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 اخلالصة

 الفقه حدعلم األصول من يف 
 اجلزء الثاين

 
 
 

 مجعه 

 أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي الدكتور 
   واملسلمي  غفر هللا له ووالديه ومشاخيه 

 
 آمي 
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يِن َولِي نِذر وا قَ ْوَمه ْم   ْؤِمن وَن لَِينِفر وا َكافَّة   َوَما َكاَن اْلم   فَ َلْوََل نَ َفَر ِمن ك لِ  ِفْرَقٍة مِ ن ْه ْم طَائَِفٌة ل ِيَ تَ َفقَّه وا يف الدِ 
 .[122]التوبة: ِإَذا َرَجع وا إِلَْيِهْم َلَعلَّه ْم ََيَْذر ونَ 
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 فقه ــــــــ ال مـــن حــدعلـــــــــــم األصـــول اخلالصة يف 
 اجلزء الثاين

 
 اي انظًرا فيَما عمدُت جلمعـــــــــِه * عذرًا فإنَّ أَخا البصريِة يعــــــــــذرُ 

 واعلْم أبنَّ املرَء لْو بلَغ املـــَدى * يف الُعمِر الَقى املوَت وهَو مقصِ ـرُ 
 لــــــــــَها * ابَب التَّجاوِز فالتَّجاوُز أجـــــــــــدرُ فإذا ظفرَت بزلٍَّة فاْفتْح 

رُ   ومَن احملاِل أبن نَرى أحًدا حَوى * ُكنَه الَكماِل وَذا هَو املتعــــــــــــذِ 
 1فالنَّقُص يف نفس الطبيعة كـــائٌن * فبنو الطَّبيعة نقصهم ال يُنـــــــــكرُ 

 
 
 
 
 
 

 

يِن اْلَقاِسُم ْبُن َأْْحََد األَْنَدُلِسيُّ ، كتاب "أسىن املقاصد وأعذب املوارد". 1  َعَلُم الدِ 
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مة  مقدِ 
إنَّ احلمَد هلِل حنمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوُذ ابهلِل مْن شروِر أنفسَنا ومْن سيِ ئاِت أعمالَنا، مْن 
يهدِه هللاُ فاَل مضلَّ لُه ومْن يضلْل فاَل هادَي لُه، وأشهُد أنَّ اَل إَلَه إالَّ هللاُ وحدُه اَل شريَك لُه 

 . وأشهُد أنَّ حممًَّدا عبدُه ورسولُه  
 .[102]آل عمران:  يُـَّها الَِّذين آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحق  تـَُقاتِِه َواَلََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ اَي أَ 

ُهمَ  َها َزْوَجَها و َبثَّ ِمنـْ ا رَِجااًل اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن نَـّْفٍس وَّاِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 . [1]النساء: ِثريًا وَِّنَساًء وَّاتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلون ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكم رَِقيًباكَ 

َويـَْغِفْرَلُكم ُذنُوَبُكْم َوَمْن اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكم 
 .[71 – 70]األحزاب: يُِّطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما

حممٍَّد   هدُي  اهلدِي  وخرُي  تعاََل،  هللِا  احلديِث كتاُب  أصدَق  فإنَّ  بعُد:  األموِر    ،أمَّا  وشرُّ 
 ، وكلَّ ضاللٍة يف النَّاِر.حمداثهتَا، وكلَّ حمدثٍة بدعٍة، وكلَّ بدعٍة ضاللةٍ 

 
فهذا هو اجلزء الثاين من كتابنا "اخلالصة يف علم األصول من حد الفقه" وأسأل هللا تعاَل   وبعد:

ونستفتح هذا    وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي،   أن جيعل فيه القبول والنَّفع،و   ،أن يبارك فيه 
 وهو: "السنَّة".  اخلامس ابلكتاباجلزء 
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 اخلامس الكتاب
 السنَّة 
 :وفيه

 الباب األوَّل: تعريف السنة:
 الفصل األوَّل: الفرق بني السنَّة واحلديث:

 الفصل الثاين: شرح حدِ  السنة:
 الفصل الثالث: حجيَّة السنة:

 الفصل الرابع: استقالل السنة ابلتَّشريع:
 السنَّة بني مصادر التَّشريع: املبحث األوَّل: مرتبة 

 
 الباب الثاين: أقسام السنَّة: 

 الفصل األوَّل: السنَّة القوليَّة:
 املبحث األوَّل: أقسام السنة القوليَّة: 

 
 الفصل الثَّاين: السنَّة الفعليَّة:

 املبحث األوَّل: أقسام السنة الفعليَّة: 
 

 ثالثة:مطلب: أقسام السنة الفعليَّة البيانيَّة 
 

 الفصل الثَّالث: السنَّة التقريريَّة:
 املبحث األوَّل: شروط اإلقرار:  

 املبحث الثَّاين: حجيَّة السنَّة التقريريَّة: 
 املبحث الثَّالث: مسالك السنة التقريريَّة:

 املبحث الرابع: أقسام السنَّة التَّقريرية ابعتبار األحكام التَّكليفيَّة: 
 

 اخلامس: درجات التقرير من حيث القوَّة: املبحث 
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 الفصل الرَّابع: السنَّة الرتكيَّة:

 املبحث األوَّل: شروط السنَّة الرتَّكيَّة: 
  

 مطلب: كيف تُعرف السنة الرتكيَّة: 
 املبحث الثَّاين: أقسام السنَّة الرتكيَّة: 

يَّة السنَّة الرتكيَّة من حيث التأسي هبا:  مطلب: حجِ 
 

 اخلامس: السنَّة اخلُُلقيَّة:الفصل 
 اخلُُلقيَّة: املبحث األوَّل: أوصاف رسول هللا 

 اخلُلقيَّة: مطلب: بعض أوصاف الرسول 
 املبحث الثاين: أقسام السنة اخلُلقيَّة: 

 
 الفصل السَّادس: السنَّة اهلميَّة:

 املبحث األوَّل: حجيَّة السنَّة اهلميَّة: 
يَّة: املبحث الثاين: حكم   السنَّة اهلمِ 

 
 الفصل السابع: أقسام السنَّة من حيث السند: 

 املبحث األوَّل: املتواتر: 
 املطلب األوَّل: شروط املتواتر: 

 املطلب الثاين: أوَّل من استعمل مصطلح املتواتر:
 املطلب الثالث: ظهور مصطلح التواتر عند علماء املسلمني: 

 الشروط يف التواتر:املطلب الرابع: الغاية من وضع هذه  
 املطلب اخلامس: اعتماد أهل احلديث لفظ املتواتر كنوع من أنواع املصطلح:

 املبحث الثاين: تعريف احلديث املتواتر: 
 املبحث الثالث: اخلرب اآلحاد:
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 املطلب األول: حجية اخلرب اآلحاد: 
 املبحث الرابع: أقسام اخلرب اآلحاد: 

 الغريب:املطلب األول: احلديث 
 مسألة: أنواع احلديث الغريب:
 املطلب الثاين: احلديث العزيز: 

 
 املشهور:   املطلب الثالث: احلديث

 املطلب الرَّابع: احلديث املستفيض:
 املبحث اخلامس: حدُّ املتواتر املختار: 

 املبحث السادس: أقسام السنَّة من حيث القوَّة: 
 املطلب األول: احلديث الصحيح:

 شروط احلديث الصحيح:مسألة: 
 

 املبحث السابع: أقسام احلديث الصحيح:
 

 املطلب األول: الصحيح لذته: 
 لغريه: املطلب الثَّاين: الصحيح

 املطلب الثالث: احلديث احلسن:
 

 املطلب الرَّابع: احلسن لغريه:
 املطلب اخلامس: الشواهد واملتابعات: 

 مسألة: أنواع املتابعة: 
 السَّادس: مراتب االحتجاج ابلصحيح:املطلب  

 املطلب السابع: حجيَّة احلديث الصحيح أبقسامه:
 املبحث الثامن: شروط الصحيح عند بعض الفقهاء وأصوليني: 

 املطلب األول: احلديث الضعيف:
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 املطلب الثَّاين: احلديث املنقطع: 
 املطلب الثالث: احلديث املرسل: 

 اخلفي:  املطلب الرابع: املرسل
 

 املطلب اخلامس: احلديث املعضل: 
 املطلب السادس: احلديث املعلَّق: 

 املطلب السابع: احلديث املضطرب: 
 املطلب الثامن: احلديث املدلَّس: 
 املطلب التاسع: احلديث املرتوك: 
 املطلب العاشر: احلديث املنكر: 

 
 املطلب احلادي عشر: احلديث املهمل: 

 
 احلديث املزور:املطلب الثاين عشر: 

 
 املطلب الثالث عشر: احلديث املوضوع:

 
 املطلب الرابع عشر: احلديث املبهم: 

 املطلب اخلامس عشر: احلديث املدرج:
 

 املسألة األوَل: كيف يُعرف اإلدراج: 
 املسألة الثانية: الضرر الناتج عن اإلدراج يف املنت: 
 املبحث التَّاسع: أنواع احلديث من حيث قائله:

 املطلب األوَّل: احلديث املرفوع: 
 أنواع احلديث املرفوع:املسألة األوَل: 
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  :ملرفوعحلديث اما يلحق اب املسألة الثانية: 
 

 املطلب الثاين: احلديث املوقوف:
 

 املطلب الثالث: احلديث املقطوع:
 

 الباب الثالث: خصائص السنَّة مع القرآن:
 القرآن:الفصل األوَّل: السنة تفصِ ل جممل 

 الفصل الثاين: السنة تبنيِ  مبهم القرآن: 
 الفصل الثالث: السنَّة ختصص عموم القرآن: 

 الفصل الرابع: السنة تقيد مطلق القرآن:
 : قرآن الفصل اخلامس: السنَّة تنسخ ال

 
 

 تشمل سنَّة اخلليفة الراشد:  الباب الرابع: سنَّة النبِ   
 الراشد املهدي: الفصل األوَّل: شروط اخلليفة 

 املبحث األوَّل: شروط اخللفية: 
 مطلب: شروط غري صحيحة: 

 
  اخلليفة: الفصل الثاين: واجبات

 الفصل الثالث: شرع ألفاظ: اخلليفة الراشد املهدي:
 الفصل الرابع: شروط سنَّة اخلليفة الراشد:

 
 بني السنن:   الباب اخلامس: التعارض والرتجيح

  قواعد ترجع إَل السند: الفصل األوَّل: 
 املبحث األوَّل:
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 تعارض املتواتر مع اآلحاد:
 املبحث الثاين:

 تعارض اآلحاد يف بينه:
 املبحث الثالث:

 تعارض املتَّفق على وصله مع ما اختلف يف وصله وإرساله:
 املبحث الرابع:

 تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخُتلف يف رفعه ووقفه:
 املبحث اخلامس:

 تعارض رواية األوثق واألضبط مع من دونه:
 املبحث السادس: 

 تعارض رواية صاحب الواقعة مع غريه: 
 املبحث السابع:

 تعارض رواية من ال جُيوِ ز الرواية ابملعىن مع غريه:
 

 الفصل الثاين: قواعد ترجع إَل املنت: 
 املبحث األوَّل:

 :تعارض السنة القوليَّة مع الفعليَّة
 املبحث الثاين: 

 تعارض السنة القوليَّة مع التقريريَّة:
 املبحث الثالث: 

 تعارض السنة الفعليَّة مع التقريريَّة:
 املبحث الرابع: 

 تعارض السنَّة القوليَّة مع الرتكيَّة: 
 املبحث اخلامس:  

 تعارض السنَّة الفعليَّة مع الرتكيَّة: 
 املبحث السادس:  
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 التقريرية مع الرتكيَّة: تعارض السنَّة 
 املبحث السابع:  

 تعارض السنة القوليَّة مع اهلميَّة:
 املبحث الثامن: 

 تعارض السنة الفعليَّة مع اهلميَّة:
 املبحث التاسع:  

 تعارض السنَّة التقريريَّة مع اهلميَّة: 
 املبحث العاشر:  

 تعارض السنَّة الرتكيَّة مع اهلميَّة:
 املبحث احلادي عشر:

 تعارض املسموع واملكتوب:
 املبحث الثاين عشر:

 تعارض املسموع أو املكتوب مع التقرير:
 املبحث الثالث عشر:

 تعارض رواية املثبت مع النَّايف:
 

 الفصل الثالث: قواعد ترجع إَل املعىن:
 املبحث األوَّل:

 تعارض النص مع الظاهر: 
 املبحث الثاين:

 تعارض الظاهر مع املؤوَّل: 
 املبحث الثالث:

 تعارض املبني مع اجململ: 
 املبحث الرابع:

 تعارض اخلاص مع العام: 
 املبحث اخلامس:
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 تعارض املقيَّد مع املطلق:
 املبحث السادس: 

 تعارض اخلظر مع اإلابحة: 
 املبحث السابع:

 تعارض املنطوق مع املفهوم:
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 السنَّة 

 السنة: تعريف األوَّل:   الباب
هذا  سنتناولُ  معانيها  الباب يف  إظهار  هذا ألجل  ابلتفصيل،  السنة  وبيان حقيقتها، تعريف   ،

عليها   أدخلها  اليت  الشبهات  تعريفاهتا من شوائب  لتطويعها على   متكلمة األصولينيوتطهري 
تواتر  واحلديث امل علم أنَّ أكمل تعريفات السنة واحلديث عموما،  جيُب أْن يُ حسب األهواء، كما  

يت أعلم مبا فيه، لكنَّ األصولي ني  الصنعة وأهل الب  ذ هم أهلأهل احلديث إ   تعريف خصوصا، هو  
السنَّة أهل  احلديث  من  أهل  تعريف  يف  ما  حيتاجون كل  من   ،ال  شيأ  ينقصون  تراهم  لذلك 

مانع، إن شاء هللا عريفات يف تعريف واحد جامع  ، وجنمع بني كلَّ التَّ التَّعريف، وسنفصِ ل ذلك
 تعاَل.

   مفهوم السنة واحلديث:
حلديث ابتداء من الصحابة الكرام، كانت مثرة معرفة عميقة وأكيدة ابلسنَّة إنَّ عنايَة املسلمني اب

، ومعناها واحلاجة إليها، فقد تلقى الصحابة رضوان هللا عليهم هذا الدين عن رسول هللا  
صادرة   أخالقيَّة  وصفات  يُتلى ويُتعبد به، وإمَّا أقوال وأفعاال وتقريراتوكان ما يتلقونه إمَّا قرآان  

أنَّ رسول هللا   ؛، ابعتباره رسول ربِ  العاملني، وكان ممَّا أخربهم به  كتاب هللا تعاَلعن النب 
  ِإالَّ   ُهوَ   ِإنْ *    اهْلََوى    َعنِ   يَنِطقُ   َوَماقال تعاَل: "ف،  وأوصافه معصوم يف قوله وفعله وإقراره    
"[4-3]النجم:  " يُوَحى    َوْحيٌ  تعاَل:  وقال   َعْنهُ   ََنَاُكمْ   َوَما  َفُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آََتُكمُ   َوَما ، 

"[7]احلشر:  " فَانتَـُهوا سبحانه:  فقال  هدايتهم،  يف  سببا  له  طاعتهم  وجعل   ُتِطيُعوهُ   َوِإن ، 
ْلَيْحَذرِ : "، وحذَّر الذين خيالفون عن أمره فقال[54]النور:  " هَتَْتُدوا  َأْمرِهِ   َعنْ   خُيَاِلُفونَ   الَِّذينَ   فـَ
َنةٌ   ُتِصيبَـُهمْ   َأن  ، ومن هنا أدرك الصحابة معىن شهادة [63]النور:  "َألِيمٌ   َعَذابٌ   ُيِصيبَـُهمْ   َأوْ   ِفتـْ

ا شقُّ الرُّكن األوَّل من أركان اإلسالم، وأنَّ مقتضى الشهادة التسليم "أنَّ حممَّدا رسول هللا" وأَنَّ 
 .جبميع ما جاء به هذا النب الكرمي  

تتناول الدنيا واألخرى، والفرد واجلماعة، والذكر واألنثى، والصغري    مهمَّة الرسول  كانت  وملَّا  
أن تستيقظ قلوهبم وعقوهلم   إالَّ   كان عليهم   فماوالكبري، والعقيدة والشريعة، والسر والعلن،  
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ملتابعته والسري على هديه، وأدركوا أنَّ أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته يف وأبصارهم وأمساعهم  
 . (1)أحواله كلُّها سنَّة

 السنة لغة: 
السنَّة من مادَّة سنَّ، يقول ابن فارس: السني والنون أصل واحد مطَّرد، وهو جراين الشيء، 

 .(2)سهولته، واألصل قوهلم سننت املاء على وجهي أسنُّه سنًّا إذا أرسلته إرساالواطراده يف 
السنُّ مصدر سنَّ احلديد سنًّا، وسنَّ للقوم ُسنَّة وسننا، وسنَّ اإلبل يُسنُّها سنًّا وقال ابن العريب:  

 إذا أحسن رِعيتها، حىت كأنه صقلها، وسنَّن املنطق حسَّنه، فكأنَّه صقله. 
ب لسان العرب يف ذكر معاين املادَّة اللغويَّة اليت تدور على معاين اجلراين واالطِ راد  وَتبع صاح

 احلُسِن ُأطلَق عليه: ُسنَّة، قال ذو الرمَّة: عوالصقل، وملَّا كان الوجُه جَممَ 
 . (3)بيضاُء يف املرآة ُسنـَُّتها * ملساُء ليس هبا خاٌل وال ندبُ 

أنه    والسنَّة: الطريقة، والسرية، سواء أكانت حسنة أم سيئة، ومن ذلك ما ثبت عن النب  
قال: "مْن سنَّ يف اإلسالم سنَّة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص 
، من أجورهم شيء، ومن سنَّ يف اإلسالم ُسنَّة سيِ ئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده

 .(4)من غري أن ينقص من أوزارهم شيء"
 وكذلك قول خالد بن عتبة اهلُذيل:

 .(5)فأوَّل راض ُسنَّة من يسريها * فال جتزعن من سرية أنت سرهتا
 
 
 

---------------------------------------- 
 بتصرف. – 27-26( الفكر املنهجي عند احملديث للدكتور مهام عبد الرحيم سعي. ص 1)
 . 60/3( معجم مقاييس اللغة  2)
 ( لسان العرب البن منظور مادة سنن.3)
 .1071( رواه مسلم 4)
 .13/225( لسان العرب ابن منظور 5)
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حتمل كل املعاين اللغويَّة، ملا فيها من جراين األحكام واطرادها، وصقل احلياة   وسنَّة النب  
 ( 1) ِضًراهبا، وهي كلها طريقة يُقتدى هبا، فيكون وجه اجملتمع السائر على هديها ان  اإلنسانيَّة

 . (2)خبريها وبركتها 
ك أقواله وأفعاله  فاملراد هبا: سريته وهديه، ويشمل ذل لسنَّة إذا جاءت منسوبة إَل النب  فا

وتقريراته، ومن ذلك ما جاء يف سنن الرتمذي عِن العرابض بن سارية رضي هللا عنه عن النب  
 . (3) عليكْم بسنَّيت"أنَّه قال: " 

وقد ُتطلق السنة يف اخلطاب الشرعي، ويُراد هبا ما يُقابل القرآن، ممَّا جاء على لسان النب 
 . (4): "يؤمُّ القوَم أقرؤهم لكتاب هللا تعاَل، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم ابلسنَّة"؛ كقوله  

   النب   لفظ السنة مطلقا دون تقييد ويريدون هبا طريقة  يستعملون   وجند أصحاب النب  
   . وهديه كذا  وهديه وقضاؤه وحكمه، فإذا قال أحدهم "من السنة كذا" أي من طريقة النب  

قال ابن الصالح رْحه هللا تعاَل: وهكذا قول الصحايب: "من السنة كذا" فاألصح أنَّه مسند 
 . (5)، وما جيب اتباعهمرفوع؛ ألنَّ الظاهر أنَّه ال يُريد إالَّ سنة رسول هللا  

، فيقولون من السنة كذا، أي: من الشريعة كذا أو من اإلسالم  عموماهو اإلسالم    وهديه  
نََّة قال هللا تعاَل: "سُ سنة على الواجب، وما ليس بواجب،  ي: وقد يقع اسم الكذا، قال العكرب 

: "مَن السنَّة أن  وقال    ،( 6)، أي شريعة هللا تعاَل[75]غافر:  هللِا الَّيِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه"
 ، وأراد الشريعة.(7)ال يُقتل احلر ابلعبد"

 . (8)تكون مستحبَّةوعلى هذا فقد تكون السنة واجبة، وقد 
 

----------------------------------------------- 
 يُنظر معجم املعاين.  –( انضرا: حسنا مشرفقا 1)
 بتصرف. – 27الفكر املنهجي عند احملديث للدكتور مهام عبد الرحيم سعي. ص ( 2)
 .2676( الرتمذي 3)
 .683( مسلم 4)
 .50( علوم احلديث البن الصالح ص 5)
 .   26( العكربي ص 6)
 .141/5، وأبو داود 155/4 – 153، الدارقطين 64/8-63( البيهقي واللفظ له 7)
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 . 13( أيف السنة شك؟ ألْحد بن يوسف السيد ص 8)
 السنة اصطالحا:

اختالفٍ  مع  اصطالحا،  السنَّة  تعريفات  األصولي  كثرت  بني  بعضها  وحىت  يف  واحملدِ ثني،  ني 
 ، ونبنيِ  ذلك يف ما يلي: فيما بينهم تعريفاهتم ختلفت، ااحملدثون 

 ثني:  السنة يف اصطالح احملد ِ 
 لقيَّة، أو ُخُلقيَّة. ن قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خِ م ما أُثر عن النب  هي 

لقيَّة، أو ُخُلقيَّة، أو  ، أو صفة خِ من قول أو فعل أو تقرير   كذلك هي: ما أُثر عن النب  
  .(1)سرية، سواء كان قبل البعثة أو بعدها

 ، قرير، أو صفٍة ُخُلقيَّة من قول أو فعل أو ت  وكذلك السنَّة: ما صدر عن رسول هللا   
 . (2)البعثة حىت وفاته   من مبدئِ 
   الرتجيح:
لُيحتذى  :ابتداء ُرسَم  ما  وهي  املتَّبعة،  الطريقة  هي  تقدَّم  يعين:  (3)السنَّة كما  واحتذى   ،
كون التعريف األوَّل فيه خطأ، يلُيقتدى بِه، وعلى هذا ف  ُرسمَ وعلى هذا فالسنَّة ما    (4)اقتدى

 لقيَّة واخلُُلقيَّة. الفرق بني الصفة اخلِ  ملا سيأيت من بيان  لقيَّة"صفٍة خِ وهو قول "
فهي مشائله، من حيث    سول  رَّ ، وابنتساهبا إَل الهي الشكل واملظهر لقيَّة:  الصفة اخلِ   أوَّال

 الطول، والعرض، واللون، والشكل عموما.
هديه يف  و   فهي آدابه  سول  رَّ ي اآلداب واألخالق، وابنتساهبا إَل الوأمَّا الصفَّة اخلُُلقيَّة: فه 

 مكارم األخالق.
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .2. وتوجيه النظر ص  38-35( قواعد التحديث 1)
 .27املنهجي عند احملديث للدكتور مهام عبد الرحيم سعي. ص الفكر  ( 2)
 . 26( رسالة العكربي 3)
 ( معجم املعاين، واملعجم املعاصر. 4)
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 وشكل. وعرض، ولون، ما خلقُه هللا تعاَل عليه، من حسن، وطول، :لقيَّة: من اخللِق، أيفاخلِ 

 ما أدَّبه هللا تعاَل عليه، من آداب اجتماعيَّة، وُأسريَّة، وشخصيَّة. واخلُُلقيَّة: من األخالِق، أي:
لكفار واملسلمني، وااُلسريَّة من مع الناس على شقَّيهم ا  تعامله  من حيثاالجتماعيَّة  اآلداب  ف

وعدم    ،آدابه اخلاصة به من عدم األكل متَّكأً من حيث  التعامل مع أهله، والشَّخصيَّة  حيث  
 شي وغريه، والكتاب الكرمي مملوء دالالت على هذا، فال نطيل فيه الكالم. اخليالء يف امل

ه وطوله،  يف حسنه وشكل  تدى به  لُيقتدى بِه، فيستحيل عقال أن يُق  ومبا أنَّ السنَّة ما ُرسمَ 
 لقيَّة ال تنطبق مع تعريف السنَّة ال لغة وال اصطالحا. فالصِ فة اخلِ 

 واعتدال   الصور،  كحسن  فيها  للمرء  كسب   ال  جبلية  صفة  كل:  السالم  عبد  ابن  يقول
 ليس   ألنه  وشرفه،  فضله  مع  عليه،  ثواب  ال  فهذا  العقل،  ووفور  احلواس،  ونفوذ   ،...القامات
  .(1)املكتسبة مثراته على والعقاب الثواب وإمنا ،به ات صف  ملن بكسب

 فيها.  الصفة اخلُُلقيَّة فإنَّ املسلَم مطالٌب ابالقتادء به   وأمَّا
:  هللا   حيب هما  خصلتني   فيك  إن:  القيس  عبد  ألَشج    قال    النب   أن : "سعيد  أيب  حديث   ففي
 جبلك   هللا  بل:  قال  عليهما؟  جبلين  هللا  أم   هبما  أختلق  أان   هللا،  رسول  اي:  قال  ،واألانة  احللم

  . (2)"عليهما
، فإن كان  (3)هبما  اإلنسان   يتخلق  أن   ميكن  اخلصلتني   هاتني   أن   منه   يفهم  النب    جواب   فإن 

، فإنَّ  تصرحياو   تلوحياعلى هاتني اخلصلتني من األخالق     رسول هللا  وقد حثَّ   األمر كذلك
 اخلُُلقيَّة أوَل ابالقتداء واألجر.  وأنَّ صفات الرَّسول  األجر عليهما حاصل،

فهو   الثاين  التعريف  ليس  وأمَّا  تعريفتعريفحقيقة  للسنة، بل هو  احلديث كما سيأيت، فهو    ا 
ال يقتدى به، سواء قبل البعثة أو بعد    ممَّاو   ،ممَّا يُقتدى به فيه  يشمل كل ما أُثر عن النب  

 حُيمل لقيَّة وال فيما قبل البعثة، وعلى هذا  ال يف الصفة اخلِ   ،ينطبق على السنةالبعثة، وهذا ال  
 التعريف إَل تعريف احلديث. هذا 

من قول أو فعل   ما صدر عن رسول هللا  ، وهو:  ويبقى التعريف الثالث وهو أصحُّ تعريفٍ 
 . (4)البعثة حىت وفاته   من مبدئِ   ،قرير، أو صفٍة ُخُلقيَّةأو ت

  من مبدِئ البعثة،   لقيَّة،يف أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته اخلُ   فإنَّه يلزم االقتداء برسول هللا  
 وسيأيت شرح التعريف. 
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 ِفعلٍ   أو  قولٍ   من  الكرمي،  القرآن   غري    النَّب   عن  صدر  ما  هي  السنة يف اصطالح األصوليني:

 . (5)شرعي حِلُكمٍ  دليالً  يكون  أن  يصلح  ممَّا تقريٍر، أو
النب   بسنة  يعتنون  دليال  فاألصوليون  منها  يكون  أن  ما يصلح  لألحكام، فال   من جهة 

 ُلقيَّة. يذكرون الصفة اخلُ 
 

 الصِ فُة اخلُُلقيَّة تصلُح كدليل شرعي أم ال؟ فهلوعلى هذا 
أخالقه   فمن  نعم،  التُّخمة، ومن   اجلواب  دليل على كراهة  يشبع، وهو  أكل ال  إذا  أنَّه 

الشجاعة، وهو   من أخالقه  احلِلم، وهو دليل على كراهة سرعة الغضب، و   أخالقه  
من أخالقه  دليل على حترمي التكرب، و التواضع، وهو    من أخالقه  دليل على كراهة اجلنب، و 

احلياء، وهو دليل على حترمي الوقاحة   من أخالقه  و   الكرم، وهو دليل على حترمي البخل،  
الصرب،    من أخالقه  سراف، و الزهد، وهو دليل على حترمي اإل  من أخالقه  والفحش، و 

 ..وهو دليل على كراهة اجلزع.
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .117/1( قواعد األحاكم 1)
 .192/1واللفظ له، وأصله عند مسلم  136/14( رواه أبو داود 2)
 لألشقر.  للمزيد والتفصيل يُنظر: كتاب أفعال الرسول  ( 3)
 .27املنهجي عند احملديث للدكتور مهام عبد الرحيم سعي. ص الفكر  ( 4)
 .29، وإرشاد الفحول للشوكاين ص 227/1( يُظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 5)
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فعلهكل  و  استحباب  على  أيضا  دليل  سبق  والشجاعة ما  ابحللم،  التحلِ ي  استحباب  أي   ،

   والتواضع والكرم، وغريه.
وهي على التحقيق مجلة األقوال واألفعال،    يف ولعلَّ أهل األصول يعتربوَنا دليال، وأدخلوها  
ولكن استقالهلا يكون أفضل، ألن استقالهلا أوَل  كذلك، فهي ال خترج عن األقوال واألفعال،  

 ابلبيان. 
أقو و  اخلُ تقييد  دليل على حجيَّة صفاته    ، مببدئقيَّة  لُ اله وأفعاله وتقريراته وصفاته  البعثة، 
من قبل البعثة،   أمني حيي    لقيَّة يقتدى هبا حىت قبل البعثة، فهو صادقمَع أنَّ صفاته اخلُ   ُلقيَّة،اخلُ 

سيأيت، "  كما  تعاَل:  هللا  قول  نزل  وفيه  التشريع،  مبدأُ  أي  البعثة   ُخُلقٍ   َلَعَلى    َوِإنَّكَ فمبدأُ 
  أدب   لعلى  حممد  اي  وإنك:    حممد  لنبيه  هذكر   تعاَل  يقول، قال الطربي:  [4]القرم:  "َعِظيمٍ 
 ميكن االقتداء هبا قبل البعثة فمن ابب أوَل بعد البعثة. ، ومبا أنَّ صفاته اخللقيَّة  (1)عظيم

 دعاه،  من  لدعوة  جميًبا  الناس،  من  قريًبا  لينا،   سهاًل   وسلم  عليه  هللا  صلى   فكان قال السعدي:  
 أصحابه  أراد   وإذا  خائًبا،  يرده  وال  حيرمه،  ال  سأله،  من  لقلب  جابًرا  استقضاه،  من  حلاجة  قاضًيا
 دوَنم،  به   يستبد  مل   أمر   على  عزم  وإن  حمذور،  فيه   يكن  مل  إذا   فيه   وَتبعهم  عليه،  وافقهم  أمًرا  منه
 له  جليًسا  يعاشر   يكن  ومل  مسيئهم،  عن  ويعفو   حمسنهم،  من  يقبل  وكان   ويؤامرهم،  يشاورهم   بل
 عنه  يطوي  وال  مقاله،  يف  عليه  يغلظ   وال  وجهه،  يف  يعبس  ال  فكان   وأحسنها،  عشرة  أت   إال

 عشريه   إيل  حيسن  بل  جفوة،  من   منه  يصدر  مبا  يؤاخذه  وال  لسانه،  فلتات  عليه  ميسك  وال  بشره،
 . (2)  االحتمال غاية وحيتمله اإلحسان، غاية
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري الطربي. 1)
 ( تفسري السعدي.2)
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م أنَّ الصحابة رضوان هللا أوَل ابالستقالل يف التَّعريف، ألنَّه من املعلو   فهذه الصِ فات األخالقيَّة 

 وأخالقه. َترون أبوامره، ويقتدون أبفعاله أي يف كل شيء؛ كانوا يتَّبعونه    عليهم
الصِ فة اخلُُلقيَّة تصلح أن تكون دليال، فيكون تعريف السنَّة املختار عند أهل احلديث    كانت  فلمَّا

من قول أو فعل أو تقرير، أو    ما صدر عن رسول هللا  هو نفسه عند أهل األصول وهو:  
 من مبدِأ البعثة حىت وفاته.   ،صفٍة ُخُلقيَّة

 
   الفقهاء:بعض  السنَّة يف اصطالح 

من غري افرتاض وال وجوب، وتُقابل الواجب وغريه من األحكام   ما ثبت عن النب  هي:  
 ، فالسنَّة عندم ما يستحقُّ الثواب فاعلها، وال يستحقُّ العقاب َتركها.(1)اخلمسة

وهذا التَّعريف وما شاهبه هو ما هزَّ مكانة السنَّة يف قلوب النَّاس، فكيف تكون السنَّة مرتبطة  
 ؟ نفسه ي مصدر التشريعابملندوب، وه

 وهل كان التَّشريع مندواب وحسب؟ 
 لسنَّة من ابب الندب؟ لصحابة رضوان هللا عليهم ينظرون إَل ا وهل كان ا 

 كما   صلُّوا فيها الواجب وفيها املندوب، فقوله صلى هللا عليه وسلَّم: "  قطعا هذا خطأ، فالسنَّة
، هذا أمر واألمر للوجوب، واحلال أنَّه من صلَّى على خالف صالة رسول (2)"ُأصلِ ي  رأيتموين

  َصَدَقةَ     اَّللَِّ   َرُسولُ   فـََرضَ :  ، قال ابن عمر ، وبه كذلك ملَّا فرض الزكاةةفصالته ابطل  هللا  
 . (3)ََتْرٍ  ِمنْ  َصاعاً :  َواْلَمْمُلوكِ  َواحْلُر ِ  َواألُنـَْثى، الذََّكرِ  َعَلى -  َرَمَضانَ  قَالَ  َأوْ   - ِفْطرِ ال
  وهو   قدََّر،  معىن   على(  فَرض: )وَْحلوا  الُوجوِب،  َعَدمِ   إَل  بعُضهم  ذهب:  العيد  دقيق  ابنُ   قال 

  اشتَـَهرَ   ما  ألنَّه  أْوَل؛  عليه  فاحلمل  الُوجوِب،  إَل  االستعمالِ   ُعرفِ   يف  نُِقلَ   لكنَّه  اللغة،  يف  أصُله
 . (4) الغاِلبُ  هو إليه فالقصدُ  االستعماِل، يف

ٌ   الشَّارِعِ   كالمِ   يف  الشَّرعيَّة  احلقيقةِ   على   اللَّفظِ   ْْحلُ :  اهلمام  ابنُ   وقال  عنه،   صاِرفٌ   يـَُقمْ   مل  ما  متعنيِ 
 . (5)التقدير   جُمَرَّد  َغريُ  الَفرضِ  يف الشرعيَّةُ  واحلقيقةُ 

 إَل  َوجَّهه  َلمَّا  الكتاب   هذا  له   َكَتب   عنه  هللا  رضي   بكر   أاب  أن :  عنه  هللا   رضي  أنس  حديث  ويف
  على     هللا  رسول   فـََرض  اليت   الصدقة  فريضة  هذه  ،الرحيم  الرْحن   هللا  بسم:  البحرين
 . ( 6)املسلمني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

22 

 فباهلل قلِ  أين الندب يف هذا؟ 
عامَّة سواء من الكتاب أو من ولعلَّ أنَّ من عرَّف السنَّة بذاك التعريف، أراد تسمية املندوب  

يه واجبا سواًء من الكتاب أو من السنَّة، ومع هذا فابلسنَّة،  ،  السنَّة هذا  إنَّ  وأمَّا الواجب فُيسمِ 
 ابلعامَّة أنَّ لفظ السنة خُيلُّ مبكانة السنَّة، والعصر احلاظر خري دليل على ذلك، إذ وصل احلال  

 يفيد الرتك أو يبيح الرتك، وهذا ال يرضاه من له أدىن علم. عندهم
بني   اجلمع  ميكننا  هذا  تعريفا  التعريفات كلِ هاوعلى  ليكون  أهل   لكل ٍ   منعكسا  مطردا،  من: 
 بقولنا:   احلديث واألصوليني والفقهاء

من    ،من قول أو فعل أو تقرير، أو صفٍة ُخُلقيَّة  ما صدر عن رسول هللا  كلُّ  السنَّة هي:  
 .كلَّ أحكام التَّكليف   وتشملالبعثة حىت وفاته،  مبدئ

 
وأخرجنا منها ما ليس منها، وهبذا التعريف نكون قد مجعنا كل ما يف لفظ السنَّة من معانيها،  

 ومنعنا غريها من الدخول عليها.
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .33( يُنظر: إرشاد الفحول ص 1)
 عن عبد هللا بن عباس.  384/1( التلخيص احلبري البن حجر 2)
 (. 986 ،984) ومسلم ،(1503) البخاري ( رواه3)
 (. 264: ص) األحكام ( إحكام4)
 .282/2( فتح القدير 5)
 .1454( البخاري 6)
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 الفرق بني السنَّة واحلديث:: األوَّل  الفصل
من غري تعيني  و واحلديث،    من تعريف احلديث لغة واصطالحا تظهر لنا فروق عدَّة بني السنة

 .تعريف احلديث يالحُظ فروقا عدَّةيف  لناظر ، فاللفروق
 

 احلديث لغة: 
، (2)احلديث  أطرافَ   جاذبه، تقول:  وخرب  كالمٍ   من  به  يتحدَّث  ما  كل  ، واحلديث:  (1)هو الكالم
ْعُتمْ   ِإَذا  َأنْ   اْلِكَتابِ   يف   َعَلْيُكمْ   نـَزَّلَ   َوَقدْ قال تعاَل:    تـَْقُعُدوا   َفاَل   هِبَا  َوُيْستَـْهَزأُ   هِبَا  ُيْكَفرُ   اَّللَِّ   آاَيتِ   مسَِ

 .[140]النساء: َغرْيِهِ  َحِديثٍ  يف  خَيُوُضوا َحىتَّ   َمَعُهمْ 
 . (3)احلديث يف وشاركه  كامله،:  فالانً  حادث تقول: 

ويُطلق احلديث: على اجلديد، وهو ضد القدمي، والصحيح أنَّ اجلديد من مرادفات احلديث، 
أضداد احلديث، الصمت، واخلرس، والسكوت، ومن أضداد احلادث: وليست أصال، إذ من  

 وتعرف األشياء أبضدادها. ،(4)القدمي، والعتيق
 احلديث اصطالحا: 

وأمَّا احلديث فهو أعمُّ من السنَّة من حيث املفهوم، إذ أنه يزيد على السنة يف تناوله لكل ما 
من حيث   حىت لو كان منسوخا ليس عليه العمل، ويتناول، صفاته اخلِلقيَّة   صدر عن النب  

ما لونه وجسمه وشعره وطوله، وصفاته اجلبليَّة من حيث صحَّته ومرضه وما مييل إليه من طعام و 
ال يرغب فيه، وليس املقصود من رواية هذه األمور هو االقتداء، فقد سبق وبينَّا أنَّه يستحيل 

ا املقصود من رواهتا الوقوف على   رفة عصره ومعاالقتداء به يف لونه وال طوله وال غري ذلك، وإمنَّ
 .(5)حىت يصبح عصره وشخصه ومراحل سريته على َتام الوضوح واجلالء النب  
 

 وعلى هذا يكون تعرف احلديث: 
وسريٍة بعد    ،(6) لقيَّة، أو ُخُلقيَّةقول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خِ من    ملسو هيلع هللا ىلصهو ما أضيف للنب  

   .(7)البعثة أو قبلها
   .يدخل حتت حدِ  احلديث فكل هذا
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سفيان  ُروَي عن ابن املهدي أنَّه قال:  قد  وقد وضَّح علماؤان هذه الفرق بني السنة واحلديث، ف 
يف  إبمام  وليس  السنَّة،  يف  إمام  واألوزاعي  السنة،  يف  إبمام  وليس  احلديث،  يف  إمام  الثوري 

 .  (8)احلديث، ومالك ابن أنس إمام فيهما مجيعا
ابلنقد وابلرجال، واألوزاعي أعلم ابلطريقة العمليَّة   ومعرفةواملعىن أنَّ الثوري أكثر رواية لألخبار  

واألخالق، ومالك مجع بني األمرين، بني الطريقة العملية، وبني الرواية  من سنن األقوال واألفعال  
 .  (9)والنقد
تدخل يف احلديث وال    مع هذا التفريق فإنَّ أخبار اجلاهليَّة املرويَّة يف كتب احلديثما  وانسجا

نُطلق عليها مسمَّى السنة، وكذلك األحاديث املنسوخة كحديث الوضوء ممَّا مسَّت النار، وهو 
"الوضوء ممَّا مست النار ولو من ثور أقط"   :ملسو هيلع هللا ىلصما صحَّ عن أيب هريرة أنه قال: قال رسول هللا 
فقال أبو هريرة:   احلميم؟من الدهن؟ أنتوضأ من  قال: قال له ابن عباس: اي أاب هريرة: أنتوضأ  
 . (10)فال تضرب له مثال اي بن أخي: إذا مسعت حديثا عن رسول هللا 

ا طُبخ على النار فإنَّه يف ظاهرة أنَّه سنة، وهو يفيد أنَّ من أيكل أو يشرب ممَّ فهذا احلديث  
 على ما ذكره ابن عبَّاس رضي هللا عنهما،   هي  هذا، بل  خالف  يتوضأ بعد ذلك، والسنَّة على

 . ( 11)"فصلَّى  قامَ  ثَّ  حتَتُه، كانَ   مبسحٍ  يَدهُ  َمسحَ  ثَّ  كتًفا،    اَّللَِّ  رسولُ   َأَكلَ  قال: "
 مسَّتِ   ممَّا  الوضوءِ   تـَْركُ     هللاِ   رسولِ   ِمن  األمَرْينِ   آِخرَ   كان وما وراه جابر رضي هللا عنه قال: "

 . (12)"النَّارُ 
عند أكثر    –أي ترك الوضوء ممَّا مسَّت النار    –قال أبو عيسى الرتمذي: والعمل على هذا  و 

النب   أصحاب  من  العلم  املبارك    أهل  وابن  الثوري  سفيان  مثل  بعدهم؛  ومن  والتَّابعني 
والشافعي وأْحد وإسحاق، إذ رأوا ترك الوضوء ممَّا مسَّت النار، وهذا آخر األمرين من رسول 

 .(13)وكأنَّ احلديث انسخ للحديث األوَّل: حديث الوضوء ممَّا مسَّت النار هللا 
 أبواب احلديث، يف كتب الر ِجال، ومع ذلك ال ُنطلق  فلو تالحظ أنَّ السنَّة املنسوخة ذُكرت يف

 عليها لفظ سنة، بل حديث.
أنَّ احلديث أعمُّ من السنَّة، فكلُّ سنَّة حديث، وال عكس، والسنَّة هي غاية وخنلص من هذا؛  

احلديث ومثرته، ومن السنَّة ما يفيد الوجوب أو احلرمة، ومنها ما يفيد الندب أو الكراهة، ومنها 
يفيد اإلابحة، وهذا مدلول السنَّة عند احملدِ ثني، وعند أصوليِي أهل السنَّة، وأمَّا بعض الفقهاء ما  
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بينَّا  والندب كما  االستحباب  أفاد  ما  وهي  الشرعيَّة،  األحكام  من  نوع  عندهم  السنَّة  فإنَّ 
 . (14)سابقا
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( القاموس العريب. 1)
 ( املعجم العريب.2)
 ( معجم املعاين.3)
 ( السابق.4)
 بتصرف. 27( الفكر املنهجي عند احملدِ ثني ص 5)
نزهة  6) املصطلح:  يُنظر كتب  والعراقي، (  السيوطي،  وألفيَّة  الصالح،  ابن  ومقدَّمة  النظر، 

 وتذكرة ابن امللقن، وغريها. 
ثني  . و 66السنة وكانتها يف التشريع اإلسالمي ص  للمزيد يُنظر:    (7) الفكر املنهجي عند احملدِ 

الرَّحيم سعيد بن يوسف  28  -27ص  للدكتور مهام عبد  السنة شك" ألْحد  "أيف  . وكتاب 
  .13-12ص   السيد

 .3/1( تنوير احلوالك شرح موطأ مالك 8)
 .30 – 29( الفكر املنهجي عند احملدثني للدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ص 9)
، واألقط: اللنب اجلاف، والثور: القطعة 1/ 92، وابن ماجه  144/1( أخرجه الرتمذي  10)

 منه.
 .189( صحيح رواه بو داود 11)
 .1134، وابن حبان 192وأبو داود ، 185( صحيح رواه النسائي 12)
 .119/1-120( جامع الرتمذي 13)
 بتصرف. 30الفكر املنهجي عند احملدثني للدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ص ( 14)
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 السنة:  حد ِ شرح : الفصل الثاين
  ، من قول أو فعل أو تقرير، أو صفٍة ُخُلقيَّة   ما صدر عن رسول هللا  السنَّة هي: كلُّ  قلنا أنَّ  

 .حىت وفاته، وتشمل كل أحكام التكليفمن مبدِأ البعثة 
وأوامره يف أصول الدين وفروعه، من   أي كلُّ تعليماته  :ما صدر عن رسول هللا  كلُّ  فقولنا:  
 املباحات.ت، واحملرمات، واملكرواهات، و واملندواب  ،للواجبات  تبيانٍ 
 . (1) "ُأصلِ ي رأيتموين كما  صلُّوا: "للواجبات: قوله  بيانه  :مثال - 1
  ِلَمن :  الثَّالِثةِ   يف  قالَ   املَْغِرِب،  َصاَلةِ   قـَْبلَ   َصلُّوا:  للمندوابت: قوله    بيانه    :مثال  -  2

 .(2)ُسنَّةً  النَّاسُ  يـَتَِّخَذها أنْ   َكراهيةَ   شاَء؛
" املغرب "صلوا قبل    :وهذا احلديث غاية يف الداللة على أنَّ السنَّة توجب وتندب، فقوله  

كرَّره ثالث    ثالثة مرَّات فهذا توكيد لفظي، وكان يكفي للتوكيد تكرار اللفظ مرَّتني، لكنَّه  
ل ب، لكنَّه أسقطه بقوله "ملن شاء" إَل املندوب، ث قاو مرَّات فبلغ بذلك أقصى درات الوج

" فبالسياق يتبنيَّ لك أنَّ سلفنا الصاحل يريدون ابلسنة ُسنَّةً   النَّاسُ   يـَتَِّخَذها  أنْ   َكراهيةَ   الرَّاوي: "
 واجبة يعاب على َتركها ويُنكرون عليه ذلك.  : الواجب، فقوله كراهة أن يتخذها الناس سنة أي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 عن عبد هللا بن عباس.  384/1التلخيص احلبري البن حجر ( 1)
 عن عبد هللا بن املغفل. 1183( صحيح البخاري 2)
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قال    ما رواه عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:  :وترتيبها  للمحرَّمات  بيانه    :مثال  -  3

  جَتَْعلَ   أنْ :  قالَ   أْكرَبُ؟  اَّللَِّ   ِعْندَ   الذَّْنبِ   أيُّ :    اَّللَِّ   َرسولُ   -ُسِئلَ   أوْ -  َسأَْلتُ   : "رسول هللا  
 أي ؟   ثَّ :  قُلتُ   ،معكَ   َيْطَعمَ   أنْ   َخْشَيةَ   وَلَدكَ   تـَْقُتلَ   أنْ   ثَّ :  قالَ   أي ؟  ثَّ :  قُلتُ   ،َخَلَقكَ   وهو  ِندًّا   َّلِلَِّ 
  اَل   َوالَِّذينَ ":    اَّللَِّ   َرسولِ   ِلَقْولِ   َتْصِديًقا  اآليَةُ   هِذه  ونـََزَلتْ :  قالَ   "،َجاِركَ   حَبِليَلةِ   تـَُزاينَ   أنْ :  قالَ 

: الفرقان ]"يـَْزنُونَ   َواَل   اِبحْلَق ِ   ِإالَّ   اَّللَُّ   َحرَّمَ   الَّيِت   النـَّْفسَ   يـَْقتُـُلونَ   َواَل   آَخرَ   ِإهَلًا  اَّللَِّ   َمعَ   َيْدُعونَ 
 أخرب هبذا قبل نزول اآلية.  فالرسول  ،(1)[68
  َخَرجَ   ثَّ   ُوُضوَءُه،  فََأْحَسنَ   َأَحدُُكمْ   تـََوضَّأَ   إَذا "  :للمكروهات: قوله    مثال: بيانه    -  4

 .(2)"َصاَلةٍ  يف   فَإنَّهُ  َأَصاِبِعِه؛  َبنْيَ  ُيَشبِ َكنَّ  َفالَ  املَْسِجِد؛ إََل  َعاِمًدا
هو يف صالة وُيكره تشبيك األصابع يف الصالة ألنَّ املتوضَئ للصالة    ؛ كراهة  فالنهي هنا َني

  املسجد   يف  اجللوس  من  ولواحقها  ومقدماهتا  الصالة  يف  عنه  منهي  وهووال يُبطلها، قال الشوكاين:  
  اندر   لذلك     فعله   أن   من  -  املنتقي   صاحب  يعين   -  املصنف   ذكره  مبا  جيمع   أو  إليه،   واملشي
 .(3)الكراهة يرفع ال  التحرمي  يرفع
 َأانَ   َدَخْلتُ :  قالما رواه عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنهما    للمباحات:  مثال: بيانه    -  5

 هللاِ   َرسولُ   إلَْيهِ   فأْهَوى  حَمُْنوٍذ،   بَضب ٍ   فَُأيتَ   َمْيُمونََة،  بـَْيتَ     هللاِ   َرسولِ   مع  الَولِيِد،  بنُ   َوَخاِلدُ 
يت  النِ ْسَوةِ   بـَْعضُ   َفقالَ   بَيِدِه،     أيَُْكَل،   َأنْ   يُرِيدُ   مبا     هللاِ   َرسولَ   َأْخرِبُوا:  َمْيُمونَةَ   بـَْيتِ   يف   الالَّ
  قـَْوِمي   أَبْرضِ   َيُكنْ   ملَْ   َوَلِكنَّهُ   اَل،:  قالَ   هللِا؟  َرسولَ   اي  هو  َأَحَرامٌ :  فـَُقلتُ   َيَدُه،    هللاِ   َرسولُ   فـََرَفعَ 

، فلو كان مكروها ألخرب  (4)يـَْنُظرُ     هللاِ   َوَرسولُ   فأَكْلُتهُ   فَاْجرَتَْرتُهُ :  َخاِلدٌ   قالَ   ،َأَعافُهُ   فأِجُدين 
 بذلك، ألنَّ البيان وقت احلاجة واجب عليه. الرسول  

 
 

----------------------------------------------- 
 .4761( رواه البخاري يف صحيحه 1)
 عن أيب هريرة. 446( الصحيح اجلامع 2)
 .230/3( نيل األوطار للشوكاين 3)
 .1945( رواه مسلم: 4)
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 : ، أو فعل، أو تقرير، أو صفة ُخُلقيَّةمن قولٍ لنا: و وق
، وكذلك  (1)من قوله، أو فعله، أو إقراره على الشيء، فهو سنَّة  فكلُّ ما ثبت عن النب  

 قيَّة.أوصافه اخلُلُ 
والفعل: هو ما نقله لنا الصحابة من    ، من أوامر ونواهي. والقول: هو ما أخرب به النب  

 .أفعاله  
، قوال أو فعال، وال يُنكره، واإلقرار درجات كما سيأيت  النب  أو يرى  والتقرير: هو أن يسمع  

 .(2)وهو سنة ابإلمجاع
هي اخلُُلقيَّة:  أصحابه    ما  وأوصافه  لنا  األقوال    نقله  من ابب  جعلها  ومُيكن  آدابه،  من 

 واألفعال، إذ هي ال خترج عنهما.
تلبسوا احلرير والديباج،  : "ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال النب   أقوال  :مثال  -  1

ا هلم يف الدنيا ولكم يف األخرة"  .(4)فإَنَّ
 . (5)يعتكف العشر األواخر من رمضان" : "كان رسول هللا النب   أفعال :مثال - 2
حرب من األحبار     بن مسعود رضي هللا عنه قال: جاءعن عبد هللا :  إقرار النب   : مثال  -  3

فقال: اي حممَّد إانَّ جنُد أنَّ هللا جيعل السموات على إصبع، واألرضني على    إَل رسول هللا  
إصبع، والشجر على إصبع، واملاء والثَّرى على إصبع، وسائر اخلالئق على إصبع، فيقول: أاَن 

 .(6)حىت بدت نواجدُه تصديقا لقول احلرب امللك، فضحك النب  
أجود    : قول ابن عبَّاس رضي هللا عنهما: "كان رسول هللا    أخالق النب   :مثال  -  4

 .(7)الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل
 وهو دليل على استحباب كثرة العطاء يف رمضان. 

----------------------------------------------- 
 .166/2، وشرح الكوكب املنري 63/2( ينظر: شرح خمتصر الروضة 1)
 ( للمزيد يُنظر: السابق. 2)
 . 27الفكر املنهجي عند احملدِ ثني ص ( للمزيد يف ابب الصفة اخللقية، يُنظر: 3)
 ، وكالمها عن حذيفة رضي هللا عنه. 2068، والثاين: 5633األول: ( رواه الشيخان: 4)
 .1171، ومسلم 2025متفق عليه: البخاري ( 5)
 .2876، ومسلم 4811( متفق عليه: رواه البخاري  6)
 . 6( رواه البخاري 7)
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 ىت وفاته:البعثة ح  بدايةمن وقولنا: 
قبل الرسالة ال حُيتج هبا يف    هذا ألنَّ االقتداء ال يكون إالَّ بعد التشريع، فأحوال رسول هللا  

 يكن   فلم  ،عادايًّ   بشراً   الفرتة  تلك  يف    كان   فقد  الفرتة،  تلك  يف  به  االقتداء  يلزم  والالشريعة،  
:  وقالوا   البعثة،  قبل    أفعاله  األصوليون  حبث   وقد  عليه،  الوحي   نزول  قبل   مرسال  وال   مكلفا
 العلوي   قال  ،(1)فعل  أو  قال  مبا  االقتداء  جيب  ال  أنه  وقرروا  الفرتة،  تلك   يف  مكلفا  يكن  مل  إنه
 : املراقي يف
 .(2)الوضعِ  قبلَ  هللاُ  عليهِ  ىصلَّ   *  بشرعِ  امكلفً  يكنْ  وملْ 
 الفروع   يف  وال  األصول   يف  مثرة  هلا  تظهر   ال  املسألة  هذه:  احلرمني  وإمام  املازري  قال:  القرايف  قالو 

 . (3)الشريعة  يف حكم  عليها ينبين  وال  التواريخ، جمرى جتري بل البتة،
 قبل   وسلم  عليه  هللا   صلى  وأحواله  أفعاله  من  كثرياً   السنن  وأصحاب  السِ رَي   أصحاب  نقل  وقد

  قال   مبا  واالقتداء  الشرعية  األحكام   الستنباط  موضعاً   تكون  أن  هذه  بنقوهلم  املراد  وليس   البعثة،
 وصدقه،  بنبو ته  املعرفة  يف  تنفع  اليت  أحواله  على  به  يستدل    ما  ينقلوا  أن   مرادهم  كان   وإمنا  فعل،  أو
 كتب  يف  ذلك  مثل   ر يُذك  ولذلك  ،كثرياً   النبو ة  دالئل  يف  هبا  ينتفع   األمور  فهذه: "تيمية   ابن   قال

 . (4)" أحواله به يعلم مما ذلك وغري وأقاربه، نسبه  فيها يذكر  كما  سريته،
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . ى األحكام الشرعية سليمان األشقر وداللتها عل ( للمزيد ينظر: أفعال رسول هللا 1)
 .518بيت رقم  ( مراقي السعود لعبد هللا العلوي الشنقيطي رْحه هللا تعاَل1)
 .130 ص الفصول  تنقيح شرح:  القرايف( 2)
 .10/ 18( الفتواى الكربى 3)
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تعاَل:   به  اإلميان  عباده  على   فرض  الذي   أن   على  املسلمون  أمجع   قد  بل ..  .وقال رْحه هللا 

 . (1)النبوة بعد به جاء ما هو  والعمل
  معهم   ينقل  كان     هللا  رسول"أنَّ  قبل البعثة ما رواه جابر رضي هللا عنه:    ومن أخباره  

 على   فجعلته  إزارك  حل لت  لو  أخي،  ابن  اي:  العباس  عمه  له  فقال  إزاره،  وعليه  للكعبة  احلجارة
  بعد   رؤي  فما  ، عليه  مغشياً   فسقط   منكبيه،  على  فجعله  فحل ه: "قال  ،"احلجارة  دون  منكبيك
 . (2) "عرايانً  ذلك

 ما   تشمل  فإَنا  ،"عرايانً   ذلك بعد  رؤي  فما: "قوله  يف  ما   جهة  من  به احتج    البخاري أن  وحيتمل
  مصوانً   كان     أنه  فيه: "حجر  ابن  ولكنها تشمل ما قبل النبوَّة أيضا، فقد قال  ،النبو ة  بعد
 . (3)وبعدها النبو ة قبل يستقبح عما

إَل التعرِ ي، ثَّ كان    ونفهم من هذا أنَّ قبل النبوَّة ال يوجد شرع يقتدى به ممَّا أودى به  
 . ى بعدها قط ال قبل البعثة وال بعدهاالدرس من ذلك أن سقط مغشيًّا عليه، فلم يتعرَّ 

يف أفعاله قبل البعثة كالتعري، ويُقتدى به يف أخالقه، كقوله،   به    يُقتدىوعلى ما سبق فال  
  "فما رؤَي بعد ذلك عرايان".

 قال   كما  البعثة،  قبل   هباوعرف    ز َتيَّ   اليت   ومعامالته  أخالقه   يف    ابلنب   يُقتدى   أن   ميكن   وهبذا 
 على   صنعه   قد  لكنه  الرسالة،  أبعباء  كل ف  قد  يكن  مل   وإن :    الرسول  أفعالكتاب    يف  األشقر 
 العادات   بعض  أن  يقتضي  وهذا  أتديبه،  فأحسن  وأد به  فأغناه،   وعائالً   فآواه،  يتيماً   وجده  عينه،
 فيما  يكون   إمنا   وهذا   ،قدوة  موضع   تكون  أن   ميكن   العهد،  ذلك  يف  عنه  وأُثرت  هبا،  َتي ز  اليت 
 .  (4)شرعاً  خيالف وال  حسنه  يظهر 

ُ لنا بعد هذا أنَّ أخالق رسول هللا   ميكن االقتداء هبا قبل البعثة، فمن ابب أوَل بعد    ويتنبَّ
له، حيث ال يُقتدى به فيها، ولكنَّه االبعثة َتيَّزت عن أقواله وأفع  قبلوأنَّ أخالقه يف ما    البعثة،

ا  فة  الص ِ   إثباتوهذه حجَّة على لزوم    يُقتدى به يف أخالقه، اخللقيَّة يف تعريف السنَّة، إذ تبنيَّ أَنَّ
 كان.من األمهيَّة مب 

 .  (5)"األخالقِ ( صاحلَ ) روايةٍ  يف و مكارمَ  ألَتَِ مَ  بُِعْثتُ  إمنا: "ويعزز ذلك قوله 
  كانتِ ، فقد  إَتام مكارم األخالق أو صاحل األخالق  فاحلديث ينبُئ أنَّ من أسباب بعثته  

 ولكنْ   السَّالُم،  عليه  إبراهيمَ   شريعةِ   ِمن  عندهم  بِقيَ   مبا  األخالقِ   حماسنِ   ِمن  ببعضٍ   تَتخلَّقُ   العربُ 
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  هذا   يُؤكِ دُ   كما  األخالِق،  حماسنَ   لِيُتمِ مَ   النب    فُبِعثَ   منها؛  كثريٍ   عن   ابلُكفرِ   ضلُّوا  قد  كانوا
ا: "  النَّبُّ   يقولُ   حيث  احلديُث؛   ما   ُأكمِ لَ :  أي  ،"ألَتَِ مَ "  للخْلِق،  ُأْرِسْلتُ :  أي  ،"بُِعْثتُ   إمنَّ
  عليها  هللاُ   جَبلَ   الَّيت   املُستحَسنةَ   واألفعالَ   احَلسنةَ   األخالقَ :  أي  ،" األخالقِ   مكارمَ "  انتَقَص،
 َحَسَنها   فَيجَعلُ   والصدق، والكرم، واللني، والتواضع،  والِعفَِّة،  واحلياءِ   واملُروءِة،  الوفاءِ   ِمن  ِعباَده؛
 أمهِ يَّةِ   بيانُ :  وفيه،  األخالقِ   مكارمِ   على  احلثُّ :  احلديثِ   ويف  ،ومَينَـُعه  سيِ ِئها   على  وُيضيِ قُ   أحَسَن،
ا  اإلسالمِ  َشريعةِ  يف احَلَسنةِ  األخالقِ  تِه ِمن وأَنَّ  . أولوايَّ

اخلُُلقيَّة يف تعريف السنَّة،    ه داللة على لزوم وضع صفات رسول هللا  كما أنَّ هذا احلديث في
 وسواء أكان التَّعريف ألهل احلديث أو األصول أو الفقه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 10/18( الفتاوى البن تيميَّة 1)
 .474/1ري ا ( صحيح رواه البخ2)
 .140/2وداللتها على األحكام الشرعية سليمان األشقر  عال رسول هللا ( أف3)
 ( للمزيد من التفصيل يف هذا الباب ينظر: كتاب أفعال الرسول لسليمان األشقر. 4)
 .45( السلسلة الصحيحة 5)
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   :وتشمل كلَّ أحكام التَّكليف وقولنا:
بوحي من هللا   وتنهى َني حترمي وكراهة لسنَّة توجب وتندب وتبيح  وهو أنَّ ا  وهذا جممع عليه؛

 واألدلَّة من الكتاب والسنَّة تكاد ال حتصى. تعاَل، 
 ايَ " تعاَل:  سبحانه و من القرآن على أنَّ السنَّة تشمل كل أحكام التكليف: قوله    عامدليل    :أوَّال
 .[59]النساء: "الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا اَّللََّ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها

 وفيما  به  أمركم  فيما  ربكم  هللا   أطيعوا  آمنوا  الذين  أيها  اي:  ثناؤه  جل  بذلك  يعين قال الطربي:  
  تطيعونه   أنكم  وذلك  طاعة،  لربكم  إايه  طاعتكم  يف  فإنَّ   ،  حممًدا  رسوله  وأطيعوا  عنه،  َناكم
 . (1)بطاعته إايكم هللا ألمر 
أحكامه  املعومن   تعاَل يف كل  طاعة هللا  أنَّ  امل لوم  لتشمل  واجبات   منهيات   وأ  ،ندوابتمن 

على رسول هللا   باحات، والواو يف اآلية للعطف فتعطف احلكمامل كذلك  و   ،وهاتر لتشمل املك 
 يف كل ما سبق. 

 .[64]النساء: "لُِيطَاعَ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَماوكذلك قوله تعاَل: "
 ابلطَّاعة، والطاعة تشمل الكلَّ ال اجلزء، وهنا استقلَّ الرسول 

ِلكَ "       يف جزء دون الكل حقَّ عليهم قول هللا تعاَل:    فإن أطاعوه  ُمْ   ذَ   َكِرُهواْ   ِللَِّذينَ   قَاُلواْ   أبََِنَّ
 .[26]حممد: "  ۖٱأْلَْمرِ  بـَْعضِ   ِف  َسُنِطيُعُكمْ  ٱَّللَُّ  نـَزَّلَ  َما

السعدي:    هللا   عاقبهم  فلذلك  أهواءهم،  يوافق  الذي:  أي{  اأْلَْمرِ   بـَْعضِ   يف   َسُنِطيُعُكمْ }قال 
  . (2)السرمدي والعذاب األبدي، الشقاء إَل  يوصلهم ما على واإلقامة ابلضالل

مره نواهيه،  ايف شيء دون شيء، بل جيب طاعته يف كل أو   وهلذا ال جتب طاعة الرسول  
وسواء كانت هذه األوامر والنواهي، هلا أصل يف القرآن أو مل يكن هلا أصل فيه، فباستقالل 

َك ابستقالله يف عموم األوامر والنواهي، فما أوجبه تُنبئُ يف اآلية السابقة،    ابلطَّاعة  رسول هللا  
فهو واجب، وما حرَّمه فهو حرام، وما أابحه فهو مباح، وال تنتظر أصال من      الرَّسول  

 . [ 59]النساء:  "الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ "القرآن، فاألصل يف قوله تعاَل:  
قال:   حني  مسعود  ابن  عن  هللا   َوالنَّاِمَصاتِ   َواْلُمْستَـْومِشَاِت،   الَوامِشَاتِ   اَّللَُّ   َلَعنَ ورضي 

َاتِ   ِلْلُحْسنِ   َواْلُمتَـَفلِ َجاتِ   َواْلُمتَـَنمِ َصاِت،  يـَُقالُ   َأَسدٍ   َبيِن   ِمن   اْمَرَأةً   ذلكَ   فـَبَـَلغَ   ،هللاِ   َخْلقَ   املَُغريِ 
 الَوامِشَاتِ   َلَعْنتَ   أنَّكَ   َعْنكَ   بـََلَغيِن   َحِديثٌ   ما:  َفقاَلتْ   فأتـَْتهُ   الُقْرآَن،  تـَْقَرأُ   َنتْ وََكا  يـَْعُقوبَ   ُأمُّ :  هَلَا

َاتِ  ِلْلُحْسنِ  َواْلُمتَـَفلِ َجاِت، َواْلُمتَـَنمِ َصاتِ  َواْلُمْستَـْومِشَاِت،  يل َوما: هللاِ  عبدُ  َفقالَ  هللِا، َخْلقَ   املَُغريِ 
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  َلْوَحيِ   بنْيَ   ما  قـََرْأتُ   لَقدْ :  املَْرَأةُ   َفقالتِ   ،هللاِ   ِكَتابِ   يف  َوهو  ؟  هللاِ   َرسولُ   َلَعنَ   َمن  أَْلَعنُ   ال
َرْأتِيهِ   ُكْنتِ   لَِئنْ :  َفقالَ   ،َوَجْدتُهُ   َفما  املُْصَحفِ    آََتُكمُ   َوما":  َوَجلَّ   َعزَّ   اَّللَُّ   قالَ   َوَجْدتِيِه،   لَقدْ   قـَ
تَـُهوا عْنه  ََنَاُكمْ  َوما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ   . (3) "فَانـْ

املسألة، فلم يبق للمعارض بعدها   لَ صَ عن ابن مسعود العامل النحرير، حيث فَ   تعاَل  فرضي هللا
 حجَّة.

نَـُهمْ   َشَجرَ   ِفيَما  حُيَكِ ُموكَ   َحىتَّ    يـُْؤِمُنونَ   اَل   َورَبِ كَ   َفاَل وخنتم بقوله تعاَل: "  َأنُفِسِهمْ   يف   جيَُِدوا  اَل   ثَّ   بـَيـْ
 .[65]النساء: "َتْسِليًما َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ممِ َّا َحَرًجا

 يف     الرسول  حيكم  حىت   أحد  يؤمن  ال  أنه:  املقدسة  الكرمية  بنفسه  تعاَل  يقسمقال ابن كثري:  
 . (4)األمور  مجيع

شيء   ألي ِ على أنَّ السنَّة تشمل كل أحكام التَّكليف، وفيه وعيد للمخالفني  وهذا دليل عام  
 منه، كما أن  اآلية الكرمية فيها داللة على استقالل السنَّة ابلتشريع، وسيأيت الكالم عن هذا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري الطربي. 1)
 ( تفسري السعدي.2)
 .2125( صحيح رواه مسلم 3)
 ( تفسري ابن كثري. 4)
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 من السنَّة على أنَّ السنة تشمل كل أحكام التكليف: عام: دليل اثنيا

 .  (1)"هللاَ  عصى فقد عصاين وَمن هللاَ  أطاع فقد أطاعين َمن: "قوله  وهو يف 
و كما سبق يف دليل القرآن الشامل، فإن كانت طاعة هللا تشمل كلَّ أوامره فُتحمل على وه 

الوجوب، وكذلك نواهيه فُتحمل على التَّحرمي، وهي كذلك حىت أتيت قرينة خترجها من أصلها  
 ، فكلُّ أمر من رسول هللا  إَل غريه، كالنَّدب أو اإلابحة، فكذلك أوامر رسول هللا  

الو  على  فكلمات رسول هللا  حيمل  التحرمي،  على  معاملة   جوب، وكل َني حيمل  تعمال 
 القرآن من حيث التفسري واستنباط األحكام من أوامر ونواهي وغريه... 

 : أدلَّة تفصيليَّة من القرآن على أنَّ السنَّة تشمل كل أحكام التكليف: اثلثا
 داللة القرآن على أنَّ السنَّة توجب األحكام:  - 1

 .[7]احلشر: "َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آََتُكمُ  َوَماتعاَل: "قال 
 من املعلوم عند أهل الصنعة أنَّ األمر للوجوب.هذا أمر و 

" تعاَل:  قوله  الشاهد  هذا   َوأَنُتمْ   َعْنهُ   تـََولَّْوا  َواَل   َوَرُسوَلهُ   اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا   الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ ويُعزِ ز 
 . [20]األنفال: "َتْسَمُعونَ 

 فيما  ،(هُ ولَ سُ رَ وَ   هللاَ   وا يعُ طِ أَ )  ورسوله  هللا  صدقوا  الذين   أيها   اي :  ذكره  تعاَل  يقول قال الطربي:  
  أمره   خمالفني     هللا  رسول   عن   تدبروا  وال:  يقول  ،(هُ نْ عَ   والَّ وَ تَـ   اَل وَ )  عنه  َناكم   وفيما  به   أمركم 
 مؤمنون. به  وأنتم ، وَنيه إايكم  أمَره (ونَ عُ مَ سْ تَ  مْ تُ نْـ أَ وَ ) وَنيه

 . (2)منه أنكم وتزعمون  ،لقوله تسمعون  وأنتم أمره،  ختالفوا ال:  أيثَّ قال: 
)أي طاعة الرسول    .(3) طاعته  الرسول  طاعة  ألن   عنهما  يقل   ومل   عنه  وقالقال القرطب:  

 هي نفسها طاعة هللا تعاَل(. 
 . [56]النور:  " تـُْرَْحُونَ   َلَعلَُّكمْ   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  الزََّكاةَ   َوآُتوا  الصَّاَلةَ   َوَأِقيُمواكذلك قوله تعاَل: "

تَـَنا  ايَ   يـَُقوُلونَ   النَّارِ   يف   ُوُجوُهُهمْ   تـَُقلَّبُ   يـَْومَ وقوله تعاَل: " األحزاب:  ]"الرَُّسواَل   َوَأَطْعَنا  اَّللََّ   َأَطْعَنا  لَيـْ
66].  

 اجب، أو إتيان املناهي.الو وال عذاب إالَّ يف ترك 
 داللة القرآن على أنَّ السنَّة تندب األحكام:  – 2

َنُفِسُكمْ  َخرْيًا َوأَنِفُقوا َوَأِطيُعوا َوامْسَُعوا اْسَتَطْعُتمْ   َما اَّللََّ  فَاتَـُّقواقال تعاَل: "  .[16 ]التغابن:"  ۗألِ 
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 رحيم   وهللا  هللا،  من  رخصة  هذه(  َوَأِطيُعوا  َوامْسَُعوا   اْسَتَطْعُتمْ   َما  اَّللََّ   فَاتَـُّقوا: )قولهقال الطربي:  
 يعصى،   فال  ُيطاع  أن   تقاته  وحق    تـَُقاتِهِ   َحقَّ  اَّللََّ  اتَـُّقوا  ذلك قبل  أنـزل ثناؤه  جل    هللا وكان   بعباده،

 اْسَتَطْعُتمْ   َما  اَّللََّ   فَاتَـُّقوا: )فقال  ذلك  بعد  الرخصة  فأنـزل  عباده،  عن  ذكره  تعاَل  هللا  خفَّف  ث 
 (.َوَأِطيُعوا َوامْسَُعوا
  وَناكم   به   أمركم   فيما  وأطيعوه  ،  هللا  لرسول  وامسعوا :  يقول(  َوَأِطيُعوا  َوامْسَُعوا: )وقوله ثَّ قال:  

  .(4)عنه
"  َوَأِطيُعوا   َوامْسَُعوافعلمنا من هذا أنَّ التقوى هاهنا من ابب التخفيف، كما علمنا أنَّ قوله تعاَل "

 .هي يف حقِ  رسول هللا 
 . (5)واملستحبة الواجبة الشرعية  النفقات من " َوأَْنِفُقواث قال السعدي: "

السمع والطَّاعة لرسول هللا   أنَّ  الطربي  أثبت  التقوى من ابب   أثبت، كما  فقد  أنَّ  قبله 
هي    التخفيف، ث أحلق السعدي أنَّ النَّفقات املطلوبة من حيث مساع وطاعة رسول هللا  

 النفقات الواجبة واملندوبة، فعلمنا بنص القرآن أنَّ السنة تندب.
 األقارب   على  هللا   رزقكم  مما  وابذلوا :  أي(  مْ كُ سِ فُ نْـ أَلَ   اريًْ خَ   وا قُ فِ نْ أَ وَ : )تعاَل  وقولهقال ابن كثري:  

 .(6)إليكم أحسن كما  هللا خلق إَل وأحسنوا احلاجات، وذوي واملساكني  والفقراء
لفرض، ومنها  ويثبت ابن كثري هنا أنَّ الصدقات من ابب النفل، ألنَّ اإلحسان هو ما زاد على ا

أمرها من رسول هللا   الواجبة، واليت جاء  "  الصدقات غري  تعاَل:  قال هللا    َوامْسَُعوا حيث 
 . "َوَأِطيُعوا

 داللة القرآن على أنَّ السنَّة تنهى َني حترمٍي: – 3
" تعاَل:  تَـُهوا   َعْنهُ   ََنَاُكمْ   َوَما  َفُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آََتُكمُ   َوَماقوله    َشِديدُ   اَّللََّ   ِإنَّ   اَّللََّ   َواتَـُّقوا  فَانـْ

 . [7]احلشر: "اْلِعَقابِ 
فالنَّهي هنا للتحرمي وداللة ذلك، وعيده سبحانه وتعاَل الذي عقب األمر ابالنتهاء عند َني 

تَـُهوا َعْنهُ  ََنَاُكمْ  َوَمايف قوله تعاَل: "  رسول هللا    ".اْلِعَقابِ   َشِديدُ   اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللََّ  َواتَـُّقوا فَانـْ
 . (7)عنه  وَنى   النب  به  أمر  ما كل  يف عام وهو الفيء   أموال يف  انزل  وهذاقال البغوي:  
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 داللة القرآن على أنَّ السنَّة تنهى َني كراهة:  – 4
َها  َتْسأَُلوا  َوِإن   ،َتُسؤُْكمْ   َلُكمْ   تـُْبدَ   ِإن   َأْشَياءَ   َعنْ   َتْسأَُلوا  اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ   َأيُـَّها   ايَ قوله تعاَل: "    ِحنيَ   َعنـْ

َها اَّللَُّ  َعَفا َلُكمْ  تـُْبدَ  اْلُقْرآنُ  يـُنَـزَّلُ   .[101]املائدة: " َحِليمٌ  َغُفورٌ  َواَّللَُّ   َۗعنـْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1835، ومسلم 2957( أخرجه البخاري 1)
 . الطربي( تفسري 2)
 ( تفسري ابن كثري. 3)
 ( تفسري الطربي. 4)
 السعدي.( تفسري 5)
 ( تفسري ابن كثري. 6)
 ( تفسري البغوي.7)
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، فعن لكثرة السؤال  والدليل يف هذه اآلية الكرمية، أنَّ سبب نزوهلا هو كراهة رسول هللا  
: قالوا(  تِ يْ البَـ   جحَ   اسِ النَّ   ى لَ عَ   َّلِلِ وَ : )اآلية  هذه  نزلت  ملا:  قال  عنه  هللا   رضي  طالب  أيب  بن  علي
 ،ال: "الرابعة  يف  قال  ث   فسكت،  عام؟  كل   أيف:  قالوا  ث   فسكت،  عام؟  كل  أيف  هللا،  رسول  اي

 مْ كُ لَ   دَ تبْ   نْ إِ   اءيَ شْ أَ   نْ عَ   والُ أُ سْ تَ   اَل   وانُ آمَ   ينَ ذِ الَّ   اهَ يُـّ أَ ايَ : )تعاَل  هللا  فأنزل  ،"لوجبت  نعم،:  قلت  ولو
  .(1)(مْ كُ ؤْ سُ تَ 

كره هذا الفعل قبل نزول اآلية، بل اآلية نزلت تصديقا    ووجه الداللة يف هذا؛ أنَّ رسول هللا  
 . له  

  قدْ   اسُ النَّ   اهَ أيُـّ   فقالَ     هللاِ   رسولُ   اخطبنَ ونص احلديث أبني عند مسلم عن أيب هريرة قال:  
 ،ثالاثً   ا قاهلَ   حىتَّ   فسكتَ   ؟هللاِ   رسولَ   ايَ   عامٍ   أكلَّ   :رجلٌ   فقالَ   ،وافحجُ   احلجَّ   عليكمُ   هللاُ   فرضَ 
 هلكَ   افإمنََّ   تركتكمْ   امَ   ذروين   :قالَ   ثَّ   ، استطعتمْ   اوملَ   لوجبتْ   نعمْ   قلتُ   لوْ   :  هللاِ   رسولُ   :فقال
 استطعتمْ   امَ   منهُ   وافأتُ   بشيءٍ   أمرتكمْ   ا فإذَ   ، أنبيائهمْ   ىعلَ   واختالفهمْ   سؤاهلمْ   بكثرةِ   قبلكمْ   كانَ   منْ 
 . (2)فدعوه شيءٍ  عنْ  َنيتكمْ  اوإذَ 
 داللة القرآن على أنَّ السنَّة تبيح األحكام: - 5

كان قد سبق وتبنيَّ لنا من األدلَّة الواضحة؛ أنَّ السنَّة توجب، وتنهى َني كراهة، وَني حترمي، 
له األمر ابإلجياب  دليل ما سبقها، فمن  وتندب، فإن كان احلال كذلك فدليل اإلابحة، هو 

  النَِّبَّ   الرَُّسولَ   يـَتَِّبُعونَ   الَِّذينَ   ونذكر من ذلك قوله تعاَل: "  ،والندب والنهي، له األمر ابإلابحة
جِنيلِ   التـَّْورَاةِ   يف   ِعنَدُهمْ   َمْكُتوابً   جيَُِدونَهُ   الَِّذي   اأْلُمِ يَّ  َهاُهمْ   اِبْلَمْعُروفِ   أيَُْمُرُهم   َواإْلِ   اْلُمنَكرِ   َعنِ   َويـَنـْ
 .[157]األعراف: "الطَّيِ َباتِ  هَلُمُ   َوحيُِلُّ 

  ".الطَّيِ َباتِ   هَلُمُ  َوحيُِلُّ الشاهد يف قوله تعاَل: "
 
 
 

  املقصود  فإن  األنبياء،  سائر  عن  احرتاز    األمِ يَّ   النَِّبَّ   الرَُّسولَ   يـَتَِّبُعونَ   الَِّذينَ   قال السعدي:
 حىتَّ قال:...   املطلب  عبد  بن  اَّلل   عبد بن   حممد هبذا

 فإنه   وحرمه،  وأحله  عنه،  وَنى  به،  وأمر   إليه  دعا  ما  ؛ اَّلل    رسول أنه  على  يدل دليل  فأعظم
  .(3)واملناكح واملشارب، املطاعم من "الطَّيِ َباتِ  هَلُمُ  حيُِلُّ "
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 آََتُكمُ   َوَماخاص من القرآن، بل يكفي قوله سبحانه وتعاَل: "  وهذا التحليل ال حيتاج بياان أبصلٍ 
 . [7]احلشر: " فَانتَـُهوا َعْنهُ   ََنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ 
 التكليف:  أحكام كل  تشمل السنَّة  أنَّ  على السنَّة من تفصيليَّة أدلَّة :رابعا
 داللة السنَّة على أنَّ السنَّة توجب األحكام:  – 1

كلُّ أمر فيه صيغة من صيغ الوجوب واليت مل تلحقه قرينة خترجه من الوجوب إَل غري ذلك، 
 . (4)"ُأصلِ ي رأيتموين كما  صلُّوا: "فهو واجب، كقوله  
 يف كيفيَّة صالته واجب، ومن صلى على خالف صالة رسول هللا    ومتابعة رسول هللا  

  َفهو   أْمُران  عليه  ليسَ   َعَماًل   َعِملَ   َمن: "قاصدا فصالته ابطل قوال واحدا، ويشهد له قوله  
 . (5)"َرد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 419( أسباب النزول للنيسبوري 1)
  .1337 ( شرح النووي على مسلم2)
 ( تفسري السعدي.3)
 .893( الصحيح اجلامع لأللباين 4)
 .1718( رواه مسلم عن أمِ نا عائشة رضي هللا عنها 5)
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أبي صيغة من صيغ الوجوب فهو واجب سواء    من رسول هللا  صدر  أمر    فكلُّ ذا  وعلى ه 
مر له أصل يف القرآن، أو مل يكن  فهذا أ  ابلصَّالة ومواقيتها،  كان له أصل يف القرآن، كأمره  

  خالفوا   الِ لحى،  وَأْرخوا  الشَّوارَب،   ُجزُّوا: "له أصل يف القرآن كأمره إبرخاء اللِ حي، منه قوله  
 . (1)"اجملوسَ 
ا أصل يف القرآن يرجع إليه  اليت ليس هلا   من األوامر  ، هيالشوارب وإرخاء اللحي وغريهفجزُّ  
اب جاء يف صيغة األمر فهو ، فهذا ال يعين أنَّ هذه األوامر وغريها للندب، بل ما دام اخلط فيه

أنَّ األصل الذي   ؛كما تقَّم  أنَّه  إن مل يصرفه صارف من الوجوب إَل غري ذلك، واحلال  للوجوب
  آَمُنوا   الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ "  هو أصل عام، وهو قوله تعاَل:  رجع إليه يف إجياب أوامر رسول هللا  يُ 

 .[20]األنفال: "َتْسَمُعونَ  َوأَنُتمْ  َعْنهُ  تـََولَّْوا  َواَل  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ   َأِطيُعوا
يف ما دون القرآن فهو للندب    وليس األمر كما يدَّعي البعض أنَّ كل ما جاء عن رسول هللا  

إن شئت فعلت وإن شئت تركت، وحنن ال نقول هلم إالَّ ما قال هللا تعاَل لليهود والنَّصارى:  
 .[111]البقرة: "َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ   ِإن  بـُْرَهاَنُكمْ   َهاُتوا ُقلْ "

كما أنَّ املخلَّفات واآلاثر السلبيَّة هلذا االدعاء الباطل تكاد ال حتصى، فقِد ارتبط يف أذهان 
بعض العامة أنَّ السنة تعين تركها، وبنوا على ذلك طواما كربى، فقالوا بسنيِ ة النقاب، وهذا  

فإنَّه مل ،  أغرب من اخليال، والسؤال هو: من أين أيخذ هؤالء السنَّة؟ فإن كان من أقواله  
 ، وإن كان من تقريراته  فلبس النقاب ال ينطبق عليه  يقل ذلك، وإن كان من أفعاله  

فال يوجد أثر وال دليل من السنَّة بعد آايت وجوب النقاب أنَّ النساء خرجن سافرات الوجوه، 
سنَّة أنَّ لك أْن  ثَّ بعَد أْن أثبتوا جبهلهم، وبعدم علم العوام انَّ النقاب سنَّة، قالوا يف وصفهم لل 

أتيت هبا، ولك أْن ال ترتكها مجلة واحدة وبال تفصيل، وعلى هذا فلبس املرأة للنقاب وعدمه 
 سواء، فخرجت النساء بعد ذلك سافرات الوجوه، وهلل املشتكى. 

 
 
 

----------------------------------------------- 
 .3092( الصحيح اجلامع لأللباين 1) 
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 ة على أنَّ السنة تندب األحكام:داللة السنَّ  – 2
"قوله     النَّاسُ   يـَتَِّخَذها  أنْ   َكراهيةَ   شاَء؛  ِلَمن:  الثَّالِثةِ   يف  قالَ   املَْغِرِب،  َصاَلةِ   قـَْبلَ   َصلُّوا: 
 .  (1)"ُسنَّةً 

قبل    او : صلُّ وهذا احلديث يف أقصى دراجات الداللة على أنَّ السنَّة توجب وتندب، فقوله  
النب    ،املغرب ثالث مرَّات الوجوب، ث ُيسقط  "ملْن    هذا أعلى مقامات  بقوله  كل هذا 

على أنَّ السنَّة توجب أيضا، أنَّ الصحابة أيخذون أوامر و شاء"، والشاهد يف حجيَّة هذا الدليل  
: "ملْن شاء" لوجبت هذه الصالة، والشاهد  فلوال قوله    أوَّال،  اإلجيابعلى    الرسول  

 . (2)حني ُسئَل عن احلج أكل عام؟ فقال: "لْو قلُت نعْم لوجبْت" قوله 
شريعة ال جيوز اخلروج عليها،   :أي  ،بعةطريقة متَّ   :"خشيَة أْن يتَّخذَها الناس سنَّة" أي  :وقوله 

 وهذه داللة أيضا على أنَّ السنَّة توجب األحكام.
 داللة السنَّة على أنَّ السنَّة تنهى َني حترمي:  – 3

  حُيَدَّثُ   َأرِيَكِتِه،  على  ُمتَِّكًئا  الرجلُ   يقُعدَ   أنْ   يوِشكُ : "ويكفي يف ذلك حديث رسول هللا  
 وما  اْسَتْحَلْلناُه،  حاللٍ   ِمنْ   فيه  وجْدان  فما  هللِا،  كتابُ   وبيَنُكمْ   بينَـَنا:  فيقولُ   حديثي،  ِمنْ   حبديثٍ 
 .  (3)"هللاُ  حرَّمَ  ما مثلَ  هللاِ   رسولُ  حرَّمَ   ما وِإنَّ  أاَل  حرَّْمناُه، حرامٍ  ِمنْ  فيه وجَدان

وتنهي للتحرمي  وهذا احلديث هو دليل على كل ما سبق، فهو دليل أنَّ السنة توجب وتندب  
 وللكراهة. 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ن مغفل.من طريق عبد هللا ب 1183( رواه البخاري 1)
الصغرى  2) السنن  يف  البيهقي  أخرجه  والبخاري  138/2(  ومسلم  7288،   ،1337 ،

 ابختالف يسري. 10615، وأْحد 2619، والنسائي 2679والرتمذي خمتصرا 
اجلامع  3) الصحيح  والرتمذي  8186(  له،  واللفظ  ماجه  2664،  وابن  وأْحد   12،   ،

17194 . 
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 داللة السنة على أنَّ السنَّة تنهى َني كراهة: – 4
  الشُّْربِ   َعنْ (  ََنَى  :لفظ   يف)  زََجرَ     النَِّبَّ   َأنَّ   عنهما  هللا  رضي   اخْلُْدِري ِ   َسِعيدٍ   وَأيب   أََنسٍ   َعنْ "

 . (1)"قَاِئًما
والنَّهي للتحرمي، وهذا صحيح، ولكن بشرط إن مل يصرفه   ،فالنَّاظر إَل أصل احلديث يرى َنيا

صارف من التحرمي إَل غريه، وهذا احلديث دخلت عليه قرينة أخرجته من التحرمي إَل الكراهة، 
قال: " عنه  عبَّاس رضي هللا  ابن  ما رواه   َوُهوَ   َفَشِربَ   َزْمَزمَ   ِمنْ     اَّللَِّ   َرُسولَ   َسَقْيتُ وهو 

 . (2)"قَاِئمٌ 
ُهما  اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعَمرَ   اْبنِ   َرواهَما  و    مَنِْشي،   َوحَنْنُ     اَّللَِّ   َرُسولِ   َعْهدِ   َعَلى  ََنُْكلُ   ُكنَّا  :قَالَ   َعنـْ

 . (3)ِقَيامٌ  َوحَنْنُ  َوَنْشَربُ 
 قال النووي رْحه هللا تعاَل يف شرح مسلم:

 َوالصََّواب   ،َصِحيَحة  ُكل َها  َبلْ   ، َضْعف  ِفيَها  َوال  ،ِإْشَكال  تـََعاََل   اَّللَّ   حبَْمدِ   اأَلَحاِديث  َهِذهِ   يف   لَْيسَ 
  ِإْشَكال   َفال  ،ِلْلَجَوازِ   فـَبَـَيان   قَاِئًما    ُشْربهُ   َوَأمَّا  ،التـَّْنزِيه  َكَراَهة  َعَلى  حَمُْمول  ِفيَها  النـَّْهي   َأنَّ   ِفيَها
  .ِإلَْيهِ  اْلَمِصري  يـَتَـَعنيَّ  ذََكْراَنهُ  الَِّذي َوَهَذا  ،تـََعاُرض َوال
َعَلهُ  َوَقدْ  َمْكُروًها قَاِئًما الشُّْرب َيُكون َكْيف:  ِقيلَ  فَِإنْ   ؟  النَِّب   فـَ

 ،   َعَلْيهِ   َواِجب   اْلبَـَيان   َبلْ   ، َمْكُروًها  َيُكون   ال   ِلْلَجَوازِ   بـََياانً   َكانَ   ِإَذا    ِفْعلهُ   َأنَّ   :فَاجْلََواب
  اإِلمْجَاع   َأنَّ   َمعَ   بَِعري  َعَلى  َوطَافَ   َمرَّة  َمرَّة  تـََوضَّأَ     أَنَّهُ   َعْنهُ   ثـََبتَ   َوَقدْ   َمْكُروًها  َيُكون  َفَكْيف
  َعَلى   يـُنَـبِ ه    َفَكانَ   ،ُمْنَحِصَرة  َغرْي   َهَذا   َوَنظَاِئر  ،َأْكَمل  َماِشًيا  َوالطََّواف  َثالاثً   اْلُوُضوء  َأنَّ   َعَلى
  َثالث     ُوُضوئِهِ   َأْكَثر   َكانَ   َوَهَكَذا  ،ِمْنهُ   اأَلْفَضل  َعَلى  َويـَُواِظب  ،َمرَّات   َأوْ   َمرَّة  الشَّْيء  َجَواز
 ِنْسَبة   َأْدىنَ   َلهُ   َمنْ   ِفيهِ   يـََتَشكَّك  ال  َواِضح  َوَهَذا   َجاِلًسا،  ُشْربه  َوَأْكَثر   ،َماِشًيا  َطَوافه  َوَأْكَثر   ،َثالاثً 
 .(4)َأْعَلم َواَّللَُّ  ،ِعْلم ِإََل 
 اإلرشاد،  على  حممول  هو  وإمنا  للتحرمي،  ليس  النهي  فكان   األحاديث  هذه  بني   العلماء  مجع  وقد
 . ذلك جواز  على تدل قائماً    النب  شرب وأحاديث جالساً، يشرب  أن   األفضل  وأن 

 ذََكَرهُ   مَيَْسحْ   فال  أَحدُُكمْ   ابلَ   وإذا  اإلانِء،  يف  يـَتَـنَـفَّسْ   فال  أَحدُُكمْ   َشِربَ   إذا: "وكذلك قوله  
 . (5)"بَيِميِنهِ   يـََتَمسَّحْ  فال أَحدُُكمْ  َتََسَّحَ   وإذا بَيِميِنِه،
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 ذلك  ومع   واإلرشاد   اآلداب   ابب  من  النهي  ألن   للكراهة  هنا  النهي  أن   العلماء  مجهور  وقول
، وأالَّ يتنفََّس يف اإلانء لضرورة  إال  وأالَّ ميسح بيمينه  ابليمني،  ذكره  ميسَّ   أالَّ   للمسلم  فاألحوط

 حال الشرب أو األكل. 
 داللة السنَّة على أنَّ السنة تبيح األحكام: – 5

  بنُ   َوَخاِلدُ   َأانَ   َدَخْلتُ فمن األدلَّة على ذلك ما رواه عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنهما قال:  
  بَيِدِه،     هللاِ   َرسولُ   إلَْيهِ   فأْهَوى   حَمُْنوٍذ،  بَضب ٍ   فَُأيتَ   َمْيُمونََة،  بـَْيتَ     هللاِ   َرسولِ   مع  الَولِيِد،
يت  النِ ْسَوةِ   بـَْعضُ   َفقالَ    َرسولُ   فـََرَفعَ   أيَُْكَل،  َأنْ   يُرِيدُ   مبا    هللاِ   َرسولَ   َأْخرِبُوا:  َمْيُمونَةَ   بـَْيتِ   يف  الالَّ
 فأِجُدين   قـَْوِمي  أَبْرضِ   َيُكنْ   ملَْ   َوَلِكنَّهُ   اَل، :  قالَ   هللِا؟  َرسولَ   اي  هو  َأَحَرامٌ :  فـَُقلتُ   َيَدُه،    هللاِ 

 . (6) يـَْنظُرُ   هللاِ  َوَرسولُ  فأَكْلُتهُ  فَاْجرَتَْرتُهُ : َخاِلدٌ  قالَ  ،َأَعافُهُ 
فإنَّه ال جيوز أتخري البيان عن    فلو كان أكل الضبِ  مكروها أو حراما لنبَّه عليه رسول هللا  

  .(7)وقت احلاجة
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
   .(2025( )2024) مسلم ( رواه1)
 .2027، ومسلم 1637( رواه البخاري 2)
  .2686( صحيح رواه ابن ماجه 3)
 . 195/13( شرح مسلم للنووي  4)
  .5630( رواه البخاري 5)
 والضب حيوان زاحف.، 23966رواه مسلم ( 6)
 .440/1( قاعدة أصوليَّة، للمزيد ينظر شرح الكوكب املنري 7)
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 حجيَّة السنة:: الثالث الفصل

أهل   ومكايُؤسس  السنة  من حجية  موقفهم  التشريعالسنَّة  يف  الركائز    نتها  من  جمموعة  على 
 احملكمة الثابتة، وجيعلون هذه الركائز أصال كليًّا يُردُّ له كل ما ُيشكل يف هذا الباب.

أمر يف غاية األمهيَّة، لذلك اعتىن علماء املسلمني    لركائز املؤسسة حلجيَّة السنَّةفإنَّ العناية اب 
منكريها  على  وترد  السنة  حجيَّة  تُثبت  فيها كتبا كثرية  وصنَّفوا  اعتناء كبريا،  الباب  هبذا 

فينكر  ابلقرآنيني،  أنفسهم  ُيسمُّون  من  ومنهم  فيها،  م و واملشككني  أَنَّ ويدَّعون  السنَّة  ن كل 
شهيد يوم القيامة، وقد أخربان و   حجَّة  م براء، وهو عليهميعملون ابلقرآن وحسب، والقرآن منه 

؛   احلديثُ   يبلُغهُ   رجلٌ   عسىَ   هلْ   أاَل ؤالء وحذَّر منهم، حيث قال: "عن ه   رسول هللا     عينِ 
 ا ومَ   ؛استحَلْلناهُ   حالاًل   فيهِ   وجْدانَ   افمَ   هللِا،  كتابُ   وبينكمْ   ابيننَ :  فيقولُ   َأريكِته؛  ىعلَ   ُمتَِّكئٌ   وهوَ 

 . ( 1)"هللاُ  حرَّمَ  اكمَ   هللاِ  رسولُ   حرَّم امَ  وإنَّ  ،حرَّْمناهُ  حراًما  فيهِ  وجْدان
شكوك املشككني، وأراء املكذبني،   لذلك تقدَّم رجال احلديث يذبُّون عن سنَّة رسول هللا  

ًسا ال خترُج عن أصول االستدالل وأسَّسوا أسُ   وأتويل املبطلني واملعطِ لني،   وكذب الوضَّاعني،
 وخصُّوا منها املتواتر، واإلمجاع: الثالثة، وهي: الكتاب، والسنة، 
ية السنة:  دالئل القرآن على حجِ 

 وهي قسمني: 
ية السنَّة:   أصل  دالئل القرآن: على  حجِ 

 دالئل القرآن: على دوام حجيَّة السنة: 
ثالثة منها تعود إَل املعىن األول، والبقيَّة تعود إَل وميكن إثبات هذين املعنيني من مخسة طرق، 

 املعىن الثاين:
، مع إطالق الطاعة دون  دالئل األوامر القرآنيَّة العامة بطاعة رسول هللا    األوَّل:الطريق  
 تقييد: 

 
 

----------------------------------------------- 
 .2657( الصحيح اجلامع 1)
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 مقامات: ثالثة  واالستدالل هبذا الطريق يبىن على
 طاب القرآين لألمة:عموم اخل  األول:املقام 

نزل القرآن حجَّة على مجيع إلسالم، وهو أنَّ هللا تعاَل قد أ وهذا أمر معلوم ابالضطرار من دين ا
وحسب، وهو مقتضى كون الرسول    هذه األمَّة، ال على األفراد الذين عاشوا مع الرسول  

  النَّاسِ   َأْكثـَرَ   َولَ ِكنَّ   َوَنِذيًرا   َبِشريًا  لِ لنَّاسِ   َكافَّةً   ِإالَّ   َأْرَسْلَناكَ   َوَما"  ل للناس كافة، قال تعاَل:ُأرس   
 . (1) املكلفني  من  اخللق مجيع  إَل  إال   : أيقال ابن كثري:  [، 28]سبأ: " يـَْعَلُمونَ  اَل 

 جميء األمر القرآين العام بطاعة الرَّسول:املقام الثاين:  
وهو أمر عام لكلِ  خملوق   اخلطاب القرآين األمر بطاعة رسول هللا    ،ومن عموميَّات األمر 

منه  "  مكلَّف  تعاَل:   اأْلَْمرِ   َوُأويل   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   َأيُـَّها   ايَ قوله 
، فاألمر يف هذه اآلية موجه إَل كل الناس، إلينا وإَل من قبلنا وإَل من [59النساء:  ]"ِمنُكمْ 

 تعاَل يف هذه اآلية: األمة جممعة على أنَّ هذا اخلطاب متوجه إلينا، بعدان، قال ابن حزم رْحه هللا
 .  (2)وإَل كل من خُيلق ويُركَّب روحه يف جسده إَل يوم قيامة من اجلنَّة والنَّاس

 يف اآلايت:  ث: إطالق لفظ الطَّاعة واالت باع للرَّسول  لاملقام الثا
دة يف نوع من األمر  مل أتيت مقيَّ   واملقصود من هذا املقام؛ أنَّ أوامر هللا تعاَل بطاعة رسوله  

ما يؤكد معىن    و يف مقام دون مقام، بل جتد يف سياق اآلايت ودالالت ألفاظهادون اآلخر، أ
، ويؤكد  قد تكرَّر كثريا يف القرآن أبلفاظ خمتلفة  اإلطالق، خاصَّة أنَّ األمر بطاعة الرسول  

]احلشر: "   ۚفَانتَـُهوا  َعْنهُ   ََنَاُكمْ   َوَما  َفُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آََتُكمُ   َوَمابعضها بعضا؛ كقول هللا تعاَل: "
7]" تعاَل:  وقوله  ْلَيْحَذرِ   ،  َنةٌ   ُتِصيبَـُهمْ   َأن   َأْمرِهِ   َعنْ   خُيَاِلُفونَ   الَِّذينَ   فـَ  َعَذابٌ   ُيِصيبَـُهمْ   َأوْ   ِفتـْ
، وغري  [91]النساء:  "   ۖاَّللََّ   َأطَاعَ   فـََقدْ   الرَُّسولَ   يُِطعِ   مَّن   ، وقوله تعاَل: "[63]النور:  "أَلِيمٌ 

نبيَّه   نتبع  يف شيء دون شيء    ذلك من الدالالت الدامغات، فلو أنَّ هللا تعاَل أراد أن 
تديل ابلندب فحسب   ولو كانت أوامر الرسول    لتقييد صرحيا لتلك اآلية املطلقة؟ا  فلماذا

قد قال تعاَل: و   يف هذه اآلايت وغريها كثري جدا؟   لما كان هذا التقييد والتأكيدفدون الوجوب،  
 يـَْعصِ   َوَمن   َۗأْمرِِهمْ   ِمنْ   اخلِْرَيَةُ   هَلُمُ   َيُكونَ   َأن   َأْمًرا  َوَرُسولُهُ   اَّللَُّ   َقَضى  ِإَذا  ُمْؤِمَنةٍ   َواَل   ِلُمْؤِمنٍ   َكانَ   َوَما"

 .، واآلية جليَّة البيان يف نفي اخلرية إطالقا[ 36]األحزاب: "مُِّبيًنا َضاَلاًل  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ 
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بني من جاءه اخلرب عنه؛ ألنَّ املقام هنا يف  مباشرة، و   وال وجه للتفريق بني من مسع مَن النبِ   
طاعة مطلقة وليست يف طريقة ثبوت اخلرب الذي    داللة اآلايت على وجوب طاعة الرسول  

 سنتطرق إليه الحقا.
وهذا املقام؛ أنَّ األوَّل راجع إَل مشول اخلطاب إَل كل األمَّة،    والثاين  وَّلاألقام  بني املوالفرق  

جاء املقام و ألول، حيث كان اخلطاب لكل األمَّة ال خيتص أبحد دون أحد،  الثَّاين متَّصل ابو 
 . (3)مطلقة لكل الناسوب طاعة الرسول طاعة وجوالثاين، يف  بناء على األوَّل الثالث 

 داللة القرآن على أنَّ السنَّة وحي:  الطريق الثاين:
اآلايت القرآنيَّة،    األوجه يف   ابلعديد منوميكن االستدالل على أنَّ السنة وحي من هللا تعاَل  

، هو اجتهاد من رسول هللا    هو وحٌي مباشر، وأنَّ منها ما  واملراد هبذا أنَّ من السنة ما
إمَّا أن يكون قد أقره هللا تعاَل، فيعود إَل أصله األوَّل بعد اإلقرار، وهو الوحي،    واجتهاده  

تصحيح، وهو الوحي، األوَّل بعد ال  عود إَل أصلهاوكذلك ت  ،وإمَّا أن يصححها له هللا تعاَل
 مبا يلي. ونفصل ذلك قبل البدِئ يف بيان أوجه داللة القرآن على أنَّ السنَّة وحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري ابن كثري. 1)
 .97/1( اإلحكام يف أصول األحكام 2)
 بتصرف. 23-19 نة ألْحد بن يوسف السيدتثبيت حجيَّة السللمزيد يُنظر:  ( 3)
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 :اجتهاد رسول هللا 

 : ثالثة أقسامعلى  قلنا اجتهاده  
 األوَّل: ما أقرَّه هللا تعاَل: 

 . (1)"َصاَلةٍ   ُكل ِ   مع ابلسِ َواكِ  أَلََمْرهُتُمْ   النَّاسِ  عَلى أوْ  أُمَّيت عَلى أُشقَّ  أنْ  َلْواَل : "وهو كقوله  
تعاَل على رسوله   أقرَّها هللا  املبجَّلة  السنة  أنَّه سبحانهوهذه  أقرَّها عليه أصبحت    ، ومبا 

، فاإلذن بفعل الشيء دليل على الرضا به واستحسانه، فاآلذن للمأذون،  تشريعا من هللا تعاَل
 كاآلمر للمأمور.

 : ما صحًّحه هللا تعاَل قبل إقراره الثَّاين: 
من ذلك أنَّ التَّصحيح دليل على عدم قبول    ، واملعىن   ألفعال نبيِ هوهو تصحيحه تعاَل  

مر كلُّه وحي من هللا تعاَل، على أنَّ األ  اإلقرار وعدمه،  أي:الفعل بذلك الشكل، وهو كلُّه يدلُّ  
  َعَرضَ   ُترِيُدونَ    ۚ اأْلَْرضِ   يف   يـُْثِخنَ   َحىتَّ    َأْسَرى    َلهُ   َيُكونَ   َأن   لَِنِب ٍ   َكانَ   َمامثال ذلك قوله تعاَل: "

َيا نـْ  أَسُروا   فلمَّا:  عبَّاسٍ   ابنُ   قال،  [67]األنفال:  "َحِكيمٌ   َعزِيزٌ   َواَّللَُّ    ۗاآْلِخَرةَ   يُرِيدُ   َواَّللَُّ   الدُّ
  اي :  بكرٍ   أبو  فقال  اأُلسارى؟  هؤالءِ   يف  تـََرونَ   ما:  وُعَمرَ   بكرٍ   أليب    هللا  رسولُ   قال  اأُلسارى،

 فعسى  الُكفَّاِر،  على  قـُوَّةً   لنا  فتكونَ   ِفديًة،  منهم   أتُخذَ   أن   أرى  والعشريِة،  الَعم ِ   بنو  هم  هللا،  نبَّ 
 رسولَ   اي  وهللاِ   ال:  قلتُ   اخلطَّاِب؟  ابنَ   اي  ترى  ما:    هللاِ   رسولُ   فقال  لإلسالِم،  َيهِدَيهم  أن   هللاُ 
نَّا  أن   أرى  ولكينِ    بكٍر،  أبو   رأى  الذي  أرى  ما  هللِا،   َعقيٍل،   ِمن  عليًّا  فُتَمكِ نَ   أعناَقهم،  فنضِربَ   َُتكِ 

  الُكفرِ   أئمَّةُ   هؤالءِ   فإنَّ   ُعنَقه؛  فأضِربَ   - ِلُعَمرَ   َنسيًبا  -فالنٍ   من  وَتكِ ينِ    ُعنُـَقه،  فيضِربَ 
  ِجئتُ   الَغدِ   من   كان   فلمَّا  قُلُت،  ما  يـَْهوَ   ومل   بكٍر،  أبو  قال   ما    هللا  رسولُ   فَهِويَ   وصناديُدها،
  أي ِ  من  أخرِبْين هللِا،  رسولَ   اي :  قُلتُ   يَبكياِن، قاِعَدينِ   بكرٍ   وأبو    هللا   رسولُ  فإذا  ،)أي عمر(

 لُِبكاِئكما،   تباَكيتُ   ُبكاءً   أِجدْ   مل  وإن   بكيُت،  بكاءً   َوَجْدتُ   فإن !  وصاِحُبك؟  أنت  تبكي  َشيءٍ 
  علي   ُعِرضَ   لقد  الِفداَء،  أْخِذهم   ِمن  أصحاُبك   عليَّ   َعَرضَ   للَّذي  أبكي:    هللا  رسولُ   فقال

  َكانَ   َما:  وجلَّ   عزَّ   هللاُ   وأنزل  -    هللاِ   نب ِ   ِمن   قريبةٍ   َشجرةٍ   -الشَّجرةِ   هذه  ِمن  أدىن   عذاهُبم
 .(2)طَيِ ًبا َحاَلاًل  َغِنْمُتمْ  ممَّا َفُكُلوا: َقوِله إَل اأْلَْرضِ  يف  يـُْثِخنَ  َحىتَّ  َأْسَرى َلهُ  َيُكونَ  َأنْ   لَِنِب ٍ 
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  ألْخذِ   َبدٍر؛  َيومَ   املُنَهزِمنيَ   الُكفَّارِ   أبْسرِ   الزَّائلةِ   الدُّنيا  َمتاعِ   نَيلَ   -  املؤمنونَ   أيُّها  -  ُتريدونَ :  أي
 لَكِلمِته   وإعالءً   ِلعباِده،  وُنصرةً   ِلديِنه،  إعزازًا  إبثخاَِنم؛  اآلخرةِ   ثوابَ   لكم   يُريدُ   وهللاُ   منهم،  الِفديةِ 
 . (3)وتعاَل ُسبحانَه

  َلِقيُتمُ   فَِإَذا ، وصحَّحه له بعد ذلَك بقوله سبحانه:  وهذا َني واضح عمَّا فعله رسول هللا  
]حممد: ِفَداءً   َوِإمَّا  بـَْعدُ   َمنًّا  فَِإمَّا  اْلَواَثقَ   َفُشدُّوا  َأْثَخنُتُموُهمْ   ِإَذا  َحىتَّ    الر ِقَابِ   َفَضْربَ   َكَفُروا  الَِّذينَ 

  تفدوهم  أن  اوإمَّ  فداء،  وال   مال  بال وإطالقهم  عليهم   املن  بني  ابخليار فأنتم ، قال السعدي:  [4
 .( 4)عندهم  مسلم  أبسري  أو  مبال،  أصحاهبم  يشرتيهم  أو أنفسهم،  يشرتوا حىت   تطلقوهم ال  أبن 

: واملن  ذلك  بعد  يفعلونه   ملا  ؛إرشاد (  ِفَدآءً   َوِإمَّا  بـَْعدُ   َمنًّا  فَِإمَّا)  :سبحانه  وقولهقال الطنطاوي:  
  .مقابل بدون  عليه أنعم  إذا  فالن  على فالن  مَّن: يقال عوض، بغري   اإِلطالق
 .(5)األسر  من نفسه  هبا يفتدى  لكى غريها  أو أموال من  األسري يقدمه ما: والفداء

الفدية عن ُأسارى بدر فنهاه هللا تعاَل عن ذلك، ثَّ    اجتهد يف أخذ  واملعىن أنَّ الرسول  
 عز  هللا   أنزل  سلطاَنم  واشتد   املسلمون  كثر   ملا:  عباس  ابن   قالصحح له ذلك ابآلية الثانية،  

بعد التَّصحيح    ، وعلى هذا فإنَّ اجتهاده  (6)"اءً دَ فِ   امَّ إِ وَ   دعْ بَـ   انًّ مَ   امَّ إِ فَ : "األسارى  يف  وجل
 تعاَل. من هللا تشريعا  ُيصبح

 الثالث: ما َناه هللا تعاَل عن فعله:
ُهم  َأَحدٍ   َعَلى    ُتَصل ِ   َواَل من ذلك قوله تعاَل: " ُمْ    ۖ َقرْبِهِ   َعَلى    تـَُقمْ   َواَل   أََبًدا  مَّاتَ   مِ نـْ  اِبَّللَِّ   َكَفُروا  ِإَنَّ

 .[84]التوبة: "فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا  َوَرُسوِلهِ 
 بن  هللا  عبد  ابنه  جاء  أيَب   بن  هللا  عبد  تويف  ملاوسبب نزول هذه اآلية؛ ما رواه ابن عمر قال:  

  يصلي   أن   سأله   ث  فأعطاه،  أابه  فيه  يكفن  قميصه  يعطيه   أن   فسأله  هللا    رسول  إَل   هللا  عبد
 رسول   اي :  فقال      هللا  رسول  بثوب  فأخذ  عمر   فقام   عليه،  ليصلي    هللا  رسول  فقام  عليه
 َأوْ   هَلُمْ   اْستَـْغِفرْ "  :فقال  هللا  خريين  إمنا:  هللا    رسول  فقال  عليه؟  تصلي  أن   ربك  َناك  وقد  هللا،
 على   وسأزيده  ،[ 80  :التوبة] "هَلُمْ   اَّللَُّ   يـَْغِفرَ   فـََلنْ   َمرَّةً   َسْبِعنيَ   هَلُمْ   َتْستَـْغِفرْ   ِإنْ   هَلُمْ   َتْستَـْغِفرْ   ال

  َوال "   :اآلية  هذه  وجل   عز   هللا  فأنزل  ،  هللا   رسول  عليه  فصلى  قال  ،منافق  إنه:  قال   السبعني،
ُهمْ   َأَحدٍ   َعَلى  ُتَصل ِ  ُمْ   َقرْبِهِ   َعَلى  تـَُقمْ   َوال  أََبداً   َماتَ   ِمنـْ   " فَاِسُقونَ   َوُهمْ   َوَماُتوا  َوَرُسوِلهِ   اِبَّللَِّ   َكَفُروا   ِإَنَّ

 .(7[)84 :التوبة]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

48 

إرضاء للصحايب اجلليل عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول، حيث   وهنا اجتهد رسول هللا  
، فنهاه هللا تعاَل عن ذلك، فإنَّ هللا  عليه رسول هللا    ات أبوه وهو رأس املنافقني، فصلَّىم

، فَيحرُم به ان على ابطل، والنَّهي عن الصَّالة على ابِن أيبٍ  بن سلول صار تشريعاورسوله ال يقر ِ 
وحي من هللا    الصالة والدُّعاء على أموات الكفَّار، وهبذا تكون كل اجتهادات رسول هللا  

له لتصري شرعا أيضا، أو ينهى هللا تعاَل    يقر ِها تعاَل لتكون شرعا، أو يصحِ حهاتعاَل، فإمَّا أن  
 عنها ليكون النهي شرعا أيضا. 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .252، ومسلم 887( أخرجه البخاري 1)
 .1763 مسلم رواه( 2)
يُنظر 3)  )(( )جرير   ابن  تفسري:  )عطية  ابن  تفسري))  ،(11/271((   ))2/552،  553 ) ، 
)الرازي  تفسري))   تفسري ))  ،(74/ 10)  رضا  رشيد   حملمد((  املنار  تفسري))  ،(510/ 15(( 

 للشنقيطي((  النمري  العذب))  ،(10/75(( )عاشور  ابن   تفسري))  ،(326:  ص(( )السعدي
)الرازي  قال(.  5/181) نيا  َعَرض  ِمن  املرادَ   أنَّ   على  املَُفسِ رونَ   أمَجعَ :   أْخذُ   هو  هاهنا،  الدُّ

 (.15/509(( )الرازي تفسري(. ))الِفداءِ 
 ( تفسري السعدي.4)
 ( الوسيط لطنطاوي. 5)
 ( تفسري البغوي.6)
 .4670( رواه البخاري 7)
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 ، ونذكر أوجه ذلك: داللة القرآن على أنَّ السنَّة وحي  ؛ونعود إَل
 ل احلكمة معطوفة على القرآن: ا : اإلخبار إبنز الوجه األول

، ويف أكثر تلك املواضع  فقد ذكر هللا تعاَل يف كتابه العزيز أنَّه أنزل احلكمة على الرسول  
 أنَّ احلكمة إذا عطفت على ر أهل التفسري إَل ث وقد ذهب أك   ونة مع القرآن الكرمي،ر يذكرها مق

الذكر  القرآ  يف  "ن  تعاَل:  قال  السنة،  هبا  َلى    َما   َواذُْكْرنَ فاملراد   اَّللَِّ   آاَيتِ   ِمنْ   بـُُيوِتُكنَّ   يف   يـُتـْ
بيوتكنَّ من آايت كتاب هللا [34]األحزاب:  "   َۚواحلِْْكَمةِ  يُقرأ يف  ما  الطربي: واذكرن  قال   ،

من أحكام الدين ومل ينزل به قرآن، وذلك    واحلكمة، ويعين ابحلكمة: ما ُأحَي إَل رسول هللا  
 .(1)السنة، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال اهلروي

 . (2)وقال السعدي: واملراد آبايت هللا، القرآن، واحلكمة، أسراره وسنَّة رسول هللا  
يف بيوتكن من الكتاب والسنة؛ قاله   وقال ابن كثري: اعملن مبا يُنزل هللا تعاَل على رسوله  

 .(3)وغري واحد قتادة
 .(4): يعين السنةوقال البغوي: واحلكمة

 وحكموا بذلك لداللة العطف املقتضي للمغايرة، ولداللة سياق اآلايت.
القرآن؛ كتعليمه صفة   تذكر يف  مل  اليت  الدين  أمور  من  ابلقطع  املنبُئ  التواتر  األمر  يُبنيِ   كما 

 .( 5)واإلمامة، وسجود السهو، وغري ذلكالصلوات اخلمس ومواقيتها والتشهد، 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري الطربي. 1)
 ( تفسري السعدي.2)
 كثري. ( تفسري ابن  3)
 ( تفسري البغوي.4)
 بتصرف. 26تثبيت حجية السنة ألْحد السيد للمزيد والتفصيل يُنظر: ( 5)
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 :: تكف ل هللا ببيان القرآن عن طريق رسوله  الوجه الثاين
َ   الذ ِْكرَ   ِإلَْيكَ   أَنَزْلَناقال تعاَل: " ، قال [44]النحل:  " يـَتَـَفكَُّرونَ   َوَلَعلَُّهمْ   ِإلَْيِهمْ   نـُزِ لَ   َما  ِللنَّاسِ   لِتُـَبنيِ 

"القرطب   : َ بقولك ِإلَْيِهمْ   نـُزِ لَ   َما   ِللنَّاسِ   لِتُـَبنيِ  والوعيد  الكتاب من األحكام والوعد  " يف هذا 
 . (1)وفعلك

ومن املعلوم أنَّ البيان ال يكون إالَّ عن طريق الوحي املعصوم، ليُبلِ غ مراد هللا تعاَل على الوجه 
 هوى نفس، وإالَّ فلن يكون البيان على الوجه املراد. الصحيح، وأنَّه ليس من 

 يف ما دون القرآن: : يف اآلايت الدالة على نزول الوحي على النب  الوجه الثالث 
 اإلخبار بنزول املالئكة يف بدر:على ة اآلايت أوَّال: دالل

 " تعاَل:   اْلَماَلِئَكةِ   مِ نَ   آاَلفٍ   بَِثاَلثَةِ   رَبُُّكم  ميُِدَُّكمْ   َأن   َيْكِفَيُكمْ   أََلن  ِلْلُمْؤِمِننيَ   تـَُقولُ   ِإذْ قال 
أصحابه    ، ويف هذه اآلية داللة واضحة أنَّ ما أخرب به رسول هللا  [124]آل عمران:  "ُمنَزِلنيَ 

قة له، فهذا من الغيبيَّات الذ  من قبيل الوحي، وأيده هللا تعاَل بعد ذلك بنزول ي  هذه اآلية مصدِ 
 ال يُتوصَُّل إليه إالَّ عن طريق الوحي.

