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ُإهداءُ

،  كبريًا  يفرت لساهنا عن الدعاء ىل  ربتين صغريًا وملاليت    -حفظها هللا    -إىل والديت العطوف  
 .، وبذل عمره لرفعة شأينإحسانهو الذي غمرين بفضله  - عليه رمحة هللا  -وإىل روح والدي 

أيديهم على  تعلمت  الذين  مشاخيي  علومهم  ،وإىل  من  شيخي  وهنلت  منهم  وأخصُّ   ،
 . أمحد حطيبة حفظه هللا /العالمة

العلم وطلبة  العلماء  الذين    ،وإىل  واألثر  احلديث  أهل  منهم  حتريف  وأخص  عنه  ينفون 
   .ويذودون عنه سهام املغرضني ،وانتحال املبطلني ،وأتويل اجلاهلني ،الغالني

 نشغايل عنها ابلبحث والتدريس والتأليف. االيت حتملت املخلصة وإىل زوجيت 
، وهللا أسأل أن يتقبله بقبول حسن، وأن جيعله زاًدا  مجيًعا أهدي هذا العمل املتواضع  إليهم

 لنا إىل يوم نلقاه، وأن ينفع به إنه ويل ذلك والقادر عليه. 
 الباحث
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ُشكرُوتقديُر

أمر  والسالم على من  والصالة  وامتنانه،  له على فضله  والشكر  إحسانه،    احلمد هلل على 
إلي  املسلمني املنطلق أمعروفًا،    همابلشكر ملن أسدى  الشكر والتقدير تومن هذا  وجه خبالص 

مبنيسوت،   اإلسالمية  اجلامعة  رئيس  املنيسي  إدريس  بن  وليد  الدكتور/  فضيلة  معايل  لشيخي 
وفضله العميم فيما بذله ويبذله من اإلرشاد والتعليم، وفيما ذلل من صعاب    ، إيلعلى إحسانه  

 تعرتضين.كانت 
لشيخي معايل والتقدير  الشكر  أتقدم خبالص  املشرف    كما  اجلراح،  الدكتور/ جراح حممد 

بذله  الرسالة،    هذه  على نصح  من  ملا  من  يل  قدمه  وملا  الرسالة،  ملراجعة  مثني  ووقت  جهد 
 رجو أن تكون حسنة. أ، حىت خرجت الرسالة هبذه الصورة اليت استفدت منه كثريًا وإرشاد، 

اإلسالمية   للجامعة  اجلزيل  ابلشكر  أتقدم  وتشريف مبنيسوتكما  طالهبا،  ضمن  لقبويل   ،
يبذلونه من  ملا  التدريس  والتقدير جلميع أعضاء  الشكر  أتقدم خبالص  إليها، كما  ابالنتساب 

   .ها خصوًصا علم لنفع املسلمني عموًما، وطلبة العلم في
وأخص ابلشكر جلنة املناقشة على ما قدموه يل من عون، ومن توجيهات انتفعت هبا نفًعا  

 عظيًما، وهم أصحاب الفضيلة: 
 مشرفًا ومقررًا.  -معايل الدكتور/ جراح حممد اجلراح 

 أمريكا  - اجلامعة اإلسالمية مبنيسوت -أستاذ مساعد السنة النبوية وعلومها 
 مناقًشا.  -ومعايل الدكتور/ عطوة حممد القريناوي 

 أمريكا  - اجلامعة اإلسالمية مبنيسوت -أستاذ مساعد السنة النبوية وعلومها 
 .مناقًشا -ومعايل الدكتور/ أمحد إمساعيل عبده السليمان 

 أمريكا  - اجلامعة اإلسالمية مبنيسوت -أستاذ مساعد السنة النبوية وعلومها 
 مناقًشا  –علي ساموه  /ومعايل الدكتور

 أمريكا - اجلامعة اإلسالمية مبنيسوت  -أستاذ مشارك السنة النبوية وعلومها 
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   وأسأل هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم يف موازين حسناهتم، إنه خري مأمول وأكرم مسؤول. 
 الباحث

    
  ُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
6 

 املقدمُة

  سيئاتِ   َوِمنْ   أنُفِسَنا،  ُشُرورِ   ِمن  به  ونعوذُ   ونستغفرُُه،  ونستعيُنه،  ََنَْمُده،  هلل،  احلَْمدَ   إن  
 . َلهُ  َهاِدي  َفال ُيْضِلْل، ومن َلُه، ُمِضل    َفال هللا  يَ ْهِده  َمنْ  أْعَمالِنا،

 . وَرُسولُه   عْبُده حُمَم ًدا أن   وأشهدُ  َلُه،  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  هللاُ  إال إَلهَ  ال أنْ  وَأْشَهدُ 

  1.﴾ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ   ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِهِ  َحق   اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  اَي أَي َُّها ﴿

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي  َرب ُكمُ  ات  ُقوا الن اسُ  اَي أَي َُّها﴿ ُهَما َوَبث   َزْوَجَها ِمن ْ   ِمن ْ
   2.﴾َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّلل َ  ِإن   َواألْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي اّلل َ  َوات  ُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا  رَِجاال

أَي َُّها﴿   َلُكمْ   َويَ ْغِفرْ   أَْعَماَلُكمْ   َلُكمْ   ُيْصِلحْ *    َسِديًدا  قَ ْوال  َوُقوُلوا  اّلل َ   ات  ُقوا  آَمُنوا  ال ِذينَ   اَي 
   3. ﴾َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّلل َ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم  عز وجل  ن  اّلل َ  فإِ وبعد   َفرْتَة  ِمَن الرُُّسِل    حنيِ   َعَلىبَ َعَث َرُسوَلُه حُمَم ًدا َصل ى اّلل 
اْلِعلمِ  ِمَن  ال   ،َوُدُروس   َغْيِث  ِمْن  رَِسالَِتِه  ِإىَل  َأْحَوُج  اأْلَْرِض  الش ْمسِ َوأَْهُل  نُوِر  َوِمْن  ،  س َماِء 

طاعته  العباد  على  تعاىلف  ؛وأوجب  الر ُسوَل ﴿   :قال  َوَأِطيُعوا  اّلل َ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  ال ِذيَن  أَي َُّها  اَي 

 

 102سورة آل عمران: اآلية/  - 1
 1سورة النساء: اآلية/  - 2
، وهي تشرع بني يدي كل  مى عند العلماء ب  )خطبة احلاجة(اخلطبة تسهذه    .71  ، 70  سورة األحزاب: اآلية/  -  3

َعل َمَنا َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ    قَاَل: َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن َمْسُعود ،    ؛خطبة، سواء كانت خطبة مجعة أو عيد أو نكاح أو حماضرة
-، وأبو داود3720حديث رقم:    -. رواه أمحد«.........  َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُهُ »ِإن  احلَْمَد ّلل ِ :  َعَلْيِه َوَسل َم ُخْطَبَة احْلَاَجةِ 

َعَلْيِه    -، والرتمذي1105حديث رقم:    ، اَبٌب يف ُخطَْبِة النِ َكاحِ ،  ِكَتاب النِ َكاحِ   ُ أَبْ َواُب النِ َكاِح َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
حديث رقم:   ،اَبُب َكْيِفي ِة اخْلُْطَبةِ ، ِكَتاُب اجْلُْمَعةِ   -، والنسائي2118حديث رقم:  ،ُخطَْبِة النِ َكاحِ  اَبُب َما َجاَء يف ،  َوَسل مَ 

انظر ختريح أحاديث  ، وصححه األلباين،  1892حديث رقم:    ، اَبُب ُخْطَبِة النِ َكاحِ ،  ِكَتاُب النِ َكاحِ   -، وابن ماجه1404
خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلى  ، و ( 159)ص:    ج أحاديث الكلم الطيب ، وختري3149مشكاة املصابيح، رقم:  

 . ( 12هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه )ص: 
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تُ ْؤِمُنوَن ابِ  ُتْم  ِإْن ُكن ْ َوالر ُسوِل  ِإىَل اّللِ   فَ ُردُّوُه  تَ َناَزْعُتْم يف َشْيء   فَِإْن  ِمْنُكْم  َواْليَ ْوِم  َوأُويل األْمِر  ّللِ  
  1. ﴾الاآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْوي

وتعاىل: سبحانه  مُحِ َل ﴿  وقال  َما  َعَلْيِه  َا  فَِإَّن  تَ َول ْوا  فَِإْن  الر ُسوَل  َوَأِطيُعوا  اّلل َ  َأِطيُعوا  ُقْل 
  2.﴾َوَعَلْيُكْم َما مُحِ ْلُتمْ 

قال: سبحانه تعاىل؛ فمن طاعته  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  الر ُسولِ وجعل سبحانه وتعاىل طاعة 
   3.﴾َمْن يُِطِع الر ُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ َوَمْن تَ َوىل  َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا﴿

َوِإْن ُتِطيُعوُه هَتَْتُدوا َوَما َعَلى  ﴿فقال تعاىل:    ؛ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وعلق اهلدى على طاعته  
   4.﴾ ُسوِل ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ الر  

َفال  ﴿َقاَل تَ َعاىَل:  ف  ؛َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وعلق اإلميان على التحاكم إليه والرضى بقضائه  
ُدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِم ا َقضَ  نَ ُهْم ُُث  اَل جيَِ ْيَت َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىت  ُُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

   5.﴾َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما

ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن ﴿قَاَل تَ َعاىَل: وَ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اّلل 
  6. ﴾أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اّلل َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضل  َضالال ُمِبيًنا

َوَمْن ُيَشاِقِق الر ُسوَل ﴿َقاَل َعز  َوَجل :  ف َ   ؛َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وحذر من مغبة خمالفة أمره  
َجَهن مَ  َوُنْصِلِه  تَ َوىل   َما  نُ َول ِِه  اْلُمْؤِمِننَي  َسِبيِل  َغرْيَ  َويَ ت ِبْع  اهْلَُدى  َلُه   َ تَ َبني  َما  بَ ْعِد  َوَساَءْت    ِمْن 

  7. ﴾َمِصريًا

 

 59سورة النساء: اآلية/  - 1
 54سورة النور: اآلية/  - 2
 80سورة النساء: اآلية/  - 3
 54سورة النور: اآلية/  - 4
 65سورة النِ َساِء: اآلية/  - 5
 36سورة األحزاب: آية/  - 6
 115سورة النساء: اآلية/  - 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
8 

َوَسل مَ   هِ املخالفني ألمرِ   َوتَ َعاىَل ُسْبَحانَُه    دَ وتوع   َعَلْيِه  الدنيا، والعذابِ   ابهلالكِ   َصل ى هللاُ    يف 
َنٌة أَْو  ﴿:  تَ َعاىَل   الَ قَ ف  ؛يف اآلخرةِ   األليمِ  ُيِصيبَ ُهْم  فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

   1. ﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 
عَ اىَل عَ ت َ وَ   تباركَ   هللاُ   وأوجبَ  َوَسل مَ   هُ َمعَ   اأْلََدبَ ا  ينَ لَ   َعَلْيِه  هللاُ  خُمَاطَبَ السيما    ،َصل ى    ِتهِ ِعْنَد 

َنُكْم  ﴿ َقاَل َعز  َوَجل :ف َ  ،هُ َعنْ َواْلَكاَلِم    2.﴾َكُدَعاِء بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضااَل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الر ُسوِل بَ ي ْ
  3.﴾اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرََن َوامْسَُعوا﴿قَاَل تَ َعاىَل: وَ 

تَ َعاىَل:  وَ  َصْوِت  ﴿قَاَل  فَ ْوَق  َأْصَواَتُكْم  تَ ْرفَ ُعوا  اَل  آَمُنوا  ال ِذيَن  أَي َُّها  لَُه  اَي  ََتَْهُروا  َوال  الن ِبِ  
  4.﴾اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعض  َأْن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُرونَ 

طاعته،   مجلة  معه  ومن  األدب  عالمات  َوَسل مَ ومن  َعَلْيِه  هللاُ    االستماعِ   نُ سْ حُ   َصل ى 
يف    ف  كضعْ   ،ِمن جاء به إذا مل يكن فيه مطعنٌ   هِ المِ كَ   بولُ وقَ ،  هِ تِ ن  سُ   تبليغِ   ، ووجوبُ هِ حلديثِ 

، ويف هذا هِ وصحتِ   هِ ه مع ثبوتِ حديثَ   رد    نْ مَ   وإال فال يكون طائًعايف الراوي،    ، أو هتمة  ندِ الس  
هللا  الباحث    ستعرضُ يالبحث   شاء  خبِ   احلديثَ تعاىل  إن  وأقوال  وحجيته  اآلحادِ   عن   ،

العلم والظن  اآلحادِ   يفيده خبُ ما  و   العلماء يف ذلك،   خبِ   ةِ جي  يف حُ   هممذاهبو   ،من حيث 
 واآلاثر املرتتبة على رد أحاديث اآلحاد.  وإفادته العلم والعمل، ،يف العقائد اآلحادِ 
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ُخطةُالبحث
 وخاَتة.  ،فصول مخسة قسمت البحث إىل: مقدمة، و 

املقد مة احلاجة،    أم ا  فيها خطبة  اختياره، و و فذكرت  البحث، وأسباب  اليت    كلا ش امل أمهية 
البحث، والدِ راسات السابقة، وحتديد نطاق البحث، ومنهجية البحث، وخطة   اعرتضتين أثناء

 مخسة فصول وبياهنا كالتايل:  البحث، والدراسة تشتمل على

َوَّلُرُالآَفصآلُر ُُ.منُالتشريعُالسرنَّةُ مكانةُ:ُاْلآ
 وحتته أربعة مباحث: 

 .تَ ْعرِيُف الُسن ةِ : اأْلَو لُ  اْلَمْبَحثُ  -
 وحتته ثالثة مطالب:

 . تَ ْعرِيُف السُّن ِة لغةً  ُل:املطلُب اأَلو  
ِثنيَ املطلب الثاين:   .الُسن ُة يف اْصِطاَلِح اْلُمَحدِ 

 .األصولينين ُة يف اْصِطاَلِح السُّ املطلب الثالث: 
 . كالقرآنِ   تَ َعاىَل  هللاِ  نَ مِ  يٌ حْ وَ  الُسن ةُ : الث اين  اْلَمْبَحثُ  -
 . لقرآنِ ل ابلنسبةِ  الُسن ةِ  ةُ : مكانَ الث اِلثُ  اْلَمْبَحثُ  -
 . ُشبُ َهاُت ُمْنِكرِي السُّن ِة الن  َبويَِة والر دُّ َعَليها: ر اِبعُ ال اْلَمْبَحثُ  -

ُُالآَفصآلُر ُُ.الينَُإ ُُهُ صولُ وُرُرقُ طُرُابعتبارُ َُبُرالَُ ُ:الثَّان 
 وحتته أربعة مباحث: 

 .اخَلَبِ  يفُ رِ عْ ت َ  :اأْلَو لُ  اْلَمْبَحثُ  -
   ا.لينَ إِ  هِ ولِ صُ وُ  قِ رُ طُ   ابعتبارِ  اخلبِ  امُ سَ قْ : أَ الث اين  اْلَمْبَحثُ  -
 .اد  وآحَ  تواتر  إىل مُ  اخلبَ  مَ س  قَ  نْ مَ  لُ و  : أَ الث اِلثُ  اْلَمْبَحثُ  -
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ُل ثُرالثَّاُالآَفصآلُر

ُوالظَّنُ ادُ َماُيرف يدرهرَُخَبرُاْلحَُ ُالع لآم  َُحيثر ُ.ُم نآ

 ة مباحث: سبعوحتته 

 . اْلُمرَاُد خِبََبِ الَواِحدِ : اأْلَو لُ اْلَمْبَحُث  -
 وحتته مطلبان:
 . : ِإْطاَلقَاُت َخَبِ اآلَحادِ اْلَمطلُب اأْلَو لُ 

 . حديِث اآلحاِد تفصياًل اْلَمْطلُب الث اين: معين 
 . نِ والظ   مِ لْ ابلعِ   ادُ رَ مُ اْلَمْبَحُث الث اين: الْ  -
 َتفُّ ِبِه اْلَقرَاِئُن. حْ اْلَواِحِد اْلمُ  َخَبُ : اْلَمْبَحُث الث اِلثُ  -
 . ىوَ لَ الب َ  هِ بِ  تْ م  عَ ِفيَما اْلَواِحِد  َبِ خبَ  لِ مَ العَ ُحْكُم اْلَمْبَحُث الر اِبُع:  -
 . املدينةِ  لِ هْ أَ  لَ مَ عَ  فَ الَ ا خَ ذَ اْلَمْبَحُث اخلَاِمُس: َخَبُ اْلَواِحِد إِ  -
 َسد  الذ رَائِِع. َخَبُ اْلَواِحِد ِإَذا َخاَلفَ  :ِدسُ اْلَمْبَحُث الس ا -
 َخَبُ اْلَواِحِد.   ا يُِفيُدهُ يمَ فِ  اءِ مَ لَ العُ  بِ اهِ ذَ مَ  يلُ صِ فْ ت َ  :الس اِبعُ اْلَمْبَحُث  -

ُُادُ اْلحََُُبُ خَُُةُريَّج ُ حُرُ:الآَفصآلرُالرَّاب عُر ُُ:دُ ائُ قَُُالعَُف 
 مباحث:  وحتته ثالثةُ 
العقائِ   التفرقةِ   نشأةُ :  اأْلَو لُ اْلَمْبَحُث   - االحتجاجِ   واألحكامِ   دِ بني    خببِ   يف 

 .اآلحادِ 
ي ةِ يف  العلماءِ  مذاهبُ : الث اين  اْلَمْبَحثُ  -  .َخَبِ اآلَحاِد يف الَعَقائِدِ  ُحجِ 
  .اتِ فَ والص ِ  اآلَحاِد يف الَعَقائِدِ  خبارِ أَ  على رد ِ  املرتتبةُ  : اآلاثرُ الث اِلثُ اْلَمْبَحُث  -

   
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
11 

َام سُرُالآَفصآلُر َحادُ َُخَبُرُ:الآ ُُاْلآ َكامُرف  َحآ ُ.الآَعَقائ د َُواْلآ
 وحتته أربعة مباحث: 

 .اآْلَحادِ  َبِ خِبَ  ذِ خْ يف األَ  اءِ مَ لَ العُ  َمَذاِهبُ : اأْلَو لُ  اْلَمْبَحثُ  -
 والرد عليها.  اآْلَحادِ  َبِ خِبَ  األخذِ  وجوبِ  القائلني بعدمِ  : أدلةُ الث اين  اْلَمْبَحثُ  -
 .  اآْلَحادِ  َبِ خِبَ  األخذِ  وجوبِ بالقائلني  : أدلةُ الث اِلثُ  اْلَمْبَحثُ  -
ُ    ُسن ةِ أْعَرَض َعْن  َعَلى َمْن    السلفِ   ِإْنَكارُ :  ر اِبعُ ال  اْلَمْبَحثُ  - َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
   ها برَأي.َعاَرضَ أو وسلم َعَلْيِه 

 الامتةُوالتوصياتُ.
ُُ.ثبتُأبهمُاملراجع

ُرسُ.االفه
 فهرس اآلايت. 

 فهرس األحاديث. 
 فهرس األعالم.

األحاديث  قمت   وختريج  سورة،  يف كل  اآلية  رقم  ذكر  مع  اآلايت  مصادرها من  بعزو 
األصلية، مع ذكر احلكم على احلديث إال إذا كان خمرًجا يف الصحيحني، وقمت كذلك بعزو 

، وقمت  ليسهل الرجوع إليها   الصفحة  األقوال والنقول إىل أصحاهبا هبامش البحث يف أسفل
بحث إال من كان مشهورًا، والتعريف ابلفرق واملذاهب الواردة إال  برتمجة األعالم الواردة يف ال 

 . املذاهب املشهورة
 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
12 

ُ:وأمهيتهُسببُاختيارُالبحث
  ةِ ن  على سُ من جرأة بعض املنتسبني للدين    ظهرلكتابة يف هذا املوضوع ما  ل  الباحث  دعا

َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ الن   عندَن كتاب هللا فما    ، فمن قائل ال تلزمنا السنة وال َنتاج إليها  ، َصل ى هللاُ 
  )القرآنيون(، ومسوا أنفسهم  1  وجدَن فيه من حالل أحللناه وما وجدَن فيه من حرام حرمناه

   2.ا بعيدً فضلوا عن اإلسالم ضالاًل 
ومن قائل ال نقبل من السنة إال ما يوافق العقل، وال يصادم املنطق، فحادوا عن هدي 

يف مهاوي الضالل، وحكموا على  فتاهوا  الرسالة، وتنكبوا طريق اهلداية، وتقطعت هبم السبل  
  . ا من عباد هللا تعاىلوأضلوا كثريً ، عن سواء السبيلفضلوا  ،الشرع بعقوهلم القاصرة

ا من  فردوا أكثر السنة، وردوا معها كثريً ا،  ل من السنة إال ما كان متواترً ومن قائل ال نقب
وى أهنا وردت عن طريق اآلحاد، وال شك عمن أحكام الشرع بدكثريًا  صفات هللا تعاىل، و 

   .اخلطرِ  ابلغُ  ، وموردٌ الضررِ  ظاهرُ  أنه مسلكٌ 
من أحاديث اآلحاد من دل    وابني مسائل اإلعتقاد، وقضااي األحكام، فقبل بعضهم    قَ وفر  

وهو أمر ال    ، غاية السوء  وامنها ما دل على مسألة عقدية، فأساء  وا على حكم شرعي، ورد
، فيُ ْقَبُل َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ نسبته للنَ   وتصحُ   حديثٌ   يكاد ينقضي منه العجب، أن يثبتَ 

بعُضه،   ويُ َرُد  وضل   ونُيسن  مأهن  ونُيسب  موهبعُضه  ُيسب  واصنًعا،  اهلدى،    ونفيما  فيه  أن 

 

يَ ْوَم َخيْ   -  1 َعَلْيِه َوَسل َم  ْبِن َمْعِدي َكِرَب، قاَل: َحر َم َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ  اْلِمْقَداِم  َأْشَياَء، ُُث   هذا معىن ما ثبت َعِن  َبَ 
َبيِن َوُهَو ُمت ِكٌئ َعَلى أَرِيَكِتِه ُُيَد ُث ِِبَِديِثي، فَ ي َ »قَاَل:   َنُكْم ِكَتاُب هللِا، َفَما َوَجْدََن  يُوِشُك َأَحدُُكْم َأْن يَُكذِ  نَ َنا َوبَ ي ْ ُقوُل: بَ ي ْ

ل َم ِمْثُل َما َحر َم  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   ِفيِه ِمْن َحاَلل  اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما َوَجْدََن ِفيِه ِمْن َحرَام  َحر ْمَناُه، َأاَل َوِإن  َما َحر َم َرُسوُل هللاِ 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم، -والرتمذي ،  17194حديث رقم:    -. رواه أمحد«هللاُ  اَبُب َما هنَُِي َعْنُه    أَبْ َواُب اْلِعْلِم َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

َوَسل مَ  َعَلْيِه   ُ الن ِبِ  َصل ى اّلل  َحِديِث  ِعْنَد  يُ َقاَل  رَ   -، وابن ماجه2664، حديث رقم:  َأْن  َحِديِث  تَ ْعِظيِم  اّللِ   اَبُب  ُسوِل 
َعَلْيِه َوَسل َم، َوالت  ْغِليِظ َعَلى َمْن َعاَرَضهُ  ، حديث رقم:  ِكَتاُب اْلِعْلمِ   -، واحلاكم يف املستدرك12، حديث رقم:  َصل ى هللاُ 

، والطباين يف  12، حديث رقم:  ا اَبُب ااِلْعِتَصاِم اِبلسُّن ِة، َوَما يَ تَ َعل ُق هِبَا نَ ْقاًل َوأَْمرًا َوَزْجرً   -، وابن حبان يف صحيحه371
، وابن أيب شيبة يف  606، حديث رقم: اَبٌب: السُّن ُة قَاِضَيٌة َعَلى ِكَتاِب اّللِ  تَ َعاىَل  -، والدارمي642حديث رقم:  -الكبري

رقم:    -مصنفه انظر  927حديث  األلباين،  )، وصححه  وفوائدها  فقهها  من  الصحيحة وشيء  األحاديث  /  6سلسلة 
   .( 518/ 1صحيح اجلامع الصغري وزايدته )، و (871

 (، من هذا البحث إن شاء هللا.  21ص: )سيأيت التعريف هبم   - 2
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على احلق  مأهن ونيزعم معن الصراط املستقيم، وه واسلف هذه األمة، ومال سبيلعن  واوحاد
 قيم، وعلى الطريق القومي.امل

ومن هنا تظهر أمهية موضوع البحث فإن رد  أخبار اآلحاد ردٌّ ألغلب السنة النبوية، وردُّ  
وأنه ال يلزم  ، وملا زعم أهل البدع أن السنة ليست من الدين،  ين هللا تعاىلالسنة النبوية ردٌّ لد

العلماء  األخذ هبا، السيما ما ورد منها عن طريق اآلحاد، واغرت هبذا املذهب طوائف من 
اآلحاد  أبخبار  األخذ  حكم  بيان  واألحكام؛  وجب  العقائد  من  فإن    يف  ورد  ما  جممل 

السنة   يف  و األحاديث  اآلحاد،  طريق  عن  ورد  وحي كالقرآنالنبوية  :  تعاىل  هللا  قال ؛  السنة 
 1. ﴾ ِإْن ُهَو ِإال  َوْحٌي يُوَحى * َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى﴿

ُاملشاكلُاليتُاعرتضتينُأثناءُالبحث:
البحثأما   أثناء  اليت اعرتضتين  أنين مل أعثر على مُ   املشاكل  مستقل يف خب   ف  ؤلَ فمنها 

املتقدمني العلماء  من  اليوم  اآلحاد ألحد  أيدينا  بني  و متداواًل  ذلك  كل  ،  ألف يف  زال ماما 
، ذكره ابن  حُمم د قَاِسم بن حُمَم د بن َسي ار   يبأل  ( كتاب يف َخَب الواِحد)ا فمن ذلك:  مفقودً 

   2.(تريخ علماء األندلسالفرضي يف: )
 3ذكره ابن الندمي يف: )الفهرست(.  لعيسى بن أابن(؛ الواحدخب كتاب  ) و

لالواحدخب  كتاب  ومنها ) الندمي يف:    . بن خلف األصفهاين  داود بن علي(؛  ابن  ذكره 
 4)الفهرست(.

   5.بن عبد البال( الشواهد يف إثبات خب الواحدومنها كتاب: )
 

 

    4، 3سورة النجم: اآلية/  - 1
ِلك. من َأهل قُ ْرطُ  - 2

َ
بة،  هو أبو حُمم د قَاِسم بن حُمَم د بن قاسم بن حممد بن َسي ار: موىَل أَِمري املْؤِمننَي اْلَوليد بن عبد امل

 (. 399/ 1)  البن الفرضيتويف سنة َسْبع وَسْبِعني وِمائتني، انظر تريخ علماء األندلس 
 . (255الفهرست البن الندمي )ص:  - 3
 ( 268)ص:   املصدر السابق - 4
/  11(، والذهب يف: )سري أعالم النبالء( )368ذكره ابن فتوح يف: )جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس( )ص:   - 5

 (، وغريمها. 363،  362
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 1ذكره تقي الدين املقريزي.للحافظ الذهب، ( الواحدخب مسألة  كتاب: )و 
ا  الندمي كتبً ابن  ذكر له  قال احلافظ ابن حجر:    أبو احلسني اخلياط أحد متكلمي املعتزلة و 

  2. (الرد على من أثبت خب الواحد)منها: 
الواردة يف املسألة حمل    وال شك أن كتب السلف أثبت يف عزو النقول، وأمجع للنصوص

 البحث.
يف االحتجاج  ومن تلك العقبات اليت اعرتضتين تضارب النقول الواردة عن بعض العلماء  

اآلحاد  الظن؟أبخبار  أو  العلم  يفيد  وهل  املسألة    ،  تلك  يف  بعضهم  لرتدد  إال  ذلك  وما 
 العظيمة.

، لعلي أن انتظم يف سلك ي، واستفرغت فيه طاقيتسعِ بذلت فيه وُ   املقل ِ   دُ هْ وبعد فهذا جُ 
لرضى  املستشرفني  الدين،  خبدمة  املتشرفني  والبدعة،  للضاللة  احملاربني  السنة،  عن  املدافعني 

ني، فإن  لَ رب العاملني، فاللهم ارزقنا شرف العمل هلذا الدين، وتقبل منا وال َتعلنا من املستبدَ 
أخطأت فلقلة بضاعيت، وسوء فهمي، واخلطأ مين ومن الشيطان، وهللا ورسوله منه بريئآن،  

 وإن أصبت فمن هللا وحده وله الفضل واحلمد، وهو الكرمي املنان. 
أواًل  هلل  وآخرً واحلمد  وظاهرً   وابطنً ا،  وسلم ا  وصحبه  آله  وعلى  حممد  على  هللا  وصلى  ا، 

 ا.ا كثريً تسليمً 
 ُمْصطََفى ِداَيبِ  َسِعيد ْبن :الباحث

 

 

 

 

 (. 125: 5)املقفى الكبري( )  - 1
 ( 165: 5لسان امليزان ت: أيب غدة )  - 2
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ُ

ُ

ُ

َوَّلُرُالآَفصآلُر ُاْلآ

ُيعُ رُ شُآالتَُّنَُمُ ُنَّةُ السُ َمَكانَةرُ
ُمتهيدُ.

َوَّلُرُالآَمبآَحثُر ُُ:ُاْلآ ُ.الس نَّةُ تَ عآر يفر

ُُالآَمبآَحثُر ُُ.تعاىلُكالقرآنُ ُمنُللاُ ُوحيٌُُنَّةُرالسُ :ُالثَّان 

ُُ.لقرآنُ لُابلنسبةُالس نَّةُ ُةُرانَُكَُمَُ:ُالثَّال ثُرُالآَمبآَحثُر

ُُ:ُرَّاب عُرالُالآَمبآَحثُر ُُ.يهُاالرَّدرَُعلَُُوُةُ ويَّبَُالن َُُّالس نَّةُ يُرُ كُ نُآمُرشربرهاتر
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ُمتهيُد

تسليًما   وسلم  وصحبه  آله  وعلى  بعه  نب  ال  من  على  والسالم  والصالة  وحده  احلمد هلل 
 كثريًا، وبعد.

تبارك وتعاىل أرسل رسوله   الرسل فإن هللا  حممًدا صلى هللا عليه وسلم على حني فرتة من 
وانقطاع من الوحي، ودروس من العلم، وقد عم الضالل األرض أبسرها، حىت ضرب الشرك  
فيها جبرانه، ورست فيها أوتده، فعلم هللا تعاىل به من اجلهالة، وبصر به من العمى، وهدى به  

عمَيا   أعيًنا  به  تعاىل  هللا  وفتح  الضاللة،  غلًفا،من  وقلواًب  صم ا  بنور ف  وآذاًَن  الضالل  انقشع 
ببعثته الشرك  واَنسر  قلوهبم دعوته،  به، وزكت  آمن  قلوب من  اهلداية على  فأشرقت مشس   ،

، من طاعة هللا  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  مبحبته، واستنارت بصائروهم بطاعته، وقد علموا أن طاعته
وقال   [،  64  النِ َساِء:]  ﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإال لُِيطَاَع ِبِِْذِن اّلل ِ ﴿  تعاىل، كما قال تعاىل: 

فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ ﴿تعاىل:   الر ُسوَل  يُِطِع  ، فامتثل الصحابة رضي هللا عنهم  [80]النِ َساِء:    ﴾َمْن 
 كتابه. أمر رهبم، وضربوا بطاعتهم أروع املثل، حىت أثىن عليهم هللا تعاىل يف  

أمسى  هبم  بلغوا  اليت  وسلم،  عليه  هللا  صلى  ورسوله  وتعاىل  تبارك  هلل  طاعتهم  صور  ومن 
، َأْخَبَُه أَن ُه تَ َقاَضى اْبَن املراتب، ما ثبت   ، َأن  َكْعَب ْبَن َماِلك  َعْن َعْبُد اّللِ  ْبُن َكْعِب ْبِن َماِلك 

َعْهدِ  يف  َعَلْيِه  َلُه  َديْ ًنا  َحْدَرد   فَاْرتَ َفَعْت   َأيب  ْسِجِد، 
َ
امل يف  َوَسل َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  اّللِ   َرُسوِل 

َرسُ  إِلَْيِهَما  َفَخرََج  بَ ْيِتِه،  َوُهَو يف  َوَسل َم  َعَلْيِه  َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ  َعَها  وُل اّللِ  َأْصَواهُتَُما َحىت  مسَِ
َعَلْيِه َوَسل َم َحىت    ْبَن َماِلك  قَاَل: »اَي َكْعُب« َصل ى هللاُ  َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرتِِه، َوََنَدى َكْعَب 

اَي   فَ َعْلُت  َقْد  قَاَل َكْعٌب:  َديِْنَك،  ِمْن  الش ْطَر  َضِع  َأْن  بَِيِدِه  فََأَشاَر   ، اّللِ  َرُسوَل  اَي  لَب  ْيَك  قَاَل: 
، قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَليْ    1.ِه َوَسل َم: »ُقْم فَاْقِضِه«َرُسوَل اّللِ 

 

َساِجِد، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
َ
ِكَتاُب اْلُمَساقَاِة، اَبُب    -، ومسلم471ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب َرْفِع الص ْوِت يف امل

 1558اْسِتْحَباِب اْلَوْضِع ِمَن الد ْيِن، حديث رقم: 
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َعْنُه، ُكْنُت َساِقَي الَقْوِم يف َمْنزِِل َأيب طَْلَحَة، وََكاَن  ومن ذلك    ُ ما ثبت َعْن أََنس  َرِضَي اّلل 
: »َأالَ ِإن  اخلَْمَر َقْد  مَخْرُُهْم يَ ْوَمِئذ  الَفِضيَخ، فََأَمَر َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ُمَناِداًي يُ َناِدي 

ِسَكِك   يف  َفَجَرْت  فَ َهَرقْ تُ َها،  َفَخَرْجُت  فََأْهرِقْ َها،  اْخرُْج،  طَْلَحَة:  أَبُو  يل  فَ َقاَل  قَاَل:  ُحر َِمْت« 
  :ُ ِديَنِة، فَ َقاَل بَ ْعُض الَقْوِم: َقْد قُِتَل قَ ْوٌم َوِهَي يف بُُطوهِنِْم، فَأَنْ َزَل اّلل 

َ
َلى ال ِذيَن آَمُنوا لَْيَس عَ ﴿امل

  1. [ اآليَةَ 93]املائدة:  ﴾َوَعِمُلوا الص احِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا

ُ َعْنُه: »َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َصل ى ِإىَل  ومن ذلك ما ثبت   َعِن الَبَاِء َرِضَي اّلل 
ْقِدِس ِست َة  

َ
َلُتُه ِقَبَل البَ ْيِت،  بَ ْيِت امل َعَة َعَشَر َشْهرًا، وََكاَن يُ ْعِجُبُه َأْن َتُكوَن ِقب ْ َعَشَر َشْهرًا، أَْو َسب ْ

َها، َصاَلَة الَعْصِر َوَصل ى َمَعُه قَ ْوٌم« َفَخرََج َرُجٌل ِم ْن َكاَن َصل ى َمَعُه َفَمر    َوأَن ُه َصل ى، أَْو َصال 
ْسِجدِ 

َ
، َلَقْد َصل ْيُت َمَع الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم    َعَلى أَْهِل امل َوُهْم رَاِكُعوَن، قَاَل: َأْشَهُد اِبّللِ 

   2.ِقَبَل َمك َة، َفَداُروا َكَما ُهْم ِقَبَل البَ ْيتِ 

أو خُيَاَلَف أمرُُه   قصًدا،  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وما دار خبلد واحد  منهم أن يُ ْعَصى َرُسوُل هللِا  
: أَن ُه رََأى َرُجاًل  عمًدا؛ بل كان ذلك من أقبِح اآلاثِم، وأسوِء األحواِل؛ ف َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُمَغف ل 

َعَلْيِه َوَسل َم هَنَى َعِن اخَلْذِف، أَْو َكا خَتِْذْف، فَِإن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ  َن  خَيِْذُف، فَ َقاَل َلُه: الَ 
، َوَلِكن  َها َقْد َتْكِسُر السِ ن ،   َوتَ ْفَقأُ َيْكَرُه اخلَْذَف َوقَاَل: »ِإن ُه الَ ُيَصاُد ِبِه َصْيٌد َوالَ يُ ْنَكى بِِه َعُدوٌّ

 

البخاري  -  1 اآلَحادِ   -رواه  َأْخَباِر  ِإَجازَةِ   ،ِكَتاُب  يف  َجاَء  َما  َوالص ْوِم  اَبُب  َوالص اَلِة  اأَلَذاِن  يف  الص ُدوِق  الَواِحِد  َخَبِ   
َواأَلْحَكامِ  رقم:  َوالَفرَاِئِض  اأْلَْشرِبَةِ   -ومسلم  ، 7253، حديث  َعِصرِي    ، كتاب  ِمْن  َتُكوُن  َا  َأهن  َوبَ َياِن  اخْلَْمِر،  حَتِْرمِي  اَبُب 

 1980حديث رقم:  ، يِب، َوَغرْيَِها ِم ا يُْسِكرُ اْلِعَنِب، َوِمَن الت ْمِر َواْلُبْسِر َوالز بِ 
َلِتِهُم    -رواه البخاري  -  2 ُهْم َعْن ِقب ْ ال يِت َكانُوا  ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، اَبُب قَ ْولِِه تَ َعاىَل: ﴿َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن الن اِس َما َوال 

ْشرُِق  
َ
امل ُقْل ّللِ   َها  ]البقرة:  َعَلي ْ ُمْسَتِقيم ﴾  ِإىَل ِصرَاط   َيَشاءُ  َمْن  يَ ْهِدي  ْغِرُب 

َ
-ومسلم  ، 4486[، حديث رقم:  142َوامل

َلِة ِمَن اْلُقْدِس ِإىَل اْلَكْعَبِة، حديث رقم:   525ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الص اَلَة، اَبُب حَتِْويِل اْلِقب ْ
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َعَلْيِه وَ  ُثَك َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ  ُأَحدِ  َلُه:  فَ َقاَل  َذِلَك خَيِْذُف،  بَ ْعَد  َرآُه  ُُث   أَن ُه  الَعنْيَ«  َسل َم 
   1.هَنَى َعِن اخلَْذِف أَْو َكرَِه اخلَْذَف، َوأَْنَت خَتِْذُف الَ ُأَكلِ ُمَك َكَذا وََكَذا

َعَلْيِه َوَسل َم    ْبنِ   َساملِِ   َعنْ و  ْعُت َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ  َعْبِد هللِا، َأن  َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر قَاَل: مسَِ
َها« قَاَل: فَ َقاَل ِباَلُل ْبُن َعْبِد هللِا: َوهللِا  يَ ُقوُل: »اَل ََتْن َ  ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد ِإَذا اْسَتْأَذن ُكْم إِلَي ْ

َوقَ  ِمثْ َلُه َقطُّ  ْعُتُه َسب ُه  َسيِ ًئا َما مسَِ َفَسب ُه َسبًّا  َعْبُد هللِا:  َعَلْيِه  فَأَقْ َبَل    اَل: "ُأْخِبُكَ لََنْمنَ ُعُهن ، قَاَل: 
  2. َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوتَ ُقوُل: َوهللِا لََنْمنَ ُعُهن "

  3". َفَما َكل َمُه َعْبُد هللِا َحىت  َماتَ ويف رواية: "

قدر   من  التقليل  رائحة  منها  يشتمون  منه كلمة  بدرت  من  على  النكري  يشددون  وكانوا 
هللِا   فهذا عبُد  السُّن ِة السنة،  ِمْن  بَ َلَغُه  َما  يُ َعاِرُض  َمْن  َعَلى  يُ ْنِكُر  ُهَما  َعن ْ  ُ اّلل  َرِضَي  َعب اس   ْبُن 

َأْن تَ ْنزَِل َعَلْيُكْم ِحَجاَرٌة ِمْن الس َماِء، أَُقوُل: قَاَل    يُوِشكُ "ِبَقْولِِه: قَاَل أَبُو َبْكر  َوُعَمُر، َويَ ُقوُل:  
ُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوتَ ُقوُلوَن: قَاَل أَبُو َبْكر  َوُعَمرُ     4؟"َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل 

ُهَما َسأَلَ  ُعَمرَ   اّللِ  ْبنُ  َعْبدُ وهذا  ُ َعن ْ َعِن الص اَلِة يف الس َفِر  حُمْرِز  اْلَماِزين ِ  ْبنُ   َصْفَوانُ  هُ َرِضَي اّلل 
  5.فَ َقاَل: رَْكَعَتاِن َمْن َخاَلَف السُّن َة َكَفرَ 

زَاَرِت    َرُجلٌ   وَسَألَ  َوَقْد َكاَنْت  َحاَضْت،  اْمرَأَة   َعِن   ُ اّلل  َرِضَي  اخلَْط اِب  ْبَن  ُعَمَر  ثَِقيف   ِمْن 
ُ َعْنُه: اَل، فَ َقاَل لَ  : اْلبَ ْيَت يَ ْوَم الن ْحِر، أهََلَا َأْن تَ ْنِفَر قَ ْبَل َأْن َتْطُهَر؟ فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اّلل  ُه الث  َقِفيُّ

 

البخاري  -  1 اَبِئحِ   -رواه  الذ  رقم:  ِكَتاُب  حديث  َوالبُ ْنُدَقِة،  اخلَْذِف  اَبُب  َوالص ْيِد،  ومسلم5479  الص ْيِد    -،  ِكَتاُب 
، وََكرَ  اَبِئِح َوَما يُ ؤَْكُل ِمَن احْلَيَ َواِن، اَبُب ِإاَبَحِة َما يُْستَ َعاُن ِبِه َعَلى ااِلْصِطَياِد َواْلَعُدوِ   1954اَهِة اخْلَْذِف، حديث رقم: َوالذ 

َا اَل خَتْرُْج ُمطَي  َبةً   ،ِكَتاُب الص اَلةِ  -رواه مسلم - 2 حديث   ، اَبُب ُخروِج النِ َساِء ِإىَل اْلَمَساِجِد ِإَذا مَلْ َيرَتَت ْب َعَلْيِه ِفْتنٌة، َوَأهن 
 442 رقم:

السنة والكتاب  الثمر املستطاب يف فقه  ، صححه األلباين انظر  بسند صحيح  ،4933حديث رقم:    -رواه أمحد  -  3
 ( 234غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام )ص: ، و (730/ 2)
الفتاوى الكبى )  -  4 القيم يف  37، ورفع املالم عن األئمة األعالم )ص:  (126/  5ذكره شيخ اإلسالم يف  (، وابن 

 ( 168/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني )
 5417رقم:   حديث -رواه البيهقي يف السنن الكبى  - 5
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َعَلْيِه َوَسل َم أَفْ َتاين يف ِمْثِل َهِذِه اْلَمْرأَِة ِبَغرْيِ َما أَفْ تَ ْيَت، قَاَل: فَ َقاَم إِلَ ِإن  َرُسوَل   ْيِه  اّللِ  َصل ى هللاُ 
ر ِة َويَ ُقوُل: ملَ َتْستَ ْفُتوين يف َشْيء  َقْد أَْفىَت ِفيِه َرُسوُل اّلل ِ  ُ َعْنُه يْضرِبُُه اِبلدِ   َصل ى هللاُ  ُعَمُر َرِضَي اّلل 

  1َعَلْيِه َوَسل َم.

، َوِفي  كان جالًساِعْمرَاُن ْبُن ُحَصنْي   هذا  وَ  ،    هميف َرْهط  َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ف َ ُبَشرْيُ ْبُن َكْعب 
َخرْيٌ  »احْلََياُء ُكلُُّه  قَاَل:  أَْو  قَاَل:  َخرْيٌ ُكلُُّه«  »احْلََياُء  َوَسل َم:  َعَلْيِه  هللاُ  ْبُن  َصل ى  ُبَشرْيُ  فَ َقاَل   »

فَ َغِضَب   قَاَل:  َضْعٌف،  َوِمْنُه   ، ّللِِ  َوَوقَارًا  َسِكيَنًة  ِمْنُه  َأن   اْلُكُتِب  بَ ْعِض  يف  لََنِجُد  ِإَن    : َكْعب 
َعَليْ  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  ُثَك  ُأَحدِ  أََرى  َأاَل  َوقَاَل:  َناُه،  َعي ْ امْحَر َت  َحىت   َوَسل َم،  ِعْمرَاُن  ِه 

  َوتُ َعاِرُض ِفيِه، قَاَل: فََأَعاَد ِعْمرَاُن احْلَِديَث، قَاَل: فََأَعاَد ُبَشرْيٌ، فَ َغِضَب ِعْمرَاُن، قَاَل: َفَما زِْلَنا 
   2. نَ ُقوُل ِفيِه ِإن ُه ِمن ا اَي أاََب ُُنَْيد ، ِإن ُه اَل أَبَْس ِبهِ 

فَ َقاَل  يوًما  الش َفاَعةَ   ذََكرَ و  هَلَا    له ،  ُد  ثُوََن أبََِحاِديَث َما ُنَِ لَُتَحدِ  ُُنَْيد   َأاَب  اَي  اْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل 
قَاَل:   نَ َعْم،  قَاَل:  اْلُقْرآَن؟  قَ رَْأَت   : لَِرُجل  َوقَاَل  ُحَصنْي   ْبُن  ِعْمرَاُن  فَ َغِضَب  اْلُقْرآِن،  يف  َأْصاًل 

اْلَمْغِرِب َثاَلاًث، َوصَ  اْلَغَداِة رَْكَعَتنْيِ، َواأْلُوىَل أَْربَ ًعا، َوَجْدَت ِفيِه َصاَلَة  اْلِعَشاِء أَْربَ ًعا، َوَصاَلَة  اَلَة 
َوَأَخْذََنهُ  َعن ا،  َأَخْذَُتُوُه  أََلْسُتْم  الش ْأَن؟  َهَذا  َأَخْذُُتْ  فَ َعم ْن  قَاَل:  اَل،  قَاَل:  أَْربَ ًعا؟  َعْن َواْلَعْصُر   

  3َسل َم.َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه وَ 

: ِإن   بن أيب رابح يقولَعطَاءُ   وورث التابعون توقري السنة من الصحابة رضي هللا عنهم فهذا
ْعُتُه قَ ْبَل َأْن يُ ْوَلَد.  ُثيِن اِبحلَِدْيِث، فَأُْنِصُت َلُه َكَأين ِ ملَْ َأمَسَْعُه، َوَقْد مسَِ   4الر ُجَل لَُيَحدِ 

الثوري  هذاو  إن  يقول  سفيان  أمه  :  تلده  أن  قبل  أَن  مسعته  قد  ابحلديث  ليحدثين  الرجل 
5فيحملين حسن األدب أن أمسعه منه.

  

 

َهِقيُّ يف املدخل إىل السنن الكبى - 1  إن شاء هللا.  وسيأيت خترجيه  رواه البَ ي ْ
اأْلََدبِ   -البخاريرواه    -  2 احْلََياءِ ،  ِكَتاُب  ميَاِن،    -مسلم، و 6117حديث رقم:    ،اَبُب  اإْلِ ميَاِن، اَبُب ُشَعِب  اإْلِ ِكَتاُب 

 37حديث رقم: 
 إن شاء هللا.  مع خترجيه   رواه أبو داود، والطباين يف الكبري وسيأيت بتمامه - 3
 ( 86/ 5(، وسري أعالم النبالء )401/ 40تريخ دمشق البن عساكر )  - 4
 ( 66/ 5تريخ دمشق البن عساكر )  - 5
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فَ َقاَل:   ْبنُ   ُمْصَعبُ وهذا   َماِلك   ْبُن  أََنُس  َعَلْيِه  َفَدَخَل  لِيَ ْقتُ َلُه،  اأْلَْنَصاِر  ِبَعرِيِف  َهم   الزَُّبرْيِ 
وَ  َعَلْيِه  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ  ِمْن مسَِْعُت  اقْ بَ ُلوا  َوَمْعُروفًا،  َخرْيًا  اِبأْلَْنَصاِر  يَ ُقوُل: »اْستَ ْوُصوا  َسل َم 

أَْو  حُمِْسِنِهْم، َوََتَاَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهْم«، قَاَل: فَ نَ َزَل ُمْصَعٌب ِمْن َسرِيرِِه َعَلى ِبَساِطِه، َوأَْلَزَق ِجْلَدُه،  
ُه َعَلْيِه، أَْو قَاَل: ََتَع َك َوقَ  َننْيِ، أَْمُر الن ِبِ   َخد  اَل: أَْمُر الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى الر ْأِس َواْلَعي ْ

َننْيِ، َفرَتََكُه.    1َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى الر ْأِس َواْلَعي ْ

ويعلن   فلما ظهرت البدع يف األمة وجدَن من يقلل من شأن السنة، بل ومن يطعن فيها،
»ِإن  َأَحدَُكْم  الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:زيل مسَع قوَل تاملعُعبَ ْيد   و ْبنُ َعْمرُ ذلك على املأل؛ فهذا 

بْ ُتُه،    فقال:  «.......جُيَْمُع َخْلُقُه يف َبْطِن أُمِ ِه أَْربَِعنَي يَ ْوًما َلْو مسَِْعُت اأْلَْعَمَش يَ ُقوُل َهَذا َلَكذ 
ُتُه، َوَلْو مسَِْعُت َعْبَد اّللِ  ْبَن َمْسُعود  يَ ُقوُل َهذَ  ا َما  َوَلْو مسَِْعُت َزْيَد ْبَن َوْهب  يَ ُقوُل َهَذا َما َأْحبَ ب ْ

ُ َعَلْيِه وَ  َسل َم يَ ُقوُل َهَذا َلَرَدْدتُُه، َوَلْو مسَِْعُت اّلل َ َعز  َوَجل   قَِبْلُتُه، َوَلْو مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل 
  2يَ ُقوُل َهَذا َلُقْلُت: لَْيَس َعَلى َهَذا َأَخْذَت ِميثَاقَ َنا. 

َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولِ ومازال أهل البدع يردون سُّن َة    ُ أهنا  ، ويطعنون فيها بدعوى  َصل ى اّلل 
يطعنون يف   يطعنون يف ثبوهتا، وترةً   أهنا تناقض العقل، وترةً   بدعوى  ، وترةً ترةً   القرآنتعارض  

 يزعمون أنه ال يقبل منها إال ما كان متواترًا.  رواهتا، وترةً 
)القرآنيون(  حىت ظهر يف زما أنفسهم  ب  )أعداء   -ننا من يسمون  يلقبوا  أن  واألجدر هبم 

وتف  -السنة(   السنة مجلة  أن  فردوا  وهبتاًَن  زورًا  وزعموا  قلياًل وال كثريًا،  منها  يقبلوا  صياًل، ومل 
وخاب   سعيهم،  فضل  للسنة،  الرجوع  دون  به  التعبد  يسعهم  وأهنم  عنها،  ابلقرآن  يستغنون 

النب   ابتباع  األمر  فيه  لوجدوا  للقرآن  ولو رجعوا  َوَسل َم،  رجاؤهم،  َعَلْيِه   ُ اّلل  أن َصل ى  ولعلموا 
كالقرآن َتاًما، هذا لفظه ومعناه من هللا، وهذا معناه من هللا ولفظه من رسول هللا السنة وحي  

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ، هذا يتعبد بتالوته، وهذا ال يتعبد بتالوته، وكالمها، وكالمها يفيد العلم َصل ى اّلل 
 ويوجب العمل واالعتقاد. 

 

 إن شاء هللا.  رواه أمحد، وأبو يعلى، وسيأيت خترجيه  - 1
 . ( 70/  14)للخطيب البغدادي تريخ بغداد    - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
21 

ن يف رواة احلديث وعلى رأسهم ومنهم من يتسرت بستار البحث العلمي، ويتخذ من الطع
رَ  هريرة  َعْنه أبو   ُ اّلل  عل ِضَي  وافرتوا  نقصية  به كل  فألصقوا  السنة،  يف  للطعن  سبياًل  من   يه، 

الكذب ما يعلم هللا أنه منه بريء، ُث مالوا بطعنهم على أصحاب الصحاح، فكالوا هلم الذم،  
البخاري رمحه هللا،   اإلمام  واالفرتاء، وخصوا  ابلكذب  واهتموهم  والشتم،  ابلسباب  وأوسعوهم 

 ابلنصيب األوفر من الطعن، سعًيا هلدم الدين وتقويض دعائمه، وهللا غالب على أمره. 
يؤسف له أن بعض أهل العلم اغرت بكالم أهل البدع، فظن أن معيار القبول للحديث وِما  

وردِ ِه كونه متواترًا أو آحاًدا، وليس الصحة والضعف، فردوا ما ورد من األحاديث بدعوى أهنا  
السنة  ردوا  بذلك  أهنم  علموا  وما  رجاهلا،  على  وارد  اخلطأ  وأن  العلم،  تفيد  ال  وأهنا  آحاد 

 إن أغلب األحاديث وردت عن طريق اآلحاد، وقل ما ورد منها متواترًا. إمجااًل؛ ف
رسوِل هللا   سُّن ِة  الدفاِع عن  لبنٌة يف صرِح  الرسالُة  َوَسل مَ وهذه  َعَلْيِه   ُ اّلل  بناه  َصل ى  الذي   ،

 العلماء، سًدا منيًعا يف وجوه أهل البدع، لدحض افرتائهم على السنة ورواهتا. 
أسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه وفضله أن يتقبلها بقبول حسن، وأن جيعلها ذخرًا ليوم ال ينفع 
فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، وأن ينفع هبا إنه جواد كرمي، وآخر دعواَن أن  

 احلمد هلل رب العاملني.  
ُُُاملؤلفاتُفُخبُاْلحاد:

ُمؤل ًفا مستقاًل يف أخبار   السابقني،السلف و اآلحاد عن  ال أعلم  موجوًدا اآلن بني    األئمة 
 :تلك املؤلفات   ومن يف خب اآلحادوألف عدٌة من املعاصرين  أيدينا،

واألحكام -1 العقائد  يف  بنفسه  حجة  الدين    -احلديث  َنصر  حممد 
 . م2005 -ه 1425الطبعة األوىل ، مكتبة املعارف، نشر األلباين

يب عبد الرمحن القاضي  أل  -خب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته -2
 برهون.

وحجية   -3 األخبار  تقسيم  على  والكالم  السنة،  اتباع  فرضية  يف  رسالة 
 . ه 1434 :الطبعة األوىل  ،ُمَعلِ مي اليماينعبد الرمحن بن ُيىي الْ  -أخبار اآلحاد
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املكتب    -اآلحادخب   -4 النجدي،  راشد  بن  العزيز  اإلسالمي،  لعبد 
 .م1981ه / 1401 :بريوت، دمشق، الطبعة الثانية عام

ابلسنة  -5 االحتجاج  يف  ذلك  وأثر  وحكمه  حقيقته  النص  من  النقص 
عثمان  -اآلحادية بن  العزيز  عبد  بن  املنورة  ، عمر  ابملدينة  االسالمية    اجلامعة 

 (.م1988 -ه  1408)
واألحكام -6 العقائد  يف  اآلحاد  خب  حسن    -ُحجي ة  عامر  الدكتور: 

 . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة، نشر صبي
  -االَتاهات العامة لالجتهاد ومكانة احلديث اآلحادي الصحيح فيها -7

 (.م2000 -ه   1420) :الطبعة األوىل، نور الدين حممد عرت احللب
العقائد واألحكام -8 ،  فرحانة بنت علي شويتة  -ُحجي ة خب اآلحاد يف 
 . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورةنشر 
واألحكام -9 العقائد  يف  اآلحاد  خب  مجيل    -ُحجي ة  حممد  الدكتور: 
 . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورةنشر  ،مبارك

 .ربيع املدخلي -ُحجي ة خب اآلحاد يف العقائد واألحكام -10
وحجيته -11 الواحد  الشنقيطي  -خب  الوهاب  عبد  بن  بن حممود  ، أمحد 

العربية   اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  ابجلامعة  العلمي  البحث  عمادة 
 . م2002 -ه 1422 :الطبعة: األوىل، السعودية

نور الدين حممد عرت    -خب الواحد الصحيح وأثره يف العمل والعقيدة -12
نشر  احللب العريبجملة  ،  العرب،    -الرتاث  الكتاب  احتاد  عن  تصدر  فصلية  جملة 
 . ه 1403 رمضان -12ه ، 1403مجادى اآلخر  -11العددان: ، دمشق
املدينة -13 أهل  إذا خالف عمل  الواحد  د. حسان حممد حسني    -خب 

األوىل: نشر  فلمبان،   الطبعة  الرتاث.  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار 
 م.2000ه 1421
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األصو  -14 عند  الواحد  خبب  االحتجاج  الفقه  حكم  يف  وتطبيقاته  ليني 
)  -املقارن اجمللد  والقانون،  الشريعة  علوم  جملة  نشر  البدوي.  أمحد  (، 33يوسف 

 م2006(، سنة: 2العدد )
أتصيلية -15 دراسة  املالكية  عند  الذرائع  سد   خالف  إذا  الواحد    -خب 

الدراسات   ببوش، خمب  العريب  الواديحممد  جامعة  والقضائية،  اجلزائر.   -الفقهية 
 م 2019 -ه1441سنة: 

الواحد -16 على خب  للقياس  احلنفية  تقدمي  عابد    -حقيقة  فهد  أريج  د. 
( العدد:  املنوفية.  جامعة  اآلداب،  ِبوث كلية  جملة  نشر  يناير 120اجلابري،   )

 م 2020
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ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر ُالسُ :ُاْلآ ُنَّةُ تَ عآر يفر

ُاْلَُ ُ:املطلبر ُولر
ُالس نَّةُ  ُلغًة:ُتَ عآر يفر

 : ات  طالقَ إِ  هلا عدُة لغةِ يف الن ُة السُّ 
ى هللاُ َعَلْيِه  َصل    قَ ْولُهُ ومنه    1؛كانت أو غري مرضية    مرضيةً   ،الط رِيَقةُ تطلق السُّن ُة ويُ رَاُد هِبَا    -1
ْساَلِم ُسن ًة  :  َوَسل مَ  َحَسَنًة، فَ ُعِمَل هِبَا بَ ْعَدُه، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل هِبَا،  »َمْن َسن  يف اإْلِ

ْساَلِم ُسن ًة َسيِ َئًة، فَ ُعِمَل هِبَا بَ ْعَدُه، ُكِتَب َعلَ  ْيِه َواَل يَ ن ُْقُص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسن  يف اإْلِ
  2. ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيٌء«ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل هِبَا، َواَل يَ ن ُْقصُ 

 3َوقَاَل َخاِلٌد اهْلَُذيلُّ: 

اَل  َت ف     َ ن ة  أَن     ْ ْن س     ُ َزَعْن م     ِ  اهتََ رْ س     ِ َت     َْ
 

ريَُها ***  ْن َيس              ِ ن ًة م              َ َأو ُل رَاض  س              ُ  ف              َ
 

 4يَ ُقوُل: أَنت َجَعْلتَ َها َسائَِرًة يف الن اِس. 

 5:ُنَصْيبٌ َعِمل ِبِه قوٌم بعَده قيل: ُهَو ال ذي َسن ه. قَاَل  ا أَْمرً وكلُّ َمن ابَتَدأَ قَاَل مشَِر: 

ق   ب  أَو َل عاش       ِ نَ ْنُت احل       ُ  ك       أين ِ س       َ
 

دي ***  ُت بَي    نهم َوح    ْ  م    ن الن    اِس أَْو َأْحبَ ب    ْ
 

ثبتَ   هومن اخْلُْدرِي ِ   ما  َسِعيد   َأيب  َعْنهُ   َعْن   ُ َرُسوُل هللِا    ،َرِضَي اّلل  قَاَل  َعَلْيِه قَاَل:  َصل ى هللاُ 
«. : »لَتَ ت ِبُعن  سَ َوَسل مَ  َلُكْم ِشْبًا ِبِشْب  َوِذرَاًعا ِبِذرَاع    6َنَن َمْن قَ ب ْ

 أي: طرائقهم. 
 

 ( 122التعريفات )ص:  - 1
1017ُ، حديث رقم: كتاب اْلِعْلِم، اَبُب َمْن َسن  ُسن ًة َحَسَنًة َأْو َسيِ َئًة َوَمْن َدَعا ِإىَل ُهًدى َأْو َضاَلَلة  ُ-رواه مسلم - 2
 ( 347/ 4املخصص )، و ( 455جممل اللغة البن فارس )ص: ، و ( 61/ 3مقاييس اللغة )  - 3
 ( 390/ 4لسان العرب )  - 4
 ( 215/ 12هتذيب اللغة )  - 5
البخاري  -  6 رقم:    -رواه  ِإْسرَائِيَل، حديث  َبيِن  َعْن  ذُِكَر  َما  اَبُب  األَنِْبَياِء،  َأَحاِديِث  كتاب    -، ومسلم3456ِكَتاُب 

 2669اْلِعْلِم، اَبُب ات َِباِع ُسَنِن اْليَ ُهوِد َوالن َصاَرى، حديث رقم: 
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هِبَا    -2 ويُ رَاُد  اْلُمْسَتِقيَمُة؛  َوتطلق  األزهري:  الط رِيَقُة  الْ والسُّن ة  قال  ُمْستقيمُة  الط ريَقُة 
 1َمْحموَدُة، َولَذِلك قيل: فالٌن ِمن أَْهِل السُّن ة، وَسننُت لكْم ُسن ة فاتبعوها. الْ 

بيانه، فإن هدي   السنة يف اصطالح احملدثني كما سيأيت  وهذا اإلطالق هو األقرب ملعىن 
 النب صلى هللا عليه وسلم خري اهلدي، وطريقته أقوم الطرق.

سَ و  على  فالن  استقام  طريقة ،  واحد    ن  نَ يقال:  على  جاءت  إذا  َسناِئَن،  الريح  وجاءت 
  2واحدة  ال ختتلف. 

أُ  فَِإَذا  اْلَمْحُموَدُة،  الط رِيَقُة  َأْصُلَها  اخلَْط ايبُّ:  َهاقَاَل  إلَي ْ اْنَصَرَفْت  يف   ،ْطِلَقْت  ُيْستَ ْعَمُل  َوَقْد 
   3. َكَقْولِِه: "َمْن َسن  ُسن ًة َسيِ َئًة"َغرْيَِها ُمَقي َدًة  

  4تَ َعاىَل: ﴿ُسن َة اّللِ  يف ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل﴾. ومنه قَ ْولُهُ 

 .﴾ ََنفَ ُقوا األَنبياَء    َنَصَب ﴿ُسن َة اّللِ  ال ِذيَن  َذِلَك يف   ُ اْلِفْعِل َأي َسن  اّلل  وأَْرَجُفوا  َعَلى ِإرادة 
 5ُوِجُدوا.  :َأي ،هِبِْم َأن يُ ْقتَ ُلوا أَين ثُِقُفوا

   6﴾.......  َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَننٌ ا اأْلُم ُة؛ قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: ﴿َقدْ هبَِ  ادُ رَ وي ُ  قُ لَ طْ َوتُ  -3

 . أَُممٌ  ِمْن قَ ْبِلُكمْ  َمَضتْ َقْد  :اْلَمْعىَن و  ،اأْلَُممُ ا نَ هبا هُ  ، واملرادُ ُسن ة  مجُع  السَُّننُ 

َلُكْم َكَعاد  َومَثُوَد.ْعىِن ي َ  ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن﴾. جُمَاِهٌد: ﴿َقْد َخَلتْ قال   7 اِبهْلاََلِك ِفيَمْن َكذ َب قَ ب ْ

 
 

   (231/ 35تج العروس )، و (210/ 12هتذيب اللغة )  - 1
 ( 2139/ 5لصحاح تج اللغة وصحاح العربية )انظر ا - 2
،  1017، حديث رقم:  اَبُب َمْن َسن  ُسن ًة َحَسَنًة َأْو َسيِ َئًة َوَمْن َدَعا ِإىَل ُهًدى َأْو َضاَلَلة    ، كتاب اْلِعْلمِ   -رواه مسلم  -  3

َجرِيرِ  َعْبِد هللِا    َعْن  َعْنهُ ْبِن   ُ اّلل  الفقه )وكالم اإلمام اخلطايب  ،  َرِضَي  البحر احمليط يف أصول  الزركشي يف  (،  5/  6ذكره 
 ( 95/ 1والشوكاين يف إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )

 38ُسورَُة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 4
 ( 225/ 13لسان العرب )  - 5
 137ُسورَُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 6
 ( 216/ 4تفسري القرطب )  - 7
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 1قَاَل اْلُمَفض ُل الض بِ ُّ:وَ 

ِلِهمُ  ل  َكَفض      ْ ْن َفض      ْ اُس م      ِ اَيَن الن        ا ع      َ  م      َ
 

َننِ َواَل  ***  اِلِف الس           ُّ ثْ َلُهْم يف س           َ  رَأَْوا م           ِ
 

 .اأْلَُممِ  يف َساِلفِ يعين: 
 2َوُتْطَلُق ويُ رَاُد هِبَا: ضرٌب من َتر املدينة.  -4
 3: الط بيَعُة وبه َفس ر بعُضهم قوَل األعَشى َوُتْطَلُق ويُ رَاُد هِبَا: -5

يِن  ْن ب                    َ ُه م                    ِ رمٌِي مَشائِل                    ُ  ك                    َ
 

َنن ***  َرِمنَي الس                         ُّ  ُمعاِوي                         َة األك                         ْ
 

الَقْصدُ   -6 هِبَا:  ويُ رَاُد  يقال:    َوُتْطَلُق  وقْصِدكوالوجُه؛  وْجِهك  أي  ُسن ِتَك  على    .اْمِض 
  . فالٌن لك َسَنَن الط ريِق وُسنَ َنُه وِسنَ َنه   تركَ   :وقال اللحياينُّ   .وَسَنُن الط ريِق وُسنَ ُنُه وُسنُ ُنه هَنُْجه

َمْسلوُك وَتَسن َن الر ُجُل يف  ُمْسَتِسنُّ الطريُق الْ والْ   ،عن غرِي اللحياين ِ   اوال أعرُف ِسنَ نً   .ِجَهَتهُ   :أي
 : يرِ رِ َعْدوِه واْسََت  مَضى على َوْجِهه وقوُل جَ 

ََت ِ  ُروِر كأن ن              ا ظَِلْلن              ا مبُس              ْ  احل              َ
 

رَ  ***  َدى ف       َ تَ ْقِبِل ال      ر ِيِح ص      ائِمِ ل      َ  4س  ُمس      ْ
 

   5يف َعْدوِه وإقْ َبالِه وإْداَبرِه.  : ما لَ  َوُتْطَلُق ويُ رَاُد هِبَا -7
أَْو  يقال:   َشْوطًا  ونشَاِطه  ِلَمَرِحه  َعَدا  َأْي  اْسِتَناًَن:  َيْسََتُّ  الَفَرس  رَاِكب  اْسََت   َواَل  َشْوَطنْيِ 

 6َعَلْيِه.
قوُل   ِبكُ   َرُسولِ ومنه  َلُه  َشَرَفنْيِ، ُكِتَب  أَْو  َشَرفًا  اْستَ ن ْت  »َوَلْو  َوَسل َم:  َعَلْيِه  لِ   هللِا َصل ى هللاُ 

   7.«ُخْطَوة  خَتُْطوَها َأْجرٌ 

 

 ( 498الكليات )ص:  - 1
 ( 2139/ 5انظر الصحاح تج اللغة وصحاح العربية ) - 2
 ( 417/ 8احملكم واحمليط األعظم ) - 3
 ( 417/ 8احملكم واحمليط األعظم ) - 4
 ( 244/ 2احمليط يف اللغة ) - 5
 ( 410/ 2النهاية يف غريب احلديث واألثر ) - 6
 987ِكَتاب الز َكاِة، اَبُب ِإُثِْ َماِنِع الز َكاِة، حديث رقم:   -رواه مسلم - 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
27 

ُ ُاملطلبر ُالآمرَحد  ث نَي:ُحُ اَلُطُ السرنَّةرُفُاصُآ:ُُالثَّان 
الْ  ِثنَي: مالُسن ُة يف اصطالح  َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    ا أُثَِر َعْن الن ِب ِ ُمَحدِ  أو    أو فعل    من قول    ى هللاُ 

ُخُلِقي ة    َخْلِقي ة    أو صفة    تقريرِ  ترادف  أو سرية    أو  البعثة أو بعدها، وهي هبذا  ، سواء كان قبل 
 1احلديث عند بعضهم.

ْخَبار، ُث  مسي ِبِه َقول أَو    احلَِديث: ُهَو اْسمٌ قال أبو البقاء الكفوي:   من التحديث، َوُهَو اإْلِ
 2.َعَلْيِه الص اَلة َوالس اَلم ِإىَل الن ِب  بَ سِ فعل أَو تَ ْقرِير نُ 

الق الن ِبُّ فمثال  به  حَتَد َث  ما  َوَسل مَ َصل    ول:  َعَلْيِه  هللاُ  الْ   ى  خمتلف  يتعلق    اتِ بَ اسَ نَ مُ يف  ِم ا 
األحكام فَ َعنْ بتشريع  »ُبيِنَ   ؛  َوَسل َم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر  ْبِن  هللِا  َعْبِد 

، َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإال  هللاُ، َوَأن  حُمَم ًدا َعْبُدُه َوَرسُ  ْساَلُم َعَلى مَخْس  ولُُه، َوِإقَاِم الص اَلِة، َوِإيَتاِء  اإْلِ
   3.الز َكاِة، َوَحجِ  اْلبَ ْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن«

َعن ْهُ   ابةُ : ما نقله الصحلِ عْ الفِ   الُ ثَ ومِ   ُ َوَسل مَ َصل    الن ِب ِ   أفعالِ   نْ مِ   مَرِضَي اّلل  َعَلْيِه   يف   ى هللاُ 
َعَلْيِه  َعْن  فِة؛  الصال  وغريها، كأداءِ   اتِ العباد َنَة، َأن  الن ِب  َصل ى هللاُ  اْبِن ُِبَي ْ ْبِن َماِلك   َعْبِد اّللِ  
  4. َكاَن ِإَذا َصل ى فَ ر َج َبنْيَ يََدْيِه َحىت  يَ ْبُدَو بَ َياُض ِإْبطَْيِه«» ،َوَسل مَ 
اْبِن َعب اس  ف  ؛ج ِ احلَ   كُ اسِ نَ مَ من ذلك  و  هُ   َعِن  َعن ْ  ُ َعَلْيِه  ،  َماَرِضَي اّلل  َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ 

  5. َوَسل َم »طَاَف يف َحج ِة اْلَوَداِع َعَلى بَِعري ، َيْسَتِلُم الرُّْكَن مبِْحَجن «

 

 ( 40/ 1انظر توجيه النظر إىل أصول األثر ) - 1
 ( 370الكليات )ص: انظر  - 2
«اَبُب َبْدِء الَوْحِي،    ، ِكَتاُب اإِلميَانِ   -رواه البخاري  -  3 ،  اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »بيُِنَ اإِلْساَلُم َعَلى مَخْس 

ْساَلُم َعَلى مَخْس    ِكَتاُب اإِلميَاِن،  -ومسلم ، 8حديث رقم:   16، حديث رقم: اَبُب قول الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ُبيِنَ اإْلِ
البخاري  -  4 رقم:    -رواه  حديث  السُُّجوِد،  يف  َوجُيَايف  َعْيِه  َضب ْ يُ ْبِدي  اَبُب  الص الَِة،  ومسلم390ِكَتاُب  ِكَتاُب    -، 

مِ  َوااِلْعِتَداِل  الرُُّكوِع  َوِصَفَة  ِبِه،  َوخُيَْتُم  ِبِه  يُ ْفتَ َتُح  َوَما  الص اَلِة  ِصَفَة  جَيَْمُع  َما  اَبُب  َواالص اَلِة،  ِمْنُه،  ْنُه،  َوااِلْعِتَداِل  لسُُّجوِد 
، َويف الت َشهُّدِ   . 495اأْلَو ِل، حديث رقم:  َوالت َشهُِّد بَ ْعَد ُكلِ  رَْكَعَتنْيِ ِمَن الرُّاَبِعي ِة، َوِصَفَة اجْلُُلوِس َبنْيَ الس ْجَدَتنْيِ

البخاري  -  5 اِبْلمِ   -رواه  الرُّْكِن  اْسِتاَلِم  اَبُب  احَلجِ ،  رقم:  ِكَتاُب  اَبُب    -، ومسلم1607ْحَجِن، حديث  احلَْجِ ،  ِكَتاُب 
 . 253َجَواِز الط َواِف َعَلى بَِعري  َوَغرْيِِه، َواْسِتاَلِم احلََْجِر مبِْحَجن  َوََنْوِِه لِلر اِكِب، حديث رقم: 
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ذلك  و  َواْلَيِمنيِ ه  ؤ قضامن  اِبلش اِهِد  َوَسل َم،  َعَلْيِه  هللاُ  َعب اس  ف؛  َصل ى  اْبِن  ُ    َعِن  اّلل  َرِضَي 
  1.قَاَل: »َقَضى َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، اِبلش اِهِد َواْلَيِمنِي«، َماَعن ْهُ 

ُ َعْنُه، قَاَل: »ِإْن َكاَن اْلُمَؤذِ ُن  وِمثَاُل   تقريرِِه َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َما ثَ َبَت َعْن أََنس  َرِضَي اّلل 
َتِدُروَن الس َوارَِي ُيَصلُّوَن َحىت  ِإَذا أَذ َن قَاَم ََنٌس ِمْن  َأْصَحاِب َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم فَ يَ ب ْ

 َيُكْن َبنْيَ خَيْرَُج َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوُهْم َكَذِلَك ُيَصلُّوَن الر ْكَعَتنْيِ قَ ْبَل اْلَمْغِرِب، َوملَْ 
قَاَمِة َشْيٌء«.اأْلََذانِ     2 َواإْلِ

َأيب    هِ تِ صفَ   وِمثَالُ  َعْن  ثَ َبَت  َما  َوَسل َم  َعَلْيِه  اخلُْدرِي ِ َصل ى هللاُ  َعْنُه،   َسِعيد    ُ اّلل  قَاَل:    َرِضَي 
َيْكرَ  ًئا  َشي ْ رََأى  فَِإَذا  ِخْدرَِها،  الَعْذرَاِء يف  ِمَن  َحَياًء  َأَشد   َوَسل َم  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  الن ِبُّ  ُهُه  »َكاَن 

  3. َعَرفْ َناُه يف َوْجِهِه«
ُ َعن ْهَ َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َما ثَ َبَت    هِ تِ ريَ ومثال سِ  هللِا  َرُسوُل  َكاَن  قَاَلْت: »   ااّلل 

4ُُُ.ُيُِبُّ الت  َيمَُّن يف َشْأنِِه ُكلِ ِه، يف نَ ْعَلْيِه َوتَ َرجُِّلِه َوُطُهورِِه«َوَسل َم َعَلْيِه هللاُ  َصل ى 
  

 

أمحد  -  1 رقم:    -رواه  ماجه 2886حديث  وابن  ابِ   -،  اْلَقَضاِء  اَبُب  اأْلَْحَكاِم،  رقم:  ِكَتاُب  َواْلَيِمنِي، حديث  لش اِهِد 
الغليل، رقم:    ،صححه األلباين وهو حديث صحيح  ،  2370 ح وضعيف سنن ابن ماجه،  ، وصحي2683انظر إرواء 

 2370رقم: 
اَبُب َما َجاَء يف الر ْكَعَتنْيِ قَ ْبَل  ِكَتاُب ِإقَاَمِة الص اَلِة، َوالسُّن ُة ِفيَها،    -وابن ماجه  ،14008حديث رقم:    -رواه أمحد  -  2

رقم:   حديث  خزمية1063اْلَمْغِرِب،  وابن  الص اَلِة،    -،  َصاَلِة  ِكَتاُب  َوقَ ْبَل  الش ْمِس  ُغُروِب  ِعْنَد  الص اَلِة  ِإاَبَحِة  اَبُب 
و حديث صحيح صححه األلباين، انظر التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان  ، وه1288اْلَمْغِرِب، حديث رقم:  

 ( 163/ 3)  هصحيح وضعيف سنن ابن ماج ، (183/ 3)
كتاب اْلَفَضاِئِل،    -، ومسلم6102ِكَتاُب اأَلَدِب، اَبُب َمْن مَلْ يُ َواِجِه الن اَس اِبلِعَتاِب، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3

 2320ئِِه َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، حديث رقم: اَبُب َكثْ َرِة َحَيا 
البخاري  -  4 اللِ َباِس،  -رواه  رقم:  ِكَتاُب  اْلُيْمىَن، حديث  اِبلن  ْعِل  يَ ْبَدأُ  ومسلم5854اَبٌب:  الط َهارَِة،    -،  اَبُب  ِكَتاُب 

 268الت  َيمُِّن يف الطُُّهوِر َوَغرْيِِه، حديث رقم: 
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ُالثَّا ُاْلصوليني:ُُلثُراملطلبر ُاصآط اَلح  ُُ:الس نَّةرُف 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَ ْواًل، أَْو ِفْعاًل  ، َوالسُّن ُة يف اْصِطاَلِح األصوليني: َما نُِقَل َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 1أَْو ِإقْ رَارًا.
يف  ُمْنَحِصَرٌة  األصوليني  عند  الن  َبِوي ُة  اْلَقْولُ فَالسُّن ُة  اأْلَْقَساِم:  َهِذِه  والت  ْقرِيُر؛  َواْلِفْعلُ ،    كما  ، 

اْلَعاِص حني صَ و   ،تقدم ْبِن  َعَلْيِه َوَسل َم لَعْمرِو  َلة  اَبرَِدة  ى أبصحابه  ل  َكَضِحِكِه َصل ى هللاُ  لَي ْ   يف 
ُ َعْنُه،  وهو ُجُنٌب ومل يغتسل؛ فَعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص   َلة  ابَ َرِضَي اّلل  َدة  يف  رِ قَاَل: اْحتَ َلْمُت يف لَي ْ

، ُُث  َصل ْيُت أبَِْصَحايب الصُّْبَح اَلِسِل فََأْشَفْقُت ِإِن اْغَتَسْلُت َأْن أَْهِلَك فَ تَ َيم ْمتُ َغْزَوِة َذاِت الس  
َعَلْيِه َوَسل َم فَ َقاَل: »اَي َعْمُرو َصل ْيَت أبَِْصَحاِبَك َوأَْنَت ُجُنٌب؟«  َفذََكُروا َذِلَك لِلن ِبِ  َصل ى هللاُ 

َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإن  اّلل َ  ﴿ُقوُل:  فََأْخَبْتُُه اِبل ِذي َمنَ َعيِن ِمَن ااِلْغِتَساِل َوقُ ْلُت ِإين ِ مسَِْعُت اّلل َ ي َ 
ًئا.  ،[29]النساء:  ﴾َكاَن ِبُكْم َرِحيًما   2َفَضِحَك َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوملَْ يَ ُقْل َشي ْ

 واقتصر األصوليون يف تعريف السنة على أقواله وأفعاله وتقريراته؛ ألن هذه الثالثة هي اليت
تثبت هبا األحكام الشرعية، أما صفاته اخللقية واخللقية فليست داخلة يف مفهوم السنة عند 

 ؛ ألهنا ال تفيد حكما شرعيًّا يتعبد الناس به. األصوليني
  

 

 ( 61/ 2شرح خمتصر الروضة ) - 1
ِكَتاب الط َهارَِة، اَبُب ِإَذا َخاَف اجْلُُنُب اْلَبَْد أَيَ تَ َيم ُم، حديث رقم:    -، وأبو داود17812حديث رقم:    -رواه أمحد  -  2

املستدرك334 يف  واحلاكم  رقم:    -،  حديث  الط َهارَِة،  صحيحه 628ِكَتاُب  يف  حبان  وابن  الط َهارَ   -،  اَبُب  ِكَتاُب  ِة، 
اَبَحِة لِْلُجُنِب ِإَذا َخاَف الت  َلَف َعَلى نَ ْفِسِه ِمَن اْلَبِْد الش ِديِد ِعْنَد ااِلْغِتسَ  اِل َأْن ُيَصلِ َي اِبْلُوُضوِء َأِو الت  َيمُِّم  الت  َيمُِّم، ِذْكُر اإْلِ

رقم:   ااِلْغِتَساِل، حديث  )1315ُدوَن  تعليًقا  البخاري  ورواه  ختريج  (، وصح77/  1،  يف  الغليل  إرواء  يف  األلباين  حه 
 334، وصحيح وضعيف سنن أيب داود، رقم: 154(، حديث رقم: 181/ 1أحاديث منار السبيل )
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ُاْلصولينُي ُالس نَّة ُابعتبارُاصآط اَلح  ُإ طآاَلقَاتر

:  اْصِطاَلِح األصوليني على أربعةِ  يُْطَلُق َلْفُظ السُّن ِة ابعتبارِ   معان 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى اخْلُُصو  ُقواًل َعِن الن ِبِ  َصل ى اّلل  ِص،  األول: يُْطَلُق َلْفُظ السُّن ِة َعَلى َما َجاَء َمن ْ
َا ُنص  َعَلْيِه من جهته عليه الصالة َوالس اَلُم، َكاَن   ِم ا ملَْ يُ َنص  َعَلْيِه يف اْلِكَتاِب اْلَعزِيِز، َبْل ِإَّن 

 بَ َياًَن ِلَما يف اْلِكَتاِب أَْو اَل. 

يُْطَلُق أَْيًضا يف ُمَقابَ َلِة اْلِبْدَعِة؛ فَ يُ َقاُل: "ُفاَلٌن َعَلى ُسن ة " ِإَذا َعِمَل َعَلى َوْفِق َما َعِمَل  الثاين: 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ   َكاَن َذِلَك ِم ا ُنص  َعَلْيِه يف اْلِكَتاِب أَْو اَل، َويُ َقاُل: "ُفاَلٌن َعَلى َعَلْيِه الن ِبُّ َصل ى اّلل 

َا اْعُتِبَ ِفيِه َعَمُل َصاِحِب الش رِيَعةِ  ْطاَلَق ِإَّن  ؛ ِبْدَعة " ِإَذا َعِمَل َعَلى ِخاَلِف َذِلَك، وََكَأن  َهَذا اإْلِ
، وهذا اإلطالق ليس  ْن تِْلَك اجلَِْهِة، َوِإْن َكاَن اْلَعَمُل مبُْقَتَضى اْلِكَتابِ فَُأْطِلَق َعَلْيِه َلْفُظ السُّن ِة مِ 

خاصًّا بعلماء األصول بل يشاركهم فيه احملدثون، ومن الشواهد على ذلك كتب السنة اليت 
ألفها علماء احلديث يف مقابل البدع؛ ومنها: )كتاب السنة( لإلمام أمحد، و)كتاب السنة( 

 . عاصم، و)السنة( للبهباري وغريها البن أيب

يُْطَلُق أَْيًضا َلْفُظ السُّن ِة َعَلى َما َعِمَل َعَلْيِه الص َحابَُة، ُوِجَد َذِلَك يف اْلِكَتاِب أَِو السُّن ِة  : الثُ الث  
َقْل إِلَي ْ  ُهْم أَْو  أَْو ملَْ يُوَجْد؛ ِلَكْونِِه ات َِباًعا ِلُسن ة  ثَ بَ َتْت ِعْنَدُهْم ملَْ تُ ن ْ َنا، أَِو اْجِتَهاًدا جُمَْتَمًعا َعَلْيِه ِمن ْ

مْجَاِع من ج   هةِ ِمْن ُخَلَفائِِهْم؛ فَِإن  ِإمْجَاَعُهْم ِإمْجَاٌع، َوَعَمُل ُخَلَفائِِهْم رَاِجٌع أَْيًضا ِإىَل َحِقيَقِة اإْلِ
ْطاَلِق  ا اقْ َتَضاُه الن ظَُر مَ بَ سْ حَ   ليهِ عَ  اسِ الن   محلِ  اْلَمْصَلِحيُّ ِعْنَدُهْم؛ فَ َيْدُخُل حَتَْت َهَذا اإْلِ

َكَما فَ َعُلوا يف حد اخلمر، وتضمني الصناع، َومَجِْع   ؛اْلَمَصاِلُح اْلُمْرَسَلُة َوااِلْسِتْحَسانُ 
َعةِ  َواِويِن، َوَما اْلُمْصَحِف، َومَحِْل الن اِس َعَلى اْلِقرَاَءِة ِِبَْرف  َواِحد  ِمَن احْلُُروِف الس ب ْ ، َوَتْدِويِن الد 

 أشبه ذلك. 
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َوالس اَلُم:   الص اَلُة  َعَلْيِه  قَ ْولُُه  ْطاَلِق  اإْلِ َهَذا  َعَلى  اخلَُلَفاِء   كمَعَليْ »َويَُدلُّ  َوُسن ِة  ِبُسن يِت 
ْهِديِ نَي«

َ
   1. الر اِشِديَن امل

َع َما تَ َقد مَ  ْطاَلِق أَرْ   ،َوِإَذا مجُِ َوِفْعُلُه،   ،َلْيِه الص اَلُة َوالس اَلمُ عَ بَ َعُة أَْوُجه : قَ ْولُُه  حَتَص َل ِمْنُه يف اإْلِ
  -  وَُكلُّ َذِلَك ِإم ا ُمتَ َلق ى اِبْلَوْحِي أَْو اِباِلْجِتَهاِد، بَِناًء َعَلى ِصح ِة ااِلْجِتَهاِد يف َحقِ هِ   -َوِإقْ رَارُُه  

   .ثَةٌ َوَهِذِه َثاَل 

قْ رَاِر،    :َوالر اِبعُ  َقِسُم ِإىَل اْلَقْوِل َواْلِفْعِل َواإْلِ َما َجاَء َعِن الص َحابَِة أَِو اخْلَُلَفاِء، َوُهَو َوِإْن َكاَن يَ ن ْ
  اَء َعِن الن ِب ِ ِصيَل َما جَ َوَلِكْن ُعد  َوْجًها َواِحًدا؛ ِإْذ ملَْ يَ تَ َفص ِل اأْلَْمُر ِفيَما َجاَء َعِن الص َحابَِة تَ فْ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم.   2َصل ى اّلل 

اْصِطاَلحِ  العباداتِ   الفرضَ   على ما يقابلُ   تطلقُ :  الفقهاءِ   َوالسُّن ُة يف    رَ دَ وعلى ما صَ   ،من 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ    3.لإلعجازِ  تْ اليت ليسَ  أو األقوالِ  األفعالِ  نَ مِ  ِمِن الن ِبِ  َصل ى اّلل 

ت  فَالسُّن ةُ  املعىن  ي  طلقُ هبذا  ما  املندوبُ يةِ رعالش    حكامِ األمن    الواجبَ   قابلُ على  وهو  أو   ، 
 والكفُّ فعٌل. ،عن الكفِ  عن اإلنكارِ  بارةٌ عِ  ؛هُ ألن   قريرَ ، ومل يذكروا الت  املستحبُ 

  

 

، وسيأيت خترجيه  وصححه األلباين   ،َعْن الِعْراَبِض ْبِن َسارِيَةَ واحلاكم،  رواه أمحد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه،    -  1
 قريًبا. 

 ( 293/  4بتصرف يسري ) للشاطب  املوافقات  - 2
 ( 249)ص:  لإلسنوي  هناية السول شرح منهاج الوصول  - 3
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ُ ُالآَمبآَحثر ُرآنُ ُكالقُراىَلُعَُت َُُللاُ ُنَُمُ ُوحيٌُُةُرنَّالسُ :ُالثَّان 

  ومحلِ   للناس،  اإلسالمِ   رسالةِ   يغِ لتبل   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىًدا  م  حمَُ   هُ بي  نَ   وجل    عز    هللاُ   اختارَ 
  هُ مَ صَ وعَ ،  شرعية    مبا أيمره به سبحانه من تكاليف    ه أن يصدعَ رَ مَ الدعوة إىل هللا تعاىل، وأَ أمانة  

، أو أَقَ ر  عنه من فعل    رَ دَ ، أو صَ به من قول    قَ طَ ، وفيما نَ عن ربه من قرآن    هُ غَ ل ِ ب َ ي ُ من الزلل فيما  
يدخلُ  ِما  أصحابه  إليهذلك من    ؛ ألن كلَ شريعِ الت    يف جمالِ   عليه  تعاىل    هللا  قال  ؛وحي هللا 

   1.﴾ِإْن ُهَو ِإال  َوْحٌي يُوَحى * َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى﴿: تعاىل

  2.اْلَعَملِ  يف  اْلُمنَ ز لِ  َكاْلَوْحيِ   السُّن ةَ  َأن   َعَلى َداَلَلةٌ  أَْيًضا القرطب: َوِفيَهاقال 

 منها:  أمورٌ  وحٌي ِمَن هللِا تَ َعاىَل كالُقرآنِ  السُّن ةَ وِما يدل على أن  
اُُنَُرَُوق ََُُُعَليآه َُوَسلَّمََُصلَّىُللارُُُُهُ ولُ رسُرُُعلىُاملؤمننيُطاعةَُُُأنَُّللاُتعاىلُأوجبَُ -1

ُُ:هُ تعاىلُبطاعتُ 
وجل:   عز  فَِإن  ﴿قال  ِمنُكْم  اأَلْمِر  َوأُْويل  الر ُسوَل  َوَأِطيُعواْ  هللَا  َأِطيُعواْ  آَمُنواْ  ال ِذيَن  أَي َُّها  اَي 

َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن   تَ َناَزْعُتْم يف َشْيء  فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالر ُسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبهللِ 
   3. ﴾أَتِْويالً 

  طَاَعةَ   أِبَن    إْعاَلًما  اْلِفْعلَ   َوأََعادَ   َرُسولِِه،   َوطَاَعةِ   ِبطَاَعِتهِ   تَ َعاىَل   : فَأََمرَ رمحه هللا قال ابن القيم  
  طَاَعُتهُ   َوَجَبتْ   أََمرَ   إَذا  َبلْ   اْلِكَتاِب،  َعَلى  ِبهِ   أََمرَ   َما  َعْرضِ   َغرْيِ   ِمنْ   اْسِتْقاَلاًل   َتَِبُ   الر ُسولِ 
 أَيُْمرْ   َوملَْ   َمَعُه،  َوِمثْ َلهُ   اْلِكَتابَ   أُويتَ   فَِإن هُ   ِفيِه،  َيُكنْ   ملَْ   أَوْ   اْلِكَتابِ   يف   ِبهِ   أََمرَ   َما  َكانَ   َسَواءٌ   ُمْطَلًقا،
  إيَذاَنً   الر ُسوِل؛  طَاَعةِ   ِضْمنِ   يف   طَاَعتَ ُهمْ   َوَجَعلَ   ْعلَ اْلفِ   َحَذفَ   َبلْ   اْسِتْقاَلاًل،  اأْلَْمرِ   أُويل   ِبطَاَعةِ 
ُمْ  َا   أبَِهن  ُهمْ   أََمرَ   َفَمنْ   الر ُسوِل،  ِلطَاَعةِ   تَ بَ ًعا  يُطَاُعونَ   إَّن    أََمرَ   َوَمنْ   طَاَعُتُه،  َوَجَبتْ   الر ُسولِ   ِبطَاَعةِ   ِمن ْ

:  قَالَ   أَن هُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  َعْنهُ   َصح    َكَما  طَاَعةَ   َواَل   َلهُ   مَسْعَ   َفاَل   الر ُسولُ   بِهِ   َجاءَ   َما  خِبِاَلفِ 

 

    4، 3سورة النجم: اآلية/  - 1
 ( 85/ 17)  تفسري القرطب   - 2
 59سورة النساء: اآلية/  - 3
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َا: »َوقَالَ   ،1  «اخْلَاِلقِ   َمْعِصَيةِ   يف   ِلَمْخُلوق    طَاَعةَ   اَل »   ُواَلةِ   يف   َوقَالَ   ،2  «اْلَمْعُروفِ   يف   الط اَعةُ   إَّن 
ُهمْ  أََمرَُكمْ  َمنْ : »اأْلُُمورِ   3.«طَاَعةَ  َواَل  َلهُ  مَسْعَ  َفاَل  اّلل ِ  مبَْعِصَيةِ  ِمن ْ

َا َعَلْيِه َما مُحِ َل َوَعَلْيُكم م ا مُحِ ْلُتْم  ﴿وقال تعاىل:   ُقْل َأِطيُعوا اّلل َ َوَأِطيُعوا الر ُسوَل فَِإن تَ َول وا فَِإَّن 
   4.﴾ُسوِل ِإال  اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ َوِإن ُتِطيُعوُه هَتَْتُدوا َوَما َعَلى الر  

َعَليآه َُوَسلََّمُاجلزاءُالوفُيُللاُتعاىلُرتبُعلىُطاعتهأنُ -2 ُُ:َصلَّىُاَّللَُّر
  5. ﴾فَ ْوزًا َعِظيًماَوَمن يُِطْع اّلل َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز ﴿: وتعاىل قال سبحانه

فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن ﴿بقوله:    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ لن  ا  خمالفةِ   بةِ غَ من مَ تعاىل    هللاُ   رَ ذ  وحَ 
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    6. ﴾َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

للاُُ -3 ت َُأنُ ُُُدَُعَّوَُتعاىلُ َمنآ عقوبََةُ وَبنيََُّ َوَسلََّم،ُ َعَليآه ُ للاُر َصلَّىُ معصيتهُ علىُ
ُ:عَصاهُر

َعَذاٌب ﴿:  تعاىل  قال َوَلُه  ِفيَها  َخاِلًدا  ََنرًا  يُْدِخْلُه  ُحُدوَدُه  َويَ تَ َعد   َوَرُسوَلُه  هللَا  يَ ْعِص  َوَمن 
  7.﴾مُِّهنيٌ 

تَ َنا َأطَْعَنا اّلل َ َوَأطَْعَنا الر ُسواَل يَ ْوَم تُ َقل ُب ُوُجوُهُهْم يف ﴿: تعاىل وقال   8.﴾الن اِر يَ ُقوُلوَن اَي لَي ْ

 

ُ  ، َعْن 381حديث رقم:  -الطباين يف الكبري، و 20656حديث رقم:  -أمحدرواه  - 1 ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْي  َرِضَي اّلل 
 . 179، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم: َعْنهُ 
َتُكْن َمْعِصَيًة، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  2   -، ومسلم7145ِكَتاُب اأَلْحَكاِم، اَبُب الس ْمِع َوالط اَعِة ِلإْلَِماِم َما مَلْ 

َمارَِة، اَبُب ُوُجوِب طَاَعِة اأْلَُمرَاِء يف َغرْيِ َمْعِصَية ، َوحَتْرميَِها يف اْلَمْعِصَيِة، حديث رقم:   َعْن َعِلي   َرِضَي  ،  1840ِكَتاُب اإْلِ
ُ َعْنهُ   . اّلل 

َرِضَي  ، عن ابن عمر  33707حديث رقم:    -، وابن أيب شيبة يف مصنفه752حديث رقم:    -رواه عبد بن محيد  -  3
ُ َعن ْهُ   . ( 38/ 1)  إعالم املوقعني عن رب العاملني َما، اّلل 
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وهنيه فقال:    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   الر ُسولِ   أمرِ   دَ عنْ عليه  أن يكونوا    على ما جيبُ   هُ عبادَ   هَ ونب  
  1. ﴾فَانتَ ُهواَوَما آَتُكُم الر ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه ﴿

تعاىلُ -4 َعَليآه َُوَسلَّمَُملُيرضُحبكمهُُنُآعلىُعدمُإميانُمََُأقآَسَمُللاُر ُُ:َصلَّىُللاُر
َوَسل مَ لرسوله  أَْقَسَم    تعاىل  هللاَ ومنها أن   َعَلْيِه  أتباعه الأ  َصل ى هللاُ  ا  مؤمنني حقً   ونيكون  ن 

يرتضوه حكمً  حُ   ا حىت  يتلقوا  وأن  بينهم،  تَ   اإلذعانِ   بغايةِ   هُ مَ كْ فيما  ال  وال    فَ لُّ كَ الذي  فيه 
َفالَ َوَربِ َك الَ  ﴿، وإَّنا هو َنبع عما انعقد عليه القلب من والء وتسليم، فقال عز وجل:  عَ نُّ صَ تَ 

أَن يف  ُدواْ  جيَِ ُُث  الَ  نَ ُهْم  بَ ي ْ َشَجَر  ِفيَما  ُُيَكِ ُموَك  َوُيَسلِ ُمواْ يُ ْؤِمُنوَن َحىت َ  َقَضْيَت  ِمِ  ا  َحَرًجا  ُفِسِهْم 
   2.﴾َتْسِليًما

؛ قال ابن القيم رمحه هللا يف  وقد أمجع العلماء على أن هذا التحاكم يكون بعده إىل سنته
ُتْم تَ َعاىَل: ﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّلل َ َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزعْ   اّلل ِ   لِ و قَ 

َوَأحْ  َخرْيٌ  َذِلَك  اآلِخِر  َواْليَ ْوِم  اِبّللِ   تُ ْؤِمُنوَن  ُتْم  ِإْن ُكن ْ َوالر ُسوِل  اّللِ   ِإىَل  فَ ُردُّوُه  َشْيء   َسُن يف 
  ِه، َوالر د  إىَل الر ُسولِ َأمْجَُعوا َأن  الر د  إىَل اّللِ  ُسْبَحانَُه ُهَو الر دُّ إىَل ِكَتابِ   ،[59]النساء:    .أَتِْويال﴾

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    3. ُهَو الر دُّ إلَْيِه نَ ْفِسِه يف َحَياتِِه َوِإىَل ُسن ِتِه بَ ْعَد َوفَاتِهِ  ى اّلل 
نقَ  االعتبار  وهبذا  املنطلق  هذا  السُّن َة    رُ ر ِ فمن  القرآنِ   ةَ يحَ حِ الص    ويةَ بَ الن   َأن   يف    ،الكرميِ   مع 

، فيجب القرآن  األحكام الشرعية، فإهنا وحي مثل  من حيث االحتجاج هبما يف  واحدة    مرتبة  
 القول بعدم أتخرها عنه يف االعتبار. 

ُ تَ َعاىَل:   4. ﴾ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى *َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى ﴿ قَاَل اّلل 

   5.اْلَعَملِ  يف  اْلُمنَ ز لِ  َكاْلَوْحيِ   السُّن ةَ  َأن   َعَلى َداَلَلةٌ  أَْيًضا قال القرطب: َوِفيَها
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تَ َعاىَل:وَ   ُ َلِطيًفا ﴿  قَاَل اّلل  َواحلِْْكَمِة ِإن  اّلل َ َكاَن  بُ ُيوِتُكن  ِمْن آاَيِت اّللِ   َلى يف  يُ ت ْ َما  َواذُْكْرَن 
  1.﴾َخِبريًا

َعَلى َرُسولِِه يف  قال ابن كثري:    ُ يُ ْنزُِل اّلل  اْعَمْلَن مبَا  َوالسُّن ةِ َأِي:  اْلِكَتاِب  ِمَن  قَاَلُه  .  بُ ُيوِتُكن  
  2. قَ َتاَدُة َوَغرْيُ َواِحد  

ُ تَ َعاىَل:وَ  ُلو َعَلْيِهْم ﴿  قَاَل اّلل  ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ َلَقْد َمن  اّلل 
يِهْم     3.﴾َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبني  آاَيتِِه َويُ زَكِ 

ُلو  قَاَل اإِلَمام الش اِفِعي َرِضي هللا َعنُه:   قال جل ثناؤه: ﴿َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ ت ْ
يُكْم، َويُ َعلِ ُمُكْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة، َويُ َعلِ ُمُكمْ َعَلْيُكْم آاَيتَِنا،     :﴾ ]البقرةَما ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ   َويُ زَكِ 

َعَلْيِهْم ﴿وقال:    ،[151 ُلو  يَ ت ْ أَنْ ُفِسِهْم  ِمْن  َرُسوالً  ِفيِهْم  بَ َعَث  ِإْذ  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى   ُ اّلل  َمن   َلَقْد 
يهِ  سواَها  ، َمَع آي﴾ْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبني  ْم َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا مِ آاَيتِِه َويُ زَكِ 

َفسِمعت  احلِْْكَمة،  َوذكر  اْلُقْرآن،  َوُهَو  اْلكتاب  َفذكر هللا  قَاَل:  َواحْلكَمة.  اْلكتاب  ِفيِهن   ذكر 
 4.َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىول هللا من أرضاه من أهل اْلعلم اِبْلُقْرآِن يَ ُقول: احلِْْكَمة سنة َرسُ 

تَ َعاىَل:وَ   ُ َحِفيظًا  َمْن  ﴿  قَاَل اّلل  َعَلْيِهْم  أَْرَسْلَناَك  َفَما  تَ َوىل   َوَمْن  َأطَاَع اّلل َ  فَ َقْد  الر ُسوَل  يُِطِع 
َيْكُتُب مَ 80)  ُ ُهْم َغرْيَ ال ِذي تَ ُقوُل َواّلل  ا  ( َويَ ُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بَ َرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَ ي َت طَائَِفٌة ِمن ْ

   5.﴾ْم َوتَ وَك ْل َعَلى اّللِ  وََكَفى اِبّللِ  وَِكياليُ بَ يِ ُتوَن فََأْعِرْض َعن ْهُ 
 فَ َقدْ   َأطَاَعهُ   َمنْ   أِبَن هُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  حُمَم د    َوَرُسولِهِ   َعْبِدهِ   َعنْ   تَ َعاىَل   خُيِْبُ قال ابن كثري:  

  َوْحيٌ   ِإال    ُهوَ   ِإنْ   اهْلََوى،  َعنِ   يَ ْنِطقُ   َما   أِلَن هُ   ِإال    َذاكَ   َوَما   اّلل َ،  َعَصى  فَ َقدْ   َعَصاهُ   َوَمنْ   اّلل َ،   َأطَاعَ 
   6.يُوَحى

 

   34سورة األحزاب: اآلية/  - 1
 ( 415/  6) تفسري ابن كثري   - 2
 2سورة اجلمعة: اآلية/  - 3
 ، بتصرف يسري. (78/ 1الرسالة للشافعي ) - 4
 81، 80سورة النساء: اآلية/  - 5
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ُ َعَلْيِه َوَسل مَ اّللِ  صَ   َرُسولَ وملا توهم بعض الناس أن   مبا ال    يف اْلَغَضبِ   يَ َتَكل مَ ميكن أن    ل ى اّلل 
َوَسل َم    ِبُّ الن    عَ فَ يكون حًقا، دَ  َعَلْيِه   ُ أنه  َصل ى اّلل  التوهم، وأخب  َوَسل َم  هذا  َعَلْيِه   ُ ال َصل ى اّلل 
ُهَما،  َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن َعْمر وف َ ؛  يقول إال حًقا َعن ْ  ُ قَاَل: ُكْنُت َأْكُتُب ُكل  َشْيء  َأمْسَْعُه   َرِضَي اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم أُرِيُد ِحْفظَُه، فَ نَ َهْتيِن قُ َرْيٌش فَ َقاُلوا: ِإن َك َتْكُتُب ُكل    َشْيء  ِمْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
، َوَرُسولُ   َتْسَمُعهُ  َعَلْيهِ   ِمْن َرُسوِل اّللِ   ُ  َوَسل َم َبَشٌر، يَ َتَكل ُم يف اْلَغَضِب. فأمسكُت اّللِ  َصل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاَل:   اْكُتْب، فَ َوال ِذي نَ ْفِسي »َعِن اْلِكَتاِب، َفذََكَرْت َذِلَك لَِرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
   1«.بَِيِدِه، َما َخرََج ِمينِ  ِإال  َحقٌّ 

هللا تعاىل، وأهنم ال حاجة هبم إىل    زعموا أهنم متبعون لكتاب   ةٌ بني املسلمني َنبت  تْ وقد نبتَ 
وهم أبعد الناس عن القرآن وعن هديه، وأقرب الناس   (نو القرآني)  :السنة النبوية، ومسوا أنفسهم

  2م.2190  سنة:للضالل والكفر، وكان أول ظهور علين هلذه الطائفة الضالة املبتدعة ابهلند 
  

 

اْلِعْلِم، اَبٌب يف كِ ُُ-أَبُو َداُودَ و   ، 6802ورقم:    ،6510حديث رقم:    -َواُه َأمْحَدُ رَ   -  1 اْلِعْلِم، حديث رقم:  ِكَتاب  َتاِب 
،  اَبُب َمْن َرخ َص يف ِكَتابَِة اْلِعْلمِ   املقدمة،  -، والدارمي359، حديث رقم:  ِكَتاُب اْلِعْلمِ   -واحلاكم يف املستدرك،  3646

اَبُب    -، والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكبى14264ث رقم:  حدي  -، والطباين يف املعجم الكبري501حديث رقم:  
وابن عبد الب يف  ،  755، حديث رقم:  َمْن َرخ َص يف ِكَتابَِة اْلِعْلِم َوَأْحِسُبُه ِحنَي أَِمَن ِمِن اْخِتاَلِطِه ِبِكَتاِب اّللِ  َجل  ثَ َناُؤهُ 

، حديث صحيح،  26428حديث رقم:    -، وابن أيب شيبة يف املصنف389حديث رقم:    -جامع بيان العلم وفضله
 . 1532، رقم: (46/ 4سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )انظر  صححه األلباين،

مجاعته  م على يد غالم نب املعروف بعبد هللا َجْكرَاَلِوي يف الهور الذي أسس  1902نشأت فرقة )القرآنيون( عام:   -  2
حتت اسم )مجاعة الذكر والقرآن(، وأنكر األحاديث كلها، ومن مؤلفاته: )تفسري القرآن آبايت الفرقان(، و )ترمجة القرآن  
و)نبذ   السنة(،  إشاعة  القرآن يف جواب  )إشاعة  و  الفرقان(،  الرمحن آبايت  علم  ما  القرآن  و )صالة  الفرقان(،  آبايت 

أابدي يف هبار شرقي اهلند، ومن مؤلفاته: )دعوة احلق(، و)شرعة احلق(، و )منهاج    التعامل ابملفرتي(، وحمب احلق عظيم
البزخ كما حموت األصنام من جوف الكعبة(، ويرى فريق    ةاحلق(، و )بالغ احلق(، ومن أقوله: )اللهم امح وثنية عقيد

ا يد يف ظهور القاداينية، وقد أفىت جل  من الباحثني أن احلكومة البيطانية كان هلا يد يف ظهور هذه الفرقة، كما كان هل
علماء شبه القارة اهلندية يف اهلند وابكستان وبنجالدش، بتكفري عبد هللا َجْكرَاَلِوي وخروجه عن بوتقة اإلسالم، وما زال  
  هلذه الفرقة من ينصرها ويدعو إليها إىل يومنا هذا ومن أشهرهم أمحد صبحي منصور الذي كان يعمل مدرًسا ابألزهر 

(  20انظر: )القرآنيون وشبهاهتم حول السنة(. أتليف: خادم حسني إهلي خبش )ص:    وفصل منه إلنكاره السنة النبوية. 
 وما بعدها. 
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، والعجب  3  واملعتزلة  2والروافض  ،1  ِمن سبق من املبتدعة من اخلوارج  وهلذه اجلماعة سلفٌ 
َوَسل مَ   َرُسولَ أن   َعَلْيِه  السنة، ويف   رَ قد حذ    اّللِ  َصل ى هللاُ  الذين يطعنون يف  من أمثال هؤالء 

 ، واألئمة األعالم من علماء احلديث.َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َنقليها من أصحاب النب 
َعْنُه    اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرب َعِن  ف َ   ُ َعَلْيِه َوَسل َم أَن ُه قَاَل:  َرِضَي اّلل  َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ 

َعَلْيُكْم هبَِ  يَ ُقوُل  أَرِيَكِتِه  َعاُن َعَلى  َشب ْ َرُجٌل  يُوِشُك  َأاَل  َمَعُه  َوِمثْ َلُه  اْلِكَتاَب،  أُوتِيُت  َذا »َأاَل ِإين ِ 
 َحاَلل  فََأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمْن َحرَام  َفَحر ُِموُه، َأاَل اَل ُيَِلُّ َلُكْم  اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمنْ 

 

ُ َعْنُه َوفَاَرُقوُه ِبَسَبِب الت حْ  - 1 انُوا اْثيَنْ َعَشَر  ِكيِم، وَكَ اخلوارج فرقة خرجت َعَلى أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اّلل 
فََأْرسَ  ُهَما  أَْلًفا،  َعن ْ  ُ اّلل  َرِضَي  َعب اس   اْبَن  إِلَْيِهُم  آَخُروَن،  َل  اْلُمَخاَلَفِة  َعَلى  َوَأَصر   بَ ْعُضُهْم  فَ َرَجَع  َوَوَعَظُهْم،  وهم  َفَجاَدهَلُْم 

فرقة  عليً   ، عشُرون  َأن  على  متفقون  اجْلمل  وَكلهْم  َوَأْصَحاب  َوُعْثَمان  َرِضي ابحلكمني كفُرواواحلكما  من  َأن  ، و ني وكل 
أَنه    خملدٌ   َكاِفرٌ   مرتكب الكبرية إذا مل يتب منها ُم قَالُوا ِإن اْلَفاِسق َكاِفر على معىن  ِمن ُْهم فَِإهن  كفر  يف الن ار ِإال  النجدات 

لتكفريهم َأْصَحاب َرُسول هللا صلى    وكفرهم العلماء   . َوِم ا جيمع مجَِيعهم أَْيضا َتويزهم اخْلُُروج على اإِلَمام اجلائر   ، نْعَمة ربه
 . ( 45التبصري يف الدين وَتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني )ص: ، و (114/ 1النحل )امللل و  . انظرهللا َعَلْيِه َوسلم

الروافض فرقة من الفرق اليت ظهرت يف هذه األمة ومسوا ابلروافض أِلَن زيد بن َعلي  بن احْلَُسنْي بن َعلي  بن أيب    -  2
ر َفَمنعُهْم من َذِلك فرفضوه َومل يْبق َمَعه ِإال  ِمائَ َتا  طَالب رضى خرج على ِهَشام بن عبد اْلملك فطعن عسكره َعن أيب بك

َأي  هَلُم  فَ َقاَل  رفضتموين   :فَارس  َعلي   بن  طوائف،  يفبق  . نعم  :قَالُوا   ؟زيد  أَربع  وهم  اإلسم  َهَذا  وإمامية    َعَلْيِهم  زيدية 
وغالة  حزم:   .وكيسانية  ابن  اْلَكِذب    قال  يف  َوالن َصاَرى  اْليَ ُهود  جْمرى  َْترِي  طَائَِفة  َوِهي  اْلُمسلمني  من  لَْيُسوا  الروافض 

س  َوِهي طوائف َأش دهم غلواً يَ ُقولُوَن ِبهلية َعلي  بن أيب طَالب واآلهلية مجَاَعة َمَعه َوأَقلهْم غلواً يَ ُقولُوَن ِإن الش مْ   ، َواْلكْفر
،  ( 65/  2الفصل يف امللل واألهواء والنحل )،  (15الفرق بني الفرق )ص:    انظر   .يب طَالب مر َتنْيِ رد ْت على َعلي  بن أ

 ( 52اعتقادات فرق املسلمني واملشركني )ص: و 
ه ( الذي كان تلميًذا للحسن البصري، حلقة  131  -ه   80نشأت املعتزلة بعد أن  اعتزل واصل بن عطاء الغزال )  -  3

ليس مؤمًنا وال كافرًا( وأنه    :قة خاصة به لقوله: أَبن  مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني )أي احلسن البصري وشكل حل 
وقد أطلق عليها أمساء خمتلفة منها: املعتزلة، والقدرية،  خملد يف النار إذا مل يتب قبل املوت، فقال احلسن: "اعتزلنا واصل"،  

وأصول مذهب املعتزلة مخسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد،    الوعيدية. والعدلية، وأهل العدل والتوحيد، واملقتصدة، و 
نفوا صفات هللا   أهنم  االعتقاد:  من  املعتزلة  طائفة  يعم  والذي  املنكر،  عن  والنهي  واألمر ابملعروف  املنزلتني،  بني  املنزلة 

وقالوا كالم هللا حمدث خملوق، وقالوا: العبد    تعاىل، فقالوا: هو عامل بذاته، قادر بذاته، حي بذاته؛ ال بعلم وقدرة وحياة،
. انظر  ، وجيب عليه رعاية مصاحل العبادخالق ألفعال نفسه خريها وشرها، وقالوا: جيب على هللا أن يفعل الصالح واخلري 

واألحزاب املعاصرة  (، واملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  43/  1(، وامللل والنحل )155مقاالت اإلسالميني )ص:  
(1 /68) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
38 

َعن ْ  َيْستَ ْغيِنَ  َأْن  ِإال   ُمَعاِهد ،  لَُقطَُة  َواَل  الس ُبِع،  ِمَن  ََنب   ِذي  َواَل ُكلُّ   ، اأْلَْهِليِ  احلَِْماِر  َها حلَُْم 
   1َقْوم  فَ َعَلْيِهْم َأْن يَ ْقُروُه فَِإْن ملَْ يَ ْقُروُه فَ َلُه َأْن يُ ْعِقبَ ُهْم مبِْثِل ِقرَاُه«.َصاِحبُ َها، َوَمْن نَ َزَل بِ 

َوَسل مَ   ُسولِ رَ   وطاعةُ  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  أخب هللا عز وجل،    اّللِ   وتعاىل، كما  تبارك  طاعة هلل 
   2.﴾َمْن يُِطِع الر ُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ ﴿

خمالفةَ  أن  َوَسل مَ   َرُسولِ   كما  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  ف َ   اّللِ   وتعاىل؛  تبارك  هلل  ُهَريْ َرَة خمالفة  َأيب  َعْن 
َعْنهُ   ُ َعَلْيِه َوَسل َم:    ،َرِضَي اّلل   ُ َمْن َأطَاَعيِن فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ، َوَمْن »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل 

  3.«َعَصاين فَ َقْد َعَصى اّلل َ َوَمْن َأطَاَع اأْلَِمرَي فَ َقْد َأطَاَعيِن، َوَمْن َعَصى اأْلَِمرَي فَ َقْد َعَصاين 
َعَلْيِه َوَسل مَ صَ   وطاعُة َرُسوِل اّلل ِ   ُ من أعظم أسباب   ،به عن ربه عز وجل  اءَ فيما جَ   ل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ خمالفته    دَ كما أن تعمُّ ،  دخول اجلنة منها عياًذا    رمانِ احل  أسبابِ   من أعظمِ   َصل ى اّلل 
ُهَريْ َرةَ ف  ؛ابهلل َأيب  َعْنهُ   َعْن   ُ اّلل  أُم يِت   ،َرِضَي  »ُكلُّ  قَاَل:  َوَسل َم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  اّللِ   َرُسوَل  َأن  

، َوَمْن أَيََْب؟ قَاَل: »َمْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجلَن   َة،  يَْدُخُلوَن اجلَن َة ِإال  َمْن َأََب«، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اّللِ 
  4. َوَمْن َعَصاين فَ َقْد َأََب«

  

 

 12تقدم خترجيه ص:   - 1
 80 سورة النِ َساِء: اآلية/  - 2
تَ َعاىَل:    -رواه البخاري  -  3 ِمْنُكمْ ﴿ِكَتاُب اأَلْحَكاِم، اَبُب قَ ْوِل اّللِ   ، حديث  ﴾َأِطيُعوا اّلل َ َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل اأَلْمِر 

اإْلِ   -، ومسلم7137رقم:   اْلَمْعِصَيِة، حديث رقم:  ِكَتاُب  َوحَتْرميَِها يف  َمْعِصَية ،  َغرْيِ  اأْلَُمرَاِء يف  طَاَعِة  ُوُجوِب  َمارَِة، اَبُب 
1835 

  حديث رقم: ِكَتاُب ااِلْعِتَصاِم اِبلِكَتاِب َوالسُّن ِة، اَبُب ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم،  -رواه البخاري - 4
7280   
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 يتفرقان أبًدا إىل متالزمان ال  مها ، و من الضاللِ   العصمةِ   سببُ   مع الكتابِ   ةِ ابلسن    واألخذُ 
ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »ِإين ِ َقْد فيوم القيامة؛   َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل 

َئنْيِ َلْن     1.َتِضلُّوا بَ ْعَدمُهَا: ِكَتاَب اّللِ  َوُسن يِت، َوَلْن يَ تَ َفر قَا َحىت  يَرَِدا َعَلي  احْلَْوَض«تَ رَْكُت ِفيُكْم َشي ْ
َعَلْيِه َوَسل مَ   َرُسوُل اّلل ِ َقْد أَمَرََن  وَ   ُ   ؛ عليها ابلنواجذِ   ض  عَ ن َ أن   ، ووصاَن  ابتباع سنته   َصل ى اّلل 

َعَلْيِه َوَسل َم يَ ْوًما بَ ْعَد َصاَلِة الف َ   ُ َغَداِة  َعْن الِعْراَبِض ْبِن َسارِيََة، قَاَل: َوَعظََنا َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل 
ُمَود ِ  َمْوِعظَُة  َهِذِه  ِإن   َرُجٌل:  فَ َقاَل  الُقُلوُب،  َها  ِمن ْ َوَوِجَلْت  الُعُيوُن  َها  ِمن ْ َذَرَفْت  بَِليَغًة  ع  َمْوِعظًَة 

؟ قَاَل: »أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اّللِ  َوالس ْمِع َوالط اَعِة، َوِإْن َعْبدٌ  َنا اَي َرُسوَل اّللِ  َحَبِشيٌّ،   َفَماَذا تَ ْعَهُد إِلَي ْ
َا َضاَللَ  ُكْم َوحُمَْداَثِت األُُموِر فَِإهن  ٌة َفَمْن أَْدَرَك َذِلَك  فَِإن ُه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يَ َرى اْخِتاَلفًا َكِثريًا، َوِإاي 
َها اِبلن  َواِجِذ« ْهِديِ نَي، َعضُّوا َعَلي ْ

َ
  2. ِمْنُكْم فَ َعَلْيِه ِبُسن يِت َوُسن ِة اخلَُلَفاِء الر اِشِديَن امل

  

 

ِكَتاٌب يف    -والدارقطين، 8993حديث رقم:    -، والبزار319ِكَتاُب اْلِعْلِم، حديث رقم:    -رواه احلاكم يف املستدرك  -  1
َذِلكَ  َوَغرْيِ  اْرَتد تْ ،  اأْلَْقِضَيِة َواأْلَْحَكاِم  ِإَذا  تُ ْقَتُل  اْلَمْرأَِة  ِكَتاُب    -، والبيهقي يف السنن الكبى4606، حديث رقم:  يف 

, َواَل َأْن َُيُْكَم  َد َأَحًدا ِمْن َأْهِل َدْهرِهِ َلُه َأْن يُ َقل ِ   َجائِز    , فَِإن ُه َغرْيُ ْلُمْفيِت اَبُب َما يَ ْقِضي ِبِه اْلَقاِضي َويُ ْفيِت بِِه ا  ،آَداِب اْلَقاِضي 
يُ ْفيِتَ اِباِلْسِتْحَسانِ  حديث رقم:    -شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  يف  الاللكائي، و 20337، حديث رقم:  َأْو 

ذلك90 وثواب  األعمال  فضائل  يف  الرتغيب  يف  شاهني  وابن  رقم:    -،  م528حديث  وشرح  السنة،  أهل    -ذاهب 
،  1761وسلسلة األحاديث الصحيحة، رقم:    ،2937، انظر صحيح اجلامع، رقم:  وصححه األلباين ،44حدرث رقم:  

 186وختريج أحاديث مشكاة املصابيح، رقم: 
أمحد  -  2 رقم:    -رواه  داود17144حديث  وأبو  رقم:    -،  حديث  السُّن ِة،  لُُزوِم  يف  اَبٌب  السُّن ِة،  ،  4607ِكَتاب 

َواْجتِ   -والرتمذي اأَلْخِذ اِبلسُّن ِة  َوَسل َم، اَبُب َما َجاَء يف  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  اْلِعْلِم َعْن  الِبدَِع، حديث  أَبْ َواُب  َناِب 
ماجه2676رقم:   وابن  الكتاب   -،  الر اِشِديَن    افتتاح  اخْلَُلَفاِء  ُسن ِة  ات َِباِع  اَبُب  والعلم،  الصحابة  وفضائل  اإلميان  يف 

رقم:   حديث  املستدرك،  42اْلَمْهِديِ نَي،  يف  اْلِعْلمِ   -واحلاكم  رقم:  ِكَتاُب  حديث  حبان332،  وابن  ِذْكُر    املقدمة،  -، 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َوْصِف اْلِفْرَقِة الن اِجَيِة ِمْن َبنْيِ اْلَفَرِق ال   َها أُم ُة اْلُمْصطََفى َصل ى اّلل  ، والطباين يف  5، حديث رقم:  يِت تَ ْفرَتُِق َعَلي ْ

حديث    -، وحممد بن نصر املروزي يف السنة96، حديث رقم:  اَبُب ات َِباِع السُّن ةِ   -، والدارمي623حديث رقم:    -الكبري
ثِ  َعَلى الت َمسُِّك ِبِكَتاِب اّللِ  تَ َعاىَل َوُسن ِة َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوُسن ِة  اَبُب احلَْ  -، واآلجرى يف الشريعة69رقم:  

ُهْم َوتَ ْرِك اْلِبدَِع َوتَ ْرِك الن َظِر َواجلَِْداِل ِفيَما خُيَاِلُف ِفيِه اْلِكَتاَب َوال ُ َعن ْ ُهمْ سُّن َة وَ َأْصَحابِِه َرِضَي اّلل  ُ َعن ْ   قَ ْوَل الص َحابَِة َرِضَي اّلل 
،  937  وسلسلة األحاديث الصحيحة، رقم:،  4369  صحيح اجلامع، رقم: ، انظر  وصححه األلباين،  86حديث رقم:  

 . 37وصحيح الرتغيب والرتهيب، رقم:  
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ُ ُرآنُ للقُرُةُ سبَُابلن ُ ُالس نَّةُ ُمكانةُر:ُالثَّال ثُرالآَمبآَحثر

