢ن ذلك غشا R ا¦ين ،األمر أن الراوي لو علم R ا�روي عنه جرحا Tكره

  .هذان قوالن R ا�سألة وهما روايتان عن اإلمام أ	د ،وهو أنه عدل
Óيح قوX أنـه ال يسـتج� الروايـة إال  وهو أنه إذا ُعرف من Aدة ذلك العدل أو من ،با�فصيل: قول ثالثلكن هناك �

فرواية ا5خاري عـن أحـد الـرواة  ،ويمثل ذلك برواية ا5خاري عن أحد الرواة! و�ال فال ،X عن العدل ´نت الرواية تعديالً 
ا إذا أم ،ن من åدة هذا اإلمام أنه ال يروي عن شخص إال إذا تأكد وعرف ثقته وأنه عدل رÀإف ،تعد تعديًال Tلك الراوي

  .ن الرواية R هذه اwالة ال تعد تعديالً إغ� العدل ف وعنÅن من åدة هذا الراوي أو ا�عدل أنه يروي عن العدل 
ين ثوهما القوالن ال ،Y روايتh؟ وهل ذلك تعديل X، ا8ا` من ا�راتب أن يروي ا�عدل عن ذلك الراوي( يقول ابن قدامة

ذا عرف من Aدته أو من Óيح قوX أنه ال يسـتج� الروايـة إال عـن العـدل ´نـت الروايـة والصحيح أنه إ: قال هما،ذكرنا
ن لـو *فـوا ا8نـاء عليـه لسـكتوا فلـيس فيـه تÏـيح مـالرواية ع أي أك0 الرواةإذ من Aدة أكºهم  ،و�ال فال ،X تعديالً 

  .كما ذكرنا وقال به ابن قدامة ،ح¢مR اإل واآلمدي ،R ا�ستص اختيار الغزاáهذا ا<فصيل هو  )با�عديل
T-  ه للعمل با<¬ يعـد جرحـا  ؟هل يعد تعديالً أو الم \ وفق الرواية لأي عمل العاالعمل با<¬الطريق ا8الثØوهل تر

  : هذا �ل خالف بh العلماء Y قولh أو ال؟
  أنه ال يعد تعديالً : القول األول����

ً
 ؛ما أن يكون \ سـبيل االحتيـاطإوفق اwديث  \وتعليل ذلك أن عمله  ،وال جرحا

 ،أو خالفـه أما أن يكون احتياطا أو roل آخر وافق ذلك ا<¬باrG كأن يكون ا�سألة قوالن فيعمل من باب االحتياط 
  .وهذا R ا�ملة رأي ا�حدث[ ،اrG اذهقد يكون هناك د¥ل آخر من كتاب أو سنة يوافق 

حديث ابن عمر رÀ اهللا عنه إن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال  ،ن اإلمام مالك روى حديث اGيارأر ومن أمثلة هذا األم
) َKديث ولم يعمل به) عان با<يار ما لم يتفرقاي÷ اwن أهـل ا�دينـة أل ،فمالك ال يرى خيار ا�جلس ،روى اإلمام مالك هذا ا

 "مالك عن نافع عـن ابـن عمـر"اwديث رواه ، ية نافع راوي اwديثولم يكن ذلك منه قدحا R روا ه،Åنوا يعملون �الف
إن مالك ر	ه اهللا روى هذا اwديث ولم يعمل به ألن أهل ا�دينـة فومع هذا  ،وهذه � السلسلة اTهبية كما يقول العلماء

  .نافع هولم يكن هذا قدحا R رواي ،لم يعملوا به
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أو ألجل دrل آخر وافق ا<ـ¬ أو خالفـه فلـيس  ،ل ذلك العمل Y االحتياطوهو أنه إن أمكن � ،ا�فصيل القول ا8ا`
 وال جرح ذلك تعديالً 

ً
 ، ا

ً
وأنه ترØه للعمل ´ن X وليس  ،لم إنما عمل با<¬ ألجل ذلك ا<¬ فقطان العأوأما إن عرفنا يقينا

ا رأي األصـوhr واختـاره ابـن قدامـة وابـن وهـذ ،ا X إذا ترØـهللخـ¬ أو جرًحـ نـه يعـد تعـديالً إف ،أمامه إال ذلك ا<ـ¬
nافظ�.كثـwـزم بأنـه لـم يعمـل إال  واع;ض \ ذلك اê üأن يذكر �يع أد<ه ح Âه اهللا وقال ال يلزم ا�ف	العرا� ر

مـل وربمـا Åن يـرى الع ،آخر سوى ذلك اrG واستأنس بذلك اrG الوارد R ذلـك ا5ـاب فلعل � د¥الً  ،بذلك اrG فقط
ن اإلمام أ	د إذا وجد R ا�سألة حديث ضـعيف أو مرسـل إف ،Åإلمام أ	د، باwديث الضعيف وتقديمه \ القياس مثالً 

 ووجد قياس
ً
فألجل هـذه االحتمـاالت ال يعـد هـذا  ،و�نت هذه åدته ،فإنه يقدم اwديث الضعيف أو ا�رسل \ القياس ا

  .األمر من طرق ا�رح أو ا<عديل
أو العمل بـدrل آخـر وافـق ا<ـ¬  ، إن أمكن �له Y االحتياط¬العمل با< :ا8الث(ر ابن قدامة إ� هذا فقال وقد أشا

 أنه عمل با<¬ فهو تعديل ،فليس بتعديل
ً
ـإذ لو عمل ü¬ غn العدل ُف  ،فإن عرفنا يقينا ويكـون  أي حكم بفسـقه َق س÷

  )حكم ا�عديل بالقول من غn ذكر السبب: حكم ذلك
  : عنه m هذه ا�سألة روايتان يأقول اإلمام أ�د رو����
 ،عن رجـل فهـو حجـة عبد الر�ن بن مهدياdديث ذكر األثرم وهو من تالميذ اإلمام عن أ	د قو� إذا روى  :األو¡����

د أنه يرى ن أ	عفظاهر الراوية ، ةعرف فهو حجإذا روى عن رجل ال يُ  مالك بن أنسومثله ما نقله أبو زرعة عن أ	د أن 
ومثله ما نقلـه أبـو  ،الر	ن بن مهدي عن رجل فهو حجة قال إذا روى اwديث عبد ،أن رواية العدل عن الراوي تعديالً �

  .ةعرف فهو حجن مالك بن أنس أنه إذا روى عن رجل ال يُ أرعة عن أ	د ز
 اهللا بـن åصـم بـن عمـر بـن اح عن عبيدريفî رواية مهنا وهو أحد تالميذه قال سألت أ	د عن  :ا8انيةالرواية أما �

ن اإلمـام أ	ـد لـم أوظاهر الرواية هنـا  ،ضعيف: قال؟ كيف هو: قلت ،فقال مدÃ روى عنه عبد الرزاق بن همام اGطاب
 أمن هنا نأخذ .~عل رواية العدل تعديًال �

ً
  :فيها قوالن ن ا�سألة كما ذكرنا سابقا

R  وl رأي ا�حـدثhوهذه � الرواية اhانيـة عـن أ	ـد  ،وال تعديالً  يعد جرحاالراوي ال  عنأن رواية العالم : األول����
  .ا�ملة ومثلنا برواية مالك Øديث اGيار

�Ãاhن تعديالً  ،با<فصيل وهو إن عرفنا أنه عمل باالحتياط أو ألجل د¥ل آخر لم يكن تعديال: واÅ أعيد ا�سألة ، و�ال
  اإلمام أ�دن فيها قوالن أو روايتان عن أو

  .� وظاهرها أن رواية اإلمام العدل عن الراوي تعديالً  ،عنه ألثرماما ذكره  األو¡����
  .� عن أ	د وظاهرها أنه لم ~عل رواية العدل فيها تعديالً  مهنارواية  8انيةا والرواية

   أما ا�سألة ال� ح£ها ابن قدامة ففيها قوالن����




  .وقلنا أنه رأي أك0 ا�حدث[ R ا�ملة أنه ال يعد جرحا وال تعديال: قول




ن عرفنا يقينـا أنـه �و ،أنه إن أمكن �ل خ¬ه Y االحتياط أو العمل بدrل آخر وافق ا<¬ فهذا ال يعد تعديال: وا8ا`

  .إذ لو عمل ü¬ غn العدل ´ن 3شا أو فاسقا ،X تعديٌل  وعمل با<¬ فه
   ه،عمر ولم يعمل به ألن أهل ا�دينة عملوا �الفابن رواه عن نافع عن ومثلنا برواية مالك حديث اGيار �

علم أن هذا أواwقيقة واهللا  ،اع;ض \ هذا ا<فصيل ن اdافظ العرا4أقد ذكرنا  ،وهذا القول با�فصيل هو القول األو¡
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 الطريق ال يعطي حكم
ً
  ا

ً
وأحيانـا  ،� راوي عن بعض الرواة تعـديالفأحيانا تكون رواية ال ،Øسبه بل t خr و� راوٍ  ،	يا

فقلنـا أحيانـا  ،R مسألة رواية العدل عن غ�ه �ضع إ� القرائن فاألمر خاضعٌ  ،تدل القرائن \ أن الرواية ال تعد تعديال
عن رجل فهو الر	ن بن مهدي  ذكره اإلمام أ	د أنه إذا روى عبدما فمثال  ،والقرائن تدل �الفه ،القرائن تدل \ ا<عديل

 ،فهذه دلت القرائن أن اإلمام أ	د يعرف من حال هذا اإلمام ومن القرائن ا�حيطة به أنـه ال يـروي إال عـن ثقـات ،حجة
الرزاق عن ريـاح  أما ما نقل عن رواية عبد ،ومثله عن مالك فهو عرف من حال مالك أنه ال يروي إال عن رجل يثق بعلمه

ن اإلمـام أمـع  ،ضعيف قد ضعفه �اعة من األئمة ان القرائن هنا قد دلت \ أن رياحاهللا بن åصم بن عمر فإ بن عبيد
  .هذا الطريق اhالث ،الرزاق الصنعاÃ قد روى عنه بعض الروايات عبد

 الطريق األوÔ القول وÓا مراتب، وأعالها õيح القول، وتمامه أن يقو� عدل رÀ ويبـ[ السـبب،: åد الشيخ مرة ثانيةأ
  .والقول اhالث با<فصيل ،وقلنا إن فيها روايتان عن أ	د وهما قوالن للعلماء ،Ã أن يروي عنهاhا
و�ال  ،عرف من Aدته أو من Óيح قوX أنه ال يستج� الرواية إال عن العدل ´نت الروايـة تعـديالً X نوالصحيح أنه إقال 

  .فليس فيه تÏيح با�عديل ،فوا ا8ناء عليه لسكتوان لو *مالرواية ع أي أكº الرواة فال إذ من Aدة أكºهم
قـد صـدق ون قيل لو روى عن فاسق ل£ن 3شا m اoين قلنا لم يوجب Y غnه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا إف

 ،ن قدامـةذكر ابـما ، ذلك يصدق \ ووî اKحث إi من أراد القبول ،ثم لعله لم يعرفه بفسق وال عدالة فروى عنه ،فيه
 ألنه ذكر هنا اع;اض
ً
قال ابن .ن هذا الراوي لو روى عن فاسق Åن &شا للناس R دينهمأ: االعÖاض يقول .وأجاب بوجه[ ا

 لعله لم يعرفه بفسـٍق  :وا8ا` لم يوجب Y غnه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا وقد صدق فيه :القول األول قدامة
 îمن أراد القبولوال عدالة فروى عنه وو iحث إKا.  

وأو�  ،ن األئمة R تعريفهم للسنة و�ع األحاديث منهم من �ع األحاديث �يعـا ضـعيفها وصـحيحهاأ اويدل \ هذ�
 ،ومنهم من ال�م zط الصحة R كتبه 5Åخاري ومسلم ،ن القبول والرواة اhقات من غ�همعا5حث إ� من أراد ا5حث 

أمـا  ،ألف ا�سند وفيه أحاديث ضـعيفة وو� ا5حـث �ـن أراد القبـول فاإلمام أ�د ،طريقان m ا�أrفالعلماء ±م  فإذاً 
صـح الكتـب بعـد أاب[ مـن تـن هذين الكأاتفق العلماء \  ،فقد اش;طا zوطا لصحة هذه األحاديث اKخاري ومسلم

  .كتاب اهللا
وذكرنـا إن  ،ا<فصيل وا8ا` ،أنه ال يعد جرحا وال تعديل األول: لماءن فيه قوالن للعأقلنا  وهو العمل با<¬: ا8الثأما �

ن األمر �ضع إi القرائن ¦سب Z خ¬ أوعندي واهللا أعلم  ،وقلنا إن القول با�فصيل هو األقربهناك روايتان عن أ	د 
¦سب القرائن ا�حيطـة بـالراوي  كلوذ ،تعد تعديال ±م وبعضها ال تعدالرواة بعض عن ن األئمة مفبعض الروايات  ،لوحده

  .وا�روي
V- كم بالشهادة الطريقة الرابعةdم ابن قدامة هنـا اإلطـالق أن �كم بشهادته قال ابن قدامة اþ فقـد أطلـق  ،وظاهر

  .أن �كم اwاكم أو القاÀ اTي يش;ط العدالة بشهادته :قيدوه باwاكم وأكº األصوhrالقول؛ 
هل هذا ال�م من ابن قدامة �ـالف  ،أقوى من تزØيته بالقول لكوذ: قال ابن قدامة ،والغزاá والرازي اKاقال`: وهذا قول

سبب إن أن هذا تناقض من ابن قدامة و	ل \ ابن قدامة وقال : الطوý قالمه األول عندما قال وأعالها Óيح القول؟
  .ن الغزا»مذلك أنه Åن ينقل 

ف¿مه األول يقول أن ا<عليل إمـا  ،ابن قدامة األول واألخ� ال تناقض ب[ èþعلم êد أنه أولكن عند ا�ظر واهللا �



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ٩٢ - 

 

Åن ا�فـ;ض أن يقـول األول القـول وهـو  ثم قال وأعالها õيح القول، ،بقول أو برواية منه أو العمل باrG أو اwكم به
�õ يح القول أن يقول ه،مراتب وأ\ ا�راتب فيهÓ السبب وتمام hإذا قدرنا هذا ال¿م وجدنا أنه  ،هو عدل ر� ويب

هنا و، القول أن ا�رتبة األوÔ أو الطريق األول هو القول وهو مراتب وأ\ ا�راتب فيه õيح ،بن قدامةاال تعارض ب[ قو� 
قال . يرجع إ� أ\ مراتب القول" لõيح القو: "وقو� فهو يقول أن أY ا�راتب l الرابعـة، ال يعد تناقض ل¿م ابن قدامة

  . ))إذ قد يتوقف بشهادته ألسباب سوى اkرح ،أما ترك اdكم بشهادته فليس �رح((ابن قدامة 
؟:وl  مسألة هنا����

ً
   هل ترك اdكم بشهادة الراوي تعد جرحا

 ،ورة أن يكون ألجل ا�ـرحألن توقف القاÀ ليس بالë ،بشهادة الراوي ال تعد جرحااdكم ابن قدامة يقول إن ترØه 
مـور ألقـد يتوقـف  ،أو لعدم اكتمال نصاب الشهادة ،قد يتوقف ألن الشهادة ال م¢ن Óا ،آخر سوى ا�رح قد يكون ألمر

 فقد يكون هناك أمور ،ليس بالëورة أنه إذا ترك اwاكم شهادة شاهد أن هذا يعد جرحا � ،أخرى سوى ا�رح
ً
أخـرى  ا

  .عدم شهادتهقد جعلت القاÀ �كم ب
وõيـح القـول �  ،õيـح القـول :القـولوسبق وذكرنا أن ابن قدامة قال أن أ\ مراتب  هناك ألفاظ للتعديل واkرح����

و�نمـا ذكرهـا  ،ا�راتـبهـذه ابن قدامة لم يذكر هذه األلفاظ و."ألفاظ ا�رح وا<عديل مراتب"يطلق عليها العلماء  ،ألفاظ
  .وذلك R اwلقة القادمة، ها بشg موجز وم¢نها كتب هؤالء العلماءوسنتöم عن ،ا�حدثون R كتبهم

  ���� )V/(اdلقة ����
  : ذكر ا�حدثون أن مراتب ألفاظ ا�عديل ستة

U- وثيق أو�ا m ا�بالغة Y فضيلية ما دل�وزن أفعل ا Y م فالن أثبت ا�اس، ،´نÓلق كقوGو ذلك ،أوثق اÁو.  
  .كقوÓم ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، وÁو ذلك ما كرر فيه لفظ ا�وثيق -/
T- ت nوثيق من غ�ا Y و ذلك كيدأما دلÁم ثقة، حجة، ثبت وÓكقو.  
V-  عديل�ا Y و ذلك ،كأن يقول صدوق، ال بأس به دون إشعار بالضبطمن ما دلÁمع ا<أكيد أن بعض ا�حـدث[ إذا  ،و

لكـن عنـد بعـض  ،من حيث األصل ال بأس به طرق من طرق ا<عديل لكن ،قال ال بأس به فله اصطالح خاص بذلك
  .ا�حدث[ قد تكون جرحا

è- جريح�وثيق أو ا�ا Y م فالن شيخ، روى عنه ا�اس ما ليس فيه داللةÓو ذلك ،كقوÁو.  
ø- جـريح�القرب من ا Y ديث، يُ  ما دلwم صالح اÓديثكقوwو ذلك، ،كتب حديثه، مقارب اÁرق ا<عـديل هذه ط و

  . ذكرها �اعة من ا�حدث[ مثل اTه� R ا�وقظة وابن كث� وغ�هم
  : حكم هذه ا�راتب����
  .ن Åن بعضها أقوى من بعض R ا<وثيق�فيحتج بأهلها و: أما ا�راتب ا8الث األو¡-����
م \ أحاديـث اhقـات هفال �تج بأهلها و�نما يكتب حديثهم وHتr ضـبطهم لعـرض حـديث: ةوا<امس ةأما الرابع-����

  .حجة و�ال فال وافإن وافقوهم صار ،ا�تقن[
عـدم R وذلـك لظهـور أمـرهم  ،دون االختبـار لالعتبارولكن يكتب حديثهم  ،فال �تج بأهلها: أما ا�رتبة السادسة����

ة \ رواية اhقات، عرض رواية الرجال اTين هم R هذه ا�رتبنأي نبحث ما يعضد هذا اwديث و لالعتباروقوÓم  ،الضبط
  .ن تعتr فالأأما  ،للعرض \ غ�ها من الرواة ،للشواهد لالعتبار،يكتبون 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ٩٣ - 

 

 ابـن قدامـة لـم يـذكرها  ،هذه بالنسبة أللفاظ ا<عديل أو مراتبها
ً
و� طرق ا<وثيق بالقول، أما مراتب ألفاظ ا�رح أيضا

  .سنذكر مراتب ألفاظ ا�رح لكن �ا ذكرنا مراتب ا<عديل
���� 

ً
  : مراتب ألفاظ اkرح ستة أيضا

U-  وهذا hلي�ا Y رحما دلkديث،، أسهل مراتب اwم فالن ل[ اÓو ذلك ،كافيه مقال، ليس بذ كقوÁو.  
/-  Óُ م فالن ال �تج به، فالن ضعيف، بالراوي االحتجاجح فيه بعدم ماÓو ،� مناك�فالن كقوÁذلك و.  
T-  Óُ م فالن ال يكتب حديثه، فالن طرحوا حديثه الراويح فيه بعدم كتابة حديث ماÓو ذلك ،كقوÁو .  
V-  Y ديث الراوي بالكذب اتهامما دلwق اãم فالن متهم بالكذب، متهم بالوضع، يÓو ذلك ،كقوÁو.  
è- وصفه بالكذب Y م فالن كذاب، أو دجال، أو وّضاع ما دلÓو ذلك ،كقوÁو.  
ø- ال m ا�بالغة Y أسوكذب ما دل lرح أوkالكذب، أو معدن الكذب مراتب ا R نcم فالن أكذب ا�اس، أو رÓكقو، 

  .وÁو ذلك
  : حكم هذه ا�راتب����
  .االختباردون  لالعتبارولكن يكتب حديثهم  ،فال �تج Øديثهم: أما ا�رتبتh األو¡ وا8انية����
  .ألنه ال يصلح أن يتقوى أو يقوي غ�ه ، بهفال �تج Øديثهم وال يكتب وال يعتr: أما ا�راتب األخnة����
 كون شاهدتف دون االختبار لالعتبارن تكون أيمكن : ا�رتبتh األو¡ وا8انية����

ً
 مقويأو  ا

ً
  .R حالة اwاجة ا

هـذا  ،فهذه ال �تج Øديثهم وال يكتب وال يعتr ألنه ال يصلح أن يتقوى به أو يقوي غـ�ه :ا�راتب األربع األخnةأما �
  .بالنسبة �راتب ا�رح

  : هناك مسائل تابعة �سائل اkرح وا�عديل����
  . نتقل إ� طرق الرواية أو كيفية الرواية� ،R هذه ا�سائل ñتم بها باب ا�رح وا<عديل

  مسألة عدالة الصحابة : ا�سألة األو¡����
 ،هم معلومة بتعديل اهللا ±م وثنائه علـيهموأن عدا� ،أن الصحابة *هم عدولا<لف  سلف األمة و?هورمن ا�تقرر عند 

iِيَن اي�َبُعوُهم بِإِْحَسانٍ { قال تعا
�

نَصاِر َوا�
َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال و�

َ
ابُِقوَن األ  { وقال }َوالس�

ْ
ُمـْؤِمنhَِ إِذ

ْ
لََقـْد َرِ�َ اهللا�ُ َعـِن ال

َجَرةِ  َْت الش� دٌ {وقال  }ُفَبايُِعونََك �َ َم� اِر رَُ�َاء بَْيَنُهمْ  �� ُكف�
ْ
 ال

َ
Yَ اء ِشد�

َ
ِيَن َمَعُه أ

�
وغ�ه من األحاديث ا¦الة \  }ر�ُسوُل اهللا�ِ َوا�

  .عدالة الصحابة
أو  ةنهم ال �تج بهم ولم يعـّدلوا مـنهم إال ثالثـإعندما طعنوا R الصحابة وقالوا  قبحهم اهللا m هذا إال الرافضةولم Hالف 

  .بل وصل بهم إ� تكف�هم ،الصحابة وا5ا� ال يعتد بقوÓم من ةأربع
  .، وذكرنا اآلياتفاهللا هو اTي عدÓم ،أقول دلت األدلة ال�عية من الكتاب والسنة \ تعديل الصحابة�
حديث عمران بن حص[ وأù هريرة وابن مسعود وقد أخرجـه ا5خـاري ومسـلم وأبـو داود  :منها ،أما األحاديث كث�ة�

  )خ� ا�اس قرø ثم اTين يلـونهم ثـم اTيـن يلـونهم(: وغ�هم أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال
ً
ال تسـبوا ( :وقـال أيضـا

 ن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبإأصحا© ف
ً
لم يبلغ أحدهم مد الصغ� والصاع أربعة ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ا

 روى مسلم من حديث أù ،نصيف هذا ا�دوال نصيفه أي  ،أمداد يعç هو ربع الصاع
ً
  أيضا

ً
åن ا�ـ� صـ· أمو� مرفـو

ه هذه الوصية فيومن ليس بعدل ال توG  )فإذا ذهب أصحاù أ. أمÂ ما يوعدون ،أصحاù أمنة أمÂ(اهللا عليه وسلم قال 
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  .وال يوصف بهذا الوصف
� 

ً
وأمـا اGطيـب  ة�عجم الكب� من حديث عويمر بن سـاعدخرج اGطيب ا5غدادي R تاريخ بغداد والطrاR Ã اأأيضا

قـال اÓيـث
 R  )إن اهللا اختار� واختار á أصحابا وأصهارا وأنصارا(: قالمن حديث أنس أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ف
  .ههذا اwديث فيه من لم أعرف

� R معة \ تعديل �يع الصحابة (دمته مقا�قصود أن هذه األحاديث دالة \ عدالة الصحابة قال ابن الصالحl األمة
R معرفـة  االسـتيعابأهل السنة وا�ماعة من ذلك ابن عبـد الـR r كتابـه  وحH إ�اعَ  ،)وال يعتد �الف من خالفهم

اتفق أهل السنة \ أن ا�ميع عـدول ولـم Hـالف R (أما ابن حجر فقال R كتابه اإلصابة R معرفة الصحابة  ،األصحاب
  .)لك إال شذوذ من ا�بتدعةذ

   .وا�عقول واإل?اع والسنة الكتاب :أربعة إذاً األدلة اoالة Y عدالة الصحابة
ولو لم يرد �ء مـن هـذه  ،وتعديل رسوX صg اهللا عليه وسلم ،صح من تعديل عالم الغيوبأفأي تعديل ( قال ابن قدامة

  تر تواتراً أي توا-األدلة ل£ن فيما اشتهر وتواتر من حا±م 
ً
m طاعة اهللا وطاعـة رسـول اهللا صـg اهللا عليـه وسـلم  -معنويا

 ) ما يك� بالقطع بعدا�هم وغ�ها) يقصد ا�فوس( وبذل ا�هج
ً
هذا هو ا¦¥ـل الرابـع مـن ا�عقـول ا¦ال \ عدالـة  إذا

  .الصحابة
  .وا�عقول واإل?اع والسنة الكتابإذاً هذه أربعة أدلة -����
  ؟ هل هو Z صحا© أم بعض الصحابة دون بعض ،العدل ا�ي �كم عليه بالعدالة ©تعريــف الصحا����

 اZ صحا© صحب اef صg اهللا عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنً أقول إذا Åنت العدالة ثبتت لg صحاù فإن ا�قصود 
األصـو¥ون وبعـض ا�حـدث[ Óـم ، فصـحاùوهنا وقع اGالف ب[ األصو¥[ وا�حدث[ R ا�راد R ال ،به ومات Y ذلك

ùم تعريف للصحاÓ ]¥وا�حدثون وبعض األصو ،ùتعريف للصحا.  
من ل� اef صg اهللا عليه وسلم مؤمنا به ومات Y اإلسالم ولو Þللته (كما قال ابن حجر  فا�حدثون يعرفون الصحا©

وهذا ا<عريف مـن  ،د عن اإلسالم ثم رجع إrه m عهد أ© بكركما هو حال األشعث بن قيس حينما ارت )Y األصح ردةٌ 
 يقظـةً  فمن ل¼ ا�� ص· اهللا عليه وسـلم ،ارتضاه اKخاري وأ�د وأكº أصحابهابن حجر هو تعريف ا�حدث[ كما قلنا 

،نه يعد صحابيإوهو مسلم أو أسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسالمه ومات مسلما ف
ً
ص· اهللا عليه وسلم ولو  يعç من رأى ا�� ا

 إورآه مؤمنا به ومات \ اإلسالم ف) يقصد برهة(ساعة 
ً
  . نه يعد صحابيا

  ���� )è/(اdلقة ����
  )أåد الشيخ ا¦رس السابق مع بعض اإلضافات القليلة(

  مسألة عدالة الصحابة
ه ئـبتعـديل اهللا ±ـم وثنا ةن عـدا<هم معلومـأو ،أن الصحابة 	هم عدول ا�ميع متفقون \ األمة و�هور اGلفسلف 
بَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÀِÎَ اهللا  َقنُْهْم وَ (تعا� قال  عليهم

Îيَن اي ِ
Î
Tنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Îو

َ
ابُِقوَن األ Îَوالس Îَعـد

َ
 َقنْـُه َوأ

ْ
رَُضوا

يَن ِفيَها ْغَهاُر َخاِ¦ِ
َ
ْتََها األ

َ
ð ِْري

َ
َعِظيمُ  لَُهْم َجنÎاٍت �

ْ
َفْوُز ال

ْ
 َذلَِك ال

ً
بَدا
َ
ْـَت ( �ووق) أ

َ
ð ُمْؤِمِنَ[ إِْذ ُفبَايُِعونَـَك

ْ
َقْد رÀََِ اهللاÎُ َعِن ال

َ
ل

 
ً
 قَِريبا

ً
ثَاَنُهْم َفتْحا

َ
ِكينََة َعلَيِْهْم َوأ Îنَزَل الس

َ
َجَرِة َفَعِلَم َما Rِ قُلُوبِِهْم فَأ Îالش)ò4 (ُخُذو

ْ
 َوَمَغانَِم َكِثَ�ًة يَأ

ً
 َحِكيما

ً
) َغَها َوَ�َن اهللاÎُ َعِزيزا

 يَ ( �ووق
ً
دا Îُسـج 

ً
عـا
Î
اِر رَُ	َاء بَيْنَُهْم تَـَراُهْم ُرك Îُكف

ْ
اء َ\َ ال Îِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Î
Tَوا ِÎُسوُل اهللاÎٌد ر Îَم  µ 

ً
ـَن اهللاÎِ َورِْضـَوانا ôبْتَُغـوَن فَْضـًال م
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ثَرِ 
َ
ْن أ ôوُُجوِهِهم م Rِ ُجودِ  ِسيَماُهْم   .)الس 

وقد أخرجه ا5خاري ومسلم وأبو داود وغ�هم  ،منها حديث عمران بن حص[ وأù هريرة وابن مسعود وأحاديث m السنة
 فيما رواه مسلم  ،)قال خ� ا�اس قرø ثم اTين يلونهم ثم اTين يلونهم(أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم 

ً
ال تسبوا (وقال أيضا

 نفق مثل جبل أحد ذهبأ أصحاù فإن أحدكم لو
ً
 روى مسلم من حديث أù )ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ا

ً
مـو�  وأيضا

وهـذه الصـفة ال  ،)أصحاù أمنة أمÂ فإذا ذهب أصحاù أ. أمÂ ما يوعـدون(مرفوå عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال 
 تقال إال �ن هو عدل بتعديل اهللا �

ً
نس والطـrاÃ أمن حديث الكب� اريخ ا<ا5غدادي R اGطيب  هخرجقال فيما أ، أيضا

إن اهللا اختـارø واختـار » (: قـالأن ا�� ص· اهللا عليه وسـلم  ةR ا�عجم الكب� من حديث عويمر أو عويمة بن ساعد
  .م أعرفهل من هقال اÓيث
 في )أصحابا وأصهارا وأنصارا

 قـال ابـن  "R معرفة األصـحاب االستيعاب"بد الR r مقدمة كتابه فقد ذكرنا اإل�اع اTي ذكره ابن ع اإل?اعأما 
ً
أيضـا

 حH  ،)األمة lمعة \ تعديل �يع الصحابة وال يعتد �الف من خالفهم) (مقدمة علوم اwديث(الصالح R كتابه 
ً
أيضا

 R وألبيه و�ده "ا�سودة"اإل�اع ابن تيمية �،  
ً
اإلصـابة R معرفـة "فقـال R كتابـه  اإل�اع اإلمام ابن حجـر حHوأيضا

ويقصد بذلك الرافضـة اTيـن ) اتفق أهل السنة \ أن ا�ميع عدول ولم Hالف R ذلك إال شذوذ من ا�بتدعة( "الصحابة
 ،وðريف آياته آنو\ إخفاء القر \ إخفاء سنة رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم ؤطعنوا بعدالة الصحابة واتهموهم با<واط

  .لوا إال أربعة من الصحابةلم يعدô و
أي -ولو لم يرد ìء من هذه األدلة ل¢ن فيما اشـتهر وتـواتر مـن حـاÓم (كما قال ابن قدامة  ا�عقولأما ا¦¥ل الرابع فهو 
 وغ�هـا مـا يكـ« -يقصد ا�فوس-R طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم وبذل ا�هج  -تواتر تواترا معنويا
  ).بالقطع بعدا<هم

ùكما قال ابن  تعريف ا�حدث[وهذا  به هو من رأى ا�� ص· اهللا عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا ؟من يطلق عليه اسم صحا
بن اكما هو حال األشعث  ،مؤمن به ومات \ اإلسالم ولو �للته ردة \ األصح من ل¼ ا�� ص· اهللا عليه وسلم(حجر 

  ).اإلسالم ثم رجع إ¥ه R عهد أù بكرقيس حينما ارتد عن 
هـو مـن صـحب ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم واختصـه اختصـاص الصـاحب  m تعريف الصحا© األصوhrبعض قال 

اختلفوا R مس¾ الصحاù فذهب أك0 أصحابنا وأ	ـد ( ":ح¢ماإل"قال اآلمدي R كتابه  ،للمصحوب وطالت مدة صحبته
-وذهب آخرون  ،عنه يروِ  �ن لم�� ص· اهللا عليه وسلم و�ن لم Hتص به اختصاص ا�صحوب ون الصحاù من رأى اأإ� 

ن لـم Hـتص بـه اختصـاص �ن الصحاù من رأى ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم وأن مذهب الشافعية أ هنا مدييقصد اآل
بعـض ون واألصـو¥وهذا قـول –ون وذهب آخر -رأى ا�حدث[ وأ	د وا�تöم[ هو وهذا ،ولو ساعة رآها�صحوب بمع� 

يطلق \ من رأى ا�� ص· اهللا عليه وسلم واختص به اختصاص ا�صحوب وطالت مـدة  إنمان الصحاù أ� إ -ا�حدث[
  .)عنه ن لم يروِ �صحبته و

ى عـن رو(مالك بن اwـويرث و \ قبول رواية وائل بن حجر -يعç اتفقوا- قلت وقد أطبق العلماء: "الشنقيطي يقول�
وعثمان بن أù العـاص اhقـ« وغـ�هم Ùـن ) مالك بن اwويرث اصفة الصالة وcذأحاديث R ا�� ص· اهللا عليه وسلم 

هـذا  "إ¥ه ص· اهللا عليه وسلم واجتمعوا به ورجعوا إ� أهليهم ولم يالزموه اوفدو ممع أنهعنه يتهم ااشتهرت صحبتهم ورو
ن الصحاù من رأى ا�� أا�حدث[ وهو  مذهبيدل \ صحة وهو  \ روضة ا�اظر،ر	ه اهللا R مذكرته  þم الشنقطي
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 ص· اهللا عليه وسلم مؤمن
ً
  .به ولو ساعة ومات \ ذلك ا

  : هناك طرق كث�ة �عرفة الصحاù منها، كيفية معرفة الصحا©
U- واتر�أب: اùحة والزب� وسعد بن كمعرفة ا�اس أن أبا بكر وعمر وعثمان وع½ وطل ،ن هذا صحا ùوقاص وغ�هم من أ

  .صحابه ا�� ص· اهللا عليه وسلم
يشتهر أن هذا فالن صحب ا�� ص· اهللا عليه وسلم وهذا كث� من صحابة ا�� ص· اهللا عليه وسلم اشـتهر : الشهرة -/

  .عنه أنه صحاù فالشهرة تك« \ اإلخبار و� أد# من ا<واتر
T- اهللا عليه وسلمإخبار الصحا© ع gص efه أنه صحب اnن غ.  
V- اهللا عليه وسـلم gص efأو  كأن يقول صـحبت ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم، إخبار الصحا© عن نفسه أنه صحب ا

فهـذه 	هـا Ùـا يـدل \ الطـرق الـÂ  ،سمعت ا�� ص· اهللا عليه وسلم أو قال » ا�� ص· اهللا عليه وسلم أو Áو ذلك
  .رÀ اهللا عنهم  الصحابةوقد ذكرها العلماء اTين كتبوا تراجم R معرفة  ،ل بها \ معرفة الصحاùيستد
 �أو سـمعت ا�ـ ،أو صحبت ا�� ص· اهللا عليه وسـلم ،الصحاù أو رأيت ا�� انأي أ-قو�  فإن قيل( قال ابن قدامة����

إنما هو خ¬ عن نفسه : قلنا شهادته �فسه أنه صحاùقبل كيف ت قوX شهادته fفسه فكيف يقبل؟ -ص· اهللا عليه وسلم
كرواية الصحا© عـن اfـe صـg وهو  ،وال يوجب تهمة ةال يلحق غnه م¥وبما يÖتب عليه حكم �ú يوجب العمل 

ن إذا اإلنسـا ؟اfفس غn مقبولة فهذه شهادة للنفس وشهادة ،كيف نقبل قوX أنه صحا© االع;اض هو، )اهللا عليه وسلم
  .أما إن يشهد �فسه فال يقبل ،أما إن يشهد لغ�ه فهو مقبول ،شهد �فسه ال تقبل شهادته

مـن  خ¬ عن نفسه بأنه صحب اef صg اهللا عليه وسلم فهذا اإلخبار يÖتب عليـه حكـم �úأإذا (( قال ابن قدامة
  .هذا أمر ،ةلم نأخذ به ألدى إ� تعطيل األح¢م ال�عي ولو ،يوجب العملاألح¢م 

�Ãاhه م¥ةلحِ ال يُ أنه بهذه الشهادة : األمر اnر أحـد بـذلك ق غëلن يت ùأي أنه إذا شهد أنه صحا،  
ً
ال يوجـب أيضـا

ة الصحا© عن اef صـg اهللا عليـه يكروافكونه يد¡ صحبة ا�� ص· اهللا عليه وسلم هذا ال تهمة فيه ألحد فهو  تهمة
?هـور ا�حـدثh وبعـض واGالف ب[ األصـو¥[ وا�حـدث[،  ةالصحاù وتعريف الصحاب هذا فيما يتعلق عدالة وسلم

hrوذكرنـا تعريـف ابـن  ،من رأى ا�� ص· اهللا عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومـات \ ذلـك الصحا©\ أن  األصو
سلم والزمه مدة طويلـة ومـات \ من صحب ا�� ص· اهللا عليه ويقولون هو  ?هور األصوhr وبعض ا�حدثhحجر، 
ن العلماء أطلقوا \ رواية وائل بـن حجـر ألذا RÓ األح¢م وتعقب الشنقيطي  اآلمديونقلنا þم  ،عنه ن لم يروِ �ذلك و

رووا عنه ولم يصحبوا ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم طـويال  مومالك بن اwويرث وعثمان بن أù العاص اhق« وغ�هم وه
  .وا عنه ومكثوا R ا�دينة ف;ة ولم يالزموه ورجعوا إ� أهليهمو�نما رو

ثم ذكرنا طرق معرفة الصحاù قلنا ا<واتر، الشهرة، إخبـار الصـحاù عـن غـ�ه، إخبـار الصـحاù عـن نفسـه، وقلنـا �
كـم z¡ وقلنا إن هذا إخبار عن نفسه بمـا ي;تـب عليـه ح؟ أن الصحاù شهادته �فسه فكيف يقبل: االع;اض قو�

  .كرواية الصحاù عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،يوجب العمل وال يلحق غ�ه مëة وال يوجب تهمة
فبعض القرائن تدل \ أن هذا فالن من ا�اس صـحب ا�ـ�  ،ن مسألة إثبات الصحبة يرجع إ� القرائنأرجع وأقول أ�

ك R لكن من ُشـ ،هناك الصحابة اشتهر أنهم صحابة ،ص· اهللا عليه وسلم Øيث ال يد¡ أحد الصحبة وال يمكن ذلك
هـذا يرجـع إi القـرائن ألنـه ؟ هل صحب اfـe أم المن شك R صحبته  -ورد ذلك R كتاب الرجالوهذا ورد، -صحبته 
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  .يÖتب عليه صحة اdديث وسماعة من اef صg اهللا عليه وسلم
  ا�سألة األخnة تتعلق باkرح وا�عديل ����
ُمْحَصـنَاِت {تعا� جتة قال  45و�  رجٌل ُحد حد القذف ؟هل تقبل روايته، حدود m القذفمسألة ا�����

ْ
يَن يَْرُمـوَن ال ِ

Î
Tَوا

وْ 
ُ
 َوأ
ً
بَدا
َ
 َيْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أ

َ
ًة َوال َ

ْ
وُهْم َعَماِغَ[ َجت ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجِتُ

َ
تُوا بِأ

ْ
َفاِسقُ ُعمÎ لَْم يَأ

ْ
َِك ُهُم ال

َ
  } ونَ -

  د m القذف؟هل تقبل شهادة من حُ 
ا�حدثون إال إذا تاب،  ،ا�حدود بالقذف قد ثبت فسقه وانتفت عدا<هوذلك أن  ،هذه ا�سألة متفرعة \ zط العدالة�

  .أوسع صورةفيجعلونها ب ؟ا�ائب بعد الفسق هل تقبل روايتهيبحثون هذه ا�سألة بشg أوسع فيقولون 
   هل تقبل روايته أم ال؟األصو¥[ Åبن قدامة قالوا ا�حدود R القذف  إذا عدنا إ� þم

  : قال ابن قدامة أقول ا�حدود بالقذف ال �لوا من حا�h كما




ويدل عليـه قـو� تعـا�  فهذا ال تقبل روايته إال إذا تابأن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الÏيح : اdالة األو¡
ِيَن يَْرُمونَ {

�
 َيْقَبلُـوا لَُهـْم َشـَهاَدةً  َوا�

َ
ةً َوال َ

ْ
وُهْم َعَمـاغhَِ َجـت ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجِتُ

َ
تُوا بِأ

ْ
ُمْحَصَناِت ُعم� لَْم يَأ

ْ
ِـَك ُهـُم  ال

ْو(َ
ُ
بَـداً وَأ

َ
أ

َفاِسُقونَ 
ْ
ْصلَُحوا فَإِن� اهللا�َ َلُفوٌر ر�ِحيمٌ )V(ال

َ
ِيَن تَأبوا ِمن َنْعِد َذلَِك وَأ

�
 ا�

�
أنـه إذا Åن بلفـظ  وهذا �ل اتفاق بـh العلمـاء}إِال

  .لآلية الكريمة ؛القذف ال�يح فال تقبل روايته إال إذا تاب




بمع� آخـر  ،ويتخلف بعض الشهود عن الشهادة إذا ´ن القذف بلفظ الشهادة أي يشهد بالزنا مع األربعة: اdالة ا8انية

أنه زاÃ لكن الشهادة لم تكتمل �قص نصابها أو �لـف بعـض  ال يكتمل نصاب الشهادة يشهد \ شخص من ا�اس
شـهد ثالثـة و�لـف  ،هنا اwكم اwد يقام \ با� الشـهود ،الشهود أو طعن R أحد الشهود أو شهد ثالثة و�لف الرابع

، أقـول إذا Åن القـذف \ ا5ـا�القـذف  عن بشهادة الرابع أو اhالث أقيم حدالرابع أقيم اwد \ اhالثة، شهد أربعة وُط 
هل يعـد وأقيم اwد \ با� الشهود  ،بلفظ الشهادة أي شهد بالزنا مع األربعة و�لف بعض الشهود أو لم يكتمل ا�صاب

هـذا أن  يـدويؤ ،ألن عدم استكمال الشهود ليس من فعـل القـاذف ،بل تقبل روايته ال يعد قادحا R ذلك ا�حدود قادحا؟
ألنه Åن Ùن شـهدوا \ ا�غـ�ة بـن شـعبة بالزنـا ولـم  ،القذفَحد د حُ  رغم أنهكرة وقبلوا روايته ا�اس رووا عن أù ب

 لم تقبل شهادته بعد ذلك ألنه لم ي;اجع عن قو� ،يستكمل الشهود
ً
  .وهو أيضا

 كما �
ً
فعلـه كمـا هـو  ن نقص العدد ليس مـن´ن بلفظ الشهادة فال يرد خ¬ه أل نا�حدود بالقذف إ قال ابن قدامةفإذا
أي أن عمر بـن اGطـاب  قال و±ذا روى اfاس عن أ© بكرة واتفقوا Y ذلك وهو �دود m القـذف ،أ© بكرة معاdال 

  .ن ´ن بغn لفظ الشهادة فال تقبل روايته ح} يتوب�وأقام اwد \ أù بكرة، 
تدخل \ ا�غـ�ة بـن شـعبة  امرأةه ومعه أحد الصحابة بكرة و�خوان ورأى أب ؛القصة أن ا�غ�ة �ا Åن وا¥ا R الكوفة�

ن ا�رأة الÂ أفأقام عمر حد القذف \ أù بكرة، والصحيح  ،لكن الشاهد الرابع تردد و�لف ،فانكشف اGباء فرأوها
فأقـام عمـر  ،ابعفشهدوا عليه و�لف الر الكوفة، Åنت ترد إ¥ه R مقر أمارة ةً امرأدخلت \ ا�غ�ة � زوجته و� تشبه 

  .وألفوا القصص واألكاذيب الصحابةاwد القذف \ أù بكرة ومن معه، وÓذا حاول الرافضة أن يطعنوا R عمر وبقية 
مـن أئمـة ا�سـلم[  و�مـامنقل أخبار Åذبة ال تقال R رجل عظـيم األصفها` صاحب كتاب األ3` وهو رافò منهم �

د بما علم و�ن م�اً \ شهادته؛ وأما ا�غ�ة فهو بريء من هذا واشـتبه \ الشـهود، أما أبو بكرة شه ،كعمر بن اGطاب
مـا Åن فيـه  وهـو ولألسف الطو¨ ذكر ما نقله األصفهاR Ã كتـاب األ&Ã ،هذه قصته ذكرها �اعة من ا�حدث[ والرواة
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  .طعن R عمر
اTي يظهـر أنهـم يتفقـون \ أن ؟ الفسق هل تقبل روايتـه ا�ائب بعدأن ا�حدث[ يذكرون ا�سألة بشg أوسع  ذكرنا�

فهـم ، كذبه R حديث من أحاديـث ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم با<ائب بعد الفسق تقبل روايته إال إذا Åن فسقه بسب
جل هذا أل ،ربما الكذب يستمر معه فيظهر ا<وبة وهو ليس كذلك هألن ،يقولون بعدم قبول روايته ولو تاب من هذا الكذب

إال إذا Åن فسـقه متعلـق  ،الفاسـق تقبـل روايتـه إذا تـاب ،كذبه \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم بال يقبلون الفاسق بسب
  .فهم ال يقبلون روايته ولو تاب من هذا الكذب ،بكذبه \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم

  ����)ø/(اdلقة ����
تكلمنا عن طرق ا<عديل وعدالة الصحابةرÀ اهللا عنهموا�حـدود R  هذه اwلقة تتعلق بكيفية الرواية واwلقة ا�اضية

فتلك � طرق رواية الصحاù عن  ،وطرق الرواية هنا �تلف عن طرق الرواية األوÔ الÂ أخذناها R أول ا¦روس ،القذف
أو قال  اهللا عليه وسلم ا�� ص· اهللا عليه وسلم طرق نقل الصحاù للحديث أن يقول الصحاù سمعت من رسول اهللا ص·

  : أما هذا الفصل فهو R ،رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وغ� ذلك
هناك طرق لرواية يرويها هؤالء ذكر ابن قدامـة  ،كيف يروي اwديث كيفية الرواية عن غn الصحا© أو من دون الصحا©

 ر	ه اهللا أربع طرق
ً
فصل m كيفية " قال ابن قدامة أربع فقطلكن اTي ذكره ابن قدامة  ،ن أربع طرقوهناك أك0 م ،أيضا

   الرواية وY l أربعة مراتب
U-  وي عنه"قالnمعرض اإلخبار ل m ن هذا من حفظه من كتـاب أو غـ�ه" أعالها قراءة الشيخ عليهÅ هـذا  ،أقول سواء

العلـم  و� الطريق الÂ تل9 بها الصحابةرÀ اهللا عـنهم ،ون عليهاالطريق أو هذه الكيفية ال خالف فيها والعلماء متفق
 ،حيث Åن ا�� ص· اهللا عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن و�دثهم باwديث وهـم يسـمعون ،عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم

 
ً
بمعـ� أن الشـيخ جلـس  ،اروهذه القراءة البد أن تكون R معرض اإلخب l قراءة الشيخ Y ا�لميذ الطريقة األو¡إذا
وهـذا مـن åدة ، �خبار حديث ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلمولتحديث لنما جلس إ ،تحديث لم ~لس للمذاكرة وغ�هالل

 يقول هذا جلس لإلسماع أو جلس لإلخبار غ� جلس ا�لوس للفقه وجلوس ا�سـائل وجلـوس ا�ـذاكرة 
ً
ا�حدث[ سابقا

قلنا هذه كما قال ابن قدامة � أعالها وسيأû اGالف  ،يروي عنهجل أن عرض اإلخبار ألR م عليه قراءة الشيخ، وا�قاش
  ؟األخرىR ذلك وسنذكر األقوال R ا�رتبة األوÔ واhانية أيهما أ\ أم هما متساويتان أو أحدهما أ\ من 

الراوي بعـد أن يقـرأ \  ")سمعته يقول(و) قال فالن(و) أخ¬�(و) حدثÎ(وذلك يسلط الراوي أن يقول " قال ابن قدامة
ومالك يسمع مـن  ،مالك جلس عند نافع ونافع يقرأ عليه روايته عن ابن عمر مثال ،راوي أن يقول حدثç فالنلل ؛ا<لميذ

 أو) حدثç نافع(مالك بعد ذلك يقول  ،هذه تس¾ قراءة الشيخ \ ا<لميذ R معرض اإلخبار ،نافع هذه الرواية عن ابن عمر
  ).يقول اسمعت نافع(أو يقول ) قال نافع(أو يقول ) أخør نافع(يقول 

 Kعض أهل الظاهر ،أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم قال ابن قدامةكما  ا8انية لطريقةا -/
ً
 أو يسكت فتجوز الرواية به خالفا

سـواء  ،لميذ \ الشيخ والشيخ يسـمعوهو أن يقرأ ا< ،عند ا�حدث[ تسÊ العرضقبل أن نكمل نقول ا�رتبة اhانية هذه 
وسواء Åن الشيخ �فظ ما عرض عليه أو ال �فظ ذلك ولكن يمسـك ، Åنت هذه القراءة من حفظ ا<لميذ أو من كتاب

  .ثقة غ�هيمسكه هو أو  الكتاب أصل
  ،إ� اعتبار هذه الطريقة ذهب اkمهور

ً
هذا القول قد اندثر كما ولكن  Kعض العراقيh كما قال ا<طيب اKغداديخالفا
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  .قد اندثر كما قال اwافظ العرا� العراقب� قول ،قال اwافظ ابن حجر
 عنـهاwديث عن أنـس رÀ اهللا  حيث روى الشيخان فيما مع� حديث ضمام بن ثعلبة رÀ اهللا عنه دrل هذه الطريقة

فقـال  ،فإذا هو رجل ثائر الرأس ،صوته وال نراه بينما كنا جلوس عند اef صg اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دوي(
Xاهللا عليه وسلم جالس بيننا و²ن حو gص efن اÐإ`  :قـال ،ا�طلـب أنـا ابـن عبـد :فقـال ،أفيكم ابن عبد ا�طلب و

هللا آقال  ، نعمقال ا9؟  إال اهللا وأنك رسول اهللا8هللا أمرك بأن نعبد اهللا ونشهد أنه ال آ :فقال، سائلك فأجبÎ أو كما قال
خـر آإ� .....) قـال ا9 نعـم؟ هللا أمـرك أن õـرج زÐة أمواfـاآقـال  ،قال ا9 نعـم؟ أمرك أن نص� m اrوم Çس صلوات

 رسول اهللا أنا ضمام بن ثعلبـة افقال الصحاù أناwديث 
ً
ذا لفظـه R هـو ،اwـديث بمعنـاه ،أشهد أال ا� إال اهللا وأن µمدا

 ا5خاري ر	ه اهللا تعا� عقد Óذا اwديث باب ،ما5خاري ومسل
ً
باب ما جاء R العلم وقـو� " "كتاب العلم"R صحيحة R  ا

عرض \ ا�ـ� صـ· اهللا عليـه  األعراùأن  ووجه ا¦اللة "القراءة والعرض \ ا�حدث }زد` علما وقل رب÷ {اهللا تعا� 
ن يعرض \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم ìء والرسول ص· اهللا عليه وسـلم هو Å ،وسلم فأقر به ا�� ص· اهللا عليه وسلم

  .يقر به
روى عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم R القراءة \ العالم أو قال ا�حـدث ليس يُ " :ذكر اGطيب ا5غدادي عن ا5خاري قو�

  ."حديث أصح من حديث ضمام
هـل ا�رتبـة األو¡  بمعq ؟يساوي السماع من الشيخ ال� l ا�رتبة األو¡ -ا�رتبة ا8انية العرض-هل القراءة Y الشيخ 

  وا8انية متساوية أو أحدهما أY من ا8انية؟ 
  :ختلف العلماء m ذلك Y ثالثة أقوالا





ه مـذهب اإلمـام مالـك ر�ـه اهللا وأصـحابوهذا  ،السماع من الشيخ والعرض \ الشيخ أنهما متساويتان: القول األول
iه اهللا تعـا�واحتجوا Øديث ضمام بن ثعلبـة ا�تقـدم  وأهل اdجاز واKخاري و�2 القطان والزهري واإلمام الشاف¾ ر

  ".فهذه قراءة \ ا�� ص· اهللا عليه وسلم أخrا بها ضمام قومه فأجازوه" قال ا5خاري




وهـذا هذا القـول اhـاÃ  ،� ترجيح العرض \ السماعبمع ترجيح القراءة Y الشيخ Y السماع من لفظه: القول ا8ا`

  .مذهب أ© حنيفة وبن أ© ذئب والليث بن سعد وشعبة بن اdجاج وغnهم
  : وحجتهم ما ي� 
U- حالة القراءة \ الشيخ R والسـند  ،يكون اعتناء الطالب أك0 بنفسهف ،زيادة عناية الطالب بنفسه �داد ضبطه للمÚف

  .طفيؤمن من الغل
�الف قراءة الشيخ \ ا<لميذ تكون ا�حافظة من الشيخ فقط ؛أن ا�حافظة عند قراءة ا<لميذ يكون من الطرف[ -/.  
T- ما تعرض للسامع دون القارئ 

ً
بمع� أنه إذا قرأ الشيخ والراوي يسمع أن الغفلة تعرض للسـامع أكـ0  ،أن الغفلة كث�ا

  .ءته أكÙ 0ا يعتç السامعمن القارئ فالقارئ يعتç بلفظه وقرا




مذهب أهل بمع� ترجيح ا�رتبة األوÔ السماع \ ا�رتبة اhانية العرض وهذا  ترجيح السماع Y العرض: القول ا8الث

ا�(ق وُخراسان واإلمام مسلم m صحيحة وصححه اdافظ ابن الصالح واdافظ العرا4 والسيو� وهو ظـاهر م ابـن 
  .دما قال أعالها يقصد ا�رتبة األوÔهنا عن قدامة

ن مـأن هذه ا�رتبة � طريق رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم وهو اTي Åن �دث بها أصحابه و� أبعـد  ودrلهم m ذلـك
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  .اGطأ والسهو
ا عن ا�ـ� مودهلور الراجح واهللا أعلم هو القول األول وهو أن الطريقتان متساويتان ما الراجح m هذه األقوال ا8الثة؟����

أك0 يعç أن الطريقة اhانيـة العـرض وردت وأكـ0 مـا يسـتدل بهـا \  ،أن الطريقة األوÔوص· اهللا عليه وسلم خاصة 
  .أما الطريقة األوÔ فاألدلة عليها كث�ة أك0 من أدلة ا�رتبة اhانية  ،حديث ضمام

  :J Y lبh±ا حا�ان أو  و� القراءة \ الشيخ ا�رتبة ا8انية����
  .يقرأ فيقول نعم فهذا ال خالف R صحته ،أن يقرأ Y الشيخ والشيخ يقر بذلك: ال¥ب األول����
أك0 العلماء ب�ط أال يكون هناك مظنة إكراه أو غفلة  دهذا جائز عن أن يقرأ Y الشيخ والشيخ ساكت: ال¥ب ا8ا`����

  .ئذٍ أو نوم فال يكت بالسكوت حين
وجلـوس " ساكت قول ولكن السكوت R معـرض اwاجـة إ� ا5يـان بيـان ال�إال ينسب "فقهاء قاعدة وÓذا يقول ال�

قـرأ خبار م¢ن من حاجة فسكوته R معرض اwاجة إ� ا5يان واإلنكار بيان بصحة مـا يُ ا�حدث والشيخ للتحديث ولإل
  .نها ال تعد روايةإفنه إذا قرأ عليه وسكت إ واقال ،R هذا خالف بعض الظاهريةولكن ، عليه
 Kعض أهـل الظـاهر ،ا�رتبة ا8انية أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به" يقول ابن قدامة����

ً
 و ،خالفا

 لم يسكت
ً
يستدل لقول ا�مهور و�مه يدل \ ما ذكرناه من القاعدة الفقهيـة  م ابن قدامةوهذا " لو لم يكن صحيحا

نعـم لـو ´ن ثمـة �يلـة إكـراه أو غفلـة ال " ساكت قول ولكن السكوت R معرض اwاجة إ� ا5يان بيانأنه ال ينسب ل"
  .يكت
 بسكوته

  ماذا يقول عند ا�حديث وما l صيغ ا�حديث بهذه الطريقة؟ ، طرق ا�حديث با�رتبة ا8انية����
 ةصـيغال ،وهذه � الصيغة ا�ث· أو األكمل" راءةً عليهوهذا يسلط الراوي Y أن يقول أنبأنا وحدثنا فالن ق" قال ابن قدامة

  .ا�ث· أو األكمل أن يقول الراوي حدثنا فالن قراءًة عليه أو أنبأنا فالن قراءًة عليه
  : )ثالث أقوال( هنا خالف m ا�سألة Y روايتh لكن هل °وز أن يقول أخ¬نا أو حدثنا íردتh؟





كما ال °وز أن يقول سمعت من lردت[  )حدثنا(أو ) أخ¬نا(حدهم ال °وز أن يقول أ دامةقال ابن قكما  الرواية األو¡
، بدrل ثبوت أح£م اإلقرار به ،واkواب بنعم ´<¬ ،°وز وهو قول أكº الفقهاء ألنه إذا أقر ´ن كقوX نعم واألخرى ،فالن

  .و±ذا يقول أشهد` Y نفسه
أو هل ~وز  ،قول حدثنا فالن أو أخrنا فالن أو أنبأنا فالن قراءة عليه يقيدها بلفظ القراءة ا�رتبة األكمل أنقلنا إذن �

  .Y روايتh كما m مذهب اإلمام أ�د ةً أن يقول أخrنا أو أنبأنا أو حدثنا lرد




ر�ه اهللا والغـزاá  اآلمديسh اÏKي واdبعض األصوhr كأ© هذه الرواية قال بها  ال °وز ذلك اقالو: الرواية األو¡

قالوا ألن ظاهرها يوهم أن الشيخ تـوm  Ô ا�ستص
 وهو قول ?ع من أئمة اdديث ´بن ا�بارك و�2 ابن معh والنسـا&
 عن قو�  ،القراءة بنفسه

ً
 قاسوها كما قال ابـن قدامـة  "قراءةً عليه"وTلك قالوا ال ~وز أن يقول حدثنا وأخrنا lردا

ً
وأيضا

lردة من ال يقول أخrنا أو حدثنا أفكذلك من باب أوÔ  ا؛إذا Åن ال ~وز أن يقول سمعت فالن ،\ قو� سمعت من فالن
  .القراءة عليه





الزهري ر�ه اهللا واإلمام أبو حنيفـة ومالـك وسـفيان بـن وهذه الرواية قال بها  قالوا ~وز عن اإلمام أ�د الرواية ا8انية
  .أكº الفقهاء إiونسبه ابن قدامة  ،ن واKخاريعيينة وي� القطا
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وا�واب بنعم معروف عند الفقهاء أنه rGÅ فيثبت  ،نه إذا أقر عندما يقول نعم أو يسكت Åن كقو� نعمأ اقالو ودrلهم����
  .اwكم به ويثبت اإلقرار به

 لو أن حاكم: مثـال����
ً
 عليه وقال هل R ذمتك لفالن مبلغ سأل مد%ً  ا

ً
فöمة نعم هنا يثبت بهـا  ،نعم: فقال؟ ال كذامن ا� ا

فقال هنا قالوا بكونه أقر كقو� نعم وا�واب بنعم rGÅ بد¥ل ثبـوت  ،فöمة نعم هنا تصديق \ ال¿م و�قرار به ،اإلقرار
هد بأÃ أقـررت \ كأنه يقول � أش) نعم(فعندما يقول للقارئ عليه  ،ذا يقول أشهدÃ \ نفسها وÓوقال ،أح¢م اإلقرار به

فإذا عمـل  الشهادة،مقام اإلخبار فصارت rGÅ فيعمل بها R ) نعم(فقامت 	مة ، نفN بأن ال¿م اTي قرأته ع½ صحيح
  .أوسع الروايةمن باب أوÔ ألن باب  الروايةفالعمل بها R  ؛بها R الشهادة و� Ùا �تاط به

R هـذه الرتبـة وال ~ـوز أن  "أخrنا"بمع� أنه ~وز أن يقول  "أخrنا"و�ويز  "حدثنا"طالق إ�نع من باهناك قول ثالث �
ونقـل هـذا عـن  ،بينما أخrنا أوسع من هذا سـواء سـمعه أو قـال بـذلك ،سمعه من لفظه ع�بمألن حدثنا  "حدثنا"يقول 

  .الشاف¾ ر�ه اهللا وأصحابه واإلمام مسلم بن اdجاج واختاره اdاكم

  ����)�/(اdلقة ����
  : هل °وز للراوي إبدال إحدى اللفظتh باألخرى؟ Y روايتh" حدثنا"أو " أخ¬نا"إذا قال الشيخ : مسألة����

Ôسـمعه فمعناه  حدثنا<فاوت ا�عني[ بينهما، فعند بعضهم إذا قال  ال ~وز إبدال إحدى اللفظت[ باألخرى: الرواية األو

zو ذلكفقد س أخ¬ناقال و�ذا ، من لفظ الشيخ مباÁ فع· هذا ال ~وز اإلبدال معه من لفظ الشيخ أو قرأ عليه أو.  
 
  .ألن مع� الöمت[ واحد أنه ~وز اإلبدال: والرواية اhانية
  ؟ "سمعت"هل يقول  -m هذه ا�رتبة وهو يقرأ Y الشيخ-هل °وز للراوي أن يقول سمعت فالن : مسألة أخرى*
نه يشعر با�طق وهذا كذب فهو لم يسمع إال إذا علم ب�يح قو� أو بقرينة يريد القراءة \ أل أنه ال °وز: قول اkمهور -أ

أنه ~وز ذلك ب�ط  وروي عن مالكذهب سفيان ابن عيينة وا�ووي وأ	د بن صالح ا��ي وأبو بكر ا5اقالÃ ، الشيخ
  ).قراءة عليه(أن يقول أو يقيده بقو� 

 ���� Ð الكتـاب " قال ابن قدامة ،إلجازةو� ا ا�رتبة ا8ا8ةـ Îا�رتبة ا8ا8ة اإلجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تـروي عـ
�Aالفال` أو ما صح عندك من مسمو"  

  :عة أنواعبواإلجازة كما ذكر ا�حدثون أر����
  .أجزت لكم أن ترووا عç هذا الكتاب كقولك، اإلجازة �عm h معh: اfوع األول����
  .وذلك أن يقول أجزت لكم أن ترووا عç �يع مروياû، جازة �عm h غn معhاإل: اfوع ا8ا`����
  .اب الفالÃتكأن يقول أجزت للمسلم[ أن يرووا عç الك ،اإلجازة لغn ا�عm h معh: اfوع ا8الث����
  .ياûكقولك أجزت للمسلم[ أن يرووا عç �يع مرو ،اإلجازة لغn معm h غn معh: اfوع الرابع����

hقول Y العلماء hبالنسبة لإلجازة وقع فيها خالف ب:  
 ،اإل�اع \ ذلك منهم ا5ا° حHن بعضهم إواستقر عليه العمل بل  وهذا مذهب ?هور العلماء اkواز: القول األول����

اهللا بـن جحـش رÀ  بدود¥ل ا�واز بالنسبة لإلجازة قصة ع، لكن ابن الصالح ر	ه اهللا رد \ ا5ا° ح¢يته اإل�اع
 وقال ال تقر بسند صحيح أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم( اهللا عنه كما R ا5يه¼

ً
ه أأرسله R (ية وcتب ألم� الãية كتابا

هـذا ) ، ه \ ا�اس وأخrهم بأمر ا�� ص· اهللا عليه وسلم R الكتابأفلما بلغ ذلك ا�¢ن قر ،حü تبلغ م¢ن كذا وcذا
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 أقول قصة ا�واز ما رواه ا5يه¼ بسند صحيح من حـديث عبـد، رواه أنس وذكره ا5خاري R الصحيح ذكره معلقااwديث 
 اقـالو، بلغ أخـrهم بـذلك اأجازه ل�وي عنه إذا بلغ م¢ن كذا وcذا فلم أن ا�� ص· اهللا عليه وسلموهو اهللا بن جحش 

 من األدلة ا¦الة \ ذلك أن الëورة داعية
ً
هذا هو القـول األول وهـو ، ولو لم ~ز ذلك ألدى إ� تعطيل السP ،إ¥ها أيضا

  .قول ا�مهور
لـو " يقول هناك ?اعة من الفقهاء وا�حدثون ومنهم شعبة بن اdجاج ر�ه اهللا أمn ا�ؤمنm h اdديث: القول ا8ا`����

وردي وقـال ابـن اسh من الشافعية والقا� ا�ـوذهب إi ذلك إبراهيم اdر; والقا� ح" جازت اإلجازة 5طلت الرحلة
، عـدم ا�ـواز ونقل عن مالـك ر�ـه اهللا ،ن يقول بعدم جواز اإلجازةÙ وØذا أبو زرعة الرازي" أنها بدعة غ� جائزة" حزم

 ، يقت� منع اإلجازة مان اdسـن بنقل عن اإلمام أبو حنيفة و�مد وcذلك 
ً
لفقهـاء القول اhاÃ هو حقيقة �اعة من ا إذا

اwرE والقاÀ حس[  و�براهيمج او\ رأسهم شعبة بن اwج ،وغ� ذلك �ا فيها من إبطال الرحلة منعوا اإلجازة [وا�حدث
يمكن أن نقـول �.وردي من الشافعية وأبو زرعة الرازي واإلمام مالك روي عنه رد ذلك وأبو حنيفة وµمد بن اwسناوا�

مذهب مالك ر	ة اهللا عليه عند ا�ظر إ¥ه أنه ~ـÚ  ،أجاز ب�وط مذهب مالك ر�ه اهللا وهوR ا�سألة  هناك قول ثالث
 
ً
 باألصـل أ - ò-: هذه ال�وط �، مالك ~Ú ب�وط مذهب الشاف¾ب�وط وهو الظاهر أيضا

ً
ن يكـون الفـرع معارضـا

  .كأنه هو
 بما ~Ú ثقة R دينه -/

ً
 .أن يكون ا�ج�å Úا

T- بهأن يكون ا�جا 
ً
 .يقع العلم إال عند أهله حü ال ،ز من أهل العلم متسما

 .أما القول بأن مالك يطلق القول با�نع فـال، تأخذ Ùا نقل عن مالك أنه ~Ú اإلجازة لكن بهذه ال�وط هذه úوط ثالثة
£ أنـه يقبـل فقـد وcذلك الصحيح من مذهب الشاف�.إذن مالك ر	ه اهللا ~Ú ذلك ب�وط، فقد ورد عن مالك أنه أجاز

 إذ، N والربيع بن سليمان مرة من ا�راتابيركأجاز ال
ً
 الصحيح عنه القبول R مثل هذا األمر حيـث أجـاز  ا

ً
الشاف£ أيضا

 R مسـألة يمكن أن يكون قـول مالـك ر	ـه اهللا ومـا نُ ، بعض أصحابه
ً
 ثاhـا

ً
قـل عنـه وال�ـوط الـÂ قيلـت مـذهبا

R بداية ع� أخذ الرواية Åنت اإلجـازة  ،تساهل فيه ا�اس وخاصة R العصور ا�تأخرة أمر اإلجازةwقيقة أن ا�.اإلجازة
يؤcدون \ ضبط العالم و\ عدا<ه Tلـك Åنـوا يقطعـون ا�سـافات  ان العلماء Åنوأل ،ربما فيها نوع من عدم التساهل

رف ا بعد اسـتقرت الروايـات واسـتقرت السـP وُعـفيم، ا5عيدة وينتقلون ل� ينقلوا اrG عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم
 ما بعد الرابع

ً
صـارت اإلجـازة أسـهل  ،استقرت األمور و0cت الروايات واألمـر ،الرجال وهو R ع� ما بعد الرواية تقريبا

أو  لن تكون إجازة \ أمر جديد كأن ~Ú صحيح ا5خاري ،بكث� من الروايات ألن اإلجازة مبنية \ الكتب القديمة
استقرار الرواية فالواقع أصـبحت األجـازة بعد األمر R القرون ما بعد الرابع و، وÁو ذلك الستة~Ú مسلم أو ~Ú الكتب 

لم يكن ر	ه  هالقرن اhاÃ لكن N R والربيع بن سليمان مع أنهابيوcذلك ينقل عن الشاف£ أنه أجاز الكر، أسهل بكث�
 كما أن مال ،اهللا ~Ú ا�ميع

ً
ن صـارت لكـن R هـذا الع�ـ اآل ،لم يكن ~Ú ا�ميع وال Åن يرى ا<وسـع R اإلجـازة ¢

إذن  ،فقد يكون ا�جاز ال يعلم مـا R اإلجـازة وهكـذا ،من ال يستحقواإلجازة فيها نوع من التساهل وتعطى �ن يستحق 
  .رتبة ا8ا8ةهذه l اإلجازة ا�

���� V- اا�ناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب ف" قال ابن قدامة: ة الرابعةبالرتÎهو إعطاء الشيخ " وتعريف ا�ناولة" روه ع
 الطالب شي

ً
 ةولاألن ا�ن ،Y اإلطـالق اإلجازاتl أرفع أنواع  ا�ناولةاdقيقة أن ".من مروياته مع إجازة �õة أو كتابة ئا
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و� الكتاب ويقول خذ مـç هـذا الكتـاب ابأن ين ةولافا�ن، هو� الكتاب ويزيد \ ذلك بإجازتاR ا�ناولة ين ،إجازة وزيادة
فـظ وحـده لوال يعç لو أعطاه الكتاب وسكت فهذا ال أثر � وال معـ�، فظ باإلجازة ال يك�لفا�ناولة دون الروه عç أف

 عç ولم يعطه شي روِ الو قال �  يك�
ً
 صارت ئا

ً
عـç هـذا  روِ اويقـول لكن عندما يعطيه الكتاب  ،جازة lردةإÅن Åفيا

 îصـحيحة بابـ�.نوع من أنوع اإلجازة ا�ناولةذن إف ،جازة وزيادةإالكتاب فهذه مناولة ف R ـه اهللا	عقـد ا5خـاري ر 
ً
 ا

حتج بعض أهل اwجاز R ا�ناولة Øديث او"وcتاب أهل العلم بالعلم إ� ا5تان وقال فيه  "باب ما يذكر R ا�ناولة"ن ابعنو
 ألم� الãية كتاب أنس حيث كتب

ً
ا�ـاس وأخـrهم  وقال ال تقرأه حü تبلغ م¢ن كذا وcذا فلما بلغ ذلك ا�¢ن قرأه \ ا

  .تدل به \ ا�ناولةسهذا ما ي" بأمر ا�� ص· اهللا عليه وسلم
زة وا�ناولـة ~ـوز þهمـا يقصـد اإلجـا "هما ñوز الرواية به فيقول حدثÎ أو أخ¬� إجـازة" قال ابن قدامة ر�ه اهللا

 ørوأخ çأن �هور العلماء \ أن اإلجازة جائزة والرواية بها مقبول ،جازةإالرواية به فيقول حدث 
ً
  .ةوقد ذكرنا سابقا

 مـان فيـه إيهمه ألاهيلم ~ز ذلك إل )إجازة( بقو�) حدثç(أو  )أخør(يعç إذا لم يقيد " فإن لم يقل إجازة"قال 
ً
وجـوزه ، ا

سـتقر Y االقـول أن القـول  ةلكن اdقيقـ ،وهو فاسد ألنه يُشعر بسماعه منه وهو كذبمن العلماء من جوزه  هناك قوم
فنقـل  أما اإلمام أبو حنيفة ر�ه اهللا وأبو يوسف ).إجازة( من قو� ةlرد )حدثç وأخør( القول ا8ا` وهو جواز أن يقول

حنيفـة  واwقيقة أن اإلمـام أبـو ،ورد عليهم ،ان الرواية با�ناولة واإلجازةأنهما ال °وزعنهم ابن قدامة R صيغة ا<مريض 
 �å � اإلجازة ب�ط أن يكون ا�جاز اوµمد بن اwسن وأبو بكر الرازي أجازو

ً
 ولكن قصة عبد ،بما R الكتاب ا�جاز ا

اهللا  كمـا أن عبـد ،علمون ما R الكتـابفإن الصحابة اTين Åنوا مع عبد اهللا لم يكونوا ي ،اهللا بن جحش ترد ما يذكرون
بفتحـه فيـه ولكـن ابـن  لم يفتحه إال R ا�¢ن اTي أمره ا�� ص· اهللا عليه وسـلم ،نفسه لم يكن يعلم ما R الكتاب

لـيس قدامـة قـال ابـن  ،�وز الرواية باإلجازة وا�ناولـة قدامة �� بصيغة ا<مريض عن أù حنيفة وعن أù يوسف أنه ال
ا�قصود صحة اrG ال معرفة الطريق والطريـق  عh الطريق ن ا�قصود معرفة صحة ا<¬ الأل ذكره هؤالء أي ما يحبصح

 طرق أخرى �.  هذا بالنسبة لإلجازة وا�ناولة ،وسيلة وليس &ية
ً
لروايات يذكرها ا�حدثون لكن يقت� \ لهناك أيضا

  .قدامة ابنما يذكره 
����è ذنهناك اإلعالم مع اإل ـ.  
����ø-  اإلذنواإلعالم مع عدم.  
عm Î ا�عريف كقراءته والقراءة  هرواوقوX هذا الكتاب من مسمو� ف"بقو�  ابن قدامةهو ما ذكره  اإلعالم مع اإلذن �

روه عـç هـو R اأن يقول هذا الكتاب مسمو¡ أو مسـموûå فـ ،هذا يس¾ عند العلماء اإلعالم مع اإلذن أنيعç  "عليه
وقـال ، وقراءة الشيخ \ ا<لميذ والقراءة عليـه \ الشيخ والقراءة عليه يف كأنه قرأه كقراءته بمع� قراءة ا<لميذا<عر

 روه عـç فكأنـه قـراءة \أالعلماء ألنه بنفس الرتبة عندما يقول هذا الكتاب مسمو¡ وهذا الكتاب lموع فيه روايته ف
األوÔ واhانيـة R الروايـة أن اإلعـالم مـع  ةرتبلاية وcأن الطالب قرأ \ الشيخ Åفكأنما الشيخ قرأ عليه هذه الرو ،الشيخ

Å انية العرضلاإلذنhو� السماع وا Ôرتبة األو ،Îهذا يس¾ اإلعالم مـع عـدم اإلذن  أما إن قال سما� ولم يقل أروه ع
لو قال � هذا الكتاب  عله ال °وز الرواية <لل يعرفهال ñوز الرواية عنه ألنه لم يأذن فل: يقول ختلف فيه ابن قدامةاهذا 

أو Gلـل يعرفـه R  ،فهذا ال ~وز الرواية به لعدم اإلذن � ربما لم يأذن � Gلل يعرفه R روايته ؛روه عçامسمو¡ ولم يقل 
ل zط مـن ال�ـوط الـÂ فالشيخ ال يريد هذا الراوي أن يروي عنه وال يريد أن ~Úه åلم بضعفه واخـتال ،الراوي نفسه
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 \ ما، م بæء مع عدم اإلذن ال يعد روايةإذن اإلعال ،فهو ال يريد أن يعطيه إجازة Tلك ،åدة الرواةيتشدد فيها 
ً
لـو  قياسا

بمعـ� أن  االسـ;åء\ الشـهادة ال بـد مـن فالشـهادة  لم يقل أذنت لك أن تشهد ع� يشهد بها ما قال عندي شهادة فال
فيكون اآلخر شاهد  ،أذنت لك أن تشهد \ شهاد�û » فيقول  ائذناألصل من شاهد الفرع أن يشهد فيقول يطلب شاهد 

عندما يقول هذا  ،وي األصلاكذلك الرواية هنا ال تكون إال بإذن رف ،شهادة الفرع ال تكون إال بإذن شاهد األصل، فرع
 \ الشـهادةروه عç فال ~وز أن تكون هذه الروايـامسمو¡ وال يقول 

ً
ن الشـهادة البـد فيهـا مـن أل ،ة مقبولـة قياسـا

  ؟فكذلك الرواية االس;åء
عنـدما تقـول أرويـه عنـك أو  قد يتساهل m ال�م لكن عند اkزم بها يتوقف فاإلنسان ،حقيقة شهادةوالرواية نوع ����

 ينقل عنه شي أنأما  ،Ùا يتساهل به هلكن عندما يتöم þم مطلق بدون قيد فإن ،تأذن » بالرواية �تاج أن يتوقف
ً
فهما  ئا

ذن ?اعة من ا�حدثh وطائفة مـن ا�حـدثh وأئمـة األصـوhr ´لغـزاá وابـن الصـالح إ، يتوقف فيه اإلنسان وال ~زم
ن أبـ وهو القول الصحيح أنه ال °وز الرواية مع عـدم اإلذن ال ~وزون اإلعالم مع عدم اإلذن واfووي وبن حجر والعرا4

çأو هذا مسمو¡ وال يقول أروه ع ûامسة اإلعالم مع هذه ا� ،يقول هذه مروياGوالسادسة اإلعالم مع عـدم  اإلذنرتبة ا
  .اإلذن
 üطه ال"حقيقة لم يعرف الوجادة لكنه قال  وابن قدامة: والسابعة الوجادة -� ����

ً
 ،يرويه عنه وØذلك لو لوجد �ء مكتوبا

  .البد أن نعرف الوجادة "ط فالنü ُت لكن °وز أن يقول وجد
لم يسمع ذلـك منـه ولـم لكن أو لقيه  ،أن يقف الراوي Y كتاب شخص فيه أحاديث يرويها üطه ولم يلقه" الوجادة����

الوجادة قد استعملت ، رنت باإلجازة جازتلكن إن ُق  ،والوجادة ا�جردة ال تعد رواية" يكن قد رواها عنه بسماع أو إجازة
 )وجدت �ط أù حدثنا فالن(ن أ	د باهللا  �ط فالن وأجازه » كقول عبد تفيقال وجد ،عة من ا�حدث[�ا استعملهاو

و� ترد R بعض الروايات يوجد كتاب قديم وجده أحد ويقـول  ،هذه الوجادة حقيقة µل خالف ب[ العلماء R الرواية بها
�� مـن بـاب "ر	ه اهللا عن الوجادة  قال ابن الصالح ،طهوجدت رواية فالن وهو لم يسمع منه ولكن وجد هذا الكتاب 

 من 
ً
ابن الصالح ر	ه اهللا يقول � من بـاب ا�نقطـع " بقو� وجدت �ط فالن االتصالا�نقطع وا�رسل غ� أنه أخذ شوبا

 وا�رسل غ� أنه أخذ شوب
ً
  ".بقو� وجدت �ط فالن االتصالمن  ا

´kويÎ ومال بالوجادة  أجاز العمل بها أجاز العمل الشاف¾ وطائفة من أصحابهوح/ عن  \ عدم العمل بها kمهورا�
 واfووي

ً
والوجادة كحديث كتاب عمر حديث رواه أبو بردة عن أبيه عن أù مو� األشعري أن عمر  إrه ابن الصالح أيضا

،كتب إ¥ه كتاب
ً
م ا�ـوقع[ عـالإ	ه اهللا عن هذا الكتاب R يقول ابن القيم ر، ن الراوي عن أù بردة وجد الكتاب فقرأهأل ا

 مـن  "R باب اwكم والشهادة وأصول القضـاء -يقصد كتاب عمر-عتمد عليها العلماء اوهذه وجادة صحيحة "
ً
أو قريبـا

واwقيقـة �.اهللا بن أ	د وجدت �ط أù حدثنا فالن R كتب ا�حدث[ وcما نقلنا عن عبد تفالوجادة وجد، هذا ال¿م
 ،لكن قد تصحح بالقرائن وتصحح با�تابعات والشواهد وغ� ذلك ،مر R الوجادة من حيث ا�بدأ � وجادة منقطعةأن األ

 دور 
ً
 R اwكم \ الوجادة وأوالقرائن يكون Óا أحيانا

ً
وفيها إرسـال  انقطاعلكن األصل أن الوجادة فيها ، أثر كب� جدا

فإذن ال يقال m الوجادة ¦كم مطلق وحكم > بل ����، �ط فالن تجدمن قول الراوي و االتصاللكن تأخذ طرف من 
iوجود بعض القـرائنللكن قد �كم بصحتها  ،و�ال فاألصل ابتداًء أن الوجادة منقطعة ،القرائن يقال األمر �ضع فيها إ 

ùوغ�ه من العلماءمو� األشعري أو كتاب عمر �و� فإن هذه الوجادة صحيحة كما ذكر ابن القيم  ومنها قصة أ.  
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  ���� )�/(اdلقة ����
  : ا�حدثون R كيفية الرواية غ� ما ذكرنا منها اهناك طرق أخرى يذكره

  .بأن يكتب � والكتابة R اwقيقة إجازة �ن يكتب � فî نوع من أنواع الرواية �£تبةا -�����
من الطرق و� R اwقيقة ليست طرق  يقةرفî ط ،كأن يو> بأن يروي عنه فالن �يع مروياته بعد موته الوصية -� ����

  .حقيقية و�نما طرق فرعية
  : إذن الطرق الرئيسية ال� ذكرها ابن قدامة أربعة

U/قراءة الشيخ// القراءة \ الشيخ T/اإلجازة V/استطرد  ،ا�ناولة 
ً
واإلعـالم /ø اإلعالم مـع اإلذن/èفذكر  ابن قدامةوأيضا

اإلعـالم أن إذا قلنا  ،فصارت ثمان وتسع ا�¢تبة/ �و الوصية/�وهناك ثامن و�  ،سبعة فصارت ،الوجادة /�و مع غ� اإلذن
  .البد � من اإلذن تصبح طرق الرواية ثمان كما يقول ا�حدثون

عنـه هـذه الروايـة ألنـه لـم ~ـزه  اي;تب \ هذه ا�سألة أنه إذا وجد ìء أو نسخة من صحيح ا5خاري لكن لم يروهـ
  ؟ هل � أن يعمل بذلكبروايتها لكن 

   هل يلزم العمل به؟لكن ، ألنه لم ~زه بالرواية ،أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح اKخاري فليس X أن يروي عنه 
هذا عمل ا�قت ا�جتهـد "ألن فرضه تقليد ا�جتهد ،إن ´ن ا�تل� مقتاً فليس X العمل به"اwقيقة ابن قدامة فصل فقال 

  .R دينه وعلمههو من يثق 
ò- تهداً فإنه يلزمه أن يأخذ بهذاí نـوا �ملـون صـحف  إن ´ن ا�تل�Å ألن أصحاب رسول اهللا ص· اهللا عليـه وسـلم

�ملون صحف الصدقات إ� ا5الد و�ن ا�اس  ،الصدقات إ� ا5الد من حديث عمرو بن حزم وحديث غ�ه من الصحابة
هذا  ،فإن ذلك Ùا يفيد سكون ا�فس وغلبة الظن ،دون أن يسمعها t واحد منه ،هايعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحت

ا�جتهد قال أنه يلزمه ذلك ألن أصحاب رسـول اهللا صـg اهللا عليـه وسـلم ´نـوا �ملـون صـحف ذكره ابن قدامة R  ما
فذلك يفيد سكون  ،Z واحد منه الصدقات إi اKالد وÐن اfاس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها

  .هذا قول اkمهور ،اfفس وغلبة الظن
Ç-قيقة أن هذا القـول فيـه مشـقة  ،مادام أنه لم يسمعه فال °ـوز ،لم يسمعه هناك قول آخر وهو أنه ال °وز العمل بماwوا

لو لم يقبل ألدى إ� تعطـل الكثـ� لقبول مثل هذا و داعية فاwاجة ،وا<نقل هذا Ùا يصعب األخبارأن نقل  باعتبار ،كب�ة
ه \ إنـأما ا�جتهد ف، بل فرضه أن يقت من ~تهد ويثق R علمه ودينه ،إذن ا�قت ليس ملزم بالعمل، من ا�سائل واألح¢م

أن أصحاب رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم Åن �ملون صحف الصدقات وهو قول ا�مهور يلزمه أن يقبل ويعمل �ا ذكرنا 
ألن األخذ بـالقول  القول الصحيح قول ?هور العلماءوقلنا أن  أنه ال °وز العمل بما ال لم يسمعهوالقول اآلخر ،  ا5الدإ�

  .اhاÃ ي;تب عليه تعطيل كث� من السP واألح¢م
  : هناك مسائل أخرى اdقيقة تتعلق بمسائل السماع����

جاز X أن يرويه و�ن لم يذكر سـماعه إذا : إذا وجد سماعه üط يوثق بهفصل " قال»اR الفصل ا< ابن قدامةمنها ما ذكره 
فوجد " ،هو �ع سماعه �ط من اGطوط أو كتب سماعه أو كتب سماعه أحد تالميذه ا�عروف[ "غلب Y ظنه أنه سمعه

 وغلب \ ظنه أنه سمعه  "سماعها
ً
   أن يرويه؟ هل °وز Xوجد هذا الراوي اTي يروي وجد هذا السماع مكتوبا

U- ه اهللا� ،~ـوز ذلـك اقـالو اهللا مـامذهب أ�د والشاف¾ ر�ه أنه ~وز � أن يروي ذلك ?هور العلماء ومذهب أ�د ر
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ً
~وز أن يروي ذلك إذا غلـب \  اقالو �مد بن اdسن الشاف¾ وأ�د فيما نص عنه و�مد ابن اdسن من اdنفيةوأيضا

  .ألولهذا القول ا ،ظنه أنه سمعه
/- Ãاhه  قول أبو القول ا� قول Kعض الشافعية ~وز أنه ال اهللاحنيفة ر

ً
ودrل أبو حنيفة ر�ه اهللا القياس Y  وهو أيضا

\  اعتمـاداكذلك الرواية ال ~ـوز أن يـروي بنـاء أو  ،أن الشاهد ال يشهد بناء \ خطه معتمدا \ خطهما فك ،الشهادة
أن الشهادة ال ~ـوز ما فك ،والرواية � الفرع فالشهادة � األصل، ر�ه اهللا القياس Y الشهادة دrل أبو حنيفةهو  ،اGط

 \ اGط اعتماداأن تقوم وتؤدى 
ً
  .\ اGط فكذلك الرواية ال �وز أن تؤدى اعتمادا

  :ابن قدامة بد¥ل[ ، واكتأما ا�مهور فقد استدلوا حقيقة بعدة أدلة�
 اأخـذوفهـم  الصحابة ر� اهللا عنهم Y كتب اef صg اهللا عليه وسـلم اعتمادوfا ما ذكرنا من ال ق: اroل األول�

بن حزم وتنـاقلوا هـذا األمـر و عليه ورووه وقبلوه يعç اعتمدوا \ خط عمر اعتمدوا ،بكتاب عمرو بن حزم R ا¦يات
  .به اوأخذو