اَل ابملالئكة، فما كان قول النب  قال ابن عاشور التونسي: واملعىن: إذ تعد املؤمنني إبمداد هللا تع
 .(2)هلم تلك املقالة إالَّ بوعد أوحاه هللا تعاَل إليه أن يقوله 

 وهذا الوحي خارج عن نطاق القرآن. 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري القرطب. 1)
 ( التحرير والتنوير. 2)
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 اثنيا: داللة آية حتويل القبلة:
َلنُـَول ِيَـنَّكَ    ۖالسََّماءِ   يف   َوْجِهكَ   تـََقلُّبَ   نـََرى    َقدْ "قال تعاَل:   َلةً   فـَ   َشْطرَ   َوْجَهكَ   فـََول ِ    ۚ تـَْرَضاَها  ِقبـْ
، ولكن القبلة  ، وهذه هي القبلة اليت يرضاها رسول هللا  [144]البقرة:  " ۚاحْلََرامِ   اْلَمْسِجدِ 

  أين أمرها يف القرآن وهل كان يستقبل رسول هللا    السابقة اليت كان يستقبلها رسول هللا  
يستقبل القبلة السابقة عن طريق الوحي،   بيت املقدس من تلقاء نفسه؟ قطعا ال، فقد كان  

 وهذه داللة أخرى على أنَّ السنة وحي من هللا تعاَل.
 آن على أنَّ السنة بيان له:ة القر داللالطريق الثالث: 

فيها؛ كقوله    من املعلوم أنَّ القرآن فيه أوامر جمملة ال ميكن امتثاهلا إالَّ مبعرفة بيان رسول هللا  
]آل عمران:  "اْلبَـْيتِ   ِحجُّ   النَّاسِ   َعَلى  َوَّلِلَِّ ، وقوله تعاَل: "[43]البقرة:  "الصَّاَلةَ   َوَأِقيُمواتعاَل: "

جمملة كلَّ اإلمجال ومل يُبنيِ  لنا هللا تعاَل يف كتابه عدد الصلوات وال عدد ، فهذه أوامر  [97
لنا كم نطوف ابلبيت، وال كم نسعى بني   يبني  الركعات وال كيفيتها وال تفصيل مواقيتها، ومل 

 وال رمي اجلمرات.وال الزمانيَّة تصرحيا،   ،وال ذكر املواقيت املكانيَّة ،الصفا واملروى
كتاب هللا تعاَل ال جيد بياان فيه، ولكن جيد أمرا ابت ِباع من له بيان ذلك، وهو رسول    فالنَّاظر يف

َ   الذ ِْكرَ   ِإلَْيكَ   َوأَنَزْلَنا، قال تعاَل: "هللا   ، قال البغوي:  [44]النحل:  "ِإلَْيِهمْ   نـُزِ لَ   َما  ِللنَّاسِ   لِتُـَبنيِ 
 .(1)السنة من يطلب  الكتاب  وبيان  للوحي، مبينا   النب  وكان الوحي،  ابلذكر   أراد 

البغوي    وقد أبدع البغوي يف هذا، ألنَّ جلَّ املفسِ رين قالوا أن "الذ ِكَر" املراد هنا هو القرآن، لكنَّ 
ابلسياق يتبنيَّ أنَّ املراد تنزيل آخر مع القرآن، وال يكون  و   أطلق لفظ الوحي ومل يقيَّده ابلقرآن،

 .(2)"معهُ  ومثَلهُ   الكتابَ  أوتيتُ   إين ِ  أال: "إالَّ سنة، ومن ذلك قوله  
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( تفسري البغوي.1)
 عن املقدام بن معدي كرب، وصححه األلباين.  4604( رواه أبو داود 2)
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 حفظ السنَّة: داللة القرآن على الطريق الرابع: 
، تعهَّد هللا تعاَل حبفظ الذكر،  [9]احلجر:  "حَلَاِفُظونَ   َلهُ   َوِإانَّ   الذ ِْكرَ   نـَزَّْلَنا  حَنْنُ   ِإانَّ قوله تعاَل: "

  ُهوَ   ِإنْ *    اهْلََوى    َعنِ   يَنِطقُ   َوَما   والذكر هو الوحي، فيشمل الكتاب والسنَّة، ودليله قوله تعاَل: "
، وداللة هذه اآلية الكرمية قوي  جدا يف إثبات حجيَّة السنَّة، [4-3]النجم:  "يُوَحى    َوْحيٌ   ِإالَّ 

النطق من رسول هللا   ليس مقيَّدا بشيء، فمطلق  املذكور يف اآلية  فالنطق  هو    وحفظها، 
  فوالَّذي   اكُتْب؛:  فقال  فيه،  إَل  أُبصُبِعهِ     فَأْومأَ وحي، ويشهد له قول عبد هللا بن عمرو وفيه:  

، ومن املعلوم أنَّ هذا احلديث صدر عن كتابة السنة، (1)حق    إالَّ   منه   خَيُْرجُ   ما  بيِدِه،   نْفسي
 وليس عن القرآن. 
 .(2)لزوم حفظ بيان القرآن الطريق اخلامس: 

قد مرَّ معنا سابقا أنَّ السنَّة مبيِ نة للقرآن، وأنَّه يتعذَّر العمل ببعض أوامر القرآن دون الرجوع 
حفظ القرآن ال يتحقق إالَّ حبفظ بيانه، ألنَّه إن مل   َتامإَل السنة ، فإن كان األمر كذلك فإنَّ  

فظ بيانه، ولزم من حُتفظ السنة سيظل القرآن يف أهم أوامره جممال، فلزم من حفظ القرآن ح
بيانه، إَل أدوام   القرآن دوام حفظ  بيانه، وما دام حفظ  القرآن فرُيفع معه  ن يرفع هللا تعاَل 

 . (2)القرآن مازال على األرض حمفوظا، فيلزم ابلضَّرورة بقاء بيانه معه حمفوظا
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 وصححه األلباين. 3646( رواه أبو داود 1)
، وكتاب: الرتيوح  تثبيت حجيَّة السنة ألْحد بن يوسف السيدللمزيد من البيان ينظر كتاب:  (  2)

 شرح نظم غرامي صحيح البن فرح، للدكتور: أيب فاطمة عصام الدين.وامللح يف 
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 على حجيَّة السنة:  السنَّةداللة  

  يقولُ   أريكِتهِ   على   شبعانٌ   رُجلٌ   يُوِشكُ   أال   معُه،  ومثَلهُ   الكتابَ   أوتيتُ   إين ِ   أال : "قوله     -  1
 ال   أال  فحر ُِموه،  حرامٍ   ِمن  فيهِ   َوجدتُ   وما  فأحلُّوه  َحاللٍ   ِمن   فيهِ   وجدتُ   فما  الُقرآنِ   هِبَذا   عليُكم
،  احِلمارِ   حلمُ   لُكم  حيلُّ   َعنها  يسَتغين   أن  إالَّ   معاَهٍد،  لَُقطةِ   وال  السَُّبٍع،  من  انبٍ   ذي   كل ِ   وال  األهليِ 

 . (1)"ِقَراه مبثلِ  يـُْعِقبَـُهمْ   أن  فله يـُْقُروه ملَ  فإن  يـُْقُروه،  أن  فعليِهم بقومٍ  نزل وَمن صاحُبها،
َلى    َما  َواذُْكْرنَ " يشهد له قول هللا تعاَل: "معهُ   ومثَلهُ   الكتابَ   أوتيتُ   إين ِ   أال: "وقوله     يف   يـُتـْ
  الذ ِْكرَ   ِإلَْيكَ   َوأَنَزْلَنا، ويشهد له قوله تعاَل: "[34]األحزاب:  "   َۚواحلِْْكَمةِ   اَّللَِّ   آاَيتِ   ِمنْ   بـُُيوِتُكنَّ 
 َ من منكري حجيَّة السنَّة،   قد حذَّر رسول هللا  ، و [44]النحل:  " ِإلَْيِهمْ   نـُزِ لَ   َما  ِللنَّاسِ   لِتُـَبنيِ 

 َحاللٍ   ِمن   فيهِ   وجدتُ  فما  الُقرآنِ   هِبَذا   عليُكم  يقولُ   أريكِتهِ   على   شبعانٌ  رُجلٌ   يُوِشكُ  أالبقوله: "
ال فرَق بني منكر السنة، أو    ، ومن املهمِ  أْن يُعلَم أنَّه "فحر ُِموه  حرامٍ   ِمن   فيهِ   َوجدتُ   وما  فأحلُّوه

 ، فدليل األوَّل، قوله تعاَل: ب السنة فيما هو منها واجبو منكر حجيَّة السنَّة، أو منكر وج
 .[80 ]النساءَحِفيظًا" َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناكَ  َفَما تـََوَلَّ   َوَمن  ۖاَّللََّ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  "مَّن

 . فال طاعة هلل إالَّ بطاعة رسوله 
ْلَيْحَذرِ  َنةٌ   ُتِصيبَـُهمْ   َأن   َأْمرِهِ   َعنْ   خُيَاِلُفونَ   الَِّذينَ   ودليل الثاين، قوله تعاَل: "فـَ  َعَذابٌ   ُيِصيبَـُهمْ   َأوْ   ِفتـْ

 .[63]النور:  أَلِيٌم"
 منكرها يف احلكم.فال خيتلف منكر حجيَّة السنة عن 

  هَلُمُ   َيُكونَ   َأن  َأْمًرا  َوَرُسولُهُ   اَّللَُّ   َقَضى  ِإَذا   ُمْؤِمَنةٍ   َواَل   ِلُمْؤِمنٍ   َكانَ   َوَماودليل الثالث، قوله تعاَل:"
 .[26]األحزاب:  " مُِّبيًنا  َضاَلاًل   َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ   اَّللََّ  يـَْعصِ  َوَمن  َۗأْمِرِهمْ  ِمنْ  اخلِْرَيَةُ 

، وعلى هذا فإنَّ  نفي اخلرية فيما قضاه هللا تعاَل أو قضاه رسوله    وهذه داللة واضحة على
 .من يقول أبنَّ السنَّة كلها مندوبة، فقد عصى أاب القاسم 

، أتكيدا  تعاَل  بعدَّة من التَّحرميات ليس هلا أثر يف كتاب هللا يف احلديث    ثَّ ذيََّل رسول هللا  
ه واجبة وأنَّ سنَّته حتلِ ل وحترم، وتوجب وتندب، فهل من يقول أبنَّ السنَّة  على أنَّ طاعت  منه  

كلُّها مندوبة يرى حبلِ ية أكل حلم احلمري األهلية وكلِ  ذي انب؟ أم يتوقف عندها فُيحرمها؟ فإن 
 فقد أقام   قال حبلِ يتها فقد ضل ضالال بعيدا، وإن توقَّف عندها وحرَّمها مبا حرَّم رسول هللا  

 احلجَّة على نفسه.
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 . (2)"هللاَ  ىعصَ  فقدْ  عصاين  وَمنْ   هللاَ  أطاعَ  فقدْ  أطاعيِن  َمنْ : "قوله  – 2
، وأنَّه ال سبيل إَل طاعة هللا تعاَل إالَّ  التَّالزم بني طاعة هللا وطاعة رسوله    وهذا بيان على

املقامعن طريق طاعة رسوله   يتبنيَّ يف هذا  أنَّ طاعة هللا تكون يف كل شيء، فيما   ، كما 
انعكاٌس وظل     وجب وندب وحرَّم وأابح، فيلزم من التالزم بني طاعة هللا تعاَل وطاعة رسوله  

ا تشمل ما مشلت طاعة هللا تعاَل.، و يبنيِ  حقيقة األمر يف طاعة رسول هللا    أَنَّ
 عليها   وَعض وا  هبا،  َتس كوا  الراشدين  املهدي ني   اخللفاءِ   وسنةِ   بسنيت   فعليكم...: "وقوله    –  3

 . (3) "...ابلنواجذِ 
يف ابب اخلطاب التَّكليفي، أنَّ من صيِغ الوجوب لفظ "عليك كذا" كقول   وقلنا  كنَّا قد سبق 

يت" من : "عليكم بسنَّ ، فقوله  [97]آل عمران:  هللا تعاَل: "وَّلِل َعَلى النَّاِس َحجُّ البَـْيِت"
، أال وهي سنة اخللفاء  مر حال ذكر ما هو أدىن من سنَّته  صيغ الوجوب، وتنبُئ بتأكيد األ

 أوَل وأوجب. ن كان الوجوب قائما ابتباع سنة اخللفاء املهديني، فسنَّته املهديني، فإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .4604داود ( رواه أبو  1)
 .1835، ومسلم 2957( رواه البخاري 2)
عن عبد الرْحن بن عمرو، وحجر بن حجر واللفظ له، وأْحد    4607( رواه أبو داود  3)

17185 . 
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،  َرُسولَ   اي:  قالوا  َأََب،  َمن  ِإالَّ   اجلَنَّةَ   َيْدُخُلونَ   أُمَّيت   ُكلُّ   : "وقوله    –  4   َمن:  قالَ   أيَََْب؟  َوَمن  اَّللَِّ
 . (1)"َأََب  فَقدْ  َعَصاين  َوَمن اجلَنََّة،  َدَخلَ   َأطَاَعيِن 

  رسولَ   ايَ   عامٍ   أكلَّ   :رجلٌ   فقالَ   ،وافحجُّ   احلجَّ   عليكمُ   هللاُ   فرضَ   قدْ   اسُ النَّ   اهَ أيُـّ : "وقوله    –  5
  : قالَ   ثَّ   ،استطعتمْ   اوملَ   ،لوجبتْ   نعمْ   قلتُ   لوْ   :  هللاِ   رسولُ   فقالَ   ،ثالاثً   اقاهلَ   حىتَّ   فسكتَ   ؟هللاِ 

 .(2)"...أنبيائهم على واختالفهم سؤاهلم  بكثرةِ  قبلكمْ  كانَ   منْ  هلكَ  افإمنََّ  تركتكمْ  امَ  ذروين 
أنَّ منها الواجب ومنها ما دون و وهذا احلديث فيه أعلى درجات الداللة على حجيَّة السنَّة،  

 عليكم احلج كلَّ عام. "، أي لفرض لوجبتْ  نعمْ  قلتُ  لوْ : "ذلك يف قوله  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .7280رواه البخاري عن أيب هريرة  (1)
 . 1337مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه ( رواه 2)
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 داللة اإلمجاع على حجيَّة السنَّة:
 .(1)ولزم سنَّته  وقد أمجع املسلمون على وجوب طاعة رسول هللا  

أو نسب نفسه إَل علٍم   نسبه النَّاسقال اإلمام الشافعي رْحه هللا تعاَل: مل أمسع أحدا    -  1
والتسليم حلكمه... وأنَّ علينا وعلى من    خُيالف يف أنَّ فرض هللا تعاَل ات ِباع أمر رسول هللا  

واحٌد، ال خيتلف يف أنَّ الفرض والواجب قبول   بعدان وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول هللا  
 .( 2)...اخلرب عن رسول هللا 

يريد ،  (3)تعاَل: إنَّ املسليمن كلهم متفقون على وجوب ات ِباعهاوقال ابن تيمية رْحه هللا    -  2
 السنة. 

وقال ابن حزم رْحه هللا تعاَل: إنَّ مجيع أهل اإلسالم كانوا على قبول اخلرب الواحد الثقة   -  3
، جيري على ذلك كل فرقة يف علمها؛ كأهل السنة واخلوارج والشيعة والقدرية،  عن النب  

 . (4)متكلمو املعتزلة بعد مائة عام من التاريخ، فخالفوا اإلمجاع يف ذلك حىت حدث 
هل الفقه واألثر يف مجيع  هللا تعاَل: أمجع أهل العلم من أ  وقال ابن عبد الرب املالكي رْحه – 4

 . (5)األمصار فيما علمت على قبول خرب الواحد العدل وإجياب العمل به
ماء متفقون يف كل عصر على التمسك يف إثبات األحكام وقال العالئي رْحه هللا تعاَل: العل

 . (6) آبايت القرآن العظيم وأحاديث السنة
5  –  " تعاَل:  قوله  تعاَل، يف  القيم رْحه هللا  ابن   اَّللَِّ   ِإََل   فـَُردُّوهُ   َشْيءٍ   يف   تـََناَزْعُتمْ   فَِإن وقال 

، الناس أمجعوا أنَّ الردَّ إَل هللا سبحانه وهو الردُّ إَل كتابه، والرد إَل [59]النساء:  "َوالرَُّسولِ 
 . (7)هو الردُّ إَل نفسه يف حياته وإَل سنَّته بعد وفاته   رسوله  

----------------------------------------------- 
 . 82/19-92( جمموع الفتاوى 1)
 .3( مجاع العلم للشافعي 2) 
 . 85/19- 86( جمموع الفتاوى 3) 
 . 114/1-113( اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 4) 
 .2/ 1( التمهيد البن عبد الرب 5) 
 .397( تلقيح املفهوم يف تنقيح صيغ العموم للعالئي 6) 
 .39/1( إعالم املوقعني البن القيم 7) 
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 ابلتَّشريع:استقالل السنة : الرابع  الفصل
 اتِ صاهلا ابألحكام الشرعية على ثالثة أقسام:اعلم أنَّ نصوص السنَّة من حيث 

، كأحاديث وجوب واإلمجال  التفصيلما كان مؤيِ دا ألحكام القرآن موافقا له من حيث    –  1
 اَّللَُّ   إالَّ   إَلهَ   ال  أنْ   َشَهاَدةِ :  مَخْسٍ   عَلى  اإلْساَلمُ   ُبيِنَ "الصالة والزكاة واحلج وغريه، منه حديث:  

،  َرسولُ   حُمَمًَّدا  وأنَّ  ، وهذا ال خالف (1)"َرَمَضانَ   وَصْومِ   واحَلجِ ،  الزََّكاِة،  وإيَتاءِ   الصَّاَلِة،  وإقَامِ   اَّللَِّ
 فيه.
العام،   –  2 وختصيص  املطلق،  وتقييد  اجململ،  تفصيل  من  القرآن،  ألحكام  مبيِ ًنا  ما كان 

 وكيفيَّتها، والزَّكاة وقيمتها وغري ذلك. كاألحاديث اليت فصَّلت أحكام الصالة ومواقيتها 
ما دلَّ على حكم سكت عليه القرآن، فاستقلَّت السنَّة به، كاألحاديث اليت حرمة حلوم   –  3

 احلمري األهلية، واجلمع بني املرأة وعمَّتها أو خالتها.
السنة ابلتشريع، والصحيح أنَّه ال خالف   يف استقاللوظنَّ البعض أنَّ بعض العلماء اختلفوا  

ب اخلالف  ولكن  ذلك،  العلم يف  أهل  السبني  من  أنَّ  يرى  من  فمنهم  لفظي،  أحكام ينهم  نَّة 
ن  حتت نصوص القرآ   ا داخلةال تنطوي حتت أي نصٍ  قرآين، ومنهم من يرى أَنَّ مستقل ٌة ابلتَّشريع  

هو   بوجه من الوجوه، مع تسليمه بعدم ورود هذا احلكم يف القرآن، والصَّحيح أنَّ من السنَّة ما
طوي حتت نصوص القرآن، ويتوضَّح هذا مبا تقدَّم من الدالالت مستقل  استقالال َتمًّا، وال ين

ا وحٌي اثٍن خالف القرآن، فإن كان األمر كذلك، فليس غريبا أن تستقلَّ  ية السنَّة وأَنَّ على حجِ 
 السنَّة ابلتشريع.

وال قال الشوكاين: إنَّ ثبوت حجيَّة السنة املطهَّرة، واستقالهلا بتشريع األحكام ضرورة دينيَّة،  
 . (2)خُيالف يف ذلك إالَّ من ال حظَّ له يف اإلسالم
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 مرتبة السنَّة بني مصادر التَّشريع: : األوَّل املبحث 
التشريع وال خالف يف ذلك القرآن، هل هذا ترتيب السنَّة من مصادر  السنَّة بعد  ، ولكن ترتيب 

 للمصدر، أم ترتيب يف الذكر والشرف؟ 
أنَّ السنَّة متأخرة يف مصدريتها عن القرآن   "القرآن ث السنَّة"   :الصحيح أنَّه ال يؤخذ من قول العلماء 

قرآن وسنَّة، والواو تكون للمعيَّة ال للرتتيب، ولقد   :الكرمي، بل هي مكمَّلة له، فاألوَل أن يقولوا
ء يف التسوية بني حكم كتاب  فصال من كتابه "الكفاية" فقال: ابب ما جا  عنون اخلطيب البغدادي

 .(3)من حيث وجوب العمل ولزوم التكليف هللا تعاَل، وحكم سنة رسول هللا 
وال ريب أنَّ السنَّة يف معظمها أتيت يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي من حيث الثبوت ال من حيث 

والسنَّة   حيلِ ُل  فالقرآن  الشرعيَّة،  الكرمي  إفادهتا لألحكام  والقرآن  والسنَّة حترم،  والقرآن حير ِم  حتلِ ل، 
يندب والسنة تندب، والقرآن الكرمي يبيح والسنة تبيح، فالسنَّة مثل القرآن الكرمي يف التشريع وإفادة 

 . ( 4)األحكام
فقد روى اخلطيب بسنده إَل احلسن، أنَّ عمران بن حصني رضي هللا عنهما كان جالسا ومعه أصحابه،  

ثوان إالَّ ابلقرآن، قال: فقال له: ادُن، فدان، فقال: أرأيت لو وُكِ لَت أنت فقال ر  جل من القوم: ال حتدِ 
وصالة العصر أربعا، واملغرب ثالاث، تقرأ يف    وأصحابك إَل القرآن، أكنت جتُد فيه صالة الظهر أربعا،

 بيت سبعا،اثنني؟ أرأيت لو وُكِ لَت أنت وأصحابك إَل القرآن أكنت جتد الطواف ابل
 . (5)والطواف ابلصفا واملروة؟ ث قال: خذوا عنَّا، فإنَّكم وهللا إالَّ تفعلوا لتضلُّنَّ 

 . (6)وقال مكحول: القرآن أحوج إَل السنَّة من السنَّة إَل القرآن
 .(7)وقال عبد الرْحن بن املهدي: الرجل أحوج للحديث منه إَل األكل والشرب

 
----------------------------------------------- 

 .16ومسلم  8( رواه البخاري 1)
  .97/1( إرشاد الفحول للشوكاين  2) 
   .39الكفاية للخطيب البغدادي يُنظر: ( 3)
   .32-31( الفكر املنهجي عند احملدثني للدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ص 4)
 . 48( الكفاية للخطيب 5)
هـ، يُنظر: هتذيب التهذيب   113، ومكحول أحد كبار التابعني وهو فقيه أهل الشام، تويف  47( الكفاية ص  6)

289/10 . 
 . 49خطيب البغدادي ص ( الكفاية لل7)
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 بعض الفروق اليت بني الكتاب والسنَّة: 

بتالوته  متعبَّد  القرآن  العظيم والسنة املطهَّرة، أنَّ  القرآن  اعتمادا اليت بني  الفروق  ومن أكثر 
 خالفا للسنة.

َلى    َما  َواذُْكْرنَ وهذا األمر فيه نظر، فحىتَّ السنَّة متعبد بتالوهتا لقوله تعاَل: "  ِمنْ   بـُُيوِتُكنَّ   يف   يـُتـْ
 . [34]األحزاب: "َواحلِْْكَمةِ  اَّللَِّ  آاَيتِ 

 وأمجع أهل احلديث أنَّ جمالس الرواية مأجورة إبذن هللا تعاَل.
ا بيان ملا هو معجز  كما قالوا أن القرآن معجزة بلفظه، والسنَّة معجزة بلفظها ابلضرورة، ألَنَّ

نيِ  معجزا بلفظه ال يشوبه اخلطأ وال الركاكة يف األلفاظ، لقوله بلفظه فيلزم من ذلك أن يكون املب 
  املعاين   فيه  تقع   فإنه  القرآن،  هبا  يراد  أنه   : حجر   ابن، قال  (1)"الَكِلمِ   َجَواِمعَ   ُأْعِطيتُ : "
 .(2)ذلك من الكثري النبوية األحاديث  يف يقع وكذلك القليلة، ابأللفاظ  الكثرية
  مع   اللفظ   إجياز  على  هبا   أقتدر  ملكة  أي   الكلم   جوامع  أعطيت :  القدير   فيض   يف  املناوي  وقال
 .(3)فهمه يف  الذهن حيار التواء   وال طلبه يف الفكر يعثر   فيه تعقيد  ال  لطيف بنظم املعىن  سعة

 ، وقالوا أنَّ القرآن ركن يف الصالة، إذ ال تصح الصالة إالَّ بقراءة الفاحتة، وبه كذلك يف السنَّة 
 فالقيام والركوع والسجود ومجلة أركان الصالة هي من السنَّة، فال تقبل صالة إالَّ هبا.

لكن السنَّة فيها املتواتر    ،والسنَّة فيها املتواتر وفيها غري ذلك، نعم   ، وقالوا أنَّ القرآن متواتر 
وهو ،  متواتر حكمامن املت أخرين من قرَّر أنَّ ما اتَّفق عليه الشيخان هو  ، و لفظا واملتواتر معىن 

ا لفظا وإمَّا معىن وإمَّا حكما، كما أنَّ التواتر وعدمه وعلى هذا فجلُّ السنن متواترة إمَّ قرار جيِ د،  
م   ال يعدُّ فارقا، إذ ال حُيتاُج له إالَّ يف الرتَّجيح، فمن املعلوم أنَّه إذا تعارض املتواتر واآلحاد قدِ 

وجد حديث صحيح آحاد خالف نصَّا قرآنيًّا، فمن هذا يتبنيَّ  املتواتر، ومع هذا فللَّه احلمد ال ي 
 لك أالَّ فرق بني الوحيني البتة.

وما ذكران هذا تقليال من شأن القرآن العظيم، ولكن إعالء للسنَّة املكرَّمة على صاحبها أفضل 
 الصالة والسالم.

  نضَّرَ : "قال    حيثهلم ابلنضارة،    دعاء رسول هللا    ،ويكفي أهل احلديث والسنة فضال
 أفَقهُ   هوَ   من  إَل  ِفقهٍ   حاملِ   وربَّ   َفقيٍه،  غريُ   ِفقٍه،  حاملِ   فُربَّ   فبلََّغها،  مقاليت،  مِسعَ   امرأً   اَّللَُّ 
 . (4)"منهُ 
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 رْحه هللا اإلمام الطربي حيث قال: و 
ين  ََنج على*  همـــــــــــ فإن احلديث أبصحاب عليكَ   لَما ــــــــمع زال ال للدِ 
 َما ــــــ وَأْظلَ  البهيمُ  الليل  َدجى ما  إذا  * هـــــــوأهل احلديث يف إال  الدين وما

 انـَْتَمى الِبدَع إَل َمن  الربااي وأغوى * اعتَزى السنن إَل َمن  الربااي وأعلى
 . (5)ُمسِلَما كان   من اآلاثرَ  َيرتُك وهل* َيهــــــسع  لَّل ــــــض ارــ اآلث ترك وَمن

 العسقالين يشكي شوقه ويقول:وهاهو  
 هنيئا ألصحاب خري الورى * وطوَب ألصحاب أخباره

 أوالئك فازوا بتذكيــــــــره * وحنن سعدان بتذكــــــاره 
 وها حنن أتباع أنصـــاره وهم سبقوان لنصــــــــــره * 

 . ( 6)وملَّا حرمنا لقا عينــــــــه * عكفنا على حفظ آثــــاره
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .6403( صحيح ابن حبان 1)
 . 92للدكتور خضر موسى ص ( شرح القصيدة امليمية لآلاثري 2)
 .615( فيض القدير للمناوي  3)
 ، عن جبري بن مطعم.2498( صحيح رواه ابن ماجه 4)
 ، البن عساكر وعزاها بعضهم هلبة هللا الشريازي. 52/ 210( َتريخ دمشق 5)
 . 310، وقواعد احلديث 35الصحاح الستة ( احلطة يف ذكر  6)
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 السنَّة: أقسام :  الباب الثاين
 السنَّة تقسيما منهجيًّا؛   ، واآلن نقسِ مكنَّا قد سبق وتكَّلمنا عن أقسام السنَّة إبجياز مرورا بتعريفها

 : مخسة أقسام فالسنَّة تنقسم إَل
 قوليَّة. سنَّة  - 1
 سنَّة فعليَّة. - 2
   سنَّة تقريريَّة. - 3
  سنَّة تركيَّة. - 4
  سنَّة أخالقيَّة. - 5
 سنَّة مهيَّة. – 6

 للسنَّة، وسنتناوهلا ابلتَّفصيل، إالَّ ما ذُكر سابقا فنشري إليه:  ستةفهذا أقسام  
 :السنَّة القوليَّةاألوَّل:  الفصل

ا: ما أخرب به النبُّ    قد سبق وقلنا أنَّ السنَّة القوليَّة تشمل   ،وعرَّفنا السنَّة القوليَّة، وقلنا أَنَّ
هللا   رسول  أوامر  للتحرمي  كل  ترك  أمر  أو  والندب،  لإلجياب  فعل،  أمر  أكان  وسواء   ،
س  أب وال فصل شرح تعرف السنة، 22وذلك من بداية الصفحة رقم  والكراهة، أو أمر إابحة،

 واستفادة منه.  أبن نعيد ضرب األمثال، ملزيد البيان وتربُّكا حبديث رسول هللا 
 السنة القوليَّة: أقسام األوَّل:  املبحث 

 : كما أشران فإنَّ السنة القوليَّة على مخسة أقسام، على حسب أحكام التكليف
 سنَّة قوليَّة واجبة:   - 1

 . (1)"ُأصلِ ي رأيتموين كما  وصلُّوا": كقوله  
 
 سنة قولية مندوبة:   – 2

  النَّاسُ   يـَتَِّخَذها  أنْ   َكراهيةَ   شاَء؛  ِلَمن:  الثَّالِثةِ   يف  قالَ   املَْغِرِب،   َصاَلةِ   قـَْبلَ   َصلُّوا: "له  كقو 
 . (2)"ُسنَّةً 
 سنة قولية تنهى َني حترمي:  – 3

 عليُكم   يقولُ   أريكِتهِ   على  شبعانٌ   رُجلٌ   يُوِشكُ   أال  معُه،  ومثَلهُ   الكتابَ   أوتيتُ   إين ِ   أال: "قوله  
 لُكم   حيلُّ   ال   أال  فحر ُِموه،  حرامٍ   ِمن  فيهِ   َوجدتُ   وما  فأحلُّوه  َحاللٍ   ِمن  فيهِ   وجدتُ   فما  الُقرآنِ   هِبَذا 
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،  احِلمارِ   حلمُ   صاحُبها،  َعنها  يسَتغين   أن  إالَّ   معاَهٍد،  لَُقطةِ   وال   السَُّبٍع،  من  انبٍ   ذي  كل ِ   وال  األهليِ 
 .(3)"ِقَراه مبثلِ   يـُْعِقبَـُهمْ   أن   فله يـُْقُروه  ملَ  فإن  يـُْقُروه،  أن  فعليِهم بقومٍ  نزل وَمن
 سنة قولية تنهى َني كراهة:  – 4

 بَيِميِنِه،   ذََكَرهُ   مَيَْسحْ   فال  أَحدُُكمْ   ابلَ   وإذا  اإلانِء،  يف  يـَتَـنَـفَّسْ   فال  أَحدُُكمْ   َشِربَ   إذا: "قوله  
 . (4)"بَيِميِنهِ  يـََتَمسَّحْ  فال أَحدُُكمْ  َتََسَّحَ  وإذا
 سنة قولية تُبيح:  – 5

 هللاِ   َرسولِ   مع   الَولِيِد،   بنُ   َوَخاِلدُ   َأانَ   َدَخْلتُ ما رواه عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنهما قال:  
 النِ ْسَوةِ   بـَْعضُ   َفقالَ   بَيِدِه،     هللاِ   َرسولُ   إلَْيهِ   فأْهَوى  حَمُْنوٍذ،  بَضب ٍ   فَُأيتَ   َمْيُمونََة،  بـَْيتَ   
يت   َيَدُه،     هللاِ   َرسولُ   فـََرَفعَ   أيَُْكَل،  َأنْ   يُرِيدُ   مبا    هللاِ   َرسولَ   َأْخرِبُوا:  َمْيُمونَةَ   بـَْيتِ   يف  الالَّ
:  َخاِلدٌ   قالَ   ،َأَعافُهُ   فأِجُدين   قـَْوِمي  أَبْرضِ   َيُكنْ   ملَْ   َوَلِكنَّهُ   اَل، :  قالَ   هللِا؟  َرسولَ   اي  هو  َأَحَرامٌ :  فـَُقلتُ 

 .(5)يـَْنظُرُ   هللاِ  َوَرسولُ  فأَكْلُتهُ  فَاْجرَتَْرتُهُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .893الصحيح اجلامع  (1)
 .1183رواه البخاري  (2)
 ، وصحَّحه األرانؤوط. 4604د عن املقدام بن معدي كرب صحيح رواه أبو داو ( 3)
 .5630( رواه البخاري 4)
 .23966، ومسلم 5537( رواه البخاري 5)
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 :الفعليَّة السنَّةالثَّاين:  الفصل

ا أفعال رسول هللا  و قد سبق   .عرَّفنا السنَّة الفعليَّة أبَنَّ
يعتكُف العشَر    من ذلك حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: "كاَن رسوُل هللِا  

 . (1)األواخَر مْن رمضانَ 
  : السنَّة الرتكيَّة، منهاع  و والسنَّة الفعليَّة تشمل الواجب واملندوب، ويندرج حتت السنَّة الفعليَّة فر 

 وسيأيت شرح كل هذا. ومنها سنن خاصَّة
 السنة الفعليَّة: أقسام األوَّل:  املبحث 

 سنَّة فعليَّة خاصَّة:  - 1
أكثر من أربعة نسوة   بني ، كالوصال يف الصوم، واجلمع من السنن ما هو خاص برسول هللا  

 يف النِ كاح. 
  ، تـَُواِصلُ   ِإنَّكَ :  قَاُلوا  ،تـَُواِصُلوا  ال":    النَِّبُّ   قَالَ :  قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريـَْرةَ   َأيب   حديث منه  
 . (2)..".َوَيْسِقييِن  َريبِ   يُْطِعُميِن   أَبِيتُ  ِإين ِ  ِمثْـَلُكْم، َلْستُ  ِإين ِ : قَالَ 

 .فالوصال يف الصوم من خصائص النب  
أمَّا حكم هذا النوع من اخلصوصيَّة فهو على قسمني منه احملرَّم ومنه املكروه، أمَّا احملرَّم، ما فعله 

، وكان فيه َني صريح من الكتاب أو السنَّة لغريه، كتعدد الزوجات أكثر من  رسول هللا  
املك  أربعة، فهذا حمرَّم بال شك، والزِ ايدة عن ذلك خاصَّة برسول هللا   فعله وأمَّا  ما  روه، 

  وَنى عن فعله، ثَّ أقرَّ فعله على أصحابه، مثل كراهة الوصال، فالوصال مكروه   رسول هللا  
واصلوا، الصحابة  يواصلون،   ألنَّ  ليرتكهم  ما كان  حمرَّما  قدامة  ولو كان  ابن  قال  قالوبه   ، :

 .  (3)العلم   أهل أكثر  قول يف مكروه والوصال
 
 

----------------------------------------------- 
 .1171، ومسلم 2025( رواه البخاري 1)
 .1103، ومسلم 7299البخاري ( رواه 2)
 . 436/4( املغين 3)
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 سنَّة فعليَّة جبليَّة:  - 2
 وهَي: كاألكل والشرب والنوم والقيام والقعود، وغري ذلك.

 وهي على قسمني:
 فعل جبلي  حمض:   -أ 

فهذه ال يُطلب التأسي هبا، وال حكم هلذا النوع ألَنا جبلَّة مفطور عليها كما سبق ذكره،  فهو  
كما   الوصف  وصف حمدَّد، فيُندب االقتداء به يف ذلك  كلُّ إنسان، إالَّ إذا كان يف فعله  

 سيأيت.
 بوصف:   متعلِ قفعل جبلي   -ب 

  .ابليمني، وكشربه على ثالثة مرَّات، وحنوي ذلك، فهذا حملُّ اقتداٍء به   كأكله  
  على قسمني: منها الواجب ومنها املندوب: أيضا  وهي
 سم ِ   غالم،  اي: "كاألكل ابليمني، من ذلك قوله    أمرا جازما؛  أمر بهو   فعله  ما  :الواجب  اأمَّ 

 . (1)"يليك  مما وُكلْ  بيمينك، وُكلْ  هللَا،
كالشرب على ثالث مرَّات، من ذلك ما   ولكن رغَّب فيه،  وأمَّا املندوب: ما مل يصدر فيه أمر،

النب     فِيهِ   اإلانءَ   أدىن   إذا   أنفاٍس،  ثالثةِ   يف  يشربُ   كانَ   رواه أبو هريرة رضي هللا عنه: أنَّ 
 . (2)ثالاثً  ذلكَ  يفعلُ  هللَا،  ْحدَ  أخَره  فإذا هللَا، يسمي

 : آخرين قسمني  إَلاملتعلق بوصف  الفعل اجلبلي ميكن تقسيم و 
 فعل جبلي متعلق بوصف لسبب:   -أ 

: منه األكل ريع يتفوات بني اإلجياب والندبش، وهذا النوع من التَّ جيب األخذ به  فهو تشريع
  فإنَّ   هبا،  َيْشَرَبنَّ   وال  بِشماِلِه،  ِمنُكم  أَحدٌ   أيَُْكَلنَّ   ال: "ابليمني، وتسمية هللا تعاَل قبله، لقوله  

 . (3)"هبا وَيْشَربُ  بِشماِلِه، أيَُْكلُ  الشَّْيطانَ 
 
 

----------------------------------------------- 
 .2022، ومسلم 5061( رواه البخاري 1)
 .111603(  فتح الباري للعسقالين 2)
 .2020مسلم ( رواه 3)
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 .  (1)" عليهِ  اَّللَِّ  اسمُ  يُذَكرِ   مل الَّذي الطَّعامَ  ليسَتِحلُّ   الشَّيطانَ   إنَّ : "وقوله 
سبب، وهو أنَّ الشيطان أيكل بشماله، ، وهو لب وهو وصف لألكل  ،كان أيكل بيمينه  فهو  

 لذلك أصبح هذا النَّوع تشريعا، وهي من ابب الواجب.
وهو لسبب، وهو عدم التنفس يف    ، فهو وصف للشرب،على ثالثة أنفاس  وكذلك شربه  

َرأُ، َأْرَوى،  ِإنَّهُ : "اإلانء، ملا فيه من األذى لقوله   . (2)"َوَأْمَرأُ  َوأَبـْ
، وأبرأ: أي: أسلُم من مرض أو أذى حيصل بسبب الشرب يف نفس واحد،  أروى: أي: أكثر رايًّ

 . (3)وأمرأ: أي: أمجل انسياغا
كثرة الري، والسالمة من   أي طريقة الشرب، لسبب وهو به وصففالشرب فعل جبلي ، تعلَّق  

األسقام اليت تنجر من التنفس يف اإلانء، وأكثر انسياغا، وهذا الفعل حيمل على الندب، ألنَّه  
 أمرا يفيد الوجوب بل رغَّب فيه.  مل يتعلَّق بعزمية، فلم أيمر به النب  

 علق بوصف بال سبب:فعل جبلي  مت -ب 
لكن   فهذا فعل جبلي  وهو متعلِ ق بوصف، وهي طرقة مشيه    وغري ذلك،  يقة مشيه  كطر 

  َتَكفًُّؤا؛   َتَكفَّأَ   َمَشى   ِإَذا    اَّللَِّ   َرُسولُ   كَانَ بال سبب، منه حديث عليٍ  رضي هللا عنه قال: "
َا  . (4)"َصَببٍ  ِمنْ  يـَْنَحطُّ  َكَأمنَّ
  تعاَل:  هللا رْحه القاري  قال

 اأْلَْرِض،   ِمنَ   يـَْنَحِدرُ   َما  َوُهوَ   احْلُُدوُر،  الصََّببُ :  السُّنَّةِ   َشْرحِ   َويف   ،َسرِيًعا  َقِوايًّ   َمْشًيا  مَيِْشي :  اْلَمْعىَن 
 .(5)اَبئًِنا رَفْـًعا  اأْلَْرضِ  ِمنَ  رِْجَلْيهِ  يـَْرَفعُ  َقِوايًّ  َمْشًيا مَيِْشي  َكانَ   أَنَّهُ   يُرِيدُ 

 ولعلَّه قصد املشي كذلك ابتعادا عن اخليالء كي يتَّبعه النَّاس.
 ويُلتمس من فعله األجر. ،وهذا النوع يباح االقتداء به 

اجلبلِ ي سواء تعلَّق هذا الوصف بسبب أو   وعلى هذا فيكون االقتداء ابلوصف الذي يف الفعل
فكل إنسان جمبول عليه، فال ميشي أحدهم ويقول: بعني الفعل اجلبلي    يُقتدى   الو   بال سبب،

 ميشي وأان أمشي.   إنَّ يل أجر فالرسول 
 بل األجر يف االقتداء ابلوصف املتعلِ ق ابلفعل اجلبلي لسبب كان وهو أوَل، أو بال سبب.
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 سنَّة فعليَّة بيانيَّة:  - 3
 َرسولَ   أنَّ بيان التشريع، منه حديث جابر رضي هللا عنه قال: "  وهي األفعال اليت يقصُد هبا  

 َدَعا   ثَّ  النَّاُس، َفَصامَ  الَغِميِم، ُكَراعَ   بـََلغَ  حىتَّ  َفَصامَ  َرَمَضانَ  يف َمكَّةَ  إَل الَفْتحِ  َعامَ  َخَرجَ   هللاِ 
 قدْ   النَّاسِ   بـَْعضَ   إنَّ :  ذلكَ   بـَْعدَ   له  فِقيلَ   َشِرَب،   ثَّ   إلَْيِه،  النَّاسُ   َنَظرَ   حىتَّ   فـََرفـََعُه،  َماءٍ   ِمن  بَقَدحٍ 
 .  الُعَصاةُ   ُأولَِئكَ  الُعَصاُة،  ُأولَِئكَ : َفقالَ  َصاَم،
ا  الصِ َياُم،  عليهمِ   َشقَّ   قدْ   النَّاسَ   إنَّ :  له  فِقيلَ   َوزَادَ :  رواية  ويف  َفَدَعا   فـََعْلَت،  ِفيما  يـَْنُظُرونَ   وإمنَّ

   .(7)"الَعْصرِ   بـَْعدَ  َماءٍ  ِمن بَقَدحٍ 
  الشََّفَقةِ   من  ، يف هذا املوطن    َهْدِيه  وبيانُ   السََّفِر،   يف  اإلفطارِ   رُخَصةِ   بيانُ ويف هذا احلديث  

 .الصِ يامِ  َمَشقَّةِ  مع  السََّفرِ  َمَشقَّةُ   عليهم جَيَتِمعَ   ال حىتَّ  أبُمَِّته
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .3766( رواه أبو داود 1)
 .2028( رواه مسلم 2)
 .199/13( يُنظر النووي شرح مسلم 3)
 .3637( رواه الرتمذي 4)
 .3704/ 9 املفاتيح ( مرقاة5)
 .2032( رواه مسلم 6)
  وادٍ   والَغِميمُ   واملدينِة،  َمكَّةَ   بنيَ   َموِضعٍ   اسمُ   هو  ،"الَغِميم  ُكَراع"و.  1114( صحيح مسلم  7)

  طريقِ   على  َمكَّةَ   من  كيلومرتًا   64  ويَبُعد   ، (كيلومرتًا  13:  حوايل)  أميال   بثمانية  ُعْسَفانَ   أمامَ 
 َجَبلٍ   ِمن  سال  أَْنفٍ   كلُّ :  والُكَراعُ   به،  ُمتَِّصلٌ   َأْسَودُ   َجَبلٌ   وهو  الُكَراُع،  هذا  إليه  ُيضافُ   املَِديَنِة،

 .َحرَّةٍ  أو
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 أقسام السنة الفعليَّة البيانيَّة ثالثة:مطلب: 
 سنَّة فعليَّة لبيان الواجب، فهي واجبة: - 1
  كانَ نا عائشة رضي هللا عنها، قالت: "أم    ما روتهمن ذلك    الطَّهارة، والصَّالة،  ل: أفعاله  امث

، أو 2  :الفاحتة] {الَعاَلِمنيَ   َرب ِ   َّلِلَِّ   احْلَْمدُ }   بـ  واْلِقَراَءِة،  ابلتَّْكِبريِ   الصَّاَلةَ   َيْستَـْفِتحُ     هللاِ   َرسولُ 
ْبهُ   وملَْ   رَْأَسُه،  ُيْشِخصْ   ملَْ   رََكعَ   إَذا   وكانَ   ،[1  الرُُّكوعِ   ِمنَ   رَْأَسهُ   رََفعَ   إَذا  وكانَ   ذلَك،  بنْيَ   وَلِكنْ   ُيَصوِ 
 َجاِلًسا،  َيْسَتِويَ   حىتَّ   َيْسُجدْ  ملَْ   السَّْجَدِة،  ِمنَ   رَْأَسهُ   رََفعَ  إَذا   وكانَ   قَاِئًما،  َيْسَتِويَ  حىتَّ   َيْسُجْد،   ملَْ 

 .  (1)"الُيْمىَن... رِْجَلهُ  ويـَْنِصبُ  الُيْسَرى رِْجَلهُ  يـَْفِرشُ   وكانَ  التَِّحيََّة،  رَْكَعَتنْيِ  ُكل ِ   يف  يقولُ   وكانَ 
الشريعة   مبلِ غ  على  البيان  واجبة  بيانيَّة  سنَّة  هذا    فهذه  مسلم،  على كل  االت ِباع  وواجبة 

 الرتباط فعل البيان ابلواجب، فال يكون البيان إالَّ واجبا.
 سنَّة فعليَّة لبيان املندوب، فهي مندوبة:  - 2

   هللاِ   َرسولُ   كانَ ، من ذلك ما وراه حذيفة بن اليمان قال: "ه  ، والتخضُّبتسوُّكه مثال:  
 . (2)"ابلسِ واكِ  فاهُ  َيُشوصُ  لِيَـتَـَهجَّدَ  قامَ  إذا 

ُ فضائل السِ واك وأنَّ النب   ال يرتك السواك    وهذه سنَّة فعليَّة بيانيَّة مندوبة االت ِباع، وهي تبنيِ 
 أبدا، واألحاديث على ذلك كثرية. 

َناوكذلك تبنيِ  السنَّة كيفيَّة التسوُّك، من ما رواه أبو موسى األشعري قال: "    هللاِ   رسولَ   أَتـَيـْ
ُته  َنْسَتْحِمُله   النب ِ   على  َدَخْلتُ :  قال:  سليمانُ   وقال  داوَد،  أبو  قال     .  لسانِه  على  يستاكُ   فَرأَيـْ

 .  (3)"يـَتَـَهوَّعُ :  يعين  إْه؛ إهْ : يقولُ  وهو لسانِه طرفِ  على السواكُ  َوَضعَ  وقد َيْستاُك،  وهو 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .498( صحيح رواه مسلم 1)
 .255( صحيح رواه مسلم 2)
 .49( صحيح رواه أبو داود 3)
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ففي احلديث األوَّل تبنيِ  لنا السنَّة الفعليَّة اتِ صال السواك ابلصَّالة، وبقراءة القرآن، ويف احلديث 
 الثاين تبنيِ  لنا السنَّة الفعليَّة كيفيَّة االستياك، وأنَّ االستياك يشمل اللسان من الفم. 

 سنَّة فعليَّة لبيان املباح، فهي مباحة: – 3
  النَّبُّ   يتَ أُ لذي صنع عند الكفَّار، من ذلك ما رواه ابن عمر قال: "للجنب ا  ،  أكلهمثال:  
  .(1)"وقطعَ  فسمَّى بِسكِ نٍي، فدعا تبوَك،  يف جبُبنةٍ  

ُ إابحة أكل طعام أهل الكتاب، وفيه بيان إابحة عدم السؤال عن  فهذه سنَّة فعليَّة بيانيَّة تبنيِ 
 املصدر الذي صنع منه الطعام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .3819( رواه أبو داود 1)
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 السنَّة التقريريَّة:الثَّالث:  الفصل
وتكون    ومادة )قرر( تكون مبعىن الثبات وترك احلركة،  ، وهو مصدر أقرَّ اإلقرارالتقرير لغة: مبعىن  

، وأقرَّ الشيء وقرَّره ثبت يف مكانه، (1) مبعىن إخراج الصوت على دفعات، ومنه قرُّ الدجاج
  ، ويقابل اإلقرار اإلنكار. (2)واالعرتاف  واإلذعان املوافقة  واإلقرار

  َيَدْيهِ   بني  فُِعلَ   أو  ِقيلَ   ِفْعال  أو   قـَْوال    النب  إنكار  عدم:  هي  االصطالحوالسنة التقريرية يف  
 .أو ابلسكوت ابلفعل أو  ابلقول التقرير  يكون  وقد  ِبِه، َوَعِلمَ  َعْصرِهِ  يف أو

من قول، أو رآه من فعل، ومل ينكر على قائله وال فاعله، وأظهر    أو تقول: هو ما مسعه النب  
 .(3)الرضا عنه، وهو من السنَّة قطعا

 فُِعلَ   أو  ِقيلَ   ِفْعلٍ   أو  قـَْولٍ   إْنَكارِ   عن    النب   َيْسُكتَ   َأنْ   َوُصورَتُهُ   التـَّْقرِيرُ :  الزركشي  قال     
 . (4)اَبِطلٍ   على  يُِقرُّ   اَل   إذْ   ُمَباًحا؛  َكْونِهِ   يف  ِفْعِلهِ   َمْنزَِلةَ   ُمنَـزَّلٌ   َفَذِلكَ   ِبهِ   َوَعِلمَ   َعْصرِهِ   يف  أو   َيَدْيهِ   بني

  ( َأوْ   حبَْضَرتِهِ )  ِقيلَ   َأوْ   فُِعلَ   قـَْوٍل،   َأوْ   ِفْعلٍ   (إْنَكارِ   َعنْ )    النَِّبُّ   (َسَكتَ   َوِإَذا):  النجار  ابن  وقال
  اْلَقاِئلِ   َأوِ   اْلَفاِعلِ   ِلَغرْيِ   َحىتَّ   (َجَوازِهِ   َعَلى  َدلَّ   ِبهِ   َعاِلًما)    النَِّبُّ   وََكانَ   (َكاِفرٍ   َغرْيِ   ِمنْ   َزَمِنهِ )  يف 
 .(5)اأَلَصح ِ  يف 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 لسان العرب.( 1)
 ينظر قاموس املعاين، واملعجم العريب.( 2)
 .2/ 166، وشرح الكوكب املنري 62/2( للمزيد يُنظر: شرح خمتصر الروضة  3)
 .(2/270)احمليط للزركشي   البحر ( 4)
 . (2/194) املنري البن النجار  الكوكب شرح( 5)
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 شروط اإلقرار:  األوَّل:  املبحث 
 وهي على ما يلي:  اُيشرتط يف اإلقرار كي يكون حجَّة شروط

 .زمانه أو   حبضرته سواء بوقوع الفعل أو القول هللا   رسول يَعلم   أن : أواًل 
 ال يعلم الغيب.  يعترب سكوته عنه إقرارا، فالرسول ألنَّ ما مل يسمع به ال 

  لزوم   عنهبه    يسقط   حبيثُ   أبي صيغة من صيِغ اإلقراربيِ ًنا    تقرير رسول هللا    يكون   أن :  اثنيًّا
 . اإلنكار

 ويدخل فيه اإلشارة، أو السكوت، أو االبتسام.   ،كالتقرير ابلقول أو الفعل
 ابلضرورة   لمعُ   ملا  فيه،  ِعربة  فال  ،أو منافق  كافر   من  صادرًا  عنه  املسكوت  يكون   ال  أن :  اثلثًا

 .واملنافقون  الكفار يفعله ملا  إنكاره
فسكوت على أفعال الكفار واملنافقني ال يكون تقريرا، من ذلك سكوته على الطعن يف نسب 

 رسولُ   عَليَّ   دخلَ :  قالت  عائشةَ الختالف لونه على لون أبيه زيد رضي هللا عنهما، فعن    أسامة
  رأى   ،املُدجِليَّ   جمزِ زًا  أنَّ   تَريْ   أمل  عائشُة،  أيْ :  فقالَ   وجِهِه،  أساريرُ   تعرفُ   مسرورًا،  َيوًما  ،  اَّللَِّ 
 ِمن   بعُضها  األقدامَ   هِذهِ   إنَّ :  فقالَ   أقداُمُهما  وبَدت  بقطيفٍة،  رءوَسُهما  غطَّيا  قد  وأسامةَ   زيًدا
 .(2)بعضٍ 

ْهُ   ُمْنَكًرا  ِمنُكم  رََأى  َمن: "رابعا: أن يكون قادرا على اإلنكار، وُيستدلُّ له بقوله   ْليُـَغريِ    بَيِدِه،   فـَ
 . (3)"اإلميانِ  أْضَعفُ   وذلكَ  فَِبَقْلِبِه، َيْسَتِطعْ  ملَْ  فإنْ  فَِبِلسانِِه، َيْسَتِطعْ  ملَْ  فإنْ 

فهو يدل على سقوط اإلنكار ابليد وابللسان عند العجز عنه، فالساكت على املنكر العاجز 
 عن تغيريه ليس مقرًّا له. 

----------------------------------------------- 
 كاَنتْ   اجلاِهليةَ   أنَّ   وسلَّم  عليه  اَّللَُّ   صلَّى   ُسرورِهِ   َوَسَببُ ،  2267( صحيح رواه أبو داود  2) 

  َوزَْيدٍ   َسوداَء،  كاَنتْ   أُمِ هِ   ِلَكونِ   السَّواِد؛  َشديدَ   َأْسَودَ   ِلَكونِه  عنه؛  اَّللَّ   رضي  سامةَ أُ   َنَسبِ   يف  َتقَدحُ 
، وسكوت على قوهلم ال يعدُّ تقريرا على فعلهم، إلنكاره أفعاهلم  الُقْطنِ   ِمن  أبَيضَ   عنه  اَّللَّ   رضي

 وأقواهلم أوال، فال يعين سكوته الرضا...
 .49( رواه مسلم 3)
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 حجيَّة السنَّة التقريريَّة: الثَّاين:  املبحث 
 على   االتفاق  حجر   ابن  ونقل  ،النبوية  السنة  أقسام  من  قسماً   يذكرون اإلقرار  األصوليني   أكثر إنَّ  

 . (1) به  االحتجاج
  يقر  أن   عن  معصوم  ألنه  كفعله،  أحد  من  الفعل  على    وإقرارهوبه قال صاحب الورقات:  

 .(2)منكر  على أحداً 
آراءهم يف ذلك ننقل  اإلقرار، ولن  بعدم حجيَّة  رأيهم   وخالفت طائفة اإلمجاع وقالوا    لنكارة 

 ملخالفتهم اإلمجاع. 
 أدلَّة حجيَّة اإلقرار: 

 :منها أبدلة، التقرير  حبجية  القائلون   استدل
: تعاَل   قال  ،املنكر   عن  وينهى   املعروف  أيمر   ونذيرًا،  بشرياً     نبيه  أرسل  تعاَل  هللا  أن :  أوالً 
"  "اأْلُمِ يَّ   النَِّبَّ   الرَُّسولَ   يـَتَِّبُعونَ   الَِّذينَ " سبحانه:  قال  أن  َهاُهمْ   اِبْلَمْعُروفِ   أيَُْمُرُهمإَل   َعنِ   َويـَنـْ

 يفعل   عما  سكت  فلو  ،[157]األعراف:  "اخْلََباِئثَ   َعَلْيِهمُ   َوحُيَر ِمُ   الطَّيِ َباتِ   هَلُمُ   َوحيُِلُّ   اْلُمنَكرِ 
 .(3)املنكر  عن انهياً  يكن مل  الشرع، خيالف مما أمامه
 أفراد   من  التقى  أهل  عنها  يتنزه  معصية،  وتركه  واجب،  املنكر   عن  النهي  فإن   :العصمة:  اثئياً 

  إنكار   ترك  له   جاز  ولو  ،وأتقاهم   املسلمني   سيِ د  وهو  النبُّ حممد    عنها  يتنزه  أن   فأوَل  األمة،
 . (4)ألمته ذلك  جلاز املنكر 
  يكون   أن  فإما  الشرع  خيالف  ما   فعل  ومن  ابتفاق،  جيوز  ال  احلاجة  وقت  عن  البيان  أتخري  أن :  اثلثاً 
  إن  فات  ما  ليستدرك  له  البيان   وجب  هبا  جاهالً   كان   فإن   ،هبا  عاملاً   أو   ابملخالفة،  جاهالً   فعله
 املخالفة  إَل   يعود   ولئال   املشهور،  احلديث  يف  صالته  املسيء   على  كاإلنكار   يستدرك،  مما   كان 
 .(5)التحرمي  عدم وثبوت املخالف،  الشرع نسخ  يتوهم فلئال عاملاً  كان   وإن   ،املستقبل يف

 ، (6)اجلواز  على    بتقريره  حيتجون  كانوا  أَنم  كثرية،  وقائع   يف  الصحابة  حال  من  علم  ما:  رابعاً 
 .احلصر ال التمثيل  سبيل على بعضها، ذلك من ونذكر 
 رسول   مع  اليوم  هذا  يف  تصنعون   كنتم  كيف:  عرفة  إَل  غاد   وهو   سئل  مالك  بن  أنس  أن : "فمنها
 . (7)"عليه ينكر فال  املكرب منا  ويكرب   عليه،  ينكر  فال املهل منا يهل   كان :  فقال ؟ هللا

  وال     النب  عهد   على  نفعله  كنا  سنة،  الواحد  الثوب  يف  الصالة: "كعب  بن  أيب  قول:  ومنها
 . (8)"علينا يعاب
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 ورسول   االحتالم،  انهزت  قد  يومئذ  وأان  أَتن،   ْحار  على  راكباً   أقبلت: "عباس  ابن  قول:  ومنها
  وأرسلت   فنزلت   الصف،  بعض  يدي  بني   فمررت  جدار،  غري  إَل   مبىن  ابلناس  يصلي    هللا

 . (9)"أحد علي ذلك  ينكر  فلم الصف،  يف ودخلت  ترتع، األَتن
 بينهم  جرى   ما  يف   العام ة   على  األمة  علماء  من  النكري   ترك  أبن:  (10) اجلص اص  واحتج  :  خامساً 

 االستصناع،   يف  بعضهم  قاله  كما  جوازه،  على  حج ة  هو  بينهم،  استفاضت  اليت   املعامالت   من
 . (11)"أجرة تعيني  غري من احلمال ودخول
 . (12)...حجة السكويت اإلمجاع  إن قال من يلزم إمنا الدليل وهذا

 حجيَّة السنَّة التقريريَّة، وهذا يفصل اخلالف. وعلى العموم فاإلمجاع معقود على 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .323/ 3 الباري فتح( 1)
 ( يُنظر: منت الورقات إلمام احلرمني اجلويين.2)
 .436 ص اإلحكام: حزم وابن ب، 39 احملقق: شامة أبو  يُنظر: (3)
 أ. 72 ق أصوله: ( يُنظر: اجلصاص4)
 .128/ 3 التحرير  تيسري: أيضاً   وانظر  269/ 3 البزدوي  أصول  شرح: البخاري ( انظر 5)
 .52/ 2 املستصفى. 230 املنخول:  ( الغزايل6)
 .510/ 3 ( البخاري 7)
 .141/ 5 أْحد ( رواه8)
 .571/ 1 البخاري: عباس ابن حديث( 9)
 أ. 82 ق  اجلصاص ( أصول10) 
 –   187/  2  للمحلي  اجلوامع  مجع   شرح)  األصول  كتب   يف  ذلك   يف  اخلالف :  ( انظر 11) 

190 .) 
 .869/ 3 البزدوي شرح: ( انظر 12) 
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 :السنة التقريريَّة مسالكالثَّالث:  املبحث 
  مرتبها يف صفة التقرير، وهي على ما يلي:ت حسب و للسنَّة التَّقريريَّة أنواع تتفا

عل أمامه أو مسع به، أو قول قيل  ، على فعل فُ أن يقرَّ رسول هللا    وهو:  ابلقول  التقرير   -  1
، واإلقرار يكون هذا اإلقرار ابلقول ممَّا ينتج عنه الرضا عن الفعل أو القولو ،  به  أمامه أو مسع

 :ابلقول على قسمني 
 قال  عنه  هللا  رضي  َسْلَمان   أن "  :جحيفة  أبو  ما رواهمثال:  التقرير على القول ابلقول:    األول:
 َحقًّا،  َعَلْيكَ   َوأِلَْهِلكَ   َحقًّا  َعَلْيكَ   َولِنَـْفِسكَ   َحقًّا  َعَلْيكَ   ِلَربِ كَ   ِإنَّ ":  عنه   هللا  رضي  الدرداء  أليب

 . (1)"َسْلَمانُ  َصَدقَ :   النَِّبُّ  فـََقالَ  َلهُ  َذِلكَ   َفذََكرَ    النَِّبَّ  فَأََتى  َحقَُّه، َحق ٍ  ِذي ُكلَّ   فََأْعطِ 
 ِمن   اَنًسا  أنَّ ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه: ":  مثالالثاين: التقرير على الفعل ابلقول:  

 فـََلمْ   فَاْسَتَضاُفوُهمْ   الَعَرِب،  َأْحَياءِ   ِمن  حَبي ٍ   َفَمرُّوا   َسَفٍر،   يف   َكانُوا    هللاِ   َرسولِ   َأْصَحابِ 
 نـََعْم، :  منهمْ   رَُجلٌ   َفقالَ   ُمَصاٌب،  َأوْ   َلِديٌغ،  احلَي ِ   َسيِ دَ   فإنَّ   رَاٍق؟  ِفيُكمْ   هلْ :  هلمْ   َفقالوا  ُيِضيُفوُهْم،

 حىتَّ :  َوقالَ   يـَْقبَـَلَها،  َأنْ   فأََب   َغَنٍم،  ِمن  َقِطيًعا   فَُأْعِطيَ   الرَُّجُل،  َفرَبَأَ   الِكَتاِب،  بَفاحِتَةِ   فـََرقَاهُ   فأََتهُ 
  إالَّ   رَقـَْيتُ   ما  َواَّللَِّ   هللِا،  َرسولَ   اي:  َفقالَ   له،  ذلكَ   َفذََكرَ     النبَّ   فأَتى  ،  للنب ِ   ذلكَ   َأذُْكرَ 
َا  َأْدرَاكَ   َوما:  َوقالَ   فـَتَـَبسَّمَ   الِكَتابِ   بَفاحِتَةِ    بَسْهمٍ   يل  َواْضرِبُوا  منهْم،  ُخُذوا:  قالَ   ثَّ   رُقْـَيٌة؟   أَنَّ
 . (2)"معُكمْ 

من أفعال ليدلَّ به على اإلابحة، وهو كذلك   وهو ما فعله رسول هللا ابلفعل:   التقرير  - 2
 على قسمني:

على رقية الصحايب ابلفاحتة أبن ُضرَب له    مثال إقراره  :  ابلفعل  األول: التقرير على القول 
هذا من أعلى الدالالت على اجلواز،  "، ففعله  معُكمْ   بَسْهمٍ   يل  َواْضرِبُوا: "سهٌم معهم يف قوله  

 حيث ال يبقى للسائل أدىن شبهة. 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . (1968) صحيحه  يف البخاري ( أخرج1)
 .2201( رواه مسلم يف صحيحه 2)
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 عبيدة   أيب  سرية  قصة  يف  احلوت  حلم  من  النب    أكل  مثال:  على الفعل ابلفعل:  التقريرالثَّاين:  
 حلمه من معكم فهل لكم، هللا أخرجه رزق هو: "اجلراح رضي هللا عنه، وقال رسول هللا  بن

 .(1)"فأكله منه،  هللا رسول إَل فأرسلنا: قال فتطعموان؟ شيء
،  إبشارة تدلُّ على الرضا عن الفعل أو القول   وهو أن يقوم رسول هللا  التقرير ابإلشارة:    –  3

 فاإلشارة فعل.التقرير ابلفعل،   ةمن مجلوالتقرير ابإلشارة 
واإلشارة تكون بعضو من أعضاء البدن، فقد تكون ابلرأس أو العني أو احلاجب أو األكتاف، 

و أي شيء اتصَّل به، خلرقة أابلبدن كالعصا أو ا أو اليد أو األصابع، وتكون اإلشارة مبا اتصل  
 ممَّا قد يساعد على لفت النظر. 

وعلى هذا فال خترج اإلشارة على األفعال، فالسنَّة التقريريَّة ابإلشارة هي سنة تقريرية ابلفعل، 
 ولكنَّهم أفردوا اإلشارة دون األفعال، ألجل االستدالل هبا دون األفعال الصَّرحية، فأفعاله  

صراحة،   هبا  إشارته    فمنهيُقتدى  وأمَّا  املباح،  ومنه  املندوب  ومنه  داللتها   الواجب    فإنَّ 
 ابملواضع العامة أقرب للقول من الفعل. 

  أوْ   وَحَبَس،  ُكلِ ها  أَبصاِبِعهِ   وَأشارَ   الثَّالَِثةِ   يف  وَهَكذا،  َمرََّتنْيِ،   الَعْشرِ   أبصابعه     إشارته  ه:ومثال
يريد الشهر تسعا وعشرين، وهذه اإلشارة تدلُّ على ما يدلُّ عليه اللفظ،    ،(2)إهْباَمهُ   َخَنسَ 
 قال: "الشهر تسع وعشرون" فهذه داللة بطريقة غري طريقة داللة األفعال. فكأنه 

 و الفعل. كون التقرير ابإلشارة على القول أ وكذلك ميكن أن ي
 .الرضا ابإلشارةابإلشارة ويكون  اإلنكارواإلشارة عموما حاهلا حال اللفظ، فيكون 

 وعلى هذا فاإلشارة حتمل حكم القول والفعل معنا. 
 . (3)...فقد قال القاضي عبد اجلبَّار: تدلُّ اإلشارة كداللة القول

الداللة ال تكون إال ابألفعال   القول وداللة   وهيوهذه  لذلك مجعت اإلشارة داللة  اإلشارة 
 الفعل. 

أو يسمع به   وهو أن يُعمل عمل أو يُقال قول أمام رسول هللا  التقرير السكويت:     -  4
  صالةِ   بعدَ   يصلِ ي  رجالً   ملَّا رأى النبُّ    فيسكت عنه، وهو أصل اإلقرار، وهو حجَّة، من ذلك

  الرَّكعتنيِ   صلَّيتُ   َأكن   مل  إين ِ   الرَّجلُ   َلهُ   فقالَ   مرَّتنيِ   الصُّبحِ   أصالةَ   :  النَّبُّ   فقالَ   رَكعتنيِ   الصُّبحِ 
 . (4)  النَّبُّ  فَسكتَ  قالَ  فصلَّيُتهما قبَلها اللَّتنيِ 
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أمام رسول هللا  التقرير ابالبتسام واالستبشار:    –  5 قول  يُقال  أو  يُعمل عمل  أن   وهو 
 اْحتَـَلْمتُ :  قَالَ   عنه  هللا  رضي  َعاصِ ال  نِ ب  َعْمِروأنَّ  ذلك:  فيبتسم ويستبشر رضا وفرحا به من  

َلةٍ   يف   َصلَّْيتُ   ثَّ   فـَتَـَيمَّْمتُ   َأْهِلَك،  َأنْ   اْغَتَسْلتُ   ِإنْ   فََأْشَفْقتُ   السُّاَلِسِل،   َذاتِ   َغْزَوةِ   يف   اَبِرَدةٍ   لَيـْ
  ُجُنٌب؟   َوَأْنتَ   أبَِْصَحاِبكَ   َصلَّْيتَ   َعْمُرو  ايَ   فـََقالَ   ،  ِللنَِّب ِ   َذِلكَ   َفذََكُروا  الصُّْبح،َ   أبَِْصَحايب 
ْعتُ   ِإين ِ   َوقـُْلتُ   ااِلْغِتَساِل،  ِمنْ   َمنَـَعيِن   اِبلَِّذي  فََأْخرَبْتُهُ   اَّللََّ   ِإنَّ   أَنـُْفَسُكمْ   تـَْقتُـُلوا   َواَل ):  يـَُقولُ   اَّللََّ   مسَِ
ًئا يـَُقلْ  َوملَْ   اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَضِحكَ  ،[29]النساء: (رَِحيًما ِبُكمْ   َكانَ   . (5)َشيـْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
      .5109( رواه مسلم 1)
 .1080( رواه مسلم 2)
 . 273/17( املغين 3)
 .954( رواه مسلم 4)
 .154  اإلرواء يف األلباين وصححه( 334) داود  وأبو( 17812) أْحد أخرج( 5)
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 السنَّة التَّقريرية ابعتبار األحكام التَّكليفيَّة:  أقساماملبحث الرابع: 
على أنَّ املقرََّر واجب، هذا إن كان التقرير متعلِ قا بواجب،    لُّ ما يد  من تقريرات الرَّسول  

 وإن كان التقرير متعلِ قا مبندوب فهو يفيد الندب، وهو كذلك يف املباح، وهي على ما يلي: 
على  اجلراح  على سرية اخلبط بقيادة ابن      إقراره   مثاله:   سنة تقريرية تفيد الوجوب:  -  1

يفيد الوجوب،    ، فإقراره  (1)احلوت، وحفظ النفس واجبأبكل  اهلالك    مننفسهم  أ حفظ  
إقراره   تيمَّم وصلَّى ابلنَّاس  وكذلك  نفسه حني  العاص حفظ  ابن  ، فيجب على  (2)على 

 .املسلم حفظ نفسه، ودليله إقرار رسول هللا 
الندب:  -  2 تفيد  تقريرية  إقراره    سنة  صالة    مثاله:  بعد  الفجر  انفلة  صلىَّ  من  على 

، فهذا تقرير على ندب فهو يفيد الندب، فيندب للمسلم إن مل يكن صلى انفلة (3)الصبح
 .، ودليله إقرار رسول هللا مباشرة الفجر أن يصليها بعد صالة الصبح

، فهذا (4)مثاله: إقراره على خالد بن الوليد أكل حلم الضب  سنة تقريرية تفيد اإلابحة:  -  3
 .إقرار على مباح، فهو يفيد اإلابحة، فيجوز أكل الضب ودليل إقرار رسول هللا 

م تكلَّموا يف املكروه هل  وال إقرار على مكروه وال حرام، فال يقرُّ الشارع على ابطل، مع أَنَّ
غري مستبشر   كان   على الفعل أو القول، ولو  رسول هللا    سكوتأم ال؟ فقالوا إنَّ      يقرُّه

حيح، وهذا غري ص، وهذا القول قال به السبكي،  أو أظهر اإلنزعاج دليل على جواز الفعل
الصحيح أنَّ إظهار اإلنزعاج والضيق دليل قاطع للكراهة، ألنَّ البيان يتمُّ بكل مل حيصل به  و 

   . ، فال يكون هذا النوع إقرارا بل هو إنكار(6)التبيني 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1935( يُنظر: صحيح مسلم 1)
 .334داود   يُنظر: سنن أيب( 2)
 .1267( يُنظر: سنن أيب داود  3)
 .1945( يُنظر: صحيح مسلم 4)
 ( يُظر: مجع اجلوامع. 5)
 .102وداللتها على االحكام الشرعية لألشقر ص   ( للمزيد يُنظر: أفعال الرسول 6)
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 :(1)درجات التقرير من حيث القوَّةاملبحث اخلامس: 
 :ما يلي، وهي على  درجات  على  فيكون   والرضا  املوافقة  على   داللته  يقو ي  ما  ابلتقرير   يقرتن   قد
  :فاعله ومدح الفعل،  على الثناء  به  يقرتن   أن  : فأعاله – 1

"  كقوله   كان  ما  جعلوا  ابملدينة،   عياهلم   طعام  قل    أو   الغزو،   يف   أرملوا  إذا   األشعري ني  إن  : 
 . (2)"منهم وأان مين فهم ابلسوية، واحد إانء يف بينهم اقتسموه  ث   واحد، ثوب  يف عندهم

: فقال    رأيي  أجتهد  ث   ،  هللا  رسول  بسنة  ث   هللا،  بكتاب  أقضي: "معاذ   قال  مل اكذلك  و 
 .  (3)  هللا رسول رسول وف ق الذي هلل احلمد

   :بدور فيه  ويقوم العمل، على يساعد أن  :ذلك ودون - 2
، قالت  العيد  يوم  املسجد  يف  ،(4)يزفنون   وهم   احلبشة  إَل   لتنظر  عائشة  مع     قيامه  ومثاله
ِه..."  عَلى َخدِ ي َورَاَءُه،  فأقَاَميِن : "...عائشة  . ( 5)َخدِ 

  ، مسعود  بنا   رقية  حصيلة  من    كأكله  الفعل،  من  حصل  ما  يستحل  أن   ذلك:ودون    –  3
  احملرمني،   مع  كان  إذ   قتادة  أيب  وصيد  ،(6)"بسهم  معكم   يل  وأضربوا  أقسموا: "حيث قال  

فقد    عبيدة  أيب  وعنرب،  (7)  هللا  رسول  منها  فأكل  بقية   منه  وبقيت  وحش،  ْحار  صاد حني  
  .( 8)  منه  أكل
  فذلك   ،والقبول  الرضا  عالمات  وإظهار  االستبشار،  مع    يسكت  أن :  ذلك  ودون   -  4

 مغفل  بن   هللا  عبد  حديث   ومثاله  ،الشريعة  خيالف  مبا  يكون   ال  استبشاره  ألن   ،واضحة   حجة
 هذا   من  أحداً   اليوم  أعطي   ال :  فقلت  فالتزمته،:  قال  ،خيرب   يوم  شحم  من  جراابً   أصبت : "قال
 . (9)"متبسماً  هللا  رسول  فإذا فالتفتُّ  قال ،شيئاً 
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 أيضاً،  حجة  النوع  وهذا  فيه،  كراهة   وال  رضا  يظهر   الن ذلك أن يسكت سكوَت جمرَّدا  و ود   –  5
ال يسكت على ابطل، من ذلك حديث قيس بن    الرسول    وألنَّ   التقرير   يف  األصل  ألنه

  رسولُ   فقال  الصُّبحِ   صالةِ   بعد   ُيصلِ ي  رجاًل   هللا    رسولُ   رأىعمرو بن سهل األنصاري قال: "
 فصلَّيُتهما   قبَلهما  اللتني   الركعَتنيِ   صليتُ   أكنْ   مل  إين  : الرجلُ   فقال  ، ركعتانِ   الصبحِ   صالةُ :    هللاِ 
 . (10) "  هللاِ  رسولُ  فسكت  اآلنَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( كتاب أفعال رسول هللا لألشقر بتصرف.1)
 والبخاري.   6/ 16 مسلم ( رواه2)
  واحلديث فيه كالم. 242 ،236/ 5 أْحد ( مسند3)
 يزفنون، الزفن: الرقص. ( 4)
 .892( مسلم 5)
 .83/ 3 أْحد ( مسند6)
 .87/ 13 ( مسلم7)
 .110/ 8 ( مسلم8)
 والبخاري.  102/ 12 ( مسلم9)
 ( رواه أبو داود يف سننه.10)
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 السنَّة الرتكيَّة:الرَّابع:  الفصل
 

 : الرتك لغة
 . (1)عليه  يكون  ماالتارك   مفارقة، وهو والتخلية اإلعراض  ، وهو:ابلفتح ترك مصدر

 
 واصطالحا:

 . (2)مع وجود مقتضيه بياان ألمَّته كل ما تركه النب    هو
 بغري قصد التعبُّد.   التعبُّد أو  تركه بقصد الرسول  قصدأو تقول: ما  

وما كان بغري قصد التعبُّد  رام واملكروه،  احل  الواجب ومنه  يدور حولفهو    فما كان بقصد التعبُّد
 يتعدَّى املباح، وتركه مندوب.ال 

 صياَم الدَّهر، وتركه اعتزال النِ ساء، كما سيأيت. فما كان بقصد التعبُّد: كرتكه  
. وما كان بغري قصد التعبُّد: كرتكه    أكله الضبِ 

ك األوَّل  يدور حول احلرام واملكروه. : فالرتَّ
 ال يتعدَّى املباح وتركه مندوب، كما سيأيت يف أقسام السنَّة الرتكيَّة.  :ك الثاينوالرتٍ  
 

 شروط السنَّة الرتَّكيَّة:  األوَّل:  املبحث 
 لسنَّة الرتَّكيَّة جيب هلا شروط: لتحقِ ق ا 

قتل املنافقني، من ذلك ما رواه جابر بن عبد    الشرط األول: أن يكون تركه مقصودا، كرتكه  
َنا؟   َتَداَعْوا  أَقدْ :  َسُلولَ   ابنُ   ُأيَب ٍ   بنُ   اَّللَِّ   عبدُ   وقالَ هللا رضي هللا عنه قال: "...  إَل  رََجْعَنا  لَِئنْ   َعَليـْ

،  منها   األَعزُّ   لَُيْخرَِجنَّ   املَِديَنةِ  ،   ِلَعْبدِ   اخلَِبيَث؟  هذا  اَّللَِّ   َرسولَ   اي  نـَْقُتلُ   أاَل :  ُعَمرُ   َفقالَ   األَذلَّ  اَّللَِّ
 .  (3)"أْصَحابَهُ  يـَْقُتلُ   كانَ   أنَّه النَّاسُ  يـََتَحدَّثُ  ال:   النَّبُّ  َفقالَ 

ترك قتل رأس املنافقني عبد هللا بن ُأيب، بن سلول، فهذا ترك مقصود،   فهنا قصد رسول هللا  
فإن كان غري مقصود فال يكون سنَّة كرتكه بناء املراحيض يف األسواق وغريها من الرتوك فهذه 

 ليست سنَّة لعدم القصد فيها.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

80 

الوضوء لكل صالة، من ذلك ما رواه بريدة    الشرط الثاين: أن يكون الرتك بياان لألمَّة، كرتكه  
" قال:  األسلمي  احلصيب    صلَّى   الفتحِ   عامُ   كانَ   فلمَّا  صالةٍ   ِلكل ِ   يتوضَّأُ     النَّبُّ   كانَ بن 

 قالَ   ،فعلَته  َتكن  مل  شيًئا  فعلتَ   إنَّكَ   :عمرُ   فقالَ   خفَّيهِ   عَلى  ومسحَ   واحدٍ   بوضوءٍ   كلَّها  الصَّلواتِ 
 .  (4)"فعلُته  عمًدا :

رفع األذان بنفسه، وتركه العمرة يف رمضان،   فإن مل يكن بياان ال يكون سنَّة، فمن ذلك تركه  
 فال تسمى هذه الرتوك سنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع.1)
 بتصرف. 30  ( اجليزاوي سنة الرتك وداللتها على األحكام ص2)
 .2548، ومسلم 3518بخاري واللفظ له ( رواه ال3)
 ، وصححه األلباين. 61( صحيح رواه الرتمذي  4)
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قتل مدمن اخلمر إذ يتكرر شربه له بال    الشرط الثالث: ترك الفعل مع القدرة عليه، كرتكه  
توبة منه، وهو بيان لنسخ األمر بقتله مع اختالف بني العلماء يف ذلك، ويشهد له حديث عبد 

  َشرِبوا   إذا  ثَّ  فاجِلدوُهم،  اخلَمرَ   شرِبوا  إذا   هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال: "قال رسول هللا  
 . (1)"فاقُتلوُهم َشرِبوا إذا ثَّ   فاجِلدوُهم، َشرِبوا  إذا ثَّ   فاجِلدوُهم،

 
، كرتكه األذان واإلقامة للعيدين، من ذلك ما رواه جابر رضي هللا الرابع: وجود املقتضيالشرط  

 .  (2)"إقامة  وال   أذان   بال  اخلطبة،   قبل  ابلصالة  فبدأ  ،العيد   يوم  بِ   الن   معَ   شهدتُ عنه قال: "
 األذان إعالم الناس بوقت الصالة، فرتكه له يف العيدين سنَّة. فمقتضي

ألنَّ  له ال يكون سنَّة،    فإن مل يوجد املقتضي أي: السبب املوجب للفعل، فإنَّ ترك النبِ   
ل مانعي  ا قت  من ذلك ترك النب  كان بسبب انتفاء املقتضي، ولو وجد لفعله،    ترك النب  

يُعدُّ سنَّة؛ ألنَّه كان لعدم وجود املقتضي، والسبب املوجب لقتاهلم الذي هو منع  ، فهو ال  الزكاة
الزكاة، وملَّا فعله أبو بكر مل يكن خمالفا، لوجود املقتضي وهو منعهم للزكاة، لذلك كان الرتك يف 

 حال عدم وجود املقتضي ليس بسنَّة. 
 

لِ ه يف مصاحف، وذلك ألنَّ القرآن  مجع القرآن ك   الشرط اخلامس: عدم وجود املانع، كرتكه  
 ما زال ينزل عليه، ومنه انسخ لغريه. 

 قيام رمضان يف مجاعة، واملانع هو خشيته أن تفرض على األمَّة فيشقَّ عليهم.   وكرتكه  
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
ماجه  1) ابن  رواه  وأْحد  2102(  والطرباين  6791،  الستدرك 14/16،  يف  واحلاكم   ،

 ديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.  ، وقال: هذا ح8114
 .961، والبخاري 885( رواه مسلم 2)
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 كيف تُعرف السنة الرتكيَّة: مطلب:  
وتُعرف السنَّة الرتكيَّة ابلنقل الصحيح عن الصحابة رضي هللا عنهم، ويكون ذلك إمَّا ابلتَّصريح  

 ، أو ما يُفهم من نقل الصحابة كقول الصحايب إنَّ النبَّ  أو عادةً   ترك شيأ تعبُّدا  أبنَّه  
 ينقل إلينا أبي صلَّى العيد بال أذان وال إقامة، أو عدم وجود نقل يفيد فعال ما، فحيث أنَّه مل

 .(1)أنَّه مل يكن بذلك شكل من أشكال النقل ُعلم
 

 أقسام السنَّة الرتكيَّة: الثَّاين:  املبحث 
 ميكن تقسيم السنَّة الرتكيَّة ابعتبار البيان إَل قسمني:: أوَّال

 ، وسنَّة تركيَّة غري بيانيَّة:  سنَّة تركيَّة بيانيَّة
 السنة الرتكية البيانية؛ وهي على قسمني:  - 1
 سنَّة تركيَّة بيانيَّة تبنيِ  احلرام، وتركها واجب:  –أ 

قادرا على فعله ومل يفعله مع وجود الدافع، وانتفاء املانع، قصد بيان    وهو كل ما كان النب  
 احلرام. 

  إََل بيوِت أزواِج النبِ   من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "جاَء ثالثُة رهطٍ 
ْم تقالُّوها، فقالوا: َوأيَن حنُن مَن النبِ    يسألوَن عْن عبادِة النبِ   قْد ُغفَر    فلمَّا ُأخربُوا كأَنَّ

 لُه َما تقدََّم مْن ذنبِه وما أتخَّر؟ قاَل أحدهْم: أمَّا أاَن فإين ِ ُأصلِ ي الليل
هَر واَل أفطُر، وقاَل اآلخُر: أاَن أعتزُل النِ ساء فال أتزوَُّج أبَدا، أبًدا، وقال اآلخر: أاَن أصوُم الدَّ 

هلِل   فجاء رسول هللا   إين ِ ألخشاكْم  وهللِا  أاَن  أمَّا  قلتْم كَذا وكَذا،  الَِّذيَن  أنتُم  فقال:  إليهم 
 وأتقاكْم لُه، لكينِ  أصومُ 

"وأفطُر، وأصلِ ي وأرقُد وأتزوَُّج النِ ساَء، فمْن   . (2)رغَب عْن سنَّيت فليَس مينِ 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .390/2إعالم املقعني البن القيم للمزيد يُنظر:  ( 1)
 .5063البخاري ( رواه 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

83 

ملا فعلوُه مع أنَّ أصَل العبادة اليت أرادوا القيام هبا مشروعة، والدَّافع    َتركٌ   والشاهد أنَّ النبَّ  
مل يفعل ذلك،    يف هذا احلديث: فعلهم هلذه الطاعات ليزدادوا أجرا، واملانع هو: أنَّ النبَّ  

الليل كلَّه يقم  الدهر   ،فلم  يعت  كلَّه،  ومل يصم  ك  ومل  الرتَّ الرتكيَّة واجبة  السنَّة  النساء، وهذه  زل 
".وفعلها حرام، لقوله    : "فمْن رغَب عْن سنَّيت فليَس مينِ 

 سنَّة تركيَّة بيانيَّة تبنيِ  املكروه، وتركها مندوب: –ب 
أكل البصل والثوم إطالقا، وأمره املسلمني برتك أكله قبل الصالة لرحيه، من      كرتك النب ِ 

 َوبـََعثَ   منه،  َأَكلَ   بَطَعامٍ   ُأيتَ   إَذا    هللاِ   َرسولُ   كانَ ذلك ما رواه أبو أيوب األنصاري قال: "
: قالَ   ُهَو؟  َأَحَرامٌ :  َفَسأَْلُتهُ   ثُوًما،  ِفيَها  ألنَّ   منها،  أيَُْكلْ   ملَْ   بَفْضَلةٍ   يـَْوًما  إيَلَّ   بـََعثَ   وإنَّه  إيَلَّ،  بَفْضِلهِ 

 . (1)"َكِرْهتَ   ما َأْكَرهُ  فإين ِ : قالَ  ِرحِيِه،  َأْجلِ  ِمن َأْكَرُههُ  َوَلِكينِ   اَل،
أكل الثوم إطالقا وفيه بيان أنَّ رحيه يؤذي املالئكة فال يقرب النَّاس    وهنا ترك رسول هللا  

  مسِجَدان؛   يقربنَّ   فال  اْلُمْنِتنِة،  الشجرةِ   هذه  من   أَكلَ   َمن: "املساجد عند أكل الثوم، لقوله  
أكله قبل الذهاب إَل املسجد    أنَّ   ، وهو بيان على(2)"اإِلْنسُ   منه  يَتأذَّى  ممَّا  أَتذَّى  املالئكةَ   فإنَّ 

 "، وعلى هذا فالرتك هنا مرتبط ابملساجد.اَل :  قالَ   ُهَو؟  َأَحَرامٌ :  َفَسأَْلُتهُ   مكروه ملا يف احلديث: "
على   ومنهم من قال: أنَّ احلديث فيه بيان على كراهة أكل الثوم إطالقا، والشاهد إقراره  

 "،َكرِْهتَ   ما َأْكَرهُ  فإين ِ  قول أيب أيوب: "
كما فعل أبو أيوب    وأنَّ جلَّ الصحابة تركوا أكل الثوم والبصل إطالقا اقتداء برسول هللا  

ما فقدا علَّة اكراهتهما ح  األنصاري، والبصل والثوم خمتلف يف ل الطبخ، والظاهر وهللا أعلم أَنَّ
 .كراهتهما حال الطبخ، فيكوان هبذا مباحان، فاحلكم يدور حول علَّته وحودا وعدما

، وليس تركا للمكروه، اقتداء ابلنب    ،هو من ابب الرتك للمباح  أيوب،نَّ ترَك أيب  وعلى كلٍ  فإ
علَّة الكراهة، وإن مل يكن كذلك، فهو أيضا غري    دَ قَ فَـ   دْ قَ فإن كان الثوم أو البصل مطبوخا فَـ 

أرسل به أليب أيوب ولو كان مكروها ملا أرسل له به، ويبقى حكمهما يف   مكروه ألنَّ النبِ   
نيًأ فهو مكروه، فإن    كان   ن مطبوخا حبيث فقد ابلطبخ رحيه فهو مباح، وإن املسجد، فإن كا

آكله عند ذهابه للمسجد عنده غريه مع العلم ابلكراهة فهو حرام، وإن مل يكن عنده غريه كان  
لقوله   مكروه  "فهو  أو  "مسِجَدان  يقربنَّ   فال:  الثوم  أكل  ال  املكروه  الفعل  هنا  فأصبح   ،
 املسجد برحيه. البصل، بل دخول 

----------------------------------------------- 
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 .2053( رواه مسلم 1)
 (. 564) مسلم رواه( 2)
 سنَّة تركية غري بيانية:  - 2

 واالقتداء به فيها حمبوب، كرتكه    على سبيل العادات،   اء اليت تركها النب  يوهي األش
 وخاِلدُ   أان   دَخلتُ ، من ذلك ما رواه عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنهما قال: "أكل حلم الضب

   َرسولُ  إليه  فأهوى حَمنوٍذ، بَضب ٍ  فُأيتَ  َميمونَة، بَيتَ    هللا َرسولِ   مع الَوليدِ  بنُ 
يت  النِ سوةِ   بَعضُ   فقال  بَيِده،    هللا   أيُكَل،   أن   يُريدُ   مبا    هللا  َرسولَ   أخرِبوا:  َميمونةَ   بَيتِ   يف  الالَّ

 َقومي،   أبرضِ   يُكنْ   مل  ولِكنَّه  ال،:  قال  هللِا؟  َرسولَ   اي  هو  أَحرامٌ :  فُقلتُ   َيَده،    هللاِ   َرسولُ   فرَفعَ 
 . (1)"يَنظُرُ  وسلَّم  هللا  وَرسولُ  فأَكْلُته، فاجرَتَرتُه:  خاِلدٌ  قال أعافُه، فأِجُدين

 أقسام: مخسةإَل  الفعل وتركهوميكن تقسيم السنَّة الرتكية ابعتبار   :نيااث
ك العدمي: – 1  الرتَّ

أو مل يوجد، أي أنَّه ترك الفعل مطلقا    ومل يفعله سواء ُوجد املقتضي  ويقصد به ما تركه النبُّ  
 فلم يوجد منه ومل ينهى عنه.

األذان واإلقامة للعيدين، مع أنَّ يفيد يف هذا الباب   فرتكه الفعل مع وجود املقتضى: كرتكه  
 يف مجع الناس للصالة.

املقتضى: كرتكه   الفعل مع عدم وجود  ترك  القر   وأمَّا  والرتك  آن يف مصحف واحد،  مجع 
 واجب االت ِباع.  العدمي

 اهلم:  – 2
 ومل يفعلُه، ويسمَّى بـ )السنَّة اهلميَّة(  ويُقصد به ما همَّ به النبُّ  

  آُمرَ   أنْ   مَهَْمتُ   لَقدْ : "بتحريق بيوت من ختلَّف على صالة اجلماعة، كما قال     كهمه  
 .(2)"عليهم فَُأَحرِ قَ  الصَّالَة،  َيْشَهُدونَ  ال قـَْومٍ  َمناِزلِ  إَل  ُأخاِلفَ  ثَّ  فـَُتقاَم، ابلصَّالةِ 
ترجع غطفان مبن معها عن أصحابه    إعطاء ثلث مثر املدينة إَل غطفان على أن  وكهمِ ه  

(3) . 
لوحي فهو سنَّة ابلفعل ما مل مينعه ا  وهذا النَّوع من السنن يفيد إابحة الفعل، فمجرَّد مهِ ه  

فعله مطلقا،    وهو على خالف الرتك العدمي، فإنَّ الرتك العدمي ترك النبُّ  تفيد إابحة الفعل،  
 . (4)فلم يُلقى يف نفسه الفعل، ومل جيري فيها اهلم ابلشي غري العمل به 
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 يقع يف النفس من قصد الفعل على مخسة مراتب:لذي وا
 اهلاجس: وهو ما يُلقى فيها.   –أ 

 ثَّ اخلاطر: وهو جراينه فيها.   –ب 
 ثَّ حديث النفس: وهو ما يقع من الرتدد، هل يفعل أو ال.  –ج 
 ثَّ اهلم: وهو ترجيح قصد الفعل.  –د 
 .(5)ثَّ العزم: وهو قوَّة ذلك القصد واجلزم به  -هـ 
 وترك النهي عن فعله: ما تركه النب   – 3

أو    القسم خالف الرتك العدمي، ففي العدمي ال يوجد الفعل مطلقا سواء من النب  وهذا  
من أحد من أصحابه، وهنا ميكن وجود الفعل من أصحابه لعدم النهي مع الرتك، أو قد فعله 

النهي عنه، وهو من جنس السنَّة ا لتقريريَّة كما سيأيت، من ذلك أصحابه وأقرَّه عليهم وترك 
 تركه أكل حلم الضب وترك النهي عنه. 

 
 فعله وأمر بفعله:  ما ترك النب   – 4

أمر ابلفعل مع تركه له، ويف السابق ُوجَد الفعل من    وهذا القسم خيالف سابقه أبنَّ النب  
 ترك النهي عنه. الصحابة لكنَّه 
بنفسه، مع حثِ ه عليه وبيان فضل األذان واملؤذنني، وكرتكه    ومن ذلك تركه   األذان  رفع 

 .(6)الصالة على من غلَّ من الغنيمة ثَّ قال: صلوا على صاحبكم
 الرتك الوجودي:  – 5

، أو أمر بفعلها، أو فعلها وأمر بفعلها ثَّ  واملقصود به: األمور اليت كان يفعلها رسول هللا  
تركها، كرتك الوضوء ممَّا مسَّته النار، بعد أن كان قد أمر ابلوضوء منه وفعله، ومن ذلك ما رواه 

 . (7)ترك الوضوء ممَّا مسَّتُه النَّاُر" جابر قال: "كاَن آخُر األمريِن مْن رسوِل هللِا 
   
 

----------------------------------------------- 
 له. واللفظ ،(1945) ومسلم ،(5537) البخاري أخرجه( 1)
 .2420البخاري  ( رواه2)
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 بن عاصم حدثين كما ،هللا  رسول بعث البالء، الناس على اشتد ملا قال ابن هشام:  (3)
 بن عيينة إَل الزهري، شهاب بن هللا عبيد بن مسلم بن حممد عن أهتم، ال ومن قتادة بن عمر

 غطفان، قائدا ومها املري، حارثة أيب بن عوف بن احلارث وإَل بدر، بن حذيفة بن حصن
 وبينهما بينه فجرى أصحابه، وعن عنه معهما مبن يرجعا أن على املدينة مثار ثلث فأعطامها
 أراد فلما. ذلك يف املراوضة إال الصلح، عزمية وال الشهادة تقع ومل الكتاب كتبوا حىت الصلح،
 واستشارمها هلما، ذلك فذكر عبادة، بن وسعد معاذ بن سعد إَل بعث يفعل، أن هللا  رسول
 أم به، العمل من لنا بد ال به، هللا أمرك شيئا أم فنصنعه، حنبه أمرا هللا، رسول اي: له فقاال فيه،
 قد العرب رأيت ألنين إال ذلك أصنع ما وهللا لكم، أصنعه شيء بل: قال لنا؟ تصنعه شيئا

 أمر إَل شوكتهم من عنكم أكسر أن فأردت جانب، كل من وكالبوكم واحدة، قوس عن رمتكم
 وعبادة ابهلل الشرك على القوم وهؤالء حنن كنا قد هللا، رسول اي: معاذ بن سعد له فقال ما،

 أفحني بيعا، أو قرى إال َترة منها أيكلوا أن يطمعون ال وهم نعرفه، وال هللا نعبد ال األواثن،
 وهللا حاجة، من هبذا لنا ما( وهللا) أموالنا نعطيهم وبه، بك وأعزان له وهداان ابإلسالم هللا أكرمنا

 سعد فتناول. وذاك فأنت:  هللا رسول قال وبينهم؛ بيننا هللا حيكم حىت السيف إال نعطيهم ال
 (.223)سرية ابن هشام  علينا. ليجهدوا: قال ث الكتاب، من فيها ما فمحا الصحيفة، معاذ بن
 .867/6األحكام البن حزم ( للمزيد ينظر: اإلحكام يف أصول 4)
 .33/2، والبحر احمليط للزركشي 49البن جنيم ص  األشباه والنظائرللمزيد ُينظر: ( 5)
بِ   (6) ن أصحاِب النَّ ُتويفِ  يوَم خيرَب فذَكروه لرسوِل هللِا  عن زيد بن خالد اجلهين: أنَّ رجالً مِ

كم َغلَّ يف   ن ذلك فقال: )إنَّ صاحبَ ت وجوُه القومِ مِ كم( فتغريَّ وا على صاحبِ فقال: )صلُّ
ن َخَرِز اليهوِد ال ُيساوي درمهنِي  ْحنا متاَعه فوَجْدان َخَرًزا مِ . أخرجه ابن حبان يف سبيِل هللِا( ففتَ

 .4853صحيحه 
ا مسته  (7)  .192النار رواه أبو داود يف سننه ابب ترك الوضوء ممَّ
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 أقسام السنة الرتكية ابعتبار علَّة الفعل:: اثلثا
ابلعلَّة هنا: هو سبب   الفعل، فإمَّا أْن يكون تركه لعلَّة أو لغري علَّة، واملقصود  إذا ترك النب  

 عث عليه، وبيان كال القسمني كما يلي: الرتك والبا
 أوال: الرتك املعلَّل:

 فعال أو أمرا لعلَّة ما؛ فإنَّ علَّة هذا الرتك تعرف أبحد األمور:  إذا ترك النب  
 عَلى   َأُشقَّ   َأنْ   َلْواَل : "علَّة تركه للفعل أو لألمر صراحة، كقوله    أحدمها: أن يبنيِ  النب  

 . (1)"ابلسِ َواكِ   أَلََمْرهُتُمْ  أُمَّيت 
 أنَّ سبب ترك األمر هو شفقته على أمَّته، ويف هذه احلالة تكون العلَّة قطعيَّة. فبنيَّ  

،  علَّة الرتك صراحة، ولكنَّ الفقهاء جيتهدون إَل معرفة علَّة الرتك   والثاين: أن ال يُبنيَّ النب  
يقتدون به، فقالوا: ، ملَّا رآى النَّاس  (2)وذلك كاجتهادهم يف تعليل طرحه خات الذهب أو الفضَّة

وقت  وهذا حيتمل أن يكون كرهه ملا رأى من زهوهم بلبسه، وحيتمل لكونه من ذهب وصادف 
 ، ويف هذه احلالة تكون العلة ظنيَّة. (3)التحرمي 

 اثنيا: الرتك غري املعلَّل: 
معلَّلة، فقد كان يرتك أفعاال وال يبنيِ  علَّتها، كرتك األذان    فإنَّه ليست كل تروك رسول هللا  

 واإلقامة للعيدين، وغري ذلك من الرتوك.
 ( أقسام السنَّة الرتكيَّة ابعتبار العادة والعبادة: 4

الرتَّك أو  برتكه أو مل أيمر برتكه معلٍ ال هذا    ، وأمر ترك تركه رسول هللا    واملقصود منه أنَّ كلَّ 
فيه، على حسب درجته بني اإلجياب ل، فإن كان مغري معلَّ  به  العبادات فيجب اإلقتداء  ن 
 والندب. 

وإن كان الرتك من ابب العادات، كرتكه أكل حلم الضب ألنَّه يعافه، فال جيب االقتداء به فيه 
 بل يستحبُّ ذلك. 
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يَّة السنَّة الرتكيَّة: مطلب  :من حيث التأسي هبا حجِ 
يف كلِ  ما أمر به وَنى عنه وقد تقدَّم    لقد أوجب هللا تعاَل على عباده املكلَّفني ات ِباع رسوله  

القولية والفعلية وأنَّ وجوب التأسي هبا  الكالم عن هذا، كما تقدَّم الكالم عن حجيَّة السنة 
، ولكن  اثبت ومستقر يف نفوس أهل السنَّة واجلماعة، ولسنا هنا يف معرض احلديث عن هذا

على اعتبار أن ترك الفعل فعل، ويُقصد التأسي ابلرتك، أن    املراد هو حكم التأسي برتوكه  
ك ال خيلو  ، وجيب التنبيه على أنَّ حكم التأسي ابلرت  (4)ألجل أنَّه تركه  ُيرتك ما تركه النب  

 أن يكون؛ واجبا، أو مندواب، أو مباحا، أو مكروها، أو حمرَّما.
 التأسي ابلرتك الواجب:أوال: 

 يشرتط يف هذا النوع شروط مخس وهي:  
 قتضي هلما وهو اإلعالم. وجود ما يقتضي الفعل: كرتك األذان واإلقامة للعيد مع وجود امل   –  1
أن يكون الرتك مقصودا: كرتك رفع اليدين يف الدعاء على املنرب، وترك األذان للعيد، فإن    –  2

 يس واجبا، ويدخل ابب املستحب.كان غري مقصود فالتأسي به ل
ا: كرتكه التثويب لغري صالة الصبح، فهو ترك دائم، وأمَّا الرتك اجلزئي أن يكون الرتك كلي   – 3

، فهو بيان لعدم  (5)كرتكه الصوم حىت يقال إنَّه ال يصوم، وتركه الفطر حىت يقال إنه ال يفطر 
 وجوب التأسي وحيمله لالستحباب.

----------------------------------------------- 
 .7240( صحيح البخاري 1)
 يَِلي   ممَّا  َفصَّهُ   وَجَعلَ   ِفضٍَّة،  أوْ   َذَهبٍ   ِمن  خاََتًا  اختََّذَ     اَّللَِّ   َرسولَ   أنَّ ( رواه ابن عمر قال:  2)

،  َرسولُ   حُمَمَّدٌ :  ِفيهِ   ونـََقشَ   َكفَُّه،  ال:  وقالَ   به   َرَمى  اختََُّذوها   َقدِ   رَآُهمْ   فـََلمَّا  ِمثْـَلُه،  النَّاسُ   فاختََّذَ   اَّللَِّ
  اخلاتََ   فـََلِبسَ :  ُعَمرَ   ابنُ   قالَ .  الِفضَّةِ   َخواتِيمَ   النَّاسُ   فاختََّذَ   ِفضٍَّة،  ِمن  خاََتًا  اختََّذَ   ثَّ .  أَبًدا  أْلَبُسهُ 
أرِيَس. )رواه البخاري   بْئرِ   يف   ُعْثمانَ   ِمن  وَقعَ   حىتَّ   ُعْثماُن،  ثَّ   ُعَمُر،  ثَّ   َبْكٍر،   أبو    النَّب ِ   بـَْعدَ 

5866 .) 
 .10/319( للمزيد يُنظر: فتح الباري البن حجر 3)
 . 196/2املنري البن النجار  شرح الكوكب للمزيد يُنظر:  (4)
َها،  اَّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ (  5) : نـَُقولَ   حىتَّ   َيُصومُ   وسلَّمَ   عليه  هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرسولُ   كانَ :  قَاَلتْ   َعنـْ
 (.1969َيُصوُم. )رواه البخاري  ال: نـَُقولَ   حىتَّ   ويـُْفِطرُ  يـُْفِطُر، ال
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، وتركه لصالة الرتاويح  عدم وجود مانع للفعل: كرتكه صيام التاسع من حمرم مبانع وفاته    –  4
يف اجلماعة، فمانعه اخلشية من ان تفرض على املسلمني، فاملانع يعدم وجوب التأسي، وحيمله 

 لالستحباب. 
عدم قيام دليل جواز الفعل: فالشروط األربعة السابقة لوجوب التأسِ ي ال اعتبار هلا دون    –  5

ع رفع األذان بنفسه مع حثِ ه عليه، وتركه أكل الضب م   حتقق هذا الشرط، من ذلك تركه  
بقيَّة الشروط كي   إقراره عليه، وغريها من الرتوك، الفعل مع  يُعدم دليل جواز  وهلذا يلزم أن 

ك واجب، وأحسن ما يضرب به املثل يف ابب وجوب التأسي  يصبح   ما رواه أنس  التأسي ابلرتَّ
يسألوَن عْن عبادِة   بن مالك رضي هللا عنه قال: "جاَء ثالثُة رهٍط إََل بيوِت أزواِج النبِ   

ْم تقالُّوها، فقالوا: َوأيَن حنُن مَن النبِ     النبِ    لُه َما تقدََّم مْن ذنبِه    قْد ُغفرَ   فلمَّا ُأخربُوا كأَنَّ
وما أتخَّر؟ قاَل أحدهْم: أمَّا أاَن فإين ِ ُأصلِ ي الليل أبًدا، وقال اآلخر: أاَن أصوُم الدَّهَر واَل أفطُر، 

إليهم فقال: أنتُم الَِّذيَن    وقاَل اآلخُر: أاَن أعتزُل النِ ساء فال أتزوَُّج أبَدا، فجاء رسول هللا  
ا أاَن وهللِا إين ِ ألخشاكْم هلِل وأتقاكْم لُه، لكينِ  أصوُم وأفطُر، وأصلِ ي وأرقُد قلتْم كَذا وكَذا، أمَّ 

"  . (1)وأتزوَُّج النِ ساَء، فمْن رغَب عْن سنَّيت فليَس مينِ 
القدرته على    فالرَّسول   القدرة على ذلك، وترك اعتزال النساء مع  ترك صيام الدهر مع 

مع وجود املقتضي وهو مجع احلسنات، وكان    القدرة على ذلك،ذلك، وترك قيام كل الليل مع  
تركه مقصودا، وكان تركه هلذا الفعل كلِ يا ال جزئيًّا، وقد انتفت املوانع، وليس هنالك دليل جلواز 

 الفعل، فاالقتداء هبذا الرتك واجب وفعله حرام. 
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 التأسي ابلرتك املستحب: :اثنيا
وذلك    ، فكذلك ُيستحبُّ التأسِ ي برتوكه  فإنَّه كما ُيستحب التأسِ ي أبفعال رسول هللا  

 يف احلاالت التالية:
 خشية حتقق مفسدة:  ما تركه النب   – 1

خشية وقوع مفسدة؛ فإنَّه يستحبُّ التأسِ ي بذلك الرتك، وذلك    فعل أمر ما  إذا ترك النب  
خوفا على العرب حلداثة عهدهم    هدم الكعبة وإعادة بنائها على أسس إبراهيم    كرتكه  

ابإلسالم، وكرتكه قتل املنافقني، خشية كثري القيل والقال يف ذلك مما ينجر عنه اإلث، أو تقليب 
 .( 2)"َأْصَحابَهُ   يـَْقُتلُ   حُمَمًَّدا  أنَّ   النَّاسُ   يـََتَحدَّثُ   ال  َدْعُه،  : "...له  النظرة االجتماعية عليه، لقو 

 شفقة على أمَّته:  ما تركه النب   – 2
فعل أمر ما شفقة على أمَّته فُيستحب التأسي برتكه لذلك الفعل،    كذلك إذا ترك النب  

فُيستحبُّ   كرتكه   النَّاس،  فيها من مشقة على  ملا  العشاء مع فضل أتخريها  أتخري صالة 
ما خمافة السآمة، ومن ذلك ما   ، وكرتكه  لإلمام أن يرتك أتخريها أتسِ يا ابلنب   املوعضة أايَّ

ِم،  يف  ابملَْوِعَظةِ   يـََتَخوَّلُنا    النبُّ   كانَ عنه قال: "  رواه ابن مسعود رضي هللا   السَّآَمةِ   َكراَهةَ   األايَّ
 . (3)"َعَلْينا

وامللل  الضجر  أي:  ابلسآمة  فقد  (4)واملقصود    وتربيةً   َتعليًما  الناسِ   أحسنَ     النبُّ   كان ، 
  ويف ،  املوعظةِ   يف    َهْديَه  الِكرامُ   الصَّحابةُ   نَقلَ   وقد  والِفعِل،  ابلقولِ   يُعلِ ُمهم  فكان   ألصحاِبه؛

  على   ِحرِصه  ِشدَّةِ   ِمن  كان     النبَّ   أنَّ   عنه  هللاُ   َرضيَ   َمسعودٍ   بنُ   هللاِ   عبدُ   حَيكي  احلديثِ   هذا 
ا  ذلك،   ِمن  عليهم  ُيكِثرُ   يُكنْ   مل  أنَّه   وإرشاِده؛  َوْعِظه  ِمن  واستفادهِتم  أصحاِبه  انتفاعِ   يَتعهَُّدهم   وإمنَّ

مِ   بعضِ   يف  ابملَوعظةِ   استعداِدهم   َمظنَّةُ   هي  الَّيت   املناسبَة،  األوقاتَ   ويَتحرَّى  بعٍض،   دونَ   األايَّ
ا  هلا،  النَّفسي ِ   الَّذي   واملَلِل،  الضََّجرِ   ِمن  نُفوِسهم  على  َخوفًا  املناسبِ   الوقتِ   على  يَقتِصرُ   كان  وإمنَّ
  بيانُ :  احلديثِ   ويف،  املَرجوَّةُ   الفائدةُ   حَتُصلُ   فال  ونُفوِرها،  وَكراهِتها  املَوعظةِ   استثقالِ   إَل  يُؤدِ ي
،  وَمَللٍ   َضَجرٍ   عن  ال   عليها،  وِحرصٍ   بَنشاطٍ   األعمالَ   لَيأُخذوا  أبُمَِّته؛  َشفقِته   وَعظيمِ     النب ِ   رِفقِ 

ك يستحب  األخذ به.هذا  وعلى هذا؛ فإنَّ   النوع من الرتَّ
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 ة مقصوده بكثرة الفعل:حىتَّ ال يفو   ما تركه النبُّ   – 3
 اإلطالة يف املوعضة خمافة السآمة كما سبق وابلتَّايل يفوت مقصودها، فقد كان    كرتكه  

، فُيستحبُّ التأسي (5)يطلب حالتهم وأوقات نشاطهم فيقتصد يف املوعضة لئالَّ َتل ها قلوهبم
 برتكه اإلطالة يف املوعضة.