  التشريع وحٌي منزٌل كالقرآن َتاًما، كما قال هللا تعاىل: األصل الثاين من أصول  هي  السُّن ُة  
َلى َكَما    [،4،  3النجم:  ]  .﴾ِإْن ُهَو ِإال  َوْحٌي يُوَحى  *  َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى﴿ تُ ت ْ َا اَل  ِإال  َأهن 

َلى اْلُقْرآُن، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن  واملعىن من هللا تعاىل؛ ف  ،َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ رسول هللا  لاللفظ  ف  يُ ت ْ
َصل   َرُسوُل هللِا  قَاَل  قَاَل:   ، اْلِكْنِديِ  َوَسل َم:  َمْعِدي َكِرَب  َعَلْيِه  اْلِكَتاَب  ى هللاُ  أُوتِيُت  ِإين ِ  »َأاَل 

  1.َوِمثْ َلُه َمَعُه، َأاَل ِإين ِ أُوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثْ َلُه َمَعُه«
َ لِلن اِس َما نزَل إِلَْيِهْم َوَلَعل ُهْم كما    رآنِ للقُ   بيانٌ   السُّن ةُ ف قَاَل تَ َعاىَل: ﴿َوأَنزْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

]الن ْحِل:   ال ِذي  44يَ تَ َفك ُروَن﴾  هَلُُم   َ لِتُ َبنيِ  ِإال  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  أَنزْلَنا  ﴿َوَما  تَ َعاىَل:  َوقَاَل   ،]
  من القرآنِ   تقفُ   السُّن ةُ فوعلى هذا    .[64]الن ْحِل:    اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوم  يُ ْؤِمُنوَن﴾

وت ُ هُ لَ جممَ   لُ فص ِ وتُ   ،القرآنِ   عامَ خُتَصِ ُص  مواقف،    ةَ مخسَ  وت ُ هُ مَ مبهَ   رُ س ِ فَ ،  وأتيت هُ مطلقَ   يدُ ق ِ ،   ،
 .ُأمجِْلَ ، وإليك تفصيَل ما جديد   ِبكم  

ُُ:ابُ تَُلكُ اُعرمرومُ لُالس نَّةُ ُُيصُرصُ َتُآُ:أوًلُ
العريب:   ابن  بكر  أبو  القاضي  اْلكتابِ قال  ُعُموم  خَتِْصيص  َجَواز  يف  الن اس  خِبََب   اْختلف 

َأَن    :َوقَاَل الَقاِضي  ،أِلَن اْلُقْرآن َمْقُطوع ِبِه َوخب اْلَواِحد مظنون  ؛فمنعت ِمْنُه اْلُمْعَتزلَة  اْلَواِحدِ 
ملا َكاَن اْلُقْرآن    : أما اْلُمْعَتزَلة فَ َقاُلوا،  بِهِ   هِ خَتِْصيصِ   أبمجعهم ِإىَل َجَوازِ   اْلُفَقَهاءُ   َوَمالَ   . أتوقف ِفيهِ 

فَِإن اْلُقْرآن َوِإن    ؛َوَهَذا اَل َيصح  .املظنونُ   صَ ص ِ خيَُ   َأنْ   مل جيزْ   ،َمْقُطوًعا ِبِه َوخب اْلَواِحد مظنون
  خبَ   ِإن    :َوأما الَقاِضي فَ َقالَ ،  َكاَن َمْقُطوًعا أبَِْصِلِه فَِإن فحواه مظنون َكَخَب اْلَواِحد فيتساواين

فَ َوَجَب    ، مظنون فحواه فتعارضا  هُ َأصلُ   َمْقُطوعٌ   َواْلُقْرآنُ   ، بفحواه  َمْقُطوعٌ   هُ َأصلُ   مظنونٌ   اْلَواِحدِ 
 على فحواه  َمْقُطوعٌ   ،ِبهِ   على وجوب اْلعلمِ   َمْقُطوعٌ   اْلَواِحدِ   خبَ   فَِإن    ؛َوَهَذا اَل َيصح  .الت  َوقُّف

الت ْخِصيص يف  اْلُقْرآن  حَفريج  ،َيصح  ُعُموم  رُ   ، على  َما  َذِلك  يُ ؤَكد  قُبول    يوِ َوال ِذي  من 

 

، واملروزي  4604، حديث رقم:  لُُزوِم السُّن ةِ اَبٌب يف    ،ِكَتاب السُّن ةِ   -وأبو داود ،  17174حديث رقم:    -رواه أمحد  -  1
حديث رقم:    -، والطباين يف مسند الشاميني97حديث رقم:    -، واآلجري يف الشريعة244حديث رقم:    -يف السنة
صحيح، ،  1061 انظر:    بسند  األلباين  )ص:  وصححه  واألحكام  العقائد  يف  بنفسه  حجة  و (30احلديث  حتذير  ، 

 163حديث رقم:  -، وختريج أحاديث املشكاة( 59مساجد )ص: الساجد من اختاذ القبور 
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َرِضي هللا َعنُه يف    ُعُموم آيَة اْلَمَوارِيث ِِبَِديث أيب بكر    َعَلْيِهم لتخصيصِ الص َحابَة رضَوان هللا  
الن ِب ِحني قَالَ  يَ ُقول  :حق  تَ رَكْ :  مسعته  َما  نُوَرُث  فَ ُهَو   ايل يَ عِ   ةِ نَ َفقَ   بَ ْعدَ   تُ »اَل  َوَمُئونَِة َعاِمِلي 

1.َصَدَقٌة«
  
البيضاوياوقال   ومنع    : لقاضي  الواحد  املتواترة خبب  والسنة  الكتاب  الثالثة جيوز ختصيص 

 والكرخي مبنفصل.  ،وابن أابن فيما مل خيصص مبقطوع ،قوم
 هذه املسألة يف ختصيص املقطوع ابملظنون وفيها ِبثان:

 يف جواز ختصيص الكتاب خبب الواحد وفيه مذاهب.  اْلول:
منهم املصنف    ، وأتباعه  واختاره اإلمامُ   األربعةِ   ا وهو املنقول عن األئمةِ مطلقً   اجلوازُ   أحدها:

ن الصديق لو أومن شك    :قال إمام احلرمني  ،وتبعهم اآلمدي  ،مام احلرمني وطوائفإوبه قال  
َعَلْيِه َوَسل مَ   ىفَ صطَ مُ الْ   نِ ا عَ روى خبً  بتدره الصحابة  ال  الكتابِ   عمومِ   يف ختصيصِ   َصل ى هللاُ 

 خبار. من قاعدة األ فليس على دراية   ابلقبولِ   قاطبةً 
مطلقً   والثان: املتكلمني  ،ااملنع  طائفة من  الوجيز عن  برهان يف  ابن  وشرذمة من    ،ونقله 

 2. ......(الفقهاء
األصلو   الواحد   خبب  وكذا  ،املتواترة  ابلسنة  الكتاب   ختصيص  جيوز  اجلامع:  قال صاحب 
 :الناظم قال فلذا ،ال مأ مبنفصل  خص  ،ال مأ بقاطع خص  سواء امطلقً  اجلمهور عند

ازَ  ص   أنْ  وج                     َ وابِ  يف خت                     َ  الص                      
 

ا س                              ن  ُته ***  ابِ  هب                              َِ  وابلِكت                              َ
 

وَ  هِ  َوه                         ْ َبِ  ب                         ِ َواتُرِ  َوخ                         َ َبِ  ***   الت                            دِ  َوخ                َ دَ  الَواح                ِ رِ  ِعن                ْ  األْكث                َ
 

 

يف ِكَتاِب الَوَصااَي، اَبُب نَ َفَقِة الَقيِ ِم لِْلَوْقِف،    -رواه البخاري، واحلديث  (280:  277احملصول البن العريب )ص:    -  1
ُ َعْنُه بلفِظ: »اَل يَ ْقَتِسُم  2776حديث رقم:   َوَرَثيِت ِديَنارًا َوالَ ِدْرمَهًا َما تَ رَْكُت بَ ْعَد نَ َفَقِة ِنَساِئي،  ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل 

َعَلْيِه َوَسل َم، بلفظ: »اَل    -َوَمُئونَِة َعاِمِلي فَ ُهَو َصَدَقٌة«. ورواه مسلم يف ِكَتاِب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ، اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ 
يف ِكَتاِب الَفرَاِئِض، اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه    -، ورواه البخاري1761 َصَدَقٌة«، حديث رقم:  نُوَرُث َما تَ رَْكَنا فَ ُهوَ 

َا أَيُْكُل آُل حُمَم د  ِمْن َهَذا  نُوَرُث َما تَ رَْكَنا َصَدَقٌة« َوَسل َم: »اَل  اِل«، َعْن َأيب َبْكر   ، بلفظ: »اَل نُوَرُث، َما تَ رَْكَنا َصَدَقٌة، ِإَّن 
َ
امل

ُ َعْنُه، حديث رقم:   . 6726َرِضَي اّلل 
 ( 172/ 2اإلهباج يف شرح املنهاج ) - 2
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 : السعودمراقي  َنظم وقال
 ب             ه واحل             ديث الكت             اب  وخص             ص

 

ا ابحل                   ديث أو ***   فلتنتب                    ه مطلق                   ً
 

 

قال يف   .وكذا جيوز ختصيص القرآن ابحلديث ولو كان خب آحاد:  نشر البنودقال صاحب  
الكتاب خبب الواحد، كما أشار له    التنقيح: وجيوز عندَن وعند الشافعي وأيب حنيفة ختصيص

ال  :بقوله أم  متواترًا كان  يعين  اجلمهور    ،مطلًقا  عند  الواحد  خبب  الكتاب  ختصيص  فيجوز 
القطعى ابلظىن  :وقيل  .مطلًقا لرتك  العام    ،ال مطلًقا وإال  التخصيص داللة  وأجيب أبن حمل 

 1.وهي ظنية والعمل ابلظنيني أوىل من إلغاء أحدمها
 2:عاصم ابن العالمة وقال

 الكت                            اب  ختص                            ص وكله                            ا
 

 3ارتي          اب  ج          ا ب          ال الس          نة ومثل          ه *** 
 

 

اآلمدي اإلمجاع على ختصيِص   اآْلَحادِ وحكى  أبَِْخَباِر  َأمْجَُعوا    الص َحابَة  فقال:  اْلُعُموَماِت 
غَ  ِمْن  َها  إِلَي ْ الت ْخِصيَص  َأَضاُفوا  ُْم  ِإهن  َحْيُث  اآْلَحاِد  أبَِْخَباِر  اْلُعُموَماِت  خَتِْصيِص  َنِكري  َعَلى  رْيِ 

 4. َفَكاَن ِإمْجَاًعا
  نأب  جيبأو   ،ابلظىن  القطعى  لرتك  الإو   امطلقً   الواحدِ   خببِ   الكتابِ   ختصيصُ   جيوز  ال  :وقيل

  وابلوقوع   ،حدمهاأ  لغاءإ  من  وىلأ  ابلظنني  والعمل  ، ظنية  يوه  العام  داللة  التخصيص  حمل

 

 ( 257/ 1نشر البنود على مراقي السعود )  - 1
من   -  2 قاض،  الغرَنطي:  القيسي  ابن عاصم  بكر  أبو  بن حممد،  بن حممد  املالكية ابألندلس.    هو حممد  ولد  فقهاء 

ط( أرجوزة يف الفقه املالكي تعرف    -له كتب منها، )حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام    ه،760سنة:    بغرَنطة
شرحها  األ  ابلعاصمية،  )حدائق  و  العلماء،  من  واألمثال  مجاعة  واحلكم  واملضحكات  األجوبة  مستحسن  يف  زاهر 
، وتويف  آت(ءو )النحو( و )القرا  (علم األصول مهيع الوصول إىل  منها: )  ط( وأراجيز يف األصول  -واحلكاايت والنوادر  

 ( 45/ 7األعالم للزركلي )ه. انظر 829بغرَنطة سنة: 
 ( 17انظر مهيع الوصول إىل علم األصول )ص:  - 3
 ( 326/ 2اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
43 

ُ    بقوله  ،[11النِ َساِء:  ]  ﴾أَْواَلدُِكمْ   يف   اّلل ُ   يُوِصيُكمْ ﴿  :تعاىل  قوله  كتخصيص  ؛ايضً أ َصل ى اّلل 
   1. فَ ُهَو َصَدَقٌة«الَ نُوَرُث َما تَ رَْكَنا  نبياءاأل معاشر َنن» :َعَلْيِه َوَسل مَ 

 .ا عند أمحد ومالك والشافعي رضي هللا عنهمآحادً  أو ويستوي يف ذلك كوهنا متواترةً 
ابلسنة الكتاب  وتعاىل   :مثال ختصيص  َوبَ َناُتُكْم  ﴿:  قوله سبحانه  أُم َهاُتُكْم  َعَلْيُكْم  ُحر َِمْت 
َوَخاالُتُكْم   َوَعم اُتُكْم  أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم  يت  الال  َوأُم َهاُتُكُم  اأُلْخِت  َوبَ َناُت  اأَلِخ  َوبَ َناُت 

يت  الال  ِنَساِئُكُم  ِمْن  ُحُجورُِكْم  يف  يت  الال  َوَراَبئُِبُكُم  ِنَساِئُكْم  َوأُم َهاُت  الر َضاَعِة  ِمَن    َوَأَخَواُتُكْم 
أَبْ َناِئُكُم ال ِذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم  َدَخْلُتْم هِبِن  فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتمْ   هِبِن  َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل 

نِ َساِء َوَأْن ََتَْمُعوا َبنْيَ اأُلْخَتنْيِ ِإال  َما َقْد َسَلَف ِإن  اّلل َ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما * َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ال
تَ ُغوا أِبَْمَواِلُكمْ ِإال  َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم كِ    2.﴾َتاَب اّللِ  َعَلْيُكْم َوُأِحل  َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تَ ب ْ
)ما( من ألفاظ العموم، وهي   إنفعاٌم،    ﴾َوُأِحل  َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ ﴿فإن قول هللا تعاىل:  

مبا ثبت  ص  و صذلك خم، ولكن  حاللٌ املذكورة يف اآلية  أن ما عدا اخلمس عشرة امرأة    قتضيت
ُ َعْنهُ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »اَل تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى  َرِضَي اّلل 

ِتَها، َواَل َعَلى     3. َخالَِتَها«َعم 

َعَلْيِه  وخمصوص أيضً  ُهَما، قَاَل: قَاَل الن ِبُّ َصل ى هللاُ  َعن ْ  ُ اْبِن َعب اس  َرِضَي اّلل  ا مبا ثبت َعِن 
 َوَسل َم يف بِْنِت مَحَْزَة: »الَ حتَِلُّ يل، َُيُْرُم ِمَن الر َضاِع َما َُيُْرُم ِمَن الن َسِب، ِهَي بِْنُت َأِخي ِمنَ 

  4لر َضاَعِة«. ا

الكتاب ابلسنة  ومثاله   ِمْثُل  ﴿  :تعاىل  قوله  :اأيضً ختصيص  لِلذ َكِر  أَْوالدُِكْم  ُ يف  يُوِصيُكُم اّلل 
  5. ﴾َحظِ  األنْ ثَ َينْيِ 

 

 ( 18/  2) رر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع األصل اجلامع إليضاح الد - 1
 24، 23سورة النساء: اآلية/  - 2
البخاري  -  3 ْرأَُة َعَلى َعم ِتَها، حديث رقم:   -رواه 

َ
امل تُ ْنَكُح  النِ َكاِح، اَبُب الَ  النِ َكاِح،    -، ومسلم5110  ِكَتاُب  ِكَتاُب 

ِتَها َأْو َخالَِتَها يف النِ َكاِح، حديث رق  1408م: اَبُب حَتْرمِِي اجْلَْمِع َبنْيَ اْلَمْرأَِة َوَعم 
ْوِت الَقِدمِي، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  4

َ
ْسَتِفيِض، َوامل

ُ
ِكَتاُب الش َهاَداِت، اَبُب الش َهاَدِة َعَلى األَْنَساِب، َوالر َضاِع امل

2645 
 11النِ َساِء: اآلية/ سورة  - 5
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جاءت    ولكنولد،  المن وقع عليه اسم  لوجب أن يرث كل  فلو كانت اآلية على ظاهرها  
ْبِن َزْيد   ف َ   ؛امسلمً   كافرُ ال  يرث   كافرًا وال  سلمُ امليرث    ال  ه ن بتخصيص اآلية أبالسنة   َعْن ُأَساَمَة 

الْ  يَِرُث  »الَ  قَاَل:  َوَسل َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  الن ِب   َأن   ُهَما:  َعن ْ  ُ اّلل  الَكاِفُر  َرِضَي  َوالَ  الَكاِفَر  ُمْسِلُم 
ْسِلَم«

ُ
   1. امل

، َعْن أَبِيِه،  ف  شيًئا؛  قاتلالال يرث    وجاءت السنة بتخصيص اآلية أبنه  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيب 
ِه، قَاَل: ِبِل:   َعْن َجدِ  قَ َتَل َرُجٌل ابْ َنُه َعْمًدا، فَ رُِفَع ِإىَل ُعَمَر ْبِن اخلَْط اِب، َفَجَعَل َعَلْيِه ِماَئًة ِمَن اإْلِ

قَاَل: اَل يَِرُث اْلَقاِتُل، َوَلْوال َأين ِ مسَِْعُت َرُسوَل هللِا  َثالِثنَي ِحق ًة، َوَثالِثنَي َجَذَعًة، َوأَْربَِعنَي ثَِني ًة، وَ 
  2.َلَقتَ ْلُتكَ  «اَل يُ ْقَتُل َواِلٌد ِبَوَلِدهِ » َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل: َصل ى هللاُ 

َرُسوَل هللِا َصل ىوَ  ْعُت  َأين ِ مسَِ َلْوال  ُعَمُر:  قَاَل  قَاَل:   ، ُشَعْيب  ْبِن  َعْمرِو  َوَسل َم  هللاُ   َعْن  َعَلْيِه   
ِبَل. ر ثْ ُتَك. قَاَل: َوَدَعا َأَخاَلوَ  « َشْيءٌ  لَْيَس لَِقاِتل  »يَ ُقوُل:  3اْلَمْقُتوِل فََأْعطَاُه اإْلِ

  

الذي   املبهم  الرجل  الشافعي تعيني ذلك  ابْ َنهُ ويف مسند  َأن   ف  ؛ قَ َتَل   : ُشَعْيب  ْبِن  َعْمرِو  َعْن 
، فََأَصاَب َساَقُه فَ ُنزَِي يف  َرُجال ِمْن َبيِن   ، يُ َقاُل َلُه: قَ َتاَدُة، َحَذَف ابْ َنُه أَْو َحَذَف ِبَسْيف  ُمْدِلج 
َعْنُه،   ُجْرِحِه َفَماَت.  ُ   َفذََكَر َذِلَك َلُه.   فَ َقِدَم ُسرَاَقُة ْبُن َجْعَشم  َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْط اِب َرِضَي اّلل 

ُ    َعَلى ُقَدْيد  ِعْشرِيَن َوِماَئِة بَِعري  ِحنَي أَْقَدُم َعَلْيَك.  فَ َقاَل ُعَمُر: اْعُدْد يل  فَ َلم ا َقِدَم ُعَمُر َرِضَي اّلل 
َأُخو   أَْيَن  قَاَل:  ُُث   َخِلَفًة،  َوأَْربَِعنَي  َجَذَعًة  َوَثالِثنَي  ِحق ًة  َثالِثنَي  اإِلِبِل  تِْلَك  ِمْن  َأَخَذ  َعْنُه 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَ اْلَمْقُتوِل؟ قَاَل: َهأَ  اَل: »لَْيَس لَِقاِتل  ََن ذا، قَاَل: ُخْذَها؛ فَِإن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل 
   4.َشْيٌء«

 

ْسِلُم الَكا  -رواه البخاري  -  1
ُ
ْسِلَم، حديث رقم:  ِكَتاُب الَفرَاِئِض، اَبٌب: اَل يَِرُث امل

ُ
الَكاِفُر امل   -، ومسلم6764ِفَر َوالَ 

 1614ِكَتاُب اْلَفرَاِئِض، حديث رقم: 
املوطأ  رواه    -  2 يف  )  :تمالك  الباقي  وأ ( 867/  2عبد  رقم:    -محد،  ماجه346حديث  وابن  رقم:   -،    حديث 

 . 1671رقم:  ( 117/ 6)إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  ، وصححه األلباين انظر 2646
واللفظ    محد، وأ 10، حديث رقم:  اَبُب َما َجاَء يف ِمريَاِث اْلَعْقِل َوالت  ْغِليِظ ِفيهِ   ،ِكَتاُب اْلُعُقولِ   -مالك يف املوطأرواه   -  3
رقم:    -له الغليل،  347حديث  إرواء  يف  األلباين  وصححه  وصحيح  1671،  1670رقم:    (117  ، 116  / 6)،   ،

 . 2646اجه، رقم: وضعيف سنن ابن م
ًئا، حديث رقم:    -رواه الشافعي يف مسنده  -  4 ،  1348ِكَتاُب اْلَفرَاِئِض َواْلَوِصي ِة، اَبٌب: ال يَِرُث اْلَقاِتُل ِمْن َمْقُتولِِه َشي ْ

 . 2215وصححه األلباين يف إرواء الغليل، رقم: 
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ُ َعْنُه: »اَل   َعِن الش ْعِب  ويستوي يف ذلك احلكم قتُل اخلطأ والعمد؛ ف  قَاَل: قَاَل ُعَمُر َرِضَي اّلل 
   1.يَِرُث اْلَقاِتُل َخطَأً َواَل َعْمًدا«

َعن ْهَ   ا مبا ثبت َعْن َعاِئَشةَ أيضً   وخمصوصٌ   ُ َا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ  اَرِضَي اّلل  ، َأهن 
  2. تَ رَْكَنا فَ ُهَو َصَدَقٌة«َعَلْيِه َوَسل َم: »اَل نُوَرُث َما 

َوالس ارُِق َوالس ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما  ﴿أيًضا قول هللا تعاىل:    ةِ ن  ابلسُّ   الكتابِ   ختصيصِ   ومثالُ 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   3.﴾َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكاال ِمَن اّللِ  َواّلل 

  ؛ِديَنار  َفَصاِعًدا  رُْبعَ   قَ رَ ذلك مبا إذا سَ   تْ يدَ قَ   السُّن ةَ ، ولكن  ُكلِ  َسارِق  ظَاِهُر اآْليَِة اْلُعُموُم يف  
هَ   َعاِئَشةَ َعْن  ف َعن ْ  ُ ، َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: »اَل تُ ْقَطُع يَُد الس ارِِق  ا َرِضَي اّلل 

  4.َفَصاِعًدا«ِإال  يف رُْبِع ِديَنار  
َتُة َوالد ُم َوحلَُْم اخْلِنزيِر َوَما أُِهل  لَِغرْيِ اّللِ  ﴿:  تعاىل  قَ ْولُهُ مثال ذلك أيًضا  و  ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

  5.﴾ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَدِ يَُة َوالن ِطيَحُة َوَما َأَكَل الس ُبعُ 

َتُة َوالد مُ ﴿فإن قول هللا تعاىل:   فإن )ال( من أقوى   على العمومكل لفظ منهما  يدل  ،  ﴾اْلَمي ْ
َتةَ  تْ صَ ص  خَ ، فَ يصِ خصِ لت  اب  ةُ ن  صيغ العموم، وأتت السُّ  َتةِ  ِبابحة اْلَمي ْ   مَ الد   َخص َصتْ وَ ، البحرِ  َمي ْ

 .    والطحالِ  الكبدِ  ِبابحةِ 

 

،  3124حديث رقم:    -والدارمي يف مسنده،  4212ِكَتاُب السِ رَيِ، بَِقي ُة اْلَفرَاِئِض، حديث رقم:    -رواه الدارقطين   -  1
الكبى السنن  اْلَقاِتُل، حديث رقم:    -والبيهقي يف  يَِرُث  اَبُب اَل  اْلَفرَاِئِض،  الر ز اقِ ، و 12244ِكَتاُب    -يف مصنفه  َعْبُد 

اْلُعُقولِ  لِْلَقاِتِل ِمريَاثٌ   ،ِكَتاُب  لَْيَس  اْلَقاِتِل اَل يَِرُث    ،ِكَتاُب اْلَفرَاِئضِ   -وابن أيب شيبة،  17789، حديث رقم:  اَبٌب  يف 
ًئا ُ َعْنهُ   ُعَمرَ   مل يدرك الش ْعِب  ، وهو منقطٌع فإن 31396، حديث رقم: َشي ْ  . َرِضَي اّلل 

نُوَرُث َما تَ رَْكَنا َصَدَقٌة«، حديث رقم:   -رواه البخاري  -  2 َعَلْيِه َوَسل َم: »الَ    ِكَتاُب الَفرَاِئِض، اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ 
َما تَ رَْكَنا فَ ُهَو َصَدَقٌة«، حديث    ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ، اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »اَل نُوَرثُ -، ومسلم6727

 1758رقم: 
 38سورة املائدة: اآلية/  - 3
[ َويف َكْم  38]املائدة:    ﴾ َوالس ارُِق َوالس ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما﴿ اَبُب قَ ْوِل اّللِ  تَ َعاىَل:  ُُِكَتاُب احلُُدوِد،   -رواه البخاري  -  4

ُ  1684ِكَتاُب احْلُُدوِد، اَبُب َحدِ  الس رَِقِة َوِنَصاهِبَا، حديث رقم: ُ-، ومسلم6789يُ ْقَطُع؟، حديث رقم: 
 3سورة اْلَماِئَدِة: اآلية/  - 5
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ُهَما  ْبِن ُعَمرَ َعْن َعْبِد اّللِ   وَ  ُ َعن ْ ، َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: »ُأِحل ْت َرِضَي اّلل 
تَ َتاِن، فَاحْلُوُت َواجْلَرَاُد، َوأَم ا الد َماِن، فَاْلَكِبُد َوالطِ َحالُ  تَ َتاِن َوَدَماِن، فََأم ا اْلَمي ْ   1. «َلُكْم َمي ْ

اْلُمشْ ﴿:  اىَل عَ ت َ   قَ ْولُهُ ًضا  يْ أَ   كَ لِ ذَ   الُ ثَ ومِ  َوَجْدَُتُوُهمْ فَاقْ تُ ُلوا  َحْيُث  فإن  ،  [5]الت  ْوبَِة:    .﴾رِِكنَي 
مبا اجمُلوَس من هذا احلكِم؛  ، وأتت السُّن ُة ابلت خِصيِص، َفَخص َصْت  عامٌّ : ﴿اْلُمْشرِِكنَي﴾،  لفظ
، َعْن أَبِيِه، َأن  ُعَمَر ْبَن اخلَْط اِب ذََكَر اْلَمُجوَس فَ َقاَل: ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَم ِد ْبِن َماِلكٌ رواه  َعِلي  

اّللِ    َرُسوَل  َلَسِمْعُت  َأْشَهُد   : َعْوف  ْبُن  الر مْحَِن  َعْبُد  فَ َقاَل  أَْمرِِهْم؟«  َأْصَنُع يف  أَْدرِي َكْيَف  »َما 
  2. ُسن َة أَْهِل اْلِكَتاِب«َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل »ُسنُّوا هِبِمْ 

 

أمحد  -  1 رقم:    -رواه  ماجه5723حديث  وابن  اْلَكبِ   -،  اَبُب  اأْلَْطِعَمِة،  َوالطِ حَ ِكَتاُب  رقم:  ِد  ،  3314اِل، حديث 
اَبِئحِ   -)ترتيب سنجر(  والشافعي يف مسنده  َمانِ   ، ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة َوالص ْيِد َوالذ  تَ َتاِن َوالد  ،  1513، حديث رقم:  اَبُب اْلَمي ْ

يُ ْفِسُد    -، والبيهقي يف السنن الكب820حديث رقم:    -وعبد بن محيد يف مسنده اَبُب احْلُوِت    ، اْلَماءَ مُج اُع أَبْ َواِب َما 
اْلَماِء َواجْلَرَادِ  اَبِئحِ   -، والسنن الصغرى1196، حديث رقم:  مَيُوُت يف  ، حديث رقم:  اَبٌب يف اجْلَرَادِ   ، ِكَتاُب الص ْيِد َوالذ 

أْكِل  ابُب    ، ِكتاُب الص يد والذ ابئح  -، والبغوي يف شرح السنة874حديث رقم:    -، وأبو نعيم يف الطب النبوي3047
، وختريج أحاديث املشكاة،  210، انظر صحيح اجلامع الصغري، رقم:  وصححه األلباين ،  2803، حديث رقم:  اجلرادِ 
 . 2526، وإرواء الغليل، رقم:  4132رقم: 

ِكَتاُب    -، والشافعي742ُُكتاب الزكاة، ابب ما جاء يف جزية أهل الكتاب واجملوس، حديث رقم:ُُ-رواه مالك  -  2
رقم:   حديث  اْلَمُجوِس،  ِمَن  اجلِْْزيَِة  َأْخِذ  اَبُب  َوَأْخِذَها،  اجلِْْزيَِة  َوَضْرِب  َواْلِفَداِء  والبزار 1773اأَلْسِر  رقم:    -،  حديث 

الكبى1056 السنن  يف  والبيهقي  ت ُ   -،  َواجلِْْزيَُة  َأْهُل ِكَتاب   اْلَمُجوُس  اَبُب  اجلِْْزيَِة،  رقم:  ِكَتاُب  حديث  ُهْم،  ِمن ْ ْؤَخُذ 
  -، والسنن الصغرى18492ِكَتاُب اجلِْْزيَِة، َأْخُذ اجلِْْزيَِة ِمَن اْلَمُجوِس، حديث رقم:    -، ومعرفة السنن واآلاثر18654

يث رقم:  حد  -اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابهو ،  2932ِكَتاُب اجلِْْزيَِة، اَبُب اجْلِْزيَِة، حديث رقم:  
ُهْم َشْيٌء ِمَن اجلِْْزيَِة، حديث رقم:    -وابن أيب شيبة  ،5277 ، وعبد الرزاق  10765ِكَتاُب الز َكاِة، يف اْلَمُجوِس يُ ْؤَخُذ ِمن ْ

رقم:    -يف مصنفه اْلَمُجوِس، حديث  ِمَن  اجلِْْزيَِة  َأْخُذ  اْلِكَتاِب،  َأْهِل  األموال10025ِكَتاُب    ِكَتابُ   -، وابن زُنويه يف 
،  122ْزيَِة ِمَن اْلَمُجوِس، حديث رقم:  اْلَفْيِء َوُوُجوِهِه َوَسِبيِلِه َفِمْنُه اجلِْْزيَُة َوالسُّن ُة يف قَ ُبوهِلَا َوِهَي ِمَن اْلَفْيِء، اَبٌب: َأْخُذ اجلِْ 

  -يف معجمه  ، وابن األعرايب257حديث رقم:    -(، وأبو سعيد الشاشي يف مسنده853/  3وابن شبة يف تريخ املدينة )
رقم:   السنة 2128حديث  شرح  يف  والبغوي  رقم:    -،  حديث  اجمُلوِس،  ِمن  اجِلْزيِة  أْخِذ  ابُب  َواجلَِْهاِد،  السِ رَيِ  ِكَتاُب 

2751 ،    ، ْبَن َعْوف  ُعَمَر َواَل عبد الرمحن  يَ ْلَق  مَلْ   ، ْبَن َعِلي   وضعفه األلباين لتلك يف  وهو ضعيف النقطاعه فِإن  حُمَم َد 
َوُهَو  ابُن عبِد البِ :  قَاَل  وَ   .43، رقم:  غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ، و 2253،  1248واء الغليل، رقم:  إر 

َقِطٌع َوَلِكن  َمْعَناُه ُمت ِصٌل ِمْن ُوُجوه  ِحَسان    116/ 2طأ من املعاين واألسانيد )التمهيد ملا يف املو  .َمَع َهَذا ُكلِ ِه ُمن ْ
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»ُسنُّوا هِبِْم ُسن َة أَْهِل    :قَ ْولُهُ :  الَب ِ   عبدِ   قال ابنُ ؛  املخصوصِ   ولفظ احلديث أيًضا من العامِ 
َا أَرَاَد ُسنُّوا   اْلِكَتاِب« َواْلُمرَاُد ِمْنُه اخْلُُصوُص أِلَن ُه ِإَّن  اْلُعُموِم  اْلَكاَلِم ال ِذي َخرََج خَمْرََج  فَ ُهَو ِمَن 

َأن   تَ َرى  َأاَل  ِبَذِلَك  ُأِشرُي  َها  َوإِلَي ْ اجْلََواُب  َخرََج  َها  َوَعَلي ْ اجْلِْزيَِة  اْلِكَتاِب يف  أَْهِل  ُسن َة  اَء  ُعَلمَ   هِبِْم 
َواَل يف  ِنَسائِِهْم  ِنَكاِح  اْلِكَتاِب يف  أَْهِل  اِبْلَمُجوِس ُسن َة  ُيَسن   اَل  َأْن  َعَلى  جُمَْتِمُعوَن  اْلُمْسِلِمنَي 

 1. َذاَبِئِحِهمْ 
ُُ:رآنُ القُرُلُ مَُجُآمُرل ُُةُ نَّالسُ ُُتفصيلُرُ:اثنَيا

ُ:لُ مَُجُآمُرالُآُُيفُررُ عُآت َُ
َهُم،    2.َأهْبَمَ  :َأمْجََل اأْلَْمرَ و اْلُمْجَمُل لَُغًة: اْلُمب ْ

اْلَمْجُموعُ  ِمْن    ،َوِقيَل:  الت ْحِصيُل،  َوِقيَل  َواِحَدًة.  مُجَْلًة  َوُجِعَل  َع،  إَذا مجُِ احلَِْساَب  َأمْجََل  ِمْن 
 3َأمْجََل الش ْيَء إَذا َحص َلُه.

اآْلِمِديُّ:وَ  قَاَل  أِلََحِدمِهَا   اْصِطاَلًحا:  َمزِي َة  اَل  أَْمَرْيِن  َأَحِد  َعَلى  َداَلَلٌة  َلُه  َما  ُهَو  )اْلُمْجَمُل 
 4. آْلَخِر اِبلنِ ْسَبِة إِلَْيِه( َلى اعَ 

 5َوِقيَل: َما ملَْ تَ ت ِضْح َداَللَُتُه. 
ُهَو الل ْفُظ ال ِذي مُيِْكُن اْسِتْعَماُل ُحْكِمِه ِعْنَد ُوُروِدِه، َوَيُكوُن َمْوُقوفًا َعَلى    :اْلُمْجَملُ وقيل:  

 6. بَ َيان  ِمْن َغرْيِهِ 
رَاد ِمْنُه ِإال  بِبَ َيان من ِجَهة اْلُمَتَكل موقيل: 

ُ
 7. اْلُمْجمل: َوُهَو َما اَل يُوقف على امل

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    تَ َعاىَل بَ ْعَد َوفَاتِهِ جُمَْمٌل يف ِكَتاِب اّلل ِ َوِقيَل: ملَْ يَ ْبَق   . ى اّلل 

 

 ( 116/ 2مهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )الت - 1
 ( 42الكليات )ص:  - 2
 ( 59/ 5البحر احمليط يف أصول الفقه )  - 3
 ( 9/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - 4
 ( 59/ 5البحر احمليط يف أصول الفقه )  - 5
 ( 64/ 1الفصول يف األصول ) - 6
 ( 42الكليات )ص:  - 7
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مْجَاِل ِفيِه، فَ  َيْسَتِحيُل اْسِتْمرَاُر اإْلِ بِِه  ثَ َبَت الت ْكِليُف  اْلُمْخَتاُر َأن  َما  ِإن ُه  َوقَاَل إَماُم احْلََرَمنْيِ: 
ُعُد اْسِتْمرَاُر اإْلِ َتْكِليٌف اِبْلُمَحاِل، َوَما اَل  ُ َصل   مْجَاِل ِفيِه بَ ْعَد َوفَاتِهِ  يَ تَ َعل ُق ِبِه َتْكِليٌف َفاَل يَ ب ْ ى اّلل 

ُ تَ َعاىَل ِبِسر ِِه.َعَلْيِه َوَسل مَ   1، َواْسَتْأثَ َر اّلل 
َلُه َداَلَلٌة َعَلى  :  قول اآلمديالتعريفات،  ولعل أقرب هذه   َأَحِد أَْمَرْيِن اَل )اْلُمْجَمُل ُهَو َما 

،  لِيَ ُعم  اأْلَقْ َواَل َواأْلَفْ َعاَل َوَغرْيَ َذِلَك ِمَن اأْلَِدل ِة اْلُمْجَمَلةِ ، َخِر اِبلنِ ْسَبِة إِلَْيِه( َمزِي َة أِلََحِدمِهَا َعَلى اآْل 
  آخر .  َمْعىًن َعِن الل ْفِظ ال ِذي ُهَو ظَاِهٌر يف َمْعىًن َوِبِعيٌد يف  ااْحرتَازً وألن  فيه 

ُُ:رآنُ القُرُلُ مَُجُآمُرل ُُةُ نَّالسُ ُتفصيلُ ُمثالُر
اْلبَ ْيَع َوَحر َم الر ابَ ﴿قَ ْولُُه تَ َعاىَل:    اجململِ   مثالُ   ُ فَِإن اْلَمْفُهوم من ،  [275]البقرة:    ﴾َوَأَحل  اّلل 

الز اَِيَدة اخلالية َعن اْلِعَوض يف بيع املقدورات  ُمرَاد  بل الْ   ،الر اَِب ُهَو الز اَِيَدة اْلُمطلَقة َوِهي غري ُمرَادة
  2. ُمرَاد اِبلت َأمُّلِ َفاَل يَنال الْ  ،َوالل ْفظ اَل داَلَلة َلُه على َهَذا ،املتجانسة

ُ َعْنهُ   ي ِ َعْن َأَِب َسِعيد  اخْلُْدرِ ف؛  ةُ ن  وقد بينت ذلك السُّ  َصل ى هللاُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ     َرِضَي اّلل 
َوَسل مَ  اِبلت ْمِر    :َعَلْيِه  َوالت ْمُر  اِبلش ِعرِي  َوالش ِعرُي  اِبْلُبِ   َواْلُبُّ  اِبْلِفض ِة  َواْلِفض ُة  اِبلذ َهِب  »الذ َهُب 

 3اْستَ زَاَد فَ َقْد أَْرََب اآلِخُذ َواْلُمْعِطى ِفيِه َسَواٌء«. َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح ِمْثالً مبِْثل  يًَدا بَِيد  َفَمْن زَاَد أَِو 
  4. ﴿َوآُتوا َحق ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه﴾  :ه تَ َعاىَل قَ ْولُ ومثاله أيًضا 

  5. ﴾َويف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ لِلس اِئِل َواْلَمْحُرومِ ﴿قَ ْولُه تَ َعاىَل: وَ 

هُ ﴿  فإن لفظ: قٌّ ﴿ولف ظ:  يف اآلي ة األوىل، ﴾.َحق   لٌ  الثاني ة كالمه ا يف اآلي ة ﴾ح َ وأت ت  ،جُمْم َ
ل َم ف؛ هِ لِ يص   ِ بتف ةُ ن  الس   ُّ  ِه َوس   َ ل ى هللاُ َعَلي   ْ وَل اّللِ  ص   َ ُه: َأن  َرس   ُ ُ َعن   ْ َي اّلل  ِعيد  اخل   ُْدرِيِ  َرض   ِ ْن َأيب س   َ ع   َ

 

 ( 60/ 5البحر احمليط يف أصول الفقه )  - 1
 ( 85أصول الشاشي )ص:   - 2
 3056:  رقم  حديث ،اابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدً  ، كتاب املساقاة  -رواه مسلم - 3
 141ُسورَُة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/   - 4
 19سورة الذارايت: اآلية/  - 5
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َن ال  َورِِق  ا ُدوَن مخ َِْس أََواق  م  ِ َدَقٌة، َول َ ْيَس ِفيم  َ ِر ص َ َن الت م  ْ ق  م ِ ِة أَْوس  ُ ا ُدوَن مَخْس  َ قَ اَل: »ل َ ْيَس ِفيم َ
  1.ُدوَن مَخِْس َذْود  ِمَن اإِلِبِل َصَدَقٌة«َصَدَقٌة، َولَْيَس ِفيَما 

ُ َعن ْهُ   َعْن َعْبِد اّلل ِ وَ  َقِت َماْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلل  ا س َ ل َم قَ اَل: »ِفيم َ ِه َوس َ ، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلي ْ
  2.الس َماُء َوالُعُيوُن أَْو َكاَن َعَثرايًّ الُعْشُر، َوَما ُسِقَي اِبلن ْضِح ِنْصُف الُعْشِر«

  ِإال    ُيْسَقى  َواَل   الس َحابِ   َعَلى  يُ ْزرَعُ   أِلَن هُ   ؛ اْلَعِثريُ   َلهُ   َويُ َقالُ   ،الس َحابِ   َعَلى  يُ ْزرَعُ   َما  َواْلَعَثرِيُّ 
  3اْلَمطَِر.  َماءِ  ِبَغرْيِ  ُيْسَقى لَْيسَ  ، َخاص ةً  اِبْلَمطَرِ 

أيًضا   تَ َعاىَل ومثاله  َصلُّوا  ﴿  :قَ ْوله  آَمُنوا  ال ِذيَن  أَي َُّها  اَي  الن ِبِ   َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه  اّلل َ  ِإن  
  4. ﴾َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما

َعَلْيهِ ﴿  :تَ َعاىَل    هللاِ قَ ْولَ فإن   بتفصيله؛    ةُ ن  وقد وردت السُّ   ُيتاج إىل تفصيل    ، جمملٌ ﴾َصلُّوا 
َعَرفْ نَ اَعْن َكْعِب  ف فَ َقْد  َعَلْيَك  الس اَلُم  أَم ا   ، اّللِ  َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  َعْنُه،   ُ اّلل  َرِضَي  ُعْجَرَة  اُه، ْبِن 

ُقوُلوا: الل ُهم  َصلِ  َعَلى حُمَم د ، َوَعَلى آِل حُمَم د ، َكَما َصل ْيَت َعَلى »َفَكْيَف الص اَلُة َعَلْيَك؟ قَاَل: 
َوَعَلى آِل حُمَم د ، َكَما اَبرَْكَت َعَلى   الل ُهم  اَبرِْك َعَلى حُمَم د ،  يٌد جمَِيٌد،  ِإن َك محَِ ِإبْ رَاِهيَم،  آِل آِل 

يٌد جمَِيدٌ    5. «ِإبْ رَاِهيَم، ِإن َك محَِ
 

 

ِكَتاب الز َكاِة،    -، ومسلم1459ُُِكَتاُب الز َكاِة، اَبٌب: لَْيَس ِفيَما ُدوَن مَخِْس َذْود  َصَدَقٌة، حديث رقم:  -رواه البخاري - 1
 979حديث رقم: 

ُر بْ ُن َعب ْدِ   -َرَواُه البخاري  -  2 اِء اجلَ ارِي َومَلْ ي  ََر ُعم َ َماِء، َواِبْلم َ اِء الس   الَعزِي ِز:  ِكَتاُب الز َكاِة، اَبُب الُعْشِر ِفيَما يُْسَقى ِمْن م َ
ًئا«، حديث رقم:   1483»يف الَعَسِل َشي ْ

 ( 165/ 24) يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد ملا   - 3
 56اأْلَْحزَاِب: اآلية/ سورة  - 4
ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب الص اَلِة َعَلى    -، ومسلم3369ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياِء، اَبٌب، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  5

406ُالن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم بْعَد الت شهُِّد، حديث رقم: 
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ال  ومثال ذلك  َوَسل مَ   َنِب ِ ما روي عن  َعَلْيِه  من صفة الصالة وصفة احلج، فهذا    َصل ى هللاُ 
، قَاَل: َلم ا  1  َأيب َفَضاَلَة اْلَمكِ ي    ْبنِ ا  َحِبيبِ فعن  ؛   القرآن من األمر ابلصالة واحلجبيان ملا يف

َل  ُبيِنَ َهَذا اْلَمْسِجُد َمْسِجُد اجْلَاِمِع، قَاَل َوِعْمرَاُن ْبُن ُحَصنْي  َجاِلٌس َفذََكُروا ِعْنَدُه الش َفاَعَة، فَ َقا 
ُد هَلَا َأْصاًل يف اْلُقْرآِن،   ثُوََن أبََِحاِديَث َما ُنَِ فَ َغِضَب ِعْمرَاُن ْبُن  َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: اَي َأاَب ُُنَْيد  لَُتَحدِ 

: قَ رَْأَت اْلُقْرآَن؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: َوَجْدَت ِفيِه َصاَلَة اْلَمْغِرِب َثاَلاًث، َوَصاَلَة   ُحَصنْي  َوقَاَل لَِرُجل 
: اَل، قَاَل: فَ َعم ْن َأَخْذُُتْ  اْلِعَشاِء أَْربَ ًعا، َوَصاَلَة اْلَغَداِة رَْكَعَتنْيِ، َواأْلُوىَل أَْربَ ًعا، َواْلَعْصُر أَْربَ ًعا؟ قَالَ 

 يف ُكلِ   َهَذا الش ْأَن؟ أََلْسُتْم َأَخْذَُتُوُه َعن ا، َوَأَخْذََنُه َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، أََوَجْدُتُْ 
اْلُقْرآِن؟ أَْربَِعنَي ِدْرمَهًا ِدْرمَهًا، َويف ُكلِ  َكَذا وََكَذا َشاًة، َويف ُكلِ  َكذَ  ا وََكَذا بَِعريًا َكَذا، أََوَجْدُُتْ يف 

 َعن ا،  قَاَل: اَل، قَاَل: فَ َعم ن  َأَخْذُُتْ َهَذا؟ َأَخْذََنُه َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوَأَخْذَُتُوهُ 
اْلُقْرآِن   يف  َوَجْدُُتْ  فَ َهْل  اِبْلب َ ﴿قَاَل:  اْلَعِتيقِ َوْلَيط و ُفوا  ُطوُفوا    ،[29]احلج:    ﴾ْيِت  َهَذا  َوَجْدُُتْ 

َأخَ  أََلْسُتْم  َأَخْذَُتُوُه؟  َعم ْن  اْلُقْرآِن؟  َهَذا يف  أََوَجْدُُتْ  اْلَمَقاِم،  َخْلَف  رَْكَعَتنْيِ  َوارَْكُعوا  ًعا،  ْذَُتُوُه َسب ْ
َوسَ  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  هللِا  َنِبِ   َعْن  َوَأَخْذََنُه  َواَل  َعن ا،  َجَنَب  َواَل  َجَلَب  اَل  اْلُقْرآِن  أََوَجْدُُتْ يف  ل َم؟ 

»اَل  يَ ُقوُل:  َوَسل َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوَل  مسَِْعُت  ِإين ِ  قَاَل:  اَل،  قَاَل:  ْساَلِم؟  اإْلِ يف  ِشَغاَر 
ْساَلِم« ْعُتُم هللاَ   ،َجَلَب َواَل َجَنَب َواَل ِشَغاَر يف اإْلِ َما َسَلَكُكْم يف  ﴿ يَ ُقوُل أِلَقْ َوام  يف ِكَتاِبِه:  َأمسَِ

اْلِمْسِكنيَ  نُْطِعُم  َنُك  َوملَْ  اْلُمَصلِ نَي  ِمَن  َنُك  ملَْ  قَاُلوا  بَ َلَغ    ،[43]املدثر:    ﴾َسَقر   َفَما  ﴿َحىت  
َفُعُهْم َشَفاَعُة الش اِفِعنيَ     2.ُقوُل الش َفاَعَة«قَاَل َحِبيٌب: »َأََن مسَِْعُت ي َ  ،[48]املدثر:  ﴾ تَ ن ْ

ُ
 

أيب  احبيب    -  1 َويُ َقال بن  فَضالة   : فَضالة  َأيب فضالن  ا   : َويُ َقال  اْبن  احلَِديث مسع    ،الَبْصرِي    اْلَماِلِكي بن  َتبِِعي  حسن 
م اْبن ِمْسكني وصرد    ،عمرَان بن ُحَصنْي َوأنس بن َمالك  ابن َأيب املنازل  وروى َعنُه زاَِيد بن أيب ُمسلم وسال م مشد د الال 

الوايف    . انظر وى له أَبُو َداُوَد حديثا واحدايُّ َعْن ُيىي ْبن َمِعني: حبيب ْبن فضالة مشهور، ر قال عباس الدُّورِ ،  اْلَبْصرِي  
 ( 389/ 5هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )، و ( 224/ 11ابلوفيات )

الز َكاةِ   -أبو داودرواه    -  2 الز َكاةُ   ، ِكَتاب  ِفيِه  حديث رقم:    -الطباين يف الكبري ،  1561، حديث رقم:  اَبُب َما َتَُِب 
ِمْن ُحُقوِق    -، وحممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة815، حديث رقم:  اَببٌ  -، وابن أيب عاصم يف السنة547

ن ُة ِمْن طَاَعِة َرُسوِل اّللِ   اَبُب ِذْكِر َما َجاَءْت ِبِه السُّ   -، وابن بطة يف األابنة الكبى1081، حديث رقم:  الص اَلِة َوآَداهِبَا
َعَلْيِه وَ   ُ َعَلْيِه َوَسل َم َوالت ْحِذيِر ِمْن َطَواِئَف يُ َعاِرُضوَن ُسَنَن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل   ُ ،  66، حديث رقم:  َسل َم اِبْلُقْرآنِ َصل ى اّلل 

ْبُن َأيب ، وفيه  116حدديث رقم:    -والروايين يف مسنده إسناده  وقال األلباين:    اْلَمَنازِِل. قال الذهب: فيه جهالة.  ُصَرُد 
 . 1561، انظر ضعيف سنن أيب داود، رقم: ضعيف
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ُُ:رآنُ القُرُُمُ بهَُمُرل ُُةُ نَّالسُ ُيُرسُ فُآت َُُ:اثلثًا
ذلك  تعاىل:    ؛مثال  هللا  َوال  ﴿قول  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  أَنْ َعْمَت  ال ِذيَن  ِصرَاَط 

   1. ﴾الض الِ نيَ 

َعَلْيِهمْ ﴿:  لفظَ   ن  إِ فَ  ولفظَ ﴾اْلَمْغُضوِب    ، وقد وردَ ، كُل واحد  منهما مبهمٌ ﴾الض الِ نيَ ﴿  : ، 
ُ َعْنهُ   َعْن َعِديِ  ْبِن َحاُتِ  ذلك فيما ثبت    تفسريُ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:   ،َرِضَي اّلل  َعِن الن ِبِ  َصل ى اّلل 

ٌل«   2. »اليَ ُهوُد َمْغُضوٌب َعَلْيِهْم َوالن َصاَرى ُضال 
أيضً   ومثالُ  األْمُن ﴿  :تَ َعاىَل   هللا  لُ و قَ ا  ذلك  هَلُُم  أُولَِئَك  ِبظُْلم   ِإميَاهَنُْم  يَ ْلِبُسوا  َوملَْ  آَمُنوا  ال ِذيَن 

   3.﴾َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

بن مسعود َعْن َعْبِد اّللِ     ذلك فيما ثبت  تفسريُ   وقد وردَ   ،مبهمٌ   ﴾ِبظُْلم  ﴿قوله تعاىل:    ن  فإِ 
ُ َعْنُه، قَاَل:   َشق    ،[82]األنعام:    ﴾ْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلم  ال ِذيَن آَمُنوا َوملَْ ي َ ﴿  :َلم ا نَ زََلتْ َرِضَي اّلل 

الْ  َعَلى  ُهَو َذِلَك  َا  ِإَّن  َذِلَك  قَاَل: »لَْيَس  نَ ْفَسُه؟  يَْظِلُم  أَي َُّنا الَ   ، اَي َرُسوَل اّللِ  فَ َقاُلوا:  ُمْسِلِمنَي، 
أملَْ   ْرُك  َلظُْلٌم الشِ  ْرَك  الشِ  ِإن   اِبّللِ   ُتْشرِْك  الَ  ُبيَن   اَي  يَِعظُُه  َوُهَو  اِلبِْنِه  لُْقَماُن  قَاَل  َما  َتْسَمُعوا 

   4َعِظيٌم«. 
 

  

 

 7سورة اْلَفاحِتَِة: اآلية/  - 1
ُ َعَلْيِه َوَسل َم، اَبٌب: َوِمْن ُسورَ   -رواه الرتمذي   -  2 حديث    ِة فَاحِتَِة الِكَتاِب، أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

، وابن  1135حديث رقم:    -، وأبو داود الطيالسي يف مسنده236حديث رقم:    -والطباين يف الكبري   ،2954رقم:  
 8202، انظر صحيح اجلامع الصغري، رقم: وصححه األلباين  ، (382/ 1) خزمية يف كتاب التوحيد 
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ُ:رآنُ القُرُقُ ملطلَُُةُ نَّالسُ ُدُرييُ قُآرابًعا:ُت َُ
تعاىل:    ذلك   مثال هللا  فَ تَ َيم ُموا  ﴿قول  َماًء  َتَُِدوا  ِبُوُجوِهُكْم فَ َلْم  فَاْمَسُحوا  طَيِ ًبا  َصِعيًدا 

  1. ﴾َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ 

ِمْن ُرُءوِس    على الذراع   تطلقُ اْلَيدَ فإن   وردت مطلقة،    ﴾َوأَْيِديُكمْ ﴿ يف قوله تعاىل:  اليد  فإن  
املرفق، كما يف آية    اأْلََصاِبِع إىَل ِمْن ُرُءوِس    والساعدِ   ، وتطلُق على الكف ِ إىَل اْلَمْنِكبِ اأْلََصاِبِع  

 ِمْن ُرُءوِس اأْلََصاِبِع إىَل   ف ِ على الكَ   وتطلقُ ،  [6]اْلَمائَِدِة:    َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق﴾﴿  ؛الوضوءِ 
 . مِ املعصَ 

، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل ُعَمَر ْبِن  َعْن َعْبِد الر مْحَِن ْبِن أَبْ َزىثبت    مباهذا اإلطالق  السنة    فقيدت 
أََما  اخَلط اِب:  ْبِن  لُِعَمَر  اَيِسر   ْبُن  َعم اُر  فَ َقاَل  اَء، 

َ
امل ُأِصِب  فَ َلْم  َأْجنَ ْبُت  ِإين ِ  فَ َقاَل:  اخَلط اِب، 

أَ  َوأَم ا  ُتَصلِ ،  فَ َلْم  أَْنَت  فََأم ا  َوأَْنَت،  َأََن  َسَفر   َأَن  ُكن ا يف  َفذََكْرُت  َتْذُكُر  َفَصل ْيُت،  فَ َتَمع ْكُت  ََن 
َوَسل مَ لِلن ِبِ    َعَلْيِه  هللاُ  َهَكَذا«  َصل ى  َيْكِفيَك  َا َكاَن  »ِإَّن  َوَسل َم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  الن ِبُّ  فَ َقاَل   ،

   2.  ِفيِهَما، ُُث  َمَسَح هِبَِما َوْجَهُه وََكف ْيهِ َفَضَرَب الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ِبَكف ْيِه اأَلْرَض، َونَ َفخَ 

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن  ﴿مثال ذلك أيًضا قول هللا تعاىل:  و 
   3.﴾ِصَيام  أَْو َصَدَقة  أَْو ُنُسك  

، كل واحد منها ورد مطلًقا يف ﴾ُنُسك  ﴿ولفظ:    ﴾ َصَدَقة  ﴿  ولفظ:  ﴾ِصَيام  ﴿فإن لفظ:  
ألن   تفيد    واحد    كلَ   اآلية،  اإلثبات  سياق  والنكرة يف  اإلثبات،  سياق  وردت يف  نكرة  منها 

ا  ولو كان يومً   صيام    أي    َمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسهِ اإلطالق، واملعين لو صام  
أتت السنة لتقيد    نألجزأه ذلك، ولك  ولو كانت قليلةً   صدقة    أبي  واحًدا ألجزأه، ولو تصدق  

َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم هذا اإلطالق يف اآلية؛ ف
؟« قَاَل: نَ َعْم، فَ َقاَل َلُه الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َمر  ِبِه َزَمَن احْلَُديِْبَيِة، فَ َقاَل َلُه: »آَذاَك َهَوامُّ رَْأِسكَ 
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تَ يَ   -رواه البخاري - 2

ُ
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، أَْو َأْطِعْم َثاَلثََة آُصع  ِمْن َتَْ  م  ر ، َوَسل َم: »اْحِلْق رَْأَسَك، ُُث  اْذَبْح َشاًة ُنُسًكا، أَْو ُصْم َثاَلثََة َأاي 
  1.َعَلى ِست ِة َمَساِكنَي«

ُمَُخامًسا:ُ ُمَُُُىلَُعَُُةُ دَُائُ زَُُامُ كَُحُآَأُُنُآمُ ُالس نَّةُ ُاُف  ُُ:رآنُ القُرُاُف 
ُر اْلِكَتاَب َوتُ بَ يِ ُنهُ قدمنا َأن     وهذا   ،هُ مطلقَ   دُ ، وتقي ِ هُ عام    صُ وختص ِ   هُ جمملَ   لُ ، وتفص ِ السُّن َة تُ َفسِ 

َوُهَو   آَخُر  اْلِكَتابِ فيها    السُّن ةَ َأن   بَ َياٌن  ُحْكِم  َعَلى  ِتَها   ؛زاَِيَدٌة  َعم  َعَلى  اْلَمْرأَِة  ِنَكاِح  َكَتْحرمِِي 
َباِع، َواْلَقَضاِء اِبْلَيِمنِي َمَع الش اِهِد َوَغرْيِ   ،َوَخالَِتَها، َوحَتْرمِِي احْلُُمِر اأْلَْهِلي ةِ  وَُكلِ  ِذي ََنب  ِمَن السِ 

 .َذِلكَ 

ُزَائ َدة ُُالُرثَُمُ  َكام  َُأحآ ُالس نَّة ُم نآ ُالقررآنُ َماُف  ُُ:َعَلىَُماُف 
ِذي    ُكل ِ   حَتِْرميُ ، وَ احلَِْماِر اأْلَْهِلي ِ   حلَْمِ   حَتْرميُ ومن األحكام الزائدة يف السنة على ما يف القرآن،  

 لَُقطَُة     أخذِع، َوحَتْرميُ ا ََنب  ِمَن الس بَ 
ُ
ْبِن ا ثبت  ؛ ملى الضيفِ رَ قِ   ، ووجوبُ َعاِهدِ امل اْلِمْقَداِم  َعِن 

َعْنهُ َمْعِدي َكِرَب    ُ اّلل  أُوتِيُت    ،َرِضَي  ِإين ِ  »َأاَل  قَاَل:  أَن ُه  َوَسل َم  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  اّللِ   َرُسوِل  َعْن 
َعاُن َعَلى أَرِيَكِتِه يَ ُقوُل َعَلْيُكْم هِبَذَ  ا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُُتْ  اْلِكَتاَب، َوِمثْ َلُه َمَعُه َأاَل يُوِشُك َرُجٌل َشب ْ

،    ِفيِه ِمْن َحاَلل  فََأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمْن َحرَام  َفَحر ُِموُه، َأاَل اَل ُيَِلُّ َلُكْم حلَُْم احلَِْمارِ  اأْلَْهِليِ 
َها َصاِحبُ َها، َوَمْن نَ َزَل ِبَقْوم  َواَل ُكلُّ ِذي ََنب  ِمَن الس ُبِع، َواَل لَُقطَُة ُمَعاِهد ، ِإال  َأْن َيْستَ ْغيِنَ   َعن ْ

   2فَ َعَلْيِهْم َأْن يَ ْقُروُه فَِإْن ملَْ يَ ْقُروُه فَ َلُه َأْن يُ ْعِقبَ ُهْم مبِْثِل ِقرَاُه«.
َباعِ   حَتْرميَ وَ  ،احْلُُمِر اأْلَْهِلي ةِ حلوِم  حَتْرميَ  فإن  ليس يف القرآن.  ُكلِ  ِذي ََنب  ِمَن السِ 

ِتَها أَْو َخالَِتَها يف النِ َكاحِ   حَتْرميُ ا  ذلك أيضً   منو  َرِضَي    َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ف  ؛اجْلَْمِع َبنْيَ اْلَمْرأَِة َوَعم 
ُ َعْنهُ    ، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: »اَل خَيُْطُب الر ُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َواَل َيُسومُ اّلل 

 

َغازِي، اَبُب َغْزَوِة احلَُديِْبَيِة، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
َ
ْلِق  ِكَتاُب احلَْجِ ، اَبُب َجَواِز حَ   -، ومسلم4190ِكَتاُب امل

 1201الر ْأِس لِْلُمْحرِِم ِإَذا َكاَن بِِه أًَذى، َوُوُجوِب اْلِفْديَِة حِلَْلِقِه، َوبَ َياِن َقْدرَِها، حديث رقم: 
   12تقدم خترجيه ص:   - 2
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ِتَها َواَل َعَلى َخالَِتَها، َواَل َتْسَأُل اْلَمْرأَُة َطاَلَق   ُأْخِتَها  َعَلى َسْوِم َأِخيِه، َواَل تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى َعم 
َا هَلَا َما َكَتَب هللاُ هَلَا«.    1لَِتْكَتِفَئ َصْحَفتَ َها َوْلتَ ْنِكْح، فَِإَّن 

السنة    أحد منكري  لقيت  النبوية، وأذكر أنين  ةِ ن  به على منكري السُّ   جُّ تَ وهذا من أقوى ما ُيُْ 
النب  فكان   َوَسل مَ يطعن يف سنة  َعَلْيِه  ، وينكر حجيتها، ويقول ال َنتاج إىل السنة َصل ى هللاُ 

كقوله تعاىل:    ؛ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ له اآلايت اليت أتمر بطاعة النب    رَ كِ ذُ إذا  ويكفينا القرآن، ف
  2. ﴾َوَما آَتُكُم الر ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا﴿

القرآن،   بذلك  املقصود  يقول  القرآن،  إىل  ذلك  يصرف  على    رَ كِ ذُ وملا  فكان  يدل  ما  له 
وأنت حتتج    أصاًل ة  نس  ابلقرُّ يُ ال    هنإ  :من السنة فقال  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وجوب طاعة النب  

 ابلسنة؟  
نره   ومل  خرج  ُث  للحظات  فتفكر  وعمتها.  املرأة  بني  اجلمع  حكم  عن  أخبين  له:  فقلت 

  قرارٌ إقال بعدم جواز اجلمع بني املرأة وعمتها، فهذا    أنه   ختبارات، ولوبعدها إىل أن انتهت اال
ابجلواز لكان قد أنكر    قال إن  مل أيت به القرآن، و   وجوب األخذ ابلسنة، فإن  هذا احلكممنه ب

ابلضرور  الدين  من  به    ة،معلوًما  ويؤول  هلكة،  شفا  على  جيعله  ألنه األمُر  وهذا  الكفر  إىل 
له  سيخالف عندئذ إمجاع املسلمني، وكنت قد أضمرت له هذا الرد، وفطن هو أنه ال خمرج  

 ا رأيه، جماهرًا بقوله.، وكان قبل سؤايل يكثر الدخول واخلروج معلنً من أحد اجلوابني فوىل هارابً 
ََرادُ ُوُرُ حُآالبَُُةُ َتُيمَُُةُرابحَُإُ  ُ:َوالط  َحالُ ُالآَكب دُ ُأكلُ ُوإابحةُرُُ،اجلآ

اجلراد، وإابحة  ة  ميت ة البحر و سنة على ما يف القرآن، إابحة ميتومن األحكام الزائدة يف ال 
ُهَما  َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمرَ ف  ؛أكل الكبد والطحال َعن ْ  ُ َعَلْيِه َرِضَي اّلل  ، َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ 

 

ِتَها، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 ْرأَُة َعَلى َعم 
َ
َتاُب النِ َكاِح،  كِ   -، ومسلم5110 ِكَتاُب النِ َكاِح، اَبُب الَ تُ ْنَكُح امل

ِتَها َأْو َخالَِتَها يف النِ َكاِح، حديث رقم:   1408اَبُب حَتْرمِِي اجْلَْمِع َبنْيَ اْلَمْرأَِة َوَعم 
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تَ َتاِن، فَاحْلُوُت َواجْلَرَاُد، َوأَم ا الد َما تَ َتاِن َوَدَماِن، فََأم ا اْلَمي ْ ِن، فَاْلَكِبُد  َوَسل َم قَاَل: »ُأِحل ْت َلُكْم َمي ْ
  1. َوالطِ َحاُل«

ُحترميُر ُلربآس  َباع  َهاجرلرود ُالن مرور َُوالس   َُعَلي آ ُُ:َوالر كروب 
السُّ  يف  الزائدة  األحكام  القرآنِ   ةِ ن  ومن  يف  ما  لُْبِس    ،على  َباعِ حترمُي  َوالسِ  النُُّموِر    ُجُلوِد 

أَبِيهِ ف َ   وافرتاشها؛ َعْن  ِليِح، 
َ
امل َأيب  َعْنهَ   َعْن   ُ اّلل  َعْن   َرِضَي  هَنَى  َوَسل َم  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  الن ِب   »َأن  

َباِع َأْن تُ ْفرَتََش«   2. ُجُلوِد السِ 

ُ:والفضةُ ُهبُ أوانُالذَُُّاستعمالُ ُحترميُر
أتتْ   ومن األحكامِ  القُ   زايدةً   السُّن ةُ   هبا  اليت  الذ  أواين   استعمالِ   حترميُ   ،رآنِ على ما يف   هبِ  

َسَلَمةَ ف؛  ةِ والفض   أُمِ   َعن ْهَ   َعْن   ُ اّلل  »َمْن اَرِضَي  َوَسل َم:  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:   ،
َا جُيَْرِجُر يف َبْطِنِه ََنرًا ِمْن َجَهن َم« ، أَْو ِفض ة ، فَِإَّن    3. َشِرَب يف ِإََنء  ِمْن َذَهب 

 

أمحد  -  1 رقم:    -رواه  ماجه5723حديث  وابن  رقم:  -،  َوالطِ َحاِل، حديث  اْلَكِبِد  اَبُب  اأْلَْطِعَمِة،  ،  3314ِكَتاُب 
ترتيب سنجر  مسند  ابن محيد1513حديث رقم:    -والشافعي يف  رقم:    -، وعبد  والدارقطين820حديث  ِكَتاُب    -، 
َوَغرْيِ ذَ  َواأْلَْطِعَمِة  اَبِئِح  َوالذ  الكب4732ِلَك، حديث رقم:  الص ْيِد  السنن  اْلَماَء،    -، واليهقي يف  يُ ْفِسُد  َما  أَبْ َواِب  مُج اُع 

اَبِئِح، اَبٌب يف اجْلَرَاِد، حديث    -، والصغرى 1196اَبُب احْلُوِت مَيُوُت يف اْلَماِء َواجْلَرَاِد، حديث رقم:   ِكَتاُب الص ْيِد َوالذ 
الس3047رقم:   األلباين يف  برقم:  111/  3لسلة الصحيحة، )، وصححه  برقم:  1118(،  الصغري،  ، وصحيح اجلامع 
  (. 1203/  2، مشكاة املصابيح )210

أمحد  -  2 رقم:    -رواه  داود20706حديث  وأبو  رقم:    -،  حديث  َوالسِ َباِع،  النُُّموِر  ُجُلوِد  يف  اَبٌب  اللِ َباِس،  ِكَتاُب 
والرتمذي 4132 َرسُ   -،  َعْن  اللِ َباِس  َباِع،  أَبْ َواُب  السِ  ُجُلوِد  َعْن  الن  ْهِي  يف  َجاَء  َما  اَبُب  َوَسل َم،  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  اّللِ   وِل 

رقم:   اجملتىب1770حديث  يف  والنسائي  رقم:   -،  حديث  َباِع،  السِ  جِبُُلوِد  ااِلنِْتَفاِع  َعِن  الن  ْهُي  َواْلَعِتريَِة،  اْلَفرَِع  ِكَتاُب 
الكبى4253 والسنن  رقم:    -،  َتِة، حديث  اْلَمي ْ جِبُُلوِد  ااِلنِْتَفاِع  َعِن  الن  ْهُي  َواْلَعِتريَِة،  اْلَفرَِع  والطباين يف  4565ِكَتاُب   ،
رق:    -الكبري والدارمي508حديث  رقم:    -،  حديث  َباِع،  السِ  ُجُلوِد  لُْبِس  َعْن  الن  ْهِي  اَبُب   ، اأْلََضاِحيِ  ِمْن ِكَتاِب 

اَبُب بَ َياِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى    -، والطحاوي يف مشكل اآلاثر2330:  حديث رقم  -، والبزار2026
رقم:   حديث  َباِع،  السِ  ُجُلوِد  َعَلى  الرُُّكوِب  َعِن  هَنِْيِه  يف  َوَسل َم  َعَلْيِه   ُ أحاديث  3252اّلل  ختريج  يف  األلباين  وصححه   ،

، وسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  6953صغري، رقم:  ، وصحيح اجلامع ال506املشكاة، رقم:  
(3 /10) . 
كتاب اللِ َباِس َوالز ِيَنِة، اَبُب حَتْرمِِي    -، ومسلم5634ِكَتاُب اأَلْشرِبَِة، اَبُب آنَِيِة الِفض ِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

 2065الشُّْرِب َوَغرْيِِه َعَلى الر َِجاِل َوالنِ َساِء، حديث رقم: اْسِتْعَماِل أََواين الذ َهِب َواْلِفض ِة يف 
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ُاُبآسُ لُرحترميُر ُ:َعَليآهُ ُواجللوسُ لَحر ير ُُُللرجال 
هبا   أتت  اليت  األحكام  القرآنِ   زايدةً   السُّن ةُ ومن  يف  ما  للَحرِيِر على  الرجاِل  لُْبِس  حترمُي   ،

ُ َعْنُه قَاَل: »هَنَاََن الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َأْن  ف  ؛واجللوِس َعَلْيهِ  َنْشَرَب يف َعْن ُحَذيْ َفَة َرِضَي اّلل 
يَباِج، َوَأْن َُنِْلَس َعَلْيِه«   1. آنَِيِة الذ َهِب َوالِفض ِة، َوَأْن ََنُْكَل ِفيَها، َوَعْن لُْبِس احلَرِيِر َوالدِ 

ُ:اثُ منُامليَُُلس درسُ ابُُللجدةُ ُاحلكمُر
، ومل  من املرياثِ   سِ دُ للجدة ابلسُّ   احلكمُ ،  على ما يف القرآنِ   ةِ ن  يف السُّ   الزائدةِ   ومن األحكامِ 

شَ  تعاىل  هلا يف كتاب هللا  َوأُمُّ فيٌء؛  يرد  األُمِ ،  أُمُّ  ُة  اجْلَد  َجاَءِت  قَاَل:   ، ُذَؤْيب  ْبِن  قَِبيَصَة  َعْن 
ُأْخِبُْت َأن  يل يف ِكَتاِب اّللِ  اأْلَِب ِإىَل َأيب َبْكر ، فَ َقاَلْت: ِإن  اْبَن اْبيِن، أَْو اْبَن بِْنيِت َماَت، َوَقْد  

ُ َعَليْ  ، َوَما مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل  ِه  َحقًّا، فَ َقاَل أَبُو َبْكر : َما َأِجُد َلِك يف اْلِكَتاِب ِمْن َحق  
ُة ْبُن ُشْعَبَة، َأن  َرُسوَل اّللِ   َوَسل َم َقَضى َلِك ِبَشْيء  َوَسَأْسَأُل الن اَس، قَاَل: َفَسَأَل َفَشِهَد اْلُمِغريَ 

َع َذِلَك َمَعَك؟ قَاَل: حُمَم ُد ْبُن َمْسَلَمةَ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم: »أَْعطَاَها السُُّدَس« قَاَل: َوَمْن مسَِ ، َصل ى اّلل 
السُُّدَس«  »فََأْعطَاَها  خُتَالُِفهَ   .قَاَل:  ال يِت  اأْلُْخَرى  ُة  اجْلَد  َجاَءِت  ُسْفَياُن:  ُُث   قَاَل  ُعَمَر،  ِإىَل  ا 

، َومَلْ َأْحَفْظُه َعِن الزُّْهرِيِ  َوَلِكْن َحِفْظُتُه ِمْن َمْعَمر ، َأن  عُ  َمَر قَاَل:  َوزَاَدين ِفيِه َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِ 
   2.»ِإْن اْجَتَمْعُتَما فَ ُهَو َلُكَما، َوأَي  ُتُكَما انْ َفَرَدْت ِبِه فَ ُهَو هَلَا«

 

كتاب اللِ َباِس َوالز ِيَنِة، اَبُب حَتِْرمِي    -، ومسلم5837ِكَتاُب اللِ َباِس، اَبُب اْفرتَاِش احلَرِيِر، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
الر ِ  َعَلى  َواْلِفض ِة  الذ َهِب  ِإََنِء  اْلَعَلمِ اْسِتْعَماِل  َوِإاَبَحِة  لِلنِ َساِء،  َوِإاَبَحِتِه  الر ُجِل،  َعَلى  َواحْلَرِيِر  الذ َهِب  َوَخاُتَِ  َوالنِ َساِء،    َجاِل 

 2067َوََنْوِِه لِلر ُجِل َما مَلْ يَزِْد َعَلى أَْرَبِع َأَصاِبَع، حديث رقم: 
املوطأ  -  2 مالك يف  )   -رواه  اجْلَد ِة،  ِمريَاِث  اَبُب  اْلَفرَاِئِض،  داود 513/  2ِكَتاُب  وأبو  يف    -(،  اَبٌب  اْلَفرَاِئِض،  ِكَتاب 

َعَلْيِه َوَسل َم، اَبُب َما َجاءَ   -، والرتمذي2894اجْلَد ِة، حديث رقم:    ُ  يف ِمريَاِث  أَبْ َواُب اْلَفرَاِئِض َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
رقم:   حديث  ماجه2100اجلَد ِة،  وابن  رقم:    -،  حديث  اجْلَد ِة،  ِمريَاِث  اَبُب  اْلَفرَاِئِض،  يف  2724ِكَتاُب  والنسائي   ،

  -تدركه، واحلاكم يف مس6305ِكَتاُب اْلَفرَاِئِض، ِذْكُر اجْلَد اِت َواأْلَْجَداِد، َوَمَقاِديِر َنِصيِبِهْم، حديث رقم:   -السنن الكبى
ابن حبان7978حديث رقم:   الذهىب، ورواه  خُيَر َِجاُه، ووافقه  َومَلْ  الش ْيَخنْيِ  َشْرِط  َعَلى  َصِحيٌح  َحِديٌث  َهَذا    -، وقال: 

ُة ِمَن اْلِمريَاِث، حديث رقم:   اْلَفرَاِئِض، ِذْكُر َوْصِف َما تُ ْعَطى اجْلَد    ِكَتابُ   -، والبيهقي يف السنن الكبى6031ِكَتاُب 
َتنْيِ، حديث رقم:   ِة َواجْلَد  ، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل،  12337اْلَفرَاِئِض، مُج اُع أَبْ َواِب اْلَمَوارِيِث، اَبُب فَ ْرِض اجْلَد 

برقم:  1680برقم:   حبان،  ابن  صحيح  على  احلسان  والعليقات  رقم:  5999،  داود،  أيب  سنن  وضعيف  وصحيح   ،
 . 2724، وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم: 2100مذي، رقم: ، وصحيح وضعيف سنن الرت 2894
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ُ ُُ:ُرَّاب عُرالالآَمبآَحثر ُيهُاالرَّد َُعلَُُوُةُ ويَُبَُالن َُُّةُ الس نَّيُرُ كُ نُآمُرشرب رَهاتر

 كلَ م  هُ امَ هَ سِ   إليه  ونَ قُ و ِ فَ وي ُ   سبيل    منه بكلِ   يلَ ُياولون الن    اإلسالمِ   وأعداءُ   اإلسالمِ   فجرِ   ذُ منْ 
ترةً حنيِ  َنِب ِ ،  يف  ابلطعن  َوَسل مَ   اإلسالمِ     َعَلْيِه  هللاُ  عنه  ؛َصل ى  عنه  ،ساحرٌ   :فقالوا    : وقالوا 

َا  ﴿:  فقال  ،د  عليهمر  الهللا تعاىل    فتوىل  ؛بشرٌ   هُ مُ إَّنا يعل ِ   : وقالوا  ،جمنونٌ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإَّن  َوَلَقْد نَ ْعَلُم أهن 
  1.﴾أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ ُمِبنيٌ يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر ِلَساُن ال ِذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه 

القرآنِ   ابلطعنِ   وترةً  عنه  ؛يف  األولني  :فقالوا  عنه   .أساطري    هُ ن ِ إ   :نهعوقالوا    . سحرٌ   :وقالوا 
ِإال  َأَساِطرُي َحىت  ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يَ ُقوُل ال ِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا  ﴿قال هللا تعاىل:    ؛رِ شَ البَ   قولُ 

   2. ﴾اأْلَو ِلنيَ 
ُُث  َعَبَس    *   ُُث  َنظَرَ   *   ُُث  قُِتَل َكْيَف َقد رَ   *   فَ ُقِتَل َكْيَف َقد رَ   *   ِإن ُه َفك َر َوَقد رَ ﴿وقال تعاىل:  

  3.﴾ِإْن َهَذا ِإال قَ ْوُل اْلَبَشرِ  * فَ َقاَل ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر يُ ْؤثَ رُ  *  ُُث  أَْدبَ َر َواْسَتْكَبَ  * َوَبَسرَ 
  4. ﴾أَي َُّها ال ِذي نُ ز َِل َعَلْيِه الذ ِْكُر ِإن َك َلَمْجُنونٌ  َوقَاُلوا ايَ ﴿وقال تعاىل: 

َصل ى    اإلسالمِ   ِب ِ م، وكانوا يف طعنهم يف القرآن وملزهم لنَ هُ سهامُ   م، وخابتْ هُ سعي ُ   ل  وملا ضَ 
يف تلهبها زَنًدا، صوبوا سهامهم    أو يقدحُ   ، َنرًا  مسِ الش    ، كمن يؤجج يف شعاعِ هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

النبوية،   السنة  فيإىل  طعنهم  شىتصورً   هاواختذ  وترة    ،ا  القرآن،  تعارض  أهنا  يزعمون  فتارة 
زعمون أنه  رة يطعنون يف رواهتا، وترة ييف ثبوهتا، وت  يطعنون  يزعمون أهنا تناقض العقل، وترة 

 ن متواترًا.ال يقبل منها إال ما كا
، َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ عن الن    الثابتةِ   الصحيحةِ   ةِ ن  يف السُّ   هؤالء املبتدعةِ   لطعنِ   وهذه أمثلةٌ 

ُ َعْنُه  ِفي الص ِحيَحنْيِ َعِن اأْلَْعَمِش َعْن َزْيِد ْبِن َوْهب  َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن َمْسُعود   ف قَاَل:  َرِضَي اّلل 
ُ َعَلْيِه وسلم وهو الصادق املصدق: » ِإن  َأَحدَُكْم جُيَْمُع َخْلُقُه يف َبْطِن قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل 

نَي يَ ْوًما، ُُث  َيُكوُن يف َذِلَك َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُُث  َيُكوُن يف َذِلَك ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُُث   أُمِ ِه أَْربَعِ 

 

 103سورة النحل: اآلية/  - 1
 25سورة األنعام: اآلية/  - 2
ث ِِر:سورة  - 3  25 -18 اآلية/ اْلُمد 
 6سورة احلِْْجِر: اآلية/  - 4
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: ِبَكْتِب رِْزِقِه، َوَأَجِلِه، َوَعَمِلِه، َوشَ  ُفُخ ِفيِه الرُّوَح، َويُ ْؤَمُر أِبَْربَِع َكِلَمات  ِقيٌّ أَْو  يُ ْرَسُل اْلَمَلُك فَ يَ ن ْ
نَ َها ِإال   ِعيٌد، فَ َوال ِذي اَل إَِلَه َغرْيُُه ِإن  َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اجْلَن ِة َحىت  َما َيُكوُن بَ ي ْنَ سَ  ُه َوبَ ي ْ

لَ    ِذرَاٌع، َأَحدَُكْم  َوِإن   فَ َيْدُخُلَها،  الن اِر،  أَْهِل  ِبَعَمِل  فَ يَ ْعَمُل  اْلِكَتاُب،  َعَلْيِه  ِبَعَمِل  يَ عْ فَ َيْسِبُق  َمُل 
الن اِر، أَْهِل   أَْهِل  ِبَعَمِل  فَ يَ ْعَمُل  اْلِكَتاُب،  َعَلْيِه  فَ َيْسِبُق  ِذرَاٌع،  ِإال   نَ َها  َوبَ ي ْ َنُه  بَ ي ْ َيُكوُن  َما  َحىت  

   1. «اجْلَن ِة، فَ َيْدُخُلَها

 يَ ُقولُ   اأْلَْعَمشَ   مسَِْعتُ   َلوْ :  قَالَ   أَن هُ   :   2  ُعبَ ْيد    ْبنِ   َعْمرِو  َعنْ   بَ ْغَدادَ   َترِيخِ   يف   اخلَِْطيبُ   ىَروَ 
بْ ُتُه،  َهَذا ُتُه،  َما  َهَذا  يَ ُقولُ   َوْهب    ْبنَ   َزْيدَ   مسَِْعتُ   َوَلوْ   َلَكذ    َمْسُعود    ْبنَ   اّلل ِ   َعْبدَ   مسَِْعتُ   َوَلوْ   َأْحبَ ب ْ

 مسَِْعتُ   َوَلوْ   َلَرَدْدتُُه،  َهَذا  يَ ُقولُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   اّلل ِ   َرُسولَ   مسَِْعتُ   َوَلوْ   قَِبْلُتُه،  َما  َهَذا  يَ ُقولُ 
   3. ِميثَاقَ َنا َأَخْذتَ  َهَذا َعَلى لَْيسَ  :َلُقْلتُ  َهَذا يَ ُقولُ  َوَجل   َعز   اّلل َ 

ُعقل:لدعوىُخمالفةُالسنةُل -1
رد   السُّ   املبتدعةُ   هُ ِما  العقلَ   النبويةِ   ةِ ن  من  خيالف  أنه    َعَلْيِهَما   َوُموَسى  آَدمَ   ُمَناظََرةُ   :بدعوى 
ُ َعْنهُ   ُهَريْ َرةَ   َعْن َأيب ف  الس اَلُم، اْحَتج  آَدُم  »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  َرِضَي اّلل 

َوُموَسى َعَلْيِهَما الس اَلُم ِعْنَد َرهبِ َِما، َفَحج  آَدُم ُموَسى، قَاَل ُموَسى: أَْنَت آَدُم ال ِذي َخَلَقَك هللاُ 
الن   أَْهَبْطَت  ُُث   َجن ِتِه،  يف  َوَأْسَكَنَك  َماَلِئَكَتُه،  َلَك  َوَأْسَجَد  ُروِحِه،  ِمْن  ِفيَك  َونَ َفَخ  اَس  بَِيِدِه 

َوأَْعطَاَك  َوِبَكاَلِمِه  ِبرَِسالَِتِه  اْصطََفاَك هللاُ  ال ِذي  ُموَسى  أَْنَت  آَدُم:  فَ َقاَل  اأْلَْرِض،  ِإىَل  خِبَِطيَئِتَك 
 

البخاري  -  1 الَِئَكِة، حديث رقم:    -رواه 
َ
ِذْكِر امل َبْدِء اخلَْلِق، اَبُب  اْلَقَدِر، اَبُب َكْيِفي ِة    -، ومسلم3208ِكَتاُب  كتاب 

 2643َخْلِق اآْلَدِميِ  يف َبْطِن أُمِ ِه وَِكَتابَِة رِْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشَقاَوتِِه َوَسَعاَدتِِه، حديث رقم: 
َوقَاَل    ،َكاَن يكذب يف احلَِديث  :قَاَل أَيُّوب َويُوُنس   ، يروي َعن احْلسن  ،بن اَبب أَبُو ُعْثَمان اْلَبْصرِي  ُعبَ ْيد     َعْمرو ْبنُ   -  2

اَل يْكتب  لَْيَس ِبَشْيء    :َوقَاَل ُيىي   .لَْيَس َحِديثه ِبَشْيء َواَل نرى الر َِوايَة َعنهُ   :قَاَل َعلي    .َكاَن يكذب على احْلسن   :َأمْحد
الن َساِئي    . َحِديثه  احلَِديث  :َوقَاَل  أَنه    قَالَ وَ   . َمرْتُوك  فأعلم  احلديِث،  على  يل  ِفيحلف  يلقاين،  ُعَبيد  ْبن  َعمرو  الَور اق: 

َعة َمَعه  َومَجَاحدث فاعتزل جْمِلس احْلسن  أن أحدث َما  أهل اْلَورع َواْلِعَباَدة ِإىَل  أَكاَن َعْمرو من    :َوقَاَل اْبن حَبان كاذب.  
)اْلُمْعَتزَلة( الص َحابَة   ، فسموا  يْشتم  احلَِديث ومهَْ   ، وََكاَن  تعمدً ويكذب يف  اَرُقْطيِن    . اا اَل  الد  ْبن    َضِعيف.  : َوقَاَل  حُمَمد  قَاَل 

َثىن  
ُ
َمك ة.  : امل طريق  يف  ومئة،  وأربعني  ثنتني  أو  ثالث،  سنة  مات  أََنس:  ْبن  قُ َريش  ترمجته  َعْن  الكبري  يف    انظر  التاريخ 

اجملروحني البن  و   ( 101أيب العينني )ص:    : ت   -الضعفاء الصغري للبخاريو   ،( 352/  6للبخاري ِبواشي حممود خليل )
( و ( 69/  2حبان   ،( اجلوزي  البن  واملرتوكون  و ( 229/  2الضعفاء  وذيوله ،  بغداد  يف  و   ،(164/  12)  .تريخ  الكامل 

 . (174/ 6ضعفاء الرجال ) 
 ( 70/ 14تريخ بغداد )  - 3
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يًّا، فَِبَكْم َوَجْدَت هللَا َكَتَب الت  ْورَاَة قَ ْبَل أَْن ُأخْ  َياُن ُكلِ  َشْيء  َوقَ ر َبَك ُنَِ َق، قَاَل لَ اأْلَْلَواَح ِفيَها تِب ْ
نَ َعْم، قَاَل:   أِبَْربَِعنَي َعاًما، قَاَل آَدُم: فَ َهْل َوَجْدَت ِفيَها َوَعَصى آَدُم َرب ُه فَ َغَوى، قَاَل:  ُموَسى: 

أِبَْربَِعنيَ  خَيُْلَقيِن  َأْن  قَ ْبَل  أَْعَمَلُه  َأْن  َعَلي   َعَماًل َكتَ َبُه هللاُ  َعِمْلُت  َأْن  َعَلى  قَاَل    ؟«َسَنةً   أَفَ تَ ُلوُميِن 
  1.َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »َفَحج  آَدُم ُموَسى«

  ُموَسى   َيُكونَ   َأنْ   يَ ْقَتِضي  اخلََْبَ   َهَذا  َأن  :  َأَحُدَها:  ُوُجوه    ِمنْ   ِفيهِ   طََعُنوا  َواْلُمْعَتزَِلةُ قال الرازي:  
 .  َجائِز   َغرْيُ  َوأَن هُ  الس اَلُم، َعَلْيهِ  ُموَسى َحق ِ  يف  اجْلَْهلَ  يَ ْقَتِضي َوَذِلكَ  ،الص ِغريَةِ  َعَلى آَدمَ  َذم   َقدْ 

 .  اْلَغِليظِ  اِبْلَقْولِ  َواِلَدهُ  ُيَشاِفهُ   َكْيفَ   اْلَوَلدَ  َأن  : َواَثنِيَها 
  َشَقاءَ   َأن    ُموَسى  َعِلمَ   َوَقدْ   اجْلَن ِة،  ِمنَ   َوَأْخَرْجتَ ُهمْ   الن اسَ   َأْشَقْيتَ   ال ِذي  أَْنتَ :  قَالَ   أَن هُ :  َواَثلِثُ َها

َها  َأْخَرَجهُ  اّلل ُ  َبلِ  آَدَم، ِجَهةِ  ِمنْ  َيُكنْ  ملَْ  اجْلَن ةِ  ِمنَ  َوِإْخرَاَجُهمْ  اخْلَْلقِ     .ِمن ْ
  َوَهاَمانَ   لِِفْرَعْونَ   َلَكانَ   ُحج ةً   َكانَ   َلوْ   ِإذْ   ِِبُج ة    لَْيسَ   مبَا  اْحَتج    الس اَلمُ   َعَلْيهِ   آَدمَ   َأن  :  َورَاِبُعَها

  2.احْلُج ةِ  َهِذهِ  َفَسادَ  َعِلْمَنا َذِلكَ  َبَطلَ  َوَلم ا  هِبَا، َُيَْتجُّوا َأنْ  اْلُكف ارِ  َوَسائِرِ 
عليهم،   د ِ ، ولسنا بصدد الر  ةِ ن  أقول: وليس يف شيء  من هذا الذي ذكروه مطعن على السُّ 

 3وإَّنا هم أحقُّ الن اِس بقوِل املتنب: 
 اوك            م م            ن عائ            ب  ق            والً ص            حيحً 

 

ُه م                  ن الفه                  مِ  ***   الس                  قيمِ  وآفت                  ُ
 

هرُمدعوىُعدمُعدالةُالصحابةُ -2 َعن آ َيُاَّللَُّر ُُُُُُُ:َرض 
ومن هؤالء املبتدعة املتأخرين الذين جاهروا ابلطعن يف السنة النبوية، والطعن يف الصحابة 

أضواء على )  يف كتاب:   حممود أبو رية،  (: النبوية  رواة السنة)الذين هم  الكرام رضي هللا عنهم  
َُحقِ ِقنيَ   مجهورِ   رأي  على  به  خرج  ما  كل  يف  األصلية  وكانت مصادره  ،( الُسن ِة احملمدية

 من   امل
 : التالية املصادرَ  تتعدى ال ،واخللفِ  السلفِ  علماءِ 

 

ِكَتاُب الَقَدِر، اَبُب    -، ومسلم6614  ، حديث رقم: ِكَتاُب الَقَدِر، اَبُب حَتَاج  آَدُم َوُموَسى ِعْنَد اّلل ِ ُُ-رواه البخاري  -  1
 2652ِحَجاِج آَدَم َوُموَسى َعَلْيِهَما الس اَلُم، حديث رقم: 

 ( 291/ 2)  مفاتيح الغيب  - 2
 ( 232ديوان املتنب )ص:  ، انظر ِإذا غاَمرَت يف َشَرف  َمروم  البيت من قصيدة له من ِبر الوافر مطلعها:  - 3
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 .الكتب يف عنهم نقلت اليت االعتزال أئمة  آراء - 1
 . مؤلفاهتم يف هبا  جهروا اليت  الِشيَعةِ  ُغاَلةِ  آراء - 2
 ".معارفهم دائرة"و  كتبهم  يف بثوها اليت ُمْسَتْشرِِقنيَ الْ  آراء - 3
 يف   الشبهة  موضع  مؤلفوها  كان  اليت  األدب   كتب  بعض  يف  تذكر  «حكاايت »  -  4

 . للحقائق وحتريهم صدقهم
 1. طويلة سنني  صدره  يف حتوك ظلت للمؤلف دفينة «أهواء» - 5

  هِ ، وَنيِ طِ طَ الش    جناحَ  هِ ، وركوبِ عن احلق ِ   هِ دِ عْ معتقده، وب ُ   طويته، وفسادِ   وِما يدلك على سوءِ 
صدرًا مبصادر علماء املسلمني   ضاقَ   هُ وسوء الفهم، أن    واجلهلِ   يف الضاللِ   هِ عن العلم، وانغماسِ 

املعروفني ابالستقامة، وجعل مصادره اليت اعتمد عليها ونقل منها، هي مصادر املستشرقني، 
وصدق   به،  نقيصة  وإلصاق كل  هللا،  دين  يف  الطعن  يف  جهًدا  أيلون  ال  تَ عَ الذين   ُ اىَل:  اّلل 

َا اَل تَ ْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت يف الصُُّدورِ ﴿   2.﴾فَِإهن 
رية أيب  السباعي رمحه هللا يف حديثه عن مصادر كتاب  األستاذ مصطفى  أضواء  )  : يقول 

احملمدية الُسن ِة  اليت  :  (على  وهي  عنده،  اجلديرة ابالهتمام  املصادر  نذكر  أن  على بقي  تدلنا 
العلمي« »حتقيقه  التحقيق  ، صحة  هذا  يف  وحيه  ِإىَل  ﴿  ،ومصادر  لَُيوُحوَن  الش َياِطنَي  َوِإن  

 3.﴾أَْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكمْ 
 وإليك هي:

 جلرجي زيدان.  (تريخ التمدن اإلسالمي( - 1
 جلُرجي زيدان.  (العرب قبل اإلسالم) - 2
 للمستشرقني.  (اإلسالميةدائرة املعارف ) - 3

 لكرمير.  ( احلضارة اإلسالمية) - 4
 

 ( 4/  1) للسباعي -يف التشريعالسنة ومكانتها  - 1
 46سورة احلَْجِ : اآلية/  - 2
    121سورة األنعام: اآلية/  - 3
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 لفلوتن. ( السيادة العربية) - 5
 إلبراهيم اليازجي. (حضارة اإلسالم يف دار السالم) - 6
 ، وإدوار جرجس، وجبائيل جبور. لفليب حىت (تريخ العرب املطول) - 7
 لكارل بروكلمان.  (تريخ الشعوب اإلسالمية) - 8
 للقس إبراهيم لوقا. (املسيحية يف اإلسالم ) - 9

 ُمْسَتْشرِِقنَي. جلماعة من الْ  (وجهة اإلسالم) - 10
 جلولدتسيهر. (العقيدة والشريعة يف اإلسالم) - 11

وأراد أن ينفي التهمة عن نفسه فزعم أنه ينقل من مصادر موثوقة، وأتى أبدلة قاطعة، وقد  
 ب أن يقول خذوين(.  قيل: )كاد املري

أتَ  بُوا  ، اليوَننيةِ   لفلسفةِ اب  املعتزلةُ   رَ ث   وقد   واعتبوا   بل  ، هامع  تتفق  ال  اليت  األحاديثَ   وََكذ 
  بينهم  الفكرية  املعركة  قامت  الذين  هم  هؤالء  معه،  خطأ  ال  الذي  العقلِ   أنبياءَ   اليوَننِ   فالسفةَ 

يِهمْ   الذين  َوُهمْ .  ُمْسِلِمنيَ الْ   علماءِ   مجهورِ   وبني   العقولِ   وأصحابِ   ابلعلماءِ   «َري ةَ   أَبُو»  ُيَسمِ 
 وابن   ومسلم  والبخاري  والشافعي  كمالك   ؛سالمِ اإلِ   وفقهاءِ   احلديثِ   أئمةِ   مقابلة  يف  ،رُيةِ الص  

َُسي بِ 
 ! وغريهم امل

  ومحلوا الدولة سلطة اْستَ َغلُّوا الذين «َري ةَ  َأيب » عند الراجحة العقول أصحاب  أن املعلوم ومن
ْسِلِمنيَ   أبئمة   التنكيل  على  اخللفاء

ُ
  « َري ةَ   َأيب »  واستقاءُ   َعاًما،  رَ عشَ   بضعةَ   وسجنهم  وتعذيبهم  امل

  إىل   يرجعُ   نْ ومَ   ،"احلديث  خمتلف  أتويل"  يف  قتيبة  ابن  عن  نقله  ما  كل  يف  واضح  هؤالء  آراء  من
  أئمة   كالم  هو  إَّنا  قتيبة   ابن  عن  َري ةَ   أَبُو  نقله  ما   أن  جيد  هذا،  كتابه   يف  قتيبةَ   ابنُ   كتبه  ما

ِثنَي،  ةِ الصحابِ   ضد    االعتزال َحدِ 
ُ
  كتابه   موضوع   هو  مبا   عليهم  َرد    ُث   عنهم  قتيبة   ابن  نقله  َوامل

  و   «العلمي  التحقيق»  يكون  وهكذا  قتيبة،  ابن  إىل  أقواهلم  نسب  «َري ةَ   َأابَ »  ولكن!!  كله
 1!«العلمية األمانة»

 

 ، بتصرف يسري.( 7/ 1)  للسباعي  -السنة ومكانتها يف التشريعانظر  - 1
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ال سيما يف أيب هريرة    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ الن    وقد أكثر أبو رية من الوقوع يف أصحابِ 
له، ِما يدل على مدى احلقد الدفني    والطعنِ   ب ِ إال ابدر ابلس    رضي هللا عنه، فما ترك مناسبةً 

َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِب ِ الذي يعتمل يف صدره ألصحاب   ، وهذه إحدى نفثاته اليت تظهر  َصل ى هللاُ 
مدى كرهه للصحايب اجلليل أيب هريرة رضي هللا عنه، قال الشيخ عبد الرمحن املعلمي رمحه هللا:  

َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ لن  ل  صحبته  سبب»:  (154:  ص)   رية   أبو  قال   ا صرُيً   هريرة  أبو  كان.  َصل ى هللاُ 
  للصحبة صاحبه إنه يقل فلم... َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  للن ِب ِ  صحبته سبب  عن االابنة يف اصادقً 
 بطنه،  ملء  على  صاحبه  قد  إنه:  قال  وإَّنا  املسلمني،  سائر  من  غريه  يصاحبه  كان  كما  ةواهلداي

  مسعت   قال  األعرج  الرمحن  عبد  عن  الزهري  عن  سفيان  عن  والشيخان  أمحد   رواه  حديث  ففي
 «»ِإين ِ ُكْنُت اْمرَأً ِمْسِكيًنا، أَْلَزُم َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى ِمْلِء َبْطيِن :  يقول  هريرة  أاب

 1. «بطين لشبع» رواية ويف «هللا رسول أخدم» :مسلم ورواية

ُُ:نَُّاحلديثُالنبويُليسُقطعًيادعوىُأ -3
املبتدعة: هؤالء  يف(  اهلندي  علي  جراغ  املولوي)  ومن  قال  أمساه  كتاب   فقد  »له   أعظم: 

  صح ته   بل  املسلمون،  يظنه   كما   قطعًيا  ليس  النبوي   احلديث  إن  ):  «اإلسالم  ارتقاء   يف  الكالم
  اجلامع "  وإن    األحكام،  معرفة  يف   عليه  يعتمد   ألنْ   يصلح   ال  وهو  وشك،  نظر   حمل  وُحجيته

  املسلمني   ولكن    كثرية،  موضوعة  أحاديث  يتضم نُ   -  هللاُ   َرمِحَهُ   -"  البخاري  لإلمام  الصحيح
 2اه  . (األعمى وتقليدهم االعتقاد يف مغاالهتم على بناءً   هللا، كتاب   بعد الكتب َأَصح   َيظُنُّونَهُ 
 
 

 

احملمدية  -  1 الُسن ِة  على  الس  (154ص:  )   أضواء  على  أضواء  يف كتاب  ملا  الكاشفة  األنوار  عن  الزلل  نقال  من  نة 
اَبُب احُلج ِة َعَلى َمْن قَاَل:  ،  ِكَتاُب ااِلْعِتَصاِم اِبلِكَتاِب َوالسُّن ةِ -، واحلديث رواه البخاري(146)ص:    والتضليل واجملازفة 

لن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوأُُموِر  ِإن  َأْحَكاَم الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَنْت ظَاِهَرًة، َوَما َكاَن يَِغيُب بَ ْعُضُهْم ِمْن َمَشاِهِد ا
رقم:  اإِلْساَلمِ  ومسلم7354، حديث  ت َ   -،  َرِضَي هللاُ  الص َحابَِة  َفَضاِئِل  ُهمْ كتاب  َعن ْ ُهَريْ َرَة  ،  َعاىَل  َأيب  َفَضاِئِل  ِمْن  اَبُب 

 2492، حديث رقم: الد ْوِسيِ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 ( 10)ص:   وسى شاهني الشنيمللسنة والتشريع انظر ا - 2
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ُ:ُُبُ ذُ الكَُُدُ بتعمُ ُاحلديثُ ُاءُ لمَُعُرُإهتامُر -4
املبتدعة  وما أكثر العلمي و   ونتسرت ي  الذين  هؤالء  البحث  أنه مفكر   ي أحدهم دعيبستار 

يتهم  إسالمي   الَكِذبِ   ُعلَماءَ ُث  بتعمُِّد  َوَسل مَ   الن ِب ِ على    احلديِث  َعَلْيِه  هللاُ  و َصل ى  تهم  ي، 
عل  الكذب  بتعمد  ومسلم  البخاري  َوَسل مَ   يهاإلمامني  َعَلْيِه  هللاُ  ليعجب َصل ى  املرء  إن  ، حىت 

َعَلْيِه َوَسل مَ صَ على حديث النب    مغاية العجب جلرأهت ، وعلى علماء األمة الذين أفنوا ل ى هللاُ 
 .َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ حياهتم يف الذب عن سنة رسول هللا 

 والسداد.نعوذ ابهلل من الضالل، ونسأله العصمة 
، (زعيم القرآنيني  )الذي يلقب نفسه ب  ،أمحد صبحي منصور  :والذي توىل كبه من هؤالء 

والعجيب ،  ، بل ويسميها حديث الشياطنيويطعن يف السنة كلها وال يقبل منها قلياًل وال كثريًا
   .ال ُيسن قراءة آية من كتاب هللا  (زعيم القرآنيني  )أن هذا الذي يلقب نفسه ب

ي  عِ افِ الش    ه قولُ يكفي مثلَ لكن  و   إسفاف وسوء أدب لنقلته، وبينت خطأه،ولوال أن كالمه  
  1: هللاُ   رمحه

هُ  ب                    ْ اَل َتُِ ِفْيُه ف                   َ َق الس                       ِإَذا َنط                   َ
 

ُكْوتُ  ***  ِه الس              ُّ ْن إَجابَت              ِ رْيٌ م              ِ  َفخ              َ
 

َت عَ   ِإنْ ف                      ِ  وتُ  ***   هُ ن                      ْ َكل ْمت                      ُه فَ ر ج                      ْ ًدا مي                         َُ ُه َكم                         ْ  َوِإْن َخل يت                         َ
 ج

شيخ    (شلتوت   حممود)  الشيخ/  :يف إساءاهتم  للسنة على تفاوت    َأَساُءوامن هؤالء الذي  و 
  رِ جْ "فَ   :أمحد أمني يفو   2  ."ى"الفتاو   :، ويف"وشريعة  عقيدة  اإلسالم"  :كتابه  يفاألزهر األسبق  

صدقي)  و  3  ، "هِ هرِ وظُ   اإلسالمِ  توفيق  من   ( حممد  عدد  يف  املنار  جملة  نشرهتا  مقاالت  يف 
، وإَّنا ذكرهتم لشطط، وبيان خمالفاهتم للحق، وركوهبم ا، وقد توىل العلماء الرد عليهمجملداهتا

 .  للتنبيه على ما قالوه
 

 

(، ويروى  38نظر ديوان اإلمام الشافعي تعليق حممد إبراهيم سليم )ص: االبيتان لإلمام الشافعي من ِبر الوافر،  - 1
 . البيت األول أليب دلف

 . (62الفتاوى )ص: انظر  - 2
 وما بعدها(.  229انظر فجر اإلسالم )ص:  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
64 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُالآَفصآلُر ُالثَّان 

َُُبُ الَُُامُرسَُقُآَأُُ

ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر  تعريفُالب.:ُاْلآ

ُُُاملبحثُالثان:ُالبُابعتبارُطرقُوصولهُإلينا.

ُ ُأولُمنُقسمُالبُإىلُمتواترُوآحاد.ُُ:الثَّال ثُرالآَمبآَحثر

ُ   ُتعريفُأبقسامُالب.ُرَّاب عرُ:الالآَمبآَحثر
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ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر ُالبُ ُتعريفُر:ُاْلآ

ُفُاللغة :ُاَلَبُر
بكذا    هتيقال: أخب   ،ِلَذاتِه  والَكِذبِ   للصِ ْدقِ   احمْلَتِملُ   الَغرْي،  املنقول َعن  احلديث:  اخَلَبُ لغةً 

بكذا تخب  و  اخلبته: سألتواستخب   ته، نبأ  :أي   .ه  َواجْلَْمُع  قال  .  ه عن  الن  َبأُ،  اخَلَبُ  ِسيَدْه:  اْبُن 
   1. َأْخَبارٌ 
  2.والَكِذبِ  للصِ ْدقِ  احمْلَتِملُ   الكالمُ قال اجلرجاين: هو و 

الفيضَوقال     َعن   يُ ن َْقل  َما:  ولَُغة  ُعْرفًا  اخَلَب :  قَالوا  واالْصِطالح  الل َغةِ   أَعالمَ :  الز بيدي  أبو 
 3. ِلَذاتِه  والَكِذبَ  الصِ ْدقَ  واْحَتَملَ : الَعَربِي ة أَْهلُ  ِفيهِ  وزادَ  الَغرْي،

ُاْلصولينيُ:البُعندُ
َوِقيَل:  ،  اَل ُُيَدُّ لُِعْسرِهِ اخلب    :قال  نْ فمنهم مَ   ،ا نً ي ِ ا ب َ اختلف علماء األصول يف اخلب اختالفً 

   4. أِلَن ُه َضُرورِيٌّ 
 5والتكذيب. للتصديق اْلُمْحَتمل :ُهوَ  األصويل ااِلْصِطاَلح يف  وقال ابن امللقن: اخلََْب 

   6املنقول. احلديث ابلتحريك،: وقال املناوي: اخلب
 َوَسل َم. َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى الن ِب ِ  َعنِ   يُ ْرَوى  َما اخلََْبُ ا: اصطالحً و 

ابنُ  َأيب   بَ َلَغه  ِفيَما   الصالحِ   قَاَل  أنه  اْلَقاِسمِ   َعْن    َما  اخلََْبُ ):  يَ ُقوُلونَ   اْلُفَقَهاءُ :  قَالَ   اْلُفورَاين ِ 
ُهمْ  اّلل ُ  َرِضيَ  الص َحابَِة، َعنِ  يُ ْرَوى َما َواأْلَثَ رُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى الن ِب ِ  َعنِ  يُ ْرَوى    7.(َعن ْ

ُ
 

 ( 178/ 5)َخ ب ر( )، مادة  احملكم واحمليط األعظم - 1
 ( 96)ص:   التعريفات - 2
 ( 125/ 11)  تج العروس  - 3
 ( 619/ 1بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب )  - 4
 ( 115/ 1)  املقنع يف علوم احلديث - 5
 ( 152)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف  - 6
 ( 46)ص:   الصالح معرفة أنواع علوم احلديث مقدمة ابن   - 7
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ُُ:يثُ دُ واحلََُُبُ الَُُبنيَُُالفرقُر
 .للحديثِ  مراِدفٌ  الفن ِ  هذا علماءِ  عندَ  اخلب قال احلافظ ابن حجر:

  .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى النب عن جاء ما احلديثُ : وقيلَ 
ن  قيلَ   مَث ةَ   وِمن  غريه،   عن  جاءَ   ما:  واخَلَبُ 

َ
"َشاَكَلَها  وما  ابلت واريخِ   يشتغلُ   مل   ، "اإِلْخَبارِي: 

 ". احملدِ ث : "النبوية ابلسن ة يشتغل وملن
،  غري  ِمن  خٌب،  حديث    فكلُّ :  ُمْطَلق  وخصوصٌ   عمومٌ   بينهما:  وقيل  ب   هنا  وَعب    عكس 

    1.أمشل ليكون" اخلب"

 .وهذا القول األخري أوىل
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ُ ُالآَمبآَحثر ُالينَُإ ُُهُ ولُ صُروُرُرقُ طُرُابعتبارُ ُبُ الَُُامُرسُ قُآ:ُأَُالثَّان 

 . وآحاد   اخلب ابعتبار طرق وصوله إلينا ِإىَل قسَمنْيِ متواتر  ينقسم 
:ُاَلَبرُ مرُاَْلوَّلر ُ:الق سآ ُاملرتَ َوات رر

ُ:ُُالآمرتَ َواترُ ُدُ حَُ

الت  َتابُع    رُ وات ُ الت   اللَُّغة  و يف  تتابعت،  يعين  وكذا  بكذا  األخبار  تواترت  واترت   :َتقوليقال: 
 . ا من غري اْنِقطَاعا وترً ا َجاَء بَ ْعضَها يف ِإْثر بعض وترً اْلكتب فتواترت ِإذَ 

نَ َها َفَجواٌت وَفرَتاٌت. وقال اللِ ْحياينُّ: َتواتَ َرِت الت واتُ ُر: الت تابُُع، وِقيَل: هو  تَتابُُع اأَلْشياِء وبَ ي ْ
 1. اإِلِبُل والَقطَا وُكلُّ َشْيء : إذا جاَء بَ ْعُضها يف ِإْثِر بَ ْعض  ومل َتَِْئ ُمْصطَف ةً 

   3.﴾ُُث  أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َترْتَا ﴿تَ َعاىَل: ومنه قول هللا  2. الت واتُ ُر لغة: التتابُعُ قال ابن منظور: و 

:  اأْلَْصَمِعيُّ   قَالَ .  َوتَ ْرِهيًبا  تَ ْرِغيًبا  بَ ْعًضا  بَ ْعُضُهمْ   َويَ ت ِبعُ   تَ تَ َواتَ ُر،   :(َترْتا)  ومعىنقال القرطب:  و 
   4.بَ ْعًضا بَ ْعَضَها أَتْ بَ ْعتُ  َعَلْيهِ  ُكُتِب   َواتَ ْرتُ 

 5. تَ رَاُدُف اأْلَْشَياِء اْلُمتَ َعاِقَبِة َواِحد  بَ ْعَد َواِحد  مبُْهَلة  وقال الزركشي: 
 6.ُث َكثْ َرهُتُْم َعْن حَمُْسوس  َخَبُ مَجْع  مَيَْتِنُع تَ َواُطُؤُهْم َعَلى اْلَكِذِب ِمْن َحيْ   :اواصطالحً 

انتهاء السند، إىل    الكذب عن مثلهمتواطؤهم على  حتيل العادة    كثري  ما رواه مجعوقيل:  
  7.سُّ وكان مستندهم احلِ 

 

 ( 532/ 9احملكم واحمليط األعظم ) - 1
 ( 275/ 5)  لسان العرب  - 2
 44سورة اْلُمْؤِمُنوَن: اآلية/  - 3
 ( 125/ 12)  تفسري القرطب   - 4
 ( 94/ 6البحر احمليط يف أصول الفقه )  - 5
 ( 94/ 6)  املصدر السابق - 6
 ( 404)ص:   منهج النقد يف علوم احلديث  - 7
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قَالَ  النووي:   مُيِْكنُ   اَل   َعَددٌ   نَ َقَلهُ   َما  فَاْلُمتَ َواتِرُ   ،َوآَحادٌ   ُمتَ َواتِرٌ   َضْراَبنِ   اخلََْبُ   اْلُعَلَماءُ   قَاَل 
  ، َمْظُنون    اَل   ِحسِ ي     َعنْ   َوخُيِْبُونَ   ،َواْلَوَسطُ   طََرفَاهُ   َوَيْسَتِوي   ،ِمْثِلِهمْ   َعنْ   اْلَكِذبِ   َعَلى  ُمَواطََأهُتُمْ 
  ِبَعَدد    ُيْضَبطُ   اَل   َذِلكَ   َأن    َواأْلَْكثَ ُرونَ   اْلُمَحقِ ُقونَ   َعَلْيهِ   ال ِذي   اْلُمْخَتارُ   ُُث    .ِبَقْوهِلِمْ   اْلِعْلمُ   َوَُيُْصلُ 

.   1خَمُْصوص 

ُشرحُالتعريفُ:
ابستحالة  العقل    ُيكماملقصود العدد الذي  و من غري تقييد بعدد،    يعين  ( مجع كثري) قوهلم:  

أي الكذب   : تواطؤهم  على  منهم  أو    ،اتفاقهم  السهو  أو  الكذب  طريق  وقوع  عن  ولو 
 املصادفة.

العدد  اختار و  تعيني  العلماء  املتواتر  بعض  فقيل:يف  للمتواتر    ،  عدد  ا  اعتبارً   أربعةٌ أقل 
الزَن تعاىل:    ، ابلشهادة على  ُشَهَداَء  ﴿لقول هللا  أِبَْربَ َعِة  أَيُْتوا  مَلْ  ُُث   اْلُمْحَصَناِت  يَ ْرُموَن  َوال ِذيَن 

  2. ﴾فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َوال تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا
ُ  ﴿لقول هللا تعاىل:    ؛عشر  ا اثنأقله  وقيل:   ُهُم اْثيَنْ  َوَلَقْد َأَخَذ اّلل  ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ
   3.﴾َعَشَر نَِقيًبا

  4.﴾َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ  ِمْنُكْم ِعْشُرونَ ِإْن َيُكْن ﴿ لقول هللا تعاىل: ؛أَقَله عشُرون :وقيل

َا اجلَِْهاد اْلعْشرين  على فَأوجب قَاُلوا  5صدقهم. علم أخبوا ِإذا أَلهنم اِبْلُوُجوب  خصهم  َوِإَّن 
َلًة ُُث  اخت َْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه ﴿  تعاىل:  هللا  لقول  ؛أَْربَِعنيَ   :َوِقيلَ  َوِإْذ َواَعْدََن ُموَسى أَْربَِعنَي لَي ْ

     6. ﴾ َوأَنْ ُتْم ظَاِلُمونَ 

 

 ( 131/ 1)  شرح النووي على مسلم - 1
 5ُسورَُة النُّوِر: اآلية/  - 2
 12سورة اْلَماِئَدِة: اآْليََة/  - 3
 65سورة األنفال: اآلية/  - 4
 ( 30/ 2نشر البنود على مراقي السعود )، وانظر (92/ 2)  املعتمد - 5
 ( 165: شرح خنبة الفكر للقاري )صانظر  - 6
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البقرِة:  ]  ﴾ْبِعنَي َرُجاًل ِلِميَقاتَِنا َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه سَ ﴿تعاىل:    هللا  لقول  ؛ ونسبعُ أَقَله    :وقيل
51] .1   

   2وقال صاحب مراقي السعود:
 وقي                          ل ابلعش                          رين أو أبكث                          را

 

 أو بثالث                       ني أو اث                       ين عش                       را *** 
 

 

ملشهور يف االصطالح والصحيح أن املتواتر ال يشرتط له عدد معني، ولكن ما َتاوز حد ا
 ِبصول العلم اليقيين بصدق اخلب.يف ذلك العبة ، و املتواتر فهو 

العادة   "حتيل  الكذب وقوهلم:  عادة  تواطؤهم على  يستحيل  على كثرة  م".  الرواة  ن هؤالء 
 عددهم واختالف طرقهم أن يتفقوا على اختالق الكذب يف هذا اخلب. 

ا انتهاء  السند يعين أن تكون كثرة  سند"  لوقوهلم: "عن مثلهم إىل  الرواة يف مجيع طبقات 
ف طبقة  دون  طبقة  يف  بوليس  الرواة  ذلك خرج  عدد  وإن كثر  واملشهور،  والعزيز  يف   الغريب 

 السند.  طبقات بعض 
طبقة دون  الرواة يف طبقة  ليست يف كل   ، فإن كانت كثرة  ولكنها  السند  طبقات يف  أو 

َا اأَلْعَماُل اِبلنِ ي اِت«.حديث:  ذلك  ل  اا. مث، فإنه ال يكون متواترً طبقات السند   َيِصح    ملَْ   3 »ِإَّن 
 ِإال    ُعَمرَ   َعنْ   َواَل   اخلَْط ابِ   ْبنِ   ُعَمرَ   رَِوايَةِ   ِمنْ   ِإال    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِب ِ   َعنِ   احْلَِديثِ   َهَذا
 حُمَم د    َعنْ   َواَل   الت  ْيِمي ِ   ِإبْ رَاِهيمَ   ْبنِ   حُمَم دِ   رَِوايَةِ   ِمنْ   ِإال    َعْلَقَمةَ   َعنْ   َواَل   َوق اص    ْبنِ   َعْلَقَمةَ   رَِوايَةِ   ِمنْ 
  ِإْنَسان    ِماَئيَتْ   ِمنْ   َأْكثَ رُ   َعْنهُ   فَ َرَواهُ   انْ َتَشرَ   َُيْىَي   َوَعنْ   اأْلَْنَصارِي ِ   َسِعيد    ْبنِ   َُيْىَي   رَِوايَةِ   ِمنْ   ِإال  

  فَ َقدَ   أِلَن هُ   َواْلَعام ةِ   اخْلَاص ةِ   ِعْندَ   َمْشُهورًا   َكانَ   َوِإنْ   ُمتَ َواتِرًا   ُهوَ   لَْيسَ   اأْلَئِم ةُ   قَالَ   َوهِلََذا  أَئِم ةٌ   َأْكثَ رُُهمْ 
  4أَو لِِه.  يف  الت  َواتُرِ  َشْرطَ 

 

 155 اآلية/ اأْلَْعرَاِف:ُسورَُة  - 1
، ونثر الورود على مراقي السعود  ( 30/ 2نشر البنود على مراقي السعود )، وانظر (100مَت مراقي السعود )ص:   - 2
(1 :349 ) 
 17تقدم خترجيه ص:   - 3
 ( 54/  13)  شرح النووي على مسلم - 4
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أي أن يكون اخلب العقل،    بذلك ما كان مستنده" خرج  سُّ وقوهلم: "وكان مستندهم احلِ 
أمرً  وليس  احلواس،  يدرك ِبحدي  عقليً نقال ألمر  اْلعْدل  ا،  ا  وََكون  اْلَعامل  ُحُدوث  َعن  كاخلب 

قبيحً حسنً  َوالظُّلم  االثنني  و   اا  نصف  الواحد  به كل  وهذا  كون  من يقول  هو  وليس  اخللق، 
 املتواتر ألنه أمر عقلي. 

ُشروطُاملتواترُ:
للحديث   متواترً ليشرتط  استنادً يكون  العلماء  ذكرها  وقد  الشروط  من  مجلة  للتعريف ا  ا 

 السابق وهي:
 بال حصر.عدٌد كثري أن يرويه  -1
 . السنديف مجيع طبقات   رووا ذلك عن ِمْثِلِهم من االبتداِء إىل االنتهاءِ أن ي -2
 أن حتيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.  -3
. خبهمِء ُمْستَ َنُد انِْتها  أن يكون -3            1احِلس 

   2 قال يف نظم الورقات:

أولُ  ْوَعنْيِ  ف                               َ ا الن                                   َرَواهُ  م                               َ
 

عٌ  ***  نْ  لن                ا مج                َْ ه ع                َ زَاهُ  ِمْثل                ِ  ع                َ
 

َذا ِذي ِإىَل  َوَهك                 َ هُ  ال                   َبْ  َعن                 ْ اد   ال ***   اخل                 َْ لْ  اِبْجِته            َ اع   ب            َ رْ  أو مس            ََ  َنظ            َ
 

لُّ  ع   وك                ُ ْرطُه مج                َْ َمُعوا أن ش                َ ْذبُ  ***   َيس                ْ ُهم والك           ِ ن ْ واِطي م           ِ عُ  اِبلت              مُيْن            َ
 

ُمثالُاملتواتر:ُُ
 3التاودي بن سودة:  قال

 م              ن ك              ذب  ِم              ا ت              واتر ح              ديثُ 
 

 ا واحتس               بوم               ن ب               ىن هلل بيت               ً  *** 
 

 خف               ني وه               ذه بع               ض ومس               حُ  ***   واحل                             وضُ  ش                             فاعةٌ  ورؤي                             ةٌ 
 

 

 

 ( 39)ص:  انظر نزهة النظر يف توضيح خنبة  - 1
 ( 13/ 10)  الشرح املختصر لنظم الورقات  - 2
 ( 125/  1حاشية التاودي بن سودة على صحيح البخاري ) - 3
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 1: قال احلافظ العراقيو 
.................................... 