إذن الروايـة مبنيـة \ غلبـة  وقد وجد ذلك ،لظن وغلبته بناءاً Y دrلمبq الرواية Y حسن ا أن اقالو :اroل ا8ا`����
  .وهو هذه الكتابة ،الظن و\ حسن الظن بناًء \ د¥ل قائم وا¦¥ل موجود

الصحابة \ كتب ا�� ص·  اعتمادد¥ل ا�مهور د¥الن  ،إذن د¥ل أبو حنيفة ر	ه اهللا ومن معه القياس \ الشهادة�
واhاÃ أن مب� الرواية \ حسن الظن وغلبته بنـاًء \  ،يه وسلم الÂ كتبها ومنها كتاب عمرو ابن حزم R ا¦ياتاهللا عل

  .د¥ل وقد وجد ذلك ا¦¥ل
  : رد اkمهور من وجهh، فاdنفية استدلوا بالقياس Y الشهادة ،ب� الرد Y دrل اdنفية����




ز وô ألن أ	د ر	ه اهللا روي عنه أنه ُ~ لم؟  ،\ اGط اعتمادام من أن الشهادة ال �وز قالوا ال نسلم ما ذكرت: الوجه األول

 
ً
 \ اGط روايتـان ال نسلم Y أحدى الروايتhأي  \ اGط الشهادة اعتمادا

ً
 �:أ	د ر	ه اهللا روي عنه R الشهادة بناءا

Ôاعتماداأنه ال ~وز أن يروي : تقول الرواية األو Gانية �،ط\ اhط اعتمادا� أن يروي : الرواية اGا \.  
نسلم حكم األصل ألن اإلمام أ	ـد ر	ـه اهللا روي  ال -هذا هو الوجه األول-ال نسلم حكم األصل  قدامة قـال فابن�

من zوط األصل مـن zوط حكـم األصـل أن ، إذن األصل هو غ� متفق عليه ،\ اGط اعتماداعنه أنه ~وز الشهادة 
 عليه

ً
\ اGط  اعتماداوهنا حكم األصل لم يتفق عليه فاإلمام أ	د روي عنه R الشهادة بناًء \ اGط أو  ،يكون متفقا

  .و�ذا بطل حكم األصل يبطل حكم الفرع ،\ اGط اعتماداالرواية األوÔ أنه �وز الشهادة  ،روايتان




�تلف عن  أن الشهادة: نقول ،Y ا<ط اعتمادا�د أنه ال °وز الشهادة من الرد Y الرواية األخرى لإلمام أالوجه ا8ا` 

أنـه ال ~ـوز الشـهادة : فاإلمام أ	د يقول R الروايـة اhانيـة ،يعç لو سلمنا لكم وقلنا أن اإلمام أ	د يقول بهذا، الرواية
و�تاط فيها  ألن الشهادة آكـد �اذا؟ ،لروايةهناك فرق بh الشهادة وا ،لكن الشهادة �تلف عن الرواية ،\ اGط اعتمادا

فهناك فروق كث�ة ومؤثرة ب[ الرواية والشهادة سيأû ال¿م عنها إن شاء اهللا R ا¦روس القادمة  ،أكÙ 0ا �تاط R الرواية
  .أو أك0 ب[ الشهادة والرواية من الفروق ستةسنذكر بعض الفروق 

  : من وجهm .h هذه ا�سألةحنيفة ر�ه اهللا إذاً الرد Y أ©�




فإن اإلمام أ	ـد  ،ال نسلم حكم األصل ،\ اGط اعتمادانقول ما ذكرتم من أن الشهادة ال �وز  بالنسبة للوجـه األول

  .\ اGط اعتماداوز الشهادة �ر	ه اهللا روي عنه رواية ثانية تقول أنه 
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 ،الرواية �تلف عـن الشـهادة :\ اGط نقول اعتمادانه ال �وز الشهادة أوعن أ	د  األخرىأنه \ الرواية  الوجه ا8ا`
فهناك فروق ب[ الشهادة والروايـة سـيأû الـ¿م عليهـا إن شـاء اهللا R  ،�تاط R الرواية الشهادة آكد و�تاط فيها ما الف

  .ا¦روس القادمة
 مسائل ����

ً
  تتعلق بالرواية m السماع أخرىهنا أيضا
 m أن يروي عنه؟  سماع حديث من شيخه هل °وزإذا شك X  

إذا شك m حديث من سماعه هل سـمع اdـديث مـن شـيخه  ،ال °وز أن يروي عنهيقول  ابن قدامة ،اختلف m ذلك����
 ما ذكر ابن قدامة هنا  ،يقول ابن قدامة ر	ه اهللا ال ~وز أن يروي ذلك ألن روايته شهادٌة عليه ،فالن أو لم يسمعه

ً
ل قوطبعا

 ،\ ذلك أن ال ~وز أن يروي وهو شاك R سماع هذا اwديث من هذا الشـيخ ح= اإل?اع اآلمديبل أن  ،?هور العلماء
  �اذا؟ 
نـه يشـهد عليـه إعندما يروي هذا الرجل عن شيخه ف، يعلم لمألن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما قالوا : د¥لهم�

الطـرف[  اسـتواءالشـك هـو ، وهذا بالنسبة للشك بسماع اwـديث ،ما لم يعلم أو يقطع بهفال يشهد ب ،بأنه قال هذا األمر
  .� أن يرويه لكن لو غلب \ ظنه أنه سمعه الشك أنه ~وز ،بدون مرجح

أي عنده lموعة من األحاديث وشك R واحد منها أن هذه األحاديث من  !!عليه وا�بسإن شك m حديث من سماعه ����
åسمعها من الشيخ ضمن السما Âحديث منها من هذه األحاديث الع�ة ا<بس،ت ال R ةا�ائأو  ،أو شك  R أو  اثن[شك

 ال °وز أن يروي شيقال  ،عليه األمر وا<بس هاثالثة أو أربعة هل سمعها من شيخه أو لم يسمع
ً
 منها مع الشك �ا ذكرناه ئا

  .يعلم رواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما لمالمن أنه 
 غلب \ ظنه R حديث أنه مسموع

ً
  : إذن l ثالث مسائل حقيقة، أيضا
  .هذه مسألة إذا شك m سماع حديث من شيخه ا�سألة األو¡����
 ال ~وز أن يروي شيقلنا  ؟هل هو من سماعه أو الوا<بس عليه  ها�سألة اhانية إن شك R حديث من سماع�

ً
من هذه  ئا

 أن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما لم يعلمأل ،األحاديث 	ها مع الشك
ً
  .نه ربما يقع R أحد هذه األحاديث وأيضا

عليه لكن غلب عليه الظن أو غلب \ الظـن عنـده  ا<بس ،ن غلب \ ظنه R حديث أنه مسموعإ ا�سألة ا8ا8ة����
وغلبـة الظـن µكمـة R  \ غلبة الظن ماداعت~وز أن يروي اwديث يقولون  فجمهور العلماء، أن هذا اwديث مسموع

ا¥قينيـات R ا¦نيـا  ،ن أح¢م ا¦نيا 	ها مبنيـة \ غلبـة الظـنإ لب فال�يعة R أك0ها معتمدة \ غلبة الظن ،ال�يعة
و¥ـات ذكـروا أصـول ا¥قينيـات األ ا�ناطقـة ا¥قينيـاتنهم ذكروا أصـول إحü  ،لو نظرنا لليقينيات R ا¦نيا قليلة ةقليل

فغلبـة الظـن هـو  األخرىفR î اwقيقة 	ها قليلة لكن إذا نظرنا إ� أمور ا¦نيا  ،وا�شاهدات وا�جربات وا�حسوسات
هذا هو القول األول قول �هور العلماء أنه ~ـوز إذا غلـب  ،ن أح¢م ال�يعة اإلسالمية مبنية \ غلبة الظنإبل  ،األك0

 \ غلبة الظن \ ظنه أنه مسموع أن يرويه
ً
قـال "قيقة تعبـ� ابـن قدامـة اwو ،وغلبة الظن R ال�يعة معتr ،أو اعتمادا

  .تعب� غ� مناسبة Åن أوÔ أن يقول قال ا�مهور أو جزم بالقول "قوم
ع الشك العلم بما يرويه فال °وز أن يرويه م اعتبارنه يمكن إ"قال Kعض ا�تëمhوهو  ال °وزوهو قيل  قول آخرنقل �

القطع بما  اعتباريمكن  ،العلم يقصد بالعلم هنا القطع اعتبارقال يمكن  ،هذا ا�ص وهو قول من األقوال" فيه ´لشهادة
واwقيقة هـذا القـول قـول  ،فال ~وز أن يؤدي الشهادة وعنده شك فيها ،Åلشهادة ،فال ~وز أن يرويه مع الشك فيه ،يرويه
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  .مرجوح
قـال  و�ن Åن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،ح} الشـهادة ،ة واهللا أعلم أن األمر مبY Î غلبة الظنإذن الراجح m ا�سأل����
 R قضايا األموال يغلب \ الظن  ،هو األصل فيها ،أي \ مثل الشمس و�ال فال )و�ال فال شهدا\ مثلها ف(

ً
ولكن أحيانا

ومثلـه الـراوي  ،ستوى األمر فال ~وز � أن يشـهداما إذا شك وأ ،صدق الرجل ويغلب \ الشاهد أنه شهد \ هذا األمر
مـثًال لـو  ،نه ~وز أن يـرويإعندما تشك R حديث وي;جح األمر يكون نسبة السماع منه أك0 من نسبة عدم السماع ف

 \ غل \ قول ا�مهورأنه سمع اwديث % �5لو Åن عنده نسبة  :أخذناها بالنسبة
ً
والشـك  ،بة الظـن~وز أن يروي بناءا

Ð5% ، ن عندهÅ أو  ،الشك وعدمه استوىال ~وز أن يروي ألنه % 75و% 75لكن لوÑ5 %عدم السماع فهنا % �5السماع و
لكـن  ،ال ~وز مع الشـك% 75و% 75ولكن إذا تساوى  ،ن عدم السماع هنا هو الغالب وهو ا�عتrفإغلب عدم السماع 

أن % ò55يقولون ال بد من ا¥قـ[ بمعـ�  لكن \ القول اhاÃ، وز � أن يرويمع غلبة الظن ~% 45% �5% �5إذا Åن 
الشهادة ال ~ـوز أن ، فال ~وز � أن يرويه فيه مع الشك Åلشهادة ،يمكن أن يعتr القطع فيه ،يتيقن أنه روى هذا اwديث

:  ص· اهللا عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قاليدل عليه أن ا�� ،ألن الشهادة البد فيها من القطع وا¥ق[ ،يشهد وهو شاك
  .والقول الصحيح إن شاء اهللا هو قول اkمهور أنه °وز بناًء Y غلبة الظن ،)شهد و�ال فالا\ مثلها ف(

  السابقةملخص لتروس 
 الروايـةمـا � كيفيـة إن، عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم الروايةو� غ� كيفية  ،Óا طرق الروايةنقول مره أخرى أن كيفية 

ùعن غ� الصحا.  
عـن  الصـحابةا¦¥ل أن هذا هو الطريق اTي تل9 بـه  ،خبار ويسÊ السماعقراءة الشيخ m معرض اإل: الطريق األول����

  .ونها عنهلف¢ن يقرأ عليهم القرآن ويسمعهم السنة وهم ينق، ا�� ص· اهللا عليه وسلم
�Ãاhهذين الطـريقت[ اوقد  ة،ود¥له حديث ضمام بن ثعلب و� العرضالقراءة \ الشيخ : الطريق ا R ختلف العلماء
  : Y ثالثة أقوال؟ أو أحدهما أرجح من اآلخر؟ هما متساويت[ له
U/خاري و�2 القطان والزهري والشاف¾ متساويةKجاز واdديث ضمام واحتجوا وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل اØ.  
 / /Y السماع من لفظهترجيح القراءة Y جاج حنيفةوهو مذهب أ©   الشيخdوابن أ© ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا 

 بنفسه عندما يكون يقرأ فيضبط ا�� والسند فيأمن الغلط
ً
R  ا�حافظةوألن  ،وذكروا أن حجتهم أن الطالب يعتç كث�ا

 ما فلةالغوألن  ،�الف لو قرأ الشيخ ،تكون من الطرف[ الرتبةهذه 
ً
   .تعرض للسامع دون القارئ كث�ا

T /العرض Y بـن الصـالح والعـرا4 اوهذا مذهب أهل ا�(ق وخراسان واإلمـام مسـلم و ترجيح السماع من لفظ الشيخ
قـراءة  حـدثنا وأنبأنـا الرتبةوذكرنا أن صيغة ا<حديث بهذه  ،ص· اهللا عليه وسلم ود¥لهم أنها طريق رسول اهللا والسيو�

  ذكرنا خالف العلماء ؟هل °وز أن يقول حدثنا وأنبأنا íردتhولكن  ،هعلي
وهل °وز أن اGالف وذكرنا  ؟وهل °وز أن يقول أخ¬نا وحدثنا ويبدل بينهما ،ازبعدم اkو قولوهناك  \ ا�واز اkمهور

 
ً
وا8وري وأ�ـد بـن  عيينةفيان بن سعن  يرو وهو ما غ� ذلك وقيل عدم ا�واز\  اkمهورقلنا أن ؟ يقول سمعت فالنا

  .صالح ا�Ïي واKاقال`
 تكلمنا �

ً
 بـالقرائن منقطعةواألصل أنها وتعريفها واGالف فيها  الوجـادةعن ثم أيضا

ً
وذكرنـا اGـالف  ،وتصحح أحيانا

به هل °وز أن X العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه üٍط يوثق  هل °وزفمن صحيح ا5خاري  ةإذا قال العدل هذه نسخ مافي
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 ،وذكرنا أدلة ا�مهـور ،ال °وز قياساً Y الشهادة حنيفة أبوو ا�واز\  اkمهورقلنا أن  ،وغلب \ ظنه أنه سمعهيرويه؟ 
 ùحنيفة،ود¥ل أ  ùه اهللا حنيفةوالرد \ أ	ـوز � أن  من شيخه أنـه ال ثم تكلمنا عن الشك إذا شك سماع حديٍث  ،ر~

~ـوز أن  عليـه فإنـه ال وا<ـبسوأيضاً إذا شك Øديث من سـماعه  ،يعلمم شهادة عليه فال يشهد بما ل ايةالروألن  ،يرويه
Y  اعتمـادا°ـوز أن يرويـه أنـه  اkمهـور ،إذا غلب \ ظنه R حديث أنه مسموع األخ�ة وا�سألة ،يرويه لوجود الشك

  .الشهادةالقطع R  اعتrنايعتr فيها القطع كما  البد أن الروايةألن  °وز الأنه  خروالقول اآل غلبة الظن

  ����)�/(اdلقة ����
  :إنكار الشيخ اdديث: مسألة����

 m ذلك ا<¬ أو ال؟ 
ً
  إذا أنكر الشيخ اdديث وقال لست أذكره هل يعد قادحا

 Âفال يقبل العلماءفبعض  ،ختلف فيها الفقهاء والعلماءاهذه من ا�سائل ال rGا R ال ~علـه  وبعضهم ،ه~عل ذلك قادحا
rGا R وال يؤثر 

ً
 عليه وقع  ،قادحا

ً
لكن قبل أن نبدأ ، R بعض األحاديث الÂ سنذكرها إن شاء اهللا تعا� االختالفوبناءا

   .البد من �رير �ل الãاع m ا�سألةR اGالف نقول 
  :ن إنكار الشيخ للحديث ال Hلو من حال[إفنقول �




 Y سبيلأن يكو: اdال األو¡

ً
كأن يقول كذبت وهذا كـذب وهـذا  ،فهذا ال يقبل اتفاقا ،ا�كذيب ن اإلنكار جازما

 ، وال يمكن أن أروي هذه األحاديث ،غ� صحيح
ً
  .هذا اإلنكار جازم \ سبيل ا<كذيب فهذا ال يقبل اتفاقا





وهو ما سنأخذه  ل خالف بh العلماء�فهذا  ،أن يكون اإلنكار غn جازم Y سبيل الÖدد وعدم ا�ذكر: اdال ا8ا`
  .R هذا ا¦رس إن شاء اهللا تعا�

ò-ه اهللا�يقصـد  لم يقدح ذلـك m ا<ـ¬ m قـول إمامنـا "لست أذكره" إذا أنكر الشيخ اdديث وقال" يقول ابن قدامة ر
 يق، قول ?هور العلماءأي " ومالك والشاف¾ وأكº ا�تëمh اإلمام أ	د

ً
ولون ما عدا اwنفية يقولون أنـه ال العلماء �يعا

 rGا R نفيةيقدحdعض اK هو مذهب 
ً
   .وأيضا

Ç-  `نفية منع منه الكر¼القول ا8اdد ،وهو من علماء ا�أن ذلك  ،وهو قول أبو حنيفة ر�ه اهللا وأصحابه ورواية عن أ
 
ً
 R اrG وهو قول أب، يعد قادحا

ً
و حنيفة وأصحابه وهو قول الكرR من اwنفية وروايـة إذن القول اhاÃ أن ذلك يعد قادحا

  .عن اإلمام أ	د ر	ه اهللا
 Y الشهادةود¥ل الكرR ود¥ل اwنفية �

ً
فكما أن الشهادة إذا أنكر شاهد األصل شهادة الفرع فـإن الشـهادة ال  ،قياسا

 ن غ� مقبولة وتكون قادحنها ال تعد وتكوإإذا أنكر راوي األصل رواية الفرع ف ،فكذلك الرواية ؛تقبل
ً
، R صحة اrG ا

شـهادة مـن الشـهادات وقيـل أن شـاهد  تلو مثًال طلب ،هناك شاهد أصل وشاهد فرع R الشهادة \ الشهادة :بمع� آخر
وهـذا الشـاهد  ،وقيل أن هناك شاهد يشـهد \ هـذه الشـهادة ،األصل غ� موجود مسافر أو ال يمكن إحضاره أو متغيب

وقال أنـا  ،ثم خرج شاهد األصل وأنكر هذه الشهادة ،شهد شاهد الفرعحë وو ،ألنه فرع عن األصل ،الفرعيس¾ شاهد 
فكـذلك  ،ألن شاهد األصـل أنكرهـا ،فهنا الشهادة تكون شهادة الفرع هنا غ� مقبولة ،لم أشهد بهذا وهذا غ� صحيح

 ،والفرع � الرواية ،األصل هو الشهادة ،إذن قياس اآلن ،فراوي األصل إذا أنكر رواية الفرع ال تصح ،الرواية تقاس عليه
فكـذلك الروايـة ال تقبـل إذا أنكـر راوي األصـل راوي  ؛فكما أن الشهادة ال تقبل إذا أنكر شاهد األصل شاهد الفـرع

  .الفرع
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  :أما اkمهور فقد استدلوا بعدة أدلة����
بـل  ،والشيخ ال يكذبه ،م£ن تصديقهإواية فال نكذبه مع أن الراوي عدل جازم بالر" :قال ابن قدامةكما  اroل األول

فـإن النسـيان  ،نسيه فيمكن اkمع بh القولh أن يكون ،لم يقل أنت Åذب بل قال لست أذكره شيخال "قال لست أذكره
ثـه هنا Åلنسيان صفة من صفات بç آدم وال يوجد µدث �فـظ حدي ،وأي �دث �فظ ?يع حديثه ،3لب Y اإلنسان

هذا  بh قوrهمـا افيجب العمل به ?ع ،فإن اإلنسان إذا كr و0cت أعما� ومشاغله ربما ين' بعض الæء ،من t وجه
إذن ال خالف ب[ الطرف[ وêمع بـ[  ه،هذا ال يكذبه لكن يقول لست أذكر ،يقول لست أذكره وهذا يقول رويت عنك

 أن الر ،سماعه فنقبله نقبل به ألن هذا ~وز قد نسيه وهذا متيقن من ،قو¥هما
ً
وي عدل وجازم بالرواية فـال نكذبـه اأيضا

فيمكن أن êمع بـ[ القـول[ بـأن األول نNـ هـذه  ،و�ن Åن تصديقه قائم ألن الرجل لم يكذبه و�نما قال لست أذكره
 ب[ قو¥هما ،الرواية والنسيان صفة ðدث لإلنسان كغ�ه من بç الب�

ً
  .فيجب العمل �عا

 ،أي هناك فـرق بـ[ األصـل والفـرع الشهادة تفارق الرواية m أمور كثnةقال  ،قياس \ الشهادة\ الأجاب  ابن قدامة
أن قياس الرواية \ الشـهادة R هـذه ا�سـألة  :يقصد ابن قدامة أو مع� þمه ،والفرع هو الرواية ،األصل عندنا الشهادة

  :الشهادة R أمور كث�ة منهاألن الرواية تفارق  ،قياس مع الفارق
دعوى أقيمت µ Rكمة مـن ا�حـاكم  أن يعç لو والرواية üالفه ،ال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y شهادة األصلأنه 

قيل � ال نسمع شهادة الفـرع وشـاهد األصـل  ،وطلبت الشهادة فأ. شخص بشاهد فرع وقيل أين شاهد األصل قال موجود
  .وشهادة الفرع إنما تقبل R حالة عدم وجود شاهد األصل ،صل وهو اTي شهدألن هو األ ،موجود
ر� اهللا عـنهم ´ن  أن الصـحابة وا¦¥ـل \ ذلـك  ،الرواية ال يش;ط فيها مثل هذا األمر ،الرواية üالف ذلـكبينما �

ابن عباس Åن يروي عـن أسـامة  مر بنا أنقد  ،يروي بعضهم عن بعض مع القدرة Y مراجعة اef صg اهللا عليه وسلم
هريرة يروي عن الفضـل وعـن  وأبو ،بن عباس Åن يروي عن غ�ه من الصحابةوا عمر Åن يروي عن بالل،ابن و ،بن زيد

أسلم R السنة السابعة وا�ـ� صـ·  ،لزم ا�� ص· اهللا عليه وسلم أربع سن[ أبو هريرة رÀ اهللا عنه ،غ�ه من الصحابة
 أربع سنوات ،لم تو¨ R السنة العاzة من اÓجرةاهللا عليه وس

ً
لم يدرك ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم R أول  ،فالزمه تقريبا

Åن يروي بعضـهم  ،� ص· اهللا عليه وسلم من غ�ه من الصحابة بال نك�اف¢ن يأخذ أحاديثه وأحو ،ففاته الكث� ،ا5عثة
  .دة m هذا األمرفإذن هناك �الفة بh الرواية والشهاعن بعض 

 Åنو�
ً
عمر وأبو بكر Åنوا ينشغلون  ،ا�� ص· اهللا عليه وسلم ¥ك« بعضهم بعضا R الرواية ايقدرون أن يراجعو اأيضا

ث بـه صـ· اهللا عليـه يسألون الصحابة عما حـدÎ  اÅنو ا�دينةإ�  أتوا و�ذاإ� ا�� ص· اهللا عليه وسلم  أتوابأعماÓم و�ذا 
rذا  ، بهوسلم وأخÓمراجعةأي يلزم الصحابة  ´ن يلزمهمو nسعات ا�� صـ· اهللا عليـه  قبول قول رسله وسعاته من غ

يرسـلون  ايقبلون قوÓم أي قول رسله وسعاته من غ� مراجعة ولـم يكونـو اÅنو ؛وسلم اTين Åن يرسلهم إ� جباية الز�ة
  .ويتأكدون من ا�� ص· اهللا عليه وسلم

 من�
ً
بـ[  ،أن أهل قباء �ولوا إi القبلة بقول واحد من غn مراجعةا¦الئل \ أن هناك فرق ب[ الرواية والشهادة  أيضا

 كيلوان
ً
الكعبة ونسـخ ا<وجـه  باستقبالا�� ص· اهللا عليه وسلم أتاه R الليل R صالة العشاء األمر  ،قباء وا�دينة تقريبا
صالة الفجر  وهم يصلون صالة الصبح أو آٍت قباء R مسجدهم إ� بيت ا�قدس أتاهم �ا Åن يص½ أهل  ،إ� بيت ا�قدس

هـذا  وا قـوللـبقوإ� الكعبة ولـم يراجعـوا  افتحولويتوجه إ� الكعبة  أننه أ. ا�� ص· اهللا عليه وسلم آٍت وأمره إفقال 
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  .الرجل
� 

ً
e صـg اهللا عليـه وسـلم m �ـريم ا<مـر مـن غـn وأصحابه قبلوا خ¬ اfـ ة ر� اهللا عنهحأبو طلمن األدلة أيضا

هم رجـل فـأخrهم أن ءاهللا و�ع من الصحابة فجا عبيدة وطلحة بن عبيد أنس قال كنت أس¼ اGمر ألù وقصة ،مراجعة
فقبلـوا خـrه ومـن غـ� مراجعـة  ،ãcـتهاوقال فقمت  ،فقال » طلحة قم يا أنس إ� هذه ا�رار فاكãها ت،اGمر حرم

 منهم وا�
ً
  .أن يتأكدوا وبإم¢نهم� ص· اهللا عليه وسلم من ب[ أظهرهم وقريبا

، وفرق بن الرواية والشهادة ،هناك فرق ب[ األصل والفرع، الرواية يتسامح فيها بينما الشهادة ال، الرواية غn الشهادة إذاً �
 ،ي الفرع مع وجود األصل بدون أن تراجع األصـلبينما الرواية ~وز أن يرو ،الشهادة ال تسمع شهادة الفرع واألصل موجود

وهذا هو قصد ابن قدامة بأن الشهادة تفارق الرواية أن قياس اwنفية قياس مع الفارق ألن الشهادة تفـارق  ،فاألمر Hتلف
 ،مـن الفـروقهذا فرق  األصل،منها ما ذكرناه أنه ال تسمع شهادة الفرع مع القدرة \ سماع شهادة  ،الرواية R أمور كث�ة

  .R مسألة الشهادة والرواية أخرىو�ال سيأتينا إن شاء اهللا R ا¦روس القادمة فروق 
� 

ً
 ذكر حديث ابن قدامةأيضا

ً
 مشهور ا

ً
 بن أ© عبد الـر�ناقد روى ربيعة "خذ كمثال ود¥ل للجمهور قال ؤوهذا اwديث ي ا

وهو ذكوان السـمان مـن اhقـات عـن  عن سهيل بن أ© صالحالر	ن  وهو ربيعة الرأي شيخ مالك ر	ه اهللا ربيعة بن عبد
  ،صالح أبو صالح هـو أبـو صـالح السـمان سهيل بن أù ،ذكوان وسهيل هو سهيل بن ذكوان عن أبيهسهيل بن أù صالح 

ً
إذا

اfـe صـg عن أ© هريرة أن الر	ن أو ربيعة الرأي عن سهيل بن أù صالح عن أبيه وهو أبو صالح  روى ربيعة بن أù عبد
ثم نسـيه سـهيل وÐن بعـده " بن ماجةاهذا اwديث أخرجه ال;مذي وأبو داود و" اهللا عليه وسلم ق� باrمh مع الشاهد

hابع�أ` حدثته فال ينكره أحد من ا Îربيعة ع Îإ" يقول حدث rسهيلنه �ا ك  çعقله فـ¢ن يقـول حـدث R أصابته آفة
 ،ينكرون \ سهيل هذا الفعـل اوا<ابعون والعلماء و¨ ع�ه لم يكونو ،ويذكر اwديثربيعة وهو عندي ثقة أÃ حدثته 

  .ألن هذا األمر ليس بمستغرب أن ين' اإلنسان حديثه
ما سيأتينا إن شاء اهللا أن هـذا اwـديث ©ـالف : حديث القضاء با¥م[ والشاهد اwنفية لم يقبلوا به ألمور كث�ة منها�

وروايته هنا فيها زيادة \ ا�ص والزيادة \ ا�ص نسخ  ،وأن راويه قد نسيه هنا ،وراويه غ� فقيه ،عامةللقياس للقاعدة ال
هريـرة  وTلك لم يقبلوا Øديث القضاء با¥م[ مع الشاهد الواحـد حـديث أù، وهذا خr واحد ال يقوى \ نسخ ا�تواتر

  .هو أن الراوي نفسه ربيعة أنه قد رواه وأنكره فيما بعدو ،القادح اكث�ة وقوادح كث�ة منها هذ العتبارات
وقـد  ،هذا اrG أخرجه أبو داود والطحاوي ،لقيت سهيًال فسأ<ه عن هذا اwديث فلم يعرفه العزيز اoاوردي قال عبد����

ç عن فالن حدثç فالن ع: ف¢ن أحدهم يقول ،روى كث� من األكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعوها منهم
  .بكذا وcذا

إذا نكحـت ا�ـرأة "ومنها حديث سليمان بن مو� عن الزهري عن عروة عن åئشة أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال �
قال ابن جريج لقيت الزهري فسأ<ه عـن هـذا اwـديث فلـم ) بغn إذن وrها فن£حها باطل فن£حها باطل فن£حها باطل

أخبار من "وقد �ع اwافظ اGطيب ا5غدادي R هذا ا�ع� كتاب سماه  ،ام أ	د والطحاويأخرج هذه القصة اإلم ،يعرفه
Nديث ثم ينساه" حدث ثم نwيكون �دث با çديث من طرق أخرى غ� طريق الزهري ،يعwولـم يـرد فيـه  ،وقد ورد ا
لـم -بن إبراهيم  إسماعيلعن ابن جريج إال لم يذكر هذا اwرف "كر عن �F بن مع[ ر	ه اهللا أنه قال وذُ  ،هذا اإلنكار

بـن  إسـماعيلوسـماع  -بن إبراهيم قال �ـF إسماعيليذكر هذا اwرف أي هذه القصة هذا اإلنكار عن ابن جريج إال 
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 -إبراهيم ليس بذاك 
ً
  ".ا�جيد بن عبد العزيز بن رواد ما سمع من ابن جريج إنما صحح كتبه \ كتب عبد -ليس قويا

ينكـر هـذه  ،وهو من كبار ا�قاد وا�حدث[ وا�عتrين اTين يعتمد عليهم R قبـول الروايـة �2 م عظيم وهذا م�
أن هذه القصة أخرجها ولم يذكرها عن ابن جريج إال  ،القصة وينكر أن الزهري أنكر هذا اwديث ويقول هذا ليس بذاك

لم نكر أيقول أن ح¢ية ابن جريج هذه أنه  ،هري فسأ<ه عن هذاألنه يقول قال ابن جريج لقيت الز ،إسماعيل بن إبراهيم
لـم  ،سماعه من ابن جريج ليس بذاك إبراهيمن ب و�سماعيل إبراهيم،بن  إسماعيلهذه لم يذكرها عن ابن جريج إال  ،يعرفه

اwـديث ورد مـن  أن\  ،العزيز الرواد ما سمع من ابـن جـريج إنما صحح كتبه \ كتب عبد ا�جيد بن عبد ،يسمع منه
  ،خر ولـم يـرد فيـه هـذا اإلنكـارآيعç جاء من طريق  ،طريق أخرى عن �اعة عن الزهري ولم يذكروا هذا اإلنكار

ً
إذا

عبـد الـر	ن R أù وقد مثلنا بقصة ربيعـة بـن  ،الراوي غ� مؤثر R الرواية كما يقول العلماء إنكار ،ثرؤاإلنكار غ� م
 حديث åئشة رÀ اهللا عنها أن ا�� ص· اهللا عليه  ،ليه وسلم ق� با¥م[ مع الشاهدالقضاء أن ا�� ص· اهللا ع

ً
وأيضا

قال ابـن جـريج لقيـت الزهـري  )،إذا نكحت ا�رأة بغn إذن وrها فن£حها باطل فن£حها باطل فن£حها باطل(وسلم قال 
m هـذا كتـاب سـماه wـافظ اGطيـب ا5غـدادي وقد �ع ا ،أخرجه أ	د والطحاوي ،فسأ<ه عن هذا اwديث فلم يعرفه

وذكر عن �F أنه  اإلنكار،قد ورد اwديث من طرق أخرى غ� طريق الزهري ولم يرد فيها هذا " أخبار من حدث ثم ن<"
 إبراهيمبن  إسماعيلوسماع  ،بن إبراهيم إسماعيلهذا اrG وهذا اإلنكار عن ابن جريج إال  أيقال لم يذكره هذا اwرف 

  .ما سمع من ابن جريج ،العزيز بن رواد صحح كتبه \ كتب عبد ا�جيد بن عبد و�نماليس بذاك 
  : فيما يتعلق m إنكار الراوي وقلنا أنه Y وجهh هذا
  الوجه األول�

ً
  .أن يكون \ سبيل ا�زم وا<كذيب فهذا ال يقبل اتفاقا

  .وهذا هو �ل ا<الفيكون Y سبيل الÖدد وعدم ا�ذكر  أن الوجه ا8ا`����
U- مهورkصحة ا<¬ ا m مؤثر وال يقدح nأنه غ Y.   
 m صحة ا<¬ والقول ا8ا`-/

ً
وقاسـوا ذلـك Y  وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن اإلمـام أ�ـد أنه يكون قادحا

  .الشهادة
  : استدلوا بعدة أموراkمهور 

  .نما قال لست أذكرهإوالشيخ لم يكذبه  تصديقهم¢ن إه مع جازم بالرواية فال نكذب بأن الراوي عدل *
فإن النسيان &لب \ بç آدم وأي µدث �فظ �يع أحاديثه فيجـب  ،بأن يكون نسيه وأنه يمكن ا�مع ب[ القول[* 

   .العمل به �ع ب[ قو¥هما
  : m أمور كثnةالشهادة  ألن الرواية تفارق ،أما قياس الرواية \ الشهادة فهذا قياس مع الفارق* 
Åن  �الف الرواية فإن الصـحابةرÀ اهللا عـنهم ،تسمع شهادة الفرع مع القدرة \ سماع شهادة األصل منها أنها ال -�

  .بعضهم يروي عن بعض مع القدرة \ مراجعة ا�� ص· اهللا عليه وسلم
هل قباء ðولوا إ� الكعبة القبلة لقول واحد مـن غـ� وأ ،لك Åن يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غ� مراجعةTو -�

وأبو طلحة رÀ اهللا عنه وأصحابه اTين Åنوا معه قبلوا خr الواحد ð Rريم اGمر من غ� مراجعة للن� صـ·  ،مراجعة
عـن سـهيل ابـن  بن عبد الر	ن ةروى ربيع :عبد الر�ن قالأ© ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن  ،اهللا عليه وسلم

ف¢ن بعـده  ،قال ثم نسيه سهيل ) ق� با¥م[ مع الشاهد( ا�� ص· اهللا عليه وسلم  أنأù صالح عن أبيه عن أù هريرة 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ١١٣ - 

 

 çربيعة ع çيقول حدثÃفابن قدامة أ. بها ¦اللة \ صحة قول ا�مهـور كـد¥ل  ،حدثته وال ينكره أحد من ا<ابع[ أ
 قصة حديث åئشة رÀ اهللا  ،ال \ ا�سألةوهو R الواقع مث ،خرآ

ً
ذن و¥هـا إنكحـت بغـ�  امرأةأيما  ( عنهاوذكرنا أيضا

 ،ن ابن جريج قال لقيت الزهري فسأ<ه عن هذا اwديث فلـم يعرفـهإوقلنا  ،) فن¢حها باطل فن¢حها باطل فن¢حها باطل
قال وقد ورد اwديث  "أخبار من حدث ثم نN"سماه  اGطيب ا5غدادي �ع كتاب ،أ	د والطحاوي أخرجهوهذا اwديث 

هذا اwديث ورد عن طريق غ� طريـق  أنأي  ،من طرق أخرى غ� طريق الزهري وليس فيها هذا اإلنكار اTي يذكرون
  .الزهري ولم يرد فيه هذا اإلنكار Ùا يدل \ صحة أصل اwديث

 نقل اإلمام أ	د ر	ه اهللا عن �F أنه قال �
ً
وقال �F  إبراهيم،بن  إسماعيل إاللم يذكر هذا اwرف عن ابن جريج أيضا
مـا سـمع مـن ابـن  ،العزيز بن رواد نما صحح كتبه \ كتب عبد ا�جيد بن عبدإليس بذاك  إبراهيمبن  إسماعيلسماع 
  .جريج
 اwديث صحيح ويدل عليه األحاديث �

ً
أن ا�ـ� صـ· اهللا  همنها حديث أù مو� األشعري رÀ اهللا عن األخرىأيضا

مـن األحاديـث تـدل \ صـحة هـذا اwـديث  األخرىفاألحاديث األخرى الشواهد ) نكاح إال بوÜ ال(عليه وسلم قال 
 و�نكار القوم هذا اwديث أو كون نسيان الزهري للحديث ال يعد قادح
ً
Tلك أبو حنيفة ومن معه  األحناف،� كما يقول  ا

 R ا أنيرى 
ً
 أيمـا(فيطعن R حـديث åئشـة رÀ اهللا عنهـا  ،�¢ح ويطعن R أحاديث ا�مهور بما ذكرناالو� ليس zطا

يقدح به بأن راويه وهو الزهري ومدار اwـديث  )نكحت بغn إذن وrها فن£حها باطل فن£حها باطل فن£حها باطل امرأة
  ،غ� مـؤثر اإلنكاروهذا  ،بيل النسياننما \ سإن هذا اإلنكار ليس \ سبيل ا�زم إفنقول  ،عليه بأنه أنكره

ً
وأيضـا

بـن  إسـماعيلوسـماع  ،جريجابن عن  إبراهيمبن  إسماعيلضعيفة لم يروها سوى  روايةجريج � عن ابن  اإلنكاررواية 
صحح كتبه \ كتب عبد ا�جيد بن عبد العزيز  إنما ،ويقول لم يسمع منه ،فيه شك ابن مع[ يضعفه ،ليس بذاك إبراهيم

 القصـةكأنـه يـوهن هـذه فلم يسمع مـن جـريج  إبراهيمبن  إسماعيلهذا الراوي  أي أن ،جريجابن ما سمع من  ،روادبن 
  .لكن الصحيح ما ذكرناه ،وبا<ا» فاwنفية يطعنون R هذا اwديث من هذا األمر ،ويضعفها

  "ةزيادة ا8ق" انفراد ا8قة بزيادة m اdديث وl ما يسÊ عند العلماء: مسألة����
���� m رة£fهل زيادة ا8قة مقبولة أو ال؟  األخبار،وهذه ا�سألة ±ا تداخل مع الشذوذ وا  

 ابن قدامة ذكر م
ً
   m ا�سألة ا

   ،�تاج إi �رير �حل الãاعلكن األمر  ،احتماالتوذكر عدة 

 �تاج إ� الرجوع 
 ،و�تاج إ� ال¿م \ ا�راد بزيادة اhقة

ً
مقدمة ابـن "ابن الصالح ر	ه اهللا R كتابه  þم �إأيضا

 للزيادات واGالف فيها" الصالح
ً
سنقرأ إن شاء اهللا þم ابـن قدامـة ثـم نبـ[ ا�ـراد بالزيـادة  ،وال¿م عليه وأمثلة أيضا

اظر وهـذا لشنقيطي ر	ه اهللا R مذكرته \ روضة ا�لوهناك þم نفيس  ،ñوض أنوÁرر µل ال�اع قبل  ،وأمثلة Tلك
  .سيكون R اwلقة القادمة إن شاء اهللا تعا�

  ����)T0(اdلقة ����
وذكرهـا �اعـة مـن  ،اختلـف األصـو¥ون وا�حـدثونأن هـذه ا�سـألة وقلنا  ،وl زيادة ا8قة � كنا وقفنا عند مسألة

وسأقرأ þم ابن قدامـة  ،0يضاح أكإوا�سألة كما يعرضها ابن قدامة ðتاج إ�  ،األصو¥ون كما ذكرها �اعة من ا�حدث[
  .وا�راد بزيادة اhقة ،ثم أعرج وأوضح ا�سألة بتحرير µل ال�اع
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نفرد ¦ديث لقبـل افصل انفراد ا8قة بزيادة m اdديث مقبول سواء ´نت لفظ أو معq ألنه لو " ابن قدامة يقولن إوأقول 
  .ذا انفرد بزيادةإفكذلك 

وذكـر  ،ذكـر ذلـك í mلسـh زيادة إذ من ا�حتمل أن يكون اef صg اهللا عليه وسلموغn �تنع أن ينفرد ¦فظ القال 
ا�جلس أو عرض m X أثنائه ما يزعجه أو  أثناءوي اfاقص دخل او�تمل أن ر، الزيادة m أحدهما ولم �¥ راوي اfاقص

قـد جـزم بالروايـة فـال والـراوي ا�ـام عـدل و، اء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الé ون< الزيادةغيدهشه عن اإلص
  .نكذبه مع إم£ن تصديقه

m اdفـظ  يافإن تسـاو ،يقدم قول األكºين وذوي الضبط: فقال أبو ا<طاب: í mلس واحد´ن ن السماع أفإن علم قال 
  .إذا تساويا فعg روايتh: وقال القا� ،والضبط قدم قول ا�ثبت

ل � الشـنقيطي ر	ـه مثÎ ف ،أن الراوي قد يعرض m X أثناء ا�جلس ما يعرضة ر	ه اهللا من أما قضية ما يذكره ابن قدام�
 ،فجـاءت نـوبÅ، Âنـت علينـا رåيـة اإلبـل(ن åمر قال بعن عقبة  هما أخرجه مسلم R صحيح"اهللا تعا� بما ذكر قال 

æدث ا�اس ،فروحتها بع� 
ً
ما من مسـلم يتوضـأ فيحسـن : فأدرcت من قو� ،فأدرcت الرسول ص· اهللا عليه وسلم قائما

: فإذا بقائل ب[ يدي يقول ،ما أجود هذا: فقلت ،ص½ رcعت[ مقبًال عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت ا�نةفيالوضوء ثم يقوم 
 قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضـوء ثـم: قال ،فنظرت إذا عمر ،الÂ قبلها أجود

ً
يقـول  قد رأيت أنك قد أتيت آنفا

  إال اهللا وأن µمد!ال أن أشهد 
ً
هـذا لفـظ مسـلم R  )ب ا�نة اhمانية يدخل من أيها شـاءارسول اهللا إال وفتحت � أبو ا

  .أن الراوي قد يدخل R أثناء اwديث فتفوته الزيادةو� مثال \  ه،صحيح
� 

ً
R الصـحيح مـن حـديث  منهـا مـا ثبـت دهشها يزعجه أو يما أمرً إقد يعرض للراوي يعرض m X أثناء اdديث وأيضا

فأتاه ناس من بç  ،ص· اهللا عليه وسلم وعقلت ناقÂ با5اب رسول اهللا دخلت \(عمران بن حص[ رÀ اهللا عنهما قال 
: ثم دخل عليه ناس من أهـل ا¥مـن فقـال ،ب�تنا يا رسول اهللا فأعطنا مرت[: قالوا ،قبلوا الب�ى يا بç تميما: تميم فقال

Åن : قـال ،جئناك نسألك عن هذا األمر: قالوا ،قالوا قد قبلنا يا رسول اهللا ،قبلوا الب�ى يا أهل ا¥من إذ لم يقبلها بنو تميما
مناٍد ذهبت ناقتك  ىفناد ،وcتب R اTكر ì tء وخلق السموات واألرض ،و�ن عرشه \ ا�اء ،اهللا ولم يكن ìء غ�ه

R كتـاب  ههذا لفظ ا5خاري R صـحيح )اهللا لوددت أÃ ترcتها فو ،إذا � يقطع دونها الãابفانطلقت ف ،يا ابن اwص[
 الراوي �دث � ما يدهشه أو يزعجه R أثناء الرواية ،بدء اGلق