 زجرا عن فعل: ركه  ما ت – 4
التأسي هبذا    ، فيستحب لإلمام وعلى من قتل نفسه  ،كما تقدَّمالصالة على من غلَّ   كرتكه  

 الرتك، وعدم الصالة عليهما، ويصلِ ى عليهما غريه.
 

 اثلثا: التأسي ابلرتك املباح: 
لبعض األمور اخلاصَّة، كرتكه أكل حلم الضبِ  ألنَّه يعافه، فالتأسي به هنا مباح، وحُيمل    كرتكه  

يف ذلك، كفعل أيب أيوب يف تركه أكل الثوم والبصل    على الندب إن نوى االقتداء ابلنب  
ذلك، وعلى هذا    "، كما يف احلديث السابق، وقد أقرَّ الرسول  َكرِْهتَ   ما  َأْكَرهُ   فإين ِ وقال: "

مندوب، وهذا الفعل من صفات العدالة، فيصدق تسمية   فرتك املباح اقتداء برسول هللا  
 عدال.  صاحب الرتوك )املباحة( اقتداء ابلرسول 

رواه  وكذلك إقراره على بعض تروك الصحابة رضي هللا عنهم، فهو ترك مباح، ومن ذلك ما  
، ( 6)"يـَْنِزلُ   والُقْرآنُ     النب ِ   َعْهدِ   عَلى  نـَْعِزلُ   ُكنَّا:  قالَ   َجاِبٍر،  َعنْ جابر رضي هللا عنه قال: "

حتمل الزوجة، ومل مينعهم   ال  فهنا ترك الصحابة رضي هللا عنهم اإلنزال يف فروج زوجاهتم لكي 
 عن ذلك، فهذا إقرار على الرتك وهو يفيد اإلابحة. الرسول  

 
ك املكروه:رابعا:   التأسي ابلرتَّ

ك املكروه، ليس ترك رسول هللا   ممَّا يكون من  بل املكروه التأسي به يف ذلك  واملقصود ابلرتَّ
، فهذا  ( 7)يف وصاله يف الصوم، وقد َنى عن ذلك  كالتأسِ ي برسول هللا    ،خصوصياته  

 روه، ومن العلماء من قال بتحرميه، وإن كان األمر كذلك فال يعدُّ أتسِ يا، وهو ابطل. أتٍس مك 
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 خامسا: التأسي ابلرتك احملرم:
يف وصاله   فيه، كالتأسي برسول هللا    َنا عن التأسي به ما واملقصود به هو التأسي به يف

يف الصوم مع علمه أنَّ الوصال سيقوده للهالك، فوصال حرام قوال واحدا، وأتسيه ابطل، وال 
 يعدُّ أتسيًّا.

به كتعدد الزوجات، فهذا حمرٌَّم ونكاحه ألكثر من أربعة    يف ما هو خاص  وكذلك التأسي به  
 حمرَّم، وأتسيه ابطل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .5063( رواه البخاري 1)
 .2584رواه مسلم  (2)
 . 68( رواه البخاري 3)
 ( يُنظر قاموس املعانة مادة: سآمة.4)
 .164/17للمزيد ينظر شرح النووي على مسلم  (5)
 . 5209( رواه البخاري 6)
 .7299( ينظر صحيح البخاري 7)
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 قيَّة:السنَّة اخلُلُ اخلامس:  الفصل
َّ يبو   ،اخلُُلقيَّة قْد تقدَّم الكالُم على صفات رسول هللا  الصفات   الفروق اليت بينها وبني انّ 

قتداء هبا حىت قبل البعثة وأدلْينا ابألدلَّة على ذلَك، ا أنَّ صفاته اخلُلقيَّة جيوز االاخلِلقيَّة، وقلن
ال يُقتدى به قبل    داللة أنَّه  وميَّزان صفاته اخلُلقيَّة عن بقية األقوال واألفعال والتقريرات ب

صفاته األخالقية، وحرصنا على استقالل صفاته اخللقية يف  البعثة يف هذه الثالثة ويُقتدى به  
يتها ابألدلَّةاستقالال كامال يف تعريف السنَّ  ، ومل يبقى لنا إالَّ أن نقسمَّ صفاته اخللقيَّة ة، وبينَّا حجِ 

  وهي ،  ة وتقسيماهتااألخالقيَّ   بعض صفات رسول هللا  أن نذكر  لتَّكليفيَّة، و ا  ابعتبار األحكام
 على ما يلي: 

 اخلُُلقيَّة: أوصاف رسول هللا األوَّل:  املبحث 
 اَّللََّ   َوذََكرَ   اآلِخرَ   َواْليَـْومَ   اَّللََّ   يـَْرُجو  َكانَ   لِ َمن  َحَسَنةٌ   ُأْسَوةٌ   اَّللَِّ   َرُسولِ   يف   َلُكمْ   َكانَ   َلَقدْ ":  تعاَل  قال
 .[21: األحزاب]" َكِثريًا

 :سيئة وأسوة حسنة، أسوة : نوعان  فاألسوة  ...قال السعدي:
تعاَل   –  اَّلل    كرامة  إَل  املوصل  الطريق  سالك  به،  املتأسِ ي  فإن   ،  الرسول  يف  احلسنة،  فاألسوة

 . (1)...املستقيم الصراط وهو ،-
 .[ 69]املؤمنون: " ُمنِكُرونَ  َلهُ  فـَُهمْ  َرُسوهَلُمْ  يـَْعرُِفوا  ملَْ  َأمْ  وقال تعاَل: "

  خلق   كل  منه  يعرفون   وكبريهم  صغريهم  َتمة،  معرفة    الرسول  يعرفون   فإَنمقال السعدي:  
 . (2)"األمني "  البعثة قبل  يسمونه كانوا  حىت  وأمانته، صدقه ويعرفون  مجيل،

 .  (3)وكبريا  صغريا   داحممَّ  عرفوا قد  أليس: قال البغوي: قال ابن عباس
  أيها :  احلبشة  ملك  للنجاشي  عنه،  هللا  رضي  طالب،  أيب  بن  جعفر   قال   وقال ابن كثري: وهلذا

 لنائب   شعبة  بن  املغرية   قال   وهكذا  ،وأمانته  وصدقه   نسبه  نعرف   رسوال  إلينا  بعث   هللا   إن   امللك، 
 سأله  حني   هرقل،  الروم  مللك  حرب  بن  صخر  سفيان   أبو  قال  وكذلك  ،ابرزهم  حني   كسرى

 .(4)يسلموا مل كفارا   بعدُ  وكانوا وأمانته، وصدقه ونسبه  النب صفات عن  وأصحابه
كل    اخلِلقيَّة واخلُُلقيَّة واجب على  وعلى هذا قال بعض أهل الفضل؛ أنَّ معرفة صفات النب  

  ال  الشَّْيطانَ  فإنَّ   احلَقَّ؛  رََأى   فَقدْ   رَآين   َمن"  :  فُيستنبط من قوله   : ب األوَّلو مسلم، فأمَّا وج
 .(5)"يـََتَكوَُّنيِن 
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، وعلى هذا  يف املنام فقد رآه هو حقيقة فإنَّ الشيطان ال يتمثَُّل به    فمن رآى رسول هللا  
اخلِْلقيَِّة، فإن كان الشيطان لعنه هللا تعاَل ال يتمثَّل ابلرسول    يلزم معرفة صفات رسول هللا  

ر  فُيبش ِ   ، ث يقول أنَّه رسول هللا حممَّد  ، فهو يتشكَّل يف صورة غري صورة رسول هللا  
وكذاب  الرَّائي يعرف صفات أ  ،زورا  ال  فإن كان  احلالل،  بعض  عن  اخلِلقيَّة،   النبِ     ومينعه 

 خدعة الشيطان ويقع يف احملظور، كما وقع الكثري. يه فستنطلي عل
ميكن أْن يتأسى العبد بصفات نبيِ ه األخالقيَّة وهو ال يعلُم    وأمَّا وجوب الثاين: فهو للتأسِ ي، فال

 شيأ عن ذلك.
علوم من الدين ابلضرورة، واستدلوا  حقَّ املعرفة، وهو م  وعلى هذا قالوا بوجوب معرفة النب  

  .[ 69]املؤمنون: " ُمنِكُرونَ  َلهُ  فـَُهمْ  َرُسوهَلُمْ  يـَْعرُِفوا  ملَْ  َأمْ  بقوله تعاَل: " 
فإن أتى به من    ،لقيَّة هو واجب على الكفايةاخلِ   إالَّ أنين أرى أنَّ معرفة صفات رسول هللا  

يف املنام ال تعلو عن   ألنَّ رأية الرسول    يكفي سقط عن البقية، ويكون يف حقهم مندوب،
ا بشرى للمسلم، وال َنخذ األحكام من   حقيقة فبها، وإالَّ    ، فإن كان هو الرسول  ىالرُّؤَ أَنَّ

 شكال يف ذلك، على أن ال يقتدي مبا يف رأايه، هذا إن كان ال يعلم صفات النب  فال إ
 اخلِلقيَّة. 

اخلُُلقيَّة فهو واجب، لوجوب االقتداء به يف صفاته اخلُُلقيَّة ملا سيأيت، وما   وأمَّا معرفة صفاته  
 ال يتمُّ الواجُب إالَّ به فهو واجب. 

 
 
 
 
----------------------------------------------- 
 ( تفسري السعدي.1)
 ( تفسري السعدي.2)
 ( تفسري البغوي.3)
 ( تقسري ابن كثري. 4)
 .6997( رواه البخاري يف صحيحه 5)
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 اخلُلقيَّة: أوصاف الرسول بعض : مطلب
1  –  " عنها    عاِئشةُ   ُسِئَلتْ القرآن:   ُخُلُقه   كان :  فقاَلتْ   ،  هللاِ   رسولِ   ُخُلقِ   عنرضي هللا 

   . (1)"الُقرآنَ 
 ِمن  حياءً   أشدَّ     هللا  رسول  كان "  :قال  عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  فعناحلياء:    –  2

 . (2)"خدرها يف  العذراء
 متفحًشا،  وال  فاحًشا    هللا  رسول   يكن  مل":  عنها  هللا  رضي  عائشة  عناألدب والعفو:    –  3
 . (3)"ويصفح  يعفو ولكن ابلسيئة، جيزي  وال ابألسواق صخاابً  وال
  سنني  عشر   ،  النبَّ   خدمت:  عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  عنشرة واملعاملة:  حسن العِ   –  4

 أفٍ :  فيها  يل  قال  ما  عليه،  أكونَ   أن   صاحب   يشتهي  كما  أمري  كلُّ   ليس  غالٌم،  وأان   ابملدينِة،
 .(4)اهذَ  فعلت  َأاَل  أو  هذا؟ فعلت  ملَِ : يل قال وما ،قط 
ُه،  فأْعطَاهُ   َجبَـَلنْيِ،  بنْيَ   َغَنًما    النبَّ   َسَألَ   رَُجاًل   أنَّ الكرم: عن أنس بن مالك:    –  5   فأَتى   إايَّ

 . (5)...الَفْقرَ  خَيَافُ  ما َعطَاءً  لَيُـْعِطي  حُمَمًَّدا  إنَّ  فـََواَّللَِّ  َأْسِلُموا، قـَْومِ  َأيْ : َفقالَ  قـَْوَمهُ 
ُتمْ   أمْسَعُ   وأان:  ِلْلرَباءِ   قيلَ   إْسحاَق،  أيب   َعنْ اعة:  جالش  –  6 :  فقالَ   ُحَننْيٍ؟  َيومَ     النب ِ   مع  أَولَّيـْ
 .(6)"املُطَِّلبْ   عبدِ  ابنُ  أان  َكِذْب،  ال النبُّ  أان": فقالَ   رُماًة، كانُوا  ،فال   النبُّ  أمَّا
  .(7)ِمْنهُ  َأَشدُّ  يـَْوَمِئذٍ  النَّاسِ   ِمنْ  رُِئيَ   َفَما: عنه هللا  رضي عازب بن  الرباء  قال

ُتمْ ويف رواية:   ،  ال:  قالَ   ُحَننْيٍ؟   َيومَ   ُعَمارَةَ   أابَ   اي   فـََرْرتُْ   َأُكنـْ   َخَرجَ   وَلِكنَّهُ     اَّللَِّ   َرسولُ   وَلَّ   ما   واَّللَِّ
 ما   َنْصٍر،  وَبيِن   َهَواِزَن،  مَجْعَ   رَُماًة،  قـَْوًما  فأتـَْوا  بِساَلٍح،  ليسَ   ُحسًَّرا  وَأِخفَّاُؤُهمْ   أْصَحاِبِه،  ُشبَّانُ 
 وهو     نب ِ ال  إَل  ُهَناِلكَ   فأقْـبَـُلوا  خُيِْطُئوَن،  َيَكاُدونَ   ما  َرْشًقا   فـََرَشُقوُهمْ   َسْهٌم،  هلمْ   َيْسُقطُ   َيَكادُ 
هِ   وابنُ   البَـْيَضاِء،  بـَْغَلِتهِ   عَلى   واْستَـْنَصَر،   فـَنَـَزلَ   به،  يـَُقودُ   املُطَِّلبِ   عبدِ   بنِ   احلَاِرثِ   بنُ   ُسْفَيانَ   أبو  َعمِ 
 . (8)"أْصَحابَهُ   َصفَّ   ثَّ   املُطَِّلْب، عبدِ  ابنُ  أانَ  َكِذْب،  ال  النبُّ   أانَ ": قالَ  ثَّ 

 برسولِ   اتَـَّقينا  القوَم،  القومُ   ولقيَ   البأُس،  اْْحَرَّ   إذا  كنَّارضي هللا عنه: "وعن علي بن أيب طالب  
 . (9)"منهُ  القومِ  ِمنَ  أدان أحدٌ  منَّا َيكونُ  فما ، اَّللَِّ 
  َأْشَجعَ   وََكانَ   النَّاِس،  َأْجَودَ   وََكانَ   النَّاِس،  َأْحَسنَ     اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ :  قَالَ   َماِلكٍ   ْبنِ   أََنسِ   َعنْ و  

َلةٍ   َذاتَ   ِديَنةِ املَ   َأْهلُ   َفزِعَ   َوَلَقدْ ،  النَّاسِ  تَـَلقَّاُهمْ   الصَّْوتِ   ِقَبلَ   اَنسٌ   فَاْنطََلقَ   لَيـْ  رَاِجًعا     اَّللَِّ   َرُسولُ   فـَ
 ملَْ ":  يـَُقولُ   َوُهوَ   السَّْيفُ   ُعُنِقهِ   يف   ُعْريٍ   طَْلَحةَ   أِلَيب   فـََرسٍ   َعَلى  َوُهوَ   الصَّْوتِ   ِإََل   َسبَـَقُهمْ   َوَقدْ 

 . (10)"تـَُراُعوا  ملَْ  تـَُراُعوا،
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ميشي مَع األرملة  ال أينُف أن    التواضع: عن عبد هللا بن أيب أوف: كان رسول هللا    –  7
 . (11)له احلاجة واملسكني فيقضي

عنها: كان   هللا  رضي  عائشة  وخيدم    وعن  شاته،  وحيلُب  ثوبه،  يفلي  البشر،  من  بشًرا 
 . (12)نفسه
 
 
 

----------------------------------------------- 
 كل مش  شرح))  يف  والطحاوي   ،(4862)  يعلى   وأبو   له،  واللفظ (  25813)  أْحد   أخرجه(  1)

 مطواًل. ( 4435(( )اآلاثر
 (. 2320) ومسلم ،(3562) البخاري ( رواه2)
 ، وغريهم.25417، وأْحد يف املسند 2016( رواه الرتمذي 3)
واللفظ له، وأْحد يف   4774، وأبو داود يف سننه  211( رواه البخاري يف األدب املفرد  4)

 ، وقال األرنؤوط صحيح على مسلم.13021مسنده 
رواه  5) وأْحد    2312مسلم  (  له،  يف صحيحه  14029واللفظ  حبان  وابن   ،6373 ،

 وغريهم.
 .4316( رواه البخاري 6)
 .1776 ومسلم 3042 البخاري رواه (7)
 .2930( رواه البخاري 8)
 . 343/2( رواه أْحد يف مسنده  9)
 .2307 ومسلم 2627 البخاري روى( 10)
 األلباين.، وصححه 1414( صحيح رواه النسائي 11)
 .4996، وصححه األلباين يف الصحيح اجلامع 26194( صحيح رواه أْحد  12)
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 أقسام السنة اخلُلقيَّة: الثاين:  املبحث 
داء، ومنها املندوب، وال يدخلها املباح  اخلُلقيَّة ما هو واجب االقت  من صفات رسول هللا  
االقتداء أبخالقه   االقتداء  ال خيلو من فضيلة وهلل احلمد  ألنَّ  ، وال مكروه وال وحمرَّم يف 

النبِ    أنَّه    بصفات  القاصي والدَّاين  لعلم  بل    األخالقيَّة،  معصوم عن سيِ ئ األخالق، 
 .معصوم عن كل القبائح

 صفات خلقيَّة واجبة االقتداء:  – 1
   هللا  رسول  يكن  ملمن ذلك: عدم الفحش والتفاحش، قال عائشة رضي هللا عنها: "  -أ  

فيجب على املسلم أن يقتدي   ، فعدم الفحش فضيلة من الفضائل(1)"متفحًشا  وال  فاحًشا
ذلك  بنبيِ ه   "يف  تعاَل:  لقوله  واجب   َمن   ِإالَّ   اْلَقْولِ   ِمنَ   اِبلسُّوءِ   اجْلَْهرَ   اَّللَُّ   حيُِبُّ   الَّ ، وهو 
: أي  القول،   من   ابلسوء  اجلهر   حيب   ال  أنه   تعاَل  خيرب قال السعدي:  ،  [148]النساء:  "ظُِلمَ 

 كالشتم   وحتزن،  تسوء  اليت   السيئة   األقوال  مجيع  ذلك  ويشمل  عليه،  ويعاقب  وميقته  ذلك   يبغض
 . (2)هللا يبغضه الذي  عنه  املنهي من كله  ذلك فإن  ذلك   وحنو والسب والقذف 

النب   فاتبَّاع  قوٍل آخر،  يف عكسه    فإن كان اجلهر ابلسوء حمرٌَّم على قول ومكروه على 
 .واجٌب، سواء كان الفعل مكروها أو حمرَّما

عند بعض املفسرين، وعند    على املسلمني   وجيب أن يُعلَم أنَّ املراد ابجلهر ابلسوء هو الدعاء
اآلخرين هو كل الكالم الذي فيه فحش وهو أقرب للصحيح، فاآلية حتتمل املعنيني، وعلى 
هذا إن كان املراد ابلدعاء على املسلم، فقيل يكره، وقيل حيرم، والصحيح، أنَّه ملَّا استثىن هللا 

 ما. تعاَل املظلوم، وأابح له ذلك، ال يكون الفعل األوَّل إالَّ حمرَّ 
 وإن كان املراد كل الكالم الفاحش فهو حيرم.

، فإنَّه إملَّ يقتدي به وقع يف ما َنى هللا تعاَل عنه،  وعلى احلالتني جيب االقتداء فيه ابلنبِ   
 وكلُّه أصله صفة ُخُلقيَّة.

----------------------------------------------- 
 َأمَسََعهُ :  ، وغريهم. والفحش من تفحَّش25417، وأْحد يف املسند  2016رواه الرتمذي    (1)

 القول. ينظر قاموس املعاين. من ابلقبيح تكل م: كالمه  يف  الَقْوِل، تفحَّش  ِمنَ  الَقِبيحَ 
 ( تفسري السعدي.2)
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، فقد قال هللا تعاَل:  يف ذلك  جاعة: فيجب على املسلم أن يتأسَّى بنبيَّه  كذلك الش  –ب  
 ، فهذا َني مباشرة عن اخلشية واجلنب أمام أعداء هللا[150]البقرة:  "َواْخَشْوين   خَتَْشْوُهمْ   َفاَل "

 ِإنَـَّنا  رَبَـَّنا  قَااَل ، وال أبس ابخلوف، لقوله تعاَل على لسان موسى وهارون عليهما السالم: "تعاَل
َنا  يـَْفُرطَ   َأن   خَنَافُ  ال    اخلشية   ، والفرق بني اخلشية واخلوف، أنَّ [25]طه:  " َيْطَغى    َأن   َأوْ   َعَليـْ

حيُث   ، تعاَل، واخلوف يكون من هللا ومن غريه، إذا بينهما خصوص وعمومتكون إالَّ من هللا
 . (1)واخلوف يكون منه ومنه غريه ،املُْخَتَشى  عظمِ  منْ  تكونُ  اخلشيةَ   أنَّ 

  ِمنَ   بكَ   أُعوذُ   إين ِ   اللَُّهمَّ من اجلنب، وهو ضد الشجاعة فقال: "  النب  وقد استعاذة  كذلك  
ْيِن، وَضَلعِ  والُبْخِل،  واجلنُْبِ  والَكَسِل، والَعْجزِ   واحلََزِن، اهلَم ِ   .(2)"الر ِجالِ  وَغَلَبةِ  الدَّ

 يفعل  حىت  ظامل  بطش من اإلنسان  جينب  ن أب  ،السيِ ئة وقد يوصل إَل املعصيةخلصال واجلنب من ا
 .ذلك  غري أو ،منكر عن َني  أو  مبعروف أمر أو  جهاد، من عليه هللا  أوجبه  ما يرتك أو حمرما،

يف شجاعته على حسب األحوال   حمرَّما فاالقتداء ابلنب  يف بعض املواطن  فإن كان اجلنب  
 واملقامات واجب.

 صفات خُلقيَّة مندوبة االقتداء: – 2
 . (3)"ويصفح  يعفو ولكن " :من ذلك العفو والصفح، قالت عائشة رضي هللا عنها -أ 

فالصفح على الظامل حال التمكُّن منه من املندوابت والفضائل، كذلك العفو عن املدين حال 
 الُعسر. 

  رضي   اخلدري  سعيد  أيب  فعن  كذلك احلياء، فيندب للمسلم أن يقتدي بنبيِ ه يف ذلك    –ب  
 . خدرها يف العذراء  ِمن حياءً  أشدَّ   هللا  رسول  كان " :قال عنه هللا

 .، اليت حتلَّ هبا نبينا حممَّد وغري ذلك من سائر الفضائل
 

----------------------------------------------- 
التفسري  1) أصول  البداية  َتهيد  يُنظر كتاب:  الدين،(  عصام  فاطمة  أيب   –   272  للدكتور 

274. 
 .6369أنس بن مالك  ( رواه البخاري يف صحيحه عن 2)
 ، وغريهم.25417، وأْحد يف املسند 2016رواه الرتمذي  (3)
 (. 2320) ومسلم ،(3562) البخاري رواه( 4)
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 السنَّة اهلميَّة:السَّادس:  الفصل
 اهلمُّ لغة:

. عليه  وعزم  ونواه  أراده:  مًها  يهم  ابلشيء  وهم  األمر،  هذا  أمهين :  تقول  نفسك؛  يف  به  مهمت  ما
َّ واهِلم   .(1) لتفعله  أمرٍ  من به مهمت ما: ةّ 

 اهلمُّ اصطالحا:
  .(2) شر  أو  خري من  فعليُ   أن  قبل  شيء فعل على  القلب  عقدهي و  ،العزمية  لُ أوَّ هَو 
، وهو فوق ول مهمُت بكذا، أي قصدته هبمَّيت قال ابن حجر: اهلمُّ ترجيح قصد الفعل، تقو 

   .(3)جمرَّد خطور الشيء ابلقلب 
لَّف على صالة  بتحريق بيوت من خت   ومل يفعلُه، كهمه    واهلمُّ هنا يُقصد به ما همَّ به النبُّ  

قال "  اجلماعة، كما    ال   قـَْومٍ   َمناِزلِ   إَل  ُأخاِلفَ   ثَّ   فـَُتقاَم،  ابلصَّالةِ   آُمرَ   أنْ   مَهَْمتُ   لَقدْ : 
 .(4)"عليهم فَُأَحرِ قَ  الصَّالَة، َيْشَهُدونَ 
إعطاء ثلث مثر املدينة إَل غطفان على أن ترجع غطفان مبن معها عن أصحابه   وكهمِ ه  

(5) . 
 على مخسة مراتب: ،الفعل نيَّةنفس من والذي يقع يف ال

   النفس دون قصد: اهلاجس: وهو ما يُلقى يف -أ 
ا هو كومضة الضوء، وقد قال ابن سيدة: "هجس   األمر يف نفسي واهلاجس ال يستمر، بل إمنَّ

 وقع يف خلدي".
، وذلك أنَّه  ويف لسان العرب ما يُنبُئ عن قصر وقت اهلاجس وسرعة انقضائه وخفاء مضمونه

 ذكر اهلجس يف األصوات، فقال: اهلجسة: النبأة تسمعها وال تفهمها. 
 ثَّ اخلاطر: وهو أن جيري يف النفس ويرتدَُّد فيها: -ب 

وهو أطول من اهلاجس زمنا وأوضح منه، وأصله من قوهلم: خطر البعري بذنبه، إذا رفعه مرَّة 
 بعد أخرى. 

 .(6)وقيل: حرَّكه ميينا ومشاال، وخطر ابلسيف إذا حرَّكه كذلك
 فعله، والرغبة يف أن ال يفعله: أن يقع يف النفس الرغبة أن ي ثَّ حديث النفس: وهو -ج 

 فهو يرتدد بني األمرين الشتباههما، وحيدث نفسه كاملستشري.
ُّ ثَّ اهلم -د   : وهو أن يرتجَّح عنده قصد الفعل على قصد الرتك:ّ 
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 منه قول الشاعر:
 (7)إذا همَّ ألقى بني عينيه عزمه * ونكَّب عن ذكر العواقب جانبا

قصد الفعل وانعدام قصد الرتك، وذلك بعد أن يكون الرتدد قد انتهى ثَّ العزم: وهو قوَّة    - هـ  
 ومل يبقى إالَّ االستعداد وإمكان الفرصة. 

 " تعاَل:  وقال ،  [159]آل عمران:  " اَّللَّ   َعَلى  فـَتَـوَكَّلْ   َعَزْمتَ   فَِإَذا    ۖ اأْلَْمرِ   يف   َوَشاِوْرُهمْ   قال 
 . (8)ُعقَد عليه القلب من أمر أنَّك فاعلهالليث: العزم: ما 

 .فهي كذلك على الرتتيب
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 اجلوهري  الصحاح،  ،5/381  األزهري  اللغة،  هتذيب  ،3/357  الفراهيدي  العني،:  انظر   (1)
  منظور   ابن  العرب،  لسان   ،111  -4/110  سيده  ابن   األعظم،  واحمليط  احملكم  ،5/2061
9/138- 140. 
 . 344  ص   املناوي  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف  ،257  ص  اجلرجاين  التعريفات،:  انظر   (2)
 .313فتح الباري كتاب الرقاق، ابب من هم ابحلسنة  ( 3)
 .2420( رواه البخاري 4)
 .223سرية ابن هشام  (5)
 ( لسان العرب.6)
 .149/1( ينظر الشعر والشعراء الن قتيبة الدينوري 7)
، وذكرها البناين يف حاشية مجع  33املسألة يف: األشباه والنظائر للسيوطي ص    كلُّ   ( تُنظر 8)

، والبحر احمليط للزركشي 49، للمزيد يُنظر: األشباه والنظائر البن جنيم ص  423/2اجلوامع  
33/2 . 
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 حجيَّة السنَّة اهلميَّة: األوَّل:  املبحث 
ما من قبيل ا من النب  فإنَّ اهلاجس واخلاطر، إذا وقعفبما سبق   ، فال داللة فيهما قط، ألَنَّ

ما يردان على النفس دون قصد.  الفعل اجلبلِ ي غري االختياري، فإَنَّ
وعدم امليل إَل أحدمها فال اعتبار   وأمَّا حديث النفس، فإنَّه ألجل ما فيه من الرتدُّد بني األمرين

  أِلُمَّيت  جَتَاَوزَ   َوَجلَّ   َعزَّ   اَّللََّ   إنَّ : "قا، لقوله  يف ما حتدِ ث به النفس اطال  حجة، كما أنَّه ال  له
 .(1)"بهِ  َتَكلَّمْ   َأوْ  تـَْعَمْل، ملَْ  ما  أَنـُْفَسَها، به َحدََّثتْ  َعمَّا

من قبيل القول أو  فهيكما أنَّ الدليل يؤخذ من قول أو فعل أو التقرير، وحىتَّ الصفة اخلُُلقيَّة 
يُعلُم إالَّ عن   هلمُّ الوالقول، فا  من قبيل الفعل  إذ مها  اهلمَّ والعزم مع    أيضا  الفعل، وهذا ينطبق

اإلخبار  أنَّه    ،طريق  بذلك  هذا   فعلمنا  أجل  ومن  لسبب،  يفعل  ومل  يفعل  أن  تكلَّم    أراد 
 من ابب أوَل. فالعزم، ومرادان هو اهلمُّ ابلفعل، فإن كان للهمِ  حجيَّة يف اهلمِ  والعزماألصوليُّون 

لفعل الذي  ابلشَّيء ومل يفعله، ففي حجيَّة االقتداء به يف ا   إذا همَّ رسول هللا  وعلى هذا فإنَّه  
 نرجِ ح:  ثَّ   نذكرمهامل يفعله قوالن، 

وقال: وهلذا استحبَّ    حجَّة، وقد جعله الزركشي من أقسام السنَّة  األوَّل: أنَّ ما همَّ به النبُّ  
  الشافعي يف اجلديد للخطيب يف االستسقاء مع حتويل الرداء تنكيسه، حمتجًّا: "أنَّ النبَّ  

استسقى وعيله مخيصة له سوداء، فأراد أن أيخذ أسفلها فيجعله أعالها، فلمَّا ثقلت عليه قلبها 
 .(2)على عاتقه

رداءه فيجعل أعاله أسفله، ويزيد مع تنكيسه قال الشافعي: هبذا أقول فنأمر اإلمام أن ينكِ س  
فيجعل شقَّه الذي على منكبه األمين على منكبه األيسر، والذي على منكبه األيسر على منكبه 

 .(3)من نكسه، ومبا فعل من حتويله األمين، فيكون قد جاء مبا أراد رسول هللا 
الشوكاين رْحه هللا تعاَل، قال: "احلق أنَّ اهلمَّ ليس من القول الثاين: أنَّ اهلمَّ ليس حبجَّة، قال به  

أقسام السنَّة" وقال: "ألنَّه جمرَّد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، وليس ذلك ممَّا آَتان  
 .(4)الرسول، وال ممَّا أمر هللا سبحانه ابلتأسي به فيه
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 الرتجيح: 
يَّة  للسنَّةالصحيح يف املسألة أنَّ   :مسلكان اهلمِ 

 : وهو على أقسام :املسلك األول
ه  أن خيرب الرسول    -  1 يكون على سبيل الزجر عن الفعل، فهذا دليل    ، وهذا اإلخبارهبمِ 

ابلصَّالة    آمرَ   أن   مَهمتُ   لقد : "ال خالف فيه على حترمي ذلك الفعل أو كراهته، ودليله قوله  
، ثَّ آمر رجال فيؤمَّ النَّاس، ثَّ أخالف إَل رجال ال يشهدوَن الصالَة فأحرِ َق عليهم بيوهتم فتقامُ 
 .(5)ابلنَّار
يفعل ذلك، بل   دب زجر منيدلُّ على ناحلديث يدلُّ على حترمي ترك صالة اجلماعة، و فهذا  

 إلمام. يدل على وجوب ذلك على ا
 ؟أم ال  ابلفعلولكن اخلالف هو: هل جيوز حتريق البيوت عليهم هبمِ ه 

بذلك،    أرى وهللا تعاَل أعلم أنَّ لويلِ  األمر أن حيكم بذلك زجرا هلم، بعلَّة همِ  رسول هللا  
 على اإلمام،   ولكن الزجر واجب عيين    هذا احلكم مباح الفعل والرتك،  ولكن جيب أن يُعلَم أنَّ 

، ملا تبنيَّ لنا من  حجَّة  من السنَّة اهلميَّة  وهذا النَّوعيه على املسلمني  إذ هذا هو عمله وسبب تول ِ 
 .األدلَّة

 بتحريق بيوت املتخلفني على بعض وقد استدلَّ البخاري وابن حجر وابن العريب حبديث اهلم ِ 
، من ذلك ما بوَّب عليه البخاري رْحه هللا قال: ابب إخراج أهل الريب من البيوت األحكام

... وفيه جواز أخذ أهل اجلرائم بن حجر: فيه جواز العقوبة ابملال، وما قال ا(6)بعد املعرفة
ألجل إخراج من يستخفي يف بيته   على غرَّة... وفيه الرخصة لإلمام أو انئبه يف ترك اجلماعة

 .(7)ويرتكها...
أنَّ الداعي له غري صريح،  له  هبمِ ه مبيِ نا أنَّه ترك ما همَّ به ألنَّه تبنيَّ    أن خيرب الرسول    –  2

: "لقد مهمُت أن أَنى عن الغيلة، حىت ذُكر يل أنَّ فارس والروم يغيلون فال يضر  كقوله  
 . (8)ذلك أوالدهم"

 َْحلتْ   إذا  وَكذلكَ   ُمرضٌع،  وهيَ   َزوجَته  الرَّجلُ   جُيامعَ   أنْ   وهو  ،(الِغيَلةِ )  َعنِ   َأَْنَى  أنْ :  َعزمتُ :  أي
  إنَّ :  يَقولونَ   فكانوا  الرَّضيِع،  الَولدِ   َضررَ   منه  خَيافُ   أنَّه  عنها  ابلنَّهيِ     مَهِ ه  وَسببُ   ُمرضٌع،  وهيَ 
  ِبه،  يُبالونَ   َوال  ذلكَ   يَفَعلونَ   وفارسَ   الرُّومَ   أنَّ     النَّبُّ   فَرأى  َتكرُهه،  والَعربُ   داٌء،  اللَّنبَ   ذلكَ 
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عنه بعد مهِ ه ابلنَّهي، وهذا النوع واضح فإنَّه ليس    يَنهَ   فَلم   بَضرٍر،  َأوالِدهم  َعلى  يَعودُ   ال   إنَّه  ثَّ 
 حبجَّة.

، وهذا النوع حجَّة، من ذلك  هبمِ ه مبيِ نا أنَّه ترك ما همَّ به اكتفاء بغريه  أن خيرب الرسول    -  3
  الَقائُِلونَ :  يـَُقولَ   أنْ   فأْعَهَد،  وابِْنهِ   َبْكرٍ   أيب   إَل  ُأْرِسلَ   أنْ   -  أَرْدتُ   أوْ   -  مَهَْمتُ   لَقدْ   : "قوله  
 .(9)"املُْؤِمُنونَ  وأيَََْب  اَّللَُّ   َيْدَفعُ  أوْ  -  املُْؤِمُنوَن، وَيْدَفعُ  اَّللَُّ  أيَََْب : قُلتُ  ثَّ  املَُتَمنُّوَن، يـََتَمىنَّ  أوْ 

  الرَّْحنِ   عبدِ   وابِنه   عنه  هللاُ   َرِضيَ   بكرٍ   أيب  إَل  يُرِسلَ   أن  أراد   أنَّه :  عائشة    أخرب الرسول  أي:
:  أحدٌ   يَقولَ   ال  حىت  ؛  وفاتِه  بعدِ   من  خِبالفِته  له  عنه  هللاُ   َرِضيَ   َبكرٍ   أليب  ويُوصيَ   عاِئشَة،  َشقيقِ 
 تعييًنا؛   ويُعيِ ُنه  نصًّا    النَّبُّ   عليه  فينصُّ   هلم،  اخلالفةُ   تكونَ   أنْ   املُتمنُّونَ   يَتمىنَّ   أو  هبا،  أَحقُّ   إنَّه

 على   املسلمونَ   لُيؤَجرَ   بكٍر؛  أليب    يَعَهدَ   أالَّ   هللاُ   أراد  وقدْ   واألطماِع،  للنِ زاعِ   قْطًعا  وذلك
، ويبلغ هذا النوع مبلغ الندب يف االقتداء به  ، وهذا احلديث فيه بيان حجيَّة مهِ ه  االجِتهادِ 

يراه صاحلا من بعده قطعا للنزاع، اقتداء هبمِ  النبِ     ، فيسنُّ للخليفة أن يعهد ملن يف ذلك  
 يف ذلك.  

 املسلك الثاين:
وبني الفعل حائل جيعله يرتك الفعل بعد أن همَّ به، وهذا النوع حجَّة من مجيع    أن حيول بينه  

قال   األوجه، وهذا ما استدلَّ به الشافعي، وجعل به اهلمَّ من جنس السنَّة ورتبها على التايل:
الشوكاين: وهلذا جعل أصحاب الشافعي اهلمَّ من مجلة أقسام السنَّة، وقالوا: يقدَّم القول، ثَّ  

 . (10)لفعل، ثَّ التقرير، ثَّ اهلمُّ ا
،  بَضب ٍ     النبُّ   ُأيتَ ومن أمثلته أنَّه:    ،  إنَّه :  له  فِقيلَ   لَِيْأُكَل،  إلَْيهِ   فأْهَوى  َمْشِويٍ   فأْمَسكَ   َضب 

 َخاِلدٌ   فأَكلَ   أَعافُهُ   فأِجُدين   قـَْوِمي،   أَبْرضِ   َيكونُ   ال  وَلِكنَّهُ   اَل،:  قالَ   ُهَو؟  أَحَرامٌ :  َخاِلدٌ   َفقالَ   َيَدُه،
 . (11)يـَْنظُرُ   اَّللَِّ   وَرسولُ 

مجلة من الفقهاء من املالكيَّة واحلنابلة، وانفصل ابن قدامة اهلميَّة    من السننوقد أَب هذا نوع  
 . (12)عن داللة احلديث ابحتمال خطِأ الراوي

يعرفه،    يف هذا الباب دليل على جواز أكل ما ال   أبكل الضب ِ   رسول هللا    والصحيح أنَّ همَّ 
 أو خرب صريح.  رائحةإذا مل يظهر فيه عالمة التحرمي، بنظر أو  
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ه    أن خيرب الرسول    وخرجنا هبذا أنَّ السنَّة اهلميَّة أنواع وكلُّها حجَّة إالَّ نوع واحد وهو: هبمِ 
: "لقد مهمُت أن أَنى  مبيِ نا أنَّه ترك ما همَّ به ألنَّه تبنيَّ له أنَّ الداعي له غري صريح، كقوله  

 ، فهذا النوع ليس حجَّة أبي وجه كان.(13)عن الغيلة... احلديث"
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ، واللفظ له. 127، ومسلم 2528( رواه البخاري 1)
 ،(1507)  والنسائي  ،(1164)  داود   ، احلديث صحيح أخرجه أبو259/2( البحر احمليط  2)
 يسري عن عبد هللا بن زيد، وصححه األلباين.  ابختالف( 16509) أْحد و 
 .251/1( األم للشافعي 3)
 .41( إرشاد الفحول 4)
 .2/152( رواه البخاري عن أيب هريرة 5)
 .215/13( فتح الباري البن احلجر 6)
 ( السابق.7)
 .1442عكاشة  أخت وهب  بنت األسدية ( رواه مسلم عن جذامة8)
 .7217بكر    أيب بن حممد  بن بخاري عن القاسم( رواه ال9)
 .118/1( إرشاد الفحول للشوكاين 10)
 بَضب ٍ :  ِشَهابٍ   اْبنِ   َعنِ :  َماِلكٌ   ، وزاد:  قالَ 5400( رواه البخاري عن خالد بن الوليد  11)

 آخر.  موضع يف  البخاري وصله معلق،... مالك قال: حَمُْنوٍذ، وقوله
 . 2/435( املغين البن قدامة 12)
 .1442عكاشة  أخت وهب  بنت األسدية رواه مسلم عن جذامة( 13)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

105 

يَّة: الثاين:  املبحث   حكم السنَّة اهلمِ 
 

 على أقسم: م  رسول هللا التأسي هبوعلى ما سبق فحكم 
 األوَّل: ما يفيد الندب: 
هبمِ ه مبيِ نا أنَّه ترك ما همَّ به اكتفاء بغريه، كما بينَّا سابقا، وهذا النوع   وهو أن خيرب الرسول  

  َبْكرٍ   أيب   إَل  ُأْرِسلَ   أنْ   -  أَرْدتُ   أوْ   -  مَهَْمتُ   لَقدْ   : "حجَّة وهو يفيد الندب، من ذلك قوله  
  أوْ   -  املُْؤِمُنوَن،  وَيْدَفعُ   اَّللَُّ   أيَََْب :  قُلتُ   ثَّ   املَُتَمنُّوَن،   يـََتَمىنَّ   أوْ   الَقائُِلونَ :  يـَُقولَ   أنْ   فأْعَهَد،   وابِْنهِ 
 . (1) "املُْؤِمُنونَ  وأيَََْب  اَّللَُّ   َيْدَفعُ 

يف  يُندب للخليفة أن يعهد ملن يراه صاحلا من بعده قطعا للنزاع، اقتداء هبمِ  النبِ   وقلنا أنَّه 
 ذلك. 

 الثَّاين: ما يفيد اإلابحة: 
 هبمِ ه، وهذا اإلخبار يكون على سبيل الزجر عن الفعل.  أن خيرب الرسول 

 وبني الفعل حائل جيعله يرتك الفعل بعد أن همَّ به.  أن حيول بينه أو 
األوَّل: كقوله   "فعلى  ثَّ    آمرَ   أن  مَهمتُ   لقد:  النَّاس،  فيؤمَّ  آمر رجال  ثَّ  فتقاُم،  ابلصَّالة 

 . (2) أخالف إَل رجال ال يشهدوَن الصالَة فأحرِ َق عليهم بيوهتم ابلنَّار
همَّ به، وإابحته مقصورة على اإلمام، مكروهة على غريه، واملباح يف هذا الباب هو فعله الذي  

 هُ فليغري ِ  منكراً  منكمْ  ىرأَ  منْ وأمَّا جمرَّد الزَّجر فهو واجب على اإلمام والرعيَّة، لداللة حديث: "
 .(3)"اإلميانِ   أضعفُ   وذلكَ  ،فبقلبهِ  يستطعْ  ملْ  فإنْ  ،فبلسانهْ  يستطعْ  ملْ  فإنْ  ،بيدهِ 

لرعيَّة، وأمَّا فعل ما همَّ العمل به  ابلنسبة ل  واجب االقتداء لإلمام و  وعلى هذا فزجر النب  
شاء ترك، وإن شاء ذهب لغريه، به مهًّا كبياٍن للزجر، فهو مباح على اإلمام، إن شاء فعل وإن  

 مام.ة وقد يبلغ التَّحرمي يف حاالت، ألنَّه من خصائص األالرعيَّ  ابلنسبة  فعله مكروهو 
 . (4)وعلى الثاين: كهمِ ه أبكل الضبِ  من حديث خالد بن الوليد السابق

   .ذلك وحنو ،(5) املدينة مثار بثلث غطفان  مبصاحلة ومن ذلك أيضا مهُّه 
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فهو سنَّة    ،ابلفعل ما مل مينعه الوحي  وهذا النَّوع من السنن يفيد إابحة الفعل، فمجرَّد مهِ ه  
فعله مطلقا،    تفيد إابحة الفعل، وهو على خالف الرتك العدمي، فإنَّ الرتك العدمي ترك النبُّ  

   .(6)ابلشي غري العمل به   فلم يُلقى يف نفسه الفعل، ومل جيري فيها اهلمُّ 
 

 : السنَّة من حيث السندأقسام : السابع الفصل
 إلينا إَل متواتر وآحاد.  اابعتبار وصوهل  تنقسم السنَّةإنَّ  

 املتواتر:  األوَّل: املبحث 
على تقسيم مجيع األدلَّة إَل قطعيَّة وظنيَّة، سواء من جهة الداللة أو قد درج علماء األصول  

جهة السند، ويندرج حتت هذا األخري تقسيم األخبار أو من    من جهة الثبوت، أي من جهة املنت 
 إَل متواتر وآحاد، فالتَّواتر يراد به القطع من جهة السند، واآلحاد يُراد به الظن من جهة السند. 
وسار على تقسيم األدلَّة إَل قطعية وظنيَّة جلُّ علماء املسلمني منذ ظهر هذا التقسيم، واعتمدوه 

 امهم.يف كتبهم، وبنوا عيله أحك
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .7217بكر    أيب بن حممد  بن رواه البخاري عن القاسم (1)
  .2/152رواه البخاري عن أيب هريرة  (2)
 عنه.  هللا رضي اخلدري سعيد أيب   حديث من(. 49) مسلم رواه (3)
 بَضب ٍ :  ِشَهابٍ   اْبنِ   َعنِ :  َماِلكٌ   ، وزاد:  قالَ 5400رواه البخاري عن خالد بن الوليد  (  4)

 آخر.  موضع يف  البخاري وصله معلق،... مالك قال: حَمُْنوٍذ، وقوله
 .223( يُنظر سرية ابن هشام 5)
 . 867/6اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( 6)
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 . (1)قال أبو املظفَّر: والقياس دليل ظين  وال شكَّ أنَّ العلميَّ أقوى من الظينِ  
 . (2)وقال: وحنن نعلم قطعا أنَّ أحكام الشرع مرتبطة إمَّا بطريق علميٍ  أو ظينِ  

َل وقال اآلمدي: ألانَّ بينَّا أنَّ ات ِفاق األمَّة على احلكم ولو يف حلظة واحدة كان ذلك مستندا إ 
، أنَّه يكون حجَّة قاطعة مانعة من خمالفته  .(3)دليل قطعيٍ  أو ظينِ 

وقال الطويف: الكتاب قطعيُّ السند لتواتره، ظينُّ الداللة ملا عرف من أنَّ داللة العام ظاهرة 
ظنيَّة ، وخرب الواحد قطعيُّ الداللة خلصوصه نصوصيته يف مدلوله، )وهو( ظين الثبوب من حيث 

 السند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 190/1( قواطع األدلَّة يف األصول أليب املظفَّر السمعاين1)
 ق.( الساب2)
 .278/1( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 3)
 .2/ 564( شرح خمتصر الروضة لنجم الدين الطويف 4)
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 والقطع يف اللغة:
من قطع: قال ابن فارس: القاف والطاء والعني، أصل واحد، يدلُّ على صرم وإابنة شيء من 

 . (2)وقال ابن سيده: إابنة بعض أجزاء اجلرم من بعض فصال .(1)شيء
، على يد اإلمامني  يرجع َتريخ أتسيس مصطلح القطع إَل القرن الرابع اهلجري  حا:اصطال القطع  

 .(3)استعمل مصطلح القطع  الصرييف واجلصَّاص، فهما أقدم من
 والقطع يف االصطالح على ثالثة معاٍن:

 وهو اصطالح اجلمهور. لم الناجم عن نفي االحتمال مطلقا،الع –أ 
لعدم    –ب   وإمَّا  مطلقا،  إمَّا  االحتمال  نفي  عن  الناجم  داعمة النفي  قرينة  على  الوقوف 

لالحتمال، وهو اصطالح احلنفيَّة، وعلى هذا فاآلحاد الذي ال حيتمل غريه يفيد القطع، وإن  
املتواتر واآلحاد  ملا سيأيت يف مباحث  إليه،  أميل  كان األمر كذلك فهذا رأي جيِ د جدا وأان 

 ا على األحكام. وداللتهم
 اجلزم، سواء عن علم أو عن تقليد. –ج 

وأمَّا هذا ففيه كالم من جهة التَّقليد، فالقطع ال يكون إالَّ بدليل، واملقلِ د ال دليل له إذ هو 
 مقلِ د، إالَّ إِن اطَّلع على أدلَّة املقلَّد عنه وقطع هبا على سبيل الداللة أو الصحَّة.

ون عن القطع: ب ، والقني، والعلم علم، وعلم اإلحاطة، وعلم الظاهر، وعلم اليقني ـ: الوقد يعربِ 
   القاطع. 

 ع ومشتقاته على قسمني:طوُيستعمل لفظ الق
 يف قوَّة ثبوت النص: وهو ما يسمى ابملتواتر.  –أ 

 بيان داللة النص: وهو ما ال حيتمل إالَّ معىن واحد. –ب 
ا قد خيتلفون يف   بعض األخبار هل هو  قال اإلمام ابن تيميَّة رْحه هللا تعاَل رْحة واسعة: وإمنَّ

 . (4)؟السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الداللة أو ليس بقطعي قطعي
----------------------------------------------- 

  .101/5( مقاييس اللغة البن فارس 1)
 . 159/1( احملكم واحمليط األعظم البن سيده  2)
 أمين صاحل، جملَّة املسلم املعاصر.   ،9( إشكالية القطع والظن عند األصوليني ص 3) 
 . 257/20( جمموع فتاوى تقي الدين أبو العباس بن تيمية  4)
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 الظن لغة:  
 الظاء والنون، أصل صحيح يدل على معنيني خمتلفني:قال ابن منظور: 

ا هو يقني تدبر، فأمَّا يقني   العيان فال يقال فيه  املعىن األوَّل اليقني: إالَّ أنَّه ليس يقني عيان، إمنَّ
 .(1)إال علم

 . (3)وهو من األضداد  (2)املعىن الثاين: الشك
" تعاَل:  اليقني كقوله  الطربي: [112]التوبة:  " ِإلَْيهِ   ِإالَّ   اَّللَِّ   ِمنَ   َمْلَجأَ   الَّ   َأن   َوظَنُّوافأمَّا  قال   ،

 .  (4)هللا أمر  من  هبم نـزل مما إليه يلجئون   هلم شيء ال  أن  بقلوهبم وأيقنوا : يقول
ُمْ  َوظَنُّوا وأمَّا الشك فكقوله تعاَل: " َنا َأَنَّ  .[39]القصص: "يـُْرَجُعونَ   اَل  ِإلَيـْ

طريف  أحد  رُجحان  وهو  األمارات،  بعض  عند  حيدث  القلوب  أفعال  من  ضرب  والظن 
 .(5)التجوُّز

فالظن هو: جتوز أمرين أحدمها   ما قال ابن منظور،على  بعد الرتجيح يقني    فالظنوعلى هذا  
 أرجح من اآلخر، فالرَّاجح هو الظنُّ ومرجوحه هو الوهم، وهبذا يكون الظن بعد الرتجح يقينا،

 وقبل الرتجيح ال يعدو أن يكون شكًّا. 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .272/13( لسان العرب البن املنزور 1)
 .152/8، العني 3/ 463( مقاييس اللغة 2)
، 586احلسن اهلنائي امللقب بـ "مراع النمل" ص  ( مشس العلوم ودواء كالم العرب لعلي بن  3)

 .593والكليَّات أليب موسى أبو البقاء احلنفي ص 
 ( تفسري الطربي. 4)
 .98( الفروق اللغويَّة للعسكري أليب هالل بن مهران العسكري ص 5)
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 الظن اصطالحا:

 . (1)جموزين ظاهري التجويز قال أبو احلسني البصري: أمَّا الظنُّ فهو تغليٌب ابلقلب ألحد 
 .(2)وقال أبو يعلى الفرَّاء: والظن جتويز أمرين أحدمها أقوى من اآلخر 

 . (3) وقال أبو الوليد الباجي: الظن جتويز أمرين، فما زاد ألحدمها مزيَّة على سائرها
 هو الوهم، كما أشران سابقا. ومرجوحهوعلى هذا فيكون الرَّاجح من األمرين هو الظنُّ، 

 واملتواتر لغة:  
 املتواتر اسم فاعل من تواتر، وهو جيمع بني معنيني: 

 . (4)األوَّل: من الوتر: وكل شيء كان فردا فهو وتر واحد، والثالثة وتر، وأحد عشر وتر 
، (6)، وجئن متواترات وترتى: أي متتابعات وترا بعد وتر واإلبل   (5)وتواتر القطاوالثاين: التتابع:  

 . (7) وهي لغة أخرى يف ترتى: جاؤوا ترتى أي: متتابعني وترا بعد وتر 
" تعاَل:  قوله  الطربي:  [44]املؤمنون:  "   َۖترْتَى    ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  ثَّ منه  قال   بعضها   يتبع:  يعين ، 

 . (8)...جلمع اسم وهي  املواترة،  من وهي بعض، أثر  يف وبعضها بعضا،
 
 

----------------------------------------------- 
ه أليب الوفاء بن عقيل ، والواضح يف أصول الفق1/6( املعتمد أليب احلسني البصري املعتزيل  1)

 .32/1البغدادي 
، واللمع يف أصول الفقه للشريازي 83/1( العدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى الفراء  2)

 .22/1، وإرشاد الفحول للشوكاين 9، والورقات للجويين ص 4ص 
 . 98( احلدود يف األصول أليب الوليد الباجي ص 3)
 . 132/8( العني 4)
 .يعيش يف مجاعات ويطري يف سرب ( طري امسه القطا 5)
 .318/2( أسس البالغة للزخمشري 6)
 .647/2( املصباح للفيومي 7)
 ( تفسري الطربي. 8)
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وواتر بني أخباره وواتره متواترة ووَترا: َتبع، أو ال تكون املتواترة بني األشياء إالَّ أن تكون بينها 
 .  (1)ومواصلةفرتة، وإالَّ فهي مداركة 

 وعلى ما تقدَّم فيمكن أن نقول أنَّ املتواتر: ما جاء متتابعا، وجيوز فيه فاصل بني أفراده.
 املتواتر اصطالحا:

 به اخلرب املتواتريراد 
قال نظام الدين الشاشي: املتواتر ما نقله مجاعة عن مجاعة ال يُتصوَّر توافقهم على الكذب 

 . (2)لكثرهتم واتَّصل بك هكذا
 .(5)، والسرخسي وزاد وتباين أمكنتهم(4)، وابن حزم(3)ومثله قال اجلصاص

رواه مجع عن مجع يستحيل تواطؤهم على الكذب يف الغالب، ويستوي طرفا   وقيل هو: ما
 السند ووسطه، وأن يكون مستند خربهم احلس كسمعنا ورأينا. 

 شروط املتواتر: : األوَّل املطلب  
ضمَّن واتر فمنهم من عدها ثالث، ومنهم من زاد، ومنهم من  اختلف أهل العلم يف شروط املت

 : (6) بعضها بعضا فعند املازري
 كون املخربين كثرة.   – 1
 كون املخربين خُيربون عمَّا علموه ضرورة.   – 2
 . ووسطهأن يستوي طرفا اخلرب  – 3
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .490( القاموس للفريوز آابدي ص 1)
 .272( أصول الشاشي 2)
 .37/3( الفصول يف األصول للجصاص 3)
 . 104/1األحكام البن حزم ( اإلحكام يف أصول 4)
 .282/1( أصول السرخسي 5)
 .425( إيضاح احملصول من برهان األصول  6)
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 . (1)وقال اجلويين: أن يزيد عددهم عن أربعة
 .(2)وقال الغزايل أبو حامد: أن يكون علمهم ضرورايًّ مستندا إَل حمسوس

 .(3)وقال يف عدد روَّاته: ال سبيل لنا إَل حصر عدده
.. .ي: ثَّ اختلف هؤالء يف أقل عدد حيصل معه العلم، فقال بعضهم: هو مخسة؛وقال اآلمد 

ُهمُ   َوبـََعثْـَناومنهم من قال: أقل ذلك اثنا عشر، بعدد نقباء بين إسرائيل، على ما قال تعاَل: "  ِمنـْ
 خبربهم.، وإمنَّا خصَّهم بذلك العدد حلصول العلم  [12]املائدة:  " ۖنَِقيًبا َعَشرَ  اْثيَنْ 

" تعاَل:  بقوله  َتسُّكا  عشرون،  أقلَّه  قال  من   يـَْغِلُبوا   َصاِبُرونَ   ِعْشُرونَ   مِ نُكمْ   َيُكن  ِإن ومنهم 
 حلصول العلم مبا خيربون به. وإمنَّا خصَّهم بذلك  ،[65]األنفال: " ِمائـََتنْيِ 

 ومنهم من قال: أقل ذلك أربعون، أخذا من عدد أهل اجلمعة.
ابثنني ما سوى اإلمام، ودليله قوله   إمَّا  تقام اجلمعة  أنَّ أهل اجلمعة أربعني، بلوال دليل على  )

، وبه قال (4)"الشَّيطانُ   عليهم  اسَتْحَوذَ   إالَّ   الصَّالةُ   فيهم  تُقامُ   ال  قريةٍ   يف  ثالثةٍ   ِمن  ما: "
  .(8)فمن السل، وطائفة (7)، واختاره ابن تيميَّة(6)وأبو يوسف، (5)أْحد

----------------------------------------------- 
 . 1/ 216( الربهان يف أصول الفقه للجويين 1)
 . 107( املستصفى 2)
 . 110( السابق 3)
 النوويُّ   إسناَده  صحَّح(.  21758( )5/196)  وأْحد  ،(2/106)  والنسائي  ،(547)  داود  أبو  رواه(  4)
 .(4/386(( )املنري البدر)) يف امللقِ ن ابن وصحَّحه  ،(4/182(( )اجملموع)) يف
 (.2/243) قدامة البن((  املغين )) ( 5)
 (.1/330) للطحاوي(( العلماء اختالف خمتصر)) ،(2/43)   للسرخسي(( املبسوط )) ( 6)
  أْحَد،  عن  الرِ واايت  إحدى  وهو يستمعان،  واثنان  خيُطب،  واحدٌ :  بثالثة  اجلُمعةُ   تنعقد : )تيميَّة  ابنُ  قال(  7)

 ممَّن   وتصحُّ   دوَنم،  َمن  على  وجوهبا  يثُبت  مل  ألنَّه  األربعني؛  على  بوجوهبا  يُقال  وقد  العلماء،  من   طائفةٍ   وقول
((  الفقهية   االختيارات( )) ركعتان  فرَضه  فإنَّ   املسافِر،  خبالفِ   كاملريضِ :  الفرَضنيِ   أعلى  إَل  انتقالٌ   ألنَّه  دوَنم؛

 (. 439: ص)
  حيُضر  مل  إذا  حي،  بن  واحلسنُ   الثوريُّ،  قال  وبه  اإلماِم،  سوى  اثنانِ   يوسف  أيب  عن  ُروي: )الطحاويُّ   ( قال8)

 ابنُ   وقال(.  1/330(( )العلماء  اختالف  خمتصر( ))اجلمعة  به   وصلَّى  عليه،  خَطب  واحد  رجلٌ   إال  اإلمامَ 
،  قولُ   وهو  بثالثة،  تَنعِقد  أَنا  أْحد  وعن: )ُقداَمة  وقال (.  244  ،2/243(( )املغين( ))ثور  وأيب  األوزاعيِ 
، عن غريُه َحكى : )النوويُّ   (.4/504(( )اجملموع( ))اإلمام أحُدهم بثالثٍة، انعقاَدها يوسَف، وأيب األوزاعيِ 
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 . (1)"أقرُؤهم ابإلمامةِ  وأحقُّهم  ،أحُدهم فْليَـُؤمَّهم ثالثةً  كانوا  إذا: "كما قال النب  
، وقد قال ابثنني فقط، أي: إمام ومأموم، وهذا رأي جيٌد وهو أبعد عن الرَّيب  اجلمعة  تقام   أو

الظاهريَّة الطربي،  (2)به  الرأي    ،(4) والشوكاين  ،(3)واختاره  هبذا  قالت  من كذلك  طائفة 
بقوله    ،(5)السلف "واستدلوا   وْليؤمَّكما   َأقيَما،  ث   فأذِ ان،  الصَّالُة،  حَضرتِ   إذا : 
 اجلَماعةِ   ُحكمَ   لالثننيِ   جَعلَ   والسَّالمُ   الصَّالةُ   عليه، ووجه الداللة يف احلديث، أنَّه  (6)"أكربُكما

 . الصَّالةِ  يف
وسلَّم أطلق لفظ الصالة ومل يقيد اجلمعة بعدد،  ووجه الداللة من القولني أنَّه صلى هللا عليه  

 من وجهني،  وعلى هذا فإن كان يف األمر خالف فيكون بني النَّفرين وثالثة أنفار، والنَّفرين أقرب
مل تكن اجلمعة واجبة على   ه إن: ابتعادا عن الرَّيب، فإنَّ الثَّاين: لداللة احلديث السابق،  األوَّل

وإن كانت واجبة فقد أتوا ابلواجب، وأمَّا من قال بثالثة أنفار، فإن االثنني فقد أتوا بفضيلة،  
 .(7)"يُرِيُبكَ   ال  َما  إَل  يُريُبكَ   ما  دعْ كانت ابثنني، فقد وقع يف احملظور، وقاعدة احلديث تقول: "

 
----------------------------------------------- 

 (. 672) مسلم  ( رواه1)
 قولُ   وهو  ،«ركعتني  خبُطبة  اجلُمعةَ   صلََّيا  اإلمام  مع   واحدٌ   كان  إذا: »النََّخعي  إبراهيمَ   عن: )حزم  ابنُ   قال(  2)

. لداود   النوويُّ   ونَسبه  ،(3/249(( )احمللى( ))نقول  وبه,  أصحابنا  ومجيعِ ,  سليمان   وأيب ,  حي  بن   احلسن
 (.4/504(( )اجملموع : ))ينظر

 (. 1/158) رشد البن(( اجملتهد بداية)) ( 3)
 أنَّه   ورأى  واإلمجاع،  ابحلديث  واجب  العدد  أبنَّ   فاستدلَّ   ابثنني  تصحُّ   إَنا:  قال  َمن  وأمَّا: )الشوكاينُّ   ( قال4)
  بينها   فْرق  وال  ابثنني،  الصلوات  سائرِ   يف  اجلماعة  صحَّت  وقد  خمصوص،  عددٍ   اشرتاط  على  دليلٌ   يثبت  مل

 القولُ   وهذا  بكذا،  إالَّ   تنعقد  ال  اجلمعة  أبنَّ   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللا  رسول  من  نص    أيتِ   ومل  اجلماعة،  وبني
 (.3/276(( )األوطار نيل( ))عندي الراجحُ  هو
((  احمللى ( ))ركعتني  خبُطبة  اجلمعة  صلََّيا  اإلمام  مع  واحدٌ   كان  إذا: ) النخعي  إبراهيمَ   عن: )حزم  ابنُ   قال(  5)
 حكاه   ما  معىن  وهو  اإلماُم،  أحدمها  ابثنني،  تَنعِقد:  وداود  صاحٍل،  بن  احلسنُ   قال: )النوويُّ   وقال(.  3/249)

 (.4/504(( )اجملموع( )) مكحولٍ  عن املنذر ابنُ 
 له. واللفظ 674 ومسلم ،2848 البخاري ( أخرجه6)
 (. 5711) والنسائي ،(1723) وأْحد ،(2518)  الرتمذي ( صحيح أخرجه7)
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خر يف عدد صالة وبعد هذا فلو تالحظ أنَّ عدد األربعني على قول واالثنا عشر على قول آ
 أصل له(.اجلمعة ال 

 رَُجاًل   َسْبِعنيَ   قـَْوَمهُ   ُموَسى    َواْخَتارَ سبعون، َتسكا بقوله تعاَل: "  روَّاة املتواتر   : أقل  ومنهم من قال
 .[155]األعراف: "  ۖلِ ِميَقاتَِنا
ن قال: أقله ثالمثائة وثالثة عشر، أو ثالمثائة واثنا عشر، أو ثالثة مائة وتسعة، وغري ومنهم م
 ذلك... 

 .(1)... م معلوم هلل تعاَل غري معلوم لناومنهم من قال: أقل عدد حيصل به العل 
، ومنهم من استند على آيتني فيهما عددين فجمع  فمنهم من اسند على آية فيها عدد معنيَّ

 بينهما، ومنهم من استنبط ذلك بقياس غري صحيح، أو استحسان يف غري حمله. 
مر غريب، فمن استمدَّ فرحم هللا علماءان لكنَّ هذا األ  وال شكَّ أنَّ كل ما سبق غري صحيح، 

تعاَل: "العدد من اآلايت   َننْيِ   ِإلَْيِهمُ   َأْرَسْلَنا  ِإذْ كما سبق أمل مير عليه قوله   فـََعزَّْزانَ   َفَكذَّبُومُهَا  اثـْ
أنَّ أكثر  ، إلن كان األمر كذلك فهذا أقرب إَل احلق إذ بنيَّ سبحانه صراحة  [14]يس:  "بِثَاِلثٍ 

  َفَكذَّبُومُهَا عدد حيصل به العلم هو ثالثة، وقلت األكثر ال األقل وهو صريح يف قوله تعاَل: "
إذ أنَّه سبحانه وتعاَل بعد تكذيبهم للثَّالث نزَّل عليهم العذاب، وهذا يُفهم من   "،بِثَاِلثٍ  فـََعزَّْزانَ 

به العلم هو ثالثة، وسطه اثنان،   نزول العذاب عليهم بعد الثالث، فكان هبذا أعلى عدد حيصل
العدد    هلذا لكن ملَّا كان األمر كذلك قالوا هو من جنس اآلحاد واختاروا    وأوَّله خمرب واحد فقط، 

   ، فإذا عزَّزته بثالث أصبح مشهورا.مصطلح العزيز من اآلحاد 
متواترا، فلن جند حديثا واحدا  الشروط  اتَّبعنا هذه  لو  أنَّنا  فكيف يكون عدد ال ميكن   كما 

السند ووسطه وآخره؟  هحصر  أوَّل  العدد اجملهول يف  العدد يف    ويستوي هذا  وكيف ستعرف 
 الوسط وما بعده إن كان جمهوال؟ وإن كان هذا العدد اهلائُل حمصورا فلن يتعدَّى  

 التابعني، حبيث لن يصل لعصر التدوين حديث واحد متواتر. أكابر زمن 
  تعجيز  هليتبنيَّ احلق، فالنَّاظر البسيط يرى أنَّ األمر في  نظر وكثري كالم وحتقيق  فيهألمر  ا فاإذً 

شرط    همسواء بقصد أو بال قصد، مثله مثل الشروط اليت وضعوها يف اجملتهد، حىتَّ أنَّ بعض
فيها: أن يكون اجملتهد ملمًّا بكل السنَّة، فوضعوا شروطا ال تكاد جتدها عند أيب بكر وعمر، 

 هذا ما سنتطرَّق له الحقا يف نفس الباب. ؟وما الغاية منه كن ما سبب هذا التَّعجيز؟ ول
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 فساد هذه الشروط فقال: بنيَّ أبو حامد وقد
 األول: شرط قوم يف عدد املتواتر أالَّ حيصرهم عدد وال حيويهم، وهذا فاسد. 

وختتلف أوطاَنم فال يكونون يف الثاين: شرط قوم أن ختتلف أنساهبم فال يكونوا بين أب واحد،  
 . )وهذا من الشروط العجيبة( حملَّة واحدة، وختتلف أدايَنم فال يكونون أهل مذهب واحد.

 الثالث: شرط قوم أن يكونوا أولياء املؤمنني.  
 الرابع: شرط قوم أالَّ يكونوا حممولني ابلسيف على اإلخبار. وهو فاسد.

. )وهؤالء القوم األصل (2)املعصوم يف مجلة املخربين اخلامس: شرط الروافض أن يكون اإلمام  
 فيهم أالَّ تذكر أراؤهم يف كتب الرجال أصال(.

ومن الغرائب املضحكات املبكيات، عدم اشرتاط العدالة يف مجع روَّاة املتواتر، بل وال اشرتاط 
 إسالمهم، يقول صاحب التَّذكرة:

 . (3)بل وال اإلسالم...  ومعلوم أنَّ عدد التواتر ال ُتشرتط فيه العدالة
 واستدلَّ أببيات من مراقي السعود: 

 . (4) واقطع بصدق خرب التواتر * وسوِ  بني مسلم وكافر 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .25/2( اإلحكام لآلمدي 1)
 .111( املستصفى 2)
 .120 – 119ذكرة يف أصول الفقه حملمد أمني بن خمتار الشنقيطي ت (3)
 ( مراقي السعود.4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

116 

فسبحان هللا، فإنَّ جمرَّد اللفظ يف األبيات تقشر منه جلود الذين آمنوا، هذا ولو اجتمع نفر  
يُعدُّ  جب علينا تصديقه والعمل به، بل و و   ين على رواة خرب عن النبِ   من أعداء امللَّة والد ِ 

 يف أعلى مراتب األثر وهو املتواتر، ولو خالف هذا اخلرب رواية ثالثة أو اثنان أو واحد من عدول 
ومن املعلوم أنَّ ردَّ اخلرب    املسلمني يقدَّم خرب الكفار على اخلرب املشهور أو العزيز أو الغريب،

هلل، فلو ردَّ مؤمن خربا أمجع عليه للكفر والعياذ اب  لُ مِ املتواتر فيه استتابة عن اإلسالم إذ ردُّه حيَْ 
فإن َتب  ، فإنَّه ُيستتاب على اإلسالمالذي هو بدوره ال يقبلون خربه أهل الكفر عن نبيِ نا 

  هو بدوره   الذي   ،رب أعداء اإلسالم عن رسول اإلسالم  خل  وإالَّ حيكم بكفره، والسَّبب؟ ردُّ 
 ..مل يقبلوا خربه عن هللا تعاَل أصال، فسبحان هللا.

 . (1)...ثَّ قال صاحب التذَّكرة: وال جيوز على أهل التواتر كتمان ما حُيتاج إَل نقله ومعرفته
 قال: "وال جيوز" وهل يُطلق هذا اللفظ يف حق الكفَّار؟

ال همَّ هلم بذلك، فأحكامنا الشرعية عندهم سواء وال يعتربون أحكام التَّكليف أصال، إذ فهم  
بون مبا جاء به النبُّ الكرمي    .هم مكذِ 

 ثَّ يقولون: يستحيل تواطؤهم على الكذب.
 أعداء الدين أو اجتماعهم على الكذب؟  اوكيف يستحيل تواطؤ 

والتَّاريخ خري شهيد    بل هم جيتمعون قصدا على وضع األحاديث املكذوبة عن رسول هللا  
 على ذلك. 

 عن املسلمني العدول الثقات يف ابب العقيدة.ومن ابب آخر يردُّون اخلرب اآلحاد املنقولني 
بعد    والصحيح أنَّ جمموع أخبار الفسَّاق ولو اجتمعوا على عدد كبري فال يتعدَّى خربهم الظنَّ 

 ِ "  التبنيُّ يقول:  تعاَل  وهللا  الكفَّار  على   بِنَـَبأٍ   فَاِسقٌ   َجاءَُكمْ   ِإنْ   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ فضال 
تَـبَـيـَُّنوا  . [6 :]احلجرات" فـَ

 
وتنكري لفظ فاسق للتعميم ألنَّ الفاسق هنا نكرة يف سياق الشرط وهي كالنَّكرة يف سياق النفي، 

، هذا يف حق الفاسق لِ قد طُ الفسَّاق ولو اجتمعوا، ف فتنكريه لتعميم   َب من املؤمنني التثبُّت والتبنيُّ
 ؟ الذي حتمله نفسه أحياان للخشية من هللا تعاَل والرُّجوع عن الكذب، فكيف ابلكافر؟؟

اجتمع كفَّار  بل الصَّحيح أنَّه ال يُقبل من الكافَّار خرب ولو اجتمعوا حىتَّ يُتبنيَّ منه، وكذلك ولو  
 األرض على خرب، وخالفهم مسلٌم واحد عدل، فإنَّه يُقدَّم خرب املسلم عليهم.
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هذه الشروط اليت وضعوها، وعلى الشروط الصحيحة اليت عزلوها،   منوهذا غيض من فيض  
على أن تكون من رواة العدل الضابط عن مثله، وللعدالة بدورها شروط،   اخلرب  كاشرتط قبول
 ك يف احلديث الصحيح إن شاء هللا تعاَل.وسنتطرَّق لذل 

وكذلك سنتكلَّم عن حدِ  املتواتر الصحيح، وشروطه الصحيحة، ولكن ال يتم ذلك حىتَّ نعلم 
من أين أتى حد املتواتر، ومن أين أتت هذه الشروط؟ وما هي األهداف منها؟ ث نبنيِ  اخلرب  

رج له حبدٍ  صحيح وشروط صحيحة إن شاء هللا  خنَ اآلحاد وأقسامه كي يتبنيَّ حملُّ التَّواتر منه، ثَّ 
 تعاَل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .121( تذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  3) 
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 أوَّل من استعمل مصطلح املتواتر:: الثاين املطلب  
اجلواب: يقول الشيخ حافظ ثناء هللا الزاهدي: أمَّا تقسيم األخبار إَل تواتر وآحاد، ثَّ تعليق 
إفادة القطع واليقني كلُّه مع املتواتر، والظن كلُّه مع اآلحاد، فليس أصال من أصول املسلمني؛  

ا هي أقسام وتقسيمات وم قدمات ونتائج تكلَّم فيها مناطقة اليوانن أوَّال، وأتثَّر هبا فيما بعد وإمنَّ
)املتكلِ مون(  واألصوليُّون  والفقهاء  املتكلِ مون  املنطق ماملس  من  ذلك  درسوا كتب  الذين  لني 

املقلِ د والفلسفة اليواننيَّة، فتكلَّموا بلساَنا، وسلَّموا لنتائجها وَتسَّكوا بكلِ ياهتا وجزئيَّاهتا، َتسُّك  
 . (1)األعمى

فريى الغزايل وهو معروف ابلفلسفة واملنطق، أنَّ املتواترات يف املنطق أتيت كأحد األقيسة، وقال 
ا    يف ذلك: وكل مقدِ مة ينتظم منها قياس ومل تثبت تلك املقدِ مة حبجَّة، ولكنَّها ُأخذت على أَنَّ

والتجريبيَّات،  واحملسوسات،  األوَّليَّات،  قسما:  عشر  ثالثة  تتعدَّى  ال  ا  إَنَّ مسلَّمة،  مقبولة 
 .  (2)واملتواترات...

ا: ما ُعلم إبخبار اجلماعة  . (3)ثَّ يشرح املتواترات أبَنَّ
وهو شيخ وفيلسوف، يف متنه اإليساغوجي يف علم املنطق أنَّ اليقينيَّات ستَّة: ويقول األهبري  

 . (4)أوَّليَّات، ومشاهدات، وجمرَّابت، وحدسيَّات، ومتواترات...
وجاء يف الرسالة الشمسيَّة يف املنطق: أمَّا اخلاَتة ففيها مبحثان األول: يف مبادئ األقيسة وهي: 

أ يقينيَّات،  وغري  أوَّ يقينيَّات،  فستة:  اليقينيَّات  ومشاهدات.ليَّاتمَّا  وحدسيَّات...   .. . ...
ومتواترات، وهي قضااي حُيكم هبا لكثرة الشهادات بعد العلم بعدم امتناعها واألمن من التواطئ 

 . (5)ذبعلى الك 
 أصول   هي  فالبديهيات  :وهو فيلسوف شيعي  املظفر  رضا  حممد  ويقول،  (6)وبه قال ابن سينا

 وجتريبيات  ومشاهدات  أوَّليَّات:  االستقراء  حبكم  أنواع  ستة  ىعل  وهي  اليقينيات
 . (7)... ومتواترات

وال حرج يف  وليس أصال من أصول املسلمني،  فيتبنيَُّ من هذا أنَّ حدَّ املتواتر هو منطقي  حبت،  
أدلَّة وجوب وع احلد والشروط اليت وضعوه فيها، اليت ال تنطبق مع  ولكن احلرج يف ن  ،ذلك

 تصديق خرب الواحد سواء يف ما يفيد العلم أو العمل. 
 لكن كيف استقرَّ مصطلح املتواتر وشوطه يف أنفس أهل العلم؟ 

 هذا ما سنتناوله يف املسألة الثانية. 
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 ظهور مصطلح التواتر عند علماء املسلمني: : الثالثاملطلب  
التواتر هبذه الشروط، هُم األصوليُّون من أهل الكالم، اجلواب هو: أنَّ أوَّل من استعمل مصطلح  

الدم ابن أيب  قال  ا ذكره األصوليُّون دون احملدِ ثني، خال (8)كما  إمنَّ املتواتر:  أنَّ اخلرب  اعلم   :
ثون  ا مل يذكره احملدِ  ألنَّه ال يكاد    اخلطيب أاب بكر البغدادي، فإنَّه ذكره تباعا للمذكورين، وإمنَّ

 . (9)يوجد يف رواهتم )أي: بتلك الشروط( وال يدخل يف صناعتهم
وهم بصفة أدق املعتزلة، كما ذكر ذلك مقبل بن هادي الوادعي قال: أمَّا تقسيم احلديث إَل 

عبد الرَّْحن بن كيسان األصم،   :آحاد ومتواتر، فهو تقسيم مبتدع، وأوَّل من ابتدع هذا هو
 ألنَّ الشافعي الذي  هذا ، (10) صم شيخ املعتزلة كما يذكره الذهب وهو أبو بكر األ

يعد أوَّل من كتب يف أصول الفقه كان على علم مبصطلح املتواتر ومل يعتمده يف تقسيم األحاديث 
 كما يظهر ذلك جليًّا يف مناظرته اليت ذكرها يف مجاع العلم حيث يقول:

 أبيِ  شيء تثبت؟  قلت: أفرأيت سنة رسول هللا 
 قال: زعم أنَّه تثبت من أحد ثالثة وجوه.

 قلت: فاذكر واحد منها؟ 
 

----------------------------------------------- 
 . 15حلافظ ثناء هللا الزاهدي ص  ( الفصول يف مصطلح حديث الرسول 1)
 .46( مقاصد الفالسفة أليب حامد الغزايل ص 2)
 .47السابق ص ( 3)
 .81( اإليضاح ملنت إيساغوجي يف املنطق حملمد شاكر ص 4)
 .308/2لنجم الدين  عمر بن القزويين ( الرسالة الشمسية وشروحها  5)
 .67/5الشفاء يف املنطق البن سينا  (6)
 .282املنطق حملمد رضا املظفر ص  (7)
 حبماة ووفاته مولده. الشافعية علماء من  مؤرخ، هو(  هـ 642 -  583) الدم  أيب ابن( 8)

 . الدم  أيب اببن  املعروف إسحاق،  أبو احلموي، اهلمداين هللا عبد بن إبراهيم هو
 . 17( لقط اآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة، أليب الفضل حممد مرتضى الزبيدي ص 9)
 . 402/9( سري أعالم النبالء  10)
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 قال: خرب العامَّة عن العامَّة.
 قلت: أكقولكم األوَّل مثَل أنَّ الظهر أربع؟ 

 قال: نعم.
 قلت: هذا ممَّا ال خيالفك يف أحد علمته، فما الوجه الثاين؟

 األخبار. قال: تواتر 
 فقلت له: حدد يل تواتر األخبار أبقلِ  ممَّا يثبت اخلرب، واجعل له مثاال لنعلم ما يقول وتقول؟ 

يروون فتتَّفق روايتهم أنَّ   (1)قال: نعم، إذا وجدت هؤالء النفر لألربعة الذين جعلتهم مثاال
م بتباين يف بلداَنم وإنَّ كل واحد منهم قبل    رسول هللا  حرَّم شيًأ أو أحلَّ استدللت على أَنَّ

إلينا ممَّ   ،عن غري الذي قبله عن صاحبه  العلم ن مل يقبل عن صاحبه، أنَّ  وقبله عنه من أدَّاه 
 ..فالغلط ال ميكن فيها.  إذا كانت هكذا تتَّفق عن رسول هللا  روايتهم

 . (2)لبئس ما نُثبُت به على من جعلته إماما يف دينك إذا ابتدأت وعقَّبت... فقلت له: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
( النفر األربع يريد هبم: ابن املسيَّب، وعطاء، واحلسن، والشعب، وقد جعلهم مثاال يف ما 1)

 من املناظرة.مضى 
 .75ص ( مجاع العلم لإلمام الشافعي رْحه هللا تعاَل 2)
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املشهور   ثَّ تبَع أاب بكر األصم، تلميذه إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم الشهري اببن علية، ووالده
( من مشايخ اإلمام األْحد ومن رجال الشيخني، وأما إبراهيم بن اببن عليه وهو )أي: إمساعيل

 .(2)جلد( 1)إمساعيل فهو جهمي  
عند   قال: كنَّا  الليث  بن صاحل، صاحب  عبد هللا  عن  النبالء:  أعالم  الذهب يف سري  وذكر 

فكتبناه، وذهبنا به إَل   الشافعي يف جملسه، فجعل يتكلَّم يف تثبيت خرب الواحد عن النب  
وكان يف جملسه عند الباب إبراهيم بن علية، وكان من غلمان أيب بكر األصم )شيخ املعتزلة(  

فنقضه،  الشافعي  به إَل  ما قال وذهبنا  فلمَّا قرأان عليه جعل حيتجُّ إببطاله، فكتبنا  الصويف، 
وتكلَّم إببطاله، ثَّ كتبناه، وجئنا به إَل ابن علية، فنقضه، ثَّ جئنا إَل الشافعي، فقال: إنَّ ابن 

 الضوال يضل الناس. بعلية ضال، قد جلس ببا 
 .(3)قلت: كان إبراهيم من كبار اجلهميَّة، وكان أبوه إمساعيل شيخ احملدِ ثني، إمام

، يقول الشريف حات  (4)وهناك من يردُّ تقسيم األخبار إَل متواتر وآحاد، إَل بشر املريسي
ا نشأ يف آخر القرن اهلجري الثاين وأوئل القرن  الثالث، على يد بشر   العوين: أنَّ هذا التقسيم إمنَّ

 . (5)املرسي ومن على شاكلته من جهميَّة ومعتزلة
 
 

----------------------------------------------- 
 .133/9( ينظر: سري أعالم النبالء 1)
املقرتح يف أجوبة بعض أسئلة املصطلح أليب عبد الرْحن مقبل بن هادي الوادعي، ص  (  2)

145. 
 . 23/10( سري أعالم النبالء 3)
هـ،    218( بشر املريسي هو: أبو عبد الرْحن بشر بن غياث بن أيب كرمية املريسي املتفي  4)

البشرية من له فرقة  القرآن، وينسب  القول خبلق  املعتزلة، وُحكي عنه   اشتغل ابلقرآن وجرَّد 
أقوال شنيعة أنكر العلماء عليها وكفَّره أكثرهم ألجلها، ينظر يف ذلك: سلم الوصول إَل طبقات 

 .377/1الفحول 
 .100( املنهج املقرتح لفهم املصطلح ص  5)
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 الغاية من وضع هذه الشروط يف التواتر:: الرابع املطلب  
عند علماء املسلمني، كما أنَّ مدخلهم   مصطلح املتواتر ال أصل لهوعلى ما تقدَّم يتبنيَّ لَك أنَّ  

ال يتوافق مع علوم املسلمني أو منهجهم يف التعامل مع نقل   منطقي غالٍ إليه مدخل بدعي   
 األخبار من حيث القبول والرد. 

 هلذا املصطلح وهذه الشروط اليت وضعوها فيه؟  مولكن ما الغاية من ابتداعه
صل املشكلة عقائديَّة، فهؤالء املتكلِ مون نقضوا كثريا من صفات هللا تعاَل بعقوهلم، اجلواب: أنَّ أ 

ا ال تتوافق مع العقل املنطقي الفلسفي، فأقام عليهم أهل السنَّة احلجة ابألحاديث   حيث أَنَّ
قام الصحيحة واألدلَّة القاطعة، فلم يستطيعوا ردَّ األحاديث، ولكنَّهم طعنوا يف صحَّتها، فلمَّ  

كان   بنقل العدل الضابط عن مثله  أهل السنَّة بوضع قواعد حتقيق األخبار، وتبنيَّ أنَّ ما ُروي
صحيحا، قالوا، إنَّ هذه األخبار آحاد، وميكن أن يدخلها اخلطأ والتغيري وعلى هذا فإانَّ ال نقبل 

تر عندكم، فقالوا تلك الشروط يف األمور العقائديَّة إالَّ األحاديث املتواترة، فقيل: ما املراد ابملتوا 
 ، تعجيزا ألهل السنَّة. اليت ذكروها سابقا

قال اآلمدي: اتَّفق اجلمهور من الفقهاء واملتكلِ مني من األشاعرة واملعتزلة على أنَّ العلم احلاصل  
 . (1)عن خرب املتواتر ضروري

 يُعمل به يف ابب العقائد.وهبذا القول يردُّ اخلرب الواحد وال  
وهو   إن صحَّ  العلم  يفيد  الواحد  خرب  أنَّ   الظاهري،  وداود  أْحد و   مالك  مذهبوالصحيح 

 السلف.  لعامة منسوب وهو احملد ثني، ومجهور  والكرابيسي، احملاسب، واحلارث
  يف   حزم   ابن   وحكاه  ،العلم  بنفسه  يفيد   الواحد  خرب  إن :  حنبل  بن   أْحد   وقال:  الشوكاين   قال
 نقول،  وبه:  قال  احملاسب   واحلارث  ،الكرابيسي  علي  بن  واحلسني  ،الظاهري  داود   عن  "اإلحكام"

   (2)تقريره  يف وأطال  واختاره أنس،  بن مالك عن منداد  خويز  ابن  وحكاه
 ملن   خالفًا  به،  واقع  والنظري  اليقيين   العلم  يفيد:  ومسلم  البخاري  أسنده  ما:  الصالح  ابن  وقال
 عليهم   جيب   ألنه  ابلقبول؛   األمة   ته تلقَّ   وإمنا  الظن ،   إال   أصله   يف   يفيد  ال   أبنه  حمتًجا  ذلك،   نفى

  .(3)خيطئ  قد والظن    ابلظن   العمل
وهو معصوم   املعصوم  أخبار  اخلرب الظين كما يعربون عنه، هو من    نَّ ألوهذا هو الصحيح،  

من اخلطِأ، وأمَّته معصومة من اجتماعها على اخلطِأ، وقد أمجعوا على أنَّ خرب الواحد العدل 
 الثقة عن مثله إن مل يكن شاذا أو معلَّال فهو يفيد العلم أي اليقني.
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وكما تالحظ فهذه الشروط مرفوضة عند كل علماء أهل السنَّة، واحلال عند أهل السنَّة أنَّ خرب  
 يفيد العلم والعمل كما سبق وأشران. عن رسول هللا  الصحيح حدالوا

تواتر وشروطه، يذكرونه، لكن ليس على وكان العلماء قبل أن يضع املعتزلة واجلهميَّة مصطلح امل 
واشتهرت، كقول اإلمام األوزاعي   مراد هؤالء بل املعىن أنَّ األحاديث فيه تواترت أي تتابعت

، وقوله: لوال ( 5)بذلك تواترت األحاديث  وقوله:،  (4)ك آاثر متواترةرْحه هللا تعاَل: ويف ذل
 .(6)تواتر هذه األحاديث

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .18/2( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 1)
 .48شاد الفحول للشوكاين ص ( إر 2)
 .14( مقدمة ابن الصالح ص 3)
 . 379/1  ( األموال البن زجنويه4)
 . 586/2( السابق 5)
 .2/ 848( السابق نفسه 6)
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: ال صالة إالَّ بقراءة  وكذلك بعد ما وضعوها، فقد قال البخاري: وتواتر اخلرب عن رسول هللا  

 . (2)جهر آبمني  وقال مسلم: وتواترت الرواايت كلها أنَّ النبَّ   .( 1)أمِ  القرآن 
 ( 6) وهو عند احلاكم كثري  (5) وابن خزمية  (4)واملروزي  ( 3)وجتد ذلك أيضا عند ابن أيب عاصم

 ؟ وكل من سبق ذكرهم هم أئمَّة أهل السنَّة، فإذا كان األمر كذلك فما مرادهم بلفظ التواتر 
م يريدون بلف  (7)ظ التواتر االشتهار، ال املعىن الذي فسَّره األصوليُّون من املتكلَّمةاجلواب: أَنَّ

وطهم، ومنهم  ر ش  واه واشرتطو هل السنَّة فاعتمدإَل بعض أهل األصول من أ  بدوره  والذي انتقل
وبه كذلك مجاعة   ،وهذا ال إشكال فيه  شروطهم، ولكنَّه اعتمد التقسيم    يشرتطعتمده ومل  من ا

من   يفيد العلم،أيضا  ذكروا هذا التقسيم، ولكن بعلَّة بيان أنَّ خرب اآلحاد    من أهل احلديث
قال:   حزم  ابن  عن  يُروى  ما  العلم ذلك  ويوجب  العذر،  يقطع  وتواتر،  نقل كافة  فصار 

 . (8)الفردي
 .(9)اآلحاد   وقال البيهقي: جاء هبا الكتاب أو صحَّت أبخبار التواتر أو رويت من طريق

هقي وابن حزم وغريهم، اعتمدوا هذا التقسيم لبيان أنَّ خرب الواحد يفيد العلم، لداللة أنَّ  ي البو 
ملتواتر خطاب البيهقي جاء يف موضوع األمساء والصفات، فهو يُثبتها سواء ابلكتاب أو اخلرب ا 

 أو اآلحاد. 
----------------------------------------------- 

 .120/1( صحيح رواه البخاري 1)
 .181( التمييز ملسلم ابن احلجاج ص 2)
 .2/399( السنة البن أيب عاصم 3)
 .16سنة للمروزي ص ( ال4)
 . 2/835( التوحيد البن خزمية 5)
 .2/193. وهو نفسه كتاب النكاح 217/1( املستدرك للحاكم كتاب العلم 6)
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح املكتبة السلفية ابملدينة املنورة للمزيد يُنظر:    (7)

 .266على ساكنها أفضل الصاة والسالم ص  
 .393الوداع البن حزم ( حجة 8)
 .194/2( األمساء والصفات للبيهقي 9)
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 املتواتر كنوع من أنواع املصطلح: لفظ  اعتماد أهل احلديث : اخلامساملطلب 
إنَّ أوَّل من ذكر املتواتر وعرَّفه كنوع من أنواع احلديث هو اخلطيب البغدادي، قال ابن أيب الدم  

اخلرب   أنَّ  اعلم  بكر  الشافعي:  أاب  اخلطيب  احملدِ ثني، خال  دون  األصوليُّون  ذكره  ا  إلمنَّ املتواتر 
 . ( 1)البغدادي فإنَّه ذكره تبًعا للمذكورين

فمن وعلى هذا  منطقي  حبت،    السابق ذكرها  وأقول: إن تعريف املتواتر يف احلديث بشروطه
غريك    جَ ن املنطق أن حتاجِ وهم أهل احلديث، إذ أنَّه ليس م  يف تعريفه  املنطق أن نرجع إَل أهله

وال جيوز    ،ونظرافضال على أنَّ أهل احلديث هم أسد الناس رأاي    ف له آالته،عر ِ أو تُ   يف صنعته،
نطق أو أهل امل   إَل   أو غريه  وشروطه  ديث املتواتر حلالعكس، أبن يرجع أهل احلديث يف تعرف ا

اليت  زمة  نَّ تقسيم املصطالحت الالكما  العكس أصح،  بل  األصولي ني والفقهاء املنتسبني هلم،  
ثني  يف الدين بني أصحاب الصنال ميكن تقسيمها إَل تعريفات خاصَّة   عة من فقهاء وأصوليني وحمدِ 

يف املتواتر إَل  دينه اخلاص، فاألصل أن يُرجع إَل تعر   منهم  عل الدين مفرَّقا، وكأن لكل واحد جي 
لصنعة شروطه، ألَنم هم أهل الصنَّعة، وأهل البيت أدرى مبا فيه، وبه قال أهله وأن يضع أهل ا

القامسي:   الدين   فن ِ   ولكل   مقال،  مقام  لكل  إذ   األخبار،  َْحََلةِ   وظيفة  من  اآلاثر   ونقدُ مجال 
 . (2)رجال
 َسُلوا : "فقال  احلديث،   غريب  من  حرف  عن  سئل  رضي هللا عنه  حنبل  بن  أْحد  اإلمام  أن   ونُقل

 .(3)"فأخطئ  ابلظن،  هللا رسول  قول يف  أتكلم   أن  أكره فإين الغريب،  أصحاب
فهاهو إمام أهل السنَّة قاطبة، الذي فاق أقرانه ومن قبلهم علما وعمال، ومل يبلغنا على حد  
علمنا أنَّ أحدا بلغ مرتبته وهللا أعلم، يقول صراحة ردُّوا كلَّ فنِ  إَل أهله، وعلى هذا فهل اإلمام 

أي هؤالء أْحد خيفى عليه علم الغريب؟ قطعا ال، ولكنَّ مطلح االختصاص معناه االشتغال،  
القوم هم مشتغلون بغريب احلديث مع إين ِ أعلمه، ولكنَّ اشتغاهلم به يعطيهم مزَّية يف ما اشتغلوا 
به، وهو سداد النظَّر، فاملراقب لألمر الواحد املشتغل به يرى ما ال يرى غريه، حيث أنَّه ال 

لعلم، لكنَّه مشتغل به فهذا  يدقَّق النَّظر إالَّ فيه وحده، وهذا حىتَّ وإن كان يعلم غريه حقَّ ا
االشتغال يسدد نظر، ما جيعله يرى من األخطاء والصوَّاب ما ال يراه غريه ممَّن هو مشتغل بغريه 

 يف هذا الفنِ  اخلاص.
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قال ابن الصالح: من املشهور: املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل احلديث ال قد  و 
ابمسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص، وإن كان احلافظ اخلطيب قد ذكره، ففي كالمه ما   يذكرونه

 .(4)يشعر أبنَّه اتَّبع غري أهل احلديث
القارُئ أنَّ أهل احلديث يعتمدون تلك الشروط، فلو كان قد ذكرها البغدادي،   هذا لكي ال يظنَّ 

 هل احلديث يف ذلك كما سيتبنيَّ لك.مد صنعة أ فهو مل يعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 17( لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيدي ص 1)
 .183 ص   التحديث، ( قواعد2)
 .272: احلديث علوم( 3)
 .267مقدمة ابن الصالح ص ( 4)
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 تعريف احلديث املتواتر: : الثاين  املبحث 
 تعريف اخلطيب البغدادي:

فأمَّا   قال:  ،املتكلمني   نبدأ بتعريف اخلطيب البغدادي، مليوله يف تعريفه إَل تعريف األصوليني 
اخلرب املتواتر فهو ما خُيرب به القوم الذين يبلغ عددهم حدًّا يعلم عند مشاهدهتم مبستقر العادة 

ر الوقت الذي انتشر اخلرب عنهم فيه أنَّ ات ِفاق الكذب منهم حمال، وأنَّ التواُطَؤ منهم يف مقدا
أنَّ أسباب القهر والغلبة متعذر، وأنَّ ما أخربوا عنه ال جيوز دخول اللبس والشبهة يف مثله، و 

  .(1)الداعية إَل الكذب منتفية عنهم  واألمور
بل هذا تعريف أصويل  على طريقة أهل الكالم، فقد    ،وهذا صارحة ليس تعريف أهل احلديث 

على الكذب، وعلى   ة الطواطئِ اشرتط اخلطيب كثرة العدد، ومل يشرتط العدالة، واشرتط استحال
لقبل منهم، والصحيح أنَّ    هذا   هذا فلو اجتمع ألف فاسق على رواية اخلرب يف وقت واحد 

 أبو إسحاق الشريازي، وهو قريب جدا  من شيخه األصويلالبغدادي  التعريف اقتبسه اإلمام  
أتثَّر اخلطيب البغدادي ابألصوليني يف عدَّة مباحث، منها إدخال   فقد  ،(2)من تعرف اخلطيب

، وقد ُعرف ذلك من كتابه الفقيه واملتفقه فسار يف كثري من (3)تقسيم األثر إَل متواتر وآحاد 
 . (4)مباحثه على خطى شيخه أيب إسحاق الشريازي

واملشكل هنا ليس املزاوجة بني علمي األصول واحلديث فكذلك كان الشافعي، وهذا هو مغزى 
كتايب هذا وهو املوافقة العقليَّة الشرعيَّة بينهما واختاذ طريقا وسطا يؤدي إَل الصواب فكل 
ه املباحث، ولكنَّ املشكل يتمحور يف تلقِ ي علم األصول على طريقة املتكلِ مني، ممَّا ينجر عن

ضرر كبري يعود على العلم وعلى الدين نفسه، فمثال: على قول املتكلمني أنَّه ال يقبلون يف 
ووضعو  املتواترة،  األخبار  إالَّ  الصفات  تلأخبار  التعجيزيَّةا  الشروط  أنفسهم،   ك  تلقاء  من 

على   هللا تعاَل، فهذا ضرر عظيم عائد  وصدَّقوا هبا، وفرضوها على األمَّة، ثَّ نفوا هبا صفات
العلم من حيث حتريفه عن مساره الصحيح، وضرر عائد على الدين كلِ ه من حيث أنَّ هذا  

 فروعه.و االحنراف عن املسار أدى إَل خلل يف أصول الدين  
 ردُّ ابن الصالح:

املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، )أي: املتواتر من جنس املشهور( ،  املشهورقال: ومن  
احلديث ال يذكرونه ابمسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص، وإن كان احلافظ اخلطيب ذكره، وأهل  

.. فإنَّه عبارة عن: اخلرب الذي ينقله من . ففي كالمه ما ُيشعر أبنَّه اتَّبع فيه غري أهل احلديث
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إَل   ضرورة، وال بدَّ يف إسناده مِن استمرار هذا الشرط يف روايته من أوَّله  هحيصل العلم بصدق
 منتهاه.

 ثَّ قال: من ُسئَل عن إبراز مثال لذلك فيما يُروى من احلديث أعياه تطلُّبه. 
ا األ بسبيل، وإن نقله عدد التواتر، وزايدة؛ ألنَّ ذلك  عمال ابلنيَّات" ليس من ذلك  وحديث "إمنَّ

 .(5)طرأ عليه يف وسط إسناده، ومل يوجد يف أوائله على ما سبق ذكره
كالم ابن الصالح يتبنيَّ عدم رضاه هبذا املطلح فضال على شروطه، فقد نفى أن  ومن خالل  

ليس  ر، إشارة إَل أنَّ مبدأ التواتر  يكون من مصطلحات احملدِ ثني، كما جعله من قسم املشهو 
من صنيع احملدثني وال على منهجهم يف التعامل مع األخبار، كما أشار إَل إجياد أحاديث بشروط 

 هو على طريقة متكلمي األصوليني. بنيَّ أنَّ ذكر اخلطيب للمتواتر جدا، كما املتواتر صعب 
احلديث الذي ذكره ابن الصالح، يف أوَّل إسناده غريب، إذ تفرَّد به عمر ابن اخلطَّاب كما أنَّ  

بتواتره، فهذا تناقض ملحوظ، فشرطهم   يقولون ولكنَّه انتشر بعد ذلك، وهم    عن رسول هللا  
 هنا مدحوض.

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .16( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص  1)
 .71ص  اللمع يف أصول الفقه للشريازي   :( يُنظر 2)
 .193ص  املنهج املقرتح لعلم املصطلح   يُنظر: (3)
 .192( السابق ص 4)
 .267( مقدمة ابن الصالح ص 5)
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شكال كما قلنا هو يف وآحاد وال إشكال يف ذلك، لكن اإل  وحنن نرى بتقسيم اخلرب إَل متواتر 
 شكال يف قوهلم ال يفيد العلم إالَّ املتواتر.التَّعجيزيَّة، كما أنَّ اإل تلك الشروط 

، ولكن قبل أْن خنتار له تعريفا صحيحا، وجب تعريفا مطردا منعكسا  ف املتواتر نعر ِ   سوف وحنن  
هل الكالم يف املتواتر يف ابب االستدالل عند أ  يعترب نقيض  هو  علينا تعريف اآلحاد، الذي

 ع هبا.الذي هو صفة املتواتر املقطو  احلديث الصحيح،املطلب الرَّابع، ثَّ 
 اخلرب اآلحاد:: الثالث املبحث 

 . (1)واحدا بعد واحد تقول جاؤوا آحادا: أي،  اآلحاد لغة: مجع واحد
  واحدا   الراوي  أكان  سواء  املتواتر   شروط  فيه  توجد  مل  ما:  أبنه  يُعرف  واحلديث اآلحاد اصطالحا:

 . أكثر  أو
 . (2)التواتر   شروطَ  جَيَْمعْ  مل ماقال ابن حجر: 
 حجية اخلرب اآلحاد: : املطلب األول 

إنَّ أهل السنَّة يعتمدون اخلرب اآلحاد يف أصول الدين وفروعه، مادام قد صحَّ عن رسول هللا  
  بعدهم   فمن  عليهم  هللا  رضوان   الصحابة  من  الصاحل  األمة  وسلف  اهلدى  أئمة  تتابعفقد    
 تركها  أو  خمالفتها  من  واحلذر  وكبرٍي،  صغريٍ   كل  يف  إليها  والرجوع  وتوقريها  ابلسنة  االحتجاج  على
 تقم   مل   التاريخ  عرب   طوائف   شذت   حىت  وآحادها،  متواترها  بني  تفريق  غري  من   عليها،  التقدم  أو

 من   أصالً   تكون   أن  وأنكر   وتفصياًل،  مجلة  رفضها  من  فمنهم  رأساً،  هبا  ترفع  ومل  وزانً،  للسنة
  إَل   االطمئنان  يتعذر  وأنه  سواه،  ما   كل  عن  هلم  غنية  القرآن  يف   أن   زاعمني  التشريع،  أصول 

  فقالوا   والكذب،  والنسيان   اخلطأ  اهتاروَّ   على  جيوز  وأنه  طريقها،  يف  الشك  جهة  من  األحاديث
 . القرآن  على االقتصار بوجوب
 ال :  وقالوا  غريه،  دون   منها  نوع  يف   احلجية  فرأى   أنواعها،  بعض   يف  التشكيك  إَل  جلأ  من   ومنهم
 شروط   جتمع  مل  ما  وهي   اآلحاد   أبخبار  احملدثني   عند  تعرف  اليت   اخلاصة  أخبار  السنة  من  نقبل

 من   رواهتا  كان   مهما  هبا،  واالحتجاج  العمل  ورفضوا  اليقني،   تفيد   ال   أَنا  منهم  زعماً   ،التواتر 
  األحاديث   من  مجلة   بذلك   فأسقطوا   ،  النب   عن  نقله   تواتر  ما   إال  يعتمدوا  ومل  والضبط،  العدالة 

 معرفة  أمام  الطرق  مجيع  وسدُّوا  الدين،  أصول  أبواب  يف  ابتدعوه  ما  تعارض  اليت  الثابتة  الصحيحة
 خيالية   ومقدمات  ومهية،  أمورٍ   على  الناس  أحالوا  ذلك  مقابل  ويف  وصفاته،  وأمسائه  تعاَل  هللا

 . إليها النصوص وحاكموا الوحي، على قدَّموها يقينية وبراهني عقلية قواطع بزعمهم مسُّوها
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  االحتجاج   على   وإمجاعهم  بل  السلف  وأقوال     رسوله  وسنة  هللا  كتاب  من  األدلة  تكاثرت  وقد
 . به العمل ولزوم اآلحاد، حبديث

 
 : على قبول خرب الواحد القرآن  أدلة 
 وا عُ جَ رَ   اذَ إِ   مْ هُ مَ وْ قَـ   وارُ ذِ نْ يُـ لِ وَ   ينِ الد ِ   يف   واهُ قَّ فَ تَـ يَـ لِ   ةٌ فَ ائِ طَ   مْ هُ نْـ م ِ   ةقَ رْ فِ   ل ِ كُ   نْ مِ   رَ فَ نَـ   اَل وْ لَ فَـ :  تعاَل  قوله

  أن  على   اآلية  هذه   يف  املؤمنني   وجل   عز   هللا   حث  فقد  ،[122:  التوبة]"ون رُ ذَ حيَْ   مْ هُ لَّ عَ لَ   مْ هِ يْ لَ إِ 
 مما  فوقه،  فما  الواحد   يتناول  الطائفة  ولفظ   والبالغ،  التفقه  مبهمة  تقوم  طائفة  فرقة  كل   من  تنفر
 منه،   اجلزء  الشيء  من  الطائفةموس املعاين اجلامع:  ، وجاء يف قاخبربها  احلجة  قيام  على  يدل

 . (3)ذلك  وغري ثالثة  وقيل رجالن  أقلها وقيل  الناس، من مجاعة والطائفة
وإن كان لفظ الطائفة من واحد إَل ثالثة، فهذا هو معىن اآلحاد بعينه كما سيأيت يف أقسام  

 األحاد. 
التواتر، بل الطائفة على ما قال ابن عبَّاس رضي هللا عنه فالطَّائفة من كل فرقة ال تبلغ مبلغ  

 .( 4)تشمل الواحد واجلماعة
 قراءة   ويف  ،وانُ يـَّ بَـ تَـ فَـ   أٍ بَ نَـ بِ   قاسِ فَ   مْ كُ ءَ آجَ   نْ إِ   وانُ آمَ   ينَ ذِ الَّ   اهَ يُـّ أَ   يَ ":  سبحانه  قوله   ومنها

 الثقة  عن  جاء  إذا   اخلرب  أن  على   مبفهوم املخالفة   دلت   اآلية  فهذه   ، [6:  ]احلجرات" واتُ بـَّ ثَـ تَـ فَـ "
كما دلَّت هذه اآلية على عموم الفساق ال   فيه،  التثبت   يلزم   وال   خبربه،  تقوم   احلجة  فإن  العدل 

حصرهم، فقوله تعاَل: "فَاِسٌق" نكرة يف سياق الشَّرط فهي تفيد العموم، أي: أيُّ فاسق كان،  
 وحتمل معىن مجع الفسَّاق، وهي 

يُقبل اخلرب من أيِ  ثقة أنَّه:  عدل، وليس املقصود مجاعة   على ذلك يف مفهوم املخالفة، أي 
 فهو  الفاسق وأماالثقات العدول، 

----------------------------------------------- 
 ( قواموس املعاين اجلامع.1)
 . 55( نزهة النظر ص 2)
 ( قاموس املعاين اجلامع. 3)
العمل والعقيدة ( أصول اإلمام البزويدي، نقال من  4) الواحد الصحيح وأثره يف  كتاب خرب 

 .14للدكتور نور الدين عرت ص 
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، فالشرط هنا واضح وهو شرط عدالة ال والتبني   التثبت  بعد  إال  خربهيُقبل    ال  أن   جيب  الذي
 شرط عدديَّة. 