 

تَ ْقرَا ***  َواتُر  ُمس                          ْ ُه ُذْو ت                           َ  َوِمن                          ْ
 

َذْب( ْن ك              َ َْتِ )م              َ ِه َكم              َ تِ نْيَ َرَوْوُه  ***   يف طَبَ َقات              ِ ْوَق س                  ِ بْ فَ ف                  َ  َواْلَعج                  َ
 

َرهْ  ِه لَْلَعش                                َ ْن ُرَوات                                ِ َرهْ  ***   أبَِن  م                                ِ ا ذَك              َ َرْيِن ِفْيم              َ ص  اِبأَلم              ْ  َوخ              ُ
 

ى ُت: بَ ل         َ ِهْم، قُ ل         ْ ْن بَ ْعض         ِ ْيُخ ع         َ َدة  إىَل  ***   الش           ُن َمن         ْ اِف( َواب         ْ ُح اخلِف         َ  )َمس         ْ
 

َبا َدْيِن( َنس                 َ َع الي                 َ َرهِتِْم )َرف                 ْ َذاَب( ***   َعش                 ْ ْن ك           َ ة  )م           َ ْن ِمائ           َ ْوا ع           َ  َونَ ي  ف           ُ
 

؟ ُُُماُالذيُيرف يدرهُالت ََّوات ررر

 اْلَيِقييِن .  اْلِعْلمَ  يُِفيدُ و  يَُدلُّ َعَلى الصِ ْدقِ  الت  َواتُ رَ 

  :ِفيِه َمَساِئلُ قال الزركشي: 

َوىَلُ الت  َواتُ َر يَُدلُّ َعَلى الصِ ْدِق.  :اْلآ  ِمنْ   َوأَتْ َباُعهُ   الن ظ امُ   َوَزَعمَ :  َمْنُصور    أَبُو  اأْلُْسَتاذُ   قَالَ   َأن  
  ال ِذي   اِبخلََْبِ   إال    يَ ثْ ُبتُ   اَل   احْلََواس ِ   َعنْ   َغابَ   ِفيَما  احْلُج ةَ   َوَأن    َكِذاًب،  َيُكونُ   َقدْ   أَن هُ   اْلَقَدرِي ةِ 

 َعَلى  الت  َواتُرِ   أَْهلِ   إمْجَاعُ   َوَأَجازَ .  َواِحدٌ   أَوْ   مَجْعٌ   ِبهِ   َأْخَبَ   َسَواءٌ   ِصْدٌق،  أَن هُ   إىَل   َساِمُعهُ   ْضطَرُّ يَ 
 . اَبِطلٌ  َوُهوَ   اْلَواِحِد، خِبََبِ  َواِقًعا الض ُرورِيُّ  اْلِعْلمُ  َيُكونَ  َوَأنْ  اْلَكِذِب،
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  َزَمانَِنا   يف   َمْوُجود    أَْمر    َعنْ   َكانَ   َسَواءٌ   اْلَيِقييِن ،  اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   الت  َواتُ رَ   َأن    َعَلى  اجْلُْمُهورُ   ُ:الثَّان َيةُر
ْخَبارِ  ،  َكُوُجودِ   اْلَماِضَيِة،   َواأْلُُمورِ   اْلَبِعيَدِة،  اْلبُ ْلَدانِ   َعنْ   َكاإْلِ  ،1  السَُّمِني ةُ   َوقَاَلتْ   الش اِفِعيِ 

 : اَل يُِفيُد اْلِعْلَم، بَْل الظ ن . 2 َواْلَبَامِهَةُ 
َعْن   أَْو  اْلِعْلَم،  أَفَاَد  َمْوُجود   َعْن  إْن َكاَن َخَبًا  فَ َقاُلوا:  آَخُروَن،  َوَفص َل  ِفيِه.  اْلبُ َوْيِطيُّ  َوَجو َز 

اْلبِ  ُوُجوَد  نَ ْعَلُم  اِبلض ُروَرِة  َأَن   لََنا  يُِفيُدُه  َفاَل  اْلَماِضَيَة  َماض   َواأْلَْشَخاَص  اْلَبِعيَدِة َكبَ ْغَداَد،  اَلِد 
اْلَغَنِويُّ  الطَُّفْيُل  قَاَل  َوَقْد  اْضِطرَارًا،  ِبِه  اْلِعْلِم  ُوُقوِع  يف  ُوُروُدُه َكاْلِعَياِن  َفَصاَر   ، َمَع   َكالش اِفِعيِ 

 َما َدل ْت َعَلْيِه اْلِفْطَرُة َوقَاَد إلَْيِه الط ْبُع، فَ َقاَل:أَْعرَابِي ِتِه يف ُوُقوِع اْلِعْلِم اِبْسِتَفاَضِة اخلََْبِ 
بٌ  ِل ُمْنص             ِ ْن الل ي             ْ مٌّ م             ِ يِن ه             َ ذ بُ  ***   أَتَو ب             َ ا اَل ُيك       َ اِر م       َ ْن اأْلَْخب       َ اَء م       ِ  َوج       َ

 

ةٌ  ْن يل رِيب               َ ىت  ملَْ َيك               ُ اَهْرَن ح               َ كُ  ***   َتظ               َ بُ  َوملَْ ي             َ َبُوا ُمتَ َعق               ا َأخ             ْ  َعم              
 

ِإْن َكثُ َر،  قَاَل إَماُم احْلََرَمنْيِ: َوَما نُِقَل َعْن السَُّمِني ِة أَن ُه اَل يُِفيُد اْلِعْلَم حَمُْموٌل َعَلى َأن  اْلَعَدَد، وَ 
َعِة. َوَحاِصُلُه َأن   َفاَل اْكِتَفاَء ِبِه، َحىت  يَ ْنَضم  إلَْيِه َما جَيْرِي جَمَْرى اْلَقرِيَنِة ِمْن انِْتَفاِء احْلَااَلِت اْلَمانِ 

إ ُوُقوَعُه  ُيِضيُفوا  َلِكن  ُهْم ملَْ  اجْلُْمَلِة،  َعَلى  اْلِعْلِم  ُوُقوَع  يُ ْنِكُروَن  اَل  ُْم  َوأهن  َلْفِظيٌّ،  جُمَر ِد اخلِْاَلَف  ىَل 
  اخلََْبِ، َبْل إىَل َقرِيَنة ، َوُوُقوُع اْلِعْلِم َعْن اْلَقرَاِئِن اَل يُ ْنِكرُُه َعاِقٌل.

: مَلْ يَ َقْع ِخاَلٌف يف َأن  الت  َواتُ َر يُِفيُد اْلَيِقنَي،  يف خُمَْتَصِر اْلُمْسَتْصَفى  َوقَاَل أَبُو اْلَولِيِد ْبُن ُرْشد  
بِ  أِلَن ُه َكاِذٌب  ُعُقوبَة ؛  إىَل  َُيَْتاُج  َذِلَك  َوَجاِحُد  السُّوِفْسطَائِي ة،  َوُهْم  ِبِه،  يُ ْؤبَُه  اَل  ِم ْن  ِلَسانِِه إال  

 

علم  نه اَل يُ أ  ندعو يو   ، َوااِلْسِتْداَلللن َظر  ا   وينكرونبقدم اْلَعامل    ظهرت ابهلند يقولونِفْرَقٌة ِمْن َعَبَدِة اأَلصنام    السَُّمِني ة  -  1
اْلِعْلِم ابإِلخبار   يقولونو   ،اخْلمسِ   احْلَواسِ   رقِ ال من طُ إِ شىء   َوتُ ْنِكُر وقوَع  السومنات    ونسبتهم  ،ابلت ناُسخ  اْسم  و ِإىَل  ُهَو 

. انظر الفرق  مِ  السِ نِي َوفَ ْتِح اْلِميمِ ة ِبضَ السَُّمِني    قال اجْلَْوَهرِيُّ:و كلمة مسن لقب لبوذا،  وقيل:  ،  صنم َكاَن يف واَليَة سورهته 
 ( 133/ 2دستور العلماء )و  ،( 346)ص:  بني الفرق

قَبيَلة اِبهْلِْنِد فيهم َأْشرَاف أهل اهْلِْند َويَ ُقولُوَن َأهنم من ولد برمهي ملك من ُمُلوكهْم قدمي َوهَلُم َعالَمة ينفردون    الَبَامِهَةُ   -  2
قَ ْولَنا   ََنْو  على  اِبلت  ْوِحيِد  يَ ُقولُوَن  وهم  السيوف  تقلد  يتقلدوهنا  وصفرة  ِبمرة  ملونة  خيوط  َوِهي    ، النبوات   وينكرون هبَا 

الفصل يف امللل    انظر   . به يستحسن احلسن ويستقبح القبيح   تعاىل وبني خلقه واسطة غري العقل، ليس بني اّلل  يقولون:  و 
( والنحل  )و   ، ( 63/  1واألهواء  الكلوم  من  العرب  ودواء كالم  العلوم  و ( 510/  1مشس  الفنون  ،  اصطالحات  كشاف 

 ( 320/ 1والعلوم ) 
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اخلِْاَلفُ  َا  َوِإَّن  نَ ْفِسِه،  يف  َما    رَأَْوهُ   َوقَ ْومٌ   اِبلذ اِت،  رَأَْوهُ   فَ َقْومٌ   َعْنُه،  اْلَيِقنيِ   ُوُقوعِ   ِجَهةِ   يف   َعَلى 
 .  ُمْكَتَسًبا َوقَ ْومٌ  اِبْلَعَرضِ 
  اْلَغاِئبِ   بَ ْيعَ   فَِإن    اْلَمْسأََلِة،  َهِذهِ   يف   ِخاَلف    َجَراَينُ   اْلُفُروعِ   يف   َأْصَحابَِنا   َكاَلمِ   ظَاِهرُ :  تَ ْنِبيهٌ 
:  خِبُرَاَسانَ   َأْصَحابَِنا  بَ ْعضُ   قَالَ "  اْلَبْحرِ   َفِفي  الت  َواتُِر،  خِبََبِ   ُمْنَضِبطًا  اْلبَ ْيعُ   َكانَ   فَ َلوْ   اَبِطٌل،  ِعْنَدُهمْ 

ُعهُ   جَيُوزُ : َأَحُدمُهَا طَرِيَقاِن،  ِفيهِ  ،  ُمْطَلًقا بَ ي ْ   1. قَ ْواَلنِ  ِفيهِ : َوِقيلَ  َكاْلَمْرِئيِ 

َئانِ  ْعىَن أَنْ َواٌع وََكْونُُه ِصْدقًا ي ُ  الص ِحيح: َرمِحَُه اّلل ُ َوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية     :ِبِه َشي ْ
ًدا فَ ْليَ تَ بَ و ْأ َمْقَعَدُه َمْن الن اِر«. َفِمْن الص ِحيِح َما تَ َواتَ َر َلْفظُُه َكَقْولِِه:    2»َمْن َكَذَب َعَلي  ُمتَ َعمِ 

الش فَ  َمْعَناُه: َكَأَحاِديِث  تَ َواتَ َر  َما  الرُّْؤيَةِ َوِمْنُه  َوَأَحاِديِث  َوَأَحاِديِث   ،اَعِة  احْلَْوِض  َوَأَحاِديِث 
َواتٌِر إم ا َلْفظًا  ْبِع اْلَماِء ِمْن َبنْيِ َأَصاِبِعِه َوَغرْيِ َذِلَك. فَ َهَذا يُِفيُد اْلِعْلَم َوجَيْزُِم أِبَن ُه ِصْدٌق؛ أِلَن ُه ُمت َ ن َ 

ا َعِمُلوا ِِبَِديِث  َوِمْن احْلَِديِث الص ِحيِح َما تَ َلق اُه اْلُمْسِلُموَن اِبْلَقُبوِل فَ َعِمُلوا ِبِه َكمَ   ،َوِإم ا َمْعىًن 
اجْلَِننيِ  عَ   ،اْلُغر ِة يف  الشُّْفَعةِ وََكَما  أبََِحاِديِث  فَ َهَذا   ،ِمُلوا  َذِلَك.  َوََنِْو  الس ْهِو  ُسُجوِد  َوَأَحاِديِث 

أِبَن ُه ِصْدٌق؛ أِلَن  اأْلُم َة تَ َلق ْتُه اِبْلَقُبوِل َتْصِديًقا َوَعَماًل مبُوِجِبِه َواأْلُم ُة اَل ََتَْتِمُع   َوجُيَْزمُ يُِفيُد اْلِعْلَم  
اْلَكِذِب  َتْصِديِق  َعَلى  ات  َفَقْت  َقْد  اأْلُم ُة  َلَكاَنْت  اأْلَْمِر َكِذاًب  نَ ْفِس  فَ َلْو َكاَن يف  َضاَلَلة ؛  َعَلى 

َها  جَيُوزُ   اَل   َوَهَذا  ِبهِ   َواْلَعَملِ    اِبحْلَِديثِ   اْلِعْلمِ   أَْهلُ   َوالت ْصِديقِ   اِبْلَقُبولِ   تَ َلق اهُ   َما   الص ِحيحِ   َوِمنْ .  َعَلي ْ
؛  اْلُبَخارِي ِ   َأَحاِديثِ   َكُجْمُهورِ    مُجُْهورِ   ِبِصح ةِ   جَيْزُِمونَ   اِبحْلَِديثِ   اْلِعْلمِ   أَْهلِ   مجَِيعَ   فَِإن    َوُمْسِلم 
 َعَلى  اِبحْلَِديثِ   اْلِعْلمِ   أَْهلِ   فَِإمْجَاعُ   ،احْلَِديثِ   َمْعرَِفةِ   يف   هَلُمْ   تَ َبعٌ   الن اسِ   َوَسائِرِ   اْلِكَتاَبنْيِ   َأَحاِديثِ 

  َأمْجَعَ   َوِإَذا  ،َواِجبٌ   أَوْ   َحرَامٌ   أَوْ   َحاَللٌ   اْلِفْعلَ   َهَذا  َأن    َعَلى  اْلُفَقَهاءِ   َكِإمْجَاعِ   ِصْدقٌ   اخلََْبَ   َهَذا  َأن  
  3.َخطَأ   َعَلى  جُيِْمُعوا َأنْ  جَيُوزُ  اَل  َمْعُصومٌ   فَِإمْجَاُعُهمْ  هَلُْم؛  تَ َبعٌ  اأْلُم ةِ  َفَسائِرُ  َشْيء   َعَلى اْلِعْلمِ  أَْهلُ 

 ابخلب   العلم  حصول  إذ  العقالء،  بني  عليه   متفق  أمر  وهذا  اليقيين،  العلم  يفيد  املتواتر  فاخلب
 .دفعه يف له  حيلة وال اإلنسان، إليه يضطر أمر املتواتر

 

 ( 105، 103/ 6)  البحر احمليط يف أصول الفقه  - 1
َيِ تِ   ،ِكَتاُب اجلََنائِزِ  -رواه البخاري - 2

ُ   ،1291حديث رقم:  ،اَبُب َما يُْكَرُه ِمَن النِ َياَحِة َعَلى امل ِغريَِة َرِضَي اّلل 
ُ
َعِن امل

،  3حديث رقم:  ، ى َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ تَ َعاىَل َعَلْيِه َوَسل مَ اَبُب يف الت ْحِذيِر ِمَن اْلَكِذِب َعلَ  املقدمة،  -مسلمرواه َعْنُه، و 
ُ َعْنهُ  َعْن َأيب ُهرَيْ َرةَ   . َرِضَي اّلل 

 ( 17/  18) جمموع الفتاوى  - 3
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 . األخبارِ  من للمتواترِ  ابلنسبة هذا

  أبهل  التواتر  يف  والعبة  العمل،  ويوجب  العلم  يفيد  كذلك   فإنه:  احلديث  من  املتواتر  أما
 وغريمها من العلماء. القيم وابن تيمية شيخ اإلسالم ابن  ذلك  قرر  كما  واألثر، ابحلديث العلم

معناه:   تواتر  عما  احلديث  السابق يف  النص  عليه رمحة هللا يف  اإلسالم  شيخ  قول  وتقدم 
اَل    أِبَن ُه ِصْدٌق؛ أِلَن  اأْلُم َة تَ َلق ْتُه اِبْلَقُبوِل َتْصِديًقا َوَعَماًل مبُوِجِبِه َواأْلُم ةُ   مُ زَ فَ َهَذا يُِفيُد اْلِعْلَم َوجيُْ )

   (.ُع َعَلى َضاَلَلة  ََتَْتمِ 

 على  حجةٌ   ةُ ن  والسُّ  ،ةِ ن  السُّ  أقسامِ  من قسمٌ  املتواترَ  احلديثَ  أن شك  فال : به العمل حكم أما
  تقدم. ما

 نظري؟  أو ضروري  هو هل ابلتواتر احلاصل العلم يف العلماء واختلف

 : بثالث شرائطوال يقع العلم الضروري ابلتواتر إال ُ: أبو اسحاق الشريازيقال 
  طرفاه  يستوي  وإن  ،الكذب   على  التواطؤ  منهم  يصح  ال  اعددً   املخبون  يكون  أن:  إحداها

 عن  األصل  يف  اخلبُ   يكون   وأن   ،عنه  ابملخب  يتصل  أن  إىل  مثله  عن  العدد  هذا  فريوي   ،ووسطه
 .مساع أو مشاهدة

  يقع  مل  شيء  إىل   االجتهاد  فيؤديهم   العلماء  جيتهد   أن   مثل  واجتهاد   نظر   عن  كان   إذا  فأما
 1الضروري بذلك. العلم

ُث   السرخسي:    َضُرورِي    علم  اأْلَْخَبار  من  ابملتواتر  الث اِبت  َأن   ُعَلَمائَِنا   ِعْند  اْلَمْذَهب  وقال 
 ابملعاينة.  َكالث اِبتِ 

  يثبت  َما  مبَْنزَِلة  َضُرورِي    اَل   مكتسب  َولكنه  يَِقني  علم  ِبهِ   الث اِبت  يَ ُقوُلونَ   الش اِفِعي  َوَأْصَحاب 
  أِلَن   َوَهَذا  َضُرورِي    اَل   مكتسب  َولكنه   يَِقني  علم  فَِإن هُ   املعجزات   معرَفة  ِعْند  اِبلن ُّبُ و ةِ   اْلعلم  من

 

 ( 72)ص:  اللمع يف أصول الفقه للشريازي - 1
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  ثُ ُبوت   يف   خُمَْتلفني  الن اس   وجدَنَ   َوِإذا  الن اس  َبني   ِفيَما   ااِلْخِتاَلف   يَتَحق ق  اَل   َضُرورايًّ   يكون  ِفيَما
 1مكتسب. أَنه عرفَنا اْلُمتَ َواتر ابخْلب اْلَيِقني علم

 العلم  يفيد  املتواتر  أن  على  متفقٌ   اجلميع  إذ  ،لفظيٌ   خالفٌ   -  أتملناه   إذا  -  اخلالف  وهذا
:  قال  به  التصديق  إىل  يضطر  العقل  أن  إىل  نظر  فمن:  العلم  هذا  نوع  يف  اختلفوا  وإَّنا  واليقني،

 -  بدهية  املقدمات   تلك   كانت  وإن  -  مقدمات  إىل  املتواتر  افتقار  إىل  نظر  ومن.  ضروري   إنه
  2. نظري إنه: قال

 ابملعاينِة.  َكالث اِبتِ   َضُرورِيٌّ  والراجُح أنه علمٌ 

َُخَبرُاْلَحاد ُ: د َُأوآ :َُخَبرُالَواح  مرُالثَّان  ُالق سآ
الث اين  إلينامن    الِقْسُم  َوُيسمى أَْيضا خب   ،اآْلَحادِ   َخَبُ   :أقسام اخلب ابعتبار طرق وصوله 

 .اْلَواِحد

َحادُ َُبُ بَُُادُررَُمُرالُآ ُُ:اْلآ

أَْأَحاٌد  اآل آَحاد   َوَأْصُل  اْلَواِو،  ِمْن  ُمْبَدَلٌة  َأَحد :  َومَهَْزُة   ، َبَطل  مَجُْع  َأَحد . َكأَْبطَال   مَجُْع  َحاٌد 
  .وهو الفرد، َكآَدمَ هِبَْمَزَتنْيِ، أُْبِدَلْت الث انَِيُة أَلًِفا  

 3. وأستأحد الرجل: انفرد، ُأحادُأحاد وجاؤوا  ، أحد مبعىن الواحدقال ابن فارس: 

    4آَخُر.  َمَعهُ  َيُكنْ  َوملَْ   َوْحَدهُ  يَ َزلْ  ملَْ  ال ِذي اْلَفْردُ  َوُهوَ  اأَلحد قال ابن منظور:

ُ

ُ
 

 ( 291/ 1)  أصول السرخسي  - 1
 ( 138واجلماعة )ص:  ل الفقه عند أهل السنة  معامل أصو   - 2
 ( 89جممل اللغة البن فارس )ص:  - 3
 ( 70/ 3لسان العرب )  - 4
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ُا:واصطالحًُ

  ِبُ خْ يف اْلَكثْ َرة مبلغ اخلََْب اْلُمتَ َواتر َسَواء َكاَن اْلمُ   هُ تُ لَ قَ ن َ   غْ اخلََْب ال ِذي مل تبلُ   : ُهوَ َخَبُ اآلَحاِد  
َواِحًدا أَو اثْ َننْيِ أَو َثاَلثَة أَو أَْربَ َعة أَو مَخَْسة ِإىَل غري َذِلك من اْلعداد ال يِت اَل تشعر أبَِن اخلََْب  

 1. اْلُمتَ َواتر هبَا يف حي زِ  لَ خَ دَ 

   2وقال الصنعاين: 

ُوأنواعه:ُالواحدُخُبُتعريف
ْرِطهِ  امِ  وأولُ  ِبش                                               َ وه ***   األَْقس                                               َ المِ  َويف  مش                    هورًا مس                       اأَلع                    ْ

 

نْ  الَ  م             َ ا ُمس             تَ ْفِيضٌ  ه             َذا ق             َ ا ***   امس             ْ هُ  اَثنِيُهم                    َ اَ  اْلَعزي                    زُ  ل                    َ  َومس                    َْ
 

رطاً  َول               يسَ  ِحْيح ش               َ دْ  ***   ف               اْعِلم لِلص                 ي َوق            َ نْ  ُرم            ِ ال م            َ وهُّمِ  ق            َ  ابلت              
 

ا يَْدُعون                                ه اَثلُثه                                ا لُّ  ***   الَغريْ ب                                َ َرى آح                ادٌ  َواْلك                ُ رواب ت                 َ  ض                ُ
 

  

 

 ( 108/ 1توجيه النظر إىل أصول األثر )   - 1
 ( 166)ص:   بة الفكر يف مصطلح أهل األثرإسبال املطر على قصب السكر نظم خن  - 2
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ُوآحادُ ُإىلُمتواترُ ُاحلديثَُُمَُسَُّمنُقَُُأولُراملبحثُالثالث:ُ

اجْلَْهِمي ة َواْلُمَعطِ َلة َواْلُمْعَتزَِلة    ،البدعِ   من أهلِ   طائفةٌ   أوُل من َقس َم احلديَث إىل متواتر  وآحاد  
، وإَّنا قصدوا بذلك التقسيم رد األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا  َوالر اِفَضة

    .عليه وسلم بدعوى أهنا ليست متواترة، وأن اخلطأ وارد على رواهتا

ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِمَن  :   اإلمام أبو جعفر الطحاويلَ اقَ  يُع َما َصح  َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  "َومجَِ
 1الش رِْع َواْلبَ َياِن ُكلُُّه َحقٌّ". 

العز:   َواْلُمْعَتزَِلة قال ابن أيب  َواْلُمَعطِ َلة  اجْلَْهِمي ة  الر دِ  َعَلى  ِإىَل  ِبَذِلَك   ُ َرمِحَُه اّلل  ُيِشرُي الش ْيُخ 
 -َوِإْن َكاَن َقْطِعي الس َنِد    -ر اِفَضة، اْلَقائِِلنَي أبَِن  اأْلَْخَباَر ِقْسَماِن: ُمتَ َواتٌِر َوآَحاٌد، فَاْلُمتَ َواتُِر  َوال

ِداَللَ  َقَدُحوا يف  َوهِلََذا  اْلَيِقنَي!!  تُِفيُد  اَل  الل ْفِظي ة  اأْلَِدل ة  فَِإن   اَلَلة،  الدِ  َقْطِعي  َغرْيُ  اْلُقْرآِن َلِكن ه  ة 
ِجَهة  ِمْن  َواَل  طَرِيِقَها،  ِجَهة  ِمْن  هِبَا  ُُيَْتجُّ  َواَل  اْلِعْلَم،  تُِفيُد  اَل  َواآْلَحاُد  قَاُلوا:  الصِ َفاِت!  َعَلى 

الر   ِجَهة  ِمْن  َوأَفْ َعالِه  َوِصَفاتِه  َوَأمْسَائِه  تَ َعاىَل  الر بِ   َمْعرَِفة  اْلُقُلوِب  َعَلى  َفَسدُّوا  ُسوِل،  َمْتِنَها! 
يَقِ  َوبَ رَاِهنَي  َعْقِلي ة،  قَ َواِطَع  مَس ْوَها  َخَيالِي ة،  َمات   َوُمَقدِ  َومهِْي ة،  َقَضااَي  َعَلى  الن اَس  يِني ة!!  َوَأَحاُلوا 

ْدُه َشي ْ   :َوِهَي يف الت ْحِقيقِ  ًئا َوَوَجَد اّلل َ  ﴿َكَسرَاب  ِبِقيَعة  َُيَْسُبُه الظ ْمآُن َماًء َحىت  ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِ
ُ َسرِيُع احلَِْسابِ  أَْو َكظُُلَمات  يف َِبْر  جلُِ ي   يَ ْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَ ْوِقِه   (39)  ِعْنَدُه فَ َوف اُه ِحَسابَُه َواّلل 

َها َوَمْن ملَْ جَيَْعِل َمْوٌج ِمْن فَ ْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعض  ِإَذا َأْخرََج يََدُه ملَْ َيَكْد يَ رَا
ُ َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُور ﴾. ]النُّوِر:      2[.40، 39اّلل 

يعِ   يف   َواأْلَثَرِ   اْلِفْقهِ   أَْهلِ   ِمنْ   اْلِعْلمِ   أَْهلُ   : َوَأمْجَعَ َرمِحَُه اّلل ُ قال ابن عبد الب  و   ِفيَما  اأْلَْمَصارِ   مجَِ
  أَوْ   أَثَر    ِمنْ   َغرْيُهُ   يَ ْنَسْخهُ   َوملَْ   ثَ َبتَ   ِإَذا  ِبِه،  اْلَعَملِ   َوِإجَيابِ   اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   قَ ُبولِ   َعَلى  َعِلْمتُ 

 

 . (63األلباين )ص : »مَت الطحاوية ت  - 1
 . ( 340)ص: البن أيب العز  شرح الطحاوية  - 2
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 ، يعُ   َهَذا  َعَلى  ِإمْجَاع   اخْلََوارَِج،  ِإال    َهَذا  يَ ْوِمَنا  ِإىَل   الص َحابَةِ   َلُدنِ   ِمنْ   َعْصر ،  ُكل ِ   يف   اْلُفَقَهاءِ   مجَِ
 1ِخاَلفًا.  تُ َعدُّ  اَل  ِشْرِذَمةٌ  اْلِبدَِع، أَْهلِ  ِمنْ  َوَطَواِئفَ 

أهلُ وَ  الواحد  خبب  العمل  وأنكر  دحية:  ابن  اخلطاب  أبو  كاجلبائي،    والبدعِ   األهواءِ   قال 
   2والقاسياين، والرافضة.

  َصل ى  هللاِ   ولِ عن رسُ   الثابتةِ   األحاديثِ   لردِ   البحث عن ذريعة    ان مقصودهم بذلككوإَّنا  
 الشرعيةِ   األحكامِ   من ربقةِ   ، واخلروجِ الشريعةِ   معاملِ   ليتوصلوا بذلك إىل طمسِ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ 

تعاىل إَّنا    هللاِ   صفاتِ   أغلبَ   فإن    ؛تعاىل  هللاِ   صفاتِ   ، وإنكارِ على هذه األحاديث  يتْ نِ اليت بُ 
النبوية  السنة  قليلٌ   ، واملتواترُ اآلحادِ   إَّنا جاءت عن طريقِ   األحاديثِ   وأكثرَ   ،وردت يف    منها 

 ا.جدً 

البغدادي: وََكانَ  القاهر   املعدومات  وىف  ،اْلقدر  ىف  ضاللته  َمعَ   اخلياطي  قال األستاذ عبد 
 كثرَ أ  ن  إف  الش رِيَعةِ   حكامِ أ  كثرِ أ  نكارإ  إال  ِبنكاره  رادأ  َوَما  ،اآْلَحاد  خبارِ أ  ىف  احْلج ة  رُمنكِ 

  3. اآْلَحادِ  خبارِ أ من خبار  أ على َمْبِني ةٌ  اْلِفْقه فروضِ 

ُ: اإلمام أبو بكر ابن العريبوقال   أصول رده للحديث يكون على ثالثة أقسام:)  َرمِحَُه اّلل 

 أن يرده معتمًدا على استهانته فهو كافر.  اْلول:

وبه   الثان: القولني  أحد  يف  التأويل  على  أو كافر،  مبتدع  فهو  آحاد  خب  ألنه  يرده  أن 
على ابهبا    عفإن من أنكر خب الواحد فقد رد الشريعة كلها، ومل يعلم مقصدها، وال اطل أقول؛  

اثنني ك قالوا: إن نقل خب  إليها، وقد    الشهادة وعن كل واحد من االثنني الذي يدخل منه 

 

 ( 2/ 1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - 1
 (. 78نور االبتهاج يف أحاديث املعراج، حتقيق: د. رفعت فوزي عبد املطلب )ص:   - 2
 (. 165الفرق بني الفرق )ص:  - 3
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وهكذا يف    اثنني  االحتياط  إىل  الظاهر  يف  وإشارة  الباطن،  يف  منه  هتكم  وهذا  زماننا،  إىل 
  1.(الشريعة

َتِدَعةِ   ِمنَ   مَجَاَعةٌ   أَْنَكَرتْ   : َوَقدْ َرمِحَُه اّلل ُ   قال القرطبو    ِبِه،   اْلَعَملِ   َوَجَوازِ   اِبلظ ن ِ   اّلل ِ   تَ َعبُّدَ   اْلُمب ْ
ينِ   يف   حَتَكًُّما   ملَْ   تَ َعاىَل   اْلَبارِئَ   فَِإن    َعَلْيِه،  يُ َعو لُ   َأْصلٌ   َذِلكَ   يف   َولَْيسَ .  اْلَمْعُقولِ   يف   َوَدْعَوى  الدِ 

يَعُه،   يَُذم   َا  مجَِ َا.  بَ ْعِضهِ   يف   الذ م    أَْوَردَ   َوِإَّن  ُكمْ »  :ُهَريْ َرةَ   َأيب   ِِبَِديثِ   تَ َعل ُقوا  َوُرمب    فَِإن    2. «َوالظ ن    ِإاي 
  َمَعهُ   َسِلمَ   َما  ِمْنهُ   فَاْلَمْحُمودُ   َوَمْذُموٌم،  حَمُْمودٌ :  ِقْسَمانِ   الش رِيَعةِ   يف   الظ ن    أِلَن    ِفيِه،   ُحج ةَ   اَل   َهَذا
ُه،  َواْلَمْذُمومُ .  بُ ُلوِغهِ   ِعْندَ   ِبهِ   َواْلَمْظُنونِ   الظ ان ِ   ِدينُ   الظ ن ِ   بَ ْعضَ   ِإن  ﴿  :تَ َعاىَل   قَ ْولِهِ   ِبَداَلَلةِ   ِضد 
ْعُتُموهُ   ِإذْ   َلْوال﴿  :وقوله  ، [12]احْلُُجرَاِت:    ،﴾ِإُثٌْ   أِبَنْ ُفِسِهمْ   َواْلُمْؤِمناتُ   اْلُمْؤِمُنونَ   َظن    مسَِ

ُتمْ ﴿  :َوقَ ْولُهُ   ،[12:  النور]  .﴾َخرْياً  ُتمْ   الس ْوءِ   َظن    َوظَنَ ن ْ  َوقَالَ   ،[12:  الفتح]  ﴾بُورًا  قَ ْوًما  وَُكن ْ
 َعَلى  أُزَكِ ي  َواَل   َكَذا  َأْحِسبُ   فَ ْليَ ُقلْ   َأَخاهُ   َماِدًحا   َأَحدُُكمْ   َكانَ   ِإَذا»:  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِبُّ 
  َخر َجهُ   .«فَاْمضِ   َتَطري ْتَ   َوِإَذا  تَ ْبغِ   َفاَل   َحَسْدتَ   َوِإَذا  حَتَق قْ   َفاَل   ظَنَ ْنتَ   ِإَذا»:  َوقَالَ   3.«َأَحًدا  اّلل ِ 
  4. َداُودَ  أَبُو

 

 . ( 131: 10عارضة األحوذي ط: دار الكتب العلمية ) - 1
ََتَس ُسوا﴾    ِكَتاُب اأَلَدِب، اَبُب ﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظ نِ  ِإن  بَ ْعَض الظ نِ  ِإُْثٌ َوالَ   -رواه البخاري  -  2

، َوالت َجسُِّس، َوالت  َناُفِس،  كتاب اْلِب ِ   -، ومسلم6066[، حديث رقم:  12]احلجرات:    َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبُب حَتِْرمِي الظ نِ 
ُ َعْنُه. 2563َوالت  َناُجِش َوََنِْوَها، حديث رقم:   ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل 

َوالر قَاِئقِ   -رواه مسلم  -  3 الزُّْهِد  إِ   ، ِكَتاُب  اْلَمْدِح،  َعِن  الن  ْهِي  اْلَمْمُدوحِ اَبُب  َعَلى  َنٌة  ِفت ْ ِمْنُه  ِإفْ رَاٌط َوِخيَف  ِفيِه    ، َذا َكاَن 
ُ َعْنُه.  َعْن َأيب َبْكرَةَ ، 3000حديث رقم:   َرِضَي اّلل 

القرطب   -  4 الكبري332/  16)  تفسري  يف  الطباين  رواه  واحلديث  و 3227برقم:    -(،  َعاِصم  ،  َأيب  اآلحاد  ُُاْبُن  يف 
خ األصبهاين يف التوبيخ  ، وأبو الشي343:  رقم حديث  -رواية ابن ُيىي ، واحملاملي يف أماليه1962:  رقم  حديث -واملثاين
َعَلْيِه َوَسل َم: »ِإن َك ِإِن  و   ،155:  رقم  ، حديثاَبُب اأْلَْمِر بُِفْحِش الط ْعِن اِبْلُمْسِلِمنيَ   -والتنبيه اَبُب ِذْكِر قَ ْوِلِه َصل ى هللاُ 

أَْفَسْدهَتُْم« اْلُمْسِلِمنَي  َعْورَاِت  رقم:  ات  بَ ْعَت  حديث  ضعيف  ، 242،  اجلامع  بسند  ضعيف  يف  األلباين  الشيخ  ضعفه   ،
وعزو احلديث أليب داود    ، 418، ويف غاية املرام بتخريج أحاديث احلالل واحلرام، برقم:  2527الصغري وزايداته، برقم:  

 . مٌ هْ وَ 
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  كيسان    بنِ ا   بكرِ   ِبِه، أبو   اْلَعَملِ   َوِإجَياب   ،اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   ومن هؤالء الذين أنكروا قَ ُبولَ 
 1.األصم

 تَ بَ ث َ   قد  جمموعة  خب    مائةَ   أن    لو  :البصري  األصم  كيسان  بنا  بكر  أبو  قال ابن حزم: وقال
  عن   التوقفُ   الواجبَ   فإن    :قال  .هو  هاأيُّ   بعينه  فُ عرَ يُ   ال  منها  اواحدً   الإِ   حاحٌ صِ   اهَ ل  كُ   اهن َ أَ 

 والنسخُ   الكذبُ   فيه  يؤمنُ   وال  ،متيقنٌ   حقٌ   أنه  على  يقطع  ال  منها  خب    وكلُ   فكيف  ،مجيعها
 2.والغلطُ 

 
 

  

 

ْعَتزَِلةِ   مفسرٌ و  بن كيسان األصم فقيهٌ  هو أبو بكر عبد الرمحن - 1
ُ
، قال ابن املرتضى: كان من أفصح الناس  ِمْن ُرُؤْوِس َوامل

ا عليه السالم يف كثري من أفعاله ويصو ب معاوية يف بعض أفعاله. من تالمذته:  وأفقههم وأورعهم، خال أنه كان خيط ئ عليًّ 
، وصفه  ( الكشف والبيان عن تفسري القرآن)  :( أفاد منه الثعلب يف كتابهوله )تفسري القرآن   إبراهيم بن إمساعيل بن ُعلي ة.

  . اهلذيل العالف  يب أمناظرات مع  له  و ،  يف األصول   (املقاالت )  ، وله:القاضي عبد اجلبار أبنه: )تفسري عجيب حسن(
تويف    القدر يكاتبه السلطان. وقال القاضي عبد اجلبار: كان جليل  ،  اهلذيل وأقدم منه   يب أهو من طبقة  قال ابن حجر:  

ترمجته يف:  ه ( مخس وعشرين ومائتني  225: )سنة  انظر  للداوودي ).  للزركلي  ، و ( 274/  1طبقات املفسرين  األعالم 
   (271/ 1معجم املفسرين »من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر« )و  ،(323/ 3)
 ( 119/ 1)  حكام يف أصول األحكام البن حزماإل - 2
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُل ثُرالثَّاُالآَفصآلُر

ُنُ والظَُّمُ لُآالعُ ُيثُرحَُُنُآمُ ُادُ اْلحََُماُيرف يدرهرَُخَبرُ

ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر دُ :ُاْلآ ََب ُالَواح  ُالآمرَرادرُب 

ُ: ُالثَّان   ُ.نُ والظَُّمُ لُآابلعُ ُُادُررَُمُرالُآالآَمبآَحثر

ُالثَّال ثُر د ُالآمُر ُ:الآَمبآَحثر  ب ه ُالآَقَرائ نرُ.َُتفُ حُآَخَبَُالآَواح 

ُالرَّاب عُر د ُبَُُلُ مَُالعَُُمُركُآحُر:ُالآَمبآَحثر ُُ.ىوَُلَُالب َُُهُ ب ُُتُآمَُّعَُاُيمَُفُ َبَُالآَواح 

ُ د ُ.ُاُيرف يدرهُريمَُفُ ُاءُ مَُلَُالعُرُبُ اهُ ذَُمَُُيلُرصُ فُآت َُُ:الَام سُرالآَمبآَحثر  َخَبرُالآَواح 
 

ُ
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ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر ََب ُ:ُاْلآ دُ الآمرَرادرُب  ُالَواح 

َوَّلُرُطلبُرالآمَُ َُخَب ُاْلَحادُ :ُاْلآ ُُ:إ طآاَلقَاتر

ُ:اْلولُرُاإلطالقُر
متواترً  ليس  ما  به  ويراد  اآلحاد  خب  غريبً يطلق  سواًء كان  عزيزً ا  أو  مشهورً ا،  أو  أو  ا،  ا، 

 ا، وهذا قول مجهور العلماء من األصوليني واحملدثني.مستفيضً 

اْبِن  :  يلِ بَ ن ْ احلَ   ارِ جَ الن    ابنُ   الَ قَ  ِعْنَد  اْلُمتَ َواتَِر  َعَدا  َما  االْصِطالِح  اآلَحاِد يف  َخَبُ  َأْي  َوُهَو 
   ،2 ، َواْلُمَوف قِ 1اْلبَ ن اءِ 

  
 

ُث أَبُو َعِلي   احَلَسُن بُن َأمْحََد بِن َعْبِد هللِا بِن البَ ن اِء البَ ْغَداِديُّ هو  - 1 َحدِ 
ُ
ْفيِت امل

ُ
َبِليُّ َصاِحُب الت  َوالِيِف. اإِلَماُم الَعاملُ امل  احلَن ْ

وثالمثئة  َوِتْسعني  ِست   سنة  َوال،  ولد  الِقرَاءات  يف  إِلَْيِه  ُمَشاراً  الِقْفِطي : َكاَن  َواحلَِدْيث قَاَل  ماَئة  َوبَ   .لَُّغة  تصانيفه  لغت 
يَضاح أليب َعلي    ،َومخسني كتااب  َها شرح اإْلِ َ يف َرَجب َسَنة  . ِمن ْ سري أعالم النبالء  انظر    ِإْحَدى َوَسْبِعنْيَ َوأَْرَبِع ماَئة.   : تُ ُويف ِ

 . ( 293/ 11الوايف ابلوفيات ) ، و (475/ 13)
احلنبلي، صاحب    -  2 الفقيه  اجلَماِعْيلي،  ْقِدسي 

َ
امل ُقَدامة،  بن  بن أمحد بن حممد  أبو حممد عبد هللا  املَوف ق  اإِلمام  هو 

التصانيف الكبار املفيدة. ولد جبم اعيل، سنة إحدى وأربعني ومخس مئة، ُث ارحتل إىل بغداد، فأدرك الشيخ عبد القادر،  
، حىت فاق على األقران، وحاز قصَب الس ْبق،  فسمع منه ومن هبة هللا الد ق   َينِ 

اق، وابن الَبط ي وطبقتهم، وتفق ه على ابن امل
 . وانتهى إليه معرفة املذهب وأصوله 

 قال ابن الصالح: ما أعرف أحًدا يف زماننا أدرك درجة االجتهاد إال الشيَخ املَوف ق. 
كثرية، ومل يكن يف زمانه بعد أخيه أيب عمر والعماد، أزهد منه وال أورع، وكان  وقال ِسْبط ابن اجلوزي: كان إماًما يف فنون  

ا  كثري احلََياء، عزوفًا عن الدنيا وأهلها، هيًنا ليًنا، متواضًعا حُمًبا للمساكني، حسن األخالق، جواًدا سخيًّا، َمنْ   رآه كأَّن 
 . رأى بعض الص حابة

 الشام بعد األوزاعي أفقه من الشيخ ابن ُقدامة املوف ق.  وقال شيخ اإلسالم ابن تَ ْيِمي ة: ما دخل
من تصانيفه: كتاب: املغين شرح اخِلَرقي والكايف، واملقنع، وخمتصر اهلداية والعمدة وكلها يف الفقه ومناسك احلج، وذمُّ  

 الوسواس" جزء، وفتاوى ومسائل منثورة ورسائل شىت كثرية، وله يف أصول الفقه: الروضة، وغريها. 
وتفق ه عليه خلٌق كثري، منهم ابن أخيه الشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وروى عنه مجاعٌة من احلُف اظ وغريهم، منهم ابن  
بَ ْيثي، والض ياء، وابن خليل، واملنِذرِي، وعبد العزيز بن طاهر بن اثبت اخلي اط املقرئ. وتويف بدمشق، يوم السبت، يوم   الدُّ

شذرات الذهب يف  انظر  سفح قاِسيون، رمحه هللا.  ب   ودفنمئة، وُصل ي عليه من الغد،    عيد الفطر، سنة عشرين وست
 ( 762/ 2(، تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة )155/ 7أخبار من ذهب )
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َومَجْع  َكِثري ، َفال َواِسطََة َبنْيَ الت  َواتُِر َواآلَحاِد. َفَدَخَل يف اآلَحاِد ِمْن اأَلَحاِديِث َما   ،1َوالطُّويف ِ 
َمْشُهورٌ  ُمْسَتِفيٌض  أِبَن ُه  ُعُدول  ،  ُعِرَف  َثالثَة   َعَلى  نَ ْقَلُتُه  َما زَاَد  أَْربَ َعًة    ،َوُهَو  َيُكونُوا  َأْن  بُد   َفال 

َصحِ ، َوُهَو اْخِتَياُر اآلِمِديِ  َواْبِن احْلَاِجِب، َومَجْع  ِمْن َأْصَحابَِنا َوَغرْيِِهْم َوَقَطَع ِبِه َفَصاِعًدا يف األَ 
 2اْبُن مَحَْداَن يف "اْلُمْقِنِع". 

  

 

َبِلي    -  1 ُنم الد ين الطوىف    هو ُسَلْيَمان بن عبد القوى بن عبد اْلَكِرمي بن سعيد ْبن الصفى اْلَمْعُروف اِبْبن أيب َعب اس احْلَن ْ
َكاَن قوي احلافظة َشِديد الذكاء، قَ َرأَ على الزين َعلي  بن حُمَم د الصرصرى    ،، َأصله من طوف قَ ْريَة بِبَ ْغَداد657ولد سنة  

 واْلُمَحرر على التقي الزريرايت، َوقَ َرأَ اْلَعرَبي ة َعلي  حُمَم د بن احْلَُسنْي اْلموِصِلي.  
رشيد ْبن َأيب القاسم، وإمساعيل ْبن الطبال، واملفيد َعْبد الر مْحَِن ْبن ُسَلْيَمان احلراين، واحملدث َأيب بكر  ومسع احْلَِديث من ال
 القالنسي وغريهم. 

وسافر ِإىَل دمشق سنة أربع وسبعمائة، فسمع هبا احْلَِديث من اْلَقاِضي تقي الدين سلمان ْبن محزة وغريه. ولقي الشيخ  
 يمية، واملزي والشيخ جمد الدين احلراين، وجالسهم. وقرأ َعَلى اْبن َأيب الفتح البعلي بَ ْعض ألفيه اْبن َماِلك. تقي الدين اْبن ت 

ُُث  سافر ِإىَل داير مصر سنة مخس وسبعمائة، فسمع هبا من احلافظ َعْبد املؤمن ْبن خلف، والقاضي َسْعد الدين احلارثي.  
 كتاب سيبويه، وجالسه. وقرأ على أيب حيان النحوي، خمتصره ل

َكاَن يتهم ابلرفض َوله قصيدة يغض ِفيَها من بعض الص َحابَة فعزر َوضرب ُث  أستقام أمره وََكاَن يف الش ْعر ال ِذي نسبوه  
 ِإلَْيِه ِم ا ُيَصرح ابلرفض قَ ْوله: 

ني م                      ن ش                      ك  يف ِخاَلفَت                      ه ني م                                 ن قي                                 ل أَن                                 ه هللا ***   ك                      م ب                      َ  َوب                                 َ
 

 : نه َتَب َعن الر ْفض َونسب إِلَْيِه أَنه قَاَل َعن نَفسهإِ  : َويُ َقال  ،َكاَن دينا َساِكًنا قانًعا   :َوقَاَل الذ َهِب  
ي ظ                                              اهري  حنبل                                              ي رَاِفض                                              ِ

 

َدى اْلك                            ب ***  ا ِإح                            ْ  اش                            عري َأهن                            َ 
 

من تصانيفه: بغية السائل يف أمهات املسائل يف أصول الدين، وقصيدة يف العقيدة وشرحها، وخمتصر الروضة يف أصول  
الفقه، وشرحه يف َثالث جملدات، وخمتصر احلاصل يف أصول الفقه، والقواعد الكبى، والقواعد الصغرى، واإلكسري يف  

 . ةربعني النووي األاه والنظائر، وشرح مقامات احلريري، وشرح قواعد التفسري، والرايض النواضر يف األشب
(، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  43/  19ه. انظر الوايف ابلوفيات )716وََكاَن َموته بِبَ َلد اخْلَِليل يف َرَجب سنة:  

 ( 404/ 4(، وذيل طبقات احلنابلة )295/ 2)
 ( 346/ 2)  املنريتحرير شرح الكوكب خمتصر ال  - 2
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ُاإلطالقُالثانُ:
ومل يصل إىل حد املشهور    ،واحد أو اثنان عن مثلهماويطلق خب اآلحاد ويراد به ما رواه  

   . أو املتواتر
القرايف: األخبار   ما   وهو  واآلحاد  تقدم،  ما   وهو  املتواتر:  أقسام  ثالثة   االصطالح  يف  قال 

  به  احتف تْ   إذا  املنفرد  خب  وهو  آحاد  وال  مبتواتر  ليس  وما  أكثر،  أو  واحًدا  املخب  كان  ظنًّا  أفاد
  ما  القسم  وهذا  العلم،  إلفادته  آحاًدا  وال  العدد؛  التواتر  يف  الشرتاطنا  متواترًا  فليس  القرائن؛
  1.االصطالح يف امسًا له علمت

 3. اْلُمتَ َواتِِر َواْلَمْشُهوِر ات َِفاقًا :َأيْ  2.  )فَاآْلَحاُد َما لَْيَس َأَحَدمُهَا(وقال ابن اهلمام: 
ُُ:الثالثاإلطالقُ

يف املشهور    ابن النجار احلنبليما رواه واحد عن واحد، قال  ويراد به    اآلحادِ   ويطلق خبُ 
اثْ َننْيِ َفَصاِعًدا. اْخَتاَرُه الش ْيُخ    :املستفيض نَ َقَلُتُه َعَلى َواِحد . َفال بُد  أَْن َيُكونُوا  َوِقيَل: َما زَاَد 
 4َوأَبُو َحاُتِ  اْلَقْزِوييِنُّ. ،َوأَبُو ِإْسَحاقَ  ،أَبُو َحاِمد  

أن   َواِحد  ومعىن كالمه  َعَلى  نَ َقَلُتُه  زَاَد  إىل   َما  اآلحاد  خب  حد  عن  خرج  املشهور    فقد 
وما  املستفيض واحد،  عن  واحد  ظاهر   رواه  قول  وهو  الواحد،  خب  أو  اآلحاد  هو  فهذا 

فقد   ذلك  ومع  َحاِمد  الضعف،  أَبُو  الش ْيُخ  ِإْسَحاقَ   ، اْخَتاَرُه  اْلَقْزِوييِنُّ   ،َوأَبُو  َحاُتِ   كما    َوأَبُو 
 5.تقدم

احلديث علماء  عند  للغريب  مساواًي  يكون  اإلطالق  هبذا  الغريب  ؛ وهو   يف   فإن 
 . : هو ما رواه راو  واحدهماصطالح

 

 ( 349شرح تنقيح الفصول )ص:  - 1
 ( 311التحرير )ص:  - 2
 ( 235/ 2حترير الكمال بن اهلمام )  ىالتقرير والتحبري عل - 3
 ( 346/ 2خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري ) - 4
 ( 346/ 2)  املصدر السابق - 5
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كالغريب الذي شأنه االنفراد   ؛ النفراد راويه عن غريه به   ا ومسي غريبً   كذلك،  لفردويسمى ا
 والنزوح عن وطنه.

  1وينقسم الغريب إىل مطلق ونسب.
يف أصل السند، وهو فيه  قع الغرابة والتفرد  أن تالغريب املطلق: ويسمى الفرد املطلق: هو  

طرفه الذي فيه الصحايب، كأن ينفرد به تبعي واحد عن الصحايب وال يتابع عليه، وقد يستمر  
 يع رواته أو أكثرهم. التفرد يف مج

النسب: هو   الفرد  النسب: ويسمى  تالغريب  السندأن  أثناء  فيه يف  الغرابة والتفرد  يف   ،قع 
احلديثَ  يروي  أن  السند، وصورة ذلك  فيمن دونه من رجال  أو  التابعي  الصحايب   تبع  عن 

ومسي بذلك ألن  ،  واحدٌ   منهم شخصٌ   ُث ينفرد بروايته عن واحد    ،من واحد من التابعني  أكثرُ 
 يف نفسه أي يف الواقع. اخص معني، وقد يكون احلديث مشهورً التفرد وقع فيه ابلنسبة إىل ش

وإطالق الفرد على الغريب قليل؛ ألن الغريب والفرد وإن كاَن مرتادفني إال أن احملدثني قد 
الفر  على  يطلقونه  ما  أكثر  فالفرد  وقلته،  االستعمال  حيث كثرة  من  بينهما  املطلق  غايروا  د 

  . والغريب على الفرد النسب

 قال الشيخ حممد األمري الصنعاين:

 2: قسيم الغريب إىل مطلق ونسبت

هْ  ار واْلَغراب                  َ ى اْلُمْخت                  َ َذا عل                  َ ابَهْ  ***   ه                  َ َماِن ِفيم           ا ق           اَل ُذو اإِلص           َ  ِقس           ْ
 

ندْ  ِل الس                    ُل يف َأص                  ْ  األوُل احلَاص                 ِ
 

ِه  ***  مِ  اينْ َوَردْ فس                    َ َق والث                       اْلُمْطل                    َ
 

ِب  ِه ابلنِ س                      ْ َداه مس                      ِ   فْيم                     ا ع                      َ
 

بِ  ***  ٌل ذِك               رُه يف الُكت               ْ ُو قَِلي               ْ  َوه               ْ
 ج

 

 
 

 (، 158/ 2(، وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي )5/ 4انظر فتح املغيث بشرح ألفية احلديث )  - 1
 ( 166إسبال املطر على قصب السكر نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر )ص:   - 2
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رد ِ  يف  بعضهم  طريق  إذا    احلديثِ   وابلغ  من  هؤالء    ،واحد    جاء  اجلبائي  وأبومن    علي 
البغدادي، خمالفني بذلك جلمهور العلماء،    ابن العريبأبو بكر  و   ،النيسابوري  واحلاكم  املعتزيل،

  إن كان له وجود أصاًل   ، َندر الوجودبل إن ورود احلديث هبذه الصورة يف مجيع طبقات السند  
 كما قال العلماء. 

املباركفوريقال   ا ا أن يكون عزيزً ال يشرتط لكون احلديث صحيحً   :أبو احلسن عبيد هللا 
وابن العريب، ومثرة اخلالف   ،واحلاكم  ،اجلبائي  ملن اشرتط ذلك كأيب علي ِ   اعند اجلمهور، خالفً 

اجلبائي ومن رأى رأيه؛ لكونه قد جاء    عند أيب علي  ا تظهر يف أن الغريب ال يكون صحيحً 
ألقل، أما عند غريهم من طريق واحد، ومن شرط الصحيح عندهم أن أييت من طريقني على ا

  1ذلك. لعدم اشرتاطهم ب افيكون صحيحً 
  

 

 ( 382/ 1) اة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح مرع  - 1
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ُُ:رابُعالاإلطالقُ
ابن من أول السند إىل منتهاه، قال  ،  اثْ َننْيِ عن  ِن  ااثْ نَ   ويطلق خب اآلحاد ويراد به ما رواه

   1َما زَاَد نَ َقَلُتُه َعَلى االثْ َننْيِ. :َوِقيلَ  :يف املشهور املستفيض النجار احلنبلي
 َوَما زَاَد نَ َقَلُتُه َعَلى االثْ َننْيِ   فهو من اآلحادِ أو واحٌد    اثْ َننْيِ ومعىن كالمه أن ما كان نقلته  

املشهورِ  من  يقس ِ املستفيضِ   فهو  من  مذهب  وهو  متواتر    احلديثَ   مُ ،  ليس    وآحاد    إىل  وما 
 . وال آحاد   وما ليس مبتواتر   وآحاد   األخبار إىل متواتر  ، مثل القرايف، فقد قسم وال آحاد   مبتواتر  

  ، من أول السند إىل منتهاه، اثْ َننْيِ عن  ِن  ا اثْ نَ   ما رواه  هوخب اآلحاد  وهذا القول أعين أن  
  البخاري ومسلم يف صحيحيهما.  َشرطأن ذلك احْلَاِكم يف اإلكليل يشبه ما قاله 

َشرطهَما َأال يذكرَا ِإال  َما َرَواُه َصَحايب  َمْشُهور َوأما احْلَاِكم فَ َقاَل يف اإلكليل  قال الزركشي:  
الص َحابَة َلُه أَْيضا راواين ثقتان    َلُه راواين ثقتان فَأْكثر ُث  يرويِه َعنُه َتِبِعي  َمْشُهور ابلرواية َعن

َذِلك  )على  اْلَمْشُهور  املتقن  احْلَاِفظ  األتباع  أَتَباع  َعنُه من  يرويِه  الش ْرط ُث  َكَذِلك(    فَأْكثر ُث  
 2.َواأْلََحاِديث املروية هِبََذا الش ْرط اَل يبلغ َعددَها عشَرة آاَلف :قَالَ 

  َكانَ   اْلَقِضي ة  عكس  َوَلو  ،الص ِحيح  خبااي  يف   الغوص  ميعن  مل  من  َقول  َهَذا  احْلَازِِمي:  قَالَ 
  حَبان   بن  َحاُتِ   أَبُو  ُهوَ   ،احلَِديث  يف   ِمْنهُ   أمكن   ُهوَ   من  قلت  َما  بَِنْحوِ   صرح  َوقد   :قَالَ   .أسلم
َا   اأْلَْخَبار   َوأما   : قَالَ   فَِإن هُ    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى الن ِب   َعن  يُوجد   لَْيسَ   أِلَن هُ   ، آَحاد  َأْخَبار   كلَها   فَِإهن 
ُهَما  َواِحد  كل  روى  َعْدَلنْيِ   رَِوايَة  من  خب َتِهي  َحىت    َعْدَلنْيِ   َعن  ِمن ْ  اّلل ُ   َصل ى  هللا  رسول  ِإىَل   يَ ن ْ
  اْلَواِحد  خب رد  َفمن ، آَحاد َأْخَبار  كلَها  اأْلَْخَبار  َأن ثَبت َوَبطل َهَذا اْسَتَحالَ  فَ َلم ا ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ 
 3حَبان.  اْبن ذكره َما َصَواب  عرف اأْلَْخَبار مطالع سب َومنكلَها،   ةَ ن  السُّ  رد فقد

 

 ( 346/ 2)  تصر التحرير شرح الكوكب املنريخم  - 1
 ( 258/ 1النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )  - 2
 ( 262/ 1)  املصدر السابق - 3
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 فقد   اجلصاص احلنفي  من هؤالء اإلمام أبو بكر و ،  من املتواتر  اقسمً   وبعضهم جعل املشهور
 ا من املتواتر ووافقه بعض احلنفية.احلديث املشهور قسمً  جعل
اآلحادو  احلديث  خب  علماء  عند  للعزيز  مساواًي  يكون  اإلطالق  يف    ؛ هبذا  العزيز  فإن 

ُهَما  أقل  َعن  اثْ َننْيِ   من  أقل  يروه   مل  َما  ُهوَ :  هماصطالح  اثْ َننْيِ   من  كل  َعن  اثْ َنان   َرَواهُ   أبَِن   ، ِمن ْ
ُهَما  كل  َوَعن  ،اثْ َنان  الصحابيني  من  كل  َعن  َرَواهُ   أَو  ،صحابيني  ِإىَل   َوَهَكَذا   َعن   ُث    ،اثْ َنان  ِمن ْ

ُهَما   َواِحد   كل  َسَند   من  اْلَمَواِضع   بعض  يف   ورد  َوِإن  ، َوَهَكَذا  اثْ َنان  ثْ َننْيِ ااْل   هَذْين  من  كل   ِمن ْ
 للصحيح  اشرطً   َشرطه  َولَْيسَ ،  اآلخر  َعن  آَخرين  َومَجَاَعة  اثْ َننْيِ   أحد  َعن  اثْ َننْيِ   من  َأكثر  رَِوايَة

  1َزعمه.  ملن خالفًا

ُ:امساإلطالقُال

  وهذا خاصٌ وهو ما مل يكن جممًعا عليه من األحاديث،    ذالش ا  ويطلق خب اآلحاد ويراد به
اْلَبِ   ،  َرمِحَُه اّلل ُ أبيب حنيفة   َعْبِد  اْبُن  الط ْعَن  ) :  َرمِحَُه اّلل ُ قَاَل  اْسَتَجاُزوا  احْلَِديِث  أَْهِل  ِمْن  َكِثرٌي 

اْلُعُدولِ َعَلى َأيب   اآْلَحاِد  َأْخَباِر  ِمْن  لَِردِ ِه َكِثريًا  أِلَن ُه كان يذهب يف ذلك إىل  )، قَاَل:  (َحِنيَفَة 
َومَس اُه  على  عرضها   َرد ُه  َذِلَك  ِمْن  َشذ   َفَما  اْلُقْرآِن؛  َوَمَعاين  اأْلََحاِديِث  ِمَن  َعَلْيِه  اْجُتِمَع  َما 

  2. (َشاذًّا

  3 الصنعاين: األمريقال 
ارِ  ن األْخب               َ رَوى م               ِ  وك              لُّ م               ا ي               ُ

 

ارِ  ***  الَ اَنِْص                َ ر أَْو ب                ِ ا َِبص                ْ  ِإم                 
 

نْيِ  رِوي بف                  وِق اثْ ن                  َ
َ

األوُل امل                    ف                  َ
 

نْيِ  ***  ا أْو واح                   د  يف اْلع                    َ  أو هِبم                   َ
 

َواتُرا ه الت                                ا يَْدُعون                             َ  اَثنِْيِهم                             َ
 

نِي  ***  َم اْلَيق            ِ ه ِعل            ْ َرى ب            ِ رَات             َ  َحاض            ِ
 ج

 

 مهور. اجلقول  وما ليس متواترًا، وه األوُل:مخسٌة  َخَبِ اآلَحادِ  ِإْطاَلقَاتِ واحلاصل أن  
 

 ( 47)ص:   قفو األثر يف صفوة علوم األثر - 1
 ( 203/ 3)  (، وانظر املوافقات149 :  فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )صاالنتقاء يف  - 2
 ( 165)ص:   خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  إسبال املطر على قصب السكر نظم  - 3
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واحدٌ والثاين:   رواه  اثنانِ   ما  ومل  أو  مثلهما،  حَ   عن  إىل  املتواترِ   املشهورِ   د ِ يصل    هقال  ،أو 
 . القرايف

، َوِقيَل: َما زَاَد نَ َقَلُتُه َعَلى َواِحد . َفال بُد  َأْن َيُكونُوا اثْ َننْيِ  واحد    نْ عَ   ما رواه واحدٌ والثالث:  
 اْخَتاَرُه الش ْيُخ أَبُو َحاِمد ، َوأَبُو ِإْسَحاَق، َوأَبُو َحاُتِ  اْلَقْزِوييِنُّ.و َفَصاِعًدا. 

منتهاه،  والرابع:   إىل  السند  أول  من  اثْ َننْيِ،  عن  اثْ َناِن  رواه  َعَلى   :َوِقيلَ ما  نَ َقَلُتُه  زَاَد  َما 
 هذا املستقيض أو املشهور عند ابن النجار احلنبلي.، و االثْ َننْيِ 

 واختص هبذا القول به الش اذ وهو ما مل يكن جممًعا عليه من األحاديث،    واخلامس: املرادُ 
    .حنيفة َرمِحَُه اّلل ُ  أبو
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ُُطآلبُرالآمَُ ُ:تفصياًلُُاْلحادُ ُمعينُحديثُ :ُالثَّان 

قدمنا أن احلديث ينقسم ابعتبار وروده إلينا إىل قسمني متواتر وآحاد، وأن حديث اآلحاد  
 ينقسم إىل مشهور وعزيز وغريب.

احلديث وقبوله فإن    ، ال لرد ِ علماء احلديث ملعرفة طرق احلديث  وهذا التقسيم إَّنا أخذ به 
الض هو  إَّنا  وقبوله  احلديث  رد  يف  عليه  وصح  والصحةُ   عفُ املعول  احلديث  من  ثبت  فما   ،

سنده، جيب قبوله وال جيوز رده، ولكن بعض أهل البدع كاخلوارج واملعتزلة والروافض، وتبعهم  
السنة   أهل  من  العلماء  بعض  ذلك  التقسيم  فعلى  هذا  على جعل  تقبل  الذي  احملك  هو 

 أساسه األحاديث أو ترد كما سنبني إن شاء هللا. 
هرورُراُاثنيًُ ُُ:الآَمشآ

     ول من أقسام حديث اآلحاد: املشهور.القسم األ
هرورُ  ُالآَمشآ ُُ:تَ عآر يفر

َوُشْهَرًة  مسى بذلك  : الش ائِع  لغةً   اْلَمْشُهورُ  َأْشَهرُُه َشْهرًا  اأْلَْمَر  يُ َقاُل: َشَهْرُت  أَْمرِِه،  ِلُوُضوِح 
 1فَاْشتَ َهَر. 

ثنَي.ما َلُه طرٌق حمصورٌة واصطالًحا:  َحدِ 
ُ
ْشهوُر عنَد امل

َ
   2أبكثَر ِمن اثْ َننْيِ، وُهو امل

ُلْغ َحد  الت  َواتُرِ فاملشهور هو ما رواه   . أكثَر ِمن اثْ َننْيِ َكَثاَلثَة  فََأْكثَ َر، َما ملَْ يَ ب ْ
َوُهوَ  السخاوي:   َوبَ ْعضِ   َواأْلُُصولِيِ نيَ   اْلُفَقَهاءِ   أَئِم ةِ   ِمنْ   مَجَاَعة    رَْأيِ   َعَلى  اْلُمْسَتِفيضُ   قال 

ِثنيَ   ِإَذا َوفَ ْيُضوَضةً  فَ ْيًضا يَِفيضُ  اْلَماءُ  فَاضَ  ِمنْ  الن اِس، يف  َوِشَياِعهِ  اِلنِْتَشارِهِ  ِبَذِلكَ  مُسِ يَ ، اْلُمَحدِ 
 3.اْلَواِدي َضف ةِ  َعَلى َسالَ  َحىت   َكثُ رَ 

 
  

 

 ( 705/ 2الصحاح تج اللغة وصحاح العربية ) - 1
 ( 49)ص:  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  - 2
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هورُ نَيُالُآَبُُقُررُآالفَُ ُواملَشآ َتفيض  ُ:مرسآ
 ء السند إىل ابِْتَدا  فيه من  الرواةِ   كثرةُ ُكوُن  تَ َأن  اْلُمْسَتِفيَض    َمْشهورِ الَفْرُق َبنَي اْلُمْسَتفيِض والْ 

منقواًل   واْلَمْشهور ،  انِْتَهائِهِ  أوله  كان  ما  واحد    يشمل  األعمال    عن  "إَّنا  حديث:  مثل 
 وال يكون مشتفيًضا. ، 1ابلنيات" 

ُهم َمن َغايَ َر بنَي الْ قال احلافظ ابن حجر:   ُمْسَتفيَض يكوُن  َمْشهوِر؛ أَبن  الْ ُمْسَتفيِض والْ وِمن ْ
 2.َمْشهور أََعمُّ ِمْن ذلكَ ، والْ يف ابِْتدائِِه وانِْتهائِِه َسواءً 

هرورُ َأقآَسامرُ ُ:هُ انتشارُ ُابعتبارُ ُالآَمشآ
 قسمني ابعتبار انتشاره وشهرته:  إىل  ينقسُم املشهورُ 

َوَّلُرمُالقُس    :اْلآ
عنَد احملد ثنَي ِبسِب اصطالِحهم، وعنَد غريِهم    ا، أبْن يكوَن مشهورً مطلقةً   شهرةً   مشهورٌ 

 . ِبسِب اللغِة ِمْن جهِة كثرِة جريِه على األْلُسِن، ودورانِه بنَي الن اسِ 
   3.»اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه«َحِدْيُث:  مطلقةً  شهرةً  املشهورِ  مثالُ 

   والقسمُالثانُ:
 عند عام ِة الن اِس.  كذلك ِبسِب اصطالِحهم، وال يكوُن   فقطاحملد ثنَي   عندَمْشُهورٌ 

  4.« َشْهرَا الرُُّكْوعِ  بَ ْعدَ  تَ نَ ق َ » :ومثال املشهور عند احملدثني 

  5.فَ َهَذا َمْشُهور َبني أهل احلَِديث

 

 68تقدم خترجيه ص:   - 1
 ( 10/ 4) احلديث ح املغيث بشرح ألفية فت - 2
ْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3

ُ
ْسِلُم َمْن َسِلَم امل

ُ
ُُ-، ورواه مسلم10ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبٌب: امل

ميَاَن، ْساَلِم، َوَأيُّ أُُمورِِه أَْفَضُل، حديث رقم: ُُِكَتاُب اإْلِ  40اَبُب بَ َياِن تَ َفاُضِل اإْلِ
الِوْتِر،  -البخاري   رواه  -  4 الرُّكُ   أَبْ َواُب  قَ ْبَل  الُقُنوِت  َوبَ ْعَدُه، حديث رقم:  اَبُب  اْلَمَساِجِد    -، ومسلم1002وِع  ِكَتاُب 

ََنزَِلٌة، حديث   اِبْلُمْسِلِمنَي  نَ َزَلْت  ِإَذا  الص اَلِة  يِع  اْلُقُنوِت يف مجَِ اْسِتْحَباِب  اَبُب  الص اَلَة،  أََنس   ،  677رقم:  َوَمَواِضِع  َعْن 
ُ َعْنهُ   . َرِضَي اّلل 

 ( 143)ص:   ىف شرح اهلداية ىف علم الرواية  الغاية  - 5
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ُهمْ   ،مَجَاَعةٌ   أََنس    َعنْ   َرَواهُ   فَ َقدْ    مُحَْيد ،  ْبنُ   اَلِحقُ   جِمَْلز    َوأَبُو  َوقَ َتاَدةُ   َوَعاِصمٌ   ِسريِينَ   ْبنُ   أََنسُ   ِمن ْ
  ِِبَْيثُ   مَجَاَعٌة،  الت  ْيِمي ِ   َعنِ   َوَرَواهُ   جِمَْلز ،  َأيب   َعنْ   الت  ْيِميُّ   ُسَلْيَمانُ   ِمن ُْهمْ   ،مَجَاَعةٌ   الت اِبِعنيَ   َعنِ   ُُث  

 1. َخاص ةً  احْلَِديثِ  أَْهلِ  َبنْيَ  َلِكنْ  اْشتَ َهَر،

هرورُ ُأقسامُر ُُ:ةُ حَُّالص ُ ُارُ َبُتُ ابعُآُالآَمشآ
 . وغري صحيح    َصِحيح  ِإىل قسمني ابعتبار صحته وعدمهاإىل ا أيضً ينقسُم املشهور و 

َصِحيحً ومثال   َولَْيَس  اأْلَْلِسَنة  على  اْشتهر  على  حديثُ ا  َما  َجاَء  َوِإن  حق  "للس اِئل   :
  2". فرس

   3.»ُعَلَماُء أُم يِت أَنِْبَياُء َبيِن ِإْسرَائِيَل«ومثاله أيضا: 
  َويف   اأْلَْلِسَنةِ   َعَلى  اْشتَ َهرَ   فَ َقدِ   ،اْلَغزَاَلةِ   َوَتْسِليمِ   ،«ِكْسَرى  اْلَعاِدلِ   اْلَمِلكِ   َزَمنِ   يف   ُوِلْدتُ : »وَ 

 4. الن  َبوِي ةِ  اْلَمَداِئحِ 
   5قال احلافظ العراقي: 

 .َواْلَمْشُهْورُ  َواْلَعزِيْ ُز، الَغرِْيُب،
ا هِ  َوم              َ ا ب              ِ َردْ  ال              ر اِوي ُمْطَلق              ً  انْ ف              َ

 

وَ  ***  بُ  فَ ه         ْ نُ  اْلَغرِي         ْ َدةَ  َواب          ْ دْ  َمن         ْ  َفح          َ
 

رَادِ اِبال نْ  ْنف                    ِ ام   ع                     َ عُ  ِإم                    َ  جُيْم                     َ
 

هُ  ***  ِإنْ  َحِديْ ث                   ُ هِ  ف                   َ عُ  َعَلي                   ْ ب                    َ  يُ ت ْ
 

نْ  د   م                ِ نْيِ  َواح                 ِ اْلَعزِيْ زُ  َواثْ ن                 َ  أَوْ  ف                 َ
 

ْوقُ  ***  ُهْورٌ  ف               َ لٌّ  َفَمش              ْ دْ  وَك              ُ  رَأَْوا ق              َ
 ج

هُ  ِحْيحَ  ِمن             ْ ِعْيفَ  الص               دْ  ُُث   َوالض               ُربُ  ***   ق             َ ا يَ غ            ْ َناًدا أَوِ  ُمْطَلق             ً دْ  اس             ْ  فَ ق             َ
 ججج

 

 ( 14/ 4) ح املغيث بشرح ألفية احلديث فت - 1
أمحد  -  2 رقم   -َرَواُه  َداُود1730  :حديث  وأَبُو  ابَ   -،  الز َكاِة،  رقمِكَتاب  حديث  الس اِئِل،  َحقِ   بسند  ،  1665  : ُب 

 1378، انظر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوع، رقم: وضعفه األلباين ضعيف، 
 466عيفة واملوضوعة، رقم: ، انظر سلسلة األحاديث الض ال أصل له - 3
 ( 13/ 4) فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  - 4
 ( 160)ص:   التبصرة والتذكرة - 5
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َذِلكَ  ُهْورُ  ك             َ ُمْوا أَْيض             اً  اْلَمش             ْ ْهرِة   ***   َقس               ة   ِلش                ُ ِلمُ ) ك                َ   ُمْطَلق                َ  اْلُمس                ْ
 

نْ  ِلمَ  م              َ ِدْيثَ  س              َ ْورِ ( احل              َْ ى ***   َواْلَمْقص              ُ ِثنْيَ  َعل             َ دِ  نْ  اْلُمح             َ ُهْورِ  م             ِ  َمش             ْ
 

هُ ) دَ  قُ ُنوت                   ُ ْوعِ  بَ ع                   ْ ْهرَا الرُّك                   ُ  ................................. ***   (ش                   َ
 

ُُ:الآَعز ي آزُرًياُنُ اثَُ
ُُ ُُ:الآَعز يزُ تَ عآر يفر

لغةً  القويُّ اْلَعزِيْ ُز  تعاىل:    ،يدُ دِ الش    :  قوله  فَ َعز ْزََن  ﴿ومنه  بُومُهَا  َفَكذ  اثْ َننْيِ  إِلَْيِهُم  أَْرَسْلَنا  ِإْذ 
   1.[14يس: ] ﴾بِثَاِلث  

 2َكَما قَاَل الش اِعُر:   ؛اٌز، ِمْثُل: َكرمي  وَِكرَام  َأْي: قَ و يْ َنا َوَشَدْدََن. َومَجُْع اْلَعزِيِز ِعزَ 
لُ  ٌة َوَمَعاق                   ِ وِه أَلِب                     يُض اْلُوج                   ُ زَاُز  ***   ب                   ِ ة  ع                 ِ لِ  ََنئِب                 َ فُ يف ك                 ُ  اآلن                 ُ

 

أولكونهِ  ُمَضارِِعِه،  عنِي  بكسر  يَِعزُّ  َعز   من:  وجوِدِه  لِِقل ِة  بِه  طريق   مُسِ َي  من  مبَجيئِه  َقِوَي   
  3. ، من َعز  يَ َعزُّ بفتحهاآخرَ 

اْلَعنْيُ َوالز اُء َأْصٌل َصِحيٌح َواِحٌد، يَُدلُّ َعَلى ِشد ة  َوقُ و ة  َوَما َضاَهامُهَا، ِمْن قال ابن فارس:  
 4.َغَلَبة  َوقَ ْهر  

وَعز  فالن يَِعزُّ ِعزًّا وِعز ًة وَعزاَزًة أيضاً، أي صار َعزيزاً، أي قوي بعد ِذل ة. وأَعز ُه هللا. وَعَزْزت  
 5.ضاً: َكُرمت عليهعليه أي

 6. َعزِيز: ُِمَْتنع اَل يغلب َواَل يقهرَورجل  
 

 

 (. 885/ 3الصحاح تج اللغة وصحاح العربية ) - 1
 ( 885/  3الصحاح تج اللغة وصحاح العربية )، و (73/ 1احملكم واحمليط األعظم ) - 2
 ( 155/ 2فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ) - 3
 ( 38/ 4مقاييس اللغة )  - 4
 ( 3372الصحاح يف اللغة والعلوم )ص:  - 5
 ( 74/ 1احملكم واحمليط األعظم ) - 6
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ُاصطالًحاُ: ُالآَعز ي آزر
 1.اثنني عن اثنني ِمن أقلُّ  يَرِويَه ال  َأنْ  اصطالًحا: ُهو اْلَعزِيْ ُز و 

نْ   ِخالفًا   للص حيِح،  َشْرطاً   قال احلافظ ابن حجر: ولَْيسَ 
َ
  ِمن  اجلُب اِئي  َعلي     أَبو  وهو  َزَعَمُه،   مل

ْعتزلِة،
ُ
  يَ ْرِويَهُ   أنْ   الص حيحُ :  قال  حيثُ   احلديِث،  علومِ   يف  هللاِ   عبد  َأيب  احلاِكمِ   كالمُ   يومئُ   وإِليهِ   امل

  َوْقِتِنا،   ِإىل  احلَديثِ   أَهلُ   يتداَوَلهُ   ُث    راِوايِن،  لهُ   يكونَ   أَبنْ   اجلَهالة؛   اسمُ   عنهُ   الزائلُ   الصحايبُّ 
 2. الش هاَدةِ  َعلى كالش هاَدةِ 

   3قال احلافظ العراقي: 
ا هِ  َوم              َ ا ب              ِ َردْ  ال              ر اِوي ُمْطَلق              ً  انْ ف              َ

 

وَ  ***  بُ  فَ ه         ْ نُ  اْلَغرِي         ْ َدةَ  َواب          ْ دْ  َمن         ْ  َفح          َ
 

رَادِ اِبال نْ  ْنف                    ِ ام   ع                     َ عُ  ِإم                    َ  جُيْم                     َ
 

هُ  ***  ِإنْ  َحِديْ ث                   ُ هِ  ف                   َ عُ  َعَلي                   ْ ب                    َ  يُ ت ْ
 

نْ  د   م               ِ نْيِ  َواح               ِ اْلَعزِيْ زُ  َواثْ ن               َ  ... ف               َ
 

 *** ................................. 
 ج

ُُ:الآَعز يآزُ ُالُرثَُمُ 
،  َحِديثِ   ِمنْ   َصِحيَحْيِهَما   يف   الش ْيَخانِ   َرَواهُ   َما   ِمثَالُهُ    َأيب   َحِديثِ   ِمنْ   فَ َقطْ   َواْلُبَخارِيُّ   أََنس 
 ِمنْ   إِلَْيهِ   َأَحب    َأُكونَ   َحىت    َأَحدُُكمْ   يُ ْؤِمنُ   اَل »  :قَالَ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   اّلل ِ   َرُسولَ   َأن    ُهَريْ َرَة،
   4.احْلَِديثَ  . «َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ 

  قَ َتاَدةَ   َعنْ   َوَرَواهُ .  ُصَهْيب    ْبنُ   اْلَعزِيزِ   َوَعْبدُ   قَ َتاَدةُ   أَْيًضا  الص ِحيَحنْيِ   يف   َكَما   أََنس    َعنْ   َوَرَواهُ 
 بَ ْعدَ   َعَلْيهِ   ُوُقويف   َمعَ   ِفيهِ   َشْيَخَنا  قَ ل ْدتُ   فَِإين ِ   ؛ُُيَر رُ   َما  َعَلى  َوَسِعيدٌ   الص ِحيَحنْيِ   يف   َكَما  ُشْعَبةُ 

 

 ( 50)ص:  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  - 1
 ( 199)ص:  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  - 2
 ( 160ألفية العراقي )ص:   - 3
  -، ورواه مسلم13ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبٌب: ِمَن اإِلميَاِن َأْن ُيُِب  أِلَِخيِه َما ُيُِبُّ لِنَ ْفِسِه، حديث رقم:    -رواه اْلُبَخارِيُّ   -  4

ْكثَ َر ِمَن اأْلَْهِل َواْلَوَلِد، َواْلَواِلِد والن اِس أمْجَِعنَي، َوِإْطاَلِق  ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبُب ُوُجوِب حَمَب ِة َرُسوِل هللِا صل ى هللا َعَلْيِه َوَسل َم أَ 
ميَاِن َعَلى َمْن ملْ ُيُِب ُه َهِذِه اْلَمَحب َة، حديث رقم: . 44َُعَدِم اإْلِ  ، عن أََنس 

  َأيب ُهرَيْ َرةَ   ، عن14اِن، حديث رقم:  َعَلْيِه َوَسل َم ِمَن اإِلميَ ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبٌب: ُحبُّ الر ُسوِل َصل ى هللاُ    -ورواه اْلُبَخارِيُّ 
ُ َعْنهُ   . َرِضَي اّلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 َسِعيد    ْبنُ   اْلَواِرثِ   َوَعْبدُ   الص ِحيَحنْيِ،  يف   َكَما  ُعَلي ةَ   اْبنُ   ِإمْسَاِعيلُ   اْلَعزِيزِ   َعْبدِ   َعنْ   َوَرَواهُ .  اْلَفْحصِ 
، يف  َكَما  1. مَجَاَعةٌ  ُكل     َعنْ  َوَرَواهُ  ُمْسِلم 

  

 

 ( 9/ 4) فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:الَغر يآبُراًُثُلُ اثَُ
ُُ ُ:تَ عآر يفر ُالَغر يآب 

ُلغًة:  البعيُد َعْن َوطَِنِه.   املنفرد مبعىن  مشبهة صفة  الَغر يآبر
بكر أبو  يف  األنباري  قال  معناه  الغريب  الْ :  العرب:  وطنه.  كالم  من  الُغْربَِة:  ُمب َْعد  وأْصُل 

أي:    البُ ْعد. َعن ا،  اْغُرْب  للر ُجِل:  بعيدة.    بْ ُعد. ايقاُل  أي:  َغْربٌَة،  نوًى  َقَذفَ ْتُه  قال ويُقاُل: 
 : الشاعر

 أم       ا م       ن مق       ام اش       تكي غرب       َة الن       وى
 

بيلُ  ***  دى في        ه إلي       َك س        َ  وخ       وَف الع       ِ
 

 1. ُغرِ ب الرجل: إذا نُِفي من أرض إىل أرضويقال: قد 
 2.والَغرِْيُب من الكالم: الغاِمُض، َغرَُبِت الكلمُة تَ ْغُرُب َغرَابًَة، وصاِحُبها ُمْغِربٌ 

ُهو ما يتفر د ِبروايَِتِه شخٌص واِحٌد يف أيِ  موضع  َوَقَع قال حلافظ ابن حجر:    :َواصآط اَلًحا
   3.ِبِه ِمَن الس َندِ  التفردُ 
، فَاْلَفْرُد َأْكثَ ُر  هِ ااِلْسِتْعَماِل َوِقل تِ   ِمْن َحْيُث َكثْ َرةِ   َواْلَغرِيبِ   اْلَفْردِ   ايَ ُروا َبنْيَ أَْهَل ااِلْصِطاَلِح غَ و 

يُ ْعَرُف ِإال    اْلُمْطَلِق، َوُهَو احْلَِديُث ال ِذي اَل  اْلَفْرِد  ِمْن طَرِيِق َذِلَك الص َحايبِ ،  َما يُْطِلُقونَُه َعَلى 
 َواْلَغرِيُب َأْكثَ ُر َما يُْطِلُقونَُه َعَلى اْلَفْرِد النِ ْسِبِ . ،َوَلْو تَ َعد َدِت الطُُّرُق إِلَْيهِ 

َد راو  واحد ، وأنه البد أن تُ َعض    أال يكون من روايةُط لَِقُبوِل احلَِديِث  ْشرتََ يُ م أنه  هُ بعضُ   مَ ه  وَ ت َ 
ُط لَِقُبوِل احلَِديِث ْشرتََ َهْل يُ ُة بروايِة راو  آخَر، واستدلوا على ذلك جبملة من النصوص، فالرواي

 أو ال يكون من رواية راو واحد ؟  ؟أال يكون غريًبا
قاله اجلوابُ  اِبْلَغرِيِب،  ابن الصالح:     عنه ما  يُوَصُف  الرَُّواِة  بَ ْعُض  ِبِه  يَ تَ َفر ُد  ال ِذي  احْلَِديُث 

ا يف ِإْسَناِدِه،  وََكَذِلَك احْلَِديُث ال ِذي يَ تَ َفر ُد ِفيِه بَ ْعُضُهْم أِبَْمر  اَل يَْذُكرُُه ِفيِه َغرْيُُه: ِإم ا يف َمْتِنِه، َوِإم  
 

 ( 194/ 1الزاهر يف معاين كلمات الناس ) - 1
 ( 410/ 1احمليط يف اللغة ) - 2
 ( 54الرحيلي )ص:  : ت  ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  - 3
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أَ  ِمْن  يُ َعدُّ  َما  ِإىَل  َولَْيَس ُكلُّ  اْلُمَضاَفِة  اأْلَفْ رَاِد  اْلَغرِيِب، َكَما يف  أَنْ َواِع  ِمْن  َمْعُدوًدا  اأْلَفْ رَاِد  نْ َواِع 
 اْلِباَلِد. 

الص ِحيِح، يف  اْلُمَخر َجِة  ، َكاأْلَفْ رَاِد  َصِحيح  ِإىَل  َقِسُم  يَ ن ْ اْلَغرِيَب  ِإن   ،    ُُث   َصِحيح  َغرْيِ  َوِإىَل 
 َعَلى اْلَغرِيِب. َوَذِلَك ُهَو اْلَغاِلبُ 

َعْنهُ ُروِ ينَ   ُ اّلل  َرِضَي  َبل   َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  "  ا  َمر ة :  َغرْيَ  قَاَل  اأْلََحاِديَث أَن ُه  َهِذِه  َتْكتُ ُبوا  اَل 
َا َمَناِكرُي،   ".َوَعام تُ َها َعِن الضَُّعَفاءِ اْلَغرَاِيَب، فَِإهن 

َقِسُم اْلَغرِيُب أَْيًضا   ِمْن َوْجه  آَخَر: َويَ ن ْ
ًنا َوِإْسَناًدا( َوُهَو احْلَِديُث ال ِذي تَ َفر َد بِ   . رَِوايَِة َمْتِنِه رَاو  َواِحد  َفِمْنُه َما ُهَو )َغرِيٌب َمت ْ

مَجَاَعة    َعْن  َمْرِويٌّ  َمْعُروٌف  ُنُه  َمت ْ ال ِذي  ًنا( َكاحْلَِديِث  َمت ْ اَل  ِإْسَناًدا  )َغرِيٌب  ُهَو  َما  ِمَن َوِمْنُه 
َمَع َأن    اْلَوْجِه  َذِلَك  ِمْن  ِبرَِوايَِتِه َعْن َصَحايب   آَخَر َكاَن َغرِيًبا  بَ ْعُضُهْم  تَ َفر َد  ِإَذا  َنُه  الص َحابَِة،  َمت ْ

 .  َغرْيُ َغرِيب 
ال ِذي   َوَهَذا  الص ِحيَحِة،  اْلُمُتوِن  َأَسانِيِد  الشُُّيوِخ يف  َغرَاِئُب  َذِلَك  فِ َوِمْن  ِْمِذيُّ:  يَ ُقوُل  الرتِ  يِه 

 ".َهَذا اْلَوْجهِ َغرِيٌب ِمْن "
ًنا َولَْيَس َغرِيًبا ِإْسَناًدا، ِإال  ِإذَ  َعِكُس، َفاَل يُوَجُد ِإًذا َما ُهَو َغرِيٌب َمت ْ ا َواَل أََرى َهَذا الن  ْوَع يَ ن ْ

ٌد َكِثريُوَن، فَِإن ُه َيِصرُي َغرِيًبا َمْشُهورًا، َوَغرِيًبا  اْشتَ َهَر احْلَِديُث اْلَفْرُد َعم ْن تَ َفر َد ِبِه، فَ َرَواُه َعْنُه َعدَ 
ْسَناِد، فَِإن  ِإْسَناَدُه ُمت ِصٌف ابِ  ًنا َوَغرْيَ َغرِيب  ِإْسَناًدا، َلِكْن اِبلن ظَِر ِإىَل َأَحِد طََريفَِ اإْلِ ْلَغرَابَِة يف  َمت ْ

اِبلشُّْهَرِة يف   ُمت ِصٌف  اأْلَو ِل،  اآْلَخِر، َكَحِديِث:  طَ طََرِفِه  اِبلنِ ي اِت«.َرِفِه  اأَلْعَماُل  َا  وََكَسائِِر   1»ِإَّن 
َها اْلَغرَاِئِب ال يِت اْشَتَمَلتْ     2أَْعَلُم.  َواّلل ُ  اْلُمْشَتِهَرُة،  الت َصانِيفُ  َعَلي ْ

   3قال احلافظ العراقي: 
رَادِ اِبال نْ  ْنف                    ِ ام   ع                     َ عُ  ِإم                    َ  جُيْم                     َ

 

هُ  ***  ِإنْ  َحِديْ ث                   ُ هِ  ف                   َ عُ  َعَلي                   ْ ب                    َ  يُ ت ْ
 

 

 17تقدم خترجيه ص:   - 1
 ( 272مقدمة ابن الصالح )ص:   - 2
 ( 160ألفية العراقي )ص:   - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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نْ  د   م                          ِ  ................. َواح                          ِ
 

 *** ................................. 
 

 

الزهريِ  وقتادَة  ك  حديثه  ِمن جُيمعُ   َعْن ِإَمام  بقيِة الرُّواِة بروايِة حديث   َعْن   راو   انْ َفَردَ ِإَذا  يعين:  
فيِه   يذكرُُه  متِنِه،  غريُُه، يف أبمر  ال  إِ يف   أوْ   َعَلْيِه  ؛  اِدهِ نَ سْ   َصل ى هللاُ  اّللِ   َرُسوُل  كحديِث: »هَنَى 

ديِث َعْبد هللِا بِن دينار  َعْن ابِن  حَ   نْ فإنه ملْ َيِصح  إال مِ   ،1.  َوَسل َم َعْن بَ ْيِع الَواَلِء، َوَعْن ِهَبِتِه«
 ُعَمَر.

:ُ ُأقسامُالَغر يآب 
.................................... 

 

لٌّ  ................. ***  دْ  وَك              ُ  رَأَْوا ق              َ
 

هُ  ِحْيحَ  ِمن             ْ ِعْيفَ  الص               دْ  ُُث   َوالض                ق             َ
 

ُربُ  ***  َناداً  أَوِ  ُمْطَلق           اً  يَ غ           ْ دْ  اس           ْ  2فَ ق           َ
 

 منه الصحة وال الضعف.، فوصفه ابلغريب ال يلزم َوالض ِعْيفِ  الص ِحْيحِ ينقسم الغريب إىل 
، اليُنايف الصِ ح َة، وال الضعَف،  اا، أو غريبً يزً ، أو عز ا ُوِصَف احلديُث بكونِِه مشهورً أي: إنْ 

  ، أو اا ضعيفً ا، أو غريبً ا صحيحً ا، أو غريبً ا ضعيفً ا، أو مشهورً يكوُن مشهوراً صحيحً بل قد  
 3.اضعيفً  اا، أو عزيزً ا صحيحً عزيزً 

 
 
 
 

  

 

ِكَتاُب اْلِعْتِق، اَبُب الن  ْهِي َعْن    -، ومسلم2535ِكَتاب الِعْتِق، اَبُب بَ ْيِع الَواَلِء َوِهَبِتِه، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  1
 1506بَ ْيِع اْلَواَلِء، َوِهَبِتِه، حديث رقم:  

 ( 3/ 4فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ) - 2
 ( 73/ 2) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي - 3
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ُ ُالآَمبآَحثر ُوالظَّنُ ابُ ُادُررَُاملُر:ُالثَّان  ُلع لآم 

لع لآمُ ُ:وًلُأَُ ُُ:املرَرادرُاب 
ُُ:الع لآمُ ُُيفُررُ عُآت َُ

1ُ.ِهلاجلَ نقيض ًُة:غَ لُ  مُ لْ العِ 
فارس: ابن  اِبلش ْيِء    وقال  أَثَر   َعَلى  يَُدلُّ  َواِحٌد،  َصِحيٌح  َأْصٌل  َواْلِميُم  ُم  َوالال  اْلَعنْيُ  )َعَلَم( 
 2يَ َتَمي  ُز بِِه َعْن َغرْيِِه. 

لِيُل َعَلى  ُث قال:   َُما ِمْن ِقَياس  َواْلِعْلُم: نَِقيُض اجلَْْهِل، َوِقَياُسُه ِقَياُس اْلَعَلِم َواْلَعاَلَمِة، َوالد  َأهن 
 ا: يُ رَاُد بِِه نُ ُزوُل ِعيَسى ، قَاُلو [61]الزُّْخُرِف:    ﴾َوِإن ُه َلَعَلٌم لِلس اَعةِ ﴿: 3 َواِحد  ِقرَاَءُة بَ ْعِض اْلُقر اءِ 

 4، َوِإن  ِبَذِلَك يُ ْعَلُم قُ ْرُب الس اَعِة.لس اَلمُ َعَلْيِه ا

ًُحا:ُُاَلُطُ اصُآُالع لآمُر
بعضهم  َحىت    َكِبريًا،  اْخِتاَلفًا  ْصِطاَلًحاا  العلمِ   تعريفِ   يف   العلماءُ   اْختَ َلفَ  ُمْطَلَق   أبَِن  :  قَاَل 

   تَ ْعرِيُفُه. يَ تَ َعذ رُ  اْلِعْلِم َضُرورِيٌّ 
   .لعلم: هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقعقال اجلرجاين: او 

  .العقل، واألول أخص من الثاينوقال احلكماء: هو حصول صورة الشيء يف 
   . وقيل: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به

   .يضهوقيل: زوال اخلفاء من املعلوم، واجلهل نق
 

 

م ، وانظر  (152/  2العني )انظر    -  1 اْلعني َوالال  اللغة )اَبب  َما بعدمهَا من احْلُُروف( )  مجهرة  جممل  و   ،(948/  2َمَع 
ِم َوَما يَ ثْ لُثُ ُهَما) اللغة البن فارس   ( 624)ص:   ( اَبُب اْلَعنْيِ َوالال 

ِم َوَما  )  مقاييس اللغة  - 2  ( 109/ 4)  (يَ ثْ لُثُ ُهَما اَبُب اْلَعنْيِ َوالال 
، َوقَ َتاَدُة، َوجُمَاِهدٌ   -  3 ، َوأَبُو ُهَريْ َرَة، َوأَبُو َماِلك  اْلِغَفارِيُّ، َوَزْيُد ْبُن َعِلي   ، َوالض ح اُك، َوَماِلُك ْبُن ِديَنار ،  قَ رَأَ هبا اْبُن َعب اس 

 ( 386/ 9حمليط يف التفسري )البحر اانظر . ةَ رَ صْ بُ َواأْلَْعَمُش، َواْلَكْلِبُّ، َوأَبُو 
ِم َوَما يَ ثْ لُثُ ُهَما( ) مقاييس اللغة   - 4  ( 110/ 4)اَبُب اْلَعنْيِ َوالال 
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 1. وقيل: هو مستغن  عن التعريف
 2. ُهَو َمْعرَِفُة اْلَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو ِبهِ وقيل: 
  3. َوِإن تعدت ِإىَل مفعول َواِحد َوُهَو ِإىَل اثْ َننْيِ  اْلعلمَ  فُ ادِ رَ ت ُ  َفةُ رِ اْلمعْ وقيل: 
فيه تساهل فإن   (اْلمْعرَِفُة تُ رَاِدُف اْلعلمَ )و  ،(ُهَو َمْعرَِفُة اْلَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو ِبهِ العلم  )  :وقوهلم

 . االعتقاد اجلازم املطابق للواقع ، والراجح تعريف اجلرجاين وهو: كبريًابني العلم واملعرفة تفاوتً 
ُُ:ةُ َفُرُ عُآمَُالُآوَُُمُ لُآالآعُ َُبنيُالآفرُق

 َفكل أن بينهما عموم وخصوص مطلق فالعلم أعم من املعرفة،    اْلفرق َبني اْلِعْلِم َواْلَمْعرَِفةِ و 
 .معرَفةً  علم   كلُ   َولَْيسَ  علمٌ  معرَفة  

َا  اْلعلمِ   من  أخصُّ   اْلمعرَفةُ   قال أبو هالل العسكري:   َعم ا  مفصاًل   الش ْيء  ِبَعني  علمت  أِلَهن 
  لفظ  َأن  َوَذِلكَ   ،معرَفةً   علم    كلُ   َولَْيسَ   علمٌ   معرَفة    َفكل  ومفصال  جُممال   يكون  َواْلعلم  ، سواهُ 

 الت ْخِصيصمن    آخر   ِبَضْرب   ِإال    َذِلك   يُِفيد  اَل   اْلعلم  َوَلفظ   ،َغريه  من  اْلَمْعُلوم  ََتِْييز   يُِفيد  اْلمعرَفة
  على  ااِلْقِتَصار  َلك  لَْيسَ  مفعولني اىل يتَ َعد ى اْلعلم ِإن اللَُّغة اهل َقول َوالش اِهد اْلَمْعُلوم ذكر يف 

]األنفال:    ﴾يعلمُهمْ   هللا  تَ ْعَلُموهَنُم  اَل ﴿  :تَ َعاىَل   َكَقْولِه  ؛اْلمعرَفة  مبَْعىن  يكون  َأن  ِإال    َأحدمهَا
َا  يعرفُهمْ   هللا   تعرفوهنم  اَل   :َأي  ؛[60 َهم  اْلعلم  لفظ  نأَل   ؛َكَذِلك   َذِلك   َكانَ   َوِإَّن    قلت   فَِإذا  ُمب ْ

  أِلَن ك  ؛أفدت   ائمً اق  :قلت  فَِإذا  ،َيفِ   مل  اْلُمَخاطب  ِبهِ   يعرفهُ   ال ِذي  ابمسه  َفذَكرته  ازيدً   علمت
 4ا. زيدً  علمت أَن ك  على بذلك  دللت
 
 

 

 ( 155التعريفات )ص:  - 1
 ( 19/ 1)  ل إىل حتقيق احلق من علم األصولإرشاد الفحو   - 2
 ( 66احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص:  - 3
 ( 80الفروق اللغوية للعسكري )ص:  - 4
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َسْبَق جهل   ْسَتْدِعي  تَ   فإهنا  خِبِاَلِفَها  ،جهل    قَ بْ أِبَن ُه اَل َيْسَتْدِعي سَ   املعرفُة العلمَ   تفارقُ   :َوقيل
َها على هللا  ِإْطاَلق ُ   دَ رَ اَل يُ َقال َذِلك فقد وَ   هُ ن  أ  مبَْنعِ   د  ورُ   .َعاِرفٌ   :َواَل يُ َقال  َعاملٌ   هللاُ   :َوهِلََذا يُ َقال

 1.َويف اللَُّغة هِ َوَأْصَحابِ  مَ ل  َعَلْيِه َوسَ  ى هللاً لَ تَ َعاىَل يف َكاَلم الن ِب صَ 
 وإذا ذكر العلم يف مقابلة الظن كان املراد به اليقني.

ُُ:ن ُ ابلظَُّاملرادُرُ:اثنيا

ُُ:الظن ُ ُتعريفُر
 اليقني. و يطلق على الشك لفٌظ مشرتك  :لغةً  نُ الظ  

.َظن ( الظ اُء َوالنُّوُن قال ابن فارس: )  ُأَصْيٌل َصِحيٌح يَُدلُّ َعَلى َمْعنَ َينْيِ خُمَْتِلَفنْيِ: يَِقني  َوَشك  
ُ تَ َعاىَل: ﴿قَاَل ال ِذيَن َيظُنُّونَ  ُْم  فََأم ا اْلَيِقنُي فَ َقْوُل اْلَقاِئِل: ظَنَ ْنُت ظَنًّا، َأْي أَيْ َقْنُت. قَاَل اّلل   َأهن 

]البقرة:    ﴾ اّللِ  قَاَل   ،[249ُماَلُقو  َوتَ ْعرِفُُه.  َذِلَك  تَ ُقوُل  َواْلَعَرُب  يُوِقُنوَن.  أَْعَلُم،   ُ َواّلل  أَرَاَد، 
 2َشاِعرُُهْم: 

َدج ج   ْي م           ُ وا أِبَْلف           َ ْم ظُن           ُّ ُت هل           َُ  فَ ُقل           ْ
 

ر دِ  ***  يِ  اْلُمس                  َ رَاهُتُْم يف اْلَفارِس                  ِ  س                  ُ
 

 َكِثرٌي.أَرَاَد: أَْيِقُنوا. َوُهَو يف اْلُقْرآِن  
، يُ َقاُل: ظَنَ ْنُت الش ْيَء، ِإَذا ملَْ تَ تَ يَ ق ْنُه، َوِمْن َذِلَك الظِ ن ُة: الت ُّْهَمَة.  وَ  اأْلَْصُل اآْلَخُر: الش كُّ

 َوالظ ِننُي: اْلُمت  َهُم. 
 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ إشارة إىل قول النب ويف ذلك ،  (67احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص:    -  1 اْبِن َعب اس  َرِضَي    َصل ى اّلل 
ُهَما  ُ َعن ْ ِكَتاُب    -، واحلاكم يف املستدرك2803حديث رقم:  -. رواه أمحد«إِلَْيِه يف الر َخاِء، يَ ْعرِْفَك يف الشِ د ةِ تَ َعر ْف  » :  اّلل 

ُهمْ  ُ َعن ْ شرح    ، والاللكائي يف11243حديث رقم:    -، والطباين يف الكبري6303، حديث رقم:  َمْعرَِفِة الص َحابَِة َرِضَي اّلل 
حديث رقم:    -، والقضاعي يف مسند الشهاب(678/  4)  ،1095حديث رقم:    -ماعة أصول اعتقاد أهل السنة واجل

ُهَما  اْبِن َعب اس    ، عن( 140االعتقاد )ص:  ، والبيهقي يف  745 ُ َعن ْ ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري  َرِضَي اّلل 
 . (35التوسل أنواعه وأحكامه )ص: ، 2961وزايداته، برقم:  

هو دريد بن الصمة والبيت من ِبر الطويل، من قصيدة له يرثي هبا أخاه ويذكر نصحه له وألصحابه، انظر ديوانه    -  2
 (. 47)ص: 

خزانة األدب  . واملسرد: اْلُمحكم النسج  ، الدرع يصنع ِبَفاِرس :اْلَفارِِسيُّ و   ،وسراهتم: َأْشرَافهم ، واملدجج: اْلَكاِمل السِ اَلح
 ( 282/ 11ب )ولب لباب لسان العر 
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. يَقنيٌ  الظ ن: ُعبيدة أَبُو الَ قَ وَ   وَشكٌّ
 1:َوأْنشد 

ينِ   ى  هب             م ظ             َ ة   وه             م َكَعس             َ  بِتَ ُنوف             َ
 

اَزُعون ***  َوائِزَ  يَ تَ ن                       َ الِ  ج                       َ  اأَلْمث                       َ
 

ُهم الَيِقنيُ : يَ ُقول   2.َشكٌّ  َوَعَسى َكعسى،   ِمن ْ

املظنة العلم  مبعىن  الظن    ِفيَها  علمت  ال يِت   اْلَمَواِضع  َأي  علم  مبَْعىن  ظن  من  اْلمعلم:  ومن 
 3.احلَْاَلل

الشك  الظن مبعىن  ِبهِ   الظنني وهو  :ومن  يوثق  اَل  َما  تَ َعاىَل:    ؛ َواْلُمت  َهم  ، كل  َقول هللا  َوِمْنه 
  4.﴾َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظَِنني  ﴿

  َأي ُمت هم.
 5وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو البصري والكسائي ورويس عن يعقوب احلضرمي. 

 (. ومت هم أمنيرب  مؤََتَن ظنني ومنه قوهلم يف املثل: )
  َغريه   قَتله  يف   يظن    ال ِذي  وََكانَ   ُعْثَمان   قتل   يف   نُّ ظَ يُ   يٌّ عل   يكن  مل  :هللا   َرمَحه   ِسريِين  اْبن  قال

  6. َعنهُ  أسكت ادً عم: قَالَ  ُهوَ  من: َفقيل
 7.ول يُ ت  َهم َوَأصله من ال ظن ِ قَ ْوله: يُظ ُن يَ قُ القاسم بن سالم:  ةقال أبو عبيد

 ضعفت  ومىت  العلم،  إىل  أد ت   قويت  ومىت  أمارة،  عن  ُيصل  ملا  اسم:  الظ نُّ وقال الراغُب:  
  8الت وه م.  حد   يتجاوز  مل جد ا

 

 ( 261 :ص )البيت البن مقبل من الكامل، يف ديوانه  - 1
 ( 260/ 14) هتذيب اللغة   - 2
 ( 381/  2)  الفائق يف غريب احلديث - 3
 24سورة التكوير: اآلية/  - 4
 ( 573)ص:   القراءات األربعة عشرانظر إحتاف فضالء البشر يف  - 5
 ( 464/ 4غريب احلديث للقاسم بن سالم ) - 5
 ( 381/ 2)  الفائق يف غريب احلديث، و ( 464/ 4)  املصدر السابق - 7
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اجلرجاين:  و    اليقني   يف  ويستعمل  النقيض،  احتمال  مع  الراجح  االعتقاد  هو:  الظ نُّ قال 
 1. والشك 

 2.الرجحان بصفة الشك  طريف أحد: الظ نُّ وقيل 
، وهذه هو ما يعنيه الفقهاء بقوهلم يكفي املكلف  الراجحُ  به االعتقادُ  ويرادُ  يطلقُ  الظ نُّ ذن إ

 ، وال يشرتط اليقني يف كل عمل.الظ ن ِ  يف األحكام غلبةُ 
 تنبين  األحكام  إذ  صيًدا،  يظنه  ما  يريد  أن  ُيتمل  صيًدا،  ورمى:  اخلرقي   قال الزركشي: )قول

   3الظن(.  غلبة على
  ُيكم  كما  اليقني،  جمرى  األحكام  يف  أجريت  الظن  غلبة  : )وألناحلسني العمراينأبو  قال  

 4الظن(. بغلبة والقياس الواحد خبب
 .والكذب واخلرص والتخمنيويطلق الظن كذلك ويراد به الشك 

   5.﴾ِإْن يَ ت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوِإْن ُهْم ِإال  خَيُْرُصونَ ﴿قال هللا تعاىل: 

   6. (َما ُهْم ِإال  َيْكِذبُوَن ِفيَما قَاُلوا، َويَ َتَمح ُلوَن ََتَحُّاًل اَبِطاًل الشوكاين: )قال 
  : احلَْزُر، ويُ َعب ُ يف املوضعني. واخلَْرصُ   (ما)  :»إْن« َنفية مبعىنوقال صاحب الدر املصون: )

   7(.به عن الكذبِ 
، وإَّنا هو الشك يعنيه الفقهاءالذي    الغالبُ   الظ نُّ املراد به  يف هذه اآلية ليس    الظ نُّ   ذنإ

 .والكذب واخلرص والتخمني

 

 ( 144)ص:   التعريفات - 1
 ( 144)ص:   التعريفات - 2
 ( 622/ 6) شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي - 3
 ( 553/  10) البيان يف مذهب اإلمام الشافعي - 4
 66سورة يونس: اآلية/   - 5
 ( 630/ 4)  فتح القدير  - 6
 ( 125/ 5) املصون يف علوم الكتاب املكنون  الدر - 7
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، وإذا ذكر يف كالم الفقهاء فاملراد به  كُ به الش    كان املرادُ   العلمِ   يف مقابلةِ   الظ نُّ   رَ كِ وإذا ذُ 
 النقيض. احتمال مع الراجح االعتقاد
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ُ لآَقَرائ نُ :ُلثُرالثَّاالآَمبآَحثر ُاب  د ُالآمحرَتف  َُخَبَُالآَواح 

لآَقَرائ نُ اُفُ معىنُكونهُحمرآت َُ ُُ:اب 
اِبْلَقرَاِئنِ   َبِ اخلَ   ونِ ومعىن كَ  أَ حُمْتَ فًّا  دَ   يطَ حتُ   نْ ،  صحتِ   تشهدُ   ئلٌ اَل به  ،  هِ واتِ رُ   وصدقِ   هِ على 

ومن هذه القرائن تلقي    ،َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب ِ للن    هِ تِ بَ سْ يف نِ   كِ الش    قِ رُّ طَ تَ   وعدمِ   هِ بثبوتِ   وتقطعُ 
بني العلماء مع صحة السند، أو أن يكون رواه البخاري ومسلم    هُ العلماء له ابلقبول، وشهرتُ 

أن يكون مسلساًل  أو  ابلقبول،  األمة كتابيهما  تلقت  فقد  أو رواه أحدمها،    يف صحيحيهما 
 .   ابألئمة احلفاظ املتقنني

َقِسَمة ِإىل َمْشهور  وعَ وقد يَقُع فيها؛ أي: يف َأْخباِر اآلحاِد الْ قال احلافظ ابن حجر:   ز   زيُمن ْ
؛ َما يُفيُد الِعْلمَ   1ِلَمْن َأَب ذلك. اُمختاِر؛ ِخالفً الن ظري  ابلَقراِئِن؛ َعلى الْ  وَغريب 

 : (نزهة النظر)فقال يف  ،أنواع اخلب احملتف ابلقرائن َرمِحَُه اّلل ُ وقد ذكر احلافظ ابن حجر 
ُابلقرائنُ والبرُالُآ َتف  ُأنواٌع:ُُمرحآ

َأْخَرَجُه الشيخاِن يف َصحيَحْيِهما، ِم ا مل يبلغ التواتر، فِإن ُه احتف ْت ِبِه قرائُن،  ِمْنها: َما    -  أ
 منها: 
 َجاللتُ ُهما يف هذا الشأن. -
 وتقدُّمهما يف ََتْييِز الص حيِح على غريمها. -
م ِمن جمرِد كثرِة وتلقِ ي العلماء لكتابيهما ابلَقُبوِل، وهذا التلقِ ي وحَدُه أَقوى يف ِإفادِة الِعلْ   -

 الطُُّرِق القاصرِة َعِن التواتر.  
 .َمْشهوُر ِإذا كاَنْت لُه طرٌق متباينٌة ساملٌة ِمن َضْعِف الرُّواِة والِعَللِ وِمنها: الْ  -ب 
الْ   -ج    احلفاِظ  املَسْلَسُل ابألئمِة  َغريبً مُ وِمنها:  يكوُن  ال ذي  ا ْتِقننَي، حيُث ال  ، كاحلَديِث 

بُن حنبل   فيه غريه عن  يَ ْرويِه أمحُد  بِن    مثالً، ويشاركه  فيِه غريُُه عْن ماِلِك  الش اِفِعيِ  وُيشارُِكُه 
أنس، فإنه يفيد العلَم عند سامِعِه ابالستدالل ِمن جهِة َجاللِة رواتِِه وأن  فيِهْم ِمن الصفاِت 

 

 ( 58ت الرحيلي )ص:   ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  - 1
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ثرِي ِمن َغرْيِِهم، وال يَ َتَشك ُك َمْن َلُه أَْدََن ِمارسة   الالئقِة املوِجبِة للقبوِل َما يقوُم َمقاَم الَعَدِد الكَ 
ابلِعْلِم وَأْخباِر الن اِس َأن  ماِلكاً، َمثاًل، لو شافَ َهُه خبب  أنه صادٌق فيه، فإذا انضاف إليه َمن ُهو  

َرَجِة اْزَداَد قُ و ًة، وب َ   1.ُعَد ما خُيَْشى عليه ِمن السهويف تِْلَك الد 
الواحِد    العلماءُ   أمجعَ وقد     واحد    غريُ   ، وقد نقل اإلمجاعَ ابلقرائنِ   اْلُمْحَتف ِ على قبوِل خِب 

قاطبًة، فمن خالفهم بعد   اْلِعْلمِ   أَْهلِ   ، واعتقادُ َعام ةً َمْذَهُب الس َلِف  من أئمة املسلمني، وهو  
 ين القومي. ذلك فقد اتبع غري سبيل املؤمنني، وتنكب الصراط املستقيم، وحاد عن الد

ابن كثري   اّلل ُ قال  لشيخنا   َرمِحَُه  على كالم  هذا  بعد  "وقفت  احلديث:  علوم  خمتصر  يف 
العالمة ابن تيمية مضمونه: أنه نقل القطع ابحلديث الذي تلقته األمة ابلقبول عن مجاعات  

اإلسفراييين، والقاضي أبو  من األئمة؛ منهم القاضي عبد الوهاب املالكي، والشيخ أبو حامد  
حامد وابن  الشافعية،  من  الشريازي  إسحاق  أبو  والشيخ  الطبي،  يعلى    ،الطيب  بن اوأبو 

وابن الزاغوين وأمثاهلم من احلنابلة، ومشس األئمة الس رخسي من احلنفية،    ،وأبو اخلطاب   ،الفراء
سفراييين وابن فُ َورك،  قال: وهو قول أكثر أهل الكالم من األشعرية وغريهم؛ كأيب إسحاق اإل

    2قال: وهو مذهب أهل احلديث قاطبة ومذهب السلف عامة". 

على   ومسلم  البخاري  اتفاق  الواحد  خب  هبا  ُيتف  اليت  القرائن  أظهر  من  أن  شك  وال 
 خترجيه، أو رواية أحدمها له؛ لتلقي األمة للصحيحني ابلقبول، واألمة ال َتتمع على ضاللة.  

َوِمْن احْلَِديِث الص ِحيِح َما تَ َلق اُه اْلُمْسِلُموَن اِبْلَقُبوِل :  َرمِحَُه اّلل ُ ن تيمية  قال شيخ اإلسالم اب
وِد فَ َعِمُلوا ِبِه َكَما َعِمُلوا ِِبَِديِث اْلُغر ِة يف اجْلَِننِي وََكَما َعِمُلوا أبََِحاِديِث الشُّْفَعِة َوَأَحاِديِث ُسجُ 

  َذِلَك. فَ َهَذا يُِفيُد اْلِعْلَم َوجَيْزُِم أِبَن ُه ِصْدٌق؛ أِلَن  اأْلُم َة تَ َلق ْتُه اِبْلَقُبوِل َتْصِديًقا َوَعَماًل الس ْهِو َوََنِْو  
َفَقْت ات   مبُوِجِبِه َواأْلُم ُة اَل ََتَْتِمُع َعَلى َضاَلَلة ؛ فَ َلْو َكاَن يف نَ ْفِس اأْلَْمِر َكِذاًب َلَكاَنْت اأْلُم ُة َقْد  

َواْلَعَملِ  اْلَكِذِب  َتْصِديِق  َها  جَيُوزُ   اَل   َوَهَذا  ِبهِ   َعَلى   اِبْلَقُبولِ   تَ َلق اهُ   َما   الص ِحيحِ   َوِمنْ .  َعَلي ْ
؛  اْلُبَخارِي ِ   َأَحاِديثِ   َكُجْمُهورِ  اِبحْلَِديثِ   اْلِعْلمِ   أَْهلُ   َوالت ْصِديقِ    اْلِعْلمِ   أَْهلِ   مجَِيعَ   فَِإن    َوُمْسِلم 

 احْلَِديثِ   َمْعرَِفةِ   يف   هَلُمْ   تَ َبعٌ   الن اسِ   َوَسائِرِ   اْلِكَتاَبنْيِ   َأَحاِديثِ   مُجُْهورِ   ِبِصح ةِ   جَيْزُِمونَ   حْلَِديثِ ابِ 

 

 بتصرف يسري.  ( 63 -60الرحيلي )ص:  : ت  ،يح خنبة الفكرنزهة النظر يف توض  - 1
 ( 36)ص:   احلثيث إىل اختصار علوم احلديث  الباعث  - 2
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 اْلِفْعلَ   َهَذا  َأن    َعَلى  اْلُفَقَهاءِ   َكِإمْجَاعِ   ِصْدقٌ   اخلََْبَ   َهَذا  َأن    َعَلى  اِبحْلَِديثِ   اْلِعْلمِ   أَْهلِ   فَِإمْجَاعُ 
  فَِإمْجَاُعُهمْ   هَلُْم؛  تَ َبعٌ   اأْلُم ةِ   َفَسائِرُ   َشْيء    َعَلى   اْلِعْلمِ   أَْهلُ   َأمْجَعَ   َوِإَذا  ، َواِجبٌ   أَوْ   َحرَامٌ   أَوْ   َحاَللٌ 

  1.َخطَأ   َعَلى  جُيِْمُعوا َأنْ  جَيُوزُ  اَل  َمْعُصومٌ 

تَ َلق اُه اْلُمْسِلُموَن اِبْلَقُبوِل َوالت ْصِديِق َواْلَعَمِل ِمَن اأْلَْخَباِر فَ ُهَو  َلِكْن َما  :  َرمِحَُه اّلل ُ وقال أيًضا  
 ِم ا جَيْزُِم مُجُْهوُر اْلُمْسِلِمنَي ِبِصْدِقِه َعْن نَِبيِ ِهْم.

ُهوِر أَْهِل اْلَكاَلِم ِمَن َومجُْ   ،َهَذا َمْذَهُب الس َلِف َوَعام ِة الط َواِئِف َكُجْمُهوِر الط َواِئِف اأْلَْربَ َعةِ 
ِبِصْدِقَها ِلَكْوِن   اْلِكاَلبِي ِة َواْلَكرَاِمي ِة َواأْلَْشَعرِي ِة َوَغرْيِِهْم، َلِكْن َظن  بَ ْعُض أَْهِل اْلَكاَلِم أَن ُه اَل جَيْزِمُ 

َا يَ تَ َوج ُه يف     اْلَواِحِد ال ِذي ملَْ يُ ْعَرْف ِصْدقُُه َوَضْبطُهُ اْلَواِحِد َقْد يَ ْغَلُط أَْو َيْكِذُب، َوَهَذا الظ نُّ ِإَّن 
  َوِإم ا   يَ ُقولُ   ِفيَما  َلهُ   الن ِب ِ   بَِتْصِديقِ   َوِإم ا  َكاأْلَنِْبَياءِ   اِبْلُمْعِجزَاتِ   ِإم ا   َوَضْبطُُه،  ِصْدقُهُ   ُعِرفَ   ِإَذا  أَم ا

  َخَبِهِ   قَ ُبولِ   َعَلى  ات َِفاِقِهمْ   أَوِ   خِبََبِِه،  اْلَعَملِ   َعَلى  َوات َِفاِقِهمْ   ِصْدِقهِ   َعَلى  اْلَمْعُصوَمةِ   اأْلُم ةِ   اِبت َِفاقِ 
 ِمنَ   َذِلكَ   َوََنْوِ   خِبََبِهِ   اْحتَ ف تْ   َوقَ رَاِئنَ   َوَشَواِهدَ   َداَلِئلَ   ُظُهورِ   أَوْ   َنِكري ،  َغرْيِ   ِمنْ   َوذََكَرهُ   َوِإقْ رَارِِه،
  َوِإنْ   يَ ْغَلْط،  َوملَْ   َيْكِذبْ   ملَْ   َوأَن هُ   ِبِصْدِقهِ   احْلُْكمُ   َمَعَها  جيَِبُ   فَ َهِذهِ   اْلُمْخِبِ،  ِصْدقِ   َعَلى  الد اَلِئلِ 

 ِبَكِذِبهِ  جُيَْزمُ  اَل   اْلُمَجر دَ  اخلََْبَ  َأن   َكَما  َغَلطُهُ  أَوْ  َكِذبُهُ   أَْمَكنَ  الد اَلِئلِ  تِْلكَ  َعنْ  ََتَر دَ  َلوْ  َخَبُهُ  َكانَ 
  خُمِْبِهِ   خِبِاَلفِ   أَن هُ   َعَلى  قَاِطع    مَسِْعي     أَوْ   ،قَاِطع    َعْقِلي     َدلِيل    ِقَيامِ   ِإم ا  ، َذِلكَ   َعَلى  يَُدلُّ   ِبَدلِيل    ِإال  

 2.ِبَدلِيل   َأَحُدمُهَا يُ ْعَلمُ  َوَقدْ  َغاِلطًا، أَوْ  َكاِذابً   ِإم ا فَاْلُمْخِبُ  َوِحيَنِئذ   ، َخَبِهِ  بُِبْطاَلنِ  فَ ُيْجَزمُ 
احلافظُ  اّلل ُ   حجر    ابنُ   وقال  ِفيهِ َرمِحَُه  ِْجيحِ   اْلُموِجَبةَ   الصِ َفاتِ   َأن    َعَلى  َدلِيلٌ   :    ِإَذا  لِلرت 

 اأْلَْشَخاصِ   َمَقامَ   قَاَمتْ   اْلَواِحدِ   َخَبَ   َحف تْ   ِإَذا  ال يِت   اْلَقرَاِئنِ   مُجَْلةِ   ِمنْ  َكاَنتْ   الر اِوي  يف   اْجَتَمَعتْ 
َدةِ    ،اْلَواِحدِ   َخَبَ   يَ ْقَبلُ   َكانَ   ُعَمرَ   َأن    َوَعَلى  ،اْلبَ ْعضِ   ُدونَ   اْلبَ ْعضِ   ِعْندَ   اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   َوَقدْ   ،اْلُمتَ َعدِ 

َا  الت  َوقُّفِ   ِمنَ   َعْنهُ   نُِقلَ   َوَما   قَالَ   َمنْ   ِبهِ   َواْحَتج    ،اْلَمَواِضعِ   بَ ْعضِ   يف   َلهُ   رِيَبة    ُوُقوعِ   ِعْندَ   َكانَ   ِإَّن 
ِْجيحِ   َوُدُخولِ   ،اْلَعَداَلةِ   رَُتبِ   بِتَ َفاُوتِ   َذِلكَ   يف   اْلَفارِقِ   ِإْبَداءُ   َومُيِْكنُ   ،الت  َعاُرضِ   ِعْندَ   َذِلكَ   يف   الرت 

 3َوالش َهاَدِة.  الر َِوايَةِ  َبنْيَ 

 

 ( 17/  18) جمموع الفتاوى  - 1
 ( 25/ 3)  ملن بدل دين املسيح البن تيمية  اجلواب الصحيح - 2
 ( 306/ 1)  فتح الباري البن حجر  - 3
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 وهو يتحدث عن أقسام الصحيح:   َرمِحَُه اّلل ُ قال ابن الصالح 
 .مجيعا ومسلم البخاري أخرجه صحيح:  فأوهلا
 . مسلم عن :أي البخاري به انفرد صحيح : الثاين

 .البخاري عن :أي مسلم به انفرد صحيح : الثالث
 . خيرجاه  مل شرطهما على صحيح: الرابع

 . خيرجه مل البخاري شرط على صحيح: اخلامس
 .خيرجه مل مسلم شرط على صحيح: السادس
 . منهما واحد شرط على وليس غريمها عند  صحيح: السابع

  صحيح :  اكثريً   احلديث  أهل  فيه  يقول  الذي  وهو  ،ولألا  :وأعالها  ،أقسامه  أمهات   هذه
  اتفاق   لكن  عليه،  األمة  اتفاق  ال  ومسلم  البخاري  اتفاق   به  ويعنون  ذلك   يطلقون.  عليه  متفق

 .ابلقبول عليه اتفقا ما تلقي على األمة التفاق  ؛معه وحاصل ذلك  من الزم عليه األئمة
 1. به واقع النظري اليقيين والعلم بصحته  مقطوع مجيعه القسم وهذا

مسلم(:   صحيح  )صيانة  يف كتاب:  أيًضا  َهَذا  وقال  من  ِبِصح ِتِه  ُمسلم  حكم  َما  يع  مجَِ
َوَهَكَذا َما حكم   ،َواْلعلم النظري َحاِصل ِبِصح ِتِه يف نفس اأْلَمر  ،اْلكتاب فَ ُهَو َمْقُطوع ِبِصح ِتهِ 

ِبِصح ِتِه يف ِكَتابه خِبِاَلِفِه    ؛ الُبَخارِي   يْعتد  اَل  اِبْلقُبوِل سوى من  َذِلك  تلقت  اأْلمة  أِلَن  َوَذِلَك 
مْجَاع اإْلِ يف  عَ   ،ووفاقه  املنحط  لْلَخَب  اأْلمة  تلقي  َأن  خنتاره  اِبْلقُبوِل َوال ِذي  الت  َواتُر  َدَرَجة  ن 

ا على أَنه  َحْيُث نفى َذِلك بناءً   ،يُوجب اْلعلم النظري بصدقه خالفًا لَبعض حمققي اأْلُُصولِيِ نيَ 
ُهم ِإال  الظ ن َا قَ   ،اَل يُِفيد يف حق كل َواِحد ِمن ْ د  َوالظ ن ق  ،أِلَن ُه جيب َعَلْيِه اْلَعَمل اِبلظ ن ِ   هُ لَ بِ َوِإَّن 

َواأْلمة يف إمجاعها معصومة    ،َوَهَذا مندفع أِلَن ظن من ُهَو َمْعُصوم من اخلَْطَأ اَل خُيطئ  ،خيطأ
 2. من اخلَْطَأ

 

 ( 41)ص:  واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  التقييد  - 1
 ( 85صيانة صحيح مسلم )ص:   - 2
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   1". فقالوا: يفيد الظن ما مل يتواتر وخالفه احملققون واألكثرونالنووي: "وقال 
البلقيين:   الدين  سراج  عدم  قال  عند  واألكثرون  احملققون  ذلك  يف  وخالف  النووي:  قول 

الشيخ أيب حممد   أنه نقل عن  يؤيده  ابن    أنه عاب هذا  السالم  بن عبداالتواتر.  القول على 
الصالح، وقال إن املعتزلة يرون أن األمَة إذا عملْت ِبديث  اقتضى ذلك القطَع بصحِته، وهو  

 مذهب رديء.
عبدقال:   ابُن  قاله  احلُف اظ ال  وما  بعُض  نقل  فقد  ِمنوُع،  تبعهما  وَمن  والنووي  سالم 
هللا    -املتأخرين   إسحاق  -رمحهم  أيب  الشافعية كاالسفرائيين  من  مجاعة  حامد   ،عن    ، وأيب 

 من احلنفية، والقاضي عبد   أيب إسحاق الشريازي، والسرخسيوتلميذه    ،والقاضي أيب الطيب
وابن   حامد،  وابن  اخلطاب،  وأيب  يعلى،  احلنابلة كأيب  من  ومجاعة   املالكية،  من  الوهاب 

م األشعرية وغريهم،  الكالم من  أهلِ   وأكثر  قاطبةالزاغوين،  احلديث  وأهل  فورك،  ابن    ،نهم 
 2.حلديث الذي تلقته األمة ابلقبولومذهب السلف عامًة، أهنم يقطعون اب

  3.اْلَقرَاِئنُ  ِبهِ  اْحتَ ف تْ  ِإَذا خِبََبِِه، اْلِعْلمِ  ُحُصولُ  رُ َوقال اآلمدي: َواْلُمْخَتا

ُُ:الآَقَرائ نُ ومنُ دُ العملرُمبوجب  ُ:َخَبُالآَواح 
بكر  أبُ   الَ قَ  ِصح ِتِه،    َخَب :  اصُ ص  اجلَ   و  َعَلى  َدلِياًل  َذِلَك  مْجَاُع َكاَن  اإْلِ َساَعَدُه  إَذا  اْلَواِحِد 

مبُْخَبِِه   لِْلِعْلِم  الن ِبِ     -َوُموِجًبا  َعْن  ُرِوَي  َما  ََنُْو  الس اَلُم    -فَِإن ُه  َوِصي َة    -َعَلْيِه  »اَل  قَاَل:  أَن ُه 
» َا ُرِوَي ِمْن طَرِيِق اآْلَحاِد، َوات  َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى اْلَعَمِل ِبِه، َفَدل  َعَلى ِصح ِة خَمَْرِجهِ   4  .ِلَواِرث    إَّن 

 َواْسِتَقاَمِتِه.  
 