ً
  .فأحيانا

لنـا أنهـا قـد وما ذكره ابن قدامة من هذه االحتماالت مثلنا \ هذه االحتماالت وق ،نسبة ما يتعلق بزيادة اhقةالهذا ب�
ر حقيقة R كتب ا�حدث[ وخاصة R كتاب ا�كت \ ابن الصالح البن حجر نسـتطيع أن ñلـص إ� ظعند ا�، ðدث
  : فنقول ،و�رير �ل الãاع فيها ،منها تعريف ا�راد بزيادة اhقة ،أمور

 حديث ن يروي ?اعةٌ أ: ا�راد بزيادة ا8قة
ً
  .ف�يد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهم ،حداواحد وم? و بإسنادواحداً  ا

 بزيادة اhقة�
ً
ال ما زاده الفقهاء دون ا�حـدث[ R األحاديـث  ،األلفاظ الÂ يستنبط منها األح¢م الفقهية :ا�قصود أيضا

  .دراجهناك بعض اإلدراجات من بعض ا�حدث[ فهذه ال تعد زيادة ثقة و�نما من باب اإل، فإن تلك تدخل R ا�درج
 ا�راد من زيادة اhقة�

ً
وليست الزيادة اwاصلة من بعض الصحابة \ ، ما زاده أحد الرواة من ا<ابع[ ومن بعدهم :وأيضا

و� الÂ تقع R اwـديث اTي فإن الزيادة اwاصلة من بعض الصحابة \ بعض مقبولة بال خالف  ،بعض من هذا القبيل
  .وينفرد بعض الرواة فيه بزيادة ،بن عمرðد ©رجه كمالك عن نافع عن اا
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 مرة أخرى ا�راد بالزيادة أن يروي �اعة حديث�
ً
 واحد ا

ً
واحد وم� واحد فÚيد فيه بعض الرواة زيادة لم يـذكرها  بإسناد ا

  ،اآلخرون
ً
فإن تلك تعد  ال ما يزيده بعض الفقهاء ا�قصود بالزيادة الزيادة ال� يستنبط منها العلماء األح£م الفقهية وأيضا

 ا�راد بالزيادة هنا زيادة أحد الرواة من ا<ابع[ أو من بعدهم ،من ا�درج
ً
أما زيادة الصحابة بعضهم \ بعـض فهـذه  ،أيضا

 الزيادة � الÂ تقع R اwديث اTي  ،بال خالف مقبولة
ً
 الرواةðد ©رجه كمالك عن نافع عن ابن عمر فينفرد بعض اأيضا

R الروايـة يـروي  خر Ùن روى عن نافع وشـارك مـال¢آفمالك مثًال يروي حديث بزيادة و ،يذكرها اآلخرون مثًال بزيادة لم
  .أو مالك يروي بزيادة وغ�ه ال يذكر ذلك ،اwديث بزيادة

  :الزيادة نوAن، أنواع الزيادة����
  .زيادة m ا�?: واfوع ا8ا`    .زيادة m السند: اfوع األول
  .ورفعه ووقفه و�رساXمثل اختالف الرواة m وصل اdديث : يادة R اإلسنادالز ا�وع األول
هذا اwديث وهـو حـديث ا�ـ� صـ· اهللا عليـه  )نكاح إال بو� ال(فهو حديث  R الوصل واإلرسال االختالفأما مثال 

 )ال نكـاح إال بـو�(أنه قـال قد ورد عن طريق أù بردة عن أبيه أù مو� األشعري عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم  وسلم
 ùإ� ا�� ص· اهللا عليه وسلم أبو داود من طريق أ 

ً
فأسقط  ،السبي£ عن أù بردة مرسالً  إسحاقهذا اwديث رواه موصوال
  .مو� االراوي الصحاù اTي هو أب

� ùبردة إسحاقرواه ال;مذي مرسًال من طريق شعبة وسفيان عن أ ùإ(ائيل حفيده ويونس ورواه مو، مرسًال عن أ 
ً
صوال

 ùيك وأبو عوانة وتمام الع�ة من أصحاب أzإسحاقو.  
ختلـف اهنـا  ،السبي£ إسحاق جاء من طريق ومدار اwديث \ أù طريقان الطريق األولأخرى اwديث �  ةنعيد مر�

 ùوري رووا عنه  إسحاقالسبي£، أبو  إسحاق\ أhديثالسبي£ روى عنه شعبة وسفيان اwإسـحاققـالوا حـدثنا أبـو  ،ا 
فهنا اwديث رواه شعبة وسفيان مرسـًال للنـ�  ،)نكاح إال بو� ال(قال السبي£ عن أù بردة أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم 

  .من ا�� ص· اهللا عليه وسلم هوأبو بردة من ا<ابع[ ولم يسمع ،ص· اهللا عليه وسلم
  إسحاقأù  ناءأبمنهم  ،تمام الع�ة ع�ة رواة�

ً
وzيك وأبو عوانة وتمام الع�ـة  ،يونس وحفيده إ(ائيل وهو ثقة أيضا

 ùمو� أن ا�� صـ· اهللا عليـه  ،رووه عنه إسحاقمن الرواة من آل أ ùبردة عن أ ùقالوا حدثنا أبو إسحاق السبي£ عن أ
 هنا  ،)ال نكاح إال بو�(وسلم 

ً
أو نقدم روايـة إöائيـل  ؟نقدم رواية سفيان وشعبة فهل!!!! ختلف العلماءافرووه موصوال

  ومن معه؟
قال و�ن Åن سفيان وشعبة أحفظ وأوثق إال أن إ(ائيل أوثق  ،قدموا رواية إöائيلاdقيقة اKخاري ومن معه من العلماء 

ة لـم يأخـذوا بهـذا اwنفيـ، فهو R رواية جده أضـبط وأعلـم ،مقدم عليهما R رواية جده إ(ائيل ،وأضبط R رواية جده
  ةن اwديث مضطرب مرإ واقال ،اwديث

ً
شعبة بن اwجاج  راويهاورواية اإلرسال أقوى ألن  ،روي مرسًال ومرة روي موصوال

\ روايـة شـعبة وسـفيان مـع أنهمـا  مةهنا مقد إ(ائيلن رواية إ اقالولكن ا5خاري وغ�ه من العلماء  ،وسفيان اhوري
  .اية جدهألنه هو أعلم برو ،أوثق




  من الزيادات الزيادة m ا�? اfوع ا8ا`

 (عنهما مثل حديث ابن عمر رÀ اهللا 
ً
åأن ا�� ص· اهللا عليه وسلم فرض ز�ة الفطر صـا  Tكـر واألنـTمـن تمـر \ ا

عن نـافع عـن ابـن هذه زيادة رواها اإلمام مالك ر	ه اهللا اwديث مالك  "من ا�سلم["فزيادة  )والعبد واwر من ا�سلم[



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ١١٦ - 

 

هذه رواها مالك وتابعه \ ذلك ) من ا�سلم[(مالك يروي عن نافع عن ابن عمر أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال  ،عمر
رواية عمر بن نافع R ) من ا�سلم[(ن نافع والضحاك بن عثمانرÀ اهللا عنهمرووها بزيادة ععمر  :تابع مالك ،بعض الرواة
  .)من ا�سلم[(هذه زيادة  ،حاك R مسلمورواية الض ،ا5خاري

 هناك حديث �
ً
 وطهورا(أيضا

ً
  .)تربتها fا طهورا توجعل(ورد R الزيادة ) وجعلت �ا األرض مسجدا

 (هناك حديث �
ً
  .R الزيادة )فل�قه(R رواية  )حداهن بال;ابإإذا ولغ الöب R إناء أحدكم فليغسله سبعا

 ا�� ص· اهللا عليه و�
ً
 � R عبـد قومـا عليـه(سلم قال أيضا

ً
�z زيـادة ) من أعتـق R ]الصـحيح R ـديثwوهـذا ا

) ُ بهـا مـن  اعتـ�واألمثلة كث�ة \ الزيادات وأفضـل مـن  ،العبد يسR U ف¢ك نفسه من الرق أنبمع� ) ستسU للعبدي
  .اإلمام ابن خزيمة ر�ه اهللا تعاiا�حدث[ 





  :فنقول m �رير �ل الãاعتتنقل إi �رير �ل الãاع 
U- ©اصلة من الصحاdقبو±ا أن الزيادة ا m صحا© آخر إذا صح اإلسناد فال خالف Y.  
  .وتسÊ شذوذفï غn مقبولة إذا Åنت الزيادة ©الفة ومنافية ومناقضة �ا رواه اhقات  -/
T- ها مرة أخرىØإذا روى الراوي الزيادة مرة وتر،  m نÐوhلسí hتلف�  ïألنـه ال يمتنـع أن يـذكر  اتفاقـا، مقبولـةف

  .وý اآلخر بالزيادة ،اef صg اهللا عليه وسلم ال�م m أحد ا�جلسh بدون زيادة
V- الdا éعددف ،�دافال يعلم هل تعدد ا�جلس أو  ،إذا أش�الزيادة أو¡ بالقبول نظراً الحتمال ا .  

  .�جلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم يÏح بنفيهاإذا اختلف ا ماويبä ا<الف في
  :ابن الصالح ر�ه اهللا قسم الزيادات إi ثالثة أقسام قال





  .كما ورد R الشاذ حكمه الردفهذا  ،سائر اhقات منافيا �ا رواه -أي الزائد - اأن يقع �الف: القسم األول




´dديث ا�ي تفرد برواية ?لته ثقة وال تعرض فيه �ـا  ،الً �ا رواه غnهأال يكون فيه منافاة و�الفة أص: القسم ا8ا`

رواه  وال تعـرض فيـه �ـا ،أن ال تكون الزيادة منافيـة أصـالً �ـا رواه اآلخـرون أي، فهذا مقبولرواه الغn بمخالفة أصالً 
  .منافيةاfوع ا8ا` إذا لم تكن  m ،العلماء اتفاقا<طيب اKغدادي فيه  اد@وقد  ،فهذا حكمه القبول ،اآلخرون





هـذه الزيـادة تسـ¾ الزيـادة  إن اقـالو ،األوÔ وا�رتبـة اhانيـة ا�رتبةب[  ،هو ما يقع ب[ هات[ ا�رتبت[: القسم ا8الث
 طالق اwديث أو R �صيص عمومه أو �الف شيإØيث أنها تفيد R  ،تكون الزيادة معنوية ،ا�عنوية

ً
ه هـذ ،من وصـفه ئا

 ، l �ل ا<الف بh العلماء
ً
  قال هذا شاذاألول ا�خالف � جعل االتفاق m قسمhابن الصالح  إذا

�  Ãاhل وا� 
ً
وثالث مـا يقـع بـ[  ،د% فيه االتفاقا: وقال اGطيب ،تفاقاا�ي ال �الفة فيه وال منافاة وقال هذا أيضا

  . هات[ ا�رتبت[
الصـالة R أول (بن حفص وهـو صـدوق  وورد زيادة بعض الرواة عمر) الصالة R وقتها(ما فيه �صيص للعموم مثل زيادة 

Y ا<الف ا�شهور بـh  ؟هل األفضل الصالة m أول الوقت أو m أخرهوهذه الزيادة Óا أثر R قبول اrG من ناحية ) وقتها
  .اdنفية واkمهور

 R مسألة و� R حديث اGصال �
ً
 رض مسجدوجعلت » األ(أيضا

ً
 (زاد بعض الرواة  )وطهورا ا

ً
 )وجعلت تربتها �ا طهورا

نـاء عليـه بو ؟بناء \ هذه الزيادة ؟هل يقتÏ ا�يمم Y الÖاب فقطهذا � أثر R مع� اwديث R ا<يمم ) تربتها(فقو� 
غ� بديث \ إطالقه فيتيمم بال;اب وتقبل الزيادة ويقال اw أو ال ؟فال يتيمم باwجر وباألرض الÂ ال غبار فيها وÁو ذلك
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كما أن ال¿م R زيادة اhقة þم كث� وللعلمـاء فيـه أخـذ  ،واwقيقية الزيادة كث�ة ومتعددة وال يمكن ح�ها ؟ال;اب
  ،ورد

ً
كـن لذكر أن األقـوال كثـ�ة  اdافظ ابن حجر ،يمكن أن Ï² األقوال m مسألة زيادة ا8قة m أربعة أقوال تقريبا

  :نقتY Ï أربعة




وهذا مذهب ?هور العلماء أو ?هور الفقهاء وأصـحاب اdـديث ا�تـأخرين ´بـن  أن زيادة ا8قة مقبولة: القول األول

 او حبان ر�ه اهللا
ً
و¨  "الفقيـه وا�تفقـه"R كتابه  واختاره ا<طيب اKغدادي ،كذلك واdاكم ،بن حبان Ùن يقبلها مطلقا

"R وويوعليه جرى  "الرواية كتابه الكفايةfقة اhأك0 ا�صنفات يقبل زيادة ا R مصنفاته فا�ووي R،  وقـال وهـو ظـاهر
?اعة مـن األصـوhr مـنهم الغـزاá و�مـام وبه قال  ،نه R الصحيح يقبل هذه الزياداتإحيث  همسلم m صحيحت�ف 

  .اdرمh والشnازي وغnهم




  .ورواية عن أ�د ونقل عن بعض أصحاب أ© حنيفة ، ذلك ?اعة من ا�حدثhوذهب إi عدم القبول: القول ا8ا`




أما إذا ا�د ا�جلس ولم يتصور غفلة من فيه ، أن الزيادة إذا ´نت í mلسh �تلفh فï مقبولة اتفاقا: القول ا8الث

  .اm واآلمديبن اdاجب والقراوهذا قول اÏKي أبو اdسh والرازي و ،فإن الزيادة ال تقبل




بل ال;جيح فيها بالقرائن فيمـا يتعلـق بالزيـادة  ،القبول والرد منمطرد  أنه ال �كم Y الزيادة ¦كم >: القول الرابع

 
ً
 وقد ترد أحيانا

ً
القطان وأ�د وابن معـh  وهذا هو ا�نقول عن أئمة اdديث ا�تقدمh ´بن مهدي و�2 ،فقد تقبل أحيانا

 أقصد أنها ال تعطى حكم-وهذا القول  Î واإلمام اKخاريوع� ابن ا�دي
ً
  ا

ً
 مطلقا

ً
هو ما  -بل األمر فيها خاضع للقرائن 	يا

  ،نه ذكر هذاإR كتابه zح ا�خبة كتاب نزهة ا�ظر ف رجحه اdافظ ابن حجر
ً
ختار هذا ااdافظ العال& ر�ه اهللا وأيضا

 أنه ال تعطى الزيادة حكم القول
ً
،	ي ا

ً
 بل  ا

ً
 لكن ال تعطى حكم، t زيادة Øسبها ينظر إ� t زيادة Øسبها فتعطى حكما

ً
 ا

 	ي
ً
  .ا
بل نأخذ بقـول  ،R الزيادة مضطردةن ا�سألة ليس فيها قاعدة إن اGالف فيها كث� ونقول إإذا الروايات متعددة ونقول �

وهـذا هـو حـال األئمـة  ،ول فيها يرجع إi القرائنبل القب ،األئمة ا�تقدم[ أنها ال �كم عليها بزيادة Øكم V مضطرد
 السابقh فأحيانا �كمون Y بعض الزيادة بـالقبول وأحيانـ
ً
بعـض فيقولـون \  ،�كمـون Y بعـض الزيـادة بالشـذوذ ا

 ،ل نظـرم ابن الصالح ر	ه اهللا هذا µيحü أن تقس ،�كمون Y بعض الزيادات بأنها شاذةحيانا أو ،الزيادات أنها مقبولة
فإنها و�ن Åنـت غـ�  ،هذا اإلطالق من ابن الصالح �ل نظر ،نها ال منافاة فيها أنها مقبولةإن بعض الزيادات الÂ يقول أل

إال أن العلماء �كمون عليها بالشذوذ ألنهم ينظرون إ� حال الراوي و©الفته �ن هو أوثق منـه خاصـة إذا عـرف  ة©الف
 يعç أن الزيادات ال تعطى حكم ،فg زيادة Øسبها ،نهم �كمون \ هذه الرواية بالشذوذإت فالراوي بتكرار ©الفته hقا

ً
 ا

 	ي
ً
 و�نما ينظر إ� t زيادة Øسبها ا

ً
  . مطلق مضطردا

  ثمــرة ا<ــــالف
ال ñـب الـزÐة Y  قـالواثالثة من العلماء مالك والشـاف£ وأ	ـد  مسألة زÐة الفطر Y العبد ال£فرR مسائل كث�ة منها 

 رواها مالك عـن نـافع و� R اwقيقـة لـم آوالزيادة كما ذكرنا  ،وألنهم قبلوا الزيادة ،للحديث ،السيد عن العبد ال£فر
ً
نفا

 تابعه الضحاك بن عثمان بن عفان كما R مسلم ،ينفرد بها مالك كما يشتهر كما تابعه عمر بن نافع كما R ا5خاري
ً
، وأيضا

نه ال ~ب \ السـيد أن Hـرج الـز�ة عـن عبـده إقالوا  قبلوا هذه الزيادة وبا�ـاá مالك والشاف¾ وأ�داhالثة فالعلماء 
  .ال¢فر
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 لعـد قالوا °ب دفع الزÐة عن العبد ال£فراwنفية و�سحاق �
ً
هـذا مثـال فقـط \ ثمـرة  ،صـحة الزيـادة عنـدهم منظرا

  .اGالف
 ثمرة اGالف �

ً
مـن أخـذ  ،هل ا<يمم قاõ \ ال;اب فقط أو يتعـداه إ� غـ�ه مـن الصـعيد م بالÖاببا�يميأû أيضا

 (بالزيادة R اwديث 
ً
 ومـن لـم يأخـذ بالزيـادة ،قـالوا بـأن ال تـيمم إال بـالÖاب ´لشاف¾ وأ�ـد) وجعلت تربتها �ا طهورا

) 
ً
وقلنا أن اإلمـام ابـن خزيمـة ، ر	هم اهللا ك وأ�دمال نه يتيمم بالÖاب وبغnه وهو مذهبأقال ) وجعلت تربتها �ا طهورا
أن  �لكن ñلص من هذا ،زيادات وهذه الزيادات كث�ة وبعضها مؤثر R أح¢م فقهية متعددةالر	ه اهللا هو من اعت� ب

 القول الراجح m ا�سألة أن زيادة ا8قة ال تعطى حكم
ً
 *ي ا

ً
ة ¦سـبها بـل ينظـر إZ i زيـاد ،مضطرداً مـن القبـول والـرد ا

هذا هو حال األئمة ا�تقدم[ كيحF بن مع[ وعبد الر	ن بن مهدي واإلمـام ا5خـاري واإلمـام  ،ويرجح ¦سب القرائن
بة الف ،أ	د وغ�هم من العلماء

ُ
ñ حzَ R ح ا�خبة نُزَهة ا�ََظرz كتابه R ر كأقول رجع إ� هذا القول واختاره ابن حجر

 قبله اwافظ العال
ً
  .� ر	ه اهللاأيضا

  

  ����)TU(اdلقة ����
  هل °وز للراوي أن يروي اdديث با�عq عن اef صg اهللا عليه وسلم أو ال؟ : رواية اdديث با�عq مسألة����
 ب[ الفقهاء واألصو¥[ وا�حدث[�

ً
 وحديثا

ً
وقبل أن ندخل R اGالف وأقـوال ، وهذه ا�سألة Ùا وقع فيها اGالف قديما

  : فنقول البد أن ²رر �ل الãاعذكره ابن قدامة ر	ه اهللا  العلماء وما




ومواقع اGطاب واأللفاظ ا�حتملة منهـا وغـ�  أنه ال خالف بh العلماء أنه ال °وز للجاهل بمعq ال�م: ألمر األولا 

  .لماءوهذا µل اتفاق ب[ الع ،بل ال بد X من اتباع اللفظ، أن يروي اdديث Y معناها�حتملة 




 و�تِمالً  ا�عqبأن يروي اdديث بمواقع األلفاظ  أنه ال °وز للمحدث العالم: األمر ا8ا`

ً
ألنه قد ، إذا ´ن اللفظ 3مضا

 ، يرويه \ مع� يستخرجه فيغلط فيه
ً
  .وقد يصيب أحيانا





كـذلك مـا ، ألذان واألذÅر وÁوهـا	فظ التشهد وا اdديث الُمتعبد بلفظهبأن  أنه ال خالف بh العلماء: األمر ا8الث
ال خالف بh العلماء بأنها ال تُروى بـا�عq و�نمـا ُعرف من جوامع 	مه ص· اهللا عليه وسلم الÂ اختُص بها؛ هذه األمور 

  .ال بد من اإلتيان باللفظ
  .هذه األمور اhالثة µ Rل ðرير ال�اع و� µل اتفاق ب[ العلماء�

 R الفGا�حتملةرواويب9 ا nاأللفاظ ا�حتملة وغ hللعالم ا�ي يفرق ب qديث با�عdاألحاديث الـ�  ،ية ا m ذلكØو
ر م£ن ظواd، والصب م£ن اإلراقة، ´لëمات ا�Öادفة ´لقعود م£ن اkلوس ،تعبد بألفاظها وليست من جوامع الëملم نُ 

وقد يكون لفظ أظهر من لفظ ، رق إ¥ها خطأ ألن األلفاظ فيها م;ادفةفهذه ال يُتط ،وهكذا، وا�عرفة م£ن العلم، ا�حريم
  .أو لفظ أعم من لفظ





ال يـأû  بمعـ� ،بل أن يروي فيما سمعه بلفظ مرادف ال فيما اسـتنبطه ،ال °وز للعالم أن يروي فيما فهمه: رابعالمر األ
هذا بالنسبة <حرير ، بمعناه ا�قارب � ه�ويف سمع اللفظي البد أنبأمر يستدل به أو يستنبطه بأنه فهمه من هذا اللفظ، بل 

  . µل ال�اع
  : اختلف العلماء m مسألة رواية اdديث با�عq فيما عدا هذه األمور ال� اتفق عليها العلماء Y ثالثة أقوال وعليه
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 : القول األول����
ً
وصـححه مـن ، واألصوhr والفقهـاءوهذا مذهب ?هور ا�حدثh  أنه ~وز رواية اwديث با�ع� مطلقا

  .األئمة اإلمام ابن الصالح واإلمام العرا4 رحم اهللا اkميع
وهذا القول قال به بعض ا�حدثh وبعض السلف ´بن سnين وأبو بكر  أنه ال ~وز رواية اwديث با�ع�: القول ا8ا`����

  .الرازي واإلمام ابن حزم ونقل عن اإلمام مالك ر�ه اهللا
  جواز رواية اwديث با�ع�: ول ا8الثالق����

ً
  .وهذا مذهب اdنفية إذا Åن الراوي فقيها

  ) القائل[ با�واز مطلقا: (أدلــة القــول األول����
U - ح ال(يعة للعَجم بلسانهمن العلماء أقالوا  اإل?اعú جواز Y فإذا جاز إبدال لفظة عربية بأعجمية ترادفهـا  ،أ?عوا

  .بدا±ا بعربيةفمن باب أو¡ إ
Ùا يدل \ جواز  إi اfاس بلغاتهم مره صg اهللا عليه وسلماسفراء اef صg اهللا عليه وسلم ´نوا يبلغون أوقالوا إن  - /

  .ألنه إذا نقله بلغاتهم فلن ينقله بلفظه اTي قا� ص· اهللا عليه وسلم ،رواية اwديث با�ع�
T -  اهللا عليه وسلم ال تعبد فيها أن األلفاظ الواردةأنهم قالوا gاهللا عليه وسلم  ،عنه ص gكذلك األحاديث الواردة عنه ص

نُتعبد باأللفاظ الواردة R السنة،  فلم( .إنما ا�قصود منها فهم ا�عq و�يصاX إi ا<لق ،كما هو اwال R القرآن ال تعبد فيها
  )إنما تُعبدنا باأللفاظ الواردة R القرآن الكريم

V -  تلفةأقالوا�ا�� ص· اهللا عليه وسلم خطـب خطبـة عرفـة مـرة ، ن ا<طب ا�تحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ 
سواء الغزوات كأحد وبدر واGندق  الوقائع الÂ حدثت للن� ص· اهللا عليه وسلم، ومع ذلك رويت بألفاظ ©تلفة ،واحدة

ومـع ذلـك ينقلهـا الصـحابة بألفـاظ لم تتكـرر ه وسلم؛ هذه وقائع واحدة وغ�ها والقصص الÂ نقلت عنه ص· اهللا علي
  .©تلفة

è -  شاهدُ الولو سمع والشهادة ُ�تاط فيها أك0 من الرواية  ن الشهادة آكد من الروايةأقالوا  X شاهداً يشهد بالعجمية جـاز
ألنه ينقـل العربيـة إ� عربيـة أخـرى ترادفهـا ، فمن باب أوÔ أن ~وز نقل اwديث با�ع� ،أن يشهد Y شهادته بالعربية

  .وبمعناها
ø -  اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهمـا أقالوا gفكذلك عنه ص qاهللا عليه وسلم با�ع gص efا nوز الرواية عن غñ نه

ع� فكذلك رواية ا�� ص· فكما أن رواية غ�ه �وز با�، \ رواية غ�ه قاسوا رواية ا�� ص· اهللا عليه وسلم فهنا، حرام
  .مع أن الكذب R حديث ا�� ص· اهللا عليه وسلم أشد وأعظم ،إذ الكذب واحد فيهما ،اهللا عليه وسلم

  )عدم جواز نقل اwديث با�ع�: (أدلـة القــول ا8ا`����
U - اهللا عليه وسلم gص efاهللا ( استدلوا بقول ا ëن 

ً
ـغ أو% مـن سـامع عهافأداها كما سمسمع مقالÂ  امرءا

Î
، )فرب مبل

والسبب R ذلك تفـاوت ا�ـاس  ،وجه ا¦اللة من اwديث أن الرسول ص· اهللا عليه وسلم حث \ نقل اwديث كما سمعه
  .فأوجب ذلك ا�نع من تبديل األلفاظ ،R الفقه والفهم

وى آص· اهللا عليه وسـلم أذÅر ا�ـوم إذا  ا��ا علمه لمّ  استدلوا بقوX صg اهللا عليه وسلم m حديث ال¬اء بن Aزب - /
آمنت (Åن من لفظه ) إذا أخذت مضجعك فقل(قال ا�� ص· اهللا عليه وسلم لثي علمه ماذا يقول  ،ماذا يقولإ� فراشه 

 :فقـال � ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم) وبرسولك اTي أرسـلت(فقال الrاء  )بكتابك اTي أنزلت ونبيك اTي أرسلت
 )بنبيك ا�ي أرسـلت(عليه مرة أخرى وأõ \ أن تكون اللفظة  فأåدها ص· اهللا عليه وسلم) وبنبيك ا�ي أرسلت(
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وجه ا¦اللة من هذا أن ا�� ص· اهللا عليه وسلملم يُ�ـع ولـم ~ـز �ـن علمـه ا¦åء أن  "برسولك اTي أرسلت"وليس 
  .ن أقوى أدلة القول اhاÃم ¥لوهذا ا¦ ،Hالف لفظه ص· اهللا عليه وسلم

  : ويمكن أن °اب عنه بعدة أجوبة����
  .وl خارجة عن �ل الãاعأن هذا اللفظ من األذÅر ا�تعبد بألفاظها : اkواب األول����
بينمـا \  ،\ األنبيـاء و\ غـ�هم ،الرسالة يقع \ ال¢فـة فاسم ،أن لفظ ا�� أخص من لفظ الرسول: اkواب ا8ا`����

فهذا يطلق \ األنبياء عليهم السالم ويدخل فـيهم الرسـل مـن  "الرسول" تقولفعندما ، ال يطلق إال \ األنبياء ��اسم ا
  .ا Åن لفظ ا�� أخص من لفظ الرسول وأوÔثف، فهذا ال يدخل فيه إال األنبياء فقط "ا��"لكن عندما نقول ، غ�هم

 R الـ¿م أن يكـرر  )برسولك اTي أرسلتو(ن قول الصحاù أقالوا : اkواب ا8الث����
ً
تكرار ال فائدة منه ويعـد عيبـا

، إذن ثالثـة أجوبـة \ البد من ا�غايرة حü تكون العبارة أسلم وأفضـل وأفصـح) أرسلت رسولك و(اللفظة مرة أخرى 
  .ا¦¥ل اhاÓ Ãم

T -  ذورأقالوا� qديث با�عdنقل ا m ـديث وهكـذا إ� أن يصـل  هذا ا�حذور أنه يـؤدي إ�، نwطمـس ا R ا<ـدرج
 اwديث ©تلف
ً
 ينقل ا�اس خr ثم يزيد عليه اآلخـر ثـم يزيـد اhالـث ثـم ، وهذا معروف من خالل نقل األخبار، ا

ً
فأحيانا

 
ً
 لثرف، هذا R أخبار ا�اس فكيف Øديث ا�� ص· اهللا عليه وسلم ،ينقص الرابع ثم اGامس فيأû اrG مشوها

ً
يعـة سدا

  .نه ال ~وز رواية اwديث با�ع�إR ا<�ف R أخباره ص· اهللا عليه وسلم وðريفها نقول 
 : (القول ا8الثأدلة ����

ً
  :وقلنا أنه مذهب اdنفية )وهو جواز رواية اwديث با�ع� إذا Åن الراوي فقيها

، وب[ الظاهر واألظهـر، وب[ اwقيقة وا�جاز، عامفرق ب[ اGاص واللاستدلوا بأن قالوا أن الراوي اTي ليس بفقيه ~هل ا
 ،فربما �تمل اwديث مع� اGصوص أو مع� ا�جاز فينقله إ� مع� آخر �تملـه، واإلشارة والعبارة، وب[ ا�ص والظاهر

  .يدرك مع� األلفاظ نه ال ~وز رواية اwديث با�ع� إال لرجل فقيهٍ بأفألجل هذا قلنا 
 
ُ
فـرب حامـل فقـه غـn ( أن هذا ال�ط يعارضه قول ا�� ص· اهللا عليه وسلم R خطبة الوداع االستدالل عن هذا جيَب أ

 أي رُ  )فقيه
ً
ب(ـط أن ب اTي �مل الفقه غ� فقيه Ùا يدل \ أنه ~وز رواية اwديث با�ع� للرجل إذا لم يكـن فقيهـا

 باللغة العربية
ً
  .يكون �Aا

 من اإلجابة عن ما����
ً
بمعـ� أننـا ال نقبـل ، يؤدي إ� تعطيل األحـ¢مقول اwنفية بأن األخذ بهذا القول  ذكره هؤالء أيضا

 فينقل  اwديث إال من رجل أو من راوٍ 
ً
إال عن طريقه فربمـا  يأِت  مواrG ل ،rاGضعيف فكث� من ا�اس ال يكون فقيها

  .األح¢م بسبب هذا ال�ط اTي يؤدي إ� هذا ا<عطيل وخلو ال�يعة من ،أدى هذا إ� تعطيل األح¢م وعدم العمل بها
مـع األخـذ ، وý اdقيقة القول األول هو أرجـح هـذه األقـوال وهـو قـول اkمهـور، هذه � األقوال اhالثة R ا�سألة�

 إ� ال;جيح، وا<أكيد \ ðرير µل ال�اع فيما سبق
ً
كما  ،ب[ األلفاظ وأنه إذا احتمل اللفظ وعورض فهنا يُرجع فيه أيضا

  .هو عمل ا�حدث[ R نقل كث� من األخبار
  نë اهللا(وهو حديث ابن قدامة أجاب عن أدلة القول ا8ا` ����

ً
سمع مقالÂ فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو% مـن  امرءا

با�ع� يؤدي إ� ا<درج R واhالث أن نقل اwديث  ،واhاÃ حديث الrاء ،Óم ثالثة أدلة األول هذا اwديثأن قلنا  )سامع
  .طمس اwديث وهكذا

صـg  ألن اfـe -أي حجة للجمهـور- ن اdديث حجة fاإ: أجاب عن االستدالل بهذا اwديث فقال ابن قدامة ر�ه اهللا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ١٢١ - 

 

 ، يفهم لغn مناهللا عليه وسلم ذكر العلة وl اختالف اfاس m الفقه والفهم و²ن ال Ýوزه 
ً
 ،قلـبهذا مـا يسـ¾ بال إذا

ألن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ذكر العلة وهو اختالف ا�ـاس R الفقـه وÁـن ال êـوزه ، فاwديث حجة �ا وليس لكم
  .لثي ال يفهم بل êوزه لثي يفهم دالالت األلفاظ

 : اkواب اآلخر����
ً
نسان ما سـمعه كما R ال;�ة فعندما ينقل اإل أن من روى با�عq فقد روى كما سمع و±ذا ال يعد كذبا

  .وي;�ه إ� لغة أخرى فيكون نقل ما سمع وروى ما سمع
���� 

ً
ألن نفس اwديث هذا اTي يستدلون به قـد روي \  ،أن اwديث حجة عليهم -هذا جواب لم يذكره ابن قدامة-أيضا
بـدل  "حـديA"هم قـال وبعض، )سمعءاً مرا(بدل  )من سمع(وقال بعضهم  )ن¥ اهللا(م¢ن  )رحم اهللا(فقال بعضهم ، ا�ع�

  .وهكذا "من سامع أو@فرب مبلغ "واwديث  "من سامع أحفظفرب مبلغ " وبعضهم قال )مقال�(
ألن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قـا� مـرة واحـدة R خطبـة ، فنفس اwديث اTي يستدلون به هو نفسه قد روي با�ع��

  .فاTين نقلوه من الصحابة بعضهم رواه با�ع� ،الوداع
، والظـاهر واألظهـر، وñوز رواية اdديث با�عq للعالم ا�فرق بh ا�حتمـل وغـn ا�حتمـل: يقول ابن قدامة ر�ه اهللا����

م£ن لفظ فيما ال �تلف اfاس فيه ´أللفاظ ا�Öادفـة مثـل القعـود واkلـوس  افيبدل لفظ ،والعام واألعم عند اkمهور
  .وا�عرفة والعلم وسائر ماال يُشك فيه وال يتطرق إrه االستنباط والفهمر وا�حريم ظواd، ووالصب واإلراقة

 
ً
وال °وز للجاهل بمواقع ا<طـاب ودقـائق ، فهمه بنوع استنباط واستدالل �تلف فيه دونماوال °وز إال فيما فهمه قطعا

سمع مقال� فأداها كما سـمعها ءاً مران¥ اهللا ( اef صg اهللا عليه وسلم مطلقا لقول أصحاببعض ومنع منه ، األلفاظ
اإل?اع Y جواز úح ال(ع للعجم بلسانهم فثا جـاز إبـدال عربيـة  -أي للجمهور-وfا  ،)فرب مبلغ أو@ من سامع

  .بعجمية ترادفها فبعربية أو¡
و�نما ا�قصود فهم ، للفظوهذا ألننا نعلم أنه ال تعبد با، مره بلغتهماكذلك سفراء اef صg اهللا عليه وسلم يبلغونهم أو����

  .ويدل Y ذلك أن ا<طب ا�تحدة والوقائع ا�تصلة رواها الصحابة بروايات �تلفة، X إi ا<لقاا�عq و�يص
  .ولو سمع شاهٌد شاهداً يشهد بالعجمية جاز X أن يشهد Y شهادته بالعربية، وألن الشهادة آكد من الرواية����

fا nوز الرواية عن غñ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما حراموألنه gفكذلك عنه ص qاهللا عليه وسلم با�ع gص e.  
  .و²ن ال Ýوزه لغn من يفهم، واdديث حجة fا ألنه ذكر العلة وl اختالف اfاس m الفقه والفهم

 ووهناك جواب آخر أن من روى با�عq فقد روى كما سمع 
ً
  .±ذا ال يُعد كذبا

 بأظهر منه ألن الشارع ربما قصد إيصال اdكم باللفظ ا�k تارة وبا<� تـارة: طابقال أبو ا<
ً
 وال °وز أن يبدل لفظا

ه ال ~وز ألن ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم ربمـا إنحü لو Åن بلفظ أظهر ف: قال، يمنع رواية اwديث با�ع� هذا عند من
 وذكرنا أن الراجح هو مذهب اkم، قصد هذا اللفظ

ً
  .هور وهو رواية اdديث با�عq بالضوابط ال� مرت آنفا

  ثمـرة ا<ــالف
 
ً
  .اختلف الفقهاء R مسائل فقهية بناء \ اختالفهم R اwديث فبعضهم رواه با�ع� وبعضهم رواه بلفظه، كث�ة جدا

لصـالة  ا�إاإلقامـة فامشـوا  مإذا سـمعت: (أن ا�� ص· اهللا عليـه وسـلم قـال، حديث أù هريرة رÀ اهللا عنه :مثال����
هذا اwديث أخرجه ا5خاري ومسـلم وأ	ـد ) فأتمواالسكينة والوقار وال تãعوا فما أدرcتم فصلوا وما فاتكم  وعليكم

وcذا أك0 الرواة عن الزهري وأكـ0 الـرواة عـن أù  ،)فأتموا(من طريق الزهري عن سعيد بن ا�سيب عن أù هريرة بلفظ 
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   ).فأتموا(وللحديث شواهد عن أù قتادة وأنس وابن مسعود بلفظ ، مة واألعرج وهمامكأù سل، هريرة
  .رواه مسلم ،)واقض ما سبقك(وروي عن طريق آخر عن طريق ابن س�ين عن أù هريرة بلفظ �
  ).وما فاتكم فاقضوا(وعند أ	د عن طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن ا�سيب عن أù هريرة �

  : �ا يأû )فاقضوا(أرجح من رواية  )أتموا(روايات يتضح أن رواية ومن اختالف ال
U - أن ا�ين قالوا فأتموا أحفظ وألزم أل© هريرة.  
عـن الزهـري سـوى ابـن  امن الرواة اTين روو) فاقضوا(ولم ينفرد بلفظ ، )فأتموا(أن åمة أصحاب الزهري رووه بلفظ  - 

  .)فاقضوا(روى  ةعيين
ذكر ابن رجب مسـائل ف ،اختلف الفقهاء، )فأتموا(غ� ) فاقضوا(\ ا<ا» إذا قال ، أ فيها ابن عيينةقال ابن مسلم أخط�

الـ� هل هذه الرØعـة أن آخر ما يقضيه ا�ص½ ا�سبوق برcعة  منها؛ )فاقضوا(و )فأتموا(R لفظي  االختالفكث�ة بناء \ 
وcـذلك R مسـائل وأدلـة ، اGـالف R روايـة اwـديث بـا�ع� هذا مبç \؟ l أول صالته أو l آخر صـالتهيقضيها 

  .اختلف العلماء فيها بناء \ اختالف روايتهم للحديث با�ع� ،وأحاديث كث�ة ال يمكن ح�ها

  ����)/T(اdلقة ����
  اdديــث ا�رســـل ����
����hقسم Y ا�رسل :U- ©اب¾ -/     مرسل الصحا�مرسل ا  

بدون تقييد بالصحاù فا�قصـود هـو مرسـل ا<ـاب£  أطلق ا�رسلو�ذا ، يقيد بلفظ الصحاù نهإف مرسل الصحا©إذا أطلق 
  .ومن بعده
 أرسـلناألـم تـر أنـا : (وأصله من قوÓم أرسل الæـء إذا أطلقـه ومنـه قـو� تعـا� ،اسم مفعول من اإلرسال :لغة ا�رســل

 
ً
  :ع· هذاأي ألطلقنا الشياط[، ف )الشياط[ \ ال¢فرين تؤزهم أزا

  .أي ا�ي ال إسناد X، ا�رسل هو ا�طلق من اإلسناد
   :مرسل الصحا©

 : تعريفه
ً
 ،بل سمعه مـن صـحاù آخـر ،أن يقول الصحاù قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم كذا وهو لم يسمعه منه شفاها

من أسامة أو  ،�نما سمعه من صحاù آخرو ،كذا وهو لم يسمعه منه ص· اهللا عليه وسلم عباس قال رسول اهللا كأن يقول ابن
  ..وهكذا ،الفضل بن عباس

  : اختلف العلماء m قبول مرسل الصحا©����
U- أن مرسل الصحا©  من ا�حدث[ والفقهاء واألصو¥[ فجمهور العلماء قاطبة Yمقبول .  
عـن  ال يـروي إال ح خ¬ه أو بعادتـه أنـهيقبل مرسل الصحا© إال إذا ُعرف بÏي فقالوا ال، قال ابن قدامةكما  وشذ قوم -/

كما قـال ، سفرايÎ وقول أ© بكر اKاقال`سحاق اإلإهذا القول هو قول أ©  ،ألنه قد يروي عمن لم تثبت صحبته، صحا©
 R ه اهللا	نكته \ مقدمة ابن الصالح"ابن حجر ر."  