 منسبحانه    فأمر   ،[43:  النحل]"ونَ مُ لَ عْ تَـ   اَل   مْ تُ نْـ كُ   نْ إِ   رِ كْ الذ ِ   لَ هْ أَ   والُ أَ اسْ فَ ":  سبحانه  قوله  ومنها
 يشمل   وهو   ومل يفرِ ق بني اجملتهد وغريه  والعلم،  الكتاب  أهل  وهم  الذكر   أهل   يسأل  أن  يعلم  مل

  ،(1)واجب، فيكون قبول اجلواب واجب هناوالسؤال  واملتعدد، الواحد  سؤال
 .فائدة لسؤاهلم  كان   ملا  احلجة هبا تقومال  أخبارهم كانت  ولوال
 هللا تعاَل نبيَّهُ   فأمر   ،[67:  املائدة]"كب ِ رَّ   ن مِ   كَ يْ لَ إِ   لَ زِ نْ أُ   امَ   غْ ل ِ بَـ   ولُ سُ الرَّ   اهَ يُـّ أَ   ايَ ":  سبحانه   وقوله
  لتعذر   احلجة  به  تقوم  ال  الواحد  خرب  كان   ولو  قيام،  خري  بذلك  وقام  كافة  للناس  الدين  بتبليغ  

  واحلجة   القيامة  يوم  إَل  ابق  التبليغ  أن   ومعلوم  البالغ،  حصل   وملا  الناس  كافة  إَل  الشريعة  وصول
 .العباد  على قائمة
 والعمل   الواحد،   خلرب   قبوهلم   على  يدل   ما   السابقني   ورسله  أنبيائه  بعض   عن  تعاَل  هللا  حكى   كما

  إن   له   قائالً   يسعى  املدينة  أقصى  من  جاء  الذي  الرجل  خرب  قبل  السالم  عليه  فموسى  مبضمونه،
"  هارابً،  وخرج  خبربه  فجزم  ليقتلوك،   بك  أيَترون   املأل  تعاَل:  قال   َأْقَصى   مِ نْ   رَُجلٌ   َوَجاءَ كما 

 ِمنَ   َلكَ   ِإين ِ   فَاْخُرجْ   لِيَـْقتُـُلوكَ   ِبكَ   أيََْتَُِرونَ   اْلَمأَلَ   ِإنَّ   ُموَسى    ايَ   قَالَ   َيْسَعى    اْلَمِديَنةِ 
 وكَ عُ دْ يَ   يب أَ   نَّ إِ " :  له  قالت  ملا  مدين   صاحب  بنت  خرب  كما قبل  .[20  ]القصص:"النَّاِصِحنيَ 

 فتزوج   ابنتاه،  أَنما   دعواه  يف   أبيها  خرب  وقبل  ،[25:  القصص]"انَ لَ   تَ يْ قَ سَ   امَ   رَ جْ أَ   كَ يَ زِ جْ يَ لِ 
 .خربه على  بناء إحدامها

 َأوِ   َأنُفِسُكمْ   َعَلى    َوَلوْ   َّلِلَِّ   ُشَهَداءَ   اِبْلِقْسطِ   قـَوَّاِمنيَ   ُكونُوا   آَمُنوا  الَِّذينَ   َأيُـَّها  ايَ كذلك قوله تعاَل: "
 .[135 ]النساء:"َواأْلَقْـَرِبنيَ  اْلَواِلَدْينِ 

فقد قام   مبا مسعه  فقد أمر ُسبحانه ابلقيام ابلقسط والشهادة هلل، ومن أخرب عن رسول هللا  
ابلقسط وشهد هلل، وكان ذلك واجبا عليه ابألمر، وملَّا كان األمر واجبا كان قبول اخلرب املنبِئ 

 .  (2)عن الشهادة واجبا، وإالَّ كان وجوب الشهادة كعدمها، وهو ممتنع 
 

 :على قبول خرب الواحد السنة أدلة 
   النب   أن   عنه   هللا  رضي   مالك   بن  أنس  حديث   ومنها  حتصر،  أن  من   فأكثر   السنة  أدلة   وأما
 حامل   ورب   فقيه،  غري  فقه  حامل   فرب  عين،  بلغها  ث   فوعاها   مقاليت   مسع  عبداً   هللا  نضَّر ":  قال
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  وحفظها   مقالته  استماع  إَل  وهذا احلديث فيه ندب من النب    ،(3) "منه  أفقه  هو  من   إَل  فقه
ومل يشرتط يف قبول اخلرب، خرب العمل دون العلم، وهو   واحدًا،  املؤدي  كان   ولو  حىت   وأدائها
 الندب   هلذا  يكن  مل  العلم  يفيد  ال  الواحد  خرب  كان   فلو  خبربه،  احلجة  قيام  على  يدل  مما  واضح،
   .(4)، فقد بلغ روَّاته من الصحابة حنو ثالثني صحابيًّا، وهذا احلديث متواتر تذكر  فائدة

يقبلون يف العقيدة إالَّ اخلرب املتواتر، فهذا حديث متواتر ممَّا  وهو حجَّة على املخالفني فهم ال  
 يؤمنون يعارض كالمهم، فالواجب على العاقل التسليم.
  هذا   َفِضيِخُكمْ   غريَ   مَخْرٌ   لََنا  َكاَنتْ   ما  وكذلك حديث حترمي اخلمر، فعن أن بن مالك قال: "

 َرسولِ   َأْصَحابِ   ِمن  َورَِجااًل   أَيُّوَب،  َوَأابَ   طَْلَحَة،  َأابَ   َأْسِقيَها  َلَقاِئمٌ   إين ِ   ،( 5)الَفِضيخَ   ُتَسمُّونَهُ   الذي
 ُحر َِمْت،   قدْ   اخلَْمرَ   فإنَّ :  قالَ   اَل،:  قـُْلَنا  اخَلرَبُ؟  بـََلَغُكمُ   هلْ :  َفقالَ   رَُجٌل،  َجاءَ   إذْ   بـَْيِتَنا  يف  هللِا  
َها َسأَُلوا َواَل  رَاَجُعوَها، َفما: قالَ  الِقاَللَ  هِذه  َأِرقْ  أََنُس، اي: َفقالَ   . (6)"الرَُّجلِ   َخرَبِ  بـَْعدَ  َعنـْ

عني العقيدة ملا   فلو كان خرب الواحد ال يفيد العلم، واحلال أنَّ اإلئتمار أبوامر رسول هللا  
 قبلوا منه اخلرب.

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 14ص  خرب الواحد الصحيح وأثره يف العمل والعقيدة للدكتور نور الدين عرتيُظر:  (1)
 .14( ننظر: السابق ص 2)
 –  116/7والطرباين عن سعد بن أيب وقاص    –  وصححه األلباين  194  ماجه  ابن  رواه  (  3)

    وغريمها.
 تدريب الراوي للسيوطي.   ينظر: (4)
 ( الفضيخ: اخلمر املصنوع من البسر، وهو مثر النخل قبل ان ينضج ويصري رطبا. 5)
 .1980( صحيح رواه مسلم 6)
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  اهلالَل،   رأيتُ   إين  :  فقال    النب   إَل  أعرايب    جاءوكذلك حديث عبد هللا بن عباس قال: "
 يف  أذ نْ   باللُ   ايَ   قالَ !  نعمْ :  قالَ   هللِا؟  رسولُ   حممدا  أن   أتشهد   هللاُ   إال  إله  ال  أن   أتشهدُ :  فقالَ 
 .(1)"َغًدا يُصوموا أن  الناسِ 

من مل يشرتط إسالم الروَّاة يف املتواتر، وهو  وكذلك هذا احلديث فيه داللة على إبطال دعوى  
" فلمَّا شهد قبل منه هللاِ   رسولُ   حممدا  أن   أتشهد   هللاُ   إال  إله  ال  أن   أتشهدُ بنيِ ٌ واضح يف قوله: "

 اخلرب. 
 مبوجبها،  وعمله  أخبارهم  على  واعتماده  صحابته،  من   اآلحاد     النب  بعث  اشتهر كذلك  و 

  لرجل   -   أنيس  اي   واغد":  النب    قال  وفيه   العسيف،  قصة  يف   خالد  بن   وزيد   هريرة  أيبفعن  
  خربه   النب    فاعتمد  فرمجها،  فاعرتفت  ،(2)"فارمجها  اعرتفت  فإن   هذا،  امرأة  إَل  -  أسلم  من
 .مسلمة نفس  وقتل حد، إقامة  من فيه ما مع اعرتافها، يف

 ِمن   قـَْوًما  أَتْيت   إنَّكَ :  قالَ   ،  هللاِ   َرسولُ   بـََعَثيِن   جلابر إَل اليمن قال جابر: "  كذلك بعثه  
 لذلَك،   أطاُعوا  ُهمْ   فإنْ   هللِا،  َرسولُ   وَأين ِ   اَّللَُّ   إالَّ   إَلهَ   ال   أنَّ   َشهاَدةِ   إَل  فاْدُعُهمْ   الِكتاِب،   أْهلِ 

َلٍة،  َيومٍ   ُكل ِ   يف  َصَلواتٍ   مَخْسَ   عليهم  اْفرَتَضَ   اَّللََّ   أنَّ   فأْعِلْمُهمْ    فأْعِلْمُهمْ   لذلَك،  أطاُعوا  ُهمْ   فإنْ   ولَيـْ
 . (3)"عليهم اْفرَتَضَ  اَّللََّ   أنَّ 

 هل اليمن جابرا مع أنَّ ظاهر احلديث أنَّ جابرا ُأرسل لوحده.وقد صدَّق أ 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 مساك   أصحاب   وأكثر   اختالف  وقال: فيه  691( أخرجه أبو داود والنسائي رواه الرتمذي  1)

عن  رووه األرنؤوط:  وقال   احلديث   هذا  احلاكم  وقول  الصواب،   ووه   مرسال   سفيان   مرسال، 
 عن   وروايته  حرب،  بن  فيه، وقال: فيه مساك  ما  فيه  له،   الذهب   وموافقة  خيرجاه،  ومل   صحيح
 شاهد، اخلالصة: احلديث حسن لغريه. له لكن منها احلديث  وهذا مضطربة، عكرمة

 .7260واحلديث بطوله رقم  – 2314( صحيح البخاري 2)
 .19( رواه مسلم وغريه 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

134 

 
 : على قبول خرب الواحد  اإلمجاعأدلة 
 منهم   أحداً   أن  نقل يُ   ومل  به،  واالحتجاج   الواحد  خرب   قبول  على   عنهم  هللا   رضي  الصحابة  أمجع
 منهم   أحد  قال  ولو   يتواتر،  حىت  احلجة  به  تقوم  فال  اخلطأ  عليه  ميكن  واحد  خرب  هذا   إن :  قال
 بل تواترت األخبار عنهم ابلعمل خبر الواحد حىتَّ تركوا اجتهادهم ألجله. إلينا،  لنقل  ذلك

َنما: " قال  أنه  عنهما  هللا   رضي  عمر  ابن  عن  البخاري   رواه  مامن ذلك    الصُّْبحِ   َصاَلةِ   يف  النَّاسُ   بيـْ
َلَة،  عليه  أُْنِزلَ   قدْ     اَّللَِّ   َرسولَ   إنَّ :  َفقالَ   آتٍ   َجاَءُهمْ   إذْ   بُقَباٍء،   َيْستَـْقِبلَ   أنْ   أُِمرَ   وقدْ   اللَّيـْ
َلةِ   إَل   فَاْسَتَداُروا   الشَّْأِم،  إَل  ُوُجوُهُهمْ   وَكاَنتْ   فَاْستَـْقِبُلوَها،  الَكْعَبَة،  العلم   حصول  ولوال  ،(1)"الِقبـْ

، فقد  احلجة  به تقوم  وال  العلم  يفيد  ال خلرب  عندهم به املقطوع املعلوم  تركوا  ملا الواحد،  خبرب هلم
كانوا يستقبلون بيت املقدِس يف صالهتم دهرا، حىتَّ أَتهم آٍت، رجل واحد فأخربهم بنبِأ حتويل 

 القبلِة فاستداروا إليها دون شكِ  أو ريب أو طلب دليل أو غري ذلك. 
  بنَ   ُعبَـْيَدةَ   وَأابَ   األْنَصاِريَّ،  طَْلَحةَ   أابَ   أْسِقي  ُكْنتُ   "  :قال  عنه  هللا  رضي  أنس  حديثكذلك  و 

 ُحر َِمْت،   قدْ   اخلَْمرَ   إنَّ :  َفقالَ   آتٍ   َفَجاَءُهمْ   ،-  ََتْرٌ   وهو  -   َفِضيخٍ   ِمن  َشَراابً   َكْعبٍ   بنَ   وُأيَبَّ   اجلَرَّاِح،
تُـَها  لََنا  َراسٍ ِمهْ   إَل  فـَُقْمتُ :  أَنسٌ   قالَ   فَاْكِسْرَها،  اجِلَرارِ   هِذه  إَل  ُقمْ   أَنُس،  اي:  طَْلَحةَ   أبو  َفقالَ    َفَضَربـْ

 تصديقاً   هامن  أبيديهم  ما  إتالف  على  وأقدموا  اخلمر،  بتحرمي فقطعوا    ،( 2)"اْنَكَسَرتْ   حىتَّ   أَبْسَفِلهِ 
   هللا   رسول   نلقى   حىتَّ   ، أو نتوقَّفاخلرب  يتواتر   حىت  حلها  على  نبقى:  يقولوا  ومل   املخرب،   لذلك 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . (526) ومسلم ،(4494) البخاري ( أخرجه1)
 .7253( أخرجه البخاري 2)
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 النب  من  مسع  امرءا  هللا  َأذَْكرَ : "ألصحابه  قال  حني   اجلنني   يف  عنه  هللا  رضي  عمر   قضاء   وكذلك
  ، )يعين ضرَّتني(   يل  جارتني  بني   كنت: "  فقال  بن النابغة  مالك  بن  ْحل   فقام  ؟شيئاً   اجلنني   يف  

 فقال   بغرة،  هللا    رسول  فيه   فقضى  ميتاً،  جنيناً   فألقت  مبسطح،  األخرى   إحدامها  فضربت
 .  (1)"بغري هذا لقضينا به نسمع مل لو: "عمر 

 عوف   بن  الرْحن  عبد  أخربه  ملا  هبا،  وقع  قد  الوابء  أن   فبلغه  الشام  إَل  خرج   حني   ابلناس  ورجوعه
 . (2)عليه تقدموا  فال ببلدة به مسعتم إذا ": قال النب    أن 
  واالحتجاج     النب   عن  الثقة  الواحد  خرب  قبولعلى    بعدهم  ومن  الصاحل  السلف  سبيل  يزل  ومل
   .ذلك فخالفوا  املتكلمون  جاء حىت  يف العقائد واألعمال، به

  بعض   يكفي  أحاديث   الواحد  خرب   تثبيت  ويف  :الرسالة  يف   تعلى  هللا  رْحه  الشافعي  اإلمام  قال
  لنا   حكي   وكذلك   السبيل،  هذا  شاهدان   من  إَل  بعدهم   والقرون   سلفنا  سبيل  يزل  ومل   منها،  هذا 
ثي...  ابلبلدان   العلم  أهل  من  عنه  لنا  حكي  عمن   حيفظ  كلهم  ابألمصار  وأعالمهم  الناس  وحمدِ 
  عن   منهم  واحد  كل  ويقبله  به،  واإلفتاء  إليه  واالنتهاء    هللا  رسول  عن   الواحد  خرب  تثبيت  عنه
  أمجع:  اخلاصة  علم   يف  يقول  أن  الناس  من  ألحدٍ   جاز  ولو  حتته،  من   عنه  ويقبله  فوقه،  من

  املسلمني  فقهاء  من  علميُ   مل  أبنه   إليه  واالنتهاء  الواحد  خرب   تثبيت  على  وحديثاً   قدمياً   املسلمون 
  .(3) يل جازَ  ثبته  وقد إال  أحد
 العدل  الواحد   إال   يرويه   ال  ما  فهو   األخبار   من   الثاين  القسم  وأما:  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال
  يفيد   فهذا...  له   وتصديقا  به  عمال  ابلقبول  األمة  تلقته  لكن  معناه،  وال  لفظه  يتواتر   ومل  وحنوه،
  يف   بينهم   يكن  فلم  السلف  أما  واآلخرين،  األولني   من    حممد  أمة  مجاهري  عند  اليقيين   العلم
 . (4)نزاع  ذلك
: قال  أن   إَل"  آحاد   أخبار   كلها  فإَنا  األخبار  فأما: "صحيحه  مقدمة  يف  حبان  ابن  اإلمام  قال
 إال   السنن  وجود   لعدم  كلها،  السنن   ترك  إَل  عمد  فقد  اآلحاد،  أخبار  قبول  عن  تنكب  من   وأن 
 .اآلحاد   رواية من

 كله  الدين  أمور  يف  هبا  العمل  ولزوم  اآلحاد   أخبار  حجية  للشك  جماالً   يدع  ال  مبا  يتضح  وهبذا
مذهب أصويل  أو فقهي  وليس يف هذا    ،  املصدوق  الصادق  عن  ثبتت  ما  مىت عقيدة وعمال،  

 عن   إال  عرفيُ   ال  ابطل  قول  يف العقائد  حجيتها  بعدم  القول   وأن قُّ الواجب ات ِباعه،  بل هو احل
 االحتجاج   أو من مقلِ ٍد يسمع القول فرُيدِ ده دون علم وال حتقيق، فلو ُترك  تبعهم،  ومن  البدع  أهل 
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األخبار يف ، وقد تواتر عند األمَّة  احلق  واندثر   الشريعة،  أركان  وهتاوت  السنة،   هلجرت   بسنَّة
 املصائب اليت اجنرت بعدم قبول خرب الواحد يف العقيدة، وحتكيم العقول عوضا عن خرب النب

فنفوا علوَّه سبحانه يف مسائه،    ، وقالوا يف ذاته سبحانه بقيلهم،تعاَل  ، حىتَّ نفوا صفات هللا 
التَّواتر املص معاوية بن احلكم   لح عليه عندهم، فعنط وردُّوا يف ذلك اخلرب حبجة عدم تواتره 

 الذِ يبُ   فَِإَذا  يـَْومٍ   َذاتَ   فَاطََّلْعتُ   َواجْلَوَّانِيَِّة،  ُأُحدٍ   ِقَبلَ   يل   َغَنًما  تـَْرَعى  َجارِيَةٌ   يل   وََكاَنتْ :  قَالَ السلمي  
!! َصكَّةً   َصَكْكتُـَها  َلِكينِ    أيََْسُفوَن،  َكَما  آَسفُ   آَدَم،  َبيِن   ِمنْ   رَُجلٌ   َوَأانَ   َغَنِمَها،  ِمنْ   ِبَشاةٍ   َذَهبَ   َقدْ 

،  َذِلكَ   فـََعظَّمَ     هللاِ   َرُسولَ   فَأَتـَْيتُ  ُتهُ   ،هِبَا  اْئِتيِن :  قَالَ   ُأْعِتُقَها؟  َأَفاَل   هللاِ   َرُسولَ   ايَ :  قـُْلتُ   َعَليَّ   فَأَتـَيـْ
 َأْعِتْقَها،   :قَالَ   هللِا،  َرُسولُ   أَْنتَ :  قَاَلتْ   َأاَن؟،  َمنْ :  قَالَ   السََّماِء،  يف :  قَاَلتْ   هللُا؟  أَْينَ   :هَلَا  فـََقالَ   هِبَا،
َا ، وهذا اخلرب صحيح لكنَّه مردود عندهم حبجَّة عدم تواتره، واجنرَّ عن ذلك أن  (5) ُمْؤِمَنٌة    فَِإَنَّ

 نفوا صفة العلوِ  هلل تعاَل، وهم إَل اليوم كذلك.  
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
النسائي  1) أخرج  األلباين    4753(  داود     - وصححه  األرنؤوط   4572وأبو  وصححه 

 واللفظ له.  218/5وابن األثري يف شرح مسند الشافعي مرسال  – واأللباين
 عليه. متفق (2)
 ( الرسالة للشافعي فصل احلجة يف تثبيت خرب الواحد. 3)
 الصواعق البن القيم.  خمتصر  (4)
 ، وصححه األلباين واألرنؤوط. 3282( رواه أبو داود 5)
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 أقسام اخلرب اآلحاد: : الرابع  املبحث 
َقِسَمة اآلحادِ  َأْخبارِ   يف: أي فيها؛ يَقعُ   وقدقال ابن حجر:   .  (1)وَغريبٍ   وَعزيزٍ  َمْشهورٍ  ِإَل املُنـْ

، وجيب أن يعلم أنَّ  (2)على ثالثةوقال ابن امللقَّن: واملستفيض: وهو ما زاد رو اته يف كلِ  مرتبة  
 منهم من مجع بني املستفيض واملشهور، ومنهم من فرَّق بينهما، من مجلتهم ابن امللقَّن. 

حاد ال عالقة هلا بقوَّة احلديث من صحَّة أو من ضعف، حىتَّ أقسام اآلكما جيُب أْن يُعلم أنَّ  
 تشتمل على شروط الصحيح، كما سيأيت.

 :غريباحلديث ال: املطلب األول 
 الغريب لغة: 
 .املْألوف َأو املعروف غري: الَغرِيبُ ، و وُغَرابءُ  َأْغرابواجلمع الغريب: 

 .  (3)واجلمع  البلد من وال  القوم،  من ليس الرجلُ   :الَغرِيبُ و 
 .أقاربه عن البعيد  أو  املنفرد،  مبعىن  ُمَشبـََّهٌة، ِصَفةٌ   هوو 

   واصطالحا:
يف كلِ  طبقات السند، أو    راو فقط   بروايتهاحلد اجملمع عليه يف احلديث الغريب، هو: ما تفرَّد  

 بعضها، أو يف طبقة واحدة.
 التـ َفرُّدُ   َوَقعَ   َموِضعٍ :  أي ِ   يف   َواِحدٌ   َشْخصٌ   ِبِروايِتهِ   يَتَفرَّدُ   َما   َوُهو   :الَغرِيبُ :  والراِبعُ قال ابن حجر:  

 . (4)الس َندِ  ِمن ِبهِ 
ُقوين  قال  رْحه هللا تعاَل:  البَـيـْ

 فـََقطْ  رَاوٍ  َرَوى  َما َغرِيبٌ  َوُقلْ ........................... * 
 

----------------------------------------------- 
 . 52ظر ص نزهة الن  (1)
 .17( تذكرة ابن امللقن ص  2)
 اجلامع مادة "غريب".( معجم املعاين 3)
 . 31( نزهة النظر ص 4)
 ( نظم البيقونية يف علم احلديث. 5)
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 أنواع احلديث الغريب:مسألة: 
ما  على"  الَفْرد "  اسم  الغريب  على  العلماء  من  كثريٌ   يطلقأوَّال:    العلماء   بعضُ   وغايـَرَ   مرتادفان،  أَنَّ
 واصطالًحا،  لَُغةً   مرتادفني  يعدمها  حجر  ابن  احلافظ   لكن  مستقالًّ،  نوًعا  منهما  كالًّ   فجعل  بينهما،

  أكثر "  الَفْرد "فـ  ته،وقلَّ   االستعمال  َكثْـَرة  حيث  من  بينهما غايروا  االصطالح  أهل  إنَّ :  قال  أنه  إالَّ 
 . (1)"النَّْسب  الفْرد "  على يطلقونه  ما أكثر " الغريب"و ،"املُْطَلق  الَفْرد " على يطلقونه  ما

 :  قسمني  إَل  فيه التـََّفرُّدِ  ملْوِضع ابلنسبة  الغريب يـَُقسَّمُ  وعلى هذا
 . ِنْسب  وغريب ُمْطلق،  غريب
 العراقي رْحه هللا تعاَل: قال 

 الفرد قسمان ففــرد مطلقـــا * وحكمه عند الشذوذ سبـــقا
 والفرد ابلنِ سبـــة مــا قيَّدتـه * بثقـــــة أو بلــــد ذكرتـــــــه 

 فالن حنو قول القائل * لــم يروه عن بكٍر إالَّ وائـــل أو عن 
 لـــم يروه ثقــة إالَّ َضمــــره * مل يرو هذا غري أهل البصره

 ثَّ بنيَّ رْحه هللا تعاَل اتِ صال الغريب ابلفرد فقال:
 . (2) ....................وما بِه ُمطلقا الرَّاوي انفرد * فهو غريب 

ولكنَّ غالب االستعمال   قي أنَّه اختار لفظ الغريب على  الفرد املطلق،والظاهر من نظم العرا
، وهو ما انفرد الفرد املطلقوعلى هذا فاحلديث الفرد ابإلطالق من غري قيد: هو    هو العكس،
 به راٍو فقط.  

 .أشار العراقي يِ د بنسبة خاصَّة كما ما قُـ  الغريب، وهو واحلديث الفرد النسب: هو 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 28 ص  النظر  نـُْزَهة( 1)
 . العراقي( ألفية 2)
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 : ، أو الغريب املطلقاملُْطَلق  الَفْردُ 
  . ، فال يُروى احلديث إالَّ من طريقهالسندأصل  ه يففيكان االنفراد    ما  هو: تعريفه
ْعتُ :  امِلْنرَبِ   َعَلى  عنه   هللا   رضي  اخْلَطَّابِ   ْبنُ   ُعَمرُ   قال:  مثاله َا":  يـَُقولُ     اَّللَِّ   َرُسولَ   مسَِ   اأَلْعَمالُ   ِإمنَّ

َا   اِبلنِ يَّاِت، َيا  ِإََل   ِهْجَرتُهُ   َكاَنتْ   َفَمنْ   نـََوى،  َما  اْمِرئٍ   ِلُكل ِ   َوِإمنَّ   يـَْنِكُحَها،  اْمَرَأةٍ   ِإََل   َأوْ   ُيِصيبُـَها  ُدنـْ
 .(1)ِإلَْيهِ   َهاَجرَ  َما  ِإََل  َفِهْجَرتُهُ 

إالَّ عمر رضي هللا عنه، ومل يروه عن عمر إالَّ علقمة   فهو حديث غريب، مل يروِه عن النب  
بن وقَّاص الليثي، ومل يروِه عن علقمة إالَّ حممد بن إبراهيم التيمي، ومل يروه عن التيمي إالَّ حيى 

 بن سعيد األنصاري.
يكون  ، وال  الرواة  من  عددٌ   املتفرد   ذلك  عن  يرويه  وقد  السند،   آخر   إَل   التفرُّد   يستمر   وقد  هذا،

لسند أي أوَّله، ألنه إن  أو يكون يف أصل ا  ،ا من أول السند إَل آخرهميهذا التفرُّد إالَّ مستد
 أصبح نسبيًّا كما سيأيت. حدى طبقاتهكانت الغربة يف إ

ولو تالحظ أنَّ ُغربة هذا احلديث استمرَّت يف أربعة طبقات، وليس من التواتر بشيء، قال ابن 
 التيمي،   إبراهيم  بن  حممد  عن  األنصاري،  سعيد  بن  حيي   بروايته  تفرد   احلديث  هذارجب احلنبلي:  

  غري   تصح  طريق  له  وليس   عنه،   هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر   عن  الليثي،  وقاص  أيب  بن  علقمة  عن
 احلديث   أهل  بني   خالفا  أعلم  ال:  اخلطايب  وقال  ،وغريه  املديين  بن  علي  قال  كذا  الطريق،  هذا
 ..  .ذلك يف

 مقام   وأقامه"  الصحيح "  كتابه  البخاري  صدر   وبه  ابلقبول،  وتلقيه  صحته   على  العلماء  واتفق
 يف   وال   الدنيا   يف  له   مثرة  ال  ابطل  فهو  هللا،  وجه  به  يراد   ال  عمل  كل  أن  إَل  منه  إشارة  له،  اخلطبة 
 .. .اآلخرة
  احلديث   هذا :  قال  أنه  الشافعي  عن  فروي  عليها،  الدين  يدور   اليت   األحاديث  أحد  احلديث   وهذا
 ثالثة   على  اإلسالم  أصول:  قال  أْحد  اإلمام  وعن  ،الفقه  من  اباب  سبعني   يف  ويدخل  العلم،  ثلث

  ليس   ما  هذا  أمران  يف  أحدث  من:  عائشة  وحديث   ،ابلنيات  األعمال  إمنا :  عمر   حديث:  أحاديث
 . بني  واحلرام بني  احلالل:  بشري  بن النعمان  وحديث  ،رد  فهو منه

: والسالم  الصالة  عليه  قوله  ذكر   أنه  أبيه  عن  أْحد،  بن  هللا  عبد  عن  حدثوان:  احلاكم  وقال
 يف   أحدث  من:  وقوله  يوما،  أربعني   أمه  بطن  يف  جيمع  أحدكم   خلق  إن:  وقوله  ابلنيات  األعمال
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 أصول   فإَنا  تصنيف،  كل  يف  األحاديث  هبذه   يبدأ   أن  ينبغي :  فقال  ،رد   فهو   منه  ليس   ما   ديننا
 .  (2)...األحاديث

ُ لنا من هذا أنَّ  ا األعمال من أصول الدين وحاز ثلث العلم، فبالضرورة يُعلم   ويتبنيَّ حديث إمنَّ
أنَّ النيَّة هي حملُّ العمل وعليها يدور األجر، وال يستطيع ردَّ هذا من لُه أدىن نسبة إَل العلم،  

 فمن قال أنَّ األحاديث اآلحاد ال يُعمل هبا يف العقائد، فلريدَّ هذا احلديث... 
 

 الفرد النسب، أو الغريب النسب:
  ينفرد  ث   سنده،  أصل  يف  راوٍ   من  أكثر   يرويَه  أنْ :  أي  سنده؛  أثناء  يف  الغرابة   كانت  ما  هو:  تعريفه
 . الرُّواة أولئك عن واحد راوٍ  بروايته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------- 
ومسلم1) البخاري  أخرجه  مسنده، (  يف  والطيالسي  ماجه،  وابن  والنسائي،  داود،  وأبو   ،

يف   عوانه  وأبو  صحيحه،  يف  خزمية  وابن  مسنده،  يف  يف واحلميدي  حبان  وابن  مستخرجه، 
 صحيحه، والدارقطين يف سننه، والطرباين يف األوسط، وابن امللقن يف املعجم، وغريهم.

 .59ص  1( جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ج2)
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  َدَخلَ     اَّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   عنه  هللا   رضي  َماِلكٍ   ْبنِ   َأَنس   َعنْ   الزُّْهِري،   عن   مالك،  حديث :  مثاله
 أبَِْسَتارِ   ُمتَـَعلِ قٌ   َخَطلٍ   اْبنَ   ِإنَّ :  فـََقالَ   رَُجٌل،  َجاءَ   نـََزَعهُ   فـََلمَّا  اْلِمْغَفر،  رَْأِسهِ   َوَعَلى  اْلَفْتِح،  َعامَ 

 .الزُّْهِري عن مالك به تفرَّد  ،(1)"اقْـتُـُلوهُ ": فـََقالَ  اْلَكْعَبِة،
  شخصٍ   إَل  ابلنسبة  فيه  وقع  التفرُّد   ألن   ؛" النِ ْسِب   الغريب"بـ  القسم  هذا   ومُسِ يَ :  التسمية  سبب
 .معني 

  َيْشَهُدوا   حىتَّ   النَّاسَ   أُقَاِتلَ   أنْ   أُِمْرتُ قال: "  مثال آخر: عن عبد هللا بن عمر: أنَّ رسول هللا  
ُ،  إالَّ   إَلهَ   ال   أنْ  ،  َرسولُ   حُمَمًَّدا  وأنَّ   اَّللَّ  َعَصُموا   ذلكَ   فـََعُلوا   فَِإَذا   الزََّكاَة،  ويـُْؤُتوا  الصَّاَلَة،  ويُِقيُموا  اَّللَِّ
 ".اَّللَِّ  عَلى وِحَساهُبُمْ  اإلْساَلِم، حَبق ِ   إالَّ   وَأْمَواهَلُمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمينِ  

من   أيضاهذا احلديث رواه البخاري عن عبد هللا بن عمر، ورواه مسلم من نفس الطريق ورواه  
ورواه النسائي من طريق أنس بن   ،طريق أبو هريرة، ورواه كذلك من طريق جابر بن عبد هللا

 ملك.
  روح   أبو  حدثنا  قال   املسندي   حممد  بن   هللا  عبد   حدثنا:  قال  البخاري يف هذا احلديث سند  و 

 . عمر  ابن عن  حيدث أيب مسعت قال حممد  بن واقد  عن شعبة حدثنا قال عمارة بن احلرمي
 قاله  واقد  عن  شعبة  بروايته  تفرد   اإلسناد   غريب  احلديث  وهذاحمل الغربة فيه: قال ابن حجر:  

  وهو   الصباح،  بن  امللك   وعبد  هذا  حرمي  عنه  بروايته  تفرد   ،عزيز   شعبة   عن  وهو  حبان،  ابن
 . (2)عرعرة بن حممد بن وإبراهيم املسندي عنه به  تفرد  حرمي عن عزيز 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1846رواه البخاري  (1)
 .94ص   1( فتح الباري ج2)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

142 

 : النَّْسِب  الغريب أنواع من
  ليست   فيها  الغرابة   ألن   النِ ْسِب؛  الغريب  من  اعتبارها  مُيكن  التفرُّد   أو  الغرابة  من  أنواع  هناك

ا ُمْطَلَقة،  :هي األنواع وهذه ُمعني، شيء إَل ابلنسبة فيها الغرابةُ  َحَصَلتِ   وإمنَّ
 . فالن  إال ثقة يـَْرِوهِ  مل: كقوهلم  ،عن شيخه ال يشاركه فيه أحد حديث برواية الثقة   تفرد  -أ

  الوالءِ   بيعِ   عنْ   ىَنَ     هللاِ   رسولَ   أنَّ "  :عمر   بن  هللا  عبد  مسع  دينار  بن  هللا  عبدما رواه  مثال:  
 .(1)"هبتهِ  وعنْ 
  ابن   عن  دينار   بن  هللا  عبد  حديث  من  إال  نعرفه  ال  صحيح  حسن  حديث  هذا  عيسى  أبو  قال
 . (2)  النب  عن عمر 

، وهو نسب  إذ السنَّدوهذا احلديث هو أيضا من الغريب املطلق إذ التفرُّد ميكن عدُّه يف أصل  
 مل يرِوه من الثقاة إالَّ ابن دينار.

 وجوه   من   مروايًّ   كان   وإن   ،"فالن  عن  فالن   به  تفرد: "كقوهلم   معني،  راو   عن  ُمعني  راوٍ   تفرد  -ب
 .غريه عن أخرى
 الذكاة  تكون   أما":  النب    سأل  ملا   أبيه  عن  العشراء،  أيب  عن  سلمة،  بن  ْحاد   حديث مثال:  

 .(3)"عنك ألجزأ فخذها يف  طعنت  لو:  فقال واحللق؟ اللبة يف إال
  به   تفرد   اإلسناد،  هبذا  إال  يعرف  ال  أبيه،  عن  العشراء  أيب  حديث  من  إال  يـُْعَرف  ال  احلديث  هذا

 . أبيه عن  العشراء، أيب  عن ْحاد،
 إسناده   فهذا  املنت،   هبذا   إال  يـُْعَرف   ال   اإلسناد   هذا   أن   كما  اإلسناد،  هبذا   إال   يُعرف  ال   املنت  فهذا 

 .غريب ومتنه غريب،
 
 

----------------------------------------------- 
 .1506 ومسلم ،2535 البخاري  أخرجه  (1)
 .268ص  6حتفة األحوذي ج (2)
 ، 2825  الضحااي:  داود   وأبو  ،4408  الضحااي :  والنسائي  ،1481  األطعمة:  الرتمذي (  3)

 .1972 األضاحي: والدارمي ،4/334 وأْحد  ،3184 الذابئح: ماجه وابن
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، أو تفرد أهل جهة عن أهل جهة خاصَّة   أهل  أو  بلد  أهل  تفرد كما يوجد    جهة حبديث معنيَّ
 ، أو تفرد أحدمها عن اآلخر خاصَّة. الشام  أهل أو  مكة أهل به تفرد:  كقوهلم

و يف املنت فقط أو يف كليهما، أمَّا األخري فقد مثَّلنا له د ميكن أن يكون يف السند فقط، أ التفرُّ و 
السابق ذكره، وأمَّا التفرُّد يف السند، منه ما   العشراء  أيب  عن  سلمة،  بن  ْحاد   حديثحبديث  

 عن  بردة،  أيب  بن  هللا  عبد  بن  بريد  عن  أسامة،  أيب  عن  كريب،  أيب  حديث  من  مسلم،  اإلمام  رواه
 أمعاء   سبعة  يف  أيكل  الكافر ":  قال    أنه :  األشعري  موسى  أيب  عن  بردة،  أيب  جده  عن  أبيه،

 . (1)"واحد ِمًعى يف أيكل  واملؤمن
 استغربه   موسى  أيب  حديث  من  لكن  عمر،  ابن  وحديث  هريرة  أيب  حديث  من  اثبت  احلديث   هذاو 

 أسامة،   أيب  عن  احلديث  هبذا  عالء  بن   حممد  كريب  أيب  تفرد  عن  انتج  هذا  واستغراهبم  العلماء،
 فهنا   إذن  ،عمر   ابن   وحديث  هريرة   أيب   حديث  من   مشهور  موسى،  أيب   حديث  من  غريب   فهو

 .األخرى الطرق إَل  ابلنسبة سنده تعود إَل ، نسبيَّة الغرابة
 بغريب.  ليس   وبعضه  غريبا  املنت   بعض   يكون   وَترة  ،بكله  غريبا   املنت   يكون   فتارة  وأمَّا غرابة املنت 

 ، مشتهرا   املنت  لكان  أسانيد،  له  كان   لو  ألنه  ؛غريبا  إسناده  يكون  أن   بد  ال   الغريب فإنَّه  واملنت 
  وإسناده  إال  غريب  منت  يوجد  ال  أنه   الصالح  ابن  احلافظ   قرر  وهلذا،  األسانيد  تعدد   منه  للزمو 

 الغرابة،   وزالت  اإلسناد،   غرابة  وزالت   األسانيد،  تعدد   منه  للزم  مشتهرا  املنت   كان   لو  ألن   غريب؛
 .(2)التفرد  مطلق وهي
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 هذا   ،(3)"ابلتمر   البلح  كلوا":  عائشة  عن  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  عن   زكري  أيب  حديث مثال:  
  منت  فهذا   ،زكري  أيب  حديث  من  إال  يعرف  ال  واملنت   ،زكري  أبو  به  وتفرد   متنه،  يف  غريب  احلديث
 .غريب
 ابلنسبة   اإلسناد  هذا   فإن   غربة نسبيَّة كهذا احلديث،  كانت   ولو  ،أن يكون سنده غريبا  فيجب
 احلديث   هذا  يف  لكن  أخرى،  أحاديث  يف  معروفة  كلها  ،هشام  رواية  ألنَّ   ،غريب  احلديث  هلذا 
 . احلديث هذا   به وروى زكري، أبو ابلسند تفرد 

 ، وال نريد أن نتوسَّع فيه فنطيل، ولكن أشران إليه مبا يفيد ويُغين. ومبحث الغرابة طويل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 وابن   ،1818  األطعمة:  والرتمذي  ،2060  األشربة:  ومسلم  ،5393  األطعمة:  ( البخاري 1)

 .2/43 وأْحد  ،3257 األطعمة: ماجه
 ( شرح املوقضة وغريه.2)
 .3330  األطعمة: ماجه ابن( 3)
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 احلديث العزيز: : املطلب الثاين 
 العزيز لغة: 

 . (1)أيَّده أمدَّه، عزيًزا، جعله شدَّده، دعَّمه، قوَّاه،: غريَه أو فالانً  عزَّزمن عزََّز، تقول: 
َننْيِ  ِإلَْيِهمُ  َأْرَسْلَنا ِإذْ ومنه قوله تعاَل: "  . [14]يس: "بِثَاِلثٍ  فـََعزَّْزانَ  َفَكذَّبُومُهَا  اثـْ

 اصطالحا:العزيز 
  وهذا   ،املغيث  فتح  يف  السخاوي  قال  كما  سنده؛  طبقات  من  طبقة  يف  اثنان  راواين   رواه  ما

  طبقاته   من  طبقة  يف  راواين   بروايته   ينفرد   أن :  ومعناه  املتأخرين،   أكثر   عليه  الذي  هو  التعريف 
ابن   ختاروهو ما ا  الطبقات،  من  غريها  يف  اثنني   من  أكثر   رواه  ولو  آخرها،   أو  وسطها  أو  أوهلا

.. وأمَّا صورة العزيز اليت جوَّزوها فموجودة أبن ال يرويه أقل من .:قال  حجر رْحه هللا تعاَل
 . اثنني عن أقل من اثنني 

والبخاري من حديث   ،الشيخان من حديث أنسوقال: مثاله: ما رواه  تعاَل  ث مثَّل رْحه هللا  
..  . قال: "ال يؤمُن أحدكْم حىتَّ أكون أحب  إليه من والده وولده  أيب هريرة: أنَّ رسول هللا  

 ، ورواه عن أنس: قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد... احلديث"
(2) . 

 للصحيح   شرطًا  وليس والعزَّة يف احلديث ليست شرطا يف الصحيح كما سيأيت، قال ابن حجر:  
 .  (3)ذلك زعم ملن خالفًا

 وبه قال السوطي:
  .(4)وليس شرطا عدد ومن شرط * رواية اثنني فصاعدا غلط 

 هل تكون العزَّة مطلقة ونسبيَّة كما يف الغريب؟ 
 أهل احلديث لعدم الفائدة يف ذلك.نعم تكون كذلك، ومل يتكلَّم فيها 

----------------------------------------------- 
 ( ينظر قاموس املعاين.1)
 .25( النزهة ص 2)
 ( خنبة الفكر. 3)
 السيوطي.( ألفية 4)
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 : املشهور  احلديث: املطلب الثالث
 :اللغة  يف املشهور

 َعَلى   َيُدلُّ   َصِحيحٌ   َأْصلٌ   َوالرَّاءُ   َواهْلَاءُ   الشِ نيُ :  فارس  ابن  قال  ،(ر  هـ  ش)  مادة  من  مفعول  اسم
 . (1)َوِإَضاَءةٍ  اأْلَْمرِ   يف  ُوُضوحٍ 

 الظهور،   الذيوع،  االنتشار،  احلضور،  املعاينة،  القاطع،  اخلرب:  اللغوية  وداللته  استعماالته  منو 
 . (2)اإلضاءة العالمة،

 املشهور اصطالحا:
َننْيِ  ِمن  أبكثرَ  حمصورةٌ  طرقٌ  َلهُ  ما  .(3)التواتر  حد   يبلغ ومل اثـْ

 .(4)التواتر  حد  يبلغ  مل ما طبقة،  كل  يف فأكثر  ثالثة رواه ماأو تقول: 
قال العراقي إالَّ أنَّه أشار أنَّه يبدأ من الثالثة ولعلَّه يسوِ  ، وبه وعلى هذا فاملشهور ما رواه ثالثة

 بينه وبني املستفيض، قال: 
 . (5)من واحد واثنني فالعزيز أْو * فوُق فمشهوٌر وكل  قد رأوْ 

 ولكن السُّيوطي حسب الظاهر ال ُيسوِ  بني املشهور واملستفيض، فقد حدَّه برواية الثَّالثة، وقال:
 .......................... والذي رواُه * ثالثـــة مشهورنـــا، رآهُ 
 قوٌم ُيساوي املستفيض، واألصْح * هذا أبكثر، لكن ما وضح 

 . (6)....................................... *................حدُّ التَّواتر  
املشهور وأنَّ املستفيض أكثر من املشهور، وأان وقد بنيَّ السيوطي أنَّ املستفيض ال يتساوى مع  

 ، وسيتبنيَّ السبب يف تعرف املستفيض. مع السيوطي يف هذا
----------------------------------------------- 

 .222\3 اللغة  مقاييس( 1)
 .222\3 اللغة  مقاييس ،494\2 العربية  وصحاح اللغة َتج الصحاح ( 2)
 .49ص(  الرحيلي) الفكر خنبة توضيح يف  النظر  نزهة( 3)
 .الفكر  لنخبة املسموع شرح( 4)
 ( ألفيَّة العراقي يف علم احلديث. 5)
 ( ألفيَّة السيوطي يف علم احلديث. 6)
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 املشهور ُعرفا:
احلديث الذي اشتهر بني عموم النَّاس، أو بني طائفة معيَّنة منهم هلم اختصاص بعلم ومعناه  

خمصوص من العلوم الشرعيَّة أو غريها، كاملفسِ رين والفقهاء واألصوليني وأهل اللغة وغريهم، 
ثون، ممَّا ينجر عنه رواية أحاديث موضوعة   حبيث ال تتوفَـُّر فيه شروط املشهور اليت وضعها احملدِ 

 أو مكذوبة واالستدالل هبا.
ا هي ُشهرة عرفية ختتلف حبسب العلوم،   وعلى هذا فهي شهرة خارجة عن حدِ  االصطالح؛ وإمنَّ

وال تالزم بني هذه الشهرة وصحَّة احلديث البتَّة، فقد يكون احلديث مشهورا بني النَّاس وهو 
اختالف أمَّيت رْحة"  ، بل قد ال يكون له إسناد أصال كحديث "مكذوب على رسول هللا  

 . (1)قال الوادعي: ال يوجد له سند، وال يثبت عن عن النب  
 . (2) وقال السيوطي: ضعيف

 . (3)وقال األلباين: ابطل ال أصل له
 من األحاديث املشهورة بني الناس وخطباء املساجد:

 ".غًدا  َتوتُ  كأنك  آلخرِتك واعمل أبًدا، تعيشُ  كأنك  لدنياك اعمل"
 وليس له اسناد يُروى به. فهذا احلديث ليس من كالم النبِ   

 . (4)أصل له القال األلباين وغريه: 
 كذلك: "حبُّ الوطن من اإلميان"، وهو ال أصل له.

 .  (5)موضوع ابألصحقال مالَّ علي القاري: قيل ال أصل له، أو 
 . (6)وقال حممد الغزي: ليس حديثا

----------------------------------------------- 
 .1/56الوادعي  هادي  بن   مقبل عبدالرْحن أيب اليمانية الداير لعالمة احلديثية   الفتاوى( 1)
 .167/2( تدريب الراوي 2)
 .58صفة الصالة  (3)
 .68( إصالح املساجد 4)
 .189( األسرار املرفوعة 5)
 .222/1( إتقان ما حيسن 6)
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 من األحاديث املشهورة بني املفسرين ويف أكثر كتب التفسري: 
والنهاية   البداية  يف  بطوله  وهو  "الفتون"  تعاَل196/2حديث  قوله  تفسري  يف  "َوفـَتَـنَّاَك ،   :

يعلى يف مسنده، [40]طه:  فـُُتواًن" أبو  أخرجه  السالم، وقد  ، وهو حيكي قصَّة موسى عليه 
، فقد تفرَّد  والنَّسائي يف التَّفسري، وهو حنو مخس عشرة صفحة، وهو ليس من كالم الرَّسول  

صَّواب خريان أنَّ ال، واستظهر األبه أصبغ بن زيد، وأنكره اإلمام حيي بن معني، واملزِ ي وابن كثري
 فيه الوقف على ابن عبَّاس رضي هللا عنهما، وأنَّه ممَّا تلقَّاه عن أهل الكتاب.

 من األحاديث املشتهرة عند الفقهاء: 
إسناده ضعيفالطَّالقُ   اَّللَِّ   إَل  احلاللِ   أبغضُ " الغزي:  قال حممد  الوادعي:  و   ،(1)"،   ال قال 

وضعَّفه األلباين يف ضعيف   ، (3)اجلوزي: ال يصحوقال ابن    ،(2)تصحيحه  إَل  النفس   تطمئن
 اجلامع، وضعَّفه ابن عثيمني يف الشرح املمتع، وغريهم.

فهو ال يصح ومع ذلك هم يروونه، وإذا ما َتَّت روايته فقد بُنية عليه األحكام وال حول وال 
 قوَّة إالَّ ابهلل. 

 .(4): ُمضعَّفوكذلك: "كل قرض جرَّ نفعا فهو راب"، قال الكمال بن مهَّام
 . (5)مرتوك وهو مصعب، بن سوار إسناده  يفوقال الشوكاين: 

 وإن كان معناه صحيحا، طبعا إن كان النفع مشروطا، وإن مل يكن مشروطا فليس راب. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .31/1( إتقان ما حيسن 1)
 .327/ 2 احلديثية   ( الفتاوى2)
 .638/2( العلل املتناهية 3)
 . 232/7( شرح فتح القدير 4)
ين 5)  .3666/7( الفتح الرابَّ
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 من األحاديث املشتهرة عند األصوليني: 
 َقضاٌء؟   لكَ   َعَرضَ   إذا  َتقضي  َكيفَ :  قال  الَيَمنِ   إَل  ُمعاًذا  يَبَعثَ   أنْ   أرادَ   َلمَّا    اَّللَِّ   َرسولَ   أنَّ 
 فإنْ :  قال  ،  اَّللَِّ   َرسولِ   فبُسنَّةِ :  قال  هللِا؟  ِكتابِ   يف  جتَِدْ   مل  فإنْ :  قال  ،هللاِ   بِكتابِ   أقضي:  قال
  اَّللَِّ   َرسولُ   فَضَربَ   ،آلو  وال   رَأيي  أجَتِهدُ :  قال  هللِا؟  ِكتابِ   يف  وال    اَّللَِّ   َرسولِ   ُسنَّةِ   يف  جتَِدْ   مل

 .اَّللَِّ  َرسولَ  يُرضى ِلما  اَّللَِّ  َرسولِ  َرسولَ  َوفَّقَ  الذي هللِ  احلَمدُ : وقال َصدرَه 
لح يص  كما أقرَّ ذلك العديد من احملدِ ثني، وإن كان األمر كذلك فال  ضعيف  وهذا اخلرب إسناده

إسناده  داود:  أيب  قال األرانؤوط يف ختريج سنن  فقد  به،  االستئناس  دليال، وجيوز  يكون  أن 
 فاالستدالل   ابجلملة:  وقال الشوكاين  ،(2)باين يف ضعيف سنن أيب داودل ه األفوضعَّ   ،(1)ضعيف
 الصحيح   عن  فضال  لذاته،   احلسن  عن  فضال  لغريه،   احلسن  درجة  إَل  يرتق  مل   الذي  احلديث   هبذا 

  من   حيصى   ال  ما  لثبوت  العظيم  األصل  هذا   مثل  على  سيما  ال  اإلشكال،  غاية  مشكل
 .  (3)املسائل

. (5)يصح  ال  البخاري  قال  جمهولون،  فيه  ساقط، وقال:  (4)وقال ابن حزم: ابطل ال أصل له
 . (6)وضعَّفه ابن امللقَّن
اجلوزي:  ابن  ... عليه  ويعتمدون  كتبهم   يف  يذكرونه   كلهم   الفقهاء  كان  وإن   يصح  ال  وقال 

 . (7)لثبوته وجه فال طريقه هذا وما عرفونيُ   ال ْحص  أهل من معاذ  وأصحاب
هذا ال حُيتجُّ به، وجيوز ذكره وكانوا يذكرونه ملا فيه من داللة االجتهاد والقياس، والكن مثل  

 استئناسا.
 

----------------------------------------------- 
 .3592( ختريج سنن أيب داود  1)
 .3592( ضعيف أيب داود 2)
ين 3)  .4335/9( الفتح الرابَّ
 .204/2( أصول األحكام 4)
 . 438/2( السابق 5)
 . 424/2( خالصة البدر املنري 6)
 .2/758املتناهية  العلل (7)
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 وقد يكون من األحاديث املشهورة عندهم ما هو صحيح:

ا األعمال ابلنيَّات، فهو مشهور عند القاصي والداين، عامل أو غري عامل.   كحديث إمنَّ
الفقهاء وفيه:    رَُجٌل،   َفَدَخلَ   املَْسِجدَ   َدَخلَ     اَّللَِّ   َرسولَ   أنَّ وكحديث املسيء صالته عند 

  َصلَّى،   كما  ُيَصلِ ي  فـََرَجعَ   ُتَصلِ ،  ملَْ   فإنَّكَ   َفَصلِ ،  اْرِجعْ :  وقالَ   فـََردَّ   ،  النب ِ   عَلى  َفَسلَّمَ   َفَصلَّى،
 بـََعَثكَ   والذي :  َفقالَ   َثاَلاًث،  ُتَصل ِ   ملَْ   فإنَّكَ   َفَصلِ ،  اْرِجعْ :  َفقالَ   ،  النب ِ   عَلى  َفَسلَّمَ   َجاَء،  ثَّ 

 ِمنَ   معكَ   تـََيسَّرَ   ما   اقْـَرأْ   ثَّ   َفَكربِ ْ،  الصَّاَلةِ   إَل   ُقْمتَ   إَذا :  َفقالَ   فـََعلِ ْميِن،  َغرْيَُه،  ُأْحِسنُ   ما  ابحلَق ِ 
  ثَّ   َساِجًدا،  َتْطَمِئنَّ   حىتَّ   اْسُجدْ   ثَّ   قَاِئًما،  تـَْعِدلَ   حىتَّ   اْرَفعْ   ثَّ   رَاِكًعا،  َتْطَمِئنَّ   حىتَّ   ارَْكعْ   ثَّ   الُقْرآِن،
 . (1)ُكلِ َها  َصاَلِتكَ  يف  ذلكَ  وافْـَعلْ  َجاِلًسا، َتْطَمِئنَّ   حىتَّ  اْرَفعْ 
ا  يف   احلويرث  بن  مالك  حديث  ومثله  والصالة،  الوضوء  فقه  يف  أصال  لكونه  عندهم  اشتهر   وإمن 

 مناسككم  خذوا"  احلج    يف  أمجعني   هللا  عبد  بن  جابر   وحديث"  أصلي  رأيتموين  كما  صلوا"  الصالة
ا" وحديث ،"عين    .العبادات ومباحث مسائل مجيع   أو ل يف يذكرونه  فهم "ابلن يات األعمال إمن 

 احلنفية:  عند  وأمَّا املشهور
  كان  ما  وهو  ،وآحاد   مشهور،  متواتر،   :ثالثية  عندهم  القسمة  إذ   واآلحاد؛  للمتواتر   قسيمفهو  
 بعدها   وما   الثانية  الطبقة  يف  وتواتر   وانتشر  اشتهر   لكن  األوَل  الطبقة  يف  أي  روايته  أصل  يف   آحاداً 
  ".ابلنيات األعمال إمنا"  اخلطاب بن عمر  حبديث  املشهور للحديث  وميثلون 
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 من   قريب  أنه   أي   اليقني،  علم  يفيد  املتواتر  أن   حني  يف  الطمأنينة  علم  يفيد  أن ه   عندهم  وحكمه
 من  املتواتر   احلديث  يصلح  ما   لكل    يصلح  عندهم  وهو  املتواتر،  من  رتبة   أقل  لكنه  املتواتر   حكم
 . (2) عليه والزايدة  القرآن  نسخ
  .(3)"املتواتر  قسمي  أحد املشهور   أن : "احلنفية من الرازي  بكر  وأبو اجلصاص وقال

: قسمان  بدوره   وهو  وآحاد   ومشهور،   متواتر:  قسمان   وهو   متواتر   ثنائية   هذا   على  فالقسمة 
 . وعزيز  غريب

، وهم يرون أنَّه ثالثية  عندهم  القسمة  كون   من  أو ال   ذكرانه  ما  احلنفية  عند   املعروف  املشهورو 
والعزيز واملشهور واملستفيض يفيد العلم، ولكنَّ وكما سبق وذكران أنَّنا ال نفرِ ق بني بني الغريب 

واملتواتر يف ابب االستدالل سواء يف ما يفيد العلم أو العمل، وحنتاج هذا التقسيم يف الرتجيح 
 كما سيأيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .757( أخرجه البخاري 1)
 .397: ص 1: ج األصول  يف  األدلة قواطع : انظر  (2)
 .397: ص 1: ج األصول  يف  األدلة قواطع : انظر ( 3)
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 احلديث املستفيض:: املطلب الرَّابع 
 املستفيض لغة:

تقول:  ِاسَتفاضَ   من  فاعل و ِاتََّسعَ إِذ    الضُّيوفِ   ِبُكل ِ   البَـْيتُ   ِاْسَتفاضَ ،    إذِ   اخَلرْيُ   ِاْسَتفاضَ ، 
   .(1)ِانـَْتَشرَ 

من:   حد ه،يفيض(  فاض)واملستفيض  من  أكثر  امتأل  إذا  الكأُس  فاض  تقول  هذا  و   ،  على 
 أكثر من العادة، وهو هبذا يفوق املشهور.  شيوعه اخلرب: ةاستفاضف

 املستفيض اصطالحا: 
 ومل يبلغ املتواتر.  ثالثة  من  أكثر   رواه ما هو

 إالَّ أنَّ البعض يسوِ ي بني املشهور والنستفيض كما سبق وأشران. 
 . العلماء قويل أصح  يف املشهور هو   واملستفيض ،(2)كثري  ابن   احلافظ  قول ظاهر وهو
  وبعض   واألصوليني   الفقهاء  أئمة  من  مجاعة  رأي  على  املستفيض  هو   املشهور  :(3)السخاوي  قال

 وفيما   يعين   وانتهائه  ابتدائه  يف  يكون   املستفيض  أبن   بينهما  غاير   من  ومنهم:  شيخنا  قال  احملدثني،
 من   ومنهم  الواحد،  عن  منقوالً   أوله  كان   ما  يشمل  حبيث  ذلك  من  أعم  واملشهور  ، سواء  بينهما
 . عدد  اعتبار  دون   ابلقبول األمة تلقته  ما املستفيض  أبن  يعين  أخرى كيفية  على غاير 

 : املستفيض  احلديث اطالقات
 . املشهور  احلديث  به ويراد  املستفيض يطلق  - 1

  :مسلم اإلمام قال
  يوم   والسالم  الصالة  عليه  هللا  رسول  سجود   يف  املستفيضة  املشهورة  الرواايت  هبذه  صح  فقد
 .(4)اليدين ذي

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر قاموس املعاين.1)
 .160احلديث  علوم ( اختصار2)
 .3/389املغيث  ( فتح3)
 .117( التمييز  4)
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 . املتواتر   احلديث  به ويراد  املستفيض ويطلق  - 2
 . (1)املتواترة املستفيضة لألحاديث معارضاً  احلديث  وهذا :اإلسالم شيخ قال
  مبعىن  واملتواتر (  املستفيض   أي)  هو  إنه  والقفال  الصرييف  أبوبكر   قال  :السخاوي  احلافظ   وقال
  يعين  الفن  هذا  مباحث  من  ليس  إنه  املستفيض  يف(  حجر   ابن  أي)  شيخنا  قول  وحنوه   واحد،
  .(2)املتواتر  يف كما

ه متواتر، بل وال نقول أنَّ    نقول أنَّ املستفيض هو املشهورا فالمولكنَّنا َنخُذ طريقا وسطا بينه 
 املشهور، ومل يبلغ التواتر. بينها إذ هو أعلى من 

 من   أكثر   رواه  ما   واملشهور   الثالثة،   عن  نقلته   زاد   ما  املستفيض   أن  ظاهر كالم ابن كثري    وهو
 . (3)اثنني 

،  التواتر   إَل  لينتهي  ،املستفيض  ث    ،فاملشهور  ،لعزيز إَل ا  ويرتقي  غريبا  يبدأ وعلى هذا فاحلديث  
 وهذا أرجح األقوال.

 
 حكم كلُّ ما سبق:

أي: حكم الغريب والعزيز واملشهور واملستفيض: إن توفَّرت فيها شروط الصحيح كما سيأيت 
أو  أو مشهور  أو عزيز  املروي غريب  تتوفَّر فهو ضعيف، وسواء كان  مل  فهو صحيحة، وإن 

ضعيف أو عزيز ضعيف أو   غريب مستفيض، إالَّ املتواتر فركنه الصحَّة، فيمكن أن تقول هذا  
ىتَّ مستفيض ضعيف، وال ميكن أن نقول هذا حديث متواتر ضعيف، ألن  مشهور ضعيف أو ح

 ركن املتواتر هو الصحَّة. 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .172/1الكربى   ( الفتاوى1)
 .390/3املغيث  فتح (2)
 .160( للمزيد يُنظر الباعث احلثيث 3)
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 : املختار املتواتر  : حدُّ اخلامس املبحث 
مُيكن أن خنتار   ،وعودا ببدئ؛ بعد أن عرفنا احلديث اآلحاد وأقسامه، الذي هو نظري املتوار

تعريفا وعددا لُروَّاة املتواتر، فكما علمنا أنَّ املشهور ال يقلُّ روَّاته عن ثالثة، وأنَّ املستفيض ال 
  :  يقلُّ روَّاته عن أربعة، فال يكون املتواتر إالَّ

بعد  أو أوَّل طبقة    ،يف أي طبقة من طبقات العصور الذهبيَّة الثالثة  ما رواه مخسة فما فوق"
أن يكون  و ،  شروط احلديث الصحيح  يف اخلربوأن تتوفَّر    ،مثلهم  والذين بعدهمالعصر الذهب  

 .  "والضبط   العدالةالغالب على روُّاته 
 شرح التعريف:

، أو أوَّل طبقة يف أي طبقة من طبقات العصور الذهبيَّة الثالثة   ما رواه مخسة فما فوققولنا:  
الذهب   فإن قلَّ   من مخسة روَّاةٍ احلديث املتواتر  يبدأ    :أي  ،مثلهم  والذين بعدهم بعد العصر 

ومبدؤه    بل يف مبدئهالعدد يف كل السند    التماثل يفوال ُيشرتط  سقط يف املستفيض وهكذا،  
 أو حىت الرابعة   ، فإن رواه يف الطبقة الثالثة يكون من إحدى العصور الذهبية أو أوَّل عصر بعدها

أو واحدثالثة رواة    :مثال اثنان  أو  ثقات  يبقى على حكمعدول  فالعربة يف أصل   ،  املتواتر، 
تر أصل الواحد، وهو هنا خُيرب عن توا  الضابط   السند، وهو يف هذا من ابب قبول خرب العدل

، كذلك يقبل إخباره  والعمل  يف ابب العقائد   العدل الضابط   احلديث، فكما يقبل خرب الواحد
 عن أصل احلديث املتواتر.

  ، وكذلك عن ابن عمرمثاله: يقول التابعي: مسعت هذا احلديث من ابن عبَّاس عن الرَّسول  
مرفوعا، وكذلك عن أيب هريرة مرفوعا، وكذلك عن ابن مسعود مرفوعا، وكذلك عن   نفس اخلرب 

 عائشة مرفوعا.
وهو كذلك إن رواه اثنان عن مخسة، فيقول التابعي األوَّل مسعته من ابن عمر وابن عباس، 

 ويذكر الثاين ثالثة من الصحابة، وهكذا إن كان الرواة ثالثة أو أربعة أو مخسة. 
التَّابع مسعه من عن كل    ي روى نفس احلديث ابللفظ أو املعىن عن مخسة من الصحابةفهذا 
هم فرادى أو مجاعة، فهو  وسواء كان مساع  كلُّ واحد منهم مسعه من الرَّسول  و ،  واحد منهم
سقط يف الغريب حيث رواه عنهم َتبعي واحد، اجلواب:   هذا احلديث سيقول القائل  متواتر، ف

أنَّ قبول خرب الواحد العدل الثقة واجب عند أهل السنَّة، وهذا سواء كان يف العلم أو األعمال، 
والواحد هنا خُيرب عن أصل احلديث وأنَّه مسعه من مخسة، فكما قبل منه اخلرب يف العلم والعمل، 
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فسيقول من ،  فضال أنَّ هذا الواحد هو من خري العصور  ث التواتر احلدي  أصل هذا  يُقبل منه أنَّ 
عن األوَّل فكيف   يرفض هذا األمر إن خرب الواحد معرَّض للخطإ، نقول: لو أخطأ يف مساعه

هذا وإن كان التوافق  ،روايته عن اخلمسة ينبئ بقوَّة ضبطه  ه يف بقيَّة الطرق؟ فتوافقُ توافق خطأ
كان هذا املعىن منه أو من الصحابة، بل حىتَّ وإن سلَّمنا أبنَّه أخطأ يف   ابملعىن ال ابللفظ، وسواء

 طريق من الطرق فبقيَّة الطرق تصحح له خطأه.
وعلى هذا النوع، يقدم خرب الراواين عن اخلمسة على الواحد عن اخلمسة، ويقدم خرب الثالثة 

الثالثة   والواحد عن اخلمسة، ويقدم خرب األربعة  االثنني   عن اخلمسة على عن اخلمسة، عن 
والثالثة  األربعة  خرب  على  اخلمسة،  عن  اخلمسة  خرب  ويقدم  اخلمسة،  عن  والواحد  واالثنان 

 واالثنان والواحد عن اخلمسة.
ه أن يكون من الصحابة، يعين بدئميف  التواتر، أنَّه ال يشرتط    مبدئوأحسن ما قيل يف ذكر  

الصحابة، بل ولو رواه مخسة من التَّابعني عن صحايبٍ  روَّاة ال ُيشرتط أن يكونوا من  ال مخسة  
ما رواه مخسة فما فوق  وهذا معىن قولنا: "  واحد أو الصحابيَّان إَل أكثر من ذلك، فهو متواتر،

   "يف أي طبقة من طبقات العصور الذهبيَّة الثالثة
 بعد َتام شرطي هذا لعلم القاصي والداين أنَّ كل الصحابة عدول ضبَّاط، وال يكون هذا إالَّ 

، فالروَّاة الوحيدون الذين ال يُبحث يف عدالتهم  فمن بعدهم  العدالة والضبط عند التَّابعني اخلمسة
هج يكون  وعلى هذا النَّ لكثرة عدد يف الرواية،    الصحابةفال حيتاج  وال ضبطهم هم الصحَّابة،  

لسابقة والردود اليت  يهم الشروط ا، وهكذا نطبق عللصحابة أو من التَّابعني ا  من  مبدأ املتوار إمَّا
   أشران إليها.

التَّابعني عن َتبعي واحد عن    أتباع  تباع التابعني، كرواية مخسة منمن أخبمسة  إن ابتدأ    وكذلك
 فكذلك   ،أو أكثر   َتبعني أو صحابة  ذلك ممَّا هو أقل من مخسة  أكثر منأو    صحايب واحد،

  قـَْرين،   َخرْيُُكمْ بقوله: "  حُيكم له ابلتوَّاتر استندا على عصرهم الذهب الذي أخرب عنه الرَّسول  
 .(1)"يـَُلوََنُمْ  الَِّذينَ  ثَّ  يـَُلوََنُْم، الَِّذينَ  ثَّ 

ولكن ال يكون مبدأ التواتر إالَّ من الصحابة أو التَّابعني أو أتباعهم، هذا لقرهبم من الرسَّول  
 ، وملزيَّة عصرهم.
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ولكن ُيشرتط يف ما دون الصحابة َتام العدالة والضبط، وعلى هذا فإن كان الروَّاة اخلمسة من 
أتباعهم، فهو أحاد األصل ثَّ  الصحابة فهو متواتر األصل، وإن كان اخلمسة من التَّابعني أو  
 تواتر يف طبقة من طبقيت العصور الذهبيَّة أي التابعني وأتباعهم. 

وعلى هذا فيقدَّم متواتر األصل على من بعده، يعين إن كان مبدؤه من الصحابة فإنَّه يقدَّم على 
دوَنم، كأن يرويه ما كان مبدؤه من التَّابعني وهكذا... وكذلك يقدَّم َتاثل العدد بينهم على من  

مخسة عم مخسة عن مخسة، فهو مقدَّم على رواية األربعة عن مخسة عن مخسة وهو مقدَّم على 
رواة الثالثة عن أربعة عن مخسة وهكذا إَل رواية الواحد عن خسمة عن مخسة، وهو مقدَّم  

 على رواية الواحد عن أربعة عن مخسة وهكذا إَل رواية الواحد عن واحد عن مخسة.
فلو روى   الرَّابع فإنَّه ُيشرتط فيه َتام العدد مع َتام العدالة والضبط،  العصر وكذلك األمر يف  

عن َتبعي واحد إَل أربعة، إَل أربعة،  واحد َتبعي ٍ  َتبع   ثا، عنيعنَي حدبمخسة من تـََبِع أتْـَباِع التَّا 
ل يف ُيشرتط التماث  ، لكنمتواتر فهو  أو أكثر من ذلك يف أي طبقة إَل أربعة  واحد عن صحايب

أو أوَّل طبقة بعد العصر  وهو معىن قولنا: "  بعدهم  عدد الروَّاة يف من بعد العصر الذهب ومن
 ".مثلهم والذين بعدهمالذهب 

م مجاعتهم أخربت عن راوٍ  ثة، مع توثيقه يف الضبط والعدالة، وأمَّا من العصور الذهبيَّة الثال  ألَنَّ
الذهب وجب فيه ن ابتدأ التواتر ممن هم بعد العصر  فليس هلم تلك املزيَّة وعلى هذا فإهم  

 التماثل يف العدد يف من بعدهم. 
مخسة رواة عن واحد إَل أربعة ممَّن هم بعد العصور الذهبيَّة، وهؤالء روو اخلرب عن   روىفإن  

 أربعة من التَّابعني،  واحد إَل أربعة من أتباع التابعني، وكذلك أتباع التابعني رووه عن واحد إَل 
   .زيز واملشهور واملستفيض على حسب عدد الرواةفهو أحاد يرتاوح بني الغريب والع

 ن العصور الذهبيَّة فهو املتواتر، وإن رواه بعدهم فرد.وأمَّا إن بلغ العدد اخلمسة يف أي عصر م
 فقدهم السند، والثَّاين:    فقدهم لعلوُّ األوَّل:    مرين:أل  لفقد من جاء بعد العصور الذهبيَّةهذا  
  الَِّذينَ   ثَّ   قـَْرين،  َخرْيُُكمْ : "فقوله    ،رييَّة العصور الذهبيَّة الثالثة اليت أخرب عنها رسول هللا  خل

 تلك القرون، الضباط من روَّاة بدرجات عدالة  اعالم منه   هو "يـَُلوََنُمْ  الَِّذينَ  ثَّ   يـَُلوََنُْم،
 

----------------------------------------------- 
 .6695صحيحه رواه البخاري يف   (1) 
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فُيجرب فقد    الفضلفأعالهم الصحابة ث الذين يلوَنم ث الذين يلوَنم، وليس ملن بعدهم هذا  

دون الصحابة، كما أنَّ هذه العصور هم    ، هذا مع تتبع عدالة وضبط َمن اخلرييَّة بكثرة العدديَّة
واحد إَل مخسة  ممَّن هم أفضل من تبْع أتباع التَّابعني روْو عن راٍو  تقوِ ي رواية الرَّاوي، فاخلمسة  

روو عن   ممَّن هم أفضل منهم، والتَّابعون   روَّاة  إَل مخسةواحد  أتباع التَّابعني روو عن راٍو  منهم، و 
ن هم أفضل منهم، فقوَّة التَّفضيل تغين عن قوَّة العدد،  ممَّ من الصحابة  إَل مخسة    واحد   صحايب

والتفاضل بني املسلمني    ،أو الفساق  عن ملئ األرض من الكفاريُغين  فاملسلم العدل الواحد  
وعلى هذا فال يشرتط يف العصور    معهود معروف فليس املسلم كاملؤمن، وليس املؤمن كاحملسن،

يشرتط َتاثل العدد يف    نلكو   حدى طبقاهتم،مخسة يف إية اخلمسة عن مثلهم، بل  الذهبيَّة روا
وهذه داللة أخرى أيضا تدحض    ،مثلهم  بعدهم  منو   :أول طبقة بعد العصر الذهب وإن نزلوا أي

العدديَّة يف احلديث املتواتر ومل يشرتط    من نفتح   العدالةاشرتط   وال حىتَّ اإلسالم، ومن هذا 
، وأنَّ الثقة الثبت العدل يف علم احلديث  تغلب العددية  األفضليةقوسا يدلُّ على صحَّة أنَّ  

 وذلكبل أوَل من العدول غري الضبَّاط ولو كثروا،    الضابط أوَل من مجاعة الفساق ولو كثروا،
َمى    َجاىَءهُ   َأن  *  َوتـََوَلَّ ى   َعَبسَ تعاَل: "  من قوله َعأ

رِيكَ   َوَما  *  ٱألأ َتنَفَعهُ   َيذَّكَّرُ   َأوأ   *   يـَزَّكَّى ى   َلَعلَُّهۥ  يُدأ  فـَ
َرى ى  ىَن   َمنِ  َأمَّا  *  ٱلذ ِكأ

تَـغأ كَ   َوَما *  َتَصدَّى   َلهُۥ  فَأَنتَ  *  ٱسأ َعى   َجاىَءكَ   َمن  َوَأمَّا *  يـَزَّكَّى   َأالَّ  َعَليأ  *   َيسأ
َشى    َوُهوَ 

هُ   فَأَنتَ   *   خَيأ  ُام   بن   اَّلل    عبد  يف   هذه اآلايت  نزلت، وقد  [10  –  1]عبس:  "تـََلهَّى    َعنأ
  بن   والعباس   ،هشام  بن  جهل  وأاب  ،ربيعة  بن   عتبة  يتكلَّم مع  وهو  ،  اَّلل    رسول  أتى  ملَّا  مكتوم،

 إسالمهم   يف  فإن  ،  إسالمهم  ويرجو  تعاَل  اَّلل    إَل  يدعوهم  ،خلف  بن  واُمي ة  ،وُايب  ، املطلب  عبد
وعشائرهم  ،أتباعهم  عي مج  إسالم أقواهم  أسياد  إسالمهم    وكذلك  ،فهم    عدائهم   توقفيف 

 اَّلل    علمك  مم ا  وعلمين  أقرئين   ،هللا  رسول  اي:  ابن أم مكتوم  فقال  واملسلمني،  لإلسالم وحماربتهم
  على   مقبلابلدعوة إَل هللا تعاَل، وهو    مشتغل   أن ه  يدري  وال  النداء  ويكرر  يناديه   فجعل  ،تعاَل
، فأنزل هللا تعاَل هذه اآلايت معاتبا كالمه  لقطعه    اَّلل    رسول  وجه  يف الكراهة  ظهرتف  غريه،
"  لنبيه   تعاَل:    وجه   يف   والعبوس  التغري   ظهرأي  ،  "اأَلْعَمى  َجاَءهُ   َأنْ   *   َوتـََوَلَّ   َعَبسَ فقال 

قطع عليه جملسه الذي كان يدعو فيه كرباء قريش    مكتوم   أم   بن ا  أن  ألجل   وأعرض    الرسول
 إَل   بدعوهتم   منشغال    الرسول  وكان   ،مسرتشدا  جاءهوصناديدهم، واحلال أنَّ ابن أمِ  مكتوم  

 . اإلسالم
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َفَعهُ  َيذَّكَّرُ  َأوْ  *  يـَزَّكَّى َلَعلَّهُ  يُْدرِيكَ  َوَما"قال تعاَل: ف تَـنـْ  " الذ ِْكَرى فـَ
 نفسه  تزكو بسؤاله  لعله  أمره؟ حبقيقة عاملًا  جيعلك شيء وأيُّ أي: 
 .العلم ما ينفعهمن و  واالزدجار  االعتبار من املزيد  له حيصل  أو  ،وتطهر 

 استغىن  َمن  أماأي:  ،  "يـَزَّكَّى  َأالَّ   َعَلْيكَ   َوَما  *  َتَصدَّى  َلهُ   فَأَْنتَ   *  اْستَـْغىَن   َمنْ   َأمَّا"ث قال تعاَل:  
 وأي   ،لكالمه  وتصغي  له  تتعرض  فأنت  أي الكفار،  يرغب فيه،وعن اإلسالم فهو ال    هديك  عن
فإن أسلم فلنفسه وبقي على كفره فلنفسه وال شيء عليك يف   كفره؟  من  يتطهر   أالَّ   عليك  شيء

" َاذلك  َنا  الَباَلغُ   َعَلْيكَ   فَِإمنَّ "[40]الرعد:  "احِلَسابُ   َوَعَليـْ  الَباَلغُ   ِإالَّ   الرَُّسولِ   َعَلى  َوَما، 
 .[18]العنكبوت: "املُِبنيُ 

تعاَل:     كان   من  وأمَّا"، أي:  تـََلهَّى  َعْنهُ   فَأَْنتَ   *  خَيَْشى  َوُهوَ   *   َيْسَعى  َجاَءكَ   َمنْ   َوَأمَّا"ث قال 
مسلم  لقائك  على  حريصا وهو  اإلسالم  منك  يتعلَّم   يف   التقصري  من  تعاَل  هللا  خيشىو   كي 

، فذلك املسلم ولو أنَّه الرسول  أيها  فعلت  كماليس    األمر   فإنَّ   ،تتشاغل  عنه  فأنت  ،االسرتشاد 
الذين ال يزالون على   ن كرباء قريش وصناديدهم وأبطاهلمم  وأخري وأفضل  أحسنفهو  أعمى  

 كفرهم وهم معرضون. 
هللا لدعوة والتَّعليم، حيث يعض  ايت مبهرات يف اإلرشاد ملراتب افهذه اآلايت املباركات، آ 

، أبن ال ترتك ما يف يديك من املسلمني وتبحث  مبا وعض به رسوله    عوةتعاَل أهل العلم والد
وتثبيته عليه فهو حديث عهد    عن الكفَّار كي تدخلهم يف اإلسالم، فاألوَل تعليم املسلم دينه

تقدميه على الكافر بل مجع الكفَّار، ، فيجب  أصالابإلسالم وهو أوَل ممن مل يدخل يف اإلسالم  
بل على مجع كرباء وصناديد وأبطال الكفَّار، فاملسلم الواحد مقدَّم عليهم، وال يتقدم هؤالء يف 

 تعاَل أهل العلم والدعاة، أنَّ الدعوة م هللاالدعوة عليه مهم كثر عددهم أو عال شأَنم، كما يعل ِ 
ال تقف حيث ُيسلم املسلم، بل أصل الدعوة تبدأ بعد إسالمه بتعليمه علم هللا تعاَل على الوجه 

 .الصحيح الذي يرضاه هللا تعاَل، فال سبيل لعبادة هللا تعاَل إالَّ بتعلم علمه
 ن منه، يتَّبع املشكوك فيه بل يتَّبع املتيق ِ كما يعلم هللا تعاَل أهل العلم والدعاة؛ أنَّ املسلم ال

ـ ًا  ٱحْلَق ِ   ِمنَ   يـُْغىِن   اَل   ٱلظَّنَّ   َوِإنَّ    ۖٱلظَّنَّ   ِإالَّ   يـَتَِّبُعونَ   ِإن قال تعاَل: " عمى وهذا األ  ،[28]النجم:  " َشْي
إذا اهتمَّ به فهو حاصل، وال ترتكه من أجل من هو مشكوك   ،مسلم مفروغ منه فهو يف يدك

من    فهو ليس يف يدك وإسالمه غري حاصل، بل هو يف الكفر اآلن فكيف ترتك ما يف يدك  ،فيه
 وتتوجه إَل من عدائه إليك وإَل اإلسالم أقرب دخوله فيه. أهل اخلري
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أو    رأيه، على ملئ األرض من الكفاروهبذا يتبنيَّ لنا أنَّ الواحد املسلم مقدَّم بنفسه وخربه و 
، فضال إن كان هذا املسلم من خري القرون، فضال إن كان هذا املسلم ثقة ثبت عدل الفساق

فعدد روَّاة املتواتر مخسة ألنَّ قبله املستفيض، وأنَّ مبدأ هذا العدد    مبا سيأيت شرحه، وعلى هذا
 ،يف العصور الذهبيَّة   يف العدد   التماثل  ط، كما ال يشرت يكون يف أي عصر من العصور الذهبيَّة 

 أمَّا مثلهم، أي:    والذين بعدهمبعد العصور الذهبيَّة  أوَّل طبقة    بل ُيشرتط التماثل يف العدد يف
بعدهم    من  ، والذين، مع َتام العدالة والضبط يشرتط فيهم َتام العدد وهو مخسةمن بعدهم  

 مثلهم. 
ور الذهبيَّة أو أوَّل طبقة بعد العصور الذهبيَّة طبقات العصمبدأ اخلرب املتواتر من أحد    اخلالصة:

 ع التَّابعنيبا تواحد من أفلو روى مخسة من تبْع أتباع التابعني خربا عن    والذين بعدهم مثلهم،
إن كان  إَل مخسة فهو متواتر، و   الواحد  إَل مخسة، عن الصحايب  الواحد  عن التابعي  ،إَل مخسة

ابلتماثل هو أوَل، وعلى هذا فتمام شرط العددية  فني فمن فوقهم طبعا  مبدأ اخلمسة اتباع التابع 
فإن ابتدأ     من بعدهم ممن ْحلوا عنهم اخلرب؛يكون يف أول طبقة بعد العصور الذهبيَّة، وكذلك يف

التَّابعني فال يشرتط َتامه   وإن ابتدأ العدد من   التَّابعني؛العدد من الصحابة فال يشرتط َتامه يف
ُيشرتط َتام العدد يف من ال  ؛ فإنَّه  أتباع التابعني   ؛ إن ابتدأ العدد منوكذلكيف أتباع التابعني،  

لنزوهلم يف السند    ، ولكن؛ إِن ابتدأ منهم فُيشرتط التماثل يف العدد التابعني   بعدهم أي: تبْع أتباع 
الذهبيَّة، وكذلك يف العصور  وإ  وفقدانه خريية  بعدهم،  ذلك من  يشرتط  أكثر  السند  نزل  ن 

كذلك، وعلى هذا فشرط عدديَّة الرواة عن مثلهم يف العدد يكون من أوَّل طبقة بعد العصور  
 الذهبيَّة. 

العدالة   العددية وكان استنادان يف هذا على أشياء: أوال: عصر الصحابة ال يشرتط فيه   ، وال 
هلم مزيَّة العصور الذهبيَّة   بعني وأتباعهماأنَّ التَّ اثنيا:  العددية والقوَّة يف من هم بعدهم،  شرط  ف

ع عدالتهم وضبطهم، وأمَّا تتبُّ   فيجب  العدالةوال تغنيهم عن  املزيَّة تغنيهم عن العدديَّة،    وهذه
هذا لفقدهم   العدديَّة والقوَّة ومن بعدهم عنهم كذلك،   ثبوت  من هم بعدهم فيلزم فيهم لزاما 

 ، عنهم  اة مع َتام العدالة والضبط، ومن بعدهم مثلهم روَّ   م فيهم َتام اخلمسةأي: يلز   األفضليَّة،
م فدوا فضل العصور الذهبيَّة، ومن مل يقبل استنادان على حديث خري القرون، نقول له: إذا    ألَنَّ

لك احلديث؟ ويف أيِ  شيء نستند عليه إن مل نستند عليه يف مثل هذا التقسيم؟ فمن ما غاية ذ 
الفرد منهم جبماعة، لقوَّهتم يف    وأنَّ   أهمِ  املهمَّات لذاك احلديث هو قبول اخلرب من الفرد منهم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

160 

فالعدل الضابط منهم خري من مجاعة العدول الضباط ممن هم بعدهم، واحلديث خري    التفضيل،
ا األعمال ابلنيَّات"  فإن حديث عمر رضي هللا عن  هذا  وعلى  شاهد على ذلك،  لى حيمل عه "إمنَّ

 بن   علقمة  ،التيمي  إبراهيم  بن  حممد  عن  ،األنصاري   سعيد  بن  حيي   :فقد روي هذا اخلرب تواتر،  ال
 . اخلطاب بن عمر  عن ،الليثي  وقاص

  قهد   بن  قيس  بن   سعيد  بن  حيي:  وقيل  عمرو،  بن  قيس  ابن، هو:  األنصاري  سعيد  بن  حيي و 
  .السبعة الفقهاء وتلميذ املدينة، عامل وشيخ زمانه، يف املدينة  عامل اجملود، العالمة  اإلمام
 زمن   هجري(  69)  السبعني  قبل   مولده  ،القاضي   املدين  النجاري  اخلزرجي  األنصاري  سعيد  أبو
 . ( 1)الزبري ابن

 بن   احلسنتباع التابعني هو:  آخر من مات من أ   ن الذهبيَّة، فإنَّ فهو على هذا قد أدرك القرو 
 آخر   وهو  سنني،  وعشر   مائة  عن  هجرية،  257  سنة  سامراء  يف  تويف  البغدادي،  العبدي  عرفة
 .أعلم تعاَل وهللا خليفة،  بن خلف  التابعني  آخر   عن روى من

هجري،   181وأخر من مات من التَّابعني هو: خلف بن خليفة الكويف املعمَّر يف بغداد سنة  
هللا عنه وعمره عن مائة عشر سنني، وأخرب عن نفسه؛ أنَّه رأى الصحايب عمرو بن خريث رضي  

 سبع سنوات. 
وآخر من مات الصحابة هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي هللا عنه، تويف يف مكَّة سنة 

 . (2) هجري، وعمره مائة وسبع سنني  110
  وكان   وانفع،  سامل   مع  املدينة،  علماء  من  احلافظ   املدين   التيمي، هو:  التيمي  إبراهيم   بن   حممدأمَّا  و 

 أصحاب  من  القرشي  مرة  بن  تيم  بن  سعد  بن  كعب  بن  عامر   بن  صخر   بن  خالد  بن  احلارث  جده
 ومائة،   عشرة  تسع  سنة  مات :  الزايدي  حسان   أبو   قال   هـ،  120  سنةومات      هللا  رسول
 هجري.  46أو   45، وعلى هذا يكون مولده سنة (3)وسبعني  أربع  ابن وهو

  َوالنَّاسُ   َأْْحَدَ   َأبُو  َقاِضي ال  َوذََكَرهُ   الصََّحابَِة،  يف   َتَأخِ رِينَ املُ   بـَْعضُ   ذََكَرهُ   اللَّْيِثي  َوقَّاصٍ   نُ ب   َقَمةُ وأمَّا َعل
عَ   التَّاِبِعنَي، يف   . (4)ِلكِ املَ  َعْبدِ  ِواَليَةِ  يف  ِديَنةِ اِبملَ  َماتَ  َعاِئَشَة،و  ُعَمَر، مسَِ
 ،   النب  مع  اخلندق   شهدت :  قال  أنه  عنه  وروي،    النب   عهد  على   ولد:  الواقدي    قال
 . (5)التابعني   يف ذكره على  األئمة  أطبقو 

قبل  ابأللباب  يُفهم  والبخاري،  مسلم  حديثا يف صحيح  نذكر  العصور  أفضليَّة خري  ولتوكيد 
العقول، وينال فوائده يف هذا الباب من ال مير عليه مرور الكرام، فعن أيب سعيد اخلدري رضي  
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)أي: مجاعة من    النَّاِس،   ِمنَ   ِفئامٌ   فـَيَـْغُزو  َزماٌن،  النَّاسِ   عَلى  أيَْيتقال: "     هللا عنه عن النب 
  عَلى   أيَْيت  ثَّ   هلْم،  فيُـْفَتحُ   نـََعْم،:  فَيقولونَ   ؟  اَّللَِّ   َرسولَ   صاَحبَ   َمن  ِفيُكمْ :  فَيقولونَ   النَّاس( 
 ؟   اَّللَِّ   َرسولِ   أْصحابَ   صاَحبَ   َمن  ِفيُكمْ   هلْ :  فُيقالُ   النَّاِس،  ِمنَ   ِفئامٌ   فـَيَـْغُزو  َزماٌن،  النَّاسِ 

 ِفيُكمْ   هلْ :  فُيقالُ   النَّاِس،  ِمنَ   ِفئامٌ   فـَيَـْغُزو  َزماٌن،  النَّاسِ   عَلى   أيَْيت  ثَّ   هلْم،   فيُـْفَتحُ   نـََعْم،:  فَيقولونَ 
 .(6)هلمْ  فيُـْفَتحُ  نـََعْم،: فَيقولونَ  ؟  اَّللَِّ  َرسولِ  أْصحابَ   صاَحبَ  َمن صاَحبَ  َمن

تُفتح مبجرَّد معرفة أنَّ اجليش فيه من صحب رسول هللا   البلدان  أو َصِحَب من    فهاهي 
، فيعلِ منا هذا احلدث  أو من َصِحَب صْحَب أصحاِب رسول هللا    َصِحَب رسول هللا  

يدانيهم وال يشبَّه به خري، فمن يدعي املبارك، أنَّ خرييَّة أهل القرون املفضَّلة الثالثة ال يوازيه وال  
لعدل الضابط من علم املنطق فإنَّ من املنطق جبمع هذا احلديث وحديث خري القرون، يكون ا

ممَّن هم بعده، ويكون العدل الضابط من التَّابعني  العدول الضبَّاط    خري من مجاعة    أتباع التَّابعني 
الضبَّاط  خري من مجاعة   التابالعدول  أتباع  الواحد خري من مجاعة من  الصحايب   عني، ويكون 

 . العدول الضباط من التَّابعني وخري ممن بعدهم ولو كثروا
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .469ص 5( سري أعالم النبالء ج 1)
البخاري:  2) لإلمام  الكبري  التاريخ  سبق:  ما  ينظر يف كل  ، وهتذيب 446/6، و194/3( 

، 846  –  4/845، َتريخ اإلسالم للذهب:  81/14أمساء الرجال للحافظ املزي:    الكمال يف 
 .7/193، واإلصابة يف َتييز الصحابة البن حجر العسقالين 67 – 6/66و
 .296 – 294ص  5( سري أعالم النبالء  ج3)
 ( معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين.4)
 ( اإلصابة يف َتييز الصحابة.5)
 .2532، ومسلم: 2897البخاري: ( 6)
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ا األعمال ابلنيَّات"  حديثروَّاة    إنَّ كل  ف  هذا  وعلى اليت ما كان ولن   من العصور الذهبيَّة،  "إمنَّ
ق، واملسيح بن مرمي يف  حد إالَّ األنبياء والرسل يف من سبيكون مثل عدوهلم عدل وال يدانيهم أ

  .يبلغ مقام النبوَّة أحد آخر الزَّمان، فإنَّه ال
 وقيل   سبعمائة  وقيل   مائتني   حنو   كثري  خلق  األنصاري  سعيد  بن  حيي احلديث عن  هذا  ثَّ روى  

وهو (1)أكثر  الذهبيَّة  العصور  من  عدل  ثبت  ثقة  عن  احلديث  روو  الكبري  العدد  فهذا   ،
فيستحيل   اخلطأ، و األنصاري،  العدد على  مزيَّة   ابحلديث جيربه  األنصاريانفراد  اجتماع هذا 

تغين عن العدديَّة، وهو رواه   األفضلية وكما قلنا فإنَّ    وتوثيقه يف ضبطه وعدالته،  الذهب   العصر
ثقة ثبت عدل من    عن   ، وهو كذلك رواهممَّن هو خري منه  عن ثقة ثبت عدل من العصر الذهب

م اختلفوا يف هذا األخري وهو: علقَمة  ممَّن   العصر الذهب  اللَّيثي بني    وقَّاص  بن   هو خري منه ألَنَّ
 صحايب جليل. ، وهو رواه عن أنَّه صحايب أو َتبعي كبري

من غري العصر  يف ما دون العصور الذهبيَّة، فلو روى أربعة روَّاة    رواية اخلمسة عن مثلهم  وأمَّا
حديثا، فهو املستفيض، وإن رواه ثالثة عنه فهو املشهور، وإن رواه   عن َتبعي التابعني الذهب  

   اثنان فهو العزيز، وإن رواه واحد عنه فهو الغريب.
الذهب، فأي مخسة روَّاة اجتمعوا فأي طبقة من العصور   بعد العصر   يف منفهذا الشرط يكون 

فهو املتواتر، وأمَّا   يروون عن َتبع التابعي  الذهبيَّة أو اجتمعوا يف أوَّل طبقة بعد العصر الذهب 
 العصر الذهب. من بعدهم فُيشرتط فيهم العددية بداية من مخسة عن مثلهم إَل مبدئِ 

الصحيحوقولنا:   شروط  فيه  تتوفَّر  وهو  وأن  القادم،  املبحث  يف  سنتواله  ما  هذا  احلديث : 
 الصحيح وشروطه.

م   :وأن يكون الغالب على روَّاته الضبط والعدالةوقولنا:   وهذا يكون على ما دون الصحابة، فإَنَّ
وكان اخلامس  ضبَّاط عدول   َتبعني فإنَّه إن روى احلديث أربعة كلُّهم عدول ضبَّاط، وعلى هذا

ملوافقته  احلديث  هذا  فقد صحَّ يف  الضبط  قليل  فإن كان  عليهم،  حيمُل  فإنَّه  الضبط،  قليل 
 جلماعة الضباط.

 
----------------------------------------------- 

 ( نظم املتناثر من احلديث املتواتر. 4) 
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فإنَّه حُيمل على   وسنده  ووافق العدول األربعة يف منت اخلرب  ،مدلِ س وعنعن  موإن كان يف روَّاهت
 مجاعة العدول.

  . فهو كما سبق وسند ووافق العدول األربعة يف منت اخلربيف روَّاته مغفٌَّل   كان   وإن 
كذلك إن روى احلديث أربعة عن مخسة من الصحابة، فإن كان فيهم مغفَّل أو قليل ضبٍط    وبه

  ، وكذلك احلال يف ثالثة الروَّاة واالثنان، إالَّ الراوي الواحد كما سبق وأشران  فإنَّه حُيمل على البقيَّة
فحديثه   نعنوع  كان قليل الضبط أو فيه غفلة أو مدلِ س   إن ، فإنَّ ولو كان من أكابر التابعني 

  إن كانأمَّا  الطرق كما سيأيت، و   بني احلسن والضعف، وال يبلغ التواتر وال الصحيح إالَّ جبمع 
 ط والعدالة فقد نقل خربا متواترا.َتمَّ الضب   التابعي الفرد 

تباع التابعني العدول الضباط وكان مخسهم  من أ  أتباع التابعني فإن روى أربعة  ونفس األمر يف
مل على البقية، إالَّ الراوي الواحد فإن كان يه غفلة فإنَّه حيُ الضبط أو مدلس وعنعن أو فقليل  

التواتر وال الصحيح، بل يرتواح بني   يقبل  أو غافل، كذلك خربه ال  قليل الضبط  مدلسا أو 
نقل خربا   فقد  والعدالة  الضبط  َتمَّ  وإن كان  الطرق،  جبمع  إالَّ  يرتقي  وال  والضعف،  احلسن 

 ا. متواتر 
على أن يكون الغالب فيهم العدالة والضبط،   وهو كذلك يف أوَّل طبقة بعد العصور الذهبية

مثلهم أي: يف    والذين بعدهموعلى أن يكون العدد من بعد العصور الذهبيَّة مخسة فما فوق  
، فإن روى مخسة عن عشرة فهو نفسه وهكذا على أن ال تقل الطبقات العدد والعدالة والضبط 

 .، يف ما دون العصور الذهبيَّةروَّاةعن مخسة 
مل يشرتط   ، حال ماوالفساق  كلِ  حال من مجاعة الكفار وتفرُّد روَّاة العصور الذهبيَّة أوَل على  

 أوَل منهم. ابنفرادهم فمن سبق ذكرهمعدالة رواة املتواتر وال إسالمهم،  البعض
هنا هو   لسؤالاملتواتر واعتمد على العدد، فااة  ومن اجلدير ابلذكر أنَّ من مل يشرتط إسالم روَّ 

 حديثهم؟  من أين أخذ مجاعة الكفار 
، فأمَّا إن كانوا مسعوه  طبعا البد له من أصل، فهم إمَّا مسعوه من الصحابة أو من رسول هللا 

حال كفرهم ومل يسلموا فالقاعدة عند أهل احلديث أالَّ يُقبل منهم حديث    من رسول هللا  
فإن كانوا    نوا رووه بعد إسالمهم، وكذلك إن كانوا مسعوه من الصحابة رضي هللا عنهم،إالَّ إن كا
 ال يشرتط إسالمهم هم مسلمون  فيهم  فمن قالوا  ،فتعريفهم للمتواتر فيه خطأ  ثَّ رووه  قد أسلموا 

لألعرايب الذي شهد    وال يقبل، لقول النب    ، وإن كانوا على كفرهم فخربهم مكذوبحقًّا
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: قال   نعم،:  قال  هللِا؟  رسولُ   حممدا  أن   أتشهدُ   :قال  نعم،:  قال  هللُا؟  إال  إله  ال  أن   أتشهداهلالل: " 
 .(1)"غدا َيُصوموا أن  باللُ   اي الناسِ   يف فأذ نَ 

من إسالمه، فلمَّا تبنيَّ إسالمه قبل منه اخلرب، واحلال مبفهوم    فكما هو بني فقد تثبَّت النبُّ  
املخالفة أنَّه إن مل يتبنيَّ إسالمه مل يُقبل منه خربه، والفرد الكافر كاجلمع الكافر ال فرق بينهم، 

" األعراف:  أصحاب  لسان  على  يقول  تعاَل   ُكنُتمْ   َوَما  مَجُْعُكمْ   َعنُكمْ   َأْغىَن    َماوهللا 
، فهؤالء مجعهم ال يغين عنهم شيأ ال يف اآلخرة وال يف الدنيا، فمثل [48]األعراف:  "َتْسَتْكرِبُونَ 

 الفرد منهم كمثل اجلمع. 
م  وكما   عن أخرب األعرايب  اشرتطوا أن خيربوا عن شيء حمسوس كسمعنا ورأينا، ويف هذا اخلرب  أَنَّ

حىتَّ يعلم أنَّه  م خبربه  منه، ومل يسل ِ   ، ومع ذلك تبنيَّ الرسول  شيء حمسوس حيث رأى اهلالل
والغريب يف األمر عندهم أنَّ خرب مجاعة الكفار أو الفساق يفيد العلم عندهم لكثرة   مسلم،

  لعدل الضابط مردود يف ابب العلم... عددهم وإلخبار عن حمسوس، وأمَّا خرب الفرد املسلم ا
أنَّ األصل يف الكالم احلقيقة، فبمجرد أن شهد الرجل صدَّقه   أيضا؛  نفهم من هذا احلديث كما  

ومل يبحث هل هو مسلم حقا أم منافق يُبطن الكفر، وكذلك هذه احلجَّة تدحض    رسول هللا  
فشرط   ،له من جهة اخلطأ  مرده  كان   ، وإن قول من ال يقبل خرب الواحد حبجَّة وقوعه يف الكذب

 ، فإن أخطأ يف اللفظ فلن خُيطَئ يف املعىن. ا اخلطأ الضبط وكيفيَّته َتمَّة يستحيل معه 
وعلى هذا فحجَّتهم يف هذه الشروط واهية، وقد اعتمدوا فيها على أصول منطقيَّة وما هي من 

ت العلوم العقليَّة عامَّة.   علم املنطق يف شيء، إذ خالفوا فيها علم املنطق، بل أجبدايَّ
ه  ميكن ْحل املستفيض واملشهور والعزيز عليه، كأن يروي  هفإنَّ   ومبا سبق وبينَّا يف شرط املتواتر،
 ، فهو عزيز   أو اثنان فهو مشهور،  أو ثالثة  فهو مستفيض،    أربعة يف إحدى الطبقات الذهبية

أه من أول طبقة بعد العصر الذهب، كما ويشرتط التماثل يف من بعد العصر الذهب إن كان مبد
 سبق وبينَّا يف املتواتر. 

، أبدابعدهم  للعزيز    وأوَّل طبقة بعدها فال يرتقي   الغريب فإن وقع يف كل العصور الذهبيَّةإالَّ  
دئ عدد الرواة يف أوَّل طبقة بعد العصر الذهب ويشرتط التماثل يف العدد يف الذين ألنَّ آخر مب
 من بعدهم.

----------------------------------------------- 
 يسري.  ابختالف( 2113)  والنسائي ،(691) والرتمذي ،(2340) داود  أبو أخرجه( 1)
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السابق الوإن   العرض  يروْ   كان  أو  األنفس  به    أنَّه شيء جديد،  هتواه  يقل  قبل، مل   أحد من 
علم مفتوح وليس فيه قواعد مطَّرد فمن كان أقرب للحق كان أقرب للقبول، الهذا  أن    :فنقول

 النحو: هذا مع هذا ميكنك التنازل وتعريف املتواتر علىلكن و 
الغالب عليهم العدالة والضبط، إَل منتهاه بال فما فوق عن مثلهم ويكون  "ما روا مخسة روَّاة  

 العدد من الصحابة أو من التَّابعني".  منتهىشذوذ وال علَّة، وسواء 
 هذا ألنَّ الفرد من الصحابة يغين عن اجلماعة. 

 إن مل هتوى النفوس هذا التعريف، ميكنك تعريفه بـ:  ف
إَل منتهاه بال  هم العدالة والضبط،م ويكون الغالب عليه عن مثل  "ما رواه مخسة روَّاة فما فوق

 .شذوذ وال علَّة"
م مجاعة الشذوذ هو خمالفة الثقة مل هو أوثق منه أو جلماعة ، فويستحيل الشذوذ يف املتوار ألَنَّ

الثقات، وكذلك تستحيل العلَّة فيه، ألنَّ العلَّة تعلم بسرب الطرق، وغالب الطرق يف املتواتر إذ  
التواتر بكثرهتا وتو    اه وعلى هذا فروايتهم هي األصل املقيس عليه فكل من خالف  افقها،بلغ 

فرد من مجاعة املتواتر، فطبعا يسقط خربه، ويُنظر    أو أن تكون املخالفة يف  معلول أو شاذ،
اجلماعة   يف ذلك فقد بقت شكال  كان الشاذ هو الراوي السادس فال إبعدها إَل العدد، إن  

ذلك فال حيتمل التواتر لسقوط خرب املخالف ممَّا اجنرَّ عنه على مخسة روَّاة، وإن كان أقل من  
: "ما رواه مخسة روَّاة فما فوق تعريفه على هذا النحو أيضاوعلى هذا ميكنك    فقدان العدد، 

 عن مثلهم ويكون الغالب عليهم العدالة والضبط".
عصر  وصل إَل    الضروريالتواتر    بلغ  قبله لن جتد حديثامن    واللَّذان على هذا التعريف  لكن  و 

اآلحاد، فإن ُوجد له طرق   مند آالف األحاديث عدَّت  ، وستج جدا  التدوين إَل النزر القليل
أخرى بعد البحث فيكون حينها متواتر نظري، وهو أيضا قليل جدا، ألنَّ احلديث املتواتر على 

 تعددت   ما  األحاديث  فمن  أفرادها؛  ثبوت  عن   األسانيد  تعدد  مبجرد  فيه   ُيستغىن   الهذه الشاكلة  
 .شيء منها يثبت  ال جدا واهية لكنها وكثرت، أسانيده

 
"ما رواه مخسة فما فوق يف أي طبقة من   التعريف األوَّل الذي تَّ شرحه وهو:    وإين ِ أختار

طبقات العصور الذهبيَّة الثالثة، أو أوَّل طبقة بعد العصر الذهب والذين بعدهم مثلهم، وأن  
  أن يكون الغالب على روُّاته العدالة والضبط".و تتوفَّر يف اخلرب شروط احلديث الصحيح، 
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دراجات األحاد أو أعالها، أو يف أدىن درجات وعلى العموم: فإن احلديث سواء كان يف أدىن  
التَّواتر إَل أقصاه، فإَنا كلها تفيد العلم والعمل، وعلى هذا فكل هذه التقسيمات هي لغاية 

 الرتجيح بينها حال شبهة التعارض.
مبحث   إَل  املتواتر  اخلرب  أقسام  على  الكالم  ابلصحيحونرجُئ  االحتجاج  بعد  مراتب  وهو   ،

 شروطه وأقسامه، إذ ركن اخلرب املتواتر هو الصحَّة.احلديث الصحيح و 
الصحيح ومنها شروط العدالة يف مبحث    احلديث  شرح شروطأن ن  يبقى لنا إالَّ   مل  وعلى هذا
القوَّة، وهبا يكمل تعريف املتواتر املختار مع شروطه املعتربة املعقولة   السنةأقسام   من حيث 
 لنهج أهل احلديث وللمنطق سواء، ثَّ نذكر أقسامه. ة  املوافق
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 أقسام السنَّة من حيث القوَّة: :  السادس املبحث 
 الصحيح: احلديث : املطلب األول 
 الصحيح لغة: 

مبعىن فاعل، وهو من الصحَّة، وهي حقيقة يف األجسام، واستعماهلا الصحيح على وزن فعيل،  
 . (1) هنا جماز، أو استعارة تبعيَّة

 َعْقلٌ و   ،اْلَمَرضِ   ِمنَ   السَّاملُِ :  اجلِْْسمِ   َصِحيحُ   ، تقول: َفِعيل  ِصيَغة  (ح  ح   ص )ويف املعجم الغين:  
 .  (2)ِفيهِ  َشكَّ  الَ  َصِحيحٌ   َخرَبٌ ، و آَفةٍ  ُكل ِ   ِمنْ  َسِليمٌ : َصِحيحٌ 

 :واصطالحا
 هو اخلرب الذي اتَّصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إَل منتهاه، بال شذوذ وال علَّة. 

 وهذا التعريف جممع عليه بني أهل الصَّنعة، وبه قال العراقي:
 وأهل هذا الشأن قسَّموا السُّنن * إَل صحيح وضعيف وحسن 

 ــناد * بنقل عدل ضــــابط الفـــــؤادـاملتَّصـــــل اإلســــفاألوَّل 
 . (3)عن مثله من غيـــر ما شــذوذ * وعلَّــــة قادحــــة فتــــــوذي

 وبه قال البيقوين:
 أوَّهلا الصَّحيح وهو ما اتَّصل * إسناده ومل يشذَّ أو يُعل
 .  (4)يرويه عدل ضابط عن مثلــه * معتمد يف ضبطه ونقله

 وبه قال السيوطي وابن حجر وابن امللقن وكلُّ أهل احلديث. 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ظر حممد الفاراييب على تدريب الرَّاوي للسيوطي.( شرح أبو قتيبة ن 1)
 ( املعجم الغين مادة ص ح ح. 2)
 ( ألفية العراقي يف علم احلديث. 3)
 نظم البيقونية. (4)
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 : شروط احلديث الصحيح:مسألة
 وعلى هذا جيب يف اخلرب الصَّحيح أن جتتمع فيه مخسة شروط: 

 الشرط األوَّل: اتِ صال السند.
 . وَّاتهرُ عدالة الشرط الثاين: 

 .واةرُ الشرط الثالث: ضبط 
 الشرط الرابع: السَّالمة من الشذوذ. 
 الشرط اخلامس: السالمة من العلَّة. 