 

 ( 131/  1)التقريب  - 1
 ( 172مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح )ص:   - 2
 ( 32/ 2)  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي - 3
اْلَباِهِلي    َأيب َعْن  ،  22294  حديث رقم:  -أمحد  رواه  -  4 َعْنُه،   أَُماَمَة   ُ اّلل  اَبُب اَل    ،اْلَوَصاايَ ِكَتاُب    -ابن ماجه  َرِضَي 

ِلَواِرث   رقم:    ، َوِصي َة  صحيح  2714حديث  بسند  َماِلك  ،  ْبِن  أََنِس  َعْنهُ   َعْن   ُ اّلل  اإلرواء  َرِضَي  يف  األلباين  وصححه   ،
رقم:   اجلامع1635حديث  وصحيح  رقم:    -،  ماجه 7570حديث  ابن  سنن  وضعيف  وصحيح  رقم:    -،  حديث 

2714 
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  1.رَتَاد اِن«َوََنُْوُه َحِديُث اْبِن َمْسُعود  يف اْلُمتَ َباِيَعنْيِ إَذا اْختَ َلَفا، »إن  اْلَقْوَل قَ ْوُل اْلَبائِِع، أَْو يَ 
  2.»َأْخِذ اجْلِْزيَِة ِمْن اْلَمُجوِس« :َوََنُْوُه: َحِديُث َعْبِد الر مْحَِن ْبِن َعْوف  يف 

ِة السُُّدَس«.  :َوَحِديُث اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َوحُمَم ِد ْبِن َمْسَلَمَة يف   3»إْعطَاِء اجْلَد 
َواخْلََلُف َعَلى اْسِتْعَماِل َهِذِه اأْلَْخَباِر ِحنَي مسَُِعوَها، َفَدل  َذِلَك ِمْن أَْمرَِها  َقْد ات  َفَق الس َلُف  

ُْم ِعْنَدََن ُشُذوٌذ، اَل يُ ْعَتدُّ   هِبِْم  َعَلى ِصح ِة خَمَْرِجَها َوَساَلَمِتَها، َوِإْن َكاَن َقْد َخاَلَف ِفيَها قَ ْوٌم، فَِإهن 
مْجَاِع.   يف اإْلِ

َا قُ ْلَنا: إن  َما َكاَن َهَذا َسِبيَلُه ِمْن اأْلَْخَباِر   فَِإن ُه يُوِجُب اْلِعْلَم ِبِصح ِة خُمَْبِِه ِمْن ِقَبِل َأَن    -َوِإَّن 
تَ ث َ  ات  َفُقوا َعَلى قَ ُبوِل َخَبِ َمْن َهَذا َوْصُفُه ِمْن َغرْيِ    َعاَرَضة  بُّت  ِفيِه َواَل مُ إَذا َوَجْدََن الس َلَف َقْد 

فِ  َوالن ظَِر  اأْلَْخَباِر،  قَ ُبوِل  يف  الت  ثَ بُِّت  يف  مبََذاِهِبِهْم  ِعْلِمَنا  َمَع  ِمْثِلِه،  خِبََبِ  أَْو  يَها،  اِبأْلُُصوِل، 
ُْم ملَْ َيِصريُوا إىَل ُحْكِمِه إال    -َوَعْرِضَها َعَلى اأْلُُصوِل    ِمْن َحْيُث  َدل َنا َذِلَك ِمْن أَْمرِِهْم: َعَلى َأهن 

   4ثَ بَ َتْت ِعْنَدُهْم ِصح ُتُه َواْسِتَقاَمُتُه، فََأْوَجَب َذِلَك لََنا اْلِعْلَم ِبِصح ِتِه.

الشوكاين   َواْعَلمْ َرمِحَُه اّلل ُ وقال    َأَحِدمِهَا  يف   أَوْ   الص ِحيَحنْيِ   يف   اأْلََحاِديثِ   ِمنْ   َكانَ   َما  َأن    : 
؛   ُدونِ   ِمنْ   ِبهِ   ااِلْحِتَجاجُ   َجازَ  َُما   َِبْث    قَالَ   اِبْلَقُبوِل،   اأْلُم ةُ   ِفيِهَما   َما  َوتَ َلق تْ   الصِ ح ةَ   اْلتَ َزَما   أِلَهن 
  َسبَ َقهُ   َوَقدْ   خُيِْطئُ   اَل   اْلَمْعُصومِ   َظن    أِلَن    َأْسَنَداُه؛   مبَا  َواِقعٌ   الن ظَرِي    اْلَيِقييِن    اْلِعْلمَ   إن  :  الص اَلحِ   اْبنُ 
  يُوُسَف،   ْبنِ   اخْلَاِلقِ   َعْبدِ   ْبنُ   الر ِحيمِ   َعْبدُ   َنْصر    َوأَبُو  اْلَمْقِدِسي ،  طَاِهر    ْبنُ   حُمَم دُ   َذِلكَ   ِمْثلِ   إىَل 

 

ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع يف التِ َجارَاِت    -، ومالك يف املوطأ رواية حممد بن احلسن4447،  4446حديث رقم:    -رواه أمحد  -  1
اْلَباِئِع َواْلُمْشرَتِي، حديث رقم:   َبنْيَ  اْلبَ ْيِع  اْلبُ ُيوِع َعْن َرُسوِل اّللِ     -، والرتمذي786َوالس َلِم، اَبُب: االْخِتالِف يف  أَبْ َواُب 

َعَلْيهِ   ُ اّلل  رقم:    َصل ى  حديث  البَ يِ َعاِن،  اْختَ َلَف  ِإَذا  َجاَء  َما  اَبُب  يعلى 1270َوَسل َم،  وأبو  رقم:    -،  ،  4984حديث 
رقم:    -والدارقطين حديث  اْلبُ ُيوِع،  الكبري2862ِكَتاُب  يف  والطباين  رقم:    -،  السنن  10365حديث  يف  والبيهقي   ،

رقم:    -الصغري األلباين1943حديث  صححه  صحيح،  حديث  وهو  رقم:  ،  اإلرواء،  يف  الصغري  1323  واجلامع   ،
   288وزايداته، رقم: 

 ( 45تقدم خترجيه )ص:   - 2
 ( 55تقدم خترجيه )ص:   - 3
 ( 68،  67/ 3الفصول يف األصول ) - 4
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 ِمنْ   َكِثريَة    مَجَاَعات    َوَعنْ   ،الس َلفِ   َوَعنْ   احْلَِديثِ   أَْهلِ   َعنْ   تَ ْيِمي ةَ   اْبنُ   َوَحَكاهُ   ،َكِثري    اْبنُ   َواْخَتاَرهُ 
 1.َوَغرْيِِهمْ  َواحْلََنِفي ةِ  َواأْلََشاِعَرةِ  َواحْلََنابَِلةِ  الش اِفِعي ةِ 

الصنعاين اّلل ُ   وقال  عليه  َرمِحَُه  النووي  ورد  الصالح  ابن  حكى كالم  أن   والصحيح :  بعد 
 2.واألكثرين احملققني إىل النووي عزاه كما  ظين  أنه احملققون عليه الذي

 شىت. مذاهبعلى  من حيث العلم والظن ما يفيده خب اآلحادفي اختلف العلماء
  قَ ْومٌ   َفَذَهبَ   اْلِعْلَم،  َخَبُهُ   يُِفيدُ   َهلْ   خِبََب ،  َأْخَبَ   ِإَذا  اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   يف   اْختَ َلُفواقال اآلمدي:  

 .َهُؤاَلءِ  اْختَ َلفَ  ُُث   اْلِعْلمَ  يُِفيدُ  أَن هُ  ِإىَل 
ُهمْ    ِبهِ   َويُ رَادُ   يُْطَلقُ   َقدْ   اْلِعْلمَ   فَِإن    اْلَيِقنِي،  مبَْعىَن   اَل   الظ ن ِ   مبَْعىَن   اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   ِإن هُ :  قَالَ   َمنْ   َفِمن ْ

ُتُموُهن  :  َأيْ  [،10: اْلُممَتَحَنةِ ] ﴾ُمْؤِمَنات   َعِلْمُتُموُهن   فَِإنْ ﴿:  تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  َكَما  الظ نُّ   . ظَنَ ن ْ
ُهمْ   ُمط رِدٌ   َذِلكَ   :قَالَ   َمنْ   َهُؤاَلءِ   ِمنْ   َلِكنْ   َقرِيَنة ،   َغرْيِ   ِمنْ   اْلَيِقييِن    اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   ِإن هُ :  قَالَ   َمنْ   َوِمن ْ

 . َعْنهُ  الر َِوايَ َتنْيِ  ِإْحَدى يف  َحن َْبل   ْبنِ  َأمْحَدَ  َمْذَهبُ  َوُهوَ  الظ اِهرِ  أَْهلِ  َكبَ ْعضِ   َواِحد ، ُكل ِ   َخَبِ  يف 
ُهمْ  َا:  قَالَ   َمنْ   َوِمن ْ   بَ ْعضُ   َذَهبَ   َوإِلَْيهِ   اْلُكلِ ،  يف   اَل   اآْلَحادِ   َأْخَبارِ   بَ ْعضِ   يف   َذِلكَ   يُوَجدُ   ِإَّن 
 .احْلَِديثِ  َأْصَحابِ 
ُهمْ   . َمَقالَِتهِ  يف  َتبَ َعهُ  َوَمنْ  َكالن ظ اِم،  َقرِيَنٌة، ِبهِ  اْقرَتََنتْ  ِإَذا اْلِعْلَم، يُِفيدُ  ِإن هُ : قَالَ  َمنْ  َوِمن ْ
  3. َقرِيَنة   ِبَغرْيِ  َواَل  ِبَقرِيَنة   اَل  ُمْطَلًقا، اْلَيِقييِن   اْلِعْلمَ  يُِفيدُ  اَل  أَن هُ  ِإىَل  اْلَباُقونَ  َوَذَهبَ 
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ُ د ُبَُالعملُحكمُ:ُالرَّابعُرالآَمبآَحثر ُُُب ه ُالآبَ لآَوىُتمَُّف يَماُعََُبَُالآَواح 

ُُ:َماُتَ عرم ُب ه ُالآبَ لآَوىتعريفُ
َدًة َمَع َكثْ َرِة َتَكرُّرِهِ   هو ما : َما تَ ُعمُّ ِبِه اْلبَ ْلَوى  1. َُيَْتاُج إلَْيِه اْلُكلُّ َحاَجًة ُمَتَأكِ 

 على قولني: ، به البلوى تعمإذا اْلَواِحِد  َخَبِ اختلف العلماء يف 
أن خب الواحد حجة جيب العمل به سواء عمت به البلوى أم ال، وهو قول   القولُاْلول:

 مجهور العلماء. 
القواطع الس ْمَعاين  يف  املظفر بن  أَبُو  به    :قَاَل  العمل  إذا ثبت وجب  الواحد  اعلم أن خب 

وذهب عامة أصحاب احلديث   ،سواء ورد فيما يعم به البلوى أو ورد فيما ال يعم به البلوى
وتوقفوا ىف خب املتبايعني هبذا   ،إىل أن خب الواحد إذا ورد فيما يعم به البلوى مل جيب العمل به

الفاحتة خلف    ،املعىن قراءة  إجياب  الذكر  ،ماإلماوكذلك ىف  من مس  الوضوء    والذى   ،وخب 
البلوى يكثر السؤال عنه بيانه  ،تعلقوا به هو أن ما عم به  وما    ،وما يكثر السؤال عنه يكثر 

وهلذا مل يقبل قول الرافضة    ؛فحني قل النقل دل أنه مل يثبت ىف األصل  ،يكثر بيانه يكثر نقله
على   النص  دعواهم  َعنْ   ي   عل )ىف   ُ اّلل  اإلمامة  (هُ َرِضَي  بلوى   ؛ىف  به  يعم  اإلمامة  فرض  ألن 

  .وحني مل ينقل دل أنه غري اثبت ،ا مستفيضً لنقل نقاًل  ا فلو كان هذا النص اثبتً  ،الناس
لعموم البلوى    ؛يفيد العلم ال يقبل حىت ينقل على طريق االستفاضة  يقالوا: وألن اخلب الذ
فإذا عمت البلوى به ال يقبل حىت    ،يوجب العمل  يكذلك اخلب الذ  ،ىف العلم املتعلق ابخلب

    2. ينقل من طريق االستفاضة
ابن حزم:   الورعوقال  بقلة  الدين  املتحكمني يف  قال بعض  أنه من أهل    ، وقد  يدعي  ِمن 

إن اخلب إذا كان ِما يعظم به البلوى مل يقبل فيه خب   :القول بقبول السنن من طرق اآلحاد
إن األذان واإلقامة كاَن   :وقال  ،ذلك بعضهم ابآلاثر املروية يف األذان واإلقامة  لَ ث  ومَ   .الواحد
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يوم الصحابة رضي هللا عنهم مخس مرات كل  األئمة من  به    ،ابملدينة ِبضرة  تعظم  ِما  فهذا 
   .احد وجيهله اجلماعةالبلوى فمحال أن يعرف حكمه الو 

  .كرِ الذ   س ِ مَ  نْ مِ  الوضوءِ  ا خببِ م أيضً هُ ذلك بعضُ  وَمث لَ 
ويلزم   ،أول ذلك أن الدين كله تعظم به البلوى  ،وهذا كالم فاسد متناقض  :قال أبو حممد

وليس هذا ما وقع يف الدهر مرة من أمر الطهارة واحلج أوجب يف أنه فرض أو    ، معرفته  لناسا
  : ويقال له  ،ال يبايل مبا تكلم  نْ أو مَ   ،وال يفرق بني ذلك إال جاهل  ،حرام ِما يقع يف كل يوم

املؤذن ابملدينة ِبضرة عمر وعثمان رضي هللا عنهما   أذان  الذي ذكر ال فرق بني  األذان  يف 
 ، وبني أذان املؤذن ابلكوفة ِبضرة ابن مسعود وعلي مخس مرات كل يوم  ،مخس مرات كل يوم

إىل األذان  بتبديل  الرضا  نسبة  عمر   وليست  إىل  ذلك  نسبة  من  أبخف  مسعود  وابن  علي 
وكذلك الوضوء من مس الذكر ليست البلوى   ،وابن ختليطه  ،ه هذا اجلاهلفبطل َتوي  ،وعثمان

ومل  ،وقد أوجبه احلنفيون خبب ساقط ،به أبعظم من البلوى ِبجياب الوضوء من الرعاف والقلس
الشافعيون البلوى أيضً   ،يعرفه املالكيون وال  البلوى ِبجياب الوضوء من  وال  ا بذلك أعظم من 

للذة والقبلة  املالكيونوم  ، املسة  أوجبها  وقد  الغسل  يف  التدلك  إجياب  ذلك    ، ن  يعرف  وال 
هذا كثري جدً   ،احلنفيون قالوا   ،اومثل  ابلقرآن  :فإن  ذلك  هلم  .أوجبنا  القرآنَ   :قيل   قد عرف 

به  ،كم كما عرفتموه غرُي  البلوى  مع عظيم  ما ذكرُت  فيه  رأوا  أن    ، فما  بينا يف كتابنا هذا  وقد 
وإَّنا احلجة يف   ،صاحب أو غريه ليس حجة على من بلغته  مغيب السنة عمن غاب عنه من

التطب  .السنة البلوىيوقد غاب نسخ  به  ويتكرر    ،ق يف الركوع عن ابن مسعود وهو ِما تعظم 
وخفي على عمر رضي هللا عنه أمر    ،على املسلم أكثر من بضع عشرة مرة يف كل يوم وليلة

َعَلْيِه َوَسل مَ واألمر يف قبض رسول هللا    ، جزية اجملوس ا بعد هلا من جموس هجر عامً   َصل ى هللاُ 
ومل تكن فضلة قليلة بل قد ثبت أنه مل    ،ا بعد عام أشهر من الشمسوأيب بكر بعده عامَ   ،عام

َعَلْيِه َوَسل مَ يقدم على رسول هللا   وخفي    ،مال أكثر منه على قلة املال هناك حينئذ  َصل ى هللاُ 
 1جدا. كثري  وهذا به البلوى تعظم  ِما  وهو املذي من الوضوء اأيضً  على عمر وابن عمر
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َوالل   اْليَ ْوِم  يَ َتَكر ُر يف  إْن َكاَن  أَن ُه  إىَل  اْلِعرَاِق  أَْهُل  َذَهَب  اْلَقط اِن:  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َلِة  َوقَاَل  ي ْ
َمر ات    َواَل  مَخَْس  يَ ْقبَ ُلونَُه  اَل  رَأَيْ َناُهْم  فَِإَذا  الص َحابَِة،  ِمْن  اأْلََكاِبُر  يَ ْقبَ َلُه  َأْن  َفَشْرطُُه  َكالص اَلِة 

الْ  َخَبِ  قَ ُبوِل  احْلُج َة يف  أِلَن   َمْرُدوٌد؛  َوَهَذا  قَاَل:  َمرْتُوٌك،  أَْو  َمْنُسوٌخ  أَن ُه  َعِلْمَنا  َواِحِد،  خُيَالُِفونَُه 
ُهْم خَيَْفى َعَلْيِهْم َأْشَياُء. َحىت   ، َوَقْد َوَجْدََن اأْلََكاِبَر ِمن ْ  1 يَ ُقوَم ُمَعاِرٌض ِمْن َنْسخ  أَْو أَتِْويل 

قال اآلمدي: َخَبُ اْلَواِحِد ِإَذا َوَرَد ُموِجًبا لِْلَعَمِل ِفيَما تَ ُعمُّ ِبِه اْلبَ ْلَوى، َكَخَبِ اْبِن َمْسُعود  يف  و 
ِه يف ُوُضوِء مبَسِ  الذ َكِر، َوَخَبِ َأيب ُهَريْ َرَة يف َغْسِل اْلَيَدْيِن ِعْنَد اْلِقَياِم ِمْن نَ ْوِم الل ْيِل، َوَخبَِ نَ ْقِض الْ 

لِْلَكْرِخيِ  َرْفِع اْلَيَدْيِن يف الرُُّكوِع، َواأْلَْكِل يف الص ْوِم ََنِسًيا َوََنْوِِه، َمْقُبوٌل ِعْنَد اأْلَْكَثرِيَن، ِخاَلفًا  
الن صُّ  أَم ا  ْلزَاُم،  َواإْلِ َواْلَمْعُقوُل،  مْجَاُع،  َواإْلِ  ، الن صُّ َذِلَك  َوَدلِيُل  َحِنيَفَة.  َأيب  َأْصَحاِب    َوبَ ْعِض 

تَ َعاىَل:   َولِيُ نْ ﴿فَ َقْولُُه  يِن  الدِ  يف  لِيَ تَ َفق ُهوا  طَائَِفٌة  ُهْم  ِمن ْ ِفْرَقة   ِمْن ُكلِ   نَ َفَر  ِإَذا  فَ َلْواَل  قَ ْوَمُهْم  ِذُروا 
ْنَذاَر َعَلى ُكلِ  طَائَِفة  َخَرَجْت لِلت  َفقُِّه   ،[122]الت  ْوبَِة:    ﴾َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعل ُهْم َُيَْذُرونَ  أَْوَجَب اإْلِ

َوَلْواَل أَن ُه وَ  تَ ُعمُّ،  اْلبَ ْلَوى، َوَما اَل  ِبِه  تَ ُعمُّ  َوِإْن َكاَنْت آَحاًدا، َوُهَو ُمْطَلٌق ِفيَما  يِن،  اِجُب يف الدِ 
مْجَاُع، فَ ُهَو أَن  الص َحابََة ات  َفَقْت َعَلى اْلَقُبوِل َلَما َكاَن ِلُوُجوِبِه فَائَِدٌة، َوتَ ْقرِيرُ  ُه َكَما َسَبَق، َوأَم ا اإْلِ

 2اْلَعَمِل خِبََبِ اْلَواِحِد ِفيَما تَ ُعمُّ ِبِه اْلبَ ْلَوى. 

مبا نُقل عن بعض   الواحدِ   خبِ   لرد ِ   فإن االحتجاجَ   وعلى كل    :قال حممد بن حسني اجليزاين
ثبت ذلك عن بعضهم    -األئمة   املطلق  -فيما لو  املوجبة لألخذ  القاطعة   ، ال يقاوم األدلة 

والعمل التام خبب الواحد يف مجيع املسائل دون تفريق أو ختصيص، ُث يقال: إن التفريق قول 
 3رى.البعض، واألكثرون على خالف ذلك، إذ عامة أهل العلم ال يفرقون بني مسألة وأخ

،  ، وهو منسوب إىل أيب حنيفةبه البلوى  تعم  ال يقبل فيمااْلَواِحِد    َخَبَ أن    القولُالثان:
 .، كما سيأيتبل هو قول عامة متأخري احلنفية كما قال ذلك ابن أمري حاج احلنفي
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والشاشي  ، وأبو احلسني البصري املعتزيل  منهم اجلويين إمام احلرمني  ، واختاره بعض العلماء 
 . وغريهم

الشافعي، وابن حبيب من   إذا احتج أصحاب  التلمساين: وكذلك  الشريف  صحابنا  أقال 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ على أن املتبايعني هلما اخليار يف إمضاء البيع وفسخه بقوله   تَ َباِيَعاِن  :  َصل ى اّلل 

ُ
»امل

  1. اخلَِياِر«قَا، ِإال  بَ ْيَع رتَِ فْ اِبخلَِياِر َما ملَْ ي َ 
 .لُ قبَ فيما تعم به البلوى فال يُ  واحد   فيقول أصحاب أيب حنيفة: هذا خبُ 

يف    مطلًقا، كما تقر رَ   عندَن مقبولٌ   الواحدِ   خبَ   واجلواب عندَن وعند أصحاب الشافعي: أن  
  2ٌم.دَ قَ عندَن مُ  لَ مَ العَ  ؛ ألن  َنن ابخليارِ  لْ قُ أصول الفقه، وإَّنا مل ن َ 

القيم رمحه هللا  و  ابن  اْلَواِحدِ عن  قال  َعاِشَرةٌ   :َخَبَ    َوقَِبَلْتهُ   اْلبَ ْلَوى  بِهِ   تَ ُعمُّ   ِفيَما   َرد ْتهُ   َوطَائَِفٌة 
  َذِلكَ   يَ ُقلْ   فَ َلمْ   َوحُمَم د ،  يُوُسفَ   َأيب   َوَعَلى  َعَلْيهِ   َكِذبٌ   َوُهوَ   َحِنيَفَة،  َأيب   َعنْ   َوَحَكْوهُ   َعَداُه،  ِفيَما
ُهمُ   َأَحدٌ  َا  اْلبَ ت َة،  ِمن ْ  احلََْسنِ   أَبُو  َوتَِبَعهُ   َأاَبن    ْبنُ   ِعيَسى  ِبهِ   قَالَ   َمنْ   َوأَْقَدمُ   ُمَتَأخِ رِيِهْم،  قَ ْولُ   َهَذا  َوِإَّن 

 3. َوَغرْيُهُ  اْلَكْرِخيُّ 
إلَْيِه    اِبلن اسِ   ِفيَما   ُوُروُدهُ   َيُكونَ   اَل   َأنْ :  اآْلَحادِ   َخَبِ   قَ ُبولِ   يف   َأْصَحابُ َنا  َشَرطَ :  َوقال اجلصاصُ 

 َعَلْيِه،  لِْلَكاف ةِ   تَ َوقُّفٌ   الن ِب ِ   ِمنْ   َيُكونَ   َأنْ   بُد    َفاَل   َعام ةٌ   َحاَجةٌ   إلَْيهِ   هِبِمْ   َكانَ   َما  أِلَن    َعام ٌة،  َحاَجةٌ 
 َوَما  نَ ْقِلِه،  ِبُوُجوبِ   َتَديُِّنِهمْ   َمعَ   نَ ْقِلهِ   َوتَ ْركُ   ِمْثِلِه،  يف   ِمن ُْهمْ   اْلِكْتَمانِ   ُوُقوعُ   َجازَ   َلَما  فَ َعلَ   َوَلوْ 

   4.َوَنْشرِهِ  ِبَِِذاَعِتهِ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  إىَل  َواْلُقْربَةِ  الث  َوابِ  ِمنْ  يَ ْرُجونَ 

 

البخاري  -  1 يَ تَ َفر قَا، حديث رقم:    -رواه  مَلْ  َما  البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر  البُ ُيوِع، اَبٌب:  اْلبُ ُيوِع،  ِكَتا  -، ومسلم2111ِكَتاُب  ُب 
ُهَما. 1531اَبُب ثُ ُبوِت ِخَياِر اْلَمْجِلِس لِْلُمتَ َباِيَعنْيِ، حديث رقم:  ُ َعن ْ  ، َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلل 

 ( 349، 348مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول )ص:   - 2
 ( 607خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص:  - 3
 ( 66/ 3)  الفصول يف األصول - 4
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احلاج:  ابن  قال  و  َأْي  أمري  اْلبَ ْلَوى  بِِه  تَ ُعمُّ  ِم ا  اْلَواِحِد  َخَبُ  َحاَجًة  َمْسأََلٌة  اْلُكلُّ  إلَْيِه  َُيَْتاُج 
َلهُ  اِبْلَقُبوِل  اأْلُم ِة  تَ َلقِ ي  أَْو  اْشِتَهار   ُدوَن  ُوُجوٌب  بِِه  يَ ثْ ُبُت  اَل  َتَكرُّرِِه  َمَع َكثْ َرِة  َدًة    : َأيْ   .ُمَتَأكِ 

  1. ام ِة احْلََنِفي ةِ ُمَقابَ َلِتِه اِبلت ْسِليِم َواْلَعَمِل مبُْقَتَضاُه ُُث  َحْيُث َكاَن َهَذا ِعْنَد عَ 

َهاَصْفَواَن    بِْنتُ   ُبْسَرةُ   َرَوْتهُ   ال ِذي  ديثِ حلومثلوا لذلك اب ُ َعن ْ َا مسََِعْت َرُسوَل اّللِ    َرِضَي اّلل  َأهن 
 2.»َمْن َمس  ذََكَرُه فَ ْليَ تَ َوض ْأ«يَ ُقوُل:  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

  َوَخَبُهُ   الت َكرُّرِ   َكِثريُ   الس َببُ   َوَهَذا  َواْلَعامُّ   اخْلَاصُّ   َمْعرِفَِتَها  إىَل   َُيَْتاجُ   اْلُوُضوءِ   نَ َواِقضَ   فَِإن  قالوا:  
 ِبرَِوايَِتهِ   انْ َفَرَدتْ   ُبْسَرةَ   إن    الس َرْخِسيُّ   اأْلَئِم ةِ   مَشْسُ   قَالَ   َبلْ   اِبْلَقُبولِ   اأْلُم ةُ   يَ تَ َلق هُ   َوملَْ   َيْشَتِهرْ   ملَْ   َهَذا

َا  َمعَ   احْلُْكمِ   َهَذا  بِتَ ْعِليمِ   َخص َها  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِب    أبَِن    فَاْلَقْولُ   يُ َعلِ مْ   َوملَْ   إلَْيهِ   حَتَْتاجُ   اَل   َأهن 
 ِمنْ   َغرْيَِها  طَرِيقُ   َيْسَلمْ   ملَْ   فَِإن هُ .  انْ تَ َهى   اْلُمَحالِ   ِشْبهُ   إلَْيهِ   َحاَجِتِهمْ   ِشد ةِ   َمعَ   الص َحابَةِ   َسائِرَ 

   3ِبِه.  يَ ْعَمُلوا ملَْ  احْلََنِفي ةَ  َأن   َجَرمَ  َفاَل  َتْضِعيف  
فهم    إذا نقله آحادٌ   ، انقله إذا وقع تواترً   يقتضي العرفُ   ذي ابل    خطري    أمر    كلُ قال اجلويين:  

الزلل أو  الكذب  تعمد  إىل  منسوبون  فيه  التواتر    ،يكذبون  أحكام  أدراج  هذا يف  أجرينا  وقد 
فيما    الواحدِ   ا على هذا: ال يقبل خبُ وقال أبو حنيفة ابنيً   ووجهنا أسئلة خميلة وانفصلنا عنها.

  4. استفاضةً  نقلَ يُ  ما كان كذلك أنْ  سبيلَ  يعم به البلوي فإن  
 عليه. ، وأنه مكذوبٌ مردودٌ  ةَ فكالم ابن القيم رمحه هللا أن هذا القول عن أيب حنيوقد تقدم  

 

 ( 295/ 2)  حترير الكمال بن اهلمام  ىبري علالتقرير والتح - 1
،  156: رقم  حديث  ،اَبُب اْلُوُضوِء ِمْن َمسِ  الذ َكرِ ، ِكَتاب الط َهارَةِ   -أبو داود، و 27293حديث رقم:    -أمحدرواه    -  2

واحلاكم    ، 80  : رقم   حديث  ،يه وسلم ابب الوضوء من مس الذكر هللا عل أبواب الطهارة عن رسول هللا صلى    -والرتمذي
املستدرك الط َهارَةِ   -يف  الط َهارَةِ   -، وابن حبان474، حديث رقم:  ِكَتاُب  اْلُوُضوءِ   ، ِكَتاُب  نَ َواِقِض  ، حديث رقم:  اَبُب 

، واحلميدي يف  1762ث رقم:  حدي  -، وأبو داود الطيالسي488حديث رقم:    -، والطباين يف املعجم الكبري1116
رقم:    -مسنده واملثاين355حديث  اآلحاد  عاصم يف  أيب  وابن  رقم:    -،  إرواء  3220حديث  يف  األلباين  ، وصححه 

، وصحيح  1235، برقم:  (237/  3سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )، و 116الغليل، برقم:  
 . 6554غري وزايداته، رقم:  ، وصحيح اجلامع الص 175سنن أيب داود، برقم: 

 ( 296/ 2)  حترير الكمال بن اهلمام  ىبري علالتقرير والتح - 3
 ( 256/ 1)  البهان يف أصول الفقه - 4
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ِبِه،    يْعمل  اَل   للظ اِهر  خُمَالفا  جَ رَ خَ   ِإذا  اْلَواِحد  خب  :قُ ْلَنا  املعىنا  هذ  قال الشاشي: َواِبْعِتَبارو 
  أَلهنم   ؛َوالث اين   اأْلَو لِ   الص ْدر  يف   اْلبلوى  بِهِ   يعم  ِفيَما  اخلََْب   اشتهار  عدم  الظ اِهر  خُمَالَفة  صور  َومن

  َكانَ   اْلبلوى  َوُعُموم  احْلَاجة   شد ة  َمعَ   اخلََْب   يْشَتهر  مل  الس نة، فَِإذا   ُمَتابَعة  يف   ابلتقصري  يتهمون  اَل 
   1ِصح ته. عدم َعالَمة َذِلك 

الَبْصريوقال    أَو   اْلعلم  ِإجَياب   يَتَضم ن  َأن  ِإم ا  خَيُْلو  اَل   ابآلحاد  اْلَمْرِوي    : اخلََْب أبو احلسني 
 اْلعلم   َذِلك   على  يدل  َما   القاطعة  اأْلَِدل ة  يف   يكون   َأن   ِإم ا  اأْلَو لُ وَ   فَ َقط  اْلَعَمل  ِإجَياب   يَتَضم ن

  اخلََْب   يقبل  مل  َذِلك   على  يدل  َما   ِفيَها  يكن  مل  فان  َذِلك   على  يدل  َما  ِفيَها   يكون  اَل   َأن  َوِإم ا
  هللا   صلى  الن ِب   ألشاعه  َصِحيحا  َكانَ   َلو   أِلَن هُ   عمال   يَتَضم ن  مل  أَو   عمال  اْلعلم  َمعَ   تضمن  َسَواء
  ِإذْ   ِبهِ   احْلج ة  تقوم  َوجه  على  نَقله  وألوجب  بنقله  الت  َواتُر  اْلَعادة  يف   جيب   َوجه  على  َوسلم  َعَلْيهِ 
  ِإىَل   بطرِيق  لَْيسَ   اْلَواِحد  َوخب  إِلَْيهِ   طَرِيقا  لنا  جَيَْعل  َواَل   اْلعلم  علينا  يُوجب  َأن  جيوز  اَل   َكانَ 

 2اْلعلم. 
  الن ِب ِ   َعنِ   َجاَءكَ   َحِديث    ُكلُّ ):  الط ب اعِ   ْبنِ   ِعيَسى  ْبنُ   حُمَم دُ   َوقَالَ قال اخلطيب البغدادي:  و 
ُلْغكَ   ملَْ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصل ى   َخَبًا   اْلَمْأُمونُ   الثِ َقةُ   َرَوى   ِإَذا   (.َفَدْعهُ   فَ َعَلهُ   َأْصَحابِهِ   ِمنْ   َأَحًدا   َأن    يَ ب ْ

ْسَنادِ  ُمت ِصلَ   :  أِبُُمور   ُرد   اإْلِ
َا  الش رْعَ   أِلَن    ، بُْطاَلنُهُ   فَ يُ ْعَلمُ   اْلُعُقولِ   ُموِجَباتِ   خُيَاِلفَ   َأنْ :  َأَحُدَها  ، اْلُعُقولِ   مبَُجو ِزَاتِ   يُ َردُّ   ِإَّن 

  .َفاَل  اْلُعُقولِ  خِبِاَلفِ  َوأَم ا
  .َمْنُسوخٌ  أَوْ  َلهُ  َأْصلَ  اَل  أَن هُ  فَ يَ ْعَلمُ  ،اْلُمتَ َواتَِرةِ  السُّن ةِ  أَوِ  اْلِكَتابِ  َنص   خُيَاِلفَ  َأنْ : َوالث اين 

مْجَاعَ   خُيَاِلفَ   َأنْ :  َوالث اِلثُ    َأنْ   جَيُوزُ   اَل   أِلَن هُ   ،َلهُ   َأْصلَ   اَل   أَوْ   َمْنُسوخٌ   أَن هُ   َعَلى  فَ ُيْسَتَدلُّ   ،اإْلِ
  يف   الط ب اعِ   اْبنُ   ذََكَرهُ   ال ِذي  ُهوَ   َوَهَذا  ،ِخاَلِفهِ   َعَلى  اأْلُم ةُ   َوَُتِْمعُ   ،َمْنُسوخ    َغرْيَ   َصِحيًحا  َيُكونَ 
   .الَبابِ  أَو لَ  َعْنهُ  ُسْقَناهُ  ال ِذي اخلََْبِ 

َفرِدَ   َأنْ :  َوالر اِبعُ   اَل   أَن هُ   َعَلى  َذِلكَ   فَ َيُدلُّ   ،ِعْلُمهُ   اخْلَْلقِ   َكاف ةِ   َعَلى  جيَِبُ   َما  ِبرَاِويَةِ   اْلَواِحدُ   يَ ن ْ
َفرِدُ  ، َأْصلٌ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  جَيُوزُ  اَل  أِلَن هُ  ،َلهُ  َأْصلَ    .اْلَعِظيمِ  اخْلَْلقِ  َبنْيِ  ِمنْ  بِِعْلِمهِ  ُهوَ  َويَ ن ْ

 

 ( 284)ص:   أصول الشاشي  - 1
 ( 167/ 2)  املعتمد - 2
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َفرِدَ   َأنْ :  َواخْلَاِمسُ  ُقَلهُ   أبَِنْ  ، اْلَعاَدةُ   بِهِ   َجَرتْ   َما  ِبرَاِويَةِ   اْلَواِحدُ   يَ ن ْ   أِلَن هُ   ،يُ ْقَبلُ   َفاَل   الت  َواتُرِ   أَْهلُ   يَ ن ْ
َفرِدَ   َأنْ  ،جَيُوزُ  اَل    1اِبلر َِوايَِة.  َهَذا ِمْثلِ  يف  يَ ن ْ

غ  فيما عمتْ   الواحدِ   خببِ   العملِ   وجوبُ   :والراجح به يف  العمل  البلوى، كما جيب  ري به 
وَ  ت َ ألن    احلديثِ   دُّ رَ ذلك،  ِما  متواترًا حتكم ال   مُّ عُ ه  يكون  أن  ذلك  ويشرتط ألجل  البلوى،  به 

ث َ  وقد  عليه،  روايةِ   األحنافَ   ن  أَ   تَ بَ دليل  من  هي  أحاديث  أمور    اآلحادِ   قبلوا  هبا    تعمُّ   يف 
ََنِء ِعْنَد الشُُّروِع يف اْلُوُضوِء ِمْنهُ   َغْسلُ   :ومن ذلك   ،البلوى ُُملا ثبت   ؛ اْلَيَدْيِن قَ ْبَل إْدَخاهِلَِما يف اإْلِ

ُهَريْ َرةَ  َأيب  َعْنهُ   َعْن   ُ الن ِب     ، َرِضَي اّلل  َوَسل َم  َأن   َعَلْيِه  َقَظ  َصل ى هللاُ  اْستَ ي ْ ِمْن  قَاَل: »ِإَذا  َأَحدُُكْم 
ََنِء َحىت  يَ ْغِسَلَها َثاَلاًث، فَِإن ُه اَل يَْدرِي أَْيَن اَبَتْت يَُدُه«.  2نَ ْوِمِه، َفاَل يَ ْغِمْس يََدُه يف اإْلِ

  َعْن َعْبِد اّلل ِ فُُ،َوَخَبَ اْلَواِحِد اْلُمت  َفَق َعَلْيِه اْلُمِفيَد لَِرْفِع اْلَيَدْيِن ِعْنَد إرَاَدِة الشُُّروِع يف الص اَلةِ 
ُهَمابن عمر   َعن ْ  ُ َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن يَ ْرَفُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه  »:  َرِضَي اّلل 

رَْأَسُه ِمَن   َرَفَع  َوِإَذا  لِلرُُّكوِع،  َوِإَذا َكب َ  الص اَلَة،  افْ تَ َتَح  َوقَاَل:  ِإَذا  أَْيًضا،  َرفَ َعُهَما َكَذِلَك  الرُُّكوِع، 
َدُه، رَب  َنا َوَلَك احلَْمُد، وََكاَن الَ يَ ْفَعُل َذِلَك يف السُُّجودِ  ُ ِلَمْن محَِ   3. «مسََِع اّلل 

ُهَما ِم ا تَ ُعمُّ بِِه اْلبَ ْلَوى  . َمَع َأن  ُكالًّ ِمن ْ
  نُ ْثِبتْ   ملَْ   كما قال صاحب التقرير والتحبري: )فَِإَن  واعتذارهم أبهنم مل يثبتوا بذلك الوجوب؛  

ُهَما ِبُكل    َنا َبلْ  ُوُجوابً  ِمن ْ هُ  قَ ُبولَُنا  َيُضرُّ  َفاَل  َذِلكَ  اْسِتَنانَ  ِبهِ  أَثْ بَ ت ْ  4ِفيه(.  إاي 
اعتذارهم اإلستحبابَ   أقول  فإن  يقبل،  اإلجيابَ   حكمٌ   ال  أن  ،  شرعي  حكمٌ   شرعي، كما 

البلوى، يف  حكام  أو  به  تعم  فيما  الواحد  اعتب خب  ومن  معتب،  بدليل  إال  تثبت  الشرعية ال 
 أن يعتبه يف اإلجياب. االستحباب وجب
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ُهَو َكِذٌب  ف َ ِفيَما َعَداُه،    هُ مُّ بِِه اْلبَ ْلَوى َوقَِبلَ ِفيَما تَ عُ   َخَبَ اْلَواِحدِ رد     َحِنيَفةَ وأما قوهلم: إن  أاب  
ُهُم اْلبَ ت َة،  صاحبيه  َعَلْيِه َوَعَلى   كما حكى ذلك ابن  َأيب يُوُسَف َوحُمَم د ، فَ َلْم يَ ُقْل َذِلَك َأَحٌد ِمن ْ

 القيم رمحه هللا. 
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د ُإُ  :َُخَبرُالآَواح  ُالَام سر ُةُ املدينَُُلُ هُآَأُُلَُمَُعَُُفَُالَُاُخَُذَُالآَمبآَحثر
َمْذَهبِ   منْ  هللاُ   ُأُصوُل  َرمِحَُه  أََنس   ْبِن  َماِلِك  َماِم  هبااإْلِ انفرد  اليت  املدينَ   َعَملُ :  ،  ،  ةِ أَْهِل 

َمْذَهبِ و  الِكَتابُ هُأُصوُل  و :  املتواترة،  و السُّن ُة  اْلَمِديَنةِ ،  أَْهِل  و َعَمُل  اْلَواِحدِ ،  وَ َخَبُ  ،  اإلمْجَاعُ ، 
 ، و عِ ائِ رِ الذ   دُّ سَ ، و انُ سَ حْ االستِ ، و اْلِقَياسُ وَ 

َ
 .ةُ لَ املرسَ  حُ الِ صَ امل

املدينة حجةً  أهل  اعتبار عمل  ا    وحجته رمحه هللا يف  أهن  هبا:  العمل   ِب ِ الن    هجرةِ   دارُ يلزم 
َعَلْيِه    ُ اّلل  وجممعُ اإلسالمِ   ومستقرُّ   ،الوحي  ومهبطُ   ،َوَسل مَ َصل ى  ُهم  الصحابةِ   ،  َعن ْ  ُ اّلل  ،  َرِضَي 

ل ى صَ   الن ِب ِ ي  دْ هَ   على اتباعِ   اسِ الن    أحرصُ   املدينةِ   وأهلُ ،  رعيةِ الش    األحكامِ   أكثرُ   توفيها نزل
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ، وسيأيت تفصيل أدلة املالكية على تقدمي عاصروا التنزيلألهنم شهدوا الوحي و   ،اّلل 

 . عمل أهل املدينة على خب الواحد، والرد عليها
ُاملرادُبعملُأهلُاملدينةُ:املطلبُاْلول:ُ
املقصود   املدينةبليس  أهل  املالكية  عمل  عصر    عند  يف  بل  األعصار،  مجيع  يف  عملهم 
   .وتبعي التابعني فحسب ،الصحابة والتابعني

اَن  ال ِذي كَ فََأَحقُّ َعَمِل أَْهِل اْلَمِديَنِة َأْن َيُكوَن ُحج ًة اْلَعَمُل اْلَقِدمُي  قال ابن القيم رمحه هللا:  
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل   يف َزَمِن َرُسوِل اّلل ِ   1. َوَأْصَحاِبِه َوَزَمِن ُخَلَفائِِه الر اِشِدينَ  ى اّلل 

 :َواْسِتْداَليل   نَ ْقِلي  : نيِ َضْربعلى  وجعله احملققون من املالكيةِ 
قَاَمَة َواأْلَْوقَاتِ َواأْلََذاَكنَ ْقِلِهْم الص اَع َواْلُمد     يُ قلِ الن  ف ،  من اخلضرواتِ   الزكاةِ   أخذِ   وتركَ   ،َن َواإْلِ

نَ ْقِليٌّ  ؛  العلماءِ   عند مجهورِ   وهذا حجةٌ  اْلَمِديَنِة َضْراَبِن  أَْهِل  اْلَوه اِب إمْجَاُع  َعْبُد  اْلَقاِضي  قَاَل 
  :َواْسِتْداَليلٌّ فَاأْلَو ُل َثاَلثَُة َأْضُرب  

ُمب ْ   :َأَحُدَها َشرْع   الن ِب ِ إ  َتدَ نَ ْقُل  ِجَهِة  ِمْن  َوَسل مَ َصل      َعَلْيِه   ُ اّلل  قَ ْول    ى  الص اَع    ؛ِمْن  َكنَ ْقِلِهْم 
قَاَمَة َواأْلَْوقَاتِ َواْلُمد  َواأْلََذا  َواأْلَْخَباَر َوََنَْوُه.  َن َواإْلِ

 نَ ْقُل َذِلَك ِمْن ِفْعل  َكُعْهَدِة الر ِقيِق.  :اَثنِيَها
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إقْ رَار    : اَثلِثُ َها ِمْن  َذِلَك  تُ ْزرَُع    ؛نَ ْقُل  َا َكاَنْت  َأهن  َمَع  اخلَْْضرَاَواِت  ِمْن  الز َكاِة  َأْخَذ  َكرَتِْكِهْم 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    وََكاَن الن ِبُّ   ،ْلَمِديَنةِ ابِ  َهاَواخْلَُلَفا  ى اّلل  َوَهَذا الن  ْوُع ُحج ًة    .ُء بَ ْعَدُه اَل أَيُْخُذوهَنَا ِمن ْ

   . يَ ْلَزُم ِعْنَدََن اْلَمِصرُي إلَْيِه َوتَ ْرُك اأْلَْخَباِر َواْلَمَقايِيِس اَل اْخِتاَلَف َبنْيَ َأْصَحابَِنا ِفيهِ 
   :أَْوُجه  َوالث اين اْختَ َلَف َأْصَحابُ َنا ِفيِه َعَلى َثاَلثَِة 

   .لَْيَس ِبِِمْجَاع  َواَل مبَُرج ح   :َأَحُدَها
.  :اَثنِيَها  ُمَرج ٌح َوِبِه قَاَل بَ ْعُض َأْصَحاِب الش اِفِعيِ 
   1ُحج ٌة.  : اَثلِثُ َها

املالكية   بني  اخلالف  هو حمل  وهذا  االجتهاد،  بطريق  إليه  ذهبوا  ما  فهو  االستداليل  وأما 
القيم  وغريهم،   ابن  ُمْعرَتَُك  رمحه هللا:  قال  فَ ُهَو  َوااِلْسِتْداَلُل  ااِلْجِتَهاُد  ال ِذي طَرِيُقُه  اْلَعَمُل  َوأَم ا 

 النِ زَاِل َوحَمَلُّ اجلَِْداِل. 
َثاَلثَِة أَْوُجه : َأَحُدَها: أَن ُه   َوَقْد اْختَ َلَف َأْصَحابُ َنا ِفيِه َعَلى  اْلَوه اِب:  اْلَقاِضي َعْبُد  لَْيَس  قَاَل 

 ِِبُج ة  َأْصاًل، َوَأن  احْلُج َة ِهَي إمْجَاُع أَْهِل اْلَمِديَنِة ِمْن طَرِيِق الن  ْقِل.
 . َواْلَوْجُه الث اين: أَن ُه َوِإْن ملَْ َيُكْن ُحج ًة فَِإن ُه يُ َرج ُح ِبِه اْجِتَهاُدُهْم َعَلى اْجِتَهاِد َغرْيِِهمْ 

َأن  إمجَْ  ِمْن طَرِيِق  َوالث اِلُث:  َُيُْرْم ِخاَلفُُه، َكِإمْجَاِعِهْم  َوِإْن ملَْ  ااِلْجِتَهاِد ُحج ٌة  ِمْن طَرِيِق  اَعُهْم 
 2.الن  ْقلِ 

ُالآَمد يَنة ُ:َُُعَملُ َمَرات بُر ل  َُأهآ
القاضي عياض:   املدينة على ضربنيوقال  أن إمجاع أهل  النقل    :اعلموا  ضرب من طريق 

الكافة عن  الكافة  تؤثره  الذي  خيفى  ،واحلكاية  ال  عمالً  به  عن    ،وعملت  اجلمهور  ونقله 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ اجلمهور عن زمن النب   .  ، وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواعل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ من جهة النب    اما نقل شرعً   :أوهلا ه عليه ن  أكالصاع واملد، و   ؛من قول    ،َصل ى اّلل 
اجلهر   وترك  واإلقامة  وكاألذان  وفطرهتم،  بذلك صدقاهتم  منهم  والسالم كان أيخذ  ب   الصالة 
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قلهم هلذه األمور من قوله وفعله  نف  ، والوقوف )واألحباس(  ، يف الصالة  ( م هللا الرمحن الرحيمبس )
  ، وسريه   ،وغري ذلك ِما علم ضرورة من أحواله  ، كنقلهم موضع قبه ومسجده ومنبه ومدينته

   .وصفة صالته من عدد ركعاهتا وسجداهتا وأشباه هذا
كنقل عهده الرقيق وشبه    ؛ أو نقل إقراره عليه السالم ملا شاهده منهم ومل ينقل عنه إنكاره

أخذ  كرتكه    ؛أو نقل تركه ألمور وأحكام مل يلزمهم إايها مع شهرهتا لديهم وظهورها فيهم  .ذلك 
الزكاة من اخلضروات مع علمه عليه السالم بكوهنا عندهم كثرية، فهذا النوع من إمجاعهم يف  

ويرتك ما خالفه من خب واحد أو قياس، فإن هذا النقل    ،هذه الوجوه حجة يلزم املصري إليه
لقطعي فال يرتك ملا توجبه غلبة الظنون، وإىل هذا رجع أبو يوسف  ا  حمقق معلوم موجب للعلم

مالكً وغ املخالفني ِمن َنظر  والصاع    اريه من  األوقاف واملد  املدينة يف مسألة  وغريه من أهل 
حجة هذا، وهذا الذي تكلم عليه وحتققه، وال جيب ملنصف أن ينكر  حني شاهد هذا النقل  

مالك عن أكثر شيوخنا وال خالف يف صحة هذا الطريق، وكونه حجة عند العقالء وتبليغه  
ضرورة، وإَّنا خالف يف تلك املسائل من غري أهل املدينة من مل يبلغه النقل الذي العلم يدرك  

 هبا. 
   .قال القاضي أبو حممد عبد الوهاب وال خالف بني أصحابنا يف هذا

النوع الثاين: إمجاعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل، فهذا النوع اختلف فيه  
ة وال فيه ترجيح وهذا قول كباء البغداديني منهم  أصحابنا فذهب معظمهم إىل أنه ليس ِبج

الفرج،   وأبو  الطيالسي،  العباس  وأبو  املنتاب،  بن  احلسن  وأبو  الرازي  يعقوب  وأبو  بكري  ابن 
 والقاضي أبو بكر األهبري وأبو التمام، وأبو احلسن بن القصار.

 مجع.قالوا ألهنم بعض األمة واحلجة إَّنا هي جملموعها، وهو قول املخالفني أ
ُتفصيلُعملُأهلُاملدينةُ:

، وهذا على َضْربنِي: نَ ْقِلي  َواْسِتْداَليل    العلماء جعلوا عمل أهل املدينة  من  نياحملققتقدم أن  
 بياٌن للضربني.
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ُعملُأهلُاملدينةُالذيُطريقهُالنقلُ:ُ:أوًلُ
النقل   طريقه  الذي  املدينة  أهل  ُ  عمل  اّلل  َصل ى  الن ِبِ   َوَسل مَ َعْن  َعَلْيِه  نَ ْقِلِهْم ،  تَ َعاىَل  ِمْثُل 

؛ فَ َهَذا ُحج ٌة اِبت َِفاِق اْلُعَلَماِء.   ِلِمْقَداِر الص اِع َواْلُمدِ 
ُب ات َِباُعَها.كذلك َسن ُه اخْلَُلَفاُء الر اِشُدوَن ُحج ٌة   الذياْلَمِديَنِة اْلَقِدمُي أهِل َعَمُل و   جيَِ

  َمُل ِبِه أَْهُل اْلَمِديَنِة؛ُجِهَل أَي ُُّهَما أَْرَجُح َوَأَحُدمُهَا يَ عْ و    واحدة   َمْسأََلة  ِن يف اإَذا تَ َعاَرَض َحِديثَ 
َماِلك   يُ َرج    َفَمْذَهُب  أَن ُه  َأيب َوالش اِفِعيِ   َوَمْذَهُب  اْلَمِديَنِة.  أَْهِل  ِبَعَمِل  يُ َرج  ُح  اَل  أَن ُه  َحِنيَفَة  ُح   

 .أمحَد فيه على قولني ، وأصحابُ اْلَمِديَنةِ ِبَعَمِل أَْهِل 
ُر   اْلُمَتَأخِ  اْلَمِديَنِة  أهِل  َشْرِعي ة  على    العلماءِ   مجهورُ وَعَمُل  ِِبُج ِة  لَْيَس  قَ ْوُل   ، أَن ُه  َوُهَو 

 . َشْرِعي ةٌ  ُحج ةٌ أَن ُه  َأْصَحاِب َماِلك   وقال أكثرُ ، اْلُمَحقِ ِقنَي ِمْن َأْصَحاِب َماِلك  
   :إمْجَاَع أَْهِل اْلَمِديَنِة َعَلى أَْربَِع َمرَاِتبَ ابن تيمة رمحه هللا:  اإلسالمِ  شيخُ  قالو 

َوَسل مَ   :اأْلُوىَل  َعَلْيِه  تَ َعاىَل   ُ اّلل  َصل ى  الن ِبِ   َعْن  الن  ْقِل  جَمَْرى  جَيْرِي  ِلِمْقَداِر  ،  َما  نَ ْقِلِهْم  ِمْثُل 
؛ وََكرَتِْك َصَدَقِة اخلَْْضرَاَواِت َواأْلَْحَباِس فَ َهَذا ِم ا ُهَو ُحج ٌة اِبت َِفاِق اْلُعَلَماِء. الص اِع َواْلمُ   دِ 

الث انَِيةُ  َمْذَهِب    :اْلَمْرتَ َبُة  فَ َهَذا ُحج ٌة يف  ْبِن عفان  ُعْثَماَن  َمْقَتِل  قَ ْبَل  اِبْلَمِديَنِة  اْلَقِدمُي  اْلَعَمُل 
َمْنُصوُص َعْن الش اِفِعيِ  قَاَل يف رَِوايَِة يُوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى: إَذا رَأَْيت ُقَدَماَء أَْهِل  َماِلك  َوُهَو الْ 

َسن ُه  اْلَمِديَنِة َعَلى َشْيء  َفاَل تَ تَ َوق ْف يف قَ ْلِبك َريْ ًبا أَن ُه احلَْقُّ. وََكَذا ظَاِهُر َمْذَهِب َأمْحَد َأن  َما  
ُب ات َِباُعَها اخْلَُلَفاءُ   .  الر اِشُدوَن فَ ُهَو ُحج ٌة جيَِ

الث الَِثةُ  أَْرَجُح    : َواْلَمْرتَ َبُة  أَي ُُّهَما  ُجِهَل  َوِقَياَسنْيِ  َدلِياَلِن َكَحِديَثنْيِ  اْلَمْسأََلِة  يف  تَ َعاَرَض  إَذا 
َفَمْذَهبُ  نِزَاٌع.  َفِفيِه  اْلَمِديَنِة؛  أَْهُل  ِبِه  يَ ْعَمُل  أَْهِل َوَأَحُدمُهَا  ِبَعَمِل  يُ َرجِ ُح  أَن ُه  َوالش اِفِعيِ   َماِلك    

ُح ِبَعَمِل أَْهِل اْلَمِديَنِة. َوأِلَْصَحاِب َأمْحَد َوْجَهانِ   . اْلَمِديَنِة. َوَمْذَهُب َأيب َحِنيَفَة أَن ُه اَل يُ َرجِ 
ُب ات َِباُعُه أَْم  :َوأَم ا اْلَمْرتَ َبُة الر اِبَعةُ  ُر اِبْلَمِديَنِة فَ َهَذا َهْل ُهَو ُحج ٌة َشْرِعي ٌة جيَِ َفِهَي اْلَعَمُل اْلُمَتَأخِ 

َوأَ  َوَأمْحَد  َمْذَهُب الش اِفِعيِ   لَْيَس ِِبُج ِة َشْرِعي ة . َهَذا  أَن ُه  الن اِس  أَئِم ُة  َعَلْيِه  فَاَل ِذي  َحِنيَفَة  اَل؟  يب 
 1. ِهْم. َوُهَو قَ ْوُل اْلُمَحقِ ِقنَي ِمْن َأْصَحاِب َماِلك  َوَغريِْ 
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القاضي  و  الوهاب قال  نقاًل   إمجاعُ البغدادي:    عبد  املدينة  حجأهل  خمالفته  ةٌ   ومن    ،حترم 
حج يف كونه  خمتلف  االجتهاد  ُيرم   ة، طريق  وال  غريه  على  به  يرجح  أنه  عندَن  والصحيح 

 : خالفه، فأما إمجاعهم من طريق النقل أو ما يف معناه: فإنه ينقسم إىل نقل قول  الذهاب إىل
واحتجوا    ،وعليه بين أصحابنا الكالم يف كثري من مسائلهم  ، ونقل ترك  ،ونقل إقرار  ،ونقل فعل

و  خمالفهم  على  واملبه  األحاد  أخبار  له  واإلقامةقاييستركوا  اآلذان  نقل  مثل  وهو  وتقدمي    ،، 
وقتها قبل  للفجر  واملد  ،اآلذان  اخلضروات   ، والصاع  من  الزكاة  أخذ  األحباس    ،وترك  وإثبات 

 1.والوقوف وغري ذلك 
ُاثنًيا:ُعملُأهلُاملدينةُالذيُطريقهُالجتهادُ:

 :على قولني عمل أهل املدينة الذي طريقه االجتهاد يف العلماءاختلف 
وهو قول مجهور العلماء وقال به    ،األول: أنه ليس ِبجة وال جيوز تقدميه على خب الواحد

 احملققون من املالكية. 
 على خب الواحد، وبه قال بعض املالكية.  مُ ويقد   ، به والثاين: أنه حجة جيب العمل

األصفهاين  قال الدين  خِبََبِ :  مشس  فَاْلَعَمُل  اْلَواِحِد،  َخَبِ  خِبِاَلِف  اأْلُم ِة  َأْكثَ ُر  َعِمَل  َوِإَذا 
ُحج ًة، َفْضاًل َعْن َأْن َيُكوَن  اْلَواِحِد، اَل ِبَعَمِل َأْكَثِر اأْلُم ِة، ِلَما َعِلْمَت َأن  قَ ْوَل اأْلَْكَثِر اَل َيُكوُن  

ُ الْ  ُل ِبَعَمِل َعمَ رَاِجًحا َعَلى َخَبِ اْلَواِحِد، ِإال  ِإَذا َكاَن َعَمُل اأْلَْكَثِر َعَمَل أَْهِل اْلَمِديَنِة، فَِإن ُه يَ تَ َعني 
مْجَاُع يُ َقد ُم َعَلى َخَبِ اْلَواِحِد. ، اعٌ أِلَن ُه ثَ َبَت َأن  ات َِفاَق أَْهِل اْلَمِديَنِة ِإمجَْ  ؛أَْهِل اْلَمِديَنةِ   2َواإْلِ

َبِغي َأْن اَل خُيْتَ َلَف ِفيِه؛ أِلَن ُه ِمْن اَبِب الن  ْقِل   :قَاَل أَبُو اْلَعب اِس اْلُقْرُطِبُّ وَ  أَم ا الض ْرُب اأْلَو ُل فَ يَ ن ْ
قْ رَاِر إْذ ُكلُّ َذِلَك نَ ْقٌل حُمَصِ ٌل لِْلِعْلِم اْلَقْطعِ  ُْم َعَدٌد اْلُمتَ َواتِِر َواَل فَ ْرَق َبنْيَ اْلَقْوِل َواْلِفْعِل َواإْلِ يِ  َوِإهن 

َوَجمٌّ َغِفرٌي حتُِيُل اْلَعاَدُة َعَلْيِهْم الت  َواُطَؤ َعَلى ِخاَلِف الصِ ْدِق، َواَل َشك  َأن  َما َهَذا َسِبيُلُه َكِثرٌي  
َفَرَد  ، َوأَم ا الض ْرُب الث اين فَاأْلَْوىَل ِفيِه أَن ُه ُحج ٌة إَذا ان ْ الظ َواِهرِ   اأْلَْقِيَسةِ وَ   ، ْخَباِر اآْلَحادِ أأَْوىَل ِمْن  

اْلُمتَ َعاِرَضنْيِ  أِلََحِد  َعَلى    ،َوُمَرجِ ٌح  َمْأر َوَدلِيلَُنا  اْلَمِديَنَة  َأن   اأْلَْحَكاِم َذِلَك  َوَمْنزُِل  ميَاِن  اإْلِ ُز 
َوَعَلى   ،ُطوَهاَفامِهُوَن ِلَمَقاِصِدَها، ُُث  الت اِبُعوَن نَ َقُلوَها َوَضبَ َشاِفُهوَن أِلَْسَباهِبَا الْ َوالص َحابَُة ُهْم اْلمُ 

 

 ( 1744املعونة على مذهب عامل املدينة )ص:  - 1
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َبْل إم ا ِمْن ِجَهِة نَ ْقِلِهْم اْلُمتَ َواتِِر، َوِإم ا   ،َهَذا فَِإمْجَاُع أَْهِل اْلَمِديَنِة لَْيَس ِِبُج ة  ِمْن َحْيُث إمْجَاُعُهمْ 
الش رْعِ  َمَقاِصِد  َعَلى  ال َة  الد  اأْلَْحَواَل  ُمَشاَهَدهِتِْم  ِجَهِة  الن     :قَالَ   .ِمْن  إْن َوَهَذا  ااِلْسِتْداَليلُّ  ْوُع 

َأْصَحابَِنا  مُجُْهوِر  ِعْنَد  أَْوىَل  فَاخلََْبُ  َخَبٌ  بَِناًء    ،َعاَرَضُه  اخلََْبِ  ِمْن  أَْوىَل  أَن ُه  إىَل  ُهْم  ِمن ْ َوَصاَر َكِثرٌي 
ُهْم َعَلى أَن ُه إمْجَاعٌ  ؛ أِلَن  اْلَمْشُهوَد َلُه اِبْلِعْصَمةِ   ،ِمن ْ  إمْجَاُع ُكلِ  اأْلُم ِة اَل بَ ْعِضَها َولَْيَس ِبَصِحيح 

  1انْ تَ َهى. 
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ُالآَمد يَنةُ هلُ ل  َهآ َاعٌُإ ُُي رعآَلمرُْل  َال ٌفُُْجآ دُ َُبُ لَُخمر  ؟ الآَواح 
املالكية   بعض  هللا    مالكٌ   قدمقال  خب   عملَ رمحه  على  النقل  طريقه  الذي  املدينة  أهل 

اآلحاد، على اعتبار أن عمل أهل املدينة إمجاع أو هو مبثابة اإلمجاع، فإذا خالفه خب اآلحاد،  
من أخبار اآلحاد ملعارضتها    ا كثريً وهلذا ترك    كان خب اآلحاد شاًذا ابلنسبة إليه جيب اطراحه، 

ْبِن ِحزَام   ومسلم    ذي رواه البخاري ال  عمل أهل املدينة منها حديث خيار اجمللس َعْن َحِكيِم 
ُ َعْنُه، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: »البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ ْفرَتِقَا    1.« َرِضَي اّلل 

   2. َمْعُموٌل ِبِه ِفيهِ قَاَل َماِلٌك: َولَْيَس هِلَذا ِعْنَدََن َحدٌّ َمْعُروٌف. َوالَ أَْمٌر و 
أن    بَ ْعضُ وزعم   احْلَِديَث    اَماِلكً   العلماِء  َهَذا  َعَلى  إلِ َدَفَع  اْلَمِديَنِة  أَْهِل    خالفِه،مْجَاِع 

 .  َوِإمْجَاُعُهْم ِعْنَدُه ُحج ةٌ 
ُ تَ َعاىَل َعَلْيِه وَ   ُسن ةً ونقول ال يعلم ألهل املدينة إمجاٌع خيالف   ، كما قال  َسل مَ لر ُسوِل َصل ى اّلل 

 احملققون من العلماء وكما سنبني ابلدليل.  
ُهْم َعْبُد اّللِ   قال ابُن عبد الَبِ :   َوَأيُّ ِإمْجَاع  َيُكوُن يف َهِذِه اْلَمْسأََلِة ِإَذا َكاَن اْلُمَخاِلُف ِفيَها ِمن ْ

و  اْلُمَسي ِب  ْبُن  َوَسِعيُد  ُعَمَر  َمْنُصوًصا    بنُ او   اب  هَ شِ   بنُ اْبُن  ِفيَها  َجاَء  َوَهْل  َوَغرْيُُهْم  ِذْئب   َأيب 
 3. اخلِْاَلُف ِإال  َعْن َأيب الز ََِنِد َوَربِيَعَة َوَماِلك  َوَمْن تَِبَعهُ 

هللا:  و  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  َعْهِد  قال  َعَلى  َقِدمٌي  َعَمٌل  اْلَمِديَنِة  أِلَْهِل  يُ ْعَلُم  َوَما 
ُ تَ َعاىَل َعَلْيِه َوَسل َم.  4اخْلَُلَفاِء الر اِشِديَن خُمَاِلٌف ِلُسن ِة الر ُسوِل َصل ى اّلل 

 

 

ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع، اَبُب الصِ ْدِق    -، ومسلم2108ِكَتاُب البُ ُيوِع، اَبٌب: َكْم جَيُوُز اخلَِياُر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 1532يف اْلبَ ْيِع َواْلبَ َياِن، حديث رقم: 

 2473ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع، بَ ْيُع اخْلَِياِر حديث رقم:    -رواه مالك - 2
 ( 476/ 6االستذكار ) - 3
 ( 309/  20جمموع الفتاوى ) - 4
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ِمْن اْلُمَحاِل َعاَدًة َأْن جُيِْمُعوا َعَلى َشْيء  نَ ْقاًل أَْو َعَماًل ُمت ِصاًل ِمْن  وقال ابن القيم رمحه هللا:  
َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    ْم إىَل َزَمِن َرُسوِل اّلل ِ ِعْنِدهِ   ُ َوَأْصَحاِبِه َوَتُكوُن السُّن ُة الص ِحيَحُة الث ابَِتُة َقْد    ى اّلل 

 1.َخاَلَفْتُه، َهَذا ِمْن أَْبنَيِ اْلَباِطلِ 
القيم:   ابن  بَ ْعَد  قال  اْلَمِديَنِة  أَْهِل  َعَلى  خَيَْفى  َأْن  جَيُوُز  َهْل  فَ نَ ُقوُل:  مُجُْهوِر  َوأَْيًضا  ُمَفاَرَقِة 

َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    ٌة ِمْن ُسَنِن َرُسوِل اّلل ِ الص َحابَِة هَلَا ُسن    ُ َها أَْم  َوَيُكوُن ِعْلُمَها ِعْنَد َمْن فَاَرق َ   ى اّلل 
اْلَمِديَنِة، َوِإْن َكاَنْت ِمْن رَِوايَِة    " أَْبطَْلُتْم َأْكثَ َر السَُّنِن ال يِت ملَْ يَ ْرِوَها أَْهلُ وزُ اَل جيَُ "  :اَل؟ فَِإْن قُ ْلُتمْ 

مُ  َأْصَحاِب  رَِوايَِة  َوِمْن  َعْنُه،  َعِلي    بَ ْيِت  أَْهِل  رَِوايَِة  َوِمْن   ، اّللِ  َعْبِد  َعْن  َعْلَقَمَة  َعْن  َعاذ  إبْ رَاِهيَم 
ِب َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َوابِْنِه َعْبِد اّللِ   َعْنُه، َوِمْن رَِوايَِة َأْصَحاِب َأيب ُموَسى َعْنُه، َوِمْن رَِوايَِة َأْصَحا

ْرَداِء َوُمَعاِويََة َوأََنِس ْبِن َماِلك  َوَعم اِر ْبِن اَيِسر  َوَأْضَعاِف َهُؤاَلِء، َوَهَذا ِم ا اَل سَ   ِبيَل إلَْيِه. َوَأيب الد 
ِديَنِة بَ ْعُض السَُّنِن َوَيُكوُن ِعْلُمَها ِعْنَد َغرْيِِهْم َوِإْن قُ ْلُتْم " جَيُوُز َأْن خَيَْفى َعَلى َمْن بَِقَي يف اْلمَ 
 . ن َة َقْد خَتَْفى َعَلْيِهْم؟" َفَكْيَف ُترْتَُك السَُّنُن لَِعَمِل َمْن َقْد اْعرَتَفْ ُتْم أبَِن  السُّ 

ى  َصل    ِبُسن ة  َعْن َرُسوِل اّلل ِ ِب  َوأَْيًضا فَِإن  ُعَمَر ْبَن اخلَْط اِب َكاَن إَذا َكَتَب إلَْيِه بَ ْعُض اأْلَْعرَا
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َعِمَل هِبَا، َوَلْو ملَْ َيُكْن َمْعُمواًل هِبَا اِبْلَمِديَنِة، َكَما َكَتَب إلَْيِه الض ح اُك ْبُن ُسْفَياَن    اّلل 

اّلل ِ اْلِكاَل  َرُسوَل  »َأن   َوَسل مَ َصل    يبُّ  َعَلْيِه   ُ اّلل  َزْوِجَها«َور    ى  ِديَِة  ِمْن  الض َبايبِ   َأْشَيَم  اْمرَأََة    . َث 
 فَ َقَضى ِبِه ُعَمُر.

 َوَعِمَل هِبَا  َوأَْيًضا فَِإن  َهِذِه السُّن َة ال يِت ملَْ يَ ْعَمْل هِبَا أَْهُل اْلَمِديَنِة َلْو َجاَء َمْن َرَواَها إىَل اْلَمِديَنةِ 
2ُه ُحج ًة َعَلْيِه، َفَكْيَف َيُكوُن ُحج ًة َعَلْيِه إَذا َخرََج ِمْن اْلَمِديَنِة؟ ملَْ َيُكْن َعَمُل َمْن َخاَلفَ 

  
ُ

 ُ

 

 ( 284/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني )  - 1
 ( 275/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني )  - 2
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ُهُعلىُخبُاْلحادُ:تقدميُوُعملُأهلُاملدينةحجيةُُأدلةُاملالكيةُعلىُ
أدلة   بعدة  املالكية على مذهبهم  ثناء  استدل  َعَلْيِه  أوهلا:  َصل ى هللاُ  اّللِ   على   َوَسل مَ َرُسوِل 

 : املدينة وأهلها
ذلك   على  َخبَ ثَ َها،    َرُسولِ   قولُ ودل   تَ ْنِفي  ِديَنُة َكالِكرِي، 

َ
»امل َوَسل َم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  اّللِ  

  1. َويَ ْنَصُع ِطيبُ َها« 
َهاَواخلَْطَأُ ِمَن اخلَْ  ُ. َبِث َفَكاَن َمْنِفيًّا َعن ْ

َوَسل مَ   هُ قولُ ومن ذلك   َعَلْيِه  ِإىَل  :  َصل ى هللاُ  لََيْأرُِز  ْساَلَم  اإْلِ أَتْرِ »ِإن   ِإىَل  اْلَمِديَنِة َكَما  احْلَي ُة  ُز 
  2.ُجْحرَِها«

َيِكيُد أَْهَل   َسْعد  َعْن  وَ  َعَلْيِه َوَسل َم، يَ ُقوُل: »الَ  َعْنُه، قَاَل: مسَِْعُت الن ِب  َصل ى هللاُ   ُ َرِضَي اّلل 
اِء«

َ
ِديَنِة َأَحٌد، ِإال  اَّْنَاَع َكَما يَ ْنَماُع املِْلُح يف امل

َ
  3. امل

الت  ْنزِيَل، َومسَُِعوا الت ْأِويَل وََكانُوا أَْعَرَف أبَِْحَواِل الر ُسوِل  اْسَتَدُلوا َأن  أَْهَل اْلَمِديَنِة َشاَهُدوا  اثنًيا:  
ُهمْ  ِمْن َغرْيِِهْم، فَ َوَجَب َأنْ   .اَل خَيْرَُج احلَْقُّ َعن ْ

َمٌة َعَلى رَِوايَِة َغرْيِِهْم، َفَكاَن ِإمْجَاُعُهْم ُحج ةً اثلثًا:   . َعَلى َغرْيِِهمْ  َأن  رَِوايََة أَْهِل اْلَمِديَنِة ُمَقد 
قالوا   إذا أفىت رابًعا:  ابن مسعود  املدينة اشتغل ابجلهاد. وكان  من خرج من الصحابة عن 

 . بفتيا أتى املدينة فيسأل عنها، فإن أفىت خبالف فتياه، رجع إىل الكوفة وفسخ ما عمله
 

 

البخاري  -  1 اأَلْعرَاِب، حديث رقم:  -رواه  َعِة  بَ ي ْ اَبُب  اأَلْحَكاِم،  اْلَمِديَنِة    -، ومسلم7209ِكَتاُب  اَبُب  ِكَتاُب احلَْجِ ، 
ُهَما. 1383تَ ْنِفي ِشرَاَرَها، حديث رقم:  ُ َعن ْ  ، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اّللِ  َرِضَي اّلل 

   -رواه البخاري  -  2
َ
ِديَنِة، حديث رقم:  كتاب َفَضاِئِل امل

َ
ميَاِن،    -، ومسلم1876ِديَنِة، اَبٌب: اإِلميَاُن أَيْرُِز ِإىَل امل ِكَتاُب اإْلِ

ْساَلِم َبَدأَ َغرِيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا، َوأَن ُه أَيْرُِز َبنْيَ اْلَمْسِجَدْيِن، حديث رقم:   ُ  ، َعْن َأيب ُهرَيْ َرَة َرِضيَ 147اَبُب بَ َياِن َأن  اإْلِ  اّلل 
 َعْنُه. 

ِديَنِة، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3
َ
ِديَنِة، اَبُب ِإُثِْ َمْن َكاَد َأْهَل امل

َ
ِكَتاُب احلَْجِ ،    -، ومسلم1877كتاب َفَضاِئِل امل

 1387اَبُب َمْن أَرَاَد َأْهَل اْلَمِديَنِة ِبُسوء  أََذابَُه هللاُ، حديث رقم: 
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املدينة    خامًسا: أهل  أبن  وسلماستدلوا  عليه  هللا  صلى  حكمه  آخر  ما   ، شهدوا  وعلموا 
  1. نسخ ِما مل ينسخ

 .من خرج عن املدينة اشتغل ابجلهاد سادًسا: استدلوا أبن
إن من احملال أن خيفى حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األكثر وهم  سابًعا: قالوا  
 2. علمه األقل وهم اخلارجون عن املدينةيالباقون ابملدينة و 

ُاملالكية:اجلوابُعنُأدلةُ
َعَلْيِه َوَسل َم،    الن ِب ِ أما اجلواب عن الدليل األول وهو ثناء   على املدينة وأهلها فال  َصل ى هللاُ 

هذا إذا ثبت ألهل املدينة إمجاع دون سائر    ،يدل على أن  إمجاع أهل املدينة حجة دون غريها
ابلذكر لبيان شرفها،    َلْيِه َوَسل َم، املدينةالن ِبِ  َصل ى هللاُ عَ وختصيص    ،كما قال ابن حزمالناس،  

 وَتييزها عن غريها. 
ِديَنُة َكالِكرِي، تَ ْنِفي َخبَ ثَ َها، َويَ ْنَصُع ِطيبُ َها« عن حديث:    قال اآلمدي:

َ
ن ُه َوِإْن َدل   ، إِ 3»امل

َها اَل َيُكوُن  َعَلى ُخُلوِص اْلَمِديَنِة َعِن اخْلََبِث، فَ َلْيَس ِفيِه َما يَُدلُّ َعَلى   َأن  َمْن َكاَن َخارًِجا َعن ْ
ْكِر  َخاِلًصا َعِن اخْلََبِث، َواَل َعَلى َكْوِن ِإمْجَاِع أَْهِل اْلَمِديَنِة ُدونَُه ُحج ًة، َوخَتِْصيُصُه لِْلَمِديَنِة اِبلذ ِ 

َا َكاَن ِإْظَهارًا ِلَشَرِفَها َوِإاَبنًَة خِلَطَرَِها َوََتِْييزًا هلََ   4.ا َعْن َغرْيَِهاِإَّن 
ِبُدوِن َغريِْ  أَْهِلَها  قَ ْوَل  َأن   ِمْنُه  يَ ْلَزُم  َواَل  اْلَمِديَنِة،  َفْضِل  َعَلى  ِإال   يَُدلُّ  اَل  الث اين  ِهْم َواحْلَِديُث 

 5ُحج ٌة.
تفرقوا يف األمصار،   َوَسل َم،الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه  فإن  أصحاَب    اين الث    أما اجلواب عن الدليلِ 

 وكلهم كانوا يف االجتهاِد والنظر واالعتبار سواء، فال عبة بتخصيص موضع دون موضع.

 

 . (204/ 4البن حزم )اإلحكام يف أصول األحكام  - 1
 . (205/ 4اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) - 2
 (. 128تقدم خترجيه )ص:   - 3
 . ( 243/ 1اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - 4
 . ( 568/ 1بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب )  - 5
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َواْلَعْقِد قال اآلمدي:   َواْلُمْعَتَبِيَن ِمْن أَْهِل احلَْلِ   اْلِعْلِم ِفيَها  َذِلَك اَل يَُدلُّ َعَلى اَنَِْصاِر أَْهِل 
َتِشرِيَن يف اْلِباَلِد ُمتَ َفر ِِقنَي يف اأْلَْمَصاِر وَُكلُُّهْم ِفيَما يَ ْرِجعُ َوَمْن تَ ُقوُم احْلُج   ُْم َكانُوا ُمن ْ   ُة ِبَقْوهِلِْم، فَِإهن 

 1َك.َوملَْ خُيَصِ ْص َذِلَك مبَْوِضع  ُدوَن َمْوِضع  لَِعَدِم أَتِْثرِي اْلَمَواِضِع يف َذلِ  ِإىَل الن ظَِر َوااِلْعِتَباِر َسَواٌء،
الث او  الدليِل  الرواية واالجتهاد؛ فإن  لث  أما اجلواب عن  ُمْستَ َنُدَها فإنه ال تالزم بني  الر َِوايََة 

، وذلك ال ُه الن ظَُر َوااِلْسِتْداَللُ سبيلَ م ا ااِلْجِتَهاُد: فَِإن   أَ   ،أَْهُل اْلَمِديَنِة أَْعَرَف ِبَذِلكَ و   ،الس َماعُ 
أهِل   قوُل  اْلَمِديَنةِ يقتصر على  َوَسل مَ ؛ ودل  على ذلك  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  الش اِهُد :  الن ِبِ   »لِيُ بَ لِ ِغ 

   2.الَغاِئَب، فَِإن  الش اِهَد َعَسى َأْن يُ بَ لِ َغ َمْن ُهَو أَْوَعى َلُه ِمْنُه«
اآلمدي:   أَن  وقال  الث اِلِث  اْلَوْجِه  الر َِوايَِة  َوَعِن  َبنْيَ  لِْلَجْمِع  ُموِجب   َدلِيل   َغرْيِ  ِمْن  ََتِْثيٌل  ُه 

رَايَِة.   َوالدِ 
مْجَاِل َوالت  ْفِصيِل.   َكْيَف َوِإن  اْلَفْرَق َحاِصٌل، َوَذِلَك ِمْن ِجَهِة اإْلِ

مْجَاُل: فَ ُهَو َأن  الر َِوايََة يُ َرج ُح ِفيَها ِبَكثْ َرِة الرُّ  ُب َعَلى ُكلِ  جُمَْتِهد  اأْلَْخُذ  َوأَم ا اإْلِ َواِة َحىت  ِإن ُه جيَِ
يِع الصِ َفاِت اْلُمْعَتَبَِة يف قَ ُبوِل الر َِوايَِة، َواَل َكَذِلَك يف ا اِلْجِتَهاِد  ِبَقْوِل اأْلَْكَثِر بَ ْعَد الت َساِوي يف مجَِ

ُب َعَلى َأَحد  ِمَن اْلُمْجَتِهِديَن ا أْلَْخُذ ِبَقْوِل اأْلَْكَثِر ِمَن اْلُمْجَتِهِديَن َواَل ِبَقْوِل اْلَواِحِد فَِإن ُه اَل جيَِ
 أَْيًضا.

 َزَمِن َوأَم ا ِمْن ِجَهِة الت  ْفِصيِل: فَ ُهَو َأن  الر َِوايََة ُمْستَ َنُدَها الس َماُع َوُوُقوُع احْلََواِدِث اْلَمْرِوي ِة يف 
 ْضَرتِِه.الن ِبِ  َعَلْيِه الس اَلُم َوِِبَ 

 َوَلم ا َكاَن أَْهُل اْلَمِديَنِة أَْعَرَف ِبَذِلَك َوأَقْ َرَب ِإىَل َمْعرَِفِة اْلَمْرِويِ  َكاَنْت رَِوايَ تُ ُهْم أَْرَجَح. 
َوَذلِ  احْلُْكِم،  َعَلى  َوااِلْسِتْداَلُل  اِبْلَقْلِب  َواْلَبْحُث  الن ظَُر  طَرِيَقُه  فَِإن   ااِلْجِتَهاُد:  اَل  َوأَم ا  ِم ا  َك 

 3خَيَْتِلُف اِبْلُقْرِب َواْلبُ ْعِد، َواَل خَيَْتِلُف اِبْخِتاَلِف اأْلََماِكِن. 

 

 ( 244/ 1اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - 1
 67ِكَتاُب الِعْلِم، اَبُب قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »ُرب  ُمبَ ل غ  َأْوَعى ِمْن َساِمع «، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
 ( 244/ 1اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - 3
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َهِذِه اأْلَْشَياَء َوِهَي اْشرتَاُط َكْوِن اْلُمْجِمِعنَي ِمْن الص َحابَِة أَْو ِمْن ِعرْتَِة الر ُسوِل    قال البزدوي:و 
مْجَاعِ  اإْلِ أَْهِلي ِة  َعَلى  زَائَِدٌة  أُُموٌر  اْلَمِديَنِة  أَْهِل  ِمْن  َوالش َهاَدِة    ،أَْو  اْلَوَساطَِة  ِبِصَفِة  تَ ثْ ُبُت  َا  فَِإهن 

 1. اِبْلَمْعُروِف، َوَهِذِه اْلَمَعاين اَل خَتَْتصُّ ِبَزَمان  َواَل مبََكان  َواَل ِبَقْوم  َواأْلَْمرِ 
 .....(. كان ابن مسعود إذا أفىت بفتياهو قوهلم: )و ر ابِع وأما اجلواب عن الدليِل ال

أنه أفىت مبسألتني فقط فأمر عمر بفسخ ذلك   ،هذا كذب   ابن حزم:قال  فقد    ، إَّنا جاء 
خالفه ميكنه  فلم  اخلليفة  بسندهوعمر  ذكر  ُث  أن  ،  الشيباين  عمرو  أيب  ابن  رجاًل   عن  سأل   

  ، فتزوجها فولدت له  .نعم  :قال  ؟مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل هبا أيتزوج أمها
فسأله عمر  على  مسعودق  .بينهما  قْ ر ِ ف َ   :فقال  ،فقدم  ابن  عمر  :ال  قال  ولدت  وإن    :إهنا 

 2. ففرق بينهما .اولدت عشرً 
شهدوا آخر حكمه صلى هللا  ن  أهل املدينة  إ)وهو قوهلم:    امسوأما اجلواب عن الدليِل اخل 

 .....(.  عليه وسلم
من الصحابة عن املدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده املقيم هبا منهم    من خرج  فهو أن  

 3. كعلي  وابن مسعود وأنس وغريهم وال فرق  ؛سواء
وهو   السادس  الدليل  عن  اجلواب  اشتغل وأما  املدينة  الصحابة عن  )من خرج من  قوهلم: 

   .....( ابجلهاد
ن  ألمينع من تعليم الدين، فالتعليل به قول ابطل،    الأن اخلروج إىل اجلهاد  فاجلواب عنه  

ا فإن من بقي  وأيضً   ، كما هي يف املدينة ضرورة وال فرق  ،السنن هي بيان الدين يف غري املدينة
ومن خرج عن املدينة منهم كانوا    ،ابملدينة من الصحابة رضي هللا عنهم كانوا جياهدون وُيجون

وهكذا صحت اآلاثر بنقل التابعني من    ،ل بينهميفدون على عمر وعثمان فقد وجب التداخ

 

 ( 241/ 3ل البزدوي )كشف األسرار شرح أصو   - 1
 ( 213/ 4اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) - 2
 ( 205/ 4)  املصدر السابق - 3
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املدينة أهل  عن  األمصار  أهل   ، سائر  عن  بعدهم  ومن  املدينة  أهل  من  التابعني  وبنقل 
 1.األمصار

الدليل السابع   النب صلى هللا عليه  قوهلم: )  هوو وأما اجلواب عن  من املمتنع أن خيفي حكم 
  . ......(وسلم على األكثر

إَّنا كان ِمكن أن ميوهوا بذلك لو وجدوا مسألة رويت من طريق كل من فقد قال ابن حزم:  
بقي ابملدينة من الصحابة رضي هللا عنهم وأفىت هبا كل من بقي ابملدينة من الصحابة وأما وال 

واحدة مسألة  يف  وال  أبدا  هذا  ذلك   ، جيدوا  وَنو  والثالثة  واالثنني  الواحد  فتيا  وجد    ، وإَّنا 
الصحابة  وروا النفر من  عليه وسلم عن  النب صلى هللا  يغيب حكم  أن  فممكن  يتهم كذلك 

  ،وقد ميكن أن يكون الذي حضر ذلك احلكم خيرج عن املدينة  ،وبعلمه الواحد واألكثر منهم
 2.ا وال فرق وميكن أن يبقى هبا وميكن خالف ذلك أيضً 

ُالراجحُ:
، وأنه ال ُيلُّ  عمل أهل املدينة كعمل غريهم من أهل األمصاروالراجح يف هذه املسألة أن  

ألحد أن يرتك سنة النب صلى هللا عليه وسلم إذا صحت ولو كانت من طريق اآلحاد، لعمل  
 بعض األمة خبالفها.
ل غريهم وهذا أصل قد َنزعهم فيه اجلمهور، وقالوا: عمل أهل املدينة كعم قال ابن القيم:  

، فمن كانت السنة وعمل أهل احلجاز والعراق والشام  من أهل األمصار، وال فرق بني عملهم
املسلمني مل يكن عمل بعضهم حجة على   معهم فهم أهل العمل املتبع، وإذا اختلف علماء

بعض، وإَّنا احلجة ات باع السنة، وال ُترتك السنة لكون َعَمل بعض املسلمني على خالفها أو  
ل هبا غريُهم، ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض األمة على خالفها لرُتَِكت السنن وصارت  َعمِ 

 3. تبًعا لغريها
  

 

 ( 210/ 4اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) - 1
 ( 205/ 4اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) - 2
 ( 239/  4إعالم املوقعني عن رب العاملني ت مشهور )  - 3
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ُالسَّا د ُإ َذاَُخاَلفَُُُ:د سُرالآَمبآَحثر َُُُسدَُّالذَّرَائ عُ َُخَبرُالآَواح 
ُ ُواصطالًحا:ُلغةًُُالذَّرَائ عُ َُسد ُ تعريفر

ُأول:ُتعريفُالسَّد ُلغًةُ:
َرْدُم  و   ،واإلغالق   املنعُ ويطلق يف اللغة على عدة معان  منها:  السدُّ مادته اللغوية )سدد(،  

َئنْيِ  اجزُ ، واحلَ الث  ْلمِ   . اجلََبلُ ، وَ َبنْيَ الش ي ْ
ا ِمْن اَبِب قَ َتلَ يقال:   ِم َسَدْدُت َعَلْيِه اَبَب اْلَكاَل   : َوِمْنُه ِقيلَ   ، َسَدْدُت الث ُّْلَمَة َوََنَْوَها َسدًّ

ا أَْيًضا إَذا َمنَ ْعَتُه ِمْنُه.  1َسدًّ
  

اً، َسد  منَفٌذ  أو  به ُكو ة  ُتَسدُّ  الذي  الشيء  والش ْعِب    والسِ داُد:  الث  ْلِمة،  َرْدُم  والس دُّ: 
  2وَنوِه.

اً فَاْنَسد  و   3.الس دُّ: ِإغالق اخلََلِل وَرْدُم الث  ْلِم. َسد ه َيُسدُّه َسد 
اُل َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو يَُدلُّ َعَلى َرْدِم َشْيء  َوُماَلَءَمِتِه.  قال ابن فارس:   )َسد ( السِ نُي َوالد 

َئنْيِ َسدٌّ. 4ِمْن َذِلَك َسَدْدُت الث ُّْلَمَة َسدًّا. وَُكلُّ َحاِجز  َبنْيَ الش ي ْ
   

ُالذَّرَائ عُ ُ:اثنًيا ُلغًة:ُتعريفر
الشيء  الذ رَائِعُ  إىل  املوصل  والسبب  الوسيلة  ذريعة، وهي:  اللغة:  لغًة: مجع  أهل  قال   ،

الذريعة: مَجَل َيسترت ِبِه الر اِمي من الص ْيد فريميه. ويسي ب اجلََمل َمَع الص ْيد َحىت  أيتلفا،  أصل  و 
  5َومَيْشي الصي اد ِإىَل َجْنبه َفرَيِْمي الصيَد ِإذا أكثبه. 

 

 

 ( 270/ 1املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري مادة )س د د( )  - 1
 ( 183/ 7العني مادة )س د( )  - 2
 ( 207/ 3لسان العرب مادة )س د د( )   - 3
 ( 66/ 3مقاييس اللغة مادة )س د( )  - 4
 ( 189/ 2هتذيب اللغة مادة )ذ ر ع( )  - 5
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اْبن اأَلعرايب : مُسِ َي َهَذا البعرُي الد ريَئَة والذ ريَعَة، ُث  ُجِعَلت الذ ريَعُة َمثالً لُكلِ  شيء   قَاَل 
 1أَدَن من شيء ، وقَ ر َب ِمْنُه، وأَنشَد:

ا باٌب تُ َقر هب                              ُ ِة َأس                              ْ  ولِلَمِني                               
 

ي ِة ال              ذُّرُعُ  *****  رِ ُب للَوحش             ِ ا تُ ق              َ  َكم             َ
 

ُ ُاصطالًحا:ُالذَّرَائ عُ َُسد ُ تعريفر
املالكي:   الوهاب  عبد  القاضي  التهمة يف    :الذرائع سد  قال  قويت  إذا  املباح  منع  هي 

 2. التطرق به إىل املمنوع 
 3. َحِقيَقتَ َها الت  َوسُُّل مبَا ُهَو َمْصَلَحٌة ِإىَل َمْفَسَدة   الذرائع:وقال الشاطب: 
 4منع ما جيوز لئال يتطرق به إىل ما ال جيوز. الفقهاء:حقيقة الذريعة عند وقال املازري:  

هي املسألة اليت ظاهرها اإلابحة، ويتوص ل هبا ِإىل   :سد  الذ رَائعوقال أبو الوليد الباجي: 
 5.ِفْعل احملظور

 6.هَلَاَمْعَناُه َحْسُم َماد ِة َوَساِئِل اْلَفَساِد َدفْ ًعا   :َسدُّ الذ رَائِعِ  وقال القرايف:
ُُُُُُ

 
  

 

 ( 11/ 21تج العروس مادة )ذ ر ع( )  - 1
 ( 958/ 2اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) - 2
 ( 183/  5املوافقات ) - 3
 ( 317/ 2شرح التلقني ) - 4
 ( 80اإلشارة يف أصول الفقه )ص:   - 5
 ( 32/ 2الفروق للقرايف ) - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
135 

ُُةُريَّجُ حُر ُاُ:ب َُُالَُقَُُنُآمَُُعندََُسد  ُالذَّرَائ ع 
  1. ﴾ اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرََن...... ﴿قوله تعاىل:  -1

 َصل ى وإن كانوا ال يقصدون اإلساءة به للنب  هذا اللفظ  ففي هني هللا تعاىل املؤمنني عن  
  2.َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىللذريعة اليت كان يتذرع هبا اليهود لسب النب  اسدً  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ 

لِيلِ   فَ َوْجهُ قال الباجي:   يعَ   َمَنعَ   أَن هُ   َهَذا  ِمنْ   الد    َكانَ   ِلَما(  رَاَعَنا : )يَ ُقوُلوا  َأنْ   اْلُمْؤِمِننيَ   مجَِ
  َوِإنْ   اْلُمْؤِمِننَي،  َذِلكَ   ِمنْ   َفَمَنعَ   َوَسل َم،  َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِب ِ   َسب ِ   ِإىَل   ِبَذِلكَ   يَ تَ َوص ُلونَ   اْليَ ُهودُ 
 3.َأْجِلهِ  ِمنْ  ُمِنعَ  َما  ِبهِ  يَ ْقِصُدونَ  اَل  َكانُوا

   4.﴾... َتُسبُّوا ال ِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلل ِ َوال ﴿قوله تعاىل:  -2
 لرب العاملني تبارك وتعاىل. املشركنييف اآلية هني عن سب األواثن سد لذريع سب 

   5. ﴾.....َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة ال يِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ ﴿قوله تعاىل:  -3

التحايل على  لذريعة  قردة وخنازير سًدا  السبت ومسخهم  تعاىل أصحاب  فقد ذم هللا 
 أمره تعاىل، فقد فقد نصبوا الشباك يوم اجلمعة وحازوا الصيد يوم األحد.

لِيِل ِمْن َهِذِه اآْليَِة: أَن ُه تَ َعاىَل َحر َم َعَلْيِهُم االْصِطَياَد يَ ْوَم الس  قال الباجي:   ْبِت فَ َوْجُه الد 
مِ  ُهْم يف َسائِِر اأْلَاي  ِم، َفَكاَنِت احْلِيَتاُن أَتْتِيِهْم يَ ْوَم الس ْبِت، َوَتِغيُب َعن ْ ، َفَكانُوا  َوَأاَبَحُه َسائَِر اأْلَاي 

َجاَءتْ  ِإذاَ  َها  َعَلي ْ )ِإَّن َ   َُيْظُُروَن  َويَ ُقوُلوَن:  اْلَمَساِلِك،  َها  َعَلي ْ َوَيُسدُّوَن  الس ْبِت،  ِمَن يَ ْوَم  ُمِنْعَنا  ا 
ِم( َوَهِذِه ُصورَُة الذ رَائَِع. َا نَ ْفَعُل االْصِطَياَد يف َسائِِر اأْلَاي   6االْصِطَياِد يَ ْوَم الس ْبِت فَ َقْط، َوِإَّن 

»َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  قَ ْولُهُ وَ  -4  َفَجَمُلوَها  الشُُّحومُ   َعَلْيِهمْ   ُحر َِمتْ   اْليَ ُهودَ   اّلل ُ   َلَعنَ : 
   7.«أمَْثَاهَنَا َوَأَكُلوا َواَبُعوَها

 

 104سورة البقرة: اآلية/  - 1
 ( 89/ 8(، والبحر احمليط يف أصول الفقه )80(، اإلشارة يف أصول الفقه )ص: 509/ 3انظر املوافقات ) - 2
 ( 316اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل )ص:  - 3
 108سورة األنَعاِم: اآلية/  - 4
 163سورة األعراف: اآلية/  - 5
 ( 315اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل )ص:  - 6
َتِة َواَل يُ َباُع َودَُكُه، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  7 َي ْ

ِكَتاُب    -، ومسلم2223ِكَتاُب البُ ُيوِع، اَبٌب: اَل يَُذاُب َشْحُم امل
َتِة، َواخْلِْنزِيِر، َواأْلَْصَناِم، حديث رقم: اْلُمَساقَاِة، اَبُب حَتِْرمِي بَ ْيِع     .، َعِن اْبِن َعب اس  1582اخْلَْمِر، َواْلَمي ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َوقَ ْولُُه صَ  -5  1.: »دَْع َما يَرِيُبك إىَل َما اَل يَرِيُبك«ل ى اّلل 
6-  ٌ ٌ َواحْلَرَاُم َبنيِ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم: »احلَْاَلُل َبنيِ  نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت«َوقَ ْولُُه َصل ى اّلل    2. َوبَ ي ْ
َوَسل َم:   -7 َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  ِبِشْرك  »َوقَ ْولُُه  َعْهد   َحِديُثو  قَ ْوَمِك  َأن   َلْواَل  َعاِئَشُة،  اَي 

َوَجَعْلُت   اِبأْلَْرِض،  فَأَْلَزقْ تُ َها  اْلَكْعَبَة،  غَ هَلَا  هَلََدْمُت  َواَباًب  َشْرِقيًّا،  اَباًب  ْربِيًّا،  اَبَبنْيِ: 
  3«. َوزِْدُت ِفيَها ِست َة أَْذرُع  ِمَن احلِْْجِر، فَِإن  قُ َرْيًشا اقْ َتَصَرهْتَا َحْيُث بَ َنِت اْلَكْعَبةَ 

ُ    -فَ َلْيَس َسدُّ الذ رَائِِع َخاصًّا مبَاِلك   قال القرايف:  فقد    اإلمجاع.  -8 َبْل قَاَل   -َرمِحَُه اّلل 
َها جُمَْمٌع َعَلْيِه. هِبَا ُهَو َأْكثَ ُر ِمْن    4َغرْيِِه َوَأْصُل َسدِ 

الن اِس   َأْكثَ ُر  َوَخاَلَفُه  َوَأْصَحابُُه  َماِلٌك  إلَْيِه  َذَهَب  الذ رَائِِع  َوَسدُّ  اْلُقْرُطِبُّ:  َوقَاَل 
 5.أَتِْصياًل، َوَعِمُلوا َعَلْيِه يف َأْكَثِر فُ ُروِعِهْم تَ ْفِصياًل 

على   -9 مبنية  الشريعة  عليهالتهمة  مراعاة  و   ، حتياطاال أن  الشرع  يبين  لذلك أصل  ؛ 
ردت شهادة األب البنه، واالبن ألبيه والعدو على عدوه، وإن كانوا بررًة أتقياء ِما 

   6يلحقهم من التهمة والريبة. 
  

 

الرتمذي  -  1 رسول هللا    -رواه  والورع عن  والرقائق  القيامة  أبواب صفة  َوَسل مَ الذابئح،  َعَلْيِه  رقم:  َصل ى هللاُ  ، حديث 
والتوكل ، ذكر الزجر عما يريب املرء من أسباب هذه الدنيا الفانية    كتاب الرقائق، ابب الورع  -و ابن حبان  ، 2502

التاسع والثالثون من شعب اإلميان، يف طيب املطعم وامللبس واجتناب    -، والبيهقي يف الشعب722الزائلة، حديث رقم: 
دقة املفروضة على النب  كتاب الزكاة، ابب ذكر حترمي الص  -، وابن خزمية  5491احلرام واتقاء الشبهات، حديث رقم:  

َعَلْيِه َوَسل مَ املصطفى   رضي هللا    عن احلسن بن علي،  2111حديث رقم:    -، واحلاكم2184، حديث رقم:  َصل ى هللاُ 
 3377، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: بسند صحيحعنهما، 

ميَاِن، ابٌب َفْضِل َمِن اْسَتْبَأَ ِلِديِنِه، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 اَبُب َأْخِذ  ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع،    -، ومسلم52ِكَتاُب اإْلِ
 . الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن  ، 1599احلَْاَلِل َوتَ ْرِك الشُّبُ َهاِت، حديث رقم: 

اَبُب َمْن تَ َرَك بَ ْعَض ااِلْخِتَياِر خَمَاَفَة َأْن يَ ْقُصَر فَ ْهُم بَ ْعِض الن اِس َعْنُه فَ يَ َقُعوا يف َأَشد   ِكَتاُب اْلِعْلِم،    -البخاريرواه  - 3
 1333اَبُب نَ ْقِض اْلَكْعَبِة َوبَِناِئَها، حديث رقم: ِكَتاُب احلَْجِ ،    -، ومسلم126ِمْنُه، حديث رقم: 

 ( 33/ 2الفروق للقرايف ) - 4
 ( 90/ 8البحر احمليط يف أصول الفقه )  - 5
 ( 42/  2املقدمات واملهمات ) - 6
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ُُ:الذَّرَائ عُ ُد ُ سََُُأقآَسامُر
هِ : أَْقَسام   َثاَلثَةِ   إىلالذ رَائِعَ  املالكيةِ  َقس َم علماءُ   . ِقْسٌم َأمْجََعْت اأْلُم ُة َعَلى َسدِ 

هِ  َوِقْسٌم َأمْجََعْت اأْلُم ُة َعَلى َعَدمِ   .َسدِ 
 َوِقْسٌم اْختَ َلَف ِفيِه اْلُعَلَماُء َهْل ُيَسدُّ أَْم اَل؟ 

القرايف:   َسد ِ قال  َعَلى  اأْلُم ُة  َأمْجََعْت  ِقْسٌم  أَْقَسام   َثاَلثَُة  َوَحْسِمهِ الذ رَائُِع  َوَمْنِعِه  َكَحْفِر   ؛ ِه 
إْهاَلِكِهمْ  َوِسيَلٌة إىَل  اْلُمْسِلِمنَي فَِإن ُه  َأْطِعَمِتِهمْ   ،اآْلاَبِر يف طُُرِق  إْلَقاُء السُّمِ  يف  َوَسبُّ    ،وََكَذِلَك 

   .بِ َها اأْلَْصَناِم ِعْنَد َمْن يُ ْعَلُم ِمْن َحالِِه أَن ُه َيُسبُّ اّلل َ تَ َعاىَل ِعْنَد سَ 
َعَدِم َمْنِعهِ  َكاْلَمْنِع ِمْن   ؛َوَوِسيَلٌة اَل حُتَْسمُ   ،َوأَن ُه َذرِيَعٌة اَل ُتَسدُّ   ،َوِقْسٌم َأمْجََعْت اأْلُم ُة َعَلى 

 وََكاْلَمْنِع ِمْن اْلُمَجاَوَرِة يف اْلبُ ُيوِت َخْشَيَة الز ََِن. ،فَِإن ُه ملَْ يَ ُقْل ِبِه َأَحدٌ   ، زِرَاَعِة اْلِعَنِب َخْشَيَة اخْلَْمرِ 
َكَمْن اَبَع ِسْلَعًة ِبَعَشَرِة   ؛َوِقْسٌم اْختَ َلَف ِفيِه اْلُعَلَماُء َهْل ُيَسدُّ أَْم اَل؟ َكبُ ُيوِع اآْلَجاِل ِعْنَدَنَ 

َفَماِلٌك يَ ُقوُل: إن ُه َأْخرََج ِمْن يَِدِه مَخَْسًة اآْلَن    ،ْهرِ ُُث  اْشرَتَاَها خِبَْمَسة  قَ ْبَل الش    ،َدرَاِهَم إىَل َشْهر  
الش ْهرِ  آِخَر  َعْشَرًة  ُصورَِة    ،َوَأَخَذ  ِبِِْظَهاِر  تَ َوسُّاًل  َأَجل   إىَل  ِبَعْشَرة   مَخَْسة   ِلَسَلِف  َوِسيَلٌة  فَ َهِذِه 

ِلَذِلكَ  يَ ُقولُ   ،اْلبَ ْيِع  إىَل    :َوالش اِفِعيُّ  َذِلكَ يُ ْنظَُر  فَ َيُجوُز  َعَلى ظَاِهرِِه  اأْلَْمُر  َوُُيَْمُل  اْلبَ ْيِع    ، ُصوَرِة 
َا َتِصُل إىَل أَْلِف َمْسأََلة   وََكَذِلَك   ،اْخَتص  هِبَا َماِلٌك َوَخاَلَفُه ِفيَها الش اِفِعيُّ   ، َوَهِذِه اْلبُ ُيوُع يُ َقاُل إهن 

ُيَُ  َهْل  النِ َساِء  إىَل  الن ظَِر  ُُيَر مُ اُْخُتِلَف يف  اَل  أَْو  الز ََِن  إىَل  يُ َؤدِ ي  أِلَن ُه  َهْل   ؟ر ُم؛  اِبْلِعْلِم  َواحْلُْكُم 
اْلُقَضاِة السُّوِء أَْو اَل ُُيَر مُ  اِبْلَباِطِل ِمْن  لِْلَقَضاِء  وََكَذِلَك اُْخُتِلَف يف َتْضِمنِي    ؟ُُيَر ُم؛ أِلَن ُه َوِسيَلٌة 

يُ ؤَ  ُْم  فَ َيْضَمُنوَن  الصُّن اِع؛ أِلَهن  بِيَعْت  إَذا  َا  يَ ْعرِفُ َها َرهبُّ َفاَل  َلُع  السِ  فَ تَ تَ َغري ُ  َعِتِهْم  ِبَصن ْ َلِع  السِ  ث ُِروَن يف 
َيْضَمُنونَ  اَل  أَْم  اأْلَْخِذ  ِلَذرِيَعِة  ا  قَ ْواَلنِ   ؟َسدًّ اأْلََمانَِة  َعَلى  َجاَرِة  اإْلِ َوَأْصُل  ُأَجرَاُء  ُْم  وََكَذِلَك   ،أِلَهن 

 1. لَِئال  ََتَْتد  أَْيِديِهْم إلَْيهِ  ِمنُي مَحََلِة الط َعامِ َتضْ 
ُ
ُ

  

 

 ( 448شرح تنقيح الفصول )ص:  ، و (33،  32/ 2الفروق للقرايف ) انظر  - 1
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ُشروطُالعملُبسدُالذرائع:
اتضاح اإلفضاء إىل ِبسب مقدار  اشرتط العلماء للعمل بسد الذرائع مجة من الشروط،  

وخفائ مااملفسدة  معارض  ووجود  وقلته،  وكثرته  وجوده،    ه،  وعدم  املفسدة  إلغاء  يقتضي 
 وتوقيت ذلك اإلفضاء ودوامه.

ُُ.اتفقُالعلماءُعلىُإلغائهاالشرطُاْلول:ُألُتكونُمفسدةُاملآلُضعيفةُأوُاندرةُ
ية عن املفسدة مجلة، ولكن هذه املفسدة ضعيفة أو َندرة  ر ِ ال توجد يف العادة مصلحة عَ 

املف تلك  فمثل  اعتبار  الوقوع،  ال  الشرع؛ سدة  يف  زِراع  هلا  ِمن  َخشَيةَ ِة  َكاملنِع    عملِ   الِعَنِب 
   .رِ ماخلَ 

ُالثان:ُألُتثبتُاحلاجةُامللحةُفُإابحةُاْلصل:ُالشرط
َقد َتُكوُن َوِسيَلُة  فإذا تعينت احلاجة امللحة وجب اعتبار السبب وإلغاء املآل، قال القرايف: 

اْلَماِل   ِبَدْفِع  اأْلََساَرى  ِفَداِء  إىَل  رَاِجَحة  َكالت  َوسُِّل  َمصَلَحة   إىَل  أََفضت  إَذا  حُمَر َمة   َغرَي  احمَلر ِم 
ُم خُمَاطَُبوَن ِبُفُروِع الش رِيَعِة ِعْنَدَنَ لِلُكف اِر ال ِذي ُهَو حُمَر ٌم َعَليهِ  وََكَدْفِع ،  م ااِلنِتَفاُع ِبِه بَِناًء َعَلى َأهن 

َماِل َمال  لَِرُجل  أَيُكُلُه َحرَاًما َحىت  اَل يَزينَ اِبْمرَأَة  إَذا َعَجَز َعن َدفِعِه َعنَها إال  ِبَذِلَك، وََكَدفِع الْ 
ُ تَ َعاىَل    - يَ َقَع اْلَقتُل بَيَنُه َوَبنَي َصاِحِب اْلَماِل ِعنَد َماِلك   لِْلُمَحاِرِب َحىت  اَل  َوَلِكن ُه    -َرمِحَُه اّلل 

َذِلَك   اْشرَتََط ِفيِه َأن َيُكوَن َيِسريًا، فَ َهِذِه الصَُّوُر ُكلَُّها الد فُع َوِسيَلٌة إىَل املعِصَيِة أبَِْكِل اْلَماِل َوَمعَ 
  1. ِبِه لُِرجَحاِن َما َُيُصُل ِمن املصَلَحِة َعَلى َهِذِه املفَسَدةِ فَ ُهَو َمأُموٌر 
ُإىلُاملمنوعُ:ُالثالث:ُأنُيكثرُالقصدُالشرط

الفقهاء  التهمة، وهو ما يسميه  املمنوع، فال مينع لضعف  القصد إىل  فإن كان ال يكثر 
فمنهم من الض ِعيَفةِ   َوالذ رَائِعِ   الَبِعيَدةِ   لتُّهَمةِ اب الشرط  الذرائع يف هذا  بسد  القائلون  واختلف   ،

 يراعيه، ومنهم من ال يراعيه.  
املمنوع اعتبت   القصد إىل  إذا كانت صورة اجلواز ِما يكثر  املالكية:  املقري: قالت  قال 
اتفاقًا، وإن ندرت ِبيث ال خيطر إال ابإلخطار مل تعتب، وفيما بينهما قوالن وهذه هي اليت 

 

 ( 33/ 2الفروق للقرايف ) - 1
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ع محاية  يعب  املمنوعة  االتفاق  لصورة  محاية  منعها  أن  احلماية؛  وِبماية  البعيدة،  ابلتهم  نها 
  1للذريعة.

ا ألنه من األمور الباطنة فقد جعل املالكية كثرة الوقوع  وملا كان الوصول إىل القصد متعذرً 
الشاطب:دلياًل عليه؛   قال  ال  لذلك  َسدِ   اْعَتَبَُه يف  َماِلًكا  َأن   اْلَقْصِد  ِإال   َعَلى َكثْ َرِة  بَِناًء  ذ رَائِِع 

َنا َوُهَو  ُوُقوًعا، َوَذِلَك َأن  اْلَقْصَد اَل يَ ْنَضِبُط يف نَ ْفِسِه أِلَن ُه ِمَن اأْلُُموِر اْلَباِطَنِة، َلِكْن َلُه جَمَاٌل هُ 
 اْلَمِظن ُة َوِإْن َصح  الت َخلُُّف؛ َكَذِلَك  اْلُوُجوِد أَْو ُهَو َمِظن ُة َذِلَك؛ َفَكَما اْعُتِبَتِ   َكثْ َرُة الوقوع يف

َا جَمَاُل اْلَقْصدِ   2.تُ ْعَتَبُ اْلَكثْ َرُة أِلَهن 
عاشور: ابن  هذا  قال  هلا صور كثرية  ومثال  اليت  اآلجال  لتذر ع    بيوع  مبنعها  مالك  قال 

الناس هبا كثرياً إىل إحالل معامالت الراب اليت هي مفسدة. فإن االعتداد ابلتهمة عند مالك 
مآَل  القصد  فشا صار  إذا  ذلك  أن  لوال  التشريع،  الناس أتثري يف  لقصد  ليس  إذ  فيها،  قائم 

 3الفعل. وهو مقصود الناس فاستحل وا به ما حر م عليهم.

ُالرابع:ُألُتثبتُإابحةُاْلصلُبنصُشرعيُمنُكتابُأوُسنةُ:ُالشرط
سقفإذا   ذلك  الذرائع  طثبت  بسد  املالكية  االستدالل  علماء  من  قال كثري  لذلك   ،

ابلنص،   الفتح  لثبوت هذا  املآل  الفساد يف  الذرائع رغم وجود مظنة  بفتح كثري من  واحلنابلة 
أو   يتيمه  من  لنفسه  يشرتي  أن  له  وهل  يتيمته،  من  نفسه  ينكح  الرجل  ذلك:  أمثلة  ومن 

مالك   فقال  املشهور  -يتيمته؟  والبيع؛ أل  -يف  النكاح  نه من ابب اإلصالح جبواز ذلك يف 
 . املنصوص عليه يف اآلية 

املالكي:   الوهاب  عبد  القاضي  اليتيم  قال  مال  من  يشرتاي  أن  والوصي  لألب  جيوز 
 4. ألنفسهما، وأن يبيعا مال أنفسهما مبال اليتيم، إذا مل ُيابيا أنفسهما

 وقال الشافعي: ال جيوز ذلك يف النكاح وال يف البيع.

 

 (   461القواعد للمقري )ص:  - 1
 ( 77/  3املوافقات ) - 2
 ( 307/ 2مقاصد الشريعة اإلسالمية )  - 3
 ( 559عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب املالكي )ص:   - 4
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مالك أصله يف التهمة والذرائع إذ جوز له الشراء من يتيمه. فاجلواب: فإن قيل: يلزم ترك  
أن ذلك ال يلزم، وإَّنا يكون ذلك ذريعة فيما يؤدي من األفعال املباحة إىل حمظورة منصوص  

، ووكل احلاضنني يف ذلك إىل أمانتهم بقوله:  ةطعليها، وأما هاهنا فقد أذن هللا يف صورة املخال
ُ يَ ْعَلمُ ﴿ [، وكل أمر خموف وكل هللا سبحانه املكلف  220]البقرة:    ﴾اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ   َواّلل 

إىل أمانته ال يقال فيه: إنه يتذرع إىل حمظور به فيمنع منه، كما جعل هللا النساء مؤَتنات على 
فروجهن، مع عظيم ما يرتتب على قوهلن يف ذلك من األحكام، ويرتبط به من احلل واحلرمة  

     1نساب، وإن جاز أن يكذبن.واأل
  

 

 ( 65/ 3تفسري القرطب ) ، (217/ 1العلمية ) : ط  -أحكام القرآن البن العريب - 1
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ُتطبيقاتُسدُالذرائعُاملخالفةُلبُْلحادُعندُاملالكية:
 القبضُوالسدلُفُالصالة: -1

انفرد املالكية ابلنهي عن قبض اليدين يف الصالة، واختلفت أقواهلم يف ذلك بني مؤيد للسدل،  
املصنفات، وتعددت  للقبض، حىت صنفوا يف ذلك  للسدل ومؤيد  أو منكر  للقبض،  ومنكر 

 أراؤهم، فمن قال ابلقبض وهنى عن السدل علل ذلك بسد الذرائع ومنها: 
القبض   -1 شغأن  ورمبا  الصالة،  يف  الرايء،  عمل  من  ضرب  دخله  ورمبا  صاحبه،  ل 

 فيظهر من خشوع ظاهره أكثر من ابطنه. 
  1قد يعتقد اجلهال ركنيته يف الصالة، أو يعدونه من واجباهتا، أو أحد لوازمها.  -2

أَْعِرُف َذِلَك قَاَل َماِلٌك: يف َوْضِع اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى يف الص اَلِة؟ قَاَل: اَل  قال يف املدونة:  
 2.ِبَذِلَك يُِعنُي ِبِه نَ ْفَسهُ  يف اْلَفرِيَضِة وََكاَن َيْكَرُهُه َوَلِكْن يف الن  َواِفِل إَذا طَاَل اْلِقَياُم َفاَل أَبْسَ 

الوهاب:   عبد  القاضي  موقال  عن  الر ِواية  يف اختلفت  اليسرى  على  اليمىن  وضع  يف   الك 
 احلكم أن ه قال: ال أبس بذلك.فروى عنه ابن عبد  الص الة:

 3وروى عنه ابن القاسم: املنع منه. 
ُتوجيهُالقولُبكراهةُالقبضُعندُمالك:

 :يف توجيه الكراهة املروية عن مالك على أقوالعلماء املالكية اختلف 
وغريه أنه إَّنا كرهه ملن يفعله بقصد   ليه احملققون كالقاضي عبد الوهاب الذي عهو  و   اْلول:

فيها    .االعتماد النافلة جيوز  الصالة، وذلك ألن  النوافل لطول  به يف  قال مرة: وال أبس  هلذا 
   ؟ وكيف ابالعتماد ،اجللوس من غري عذر

   . إَّنا كرهه خمافة أن يعتقد وجوبهأنه  :الثان
 . خمافة أن يظهر من اخلشوع ما ال يكون يف الباطنأنه كرهه  :الثالث

 

 ( 148خب الواحد إذا خالف سد الذرائع عند املالكية )ص:  - 1
 ( 169/ 1املدونة ) - 2
 ( 116عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب املالكي )ص:   - 3
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 أنه خمالف لعمل أهل املدينة.  الرابع:
ُ ُالصَّاَلةُ ماَُوَرَدُم َنُاْلَحاد يث  َرىُف  ىَنَُعَلىُالآيرسآ ُالآيرمآ َُوضآع   ُ:ف 

الُيْمىَن   الَيَد  الر ُجُل  َيَضَع  َأْن  يُ ْؤَمُروَن  الن اُس  »َكاَن  قَاَل:  َسْعد ،  ْبِن  َسْهِل  َعْن   ، َحازِم  َأيب  َعْن 
يَ ْنِمي َذِلَك ِإىَل الن ِبِ  َصل ى هللاُ   .الُيْسَرى يف الص اَلِة«َعَلى ِذرَاِعِه   أَْعَلُمُه ِإال   قَاَل أَبُو َحازِم  الَ 

  1.َعَلْيِه َوَسل مَ 
ص اَلِة َكب َ،  َعْن َواِئِل ْبِن ُحْجر : أَن ُه »رََأى الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َرَفَع يََدْيِه ِحنَي َدَخَل يف ال

ُُث  اْلَتَحَف بِثَ ْوِبِه، ُُث  َوَضَع يََدُه اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى، فَ َلم ا أَرَاَد َأْن   -َوَصَف مَه اٌم ِحَياَل أُُذنَ ْيِه   -
َدُه َرَفَع يََدْيِه  يَ رَْكَع َأْخرََج يََدْيِه ِمَن الث  ْوِب، ُُث  َرفَ َعُهَما، ُُث  َكب َ فَ رََكَع، فَ َلم ا قَالَ  : مسََِع هللاُ ِلَمْن محَِ

ُ 2. «َسَجَد َسَجَد َبنْيَ َكف ْيهِ  فَ َلم ا،
وال ترك احلديث ألنه ذريعة ملفسدة متومهة،  ويقال إذا صح احلديث فال اعتبار بسد الذرائع،  

 . َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  الن ِب ِ أو خلل مظنون ألمهل غالب ما ورد عن 
 .والُ شَُُنُآمُ ُتُ السَُُّيامُرصُ  -2

يِن،   الس ِت ِمْن َشوالِ   ِصيامَ   َرمِحَُه اّلل ُ   َماِلكٌ   َكرِهَ  ا لَذرِيَعِة االبتَداِع يف الدِ    ها خَمَافََة َأْن يُ ْلِحقَ و   َسدًّ
 وألن ه خيالُف عمَل أهِل اْلَمِديَنِة. ، الن اُس ِبَرَمَضانَ 

م  بَ ْعَد اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن: ِإن ُه مَلْ يَ َر َأحَ  داً ِمْن  قَاَل َُيْىَي: مسَِْعُت َماِلكاً يَ ُقوُل، يف ِصَياِم ِست ِة َأاي 
َيْكرَ  اْلِعْلِم  أَْهَل  َوِإن   الس َلِف.  ِمَن  َأَحد   َعْن  ذِلَك  ُلْغيِن  يَ ب ْ َوملَْ  َيُصوُمَها.  َواْلِفْقِه  اْلِعْلِم  ُهوَن  أَْهِل 

 ذِلَك ْو رَأَْوا يف ذِلَك، َوخَيَاُفوَن ِبْدَعَتُه. َوَأْن يُ ْلِحَق ِبَرَمَضاَن َما لَْيَس ِمْنُه، أَْهُل اجْلََهاَلِة َواجْلََفاِء. لَ 
  3اْلِعْلِم. َورَأَْوُهْم يَ ْعَمُلوَن ذِلَك. ُرْخَصًة ِعْنَد أَْهلِ 
، فَِإن هُ قال ابن رشد:   ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل     ثَ َبَت َأن  َرُسوَل اّلل ِ َوأَم ا السِ تُّ ِمْن َشو ال  قَاَل: »َمْن   ى اّلل 

ْهِر« ِإال  َأن  َماِلًكا َكرَِه َذِلَك، ِإم ا خَمَاَفَة   .َصاَم َرَمَضاَن ُُث  أَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشو ال  َكاَن َكِصَياِم الد 
 

    740ِكَتاُب اأَلَذاِن، اَبُب َوْضِع الُيْمىَن َعَلى الُيْسَرى يف الص اَلِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
مسلم  -  2 اْليُ -رواه  َعَلى  اْلُيْمىَن  َيِدِه  َوْضِع  اَبُب  الص اَلِة،  ُسر تِِه،  ِكَتاُب  فَ ْوَق  َصْدرِِه  حَتَْت  ْحرَاِم  اإْلِ َتْكِبريَِة  بَ ْعَد  ْسَرى 

 401َوَوْضِعِهَما يف السُُّجوِد َعَلى اأْلَْرِض َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه، حديث رقم: 
 1103ِكَتاُب الصِ َياِم، َجاِمُع الصِ َياِم، رقم:   -املوطأ - 3
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ُلْغُه   احْلَِديُث أَْو ملَْ َيِصح  ِعْنَدُه َأْن يُ ْلِحَق الن اُس ِبَرَمَضاَن َما لَْيَس يف َرَمَضاَن، َوِإم ا أِلَن ُه َلَعل ُه ملَْ يَ ب ْ
 1َوُهَو اأْلَْظَهُر. 