  .بته ويكون اwديث \ هذا فيه انقطاعأن الصحاù قد يروي عن تاب£ وعمن لم تثبت �ا صح مستنـد هؤالء
   :-وهذا أدلة للجمهور-ألن األمة ، هذا ال�م ليس بصحيحكن ل
U- قبول رواية ابن عباس ر� اهللا عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع أل Y عباس روى  فابن إكثارهمن األمة اتفقت
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 حديث ولم يسمع  è000قرابة عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم 
ً
ومثله ، وقيل أك0 أو أقل ،من ا<مسة آالف إال ع(ين حديثا

ومع ذلك لم يسمع ، ص· اهللا عليه وسلم أك0 من qسة آالف حديث وهو من أك0 الصحابة رواية أبو هريرة روى عن ا��
فـإذا  عليـه وسـلم و�ن يروي اwديث عن ا�� صـ· اهللا، بل سمع من غ�ه ،من ا�� ص· اهللا عليه وسلم t األحاديث
  .استكشف قال سمعته من فالن من الصحابة

 و�نما سمعوها من غ�ه من ، أن أكº رواية الصحابة عن اef صg اهللا عليه وسلم مراسيل -/
ً
يعç لم يسمعوها منه شفاها

  .غn أنا ال نكذب ،صg اهللا عليه وسلم سمعناه منه رسول اهللاقال ال¬اء بن Aزب ما Z ما حدثناكم به عن  ،الصحابة
T-  ديث فإذا استكشفdمن الصحابة ´ن يروي ا nثØبه قال عنه و Îعبـاس  فالن من الصحابة كأ© هريرة وابـنحدث

 فال صوم X(روى عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم  أبو هريرة ،وغnهما
ً
أدرcه صالة الفجر وهـو \ أي من  )من أصبح جنبا

خr أن åئشة قالت فلما اس، جنابة فال يصح صومه
ُ
 ثم يصوم Åن ا��(تكشف وأ

ً
ذكـر  )ص· اهللا عليه وسلم يصبح جنبا

  .و�نما سمعه من الفضل بن عباس أنه لم يسمعه من ا�� ص· اهللا عليه وسلم
خØ rديث أù سعيد اGدري أن ا�� )إنما الربا R النسيئة(روى حديث  ابن عباسكذلك �

ُ
لم ص· اهللا عليه وس فلما أ

إ�  )..والr بالr والشع� بالشع� وا�لح با�لح وا<مر با<مر مثًال بمثل سواًء بسـواء، اTهب باTهب والفضة بالفضة(: قال
خr بهذا اwديث، آخر اwديث اTي رواه مسلم وغ�ه

ُ
قال لم أسمعه من ا�� ص· اهللا عليه وسلم و�نمـا حـدثç بـه ، �ا أ

 ،أي ال ربا أك0 و&لب من ربا النسيئة...) إنما الربا R النسيئة(لكن �مل \  ،\ هذا صحيح واwديث، مة بن زيداأس
لكـن  ،يوجد ربا فضل وهو كث�، فغالب ا�اس حR ü ع�نا اآلن يستخدمون الربا وأك0ه ربا النسيئة ،وهذا هو األك0

  .األك0 منه ربا النسيئة
 ا�مهور استدلوا �

ً
أن األمة اتفقوا \ قبول رواية ابـن عبـاس ونظرائـه مـن أصـاغر الصـحابة مـع  األول :عدة أدلةبإذا

  .إكثارهم
رسول قال الrاء بن åزب ما t ما حدثناكم به عن ، األمر اhاÃ أن أك0 روايتهم عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم مراسيل

  .غ� أنا ال نكذب، ص· اهللا عليه وسلم سمعناه منه اهللا 
  .كث� منهم Åن يروي اwديث فإذا استكشف قال حدثç فالن، كأù هريرة وابن عباس :ا8الث

  :فقال، أن يرد \ القوم اTين قالوا ربما يروي عمن لم تثبت �ا صحبته قدامة ثم أراد ابن����
ن إال عـن صـحابة الظاهر أن الصحابة ال يروو -واألصل R األمور أن نأخذ بظاهرها، هناك ظاهر وهناك احتمال- الظاهر
إن رووا عن غn الصحا©  -وهو احتمال بعيد احتمال أي لو وجد– فإن رووا، كما تقدم والصحابة معلومة عدا�هم، مثلهم

األصل  ،بعيد فال يلتفت إi هذا الوهم وال يُعول عليه أما الرواية عن غn عدل وهمٌ ، فال يروون إال عن من علموا عدا�ه
  .باألغلب فاألغلب أن الصحابة ال يروون إال عن صحابة مثلهمR األح¢م أن يُؤخذ 

 يؤيد ما ذكره ابـن قدامـة، يؤيد هذا ال¿م þم ابن حجر R ا�كت \ ابن الصالح�
ً
 نفيسا

ً
يقـول ابـن ، فقد قال þما

وأما روايتهم ": يقول كتاب اfكت Y مقدمة ابن الصالح �قيق الشيخ ربيع ا�دخ�؛ �èVحجر m اkزء ا8ا` m صفحة 
قلت وقد (دها شيخنا العـرا� R ا�كـت ، فقد تُتُبعت وُ�عت لقلتها ،فقليلة نادرة -يقصد رواية الصحابة-عن ا<اب£ 
: يقـول ابـن حجـر 7�5و¨ صـفحة  ،ابن حجر يقول أن شيخنا العرا� R ا�كت �عها و(دها فأفاد وأجـاد "فأفاد وأجاد

قـال (قول الصحاù  :واالنفصال R ذلك أن يقال -م الفصل R ا�سألة �ا تكلم عن مسألة ا�رسليعç ال¿-واالنفصال "
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فاالحتمـال أن يكـون ، ظاهر R أنه سمعه منه أو سمعه من صحاù آخر هذا هـو الظـاهر )رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم
 
ً
، بينوه وأوضحوه -أي عمن ضعف-ن من هذا سبيله بل حيث رووا ع ،ال يؤثر R الظاهر ،سمعه من تاب£ ضعيف نادر جدا

 وليس فيها من رواية صحاù عن تاب£ ضعيف R األح¢م شـي ،عن ا<ابع[ وقد تتبعت روايات الصحابةرÀ اهللا عنهم
ً
 ئا

  ."قال فهذا يدل \ ندور أخذهم عن من يضعف من ا<ابع[ واهللا أعلم، ثْبتيَ 
قال رسـول اهللا (: وأن الصحاù إذا قال، وا�ادر ال حكم � ،وهو الغالب وا�عمول به ف¿م ابن قدامة أننا نأخذ بالظاهر�

  .فهو الظاهر والغالب أنه سمعه من ا�� ص· اهللا عليه وسلم أو من صحاù آخر )ص· اهللا عليه وسلم
نه ال يروي إسمعه من تاب£ فولو قيل أنه ، ال يؤثر R الظاهروضعيف نادر ، خرآاالحتمال أن يكون سمعه من تاب£ أما �

  .فلم ~د فيها رواية عن تاب£ ضعيف -و� قليلة-وذكر أنه تتبع هذه الروايات ، إال عمن علم عدا<ه
بمعـ� أنـه  "وقد (دها شيخنا العرا� R ا�كت فأفاد وأجـاد" قال "فقد تُتُبعت وُ�عت لقلتها: "وقد نقلنا قو� أنه قال�

  .دها، وأيضا هو تتبعها و�عها، يكون األمرين منه ومن شيخهو( شيخه العرا� �عها
����hمرسل iمرسل تاب¾ ومرسل صحا©: قضية تقسيم ا�رسل إ ،hتكلم عنه وإنما ا�ي أثاره ، هذا لم يعرف عند ا�حدث

  .األصوrون
iاب¾ ا�رسل اآلخر ننتقل إ�بمرسل ا hعند ا�حدث Êما يس :  

  .أن ا�رسل X عدة إطالقات وتعاريفف R مرسل ا<اب£ البد أن نش� إ� قبل أن نتöم R اGال�
  .أن ا�رسل هو ما رواه ا�اب¾ الكبn عن اef صg اهللا عليه وسلم: ا�عريف األول����
 قـال رسـول اهللا صـ· اهللا عليـه(أو يقول سعيد بن ا�سيب  )قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم( ن يقول مثال نافعأك����

  .h ´لغزاá والقراmوهو تعريف ا�حدثh و?اعة من األصوrهذا هو ا<عريف األول  هذا تاب£ كب� )وسلم
بمع� لم يقيدوا ا<اب£ بتـاب£ كبـ� أي  وهذا قول Kعض ا�حدثh ،ما رواه ا�اب¾ كبnا ´ن أو صغnا: ا�عريف ا8ا`����

 ال فرق ب[ أن يكون تابعي
ً
 صغ� ا

ً
 أو كب� ا

ً
فهـو -	يد الطويـل أو الزهـري  أما الصغ� مثل ،تقدم � بالنسبة للكب�اومث، ا

قال رسول (	يد : أو يقول )قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم(كأن يقول الزهري  -تاب£ صغ� لم يلحق بكبار الصحابة
  .هذا هو ا<اب£ الصغ� )قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم(يقول قتادة  وأ )اهللا ص· اهللا عليه وسلم

قـال (كأن يقول مالك  أن يقول تاب¾ ا�اب¾ قال رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم وهذه ا�رحلة ا8ا8ة: ا�عريف ا8الث����
ألن ابن عمر يروي عن ا�� ص· اهللا عليه وسـلم واTي يـروي عـن  ،فمالك تابع للتاب£ )رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم

  .واTي يروي عن نافع مالك فمالك تابع تاب£ ،فعبن عمر ناا
  .)قال رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم(أن يقول الراوي عن من لم يعاÓه : ا�عريف الرابع����
����hوبعض ،و� ما رواه ا<اب£ الكب� ا�رسل بالصورة األو¡ فقطح�وا  ا�حدثون أو ?هور ا�حدث hـوا  ا�حـدثÏح

  .انية فقطا�رسل بالصورة ا8
ما إيس¾  ،وال تس¾ مرسل منقطعهذه تس¾ عندهم  Y رأي ?هور ا�حدثh أما بالنسبة للصورة ا8انية وا8ا8ة والرابعة

   .منقطع أو معلق أو معضل
   .واحد هو ما سقط من أثناء اإلسناد راوٍ  وا�نقطع����
   .أك0فراويان  إسنادهما سقط R أثناء  وا�عضل����
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  .وهذا ما يس¾ با�رسل أي مرسل با�ع� العام ،قط من رأس اإلسنادما س وا�علق����
 وهو ا�عريـف األخـn وعند األصوhr رواه ا<اب£ الكب� وهو ما بالصورة األو¡ا�حدثh ا�رسل �صوص فع· هذا عند 

 ،والرابعـة وا8انيـة وا8ا8ـة يشـمل الصـورة األو¡ )قال رسول اهللا صg اهللا عليه وسـلم(أن يقول الراوي عمن لم يعاÓه 
hأوسع منه عند ا�حـدث hrن ا�رسـل  ،فمفهوم ا�رسل عند األصوÅ عند السلف وقت ا<ـابع[ ومـن بعـدهم 

ً
وهو أيضا

واTي جعل األمور وا�صطلحات تتحدد هنا هو أن بعض ا�راسيل  ،مفهومه أوسع من مفهوم ا�رسل عند متأخري ا�حدث[
  .فال يصح أن يطلق عليها ا�رسل بمع� ا�رسل اTي سقط منه الصحاù ،اعواسعة وفيها انقط

  : نعيد ا�عريفات مرة أخرى وبطريقة أخرى����
وهـذا قـول  ما رواه ا<اب£ الكب� عن ا�� ص· اهللا عليه وسـلم قـوال أو فعـال أو تقريـرا ا�رسل عند ا�حدثhفنقول �

  .ا�حدثh ?هور
 أو فعًال أو أنه ماهناك تعريف آخر �

ً
 عن الرسول ص· اهللا عليه وسلم قوال

ً
 أو صغ�ا

ً
هـذا قـول  تقريـرا رواه ا<اب£ كب�ا

mوالقرا áلغزا´ hrو?اعة من األصو hبعض ا�حدث.  
وهـذا هـو تعريـف األصـوhr وبعـض  )قال رسول اهللا صـ· اهللا عليـه وسـلم(هو قول غ� الصحاù ا<عريف اhالث �

  .صوhrا�حدثh األ
 ،أنه من انقطع إسناده بأن يكون R روايته من لم يسمعه من فوقـه :يقول تعريف ا<طيب اKغداديهناك تعريف رابع �

  .ا�نقطع وا�عضل وا�علقفيدخل  ،الظاهر منها االنقطاعوعليه فيدخل R هذا ا<عريف �يع أنواع 
فمـثال اإلمـام أبـو  ،وهو حال ا�تقدم[ من ا�حدث[ ،ع وا�علقفتعب� األصو¥[ يشمل أنواع االنقطاع ا�عضل وا�نقط�

أمـا ا�تـأخرين  ،يقصـدون باإلرسـال االنقطـاع ا�تقـدم[ ،أنه مرسل وهو R الواقع منقطع داود ر	ه اهللا قال \ حديٍث 
Ôما رواه ا<اب£ الكبـ� ،القاتوما ذكر قبل قليل أنه فيه أربع إط ،وهو ما رواه ا<اب£ الكب� فخصوا ا�رسل بالصورة األو، 
يعـاõه  مأن يقول الراوي عمـن لـ ،أو يقول تابع ا<اب£ قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم ،ما رواه ا<اب£ كب�ا أو صغ�ا

 فا�حدثون ح�وا ا�رسل R الصورة األوÔ كأن يقول سعيد بن ا�سـيب أو علقمـة أو ،قال رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم
Ôالصورة األو R وق ح�وهãالثة عند ا�حدث[ يطلق عليها  ،مhواحد أثناء اإلسـناد وهو ما سقط منه راوٍ  منقطعأما ا، 

هـذا بالنسـبة <عريـف  ،وهو ما سقط منه راويان فـأك0 ا�عضلوcذلك  ،أي ما سقط منه راوي من مبدأ اإلسناد معلقأو 
  .ا�رسل
   :مسـألة حجية ا�رسل����

  : نبدأ أقول إن ا�رسل نوAن من خالل ما نقلناه من تعاريفوقبل أن 
U-  ًاnاً أو كبnاب¾ صغ�مرسل ا ، 

ً
 ، )قال رسول اهللا( يقول قلنا مثل سعيد ا�سيب كب�ا

ً
قال رسـول (أن يقول الزهري  صغ�ا

 إذاً  )اهللا ص· اهللا عليه وسـلمقال رسول (كأن يقول مالك ومرسل تابع ا<اب£ وcذلك أبو حازم، ) اهللا ص· اهللا عليه وسلم
  .ا±جري أي مرسل القرن ا8ا` وا8الث مرسل ا�اب¾ صغnاً أو كبnاً ومرسل تابع ا�اب¾

فهذا ال عrة بهذا  يعÎ ما بعد من روى عن مالكا±جري، مرسل من بعد القرنh ا8ا` وا8الث أي مرسل القرن الرابع  -/
  .ذا ا�رسل يمكن أن Áمل عليه اGالف اTي ذكره ابن قدامة اTي هو مرسل القرن الرابعه، اإلرسال ألن السنة قد دونت

  : أما ا�رسل األول وهو ا�اب¾ صغnاً وØبnاً ومرسل تابع ا�اب¾ فهذا وقع فيه ا<الف بh العلماء
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ود¥لهم قول الرسول ص· اهللا  أ�دوهو مذهب ?هور العلماء، مالك وأبو حنيفة واحد الروايات عن  قبوX: األولالقول ����
فقد ذكر ا�� ص· اهللا عليه وسلم خ�ية األمة R القرن ) خ� القرون قرø ثم اTين يلونهم ثم اTين يلونهم: (عليه وسلم

  .األول واhاÙ Ãا يدل \ صحة روايتهم
، بمع� أن مرسـل لصغn ومرسل تابع ا�اب¾دون مرسل ا�اب¾ ا ،قبول مرسل ا�اب¾ الكبn فقط ب(وط: القول ا8ا`����

  .هذا مذهب الشاف¾ ر�ه اهللا ،ومرسل ا<اب£ الصغ� ومرسل تابع ا<اب£ غ� مقبول ،ا<اب£ الكب� هو ا�قبول
 مقبول����

ً
m  مـن خـالل ذكـر ا<ـالفسيأ� ال�م عليهـا إن شـاء اهللا  ،عند الشاف¾ ب(وط مرسل ا�اب¾ الكبn أيضا

  .لةا�سأ
R ال¿م عن  ا�سألة µل خالف وقد تكلم عنها العلماء R األصول R كتبهم وعلماء ا�صطلح þما طويال سواءهذه �

  .األحاديث أو ا�صطلح
يقـول قـال اfـe صـg اهللا عليـه (هـو أن وأما مراسيل غn الصحابة : يقول ر	ه اهللا ،ابن قدامة ر�ه اهللانرجع ل¿م �

   :ففيها روايتاناÓه أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرØه من لم يع )وسلم

 عمر ،وهو ثقة ،وهذا مرسل ،سعيد بن ا�سيب ينقل عن عمر و�فظ عنه وهو لم يدرك عمر، مثل رواية سعيد عن عمر-
  .يرجع إ¥ه ويرجع ا�اس إ¥ه R نقل أقضيته Åن

   :رير �ل الãاع�وقبل ال¿م \ ابن قدامة وما ذكره من أدلة البد من 
  .قالوا إذا علم أن ا�رِسل يرسل عن الضعفاء فهذا ال يقبل إرسا� باالتفاقنقول أن العلماء  -
و�ال فـاGالف  ،هذه µاولة <حرير µل ال�اع ،واGالف R اwديث ا�رسل اTي عرف أن صاحبه يرِسل عن اhقات -

بـل  ،أقوال يتضح �ا أن ا�رسل ال يقبل بإطالق وال يرد بإطالقمن ن أمثلة ون شاء اهللا من خالل ما نذكر م�و ،واسع وcث�
  .وأقرب األقوال فيه هو قول الشاف¾ ر�ه اهللا ،ينظر فيه

  ����)TT(اdلقة ����
 ،وأن مفهومه عند األصو¥[ أوسع منه عند ا�حـدث[ ،وذكرنا تعاريفه األربعة ،توقفنا عند ال¿م R ا�رسل واGالف فيه

ف¢نوا يطلقون ا�رسـل  ،ود وغ�هماا�فهوم عند األصو¥[ هو مفهوم ا�حدث[ ا�تقدم[ Åإلمام أ	د ر	ه اهللا وأù دوأن 
 [قلنـا أن العلمـاء أو ا�حـدثو ،من بعـدهم وأمطلقا بمع� أي حديث منقطع سواء Åن سقط منه ا<اب£ أو تابع ا<اب£ 

وبعضـهم ح�ـ ا�رسـل با�رسـل ا<ـاب£  ،كب� وما عداه فعدوه من أنواع االنقطـاعح�وا ا�رسل ا<اب£ فقط ا<اب£ ال
وا�رسل مرسالن مرسل ا<اب£ الكب� وا<اب£ الصغ� ومرسل تابع ا<اب£ وهذا يس¾ مرسل القرن اhـاÃ  ،�الكب� والصغ

  : ا<الف Y قولhوهو اTي وقع فيه  ،واhالث

  .مهور مالك وأبو حنيفةوهو مذهب اk قبوXاألول 




  .وهو مذهب اإلمام الشاف¾ عدم قبول مرسل ا�اب¾ الصغn وتاب¾ ا�اب¾ وقبول مرسل ا�اب¾ الكبn ب(وطوا8ا` 
  .أما األول وهو مرسل ا�اب¾ الصغn والكبn ومرسل تاب¾ ا�اب¾ فهو ا<الف ا�ي ذكره ابن قدامة����
أو مرسـل تـابع  اب£ا<ـاTي �كيه األصو¥ون يشمل �يع أنواع ا�راسيل سواء مرسل لكن مع هذا 	ه يب9 اGالف �

من خالل ا<عريف اTي ذكره ابن قدامة يبدوا أنهم أطلقوا مفهوم اإلرسال بمعناه العام اTي يطلقـه  ،ا<اب£ أو من بعدهم
  .وهو االنقطاع ما انقطع إسناده مطلقا كما عرفة اGطيب ا5غدادي ،السلف
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، من لم يعـاÓه )قال اef صg اهللا عليه وسلم(أما مراسيل غn الصحابة وهو أن يقول R تعريف ا�رسل  يقول ابن قدامة
  : يقول قال أبو هريرة من لم يدرØه ففيها روايتان عن أ�د ر�ه اهللا أو
�Ôوقد اختارها مالك و: األو gأنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القا� أبو يعhمëاعة من ا�ت?  
بل نقل ابن عبد الr عن الطrي أن ا<ابع[ بأ(هم أ�عوا  ،والغزا» ينسب هذا القول إ� ا�مهور ،هذا ا�رسل مقبول�

ثـم جـاء الشـاف£ وأشـهر  ،وال عن أحد من األئمـة إ� رأس ا�ـائت[ ،ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره ،\ قبول ا�رسل
  .ا�رسلاGالف R عدم قبول 

الـr إ� أهـل  ونسبه ابـن عبـد وl قول الشاف¾ ر�ه اهللا تعاi وبعض أهل اdديث ،عن أ�د ال تقبل ا8انيةالرواية ����
 مذهب مسلم R صحيح ،اwديث 	هم

ً
أما الشاف£ R القول الصحيح عنه أنه يقبـل  ،وأك0 ا�حدث[ والفقهاء ه،وهو أيضا

  .مرسل ا<اب£ الكب� ب�وط
  : ــال لإلرســالمث����

خـاري ومسـلم ا5حü جاء اإلمامـان ه وخاصة مالك ر	ه اهللا ومن قبل ،لألئمة ا�راسيل كثnة وخاصة m ا�دونات األو¡
ألنـه ال يأخـذ إال  �د ا�راسيل كث�ة R مسـند مالـك ر	ـه اهللاوTلك  ،ا ال يستنكرون ا�راسيل hقة ا�اس وديانتهموÅن

 أك0 ا�راسيل عند مالك ر	ه اهللا أك0ها مسند أن دو� ،ا�رسل الصحيح
ً
وقـد تـوÔ هـذا �اعـة مـن  ،من جهة أخـرى ا

بينمـا رسـول اهللا صـg اهللا عليـه (ن اGيار قـال بروى اإلمام مالك ر	ه اهللا R موطئه عن عبيد اهللا بن عدي  ،ا�حدث[
ح} جهر رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم فـإذا هـو  ،ساره در مافلم يُ  ،إذ جاءه رجل فساره ،وسلم جالس بh ظهرا` اfاس

hقتل ا�نافق m ديث ..)يستأذنهwيار هذا من ا<ابع[ ،اGا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم  َق ولم يل ،فعبيد اهللا بن عدي بن ا
ùوهذا مثال للمرسل عند ا�حدث[ ،فهذا مرسل ألنه أسقط الصحا.  

  .رل وهو قول الشاف¾ وبعض أهل اdديث وأهل الظاهال تقب واألخرى قدامةيقول ابن 
  : الشاف¾ ر�ه اهللا يقبل ا�رسل ب(وط أنوالصحيح الرواية عن الشاف£ فيه بعض التساهل �




  .كسعيد بن ا�سيب وغnه أن يكون مرسل تاب¾ كبn: ال(ط األول




  .أن يسند من طريق آخر: ا8ــا`




   .أو يوافقه قياس أو يعضده إ?اع ،عمل أكº الفقهاء أو أن يعضده عمل صحا©: ا8ـالث




  .إذا عرف أن ا�رسل ال يرسل إال عن ثقة: لرابعا

ه تـوTلك قيل أنه يقبل مرسـل سـعيد قـال تتبعتـه فوجد رسل، و�ال فال،إن توفرت هذه ال�وط فإن الشاف£ يعمل بهذه ا�
 
ً
  .هذا مع� þم الشاف£ ر	ه اهللا تعا� ،مسندا

  .فهناك من أنكر ا�رسل بوضعه اwا» ،غ� صحيحهذا؛ من أطلق أول أن الشاف£ هو بالقول  أما�
  : يقصد الرواية اhانية و±م دrالنيقول �
إذ من ال تعرف عينه كيف  ،فإذا لم يسمه فاkهل أتم ،أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدX وب� íهوال عندنا لم نقبله

  ؟تعرف عدا�ه
إذا فـرض أنـه ذكـر  ،أرسل اwـديث عنـه ،يقول أن الراوي اTي أسقط الصحاù أو أسقط من يروي عنه ،ل مبçهذا ا¦¥

وب¼ lهوال عنـدنا لـم نقبلـه ألنـه lهـول  ،يقول حدثنا فالن بن فالن ،شيخه اTي أخذ عنه اrG وسكت عنه لم يعد�
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جهالـة العـ[ اجتمعـت فيـه جها<ـان ف ،نه كيف تعرف عدا<ـهإذ من ال تعرف عي ،فا�هل أتم ،فإذا لم يسمه ترcه ،اwال
  .جهالة اTات وجهالة اwال وجهالة اwال

يمكن أن تقبـل إال إذا  ال كذلك الروايةف ،اroل ا8ا` قالوا أن شهادة الفرع ال تقبل ما لم يعh شاهد األصل ويسميه
  .ع[ الشيخ اTي روى عنه

  : بعدة أدلة وااستدل، ةية ال� تقول بأن رواية ا�رسل مقبولوl الرواالرواية األو¡  أما�




الظاهر من العدل ا8قة أنه ال يستج� أن �¬ عن اef صg اهللا عليه وسلم بقول و°زم به إال بعد أن يعلـم  أن: األول

 ،فيـه مشـكوك و �ريم مباح بـأمروال �ل X إلزام اfاس عبادة أو �ليل حرام أ قال، هذا اroل األول ،ثقة ناقله وعدا�ه
 Xلة قوãه مستقرة عنده فهو بم�ديث عنديعدل أخ¬� فالن وهو ثقة (فيظهر أن عداdا(.  





و±ـذا قـال إبـراهيم اfخـ¾ إذا  ،�كون العهدة عليه دونـه ،قال لو شك m اdديث فإنه سيذكر من حدثه اroل ا8ا`
Ùـا يـدل  ،و�ذا أرسلت فقد حدثÎ ?اعة عنه ،وأسندت فقد حدثÎ واحدعود يقصد عبد اهللا بن مس رويت عن عبد اهللا

فمعـ� هـذا ، هذا þم مع� ابن قدامـة ،ألنهم Åنوا يرسلون عن اhقات ،\ عن اإلرسال R وقت ا<ابع[ غ� مستغرب
 من خالل هذه العبارة أقـوى مـن ألن ا�رسل R وقت ا<ابع[ ،ا�ابعh هو أقوى منه عند غnهم m عهدأن ا�رسل ال¿م 
 هيدل عليه ما أخرجه مسلم R صـحيح ،لكن عندما تقدم األمر وخيف \ السنة بدأ ا�اس يسألون عن اإلسناد ،ا�سند

ُ : أو R مقدمته عن ابن س�ين قال فلما وقعت الفتنة ُسئل عن إسـناد  ،سأل عن إسناد حديثلقد أ. \ ا�اس زمان وما ي
  .هو�ن Åن من أهل ا5دع ترك حديث ه،خذ حديثفيؤظر إن Åن من أهل السنة فين ،اwديث

 أخرج �
ً
فقال كنا نقبل اwديث  ،أنه أنكر \ بش� بن كعب أحد ا<ابع[ أحاديث أرسلها: عن ابن عباس بإسنادهأيضا

  .نه إال ما نعرففلما رcب ا�اس الصعب واTلول لم نقبل م ،عن رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم من t أحد
ال تسـند أ ،ةخطام Óا وال أزمّ  تأتينا بأحاديث ال :فقال أرسلها أحاديثفروة  أù وأنكر الزهري ر	ه اهللا \ إسحاق بن�

  .�ا حدث ما حدث اضطر ا�اس للسؤال عن ا�سندلكن  ،ستغرب R بداية األمررسال غ� مهذا يدل \ أن اإل ،حديثك
هـذا بالنسـبة لت¥ـل  ،إال أنه Åن يذكرها µتجا بها معتقدا صحتها ،R مسلم عدة روايات مرسلة :يقول اfووي ر�ه اهللا

Ãاhا.  
هناك فرق ب[ ا�جهول واwـديث ، ن ا�جهول Hتلفإقال  ،أراد ابن قدامة أن يرد \ القائل[ بعدم القبول أما ا�جهول����

 ،فاwالـة األوÔ اwـديث فيـه انقطـاع ،من سكت الراوي عن تسميته فمن سماه الراوي وجهل حا� فرق بينه وب[ ،ا�رسل
  ؟هل الرواية عنه تعديل أم الواhاÃ اختلف العلماء 

نه إن Åن هذا الراوي ال يروي وال يستجÚ الرواية إال عن ثقـة إوقلنا  ،تعديلبتقول ليست رواية و ،فرواية تقول تعديل����
ن مـفهـؤالء ال يـروون إال ع ،فهـذا تعـديل � أو روى مسلم عن راوٍ  ا5خاري عن راوٍ فإذا روى ، فهذا يعد تعديال و�ال فال
كر اسم الـراوي ذُ  خr ا�جهول ،يقصد ابن قدامة أنه هناك فرق ب[ خr ا�جهول وخr ا�رسل نفإذ ،علموا صدقه وعدا<ه

ي ذكـر أضيف إ� ذلـك أن ا�جهـول اT ،فرق ب[ هذا وهذافالراوي  فيهلم يذكر  وخr ا�رسل ،لكن الراوي غ� معروف
وبعضهم يقول لـيس �  ،ذكر الراوي � تعديل بعضهم يقول إنÎ  ،هناك خالف ب[ العلماء R تعديله اسمه لكن êهل حا�

وهذا هو حال األئمـة الكبـار فمـن روى  و�ال فـال ،ثقة فأنه تعديالإال عن والصحيح ا�فصيل أنه إن ´ن ال �دث  ،تعديل
  .تعديل �عنه ا م5خاري ومسلم مع أنه قد طعن فيه فروايتهعنه ا
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ن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع ال تقبل ما لم يعh شاهد األصل إوقالوا  ن الرواية Þالف الشهادةإ: قالوا�
  : ق بh الراويـة والشهــادةوفر: أن هناك ابن قدامة ويقولويسميه وØذلك الرواية 





أما الروايـة فتجـوز بـا�عq إذا ´ن �Aـا بـدالالت  ،وال تقبل با�عq ،أن الشهادة ñب باللفظ وý نفس ا�جلس :األول
  .األلفاظ





ُ  :ا8ا`  ،الشهادة ال بد Óا من شهادت[ R قضايا األموال واألنفس واألعـراض ،شÖط m الشهادة üالف الروايةأن العدد ي
  .الرواية تقبل من واحد بينما، والزنا البد من أربعة شهود





بمعـ� أن شـهادة الرجـل تعـادل  وامرأتـان،أن الشهادة البد فيها من شهادة رجلh فإن لم يكونا رجلh فرجل  :ا8الث
ال يش;ط R الرواية ما يش;ط R الشهادة بمسألة  ،أو برواية رجل ةواحد امرأةأما الرواية يكت
 فيها برواية  ،امرأت[شهادة 

Tالرواية ،كوريةا R ةrالشهادة وغ� معت R ةrكورية معتTَواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكْم فَـإِْن لَـْم (: اهللا تعا� يقول ،فا
  .امرأت[فشهادة الرجل الواحد تعدل شهادة  )وامرأتانيَُكونَا رَُجلhَِْ فَرَُجٌل 





بمع� أنه ال ~وز لشاهد الفرع أن يشهد مع  ،R حالة العجز عن شاهد األصل أن الشهادة \ الشهادة ال �وز إال :الرابع
وقلنا أن الصحابةرÀ اهللا عنهم¢ن  ،فيجوز أن يروي راو الفرع مع وجود األصل ،�الف الرواية ،\ شاهد األصل القدرة

 صـ· اهللا عليـه وسـلموا�� و�ن بعضهم يـروي عـن ا�ـ� ،وجود ا�� ص· اهللا عليه وسلممع يروي بعضهم عن بعض 
  .موجود





  .فاdرية معت¬ة بالشهادة غn معت¬ة m الرواية ،اdرية :ا<امس




والرواية �ـالف  ،شهدوا \ شهادتناافيقول  ،أنه ال °وز لشهود الفرع الشهادة ح} �ملهم إياها شهود األصل :السادس
R الشهادة بمع� أن شاهد الفرع ال يمكن أن  االس;åءما أنه ال بد من فك ،R الشهادة االس;åءبمع� أنه البد من  ،هذا

أما  ،أما إذا لم �مله فالشهادة غ� مقبولة ،شهد \ شهادûا: فيقول � بالشهادة،يتحمل الشهادة إال إذا أذن � شاهد األصل 
  .الف هذا فيجوز أن يروي عنه بدون أن يأذن �� �الرواية 

فكما أنه ال ~ـوز لشـهود الفـرع أو لشـاهد الفـرع أن يتحمـل  ، قال أن الرواية Åلشهادة R هذا األمروبعض ا�حدث[�
  .فكذلك الرواية ال ~وز أن يرويها الراوي إال إذا أذن � ا�روي عنه ألن الرواية شهادة عليه ؛الشهادة إال بإذن شاهد األصل

  .ختالف R األح¢م ب[ الشهادة والروايةاالقد أثرت R  هذه الفروق ،يتب[ �ا أنه قد Hتلف R األح¢م
 اdافظ السيو� m تدريب الراوي ذكر فروق
ً
أن ا�سألة m نقول وعليه  ،منها ما هو مؤثر ،كثnة جداً بh الرواية والشهادة ا

  : ا�رسل فيها ثالثة أقوال
  وهو مذهب اkمهور القبول: األول����
وقلنا أن مسلم Åن يقول به ونسبه ابن عبد الr إ� جل أهل  ،هب الشاف¾ وبعض ا�حدثhوهو مذ عدم القبول: وا8ا`����

  .اwديث
فـإن Åن ا�رسـل مـن  ،نظر إ� ا�رسـلأنه يُ  وهو أقرب األقوال ،وهو مذهب الشاف¾ ر�ه اهللا أن يقبل ب(وط: وا8الث����

خر أو شـيوخ ©تلفـ[ أو عمـل أهـل الع�ـ أو انتشـار أو كبار ا<ابع[ وال يرسل إال عن ثقة و�ذا Åن أسند عن طريق آ
Åن R بداية ا<ابع[ أمـره  ،يعضده قول صحاù أو القول األك0 أو قياس فإنه يقبل و�ال فال، ذلك ألن ا�رسل قد توسع فيه

وTا مـا  ،عليـه وسـلم أما بعد هذه العصور فال بد من ا<أكد وا<حرز من أقوال ا�� صـ· اهللا ،أيh ãقة ا�اس وتبينهم
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فإن  ،والشاف£ ر	ه اهللا R هذه ا�سألة قو� هو األقرب إ� الصواب وا�امع ب[ أقوال األئمة ،فعله الشاف£ هو ع[ اwكمة
 ال يقبلون ا�رسل إذا Åن ضعيفا ومنكر السند أو منكر ا��

ً
?ـع بـh  ،فالشاف¾ ر�ه اهللا ?ع بh األمرين ،األئمة أيضا

إذا وجدت هذه ال�وط أخذ من مرسل و�ال ، و�نما يقبل ب�وط وقرائن ،هو ال يرد مطلقا وال يقبل مطلقـا ،بول وعدمهالق
أمـا  ،ضعيفة واwنفية ال يقبلـون بهـامراسيل و�  ،وخاصة R مراسيل القرن الرابع ،وأما القبول مطلقا فهذا µل نظر ،فال

  .إال أنه قد حدث فيها ما حدث ؛األئمة R السابق مقبولة األول واhاÃ و�ن Åنت عندالقرن مراسيل 
  : سأذكر مثاالً واحداً  ،حدث اختالف كثn بh العلماء m ا�سائل الفقهية بناًء \ االختالف R ا�رسل وقبو�

  ؟هل تبطل الصالة والوضوء ،إذا ضحك اإلنسان وقهقه m الصالة حديث القهقهة m الصالة����
ـه x فـدخل ا�سـجد : (قهة رواه أبو داود ر	ه اهللا R ا�راسيل عن أù العا¥ة قالأقول حديث القه� جـاء رجـل R ب�

فلما ق� رسـول  ،فضحكت طوائف منهم ،Åنت R ا�سجد ةف;دى Øفر ،ورسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم يص½ بأصحابه
  .)الوضوء ويعيدوا الصالة أمر من Åن ضحك منهم أن يعيدواالصالة اهللا ص· اهللا عليه وسلم 

 ،وقد أ�ع ا�حدثون \ أن طرق هـذا اwـديث 	هـا ضـعيفة ،وهو حديث مرسل ،هذا اwديث مرسل أخذ به اwنفية�
  .ومداره \ أحد الرواة الضعفاء

 أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال�
ً
يـنقض الضحك m الصالة يـنقض الصـالة وال : (روي عن جابر مرفوå وموقوفا أيضا

  .lزوما به \ سبيل ا�زم ،موقوفا \ جابر ،وهذا أخرجه ا5خاري معلقا موقوفا lزوما به )الوضوء
 يبطل وضـوؤه قهقه R الصالةا�وقالوا من ضحك  ،رسل مع ضعفه وطرقه 	ها ضعيفةا� ذافهنا اwنفية أخذوا باwديث وه

  .أن يعيد الوضوءالبد  وتبطل صالته،
مـا موقـوف أو إ هناك حديث جـابر وهـواألمر اhاÃ أن و ،لوا ال نأخذ بهذا اdديث ألنه مرسل وضعيفأما اkمهور قا����

  .وتأكد من خروجه ءوال ينقض الوضوء إال إذا خرج منه ì ،يقول أنه تنقض الصالة ،وا�وقوف أصح ،مرفوع

  ����)TV(اdلقة ����
   خ¬ الواحد فيما تعم به اKلوى
  .كº فيها ا<الف بh اkمهور واdنفية وl �ا ،د فيما تعم به ا5لوىهذه ا�سألة تس¾ خr الواح

  .هو ما �تاج إ¥ه t مöف حاجة متأكدة مع ك0ة تكرر وقوعه: ا�راد بما تعم به اKلوى
  : اختلف العلماء m ذلك

U- مهورkمقبول ،أن خ¬ الواحد مقبوليقولون  فا 
ً
قالوا الوضوء مـن : ا تعم به اKلوىومثال م ،وخ¬ ما تعم به اKلوى أيضا

  ؟ هل مس ا�كر ينقض الوضوء أو ال ،مس ا�كر
  .فيقبلون أما اkمهور ،ألن هذا األمر Ùا عمت به ا5لوى ال ينقض وال يقبلون باwديث الوارديقولون  فاdنفية

هذا Ùا  ؟ترفع اrدين m الصالة أو الهل و�تاج ا�اس إ¥ه حاجة متكررة  رفع اrدين m الصالة هذا أمر تعم به اKلوى�
وغ�هم ال يرفع ألن هذا Ùا عمت به ا5لـوى وال يقبـل فيـه خـr  ،اختلف فيه فا�مهور \ العمل برفع ا¥دين R الصالة

  .ينقل عن �اعة Ùن يوثق بعلمهم عن �اعة من الصحابة أنواحد بل البد 
كرفـع �هـور العلمـاء  ،كمـا ذكرنـا فيما تعم به اKلوى هذا قول اkمهور ويقبل خ¬ الواحد يقول ابن قدامة ر�ه اهللا����

 يديهأن اef صg اهللا عليه وسلم ´ن يرفع : (عن سالم بن عبد اهللا عن أبيه هخرج ا5خاري R صحيحأ اrدين m الصالة
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  .)m الرØوع وý الرفع منه
  .ينقله راٍو واحد أنهذا خr تعم به ا5لوى وال يمكن  إنقولون وي ،اwنفية ال يرفعون R أثناء الرفع R أثناء الرcوع�
� 

ً
ن مس اTكر ينقض الوضوء \ خالف بينهم wديث بãة بنت صفوان ا�ـ� صـ· أفا�مهور يقولون  مس ا�كرأيضا

  .)من مس ذكره فليتوضأ(اهللا عليه وسلم قال 
µل خالف ب[ العلماء د¥له  رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو ال؟األكل m نهار ، Åألكل R نهار رمضان ناسياÁوه  و²وه

 عن أù هريرة رÀ اهللا عنه هما أخرجه ا5خاري R صحيح
ً
إذا أكـل : (أن ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم قـال ومسلم أيضا

  .)أحدكم أو zب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه
� 

ً
  .احد فيما تعم به ا5لوى مقبول ومثا� مس اTكر ورفع ا¥دين وÁو ذلكخr الو أنهذا هو القول األول  إذا

واعتr ورود اGـr  وهذا قول ابن خويز منداد من ا�الكيـة قالوا ال يقبل خ¬ الواحد فيما عمت به اKلوى أكº اdنفية -/
  : الواودrلهم ققالوا ال يقبل  اdنفية، R اrG االنقطاعبهذه الصورة نوع من أنواع 

فال �ل اef صـg  ،أن ما تعم به اKلوى كخروج اfجاسة من السبيلh يوجد كثnا وتنتقض الطهارة به: اroل األول����
  .اهللا عليه وسلم أن ال يشيع حكمه إذ يؤدي إi إخفاء ال(يعة و�بطال صالة ا<لق فتجب اإلشاعة فيه

 ذا �تاجه �يـع ا�ـاس ذكـرا وأنـT صـغ�يقولون أن ما تعم به ا5لوى خاصة خروج ا�جاسة ه�
ً
t ا�ـاس ، اوcبـ� ا

 كبãـة رÀ اهللا عنهـا فتنقـل �ـا خـr امـرأةأن تـأû  ،�تاجون إ� تعلم ومعرفة ما ينقض الوضوء من ا�جاسة وغ�ها
ً
 ا

ال عنـه و�تـاج ص· اهللا عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ وهذا أمر يعم به ا5لوى ويكـ0 السـؤ لوحدها أن ا��
ال�ـيعة �ـت« ويبطـل صـالة  أنألن هذا يؤدي  ،ال يشيع هذا األمر وHصه بشخص واحد أنفال �ل للن�  ،ا�اس إ¥ه

  .هذا د¥لهم األول ،فتجب اإلشاعة R مثل هذه األخبار ،كث� من ا�اس اTين يمسون ذكورهم
ولـيس  ؟واحـدالفكيف �
 حكمه وتقف روايته Y  ،تعم به اKلوىاoوا� متوافرة Y نقل ما  أنقالوا : اroل ا8ا`����

  ."من مس ذكره فليتوضأ"وا�� ص· اهللا عليه وسلم يقول  امرأةواحًد فقط بل \ 
  : فاستدلوا بعدة أدلة أما اkمهور����
نزال وخ¬ رافع بن خديج قبلوا خ¬ Aئشة m الغسل من اkماع بدون اإل الصحابةر� اهللا عنهم أنقالوا : اroل األول����

إذا جـامع  ،أمر �تاج إ¥ه الصحابة �يعا اTكور واإلناث خå rئشة رÀ اهللا عنها R الغسل من ا�ماعأقول ، m ا�خابرة
فطلب األنصار من أù مـو� األشـعري  ،اختلف الصحابة فيما بينهم ؟هل °ب عليه الغسل أو الولم ي�ل  امرأتهالرجل 

ا�� ص· اهللا عليه  أنفذهب وسأÓا فقالت � åئشة  ،Óاأه أن يذهب إ� أم ا�ؤمن[ åئشة رÀ اهللا عنها يسرÀ اهللا عن
åئشة رÀ اهللا عنها خـrت هـذا اGـr  ،)و�ن لم يãل(و¨ رواية �سلم  )إذا ا�ä ا<تانان فقد وجب الغسل(: وسلم قال

ومع ذلـك �ـا سـمعوه مـن åئشـة قبلـوه  ،ابة كث� منهم لم تبلغه هذه السنةوالصح ،ونقلته عن ا�� ص· اهللا عليه وسلم
لكنهم لم يبلغهم هـذا األمـر  ،ال يغتسل إال إذا رأى ا�ç ن اإلنسانأألن األصل Åن أن ا�اء من ا�اء بمع�  ،خذوا بذلكأو

  .وسألوا أم ا�ؤمن[ åئشة رÀ اهللا عنها ،وهذا النسخ فاختلفوا
� 

ً
�ا رافـع  ىال نرى بذلك بأسا حü رو ةا�خابرة قول ابن عمر كنا ñابر أربع[ سن، افع بن خديج R ا�خابرةخr رأيضا

لكـن �  ،فانتهينا، ا�خابرة كما ذكرنا µـل خـالف بـ[ العلمـاء اef صg اهللا عليه وسلم ن عن ذلك أنبن خديج 
والعامـل �  ،ن جهة من األرض Ùا ي½ ا�دينيات أو ا�سا� وغ�هاب[ صاحب األرض والعامل \ أن � ما Hرج م االتفاق
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فهذا منî عنه �ا فيه  ،أو مثال يأخذ ا�هة الشما¥ة من ا�زرعة إنتاجها البستان وا�هة ا�نوبية للعامل األخرى،األماكن 
ارعة وا�ساقاة فجائزة بفعـل ا�ـ� صـ· أما ا�ز ،هذا هو ا�راد من خr رافع بن خديج ،من الغرر وال�يعة تنï عن الغرر

إذا خr رافع بن خديج قال أن الصحابة قبلوه وهـو Ùـا تعـم بـه  ،فقد åمل أهل خيr بشطر Ùا Hرج منها ،اهللا عليه وسلم
دون ومثله قبلوا خå rئشة ولم يروه إال åئشة R الغسل مـن ا�مـاع بـ ،ا5لوى ولم يروه إال رافع بن خديج رÀ اهللا عنه

  .اإلنزال
فهو عدل وجـزم  م£ن تصديقهإفال °وز تكذيبه مع  ،أن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه �كنقالوا : اroل ا8ا`����

  .بالرواية
����oلاr لوى يثبت بالقياسقالوا :  ا8الثKفألن يثبت با<¬ ا�ي  ،والقياس يستنبط من ا<¬ وفرع للخ¬ ،ما تعم به ا

rG من بـاب أوÔ ألن القيـاس باإذا Åن يثبت بالقياس فثبوته  ،قولون أن ما تعم به ا5لوى يثبت بالقياسي ،هو أصل أو¡
rGومستنبط عن ا rGفرع عن ا.   