وجيُب أن يُعلم أنَّ كلَّ شرط من هذه الشروط ميثل نوعا من أنواع احلديث، فيلزم الباحث أن  
فممَّا  الصحيح،  احلديث  حتقيق شرطه يف  من  يتمكَّن  على حدة حىتَّ  منها  واحد  يدرس كلَّ 

وما يتعلَّق به من اضطراب يستوجب علينا ذكره اآلن هو احلديث املتَّصل، والشاذ، واملعلول  
 بشرط احلديث الصحيح.لتعلُّقهم كأحاديث مستقلَّة، اج وقلٍب وغريه من العلل،  وادر 

 الشرط األوَّل: اتصال السند: 
 احلديث املتصل:

 . (1) السند لغة: هو الركن الذي يُعتمد عليه
اصطالحا: هو سلسلة الروَّاة املوصلة للمنت، وهو بنفسه نوع من أنواع احلديث وهو: والسند  
 املتصل.احلديث 

 .  (2)والسند اإلخبار عن طريق * منت كاإلسناد لدى الفريققال السوطي:
حتمَّل احلديث    قد  رجال اإلسناد   من  رجل  كل  راٍو، أو  كل  أن يكون :  هنا  السند  ابتصال  واملقصود 

  هللا   إَل رسول  يصل  حىت   آخره  اَل  اإلسناد   أوَّل  من  وهكذا  قبله،  عمَّن  إسناًدا ومتًنا مباشرة
كالتَّعليق واإلعضال   ،سنادهيف إ نقطاع  أِو اهبذا يسلم احلديث من وقوع أي سقط  و ،  إَل قائلهأو  ،  
 اإلرسال، و سيأيت شرحهم.و 

 الذي   مصدره  من   للحديث  مساعه  على  يدلُّ   مبا  اإلسناد   سلسلة  من يف  كلُّ   تصريح:  هو  أو تقول
  كقوله  احلديث، ذلك عنه روى

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر قاموس املعاين مادة )س ن د(.1)
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 2)
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 حدثنا أو ،فالن  حدثين  أو، فالان  مسعنا أو  ،فالان مسعت
 ، أنبأين  أو   ،أخربان  أو  ،أخربين  أو  ،عليه  قراءة  حدثنا  أو  ،عليه  قراءة  حدثين  أو  ،عليه  قرأت  أو 
 من العبارات   ذلك  حنو  أو  ،لغري املدلِ سفالن  عن  أن يقول  أو    ،لنا  قال  أو  ،يل  قال  أو  ،أنبأان  أو

 احلديث.  ذلك  منه مسع  وأنه  فوقه من لقيَ   قد الراوي أن   على الدَّالة
 فوائد اإلسناد:

  أنَّ   إذ   أمهيَّة،  من  النبويَّة  لألحاديث  ملا  وذلك  ابرز،  وأثر   املسلمني   عند  كبرية  أمهية  لإلسناد إنَّ  
 الشَّريف  النبوي احلديث 

  والختلط  ،  نبيَّنا  سنة  علينا  لضاعت  به  احملدثني  واهتمام  اإلسناد   ولوال  الشرع،  أحكام  أدلَّة  اثين
 سقيمها. من  صحيحها بني  التمييز  استطعنا  وملا منها، ليس  ما هبا

 احلديث  صحَّة معرفة: هي به هتماماال و  اإلسناد   دراسة فغاية
 إسناده. على غالبا احلديث  قبول ضعفه، َفَمَدار أو
 دعا   والفريد،  األصيل   اإلسالمي  املنهج   هو   أحد  إَل  شيئ   ينسب  أن  قبل  والتحري  التثبت  و

  ثَ حيد ِ   أن   ا إمثً   ابملرءِ   ىكفَ "   :بقوله  التمييز   بال  األقوال  انقل    النب   وأثََّ   الكرمي،  القرآن   إليه
ٍ   بال  الشرع  إَل  الشيء  نسبة  كانت  إذا  ويزيد  اإلث   ويشتد  ،(1) "مسعَ   امَ   بكل ِ   احلسن   در  وهلل  ،تبنيُّ

ٌ  وقاف املؤمن: القائل  البصري  . ( 2)متبنيِ 
 إَل   احلوادث   نسبة  تكون  حىت   وتنقيتها  األخبار   غربلة  يف   ودوره  اإلسناد   أمهية  تربز   هنا   ومن

 . قومي  ومنهج سليم بطريق  مصدرها
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
  .8/ 1 الصحيح مقدمة يف مسلم ( رواه1) 
 .10/382 الفتاوى جمموع (2)
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 له   ليس   البعري  معه  ابلفالة  الرجل  مثل  فهو  وأخربان،  حدثنا،  فيه  ليس  حديث  كل  :قال شعبة
   .(1)خطام

 . (2)"ِمْنُكمْ  َيْسَمعُ  ممَّنْ  َوُيْسَمعُ  ِمْنُكمْ  وُيْسَمع َتْسَمُعون ": أنَّه قال   ب عن الن  ثبتقد و 
 (3)وإرهاص  اخلالدة  النبوية  املعجزة   من  اإلسناد   يعد  ث   ومن   األسانيد،  سلسلة  حقيقة  هي  وهذه
 األمة   وليد  اإلسناد   أبن  عمره  يف  التاريخ  سطَّر   وقد  الضياع،  من  الدين  حلفظ   وابهر  طيب

  .فحسب اإلسالمية
 من   ألحد  وليس  ابإلسناد   وشرفها  األمة  هذه   أكرم  هللا  إن :  قال  املظفر   بن  حات   بن  حممدفعن  
  أخبارهم   بكتبهم  خلطوا  وقد  أيديهم   يف  صحف  هي  إمنا  موصول،  إسناد   وحديثها  قدميها  األمم
 اختذوها  اليت   األخبار  من  بكتبهم  أحلقوه  ما  وبني  واإلجنيل  التوراة  من  نزل  ما  َتييز  عندهم   فليس
   .(4)الثقات غري عن
  إال   سل الرُّ   آاثر   حيفظون   أمناء  آدم،   هللاِ   َخْلقِ   ِمنْ   األمم  من  أمة  يف  يكن  مل:  الرازي  حات   أبو   وقال
 . (5)األمة   هذه يف

 ابلنسبة للحديث:فائدة السند  
   تعاَل: هللا  رْحه عياض  القاضي  قال

  .(6)تِ صالها  ويظهر  صحَّته تتبنيَّ  فبه اإلسناد، على احلديث مدار أنَّ  :أوَّال فاعلم
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 19/ 1: اجملروحني  كتاب(  1)
  .وغريه( 2947)  املسند يف أْحد رواه (2)
 اجلدار إذا دعمه، ينظر معجم املعاين.( اإلرهاص: له عدَّة معان منها: الدعم، تقول: أرص 3)
  .40: ص احلديث، أصحاب شرف (4)
 .42: السابق املصدر (5)
 .194اإلملاع ص  (6)
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  وقال ابن األثري رْحه هللا تعاَل:
   .(1)عتماد وبه تعرف صحَّته وسقمهاال وعليه  ،علم أن اإلسناد يف احلديث هو األصلا
   :تعاَل رْحه هللا قال سفيان الثوريو 

 . (2) اإلسناد سالح املؤمن، إذا مل يكن معه سالح فبأي شيء يقاتل؟
 وعن حيي بن سعيد القطَّان قال:

ال تنظروا إَل احلديث، ولكن انظروا إَل اإلسناد، فإن صحَّ اإلسناد وإالَّ فال تغرتَّ ابحلديث إذا 
  .(3)مل يصح اإلسناد 

 شيئ  يف  فوقها  فما   كلمة  يف  زلَّة   تفوهتم  فال  األسانيد على هذه األمَّةحفظ  تعلى    هللا  توَلَّ   وقد
، قال تعاَل: احلمد  وهلل  موضوعة  كلمة  يقحم  أن   لفاسق  ميكن  لألحدهم وال  وقعت  إن   النَّقل  من
الذكِر، فبحفظه ، والسنَّد هو املوصل إَل  [9]احلجر:  "حَلَاِفُظونَ   َلهُ   َوِإانَّ   الذ ِْكرَ   نـَزَّْلَنا  حَنْنُ   ِإانَّ "

 حُيفظ الذكر، فكان البدَّ من حفظه. 
على و   عليه  موسى  من  فيه  يَقربون   ال  ولكنهم  أحاديث اليهود  من  كثري  يف  فيوجد  اإلرسال  وأمَّا

  وبني موسى   بينهم  يكون   حبيث   يقفون   بل   ،  من نبيِ نا حممد  قربنا  والسالم  الصالة  رسول هللا
 وحنوه. مشعون   إَل ابلنقل وإمنا يبلغون  عام، ومخس مائة  ألف  من أْزيد  يف عصرا ثالثني   من أكثر 

مع ذلك فإنَّ  و   فقط،   وحده  الطالق   حترمي   إالَّ   النقل  هذا  صفة  من  عندهم  فليس  النصارى  وأمَّا 
 كذَّاب   خمرج هذا النَّقل  :أي ،خمرجه

 نقل   يف فكثري واحلال  العني جمهول أو كذاب  على املشتملة  ابلطريق النقل  وأما ،كذبه  صح  قد 
 والنصارى.  اليهود 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1/ 91 جامع األصول (1)
 أسنده إليه اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث. (2)
 .263دليل الفالح يف معرفة بعض ألفظ املصطلح  (3)
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 صاحب  إَل  يبلغوا  أن   لليهود   ميكن  فال  النَّصارى، اليهود و   :أيبلوغهم يف السَّند    منتهى  وأما
ومع    ،وبولص  ،مشعون   من  أعلى  إَل  يصلوا  للنَّصارى أن   ميكن  وال  له،  َتبع  إَل  وال  ،أصال  نب ٍ 

 . والباقي جتد فيه الكذَّابني اعات نقط سانيدهم اهذا ستجد يف أ
 اخلالصة: 

متًنا عن شيخه مباشرة سنادا و قد حتمَّل احلديث إ  وَّاةتصال السَّند معناه: أنَّ كل راٍو من الرُّ ا
، وطرق حتمُّل نقطاع يف سنده يسلم احلديث من اال هبذا  ، و ة من طرق التَّحمُّل املعمول هبابطريق

 احلديث على ما يلي: 
  :وروايته  احلديث  حتمل طرق
 قراءة الشيخ:  – 1

 وسواءً   كتابه،  من  أو   ِحفظه   من  الشيخ  قرأ  سواءً   بسماعه،  الطالب   ويقوم   الشيخ  يقرأ  أنوهو  
 أعلى   السماع  أن    إَل  اجلُمهور  وذهب   الشيخ،  من  مسعه  ما  بكتابة  قام   أو  وحفظ   الطالب  مسع

 أو   مسعت،:  أدائه  عند  يقول  الطالب   كان   التحمُّل  ألفاظ  ُشيوع  وقبل  التحمُّل،  طرق  أقسام
 ابلتحمُّل  اخلاصة  األلفاظ  ُشيوع  وبعد  يل،  ذكر  أو  يل،  قال  أو  أخربين،  أو  أنباين،  أو  حدثين،
 .(1)الشيخ  لفظ من السماع على للد اللة: حدثين  أو  مسعت، لفظ : أييت كما  تعين أصبحت 

 ،(2)أخربان  ثُ    حدثنا،  ثُ    مسعت،:  التلميذ  قول  النوع  هذا  يف  األداء  أرفع  أن   اخلطيب  عن  وجاء
وأخربين،   وحد ثين،  مسعُت،:  قال   لوحده  كان   وإن   معه،  غريه  ُوجود   حال  يف  الص يغ  هذه  وتكون 
 صراحة. وأكثرها  األداء يف الطُّرق  أرفع  وهي
 
 
 

-----------------------------------------------  
 املعارف   مكتبة:  الرايض  ،(العاشرة  الطبعة )  احلديث  مصطلح  تيسري   النعيمي،  أْحد  بن  حممود (  1)

 . بتصر ف. 197-196 صفحة والتوزيع، للنشر 
 احلديث   أصول  يف  النذير   البشري  سنن  ملعرفة  والتيسري  التقريب   النووي،  شرف  بن   حيي (  2)
 . بتصر ف. 55-54 صفحة  العريب، الكتاب  دار: بريوت ،(األوَل  الطبعة)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

173 

  أو   ان،  ـ:ب  خيتصرها  وبعضهم  ثنا،:  حلد ثنا  يُقال   فمثالً   خُتتصر،  قد  األلفاظ  هذه  إن  :  اللقاين  قال
  .(1)أبنا أو أران، أو  أان، :بـ  وأخربان دثنا،
  الناس   أمر     النب    ألن    الصوت،  ُعرف  إذا   ِحجاب  وراء  من  الشيخ  من  السماع  الُعلماء   وأجاز
 من   الِكرام  الصحابة  مساعان  ك   وكذلك  مسعه،  عم ن  غيابه  مع  املؤذن   صوت   مساع  مبُجر د   ابلصيام
  .(2)ذكُرها  ت   اليت  ابأللفاظ أداؤها ويكون  حجاب، وراء  من املؤمنني  أُم هات

 القراءة على الشيخ أو العرض: – 2
 . (3) الشيخ على القراءة على اللةد : أخربين : ةلفظ وتكون  

 سواءً   الشيخ،  أمام  ابلقراءة  الطالب  قيام:  وصورهتا   ابلعرض،  أيضاً   ُتسم ى  الشيخ  على   القراءةو 
  كان   وسواءً   كتابته،  من  أو  حفظه   من  القراءة  كانت  وسواءً   يسمع،  وهو   غريه  أو  الطالب  قرأ

 هذه  يف  األداء  ألفاظ  وأم ا  هبا،  الرواية  جيوز  الصورة  وهذا  كتابه،  من  أو  حفظه  من  له  يـَُتبِ عُ   الشيخ
 األحوط،   وهو  فأقر ه،  أمسع  وأان  عليه  ُقرئ  أو  ُفالن،  على  قرأت:  الطالب  بقول   فتكون   الصورة
 ذلك  يف   الشائع  وأم ا   عليه،  قراءةً   حد ثنا :  كقوله   الِقراءة،  بلفظ  املُقي دة   السماع  بعبارات  جيوز  كما
  إجازة   إَل   املُحد ثني  من  املشرق  أهل   ومُجهور  ُمسلم  اإلمامُ   وذهب   ،(5()4)أخربان:  قول  هو

  .(6)حدثنا إطالق ومنع أخربان،  إطالق
----------------------------------------------- 

: مصر   ،(األوَل  الطبعة )  العسقالين  حجر  البن  الفكر   لنخبة   املختصر  الشرح  املنياوي،  حممد  بن  حممود(  1)
 . 87 صفحة الشاملة،  املكتبة

-95  صفحة  العريب،  الفكر   دار:  مصر  احلديث،  ومصطلح  علوم  يف  الوسيط  ُشهبة،   أبو  حممد  بن  حممد(  2)
 . بتصر ف. 96
 احللب  البايب  مصطفى  مطبعة:  مصر   احلديث،  مصطلح  يف  املَُذهَّب   الديباج  اجلرجاين،   حممد  بن  علي(3)

 .بتصر ف. 1 جزء ،53 صفحة وأوالده،
 احللب   البايب  مصطفى  مطبعة:  مصر  احلديث،  مصطلح   يف  املَُذهَّب  الديباج  اجلرجاين،   حممد  بن  علي(  4)

 . بتصر ف. 1 جزء ،54 صفحة وأوالده،
 للنشر  املعارف  مكتبة:  الرايض  ، (العاشرة  الطبعة)  احلديث  مصطلح  تيسري  النعيمي،  أْحد  بن   حممود(  5)

 .  بتصر ف. 198- 197 صفحة والتوزيع،
-96  صفحة  العريب،  الفكر  دار:  مصر  احلديث،  ومصطلح  علوم  يف  الوسيط  ُشهبة،  أبو  حممد  بن  حممد(   6)

 .  بتصر ف. 98
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 وهو : للس ماع ُمساويةٌ  :اآلتية األقوال على الشيخ على القراءة رُتبة  يف املُحدث ني  آراء وتعد دت
 اجلُمهور  قول  وهو :  الس ماع  من   أقل  و   ،واحِلجاز  الكوفة  ُعلماء  وأكثر  والُبخاري ،  مالك،  قول
 . (1)ذئب أيب  وابن حنيفة  أيب قول وهو: الس ماع من أعلىو  ،املشرق أهل  من
 اإلجازة: – 3

 الشيخ   يقول  كأن  الِكتابة،  أو   ،الل فظ   طريق  عن  اإلذن   كان   سواءً   ابلر واية،  اإلذن   وتعين  اإلجازة
 أجاز :  قولف  النوع،  هبذا   األداء  ألفاظ   وأم ا  الُبخاري ،  لصحيح  عين   الرواية  لك  أجزتُ :  لتلميذه

 أخربان   أو  حد ثنا:  كقوله  املُقي دة،  والقراءة  السماع  بعبارات  أداؤها  جيوز  كما  األوَل،  هو  ُفالن،  يل
 االقتصار  جواز  مع  هبا،  الت لفظ   ابلِكتابة   للُمجاز  وُيستحب    أنبأان،  لفظ  املُتأخ رين   أجاز  كما  إجازًة،
   :أييت ما ومنها كثرية،  فهي  أنواعها وأم ا الِكتابة،  على

ٍ   الشيخ  من   اإلجازة ٍ   ملُعنيَّ  اجلُمهور  وذهب   الُبخاري ،   صحيح   يف   فالن   اي   أجزُتك:  كقوله:  مبُعني 
 الظ اهري ة   وعد ها  إبطاهلا،  إَل  روايتيه  أحد  يف  الشافعي    وذهب  هبا،  والعمل  الراوية  جواز  إَل

  املُجيز  إتقان   يتبني   حىت   التوقف  األصل   أن    إَل  املُحد ثني   بعض  وذهب  الُبطالن،  يف   كاملُرسل
ا صاحلة للرِ واية.(3()2)له   املُجاز  الراوي  وثقة وثقته   ، والصحيح أَنَّ

ٍ   الشيخ  من   اإلجازة :  بغري  ملُعني  ، وهي كسابقها  ( 4)مسموعايت   برواية  فالن   اي   أجزُتك:  كقوله  ُمعني 
  العمل هبا.وتسمَّى ابإلجازة العَّامة، وجيوز  

:  بغري  ُمعني    لغري  الشيخ  من   اإلجازة وهي  مسموعايت  برواية  زماين  أهل  أجزتُ :  كقوله  ُمعني   ،
  القبول والرد. خمتلف فيها بني 

 من   عدداً   روى  قد  وكان   الُسنن،  ِكتاب  أجزتُ :  كقوله  ِلمجهول:   أو  مبجهول   الشيخ  من  اإلجازة
 االسم،   هذا   بنفس  األشخاص  من   عدد   ُهناك   ويكون   ُفالانً،  أجزت:  كقوله  أو  الُسنن،   ُكتب
  .(5)جهالة فيه ألن   به؛ الرواية جائزٍ  غري النوع وهذا

 صحيحة؛  املُمي ز   غري  للطفل  اإلجازة  أم ا  له،   يولدُ   وملن  ُفالانً   أجزتُ :  كقوله:  للمعدوم  اإلجازة
 . وغريه  للعاقل تصح   اإلجازة ألن  
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 املناولة:  – 4
   :(7()6)أييت فيما نذكرها أقسام، عد ة  إَل النوع هبذا  الرواية تنقسمُ   املناولة
 كتابه   الطالب  الشيخ  يُعطي  أن:  وصورهتا  أعالها،  وهي ابإلجازة:  املقرونة  املُناولة :  األول  القسم
،  فاْرِوهِ   فالن،  عن  رواييت   هذا:  له  ويقول ها  انوله  كان   سواءً   عين    أو  التمليك  سبيل  على  إاي 
اجملرَّة،  القراءة،  أو  الس ماع  من   مرتبةً   أقل    وهي   لينسخه،  اإلعارة اإلجازة  من   وذهب   وأعلى 
 ، أجازين   أو  ،وأجازين  انولين :  قول  حسنفاأل  هبا،  األداء   ألفاظ  وأم ا  هبا،  الرواية  جواز  إَل   الُعلماء
 ُمناولةً   أخربان  أو   ،وإجازة  ُمناولة   حدثنا:  كقول  املُقي دة،  والقراءة  السماع   بعبارات  جتوز  كما

 إَل   وغريهم  والكوفة،  مكة  أهل  من  ومجاعة  الر أي،  وربيعة  كالُزهري ،  املُحدثون   وذهب  وإجازة،
ا ا  الُفقهاء  قال  بينما  الس ماع،  مقام   تقوم  أَن   حنيفة،   وأبو  واألوزاعي ،  كالشافعي ،  مساعاً؛  تُعدُّ   ال   أبَن 

 .  وأْحد
----------------------------------------------- 

 احلديث   أصول  يف  النذير   البشري  سنن  ملعرفة  والتيسري  التقريب   ،النووي  شرف  بن   حيي (  1)
 .بتصر ف. 58-55 صفحة  العريب، الكتاب  دار: بريوت ،(األوَل  الطبعة)
 مكتبة :  الرايض  ،(العاشرة  الطبعة )  احلديث  مصطلح  تيسري  النعيمي،  أْحد  بن  حممود (   2)

 . بتصر ف. 200-198 صفحة  والتوزيع، للنشر   املعارف
 مصطفى  مطبعة:  مصر   احلديث،  مصطلح  يف  املَُذهَّب  الديباج  ،اجلرجاين  حممد  بن  علي(  3)

 . بتصر ف. 1 جزء ،57-55 صفحة وأوالده، احللب  البايب
 وقف :  الرايض  ، (األوَل  الطبعة)  األحاديث  إعالل  يف  أْحد  اإلمام  منهج  عمر،  علي  بشري(  4)

 . بتصر ف. 1 جزء ،492-491 صفحة السالم،
 احلديث   أصول  يف  النذير   البشري  سنن  ملعرفة  والتيسري  التقريب   النووي،  شرف  بن   حيي (  5)
 . بتصر ف. 61-58 صفحة  العريب، الكتاب  دار: بريوت ،(األوَل  الطبعة)
 املعارف   مكتبة:  الرايض  ،(العاشرة  الطبعة )  احلديث  مصطلح  تيسري   النعيمي،  أْحد  بن  حممود (  6)

 . بتصر ف. 201-200 صفحة والتوزيع، للنشر 
 ،( األوَل  الطبعة)  احلديثية  األلفية  شرح  يف  السعيدية  مفتاح  عمار،  بن   حممد  الدين  مشس(  7)

- 265  صفحة  والرتمجة،  الرتاث  وحتقيق   اإلسالمية   والدراسات  للبحوث  النعمان   مركز :  اليمن
 . بتصر ف. 1 جزء ،270
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:  له   ويقول   كتابه  الت لميذ  الشيخ  يُعطي   أن :  وصورهتا:  اإلجازة  عن  املُجر دة  املُناولة :  الثاين  القسم
 .  به الرواية جواز عدم الِقسم هذا يف واألصل  مساعي، هذا 

وهو أن أييت الطالب إَل الشيخ بكتاب فيعرضه عليه، فيتأملُّه ث    املُناولة،  عرض:  الثالث   القسم
ه،    شيوخي  عن  رواييت   أو  فالن،  عن  حديثي  وهو  فيه،  ما  على  وقفتيعيده إليه أي يُناوله إايَّ

يسمَّى: عرض املناولة، ويف القراءة يسمَّة:  ، وهو  عين   روايته  لك  أجزت  أو  عين،  فاروه  فيه،
 . (1)عرض قراءة

 فيوافق   فناولنيه،  روايتك  هذه:  فيه  له  ويقول  للشيخ  كتابٍ   ِبكتابة  الطالب  يقوم  أن :  الرابع  القسم
 ، وإن كانت بتأمل ونظر فهي كسابقها.(2) جتوز ال  الرواية  وهذه إليها،  نظرٍ  غري من
 الكتابة:  – 5

 الكتابة   كانت  سواءً   احلاضر،  أو   الغائب  لتلميذه  مسموعه  بكتابة  الشيخ  يقوم  أن   وهي  الكتابة 
 والقراءة   السمع  ألفاظ  أو  فالن،  إيل  كتب:  كقوله  ابلت صريح،  هبا   األداء   ألفاظ   وأم ا  أمره،   أو   خبط ه 

 على   البي نة   دون   اخلط  معرفة  الكتابة   يف  ويكفي   كتابة،  فالن   أخربين  أو   حدثين:  كقوله   املُقي دة،
   :(4()3)أييت  فيما وبياَنا أنواع  عد ة على وهي ذلك،
 النوع   ،هبا  الرواية  وجيوز  لك،  كتبته  ما  أجزتك:  كقوله:  ابإلجازة  املقرونة  الكتابة:  األول  النوع
 له،  إبرساهلا ويقوم األحاديث  بعض لتلميذه الشيخ ككتابة:  اإلجازة  عن املُجر دة الِكتابة : الثاين  
  عند   (5)اجلواز  واألصل  وعدمها،  هبا  الرواية  بني   املُحد ثني   آراء  وتعددت  بروايتها،  جييزه  وال

 .(6)ُفالن  إيل   كتب:  كقوهلم  وُكتبهم، ُمصن فاهتم يف  ذلك لورود   احلديث، أهل  من املشهور
----------------------------------------------- 

، علوم احلديث بتصر ف.  1  جزء  ،57  صفحة   الديباج،  اجلرجاين،  حممد  بن  علييُنظر:  (  1)
 بتصرُّف. 166البن الصالح ص 

 . بتصر ف. 64-61 صفحة  التقريب النووي، شرف  بن  حيي ( 2)
 . بتصر ف. 202-201  صفحة احلديث، مصطلح تيسري النعيمي، أْحد بن حممود ( 3)
 . بتصر ف. 3 جزء ،14-3 صفحة  للعراقي، احلديث الفية شرح السخاوي، الدين مشس( 4)
 . بتصر ف. 1 جزء  ،58 صفحة  الديباج، اجلرجاين، حممد بن علي( 5)
 . بتصر ف. 65-64 صفحة  التقريب النووي، شرف  بن  حيي ( 6)
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  بن   ُفالن  من:  ويقول  يُبسمل،  ثُ    ،  للنب    اتباعاً   بنفسه؛  ابلكتابة  يبدأ   أن   للشيخ  وُيستحبُ  
 القاضي   إسحاق  بن  إمساعيل  إجازة   ذلك؛   يف   اإلجازة   أنواع  يف  ورد  ومما  فالن،  بن   فالن   إَل   فالن 
  .(1)واملنسوخ الناسخ كتاب  يف ابإلجازة التنوخي هبلول بن إسحاق بن  ألْحد

 اإلعالم: – 6
  وتعد دت   مساعه،  احلديث   أو   الِكتاب  هذا  أبن    لتلميذه  الشيخ   من  اإلخبار  ذلك  وصورة  اإلعالم
 ، (2)اجلواز  إَل  واأُلصول  والفقه  احلديث  أهل  من  الكثري  فذهب  به،  الرواية  يف  الُعلماء  أقوال
  أعلمين:  بقول  به   األداء  ويكون   فيه،  خللٍ   ُوجود   الحتمالي ة  اجلواز؛  عدم  إَل  آخرون   وذهب
  العباس   وأبو  الص باغ،  وابن  ُجريج،   ابن:  به   الرواية  جواز  إَل  ذهب   وممن ،  (4()3) بكذا  شيخي

، (6()5)إسناده  صح  إن به  العمل بُوجوب قال  ،به  الرواية  جواز عدم إَل  ذهب  ومن  الغمري،
 وهذا هو الصوَّاب.

 الوصيَّة:  – 7
 ُكتبه  من  بكتابٍ   تالميذه  أحد  إَل  سفره  أو  موته   عند  الشيوخ  أحد   يوصي  أن:  وصورهتا  الوصي ة 
 اجلواز،  إَل  السلف  بعض  فذهب  هبا،  الرواية  يف  الُعلماء  آراء  تعد دت  وقد  ،(7)يرويها  اليت 
 والصَّواب اجلواز ألنَّ حاهلا حال اإلجازة.  (8)اجلواز  عدم هو األصل : وقيل
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . بتصر ف. 3 جزء ،19-14  صفحة املغيث، فتح السخاوي، الدين مشس( 1)
 . بتصر ف. 202  صفحة احلديث، مصطلح تيسري النعيمي، أْحد بن حممود ( 2)
 . بتصر ف. 65 صفحة  التقريب النووي، شرف  بن  حيي ( 3)
 . بتصر ف. 687 صفحة الفكر، خنبة  شرح القاري،  اهلروي احلسن أبو( 4)
 . بتصر ف. 1 جزء ،486  صفحة  الراوي، تدريب السيوطي، الدين جالل( 5)
 . بتصر ف. 203-202  صفحة احلديث، مصطلح تيسري النعيمي، أْحد بن حممود ( 6)
 . بتصر ف. 1 جزء ،281 صفحة  السعيدية، مفتاح عمار، بن   حممد الدين مشس( 7)
 .بتصر ف. 687-686 صفحة  الفكر، خنبة شرح  اهلروي،  الدين  نور احلسن أبو( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

178 

 الرامهرمزي    عن  وجاء  ،وصي ة  ُفالن   حدثين   أو  بكذا،  ُفالن   إيل    أوصى:  بقول  هبا  األداء  ويكون  
 ال :  له  قال  ثُ    نعم،:  فأجابه  عنه؟  حد ثأفأ بكتبه  يل  أحد  أوصى  إن : "سريين  بن  ملُحم د  قال  أن ه

ا   الوصي ة؛  مبُجر د  الطريقة   هبذه   الر واية   جواز  األئم ة  بعض  عن  ونُقل  ،(1)"أَناك  وال  آمرك  ألَن 
 .(2)اإلذن  من نوعٌ 
 الوجادة: – 8

 شيخه،  خط    يعرف  الط الب  ويكون   يرويها،  شيخٍ   خبط    أحاديث   الت لميذ  جيد  أن   وصورهُتا  الِوَجاَدةُ 
 من  نوعٌ   فيها  يوجدُ   ولكن  املُنقطع،  ابب  من  الص ورة  هبذه  والر واية  إجازة،  وال  منه  مساعٌ   له  وليس

  ثُ   كذا،   فالن  خبط    قرأت أو فالن، خبط   وجدت: الت لميذ فقول هبا األداء  ألفاظ وأم ا االتصال،
 من  املُحد ثني   بعض  واعتربها  واحلديث،  القدمي   يف  الرواية  هبذه  العمل  واستمر   واملنت،  السند  يقرأ
  .(3) االتصال من  نوعٌ   فيه الذي املُرسل  ابب
 حال   يف  وهذا  فالن،  وأخربان  فالن  حد ثنا:  بقول  النوع  هبذا  احلديث  أداء  الُعلماء  بعض  وأجاز
  وجدت   أو  ُفالن،  عن  بلغين :  فيقول  يعرفه  ال  الراوي  كان   وإن   والكتاب،  اخلط    صاحب  معرفة
  بعدم   املالكية  من  املُحد ثني   أغلب  فذهب  هبا؛  العمل  وأم ا  املنقطع،  ابب  من  يُعد    ذلك  وكل  عنه،
 ُوجوب   إَل  الشافعية  بعض  وذهب  هبا،  العمل  جواز  الشافعي ة  بعض  عن  ونُقل  هبا،  العمل  جواز
 . (4)ثقة   من كانت  إن   هبا العمل

 
 

----------------------------------------------- 
 الطبعة)  للعراقي  احلديث  الفية  بشرح   املغيث  فتح  ،(2003)  السخاوي  الدين  مشس  (1)

 . بتصر ف. 3 جزء ،19 صفحة السنة، مكتبة: مصر ،(األوَل
: الرايض  ،(العاشرة  الطبعة)  احلديث   مصطلح  تيسري  ،(2004)  النعيمي  أْحد  بن  حممود (  2)

 . بتصر ف. 203 صفحة والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة
 أصول   يف  النذير  البشري   سنن  ملعرفة  والتيسري  التقريب  ،(1985)  النووي   شرف  بن   حيي (  3)

 . بتصر ف. 66-65 صفحة العريب،  الكتاب دار : بريوت ،(األوَل الطبعة) احلديث 
 طيبة،  دار:  السعودية  النواوي،  تقريب  شرح  يف  الراوي  تدريب  السيوطي،  الدين  جالل(  4)

 .بتصر ف. 1 جزء ،487 صفحة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

179 

سماع أو القراءة أو اإلجازة إن كان مأموان من التدليس وله مساع ابجلملة، أو يف وصاحب ال
 املعروف به، جاز له أن يقول )عن فالن( أو )قال فالن(.حديث معنيَّ من شيخه 

وأمَّا إن كان الرَّاوي مدلِ سا وسيأيت تعريفه وأقسامه، فال يُقبل منه العنعنة أو حىت لفظ قال، بل 
 . (1)تعاَل جيب التوقُّف فيه وال حُيكم ابتِ صال السند، إالَّ بشروط أخرى ستأيت إن شاء هللا 

ال يُعلم إنَّه  أهمِ  شروط صحَّة احلديث، فلو كان يف السند سقط، فوشرط اتصال السند من  
هذا اإلسناد حىت يُعرَف الساقط ويُعلم حاله، فإن   يقبلالساقط فأمره مغيَّب، وهلذا ال    حال

يُردُّ سند ويُقبل خربه، وإن مل يكن كذلك  عرَف الساقط، حُبَث يف حاله، فإن كان ثقة يُقبل ال
 اخلرب. 

ومن هنا يتبنيَّ لنا؛ أنَّ شرط االتِ صال فرع من شرطي العدالة والضبط، وعليه؛ فلو أنَّنا حتققنا 
عدول الضابطني، مل يكن انقطاع اإلسناد مانعا من تصحيح احلديث، إن  الساقط من ال  أنَّ   من

مل شاذا او معلوال، ولذلك احتجَّ أهل العلم مبراسيل الصحابة، ألنَّ الصحايب ال يُرسل إالَّ عن 
   صحايب آخر، والصحابة كلهم عدول ضابطون قوال واحدا، رضي هللا عنهم وأرضاهم.

الذين ال يرسلون إال عن ثقات، وبعنعنة من ال يدلِ س إالَّ عن   وكذلك احتجُّوا مبراسيل الثقات
 بضوابط سنأيت على ذكرها إن شاء هللا تعاَل. (2)ثقة

 الفرق بني السند واإلسناد:
 السند: هو اإلخبار عن طريق املنت. 
 .(3)واإلسناد: هو رفع احلديث إَل قائله

 التمييز بينهما، والتفريق أوَل. عدمكنَّ الغالب على أهل الصنعة لو 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 بتصرف. .18( شرح البيقونية، لطارق أبو معاذ، ص 1)
 . بتصرف شديد. 19( شرح البيقونية لطارق أيب معاذ ص  2)
 .210حديث جلمال الدين القامسي ص ( قواعد الت3)
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 الرَّاوي:الشرط الثاين: عدالة  
 ِمن   مستقيم،  أنه  النفوس  يف  قام  وما  األمور،  يف   القصد  وهو  اجلور،   خالف   العدلالعدالة لغة:  

  وبسط   ،عاِدلٌ   فهو  القضية  يف   عليه  َعَدلَ :  يقال  وَعْدٍل،  ُعدولٍ   من  ،عادل  فهو  يـَْعِدلُ   َعَدلَ 
  .(1)َعْدَلهُ  الوايل

 روىفقد    وفقهاء  وأصوليني   حمدثني  من  العلماء  عبارات  فيها  تنوعت  فقد  العدالة اصطالحا:
  يف   املطلوبة  العدالة:  قال  أنه  الطيب   بن  حممد   بكر   أيب  القاضي   إَل  إبسناده  البغدادي   اخلطيب 
 الفسق،   من  وسالمته  مذهبه،  وسالمة   دينه،  استقامة  إَل   الراجعة   العدالة   هي  واملخرب   الشاهد  صفة
 . (2)عنها املنهي  والقلوب اجلوارح أفعال من العدالة  مبطل أنه على اتفق مما جمراه جيري وما

  ليس   واملروءة  التقوى  مالزمة  على  حتمل  دينية  حمافظة  هي:  العدالة:  بقوله:  احلاجب  ابن  وعرفها
 ابحلمام   كاللعب  املباح  وبعض  الصغائر   على  اإلصرار   وترك  الكبائر  ابجتناب  وتتحقق  بدعة،  معها

 . (3)ضرورة وال به  يليق ال مما  الدنية واحلرف األراذل مع  واالجتماع
  املرادوالتعريف الغالب واملعمول به، هو تعريف احلافظ ابن حجر رْحه هللا تعاَل حيث قال:  

 األعمال   اجتناب:  ابلتقوى  واملراد  واملروءة،  التقوى  مالزمة  على  حتمله  ملكة  له  من   ابلعدل
 .(4)بدعة أو فسق أو شرك من السيئة
  إَل  ترجع   أَنا  إال  عباراهتا  تنوعت  وإن   وهي  االصطالح،  يف   للعدالة  العلم   أهل  تعريفات  فهذه
، واجتناب التقوى  مالزمة  على   صاحبها  حتمل  النفس  يف  ملكة  :العدالة  أن   وهو  واحد  معىن 

 أسباب الفسق، وخوارم املروءة.
 
 

----------------------------------------------- 
  القاموس ،11/430 منظور البن العرب لسان  ،5/1760 للجوهري  اللغة يف ( الصحاح 1)

 .2/396 للفيومي املنري املصباح ،1030للفريوزآابدي ص  احمليط،
 .102: الكفاية ص( 2)
 .63/ 2والدين  امللة عضد القاضي  شرح مع األصول   منتهى ( خمتصر 3)
 احملصول   اختصار  يف  الفصول  تنقيح  شرح:  وانظر   ،29:  ص  الفكر  خنبة   شرح   النظر  ( نزهة4)
 .361: ص للقرايف األصول  يف
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 .  (1)ُمعيَّنة أعمال لتناول خاص   عقلي   استعداد  أو  النفس، يف  راسخة صفةوامللكة لغة:  
واصطالحا: ختتلف تعريفات امللكة اصطالحا بني احملدثني والفقهاء وغريهم ألنَّ لفظ املَلكة هو 

 يف األصل مصطلح فلسفي يدور على أحوال كلِ  نفس خاصَّة يف عمل خاص.
 ا على مالزمة التَّقوى واملروءة.ه هي صفة يف النَّفس حتمل صاحب  عند أهل احلديث:  واملقصود هبا

وقد يستشكل على البعض اشرتاط امللكة مبعناها اخلاص، أبن يكون الراوي تقيَّا جمتنبا للفسق 
 وللصغائر، وهذا يصعب حتقيقه، ولو كان هذا الشرط مطَّردا لقلَّ العدول وعزَّ وجودهم. 

 ، أن ال يكون صاحب هًوى، وإن وقع منه الذنب سارع ابلتوبة  املراد ابمللكة يف العدل؛ولكن  
فقد قال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه: ال أعلم أحدا أعطى طاعة هللا حىتَّ مل خيلطها مبعصية  
، وال عصى هللا فلم خيلط بطاعة؛ فإذا كان األغلب الطَّاعة فهو املعدَّل، وإذا   إالَّ حيي بن زكرايَّ

 . (2)ة فهو اجملرَّحكان األغلب املعصي
عدالة يف اإلنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة هللا؛ ألانَّ مىت ما لرْحه هللا تعاَل: ا  وقال ابن حبَّان 

 .(3)...ذلك إَل أن ليس يف الدنيا عدل مل يوجد منه معصية حبال؛ أدَّاانمل جنعل العدل إالَّ من  
 شروط العدالة: 

فيه أوصاف معيَّنة، وهذه األوصاف تتمثَّل يف مخسة   تتوفَّر تكتمل عدالة الرَّاوي جيب أن  ولكي  
 شروط: 

 اإلسالم. – 1
 التَّكليف. – 2
 الفسق. أسباب اجتناب  – 3
 اجتناب خوارم املروءة – 4
 أالَّ يكون مغفَّال.  – 5

الَّ يكون مغفَّال، والردُّ ذان شرطان ومل يذكر شرط أالبعض أن يكون: ابلغا عاقال، فه   وقد قال
والعقل مها    عليه؛ البلوغ  َعْزلَ أبنَّ  وإنَّ  التَّكليف،  وهو  واحد  الرَّاوي    شرط  يكون  أالَّ  شرط 

حملديث ى واملغفلني البن القيِ م مملوء بقصص املغفلني من ْحلة القرآن واقمغفَّال، فأخبار احلم
اجلبني   له  يندى  ممَّا  الشرط،  ذكرهم،  حال وغريهم  هذا  اشرتاط  يوجب  لبعض    ممَّا  وسنتطرق 

 .أخبارهم
----------------------------------------------- 
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 ( معجم اللغة العربية املعاصر. 1)
 .138( الكفاية ص: 2)
 .151ص:   1( مقدمة صحيح ابن حبان ج3)

  :اإلسالم: األوَّل
 . (1) واإلسالم لغة: هو: االنقياد واخلضوع والذل؛ يُقال: أسلم واستسلم أي انقاد 

 الشرعيَّة. تعاَل  واصطالحا: هو االستسالم واالنقياد ألوامر هللا
 فقد كذَّب الرَّسول    فهو غري مؤَتن،  وهو واجب ألنَّ هللا تعاَل أَب أن يكون الكافر عداًل،

، وهذا الشرط األساسي، يدحض  فكيف يقبل منه خرب ممن هو مكذِ ب بهِ يف خرب السماء،  
 ا حال كفره حديثولكن لو حتمَّل هذا الكافر    رتاط اإلسالم يف احلديث املتواتر،قول: عدم اش

ألنَّ اإلسالم شرط لألداء    هذا   ؛توفَّرت فيه شروط العدالة فإنَّه يقبل منهومل حيدِ ث به، ثَّ أسلم و 
، حدَّثوا هبا حال إسالمهمحابة مسعوا أحاديثًا حال كفرهم و ليس شرطا للتحمُّل، وكثري من الصَّ و 

طعم رضي هللا، ففي صحيح البخار: عن : جبري بن م ابلقبول منهم اها عامة الصَّحابة  تلقَّ وقد  
 فجبري رضي هللا عنه   ،(2)قرأ يف املغرب ابلطُّور"  رسول هللا    : "مسعتُ جبري بن مطعم قال
، و ن يسلم فقد كان وقت التَّحمُّل أسريًا من ُأسارى بدر قبل أ  اكان كافرً   عند مساعه هلذا اخلرب

قال ابن حجر: واسُتِدلَّ به أخرجها البخاري و و ،  لكنَّه حني أدَّاها كان مسلًما فقبلها املسلمون 
فسق إذا أدَّاه كذا اليف حال الكفر و ( على صحَّة أداء ما حتمَّله الرَّاوي  ي قصة جبري بن مطعمأ)

 . (3)ة يف حال العدال
 الثَّاين: التَّكليف: 
 مصدر كلَّف، يُقال: كلَّفه تكليفا، أي: أمره مبا يشقُّ عليه.والتكليف لغة: 

 هو خطاب هللا تعاَل املتعلق أبفعال املكلفني من حيث أَنم مكلَّفون.  واصطالحا:
 وقد تكلَّمنا عن هذا يف اجلزء األوَّل ابلتَّفصيل.

وكنَّا قد حتدثنا عنها، والأبس يف اإلشارة لذلك مرَّة أخرى، فالشرط وللتكليف شروط بدوره  
بلغته   "جيب أن تكون قد   فقال:  منهم من زاد على ذلكاألوَّل: البلوغ، والشرط الثاين العقل، و 

 لآلية الكرمية ستنادا دعوة اإلسالم" ا
 .[15]اإلسراء: واًل"سُ رَ  ثَ عَ بْـ ىتَّ نَـ حَ  نيَ بِ ذ ِ عَ نَّا مُ ا كُ مَ وَ "
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يبقى على عقيدته ، و مَّديةفقالوا هذا اآلية دالَّة على رفع التَّكليف على الذي مل تبلغه الدَّعوة احمل
 . حياسب عليهاوَل و األ

 ومنهم من قال: املكلَّف هو: البالغ العاقل الذاكر غري امللجئ. 
أساسيَّة،  وليست شروطا  استثنائيَّة،  ا شروط  أَنَّ والصحيح  اإلجلاء،  الغفلة وعدم  فزادوا عدم 
ا هو  فالشروط األساسيَّة مها البلوغ والعقل، وهو الذي عليه اجلمهور، ث ما زاد على ذلك إمنَّ

يه اإلجلاء، الغفلة وال األصل ف  َتبع للشرطان األساسيَّان وما هو مبطَّرد فليس األصل يف اإلنسان 
  الطفولة ال تدوم واإلجلاء عارض.والبلوغ، ألنَّ  بل األصل فيه العقل

 للتَّكليف شرطان ال خالف فيهما. إذا 
يتحقَّق البلوغ إبحدى األمارات التَّالية ابلنِ سبة و ،  الصِ غر   نتهاء حد  وهو ا   البلوغ وهو احلُلم   :األوَّل

 للذكور. 
 .غالبا كحدٍ  أقصى  :بلوغ مخس عشرة سنة -أ 

 : وهو إنزال املين دفًقا بلذَّة.االحتالم -ب 
 إنبات شعر خشن يف القبل.  -ج 
دليله من غزوة بين قريضة حني حكم فيهم رات هو إنبات الشعر حول العورة، و أقوى األماو 

فكانوا يعرفون البالغ منهم ابلنظر يف    ،ألطفالاساء و ابلقتل دون الن ِ   هللا عنه   سعد بن معاذ رضيَ 
، من ذلك ما رواه عطيَّة القرظي رضي إن كان غري ذلك تركوهان حوله شعر قتلوه و العورة إن ك 

هللا عنه، وهو من بين قريضة وبين قريظة طائفة من اليهود من  مجلة ثالثة طوائف يف املدينة، 
العهد فأرادوا أن حيكم فيهم سعد بن معاذ    وهم بين النضري، وبين قريظة، وبين قينقاع، فخانوا

 قـَُرْيظَة،   َبين   سبِ   من  كنتُ رضي هللا عنه؛ ألنَّه كان حليفا هلم يف اجلاهليَّة، فقال عطيَّة القرضي: "
 رواية  ويف   ينبت،  مل   فيمن  َفُكنتُ   يقتل،   مل  ينبت   مل  ومن  قتَل،  الشَّعرَ   أنبتَ   فمن   ينظرونَ   َفكانوا

 . (4)"السَّبِ  منَ  فجعلوين تنُبتْ  مل  فوجدوها عانيت  َفَكشفوا
 فلم يسألو عن العمر وال هل أنزل منيًّا أم ال بل كان احلكم ابإلنبات.

يتحقَُّق إب و  فبلوغهن  السَّاأمَّا ابلنِ سبة لإلانث  الثَّالث  األمارات  أمارتني حدى  بقة، وزد عليهم 
 ،احلملمها: احليض و أخريني و 

فهو أمارة للبلوغ   ، ، أو ابن عليها احلملدم احليض وهو العادة الشَّهريه ا  يعين إذا ما نزل منه 
 .الثة أمارات ولألنثى مخس أمارات ، إذن للذَّكر ثىابلنِ سبة لألنث 
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رسول    ، قالوامر والنَّواهي حتمال األ لضعفه عن ا ألجل هذه الشُّروط فإنَّ الصَّب غري مكلَّفو 
  اجملنونِ   وعن  حيتِلَم،  حىتَّ   الصَّب  وعن  يستيقَظ،  حىتَّ   النَّائمِ   عن:  ثالثةٍ   عن  الَقلمُ   رُِفع: "هللا  
 . (5)"يَعِقلَ  حىتَّ 
 ؟لذي مييِ ز هل تقبل روايته أم اللقد اخُتِلف يف الطفل ا و 
 ،حلقَّ من الباطلالطفل املُميِ ز هو الذي مل يبلغ بعد لكنَّه مييِ ز او 

احلمار والبقرة، والصَّحيح أنَّ الطفل سواء كان مم ِزا أو غري ممي ز يقبل وقيل هو الذي مييِ ُز بني  
ه ذلك ، فيحمل، هذا ألنَّ الصغري ينسى ويشغله اللَّعب وخياف له وال تقبل روايته حىت يبلغحتمُّ 

 .هللا أعلمعلى الكذب من جرَّاء اخلوف أو االستهتار، أو جملرَّد اللهو، و
 .ون عاقالأي أن يك الثاين: هو العقل:

، وهو الذي  هللا تعاَل اإلنسان على احليوان   ، وهو الذي ميـَّزَ واإلدراك: آلة التَّمييز  والعقل هو
 مييِ ُز اإلنسان به بني النَّافع 

ذلك فإنَّ فاقد العقل كاجملنون وحنوه غري ل، و العلماء إن العقل مناط التَّكليف، و يقول  والضَّار 
  حىتَّ   الصَّب   وعن  يستيقَظ،  حىتَّ   النَّائمِ   عن:  ثالثةٍ   عن  الَقلمُ   رُِفع: " رسول هللا    قال،  مكلَّف
 .  (6)"يَعِقلَ  حىتَّ  اجملنونِ  وعن حيتِلَم،
 ال خالف فيه فهو ال يعي شيأ فكيف يُقبل منه حديث...  العقل وفاقد
تُقبل الرِ واية من البلوغ كي يكون مكلًَّفا، وال  العقل وَتام  كمال    اإلنسان جيب أن جيتمع يف    إذا؛ 

 غري املكلَّف. 
----------------------------------------------- 

 .293/12، ولسان العرب 1952/5( خمتار الصحاح 1)
 . 765( رواه البخاري 2)
 .289ص:  2( للمزيد يُنظر فتح الباري ج 3)
 .، وبقية أصحاب السنن، وصححه األلباين4405  – 4404( رواه أبو داود  4)
 العلل   يف  كما  البخاري  حسَّنه  956  وأْحد  ،7346  الكربى  السنن  يف  والنسائي  ،1423  الرتمذي  أخرجه(   5)

 وصحح   علي،  عن  مساعا  للحسن  نعرف   وال  الوجه  هذا  من  غريب  حسن:  الرتمذي  وقال  ،226  للرتمذي  الكبري
 من   وأخرجه  1423  الرتمذي  سنن  صحيح  يف  األلباين  وصححه  ، 2/197  املسند  حتقيق  يف  شاكر  أْحد  إسناده
 أيب   سنن  صحيح  يف  األلباين  صححه  77ص  الكفاية  يف   واخلطيب  ،5292  والبيهقي  ،4403  داود  أبو  آخر  طريق
 .4403 داود

 خترجيه. قد سبق  (6)
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 الفسق: أسباب الثَّالث: اجتناب
 والفسق لغة:  

ها، َعنْ   ِانـَْفَصَلتْ   إذِ   ِقْشرَِها  َعنْ   الرُّْطَبةُ   َفَسَقتِ اخلروج عن الشيء، أو اخلروج عن القصد، تقول:  
 . (1)، إذا خرجواوتقول فسق الرَّكب عن الطريق

 صطالحا:  او 
ل فاسق أي رج  : ، تقولق احلق، وعن طريأمر هللا تعاَل، واخلروج عن طاعته   تركهو العصيان، و 

 خرج عن طاعته. :أي ، فسق عن أمر ربه تقول:، جاوز حدود الشرع عصى و 
 فسق أصغر.والفسق يف الشَّرع نوعان، فسق أكرب و 

امللَّة  صاحبه من، وهو الذي خيرج  األكرب: فهو رديف الكفر األكرب والشِ رك األكربأمَّا الفسق 
عة الشَّافعني قياًسا على ال تنفعه شفامل يتب منه، و يف النَّار إذا مات و خيلد  و   العياذ ابهلل تعاَلو 

ُمْ : "الكافر، لقوله تعاَل  .[84: التوبة]" فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا َوَرُسوِلهِ  اِبَّللَِّ  َكَفُروا   ِإَنَّ
ِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ   َوَمنقال تعاَل: "و   .[55: النور]"اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأولَ ِئكَ  ذَ 
األصغر: فهو رديف الكفر األصغر والشِ رك األصغر، فهو فسق دون فسق، كما أمَّا الفسق  و 

 . يوجد كفر دون كفر، وشرك دون شرك
ها أصل اإلميان، أو مطلق اإلميان، وال تسلبه معصية ال تنفي عن صاحب  األصغر هو:فالفسق  
 َواتَـُّقوا   ِۗبُكمْ   ُفُسوقٌ   فَِإنَّهُ   تـَْفَعُلوا  َوِإن    َۚشِهيدٌ   َواَل   َكاِتبٌ   ُيَضارَّ   َواَل اإلسالم، لقوله تعاَل:"صفة  
  .(2)[282 :البقرة]" َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكل ِ   َواَّللَُّ   ۗاَّللَُّ  َويـَُعلِ ُمُكمُ   ۖاَّللََّ 

 . (3)األمر   عن وخروج معصية أيقال البغوي:  
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر معجم املعاين مادة )ف س ق(.1)
 حقيقة اإلميان عند أهل السنة. ( للمزيد يُنظر: 2)
 ( تفسري البغوي.3)
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 أو جبلِ ه ،: هو التَّكذيب مبا جاء من عند هللا تعاَلاألكربوأمَّا الكفر 
كذلك مبا صحَّ ممَّا جاء و ا سبق،  شيء ممَّ   بعضه، أو بكلمة منه، أو حبرف منه، أو الشكُّ يفأو ب 

   ۚ َجاَءهُ   ِإذْ   اِبلصِ ْدقِ   وََكذَّبَ   اَّللَِّ   َعَلى  َكَذبَ   ممَّن  َأْظَلمُ   َفَمنْ : "، ودليله قوله تعاَلرسول هللا  عن  
 .[32: الزمر ]"لِ ْلَكاِفرِينَ  َمثْـًوى َجَهنَّمَ  يف  أَلَْيسَ 

 ِلْلَماَلِئَكةِ   قـُْلَنا  َوِإذْ ومن الكفر األكرب: كفر االستكبار واالستدابر مع التَّصديق لقوله تعاَل: "
 .[34: البقرة]" اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ   وََكانَ  َواْسَتْكرَبَ  َأََب   ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا 

 .[3: األحقاف] "ُمْعِرُضونَ  أُنِذُروا  َعمَّا َكَفُروا   َوالَِّذينَ ومنه كفر اإلعراض ودليله قوله تعاَل: "
 الكفر.  منه كفر النِ فاق: والنِ فاق هو: إظهار اإلميان وإبطانو 
 نفاق أكرب وهو السَّابق ذكره   قسمني: أنَّ النِ فاق بدوره على إالَّ 
يًعا  َجَهنَّمَ  يف  َواْلَكاِفرِينَ  اْلُمَناِفِقنيَ  َجاِمعُ  اَّللََّ  ِإنَّ " :ودليله قوله تعاَل   .[140 :النساء]"مجَِ

 ة عطفت الكافرين على املنافقني يف احلكم. تسمى واو املعيَّ والواو بني الكافرين واملنافقني، 
، لوب ويسمَّى أيضا نفاقُا عمليًّا: فهو متعلِ ق ابجلوارح أي ابألعمال ال ابلقصغر النِ فاق األو أمَّا  

، و من كانت فيه خصلة  من كنَّ فيه كان منافًقا خالًصاأربع  "  :النب  وهو الذي قال فيه  
عاهد  إذا  ، و نِ فاق حىت يدعها، إذا اؤَتن خان، و إذا حدَّث كذبمنهن كانت فيه خصلة من ال

 . (1) "غدر، وإذا خاصم فجر 
فقا لكنَّه ليس مناألربع كان فيه شيء من النِ فاق، و اخلصال افمن كانت فيه خصلة من هذه  

، أي جيب أن جتتمع هذه اخلصال األربع ليكون صاحبه  فيه"  أربٌع من كنَّ : "خالصا لقوله  
 فهو يف النِ فاق األصغر حىت يتوب من ذلك. إن ال ف ،واقعا يف النفاق األكرب

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .58، ومسلم 34متفق عليه، البخاري   (1)
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ُأرِيُت النَّار فإذا أكثر  ":  بقوله    الكفر األصغر: فقد شرحه لنا رسول هللا  أمَّا كفر دون كفر أو 
   .(1)"اإلحسان...يكفرن و  : يكفرن العشري، يكفْرن، قيل أيكفرن ابهلل؟ قالأهلها النِ ساء

امللَّة إالَّ ، وهو غري خمرج من  بل هو كفٌر ابلعشري وهو الزَّوج   تعاَل  املقصود أنَّه ليس كفًرا ابهللو 
 .(2)أنَّ صاحبته تستحقُّ النَّار إن مل تتب قبل املوت

: وهو أن جتعل هلل ندًّا تدعوه وترجوه، أو تقول هو: صرف شيء من كذلك الشرك األكرب  و
من ، فإن مات صاحبه قبل التَّوبة منه فهو خارج  وهو ابب واسع الشَّرح  ،عبادة لغري هللا تعاَلال

: ، لقوله تعاَلهو أعظم ذنب ُعصَي هللا تعاَل به ، و امللَّة حمبط العمل ابلكليَّة، خالد خملٌَّد يف النَّار
: املائدة ]"أَنَصارٍ   ِمنْ   اِلِمنيَ ِللظَّ   َوَما   ۖالنَّارُ   َوَمْأَواهُ   اجْلَنَّةَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َحرَّمَ   فـََقدْ   اِبَّللَِّ   ُيْشِركْ   َمن  ِإنَّهُ "

72]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .907، ومسلم 29، البخاري بن عباسمتفق عليه من حديث ا( 1)
اجلماعة فهذا أمر جممع عامة كتب العقيدة ألهل السنَّة و ، و  الكفر اإلعقادي العملي  نظر ( ي2)

 عليه إالَّ أين ِ فصَّلت فيه.
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،  َرسولَ   اي  بـََلى:  قـُْلنا  الَكباِئرِ   أَبْكرَبِ   أُنـَبِ ُئُكمْ   َأال  : "سلَّمقال صلى هللا عليه و و    اإلْشراكُ :  قالَ   اَّللَِّ
  . (1)"...ابَّللَِّ 
فال خيرجه صاحبه من اإلسالم ،  : وهو دون الشِ رك األكربيقابل الشِ رك األكرب، الشِ رك األصغر و 
 أي الذي وقع فيه الشِ رك ،ال حيبط العمل ابلكلية بل حيبط العمل بعينهو 

الرِ ايء، لقوله صلى من أنواعه  ، و ما كان ذريعة إَل الشرك األكرب ووسيلة للوقوع فيهوهو: كلُّ  
 َرُسولَ   ايَ   اأْلَْصَغرُ   الشِ ْركُ   َوَما:  قَاُلوا   ،اأْلَْصَغرُ   الشِ ْركُ   َعَلْيُكمْ   َأَخافُ   َما  َأْخَوفَ   ِإنَّ :"سلمهللا عليه و 

؟  .  (2)"الرِ اَيءُ : قَالَ  اَّللَِّ
هللا  و  بغري  احللف  و تعاَل  منه  عليه  هللا  صلى  "منْ سلَّملقوله    أوْ   كفرَ   فقدْ   هللاِ   بغريِ   حلفَ   : 

  .(3)"أشركَ 
وصاحب الفسق   عام يشمل كلَّ ما سبق،، فالفسق  الفسق  جنس  من  هو  ،كل  ما سبق ذكرهف

يكون عداًل حبال من األحوال أو    الكبري عاًما ،  الصغري ال  الفسق  اجتناب  لذلك كان شرط 
هو أهل  ،جلميع أنواع الفسق، ومن هنا يظهر لك أنَّ العدل الذي مازلنا مل نستويف شروطه بعد

 ء هللا تعاَل.سيظهر ذلك ملَّا نكمل بقيَّة الشُّروط إن شا، و حلمل احلديث 
عينه ، وقلنا أسباب الفسق ال الفسق بظت يف التَّعريف قلنا: اجتناب أسباب الفسقولو الح

خلطورة األمر كما مرَّ معنا، فمن وقع يف أسباب الفسق ال الفسق نفسه، ال يُقبل حديثه فكيف 
 مبن هو فاسق أو كافر. 

جممع  ، و عامة كتب العقيدة ألهل السنَّة و اجلماعة فهذا أمر  وينظر الكفر اإلعقادي العملي
 عليه إالَّ أين ِ قصَّلت فيه.

 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 87، ومسلم  5976، البخاري متفق عليه  (1)
 وصححه   الرسالة   مؤسسة  طبعة   يف  احملققون  وصححهواللَّفظ له،    5/429"  املسند"  يف  أْحد  رواهأخرجه  (  2)

 والطَّرباين، والبيهقي والبغوي. ، 1555" اجلامع صحيح" يف األلباين
مذي إبسناد صحيح   أخرجه احل( 3)  عن ابن عمر رضي هللا عنها، وصحَّحه األابين.  1535اكم والرتِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

189 

 :اجتناب خوارم املروءةبع:  ا الرَّ 
 املروءة لغة: 

  وََتَرَّأ   املروَءة،  َبنيِ  :  أي  َمِريء  فهو   ُمروءة،  مَيُْرؤ  َمُرؤ:  من  مصدر   وهي  الرجولية،  كمال  هي  املروءة
 ابملروَءة  يوصف  أن   سعى   أي:  ابلقوم  ََتَرَّأ  وفالن  ُمروَءٍة،  ذا  صار :  وقيل.  املروَءة  َتَكلَّف :  فالن 

 . (1)وَعْيبهم بنقصهم َأو   إِبكرامهم،
 واصطالحا:

 عن   قبيحٌ   منها  يظهر ال  حىتَّ   أفضلها،   على تكون  أن   إَل  األحوال  مراعاة  املروَءة:  املاورديُّ   قال
 . (2)ابستحقاق  ذم   إليها يتوجَّه وال قصد،
 تْرك  وعلى...  ُعْرفًا   الذَّمَّ   يُوِجبُ   ُمباحٍ   من  تـَرُْكه  ما  ِفْعل  على   احملافَظةُ   هي   املروَءة:  عرفة  ابن   وقال
 . ( 3) ...ُعْرفًا َذمَّه يوجبُ  ُمباحٍ  من فعُله ما

 حماسن  عند  الوقوف  على  اإلنسان  مراعاهتا  حتمل  نفسانيَّة،  آداب  املروَءة:  الفيومي  وقال
 .  (4)العادات  ومجيل األخالق،
 املروءة يف: اجتناب ما يستقبحه النَّاس عرفا.وتُلخَّص 

وهذا يتغريَّ من عصر إَل عصر، على حسب أحوال اجملتمعات، فقد كانوا سابقا يستقبحون  
حتب   يكن   يف الشارع، إن مل   يقضي حاجتهعلى من أيكل يف الشَّارع، وال يستقبحون فعل من  

 أو َنر.  ُيستضلُّ به ظل
يقضي قبح فعل من أيكل يف الشارع، وُيستقبُح فعل من  وهو يف عصران عكس ذلك، فال يست

 يف الشارع.  حاجته
هذا لعدميَّة املراحيض سابقا، ووجودها اآلن، ولعدميَّة عادة األكل يف الشارع مع وجودها اآلن، 

 مع أنَّ هذا األخري يف شيء من القبح ولكن ال خيدش املروءة يف زمننا.
 . بكلِ  أشكاهلا، إذ ال مينعه عمَّ يستقبحه النَّاس شيء   روءةوكذلك الكافر أو الفاسق هو فاقد للم

 اخلامس: أالَّ يكون مغفَّال: 
 املغفَّل لغة: 

تقول:   ،ِخَداُعهُ   َوَيْسُهلُ   ذََكاَء،  والَ   َلهُ   ِفْطَنةَ   الَ :  ُمَغفَّلٌ   رَُجلٌ   ، تقول:َغفَّلَ   ِمن  (ل  ف   غمادَّة )
 .  (5)َعَلْيهِ  فَاْحَتاُلوا ُمَغفَّالً  َوَجُدوهُ 
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 واصطالحا:
 هو نفسه لغة فال خيتلف عليه يف شيء إذ أنَّه عدمي الفطنة، ويسهل خداعه.

، إذ كان احلال كما تقدَّم وأشران هل العلم قال به أكثر من عاملالشرط هو شرط زايدة من أ وهذا  
وخوارم املروءة. فهذه مخسة شروط، يف شروط العدل: اإلسالم، البلوغ، العقل، اجتناب الفسق،  

وزيَد هذا الشرط   فُجمع البلوغ والعقل يف التَّكليف إذ مها شرطا التَّكليف، فال حاجة لتقسيمه،
 يكون الرَّاوي مغفَّال، وهو شرط صحيح فعَّال الزٌم يف عدالة الرَّاوي، فاملغفَّل الَّ األخري، وهو أ

نسى أغلب احلديث وأييت بربعه أو نصفه، أو يفهم ينسى، ويستهرت ابحلديث، فمن املمكن أن ي
الكالم على غري حقيقته فريويه برأيه، أو يُزوِ ُر له أحدهم احلديث فريويه كما قيل له، فهو ليس  

 كفؤا حلمل احلديث ملا سيأيت من أخبار املغفَّلني: 
 : يمأخبار احلمقى واملغفَّلني، قال ابن القكتاب أخبار املغفلني القراء، يف  فمن 

عن عبد هللا بن عمر بن أابن، أنًّ مشكدانة قرأ عليه يف التَّفسري: "َويـَُعوَق وَبْشًرا"، قيل له: 
 وَنْسًرا، فقال: هي منقوطة بثالثة من فوق، فقيل له: النقط غلط، قال: فارجع إَل األصل.

تُقرأ اآلية  عنده  فيريد استصحاب احلال، أبنَّ نسًرا أصله بشٌر، وعلى هذا    إَل األصل:)ارجع  
 "َوَبْشًرا"(.

وحدثين حممد بن حيي الصويل، قال   ومن أخبار املغفَّلني من روَّاة احلديث: قال الدارقطين: 
عن   حدثنا أبو العيناء، قال حضرت جملس بعض احملدثني املغفلني، فسند حديثا عن النب  

قد   فإذا هو  يكون شيخ هللا؟  أن  الذي يصلح  فقلت: من هذا  جربيل، عن هللا، عن رجل، 
 صحَّفه، وإذ هو )عزَّ وجلَّ(.

أنَّه قال: كان عمر بن حممد بن حسني ُيصحِ ف فيقول: معاد بن حبل   وعن أيب حات الرازي؛
مثرد(، فقلت له: أبو   حجاج بن قراقصة، علقمة بن مريد )يريد علقمة ب )يريد معاذا بن جبل(  

 مل يسلِ مك إَل الكتَّاب؟ فقال: فقال: كانت لنا صبيَّة شغلتنا عن احلديث. 
وقال الدارقطين: وأخربين يعقوب بن موسى، قال: قال أبو زرعة: كان بشر بن حيي بن حسَّان  

أك  بطاووس )وهو من  فاحتجُّوا عليه  يُناظر  الرازي( وكان  )أبو حات  الرَّازي  ابر  من أصحاب 
 . (6)التَّابعني تفقًها ورواية للحديث(، فقال: حيتجُّون علينا ابلطيور

خبار احلمقى واملغفَّلني،  اليت ذكرها ابن القيم يف كتابه أ  وهذا غيض من فيض من أخبار املغفَّلني
 فهو زاخر أبخبارهم وطرفهم،
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لرواية احلديث، وال حرج يف ْحله    أهال فكما تالحظ وممَّا ال يدُع جماال للرَّيِب أنَّ املغفَّل ليس  
 طبعا، فلعلَّه يعود إَل رشده فتقبل روايته اليت ْحلها حال غفلته.

قد عدَّ ابن القيم يف الكتاب نفسه أنَّ الشيطان )ومن   : اجلواب  هنا هل الكافر مغفَّل؟  السؤالو 
كان على َنجه من الكفر( أكرب املغفَّلني، لعصيانه ربَّ العاملني مع علمه ابخللود يف العذاب 

 األليم. 
فقال: فأوَّل القوم "إبليس" فإنَّه كان متعبِ دا مؤذان للمالئكة، فظهر منه احلمق والغفلة ما يزيد 

 .  (7)ل...على كلِ  مغفَّ 
قال: قيل إلبراهيم النظَّام: ما حدُّ احلمق؟ فقال: سألتين عمَّا ليس له حد، وتلى عمر   وكذلك 

 .  (8)، قال: احلمق اي رب[6]اإلنفطار: هذه اآلية: "َما َغرََّك ِبَربِ َك الَكِرمِي"
 وعلى هذا فالكافر أكرب املغفَّلني ال مغفَّل فوقه، والفاسق بعده. 

الغفلة اليت يردُّ هبا حديث الرَّجل الرِ ضا الذي   احلميدي عبد هللا بن الزبري رْحه هللا تعاَل:وقال 
ال يُعرف بكذٍب هو: أن يكون يف كتابه غلٌط؛ فُيقال له يف ذلك؛ فَيرتك ما يف كتابه وحُيدُث مبا 

فاحشا فيقلب وا، أو غريه يف كتابه بقوهلم، ال يعقل فرق ما بني ذلك، أو يصحِ ف تصحيفا  قال
قِ َن فتلقَّن التلقني؛ يُردُّ حديثه الذي لقِ َن فيه، وكذلك من لُ املعىن؛ ال يعقل ذلك فيُكفَّ عنه،  

وُأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا ُعلم أنَّ ذلك التَّلقني حادث يف حفظه ال يُعرف به قدميا، فأمَّا 
 .(9)يؤمن أن يكون ما حفظه ممَّا لقِ نمن ُعرف به قدميا يف مجيع حديثه فال يُقبل حديثه، وال 

 الشهادة،  تلقني :  ومنه  به،   ليأخذ  الغري   على  الكالم  إلقاءمصدر لقَّن، وهو:  :  اللغة  يف   التَّلقني 
   .(11) ، وتلقَّنه فهمه(10)القراءة يف عليه أغلق  إذا ماماإل املأموم   وتلقني 
 من   ليس  ما  الشيوخ  بعض  على  الراوي  يقرأ  أن   هو  األشهر   مبعناه  لتلقني فا  :  اصطالحا  التَّلقني 
 أو   ،ذلك  إيهامه  حماوال  ،الشيخ  حديث  من  أنه  بتصرفه  أو  بقوله  مدعيا  الشيخ،  ذلك  حديث
 على   حديثه  من  ليس  حديثا  الشيخ   على  حفظه  من  أو  عنده  كتاب  من  الراوي  يقرأ  أن   هو:  يقال
 أقره  إذا  أماو   ،حديثي   من  هو  ليس:  ويقول  عليه   يُنكره  أن  إما  ذلك  بعد   والشيخ   ،حديثه   من   أنه
 الفطنة   قليل  كونه  أو  مغفال،  كونه  أو  عليه،  األمر   واشتباه  نسيانه   بسبب  إما  ذلك  يفعل   إمنا  فهو

 أو   واحلرص،  املباالة  وعدمي   والتهاون،   الوهم  كثري  أو  الغفلة،  شديد  أو  الظن،  إحسان   يف  مفرطا
 وعدم   فيه،  ورغبته  للكذب  ميله   بسبب  أو  ملروايته،  احلفظ   وسوء  نابمللق ِ   الظن  حسن  بني  جامعا
 جتربه  ابحملدث  ذلك   يفعلون   كانوا   وقد  به،  يتصف   ملن  الثقة  يسقط   عيب  هو  التلقني و   .منه  حترجه
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 عيب  التلقني   أنتعاَل:    هللا  رْحه  الفاسي  القطان قال ابن  ،  اخلطأ  لقنوه   ورمبا  وصدقه،  حلفظه
 . (12)وحذقه  وضبطه  حلفظه  جتربة  ابحملدث  ذلك   يفعلون   كانوا   وقد  به،  اتصف  ملن  الثقة   يسقط 

 له،  وكاره له، جميز  بني  العلماء بني  خالف  حمل فإنه( وجاهته من الرغم على) املنهج هذا  لكنو 
 . (13)أستحله ال:  القطان   سعيد  بن حيي  اإلمام قال

 للشيخ،  تْغليط  فيه  التلقني  ألن  ويعززه؛ يربره ما له  القطان  سعيد بن حيي  رأي فإن   احلقيقة ويف 
 للتلقني،   يتفطن  من   بني  معني   بن   حيي  فـَرَّق  حني  يف  احملدثني،  بني   قدره  يـَُقلِ ل  مما  َخطئه   وإظهار
 شيء  عليه  أدخل  إن   يعرف  كان   إذا:  قال  حديثه؟  يلقن  الرجل  :له  قيل  حني   يتفطن  ال  ومن
 .(14)يكرهه  حيي  فكان  عليه،  أدخل إذا يعرف يكن مل وإن  أبس،  حبديثه   فليس

، والنَّاظر إَل هذه الشروط يرى شدَّهتا، وأنَّ اخلرب إذا  ةلداوهبذا نكون قد استوفينا شروط الع 
، روط راوي احلديث مازالت مل تستوف هذا فإنَّ ش  ومعجاء من عند أحد هؤالء ال جمال لردِ ه،  

 مجلة شروط احلديث الصحيح.فما سبق ما هي إالَّ شروط العدالة، والعدالة بدورها شرط من 
----------------------------------------------- 

انظر1)  )(( (( الوسيط   املعجم))   ،(1/427)  للزبيدي((  العروس  َتج))  ،(8/299)  للفراهيدي((  العني: 
(( الصحاح  خمتار ))   ،(217  ص)  للفيومي((  املنري  املصباح))  ،(1/245)  سيده  البن ((  املخصص))  ،(2/860)

 .292 ص للرازي
 .325  ص(( والدين الدنيا أدب)) (2)
 .591 ص  للرصاع(( عرفة ابن حدود شرح))( 3)
 .8/446(( املنري املصباح))( 4)
 ( املعجم الغين واملعجم الوسيط.5)
، ابب يف ذكر املغفلني  82، ابب يف ذكر املغفلني من القراء، وص:  74( أخبار احلمقى واملغفلني البن القيم ص:  6)

 من رواة احلديث.
 .63( أخبار احلمقى واملغفَّلني 7)
 .26( أخبار احلمقى واملغفَّلني 8)
 .235-233والكفاية ص: ، 34-1/33( اجلرح والتعديل 9)
 ( معجم املعاين اجلامع. 10)
 ( لسان العرب.11)
 .85/ 4  الفاسي القطان البن واإليهام الوهم بيان( 12)
 .301/ 1 للسخاوي احلديث ألفية شرح املغيث فتح( 13)
 .179-178/ 2 للعقيلي الكبري الضعفاء( 14)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

193 

 الرَّاوي: الشرط الثالث: ضبط   
 الضبط لغة: 
فارس: الضاد والباء والطاء أصل صحيح، ضبط الشيء ضبطا، واألضبط الذي يعمل قال ابن  

 بيديه مجيعا، ويُقال انقة ضبطاء، قال:
ا * فنيٌق غدا حيوي السَّوام السَّوارحا  .(1)ُعذافرة ضبطاء جتري كأَنَّ

ضبطا  يضبط  وضبط  عليه  ضبط  وحبسه،  الشيء  لزوم  الضبط:  ضبط  منضور:  ابن  وقال 
وضبط الشيء حفظه ابحلزم،   وضباطة، وقال الليث: الضبط لزوم الشيء ال يفارقه يف كل شيء 

 . (2)والرجل ضابط أي: حازم...
 اصطالحا:الضبط 

قال اجلرجاين: الضبط امساع الكالم كما حيق مساعه، ث فهم معناه الذي ُأريد به، ث حفظه ببذل 
 . (3)ه إَل غريهجمهوده، والثابت عليه، مبذاكرته إَل حني أدائ

وقال الشافعي: أن يكون الراوي حافظا إن حدث حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من منه، 
 .(4)عاملا مبا حييل معاين احلديث إن حدَّث على املعىن، إذا شارك أهل احلفظ يف احلديث وافقهم

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
  .387- 386 ص،3 ج ، اللغة مقاييس ( معجم1)
 .457 ، ص5 ج العرب ( لسان 2)
 .140 ص ( التعريفات3)
 .370 ص  الرسالة( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

194 

 أقسام الضبط:
ويظهر من تعريف الشافعي واجلرجاين، أنَّ الضبط قسمان، وكل قسم له شروطه، فأقسام الضبط  

 اثنان: 
 ضبط صدر. 
 وضبط كتاب.

واملعىن أنَّ الروُّاة يعتمدون يف روايتهم على حفظهم، ومنهم من مل يُرزق نعمت احلفظ فإنَّه يعتمد  
 به املصحَّح املعروض على الشيخ، فحينئٍذ تُعتمد روايتهم. يف الرِ واية على كتا

ته يف صدره    -  1 ملروايَّ حافظا  الرَّاوي  يكون  أن  فشروطه:  الصَّدر  ذلك  ل   إبتقانٍ فأمَّا ضبط 
إَل حني  ط وضب الضبط  هذا  يستمرُّ  ثَّ  الضابط ضبط    دائهأه،  فالرَّاوي  إَل غريه، وعلى هذا 

وقت جيب  صدر،   الثاين:  التحمل،  وقت  األوَّل:  أوقات:  ثالثة  يف  حلديثه  ضابطا  يكون  أن 
 األداء، والثالث: الوقت الذي بينهما، هذا كي ال يتفلَّت منه.

فإن ضبط  األداء،  ألنَّ الرَّاوي من احملتمل أن خُيطَئ يف التحمُّل، ومن احملتمل أن خُيطَئ يفوذلك  
 اعرتاه االختالط قبل األداء؛ فإنَّه اخلطأ يف أداء احلديث واقع ابلضَّرورة.  ما حتمَّله ثَّ 

وهو شرط احلكم ابلضبط، ثَّ نسي بعد األداء   ،بطا حلديثه يف األوقات الثالثةاولكنَّه إن كان ض
دَّث به قبل االختالط، فالعربة الختالطه بسبب اخلرف من الكرب أو غريه، فإنَّه يُقبل منه ما ح

 . (1)بضبطه ملا يروي حال األداء
والشرط الثاين: أنَّه إذا أراد أن يروي احلديث ابملعىن ملن يرى جواز الرِ واية ابملعىن، أن يكون  

 عاملا مبعىن احلديث فامها له، فكما تقدَّم أنَّ من معاين الضبط الفهم.
 ه ابملعىن، ثَّ يشرحه إن شاء ذلك، خروجا من اخلالف.واألوَل أن يروي أصل احلديث وال يروي 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 31-30ينظر شروح البقيونية منها شرح طارق أبو معاذ   (1)
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وأمَّا ضبط الكتاب فشروطه: أن يكون الكتاب حمفوظا لدى الرَّاوي، وأن يكون مقابال   -  2
مع كتاب الشيخ، ُمصحَّحا، ُمراجعا على أصله، وأن حيتفظ بكتابه وحيفظه إَل حني األداء،  

فإن أعار كتابه لغريه، ُيشرتط أن يعرف خطَّه من خط غريه، فُيسمع من كتابه ال من حفظه،  
املستعري شيأ يف الكتاب علمه، وكتابته للكتاب هلا شروط نذكر منها: الشكل لكل حىت إذا زاد  

ما ُيستشكل من احلديث، وقيل شكل كل األحاديث للمبتدئ، وأكَّدوا ذلك يف األمساء امللتبسة 
م وسالم، فاألوَّل ابلشدَّة والثاين بال شدَّة، وكرهوا اخلطَّ الرَّقيق  ـ:  املؤتلفة املختلفة، ك  يف سالَّ

الكتابة، كما كرهوا فصل املضاف السم هللا تعاَل ابلسطر، كأن يكتب "عبد" يف آخر السطر،  
و"هللا" يف أوَّل السطر اجلديد، كما جيب الثناء على هللا تعاَل كلما ذكر سبحانه، وكذلك الصالة  

، وقد اختلفوا يف زايدهتما خالفا لألصل، والصحيح أنَّه حيثما ذكر اسم هللا تعاَل على النب  
ولو مل يوجد يف األصل    وجب الثناء على هللا تعاَل وكذلك الصالة على النب    واسم نبيِ ه  

 املنقول عليه، بل يزيدمها بني شرتطني أو قوسني، كما حذَّروا من الرَّمز ابلصَّالة على النب  
خيتص  ك  ال  يف كل كتاب  وهذا  "سالًما"  أو  "صالًة"  بقوله  اختصار  أو  "صلعم"  يكتب  من 

ابحلديث، ثَّ يعرض كلَّ ما كتبه ابألصل املنقول عليه ويُقارنه، وأحسن العرض أن ُيسمع شيخه 
ما كتبه يف كتابه، واشرتطوا على الشيخ أن ينظر لنسخته حال تسميع الطالب عليه ولو كان  

اكتشف الطالب أنَّ بعض أسانيده فيها سقط فلكتبه يف احلاشية، أو يف ميني السطر  حافظا، وإن  
ولُيشر إليه، أو بني السطرين، وزاد العراقي: أن خُيرج للساقط خطًّا يصله به حيث كتبه، وأن 

 فيجعل   التمريض،  أيضاً   ويسمى  وأمَّا التضبيب،  ح" أي صحيح أمام اخلرب الصَّحيح،يكتب "ص
 انقص،    أو معىن، أو لفظاً  فاسد أنه  غري النقل، جهة من  كذلك  ودهور   صح ما على
 مصحفاً،  أو  أكثرهم،  أيابه  أهلها   عند   شاذاً   يكون   أو  العربية،  حيث  من   جائز   غري   يكون   أو

  أوله   خطًّا،  سبيله  هذا  ما  على  فيمد  :ذلك  أشبه  وما  أكثر   أو  كلمة  الكالم  مجلة  من  أوينقص
ا ضربٌ   يظن   كيال  عليها  املعلم   ابلكلمة  يلزق  وال  الصاد،  مثل ، وإن كثر الكشط واحملو (1) أَنَّ

والضرب، فاألوَل أن جيدد كتابه، هذا وحىتَّ إن اشرتى نسخة جاهزة كما يف عصران اآلن فأنَّه 
تغرت   فال  ذكرانه،  ما  ابقي  إَل  تصحيحه  ما جيب  وتصحيح  شيخه،  على  عرضها  عليه  جيب 

 ابلنُّسخ.
----------------------------------------------- 

 مع شروحها. 600إَل البيت رقم  559( للمزيد يُنظر ألفيَّة العراقي بيت رقم: 1)
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 جرح الروَّاة وتعديلهم: 
اإلخبار مبا يف الرَّاوي من خلل ممَّا يقدح يف عدالته، أو قلَّة ضبطه مع كونه  واملراد ابجلرح: هو  

 عدال.
 والتعديل: هو تزكية الرَّاوي ممَّا يؤدي إَل قبول روايته. 

لكن قبل كلَّ شيء جيُب أن يُعلَم أنَّ اجلرح والتعديل من اختصاص أهل العلم من أهل احلديث، 
فهم يعلمون أحوال الر ِجال وأخبارهم، وال جيوز لغريهم، وإالَّ فهو غيبة يف حال التَّجريح، كذلك 

 ابلصنعة.هو نسبة شيء ليس موجود يف الرَّاوي حال التعديل، هذا إن مل يكن خبريا  ف
 وللجارح املعدل شروط نذكر منها شيأ: 

أن يكون اجلارُح املعدل عدال، فال يقبل اجلرح من جمروح، فهو بنفسه ال تقبل روايته ألنه    –  1
 جمروح.  

أن يكون اجلارح املعدل ضابطا أحد الضبطني، فإنَّ كان غري ضابط ال تقبل روايته، فمن   –  2
ديله، وعلى هذا فيجب على اجلارح أن تتوفَّر فيه شروط ابب أوَل أن ال يُقبل جرحه وال تع

 الرَّاوي املقبول.
أن يكون اجلارح املعدل عاملا أبسباب اجلرح والتعديل واخلالف يف ذلك مع حسن تطبيق   –  3

هتم، فال يقبل اجلرح من جاهل أبسباب اجلرح، والتعديل  ذلك على الرواة ومع َتام الدراية مبروايَّ
 كذلك. 

ال يقبل اجلرح من صاحب هًوى يف الدين، فهو ال يتحرَّج من االبتداع يف دين هللا كما    -  4
والدفاع عن بدعته، فسيجرح كل من خالفه ألنه يرى احلق يف نفسه وأن كل من خيالفه ضال،  

 والتَّعديل كذلك، فهو سوف يعدِ ل كل من هو على منهجه البدعي.
الفقهيَّة واخلالف الذي بينهم كي ال يفسِ ق عدال كما جيب عليه أن يكون عاملا ابملذاهب   – 5

 أو يكفر مسلما دون علم. 
أن يكون اجلارح املعدل تقيًّا ورعا، فعمله هو احلكم على الراوي جرحا أو تعديال ويرتتب    -  6

على ذلك قبول روايته أو ردها، فكان البد أن يكون اجلارح تقيًّا ورعا خيشى هللا تعاَل دائم 
 سبحانه وتعاَل. املراقبة له
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دا يف التجريح، كاإلمام حيي بن سعيد القطَّان، وأيب   –  7 يكره للمجر ِح املعدل أن يكون متشدِ 
حات، والنسائي، وغريهم، فمثل هؤالء األعالم تعديلهم للرَّاوي معترب مفروغ منه بال حبث وراءهم 

م فيهم الشدَّ  م ال يوثقون إالَّ النزر القليل وجيب أن يُعضَّ على توثيقهم ابلنواجذ، هذا ألَنَّ ة فإَنَّ
ممن يرتضون دينه وخلقه وعلمه وحفظه وَتام عدالته، ولكن يف جترحيهم نظر، بل جيب أن يُبحث 
ين، فإن كان األمر كذلك قبل جترحيهم،  وراءهم، فيُنظر هل وافقهم يف ذلك غريهم من غري املتشدِ 

ت من الروَّاة وأرى أن لوال مثل هؤالء األئمَّة وشدَّهتم مع أين يف صفِ هم يف أمر التشدد يف التثبُّ 
 لضاعت السنة.

 
كما جيب أن ال يكون بني اجلارح واجملروح عداوة، أو منافسة كما بني األقران، فإن وجد   –  8

 شيء من ذلك وجب الرتبص والنظر والبحث. 
 

 التعديل يقبل من غري ذكر السبب: 
التَّعديل كثرية، فاألصل يف املسلم العدالة حىتَّ يطرأ طارئ خيرجه من عدالته هذا ألنَّ أسباب  

إَل عدم العدالة، فإن أردان البحث يف تعديل الرَّاوي، الستوجبا علينا أن نقول: هو ال يشرب 
اخلمر، هو ال يزان، هو ال يقهقه يف الشوارع، هو ال ينام عن صالة الفجر، إَل ما ال ينتهي من 

لتجريح هو خارج عن العادة  التَّجريح، ألنَّ الفعل املؤدي إَل ا  سلم، وعكسه يكون يفصفات امل 
 املعهودة عند املسلم، ومع ذلك وجب على اجملر ِح أن يديل ابلسبب.

 
 التجريح ال يقبل إالَّ بذكر السبب:

فال  -  1 الثقاة  أحد  يقول  فال  مفسَّرا،  إالَّ  يقبل  ال  التَّجريح  أنَّ:  إَل  فريق  جمروح ذهب  ن 
ويسكت، أو ال يقبل حديث ويسكت، فهذا ال يقبل منه، بل جيب التَّفسري، وذلك ألسباب، 
منها أنَّ الناس خيتلفون يف ما جيرح وما ال جيرح، فيطلق أحدهم اجلرح على أمر يعتقده جارحا 

ن يت رجل من قوم ال يزالو وهو ليس جبارح، وهذا يكون جرَّاء اختالف العادات واألعراف، فيأ
حاجتهم يف اخلالء، فيجر ِحه أحدهم بذلك السبب، وهو يف عرفهم ليس عيبا وال يالم  يقضون 

عليه، كذلك من أيكل يف الشارع فُيجرحه، وهو يف عرفهم أمر معهود، أو أن يكون الرَّاوي غري 
ال أنَّه  ضابط مع َتام عدالته، فُيجر ِحه بغري ذكر السبب، فيظنُّ السامع انَّ اجملروح كذَّاب، واحل
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من خرية النَّاس، فلهذا جيب ذكر السبب، ولذلك احتج اإلمام البخاري جبماعة سبق جترحيهم 
 من غريه، واحتجَّ اإلمام مسلم جبماعة اشتهر الطعن فيهم، وبه كذلك أبو داود وغريهم.

وذهب قوم إَل أنَّ اجلرح يُقبل بال سبب والتعديل يقبل بال سبب، وهذا غري صحيح وقد    -  2
ومسلم خ احلديث كالبخاري  أئمَّة  مذهب  هو  األول  فالقول  اجلماعة  مذهب  به  القائل  الف 

 وغالب أهل الفقه واألصول.
وذهب فريق من العلماء: أنَّه ال يقبل جرح وال تعديل إال مفسَّرين، فقالوا كما أنَّ اجلارح  – 3

 ممكن أن جيرح موثَّقا، كذلك ميكن للمعدل أن يعدل جمروحا. 
 ب هو القول األوَّل إن توفَّر يف اجلارح املعدِ ل شروطه اليت سبق وذكرانها.والصَّوا

 
 كيف يثبت اجلرح والتعديل:

  كان  عليه  الثناء  وشاع  احلديث،  أهل   بني  وضبطه   بعدالته   اشتهر   فمن:  والشيوع  الشهرة :  أوالً 
 ما   ذلك  أمثلة   ومن   واالثنني،  الواحد  شهادة  من  أقوى   الشهرة  ألن  بعدالته،  الشهادة  مبثابة   ذلك 
عيينة، وابن أيب ذئب، والليث بن    بن   وسفيان   الثوري،  وسفيان   ومالك،  علي،  بن  زيد   عن  شاع

 العدالة  من  به  اشتهروا   ملا  عدالتهم،  عن  يسأل   ال  فهؤالء  وأمثاهلم،  سعد املصري، واألوزاعي
 . عنهم السؤال  عن تغين  شهرة والضبط

وأحسن الشهرة من اشتهر بشغله بطلب العلم فهو ميأل ليله وَناره يف طلبه، فقالوا هذا عدل 
ابشتغاله ابلطلب وإضاعة عمره فيه، وليس فوقه شيء، وما اشتهر األئمَّة بعدالتهم إالَّ ابشتهارهم  

 ابشتغاهلم ابلعلم.
  جتريح   وشاع  احلديث،  أهل  بني   وتدليسه  وكذبه  بفسقة  اشتهر   فمن  كحكم التعديل،  اجلرح  وحكم
 جبرحه. الشهادة مبثابة   ذلك كان   له؛ الناس 
كتابة، فإن وثَّق اإلمام مالك أو    أو  قوالً   أكثر،  أو  ثقة  عامل  الراوي  عدالة  على  ينص  أن :  اثنياً 

  من املتشددين كما ذكران سابقا راواي معيَّنا، فهو عدل.أحد  البخاري أو مسلم أو 
  بيان  مع  كتابة،  أو  قوالً   أكثر،   أو  ثقة  عامل  الراوي   جرح  على  ينص   التَّجريح: أنيف حال  :  اثلثاً 
 العلماء   وضع  التجريح، كما بينَّا سابقا، وقد  يثبت  فال  السبب؛  يذكر   مل  إذا  أما  اجلرح،   سبب
 كافياً   يكون   الراوي  عدالة   يف  يقدح  واحد  سبب  ذكر   ألن   التعديل،  دون   اجلرح  يف  الشرط  هذا 
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 لزاما   لكان   التعديل  يف  ذلك  اشرتط   ولو  الصفات،  بباقي  اإلحاطة   لذلك   يشرتط  وال   لتجرحيه،
 ممكن. غري وهذا التعديل أسباب كل  يستقصي أن  املعدل على

 
  ألن  التعديل،  على   اجلرح  يقدم  والتعديل  اجلرح  تعارض  فعند:  التعديل  على  اجلرح  تقدمي :  رابعاً 

فإن    املعدِ ل،  على  خفي  علم  زايدة  اجلارح  ولدى  الراوي،  أحوال  من  له  ظهر   عمَّا  خيرب  املعدِ ل
 من   ويستثىن  الراوي  جرح  بذلك  ويثبت   على املعدِ ل،   املَُجر ِح  قول  ذكر سبب التَّجريح يقدم

  ومها:  حالتان  األمر  هذا 
 النفي   هذا  يثبت  وال  أجله،  من   جرح  الذي  السبب   الراوي  عن  املعدِ ل  ينفي  أن   األوَل:  احلالة
 صحيح، كما ثبت التجريح بسبب صريح.   بدليل إال

  الكذب   جترحيه  سبب  يكن  مل  ما   به،  جرح  مما  َتب  قد  الراوي  أن   املعدِ ل  يبنيِ    أن   الثانية:  احلالة
َتب على قول،    وإن  روايته   تقبل   ال    هللا   رسول  على  كذب   من   ألن   ،  هللا  رسول   على

لآلية:   استنادا  روايته  تقبل  آخر  قول   ثَّ   َصاحِلًا  َوَعِملَ   َوآَمنَ   ََتبَ   لِ َمن  َلَغفَّارٌ   "َوِإين ِ وعلى 
"   ذنبَ   ال  كمن  الذنبِ   من  : "التائبُ ، وأان أميل هلذا القول، لقول النب  [82]طه:  اْهَتَدى 

 . (1)لُه"
عن التائب أصل الذنب بقوله "َكَمْن اَل َذْنَب لًه"، كما جيُب أن يُعلَم    فقد نفى رسول هللا  

وقد قال فيه ما قال ث ملَّا أسلم حسَن إسالمه    أنَّ من الصحابة من كان منه عدوًّا لرسول هللا  
وهم    وقبله أهل السماء وأهل األرض وكان عدال إَل أن أصبح من خرية صحابة رسول هللا  

تعاَل بعد األنبياء والرسل، رضي هللا عنهم أمجعني، واجملمع عليه أنَّ كلَّ الصحابة خري خلق هللا  
وآمن وعمل    عدول بال خالف، وعلى هذا فأرى أنَّ من َتب من الكذب على الرسول  

صاحلا وصدق يف توبته وتوجُّجهه، فإنَّه تقبل روايته إن شاء هللا تعاَل، وكان هذا الرَّأي أوَل من 
لتَّائب إذا ما قبلته يف اجملتمع الشرعي والعملي، ازداد حبَّا هلل وللدين وللعمل فهاهم غريه، فا

املرتدُّون من الصحابة، قبلهم أبو بكر رضي هللا عنه بعد توبتهم، وكأنَّ شيأ مل حيدث، فهاهو  
 الكندي رضي هللا عنه، وكان رئيسا يف قومه وأسلم على يدي رسول هللا   قيس  بن  األشعث

 الشعب،:  عنه  رتد وتبعه خلق كثري، ثَّ عاد لإلسالم وقبله أبو بكر بل زوَّجه أخته، وحدث ث ا
علي بن أيب طالب   أمراء  أكرب  وكان   إبراهيم النخعي،  عنه  وأرسل  وائل،  وأبو  حازم،  أيب  بن  وقيس

 .(2)صفني  يوم رضي هللا عنه 
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  : "أْكرَبُ فاألشعث بن قيس ارتدَّ أي كفر بعد إسالمه وليس بعد الكفر ذنب، وقد قال النب  
"  اإلْشَراكُ :  الَكَباِئرِ  ، وكأنَّ توبته حمقت ما قبلها وهو الكفر وهو أكرب الكبائر، فما دونه (3)ابَّللَِّ

كما قبل منه   الصادق يف توبته،  أهون منه، وعلى هذا فالتائب من الكذب على رسول هللا  
 ، وهللا أعلم.ربُّ السَّموات توبته، وجب على أهل األرض قبول حديثه عن النبِ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

----------------------------------------------- 
 يف  والقضاعي  ،10281  الكبري  املعجم  يف   ، والطرباين4250ماجة    ابن  ( حسن أخرجه1)

 األلباين يف صحيح ابن ماجه.، وحسنه 108الشهاب  مسند
 .37ص:  2( يُنظر سري أعالم النبالء ج2)
 .6871( رواه البخاري 3)
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 والتعديل:  ومراتب اجلرح ألفاظ
، ثَّ  (1)مراتب التعديل: أرفع التعديل ما جاء على لفظ: أفعُل التَّفضيل، كأوثق النَّاس وغريه

ثقة، تقول: فالن ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ما شابه ذلك، ث  التَّوكيد اللفظي أو املعنوي للفظ:  
ثقة، أو ثبت، أو حجَّة، ثَّ متقن، ثَّ ليس به أبس، ث صدوق، ث مأمون، أو خريِ ٌ، ثَّ حملُّه 
أو حسن  احلديث،  احلديث، ث جيِ د  أو وسط، ثَّ صاحل  أو شيخ،  الصدق، ثَّ شيخ وسط 

 هللا، أو صدوق إن شاء هللا، ثَّ ال أبس به، أو ليس به أبس. احلديث، ثَّ ُصَوْيلٌح إن شاء
مراتب التجريح: وأسوأ التَّجريح قولك: كذَّاب، أو وضَّاع، أو دجَّال، أو يضع، والذي أدىن 
منه قولك: متهم ابلكذب، أو متهم، أو ساقط، أو هالك، والذي أدىن منه قولك: ذاهب، أو 

عترب، ثَّ رُدَّ حديثه، كذلك ضعيف جدا، أو مطروح احلديث، ث واه  مرتوك، ثَّ ليس بثقة، ثَّ ال يُ 
احلديث، ث ليس بشيء، أو ضعيف، ثَّ فيه نظر، ثَّ سكتوا عنه، وإن كان من أهل مضطرب 
احلديث أو منكره، يقول له: ضعَّفوه، أو ال حُيتج به، ثَّ فيه مقال، أو ُضعِ ف، ثَّ فيه ضعف،  

س ابملتني، أو ليس حبجة، أو ليس بعمدة، وإن كان عدال َتمَّ العدالة غري أو تعرف وتنكر، ث لي
، أو تكلَّموا فيه، أي يف حفظه  .  (2)ضابط يُقال فيه: سيِ ئ احلفظ، أو لنيِ 

وهبذا نكون أَنينا الكالم على اتِ صال السند، ث الكالم على الرَّاوي بني عدالته وضبطه، وشيء 
ا شرطان من شروط احلديث الصحيح ومها: السالمة من الشذوذ، من جرحه وتعديله، ويبقى لن

 والسالمة من العلَّة. 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
، 58املكتبة العلميَّة حتقيق أْحد شاكر ص:  ( يُنظر ألفية السيوطي يف علم احلديث نسخة  1)

 أوَّل بيت من الصفحة.
 .349إَل البيت رقم  326( يُنظر ألفيَّة العراقي: بيت رقم 2)
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 الشرط الرابع: السَّالمة من الشذوذ: 
 واملعىن أالَّ يكون احلديث شاذا. 

 :احلديث الشاذ 
 الشاذ لغة:

  أو   املألوف، والشاذ: املنفرد،  أو  القياس  أو  القاعدة  خالف  وهو ما  وشواذ،   الشاذ مجعه شذاذ 
 . ( 1)اجلماعة عن اخلارج

والشُّذوذ: االنفراد يقال: يقال شذَّ فالن عن النَّاس، أي: انفرد، وشذَّت الشَّاة عن القطيع إذا  
 انفردت. 

 .(2)ِمْنهُ  أرجح ُهوَ   َمن الرَّاِوي  ِفيهِ  خُيَالف َما: َواْصِطاَلحا
تعريفات الشاذ عند أهل العلم، فمنهم من قال: هو ما رواه الثقة خمالفا جلماعة الثقات، وقد كثر  

 ومنهم من قال: ما رواه الثقة خمالفا ملن هو أوثق منه، أو أوَل منه ابلقبول، وغري ذلك. 
وكل تعريفات الشاذ صحيحة، ال يغين بعضها عن بعض، وهي جتتمع وال تفرتق، ولكن جيب 

 الشاذ املخالف هو عدل ضابط. أن يُعلم أنَّ  
ال  ثقًة،  املخاِلُف  يكون  أن  والثاين،  املخالفة،  األوَّل:  شرطان:  الشاذ  فللحديث  هذا  وعلى 

 ضعيفا، وإال كان احلديث منكرا كما سيأيت.
 حديثا،   الزهري  عن  زيد   بن  وْحاد   واألوزاعي  جريج  وابن  ومعمر   مالك  يروي   كأن مثال ذلك:  

 هشيم   فيه  وخيالفهم  أبيه موقوفا، فهؤالء مجاعة من الثِ قات،  عن  عمر   بن  هللا  عبد  بن  سامل  عن
 .  مرفوعا عمر  ابن عن سامل عن الزهري عن فريويه بشري، بن

: يعين   احملفوظة،  أبَنا  اجلماعة؛  رواية  وعلى  شاذة،  أبَنا  وهو هشيم؛  الواحد  رواية  على  فنحكم
أصحاب الكتب الستة، ونفهم من هذا  الصحيحة، مع أنَّ هشيما ثقة حافظ روى عنه    هي

 أيضا أنَّ احلديث الشاذ يقابله احلديث احملفظ، وهي الرواية الصحيحة.
 
 

----------------------------------------------- 
 معجم املعاين، وخنبة الفكر( 1)
 ( خنبة الفكر. 2)
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 والشُّذوذ يكون إمَّا يف املنت أو يف السند:
 الشاذ سندا: 

 عن  حمفوظ   وهو  معني،   راو  عن  فريويه  احلديث  إسناد   يف  الرواة   من  غريه  الراوي  خيالف  أن  وهو
 سندًا.  شاذاً  احلديث فصار  أخطأ  قد الراوي  كون   يرجح ممَّا آخر أرجح منه، راو
 السند:  يف الشذوذ مثال
 )موَل  عوسجة  عن  دينار   بن  عمرو  عن  عيينة  ابن  طريق  من   ماجه  وابن  والنسائي  الرتمذي  رواه  ما
  موًَل  إالَّ  واراثً  يدعْ  وملْ   هللاِ   رسولِ  عهدِ  عَلى تويفِ   "أنَّ رجالً  عباس قال: ابن عن عباس( ابن
 . (1) إليهِ   مرياثهُ   هللاِ  رسولُ  فدفعَ  أعتقُه، هوَ 
  وغريه. جريج ابن وصله على عيينة  ابن َتبع وقد

 رواه  بل   عباس  ابن   يذكر   ومل  عوسجة  عن  دينار  بن  عمرو  عن  فرواه  زيد،  بن  ْحاد   وخالفهم
 ُعبَـْيٍد،  ْبنُ   َأْْحَدُ   أان :  َعْبَدانَ   ْبنِ   َأْْحَدَ   ْبنُ   َعِليُّ   َأْخرَبانَ :  للبيهقي  الكربى  السنن   يف  مرساًل، فقد جاء

 َعنْ   َعْمٍرو،  َعنْ   زَْيٍد،   ْبنُ   َْحَّادُ   ثنا:  قَااَل   َوَعارٌِم،  ُسَلْيَماُن،  ثنا  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاقَ   ْبنُ   ِإمْسَاِعيلُ   ثنا
  ُهوَ   َلهُ   َمْوًَل   ِإالَّ   َواِراثً   َيدَعْ   َوملَْ     هللاِ   َرُسولِ   َعْهدِ   َعَلى  َماتَ   رَُجاًل   "َأنَّ   : َعبَّاسٍ   اْبنِ   َمْوََل   َعْوَسَجةَ 
ُلغْ   ملَْ   ُمْرَساًل،  زَْيدٍ   ْبنُ   َْحَّادُ   َرَواهُ   َهَكَذا:  اْلَقاِضي  قَالَ   ِمريَاثَُه،    النَِّبُّ   فََأْعطَاهُ   َأْعتَـَقُه،   اْبنَ   ِبهِ   يـَبـْ
 . ( 2)...َعبَّاسٍ 
 ، وغريمها  جريج  وابن  عيينة  ابن   رواية  وخالف  مرسالً   بروايته  انفرد   ْحاًدا  أن   يتضح  تقدم  ومما
 ْحاد  من  كالً   أن   مع  احملفوظة،  هي  عيينة  ابن  ورواية  شاذة،  ْحاد   فرواية  املوصولة،  الرواية  وهي
 ثقة.  عيينة وابن
 متناً:  الشاذ 
 أي:  احلديث،  منت  يف  الرواة  من   عددا  منه  أكثر   أو  منه،  أحفظ  هو  من  الراوي  خيالف   أن   هو
 حديثه  فيصري  منه،  أرجح  بلفظ   يـَْرُوونَهُ   أو اجلماعة  منه  احفظ   ومن  بلفظ،   فريويه  احلديث،   لفظ 
 شاذًا. 

----------------------------------------------- 
 .2734ابن ماجه ( 1)
 .12396( السنن الكربى للبيهقي 2)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

204 

 املنت:  يف الشذوذ مثال
 عن   صاحل،  أيب  عن  األعمش،  عن  زايد،  بن  الواحد  عبد  طريق  من  والرتمذي  داود   أبو  رواه  ما 

 . (1) ميينِه" عنْ  فليضطجعْ  الفجرَ   أحدكمُ  صلَّى  إَذا: "هريرة مرفوعا أيب
الصحة ص:   ظاهرها  معلة  أحاديث  الوادعي يف:  الفعل 428وأخرجه  بني  املخالفة  وعلَّته   ،

 خاصة.  األعمش عن  رواها أحاديث  بعض يف أخطأ لكن ثقة،  هذا الواحد  والقول وعبد
   النب   فعل  من  رووه  إمنا  الناس  فإن   هذا،  يف  الكثري  العدد   الواحد  عبد  خالف:  البيهقي  قال
 قوله. من ال

  سكتَ   إَذا    هللاِ   رسولُ   "كانَ :  قالت  عائشة  عن  البخاري  ونص احلديث احملفوظ هو ما رواه
  يستبنيَ   أنْ   بعدَ   الفجرِ   صالةِ   قبلَ   خفيفتنيِ   ركعتنيِ   فركعَ   قامَ   الفجرِ   صالةِ   منْ   ابألوََل   املؤذِ نُ 
 . (2)لإلقامةِ  املؤذِ نُ  أيتيهِ  حىتَّ  األمينِ  شقِ هِ   عَلى اضطجعَ   ثَّ  الفجرَ 
 بينما  للوجوب،الوجوب، إذ األمر    على  ظاهره   يدل  يف احلديث األوَّل  القول  أن   بينهما،  والفرق
 الراحة   ألجل  يفعله   وسلم  عليه  صلى هللا   وكان   الندب،  يفيد   فقط دون اقرتانه مع القول   الفعل
 الليل، لينشط لصالة الصبح. آخر يف القيام  طول بسبب

ولذلك كان حديث عبد الواحد شاذا، وهو دليل على وجوب عدم العمل ابألحاديث الشاذة  
 إجياب املندوب أو العكس أو حترمي حملل أو العكس.ملا فيها من خلل يؤدي إَل  

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .420، والرتمذي 1261( أبو داود 1)
 .626 ( البخاري 2)
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يرى الشذوذ ابإلنفراد أي ما ليس له إالَّ إسناد واحد من ثقة، أو تقول: ما ينفرد به ومنهم من  
 . (1)الثقة وليس له متابع، قاله احلاكم النيسبوري

الباعث احلثيث البن  ولكنَّ هذا مردود، فأوَّال تعريف الشافعي للحديث الشاذ كما جاء يف 
ما روى النَّاس، وليس من ذلك أن يروي ما مل كثري، قال: وهو أن يروي الثقة حديثا خُيالف به 

 . (2)يروي غريه
 فقد أكد الشافعي على أنَّ انفراد الثقة ال يكون شذوذا. 

ا األعمال ابلنيَّات" فإنَّه تفرَّد به عمر، وعنه  وقال ابن الصالح: ويشكل على هذا حديث: إمنَّ
 . (3)نصاريعلقمة، وعنه حممد بن إبراهيم التيمي، وعنه حيي بن سعيد األ 

وهو حديث فرد غريب صحيح، قال ابن كثري: ث تواتر عن حيي بن سعيد هذا، فُيقال: إنَّه  
رواه عنه حنو من مائتني، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب وال تصح، 

  .(4)كما بسطناه يف مسند عمر، ويف األحكام الكبري
تعاَل هو الصحيح فال تصح كلُّ املتابعات على حديث عمر الذي وقول ابن كثري رْحه هللا  

ذكرها ابن منده، كما أنَّه غريب يف أربع طبقات، فإن كان يف التفرُّد شذوذ، فكان األوَل به 
ا األعمال ابلنيَّات".   حديث عمر "إمنَّ

ه من  وكل   وقال:  صحيحة،  غريبة  أحاديث  ثالثة  احلثيث  الباعث  يف  ابن كثري  سرد  ذه ث 
 األحاديث الثالثة يف الصحيحني من الوجوه املذكورة فقط.

 زهريِ  تسعون حرفا ال يرويها غريه. لل وقد قال مسلم
إَل أن قال: فإنَّ الذي قاله الشافعي أوَّال هو الصوَّاب: أنَّه إذا روى الثقة شيأ قد خيالفه فيه 

ما مل يرويه غريه، بل هو مقبول النَّاس فهو الشاذ، يعين مردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة  
إذا كان عدال ضابطا حافظا، فإنَّ هذا لو رُدَّ لُردَّت أحاديث كثرية من هذا النَّمط، وتعطَّلت 

 .  (5)كثري من املسائل، وهللا أعلم
بل أوصل ابن كثري قبوله لرواية العدل ولو مل يكن حافظا فقال: وأمَّا إن كان املنفرد غري حافظ، 

 .  (6)عدل ضابط فحديث حسن...وهو مع ذلك 
 قال العراقي:  

 .  (7)وذو الشذوذ ما خُيالف الثقه * فيه املال فالشافعيُّ حقَّقه
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ذا أنَّ التفرُّد ليس من ابب الشذوذ، فإن كان املتفرِ د عدال ضابطا مل خيالف من هو  وخنرج هب 
 خفيف الضبط، أوثق منه أو مجاعة الثقات، أو نصًّا، فخربه مقبول صحيح، وإن كان عدال

فخربه مقبول حسن، وإن كان املتفرد ضعيفا فخربه مردود بضعف الراوي، وإن كان الضعيف 
 خمالفا للثقة، فخربه ضعيف منكر، وسيأيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .54( الباعث احلثيث البن كثري ص: 1)
 .53( السابق ص: 2)
 ( السابق.3)
 .54( السابق نفسه، ص 4)
 .55السابق ص: ( 5)
 ( السابق.6)
 .166إَل البيت رقم  161( يُظر ألفية العراقي من بيت رقم 7)
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 الشرط اخلامس: السالمة من العلَّة: 
 :احلديث املُعلَّل

 العلَّة لغة:
ت  . (1)عند أهل اللغة: هي املرض الشاغل، واجلمع عالَّ

 فهو   علَّة  يعلُّ   املريض:  علَّ   األعرايب  ابن  قال  معتل،  وصاحبها   املرض  وقال ابن فارس: العلة
 الرجال  من  والعلُّ   ،الضعف  ابب   وهو  الباب  هذا  ومن  العلل،  كثري  أي:  عللة  ورجل  عليل،
 .  (2)جسمه وصغر تضاءل الذي  املسن

 واصطالحا:
اخلاص، أوَّال: هذه العلَّة غري العلَّة عند األصوليني، فالعلَّة عند احملدِ ثني جنس آخر وله علمه  

 وهذا ليس مصطلحا خمتلف فيه، بل هو مصطلح خاص أبهل احلديث. 
 وأدقها  وأصعبها احلديث علوم أهم من وأنه برأسه، ِعْلمٌ  العلل علم أن على العلماء اثنيا: اتَّفق

 عميقاً   فهماً   أوتوا  الذين  احلفاظ  من  النقاد   إال  به  القيام  يستطيع   فال  والشفافية،  اخلفاء  من  فيه  ملا
احلديث، وليس للمحدِ ث املبتدئ الغوص فيه، حىتَّ يتمكَّن   يف   ودراية  وفقها  كبرية  وخربة  اثقباً 

  منه تدريبا وخربة. 
اصطالحًا،   وداللتها  العلة  مفهوم  عن  الكشف  يف  احملدثني   عبارات  كثرت  وأمَّا تعريف العل ة: فقد

ملتأخر ِين يف حدٍ  خاص للعلَّة، فال نطيل واختلفوا يف حتديد مفهوم العلَّة، ثَّ استقرَّ األمر عند ا
 .لكالم يف االختالفاتا

 فيه... قادحة غامضة خفية أسباب عن عبارة: احلديث الصالح: علل ابن قال
 ظاهره   أن   مع   صحته   يف  تقدح  علة   على  فيه   اطلع  الذي  احلديث:  أبنه  املعلل   احلديث  ث عرف
 حيث   من  الصحة  شروط  اجلامع  ثقات،  رجاله  الذي  اإلسناد   إَل  ذلك  ويتطرق  منها،  السالمة
 .  (3)الظاهر 

 وبه قال السيوطي:
 وعلَّة احلديث أسباب خفت * تقدح يف صحَّته حني وفت 

 .  (4)...............................ة * مْع كونـه ظاهـره السالم
كثري: وهو فن وكما سبق وأشران أنَّ االطالع على علل احلديث هو علم مستقل، قال فيه ابن  

 خِفَي على كثري من علماء احلديث، حىتَّ قال بعض حفَّاظهم: معرفتنا هبذا كهانة عند اجلاهل. 
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وسقيمه،  احلديث  بني صحيح  مييِ زون  منهم،  النقَّاد  اجلهابذة  الفنِ   هذا  لتحقيق  يهتدي  ا  وإمنَّ
والزُّيوف، والداننري والفلوس، ومعوجِ ه ومستقيمه، كما مُييِ ز الصرييفُّ البصري بصناعته بني اجلياد  

طرق  على  واطالعهم  وحْذقهم  علومهم  مراتب  حبسب  يقف،  من  ومنهم  يظن،  من  ومنهم 
 . (5)اليت ال ُيشبهها غريها من ألفاظ النَّاس احلديث، وذوقهم حالوة عبارة رسول هللا 

 واختار العراقي لفظ احلديث "املعلل" على لفظ احلديث "املعلول" وقال: 
   .(6)ما بعلَّة مشموُل * ُمعلَّال، وال تقل معلولُ  وسم ِ 

 ُمَعل ." وإمنا  معلول؛: تسميته اللغويون   ويستنكر 
 ثَّ اتَّفقوا على جواز اطالق أي لفظ ممَّا سبق على احلديث املعلول.

يهِ :  هللا تعاَل  رْحه  الصالح  قال ابن   الفقهاءِ   وِمنَ   منهم  وذلكَ   ،"املعلولَ : "احلديثِ   أهلُ   وُيَسمِ 
 .(7)واللَُّغةِ  العربيةِ  أهلِ  عندَ  مرذولٌ 

إذا؛ فاحلديث املعلُّ، أو املعلَُّل، أو املعلول: عبارة عن سبب خفي يقدح يف صحَّة احلديث مع  
 أنَّ ظاهره السالمة.

وعلى هذا فإنَّه ُيشرتط يف العلَّة: اخلفاء، كما ُيشرتط فيها: التأثري أي: أن تكون قادحة، كما 
 أن يكون رجال أسانيده من الثقات.  ُيشرتط

 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين.1)
 .14ص: 4( معجم مقاييس اللغة ج: 2)
 عرت.  الدين  نور حتقيق ،90 ص  احلديث علوم عمرو، بن عثمان : الصالح ( ابن3)
 ( ألفيَّة السيوطي.4)
 .61 – 60( الباعث احلثيث ص:  5)
 .193( ألفية العراقي بيت رقم: 6)
َرَذَلهُ ، مرذول89( علوم احلديث  7) الرذالة، تقول:  يُنظر معاجم   ،َرِديئاً   َجَعَلهُ   ِاْحتَـَقَرهُ   : من 

 اللغة. 
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 راويه   الذي  احلديث  وال  معلواًل،  -مثاًل    –  املنقطع   احلديث  يسمى  ال  هذا  فعلى:  حجر  ابن  قال
  ظاهر  كونه  مع  ذلك   من  شيء  إَل  أمره  آل  إذا  معلوالً   يسمى  وإمنا  معلواًل،  مضعف  أو  جمهول

 . (1)مردود  كل  يشمل املعلول أن  زعم من على رد  هذا ويف  ذلك،  من السالمة
  فليس   واه،  وخيالفه  وجه،  على  الثبت  يرويه  أبن   مؤثرة،  غري   العلة  كانت  فإن :  الذهب   قال  ولذا

 احلكم  ألن   يصب،  فلم  العلل  كتاب  يف  النمط  هذا  من   كثرياً   الدارقطين   ساق  وقد   مبعلول،
 . (2)للثبت

فإن كان   ا تسمَّى مبسمَّياهتا االصطالحيَّة عند أهل احلديث،  فإَنَّ العلل ظاهرة،  ألنَّ كل هذه 
االنقطاع خفيًّا ُيسمَّى معلوال، منها اإلرسال اخلفي، انقطاع السند ظاهرا يسمَّى منقطعا، وإن  

ألنَّه يُعرف بعد البحث، وهكذا كلَّما َخفيت العلَّة فلم تُعرف إالَّ بعد البحث والسرب والتَّفتيش،  
لُقِ ب احلديث ابملعلول، وكلَّما كانت العلَّة ظاهرة غري خفيَّة لُقِ ب احلديث بنوع العلَّة الظاهرة 

 وط الرَّاوي يف آخر السند، فهذا ظاهر لذلك كان اسم هذا النوع مرسال.ولقبها، كسق
وجيُب أن يعلم أن شرط خفاء العلَّة هو شرط أغلب ، فمن أهل العلم من يسمِ ي السبب الظاهر  
ابلعلَّة، كاالنقطاع الظاهر، أو راوي ضعيف، أو جهالة، أو غريه، ولعلَّ من مسَّى هذا النَّوع معلوال 

وم العلَّة لغة، أو تقول مبعناها األصلي، إذ تشمل كلَّ عليل، فيكون حينها احلديث يقصد عم
املرسل معلوال، واملعظل معلوال، تقول ما علَّة تضعيف احلديث؟ فُيقال عل ته اإلرسال، فيجوز  
هذا، ولكن خصوص العلَّة مبعناها االصطالحي عند أهل احلديث، هو اخلفاء فيها، وهذا الذي 

مل، وأمَّا من قسَّم العلَّة إَل قسمني علَّة ظاهرة، وعلَّة خفيَّة، فإنَّ التخصيص فيها أوَل عليه الع
 من التَّعميم، ألنَّه إن ظهرت العلَّة فقد فقدت معناها اخلاص اصطالحا.