َحاطَُة ِبِعْلِم اخلَْ  ُلْغ َماِلًكا َحِديُث َأيب أَيُّوَب َعَلى أَن ُه َحِديٌث َمَدينٌّ َواإْلِ اص ِة اَل قَاَل أَبُو ُعَمَر ملَْ يَ ب ْ
َقدْ  أَْمٌر  َماِلٌك  َلُه  َوال ِذي َكرَِهُه  إِلَْيِه  فَ ْرِض َسِبيَل  ِإىَل  ُيَضاَف  َأْن  َخْشَيَة  َوَذِلَك  َوأَْوَضَحُه  بَ ي  َنُه   
ُ   -َرَمَضاَن َوَأْن َيْسَتِبنَي َذِلَك ِإىَل اْلَعام ِة وََكاَن  ينِ  -َرمِحَُه اّلل   .ُمَتَحفِ ظًا َكِثرَي ااِلْحِتَياِط لِلدِ 

ُ أَْعَلُم أِلَن ُه َحِديٌث َمَدينٌّ انْ َفَرَد ِبِه ُعَمُر ْبُن اَثِبت  َوَما َأُظنُّ َماِلًكا َجِهَل احْلَِديَث    2.َواّلل 
َعَلْيِه َوَسل   ثَُه، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ  َعْنُه، أَن ُه َحد  َم قَاَل: َعْن َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِ  َرِضَي هللاُ 

، َكاَن َكِصَياِم الد ْهِر«»َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُُث  أَتْ بَ عَ  ُ 3.ُه ِستًّا ِمْن َشو ال 
، َوَجاِبر ، أَن  الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن فَأَتْ بَ َعُه سِ وَ  تًّا ِمْن َعِن اْبِن َعب اس 

، َصاَم الس َنَة ُكل َها«    4. َشو ال 
َعَلْيِه َوَسل َم: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن  َعِن اْبِن  وَ  ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ 

ُ 5. َشو ال  َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَ ْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه«
ُركوبُاملرأةُالبحرُللحجُ. -3

وكره حمرم،  ود  ووج  والراحلةُ   : الزادُ ثالثة    اتفق العلماء على أن احلج جيب على النساء بشروط  
: َوأَم ا َحجَُّها يف ِميُّ ا نَقَل الل خزي ِة على مو اَوَنصُّ َكاَلِمِه يف امل؛  للحجِ   البحرَ   املرأةِ   ركوبَ   مالك 
ر   ،َشِديدٌ   ُر هوالَبح  ؟حرِ بم د : َما هَلَا َولِل اِب حمُ اَل َماِلٌك يف ِكتِر فقالَبح

َ
َأن  اُف  َوَأخ  ،رةٌ ُة َعو أَوامل

 6.ُك َذِلَك َأَحبُّ إيَل  َوَتر  ،تَنَكِشفَ 
 

 ( 71/ 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  - 1
 ( 380/ 3االستذكار بتصرف ) - 2
م  ِمْن َشو ال  ِإتْ َباًعا لَِرَمَضاَن، حديث رقم:    -رواه مسلم - 3  1164ِكَتاب الصِ َياِم، اَبُب اْسِتْحَباِب َصْوِم ِست ِة َأاي 
  (: 184/ 3)قال اهليثمي يف "جممع الزوائد"  ا، ، بسند ضعيف جد4642حديث رقم:  -رواه الطباين يف األوسط - 4

 . فيه ُيىي بن سعيد املازين وهو مرتوك
السابق  -  5 رقم:    -املصدر  يصح  8622حديث  ال  حديث  اخلشين  ،  علي  بن  مسلمة  األلباين:  فيه  وقال  تركوه، 

 5190رقم:  -موضوع، سلسلة األحاديث الضعيفة
 ( 520/ 2مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )  - 6
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قال ابن القاسِم: هَنَى مالٌك عن حجِ  النساِء يف البحِر، وكره َأْن ُيج  أحٌد يف البحر، إال مثَل 
 1. منه بُدًّاون ال جيدُ  ذإندلِس أهِل األ

ابن رشد:   النساء يف  وقال  البحر فكره ذلك، وقال: ال أحب هلن أن سئل مالك عن حج 
 2ا. ا شديدً ُيججن يف البحر، وعابه عيبً 

ُتوجيهُمذهبُمالك:
رأة َعورة َوَأخاف تقدم قول مالك: 

َ
 3. أن تَنَكشفَ  امل

إذا كن يف  اقال  و  السرت، خمافة أن ينكشفن؛ ألهنن عورة، وهذا  إَّنا كره من َنحية  بن رشد: 
خيالطهن عند حاجة اإلنسان، ويف سعة يقدرن على الصالة، وأما إن مل  معزل عن الرجال ال  

يكن يف معزل عن الرجال، أو كن يف ضيق مينعهن من إقامة الصالة على سنتها، فال ُيل هلن  
 4.أن ُيججن فيه

َا َكرَِه َذِلَك َماِلٌك أِلَن  اْلَمْرأََة اَل َتَكاُد تَ ُغضُّ َبَصَرَها َعِن الر اِكِبنَي ِفيِه َعِن    ابن عبد الب:قَاَل  و  ِإَّن 
ِحنَي َوَغرْيِِهْم َوُهْم اَل َيْسَترتُوَن يف َكِثري  ِمَن اأْلَْوقَاتِ   5.اْلَمال 

من السفن، وضرورهتن إىل والسيما فيما صغر  قال:  مبا صغر من السفن؛    الكراهةوقيد عياض  
قضاء احلاجة مع حضور الرجال، قالوا: وهو فيما كب من السفن، وحيث خيتصصن أبماكن 

 6يسترتن فيها جائز. 
ُكونُاملسألةُتطبيًقاُلقاعدةُسدُالذرائعُ: ُأوجه

إ  استناده  يفيد  مبا  احلج  البحر ألجل  املرأة يف  مالك سفر  املالكية كراهة  قاعدة سد  ىلعلل   
 الذرائع؛ ملا يف سفرها يف البحر من مفاسد ومنها:

 

 ( 319/  2النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ) - 1
 ( 434/  3البيان والتحصيل ) - 2
 ( 520/ 2مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )  - 3
 ( 434/  3البيان والتحصيل ) - 4
 ( 127/ 5االستذكار ) - 5
 ( 339/ 6إكمال املعلم بفوائد مسلم )   - 6
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 1أن املرأة ال تكاد تغض بصرها عن املالحني وغريهم وهم ال يسترتون غالًبا.  -1
أن املرأة ال تقدر على االستتار عند قضاء حاجتها لوجود الرجال وضيق املركب  -2

 2وقد تنكشف. 
 3كب.أن املرأة ال تستطيع إقامة الصالة على سنتها لضيق املر  -3

ُالبُاملخالفُملذهبُاملالكية:
، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن يَْدُخُل َعَلى أُمِ  َحرَام  بِْنِت ِمْلحَ  اَن َعْن أََنِس ْبِن َماِلك 

َعَلْيهِ  هللِا َصل ى هللاُ  َرُسوُل  َها  َعَلي ْ َفَدَخَل  الص اِمِت،  ْبِن  ُعَباَدَة  حَتَْت  َحرَام   أُمُّ  وََكاَنْت    فَ ُتْطِعُمُه، 
ُُث   َوَسل َم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوُل  فَ َناَم  رَْأَسُه،  تَ ْفِلي  َجَلَسْت  ُُث   فََأْطَعَمْتُه،  يَ ْوًما،    َوَسل َم 

أُم يِت  ِمْن  »ََنٌس  قَاَل:  هللِا؟  َرُسوَل  اَي  ُيْضِحُكَك  َما  فَ ُقْلُت:  قَاَلْت:  َيْضَحُك،  َوُهَو  َقَظ  اْستَ ي ْ
، ُغزَاًة يف َسِبيِل هللِا، يَ رَْكُبوَن ثَ َبَج َهَذا اْلَبْحِر، ُمُلوًكا َعَلى اأْلَِسر ِة«، أَْو »ِمْثَل اْلُمُلوِك ُعِرُضوا َعَلي  

ُهْم،   -َيُشكُّ أَي  ُهَما    -َعَلى اأْلَِسر ِة«   قَاَل: قَاَلْت: فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ادُْع هللاَ َأْن جَيَْعَليِن ِمن ْ
هلََ  اَي َفَدَعا  ُيْضِحُكَك  َما  فَ ُقْلُت:  قَاَلْت:  َيْضَحُك،  َوُهَو  َقَظ  اْستَ ي ْ ُُث   فَ َناَم،  رَْأَسُه،  َوَضَع  ُُث   ا، 

، ُغزَاًة يف َسِبيِل هللِا«، َكَما قَاَل يف اأْلُوىَل، قَاَلْت:   َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: »ََنٌس ِمْن أُم يِت ُعِرُضوا َعَلي 
َرُسولَ  اَي  َحرَام    فَ ُقْلُت:  أُمُّ  فَ رَِكَبْت  اأْلَو ِلنَي«،  ِمَن  قَاَل: »أَْنِت  ُهْم،  ِمن ْ جَيَْعَليِن  َأْن  هللَا  ادُْع  هللِا، 

   4. بِْنُت ِمْلَحاَن اْلَبْحَر يف َزَمِن ُمَعاِويََة، َفُصرَِعْت َعْن َداب ِتَها ِحنَي َخَرَجْت ِمَن اْلَبْحِر، فَ َهَلَكتْ 
 بحر للرجال والنساء يف اجلهاد واحلج وغريمها. ويف احلديث جواز ركوب ال

َويَ َتَضم ُن َهَذا َجَواَز رُُكوِب اْلَبْحِر لِْلَغْزِو َواجلَِْهاِد قَاَل اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيِد  الباِجي:  َولِيِد  أَبُو القَاَل  
ُب َأْن َيُكوَن ِمثْ َلُه.   5َواحلَْجُّ ِعْنِدي جيَِ

 

 ( 166سد الذرائع عند املالكية )ص:  ، خب الواحد إذا خالف ( 127/ 5االستذكار ) - 1
 ( 339/ 6إكمال املعلم بفوائد مسلم )   - 2
 ( 434/  3البيان والتحصيل ) - 3
البخاري  -  4 اجِلَهاِد  -رواه  رقم:  ِكَتاُب  حديث  َوالنِ َساِء،  لِلر َِجاِل  َوالش َهاَدِة  اِبجلَِْهاِد  الدَُّعاِء  اَبُب  ،  2788َوالسِ رَيِ، 

َمارَِة، اَبُب َفْضِل اْلَغْزِو يف اْلَبْحِر، حديث رقم:   -ومسلم  1912ِكَتاُب اإْلِ
 ( 213/ 3املنتقى شرح املوطإ ) - 5
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ُتوجيهُاملالكيةُللخبُاملخالف:ُُ
وََكاَنْت أُمُّ َحرَام  َمَع ابن عبد الب: بعض املالكية توجيه اخلب على مذهب مالك، فقال حاول 

 1.َف َما ُهْم َعَلْيِه اْليَ ْومَ َزْوِجَها وََكاَن الن اُس ِخاَل 
 غسلُاحملرمُرأسهُ: -4

عماال لقاعدة سد الذرائع: غسل فيها خب الواحد إ  مالك وخالفمن املسائل اليت انفرد هبا  
 احملرم رأسه لغري اجلنابة. 

يُز َذِلَك لِْلُمْحرِِم َوَيْكَرُهُه   قال ابن عبد الب: َواْختَ َلَف اْلُعَلَماُء يف َغْسِل رَْأِسِه َفَكاَن َماِلٌك اَل جيُِ
 2. َلهُ 

غِسَل الث ورِيُّ َوأَبُو َحِنيَفَة َوالش اِفِعيُّ َواأَلوزَاِعيُّ َوَأمَحُد بُن َحنَبل  َوأَبُو ثَور  َوَداُوُد اَل أَبَْس َأْن يَ َوقَاَل 
 3.اْلُمحرُِم رَأَسُه اِبْلَماِء َوُهَو حُمرِمٌ 

 4.َأن  اْلُمْحرَِم يَ ْغِسُل رَْأَسُه ِمَن اجْلََنابَةِ  اْلُفَقَهاءُ  َوَأمْجَعَ 
ُكونُاملسألةُتطبيًقاُلقاعدةُسدُالذرائعُ: ُأوجه

عن  قال ابن عبد احلكمأن احملرم رمبا يكون قد قتل شيًئا من الدواب أثناء الغسل.  -1
 . ا من الدواب أحب إىل أن يفتدي: إن خاف أن يكون قتل شيئً مالك 

 . ِبركة يده عليه شعرهقد يتساقط بعض  -2
 .من ابب تغطية الرأسرمبا يكون  -3

قد يقتل بعض ما فيه من الدواب، وقد يتساقط ِبركة يده عليه بعض  قال القاضي عياض:  
  5شعره، وقيل: لعله رآه من ابب تغطية الرأس. 

ُ
 

 ( 127/ 5االستذكار ) - 1
 ( 9/ 4)  السابقاملصدر  - 2
 ( 11/ 4) املصدر السابق  ا  - 3
 ( 10/ 4)  املصدر السابق - 4
 ( 219/ 4إكمال املعلم بفوائد مسلم )   - 5
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ُالبُاملخالفُملذهبُاملالكية:
اّللِ  ْبَن الَعب اِس، َواملِْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة، اْختَ َلَفا اِبألَبْ َواِء فَ َقاَل: َعْبُد  َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُحَننْي ، َأن  َعْبَد  

ْحرُِم رَْأَسُه، فََأْرَسَليِن َعْبدُ 
ُ
يَ ْغِسُل امل ْحرُِم رَْأَسُه، َوقَاَل املِْسَوُر: الَ 

ُ
 اّللِ  ْبُن اّللِ  ْبُن َعب اس  يَ ْغِسُل امل

َأيب  ِإىَل  َفَسل ْمُت الَعب اِس   ، بِثَ ْوب  ُيْسرَتُ  َوُهَو  الَقْرَننْيِ،  َبنْيَ  يَ ْغَتِسُل  فَ َوَجْدتُُه   ، األَْنَصارِيِ  أَيُّوَب   
الَعب   ْبُن  اّللِ   َعْبُد  إِلَْيَك  أَْرَسَليِن  ُحَننْي ،  ْبُن  اّللِ   َعْبُد  َأََن  فَ ُقْلُت:  َهَذا؟  َمْن  فَ َقاَل:  اِس،  َعَلْيِه، 

أَيُّوَب  َأْسأَُلَك َكيْ  أَبُو  فَ َوَضَع  َوُهَو حُمْرٌِم؟  يَ ْغِسُل رَْأَسُه  َوَسل َم  َعَلْيِه  َف َكاَن َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ 
َفَصب   اْصُبْب،  َعَلْيِه:  َيُصبُّ  ْنَسان   إِلِ قَاَل:  ُُث   رَْأُسُه،  بََدا يل  َفطَْأطََأُه َحىت   الث  ْوِب،  َعَلى  يََدُه 

َعَلْيِه َوَسل مَ َعَلى رَْأِسِه،    ُُث  َحر َك رَْأَسُه بَِيَدْيِه فَأَقْ َبَل هِبَِما َوأَْدبَ َر، َوقَاَل: »َهَكَذا رَأَيْ ُتُه َصل ى هللاُ 
   1. يَ ْفَعُل«

 يف احلديث دليل على جواز غسل احملرم رأسه، من غري جنابة، وجواز حتريك احملرم رأسه بيديه. 
َنا َرُجٌل َواِقٌف َمَع الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم بِ و  ُهَما، قَاَل: بَ ي ْ ُ َعن ْ َعَرَفَة، َعِن اْبِن َعب اس  َرِضَي اّلل 

اْغِسُلوُه مبَاء  » : ِإْذ َوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه، فَ َوَقَصْتُه أَْو قَاَل: فَأَقْ َعَصْتُه، فَ َقاَل الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
اّلل َ  فَِإن   رَْأَسُه،  ُروا  خُتَمِ  َوالَ  حُتَنِ ُطوُه،  َوالَ  ثَ ْوبَ ْيِه،  قَاَل:  أَْو  ثَ ْوَبنْيِ  يف  وََكفِ ُنوُه  َعثُ   َوِسْدر ،  يَ ْوَم  يَ ب ْ ُه 

2ُُ«.الِقَياَمِة يُ َلبِ  
َصل ى هللاُ    الن ِب    والسدر؛ فإن ابألشنان واخلطمي  احملرم    رأس  يف احلديث دليل على جواز غسل

   هناهم أن ُينطوه وأن خيمروا رأسه إلحرامه. َعَلْيِه َوَسل مَ 
 َتجيلُالصداقُأوُبعضه: -5

من املسائل اليت خالف فيها املالكية مجهور العلماء مسألة أتجيل الصداق أو بعضه إعماال 
 لقاعدة سد الذرائع. 

 

 

البخاري  -  1 رقم:  -رواه  لِْلُمْحرِِم، حديث  ااِلْغِتَساِل  اَبُب  الصيد،  اَبُب  -، ومسلم1840كتاب جزاء  احلَْجِ ،  ِكَتاُب 
 1205َجَواِز َغْسِل اْلُمْحرِِم َبَدنَُه َورَْأَسُه، حديث رقم: 

ْحرِِم مَيُوُت بَِعَرَفَة، َومَلْ أيَْ -رواه البخاري  -  2
ُ
ُمِر الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َأْن يُ َؤد ى َعْنُه بَِقي ُة  كتاب جزاء الصيد، اَبُب امل

 1206ِكَتاُب احلَْجِ ، اَبُب َما يُ ْفَعُل اِبْلُمْحرِِم ِإَذا َماَت، حديث رقم:   -، ومسلم1849احَلجِ ، حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
148 

 ُ:يةالكاملمذهبُ -
املالكية كراهة أتجيل الصداق أو بعضه، خالفًا جلمهور العلماء الذي أجازوا أتجيل  مذهب  

 الصداق أو أتجيل بعضه. 
: أَرَأَْيَت َلْو أَن  َرُجاًل تَ َزو َج اْمرَأًَة بَِثاَلِثنَي ِديَنارًا نَ ْقًدا أَْو َثاَلِثنَي  ]يعين ملالك[  قُ ْلتُ قال سحنون:  

قَاَل   ،: قَاَل َماِلٌك: اَل يُ ْعِجُبيِن َهَذا النِ َكاُح َوملَْ يَ ُقْل لََنا ِفيِه َأْكثَ َر ِمْن َهَذاَنِسيَئًة إىَل َسَنة ؟ قَالَ 
  1.َماِلٌك: لَْيَس َهَذا ِمْن ِنَكاِح َمْن أَْدرَْكت

َا الص َداُق ِفيَما َمَضى ََنِجٌز ُكلُُّه، فَِإْن َوَقَع    ،وََكرَِه َماِلٌك اْلُمَؤج لَ وقال ابن احلاجب:   َوقَاَل: ِإَّن 
ُُث   َشْيٌء ِمْنُه ُمَؤخ راً، َفال ُأِحبُّ ُطوَلُه، َوقَاَل اْبُن اْلَقاِسِم: يُ ْفَسُخ ِإْن َكاَن َأْكثَ َر ِمْن ِعْشرِيَن َسَنًة  

ِستِ نَي، َوأَم ا اْلُمَؤج ُل أَْو بَ ْعُضُه ِإىَل َغرْيِ ُمَعني   ِمْن َمْوت  أَْو  َرَجَع ِإىَل أَْربَِعنَي، ُُث  قَاَل: مَخِْسنَي وَ 
 2.ِفرَاق  َوِشْبِهِه فَ َفاِسدٌ 

مؤجاًل، وبعضه  معجاًل  بعضه  وما كان  مؤجاًل كله،  ما كان  بني  املالكية  بعض  وفرق    وفرق 
التزويج بصداق إىل امليسرة  :  رجواهر الدر قال يف    بعضهم بني من كان مليًّا، ومن كام معسرًا؛

 3جيوز، إن كان ملًيا. 
 4قال يف حتفة األحكام:؛ وفرق بعضهم بني ما كان املؤجل قريًبا وما كان بعيًدا

 ويك                              ره النك                              اح ابملؤج                              ل
 

 إال إذا م               ا ك               ان م               ع معج               ل ***** 
 

 5.مالك كراهة أتجيل الصداق مطلًقاواملشهور عن 
 
 

 

 ( 130/ 2املدونة ) - 1
 ( 277جامع األمهات )ص:  - 2
 ( 123/ 4 حل ألفاظ املختصر )جواهر الدرر يف - 3
 ( 24/ 2توضيح األحكام شرح حتفة احلكام )  - 4
 ( 277جامع األمهات )ص:  - 5
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يعجبين إىل سنة، أو سنتني، وعنه أيًضا جواز السنتني إىل األربع، وكره  وقال ابن القاسم: ال  
1ُ.الست وَنوها

 2ابن عاصم: وقيل إىل عشرين سنة؛ قال 
 وأم                                 د الك                                 والئ املعين                                 ه

 

 س                 تة أش                 هر لعش                 رين س                 نة ***** 
 

 ونس                                    بة األزواج واألق                                    دار *****   ِبس                          ب امله                          ور يف املق                          دار
 ج

ُعلةُالقولُبكراهةَُتجيلُالصداقُعندُاملالكية:ُُ
3ُ. : لَْيَس َهَذا ِمْن ِنَكاِح َمْن أَْدرَْكتيف القول ابلكراهة بقولهاحتج اإلمام مالك 

َها خِبِاَلِف الث َمِن يف قال القرايف: و  َبِغي َأْن يَ َتَأخ َر َعن ْ اَبَحِة َفاَل يَ ن ْ  4. اْلبَ ْيعِ الص َداَق قُ َباَلَة اإْلِ
ُالبُاملخالفُملذهبُاملالكية:

مِ  ِبِه  ُتْم  َوف  ي ْ َما  َأَحق   »ِإن   َوَسل َم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعاِمر   ْبِن  ُعْقَبَة  َن  َعْن 
   5. اْسُتِحل  ِبِه اْلُفُروُج«الشُُّروِط َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه فُ ُروَج النِ َساِء« أَْو قَاَل: »َما 

  

 

/  6(، ولوامع الدرر يف هتك أستار املختصر )22/  3حتبري املختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على خمتصر خليل )  -  1
421 ) 

 ( 421/ 6ستار املختصر )ألوامع الدرر يف هتك   - 2
 ( 130/ 2املدونة ) - 3
 ( 393/ 4الذخرية للقرايف ) - 4
ِكَتاُب اْلَوَصااَي، اَبُب َما َجاَء يف الش ْرِط يف النِ َكاِح،    -سعيد بن منصورسنن (، و 274/ 17املعجم الكبري للطباين ) - 5

 658حديث رقم: 
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ُتوجيهُاملالكيةُللخبُاملخالفُ:
 بعدة أمور: أو بعضه ه املالكية هذا احلديث مبا ال خيالف كراهة مالك أتجيل الصداق وج  

به فيجوز أتجيل   قالوا ُيمل احلديث على أن الشرط جائز ملن قدر على اإللتزام -1
بعض الصداق ملن كان ميسورا؛ ويدل على هذا ما ما رواه ابن وهب عن مالك 

نقدً  يومئذ فال    افيمن نكح مبائة  له مال  ومبائة إىل ميسرة فال يعجبين، وإن كان 
 1أبس به إن شاء هللا. 

ِنَكاِح َمن : لَيَس َهَذا ِمن  َماِلك    لِ و قَ أهل املدينة ل  أن أتجيل الصداق خمالف لعملِ  -2
  2.تأَْدرك

 قالوا: فجواز الشروط يف احلديث ال يصدق على هذه املسألة.
قوُل   -3 التعجيل  الصداق  أن حكم  يدل على  َوَسل َم، ِما  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  اّللِ   َرُسوِل 

   3.: »اْذَهْب فَاْطُلْب َوَلْو َخاََتًا ِمْن َحِديد «للذي أراَد الزواجَ 
َوُمطَالَبَ ُتُه ِبَذِلَك يف احلِْنِي تَ ْقَتِضي َأن  ِمْن ُحْكِمِه تَ ْعِجيَلُه أَْو تَ ْعِجيَل قال أبو الوليد الباجي: 

يف   يَ َتَكس َب  َأْن  يَ ْرُجو  َهْل  َلَسأََلُه  يِعِه  مجَِ أَتِْخرُي  ُشرَِع  َوَلْو  ِمْنُه  َمْهرًا  َيُكوَن  َأْن  َيِصحُّ  َما 
 4؟.اْلُمْستَ ْقَبِل َقْدَر اخْلَاُتَِ ِمْن احْلَِديدِ 

  

 

 ( 463/  4النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ) - 1
 ( 130/ 2املدونة ) - 2
ا  -  3 رقم:    -بخاريل رواه  ، حديث  َصَداق  َوبَِغرْيِ  الُقْرآِن  َعَلى  الت  ْزِويِج  اَبُب  النِ َكاِح،  ومسلم5149ِكَتاُب  ِكَتاُب    -، 

قَ  َذِلَك ِمْن  َوَغرْيَ  َوَخاَُتَ َحِديد ،   ، قُ ْرآن  تَ ْعِليَم  َوَجَواِز َكْونِِه  ِليل  وََكِثري ، َواْسِتْحَباِب َكْونِِه مَخَْسِمائَِة  النِ َكاِح، اَبُب الص َداِق، 
 .  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  الس اِعِدي ِ ، 1425ِدْرَهم  ِلَمْن اَل جُيِْحُف بِِه، حديث رقم: 

 ( 277/ 3املنتقى شرح املوطإ ) - 4
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ُ دُ يمَُفُ ُاءُ مَُلَُالعُرُبُ اهُ ذَُمَُُيلُرصُ فُآت َُ:ُامسُرالالآَمبآَحثر ُاُيرف يدرهَُخَبرُالآَواح 

وهاك تفصيل تلك املذهب مع   ،اختلف العلماء فيما يُِفيُده َخَبُ اْلَواِحِد على عدة مذاهب
 أدلتها وبيان الراجح منها. 

َوَّلُراملذهبُ ُ:ُاْلآ
ُ.العملُ ُمعُااليقيينُمطلقًُُالعلمَُُيفيدُرُالثقةُ ُُالواحدُ ُأنُخبَُ

 ، واحلسني بن علي الكرابيسي،  وابن حزم األندلسي  ،الظاهريبن علي  وهذا مذهب داود  
احملاسب،   أسد  بن  ،   اِبْبنِ   اْلَمْعُروفُ   الط َبِيُّ   َأمْحَدَ   َأيب   ْبنُ   َأمْحَدُ   اْلَعب اسِ   َأيب و واحلارث    اْلَقاصِ 

ابن خويز  به اإلمام   ونقل عن اإلمام أمحد يف رواية، وحكاه  منداد عن اإلمام مالك، وجزم 
  .، وغريهمحجر العسقالين ، وابنالس ْمَعاين ِ  ابن، و الشافعي يف كتاب اختالف مالك 

 ؟ العلمِ  ونَ دُ  العملَ  أو العملِ  معَ  العلمَ  العدلِ  الواحدِ  خبُ  بُ وجِ يُ  هل لٌ صْ فَ  حزم: قال ابن
  أسد   بن  واحلارث   الكرابيسي  علي  أيب  عن  واحلسني  سليمان  أبو  قال  :حممد   أبو  قال
َعَلْيِه َوَسل مَ   هللا  رسول  إىل   مثله  عن  العدل  الواحد  خب  نإ  :وغريهم  احملاسب  يوجب   َصل ى هللاُ 

  خويز  اببن  املعروف  إسحاق   بن  أمحد   القول  هذا  ذكر  وقد  نقول  وهبذا  ،امعً   والعمل  العلم
  املعتزلة   ومجيع  ، املالكيني  ومجهور   والشافعيون  احلنفيون   وقال  ،أنس  بن  مالك   عن  منداد

  كذابً   يكون  أن  ميكن   قد  أنه   مجيعهم   عند  هذا  ومعىن  ،العلم  يوجب  ال   الواحد  خب  إن  واخلوارج
 املرسل  بعضهم  وقال  ،واملرسل  املسند  بني  بعضهم  ي وسو   ،هذا  يف  كلهم  واتفقوا  فيه  اموهومً   أو
  هلم  حجة  هذا  واخلوارج  املعتزلة  وجعلت  ا حقً   يكون  أن  ميكن  وقد  ، عماًل   وال  اعلمً   يوجب  ال
  عز   هللا  دين  يف   به   احلكم  ُيل  فال   خطأً   أو  كذابً   يكون   أن  جاز   ما  : قالوا  ، به  العمل   ترك  يف

  اأحدً   يسع  وال،    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   هللا  رسول   إىل  وال  ، تعاىل  هللا  إىل  يضاف   أن   وال  ،وجل
 كل  صفة  هذه  أبن  ذكرَن  من  كل  واحتج  العمل  يوجب  إنه  :ذكرَن  من  سائر  وقال  ،به  يدين  أن

   1الكذب. يتعمد  مل وإن فيه السهو وإمكان ،وتعمده الكذب  جواز  يف واحد خب
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 ولِ سُ رُ   إىل  امبلغً   مثله  عن  العدلِ   الواحدِ   خبَ   أن   ايقينً   ثبت  فقد  هذا  صح   وإذا:  إىل أن قال
 1. امعً  والعلمِ  للعملِ  موجبُ  به مقطوعٌ  حقٌ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  هللاِ 

وهذا القول خيرج   :قال: إن خب الواحد يوجب العلم والعمل مجيًعا،  منداد  خويز  ابن  قالو 
  2على مذهب قال. قالوا: اإلنسان إذا أقر على نفسه ابلقتل علمنا صدقه. 

ُ:    الش اِفِعيُّ   َوقَالَ  َتِهَي إىَل َرُسوِل اّلل ِ إَذا َحد َث الثِ َقُة َعْن الثِ َقِة َحىت  ي َ )َرمِحَُه اّلل  ُ َصل    ن ْ ى اّلل 
ُ َعَلْيِه َوَسل     اَثِبٌت َعْن َرُسوِل اّلل ِ فَ ُهوَ   َعَلْيِه َوَسل مَ  َواَل َنرْتُُك لَِرُسوِل اّللِ  َحِديثًا أَبًَدا إال    مَ َصل ى اّلل 

 3. (وِل اّللِ  َحِديٌث خُيَالُِفهُ َحِديثًا ُوِجَد َعْن َرسُ 
  يُوِجبُ   َواَل   َعَماًل   يُوِجبُ   اخلََْبَ   ِإن    يَ ُقواَلنِ   اثْ َنانِ   َهاُهَنا :  اّلل ِ   َعْبدِ   أِلَيب   قُ ْلتُ :  اْلَمرُّوِذيُّ   الَ وقَ 
 َهَذا. َما أَْدرِي  اَل : َوقَالَ  فَ َعابَُه، ِعْلًما

   4.َواْلَعَملِ  اْلِعْلمِ  َبنْيَ  ُيَسوِ ي ِإن هُ   َهَذا َوظَاِهرُ : اْلَقاِضي َوقَالَ 
  خَتَْتِلفِ   َوملَْ   َسَنُدُه،   َصح    ِإَذا  اْلِعْلمَ   يُوِجبُ   اْلَواِحدِ   َخَبُ :  5َجرِد  اْلمُ   أَو لِ   يف   اْلَقاِضي  َوقَالَ 

 تَ تَ َلق هُ   ملَْ   َوِإنْ   اْلِعْلمَ   يُوِجبُ   َوأَن هُ   ِفيهِ   اْلَقْولَ   يُْطِلُقونَ   َوَأْصَحابُ َنا  اِبْلَقُبوِل،  اأْلُم ةُ   َوتَ َلق ْتهُ   ِفيهِ   الر َِوايَةُ 
   6.َغرْيُ  اَل  َحَكْيتُ  َما َعَلى َواْلَمْذَهبُ : قَالَ  اِبْلَقُبوِل،

 

 ( 124/ 1)  األحكام البن حزمحكام يف أصول اإل - 1
 ( 78انظر االبتهاج يف أحاديث املعراج )ص:  - 2
 ( 201/ 7ِكَتاُب اْخِتاَلِف َماِلك  َوالش اِفِعيِ  )  -األم للشافعي - 3
 (  553(، وانظر خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص: 899/ 3العدة يف أصول الفقه )  - 4
األصول والفروع وأنواع    -  5 عامل عصره يف  يعلى:  أبو  الَفر اء،  ابن  بن خلف  بن حممد  بن احلسني  القاضي حممد  هو 

، وحران وحلوان، وكان قد امتنع، واشرتط أال ُيضر أايم  ، وواله القائم قضاء دار اخلالفة واحلرمي ه 380ولد سنة: الفنون. 
شرطه.   القائم  فقبل  السلطان،  دار  يقصد  وال  االستقباالت  يف  خيرج  وال  منها  مصنفاته:  املواكب،  تصانيف كثرية،  له 

مقدمات    ، و )أحكام القرآن( و )عيون املسائل( و )أربع ( )اإلميان( و )اإلحكام السلطانية( و )الكفاية يف أصول الفقه
معاوية( )تبئة  و  الدايَنت(  أصول  املعتمد)  و   (،املعتمد)  و  ، يف  )مقدمة يف  و    (، خمتصر  و  الفقه،  أصول  يف  )العدة( 

الطب(  الصفات )   و   ، األدب( و )كتاب  التأويالت ألخبار  اللباس(   (، إبطال  )كتاب  فقه   ، و  )اجملرد(  على مذهب    و 
 . (99/ 6األعالم للزركلي ) و  (، 193/ 2طبقات احلنابلة )ه. انظر  458وغريها. وتويف سنة:    اإلمام أمحد،

 ( 247)ص:    (، وانظر املسودة يف أصول الفقه553خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص:  - 6
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البزدويقال   البخاري يف شرح أصول  العزيز  َذَهبَ عبد    َأن    إىَل   احْلَِديثِ   َأْصَحابِ   َأْكثَ رُ   : 
َعةِ   أَْهلُ   َحَكمَ   ال يِت   اأْلَْخَبارَ    َمْذَهبُ   َوُهوَ   الض ُروَرِة،  ِبطَرِيقِ   اْلَيِقنيِ   ِعْلمَ   ُتوِجبُ   ِبِصح ِتَها  الص ن ْ

َبل   ْبنِ  َأمْحَدَ  َا إىَل  الظ اِهرِيُّ  َداُود َوَذَهبَ . َحن ْ   1اْسِتْداَللِيًّا.  ِعْلًما  ُتوِجبُ  َأهن 
فقال:   هِ فقد ترجم على ذلك يف صحيحِ   ،َرمِحَُه اّلل ُ   البخاريُّ   وِمن اختار هذا القول اإلمامُ 

،  اَبُب َما َجاَء يف ِإَجاَزِة َخَبِ الَواِحِد الص ُدوِق يف اأَلَذاِن َوالص اَلِة َوالص ْوِم َوالَفرَاِئِض َواأَلْحَكامِ 
  2ا إن شاء هللا تعاىل. وأورد على ذلك مجلة من األدلة ستأيت يف موضعها قريبً 

 ال ِذي  الص َحايب ِ   تَ ْفِسريَ   َأن    اْلِعْلمِ   َهَذا  طَاِلبُ   لِيَ ْعَلمَ : »ُمْسَتْدرَِكهِ   يف   احْلَاِكمُ   اّلل ِ   َعْبدِ   أَبُو  َوقَالَ 
 3. «ُمْسَندٌ  َحِديثٌ  الش ْيَخنْيِ  ِعْندَ  َوالت  ْنزِيلَ  اْلَوْحيَ  َشِهدَ 

فإذا كان هذا هو احلال مع تفسري الصحايب الذي مل يصرح برفعه، فكيف مبا صرح برفعه  
 ؟َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وأسنده إىل رسول هللا  

ابنُ  اّلل ُ   القيمِ   قال   ،الص َحابَةِ   َعنِ   َذِلكَ   َأَخُذوا   ِبِِْحَسان    الت اِبِعنيَ   َأن    اْلَمْعُلومِ   ِمنَ   ُُث  :  َرمِحَُه 
ُهمْ   َوتَ َلق ْوهُ  هُ   بَ ل َغُهمْ   َعم ا  يَ ْعِدُلوا  َوملَْ   ِمن ْ  الص َحابَةِ   ِإىَل   الرُُّجوعَ   يُوِجبُ   َذِلكَ   َكانَ   فَِإَذا  الص َحابَُة،  ِإاي 

 4.اّلل ِ  َرُسولِ  َعنْ  الث ابَِتةِ  الص ِحيَحةِ  اِبأْلََحاِديثِ   َفَكْيفَ  َوالت اِبِعنَي،

  َواَل   اأْلُُصولِ   ِمنَ   َأْصاًل   َصارَ   اخلََْبُ   ثَ َبتَ   َمىَت   :الس ْمَعاين ِ   ابن  : قَالَ َرمِحَُه اّلل ُ   حجر    ابنُ   َوقَالَ 
  أِلَن هُ   ؛َأَحِدمِهَا  َردُّ   جَيُوزُ   َفاَل   َخاَلَفهُ   َوِإنْ   ،َفَذاكَ   َوافَ َقهُ   ِإنْ   أِلَن هُ   ؛آَخرَ   َأْصل    َعَلى  َعْرِضهِ   ِإىَل   ُُيَْتاجُ 

  َأنْ   ِإىَل   .ِخاَلف    ِباَل   اْلِقَياسِ   َعَلى  ُمَقد َمةٌ   السُّن ةَ   فَِإن    ؛اِبت َِفاق    َمْرُدودٌ   َوُهوَ   اِبْلِقَياسِ   لِْلَخَبِ   َردٌّ 
  الث ابَِتةَ   السُّن ةَ   أِلَن    ؛زَِمةً اَل   لَْيَستْ   َلِكن  َها  اأْلَْقِيَسةِ   َتْسِليمُ   اْلَمْسأََلةِ   َهِذهِ   يف   ِعْنِدي  َواأْلَْوىَل   :قَالَ 

 

 ( 371/ 2) كشف األسرار شرح أصول البزدوي   - 1
البخاري  -  2 َوالص اَلِة  ُُ-انظر صحيح  اأَلَذاِن  الص ُدوِق يف  الَواِحِد  َخَبِ  ِإَجازَِة  َجاَء يف  َما  اَبُب  اآلَحاِد،  َأْخَباِر  ِكَتاُب 

 َوالص ْوِم َوالَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم. 
 ( 283/ 2)  املستدرك على الصحيحني  - 3
 ( 541واملعطلة )ص: ق املرسلة على اجلهمية  خمتصر الصواع - 4
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َمةٌ  َها  ُمَقد    أِلَن    ؛اأْلُُصولِ   لِِقَياسِ   خُمَاِلفٌ   أَن هُ   ُنَسلِ مُ   َفاَل   الت  نَ زُّلِ   تَ ْقِديرِ   َوَعَلى  .أَْعَلمُ   تَ َعاىَل   َواّلل ُ   َعَلي ْ
   .أِبَْوُجه   بَ ي  ُنوَها اْلُمَخاَلَفةِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  اد َعْوهُ  ال ِذي

  ِإنْ   َوَهُهَنا  اِبْلقيَمةِ   واملتقومات   اِبْلمثلِ   اْلِمْثِلي ات   َضَمانَ   َأن    اأْلُُصولِ   ِمنَ   اْلَمْعُلومَ   َأن    :َأَحدرَها
  ُهَنا   َوَقعَ   َوَقدْ   الن  ْقَدْينِ   أبََِحدِ   فَ ْلُيْضَمنْ   ُمتَ َقو ًما  َكانَ   َوِإنْ   اِبلل َبِ   فَ ْلُيْضَمنْ   ِمْثِليًّا  الل َبُ   َكانَ 

   .اأْلَْصلَ  َفَخاَلفَ  اِبلت ْمرِ  َمْضُموَنً 

ِبلِ   ِديَِتهِ   يف   ُيْضَمنُ   احْلُر    فَِإن    احلَْْصرِ   َمْنعُ   :َواجْلََوابُ    َوأَْيًضا   ،ِقيَمةً   َواَل   ِمْثاًل   َولَْيَستْ   اِبإْلِ
  أَتْ َلفَ   َكَمنْ   اْلُمَماثَ َلةُ   تَ َعذ َرتِ   ِإَذا  اِبْلِقيَمةِ  اْلِمْثلُ   ُيْضَمنُ   فَ َقدْ   ،ُمط رًِدا لَْيسَ   اِبْلِمْثلِ   اْلِمْثلِ   َفَضَمانُ 

   .اْلُمَماثَ َلةِ  لِتَ َعذُّرِ  آَخرَ  لَبَ ًنا  لََبِنَها  ِبِِزَاءِ  جُيَْعلُ  َواَل  ، ِقيَمتُ َها َعَلْيهِ  َكانَ   لَُبوَنً  َشاةً 

 خُمَْتِلفٌ   َوَذِلكَ   الت اِلفِ   ِبَقْدرِ   الض َمانِ   ُمَقد رَ   اْلَمْضُمونُ   َيُكونَ   َأنْ   تَ ْقَتِضي  اْلَقَواِعدَ   َأن    :اَثن يَها
رَ  َوَقدْ    1اْلِقَياِس.  َعنِ  َفَخرَجَ  الص اعُ  َوُهوَ   َواِحد   مبِْقَدار   ُهَنا ُقدِ 

العال   املتأخرين  من  يف كتابه    ةُ مَ واختاره  فقال  خان  حسن  اخلالص)صديق  :  (الدين 
السنة ) اآلخر من  الثقاتُ اآْلَحاِد    َخَبُ   :والضرب   والصحيحِ   ،املتصلِ   ابلسندِ   ،األثباتُ   يرويه 

األمةواحلسنِ  علماء  من  مجاعة  عند  العمل  يوجب  فهذا  يف   ،،  القدوة  هم  الذين  وسلفها 
الْ   ،الدين الشرع  األسوة يف  ومنهم  واحلجة  والعمل مجيعً ُمِبني،  العلم  يوجب  قال:  ، وهو  امن 

 -لى حساب اصطالح القوم  ع   -احلق وعليه درج سلف هذه األمة وأئمتها، ألن املتواترات  
   2. (حتمٌ  ، والعمل هبا واجبٌ ، وغالب السنة الشريفة آحادٌ اجدً  ةٌ قليل 

ألستاذ العالمة أمحد شاكر فقال يف الباعث احلثيث بعد واختار هذا القول من املعاصرين ا
إفادته:  أ العلماء يف  أقوال  القطعي  )ن ذكر  العلم  يوجب  الصحيح: هل  اختلفوا يف احلديث 

 اليقيين، أو الظين؟
 وهي مسألة دقيقة حتتاج إىل حتقيق. 

 

 ( 366/ 4)  البن حجر فتح الباري  - 1
 ( 284: 3الدين اخلالص ) - 2
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العلم،   الثبوت، ال خالف يف هذا بني أهل  إنه قطعي  لفظًا أو معىن  املتواتر  أما احلديث 
وأما غريه من الصحيح فذهب بعضهم إىل أنه ال يفيد القطع، بل هو ظين الثبوت، وهو الذي  
داود  وهو مذهب  اليقيين،  العلم  يفيد  أنه  إىل  وذهب غريهم  )التقريب(،  النووي يف:  رجحه 

منداد    ني بن علي الكرابيسي، واحلارث بن أسد احملاسب، وحكاه بن خويزالظاهري، واحلس
الذي اختاره  عن مالك  ابن حزم    ،وهو  إليه  الواحد    :وقال يف "األحكام"وذهب  )وإن خب 

َوَسل مَ   هللاِ   ولِ العدل عن مثله إىل رسُ  َعَلْيِه  العلمَ   َصل ى هللاُ  ا(، ُث أطال يف  معً   والعملَ   يوجب 
 (. 127 -119االحتجاج له والرد على خمالفيه، يف ِبث نفيس )ص: 

يف   ومسلم  البخاري  الشيخان  أخرجه  ما  أن  الصالح  ابن  رواه    ( صحيحيهما)واختار  أو 
به، واستثىن من ذلك أحاديث قليلة تكلم    واقعٌ   النظريُّ   اليقيينُّ   بصحته، والعلمُ   أحدمها مقطوعٌ 

      هي معروفة عند أهل هذا الشأن.لدارقطين وغريه، و عليها بعض أهل النقد من احلفاظ، كا
واحلق الذي ترجحه األدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله، من ُث قال:  

أن احلديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان يف أحد الصحيحني أم يف غريمها، وهذا 
ديث العارف أبحوال الرواة  مل املتبحر يف احلاليقيين علم نظري برهاين، ال يتحصل إال للعاالعلم  
ظاهرً وهذا    .والعلل يبدو  النظري  اليقيين  وتيقنت   االعلم  العلوم،  من  علم  تبحر يف  من  لكل 

  1". واطمأن قلبه إليها نفسه بنظرايته، 
أيًضا الشيخ حممد رشيد رضا، فقد قال يف تفسري املنار:    واختار هذا القول من املعاصرين

عَ  َويَُدلُّ  اأْلَْربَ َعُة،  اأْلَئِم ُة  قَاَل  َوجِبََوازِِه  الص ِحيِح،  َعَلى  َجائٌِز  اآْلَحاِد  خِبََبِ  اْلُقْرآِن  ى  لَ خَتِْصيَص 
ُهمْ   َجَوازِِه َأن  الص َحابَةَ  . َوِمْنُه قَ ْولُُه  َخص ُصوا ِبِه ِمْن َغرْيِ َنِكري ، َفَكاَن ِإمْجَاًعا  َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ

َذِلُكمْ َوُأحِ ﴿:  تَ َعاىَل  َورَاَء  َما  َلُكْم  ِتَها    ،[ 24]النساء:    ﴾ل   َعم  َعَلى  اْلَمْرأَِة  ِنَكاُح  ِفيِه  َويَْدُخُل 
ُ َعَلْيِه َوَسل  َصل   َخالَِتَها، َفُخض  ِبَقْولِهِ وَ  ِتَهااَل تَ ْنِكحُ ": مَ ى اّلل   2. " وا اْلَمْرأََة َعَلى َعم 

»علوم احلديث ومصطلحه«   : الدكتور صبحي الصاحل يف كتابه اذا الرأي أيضً هبوِمن قال 
ابالتباع، إذ ال معىن لتخصيص أحاديث "الصحيحني"  »ورأي ابن حزم أجدر  حيث قال: 

 

 . ( 127هامش ص: )  شرح اختصار علوم احلديثالباعث احلثيث  - 1
 (. 45، احلديث رواه البخاري ومسلم وتقدم خترجيه )ص: ( 335/ 4تفسري املنار )  - 2
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ِبفادة القطع، ألن ما ثبت صحته يف غريمها ينبغي أن ُيكم عليه مبا حكم عليه فيهما، فما  
للكتابني من منزلة خاصة يف قلوب املؤمنني ال ينبغي أن يقلل من قيمة الصحيح يف الكتب  

قول بظنية احلديث اآلحادي بعد ثبوت صحته، ألن ما اشرتط األخرى، كما أنه ال معىن لل 
 1.فيه لقبول صحته يزيل كل معاين الظن، ويستوجب وقوع العلم اليقيين به«

  أَْهلِ   َبنْيَ   ِخاَلفَ   )اَل :  اْلَقاص ِ   اِبْبنِ   اْلَمْعُروفُ   الط َبِيُّ   َأمْحَدَ   َأيب   ْبنُ   َأمْحَدُ   اْلَعب اسِ   أَبُو  َوقَالَ 
َلتْ   ِإَذا  ،اآْلَحادِ   َخَبِ   قَ ُبولِ   يف   اْلِفْقهِ   يف   ُمتَ َنازِِعنيَ   َكانُوا  َوِإنْ ,  ُحْكُمهُ   الن ْسخِ   ِمنَ   َوَسِلمَ   نَ َقَلُتهُ   ُعدِ 
َا,  َذِلكَ   َشْرطِ   ،السَُّننِ   مِ لْ عِ   َعنْ   -  أَْعَلمُ   َواّلل ُ   -  لَِعْجزِهِ   اْلَكاَلمِ   أَْهلِ   بَ ْعضُ   اآْلَحادِ   َخَبَ   َدَفعَ   َوِإَّن 
َها   يُ ْقَبلُ   اَل   أَن هُ   َزَعمَ    ِعْنَدَنَ   َوَهَذا,  َوالنِ ْسَيانُ   اْلَغَلطُ   َعَلْيهِ   جَيُوزُ   اَل   َمنْ   َأْخَبارُ   بِهِ   تَ َواتَ َرتْ   َما  ِإال    ِمن ْ
 ِمنْ   َشَرطَ   َما  َأن  :  َأَحُدمُهَا:  ِلَوْجَهنْيِ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   اْلُمْصطََفى  ُسَننِ   ِإْبطَالِ   ِإىَل   َذرِيَعةٌ   ِمْنهُ 

  َخَبٌ   أَيْتِ   ملَْ   َوِإنْ   ِبهِ   اْلَقْولُ   َوَجبَ   َشْيء    َعَلى   َتطَابَ َقتْ   ِإَذا  َواأْلََمةُ   ،اْلَمْعُصوَمةِ   اأْلُم ةِ   ِصَفةُ   َذِلكَ 
َها يَ َتَحاَكمُ  ِبُسن ة   ُطوِلبَ  َلوْ  أَن هُ : َوالث اين  َها تَ َواتَ َرتْ   ازَِعانِ اْلُمتَ نَ  إِلَي ْ   ِمنْ  َوَسِلَمتْ  نَ َقَلِتَها َأْخَبارُ  َعَلي ْ
دْ   ملَْ   طُرُقُ َها  النِ ْسَيانِ   َخْوفِ  َها  جيَِ َهُتهُ   وََكاَنتْ   ، َسِبياًل   إِلَي ْ   السَُّننِ   َأْخَبارَ   َوَجدَ   أَن هُ   َذِلكَ   يف   ُشب ْ
َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِبُّ   َوُهوَ   ،َوالنِ ْسَيانُ   اْلَغَلطُ   َعَلْيهِ   جَيُوزُ   اَل   َعم نْ   آِخَرَها  َأنْ   جيَِبُ   وََكَذِلكَ   َصل ى هللاُ 
 2. َوأَْوَسُطَها َعْن قَ ْوم  اَل جَيُوُز َعَلْيِهُم اْلَغَلُط َوالنِ ْسَيانُ  أَو هُلَا َيُكونَ 

مذهب أكثر أهل العلم ومجلة الفقهاء أن خب    :قَاَل أَبُو املظفر بن الس ْمَعاين  يف القواطعوَ 
وذهبت طائفة    ، الواحد يوجب العمل فقد تعبد به الشرع وليس ىف العقل ما مينع من التعبد به

اآلحاد أبخبار  التعبد  منع  به  ،إىل  التعبد  من  املانع  ىف  بعضهم  ،واختلفوا  منه    :فقال  مينع 
  3العقل. 

القول ال  أن    وخالصة هذا  الواحِد  َوَسل َم خَب  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  ُرُسوِل هللِا  إىل  مثله  عدِل عن 
وردُّ احلديث بعد ثبوت   وهو مذهب أكثر العلماء،  وال َتوز خمالفته،  مًعا   والعملَ العلمَ يوجب  

 

 . (151/  1علوم احلديث ومصطلحه ) - 1
 ( 281/ 1)فقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ال - 2
 ( 339/  1)  قواطع األدلة يف األصول  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
157 

اآلحاِد حت أخباِر  من  أنه  بدعوى  املتواتر  صحته  الشريعة ألن   وردٌّ ألغلب  عليه،  دليَل  ال  كٌم 
 قليٌل. 
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ُاملذهبُالثان:ُُ
دُ َُخَبََُُأنَُّ تَ فَّتُآُإ َذُايفيدُالعلمُاليقيينُُُُالآَواح  ُُ.الآَقَرائ نُرُب هُ ُاحآ
احلديث  ووه أهل  عامة  الشافعي    ،مذهب  الثانيةومذهب  الرواية  يف  دقيق   ،وأمحد  وابن 
البغدادي  ،العيد القيماو   ،بن تيميةاو   ،ةبن قداماو   ، واخلطيب   والقرايف،وابن دقيق العيد،    ،بن 

واألصول    ،وكثري من حمققي الفقه  ،األمني الشنقيطيمن املتأخرين الشيخ حممد  و   واجلصاص،
 والكالم من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وغريهم.

ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم اخلاصة: أمحع املسلمون : َرمِحَُه اّلل ُ قال الشافعي 
سلمني أحد إال ا على تثبيت خب الواحد، واالنتهاء إليه، أبنه مل يُعلم من فقهاء املا وحديثً قدميً 

جاز يل ثب ته  تثبيت خب  ،  وقد  يف  اختلفوا  أهنم  املسلمني  فقهاء  عن  أحفظ  مل  أقول:  ولكْن 
  1على كلهم. ان ذلك موجودً واحد مبا وصفُت من أال

، وإَّنا نفي اخلالف يف ا منه طالق القول ابإلمجاع ورعً إفالشافعي عليه رمحة هللا حترج من  
أيضً  أمحد  اإلمام  طريقة  وهذه  الواحد،  خبب  األخذ  اّلل ُ ا  وجوب  عن    َرمِحَُه  التورع  طالق  إيف 

، وال جيوز القول أبنه مل أيخذ خبب اآلحاد ملا تقدم عنه من األخذ به وأن ه يفيد  القول ابإلمجاع
 .  جزم به يف كتاب اختالف مالك العلم والعمل مًعا كما 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل    اُع َأْصَحاِب َرُسوِل اّلل ِ أَرَأَْيت قَ ْوَلك إمجَْ قال الشافعي عليه رمحة هللا:    ى اّلل 
  ؟أَتَ ْعيِن َأْن يَ ُقوُلوا أَْو َأْكثَ رُُهْم قَ ْواًل َواِحًدا أَْو يَ ْفَعُلوا ِفْعاًل َواِحًدا ؟َمْعَناهُ َما 

َهَذا  :قَالَ  أَْعيِن  َمْوُجود    ،اَل  َغرْيُ  ِمن ْهُ   ،َوَهَذا  َواِحٌد  َحد َث  إَذا  الن ِب ِ َوَلِكْن  َعْن  احْلَِديَث   ْم 
َعَلْيِه  َصل    ُ ُهْم ُمَعاِرٌض خِبِاَلِفهِ   ،َوَسل مَ ى اّلل  ُْم   ،َفَذِلَك َداَلَلٌة َعَلى ِرَضاُهْم ِبهِ   ،َوملَْ يُ َعاِرْضُه ِمن ْ َوَأهن 

  .َعِلُموا َأن  َما قَاَل ِمْنُه َكَما قَالَ 
ُث َواَل َيْسَمُعونَهُ   :قُ ْلت ُث َواَل ِعْلَم ِلَمْن مسََِع حَ   ؟أََولَْيَس َقْد ُُيَدِ  ُهْم َأن  َما قَاَل  َوُُيَدِ  ِديَثُه ِمن ْ

ِث َأْن َيْسَمَع فَِإَذا ملَْ يَ ْعَلْم ِخاَلَفُه فَ َلْيَس َلُه    ؟َوأَن ُه ِخاَلُف َما قَالَ   ؟َكَما قَالَ  َا َعَلى اْلُمَحدِ  َوِإَّن 
ُ َعَلْيِه  َصل    َرُسوِل اّلل ِ ِمْن َأْصَحاِب  َوَلِكن  اأْلَئِم َة    ،َقْد مُيِْكُن َهَذا َعَلى َما قُ ْلت  :قَالَ   ؟َردُّهُ  ى اّلل 

 

 ( 458/ 1)  الرسالة للشافعي - 1
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قَالَ   ،َوَسل مَ  أِبَن ُه َكَما  ِعْلم   َعْن  إال   ُمَعاَرَضَتُه  فَ َيد ُعوا  أِبَْمر   ثُ ُهْم  حُمَدِ  َث  ُُيَدِ  َأْن  أَبًَدا  مُيِْكُن  ،  َفاَل 
ُهْم أبَِن  َما قَاَل احلَْقُّ فَأَُقوُل فَِإَذا َحَكَم َحاِكُمُهْم فَ َلْم يُ َناِكُروُه فَ ُهَو ِعلْ   :َوقَالَ  وََكاَن َعَلْيِهْم    ، ٌم ِمن ْ

   .َأْن يُِقيُموا َعَلى َما َحَكَم ِفيهِ 
أَفَ ُيْمِكُن َأْن َيُكونُوا َصد ُقوُه ِبِصْدِقِه يف الظ اِهِر َكَما قَِبُلوا َشَهاَدَة الش اِهَدْيِن ِبِصْدِقِهَما    :قُ ْلت

 يف الظ اِهِر؟  
 قُ ْلت اَل؟ فَِإْن  :قَالَ 

ُْم قَِبُلوا َخَبَ اْلَواِحِد َوانْ تَ َهْوا إلَْيِه َعِلْمت أَن    :فَ ُقْلت اَلَلُة ِفيِه أبَِهن  ك إَذا قُ ْلت اَل ِفيَما َعَلْيِهْم الد 
ُب َعَليْ  ،َجاِهٌل مبَا قُ ْلَنا   .ك َوِإَذا قُ ْلت ِفيَما مُيِْكُن ِمثْ ُلُه اَل مُيِْكُن ُكْنت َجاِهاًل مبَا جيَِ

 فَ تَ ُقوُل َماَذا؟   :قَالَ 
َوَقْد َيُكوُن َعْن َغرْيِ ِعْلم  ِبِه   ،أَُقوُل إن  َصْمتَ ُهْم َعْن اْلُمَعاَرَضِة َقْد َيُكوُن ِعْلًما مبَا قَالَ   :قُ ْلت

َلهُ  َيْسَمْعهُ   ،َوَيُكوُن قَ ُبواًل  َأْكثَ ُرُهْم ملَْ  اَل َكَما قُ ْلت َواْسِتْداَلاًل   ،َوَيُكوُن َعْن ُوُقوف  َعْنُه َوَيُكوُن 
ُهْم ِفيَما مسَُِعوا قَ ْوَلُه ِم ْن َكاَن ِعْنَدُهْم َصاِدقًا ثَ بَ َتا   1. َعن ْ

ُأدلةُأصحابُهذاُالقولُ:
ال خب  أن  على  األدلة  من  جبملة  القول  هذا  أصحاب  إذا استدل  إال  العلم  اليفيد  واحد 

القرآئن به مجلة من  املبحث هذ  ،احتفت  نناقش يف هذا  ابلدراسة    ه وسوف  ونتناوهلا  األدلة 
 والرد عليها.
َوَّلُرالدليلُ ُُ:اْلآ

 أن خب الواحد إذا احتفت به القرآئن كان أبعد عن اخلطأ، وأقرب للصواب. 

  ِبهِ   قتْ وصد    اِبْلقُبولِ   اخلََْب   اأْلمة  تلقت  ِإذا  :امللخص  يف   اّلل ُ َرمِحَُه    اْلَوه اب   عبد  الَقاِضي  قَالَ 
لِيل لِقَيام ؛ِصح ته على َدلِيل فَ ُهوَ   2خالفًا.  َذِلك  يف  ُيك  َومل إمجاعها من اخلَْطَأ انِْتَفاء يف  الد 

 

 ( 299، 298/ 7األم للشافعي ) - 1
 ( 284/ 1)  ت على مقدمة ابن الصالح للزركشيالنك - 2
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َفَأم ا البغدادي:  :  أَْوُجه    َعَلى  َوُهوَ   ،اْلِعْلمَ   يُوِجبُ :  َأَحُدمُهَا:  َفِضْراَبنِ   اْلُمْسَندُ   وقال اخلطيب 
َها َها  ،َوَسل مَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصل ى  َرُسولِهِ   َوَخَبُ   ، ُسْبَحانَهُ   اّلل ِ   َخَبُ :  ِمن ْ  ِِبَْضَرةِ   َرُجلٌ   َُيِْكيَ   َأنْ :  َوِمن ْ

ًئا  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ    ،ِصْدِقهِ   َعَلى  ِبهِ   فَ يُ ْقَطعُ   ،َعَلْيهِ   يُ ْنِكرُهُ   َفاَل   ِعْلَمهُ   َويَد ِعيَ   ،َشي ْ
َها ًئا  َرُجلٌ   َُيِْكيَ   َأنْ :  َوِمن ْ  ِبَذِلكَ   فَ يُ ْعَلمُ  ،يُ ْنِكُرونَهُ   َفاَل   ِبهِ   ِعْلَمُهمْ   َويَد ِعيَ   ، َكِثريَة    مَجَاَعة    ِِبَْضَرةِ   َشي ْ
َها  ،ِصْدقُهُ    ،اْلَكلُّ   ِبهِ   َعِملَ   َسَواءٌ   ِبِصْدِقهِ   فَ يُ ْقَطعُ   ،اِبْلَقُبولِ   اأْلُم ةُ   تَ َلق ْتهُ   ال ِذي  دِ اْلَواحِ   َخَبُ :  َوِمن ْ

  َوأَم ا  اْسِتْداَلاًل   اْلِعْلمُ   هِبَا   َويَ َقعُ   اْلَعَملَ   ُتوِجبُ   اأْلَْخَبارُ   فَ َهِذهِ   ،اْلبَ ْعضُ   َوأَتَو َلهُ  ،اْلبَ ْعضُ   ِبهِ   َعِملَ   أَوْ 
َا   ، الصِ َحاحِ   السَُّننِ   ُكُتبِ   يف   اْلَمْرِوي ةِ   اأْلَْخَبارِ   َفِمْثلُ :  اْلُمْسَندِ   ِمنَ   الث اين   الض ْربُ    ُتوِجبُ   فَِإهن 
 1هِبَا.  اْلَعَملُ  جَيُوزُ  اَل : اْلِبدَعِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَ ْومٌ  َوقَالَ  ،اْلِعْلمَ  ُتوِجبُ  َواَل ,  اْلَعَملَ 
  لََنا  فَ ُيوِجبُ   َخَبِهِ   يف   ِلُمْخِب    الس اَلمُ   َعَلْيهِ   الن ِب ِ   َتْصِديقِ   ِمنْ :  قُ ْلَنا  َما  فََأم ا:  اصُ ص  اجلَ   الَ َوقَ 
 بَ ْعَدَما  اجْلُُمَعةِ   يَ ْومَ   لَِرُجل    قَالَ   َوق اص    َأيب   ْبنَ   َسْعدَ   َأن  : »ُرِويَ   َما  فَ َنْحوُ :  ِبِصْدِقهِ   ِعْلًما  َذِلكَ 

،  َرُسولَ   ايَ :  الر ُجلُ   فَ َقالَ .  َلك   مُجَُعةَ   اَل :  اْنَصَرفَ   فَ َقالَ .  َلك   مُجَُعةَ   اَل :  يل   قَالَ   َسْعًدا  إن    اّللِ 
: َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِبُّ   فَ َقالَ   خَتُْطُب،  َوأَْنتَ   َتَكل مَ   إن هُ :  قَالَ   َسْعٌد؟  ايَ   ملَِ :  الس اَلمُ   َعَلْيهِ   الن ِبُّ 

  2. «َسْعدٌ  َصَدقَ 
 
 
 
 
 

 

 ( 278/ 1) لفقيه واملتفقه للخطيب البغداديا  - 1
، قال ابن حجر يف املطالب  708حديث رقم:    -، وأبو يعلى يف مسنده 1142حديث رقم:    -رواه َعْبد بن مُحَْيد  -  2

اُس، َوَوث  َقُه  (، إسناده ُمَقاِرٌب، وقال اهليتمي: َرَواُه أَبُو يَ ْعَلى َواْلبَ ز اُر، َوِفيِه جُمَاِلُد ْبُن َسِعيد  َوَقْد َضع َفُه الن  23/  5العالية )
( الفوائد  ومنبع  الزوائد  رَِوايَة . جممع  يف  )185/  2الن َساِئيُّ  املهرة  اخلرية  إحتاف  انظر  البوصريي  (،  285/  2(، وضعفه 

، وقال حسني سليم أسد: إسناده ضعيف. قلت: ومل  443حديث رقم:    -وضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب
 أجده يف مسند البزار وال يف زوائده. 
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 َوقَ رَأَ   خَيُْطبُ   الس اَلمُ   َعَلْيهِ   َوالن ِبُّ   َكْعب    ْبنِ   أِلُيَب ِ   قَالَ   َرُجاًل   َأن  : »اْلِقص ةِ   َهِذهِ   َغرْيِ   يف   َوُرِويَ 
ْبهُ   فَ َلمْ   اآْليَُة؟  َهِذهِ   أُْنزَِلتْ   َمىَت :  آيَةً   ِمنْ   َلك   لَْيسَ :  ُأيَبٌّ   َلهُ   قَالَ   َصاَلتِِه،  ِمنْ   فَ رَغَ   فَ َلم ا  ُأيَبٌّ،  جيُِ

 فَ َلوْ   1.  «ُأيَبٌّ   َصَدقَ :  فَ َقالَ   الس اَلُم،  َعَلْيهِ   لِلن ِب ِ   َذِلكَ   الر ُجلُ   َفذََكرَ   َلَغْوت،  َما  إال    اْليَ ْومَ   َصاَلِتك 
 اْلَعَمَل،  يُوِجبُ   َخَبمِِهَا  ظَاِهرُ   َلَكانَ   ِبهِ   َأْخَبَا  مبَا  اْلُمْخِبَْينِ   َهَذْينِ   الس اَلمُ   َعَلْيهِ   الن ِبُّ   ُيَصدِ قْ   ملَْ 

قَ ُهَما  فَ َلم ا   خُمَْبِِه،  ِبِصح ةِ   اْلِعْلمَ   يُوِجبُ   َواَل    َأْخَبَا   ِفيَما  ِبِصْدِقِهَما  اْلَيِقنيِ   ِعْلمُ   ِلَساِمِعهِ   َوَقعَ   َصد 
   2. َكِثريَةٌ   َذِلكَ  َوَنظَائِرُ  ِبِه،

ُُُالدليلُالثانُ:
مل    أما إذا  ،القرائنه من  تف ب ملا ُي،  يفيد العلمهو الذي    تف ابلقرائنحملاخب الواحد  أن  

 ال يفيد العلم وإَّنا يفيد الظن. ف ،نُيتف ابلقرائ
 اْلَقرَاِئِن. َعنْ  الت َجرُّدِ  َمعَ  خبه اْلِعْلمَ  يُِفيدَ  َأنْ  َجازَ  َعْداًل  اْلُمْخِبَ لو َكانَ  َأن   :َواجلواب 

  3اْلَقرَاِئِن.  َعنْ  الت َجرُّدِ  َمعَ  اْلِعْلمَ  يُِفيدُ  أَن هُ  رَِوايَة   يف  َأمْحَدَ  َوَعنْ : ابن أمري حاجقال 
ُاملذهبُالثالث:ُُ

 .ابلقرآئن أم الا  ، سواًء كان حمتفً العلمَ  وال يفيدُ  ن  الظ   يفيدُ  ةِ قَ الث ِ  الواحدِ  خبَ  ن  أَ 
  ،ابن عبد البو   ،العز بن عبد السالمو   ،النووي منهم    من العلماءِ  وقد قال هبذا املذهب مجعٌ 

َأن  َخَبَ اْلَواِحِد الثِ َقِة ُحج ٌة ِمْن ُحَجِج الش رِْع فأصحاب هذا القول يرون    .وغريهموابن األثري  

 

ااِلْسِتَماِع    -، وابن ماجه21287حديث رقم:    -ه أمحدروا  -  1 َجاَء يف  َما  ِفيَها، اَبُب  َوالسُّن ُة  الص اَلِة،  ِإقَاَمِة  ِكَتاُب 
رقم:   هَلَا، حديث  ْنَصاِت  َواإْلِ خزمية1111لِْلُخْطَبِة  وابن  عَ   -،  اْلُمْسَنِد  ِمَن  اْلُمْخَتَصِر  ِمَن  اْلُمْخَتَصِر  اجْلُُمَعِة  َلى  ِكَتاُب 

َواإْلِ  َماِم،  اإْلِ َغرْيَ  اْلِعْلِم  َعِن  السَُّؤاِل  َعِن  الن  ْهِي  اَبُب  اْلِكَتاِب،  َأو ِل  يف  ذََكْرََن  ال ِذي  رقم:  الش ْرِط  حديث  خَيُْطُب،  َماُم 
ْن َحَضَرَها، ِإَذا َلَغا ِعْنَد اخْلُْطَبِة،  ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب َصاَلِة اجْلُُمَعِة، ِذْكُر نَ ْفِي ُحُضوِر اجْلُُمَعِة َعم    -، وابن حبان1807

، وصححه األلباين  3728حديث رقم:    -، واألوسط9541حديث رقم:    -، والطباين يف الكبري2794حديث رقم:  
رقم:   الصحيحة  السلسلة  )ص:  2251يف  السنة  فقه  على  التعليق  يف  املنة  وَتام  على  338،  احلسان  والتعليقات   ،)

 (. 382 /4صحيح ابن حبان )
 . ( 66/ 3)  الفصول يف األصول - 2
 ( 268/ 2)  حترير الكمال بن اهلمام  ىبري علالتقرير والتح - 3
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ِبهِ   بُ جيَ وأنه   فإنه  اْلَعَمُل  اْلِعْلَم   ومع ذلك  يُِفيُد  الظ ن  بل  اَل  الراوي  ؛يُِفيُد  أو    الحتمال خطأ 
املتواتر من  إال  اليقيين  ، ويستوي يف ذلك أحاديث الصحيحني وغريمها، وال يفيد العلم  نسيانه

 احلديث.
النووي   اّلل ُ قال  َسَواٌء َكاَن    :َرمِحَُه  اْلُمتَ َواتِِر  ُشُروُط  ِفيِه  يُوَجْد  ملَْ  َما  فَ ُهَو  اْلَواِحِد  َخَبُ  َوأَم ا 

ِمَن   اْلُمْسِلِمنَي  مَجَاِهرُي  َعَلْيِه  فَال ِذي  ُحْكِمِه  يف  َواْخُتِلَف  َأْكثَ َر  أَْو  َواِحًدا  َلُه  الص َحابَِة الر اِوي 
ِثنَي َواْلُفَقَهاِء َوَأْصَحاِب اأْلُُصوِل َأن  َخَبَ اْلَواِحِد الثِ َقةِ   ُحج ٌة  َوالت اِبِعنَي َفَمْن بَ ْعَدُهْم ِمَن اْلُمَحدِ 

الْ  ُوُجوَب  َوَأن   اْلِعْلَم  يُِفيُد  َواَل  الظ ن   َويُِفيُد  هِبَا  اْلَعَمُل  يَ ْلَزُم  الش رِْع  ُحَجِج  َعَرفْ َناُه  ِمْن  ِبِه  َعَمِل 
ُب اْلَعَملُ  ِبِه ُُث     اِبلش رِْع اَل اِبْلَعْقِل َوَذَهَبِت اْلَقَدرِي ُة َوالر اِفَضُة َوبَ ْعُض أَْهِل الظ اِهِر ِإىَل أنه ال جيَِ

َمنَ  يَ ُقوُل  َمْن  ُهْم  َوِمن ْ اْلَعْقِل  َدلِيُل  ِبِه  اْلَعَمِل  ِمَن  َمَنَع  يَ ُقوُل  َمْن  ُهْم  َوَذَهَبْت  ِمن ْ الش رِْع  َدلِيُل  َع 
ُب اْلَعَمُل بِِه ِمْن ِجَهِة دليل العقل   .طَائَِفٌة ِإىَل أَن ُه جيَِ

ُب اْلَعَمُل ِإال  مبَا َرَواُه اثْ َناِن َعِن اثْ َننْيِ   :وقال اجلبائى ِمَن اْلُمْعَتزَِلةِ     . اَل جيَِ

اْلَعَمُل ِإال  مبَِ   :َوقَاَل َغرْيُهُ  ُب  أَْربَ َعٌة َعْن أَْربَ َعة  اَل جيَِ َوَذَهَبْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل احْلَِديِث   .ا َرَواُه 
اْلِعْلمَ  يُوِجُب  أَن ُه  بَ ْعُضُهمْ   .ِإىَل  اْلَباِطنِ   :َوقَاَل  ُدوَن  الظ اِهَر  اْلِعْلَم  بَ ْعُض    .يُوِجُب  َوَذَهَب 

ِثنَي ِإىَل َأن  اآْلَحاَد ال يِت يف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  أَْو صحيح مُ  تُِفيُد اْلِعْلَم ُدوَن َغرْيَِها ِمَن   مِ لِ سْ اْلُمَحدِ 
ِسوَ  اأْلَقَاِويُل ُكلَُّها  َوَهِذِه  اْلُفُصوِل  َوِإْبطَاَلُه يف  اْلَقْوَل  َهَذا  ْمَنا  َقد  َوَقْد  اجْلُْمُهوِر  اآْلَحاِد  قَ ْوِل  ى 

تَ َزْل ُكُتُب الن ِبِ     ،اَبِطَلةٌ  َعَلْيِه َوَسل مَ َوِإْبطَاُل َمْن قَاَل اَل ُحج َة ِفيِه ظَاِهٌر فَ َلْم  َوآَحاُد    َصل ى هللاُ 
َواْسَتَمر  َعَلى َذِلَك اخْلَُلَفاُء    ،اْلَعَمَل ِبَذِلكَ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َويُ ْلزُِمُهُم الن ِبُّ    ،ُرُسِلِه يُ ْعَمُل هِبَا 

بَ ْعَدُهمْ  َفَمْن  الس َلِف    ،الر اِشُدوَن  ِمَن  بَ ْعَدُهْم  َفَمْن  الص َحابَِة  َوَسائُِر  الر اِشُدوَن  اخْلَُلَفاُء  تَ َزِل  َوملَْ 
ِبُسن ة   َأْخَبَُهْم  ِإَذا  اْلَواِحِد  َخَبِ  اْمِتثَاِل  َعَلى  اْلَقَضاِء َوَقَضائِ   ، َواخْلََلِف  يف  إِلَْيِه  َوُرُجوِعِهْم  ِبِه  ِهْم 

اْلَواِحِد ِعْنَد َعَدِم احْلُج ِة ِم نْ  ِبِه على ِخاَلَفُه َوطََلِبِهْم َخَبَ  ِبِه َما َحَكُموا  َونَ ْقِضِهْم  َيا   ُهَو  َواْلُفت ْ
َخاَلَفُهمْ  َمْن  َعَلى  ِبَذِلَك  َواْحِتَجاِجِهْم  الْ   ،ِعْنَدُه  ِلَذِلكَ َواْنِقَياِد  َمْعُروٌف   ، ُمَخاِلِف  َوَهَذا ُكلُُّه 

َوَقْد َجاَء الش رُْع ِبُوُجوِب اْلَعَمِل ِبِه   ،َواْلَعْقُل اَل ُيُِيُل اْلَعَمَل خِبََبِ اْلَواِحدِ   ،الشك يف َشْيء  ِمْنهُ 
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إِلَْيهِ  اْلَمِصرُي  يُ   ، فَ َوَجَب  قَاَل  َمْن  مكابرٌ   العلمَ   بُ وجِ َوأَم ا  اْلِعْلُم   ،س ِ للحِ   فهو  َُيُْصُل  وََكْيَف 
ُ أَْعَلمُ  ؟َواْحِتَماُل اْلَغَلِط َواْلَوْهِم َواْلَكِذِب َوَغرْيِ َذِلَك ُمَتَطر ٌِق إِلَْيهِ     1. َواّلل 

اْلَعْدِل َهْل يُوِجُب   َواْختَ َلَف َأْصَحابُ َنا َوَغرْيُُهْم يف َخَبِ اْلَواِحدِ :  َرمِحَُه اّلل ُ   الب ِ   عبدِ   وقال ابنُ 
يًعا أَْم يُوِجُب اْلَعَمَل ُدوَن اْلِعْلمِ     ؟اْلِعْلَم َواْلَعَمَل مجَِ

ُهْم أَن ُه يُوِجُب اْلَعَمَل ُدوَن اْلِعْلمِ  َوُهَو قَ ْوُل الش اِفِعيِ  َومُجُْهوُر   ،َوال ِذي َعَلْيِه َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم ِمن ْ
َوَقَطَع اْلُعْذُر مبَِجيِئِه َقْطًعا    ،َواَل يُوِجُب اْلِعْلَم ِعْنَدُهْم ِإال  َما َشِهَد ِبِه َعَلى اّلل ِ   ،أَْهِل اْلِفْقِه َوالن ظَرِ 
فيه أَهْ ،  َواَل خالف  َوبَ ْعُض  اأْلَثَِر  أَْهِل  ِمْن  قَ ْوٌم َكِثرٌي  الظ اِهَر َوقَاَل  اْلِعْلَم  يُوِجُب  ِإن ُه  الن ظَِر  ِل 

يًعا مجَِ َوَغرْيُهُ   ، َواْلَعَمَل  اْلَكرَابِيِسيُّ  احْلَُسنْيُ  ُهُم  اْبُن خو   ، ِمن ْ خَيْرُُج   دندام  زيَوذََكَر  اْلَقْوَل  َهَذا  َأن  
َماِلك   َمْذَهِب  ُعَمرَ   ،َعَلى  أَبُو  يُو   : قَاَل  ِإن ُه  ِبِه  نَ ُقوُل  اْلِعْلِم َكَشَهاَدِة ال ِذي  ُدوَن  اْلَعَمَل  ِجُب 

وَُكلُُّهْم يَِديُن خِبََبِ اْلَواِحِد اْلَعْدِل   ،َوَعَلى َذِلَك َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِفْقِه َواأْلَثَرِ   ،الش اِهَدْيِن َواأْلَْربَ َعِة َسَواءٌ 
َعَلى َذِلَك مَجَاَعُة أَْهِل   ،َوِديًنا يف ُمْعتَ َقِدهِ   َوجَيَْعُلَها َشْرًعا  ،هاي عل واىِل ى ويُ ادِ عَ وي ُ   ،يف ااِلْعِتَقاَداتِ 

    2السُّن ِة َوهَلُْم يف اأْلَْحَكاِم َما ذََكْرََن َواِبّللِ  تَ ْوِفيُقَنا. 
 3ا ُمتَ َعب ُدون به. كن  ، ولَ وخب الواحد ال يفيد العلم: َرمِحَُه اّلل ُ  وقال ابن األثري

 البطالن إذ كيف يكون خب الواحد موجًبا للعمل، وهو ال يفيد العلم؟ وهذا قول ظاهر 
وقد قدمنا أن تقسيم احلديث إىل متواتر يفيد العلم، وآحاد يفيد الظن هو ِما أحدثه أهل 

  البدع وتبعهم عليه علماء الكالم وغريهم.

 

 ( 131/ 1) مسلمصحيح شرح النووي على  - 1
 ( 8/ 1) يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد ملا   - 2
 ( 125/  1) جامع األصول  - 3
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ُُُاملذهبُالرابعُ:
 .والغيبياتِ  يف العقائدِ  عدم جواز األخذ أبحاديث اآلحادِ 

ال تثبت إال بنصوص قطعية الثبوت وأحاديث أبن العقائد  أصحاب هذا املذهب  يستدل  
األحكام العبادات و يف  اآلحاد ظنية عندهم فال يؤخذ هبا يف العقائد وإن كان جيوز األخذ هبا  

 .العملية
وابن    ،اديواخلطيب البغد  ،القاضي عبد اجلبار املعتزيلوِمن قال هبذا القول من املتقدمني  

و   ،واآلمدي  ،برهان السمرقندي،  بكر  الدينوأبو  املتأخرين  البزدويو اإلسنوي،    مجال  ومن   ،
، وبدران أبو  الدكتور حممد توفيق صدقيو   الشيخ عبد الوهاب النجارو   ،الشيخ حممود شلتوت 

 .، وسنعرض شيًئا من أقواهلموغريهم العينني، وزكي الدين شعبان 
عبد   القاضي  االعتقادات  قال  طريقه  فيما  قبوله  )فأما  الواحد:  خب  عن  املعتزيل  اجلبار 

  1فال(. 

  َخَبُ   ِفيهِ   يُ ْقَبلُ   اَل   َوَما   اْلَواِحدِ   َخَبُ   ِفيهِ   يُ ْقَبلُ   َما  ذِْكرِ   : اَببُ رمحه هللاقال اخلطيب البغدادي  و 
ينِ   أَبْ َوابِ   ِمنْ   َشْيء    يف   يُ ْقَبلُ   اَل   ،اْلَواِحدِ  َها  َواْلَقْطعُ   ،هِبَا  اْلِعْلمُ   اْلُمَكل ِفنيَ   َعَلى  اْلَمْأُخوذِ   الدِ    ،َعَلي ْ
 اْلِعْلمِ   ِمنَ   أَبْ َعدَ   َكانَ   ،َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   لِلر ُسولِ   قَ ْولٌ   اخلََْبَ   َأن    يُ ْعَلمْ   ملَْ   ِإَذا  أَن هُ   َذِلكَ   يف   َواْلِعل ةُ 

َنا  يُوَجبْ   ملَْ   ال يِت   اأْلَْحَكامِ   ِمنَ   َذِلكَ   َعَدا  َما   فََأم ا  ،مبَْضُمونِهِ  َعَلْيِه    الن ِب    أبَِن    اْلِعْلمُ   َعَلي ْ َصل ى هللاُ 
  ، َواِجبٌ   ِبهِ   َواْلَعَملَ   ،َمْقُبولٌ   ِفيَها  اْلَواِحدِ   َخَبَ   فَِإن    ،هِبَا  تَ َعاىَل   اّلل ِ   َعنِ   َوَأْخَبَ   ،قَ ر َرَها  َوَسل مَ 

 احْلُُدودِ   يف   َوَردَ   َما  ََنْوُ   َوَذِلكَ   ،ِبهِ   يَ ْعَملَ   َأنْ   اْلُمَكل ِفنيَ   ِلَسائِرِ   شْرًعا   ِفيهِ   َوَردَ   امَ   َوَيُكونُ 
  َواْلَمَوارِيثِ   ،َوالز َكَواتِ   َواحلَْج ِ   ،َواْلِعَتاقِ   الط اَلقِ   َوَأْحَكامِ   ،َوَشو الَ   َرَمَضانَ   َوِهاَللِ   ،َواْلَكف ارَاتِ 
  ُحْكمِ   ُمَنافَاةِ   يف   اْلَواِحدِ   َخَبُ   يُ ْقَبلُ   َواَل   ،اْلَمْحُظورَاتِ   َوحَتْرميِ   َوالص َلَواتِ   َوالط َهاَرةِ   ،َواْلِبَياَعاتِ 

 وَُكل ِ   ،السُّن ةِ   جَمَْرى   اجْلَارِي  َواْلِفْعلِ ,  اْلَمْعُلوَمةِ   َوالسُّن ةِ   ،اْلُمْحَكمِ   الث اِبتِ   اْلُقْرآنِ   َوُحْكمِ   ،اْلَعْقلِ 
َا  ، ِبهِ   َمْقُطوع    َدلِيل    تَ َقد مَ   ال يِت   َكاأْلَْحَكامِ   بِهِ   الت  َعبُّدِ   ُوُرودُ   جَيُوزُ   ِم ا   ، ِبهِ   يُ ْقَطعُ   اَل   ِفيَما   ِبهِ   يُ ْقَبلُ   َوِإَّن 
  2نَْذُكْرُه.  ملَْ  ِم ا  َأْشبَ َهَها  َوَما, هَلَا ذِْكُرَنَ 

 

 ( 769)ص:   شرح األصول اخلمسة - 1
 ( 432)ص:  يف علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية   - 2
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)خب   برهان:  ابن  خالفً وقال  العلم  يفيد  ال  به  الواحد  تثبت  وال  احلديث  ألصحاب  ا 
   1العقائد(.

اآلمدي   هللاوقال  َسل ْمَنارمحه  ال ةِ   اِبأْلَْخَبارِ   الت  ْنِفيذِ   ِصح ةَ   :    الش ْرِعي ةِ   اأْلَْحَكامِ   َعَلى  الد 
َها،  َوتَ ْعرِيِفِهمْ    َجازَ   َبلْ   ُحج ًة،  َذِلكَ   يف   اْلَواِحدِ   َخَبِ   َكْونِ   َعَلى  يَُدلُّ   َذِلكَ   َأن    ُنَسلِ مُ   اَل   َوَلِكنْ   ِإاي 

 . إِلَْيهِ  اْلَواِحدِ   َذِلكَ  َغرْيِ  َخَب   ِبَضم ِ  تَ َواتَ رَ  مبَا إِلَْيِهمْ  لِْلَمب ُْعوثِ  اْلِعْلمِ  ُحُصولِ  لَِفائَِدةِ  َذِلكَ  َيُكونَ  َأنْ 
 . ِفيهِ  ََنْنُ  ِفيَما ُحج ةً  اْلَواِحدِ  َخَبِ   َكْونُ   يَ ثْ ُبتُ  َفاَل  ااِلْحِتَمااَلِت، َهِذهِ  َوَمعَ 
 :هَلَُما  َوْجهَ  اَل  آَخرَانِ  ُسَؤااَلنِ  احْلُج ةِ  َهِذهِ  َعَلى أُورِدَ  َوَقدْ 

َوَسل مَ   الن ِب    َأن  :  اأْلَو لُ  َعَلْيِه  هللاُ    َكانَ   اأْلَْخَباِر،  لِتَ ْبِليغِ   اآْلَحادَ   يُ ْنِفذُ   َكانَ   أَن هُ   َكَما  َصل ى 
 . الر َِساَلةِ  َوتَ ْعرِيفِ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  َوْحَدانِي ةِ  لِتَ ْعرِيفِ  يُ ْنِفُذُهمْ 
ْخَبارِ   يف   ُحج ةً   اْلَواِحدِ   َخَبُ   َكانَ   فَ َلوْ    الت  ْوِحيدِ   تَ ْعرِيفِ   يف   ُحج ةً   َلَكانَ   الش ْرِعي ِة،  اِبأْلَْحَكامِ   اإْلِ

مْجَاعِ  ِخاَلفُ  َوُهوَ  َوالر َِساَلةِ   . اإْلِ
ْخَبارِ   اآْلَحادِ   تَ ْنِفيذُ   َيُكونَ   َأنْ   اجْلَائِزِ   ِمنَ   َأن  :  الث اين   َمْعُلوَمةً   َكاَنتْ   َشْرِعي ة    َأْحَكام    َعنْ   اِبإْلِ

ُمْ   َكَما  هِبَا،  اْلَواِحدِ   َذِلكَ   ِإْرَسالِ   قَ ْبلَ   هَلُمْ   لِْلَمب ُْعوثِ    فَ َهلْ   اْلَواِحِد،  خِبََبِ   اْلَعَملِ   ُوُجوبَ   َعِلُموا  َأهن 
 .َأْصِلُكمْ  َعَلى إِلَْيِهمْ  اْلَواِحدِ  َذِلكَ  ِإْرَسالُ 

  اْلَقُبولِ   َواِجبَ   َيُكنْ   ملَْ   َوالر َِساَلةِ   الت  ْوِحيدِ   لِتَ ْعرِيفِ   اآْلَحادِ   ِإنْ َفاذَ   َأن    :اأْلَو لِ   َعنِ   َواجْلََوابُ 
َا   َبلْ   َواِحد ،  َخَبَ   ِلَكْونِهِ   اْلَعْقِلي ِة،   اأْلَِدل ةِ   ِمنَ   ِبهِ   خُيِْبُُهمْ   َما  ِجَهةِ   ِمنْ   اْلَقُبولِ   َواِجبَ   َكانَ   ِإَّن 

  اأْلَْخَبارِ   ِمنَ   ِبهِ   خُيِْبُ   ِفيَما  َكَذِلكَ   َواَل   ،ُعُقوهُلُمْ   ِبِصح ِتَها  َتْشَهدُ   ال يِت   اْلَيِقيِني ةِ   الد اَلِئلِ   ِمنَ   َويُ َعر ِفُ ُهمْ 
ال ةِ    2. الش ْرِعي ةِ  اأْلَْحَكامِ  َعَلى الد 

أن   على  اآلمدي  أطلقها  اليت  مْجَاِع  اإْلِ دعوى  أن  شك  ُحج ةً   اآلحادِ   خبَ   وال    يف   ليس 
أساس  َوالر َِساَلةِ   الت  ْوِحيدِ   تَ ْعرِيفِ  على  تستند  ال  ابطلة  ذلك    ،دعوى  يف  اثبت  اخلالف  بل 
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َوفُ ُروِعَها الش رِيَعِة  ُأُصوِل  ِإثْ َباِت  يف  ُحج ٌة  أِبَن ُه  قَاَل  ِلَمْن  َتْشَهُد  بيان  َوالنُُّصوُص  سيأيت  ، كما 
 .ا إن شاء هللا تعاىلذلك قريبً 

:  كذلك أبو بكر السمرقندي حيث قالوِمن قال أبن خب اآلحاد ال ُيتج به يف العقائد  
ا، فال  ا قطعيً احد ال ُيتج به يف العقائد ألنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي ال علمً خب الو )

   1.(يكون حجة فيما يبتين عليه العلم القطعي واالعتقاد حقيقة
ألنه    ؛فيما يرجع إىل االعتقاد  وقال البزدوي: )خب الواحد ملا مل يفد اليقني ال يكون حجةً 

  2. (فيما قصد به العمل  على اليقني، وإَّنا كان حجةً  مبينٌ 
 املسائل   يف  الظن  أجاز   إَّنا  والشارع  ، الظن  تفيد  فإَّنا  أفادت   إن  )اآلحاد وقال األسنوي:  

   3. (الفقه أصول قواعد وكذلك  ،الدين  أصول كقواعد  العلمية دون الفروع وهي ،العملية

الوهاب النجار:  و  الشيخ عبد  إذا كان رواته آحادً )قال  ا فال يصلح أن يكون دليالً  اخلب 
يفيد   ال  الداللة  أو  الثبوت  الظين  واخلب  القطع،  منها  الغرض  االعتقادية  األمور  ثبوت  على 

  4.(القطع

العلماء من متكلمني وأصوليني جمتمعة    :الشيخ حممود شلتوت   وقال وهكذا ُند نصوص 
أن خب الواحد ال يفيد اليقني، فال تثبت به العقيدة، وُند احملققني من العلماء يصفون  على  

   5ذلك أبنه ضروري، ال يصح أن ينازع أحٌد يف شيء منه.
الزمان  وقال   آخر  يَ ْنزل يف  وأنه ال  والسالم  الصالة  عليه  وفاة عيسى  أن ذكر  ما    -بعد 

احلديث   هذا  صح  "وإذا  ه  -نصه:  أيب  حديث  عيسى  يعين  نزول  يف  حديث    -ريرة  فهو 
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آحاد، وقد أمجع العلماء على أن أحاديث اآلحاد ال تفيد عقيدة، وال يصح االعتماد عليها  
  1يف شأن املغي بات". 

ويقول زكي الدين شعان: )وحكم سنة اآلحاد أهنا ال تفيد العلم وإَّنا تفيد الظن وهلذا ال 
ة، وإَّنا يعمل هبا يف األحكام العملية، إذا حتققت  يصح االعتماد عليها يف األحكام االعتقادي

   2الشروط املعتبة فيها(. 
ُأدلةُأصحابُهذاُالقولُ:

وهو  فال جيوز أن ُيتج عليها إال بقطعي،    ،هذا القول أبن العقائد قطعية  أصحاب ستدل  او 
الثبوت عندهم الواحد فهو ظين  الظن ىف   ،املتواتر أما خب  اتباع  وقد هنى هللا عز وجل عن 

ُ هِبَا ِمن ُسْلطَان  ِإن  ﴿تعاىل:    فقال  ؛العقائد ُتُموَها أَنُتْم َوآاَبؤُُكم م ا أَنَزَل اّلل  ِإْن ِهَي ِإال  َأمْسَاء مَس ي ْ
  3. ﴾ر هبِ ُِم اهْلَُدىيَ ت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوَما هَتَْوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِ ن 

تعاىل:   احلَْقِ   ﴿وقال  ِمَن  يُ ْغيِن  اَل  الظ ن   َوِإن   الظ ن   ِإال   يَ ت ِبُعوَن  ِإن  ِعْلم   ِمْن  ِبِه  هَلُم  َوَما 
ًئا   4. ﴾َشي ْ

َبَطَن  ﴿وقال عز وجل:   َوَما  َها  ِمن ْ َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َريبِ َ  َحر َم  َا  ِإَّن  ِبَغرْيِ ُقْل  َواْلبَ ْغَي  َواإِلُْثَ 
  5. ﴾احلَْقِ  َوَأن ُتْشرُِكواْ اِبهلِل َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُسْلطَاًَن َوَأن تَ ُقوُلواْ َعَلى هللِا َما الَ تَ ْعَلُمونَ 

  :وقلنااب على أدلة أصحاب املذهب الرابع،  يف اجلو   هذه الشبهة  وقد تقدم اجلواب على
ن الظن يطلق ويراد به االعتقاد الراجح، وهذه هو ما يعنيه الفقهاء بقوهلم يكفي املكلف يف  إ

األحكام غلبة الظن، وال يشرتط اليقني يف كل عمل، وهذا معىن قول من قال من العلماء أن 
اجح أن خب اآلحاد يفيد العلم وليس خب اآلحاد يفيد الظن، وهذا الظن ليس مذموًما والر 

 الظن. 

 

 ( 62)ص:   الفتاوى  - 1
 ( 61: 1أصول الفقه اإلسالمي )  - 2
 23سورة النجم: اآلية/  - 3
 28سورة النجم: اآلية/  - 4
 33سورة األعراف: اآلية/  - 5
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 قال تعاىل:  من غري تقييد،  مطلقةً   طاعةً   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ ه  بطاعة رسول  وهللا تعاىل أمرَن
ْم يف َشْيء  فَ ُردُّوُه  اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّلل َ َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل األْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعتُ ﴿

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبّللِ  َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْويال   1. ﴾ِإىَل اّللِ  َوالر ُسوِل ِإْن ُكن ْ
َوَسل َم فهو    ثبتكل ما  و  َعَلْيِه  اتباعجي و به  ب التصديق  حق جيعن الرسول َصل ى هللاُ    هب 
وهذا معىن اآلية الطاعة املطلقة للرسول    ، أحكاًما فرعيةكان أو    ، عقيدةً اكان أو إنشاءً   اخبً 

 . َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
مذاهب العلماء يف خب اآلحاد، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح  وسيأيت فصل خاص ببيان  

 اآلحاد يف العقائد.أخبار  منها، واآلاثر املرتتبة على عدم قبول
  طَاَعةَ   أبَِن    إْعاَلًما  اْلِفْعلَ   َوأََعادَ   َرُسولِِه،   َوطَاَعةِ   ِبطَاَعِتهِ   تَ َعاىَل   : )فََأَمرَ رمحه هللا قال ابن القيم  

  طَاَعُتهُ   َوَجَبتْ   أََمرَ   إَذا  َبلْ   اْلِكَتاِب،  َعَلى  ِبهِ   أََمرَ   َما  َعْرضِ   َغرْيِ   ِمنْ   اْسِتْقاَلاًل   َتَِبُ   الر ُسولِ 
 أَيُْمرْ   َوملَْ   َمَعُه،  َوِمثْ َلهُ   اْلِكَتابَ   أُويتَ   فَِإن هُ   ِفيِه،  َيُكنْ   ملَْ   أَوْ   اْلِكَتابِ   يف   ِبهِ   أََمرَ   َما  َكانَ   َسَواءٌ   ُمْطَلًقا،
  إيَذاَنً   الر ُسوِل؛  طَاَعةِ   ِضْمنِ   يف   طَاَعتَ ُهمْ   َوَجَعلَ   اْلِفْعلَ   َحَذفَ   َبلْ   اْسِتْقاَلاًل،  اأْلَْمرِ   أُويل   ِبطَاَعةِ 
ُمْ  َا   أبَِهن  ُهمْ   أََمرَ   َفَمنْ   الر ُسوِل،  ِلطَاَعةِ   تَ بَ ًعا  يُطَاُعونَ   إَّن    أََمرَ   َوَمنْ   طَاَعُتُه،  َوَجَبتْ   الر ُسولِ   ِبطَاَعةِ   ِمن ْ

 2. طَاَعةَ  َواَل  َلهُ  مَسْعَ  َفاَل   الر ُسولُ  ِبهِ  َجاءَ  َما خِبِاَلفِ 
  اّلل ِ   ِإىَل   اْلُمْسِلُمونَ   ِفيهِ   تَ َنازَعَ   َما  يَ ُرد    َأنْ   أََمرَ   أَن هُ   ااِلْسِتْداَللِ   َوَوْجهُ :  رمحه هللا  أيًضا  قالَ و 

  بَ ْعدَ   ُسن ِتهِ   َوِإىَل   َحَياتِهِ   يف   إِلَْيهِ   الر دُّ   ُهوَ   َرُسولِهِ   ِإىَل   َوالر دُّ   ِكَتاِبهِ   ِإىَل   الر دُّ   ُهوَ   اّلل ِ   ِإىَل   َوالر دُّ   َوَرُسولِِه،
 يَ ُردُّ   َكْيفَ   ِإذْ   فَائَِدٌة،  إِلَْيهِ   الر د ِ   يف   َيُكنْ   ملَْ   النِ زَاعِ   َوَفْصلَ   اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   إِلَْيهِ   اْلَمْرُدودَ   َأن    فَ َلْواَل   َوفَاتِِه،
  قَاِطعٌ   بُ ْرَهانٌ   َوَهَذا  اَبِطٌل؟  أَمْ   ُهوَ   َحقٌّ   يَْدَرى  َواَل   اْلبَ ت ةَ   ِعْلًما  يُِفيدُ   اَل   َما  ِإىَل   ِفيهِ   اْلُمتَ َنازَعِ   ُحْكمَ 
،  ِِبَْمدِ    نَ ُردُّ   ِإَن    ِعْلًما،  تُِفيدُ   اَل   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولِ   َأْخَبارَ   َأن    َزَعمَ   َمنْ   قَالَ   فَِلَهَذا  اّللِ 

َا َواأْلَْقِيَسةِ  َواآْلرَاءِ  اْلُعُقولِ  ِإىَل  ِفيهِ  تَ َناَزْعَنا َما  3. اْلِعْلمَ  تُِفيدُ  فَِإهن 

 

 59سورة النساء: اآلية/  - 1
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ُاملذهبُالامس:
 أن خب اآلحاد ال يفيد العلم وال العمل مطلًقا.

وقد قدمنا أن منشأ هذا القول من املبتدعة الروافض واملعتزلة وغريهم، ُث اغرت بزخرف هذا  
يفطنوا إىل ما يؤول إليه الكالم القول طوائف من أهل السنة، روجوا هلذا الباطل ونصروه، ومل  

الواحد رد خب  األحكام  ،من  به يف  األخذ  العمل،    ،وعدم  وال  العلم  يوجب  ال   مومنهوأنه 
 أيب و واجلويين،  لية،  عُ   بنِ   إمساعيلِ   بنِ   وإبراهيمِ   ،ى عن النهرواينكِ الفاشاين وابن أيب داود، وحُ 

لو أن مائة خب جمموعة قد  ):  كيسان األصمأبو بكر بن  قال  ،  بكر بن كيسان األصم البصري
ا منها ال يعرف بعينه أيها هو قال فإن الواجب التوقف عن ثبت أهنا كلها صحاح إال واحدً 

ي ُ   ، مجيعها أنه   عُ طَ قْ فكيف وكل خب منها ال  يُ   متيقنٌ   حقٌّ   على  الكذبُ وال  فيه   والنسخُ   ؤمن 
  1.(والغلطُ 

ُثو  اجلويين:   العمل   ويوجب  العلم  يوجب  ال  الواحد  بخ  أبن :  القول  الفقهاء  أطلق  قال 
  العمل   وجوب   ثبت  لو  فإنه  ؛العمل  وال  العلم  يوجب  ال  أنه:  به  واملقطوع  منهم  تساهل  وهذا

 ؛ بعيد  وذلك   العلم  من  نوع  إىل  إفضائه  إىل  يؤدي  وهذا  ،العمل  بوجوب   العلم  لثبت  به  امقطوعً 
  إىل   مستند  الواحد  خبب  فالعمل  ، مبتوتً   اعلمً   يقتضي  أن   يستحيل  نفسه  يف  مظنون  هو   ما   فإن

  ولست   اللفظ  يف  تناقش  وهذا  ،الواحد  خب  عند  العمل  وجوب   على  سنقيمها  اليت  األدلة
 2. ذكرَنه  ما ينكر ال احملققني  من اأحدً  أن أشك 

فأما أيًضا:   يستقل   أنه   بذكره   نعين  فال  ،السمعياتِ   مراتبِ   من  د  عُ   نْ إِ   الواحد  خب  وقال 
 وكذلك  ،املتواتر اخلب إىل مستند إمجاع وإىل ،متواتر خب إىل يستند عنده العمل ولكن ،بنفسه
 3.القياس يف القول

جاللته،   على  اجلويين  اإلمام  مثل  عن  الكالم  هذا  يصدر  العجب كيف  والعجب كل 
 ومكانته، وغزارة علمه. 
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 ( 35/ 1)  البهان يف أصول الفقه - 3
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ُُ:أدلةُأصحابُهذاُالقول
 القول بعدة أدلة سنذكرها إن شاء هللا ُث نتعقبها ابلرد عليها.استدل أصحاب هذا 

ُأولُأدلةُالقرآنُ:
َوَّلُرالدليلُ ُُ:اْلآ

 ما ثبت يف القرآن من النهي عن اتباع الظن، والقول على هللا تعاىل بغري علم، ومن ذلك: 
  1.﴾َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللِ  َما ال تَ ْعَلُمونَ ﴿تعاىل:  هللا قول

َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  ﴿  وقوله تعاىل: َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ  َا َحر َم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ُقْل ِإَّن 
   2. ﴾َوَأن ُتْشرُِكواْ اِبهلِل َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُسْلطَاًَن َوَأن تَ ُقوُلواْ َعَلى هللِا َما الَ تَ ْعَلُمونَ 

  3.﴾َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ ﴿وقوله تعاىل: 

تعاىل:   ِإن ﴿وقوله  ُسْلطَان   ِمن  هِبَا   ُ اّلل  أَنَزَل  م ا  َوآاَبؤُُكم  أَنُتْم  ُتُموَها  مَس ي ْ َأمْسَاء  ِإال   ِهَي  ِإْن 
  4. ﴾َجاءُهم مِ ن ر هبِ ُِم اهْلَُدىيَ ت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوَما هَتَْوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد 

تعاىل:   احلَْقِ  ﴿وقوله  ِمَن  يُ ْغيِن  اَل  الظ ن   َوِإن   الظ ن   ِإال   يَ ت ِبُعوَن  ِإن  ِعْلم   ِمْن  ِبِه  هَلُم  َوَما 
ًئا   5. ﴾َشي ْ

 قالوا: ذكر ذلك يف معرض الذم، وهو يقتضي التحرمي، والعمل خبب اآلحاد عمل بغري علم. 
   الثانُ:الدَّل يلرُ

ُ َعْنهُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة    تَ بَ ما ث َ  َصاَلَة    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: َصل ى لََنا َرُسوُل هللِا    َرِضَي اّلل 
َرُسوَل هللاِ  اَي  الص اَلُة  أَُقِصَرِت  فَ َقاَل:  اْلَيَدْيِن  ُذو  فَ َقاَم  رَْكَعَتنْيِ،  َفَسل َم يف  َنِسيَت؟ اْلَعْصِر،  أَْم   

َعَلْيِه َوَسل مَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا   : »ُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن« فَ َقاَل: َقْد َكاَن بَ ْعُض َذِلَك، اَي  َصل ى هللاُ 

 

 169سورة البقرة: اآلية/  - 1
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هللِا   َرُسوُل  فَأَقْ َبَل  هللِا  َوَسل مَ َرُسوَل  َعَلْيِه  اْلَيَديْ   َصل ى هللاُ  ُذو  »َأَصَدَق  فَ َقاَل:  الن اِس  ِن؟« َعَلى 
َما بَِقَي ِمَن الص اَلِة، ُُث  َسَجَد    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ فَ َقاُلوا: نَ َعْم، اَي َرُسوَل هللِا »فََأَُت  َرُسوُل هللِا  

  1.َسْجَدَتنْيِ، َوُهَو َجاِلٌس، بَ ْعَد الت ْسِليِم«
   ُ:لثُرالدَّل يلرُالثَّا

يقِ َعْن قَِبيَصَة ْبِن  ما ثبت   ُة ِإىَل َأيب َبْكر  الصِ دِ  ، أَن ُه قَاَل: َجاَءِت اجْلَد  ُ َعْنهُ   ُذَؤْيب  ،  َرِضَي اّلل 
َصل ى    َتْسأَلُُه ِمريَاثَ َها؟ فَ َقاَل: َما َلِك يف ِكَتاِب اّللِ  تَ َعاىَل َشْيٌء، َوَما َعِلْمُت َلِك يف ُسن ِة َنِبِ  اّلل ِ 

َوَسل مَ  َعَلْيِه  ُشْعَبَة،    هللاُ  ْبُن  اْلُمِغريَُة  فَ َقاَل  الن اَس،  َفَسَأَل  الن اَس،  َأْسَأَل  َحىت   فَاْرِجِعي  ًئا،  َشي ْ
اّللِ    َرُسوَل  َوَسل مَ »َحَضْرُت  َعَلْيِه  هللاُ  َمَعَك    َصل ى  َهْل  َبْكر :  أَبُو  فَ َقاَل  السُُّدَس«،  أَْعطَاَها 

  2، فَأَنْ َفَذُه هَلَا أَبُو َبْكر «. اَل اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبةَ َمَة، فَ َقاَل: ِمْثَل َما قَ َغرْيَُك؟ فَ َقاَم حُمَم ُد ْبُن َمْسلَ 

ُُ:الرابعالدَّل يلرُ

 َعْن ُعبَ ْيِد ْبِن ُعَمرْي ، َأن  َأاَب ُموَسى، اْسَتْأَذَن َعَلى ُعَمَر َثاَلاًث، َفَكأَن ُه َوَجَدُه َمْشُغواًل، فَ َرَجعَ 
، اْئَذنُوا َلُه، َفُدِعَي َلُه، فَ َقاَل: َما مَحََلَك َعَلى  فَ َقاَل ُعَمُر: " أملَْ َتْسَمْع َصْوَت َعْبِد هللِا ْبِن قَ ْيس 

" قَاَل: لَُتِقيَمن  َعَلى َهَذا بَ يِ َنًة أَْو أَلَفْ َعَلن ، َفَخرََج فَاْنطََلَق ِإىَل ِإَن  ُكن ا نُ ْؤَمُر هِبََذا َصنَ ْعَت، قَاَل:َما 
: »ُكن ا جَمِْلس  ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَ َقاُلوا: اَل َيْشَهُد َلَك َعَلى َهَذا ِإال  َأْصَغُرََن، فَ َقاَم أَبُو َسِعيد  فَ َقالَ 

 

البخاري  -  1 َوالص ْوِم    -رواه  َوالص اَلِة  اأَلَذاِن  يف  الص ُدوِق  الَواِحِد  َخَبِ  ِإَجازَِة  يف  َجاَء  َما  اَبُب  اآلَحاِد،  َأْخَباِر  ِكَتاُب 
َواأَلْحَكاِم، حديث:   ا ُُ-، ومسلم7250َوالَفرَاِئِض  َوَمَواِضِع الص اَلَة، اَبُب الس ْهِو يف  اْلَمَساِجِد  لص اَلِة َوالسُُّجوِد  ِكَتاُب 

 573َلُه، حديث:  
اْلَفرَاِئِض،  -داود  (، وأبو 513/  2، ومالك يف املوطأ ت: عبد الباقي )17980حديث رقم:    -رواه أمحد  -  2 ِكَتاب 

ُ    -، والرتمذي2894اَبٌب يف اجْلَد ِة، حديث رقم:   َعَلْيِه َوَسل َم، اَبُب َما َجاَء يف  أَبْ َواُب اْلَفرَاِئِض َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
، وابن حبان  2724ِكَتاُب اْلَفرَاِئِض، اَبُب ِمريَاِث اجْلَد ِة، حديث رقم:    -، وابن ماجه2101ِمريَاِث اجلَد ِة، حديث رقم:  

اْلِمريَاِث، حديث رق  -يف صحيحه ُة ِمَن  اجْلَد  تُ ْعَطى  َما  ِذْكُر َوْصِف  اْلَفرَاِئِض،    -، والطباين يف الكبري6031م:  ِكَتاُب 
، وقال    2221ِكَتاُب الَفرَائِض، اَبب يف ِمريَاث اأْلُم َواجْلد ة، حديث رقم:    -، والبغوي يف شرح السنة511حديث رقم:  

(: إسناده صحيح، وصححه شعيب األرنؤوط يف حتقيق سنن أيب داود  82/  3احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ) 
(4 /521 .) 
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َعَلْيِه َوَسل مَ نُ ْؤَمُر هِبََذا« فَ َقاَل ُعَمُر: »َخِفَي َعَلي  َهَذا ِمْن أَْمِر َرُسوِل هللِا   أهَْلَاين َعْنُه    َصل ى هللاُ 
   1. الص ْفُق اِبأْلَْسَواِق«

ُُ:سُرامُ الَُُالدَّل يلُر
اْسَتَشاَر   قَاَل:  خَمَْرَمَة،  ْبِن  اْلِمْسَوِر  اخلَْط ابِ َعِن  ْبُن  َعْنهُ   ُعَمُر   ُ اّلل  ِإْماَلِص   َرِضَي  الن اَس يف 

اْلُمِغريَُة   َعَلْيِه َوَسل مَ ْبُن ُشْعَبَة: »َشِهْدُت الن ِب   ا اْلَمْرأَِة، فَ َقاَل  ِبُغر ة  َعْبد  أَْو    َصل ى هللاُ  َقَضى ِفيِه 
   2. مبَْن َيْشَهُد َمَعَك، قَاَل: َفَشِهَد حُمَم ُد ْبُن َمْسلَمةَ  أََمة «، قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: اْئِتيِن 

ُُ:سُرادُ السَُُّالدَّل يلُر
ُ َعْنهُ   َعْن َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلب   ، قَاَل: ُكْنُت ِإَذا مسَِْعُت ِمْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه  َرِضَي اّلل 

فَِإَذا َحَلفَ  اْسَتْحَلْفُتُه  َعْنُه َغرْيُُه،  َوِإَذا َحد َثيِن  ِمْنُه  مبَا َشاَء   ُ َفُعيِن اّلل  يَ ن ْ قْ ُتُه،    َوَسل َم َحِديثًا،  َصد 
أَ  َوَصَدَق  َثيِن  َبْكر  َحد  َأاَب  اّللِ   َوِإن   َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َبْكر ،  َوَسل مَ بُو  َعَلْيِه  ِمْن َصل ى هللاُ  : »َما 

رَْكَعَتنْيِ   ُيَصلِ ي  ُُث   اْلُوُضوَء  فَ ُيْحِسُن  فَ يَ تَ َوض أُ  َذنْ ًبا  يُْذِنُب  ُيَصلِ ي    -َرُجل   ُُث   ِمْسَعٌر   -َوقَاَل 
ُ َلهُ    3.«َوَيْستَ ْغِفُر اّلل َ ِإال  َغَفَر اّلل 

ُ
ُ
ُ

 

البخارير   -  1 البُ ُيوعِ   -واه  ابَ ِكَتاُب  التِ َجارَةِ ،  يف  اخلُُروِج  حدُب  ومسلم2062:  رقم   يث،  اآْلَدابِ   -،  اَبُب  كتاب   ،
 2153: رقم ، حديث ْئَذانِ ااِلْستِ 

ُ تَ َعاىَل، حديثِكَتاُب ااِلْعِتَصاِم اِبلِكَتاِب َوالسُّن ِة، اَبُب َما َجاَء يف اْجِتَهاِد الُقَضاِة مبَا    -رواه البخاري  -  2 :  رقم  أَنْ َزَل اّلل 
يَِة يف قَ ْتِل اخلَْ   -، ومسلم7317 اَيِت، اَبُب ِديَِة اجْلَِننِي، َوُوُجوِب الدِ  طَِإ، َوِشْبِه  ِكَتاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحارِِبنَي َواْلِقَصاِص َوالدِ 

   1689: رقم اْلَعْمِد َعَلى َعاِقَلِة اجْلَاين، حديث 
:  رقم ِكَتاب الص اَلِة، اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبٌب يف ااِلْسِتْغَفاِر، حديث  -، وأبو داود2:  رقم   حديث  -درواه أمح  -  3

ِعْندَ 1521 َوَسل َم، اَبُب َما َجاَء يف الص اَلِة  َعَلْيِه   ُ َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  أَبْ َواُب الص اَلِة َعْن  الت   ، والرتمذي:    ْوبَِة، حديث  
،    1395:  رقم  ِكَتاُب ِإقَاَمِة الص اَلِة، َوالسُّن ُة ِفيَها، اَبُب َما َجاَء يف َأن  الص اَلَة َكف ارٌَة، حديث  -، وابن ماجه406:  رقم

رقم:   املصابيح،  مشكاة  أحاديث  ختريج  انظر  األلباين،  رقم:  1324وصححه  داود،  أيب  سنن  وصحيح   ،1361  ،
 . ( 241/ 1التعليق الرغيب )، 1395سنن ابن ماجه، رقم: وصحيح وضعيف  
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ُ:املذهبُ ُاذَُهَُأدلة ُىُعلَُُالردُ 
البد من    :نقولالذي استدلوا به    اأْلَو لِ ابلنسبة للدليل    نقول:  َهَذا املذهبِ أدلِة  عَلى    د ِ وللر  

الكالم من  املراد  يتضح  حىت  الظن  )ص:  تعريف  يف  الظن  تعريف  قدمنا  وقد  وما  99،   ،)
 . هذا املذهببعدها، ونذكر هنا موجزًا له للرد على 

الظن اجلرجاين:   اليقني  يف  ويستعمل  النقيض،  احتمال  مع  الراجح  االعتقاد  هو :  قال 
 1. الرجحان بصفة الشك  طريف أحد : الظن: وقيل. والشك 

ذن الظن يطلق ويراد به االعتقاد الراجح، وهذه هو ما يعنيه الفقهاء بقوهلم يكفي املكلف  إ
 اليقني يف كل عمل.يف األحكام غلبة الظن، وال يشرتط 

   2الظن(. غلبة على تنبين الزركشي: )األحكام قولوتقدم 
  كما  اليقني،  جمرى  األحكام  يف  أجريت  الظن  غلبة  : )وألناحلسني العمراين  أيب  وتقدم قول

 3الظن(. بغلبة  والقياس الواحد خبب ُيكم
 . كما قدمنا  والكذب واخلرص والتخمنيويطلق الظن كذلك ويراد به الشك 

تعاىل:   هللا  خَيُْرُصونَ ﴿قال  ِإال   ُهْم  َوِإْن  الظ ن   ِإال   يَ ت ِبُعوَن  قال [،  66يونس:  ].  ﴾ِإْن 
  4. (َما ُهْم ِإال  َيْكِذبُوَن ِفيَما قَاُلوا، َويَ َتَمح ُلوَن ََتَحُّاًل اَبِطاًل الشوكاين: )

يف املوضعني. واخلَْرص: احلَْزُر، ويُ َعب  به  »إْن« َنفية مبعىن ما  وقال صاحب الدر املصون: )
  5(.عن الكذب 

، وإَّنا هو الشك يعنيه الفقهاءالظن الغالب الذي  املراد به  الظن يف هذه اآلية ليس    ذنإ
 .والكذب واخلرص والتخمني
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  قَ ْولِ   َعنْ   َعَلْيِه َوَسل مَ َصل ى هللاُ    اّلل ِ   َرُسولِ   تَ َوقُّفُ   أَم ا  :قال الغزايلوابلنسبة للدليل الثاين فقد  
 :أُُمور   َثاَلثَةَ  فَ َيْحَتِملُ  اْلَيَدْينِ  ِذي

  إذْ   اجْلَِميعِ   َغْفَلةِ   َمعَ   َذِلكَ   مبَْعرَِفةِ   اْنِفرَاِدهِ   َوبُ ْعدِ   اجْلَْمعِ   ِلَكثْ َرةِ   َعَلْيهِ   اْلَوْهمَ   َجو زَ   أَن هُ :  َأَحُدَها
 .الت  َوقُّفُ  جيَِبُ  اْلَوْهمِ  أََمارَاتُ  َظَهَرتْ  َوَحْيثُ  اْلَكِثرِي، اجْلَْمعِ  َعَلى َلةِ اْلَغفْ  ِمنْ  أَقْ َربُ  َعَلْيهِ  اْلَغَلطُ 

  ِمْثِلِه، يف  الت  َوقُّفِ  ُوُجوبَ  يُ ْعِلَمُهمْ  َأنْ  تَ َوقُِّفهِ  َسَببُ  َيُكونَ  َأنْ  َجازَ  ِصْدقُهُ  ُعِلمَ  َوِإنْ  أَن هُ : الث اين 
 .َذِلكَ  َسِبيلَ  َفَحَسمَ  َماِضَيًة، ُسن ةً  اجْلََماَعةِ  ُسُكوتِ  َمعَ  الت ْصِديقُ  َلَصارَ  يَ تَ َوق فْ  ملَْ  َوَلوْ 

  فَُأحلِْقَ   ِذم تُ ُهمْ   َواْشتَ َغَلتْ   اجْلََماَعةِ   َحق ِ   يف   أَثَ رُهُ   َلَظَهرَ   ِصْدقًا  ُعِلمَ   َلوْ   قَ ْواًل   قَالَ   أَن هُ :  الث اِلثُ 
  َمنْ   هِبََذا  تَ َعل قَ   َلوْ   نَ َعمْ .  قَ ْبلُ   ِمنْ   ذََكْرََنهُ   َما   َواأْلَقْ َوى  اْلَواِحِد،  قَ ْولُ   ِفيهِ   يُ ْقَبلْ   فَ َلمْ   الش َهاَدةِ   ِبَقِبيلِ 

  أِلَن هُ   اْلَباُقونَ   َعَلْيهِ   َيْسُكتُ   مَجْع    يف   َتُكونَ  َأنْ   َويَ ْلَزُمهُ   ،َثاَلثَة   اْشرتَاطُ   فَ يَ ْلَزُمهُ   الش َهاَدةِ   َعَددَ   َيْشرَتِطُ 
 1.َكانَ   َكَذِلكَ 

فإن   الثالث  الدليل  االحتياط    زايدةٌ   اْلُمِغريَةِ   َحِديثِ   يف   َبْكر    َأيب   تَ َوقُّفِ   سببَ   وأما  يف 
الواحد،  والتثبت اثنان، وليس ألنه كان ال يرى األخذ خبب  إذا رواه  َحِديثًا إال  يقبل  أَوْ ال   ،  

 أَوَْكَد. احْلُْكمُ  لَِيُكونَ  ِعْنَدُه، َما ِمْثلُ اْلُمِغريَة َغرْيِ  ِعْندَ  َهلْ  مَ لعله أراد أن يَ ْعلَ 
  َوْجهٌ   ُهَناكَ   َكانَ   فَ َلَعل هُ   اجْلَد ةِ   تَ ْورِيثِ   يف   اْلُمِغريَةِ   َحِديثِ   يف   َبْكر    َأيب   تَ َوقُّفُ   أَم ا  :قال الغزايل

َا  الت  َوقَُّف،  اقْ َتَضى  َهلْ   لِيَ ْعَلمَ   أَوْ   ،َمْنُسوخٌ   أَوْ   ُمْسَتِقرٌّ   ُحْكمٌ   أَن هُ   لِيَ ْنظُرَ   أَوْ   َأَحٌد،  َعَلْيهِ   َيط ِلعْ   ملَْ   َوُرمب 
  اْسِتْظَهار    انِْتظَارِ   يف   تَ َوق فَ   أَوْ   فَ يَ ْنَدِفَع،  ِخاَلَفهُ   أَوْ   أَوَْكدَ   احْلُْكمُ   لَِيُكونَ .  ِعْنَدهُ   َما  ِمْثلُ   َغرْيِهِ   ِعْندَ 

 َعَلى  اَل   ،الز اَِيَدةَ   ُيَصاِدفْ   ملَْ   إنْ   احْلُْكمِ   َجْزمِ   َعَلى  اثْ َننْيِ   َشَهاَدةِ   بَ ْعدَ   احْلَاِكمُ   َيْسَتْظِهرُ   َكَما  ِبزاَِيَدة  
ْقَدامُ   َيْكثُ رَ   لَِئال    الت  َوقُّفَ   َأْظَهرَ   أَوْ   ،الر د ِ   َعْزمِ  ،  َعنْ   الر َِوايَةِ   َعَلى  اإْلِ   َشْيء    َعَلى  مَحُْلهُ   َوجيَِبُ   َتَساُهل 
ْنَكارِ  َوتَ ْركُ  اْلَواِحدِ  َخَبِ  قَ ُبولُ  َقْطًعا ِمْنهُ  ثَ َبتَ  إذْ  َذِلَك؛ ِمنْ   2. ِبهِ  اْلَقائِِلنيَ  َعَلى اإْلِ

َعْن الن ِبِ    طلب ِم ْن حد ثه ِبديث    أاب بكر    ن  أَ   من النصوصِ   واحلاصل أَن ال ُند يف نص   
َعَلْيِه َوَسل مَ  يف    آخر إال نص اجلدة، وهذا ُيتمل أن يكون من أيب بكر زايدة  راوايً   َصل ى هللاُ 

خصوصً  فقط،  والتثبت  فكان    ااالحتياط  القرآن  يف  يرد  مل  حكم  إثبات  اجلدة  توريث  وأن 
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ريث شرعت بنصوص  ال بد فيه من االحتياط والتوقي، ال سيما أن أكثر أحكام املوا  اتشريعً 
  1من القرآن ال أن ذلك خطة دائبة له وطريقة درج عليها أال يقبل َحِديثًا إال إذا رواه اثنان. 