 من األدلة قوX تعاi: الرابعاroل ����
ً
يـ {:أيضا ÷oا mِ ُهـوا ِن َوrُِْنـِذُروا قَـْوَمُهْم إَِذا فَلَْوال َغَفَر ِمْن Zُ÷ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائَِفـٌة rََِتَفق�

ُهْم َ�َْذُرونَ 
�
ِْهْم لََعل

َ
rِيـن و�ن ´نـت آحـاداً وهـذا  }رََجُعوا إoا m طائفة خرجت للتفقه Z Y حيث أوجب سبحانه اإلنذار

الواقـع ابـن  m lهـذه أدلـة اkمهـور  .ولوال أنه واجب القبول �ا ´ن لوجوبه فائدة ،مطلق فيما تعم به اKلوى وما ال تعم
 
ً
   .قدامة ذكر ثالثة أدلة و²ن أضفنا رابعا

بالنسبة wديث بãة بنت صفوان رÀ اهللا عنها هذا اwديث اwقيقة سيأû ال¿م عليه وأنه حديث صحيح ال إش¢ل �
  . عند ثمرة ا<الف عليهفنؤجل ال¿م  ،فيه

  : اdقيقة من وجهhفأجاب  ،يريد أن °يب Y أدلة اdنفية اآلن ابن قدامة
   .جواب باإللزام ببيان ا�ناقضة: الوجه األول����
  .رد Y ما ذكروه من أدلة واkواب ا8ا`����

وخروج اfجاسة مـن غـn  ،ما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهةوبيان ا�ناقضة  جواب اإللزامأما ما ذكروه فقال ابن قدامة وهو 
  .اKلوى وقد أثبتوه ü¬ الواحدنه �ا تعم به إف ،السبيل وتثنية اإلقامة

 الوتر أوجبوه اdنفيـةومثل Tلك قال الوتر  ،يقصد من هذا ال¿م أن اwنفية تناقضوا فقبلوا بأخبار آحاد تعم بها ا5لوى�
خn  إن اهللا أمدكم بصالة l: (وهو Ùا تعم به ا5لوى وهذا اrG الوارد فيه خr واحد وهو قول ا�� ص· اهللا عليه وسلم

فهـم ، أو كما قـال صـ· اهللا عليـه وسـلم) فاجعلوها لكم ما بh العشاء إi طلوع الفجر ،لكم من �ر اfعم وl الوتر
أوجبوه بهذا اrG وهو خr واحد وÙـا تعـم بـه ا5لـوى ، فالوتر واجب عند اwنفية وعند ا�مهور سنة مؤcدة، أوجبوا الوتر

 القهقهة R اwديث اTي تقدم قبل قليل،  نقلهو�تاجه ا�اس وا¦وا¡ متوافرة \
ً
القهقهـة اخـذوا بـه ����حـديث  ،أيضا

 هو مرسل ضعيف ،وهو خ¬ واحد
ً
  .والقهقهة ما تعم به ا5لوى ومع ذلك عملوا به وأخذوه وأيضا

مـن : (Øـديث نهم أوجبوا فيه الوضوءإف ،وcذلك ا¦م والقيح ،الفم ءÅل¼ء إذا Åن م½ خروج اfجاسة من غn السبيل����
 ِðrتوضأ وrف وÏم قاء أو رعف فلينëصالته ما لم يـت Y (وفيه ضـعف اوهذ Ãاrديث رواه الطwنفيـة أخـذوا ، اwا
  .ضعيف ، وأيضاحد Ùا تعم به ا5لوىابهذا اwديث وعملوا به مع أنه خr و

اهللا أكـr اهللا أكـr (امة مثناة بمع� أن يقـول حديث أµ ùذورة أن اإلق اdنفية يأخذون ¦ديث ا�ثنية، تثنية اإلقامة����
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rاهللا أك rألذان–ال ! إال اهللا  أنال ! إال اهللا أشهد  أنأشهد  ،اهللا أكÅ-  مدا رسول اهللا أشهد  أنأشهدµمدا رسول  أنµ
اهللا أكr اهللا أكr  ،صالةقد قامت الصالة قد قامت ال ،ß \ الفالح ß \ الفالح ،ß \ الصالة ß \ الصالة ،اهللا

وقد أثبتـوه  ،وتثنيه اإلقامة Ùا تعم به ا5لوى ،فاألحناف يثنون اإلقامة أخذا Øديث أµ ùذورة رÀ اهللا عنه) ال ! إال اهللا
  .هذا þم ابن قدامة وهو جواب باإللزام وبيان ا�ناقضة ،�r الواحد

فهذا الوجوب اTي أوجبنا به الوتر ليس من هـذا اGـr و�نمـا بأخبـار  الوتر أمافقالوا  ،اdقيقة ردوا لم يسكتوا اdنفية����
  .فهو خارج عن µل ال�اع ،فهو ´<¬ ا�ستفيض ،بمع� أن الوتر لم يثبت �r الواحد و�نما ثبت بأخبار متعددة ،كث�ة
Áن نتöم  ،هذه حوادث نادرة وقليلة ،صالةليس t ا�اس يقهقهون R ال ،نها ليس Ùا تعم به ا5لوىإفقالوا  أما القهقهة����

  .عن األمر اTي تعم به ا5لوى
 هذا أمر ال تعم به ا5لوى خروج اfجاسة من غn السبيلاألمر اhالث �

ً
  .وال �دث للناس وهو نادر ،قالوا أيضا

من حيث  هذا رد ابن قدامة ،wنفيةوتثنية اإلقامة من أقوى ما يلزم به ا�مهور ا ،فردهم فيه Åن ضعيفا تثنية اإلقامةأما �
  .اإللزام وا�ناقضة

إذ يؤدي إ� إخفاء ال�يعة و�بطـال  اأال يشيع حكم نه ال �ل للن� ص· اهللا عليه وسلمإهم قالوا  أما اkواب عن أد�هم����
   .صالة اGلق

عة اKعض ورد ا<لق m اKعض إi اهللا لم يكلف رسوX صg اهللا عليه وسلم إشاعة ?يع األح£م بل *فه إشا إنقالوا �
سمع مقالÂ فوåها فأداها كما سمعها فرب  ئمرا اهللا ëن: (وقال) rبلغ الشاهد منكم الغائب: (وTلك يقول خ¬ الواحد

وÐن يسهل عليه أن يقول ال تبيعوا ا�كيـل با�كيـل وا�طعـوم  ،كما ردهم إi القياس m قاعدة الربا )مبلغ أو% من سامع
يكون ما تعم به اKلوى من ?له ما يقت�ـ مصـلحة  أنفيجوز  الستة،عن االستنباط من األشياء  �طعوم ح} يستغqبا

  .يرد فيه إi خ¬ الواحد أنا<لق 
بل يشيعه إ� ا5عض ويرد ا5عض اآلخر  ،يشيع �يع األح¢م إ� اGلق أنيقصد ابن قدامة من هذا أن ا�� لم يكلف �

ا�هـب والفضـة  :أصـناف سـتةعليه  الربا ا�نصوص، كما ردهم صg اهللا عليه وسلم إi القياس m الربا ،حدإ� خr الوا
؟ ا الربـا أو الهـهـل ~ـري فياألصـناف  ةوسكت عـن بقيـ ،أصناف ~ري فيها الربا ستةهذه وال¬ وا�مر والشعn وا�لح 

 ،الكيـل مـع الطعـموبعضـهم يقـول  ،ما عدا اTهب والفضةR األصناف األربعة  العلةفمنهم من يقول  واختلف الفقهاء
  .وهو قول ا�الكية االدخار واالقتياتوبعضهم يقول  ،الطعموبعضهم يقول 

   .اdنفية وcذلك الكيليقولون  اdنابلة ����
   .الكيل مع الطعميقولون  اdنابلة m قول آخر����
  .لطعميقولون ا الشافعية����
تبيعوا ا�كيل با�كيـل وال تبيعـوا ا�طعـوم  يقول ال أنÅن األسهل  ،اختلفوا R ذلك ياتواالقت االدخاريقولون  ا�الكية����

لكن ا�� ص· اهللا عليه وسلم رد ا�ـاس إ� مـا يقت�ـ  ،با�طعوم حü يستغç ا�اس عن االستنباط من األشياء الستة
R األصـناف  االسـتنباطكما ردهم إ� القياس و ،طكذلك يردهم هنا إ� االستنبا ،فردهم R ذلك إ� خr الواحد ،ا�صلحة
  .يردهم إ� خr الواحد أن~وز  الستة؛
  : الراجح واهللا أعلم من ا<الف m ا�سألة هو قول اkمهور لعدة أسباب����
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 ،أن الراوي �ا تعم به اKلوى عدٌل ضابط ثقة غn متهم فيما نقله عن رسـول اهللا صـg اهللا عليـه وسـلم: السبب األول
  .ف£ن من ا�عت¬ تصديقه وقبول خ¬ه


يرد عليـه بأنـا ال  أقول أن ما ذكره األحناف أن عدم اشتهار نقل ا<¬ فيما تعم به اKلوى يؤثر أو يضعفه: ا8ا` سببال
اس وTلك اختلف ا� ،وذلك ألن نقل األخبار \ حسب ا¦وا¡ ،R نقل اrG يدل \ عدم ثبوته االشتهارنسلم أن عدم 

  ،وهن Ùا يسمع R ا¥وم والليلة qس مرات ،R 	مات األذان
ً
ورواه  ،رواه أنس ،بل نقله بعض الصحابة ،ولم ينقل نقال åما

 ا�� ص· اهللا عليه وسلم حج R ا�م الغف� والعدد الكث� مـن الصـحابة وبـ[  ،اهللا بن زيد ورواه عبد ،µذورة وأب
ً
أيضا

كجابر وعبد اهللا بن عباس والفضل بـن عبـاس  ،الصحابة ينقل �ا مناسك اwج إال عدد قليل من ولم ،ا�ناسك بيانا كب�ا
العـدد قليـل، كـذلك zوط ا5يـوع واGيـارات وzوط ، وأسامة بن زيد وأù مو� وåئشة وأم سـلمة رÀ اهللا عـنهم 

ا كث�، فا�قصود أن عدم اشـتهار قـل اGـr األنكحة ثبتت �r الواحد مع أن سؤال ا�اس عنها كث�، وا¦وا¡ \ نقله
  .فيما تعم به ا5لوى ال يدل \ ثبوته، بل إن ا�قل \ حسب ا¦ا¡، فقد يكون اrG منت� لكن اTي ينقله عدد قليل

  .الوضوء من مس ا�كرR ا�سألة  ثمـرة ا<ــالف
  .قولون بذلكال ي واdنفية ،يقولون أن من مس ذكره فعليه الوضوء فاkمهور����
هـذا اwـديث ) من مس ذكره فليتوضأ: (يستدلون Øديث بãة بنت صفوان أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال اkمهور����

  .�ع كب� من األئمة وصححهرواه اGمسة 
  .امرأةيقولون أن هذا اwديث خr واحد Ùا تعم به ا5لوى فال يقبل فيه قول واحد فضال أن يكون  اdنفية����
  .فيقولون إن هذا اwديث صحيح اkمهورأما 

 يطعن 
ً
 ،والصحيح أن اwديث لم ينكره عروة بـل ثبـت أنـه سـمعه ،Øديث بãة بأن راويه أنكره وهو عروة اdنفيةأيضا

  .سماع عروة � كما R موطأ مالك آخراTي رواه هو مروان بن اwكم عن عروة والصحيح أنه ثبت من طريق 
 Øديث طلق بن ع½ اwن«يستدلون أيض اdنفية����

ً
قال  الصالةسئل ا�� ص· اهللا عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره R : ا

هذا اwديث قيل فيه أنه منسوخ ألنه R أول اإلسالم وقيل أنه خاص باللمس مـع ) منك أو مضغة منك ةهل هو إال بضع(
 R ت ،وأن حديث بãة R اللمس بدون حائل ،وجود اwائل

ً
وحديث طلق أنه بـدون  ،أويل حديث بãة أنه بشهوةوقيل أيضا

فا�قصود أن حديث بãة  ،Hتلف عن وضع ا�سم هوضعووبشهوة تكون حرارته  ،فهو بدون شهوة كأنه قطعة منك ة،شهو
  .ثابت وصحيح وال إش¢ل فيه

 
ً
  .قبول شهادة الواحد برؤية هالل رمضان ا<ــالف اتثمـرمن أيضا
  أن(  عليهيدل  ،رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد يرون أن هالل فاkمهور����

ً
جاء اef صg اهللا عليه وسلم فقال  أعرابيا

 قـال قـم يـا. نعم: قال ؟ن �مدا رسول اهللاأاهللا و إالال 8  أنأتشهد : فقال X اef صg اهللا عليه وسلم ا±اللقد رأيت  إ`
ف�ون أن هالل رمضـان يثبـت بشـهادة واحـد فقـط دون  ،ن بهذافهنا ا�مهور يعملو )،بالل فأذن باfاس أن صوموا غدا
  .خروج رمضان فال بد من شاهدين

هذا خr واحد فيما تعم به ا5لوى و�تاجه ا�اس وال نقبل خـr الواحـد فيمـا تعـم بـه  إنال يقبلون ويقولون  اdنفية����
  .فال نقبله ،ألن ا¦وا¡ \ نقل ثبوت رمضان كث�ة ،فال يقبل ،ا5لوى
وقد يكون اGـr فيـه ضـعف مـن  ،�ا ذكرنا من أسباب والراجح هو قول اkمهورأقول إن شاء اهللا تعا� هو الصحيح �
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أمـا لـو  ،ح ب[ األخبارجيخر يعارضه فهنا ننظر إ� ال;آمن t وجه أو جاء نص  هناحية نقله أو لو وجدنا أن صحاå ùرض
R  اwنفيةا لرأي تعم به ا5لوى فإننا نقبله خالفً م ن Ùا تعم به ا5لوى أو لسواء Å ،نا نص صحيح õيح يدل \ أمر مااءج

  .ا�سألةهذه 

  ����)Tè(اdلقة ����
  خ¬ الواحد m اdدود وما يسقط بالشبهات 

 Ùا وقع فيه اختالف العلماء
ً
  :وقبل أن ندخل R اGالف نقول ،هذا أيضا

كحد الزنا فالعقوبة ا�قدرة � ا�ـت بالنسـبة للـزاÃ  ،حًقا هللا تعا�هو عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة  اdدود أو اdد����
وبالنسـبة wـِد  ،وcذا بالنسبة للقـذف ثمـان[ جـتة م،بالنسبة للزاÃ ا�حصن الرج هوحدّ  ،غ� ا�حصن وcذلك ا<غريب

  .وحد الردة القتل ،ال�ب ثمان[ جتة
  :اختلف العلماء m ذلك Y قولhشبهة؟ وما يسقط بال اdدودm هل يقبل  إذاً خ¬ الواحد

  .تالشبهابيقبل خ¬ الواحد m اdدود وما يسقط أنه  ?هور العلماء: القول األول����
   :ودrله أنه ال يقبل اهللا اÏKي من ا�عßلة وهو قول أكº اdنفية ومذهب أ© عبد ح/ عن الكر¼: القول ا8ا`����
 فيكون ذلك شبهة فال يقبـل لقـول اfـe صـg اهللا عليـهألن خr الواحد مظنون  أي ألنه مظنونقالوا : اroل األول����

إال أنه  ،سانيد ال Hلو من مقالاأل هأك0 هذ أنوهذا اwديث عند ا�ظر إ� أسانيده êد  )اdدود بالشبهات ادرؤوا: (وسلم
 واألمة lمعة \ صحة العمل بهذا ج،لالحتجايكون اwديث صاwًا  أنبمجموعها أو بمجموع الطرق والشواهد يمكن 

  .اwديث
ا وادرؤ(: هم يستدلون بأن خr الواحد R اwدود من باب الشبهات الÂ يُعمل فيهـا قـول ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم�

 هذا غn صحيح فإن اdدود حكم �ú يثبت بالشهادة إنورد عليه ابن قدامة ر	ة اهللا تعا� وقال  ،)اdدود بالشبهات
فكـذلك يقـاس  ةأن الشهادة قبلت R اwدود و� مظنون ما دام ،فيقبل فيها خ¬ الواحد كسائر األح£م نةنوظوالشهادة م

 قياس خr الواحد R إثبات اwدود \ قبو� R سائر األح¢م ،يقبل فيها خr الواحد كسائر األح¢مف ،عليها الرواية
ً
  .أيضا

� 
ً
تقبـل R مسـائل  مظنونـةفكما أن الشـهادة و�  قياس الرواية Y الشهادةالقياس األول  عندنا قياسان m هذا الردإذا

  .فكذلك تقبل الرواية ؛اwدود وما يسقط بالشبهة
� 

ً
   .إذ ال فرق بينهما قياس خ¬ الواحد m إثبات اdدود Y قبول خ¬ الواحد m سائر األح£مأيضا

إذا Åن القياس يقبل  لقياس ا�ستنبط من خ¬ الواحد فهو با8بوت ü¬ الواحد أو¡وألن ما يقبل فيه اقال  اroل ا8ا`����
 ،يثبت باrG اTي هـو أصـل أنفمن باب أوÔ  ؛وهذا القياس مستنبط من خr الواحد ،l Rال اwدود وما يسقط بالشبهة
 Ôأنإذا كنا نثبت با<بع فمن باب أو Ôبن قدامةكما قال ا ،نثبت باألصل من باب أو.  

هـذا يبطـل بالشـهادة  إن :فيقول ابن قدامة ة،أما ما ذكروه من قياس أو ما ذكروه من أن خr الواحد مظنون فيكون شبه�
وcـذلك خـr ة، ومع ذلك لم يقل أحد من العلمـاء أنهمـا شـبه ،قبالن m اdدودفالشهادة والقياس مظنونان وُي  ،والقياس
  .ألنه خr عن معصوم ص· اهللا عليه وسلموخr الواحد أوÔ بالقبول  ،الواحد
  .لإذا الراجح واهللا أعلم هو القول األو����
h�مسأ m هذه ا�سألة m ثمرة ا<الف :  
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\ أن الـزاÃ  فـاkمهورا�حصن ا�مع ب[ الرجم وا�ت R حق  اkمع بh اkت والرجم m حق ا�حصنا�سألة األو¡ ����
ذلك أنه ورد أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال R حديث عبادة بن الصـامت  ،أ�د ر�ة اهللا رواية عنوهو  ،يرجم وال ~ت

هذا  )ئة والـرجماوا8يب با8يب جت م ،ئة وتغريب Aماخذوا عÎ خذوا عÎ قد جعل اهللا ±ن سبيال اKكر باKكر جت م(
  ،اwديث رواه مسلم

ً
بكـر ورجـم R  وقد رجم R خالفـة أù ،ورجم الغامديةإال أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم رجم ماعزا

فالعلماء أخذوا �r الواحد  ،Ùا يدل \ أنه يقبل خr الواحد R هذا ،فلم ~معوا ب[ الرجم وا�ت ،خالفة عمر ولم ~توا
  . R هذا

لزاÃ غـ� ا�حصـن � ا�ـت \ أن عقوبة ا فاkمهور اkمع بh اkت وا�غريب m حق غn ا�حصن األخرىا�سألة ����
خذوا عç خذوا عç قد جعل اهللا Óن سـبيال ا5كـر بـا5كر جـت مائـة (وا<غريب الواردة R حديث عبادة بن الصامت 

  .)وتغريب åم
وخـr  ،والزيـادة \ ا�ـص عنـد اwنفيـة نسـخ ،ألن حديث عبادة زيادة عن ا�ص ،فال يغّرب أما أبو حنيفة ر�ة اهللا����

  .وبا<ا» فهو ال يغرب ،ال يقوى \ النسخ اآلحادالواحد 
و�ن سافر ا�حـرم  ،يمكن أن تسافر لوحدها إال مع ذي µرم يقول أنه ليس \ ا�رأة تغريب ألنها ال أما مالك ر�ة اهللا����

عليها و�نما الرجـل ا�رأة ال تغريب  أنفثا يرى مالك ر	ة اهللا  ،معها فقد أوقعنا عليه عقوبة ليست من مسؤو¥ته أو فعله
  .العلماء قبلوا خr الواحد R اwدود والقصاص وما يسقط بالشبهة أناألمثلة تدل \  ههذ ،عليه ا<غريب

  هذا ا<¬ �الف قياس هل يقبل أو ال؟  ،إذا جاء خ¬ من األخبار خ¬ الواحد فيما �الف القياس
 هذه ا�سألة اwقيقة Óا عالقة بمسألة اش;اط كون ال

ً
  وÓا عالقةٌ  ،وقد تقدم ال¿م عليها ،راوي فقيها

ً
هل يمكن أن بـأيضا

  ؟ يرد خ¬ من األخبار Y خالف القياس
 : أما اfقطة األو¡����

ً
  وl مسألة اشÖاط كون الراوي فقيها

اس إذا Åن الـراوي نه ال يقبل خr الواحد إذا خالف القيـإا�سألة قالوا ه اش;طوا R العمل بهذ فإن ا�تأخرين من اdنفية
وقـد تقـدم  مذهب ا�تأخرين من اdنفيةهذا هو  ،إذا Åن الراوي غ� فقيه فإنه ال يقبل خrه إذا خالف القياس ،غ� فقيه

  .ال¿م عليه
  ؟ هل يمكن أن يرد خ¬ Y خالف القياس األخرىا�سألة ����

 ونقل þمـ ،ا�سألة وأطنبR إعالم ا�وقع[ تكلم عن هذه  ابن القيم ر�ه اهللاwقيقة أن 
ً
R  شـيخه ابـن تيميـةعـن  ا

القيـاس وا�ـص متالزمـان أو ال  أنبل الغالـب  ،يأû نص أو خH rالف القياس أننه ال يمكن أوقال  ،lموع الفتاوى
\ µـز اrG لم يقع م¢نه بمعـ� أنهمـا لـم يكونـا  أنيكون القياس \ غ� وجهه أو  أنما إوأنه R الواقع  ،يتعارضان

  .حداو
\ خـالف  السـلمفجعلوا مـثًال  ،فيقولون هناك بعض األخبار أو بعض األمور تكون \ خالف القياس أما اdنفية����

 اإلجـارةومثلـه ، والقياس عندهم البد أن يكون \ عقد معلـوم ،ألنه عقد \ أمر معدوم ،القياس أي خالف القاعدة
أما ابن القيم ر	ة اهللا  ،ستصناعوcذلك السلم واال ،واإلجارة \ خالف القياس وا�عالة ،فî عندهم \ خالف القياس

  .�ى أنه ال يوجد R ال�يعة من أخبار �الف القياسف
  .وبإم¢نكم الرجوع إ� هذا R إعالم ا�وقع[
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ض ا�سألة كغ�ه مـن قبل أن أذكر اGالف اwقيقة أن ابن قدامة عر لكن مسأ�نا l خ¬ الواحد فيما �الف القياس����
  .وهذا أك0 العلماء يتفقون عليه يُقبل خ¬ الواحد فيما �الف القياسالعلماء \ أنه 

يقدم اrG  هأن الصحيح عن مالك ،فهذا ال يقال R حق مالك ر	ة اهللا ما ح/ عن مالك أن القياس يقدم Y اfصأما �
ال تÏ اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو nü ( ص· اهللا عليه وسلم وهو حديث ا��ا<�ية حيث قبل حديث  ،\ القياس

Aظرين إن شاء أمسكها بعد أن �لبها و�ن شاء ردها وصاfالثة أصابع ثالث[ بع�) من تمر اhا R وجعل دية أصابع ا�رأة 
ً
 ا

 يقدم اrG ا�رسل و ،باR rG األربع أصابع ع�ين بع� تمس¢
ً
فكيـف  ،ا�نقطع وا5ال&ت \ القيـاسوهو R ذلك أيضا

إذا Åن يقدم اwديث ا�نقطع واwديث ا�رسل \ القياس فكيف يقال أنه يقدم القياس \ خr  ؟يقدم القياس Y اfص
  .وقد نبه \ ابن السمعاÃ ر	ه اهللا ؟الواحد

واwقيقـة ، مريض أنه يقدم القيـاس \ ا�ـصأعود أقول أن مالك ر	ه اهللا ح� عنه وقد أ. بها ابن قدامة بصيغة ا<�
  .واهللا أعلم أن ا�سألة ليست \ صورتها بهذه الطريقة الÂ ح¢ها ابن قدامة

يعـç أن ا�قصـود بالقيـاس هنـا ؟ هل يمكن أن يأ� نُص Y خالف القاعدة العامـة: قالتأن ال� ينب� وصورة ا�سألة 
نه خr الواحـد فيمـا Hـالف إفقالوا  ،رE ر	ة اهللا وcذلك الشاط� نبهوا \ مثل هذانبه \ ذلك ابن الع، القاعدة العامة

ألنها خالفـت  ا�Ïـيةخ¬ فإنه ال يقبل  وهذا صحيح عن أ© حنيفة ر�ه اهللالقاعدة العامة أو فيما Hالف األصل العام 
لم يعمـل  مالك ر�ه اهللاوcذلك  ،القاعدة العامة ألنها خالفت خ¬ القضاء بيمh الشاهدوcذلك ال يقبل ، القاعدة العامة

  ،ألنه خالف القاعدة العامة خيار ا�جلسØديث 
ً
مسألة األكل وال(ب m نهار رمضان ناسيا هل  ولم يقبل ر	ه اهللا أيضا

 ؟ يقò أو ال
ً
 ،لقاعـدةاwديث ألنـه يـرى أنـه خـالف ابولم يعمل  ،لجمهورلفإنه ر	ه اهللا Åن يرى وجوب القضاء خالفا

  .وسيأû توضيح هذا من خالل ا¦رس
ò-  ه اهللا	نابلـة أقول هذا قول  ويقبل خ¬ الواحد فيما �الف القاعدة والقياسيقول ابن قدامة رdهور العلمـاء مـن ا?

hrمن الفقهاء واألصو nثØوالشافعية و.  
Ç-  مالكالقول نأقول هذا  / عن مالك أن القياس يقدم عليهحُ قال ابن قدامة iهـو تقـديم  والصحيح عن مالـك ،سب إ

 القول الراجح هو أنه يقدم اfص Y القياس � ويقول عن مالك ر	ة اهللا R هذه ا�سألة قول[ لكن ،ا<¬ Y القياس
 خـالف األصـول أو معـq األصـول وقال أبو حنيفـة إذا ،لكن �Á عن مالك أنه ال يقبل خr الواحد إذا خالف القاعدة

  .أي لم �تج �r الواحد لم �تج بهبمع� األصول أي القياس بن« الفارق  يقصد
  : õلص ونقول أن ا�سألة فيها قوالن رئيسيان أنيمكن 

?هـور العلمـاء وهـم اdنابلـة وهـذا قـول  ،العامة القاعدةأنه يقبل خ¬ الواحد فيما �الف القياس أي  :األولالقول ����
  .واألصوhrوالشافعية وØثn من الفقهاء 

هو قول أبو حنيفة  وهذاأنه ال يقبل خ¬ الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس وl القاعدة العامة : القول ا8ا`����
  .ر�ه اهللا وقول اإلمام مالك

ف يقولـون ال يقبـل خـ¬ الواحـد إذا خـال ،اشÖطوا إذا ´ن الراوي غn فقيـه عن ا�تأخرين من اdنفية: الثا8قول ال����
   .كأù هريرة عندهم وغ�هم من الصحابة وخالف القياس إذا ´ن الراوي غn فقيه العامة القاعدة

  : ، ويمكن أن نذكر ±م أدلة فنقولحقيقة أن ابن قدامة ر�ه اهللا لم يذكر أدلة مقد! القياس Y اfص����
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 m اoاللة فاألخذ بهف£ ،قالوا إن القياس ال °وز Þصيصه وا<¬ °وز Þصيصه :اroل األول����
ً
  .أوÔ ن القياس �كما

 ،ليس \ خـr الواحـد فقـط ،بأن هذا ا<عليل اTي ذكرتموه يقت� تقديم القياس \ �يع األدلة °اب أنويمكن ����
 غ� سائغ وال يقبل، فالسنة ا�تواترة تقبل ا<خصيص ،حü \ السنة ا�تواترة

ً
  .هذا ا<عليل إذا

والرجـوع إi القيـاس رجـوع إi اسـتدالل نفسـه ، ن الرجوع إi خ¬ الواحد رجوع إi خـ¬ غـnهأالوا ق roل ا8ا`ا����
  .واإلنسان ü¬ نفسه أوثق -يقصد استدالل ا�جتهد وفهمه واجتهاده-واجتهاده 

رسول اهللا صـ· فإن الرجوع إ� خr الواحد هو رجوع إ� خr معصوم ال ينطق عن اÓوى وهو  هذا ال�م باطل إنيقال ����
ال ترد ا�صوص الصحيحة عن ا�� صـ· اهللا عليـه وسـلم R  ،يقال R مثل هذا أنفهذا القياس ال ينب�  ،اهللا عليه وسلم
فمثل هذا اwقيقة  ة،وقد شدد الصحابة وا<ابعون والسلف الصالح \ من Hالف األخبار ويردها ألجل أقيس ،مقابل أقيسة

خاصًة وأن أك0 سنة ا�� ص· اهللا عليه وسـلم إنمـا �  ،قال R حق سنة ا�� ص· اهللا عليه وسلمال يقال وال ينب� أن ي
  .وا�تواتر R أخباره ص· اهللا عليه وسلم قليل ،وليست بمتواترة ،أخبار آحاد

هم القائلh بتقديم خ¬ فاkمهور ±م أدلة و ،أدلة اkمهورثم ذكر  ،يقصد þم هؤالء فاسدوهو  يقول ابن قدامة ر�ه اهللا
  : الواحد استدل أو ذكر عدة أدلة

هـذا اwـديث اTي رواه  جتهاد فصوبه اef صg اهللا عليه وسلمقدم الكتاب والسنة Y اال اإن معاذقال  اroل األول����
فـإن لـم : اب اهللا قـالإi اrمن قال X كيف تقò؟ قال بكتـ اأن اef صg اهللا عليه وسلم �ا بعث معاذ (وغ�هأبو داود 

ف¥ب اef صg اهللا عليه وسلم Y  ،بمعq وال أباá ،اجتهد رأB وال آلو: بسنة رسول اهللا قال فإن لم ñد؟ قال: قال؟ ñد
قـدم الكتـاب والسـنة \  فهنا معاذ رÀ اهللا عنه )، صدره وقال اdمد هللا ا�ي وفق رسول رسول اهللا �ا �ب رسول اهللا

واrG هذا حقيقة خr طعن فيه عدد مـن العلمـاء لوجـود االنقطـاع  ،وصوبه ا�� ص· اهللا عليه وسلم \ ذلكاالجتهاد 
 اGطيب ا5غدادي ،لكن ابن العرE قال وا¦ين القول بصحته ،وا�هالة

ً
 إسنادهوقال عنه شيخ اإلسالم إن  ،وصححه أيضا

ن الغن ر	ه اهللا بالر	ن  � ابن القيم ر	ه اهللا شاهد من حديث عبدوذكر  ،وcذا ابن كث� ،جيد جود إسناده شيخ اإلسالم
  .وذكر ذلك R إعالم ا�وقع[

هم أنهم ´نوا يعدلون إi القيـاس اتاجتهاد لولقد عرفنا من الصحابة صg اهللا عليه وسلم í mاقال قالوا  اroل ا8ا`����
نهم يعدلون إ� القياس عند انعدام ا�ص و�ذا وجـد ا�ـص رجعـوا l Rال اجتهادهم وåداتهم أ m حالة عدم وجود اfص

  : وTلك أمثلة ذكرها ابن قدامة ،لكنهم ال يستخدمون القياس إال عند عدم ا�ص ،إ¥ه وترcوا القياس
�لم حديث أن عمر ر� اهللا عنه قدّ  ا�ثال األول���� hنـkغرة ا m ديث سبق وتقدم وهو حديث ابن  بن مالكwوهذا ا

فقتلتها وجنينها وق� رسول اهللا صg اهللا  بمسطح األخرىحداهما إقال كنت بh جاريتá h ف¥بت  (مالك بن ا�ابغة
عمر رÀ اهللا عنه أخذ بهذا اrG وقال  )،وأن تقتل ا�رأة وأن يكون مقابل اkنh غرة أي عبد ،عليه وسلم باkنh بغرة

و¨ بعض الروايات كما ذكرنا قال اهللا أكr لو  ،هذا اwديث ورد R ا5خاري ومسلم ،هاهللا أكr لو لم نسمع بهذا لقضينا بغ�
 بمسـطح األخـرىحداهما إوJبت  امرأتhكنت بh (: واwديث نصه ،أي رجعنا إ� القياس ،لم نسمع بهذا لقضينا بغ�ه

  .هذا لفظ اdديث) وأن تقتل ،أمة فقتلتها وجنينها فق� رسول اهللا صg اهللا عليه وسلم m جنينها بغرة عبد أو
 ،أنه ´ن يفاضل بh ديات األصابع ويقسمها Y قدر منافعهـاعنه اTي ذكره ابن قدامة عن عمر رÀ اهللا  ا8ا`ا�ثال ����

إi ا<ـ¬ وÐن ذلـك بمح¥ـ مـن  عنـه قال Z m إصبع ع( من اإلبل رجـع فلما روي X أن اef صg اهللا عليه وسلم
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 ف الصحابة
ً
Aن إ?ا£.  

فـ¢ن  ،وهو قو� ص· اهللا عليه وسلم t R إصـبع ع�ـ مـن اإلبـل ،عمر رÀ اهللا عنه لم يبلغه ا�ص R دية األصابع�
نظر إ� منفعة t إصبع و~عل قدر ا¦ية فيها Øسـب ا�نفعـة  ،ر إ� منفعة t إصبع فيحكمظوين ،يقيس \ قدر ا�نافع

و¨  ،ثم جعل R الÂ تليها ع�ـ ،R اإلبهام qسة ع� ألنه أقواها والفائدة منها أك0 عل، جفجعل ا¦ية qس[ من اإلبل
 ،و¨ اGن� ست و¨ ا5ن� تسع فصـارت qسـ[ مـن اإلبـل R ا¥ـد الواحـدة ،هذي � qسة وثالثون ،الوسطى ع�

حـديث عمـرو بـن  )إصبع ع( من اإلبلm Z ( قاللكن روي � أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم  ،فقسمها Øسب ا�نافع
  .و�ن بمحë من الصحابة ،شعيب عن أبيه عن جده فرجع إ� هذا اrG وترك القياس

 ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن ا�سيب أنه قال Åن عمر يقول ا¦ية للعاقلة وال: ا�ثال ا8الث����
ً
تـرث  ومنه أيضا

 
ً
 ´ن عمر ر� اهللا عنه  ،ا�رأة شيئا

ً
 ألنه Åن يقيس وعمر رÀ اهللا عنـه يورثها من دية زوجها �اذا؟ الال يورث ا�رأة شيئا

 ال تغـنم "أن الغرم بالغنم"فالقاعدة تقول  ،Åن يقيس
ً
اGـراج و ،ما دام أن الزوجة ليست من العاقلة وال تغـرم فـî أيضـا

ف¢ن يعمل بهذا حü أخrه الضـحاك بـن  ،الضمان هذه ا¦ية فكذلك ليس عليها منما دام أنها ليس Óا خراج  ،بالضمان
وترك القيـاس وأخـذ ففعل  )من دية زوجها ضبا©أشيب ال امرأةأن اef صg اهللا عليه وسلم كتب إrه أن يورث (سفيان 
ذه الضحاك بـن سـفيان أن يـورث هـ صg اهللا عليه وسلم، أشيب الضبا© قتله أعبد d ،Xقوا به فقتلوه فأمر اef باfص

  .من دية زوجها ا�رأة

  ���� )Tø(اdلقة ����
والقياس اسـتنباط الـراوي، وÈم ا�عصـوم أقـوى  ،م معصوم صg اهللا عليه وسلم قالوا أن قول اef : اroل ا8الث����

  .الظن من م واستنباط وفهم الراويغلبة  إثارة m وأبلغ
  .ا�مهور ذكرها ابن قدامة ألصحاب القول األول وهم هذه ثالث أدلة

أو بمع� آخر أنه ال يقبل خr الواحد إذا خالف القياس، ، من تقديم القياس Y خ¬ الواحد أما ما ذهب إrه أ© حنيفة����
 يُ 
ً
  : م به األحناف يقول أن اwنفية هنا ناقضوا أنفسهملزِ فقد ذكر ابن قدامة شيئا

U- ¥dالسفر دون ا m بيذfديث حقفأوجبوا الوضوء باwسـأل ا�ـ�  ( :وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال ،يقة ضعيف، وا
 R سـننه  .فتوضأ منه: قال ،فقال تمرة طيبة وماء طهور ،نبيذ: ك فقلتإداوتص· اهللا عليه وسلم ماذا R أخرجـه ال;مـذي

  .كما أخرجه أبو داود)  ،وهو lهول عند åمة أهل اwديث ،وفيه رجل lهول يقال � أبو زيد
أن اëwـ يسـاوي السـفر إذ ال فـرق : مع أن القياس يقـول ،قالوا بوجوب الوضوء با�بيذ R السفر دون اëw فاwنفية�

  .بينهما، فهذا د¥ل \ تناقض اwنفية R هذا ح[ قدموا القياس \ خr الواحد
 أبطلوا الوضوء بالقهقهة -/

ً
وا بمرسـل أù العا¥ـة اTي وقد اسـتدل داخل الصالة دون خارجهاالضحك الشديد : و� أيضا

 R نـتÅ حفـرة R دخل \ ا�� ص· اهللا عليه وسـلم وأصـحابه وهـم يصـلون فـ;دى x ب�ه R تقدم وهو أن رجًال
ص· اهللا عليه وسلم من ضـحك مـن الصـحابة أن يعيـد الوضـوء ويعيـد  فأمر ا�� ،فوقع فيها فضحك الصحابة ،ا�سجد
  . الصالة

 ،يبطـل الوضـوء نـه الإوأما من قهقه خارج الصـالة ف ،من قهقه داخل الصالة ينقض وضوءه وصالته اwنفية يقولون أن�
  .بمع� أن إبطال الوضوء يكون R داخل الصالة أما خارج الصالة ال يبطله



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ١٤٠ - 

 

اخل قدموا هنا وخالفوا القياس، حيث أن القياس أن الضحك ينقض الوضوء R د ،ن هذا ©الف للقياسإيقول  وابن قدامة
ال فرق ب[ ا¦اخل واGارج، يعç العلة R نقض الوضوء R داخل الصالة هو نفسـها R خارجهـا، فهـذا فالصالة كخارجها 
 مرسل وهو من أضعف ا�راسيل ،خالف القياس

ً
  .وقد أخذوا Øديث أù العا¥ة باإلضافة إ� أنه خr واحد أيضا

T- � الف القياس وهوü القسامة m حكموا 
ً
�  :والقسـامة lهذه ا�سـألة ðتـاج إ� تأمـل أكـ0،  ،الف لألصولأيضا

  . أيمان مكررة R دعوى قتل معصوم
اهللا بـن سـهل  ذهب عبد ،والقصة مشهورة m اKخاري ومسلم وm l حديث حويصة و�يصة وعبد الر�ن بن سهل�

rاهللا بن سهل فلما تفرقوا قرابة ا�غرب فقدوا عبد ،وحويصة إ� خي،  ،
ً
فلما فقدوه وجدوه R أرض ا¥هـود R خيـr مقتـوال

فـذكروا � مـا حـدث  ص· اهللا عليه وسلم وµيصة وتكلموا عند ا�� وحويصةاهللا  فجاء عبد الر	ن بن سهل أخو عبد
�لف Çسh ( ثم قال Óم) ما أن يدفعوا اrهود اoية أو القتالإ(فقال ا�� ص· اهللا عليه وسلم  ،لصاحبهم وهم أو¥اء ا¦م

  ). فقالوا ال ²لف يا رسول اهللا فقال إذاً �لف يهود( ،يقو� ألو¥اء ا¦م) منكم أن يهود قتلته
 هنا ا�� ص· اهللا عليه وسلم�

ً
 ولـم يطلبـه مـن ا�ـد% عليـه )وµيصـة حويصـة( قدم طلب ا¥مـ[ مـن ا�ـد¡ إذا
د اwنفية أن ا5ينـة \ ا�ـد¡ وا¥مـ[ \ مـن أنكـر أو \ إذ القياس عن ،ن هذا ©الف للقياسإفقالوا  ،)ا¥هود(�

ألنهم عملوا بالقسامة و� خالف القياس عندهم، فالقياس عنـدهم أن ا5ينـة \  ،فهم هنا خالفوا أصلهم ا�د% عليه،
  .ا�د¡ و¨ هذا ©الفة للقياس منا�د¡ وا¥م[ \ من أنكر، وهم وافقوا \ أن تطلب ا¥م[ 

لكنهم يوجهون ا¥مـ[  ،فبالرجوع إ� كتب األحناف êد أن اwنفية يعملون بالقسامة: أقول إن m هذا ال�م �ل نظر����
فاwديث ورد مفصًال R ا5خاري ومسلم وأن ا¥م[ طلبـت مـن  ،ويأخذون بأحاديث السP ،إ� ا�د% عليه قبل ا�د¡

R السP جاء اwديث بمعناه ويفهم منـه أن ا¥مـ[ طلبـت مـن ا�ـد% ا�دع[ قبل أن تطلب من ا�د% عليهم، لكن 
بـن قدامـة هنـا اما ذكـره  ،فيكون Y هذا اfقض عليهم غn وارد ،ف;cوا ما R الصحيح[ وذهبوا إ� ما R السP ،عليهم

  .عن اdنفية غn وارد ألنهم لم �الفوا القياس
  : وا8مرات فيها كثnة ومن هذه ا8مرات ،ءهذه ا�سألة حقيقة �ل خالف بh العلما����

U- اةÏّهريرة أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال حديث ا� ùوا (: وا�ّ�اة � قو� ص· اهللا عليه وسلم من حديث أÏُال ت
ا اإلبـل والغـنم ال تÏّو(قال  ،ربط xع اإلبل أو الغنم حü يكr فيظن الرا� أنها ذات ل�: وا�Ïية l ،)اإلبل والغنم

Aظرين بعد أن �لبها إن شاء أمسكها و�ن شاء ردها وصاfا nü ديث ال يقبل، ، )من تمر فمن ابتاعها فهوwقالوا إن هذا ا
والقياس عندهم أن األصل R ا�تلفـات أن ا�ـث½ بـا�ث½  ،ألنه جاء \ خالف القياس وراويه هو أبو هريرة وهو غ� فقيه


أن األصل R ا�تلفات أن ا�ث½ با�ث½  ،وال قيمًة �، هذا وجهة نظر اwنفية وهنا صاع ا<مر ليس مثًال لل� والقي
 بالقي

  . وصاع ا<مر ليس مثال للحليب وال قيمة �، والقي
 بالقي

، مسعود البنفأردف اwديث مباzة بنفس اللفظ wديث  ،تفطن Óذا هواwقيقة ا5خاري �ا ذكر اwديث R صحيح -�
   .وابن مسعود من فقهاء الصحابة

هو لم يتلف اللـ� هـو اسـتهلكه،  ،ألن هذا األمر ليس R باب ا�تلفات ،األمر اآلخر أن هذا ليس بمخالفة للقياس -�
يقول  ألنه ،فهو من باب تطييب اGاطر وقطع ال�اع ب[ الطرف[ االستهالك،باب  Rهذا ال يعد R باب ا�تلفات و�نما هذا 

فمن باب ال;ضية وقطع ال�اع أمر ا�� ص·  ،كيف ترد ع½ هذه ا5قرة أو هذه الشاة وقد استفدت منها أو حلبت ما فيها
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ً
åألنـه اسـتفاد منهـا  ،و�نمـا مـن بـاب االسـتهالك ،فهو ليس من باب اإلتـالف ،من تمر اهللا عليه وسلم أن يرد معها صا

  .واستهلكها
/-  

ً
حديث أù هريرة أن ا�� ص· اهللا عليه وسلم ق� بيمـ[  ،وقد تقدم ديث القضاء بيمh وشاهدح: من األمثلة أيضا

هريرة، ألن األصـل  وراوية غ� فقيه وهو أبو ،ن هذا اwديث \ خالف القاعدة العامة \ خالف القياسإقالوا  وشاهد،
  .R األيمان أن توجه إ� ا�د% عليه وهنا وجهت إ� ا�د¡

����kواhنفية من وجهdا Y واب :  