 اَبِقي  ِمنْ   ذََكْراَنهُ   ا مَ   َغرْيِ   َعَلى  ِعلَّةِ ال  اْسمُ   ُيْطَلقُ   َقدْ   أَنَّهُ   اْعَلمْ   قال ابن الصالح رْحه هللا تعاَل: ثَّ 
 َعَملِ ال ِمنَ  املَانَِعةِ  الضَّْعِف، َحالِ  ِإََل  الصِ حَّةِ  َحالِ  ِمنْ  َلهُ   املُْخرَِجةِ  احلَِديثِ  يف  الَقاِدَحةِ  اأَلْسَبابِ 

 ِمنَ   َكِثريَ ال  ِديثِ احلَ   ِعَللِ   ُكُتبِ   يف   جتَِدُ   َوِلَذِلكَ   ْصِل؛ األَ   يف   ِعلَّةِ ال  َلْفظِ   ُمْقَتَضى  ُهوَ   َما  َعَلى  ِبِه؛
 . (3)ْرحِ اجلَ   أَنـَْواعِ  ِمنْ  َذِلكَ   َوحَنْوِ  ْفِظ، احلِ  َوُسوءِ   َغْفَلِة،َوال َكِذِب،اِبل ْرحِ اجلَ 

 وقال ابن حجر معلِ قا على كالم ابن الصالح: 
 العلة   إطالق:  )أي  خيالفه  ما  كالمهم  يف  يقع   قد  املعلول،  تعريف  من  حقَّقه  ما  أنَّ   بذلك  مراده
  أن :  كالمهم  يف  يقع   ما  وبني  املصنف  حققه  ما   بني   التوفيق  ظاهر(، وطريق   سبب  فيه   ما  على
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 املعلول  إذ   اصطالًحا؛  معلواًل   احلديث  يسمى  أن   منه  يلزم  ال  حديث  على  ُأطلق  إذا   العلة  اسم
 . (4)واضحة أو خفية قادحة  غري أو  قادحة تكون   أن  من أعمُّ  والعلة خفية؛ قادحة علته ما

وهذا توكيد لكالمنا يف الباب؛ أنَّ من أطلق لفظ العلَّة على السبب الظاهر أراد عموم العلَّة 
 مبعناها األصلي ال االصطلالحي، إذ العلَّة اصطالحا ال تكون إالَّ خفيَّة.

 كيف تُعرف العلَّة؟:
 قال العراقي: 

 تُـــــدرك ابخلــــالف والتفــــرُِّد * مـــَع قرائـــن ُتضـــمُّ يهتـــِدي
 جهبـذَهــا إلــى اطِ العــه علــى * تصويِب إرساٍل ملَا قْد ُوصــال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .295 ص:  حجر، الصالح البن ابن كتاب  على  ( النكت1)
 .108( املوقضة للذهب ص:  2)
 .93 - 92 ص: الصالح، احلديث البن ( علوم3)
 .771/2( النكت على ابن الصالح 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

211 

 وقِف َما يُرفُع، أو منت دخْل * يف غريه، أو وهم واهٍم حصلْ أو 
 .(1)ظنَّ فأمَضى، أو وقْف فأحجمـا * مــْع كْونــِه ظاهــرُه أْن سلــَما

 ِإََل   تـَْنَضمُّ   قـََراِئنَ   َمعَ   َلُه،  َغرْيِهِ   َومبَُخاَلَفةِ   الرَّاِوي  بِتَـَفرُّدِ   ِإْدرَاِكَها  َعَلى   قال ابن الصالح: َوُيْستَـَعانُ 
 َحِديثٍ   ُدُخولِ   َأوْ   ْرُفوِع،املَ   يف  َوْقفٍ   َأوْ   ْوُصوِل،املَ   يف   ِإْرَسالٍ   َعَلى  الشَّْأنِ  هِبََذا  َعاِرفَ ال  تـُنَـبِ هُ  َذِلكَ 
يَـتَـَوقَّفُ   َيرَتَدَّدُ   َأوْ   ِبِه،  فـََيْحُكمُ   َذِلَك،  ظَنِ هِ   َعَلى  يـَْغِلبُ   حبَْيثُ   َذِلَك،  ِبَغرْيِ   َواِهمٍ   َوْهمِ   َأوْ   َحِديٍث،  يف   فـَ

 ِفيِه. َذِلكَ   ُوِجدَ  َما  ِبِصحَّةِ  احْلُْكمِ   ِمنَ  َماِنعٌ  َذِلكَ   وَُكلُّ  ِفيِه،
  إبِِْسَنادٍ   أَْيًضا  َوجيَِيءَ   َمْوُصوٍل،  إبِِْسَنادٍ   احلَِديثُ   جيَِيءَ   َأنْ :  ِمْثلَ   اِبملُْرَسِل؛  املَْوُصولَ   يـَُعلِ ُلونَ   َما  وََكِثريًا
َقِطعٍ   .  (2)طُُرِقهِ   مَجْعِ  َعَلى احْلَِديثِ  ِعَللِ  ُكُتبُ   اْشَتَمَلتْ  َوهِلََذا  املَْوُصوِل، ِإْسَنادِ  ِمنْ  َأقْـَوى  ُمنـْ

 : ابلتفرُّد، أو املخالفة: تعرف فالعلةوعلى هذا 
التفرُّد، كأن يكون الرَّاوي الثقة مثال روى والتفرُّد ال يكون علَّة حىتَّ يكون الرَّاوي ممَّن ال حيتمل  

حديثا عن الزهري وهو ليس من أصحاب الزهري املعروفني، وهذا احلديث مل يروه أحد من 
يرى أصحاب الزُّهري املعروفني ابلرِ واية عنه، فقد حُيكم على هذا احلديث ابلعلَّة عند الغالب، و 

 معلوال، بل جيب أن ُتضاف إليه قرائن أخرى،  أنَّ هذا التفرُّد ال يكفي لكون احلديثغريهم 
كمن ُعرف أنَّه مل خيرج من الشام، وتفرَّد برواية حديث عن   ،بينهما  كاختالف الزمان أو املكان 

شيخ يف العراق وهو بدوره معروف أبنَّه مل خيرج من العراق، والرَّاوي ليس معروفا ابلرِ واية عنه 
د هذا احلديث عن هذا  وال أنَّه من أصحابه، كما أنَّ أصحاب هذا الشيخ مل يروي منهم أح

، فبهذا تكون العلَّة كاملة، فقد اجتمع فيه عدَّة أشياء: األوَل أنَّه تفرَّد حبديث مل  الشيخ املعنيَّ
يروه أحد غريه عن هذا الشيخ، اثنيا: أنَّه ليس معروفا أبنَّه من أصحاب هذا الشيخ، اثلثا: 

هجري، والرَّاوي ولَد    500ويفِ  سنة  اختالف الزمان أو املكان بينهما، كأن يكون الشيخ قد تُ 
يف نفس السنة، أو ولد قبل وفاته بسنة، فهذا ال يعقل حديثا، مع تفرُّده ابخلرب، مع كونه ليس  
معروفا أنَّه من أصحاب الشيخ، فكلِ  هذه جتتمع بعد سرب الطرق والنظر يف الوالدات والوفيَّات، 

اة وما هلم من تالميذ ومن أصحاب، ومعرفة طرق وأماكنها والبحث فيها، ومعرفة أمساء الرُّوَّ 
 اخلرب كلها، فيحنها يكون احلديث معلوال.

----------------------------------------------- 
 ( ألفية العراقي يف علم احلديث. 1)
 .90الصالح ( علوم احلديث البن 2)
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 وكذلك يف اختالف املكان كما أشران سابقا.
 يف   َويـَْنُظرَ   ُطُرِقِه،  َبنْيَ   جَيَْمعَ   َأنْ   احلَِديثِ   ِعلَّةِ   َمْعرَِفةِ   ِإََل   َوالسَِّبيلُ :  هللا  رْحه  البغدادي  اخلطيب  قال

 . (1)َوالضَّْبطِ  اإِلتْـَقانِ   يف  َوَمْنزِلَِتِهمْ  احلِْفظِ  ِمنَ  مبََكاَِنِمْ   َويـُْعَترَبَ  ُرَواتِِه، اْخِتاَلفِ 
وكذلك يف حال املخالفة، فيُنظر يف حال املخالفني، ثَّ يـُرَّجح بينهما، بعدَّة أشياء، منهم ترجَّح 

ب الواقعة، على غريه، وترجح رواية اجلماعة رواة األوثق واألضبط على غريه، وترجَُّح رواية صاح
 على الفرد، وغري ذلك من يستعمله أهل العلم يف الرتجيح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .295/2( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 1)
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 مثال احلديث املعلول: 
مِذي رْحُه هللاُ تعاََل:   ثَنا حيَي بُن سعيٍد وعبُد الرَّْحِن بُن  قاَل الرتِ  ثَنا بنداٌر حممٌد بُن بشَّاٍر حدَّ حدَّ

ثَنا سفياُن عْن سلمَة بِن كهيٍل عْن حجٍر بِن عنبَس عْن وائٍل بِن حجٍر قاَل:  مهدي قااَل: حدَّ
َعَليْ   مسعُت النَّبَّ   ، (1)ِهَم َواَل الضَّاِلنَي" فقاَل: "آمني" ومدَّ هبَا صوتهُ قرَأ "َغرْيَ املَْغُضوِب 

 قاَل: ويف الباِب عْن عليٍ  وأيب هريرَة. 
قاَل أبُو عيَسى: حديُث وائٍل بِن حجٍر حديٌث حسٌن وبِه يقوُل غرُي واحٍد مْن أهِل العلِم مْن 

يرفُع صوتُه ابلتَّأمنِي واَل خيفيَها، وبِه  والتَّابعنَي ومْن بعدهْم يروَن أنَّ الرَّجَل    أصحاِب النَّبِ   
 . (2)يقوُل الشَّافعيُّ وأْحُد وإسحاقٌ 

عنبَس عْن علقمَة بِن وائٍل عْن أبيِه الورَوى شعبُة هَذا احلديَث عْن سلمَة بِن كهْيٍل عْن حجٍر أيب  
 خفَض هبَا صوتُه.و  "آمنيَ " :قرَأ "غرَي املغضوِب عليهْم واَل الضَّالنَي" فقالَ  أنَّ النَّبَّ  

حديُث سفياَن أصحُّ مْن حديِث شعبَة يف   :يقولُ بن إمساعيل  قاَل أبُو عيَسى: ومسعُت حممًدا   
َا هَو حجٌر بُن   هَذا، وأخطَأ شعبٌة يف مواضَع مْن هَذا احلديِث فقاَل: عْن حجٍر أيب العنبَس وإمنَّ

َا هَو عْن    ،عنبَس ويكىنَّ أاَب السَّكِن، وزاَد فيِه عْن علقمَة بِن وائلٍ  وليَس فيِه عْن علقمَة، وإمنَّ
َا هَو ومدَّ هبَا صوتُه. حجٍر بِن عنبَس ع  ْن وائٍل بِن حجٍر، وقاَل: وخفَض هبَا صوتُه وإمنَّ

قاَل أبوعيَسى: وسألُت أاَب زرعَة عْن هَذا احلديِث فقاَل: حديُث سفياَن يف هَذا أصحُّ مْن حديِث 
   .شعبَة، قاَل: ورَوى العالُء بُن صاحٍل األسِدي عْن سلمَة بِن كهيٍل حنَو روايِة سفيانَ 

ثَنا العالُء بُن صاحٍل ق ثَنا عبُد هللِا بُن منرٍي حدَّ ثَنا أبُو بكٍر حممٍَّد بُن أابَن حدَّ اَل أبُو عيَسى: حدَّ
حنَو حديِث    األسِديُّ عْن سلمَة بِن كهيٍل عْن حجٍر بِن عنبَس عْن وائٍل بِن حجٍر عْن النَّبِ   

 . (3)سفياَن عْن سلمَة بِن كهيلٍ 
لنا يف كالم الرتمذي، فهو معلول فلو تالحظ فإنَّ هذا   احلديث معلول سندا ومتنا كما تبنيَّ 

عنبَس،    بنُ   حجرٌ   العنبَس، والصحيح هوَ   أيب   حجرٍ   بعلَّتني يف السند، حيث قال شعبة: عنْ 
حجٍر، وعلقة ابن وائل ليس موجودا    بنِ   وائٍل، والصحيح هو عن وائلٍ   بنِ   علقمةَ   وقال: عنْ 

 شعبة اختلطت عليه األمساء، فالثقة خيطُئ، ثَّ أخطأ يف املنت حيث يف السند من أصله، فلعلَّ 
 صوتُه.  هبَا ومدَّ   صوتُه، والصحيح هوَ  هبَا قال: وخفضَ 
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ثَنا  بنُ   حممَّدٍ   بكرٍ   أبُو   ثَّ يشهد على صحَّة رواية سفيان، طريق الرتمذي الذي ذركه وفيه: حدَّ
ثَنا  أابنَ  ثَنا  منريٍ   بنُ   هللاِ   عبدُ   حدَّ  بنِ   حجرٍ   عنْ   كهيلٍ   بنِ   سلمةَ   عنْ   األسِديُّ   صاحلٍ   بنُ   العالءُ   حدَّ

 ثَّ روى نفس املنت الذي رواه سفيان.   حجٍر، بنِ  وائلٍ  عنْ  عنبسَ 
وهذا هو احلديث املعلول بعلَّة قادحة، وذلك ألنَّ النَّاظر إَل رواية شعبة بن احلجاج رْحه هللا 

هبا علَّة ألنَّ هذه الرواية جاءت بسند متَّصل برواية العدول املعروفني،  ، ال خيطر بباله أنَّ  (4)تعاَل
ال سيَّما وهذه الرِ واية من رواية شعبة املعروف ابلتشدد والتثبُّت يف رواية األحاديث، ولكنَّ أهل  
ق العلل من أهل احلديث عرفوا علَّة هذا احلديث، ابلتَّتبُّع جبمع الطرق واملوازنة والنَّظر الدقي 

والتدقيق يف األسانيد واملتون، فوجدوا أخطاء شعبة اليت أخطأها يف رواية هذا احلديث الذي 
 ذكرانه سابقا.

وكما تبنيَّ لنا فإنَّ العلَّة قد تكون يف السنَّد، وقد تكون يف املنت، وقد تكون فيهما معا، كما يف 
 املثال السابق.

بنيَُّ لك بعد هذا العرض الطويل، أنَّ شروط ويتوهبذا نكون قد أَنينا شروط احلديث الصحيح،  
احلديث الصحيح فيها شدَّة، وأنَّ احلديث الصحيح هبذه الشروط ال جمال لردِ ه إذ أغلقت كل  
األبواب أمام أي خطٍئ حمتمل الوقوع فيه، خاصَّة يف شروط الرَّاوي من حيث العدالة والضبط، 

من   رأي  يدحض  هذا  الروَّاةوكل  عدالة  يرى  بل  يف  ال  إسالمهم،  وال حىتَّ  املتواتر  احلديث   
الصحيح أنَّه لو اجتمع ألف كافر أو أكثر على رواية حديث ما، ال تُقبل روايتهم، وال ألف 

 فاسق أو أكثر حىتَّ تتوفَّر فيه شروط الصحيح.
عبدا حبشيا أعمى أوَل منهم يف قبول اخلرب وغريه، فضال على   كان   وأنَّ املسلم الواحد ولو

   لعدل الثقة الضابط من خري العصور.ة العدل الضابط، فضال إن كان هذا االثق
ومن النوادر والغرائب أنَّ احلديث املتواتر هو أعلى مراتب الصَّحيح، لكن مع هذا ال يشرتطون 
فيه شروط الصحيح مبا بينَّا يف أوَّل الكتاب، فأي قياس قاسوا عليه؟ إِذ اإلمجاع على شروط 

اقبول اخلرب معقو  ا شروط  أعلى مراتب د، وأَنَّ املتواتر يف  الصحيح، فكيف يكون اخلرب  خلرب 
أسأل هللا تعاَل أن أكون قد بيَّنت شيأ من أخطاء الصحيح وليس فيه شروط الصحيح؟؟؟ و 

ر اليت وضعوها، كما أسأله السداد يف النهج الذي انتهجته يف اختيار حد احلديث ت شروط املتوا
 املتواتر. 
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 احلديث الصحيح:مثال على 
هذا ألنَّ    مثال وفيه شيء من البحث  للحديث الصحيحنضرب  إالَّ أن    لنا  مل يبقىبعد هذا  و 

ومن ذلك   ،الصحَّة ركن اخلرب املتواتر وأنَّ كثرة الطرق ترفع احلديث للتواتر وهذا أحد الطرق
أيضا أنَّ األصويلَّ جيب أن يكون ضليعا يف علم احلديث لكي ال يسقط يف ما ذكرانه سابقا، 

هذا اخلرب   لذلك أوردان هذا احلديث خاصَّة لنرى علله وهل هي علل على احلقيقة أم ال؟ وهل 
  رسول   شرب  صفة  يف  جاء  ما  ابب    النب   مشائل   يف  الرتمذي   رواه  يف ما   وهذا  صحيح أم ال؟

 الشعب،   عن  األحول،   عاصم  عن  املبارك،  ابن  حدثنا:  قال  حجر،  بن  علي  حدثنا: "قال    هللا
 . (5) "قائم وهو فشرب، زمزم من   النب  سقيتُ : قال عباس، ابن عن
 بن   علي  شيخه  من  ابلسماع  صرح  فالرتمذي  الصحة،  شروط   استوف  قد  صحيح  حديث  فهذا
 يف  املبارك  ابن  عنعنة  أما  املبارك،  بن  هللا  عبد  شيخه  من  ابلسماع  صرح  حجر   بن  وعلي  حجر،
 معروف   مساعه  املبارك   ابن   ألنَّ   هنا؛  االتصال  على  حممولة  فهي   األحول  عاصم  شيخه  عن  روايته 
  تالميذ   يف  يُذكر   وهو  مسلم، والنسائي،  وصحيح   البخاري،  صحيح  يف  عنه  وروايته  عاصم  من

  الشعب  عن  عاصم  عنعنة  وكذلك  مدلٍس،  غري   وهو  املبارك،  ابن  شيوخ  يف  مذكور   وعاصم  عاصم،
 الكتب  يف  عنه  وروايته   الشعب   عن  ابلرواية  ومعروف  مدلساً   ليس  فعاصم  االتصال  على  حممولة
 عن   روايته  يف  الشعب   وكذلك   الشعب،  تالميذ  من  وعاصم  عاصم،  شيوخ   من  والشعب   الستة،

 الستة.  الكتب يف عنه وروايته عباس ابن   عن ابلرواية معروف وهو  عباس ابن
 االتصال. شرط استوف قد  احلديث هذا  أنَّ  لنا يتبنيَّ  السريع  العرض هذا خالل فمن
 . (6)حافظ  ثقة: حجر  ابن عنه قال حجر، بن فعليُّ  العدالة والضبط: شرطي أما

 والضبط.  العدالة  بني  مجع   قد فهذا 
  جماهد،   جواد   عامل  فقيه  ثبت  ثقة:  التقريب  يف   احلافظ   عنه  قال  فقد  املبارك،  بن  هللا  عبد  وأما

 . (7)اخلري خصال فيه مجعت
 والضبط. العدالة  بني  مجع  قد وأيضاً 
   .(8)ثقة  :ابلتقريب احلافظ عنه قال فقد األحول، سليمان  بن عاصم وأما

 والضبط.  العدالة بني  مجع  قد وكذلك 
 ثقة :  التقريب  يف   حجر   ابن  احلافظ   عنه  قال   فقد  الشعب،  شراحيل  بن  عامر   فهو  الشعب   أما

 . (9)فاضل  فقيه مشهور
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 والضبط.  العدالة بني  مجع  قد وكذلك 
 وابن عبَّاس صحايب جليل، وعدالة الصحابة املطلقة هي قاعدة مطَّردة. 

 فصار   ؛همضبطو   الروات   عدالةو   اتصال السند:  وهي  شروط،  ثالثة  استكمل  قد  هاهنا  فاحلديث
 هل  نبحث  أنَّ   علينا  وبقي  صحيحاً برواية العدل الضابط عن مثله إَل منتهاه،  احلديث  إسناد 

  علة؟  أو شذوذاً  احلديث يف
الرَّسول   احلديث حديث شرب  هذا  خُيالف  القائل:  الشرب    فيسقول  عن  جالسا وزجره 

مل على كراهة قائما، نقول: قد مجع العلماء بني األحاديث فوجدوا َنيه صلى هللا عليه وسلم حيُ 
ال التحرمي، كذلك سيقول القائل: كيف يفعل الرَّسول مكروها ولو إرشادا؟ يكون الرد:   اإلرشاد

روه، والبيان واجب عليه صلى أنَّ فعله صلى هللا عليه وسلم كان بياان للجواز، ال فعال للمك
 هللا عليه وسلم، وبيان ذلك على ما يلي:

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .235-234، والبخاري 4/315( أخرجه أْحد 1)
 .248( سنن الرتمذي 2)
 .58ص:  2، وحتفة األحوذي ج:249، وسنن الرتمذي 68للرتمذي:  ( علل الكبري 3)
 التابعني،   من  األشاقر؛  موَل(  هـ  160  هـ   85)  الورد   بن  احَلجَّاج  ْبنُ   شعبةُ   ِبْسطَام  ( هو: َأبُو4)

تويف، ينظر وفيات   وفيها  الصغر   منذ  البصرة  سكن.  وشيخها  البصرة  أهل  عامل  األصل  واسطي
( 5)                                                                                              االعيان البن خلكان.

 .126: ص ،  هللا رسول  شرب صفة يف جاء ما ابب  - للرتمذي(  احملمدية الشمائل) انظر 
 .4700 ( التقريب:6)
 .3570( السابق: 7)
 .3060( السباق: 8)
 .3092( السابق: 9)
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ُهما  اَّللَُّ   َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   .  (1)قَاِئمٌ   َوُهوَ  َفَشِربَ  َزْمَزمَ  ِمنْ    اَّللَِّ  َرُسولَ  َسَقْيتُ : قَالَ  َعنـْ
 .  (2)الفعل كذلك سيقول القائل: حنكِ ُم يف هذا احلديث قاعدة: يُرجَُّح القول على 

اْبنِ  ُهما  اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعَمرَ   نرد بذكر حديث    َوحَنْنُ     اَّللَِّ   َرُسولِ   َعْهدِ   َعَلى  ََنُْكلُ   ُكنَّا:  قَالَ   َعنـْ
 .  (3)ِقَيامٌ  َوحَنْنُ  َوَنْشَربُ  مَنِْشي،

حيث مل ينكر عليهم، ومن املعلوم أنَّ البيان وقت احلاجة واجب،    فهذا إقرار من رسول هللا  
 وأن الشارع عموما ال يقر ابطال وال يسكت عليه.

فمن املمكن أن يقول القائل: لعلَّ النهي انسخ وما دونه منسوخ، نقول أنَّ النَّسخ ال يكون إالَّ  
 بدليل بنيِ ٍ. 

 اَنًسا   ِإنَّ :  قَالَ   ث   قَاِئًما  َشِربَ   أنه  َعْنهُ   اَّللَُّ   ِضيَ رَ   َعِلي    بل نزيد على ذلك ما رواه البخاري: عن
، وهذا  (4)فـََعْلتُ   رَأَيـُْتُموين   َكَما  فـََعلَ     النَِّبَّ   رَأَْيتُ   َوِإين ِ   قَاِئٌم،  َوُهوَ   َيْشَربَ   َأنْ   َأَحُدُهمْ   َيْكَرهُ 

 اخلرب يف خالفة علي، فلو كان منسوخا لعلم به علي. 
ُمْ   النَّاسُ   ِإلَْيهِ   فـََنَظرَ   قَاِئًما،  َشِربَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   طَاِلبٍ   َأيب   ْبنَ   َعِليًّا  أْحد: َأنَّ كما روى    أَْنَكُروهُ   َكَأَنَّ

  فـََقدْ   قَاِعًدا  َأْشَرب  َوِإنْ   قَاِئًما،  َيْشَربُ     النَِّبَّ   رَأَْيتُ   فـََقدْ   قَاِئًما  َأْشَرب  ِإنْ !  تـَْنُظُرونَ   َما:  فـََقالَ 
  .(5)قَاِعًدا َيْشَربُ    النَِّبَّ  رَأَْيتُ 

"ِإنْ   َيْشَربُ     النَِّبَّ   رَأَْيتُ   فـََقدْ   قَاِئًما  َأْشَربْ   وهنا فصل علي رضي هللا عنه املسألة بقوله: 
قَاِعًدا"، وعلى هذا فإمَّا حقيقة النهي    َيْشَربُ     النَِّبَّ   رَأَْيتُ   فـََقدْ   قَاِعًدا  َأْشَربْ   َوِإنْ   قَاِئًما،

وإقراره، أو أنَّ النهي حممول على التنزيه، فلك أن تشرب قائما    منسوخ بفعل رسول هللا  
 واألوَل جاسا، كاملتنفِ ل يف الصالة، فله أن يصلي جاسا واألوَل قائما.

 اإلرشاد،  على  مول حم  هو  وإمنا  للتحرمي،  ليس   النهي  أبن   األحاديث  هذه  بني  العلماء  مجع   وقد
ذلك، كما   جواز   على  تدل  قائماً     النب   شرب  وأحاديث  جالساً،  يشرب  أن   األفضل  وأن 

قائما وإقراره فعل الصحابة لذلك، انسخا لزجره عليه، فإن قلت    ميكن ْحل شرب النبِ   
بنسخه لصدقت، وال يكون هذا الفعل ممَّا خيتص به وحده إلقراره فعل الصحابة، وبه يسقط  

  االختصاص، والقول ابجلمع أوَل من القول ابلنَّسخ، ملا يف اجلمع من سعة للمسلم.
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  هللا تعاَل:  رْحه  النووي قال
 َوالصََّواب   َصِحيَحة،  ُكل َها  َبلْ   َضْعف،   ِفيَها  َوال  ِإْشَكال،  تـََعاََل   اَّللَّ   حبَْمدِ   اأَلَحاِديث  َهِذهِ   يف   لَْيسَ 
  فـَبَـَيان  قَاِئًما  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  ُشْربه  َوَأمَّا   التـَّْنزِيه،  َكَراَهة   َعَلى  حَمُْمول  ِفيَها  النـَّْهي  َأنَّ   ِفيَها

  ِإلَْيِه.  اْلَمِصري  يـَتَـَعنيَّ  ذََكْراَنهُ  الَِّذي َوَهَذا تـََعاُرض، َوال ِإْشَكال  َفال ،ِلْلَجَوازِ 
َعَلهُ  َوَقدْ  َمْكُروًها قَاِئًما الشُّْرب َيُكون َكْيف:  ِقيلَ  فَِإنْ   ؟  النَِّب   فـَ

  اْلبَـَيان  َبلْ   َمْكُروًها،  َيُكون   ال   ِلْلَجَوازِ   بـََياانً   َكانَ   ِإَذا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  ِفْعله  َأنَّ :  فَاجْلََواب
 َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  َأنَّهُ   َعْنهُ   ثـََبتَ   َوَقدْ   َمْكُروًها   َيُكون   َفَكْيف  َوَسلََّم،  َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  َعَلْيهِ   َواِجب
 َماِشًيا  َوالطََّواف  َثالاثً   الُوُضوء  َأنَّ   َعَلى  مْجَاعاإلِ   َأنَّ   َمعَ   بَِعري،  َعَلى  َوطَافَ   َمرَّة  َمرَّة  تـََوضَّأَ   َوَسلَّمَ 
 َأو  َمرَّة   الشَّْيء  َجَواز   َعَلى  يـُنَـبِ ه  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  َفَكانَ   ُمْنَحِصَرة،  َغرْي   َهَذا   َوَنظَاِئر   َأْكَمل،
 َثالاًث،   َثالث   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَّ   َصلَّى  ُوُضوئِهِ   َأْكَثر   َكانَ   َوَهَكَذا  ِمْنُه،  اأَلْفَضل  َعَلى  َويـَُواِظب  َمرَّات،
  ِإََل   ِنْسَبة  َأْدىنَ   َلهُ   َمنْ   ِفيهِ   يـََتَشكَّك  ال  َواِضح  َوَهَذا  َجاِلًسا،  ُشْربه  َوَأْكَثر  َماِشًيا،  َطَوافه  َوَأْكَثر 
   .(6)ِعْلم
(" النووي:  ا التـَّْنزِيه  َكَراَهة   َعَلى  حَمُْمول  ِفيَها  النـَّْهي  َأنَّ وقول  فالصحيح هو كراهة  إلرشاد ال " 

عن البول    التَّنزيه تعود على ما ميكن أن يضر اإلنسان يف دينه، كنهيه    التَّنزيه، ألنَّ كراهة 
شاش بوله فيصلي به وهو ال يعلم، وأمَّا كراهة اإلرشاد  ا، فهو تنزيه للمسلم من أن يصله ر القائم

ا تعود على ميكن أن   يضر اإلنسان يف دنياه، كنهية عن ترك النَّار تشتعل يف البيت حال فإَنَّ
  بـُُيوِتُكمْ   يف   النَّار  َترْتُُكوا  ال:  قَال    النَّب   عنِ   ُهَما،عن  اَّللَّ   رضي  ُعمر   ابن  ، من ذلك ما رواهالنوم
  .(7)تَناُمونَ  ِحني 

املسلمني ملا ينفعهم يف دنياهم، فرتك النَّار تشتعل يف البيت حال النَّوم   فهنا قد أرشد النبُّ  
من املمكن أن ينجرَّ عنه مصائب كاشتعال كل البيت ابلنَّار، أو غري ذلك، فمن مل أيَتر أبمره 

 يف ذلك فقد وقع يف كراهة اإلرشاد. 
س يف بدَنم، فإنَّ الشرب إَل ما ينفع النَّا   وهو احلال نفسه يف الشرب قائما، فهو يُرشد  

قائما ممكن أن يسبب عسر اهلضم، والقرحة عند البعض، هذا على ما أوردته األحباث الطبيَّة، 
تصفية املاء يف الكليتني، ممَّا قد يؤدي إَل الفشل الكلوي   دون أنَّ الشرب قائما حيول    اكما بينُّو 

 عند البعض. 
 .(تنزيهوعلى هذا فالكراهة هاهنا هي كراهة إرشاد ال 
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  وغريهم.. والطَّرَبِيُّ  َبطَّال  َواْبن اخَلطَّايب   به قال قد  السابقة األحاديث  بني   اجلمع وأمَّا
 ابن حجر:   قال
 . (8)االْعرِتَاض  ِمنْ   َوأَبـَْعدَها َوَأْسَلمَها املََساِلك  َأْحَسن َوَهَذا

 الرتَّجيح. ومسلك اجلمع لو أمكن هو مذهب أهل احلديث، فاجلمع أوَل من 
وقد أطلنا يف هذا املبحث، لنبنيِ  شيأ من البحث يف العلل، وشيأ من األخطاء اليت يقع فيها 
ا معلولة أو شاذَّة أو منسوخة، وال علَّة فيها وال شذوذ إذ  البعض يف احلكم على األحاديث أبَنَّ

ني احلديثني من سعة وعدم ميكن اجلمع بينها، واجلمع أوَل من الرتَّجيح كما ذكران، ملا يف اجلمع ب 
 احلرج يف دين هللا تعاَل.

ينِ  ِف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  قال تعاَل: "َوَما " ِمنْ  ٱلدِ   .[78]احلج: َحَرجٍٍۢ
 . (9)قال البغوي: "احلرج" الضيق

 .(10)ضيق  من به تعبَّدكم  الذي  الدين  يف ربكم عليكم جعل وقال الطبري: وما
احلديث املتواتر، وعن الصحيح الذي هو ركن املتواتر، وعن وهبذا نكون قد أَنينا الكالم عن  

 شروط الصحيح اليت هي أركان احلديث الصحيح. 
 
 

----------------------------------------------- 
 . (2027)  مسلم( 1637) البخاري ( رواه1)
 ( للمزيد يُنظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي.2)
 الرتمذي. صحيح يف األلباين صححه( 1881) الرتمذي ( رواه3)
 . (5615) ( رواه البخاري4)
 صحيح.  إسناده:  املسند  حتقيق يف  شاكر  أْحد  وقال ،(797) أْحد ( رواه5)
 .195ص:  12( شرح مسلم ج: 6)
 عليه. ( متفق7)
 . (84/ 10) الباري فتح ( 8)
 ( تفسري البغوي.9)
 ( تفسري الطربي. 10)
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 أقسام احلديث الصحيح:: السابع املبحث 
  قسمني: إَل  الصحيح احلديث ينقسم

 لذاته: الصحيح
 والصحيح لغريه:
 : الصحيح لذته: املطلب األول 

 فهو ما توفَّرت فيه الشروط السابق ذكرها.
 ف   يكن   فلم  غريه،  من  وليست  ذاته،   من  نشأت   أنَّ صحَّة هذا اخلرب :  بذلك  تسميته  ف  والسر
 الستيفاء، كلِ  شروطه فيه.   وذلك جيربه،  ما إَل حاجة

 :لغريه الصحيح: املطلب الثَّاين 
ارتقى بكثرة طرقه إَل احلديث الصحيح، لذلك يسمَّى ابلصَّحيح  هو احلديث احلسن الذي 

 لغريه.
 لذلك وجب علينا تعريف احلديث احلسن.

 :احلديث احلسن: املطلب الثالث
 احلسن لغة:  

  وقد   ِحسًّا،  أو  َهًوى،   أو  عقاًل،  إمَّا  وتشتهيه،  النَّفس  إليه  ََتيل   ما  إَل  راِجع   وهو  القبيح،  ضدُّ 
 .(1)آخر  إَل  شخص من  االستحسان  معايري  ختتلف

 :واحلسن اصطالحا
 ما اتصَّل إسناده برواية العدل خفيف الضبط إَل منتهاه بال شذوذ وال علَّة. 

 قال البيقوين: 
 .(2)رجاله ال كالصَّحيح اشتهرتواحلسن املعروف طرقا وغدت * 

 
 
 

----------------------------------------------- 
 معاجم اللغة. ( يُنظر 1)
 ( نظم البيقونية يف علم احلديث. 2)
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يريد النَّاظم أنَّ حدَّ احلديث احلسن هو نفسه حدُّ الصَّحيح، إالَّ أنَّ رجاله مل يبلغوا يف الضبط  
م عدول ثقات ضبَّاط، يف أدىن درجات الضبط، ومل ينعدم   والشهرة درجة رجال الصحيح، إالَّ أَنَّ

 فيهم الضبط. 
 عرَّفه السيوطي يف ألفيته فأحسن تعريفه فقال:وقد 

 واملُرتضى يف حده ما اتَّصال * بنقل عدل قلَّ ضبطـه وال 
 . (1)شــــذَّ وال ُعل ــــل ولرُيتَـّــــِب * مراتبا واالحتجاج جيتب 

 ل اسناده برواية العدل خفيف الضبط إَل منتهاه بال شذوذ وال علَّة.إذا هو: ما اتَّص
هذا فأمر احلديث احلسن يسري، حيث أنَّ شروطه نفس شروط الصحيح، غري أنَّ أحد  وعلى  

 أو بعض روَّاته خفَّ ضبطهم، فاحكم عليه ابحلسن.
 مثال احلديث احلسن:

 اجلوين،  عمران   أيب  عن  الضبعي،  سليمان   بن   جعفر   حدَّثنا  قتيبة،  حدَّثنا:  قال  الرتمذيُّ   أخرجه  ما
:   هللا  رسولُ   قال:  يقول  العدو ِ   حبضرة  أيب   مسعتُ :  قال  عري،األش  موسى  أيب  بن  بكر   أيب  عن
 .  (2)...السيوف ِظالل  حتتَ  اجلنَّة  أبواب  "إنَّ 
  احلَديث وكان فيه شيء من التشيُّع،   حَسن  الضبعي  سليمان   بن   َجعفر   ألنَّ   حَسن؛  احلديث   فهذا 
 ثقات. فهم األربعة، اإلسناد رجال  بقيَّة أمَّا

 حمدث،  حافظ   إمام(.  هـ  240  -  هـ  149)  رجاء  أبو  البلخي   سعيد  بن  قتيبةفأمَّا قتيبة: وهو  
 وكتب   ماجه،  ابن  سوى  اجلماعة  عنه  وروى.  وطبقتهما   والليث  مالًكا  مسع   سنة،  صاحب  رحَّآلة،
 . (3)حديثًا 668 ومسلم أحاديث،  308 البخاري  له وروى  طبقات،  ثالث عن احلديث 

الضبعي: فكان فيه تشيُّع ولكنَّه مل يكن يدعو إَل مذهبه، ومعظم أهل    سليمان   بن   وأمَّا َجعفر 
الصنعة شهدوا له ابلصدق مع تشيُّعه، مع أين ال أرى ابلرِ واية عن أهل البدع ولو كانت بدعته 
مفسقة غري مكفرة، فما ابلك مبن يلعن يف أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، ولكن سقنا هذا  

يرى أهل الصنعة أنَّ حديثه حسن، ولو كان األمر بيدي لضعَّفت كل  األثر وفيه جعفر على ما
 خرب أييت من أي منتسب لذلك املذهب.

عبد  وهو  اجلوين:  عمران  أبو  واإلمام   حبيب  بن  امللك  وأمَّا  ابن حجر،  وثَّقه  وقد  البصري، 
 . (5) الستة الكتب يف وحديثه   ،(4)الذهب 
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 عندهم  أرضى:  داود   أبو  عنه  األشعري: وهو َتبعي مسع من أبيه، قال  موسى   أيب  بن  وأمَّا أبو بكر 
 . (6)ثقة: العسقالين حجر   ابن وقال ثقة،:  اجليلي العجلي صاحل بن  أْحد  وقال  بردة، أيب من
 والغالب على أهل الصنعة توثيقه.  

 الصحابة عدول.وأمَّا أبوه فهو: الصحايب اجلليل أبو موسى األشعري رضي هللا عنه، وكل 
فلو تالحظ أنَّ كلَّ روَّاة السند ثقات عدول إالَّ جعفر بن سليمان الضبعي هذا فهو خفيف  

 الضبط، وبه سقط احلديث من الصحيح إَل احلسن. 
 واحلديث احلسن حملُّ االحتاج حاله حال الصحيح، وذلك قول السيوطي يف البيت السابق:  

 . حتجاج جيتب واال..... ....................... * 
وعلى هذا فإن تعدَّدت طرق احلديث احلسن ارتقى إَل الصحيح لغريه، مثال: حديث حممد بن  

قال: "لواَل أْن أشقَّ عَلى أمَّيِت ألمرهتْم    عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنَّ رسول هللا  
 . (7)ابلسِ واِك عنَد كلِ  صالٍة"

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( أليفة السيوطي يف علم احلديث. 1)
 حَسن. حديث: وقال 159/4رواه الرتمذي  (2)
 ، الطبقة الثاثية عشر.14، ص11أعالم النبالء ج  ( للمزيد يُنظر سري  3)
 .256 – 255ص  5( يُنظر سري أعالم النبالء ج 4)
 .300 – 298ص  8( للمزيد يُنظر هتذيب الكمال ج 5)
 .36ص  12( هتذيب التهذيب ج  6)
 .34/1( سنن الرتمذي 7)
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والصيانة، لكن مل يكن قال ابن الصالح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من املشهورين ابلصدق 
اإلتقان حىتَّ تضعَّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثَّقه بعضهم لصدقه وجاللته،  من أهل 
فحديثه من هذه اجلهة حسن، فلمَّا انضمَّ إَل ذلك أنَّه ُروَي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنَّا 

إلسناد والتحق بدرجة خنشاه عليه من جهة حفظه، واجنرب به ذلك النَّقص اليسري فصحَّ هذا ا
 . (1)الصحيح

وحديث حممَّد بن عمرو هذا حديث حسن لذاته ما مل يُتابع، إالَّ أنَّه توبع هنا يف هذا احلديث 
كما عند البخاري يف كتاب اجلمعة من طريق: مالٍك عن أيب الزِ انِد عن األعرِج عن أيب هريرَة، 

ذلك أخرجه البخاري يف كتاب التمين من طريق اللَّيث ، وك (2)إالَّ إنَّه ملْ يذكْر "عنَد كلِ  صالٍة"
عن جعفٍر بن ربيعَة عن عبِد الرَّْحِن قاَل مسعُت أاَب هريرَة رضَي هللاُ عنُه فذكَر احلديَث، وذكَر  

 .(3)مْن طرٍق أخَرى، فقد روَي عن زينٍب أمِ  املؤمنَي، بزايدِة "كما يتوضَّؤون"
السَّابِق، عند ابِن امللقِن يف البدِر املنرِي، وعن عليٍ  بن أيب طالٍب وعن عائشَة أمِ  املؤمنَي ابللفظ   

غيب، إالَّ أنَّه بلفظ "مع كل وضوء"  . (4)رضَي هللاُ عنُه كَما يف الرتَّ
 عدةٍ   عن  أحاديث   عدةُ   معناه  يف  ورد  وقد  صحته،   على  جممع  احلديث  هذا   إسناد:  منده   ابن   قال
 الصحابة:  من
 حبيبة،   أم  الرتمذي. وعن  عند:  خالد،  بن  زيد   أْحد. وعن  عند:  (5)عنهرضي هللا    علي  عن
 أيوب،   نعيم، وأيب  أيب  عند  وأنس   وجابر،  سعد،  بن  وَسْهل  عمر،  بن  عبد هللا  أْحد. وعن  عند:
 . (6) داود  وأيب مسلم عند: وعائشة، عباس  ابن   حديث والرتمذي. ومن  أْحد عند:

 احلسن لذاته إَل الصَّحيح لغريه.فكلُّ هذه الطرق رفعت احلديث من  
 

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر معرفة علوم احلديث.1)
  .7240( ينظر صحيح البخاري 2)
 .24312وصحيح الرتغيب  – 27415( يُنظر مسند أْحد 3)
 .206( صحيح الرتغيب 4)
 ( قال ابن مند يف نصه: عن علي )عليه السالم(.5)
 .41ص 1( للمزيد يُنظر ُسبل السالم حملمد بن إمساعيل الكحالين ج6)
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 قال السيوطي رْحه هللا تعاَل:
 ....... إذا أتى لهْ ............................ *.......................

 ق أخرى حنوها من الطرْق * صحَّحته كمتـِن لوال أن أش طُرقٌ 
 . (1)ريعليه فارتقى الصحيح جي إْذ َتبعوا حممــد بن عمــــــرو * 

 واحلديث احلسن بدروه ينقسم إَل قسمني: 
 حسن لذاته:  
 حسن لغريه: 
 : احلسن لذاته

احلسن لذاته فهو ما تقدَّم ذكره وتفصيله، وخالصة هو: ما اتَّصل إسناده برواية العدل  وأما  
 الضابط خيف الضبط عن مثله إَل منتهاه بال شذوذ وال علَّة. 

 :احلسن لغريه: املطلب الرَّابع 
احلسن لغريه: هو حديث ضعيف يف أصله، ولكنَّ ضعفه ليس بسبب فسق الرَّاوي أو كذبه، 

 سبب ضعف احلديث هو ضبط الراوي ويكون من جرَّاء وهِم أو اختالط الرَّاوي، بل الغالب يف 
وغالب االختالط يكون يف آخر العمر ويكون من اخلرف، فهذا احلديث إن ُوجد له متابع أو  
شاهد يرتقي إَل احلسن لغريه، وهذا النوع من الضعيف، يسمَّى ابلضَّعيف الذي ينجرب، وهو 

 ى من الضعيف، ألنَّه ميكن أن يكون له شاهد أو متابع. دون احلسن لذاته وأرق
 مهدي  بن   الرَّْحن  وعبد   سعيد  بن   حيي  حدَّثنا  بشار  بن   حممَّد  مثال: ما رواه الرتميذي قال: حدَّثنا 

ثنا  قالوا:   جعفر   بن   وحممد  بن  عامر   بن  هللا  عبد  مسعت  قال:   هللا  عبيد  بن   عاصم  عن  شعبة   حدَّ
  من   "أرضيت   :هللا    رسول  فقال  نعلني   على   تزوجت  فزارة  بين  من  امرأة  أنَّ   أبيه؛  عن  ربيعة،
 .  (2)فأجازه" قال نعم قالت بنعلني  ومالك نفسك

 فهذا احلديث ضعيف يف أصله لضعف عاصم بن عبيد هللا لسوء حفظه. 
وعاصم بن عبيد هللا: هو: عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، تـ  

 ابلقوي. ليس اإلميان، شعب ويف ضعيف،: البيهقي  بكر هجري، قال فيه أبو  132
 عليه. يعتمد  حديث له  ليس احلديث، مضطرب  احلديث، منكر : الرازي حات  وقال أبو
 خطأه. كثرة  أجل  من فرتك اخلطأ، فاحش  الوهم،  كثري  احلفظ، سييء: البسيت  حبان  وقال ابن
 يكتب.  وال حبديثه،  حيتج ال: السجستاين دواد   وقال أبو
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 . (3)ابلضعف   مشهور ضعيف: وقال النسائي 
فعاصم بن عبيد هللا مع ورعه وداينته إالَّ إنه ضعيف يف رواة األحاديث، وقد روى عنه الثوري 

، فإذا تفرَّد حبديث يُنظر فيه ملا تقدَّم من كالم (4)ومالك وشعبة، ولكنَّه ماكانوا حيمدون حفظه
كان له متابع أو شاهد ُحسِ َن حديثه، وإالَّ بقَي على ضعفه، ولكنَّ احلديث الر ِجال فيه، فإن  

 سعد،   بن وسهل هريرة، وأيب  عمر،  عن  الباب السابق جاء من طرق أخرى، قال الرتمذي: ويف
 . (5)األسلمي حدرد  وأيب  وجابر، وعائشة، وأنس، سعيد، وأيب

 سيء   ضعيف  هللا  عبيد  بن  عاصم  وفيه  وجه،  غري  من  جمليئه   الرتمذي  وقال ابن حجر: حسنه
 .(6)احلفظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 1)
 .421الرتمذي ( رواه 2)
 ، وسائر كتب اجلرح والتعليل.11-1ص  5( للمزيد يُنظر هتذيب الكمال ج3)
 ( للمزيد يُنظر اجلرح والتعديل البن أيب حات.4)
 .421( سنن الرتمذي 5)
 . 388/1( النكت  6)
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كما أنَّ احلديث تشهد له أحاديث أخرى كحديث سهل بن سعد الساعدي وفيه: "التمْس  

 . (1)القرآِن"  منَ  معكَ  ملَّْكُتَكها مبَا فقد  : "اذهبخاَتًا ولْو من حديد" حىت قال 
  .(2)الدَّقيِق"  منَ  واحلفنتنيِ   احلفنةِ  عَلى املرأةَ  لننكحِ  كنَّا  وحديث جابر وفيه: "إنْ 

األحاديث وما شاهبها من األخبار تقوِ ي حديث عاصم، إذ كلُّها تروي الرتاضي يف املهر، فهذه  
 وتنفي التحديد.

 والسؤال هل يقَوى الضعيف الذي ينجرب بضعيف مبثله؟
اجلواب نعم فإنَّ فاحلديث الضعيف الذي ينجرب فإنَّه يقوى مبثله ابلشروط السابقة، أي: أالَّ 

ن فاسق أو كذاب، بل يكون ضعفه من ضعف حفظ الرَّاوي، وهلذا  يكون يف منت أحد الشاهدي 
 .(3)قال الدارقطين يف بعض الضعفاء: يصلح لالعتبار، وال يصلح أن يُعترب به

ومبا أنَّنا حتدَّثنا على الشواهد واملتابعات اليت ينجرب هبا الضعيف فريتقي إَل احلسن لغريه، وكذلك 
وجب علينا تعريف الشواهد واملتابعات، بشيء من األمثلة   يرتقي هبا احلسن إَل الصحيح لغريه، 

 تساعد على فهم ما سبق ذكره.
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( رواه البخاري ومسلم.1)
 .3/171( سنن الدارقطين 2)
 .56( للمزيد يُنظر: الباعث احلثيث 3)
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 : الشواهد واملتابعات: املطلب اخلامس
 الشاهد لغة:  

  شخص  حبق   وُشُهود، وهو املخرب  وُشهَّد،  وُشهداُء،   وأشهاد،  شاهدون،   الشاهد ومجعه: شواِهد،
 . (1) وحسبان، والشاهد: الدليل والربهان  ختمني  عن ال وعيان  مشاهدة عن غريه على

 الشاهد اصطالحا:
 االختالف   مع  فقط،   معىن  أو  ومعىن،  لفظاً   الفرد   احلديث   رواة   رواته   فيه  يشارك  الذي  احلديث   هو
 الصحايب. يف

معناه عن   احلديث  نفس  ورد   ث   صحايب،  عن  احلديث  ورد   إذا:  نقول  التعريف  ولتوضيح   أو 
 هللا   رضى  عائشة  عن  حديث   جاء  إذا   فمثاًل:  األول،   للحديث   شاهداً   هذا   كان   آخر،  صحايب
هريرة   أيب  حديث  على  نطلق  فإنَّنا   عنه،  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن  احلديث  نفس  ورد  ث   عنها،
  هريرة. أيب حلديث شاهدا  عائشة وحديث عائشة حلديث شاهدا

 نوعني:  على  الشواهد
   واملعىن. اللفظ   يف األول احلديث  الثاين  احلديث يشارك األوَّل: أن 
 اللفظ.  دون ابملعىن  يشاركه والثَّاين:

 
   مثال مشاركة احلديث يف اللفظ واملعىن: - 1
  اَّللَِّ   اْسمَ   َيْذُكرِ   ملَْ   ِلَمنْ   ُوُضوءَ   الَ : "  هللا  رسول  قال:  قال  عنه  هللا  رضي  زيد  بن   سعيد  عن
 .  (2)"َعَلْيهِ 
بعمدة،   ليس  املري  ثفال   املُري، قال فيه الذهب: أبو  ثَِفال أبو  فيه:  ألن ضعيف؛  احلديث   فهذا 
حات: أبو ثقال جمهول،  وقال ابن ايب  (  3) جمهول  فيه  بسند  وحنوه  جمهول  فيه  بسند  مرسالً   وروي

   .(4)ورابح جمهول 
 فهذا احلديث مع ضعفه الظاهر، فإنَّه يرتقي إَل احلسن لغريه بكثرة شواهده، وعلى ما قلت 

  وله  وقال: حسن  ، والشوكاين،(6)والسيوطي  ،(5)حجر، وقال: غريب وله شواهد  ابن  ذهب
 الباب   ويف  ضعيف  والرَّابعي، وقال: إبسناد ،  (8)، واأللباين، وقال: حسن لغريه(7) أخرى  طرق

 ( 9)لغريه  احلسن  درجة  إَل  احلديث   يرتقي  األحاديث  مقال، ومبجموع  أسانيدها  يف  كثرية  أحاديث
 ، وغريهم...(10)أصال  له  أن  على   تدل  قوة   منها  حيدث  األحاديث  واملباركفوري، وقال: جمموع 
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 ومن شواهد هذا احلديث يف اللفظ واملعىن:
  اَّللَِّ   اْسمَ   َيْذُكرِ   ملَْ   ِلَمنْ   ُوُضوءَ   الَ : "  هللا  رسول  قال:  قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب   عن  -أ  

 فيه :  العسقالين  حجر   َسلمة، قال فيه ابن   بن  يعقوب  إسناده  يف  ألن  ضعيف؛   ، وهو(11)"َعَلْيهِ 
سلمة(12)احلال  جمهول   الليثي  هو   سلمة  بن   يعقوب البغوي:  وقال   قال  موالهم،  الليثي  ، 
، وابن حجر قال: (13)أبيه  عن   ليعقوب  وال   هريرة،  أيب  من  مساع  لسلمة  يعرف  وال :  البخاري

:  ، وقال الذهب (14)هريرة  أيب  من   ألبيه   وال  أبيه،  من   مساع  له   يعرف   ال:  البخاري  فيه الليثي، قال
 . (15)بعمدة شيخ ليس

 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين.1)
 .25الرتمذي  رواه (2)
 .114تناهية ( تلخيص العلل امل 3)
 .54( علل ابن أيب حات 4)
 .224/1( نتائج األفكار 5)
 .9876اجلامع الصغري  (6)
 . 42( الدراري املضيَّة 7)
 . 200صحيح الرتغيب والرتهيب  (8)
 .1/85فتح الغفار  (9)
 .88/1حتفة األحوذي  (10)
 .9213أْحد  رواه (11)
 .1/14( الدراية 12)
 .303/1( شرح السنة 13)
 . 107/1التلخيص احلبري  (14)
 .335ص  32حاشية هتذيب الكمال ج (15)
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  اْسمَ   َيْذُكرِ   ملَْ   ِلَمنْ   ُوُضوءَ   الَ : "  هللا  رسول  قال:  قال  عنه  هللا  رضي  سعد  بن   سهل  وعن  -ب  
عباس وقد ضعَّفه الكثري، قال فيه   بن  إسناده عبد املهيمن  يف  ألن   ضعيف؛  ، وهو( 1)"َعَلْيهِ   اَّللَِّ 

َعبد ضعَّفه (2)احْلَِديثِ   منكر  سعد،  بن  سهل  بن   عباس  بن  املهيمن  الُبخاِري :  وكذلك   ،
 . ( 3)املباركفوري يف التحفة

وال تزال أحاديث أخرى تشهد للحديث األول يطول ذكرها، فكلُّ هذه الشواهد، تقَّوى هبا 
 احلديث األوَّل وارتقى من الضعيف إَل احلسن لغريه.

 ومعىن.  لفظًا الشاهد فهذا مثال على
 مثال على مشاركة احلديث يف املعىن دون اللفظ:  – 2

ُمْ   َحْوًضا  َنِب ٍ   ِلُكل ِ   ِإنَّ "  حديث  َأْكثـََرُهمْ   َأُكونَ   َأنْ   َأْرُجو  َوِإين ِ   َواِرَدًة،  َأْكثـَرُ   أَيُـُّهمْ   يـَتَـَباَهْونَ   َوِإَنَّ
 رواه   وقد  غريب،  حديث  الرتمذي: هذا، وهذا احلديث األصل فيه اإلرسال، قال  (4)َواِرَدًة"
 . (5)مرسال احلسن عن  امللك، عبد بن  أشعث

 بشري  بن   سعيد   إسناده  وسند احلديث فيه سعيد بن بشري وهو ضعيف، قال فيه األرنؤوط: يف
 . (6)أصح هو: وقال مرسال  ورد  أنه الرتمذي  وذكر  احلسن، وعنعنه ضعيف،   وهو

بشري ليس ابلقوي عندهم، وقال أبو أْحد بن عدي اجلرجاين: وقال أبو حممد احلاكم: سعيد بن  
يهم يف الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه االستقامة والغالب عليه الصدق، وقال 

 .  (7)البيهقي: ضعيف، وذكره العقيلي يف الضعفاء
----------------------------------------------- 

 .399ماجه  ابن  رواه (1)
 .46/7( الكامل يف ضعفاء الرجال 2)
 .6/129( حتفة األحوذي 3)
 .2443جندب  بن   مسرة حديث  من الرتمذي ( أخرجه4)
 ( السابق.5)
 .281الطحاوية  ( ختريج شرح 6)
 .330ص  2( الفنت للحافظ أيب عبد هللا لنعيم بن ْحَّاد ج7)
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 ومن شواهد هذا احلديث ابملعىن: 
  احلوِض،   على  فَرُطكم  فأان  َفقدَُتوين  إذا  :حديث احلسن البصري قال: قال رسول هللا    –أ  
م   أال  أمَِّتِه،  من  عرفَ   َمن  يدعو  عًصا  بيِده  حوِضِه،  على  قائمٌ   َوُهوَ   َحوًضا،  نب ٍ   ِلكل ِ   إنَّ    وإَنَّ

قال ابن كثري    ،(1)تَبًعا  َأكثَرُهم  َأكونَ   أن   ألرجو  إين ِ   بيِدِه،  نَفسي  والَّذي  تبًعا،  َأكثـَرُ   أيُّهم  يتباهونَ 
 . (2) -البصري  –احلسن  عن  مرسل وهذا

 كالم   فيهما  حزم  أيب  بن  وحزم  خداش  بن  فيه خالد  الصحيح،  رجال  رجاله  وقال األلباين: مرسل
 . (3)أخرى طريق من احلسن عن  صحيح  وهو

والصحيح أنَّ خالد بن خداش ليس به أبس وهو من شيوخ مسلم، قال فيه الرازي: صدوق، 
وقال العسقالين: صدوق خيطئ، وقال الدارقطين، ثقة  رمبا وهم، وقال األزدي: ال أبس به، 

 ويف  أبحاديث،  زيد  بن  ْحاد   عن  ينفرد   ومرة  وقال الواقدي: ثقة، وقال حيي بن معني: صدوق،
، فكما تالحظ فإنَّ غالب أهل الصنعة أمجعوا على توثيقه (4)به  أبس  ال:  قال  حمرز  ابن  رواية

إالَّ النَّزر القليل بسبب الوهم غري املطبق عليه أي أحياان يهم، وعلى هذا فهو من رجال احلديث 
 احلسن. 

 ال   ثقة، وقال أبو حات الرازي: صدوق،  فيه ابن حنبل: شيخوأمَّا حزم بن أيب حزم فقد قال  
 أبس، وقال ابن   به  ليس:  احلسن، وقال النسائي  أصحاب  من  بقي  من  ثقات  من  هو  به،  أبس
  .(5)ثقة: ثقة، وقال الذهب :  وقال الدارقطين ، يهم صدوق : العسقالين حجر 

ولعلَّ سبب من ضعَّف هذا احلديث فكذلك هذا األخري من رجال احلديث احلسن وال أبس به،  
 هو إرسال احلسن البصري. 

 عنه  هللا  رضي  اخلدري  سعيد  أيب  حديث  ابملعىن   ومن الشواهد اليت تشهد على احلديث  –ب  
،  ِمْثلَ   َأبـَْيضَ   اْلَمْقِدسِ   َوبـَْيتِ   اْلَكْعَبةِ   َبنْيَ   َما  َحْوًضا  يل   ِإنَّ "قال:      النب  أنَّ    َعَددُ   آنِيَـُتهُ   اللَّنَبِ

ُهمْ   َحْوٌض،  َنِب    َوِلُكل ِ   أُمَّته  َيْدُعو  َنِب    وَُكل    النُُّجوِم، ُهمْ   اْلِفَئام  أيَْتِيه  َمنْ   َفِمنـْ  اْلُعْصَبةُ   أيَْتِيه  َمنْ   َوِمنـْ
ُهمْ  ُهمْ   اْلَواِحدُ   أيَْتِيه  َمنْ   َوِمنـْ ُهمْ   ااِلثـَْنانِ   أيَْتِيه  َمنْ   َوِمنـْ  َوِإين ِ   بـَلَّغت،  َقدْ :  فَيَقال  َأَحٌد،  هأيَْتِي  اَل   َمنْ   َوِمنـْ
 .  (6)اْلِقَياَمِة" يـَْومَ  تـَبَـًعا اأْلَنِْبَياءِ  أَلَْكثـَرُ 

  .(7)وهذا احلديث أيضا فيه عطية العويف: قال األلباين فيه عطية العويف ضعيف
 وابلطَّبع صححه األلباين رْحه هللا تعاَل مبجموع طرقه.
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عطيَّة بن سعد بن جنادة العويف وكنيته أبو احلسن وهو من الكوفة، قال فيه وعطيَّة العويف هو:  
  هو :  فقال  العويف  عطية  ذكر   أيب   النسائي: ضعيف، وقال عبد هللا بن أْحد بن حنبل مسعت 

 . (8)احلديث، وقال الذهب: أبو احلسن من مشاهري التابعني ضعيف احلديث  ضعيف
بلفظه، فكما ُتالحظ ألفاظ األحاديث ليست   ال  األول  احلديث  مبعىن   فهذه الشواهد وردت

متطابقة، ولكنَّ املعىن هو نفسه، وكما تالحظ أنَّ أسانيد األحاديث السابقة ليس فيها متهم 
ابلفسق وال ابلكذب، بل كل من هو ضعيف يف السند جتد ضعفه من قلَّة حفظه أو ومهه، مع 

سابقة شهدت لبعضها ابملعىن فتقوَّت وارتقت من َتام عدالته، فعلى هذا فإنَّ كل األحاديث ال
 الضعيف إَل احلسن لغريه، فكل األحاديث السابقة هي حسان.

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .371/1( البداية والنهاية البن كثري 1)
 ( السابق.2)
 . 119/4( السلسلة الصحيحة 3)
 ،  وهتذيب التهذيب للعسقالين.499ص  8( ينظر: سري أعالم النبالء ج4)
داود  ( ينظر التعديل والتجريح للباجي، واجلرح والتعديل أليب حايت الرازي، وسؤاالت أيب  5)

 .5950، والعلل ومعرفة الرجال البن حنبل 454
         .3489 ماجه ابن  ( رواه6)
 ( السابق.7)
، ويُنظر:  1306( يُنظر الضعاف واملرتوكني للنسائي، والعلل ومعرفة الرجال البن حنبل  8)

 سري أعالم النبالء.
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 املتابعة لغة: 
 . (1)املواالة  َتبع، وهي مصدر الباء وفتح امليم املتابعة بضم

 املتابعة اصطالحا:
  االحتاد   مع   فقط،  معىن   أو  ومعىن،  لفظاً   الفرد   احلديث  رواة   رواته  فيه  يشارك  الذي  احلديث   هو
 الصحايب. يف

 خيتلف.   فالصحايب  الشاهد  أما  واحد،  الصحايب فيها  املتابعة  كون   يف  الشاهد  عن  ختتلف  فاملتابعة
 رضي   عائشة  عن  أبيه  عن  ُشريح  بن  املقداد   عن  َشريك  طريق   من  الرتمذي  رواه  ما:  املتابعة  مثال
"قالت  عنها  هللا َثُكم  َمنْ :  ُقوهُ   َفاَل   قَاِئًما  اَبلَ   اَّللَِّ    َرُسولَ   َأنَّ   َحدَّ   إال  يـَُبولُ   َكانَ   َما  ُتَصدِ 

 .  (2)قَاِعًدا"
،  متابعا   له  وجدت  ث   ضعيف  قال فيه األلباين: إسناده  وحديث   انف،  لكنه   احلديث   فصح  قوايًّ

 .  (3)النايف على مقدم واملثبت  مثبت، حذيفة
وقوله رْحه: "يقدَّم املثبت على النَّايف" من ابب قواعد الرتَّجح، وهو ليس موضوعنا يف هذا  

 .الباب ولعلَّنا نتطرق إَل شيء من قواعد الرتَّجيح يف آخر أجزاء الكتاب
َّ ضعِ ف ألن   احلديث   وهذا ضعيف من سوء حفظه، فقد قال فيه   وهو   "َشريك"  إسناده  يف  ّ 

 . (4)احلفظ  بسوء فيه متكلم وهو القاضي شريكاً  فيه  ألن  لني؛ ابن القاضي: فيه
: الرازي  زرعة   أغاليط، وقال أبو   له   صدوق:  الرازي  حات   أبو  وقال احلاكم: ليس ابملتني، وقال

أبو  أحياان،   يغلط  وهو   وهم،  صاحب   اخلطأ،  كثري   كان    الغلط  كثري :  الرتمذي  عيسى  وقال 
  ِلنْيٍ   َعَلى  اأَلْعاَلِم،  َأَحدُ   النََّخِعيُّ،  هللاِ   َعْبدِ   َأبُو  الَقاِضي،  احلَاِفظ،  والوهم، وقال الذهب: الَعالََّمُة،

 . (5) َحِديِْثهِ  يف  َما
 طريق  من  احلديث  جاء  فقد  الثوري،  سفيان   وهو  شريكاً يف هذا احلديث،  َتبع  من  هناك  لكن

عنها ونصُّه: قال اإلمام أْحد    هللا  رضي  عائشة  عن   أبيه  عن  ُشريح  بن  املقداد  عن  الثوري   سفيان 
ثـََنا   َحدََّثكَ   "َمنْ :  قَاَلتْ   َعاِئَشَة،  َعنْ   أَبِيِه،   َعنْ   اْلِمْقَداِم،   َعنِ   ُسْفَياَن،   َعنْ   وَِكيٌع،  رْحه هللا تعاَل: َحدَّ

ْقُه،  َفاَل   قَاِئًما  اَبلَ     هللاِ   َرُسولَ   َأنَّ   . (6)اْلُقْرآُن"  َعَلْيهِ   أُْنِزلَ   ُمْنذُ   قَاِئًما    هللاِ   َرُسولُ   اَبلَ   َما"  ُتَصدِ 
فلو تالحظ أنَّ السند تغريَّ فيه شريك فأخذ مكانه سفيان الثوري، فهذا طريق اثٍن هلذا احلديث 

لدين، غري طريق شريك، وإن كان شريك ضعيفا، فسفيان الثوري ال ختفى على أحد إمامته يف ا
 املذحجي   احلارثي  هاىنء  بن   ُشريح   ابن  وهو  واملقدام   مسلم،  شرط  على  صحيح  إسناده  فاحلديث
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وهم  ثقات رجاله وبقية ،"املفرد  األدب" يف  هلما البخاري وروى مسلم، رجال من  وأبوه الكويف
  .(7)الشيخني  رجال

 هبذه  حسناً   ويتقَّوى به ويكون ،  -ولو كان الثاين ضعيفا    -فُيحمل احلديث األوَّل على الثَّاين  
يف   السابقة  األمثلة  واللَّفظ، كما يف  ابملعىن  أو  سبق،  ابملعىن كما  املتابعة  تكون  وقد  املتابعة، 

 الشواهد. 
 أنواع املتابعة: مسألة: 

 َتمَّة، ومتابعة قاصر.املتابعة نوعان: متابعة 
 املتابعة التامة: 
  كون  مع،  الصحايب  يف  االحتاد   مع  أو هبما معا،  املعىن،  أو  اللفظ   يف  لغريه  املشارك  وهي احلديث 

الراوي   أوَّل  من  املشاركة سند  بنفس  غريه  فريويها  نفسه،  للراوي  املتابعة  أي حتصل  السند، 
 األوَّل. 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر: معاجم اللغة. 1)
 .307 ماجه وابن له، واللفظ  29 والنسائي  ،12 الرتمذي ( أخرجه2)
 .64نة ( َتام امل 3)
 ( شرح النسائي للسيوطي.4)
( يُنظر يف ذلك علل الرتمذين وعلل ابن أيب حات، والكامل يف ضعفاء الرجال، وسري أعالم 5)

 النبالء وغريها.
 . 25045( رواه أْحد يف مسنده  6)
 .25045( يُنظر ختريج املسند لألرنؤوط 7)
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 هللاِ   َرسولَ   َأنَّ   عمر،   ابنِ   عن  ديناٍر،  بنِ   هللاِ   عبدِ   عن  ماِلٍك،  عن  األمِ ،  يف  الشَّافعي  رواهُ   مثال: ما

ُغمَّ    فإنْ   تـََرْوه،  حىتَّ   تـُْفِطُروا  وال  اهِلالَل،  َترُوا  حىتَّ   َتصوموا  فال  وِعشرون،  ِتْسعٌ   الشهرُ : "قالَ   
 . (1)ثالثني  الِعدَّةَ  فَأْكِملوا عليكم

 ماِلٍك،  عن  بهِ   تفرَّدَ   الشافعي  أن   قوم   ظن  اللفظ،  هبذا  احلديث،  قال ابن حجر العسقالين: فهذا
  فاْقُدُروا   عَلْيُكم  ُغمَّ   فإن: "بلفظِ   اإلسنادِ   هبذا   عنه   رووه  مالك  أصحاب  ألن   غرائِِبه؛  يف  فعدَّْوهُ 

 الُبَخاِري    َأخرَجهُ   كذلك  ،(2)الَقْعَنِبُّ   َمْسَلَمةَ   بنُ   هللاِ   عبدُ   وهو  متاِبعاً،  للشَّافعيَّ   وَجْدان  لكنْ   ،"له
 َتمة.  متابـََعةٌ  وهذه ،(3)مالك عن عنُه،

فهنا قد َتبع القعين وهو ثقة ثبت عدل، الشافعي يف روايته: عن مالك عن ابن دينار عن ابن 
عمر، فرواه القعين بنفس السند عن مالك، وكانت املتابعة لفظا ومعىن، إالَّ أنَّ يف رواية البخاري  

قوله: "تسع وعشرون" فزايدة لفظة "ليلة" ونكَّر لفظ ثالثني، وعند الشافعي زايدة: "ليلة" بعد  
 معرَّفة، وهذا ال يعدُّ من كبري الزايدة أو التَّغيري، فتعدُّ متابعة َتمَّة ابللفظ واملعىن.

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 العطار،   عزت  والسيد   احلسين،  على  يوسف  السيد:  وتصحيح  نشر   الشافعي،  مسند  ( ترتيب1)
 املوطأ. يف مالك  عند هو  وهكذا ،1/272
 أحدًا. مالك يف  عليه يُقدِ م ال  معني  بن  حيي   وكان املتقنني، من هذا هللا عبد كان   (2)
 بن   هللا  عبد  عن  دينار،   بن  هللا   عبد  عن  مالك،  حدثنا   مسلمة )القعنب(  بن  هللا  عبد  ( حدثنا3)

  تروه   حىت   تصوموا  فال  ليلة  وعشرون   تسع  الشهر   قال:    هللا  رسول  أن   عنهما؛  هللا  رضي  عمر 
 الصوم. ،1906 ثالثني البخاري، العدة فأكملوا عليكم غم فإن 
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 القاصرة:وأمَّا املتابعة 
 عدم   مع  الصحايب،  يف  االحتاد   مع  املعىن، أو هبما معا،  أو  اللفظ   يف  لغريه  املشارك  هو احلديث

 السند، أي حتصل املتابعة من شيخ الراوي أو شيخ شيخه. أوَّل املشاركة   كون 
 مثال:

: قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ   َعنِ  أَبِيِه،  َعنْ   الُعَمِري،  حُمَمَّدٍ  ما رواه ابن خزمية يف صحيحه من طريق َعاِصم بن
 َويـَْعِقدُ   َوَهَكَذا،  َوَهَكَذا  َهَكَذا  َوالشَّْهرُ   َثاَلِثنَي،  َوَهَكَذا  َوَهَكَذا   َهَكَذا  "الشَّْهرُ :  اَّللَِّ    َرُسولُ   قَالَ 
 َواِحَدةً   َوَأْمَسكَ   بَِيِدِه،  طَبَّقَ   "ثَّ :  ُفَضْيلٍ   اْبنِ   َخرَبِ   َويف   َثاَلِثنَي"  فََأْكِمُلوا  َعَلْيُكمْ   ُغمَّ   فَِإنْ   الثَّالَِثة،  يف 
 . (1)فـََثاَلِثنَي" َعَلْيُكمْ  ُأْغِميَ  فَِإنْ  َأَصاِبِعهِ  ِمنْ 

وهذه متابعة قاصر حلديث الشافعي السابق، فلو تالحظ أنَّ السنَّد خمتلف مع أنَّ الصحايب 
 نفسه، فاألوَّل: عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر.

 والثاين: عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر.
 وهذه املتابعة قاصر وهي ابملعىن، إذ أنَّ اللفظ اختلف.

 وكلُّ ما سبق من حبث ومجع طرق وغريه يسمَّى ابالعتبار.
 :االعتبار

 االعتبار لغة:  
 .(2)حكمه مبثل  عليه حيكم أبن  نظريه إَل الشيء هو رد 

 واصطالحا:  
هو التتبُّع، والسرب، والبحث، والنظر، واملوازنة بني طرق احلديث لتقويته أو عدم ذلك، وهو 

 نتيجة االعتبار. 
 قال العراقي: 

 االعتبــار سبــرك احلديـــث هـــْل * شارك راو غريه فيما ْحلْ 
 عن شيخه، فإن يكن شــورك ِمْن * ُمعتبـــٍر بـــه فتابـــٌع، وإنْ 

 شيخــــه ففـــوُق فكـــــذا * وقد ُيسمَّى شاهدا، ثـــمَّ إذا شـورك  
 . (3)متــــن مبعنـــاه أتـــى فالشَّاهــــُد * وما خال عن كلِ  ذا َمَفــاردُ 
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وجيب أن يعلَم أنَّ منهم من يسمي الشاهد َتبعا والتابع شاهدا، ومنهم من يسمي الذي ابملعىن  
ا، أو عكسه، ولكن استقرَّ االصطالح على ما ذكران سابقا، سواء ابملتابعة أو ابلشواهد شاهد 

 قال السيوطي:
ا يُدعى الذي ابملعىن * متابعا، وعكسه قد يُعىن   . (4) ورمبَّ

 
 االعتبار: فائدة
 أحياانً   لذا   للتقوية،  يصلح  ال  وما  الضعيفة،  األحاديث  لتقوية  تصلح  اليت   الطرق  على  الوقوف  هو

  هل   يُعلم  ابالعتبار  وكذلك  لالعتبار،  صاحل  غري  وهذا  لالعتبار،  صاحل  هذا:  احلديث  أهل  يقول
  واحد   طريق   له  وهل  اآلحاد،  قبيل  من  أو  اجلماعة،  رواه  الذي   املتواتر  قبيل  من  احلديث  هذا 

املشهور، وكلُّ هذا ال يكون إالَّ   العزيز، أو  قبيل  من  فيكون   طريق   من  أكثر   له  أو  غريباً،   فيكون 
 ابالعتبار.

وقد أطلنا يف مبحث الصحيح؛ ألنَّ احلديث الصحيح عليه مدار علم احلديث كلِ ه، إذ غاية 
 علم احلديث هو معرفة صحيح احلديث من سقيمه، قال السيوطي:

 .(5)فذانك املوضوع واملقصوُد * أن يُعرف املقبول واملردود 
 ذ ال ُتستنبط األحكام إالَّ منه. وكذلك مدار علم أصول الفقه والفقه على احلديث الصحيح إ

فاستوجب علينا األمر هبذا أن نفصِ له كامل التفصيل، ألنَّ الصحيح حجَّة ابختالف مراتبه،  
فالصحيح لذاته حجَّة ولغريه كذلك، واحلسن لذاته حجَّة ولغريه كذلك، ومعىن حجَّة أي صاحل 

 لالحتجاج، وواجب العمل به.
مبحث احلديث الصحيح وشروطه واليت منها احلديث الشاذ، واحلديث وهبذا نكون قد أَتمنا  

املعلول، واحلديث املتَّصل، وعرَّفنا أنواع التَّحمُّل، وشيء من علم اجلرح والتَّعديل، وشيء من 
علم العلل، وعرفنا أقسام الصحيح فكان لذاته ولغريه، ممَّا استوجب علينا تعريف احلسن لذاته  

قد عرَّفنا احلديث الصحيح، لذاته ولغريه، واحلسن،   هذا فنكون مبا تقدَّم  غريه، وعلىواحلسن ل
 لذاته ولغريه، واحلديث الشاذ، واحلديث املعلول، واحلديث املتَّصل.

كما جيب أن يعلم أنَّ شروط الصحيح السابق ذكرها إَل شروط احلسن، إِن اختلَّ منها شرط 
 واحد فهو احلديث الضَّعيف، قال البيقوين:

 .(6)وكل ما عن رُتبة احلسن قُصر * فهو الضعيف وهو أقسام كثر 
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 وسوف نذكر احلديث الضعيف وأقسامه يف اببه إن شاء هللا تعاَل.
أو واحد منها مع    و بعضهابق وعرَّفناه إن فقد هذه الشروط أكما أنَّ احلديث املتواتر الذي س

ن قلنا  متواترا، ولكن وكما  يعد  مل  الرَّاوي فقد شروطه اخلاصَّة،  املتواتر عن  احلديث  تغافل يف 
خفيف الضبط لكثرة الروَّاة للحديث نفسه، كذلك نتغافل عن املدلس إذا عنعن ووافق اجلماعة، 
 فكما سبق وقلنا إنَّ هذا أوَل من عدم اشرتاط عدالة الرواة وال إسالمهم اعتمادا على عددهم. 

 و كثرت طُُرقه هل يكون متواترا؟ وعلى هذا هل احلسن لغريه الذي أصله ضعيف ينجرب، ل
كلَّها حتسِ ُن    فيكون جمموعهم مخسة   اجلواب: نعم، وهذا إن تقوَّى احلديث أبربعة طرق أخرى

يف االختيار الثاين والثالث لتعريف املتواتر، وأمَّا على التعريف   ، هذابعضها عن مثلهم إَل منتهاه
العصر  األوَّل   املختار  أي طبقت من طبقات  بعضها يف  اجتمعت مخسة طرٍق حسنَّت  فلو   ،

 الذهب فهو متواتر. 
قلنا أنَّنا سنذكر أقسام املتواتر يف مبحث مراتب الرتَّجيح، فمراتب املتواتر وأقسامه و وكنَّا سبق  

 ى ما يلي: عل
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 (. 1909( صحيح ابن خزمية )1)
 ( معجم املعاين.2)
 ( ألفية العراقي يف علم احلديث. 3)
 ألفية السيوطي يف علم احلديث. ( 4)
 ( أليفة السيوطي يف علم احلديث. 5)
 و طه البيقوين.البيقونية يف علم احلديث لعمر أ (املنظومة6)
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 :مراتب االحتجاج ابلصحيح: املطلب السَّادس
، وعدد  والتَّفاوت الذي بينهما  والضبط   العدالة  حول  تدور   الىت   األوصاف  درجات  على  بناء

يكون  رأينا يف ما سبق أنَّ احلديث الذي حُيتجُّ به أنواع، ف  ومبا،  الروَّاة املوصفني بذلك الوصف
 أعلى مراتب الصحيح، بعد اكتمال شروطه:

 احلديث املواتر:  – 1
 وللحديث املتواتر أنواع: 

 املتواتر لفظا ومعىن:  –أ 
 كذب   من: "حديث  ومعىن   لفظاً   املتواتر   أمثلة   نم، و ومعناه  لفظه   على  فيه  الرواة  اتفق  ما  وهو
 العشرة   منهم  صحابياً   وسبعني   بضعة  عن  جاء  فإنه  ،(1)"النار  من  مقعده   فليتبوأ  متعمداً   علي  

 ، ورواه عنهم خلق كثري، وهذا هو املتواتر لفظا ومعىن.اللفظ  هبذا ابجلنة  هلم  املشهود 
 : املتواتر املعنوي –ب 
واختلفت فيه ألفاظ احلديث، مثاله: أحاديث الشفاعة   كلي،   معىن   على  الرواة  فيه  اتفق  ما  وهو

 ورد   فقد،  فاملعىن فيهم نفسه واأللفاظ اختلفت  ورفع اليدين يف الدعاء  واملسح على اخلفني،
  رفع     أنه  خُمتلفة  قضااي  يف   حديث  مائة   حنو يف    رواايت رفع اليدين يف الدعاء عن النب  

 ، الدعاء  عند  اليدين  رفع   هو  بينها  املشرتك   والقدرُ   ،تبلغ التوتر   ملَ   منها  قصة  وكل  الدُّعاء،  يف   يديه
  اليدين   ورفع  ،اخلُفَّني   على  واملسح    النب   حوض  حديث  وهكذا  الطُّرق،  جَمموع  ابعتبار   تَـَواتـَرَ ف
متواترة تواترا  وغريها، وكلُّها    { أميت   من  طائفة  تزال  الو}  ،{امرأً   هللا  َنضَّرَ }:  وحديث  الصالة،  يف

.  معنوايَّ
وأمَّا قياس القوَّة بني املتواتر لفظا أو معىن، فالظَّاهر أنَّ هلما نفس القوَّة، وقيل أنَّ املتواتر لفظا 

ي أقوى الختالف األحداث اليت ورد  و ومعىن أقوى الت ِفاقهم على اللفظ، وقيل املتواتر املعن
 فال تعارض وهلل احلمد بني أحاديث النب  فيها احلديث، وال إشكال يف بيان أيهما أقوى  

  حبمدِ    تعارضَ اَل سواء كان احلديث متواتر أو حسن لغريه، قال ابن القيِ م:    الصحيحة وال تعارض 
 :التَّعارضُ  ا وقعَ فإذَ  ، الصَّحيحةِ   أحاديثهِ يف  هللاِ 
 عليهِ  ى هللاُ صلَّ  كالمهِ   منْ  ليسَ  احلديثنيِ   أحدُ  يكونَ  ا أنْ فأمَّ 

 . يغلطُ   قةُ ا فالث ِ ثبتً  ثقةً   كونهِ   معَ  الرُّواةِ   بعضُ  غلطَ  وقدْ  وسلَّمَ 
 . النَّسخَ  ممَّا يقبلُ  ا كانَ إذَ  ا لآلخارِ انسخً   احلديثنيِ  أحدُ  يكونَ  أو
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 . (2)وسل مَ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ   كالمهِ    نفسِ  يف اَل  السَّامعِ    فهمِ يف  التَّعارضُ  أو يكونَ 
 احلكمي:املتواتر   –ج 

وهذا النَّوع هو متواتر حكما ال حقيقة، وهو الصحيح الذي أخرجه الشيَّخان البخاري ومسلم، 
يف الصحايب املروي عنه، وسواء اتفقا على لفظه أو معناه،   اعلى خترجيه، أو اختلف  اوسواء اتفَّق

ي ومسلم مع  لقوَّة رجال البخار   ، هذا وهذا استثناء من شروط املتواتر السابق ذكرها خاصَّة
احتادهم على رواية حديث بعينه، فالغريبان عن البخاري ومسلم، حُيمالن على التواتر حكما ال 

 ابن  ذهب حقيقة، وقد رفض هذا الرأي بعضهم، والصحيح أنَّه مقبول وقال به غري واحد فقد 
 كذلك،  أحدمها  رواه  أو  متصل،  إبسناد   ومسلم،  البخاري:  الشيخان   رواه  ما  أن   إَل  الصالح
 يروى   ما  وأما  خطأ،  على  تتفق   ال  واألمة  ابلقبول،  تلقيهما  على  األمة  التفاق  بصحته؛  مقطوعُ 
 كما   عنده؛  القطع  مرتبة  يبلغ  فال   فأكثر،  واحد  إسناده  مبتدأ   من  حذف  ما  وهو  معلقاً،  فيهما
  أفرد وقد حديثاً، وعشرون   مئتان  وهي أحاديثهما، من فيه تكلم ما بصحته املقطوع  من استثىن 
 يف حجر   ابن  احلافظ   وتعرض  عنها،  للجواب  فيه  تصدَّر  بكتاب  األحاديث  هذه  العراقي  احلافظ 
 وجه   ما  ودفع  البخاري،   لإلمام"  الصحيح  اجلامع"  أحاديث  من  فيه  عنطُ   ملا"  الباري  فتح"  مقدمة
دراجات القوَّة ومعه كتاب مسلم  أعلى، وهبذا كان اجلامع الصحيح يف  بتفصيل  مأخذ  من  إليها

 .  (3)فكانت قوَّة أحاديث الشيخان سببا لبلوغها التواتر حكما
واتر أييت بعد اللفظي واملعنوي يف القوَّة، وعلى هذا فاملرتبة الثانية يف قوَّة وهذا النَّوع من املت

 الشيخان.احلديث الصحيح هي ما رواه 
 وهذا   صحيحيهما،  ف  أخرجاه  قد  أَنما  مبعىن  ومسلم،  البخارى  رواه الشيخان، أي:  ما    -  2

 على قسمني:  النوع
 األوَّل: متَّفق عليه.

 والثاين: رواه الشيخان. 
  صحايب   عن   ومسلم  عليه، ما رواه البخاري أنَّ املتفق   العلم  أهل  عند  عليه  والفرق بينهما: فاملصطلح

فقط،   الصحايب  يف  اشرتكا   فيه، ولو  اختلفا  أو   لفظه  على  اتفقا   متحد، وسواء  الصحايب  أي:واحد،  
  دون بقية السند، فاملهم أن يتفقا يف املعىن ويتَّحدا يف الصحايب.
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ومسلم أو   البخاري  رواه:  تقول  عن صحابيني خمتلفني فهذا  نيوأمَّا إن كان منت احلديث يف الصحيح
عليه، ويستحب ذكر الصحايب، فتقول مثال: أخرجه   متفق   يقال  وال  الشيخان،الشيخان أو أخرجه  

 البخاري من طريق ابن عمر، ومسلم من طريق ابن عباس.
  يف   ومسلم وأخرجاه   البخاري  اإلمامان  رواه  ما  عليه هو:  متفق   له   يُقال  الذي  احلديث  أن  احلاصلو 

   .فقط الصحايب يف  اشرتكا  ولو كتابيهما،
 املعىن واالحتاد يف الصحايب.  يف االتفاق هو فيه، فاملهم اختلفا  أو لفظه على اتفقا وسواء
 نقول  فال أنس، طريق  مسلم لفظا أو معىن من  هريرة، ورواه أيب طريق  من  متًنا البخاري روى إذا وأما
 الشيخان. عليه بل أخرجه متفق 
 صحايب   حديث  من   خترجيه  على  اتفقا  ما:  هو   املتفق   من   عليه  الكالم  قدمنا  ما  مجيع :  حجر  ابن   قال

إذا كان املنت أمَّا  الذي أخرجه عنه   غري  صحايب  حديث  من   أحدمها  عند  الواحد  واحد،  الصحايب 
 ،طريقة احملدِ ثنياآلخر مع ات ِفاق لفظ املنت أو معناه فهل يقال يف هذا انَّه متَّفق عليه؟ فيه نظر على  

 املتفق، من  يعدونه ال أَنم تصرفاهتم من  والظاهر
  ذلك   حكاية  قدمنا  وقد  أحاديث،  عدة  له يف(  املتفق )  كتاب  يف  ذلك  استعمل   منهم  اجلوزقي   أن  إال
 .  (1)عنه

ابختالف  أي  ر أنَّ ما أخرجه الشيخان من طريقني خمتلفنيوأمَّا الفرق يف القوَّة بني النَّوعني، فالظَّاه
ه مع احتاد الصحايب، أي املتفق عليه، هذا ألنَّ زايدة الطرق فيها مزيَّة تقوية االصحايب، أقوى ممَّا أخرج

 احلديث ال سيَّما إن كانت الطرق سليمة، وهللا أعلم.
 وعلى هذا فيكون الرتتيب على ما يلي: 

ما رواه الشيخان، ثَّ ما اتَّفق عليه  : املتواتر اللفظي أو املعنوي، ثَّ املتواتر احلكمي وهو على قسمني
 الشيخان. 

 مسلم. دون صحيحه ف بروايته البخارى به  انفرد  ما - 3
 

----------------------------------------------- 
  ( أخرجه كل أصحاب الكتب، منهم الكتب التسعة.1)
 ( زاد املعاد البن القيمِ . 2)
 الصالح والنكت البن حجر العسقالين.( للمزيد يُنظر: مقدمة ابن 3)
 .1/  298 – 364الصالح البن حجر  ابن على النكت يُنظر  ذلك يف اإليضاح ( ملزيد1)
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البخاري  عن   املرتبة  هذه  مسلم يف  حديث  أتخر  ووجه أرجح،   أيهما   يف  العلماء  اختالف:  حديث 
أنَّ  من    والصحيح  وتبويبا  ترتيبا  أحسن  ومسلم  مسلم،  من  أرجح  قال البخاري  البخاري، 
 السيوطي: 

 وأوَّل اجلامع احلديث ابقتصار  * علـــى الصحيـــح فقـط البخـاري 
 ومسلـــم مـــن بعـــده، واألوَّل * على الصوَّاب يف الصحيح أفضلُ 

 .  (2)ـه قـــد أحكمــاـل مسلــما فإنَـّــما * ترتيبـــه وصنعـومــن يفضِ ـ
  الصحيح، ومسلم أفضل يف الرتتيب.وعلى هذا فالبخاري أفضل يف 

 البخارى.  دون   صحيحه ف بروايته  مسلم انفرد ما - 4
ا   صحيحيهما؛  ف   خيرجاه  مل  ولكنهما   شرطهما،  على  جاء  الذى   الصحيح  -  5  أتخرت  وإمنَّ

  أحاديث البخاري ومسلم ابلقبول.  القوم  لتلقِ ي   أخرجه أحد الشيخني   عمَّا  هذه املرتبة  أحاديث
   تعاَل: هللا رْحه  النووى اإلمام شرطهما: قالومعىن 
  البخاري   صحيح  يف  أي  كتابيهما،  ف  إسناده  رجال  يكون   أن :  شرطهما  على  بقوهلم   واملراد 

 .  (3)غريمها يف وال كتابيهما  شرط ف هلما  ليس  ألنه ومسلم؛
العلماء استنبطوا ذلك من ويُفهم من هذا أن البخاري ومسلم مل يشرتطا شيأ يف كتابيهما، ولكنَّ  

االستقراء لكتابيهما، وقد اختلفوا يف حتديد شرطهما، ومعظم ما قيل يف شرطهما مردود عند  
أهل العلم، وأحسن ما قيل فيه، قول حممد بن الطاهر املقدسي: شرط البخاري ومسلم، أن  

ن غري اختالف خيرجا احلديث اجملمع على ثقة نقلته أي عدالة وضبطا إَل الصحايب املشهور م
 . (4)بني الثقات األثبات، ويكون متصال غري مقطوع

 وقد أخرج  نفسه،  يف  وقعت  لشبهةٍ   حديثهم  البخاري  ترك   أقوامٍ   أحاديث  أخرج  مسلماً   أن   إال
 هند،  أيب  بن   وداود   صاحل،  أيب  بن  وسهيل  سلمة،  بن   ْحاد :  مثل  الشبهة،  إبزالة  أحاديثهم  مسلم
 . (5)وغريهم الرْحن، عبد  بن والعالء الزبري، وأيب

كما أنَّ مسلما خالف شيخه البخاري يف اشرتاط ثبوت اللقاء بني الراوي وشيخه إذا ما عنعن 
حىت ينتفي احتمال التدليس واإلرسال اخلفي كما سيأيت، واكتفى مسلم ابملعاصرة دون اللقاء، 

عاصره،   وقد  ابلعنعنة  ما حدَّث عن شيخه  إذا  الراوي  أنَّ  مسلم  الرَّاوي فريى  من  يُعهد  ومل 
لقائهما، فإنَّ روايته حُتمل على   التَّدليس  وسوف أييت شرحه، ومل يكن هناك دليل على عدم 

مة صحيحه ردًّا على املعارضني   السماع وحُيتجُّ هبا، وقد أطال مسلم الكالم يف هذا الباب يف مقدِ 
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من أحسن الشروط، فمن مجلة ما قال:  وقد أقام احلجج العقليَّة مبا يقطع به العاقل أنَّ شرط مسلم  
 وحديثاً، قدمياً  والرواايت ابألخبار العلم أهل بني عليه الشائع املتفق  القول أنَّ  ؛ذلك
 يف   كاان  مجيعاً   لكوَنما  منه  والسماع  لقاؤه   له  وممكن   وجائز  حديثاً،  مثله  عن   روى  ثقة  رجل   كل   أن

 الزمة،   هبا  واحلجة  اثبتة  فالرواية  بكالم  تشافها  وال  اجتمعا  أَنما   قط  خرب  يف   أيتِ   مل  وإن واحد،  عصر
 .  (6)شيئاً  منه يسمع مل أو عنه، روى من  يلق  مل الراوي هذا أن بينة داللة هناك يكون  أن إال

وهنا اعتمد مسلم على عدالة الرَّاوي يف نقل اخلرب، فال جيب على كل راو أن يثبت زمان ومكان 
فاألصل حيث أنَّه روى عنه بصيغ السماع أنَّه لقيه، إن مل يتبنيَّ حقيقة بدليل قاطع حتمُّله احلديث،  

من روى عنه   أنَّه مل يلقه، ويكون العدل حينها أخطأ يف صيغة األداء حبيث يقول "مسعت"، أو أخطأ
أ الواسطة،  ورواه عن غريهفأسقط  احلديث  الذي حتمَّل  احلقيقي  الرَّاوي  اسم  أخطأ يف   أو غري  ، و 

 ..ذلك.
 حبديثهما   حيتج  ال   األصل  يف  ألنه   هنا،  يدخالن  ال  واجملهول  الضعيف  أن  مسلم  كالم  كما يُفهُم من 

 . (7)غري اثبتة فيضاف للتضعيف عدم االتصال املعاصرة  كانت  إذا ولكن  املعاصرة، ثبوت  مع حىت
ثبوت   بلزوم  قلنا  فلو  البخاري،  لتعصُّب مجاعة لشرط  أرى سببا  املعاصرة، وصراحة ال  مع  اللقاء 

لوجب علينا ترك آالف أحاديث األثبات والثقات العدول، واحلال أنَّ مهمَّة شرط عدالة الرَّاوي أن 
ُيستعمل يف هذا احملل، حبيث لو علمنا أنَّ راواًي ثقة تقيًّا روى عن مثله ولو عنعَن ومل يُعرف ابلتَّدليس، 

أنَّه قد ثبت لنا أنَّ الرَّاوي ثقة ثبت تقي  عدل روى هذا احلديث عن مثله   ومل يثبت لنا اللقاء، فيكفي
ا اعتربانه يف شبهة كذب، أو تدليس، وهو يعدُّ من ابب التجريح، واحلال أنَّه  إَل منتهاه، وإالَّ فكأمنَّ

 كما أنَّ  الر واايت تدلُّ على أنَّ البخاري عمل بشرط ثقة ثبت تقي  ورع،  
---------------------------------------------- 

 يث.( ألفية السيوطي يف علم احلد 2)
 . 127( تدريب الراوي 3)
 . 10( شروط أئمَّة السنَّة حملمد بن طاهر املقدسي ص: 4)
 ( للمزيد ينظر علوم احلديث للحاكم، وتدريب الراوي للسيوطي وغريه. 5)
 .30 – 1/ 29( مقدمة صحيح مسلم 6)
املتعاصرين خلالد    بني   املعنعن  السند  يف   والسماع   اللقيا   اشرتاط  من  ومسلم  البخاري   اإلمامني   ( للمزيد يُنظر موقف7)

 .1/  318 – 317الدريس ص: 
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 صريح   نص  البخاري  لإلمام  يوجد  ال  فإنَّهى مبجرد املعاصرة دون ثبوت اللقاء،  مسلم وأنَّه رو 
 بل   األبني،  السنن  كتابه  يف  البسيت  رشيد   ابن   ذكر   كما  والسماع  اللقاء  على  يدل   ما   اشرتاط  يف

  مع   املعاصرة   تكفي  أنه   البخاري  مذهب  أن  الرتمذي؛  علل   شرح   يف  احلنبلي  رجب  ابن   حكى
 عنه   أخذه   ث  عياض  القاضي   البخاري  اإلمام  عن  املذهب  هذا  حكى  من  وأول  اللقاء،  احتمال

  . بعده  جاء من كل
 قال   وإمنا  البخاري،  اإلمام  على   رداً   يكن  مل  صحيحه  مقدمة  يف  مسلم  اإلمام  كالم  تنبيه: أن 
  زائداً   شرطاً   مضيفاً   املعنعن  احلديث  قبول  لشروط   عرض  قد  الذكر   اخلاملي  اجلهلة   أحد  إن  مسلم
  لإلمجاع. خمالف مبتدع  قوله أن  بني  ث  قاطبة، احلديث أهل عليه عما

هو زايدة مزيَّة على شرط مسلم ال غري،   )الذي هو ليس شرطه(  واخلالصة فشرط البخاري
 وهبذا تقدَّم عليه يف شرطه. 

  صحيحه.  ف خيرجه مل  ولكنه  البخارى شرط على  كان   ما - 6
  صحيحه.  ف خيرجه مل  ولكنه مسلم شرط على  كان   ما - 7
 أحد   على شرط  وليس  املعتمدين،  األئمَّة  من  ومسلم  البخارى   غري  عند   صحيحا  كان   ما  -  8

  منهما.
  األربعة  السنن  وأصحاب مسنده، ف أْحد  اإلمام جها خرَّ  الىت األحاديث الصحيحة مثل  وذلك 

  ابلصحة. عليها وحكموا
 احلاكم   واإلمام  صحيحيهما،  ف   حبان   وابن  خزمية  ابن  خرجها  الصحيحة الىت   األحاديث  وكذلك 

 من  أعلى  خزمية  ابن  تصحيح  أن :  فقالوا  األواخر،   الثالثة  بني   فاضل العلماء  وقد  مستدركه،   ف
  احلاكم.  من تصحيح أعلى حبان ابن وتصحيح حبَّان،  ابن  تصحيح
 إَل   وحيتاج   تعارض  هناك  يكون   عندما:  الصحيح   احلديث  ملراتب   الرتتيب   هذا   مثرة  وتظهر

الصفات    وبقيه  والضبط  العدالة  من   العليا  الدرجة  يف   رواته  كان  ما  يقدم  احلالة  هذه  الرتجيح، ففى 
 . وهكذا   الثانية  ف ما على يقدم  األوَل املرتبة من كان   فما غريه، على
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 قال السيوطي:
مــا وليس يف الكتب أصحُّ منها * بعــد   القـــران وهلذا ُقدِ 

 مْروُي ذيِن فالبخاري، فـما * ملسلم، فما حوى شرطهـما 
 .  (1)فشرط أوٍَّل، فثاٍن، ثــمَّ مــا * كان على شرط فىت غريمها

 وهل يُرجَّح غري ما رواه البخاري أو مسلم عليهما؟
؛   :اجلواب: نعم، إلن كان مثال ما رواه البخاري حسن، وما رواه غريه صحيح لذاته، فال شكَّ

لفظا أو معىن على   أنَّه يقدَّم الصحيح على احلسن، دون نظر إَل خمرجه، فعلى هذا يقدَّم املتواتر
على الصحيح لذاته، ويقدَّم الصحيح لذاته على الصحيح   املتواتر حكما، ويُقدَّم املتواتر حكما

 حيح لغريه على احلسن لذاته، ويقدَّم احلسن لذاته على احلسن لغريه.لغريه، ويقدَّم الص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 احلديث. ألفية السيوطي يف علم  (1)
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 :أبقسامه جيَّة احلديث الصحيحح: املطلب السابع
 

، أم  أبنواعه  هو حجَّة، سواء كان متواتراعلى أنَّ اخلرب الصحيح أبقسامه    أمجع أهل العلم قاطبة
وأنَّ اخلرب الصحيح مبختلف مراتبه يفيد العلم   صحيحا لذاته أم لغريه، أو حسنا لذاته أو لغريه،

 ، ومل خيالف هذا إالَّ صاحب هوى.والعمل
 : وأصوليني   : شروط الصحيح عند بعض الفقهاءالثامن املبحث 
 :  الراوي عدالة صفة على  واألصوليني الفقهاء  أصول مبقتضى الصحيح  مدار
فالشرط عمدهم العدالة   الفقه،  أهل  هقرر   ما   على  ، هذا الشهادة  قبول  يف   املشرتطة   العدالةوهي  

ديث  ، وعلى هذا فإنَّ شروط احلمسندا  يكون   أن  ذلك  يف  زاد   منهم   املرسل  يقبل  مل  منو   والضبط، 
 سناده برواية العدل الضابط عن مثله إَل منتهاه.الصحيح عندهم، هو ما تَّصل إ

 جتري  ال  احلديث  احملدثون   هبا  يعلل  اليت   العلل  من  اكثري   إن وحذفوا عدم الشذوذ والعلة، وقالوا:  
 .الفقهاء  أصول على

  عند   معناه  عن  خيتلف  عند أهل احلديث  معىن  له  الصحيح  احلديث  أن واستدلُّوا على ذلك:  
 واستقرت   تكونت  الفقهية  املذاهب   أن    بالال   على  يكون   أن   ينبغي  وكذلك  احملدثني،  متأخري
 األدلة   هذه  من  وكثري  وغريه،  ومسلم  كالبخاري  املتداولة  احلديث  كتب  معظم  تدوين  قبل  أدلتها
 فقهاء  عام ة  عند  ضعيف  غري  فهو  احملدثني،  متأخري  طريقة  على  فيضع ال  وإن   األمة،  عمل  عليه
ا  القواعد   هذه  ألن  ذلك،   بعد   املوضوعة  للضوابط  خيضع   ال   هذا   ومثل   األمة،   إليها   يتحاكم  إمن 
 .أمرها ينكشف  ومل حاهلا يعلم  مل اليت   لألحاديث ابلنسبة

  :كلُّ هذا كالم غري صحيح من عدَّة وجوه ال شكَّ أنَّ  و 
، وكذلك اإلمام نَّ شروط الصحيح اليت عليها أهل احلديث عمل هبا الشافعيالوجه األوَّل: أ
بل الصَّحابة رضي هللا عنهم، من ذلك خرب ابن عمر اليت علَّلته عائشة رضي   مالك يف املوطَّأ،

جئنا بنة لعثمان رضي هللا عنه مبكَّة فديث ابن أيب مليكة قال: ُتوفيت ا ح هللا عنها وذلك يف  
جلسُت إَل أحدمها ثَّ    :، أو قالوإين ِ جلالس بينهمابن عبَّاس  وحضرها ابن عمر وا   ،لنشهدها

أال تنهى النِ ساء عن :  عمر لعمرو بن عثمان   ، فقال عبد هللا بن جلس إَل جنب ف جاء اآلخر  
: قد كان  يعذَُّب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عبَّاس: إنَّ امليِ ت لقال  رسول هللا    ، فإنَّ البكاء

: صدرُت مع عمر رضي  قال(  أي ابن عبَّاس )  ه يقول بعض ذلك ثَّ حدَّثعمر رضي هللا عن
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، فقال: )أي عمر( اذهب ، إذا هو بركب حتت ظلِ  شجرةءمن مكَّة حىت كنَّا ابلبيداهللا عنه  
أي أخرب عمر أنَّه صهيب( )  ،وانظر إَل هؤالء الرَّكب، قال: فنظرت فإذا هو صهيب فأخربته

فلمَّا أصيب    ، رحتل فاحلق أبمري املؤمنني عه يل فرجعُت إَل صهيب، فقلت: اأد   :قال )أي عمر(
: وا صاحباه، فقال عمر رضي هللا عنه: وا أخاه  يقول  عمر دخل صهيب رضي هللا عنهما يبكي

امليِ ت ليعذَّب ببكاء أهله عليه، قال ابن  : إنَّ  رسول هللا  اي صهيب أتبكي عليَّ وقد قال  
حم هللا ر   :ه ذكرت ذلك لعائشة رضي هللا عنها، فقالت: فلمَّا مات عمر رضي هللا عنعبَّاس

قال رسول هللا  ، و لكن  املؤمن ليعذَّب ببكاء أهله عليه  إنَّ   ث رسول هللا  هللا ما حدَّ عمر، و
  اَل وَ  :: حسبكم القرآن أهله عليه"، قال: وقالت عائشةإنَّ هللا ليزيد الكافر عذااب ببكاء : "

قال ابن أيب   .ى و أبكَ   أضحكَ   : وهللاُ لكبن عباس عند ذ: اوقالَ   :، قالَ ىرَ خْ َر أُ زَ وِ   ةٌ رَ ازِ وا وَ رُ زِ تَ 
 . (1)مليكة: وهللا ما قال ابن عمر رضي هللا عنهما شيأ

فهذا احلديث معلول بعلَّة قادحة خفيَّة مل يطلِ ع عليها إالَّ جهبذ من جهابذة العلم، فلو بين على 
فكيف يقولوا هؤالء: إنَّ شروط الصحيح جاءت بعد    هذا احلديث حكم، لكان حكما ابطال، 

 استقرار 
املذاهب الفقهيَّة، بل ابلتَّتبع واالستقراء جتد أنَّ السالمة من الشذوذ والعلَّة يف اخلرب هو مطلب 
الصحابة كما تقدَّم، وكذلك أصحاب الكتب وعلى رأسهم موطأ مالك، فإنَّه من يتتبع كتبهم 

 لن
األحاديث املعلولة إالَّ النزر القليل، مع أنه ال خيلو كتاب من بعض األحاديث جيد فيها من  

ليس قصدهم واملعلولة، ولكن  إمَّا    الشاذة  لكنَّها  هبا،  العمل  أو  اخلرب  أن  قبوهلا  توضع حتت 
لتعزيزه الباب  الصحيح  حديث  يوافق  فهم  أو  لفظ  فيها  من صاحب إن كان  خطأ  أنَّه  أو   ،

 كتابه. الكتاب، فقد أَب هللا تعاَل الكمال لكتاب غري  
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .2/ 642وعبد ب ْحيد  مسلم عن حممد بن رافع. و 433/1 رواه البخاري عن عبدان (1)
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ووضع  الوجه الثاين: أنَّ أهل كل صنعة أعلم بصنعتهم، فالشغل ابحلديث بني تصحيح وتضعيف  
هو صنعة أهل احلديث، واستنباط األحكام هو صنعة أهل الفقه وأصوله، وعلى الشروط لقبوله،  

، وال تكون القسمة أهله  فإنَّه ال يعلم ما يلزم للحديث من شروط لتصحيحه أو تضعيفه إالَّ   ؛هذا
إالَّ على ما يلي: أْن يضع احملدِ ث الشروط، ويصحح احلديث أو يضعفه، ثَّ أييت الفقيه فيستنبط  

بناء على تصحيح احملدِ ث، وليس له أن يصحح احلديث أو يضعفه أو يشرتط شروطا  األحكام
احلديث فيما وضعوا أهل إالَّ إن كان حمدِ اث فقيها، ومع ذلك فإنَّه مقيَّد إبمجاع أهل الصنعة أي 

 من شروط وغري ذلك. 
احرتام كل منهج منهم،  علينا منهم منهج يف التَّصحيح، وجيب   الوجه الثَّالث: لو قلنا أبنَّ لكل ٍ 

 ِمنَ مناهج وشيعا كما قال هللا تعاَل "و ا  فرق  وافكأنَّنا قلنا؛ أنَّ لكل واحد منهم دينه، والنقسم
 .[32]الروم: "َفرُِحونَ   َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  ُكلُّ    ِۖشيَـًعا  وََكانُوا ِدينَـُهمْ   فـَرَُّقوا الَِّذينَ 

عليه،   اخلروج  جيوز  وال  اخلمسة،  الصحيح  شروط  على  اإلمجاع  ُعقد  قد  أنَّه  الرابع:  الوجه 
فسيقولون ذلك إمجاع أهل احلديث، وأمَّا أهل الفقه فقد أمجعوا على غري ذلك، نقول: أنَّ هذا 
ال جيوز؛ ألنَّ أهل احلديث أمجعوا يف ما خيص صنعتهم، وعلى هذا وجب على غريهم اإلذعان 

 طهم. لشرو 
الوجه اخلامس: املفاسد املنجرة من عزل شرطي السالمة من الشذوذ والعلَّة، فكما سبق رأينا  

أو الضابظ جلماعة الضباط أو ملن هو أضبط منه   أنَّ الشذوذ هو خمالف الثقة جلماعة الثقات
، فكيف ، فال تكون هذه املخالفة إالَّ بوهم من الرَّاوي، وضربنا لذلك األمثالفقط  ولو يف اببه 

ُتستنبط األحكام من حديث مثل هذا، وكذلك يف العلَّة فهو سبب خفي يقدح يف صحة احلديث 
فهو معلول من  عذاب امليت ببكاء أهله عليه   مثال، منه حديث ابن عمر، يفله األوقد ضربنا 

وأكثر رواية من وهي من روَّاة احلديث عدَّة وجوه: األوَّل: خمالفة عمر لعائشة رضي هللا عنهما 
  2210وقد روت    فقد قضت ما يقارب على مخسني عاما توري أحاديث النب    عمر  
ا تعيش يف بيت النبوَّة وهذا  (2)حديثا   539فقد روى    خالف عمر على  ،  (1)حديثا ، كما أَنَّ

ا املقرَّبة من النبلجيعلها أكثر ْحال   من بني سائر زوجاته، وهبذا       لحكمة من غريها، كما أَنَّ
 تكون أكثر قراب منه ممَّا حيصل منه كثرت املرافقة له فيحصل منه كثرة العلم من غريها.

]املدثر: " َرِهيَنةٌ   َكَسَبتْ   مبَا  نـَْفسٍ   ُكلُّ   من قوله تعاَل "  لفة النص الصحيح الصريح وذلكالثاين: خما
 َوَجْدانَ   َمن   ِإالَّ   َنَُّْخذَ   َأن  ٱَّللَِّ   َمَعاذَ   قَالَ   وقوله تعاَل على لسان يوسف عليه السالم: "،  [38
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َعَنا خملوق ، وغري ذلك من اآلايت اليت تنفي عذاب أيِ   [79]يوسف:  "لَّظَ ِلُمونَ   ِإًذا  ِإانَّى   ِعنَدُهۥى   َمتَ 
هذا املخلوق مؤمنا، فالتَّجاوز عن أفعاله أوَل عند هللا تعاَل من   إالَّ مبا كسب، فضال على أنَّ 

عذابه عليها، فضال على أن يعذبه مبا مل يفعل، فبكاء أهله عليه ليس من فعله بل من فعل أهله 
م هم أصحاب الفعل ال هو، ومع ذلك فإنَّه جيوز البكاء منهم معذَّب لكان أهله    كان   فإن  ألَنَّ

على امليت مبا ليس فيه ندب وال عويل وشق جيوب وأالَّ يدوم احلزن ثالثة أايم، فهل ميكن بناء 
 حكم على

هذا اخلرب املعلول؟ طبعا ال، فإن قلنا بتحرمي البكاء على امليت بعلَّة عذاب امليت فقد حرَّمنا 
أيذن هللا تعاَل بتحرميه، ولوال أمُّ احملدِ ثني عائشة وسؤال احلرب ابن عباس رضي هللا عنهما ما مل  

ملا علمنا العلَّة، أو يبقى اخلرب يف الشك ملخالفة األصل الشرعي، وهو أنَّ هللا ال يعذب أحدا  
ين على اخلرب إال بفعله، ولقد وقر هذا يف قلب ابن عبَّاس رضي هللا تعاَل عنهما، ومل يشأ أن يب 

ألنَّه رأى فيه علَّة خفيَّة تقدح يف صحَّة احلديث، لكنَّه مع ذلك أراد التحقق فسأل   أحكاما
الشذوذ والعلَّة هو َنج الصحابة رضوان    فالسالمة منعائشة فجاءه اخلرب اليقني، وعلى هذا  

 الرَّسول هللا تعاَل عليهم، فال يقولنَّ أحد هذا َنج الفقهاء أو األئمَّة، فإن كنَّا متَّبعني أحدا بعد  
وهم الصحابة الكرام، وإن كان سند الفقهاء    فسنتَّبع نقلت أخبار وأحكام الرَّسول    

أصح وأقوى، ومع هذا فإنَّ اإلئمَّة    وغريهم إَل األئمَّة صحيح، فسند أهل احلديث للنبِ   
جيدهم  ألخبارهم  املتتبِ ع  أنَّ  وأشران  سبق  األمر كما  بل  هذا،  يف  وقعوا  ما  احملدِ ثني  الفقهاء 
وأخبار  ذلك،  يف  شدَّة  فيهم  بل كانت  أحكاما  عليها  يبنون  وال  املعلولة  األخبار  يستنكرون 

ذ  فكلُّ حديث شا   على ذلك، وعلى هذا األوزاعي والثوري وابن أيب ذئب يف الباب خري دليل  
صحيحا، الستناده يكون    فلن  حكمٌ منه  ط  نبِ كام منه، وإن استُ أو معلول، ال ميكن استنباط األح

 على خرب غري صحيح. 
 

----------------------------------------------- 
 ( السري للذهب.1)
 ( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن. 2)
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فضال عن   وانقطاعها  األسانيد  اتصال  أمر   يفإالَّ أنَّ بعض الفقهاء، وصل هبم احلال إَل التهاون  
  عدالة   مثل   خاصة،  عناية   احملدثون  أوالها   مباحث  يف  النظر  وأغفلوا  ،عزهلم شرطي الشذوذ والعلَّة

  .وضبطه الراوي
  الدين   مجال  قالكما    إمجاال،  التصحيح   يف  الفقهاء  منهج  وصف  يف  القول  أمجل  من  ومنهم
  قرره   كما  اجملتهد  الفقيه  يدريها  ومدارك  طرق  السند  غري  جهة  من  احلديث  صحة  وملعرفة  :القامسي

    انتهى . (1) احلصار ابن
انقطاعه إرساال من غري الصحابة،   كان  وهذا غري مقبول من كلِ  الوجوه، فالسند املنقطع وإن 
 فهو مردود جلهالة الساقط فيه جهالة حاليَّة وعينيَّة. 