َرِضَي    ُعَمرُ   قَالَ فنقول إَّنا  َأيب ُموَسى  وهو حديث  واخلامس  وأما اجلواب عن الدليل الرابع  
َعْنهُ   ُ ُ َعْنهُ ، فإن عمر  حِلِْفِظ السَُّننِ   ا اْحِتَياطً (.  أَلَفْ َعَلن  لَُتِقيَمن  َعَلى َهَذا بَ يِ َنًة أَْو  ):  اّلل    َرِضَي اّلل 

رَِوايَة َعْبِد الر مْحَِن ْبِن َعْوف  يف َأْخِذ اجْلِْزيَِة ِمَن    هِ لِ و بُ ق َ بدليل  َكاَن يَ َرى قَ ُبوَل َخَبِ اْلَواِحِد اْلَعْدِل  
، بَ َلَغُه َأن  الَواَبَء َقْد َوَقَع اِبلش ْأمِ وَ ِن ْبِن َعْوف  َلم ا َجاَء َسرَْغ  رَِوايَة َعْبِد الر محَْ   هِ لِ و بُ ق َ ، و اْلَمُجوسِ 

َورِ َث اْمرَأََة َأْشَيَم الضِ َبايبِ     َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ ُسْفَياَن َأن  َرُسوَل اّللِ     ْبنِ   رَِوايَة الض ح اكِ   هِ لِ و بُ ق َ و 
ِديَِتهِ  و ِمْن  مَحَلِ   هِ لِ و بُ ق َ ،  دية َماِلك    ْبنِ   رَِوايَة  و اجلَِننيِ    يف  الث  َقِفيُّ   هِ لِ و بُ ق َ ،  ا  رَِوايَة  اه يف  ْستَ ْفتَ الذي 

  يفَسْعِد ْبِن َأيب َوق اص     رَِوايَة   هِ لِ و بُ ق َ ، و زَاَرِت اْلبَ ْيَت يَ ْوَم الن ْحِر، أهََلَا َأْن تَ ْنِفَر قَ ْبَل َأْن َتْطُهرَ   اَمْرأَة  
 
َ
 ، وسيأيت تفصيل ذلك قريًبا إن شاء هللا.  َعَلى اخلُف نْيِ  َسحِ امل

الْحِتَياِط، أَلن  أاََب ُموَسى ثَِقٌة أَِمنٌي ِعْنَدُه : أَم ا َخَبُ َأيب ُموَسى فَِإىَل ارمحه هللا  قال الشافعي
 ِإْن َشاَء هللاُ، فَِإْن قَاَل قَاِئٌل: َما َدل  َعَلَى َذِلَك؟ قُ ْلَنا: َقْد َرَواُه َماِلٌك ْبِن أََنس  َعْن َربِيَعَة َعنْ 

ُعمَ  َوَأن   ُموَسى،  َأيب  َحِديِث  ِمْن  ُعَلَمائِِهْم  ِمْن  َواِحد   ملَْ َغرْيِ  ِإين ِ  »أََما  ُموَسى:  أَليب  قَاَل  َر 
مك، َوَلِكينِ  َخِشيُت َأْن يَ تَ َقو َل الن     2«. ْيِه َوَسل مَ ى هللاُ َعلَ َصل   اُس َعَلى َرُسوِل هللاِ َأهتِ 

احلَْ وَ  هِبََذا  َمَعُه  َيْشَهُد  َرُجاًل  ُموَسى  َأيب  ِمْن  ُعَمُر  َيْطُلْب  ملَْ  البغدادي:  اخلطيب  ِديِث،  قال 
مْحَِن ْبِن أِلَن ُه َكاَن اَل يَ َرى قَ ُبوَل َخَبِ اْلَواِحِد اْلَعْدِل. وََكْيَف يَ ُقوُل ِذِلَك، َوُهَو يَ ْقَبُل رَِوايََة َعْبِد الر  

ِبِه، َويَ ْعَمُل  ِمَن اْلَمُجوِس،  َعَلْيِه َوَسل َم يف َأْخِذ اجْلِْزيَِة  يَ ْروِِه َغرْيُ   َعْوف  َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ  َوملَْ 
، ِمْن َعْبِد الر مْحَِن؟ وََكَذِلَك َحِديُث الض ح اِك ْبِن ُسْفَياَن اْلِكاَليبِ  يف تَ ْورِيِث اْمرَأَِة َأْشَيَم الضِ َبايب ِ 

رِوَ  ُموَسى يف  َأاَب  يَ ت ِهُم  أِلَن ُه َكاَن  َذِلَك  أَْيًضا  ُعَمُر  فَ َعَل  َواَل  َزْوِجَها.  َعَلى  ِديَِة  فَ َعَلُه  َلِكْن  ايَِتِه، 
ُ أَْعَلمُ  ِْهيِب يف الر َِوايَِة َواّلل     3. اْلَوْجِه ال ِذي بَ ي  ن اُه ِمَن ااِلْحِتَياِط حِلِْفِظ السَُّنِن، َوالرت 
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 من   ذلك   مسع  مبن  أيتيه  أن  عمر  طلب  أن  البدع  أهل  من  قوم  زعم   وقال ابن امللقن: وقد
  سلف  وقد  العدل،  الواحد  خب  قبول  رد  عمر  مذهب  أن  يدل  هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل ى    هللا  رسول
 هذا  طرق  بعض  يف  جاء  وقد.  السلف  من  غريه  مبذهب  وجهل  التأويل   يف  خطأ  وهو  رده،

 على  الناس  يتجرأ  أال  أردت   ولكين  أهتمك   مل  إين  أما:  موسى  أليب  قال  رَ مَ عُ   أن  احلديث
  جيوز   ملا  الواحد؛  خب  يف  التثبت:  الفقه  من   ، ففيهَصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   هللا  رسول  عن  احلديث

 الضحاك خبَ  لَ بِ قَ  قد خيفى؛ أن من أشهر الواحد خب يف عمر وحكم وغريه، السهو من عليه
 أن   األعرايب  اهلذيل   مالك   بن  محل  خب  َوقَِبلَ   زوجها،  دية  من  املرأة  مرياث  يف  وحده  سفيان  بن
 وال  الطاعون،  ويف  اجلزية،  يف  عوف  بن  الرمحن   عبد  خبَ   لَ بِ قَ وَ   أمة،  أو  عبد   غرة  اجلنني  دية  يف

 حديث   يف  قال  وقد  اهلذيل،  األعرايب  من   العدالة  يف  أشهر  موسى  أاب  أن  لب     ذو  يشك 
 أن  قوله  مسع  من   أيمر  فكيف.  هبا  فليحدث   ووعاها  حفظها  فمن  مقالة،  قائل  إين:  السقيفة
 هذا  الواحد  خب  يقبل  وال  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   هللا  رسول  عن  احلديث  عن  وينهى  به،  ُُيدِ ث 

 1.اجلاهل أو  املعاند إال يقوله ال
فَِإْن قَاَل قَاِئٌل: فَ َقْد :  رمحه هللاقال الشافعي    ،اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمةَ حديث  َعِن    كذا اجلواب و 

خُمِْبًا آَخَر َغرْيَُه َمَعُه َعِن الن ِبِ     َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ طََلَب ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب ِمْن خُمِْب  َعِن الن ِبِ   
َوَسل مَ  َعَلْيِه  َواِحد  َعلَ   َصل ى هللاُ  قَ ُبوَل ُعَمَر خِلََبِ  َلُه: ِإن   أَن ُه اَل جَيُوُز  ِقيَل  َعَلى  يَُدلُّ  ااِلْنِفرَاِد  ى 

َمر   ِبَواِحد   ِعْنَدُه  تَ ُقوُم  احْلُج َة  َأن   اْسِتْظَهارًا  ِإال   َغرْيَُه  خُمِْبًا  خُمِْب   َمَع  َيْطُلَب  َأْن  تَ ُقوُم َعَلْيِه  َواَل  ًة 
ْد َشِهَد لَُه ِعْنَدُه الش اِهَداِن اْلَعْداَلِن زاَِيَدَة ُشُهود ،  ُأْخَرى. َوَقْد َيْسَتْظِهُر احْلَاِكُم فَ َيْسَأُل الر ُجَل قَ 

  2فَِإْن ملَْ يَ ْفَعْل قَِبَل الش اِهِديَن، َوِإْن فَ َعَل َكاَن َأَحب  إِلَْيِه. 

َعْنهُ وهو حديث    ،وأما اجلواب عن الدليل السادس  ُ ْبِن َأيب طَاِلب  َرِضَي اّلل  فليس   ،َعِليِ  
ُ َعْنهُ ا أن  َعليًّ  بدليلِ  ؛الواحدِ  خبِ  ملن َتسك برد ِ  فيه دليلٌ  استدل يف هذا احلديث خبب  َرِضَي اّلل 
َعْنهُ الصديق    ُ َعِليًّ   ،َرِضَي اّلل  فيه أن  َعْنهُ ا  وإَّنا غاية ما   ُ الرواية عن   َرِضَي اّلل  يتثبت من  كان 

هللا   َوَسل  رسول  َعَلْيِه  هللاُ  مسلم  ،مَ َصل ى  على كل  واجب  ي  ،وهذا  و أن  يستوثتثبت  من  أن  ق 
 .َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ِب ِ الرواية عن الن  
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قُهُ   اَل   َأنْ   : ظَاِهرُهُ نور الدين السنديقال    قَ ُبولِ   ِمنْ   ُعِلمَ   ِلَما  خُمَاِلفٌ   َوُهوَ   ،َحِلف    ِباَل   ُيَصدِ 
َنانُ   اِبخلََْبِ   الت  ْوثِيقِ   زاَِيَدةُ   ِبَذِلكَ   ُمرَاَدهُ   َأن    فَالظ اِهرُ   ،َحِلف    ِباَل   اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ    ِإذِ   ،ِبهِ   َوااِلْطِمئ ْ

قْ ُتهُ   َوَمْعىَن   ،َوالشِ د ةَ   الض ْعفَ   يَ ْقَبلُ   ِم ا   َوُهوَ   ،الظ نُّ   اْلَعْدلِ   خِبََبِ   احْلَاِصلُ    َوْجهِ   َعَلى  َأيْ   َصد 
 1ِبُدونِِه.   َحاِصاًل  لِْلَعَملِ  اْلُموِجبُ  اْلَقُبولُ  َكانَ   َوِإنْ  ،اْلَكَمالِ 
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ُمثرةُالالفُفُإفادةُخبُالواحدُللعلمُأوُالظنُ:
يف حكم منكر خب اآلحاد، فمن    مثرة اخلالف يف إفادة خب الواحد للعلم أو الظنتظهر  

 نكار اخلب ملسوغ شرعي.إقال إنه يفيد الظن قال: إن منكره ال يكفر وال يفسق مىت كان 
بعض  بكفره  فحكم  منكره،  على  احلكم  يف  اختلفوا  فقد  العلم  يفيد  إنه  القائلون  وأما 
العلماء، مثله يف ذلك مثل املنكر للمعلوم من الدين ابلضرورة، إذا أتيد ابجلماع عليه وتلقته  
األمة ابلقبول، وحينئذ يكون احلكم على منكره ابلكفر اثبًتا ابإلمجاع، ال مبجرد خب اآلحاد،  

 ق بن راهويه. احساإلمام إ همال معىن اخلفاء، وِمن ذهب إىل تكفري الحت
 وذهب البعض إىل عدم تكفريه، وإَّنا يعد فاسًقا، ملوضع اخلفاء.

      1. وابالتفاق اَل يكفر َجاحد اْلَمْشُهور من اأْلَْخَبارقال السرخسي: 
َرمَحه هللاالسرخسي:  يعين  قال  و  ِعيَسى  أابن(  ذكر  بن  من   )يعين: عيسى  الن  ْوع  َهَذا  َأن 

َقِسم ِإىَل َثاَلثَة أَقَسام قسم يضلل جاحده َواَل يكفر َوَذِلَك ََنْو خب الر ْجم َوقسم اَل  اأْلَْخَبار يَ ن ْ
ُحْرَمة   َوخب  ابخلف  اْلمْسح  خب  ََنْو  َوَذِلَك  املأُث  َعَلْيِه  وخيشى  خيطأ  َوَلِكن  جاحده  يضلل 

ل َوقسم اَل خْيَشى على جاحده املأُث َوَلِكن خيطأ يف َذِلك َوُهَو اأْلَْخَبار ال يِت اْختلف  الت  َفاضُ 
 .ِفيَها اْلُفَقَهاء يف اَبب اأْلَْحَكام

فَِإن خب   اْلَعَمل مبُوجِبه  اِبْلقُبوِل ُث   ه  ِإاي  اْلعلَماء  تلقي  بَِناُؤه على  َصِحيح  قَاَله  ال ِذي  َوَهَذا 
َا َخالف ِفيِه اخْلََوارِج وخالفهم اَل يكون  الر ْجم ا ت فق َعَلْيِه اْلعلَماء من الص ْدر األول َوالث اين َوِإَّن 

مْجَاع َوهِلََذا قَاَل يضلل جاحده  . قدحا يف اإْلِ
ااِلْخِتاَلف يف الص ْدر األول ُشب َْهة  َفِفيِه  اْلمْسح  َواْبن َعب اس َرضِ   ؛فََأما خب  ي  فَِإن َعاِئَشة 

يَ ُقواَلنِ  ُهم َكاََن  َعن ْ َعَلْيِه    : هللا  َرُسول هللا صلى هللا  اْلمْسح َهل مسح  يَرْوَن  ال ذين  َهُؤاَلِء  سلوا 
 . َوهللا َما مسح َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم بعد ُسورَة اْلَمائَِدة   ؟َوسلم بعد ُسوَرة اْلَمائَِدة

وََكَذِلكَ  أَْيضا  َذِلك  َعن  َرِضي هللا    نقل رجوعهما  َعب اس  اْبن  َعن  ُرِوَي  فقد  الص ْرف  خب 
ُهَما أَنه َكاَن جيوز الت  َفاُضل مستدال بقوله صلى هللا َعَلْيِه َوسلم   2". اَل َرابًّ ِإال  يف الن ِسيَئة"  :َعن ْ
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قُ ْلَنا   األول  الص ْدر  ااِلْخِتاَلف يف  فلشبهة  َذِلك  َعن  ُرُجوعه  نقل  اَل يضلل جاحده  َوقد  أِبَن ُه 
مْجَاع( على قُبوله   اإْلِ مْجَاع )َوقد ثَبت  اإْلِ اِبْعِتَبار رجوعهم يثبت  َوأِلَن  َعَلْيِه املأُث  َوَلِكن خْيَشى 

مْجَاع فَلَهَذا خْيَشى على جاحده املأُث  . من الص ْدر الث اين َوالث اِلث َواَل يسع خُمَالَفة اإْلِ
َجانب   ِعْنده  ترجح  من  َفكل  قرن  يف كل  ااِلْخِتاَلف  ِفيِه  ظهر  فقد  الث اِلث  الن  ْوع  َوأما 
َعَلْيِه املأُث يف َذِلك   َوَلِكن اَل خْيَشى  َلُه َأن خيطىء َصاحبه  ِبِه وََكاَن  ِبَدلِيل عمل  ِفيِه  الصْدق 

ُْث يف اخلَْطَأ  1. َمْوُضوع َعن اْلُمْجَتهد أِلَن ُه َصار إِلَْيِه َعن اْجِتَهاد َواإْلِ
ُم وقال ابن اهلمام: َواحلَْقُّ ااِلت َِفاُق َعَلى َعَدِمِه آِلَحاِدي ِة َأْصِلِه فَ َلْم َيُكْن َتْكِذيًبا َلُه َعَلْيِه الس اَل 

  2َبْل َضاَلَلًة لَِتْخِطَئِة اْلُمْجَتِهِديَن.
َعَدِمِه... َعَلى  ااِلت َِفاُق  )َواحلَْقُّ  ..( يعين على عدم تكفري منكر خب اآلحاد؛ ألنه  وقوله: 

 آحاد ابألصل. 

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُحجيةُخبُاْلحادُفُالعقائدُ:الآَفصآلرُالرَّاب عُر

ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر ُنشأةُالتفرقةُبنيُالعقائدُواْلحكامُفُالحتجاجُببُاْلحادُ.:ُاْلآ

ُ ُالآَمبآَحثر ُاْلحادُفُالعقائد.:ُمذاهبُالعلماءُفُحجيةُخبُالثَّان 

ُ  .ت:ُأثرُعدمُقبولُأخبارُاْلحادُفُالعقائدُوالصفاالثَّال ثُرالآَمبآَحثر
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ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر ُنشأةُالتفرقةُبنيُالعقائدُواْلحكامُفُالحتجاجُببُاْلحاُد:ُاْلآ

قدمنا أن السلف رضوان هللا تعاىل عليهم مل يفرقوا بني املتواتر واآلحاد ال يف األحكام وال 
من  واحد  غري  ذلك  على  اإلمجاع  وقد حكى  إمجاعهم،  ذلك  على  وانعقد  بل  العقائد،  يف 
أن   فأاثروا شبهة  واملعتزلة  والروافض  اخلوارج  البدع من  بذلك بعض أهل  تكلم  العلماء، حىت 

  : َوَأمْجَعَ َرمِحَُه اّلل ُ د ال جيب األخذ هبا ال حتمال خطأ الراوي، قال ابن عبد الب  أخبار اآلحا
يعِ   يف   َواأْلَثَرِ   اْلِفْقهِ   أَْهلِ   ِمنْ   اْلِعْلمِ   أَْهلُ    اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   قَ ُبولِ   َعَلى  َعِلْمتُ   ِفيَما  اأْلَْمَصارِ   مجَِ

يعُ   َهَذا  َعَلى  ،ِإمْجَاع    أَوْ   أَثَر    ِمنْ   َغرْيُهُ   يَ ْنَسْخهُ   َوملَْ   ثَ َبتَ   ِإَذا  ِبهِ   اْلَعَملِ   َوِإجَيابِ   ُكل ِ   يف   اْلُفَقَهاءِ   مجَِ
  تُ َعدُّ   اَل   ِشْرِذَمةٌ   ، اْلِبدَعِ   أَْهلِ   ِمنْ   َوَطَواِئفَ   اخْلََوارِجَ   ِإال    َهَذا  يَ ْوِمَنا  ِإىَل   الص َحابَةِ   َلُدنِ   ِمنْ   َعْصر  

  1ِخاَلفًا. 

بني   بعضهم  الشريعة  وفرق  األحكام،  والعقائد،  أحكام  يف  اآلحاد  خبب  العمل  فأجازوا 
إال   تثبت  ال  والعقائد  العلم،  تفيد  ال  ظنية  اآلحاد  أخبار  أن  العقائد ِبجة  يف  ذلك  ومنعوا 

العدل  اقبيقني،   الواحد  أن خب  إىل  احلديث  وكتبة  احلنابلة  احلشوية من  "ذهبت  اجلويين:  ل 
العلم،   لبو يوجب  أن خب    ،هذا خرق ال خيفى مدركه على ذي  إال ظنهم  هلم  متعلق  وال 

 2. الواحد يوجب العمل"
قواعد  )  كتاب:  قال يف  ،المِ الس    عبدِ   بنُ   وِمن كان يرى التفريق بني العقائد واألحكام العزُّ 

 اْلِعْلمُ   ِفيَها  ُيْشرَتَطُ   َواَل   ُمتَ َعلِ َقاهِتَا،   َوَسائِرِ   َوَأْسَباهِبَا   اأْلَْحَكامِ   َمْعرَِفةِ   يف   اْلُمْعَتَبَةُ   : الظُُّنونُ (األحكام
نْ َيِوي ةِ   اْلَمَصاِلحِ   ُمْعَظمُ   َلَفاتَ   اْلِعْلمُ   ِفيَها   ُشرِطَ   َلوْ   إذْ   يَ تَ َعل قُ   ِفيَما   َيْكِفي   َواَل   َواأْلُْخَرِوي ِة،  الدُّ

َلهِ   أِبَْوَصافِ  نَ ُهَما  َواْلَفْرقُ   ْعِتَقاُد،ااِل   أَوْ   اْلِعْلمُ   إال    اإْلِ   َظن    َوِإَذا  َمْظُنونِِه،  خِبِاَلفِ   جُمَو ِزٌ   الظ ان    أَن    بَ ي ْ
َلهِ   ِصَفاتِ   ِمنْ   ِصَفةً  َلِه،  َعَلى  الن  ْقصِ   ََتِْويزُ   جَيُوزُ   َواَل   نَ ْقصٌ   َوُهوَ   نَِقيَضَها   جُيَو ِزُ   فَِإن هُ   اإْلِ   أِلَن    اإْلِ
  َواحْلَرَامَ   َحرَاًما  احلَْاَللَ   َظن    َلوْ   فَِإن هُ   اأْلَْحَكامِ   خِبِاَلفِ   اْلَمْظُنوِن،   نَِقيضِ   ََتِْويزِ   ِمنْ   مَيَْنعُ   اَل   الظ ن  

 احلَْاَللَ   َوَحر مَ   احْلَرَامَ   َأَحل    َلوْ   أِلَن هُ   َوتَ َعاىَل،  ُسْبَحانَهُ   الر ب ِ   َعَلى  نَ ْقص    ََتِْويزَ   َذِلكَ   َيُكنْ   ملَْ   َحاَلاًل 
 

 ( 2/ 1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - 1
 ( 231/ 1البهان يف أصول الفقه ) - 2
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ُهَما  َواِحد    ُكلُّ   أَْمَرْيِن،  َبنْيَ   ََتِْويزُهُ   َفَدارَ   نَ ْقًصا  َذِلكَ   َيُكنْ   ملَْ    فَِإن    الصِ َفاتِ   خِبِاَلفِ   َكَماٌل،  ِمن ْ
َوامُ   ْسِتْمرَارُ ااِل   اْلَواِجَبةِ   َوااِلْعِتَقاَداتِ   اْلَمَعاِرفِ   يف   ُيْشرَتَطُ   َواَل   نُ ْقَصاٌن،  َوِضد هُ   َشَرفٌ   َكَماهَلَا  َوالد 

  َذِلكَ   يف   َيْكِفي  َبلْ   اْلِعَبادِ   إْرفَاقُ   اِبلش رَائِعِ   َواْلَمْقُصودُ   اْلَعام ِ   َوالض َررِ   اْلَمَشق ةِ   ِمنْ   َذِلكَ   يف   ِلَما
ميَانُ  ميَانِ   ُعُزوبِ   َمعَ   احْلُْكِميُّ   اإْلِ  َوااِلْعِتَقاَد،  اْلَمَعاِرفَ   يُ َناِقضُ   ِضدٌّ   َيْطرَأْ   ملَْ   َما  احْلَِقيِقي ِ   اإْلِ

 1.ااِلْعِتَقادِ  ُحْكمِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  اْلِعْرفَانِ  َوُحْكمُ  ااِلْعِتَقاِد، ِمنْ   أَْفَضلُ  َواْلِعْرفَانُ 
ولكن   اجلادة،  السنة ِمن هم على  أهل  العلم من  أهل  الرأي مجًعا من  استهوى هذا  وقد 

يفيد   الواحد  النتيجة، ومل يفطن هؤالء إىل أن من التزامهم أبن خب  الظن أدى هبم إىل هذه 
قليٌل ابلنسبة  املتواتَر  تعاىل، ألن   العقيدة، ومن ذلك صفات هللا  القول رد أغلب  نتيجة هذا 

 للسنة النبوية. 
  أخبار اآلحاد،  ِفيهِ   يقبل  َفاَل   ِفيهِ   اْلعلم  يْطلب  َما  كل  َأن   هللا،  وفقك  وقال اجلويين: اْعَلم،

َافَإِ  َا  تَ ْقَتِضي، اَل  هن   . هبَا اْلَعَمل وجوب  قَاِطَعة ِبداَلَلة يثبت  َوِإَّن 
  ِإذا  فَإَن    اْلَعَمل،  يُوجب  أَنه  َحْيثُ   من  اْلعلم  يُوجب  اْلَواِحد  خب  ِإن:  قُ ْلُتمْ   فَ َهال:  قيل  فَِإن
 .اْلعلم من ضرب  ِإىَل  أوصلنا فقد اْلَعَمل يُوجب أَنه علمَنا

َا  ،اْلَواِحد   خب  ِبَعني  اْلَواِحد  خِبََب   اْلَعَمل  وجوب   نعلم  اَل   فَإَن    خطأ،  َهَذا:  قُ ْلَنا   نعرفه  َوِإَّن 
َا  ِإذا،  ابخْلب  اْلعلم  ُيصل  فَلم  اْلَواِحد،  خِبََب   اْلَعَمل  وجوب  اْلُمْقَتِضَية   القاطعة  اِبلد اَلَلةِ    ُيصل  َوِإَّن 
لِيلِ    يقبل  اَل   اْلَواِحد  خب   َأن   َهِذه  من  َلهُ   َفخرج  َذِلك،  فَاْعَلم  ِبِه،   َمْقُطوع  َوُهوَ   َعَلْيهِ   الد ال  اِبلد 

 2.اْلعلم ِفيهِ  يْلَتمس َما وكل العقائد واصول العقليات  يف 
العلم قد خالفوا بذلك اإلمجاع   الواحد ال يفيد  وال شك أن هؤالء الذين أنكروا أن خب 

 الواحد إذا صح يفيد العلم والعمل مًعا. الذي حكاه غري واحد أن خب
  ِإمْجَاعَ   ِبهِ   َخَرُقوا  اّلل ِ   َرُسولِ   َأْخَبارِ   َعنْ   اْلِعْلمِ   نُ َفاةُ  اْعَتَمَدهُ   ال ِذي  قال ابن القيم رمحه هللا: فَ َهَذا

  َواجْلَْهِمي ةَ   اْلُمْعَتزَِلةَ   ِبهِ   َوَوافَ ُقوا  ْساَلِم، اإْلِ   أَئِم ةِ   َوِإمْجَاعِ   الت اِبِعنيَ   ِبِِمْجَاعِ   اِبلض ُروَرةِ   اْلَمْعُلومَ   الص َحابَةِ 
 

 ( 206/ 1األَنم )ألحكام يف مصاحل قواعد ا - 1
 ( 430/  2التلخيص يف أصول الفقه ) - 2
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  َفاَل   َوِإال    َواْلُفَقَهاِء،  اأْلُُصولِيِ نيَ   بَ ْعضُ   َوتَِبَعُهمْ   احْلُْرَمَة،  َهِذهِ   انْ تَ َهُكوا  ال ِذينَ   َواخْلََوارِجَ   َوالر اِفَضةَ 
 . قَ ْوهِلِمْ  خِبِاَلفِ  اأْلَئِم ةُ  َصر حَ  َبلْ  ِبَذِلكَ  اأْلَئِم ةِ  ِمنَ  َسَلفٌ  هَلُمْ  يُ ْعَرفُ 

  َوَداُودُ   َحِنيَفةَ   َأيب   َوَأْصَحابُ   َوالش اِفِعيُّ   َماِلكٌ   اْلِعْلمَ   يُِفيدُ   اْلَواِحدِ   َخَبَ   َأن    َعَلى  َنص    َفِمم نْ 
  ْبنُ   َواحْلَاِرثُ   اْلَكرَابِيِسيُّ   َعِلي     ْبنُ   احْلَُسنْيُ   َعَلْيهِ   َوَنص    َحْزم    ْبنِ   حُمَم دِ   َكَأيب   ؛ َوَأْصَحابُهُ   َعِلي     ْبنُ 

 .اْلُمَحاِسِبُّ  َأَسد  
 ِإال    يَ ْروِهِ   ملَْ   ال ِذي  اْلَواِحدِ   َخَبَ   ذََكرَ   َوَقدْ   ،(اْلِفْقهِ   ُأُصولِ )  :ِكَتابِ   يف   ِمْنَدادَ   زِ يُخوَ   اْبنُ   قَالَ 
  َأمْحَدُ   َوقَالَ   َماِلٌك،  َذِلكَ   َعَلى  َنص    الض ُرورِيُّ   اْلِعْلمُ   أَْيًضا  الض ْربِ   َذا هبَِ   َويَ َقعُ   َوااِلثْ َناُن:   اْلَواِحدُ 

َا  نَ ْعَلمُ :  الرُّْؤيَةِ   َحِديثِ   يف   قُ ْلتُ :  قَالَ   اْلَمرُّوِذيُّ   َرَوى  وََكَذِلكَ   هِبَا،  اْلِعْلمِ   َعَلى   َونَ ْقَطعُ   َحقٌّ،  َأهن 
  اَل :  َوقَالَ   فَ َعابَُه،  ِعْلًما  يُوِجبُ   َواَل   َعَماًل   يُوِجبُ   اخلََْبَ   ِإن    يَ ُقواَلنِ   اثْ َنانِ   َهاُهَنا:  اّلل ِ   َعْبدِ   أِلَيب 

 َهَذا. َما أَْدرِي
   1.َواْلَعَملِ  اْلِعْلمِ  َبنْيَ  ُيَسوِ ي ِإن هُ   َهَذا َوظَاِهرُ : اْلَقاِضي َوقَالَ 
  الر َِوايَةُ   خَتَْتِلفِ   َوملَْ   َسَنُدُه،  َصح    ِإَذا  اْلِعْلمَ   يُوِجبُ   اْلَواِحدِ   َخَبُ :  اْلُمْخِبِ   أَو لِ   يف   اْلَقاِضي  َوقَالَ 

 اِبْلَقُبوِل،  تَ تَ َلق هُ  ملَْ  َوِإنْ  اْلِعْلمَ  يُوِجبُ  َوأَن هُ   ِفيهِ  اْلَقْولَ  يُْطِلُقونَ  َوَأْصَحابُ َنا اِبْلَقُبوِل، اأْلُم ةُ  َوتَ َلق ْتهُ  ِفيهِ 
  2.َغرْيُ  اَل  َحَكْيتُ  َما َعَلى َواْلَمْذَهبُ : قَالَ 

  نسخ  جواز  على  القوية  احلجة   قيام  العلم،  يوجب  قبوله   الواجب  الواحد   خب   أن  ُيقق  وِما 
 خبب   الرسول  دين  من  ضرورة   يعلموهنا  كانوا  اليت  القبلة  عن  قباء  أهل  رجوع  يف  كما  به؛  املقطوع
 احتفت  بقرائن  العلم  أفادهم  هناك  اخلب  قيل   وإذا  كذلك،  وغري  اخلمر،  اراقة  يف  وكذلك   واحد،

 العلم،  يفيد  قد  أنه   يف  بل  الواحد،  خب  جمرد  يف  ليس  النزاع  فإن  املسألة،  سلمتم  فقد  قيل:  به،
  صلى  هللا  رسول  عهد  يف   به  النسخ  جوز  ، به  العلم  حصول  دتقعا  من  على  تغليظه  مع   والباجي

 3. وسلم عليه هللا

 

   . (899/  3العدة يف أصول الفقه )و  ، ( 553ة على اجلهمية واملعطلة )ص: انظر خمتصر الصواعق املرسل - 1
 . (247(، وانظر املسودة يف أصول الفقه )ص:  553خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص:  - 2
 . (247املسودة يف أصول الفقه )ص:   - 3
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ُ ُالآَمبآَحثر ُ:ُمذاهبُالعلماءُفُحجيةُخبُاْلحادُفُالعقائدالثَّان 

 اختلف العلماء يف األخذ خبب اآلحاد يف العقائد على قولني:

َوَّلُرالقولُ ُ:ُُاْلآ

وجوب األخذ خبب اآلحاد يف العقائد كما جيب األخذ به يف األحكام وعلى هذا انعقد 
 اّلل ِ  ِصَفاتِ  يف  ُكلِ هِ   ااِلْعِتَقادِ  يف  لَْيسَ : »ُعَمرَ  أَبُو النصوص، قَالَ امجاع السلف كما مر معنا يف 

 َأمْجََعتْ   أَوْ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  َرُسولِ   َعنْ   َصح    أَوْ   اّلل ِ   ِكَتابِ   يف   َمْنُصوًصا  َجاءَ   َما   ِإال    َوَأمْسَائِهِ 
 1.«ِفيهِ  يُ َناظَرُ  َواَل  َلهُ  َيْسَلمُ  ََنْوِهِ   أَوْ  ُكلِ هِ   َذِلكَ  يف  اآْلَحادِ  َأْخَبارِ  ِمنْ  َجاءَ  َوَما اأْلُم ةُ  َعَلْيهِ 

َها  َحاِصلٌ   اْلَغاِلبَ   الظ ن    فَِإن    اْلَيِقنيَ   تُِفدِ   ملَْ   َلوْ   اأْلَْخَبارَ   َهِذهِ   وقال ابن القيم: ِإن     مَيَْتِنعُ   َواَل   ِمن ْ
  اَببِ   َبنْيَ   اْلَفْرقُ   َفَما   هِبَا،  الط َلِبي ةِ   اأْلَْحَكامِ   ِإثْ َباتُ   مَيَْتِنعُ   اَل   َكَما   هِبَا  َوالصِ َفاتِ   اأْلَمْسَاءِ   ِإثْ َباتُ 
  اأْلُم ِة،   ِبِِمْجَاعِ   اَبِطلٌ   الت  ْفرِيقُ   َوَهَذا  اآْلَخِر،  ُدونَ   َأَحِدمِهَا  يف   هِبَا  َُيَْتجُّ   ِِبَْيثُ   اخلََْبِ   َواَببِ   الط َلبِ 

َا تِ  يف  اأْلََحاِديثِ  هِبَِذهِ  حَتَْتجُّ  تَ َزلْ  ملَْ  فَِإهن   اْلَعَمِلي اِت،  الط َلِبي اتِ  يف  هِبَا ُُيَْتجُّ  َكَما  اْلِعْلِمي اتِ  اخلََْبِاي 
 ِبَشْرِعهِ   ِديًنا،  َوَرِضَيهُ   َوأَْوَجَبهُ   َكَذا  َشرَعَ   ن هُ أبَِ   اّلل ِ   َعنِ   اخلََْبَ   تَ َتَضم نُ   اْلَعَمِلي ةُ   َواأْلَْحَكامُ   ِسي َما   َواَل 

  َوالسُّن ةِ   احْلَِديثِ   َوأَْهلُ   َوَتِبُعوُهمْ   َوالت اِبُعونَ   الص َحابَةُ   تَ َزلِ   َوملَْ   َوِصَفاتِِه،  َأمْسَائِهِ   ِإىَل   رَاِجعٌ   َوِديِنهِ 
ُهمْ   َأَحد    َعنْ   يُ ن َْقلْ   ملَْ   َواأْلَْحَكاِم،  َواأْلَمْسَاءِ   َواْلَقَدرِ   الصِ َفاتِ   َمَساِئلِ   يف   اأْلَْخَبارِ   هِبَِذهِ   َُيَْتجُّونَ   ِمن ْ

ْخَبارِ  ُدونَ  اأْلَْحَكامِ  َمَساِئلِ  يف  هِبَا  ااِلْحِتَجاجَ  َجو زَ  أَن هُ  أَْلبَ ت ةَ   2. َوِصَفاتِهِ  َوَأمْسَائِهِ  اّلل ِ  َعنِ  اإْلِ
  

 

 ( 943/ 2)البن عبد الب جامع بيان العلم وفضله  - 1
 ( 590)ص:  البن القيم خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  - 2
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ُالقولُالثان:ُُ
 ، ومنها إثبات صفات هللا تعاىل:  يف العقائد بهعدم جواز األخذ 

وابن    ،واخلطيب البغدادي  ،القاضي عبد اجلبار املعتزيل  :وِمن قال هبذا القول من املتقدمني
و   ،واآلمدي  ،برهان السمرقندي،  بكر  الدينوأبو  املتأخرين  البزدويو اإلسنوي،    مجال  ومن   ،

 وغريمها.  ،الشيخ عبد الوهاب النجارو  ،الشيخ حممود شلتوت 
وأحاديث    ، ال تثبت إال بنصوص قطعية الثبوت أبن العقائد  أصحاب هذا املذهب  يستدل  

عندهم ظنية  العقائد  ،اآلحاد  يف  هبا  يؤخذ  هبا    ،فال  األخذ  جيوز  العبادات  يف  وإن كان 
 .األحكام العمليةو 

عبد القاضي  االعتقادات    قال  طريقه  فيما  قبوله  )فأما  الواحد:  خب  عن  املعتزيل  اجلبار 
  1فال(. 

ينِ   أَبَوابِ   ِمن  َشيء    يف   يُقَبلُ   اَل   الَواِحدِ   َخَبَ   أن  اخلطيب البغدادي:    تقدم قولو    اْلَمأُخوذِ   الدِ 
  2.َعَليَها َوالَقطعُ  ،هِبَا الِعلمُ  اْلُمَكل ِفنيَ  َعَلى
  3وال تثبت به العقائد.  ،خب الواحد ال يفيد العلمتقدم قول ابن برهان: و 

  يف   ُحج ةً   َلَكانَ   الش رِعي ِة،   اِبأَلحَكامِ   اإِلخَبارِ   يف   ُحج ةً   الَواِحدِ   َخَبُ   َكانَ   وقال اآلمدي: فَ َلو
  4. اإِلمْجَاعِ  ِخاَلفُ  َوُهوَ  َوالر َِسالَةِ  الت وِحيدِ  َتعرِيفِ 

السمرقندي  أيب  وتقدم قول يو ) :  بكر  العقائد ألنه  الواحد ال ُيتج به يف  الظن خب  جب 
الرأي ال علمً  العلم القطعي واالعتقاد اقطعيً   اوعلم غالب  ، فال يكون حجة فيما يبتين عليه 

  5. (حقيقة
 

 

 ( 769شرح األصول اخلمسة )ص:  - 1
 ( 144انظر )ص:  - 2
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ألنه    ؛االعتقادوقال البزدوي: )خب الواحد ملا مل يفد اليقني ال يكون حجة فيما يرجع إىل  
  1. (مبين على اليقني، وإَّنا كان حجة فيما قصد به العمل 

 املسائل   يف  الظن  أجاز   إَّنا  والشارع  ، الظن  تفيد  فإَّنا  أفادت   إن  )اآلحاد سنوي:  وقال اإل
  2. الفقه  أصول قواعد وكذلك  الدين  أصول كقواعد  العلمية دون الفروع وهي العملية

بعد أن ذكر وفاة عيسى عليه الصالة والسالم وأنه ال يَ ْنزل يف  :الشيخ حممود شلتوت  وقال
 -يعين حديث أيب هريرة يف نزول عيسى    -ما نصه: "وإذا صح هذا احلديث    -آخر الزمان  

تفيد عقيدة، وال يصح   اآلحاد ال  أحاديث  أن  العلماء على  أمجع  وقد  آحاد،  فهو حديث 
  3ملغي بات". االعتماد عليها يف شأن ا

  

 

 ( 408/ 2أصول البزدوي )  - 1
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ُأدلةُأصحابُهذاُالقولُ:
َوَّلُرالدليلُ ُ:ُُاْلآ

العقائد قطعية فال جيوز أن ُيتج عليها إال بقطعي،   املتواتر أما خب الواحد فهو  أن  وهو 
ِإْن ِهَي  ﴿تعاىل:    وقد هنى هللا عز وجل عن اتباع الظن ىف العقائد فقالظين الثبوت عندهم  

َأمْسَاء   هَتَْوى  ِإال   َوَما  الظ ن   ِإال   يَ ت ِبُعوَن  ِإن  ُسْلطَان   ِمن  هِبَا   ُ اّلل  أَنَزَل  م ا  َوآاَبؤُُكم  أَنُتْم  ُتُموَها  مَس ي ْ
  1. ﴾اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِ ن ر هبِ ُِم اهْلَُدى

تعاىل:   ِإال   ﴿وقال  يَ ت ِبُعوَن  ِإن  ِعْلم   ِمْن  ِبِه  هَلُم  احلَْقِ   َوَما  ِمَن  يُ ْغيِن  اَل  الظ ن   َوِإن   الظ ن  
ًئا   2. ﴾َشي ْ

ِبَغرْيِ ﴿وقال عز وجل:   َواْلبَ ْغَي  َواإِلُْثَ  َبَطَن  َوَما  َها  ِمن ْ َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َريبِ َ  َحر َم  َا  ِإَّن  ُقْل 
  3. ﴾َوَأن تَ ُقوُلواْ َعَلى هللِا َما الَ تَ ْعَلُمونَ احلَْقِ  َوَأن ُتْشرُِكواْ اِبهلِل َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُسْلطَاًَن 

ُهذهُالشبهة:ُنواجلوابُع
  ، إَّنا املراد الظنالشك والكذب واخلرص والتخمني  يف هذه اآلية   لظناملراد ابليس  نقول  
  ُيتمل   صيًدا،  ورمى:  اخلرقي  قال الزركشي: )قول  يف كالمهم؛  يعنيه الفقهاءالذي  وهو  الغالب  

  4الظن(. غلبة على تنبين األحكام إذ صيًدا، يظنه  ما يريد أن
  ُيكم  كما  اليقني،   جمرى  األحكام  يف  أجريت  الظن  غلبة   : )وألنأبو احلسني العمراينقال  و 
 5الظن(. بغلبة والقياس الواحد خبب

تعاىل:   قوله  النسفي يف  الذي   ،[10املمتحنة:  ]   ﴾ُمْؤِمَنات  َعِلْمُتُموُهن   فَِإْن  ﴿ وقال  العلم 
ا يؤذن أبن الظن الغالب  تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بظهور االمارت وتسمية الظن علمً 

 

 23سورة النجم: اآلية/  - 1
 28سورة النجم: اآلية/  - 2
 33سورة األعراف: اآلية/  - 3
 ( 622/ 6شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ) - 4
 ( 553/  10البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) - 5
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َلَك لَْيَس  َما  تَ ْقُف  َوال  ﴿  :وما يفضي إليه القياس جار  جمرى العلم وصاحبه غري داخل يف قوله
 1.﴾ِبِه ِعْلمٌ 

َعلَ ه  بطاعة رسول  وألن هللا تعاىل أمرَن قال    من غري تقييد،  طاعة مطلقة  ْيِه َوَسل مَ َصل ى هللاُ 
يف  ﴿  تعاىل: تَ َناَزْعُتْم  فَِإْن  ِمْنُكْم  األْمِر  َوأُويل  الر ُسوَل  َوَأِطيُعوا  اّلل َ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  ال ِذيَن  أَي َُّها  اَي 

ُتْم    2. ﴾تُ ْؤِمُنوَن اِبّللِ  َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْويالَشْيء  فَ ُردُّوُه ِإىَل اّللِ  َوالر ُسوِل ِإْن ُكن ْ
َوَسل مَ عن الرسول    ثبتكل ما  و  َعَلْيِه  اتباعجي و به  ب التصديق  حق جيفهو    َصل ى هللاُ    هب 
 وهذا معىن اآلية الطاعة املطلقة للرسول   ،أحكاًما فرعيةكان أو    ، عقيدةً كان أو إنشاءً   اخبً 

 . َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
  طَاَعةَ   أبَِن    إْعاَلًما  اْلِفْعلَ   َوأََعادَ   َرُسولِِه،  َوطَاَعةِ   ِبطَاَعِتهِ   تَ َعاىَل   : )فََأَمرَ َرمِحَُه اّلل ُ قال ابن القيم  

  طَاَعُتهُ   َوَجَبتْ   أََمرَ   إَذا  َبلْ   اْلِكَتاِب،  َعَلى  ِبهِ   أََمرَ   َما  َعْرضِ   َغرْيِ   ِمنْ   اْسِتْقاَلاًل   َتَِبُ   الر ُسولِ 
 أَيُْمرْ   َوملَْ   َمَعُه،  َوِمثْ َلهُ   اْلِكَتابَ   أُويتَ   فَِإن هُ   ِفيِه،  َيُكنْ   ملَْ   أَوْ   اْلِكَتابِ   يف   ِبهِ   أََمرَ   َما  َكانَ   َسَواءٌ   ُمْطَلًقا،
  إيَذاَنً   الر ُسوِل؛  طَاَعةِ   ِضْمنِ   يف   طَاَعتَ ُهمْ   َوَجَعلَ   اْلِفْعلَ   َحَذفَ   َبلْ   اْسِتْقاَلاًل،  اأْلَْمرِ   أُويل   ِبطَاَعةِ 
ُمْ  َا   أبَِهن  ُهمْ   أََمرَ   َفَمنْ   الر ُسوِل،  ِلطَاَعةِ   تَ بَ ًعا  يُطَاُعونَ   إَّن    أََمرَ   َوَمنْ   طَاَعُتُه،  َوَجَبتْ   الر ُسولِ   ِبطَاَعةِ   ِمن ْ

: قَالَ   أَن هُ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   َعْنهُ   َصح    َكَما  طَاَعةَ   َواَل   َلهُ   عَ مسَْ   َفاَل   الر ُسولُ   بِهِ   َجاءَ   َما  خِبِاَلفِ 
َا: »َوقَالَ   3.  «اخْلَاِلقِ   َمْعِصَيةِ   يف   ِلَمْخُلوق    طَاَعةَ   اَل »   ُواَلةِ   يف   َوقَالَ   4.  «اْلَمْعُروفِ   يف   الط اَعةُ   إَّن 

ُهمْ  أََمرَُكمْ  َمنْ : »اأْلُُمورِ   5. («طَاَعةَ  َواَل  َلهُ  مَسْعَ  َفاَل  اّلل ِ  مبَْعِصَيةِ  ِمن ْ
ُالدليلرُالثانُ:

  لوجَب أن يكون حجة يف االعتقادِ   الش ْرِعي ِة،  اأْلَْحَكامِ   يف   ُحج ةً   اْلَواِحدِ   َخَبُ   َكانَ   َلوْ ُُقالوا:
مْجَاعِ  ِخاَلفُ  َوُهوَ  ُُ.اإْلِ

 

 ( 470: 3)  للنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل   - 1
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 ( 29تقدم خترجيه )ص:   - 3
 ( 29تقدم خترجيه )ص:   - 4
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ْخَبارِ   يف   ُحج ةً   اْلَواِحدِ   َخَبُ   َكانَ   قال اآلمدي: فَ َلوْ    يف   ُحج ةً   َلَكانَ   الش ْرِعي ِة،  اِبأْلَْحَكامِ   اإْلِ
مْجَاعِ  ِخاَلفُ  َوُهوَ  َوالر َِساَلةِ  الت  ْوِحيدِ  تَ ْعرِيفِ    1. اإْلِ

ُاجلوابُعنه:

اليت  اجلواب عن ذلك  و  مْجَاِع  اإْلِ أن دعوى  أن خب  أنقول: ال شك  طلقها اآلمدي على 
ُحج ةً  ليس  أساس  ، َوالر َِساَلةِ   الت  ْوِحيدِ   تَ ْعرِيفِ   يف   اآلحاد  على  تستند  ال  ابطلة  بل    ، دعوى 

ذلك  يف  اثبت  ِإثْ َباِت    ،اخلالف  يف  ُحج ٌة  أِبَن ُه  قَاَل  ِلَمْن  َتْشَهُد  الش رِيَعِة َوالنُُّصوُص  ُأُصوِل 
 َوفُ ُروِعَها.

ُُ:الثالثُرالدليلرُ

   ا.ُأُصوهلِ دون  الش رِيَعةِ  فُ ُروعِ قالوا: أحاديث اآلحاد ُيسَتَدُل هبا على 

اإل  املسائل   يف  الظن  أجاز  إَّنا  والشارع  ،الظن  تفيد  فإَّنا  أفادت   إن   )اآلحادسنوي:  قال 
2ُ. الفقه  أصول قواعد وكذلك  الدين  أصول كقواعد  العلمية دون الفروع وهي العملية

ُاجلوابُعنه:

ال دليل عليه يف كتاب هللا تعاىل    ُأُصوِل الش ريعِة َوفُروِعَهاالتفريق بني    أن  واجلواب عن ذلك 
 ، بل هو من البدع احملدثة يف الدين. َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ وال يف سنة رسوله 

َها  قال ابن القيم رمحه هللا:   ِإن  َهِذِه اأْلَْخَباَر َلْو ملَْ تُِفِد اْلَيِقنَي فَِإن  الظ ن  اْلَغاِلَب َحاِصٌل ِمن ْ
َفْرُق َبنْيَ  َفَما الْ َواَل مَيَْتِنُع ِإثْ َباُت اأْلَمْسَاِء َوالصِ َفاِت هِبَا َكَما اَل مَيَْتِنُع ِإثْ َباُت اأْلَْحَكاِم الط َلِبي ِة هِبَا،  

اِع  اَبِب الط َلِب َواَبِب اخلََْبِ ِِبَْيُث َُيَْتجُّ هِبَا يف َأَحِدمِهَا ُدوَن اآْلَخِر، َوَهَذا الت  ْفرِيُق اَبِطٌل ِبِِمجَْ 
اْلِعْلِمي اِت َكَما ِت  اخلََْبِاي  اأْلََحاِديِث يف  هِبَِذِه  حَتَْتجُّ  تَ َزْل  ملَْ  َا  فَِإهن  الط َلِبي اِت   اأْلُم ِة،  هِبَا يف  ُُيَْتجُّ 

َوأَوْ  َشرََع َكَذا  أِبَن ُه  اّللِ   َعِن  اخلََْبَ  تَ َتَضم ُن  اْلَعَمِلي ُة  َواأْلَْحَكاُم  ِسي َما  َواَل  َوَرِضَيُه  اْلَعَمِلي اِت،  َجَبُه 
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َوملَْ   َوِصَفاتِِه،  َأمْسَائِِه  ِإىَل  رَاِجٌع  َوِديِنِه  ِبَشْرِعِه  َوأَْهُل ِديًنا،  َوَتبُِعوُهْم  َوالت اِبُعوَن  الص َحابَُة  تَ َزِل 
َقْل  احْلَِديِث َوالسُّن ِة َُيَْتجُّوَن هِبَِذِه اأْلَْخَباِر يف َمَساِئِل الصِ َفاِت َواْلَقَدِر َواأْلَمْسَاِء َواأْلَْحَكامِ  ، ملَْ يُ ن ْ

ُهْم أَْلبَ ت َة أَن ُه َجو َز ااِلحْ  ْخَباِر َعِن اّللِ  َوَأمْسَائِِه  َعْن َأَحد  ِمن ْ ِتَجاَج هِبَا يف َمَسائِِل اأْلَْحَكاِم ُدوَن اإْلِ
 1َوِصَفاتِِه. 
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ُوالصفاتُ ُفُالعقائدُ ُاْلحادُ ُُأخبارُ ُد ُ علىُرَُُاملرتتبةُرُاملبحثُالثالث:ُاْلاثرُر

ُاإلهلية:ُالصفاتُ منُُإنكاٌرُلكثيُ أخبار ُاْلحاد ُُرد ُ
أن    ال والصفات    شك  العقائد  اآلحاد يف  أخبار  قبول  الصفات  ردًّ يُعدُّ  عدم  من  لكثري  ا 

ردٌّ  ذلك  اآلحاد، ويف  إال من طريق  تثبت  مل  اليت  وقضااي   اإلهلية  اإلعتقاد  لكثري من مسائل 
، ومن شرعية    وأحكام    عقدية    ا كثري من األحاديث اشتملت على مسائلَ اإلميان والكفر، أيضً 

َعَلْيِه َوَسل مَ   ِبُّ معاذ بن جبل ملا أرسله الن  ذلك حديث     ، إىل اليمن، وقد تقدم معنا  َصل ى هللاُ 
ا، فهل جيوز العمل ببعض احلديث وترك بعضه وقد  وحديث وفد عبد القيس وتقدم معنا أيضً 

 ثبت احلديث وصح سنده؟ 
ابنُ  اِبأْلَ َرمِحَُه اّلل ُ   القيمِ   قال  ااِلْحِتَجاِج  َفْصٌل يف  اْلُمَقد َسِة  :  الصِ َفاِت  َعَلى  الن  َبِوي ِة  َحاِديِث 

عَ  َصل ى هللاُ  اّللِ   َرُسوِل  ِبَكاَلِم  ُُيَْتجُّ  اَل  قَاُلوا:  ال ِذيَن  الت  ْعِطيِل  أَْهِل  طَاُغوِت  وََكْسِر  َلْيِه  اْلَعِلي ِة، 
 . َوَسل َم َعَلى َشْيء  ِمْن ِصَفاِت ِذي اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ 

َقطْ  َغرْيُ  َلِكن ُه  الس َنِد  َقْطِعي   َوِإْن َكاَن  فَاْلُمتَ َواتُِر  َوآَحاٌد،  ُمتَ َواتٌِر  ِقْسَماِن:  اأْلَْخَباُر  ِعيِ  قَاُلوا: 
َداَلَلِة   يف  َقَدُحوا  َوهِبََذا  اْلَيِقنَي،  تُِفيُد  اَل  الل ْفِظي َة  اَلَلَة  الد  فَِإن   الصِ َفاتِ اْلُقْرآالد اَلَلِة،  َعَلى   .ِن 

ِمْن    َواآْلَحادُ  َوأَفْ َعالِِه  َوِصَفاتِِه  َوَأمْسَائِِه  تَ َعاىَل  الر بِ   َمْعرَِفَة  اْلُقُلوِب  َعَلى  َفَسدُّوا  اْلِعْلَم،  تُِفيُد  اَل 
َومهِْ  َقَضااَي  َعَلى  الن اَس  َوَأَحاُلوا  َوَسل َم  َعَلْيِه  الر ُسوِل َصل ى هللاُ  َخَيالِي ة  مَس ْوَها ِجَهِة  َمات   َوُمَقدِ  ي ة  

َكَسرَاب  ِبِقيَعة  َُيَْسُبُه الظ ْمآُن َماًء َحىت  ِإَذا  ﴿قَ َواِطَع َعْقِلي ًة، َوبَ رَاِهنَي نَ ْقِلي ًة، َوِهَي يف الت ْحِقيِق  
ًئا َوَوَجَد اّلل َ ِعْنَدُه فَ َوف اُه ِحَسابَهُ  ْدُه َشي ْ ُ َسرِيُع احلَِْسابِ َجاَءُه ملَْ جيَِ َوِمَن    [،39النور:  ]  .﴾ َواّلل 

ُْم َقد ُموَها َعَلى ُنُصوِص اْلَوْحِي َوَعزَُلوا أِلَْجِلَها النُُّصوَص.   1اْلَعَجِب َأهن 

 :للشَّر يعةُ إنكاٌرُأخبار ُاْلحاد ُُرد ُ
اْلَعب اسِ   قَالَ  َأمْحَدَ   أَبُو  َأيب  ْبُن  "الْ   ،َأمْحَُد   : اْلَقاصِ  اِبْبِن  احلِْسُّ َمْعُروُف  َعُة:  َسب ْ   ،اأْلُُصوُل 
مْجَاعُ   ،َوَمْعرَِفُة اْلِكَتاِب َوالسُّن ةِ   ،َواْلَعْقلُ  َفاَل بُد  لِْلُمتَ َناِظَرْيِن ِمْن َمْعرَِفِة مُجَِل   ،َواْلِعْبَةُ   ،َواللَُّغةُ   ،َواإْلِ

َواْلَبَصرُ   ،َذِلكَ  الس ْمُع  مَخَْسُة:  َضْرَبنْيِ:   ،َوالذ ْوقُ   ،َوالش مُّ   ،فَاحْلََواسُّ  َعَلى  َواْلَعْقُل:  َوالل ْمُس 
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َحْرَفنْيِ   ،فَ َغرِيزِيٌّ  َعَلى  َوالسُّن ُة  َواْلِكَتاُب  َعَلى  َفمُ   ،َوُمْسَتْجَلٌب،  السُّن ِة  َوطَرِيُق  َوُمَفس ٌر،  ْجَمٌل 
اأْلُم ةِ  فَِإمْجَاُع  َضْرَبنْيِ:  َعَلى  مْجَاُع  َواإْلِ َوآَحاٌد،  َفُمتَ َواتٌِر  َعَلى   ، َضْرَبنْيِ:  َواللَُّغُة  احْلُج ِة،  َوِإمْجَاُع 

َفَمَجازٌ  فََأحَ   ،َضْرَبنْيِ:  َضْرَبنْيِ،  َعَلى  َواْلِعْبَُة  َعاملٌِ َوَحِقيَقٌة،  يُ ْعَذُر  اَل  اأْلَْصِل  َمْعىَن  يف    ُدمُهَا: 
،  ُوُجوه    َذاتُ :  َوالث اين   ،جِبَْهِلهِ   اْلَعْقلَ   أَْنَكرَ   َوَمنْ   ، نَ ْفَسهُ   أَْنَكرَ   ،احلِْس ِ   بَ يِ َنةَ   أَْنَكرَ   َفَمنْ   َوُشَعب 
, الش رِيَعةَ   أَْنَكرَ   اآْلَحادِ   َخَبَ   أَْنَكرَ   َوَمنْ   ، هُ ِحْكَمتَ   أَْنَكرَ   اْلُقْرآنِ   ُعُمومَ   أَْنَكرَ   َوَمنْ   ،َصانَِعهُ   أَْنَكرَ 
 لِْلُمَسَمي اتِ   اللَُّغاتِ   أِلَن    ،حُمَاَوَرتُهُ   ُأْسِقَطتْ   اللَُّغةَ   أَْنَكرَ   َوَمنْ   ،نَِبي هُ   أَْنَكرَ   اأْلُم ةِ   ِإمْجَاعَ   أَْنَكرَ   َوَمنْ 

  1. " َوأُم هُ  َأاَبهُ  أَْنَكرَ  اْلَعْبَةَ  أَْنَكرَ  َوَمنْ  ،مِسَاتٌ 
:والشاهُد قوُل   .الش رِيَعةَ  أَْنَكرَ  اآْلَحادِ  َخَبَ  أَْنَكرَ  َوَمنْ  اْبِن اْلَقاصِ 

ُ:للس نَّةُ يٌعُُيُ ضُآد ُأخبار ُاْلحاد ُتَُرَُ

  وخراب  العمارات   بطالن  إىل  أفضى  املتواتر  إال  يقبل  مل  لو  وقال القاضي أبو يعلى: وألنه
  وضيعوا   الدنيا،  حفظوا  ابلعمارات،   يتشاغلون:  قلنا  وإذا  عنها،  ابلنقل  لتشاغلهم  الدنيا،

  خب  بقبول  السنة  وحفظنا  هبا،  بتشاغلهم  املعاش  فحفظنا  أحدمها،  ترك  من  بد  فال  الشريعة،
  منها،   للناس  بد   ال  كالشهادات   أحدمها، وهذا  تعطيل  من  أوىل  مًعا  حفظهما   فكان   الواحد،

 الدنيا،   وخراب   ذلك   ِبفظ  الناس  تشاغل  إىل  أفضي  املتواتر  غري  الشهادات  يف  يقبل  مل  فلو
، فكان حفظهما أوىل من تضييع أحدمها،  ااآلحاد حفظنا احلقوق والدنيا معً   شهادة   قبلنا  وإذا

   2كذلك األخبار.

 حكم   كل    وألن  املتواتر،  لندرة  السنة  رد    يستلزم  العقائد  يف  اآلحاد  خب  قبول  بعدم  والقول
  ولوال تعاىل، هللا  إال يعلمه ال غيب أبمر اإلميان إىل ترجع بد، وال عقيدة به يقرتن عملي شرعي

  جيز   مل  ولذلك .  به  والعمل  به   التصديق  وجب  ملا  وسلم  عليه  هللا   صلى نبيه سنة  يف  به  أخبَن  أنه
  َتِصفُ   ِلَما  تَ ُقوُلوا  َوال﴿:  تعاىل  هللا  قال  سنة،  أو  كتاب   من  حجة  بدون  ُيلل  أو  ُيرم  أن  ألحد

 

 ( 37/ 2الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ) - 1
 ( 872/ 3العدة يف أصول الفقه )  - 2
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  اّلل ِ   َعَلى  يَ ْفرَتُونَ   ال ِذينَ   ِإن    اْلَكِذبَ   اّلل ِ   َعَلى  لِتَ ْفرَتُوا  َحرَامٌ   َوَهَذا  َحاللٌ   َهَذا  اْلَكِذبَ   أَْلِسنَ ُتُكمُ 
   1. ﴾يُ ْفِلُحونَ  ال اْلَكِذبَ 

 وافرتاء   تعاىل  هللا  على  كذب   ،منه  إذن  بدون  والتحليل  التحرمي  أن  الكرمية  اآلية  هذه  فأفادت 
 القول  من  ننجوا  به   وأننا   اآلحاد،   ِبديث  والتحرمي  التحليل  جواز   على   متفقني  كنا   فإذا  عليه،
  فعليه  الفرق  ادعى   ومن  فرق،   وال  اآلحاد  ِبديث  العقيدة  إجياب   جيوز   فكذلك   ،هللا  على

 2". القتاد خرط ذلك  ودون رسوله،  وسنة  هللا كتاب   من البهان
  

 

 116سورة النحل: آية/  - 1
( مثل يضرب لألمر الشديد الذي حتول دونه املوانع. قال  َخْرُط الَقَتادِ   ه ُدونَ ، )(215خب الواحد وحجيته )ص:    -  2

  يضرب لألمر دونه مانع. ،  لَقَتاد: شجر له شوك أمثال اإلبر بَكفِ ك، وا  ُرَك الَوَرَق عن الشجرة اجتذاابً اخلَْرُط: َقشْ امليداين:  

 ( 265/ 1جممع األمثال )
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ُ

ُ

ُ

ُ

َحادُ َُخَبُر:ُسُرامُ الآَُُالآَفصآلُر ُُاْلآ َكامُ ف  َحآ ُاْلآ

ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر َحادُ َُبُ ب َُُمذاهبُالعلماءُفُاْلخذ:ُاْلآ ُُاْلآ َكامُ ف  َحآ ُ.اْلآ

ُ ُالآَمبآَحثر َحادُ َُبُ ب َُُوجوبُاْلخُذعدمُالقائلنيُبأدلةُُُ:الثَّان  ُُاْلآ َكامُ ف  َحآ والردُُُاْلآ
ُعليهاُ.

ُ َحادُ َُبُ ب َُُوجوبُاْلخذبُالقائلنيأدلةُُُُ:الثَّال ثُرالآَمبآَحثر ُُاْلآ َكامُ ف  َحآ ُ.اْلآ

ُُ ُُُُالسلفُ ُُإ نآَكارُر  رَّاب عر:الالآَمبآَحثر َمنآ َُُعَلىُ َعنآ َعَليآه ُُُُسرنَّةُ أعآَرَضُ اَّللَُّر َصلَّىُ اَّللَّ ُ ُ َرسرول 
ُُُهاُبَرأيُ.َعاَرضَُأوُوسلمُ
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ُ َوَّلُرالآَمبآَحثر َحادُ َُبُ ب َُُمذاهبُالعلماءُفُاْلخذ:ُاْلآ ُفُاْلحكامُاْلآ

مَ ،  اْلَواِحدِ   َبِ خبَ   اْلَعَملِ   وبِ جُ وُ   َعَلى  اْلِعْلمِ   أَْهلُ   َأمْجَعَ    هللا  رسولِ   عنده حديثُ   ثَ َبتَ   نْ وأن 
، وال جيوز له أن يرتكه لعلة من  اسِ من الن    ال ُيل له أن يرتكه لقول أحد    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

 العلل ولو ثبت ذلك بطريق اآلحاد. 
َوَأمْجَعَ  الب:  ابن عبد  يعِ   يف   َواأْلَثَرِ   اْلِفْقهِ   أَْهلِ   ِمنْ   اْلِعْلمِ   أَْهلُ   قال    َعِلْمتُ   ِفيَما  اأْلَْمَصارِ   مجَِ

  ، ِإمْجَاع    أَوْ   أَثَر    ِمنْ   َغرْيُهُ   يَ ْنَسْخهُ   َوملَْ   ثَ َبتَ   ِإَذا  بِهِ   اْلَعَملِ   َوِإجَيابِ   ،اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   قَ ُبولِ   َعَلى
يعُ   َهَذا  َعَلى  َوَطَواِئفَ   اخلََْوارِجَ   ِإال    َهَذا  يَ ْوِمَنا  ِإىَل   الص َحابَةِ   َلُدنِ   ِمنْ   ،َعْصر    ُكل ِ   يف   اْلُفَقَهاءِ   مجَِ
   1ِخاَلفًا.  تُ َعدُّ  اَل  ِشْرِذَمةٌ  اْلِبدَعِ  أَْهلِ  ِمنْ 

ويدل على ما ذكرَنه إمجاع الصحابة رضى هللا عنهم فإنه  :  قَاَل أَبُو املظفر بن الس ْمَعاين  وَ 
من املشهور عنهم أهنم قبلوا أخبار اآلحاد ىف الشرعيات واستعملوها وذلك مثل قبول أَب بكر  

 2املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة ىف توريث اجلدة السدس. الصديق رضى هللا عنه خبَ 
  ال ِذي  فَ ُهوَ :  األُم ةِ   َأْكَثرِ   َعَملُ   َعَلْيهِ   َما  َعَلى  ُمَقد ًما  اْلَواِحدِ   َخَبِ   َكْونُ   قال ابن النجار: أَم او 
 3. إمْجَاًعا بَ ْعُضُهمْ  َوَحَكاهُ . اْلُعَلَماءِ  مَجَاِهريُ  َعَلْيهِ 

الشافعي: فإن قال قائل: اذكر احلجة يف تثبيت خب الواحد بنصِ  خب أو داللة  فيه  قال و 
 .  أو إمجاع 

فقلت له أخبَن سفيان عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود  
َع َمَقاَليِت فَ َوَعاَها َوَحِفَظَها َوبَ ل َغَها، فَ ُرب  َحاِمِل ِفْقه  عن أبيه أن النب قال:  ُ اْمرَأً مسَِ »َنض َر اّلل 

 

 ( 2/ 1) املعاين واألسانيد يف املوطأ من التمهيد ملا   - 1
 ( 339/  1)  قواطع األدلة يف األصول  - 2
 ( 564/ 2)  تصر التحرير شرح الكوكب املنريخم  - 3
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، َوُمَناَصَحُة أَئِم ِة  َثاَلٌث اَل يُِغلُّ عَ ، ِإىَل َمْن ُهَو أَفْ َقُه ِمْنهُ  : ِإْخاَلُص الَعَمِل ّللِِ  َلْيِهن  قَ ْلُب ُمْسِلم 
ْسِلِمنَي، َولُُزوُم مَجَاَعِتِهْم، فَِإن  الد ْعَوَة حتُِيُط ِمْن َورَائِِهْم«

ُ
  1.امل

دل    فلما نََدب رسول هللا إىل استماع مقالته وحفِظها وأدائها امرأً يؤديها، واالْمُرُء واحٌد:
على أنه ال أيمر أن يُؤد ى عنه إال ما تقوم به احلجة على من أدى إليه؛ ألنه إَّنا يُؤد ى عنه  

 حالل وحرام جُيتَ َنب، وحدٌّ يُقام، وماٌل يؤخذ ويعطى، ونصيحة يف دين  ودنيا. 
 . اا، وال يكون فيه فقيهً ن له حافظً الفقَه غرُي فقيه، يكو  لَ محََ ودل على أنه قد 

  -إن شاء هللا    -وأْمُر رسول هللا بلزوم مجاعة املسلمني ِما ُُيتج به يف أن إمجاع املسلمني  
 الزٌم.

أخبَن سفيان قال أخبين سامل أبو النضر أنه مسع عبيد هللا بن أيب رافع خيب عن أبيه قال:  
يِه اأْلَْمُر ِمْن أَْمرِي ِم ا أََمْرُت ِبِه أَْو هَنَْيُت َعْنُه  »اَل أُْلِفنَي  َأَحدَُكْم ُمت ِكًئا َعَلى أَرِيَكِتِه أَيْتِ ب: قال الن

  2. فَ يَ ُقوُل اَل نَْدرِي َما َوَجْدََن يف ِكَتاِب اّللِ  ات  بَ ْعَناُه«
 قال ابن عيينة: وأخبين حممد بن املنكدر عن النب مبثله مرساًل. 

زم هلم، وإن مل جيدوا له نص  حكم  يف  ويف هذا تثبيُت اخلب عن رسول هللا وإعالُمهم أنه ال
 3كتاب هللا، وهو موضوع يف غري هذا املوضع. 

 

الرتمذي  -  1 َوَسل َم،    -رواه  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  اّللِ   َرُسوِل  َعْن  اْلِعْلِم  الس َماعِ أَبْ َواُب  تَ ْبِليِغ  َعَلى  احَلثِ   يف  َجاَء  َما    ، اَبُب 
  رقم:   -صحيح سنن ابن ماجهيف    ، وصححه األلباين 5179حديث رقم:    -والطباين يف األوسط،  2658حديث رقم:  

، ومشكاة  6766  : رقم  -، وصحيح اجلامع الصغري404  : رقم  -حاديث الصحيحة، وسلسلة األ193،  188،  187
 . 228 رقم:  -املصابيح

  -، والرتمذي4605ِكَتاب السُّن ِة، اَبٌب يف لُُزوِم السُّن ِة، حديث رقم:    -، وأبو داود23876رواه أمحد حديث رقم:  - 2
ِعْنَد َحِدي يُ َقاَل  َأْن  َعْنُه  َوَسل َم، اَبُب َما هنَُِي  َعَلْيِه   ُ اْلِعْلِم َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  الن ِبِ  صَ أَبْ َواُب  َوَسل َم،  ِث  َعَلْيِه   ُ ل ى اّلل 

َمْن    -، وابن ماجه 2663حديث رقم:   َعَلى  َوالت  ْغِليِظ  َوَسل َم،  َعَلْيِه  اّللِ  َصل ى هللاُ  َرُسوِل  َحِديِث  تَ ْعِظيِم  اَبُب  املقدمة، 
، َعْن أَبِيِه، بسند ص 13َعاَرَضُه، حديث رقم:   حيح، صححه األلباين، انظر ختريج أحاديث  ، َعْن ُعبَ ْيِد اّللِ  ْبِن َأيب رَاِفع 

 2454(، وصحيح اجلامع الصغري وزايداته، رقم: 162مشكاة املصابيح )
 ( 404/ 1الرسالة للشافعي ) - 3
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  اقدميً   املسلمون  ع مجأ:  اخلاصة  علم  يف  يقول  أن   الناس   من  ألحد  جاز   قال الشافعي: ولووَ 
  وقد  إال  أحدٌ   املسلمني  فقهاء  من  يُعلم  مل  أبنه   إليه،  واالنتهاء  الواحد،  خب  تثبيت  على  وحديثًا

  مبا   الواحد  خب  تثبيت  يف  اختلفوا  أهنم  املسلمني  فقهاء  عن  أحفظ  مل:  أقول  يل، ولكنْ   جاز  ثب ته
 1. كلهم  على موجوًدا ذلك  أن من وصفتُ 
 . به والعمل الواحد خب قبول يف فصل: هللا  رمحه الداين عمرو أبو اإلمام وقال
  الواحد  خب  قبول  وكماهلا   السنة  َتام  من  إن :  قوهلم )يعين أهل السنة واجلماعة(  ومن  :قال

  املعروف  الثقة  به   حدث   إذا  والنساء،  الرجال  من  الصحابة  من  مبوجبه  والعمل  به  واالستمساك
  يعرضه   مل  إذا  وذلك   وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  إىل  ابلصحايب  اإلسناد  يتصل  أن  إىل  مثله،  عن
 . استعماله ترك على اجلميع اتفق وال أثر، نسخه وال مثله، خب

ا ايَ ﴿: تع     اىل هللا ق     ال ِذينَ  أَي ُّه     َ وا ال       اءَُكمْ  ِإنْ  آَمن     ُ قٌ  ج     َ إ   فَاس     ِ وا بِنَ ب     َ يُبوا َأنْ  فَ تَ بَ ي  ن     ُ ا ُتص     ِ  قَ ْوم     ً
  2.﴾جِبََهاَلة  

 يك   ن مل س   واء، والع   دل الفاس   ق ك   ان  ل   و إذ خ   به، يف تثب   ت ال الع   دل أن عل   ى ه   ذا ف   دل
 .فائدة ابلذكر الفاسق لتخصيص

 بع دهم من وكذلك  ذلك، وغري املسكر، وحترمي  الواحد،  خبب  القبلة  يف  الصحابة  عملت  وقد
  3.واخلالفني التابعني من

البغدادي  قَالَ وَ   ِمنَ   بَ ْعَدُهمْ   َوَمنْ   الت اِبِعنيَ   َكاف ةُ   َكانَ   اْلَواِحدِ   خِبََبِ   اْلَعَملِ   َوَعَلى):  اخلَِْطيُب 
ُلْغَنا  َوملَْ   ،َهَذا  َوْقِتَنا  ِإىَل   اْلُمْسِلِمنيَ   أَْمَصارِ   َسائِرِ   يف   ،اخْلَالِِفنيَ   اْلُفَقَهاءِ  ُهمْ   َأَحد    َعنْ   يَ ب ْ   ِإْنَكارٌ   ِمن ْ
يِعِهمْ   ِدينِ   ِمنْ   َأن    فَ ثَ َبتَ   ،َعَلْيهِ   اْعرتَاضٌ   َواَل   ِلَذِلكَ    يَ َرى  اَل   َكانَ   َمنْ   ِفيِهمْ   َكانَ   َلوْ   ِإذْ   ،ُوُجوبَهُ   مجَِ
َنا لَُنِقلَ  ِبهِ  اْلَعَملَ     4.(أَْعَلمُ  َواّلل ُ  ،ِفيهِ  مبَْذَهِبهِ  َعْنهُ  اخلََْبُ  إِلَي ْ

 

 

 ( 457/ 1الرسالة للشافعي ) - 1
 6سورة احلجرات: اآلية/  - 2
 (    146الراسالة الوافية )ص/  - 3
 ( 31الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )ص:  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
198 

 وقال القاضي أبو يعلى: خب الواحد جيب العمل به،  كما جيب خبب التواتر. 1 

وقد نقل    ، بني العلماء كما رأيت  فهذه املسألة أعين وجوب األخذ خبب اآلحاد حمل إمجاع  
، وخالف  خرق اإلمجاعَ  نْ أهل البدع مَ  نْ من العلماء، حىت جاء مِ  واحد   غريُ على ذلك  اإلمجاعَ 
 ِبجة أن املنقول ليس متواترًا. ةِ ن  يف السُّ  ، وطعنَ عن السلفِ  املعهودَ 

يصونون  هبذا  أهنم  ونبذ    وزعموا  للشريعة،  ترك  هو  فعلوه  وما  امللة،  وُيفظون  الشريعة 
 ألحكامها، وطعن يف ثوابتها ومسلماهتا. 

قال أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطبي املعروف اببن القاص: ال خالف بني أهل الفقه و 
 2. اآلحاد إذا عدلت نقلته، وسلم من الن سخ حكمهخب يف قبول 

وعلى   دحية:  ابن  ومجاعة  وقال  املسلمني،  وفقهاء  والتابعون،  الصحابة  الواحد  خب  قبول 
 أهل السنة يؤمنون خبب الواحد ويدينون به يف االعتقادات.

وأنكر العمل خبب الواحد أهل األهواء والبدع كاجلبائي، والقاسياين، والرافضة، ويد هللا مع  
  3اجلماعة. 

يُ عْ و  ملَْ  َمْن  بَ ْعُض  السرخسي: »َوقَاَل  يِن قال  الدِ  َيُكوُن ُحج ًة يف  الَواِحِد الَ  َخَبُ  ِبًقْولِِه:  َتد  
   4. َأْصاًل«

ذلك   االبتداع    إىل  ةشار إويف  أهل  وبعض  املعتزلة،  من  واخلوارج اجلُب اِئي  املتكلمني  من 
 . النبوية  الُسن ةِ والروافض الذين طعنوا يف 

  

 

 ( 555/ 2العدة يف أصول الفقه )  - 1
 ( 3310/ 7بغية الطلب ىف تريخ حلب )  - 2
 ( 78االبتهاج يف أحاديث املعراج )ص:  - 3
 ( 321/ 1أصول الفقه للسرخسي )   - 4
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ُ ُالآَمبآَحثر َحادُ َُبُ ب َُُاْلخذُ ُوجوبُ ُعدمُ القائلنيُبُأدلةُرُُ:الثَّان   عليهاُ.ُوالردُ ُاْلآ

ُُ:لُروَُّاْلَُُالدَّل يلُر
  فيهما   ُنده  مل  وما  املتواتر،  باخلو   القرآن  وهو  ،قطًعا  ثبت  ما  على  أحكامنا  يف  قالوا: العمل

 .العقل  يف األصل على بنيناه
ُاجلوابُعلىُذلكُ:

  ابلعمل  وال  ابلعقل  يعرف   ال  ما  األحكام  يف  أن  وعلى  .للشريعة  ترك  هذا  فعلكم  يقال هلم:
 وألن؛  الواحد  بخب   يعمل  ال  أن  فبطل  هذا،  وَنو  العاقلة،  على  كالدية  األصل،  يف  كان  ما  على
  ألنه  ويدونه؛ ويكتبه  ُيفظه من على ينكر أن لوجب العمل، يوجب ال ِما كان  لو الواحد خب

  ويسفهه،   عليه  ينكر  واحد  كل  فإن  ينفع،  ال  ما  وُيفظ  يفهم،  ال  ما  كتب  كمن  فيه،   فائدة  ال
  الفائدة   هلذه   عليه  قروا أُ   إَّنا  أهنم   ثبت   هذا،  أنكر  وغريهم  األمة  هذه   سلف   من  أحًدا  مل ُند  فلما
 1.ذكرَن اليت

:ُ ُالدَّل يلرُالثَّان 

َعَلْيِه َوَسل مَ   ِبُّ الن    قالوا:   أن  ذلك على  فدل  اثنني،   من  أقلَ   هِ ودِ قُ عُ   على  دْ هِ شْ يُ   مل  َصل ى هللاُ 
 .مقبول غري الواحدخب 

ُ:ُُواجلوابُعنُذلك
َوَسل مَ   أنه َعَلْيِه    امتناع   على  ذلك   يدل   ومل  والعبيد،   النساء  عقوده  على  يشهد  مل   َصل ى هللاُ 

 2.قبول خبهم
:ُ ُالدَّل يلرُالثَّال ثر

  حجةً   الواحدِ   كان خبُ ، ولو  العلم  توجب  ِبجة  إال  نب  أنه  ادعى  من  قول  يقبل  ال  قالوا:
 .كل من ادعى النبوة  لوجب تصديقُ  العلمَ  بُ وجِ تُ 

ُ
ُ

 

 ( 873/ 3العدة يف أصول الفقه )  - 1
 ( 875/ 3)املصدر السابق   - 2
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ُ:ُُواجلوابُعنُذلك
 كذلك  وليس  به،   والعمل  قوله  قبول  وجوب   على  معه  دليل  ال  ألنه   قوله؛   يقبل   مل  إَّنا   أنه

  1. به والعمل قوله  قبول يوجب دليالً  عليه فإن األحكام، يف الواحد خب

ُالرَّاب عرُ:الدَّل يلرُ

  خب  إىل  الرجوع  جيب  ال   كذلك   بصحته،  يقطع  ال   ألنه   للعامل؛  العاملِ   تقليد  جيز  مل   ملا  قالوا:
 .الواحد

ُ:اجلوابُعنُذلك
 كذلك  وليس  فيه،   إليه   يرجع   فلم  احلكم،  إىل  هبا   يتوصل  آلة   معه  ألن  يقلده؛   مل   إَّنا  أنه  

  أن  هذا  مينع  وال  ،فيه  هُ قولُ   لَ بِ قُ   فلهذا  ،ِبِ املخْ   مع  ما  احلكمِ   آلةِ   من  معه  ليس  َبَ خْ مُ الْ   ألن    اخلب؛
 2. هبا العلم له يقع آلة معه ليس  ألنه جائز؛ فإنه العامل، العاميُّ  يقلد

:ُ َام سر ُالدَّل يلرُالآ

 جيب  اخلب،  كذلك   اثنني،   من  إال  الشهادة  تقبل مل  اثنان، وملا  ينقله  حىت   اخلب  يقبل  ال  قالوا:
 . مثله يكون أن

ُ:اجلوابُعنُذلك
 موجب   هذا  أن  القابلة، وعلى  شهادة  ويف  اهلالل،   رؤية   يف  واحد  من  تقبل  قد  الشهادة  أن

 .أربعة من أقل الزَن يف يقبل ال كما  أربعة، من إال احلد يوجب فيما اخلب يقبل أال
 حال   عن  يبحث  حىت  تسمع  ال  أهنا  وهو  اخلب،  به  يؤكد  مل  مبا  مؤكدة  الشهادة  أن  وعلى
 . عنه ِبث  غري من العدالة، ظاهره ِمن اخلب ويقبل الشهود،
َوَسل مَ   النب  إىل  كذلك   فالن  عن  الراوي  قول  وهو  العنعنة،   خب  ويقبل َعَلْيِه  هللاُ    ، َصل ى 
 واللفظ   بكذا،  شهادته  على  فالن  أشهدين:  فيقول  اللفظ،  ينقل  حىت  تقبل  ال  العنعنة  وشهادة

   3.اخلب  دون الشهادة يف يعتب
 

 ( 875/ 3)املصدر السابق   - 1
 ( 876/ 3)  املصدر السابق - 2
 ( 877/ 3)املصدر السابق   - 3
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أن مج به  يوال شك  احتجوا  ما  يقوم على ع  احلجاج، وال  يستقيم يف  يثبت ِبال، وال  ال 
اآلحاد،  خبب  األخذ  فوجب  زيفها،  وكشف  عليها،  الرد  العلماء  توىل  قد  أدلة  وكلها  ساق، 

  والعمل به. 
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ُ َحادُ َُبُ بَُُذُ خُآاْلَُُوبُ جُروُرُأدلةُر:ُالثَّال ثُرالآَمبآَحثر ُُاْلآ ُامُ كَُحُآُاْلَُف 

ُُ:ميُ رُ الكَُُآنُ رُآالقُرُنَُمُ ُةُرلَُّدُ وًل:ُاْلَُأَُ

ُ:ُالدَّل يلُر ُاَْلولر
هللاُ اق لَِينِفُرواْ َكآف ةً ﴿تعاىل:    ل  اْلُمْؤِمُنوَن  طَآئَِفٌة   َوَما َكاَن  ُهْم  مِ ن ْ ِفْرَقة   ِمن ُكلِ   نَ َفَر  فَ َلْوالَ 

يِن َولِيُنِذُرواْ      1.﴾قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعل ُهْم َُيَْذُرونَ ل ِيَ تَ َفق ُهواْ يف الدِ 

 يُّ ارِ خَ البُ   الَ ، قَ ةِ يف اللغَ   فما فوقَ   على الواحدِ   تطلقُ   الطائفةَ   : أن  من اآلية  اللستدوجه اال
اأَلَذاِن َوالص اَلِة َوالص ْوِم َوالَفرَاِئِض  اَبُب َما َجاَء يف ِإَجاَزِة َخَبِ الَواِحِد الص ُدوِق يف  :  َرمِحَُه اّلل ُ 

السابقة:  َواأَلْحَكامِ  لآلية  ذكره  بعد  قال  ُث    َوِإنْ ﴿:  (تَ َعاىَل   لَِقْولِهِ   طَائَِفةً   الر ُجلُ   َوُيَسم ى)، 
ْؤِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ 

ُ
   2.﴾اقْ تَ تَ ُلوا  امل

  3اآليَِة. َمْعىَن   يف  َدَخلَ  َرُجاَلنِ  اقْ تَ َتلَ  فَ َلوِ 
اّلل ُ   يُ ادِ دَ غْ الب َ   يبُ طِ اخلَ   الَ قَ و  َواْسمُ َرمِحَُه   اْلَعَددِ   ُدونِ   َعَلى  يَ َقعُ   َقدْ   اْلَعَربِ   ِعْندَ   الط ائَِفةِ   : 

 اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفَتانِ   َوِإنْ ﴿:  تَ َعاىَل   اّلل ُ   قَالَ   ،فََأْكثَ رَ   اْلَواِحدَ   يَ ْلَزمُ   َوَقدْ   ،الز َللِ   ِمنَ   اْلَمْعُصومِ 
نَ ُهَما  فََأْصِلُحوا  اقْ تَ تَ ُلوا   ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفةٌ   َعَذاهَبَُما   َوْلَيْشَهدْ ﴿:  َوقَالَ   ،[9:  احلجرات ]  ﴾بَ ي ْ

:  احْلُج ةِ   ِمنَ   َوْجَهانِ   تَ َلْوَنَ   َوِفيَما  اْلَقِليلِ   اْلَعَددِ   َعَلى  َواِقعٌ   ،ااِلْسمَ   َهَذا  َأن    َفَصح    ، [2:  النور]
ُهمْ   اّلل ِ   أَْمرَ   َأن  :  َأَحُدمُهَا : تَ َعاىَل   اّلل ُ   قَالَ   َكَما  ؛ قَ ُبوَلهُ   اْلُمْنَذرِينَ   َعَلى  َأن    َعَلى  َدلِيلٌ   ِبَذِلكَ   ِإاي 

: البقرة]  ﴾رَِجاِلُكمْ   ِمنْ   َشِهيَدْينِ   َواْسَتْشِهُدوا﴿  ،[2:  الطالق]  ﴾ِمْنُكمْ   َعْدل    َذَويْ   َوَأْشِهُدوا﴿
:  التوبة]  ﴾َُيَْذُرونَ   َلَعل ُهمْ ﴿:  قَ ْولُهُ :  الث اين   َواْلَوْجهُ   . قَ ْوهلَِِما  قَ ُبولِ   َعَلى  َدلِياًل   َذِلكَ   َفَكانَ [  282
  4احْلََذَر.  اْستَ ْوَجُبوا َما َعَلْيِهمْ   احلِْج ةِ  ِقَيامُ  فَ َلْواَل  ،[122

 

 122سورة التوبة: اآلية/  - 1
 9سورة احلجرات: اآلية/  - 2
البخ  -  3 اآلَحادِ   -اريرواه  َأْخَباِر  َخَبِ  ِكَتاُب  ِإَجازَِة  يف  َجاَء  َما  اَبُب  َوالص ْوِم  ،  َوالص اَلِة  اأَلَذاِن  يف  الص ُدوِق  الَواِحِد 

 َوالَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم. 
 ( 282/ 1) فقه للخطيب البغداديالفقيه واملت - 4
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القرطب   َوِإنْ ﴿:  تَ َعاىَل   قَ ْولُهُ   طَائَِفةٌ   َلهُ   يُ َقالُ   اْلَواِحدَ   َأن    َعَلى  ِبهِ   ُيْسَتَدلُّ   َما  أََنص  :  وقال 
 فََأْصِلُحوا﴿:  تَ َعاىَل   قَ ْولُهُ   َدلِيُلهُ .  نَ ْفَسنْيِ   يَ ْعيِن   ،[9:  احلجرات ]  ﴾اقْ تَ تَ ُلوا  اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طائَِفتانِ 

  َكانَ   َوِإنْ   ﴾اقْ تَ تَ ُلوا ﴿:  يف   َوالض ِمريُ   الت  ْثِنَيِة،  بَِلْفظِ   َفَجاءَ   ،[10:  احلجرات]  ﴾َأَخَوْيُكمْ   َبنْيَ 
 1. لِْلُعَلَماءِ  اْلَقْوَلنْيِ  َأَحدِ  يف  اثْ َنانِ   اجْلََماَعةِ  فَأََقلُّ  مَجَاَعة   َضِمريَ 

:ُ ُالدَّل يلرُالثَّان 

آَمُنواْ  ﴿ :  تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ  ال ِذيَن  أَي َُّها  فَِإن  اَي  ِمنُكْم  اأَلْمِر  َوأُْويل  الر ُسوَل  َوَأِطيُعواْ  هللاَ  َأِطيُعواْ 
   2.﴾تَ َناَزْعُتْم يف َشْيء  فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالر ُسولِ 

َوَرُسولِِه، َوالر دُّ ِإىَل اّللِ  ُهَو  َوَوْجُه ااِلْسِتْداَلِل أَن ُه أََمَر أَْن يَ ُرد  َما تَ َنازََع ِفيِه اْلُمْسِلُموَن ِإىَل اّللِ   
وَد َوالر دُّ ِإىَل َرُسولِِه ُهَو الر دُّ إِلَْيِه يف َحَياتِِه َوِإىَل ُسن ِتِه بَ ْعَد َوفَاتِِه، فَ َلْواَل َأن  اْلَمْردُ   ،الر دُّ ِإىَل ِكَتاِبهِ 

يف الر دِ  إِلَْيِه فَائَِدٌة، ِإْذ َكْيَف يَ ُردُّ ُحْكَم اْلُمتَ َنازَِع ِفيِه ِإىَل َما    إِلَْيِه يُِفيُد اْلِعْلَم َوَفْصَل النِ زَاِع ملَْ َيُكنْ 
، فَِلَهَذا قَاَل َمْن  يُد ِعْلًما اْلبَ ت َة َواَل يُ اَل يُفِ  ْدَرى َحقٌّ ُهَو أَْم اَبِطٌل؟ َوَهَذا بُ ْرَهاٌن قَاِطٌع ِِبَْمِد اّللِ 

اَل تُِفيُد ِعْلًما، ِإَن  نَ ُردُّ َما تَ َناَزْعَنا ِفيِه ِإىَل اْلُعُقوِل   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اّللِ   َزَعَم َأن  َأْخَباَر َرُسولِ 
َا تُِفيُد اْلِعْلَم.     3َواآْلرَاِء َواأْلَْقِيَسِة فَِإهن 

:ُ ُالدَّل يلرُالثَّال ثر

  جِبََهاَلة    قَ ْوًما  ُتِصيُبوا  َأنْ   فَ تَ بَ ي  ُنوا  بِنَ َبأ    فَاِسقٌ   َجاءَُكمْ   ِإنْ   آَمُنوا  ال ِذينَ   أَي َُّها   ايَ ﴿:  تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ 
   4. ﴾ََنِدِمنيَ  فَ َعْلُتمْ  َما َعَلى فَ ُتْصِبُحوا

وال جيوز التوقُف فيه  ال يلزم معه التثبت،    الثقةِ   اْلَعْدلِ   َخَبَ من اآلية أن    َوَوْجُه ااِلْسِتْداَللِ 
َنُه َوَبنْيَ َخَبِ اْلَفاِسقِ وإال ملا كان   َفرٌق. بَ ي ْ

  :ُ   َواِضَحةٌ   َداَللَةٌ   اْلَفاِسقِ   َخَبِ   يف   اِبلت  ثَ بُّتِ   اّلل ِ   أَْمرِ   يف   َفَكانَ   قَاَل اخَلِطيُب البَ ْغَداِدُي َرمِحَُه اّلل 
َنهُ   َواْلَفَرقُ   ،اْلَعْدلِ   َخَبِ   ِإْمَضاءِ   َعَلى  اْلَكاَلمِ   َفْحَوى  ِمنْ    يف   ِسي نْيِ   َكاَنَ   فَ َلوْ   ،اْلَفاِسقِ   َخَبِ   َوَبنْيَ   بَ ي ْ

 

 ( 294/ 8)  تفسري القرطب   - 1
 59سورة النساء: اآلية/  - 2
 ( 581)ص:  ق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خمتصر الصواع - 3
 6احلجرات: اآلية/ سورة  - 4
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ُهَما  الت  َوقُّفِ  ُلغَ   َحىت    ،َخَبمِِهَا  يف   اِبلت  ثَ بُّتِ   أَلََمرَ   َعن ْ  اْلُمَخالِِفنيَ   ِعْندَ   جيَِبُ   ال ِذي  الت  َواتُرِ   َحد    يَ ب ْ
نَ ُهَما   َوَفَصلَ   ،الش َهاَداتِ   يف   َرت بَ   َكَما  ،َمْذَهِبِهمْ   َعَلى  ِبهِ   اْلَقْولَ    َمُنوطَةً   الش َهاَداتِ   َجَعلَ   أبَِنْ   بَ ي ْ

  َدلِيلٌ   ،[6:  احلجرات ]  ﴾جِبََهالَة    قَ ْوًما  ُتِصيُبوا  َأنْ ﴿:  َوقَ ْولُهُ   ،ِإْطاَلقًا  اأْلَْخَبارَ   َوَأْطَلقَ   ،أِبَْعَداِدَها
  ََنِدِمنيَ   فَ َعْلَنا  َما َعَلى  ُنْصِبحَ   َولَِئال    َلهُ   جِبَْهل   اَل   ِبِعْلم   ِإَصابَةٌ   اْلَعْدلِ   َخَبِ  يف   لَِقُبولِهِ   ِإنْ َفاَذَنَ   َأن    َعَلى
   1أَْعَلُم(.  َواّلل ُ 

الشنقيطي األمني  الشيخ حممد  اّلل ُ   وقال  َهِذِه  :  َرمِحَُه  َدل ْت  احْلُُجرَاِت  َوَقْد  ُسوَرِة  ِمْن  اآْليَُة 
 َعَلى أَْمَرْيِن: 

ُهَما: َأن  اْلَفاسِ  َمْعرَِفُة َحِقيَقِتِه، َوَهْل َما قَاَلُه ِفيِه اْلَفاِسُق َحقٌّ   َق ِإْن َجاَء بِنَ َبأ  ِمُِْكناأْلَو ُل ِمن ْ
ُب ِفيِه الت  ثَ بُُّت.  أَْو َكِذٌب فَِإن ُه جيَِ

﴿ِإْن  أِلَن  قَ ْوَلُه تَ َعاىَل:    ؛اْسَتَدل  َعَلْيِه هِبَا أَْهُل اأْلُُصوِل ِمْن قَ ُبوِل َخَبِ اْلَعْدلِ   َوالث اين: ُهَو َما
فَ تَ بَ ي  ُنوا   َجاءَُكمْ  بِنَ َبأ   َأن     ،[6]احلجرات:    ﴾فَاِسٌق  خُمَاَلَفِتِه  َمْفُهوَم  أَْعيِن  ِخطَاِبِه،  ِبَدلِيِل  بََدٌل 

ِإْن   بِنَ َبأ   ِقرَاَءِة:  اجْلَاِئَي  نَ َبِئِه َعَلى  ُ يف  الت  َبنيُّ يَ ْلَزُم  َبْل َعْداًل اَل  . َواَل ﴾فَ تَ بَ ي  ُنوا﴿َكاَن َغرْيَ فَاِسق  
  2، َوُهَو َكَذِلَك.﴾فَ تَ ثَ ب  ُتوا﴿الت  ثَ بُُّت َعَلى ِقرَاَءِة: 

ُالدَّل يلرُالرَّاب عرُ:

َعَذاٌب  فَ ْلَيْحَذِر  ﴿  :تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ  ُيِصيبَ ُهْم  أَْو  َنٌة  ِفت ْ ُتِصيبَ ُهْم  َأْن  أَْمرِِه  َعْن  خُيَالُِفوَن  ال ِذيَن 
  3.﴾أَلِيمٌ 

ُه َصل ى أَْمرَ ( من ألفاظ العموم فكل من خالَف  ال ِذينَ لفظ: )  َوَوْجُه ااِلْسِتْداَلِل من اآلية أن
، سواء ورد أمره عن طريق اآلحاد  هذه اآلية، فله حٌظ ونصيٌب من الوعيد يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

 أو التواتر. 
هللا:   رمحه  القيم  ابن  َوَسل مَ   أَْمرُهُ   بَ َلَغهُ   خُمَاِلف    ُكل    يَ ُعمُّ   َوَهَذاقال  َعَلْيِه  هللاُ    يَ ْومِ   ِإىَل   َصل ى 

َنةِ   ِعْلًما  يُِفيدُ   اَل   َما  مبَُخاَلَفةِ   ُمتَ َعرِ ًضا  َكانَ   َلَما  ِعْلًما  يُِفْدهُ   ملَْ   بَ َلَغهُ   َما  َكانَ   َوَلوْ   اْلِقَياَمِة،  لِْلِفت ْ
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َا  َهَذا  فَِإن    اأْلَلِيِم،  َواْلَعَذابِ    أَْمرِهِ   ِلُمَخاِلفِ   َمَعَها  يَ ب َْقى  اَل   ال يِت   اْلَقاِطَعةِ   احْلُج ةِ   ِقَيامِ   بَ ْعدَ   َيُكونُ   ِإَّن 
 1.ُعْذرٌ 

:ُ َام سر ُالدَّل يلرُالآ

نَ ُهم مبَآ أَنَزَل هللاُ َوالَ تَ ت ِبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يَ ْفِتُنوَك َعن  ﴿:  تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ  َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ
َا يُرِيُد هللاُ َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم َوإِ  ِثريًا مِ َن  ن  كَ بَ ْعِض َما أَنَزَل هللاُ إِلَْيَك فَِإن تَ َول ْواْ فَاْعَلْم أَّن 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما ل َِقْوم  يُوِقُنونَ     2.﴾الن اِس َلَفاِسُقوَن، أََفُحْكَم اجْلَاِهِلي ِة يَ ب ْ
َعَلْيِه َوَسل َم   وحيُّ    فَ ُهوَ َوَوْجُه ااِلْسِتْداَلِل من اآلية َأن  ُكل  َما َحَكَم ِبِه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ 

تَ َعاىَل: ﴿ِإَن   من هللا تعاىل، ألنه منزل من عنده، وقد تكفل هللا تعاىل ِبفظ دينه؛ كما قال  
]احلِْْجِر:   حَلَاِفُظوَن﴾  َلُه  َوِإَن   الذ ِْكَر  نزْلَنا  القرآن  ،  [9ََنُْن  حفظ  يف  وإن كانت  ِمَن فاآلية 

والتحريف  أهنا تدل على حفظ هللا تعاىل الدين من الضياع  إال  الت ْحرِيِف َوالز اَِيَدِة َوالن ُّْقَصاِن،  
من مييز صحيحها من َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم  والتبديل كذلك، لذلك قيد هللا تعاىل لسنة النب  

ه؛ حىت  نَ ي ِ ب َ ي ُ   نْ هللا له من العلماء مَ   ضَ فلو وقع غلط أو سهو أو حتريف من الرواة لقي  ضعيفها،  
َوِلَذا َلم ا ِقيَل اِلْبِن اْلُمَباَرِك: َهِذِه اأْلََحاِديُث اْلَمْصُنوَعُة؟ قَاَل: َتِعيُش  ؛  ابلباطلِ   احلقُّ   ال يلتبسَ 

     3.[9]احلِْْجِر:  َر َوِإَن  َلُه حَلَاِفُظوَن﴾هَلَا اجْلََهاِبَذُة، ﴿ِإَن  ََنُْن نزْلَنا الذ ِكْ 
َعَلْيِه َوَسل مَ اّللِ     ااِلْسِتْداَلِل َأن  ُكل  َما َحَكَم ِبِه َرُسولُ َوَوْجُه  قال ابن القيم:   فَ ُهَو    َصل ى هللاُ 

ُ، َوُهَو ذِْكٌر ِمَن اّللِ  أَنْ زََلُه َعَلى َرُسولِِه، َوَقْد َتَكف َل ُسْبَحانَُه ِِبِْفِظِه، فَ لَ  ْو َجاَز َعَلى ِم ا أَنْ َزَل اّلل 
 َواْلَغَلُط َوالس ْهُو ِمَن الرَُّواِة، َوملَْ يَ ُقْم َدلِيٌل َعَلى َغَلِطِه َوَسْهِو ََنِقِلِه َلَسَقَط ُحْكُم  ُحْكِمِه اْلَكِذبُ 

ُقوُل: َضَماِن اّللِ  وََكَفالَِتِه حِلِْفِظِه، َوَهَذا ِمْن أَْعَظِم اْلَباِطِل، َوََنُْن اَل نَد ِعي ِعْصَمَة الرَُّواِة، َبْل ن َ 
َواَل بُد  َأْن َيُكوَن يف    ،ر اِوَي ِإَذا َكَذَب أَْو َغِلَط أَْو َسَها َفاَل بُد  َأْن يَ ُقوَم َدلِيٌل َعَلى َذِلكَ ِإن  ال

ُه ِمْن  ا، فَِإن  اأْلُم ِة َمْن يَ ْعِرُف َكِذبَُه َوَغَلطَُه لَِيِتم  ِحْفظُُه حِلَُجِجِه َوأَِدل ِتِه، َواَل تَ ْلَتِبَس مبَا لَْيَس ِمن ْهَ 
َنا  ُحْكِم اجْلَاِهِلي ِة، خِبِاَلِف َمْن َزَعَم أَن ُه جَيُوُز َأْن َتُكوَن ُكلُّ َهِذِه اأْلَْخَباِر َواأْلَْحَكاِم اْلَمن ْقُ  وَلِة إِلَي ْ
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اّللِ    َرُسوِل  َعَلى  َوَسل مَ آَحاًدا َكِذاًب  َعَلْيِه  هللاُ  قَالَ   َصل ى  َتُكوَن َكَما  َأْن  ِعْلَم َوَغايَ تُ َها  اَل  َمْن  ُه 
  1ِعْنَدُه، ِإْن َنُظنُّ ِإال  ظَنًّا، َوَما ََنُْن مبُْستَ ْيِقِننَي.

ُ:دُ اسَُّالدَّل يلرُال ُسر

َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن  الس ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن  لَْيَس  َما  تَ ْقُف  َوال  : ﴿تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ 
   2. َعْنُه َمْسُئوال﴾

هللا تعاىل هنى العباد عن اتباع ما ليس هلم به علم، ويلزم من   َوَوجُه ااِلسِتداَلِل من اآلية َأن  
ذلك اتباع ما يعلمونه ِما أمر هللا تعاىل به وأمر به رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومن ذلك كل  

 د. من طريق اآلحاما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولو كان 
النسفي:   العلم  قال  من  نوع  ذلك  ألن  االجتهاد  ملبطل  به  التثبت  يصح   فَِإنْ ﴿وال 

وأقام الشارع غالب الظن مقام العلم وأمر ابلعمل به    [،10:  اْلُممَتَحَنةِ ]  ﴾ُمْؤِمَنات    َعِلْمُتُموُهن  
 3.كما يف الشهادات ولنا يف العمل خبري الواحد ملا ذكرَن 

ُُ:عُرب ُاسَُّالُالدَّل يلُر

ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾أَْهَل فَاْسأَُلوا : ﴿تَ َعاىَل  اّلل ِ  قَ ْولُ     4.الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ
َأن   اآلية  من  ااِلسِتداَلِل  تعاىل    َوَوجُه  اآلحاد هللا  ذلك  ويدخل يف  العلم  أهل  بسؤال  أمر 

دليل على أن خب )  ذلك، قال ابن عرفة يف هذه اآلية:  واجلمع الكثري، والعلم حالصل بكل
الذكر لتعلمون إن  أهل  فاسألوا  الواحد يفيد العلم ألن املعىن  خب  التواتر يفيد العلم وعلى أن  

املسئولون ابملعىن عدد التواتر فهو خب تواتر    كنتم اَل تعلمون فهو سؤال عما مل يعلم، وإن كان 
 5.(وإال فهو خب واحد حمصل للعلم يف الوجهني

ُ
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ُ:م نُراثَّالالدَّل يلرُ

﴿تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ  بَ ل ْغَت الر ُسوُل  أَي َُّها  اَي  :  َفَما  تَ ْفَعْل  ملَْ  َوِإْن  َربِ َك  ِمْن  إِلَْيَك  أُنزَل  َما  بَ لِ ْغ 
ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن الن اِس﴾   1. رَِسالََتُه َواّلل 

أمر   تعاىل  هللا  َأن   اآلية  من  ااِلسِتداَلِل  اآلية  َوَوجُه  هذه  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسوله 
لقاء    صلى هللا عليه وسلموليس يف مقدوره  ،  مجيًعاإىل الناس    إليه له  نز الكرمية ِببالغ مجيع ما أ

لو كان خب  ف  يكلف نفًسا إال وسعها، ال  ، وهللا تعاىل  واملصري إليهم ىف بالدهم  ،الناس كلهم
صلى هللا عليه وسلم   الكل ضرورة، لتعذر خطابهالواحد غري مقبول لتعذر إبالغ الشريعة إىل  

صلى هللا    ورسول هللاا،  ، وتعذر إرسال عدد التواتر لكل  فرد معلوم أيضً ةفهاش مجلميع الناس  
 . بلغ الرسالة على أُت وجه وأكمله  عليه وسلم،

البصري:   إِلَْيِه  قال أبو احلسني  َما أنزل  يع  بَ َيان مجَِ يَ ْقَتِضي  جلَِميع من عاصره َوملن  َوظَاهره 
أَيْيت بعده فَ َلو َوجب َعَلْيِه أَن يبني كل َذِلك ملن يتواتر اخلََْب بنقله لَكاَنْت اأْلَْخَبار كلَها منقولة  
َعنُه ابلتواتر ِإال  َأن يُ َقال ِإن بعض السامعني لْلَخَب نَقله دون بعض َوَذِلَك يُوجب هُتَْمة الس لف  

َواَل جيوز َأن يكون كل َما نقل أبخبار اآْلَحاد مل يقلُه الن ِب   ،َمَعهم مل ينقلوها  َكون شرائع  َوَجَواز
َعَلْيِه َوسلم َواَل    ؛صلى هللا  اأْلَْخَبار على كثرهتا َكاِذبَة  َهِذه  َأن تكون  اْلَعادة  َيْسَتِحيل يف  أِلَن ُه 

الس اَلم أِلَن َأْكَثرَها خطاب ألهل عصره   جيوز َأن تَ َتَضم ن عبادات خْتَتص من عاصر الن ِب َعَلْيهِ 
َا َوجب َعَلْيِه َأن يبني بعض َشرعه ملن اَل يتواتر اخلََْب بنقله َوِإن َكاَن  َوملن أَيْيت بعده فَ ثَبت أَنه ِإَّن 

 2.بَ َياَن ملن بعده َويف َذِلك وجوب اْلَعَمل ِبِه على من بعدهمْ 

عُراتَّالدَّل يلرُال ُُ:س 

ُشَهَداَء َعَلى الن اِس َوَيُكوَن الر ُسوُل لَِتُكونُوا  : ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا  تَ َعاىَل   اّلل ِ   قَ ْولُ 
ُ  3.َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾
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ُعُدواًل َوَجَب َما َكانُوا ولَ اِبلَعداَلِة، األمَة  وصفَ َوَوجُه ااِلسِتداَلِل من اآلية َأن  هللا تعاىل 
    1. َوُمْقَتَضى َذِلَك َعَدالَتُ ُهْم ِفيَما يَ ُقوُلونَُه مُجَْلًة َوآَحاًدا، قَ ُبوُل قَ ْوهِلِْم يف ُكلِ  َشْيء  

 

 ( 213: 1اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) انظر  - 1
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ُُ.ةُ ويَّبَُالن َُُّةُ نَّالسُ ُنَُمُ ُ:ُاْلدلةُرااَثن يًُ

ُُ:ولُراْلآَُُالدَّل يلُر
ُ َعْنُه  َعْن َأيب ُموَسى   فَ بَ َعَثُه َعَلى   وفيه:   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: أَقْ بَ ْلُت ِإىَل الن ِبِ   َرِضَي اّلل 

، فَ َلم ا َقِدَم َعَلْيِه، قَاَل: اْنزِْل، َوأَْلَقى َلُه ِوَساَدًة َوِإَذا رَ  ُجٌل ِعْنَدُه  اْلَيَمِن، ُُث  أَتْ بَ َعُه ُمَعاَذ ْبَن َجَبل 
  ٌق، قَاَل: َما َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َكاَن يَ ُهوِدايًّ فََأْسَلَم، ُُث  رَاَجَع ِديَنُه ِديَن الس ْوِء فَ تَ َهو َد، قَاَل: اَل ُموثَ 

يُ ْقَتَل َقَضاُء  نَ َعْم، قَاَل: اَل َأْجِلُس َحىت   يُ ْقَتَل َقَضاُء هللِا َوَرُسولِِه، فَ َقاَل: اْجِلْس،  َأْجِلُس َحىت  
، فََأَمَر ِبِه فَ ُقِتَل، ُُث  َتَذاَكرَا اْلِقَياَم ِمَن الل ْيِل، فَ َقاَل َأَحُدمُهَا، ُمَعاهللِا   ٌذ: أَم ا َوَرُسولِِه، َثاَلَث َمر ات 

  1َأََن فََأََنُم َوأَُقوُم، َوأَْرُجو يف نَ ْوَميِت َما أَْرُجو يف قَ ْوَميِت.

ُمَعاَذ ْبَن خبب اآلحاِد يف العقائد واألحكام، فإن  يف هذا احلديث َدلِيٌل على وجوِب األخِذ  
ُ َعْنُه،    َجَبل   ُ َعْنهُ َأيب ى  َلم ا َقِدَم َعلَ َرِضَي اّلل  َقاَل: ف،  اُموثَ قً   َرُجاًل وجد عنده  ،   ُموَسى َرِضَي اّلل 

َقَضاُء هللِا َوَرُسولِِه،    ،: اَل َأْجِلُس َحىت  يُ ْقَتلَ ُمَعاذٌ   َقالَ فَما َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َكاَن يَ ُهوِدايًّ فََأْسَلَم،  
أَبُو  ولو كان ال جيوز العمل خبب الواحد ما قال ذلك معاٌذ، وال قبله  ُموَسى فَ ُقِتَل،    وأَبُ   فََأَمَر ِبهِ 
   .منه ُموَسى

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
الداللة   عنه وهو    منووجه  معاذ رضي هللا  قول  عنه  أيب موسى رضي هللا  قبول  احلديث 

 واحٌد خبَا عن الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، أيمر بقتل املرتد. 
:ُ ُالدَّل يلرُالثَّان 

ُ َعن ْهُ َعِن اْبِن َعب اس    ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبل     َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ     َماَرِضَي اّلل 
تَ ُهْم، فَاْدُعُهْم ِإىَل َأْن َيْشَهدُ  ، فَِإَذا ِجئ ْ وا َأْن  ِحنَي بَ َعَثُه ِإىَل الَيَمِن: »ِإن َك َسَتْأيت قَ ْوًما أَْهَل ِكَتاب 

ُ، َوَأن  حمَُ  إَِلَه ِإال  اّلل  ، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فََأْخِبُْهْم َأن  اّلل َ َقْد فَ َرَض الَ  م ًدا َرُسوُل اّللِ 
َلة ، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فََأْخِبُْهْم َأن  اّلل َ قَ  ْد فَ َرَض  َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَوات  يف ُكلِ  يَ ْوم  َولَي ْ

 

َها،   -رواه مسلم - 1 َمارَِة َواحلِْْرِص َعَلي ْ َمارَِة، اَبُب الن  ْهِي َعْن طََلِب اإْلِ  1733حديث رقم: ِكَتاُب اإْلِ
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َك وََكرَائَِم    َعَلْيِهْم َصَدَقةً  تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم َفرُتَدُّ َعَلى فُ َقرَائِِهْم، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فَِإاي 
َنُه َوَبنْيَ اّللِ  ِحَجاٌب« ْظُلوِم، فَِإن ُه لَْيَس بَ ي ْ

َ
  1. أَْمَواهِلِْم َوات ِق َدْعَوَة امل

و   َدلِيلٌ يف هذا احلديث   فإن  قاطٌع على  العقائد واألحكام،  اآلحاِد يف  األخِذ خبب  جوِب 
َوَسل مَ النب   َعَلْيِه  َعْنهُ َجَبل     ْبنَ   ُمَعاذَ   أمر  َصل ى هللاُ   ُ اّلل  الَيَمنِ   َرِضَي  ِإىَل  بَ َعَثُه  يدعو    ِحنَي  أن 

تَ َعاىَل َها  أَْهلَ  اّلل َ  يُ َوحِ ُدوا  َأْن  األخري:    ِإىَل  الرواية  يف  أَْهِل  كما  ِمْن  قَ ْوم   َعَلى  تَ ْقَدُم  »ِإن َك 
  2الِكَتاِب، فَ ْلَيُكْن أَو َل َما َتْدُعوُهْم ِإىَل َأْن يُ َوحِ ُدوا اّلل َ تَ َعاىَل«.

ُ، َوَأن  حُمَم ًدا َرُسوُل  ويف هذه الرواية اليت معنا:   إَِلَه ِإال  اّلل  َيْشَهُدوا َأْن الَ  َأْن  »فَاْدُعُهْم ِإىَل 
«.ا النب    ّللِ  أمر  ملا  االعتقاد  واجًبا يف  اآلحاد  األخذ خبب  يكن  مل  َوَسل مَ ولو  َعَلْيِه    َصل ى هللاُ 

والزكاة:   ابلصالة  األمر  أيضا  وفيه  للتوحيد،  اليمن  أهل  بدعوة  َقْد  معاًذا  اّلل َ  َأن   »فََأْخِبُْهْم 
َلة ، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فََأْخِبُْهْم َأن  اّلل َ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَوات  يف ُكلِ  يَ ْوم  وَ  لَي ْ

   .فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم َفرُتَدُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهْم«

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
يدل داللة قاطعة على وجوب األخذ خبب اآلحاد يف األحكام كذلك، وإذا    احلديث  هذا

العلم والعمل  فكان احلديث يفيد وجوب األخذ خبب اآلحاد يف األحكام والعقائد   هو يفيد 
 مجيًعا. 

ْلَواِحِد َوُوُجوُب َوِفيِه بَ ْعُث السَُّعاِة أِلَْخِذ الز َكاِة َوقَ ُبوُل َخَبِ ا: َرمِحَُه اّلل ُ قال احلافظ ابن حجر 
  3. اْلَعَمِل ِبهِ 

ُ
ُ

 

البخاري  -  1 الز َكاِة،   -رواه  َحْيُث َكانُوا حديث رقم:  ُُِكَتاُب  الُفَقرَاِء  َوتُ َرد  يف  اأَلْغِنَياِء  ِمَن  الص َدَقِة  َأْخِذ  ،  1496اَبُب 
ميَاَن، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، حديث رقم:   -سلموم  19ِكَتاُب اإْلِ
 تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل،  ِكَتاُب الت  ْوِحيِد، اَبُب َما َجاَء يف ُدَعاِء الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أُم َتُه ِإىَل تَ ْوِحيِد اّلل ِ   –رواه البخاري   -  2

7372ُ: حديث رقم
 ( 360/ 3فتح الباري البن حجر )  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
211 

:ُ ُالدَّل يلرُالثَّال ثر

ُ َعْنهُ   َعْن َزْيِد ْبِن اَثِبت   يَ ُقوُل: »َنض َر    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ     َرِضَي اّلل 
ِمْنهُ  أَفْ َقُه  ُهَو  َمْن  ِإىَل  ِفْقه   َحاِمِل  فَ ُرب   يُ بَ لِ َغُه،  َحىت   َفَحِفظَُه  َحِديثًا،  ِمن ا  َع  مسَِ اْمرَأً   ُ َوُرب   اّلل   ،

   1.َحاِمِل ِفْقه  لَْيَس ِبَفِقيه «

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
  نه يفيُد العلَم والعمَل مًعا؛ ألن هُ ، وأالواحدِ   خببِ   األخذِ   على وجوبِ   يف هذا احلديث دليلٌ 

الواحد    رَ مَ أَ  َعْنهُ ِبفظ كالمه وتبليغه للناس، ولو مل جيب العمل خبب  يُ َؤدِ ي  َمْن  أَيُْمُر  ، ال  اَل 
، ولو كانت احلجة ال تقوم إال جبمع كثري لقال »اْمرَأً مسََِع«  ؛سيما واحلديث عن الفرد الواحد

َوَسل مَ َصل ى هللاُ  َعَلْيِه     :  ُ .............. اخل فدل ذلك على وجوب ِمن ا  وامسَِع  مجاعةَنض َر اّلل 
 وأن خبه يفيد العلم اليقيين. ، والعمل مبا ثبت عنه ،تصديق الواحد فيما أخب به

الش اِفِعيُّ  اّلل ُ   قَاَل  اّللِ   َرمِحَُه  َرُسوُل  نََدَب  فَ َلم ا  َوَسل مَ :  َعَلْيِه  هللاُ  َمَقالَِتِه    َصل ى  اْسِتَماِع  ِإىَل 
 َما تَ ُقوُم ِبِه  َوِحْفِظَها َوأََدائَِها أََمَر َأْن يُ َؤدِ يَ َها َوَلْو َواِحٌد، َدل  َعَلى أَن ُه اَل أَيُْمُر َمْن يُ َؤدِ ي َعْنُه ِإال  

يُ َقاُم، َوَماٌل احْلُج ُة َعَلى   يُ ْؤَتى، َوَحرَاٌم جُيْتَ َنُب َوَحدٌّ  يُ َؤد ى َعْنُه َحاَلٌل  َا  إِلَْيِه، أِلَن ُه ِإَّن  َمْن أَد ى 
   2. َوَنِصيَحٌة يف ِدين  َوُدنْ َيايُ ْؤَخُذ َويُ ْعَطى، 

َواْلَمْقُصوُد َأن  َخَبَ اْلَواِحِد اْلَعْدِل َلْو ملَْ يُِفْد ِعْلًما أَلََمَر َرُسوُل اّللِ  :  َرمِحَُه اّلل ُ   وقال ابن القيم
َعَلْيِه َوَسل مَ  َأْن اَل يُ ْقَبَل ِم ْن أَد ى إِلَْيِه ِإال  ِمْن َعَدِد الت  َواتُِر ال ِذي اَل َُيُْصُل اْلِعْلُم ِإال     َصل ى هللاُ 

َوملَْ يَدُْع لِْلَحاِمِل اْلُمَؤدِ ي َوِإْن َكاَن َواِحًدا؛ أِلَن  َما مَحََلُه اَل يُِفيُد اْلِعْلَم، فَ َلْم يَ ْفَعْل َما    خِبََبِِهْم،
 

أمحد  -  1 رقم:    -رواه  داود  21590حديث  أبو  رقم:  ُُ-،  اْلِعْلِم، حديث  َنْشِر  َفْضِل  اَبُب  اْلِعْلِم،  ،  3660ِكَتاب 
َعَلْيِه َوَسل َم، اَبُب َما َجاَء يف    -والرتمذي  ُ احَلثِ  َعَلى تَ ْبِليِغ الس َماِع، حديث رقم:  أَبْ َواُب اْلِعْلِم َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
ِكَتاُب    -، وابن حبان5816ِكَتاُب اْلِعْلِم، احلَْثُّ َعَلى إِْباَلِغ اْلِعْلِم، حديث رقم:    -، والنسائي يف السنن الكبى2656

اَبُب    -، والدارمي4890حديث رقم:    -الكبريين يف  ا، والطب 680َناَعِة، حديث رقم:  الر قَاِئِق، اَبُب اْلَفْقِر، َوالزُّْهِد، َواْلقَ 
اِبْلُعَلَماِء، حديث رقم:   حديث    -، وابن أيب عاصم يف السنة618حديث رقم:    -، وأبو داود الطيالسي235ااِلْقِتَداِء 

  حديث  -وشعب اإلميان  ، 863حديث رقم:    -، والبيهقي يف اآلداب1461حديث رقم:    -، وَتام يف الفوائد94رقم:  
العلم وفضله  ، 1606رقم:   بيان  الب يف جامع  عبد  اْلِعْلِم    -وابن  ِلُمْسَتِمِع  َوَسل َم  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  اّللِ   َرُسوِل  ُدَعاِء  اَبُب 

 ( 147/  1صحيح الرتغيب والرتهيب )، وصححه األلباين يف  184، حديث رقم: َوَحاِفِظِه َوُمبَ لِ ِغهِ 
 ( 403/ 1الرسالة للشافعي ) - 2
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احْلَِديُث،   اقْ َتَضاُه  َما  ِخاَلُف  َوَهَذا  الت  َواتُِر،  أَْهِل  ِإىَل  اِبْنِضَماِمِه  ِإال   َوْحَدُه  الدَُّعاَء  َيْسَتِحقُّ 
َأن  َوَمعْ  اّللِ     ُلوٌم  َوَسل مَ َرُسوَل  َعَلْيِه  هللاُ  لِتَ ُقوَم   َصل ى  ِبِه  َوأََمَر  َعَلْيِه  َوَحث   َذِلَك  ِإىَل  نََدَب  َا  ِإَّن 

 1احْلُج ُة َعَلى َمْن أَد ى إِلَْيِه، فَ َلْو ملَْ يُِفِد اْلِعْلَم ملَْ َيُكْن ِفيِه ُحج ٌة.
ُالدَّل يلرُالرَّاب عرُ:

َعب اس   عن   هُ اْبِن  َعن ْ  ُ اّلل  الن ِب     َماَرِضَي  أَتَ ُوا  َلم ا  الَقْيِس  َعْبِد  َوْفَد  ِإن   َعَلْيِه  قَاَل:  َصل ى هللاُ 
« قَاُلوا: َربِيَعُة. قَاَل: »َمْرَحًبا اِبلَقْوِم، أَْو اِبلَوْفِد،  -أَْو َمِن الَوْفُد؟    -قَاَل: »َمِن الَقْوُم؟    َوَسل مَ 
ََنْتِيَك ِإال  يف الش ْهِر احلَرَامِ َغرْيَ   َأْن  َنْسَتِطيُع  اَي َرُسوَل اّللِ  ِإَن  الَ  فَ َقاُلوا:  نََداَمى«،  ، َخزَااَي َوالَ 

َونَْدخُ  َورَاَءََن،  َمْن  ِبِه  خُنِْبْ   ، َفْصل  أِبَْمر   َفُمْرََن  ُمَضَر،  ِمْن ُكف اِر  احَليُّ  َهَذا  َنَك  َوبَ ي ْ نَ َنا  بِ َوبَ ي ْ ِه  ْل 
، أََمَرُهْم: اِبإِلميَاِن اِبّلل ِ  ، َوهَنَاُهْم َعْن أَْربَع   َوْحَدُه، قَاَل:  اجلَن َة، َوَسأَُلوُه َعِن اأَلْشرِبَِة: فََأَمَرُهْم أِبَْربَع 

ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَاَل: »َشَهاَدُة أَ  ُ َوَأن  »أََتْدُروَن َما اإِلميَاُن اِبّللِ  َوْحَدُه« قَاُلوا: اّلل  ْن الَ إَِلَه ِإال  اّلل 
ْغَنمِ 

َ
، َوِإقَاُم الص اَلِة، َوِإيَتاءُ الز َكاِة، َوِصَياُم َرَمَضاَن، َوَأْن تُ ْعُطوا ِمَن امل اخلُُمَس«    حُمَم ًدا َرُسوُل اّللِ 

َتِم َوالدُّاب   : َعِن احلَن ْ َزف تِ َوهَنَاُهْم َعْن أَْربَع 
ُ
َقري ِ« َوقَاَل: »اْحَفُظوُهن   ِء َوالن ِقرِي َوامل

ُ
َا قَاَل: »امل "، َوُرمب 

   2َوَأْخِبُوا هِبِن  َمْن َورَاءَُكْم«.

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
العقائدِ   اآلحادِ   خببِ   األخذِ   على وجوبِ   قاطعٌ   َدلِيلٌ يف هذا احلديث   فإِ واألحكامِ   يف    ن  ، 

َعَلْيِه    الن ِب   هللاُ  الَقْيِس    رَ أمَ   َوَسل مَ َصل ى  َعْبِد  َوْحَدهُ   إِلميَانِ ابَوْفَد  ف  ،اِبّللِ   ذلك  َقاَل: وفسر 
ُ َوَأن  حُمَم ًدا َرُسوُل اّلل ِ  أََمَرُهْم أِبَْربَع  ُث    االعتقادِ   أصلُ   اإِلميَاُن اِبّلل ِ و   «.»َشَهاَدُة َأْن الَ إَِلَه ِإال  اّلل 

َوِإيتَ   قَامِ ِبِ  َوِصَيامِ   اءِ الص اَلِة،  َوَأْن    الز َكاِة،  اخلُُمسَ ي ُ َرَمَضاَن،  ْغَنِم 
َ
امل ِمَن  أمهات ْعُطوا  وهذه   ،

َزف تِ   األحكام،
ُ
ِء َوالن ِقرِي َوامل َتِم َوالدُّاب  : َعِن احلَن ْ ، وهذه من األحكام اليت ال غىن َوهَنَاُهْم َعْن أَْربَع 

وال شك أنه قد وجب على كل واحد  َوقَاَل: »اْحَفُظوُهن  َوَأْخِبُوا هِبِن  َمْن َورَاءَُكْم«. هلم عنها،
وال أيمرهم بذلك    ،من هذه األمور  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل  منهم أن يبلغ ما تعلمه من رسول هللا  

 

 ( 583)ص:  عق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خمتصر الصوا - 1
ميَاَن، اَبُب اأْلَْمِر    -، ومسلم53كتاب اإلميان، ابب أداء اخلمس من اإلميان، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  2 ِكَتاُب اإْلِ

يِن، َوالدَُّعاِء ِإلَْيهِ  ميَاِن اِبهلِل َوَرُسولِِه، َوَشرَاِئِع الدِ   17م: ، حديث رقاِبإْلِ
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َوَسل مَ النب   َعَلْيِه  الواحد جيب قبوله  َصل ى هللاُ  العلم   ، إال وقد تقرر عندهم أن خب  وأنه يفيد 
 والعمل مجيًعا. 