 أنه قد ورد حديث من حديث  ،هريرة من الفقهاء اأن أب :أن اwديث حديث أù هريرة: األول

ً
يعـç �  ،بن عبـاساأيضا

  .بن عباساشاهد من حديث 




ت(ـع m حـق  فالقاعدة l أن اrمh بن القيم ر	ه اهللا،اكما قال  أن القاعدة الÂ يذكر األحناف غ� صحيحة: ا8ا`

hا إذا عدم ا�د¡ ا5ينة فا�د% ،أقوى ا�تـداعيTلكن عندما يكون مع  ،عليه يكون جانبه أقوى فتوجه إ¥ه ا¥م[ و
ا�د¡ شاهد وهذا الشاهد ال يرت¼ للحكم به ال يك« وال يوصل إ� ا¦عوى صار جانبه أقوى فطلبت ا¥م[ منه، كما 

  .وسلم أنه ق� بيم[ وشاهدورد عن ا�� ص· اهللا عليه 
T-ا�سألة ا8ا8ة : 

ً
  : األكل وال(ب m نهار رمضان ناسيا

  ).فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه(wديث أù هريرة  Y أنه ال قضاء عليهفاkمهور 
 Y نا, الصالةإ: يقول اإلمام مالك

ً
? الصيام فإنه يق� فكما أن نا? الصالة يقضيها فكذلك نا ،ن عليه القضاء قياسا

  .قضاء عليه فا�مهور أنه ال ،واwقيقة أن ما قا� مالك خالف الصحيح من أقوال العلماء، الصيام
V- 

ً
ة أمه؟ وإذا ذ¦ت اKقرة : من األمثلة أيضا   ²رت اfاقة وý بطنها جنh فهل °وز أكله بناًء Y ́ذ

ة أمه(وسلم لقو� ص· اهللا عليه  Y أنه °وز أكله فاkمهور ته ́ذ   ).*وه فإن ́ذ
 أ، قالوا واستدلوا بأن هذا اrG ©الف للقياس ال °وزقالوا  اdنفية

ً
 Åن حراما

ً
و�  ،ن األصل R ال�ع أن ما Åن مستخبثا

 
ً
 ( ،ما �تقن فيه ا¦م ا�ستخبث يكون حراما

ً
  ).واkنm h بطن أمه اoم فيه �تقن فيكون حراما

تَـ(، فا�مهور يأخذون باwديث ويأخذونه \ الرفع kمهوروالصحيح هو قول ا أي \ ا�wـ فيـؤ� ) أمـه ةُ ه ́ذفـإن ́ذ
تَ (فإن  ،اwديث با�صب نفيتأولوأما اwنفية  أخرى،بذÅة أمه وال �تاج إ� ذÅة  ةَ ه ́ذ با�صـب \ أنـه يسـتقل  )أمـه ́ذ

ة أمه(ألن ا�صب يقت� أن يكون ا<عب� ، )فإنه ال يؤî و�ذا لم يذك� (بمع�  ،بذÅة نفسه ته أن يذC مثل ́ذ ثم  ،)فإن ́ذ
عرب إعرابه فنصب "أن يذW"ذف ا�صدر ا�ؤول وهو حُ 

ُ
هـذا مـا ذكـر ، ألنها قاعدة ا�ضـاف ،وأقيم ا�ضاف إ¥ه مقامه فأ

  . �òإ�  7C ةالقراR ر	ه اهللا z Rح تنقيح الفصول R الصفح
ةُ أفإن ذÅته  وا أن اwديث بالرفعا�مهور قالحيث أن �   .مه أي أنه يذW بذÅة أمه́ذ
ةَ فقالوا فإن ذÅته  أما اwنفية� ة (وتقدير الـ¿م  ،لم يؤ� فإذا لم يذكÎ  ،بمع� أنه يستقل بذÅة نفسه با�صب أمه ́ذ أن ́ذ

ة أمه ا�ضاف إ¥ه مقامها فإن ذÅته أن يـذW ذÅة  وأقيم "أن يذW" وه يذف ا�صدر ا�ؤول اTفحُ ) اkنh أن يذC مثل ́ذ
قيمت مقام ا�صدر) ذÅةَ (

ُ
 عنه فأخذت إعرابه(فأعربت إعراب ا�صدر  ،� ا�ضاف أ

ً
فصار تقدير اwـديث  ،)صارت بدال

Wَة أمه بمع� أنه ال بد أن يذÅته ذÅفإن ذ.  
ونقول أن ما ذكره العلماء من تقديم القياس وغ�ه  ،اختلفوا R خr الواحد إذا خالف القياس ñلص من هذا أن العلماء�
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ولـيس القيـاس األصـو�  القيـاس بمعـ� القاعـدة العامـة ،و�نما هو ©الفة خr الواحد للقاعدة العامـة ،ال م¢ن � هنا
 ا�راد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس ا�عروف

ً
  .ا�عروف، إذا

وهناك يقدمان القاعدة العامة \ خr الواحد،  وأ© حنيفة ومالك\ القاعدة العامة \ تقديم خr الواحد  فاkمهور����
 للقاعدة العامة تأخرين من اdنفيةا�

َ
  .قالوا إذا Åن الراوي غ� فقيه فإنه ال يقبل خr الواحد إذا Åن ©الفا

  : وندخل R ،و� األصل اhاÃ من أصول ال�يعة ،بهذا ñتم باب السنة وما قيل فيها�
  اإل?اع وهو األصل ا8الث����

بـن قدامـة اعنـد  ود¥ل العقل ا�ب¼ \ ا�« األصـ½ واإل�اع والسنة الكتابسبق أن ذكرنا أن األدلة ا�تفق عليها � 
  .والقياس واإل�اع والسنة الكتابفî  أما عند ا�مهور، والغزا»

  : اإل?اع لغة X تعريفان
  .ل أ?عت األمة أو اkماعة Y كذا إذا اتفقوايقا، االتفاق :األول����
Ðَءُكـْمwْwْwْ{عزم ومن قوX تعاi وذا صمم إيقال أ?ع فالن رأيه Y كذا أي  ،ا�صميم والعزم :ا8ا`���� َúُْم َو

ُ
Øأمـر 

ْ
ْ?ُِعوا

َ
 }فَـأ

ام �ن لم يعزم، هذا هـو معـ� بمع� ال صي) ال صيام �ن لم ~مع الصيام من الليل(وقو� ص· اهللا عليه وسلم اعزموا، أي 
  .اإل�اع R اللغة

  . إال بعد عزم وتصميم اتفاقوا�ع� اhاÃ يدخل R ا�ع� األول ألنه ال يتم 

 ����)�T(اdلقة ����

  : معq اإل?اع m االصطالح����
   ابن قدامة وهو تعريف الغزاáفعرف بتعريفات كث�ة لكن نكت« بتعريف 

  .ن أمة �مد صg اهللا عليه وسلم  Y أمر من أمور اoينهو اتفاق علماء العÏ م: قال
Ïمد،: فعلماء العµ ل والعقد من العلماء، وال بد أن يكونوا من أمةwفيخرج بذلك الكفار يقصد بهم أهل ا.  

فإنه  لعقلية،اواألمور  اoنيوية،فتخرج األمور  ال بد أن يكون اإل�اع \ أمر من أمور ال�يعة،: Y أمر من أمور اoين
 
ً
 zعيا

ً
åن فيها إ�اع لكن ال تعد إ�اÅ و�ن.  

 لـم يـذكره ابـن �
ً
و\ هذا من هذا ا<عريف نأخذ zوط ðقق اإل�اع، لكن قبل أن نذكر ال�وط هناك من ذكر قيدا

ألنه هـو  عليه وسلمص· اهللا إذ ال إ�اع R حال حياته  صg اهللا عليه وسلميقال بعد وفاته وهو أن ، قدامة وترك لوضوحه
  .ص· اهللا عليه وسلم هألن اإل�اع حال حياته ال م¢ن � وال يقبل لوجود" بعد وفاته"ا��ع، فبعضهم يضيف هذا القيد 

  : úوط �قق اإل?اع����
ò-  ال من غ�هم من ا�جتهدينأن يكون االتفاق.  
Ç-  ال من بعضهم  من ?يع ا�جتهدينأن يكون االتفاق  
Ð-  اهللا عليه وسلما�جتهدون من أمة �مد أن يكون gة باتفاق غ�هم صrفال ع.  
Ñ-  اهللا عليه وسلمبعد وفاته أن يكون االتفاق gة باإل�اع حال حياته، ألنـه  صrهـو  صـ· اهللا عليـه وسـلمألنه ال ع

  .ا��ع
اد، و\ هذا ال يكون االتفاق Åلوجوب واwرمة والصحة والفس Y أمر �ú أو Y حكم �úأن يكون اإل�اع  -7
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 ،¡z أمر من أمور ا¦نيا أو األمور العقلية أو اللغوية أو العادية من باب اإل�اع، فهذه األمور ال يطلق عليها إ�ـاع \
يطلق عليها إ�اع من ناحية اللغة، من ناحية الفن، لكن ال يطلـق عليهـا اإل�ـاع ال�ـ¡ ا�قصـود عنـد األصـو¥[ 

  .ءوالفقها
  : أنواع اإل?اع����
U- يحÓ لم برأيه ويتفقون \ رأٍي واحد: إ?اعå t وهو أن يُ�ح.  
/- Dبكر وهو األك0، وهو أن يبدي بعض ا�جتهدين رأيهم ويسكت ا5اقون: إ?اع سكو ùعهد أ R وهذا كث� وخاصة ،

، اإل�ـاع السـكوX وعمر، يبدي عمر رأي فال Hالفه اآلخرون ويستمر األمر بدون ©الفة، هـ
ً
 سـكوتيا

ً
åذا يسـ¾ إ�ـا

  .ستأخذونه بإذن اهللا R ا�ستوى الرابع، واإل�اع ال�يح هو ا�قصود R هذا ا�ستوى
  هل اإل?اع متصور و�كن؟ ����

  : يقول أن اإل?اع متصور لعدة أمورابن قدامة 
ò- ن اإلسالÐسائر أر Yوجوب الصلوات ا<مس، و Y معةí مأن األمة.  
Ç- صوص واألدلة القواطع، ومعرضون للعقاب بمخالفتهـاfَمـْن {: كيف يمتنع تصور وقوع اإل?اع واألمة *ها متعبدة با

َناَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا
ْ
ْرَسل

َ
� َفَما أ

َطاَع اهللا�َ َوَمْن تََو¡
َ
وجاءت ا�صوص ال�عية بمعاقبـة مـن Hـالف أمـر  ،}يُِطِع الر�ُسوَل َفَقْد أ

rِمٌ { ص· اهللا عليه وسلماهللا رسول 
َ
ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َقْن أمرهِ أ

�
َيْحَذِر ا�

ْ
  }فَل

Ð- ينoأمر من أمور ا Y األكل وال(ب؛ فكذلك ال يمتنع اتفاقهم Y كنأنه ال يمتنع اتفاقهمÙاإل�اع متصور و 
ً
  .، إذا

Ñ- ق عليه؟إذا جاز اdباطل فلم ال °وز اتفاق أهل ا Y تهمºك Y هودrسـاقاها ابـن قدامـة  تفاق ا Âهذه األدلة الـ ً 6
ً
إذا

  .لتاللة \ تصور اإل�اع و�م¢نه
  بم يعرف اإل?اع؟ ����
 قـو±م m فإن ا�ين يعت¬يؤخذ رأي العلماء مشافهة إما بكتابة أو سؤاÓم مباzة فيجيب،  يعرف باألخبار وبا�شافهة����

   .اإل?اع هم العلماء ا�جتهدون، وهؤالء العلماء مشهورون معروفون �صورون، يمكن تعّرف أقوا±م من اآلفاق




، حيث ُروي عنـه أنـه قـال مـن اد% ال يمكن اإلطالع \ اإل�اععن اإلمام أ	د ر	ه اهللا يقول أنه  هناك قول آخر

  .اإل�اع فقد كذب




ألن الصحابة µصورون وقليلـون بالنسـبة 5قيـة  كن االطالع \ إ�اع الصحابة دون غ�هميمأنه  وهناك قول آخر

  .األمة
 \ مـن يـد¡ معرفـة قال ذلك، وبعضهم قال إنـه قـال ذلـك  من باب الورعلكن فã بعضهم þم أ	د \ أنه �

ً
ردا

يرى أن اإل�اع إ�اع الصـحابة وا<ـابع[ وأهـل ، أنه ينكر إ�اع ما بعد الصحابة، أو بعضهم فþ ãم أ	د \ األقوال
  .القرن[، وما بعد ذلك فال يرى أن إ�اعهم حجة، ألنهم قد اكتفوا بإ�اع العصور ا�فضلة ع� الصحابة وع� ا<ابع[

  : حجيـة اإل?ـاع����
مـال ا�قـيض، ا�قـيض ، ومع� قاطعة أي قاطعة R وجوب االتبـاع ال R احتاإل?اع حجة قاطعة عند ?هور العلماء����

صـ· وارد، لكن R وجوب االتباع، بمع� أن األمة إذا اجتمعت \ ìء فهو حجة قاطعة ~ب العمل به، ألن أمة µمـد 
  .أنه حجة قاطعةال يمكن أن �تمع \ خطأ و\ ضاللة، هذا عند �هور العلماء  اهللا عليه وسلم



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                            أصول فقهأصول فقه    مقررمقرر  

- ١٤٤ - 

 

اfظاميـة، : ار بن هانئ أبو إسحاق أحد شيوخ ا�عßلة وX طائفة تسÊ باسمهمن علماء ا�عßلة وهو إبراهيم بن سي اfظام
ر بها   .س+ باfظام ألنه ´ن ينظم ا<رز m بغداد ويبيعها/ X آراء شاذة ُكف÷

اإل?اع Z قول قامت حجتـه، rـدفع عـن : قال، لكنه أ. بقول غ� õيح ¥بعد عنه شناعة قو� اfظام ينكر اإل?اع����
 ألنه قامت حجته، فهو يسوي ب[ اإل�اع وقول آحـاد  شناعة قوX نفسه

ً
åبمع� يلزم من قو� أن يكون قول الواحد إ�ا

وال يرى أن اإل�اع حجة و�نما يـرى ، األمة R جواز اGطأ، فكما أن اGطأ يقع \ قول آحاد األمة فكذلك يقع \ ا�ميع
�ا، و�ن لم يظهر �ا فال يصلح د¥ًال، بمع� أنه يسوي ب[ إ�اع قول آحاد األمة R اwجة R ا�ستند، ينظر ا�ستند إن ظهر 

  .وال يرى اإل�اع حجة و�نما اwجة R مستنده إن ظهر، و�ن لم يظهر فال يصلح د¥الً ، جواز اGطأ \ ا�ميع
فيلزم من هذا أن يكون قـول الواحـد  Z قول قامت حجته،: وهو R اwقيقة لم يقل هذا õاحة، و�نما قال أن اإل�اع�

ألن اإل�ـاع R اللغـة  قال ذلك rدفع عن نفسه شناعة القول، وقوX هذا خالف اللغة والعرف، إ?اع، ألنه قامت حجته
  .االتفاق، و¨ عرف العلماء أن اإل�اع هو االتفاق

  : وkمهور العلماء دrالن Y هذا����
  : السنة، وا8ا` من الكتابمة األول من ±م دrالن كما يقول بن قدا اkمهور

ِ َما تَوَ {: اroل األول
÷
Xنَُو hَُِمْؤِمن

ْ
ُ ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

َ
X َ �hََونُْصلِِه َجَهن�َم وََساَءْت َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَب 

�
¡

  .\ حجية اإل�اع ¾اإلمام الشافهذه اآلية احتج بها  }َمِصnًا
  :منها ووجه ا¦اللة�




 �ا توعد عليه :الوجه األول

ً
  .أن اهللا توعد متبع غ� سبيل ا�ؤمن[ بالعذاب الشديد، ولو لم يكن ذلك µرما

أن اهللا �ع ب[ اتباع غ� سبيل ا�ؤمن[ ومشاقة الرسول، ومشاقة الرسول أمر µرم، ولو لـم يكـن اتبـاع : هناك وجه آخر
 �ا �ع بينه وب[ اwرام وهو مشاقة الرسول، مشاقة الرسول باالتفاق � حرام، فعندما ~مع معهـا غ�

ً
 سبيل ا�ؤمن[ µرما

اتباع غ� سبيل ا�ؤمن[ يدل \ أن ©الفة اإل�اع حرام وال ~وز، Ùا يدل \ أنه حجة قاطعة، وسبيل ا�ـؤمن[ R اآليـة 
  .ن األح¢م ال�يعة وما اختلفوا فيه، وال شك أننا نعç هنا ا�تفق عليه وهو اإل�اعåم، يشمل ما اتفقوا عليه م

  .وهذا يوجب اتباع سبيل ا�ؤمنh و�رم �الفتهم يقول ابن قدامة
ابـن قدامـة ذكـر سـتة اع;اضات كث�ة واإلجابة عنهـا،  هذه اآلية ورد عليها عدة اعÖاضات قد ذكر اآلمدي m اإلح£م

  .سنذكرها واإلجابة عنها ثم ن�ع R ا¦¥ل اhاÃ، اعÖاضات
 أن اهللا تعا�  :قال االعÖاض األول����

ً
، يعç الوعيد لـم يكـن إنما توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمنh معا

 lتمعـان، ا�شـاقة واتبـاع غـ� سـبيل ا�ـؤمن
ً
أو Y أن تـرك [، \ اتباع سبيل غ� ا�ؤمن[ فقط و�نما \ األمرين معا

، أو أن أحدهما ب(ط ترك اآلخر، فا�ارك ألحدهما بمفرده ال يلحق به الوعيد
ً
 و�نمـا lتمعـا

ً
 الوعيد هنا لـيس منفـردا

ً
، إذا

  .أحدهما م�وط باآلخر، هذا االع;اض األول
َ { إنما أdق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X اdق، ألن اهللا قالقال  :االعÖاض ا8ا`���� �hََوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَب

 َhُِمْؤِمن
ْ
ُ ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

َ
X{  Xق فيه لقوdا X ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بانdأ iِمْن َنْعِد َمـا (فقال أن اهللا تعا

ُ ا±دى
َ
X َ �hَهذه ا�سألة من ?لة ا±دى فيدخ) تَب m قdل فيهاوا.  

  �تمل أنه توعد Y ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمنh :االعÖاض ا8الث����
ً
وهو ا<وحيد وا<صديق ومسائل اإليمـان، إذا
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  .اآلية مؤولة \ ترك سبيل ا�ؤمن[ R ما صاروا به مؤمن[، مسائل ا<وحيد وا<صديق
حينئذ، ألنـه أراد بـا�ؤمن[ R  قيام الساعة فال �صل اإل?اع�تمل أنه أراد با�ؤمنh ?يع األمة إi  االعÖاض الرابع����

، ألن األمة لم �تمع وهو بقول أهل العÏحال الصحابة وا<ابع[ ومن بعدهم إ� قيام الساعة و\ هذا ال �صل اإل�اع 
  .قال يتبع غ� سبيل ا�ؤمن[، وا�ؤمن[ ك0 من عهد الصحابة إ� هذا الع�

 التباع سبيلهم بأöهم بل Kعضهم فـال يلحـق قال : امساالعÖاض ا<����
ً
Ðفال يكون تار hأن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن

 إنمـا تـارك ، به وعيد
ً
 لسبيلهم �يعـا

ً
بمع� أن ا�خالف من �لة ا�ؤمن[ الواردين R اآلية، فعندما Hالف ال يكون تار�

  . لسبيل أك0هم أو 5عضهم
و قدر أنه لم يرد �ء من هذه االحتماالت أو االعÖاضات غn أن االحتمال ال ينقطع واإل?اع أنه ل: االعÖاض السادس����

  . هذا اإل�اع البد أن يثبت بالقطع وال يثبت بالظن ،أصٌل قاطع ال ينب� أن يثبت بالظنون
  اkواب عليــها أو الرد عليها����




   :Y ثالثة أحوالنقول عند االستقراء Ýد أن الوعيد هنا : االعÖاض األول
 دون اآلخر، يعÎ يلحق الوعيد بأحدهما دون اآلخر: األول����

ً
  .أن يكون الوعيد Y أحدهما معينا

، يعÎ البد أن °تمع األمرين ح} يستحق الوعيد: ا8ا`����
ً
  .أن يكون í Yموعهما معا

  .l ثالثة أحوال، أن يكون الوعيد Z Y واحد منهما Y حده :ا8الث����
، وال °ـوز أن يكـون : لقا

ً
أما ا�وعد Y الشيئh يقتò أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بهما معـا

 واآلخر ال يلحق به الوعيد، كقول القائل
ً
 بأحدهما معينا

ً
من زF أو úب ماًء عوقب، وهذا ال يدخل m القسم ا8ا` : الحقا

  . لعقوبة فثبت أنه من القسم األولألن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها ا
، ولكـن ال ~ـوز أن �

ً
 لوحده، وهذا هو الظاهر، ويصح أن يكون بهمـا معـا

ً
أقول أن الوعيد هنا يصح أن يكون منفردا

 دون اآلخر، ألن هذا يكون من þم العبث، والشارع م�ه عن العبث، فال يصح من الشارع أن 
ً
يكون \ أحدهما معينا

أحدهما جائز واآلخر µرم، فإذا Åنت ا�شاقة حرام واتباع غ� سبيل ا�ؤمن[ جـائز؛ فـا�مع بينهمـا مـن  ~مع ب[ أمرين
باب العبث، كمن يقول من زY أو zب ماًء عوقب، فهذا ال¿م عبث، والعبث ال ~وز R حق الشارع، فال ~وز أن يقـال 

} َ �hََوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَب َhُِمْؤِمن
ْ
ُ ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

َ
X {  فال ~وز أن يقال أن ا�شاقة حرام، وغ�ها و�

اتباع غ� سبيل ا�ؤمن[ حالل، ألن هذا عبث ال ~وز R حقه تعا�، وÓذا فينب� أن تكون العقوبة عليهما إما منفردة أو 
، يصدق عليه قو� تعا�

ً
ِ {: بهما معا

�
َق÷ َوال َوا� ْdـِ� َحـر�َم اهللا�ُ إِال� بِـا

�
يَن ال يَْدُعوَن َمَع اهللا�ِ إ±ـا آََخـَر َوال َفْقُتلُـوَن ا�fْفـَس ال

 العقوبـة، ومثلـه هنـا  }يَْزنُونَ 
ً
، و�ذا �ع ب[ هذه األمور استحق أيضـا

ً
فالعقوبة تستحق \ t فعل إذا فعله العبد منفردا

، و�ذا �ـع بـ[ األمـرين  ا�خالف ا�شاق للرسول
ً
، كما أن متبع غ� سبيل ا�ؤمن[ يستحقه منفردا

ً
يستحق العقوبة منفردا

 العقوبة، هذا ملخص ا�واب \ االع;اض األول
ً
  .استحق أيضا

ُ َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمـ{  إنما أdق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X اdق، ألن اهللا قال :االعÖاض ا8ا`
َ
X َ �hْن َنْعـِد َمـا تَبَـ

 َhُِمْؤِمن
ْ
ِمـْن َنْعـِد َمـا { فقال أن اهللا تعاi أdق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X اdق فيه لقـوX} ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

ُ ا±دى
َ
X َ �hَهذه ا�سألة من ?لة ا±دى فيدخل فيها} تَب m قdوا.  
 من غú nطإن ا8ا` ال يصح قال 

ً
  ألنه  ،ألنه توعد Y اتباع غn سبيل ا�ؤمنh مطلقا
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ُمْؤِمنhَِ {قال 
ْ
ُ ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

َ
X َ �hَا±دى  ،ولم يش;ط هذا ال�ط}َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَب hأما ذكر تب

 بعد قوX ومن يشاقق الرسول، هذا ليس ب(ط إل
ً
 أن ذكر اÓدى بعد قو� ومن ، dاق الوعيد Y مشاقة الرسول اتفاقـا

ً
اتفاقا

يشاقق الرسول، أي مشاقة الرسول ال يش;ط \ الوعيد \ مشاقة الرسول أن يتب[ � اÓدى باالتفاق، فكـذلك مـن بـاب 
 فيما لم يُذكر معه، إذا Åن العلماء لم ~علوا تب[ اÓدى 

ً
 R استحقاق الوعيد �شاق الرسول وقـد أوÔ ال يكون zطا

ً
zطا

 R اتباع سبيل غ� ا�ؤمن[ مع أنه لم يذكر معه، ذكر مع ا�شـاقة ولـم يـذكر مـع 
ً
ذكر معه، فمن باب أوÔ أال يكون zطا

  .ا<بي[
قة الرسـول و�نما ذكر تبh ا±دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إلdاق الوعيد Y مشـا(قال ابن قدامة �

 لÖك اتباع سبيل ا�ؤمنh مع أنه لم يذكر معه أو¡
ً
، فألال يكون úطا

ً
  .اتفاقا
أنه فيما صاروا به مؤمنh وهو ا�وحيد وا�صديق، فإن هذا نـوع  ويقصد الرابع وا<امس -وأما االع;اض اhالث-قال �

  .تأويل و�ل للفظ العام Y صورة واحدة بدون دrل
أن مطلـق االحتمـال ال يـؤثر m نفـس كونـه مـن األدلـة أقـول  أما األخn أن االحتمال ال ينقطع: دساالعÖاض السا����

 فـإن اfـصلكن العrة باالحتمال الراجح، باالحتمال ا�ستند ¦¥ـل،  األصلية، إذ ما من دrل إال ويتطرق إrه االحتمال،
 وهو من األدلة ال�عية ا�عتrة 

ً
، وهذا وشبهه لم يمنع مـن ُ�تمل أن يكون منسوأيضا

ً
، والعام °وز أن يكون �صوصا

ً
خا

وجود االحتمال أو مطلق االحتمال \ إ�اع األمة ال Hرجه عـن كونـه مـن  كون اfص من األصول ال(عية، كذلك هنا
  . األصول ومن كونه من األدلة ال�عية

، أو \ أن أنه توعد \ مشا األول: أن فيها Çسة اعÖاضات] نلخص ما ذكر[����
ً
قة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن[ معا

 ، ترك أحدهما ب�ط ترك اآلخر
ً
وقد أجبنا \ ذلك بأن األحوال ثالثة، وأنه ال ~وز أن يكون الوعيـد \ أحـدهما معينـا

، وذكرنا 
ً
 lتمع[ أو منفردا

ً
ِيَن ال يَْدُعوَن َمَع ا{اآلية دون اآلخر، بل إما عليهما معا

�
ـِ� َوا�

�
هللا�ِ إ±ا آََخَر َوال َفْقُتلُوَن ا�fْفَس ال

َق÷ َوال يَْزنُونَ  ْdغ� اهللا عوقب، ومن �ع بـ[ األمـور السـيئة  }َحر�َم اهللا�ُ إِال� بِا åفقط عوقب، ومن قتل عوقب، ود Yمن ز
 
ً
  .عوقب أيضا
 مـن  إنما أwق الوعيد <ارك سبيلهم إذا بان �: أنه قو� األمر ا8ا`

ً
اwق، أقول إنه توعد \ اتباع غ� سبيل ا�ؤمن[ مطلقا

غ� zط، و�نما ذكر تب[ اÓدى عقيب قو� ومن يشاقق الرسول وليس ب�ط إلwاق الوعيـد \ مشـاقة الرسـول اتفاقـا، 
Ôل;ك اتباع سبيل ا�ؤمن[ مع أنه لم يذكر معه من باب أو 

ً
  .فألال يكون zطا

فيما صاروا به مؤمن[ وcذلك أنه أراد با�ؤمن[ �يع األمة؛ نقـول هـذا 	ـل للفـظ العـام \ صـورة  سأما الرابع وا<ام
  .خاصة أو صورة واحدة بال د¥ل

nكونه من األدلة األصلية، إذا ما من د¥ل إال ويتطرق : أما األخ R أن االحتمال ال ينقطع، نقول أن مطلق االحتمال ال يؤثر
 وهـذا إ¥ه االحتمال، فا

ً
 �تمـل أن يكـون ©صوصـا

ً
�ص وهو من األدلة ا�عتrة �تمل أن يكون منسوخا، و�ذا Åن åما

  .وشبهه ال Hرج ا�ص من كونه من األصول، فكذلك وجود مطلق االحتماالت ال Hرج اإل�اع من كونه من األصول

  ����)�T(اdلقة ����
   :اroل ا8ا` من السنة����

 فقطوأدلة السنة ليست د¥ًال و
ً
  .وهذه األدلة ال �لوا من مقال وضعف ،و�نما � lموع أدلة ،احدا
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U-  اهللا عليه وسلم قالفذكر gص efضـاللة(: حديث ا Y تمع أم�ñ ديث أخرجه ال;مذي عن ابن عمـر  اوهذ )الwا
: ا�قاصد اwسنة قالوأخرجه اwاكم R مستدرcه، واwديث ©تلٌف فيه لكن السخاوي R  ،عن أنس ةبن ماج وأخرجه

  . وبا�ملة فهو حديث مشهور ا�� ذو أسانيد كث�ة وشواهد متعددة R ا�رفوع وغ�ه
 )لم يكن اهللا rجمع هـذه األمـة Y خطـأ(و )وال ñتمع أم� Y خطأ: (أخرىوروي عنه صg اهللا عليه وسلم بألفاظ 
 فهو ضعيف ،مكن أن يقبل مع�يلكن با�ملة ، ا�قصود أن هذا اwديث ال Hلو من مقال

ً
، أمـا مـن ناحيـة و�ال إسنادا

  . أما من ناحية ا�� فا�ميع \ صحته ،اإلسناد فهو ضعيف
 قو� ص· اهللا عليه وسلم من حديث بن مسعود رÀ اهللا عنهما -/

ً
 وما  رآهما (: أيضا

ً
 فهو عند اهللا حسنا

ً
ا�سلمون حسنا

 فهو عند اهللا قبيح
ً
  .\ ابن مسعود والصحيح أنه موقوف ،ا اwديث أخرجه اإلمام أ	د R مسندهوهذ )رأوه قبيحا

T-  
ً
وهذا اwديث أخرجه أبـو  )من فارق اkماعة ش¬اً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه( قوX صg اهللا عليه وسلموأيضا

 
ً
مـن فـارق اkماعـة مـات ميتـًة ( سلمقوX صg اهللا عليه وداود واإلمام أ	د عن اwارث األشعري رÀ اهللا عنه، وأيضا

  )جاهلية
ً
وهـذا اwـديث مـن  )عليكم بالسواد األعظـم(: وقال ،وهذا اwديث أخرجه ا5خاري R صحيحة ومسلم أيضا

  ).ال �تمع أمÂ \ ضاللة(: ضمن اwديث السابق
V-  اهللا عليه gص Xناصحة لوالة األمر ولـزوم ?اعـة إخالص العمل هللا وا�: ثالثة ال يغل عليهن قلب ا�سلم(وسلم وقو

hسننه عن  )ا�سلم R ديث أخرجه ال;مذيwاهذا ا 
ً
åد عن جب� بن مطعـم ،بن مسعود مرفو	ذلك أخرجه اإلمام أcو، 

 وهو داخل مـن ضـمن األلفـاظ ا�تعـددة  )ومن شذ شذ m اfار(: ون عن الشذوذ فقال
ً
وهذا اwديث سبق �ر~ه أيضا

  .فهذا اwديث كما سبق قد روي عن �اعة من الصحابة رÀ اهللا عنهم  )ع أمÂ \ ضاللةال �تم(: wديث
è-  

ً
أخرجـه  )ال تزال طائفة من أم� Y اdق ال ي¥هم مـن خـذ±م حـ} يـأ� أمـر اهللا( قوX صg اهللا عليه وسلمأيضا

  .بألفاظ متفاوتة åمرحص[ وعقبة بن  وعن ثوبان وعن عمران بن ةا5خاري ومسلم وال;مذي وأ	د عن جابر بن سمر
لم يدفعها أحد من  ،وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة m الصحابة وا�ابعh: �ا ذكر هذه األخبار ا�تعددة قال ابن قدامة

د لـم يـدفعها أحـ ،ن هذه األخبار بمجموعها استدل بها الصحابة وا<ابعون Åنت ظاهرة مشهورة بينهم، ألالسلف وا<لف
نه لم ينكر منكر مـن الصـحابة وا<ـابع[ \ مـن أ ،بها االستداللÙا يدل \ صحة  ،منهم ال من السلف وال من اGلف

  : بهذه األخبار لالستداللطريقh  بن قدامةاوقد ذكر ستدل بهذه األخبار وهذه اآلثار \ كون اإل�اع حجة، ا
لكـن �صـل fـا العلـم ال¥ـوري  آحادهـاه األخبار إن لم تتـواتر هذو، حيث قال باالضطرارما يعلم : الطريق األول����

وأنهـا ال يمكـن أن �تمـع \  ،بمجموعها، أن اef صg اهللا عليه وسلم عظم شأن هذه األمة وبh عصمتها عن ا<طـأ
يبـ[ اwـق ويظهـره  قرها اهللا \ خطأ و\ ضاللة، فاألمة ال بد من قائم هللا فيها Øجةوال يمكن أن يُ  ،خطأ و\ ضاللة

َافُِظونَ {: وهذا من حفظ ا¦ين ألن اهللا تعا� قال ،وينقله
َ
d ُ

َ
X َر َو�ِن�ا

ْ
ك َا ا�÷

ْ
f ُْن نَز� وذكـر أمثلـة Y طريـق مـا علـم  ،}إِن�ا ²َ

  : أو مثالh باالضطرار
وY علـم ،  سخاء حاتم الطا&وY ،ننا Ýد أنفسنا مضطرين إi تصديق شجاعة ع� ر� اهللا عنهأقال : �ثال األول����ا

  .اً األخبار فيها متواتر آحادو�ن لم يكن  ا،Aئشة ر� اهللا عنه
يعç لو نظرنا إ� t خr من أخبار هؤالء لوقع فيه اGطأ ووقع فيه االنقطاع ووقع فيه ا�هالـة، لكـن بمجمـوع هـذه �

لé واحـد منهـا  اfظر لو جردنا، و\ علم ،نوا \ سخاءو� ،األخبار �صل �ا العلم الëوري أن هؤالء Åنوا \ شجاعة
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يعـç  ،لكن ال يمكن أن ~ـوز \ ا�جمـوع ،االنقطاع R السند وÁو ذلك لوقع االحتمال m ا<طأ االحتمال m الكذب
 عليـه وسـلم أو عرفنا شجاعة من أمثلة كث�ة R معارcه R وقوفه سواًء معارcه R وقت ا�� صـ· اهللا ع½ رÀ اهللا عنه

بقائه R فراش ا�� ص· اهللا عليه وسلم R أول اإلسالم وغزوه مع ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم ومشـارcته R الغـزوات 
 سخاء حاتم كث� ومتواتر عند العرب ومعروف و�ن Åن بعض األمـور قـد  ،ومبارزته وحروبه رÀ اهللا عنه فيما بعد

ً
أيضا

  ،يث ا�جموع ما نقل عنه من سخاء صحيحيكون فيها مبالغة لكن من ح
ً
Aئشة ر� اهللا عنها �Aة من العا�ات وأيضا

 ؛من أمهات ا�ؤمنh ´نت Y علم وY فهم وY إدراك مع أنها خالفت الصـحابة m بعـض ا�سـائل و3بـت عنهـا السـنة
رØ  كتاب اإلجابة فيما استدرØته Aئشـة وقد ألف الز ،لكن يبä أن األخبار بمجموعها يدل Y علمها ر� اهللا عنها

  . Y الصحابة
 ،يشبه ذلك ما �صل فيه العلـم بمجمـوع قـرائن آحادهـا ال ينفـك عـن االحتمـال: بن قدامة قالااTي ذكره  ا�ثال اآلخر

  .و�صل بمجموعها العلم ال¥وري
�ظر إ� t قرينة لوحدها فاالحتمال ال ينفك يقول هناك بعض األمور �صل �ا العلم فيها بمجموع القرائن، لو جردنا ا�

  .لكن لو �عنا هذه القرائن حصل �ا العلم الëوري بصحة هذا األمر، عن الطعن فيها
أما با�ظر لg خr لوحده  ،يذكر هذه األمثلة 5يان أن هذه األدلة بمجموعها تفيدنا العلم الëوري با�جموع ابن قدامة����

  .t إسناد �تمل اGطأ والضعف R اإلسنادأو t إسناد لوحده فإن 
  : وهو من وجهh، ادAء علم االستدالل: ا8ا`طريق ال

ظهر فيـه وال يُ  ،يتمسكون بها m إثبات اإل?اع ،أن هذه األحاديث لم تزل مشهورة بh الصحابة وا�ابعh: الوجه األول����
 إi زمن اfظ� 

ً
  .امأحد خالفا

ولـم  ،�ثبات اإل�اعوبها R صحة  اوتمسكواستدلوا بها تزل مشهورة ب[ الصحابة وا<ابع[ يقول أن هذه األحاديث لم �
بهـذه  االسـتداللام، فاستصحاب الصحابة وبقاءهم وcذلك ا<ابعون \ ظهر أحد منهم اGالف R ذلك إ� أن جاء ا�ظÎ يُ 

  .اآلثار د¥ل \ صحة هذه األدلة من السنة R حجية اإل�اع
لم تقم اdجة بصحته مع  مرY التسليم أل متكررةيستحيل m مضطرد العادة ومستقرها توافق األمم m أعصار و: قال�

ال تقـوم اwجـة  ءيستحيل مع تكرر العصور أن ا�ميع يسلمون لæـ ،اختالف الطباع وتفاوت ا�ذاهب m الرد والقبول
لكن �ا يتكـرر األمـر ، اإل�اع لقام من قام باالع;اض والرد\ حجية  لالستدالللو Åنت هذه األدلة ال تصح ، صحتهب

والفهم ، مع أن الطبائع عند ا�اس ©تلفة ،بهذه األحاديث صحيح االستداللفهذا د¥ل \ أن  متكررة؛ويستمر R أعصار 
 
ً
اهب األربعـة هنـاك وا�ذاهب ©تلفة R عهد الصحابة وعهد ا<ابع[ وجاءت ا�ذاهب األربعـة وقبـل ا�ـذ، Hتلف أيضا

  .ومع ذلك لم ينكر أحد منهم االستدالل بهذه األدلة \ حجية اإل�اع ،مذاهب مندثرة
خr الواحد لوحده لـم ينفـك مـن أن  ،و�بداء تردد فيه ،و�لك لم ينفك حكم ثبت بأخبار اآلحاد عن خالف �الفقال 

مثـل  حـديث القضـاء بيمـh الشـاهدما قيل فيها ومثل و ا�Ïاةحديث يبدي فيه أحد وHالف وأن يبدي تردد فيه، مثل 
بينما هذه األحاديث  ،،لم تنفك هذه األخبار عن خالف ©الف و�بداء تردد R اwديث والعمل بهنكاح إال بوÜ حديث ال

ن أ: هو قصد ابن قدامـة عنـدما قـال ابها \ حجية اإل�اع، هذ االستداللبمجموعها لم ينكر أحد من السلف واGلف 
ظهر أحد فيه خالف إi زمـن هذه األحاديث لم تزل مشهورة بh الصحابة وا�ابعh يتمسكون بها m إثبات اإل?اع وال يُ 
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  .الـّنظام
  : من االستدالل: الوجه ا8ا`����
 به وهو اإل?اع ا�ي �كم به Y كتاب اهللاقال 

ً
Aبهذه األخبار أثبتوا بها أصالً مقطو hإن ا�حتج Xاهللا وسنة رسو gصـ 

الصـحابة عنـدما ~معـون \ ìء ف ،ألن اإل�اع ال بد � مـن مسـتند ،بمع� يؤخذ به: �كم بهيقصد بـ  عليه وسلم،
 د¥ًال من الكتـاب  ،~معون بناء \ د¥ل من الكتاب والسنة، فواقعهم أنهم يقدمون كتاب \ كتاب

ً
لكنهم يقدمون كتابا

 \ نص، فهم يقدمون
ً
 أ�عوا \ استنباط اwكم فيه \ حكم لم يتفقوا \ االستنباط منـه يقدمون نصا

ً
بمعـ� ، نصا

 وأ�عوا عليهمنه الصحابة وا<ابعون  استنبطنصان نص : عندنا
ً
بل بعضهم  ،ونص آخر فيه حكم ولم ~معوا عليه ،حكما

فاإل�اع ال بد � من مستند وهو الكتـاب ، فاألول يسÊ إ?اع وا8ا` ال يسÊ إ?اعأخذ منه حكم واآلخر لم يأخذ به، 
  .والسنة والقياس الصحيح

أن lمـوع : بمعـ� ستند إi مستند مقطـوعاالتسليم <¬ يرفعون به الكتاب ا�قطوع إال إذا  العادةويستحيل m قال �
وا rG يرفعون به الكتـاب إال أن يسلم بالعادةفيستحيل  ،طأا�Gتمع \  ال األمةتلك األخبار األحادية أفادتنا القطع بأن 

 
ً
  .إذا Åن هذا ا�ستند قطعيا

أما رفع ا�قطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم ح} ال يتعجب ا�تعجب وال يقول قائـل كيـف  قال ابن قدامة����
زمـن اfّظـام وØيف يذهل عنه ?يع األمة إi  الصحة،ترفعون الكتاب القاطع بإ?اع مستنٍد مستنده إi خ¬ غn معلوم 

 ة،لكـون اإل�ـاع حجـ األخباريقصد من هذا أن األمة استمرت \ العمل بهذه  االستدالل،و�تص با�نبه X وهذا وجه 
ولم يع;ض أحد مـن السـلف واGلـف حـü جـاء  ،من األدلة ال�عية وجعلوا اإل�اع حاكما \ الكتاب والسنة ود¥الً 

  .Ùا يدل أن اإل�اع حجة ،ا�اسة بهذا الفهم وهذا األمر من دون بقيفال يمكن أن Hتص اّ�ظام  ،اّ�ظام
� R قيقة السنة � أقربwذكرناهـا مـن السـنة �  ،كون اإل�اع حجة قاطعة إ�وأقرب الطرق  االستداللا Âاألدلة ال

 مت ،ب[ أحاديث صحيحة وضعيفا أقرب و� R اwقيقة أحاديث lموعها م
ً
 وهو لكن يؤخذ منها أمرا

ً
 معنويا

ً
 تواترا

ً
واترا

بأن lمـوع هـذي  ،اآلمدي ر	ه اهللا إ¥ههذا ما أشار  األمة \ خطأ �تمعاألمة معصومة إذا اجتمعت وال يمكن أن  أن
 
ً
 معنويا

ً
  .اجتمعت إذااألمة معصومة عن اGطأ  أناألحاديث تفيدنا تواترا

وهـو هـل : بن قدامة بفصـل قصـnاوبدأ  ،د بقوÓم R اإل�اعننتقل إ� أمر آخر يتعلق بصفات ا�جمع[ أوصفات من يعت
  يشÖط m أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واتر؟ 

منهم من قال اثن[ ومنهم من قال ثالثة ومنهم من قـال أربعـة ومـنهم qسـة  ،وقد ذكرنا سابقا اGالف R عدد ا<واتر�
وترجيح ابن قدامة قال أنه ليس  ،وقلنا أنه رأي السيو� ،ع(ة ورجحنا األقرب أنه تقريبا ،ومنهم من ذكر ع�ة وع�ين

Çسـة أو ع(ـة هـل  ابغـض اfظـر عـن العـدد أن ´نـو ؟هل يشÖط m اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترلكن هنا  ،� حد
  : ؟يشÖط

U- مهورkط \ أنه  اÖال يشm واتر�جة  قال �اذا؟ أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد اdقو±م لصيانة األمة عن ا<طـأ ألن ا m
 صيانةً 

ً
إذا لم يكن  ،Y ا<طأ االتفاق±م عن  باألدلة ا�ذكورة، و�ذا لم يكن Y األرض مسلم سواهم فهم Y اdق يقينا