 لكنه   والتأييد،  االحتجاج   سبيل  على  احلصار  ابن   قول  ومجال الدين رْحه هللا تعاَل حكاه من
 اإمنَّ   ؛ ووضع الشروط  التضعيف  أو  ابلتصحيح  احلكم  أبن   آخر   موضع  يف   جزم  وهلل احلمد واملنَّة
 لكل  إذ   األخبار،  َْحََلةِ   وظيفة  من  اآلاثر  ونقدُ   :ولفظه  احملدثني،   يقصد  الفن،  أهلهو من شأن  

 . (2)رجال فن ولكل مقال، مقام
 ، وهذا هو قول العقل واملنطق.وهذا هو القول الصحيح، وقد أيدَّ القامسي رْحه هللا تعاَل قويل

 ابن   احلسن  أبو  فهذا  ،ذُِكر   ما   غري  التصحيح  يف  الفقهاء  منهج  عن  حكى  من  منهم كذلك  و 
 املدارك   تقريب  يف   يقول  فيه،  القول   وَفصَّلوا  املنهج،  هذا   ببيان   قاموا  الذين   من  وهو   احلصار،

 مبوافقة  احلديث   صحة   الفقيه   يعلم   وقد  :للحديث  الفقهاء  تصحيح  منهج  َمبيِ نا  مالك  موطأ  على
 صحته،  واعتقاد   به   والعمل  احلديث  قبول  على  ذلك  فيحمله  تعاَل،  هللا  كتاب  من  آية  أو  األصول

  وسائر  تعاَل  هللا  كتاب   وافق  إذا  بصحته  القول  إبطالق  أبس  فال  كذاب  سنده  يف  يكن  مل  وإذا
   .(3)الشريعة  أصول

مبا مل يقل،    نعم، ميكن قول هذا، ولكنَّ اخلرب يبقى ضعيفا، وقائله قد تقوَّل على رسول هللا  
 انقل حلديث ضعيف وهو مظنَّة جتريح يف حقِ ه. فناقله ذلكومع علمه ب

إالَّ إن كان تصحيحه على طريقة احملدِ ثني، مثال: ُروَى يف إسناده عدل خفيف الضبط، واختلفوا  
استنادا خلفة ضبطه، فُيبحث له عن طريق اثٍن ليتقوَّى، فُود هذا الطريق يف يف قبول حديثه  

القرآن، فنقول حينها، بتحسينه، إذ خري الطرق اليت ينجرب هبا مثل هذا النوع هو القرآن، ولكن 
مع اتصَّال السند برواية العدل الضابط وإن كان منهم خفيف الضبط أو فاقده، ال يدخل فيه 

ويكون هذا إَل منتها، مع السالمة من الشذوذ والعلَّة اليت بينَّا أهواهلا سابقا، متهم أو فاسق،  
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فإن كان األمر على ما قلنا فال مينع شيء من حتسينه، ولكن اطالق األمر أبن تصحح األحاديث 
ببناء على أصل من القرآن أو احلديث بغري نظٍر إَل بقيَّة الشروط فهذا غري صحيح، ملا تبنيَّ 

 من ضرر انقطاع السند والشذوذ والعلَّة أو  معنا 
 رواية املتهمني أو الفساق أو الكفار. 

 
نَّ شروط الصحيح اليت وضعها احملدثون ال جيوز عقال وال شرعا اخلروج عليها، ما تبنيَّ لنا، فإوك 

ا مطابقة للواقع واملنطق، وأمَّا شرعا فألنَّه قد ُعقد عليها   إمجاع أهل الصنعة يف أمَّا عقل فألَنَّ
، وقد بينَّا شيأ من املفاسد املنجرة من اخلروج على منهج أهل احلديث يف صنعتهم اخلاصَّة هبم

 تصحيحهم لألخبار، ومل يبقى لنا إالَّ أن نذكر شيأ من أنواع األخبار احملكوم عليها ابلضَّعف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .39 -38 ص  اجلوربني، على املسح (1)
 .183 ص   التحديث، ( قواعد2)
 .107/ 1 للزركشي، ( النكت3)
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 :الضعيفاحلديث : املطلب األول 
 الضعيف لغة:

ضد   والضَّعيف  صحَّته،  ضعفت  رجل  تقول:  القوي،  ضد  وهو  مبالغة،  صيغة  الضَّعيف: 
 . (1)الصحيح

 الضعيف اصطالحا:
 هو الذي مل جتتمع فيه شروط الصحيح وال احلسن، وهو أقسام كثر.

سن قال ابن الصالح: كلُّ حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح وال صفات احلديث احل 
 . (2)املذكورات فيما تقدَّم فهو حديث ضعيف

 قال البيقوين: 
 . (3)وكلُّ ما عن رتبة احلسن َقُصْر * فهو الضَّعيف وهو أقسام كثر 

ما مل حيتمل االجنبار بغريه، كأن يف    وهو أبنواعه ال يعمل به، وال جيوز نسبته إَل رسول هللا  
سنده كذاب أو متَّهم أو فاسق، هذا ألَّن احلديث الضعيف من جنس الكذب على رسول هللا 

 . (4) النَّاَر"  يلجُ  عليَّ  كذبَ   منْ  فإنَّهُ  عليَّ، تكذبُوا : "اَل وقد قال النب   
 .  (5)النَّاِر"  يف  مقعدهُ  فليتبوَّأ أقْل، ملْ  َما عليَّ  تقوَّلَ  : "منْ وقال 
   .(6)النَّاِر" منَ  مقعدهُ  فليتبوَّأ متعمِ داً  عليَّ  كذبَ   : "منْ وقال 

 منَ   مقعدهُ   فليتبوَّأ  متعمِ داً   عليَّ   كذبَ   فمنْ   أحٍد،  عَلى  ككذبِ   ليسَ   علي    كذابً   ويف رواية: "إنَّ 
 . (7)النَّاِر"

 ينجرب، وضعيف ال ينجرب. وعلى هذا فالضَّعيف قسمان: ضعيف 
وكالمها ال جيوز العمل هبما، حىتَّ الضعيف الذي ينجرب ال جيوز العمل به وال نسبته إَل النب  

حىتَّ ينجرب بغريه، فالعمل به معلَّق على وجود متابع أو شاهد يرفعه من الضعف إَل احلسن،   
فإن مل يوجد ما جيربه بقي ضعيفا على حاله، وال جيوز العمل به حىتَّ يف فضائل األعمال، إالَّ يف 
ما خيص الدعاء، فإن ُوجد حديث ضعيف من جنس الدعاء، فله أن يدعو به دون نسبته إَل 

، وقد أخطأ من قال أنَّه جيوز العمل ابلضَّعيف الذي ميكن اجنباره يف فضائل األعمال، رسول  
 . ضعيفهافالصحاح من الرِ واايت تغين طالبها عن 

 من ذلك دعاء: اللهمَّ صبَّ عليَّ الرزق صبًّا صبًّا وال جتعل عيشي كدًّا كدًّا. 
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مه، ونص احلديث الصحيح يف قصَّة  وهو ليس من كال   وهذا الكالم نسبوه إَل رسول هللا  
  قال : َْحَّادٌ   ..  قال.، وفيها:زواج جلبيب ورفض أهل البنت له مع قبوهلا طاعًة لرسول هللا  

  هلا  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  َدَعا  ما  تدري  هل:  لثابتٍ   قـُْلتُ :  طَْلحةَ   أيب  بنِ   هللاِ   عبدِ   بنُ   إسحاقُ   يل
 . (8)...َكدًّا  َكدًّا  َعْيَشها جَتَعلْ  وال َصبًّا،  اخَلريَ  عليها ُصبَّ  اللَُّهمَّ : قال بِه؟

همَّ صبَّ عليها اخلري صبًّا، وال جتعل عيشها كدًّا كدًّا  ل : الففي هذا احلديث قال رسول هللا  
 ومل يقل: اللهم صبَّ عليها الرِ زق صبا صبا إَل آخره. -على اختالف الرواايت   -

لكن مع ذلك فإنَّه جيوز الدُّعاء به، فيقول العبد: "اللهمَّ صبَّ عليَّ الرزق صبًّا صبًّا، وال جتعل 
، ومدار قبول هذا الدعاء، أوَّال: أنَّه ليس فيه  عيشي كدًّا كدًّا" دون نسبته إَل رسول هللا  

، اثلثا: فيه استنباط من  وإالَّ كان كذاب عليه  خمالفة شرعيَّة، اثنيًّا: ليس منسواب إَل الرسول  
 رسولُ   َصلَّى  الدعاء األصلي، وهذا جيوز، من ذلك ما روته عائشة رضي هللا عنها قالت: "َما

  ُسْبحانك :  ِفيَها  يقول   إالَّ   [1:النصر ]  َواْلَفْتحُ   اَّللَِّ   َنْصرُ   َجاءَ   ِإَذا  عَلْيهِ   نَزَلت  َأنْ   بْعد  صالةً     اَّللَّ 
 رُكوِعه   يف   يـَُقول أنْ   ُيْكِثر    اَّللَّ   َرُسول   َكانَ :  عنها  رواية  ويف.  (9)يل اْغِفرْ  اللَُّهمَّ   وحبْمِدَك،   ربَـَّنا

 .(10)اْلُقْرآن  يتأوَّل يل،  اْغِفرْ  اللَّهمَّ  َوحبْمِدَك،  ربَـَّنا  اللَُّهمَّ  ُسْبحاَنكَ : وُسُجوِدهِ 
من   كما استنبطه رسول هللا    السنَّة،جيوز استنباط األدعيَّة من القرآن أو  إنَّه  وعلى هذا ف

  َكانَ   ِإنَّهُ    َۚواْستَـْغِفْرهُ   رَبِ كَ   حبَْمدِ   َفَسبِ حْ هو من قوله تعاَل: "  سورة }النصر{، وحمل استنابطه  
ولكنَّ ال "  يل   اْغِفرْ   اللَّهمَّ   َوحبْمِدَك،  ربَـَّنا   اللَُّهمَّ   ُسْبحاَنكَ ،  فاستنبط منه: "[3النصر:  ] "   تـَوَّاابً 

إالَّ كان قد دعا به    ،إَل رسول هللا    أي دعاء ُمستنبط من القرآن أو من السنَّة  جيوز نسبة
كما بينَّا يف الباب، وكما قلنا فاألحاديث الصحاح تغين عن الضعاف ولو    فهو على هذا سنَّة
 يف فضائل األعمال. 

 ---------------------------------------------- 
 ( القاموس العريب، واملعجم الغين.1)
 .41( مقدمة ابن الصالح 2)
ة يف علم احلديث.3)  ( نظم البيقونيَّ
 .2660 والرتمذي ،1 ومسلم ،106 البخاري ( رواه4)
 .109( رواه البخاري 5)
،: لفظة بدون 107 البخاري ( رواه6)  .3651 داود وأبو متعمداً
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 .4 ومسلم ،1291 البخاري ( رواه7)
 (.204/ 2(( )الشعب)) يف والبيهقي ،(343/ 9) حبان وابن ،(422/ 4) أْحد ( أخرجه8)
ا يسري اختالف مع  ا] إنَّ عندهم. ونص الرواية كاملة:  جدًّ يبً َن  اْمرأً  كان[ ُجَلْيبِ  وكان األنصاِر، مِ

ساِء  على َيدُخلُ  ُث  النِ  ْرزةَ  أبو قال. إليِهنَّ  وَيتحدَّ قوا،: المرأيت فُقْلُت : عنه هللاُ  رِضَي  -بـَ  ال اتَّ
ا عليُكم ُتْدِخُلنَّ  بِ   أصحاُب  وكان: قال. ُجَلْيبيبً ٌ  ألحِدِهم كان إذا  النَّ ميِ  ُجوها) مل أَ َزوِ   حىتَّ ( يـُ
ْعَلْم  َن  لَرُجٍل  َيومٍ  ذاَت   هللِا  رسوُل  فقال. ال أْو  حاجةٌ  فيها  هللِا  لرسوِل  هلْ  يـَ  اي: األنصاِر  مِ
ْجين ُفالُن، َك  َزوِ  َعَم : قال. ابنتَ ْعَمةَ  نـَ ى قال. َعنيٍ  ونـُ م عليه هللاُ  صلَّ  ُأريُدها، لنْفسي لسُت  إين ِ : وسلَّ
ى قال فِلَمْن؟: قال م عليه هللاُ  صلَّ يٍب،: وسلَّ ُر  هللِا، رسوَل  اي: قال جُلَلْيبِ ها َنستْأمِ ى. ُأمَّ : فقال فَأتَ
ُطُب  هللِا  رسوَل  إنَّ  ِك، خيَ َعْم : قالْت  ابنتَ ْعَمةَ  نـَ ، ونـُ ْج  َعنيٍ ه: قال ، هللِا  رسوَل  َزوِ   لنْفِسِه  ليس أنَّ

يٍب،: قال فِلَمْن؟: قالْت  ُيريُدها، يٍب؟! َحْلَقى: قالْت  جُلَلْيبِ رَفُع  ال هللِا  لَعْمُر  ال،! جُلَلْيبِ ا أَ يبً . ُجَلْيبِ
ا َ  أبوها قام فلمَّ ْأيتِ يَ بَّ  لِ ن الَفتاةُ  قالِت   النَّ َوْيها ِخْدِرها مِ ين َمن: أَلبـَ  رسوُل : قاال إليُكم؟ َخَطبَ
ون: قالْت  ، هللِا  ُردُّ تـَ ْمَرهُ   هللِا  رسوِل  على أَ هُ  ؛ هللِا  رسوِل  إَل ادَفعوين! أَ َعين لن فإنَّ . ُيَضيِ 

بِ   إَل أبوها فَذَهب َجها. هبا شْأَنَك : فقال ، النَّ ا فَزوَّ يبً اٌد  قال. ُجَلْيبِ  بُن  إسحاُق  يل قال: َْحَّ
ْلُت : َطْلحةَ  أيب بِن  هللِا  عبِد  ى َدَعا ما تدري هل: لثابٍت  قـُ م عليه هللاُ  صلَّ ُهمَّ : قال بِه؟ هلا وسلَّ  اللَّ
ا، اخَلريَ  عليِهما ُصبَّ  َعلْ  وال َصبًّ ا َعْيَشُهما جتَ ا َكدًّ َجها: اثبٌت  قال. َكدًّ ُه. فَزوَّ  إايَّ

 َعَليِه. متفٌق  (9)
 .4968( أخرجه البخاري 10)
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 احلديث املنقطع: : املطلب الثَّاين 
 املنقطع لغة: 

 أي   املدة  انقطاع  ومنه  التوقف،  هو  وأيضا  القص،   هو  انقطع، والقطعنقطع: اسم مفعول: من  امل 
َفِصلٌ   ِمْنهُ   استمرارها، واملنقطع: املفصول، تقول حبل منقطع، أي: ُجْزءٌ   وعدم   توقفها  َعنِ   ُمنـْ
 .  (1)اآلَخرِ 

 واصطالحا:
منقطع، وكذا  عرَّفه ابن حجر بقوله: فإن كان الساقط ابثنني غري متتاليني يف موضعني مثال، فهو  

   .(2)إن سقط واحد فقط، أو أكثر من اثنني، لكن ُيشرتط عدم التوايل
، وهذا ما اختاره ابن حجر، إالَّ أنَّ القوم التَّوايل فهو املعضل كما سيأيتفإن كان الساقطان على  

، يطلقون لفظ املنقطع، سواء على املرسل، أو املعضل، أو املعلَّق، وكأنَّه اسم عام لكل ما سبق 
 ثَّ أييت التخصيص على حسب املقام، وعلى هذا فاملنقطع عكس املتَّصل. 

قال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء واخلطيب وابن عبد الرب وغريهم من احملدثني؛ 
 .  (3)أنَّ املنقطع ما مل يتَّصل إسناده على أي وجٍه كان انقطاعه...

 والذي عليه اجلمهور هو قول ابن حجر.
وشرط السقط أن يكون قبل الصَّحايب، قال السيوطي: والصَّواب قبل الصحايب حمذوفا كان  

 يسمَّى منقطعا. ،الرجل أو مبهما )كرجل( هذا على ما تقدَّم أنَّ فالان، عن رجل
األسانيد   أنَّ هذه  أيب هريرة، فال شكَّ  الزهري عن  أو  ابن عمر،  مالك عن  يروي  وهو كأن 

 د مالك أو الزهري.منقطعة بسقوط راٍو بع 
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  جملز  أبو  حدثين   قتادة  حدثنا  أابن   حدثنا  إمساعيل  بن  موسى  حدثنا  داود قال:  أبو  مثاله: ما رواه
 . (4)احللقة وسط  جلس من لعن   هللا رسول أن  حذيفة: عن

 جملز  أبو   يدرك   مل   شعبة:  قال  قال:  حممد  بن   حجاج   حدثنا   هللا تعاَل:  وقال اإلمام أْحد رْحه
 .(5)حذيفة

 جملز،   أيب  إَل  فيه   صريح  واالتصال  ثقات، كلهم  بل  ثقة،  غري   أحد  رجاله  يف  وهذا احلديث ليس 
  هذا   أاب جملز   أنَّ   حيث  مبتصل،  فليس  اليمان   بن   حذيفة  وبني  بينه  ْحيد، أما  بن  الحق  وامسه
 يكون   أن   يعدو  ال   حذيفة  وبني   بينه  السقط   من   يتصور  ما  أقصى   فإنَّ   الصحابة،   بعض  لقي  َتبعي
 األغلب.  اعتبار على هذا   واحدا، رجل

 ومع ذلك فهو حديث ضعيف، وال جيوز العمل به، حىتَّ يُعلم من الساقط وما أحواله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع.1)
 . 220( نزهة النَّظر 2)
 .235( تردريب الراوي للسيوطي ص: 3)
( 281/  4)  واحلاكم(  2753)  والرتمذي(  384/  5)  أْحد  . ورواه4826( سنن أيب داود  4)

 حنوه. قتادة عن شعبة طريق من
 .788( العلل 5)
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 احلديث املرسل: : املطلب الثالث
 املرسل لغة:

 . (1)أطلقته إذا   الشيء، أرسلت من أرسل: تقول مفعولاسم املرسل  
   :واصطالحا

بال ذكر    كبريًا،  أو  التابعي  كان   صغريًا  تقرير،   أو  فعل  أو  قول  من    النب   إَل  التابعي  رفعه  ما
عن    بذلك  إسنادا  له  يذكر   وال  "هللا    رسول  "قال:  الصحايب الذي روى عنه أو غريه، فيقول

 .  (2)الصحابة  من واحد
  الكبري   التابعي   حديثُ   فيها   خالف   ال   اليت  وصورتُه :  الصالح  ابن  قال:  كثري  ابن  احلافظ   يقول
  بن   سعيد  ث   اخليار،  بن  عدي  بن  كعبيِد هللا  وجالسهم؛  الصحابة  من  مجاعة  أدرك  قد  الذي

 .  (3)هللا  رسول قال: قال إذا  وأمثاهلما، املسيَّب،
 ذلك سواء كان التابعي صغريا أم كبريا.  يف  أمجعني   التابعني   بني   التسويةُ :  واملشهوُر عند أهل العلم

 ويقابله   لظهوره،  الظاهر   ابإلرسال  ويسمى  استقراره،  بعد  االصطالحي  معناه  يف  احملرر  هو  وهذا
  اخلفي، وسيأيت.  املرسل

إشكال فالصحابة كلهم عدول، ولكن ملَّا  أنَّ الساقط صحايب فال  من  وعلى هذا فإن أتكَّدان  
سقط  كان األمر فيه جهالة ُحكم على املرسل أنَّه من ابب األسانيد املنقطعة، ألنَّنا ال نعلم هل أ

أو َتبعي ا وصحابيَّا، أو أكثر من ذلك، فإن كان األمر كذلك فهو معضل التَّابعي صحابيَّا واحدا  
فُيحكم على املرسل ابلضَّعف حىتَّ يتبنيَّ من الساقط  يف تعريف املعضل، وعلى هذا    سيأيتكما  

يف السند، وُيستثىن من هذا مراسيل الصحابة، فالصَّحايب ال يرسل إالَّ عن صحايب آخر غالبا، 
، وهذا احلديث أيخذ حكم املتصِ ل وهو حجة، كأن يروي ابن عبَّاس حديثا عن رسول هللا  

ُيستثىن من ذلك    من عمر رضي هللا عنه،  " وهو قد مسعهفيقول: "قال: رسول هللا   كما 
 عن الصحابة كسعيد بن املسيب، وقيل بل ال يقبل حىتَّ مراسيل من عرف أنَّه ثقة وال يرسل إالَّ 

 يُتثبَّت من ذلك، وُيستثىن سعيد بن املسيَّب خاصَّة، ألنَّ رواايته تـُتُـبِ عت فكانت كلُّها متَّصلة. 
  مثاله:
  سليم   بن  عمر   عن  هشام،  بن  كثري  حدثنا  األنباري،  سليمان   بن  حممد  حدثنا:  داود  أبو  قال

  وداووا   ابلزكاة،  أموالكم  "حصنوا  :هللا    رسول  قال: قال  احلسن )البصري(،  عن  الباهلي،
   .(4)والتضرع" ابلدعاء البالء أمواج واستقبلوا ابلصدقة، مرضاكم
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 النب   إَل  أرسله  لكنه   التابعني  سادة  من   اإلمام  البصري  وهو  احلسن،  إَل  متَّصل   احلديث  هذا  فإسناد
إرساله، فال يُدرى من الساقط فيه، كما أشران    جهة  من   ضعيف  فعلى فهو  عمَّن ْحله،  يذكر  ومل  ،

 سابقا. 
ا ما رواه ابن عبَّاس، عن رسول هللا مرسل الصحايب:مثال:   .  (5) النَّسيئِة" يف الرِ اب قال: "إمنَّ
احلديث قد أرسله ابن عبَّاس واسقط منه أسامة بن زيد، فقد روى ابن عبد الرب يف االستذكار؛ وهذا 

ا:  قال  النبَّ   أنَّ  زَيدٍ  بنُ   أسامةُ  أنَّ عبد هللا بن عبَّاس قال: أْخرَبين  .  (6)النَّسيئِة" يف الرِ اب "إمنَّ
رضي هللا   سأل ابن عبَّاس  رضي هللا عنه  اخلدريفيها؛ أنَّ أاب سعيد  و ونص الرواية كاملة عند مسلم  

 .  (7)عن هذا اخلرب فقال: حدثَّين أسامة بن زيد... احلديث عنه
ثكموهُ   َما  كلُّ   "َما:  قال  عازب  بن   الرباء  عن   صح  وقد ثَنا   ولكن   ،  هللاِ   رسولِ   منْ   مسعناهُ   حندِ   حدَّ

 . (8) اإلبل رْعية وكانت تشغلنا أصحابَنا،
 لصحة   اإلسناد  اتصال  يف  النظر  يتبنيَّ أنَّ الصحابة ال يرسلون إال عن الصحابة، كذلك؛ فإنومن هنا  
  أن   من   خيلو  ال  فإنَّه  النب    عن   الصحايب  أما   ،الصحايب  دون  فيما  يراعى  أن  جيب  إمنا  احلديث؛
  الصحايب   يروي  وال  ،  هللا  رسول  من   مسعه  آخر  صحايب  من   مسعه  أو  ،  هللا  رسول  من   مسعه  يكون
 شيء. منها يثبت ال ولعلها تستطرف،  اندرة صور يف  إال   النب عن  آخر صحايب ٍ   عن َتبعي ٍ  عن 

م ليست حجَّة سواء  الصحابة  ما دون  فمراسيل  هذا  أ وعلى  أواسطهم  من  أو  التابعني  أكابر  و ن 
 متَّصال، أو له خرب أصاغرهم، بل جيب التوقُّف فيها والبحث يف األسانيد هل رواه من طريق آخر 

 ن الصحابة ولو كان من التَّابعني. جيب أن يُنظر يف عدالة ما دو  وكذلكآخر يعضده، 
----------------------------------------------- 

 ( معجم املعاين. 1)
 . 219( للمزيد ينظر تدريب الرَّاوي للنووي 2)
 . 65( الباعث احلثيث ص: 3)
 . 101أليب داود ( املراسيل  4)
 . 113/1( شرح مسند الشافعي البن األثري 5)
 . 1596( االستذكرار البن عبد الرب 6)
 . 3/ 1217( صحيح مسلم 7)
 . 1165، وأبو نعيم يف احللية 326، واحلاكم 18498( أخرجه أْحد يف مسنده واللفظ له 8)
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  اخلطيب:  قال
ُهْم،  ِللسَُّؤالِ   حُيَْتاجُ   اَل   َوأَنَّهُ   ِللصََّحابَِة،    َوَرُسوِلهِ   -تعاَل-  اَّللَِّ   تـَْعِديلِ   يف   َجاءَ   َما  اَببُ  َا   َعنـْ   َوِإمنَّ
  ِبهِ  َعَملُ ال يـَْلَزمِ  ملَْ  النَِّبِ    َوَبنْيَ  َرَواهُ  َمنْ  َبنْيَ  ِإْسَناُدهُ  اتََّصلَ   َحِديثٍ  ُكلُّ   ،ُدوََنُمْ  ِفيَمنْ  َذِلكَ  جيَِبُ 
 اَّللَِّ   َرُسولِ   ِإََل   رَفـََعهُ   الَِّذي   الصََّحايب ِ   ِسَوى  َأْحَواهلِِْم،  يف   النََّظرُ   َوجيَِبُ   رَِجاِلِه،   َعَداَلةِ   ثـُُبوتِ   بـَْعدَ   ِإالَّ 

  َواْخِتَيارِهِ   َطَهاَرهِتِْم،  َعنْ   َوِإْخَبارِهِ   هَلُمْ   -تعاَل-   اَّللَِّ   بِتَـْعِديلِ   َمْعُلوَمةٌ   اَثبَِتةٌ   الصََّحابَةِ   َعَداَلةَ   أِلَنَّ   
 . (1)اْلُقْرآنِ   َنص ِ  يف  هَلُمْ 
 

ظاهر وهو السابق ذكره، ومرسل خفي وكما تقدَّم وأشران أنَّ احلديث املرسل على نوعني: مرسل  
 وهو الذي سنتناوله اآلن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .46( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص:  1)
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 :اخلفي  املرسل: املطلب الرابع 
 ه مع سابقه تشاهببياان خاص ا ل  جيب بيانه   خاص  نوع  لكنه  املرسل،   حد  من  سبق   ما  هنا  املراد  ليس 
واملرسل اخلفي من ابب العلل،   تصال،اال  فقد  ينتج من  فكالمها  أيضا،  السبب   ويف   االسم  يف

مهم    هو  إرساهلا،  اخلفيُّ  املراسيل  السيوطي:  قال  العلم،  يف  وابع  يلزمه خربة  عظيم وإدراكه 
 . (1)الفائدة، يُدرُك ابالتِ ساع يف الرِ واية ومجع الطرق مع املعرفة التَّامة

 حَيتمل  بلفظٍ   منه،  يسمع  مل  ما  عاصره  أو  لقيه  عمَّن  يروي الرَّاوي حديثا  واملرسل اخلفيُّ هو: أن 
 .. .وغريه كعن وأن   السماع

أن يثبت على احملدِ ث  وهذا النَّوع من احلديث يلزمه كثري اطِ الع كي يتمكَّن من إدراكه، فيجب  
 عدَم السماع أو اللقاء بينهما كي يستحقَّ لفظ املرسل اخلفي، قال السيوطي:  

 . (2)ويُعرف اإلرسال ذو اخلفاء * بعدم السَّماع واللقاء
 وملعرفة املرسل اخلفي طرق نذكر منها:

 سبباً   يكون   ما  أكثر  هو  وهذا   منه،  السماع  عدم  أو  عنه،  واملروي   الراوي  بني   اللقاء  عدم:  أوالً 
 يتحمل   حبيث  ابلسن   عنه  املروي  يدرك  مل  الراوي   هذا  وأن   التاريخ،   مبعرفة  َترة  ويكون   للحكم،

 عنه.
 ومثاله:

قال رسول :  اجلهين قال  عامر   بن  ُعقبة  عن  عبد العزيز،   بن   ُعمر   طريق  من  ماَجه،  ابن  رواه  ما
 يـَْلق   مل عمر بن عبد العزيز   األطراف: فإن  يف   امِلزِ ي  ، قال(3)احلرس" حارسَ   هللا : "رَِحمَ هللا  

 ُعقبة. 
 61هجري، وعمر بن عبد العزيز ولد سنة   58فعقبة بن عامر اجلهين رضي هللا عنه تويف سنة  

 هجري. 
السابق   هريرة  أيب  عن  البصري  احلسن  رواية  يف  كما  ،مع املعصرة  اللقاء  عدم  مبعرفة  َترة  ويكون 

 أبو   جاء  ملا  إذ   يلقه؛   مل  ولكنه  ،معاصر أليب هريرة  فإنَّ احلسن  ،الظَّاهر   ذكرها يف احلديث املرسل
 هللا   رضي   هريرة  أبو   كان   البصرة  إَل  احلسن  رجع  وملا  املدينة،  يف  احلسن  كان   البصرة  إَل   هريرة
 جيتمعا. فلم  ابملدينة، عنه
 فاحلكم   بينهما،  املعاصرة  حتقق  مع   تالقيا  أَنما  صحيح  وجهٍ   من  يثبت  مل   ذلك؛ أبنَّه  يكون  وَترة

 من   وغريهم   الرازي  حات   وأيب  البخاري فهما من  و   املديين  ابن  اختيار  على  هو   إمنا  هنا  ابإلرسال
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 االكتفاء   من  وغريه  مسلم  إليه ذهب الذي املعوَّل عليه هولكنَّ  به، و   معموال ليس   وهو  األئمة،
 اللقاء، وعلى هذا فهذا النوع ليس من جنس املرسل اخلفي.  مع إمكانيَّة اجملردة  ابملعاصرة

 عنه،   أخربت :  أو   عنه،  نُبئتُ :  أخرى  رواية  يف  يقول  ث   رجل،  عن  احلديث  الراوي  يذكر   أن :  اثنياً 
 ذلك.   وحنو
 ابإلرسال.   األول  على  فيحكم  بينهما،  فأكثر  شخص  بزايدة  أيضاً   عنه  جييء  ث   عنه  يرويه   أن :  اثلثاً 
 واملرسل صور:  ثالث  في لهاخل

 توهم   بصيغة  منه  يسمعه  مل  حديثا  عاصره وثبت أنَّه مل يلقه،  عمن  الراوي  يروى  أن   هي:  األوَل
 وأن.  كعن،  منه السماع
 منه. السماع توهم بصيغة حديثا منه، يسمع  ومل لقيه عمن الراوي يروى  أن :  الثاية
 السماع، كعن، وأن. توهم بصيغة منه، يسمعه  مل حديثا منه، ومسع لقيه  عمن يروى أن:  ةثلالثا

وسيأيت، وجيب أن يعلم أنَّ العلماء اختلفوا فيه وكثر    التدليس   من جنس  الثالث  الصور   وهذه
احلديث من راٍو معنيٍَّ، وهو فيه الكالم، حىتَّ استقرَّ األمر أنَّ املرسَل اخلفيَّ صاحبه قد بلغه  

أرسله عنه، إذ البدَّ من أنَّه قد مسع احلديث من أحدهم ولكنَّه مل يذكره، وذكره عمَّن فوقه بصيغة 
للتدليس كما  يكون  ما  أقرب  اخلفي  فاملرسل  هذا  بال قصد، وعلى  أو  بقصد  السَّماع  توهم 

 سيأيت.
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .663( تدريب الرَّاوي 1)
 ( ألفيَّة السيوطي يف علم احلديث. 2)
 .2769 ( سنن ابن ماجه3)
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 احلديث املعضل: : املطلب اخلامس
   :املعضل لغة

واستغلق، وتقول داء معضل، أي:   اشتد   إذا  األمر:   أعضل:  قولك  من  اسم مفعول من أعضل،
، والعضل املنع، منه عضُل الويل ابنته، (2)والُعضال: الشيء املعجز      .(1)ال دواء له لشدَّته
  ، قال السعدي، أي: مينعها [232]البقرة:  َأْزَواَجُهنَّ"   يَنِكْحنَ   َأن  تـَْعُضُلوُهنَّ   قال تعاَل: "َفاَل 

  .(3)به  التزوج من
 :  واصطالحا

 من مواضع السند،  موضع  أي  يف  التوايل  على   فأكثر  راواين   سنده  من  سقط  الذي   احلديث   هو
 آخره.  من أم وسطه،  من أو  السند، أوَّل السقوط، من أكان  سواء

 . (4)قال ابن كثري: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا
 وبه قال العراقي:

 منـه اثنـان * فصاعدا، ومنه قســم ثـانواملعضـل الساقـط 
 .  (5)والصحايب معا * ووقف متنه على من تبعـا حذف النب  

 مثال: 
  انفع،   بواسطة  إليه  وصل  إمنا  وهو   اخلطاب،  بن  عمر   عن:  فيه  يقول  مثال  حديثا  مالك  يروي  أن 
 ،عمر مباشرة، وذكر  ابن عمر عبد هللا  و   ،انفعامالك    فأسقط   عمر،  عمر، عن  بن  هللا  عبد  عن
  عمر. جده بن عمر، عنأبيه ا عن عمر،  بن هللا عبد  بن سامل عن  الزهري، عن  بلغه  ورمبا
 عمر مباشرة. عن وجعله  واحد، نسق على  ثالثة قد أسقط وهنا 

 مثاله:  
 رضي   هريرة  أاب  أن   بلغه  أنَّه  مالك   عن  الَقْعَنب   إَل  بسنده"  احلديث  علوم  معرفة"  يف  احلاكم   رواه  ما
  إالَّ   العمل   من  يكلَّف  وال   ابملعروف،   وكسوته  طعاُمه   "لْلمْملوكِ :    هللا  رسولُ   قال:  قال  عنه  هللا
  .(6)يطيق" ما

  .(7)املوطأ  يف هكذا أعضله مالك عن معضل هذا :  احلاكم قال
  حممد : ومها عنه  هللا رضي هريرة وأيب مالك  بني   متواليان  اثنان منه سقط  ألنَّه اإلعضال؛ وسبب

 وهو   ضعيف، :  وحكمه  عنه  هللا  رضي   هريرة  أيب  ورواه مباشرة عن  وأبوه عجالن،  َعْجالن،   بن
 .مبعناه اخلاص  ِطع جمرَّد املُْنق من  حاالً  أسوأ
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إالَّ أنَّ هذا اإلعضال تـُتُـبِ ع فُوجد أنَّه متَّصٌل، فقد ذركه ابن عبد الرب يف التمهيد وساق إسناده  
 . (8)أبيه عن أيب هريرة وذكر احلديثفيه إَل مالك عن ابن عجالن عن 

وهذا النوع من اإلعضال كان يف وسط السند، فقد أسقط منه مالك رْحه هللا تعاَل راواين قبل 
 الصحايب.
 موسى،  بن  إبراهيم  أخربان:  قال  الدارمي رْحه هللا تعاَل،  حممد  أبو  احلافظ  أخرجه  كذلك: ما

 قال :  قال  جعفر   أَب  بن  هللا  عبيد  عن  أيوب،  أَب  بن  سعيد   عن  املبارك،  ابن  حدثنا  أيب،  حدثنا
  .(9) الناِر" على َأجرؤُُكمْ  الُفتيا  على : "َأجرؤُكمْ هللا   رسول

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين.1)
 ( لسان العرب.2)
 ( تفسري السعدي.3)
 . 48( الباعث احلثيث 4)
 العراقي يف علم احلديث. ( أليفة 5)
 . 40( موطأ األمام مالك ابب األمر ابلرفق ابململوك  6)
  .46( معرفة علوم احلديث ص: 7)
 . 283/24( التمهيد البن عبد الرب 8)
 .69/1( سنن الدارمي 9)

 سنة   املتويف  جعفر   أيب   بن  هللا  عبيد   أن   غري  صحيح،  جعفر   أيب  بن  هللا   عبيد   إَل  اإلسناد  وهذا
 يسمى   هذا  فحديثه  عنهم،  هللا  رضي  الصحابة  عن  رواية  له  تعرف  وال  التابعني،  أتباع  من  136

  سنده. اتصال  لعدم الضعيف،  احلديث أقسام من  وهو معضال،
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  هللا تعاَل:  رْحه البغدادي  اخلطيب  قال
 . (1)املرسل من مرتبة أخفض   وهو املعضل، : فيسمونه   النب  عن  التابعي َتبع رواه ما أمَّا

 ومن املعضل: 
 وهو معىن قول العراقي يف الباب:  اسقاط الصحايب والرَّسول  

 ...........ومنه قســم ثـان...................................... *
 والصحايب معا * ووقف متنه على من تبعـا حذف النب  

 
 َما   فيقولُ   وكَذا   كَذا  عملتَ   القيامةِ   يومَ   للرَّجلِ   "يُقالُ   مثاله: ما رواه األعمش عن الشعب قال:

 إالَّ   خاصمتُ   َما  هللاُ   أبعدكمُ   جلوارحِه:  فيقولُ   لسانهُ   أوْ   جوارحُه،  فيِه فتنطقُ   عَلى  فُيختمُ   عملتهُ 
 مرفوعا،  متصال    هللا  رسول  عن  أنس،  عن   الشعب   عند  وهو  األعمش،  أعضله  فقد  فيكنَّ"،
 .هللا   ورسول الصحايب،: اثنان  منه  احملذوف يكون  وبذلك

: ابثنني  االنقطاع  على  يشتمل  الوقف  إَل  مضموما  بواحد  االنقطاع  هذا  .. ألنَّ .قال ابن الصالح:
 . (2)أعلم  وهللا أوَل، اإلعضال اسم ابستحقاق  فذلك ، هللا ورسول الصحايب

 هل يكون احلديث مرسال ومعضال يف نفس الوقت؟و 
وهو هبذا يكون مرسال، وسيأيت   روي التَّابعي حديثا عن الرَّسول  اجلواب نعم، ومنه؛ أن ي 

رجلني أو أكثر،    شرح احلديث املرسل، وابلتتبُّع يتبنيَّ أنَّ التابعي أسقط بينه وبني الرَّسول  
 هذا مرسل معضل.ني وَتبعي، أو صحايب وَتبعنْي، فكالصحايب والتَّابعي، أو اسقاط صحابيَ 

م يف الغالب إذا أرسلوا األحاديث يسقطون عددا كبريا   وهو كثري يف مراسيل صغار التَّابعني؛ ألَنَّ
، وغالب أهل العلم على أنَّ مراسيل صغار التَّابعني معضلة؛ من الروَّاة بينهم وبني الرَّسول  

م مل يسمعوا من الصحابة إالَّ القليل النَّادر، وغالب أصحاب السند النَّ  ازل منهم إذا روى ألَنَّ
حديثا عايَل السند متصِ ال صاح به وأعلنه، ويُبنيََّ مساعه، وإن كان السند انزال أرسله ليحصل له  

 علوُّ السند. 
 

 : فائدة
   اإلسناد مبا يلي: يف اإلعضال يعرف
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 طريق   من  حديثا  روى   لو  نهأ  حبيث  شيخه،  طبقة  عن  الراوي   طبقة  ببعد   وذلك:  أوَّال: ابلتاريخ 
 تقدير.  أقل  راواين على بينهما كان ل   الشيخ  ذلك
 من   أكثر   منه  سقط   قد  معه  الذي   اإلسناد   أن   فيجد  احلديث،   طرق  مجع   بداللة  يعرف:  اثنياً 
 الراوي متصال. طريق   نفس من جاء الذي اآلخر اإلسناد   بداللة راوي
 

راواين على التَّوايل يف أي وخنتم الكالم عن احلديث املعضل أبنَّه احلديث الساقط من إسناده  
 موضع من السند.

 وكذلك فهو ال حيتج به حبال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .29 ( الكفاية ص:1)
 .60ملا سبق يف: علوم احلديث البن الصالح ص: ( يُنظر  2)
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 احلديث املعلَّق: :  املطلب السادس
لغة:   أي   ابلشيء،  الشيء  علق  ويقال  اإلتصال،  قطع  وهو  ،(1)علَّقَ   من   مفعول  اسماملعلق 

 . عليه وضعه
  جلميع   احلذف  كان   سواء  التوايل،  على  فأكثر  راوٍ   إسناده  مبدأ  ِمنْ   ُحِذف  ما  هوواصطالحا:

 ،الصحايب  إالَّ   اإلسناد   كل  حذف  وسواء  كذا،  فعل  أو  كذا،  :  هللا  رسول  قال:  يقول  ث   السند
 املهم أن يكون مبدأ احلذف من أوَّل اإلسناد.  ،والتابعي الصحايب  إالَّ  أو

   النب  غطى:  موسى   أبو   وقال  :الفخذ  يف  يذكر  ما  ابب  مقدمة  يف  البخاري   أخرجه  ما  :مثاله
 . (2)عثمان  دخل  حني  ركبتيه
  هللا   رضي  األشعري  موسى  أبو   وهو   الصحايب،  إالَّ   إسناده  مجيع   حذف  البخاري  ألن   ُمَعلٌَّق؛  فهذا 
 .عنه

  راوايً  أكان سواء السند،  اتِ صال  وهو: الَقبول شروط  من شرطًا فـََقد  ألنه  مردوٌد؛ املَُعلَّقُ :حكمه
 .احملذوف  ذلك حبال علمنا عدم  مع أكثر، أم

 صحته،   الُتزِمتْ   كتابٍ   يف  املَُعلَّقُ   احلديث  وجد  إذا   إنَّه  حبيث   إطالقه،  على  ليس   احلكم  وهذا
 : يلي كما  خاص حكم له  فهذا ومسلم، كالبخاري

 . إليه املضاف عن بصحته ُحِكمَ  فهذا  وَحكى، وذََكر، قَال،: كـ  اجلَْزم بصيغة  ذكر  ما - 1
 املضاف   عن  بصحته  ُحْكمٌ   فيه   فليس  وُحكي،  وذُكر،  ِقيل،:  كـ  التَّمريض  بصيغة  ذكر   ما  -  2

 احلديث  هذا  إسناد   عن  ابلبحث  ذلك   معرفة  وطريق   والضعيف،  واحلسن،  الصحيح،  منه  بل   إليه،
 ُمَعلَّقات  يف  العسقالين  حجر   ابن  احلافظ   اإلمام  ذلك  فعل  كما  به،   يليقُ   مبا  عليه   واحلكم
 . (3)البخاري

 يف  الصِ حَّة   الشيخني   الشرتاط  خاصَّة؛  وَمزِيَّة  آخر   شأن   له  الصَّحيحني   أحد  يف  وجوده  لكن
 . ، وألنَّ كلَّ معلَّقاهتما تُتبِ عت فكانت كلُّها موصولةكتابـَْيهما

 
---------------------------------------------- 

 ( معجم املمعاين.1)
 . 1/145( أخرجه البخاري 2)
 ( تغليق التَّعليق للعسقالين.3)
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 ديث املضطرب: احل: املطلب السابع
 املضطرب لغة:

 .  (1)، وهو: املرتبك املهتزُّ اسم فاعل من اضطرب
 واصطالحا:

 مرجح   وال  متساوية،  خمتلفة  أوجه   على  أكثر   أو  واحد  راوٍ   ِقَبلِ   من  يُروى  الذي  احلديث :  هو
 . (2)اجلمع ميكن وال بينها،
 املنت يف يكون   وقد الغالب،  وهو السند  يف االضطراب يكون وقد
  َفرَيِْويهِ   ِفيِه؛  الرِ َوايَةُ   خَتَْتِلفُ   الَِّذي  ُهوَ :  ِديثِ احلَ   ِمنَ   ْضَطِربُ املُ :  تعاَل  هللا   رْحه  الصالح  ابن   قال

َا  َلُه؛   خُمَاِلفٍ   آَخرَ   َوْجهٍ   َعَلى   َوبـَْعُضُهمْ   َوْجهٍ   َعَلى   بـَْعُضُهمْ  يهِ   َوِإمنَّ  َتَساَوتِ   ِإَذا  ُمْضَطِرابً   ُنَسمِ 
   رَاِويَها َيُكونَ   أبَِنْ   ْخَرىاألُ  تـَُقاِوُمَها اَل  حبَْيثُ   ِإْحَدامُهَا تـََرجََّحتْ  ِإَذا َأمَّا  الرِ َوايـََتاِن؛
ِْجيَحاتِ   ُوُجوهِ   ِمنْ   َذِلكَ   َغرْيَ   َأوْ   َعْنُه،  ِلْلَمْرِوي ِ   ُصْحَبةً   َأْكثـَرَ   َأوْ   َأْحَفَظ،  ْكمُ فَاحلُ   اْلُمْعَتَمَدِة،  الرتَّ

 . ُحْكُمهُ  َلهُ  َواَل  اْلُمْضَطِربِ  َوْصفُ  ِحيَنِئذٍ   َعَلْيهِ  يُْطَلقُ  َواَل   ِللرَّاِجَحِة،
ْسَناِد،  يف   يـََقعُ   َوَقدْ   ِديِث،احلَ   َمنْتِ   يف   ااِلْضِطَرابُ   يـََقعُ   َقدْ   ثَّ    َوَقدْ   َواِحدٍ   رَاوٍ   ِمنْ   َذِلكَ   يـََقعُ   َوَقدْ   اإْلِ

 . مَجَاَعةٍ  َلهُ   ُرَواةٍ  َبنْيَ   يـََقعُ 
ْشَعارِهِ   احْلَِديِث؛ َضْعفَ  ُموِجبٌ   َوااِلْضِطَرابُ    .( 3)"َأْعَلمُ  َواَّللَُّ  ُيْضَبْط، ملَْ   أِبَنَّهُ  إِلِ

 :هللا رْحه  السيوطي وقال
ًنا  فـَْوقُ  َأوْ  َواِحدٍ  ِمنْ *  َوَردْ   َحْيثُ  ُوُجوُههُ   اْختَـَلَفتْ  َما   َسَندْ  َأوْ  َمتـْ
 . (4) بُ ـُموجِ  احْلَِديثِ  لَِتْضعِ يفِ  َوْهوَ *  ِربُ ـــاْلُمْضطَ  وَ ـ هُ   حٌ ـُمَرج ِ  َوال
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( ينظر معجم املعاين. 1)
 .308/  1" الراوي  تدريب" ،(95" )النظر  نزهة" ،(94" )احلديث  علوم: " ينظر ( 2)
 .94  ،93 احلديث علوم( 3)
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 4)
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 : شروط  ثالثةُ  مضطرابً  بكونه  يوصف كي   احلديث يف فُيشرتط
 اختلف   واحد  راوٍ   من  االختالف  هذا  كان   سواء  احلديث؛  رواية  يف  االختالف :  األول   الشرط
 .رواة عدَّة من أو نفسه، على
 . بينها الرتجيح ميكن ال  حبيث القوة؛ يف متساوية  االختالف وجوه مجيع تكون  أن : الثاين
 طرق من بطريق بينها اجلمع أمكن فلو الرواايت؛ هذه بني  والتوفيق اجلمع ميكن ال  أن : الثالث
 . االضطراب زال املعتربة، اجلمع
 :السند يف االضطراب مثال

 فَِإَذا   حُمَْتَضَرٌة،  ُشوشَ احلُ   َهِذهِ   ِإنَّ : "قَالَ   ،  اَّللَِّ   َرُسولِ   َعنْ   عنه،  هللا  رضي   َأْرَقمَ   ْبنِ   زَْيدِ   حديث
ْليَـُقلْ  اخْلَاَلءَ   َأَحدُُكمُ   أََتى  .(1)"َواخْلََباِئثِ  ُبثِ اخلُ  ِمنَ  اِبَّللَِّ  َأُعوذُ : فـَ
 ِهَشامٌ   َرَوى  اْضِطَراٌب؛  ِإْسَناِدهِ   يف   َأْرَقمَ   ْبنِ   زَْيدِ   َوَحِديثُ :  تعاَل  هللا  رْحه  الرتمذي  اإلمام  قال

، َتاَدَة،  َعنْ   َعُروبََة،  َأيب   ْبنُ   َوَسِعيدُ   الدَّْستُـَواِئيُّ ،  َعْوفٍ   ْبنِ   َقاِسمِ ال  َعنِ :  َسِعيدٌ   فـََقالَ   قـَ َباين ِ  َعنْ   الشَّيـْ
َتاَدَة،  َعنْ :  ِهَشامٌ   َوقَالَ   َأْرَقَم،  ْبنِ   زَْيدِ  َتاَدَة،  َعنْ   َوَمْعَمٌر،  ُشْعَبُة،  َوَرَواهُ   َأْرَقَم،  ْبنِ   زَْيدِ   َعنْ   قـَ  َعنِ   قـَ

 . (2) أَبِيهِ   َعنْ   أََنٍس،  ْبنِ   النَّْضرِ   َعنِ :  َمْعَمرٌ   َوقَالَ   ،َأْرَقم  ْبنِ   زَْيدِ   َعنْ :  ُشْعَبةُ   فـََقالَ   َأَنٍس،  ْبنِ   النَّْضرِ 
 : آخر  مثال
،  َحِديثِ   َعنْ   تعاَل  هللا  رْحه  الدارقطين   اإلمام  ُسِئلَ  ،  َعنْ   الصَُّناحبِيِ    َمِديَنةُ   َأانَ :   النَِّب ِ   َعنِ   َعِليٍ 
ْلَيْأهِتَا ِديَنةَ املَ   َأرَادَ   َفَمنْ  اَبهُبَا، َوَعَلي   ْكَمِة،احلِ   . اَبهِبَا ِمنْ  فـَ

،   َعنِ   َسَلَمَة،  َعنْ   َشرِيٌك،  فـََرَواهُ   َعْنُه؛  َواْخُتِلفَ   ُكَهْيٍل،   ْبنُ   َسَلَمةُ   يـَْرِويهِ   َحِديثٌ   ُهوَ :  فـََقالَ    الصَُّناحبِيِ 
 .َعِلي ٍ  َعنْ 

،  َعنِ   رَُجٍل،  َعنْ   َسَلَمَة،  َعنْ   َعْنُه،:  َفِقيلَ   َشرِيٍك،  َعنْ   َواْخُتِلفَ   ْبنِ   َسَلَمةَ   ْبنُ   حَيَْي   َوَرَواهُ   الصَُّناحبِيِ 
، َعنِ  َغْفَلَة، نِ ب ُسَوْيدِ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُكَهْيٍل،  . ُيْسِنْدهُ  َوملَْ   الصَُّناحبِيِ 
 .(3)الصَُّناحبِي   ِمنَ  َيْسَمعْ  ملَْ  َوَسَلَمةُ  اَثِبٍت، َغرْيُ  ُمْضَطِربٌ  ِديثُ َواحلَ 

----------------------------------------------- 
 .296  ماجه وابن ،(6) داود   أبو  أخرجه( 1) 
 .10/ 1الرتمذي جامع( 2)
 .247/ 3 الدارقطين  علل( 3)
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 : املنت  يف االضطراب ومثال
: قال  عنها  هللا  رضي  قيس  بنت   فاطمة  عن  الشعب   عن  ْحزة  أيب  عن  شريك   عن  الرتمذي  رواه  ما
 ".الزكاة سوى حلقًّا  املال يف إن": فقال الزكاة، عن  هللا  رسول سئل"

  فهذا : "العراقي  قال   ؛"الزكاة  سوى   حق  املال  يف   ليس: "بلفظ   الوجه  هذا  من  ماجه  ابن  ورواه
 . (1)"التأويل  حيتمل  ال اضطراب 

 
 : املضطرب  َضعف سبب
ٌح بينهما، فكما (2)رواته   ضبط   بعدم  يشعر   أنَّه ، وعلى هذا وجب التوقُّف فيه، حىتَّ أييت مرجِ 

حىتَّ    تقدَّم يف املثال: أنَّ اخلربين بني مثبت وانٍف، فال ميكن استنباط حكم من مثل هذه األخبار
، رواه مرَّة ابلنفي األعور  ميمون   ْحزة  أبوف بينهما  يُرجَّح أحدمها على اآلخر، ومثل هذا ال يُرجَّح  

كال الطريقني فيهما ضعف لضعف   ومرَّة ابإلثبات، فال ميكن الرتجيح بينهما من حيث القوَّة ألنَّ 
وكذلك ال ميكن تطبيق    ،(3)معني   بن  وحيي   حنبل   بن  أْحد  قاله  كما  جمروحأيب ْحزة األعور، فهو  

قاعدة يقدَّم املثبت على النَّايف على هذا اخلرب لضعف اخلربين، فهذا اخلرب مضطرب، لكنَّ عدم 
الم هنا على هاذين اخلربين خاصَّة وأمَّا الرتَّجيح بينهما يف نفس اخلرب ال يف احلكم، يعين الك 
 من  القاسم اهلروي  عبيد  أبو  روى   قدف،  ابلنسبة للحكم فيمكن الرتجيح بينهما من وجوه أخرى

  سوى   حق   املال  يف   هل:  وسئل  الشعب  مسعت:  قال  سامل  بن   إمساعيل  أخربان:  قال  هشيم  طريق
  َواْلَمَساِكنيَ   َواْليَـَتاَمى  اْلُقْرََب   َذِوي   ُحبِ هِ   َعَلى  اْلَمالَ   َوآَتى}:  اآلية  هذه  وتال  نعم،:  قال  الزكاة؟
 . آخرها إَل ،[177: البقرة] {الر ِقَابِ  َويف  َوالسَّائِِلنيَ   السَِّبيلِ  َواْبنَ 
 أمواهلم   يف  يرون   كانوا:  قال  النََّخعي  إبراهيم  عن  صحيح،  بسند  مصنفه،  يف  شيبة  أيب   ابن   وروى 
 .الزكاة سوى حقًّا

 سوى :  قال  ،[24:  املعارج]{َمْعُلومٌ   َحق    َأْمَواهلِِمْ   يف }:  جماهد  عن  صحيح،  إبسناد   أيًضا،   وروى 
 .الزكاة
 من  إَل  أتمرين   فما  مااًل،  يل   إن :  عمر   البن  قلت :  قال  قزعة  عن  صحيح،  إبسناد  أيًضا،  وروى 
 .قزعة  اي  ذلك  سوى   حق    مالك  يف  ولكن  األمراء،   يعين   القوم،   ويل ِ   إَل  ادفعها:  قال  زكاته؟   أدفع 
 عَليَّ   فهل  إباًل،  يل  إنَّ :  فسأله  أعرايب  فأَته  عطاء،  عند  جالًسا  كنت:  قال  زفر   بن  مزاحم  وعن
 نعم: قال  الصدقة؟  بعد حق فيها
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 .الزكاة  سوى حق املال  يف: قال احلسن عن هشام، عن األعلى، عبد عن أيًضا  وروى
، وبه يُرجَّح حكم املثبت على النَّايف، ال من سبيل الزكاة سوى حقًّ  املال  يف أن  على يدلُّ هذا و 

 ذلك اخلرب، بل من طرق أخرى.
ولو مل يف طريق املثبت من اخلرب ضعف، لرجِ ح اخلرب وحكمه، ولكن كما سبق وأشران أنَّ فيه 

 جمروح. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .114  ص احلديث مصطلح  تيسري( يُنظر:  1)
 .124 ص عثيمني  ابن  للشيخ  البيقونية؛ شرح: يُنظر ( 2)
 .4/84السنن الكربى للبيهقي ( 3)
 .48 الناسخ واملنسوخ أليب عبيدة (4)
 .411/ 2  مصنف ابن أيب شيبة (5)
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 احلديث املدلَّس: : املطلب الثامن
 التدليس لغة: 

 احلديث املدلس اصطالحا: . (3)مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، واملراد به إخفاء العيب
 عاصره بصيغة توهم السماع منه، كعن وأن وقال.وهو أن يروي الرَّاوي حديثا عمَّن 

قال ابن حجر: يرد املدلَّس بصيغة من صيغ األداء حتتمل وقوع اللقي بني املدلس وبني من 
 . (4)أسند عنه كـ "عن"، وكذا "قال"، ومىت وقع بصيغة صرحية ال جتوُّز فيها كان كاذاب 

 أنواع التدليس:
 ستة   عدها  من  فمنهم  ذلك،  يف  واختلفوا  أقسام،  عدة  على   التدليسَ   املصطلح  علماءُ   قسم
 أكثر:  أو ذلك  من أقل عدها من ومنهم
 هنا.  ، ال نطيل بذكرها(5)أقسام ستة عدها: النيسابوري احلاكم هللا عبد أيب   عند: أوالً 
 :مها رئيسني، قسمني  على وقس مه :(6)الصالح ابن  احلافظ  عند: اثنياً 
 اإلسناد.   تدليس - 1
 الشيوخ.   تدليس - 2

 ثالثة  التدليس  أن    إَل  الصالح  ابن   احلافظ   على  تعليقه  يف   فقد ذهب:  العراقي  احلافظ   عند:  اثلثاً 
يذكره   مل  الذي  التدليس  أقسام  من  الثالث  القسم  :فقال  التسوية،  تدليس :  عليه  فزاد   أقسام،

 .(1)التسوية تدليس وهو  الصالح ابن
 
 

---------------------------------------------- 
 . 2/182( العلل البن أيب حات 1)
 . 86( نزهة النظر 2)
 .213( اجملموع شرح املهذَّب 3)
 . 104( نزهة النَّظر 4)
 .108 – 105 ص  احلديث علوم معرفة( 5)
 .66 ص  احلديث علوم ( مقدمة6)
 .80 ص  العراقي احلديث، ألفية ( شرح1)
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  شر  وهو  التدليس  أنواع  من  اثلثاً   قسماً   املصنف  ترك  قوله:  النكت  يف  احلافظ   عنه  ونقل
 . (2) ...األقسام

  تقدير  على  والصحيح أنَّ تدليس التسوية من فروع تدليس اإلسناد، قال ابن حجر: والتسوية
 . (3)األول القسم قبيل من هي تدليساً  تسميتها تسليم

  مجيعها  تدخل  التدليس  أقسام  يف  ذكرت  اليت   األنواع  أن    املصطلح؛  أهل   عليه  جرى  وهو الذي
 القسمني، فهما أصالن وما دوَنما فروع حتتهما.  هذين   حتت

اخلطيب بذلك   وابن   (7)والطيب (  6)كثري  وابن  (5)النووي  واإلمام  (4)البغدادي  وقال 
 وغريهم... (10)والسيوطي (9)والسخاوي (8)حجر 
 فالقسم :  السابقني   القسمني   حتت  داخلة  احلاكم  ذكرها  الذي  الستة  األقسام:  البلقيين   اإلمام  يقول
اإلسناد(،   تدليس  )أي:  األول  القسم  حتت  داخلة   والسادس  واخلامس  والثالث  والثاين   األول
 . (11)الشيوخ( )أي:  الثاين القسم  عني : والرابع

 
 

----------------------------------------------- 
 .243ص  حجر  ابن الصالح،  ابن على  ( النكت2)
 نفسه. ( املصدر3)
 .360ص  ( الكفاية4)
 .223/ 1 الراوي  تدريب بشرحه  النواوي ( تقريب5)
شرح6)   حجر  ابن   الصالح،  ابن  على  النكت  ،وينظر.80  ص   العراقي   احلديث،   الفية  ( 

 .242ص
 .74 ص  احلديث أصول  يف ( اخلالصة 7)
 .242ص الصالح  ابن على  ( النكت8) 
 .169/ 1 املغيث ( فتح9)
 .169/ 1الراوي ( تدريب 10)
 .168 ص  االصطالح ( حماسن 11)
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 ابن   ذكر   ما  إال  فليس  التدليس   أصل   أراد  إن   :العراقي  احلافظ  تقسيم  على   معلقاً   البقاعي   وقال

 فهي   األنواع   أراد   وإن   وصفه،  وتعمية  ذكره  أو   الراوي   إسقاط   ابعتبار  اثنني   كوَنا  من  الصالح
ليس    أنه  التحقيق  :أيضاً   وقال  ،(1)العطف  وتدليس  القطع  تدليس  من   أييت  مبا  ثالثة  من  أكثر 
 وتدليس   العطف  تدليس:  األول   عن  ويتفرع  ،الشيوخ  وتدليس  اإلسناد   تدليس:  قسمني   إال

 (2)...القسمني   يف  فيدخل التسوية  تدليس  وأما. احلذف
 القسم  يف  تدخل  األقسام  بعض  أن   على  ونبه  أقسام  تسعة  إَل  التدليس  اللكنوي  قسم  وأيضا
 . (3)اإلسناد  تدليس  األول

 
 القسم األوَّل: تدليس اإلسناد:

 وهو أن يروي عمَّن لقيه أو مسع منه ما مل يسمعه منه بصيغة توهم السماع كعن وأن وقال.
  مومها   منه  يسمعه  مل  ما  لقيه  عمن  الراوي  يروي  أن   :بقوله  تدليس اإلسناد   الصالح  ابن  وعرفه
 . (4)منه ومسعه لقيه قد أنه  مومها يلقه ومل عاصره عمن أو  منه مسعه أنه

 غريهم. (8)مجاعة وابن (7)كثري   وابن (6)والنووي (5) كفايته  يف البغداي  اخلطيب عرفه وكذا
 
 

----------------------------------------------  
 .375/ 1 الصنعاين األفكار، ( توضيح1)
 .376/ 1 الصنعاين األفكار، ( توضيح2)
 .380ص  اجلرجاين خمتصر  يف األماين ( ظفر 3)
 .66ص  ( املقدمة4)
 .361ص  ( الكفاية5)
 .1/222/ 1 الراوي  تدريب بشرحه  النواوي ( تقريب6)
 .46ص  احلثيث الباعث بشرحه احلديث  علوم ( اختصار7)
 .72 ص  الروي ( املنهل 8)
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 شيخه   شيخ  إَل  ويرتقي   منه  مسع  الذي  شيخه  اسم   يسقط   أن  وهو"  :بقوله   العراقي  احلافظ  وعرفه
  أن أو  فالن عن كقوله   له موهم بلفظ  بل  اتصال  يقتضي ال  بلفظ  إليه  ذلك فيسند فوقه  من أو

قد   املدلس  كان   إذا  تدليسا  يكون   وإمنا  عنه  رواه  ممن  مسعه  أنه  بذلك  مومها  فالن   قال  أو  فالان
 دلسه   الذي  احلديث  ذلك  منه   يسمع  ومل  منه  مسع  أو  منه   يسمع  ومل  لقيه  أو  عنه  املروي   عاصر 
 . (1)عنه

وقوله وقال:   العراقي،  تعرف  املعاصرة يف  عن  ابن حجر    من   ليس"  عاصره  عمن:"واعرتض 
 . (2)اخلفي  املرسل: هو  وإمنا شيء؛  يف التدليس 

ومنهم  ومن اجلدير ابلذكر أنَّ منهم من يعدُّ التدليس من جنس املرسل اخلفي وهو رأي ال يرد، 
 من فرَّق بينهما. 

القصد؛ فإن كان صاحب املرسل اخلفيَّة قصد تعمية السماع بصيغة  القضيَّة يف  والراجح أنَّ 
 توهم السماع، فال شك أنَّ هذا تدليس، وإن مل يكن يقصد ذلك فهو املرسل اخلفي. 

 
 تدليس اإلسناد:   أنواع
 يرويه   الثقة   وذلك  ثقة،  شيخ  حديثاً عن  املدلس  يروي  أن   وهو :  التسوية  تدليس  :األول  النوع
  ويسقط   األول،  الثقة  شيخه  ويذكر  الثقة  من   مسع  الذي  املدلس   فيسند  ،ثقة  عن  ضعيف   عن

 حمتمل  بلفظ   الثاين  الثقة   عن  الثقة   شيخه  عن  احلديث  وجيعل  ثقتني  بني   السند   يف  الذي  الضعيف
 . (3)ثقات  كله  اإلسناد  فيستوي

 احلديث   حلال  وتغطية  غش  أنه   منها  كثرية  وجوه  من  جداً   مذموم  وهو:"العالئي  احلافظ   قال
 .  به االحتجاج  أراد   من على وتلبيس الضعيف

----------------------------------------------- 
 .80ص  العراقي احلديث، الفية ( شرح1)
 .1/170( فتحر املغيث للسخاوي 2)
/ 1  السخاوي   املغيث،  ،وفتح.375  ص  اخلطيب  الكفاية،  ،97ص  التحصيل   جامع  ( ينظر 3)

 .377  ص  األماين ، وظفر 255/ 1الراوي ، وتدريب182
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 الضعيف   بتوسط   إال  احلديث  منه  يسمع  مل  ألنه  عنه؛  يتحمله   مل  ما  شيخه  عن  يروي  أنه  ؛ومنها
 بدونه.  شيخه يروه ومل

  إذا  التدليس  وصمة  بشيخه  أحلق  ورمبا  فيه،  له   أيذن  مل   بتدليس  شيخه  على  يصرف  أنه  ومنها؛
 شيخه  أن  فيظن  الرواية   هذه  يف  ساقط  يوجد  ث  الضعيف  الواسطة  عن  رواه  أنه  عليه  تتحقق
 . (1)كذلك  وليس احلديث ودلس  أسقطه الذي

ومن جدير ابلذكر أنَّ تدليس التَّسوية وجب فيه اجتماع املدلس مبن فوق الساقط، وأمَّا جمرَّد  
منقطع ظاهر االنقطاع، فإن    فهذا  وهو معروف أنَّه مل يعاصره  عمن مل يعاصرهالتَّسوية أبن يروي  

أو تسوية فقط دون    ال يسمى تدليسا بل كانوا يسمُّونه جتويداكان فاعله من األئمَّة الثقات ف
 احلافظ  عن  السيوطي  ، أي يذكر جياد الروَّات يف السنَّد وال يذكر البقيَّة، وقد ونقللفظ تدليس

  فالن،   سواه:  فيقول  التدليس،  لفظ   بدون   تسوية  مساه  إمنا  القطان   ابن   :إن :  لقولا   حجر   ابن
.. .األجواد   من فيه   من  ذكر   أي   فالن،   جوده:  فيقولون  جتويدًا،  يسمونه  والقدماء  تسوية،  وهذه
 الذين   الثقات  من   كل  يكون   أن   بد   فال:  التسوية  تدليس  قيل  مىت   يقال  أن  والتحقيق:  قال

 ذلك   يف  شيخه  بشيخ  منهم  الشخص  اجتمع   قد  اإلسناد   ذلك  يف   الوسائط   بينهم  حذفت
 فعل   كما  فوقه،  مبن  منهم  أحد  اجتماع  إَل  حيتج   مل  التدليس  لفظ   بدون   تسوية  قيل  وإن  احلديث،

 يلقه  مل  وثور  عباس  ابن  عن  ثور  عن  يروي  أبنه  هذا  يف  ووقع  أصاًل،  التدليس  يف  يقع  مل  فإنه  مالك
أبنَّ    املنقطع   يفارق  هذا  وعلى  عنده،  حجة  غري  ألنه  عكرمة  فأسقط   عنه  عكرمة  عن   روى  وإمنا
 . (2)خاص  منقطع  فهو ضعيفاً  يكون أن  هنا الساقط شرط

وهبذا يتبنيَّ لنا الفرق بني تدليس التَّسوية، والتسوية اليت كانوا يسموَنا جتويدا، لكي ال يقول 
أحدهم أنَّ مالكا أو غريه مدلِ س، وكانوا يسمونه تسوية فقط دون تدليس، ألنَّ عدم لقاء الرَّاوي 

ا التَّدليس يف ما خفى، ويكون ذلك   مبن عاصره، مبن أسند له احلديث مشهور معروف، وإمنَّ
فُيسقط مثال شيخه ويروي عن شيخ شيخه، وهو معاصر له، فيظن السامع أنَّه مسع منه مباشرة 

 وهو العكس، ووجه التَّلبيس أنَّه معاصر له. 
وكذلك إن أسقط شيخ شيخه، فإن كان شيخه معاصرا لشيخ شيخه، يقع التَّدليس، ويف هذا  

شيخه فيظن الباحث أنَّ الشيخ هو الذي أسقط  شر كبري؛ ألنَّ صفة التَّدليس ميكن أن تصيب  
 من فوقه.
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 مثال تدليس التسوية: 

 راهويه  ابن   إسحاق  رواه  الذي   احلديث   وذكر  أيب   مسعت:"  قال  علله  يف   حات   أيب  ابن   أخرجه  ما
  حتمدوا   ال:"قال  عمر،  ابن   عن   انفع  حدثنا:  قال  األسدي،  وهب   أبو  حدثين:  قال  بقية،  عن

  هذا   روى  يفهمها،  من  قلَّ   علة  له  احلديث  هذا :  أيب  قال  ،"رأيه  عقدة  تعرفوا  حىت   امرئ  إسالم
  عن   عمر،  ابن  عن  انفع،  عن  فروة )ضعيف(،  أيب  بن  إسحاق  عن  عمرو   بن  هللا  عبيد   احلديث
  إَل   ونسبه  الوليد،  بن   بقية  فكناه  أسدي  وهو   وهب   أبو   وكنيته  عمرو  بن   هللا   وعبيد  .    النب 
 بقية  وكان   به،  يُهتدى  ال  الوسط   من  فروة  أيب  بن  إسحاق  ترك  إذا  حىت   به  يفطن  لكيال  أسد  بين 
  أن  فهو   انفع،   حدثنا  وهب  أيب  عن  بقية   عن  روايته   يف  إسحاق  قال  ما  وأما.  هلذا  الناس  أفعل   من

 تركه   من  بقية  عمل  ملا   يفطن  ومل  احلديث،  هذا   بقية  عن  حفظ   لعله  سحاقإ  أن   عندي  وجهه
 عن   أو  انفع  حدثنا  قوله  يف  بقية   لفظة  يفتقد  فلم  عمرو  بن  هللا  عبيد  وتكنيته   الوسط   من  إسحاق
 .(3)انفع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------  
 .97ص التحصيل ( جامع1)
 .183/ 1 السخاوي  املغيث، فتح  ،وينظر 226/ 1الراوي  ( تدريب2)
 شرحه   يف  والعراقي.375  ص  كفايته  يف  اخلطيب   ذكره  ،وقد155  -   154/  2  العلل(  3)

 .84ص لأللفية
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  آخر   شيخاً   عليه  ويعطف  له،  شيخ   عن  ابلتحديث  يصرح  أن   وهو:"العطف  تدليس  :الثاين  النوع
 على  وهو  ،(1) "ال  أم  واحد  شيخ  عن  الرواية  يف   اشرتكا  سواء  املروي،  ذلك  منه  يسمع  مل  له

 : ثالثة   أصناف
 شيوخه   من  شيخني   عن   يروي  أن   وهو  القطع،  نية  مع  قبله   راو   اسم  على   راو  اسم  عطف   -  1
 اآلخر،  دون   أحدمها  من  املروي  ذلك  مسع  قد  املدلس  ويكون   فيه،  اشرتكا  شيخ  من  مسعاه  ما

 إمنا   وهو  أيضاً؛  ابلسماع  عنه  حدث   أنه  فيوهم  عليه،  الثاين ويعطف  ابلسماع  األول  عن  فيصرح
 .  فالنٌ  وحدث: أي ،(وفالن : )فقال القطع  نوى ث   األول عن ابلسماع حدث
  ال   أن  على  يوماً   اجتمعوا   هشيم  أصحاب  من   مجاعة  أن  حدثوان   وفيما:  قال  احلاكم  روى  ما  مثاله

 عن  ومغرية  حسني   حدثنا:  يذكره  حديث  كل   يف  يقول  فكان  لذلك   ففطن   التدليس  منه  أيخذوا 
 حرفاً   مغرية  من  أمسع  مل:  فقال  ال،:  فقالوا  اليوم؟  لكم  دلست   هل:  هلم   قال  فرغ  فلما   إبراهيم،
 . (2)يل  مسموع غري  ومغرية حصني، حدثين  قلت إمنا مما قلته،

 : قبله ورد  حديثٍ  سياق مجلة  على حديثٍ  سياق مجلة  عطف  - 2
: قال   أيب  حدثين   :أْحد  بن  هللا  عبد  قال:  التايل  حديثه  يف  هشيم  صنيع  يف  يظهر   فيما  ومثاله:
  خيرب   يوم  جعل: "  هللا  رسول  أن   عباس  ابن   عن  صاحل  أيب   عن  الكلب   أخربان   قال  هشيم  حدثنا
 بن   هللا  وعبيد:  قال  هشيم  حدثنا:  قال  أيب  حدثين   :قال  ؛ث (3)"سهماً   وللرجل  سهمني   للفرس 
   ذلك. مثل   النب  عن عمر ابن عن انفع  عن عمر 

 . (4)عبيد هللا من هشيم يسمعه مل: يقول أيب قال عبد هللا بن أْحد: مسعت
  عبيد   لشيخه  احلديث املذكور  عليه  عطف  ث   ،(حدثنا)  بقوله   الكلب   لشيخه  حديثاً   ساق  فهشيم
 مجلة، فقوله: وعبيد هللا،   على  مجلة  عطف  العطف   هبذا   أراد  فهو  صيغة؛  أبية  يبدأه   مل   ولكنَّه  هللا،

 آخره.  إَل هللا، عبيد  أي: وحدث
 خبالف   منه  مسع  أنه  ويوهم  أداء  صيغة  غري  من  الثاين  يذكر   ث   األول  من  السماع  ينفي  أن   -  3

 قال   نعيم  أبو  حدثنا:  البخاري  قال  ،فعله  السبيعي  إسحاق  أاب  أن   بعضهم   ادعى  وقد  األول،
 أبيه   عن  األسود،  بن  الرْحن  عبد  ولكن  ذكره،  عبيدة  أبو  ليس:  قال  إسحاق  أيب  عن  زهري  حدثنا
  حجرين   فوجدت  أحجار  بثالثة   آتيه  أن  فأمرين  الغائط  النب    أتى:"يقول  هللا  عبد   مسع  أنه
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  هذا   وقال  الروثة  وألقى  احلجرين  فأخذ  هبا  فأتيته  روثة  فأخذت  أجده  فلم  الثالث  والتمست
 . (5) الرْحن عبد  حدثين  إسحاق أيب عن أبيه عن يوسف بن  إبراهيم وقال  ،"ركس
:  يقول  كان   إنه:  إسحاق  أيب  عن   يقوالن   وإسرائيل   زهري  وكان :  علي  قال : "املعرفة  يف   احلاكم   قال
  االستنجاء   يف    النب   عن  أبيه  عن  األسود   بن  الرْحن  عبد  ولكن  حدثنا  عبيدة  أبو  ليس

: قال  أخفى،  وال  هذا  من  أعجب  قط   بتدليس  مسعت  ما:  الشاذكوين  ابن   قال  الثالثة،  ابألحجار
 احلديث   فجاز  حدثين؛   يقل  ومل   فالن،  عن  فالن   عن  الرْحن  عبد  ولكن  حيدثين،  مل  عبيدة  أبو

 ....(6)وسار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 يسري. بتصرف173/ 1 السخاوي املغيث، ( فتح1)
 .131ص  احلديث علوم ( معرفة2)
 .2191 ( العلل3)
 .2192 ( العلل4)
 .156 البخاري  ( صحيح5)
 .135ص   احلديث علوم ( معرفة6)
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

278 

 بن   هللا  عبد  ابن  أي(  عبيدة  أبو   ليس: )وعلَّق ابن حجر عن هذا النوع من التَّدليس فقال: قوله
  قوله  بدليل   يل  ذكره  الذي   هو  أي (  األسود   بن   الرْحن   عبد  ولكن)  يل  أي (  ذكره)  وقوله  مسعود؛

 ، كما يف حديث الباب. (1)...الرْحن( عبد حدثين) املعلقة  اآلتية  الرواية يف
وعلى الصحيح فهذا نوع من التَّدليس وهو غريب حقَّا، لكن هذه الرِ واية خاصَّة ليس فيها 

عبيدة أيضا،   عبد الرَّْحن، وكذلك مسعه من أيب  تدليس، حيث أنَّ أاب إسحاق صرَّح ابلسَّماع من
 .(2)ولكنَّه أراد رواية عبد الرْحن ألنَّ رواية عبيد هللا فيها انقطاع

وعلى هذا فمثل هذا النَّوع من التَّدليس ال يعترب تدليسا، إالَّ إن كان املدلِ س معروفا به، أو بعد  
لتَّدليس فُيقبل منه، تتبُّع اخلرب فيظهر أنَّ الراوي مل يسمع منه أبدا، وأمَّا الرَّاوي غري املعروف اب

ألنَّ مثل هذا ابلنِ سبة لغري املدلِ س يُعترب توكيدا للسماع، فيقول: "ليس فالن من حدَّثين به"، 
أي: فالن الذي مل   أي: ال تظنوا أنَّ فالن شيخي الذي أان مشتهر به حدثين، "ولكنَّ فالن"،

ح ابلتسميع كقوله: "ولكن فالن  هذا إن مل يصر   تسمعوا مين حديثا عنه قبل هذا هو من حدَّثين،
 حدَّثين"، والتصريح ابلسماع طبعا أفضل.

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .25 – 256/ 1 الباري ( فتح1)
 .1ج  308ص   155( للمزيد يُنظر فتح الباري حديث رقم 2)
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 تدليس القطع:النوع الثالث: 
 وهو على قسمني:

 ميكن تسمية األوَّل: تدليس حذف الصيغة:
 والثاين: تدليس السكوت:

 .(1)أنس عن الزهري :مثالً  قوله على  ويقتصر  الصيغة  حيذف أن  األوَّل: وهو
   الشيخ. اسم على مقتصراً  الرواية أداة  الراوي يسقط  وهو؛ أن 

 حدثنا   قال   أيب  حدثين:  قال  أْحد،   بن  هللا  عبد  عنه  رواه  الذي  حديثه  يف  هشيم  مثاله: صنيع
 بن  احلسن وإما   املغرية إما: قال هشيم
هللا قال عبد    الثوب"  وراء   من  خلت  قد  اليت  املرأة   مبصافحة  أبساً   ير   "مل :  إبراهيم  عن   هللا،  عبيد

 . (2)هللا  عبيد بن احلسن من وال مغرية من هشيم يسمعه مل: يقول أيب بن أْحد: مسعت
 . (3)القطع انوايً   يسكت ث   الرَّاوي بصيغة السماع الثاين: أن أييت 

ثنا،   ابسم  ذلك  بعد  وأييت  القطع  انوايً   يسكت  ث   الرواية  أبداة  أييت  يعين؛ أن  الراوي، أبن يقول حدَّ
 يقول فالن. ثَّ يسكت، ث 

  يدلس   وكان:  فيه  سعد   ابن   قال  املقدمي؛  مقدم   بن   عطاء  بن   علي  بن  عمر  يفعله  كان  مثاله: ما
"يقول  وكان   شديداً   تدليساً   عروة،  بن  هشام:  يقول  ث   يسكت،  ث   ،"حدثنا"و"  مسعتُ : 

 .(4)األعمش
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
، 172/  1  السخاوي  املغيث،  فتح  ، وينظر 14  ص  العسقالين  حجر   ابن  املدلسني،  ( طبقات1)

 .376/ 1  الصنعاين األفكار، ،وتوضيح224/ 1لسيوطي ا الراوي، وتدريب
 .2229 ( العلل2)
 .34 ص  اللطيف عبد بن الوهاب  عبد للشيخ األثر أهل  مصطلحات من  ( املعتصر 3)
 .291/  7سعد ابن ( طبقات4)
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 القسم الثَّاين: تدليس الشيوخ:
 مبا  أو  به،  يشتهر  مل مبا يصفه، أو  ينسبه أو  يكنيه  أو فيسميه الشيخ، عن الراوي  يروي   أن  وهو
 الثقات   من  غريه  تسمية  تسميته  توافق  أو  تعيينه،   املراد   الشيخ   جُيَْهل  أن  فإما  أصاًل؛  به  يعرف  مل

 . بكالمه املراد   أنه  ذلك فيوهم  املشاهري أو  الكبار
 من  به يعرف ال بوصف منه احلديث  ذلك مسع الذي شيخه املدلس يصف أبن  :العراقي وعرفه
  السامع   معرفة  إَل  الطريق  يوعر   كي  حنو ذلك،  أو  صنعة  أو   بلد  أو  قبيلة  إَل  نسبة  أو  كنيته   اسم
 .(1)له

 مرتوكا   أو  ضعيفا  لكونه  شيخه  يدلس  من  فمنهم  األغراض،  ابختالف  الشيوخ  تدليس  وخيتلف
 يتكرر   ال  كي  عنه  الرواية  كثري  لكونه  ذلك   يفعل  من  ومنهم  ابمسه،  صرح  إذا  ضعفه  يعرف   ال   حىت 
 منه   أصغر  لكونه  أو   لإلغراب  فيدلسه  مجاعة  فيه  شاركه  قد  الوفاة  متأخر   لكونه   أو  كثريا،   ذكره
 بينهما.  لشيء أو

 وعلى هذا فينبغي االعتناء أبمساء الروَّاة املعروفني هبذا نوع من أنواع التَّدليس.
عبد    بن  يريد:  هللا،عبد    أيب  بن   عبد هللا  حدثنا:  القراء  أئمة  أحد  جماهد  بن   بكر  أيب  مثاله: قول

 . (2)السجستاين داود   أيب بن هللا
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
، 68ص    الصالح  البن  املقدمة  وينظر   83ص    للعراقي  احلديث  ألفية  ( للمزيد يُنظر شرح1)

 الصالح   ابن   على   ، والنكت 47ص    كثري  البن  احلثيث  الباعث  بشرحه  احلديث   علوم  واختصار
للسخاوي  وفتح  ،244ص  حجر   البن وتدريب175/  1  املغيث  / 1السيوطي    الراوي،   ، 
228. 

 .83 ص  املغيث وفتح ،74 الصالح احلديث البن ( علوم2)
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 تدليس البلدان:

 الشيوخ،   بتدليس   ويلتحق   :حجر   ابن  احلافظ   قال  البالد،  تدليس   الشيوخ  بتدليس   يلتحق  ومما
 بزقاق : )قال  أو  ابلقرافة؛   موضعاً   وأراد (  ابألندلس  فالن   حدثين : )املصري   قال  إذا   ما  ومثاله
 دجلة،  َنر   وأراد (  النهر   وراء  مبا   فالن   حدثين: )البغدادي  قال  أو  ابلقاهرة؛  موضعاً   وأراد (  حلب

(  ابلكرك  فالن   حدثين: )الدمشقي  يقول  أو  دجلة؛  شاطئ  على  بستاانً   وأراد(  ابلرقة: )قال  أو
 . (1)دمشق من ابلقرب وهو نوح، كرك   وأراد 

 . (2) احلديث  طلب  يف  الرحلة  وإيهام  املُعطى،  بغري  التشبع  ابب  يف  يدخل  ألنه  الكراهة؛  وحْكمه
 ذلك   شيخ  أن   همُتو   قرينة  املتوهَّم  البلد  ليكون   أو  الرحلة  إليهام  البالد   تدليس   يفعلون   إمنا  وهم

 -   احلقيقة   يف  -  أنه   مع  املتوهَّم،  البلد  ذلك  حمدثي  مشاهري  أحد  هو  شيخه  شيخ  أو  املدلس، 
 اعتبار  إَل األماين ظفر  يف اللكنوي العالمة  وذهب  ،البلد دون  التسمية، يف يشاركه ولكنه غريه

 مندرجاً (  البلدان   تدليسأي:  )  وجعله  ،منه  فرعاً   وليس  الشيوخ  لتدليس  قسيماً   البالد  تدليس
  ابن   اإلمام  عليه  نص  ما  هو  واألصوب  املصطلح،  أهل   مجهور   فيه  فخالف  اإلسناد   تدليس  حتت
 . ( 3)أعلم  وهللا  املصطلح،  علماء  عامة  عليه  سار  ما  وهو  الشيوخ،  بتدليس  ملحقاً   هِ لِ عْ جَ   من  حجر 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 األفكار،   وتوضيح  ،184  /1  املغيث،  فتح  ، وينظر 262ص  الصالح  ابن  على  ( النكت 1) 

 .373/  1 الصنعاين
 السابق.( 2)
 .380ص  اجلرجاين خمتصر  يف األماين ( ظفر 3)
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 حكم التَّدليس:
وابلنِ سبة  والتَّحرمي،  الكراهة  بني  شيوخ،  أو  إسناد  تدليس  من  عامَّة  بصفة  التَّدليس  وحكم 
للمدَّلس، ففيه كالم، إمَّا أن يكون التدليس جارحا أو غري جارح، وأمَّا قبول خرب املدلِ س فهو 

حالتني: إمَّا أن يكون املدلِ س ضعيفا، فهذا حديثه مردود من كل الوجوه، وأمَّا أن يكون على  
املدلِ س ثقة، فهذا ال يقبل منه اخلرب ابلعنعنة حىتَّ يصر ِح ابلسَّماع، وإن كان التَّدليس من إمام، 

عوا يف هذا، قى من أن يقكاإلمام مالك والبخاري وغريهم، فال يعدُّ تدليسا، بل جتودا، فهم أر 
  أو لنزول السند أو غريه. كأن يسقطوا جمروحا،

 انزل  أو  منه،  سناً   أصغر   كان   إذا  كما  يكره  َترة  :الشيوخ  تدليس   حكم  يف   كثري  ابن  احلافظ   قال
 رجل   أنه  أوهم  أو  حاله،  يعرف  لئال  فدلسه  ثقة  غري  كان   إذا  كما  حيرم  وَترة  ذلك،  وحنو  وايةالر ِ 

 . (1)كنيته  أو امسه  وفق على الثقات من آخر 
  طريق  توعري   وسببها  األول  من  أخف   فكراهته   الثاين  وأمَّا القسم  :التدريب  يف  السيوطي  وقال
 هللا،  عبد  أيب  بن  هللا  عبد  حدثنا  القراء  أئمة  أحد  جماهد  بن  بكر   أيب  كقول   السامع،  على  معرفته
  يفطن   ال  قد  ألنه  أيضاً،  واملروي  عنه  للمروي  تضييع  وفيه  السجستاين،  داود   أيب  بن  بكر   أاب  يريد
 امسه   املغري  لكون   كان  فإن   غرضه،  حبسب  كراهته  يف  احلال  وختتلف...  ابجلهالة  عليه  فيحكم  له

 . ( 2)القسم... هذا   شر  فهو الضعفاء، عن روايته يظهر   ال حىت  فيدلسه ضعيفاً 
الثاين فكراهته أخف من فقول ابن كثري: فتارة يكره، وَترة حيرم، وقول السيوطي: وأمَّا القسم  

 األوَّل. 
عن تدليس الشيوخ، وهو أخف من تدليس اإلسناد، ولو تالحظ أنَّ اإلمام   السيوطيفكالم  

: "َترة يكره وَترة حيرم" فإن كان األدىن هذا حاله فما ابلك عن تدليس الشيوخ  ابن كثري قال
 .بتدليس اإلسناد، وبه كذلك يف قول السيوطي، فيجب احلذر من هذا..

 تدليس اإلجازة:
 ابإلجازة،   حتمله  ما  الراوي  يروي  أن   وخنتم بنوع من أنواع التَّدليس، وهو تدليس اإلجازة: وهو

 اإلجازة  عبارة  منه   مسع   إمنا  أنه   مع  إليه،  به   كتب  أنه  أو  اجمليز،  من  مسعه   أنه  توهم  أداء  بصيغة
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 أو   ابلتحديث   التعبري  من  احملدثني   بعض  من  يقع  ما  ابلتدليس  ويلتحق: "حجر   ابن  فقط، قال
 .(3)شيئاً  الشيخ   ذلك من  مسع يكون   وال للسماع  مومهاً  اإلجازة عن اإلخبار

والصحيح أنَّ هذا النَّوع ال يعدُّ تدليسا، وإن كان مسيَّ تدليسا فهو ال يضر شيأ، فقد استقرَّ 
: طبقات املدلسني   ذكره   عقب  العالئي   األمر على الرواية ابإلجازة، وحكم عليها ابالتِ صال، قال

  والوجادة   واملناولة  اإلجازة  تدليس  فأما  ما؛  بطريق   أصالً   يتحمله  مل  ما  الراوي  تدليس  يف  كله  وهذا"
 انفع   بن  احلكم  اليمان   أيب  رواية   يف  قيل  كما  الباب،  هذا  يف  الفن   أئمة  يعده   فلم"  أخربان"   إبطالق

 الزهري،   عن  األخضر  أيب   بن   وصاحل   أبيه،  عن  األشج  بن   بكري   بن  خمرمة  وروايةِ   شعيب،  عن
  حممد   ذكره  ما  القبيل   هذا   ومن  متصاًل؛  يعد  أو  ابالنقطاع   عليه  حمكوم  إما   هو   بل  ذلك؛  وشبه
: البغوي   من   يسمع  مل  فيما  يقول   كان  أنه  الدارقطين   احلسن  أيب   احلافظ   عن  املقدسي  طاهر  بن
 مساعه   هو  ما  خبالف  آخره،  إَل   السند  ويسوق"  فالن   حدثكم   البغوي  القاسم   أيب  على  قرئ"

 وحنو  ،"قراءةً   البغوي   القاسم  أبو  أخربان"  أو  ،"أمسع  وأان  القاسم  أيب  على  قرىء: "فيه  يقول  فإنه
 ال  أو  له،  متصالً   ذلك  فيكون   كلها  مبروايته  شاملة  إجازة  البغوي  من  له  يكون   أن   فإما  ذلك؛
  بعد   املتأخرين  يف  التدليس  أن  على  عنه؛  ذلك   صحة  حتقق  وهو قد  وجادة؛  فيكون   كذلك   يكون 
 بن   حممد  بكر   أاب  إال  به  يُذكر   من  املتأخرين  يف  أعرف  ال:  احلاكم  قال  جداً   يقل  مائة  ثالث  سنة
 . (4)الباغندي سليمان  بن حممد
 

 تدليس املتون: 
  فهذا   املتون   يف  يدلس   من  وأما  :قال  املتون،   تدليس   وهو  آخر  نوعاً   السمعاين  املظفر   أبو   وأضاف 
 ومل  ابلكذابني  ملحقاً   فكان  مواضعه   عن  الكلم   حيرف   ممن   وهو  العدالة   جمروح  احلديث  مطرح
 . (5) حديثه يُقبل

----------------------------------------------- 
 . 47ص   احلثيث الباعث بشرحه  حلديث علوم ( اختصار1)
 .168( للمزيد يُنظر: تدريب الراوي 2)
 .62ص   الصالح ابن على النكت يف ذلك  على ، ونبه62ص   املدلسني  ( طبقات3)
 .114  ص التحصيل ( جامع4)
 . 380ص   اللكنوي  األماين،  ظفر   ، وينظر 323/ 2 األدلة ( قواطع5)
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 احلديث املرتوك: املطلب التاسع: 
 املرتوك لغة: 

 . (2)واملرتوك: هو املهمل ،(1)اسم مفعول من ترك
 اصطالحا:املرتوك  

 .. املرتوك هو احلديث الذي تفرَّد به راٍو أمجعوا على ضعفه، بتهمة أو وهم أو غريه.
 قال السيوطي:

 وسمِ  ابملرتوك فـردا ُتصــِب * راٍو لـــــه متَّهــــٌم ابلكــــذبِ 
 .(3)أو عرفوه منه يف غري األثر * أو فسق أو غفلة أو وهم كثر 

الرَّاوي من عدمها، فكل راٍو ضعيف سواء بقلَّة حفظ مع العدالة، أو فبغضِ  النَّظر عن عدالة  
 .مرتوكا، كان حديثه ديثحلوي الضعيف اببتهمة الكذب أو ابلفسق، فإن تفرَّد الرَّا 

 وهو هبذا على قسمني:
له متابع أو شاهد، فال مينع تفرُّده العدالة، فهذا لو وجد  الرَّاوي الضَّعيف َتمِ   تفرُّد   األوَّل: 

 ابحلديث من حتسينه، وإالَّ فهو مرتوك. 
فهذا يطرح حديثه وال ينجرب حبال، وميكن تسميته   الثَّاين: تفرُّد الرَّاوي الضعيف خمروم العدالة،

 منكرا، كما سيأيت.
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( قاموس املعاين.1)
 هاء. ( املعجم الغين، ومعجم لغة الفق2)
 ( ألفيَّة السيوطي يف علم احلديث. 3)
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 احلديث املنكر: املطلب العاشر: 
 املنكر لغة: 

 َأو   حُير ِمه   َأو   الشَّْرعُ   يـَُقبِ ُحه   َأو   بُقْبِحه   الصحيحةُ   العقولُ   حتكم  ما   اسم مفعول من أنكر: وهو كلُّ 
]يوسف: ُمنِكُروَن"  َلهُ   َوُهمْ   "فـََعَرفـَُهمْ واملنكر ضد املعروف، وهو اجملهول، قال تعاَل:    ،(1)يكرُهه
، وعلى [19]لقمان:  احْلَِمرِي"  َلَصْوتُ   اأْلَْصَواتِ   أَنَكرَ   ، واملنكر القبيح، قال تعاَل: "ِإنَّ [58

 . (2)هذا فاملنكر اجملهول القبيح 
 احلديث املنكر اصطالحا:

 خالف به الرَّاوي الضعيف الثَّقة، مجاعة الثقات.ما هو 
 . (3)ابن الصالح: وهو الفرد الذي ليس يف رواته من الثقة واإلتقان ما حيتمل معه تفرُّدهقال 

وقال ابن حجر: إنَّ الشاذ واملنكر جيتمعان يف اشرتاط املخالفة، ويفرتقان يف؛ أنَّ الشاذ رواية 
 . (4)الثقة أو الصدوق، واملنكر رواية الضعيف

 قال السيوطي:
 . (5) * خمالفا يف خنبة قد حقَّقهْ املنكر الذي روى غري الثقهْ 

 املنكر على نوعني: يؤخذ  يمكن أن  وعلى ما تقدَّم ف
 النكارة.على مل وحيابحلديث، فاحلديث مرتوك   خمروم العدالة األوَّل: تفرُّد الضعيف

 للثقة، فاحلديث مرتوك منكر.  عموما اين: خمالفة الضعيفوالثَّ 
   .به  خمروم العدالة لتفرد الضعيفمنكر  مرتوك فاألوَّل 
خمالفة بال تفرد، وال عكس، فكل منكر  عموما للثقة، فال    ملخالفة الضعيف   مرتوك  منكر   والثاين

  غريه معه   ابخلرب، ومل يرِوهِ   َتم العدالة  مرتوك، وليس كل مرتوك منكر، فيمكن أن يتفرَّد الضعيف
 وميكن تسمته ضعيف وحسب.   فهو مرتوك يف أقل درجاته،سبيل املوافقة وال املخالفة،  ال على  

وأمَّا املخالفة من أي ضعيف كان، فهو منكر مرتوك، ألنَّ الضعيف التَّام العدالة، ما خالف إالَّ  
عندما تفرَّد، ولو كانت حلديث طرق أخرى لصحَّ احلديث منه، وكذا الضعيف خمروم العدالة، 

 فهو ما خالف إالَّ ملَّا تفرَّد، وهذا ال جتربه الطرق.
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ابحلديث، مثاله: ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أيب زكري حيي    األوَّل: تفرُّد الضعيف  مثال:
بن حممد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا: "كُلوا البلح ابلتَّمِر، فإنَّ  

 . (7)وقال النسائي: منكر .(6)ابن آدَم إَذا أكلُه غضَب الشَّيطاُن"
زكري، وهو مل يبلغ مبلغ من حيتمل التفرُّد بسبب ضعفه، قال ابن وهذا احلديث تفرَّد به أبو  

، (10)، وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه(9)، وقال ابن حبان: ال حيتج به(8)معني: ضعيف 
 . (11)وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكري

  ضعفه،شديد  نَّه تفرَّد به مع  وهنا قال النَّسائي بنكارته ال ألنَّه خمالف لثقَّة يف صيغة اللفظ، بل أل
مع احتمال املخالفة، أو ألنَّ الرواية خمالفة لشروط احلديث املقبول،   أو ألنَّه جمروح يف عدالته،
 من جهة ضعف الراوي.  

، وهو الذي كان  دون خمالفة  لثقَّة األوَّل: تفرُّد الضعيف ا  وتفرُّد الضعيف قسَّموه على قسمني:
وُيسمى ابملرتوك   فقيل هذا ال يكون منكرا، بل يبقى على صفة الضَّعف، ضعفه من قلَّة ضبطه،  

ألنَّه حمل اجنبار لو وجد له شاهد أو متابع كما تقدَّم يف مبحث   كما سبق يف احلديث املرتوك،
 احلسن لغريه. 

جبين  منكر من كل الوجوه، وال ميكن جربه بغريه. ويعمرتوك و والثَّاين: تفرُّد الضعيف املتَّهم، فهذا  
 وقد أشران إَل هذا يف الباب. هذا التَّقسيم، وفضله ظاهر.

----------------------------------------------- 
 املعاين اجلامع. ( معجم  1)
 ( يُنظر يف ذلك َتج العروس، ولسان العرب، وعامة معاجم اللغة. 2) 
 .82( مقدمة ابن الصالح 3) 
 . 36( نزهة النظر 4) 
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 5) 
 . 4/167، والنسائي يف الكربى 2/1105( أخرجه ابن ماجه 6)
  ئي: منكر.، وقال: قال النسا12/ 224( أثبته املزي يف التحفة 7) 
  .154/8( اجلرح والتعديل 8)
     . 119/3( اجملروحون  9)
 . 427/4( الضعفاء الكبري 10)
 . 2698/7( الكامل 11) 
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والثاين: خمالفة الضعيف للثقة، مثاله: ما رواه ابن أيب حات من طريق حبيِ ٍب بن حبيب، عن أيب 
قال: "مْن أقاَم الصَّالة، وآتى   إسحاق، عن العْيزار بن ُحريث، عن ابن عبَّاس، عن النب  

 . (1)الزَّكاَة، وحجَّ، وصاَم، وقَرى الضيَف دخل اجلنَّة
 . (2)منكر؛ ألنَّ غريه من الثقات رواه عن أيب إسحاق موقوفا، وهو املرفوعقال أبو حات: هو 

خمروم العدالة، أو من   وخنلص من هذا الباب أنَّ نكارة احلديث أتيت من تفرد الراوي الضعيف
 .خمالفة الضعيف عموما للثقة

 وعلى هذا فيقابل احلديث املنكر: احلديث املعروف. 
 احملفوظ.  ويقابل احلديث الشاذ: احلديث

كما ال جيب اخللط بني تفرد الثقة وتفرد الضعيف، فقد استقرَّ األمر على قبول احلديث الفرد 
ومل    إن مل خيالف ثقة  ابلرتك من الثقة مع بقية شروط الصحيح، وأمَّا تفرد الضعيف فيحكم عليه  

عدالته من جهة  منكر،  ،يكن ضعفه  فتفرده  عدالته  من جهة  الضعف   وإن خالف   وإن كان 
سواء كان ضعفة من جهة العدالة أو الضبط  مع التفرد فُيحكم عليه ابلنكارة، الضعيف عموما

 . هذا لتفرُّده مع املخالفة ولو كان عدال غري ضاط
 على خالف العدل غري الظابط املتفرد ابحلديث، فحديثه مرتوك. 

 ح املتفرَّد ابحلديث، فحديثه منكر. وأما الضعيف اجملرو 
 وأمَّا العدل غري الضابط املتفرد ابحلديث مع املخالفة، كذلك حديثه منكر. 

 وأمَّا الضعيف اجملروح املتفرد ابحلديث مع املخالفة، فهو يف أعلى درجات النكارة.
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 2/182( العلل البن أيب حات 1)
 . 86( نزهة النظر 2)
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 احلديث املهمل: املطلب احلادي عشر: 
 

 املهمل لغة: 
 . (1)اسم مفعول من أمهل: وهو املرتوك الذي ال يُعبأُ له

 واصطالحا:
  أو   امسا  آخر   راو  مع  يتفق  الذي  وهو من صفات الراوي، تقول: هذا راو مهمل؛ وهو الراوي

 إمهاال.  يسمى املختص  ذكر  وعدم به،  خيتص ما بذكر  يتميَّز  ومل لقبا،  أو  كنية
 هنا،   عنه املروي  الشخص  من  ندري ال ألنه ضعيفا؛  واآلخر  ثقة أحدمها  كان   إن  اإلمهال ويضر 
 احلديث. فيضعف  منهما، الضعيف كان  فرمبا
 فاحلديث   عنه  املروي  كان   منهما  أاي  ألن   احلديث؛  بصحة  اإلمهال  يضر  فال  ثقتني،  كاان  إذا  أما

 صحيح. 
 وهب؛   ابن  عن  -  منسوب  غري  -"  أْحد"  عن  روايته  من  للبخاري  وقع  ما:  ثقتني   كاان   : إذامثال
 ثقة. وكالمها عيسى، بن أْحد  وإما  صاحل، بن  أْحد إمَّا فإنَّه
 

مثل  واآلخر   ثقة  أحدمها  كان   وإذا وسليمان   بن  سليمان :  ضعيفا    كان  فإن  داود؛  بن  داود، 
 . (2)ضعيف فهو اليمامي، كان  وإن  ثقة،  فهو اخلوالين
 حىتَّ يُتبنيَّ من هو منهما، ثَّ حُيكم على احلديث.  لاخلرب حتت اسم املهمويبقى 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع.1)
 .259 – 285( تيسري مصطلح احلديث للطحان  2)
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 احلديث املزور:املطلب الثاين عشر: 
 الزور لغة: 

 شيًئا  ِإليه  َنَسبَ :  وكذا  كذا  عليه  الكذب والباطل والتهمة، تقول زوَّر الكالم زخرفه وموَّهه، َزوَّرَ 
 .(1)وزورًا  َكِذابً 

 واصطالحا:
 املوضوع، وسنأيت إليه إن شاء هللا تعاَل.احلديث املزوَّر: هو املكذوب، مبعىن  

ابلذكر، أنَّ التحريف من التزوير، وأنَّ التحريف على ثالثة أقسام: حتريف كتايب،   ومن اجلدير 
 وحتريف لفظي، وحتريف معنوي.

 ، مومها أنَّه كالمه. أمَّا التَّحريف الكتايب: أبن يكتب حديثا ليس من كالم النب  
 ، دون كتابته.وأمَّا التَّحريف اللَّفظي: أبْن يتقوَّله على النبِ   

ا املعنوي: وهو شر ما يف الباب: أبن حيوِ ل املعىن من معناه املراد إَل غريه، كما يفعل املعطلة، وأمَّ 
 .. .يف صفة االستواء هلل تعاَل، فيقولون استوى مبعىن استوَل، وغريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع.1)
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 احلديث املوضوع:املطلب الثالث عشر: 
 املوضوع لغة: 

الثالثي أييت على معاٍن كثرية منها ما خيصُّ موضوعنا: وهو  اسم مفعول من وضع، وهذا الفعل  
 .(1)االفرتاء واالختالق، تقول وضع عليه، إذا كذب وافرتى عليه

 صطالحا:املوضوع ا
 عمد   عن  كان   سواء  ؛  النب   على  املكذوب  املصنوع  املُخَتلق   احلديث  هو  املوضوع  احلديث

 عمد.  غري أو
 تعاَل: قال البيقوين رْحه هللا 

 . (2)اْلَموُضوعُ  َفَذِلكَ   النَِّبْ  َعَلى * اْلَمْصُنوعُ  املُْختَـَلقُ  َواْلَكِذبُ 
 هللا تعاَل: رْحه  السيوطي  قال

  َلفََّقا َقدْ  َوبـَْعُضُهمْ   اْختَـَلَقا * َواِضُعُه، ممَّا اْلَمْوُضوعِ  َوَغاِلبُ 
  .(3)َومَهَا  َقْصدٍ  َغرْيِ  ِمنْ  ُوُقوُعهُ َما *  َوِمْنهُ  احْلَُكَما،  بـَْعضِ  َكالمَ 

 قسمان: املوضوع فاحلديث
 وضَعه. الرواة  أحد تعمد قسم - 1
 قصد. عن ال غلطًا، وقع قسم - 2

 فمثاله: قصد، عن ال خطأ وقع ما فأما
،  حُمَمَّدٍ   ْبنِ   ِإمْسَاِعيلَ   َعنْ   َماَجْه،  اْبنُ   ما َرَواهُ   َعنِ   َشرِيٍك،  َعنْ   الزَّاِهِد،  ُموَسى  ْبنِ   اَثِبتِ   َعنْ   الطَّْلِحيِ 

 اِبلنـََّهاِر.  َوْجُههُ  َحُسنَ  اِبللَّْيلِ  َصاَلتُهُ  َكثـَُرتْ   َمنْ : َمْرُفوًعا َجاِبٍر، َعنْ   ُسْفَياَن، َأيب  َعنْ  اأْلَْعَمِش،
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر معاجم اللغة. 1)
 ( املنظومة البيقونيَّة يف علم احلديث حملمد أو طه البيقوين.2)
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 3)
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ثـََنا :  َويـَُقولُ   مُيِْلي،  َوُهوَ   َشرِيكٍ   َعَلى  اَثِبتٌ   َدَخلَ :  احلَاِكمُ   قَالَ   َعنْ   ُسْفَياَن،  َأيب   َعنْ   اأْلَْعَمُش،  َحدَّ

  َمنْ :  قَالَ   اَثِبٍت،  ِإََل   َنَظرَ   فـََلمَّا  اْلُمْسَتْمِلي،  لَِيْكُتبَ   َوَسَكَت؛  ،  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   َجاِبٍر،
 أَنَّهُ   اَثِبتٌ   َفَظنَّ   َوَوَرِعِه،  ِلُزْهِدهِ   اَثبًِتا؛  ِبَذِلكَ   َوَقَصدَ   اِبلنـََّهاِر،  َوْجُههُ   َحُسنَ   اِبللَّْيلِ   َصاَلتُهُ   َكثـَُرتْ 
ْسَناِد؛  َذِلكَ  َمنْتُ   .(1)ِبهِ   حُيَدِ ثُ   َفَكانَ  اإْلِ

 وحكم هذا النوع: معفوُّ عنه، إذ هو بال قصد.
السابق، فشريك قد يقع الوضع يف ظن السَّامع، ال بقصد الرَّاوي وال خبطئه، كمثل احلديث  و 

مل خيطئ ولكنَّه قطع احلديث ليكتب الطالب، ويف أثناء ذلك دخل اثبت، فالكالم هنا لثابت، 
وليس خطًأ شريك، فاخلطأ الذي اجنرَّ عنه الوضع بدون قصد هو من وهم السامع، ال من خطِأ 

 الرَّاوي. 
الثقة فيسرد حديثا ليس من قوله صلى هللا الرَّاوي   عليه وسلم، فالثقة وكما ميكن أن خيطَئ 

 خيطُئ، وكل هذا معفو  عنه وهلل احلمد. 
 فأقسام:  للوضع  املتعمدون  وأما
 هللا تعاَل: رْحه  السيوطي  قال

  َقَصـَدا رَْأيٍ  َنْصرَ  َوبـَْعضٌ  لِيُـْفِسـَدا * ِديًنا بـَْعُضُهمْ   َواْلَواِضُعـونَ 
  اهْلَـــَوى  يـَُواِفـقُ  َمـا  ِلألَُمــَراءِ َرَوى *  َقدْ  َوبْعـضٌ   َتَكسُّـًبا، َكـَذا

ُعــوا ِفيَما اأَلْجرَ  َوَضُعـوا * حُمَْتِسِبنيَ  قَـدْ  ُصوِفيَّـةٌ   َوَشرُُّهـمْ    َيدَّ
ُقِبلَــتْ  ُهـــمْ  فـَ   ُهــمُ  ُهـمُ  األُلَــى  َأاَبََنَـا  هَلُـــُم * َحتَّـى رُُكونًـــا ِمنـْ

 (2)َفَذرْ   ِكَتابِـهِ   ِفـي َرواَهـا السَُّوْر * َفَمـنْ  َفَضاِئلِ  يف  َكاْلَواِضِعنيَ 
 
 
 

----------------------------------------------  
 .339/1( تدريب الراوي 1)
 ( ألفية السيوطي يف علم احلديث. 2)
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 أقسام: الوضاعني  أن  هللا تعاَل؛ رْحه  السيوطي فبنيَّ 

 الدين: إلفساد   احلديث يضع من: فمنهم
يَن،  هِبَا  يـُْفِسُدونَ   اأَلَحاِديثِ   ِمنَ   مُجَاًل   الزَّاَنِدَقةُ   َوَوَضَعتِ :  هللا تعاَل  رْحه   السيوطي   قال َ   الدِ    فـََبنيَّ

 احْلَْمُد. َوَّللَِّ  َأْمَرَها، احْلَِديثِ   َجَهاِبَذةُ 
  َعَشرَ   َأْربـََعةَ     اَّللَِّ   َرُسولِ   َعَلى   الزَّاَنِدَقةُ   َوَضَعتِ :  قَالَ   زَْيٍد،  ْبنِ   َْحَّادِ   ََل إِ   ِبَسَنِدهِ   الُعَقْيِليُّ   َرَوى
 َحِديٍث.  أَْلفَ 
ُهمْ  ، َزَمنِ  يف   َوُصِلبَ  قُِتلَ  الِذي اْلَعْوَجاءِ  َأيب  ْبنُ  الَكِرميِ  َعْبدُ  ِمنـْ   ُأِخذَ  َلمَّا: َعِدي ٍ  اْبنُ  قَالَ  اْلَمْهِديِ 

 احلََراَم.  َوُأَحلِ لُ  احَلاَلَل، ِفيَها ُأَحر ِمُ  َحِديٍث، آاَلفِ  َأْربـََعةَ  ِفيُكمْ  َوَضْعتُ : قَالَ  ُعنُـُقُه، لُِيْضَربَ 
،  مَسَْعانَ  اْبنِ  وََكبَـَيانِ  تَـَلهُ  الِذي النـَّْهِديِ   اِبلنَّاِر. َوَأْحَرَقهُ  الَقْسِريُّ، َخاِلدٌ   قـَ
 أََنٍس،   َعنْ   ُْحَْيٍد،  َعنْ   فـََرَوى  الزَّْنَدَقِة،  يف   املَْصُلوبِ   الشَّاِمي ِ   َسِعيدٍ   ْبنِ   وََكُمَحمَّدِ :  احْلَاِكمُ   قَالَ 

 َيْدُعو  َكانَ   ِلَما  ااِلْسِتثْـَناَء، َهَذا َوَضعَ   ؛"اَّللَُّ  َيَشاءَ  َأنْ   ِإالَّ   بـَْعِدي،  َنِبَّ   اَل  النَِّبيِ نيَ  َخاِتُ   َأانَ : "َمْرُفوًعا
ْعَوةِ  َوالزَّْنَدَقةِ  اإِلحْلَادِ   ِمنَ  ِإلَْيهِ   .(1)التـََّنب ِ  ِإََل  َوالدَّ

 ورأيه:   ملذهبه ُنصرة يضعه من: ومنهم
ُهمْ :  هللا تعاَل  رْحه  السيوطي   قال  َوالرَّاِفَضِة،   ،(2)َكاخْلَطَّابِيَّةِ   ِلَمْذَهِبِهْم؛  انِْتَصارًا  َيَضُعونَ   ِقْسمٌ   َوِمنـْ
  َأنَّ :  اْلُمْقِري  َيزِيدَ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ِإََل   ِبَسَنِدهِ   الضَُّعَفاءِ   يف   ِحبَّانَ   اْبنُ   َرَوى  ،(3)السَّاِلِميَّةِ   ِمنَ   َوقـَْوم
 ُكنَّا   فَِإانَّ   أَتُْخُذونَُه،  َعمَّنْ   احلَِديثَ   َهَذا  اْنظُُروا :  يـَُقولُ   َفَجَعلَ   ِبْدَعِتِه،  َعنْ   رََجعَ   الِبدَعِ   َأْهلِ   ِمنْ   رَُجاًل 
َنا ِإَذا   َحِديثًا. َلهُ  َجَعْلَنا  رَْأايً  رَأَيـْ

----------------------------------------------- 
 .335/ 1الراوي  ( تدريب1)
 وجعفر   إله  وعلي    هللا  أبناء  األئمة  إن :  قالوا  األسدي؛  األجدع  زينب  أيب  بن  حممد  اخلطاب  أيب  أصحاب:  ( اخلطابية2)

 بشهادة   أصحابه  أيمر   وكان  اخلطاب،  أيب   طاعة  الناس  على  فرضوا  واألنبياء   نب،  اخلطاب  وأبو  األصغر  اإلله   الصادق 
 62احملرقة  الصواقع وخمتصر املشرقة يُنظر: السيوف .خمالفيه على الزور 

  احلسن   ث  علي      النب  بعد  اإلمام:  قالوا  اجلواليقي؛  سامل  بن  هشام  أصحاب:  اجلواليقية:  هلم  ويقال:  ( الساملية3)
 وخمتصر   املشرقة  ينظر: السيوف.  إنسان  صورة  على جسم  تعاَل  هللا إن:  قالوا  الصادق؛  ث  الباقر  ولده  ث  احلسني  ث

 .70  احملرقة الصواقع
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ُمْ   الرَّاِفَضةِ   ِمنَ   َشْيخٌ   َأْخرَبَين :  قَالَ   َسَلَمَة،  ْبنِ   َْحَّادِ   َعنْ   ِبَسَنِدِه،  اخَلِطيبُ   َوَرَوى   جَيَْتِمُعونَ   َكانُوا  َأَنَّ
 اأَلَحاِديِث.  َوْضعِ  َعَلى
 َعَلى   احلَِديثَ   َيَضعُ   وََكانَ   املُْرِجَئِة،  رُُءوسِ   ِمنْ   الطَّاَيَكاينُّ   الَقاِسمِ   ْبنُ   حُمَمَّدُ   َكانَ :  احلَاِكمُ   َوقَالَ 

 َمْذَهِبِهْم.
،  َعنِ   ِبَسَنِدهِ   َرَوى  ثَّ  ْعتُ :  قَالَ   املَُحاِمِليِ  َناءِ   َأابَ   مسَِ  َفَدَك،   َحِديثَ   َوَضْعَنا  َواجلَاِحظُ   َأانَ :  يـَُقولُ   الَعيـْ

َقِبُلوهُ   بِبَـْغَدادَ   الشُُّيوخِ   َعَلى   َوَأْدَخْلَناهُ  َبةَ   اْبنَ   ِإالَّ   فـَ  احلَِديثِ   َهَذا   آِخرُ   ُيْشِبهُ   اَل :  قَالَ   فَِإنَّهُ   اْلَعَلِويَّ،  َشيـْ
 .(1)يـَْقبَـَلهُ  َأنْ   َوَأََب  َأوََّلُه،
 للتكسب: يضعه من: ومنهم
 اهلريسة.  يبيع  كان   النخعي، احلجاج بن حممد  واضعه فإنَّ  ؛"الظهر  تشد  اهلريسة: "حديث مثل

 والسالطني:  لألمراء تقرابً  يضعه من: ومنهم
 َوآرَاَءُهْم؛   ِفْعَلُهمْ   يـَُواِفقُ   َما  ِبَوْضعِ   َواأْلَُمَراءِ   اخْلَُلَفاءِ   لِبَـْعضِ   تـََقرَّبُوا  َوِقْسمٌ :  هللا  رْحه  السيوطي   قال

َراِهيمَ   ْبنِ   َكِغَياثِ  ،  َأوْ   َنْصٍل،  يف   ِإالَّ   َسْبقَ   اَل : " َحِديثِ   يف   ِلْلَمْهِدي ِ   َوَضعَ   َحْيثُ   ِإبـْ  ، " َحاِفرٍ   َأوْ   ُخفٍ 
  ِبَذحبَِْها،   َوَأَمرَ   َذِلَك،  بـَْعدَ   َفرَتََكَها   اِبحلََماِم،  يـَْلَعبُ   َذاكَ   ِإذْ   املَْهِديُّ   وََكانَ   ، "َجَناحٍ   َأوْ : " ِفيهِ   فـََزادَ 
 احلَاِكُم.   َأْسَنَدهُ   َكذَّاٍب،  قـََفا  قـََفاكَ   َأنَّ   َأْشَهدُ :  قَالَ   قَاَم،  َلمَّا   َأنَّهُ   َوذََكرَ   َذِلَك،   َعَلى  َْحَْلُتهُ   َأانَ :  َوقَالَ 
 الدين: يف الناس يُرغب  أنه منه زعًما يضعه من: ومنهم
 َعمَّارٍ   َأيب   ِإََل   ِبَسَنِدهِ   احلَاِكمُ   َرَواهُ   َما:  ِحْسَبةً   ُوِضعَ   َما  َأْمِثَلةِ   َوِمنْ :  هللا تعاَل  رْحه  السيوطي   قال

،  يف   َعبَّاسٍ   اْبنِ   َعنِ   ِعْكرَِمَة،  َعنْ   َذِلكَ   أَْينَ   ِمنْ :  َمْرميََ   َأيب   ْبنِ   نُوحِ   ِعْصَمةَ   أِلَيب   ِقيلَ   أَنَّهُ   املَْرَوِزيِ 
 َأْعَرُضوا   َقدْ   النَّاسَ   رَأَْيتُ   ِإين ِ :  فـََقالَ   َهَذا؟  ِعْكرَِمةَ   َأْصَحابِ   ِعْندَ   َولَْيسَ   ُسورًَة،  ُسورَةً   الُقْرآنِ   َفَضاِئلِ 

 ِحْسَبًة.  احلَِديثَ  َهَذا   فـََوَضْعتُ  ِإْسَحاَق، اْبنِ  َوَمَغاِزي َحِنيَفةَ  َأيب   ِبِفْقهِ  َواْشتَـَغُلوا الُقْرآنِ  َعنِ 
 الصِ ْدَق.  ِإالَّ  َشْيءٍ  َكلَّ   مَجَعَ : ِحبَّانَ   اْبنُ  قَالَ  ،"اجلَاِمعُ   نُوحٌ : "َهَذا ِعْصَمةَ  أِلَيب  يـَُقالُ   وََكانَ 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .336/1( تدريب الراوي 1)
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،  اْبنِ   َعنِ   الضَُّعَفاِء،  يف   ِحبَّانَ   اْبنُ   َوَرَوى   ِجْئتَ   أَْينَ   ِمنْ :  رَبِ هِ   َعْبدِ   ْبنِ   ِلَمْيَسَرةَ   قـُْلتُ :  قَالَ   َمْهِديٍ 
 . (1)ِفيَها النَّاسَ   ُأَرغِ بُ  َوَضْعتُـَها : قَالَ   َكَذا؟   فـََلهُ  َكَذا  قـََرأَ  َمنْ  اأَلَحاِديِث، هِبَِذهِ 

 وحكم هذا احلديث املوضوع: 
 مردود من كل الوجوه، وهذا األمر ال يستحق الشرح لبيانه. 