:ُ َام سر ُالدَّل يلرُالآ

ُ َعن ْهُ   َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمرَ  َنا الن اُس ِبُقَباء  يف َصالَِة الصُّْبِح، ِإْذ َجاَءُهْم َماَرِضَي اّلل  ، قَاَل: بَ ي ْ
اّللِ    َرُسوَل  »ِإن   فَ َقاَل:   ، َوَسل مَ آت  َعَلْيِه  هللاُ  َأْن   َصل ى  أُِمَر  َوَقْد  قُ ْرآٌن،  َلَة  الل ي ْ َعَلْيِه  أُْنزَِل  َقْد 

  1فَاْستَ ْقِبُلوَها، وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإىَل الش ْأِم، فَاْسَتَداُروا ِإىَل الَكْعَبِة«. َيْستَ ْقِبَل الَكْعَبَة، 

ُ َعْنهُ   َعْن الَبَاءِ وَ  ِديَنَة َصل ى ََنَْو    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َلم ا َقِدَم َرُسوُل اّللِ   »قَاَل:    َرِضَي اّلل 
َ
امل

اّلل ُ  فَأَنْ َزَل  الَكْعَبِة،  ِإىَل  يُ َوج َه  َأْن  وََكاَن ُيُِبُّ  َشْهرًا،  َعَشَر  َعَة  َسب ْ أَْو  َعَشَر  ِست َة  ْقِدِس 
َ
امل   بَ ْيِت 
َلًة تَ ْرَضاَها﴿تَ َعاىَل:   [، فَ ُوجِ َه 144لبقرة:  ]ا  ﴾َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء فَ َلنُ َول ِيَ ن َك ِقب ْ

، ُُث  َخرََج َفَمر  َعَلى قَ ْوم  ِمَن األَْنَصاِر، فَ َقاَل: ُهَو َيْشَهُد  َصل ى َمَعُه َرُجٌل الَعْصرَ ََنَْو الَكْعَبِة، وَ 
َه ِإىَل الَكْعَبِة، فَ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ أَن ُه َصل ى َمَع الن ِبِ    اَْنََرُفوا َوُهْم رُُكوٌع يف َصالَِة  َوأَن ُه َقْد ُوجِ 

   2. الَعْصِر«
أََنس  وَ  َعْنهُ   َعْن   ُ اّلل  هللِا  َرِضَي  َرُسوَل  »َأن   َوَسل مَ :  َعَلْيِه  هللاُ  بَ ْيِت    َصل ى  ََنَْو  ُيَصلِ ي  َكاَن 

تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك  ﴿اْلَمْقِدِس، فَ نَ زََلْت:   َلًة  ِقب ْ تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء فَ َلنُ َول ِيَ ن َك  نَ َرى  َقْد 
َفَمر  َرُجٌل ِمْن َبيِن َسَلَمَة َوُهْم رُُكوٌع يف َصاَلِة اْلَفْجِر،    ،[144]البقرة:    ﴾َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ 

َلِة«َوَقْد َصل ْوا رَْكَعًة، فَ َناَدى:  َلَة َقْد ُحو َِلْت، َفَماُلوا َكَما ُهْم ََنَْو اْلِقب ْ   3. َأاَل ِإن  اْلِقب ْ
ُ
ُ

 

يَ َر اإِلَعاَدَة َعَلى َمْن َسَها، َفَصل ى ِإىَل َغرْيِ القِ   -رواه البخاري  -  1 َلِة، َوَمْن مَلْ  َلِة،  ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب َما َجاَء يف الِقب ْ ب ْ
َلِة ِمنَ   -، ومسلم403حديث رقم:   حديث رقم:  اْلُقْدِس ِإىَل اْلَكْعَبِة،    ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الص اَلَة، اَبُب حَتْوِيِل اْلِقب ْ

526 
البخاري  -  2 َوالص ْوِم    -رواه  َوالص اَلِة  اأَلَذاِن  يف  الص ُدوِق  الَواِحِد  َخَبِ  ِإَجازَِة  يف  َجاَء  َما  اَبُب  اآلَحاِد،  َأْخَباِر  ِكَتاُب 

 7252حديث رقم:  َوالَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم، 
َلِة ِمَن اْلُقْدِس ِإىَل اْلَكْعَبِة، ِكَتاُب الْ   -رواه مسلم - 3  527حديث رقم: َمَساِجِد َوَمَواِضِع الص اَلَة، اَبُب حَتِْويِل اْلِقب ْ
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ُ:ديثاحاْلُمنوجهُالدللةُ
الثالثة   هيف هذ ، العلمَ   يفيدُ   هُ وأن    ، الواحدِ   خببِ   العملِ   على وجوبِ   قاطعٌ   دليلٌ   األحاديث 

يفد   العلم ما تركوا ما هم عليه من استقبال وإال ملا حتول املسلمون وهم يف الصالة، ولو مل 
القلبة األوىل الثابتة عندهم ثبوًت يقينًيا، َوقَ ُبوهُلُم خلب الواحد دليل على حجيته وأن يفيد العلم  

يبلغ حد التواتر إذا غلب على  إىل عدد  أو   ،خبه  ا، وال ُيتاجون معه إىل ما يعضِ دُ والعمل معً 
اَبُب  )على بعض هذه األحاديث بقوله:    َرمِحَُه اّلل ُ ، لذلك بوب اإلمام البخاري  ظنهم صدقه

 1. (َواأَلْحَكامِ  َما َجاَء يف ِإَجازَِة َخَبِ الَواِحِد الص ُدوِق يف اأَلَذاِن َوالص اَلِة َوالص ْوِم َوالَفرَاِئضِ 
قباء  الشافعي:  قال   وق  وأهُل  وفقه،  األنصار  من  سابقة  على  أهُل  هللا  د كانوا  فرض  قبلة  

ومل يكن هلم أن يََدعوا فرض هللا يف القبلة إال مبا تقوم عليهم احلجة، ومل يلقوا ،  عليهم استقباهلا
رسول هللا، ومل يسمعوا ما أنزل هللا عليه يف حتويل القبلة، فيكونون مستقبلني بكتاب هللا وسنة  

عام ة ، وانتقلوا خبب واحد، إذا كان عندهم من أهل الصدق: نبيه مساعاً من رسول هللا وال خبب  
 عن فرض  كان عليهم، فرتكوه إىل ما أخبهم عن النب أنه َأحدث عليهم من حتويل القبلة.

خبب إال عن علم أبن احلجة تثُبت مبثله، إذا كان من   -إن شاء هللا    -ومل يكونوا ليفعلوه  
 أهل الصدق. 

 هذا العظيم يف دينهم إال عن علم أبن هلم إحداثَه.  مثل اوال لُيحدثوا أيضً 

 وال يدعون أن خيبوا رسول هللا مبا صنعوا منه. 

ولو كان ما قَبلوا من خب الواحد عن رسول هللا يف حتويل القبلة، وهو فرض: ِما جيوز هلم،  
إال بعد علم رسول هللا: قد كنتم على قبلة ، ومل يكن لكم تركها    -إن شاء هللا    -لقال هلم  

 2تقوم عليكم به حجة من مساعكم مين، أو خِب عامة  أو أكثَر من خب واحد عين.

 

 ( 86/ 9صحيح البخاري )  - 1
 ( 405/ 1الرسالة للشافعي ) - 2
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  بَ ْيتِ   اْسِتْقَبالَ   َأن    َوَذِلكَ   اْلَواِحِد،  خِبََبِ   اْلَقْطعِ   َجَوازِ   َعَلى  َدلِيلٌ   : َوِفيَهاَرمِحَُه اّلل ُ   قال القرطبو 
  َأن    َوَأْخَبَُهمْ   اآْليت   أََتُهمُ   َلم ا  قُ َباء    أَْهلَ   ِإن    ُُث    ِعْنَدُهْم،  الش رِيَعةِ   ِمنَ   ِبهِ   َمْقُطوًعا  َكانَ   اْلَمْقِدسِ 

َلةَ   خِبََبِ   اْلُمتَ َواتِرَ   َفرَتَُكوا  اْلَكْعَبِة،  ََنْوَ   َواْسَتَداُروا  قَ ْوَلهُ   قَِبُلوا  احْلَرَامِ   اْلَمْسِجدِ   ِإىَل   ُحو َِلتْ   َقدْ   اْلِقب ْ
 1. َمْظُنونٌ  َوُهوَ  اْلَواِحدِ 

ُمْ   َأُشكُّ   : َواَل َرمِحَُه اّلل ُ   قال اخلطيب البغداديو  ثُونَ   اَل   أهن    اّلل ِ   لَِرُسولِ   ذََكُروهُ   ِإال    َهَذا  ِمْثلَ   ُُيَدِ 
َوَسل مَ  َعَلْيِه  هللاُ    َصاِدقٌ   َوُهوَ   َأْخَبَُهمْ   َمنْ   َخَبِ   قَ ُبولُ   َكانَ   َلوْ   أَنْ   َوُيْشِبهُ   ،اّلل ُ   َشاءَ   ِإنْ   َصل ى 

َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولُ   هَلُمْ   يَ ُقولَ   َأنْ   ،قَ ُبولُهُ   هَلُمْ   جَيُوزُ   اَل   ِم ا  ،ِعْنَدُهمْ  ُتمْ   َقدْ :  َصل ى هللاُ   َعَلى   ُكن ْ
َلة   َها  تَ َتَحو ُلوا  َأنْ   َلُكمْ   َيُكنْ   ملَْ   ِقب ْ   أَوْ   مَجَاَعةٌ   يُ ْعِلَمُكمْ   أَوْ   أُْعِلَمُكمْ   َحىت    َمَعُكمْ   َحاِضرًا  ُكْنتَ   ِإذْ   َعن ْ
يِهمْ   َعَددٌ  َها  أِبََقل    اَل   ،مبِْثِلَها  َعَلْيِهمْ   تَ ُقومُ   احلِْج ةَ   َأن    َوخُيِْبُُهمْ   ،هَلُمْ   ُيَسمِ   تَ ثْ ُبتُ   اَل   َكاَنتْ   ِإنْ   ،ِمن ْ
  2ِبَواِحد .  ِعْنَدهُ 

  بلوغه  قبل  ابملكلف يتعلق ال اخلطاب  حكم أن على به : ويستدلَرمِحَُه اّلل ُ وقال ابن رجب 
  مع  الدايَنت   أمور  يف  الثقة   الواحد  خب  قبول  على  -  3  التقديرين  على  -  به   ويستدل  إايه، 

َعَلْيِه َوَسل مَ   الرسول  من  السماع  إمكان . وأحرى  أوىل  ذلك   تعذر  فمع   واسطة،  بغري  َصل ى هللاُ 
  الواحد،   خبب  -  املقدس  بيت   إىل  الصالة  وهو   -املتواتر  نسخ  منه   يلزم  هذا   أن  من  يقال  وما

 يف  صحايب  فنداء  القرائن؛  به  احتفت  إذا   العلم  يفيد  الواحد  خب  أن:  جوابه  يف  فالتحقيق

 

 ( 151/ 2)  تفسري القرطب   - 1
 ( 284/ 1) لفقيه واملتفقه للخطيب البغداديا  - 2
َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم على ما مضى من صالته لبيت    الن ِبُّ األول: إن كان التحويل وقع يف أثناء الصالة، وقد بىن    -  3

 املقدس. 
َعَلْيِه َوَسل َم أبصحابه، ولكن مل يبلغ غريهم إال يف أثناء صالهت ،  مالثاين: إن كان التحويل وقع قبل صالة الن ِبِ  َصل ى هللاُ 

 فبنوا. 
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َوَسل مَ َصل ى هللاُ    هللاِ   ورسولُ   ابملدينة  كلهم  املسلمون  يسمعه  ِبيث  واألسواق  الطرق   هبا  َعَلْيِه 
 1.أعلم وهللا  به،   وينادي يقوله فيما صادقٌ  أنه  فيه شكٌ  هُ عَ مسَِ  من يتداخل ال موجودٌ 

  تَ َقر رَ   َما  َوَنْسخُ   ِبهِ   اْلَعَملِ   َوُوُجوبِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   قَ ُبولُ   َوِفيهِ :  َرمِحَُه اّلل ُ   وقال احلافظ ابن حجر
  َصاَلةَ   ِلُمَشاَهَدهِتِمْ   اْلَقْطعِ   ِبطَرِيقِ   ِعْنَدُهمْ   َكاَنتْ   اْلَمْقِدسِ   بَ ْيتِ   ِإىَل   َصاَلهَتُمْ  أِلَن    ؛ِبهِ   اْلِعْلمِ   ِبطَرِيقِ 

َها حَتَوُّهُلُمْ  َوَوَقعَ  ، ِجَهِتهِ  ِإىَل  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  الن ِب ِ    2اْلَواِحِد.  َهَذا خِبََبِ  اْلَكْعَبةِ  ِجَهةِ  ِإىَل  َعن ْ

ُُ:سُرادُ السَُُّالدليلُر
َع ِمْن َرُسوِل ا ّللِ  َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيد ، َأن  َزْيَد ْبَن َخاِلد ، أَْرَسَلُه ِإىَل َأيب ُجَهْيم  َيْسأَلُُه: َماَذا مسَِ

َوَسل مَ  َعَلْيِه  َرسُ   َصل ى هللاُ  قَاَل   : ُجَهْيم  أَبُو  فَ َقاَل  َُصلِ ي؟ 
امل يََدِي  َبنْيَ  ارِ  

َ
امل َصل ى هللاُ وُل اّللِ   يف 

ارُّ َبنْيَ يََدِي الْ َعَلْيِه َوَسل مَ 
َ
ُمَصلِ ي َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن أَْن يَِقَف أَْربَِعنَي َخرْيًا لَُه ِمْن : »َلْو يَ ْعَلُم امل

   3، أَْو َشْهرًا، أَْو َسَنًة.َأْن مَيُر  َبنْيَ يََدْيِه« قَاَل أَبُو الن ْضِر: الَ أَْدرِي، أَقَاَل أَْربَِعنَي يَ ْوًما

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
َسِعيد ،   ْبنَ   ُبْسرَ   َزْيَد ْبَن َخاِلد ، أَْرَسلَ اْلَواِحِد؛ فإن    قَ ُبوِل َخَبِ   دليٌل َعَلى   احلديثِ هذا  يف  

َع ِمْن َرُسوِل اّللِ   ِإىَل َأيب ُجَهْيم  َيْسأَلُهُ  ،  ُمَصلِ يَمارِ  َبنْيَ يََدِي الْ يف الْ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َماَذا مسَِ
 مباشرة.   ُجَهْيم   َعَلى خبه مع قدرته على السماع من أيب واقْ َتَصرَ 

ابنُ  احلافظ  اّلل ُ   حجر    قال  َوِفيهِ َرمِحَُه    َعَلى   اقْ َتَصرَ   َزْيًدا  أِلَن    اْلَواِحدِ   َخَبِ   َعَلى  ااِلْعِتَمادُ   : 
  4اْلَمْذُكوِر.  ِبَرُسولِهِ  اْكِتَفاءً  اْلُعُلو ِ  َعَلى اْلُقْدَرةِ  َمعَ  الن ُُّزولِ 
ُ
ُ

 

 ( 189/ 1) فتح الباري البن رجب  - 1
 ( 507/ 1)  فتح الباري البن حجر  - 2
َُصلِ ي، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

ارِ  َبنْيَ َيَدِي امل
َ
ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب    -، ومسلم510ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب ِإُثِْ امل

َُصلِ ي، حديث  
ارِ  َبنْيَ َيَدِي امل

َ
 507رقم: ِإُثِْ امل

 . (586/ 1)  فتح الباري البن حجر  - 4
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ُُ:عُرابُ السَُُّالدليلُر
ُ َعْنهُ   ِقالَبَةَ   َأيب   َعنْ  ثَ َنا :  قَالَ   َرِضَي اّلل  ُ َعْنهُ   َماِلكٌ   َحد  َنا  َرِضَي اّلل  َصل ى هللاُ َعَلْيِه    الن ِب ِ   ِإىَل   أَتَ ي ْ
َلًة،   يَ ْوًما   ِعْشرِينَ   ِعْنَدهُ   فَأََقْمَنا  ُمتَ َقارِبُوَن،  َشبَ َبةٌ   َوََنْنُ   َوَسل مَ  َعَلْيِه    اّلل ِ   َرُسولُ   وََكانَ   َولَي ْ َصل ى هللاُ 
َنا  َقدِ   َأَن    َظن   فَ َلم ا  َرِفيًقا،  َرِحيًما   َوَسل مَ    بَ ْعَدََن،  تَ رَْكَنا  َعم نْ   َسأَلََنا  -  اْشتَ ْقَنا   َقدِ   أَوْ   -  أَْهَلَنا  اْشتَ َهي ْ

  َأْحَفُظَها   َأْشَياءَ   َوذََكرَ   -  َوُمُروُهمْ   َوَعلِ ُموُهمْ   ِفيِهمْ   فَأَِقيُموا  أَْهِليُكْم،  ِإىَل   اْرِجُعوا: »قَالَ   فََأْخَبََْنُه، 
  َأَحدُُكْم،   َلُكمْ   فَ ْليُ َؤذِ نْ   الص اَلةُ   َحَضَرتِ   فَِإَذا  ُأَصلِ ي،   رَأَيْ ُتُموين   َكَما  َوَصلُّوا  َأْحَفُظَها  الَ   أَوْ 

   1. «َأْكَبُُكمْ  َوْليَ ُؤم ُكمْ 
ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ

َعَلى دليٌل  احلديث  َخَبِ   يف  فإِ   قَ ُبوِل  َوَسل مَ   الن ِب    ن  اْلَواِحِد؛  َعَلْيِه  مَ   َصل ى هللاُ   نَ بْ   كَ الِ أمر 
 الص اَلَة والدين. َوأن يَعلِ َماهمْ   َوَأن يِقيَما ِفيِهمْ  أَْهِليِهم، ا ِإىَل عَ رجِ يَ  نْ أَ  اهُ خَ ث وأَ ويرِ احلُ 

 2ِبِه.  احْلُج ةِ  َوِقَيامِ  اْلَواِحدِ  َخَبِ  ِإَجاَزةِ  احْلَِديثِ  : َويف َرمِحَُه اّلل ُ  حجر   ابنُ  قال احلافظُ 
ُ:نُرامُ الثَُّيلُرلُ الدَُّ

َعُث البُ ُعوَث ِإىَل َمك َة: اْئَذْن يل   يَ ب ْ ْبِن َسِعيد  َوُهَو  ، أَن ُه قَاَل لَِعْمرِو  َعْن َأيب ُشَرْيح  الَعَدِويِ 
ْثَك قَ ْواًل قَاَم ِبِه َرُسوُل اّللِ    ِمَعْتُه  لِْلَغِد ِمْن يَ ْوِم الَفْتِح، َفسَ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ أَي َُّها اأَلِمرُي ُأَحدِ 

َد اّلل َ َوأَْثىَن َعَلْيِه، ُُث   َناَي ِحنَي َتَكل َم ِبِه، ِإن ُه محَِ ِإن  َمك َة  »قَاَل:    أُُذََنَي، َوَوَعاُه قَ ْلِب، َوأَْبَصَرْتُه َعي ْ
ُ َوملَْ ُُيَر ِْمَها الن اُس، َفالَ ُيَِلُّ اِلْمرِئ  يُ ْؤِمُن اِبّللِ  َواليَ وْ  ِم اآلِخِر َأْن َيْسِفَك هِبَا َدًما، َوالَ  َحر َمَها اّلل 

َعَلْيِه َوَسل مَ يَ ْعُضَد هِبَا َشَجَرًة، فَِإْن َأَحٌد تَ َرخ َص لِِقَتاِل َرُسوِل اّللِ    َ    َصل ى هللاُ  فَ ُقوُلوا َلُه: ِإن  اّلل 
لَِرُسولِِه   َوَسل مَ أَِذَن  َعَلْيِه  َلُكْم،   َصل ى هللاُ  أَيَْذْن  َعاَدْت    َوملَْ  َوَقْد  هَنَار ،  ِمْن  َساَعًة  أَِذَن يل  َا  َوِإَّن 

َولْ  اِبأَلْمِس،  اليَ ْوَم َكُحْرَمِتَها  الَغاِئبَ ُحْرَمتُ َها  الش اِهُد  َلَك   «يُ بَ لِ ِغ  قَاَل  َما   : ُشَرْيح  أِلَيب  َفِقيَل 

 

البخاري  -  1 َواِحٌد، حديث:    -رواه  ُمَؤذِ ٌن  الس َفِر  يف  لِيُ َؤذِ ْن  قَاَل:  َمْن  اَبُب  اأَلَذاِن،  ومسلم628ِكَتاُب  ِكَتاُب  ُُ-، 
َماَمِة، حديث:   . 674اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الص اَلَة، اَبُب َمْن َأَحقُّ اِبإْلِ

 . (172/ 2)  فتح الباري البن حجر  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
218 

، ِإن   ، َوالَ فَارًّا    َعْمٌرو؟ قَاَل: أَََن أَْعَلُم ِبَذِلَك ِمْنَك اَي أاََب ُشَرْيح  احلََرَم الَ يُِعيُذ َعاِصًيا، َوالَ فَارًّا ِبَدم 
  1خِبُْربَة ، ُخْربٌَة: بَِلي ٌة. 
ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ

أبن    أَيُْمرْ   اَل   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِب  الن    ن  اْلَواِحِد، فإِ   قَ ُبوِل َخَبِ   يف هذا احلديث دليٌل َعَلى 
 به الس اِمُع.  هُ بَ لِ غَ  مبَا وقد وجب على الس اِمِع اْلَعَملُ  ِإال  الش اِهُد الَغاِئَب  يُ بَ لِ غَ 

  أِلَن هُ  اْلَواِحدِ  َخَبِ  قَ ُبولِ  َجَوازِ  َعَلى َدلِيلٌ  ِفيهِ  َجرِير : ابن : قَالَ َرمِحَُه اّلل ُ قال احلافظ ابن حجر 
ْباَلغُ   َلزَِمهُ   َقدْ   اخْلُْطَبةَ   َشِهدَ   َمنْ   ُكل    َأن    َمْعُلومٌ  ُهمْ   اْلَغاِئبِ   ِبِِْباَلغِ   أَيُْمْرُهمْ   ملَْ   َوأَن هُ   اإْلِ   َوُهوَ   ِإال    َعن ْ
  2فَائَِدٌة.   اِبلت  ْبِليغِ  ِلأْلَْمرِ  َيُكنْ  ملَْ  َوِإال    َسَواءٌ  الس اِمعَ  َلزِمَ  َكال ِذي  أَبْ َلَغهُ  مبَا اْلَعَملِ  فَ ْرضُ  َلهُ  اَلزِمٌ 

ُُ:عُراسُ التَُّالدَّل يلُر
ُ َعن ْهُ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللِ    : »َلْو َقْد َجاَء  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: قَاَل الن ِبُّ    َماَرِضَي اّلل 

الن ِبُّ  قُِبَض  َحىت   الَبْحَرْيِن  َماُل  ْئ  جيَِ فَ َلْم  َوَهَكَذا«،  َوَهَكَذا  َهَكَذا  ُتَك  أَْعطَي ْ َقْد  الَبْحَرْيِن  َماُل 
َصل ى  ِعْنَد الن ِبِ   ، فَ َلم ا َجاَء َماُل الَبْحَرْيِن أََمَر أَبُو َبْكر  فَ َناَدى: َمْن َكاَن َلهُ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

ُتُه فَ ُقْلُت: ِإن  الن ِب   هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  قَاَل يل: َكَذا    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ ِعَدٌة أَْو َدْيٌن، فَ ْلَيْأتَِنا، فَأَتَ ي ْ
َها. وََكَذا، َفَحَثى يل َحثْ َيًة، فَ َعَدْدهُتَا، فَِإَذا ِهَي مَخُْس ِماَئة ، َوقَالَ     3: ُخْذ ِمثْ َلي ْ

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
ُ  َعْبِد اّللِ     ْبنَ   َجاِبرَ اْلَواِحِد وااِلْعِتَماِد عليه، فإن    قَ ُبوِل َخَبِ   يف احلديث دليٌل َعَلى َرِضَي اّلل 

أابَ   َما َعْنه َعْنهُ   َبْكر    أخب   ُ اّلل  ملَْ   َرِضَي  ذلك  ومع  لِنَ ْفِسِه  حٌظ  فيه  الصديق    ِمْنه  َيطلب  أبمر 
ُ َعْنهُ   ِصدقه. َعَلى دلياًل  َرِضَي اّلل 

 

ِكَتاُب احلَْجِ ، اَبُب  ُُ-، ومسلم104:  رقم  ِكَتاُب الِعْلِم، اَبٌب: لِيُ بَ لِ ِغ الِعْلَم الش اِهُد الَغاِئَب، حديث  -رواه البخاري  -  1
َواِم، حديث  حَتِْرمِي َمك َة َوَصْيِدَها َوَخاَلَها َوَشَجرَِها َولَُقطَِتَها، ِإال  ِلُمْنِشد  َعَلى  1354: رقم الد 
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  -، ومسلم2297كتاب الكفالة، اَبُب َمْن َتَكف َل َعْن َميِ ت  َديْ ًنا، فَ َلْيَس َلُه َأْن يَ ْرِجَع، حديث رقم:    -رواه البخاري  -  3

ًئا َقطُّ فَ َقاَل اَل وََكثْ َرُة َعطَائِِه، حديث رقم: كتاب اْلَفَضاِئِل، اَبُب َما ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَليْ   2314ِه َوَسل َم َشي ْ
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 َذِلكَ   َجر    َوَلوْ   الص َحابَةِ   ِمنَ   اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   َخَبِ   قَ ُبولُ   ِفيهِ :  َرمِحَُه اّلل ُ   حجر    قال احلافظ ابنُ 
 1َدْعَواُه.  ِصح ةِ  َعَلى َشاِهًدا َجاِبر   ِمنْ  يَ ْلَتِمسْ   ملَْ  َبْكر   َأابَ  أِلَن   لِنَ ْفِسهِ  نَ ْفًعا

ُُ:رُراشُ العَُُالدَّل يلُر

ْغَنمِ   ِمنَ   َنِصيِب   ِمنْ   َشاِرفٌ   يل   َكاَنتْ :  قَالَ   َعِليًّا  َأن    الس اَلمُ   َعَلْيِهَما  َعِلي     ْبنِ   ُحَسنْيِ   َعنْ 
َ
 امل

َوَسل مَ   الن ِبُّ   وََكانَ   بَْدر ،  يَ ْومَ  َعَلْيِه   أَبْ َتيِنَ   َأنْ   أََرْدتُ   فَ َلم ا  اخلُُمِس،  ِمنَ   َشارِفًا  أَْعطَاين   َصل ى هللاُ 
َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولِ   بِْنتِ   ِبَفاِطَمةَ  نُ َقاعَ   َبيِن   ِمنْ   َصو اًغا  َرُجاًل   َواَعْدتُ   َصل ى هللاُ   يَ ْرحتَِلَ   َأنْ   قَ ي ْ

َنا  ُعْرِسي،  َولِيَمةِ   يف   ِبهِ   َوَأْسَتِعنيَ   الص و اِغنَي،  أَبِيَعهُ   َأنْ   أََرْدتُ   ِبِِْذِخر    فَ َنْأيتَ   َمِعَي،   َأمْجَعُ   َأَنَ   فَ بَ ي ْ
 ِمنَ   َرُجل    ُحْجَرةِ   َجْنبِ   ِإىَل   ُمَناَخَتانِ   َوَشارِفَايَ   َواحلَِباِل،  َوالَغرَائِِر،  األَقْ َتاِب،   ِمنَ   َمَتاًعا  ِلَشاِريفَ  

 َوبُِقَرتْ   َأْسِنَمتُ ُهَما،  اْجُتب    َقدْ   َشارِفَايَ   فَِإَذا  مَجَْعُت،  َما  مَجَْعتُ   ِحنيَ   َرَجْعتُ   األَْنَصاِر،
ْنظَرَ   َذِلكَ   رَأَْيتُ   ِحنيَ   َعْييَن    أَْمِلكْ   فَ َلمْ   َأْكَباِدمِهَا،  ِمنْ   َوُأِخذَ   َخَواِصُرمُهَا

َ
ُهَما،  امل   َمنْ :  فَ ُقْلتُ   ِمن ْ

ط ِلبِ   َعْبدِ   نُ بْ   مَحَْزةُ   فَ َعلَ :  فَ َقاُلوا  َهَذا؟  فَ َعلَ 
ُ
 األَْنَصاِر،  ِمنَ   َشْرب    يف   البَ ْيتِ   َهَذا  يف   َوُهوَ   امل

َصل ى    الن ِبُّ   فَ َعَرفَ   َحارِثََة،   ْبنُ   َزْيدُ   َوِعْنَدهُ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِب ِ   َعَلى  أَْدُخلَ   َحىت    فَاْنطََلْقتُ 
: فَ ُقْلتُ   ،«َلَك؟  َما: »َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِبُّ   فَ َقالَ   َلِقيُت،  ال ِذي  َوْجِهي   يف   هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

،   َرُسولَ   ايَ    َخَواِصَرمُهَا،   َوبَ َقرَ   َأْسِنَمتَ ُهَما،   فََأَجب    ََنَقيَت ،  َعَلى  مَحَْزةُ   َعَدا   َقطُّ،  َكاليَ ْومِ   رَأَْيتُ   َما  اّللِ 
َوَسل مَ   الن ِبُّ   َفَدَعا  َشْرٌب،  َمَعهُ   بَ ْيت    يف   َذا  ُهوَ   َوَها َعَلْيِه   اْنطََلقَ   ُُث    فَاْرَتَدى،  ِبرَِدائِِه،   َصل ى هللاُ 

  فَِإَذا  هَلُْم،  فََأِذنُوا  فَاْسَتْأَذَن،  مَحَْزُة،  ِفيهِ   ال ِذي  البَ ْيتَ   َجاءَ   َحىت    َحارِثَةَ   ْبنُ   َوَزْيدُ   َأَنَ   َوات  بَ ْعُتهُ   مَيِْشي
  مثََِل،  َقدْ   مَحَْزةُ   فَِإَذا  ،«فَ َعلَ   ِفيَما  مَحَْزةَ   يَ ُلومُ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولُ   َفطَِفقَ »  َشْرٌب،  ُهمْ 

َناُه،  حُمَْمر ةً    رُْكَبِتِه،   ِإىَل   فَ َنظَرَ   الن ظََر،  دَ َصع    ُُث    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   اّلل ِ   َرُسولِ   ِإىَل   مَحَْزةُ   فَ َنظَرَ   َعي ْ
  ِإال    أَنْ ُتمْ   َهلْ :  مَحَْزةُ   قَالَ   ُُث    َوْجِهِه،  ِإىَل   فَ َنظَرَ   الن ظََر،   َصع دَ   ُُث    ُسر تِِه،   ِإىَل   فَ َنظَرَ   الن ظََر،  َصع دَ   ُُث  
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َعَلْيِه    اّلل ِ   َرُسولُ   فَ َعَرفَ   أِلَيب؟  َعِبيدٌ  َصل ى هللاُ    اّلل ِ   َرُسولُ   فَ َنَكصَ   مثََِل،  َقدْ   أَن هُ   َوَسل مَ َصل ى هللاُ 
  1. َمَعهُ  َوَخَرْجَنا الَقْهَقَرى، َعِقبَ ْيهِ  َعَلى َعَلْيِه َوَسل مَ 

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
دليلٌ  احلديث  َخَبِ   َعَلى  يف  عَ   قبول  فهذا  عليه،  وااِلْعِتَماِد  َعْنهُ َرِضَي    يٌّ لِ اْلَواِحِد   ُ ملا    اّلل 

للن   َوَسل مَ   ِب ِ اشتكى  َعَلْيِه  فعله محزة    َصل ى هللاُ  َعْنهُ ما   ُ اّلل  فََأَجب    َرِضَي    َأْسِنَمتَ ُهَما،   ِبَشارِفَ ي ِه 
مَيِْشي معه حىت أيت    اْنطََلقَ   ُُث    فَاْرَتَدى،  ِبرَِدائِِه،  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِبُّ   َدَعا  َخَواِصَرمُهَا،  َوبَ َقرَ 
ُ َعْنهُ محزة  وال   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ ولو كان اليقبل خب الواحد ما قام معه رسول هللا  َرِضَي اّلل 

 صدقه. 

 2اْلَواِحِد. َخَبِ  قَ ُبولُ  : َوِفيهِ َرمِحَُه اّلل ُ  حجر   قال احلافظ ابنُ 

ُُ:رَُشَُيُعَُادُ احلَُُالدَّل يلُر

َعْنهُ   األَْنَصارِي ِ   َمْسُعود    َأيب   َعنْ   ُ اّلل  ،  َرُسولَ   ايَ   َرُجلٌ   قَالَ :  قَالَ   َرِضَي    أُْدرِكُ   َأَكادُ   الَ   اّللِ 
َعَلْيِه َوَسل مَ   الن ِب    رَأَْيتُ   َفَما  ُفاَلٌن،  بَِنا  يَُطوِ لُ   ِم ا  الص اَلةَ    ِمنْ   َغَضًبا  َأَشد    َمْوِعظَة    يف   َصل ى هللاُ 
رِيَض،   ِفيِهمُ   فَِإن    فَ ْلُيَخفِ ْف،  اِبلن اسِ   َصل ى  َفَمنْ   ُمنَ فِ ُروَن،  ِإن ُكمْ   الن اُس،  أَي َُّها»:  فَ َقالَ   يَ ْوِمِئذ ،

َ
  امل

   3. «احلَاَجةِ  َوَذا َوالض ِعيَف،

ُ
ُ
ُ

 

البخاري  -  1 فَ ْرِض اخلُُمِس، حديث:    -رواه  ِمْن َعِصرِي    -، ومسلم3091ِكَتاُب  َتُكوُن  َا  َأهن  اخْلَْمِر، َوبَ َياِن  حَتِْرمِي  اَبُب 
 . 1979حديث: ُ الت ْمِر َواْلُبْسِر َوالز بِيِب، َوَغرْيَِها ِم ا يُْسِكُر، اْلِعَنِب، َوِمنَ 
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ْوِعظَِة َوالت  ْعِليِم ِإَذا َرَأى َما َيْكَرُه، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

َ
   .90ِكَتاُب الِعْلِم، اَبُب الَغَضِب يف امل
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ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
  َرُسولَ   الذي قال: ايَ   فهذا الرجلُ اْلَواِحِد وااِلْعِتَماِد عليه،    َخَبِ   قبولِ   َعَلى  يف احلديث دليلٌ 

َوَسل مَ   الن ِبُّ   صدقه  ُفاَلٌن،  بَِنا   يَُطوِ لُ   ِم ا  الص اَلةَ   أُْدرِكُ   َأَكادُ   الَ   اّلل ِ  َعَلْيِه  هللاُ  قالَ   َصل ى   فيما 
 يَُطوِ ُل بعض األئمة يف صالهتم.     ا ِم اومغضبً  واعظًا وحمذرًا اسِ يف الن   ه، وقامَ كالمَ بل َ وقِ 

   1اْلَواِحِد.  َخَبِ  َعَلى ااِلْعِتَمادُ  احْلَِديثِ  : يف َهَذاَرمِحَُه اّلل ُ قال ابن حجر 

ُالثَُّالدَّل يلُر ُُ:رَُشَُُعَُان 

ُ َعْنهُ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلك   َما َكاَن لََنا مَخٌْر َغرْيُ َفِضيِخُكْم َهَذا ال ِذي ُتَسمُّونَُه  »:  قَالَ   َرِضَي اّلل 
َبُ؟  الَفِضيَخ، فَِإين ِ َلَقائٌِم َأْسِقي َأاَب طَْلَحَة، َوُفاَلًَن َوُفاَلًَن، ِإْذ َجاَء َرُجٌل فَ َقاَل: َوَهْل بَ َلَغُكُم اخلَ 

َها  فَ َقاُلوا: َوَما َذاَك؟ قَاَل: ُحر َِمِت اخلَْمُر، قَالُ  وا: أَْهرِْق َهِذِه الِقاَلَل اَي أََنُس، قَاَل: َفَما َسأَُلوا َعن ْ
  2.«َوالَ رَاَجُعوَها بَ ْعَد َخَبِ الر ُجلِ 

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
ُ    َأاَب طَْلَحةَ   فإن    اْلَواِحِد وااِلْعِتَماِد عليه،  قبوِل َخَبِ   يف هذا احلديث دليٌل َعَلى   َعْنهُ َرِضَي اّلل 

َعن ْهُ ومن معه من الصحابة    ُ وأراقوها لعلمهم أن خب    اخلمرِ   بِ رْ ا امتنعوا عن شُ َّن َ إِ   مَرِضَي اّلل 
  والعمَل. يُِفيُدُه اْلِعْلمَ الواحد جيب قبوله، وأنه 

وتَ َقدُِّم صحبته ابملوضع الذي ال    الن ِب ِ   نَ مِ   واملكانِ   وهؤالء يف العلمِ :  َرمِحَُه اّلل ُ   يعِ افِ الش    الَ قَ 
 . يُنِكره عاملٌ 
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البخا  -  2 الُقْرآنِ   -ريرواه  تَ ْفِسرِي  قَ ْوِلِه:  ِكَتاُب  اَبُب  َواألَ ﴿،  ْيِسُر 

َ
َوامل اخلَْمُر  َا  َعمَ ِإَّن  ِمْن  رِْجٌس  َواأَلْزاَلُم  ِل  ْنَصاُب 

َا َتُكوُن ِمْن َعِصرِي  ُُكتاب اأْلَْشرِبَِة،ُُ-، ومسلم4617، حديث:  [ 90]املائدة:    ﴾الش ْيطَانِ  اَبُب حَتِْرمِي اخْلَْمِر، َوبَ َياِن َأهن 
1980ُُر، حديث: اْلِعَنِب، َوِمَن الت ْمِر َواْلُبْسِر َوالز بِيِب، َوَغرْيَِها ِم ا يُْسكِ 
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يشربونه، فجاءهم آت وأخبهم بتحرمي اخلمر، فأمر أبو  اَل عندهم حَ   وقد كان الشرابُ  الً 
بكسر اجلرار، ومل يقل هو، والهم، وال واحد منهم: َنن على    -وهو مالك اجلرار    -طلحة  

 نا خب عام ة.حتليلها حىت نلقى رسول هللا مع قربه منا أو أيتي
 وذلك أهنم ال يُهرِيقون حالاًل، إهراقُه َسَرٌف، وليسوا من أهله.

يَدَع   وال  فعلوا،  ما  رسول هللا  إخبار  يَدعون  ال  أهنم  من خب   -واحلال يف  قِبلوا  لو كان 
 1: أن ينهاهم عن قبوله.-الواحد ليس هلم 
َوَوْجُه ااِلْسِتْداَلِل َأن  أاََب طَْلَحَة أَْقَدَم َعَلى قَ ُبوِل َخَبِ الت ْحرمِِي َحْيُث :  َرمِحَُه اّلل ُ   قال ابن القيم

َرُسوِل اّللِ    ِمْن  َيْسَمَع  َأْن  مُيِْكُنُه  َوُهَو  َلم ا َكاَن َحاَلاًل،  الت ْحرمُِي  ِبِه  َوَسل مَ ثَ َبَت  َعَلْيِه   َصل ى هللاُ 
َذِلَك   َوَأك َد  ِإْتاَلِف ِشَفاًها،  َعَلى  لِيُ ْقِدَم  َوَما َكاَن  َماٌل،  َوُهَو  ِفيِه،  َوَما  ََنِء  اإْلِ ِبِِْتاَلِف  اْلَقُبوَل 

َصل ى هللاُ َوَرُسوُل اّللِ     َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ اْلَماِل خِبََبِ َمْن اَل يُِفيُدُه َخَبُُه اْلِعْلَم َعْن َرُسوِل اّللِ   
ِإىَل َجْنِبِه، فَ َقاَم َخَبُ َذِلَك اأْلَيت ِعْنَدُه َوِعْنَد َمْن َمَعُه َمَقاَم الس َماِع ِمْن َرُسوِل اّللِ    مَ َعَلْيِه َوَسل  

َك ِِبَْيُث ملَْ َيُشكُّوا َوملَْ يَ ْرَتبُوا يف ِصْدِقِه، َواْلُمَتَكلِ ُفوَن يَ ُقوُلوَن ِإن  ِمْثَل َذلِ   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
  2اخلََْبِ اَل يُِفيُد اْلِعْلَم اَل ِبَقرِيَنة  َواَل ِبَغرْيِ َقرِيَنة . 

ُُ:رَُشَُعَُُثَُالُ الثَُّالدَّل يلُر

اخلَْط ابِ  ْبَن  ُعَمَر  قَاَل: مسَِْعُت   ، اْليَ َزين ِ مُسَي    ْبِن  ََنِشَرَة  َعْنهُ   َعْن   ُ اّلل  يَ ْوِم   َرِضَي  يَ ُقوُل يف  
 قَاَل: َبِل  اجْلَابَِيِة، َوُهَو خَيُْطُب الن اَس: ِإن  هللَا َعز  َوَجل  َجَعَليِن َخازًَِن هِلََذا اْلَماِل، َوقَامِسَُه َلُه، ُُث  

ُُث  َأْشَرِفِهْم، فَ َفَرَض أِلَْزَواِج الن ِبِ  َعْشَرَة   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ هللاُ يَ ْقِسُمُه، َوَأََن اَبِدٌئ أِبَْهِل الن ِبِ   
ُ َعن ْهَ   َعاِئَشةُ آاَلف  ِإال  ُجَوْيرِيََة، َوَصِفي َة، وَمْيُمونََة، فَ َقاَلْت   َصل ى هللاُ  : ِإن  َرُسوَل هللِا  اَرِضَي اّلل 

نَ هُ   َعَلْيِه َوَسل مَ  نَ َنا، فَ َعَدَل بَ ي ْ   3. ن  ُعَمرُ َكاَن يَ ْعِدُل بَ ي ْ

 

 ( 409/ 1الرسالة للشافعي ) - 1
 ( 583)ص:  ق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خمتصر الصواع - 2
، وقال ابن كثري: هذا  12995حديث رقم:   -، والبيهقي يف السنن الكبى15905: رقم  حديث -رواه أمحد - 3

مسند  ، انظر رجاله ثقات، وقال شعيب األرَنؤوط: ( 314/  2بن علي ) إمام  :ت  ،مسند الفاروق إسناد جيد، انظر 
 . (246/ 25الرسالة ) :ط  ، أمحد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
223 

ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ
َعْنهُ   ُعَمرَ   فإن   اْلَواِحِد وااِلْعِتَماِد عليه،   قبوِل َخَبِ   يف هذا احلديث دليٌل َعَلى  ُ ملا    َرِضَي اّلل 

ُ   َعاِئَشةُ له  قَاَلْت  فَ َلم ا  فَ َرَض أِلَْزَواِج الن ِبِ  َعْشَرَة آاَلف  ِإال  ُجَوْيرِيََة، َوَصِفي َة، وَمْيُمونََة،   َرِضَي اّلل 
نَ َنا،    َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ : ِإن  َرُسوَل هللِا  اَعن ْهَ  ُ َعْنهُ َرِضَي    ُعَمرُ   عَ جَ رَ َكاَن يَ ْعِدُل بَ ي ْ   هِ أيِ عن رَ   اّلل 
نَ ُهن   ياوَ َوسَ   . ةِ مَ سْ يف القِ بَ ي ْ

ُُ:رَُشَُعَُُالرَّاب عَُُالدَّل يلُر

َربِيَعَة، َأن  ُعَمرَ  َعْنهُ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن   ُ   ، َخرََج ِإىَل الش اِم فَ َلم ا َجاَء َسرْغَ َرِضَي اّلل 
َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ   ، ْبُن َعْوف  الر مْحَِن  َعْبُد  فََأْخَبَُه  اِبلش اِم،  َوَقَع  َقْد  اْلَواَبَء  َأن   َعَلْيِه  بَ َلَغُه   

، َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرض  َوأَنْ ُتْم هِبَا،  ْعُتْم ِبِه أِبَْرض  َفاَل خَتُْرُجوا ِفرَارًا    َوَسل َم قَاَل: »ِإَذا مسَِ
َا   .اخلَْط اِب ِمْن َسرْغَ ِمْنُه« فَ َرَجَع ُعَمُر ْبُن  ، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، َأن  ُعَمَر، ِإَّن  َوَعِن اْبِن ِشَهاب 

  1. اْنَصَرَف اِبلن اِس ِمْن َحِديِث َعْبِد الر مْحَِن ْبِن َعْوف  
ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ

فإن   مًعا،  والعمل  العلم  يفيد  وأنه  الواحد،  قبول خب  األدلة على  أظهر  احلديث من  هذا 
ُ َعْنهُ   ُعَمرَ  ُ َعن ْهُ والصحابة    َرِضَي اّلل  َعْبِد   خبِ   اعتماًدا على  امَ الش    يدخلوا  ومل  رجعوا  مَرِضَي اّلل 

ُ َعْنهُ  الر مْحَِن ْبِن َعْوف    وحده.  َرِضَي اّلل 
  لَْيسَ   َما  اْلعلَماء  بعض  ِعْند  يُوجد  أَنه:  َوِفيه  اْلَواِحد،  خب  قُبول  : َوِفيهبدر الدين العيىنقال  

  كتب   يف   وموضعه  اْلقَياس  على  اْلَواِحد  خب  تقدم  على  َدلِيل:  َوِفيه .  قيل  ِمْنهُ   أكب  ِعْند
 2.اأْلُُصول

 

 

  -، ومسلم6973: رقم ِكَتاُب احلَِيِل، اَبُب َما يُْكَرُه ِمَن ااِلْحِتَياِل يف الِفرَاِر ِمَن الط اُعوِن، حديث -رواه البخاري - 1
 2219:  رقم كتاب الس اَلِم، اَبُب الط اُعوِن َوالطِ رَيَِة َواْلَكَهانَِة َوََنِْوَها، حديث 

 ( 120 / 24عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) - 2
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  اتفقوا   الصحابةَ   ألن    القياسِ   على  اْلَواِحدِ َخَبِ    تقدميُ   القسطالين: وفيه   شهاب الدين  وقال
  املدينةِ   نَ مِ   املسريِ   يف  ق ةَ مشَ الَ   ركبوا   نْ أَ   دَ عْ ب َ   هُ دَ حْ وَ َعْبِد الر مْحَِن    َبِ خَ   على  اعتماًدا  الرجوعِ   على
 1.امَ الش   يدخلوا ومل ورجعوا امِ الش   إىل

ُُ:رَُشَُعَُُسَُامُ الَُُالدَّل يلُر

الْ  ْبِن  َسِعيِد  َعْنهُ   ُمَسيِ ِب، َأن  ُعَمرَ َعْن   ُ َتِرُث َرِضَي اّلل  َواَل  الَعاِقَلِة  يَُة َعَلى  الدِ  يَ ُقوُل:  ، َكاَن 
ًئا، َحىت  َأْخَبَُه الض ح اُك ْبُن ُسْفَياَن الِكاَليبُّ: َأن  َرُسوَل اّللِ    ْرأَُة ِمْن ِديَِة َزْوِجَها َشي ْ

َ
َصل ى هللاُ  امل

   2. َكَتَب إِلَْيِه َأْن: »َورِ ْث اْمرَأََة َأْشَيَم الضِ َبايبِ  ِمْن ِديَِة َزْوِجَها«  َعَلْيِه َوَسل مَ 
ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ

قُبولِ   َوِفيه فِإن   اْلَواِحدِ   َبِ خَ   دليٌل على  َعْنهُ   ْبنَ   ُعَمرَ ؛   ُ اّلل  َرِضَي  َأن  كان    اخْلَط اِب  يَ ْقِضي 
يََة   ّللِ  لِْلَعاِقَلِة، َواَل يُ َورِ ُث اْلَمْرأََة ِمْن ِديَِة َزْوِجَها َحىت  َأْخَبَُه الض ح اُك ْبُن ُسْفَياَن َأن  َرُسوَل االدِ 

ُعَمرُ  إِلَْيِه  فَ َرَجَع  َزْوِجَها،  ِديَِة  ِمْن  الضِ َبايبِ   َأْشَيَم  اْمرَأََة  يُ َورِ َث  َأْن  إِلَْيِه  ال    ، ولو كان كانَكَتَب 
ُ َعْنهُ   جيوز االحتجاج خبب الواحد لقال له عمرُ  ، كيف ِمْن أَْهِل َُنْد  واحٌد  أَْنَت َرُجٌل    َرِضَي اّلل 

؟ فما قبل قوله وعمل به دل   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ علمت ما خفي علينا وقد صحبنا رسول هللا  
 . والعمِل به قُبوِل َخَبِ اْلَواِحدِ ذلك على وجوِب 

الشافعي رمحه هللا:   اإلمام  اّللِ  قال  َرُسوِل  َعْن  اخلََْبَ  َأن   ِمْن  قُ ْلُت  َما  َعَلى  َدلِيٌل  َهَذا  َويف 
َخاَلَفهُ  ِإْن  يُوِهُنُه  َواَل  َوافَ َقُه  ِإْن  َغرْيُُه  يَزِيُدُه  َواَل  َغرْيِِه،  ِإىَل  َُيَْتاُج  َواَل  بِنَ ْفِسِه  َوَأن     َيْستَ ْغيِن  َغرْيُُه، 

ُبوٌع اَل َتبٌَع، َوَأن  ُحْكَم بَ ْعِض َأْصَحاِب رَ ابِ  ُسوِل اّللِ  لن اِس ُكلِ ِهُم احْلَاَجَة إِلَْيِه َواخلََْبَ َعْنُه، فَِإن ُه َمت ْ
َما خيَُ  َيرْتُُكوا  َوَأْن  اّللِ   َرُسوِل  َعْن  اخلََْبِ  ِإىَل  َيِصريُوا  َأْن  الن اِس  فَ َعَلى  خُيَالُِفُه  َوَدلِيٌل  ِإْن َكاَن  الُِفُه، 

ِم الصُّْحَبِة اْلَواِسِع اْلِعْلِم الش ْيُء يَ ْعَلُمُه َغرْيُُه. وََكاَن ُعَمُر بْ  ُن اخلَْط اِب َعَلى أَن ُه يَ ْعُزُب َعَلى اْلُمتَ َقدِ 
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ِكَتاب اْلَفرَاِئِض، اَبٌب يف اْلَمْرأَِة تَِرُث َمْن ِديَِة َزْوِجَها ، حديث رقم:    -َوأَبُو َداُود  15745َرَواُه َأمْحَُد حديث رقم:    -  2

ِْمِذيُّ 2927 َوالرتِ  صَ   -،   اّللِ   َرُسوِل  َعْن  اَيِت  الدِ  َوَسل مَ أَبْ َواُب  َعَلْيِه   ُ اّلل  دِ ل ى  ِمْن  تَِرُث  َهْل  ْرأَِة 
َ
امل يف  َجاَء  َما  اَبُب  يَِة  ، 

رقم:   حديث  ماجه1415َزْوِجَها؟  وابن  رقم:   -،  حديث  يَِة،  الدِ  ِمَن  اْلِمريَاِث  اَبُب  اَيِت،  الدِ  وقال    2642ِكَتاُب 
ِْمِذيُّ: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوالَعَملُ  ، انظر صحيح سنن أيب داود،   َعَلى َهَذا ِعْنَد َأْهِل الِعْلِم، وصححه األلباين الرتِ 

 . 2641حديث رقم:  -، وصحيح سنن ابن ماجه1415، وصحيح سنن الرتمذي، رقم:  2599رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
225 

يََة لِْلَعاِقَلِة، َواَل يُ َورِ ُث اْلَمْرأََة ِمْن ِديَِة َزْوِجَها َحىت   َأْخَبَُه الض ح اُك ْبُن ُسْفَياَن َأن     يَ ْقِضي َأن  الدِ 
ُعمَ  إِلَْيِه  فَ َرَجَع  َزْوِجَها،  ِديَِة  ِمْن  الضِ َبايبِ   َأْشَيَم  اْمرَأََة  يُ َورِ َث  َأْن  إِلَْيِه  اّللِ  َكَتَب  َوقَاَل:  َرُسوَل  ُر، 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يف اجْلَِننِي، فََأْخَبَُه مَحَُل  َوَسَأَل ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب َمْن ِعْنَدُه ِعْلٌم َعِن الن ِبِ  َصل  
ْدََن َأْن  ْبُن َماِلك  َأن  الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َقَضى ِفيِه ِبُغر ة ، فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب: ِإْن كِ 

َنا ِفيِه ِبَغرْيِ َهَذا، يف ُكلِ  َهَذا َدلِيٌل    نَ ْقِضَي يف ِمْثِل َهَذا ِبرَأْيَِنا، أَْو قَاَل: َلوْ  ملَْ َنْسَمْع َهَذا َلَقَضي ْ
َجاَز    َعَلى أَن ُه يُ ْقَبُل َخَبُ اْلَواِحِد ِإَذا َكاَن َصاِدقًا ِعْنَد َمْن َأْخَبَ، َوَلْو َجاَز أِلََحد  َردُّ َهَذا ِِبَال  

ح اِك: أَْنَت َرُجٌل ِمْن أَْهِل َُنْد ، َوحِلََمِل ْبِن َماِلك  أَْنَت َرُجٌل لُِعَمَر ْبِن اخلَْط اِب َأْن يَ ُقوَل لِلض  
َن اْلُمَهاِجرِيَن  ِمْن أَْهِل هِتَاَمَة، مَلْ تَ َراَي َرُسوَل اّللِ  َوملَْ َتْصَحَباُه ِإال  قَِلياًل، َومَلْ أََزْل َمَعُه َوَمْن َمِعَي مِ 

هَ  َعَزَب  َفَكْيَف  تَ ْغَلَط  َواأْلَْنَصاِر  َأْن  ِفيَك  مُيِْكُن  َواِحٌد  َوأَْنَت  أَْنَت،  َوَعِلْمَتُه  مَجَاَعِتَنا  َعْن  َذا 
، َوَقَضى َوتَ ْنَسى، َبْل رََأى احلَْق  ات َِباَعُه، َوالرُُّجوَع َعْن رَأِْيِه يف تَ ْرِك تَ ْورِيِث اْلَمْرأَِة ِمْن ِديَِة َزْوِجَها

ًئا َقَضى ِفيِه ِبَغرْيِِه، َكأَن ُه يَ َرى ِإْن  يف اجْلَِننِي مبَا أَْعَلَم مَ  ْن َحَضَر أَن ُه َلْو ملَْ َيْسَمْع َعِن الن ِبِ  ِفيِه َشي ْ
تَ عَ   ُ اّلل  َوَلِكْن َكاَن  ِفيِه،  َشْيَء  َفاَل  َميِ ًتا  َوِإْن َكاَن  ِبِل،  اإْلِ ِمَن  ِماَئٌة  َفِفيِه  َحيًّا  اجْلَِننُي  ب َدُه  َكاَن 

ًئا ِمَن الر أْ َواخْلَْلقَ  ِي  مبَا َشاَء َعَلى ِلَساِن نَِبيِ ِه فَ َلْم َيُكْن َلُه َواَل أِلََحد  ِإْدَخاُل ملَ َواَل َكْيَف َواَل َشي ْ
، َواَل َرد ُه َعَلى َمْن يَ ْعرِفُُه اِبلصِ ْدِق يف نَ ْفِسِه َوِإْن َكاَن َواِحًدا.  1َعَلى اخلََْبِ َعْن َرُسوِل اّللِ 
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ُُ:رَُشَُعَُُسَُادُ السَُُّالدَّل يلُر

ُر اْمَرأً  َعِن اْبِن َعب اس   ُ َعْنُه َعَلى اْلِمْنَبِ، فَ َقاَل: أُذَكِ  ُهَما، قَاَل: قَاَم ُعَمُر َرِضَي اّلل  ُ َعن ْ َرِضَي اّلل 
بْ  فَ َقاَم مَحَُل  اجْلَِننِي  َوَسل َم َقَضى يف  َعَلْيِه  اهْلَُذيلُّ،  مسََِع َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ  الن اِبَغِة  ْبِن  َماِلِك  ُن 

ْخَرى فَ َقاَل: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ُكْنُت َبنْيَ َجارِيَ َتنْيِ يَ ْعيِن َضر َتنْيِ َفَخَرْجُت َوَضَرَبتْ  ِإْحَدامُهَا اأْلُ 
َها َوقَ تَ َلْت َما يف َبْطِنَها »فَ َقَضى الن ِبُّ  َعَلْيِه َوَسل َم يف اجْلَِننيِ ِبَعُموِد ظُل ِتَها فَ َقتَ َلت ْ  ِبُغر ِة  َصل ى هللاُ 

َنا ِبَغرْيِهِ َعْبد  أَْو أََمة « ُ َأْكَبُ َلْو ملَْ َنْسَمْع هِبََذا َما َقَضي ْ    1. ، فَ َقاَل ُعَمُر اّلل 
ُ:احلديثُمنوجهُالدللةُ

َعْنُه    ُعَمرَ قبوُل    ُ َعْنهُ   َماِلكِ   ْبنِ   مَحَلِ   خبَ َرِضَي اّلل   ُ ، وقضاؤه اجْلَِننيِ   ديةِ   يف   وحده  َرِضَي اّلل 
 به. 

  ثَبت   قد  عمر  َأن  َعنهُ   َواجْلََواب   َهَذا،  مرَ عُ   َمْذَهب  َأن  قوم  : َوزعمرمحه هللا  قال البدر العيين
  َعن   علم  ِعْنده َكانَ   من:  مبىن  الن اس  َنشد ال ِذي  ُهوَ   أَلَْيسَ   ِبِه،  َواحْلكم  وقبوله   اْلَواِحد،  خب  ِعْنده

يَة  يف   َوسلم  َعَلْيهِ   هللا  صلى  هللاِ   َرُسول   َزوجَها،   ِديَة  من  َترث   اَل   اْلَمْرأَة   َأن   رَأْيه  وََكانَ   فليخبَن؟  الدِ 
َا  ِإيَل    كتب:  فَ َقالَ   اْلكاليب   ُسْفَيان  بن  الض ح اك  فَ َقامَ   َعنُه،  يْعقُلونَ   ال ذين  عصَبة  من  لَيست  أِلَهن 

  يف   الن اس  َنشد  وََكَذِلكَ .  َزوجَها   ِديَة  من  َأْشَيم   اْمرَأَة  ورِ ث   َأن  َوسلم،  َعَلْيهِ   هللا   صلى  هللا،  َرُسول
 أَو   عبد  بغرة  ِفيهِ   قضى  َوسلم  َعَلْيهِ   هللا  صلى   هللا   َرُسول  ِإن:  الن اِبَغة  بن  محل  فَ َقالَ   اجْلَِنني،  ِديَة

 ُموَسى   أيب  َموِضع  َأن  اْلعلم  من  منزَلة  أقل  َلهُ   َومن  لب  ُذو  يشك   َواَل   عمر،  ِبهِ   َفقضى  وليدة،
ْساَلم  من   َومحل   الض ح اك،  خب   َويقبل  َخبه،  يرد  َأن  من  أجل  َوالد ين  اْلِفْقه  من  ومكانه  اإْلِ

  على   َذِلك   َفدل    أهتمك،   مل  ِإين ِ ( :  اْلُمَوط أ)  يف   عمر  َلهُ   قَالَ   َوقد  َحال،  يف   ِبهِ   يُ َقاس  اَل   وَِكاَلمُهَا
  يكون  َأن  ُْيَتمل  َوقد .  ِبهِ   أعلم  هللا  ِلَمْعىن  اْلَوْقت  َذِلك   يف   اْلبَ يِ َنة   َوطلب  عمر،   من  َكانَ   اْعِتَماد

ميَان  من يَتَمك ن َومل الش ام أَو اْلعرَاق أهل  من ُصْحَبة َلهُ  لَيست من احلِْني َذِلك  يف  ِعْنده عمر  اإْلِ
 

أمحد  -  1 َداُودَ 16729:  رقم   حديث   -رواه  وأَبُو  اجْلَِننِي، ِكَتاب  ُُ-،  ِديَِة  اَبُب  اَيِت،  ،  4572:  رقم  حديث ُُالدِ 
اْلَقَساَمةِ   -والنسائي  اِبْلَمْرأَةِ ،  ِكَتاُب  اْلَمْرأَِة  رقم:  قَ ْتُل  ماجه،  4739، حديث  اَيِت،    -وابن  الدِ  اجْلَِننيِ ِكَتاب  ِديَِة  ،  اَبُب 
،  4572انظر صحيح سنن أيب داود، رقم:    وصححه األلباين،   ،6460:  رقم  حديثُُ-، واحلاكم2641:  رقم  حديث

النسائي، رقم:  2641رقم:  وصحيح سنن ابن ماجه،   ، والتعليقات احلسان على صحيح ابن  4739، وصحيح سنن 
 . وأصله يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،  5989حبان، رقم: 
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ْساَلِم،  َعهدهم  لقرب   قُ ُلوهبم  يف    صلى  هللا،  َرُسول  على  اْلَكِذب   خيتلقوا  َأن  َعَلْيِهم  فخشي  اِبإْلِ
 1. الرهبة أَو  الر ْغَبة ِعْند َوسلم، َعَلْيهِ  هللا

ُُ:رَُشَُعَُُب عَُاالسَُُّالدَّل يلُر

ْبَن   ُعَمَر  َأن   أَبِيِه،  َعْن   ، َعِلي   ْبِن  ْبِن حُمَم ِد  َجْعَفِر  فَ َقاَل: »َما َعْن  اْلَمُجوَس  ذََكَر  اخلَْط اِب 
: َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى   أَْدرِي َكْيَف َأْصَنُع يف أَْمرِِهْم؟« فَ َقاَل َعْبُد الر مْحَِن ْبُن َعْوف 

   2.»ُسنُّوا هِبِْم ُسن َة أَْهِل اْلِكَتاِب« :هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقولُ 

ُ َعْنهُ   َعْوف    الر مْحَِن ْبنَ   َعْبدَ   دليٌل على قُبوِل َخَبِ اْلَواِحِد؛ فِإن  َوِفيه   ُعَمَر ، ملا أخَب  َرِضَي اّلل 
َعْنهُ   ُ َعَلْيِه َوَسل مَ   َرُسولُ مبا قاله    َرِضَي اّلل  أخذ بقوله، وامتثل   اْلَمُجوسِ   يف شأن  اّللِ  َصل ى هللاُ 

 . هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َصل ى  الن ِب ِ أمر 
  هِبَا  اْلَعَملُ   يَ ْلَزمُ   ُحج ةٌ   َوأَن هُ   اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   خِبََبِ   اْلَعَملِ   ِإجَيابُ   : َوِفيهِ رمحه هللا  الب ِ   عبدِ   قال ابنُ 

َها  َوااِلْنِقَيادُ  َعْبُد    حدثه  فَ َلم ا  اْلَمُجوسِ   أَْمرُ   َعَلْيهِ   َأْشَكلَ   َقدْ   َعْنهُ   اّلل ُ   َرِضيَ   ُعَمرَ   َأن    تَ َرى   َأاَل   إِلَي ْ
   3ِبِه. َوَقَضى َذِلكَ  َغرْيِ  ِإىَل  َُيَْتجْ  ملَْ  الس اَلمُ  َعَلْيهِ  الن ِب ِ  َعنِ  الر مْحَِن ْبُن َعْوف  

ُ:رَُشَُعَُُنَُامُ الثَُّالدَّل يلُر

ِمْن   َرُجاًل  َأن   اْلَمْخُزوِميِ   َُيْىَي  ْبِن  ِهَشاِم  َعْنُه َعْن   ُ اّلل  َرِضَي  اخلَْط اِب  ْبَن  ُعَمَر  أََتى  ثَِقيف  
زَا َوَقْد َكاَنْت  َحاَضْت،  اْمَرأَة   َعِن  الن ْحرِ َفَسأََلُه  يَ ْوَم  اْلبَ ْيَت  َتْطُهَر؟   ،َرِت  َأْن  قَ ْبَل  تَ ْنِفَر  َأْن  أهََلَا 

ُ َعْنُه: اَل  : ِإن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أَفْ َتاين يف  فَ َقاَل َلُه الث  َقِفيُّ   ،فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اّلل 
أَفْ تَ ْيتَ  َما  ِبَغرْيِ  اْلَمْرأَِة  َهِذِه  َويَ ُقوُل: ملَ    ،ِمْثِل  ر ِة  اِبلدِ  َعْنُه يْضرِبُُه   ُ إِلَْيِه ُعَمُر َرِضَي اّلل  فَ َقاَم  قَاَل: 

   4.يِه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َتْستَ ْفُتوين يف َشْيء  َقْد أَْفىَت فِ 

 

 ( 177/ 11عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) - 1
 ( 43تقدم خترجيه )ص:   - 2
 ( 116/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - 3
َهقِ   -  4 اَبُب احْلَِديِث ال ِذي يُ ْرَوى ِخاَلفُُه َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم،  ُ-يُّ يف املدخل إىل السنن الكبىرواه البَ ي ْ

 . ( 104)ص:   25حديث رقم: 
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على دليل  األثر  هذا    هِبَا   اْلَعَملُ   يَ ْلَزمُ   ُحج ةٌ   َوأَن هُ   اْلَعْدلِ   اْلَواِحدِ   خِبََبِ   اْلَعَملِ   وجوبِ   يف 
عمرُ   َوااِلْنِقَيادُ  هناه  ملا  ذلك  ولوال  َها،  َعْنهُ   إِلَي ْ  ُ اّلل  ر ةِ وملا ضربه    ، َرِضَي  قضاء  اِبلدِ  بلغه  فمن   ،

فالواجب عليه العمل مبا بلغه وال جيوز له تركه لقول   َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ قضى به رسول هللا  
 . اسِ من الن   أحد  

عَُاتَّالُالدَّل يلُر ُُ:رَُشَُعَُُس 

ُعَمرَ  ْبِن  َعْبِد اّللِ   َعن ْهُ   َعْن   ُ َوق اص     ما َرِضَي اّلل  َأيب  ْبِن  َسْعِد  َعْنهُ َعْن   ُ الن ِبِ     َرِضَي اّلل  َعْن 
َوَسل مَ  َعَلْيِه  َذِلَك  »:  َصل ى هللاُ  َسَأَل ُعَمَر َعْن  ْبَن ُعَمَر  َعْبَد اّللِ   َوَأن   أَن ُه َمَسَح َعَلى اخلُف نْيِ« 

ًئا َسْعٌد،  َثَك َشي ْ  1  َعِن الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َفالَ َتْسَأْل َعْنُه َغرْيَُه.فَ َقاَل: نَ َعْم، ِإَذا َحد 
، فإن   يف هذا األثر دليل على وجوِب اْلَعَمِل خِبََبِ اْلَواِحِد اْلَعْدِل َوأَن ُه ُحج ٌة يَ ْلَزُم اْلَعَمُل هِبَا

َعْنهُ قوَل    ُ َعَلْيِه َوَسل َم، إِ : "َعْبِد اّلل ِ ل  ُعَمَر َرِضَي اّلل  ًئا َسْعٌد، َعِن الن ِب  َصل ى هللاُ  َثَك َشي ْ َذا َحد 
َعِن الن ِب  َصل ى هللاُ  ". يدلُّ على وجوب االكتفاء ابلواحِد الثقة إذا حدث  َفالَ َتْسَأْل َعْنُه َغرْيَهُ 

 ن هللا تعاىل. وأن التوقف عن قبول مثل هذا اخلب تكلف ال ُيل يف دي َعَلْيِه َوَسل َم،
ِْجيحِ   اْلُموِجَبةَ   الصِ َفاتَ   َأن    َعَلى  َدلِيلٌ   : ِفيهِ رمحه هللا  حجر    ابنُ   قال احلافظُ    اْجَتَمَعتْ   ِإَذا  لِلرت 

َدةِ   اأْلَْشَخاصِ   َمَقامَ   قَاَمتْ   اْلَواِحدِ   َخَبَ   َحف تْ   ِإَذا  ال يِت   اْلَقرَاِئنِ   مُجَْلةِ   ِمنْ   َكاَنتْ   الر اِوي  يف    اْلُمتَ َعدِ 
  2اْلَواِحِد.  َخَبَ  يَ ْقَبلُ  َكانَ   ُعَمرَ  َأن   َوَعَلى اْلبَ ْعضِ  ُدونَ  اْلبَ ْعضِ  ِعْندَ  اْلِعْلمَ  يُِفيدُ  َوَقدْ 

ُ:ونَُرُرشُآالعُ ُالدَّل يلُر
ُهما  َعِن اْبِن َعب اس   ُ َعن ْ ُ َعْنهُ َرِضَي    ، قَاَل: ُأيتَ ُعَمرُ َرِضَي اّلل  مبَْجُنونَة  َقْد َزَنْت، فَاْسَتَشاَر    اّلل 

، فَ َقاَل: ِفيَها أََُنًسا، فََأَمَر هِبَا ُعَمُر َأْن تُ ْرَجَم، ُمر  هِبَا َعَلى َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلب  ِرْضَواُن اّللِ  َعَلْيهِ 
َمَر هِبَا ُعَمُر َأْن تُ ْرَجَم، قَاَل: فَ َقاَل: اْرِجُعوا هِبَا،  َما َشْأُن َهِذِه؟ قَاُلوا: جَمُْنونَُة َبيِن ُفاَلن  َزَنْت، فَأَ 

َعِن اْلَمْجُنوِن َحىت   "َأن  اْلَقَلَم َقْد رُِفَع َعْن َثاَلثَة :    اْلُمْؤِمِننَي، أََما َعِلْمتَ   ُُث  َأَتُه، فَ َقاَل: اَي أَِمريَ 

 

ْسِح َعَلى اخلُف نْيِ، حديث:    -رواه البخاري  -  1
َ
ِكَتاِب الط َهارَِة، اَبُب اْلَمْسِح    -، ومسلم202ِكَتاُب الُوُضوِء، اَبُب امل

 . 274َعَلى اخْلُف نْيِ، حديث:  
 . (306/ 1)  حجر فتح الباري البن  - 2
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َحىت    الن ائِِم  َوَعِن  َوعَ َيْبَأَ،  يَ ْعِقَل؟َيْستَ ْيِقَظ،  َحىت   الص ِبِ   َهِذِه  ِن  اَبُل  َفَما  قَاَل:  بَ َلى،  قَاَل:   "
  1تُ ْرَجُم؟ قَاَل: اَل َشْيَء، قَاَل: فََأْرِسْلَها، قَاَل: فََأْرَسَلَها، قَاَل: َفَجَعَل ُيَكبِ ُ.

ُ َعْنهُ ال علم علي    ، ولو يف هذا األثر دليل على وجوِب اْلَعَمِل خِبََبِ اْلَواِحدِ  بذلك ملا    َرِضَي اّلل 
ُ َعْنهُ حدث عمَر  ُ َعْنهُ ، وملا قبل منه عمُر َرِضَي اّلل   .َرِضَي اّلل 

رروَنُ:وَُيُادُ الدَّل يلرُاحلَُ ُالع شآ
َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسار ، َأن  َرُجال قَ ب َل اْمرَأًَة َوُهَو َصائٌِم، فَ َوَجَد ِمْن َذِلَك َوْجًدا َشِديًدا، فََأْرَسَل  

ُ َعَلْيِه َوَسل َم، فَ  هْتَا أُمُّ َأْخبََ اْمرَأََتُه َتْسَأُل َلُه َعْن َذِلَك، َفَدَخَلْت َعَلى أُمِ  َسَلَمَة َزْوِج الن ِبِ  َصل ى اّلل 
َوَسل َم   َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  اّللِ   َرُسوَل  َأن   َصائٌِم«كَ »َسَلَمَة،  َوُهَو  يُ َقبِ ُل  فََأْخَبَْتُه  اَن  إِلَْيِه  فَ َرَجَعْت   ،

ُ َعَلْيِه وَ  ُ لَِرُسولِِه  ِبَذِلَك، فَ زَاَدُه َذِلَك َشرًّا، فَ َقاَل: ِإَن  َلْسَنا ِمْثَل َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  َسل َم، ُيُِلُّ اّلل 
َعَلْيِه َوَسل مَ   ُ ، قَاَل َما َشاَء، فَ َرَجَعِت اْلَمْرأَُة ِإىَل أُمِ  َسَلَمَة، فَ َوَجَدْت ِعْنَدَها َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم: َما اَبُل َهِذِه اْلَمْرأَِة؟ فَأَ  ْخَبَْتُه أُمُّ َسَلَمَة، فَ َقاَل: َأال َأْخَبْهِتَا َأين ِ  َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل 
َن  َلْسَنا  أَفْ َعُل َذِلَك؟ قَاَلْت: َقْد َأْخَبْهُتَا، َفَذَهَبْت ِإىَل َزْوِجَها، فََأْخَبَْتُه، فَ زَاَدُه َذِلَك َشرًّا، َوقَاَل: إِ 

َعَلْيِه َوَسل    ُ ُ  ِمْثَل َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  لَِرُسوِلِه َما َشاَء، فَ َغِضَب َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل   ُ َم، ُيُِلُّ اّلل 
، َوأَْعَلُمُكْم ِِبُُدوِدِه«   2.َعَلْيِه َوَسل َم، َوقَاَل: »َواّللِ  ِإين ِ ألَتْ َقاُكْم ّللِِ 

فِإن   اْلَواِحِد؛  َخَبِ  قُبوِل  على  دليٌل  َصل ى    ولَ قَ   ِفيه  َوَسل مَ الن ِبِ   َعَلْيِه  َسَلَمةَ ألُ   هللاُ  »َأالَ  :  مِ  
ُ مبا ُيدث به العدُل عن دليٌل وجوب االكتفاِء  َأْخَبْتِيَها َأين ِ أَفْ َعُل َذِلَك؟«، َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 .َعَلْيِه َوَسل مَ 
 

ْجُنوِن َوأَْمرمِِهَا، َوالَغَلِط  اَبُب الط الَ ، ِكَتاُب الط اَلقِ   -البخاري معلًقا خمتصرًارواه  - 1
َ
ِق يف اإِلْغاَلِق َوالُكْرِه، َوالس ْكرَاِن َوامل

ْرِك َوَغرْيِهِ  اَبٌب يف اْلَمْجُنوِن َيْسرُِق َأْو  ُُِكَتاب احْلُُدوِد،ُ-أبو داود، (46/ 7صحيح البخاري )، َوالنِ ْسَياِن يف الط اَلِق َوالشِ 
(، وصحيح وضعيف سنن أيب داود،  5/ 2، انظر إرواء الغليل، ) ، وصححه األلباين 4399: رقم ُيِصيُب َحدًّا، حديث

 . 4399رقم: 
املوطأ  -  2 مالك يف  الصِ َياِم،   -رواه  لِلص ائِِم، حديثُُأَبْ َواُب  َلِة  الُقب ْ ِكَتاُب    -، والشافعي يف مسنده352:  رقم  اَبُب: 

َلِة الر ُجِل   ، الصِ َيامِ  َلُة    ، ِكَتاُب الصِ َيامِ   -، والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر644، حديث رقم:  اْمَرأَتَُه َوُهَو َصائِمٌ اَبُب قُ ب ْ اْلُقب ْ
يف مسند املوطأ: حديث مرسل، وقال حمقق جامع األصول:    أَبُو الَقاِسِم اجلَْوَهرِيُّ ، وقال  8723، حديث رقم:  لِلص ائِمِ 

يف الصيام، ابب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم مرسلة، ولكن وصلها    (292و    291/  1)هذه الرواية عند املوطأ  
 . ( 299/ 6جامع األصول ) . انظرعبد الرزاق وأمحد ِبسناد صحيح عن عطاء عن رجل من األنصار 
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: »َأالَ َأْخَبْتِيَها َأين ِ أَفْ َعُل َذِلَك؟«،  َعَلْيِه َوَسل مَ ى هللاُ  ل  صَ يف قول الن ِبِ     َرمِحَُه اّلل ُ قال الشافعي  
إال  ويف   الن ِبِ   َعْن  أبْن ختب  أيمرها  قبوله، ألنه ال  ِم ا جيوز  عنه  أم سلمة  أن  خب  داللة على 

   1خبها ما تكون احُلج ُة ملن أخبته. وهكذا خب امرأته ِإْن كانت من أهل الصدق عنده.

ُالثَّالدَّل يلرُ رروَنُ:وَُُان  ُالع شآ
اْلُمَسيِ بِ  ْبِن  َسِعيِد  اخلَْط ابِ   َأن    ،َعْن  ْبَن  َعْنهُ   »ُعَمَر   ُ اّلل  خِبَْمَس   َقَضى يف   ،َرِضَي  هْبَاِم  اإْلِ

ِبَعْشر    ،َعْشَرةَ  تَِليَها  ال يِت  ِبَعْشر    ،َويف  اْلُوْسَطى  اخْلِنْ   ،َويف  تَِلي  ال يِت  بِِتْسع  َويف  اخْلِْنَصِر   ،َصَر  َويف 
»   2.ِبِست  

اْلِكَتاُب ال ِذي َكتَ َبهُ  أَبِيِه قَاَل:  ، َعْن  ْبِن َحْزم  ْبِن َعْمرِو  َبْكِر ْبِن حُمَم ِد  ْبِن َأيب    َعْن َعْبِد اّللِ  
ِبِل، َويف  َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم لَِعْمرِ  و ْبِن َحْزم  يف اْلُعُقوِل: »ِإن  يف الن  ْفِس ِماَئًة ِمَن اإْلِ

ِمثْ ُلَها،   اجْلَائَِفِة  َويف  الن  ْفِس،  ثُ ُلُث  اْلَمْأُموَمِة  َويف  ِبِل،  اإْلِ ِمَن  ِماَئًة  َجْدًعا  أُوِعَي  ِإَذا  َويف اأْلَْنِف 
ِبِل، اْلَيِد مَخُْسوَن، َويف اْلَعنْيِ مَخُْسونَ   َويف الر ِْجِل مَخُْسوَن، َويف ُكلِ  ِإْصَبع  ِم ا ُهَناِلَك َعْشٌر ِمَن اإْلِ

  3. َويف السِ نِ  مَخٌْس َويف اْلُموِضَحِة مَخٌْس«
ولو كان    وعلى االجتهادِ   على القياسِ  ه مقدمٌ به وأن    والعملَ   ِفيه دليٌل على قُبوِل َخَبِ اْلَواِحدِ 

َعْنهُ من مثل    ُ َرِضَي اّلل  َوَسل مَ   ِب ِ الن    أصحابَ   ، فإن  ُعَمَر  َعَلْيِه  َ َصل ى هللاُ  تبني  ملا  اْلِكَتاُب    هلم   ، 
  ، أخذوا به وتركوا اجتهادَ ال ِذي َكتَ َبُه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم لَِعْمرِو ْبِن َحْزم  يف اْلُعُقولِ 

 

 ( 405/ 1الرسالة للشافعي ) - 1
اَيِت َواْلَقَساَمِة، اَبُب ِديَِة اأَلْعَضاِء، حديث رقم:    -رواه الش اِفِعيُّ   -  2 ، والبيهقي يف  1661ِكَتاُب اْلَقْتِل َواْلِقَصاِص َوالدِ 

الكبى َوالر ِ   -السنن  اْلَيَدْيِن  ِديَِة  اَبُب  الن  ْفِس،  ُدوَن  ِفيَما  اَيِت  الدِ  أَبْ َواِب  مُج اُع  اَيِت،  الدِ  َواأْلََصاِبِع، حديث  ِكَتاُب  ْجَلنْيِ 
واآلاثر16285رقم:   السنن  ومعرفة  رقم:    -،  حديث  اأْلََصاِبِع،  َعْقُل  اَيِت،  الدِ  يف  16160ِكَتاُب  شيبة  أيب  وابن   ،

؟ حديث رقم:    -مصنفه اَيِت، َكْم يف ُكلِ  ُأْصُبع  /  2، وصححه ابن كثري يف مسند الفاروق ت: إمام )26999ِكَتاُب الدِ 
 . (451/ 1)  هذا حديث حسن : موافقة اخلب اخلب يف ختريج أحاديث املختصر وقال احلافظ ابن حجر: يف . (255

،  ( 197/ 4) َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح ُمت ِصٌل ِإىَل اْبِن املسيب  : وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة
 . ( 1269/ 3)  صحيح :  الفقهما صح من آاثر الصحابة يف وقال صاحب كتاب: 

ِكَتاُب اْلَقَساَمِة، ِذْكُر َحِديِث    -، والنسائي1ِكَتاُب اْلُعُقوِل، اَبُب ِذْكِر اْلُعُقوِل، حديث رقم:    -رواه مالك يف املوطأ   -  3
، ويف سنده ضعف، انظر صحيح وضعيف سنن  4857َعْمرِو ْبِن َحْزم  يف اْلُعُقوِل، َواْخِتاَلُف الن اِقِلنَي َلُه، حديث رقم:  

 ( 429/ 10)النسائي  
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ُ َعْنُه،  عمَر   وىف إمجاع العلماء على وأمجع العلماء على األخذ مبا فيه؛ قال ابن بطال:  َرِضَي اّلل 
 1القول به ما يغىن عن اإلسناد فيه. 

ُ أَْعَلمُ َرمِحَُه اّلل ُ   قَاَل الش اِفِعيُّ  ُ َعْنهُ ِعنْ   ،: َلم ا َكاَن َمْعُروفًا َواّلل  َأن  الن ِب  َصل ى   ،َد ُعَمَر َرِضَي اّلل 
َواْلَمَنافِ  اجْلََماِل  خُمَْتِلَفَة  َأْطرَاف   اْلَيُد مَخَْسَة  اْلَيِد مَخِْسنَي وََكاَنَت  َوَسل َم َقَضى يف  َعَلْيِه  نَ ز هَلَا  هللاُ  ِع 

اْلَكف ِ   ،َمَنازهَِلَا ِديَِة  ِمْن  ِبَقْدر   اأْلَْطرَاِف  َواِحد  ِمَن  ِلُكلِ   ِقَياٌس َعَلى اخلََْبِ َوهَ   ،َفَحَكَم  فَ َلم ا    ،َذا 
ع  ِم ا  ُوِجَد ِكَتاُب آِل َعْمرِو ْبِن َحْزم  ِفيِه َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: "َويف ُكلِ  ِإْصبَ 

ِبِل: َصاُروا إِلَْيِه َوملَْ يَ ْقبَ ُلوا ِكَتاَب آِل عَ  ُ أَْعَلمُ   ،ْمرِو ْبِن َحْزم  ُهَناِلَك َعْشٌر ِمَن اإْلِ َحىت  ثَ َبَت    ،َواّلل 
َوَسل مَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  اّللِ   َرُسوِل  أَن ُه ِكَتاُب   اخلب،  قبول:  أحدمها :  داللتان  احلديث  ويف   ،هَلُْم 

 اخلب  مبثل  األئمة  من  عمل  ميضي  مل  وإن  فيه،  يثبت  الذي  الوقت  يف   اخلب  يُقبل  أن:  واآلخر
 .قبلوا الذي

  عمَله  خيالف  النب  عن  خبًا  َوَجدَ   ُث  األئمة،  من  أحد  من  عملٌ   أيًضا  مضى  أنه  على  وداللةٌ 
وداللةٌ   رسول   خلب  عمله  لرتك  غريه   بعمل  ال  بنفسه  يثبت  هللا  رسول  حديث   أن  على  هللا، 
 .بعده

  أنتم  تذكروا  ومل  واألنصار،   املهاجرين  بني  هذا  خبالف   عمرُ   فينا   َعِمل   قد  املسلمون   يقل  ومل
  هللا،   رسول  عن  اخلب  قبول  من  عليهم،  وجب   ما  إىل  صاروا  بل  غريُكم،  وال  خالَفه  عندكم  أن

 . خالفه عمل كل  وترك
  هللا،   رسول  عن  بلغه  فيما  غريه  إىل  صار  كما  -  هللا  شاء  إن  -  إليه   صار   هذا  عمرَ   بلغ  ولو
 هللا رسول مع ألحد ليس وأبنْ  وعلمه ،هللاِ  رسولِ  أمرِ  اتباع يف عليه،  الواجبَ  وأتديته هلل بتقواه
 2. هللاِ  رسولِ  أمرِ  اتباع  يف هللا  طاعة وأن أمٌر،

ُ
ُ

 

 ( 549/ 8شرح صحيح البخارى البن بطال )  - 1
 . ( 422/ 1الرسالة للشافعي ) - 2
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رروَن:وَُُل ثُراالثَّالدَّل يلرُ ُالع شآ
ُ َعن ْهُ َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمَر   : ُكن ا خُنَاِبُر َواَل نَ َرى ِبَذِلَك أَبًْسا، َحىت  َزَعَم رَاِفُع ما قَالَ َرِضَي اّلل 

  1.ْبُن َخِديج  »َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم هَنَى َعِن اْلُمَخابَ َرِة«

 هِبَا  اْلَعَملُ   يَ ْلَزمُ   ُحج ةٌ   َوأَن هُ   اْلَعْدِل،  اْلَواِحدِ   خِبََبِ   اْلَعَملِ   وجوبِ   يف هذا احلديث دليل على 
َها، ولوال ذلك ملا ترك    َوااِلْنِقَيادُ  هُ ُعَمَر    اّللِ  ْبنُ   َعْبدُ إِلَي ْ ُ َعن ْ  ْبنِ   رَاِفعِ لقول    اْلُمَخابَ َرةَ ما  َرِضَي اّلل 

ُ َعْنهُ   َخِديج   ُ َعن ْهُ   اّللِ  ْبنُ   َعْبدُ وقد استمر    َرِضَي اّلل  أَْربَِعنَي  مدة    اْلُمَخابَ َرةِ على  ما  ُعَمَر َرِضَي اّلل 
 . َسَنةً 

   2خُتْرُِجُه.  ِم ا جِبُْزء   اأْلَْرضِ  ِكرَاءِ   أو  ،َوالرُّبُعِ  اِبلث ُُّلثِ   أَْرَضهُ  الر ُجلُ  يَْدَفعَ  َأنْ  َواْلُمَخابَ َرةُ 

رروَن:ُالرَّاب عُرالدَّل يلرُ َُوالع شآ
ْبَن   ُعَمَر  َأْسَأَل  َأْن  َعَلى  َحرِيًصا  أََزْل  ملَْ  قَاَل:  ُهَما،  َعن ْ  ُ اّلل  َرِضَي  َعب اس   ْبِن  اّللِ   َعْبِد  َعْن 

تَ َعاىَل   ُ َعَلْيِه َوَسل َم، الل َتنْيِ قَاَل اّلل  ْرأََتنْيِ ِمْن أَْزَواِج الن ِبِ  َصل ى هللاُ 
َ
تَ ُتواَب  ِإْن  ﴿:  اخَلط اِب، َعِن امل

َحىت  َحج  َوَحَجْجُت َمَعُه، َوَعَدَل َوَعَدْلُت َمَعُه   ،[4]التحرمي:    ﴾ِإىَل اّللِ  فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكَما
ْؤِمِننَي  

ُ
َها فَ تَ َوض أَ، فَ ُقْلُت َلُه: اَي أَِمرَي امل  ِبَِِداَوة  فَ َتَب َز، ُُث  َجاَء َفَسَكْبُت َعَلى يََدْيِه ِمن ْ

َ
ْرَأَتِن َمِن امل

تَ َعاىَل:    ُ اّلل  قَاَل  الل َتاِن  َوَسل َم،  َعَلْيِه  َصل ى هللاُ  الن ِبِ   أَْزَواِج  َصَغْت ﴿ِمْن  فَ َقْد  اّللِ   ِإىَل  تَ ُتواَب  ِإْن 
اسْ 4]التحرمي:    ﴾قُ ُلوُبُكَما ُُث   َوَحْفَصُة،  َعاِئَشُة  مُهَا   ، َعب اس  اْبَن  اَي  َلَك  َواَعَجًبا  قَاَل:  تَ ْقَبَل  [؟ 

ايل ُعَمُر احلَِديَث َيُسوقُُه قَاَل: ُكْنُت َأََن َوَجاٌر يل ِمَن األَْنَصاِر يف َبيِن أَُمي َة ْبِن َزْيد ، َوُهْم ِمْن َعوَ 
وَ  يَ ْوًما  فَ يَ ْنزُِل  َوَسل َم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  الن ِبِ   َعَلى  الن ُُّزوَل  نَ تَ َناَوُب  وَُكن ا  ِديَنِة، 

َ
فَِإَذا امل يَ ْوًما،  أَْنزُِل 

ُتُه مبَا َحَدَث ِمْن َخَبِ َذِلَك اليَ ْوِم ِمَن الَوْحِي أَْو َغرْيِِه، َوِإَذا نَ َزَل فَ َعَل ِمْثَل َذِلكَ     3.نَ زَْلُت ِجئ ْ
 

اْلبُ ُيوِع، اَبُب ِكرَاِء اأْلَْرِض، حديث رقم:    -، ومسلم4586ُُحديث رقم:  -رواه أمحد  -  1 ُُ-والنسائي  ،1547ِكَتاُب 
ال اْلُمْخَتِلَفِة يف  اأْلََحاِديِث  ِذْكُر  اْلُمزَاَرَعِة،  لِْلَخَبِ،  ِكَتاُب  الن اِقِلنَي  أَْلَفاِظ  َواْخِتاَلُف  َوالرُّبُِع،  اِبلث ُُّلِث  اأْلَْرِض  َعْن ِكرَاِء  ن  ْهِي 

 . 2450ِكَتاُب الرُُّهوِن، اَبُب اْلُمزَاَرَعِة اِبلث ُُّلِث َوالرُّبُِع، حديث رقم:   -، وابن ماجه3917حديث رقم: 
 . (321/ 2)  واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين   انظر  - 2
البخاري  -  3 النِ َكاحِ ُُ-رواه  َزْوِجَها،ِكَتاُب  حِلَاِل  ابْ نَ َتُه  الر ُجِل  َمْوِعظَِة  اَبُب  رقم:  ُُ،  ومسلم5191حديث  ِكَتاُب  ُُ-، 

وَ  َوخَتِْيريِِهن   النِ َساِء،  َواْعِتزَاِل  ياَلِء،  اإْلِ يف  اَبٌب  تَ َعاىَل:  الط اَلِق،  َعَلْيهِ ﴿قَ ْولِِه  َتظَاَهرَا  رقم: 4]التحرمي:    ﴾َوِإْن  ُُ[، حديث 
1479ُُ 
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 هِبَا  َملُ اْلعَ   يَ ْلَزمُ   ُحج ةٌ   َوأَن هُ   اْلَعْدِل،  اْلَواِحدِ   خِبََبِ   اْلَعَملِ   وجوبِ   يف هذا احلديث دليل على 
َها، فقد كان    َوااِلْنِقَيادُ  ِمَن األَْنَصاِر يف َبيِن أَُمي َة ْبِن َزْيد ، َوُهْم ِمْن    هُ َوَجاٌر لَ هو  تَ َناَوُب  ي َ ُعَمُر  إِلَي ْ

ِديَنِة، الن ُُّزوَل َعَلى الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، 
َ
فَ يَ ْنزُِل يَ ْوًما َوأَْنزُِل يَ ْوًما، فَِإَذا نَ زَْلُت    قال  َعَوايل امل

ُتُه مبَا َحَدَث ِمْن َخَبِ َذِلَك اليَ ْوِم   ولوال وجوب   ِمَن الَوْحِي أَْو َغرْيِِه، َوِإَذا نَ َزَل فَ َعَل ِمْثَل َذِلكَ ِجئ ْ
العمل خبب الواحد ملا نفع كل واحد منهما إخبار صاحبه مبا نزل من الوحي وال مبا قاله رسول  

   .َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ هللا 
َعْبدِ  عن  البغدادي  اخلطيب  َبل    ْبنُ   َأمْحَدُ   ثَ َنا  قال  ،اْلَمْيُموين ِ   اْلَمِلكِ   روى   اْبنِ   ِِبَِديثِ   َحن ْ

 احْلَِديثِ   يف   َوَسل م    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن ِب ِ   َعَلى  َتظَاَهَرتَ   الل َتنْيِ   اْلَمْرأََتنْيِ   َعنِ   ُعَمرَ   َسَألَ   ِحنيَ   َعب اس  
  يَ ْوًما،  َوَأْشَهُدهُ  ،يَ ْوًما َوَسل م   َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى  اّلل ِ  َرُسولَ  َيْشَهدُ  َأخٌ  يل  وََكانَ : ُعَمرُ  ِفيَها يَ ُقولُ  ِقص ةٌ 
  قُ ْلتُ   ،َوَسل م    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ   ِمنْ   َيُكونُ   َوَما  ،اْلَوْحيِ   ِمنَ   َيُكونُ   مبَا  َجاَءين   ِغْبتُ   فَِإَذا

يءُ  خِبََب   َحج ةٌ  َهَذا يف : َلهُ      1. "َواْسَتْحَسَنهُ  ،نَ َعمْ : قَالَ  َوْحَدُه؟ الر ُجلُ  ِبهِ  جيَِ
رروَن:ُالَام سُرالدَّل يلرُ َُوالع شآ

ُهَريْ َرةَ  َعْنهُ   َعْن َأيب   ُ ِإْذ قَاَم    َرِضَي اّلل  َعَلْيِه َوَسل َم  َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ  بَ ي ْ قَاَل: 
، فَ َقاَم َخْصُمُه فَ َقاَل: َصَدَق اَي   ِبِكَتاِب اّللِ  ، اْقِض يل  َرُجٌل ِمَن اأَلْعرَاِب فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّللِ 

، اْقِض َلُه ِبِكَتاِب اّللِ    َوْأَذْن يل، فَ َقاَل َلُه الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »ُقْل«، فَ َقاَل: َرُسوَل اّللِ 
فَ َزََن اِبْمرَأَتِِه، فََأْخَبُوين َأن  َعَلى اْبيِن   -َوالَعِسيُف: اأَلِجرُي    -ِإن  اْبيِن َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا،  

مِ  مبِاَئة   ِمْنُه  فَافْ َتَدْيُت  اْمرَأَتِِه  الر ْجَم،  َعَلى  َأن   فََأْخَبُوين  الِعْلِم،  أَْهَل  َسأَْلُت  ُُث   َوَولِيَدة ،  الَغَنِم  َن 
نَ  بَ ي ْ أَلَْقِضنَي   بَِيِدِه  نَ ْفِسي  فَ َقاَل: »َوال ِذي   ، َعام  َوتَ ْغرِيُب  ِماَئة   َجْلُد  اْبيِن  َعَلى  َا  َوأَّن  ُكَما  الر ْجَم، 

، أَم ا ا ، َوأَم ا أَْنَت اَي  ِبِكَتاِب اّللِ  لَولِيَدُة َوالَغَنُم فَ ُردُّوَها، َوأَم ا ابْ ُنَك فَ َعَلْيِه َجْلُد ِماَئة ، َوتَ ْغرِيُب َعام 
َها أُنَ ْيٌس   ،فَاْغُد َعَلى اْمَرأَِة َهَذا، فَِإِن اْعرَتََفْت فَاْرمُجَْها«  -لَِرُجل  ِمْن َأْسَلَم    -أُنَ ْيُس   فَ َغَدا َعَلي ْ
  2.ْت فَ َرمَجََهافَاْعرَتَفَ 

 

 ( 31رواية للخطيب البغدادي )ص: الكفاية يف علم ال - 1
البخاري  -  2 َوالص ْوِم  -رواه  َوالص اَلِة  اأَلَذاِن  يف  الص ُدوِق  الَواِحِد  َخَبِ  ِإَجازَِة  يف  َجاَء  َما  اَبُب  اآلَحاِد،  َأْخَباِر  ِكَتاُب 

نَ ْفِسِه اِبلز ِ   -، ومسلم7260َوالَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم، حديث رقم:   ََن، حديث رقم:  ِكَتاُب احْلُُدوِد، اَبُب َمِن اْعرَتََف َعَلى 
1697 
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َوااِلْنِقَياُد   قبولِ يف هذا احلديث دليل على   هِبَا  اْلَعَمُل  يَ ْلَزُم  َوأَن ُه ُحج ٌة  اْلَعْدِل،  اْلَواِحِد  َخَبِ 
َها، ، ولوال أنه  اْعرَتََفتْ لريمجها إْن  اْمرَأَِة  ا إىل  أُنَ ْيسً أرسَل    اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   َرُسولَ فإن     إِلَي ْ

 جيب قبول خب الواحد والعمل به ملا َتكن أنيس من رمجها.   
الشافعي رمحه هللا:   َوَسل مَ ) وهو  قال  َعَلْيِه  للمبعوث   (َصل ى هللاُ  يبعث أبمره إال واحلجة  ال 

 1إليهم وعليهم قائمٌة بقبول خبه عن رسول هللا. 
رروَنُ:وَُُالسَّاد سُرالدَّل يلرُ ُالع شآ

السجستاين داود  أبو  اإلمام  اْبَن   :قال  يَ ْعيِن  َعْمر و  َعْن  ُسْفَياُن،  ثَ َنا  َحد   ، نُ َفْيل  اْبُن  ثَ َنا  َحد 
َباَن، قَاَل: َأَتََن اْبُن ِمْربَع  اأْلَنْ  َصارِيُّ  ِديَنار ، َعْن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اّللِ  ْبِن َصْفَواَن، َعْن يَزِيَد ْبِن َشي ْ

َماِم فَ َقاَل: أََما ِإين ِ َرُسوُل َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه  َوََنُْن ِبَعَرَفَة يف َمَكان  يُ َباِعُدُه عَ  ْمُرو َعِن اإْلِ
  2.«َوَسل َم إِلَْيُكْم يَ ُقوُل َلُكْم: »ِقُفوا َعَلى َمَشاِعرُِكْم، فَِإن ُكْم َعَلى ِإْرث  ِمْن ِإْرِث أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيمَ 

َها، على وجوِب اْلَعَمِل خِبَ   دليلٌ   هِفي   َبِ اْلَواِحِد اْلَعْدِل، َوأَن ُه ُحج ٌة يَ ْلَزُم اْلَعَمُل هِبَا َوااِلْنِقَياُد إِلَي ْ
 .   خببه إال احلجُة قائمةٌ ، ِمْربَع  اأْلَْنَصارِي   اْبنَ ما أرسَل  اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َرُسولَ فإن  

الشافعي رمحه هللا: ومل  ليبعث إال واحدً  يكن  قال  قائمة خببه على من   ارسول هللا  احلجُة 
ُ 3بعثه إليه، إن شاء هللا. 

 

 ( 412/ 1الرسالة للشافعي ) - 1
أبو داود  -  2 رقم:    -رواه  ِبَعَرَفَة، حديث  اْلُوُقوِف  َمْوِضِع  اَبُب  اْلَمَناِسِك،  والنسائي1919ِكَتاب  َمَناِسِك    -،  ِكَتاُب 

رقم:   بَِعَرَفَة، حديث  الدَُّعاِء  يف  اْلَيَدْيِن  َرْفُع  مسنده3014احلَْجِ ،  يف  والشافعي  بَِعَرفَ   -،  اْلَمْوِقِف  اَبُب  احلَْجِ ،  َة،  ِكَتاُب 
رقم:   واآلاثر 992حديث  السنن  معرفة  يف  والبيهقي  رقم:    -،  ، حديث  بَِعَرفَات  اْلوقُوُف  اْلَمَناِسِك،  ،  10080ِكَتاُب 

    1529برقم:  -، وصحيح اجلامع الصغري وزايداته2595رقم:  -وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح
 ( 415/ 1الرسالة للشافعي ) - 3
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ُ ُلرَّاب عر:ُالالآَمبآَحثر َعَليآه ُُسرنَّةُ توقيُالسلف  ُاَّللَّ َُصلَّىُاَّللَُّر َعَلىُُهرمُإ نآَكارُرُووسلمَُرسرول 
ُ ُُُهاُبَرأي.َعاَرضَُأعآَرَضَُعنآهاُأوَُمنآ

وأحرَص   الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، ةِ ن  توقريًا لسُ  اسِ الن   عليهم أعظمَ  هللاِ  انُ وَ ضْ رِ  فُ لَ كان الس  
العمِل هبا،  الن اسِ  َوَسل مَ   نِ م عَ هُ دَ حَ أَ   فإذا بلغَ   على  َعَلْيِه  العمِل ُسن ةً   الن ِبِ  َصل ى هللاُ   ابدَر إىل 

هتاوًَن يف األخذ  رأى  هبا، ووقف عندها ومل يتجاوزها إىل غريها، ومل يضرب هلا األمثاَل، وإذا  
على من رأى منه  شتد  غضبه  ادارت محاليق عينيه، و   عنها،  الن اسِ ، أو إعراًضا من واحد  من  هبا

لذي بدر منه ذلك، ُث خلف  إنكارًا على من قام به كائًنا من كان او ذلك، إعظاًما لذلك ،  
، ترًة ابلقياس، وأخرى ابلعقل، الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ُسن ةَ من بعدهم خلوف يردُّ بعضهم  

َصل ى هللاُ   الن ِب  بدعوى أهنا من أخباِر اآلحاِد، ورابعة أبهنا ال تناسب العصر، حىت جعلوا  لثةواث
ورمبا قدوا كالم غريه على كالمه   جعلوا كالمه ككالم غريه،و الن اِس عليهم،  أهوَن    َعَلْيِه َوَسل مَ 

َوَسل َم،صَ  َعَلْيِه  هللاُ  تعاىل:    ل ى  هللا  قال  ﴾وقد  اّللِ  ِبِِْذِن  لُِيطَاَع  ِإال  َرُسول   ِمْن  أَْرَسْلَنا  .  ﴿َوَما 
َعَلْيِه َوَسل مَ صَ وقد حذر هللا تعاىل املؤمنني أن جيعلوا رسوَل هللِا  [،  64]النساء:   كغريه   ل ى هللاُ 

َنُكْم َكُدَعاِء بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضا﴾. ]النُّوِر:    من الناس؛ قال هللا تعاىل: ﴿اَل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الر ُسوِل بَ ي ْ
وهذه مجلة من اآلاثر تبني كيف كان يستقبل السلف رضوان هللا عليهم كالم رسول هللا    [،63

 يف حياته وبعد موته.  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم،

، َمْوىَل أُمِ  َسَلَمةَ    -1 ُ َعن ْهَ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رَاِفع  ى ، َعْن أُمِ  َسَلَمَة، َزْوِج الن ِبِ  َصل  اَرِضَي اّلل 
َا قَاَلْت: ُكْنُت َأمْسَُع الن اَس يَْذُكُروَن احْلَْوَض، َوملَْ َأمْسَْع َذِلَك ِمْن َرُسو  َعَلْيِه َوَسل َم، َأهن  ِل هللِا هللاُ 
َفَسِمْعُت َرُسوَل هللاِ  ََتُْشُطيِن،  َواجْلَارِيَُة  َذِلَك،  ِمْن  يَ ْوًما  فَ َلم ا َكاَن  َوَسل َم،  َعَلْيِه   َصل ى  َصل ى هللاُ 

َا َدَعا ال ، قَاَلْت: ِإَّن  َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل: »أَي َُّها الن اُس« فَ ُقْلُت لِْلَجارِيَِة: اْسَتْأِخرِي َعينِ  ر َِجاَل هللاُ 
ِإين ِ َلُكْم فَ َرٌط »:  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َوملَْ يَدُْع النِ َساَء، فَ ُقْلُت: ِإين ِ ِمَن الن اِس، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصل  
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، فَأَُقوُل: ِفيَم   َي اَل أَيِْتنَي  َأَحدُُكْم فَ ُيَذبُّ َعينِ  َكَما يَُذبُّ اْلَبِعرُي الض الُّ َهَذا؟  َعَلى احْلَْوِض، فَِإاي 
  1.«فَ يُ َقاُل: ِإن َك اَل َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بَ ْعَدَك، فَأَُقوُل: ُسْحًقا

اْبِن بُ َرْيَدَة، قَاَل: رََأى َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَغف ِل َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِبِه خَيِْذُف، فَ َقاَل َلُه:  َعِن  وَ    -2
يَ ن َْهى َعِن اخْلَْذِف،    -أَْو قَاَل    -اَل خَتِْذْف، »فَِإن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن َيْكَرُه  

، َوَلِكن ُه َيْكِسُر السِ ن ، َويَ ْفَقأُ اْلَعنْيَ«، ُُث  َرآُه بَ ْعَد  فَِإن ُه اَل ُيْصطَادُ   ِبِه الص ْيُد، َواَل يُ ْنَكأُ ِبِه اْلَعُدوُّ
َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن َيْكَرُه أَْو يَ ن َْهى عَ  ِن  َذِلَك خَيِْذُف، فَ َقاَل َلُه: »ُأْخِبَُك َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ 

  2. ْذِف ُُث  أَرَاَك خَتِْذُف، اَل ُأَكلِ ُمَك َكِلَمًة َكَذا وََكَذا«اخلَْ 

َساملِِ وَ   -3 َعَلْيِه    ْبنِ   َعِن  َصل ى هللاُ  هللِا  َرُسوَل  قَاَل: مسَِْعُت  ُعَمَر  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َأن   َعْبِد هللِا، 
َها« قَاَل: فَ َقاَل ِباَلُل ْبُن َعبْ  ِد هللِا:  َوَسل َم يَ ُقوُل: »اَل ََتْنَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد ِإَذا اْسَتْأَذن ُكْم إِلَي ْ

لََنْمنَ ُعُهن   "  َوهللِا  َوقَاَل:  ِمثْ َلُه َقطُّ  َسب ُه  ْعُتُه  َما مسَِ َسيِ ًئا  َسبًّا  َفَسب ُه  هللِا:  َعْبُد  َعَلْيِه  فَأَقْ َبَل  قَاَل:   ،
  3. ُأْخِبَُك َعْن َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوتَ ُقوُل: َوهللِا لََنْمنَ ُعُهن "

، َوَأاَب َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الر مْحَِن  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسار ،وَ  -4 ُ  َأن  َأاَب ُهَريْ َرَة، َواْبَن َعب اس  َرِضَي اّلل 
: تَ ْعَتدُّ آِخَر  َتَذاَكُروا الْ م  َعن ْهُ  َها َزْوُجَها احلَاِمَل َتَضُع ِعْنَد َوفَاِة َزْوِجَها، فَ َقاَل اْبُن َعب اس  ُمتَ َوىف  َعن ْ

َوقَاَل   َأاَب  اأَلَجَلنْيِ،  يَ ْعيِن  َأِخي،  اْبِن  َمَع  َأََن  ُهَريْ َرَة:  أَبُو  َوقَاَل  َتَضُع،  ِحنَي  َبْل حتَِلُّ  َسَلَمَة:  أَبُو 
ُسب َ  َوَضَعْت  َقْد  فَ َقاَلْت:  َوَسل َم،  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  الن ِبِ   َزْوِج  َسَلَمَة  أُمِ   ِإىَل  فََأْرَسُلوا  َعُة  َسَلَمَة،  ي ْ

َأْن  اأَلْسَلِمي ُة   »فََأَمَرَها  َوَسل َم  َعَلْيِه   ُ اّلل  َصل ى  اّللِ   َرُسوَل  فَاْستَ ْفَتْت  بَِيِسري ،  َزْوِجَها  َوفَاِة  بَ ْعَد 
   4. تَ تَ َزو َج«

 

 . 2295َضاِئِل، اَبُب إِثْ َباِت َحْوِض نَِبيِ َنا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوِصَفاتِِه، حديث رقم: كتاب اْلفَ   -رواه مسلم - 1
البخاري  -  2 رقم:    -رواه  حديث  َوالبُ ْنُدَقِة،  اخلَْذِف  اَبُب  َوالص ْيِد،  اَبِئِح  الذ  ومسلم5479ِكَتاُب  الص ْيِد    -،  ِكَتاُب 

، وََكرَ  اَبِئِح َوَما يُ ؤَْكُل ِمَن احْلَيَ َواِن، اَبُب ِإاَبَحِة َما يُْستَ َعاُن ِبِه َعَلى ااِلْصِطَياِد َواْلَعُدوِ   . 1954خْلَْذِف، حديث رقم: اَهِة اَوالذ 
َا اَل خَتْرُ   -رواه مسلم  -  3 ْج ُمطَي  َبًة، حديث  ِكَتاُب الص اَلِة، اَبُب ُخروِج النِ َساِء ِإىَل اْلَمَساِجِد ِإَذا مَلْ َيرَتَت ْب َعَلْيِه ِفْتنٌة، َوَأهن 

ُُ.(18، وتقدم )ص: 442 رقم:
َوأُواَلُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهن  َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهن ، َوَمْن يَ ت ِق اّلل َ جَيَْعْل َلُه ِمْن  ﴿   : اَببُ ،  ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآنِ   -البخاريرواه    -  4

يُْسرًا رقم:  [ 4]الطالق:    ﴾أَْمرِِه  ومسلم4909، حديث  الط اَلقِ   -،  َزْوُجَها،    ، ِكَتاُب  َها  َعن ْ اْلُمتَ َوىف   ِة  ِعد  اْنِقَضاِء  اَبُب 
 .  5320، وله شاهد من حديث املسور بن خمرمة، رقم: 1485، حديث رقم: َوَغرْيَِها ِبَوْضِع احْلَْملِ 
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فَ َلم ا ََتَل ى  ﴿   :َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل   رضي هللا عنه  َعْن أََنس  وَ   -4
َوَضَع ِإهْبَاَمُه َعَلى َقرِيب  ِمْن طََرِف أَُّْنَُلِتِه، ». قَاَل:  [143]األعراف:    ﴾َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا

: تَ ُقوُل َهَكَذا؟ فَ وََكَزُه، قَاَل: َويَ ُقولُُه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه    َفَساَخ اجْلََبُل«. قَاَل مُحَْيٌد لِثَاِبت 
 1َوَسل َم، َويَ ُقولُُه أََنٌس فََأْكُتُمُه َأََن؟ 

  ُصُدورِِهمْ   يف   َأَجل    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ   ُنُصوصُ   َفَكاَنتْ   : َرمِحَُه اّلل ُ   قال ابن القيم
ميَانِ   َعَلى  َأَحد    َقَدمُ   تَ ثْ ُبتُ   َواَل   الن اِس،  ِمنَ   َأَحد    ِبَقْولِ   يُ َعاِرُضوَها  َأنْ   ِمنْ   قُ ُلوهِبِمْ   يف   َوأَْعَظمَ    ِإال    اإْلِ

   2. َذِلكَ  َعَلى
اّلل ُ   أيًضاقال  و  َوَقدْ َرمِحَُه    َواَل   الر َِجاِل،  آِبرَاءِ   النُُّصوصِ   ُمَعاَرَضةُ   َعَلْيِهمْ   َيْشَتدُّ   الس َلفُ   َكانَ   : 

َعةِ   يف   َُيَْتجُّ   َعب اس    اْبنُ   وََكانَ   َذِلَك،  َعَلى  يُِقرُّونَ    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   اّلل ِ   َرُسولِ   ِبُسن ةِ   احلَْج ِ   ُمت ْ
 َعَلْيهِ   َأْكثَ ُروا  فَ َلم ا  يَ َتَمت  َعا،   َوملَْ   احلَْج    أَفْ َرَدا  َوُعَمرَ   َبْكر    َأابَ   ِإن  :  َلهُ   فَ يَ ُقوُلونَ   هِبَا،  أِلَْصَحاِبهِ   َوأَْمرِهِ 
»قَالَ    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولُ   قَالَ :  أَُقولُ   الس َماِء،   ِمنَ   ِحَجاَرةٌ   َعَلْيُكمْ   تَ ْنزِلَ   َأنْ   يُوِشكُ : 

،  اْبنَ   اّلل ُ   فَ َرِحمَ   «؟َوُعَمرُ   َبْكر    أَبُو  قَالَ :  َوتَ ُقوُلونَ   َوَسل َم،   يُ َعاِرُضونَ   قَ ْوًما  رََأى  َلوْ   َكْيفَ   َعب اس 
  ْبنِ   َوَجْهمِ   َواْلَفارَايب ِ   ِسيَنا  َواْبنِ   َوأَْفاَلُطونَ   أَرِْسُطو  ِبَقْولِ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ   قَ ْولَ 

فِ  اهْلَُذْيلِ  َوَأيب  اْلَمرِيِسي ِ  َوِبْشر   َصْفَوانَ    3َوَأْضرَاهِبِْم؟ اْلَعال 

 

ُ َعَلْيِه    -الرتمذيرواه    -  1 ، حديث رقم:  اَبٌب: َوِمْن ُسورَِة اأَلْعرَافِ   ، َوَسل مَ أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
ميَانِ   -، واحلاكم يف مستدركه3074 ابن أيب  ، و (261/  1)، وابن خزمية يف كتاب التوحيد  67، حديث رقم:  ِكَتاُب اإْلِ
ِلُموَسى عَ   -عاصم ِعْنَد َكاَلِمِه  لِْلَجَبِل  َوَجل   َعز   رَب َِنا  ََتَلِ ي  ِذْكِر  الس اَلُم، حديث رقم:  اَبٌب يف  بطة يف  480َلْيِه  ، وابن 

الكبى السُّ   -اإلابنة  ََتَاِم  ِمْن  هِبَا  ميَاُن  اإْلِ الثِ َقاُت،  َوالشُُّيوُخ  اأْلَِئم ُة،  َرَواَها  الصِ َفاِت  َأَحاِديِث  ِمْن  َجاِمٌع  وََكَماِل  اَبٌب  ن ِة، 
اَينَِة، اَل يُ ْنِكرَُها ِإال  َجْهِميٌّ َخبِ  رقم:  ، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي،  272، حديث رقم:  يثٌ الدِ 

 . 480، رقم: بن أيب عاصمال  وظالل اجلنة يف ختريج السنة، 3074
 . ( 173خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص:  - 2
 ( 173)ص:   املصدر السابق - 3
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اَي َأاَب الش ْعثَاِء ِإن َك ِمْن  "َلِقَي َعْبُد اّللِ  اْبُن ُعَمَر َجاِبَر ْبَن َزْيد  يف الط َواِف فَ َقاَل َلُه:  وَ   -5
ِبُقْرآن    ِإال   تُ ْفِت  َفاَل  اْلَبْصَرِة  َهَلْكَت  فُ َقَهاِء  َذِلَك  َغرْيَ  فَ َعْلَت  ِإْن  فَِإن َك  َماِضَية ،  ُسن ة   أَْو  ََنِطق  

   1. "َوأَْهَلْكتَ 

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْي  أَن ُه َحد َث ِِبَِديث  فَ َقاَل َلُه َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلُكوَفِة: ِإن  اّلل َ تَ َعاىَل وَ   -6
اَل أَرَاَك تُ َعرِ ُض يف َحِديِث َرُسوِل اّللِ  َصل ى "ا، فَ َغِضَب َسِعيٌد َوقَاَل:  يَ ُقوُل يف ِكَتاِبِه َكَذا وََكذَ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم أَْعَلَم ِبِكَتاِب اّللِ  ِمْنكَ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل   2. "اّلل 

ُ َرمِحَُه اّلل ُ   َوقَاَل اْبُن ُخَزمْيَةَ   -7 : قُ ْلُت أِلَمْحََد ْبِن َنْصر  َوَحد َث خِبََب  َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
فَ َقاَل:   ِبِه؟  أَتُْخُذ  أََما  َوَسل َم  َعَلْيِه "َعَلْيِه   ُ الن ِبِ  َصل ى اّلل  تَ ُقْل خِلََبِ  رًا، اَل  أَتَ َرى َعَلى َوَسِطي ُزَن 

ِبهِ َوَسل َم َأأتَْ  َعَلْيِه َوَسل َم   :َوُقلْ   ؟ُخُذ   ُ َأَصِحيٌح ُهَو َذا؟ فَِإَذا َصح  اخلََْبُ َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
  3. "قُ ْلُت ِبِه ِشْئَت أَْم أَبَ ْيتَ 

َعةِ  َعنْ  ُعَمرَ  ْبنُ  اّلل ِ  َعْبدُ  ُسِئلَ وَ  -8 َها، يَ ن َْهى َأاَبكَ  ِإن  : َلهُ  َفِقيلَ   هِبَا، فََأَمرَ  احلَْج ِ  ُمت ْ :  فَ َقالَ  َعن ْ
 َأنْ   َأَحقُّ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ   أَْمرُ »:  قَالَ   َعَلْيهِ   َأْكثَ ُروا  فَ َلم ا  تَ ُقوُلوَن،  َما  يُرِدْ   ملَْ   َأيب   ِإن  

 4 ؟«ُعَمرَ  أَْمرُ  أَمْ  تَ ت ِبُعوا

،    َأيب   وعن  -9 ْبُن َكْعب  ُبَشرْيُ  َوِفيَنا   ، َرْهط  يف  ُحَصنْي   ْبِن  ِعْمرَاَن  ِعْنَد  قَاَل: ُكن ا  قَ َتاَدَة 
ثَ َنا ِعْمرَاُن، يَ ْوَمِئذ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: »احْلََياءُ َخرْيٌ ُكلُُّه« قَ  اَل: أَْو  َفَحد 

: ِإَن  لََنِجُد يف بَ ْعِض اْلُكُتِب  قَاَل: »احْلََياءُ كُ  َأن     -أَِو احلِْْكَمِة    -لُُّه َخرْيٌ« فَ َقاَل ُبَشرْيُ ْبُن َكْعب 
َأاَل   َوقَاَل:  َناُه،  َعي ْ امْحَر َت  ِعْمرَاُن َحىت   فَ َغِضَب  قَاَل:  َضْعٌف،  َوِمْنُه   ، َوَوقَارًا ّللِِ  َسِكيَنًة  أََرى ِمْنُه 

 

ِفيِه ِمَن الشِ د ةِ اَبُب    املقدمة،   -رواه الدارمي  -  1 َيا َوَما  حلية األولياء وطبقات  ، وأبو نعيم يف  166، حديث رقم:  اْلُفت ْ
،  344رقم:    (163/  2)الفقيه املتفقه    البغدادي يف  ( واخلطيب540/  8)األحكام    يف   وابن حزم،  (86/  3األصفياء )

انظر    حسني سليم أسدوحسن أسناده    .(177/  2ذم الكالم وأهله ) يف كتاب:  أبو إمساعيل األنصاري اهلروي  ، و 366
 . ( 264/  1سنن الدارمي )
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ُثَك َعْن   َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوتُ َعاِرُض ِفيِه، قَاَل: فََأَعاَد ِعْمرَاُن احْلَِديَث، قَاَل: ُأَحدِ 
  1َس بِِه. فََأَعاَد ُبَشرْيٌ، فَ َغِضَب ِعْمرَاُن، قَاَل: َفَما زِْلَنا نَ ُقوُل ِفيِه ِإن ُه ِمن ا اَي أاََب ُُنَْيد ، ِإن ُه اَل أبَْ 

ْبنِ وَ   -10 ُعَباَدَة  َعَلْيِه    َعْن  هللاُ  َصل ى  اّللِ   َرُسوِل  َصاِحَب  الن ِقيَب،  اأْلَْنَصارِي   الص اِمِت 
ََنِنرِي،  أنه  َوَسل َم:   َغزَا َمَع ُمَعاِويََة أَْرَض الرُّوِم، فَ َنظََر ِإىَل الن اِس َوُهْم يَ تَ َبايَ ُعوَن ِكَسَر الذ َهِب اِبلد 

ِة اِبلد رَاِهِم، فَ َقاَل: اَي أَي َُّها الن اُس، ِإن ُكْم أَتُْكُلوَن الر اَِب، مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ  وَِكَسَر اْلِفض  
َواَل   نَ ُهَما  بَ ي ْ زاَِيَدَة  اَل   ، مبِْثل  ِمْثاًل  ِإال   اِبلذ َهِب،  الذ َهَب  َتاُعوا  تَ ب ْ يَ ُقوُل: »اَل  َوَسل َم   َنِظَرًة«َعَلْيِه 

ُعَبادَ  فَ َقاَل  َنِظَرة ،  ِمْن  َما َكاَن  ِإال   َهَذا،  يف  الر اَِب  أََرى  اَل  اْلَولِيِد،  َأاَب  اَي  ُمَعاِويَُة  َلُه  ُة:  فَ َقاَل: 
ُ اَل  ُثيِن َعْن رَأِْيَك لَِئْن َأْخَرَجيِن اّلل  ُثَك َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوحُتَدِ  ُأَساِكُنَك    ُأَحدِ 

َمَك اَي  أِبَْرض  َلَك َعَلي  ِفيَها ِإْمَرٌة، فَ َلم ا قَ َفَل حلََِق اِبْلَمِديَنِة، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب: َما أَْقدَ 
اْلَولِيِد؟ فَ َقص  َعَلْيِه اْلِقص َة، َوَما قَاَل ِمْن ُمَساَكَنِتِه، فَ َقاَل: اْرِجْع اَي أاََب الْ  َولِيِد ِإىَل أَْرِضَك،  َأاَب 

أَْرًضا َلْسَت ِفيَها َوأَْمثَاُلَك، وََكَتَب ِإىَل ُمَعاِويََة: اَل ِإْمَرَة َلَك َعَلْيِه، َوامحِِْل الن    ُ اَس َعَلى فَ َقَبَح اّلل 
  2.َما قَاَل، فَِإن ُه ُهَو اأْلَْمرُ 

 َرُسولِ   َمعَ   أِلََحد    قَ ْولَ   اَل ):  اأْلَئِم ةِ   ِبَِِمامِ   اْلُمَلق بُ   ُخَزمْيَةَ   ْبنِ   ِإْسَحاقَ   ْبنُ   حُمَم دُ   َوقَالَ   -11
  3. (َعْنهُ  اخلََْبُ  َصح   إَذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ 

القيم:   ابن  َتِحُلونَ   َأْصَحابٌ   َلهُ   ، تَ َعاىَل   اّلل ُ   َرمِحَهُ   ُخَزمْيَةَ   اْبنُ   اأْلَئِم ةِ   إَمامُ   َكانَ   َوَقدْ قال    يَ ن ْ
َهِقيُّ   ذََكرَ   َكَما  ُمْسَتِقالًّ   إَماًما  بَلْ   ُمَقلِ ًدا،  َيُكنْ   َوملَْ   َمْذَهَبُه،   حُمَم د    ْبنِ   َُيْىَي   َعنْ   َمْدَخِلهِ   يف   اْلبَ ي ْ

، َبِلي ُة،  ي ُة،َوالش اِفعِ   اْلَماِلِكي ُة، :  مَخَْسةٌ   احْلَِديثِ   َأْصَحابِ   طَبَ َقاتُ :  قَالَ   اْلَعْنَبِيِ    َوالر اَهِوي ُة،   َواحْلَن ْ
  4. ُخَزمْيَةَ  اْبنِ  َأْصَحابُ  َواخْلَُزمْيِي ةُ 

 

 (. 19وتقدم )ص:   ،مسلم البخاري و رواه  - 1
َعَلْيِه َوَسل مَ ، اَبُب ات َِباِع ُسن ِة َرُسوِل اّللِ   املقدمةُُ-رواه ابن ماجه  -  2 ، والطباين يف مسند  18، حديث رقم:  َصل ى هللاُ 

اَبُب ِذْكِر    املقدمة،  -، وابن بطة يف اإلابنة الكبى832حديث رقم:    -، وَتام يف فوائده390حديث رقم:    -الشاميني
ُ َعَلْيِه َوَسل َم َوالت ْحِذيِر ِمْن َطَواِئَف يُ َعاِرُضوَن ُسَنَن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َما َجاَءْت بِِه السُّن ُة ِمْن طَاَعِة رَ    ُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 18، وصححه األلباين، انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم:  93، حديث رقم:  َعَلْيِه َوَسل َم اِبْلُقْرآنِ 
 1134، رقم:  ( 527/  2عوامة ) : للبيهقي تاملدخل إىل علم السنن  - 3
 . (202/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني )  - 4
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 َرُسولُ   َقَضى:  فَ َقالَ   َمْسأََلة    َعنْ   َفَسأََلهُ   َرُجلٌ   فََأَتهُ   الش اِفِعي ِ   ِعْندَ   ُكن ا :  احْلَُمْيِدي    َوقَالَ   -12
 اّلل ِ   ُسْبَحانَ ) :  فَ َقالَ   أَْنَت؟  تَ ُقولُ   َما:  لِلش اِفِعي ِ   الر ُجلُ   فَ َقالَ   وََكَذا،  َكَذا  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ 

َعة ،  يف   تَ رَاين   َكِنيَسة ،  يف   تَ رَاين  رًا،  َوَسِطي  َعَلى  تَ َرى  بَ ي ْ  َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولُ   َقَضى  أَُقولُ   ُزَن 
  1؟(أَْنتَ  تَ ُقولُ  َما يل  تَ ُقولُ  َوأَْنتَ  وََكَذا، َكَذا  َوَسل مَ 

َتِهَي إىَل َرُسوِل اّلل ِ إَذا َحد َث الثِ َقُة َعْن الثِ َقِة َحىت  ي َ ): َرمِحَُه اّلل ُ  الش اِفِعيُّ  َوقَالَ  -13 ى َصل   ن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ُ َعَلْيِه َوَسل   َرُسوِل اّلل ِ  اَثِبٌت َعْن فَ ُهوَ  اّلل  َواَل َنرْتُُك لَِرُسوِل اّللِ  َحِديثًا أَبًَدا   مَ َصل ى اّلل 

  2. (وِل اّللِ  َحِديٌث خُيَالُِفهُ إال  َحِديثًا ُوِجَد َعْن َرسُ 
َرمِحَُه اّلل ُ   َوقَالَ   -14  اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   لَِرُسولِ   ُسن ةٌ   َعَلْيهِ   َوَتْذَهبُ   إال    َأَحد    ِمنْ   َما):  الش اِفِعيُّ 

 َصل ى  اّلل ِ   َرُسولِ   َعنْ   ِفيهِ   َأْصل    ِمنْ   َأص ْلت  أَوْ   قَ ْول    ِمنْ   قُ ْلت  َفَمْهَما   َعْنُه،  َوتَ ْعُزبُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ 
  3.(قَ ْويل  َوُهوَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ  َما فَاْلَقْولُ  قُ ْلت َما ِخاَلفَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ 

َنةٌ ﴿َوقَاَل ُسْفَياُن يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل:  -15   4. ﴾فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

  5.قَاَل يُْطَبُع َعَلى قُ ُلوهِبِمْ 
َا ِهَي اْلُكْفرُ َوقَاَل  َماُم َأمْحَُد ِإَّن   6.اإْلِ

رواية الفضل بن زايد: نظرت يف املصحف فوجدت طاعة الرسول صلى   رمحه هللا يفقال  و 
ا ُث جعل يتلو: ﴿فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن هللا عليه وسلم يف ثالثة وثالثني موضعً 

َنٌة﴾.ُتِصيبَ ُهْم   رد   [،63النور:  ]  اآلية  ِفت ْ إذا  لعله  الشرك  الفتنة؟  وما  ويقول:  يكررها  وجعل 
 7. بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه

 

 . (224/  1تريخ أصبهان )، و ( 387/ 51تريخ دمشق البن عساكر )  - 1
 . (201/ 7ِكَتاُب اْخِتاَلِف َماِلك  َوالش اِفِعيِ  )  -األم للشافعي - 2
 . (204/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني )  - 3
 63سورة النور: اآلية/  - 4
خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص:  ، و (94: 1ت: عوامة ) -»املدخل إىل السنن الكبى للبيهقي  - 5

547) . 
 . ( 547الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص: خمتصر  - 6
 . (56الصارم املسلول على شاُت الرسول )ص:  - 7
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 ِبديث   القوم  من  رجل  فتحدث   رابح  أيب  بن  عطاء  عند  كنا  سعيد:  بن  معاذ  َوقَالَ   -16
 إين   الطباع  هذه  وما  األخالق  هذه  ما  هللا  سبحان  عطاء  فقال  حديثه  يف  آخر  له  فاعرتض

  1. اشيئً  منه أحسن ال كأين  نفسي من فأريه منه به أعلم أَن الرجل من احلديث ألمسع

إن  وقال سفيان  -17   أمه  تلده  أن  قبل  أَن  مسعته  قد  ابحلديث  ليحدثين  الرجل  الثوري: 
 2منه. أمسعه أن األدب  حسن فيحملين
أبو  -18   ، املؤنة  أكفى  أن  من  إيل    أحب  شئ  األرض  يف  ما  الداراين:  سليمان  وقال 

  ما   كأين  له  فأنصت  منه  به   أعلم  وأَن  ابحلديث  الرجل  حدثين  ولرمبا  ،أَن  وأمسع  الرجل  يتحدث 
   3قط. مسعته

ُثيِن   الر ُجلَ   ِإن    :َعطَاءٌ   قَالَ وَ   -19 ْعُتهُ   َوَقدْ   َأمَسَْعُه،  ملَْ   َكَأين ِ   َلهُ   فَأُْنِصتُ   اِبحلَِدْيِث،  لَُيَحدِ    قَ ْبلَ   مسَِ
4. يُ ْوَلدَ  َأنْ 

  
لِْلَحَسِن: وَ   -20 فَ َقاَل  َواحلََْسُن  َأََن  ُتُه  أَتَ ي ْ اْلَبْصَرَة،  َسَلَمَة  أَبُو  َقِدَم  َلم ا  قَاَل:  َنْضَرَة  َأيب  َعْن 

َك، َوَذِلَك أَن ُه بَ َلَغيِن أَن َك تُ ْفيِت ِبرَأِْيَك،  أَْنَت احلََْسُن؟ »َما َكاَن َأَحٌد اِبْلَبْصَرِة َأَحب  ِإيَل  لَِقاًء ِمنْ 
  5.«َفاَل تُ ْفِت ِبرَأِْيَك ِإال  َأْن َتُكوَن ُسن ٌة َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أَْو ِكَتاٌب ُمن َْزلٌ 

ُخَزمْيََة: لَْيَس  اَبْكِر    وأَبُ َوقَاَل    -21 َعَلْيِه َوَسل َم قَ وْ ْبَن  ِإَذا أِلََحد  َمَع َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ  ٌل 
مسَِْعُت َأاَب ِهَشام  الر ِفَاِعي  يَ ُقوُل: مسَِْعُت َُيْىَي ْبَن آَدَم يَ ُقوُل: اَل ُُيَْتاُج َمَع قَ ْوِل   ،َصح  اخلََْبُ َعْنهُ 

َا َكاَن يُ َقاُل: ُسن ُة الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َوَأيب   الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ِإىَل  قَ ْوِل َأَحد  َوِإَّن 
َها ُهَما لِيُ ْعَلَم َأن  الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َماَت َوُهَو َعَلي ْ ُ َعن ْ   6. َبْكر  َوُعَمَر َرِضَي اّلل 

 

 ( 401/ 40تريخ دمشق البن عساكر )  - 1
 ( 66/ 5)  املصدر السابق - 2
 ( 131/ 34)  املصدر السابق - 3
السابق  -  4 )و (،  401/  40)  املصدر  النبالء  أعالم  املراد  ،  ( 86/  5سري  أن  اعتبار  على  اآلاثر  هبذه  واالستدالل 

 ابحلديث فيها هو ما أثر عن النب صلى هللا عليه وسلم. 
َيا َوَما ِفيِه ِمَن الشِ د ِة، حديث رقم:   -رواه الدارمي - 5  165اَبُب اْلُفت ْ
 ( 106رواه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكبى )ص:  - 6
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  َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيد ، َأن  ُمْصَعَب ْبَن الزَُّبرْيِ َهم  ِبَعرِيِف اأْلَْنَصاِر لِيَ ْقتُ َلُه، َفَدَخَل َعَلْيِه أََنسُ   -22
َخرْيًا   اِبأْلَْنَصاِر  »اْستَ ْوُصوا  يَ ُقوُل:  َوَسل َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  اّللِ   َرُسوَل  مسَِْعُت  فَ َقاَل:  َماِلك   ْبُن 

َعَلى َوَمعْ  َسرِيرِِه  ِمْن  ُمْصَعٌب  فَ نَ َزَل  قَاَل:  ُمِسيِئِهْم«،  َعْن  َوََتَاَوُزوا  حُمِْسِنِهْم،  ِمْن  اقْ بَ ُلوا  ُروفًا، 
ُه َعَلْيِه، أَْو قَاَل: ََتَع َك َوقَاَل: أَْمُر الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيهِ  ى  َوَسل َم َعلَ   ِبَساِطِه، َوأَْلَزَق ِجْلَدُه، أَْو َخد 

َننْيِ، َفرَتََكهُ  َننْيِ، أَْمُر الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى الر ْأِس َواْلَعي ْ   1. الر ْأِس َواْلَعي ْ
َعْن ُقَداَمَة ْبِن ِإبْ رَاِهيَم، قَاَل: رَأَْيُت احلَْج اَج َيْضِرُب َعب اَس ْبَن َسْهل  يف أَْمِر اْبِن الزَُّبرْيِ  وَ   -23

َبنْيَ  فَ  فَ َوَقَف  َورَِداٌء،  ِإزَاٌر  ثَ ْواَبِن  َوَعَلْيِه  ِضْفرَاِن  لَُه  َشْيٌخ َكِبرٌي  َوُهَو  َسْعد ،  ْبُن  َسْهُل  َأَتُه 
َماَطنْيِ، فَ َقاَل: اَي َحج اُج، َأاَل حَتَْفُظ ِفيَنا َوِصي َة َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم؟ قَالَ  : َوَما السِ 

، ْوَصى ِبِه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ِفيُكْم؟ قَاَل: »أَْوَصى َأْن ُُيَْسَن ِإىَل حُمِْسِن اأْلَْنَصارِ أَ 
  2. َويُ ْعَفى َعْن ُمِسيِئِهْم«، قَاَل: فََأْرَسَلهُ 

فهذا احلجاج بن يوسف على ما كان عليه من الشدة، وعلى ما كان يف سيفه من الرهق، 
له   قال  َسْعد  حني  ْبُن  َعَلْيِه    َسْهُل  َصل ى هللاُ  اّللِ   َرُسوِل  َوِصي َة  ِفيَنا  حَتَْفُظ  َأاَل  َعْنُه،   ُ اّلل  َرِضَي 

ال  َوَسل َم؟ ضرب  عن  َسْهل  كف   ْبَن  وأرسله  َعب اَس  ألمر  تعظ،  َعَلْيِه    َرُسولِ يًما  هللاُ  َصل ى  اّللِ  
 .َوَسل مَ 

َرُسوِل اّللِ  فهذه مجلة من األحاديث واآلاثر تبني ما كان عليه السالم من تعظيم حديث  
َوَسل مَ  َعَلْيِه  هللاُ  وال  َصل ى   ، ِبال  خمالفته  ألحد  ُيلُّ  ال  وأنه   ، إنسان  قول كل  على  وتقدميه   ،

.  معرضته برأي أو   قياس 
  

 

، واللفظ له، وهذا إسناد ضعيف لضعف  3998حديث رقم:    -، وأبو يعلى31528حديث رقم:    -رواه أمحد  -  1
علي بن زيد بن ُجدعان، وأصله يف الصحيحني، من حديث أََنِس ْبِن َماِلك  وغريه، وقال: حسني سليم أسد: إسناده  

 (. 19، وتقدم )ص:  (73/ 7ضعيف واملرفوع من احلديث صحيح مسند أيب يعلى املوصلي )
حديث رقم:    -أبو يعلى يف مسنده،  835حديث رقم:    -، واألوسط6028حديث رقم:    -الطباين يف الكبريرواه    -  2

َرَواُه أَبُو يَ ْعَلى َوالط َبَاينُّ يف اأْلَْوَسِط َواْلَكِبرِي أبََِسانِيَد، يف  ، وقال اهليتمي:  ، وقال حسني سليم أسد: إسناده حسن 7532
اّلل ِ  َعْبُد  َضِعيٌف.َأَحِدَها  ، وَِكاَلمُهَا  َعب اس  ْبُن  اْلُمَهْيِمِن  َعْبُد  اآْلَخِر  ، َويف  ُمْصَعب  ْبُن     ( الفوائد  الزوائد ومنبع  /  10جممع 

36) . 
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ُالامتةُوالتوصياُت
َعَلْيِه َوَسل مَ أحاديث النب    من  منهج سلف هذه األمة مع ما ثبت   ا كان واضحً   َصل ى هللاُ 

واالستجابة لكل    ،َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ لكل ما أخب به املعصوم    غاية الوضوح، وهو التسليمُ 
وزجر، ومل يفرقوا أبدا بني ما ثبت متواترا وما ثبت بطريق ما أمر واالنتهاء عن كل ما هنى عنه  
َعَلْيِه َوَسل مَ ال رسول هللا  اآلحاد، ويكفى أن يقال ألحدهم ق ، فيكون ذلك حسما  َصل ى هللاُ 

البحث   ثنااي  اليت حسمت ِبديث للنزاع، وقطًعا للخالف، وقد أوردَن يف  القضااي  مجلة من 
َعَلْيِه وَ للنب   ا من  ، وسلم املخالف ملا ورد من احلديث، وما أشرتط لقبوله عددً َسل مَ َصل ى هللاُ 

أهل البدع، ورأوا أهنم ال    الرواة حتيل العادة تواطؤهم على الكذب، حىت خرج على الناس بعضُ 
هللا   رسول  عن  الثابتة  الصحيحة  األخبار  قبول  من  السلف  وسع  ما  َعَلْيِه  يسعهم  هللاُ  َصل ى 

ال  ا األحاديث إىل متواتر وآحاد، ُث بنوا على ذلك أن ما ثبت بطريق اآلحاد  سمو ق، فَوَسل مَ 
بطريق   ثبتت  اليت  االعتقاد  به، وترتب على ذلك رد كل مسائل  العمل  العلم وال جيب  يفيد 
أحاديث  قبول  عدم  إىل  الدعوة  أيًضا  ذلك  على  وترتب  تعاىل،  هللا  صفات  ومنها  اآلحاد، 

،  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ ما يف ذلك من اجملاهرة مبخالفة الرسول    اآلحاد يف األحكام، وال خيفى
بطاعته   أتمر  اليت  ابآلايت  َوَسل مَ وضربوا  َعَلْيِه  هللاُ  الثابث    َصل ى  عن  وتغافلوا  احلائط،  عرض 

أمر قطعً  الناس  ليبلغوا  األفراد  يرسل  أنه كان  سنته  والصحيح من  إىل  ا من سريته،  ويدعوهنم  ه 
العقيدة واألحكام،  دينه العلماء، وكان يشتمل ذلك على  بذلك بعض  اغرت  أن  وقد  ، فظنوا 

هذا هو الدين الذي ال جيوز ألحد أن يعتقد سواه، وأن هذا هو احلق الذي ال جيوز ألحد أن  
 ُييد عنه. 