 صيانًة Óم عن االتفاق \ اGطأ
ً
  .R األرض إال هم وهم أقل من عدد ا<واتر فهم بإذن اهللا \ اwق يقينا

إن Åنوا أقـل \ هذا  ،أن تكون األمة أقل من عدد ا<واتر ،العادة بوقوعها رِ سألة حقيقة مسألة اف;اضية لم �وهذه ا��
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  .فاإل�اع حجة \ قول ا�مهور ؛من عدد ا<واتر وأ�عوا
بمع�  ال بعدد ا�واتر�صل اإل?اع إ أنه القالوا  بن السب/االقا� أبو بكر اKاقال` و�مام اdرمh اkويÎ تلميذه و -/

  .هذا رأيهم R هذه ا�سألة ،أنه ال ~وز اÁطاط عدد علماء الع� عن حد ا<واتر
أهـل اإل?ـاع  mال يشÖط أنه  من الفقهاء واألصوrون وا�تëمh لكن الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول ?هور العلماء����

  ).سبق zحه أåد ا�حاx ما( .أن يبلغوا عدد ا�واتر
  .ñلص من هذا أن اإل�اع حجة قاطعة ~ب العمل بها، واألدلة \ ذلك د¥الن قاطعان�
  )أåد ما سبق zحه R هذه اwلقة واwلقة السابقة(

  ����)�d)Tلقة ا����
����hصفـات ا�جمعـ :  

وأنـه ال يعتـد  ،ءالبد أن يكونـوا مـن العلمـا ،ال خالف بh العلماء m اعتبار علماء العÏ من أهل االجتهاد m اإل?اع
hال بد أن يكـون ا�جمعـون  أما ا�جنون فهو فاقدها،و ،، أما الص� فإنه ناقص اآللة و� العقلبقول الصبيان وا�جان 

ً
إذا

  . وال يعتد بقول الصبيان وا�جان[ ،من أهل االجتهاد R اإل�اع
  : هل يعتد بقو±م؟ قد اختلف العلماء m ذلك: أما العوام

U- أنه ال يعت¬ قو±م لعلماء?هور ا Y .  
واستدل ا5ـاقالÃ ومـن  ،وهذا اختيار القا� اKاقال` وبعض ا�تëمh، يعت¬ قو±مقوم لكن هناك من خالف فقال  -/

ُمؤْ {معه بقو� تعا� 
ْ
ُ ا±دى َويَت�بِْع َلnَْ َسبِيِل ال

َ
X َ �hََوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَب َhِقو� ا�ـؤمن[،  }ِمن R فهم داخلون

  . فهم داخلون R لفظ األمة الوارد R اwديث) ال ñتمع أم� Y ضاللة(وقو� ص· اهللا عليه وسلم 
  .بالنسبة للعوام قوالنفيها إذا ا�سألة �

نوا علماء العÏـ، أن علمـاء بالنسبة للصبيان وا�جانh ال إش£ل أنه ال خالف بh العلماء، وال خالف أنه البد أن يكو
  .العÏ هم ا�عتدون

اkمهور Y أنهم ال يعتد بقو±م، اKاقال` ومن معه يرون أنهم يعت¬ قو±م ألنهـم يـدخلون m يبä ا<الف m العوام، ����
  .m اdديثالوارد ولفظ األمة  ،m اآليةالوارد ا�ؤمنh  اسم
لـو  ، يعـçصل بإبطال اإل?اع، إذ ال يتصور قول األمة *هم m حادثة واحـدةوهذا القول يرجع Y األ: يقول ابن قدامة�

 ،ا�اس \ اختالف الطبائع ،جاهلها و�åها ،األفهام هم Rواختالف ،حدثت حادثة ال يمكن أن يؤخذ t األمة \ تفرقهم
ا وقلنا أنه يمكـن تصـور ذلـك فمـن ذا و�ن سلمن ،أن نأخذ أقواÓم، ال يمكن أن يتصور قول األمة 	هم R حادثة واحدة

حR ü العصور اwديثـة ال يمكـن أن نأخـذ  ؟ا�ي ينقل قول ?يعهم مع كºتهم وتفرقهم m اKوادي والقرى واألمصـار
إال أنـه يـب9 عـدد كبـ� مـن األمـة ال  ،االستفتاءات مع توفر اآلالت اwديثة عن طريق األجهزة وعن طريق ،رأي ا�ميع

  .أو ألمور كث�ة ،أو 5عد ،أو �هل، ما لعدم االهتمامإ ،يعرف رأيه أنطلع رأيه ويمكن أن يست
نقول للناس ما رأيكم R مسألة  أنفمثال ال يمكن  ،إذا هذا ال يتصور أن نأخذ رأي األمة �يعا R حادثة من اwوادث�

و�ن تصورناه فمن ذا اTي ينقل �ا هـذا  ،ال يمكن تصوره ،هذاR ونأخذ رأي مثال ستة ع� مليون مثال األنابيب؟ طفل 
  . هذا بالنسبة للرد \ ا5اقالÃ ومن معه ،القول مع ك0ة هؤالء ا�اس وتفرقهم R ا5وادي والقرى وا5تان
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  :ذكر عدة أدلة تدل Y مذهب اkمهور ابن قدامة
  . لصm e نقصان اآللةفهو ´ االجتهاد� اآللة و أن العا! ليس X آلة هذا الشأن: roل األولا����
نقول أن األمـة ال عندما  ،فهم من عصمة األمة عن ا<طأ إال عصمة من تتصور منه اإلصابة ألهليتـهال يُ : اroل ا8ا`����

فالعصـمة ال  ،هذه العصمة ال تفهم من أناس ال يملكون أدواتهـا االجتماع؛عند  معصومةيمكن أن �تمع \ خطأ وأنها 
عن اGطأ وتدخل من ال يملك  معصومةأما أن تقول إن األمة  ،وهم العلماء ا�جتهدون االجتهادأدوات  تفهم إال Ùن يملك

قتلوه قتلهم اهللا فإنمـا شـفاء : (فثلك ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال ،كث� العامةفاGطأ من  ،اآللة وال تتصور منه اإلصابة
  . فال يفتون بدون علم) ال£ السؤال

، وهذا واقع كث� من العـوام ألن العا! إذا قال قوالً علم أنه يقوX عن جهل وليس يدري عما يقول قال :لثاroل ا8ا����
قد يكون عنـده نـوع مـن  ،لكنه يكون عن �م[ قد يصيب وقد Hطئ ،ال يعرف ا�ستند اTي يستند عليه R اwكم

فالعاè إذا قال قوال علم بأنه  ،Â أو يقول \ اهللا بغ� علمألن اإلنسان ال ~وز � أن يف ،الغالب عليه اGطأولكن الفهم 
  .يقو� عن جهل وليس يدري عما يقول

ذم اef صg اهللا عليه  لكو�رم عليه ذلك، و� ،اإل?اع Y أن العا! يعG بمخالفة العلماء انعقدأنه : اroل الرابع����
إن : (ورد R ا5خاري ومسلم أن ا�� ص· اهللا عليه وسـلم قـال ،أضلواوسلم الرؤساء اkهال ا�ين أفتوا بغn علم فضلوا و

 بقِ لم يُ (بالرفع و¨ بعض األلفاظ  )Aلمٌ  اهللا ال يقبض العلم انßاA من اfاس ولكن يقبضه بقبض العلماء ح} إذا لم يبَق 
 
ً
 فس ا�ذلم å حü إذا لم يبَق (با�صب ) �Aا

ً
 قول ا�� ص·  )لواضلوا وأضبغ� علم فلوا فأفتوا ئا�اس رؤساء جهاال

ً
وأيضا

ودخـل ا�ـاء R رأسـه  فاغتسـل ا�نابة،بأنه البد أن يغتسل من  ة\ من أفü لصاحب الشج دå )قتلوه(: اهللا عليه وسلم
  .)فإنما شفاء ال£ السؤال ،قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا: (فلما بلغ ا�� ص· اهللا عليه وسلم قال ،فمات
 أيض�

ً
ِر إِْن {: قال اهللا تعا� وردت أخبار كثnة m إ°اب الرجوع للعلماء و�ريم الفتوى باkهل وا±وىا

ْ
ك ْهَل ا�÷

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

 هـو ففرض العاèفأمر اهللا سبحانه وتعا� من ال يعلم أمر العوام وا�هال أن يسألوا العلماء ويقتدوا بهم،  }ُكْنُتْم ال َيْعلَُمونَ 
  . و�ذا Åن فرضه ا<قليد فال يعتد بقو� وال يؤخذ به ،ال االجتهادا<قليد 

وأهـل  ،اdكم ال(� كأهل الـ�م ال أثر ±ا mوl من عرف من أهل العلم بفهم وعلم m مسائل : األخرىا�سـألة ����
   هل يعتد بقو±م m مسائل اإل?اع أو ال؟ ،وأهل دقائق اdساب ،اللغة
فهـو يعرف من العلم ما ال أثر m X معرفة اdكم كأهل ال�م واللغة واfحو ودقـائق اdسـاب  ومن: ابن قدامة يقول����

فمن علم الفقه ولـم يعلـم  ،ل علم سواهل علمه و�ن حّص لم �ّص  إi مافإن Z أحد A! بالنسبة ، ´لعا! ال يعتد üالفه
  ،اwساب فهو åلم R الفقه èå بالنسبة للحساب

ً
åلم اwساب إن Åن ال يعلم إال اwساب وال يعلم علـم  والعكس أيضا

  .Y أنه ال يعتد بكالمه هذا قول ?هور العلماء ،ال�يعة فهو åلم باwساب èå بالنسبة لعلم ال�يعة
 قد �تاج إ� الطبيب R تصـور بعـض ا�سـائل ،ر ا�سألة ال m اdكم عليهايتصوR  يعت¬ قو±م :لكن هنا نقطه أنه�

 الطبية يصورها تصوير
ً
،واضح ا

ً
 االسـتئناسÁتـاج إ� الطبيـب إ�  ،مثل ا�وت ا¦ما� وغـ�ه األنابيبمثل مسائل طفل  ا

 ُ�  -تصور ا�سألة-وا<صور 
ً
 إ� صـاحب االقتصـاد R مسـائل اwسـابال اwكم عليها، وأيضـا

ً
سـائل ا�و يةتـاج أحيانـا

وقد �تاج إ� ا�هندس[ عندما �تـاج  ،�تاج R تصوير ا�سألة ال اwكم عليهاقد  ،اwادثة R ا5نوك وغ�ها االقتصادية
الÂ يقوم عليها ا5ناء وا<خطيط وÁو ذلـك حـü يتصـور  اÓندسيةالقاÀ أو ا�حكم إ� بعض ا�سائل ¥عرف األصول 
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  .بناًء \ ما فهمه وتصوره من واقع ال�عيةفيطبق األح¢م  ،ا�سألة للحكم عليها
والفقيـه اdـافظ ألحـ£م الفـروع وال يعـرف  ،األصوÜ ا�ي ال يعرف تفاصيل الفـروع: أخرىمسألة  بن قدامةاذكر ����

  أو ال؟  هؤالء هل يعتد بقولاfحوي إذا ´ن ال�م m مسألة تنبY Î اfحو و ،األصول من غn معرفة X باألصول
أو فقيه حافظ للفـروع ال  ،نتصور أصو� ال يعرف تفاصيل الفروع وال يمكن حصوÓا بالنسبة أن ،هذه ا�سألة تقعيد�

  .يعرف األصول
إنمـا  ،أن اfحوي ال يعتد Y قوm X إثبات اdكم ال(�أما ا�حوي إذا Åن ال¿م R مسألة تنبç \ ا�حو ال شك �

  .يعتد بقوm X تصور ا�سألة ورأي أهل اللغة
هـل ال يعـرف األصـول، لكن ال يعرف تفاصيل الفروع والفقيه اwافظ ألح¢م الفروع لكن ال¿م R األصو� اTي �

  يعتد بقوX؟ 
U- ال يعتد بقو±مقال  ابن قدامة hrمن األصو nوهذا مذهب كث.  
  .اختاره الغزاáوهو مذهب بعض ا�تëمh وهذا القول  ،وبا<ا» ال ينعقد اإل�اع بدونهم يعتد بقو±م القول اآلخر -/

مدارك األح£م وØيفية تلقيها من ا�فهوم وا�نطـوق وصـيغة بألن األصوÜ مثالً العارف (( :ود¥ل ما اختاره الغزا» قال�
  ))األمر واïf والعموم متمكن من درك األح£م إذا أراد و�ن لم �فظ الفروع

 فال يش;ط R العالم أن يكون حافظ�
ً
 ،يكون عنده آ¥ة إدراك األح¢م وتلقيهـابل يك« أن  ،�زئيات وأدلة الفروع ا

صيغة األمـر هـل � للوجـوب أو  ،وصيغتها وداللة إشارتها من عبارتها من نصها من ظاهرها ،وفهم منطوقها من مفهومها
وأحـ¢م  ،العموم ومü هل دال<ه ظنيـة أو قطعيـة ،أو يقت� غ� ذلك ،ا�î هل يقت� ا<حريم أو يقت� الفساد ،لغ�ه
فال يش;ط  ،فاألصو� متمكن من إدراك األح¢م إذا أراد و�ن لم �فظ الفروع ،فعنده آلة االجتهاد ،صصات وÁو ذلكا�خ

 للفروع
ً
  .�ن ينعقد به اإل�اع أن يكون حافظا

 وهـم نصب العبادلة))هم �ن لم ينصب نفسه للفتيا ءأن العباس وطلحة بن عبيد اهللا والزبn ونظرا((دrل ذلك ويؤØده 
، عتـد üالفهـمازيد بن ثابت ومعـاذ وقـد  وØذلك ،للفتيا اهللا عباس وغnهم هؤالء نصبوا أنفسهم اهللا بن عمر عبد عبد
 هؤالء أقـرب  ،لكن اآللة Åنت موجودة ،Åنوا �فظون الفروع الزب� وخالف العباس وطلحة مع أنه ما�الف  اعتُد

ً
أيضا

ال يش;ط أن يكونوا حافظ[ للفروع، فلم ينقل أن هؤالء الصحابة كطلحة  ،تإ� االجتهاد ودرك األح¢م ومعرفة ا¦الال
  . والعباس والزب� وغ�هم Åنوا �فظون الفروع مع أنهم Åن يؤخذ برأيهم ويعتد به

ولم يكونـوا يقصد طلحة والزب�  ؟+ بعضهم m الشورى وقد سُ عظÊوهم يصلحون لإلمامة ال ال كيف: بن قدامةيقول ا
عرفـوا لم يكن هناك فروع مكتوبة ومدونة، فإنما � أح¢م فهموهـا  بعـد ةن الفروع بل لم تكن الفروع موضوع�فظو

قـد ال �فـظ �فظ مـ� مـن ا�تـون  أما اإلنسان ا�ي �فظ الفروع ،و�دراك ما فيهما لفهمهما الكتاب والسنة ´نوا أهالً 
 ،ودقـائق مسـائل الطـالق ،ودقـائق مسـائل الفـرائض ،ائل الوصاياودقائق مس ،فهناك دقائق مسائل اdيض دقائق ا�سائل،

 بداللة األلفاظ ومقاصد ال�يعة ، فأصل هذه الفروع ±ذه اoقائق
ً
لـن يسـتطيع أن  ،وا�ـوا� بـاألوامرفإذا لم يكن �åا
قد اإل�اع بدونهم بمعـ� وهو أنه ال ينع: بالنسبة لرأي القول اhاÃهذا  ،يدرك وأن �كم وأن ~تهد R مثل هذه ا�سائل

  .أنه يعتد بقوÓم
وTا  ،و�دراك األح¢م وا¦الالت من غـ�ه لالجتهادأن األصو� العارف بمدارك األح¢م وتلقيها هو أقرب  اroل األول �
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 للفروع
ً
ذ اعتد �الفهـم وأخـ ،وا¦¥ل أن العباس وطلحة Ùن لم ينصب نفسه نصب العبادلة، ال يش;ط أن يكون حافظا

ولم يكونوا �فظون الفروع بـل لـم تكـن الفـروع  ،لشورىباالعظ¾ وقد س
 بعضهم  لإلمامةوقد Åنوا يصلحون  ،بها
  . لكن يعرفون الكتاب والسنة يعرفون داللة األلفاظ يعرفون مقاصد ال�ع Åنوا أهًال لفهم هذه األمور ،موضوعة بعد

لوا أنه ال يعتد باألصو� اTي ال يعـرف تفاصـيل الفـروع وال الفقيـه وهم اTين قا لجمهورلفقد استدل  بن قدامةاأما �
إذا لـم يكـن يعـرف ، يعرف األح£م ال يعرف اfظn فيقيس عليه الن من أ وقال ،اwافظ للفروع اTي ال يعرف األصول

الغصـب كيـف إذا لم يكن يعرف مسائل اإلجارة ومسائل ا5يع ومسائل السلم ومسـائل  ؟كيف �كم الفقهيةالفروع 
لكن هذه األدلة البـد أن تعـرف  ،تستند \ الكتاب والسنة صحيح ،� قياس بعضها \ بعضال�عية؟ يقيس األح¢م 

عنـده  ،مع عدم معرفته ما يستنبط منه ال يمكنه االسـتنباط االستنباطمن يعرف كيفية  ،ا�سائل البد أن تضبط الفروع
كيـف  ؛ال يعرف األدلة ال �فظ أدلة األحـ¢م مـن الكتـاب والسـنة الفقهية كيفية االستنباط لكن ال يعرف R الفروع

  .البد أن يكون عنده رصيد من األدلة واألح¢م ال�عية ،اآللة وحدها ال تك« ؟يستطيع أن يعطي حكما zعيا
 \ العكس من يعرف ا�صوص و�فظ ،من يعرف اfصوص وال يدري كيف يتلä األح£م منهاكذلك �

ً
ها و�فظ أيضا

هذا خاص  ؟كيف استدل بها ،لكن ال يعرف كيف جاءت األح¢م "زاد ا�ستقنع"أو  "بلوغ ا�رام"مثال أو  "عمدة األح¢م"
 ههـذ ،ال يعرف كيف تستنبط األح¢م ،وهكذا ،هذا نî وهذا أمر ،هذا lمل وهذا مب[ ،هذا مطلق وهذا مقيد ،وهذا åم

  ،إذا Åن ال يعرف فال فائدة R حفظه للنصـوص ،نسخ أو بيان هزيادة \ ا�ص وهذ
ً
  إذا

ً
ال بـد أن يكـون األصـو� مـدر�

 لألصول ،لألح¢م واألدلة والفروع
ً
 ومدر�

ً
 لألصولف ،وcذلك الفقيه البد أن يكون åرفا

ً
  ،الفقيه ومدر�

ً
واألصو� مـدر�

  .لألح¢م والفروع حü يقبل قو� R اإل�اع
   :أنه يعتد بهم قالقالوا  اTين ن قدامة Y أصحاب القول ا8ا`بايرد هنا  أما الصحابة����

يعç األدلة  ،إنما استغنوا بغnهم واكتفوا بمن سواهم ،Øيفية االستنباطوالصحابة ا�ين ذكروهم ´نوا يعلمون أدلة األح£م 
إنما اسـتغنوا بغـ�هم واكتفـوا بمـن االستنباط  ةكيفييعرفون األدلة يعرفون  ؟يعرفون األدلةال نهم إÅنت عندهم من قال 
  .Åن الصحابة يتدافعون الفتيا بعضهم عن بعض ،سواهم من الصحابة

فخالف لم  معت¬ازنا أن يكون قول Z واحد من هؤالء م} جوّ  ،هذه ا�سألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهادية: فإن قيل
يمكن أن يكـون اwكـم فيهـا بـاختالف ا�ظـر،  ، أينس�هذه ا�سألة اwكم فيها  بمع� ،لإل?اع حجة قاطعة يبَق 

 بعدم وجود فقيه ليس بأصو�
ً
 تاما

ً
والغالب أن من حصل األصـول فقـد  ،العكسال و ،بمع� أننا ال نستطيع أن êزم جزما

 الغالب أن من ضبط الفروع قد ألم بæء من مسائل األصول ،ألم بالفقه
ً
  .أيضا

وقـد  ،فقد يكـون أصـو� ال يفهـم الفـروع، ألن ا<خصص غلب \ كث� من ا�اس ،اأقول R هذا الع� ربما يقع هذ
 وقد ذكر أن أناس ،يكون رجل �فظ بال فهم

ً
 وال ي ا

ً
åون كيفية االستنباط منهاعرف�فظون فرو .  

T- الفقهأ: هناك قول ثالث R األصـول ،نه يعتد بقول األصو� R قـرب إ� مقصـود ، ألن األصـو� أوال يعتد بقول الفقيـه
  . بن السب/االوهاب ا�ال/ و قال` و�مام اdرمh والقا� عبداوهذا اختيار اKدون عكسه،  االجتهاد

V- عكسه : الرابعÜألن الفقيه يعرف فروع ال�يعة و�فظها ويستطيع ا�ظ� بـا�ظ� أنه يعتد بقول الفقيه دون األصـو، 
  .وا�ثل با�ثل دون األصو�

، بمع� أنك تأû بعا ،أن ا�سألة نسبيةواdقيقة 
ً
 åما

ً
م لألصول ال يدرك تفاصيل الفروع أو لال يمكن أن يعطى فيها حكما
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 �فظ الفروع وال يعرف آلة االجتهاد
ً
خاصـة R هـذا  ،وجد مثل هؤالء ال ينـب� أن يعتـد بقـوÓم إنلكن  ،شخص أيضا

مثل هذا لو ثبت ف ،[ متمكن[ لكنهم عوام R مسائل ال�يعةا<خصص فقد يوجد أناس أصو¥ مع غلبة ،الع� كما قلت
 وجـد R هـذا الع�ـ مـن �فـظ  ،نه ال ينب� أن يعتد بقو�إأنه ال يعرف تفاصيل األح¢م ال�عية وأد<ها ف

ً
ومثله أيضـا

ستقنع أو ©ت� خليـل أو عمدة األح¢م أو R ا�تون الفقهية كزاد ا� الفروع ويضبطها من أدلة األح¢م سواء R ا5لوغ أو
فمثل  ،©ت� أù شجاع أو ©ت� القدوري لكنه ال يعرف آلة االستنباط وcيفية القياس وzوط القياس ومسائل األصول

  .وقلنا هذه ا�سألة مسألة اجتهادية وليست قطعية االجتهاد،نه ال ينب� أن يقبل رأيه R إهذا لو وجد ف

  ����)V0(اdلقة ����
  £فر m اإل?اع أو ال؟ هل يعتد بقول ال

  .بـتأويل أو بدون تأويل ´ن سواء ،وال يعتد m اإل?اع بقول ´فر بن قدامةاقال ����
 إذا Åن ال¢فر أصليبالنسبة لل¢فر 

ً
 مرتدأو  ا

ً
  .بال خالف فال يعتد بقوX ا

 بسبب بدعة مكفرةلكن �
ً
ة وا5اطنيـة وغـ�هم كما ذكرنا ا5دع ا�كفـرة كغـالة الرافضـة Åلفاطميـ إذا Åن مرتدا

  .هذا ال يقبل قو±م����
  : والزناك�ب ا�سكر  أو بفعلوا�ع�لة  ،يكفرهم ال Åألشاعرة والرافضة عند من الفاسق باعتقادلكن 

U- العلماءوهو ، ال يعتد بهمأبو يع· أنه  قال القا� ºنفية وأكdمن ا nقو� تعا� ،قول كث R :}َنـاُكْم أمـ
ْ
َذلَِك َجَعل

َ
Øًة َو

 ا�fاِس 
َ
Yَ َُكونُوا ُشَهَداَء�عدل ،أي عدوالً  }وََسًطا ِ nب شهادتهوال  روايتهال تقبل ف وهذا غ Xالفاسـق ���� ،اإل?ـاعوال قـو

  . أو فعل ال يعتد به ألنه ليس بعدل باعتقاد
فإنهم ال يعتد بقـو±م  -نهرÀ اهللا عكما قال ع½ ) إخواننا بغوا علينا(\ القول بأنهم من ا�سلم[ - وØذلك ا<وارج����

  .مع غnه ال يقبل ألنه ال يقبل قو±م منفرداً فكذلك، عند القول األول
Ç- Ãاhأل©بن قدامة انسبه : أما القول ا iتعـا Xقـو m hَسـبِيِل {: ا<طاب أنـه يعتـد بقـو±م ألنهـم داخلـ َnَْويَت�بِـْع َلـ

 َhُِمْؤِمن
ْ
  .)ضاللةñتمع أم� Y  ال(: وقوX صg اهللا عليه وسلم }ال
عتـد او�ن لـم يكفـر بهـا  ،إن Åن من االجتهاد وارتكب بدعة يكفر بها فال يعتد به: واwقيقة أن أبو اGطاب يقول�

  .، هذا تفصيل أبو اGطاب�الفه
لة تبدل األح¢م عالم ا�وقع[ إ� مسأإبن القيم R اوقد أشار  ،واألمكنة األزمنةواwقيقة أن العدالة �تلف بإختالف �

ومن  ،وخلص أن العدالة من األمور النسبية الÂ �تلف من زمن إ� زمن ،وذكر من ذلك عدالة ا�جتهدين ،بتبدل األزمان
R السابق قد يكون R هذا الع� Ùا يتسـاهل  ةفبعض األمور الÅ Âنت مستقبح ،فأعدل t قوم هو أمثلهم ،قوم إ� قوم
 �راåة الزمن بعض األمور ا، ا�اس به

ً
لÂ تكون R السابق من الفسق قد تكون R هذا الع� Ùا يتساهل ا�اس به نظرا

  .ال ينكر تبدل األح¢م بتبدل الزمان: بناًء \ القاعدة الفقهية
ب¾ هـل m زمن الصحابة هل يعتد üالفه؟ بمعq أنه إذا خالف ا�ـا االجتهادوl إذا بلغ ا�اب¾ رتبة : األخرى�سألة ا����

  ينعقد اإل?اع بدونه أو ال ينعقد؟ 
U- اب¾ رتبة يقولون  ?هور العلماء�مهور واختاره أبو  ،فإن اإل�اع ال ينعقد بدونه ،وخالف االجتهادإذا بلغ اkهذا قول ا

  .ا<طاب من اdنابلة
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/-  gأما بعض الشافعية والقا� أبو يعXالف، ال يعتد بقول هذا ا<ابقال ال يعتد بقوH يTمثال لو خالف سعيد بن  ،£ ا
بـل أنـه يعتـد  ،قالوا ال ينعقد اإل�اع بدونه ؟هل ينعقد اإل�اع بدونه ا�مهور ا5قية،فخالف  ،ا�سيب مع بقية الصحابة

  .اإل�اع ينعقد بذلك أنبمع�  ،والقاÀ قالوا أنه ال يعتد بقو� الشافعيةوبعض  ،بقو�
أشـار وقـد  ،واإل�اع ينعقـد بدونـه هوالقول اhاÃ أنه ال يعتد ب ،ويعتد �الفه ، ينعقد بدونهإذا األول يقول اإل�اع ال�

  .أ�د m روايات إi القول األول وا8ا`
  :)القول اhاÃ اTي قال أنه ال يعتد به( أما قـول القـا�

فهم مع  ،ا�قاصد وقو±م حجة Y من بعدهمأن الصحابة شاهدوا ا�ãيل وهم أعلم با�أويل وأعرف ب: قال اroل األول����
، وبا<ا» هم أوÔ من غ�هم وينعقد اإل�اع بهم، هـذا ا¦¥ـل األول و�لك قدمنا تفسnهم ،ا�ابعh ´لعلماء مع العامة

  .للقاÀ أù يع·
مثلـك مثـل الفـروج  امإن(: بن عباس قالتاأن Aئشة ر� اهللا عنها أنكرت Y أ© سلمة حh خالف : اroل ا8ا`����

   )اصيح فصاح لصياحهت ةسمع اoيك
 �ا أنكرت åئشة رÀ اهللا عنها lاراته للصحابة و�مه معهـمو

ً
و�ـا  ،وجه ا¦اللة أنه لو Åن ا<اب£ وهو أبو سلمة معتrا

 :فسـأÓا فقالـت ،أÓاأرسلوا أبـا سـلمة إ� أم ا�ـؤمن[ يسـ ،اGتان[ ا<قاءهو جاء يسأل عن الغسل عند  ،زجرته عن ذلك
ا�ـ� صـ· اهللا عليـه وسـلم ) اصيح فصاح لصـياحهت ةإن مثلك مثل الفروج سمع اoيك( ؟أبا سلمةا أتدري ما مثلك ي

 �ـا أنكـرت åئشـة  قول نه لو Åنإفقالوا  ،)إذا جاوز ا<تان ا<تان وجب الغسل(: يقول
ً
 هـذا األمـرعليـه ا<اب£ متبعا

  . ، Ùا يدل \ أن قول ا<اب£ مع الصحابة ال يعتد بهعهموجاراته للصحابة و�مه م
  : وال ينعقد اإل�اع إال به، اTين قالوا أنه يعتد به وهم اkمهور أما دrل القول األول����
U-  ديث االجتهادأنه إذا بلغ رتبة فقالواwا R جـة إ�ـاع ،فهو من األمة الواردwاألمة وا t فإ�اع غ�ه ال يكون إ�اع 

 ،gلو أن الصحابة أ�عوا  فهو كمن أسلم بعد تمام اإل�اع، ،بعد إ?اعهم فهو مسبوق باإل?اع االجتهادنعم لو بلغ رتبة ال
  .وانعقد تم اإل?اع أنكمن أسلم بعد  ،ثم جاء مثًال سعيد يقال أنك قد سبقت باإل�اع وال عrة بقولك

 و±ذا و¡ عمر ر� اهللا عنه ،ا�ابعhا�جتهدين اهللا عنهمسوغوا اجتهاد أنه ال خالف أن الصحابةر� : اroل ا8ا`ـ  /
 ، جتهد برأيكاوØتب إrه ما لم ñد m السنة ف وهو من ا<ابع[úيح القضاء 

ً
اهللا  قد علم أن كثnاً من أصحاب عبـد أيضا

ء ا�دينـة قـد ´نـوا يفتـون m عهـد فقهاوبن وقاص الليA واألسود بن يزيد اfخ¾ وسعيد بن ا�سيب  ةبن مسعود كعلقم
موالنـا  سـلوا: وقد روي عن اإلمام أ�د أن أنس سئل عن مسـألة فقـال ؟الصحابةر� اهللا عنهمفكيف ال يعتد üالفهم

 إاdسن ف
َ
  . يقصد اwسن ا�5ي نه 3ب وحَ¥نا وَحِفَظ ونَِسيََنا

يل وهم أعلم با<أويل وأعرف با�قاصد وقوÓم حجـة \ مـن الصحابة شاهدو ا<�(اTين قالوا أن : ما دrل القول ا8ـا`أ
الصحابة يفضلون عن غـ�هم بفضـيلة  ،أما العلم فالعلم Hتلف ،فقط أن الصحا© يفضل بفضيلة الصـحبةيقال ) بعدهم

  ).ال تسبوا أصحاù فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم وال نصيفه(الصحبة 
� Ãاhأنهاألمر ا hصص اإل?اع لسقط قـول ا�تـأخرين مـن الصـحابة بقـول ا�تقـدمÞ الفضيلة X ألن ، لو ´نت أحد

وسـقط قـول الع(ـة  ،با�نـة بقـول الع(ـة ا�ب(ـينوسقط قول ا�تقدم[ من الصـحابة  ،ا�تقدمh من الصحابة أو¡
الÂ �صـص  فلو ´نت الفضيلة l، نهم أفضلوسقط قول ا<لفاء بقول أ© بكر وعمر أل ،ا�ب(ين باkنة بقول ا<لفاء
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  .لفضل وهكذالاإل�اع للزم عليه أن نقدم قول ا�تقدم[ \ ا�تأخرين 
يعå çئشة  ،فأبو هريرة يعتد بكالم أù سلمة ،فقد خالفها أبو هريرة ،أما إنكار Aئشة Y أ© سلمة �الفة بن عباس����

تـذاكرت أنـا : (الـر	ن قـال فجاء R ا5خاري ومسلم أنا أبا سلمة بن عبد قه،وافأبو هريرة  ،\ فرض أنها أنكرت عليه
حامل وتـو¨ عنهـا زوجهـا  امرأة) تعتد بأبعد األجل[: بن عباسابن عباس وأبو هريرة R عدة ا�تو2 عنها زوجها فقال او

فأرسـل ، عتد بقول أù سلمةايعç ) ن أ¼وقال أبو هريرة أنا مع ب ،وقلت أنا تعتد أن تضع �لها(فقال تعتد بأبعد األجل[ 
 إ� أم سلمة يسأÓا فقالتا

ً
 ،قتل زوج سبيعة األسلمية و� حب· فوضعت بعد موته بـأربع[ ¥لـة :بن عباس غالمه كريبا

الـر	ن وأبـو  فحديث سبيعة األسلمية يؤيد ما ذكره أبو سلمة بن عبـد ،فأنكحها رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم تفخطب
  . سلمة عتد بقول أùارة هري
م ���� Y ئشة االستداللاألمر ا8ا` للردA بقصة ،hأن هذه قضية ع  R ]شـخص معـ R بمع� أنهـا أنكـرت عليـه

 ،�تمل أن Aئشة لـم تـره مـن ا�جتهـدين، ال ،هذا اإلنكار ليس بالëورة أنه من أجل أال يعتد بقول ا<اب£ ،ظرف مع[
 
ً
 قد ، ألنه Åن صغ�ا

ً
 ،فـأرادت تأديبـه و�تمل أنها رأت أنه ترك ا�أدب مع ابن عباس ،ورد R بعض األلفاظ أنه Åن صغ�ا

قد ذكر الزرقاÃ وغ�ه بعـض األمـور ، ويمكن الرجوع إ� zوح ا�وطأ فاwديث ورد R ا�وطأ ،وغ� ذلك من االحتماالت
وربمـا أرادت أنهـا لـم تـره مـن  ،ألنها ربما أرادت تأديبه ،ويالÂ تدل \ سبب إنكار åئشة عليه وقوÓا هذا القول الق

 
ً
 ربما ال يعرف هذه األمور ولم يبلـغ ولـم ، فكيف ~اري من هو أكr منه ،ا�جتهدين لكونه صغ�ا

ً
 أن يكون صغ�ا

ً
وأيضا

  ،أبا سلمة مثل الفروجا تداعبه إنك ي: فقالت � ،يعرفها فكيف يسأل عنها
ً
  .تاحتماالمل عدة ت� إذا

وl هل ينعقد اإل?اع بقول األكºين من أهل العÏ أو ال؟ بمعq إذا أ?ع أكº األمة وخالف واحد : ا�سألة األخnة����
  :كاختلف العلماء m ذليقال أ?ع األكº أو ال؟  ؟يعد إ?اAهل أو اثنان 

أن قول األك0 ال يقال ( بمعq ،هل العÏ?هور العلماء يقولون أن اإل?اع ال ينعقد بقول األكºين من أ: القول األول����
  ). أنه إ�اع

وقد أشار إrـه أ�ـد مام اdرمh اkويÎ إوØذلك  قال �مد بن جرير وأبو بكر الرازي اdن� أنه ينعقد: القول ا8ا`����
  .m رواية عنه

 صg اهللا عليه وسلم عن ذلـك وقد ن، أن �الفة الواحد شذوذ عن اkماعة: بن جرير والرازي ومن معه قالوااوجه رأي 
هذا د¥ل  ،)أبعد االثنhالشيطان مع الواحد وهو من : (وقال) من شذ شذ R ا�ار: (وقال )عليكم بالسواد األعظم(: فقال

Ãاhأصحاب القول ا.  
  أما اkمهور فاستدلوا 

: هو إ?اع �تلـف فيـه قـال اهللا تعـاi بل ،وليس هذا إ?اع اkميع ،أن العصمة إنما تثبت لألمة بكليتها: اroل األول
وهُ إi اهللا�ِ َوالر�ُسـولِ { ٍء فَُرد� ْ�َ mِ اته، : إ� كتابه، والرسول: فردوه إ� اهللا }فَإِْن َيَنازَْقُتْمÙ حياته؛ وسنته بعد R 

ً
هـو لـيس  إذا

  .إ�اع t األمة بل قد خالف فيه ف�د فيه إ� الكتاب والسنة
   !!قد يقال الg بمع� األك0 ،وهذا وارد Y األكZ (º(ه قد يطلق اسم أن باع;اضاع;ض �
  : بن قدامة من وجهhاأجاب  ،kواب عن ذلكا��������
يعç ال ~وز أن ñصص أن األمة  ،وال °وز ا�خصيص با�حكم ،واألصل m ال�م اdقيقة ،أن هذا íاز: الوجه األول�
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  .ك ðكمذل دÎ و�ال عُ  ،� األك0 إال بد¥ل
ـºَُُهمْ {: وذم األكºين قال تعاi ،نصوص تدل Y قلة أهل اdق تأنه قد ورد: الوجه ا8ا`����

ْ
ك
َ
َوقَلِيـٌل { }الَ يُْؤِمُنـونَ  بَْل أ

ُكورُ  ْن ِعَباِدَي الش�  كما بدأ فطوH للغربـاء( وقال صg اهللا عليه وسلم} م÷
ً
فهذه أدلة تدل  )بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا

 مع األقل\
ً
فلـيس بالëـورة أن  ،واألكـ0 ©طئـون ،فمن ا�ائز أن يكون الواحد هو ا�صـيب ، أن اwق يكون أحيانا

 \ الصحيح
ً
: بل قد يكون قول األقل هو الصـحيح، وقـد وردت أمثلـة ،أو يكون هو الصحيح ،يكون قول األك0 دائما

فليس بالëورة أن ما ، عض يكون معه ا¦¥ل ويتمسك با¦¥لألن ا5 ،أحيانا يكون قول ا5عض أرجح من قول ا�مهور
  .األك0 هو الصحيح قا�

بـن مسـعود اوانفـرد ، بن عباس üمس مسائل m الفرائضا فانفرد، ع الصحابة ñ Yويز ا�خالفة لآلحادا?إ: اroل ا8ا`
 ،ن الصحابة أ�عوا \ أنه ~وز للمخالف أن Hـالفبا�ميع، مادام أ بلÙا يدل \ أن اإل�اع ال يكون باألك0  ،بمثلها

فرد �مس مسائل ولم انفابن عباس  ،ميع�فدل \ أن اإل�اع ال يكون باألك0 بل با ؛و\ أن الواحد ~وز � أن Hالف
  . هذا د¥ل Óم ،لم ينكر عليه أحدانفرد بمثلها وبن مسعود او ،ينكر عليه أحد

يعç أنكر الصحابة مـا ورد عـن  ،و�نما الربا m النسيئة ،بن عباس القول با�تعةاكروا Y فقد أن :قيل: اعÖض عليه����
 عندما قال إنما الربا R النسيئة فلمـا ذُ ، فابن عباس رجع عن ذلك ولم يبلغه ا�ص، ابن عباس أنه جوز ا�تعة

ً
ـوأيضا

ّ
ر � ك

 ، )هللا مÎ سمعته من أسامة إنما الربا m النسـيئةأنتم أعلم بكتاب ا(: حديث عبادة حديث أù سعيد اGدري فقال
ً
أيضـا

 Ã بعت غالمإقالت  أنكرت Aئشة Y زيد بن األرقم مسألة الِعينة
ً
ثـم  ،من زيد بن األرقم بثمانمائـة درهـم إ� العطـاء ا

جهاده مع رسول اهللا  أبطلأنه  أرقمأخrي زيد بن  اش;يِت  zيت وبئس ما بئس ما: فقالت Óا ،منه بستمائة درهم اش;يته
، اآلراءبمع� أنه لوال أن اتفاق األك0 إ�اع �ا أنكر الصحابة \ هؤالء إنفرادهم بهذه ) أن يتوب ص· اهللا عليه وسلم إال

  .وTلك أنكروا عليه ألنه خالف قول األك0 ،األك0 إ�اع اتفاقÙا يدل \ أن 
  : kواب Y االعÖاض من وجهhا

فـابن عبـاس  نما أنكروا عليهم ليس ألنهم خالفوا األكº، بل ألنهم خالفوا السنة ا�شهورة واألدلة الظـاهرةأنهم إ: األول
 ،واألدلة الظاهرة الÂ تـدل \ ðـريم ربـا الفضـل ،وحديث عبادة ،وحديث أù مو� ،خالف حديث أù سعيد الصحيح

فاإلنكار ليس ألنهم خـالفوا قـول األكـ0 وأنـه  ،وغ� ذلك ،ا�تعةعليه ©الفته لألحاديث الÂ تدل \ ðريم  وأنكروا
  .لكن ألنهم خالفوا ا¦¥ل ،إ�اع
 ينكر عليهم إلنكارهم عليه ؛هب أنهم أنكروا عليهم �خالفتهم األكº :ا8ا`

ً
فـال  ،فلـم ينعقـد اإل?ـاع ،فا�نفرد أيضا

ن هذا ا�نكر عليه سـينكر \ ا�نكـرين أل ،ألك0 إ�اعا اتفاقيعç هذا اإلنكار ال يعد د¥ال \ أن  حجة m اإلنكار
  .فال ينعقد اإل�اع فال حجة R اإلنكار ،إنكارهم

  :وأحاديث الشذوذ) من شذ شذ m اfار(: Øديث: اTين استدلوا أما الرد Y القول ا8ا`
أما قبل اGالف ال يعـد  ،اس ثم Hالفيعç يتحقق الشذوذ عندما يتفق ا� ،فأقول أن الشذوذ ال يكون إال بعد الوفاق�

 
ً
يعç ال يكون الشذوذ باGالف أثناء تداول ا�سألة، لكن بعـد أن يتفـق  ،إذ الشذوذ يتحقق با�خالفة بعد الوفاق، شذوذا

  .ا�ميع ثم Hالف هذا هو الشذوذ
� 

ً
راد بـه اTي Hـالف R ا�سـائل، ال يـ الفتنه كفعل ا<ـوارج ابتغاءا<ارج عن اkماعة  :لعله أراد ¦ديث الشاذأيضا
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ل \ أنه و�نما يدل \ أن هذا يؤوّ  ،كذلك يقال فيه أنه ال يدل \ ا�خالفة )وهو من االثنh أبعد: (كذلك اwديث اآلخر
 ،اعةوcما يفعل اGوارج إ� يومنا هذا إ� قيام الس ،كما فعل اGوارج R عهد ع½ ،اGارج عن ا�ماعة \ وجه يث� الفتنة

 الشذوذ ال ينطبق ال من خالف R ا�سألة و�ن � رأي ومستند
ً
  .وHرج قرن من اGوارج Hالفون، إذا

بن ��اåت اكإ�اåت الطrي و ،لعدم ا�زم بوجود ا�خالف ،أقول أك0 اإل�اåت R ال�يعة حقيقة إ�اåت أك0ية�
  .األك0إ�اع قصد يذكر اإل�اع وي ،فيها ©الف R &5ها �د ،ا�نذر

  
  :ثمرة ا<الف m ا�سألة

 : Y القول األول
ً
åو~وز ©الفته، يقال أنه قول ا�مهور أو قول األك0 ،ال يعد اتفاق األك0 إ�ا.  

 وبا<ا» ال ~وز ©الفته: Y القول ا8ا`
ً
åاألك0قول ينعقد اإل�اع ب ،يعد إ�ا.  

ب¼ تقريبا أكـ0 مـن نصـف  ،هذا آخر ا�نهج ا�تعلق باإل�اع، ك0ها إ�اåت أك0يةR ال�يعة أ اإل�اåتوقلنا أن �
  ،اهللا R ا�ستوى الرابع مسائل اإل�اع ستكون إن شاء

 .وص· اهللا وسلم \ نبينا µمد و\ ! وصحبه أ�ع[ 