تثبت هباحأالقائلني أبن   نفسه أبن األحكام   ،عقيدة  اديث اآلحاد ال  الوقت  يقولون يف 
بال بينة وبغري دليل،    ديث اآلحاد، وهم هبذا قد فرقوا بني العقائد واألحكاماح ية تثبت أبالشرع

ا ما أمر به وهو يعرض عليه الدليل الصحيح الثابت فينتقي منه  أبدً بل ال يكون املسلم ِمتثاًل 
   وراء ظهره. ينبذه  أمرًاا يطيعه، و أمرً 

ُ
ُ
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ُالتوصياتُ:
ملا كانت السنة النبوية هي األصل الثاين من أصول التشريع، وملا كانت أخبار اآلحاد جل 
السنة النبوية ألن ما تواتر من السنة قليل ابلنسبة ملا ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كان لزاًما على أهل العلم بيان خطر التقليل من شأن أحاديث اآلحاد؛ ملا يرتتب على ذلك 

أغلب من   اآلحاد، وكذا  ثبتت عن طريق  الصفات  أغلب  تعاىل ألن  دين هللا  اإلعراض عن 
يف  األحكام،   اآلحاد  أبخبار  االحتجاج  ترك  خطر  بيان  العلم  طلبة  على  وجب  هنا  ومن 

 العقائد واآلحكام.
الدارسني من  عناية  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املباحث  تعارض   :ومن  األحناف يف  منهج  بيان 

تقدمي احلنفية للقياس على ، وإن كان قد ألف بعد الباحثني يف حقيقة  القياس مع خب الواحد
، لكن البحث ُيتاج إىل مزيد عناية وتتبع ملا ورد من ذلك يف كتب األحناف والرد  خب الواحد

 .يهعل 
ة تقسيم اآلخبار إىل متواتر وآحاد  : عل ومن املباحث اليت حتتاج إىل مزيد عناية من الباحثني

العلة من ذلك ليست رد أخبار اآلحاد وترك االحتجاج  عند احملدثني واألصوليني، وبيان أن 
 . ، وإَّنا هذا صنيع أهل البدع وأهنم أول من قسم األخبار إىل متواتر وآحادهبا

من النقول يف ومن املباحث اليت حتتاج إىل مزيد عناية كذلك تتبع ما ورد عن أهل العلم  
إىل قواعد  كل قول  ورد    أسانيدها،  االحتجاج أبخبار اآلحاد، ومجع ما تعارض منها ودراسة

 مذاهب أصحاهبا.
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ُنتيجةُالبحث

 نتائج هذا البحث:كان من 
املطهرة -1 السنة  به  جاءت  ما  بكل  العمل  احلديث    ، وجوب  صح  إذا 

 وثبت عن النب صلى هللا عليه وسلم.
القرآنخُتَصِ ُص    السُّن ةَ أن   -2 وتفصل جممله، وتفسر مبهمه، وتقيد    ،عام 

 . مطلقه، وأتيت ِبكم جديد 
أن التفريق بني العقائد واألحكام الشرعية يف أخبار اآلحاد أمر أحدثه   -3

ة سواء كان ذلك عقيدة  أهل البدع بل الواجب اعتقاد ما ثبت يف السنة الصحيح
 أو عبادة. 

 .يف كتاب هللا تعاىل ا زائدة على ماأن السنة أثبتت أحكامً  -4
 أن السنة وحي كالقرآن َتاًما وأن الطعن فيها طعن يف دين هللا تعاىل.  -5
  اجملرد عن القرائن جيب العمل بكل ما دل عليه سواءً   آلحادأن خب ا -6
 الفروع. يف  يف األصول أوذلك كان 
خب الواحد احملتف ابلقرائن يفيد العلم، ألنه إذا كانت القرائن قد  أن   -7

 فمن ابب أوىل إذا اقرتنت ابخلب. ، تفيد العلم جمردة عن اخلب

أو يف يف الصحيحني    اليت ُيتف هبا خب الواحد وجوده   ن القرآئنأن م -8
 .فال يسع أحد رده  ،أحدمها

  وإن كان يف  ،وأنه يفيد العلم  ، به إذا ثبتب العمل  جيخب الواحد  أن   -9
 تعم به البلوى.  أمر

وآحاد -10 متواتر  إىل  السنة  تقسيم  مل    أن  أن  بعد  األمة  يف  حدث  أمر 
 يكن، وال جيوز أن يعول عليه يف قبول اآلحاديث وردها. 

الصفات وهدم لكثري من   -11 العقائد رد ألغلب  الواحد يف  أن رد خب 
 املسائل اليت جيب اعتقادها يف الشرع.
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أن السلف كانوا يشددون النكري على من أعرض عن شيء من السنة   -12
وثبت السند  صح  إذا  من   ،اخلب  املطهرة  أو  اآلحاد  من  عن كونه  النظر  بغض 

 املتواتر. 
َخَبَ  -13 وأنَ َمنْ   اآْلَحادِ   أن  تعاىل،  هللا  دين  فقد    اآْلَحادِ   َخَبَ   أَْنَكرَ   من 

 .الش رِيَعةَ  أَْنَكرَ 
وسوء   بضاعيت،  فلقلة  أخطأت  وإن  املنان،  هللا  فمن  أصبت  فإن  املقل  جهد  فهذا  وبعد 

خالًصا لوجهه الكرمي، وأن يتقبله، وأن جيعله  فهمي وهللا املستعان، وهللا أسأل أن جيعل عملي  
   ذخرًا ليوم املعاد، واحلمد هلل أواًل وآخرًا.

 ُمْصطََفى ِداَيبِ  ْبنُ  َسِعيدُ الباحث:  وكتبه
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ُثبتُأبهمُاملراجُع

 القرآن الكرمي. 1

 . ه(663أليب اخلطاب ابن دحية )ت:  -االبتهاج يف أحاديث املعراج 2

لتقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، وولده تج    -اإلهباج يف شرح املنهاج 3
العلمية الكتب  دار  الوهاب،  عبد  نصر  أيب   -ه   1416)بريوت    -الدين 

 م(.1995
شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن    -إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة 4

ه (، ت: دار املشكاة للبحث العلمي، دار النشر:  840إمساعيل البوصريي )ت:  
 م(. 1999 -ه  1420دار الوطن للنشر، الرايض، الطبعة األوىل: )

البشر يف   5 األربعة عشرإحتاف فضالء  بن    -القراءات  أمحد  بن  بن حممد  أمحد 
ابلبناء )ت:   الشهري  الدين  الدمياطي ، شهاب  الغين  الكتب   ه (.1117عبد  دار 

 م(، بتحقيق: أنس مهرة.2006العلمية، الطبعة الثالثة، عام: )
وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن اْبِن َأيب َعاِصم   يب بكر  أل  -اآلحاد واملثاين 6

)ت:    خملد الراية287الشيباين  دار  )  -ه (،  األوىل،  الطبعة:   -ه 1411الرايض، 
 م(، ت: د. ابسم فيصل أمحد اجلوابرة.1991

القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي   -أحكام القرآن 7
)ت  حتقيقه (543  : املالكي  عطا،  القادر  عبد  حممد  الكتب ،  :  دار  الناشر: 

 (.م2003 -ه  1424) : الطبعة الثالثة، لبنان  -العلمية، بريوت 
األحكام 8 أصول  يف  الظاهري   -اإلحكام  حزم  بن  علي  حممد  أيب  أتليف 

)ت:    األندلسي الظاهري  اجلديدة،456القرطب  اآلفاق  دار  الشيخ   ه (،  حتقيق: 
 . أمحد حممد شاكر

األحكام 9 أصول  يف  اآلمدي    -اإلحكام  علي  أيب  بن  علي  الدين  )ت:  سيف 
 ، ط. املكتب اإلسالمي، حتقيق الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. ه (631
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اإلمام الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن    -اختالف احلديث 10
القرشي   املطلب  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن  شافع  بن  )املتوىف: عثمان  املكي 

 م(. 1990ه /1410بريوت: ) -ه ( دار املعرفة204
البخاري 11 صحيح  لشرح  الساري  بن   -إرشاد  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أليب 

)ت:   القسطالين  امللك  عبد  بن  بكر  أَب  بن  الكبى  923حممد  املطبعة  ه (، 
 ه (.1323األمريية، مصر الطبعة السابعة: )

حتق 12 إىل  الفحول  األصول إرشاد  علم  من  احلق  حممد   -يق  بن  علي  بن  حممد 
)املتوىف:   )1250الشوكاين،  األوىل:  الطبعة  العريب،  الكتاب  دار   -ه 1419ه (، 

 م(، حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناية. 1999
عاصم    -االستذكار 13 بن  الب  عبد  بن  حممد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو 

)ت   القرطب  معوض،  ه (463النمري  علي  حممد  عطا،  حممد  سامل  ،  حتقيق: 
 م(.2000 -ه1421) :الطبعة األوىل، بريوت  -الناشر: دار الكتب العلمية 

وشريعة 14 عقيدة  )ت:    -اإلسالم  شلتوت  حممود  دار 1963الشيخ  طبعة  م(، 
 م(.2001ه/ 1421الشروق الطبعة الثامنة عشرة: )

، ه (  474الباجي األندلسي )ت  سليمان بن خلف    -اإلشارة يف أصول الفقه 15
 (.ه 1351) : الطبعة الثالثة، تونس -الناشر: املطبعة التونسية، هنج سوق البالط

القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي   -اإلشراف على نكت مسائل اخلالف 16
الناشر: دار ابن  ،  احملقق: احلبيب بن طاهر،  ه (422بن نصر البغدادي املالكي )ا

 (.م1999 -ه  1420) :األوىلالطبعة ، حزم
حسن بن عمر   -األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع 17

ه (، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة 1347بن عبد هللا السيناوين املالكي )ت بعد:  
 م(.1928األوىل: )

،    -أصول البزدوي 18 ْساَلِم َأيب احلََْسِن َعِليِ  ْبِن حُمَم ِد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلبَ ْزَدِويِ  َفْخِر اإْلِ
 ه( ط. مري حممد كتب خانة بدون تريخ. 482)ت: 
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الفقه 19 بكر    -أصول  أيب  )ت  لإلمام  السرخسي  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد 
ء املعارف النعمانية ِبيدر الناشر: جلنة إحيا  ،الوفا األفغاين  : أيب ، حتقيقه (  483

 . آابد ابهلند
البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن 20 للشيخ حممد األمني بن حممد املختار    -أضواء 

اجلكين القادر  عبد  )ت:    بن  والنشر 1393الشنقيطي  للطباعة  الفكر  دار  ه (، 
 م(.1995 -ه  1415والتوزيع بريوت: )

العاملني 21 رب  عن  املوقعني  اجلوزية،   -إعالم  قيم  ابن  الدين  مشس  لإلمام 
العلمية751)ت: الكتب  دار  )ب  -ه (،  األوىل:  الطبعة   -ه  1411ريوت، 

 م(، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم.1991
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب   -إكمال املعلم بفوائد مسلم  22

)ت   الفضل  أبو  ِإمْسَاِعيل،  ه (544السبيت،  ُْيىَي  الدكتور  دار  ،  احملقق:  الناشر: 
 (.م1998 -ه  1419) :الطبعة األوىل، الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن   -ألفية العراقي 23
)ت:   العراقي  إبراهيم  بن  بكر  والتوزيع،  806أيب  للنشر  املنهاج  دار  مكتبة  ه (، 

 ه (، حتقيق ودراسة: العريب الدائز الفرايطي. 1428الرايض، الطبعة الثانية: )
األئمة   24 الثالثة  فضائل  بن    -الفقهاءاالنتقاء يف  عبد هللا  بن  يوسف  عمر  أليب 

 -ه (، دار الكتب العلمية463حممد بن عبد الب بن عاصم النمري القرطب )ت:  
 بريوت.

واجملازفة 25 والتضليل  الزلل  من  السنة  على  أضواء  ملا يف كتاب  الكاشفة   -األنوار 
)ت:   اليماين  املعلمي  علي  بن  ُيىي  بن  الرمحن  املطبعة  1386عبد  السلفية ه (، 

 م(.1986 -ه 1406بريوت: ) -ومكتبتها، عامل الكتب
( 774للحافظ ابن كثري )ت:    -الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث  26

شرح العالمة/ أمحد حممد شاكر، نشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة األوىل 
 م(.1996 -ه1471)
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الفقه 27 الدين حممد بن عبد هللا بن أليب عبد  - البحر احمليط يف أصول  هللا بدر 
 م(. 1994 -ه  1414دار الكتب، الطبعة األوىل ) ه (،794هبادر الزركشي )ت: 

املقتصد 28 الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن   -بداية اجملتهد وهناية  أبو 
)ت   احلفيد  رشد  اببن  الشهري  القرطب  احلديث،  ه (595رشد  دار   -الناشر: 

 (.م2004 -ه  1425، )بدون طبعة ، القاهرة
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين،   -البهان يف أصول الفقه 29

العلمية    ه (،478أبو املعايل، ركن الدين، امللقب ِبمام احلرمني )ت:   دار الكتب 
)  -بريوت  األوىل:  الطبعة  ،  م1997  -ه   1418لبنان،  بن (  حممد  بن  صالح 
 ة.عويض

أليب القاسم حممود بن عبد الرمحن بن   -بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب 30
)ت:   األصفهاين  الدين  الثناء، مشس  أبو  حممد،  بن  دار  749أمحد  الناشر:  ه (، 

 م(، حتقيق: حممد مظهر بقا.1986 -ه 1406املدين، السعودية، الطبعة األوىل: )
الشافعي 31 اإلمام  مذهب  يف  سامل    -البيان  بن  اخلري  أيب  بن  ُيىي  احلسني  أليب 

)ت:   الشافعي  اليمين  املنهاج558العمراين  دار  الناشر:  الطبعة:    -ه (،  جدة، 
 م(، حتقيق: قاسم حممد النوري. 2000 -ه 1421األوىل، )

والتحصيل 32 القرطب )ت    -البيان  بن رشد  أمحد  بن  الوليد حممد  ، ه (520أبو 
دت  وآخرون  .:  حجي  بريوت ،  حممد  اإلسالمي،  الغرب  دار  ،  لبنان  -الناشر: 

 (. م1988 -ه  1408) : الطبعة الثانية
العروس 33 امللق ب   -تج  الفيض،  أبو  احلسيين،  الرز اق  عبد  بن  حمم د  بن  حمم د 

 ه (، دار اهلداية. 1205مبرتضى، الز بيدي )ت: 
بغداد 34 بكر    -تريخ  البغدادي  أبو  اخلطيب  أمحد  بن  اثبت  بن  علي  بن  أمحد 

اإلسالمي  ه (،463)ت:   الغرب  )  -دار  األوىل:  الطبعة   -ه  1422بريوت، 
 م(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف.2002

 803 :تج الدين هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الدمريي )ت  -حتبري املختصر 35
الناشر:  ،  د. حافظ بن عبد الرمحن خري  ،الكرمي ُنيب: د. أمحد بن عبد  ، ت ه (
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الرتاث  وخدمة  للمخطوطات  ُنيبويه  األوىل،  مركز   -ه   1434)  :الطبعة 
 (.م2013

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن   -ختريج أحاديث الكلم الطيب 36
،  الدين األلباينحتقيق: حممد َنصر  ،  ه (728تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ت  

 م(.1977)  :الطبعة الثالثة ، بريوت  -الناشر: املكتب اإلسالمي
التبيزي    -أحاديث مشكاة املصابيح  جختري 37 حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري 

األلباين،  ه (741)ت   الدين  َنصر  حممد  اإلسالمي،  احملقق:  املكتب   -الناشر: 
 م(. 1985) : الطبعة الثالثة، بريوت 

ه (، دار  816علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ت:  -التعريفات  38
 م(. 1983-ه  1403الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل )

أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ُث    -تفسري القرآن العظيم 39
)ت:   الطبعة  774الدمشقي  والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  )ه (،   -ه  1420الثانية: 

 م(، حتقيق: سامي بن حممد سالمة. 1999
أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم  -التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح 40

ه (، املكتبة  806بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )ت: 
(، حتقيق: عبد الرمحن م1969ه /1389السلفية ابملدينة املنورة، الطبعة األوىل: )

 حممد عثمان. 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن علي بن حممد بن  41

ه (، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل:  852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  
 م(. 1989ه . 1419)

املعاين واألسانيد 42 ملا يف املوطأ من  أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن   -التمهيد 
ه (، الناشر: وزارة عموم 463بن عاصم النمري القرطب )ت:  حممد بن عبد الب  

اإلسالمية والشؤون  )  -األوقاف  أمحد 1387املغرب:  بن  مصطفى  حتقيق:  ه (، 
 العلوي، حممد عبد الكبري البكري.
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ه (، 370حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت:    -هتذيب اللغة 43
 م(، حممد عوض مرعب.2001لطبعة األوىل )بريوت، ا -دار إحياء الرتاث العريب

والتنبيه 44 األنصاري    -التوبيخ  حيان  بن  جعفر  بن  حممد  بن  هللا  عبد  حممد  أبو 
الشيخ األصبهاين )ت:   الفرقان369املعروف أبيب  الناشر: مكتبة  القاهرة،    -ه (، 

 جمدي السيد إبراهيم.
الناشر:  ، عثمان بن املكي التوزري الزبيدي -توضيح األحكام شرح حتفة احلكام 45

 (. ه 1339) :الطبعة األوىل، املطبعة التونسية
أبو حفص عمر بن    -التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 46 الدين  امللقن سراج  ابن 

)ت:   املصري  الشافعي  أمحد  بن  دمشقه (،  804علي  النوادر،  سوراي،    -دار 
دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق   حتقيق:  م(،2008  -ه   1429الطبعة األوىل: )

 الرتاث. 
زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تج العارفني  -التوقيف على مهمات التعاريف 47

املناوي )ت:   العابدين  زين  بن  األوىل:  1031بن علي  الطبعة  الكتب،  عامل  ه (، 
 م(.1990-ه  1410)

األمهات  48 ابن    -جامع  بكر  أيب  بن  عمر  بن  املالكي  عثمان  الكردي  احلاجب 
الناشر: اليمامة للطباعة  ،  عبد الرمحن األخضر األخضري  : أيب، ت ه (646)ت  

 (. م 2000 -ه  1421)  :الطبعة الثانية، والنشر والتوزيع
يب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الب  أل  -جامع بيان العلم وفضله 49

)ت:   القرطب  النمري  عاصم  اب463بن  دار  العربية  ه (،  اململكة  اجلوزي،  ن 
 م(، حتقيق: أيب األشبال الزهريي.1994 -ه 1414السعودية، الطبعة األوىل، )

لإِلمام أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح    -اجلامع ألحكام القرآن 50
)ت:   القرطب  الدين  مشس  اخلزرجي  املصرية،  671األنصاري  الكتب  دار  ه (، 

 م(، حتقيق: أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش. 1964 -ه  1384)الطبعة الثانية: 
تقي الدين أبو العباس أمحد   -اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية 51

 ه (، 728بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ت:  
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م(، حتقيق: علي بن 1999  -ه 1419دار العاصمة، السعودية، الطبعة الثانية: )
 حسن، وعبد العزيز ابن إبراهيم، ومحدان بن حممد.  

أبو عبد اّلل  مشس الدين حممد بن إبراهيم  -جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر 52
( املالكي  التتائي  خليل  د.  ه (942بن  ت:  حام،  حسن  نوري  احلسن  د أبو 

 (.م2014 -ه  1435) :الطبعة األوىل، لبنان -دار ابن حزم، بريوت ، املساليت
ماجه 53 ابن  سنن  على  السندي  عبد   -حاشية  بن  حممد  الدين  نور  احلسن  أبو 

 بريوت. -ه (، دار اجليل1138اهلادي التتوي السندي )ت: 
املالكية 54 الذرائع عند  إذا خالف سد  الواحد  ببوش، جامعة حممد    -خب  العريب 

 م(.2019 -ه1441الوادي اجلزائر، الطبعة األوىل: )
وحجيته 55 الواحد  حتقيق:   -خب  الشنقيطي،  الوهاب  عبد  بن  حممود  بن  أمحد 

األوىل:   الطبعة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  ابجلامعة  العلمي  البحث  عمادة 
 م 2002ه /1422

حممد    -هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه  خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلى 56
)املتوىف:   األلباين  الدين  املعارف  ه (،1420َنصر  األوىل،  مكتبة   : الطبعة 

 ( م2000-ه  1421)
املكنون 57 الكتاب  الدين، أمحد بن    -الدر املصون يف علوم  العباس، شهاب  أبو 

ه (، دار القلم، دمشق، 756يوسف بن عبد الدائم املعروف ابلسمني احللب )ت:  
 حتقيق: الدكتور/ أمحد حممد اخلراط.

(، الناشر: دار  354أليب الطيب أمحد بن احلسني اجلعفي )ت:    -ديوان املتنب 58
 م(.1983 -ه 1403بريوت للطباعة والنشر )

املالكي    -خريةالذ 59 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو 
)ت   ابلقرايف  اإلسالمي،  ه (684الشهري  الغرب  دار  الطبعة ،  بريوت   -الناشر: 

 . حممد بو خبزة، و سعيد أعراب ، و حممد حجيت:  (.م1994) :األوىل
الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  اإلمام    -الرسالة 60

ه (، مكتبه  204شافع ابن عبد املطلب بن عبد مناف املطلب القرشي املكي )ت:  
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 م(، حتقيق: أمحد شاكر. 1940-ه 1358احللب، مصر، الطبعة األوىل: )
الدين األلباين )املتوىف:   61 ه (، 1420سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد َنصر 

 الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة األوىل. 
ه (، دار 1420سلسلة األحاديث الضعيفة، حممد َنصر الدين األلباين )املتوىف:  62

 م( 1992 -ه 1412الطبعة األوىل: ) -النشر: دار املعارف، الرايض
)ت:    -والتشريع  السنة 63 الشني  شاهني  البحوث 1430موسى  جممع  ه (، 

 جملة األزهر(. -ه  1411اإلسالمية ابألزهر الشريف )هدية شهر شعبان 
اإلسالمي 64 التشريع  يف  ومكانتها  )ت:    -السنة  السباعي  حسين  بن  مصطفى 

 م(.1982 -ه  1402ه (، املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة، )1384
ه (، الناشر: 273يزيد القزويين )ت:  أليب عبد هللا حممد بن    -سنن ابن ماجه 65

العربية   الكتب  إحياء  عبد   -دار  فؤاد  حتقيق: حممد  احللب،  البايب  عيسى  فيصل 
 الباقي

يب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السِ ِجْستاين )ت: أل  -سنن أيب داود 66
 بريوت، حممد حميي الدين عبد احلميد.  -ه (، املكتبة العصرية، صيدا275

ه (، 279حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، أبو عيسى )ت:    -نن الرتمذيس 67
احللب البايب  ومطبعة مصطفى  مكتبة  )  -شركة  الثانية:  الطبعة   -ه   1395مصر، 

(،  3(، وحممد فؤاد عبد الباقي )ج  2، 1م(، حتقيق: أمحد حممد شاكر )ج  1975
 (.  5، 4وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )ج   

أبو عبد الرمحن  أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي -سنن النسائي 68
ه (، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية،  303)املتوىف: 

 م(. 1986 -ه1406حلب، الطبعة الثانية: )
املالكي )ت  أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر الت ِميمي املازري  -شرح التلقني 69

الطبعة ، الناشر: دار الغرب اإِلسالمي، : حمم د املختار الس المي، حتقيقه ( 536
 (.م2008) :األوىل
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اخلرقي 70 خمتصر  على  الزركشي  الزركشي   -شرح  هللا  عبد  بن  حممد  الدين  مشس 
)ت:   احلنبلي  )772املصري  األوىل:  الطبعة  العبيكان،  دار   -ه     1413ه (، 

 م(.1993
الورقات  71 لنظم  املختصر  مساعد   -الشرح  بن  عمر  بن  أمحد  هللا،  عبد  أليب 

 احلازمي
يب زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي )ت:  أل  -شرح النووي على مسلم 72

 ه(. 1392بريوت، الطبعة الثانية: ) -ه  ( ، دار إحياء الرتاث العريب676
الفصول 73 تنقيح  شهاب    -شرح  العباس  عبد  أليب  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين 

)ت:   ابلقرايف  الشهري  املالكي  املتحدة684الرمحن  الفنية  الطباعة  شركة   -ه (، 
 م(، طه عبد الرؤوف سعد. 1973 -ه   1393الطبعة األوىل، )

احلديث 74 أصحاب  بن    -شرف  أمحد  بن  اثبت  بن  علي  بن  أمحد  بكر  أليب 
أنقرة،    -الناشر: دار إحياء السنة النبويةه (،  463مهدي اخلطيب البغدادي )ت:  

 د. حممد سعيد خطي أوغلي.
 ه (354حممد بن حبان بن أمحد بن حبان الُبسيت )املتوىف:  -صحيح ابن حبان 75

 .ه (، ت: شعيب األرنؤوط 739ترتيب: ابن بلبان الفارسي )املتوىف: 
ابوري )املتوىف: أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيس  -صحيح ابن خزمية 76

 .بريوت  -ت: د. حممد مصطفى األعظمي، ط. املكتب اإلسالمي، ه (311
البخاري 77 إبراهيم    -صحيح  املغريةلإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن    بن 

)256)ت:    البخاري األوىل:  الطبعة  النجاة،  طوق  دار  ترقيم: 1422ه (،  ه (، 
 حممد فؤاد عبد الباقي. 

النيسابوري )ت:  لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي    -صحيح مسلم 78
 بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.  -ه (، دار إحياء الرتاث العريب261

لإلمام احلافظ أيب بكر حممد بن عبد   -الرتمذيعارضة األحوذي بشرح صحيح  79
 ه( ط: دار الكتب العلمية. 543هللا بن حممد املعروف ابن العريب املالكي، )ت: 
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للقاضي أيب يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف   -العدة يف أصول الفقه 80
م(،   1990 -ه  1410ه (، الناشر: بدون، الطبعة الثانية: )458ابن الفراء )ت: 

 حتقيق: د أمحد بن علي بن سري املباركي. 
بدر الدين حممود بن أمحد العيىن )ت:   -عمدة القاري شرح صحيح البخاري 81

 بريوت. -ه (، دار إحياء الرتاث العريب855
البصري   -العني 82 الفراهيدي  َتيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو 

د،  ه (170)ت   د  . احملقق:  املخزومي،  السامرائي  .مهدي  دار  ،  إبراهيم  الناشر: 
 .  ومكتبة اهلالل

املسائل 83 البغدادي   -عيون  الثعلب  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو 
الناشر: دار ابن ، رويبة  دراسة وحتقيق: علي حمم د إبراهيم بو، ه (422املالكي )ت 

بريوت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  األوىل،  لبنان  -حزم   -ه  1430)  :الطبعة 
 (.م2009

الرواية 84 علم  ىف  اهلداية  شرح  ىف  الرمحن    -الغاية  عبد  بن  حممد  الدين  مشس 
)ت:   األوىل، 902السخاوي  الطبعة:  للرتاث،  الشيخ  أوالد  مكتبة  ه (، 

 م(، حتقيق: أيب عائش عبد املنعم إبراهيم.2001)
 الز خَمَْشرِي  َأيب الَقاِسِم حَمُْمْوُد بُن ُعَمَر بِن  للَعال َمةِ   -الفائق يف غريب احلديث 85

  -لبنان، الطبعة الثانية. علي حممد البجاوي -ه (، دار املعرفة538حُمَم د  )ت: 
 حممد أبو الفضل إبراهيم.

شلتوت    -الفتاوى 86 الطبعة 1963)ت:  الشيخ حممود  الشروق،  دار  طبعة  م(، 
 م(. 2004 -ه1424الثامنة عشرة: )

الباري 87 الشافعي احلافظ    -فتح  العسقالين  الفضل  أبو  بن حجر  بن علي  أمحد 
املعرفة 852)ت:   دار  )  -ه (،  الباقي،  1379بريوت  عبد  فؤاد  رقمه: حممد  ه(، 

 حتقيق: حمب الدين اخلطيب.
ه (، 795زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت:    -فتح الباري 88

دا حتقيق  احلرمنيمكتب  )  -ر  األوىل،  الطبعة:  م(،  1996  -ه 1417القاهرة، 
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 حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين. 
ه (، 1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين )ت:    -فتح القدير 89

 ه (.1414دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، الطبعة األوىل: )
لإلمام مشس الدين حمم د بن عبد الرمحن   -احلديثفتح املغيث بشرح ألفية  90

  -ه  1424مصر، الطبعة األوىل: ) -ه (، مكتبة السنة902)ت:  السخاوي
 حتقيق: علي حسني علي.  م(،2003

عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي األسفراييين )ت:   -الفرق بني الفرق 91
 م(.1977نية: )بريوت، الطبعة الثا -دار اآلفاق اجلديدة ه (،429

املالكي   -الفروق 92 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو 
)ت   ابلقرايف  الكتب،  ه (684الشهري  عامل  وبدون  ،  الناشر:  طبعة  بدون  الطبعة: 

 . تريخ
األصول 93 يف  )ت:   -الفصول  احلنفي  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أمحد 

 م(. 1994 -ه  1414األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية: )ه (، وزارة 370
واملتفقه 94 )ت:   -الفقيه  البغدادي  اخلطيب  اثبت  بن  علي  بن  أمحد  بكر  أبو 

اجلوزي463 ابن  دار  )  -ه (،  الثانية:  الطبعة  أبو  1421السعودية،  حتقيق:  ه(، 
 عبد الرمحن عادل ابن يوسف الغرازي. 

األث 95 علوم  األثر يف صفوة  الدين )ت:    -رقفو  التاذيف، رضي  إبراهيم  بن  حممد 
اإلسالمية971 املطبوعات  مكتبة  )  -ه (،  الثانية:  الطبعة  ه(،  1408حلب، 

 حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
األصول  96 يف  األدلة  )ت:   -قواطع  السمعاين  حممد  بن  منصور  املظفر،  أبو 

األوىل: 489 الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  ه (، 
 م(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي.1999ه /1418)

ه(، ت: أمحد بن عبد هللا 758)  ملقري أليب عبد هللا حممد بن حممد ا  -القواعد 97
 بن محيد، نشر جامعة أم القرى.
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البزدوي 98 أصول  شرح  األسرار  عالء    -كشف  حممد،  بن  أمحد  بن  العزيز  عبد 
 ه (، دار الكتاب اإلسالمي.730الدين البخاري احلنفي )املتوىف: 

الرواية 99 علم  يف  البغدادي    -الكفاية  اخلطيب  علي   بن  أمحد  بكر  أيب  للحافظ 
العلمية463)ت:   املكتبة  السورقي،    -ه (،  هللا  عبد  أيب  حتقيق:  املنورة،  املدينة 

 إبراهيم محدي املدين. 
العرب  100 الفضل    -لسان  أيب  ابن  اإلمام  الدين  مجال  على،  بن  مكرم  بن  حممد 

الرويفع األنصاري  )ت:  منظور  اإلفريقى  الطبعة   -دار صادر  ه (، 711ى  بريوت، 
 ه( .1414الثالثة: )

حممد بن حممد سامل اجمللسي الشنقيطي   -لوامع الدرر يف هتك أستار املختصر 101
الرضوان،  ه (1302  -1206) دار  وحتقيق:  احلديث ،  تصحيح  تصحيح  راجع 

أمحد احلاج  بن  اليدايل  دار  ،  وخترجيه:  نواكشوطالناشر:  ،  موريتانيا   -الرضوان، 
 . م2015 -ه   1436الطبعة: األوىل، 

أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان   -جممع الزوائد ومنبع الفوائد 102
)املتوىف:   القاهرة:  807اهليثمي  القدسي،  القدسي، مكتبة  الدين  ه (، ت: حسام 

 م(.1994ه ، 1414)
شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية )ت:    -جمموع الفتاوى 103

ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، حتقيق:    ه (،728
 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

اببن النجار )ت:    حممد بن أمحد الفتوحي  -خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري 104
الثانية: )972 الطبعة  العبيكان،  مكتبة  م(، حتقيق: 1997  -ه   1418ه (، ط: 

 حممد الزحيلي ونزيه محاد. 
حممد بن حممد بن عبد الكرمي    -خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 105

)ت:   املوصلي  ابن  الدين،  البعلي مشس  رضوان  احلديث، 774بن  دار  ه (، ط: 
 م(، حتقيق: سيد إبراهيم.  2001 -ه  1422مصر، الطبعة األوىل: ) -القاهرة
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، ه (179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )ت  -املدونة 106
 (.م1994 -ه  )1415 :الطبعة األوىل، الناشر: دار الكتب العلمية 

املصابيح 107 مشكاة  شرح  املفاتيح  عبد    -مرعاة  حممد  بن  هللا  عبيد  احلسن  أبو 
 -ه (، ط. إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء1414السالم املباركفوري )ت:  

 م(. 1984ه ،  1404بنارس اهلند، الطبعة الثالثة: ) -اجلامعة السلفية
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن   -املستدرك على الصحيحني  108

العلمية405يسابوري )ت:  الن   محدويه الكتب  دار  الناشر:  الطبعة   -ه (،  بريوت، 
 م(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.1990 -ه1411األوىل: )

حامد    -املستصفى 109 أيب  )املتوىف: لإلمام  الطوسي  الغزايل  حممد  بن  حممد 
505( األوىل:  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  م(،  1993  -ه 1413ه (، 

 حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف.
)املتوىف:    -املسند 110 الشيباين  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  هللا  عبد  ، ه (241أبو 

( األوىل:  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  شعيب 2001  -ه 1421الناشر:  حتقيق:  م(، 
 وعادل مرشد، وآخرين. -األرنؤوط

الش اِفِعي ِ  111 الشا  -مسند  إدريس  بن  حممد  )ت لإلمام  ترتيب: 204  -فعي  ه (، 
الطبعة  الكويت،  والتوزيع،  للنشر  غراس  شركة  ط:  اجلاويل،  هللا  عبد  بن  سنجر 

 م(، حتقيق: ماهر ايسني فحل. 2004 -ه  1425األوىل: )
آل تيمية، بدأ بتصنيفها اجلد : جمد الدين عبد السالم    -املسودة يف أصول الفقه 112

)ت:   تيمية  األ652بن  إليها  وأضاف  )ت: ه (،  تيمية  بن  احلليم  عبد  ب، 
 ه (. 728ه (، ُث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية )ت: 682

الكبري 113 الشرح  غريب  يف  املنري  ُث   -املصباح  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  أمحد 
 . بريوت  -الناشر: املكتبة العلمية، ه ( 770 :احلموي، أبو العباس )ت َنو

واجلماعة 114 السنة  أهل  عند  الفقه  أصول  َحسْن   -معامل  بن  حَسنْي  بْن  حمم د 
 ه (.1427اجليزاين، ط: دار ابن اجلوزي، الطبعة اخلامسة: )
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أبو  115 الشامي،  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان  األوسط،  املعجم 
عبد احملسن  ه (، ت: طارق بن عوض هللا بن حممد،  360القاسم الطباين )املتوىف:  

 بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني، القاهرة.
أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطباين )ت:   -املعجم الَكِبري 116

القاهرة، الطبعة الثانية: حتقيق: محدي بن   -ه (، دار النشر: مكتبة ابن تيمية360
 عبد اجمليد السلفي. 

أنواع   117 احلديثمعرفة  الصالح   -علوم  ابن  الرمحن  عبد  بن  عثمان  عمرو  أليب 
العلمية، الطبعة األوىل: )643)ت:   م(،  2002  -ه 1423ه (، ط: دار الكتب 

 حتقيق: عبد اللطيف اهلميم، ماهر ايسني الفحل.
الرازي )ت:    -مفاتيح الغيب 118 التيمي  ه (، ط:  606فخر الدين حممد بن عمر 

 ه (.1420بريوت، الطبعة الثالثة: ) -دار إحياء الرتاث العريب
الشريف حممد بن أمحد احلسين   -مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول 119

)ت:   )771التلمساين  الثالثة:  الطبعة  العواصم،  دار  ط.  حتقيق:  2013ه(  م(، 
 الشيخ حممد على فركوس. 

القرآن 120 غريب  يف  )ت:    -املفردات  األصفهاَن  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو 
الشامية  ه (،502 الدار  القلم،  دار  األوىل:   -ط:  الطبعة  بريوت،  دمشق 

 ه (. 1412)
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور   -مقاصد الشريعة اإلسالمية 121

الناشر: وزارة األوقاف  ، احلبيب ابن اخلوجةاحملقق: حممد ، ه (1393التونسي )ت 
 (م2004  -ه  1425)عام النشر: ،  والشؤون اإلسالمية، قطر

املصلني 122 واختالف  اإلسالميني  بن   -مقاالت  إمساعيل  بن  علي  احلسن  أليب 
)املتوىف:   األشعري  فيسبادن  324إسحاق  مبدينة  شتايز،  فرانز  دار  الناشر:  ه (، 

 م(. 1980 -ه  1400لثة: ))أملانيا(، الطبعة الثا
اللغة 123 )ت    -مقاييس  احلسني  أبو  الرازي،  القزويين  زكرايء  بن  فارس  بن  أمحد 

هارون،  ه (395 حممد  السالم  عبد  الفكر،  احملقق:  دار  النشر:  ،  الناشر:  عام 
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 . (م1979 -ه  1399)
، ه (520الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطب )ت    أيب  -املقدمات املمهدات  124

حجي حممد  الدكتور  بريوت  ،  حتقيق:  اإلسالمي،  الغرب  دار  ،  لبنان  –الناشر: 
 (. م1988 -ه   1408) :الطبعة األوىل

احلديث 125 علوم  يف  )ت:   -املقنع  الشافعي  حفص  أبو  امللقن  ابن  الدين  سراج 
للنشر804 فواز  دار  ط:  )السعودية،    -ه (،  األوىل:  حتقيق:  1413الطبعة  ه (، 

 عبد هللا بن يوسف اجلديع. 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  -املنتقى شرح املوطإ 126

الطبعة ، الناشر: مطبعة السعادة، ه (474التجيب القرطب الباجي األندلسي )ت 
 (.ه 1332) :األوىل

علوم   127 النقد يف  الفكر،   -احلديثمنهج  دار  احللب، ط:  الدين حممد عرت  نور 
 م(. 1981 -ه  1401دمشق، الطبعة الثالثة: )

الشريعة 128 أصول  يف  الغرَنطي   -املوافقات  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم 
)ت:   )790ابلشاطب  األوىل:  الطبعة  عفان،  ابن  دار  ط:   -ه  1417ه (، 

 سلمان. م(، حتقيق: مشهور بن حسن آل 1997
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد    -مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 129

 ه (954بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )ت ا
 (.م1992 -ه  1412) : الطبعة الثالثة، الناشر: دار الفكر

ه (، دار  179األصبحي املدين )ت:  مالك بن أنس بن مالك بن عامر    -املوطأ 130
( بريوت:  العريب،  الرتاث  عبد 1985  -ه   1406إحياء  فؤاد  حممد  حتقيق:  م(، 

 الباقي
الفكر 131 خنبة  توضيح  يف  النظر  بن   -نزهة  بن حممد  علي  بن  أمحد  الفضل  أليب 

 ه (.852أمحد بن حجر العسقالين )ت: 
بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي )ت:   -النكت على مقدمة ابن الصالح 132

السلف794 أضواء  )  -ه (،  األوىل:  الطبعة  م(،  1998  -ه   1419الرايض، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
262 

 حتقيق: د. زين العابدين بن حممد بال فريج. 
الوصول 133 منهاج  شرح  السول  )ت:    -هناية  اإلسنوي  الرحيم  عبد  الدين  مجال 

 م(. 1999 -ه 1420بريوت، الطبعة األوىل: ) -العلمية ه (، دار الكتب772
أبو حممد عبد هللا   -النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات  134

املالكي )ت  ا القريواين،  النفزي  الرمحن  عبد د.    حتقيق:،  ه (386بن أيب زيد عبد 
  :الطبعة األوىل ،  ، بريوت الناشر: دار الغرب اإلسالميوآخرين،    الفت اح حممد احللو

 (. م1999)
األخبار 135 منتقى  شرح  األوطار  هللا   -نيل  عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد 

ه  1413ه (، دار احلديث، مصر، الطبعة األوىل: )1250الشوكاين اليمين )ت:  
 م(، حتقيق: عصام الدين الصبابطي.1993 -

ه(، 518أمحد بن علي بن برهان البغدادي )ت:    -إىل علم األصول   الوصول 136
 .م(1983 -ه 1403مكتبة املعارف الرايض )

ُ
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ُر سُرالَفَها

ر سُر ُالقررآآن يةُ ُف هآ ُاْلََيت 

 الصفحُة رقمها طرفُاْلية
َةُ   سرورَةرُالَفاحت 

 51 7 ﴿ِصرَاَط ال ِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الض الِ نَي﴾
ُسرورَةرُالبَ َقَرةُ 

َلًة ُُث  اخت َ ﴿َوِإْذ َواَعْدََن ُموَسى أَْربَِعنَي   69 51 ﴾.  ْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدهِ لَي ْ
 136، 8 104 ﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرََن َوامْسَُعوا﴾ 

 208 143 ﴾.......ُشَهَداَء َعَلى الن اسِ لَِتُكونُوا  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا  
َلًة تَ ْرَضاَها  214 144 ﴾. .....﴿َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف الس َماِء فَ َلنُ َول ِيَ ن َك ِقب ْ

يُكْم﴾ ُلو َعَلْيُكْم آاَيتَِنا َويُ زَكِ   35 151 ﴿َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ ت ْ
 171 169 ﴿َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللِ  َما ال تَ ْعَلُموَن﴾. 

 52 196 ﴿َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيام  أَْو َصَدَقة ﴾. 
 .﴾ ُْم ُماَلُقو اّللِ   102 249 ﴿قَاَل ال ِذيَن َيظُنُّوَن َأهن 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحر َم الر اَِب﴾   48 257 ﴿َوَأَحل  اّلل 
 203 282 ﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم﴾ 

ُع مَرانَُسرورَةرُُ  آل 
 6 102 اّلل َ َحق  تُ َقاتِِه....﴾﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا  

 25 137 ﴿َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن......﴾
 سرورَةرُالنساء

 6 1 ﴿اَي أَي َُّها الن اُس ات  ُقوا َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة ﴾.
ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذ َكِر ِمْثُل    43 11 َحظِ  األنْ ثَ َينْيِ﴾. ﴿يُوِصيُكُم اّلل 

 33 14 ﴿َوَمن يَ ْعِص هللَا َوَرُسولَُه َويَ تَ َعد  ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه ََنرًا َخاِلًدا ِفيَها﴾
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اُتُكْم َوَخاالُتُكْم﴾  43 23 ﴿ُحر َِمْت َعَلْيُكْم أُم َهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعم 
 43 24 ﴿َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإال  َما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم ِكَتاَب اّللِ  َعَلْيُكْم﴾ 

 29 29 ﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإن  اّلل َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما﴾ 

،  32 ،7 59 الر ُسوَل َوأُويل األْمِر ِمْنُكْم﴾﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّلل َ َوَأِطيُعوا  
34،38  ،

169  ،189  
،204 

 ﴾  236،  16 64 ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإال لُِيطَاَع ِبِِْذِن اّللِ 

نَ ُهْم﴾ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ  34، 7 65 ﴿َفال َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىت  ُُيَكِ 
، 35،  16 80 الر ُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ﴾﴿َمْن يُِطِع  

38 
ُهْم َغرْيَ ال ِذي تَ ُقوُل﴾  35 81 . ﴿َويَ ُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بَ َرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَ ي َت طَائَِفٌة ِمن ْ

َ لَُه اهْلَُدى﴾   7 115 ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الر ُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبني 
ُالآَمائ َدةُ سورةُُ

 52 6 ﴿فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيم ُموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم﴾.  
ُهُم اْثيَنْ َعَشَر نَِقيًبا﴾.  ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ  69 12 ﴿َولََقْد َأَخَذ اّلل 

نَ ُهم مبَآ أَنَزَل هللاُ َوالَ تَ ت ِبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يَ ْفِتُنوكَ   206 50، 49 ﴾. ...﴿َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ
 208 67 ﴾ .....بَ لِ ْغ َما أُنزَل ِإلَْيَك ِمْن َربِ كَ الر ُسوُل  أَي َُّها  اَي  ﴿

ْيِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزالَُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيطَاِن﴾ 
َ
َا اخلَْمُر َوامل  222 90 ﴿ِإَّن 

 17 93 طَِعُموا﴾﴿لَْيَس َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما 
ُسرورَةرُاْلَنَعامُ 

 57 25 ﴿َحىت  ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يَ ُقوُل ال ِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال  َأَساِطرُي اأْلَو ِلنَي﴾ 
 51 82 ﴿ال ِذيَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلم ﴾

 136 108 ﴾ ...يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلل ِ َوال َتُسبُّوا ال ِذيَن ﴿
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 48 141 ﴿َوآتُوا َحق ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه﴾. 
َعآَرافُ سرورَةرُُ ُاْلآ

َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ َواْلبَ ْغيَ  َا َحر َم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ،  168 33 ﴾. ....﴿ُقْل ِإَّن 
171  ،188   

 238 143 ََتَل ى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا﴾. ﴿فَ َلم ا 
 70 155 ﴿َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل ِلِميَقاتَِنا﴾. 

 136 163 .﴾.....َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة ال يِت َكاَنْت َحاِضرََة اْلَبْحرِ ﴿
ُسورةُاْلنفال

 101 60 . تَ ْعَلُموهَنُم هللا يعلمُهْم﴾﴿اَل  
 69 65 َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ﴾.   ِمْنُكْم ِعْشُرونَ ﴿ِإْن َيُكْن  

بَةُ سورةُُ ُالت َّوآ
 46 5 ﴿فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم﴾.

ُهْم  يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهمْ ﴿فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقة  ِمن ْ  203،  115 122 ﴾ ...طَائَِفٌة لِيَ تَ َفق ُهوا يف الدِ 

ُسورةُيونس
 174،  104 66 ﴿ِإْن يَ ت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوِإْن ُهْم ِإال  خَيُْرُصوَن﴾. 

رُ  ُسورةُاحلآ جآ
 57 6 الذ ِْكُر ِإن َك َلَمْجُنوٌن﴾ ﴿َوقَاُلوا اَي أَي َُّها ال ِذي نُ ز َِل َعَلْيِه  

 206 9 ﴿ِإَن  ََنُْن نزْلَنا الذ ِْكَر َوِإَن  لَُه حَلَاِفظُوَن﴾. 
لُ سورةُُ ُالنَّحآ

َتُة َوالد ُم َوحلَُْم اخْلِنزيِر َوَما أُِهل  لَِغرْيِ اّللِ  ِبِه﴾.  45 3 ﴿ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾أَْهَل  فَاْسأَُلوا  ﴿  207 43 .الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ

َ لِلن اِس َما نزَل إِلَْيِهْم َوَلَعل ُهْم يَ تَ َفك ُروَن﴾   40 44 ﴿َوأَنزْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
َ هَلُُم ال ِذي    40 64 اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة﴾ ﴿َوَما أَنزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإال لِتُ َبنيِ 

َا يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر﴾  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإَّن   57 103 ﴿َولََقْد نَ ْعَلُم َأهن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
266 

ُسورةُاإلسراُء
،  171 36 ﴿َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾.  

189  ،207 
ُسورةُاحلُج

 50 29 اْلَعِتيِق﴾﴿َوْلَيط و ُفوا اِبْلبَ ْيِت  
م نرونَُ ُسورةُالآمرؤآ

 68 44 ﴿ُُث  أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َترْتَا﴾ 
ُسرورَةرُالن ورُ 

 203 2 ﴿َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي﴾. 
ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة ﴿َوال ِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُُث  ملَْ أَيْتُوا أِبَْربَ َعِة  

 . َوال تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أََبًدا﴾
5 69 

ْعُتُموُه َظن  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت أِبَنْ ُفِسِهْم َخرْيًا﴾.   80 12 ﴿َلْوال ِإْذ مسَِ
ًئا ْدُه َشي ْ  192،  78 40،  39 ﴾.  .....﴿َكَسرَاب  بِِقيَعة  َُيَْسُبُه الظ ْمآُن َماًء َحىت  ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِ

َا َعَلْيِه َما مُحِ لَ ﴿ُقْل َأِطيُعوا اّلل َ    33، 7 54 ﴾..........َوَأِطيُعوا الر ُسوَل فَِإْن تَ َول ْوا فَِإَّن 
َنٌة﴾ ، 33، 8 63 ﴿فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

241  
َنُكْم َكُدَعاِء    236، 8 63 . بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضا﴾﴿اَل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الر ُسوِل بَ ي ْ

ُسورةُاْلحزاُب
 35 34 ﴿َواذُْكْرَن َما يُ ت َْلى يف بُ ُيوِتُكن  ِمْن آاَيِت اّللِ  َواحلِْْكَمِة﴾
ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا﴾   7 36 ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اّلل 

 25 38 ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل﴾.﴿ُسن َة اّللِ  يف  
 49 56 ﴿ِإن  اّلل َ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن ِبِ  اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه﴾

تَ َنا َأطَْعَنا اّلل َ﴾   33 66 ﴿يَ ْوَم تُ َقل ُب ُوُجوُهُهْم يف الن اِر يَ ُقوُلوَن اَي لَي ْ
 6 70 ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ َوُقوُلوا قَ ْوال َسِديًدا﴾.  أَي َُّهااَي  ﴿

 33، 6 71 ﴿َوَمن يُِطْع اّلل َ َوَرُسولَُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما﴾ 
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ُسورةُيس
 .﴾ بُومُهَا فَ َعز ْزََن بِثَاِلث   94 14 ﴿ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْ َننْيِ َفَكذ 

ررفُ  ُسورةُالز خآ
 100 61 ﴿َوِإن ُه لََعَلٌم لِلس اَعِة﴾ 

َاث َيةُ  ُسورةُاجلآ
ُلوَها َعَلْيَك اِبحلَْقِ  فَِبَأيِ  َحِديث  بَ ْعَد    63 8: 6 ﴾ .اّللِ  َوآاَيتِِه يُ ْؤِمُنونَ ﴿تِْلَك آاَيُت اّللِ  نَ ت ْ

 سورةُالذارَيُت
 48 19 ﴿َويف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ لِلس اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾. 

ُجرَاتِ   سورة احلُْ
 8 1 ﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت الن ِبِ ﴾ 

،  198 6 ﴿اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبإ  فَ تَ بَ ي  ُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما جِبََهالَة ﴾. 
204  ،205 

نَ ُهَما﴾.    204،  203 9 ﴿َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
 204 10 َأَخَوْيُكْم﴾.﴿فََأْصِلُحوا َبنْيَ  

 80 12 ﴿ِإن  بَ ْعَض الظ نِ  ِإُْثٌ﴾ 
 سورة الفتح 

ُتْم قَ ْوًما بُورًا﴿ ُتْم َظن  الس ْوِء وَُكن ْ  80 12 ﴾ َوظَنَ ن ْ
 سورة النجم 

،  32، 13 4، 3 ﴿َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإال  َوْحٌي يُوَحى﴾ 
34 ،40 

ُ هِبَا ِمن ُسْلطَان  ﴿ِإْن ِهَي  ُتُموَها أَنُتْم َوآاَبؤُُكم م ا أَنَزَل اّلل  ،  168 23 ﴾. ...ِإال  َأمْسَاء مَس ي ْ
171  ،188 

 188،  171 28 ﴾. .......﴿َوَما هَلُم بِِه ِمْن ِعْلم  ِإن يَ ت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  

 سورة احلشر
 54،  34 7 َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا﴾ ﴿َوَما آَتُكُم الر ُسوُل  
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 سورة اْلُمْمَتَحَنةِ 
﴾ ،  112 10  .﴿فَِإْن َعِلْمُتُموُهن  ُمْؤِمَنات 

188  ،207 

 سورة الطالق 
 203 2 ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكْم﴾.

 237 4 ﴾. ....مَحَْلُهن  ﴿َوأُواَلُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهن  َأْن َيَضْعَن  
 سورة التحرمي

 233 4 ﴿ِإْن تَ ُتواَب ِإىَل اّللِ  فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكَما﴾ 
 سورة اجلمعة 

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنْ ُفِسِهْم﴾  35 2 ﴿لََقْد َمن  اّلل 
ُسورةُاملدثُر

َر * فَ ُقِتَل َكْيَف َقد َر * ُُث  قُِتَل َكْيَف َقد َر * ُُث  َنَظَر﴾﴿ِإن ُه َفك َر    57 25:  18 َوَقد 
 50 43 ﴿َما َسَلَكُكْم يف َسَقر  قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِ نَي َوملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي﴾ 

َفُعُهْم َشَفاَعُة    50 48 الش اِفِعنَي﴾﴿َفَما تَ ن ْ
 سورة التكوير

 103 24 ﴿َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظَِنني ﴾. 
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ر سُر ُالن ََّبويَّةُ اْلاثر ُُوُف هآ ُاَْلَحاد يث 

ُالصفحُةرقمُُ اْلاثرُواَْلَحاد يُث
رًا.......»  241، 239 . « أَتَ َرى َعَلى َوَسِطي ُزَن 
 58 َوُموَسى َعَلْيِهَما الس اَلُم ِعْنَد َرهبِ َِما، َفَحج  آَدُم ُموَسى«.اْحَتج  آَدُم »
تَ َتاِن، فَاحْلُوُت َواجْلَرَاُد«.» تَ َتاِن َوَدَماِن، فََأم ا اْلَمي ْ  55، 46 ُأِحل ْت َلُكْم َمي ْ
َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَ ْوِمِه، َفاَل يَ ْغِمْس يََدُه يف » ََنِء.......«. ِإَذا اْستَ ي ْ  119 اإْلِ
، َفاَل تَ ْقَدُموا َعَلْيِه«. » ْعُتْم ِبِه أِبَْرض   224 ِإَذا مسَِ
 80 ِإَذا ظَنَ ْنَت َفاَل حَتَق ْق َوِإَذا َحَسْدَت َفاَل تَ ْبِغ َوِإَذا َتَطري َْت فَاْمِض«. »
 80 ...«.   ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َماِدًحا َأَخاُه فَ ْليَ ُقْل َأْحِسُب َكَذا...»
 52 آَذاَك َهَوامُّ رَْأِسَك؟«. »
 151 اْذَهْب فَاْطُلْب َوَلْو َخاََتًا ِمْن َحِديد «.»
 218 اْرِجُعوا ِإىَل أَْهِليُكْم، فَأَِقيُموا ِفيِهْم َوَعلِ ُموُهْم َوُمُروُهْم«.»
 243، 20 اْستَ ْوُصوا اِبأْلَْنَصاِر َخرْيًا َوَمْعُروفًا، اقْ بَ ُلوا ِمْن حُمِْسِنِهْم....«.  »
 172 َأَصَدَق ُذو اْلَيَدْيِن؟«.»
 148 اْغِسُلوُه مبَاء  َوِسْدر ، وََكفِ ُنوُه يف ثَ ْوَبنْيِ أَْو قَاَل: ثَ ْوبَ ْيِه، َوالَ حُتَنِ ُطوُه« »
 36 فَ َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َما َخرََج ِمينِ  ِإال  َحقٌّ«اْكُتْب، »
 40 َأاَل ِإين ِ أُوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْ َلُه َمَعُه، َأاَل ِإين ِ أُوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثْ َلُه َمَعُه«»
َعا» َشب ْ َرُجٌل  يُوِشُك  َأاَل  َمَعُه  َوِمثْ َلُه  اْلِكَتاَب،  أُوتِيُت  ِإين ِ  َعَلى َأاَل  ُن 

 . أَرِيَكِتِه«
37 ،53 

َرُسوِل هللِا » َعَلى  الن اُس  يَ تَ َقو َل  َأْن  َخِشيُت  َوَلِكينِ   مك،  َأهتِ  ملَْ  ِإين ِ  أََما 
 َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم«. 

176 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َأَحقُّ َأْن تَ ت ِبُعوا أَْم أَمْ »  239 ُر ُعَمَر«؟أَْمُر َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 56 .ِإْن اْجَتَمْعُتَما فَ ُهَو َلُكَما، َوأَي  ُتُكَما انْ َفَرَدْت ِبِه فَ ُهَو هَلَا«»
 57، 20 ِإن  َأَحدَُكْم جُيَْمُع َخْلُقُه يف َبْطِن أُمِ ِه أَْربَِعنَي يَ ْوًما......«. »
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ُتْم ِبِه ِمَن »  150 .الشُُّروِط َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه فُ ُروَج النِ َساِء«ِإن  َأَحق  َما َوف  ي ْ
ْساَلَم لََيْأرُِز ِإىَل اْلَمِديَنِة َكَما أَتْرُِز احْلَي ُة ِإىَل ُجْحرَِها«»  129 .ِإن  اإْلِ
 6 ِإن  احلَْمَد ّللِِ  َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه.........«. »
 242، 19 ه«أن تلده أمُ  أَن قبلَ  هُ قد مسعتُ ُثيِن اِبحلَِديِث ِإن  الر ُجَل لَُيحد ِ  »
ُثيِن اِبحلَِديِث، فَأُنِصُت َلُه َكَأين ِ مَل َأمَسَعُه«»  242، 19 .ِإن  الر ُجَل لَُيَحدِ 
َباِع َأْن » ُ َعَليِه َوَسل َم هَنَى َعن ُجُلوِد السِ   55 تُفرَتََش«. َأن  الن ِب  َصل ى اّلل 
ِإن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَليِه َوَسل َم أَفَتاين يف ِمثِل َهِذِه اْلَمرأَِة ِبَغرِي َما  »

 أَفْ تَ ْيَت".
19 ،228 

ْقِدِس..« »
َ
 214، 17 َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َصل ى ِإىَل بَ ْيِت امل

َلَة قُ ْرآٌن«. ِإن  »  214 َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َقْد أُْنزَِل َعَلْيِه الل ي ْ
 214 َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن ُيَصلِ ي ََنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس«.»
نَ َنا....ِإن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه »  224، 223 . « َوَسل َم َكاَن يَ ْعِدُل بَ ي ْ
 233 َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم هَنَى َعِن اْلُمَخابَ َرِة«.»
ُ َعَلْيِه َوَسل َم َور َث اْمرَأََة َأْشَيَم الض َبايبِ ...«»  225، 128 َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل 
ِبِل، َويف اأْلَْنِف ِإَذا أُوِعَي.....«. ِإن  »  231  يف الن  ْفِس ِماَئًة ِمَن اإْلِ
« .»....  28 ِإْن َكاَن اْلُمَؤذِ ُن ِإَذا أَذ َن قَاَم ََنٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اّللِ 
ُ َوملَْ ُُيَر ِْمَها الن اُس«. »  217 ِإن  َمك َة َحر َمَها اّلل 
 211 ِإن َك تَ ْقَدُم َعَلى قَ ْوم  ِمْن أَْهِل الِكَتاِب، فَ ْلَيُكْن أَو َل َما َتْدُعوُهْم«.»
تَ ُهْم، فَاْدُعُهْم«.» ، فَِإَذا ِجئ ْ  209 ِإن َك َسَتْأيت قَ ْوًما أَْهَل ِكَتاب 
َا اأَلْعَماُل اِبلنِ ي اِت«. »  97، 69 ِإَّن 
َا الط اَعُة يف اْلَمْعرُ »  189، 33 وِف«.إَّن 
َا َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا«. »  52 ِإَّن 
 17 ِإن ُه الَ ُيَصاُد بِِه َصْيٌد َوالَ يُ ْنَكى ِبِه َعُدوٌّ«»
 228 أَن ُه َمَسَح َعَلى اخلُف نْيِ«. »
َئنْيِ َلْن َتِضلُّوا بَ ْعَدمُهَا: ِكَتاَب اّللِ  »  39 َوُسن يِت«ِإين ِ َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َشي ْ
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ِإين ِ ُكْنُت اْمرَأً ِمْسِكيًنا، أَْلَزُم َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى ِمْلِء »
 .َبْطيِن«

62 

« .» َي اَل أَيِْتنَي  َأَحدُُكْم فَ ُيَذبُّ َعينِ   236 ِإين ِ َلُكْم فَ َرٌط َعَلى احْلَْوِض، فَِإاي 
 243 أَْوَصى َأْن ُُيَْسَن ِإىَل حُمِْسِن اأْلَْنَصاِر، َويُ ْعَفى َعْن ُمِسيِئِهْم«.»
 39 أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اّللِ  َوالس ْمِع َوالط اَعِة، َوِإْن َعْبٌد َحَبِشيٌّ«.»
ُكْم َوالظ ن «. »  80 ِإاي 
 221 ى اِبلن اِس فَ ْلُيَخفِ ْف«. أَي َُّها الن اُس، ِإن ُكْم ُمنَ فِ ُروَن، َفَمْن َصل  »
، َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإال  هللُا«» ْساَلُم َعَلى مَخْس   27 ُبيِنَ اإْلِ
 127 البَ يِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ ْفرَتِقَا«.»
»َهَكَذا رَأَيْ ُتُه َصل ى هللاُ  ُُث  َحر َك رَْأَسُه بَِيَدْيِه فَأَقْ َبَل هِبَِما َوأَْدبَ َر، َوقَاَل:  »

 َعَلْيِه َوَسل َم يَ ْفَعُل«. 
148 

ُة أُمُّ األُمِ ، َوأُمُّ اأْلَِب ِإىَل َأيب َبْكر  »  56 .«َجاَءِت اجْلَد 
 171 َحَضْرُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أَْعطَاَها السُُّدَس«.»
ٌ َواحلَْ » نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت«.احلَْاَلُل َبنيِ  ٌ َوبَ ي ْ  137 رَاُم َبنيِ 
 239، 19 احْلََياُء ُكلُُّه َخرْيٌ«. »
 137 دَْع َما يَرِيُبك إىَل َما اَل يَرِيُبك«.»
 50، 19 ذََكَر الش َفاَعَة يوًما، فَ َقاَل له َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: اَي َأاَب ُُنَْيد ...« »
 48 اِبلذ َهِب َواْلِفض ُة اِبْلِفض ِة َواْلُبُّ اِبْلُبِ  َوالش ِعرُي اِبلش ِعرِي....«الذ َهُب »
 143 رََأى الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َرَفَع يََدْيِه ِحنَي َدَخَل يف الص اَلِة َكب َ«»
 18 . «َمْن َخاَلَف السُّن َة َكَفرَ  ،رَْكَعَتانِ »
 228، 46،47 ُسنُّوا هِبِْم ُسن َة أَْهِل اْلِكَتاِب«.»
 226، 173 َشِهْدُت الن ِب  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َقَضى ِفيِه ِبُغر ة  َعْبد  أَْو أََمة «»
 162 َصَدَق ُأيَبٌّ«. »
 161 َصَدَق َسْعٌد«. »
 27 يف َحج ِة اْلَوَداِع َعَلى بَِعري ، َيْسَتِلُم الرُّْكَن مبِْحَجن «.طَاَف »
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 92 ُعَلَماُء أُم يِت أَنِْبَياُء َبيِن ِإْسرَائِيَل«.»
ْهِديِ نَي« »

َ
  39، 31 َعَلْيكم ِبُسن يِت َوُسن ِة اخلَُلَفاِء الر اِشِديَن امل

 229  الن ائِِم َحىت  َيْستَ ْيِقَظ، َوَعِن الص ِبِ ..".َعِن اْلَمْجُنوِن َحىت  َيْبَأَ، َوَعنِ »
 236 فَِإن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن َيْكَرُه اخْلَْذف«.»
َعَلْيِه َوَسل َم:  »  ُ َفَسَأَل َفَشِهَد اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة، َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل 
 طَاَها السُُّدَس« »أَعْ 

56 ،110 

 219 َفطَِفَق َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُلوُم مَحَْزَة ِفيَما فَ َعَل«. »
 226 فَ َقَضى الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يف اجْلَِننِي ِبُغر ِة َعْبد  أَْو أََمة «. »
 18 هللِا َحىت  َماَت«.َفَما َكل َمُه َعْبُد »
 49 ِفيَما َسَقِت الس َماُء َوالُعُيوُن أَْو َكاَن َعَثرايًّ الُعْشُر«.»
 28 َقَضى َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، اِبلش اِهِد َواْلَيِمنِي«.»
 234 ِقُفوا َعَلى َمَشاِعرُِكْم، فَِإن ُكْم َعَلى ِإْرث  ِمْن ِإْرِث أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم«. »
 91 قَ َنَت بَ ْعَد الرُُّكْوِع َشْهرَا«. »
 110 اْلَقْوَل قَ ْوُل اْلَبائِِع، أَْو َيرَتَاد اِن«.»
 49 د .....«.ُقوُلوا: الل ُهم  َصلِ  َعَلى حُمَم د ، َوَعَلى آِل حُمَم  »
 27 َكاَن ِإَذا َصل ى فَ ر َج َبنْيَ يََدْيِه َحىت  يَ ْبُدَو بَ َياُض ِإْبطَْيِه«»
 143 َكاَن الن اُس يُ ْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الر ُجُل الَيَد الُيْمىَن َعَلى ِذرَاِعِه الُيْسَرى«»
 28 َأَشد  َحَياًء ِمَن الَعْذرَاِء يف ِخْدرَِها«. َكاَن الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم »
ُيُِبُّ الت  َيمَُّن يف َشْأنِِه ُكلِ ِه، يف َوَسل َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصل ى  هللِا  َرُسوُل  َكاَن  »

 . نَ ْعَلْيِه َوتَ َرجُِّلِه َوُطُهورِِه«
28 

 119 .فْ تَ َتَح الص اَلَة، َوِإَذا َكب َ لِلرُُّكوِع«َكاَن يَ ْرَفُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه ِإَذا ا»
 38 . ُكلُّ أُم يِت يَْدُخُلوَن اجلَن َة ِإال  َمْن َأََب«»
 171 ُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن«. »
 172 ُكن ا نُ ْؤَمُر هِبََذا«. »
 17 ُكْنُت َساِقَي الَقْوِم يف َمْنزِِل َأيب طَْلَحَة، وََكاَن مَخْرُُهْم يَ ْوَمِئذ  الَفِضيَخ"  »
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 148 َكْيَف َكاَن َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ْغِسُل رَْأَسُه َوُهَو حُمْرٌِم«؟»
 210 «. اَل َأْجِلُس َحىت  يُ ْقَتَل َقَضاُء هللِا َوَرُسولِهِ »
ُ َعَلْيِه َوَسل َم".»  238 اَل أَرَاَك تُ َعرِ ُض يف َحِديِث َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 196 اَل أُْلِفنَي  َأَحدَُكْم ُمت ِكًئا َعَلى أَرِيَكِتِه أَيْتِيِه اأْلَْمُر ِمْن أَْمرِي«.»
َتاُعوا الذ َهَب اِبلذ َهِب، ِإال  » نَ ُهَما.....«. اَل تَ ب ْ ، اَل زاَِيَدَة بَ ي ْ  239 ِمْثاًل مبِْثل 
 43 الَ حتَِلُّ يل، َُيُْرُم ِمَن الر َضاِع َما َُيُْرُم ِمَن الن َسِب.....«.  »
 236، 17 الَ خَتِْذْف، فَِإن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم هَنَى َعِن اخلَْذِف«.»
 45 .ُد الس ارِِق ِإال  يف رُْبِع ِديَنار  َفَصاِعًدا«اَل تُ ْقَطُع يَ »
َا َمَناِكرُي". »  98 اَل َتْكتُ ُبوا َهِذِه اأْلََحاِديَث اْلَغرَاِيَب، فَِإهن 
َها«. »  236، 18 اَل ََتْنَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد ِإَذا اْسَتْأَذن ُكْم إِلَي ْ
ِتَها، َواَل َعَلى َخالَِتَها« اَل تُ ْنَكُح »  43 اْلَمْرأَُة َعَلى َعم 
ْساَلِم«.»  50 اَل َجَلَب َواَل َجَنَب َواَل ِشَغاَر يف اإْلِ
 178 اَل َرابًّ ِإال  يف الن ِسيَئة«. »
 188، 33 اَل طَاَعَة ِلَمْخُلوق  يف َمْعِصَيِة اخْلَاِلِق«»
ُ َعَلْيِه َوَسل َم إَذا َصح .....(. اَل قَ ْوَل أِلََحد  َمَع »  239 َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 41 اَل نُوَرُث َما تَ رَْكُت بَ ْعَد نَ َفَقِة ِعَيايل َوَمُئونَِة َعاِمِلي فَ ُهَو َصَدَقٌة« »
 45، 43 اَل نُوَرُث َما تَ رَْكَنا فَ ُهَو َصَدَقٌة«.»
«  .»  110 اَل َوِصي َة ِلَواِرث 
 241 ُُيَْتاُج َمَع قَ ْوِل الن ِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم ِإىَل قَ ْوِل َأَحد «. اَل »
 53 اَل خَيُْطُب الر ُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َواَل َيُسوُم َعَلى َسْوِم َأِخيِه«. »
 45 اَل يَِرُث اْلَقاِتُل َخطَأً َواَل َعْمًدا«.»
ْسِلَم«. الَ يَِرُث »

ُ
 44 اْلُمْسِلُم الَكاِفَر َوالَ الَكاِفُر امل

 44 اَل يُ ْقَتُل َواِلٌد ِبَوَلِدِه«. »
اِء«. »

َ
ِديَنِة َأَحٌد، ِإال  اَّْنَاَع َكَما يَ ْنَماُع املِْلُح يف امل

َ
 128 الَ َيِكيُد أَْهَل امل

 95 إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه«.اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىت  َأُكوَن َأَحب  »
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« .» َلُكْم ِشْبًا ِبِشْب  َوِذرَاًعا ِبِذرَاع   24 لَتَ ت ِبُعن  َسَنَن َمْن قَ ب ْ
ُ اْليَ ُهوَد ُحر َِمْت َعَلْيِهْم الشُُّحوُم َفَجَمُلوَها َواَبُعوَها«.»  133 َلَعَن اّلل 
 92 للس اِئل حق َوِإن َجاَء على فرس«. »
 227، 19 ملَ َتْستَ ْفُتوين يف َشْيء  َقْد أَْفىَت ِفيِه َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم".»
ِديَنَة َصل ى......«. »

َ
 213 َلم ا َقِدَم َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم امل

ُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا«.»  218 َلْو َقْد َجاَء َماُل الَبْحَرْيِن َقْد أَْعطَي ْ
ارُّ َبنْيَ يََدِي اْلُمَصلِ ي َماَذا َعَلْيِه.......«. »

َ
 217 َلْو يَ ْعَلُم امل

َعى َلُه لِيُ بَ لِ ِغ الش اِهُد الَغاِئَب، فَِإن  الش اِهَد َعَسى َأْن يُ بَ لِ َغ َمْن ُهَو أَوْ »
 ِمْنُه«.

131 

ْرُك أملَْ َتْسَمُعوا َما قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِه...«. » َا ُهَو الشِ   51 لَْيَس َذِلَك ِإَّن 
 49 لَْيَس ِفيَما ُدوَن مَخَْسِة أَْوُسق  ِمَن الت ْمِر َصَدَقٌة«»
 44 لَْيَس لَِقاِتل  َشْيٌء«. »

اِبْلَبْصَرِة َأَحب  ِإيَل  لَِقاًء ِمْنَك، َوَذِلَك أَن ُه بَ َلَغيِن أَن َك تُ ْفيِت َما َكاَن َأَحٌد  »   
 ِبرَأِْيَك، َفاَل تُ ْفِت ِبرَأِْيَك«.

242 

 222 َما َكاَن لََنا مَخٌْر َغرْيُ َفِضيِخُكْم َهَذا ال ِذي ُتَسمُّونَُه الَفِضيَخ«.»
ُ َعَلْيِه َوَسل َم«.َما ِمْن َأَحد  إال  َوَتْذَهُب َعلَ »  241 ْيِه ُسن ٌة لَِرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 173 َما ِمْن َرُجل  يُْذِنُب َذنْ ًبا فَ يَ تَ َوض أُ فَ ُيْحِسُن اْلُوُضوَء ُُث  ُيَصلِ ي رَْكَعَتنْيِ« »
تَ َباِيَعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ ْفرَتِقَا، ِإال  بَ ْيَع »

ُ
 116 اخلَِياِر«. امل
ِديَنُة َكالِكرِي، تَ ْنِفي َخبَ ثَ َها، َويَ ْنَصُع ِطيبُ َها«. »

َ
 130، 129 امل
 213 َمْرَحًبا اِبلَقْوِم، أَْو اِبلَوْفِد، َغرْيَ َخزَااَي َوالَ نََداَمى«.»
 92 اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه«. »
 38 « َأطَاَعيِن فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ، َوَمْن َعَصاين فَ َقْد َعَصى اّلل َ َمْن »
ُهْم مبَْعِصَيِة اّللِ  َفاَل مَسَْع َلُه َواَل طَاَعَة«. »  189، 33 َمْن أََمرَُكْم ِمن ْ
ْساَلِم ُسن ًة َحَسَنًة، فَ ُعِمَل هِبَا بَ ْعَدُه«. »  24 َمْن َسن  يف اإْلِ
َا جُيَْرِجُر يف َبْطِنِه....«. َمْن » ، أَْو ِفض ة ، فَِإَّن   55 َشِرَب يف ِإََنء  ِمْن َذَهب 
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 143 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُُث  أَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشو ال  َكاَن َكِصَياِم الد ْهِر«.»
، َصاَم الس َنةَ »  144 ُكل َها«.  َمْن َصاَم َرَمَضاَن فَأَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشو ال 
َوَلَدْتُه  » ُذنُوِبِه َكيَ ْوِم  ِمْن  َخرََج  َشو ال   ِمْن  ِستًّا  َوأَتْ بَ َعُه  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 

 أُمُُّه«.
144 

ًدا فَ ْليَ تَ بَ و ْأ َمْقَعَدُه َمْن الن اِر«. »  74 َمْن َكَذَب َعَلي  ُمتَ َعمِ 
 117 فَ ْليَ تَ َوض ْأ«.َمْن َمس  ذََكَرُه »
، ُغزَاًة يف َسِبيِل هللِا.....« »  146 ََنٌس ِمْن أُم يِت ُعِرُضوا َعَلي 
 45 ،43 ،41 َنن معاشر األنبياء الَ نُوَرُث َما تَ رَْكَنا فَ ُهَو َصَدَقٌة«»
َع ِمن ا َحِديثًا، َفَحِفظَُه َحىت  » ُ اْمرَأً مسَِ  212 يُ بَ لِ َغُه«. َنض َر اّلل 
 56 هَنَاََن الن ِبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َأْن َنْشَرَب يف آنَِيِة الذ َهِب َوالِفض ِة«. »
 99 هَنَى َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َعْن بَ ْيِع الَواَلِء، َوَعْن ِهَبِتِه«.»
.....«. َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه أَلَ » َنُكَما ِبِكَتاِب اّللِ   234 ْقِضنَي  بَ ي ْ
، َوأَْعَلُمُكْم ِِبُُدوِدِه«.»  230 َواّللِ  ِإين ِ ألَتْ َقاُكْم ّللِِ 
 238 َوَضَع ِإهْبَاَمُه َعَلى َقرِيب  ِمْن طََرِف أَُّْنَُلِتِه، َفَساَخ اجْلََبُل«.»
َعةُ » ُسبَ ي ْ َرُسوَل    َوَضَعْت  فَاْستَ ْفَتْت  بَِيِسري ،  َزْوِجَها  َوفَاِة  بَ ْعَد  اأَلْسَلِمي ُة 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم »فََأَمَرَها َأْن تَ تَ َزو َج«.  اّللِ  َصل ى اّلل 
236 

 92 ُوِلْدُت يف َزَمِن اْلَمِلِك اْلَعاِدِل ِكْسَرى«. »
 26 َشَرَفنْيِ، ُكِتَب َلُه ِبُكلِ  ُخْطَوة  خَتُْطوَها َأْجٌر«.َوَلْو اْستَ ن ْت َشَرفًا أَْو »
« .»..  238 اَي َأاَب الش ْعثَاِء ِإن َك ِمْن فُ َقَهاِء اْلَبْصَرِة َفاَل تُ ْفِت ِإال  ِبُقْرآن  ََنِطق 
اْلَكْعَبةَ » هَلََدْمُت  ِبِشْرك   َعْهد   َحِديُثو  قَ ْوَمِك  َأن   َلْواَل  َعاِئَشُة،  ،  اَي 

 اَبَبنْيِ: اَباًب َشْرِقيًّا، َواَباًب َغْربِيًّا.......«. هَلَا  فَأَْلَزقْ تُ َها اِبأْلَْرِض، َوَجَعْلُت 
136 

 29 اَي َعْمُرو َصل ْيَت أبَِْصَحاِبَك َوأَْنَت ُجُنٌب؟«»
، فََأَشاَر بَِيِدِه َأْن  »  16 َضِع الش ْطَر« اَي َكْعُب« قَاَل: لَب  ْيَك اَي َرُسوَل اّللِ 
ٌل«. »  51 اليَ ُهوُد َمْغُضوٌب َعَلْيِهْم َوالن َصاَرى ُضال 
َبيِن َوُهَو ُمت ِكٌئ َعَلى أَرِيَكِتِه....« »  12 يُوِشُك َأَحدُُكْم َأْن ُيَكذِ 
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 237، 18 يُوِشُك َأْن تَ ْنزَِل َعَلْيُكْم ِحَجاَرٌة ِمَن الس َماِء«.»
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ُاْلعالمفهرسُ

 61 إبراهيم اليازجي. 

 80 .إبراهيم بن إمساعيل بن ُعلي ة 

 61 إبراهيم لوقا.

 77 .ابن أيب العز

 83 اْبن َأيب الفتح البعلي 

 16 .اْبن َأيب َحْدَرد  

 169 .ابن أيب داود

 230، 46، 45، 36،  33،  12 . ابن أيب شيبة

 134،  46 . ابن األعرايب

 250، 148 ،129، 124  ، 83،  65 ابن احلاجب.

بَ ْيثي   82 ابن الدُّ

 109، 106 ابن الزاغوين  

 13 ابن الفرضي

 149، 148،  144، 141 ابن القاسم.

 .  192، 191،  156، 151 ابن الَقاصِ 

، 120،  119،  116،  115،  74،  34،  32،  18 .ابن القيم
121  ،127  ،132  ،153  ،158  ،168  ،182 ،
184  ،188  ،189  ،191  ،204  ،205  ،206 ،
211 ،222  ،237 ،239    

 261،  252، 176،  65 ابن امللقن 

َبِلي  82 . ابُن الن َجاِر احلَن ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
278 

 14،  13 . ابن الندمي

 179  ، 161، 125،  121، 118،  116، 112  ، 84 . ابن اهلمام

 161،  116، 114 ابن أمري حاج احلنفي.  

  262، 185،  165، 164،  41ُ. ابن برهان

 239، 237،  50 . ابن بطة

، 126،  111  ، 107  ، 106  ،83،  82  ، 74،  73 . ابن تيمية 
158، 258  ،259 ،260 ، 261 

 109، 106 . ابن حامد

، 151،  107،  105،  96،  94،  91،  66،  14 . ابن حجر العسقالين
153،  154  ،160  ،171،  210  ،216  ،217 ،
218 ،219  ،220 ،221 ،228 ،230 

 ،155،  151،  132،  131،  129،  112،  80 ابن حزم األندلسي.
169 ،238 ،  248 ،256  

 83 . اْبُن مَحَْدانَ 

، 241،  239،  238،  237،  161،  136،  51،  28 ابن خزمية. 
255 

 82 .ابن خليل

 183 . ابُن ُخويِز ِمنَداد

 216، 215 . ابن رجب احلنبلي

 102 ، حممد. بُن ِسريِينَ ا

 260، 139 ابن عاشور. 

 133،  101،  99، 93، 75، 24   .ابن فارس

 13 . ابن فتوح
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 106 ابن فُ َورك.

 61 . ابن قتيبة

  249،  111، 106،  35 . ءأبو الفدا ابن كثري

، 109،  56،  55،  46،  44،  39،  31،  18،  12،  6 ابن ماجه. 
161  ،171  ،172  ،177  ،196  ،224  ،226 ،
232 ،239  ،253 ،254 

 83 اْبن َماِلك.

 258،  75،  67 .ابن منظور

 106، 89، 84     .أبو إسحاق اإلسفراييين

 27 . أبو البقاء الكفوي

 86 . أبو احلسن عبيد هللا املباركفوري

 207،  117، 115 أبو احلسني البصري املعتزيل.

 14 أبو احلسني اخلياط.

 187،  173، 103 .أبو احلسني العمراين

 247، 198،  78   . أبو اخلطاب ابن دحية

 252،  79 . أبو الشيخ األصبهاين

 250،  65 . أبو الفيض الز بيدي

 65 .أَبو اْلَقاِسِم اْلُفورَاين ِ 

 195، 156، 153،  151، 112 .أَبُو املظفر بن الس مَعاين  

ِليحِ 
َ
 55 . أَبو امل

 261، 248، 183، 150،  145، 135 أبو الوليد الباجي. 

 261، 250،  144، 142،  72 . أَبُو اْلَولِيِد ْبُن ُرْشد  
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 237،  80 . اهلذيل أبو

 109 أَبو أُمامَة الَباِهِلي .

 .  147 أَبو أيُّوَب األَنَصارِيِ 

 99 أَبُو ُبصرة. 

 140، 86، 78،  41،  40ُُ.أبو بكر ابن العريب

 80 .أبو بكر ابن كيسان األصم

 160، 109 أبُو بكر  اجَلص اُص. 

 59 . أبو بكر الرازي

 ، 185،  166، 164 . أبو بكر السمرقندي

 237، 218، 172، 171،  56،  18   .أَبُو َبْكر  الصديق

 83 . أَبو بكر القالنسي

 42ُ.يبن عاصم القيس حممد أبو بكر 

 79 . أَبو َبكَرة

 146 أَبُو ثَور . 

 77 .أبو جعفر الطحاوي

 216 . أَبو ُجَهيم  

، 87،  136،  116،  58،  56،  39،  29،  28،  12 . أَبُو َحاُِت ابن حَبان
255 

 89،  84 أَبُو َحاُت  الَقزوييِنُّ 

 142 أبو حازم. 

، 119،  116،  115،  114،  89،  88،  46،  42 أبو حنيفة، النعمان بن اثبت.
123 ،146  ،183  
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 252،  83 . أبو حيان النحوي

، 56،  55،  50،  40،  39،  36،  31،  29،  19،  6 أبو داود السجستاين.
79  ،92  ،171  ،172  ،196  ،211  ،224  ،226 ،

229 ،234 

 211، 116،  51 أبو داود الطيالسي. 

 62، 61،  60،  59 . أبو رية 

 48،  28،  24 . َسِعيد  اخلُْدري ِ أَبو 

 117، 115،  48 أبو سعيد الشاشي. 

 218، 217 . أَبو ُشَريح  الَعدِوي  

 272،  222، 221،  17 . أَبُو طَلَحةَ 

 21 . أبو عبد الرمحن القاضي برهون

 102 .القاسم بن سالم  ةأبو عبيد

 82   .أَبُو َعِلي   احَلَسُن بِن البَ ن اءِ 

 248،  184، 163، 143، 126،  88،  47 عبِد الَب ِ أبو عمر بُن 

 110،  65 أبو عمرو ابُن الصالِح.  

 102   . أبو عمرو البصري

 197 أبو عمرو الداين 

 217 . أَبو ِقالَبَةَ 

 99 .أَبُو َماِلك  اْلِغَفارِيُّ 

 92 أَبُو جِمَْلز  اَلِحُق ْبُن مُحَْيد  

 109 أبو حممد ابن عبد السالم. 

ْقِدسيأبو 
َ
 82   .حممد ابن ُقَدامة، امل
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 13 أبو حُمم د قَاِسم بن حُمَم د بن َسي ار 

 220 .أَبو َمْسُعود  األَْنَصارِي  

 71 . أَبُو َمْنُصور  

 226،  209،  176، 175، 127   .أبو موسى األشعري

 110 أَبُو َنْصر  َعْبُد الر ِحيِم ْبُن َعْبِد اخْلَاِلِق. 

 ، 94،  79  ،73،  62  ،58،  53،  43  ،41  ،39،  38ُُ.ُهَريْ َرةَ أَبو 
99 ،  114 ،118 ،  128 ، 170  ،133 ،236 

 100 .أبو هالل العسكري

 122 أبو يعقوب الرازي.

 152   .أبو يعلى الَفر اء

 40 .اآلجري

 63  .أمحد أمني

، 158،  152،  151،  146  ،123  ، 111،  97 . َأمَحد بن َحنبل
153 ،233  ،240 

 253،  22 أمحد بن حممود الشنقيطي.

 63،  36 . أمحد صبحي منصور

 61   .إدوار جرجس

 23 أريج فهد عابد. 

 252،  25 . األزهري

 178 إسحاق بن راهويه. 

 272،  264، 92،  68،  24 .ِإْسرَائِيل

 106 أبو حامد.  اإلسفراييين
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 95  .ُعَلي ةَ ِإمسَاِعيُل ابُن 

 83 . إمساعيل ْبن الطبال

 270، 226، 225، 224،  175، 127 .َأشيم الضِ بايب ِ 

 67 .اأْلَصَمِعيُّ 

 26 . األعَشى

  99، 58،  57،  20 اأَلعَمُش.

، 39،  36،  33،  31،  29،  28،  21،  18،  12،  6 األلباين.
40  ،44  ،46  ،50  ،51  ،55  ،56  ،77  ،79  ،92 ،

101  ،109  ،110  ،116  ،136  ،143  ،160 ،
161  ،172  ،196  ،211  ،224  ،226  ،229 ،
234 ،237  ،239 ،251 ،253 

 136 النُّعماِن بِن َبِشري  رِضي هللاُ َعنه. 

 145 أُمِ  َحرَام  بِنِت ِملَحاَن.

َها.  ُ َعن ْ   236،  235، 229،  55 أُم  َسَلَمَة َرِضَي اّلل 

 250،  115، 72،  48،  41ُ.إمام احلرمني

، 119،  111،  109،  83،  48،  47،  42،  41ُ.اآلمدي
130 ،139  ،140 ،164 ،165 ،185  ،247 

 92   .أََنس بُن ِسريينَ 

 242، 221، 213،  128، 94، 28،  19،  17 .أََنس بن مالك 

 146 .األوزاعي

، 38،  33،  29  ،28،  27،  24،  21  ،18،  17،  16 البخاري حممد بن إمساعيل.
41  ،43  ،44  ،45  ،49  ،51  ،52  ،53  ،54  ،55 ،
56  ،58  ،59  ،62  ،73  ،79  ،91  ،94  ،98، 
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105،  115  ،118  ،126  ،128  ،130  ،135 ،
136  ،142  ،145  ،147  ،150،  153 ،  155 ،
171  ،172  ،178  ،202  ،210،212  ،213، 
214  ،216  ،217  ،218  ،220  ،221  ،223 ،
228 ،229  ،232 ،233 ،236 ،255  

 213،  17 .الَبَاُء بن عازب 

 72 .اْلَبَامِهَةُ 

، 248  ، 186،  185،  166،  164،  153،  131 .البزدوي
258  

 216 .ُبسر بن َسِعيد  

 238،  19 . ُبَشرُي بُن َكعب  

 171،  46 البغوي.

 236،  18 . ِباَلُل ْبُن َعْبِد هللاِ 

 250، 149 هبرام.

 72 .البُ َويِطيُّ 

 41ُُ.البيضاوي

، 110،  101،  56،  46،  45،  39،  36،  19،  18 . البيهقي
136  ،211  ،222  ،227  ،229  ،230  ،234 ، 
239، 241 

 70 . التاودي بن سودة 

، 116،  110،  56،  55،  51،  39،  31،  12،  6 الرتمذي.
136  ،171  ،172  ،196  ،211  ،224  ،237 ،
254 ،255 
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 14 تقي الدين املقريزي.

 83 تقي الدين سلمان ْبن محزة 

 83 التقي الزريرايت.

 256،  80 . الثعلب

 218، 128 . َجاِبر ْبن َعبِد اّلل ِ 

 198، 94،  86،  78 . اجلبائي

 61 جبائيل جبور. 

 251، 173، 103، 100،  99،  65 القاهر.اجلرجاين، عبد 

 60 . ُجرجي زيدان 

 25 . َجرِير ْبن َعْبِد هللاِ 

 26 . َجرِيِر بن عطية

 227،  46  .َجعَفر بن حُمم ِد بِن َعِلي  

 262، 189، 186، 185،  166، 164 . مجال الدين اإلسنوي

 182،  77   . اجْلَْهِمي ة

 61 جولدتسيهر. 

ُ َعنَها ُجَويرِيََة   223، 222 َرِضَي اّلل 

 250، 182، 181، 169،  116، 115 اجلويين إمام احلرمني.

 183،  155، 151 احلارث بن أسد احملاسب. 

 87 .احلَازِِمي

  249،  97، 94 ،93 ،92  ، 85  ، 71 .احلافظ العراقي

 83 . احلافظ َعبد املؤمن بن خلف
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 ،94،  87،  86  ، 56،  39،  36،  31،  29،  12 . احلاكم النيسابوري أبو عبد هللا
101  ،116  ،136  ،153  ،216  ،226  ،237 ، 
259 

 50 َحِبيب اْبن َأيب َفَضاَلَة املكي.

ُ َعْنُه.   56 ُحَذيَفة َرِضَي اّلل 

 22 حسان حممد حسني فلمبان. 

 37ُُ.احلسن البصري

 219 . ُحَسني ْبن َعِلي   

 183، 163،  155، 151 احلسني بن علي الكرابيسي.

ط ِلبِ 
ُ
 219 .مَحَزُة بُن َعبِد امل

 226، 225،  176، 175 .محل بن مالك 

 36 خادم حسني إهلي خبش. 

 24ُُ.َخاِلد اهلَُذيل  

 255، 187،  173، 103،  82 اخلرقي، أبو القاسم. 

 25 . اخلطايب

 203،  202، 197،  58 .اخَلِطيُب البغدادي

، 195،  183،  181،  178،  151،  90،  78،  37 . اخلوارج
198 

 78   .اخلياطي

 241،  238، 211، 55، 45، 39،  36،  12 .الدارمي

 183، 151  ، 13 داود بن علي الظاهري. 

 101 . دريد بن الصمة
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 83، 50،  14،  13 الذ َهِب . 

 269،  171، 170 . ذو اليدين

 183، 162،  77 .الر اِفَضة

 22 ربيع املدخلي. 

 175، 126 ربيعة.  

 83 .الرشيد ْبن َأيب القاسم

 50 الروايين.

 102 .رويس

 187، 173،  103، 87، 71،  67،  25 . الزركشي

 223، 98،  62،  56 .ابن شهاب  الزُّهري  

 219 . َزْيُد ْبُن َحارِثَةَ 

 216 . َزيد ْبن َخاِلد  

 37 زيد بن َعلي  بن احْلَُسنْي.

 58،  57،  20   .َزيد بن َوهب  

 83 الزين َعلي  بن حُمَم د الصرصرى.

 216، 196 سامل أبو النضر. 

 236، 223،  18   . َسامل بن َعبِد هللاِ 

 82 . ِسبط ابن اجلوزي 

 148 . سحنون

 257، 256،  90 .السخاوي

 109 البلقيين.سراج الدين 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
288 

 44ُ.ُسراقُة بن جعَشم

 83 . َسْعد الدين احلارثي

 228،  175، 160 سعد بن أيب وقاص. 

 149 سعيد بن منصور. 

 241، 146،  19 . سفيان الثوري 

 196 . سفيان بن عيينة

 83 . ُسَليَمان بن عبد القوى الطوىف

 72   .السَُّمِني ةُ 

  242،  150، 142 َسهل بن َسعد . 

 72 .السُّوِفسطَائِي ة

 261،  139، 134 الشاطب.

، 123،  121،  111،  105،  74،  72،  63،  35 حممد بن إدريس. الش اِفِعي
137  ،146  ،152  ،163  ،183  ،211  ،221 ،
230 ،231  ،240 ،259 

 94 .ُشعَبُة بن احلجاج

 45 الش ْعِب  عامر بن شراحيل.

 222 . شعيب األرَنؤوط

 24 مشَِر.

 249،  178، 116 ،109 ، 106،  75،  74  .مشس األئمة الس رخسي

 82 .الرمحنمشس الدين عبد 

 262، 257، 248، 173،  110، 103 أمحد بن علي.  الشوكاين

 109، 106،  74 . الشريازي أبو إسحاق
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َنازِِل. 
َ
 50 ُصَرد بن َأيب امل

ازين ِ 
َ
 18 . َصفَوان بُن حُمرِز  امل

ُ َعنَها  223، 222 . َصِفي َة َرِضَي اّلل 

 175 .الِكاَليب ِ الض ح اُك بِن ُسفَياَن 

 82 .الض ياء

، 79،  55،  51،  50،  40،  39،  36،  19،  12 الطباين أبو القاسم.
101  ،110  ،116،  143  ،161،  171  ،196 ،
211 ،239  ،242 ،260 

 106 . الطبي أبو الطيب

 72 .الطَُّفيُل الَغَنِويُّ 

 92   .َعاِصمٌ 

 166،  22 . عامر حسن صبي

َها َعاِئَشُة َرِضَي  ُ َعن ْ  275، 232، 223،  222، 136 . اّلل 

 50 عباس الدُّورِيُّ. 

 62 .عبد الرمحن األعرج

 249،  62،  21 .عبد الرمحن املعلمي

 52 َعبد الر مَحِن بن أَبَزى. 

 83 .َعبد الر مَحِن بن ُسَليَمان احلراين

 227، 223،  46 . َعبُد الر مَحِن بُن َعوف  

 21 . راشد النجديعبد العزيز بن 

 94 . َعبُد الَعزِيِز بُن ُصَهيب  

 82   .عبد العزيز بن طاهر اخلي اط 
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 78  .عبد القاهر البغدادي

 212 .َعبِد الَقيسِ 

 205 عبد هللِا بن املَبارِك. 

 147 َعبد اّللِ  بن ُحَنني . 

 98 . َعبد هللِا بن دينار  

 223 َربِيَعَة. َعبد هللِا بن َعاِمِر بن 

، 143،  135  ،101  ، 99  ، 43،  37  ،28،  27،  18ُُ.َعبُد اّللِ  بُن َعب اس  
147،  201،  209  ،212  ،226  ،228  ،232 ،
233، 236  ،237 ،242 

، 213،  126  ،115  ،54،  49،  46،  27،  18 . َعبد هللِا بن ُعَمرَ 
228 ،232  ،236 ،238 

 36ُ. َعبُد اّللِ  بن َعمر و

 102 . بن كثريعبد هللا 

 16 .َعبُد اّللِ  بُن َكعِب بِن َماِلك  

 27 .َعبُد اّللِ  بُن َماِلك  بُن ُِبَيَنةَ 

، 128،  114،  113،  110،  58،  57،  51،  20،  6 َعْبِد اّللِ  بن مسعود. 
131  

 17 . َعبد اّللِ  بن ُمَغف ل  

 36 . عبد هللا َجْكرَاَلِوي

 95 .َسِعيد  َعبُد الَواِرِث بُن 

 141،  139، 106 عبد الوهاب املالكي. 

 185،  166، 164 عبد الوهاب النجار.
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 160،  46،  33 عبد بن محيد. 

 196 عبيد هللا بن أيب رافع. 

 171 . عبيد بن عمري

 123 . عثمان بن عفان

 .  51 َعِدي  ْبن َحاُتِ 

 39،  31ُ. الِعراَبض بن َسارِيَةَ 

 181 الس الِم.العزُّ بُن عبِد 

 19 .َعطَاُء بن أيب رابح

 149 ُعقَبة بن َعاِمر .

 127 .َعْلَقَمة

 68 . َعْلَقَمة ْبن َوق اص  

 ،219  ، 176،  172،  127،  220  ، 113  ، 37ُ.َعِلي  بن أيب طالب
228 ،229 

 82 .العماد

 52 َعم اُر ْبُن اَيِسر . 

 239، 225، 223،  176، 172 .ُعَمُر بن اخلطاب 

  50،  19 .ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصنْي  

 127،  29ُُ.َعمُرو بن الَعاصِ 

 217 . َعمرِو ْبن َسِعيد  

 44ُُ.َعْمرو ْبن ُشَعْيب  

 20ُُ.املعتزيلَُعْمُرو ْبُن ُعبَ ْيد  

 249، 146،  144، 121 عياض، القاضي. 
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 178، 115،  41،  13 عيسى بن أابن. 

 99 . عيسى عليه السالم

 259، 174 حامد.الغزايل أبو 

 169 .الفاشاين

 22 فرحانة بنت علي شويتة. 

 61 . فلوتن

 61 .فليب حىت

 198،  78 .القاسياين

  185، 164،  80 . القاضي عبد اجلبار

 171،  56 . قَِبيَصة ْبن ُذَؤْيب  

 44   .ِمْن َبيِن ُمْدِلج   قَ َتاَدةُ 

 99، 94،  92،  35 قَتادُة بن دعامة السدوسي. 

، 149،  138،  137،  136،  134،  89،  87،  84 القرايف. 
158 ،253  ،255 ،257 

 36،  20،  12 .القرآنيون

 ،213  ، 203،  136،  124،  79،  67،  34،  32  .القرطب
215 ،247  

 61 كارل بروكلمان. 

 60 .كرمير

 102   .الكسائي

 228 . ِكْسَرى

 52،  49 .َكْعب اْبن ُعْجَرةَ 
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 16 . َماِلك  َكْعب ْبن 

 99 اْلَكْلِبُّ. 

 101،  39 أبو القاسم.  الاللكائي

 67،  26 . اللحياينُّ 

 143 الل خِميُّ.

 254، 143 املازري. 

 217 مالك بن احلويرث. 

 175، 120 .َماِلك بن أنس

 99 . َماِلُك ْبُن ِديَنار  

 99،  25 .جُمَاِهد

 83 . جمد الدين احلراين

 36 .أابديحمب احلق عظيم 

 111، 88،  85،  76 . حممد األمري الصنعاين

 202، 158 حممد األمني الشنقيطي. 

 253،  23 حممد العريب ببوش. 

 69   . حُمَم د ْبن ِإبْ رَاِهيَم الت  ْيِمي  

 83 حُمَم د بن احْلَُسنْي اْلموِصِلي.

 196 . حممد بن املنكدر

 110 اْلَمْقِدِسي . حُمَم ُد ْبُن طَاِهر  

 171، 110،  56 .حُمَم ُد بُن َمسَلَمةَ 

 164،  63 . حممد توفيق صدقي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َحادُ َُُخَبُر ُُُاْلآ يل يٌَّةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسع يدُُالآَعَقائ دُ ُُف  َكامر:ُد رَاَسٌةََُتص  َحآ  د ََيبُ ُُمرصآطََفىُبآُنَُُواْلآ

 

 
294 

 22 حممد مجيل مبارك. 

 256،  248، 186،  166، 164،  63 .حممود شلتوت 

 183، 152 . املرُّوِذيُّ 

 50،  40،  39 املروزي حممد بن نصر. 

 83 . املزي

 ، 73  ،  62  ، 48،  41،  26،  25،  24،  19،  18 مسلم بن احلجاج.
79  ،91  ،94 ،  95  ،108 ،  142  ،143 ،  162، 

209 ،213  ،236 ،239 ،255   

 143 مسلمة بن علي اخلشين. 

 236، 176،  172، 147 . املسور بن خمرمة

 60  .مصطفى السباعي

 19 .ُمْصَعُب ْبُن الزَُّبرْيِ 

 212 مضر. 

.  210، 209 ُمَعاذ ْبن َجَبل 

 239،  145، 127 سفيان. ُمعاِويَة بن أيب 

 182، 162،  77،  59 .اْلُمْعَتزَِلة

 77  .اْلُمَعطِ َلة

 56  .َمعَمرٌ 

 171،  56    . املِغريَُة بُن ُشْعَبةَ 

 26ُ.اْلُمَفض ُل الض بِ ُّ 

 53، 40،  37،  12ُ. اْلِمْقَدام ْبن َمْعِدي َكِرب 

 257، 138 املقري.
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 82 . املنِذرِي

 62 . علي اهلندي املولوي جراغ

َها  ُ َعن ْ  223، 222 . َمْيُمونََة َرِضَي اّلل 

 222 . ََنِشَرة ْبن مُسَي   اْليَ َزين  

 24 ُنَصْيٌب.

، 230،  226،  211،  160،  58،  56،  55،  6 النسائي.
232 ،234  ،254 

 71 .الن ظ امُ 

 169 .النهرواين

، 163،  162،  161،  155،  111  ،109،  69،  68 . النووي
255 

 253، 177 . نور الدين السندي

 22 نور الدين حممد عرت احللب.

 37 ِهَشام بن عبد اْلملك. 

 37ُ.الغزال واصل بن عطاء

 142 َواِئل ْبن ُحْجر .

 13 .اْلَوليد بن عبد امللك 

 241 .َُيْىَي ْبَن آَدمَ 

 69 .َُيْىَي ْبن َسِعيد  اأْلَْنَصارِي  

 143 املازين. ُيىي بن سعيد 

 50 ُيىي بن معني. 

 142 َُيْىَي بن َُيْىَي التميمي. 
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 102 . يعقوب احلضرمي

 22 يوسف أمحد البدوي. 
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ر سُر ُاملوضروَعاتُ ُف هآ
 3 ............................................................................ إهداء 

 4 ..................................................................... شكر وتقدير
 6 ........................................................................... املقدمة

 10 ................................................................ اْلَفْصُل الث اِلثُ 
 10 ..................................... َما يُِفيُدُه َخَبُ اآلَحاِد ِمْن َحيُث الِعْلِم والظ ِن. 

 15 ................................................................. اْلَفْصُل اأْلَو لُ 
 15 ....................................................... َمَكانَُة السُّن ِة ِمَن الت ْشرِيعِ 

 24 ................................................ اْلَمْبَحُث اأْلَو ُل: تَ ْعرِيُف السُّن ةِ 
 30 ...................................... ِإْطاَلقَاُت السُّن ِة ابعتبار اْصِطاَلِح األصوليني

 32 .............................. اْلَمْبَحُث الث اين: السُّن ُة وحٌي ِمَن هللِا تَ َعاىَل كالُقرآنِ 
 40 .................................. السُّن ِة ابلنِ سَبِة للُقرآنِ اْلَمْبَحُث الث اِلُث: مكانُة 

 57 ........................ اْلَمْبَحُث الر اِبُع: ُشبُ َهاُت ُمْنِكرِي السُّن ِة الن  َبويَِة والر دُّ َعَليها 
 64 ................................................................. اْلَفْصُل الث اين 
 64 ................................................................... أَْقَساُم اخَلَبِ 

 65 ................................................. اْلَمْبَحُث اأْلَو ُل: تعريُف اخلبِ 
 67 ........................... اْلَمْبَحُث الث اين: أَْقِساُم اخَلِب ابعتباِر طُرِق ُوُصولِِه إِليَنا 

 77 ......................... املبحث الثالث: أوُل من َقس َم احلديَث إىل متواتر  وآحاد  
 81 ................................................................ اْلَفْصُل الث اِلثُ 

 81 ...................................... َما يُِفيُدُه َخَبُ اآلَحاِد ِمْن َحيُث الِعْلِم والظ نِ 
 82 ........................................ اْلَمطلُب اأْلَو ُل: ِإْطاَلقَاُت َخَبِ اآلَحاِد: 

 90 .................................. اآلحاِد تفصياًل:  اْلَمْطلُب الث اين: معين حديثِ 
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رَاُد اِبلِعْلِم والظ نِ 
ُ
 99 ............................................ اْلَمْبَحُث الث اين: امل

 105 ............................... اْلَمْبَحُث الث الُث: َخَبَ اْلَواِحِد اْلمُحَتفُّ اِبْلَقرَاِئنِ 
 112 .................. اْلَمْبَحُث الر ابُع: حكم العمل خَبَبَ اْلَواِحِد ِفيَما َعم ت بِِه اْلبَ ْلَوى 

 151 ...............  اخلامُس: تَ ْفِصيُل َمَذاِهِب الُعَلَماِء ِفيَما يُِفيُده َخَبُ اْلَواِحدِ اْلَمْبَحثُ 
 180 .................................... العقائداْلَفْصُل الر اِبُع: حجية خب اآلحاد يف 

 181 ..... اْلَمْبَحُث اأْلَو ُل: نشأة التفرقة بني العقائد واألحكام يف االحتجاج خبب اآلحاد 
 184 ............... اْلَمْبَحُث الث اين: مذاهب العلماء يف حجية خب اآلحاد يف العقائد

 191 ......... املبحث الثالث: اآلاثُر املرتتبُة على َردِ  أخباِر اآلحاِد يف العقائِد والصفاتِ 
 194 ....................................... اْلَفْصُل اخْلَاِمُس: َخَبُ اآْلَحاِد يف اأْلَْحَكامِ 
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ُ َعَلْيِه وسلم وِإْنَكارُُهم َعَلى َمْن  اْلَمْبَحُث الر اِبُع: توقري السلِف لُسن ِة َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 235 .............................................. أْعَرَض َعْنها أو َعاَرَضها برَأي. 
 245 ............................................................. نتيجة البحث

 247 .......................................................... ثبت أبهم املراجع 
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 277 ............................................................. فهرس األعالم
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