 وحكم الوضَّاع: 
 متعمًدا،  علي   كذب  إن مات بال توبة فهو فالنَّار قوال واحدا، لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من

 .(2)النار" من مقعده  فليتبوأ
 وأمَّا حكمه يف الدنيا:  

 بن   هللا  عبد  رأسهم   وعلى  متعمًدا،  احلديث  واضع  بكفر   القول  إَل  العلماء  بعض  فقد ذهب
  الوزير،   ابن   العالمة  هذا   يف  اجلويينَّ   وأي د  املعروف،   احلرمني   إمام   والد  وهو  اجلويين،  يوسف
 َعَلى   اْفرَتَى   ممَّنِ   َأْظَلمُ   "َفَمنْ :  تعاَل  هللا  قول  قوله،  على  ويدل :  بقوله  التنقيح  يف  عليه   واستدل

 هللا   على   الكذب  بني   فسوَّى  ،[17:يونس]اْلُمْجرُِموَن"  يـُْفِلحُ   ال  ِإنَّهُ   آِبايتِهِ   َكذَّبَ   َأوْ   َكِذابً   اَّللَِّ 
 وتكذيبه. 

  يف   اجلويين  وافق  أنه  احلنابلة  من   عقيل  ابن  شيخ   اهلمذاين  الفضل  أيب  عن  كثري  ابن  احلافظ  ونقل
 هللا تعاَل: رْحه  السيوطي  قال  الكالم، هذا 
 . (3)يقصد  إن   بوضعه بكفره  * حممد أبو  الشيخ وجزم

ومنهم من قال إنَّه كبرية من الكبائر، وأمَّا هذا الرَّأي فالغالب عليه اخلشية من تكفري مسلٍم، 
ا  .  (4)أَحُدمُها"  اهب ابءَ  فَقدْ  كاِفُر،  اي : ألِخيهِ  قالَ   رَُجلٍ  لقوله صلى هللا عليه وسلم: "َأميُّ

ت ا ولكنَّ داللة اآلية أقوى، ففيها بيان صريح على كفر متعمِ د الوضع، ولعلَّ كفره حسب درج
وضع   من  وكذلك  ابإلمجاع،  فهذا كافر  الدين،  إلفساد  األحاديث  وضع  من  فليس  وضعه، 

حتمل على األحاديث ليتكسَّب منها، فهذا ابع دينه بدراهم معدودة، فضرورة التكسُّب ال  
ذلك، فهؤالء ليسوا كمن وضع األحاديث ظنًّا منه أنَّه ينصر الدين، كمن وضع أحاديثا يذكر  

وة القرآن، فهذا نسأل هللا تعاَل أن يعفو عنه، وال ئل السور لتشجيع النَّاس على تالفيها فضا
املسلم أراه يبلغ درجة الكفر، لكن مع ذلك فهو مرتكب ألكرب الكبائر، وعلى هذا وجب على  

أن حيطات يف نقل احلديث، أبن ينقله كما هو بال زايدة وال نقصان، وعلى هذا منع مجهوٌر من 
العلماء نقل الرواية ابملعىن، خشيت أن يقع الراوي يف الوضع بغري قصد، مع قدرته على رواية 
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الذي عليه غالب أهل احلديث، أبن ال  بلفظه، واملنع هو األوَل وهو األصح وهو   احلديث 
يُروى احلديث ابملعىن، إالَّ إذا استوجب األمر ذلك، أبن نسى الراوي احلديث مع ذكره ملعناه 
يف وقت جيب فيه البيان، فإنَّه يرويه ابملعىن بل جيب عليه ذلك؛ فإنَّه ال جيوز أتخري البيان عن  

 وقت احلاجة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .333/1( تدريب الراوي 1)
 ( متَّفق عليه وقد بلغ التواتر. 2)
 ( الفيَّة السيوطي يف علم احلديث. 3)
 .6104( أخرجه البخاري يف صحيحه 4)
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 بهم: ديث امل احلاملطلب الرابع عشر: 
 املبهم لغة:  

غري   أي:  ُمبهم،  طريق  يف  سار  تقول  يُدرك،  ال  الذي  الغامض  وهو  أهبم،  من  مفعول  اسم 
 . (1)مستبني 

 واصطالحا:
  .(2) ابلرواية عالقة هلم ممن أو  الرواة، من اإلسناد، أو  املنت  يف امسه يتضح  مل هو َمن
 الراوي:   يقول أن مثل

  وكذلك   الثقة،  حدثين :  قال  إذا  وكذلك   فالن،  عن  فالن   عن  فالنٌ   حدثين:  قال  رجٌل،   حدثين 
 به.  أَثق َمن  حدثين : قوله

 املنت.  يف  ومبهمٌ  السند  يف  مبهمٌ  إَل ينقسم  واملبهم
 املنت:  مبهم مثال

 فُحجُّوا،   احلجُّ   عليكم  ُفِرضَ   قد  الناسُ   أيها:  فقال  ،  هللاِ   رسولُ   أيب هريرة قال: "خطَبنا  حديث
 .  (3)هللِا؟..." رسولَ  اي عامٍ  أُكلَّ : رجلٌ  فقال
 . (4)حابس بن األقرع:  وهو أخرى براوية عرف لكنه الرجل،  ُأهبم فهنا
 السند: مبهم مثال

  بن  رافع  عمُّ  مهبِْ أُ  فهنا  املخابرة،  عن النهي يف  عمِ ه أو بعض أعمامه عن خديج  بن  رافع حديث
 . (5) رافع بن  ظهري  امسه أن أخرى  روايةْ  من رفعُ  لكن  عنه، الرواية أن مع خديج

 . (6)فيها مسمًّى أخرى طريق من  بوروده  املبهم اسم معرفة على  ويستدل
 

 اإلهبام من حيث التأثري وعدمه:
 :  مؤثر  إهبام

 أوَّال جيب أن يُعلم؛ أنَّ اإلهبام يف السند على حالتني: 
إهبام ممَّا  األوَل:  الصحايب   احلديث   جيعل  وهذا   طريقه،  عن  إال    احلديث  إسناد  يتَّصل   ال  غري 

  الوصل   صلة  هنا هو   اجملهول  فالرجل  الزهري،  حدثين   رجلٌ   حدثين :  الرواة  أحد  قول  مثل  ضعيًفا،
 .  احلديث  ويضعِ ف مؤثًرا فيه اإلهبام يكون   لذلك  السلسلة، يف
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 :  مؤثر  غري إهبام
 .  الثانية: إهبام الصَّحايب، وهذا ال يضرُّ

فيعنيِ   منهما  شيخيان مسع  الرَّاوي  يذكر  أن  الثاين،  كذلك:  ويُبهم   حدثين :  يقول  كأن   األوَّل 
 حدثنا:  قال  عندما  البخاري  قول   يف   هذا  ورد   وقد  آخر،  ورجل   الزهري  حدثين  أو  وغريه،  الزهري
 يف   يذكره  فلم  البخاري   شروط  يوافق  ال  ولكنَّه  هليعة،  بن  هللا  عبد  يقصد  وكان   آخر،  ورجل  حيوة

 السند.  يف يؤثر  ال اإلهبام  وهذا السند،
 كذلك: اإلهبام يف منت احلديث فإنَّه ال يضر، وقد سبق التمثيل لذلك.و 

 الفرق بني املبهم واملهمل: 
، فهو جمهول العني واحلال، وأمَّا املهمل فهو  مل   لكن   ابمسه   ذُكر  راوٍ   أنَّ املبهم هو راو مل يُعنيَّ

  يكون   أن   فإمَّا  ويسكت،  ْحاد،  عن:  يقول  كأن   جده  اسم  وال  أبيه  اسم  يذكر   مل:  أي  ينسب،
 وإما   الثوري،  سفيان  يكون   أن  فإما  سفيان،  عن:  يقول  أو  سلمة،  بن  ْحاد   وإما  زيد،   بن  ْحاد 
من طريقه، إال إن    عيينة، وكالمها أيثِ ران إن كاان يف السنَّد ممَّا ال يتَّصل إسناد احلديث إالَّ   ابن

 كان املهملني أو أكثر إن كان االسم حيتمل أكثر من شخصني ضباط عدول، فهذا ال يؤثر. 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 اجلامع.( معجم املعاين 1)
 .342/ 2الراوي    تدريب: ( انظر 2)
  والنسائي   ،(1337)  ومسلم  خمتصرًا،(  2679)  والرتمذي  ،(7288)  البخاري  ( أخرجه3)
 له.  واللفظ( 8877) والبيهقي يسري، ابختالف( 10615) وأْحد  ،(2619)
 .13  ص: البغدادي  للخطيب احملكمة؛ األنباء  يف املبهمة ( األمساء4)
عن    اَّللَِّ   رسولُ   ََنَى  فقالَ   أَتهُ   ُعمومِتهِ  بعضَ   أنَّ   فذََكرَ   اَّللَِّ   رسولِ  َعْهدِ   على  خُنابرُ   ( "كنَّا5)

 ِمنها،   خَيُْرجُ   ما  ببَـْعضِ   األرضِ   على  الَعملُ :  . واملخابرة هي3395.." أخرجه أبو داود  .أمر 
 الَعَمِل.  صاِحبِ  من  الَبذرُ   ويكونُ 

 .123النكت ص:  مع النظر  ( نزهة6)
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 احلديث املدرج:املطلب اخلامس عشر: 
 املدرج لغة: 

ه َضمَّنه: الشَّيءِ  يف الشَّيءَ  املدرج: اسم مفعول من أدرج، وأدرج   .(1)ثناايه يف  وَأْدَخله إاي 
 واصطالحا:

  بينهما.  فصل  دون  متًنا، أو  سنًدا  سواء منها؛ ليس ما الرواية  يف الراوي يُدخل   أن 
 قال العراقي: 

 .(2)قول راو ما، بال فصل ظهرْ املدرج املُلحق آخر اخلرْب * من 
 قسمني: إَل اإلدراج وينقسم

 السند:   يف ( إدراج1
 املنت:   يف ( إدراج2

  اإلسناد: إدراج
 وله على عدَّة وجوه:

 بينه   بواسطة عنده كامل هو فإمنا بعَضه، إال   ليس له شيخ عن راويه  عند املنت  يكون  أن : األوَل
 تفصيل، وهو من جنس التدليس.  بال فيه الرواة بعض فُيدخل الشيخ، ذاك  وبني 
 مثاله:
  "َلوْ :  هلم  قال    النب   أن   العرنيني،   قصة  يف  أنس  عن  ْحيد  عن  جعفر  بن  إمساعيل  حديث
 عن  قتادة  من  ْحيد  مسعها  إمنا  "وأبواهلا":  لفظة   فإن   َوَأبـَْواهِلَا"،  أَْلَباَِنَا  ِمنْ   َفَشرِبـُْتمْ   ِإبِِلَنا  ِإََل   َخَرْجُتمْ 
 عن   رووه  إذ   وآخرون؛  هارون   بن  ويزيد  معاوية،  بن  ومروان   عدي،  أيب  بن  حممد  بيَّنه  كما  أنس،
 "وأبواهلا"؛:  أنس  عن   قتادة  قال:  ْحيد  قال:  فعندهم  ألباَنا"  من  "فشربتم  بلفظ  أنس  عن  ْحيد 
 . (3)تدليًسا يتضمن إدراج فيها هذا على إمساعيل  فرواية

 
----------------------------------------------- 

 .10الصحاح  ( معجم اللغة العربيَّة املعاصر، وخمتار 1)
 ( ألفية العراقي يف علم احلديث. 2)
 .305/1املغيث ( فتح 3)
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 على  مقتصًرا   عنه  راو   فريويهما  خمتلفني،   إبسنادين   خمتلفان   متنان  لراويا   عند   يكون   أن :  الثانية
 ما  اآلخر   املنت   من   فيه  يزيد   لكن،   به،  اخلاص  إبسناده  احلديثني  أحدَ   يروي  أو  اإلسنادين،  أحد
األخبار عن بعدها برد كل  األول، وكلُّ هذا يضعف اخلرب، وجيب التوقف فيه وَتيز    يف  ليس

 سند إَل متنه. 
 مثاله:
 الزهري   عن  مالك  عن  الثابت  واملرفوع  "تنافسوا  وال "  منت   يف   ُأدِخل  حيث  "،تباغضوا  ال ":  حديث

 وليس فيه وال تنافسوا.  َتَدابـَُروا" َواَل  حَتَاَسُدوا َواَل  تـََباَغُضوا "اَل : بلفظ   أنس عن
 املرفوع   احلاء،  أو  ابجليم  جتسَّسوا"  "ال  منت   من  راويه  من  نُِقلَ   قد  فيه؛  مدرج   تنافسوا"  "وال:  فلفظ 
ُكمْ :  بلفظ   هريرة  أيب   عن  األعرج  عن   الزاند   أيب   عن  لكن  أيًضا،  مالك  عن  الثابت    َوالظَّنَّ؛   "ِإايَّ
 "وال   فأدرج  حَتَاَسُدوا"،  َواَل   تـََناَفُسوا  َواَل   حَتَسَُّسوا،  َواَل   جَتَسَُّسوا  َواَل   احْلَِديِث،  َأْكَذبُ   الظَّنَّ   فَِإنَّ 

 .(1)الثاين من األول السند يف تنافسوا"
وهذا النوع إن كان املدرج فيه من جنس املنت نفسه أو مبيِ نا له مع صحَّة أصله فال يضر بصحَّة 

 احلديث مع لزوم بيان اإلدراج فيه.
  واحد   إسناد   على  الكل  فيجمع  راوٍ   عنهم  فريويه   خمتلفة، أبسانيد حديثا  مجاعة يروي أن :  الثالثة
 االختالف.   يبني  وال  األسانيد تلك من

 مثاله:
  فقد  عنه،  هللا رضي مسعود  ابن  عن املروي  ِندًّا" َّلِلَِّ  جَتَْعلَ   َأنْ : قَالَ  َأْعَظُم؟  الذَّْنبِ   "َأيُّ : حديث
 مباشرة،  مسعود،  ابن  عن  سلمة،  بن  شقيق  وائل  أيب  عن   احلديث  هذا   َحيَّان   بن  واصل  روى
  بن  عمرو  ميسرة  أيب  عن  سلمة،  بن  شقيق  وائل  أيب  عن  املعتمر   بن  ومنصور  األعمش  ورواه

 مسعود. بن هللا عبد عن ُشَرْحبيل،
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
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 عن   َثاَلثتهم،   وواصل  ومنصور،  األعمش،  عن   الثوري   سفيان   عن  مهدي،  بن  الرْحن  عبد   رواه  ث 
 مسعود.  ابن عن ُشَرْحبيل، بن عمرو ميسرة أيب عن وائل، أيب

  فهو  روايتهما؛  عن  ختتلف  روايته  ألن  ومنصور؛  األعمش  رواية  على  مدرجة  واصل  رواية   فصارت
 عن   شرحبيل   ابن   عن  شقيق  عن  يرواينه   ومها  مباشرة،  مسعود  ابن   عن  سلمة  بن  شقيق  عن  يرويه 
  األعمش،   عن:  فقال  الثالثة،  فأدمج  الثوري،  عن  مهدي  بن  الرْحن  عبد  فجاء  مسعود،  ابن

 شرحبيل. بن عمرو ميسرة أيب  عن وائل، أيب  عن وواصل، ومنصور،
 األسانيد إَل متوَنا.  طرقه صحيحة فهو ال يضر ما لزوم رد وهو كسابقه فإن كانت  

 مسعه  من  بعضُ   فيظن  نفسه،  ِقَبل  من  كالًما  فيقول  عارض،  له  فيعرض  اإلسناد  يسوق  أن :  الرابعة
 كذلك.  عنه فريويه  اإلسناد؛ ذلك منت  هو الكالم  ذلك  أن 

،  حُمَمَّدٍ   ْبنِ   ِإمْسَاِعيلَ   َعنْ   َماَجْه،  اْبنُ   َرَواهُ   َحِديثٌ :  مثاله  َعنْ   الزَّاِهِد،  ُموَسى  ْبنِ   اَثِبتِ   َعنْ   الطَّْلِحيِ 
 َحُسنَ   اِبللَّْيلِ   َصاَلتُهُ   َكثـَُرتْ   "َمنْ :  َمْرُفوًعا  َجاِبٍر،  َعنْ   ُسْفَياَن،  َأيب   َعنْ   اأْلَْعَمِش،  َعنِ   َشرِيٍك،
 اِبلنـََّهاِر"  َوْجُههُ 
ثـََنا :  َويـَُقولُ   مُيِْلي،  َوُهوَ   َشرِيكٍ   َعَلى  اَثِبتٌ   َدَخلَ :  احلَاِكمُ   قَالَ   َعنْ   ُسْفَياَن،  َأيب   َعنْ   اأْلَْعَمُش،  َحدَّ

  َمنْ :  قَالَ   اَثِبٍت،  ِإََل   َنَظرَ   فـََلمَّا  اْلُمْسَتْمِلي،  لَِيْكُتبَ   َوَسَكَت؛  ،  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   َجاِبٍر،
 أَنَّهُ   اَثِبتٌ   َفَظنَّ   َوَوَرِعِه،  ِلُزْهِدهِ   اَثبًِتا؛  ِبَذِلكَ   َوَقَصدَ   اِبلنـََّهاِر،  َوْجُههُ   َحُسنَ   اِبللَّْيلِ   َصاَلتُهُ   َكثـَُرتْ 
ْسَناِد؛  َذِلكَ  َمنْتُ   . (1)ِبهِ   حُيَدِ ثُ   َفَكانَ  اإْلِ

هو اإلدخال، وهذا ذكر متنا كامال ليس من   املدرج يف السند، ألنَّ اإلدراج   وهذا من جنس
يس من قبيل مدرج املنت كما سيأيت، وبطيعة احلال  ، فأدرجه يف السند، وهو ل كالم الرَّسول  
 املوضوعات.هو من قبيل  

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
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  املنت:  إدراج يف

 آخره: يف  أو أوسطه  يف  أو  املنت  أول يف يقع  قدو 
 اإلدراج يف أوَّل املنت:  – 1

،  َعنِ   ماجه،  وابن  أْحد  رواه  منه ما َثيِن :  قَالَ   اأَلْوزَاِعيِ   َعنْ   ِقاَلبََة،  َأيب   َعنْ   َكِثرٍي،  َأيب   ْبنُ   حَيَْي   َحدَّ
،  بـَُرْيَدةَ   َعنْ   اْلُمَهاِجِر،  َأيب  ُروا:  فـََقالَ   َغْزَوٍة،  يف     اَّللَِّ   َرُسولِ   َمعَ   ُكنَّا:  قَالَ   اأْلَْسَلِميِ    اِبلصَّاَلةِ   "َبكِ 
  .(1)َعَمُلهُ  َحِبطَ  اْلَعْصرِ  َصاَلةُ  فَاتـَْتهُ  َمنْ  فَِإنَّهُ  اْلَغْيِم،  اْليَـْومِ  يف 

ُروا :  قول  أن  والصواب  ،  النب   كالم  من  بُريدة وليس  كالم  من  اْلَغْيِم"  اْليَـْومِ   يف   اِبلصَّاَلةِ   "َبكِ 
 كذلك.   وهو ليس ،  النب   كالم  من فجعله األوزاعي فيه  أخطأ وقد
ثَُه،   املَِليحِ   َأابَ   َأنَّ   ِقاَلبََة،  َأيب   َعنْ   َكِثرٍي،  َأيب   ْبنِ   حَيَْي   َعنْ :  هبذا املنت   الدَّْسُتواِئيُّ   ِهَشامٌ   رواه  فقد  َحدَّ
ُروا:  فـََقالَ   َغْيٍم،  ِذي  يـَْومٍ   يف   بـَُرْيَدةَ   َمعَ   ُكنَّا:  قَالَ    َصاَلةَ   تـََركَ   "َمنْ :  قَالَ     النَِّبَّ   فَِإنَّ   اِبلصَّاَلِة،  َبكِ 

 . (2)َعَمُلُه"  َحِبطَ   الَعْصرِ 
 .(3)املوقوف  القدر من املرفوع القدر وميَّز الكالم، هشام ففصل
 آخر:  مثال
 قَالَ :  قَالَ   عنه،  هللا  رضي  ُهَريـَْرةَ   أيب  َعنْ   ِزاَيٍد،  ْبنِ   حُمَمَّدِ   َعنْ   ُشْعَبةَ   َعنْ   َوَشَبابََة،  َقَطنٍ   أَبُو  رواه  ما
 . (4)النَّاِر" ِمنَ  ِلأَلْعَقابِ  َوْيلٌ  اْلُوُضوَء، "َأْسِبُغوا:   اْلَقاِسمِ  أَبُو

 قطن  أبو  أخطأ  وقد  عنه،  هللا   رضي  هريرة  أيب  كالم  من  اْلُوُضوَء"  قول: "َأْسِبُغوا  أن  والصواب
 كذلك.   وهو ليس ،النب   كالم  من فجعاله وشبابة

 
 
 

----------------------------------------------- 
 .694 ماجه وابن ،23055 أْحد ( أخرجه1)
 .594 البخاري ( أخرجه2)
 هللا. عوض طارق   الشيخ حتقيق ،127/ 3 رجب البن الباري ( ينظر: فتح3)
 .158/ 1 النقل  يف املدرج للوصل  الفصل  يف اخلطيب ( أخرجه4)
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 ، (4)َجْعَفرٍ   ْبنُ   َوحُمَمَّدُ   ،(3)َوُهَشْيمٌ   ،(2)َووَِكيعٌ   ،(1)ِإاَيسٍ   َأيب   ْبنُ   آَدمُ   خالفهما يف ذلك   فقد

َرَة،  َأيب   َعنْ   ِزاَيٍد،  ْبنِ   حُمَمَّدِ   َعنْ   ُشْعَبَة،  َعنْ :  على هذا النَّحو  فرووه  وغريهم،  بَِنا   مَيُرُّ   وََكانَ   ُهَريـْ
 ِلأْلَْعَقابِ   "َوْيلٌ :  قَالَ     الَقاِسمِ   َأابَ   فَِإنَّ   الُوُضوَء،  َأْسِبُغوا:  قَالَ   امِلْطَهَرِة،  ِمنَ   يـَتَـَوضَُّئونَ   َوالنَّاسُ 

 النَّاِر".  ِمنَ 
َثمِ   ْبنُ   َعْمُرو  َقَطنٍ   َأبُو  َوِهمَ :  هللا تعاَل  رْحه  البغدادي  اخلطيب  قال   َسوَّارٍ   ْبنُ   َوَشَبابَةُ   الُقَطِعيُّ   اهْلَيـْ

 اْلُوُضوَء"  "َأْسِبُغوا:  قـَْوَلهُ   َأنَّ   َوَذِلكَ   ُسْقَناُه؛  َما  َعَلى  ُشْعَبةَ   َعنْ   احلَِديثَ   َهَذا  ِرَوايَِتِهَما  يف   الَفَزاِريُّ 
َرَة،  َأيب   َكالمُ  ،   َداُودَ   أَبُو  َرَواهُ   َوَقدْ ،    النَِّب ِ   َكالمُ   النَّاِر"  ِمنَ   ِلأَلْعَقابِ   "َوْيلٌ :  َوقـَْولُهُ   ُهَريـْ   الطََّياِلِسيُّ
،  ْبنُ   َوَعاِصمُ   ِإاَيٍس،  َأيب   ْبنُ   َوآَدمُ   َحازٍِم،  ْبنِ   َجرِيرِ   ْبنُ   َوَوْهبُ   ْبنُ   َوحُمَمَّدُ   اجْلَْعدِ   ْبنُ   َوَعِليُّ   َعِليٍ 
  ْبنُ   َوِعيَسى  اجْلَرَّاِح،  ْبنُ   َووَِكيعُ   مُشَْيٍل،   ْبنُ   َوالنَّْضرُ   زُرَْيٍع،  ْبنُ   َوَيزِيدُ   َبِشرٍي،  ْبنُ   َوُهَشْيمُ   ُغْنَدٌر،   َجْعَفرٍ 
َرَة،  َأيب   قـَْولِ   ِمنْ   اأَلوَّلَ   اْلَكاَلمَ   َوَجَعُلوا  ُشْعَبَة،  َعنْ   ُكلُُّهمْ   ُمَعاٍذ،  ْبنُ   َوُمَعاذُ   يُوُنَس،  َواْلَكاَلمَ   ُهَريـْ
 . (5)َمْرُفوًعا الثَّاين 

 اإلدراج وسط املنت - 2:
ثـََنا:  هللا تعاَل  رْحه  الدارقطين   اإلمام  مثاله قال   َأْخرَبانَ   اْلوَِكيُل،  حُمَمَّدٍ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنُ   َأْْحَدُ   "َحدَّ

ثـََنا  ُمْسِلٍم،  ْبنُ   َعِليُّ   َعنْ   ُعْرَوَة،  ْبنِ   ِهَشامِ   َعنْ   َجْعَفٍر،  ْبنُ   احْلَِميدِ   َعْبدُ   َأْخرَبانَ   َبْكٍر،  ْبنُ   حُمَمَّدُ   َحدَّ
ْعتُ :  قَاَلتْ   َصْفَواَن،  بِْنتِ   ُبْسَرةَ   َعنْ   أَبِيِه، ثـَيَـْيهِ   َأوْ   ذََكَرهُ   َمسَّ   "َمنْ :  يـَُقولُ   ،اَّللَِّ    َرُسولَ   مسَِ   َأوْ   أُنـْ
ْليَـتَـَوضَّْأ؛  رَفْـَغْيهِ  ثـََينْيِ   ِذْكرِ   يف   َوَوِهمَ   ِهَشاٍم،  َعنْ   َجْعَفٍر،  ْبنُ   احْلَِميدِ   َعْبدُ   َرَواهُ   َكَذا   فـَ   َوالرَّْفِغ،   اأْلُنـْ

 َغرْيَِمْرُفوٍع،  ُعْرَوَة،  قـَْولِ   ِمنْ   َذِلكَ   َأنَّ   َواملَْحُفوظُ   ؛  النَِّب ِ   َعنِ   ُبْسَرَة،  َحِديثِ   يف   َذِلكَ   َوِإْدرَاِجهِ 
ُهمْ  ِهَشاٍم، َعنْ  الثِ َقاتُ   َرَواهُ  َكَذِلكَ   َوَغرْيمُُهَا. زَْيٍد، ْبنُ  َوَْحَّادُ  السَّْخِتَياينُّ، أَيُّوبُ  ِمنـْ

 
----------------------------------------------- 

 .165 ( البخاري 1)
 .270شيبة  أيب  ابن ( مصنف2) 
 .7122أْحد  ( مسند3) 
 .9304أْحد  ( مسند4)
 .160 ،159/ 1النقل  يف املدرج  للوصل ( الفصل5)
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ثـََنا  َراِهيمُ   ِبَذِلكَ   َحدَّ ثـََنا  َْحَّاٍد،  ْبنُ   ِإبـْ ثـََنا   (1))ح(  اْلَعْنرَبِيُّ،  اَّللَِّ   ُعبَـْيدِ   ْبنُ   َأْْحَدُ   َحدَّ  ْبنُ   َعِليُّ   َوَحدَّ
 اأْلَْشَعِث،  أَبُو  َأْخرَبانَ :  قَاُلوا  السَّرَّاُج،  حَمُْمودٍ   ْبنُ   َوحُمَمَّدُ   ِإمْسَاِعيَل،  ْبنُ   َواحلَُسنْيُ   ُمَبشِ ٍر،  ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ 
 َصْفَواَن،   بِْنتِ   ُبْسَرةَ   َعنْ   أَبِيِه،  َعنْ   ُعْرَوَة،  ْبنِ   ِهَشامِ   َعنْ   َأيُّوُب،  َأْخرَبانَ   زُرَْيٍع،  ْبنُ   َيزِيدُ   َأْخرَبانَ :  قَالَ 
َا َعتْ   َأَنَّ ْليَـتَـَوضَّْأ"،  ذََكَرهُ   َمسَّ   "َمنْ :  يـَُقولُ   ،  اَّللَِّ   َرُسولَ   مسَِ   َمسَّ   ِإَذا:  يـَُقولُ   ُعْرَوةُ   وََكانَ :  قَالَ   فـَ

ثـَيَـْيهِ   َأوْ  رَفْـَغْيهِ  ْليَـتَـَوضَّأْ  ذََكَرهُ  َأوْ  أُنـْ  .(2)فـَ
 آخر املنت: يف اإلدراج  - 3

ثـََنا:  هللا تعاَل  رْحه  الدارقطين  اإلمام  مثاله: قال ثـََنا  النـَّْيَسابُوِريُّ،  َبْكرٍ   أَبُو  "َحدَّ  َحْرٍب،  ْبنُ   َعِليُّ   َحدَّ
ثـََنا :  قَاُلوا  َوَغرْيُُهْم،  حُمَمَّدٍ   ْبنُ   َوَعبَّاسُ   رَاِشٍد،  ْبنِ   َمْنُصورِ   ْبنُ   َوَأْْحَدُ   َسيَّاٍر،  ْبنِ   َمْنُصورِ   ْبنُ   َوَأْْحَدُ   َحدَّ
،  َعِلي ٍ   ْبنُ   ُحَسنْيُ  ثـََنا  )ح(  اجْلُْعِفيُّ ثـََنا  اأْلَْصبَـَهاينُّ،  َسِعيدٍ   ْبنُ   الرَّْْحَنِ   َعْبدُ   َصاِلحٍ   أَبُو  َوَحدَّ  أَبُو   َحدَّ

ثـََنا  )ح(  َمْسُعوٍد، ثـََنا  ِعيَل،ِإمْسَا  ْبنُ   احْلَُسنْيُ   َوَحدَّ   َأْخرَبانَ :  قَااَل   َسِعيٍد،  ْبنِ   حَيَْي   ْبنِ   حُمَمَّدِ   ْبنُ   َأْْحَدُ   َحدَّ
،   َعِلي ٍ   ْبنُ   ُحَسنْيُ  ،  ْبنِ   احلََْسنِ   َعنِ   اجْلُْعِفيُّ   بَِيِدي   َعْلَقَمةُ   َأَخذَ :  قَالَ   خُمَْيِمَرَة،  ْبنِ   اْلَقاِسمِ   َعنِ   احْلَرِ 
 َّلِلَِّ   "التَِّحيَّاتُ :  التََّشهُّدَ   فـََعلََّميِن   بَِيِدي    اَّللَِّ   َرُسولُ   َأَخذَ :  َوقَالَ   بَِيِدي،   اَّللَِّ   َعْبدُ   َأَخذَ :  َوقَالَ 

َنا  السَّاَلمُ   َوبـَرََكاتُُه،  اَّللَِّ   َوَرْْحَةُ   النَِّبُّ   أَيُـَّها  َعَلْيكَ   السَّاَلمُ   َوالطَّيِ َباُت،  َوالصََّلَواتُ   ِعَبادِ   َوَعَلى  َعَليـْ
ُ،  ِإالَّ   ِإَلهَ   اَل   َأنْ   َأْشَهدُ   الصَّاحِلِنَي،  اَّللَِّ    َعْجاَلَن،   اْبنُ   ََتبـََعهُ   َوَرُسولُُه"،  َعْبُدهُ   حُمَمًَّدا  َأنَّ   َوَأْشَهدُ   اَّللَّ

.  ْبنِ  احَلَسنِ  َعنِ  َأاَبَن،  ْبنُ  َوحُمَمَّدُ   احْلَرِ 
ثـََنا ثـََنا  النـَّْيَسابُوِريُّ،  َبْكرٍ   َأبُو  َحدَّ ثـََنا  احْلََكِم،  َعْبدِ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنُ   حُمَمَّدُ   َحدَّ  ِرْشِديَن،   ْبنُ   َحجَّاجُ   َحدَّ
َوَة،  َعنْ  ثـََنا  )ح(  َعْجاَلَن،  اْبنِ   َعنِ   َحيـْ ثـََنا  َبْكٍر،   أَبُو  َوَحدَّ ثـََنا  َمْنُصوٍر،  ْبنُ   َأْْحَدُ   َحدَّ  َأيب   اْبنُ   َحدَّ
ثـََنا َمْرمَيَ، َثيِن  َأيُّوَب، ْبنُ   حَيَْي   َحدَّ ، ْبنِ  احَلَسنِ  َعنِ  َعْجاَلَن،  اْبنُ  َحدَّ  ِمثْـَله. إبِِْسَناِدهِ  احْلَرِ 
،  ْبنِ   احلََْسنِ   َعنِ   ُمَعاِويََة،  ْبنُ   زَُهرْيُ   َوَرَواهُ   َأوْ   َهَذا  قـُْلتَ   "ِإَذا:  قـَْولُهُ   َوُهوَ   َكاَلًما؛  آِخرِهِ   يف   فـََزادَ   احْلَرِ 
 فََأْدرََجهُ   فَاقْـُعْد"،  تـَْقُعدَ   َأنْ   ِشْئتَ   َوِإنْ   فـَُقْم،  تـَُقومَ   َأنْ   ِشْئتَ   فَِإنْ   َصاَلَتَك،  َقَضْيتَ   فـََقدْ   َهَذا   فـََعْلتَ 
 َكاَلمِ   ِمنْ   َوَجَعَلهُ   زَُهرْيٍ،  َعنْ   َشَبابَُة،  َوَفَصَلهُ   ،ِبَكاَلم النب    َوَوَصَلهُ   احلَِديثِ   يف   زَُهرْيٍ   َعنْ   بـَْعُضُهمْ 

 النَِّب ِ   َحِديثِ   يف   َأْدرََجهُ   َمنْ   قـَْولِ   ِمنْ   اِبلصََّوابِ   َأْشَبهُ :  َوقـَْولُهُ   عنه،  هللا  رضي  َمْسُعودِ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ 
،  ْبنِ   احَلَسنِ   َعنِ   َرَواهُ   ثـَْواَبَن،  اْبنَ   أِلَنَّ   ؛  َمْسُعوٍد،   اْبنِ   قـَْولِ   ِمنْ   آِخَرهُ   َوَجَعلَ   َكَذِلَك؛  احلُرِ 

،  ُحَسنْيٍ   َواِلت َِفاقِ   تـَْركِ   َعَلى  احلَر ِ   ْبنِ   احَلَسنِ   َعنِ   ِرَوايَِتِهمْ   يف   َأاَبنَ   ْبنِ   َوحُمَمَّدِ   َعْجاَلَن،   َواْبنِ   اجلُْعِفيِ 
 ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   َعنْ   َغرْيِهِ   َوَعنْ   َعْلَقَمةَ   َعنْ   التََّشهُّدَ   َرَوى  َمنْ   ُكل ِ   ات َِفاقِ   َمعَ   احلَِديثِ   آِخرِ   يف   ِذْكرِهِ 

 َأْعَلُم. َواَّللَُّ  َذِلَك، َعَلى َمْسُعودٍ 
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ثـََنا  زَُهرْيٍ؛  َعنْ   َشَبابَةَ   َحِديثُ   َوَأمَّا ثـََنا  الصَّفَّاُر،  حُمَمَّدٍ   ْبنُ   ِإمْسَاِعيلُ   َفَحدَّ ثـََنا   ُمْكَرٍم،  ْبنُ   احَلَسنُ   َحدَّ   َحدَّ
ثـََنا  َسوَّاٍر،  ْبنُ   َشَبابَةُ  َثَمةَ   أَبُو  َحدَّ ثـََنا  ُمَعاِويََة،  ْبنُ   زَُهرْيُ   َخيـْ ،  ْبنُ   احلََْسنُ   َحدَّ  ْبنِ   الَقاِسمِ   َعنِ   احلَرِ 

 اَّللَِّ   َرُسولُ   َأَخذَ :  قَالَ   بَِيِدي،  َمْسُعودٍ   ْبنُ   اَّللَِّ   َعْبدُ   َوَأَخذَ :  قَالَ   بَِيِدي،  َعْلَقَمةُ   َأَخذَ :  قَالَ   خُمَْيِمَرَة،
 َوَرْْحَةُ   النَِّبُّ   أَيُـَّها  َعَلْيكَ   السَّاَلمُ   َوالطَّيِ َباُت،  َوالصََّلَواتُ   َّلِلَِّ   "التَِّحيَّاتُ :  التََّشهُّدَ   فـََعلََّميِن   بَِيِدي  
َنا  السَّاَلمُ   َوبـَرََكاتُُه،  اَّللَِّ    حُمَمًَّدا   َأنَّ   َوَأْشَهدُ   اَّللَُّ   ِإالَّ   ِإَلهَ   اَل   َأنْ   َأْشَهدُ   الصَّاحِلِنَي،   اَّللَِّ   ِعَبادِ   َوَعَلى  َعَليـْ

 ِشْئتَ   فَِإَذا  الصَّاَلة؛  ِمنَ   َعَلْيكَ   َما  َقَضْيتَ   فـََقدْ   َذِلكَ   قـُْلتَ   "فَِإَذا:  اَّللَِّ   َعْبدُ   قَالَ   َوَرُسولُُه"،  َعْبُدهُ 
 قـَْولِ   ِمنْ   َجَعَلهُ  احلَِديثِ  آِخرَ  َفَصلَ   َوَقدْ   ثَِقٌة،  َشَبابَةُ   فَاقْـُعْد"؛  تـَْقُعدَ  َأنْ  ِشْئتَ  َوِإنْ   فـَُقْم،   تـَُقومَ   َأنْ 
 َأْعَلُم. َواَّللَُّ  ،  النَِّب ِ  َكاَلمِ   يف  آِخَرهُ  َأْدرَجَ   َمنْ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  َأَصحُّ  َوُهوَ   َمْسُعوٍد؛ اْبنِ 
 َوَجَعلَ   َكَذِلَك،   احْلَر ِ   ْبنِ   احَلَسنِ   َعنِ   ثـَْواَبَن،  اْبنِ   َعنِ   فـََرَوْوهُ   َوَغرْيُُه،  الرَّبِيعِ   ْبنُ   َغسَّانُ   ََتبـََعهُ   َوَقدْ 
 . (3)النَِّب     ِإََل  يـَْرفـَْعهُ   َوملَْ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  َكاَلمِ   ِمنْ  احْلَِديثِ  آِخرَ 
 : فائدة
 رواية   من  ولكن  ،النب  كالم  من  اثبًتا  املدرج  اللفظ   هذا   ويكون   ما،  رواية  يف  اإلدراج  يقع  قد

 . أخرى
ا: هللا تعاَل رْحه  حجر  ابن احلافظ  قال   اللفظ ذلك ويكون  حديث  يف ابإلدراج احلكم  وقع ورمبَّ

 أخرى.  رواية من لكن ،  النب  كالم  من اثبًتا  املدرج
ًما،  السَّاَعةِ   َيَديِ   َبنْيَ   "ِإنَّ :  موسى   أيب  حديث  يف  كما  الِعْلُم،  ِفيَها  َويـُْرَفعُ   اجلَْهُل،  ِفيَها  يـَْنِزلُ   أَلَايَّ

 الَقْتُل. : َواهلَْرجُ  اهلَْرُج؛  ِفيَها َوَيْكثـُرُ 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
( )ح(: هي حاء التَّحويل، أي: حتويل السند إَل سند آخر، وتوضع عند ملتقى األسانيد 1)

 يكون للمنت أكثر من سند.لالختصار، وهذا عندما 
 الرسالة.   مؤسسة طـ ،270 - 269/ 1 الدارقطين  ( سنن2)
 . 165 ،164/ 2الدارقطين  ( سنن3)
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 ذلك،   ومع  موسى؛  أيب  كالم  من  الَقْتُل":  "َواهلَْرجُ :  قول  أنَّ   وبنيَّ   الرواة  من  احلفاظ  بعضُ   َفَصَلهُ 
 هللا   رضي  عمر   بن  هللا  عبد  بن   سامل  حديث  يف  مرفوًعا  آخر   وجه  من  بذلك  تفسريه  ثبت  فقد

 عنه. هللا  رضي هريرة أيب عن عنهما
 . (1)اْلُوُضوَء" "َأْسِبُغوا: حديث:  ذلك ومثل

 النَّاِر"؛   ِمنَ  ِلأَلْعَقابِ   َوْيلٌ  اْلُوُضوَء،  "َأْسِبُغوا:  ذكره  تقدم الذي   عنه هللا  رضي هريرة  أيب فحديث 
 عنهما   هللا   رضي  عمروٍ   بن   هللا   عبد  حديث   من  ، النب  عن  ثبت   اْلُوُضوَء"  "َأْسِبُغوا:  قوله  فإن 
 مسلم. صحيح يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
  .820 ،819/ 2الصالح   ابن على  ( النكت1)
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

306 

 كيف يُعرف اإلدراج: املسألة األوَل:  
 أمور:اإلدراج بعدَّة  ويُعرف
َفِصاًل   ِبُوُروِدهِ   َذِلكَ   َويُْدَركُ :  هللا تعاَل  رْحه  السيوطي  قال  َذِلكَ   َعَلى  اِبلتـَّْنِصيصِ   َأوْ   ُأْخَرى،  ِرَوايَةٍ   يف   ُمنـْ
 من منفصالفأمَّا ما جاء  .(1)َذِلكَ   يـَُقولُ     َكْونِهِ   اِبْسِتَحاَلةِ   َأو  املُطَِّلِعنَي،  األَِئمَّةِ   بـَْعضِ   َأوْ   الرَّاِوي،  ِمنَ 

 طريق آخر فقد ضربنا له مثال يف ما سبق. 
 رضي   َمْسُعودٍ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   حديث  من  اخلطيب:  رواه  ماهو:  كالمه   من   أنه   الراوي  نصَّ   ما   مثال   اوأمَّ 
ْعتُ :  قَالَ   عنه،  هللا ًئا  اِبَّللَِّ   ُيْشِركُ   َوُهوَ   َماتَ   "َمنْ :  يـَُقولُ     اَّللَِّ   َرُسولَ   مسَِ   َماتَ   َوَمنْ   النَّاَر،  َدَخلَ   َشيـْ
ًئا اِبَّللَِّ   ُيْشِركُ  اَل  َوُهوَ   . (2)اجْلَنََّة" َدَخلَ  َشيـْ
  اَّللَِّ   َعْبدِ  َعنْ   الصحيحني  ففي، هو  كالمه  من   أنه  مسعود  ابن  من  التصريح  أخرى  رواايت  يف   جاء  فقد
ًئا  اِبَّللَِّ   ُيْشِركُ   َماتَ   "َمنْ :    اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   عنه،   هللا  رضي   "َمنْ :  َأانَ   َوقـُْلتُ   النَّاَر"،  َدَخلَ   َشيـْ
ًئا اِبَّللَِّ  ُيْشِركُ  اَل  َماتَ   . (3)اجلَنََّة" َدَخلَ  َشيـْ

 .هو، ال من كالم النبِ   كالمه  من  الثَّاين الشطر أن عنه هللا رضي  مسعود ابن  فهنا صرَّح
  اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : عنه هللا  رضي ُهَريـَْرةَ   َأيب  حديث:  النب  كالم   من  يكون  أن  يستحيل  ما ومثال

،  َسِبيلِ   يف   اجِلَهادُ   َلْواَل   بَِيِدهِ   نـَْفِسي  َوالَِّذي   َأْجَراِن،  الصَّاِلحِ   املَْمُلوكِ   "ِلْلَعْبدِ :    أُمِ ي،   َوِبرُّ   َواحَلجُّ   اَّللَِّ
 ِمنْ   ِإَلَْ،  بَِيِدِه"  نـَْفِسي  "َوالَِّذي:  فـََقْولُهُ :  هللا  رْحه  السيوطي  قال.(4)مَمُْلوٌك"  َوَأانَ   َأُموتَ   َأنْ   أَلَْحبَـْبتُ 
،  يـََتَمىنَّ   َأنْ     ِمْنهُ   مَيَْتِنعُ   أِلَنَّهُ   ُهَريـَْرَة؛  َأيب   َكاَلمِ   . (5)َيرِبََّها  َحىتَّ   َمْوُجوَدةً   َذاكَ   ِإذْ   َتُكنْ   ملَْ   أُمَّهُ   َوأِلَنَّ   الرِ قَّ
:   هللاِ   َرُسولُ   قَالَ :  عنه  هللا  رضي   ُهَريـَْرةَ   أَبُو  قَالَ :  مسلم  صحيح  يف  الكالمني  بني  الفصل  جاء  وقد

 َوِبرُّ  َواحلَْجُّ، هللِا، َسِبيلِ  يف  اجلَِْهادُ  َلْواَل  بَِيِدِه، ُهَريـَْرةَ  َأيب  نـَْفسُ  َوالَِّذي َأْجَراِن، اْلُمْصِلحِ  اْلَمْمُلوكِ  "ِلْلَعْبدِ 
وعلى هذا إن كان اإلدراج من الصحايب على شكل تفسري .(6)مَمُْلوٌك"  َوَأانَ   َأُموتَ   َأنْ   أَلَْحبَـْبتُ   أُمِ ي،

كان اإلدراج فيه حكم شرعيُّ، أو كالم خارج عن التَّفسري للحديث فال يضر بصحَّة احلديث، وإن  
 عن كالم غريه.  غريه فيجب التوقف فيه، مع لزوم فصل كالم النب  أو   الصحايب ِ  من 

----------------------------------------------- 
  .315/ 1الراوي  ( تدريب1)
  .218/ 1النقل  يف املدرج للوصل ( الفصل2)
  .92 ومسلم ،1238 ( البخاري3)
 .2548 ( البخاري4)
  .317/ 1الراوي  ( تدريب5)
 .1665 ( مسلم6)
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 الضرر الناتج عن اإلدراج يف املنت: املسألة الثانية: 
إنَّ اإلدراج يف املتون ميكن أن حيمل ضررا ابلنسبة لألحكام الشرعيَّة، حيث أنَّ األحكام أتيت  

والوحي ال خُيطُئ، ولكنَّ كالم الصاحب أو من بعده ملضا من الكتاب والسنَّة ألنَّ كالمها وخي 
يُدرُج يف منت احلديث وفيه شيء من األحكام، فهو حيمل ضررا على احلكم نفسه، مثال ذلك 

 ابلنسبة لإلدراج املقرتن ابلشذوذ: 
 عن   صاحل،  أيب  عن  األعمش،  عن  زايد،  بن   الواحد   عبد  طريق   من  والرتمذي   داود   أبو  رواه  ما
 . (1) ميينِه" عنْ  فليضطجعْ  الفجرَ   أحدكمُ  صلَّى  إَذا: "هريرة مرفوعا أيب
، وعلَّته املخالفة بني الفعل يف: أحاديث معلة ظاهرها الصحة أخرجه الوادعي  هذا احلديث  و 

 خاصة.  األعمش عن  رواها أحاديث  بعض يف أخطأ لكن ثقة،  هذا الواحد  والقول وعبد
  سكتَ   إَذا    هللاِ   رسولُ   "كانَ :  قالت  عائشة  عن  البخاري  ونص احلديث احملفوظ هو ما رواه

  يستبنيَ   أنْ   بعدَ   الفجرِ   صالةِ   قبلَ   خفيفتنيِ   ركعتنيِ   فركعَ   قامَ   الفجرِ   صالةِ   منْ   ابألوََل   املؤذِ نُ 
 . (2)لإلقامةِ  املؤذِ نُ  أيتيهِ  حىتَّ  األمينِ  شقِ هِ   عَلى اضطجعَ   ثَّ  الفجرَ 
 بينما  الوجوب، إذ األمر للوجوب،  على  ظاهره   يدل  احلديث األوَّليف    القول  أن   بينهما،  والفرق
 الراحة   ألجل  يفعله   وسلم  عليه  صلى هللا   وكان   الندب،  يفيد   فقط دون اقرتانه مع القول   الفعل
 الليل، لينشط لصالة الصبح. آخر يف القيام  طول بسبب

ر عنه الشذوذ وهو خمالفة القول فاحلديث األوَّل مدرج بكلِ ه من لفظ الرَّاوي أو فهمه، ممَّا اجن 
 والفعل. 

غري   وهذا  واجبا،  األوَّل  للحديث  ابلنسبة  االضطجاع  أصبح  فقد  بني،  عنه  النَّاتج  والضرر 
ليكسب شيأ من   مل أيمر به، بل كان يفعله، وكان يفعله  صحيح، بل هو مندوب، ألنَّ النبَّ  

 النشاط لصالة الصبح. 
وعلى هذا وجب الوقوف على كل أنواع احلديث املدرج والنظر فيه، وفصل كالم غري النبِ   

وحده يف ذلك، ملا تبنيَّ معنا كما سبق من ضرر    عنه، وتؤخذ األحكام من كالم النب    
 متأتٍ  من املدرجات. 

ديث املنقطع أبي نوع أو فيه شبهة انقطاع، أو املعلول وبعد هذا يتبنيَّ لك أن ال جمال لقبول احل
العلَّة، أو شاذ، أو غري ذلك ممَّا الضعيفة ممَّا  أبي جنس من  يضرُّ    ذكرانه من اانوع احلديث 

يوفَّق بعض الفقهاء   بصحَّة احلديث على الشروط املعتمدة عند أهل احلديث، وعلى هذا فإنَّه مل
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والعرض السابق خري دليل   ،ورة أوضح يف عدم اشرتاط ما اشرتطه أهل األثر أو الفروعيني بص
ال للخروج حلديث ال جمذلك مبا يقطع به العاقل الشكَّ أبنَّ شروط قبول اخلرب اليت وضعها أهل ا

 وأنَّ كل حكم مستمد من حديث ضعيف هو حكم ابطل.  عليها حبال،
 

من كالم غريه، فإنَّه جيب علينا    ومبا أنَّنا تكلَّمنا عن املدرجات، ووجوب َتييز كالم النب  
الكالم على احلديث املرفوع، واحلديث املوقوف، واحلديث املقطوع، كي نعلم الفروق اليت بينها 

 يت تتصل فيها ببعضها.واحلاالت ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .420، والرتمذي 1261( أبو داود 1)
 .626 ( البخاري 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

309 

 أنواع احلديث من حيث قائله:: التَّاسع املبحث 
 : احلديث املرفوعاملطلب األوَّل: 

وحي    من كالم غريه يف األحاديث، فكالمه    وهذه املسألة الزمة لتمييز كالم رسول هللا  
هو أصل االستدالل مع الكتاب، أمَّا غريه   يوحى، على خالف كالم غريه، كما أنَّ كالم  

كالم  و كالم الصحابة    من  فيلحق به كفتوى الصحابة، وعلى هذا وجب َتييز كالم رسول هللا  
 التَّابعني عن غريهم. 

 املرفوع لغة: 
 اسم مفعول مشتق من مادة رفع، والرفع يف اللغة له عدة معان، منها ما يلي:

 .شيُء اْرتِفاعاً بنفسه ِإذا َعاليقال: اْرتـََفَع الالعلو:    - 1
، [ 34  :]الواقعةَتقرِيبك الشيء من الشيء، ويف التنزيل: "وفـُُرٍش َمْرفوعة"القرب: فالرفع    -  2

 .َأي ُمَقرَّبة هلم
 . (1)نقيض الذلة والضعة  - 3
 .(2)[10 :]فاطر القبول: قال تعاَل: "َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه"  - 4

خاصة، قواًل كان    ما أضيف إَل النب    ه عدة تعريفات منها: يفقد وردت فاصطالحا:املوفوع  
حىت يدخل فيه   ،أو فعالً أو تقريرًا، أو صفة، سواء أضافه إليه صحايب أم َتبعي أم من بعدمها

 .قول املصنفني ولو أتخروا: قال رسول هللا 
املتصل املرفوع:  يدخل يف  اشرتاط   ،واملعضل  ،واملنقطع  ،واملرسل  ، فعلى هذا  لعدم  واملعلق؛ 

 االتصال.  
 .(3)وخيرج املوقوف واملقطوع؛ الشرتاط اإلضافة املخصوصة

 خاصة متصاًل كان أو منقطعاً.  فاملرفوع إذا أطلق أريد به ما أضيف إَل النب  
 . (4)أو فعله ما أخرب فيه الصحايب عن قول الرسول  قال اخلطيب البغدادي: املرفوع:

----------------------------------------------- 
 .              269، 268/ 5( لسان العرب البن منظور  1)
 .331/ 14حكام القرآن للقرطب ( اجلامع أل2)
 .          116/  1، فتح املغيث للسخاوي  52،فتح املغيث للعراقي ص116( تدريب الراوي للسيوطي  ص3)
 .                           21( الكفاية يف علم الرواية ص 4)
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 أنواع احلديث املرفوع:املسألة األوَل: 
 املرفوع القويل:  - 1

ُ َعْنه وهو أن يقول الصحايب   . كذا..."  أو غريه: "قال رسول هللا َرِضَي اَّللَّ
 مثاله:  

ُ َعْنه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َ  قَاَل: "َما ِمْن نـَْفٍس ََتُوُت هَلَا ِعْنَد اَّللَِّ َخرْيٌ َيُسرَُّها   َعْن النَِّبِ   ِضَي اَّللَّ
َيا َوَما ِفيَها ِإالَّ الشَِّهيُد فَِإنَُّه يـََتَمىنَّ َأْن يـَرْ  نـْ َيا َواَل َأنَّ هَلَا الدُّ نـْ َا تـَْرِجُع ِإََل الدُّ َيا  ِجعَ َأَنَّ نـْ يُـْقَتَل يف الدُّ فـَ

 . (1)ِلَما يـََرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَدِة" 
 املرفوع الفعلي:  - 2

ُ َعْنه أن يقول الصحايب   .. "..كذا  أو غريه: "فعل رسول هللا َرِضَي اَّللَّ
 مثاله: 

ُ َعْنه  َعْن أََنٍس بن مالك   ِبَكْبَشنْيِ َأْمَلَحنْيِ َأقْـَرَننْيِ َذحَبَُهَما بَِيِدِه    قَاَل: َضحَّى النَِّبُّ  َرِضَي اَّللَّ
 . (2) َومَسَّى وََكربََّ َوَوَضَع رِْجَلُه َعَلى ِصَفاِحِهَما

 املرفوع التقريري:  - 3
إنكاره لذلك    ي "، وال يرو ...كذا    هللا  وهو أن يقول الصحايب أو غريه: "فُِعَل حبضرة رسول 

 الفعل. 
 

----------------------------------------------- 
 2والسري اَبب احلور العني وصفتهن  احلديث: أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلهاد  (  1)
(، وأخرجه 2817ح)216/    2( //  وابب َتين اجملاهد أن يرجع إَل الدنيا  2795ح)  211  /

( 1877ح)  23/    13مسلم يف الصحيح كتاب اإلمارة ابب فضل الشهادة يف سبيل هللا تعاَل  
{108، 109}. 
ابب  2) األضاحي  الصحيح كتاب  يف  البخاري  أخرجه  احلديث:  صفح (  على  القدم  وضع 

الذبح   عند  التكبري  وابب  يف 5565،  5564ح)  462/    3الذبيحة،  مسلم  وأخرجه   ،)
الصحيح كتاب األضاحي  اَبب اْسِتْحَباِب الضَِّحيَِّة َوَذحبَِْها ُمَباَشَرًة ِباَل تـَوِْكيٍل َوالتَّْسِمَيِة َوالتَّْكِبرِي  

 {.18، 17( }1966ح) 104، 103/  13
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 مثاله: 

 الجتهاد الصحابة يف أمر صالة العصر يف غزوة بين قريظة: صلى هللا عليه وسلَّم اره إقر 
َعْبِد اَّللَِّ بن عمر  ُهَما    فَعْن  َعنـْ  ُ النَِّبُّ َرِضَي اَّللَّ قَاَل  اأْلَْحَزاِب: "اَل      قَاَل:  ِمْن  َلمَّا رََجَع  لََنا 

: اَل ُنَصلِ ي ُيَصلِ نَيَّ َأَحٌد اْلَعْصَر ِإالَّ يف َبيِن قـَُرْيَظَة" فََأْدَرَك بـَْعَضُهْم اْلَعْصُر يف الطَّرِيِق، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ 
ُهْم    ا َذِلَك َفذُِكَر ِللنَِّبِ   َحىتَّ ََنْتِيَـَها، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِ ي مَلْ يـَُرْد ِمنَّ  فـََلْم يـَُعنِ ْف َواِحًدا ِمنـْ

(1) . 
 فلم ينكر على أحد منهم. 

 ألكل الصحابة الضب.  إقراره كذلك 
 فَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  

يت يف     َمْيُمونََة فَُأيتَ ِبَضبٍ  حَمُْنوٍذ فََأْهَوى ِإلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ بـَْيَت   بَِيِدِه فـََقاَل بـَْعُض النِ ْسَوِة الالَّ
فـَُقْلُت: َأَحَراٌم   َيَدُه، مبَا يُـرِيُد َأْن أيَُْكَل فَـَرَفَع َرُسـوُل اَّللَِّ  بـَْيِت َمْيُمونََة: َأْخرِبُوا َرُسـوَل اَّللَِّ  

فَاْجرتََ  َخاِلٌد:  قَاَل  َأَعافُُه"  فََأِجُدين  قـَْوِمي  َيُكْن أبَِْرِض  مَلْ  َوَلِكنَُّه  قَاَل: "اَل  ؟  اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْرتُُه  ُهَو 
 . (2) يـَْنُظرُ    فََأَكْلُتُه َوَرُسوُل اَّللَِّ 

 املرفوع الوصفي:  - 4
 أحسن الناس َخْلقاً أو ُخُلقاً".  "كان رسول هللا  :وهو أن يقول الصحايب أو غريه

 
----------------------------------------------- 

/   1ِإميَاًء  البخاري كتاب اخلوف اَبب َصاَلِة الطَّاِلِب َواْلَمْطُلوِب رَاِكًبا وَ : أخرجه  احلديث   (1)
، وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري ابب اْلُمَباَدرَِة اِبْلَغْزِو (946ح)262  ،261

 .{69( } 1770ح) 443/   12َوتـَْقِدمِي َأَهمِ  اأْلَْمَرْيِن اْلُمتَـَعاِرَضنْيِ 
اَبِئِح والصَّْيِد ابب الضب    :ديث احل  (2) الذَّ البخاري يف الصحيح ِكَتاب   455/    3أخرجه 

( // ويف كتاب األطعمة ابب الشواء وقول هللا تعاَل )فجاء بعجل حنيذ( أي مشوي 5537ح)
اَبِئِح َوَما يـُؤَْكُل   ،(5400ح) 425  ،424/  3 وأخرجه مسلم يف الصحيح ِكَتاب الصَّْيِد َوالذَّ

  .{44 ،43( }1946 ،1945ح) 87 ،86/  13احْلَيَـَواِن اَبب ِإاَبَحِة الضَّبِ  ِمْن 
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 مثال الصفات اخلَْلِقية: وهي الصفات املتعلقة ببدنه وهيئته:  
ْعُت َأَنَس ْبَن َماِلكٍ  َعًة ِمْن    َيِصُف النَِّبَّ    َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأيب َعْبِد الرَّْْحَِن قَاَل: مسَِ قَاَل: َكاَن رَبـْ

َطٍط َواَل  اْلَقْوِم لَْيَس اِبلطَِّويِل َواَل اِبْلَقِصرِي َأْزَهَر اللَّْوِن لَْيَس أِبَبـَْيَض َأْمَهَق َواَل آَدَم لَْيَس جبَْعٍد قَ 
َزُل َعَلْيِه َواِبْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِننَي َسْبٍط رَِجٍل أُْنِزَل َعَلْيِه َوُهَو اْبُن َأْربَِعنَي فـََلِبَث مبَكََّة َعْشَر ِسِننَي يُـ  نـْ

ِإَذا ُهَو َوقُِبَض َولَْيَس يف رَْأِسِه َوحِلَْيِتِه ِعْشُروَن َشَعَرًة بـَْيَضاَء. قَاَل رَبِيَعُة: فـََرأَْيُت َشَعًرا ِمْن َشَعرِِه فَ 
 .(1)َأْْحَُر َفَسأَْلُت َفِقيَل اْْحَرَّ ِمْن الطِ يبِ 

 ُلقية: مثال الصفات اخلُ 
 من حياء، وحلم وغري ذلك:  وهي أخالقه  

ُ َعْنه    فعن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ  َأَشدَّ َحَياًء ِمْن اْلَعْذرَاِء يف ِخْدِرَها،   قال: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َرِضَي اَّللَّ
ًئا َعَرفْـَناُه يف َوْجِههِ   . (2)وََكاَن ِإَذا َكرَِه َشيـْ

َها    وعن عائشةَ  ُ َعنـْ بنَي أمرين إال أخَذ أيَسَرمها ما مل   أَنا قالت: ما ُخريِ َ رسوُل هللِا  َرِضَي اَّللَّ
لنفسِه إال  أن تـُْنتَهَك ُحرمُة    وما انتقم رسوُل هللا    ،يكن ِإمثاً، فِإن كان ِإمثاً كان أبعَد الناِس منه

 .(3)هللِا فيَـَنتِقَم َّلل  هبا
 وقد سبق الكالم عن كل هذا يف أقسام السنَّة.

 
----------------------------------------------- 

النَِّبِ     (1) ِصَفِة  اَبب  املناقب   الصحيح ِكَتاب  يف  البخاري  ،  3547ح)  403  ،402/    2أخرجه 
اأْلَْمَهق: اِبْلِميِم ُهَو َشِديد .  (2338ح)  483/    15اِئِل  ، وأخرجه مسلم يف الصحيح ِكَتاب اْلَفضَ (3548

، َوُهَو َكرِيه اْلَمْنَظراْلبَـَياض َكَلْوِن اجلِْ  َمْعَناُه لَْيَس أبَِمْسَرَ ا تَـ ، َوُرمبََّ ص  اَل  ، وَ َومهََُّه النَّاِظر أَبـَْرص. َواآْلَدم اأْلَمْسَر، 
ًا  أِبَبـَْيض َكرِيه اْلبَـَياض  .( 483/  15شرح النووي على صحيح مسلم )، َبْل أَبـَْيض بـََياًضا َنريِ 

(، وأخرجه مسلم 3562ح)  405/    2أخرجه البخاري يف الصحيح ِكَتاب املناقب  اَبب ِصَفِة النَِّبِ     (2)
 . {67(}2320ح) 472  ،471/  15يف الصحيح كتاب الفضائل اَبب َكثْـَرِة َحَيائِِه  

( // وكتاب األدب 3560ح)404/    2  حيح كتاب املناقب ابب صفة النب  أخرجه البخاري يف الص(  3)
( // وكتاب احلدود ابب إقامة احلدود واالنتقام 6126ح )106/    4: " يسروْا وال تعسروْا "  ابب قول النب

  . وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الفضائل ابب مباعدته  (  واللفظ له6786ح)  263/    4هللا  حلرمة  
 (.2328  ،2327ح)476،477/    15وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته    ،واختياره من املباح أسهله  ،لآلاثم
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  :ملرفوعحلديث اما يلحق اب : املسألة الثانية 
 )املوقوف لفظا املرفوع حكما( 

 يلحق ابملرفوع عدة أمور منها ما يلي:   
 . أو نرى كذا ،أو نفعل كذا ،قول الصحايب: كنا نقول كذاأواًل: 

 :إن مل يضفه إَل زمن النب  ف - 1
من   بعضوحكاه النووي يف شرح مسلم عن    ،ابن الصالح تبعا للخطيب  عندفهو موقوف    -أ  

 احملدثني. 
. )وهذا  قال ابن الصباغ: إنه الظاهر ،  احلاكم والرازي واآلمدي  هذا   وأطلق  :مرفوعهو    -ب  

 هو الصحيح(.
َها  عائشةقول مثاله:  ُ َعنـْ  .(1)"كانت اليد ال تقطع يف الشيء التافه"َرِضَي اَّللَّ

 وحكاه النووي عن كثري من الفقهاء، وقال: وهو قوي من حيث املعىن.  
 . (2)(ابن حجر العسقالين)قال السيوطي: وصححه العراقي، وشيخ اإلسالم 

 ومن أمثلة ذلك أيضاً:  
ُهَما قَاَل:  ما رواه البخاري بسنده    ُ َعنـْ اَْن َوِإَذا  "َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ ُكنَّا ِإَذا َصِعْداَن َكربَّ

 . (3) "نـََزْلَنا َسبَّْحَنا
 فالصَّحيح أنَّه مرفوع. 

 :وإن أضافه إَل زمن النب   - 2
 .(4)فالصحيح الذي قطع به اجلمهور من أهل احلديث واألصول أنه مرفوع -أ 

اطَّلع على ذلك وقرَّرهم عليه؛    قال ابن الصالح: ألن ظاهر ذلك مشعر أبن رسول هللا  
 .  (5)وتقريره أحد وجوه السنن املرفوعةلتوفر دواعيهم على سؤاهلم عن أمور دينهم، 

----------------------------------------------- 
 .( إبسناد صحيح28114)477/  5  كتاب احلدودأخرجه ابن أيب شيبة يف   (1)
 . 117تدريب الراوي ص (2)
 . (2993) 258، 257/   2 اَبب التَّْسِبيحِ  أخرجه الُبَخاِري يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري (3)
 . 117تدريب الراوي ص (4)
 . 197مقدمة ابن الصالح ص (5)
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ُ َعْنه:"ُكنَّا نـَْعِزُل َعَلى َعْهِد النَِّبِ    رضيذلك: قول جابر  مثال   .  (1)"والقرآُن ينزلُ اَّللَّ
قال النووي: وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما ال خيفى غالباً كان مرفوعاً، وإال كان    -ج  

 . (2)يوهبذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشريازي الشافع، موقوفاً 
 (3)فمرفوع إمجاعاً  قال العراقي: فإن كان يف القصة تصريح ابطالعه  

ُهَمابن ُعَمَر  كقول ا ُ َعنـْ َحي : َأْفَضُل هذه األُمَِّة بـَْعَد نَِبيِ َها:    : "كنا نـَُقوُل َوَرُسوُل اَّللَِّ  َرِضَي اَّللَّ
 .  (4)"َوال يـُْنِكُرهُ  أبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَيْسَمُع ذلك النب  

   .(5)واحلديث أخرجه البخاري يف الصحيح دون التصريح املذكور
أو وهو بني   ،أو وهو فينا قول الصحايب: كنا ال نرى أبسا بكذا يف حياة رسول هللا  وكذلك 
خمرج يف و فكله مرفوع    أو كانوا يقولون أو يفعلون أو ال يرون أبسا بكذا يف حياته    ،أظهران
 . (6)احلديث كتب  

، وإالَّ ملا ذكر  وهذا النوع: هو من جنس السنَّة التقريريَّة، ألنَّه من مظان اطِ الع رسول هللا  
 .الصحايب عهد النب  

، وعلى هذا فقول الصحايب: كنَّا نفعل، أو كنا نرى، أو كنا نقول، سواء أضافه لزمن النب  
 أو مل ُيضفه فهو مرفوع حكما. 

  ---------------------------------------------- 
اْلَعْزلِ   (1) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم يف 376/    3  أخرجه الُبَخاِري يف الصحيح  ِكَتاب النِ َكاِح اَبب 

 . 13/ 10الصحيح ِكَتاب النِ َكاِح اَبب ُحْكِم اْلَعْزِل  
 . 36/  1شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
 . 58، 57فتح املغيث للعراقي ص  (3)
ويف األوسط ،  (، واللفظ له13132)  وأخرجه الطرباين يف الكبري   (،5784)  أخرجه أبو يعلى يف املسند  (4)
(، وذكره اهليثمي يف اجملمع كتاب املناقب ابب فيما ورد من الفضل أليب بكر وعمر وغريمها من 8702)

وأبو يعلى بنحو الطرباين الكبري ورجاله   ،رواه الطرباين يف األوسط والكبري:(، وقال14385اخللفاء وغريهم )
 .وثقوا وفيهم خالف

( 3655)   اَبب َفْضِل َأيب َبْكٍر بـَْعَد النَِّب   َأْصَحاِب النَِّبِ     َأْخَرَجُه البخاري يف الصحيح كتاب َفَضاِئلِ   (5)
ُهَما قَالَ  ُ َعنـْ ُكنَّا خُنَريِ ُ َبنْيَ النَّاِس يف َزَمِن النَِّبِ  فـَُنَخريِ ُ َأاَب َبْكٍر ثَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب ثَّ :َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُهمْ  ُ َعنـْ  .ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ـ َرِضَي اَّللَّ

 .118 تدريب الراوي صو ، 24 - 23التقريب والتيسري ص و ،  197مقدمة ابن الصالح ص  ( 6)
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املرفوع قول  أيضا  ومن  َعْنُه:  :  اَّللَّ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  النَِّبِ   "َأَنِس  َأبـَْواَب  تـُْقرَُع    ِإنَّ  َكاَنْت 
 .  (1)"اِبأَلظَاِفريِ 

، وليس    قال احلاكم: هذا حديث يتومهه من ليس من أهل الصنعة مسندًا؛ لذكر رسول هللا
 . (2)مبسند فإنه موقوف على صحايب

 ليس كذلك. هو  و  ،وواقفه اخلطيب 
وهو أبن يكون مرفوعا   ،: بل هو مرفوع كما سبق ذكرهقال  ابن الصالح  والصحيح ما اختاره  

عليه، واحلاكم معرتف بكون ذلك من قبيل املرفوع، وقد كنا    أحرى لكونه أحرى ابطالعه  
لناه له على أنه أراد أنه ليس مبسند لفظاً بل هو موقوف عددان هذا فيما أخذانه عليه ث أتوَّ 

 . (3) ملعىن لفظاً، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظًا، وإمنا جعلناه مرفوعاً من حيث ا 
 وحنو ذلك.   األحاديث اليت فيها ذكر صفة النب    ومن املرفوع املتفق عليها:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .824( أخرجه البخاري يف األدب املفرد 1)
 .           19 معرفة علوم احلديث ص ( 2)
 .        198 مقدمة ابن الصالح ص ( 3)
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، وهو جممع ، أو أُِمَر بكذا، أو من السنة كذا، أو َنينا عن كذاقول الصحايب: أمران بكذااثنياً:  

 مثال: أمران بكذا: على رفعه.
َها: أُ   قول ُ َعنـْ َمَراَن َأْن خُنْرَِج يف اْلِعيَدْيِن: اْلَعَواِتَق، َوَذَواِت اخْلُُدوِر، َوَأَمَر احْلُيََّض  ُأمِ  َعِطيََّة َرِضَي اَّللَّ

 .(1)َأْن يـَْعَتزِْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمنيَ 
   َنينا عن كذا:مثال: 
ُ قول  َنا"ُأمِ  َعِطيََّة َرِضَي اَّللَّ َها: "َُنِيَنا َعْن ات َِباِع اجْلََناِئِز، َومَلْ يـُْعَزْم َعَليـْ  . (2)َعنـْ

 مثال: من السنة كذا:  
ُ َعْنه قول علي  . (3): "ِمْن السُّنَِّة: َوْضُع الَكفِ  َعَلى الَكفِ  يف الصَّاَلِة حَتَْت السُّرَِّة"َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنه قول أنس  :أُِمَر بكذا :مثال قَاَمةَ أُِمَر ِباَلٌل َأْن َيْشَفَع اأْلَ : "َرِضَي اَّللَّ  . (4)"َذاَن، َويُوِتَر اإْلِ
 

----------------------------------------------- 
 ْعَتزِْلَن اْلُمَصلَّى َة اْلُمْسِلِمنَي َويَـ أخرجه  البخاري يف الصحيح ِكَتاب احْلَْيِض اَبب ُشُهوِد احْلَاِئِض اْلِعيَدْيِن َوَدْعوَ (  1)
ى وأخرجه مسلم يف الصحيح  ِكَتاب َصاَلِة اْلِعيَدْيِن  اَبب ِذْكِر ِإاَبَحِة ُخُروِج النِ َساِء يف اْلِعيَدْيِن ِإََل اْلُمَصلَّ (  324)

 (، واللفظ له.890َوُشُهوِد اخْلُْطَبِة ُمَفارِقَاٌت ِللر َِجاِل )
( ويف كتاب 313أخرجه البخاري يف الصحيح ِكَتاب احْلَْيِض اَبب الطِ يِب ِلْلَمْرَأِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمْن اْلَمِحيِض )   (2)

(، وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اجلنائز اَبب ََنِْي النِ َساِء َعْن ات َِباِع 1278اجلنائز اَبب ات َِباِع النِ َساِء اجْلََناِئَز )
 (. 938)اجْلََنائِز

؛ ( إبسناد ضعيف756أخرجه أبو داود يف السنن ِكَتاب الصَّاَلِة  اَبب َوْضِع اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة )(  3)
 َوقَال   .احْلَِديث  منكر  بشيٍء،  ليس:  حنبل  ْبن  أْحد  قال عنه  الواسطي  احلارث  بن  ِإْسَحاق   بن  الرَّْْحَنِ   َعْبدألن فيه  

 . ضعيف:  حبان  وابن  َداُوَد، والنََّسائي،  وأَبُو  سفيان،  ْبن  ويعقوب  سعد،  ْبنا  َوقَال  .بشيءٍ   ليس  ضعيف،:  َمِعني  ْبنا
 احلديث،   ضعيف:  حات  أبو  َوقَال  .بقوي  ليس:  ُزْرَعة  أَبُو  َوقَال  .نظر  فيه:  الُبخاِريُّ   وقَال   .بذاك  لَْيسَ :  النََّسائي  زاد

، 361/    6)الطبقات الكربى    حبديثه  حيتج  ال:  خزمية  ْبن  بكر  أبو  َوقَال  .به  حيتج  وال  حديثه،  يكتب  احلديث،  منكر
( 518،  517/    16، هتذيب الكمال  54/    2:  اجملروحني  ،213/    5، اجلرح والتعديل  259/    5التاريخ الكبري  

  (.532/  3والتعديل  ، قال عنه أبو حات: جمهول )اجلرح الكويف األعسم السوائي زيد  بن زايد وفيه
أخرجه الُبَخاري  يف الصحيح كتاب األذان ابب بدء األذان، وابب األذان مثىن مثىن، وابيب اإلقامة واحدة إال   (4)

(" الصالة  قامت  "قد  إسرائيل 607  :605  ،603قوله  بين  عن  ذكر  ما  ابب  األنبياء  أحاديث  ويف كتاب   )
قَاَمةِ (. وأخرجه مسلم  يف الصحيح  ِكَتاب الصَّاَلِة اَبب اأْلَمْ 3457) (، واللفظ 378)   ِر ِبَشْفِع اأْلََذاِن َوِإيَتاِر اإْلِ

 له.
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 ؟ا قول بعضهم: إن كان مرفوعاً َفِلم ال يقولون فيه: قال رسول هللا وأمَّ 
 .(1)فجوابه: أَنم تركوا اجلزم بذلك تورعاً واحتياطاً  

، وما هي  أو لغة عندهم، كما أنَّ األمر بنيِ ٌ فكلُّ األلفاظ تديل على أنَّ األمر من رسول هللا  
إَل صيٌغ لفظيَّة تؤدِ ي نفس املعىن، كما ال جيب أن يظن املسلم أنَّ خري خلق هللا تعاَل بعد  

يتقوَّلون على رسول هللا   أاألنبياء والرسل سوف  فقد أمجعوا على  نَّ كل  ، زد على ذلك 
الصحابة عدول، وعلى هذا فلو قال الصحايب: كنَّا نفعل كذا، أو يف زمن النب كنا نفعل كذا، 
أو من السنَّة كذا، أو أُمران بكذا إَل آخر الصيغ اليت ذكرانها يف الباب وستذكر، فهي يف حكم 

ه اخلاص، دون أن احلديث املرفوع، إالَّ ما صرَّح به الصحايبُّ أنَّه من قوله أو فتواه، أو شرح
 أو لزمنه إبحدى الصَيغ السابقة. ينسبه إَل النب  

ُ َعْنه قَاَل: ِمن السُّنَِّة ِإَذا تـََزوََّج الرَُّجُل الِبْكَر   أََنسٍ   َعنْ   خالد احلذاء عن َأيب ِقاَلبَةَ   فعن َرِضَي اَّللَّ
ًعا َوَقَسمَ    َوِإَذا تـََزوََّج الثَـّيِ َب َعَلى الِبْكِر َأقَاَم ِعْنَدَها َثاَلاًث ثَّ َقَسَم. ،َعَلى الثَـّيِ ِب َأقَاَم ِعْنَدَها َسبـْ

َعُه ِإََل النَِّبِ     . (2)قَاَل أَبُو ِقاَلبََة: َوَلْو ِشْئُت َلُقْلُت: ِإنَّ أََنًسا رَفـَ
معناه  هذا  السنة  من  قوله  ألن  أكذب؛  مل  قلت:  لو  ذكرها   ،أي  اليت  ابلصيغة  إيراده  لكن 

  .الصحايب أوَل 
 فلو كان اللفظ من َتبعي أو من بعد، فيجب التوقُّف فيه، ويُنظر عمَّن رواه التابعي.

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 54 نزهة النظر ص (1)
بني النساء وابب إذا تـََزوََّج الثَـّيِ َب   أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب النكاح اَبب العدل   (2)

اْلِبْكِر )  الرضاع اَبب 5214  ،5213َعَلى  له، وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب  ( واللفظ 
َلٌة َمَع يـَْوِمَها  (. 1461) اْلَقْسِم َبنْيَ الزَّْوَجاِت َوبـََياِن َأنَّ السُّنََّة َأْن َتُكوَن ِلُكلِ  َواِحَدٍة لَيـْ
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 وهي يف مثل حكمه، منها ما يلي:   ، عدة ألفاظ :يلحق بقول الصحايب: من السنة كذا  وممَّا
 : ُسنة أيب القاسم - 1

قَاَل: ََتَتـَّْعُت فـَنَـَهاين اَنٌس َعْن َذِلَك فَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك الضَُّبِعي   فعن َأيب مَجَْرَة  
قَاَل: ثَّ اْنطََلْقُت ِإََل البَـْيِت فَِنْمُت فََأََتين آٍت يف َمَناِمي فـََقاَل: ُعْمَرٌة ُمتَـَقبـََّلٌة َوَحج  فََأَمَرين هِبَا،  

ُ َأْكرَبُ، ُسنَّ  ُ َأْكرَبُ اَّللَّ   اِسمِ ُة َأيب القَ َمرْبُوٌر، قَاَل: فَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس فََأْخرَبْتُُه اِبلِذي رَأَْيُت، فـََقاَل: اَّللَّ
 (1) . 
َنا ُسنََّة نَِبيِ َنا - 2  :  اَل تـَْلِبُسوا َعَليـْ

َنا ُسنََّة نَِبيِ َنا َعْنه قَاَل: اَل تـَْلِبُسوا َعَليـْ  ُ ُة ُأمِ  اْلَوَلِد إذا تويف   ،فَعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ ِعدَّ
 . (2)عنها َسيِ ُدَها َأْربـََعُة أشهر َوَعْشراً 
 كذا...    أي: أنَّ األصل يف سنة النب 

 
 : َأَصْبَت السُّنَّةَ  - 3

ُ َعْنه َأنَُّه َوَفَد ِإََل ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب َعاًما قَاَل ُعْقَبُة: َوَعَلىَّ ُخفَّاِن    ،فَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي اَّللَّ
 ِمن تِْلَك اخلَِفاِف الِغاَلِظ، فـََقاَل َِل ُعَمُر: َمىَت َعْهُدَك ِبلُْبِسِهَما؟ فـَُقْلُت: لَِبْستُـُهَما يـَْوَم اجْلُُمَعِة، 

 . (3)فـََقاَل َلُه ُعَمُر:  َأَصْبَت السُّنَّةَ  ،َواليَـْوُم اجلُُمَعةُ 
األلفا  فهذه  البلقيين:  السنةقال  "من  قوله:  وأقرهبا "ظ يف حكم  بعض،  من  أقرب  وبعضها   ،

َنا ُسنََّة نَِبيِ َنا"، ويلي ذلك:  . (4)"أصبت السنة"  للرفع: "سنة أيب القاسم"، ويليها: "اَل تـَْلِبُسوا َعَليـْ
إذا قال  إالَّ  ،  ، أو بعدهوال فرق بني قول الصحايب من األلفاظ السابقة يف حياة رسول هللا  
جزم ابن الصباغ يف ، فقد  التابعي أمران بكذا، أو َنينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أُِمَر كذا

 العدة أنه مرسل. 
فيه احتماالن بال    غزايلوحكى فيه إذا قاله ابن املسيب وجهني: هل يكون حجة أو ال؟ ولل

 . (5)ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسال؟
وأما إذا قال التابعي: "من السنة كذا" فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا قال النووي:  

 . (6)الشافعيني: إنه مرفوع مرسل
 .(7)وحكى الداودي الرفع عن القدمي 
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اللفظ وال ابلذي قبله، بل يُتوقَّف فيه، حىتَّ يتبنيَّ  والصحيح أنَّه ال أيخذ حكم الرَّفع، ال هبذا  
 أمرفوع هو أم ال.

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
الصحيح    (1) الُبَخاري  يف  احلَْجِ )أخرجه  الصحيح كتاب 1688ِكَتاب  (، وأخرجه مسلم يف 

 ، واللفظ له. (1241)  َجَواِز اْلُعْمَرِة يف َأْشُهِر احلَْج ِ احلج اَبب 
ِة ُأمِ  اْلَوَلِد )  (2) (،وأخرجه ابن 2308أخرجه أبو داود يف السنن ِكَتاب الطالق  اَبب يف ِعدَّ

( اْلَوَلِد  ُأمِ   ِة  ِعدَّ اَبب  الطَّاَلِق   السنن ِكَتاب  يف  املسند    (،2083ماجه  يف  أْحد  وأخرجه 
ْبن َمِعني: ليس واللفظ له وإسناد ضعيف فيه سعيد بن بشري الدمشقي قال عنه ا  (، 17836)

 ْبن   َسِعيد  َعنْ   مسهر  أاب  سألت:  ُسْفَيان   ْبن  يـَْعُقوب  َوقَال  ،َوقَال ابن املديين: َكاَن ضعيفا  بشيٍء.
منري: منكر  َوقَال اْبن  ،  احلديث  منكر   ضعيف،  وُهوَ   منه،  أحفظ   جندان  يف   يكن  مل:  فـََقالَ   بشري

  ضعيف :  النََّسائي  َوقَال   احلديث، ليس بشيٍء، ليس بقوي احلديث، يروي َعْن قتادة املنكرات.
 . (35، 352/  10، هتذيب الكمال 52للنسائي ص  ني واملرتوك  الضعفاء)
أخرجه الدارقطين يف السنن كتاب الطهارة ابب الرخصة يف املسح على اخلفني وما فيه   (3)

( قال أبو بكر النيسابوري )شيخ الدارقطين(: هذا حديث غريب، قال 11،  10)  واختالف
 أبو احلسن الدارقطين: وهو صحيح اإلسناد.

                   .199 حماسن االصطالح ص (4)
البحر احمليط يف 5) الفقه    (  ابن الصالح للزركشي،   ،301/    6أصول  النكت على مقدمة 

  .121 - 119 تدريب الراوي ص
 .          36/  1شرح النووي على صحيح مسلم  (6)
 .121تدريب الراوي ص (7)
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ُلغ ِبهِ إذا قيل يف احلديث عند ذكر الصحايب: يـَْرفـََعُه، أو رََفَع احلَِديث، أو يـُْنِميِه، أو  اثلثا:   ، يـَبـْ
   .(1): كل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلمأو رواية
ُهَما قَاَل:كقول   ُ َعنـْ َفاُء يف َثاَلثٍَة: َشْربَِة َعَسٍل، َوَشْرَطِة حِمَْجٍم، وََكيَِّة اَنٍر،   اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ الشِ 

" رََفَع احْلَِديثَ   .(2)َوَأَْنَى أُمَّيِت َعْن اْلَكيِ 
َعْنه  روى مالك عن أيب َحازِِم بن ِديَناٍر عن َسْهِل بن َسْعدٍ و   ُ "كان الناس    أَنَُّه قال:  َرِضَي اَّللَّ

  .يـُْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الرَُّجُل الَيَد اْلُيْمىَن على ِذرَاِعِه الُيْسَرى يف الصَّاَلِة"
 . (3)قال أبو َحازٍِم: اَل َأْعَلُم ِإالَّ أَنَُّه يـَْنِمي ذلك

ُ َعْنُه قَالَ حديث  و  َرَة َرِضَي اَّللَّ ُلُغ  ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    :اأَلْعَرِج َعْن َأيب ُهَريـْ َويف َحِديِث زَُهرْيٍ: يـَبـْ
ِلُمْسِلِمِهْم وََكاِفُرُهْم  ِرَوايًَة: "النَّاُس تـََبٌع ِلُقَرْيٍش يف َهَذا الشَّْأِن ُمْسِلُمُهْم    ، و قَاَل َعْمٌرو:ِبِه النَِّبَّ  
 .(4)ِلَكاِفرِِهْم"

 إذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائر األلفاظ املذكورة فمرفوع مرسل.و 
وخنلص من هذا الباب، أبن الصحايب لو روى خربا أبي لفظ من األلفاظ السابقة ممي يدلُّ على 

 الرَّفع فهو مرفوع، ويسمَّى، موقوف لفظا، مرفوع حكما. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .122 ،121تدريب الراوي ص (1)
َفاُء يف َثاَلثٍ  كتاب الطب   أخرجه البخاري يف الصحيح (2)  . (5681 - 5680) اَبب الشِ 
ِإْحَدامُهَا على   (3) أخرجه مالك يف املوطأ  كتاب قصر الصالة يف السفر ابب َوَضِع اْلَيَدْيِن 

 .( إبسناد صحيح376اأُلْخَرى يف الصَّاَلِة )
املناقب  (4) الصحيح  كتاب  يف  البخاري  يف 3495،3496)  أخرجه  مسلم  وأخرجه   ،)

 واللفظ له.   (1818) اخلِْاَلَفُة يف قـَُرْيشٍ الصحيح كتاب اإلمارة اَبب النَّاُس تـََبٌع ِلُقَرْيٍش وَ 
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 :احلديث املوقوف: املطلب الثاين 
 املوقوف لغة: 

، واملوقوف، احملبوس، واملمنوع، تقول: كتاب موقوف على املسجد، (1)اسم فاعل من وقف
 أي حمبوس للمسجد، وممنوع من خروجه من املسجد. 

 واصطالحا:
، وال ُيستعمل فيمن (2)هللا عنهم من أقواهلم وأفعاهلم وحنوهاهو ما ُروَي عن الصحابة رضي  

 . (3)دون الصحابة إالَّ مقيَّدا
 تقول: هذا األثر موقوف، على الزَّهري، ألنَّ الزهري ليس صحابيَّا.

 وأمَّا إن كان موقوفا على الصحايب فال حيتاج للتَّقييد، فتقول حديث موقوف فقط.
 . (4)فقهاء واحملدثني أيضا: أثراوهو الذي يسمِ يه كثري من ال

 وال عالقة للموقوف ابلصحَّة أو ابلضعف، وال ابلوصل وال االنقاع، فكلُّه يسمى موقوف.
 قال العراقي: 

 وسمِ  ابملوقـوف مـا قصرتــُه * بصاحب وصلت أو قطعتهُ 
 .  (5)وبعُض أهل الفقه مسَّاه األثر * وإن تفـق بغيـره قي ِـْد تبـرْ 

 : مثاله
 اي :  يقولُ   عنه  هللاُ   رضيَ   بكرٍ   أاب   رواه أْحد يف مسنده عن قيس بن أيب حازم قال: "ومِسْعتُ ما  
ُكم النَّاُس،  أيُّها  . (6)لإلمياِن"  جُماِنبٌ  الَكِذبَ  فإنَّ  والَكِذَب؛ إايَّ

 فهو موقوف عليه، وال يتعدَّاه.  فهذا كالم أبو بكر رضي هللا، وليس كالم رسول هللا 
 واملوقوف يكون من أقول الصحابة وأفعاهلم وتقريراهتم:

 :  القويل املوقوف  مثال
  كان  إال  عقوهلم،  تبلغه   ال  حديثا  قوما  مبحدث  أنت  ما: "قال  عنه  هللا   رضي  مسعود   بنقول  

 . (7)" فتنة لبعضهم
 :  الفعلي املوقوف  مثال
 هبم   فصلى  أهله   مجع   اإلمام  مع  العيد  صالة  فاتته   إذا  كان   أنه"  عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس   عن
 . (8)"العيد يف اإلمام  صالة مثل

 . (9)هو متيمِ م"وأمَّ ابن عبَّاس و : "ما رواه البخاري قالوكذلك 
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 :  التقريري املوقوف  مثال
  جيمعون  واملدينة  مكة   بني   املياه  أهل   يرى  كان "  أنه  عنهما  هللا  رضي   عمر   بن  هللا  عبد  عن   روي  ما
  .(10)"عليهم ذلك  يعيب فال

والضعف  املوقوف  وحكم للصحَّة   متصالً   كان   فإن   إسناده  يف  ينظر   املرفوع،  مثل  ابلنسبة 
 ما   أو  إسناده  رجال  حسب  حسن،   أو  ضعيف  فهو  وإال  صحيح،  فهو  الصحة  شروط  واستجمع

 .علة  من يعرتيه 
يته  وأمَّا حكم أقواهلم وأفعاهلم وتقريراهتم ابلنسبة لالستدالل   سيأيت يف ابب فتوى الصحايب وحجِ 

 يف مصادر االستدالل التَّابعة للمصادر األساسيَّة كمصدر أوَّل. 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع.1)
 .46( مقدمة ابن الصالح 2)
 . 43( الباعث احلثيث البن كثري 3)
 ( السابق.4)
 عراقي يف علم احلديث. ( ألفية ال5)
 . 31/1( مسند أْحد 6)
 .مسعود  بن عتبة  بن عبدهللا بن هللا عبيدمن طريق  5( رواه مسلم 7)
 .305/3( سنن البيهقي 8)
 .532/1( صحيح البخاري 9)
 . 170/3 يف مصنفه   الرزاق عبد ( أخرجه10)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

323 

 :احلديث املقطوع: املطلب الثالث
 املقطوع لغة: 

 . (1)قطع، وهو املوثوق به الذي ال شكَّ فيهاسم مفعول من 
وَتقاَطَع الشيء: ابَن بعُضه    ،الَقْطُع ِإابنُة بعض َأجزاء اجِلْرِم من بعٍض َفْصالً وقال ابن منظور:  

 . ( 2)من بعض
 واصطالحا:

متصال أو منقطعاً، خالياً من قرينة   ،هو ما انتهى إسناده إَل التابعي، ومن دونه قواًل له أو فعالً 
، وال ُيطلق لفظ املوقوف على املقطوع  (3)أو وقفه على الصحايب  تدل على رفعه إَل النب  

 إالَّ مقيَّدا، تقول: هذا اخلرب مقوف على الزهري، فإن مل يكن مقيَّدا فهو موقوف الصحايب. 
 تقريري: واملقطوع بدوره على أقسام ثالثة: موقوف قويل، وفعلي، و 

  القويل: املقطوع مثال
َتدِعِ  املَْفُتونِ  ِإَماَمةِ  يف البصري احلسن قال  . (4)ِبْدَعُتهُ  َوَعَلْيهِ   َصل ِ   :َواملُبـْ
وهذا ليس مفروغ منه، فالبدعة بدعتان، مفسِ قة ومكفِ رة، فإن كان من أصحاب البدعة املكفِ رة )

يه قوالن بني الصالة خلفه البدعة املفسِ قة، فففال جتوز الصالة وراءه، وإن كان من أصحاب  
بدعته فال جتوز، و على    وعدمها ُتشهر  الصالة وراءه  فإن كانت  إن  كذلك  حسب األحوال، 

 كانت بدعته 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( معجم املعاين اجلامع. 1)
                .221، 220/   11لسان العرب ( 2)
 :، تدريب الراوي ص 124/  1، فتح املغيث للسخاوي  57:  ، نزهة النظر ص59ص  :  الكفاية( يُنظر:  3)

 . بتصرف 124
َتدِِع   ِكَتاب اأْلََذانِ األثر أخرجه البخاري  يف الصحيح   (4)  . 206/   1اَبب ِإَماَمِة اْلَمْفُتوِن َواْلُمبـْ
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لقوله صلى هللا عليه وسلم:   ، ألنَّ البدعة رادَّة للعمل  ، فال جتوز الصالة ورائهنفسها  يف صالته
 .(1)"مْن أحدَث يف أمراَن هَذا ماليَس منُه فهَو رد "

 .(2)َرد " َفهو أْمُران عليه ليسَ  َعَماًل  َعِملَ  ويف رواية ملسلم: "َمن
، وإن كانت الصَّالة وراءه ستشهر  البدعة يف الصالة نفسها فهي مردودة  كانت  وعلى هذا فإن 

األمر حيتاج مزيدا من التَّفصيل، يُنظر يف مباحث البدعة جتوز الصالة وراءه، و بدعته، فهذا ال  
 ( من كتب العقيدة ألهل السنَّة عامَّة.

 . (3)دينكمْ  أتخذونَ  عمَّنْ   فانظُروا دينٌ  العلمَ  هَذا  إنَّ : سريين بن حممد قالكما 
 الفعلي:  املقطوع مثال
َتِشرِ   بن  حممد  بن  إبراهيم  قال  صالته،   على  ويـُْقِبل  أهله،  وبني   بينه  السرت  يـُْرخي  َمْسُروق  كان :  املُنـْ

 .(4)ودنياهم وخُيَلِ يهم
 املقطوع التقريري:

يقرَّ فعال فُعل أمَّامه،   قرَّ أو أالَّ وهو يف أصله دون حكمه إقرار صحيح، فكل إنسان له أن ي
 إطالقا، وميكن االستئناس إبقرار الستدالل فهو ال ُيستدل به  من جهة الكن ابلنسبة حلكمه  
ولو كان إماما لفقدهم أفضليَّة   ،، وأمَّا من بعدهم فالجمرَّد استئناس  فقط التَّابعي وَتبعي التَّابعي  

 ، وهللا أعلم.خري القرون الثالثة
هل مجع شروط   ينظرف  ،واملوقوف  املرفوع  مثل وأمَّا حكم املقطوع من جهة الصحَّة والضعف  

 .علة من يعرتيه ما أو  إسناده رجال حسب حسن، أو  ضعيف  فهو وإال ،الصحيح أم ال
الرفع أو الوقف أو القطع ال عالقة له بصحَّة وال بضعف، وكل ما سبق من أنواع اخلرب من حيث  

 حىتَّ يستكمل شروط الصحيح اخلمسة.
----------------------------------------------- 

  .2697( رواه البخاري 1)
  .1718( أخرجه مسلم 2)
األثر أخرجه مسلم يف الصحيح يف املقدمة ابب بيان أن اإلسناد من الدين َوَأنَّ الرِ َوايََة اَل َتُكوُن ِإالَّ َعْن الثِ َقاِت   (3)
1  /77. 
فيه حممد بن إسحاق (  إبسناد )حسن  96/     2(  األثر أخرجه أبو نعيم  يف حلية األولياء  )ترمجة مسروق  (4)

(، وفيه أبو 54/    2يث يف هذه الرواية عن َهنَّاد بن السَِّري )تقريب التهذيب  صدوق مدلس لكنه صرح ابلتحد
 .(397/  11: صدوق )هتذيب الكمال  حيان قال عنه ابن معني وأبو حاتخالد األْحر سليمان بن 
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 خصائص السنَّة مع القرآن: :الثالث  الباب
 

 السنة تفصِ ل جممل القرآن:األوَّل:  الفصل
السنَّة توضِ ح وتفصِ ل ما أمجل من القرآن، حيث أنَّ يف القرآن آايت جمملة، فأتت السنَّة  أي:  

 . (1)بتوضيحها
 مثال:

قامة الصالة، ولكنَّه سبحانه، ، فقد أمر هللا تعاَل، إب[43]البقرة: قوله تعاَل: "َوَأِقُموا الصَّاَلَة"
واألداء وغري   الوقت  من حيث  ذلك،  يفصِ ل كيفيَّة  مبيِ نة وموضحة ملْ  السنَّة  فجاءت  ذلك، 

 كما  وصلُّوا  ... لذلك، يف عديد من السنن تكاد ال حتصر حىت قال صلى هللا عليه وسلَّم: "
 .  (2)"...ُأصلِ ي رأيتموين

 .[43]البقرة: وكذلك يف قوله تعاَل: "َوَءاُتوا الزََّكاَة"
سبحانه كيفيَّة ذلك، حىتَّ جاءت السنَّة املطهَّرة فبيَّنت فقد أمر هللا تعاَل أبداء الزَّكاة ومل يبنيِ   

 مواقيت الزَّكاة ومقاديرها وعلى من جتب، وملن جتب. 
وغري ذلك من جممل القرآن الذي مل يبنيِ  تعاَل فيه كيفيَّة تنفيذ أوامره، وترك ذلك للسنَّة املباركة،  

َزْلَنالقوله تعاَل: "  َ  الذ ِْكرَ   ِإلَْيكَ   َوأَنـْ  .[44]النحل: "يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ   نـُزِ لَ  َما ِللنَّاسِ   لِتُـَبنيِ 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .442/ 3، وشرح الكوكب املنري 3/137( يُنظر حمموع الفتاوى  1)
 ( الصحيح اجلامع من طريق مالك ابن احلورث. 2)
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 السنة تبنيِ  مبهم القرآن: الثاين:  الفصل
ُ ما أهبَم من األلفاظ يف القرآن   . (1)أي: أنَّ السنَّة تبنيِ 

 مثال:
" تعاَل:  ِبُسوىاْ   َومَلأ   َءاَمُنواْ   ٱلَِّذينَ قوله 

مٍ   ِإميَ نَـُهم  يـَلأ نُ   هَلُمُ   ُأْولَـ ىِئكَ   ِبظُلأ َمأ َتُدونَ   َوُهم  ٱألأ ]األنعام:  "مُّهأ
، فلفظة "ظلم" يف اآلية الكرمية هي من األلفاظ املبهمة فال نعلم أي ظلم يريده هللا تعاَل، [82

 أو أنَّه تعاَل يريد كل الظلم، وهذا يشق على املسلم، وكان هذا حال الصحابة رضي هللا تعاَل
 ؛     فقد فهموا قوله تعاَل: "ِبظُْلٍم" على عمومه الذي يشمل كل ظلم، فبنيَّ هلم النبُّ  عنهم،  

 أنَّ املراد من ابلظلم يف اآلية الكرمية هو الشرك.
ِبُسوىاْ   َومَلأ   َءاَمُنواْ   ٱلَِّذينَ فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، قال: ملَّا نزلت "

مٍ   ِإميَ نَـُهم  يـَلأ  ِبظُلأ
نُ   هَلُمُ   ُأْولَـ ىِئكَ  َمأ َتُدونَ   َوُهم  ٱألأ "، قلنا اي رسول هللا أيُّنا ال يظلم نفسه؟ قال: "ليس كما تقولون،       مُّهأ

ِبُسوىاْ  َومَلأ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ "
مٍ   ِإميَ نَـُهم  يـَلأ نُ  هَلُمُ  ُأْولَـ ىِئكَ   ِبظُلأ َمأ َتُدونَ  َوُهم ٱألأ "، بشرك، أَومل تسمعوا إَل مُّهأ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم"  . (2)[13]لقمان: قول لقمان البنِه: "ِإنَّ الشِ 
ٍة" ٍة" مبهم ال [60]األنفال:  كذلك قوله تعاَل: "َوَأِعدُّوا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن قـُوَّ ، فلفُظ "قـُوَّ

 ة مبيِ نة أبنَّ معىن القوَّة هو الرَّمي.يُعرف منه أي نوع من جنس القوَّة، فأتت السنَّ 
وهو على املنرب يقول: "َوَأِعدُّوا   فعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه، قال مسعت رسول هللا  

 .  (3)إنَّ القوَّة الرَّمُي، أاَل إنَّ القوَّة الرَّميُ  ، َأاَل إنَّ القوَّة الرَّمُي، أاَل هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن قـُوٍَّة"
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 3/442الكوكب املنري  ، و 3/138( يُنظر: جمموع الفتاوى  1)
 .123، ومسلم 3360( متَّفق عليه: رواه البخاري 2)
 .1917( رواه مسلم يف صحيح 3)
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 السنَّة ختصص عموم القرآن: الثالث:  الفصل
: هو لفظ دال على مجيع أجزاء ماهيَّة مُّ ، والعا(1)أي: أنَّ السنَّة ختصص ما جاء عامًّا يف القرآن 

 وسيأيت تفصيله يف ابب قواعد فهم النصوص. ، (2)مدلول اللفظ
 مثال:

َتُة" لفظ امليتة هنا عام لكل ميتة، فأتت السنَّة ، ف[3]املائدة:  قوله تعاَل: "ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
 صِ صا من عموم حترمي امليتة. بتخصيص ميتة البحر، واجلراد، فخُ 

قال: "ُأحلَّت لكم ميتتان ودمان، فأمَّا     فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما؛ أنَّ رسول هللا
 . (3)امليتتان: فاحلوت واجلراد، وأمَّا الدَّمان: فالكبد والطِ حال

 . (4)قال: "هَو الطَّهوُر ماؤُه احللُّ ميتتُه"  عن أيب هريرة رضي هللا عنه؛ أنَّ رسول هللا و 
ثـََينْيِ   َحظ ِ   ِمْثلُ   ِللذََّكرِ   َأْواَلدُِكمْ   يف   اَّللَُّ   يُوِصيُكمُ وكذلك يف قوله تعاَل: "  فـَْوقَ   ِنَساءً   ُكنَّ   فَِإنْ   اأْلُنـْ

نَـَتنْيِ  ُهَما  َواِحدٍ   ِلُكل ِ   َوأِلَبـََوْيهِ   النِ ْصفُ   فـََلَها  َواِحَدةً   َكاَنتْ   َوِإنْ   تـََركَ   َما  ثـُلُثَا  فـََلُهنَّ   اثـْ  ممَّا  السُُّدسُ   ِمنـْ
  السُُّدسُ   َفأِلُمِ هِ   ِإْخَوةٌ   َلهُ   َكانَ   فَِإنْ   الثُـُّلثُ   َفأِلُمِ هِ   َأبـََواهُ   َوَورِثَهُ   َوَلدٌ   َلهُ   َيُكنْ   ملَْ   فَِإنْ   َوَلدٌ   َلهُ   َكانَ   ِإنْ   تـََركَ 
َناؤُُكمْ   آاَبؤُُكمْ   َدْينٍ   َأوْ   هِبَا  يُوِصي   َوِصيَّةٍ   بـَْعدِ   ِمنْ   ِمنَ   َفرِيَضةً   نـَْفًعا  َلُكمْ   َأقْـَربُ   َأيُـُّهمْ   َتْدُرونَ   اَل   َوأَبـْ
   َكانَ   اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللَِّ 

، فهذه اآلية فيها قسمة املواريث وهي عامَّة يف كل الورثة، فأتت  [11]النساء:  "َحِكيًما   َعِليًما
 ، كالقاتل والكافر. السنَّة خبصيص بعض الورثة بعدم اإلرث
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 . (5): "اَل َيِرُث الَقاتُل شيًأ"فعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا 
النبَّ   الكافَر، واَل يرُث    وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما؛ أنَّ  قال: "اَل يرُث املسلُم 

 . (6)الكافُر املسلمُ 
وتندب وحتر ِم وتبيح، فتخصيص حليَّة وختصيص عموم القرآن يدلُّ أيًضا على أنَّ السنَّة توجب  

اإلرث، كلُّ هذا حت بعدم  والقاتل  الكافر  امليتة، وختصيص  رمي احلوت واجلراد من عموم حترمي 
ال الذي يرث وحتليل، فالذي أيكل ميتة  بحر فقد أكل حالال، وحتليله كان ابلسنَّة، واملسلم 

 الكافر، فقد وقع يف احلرام، وحترميه كان ابلسنَّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 3/359شرح الكوكب املنري   (1)
 . 3/103 السابق (2)
 .2526األلباين يف إرواء الغليل ، وصححه 5723، وأْحد 3314( رواه ابن ماجه 3)
، وصححه 386، وابن ماجه  59وحسَّنه، والنسائي    69، والرتمذي  83( رواه أبو داود  4)

 األلباين. 
 ، وحسَّنه األلباين.4566( رواه أبو داود 5)
 .1614، ومسلم 6764( متَّفق عليه رواه الباخري 6)
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 السنة تقيد مطلق القرآن:الرابع:  الفصل
القرآن أي؛   أطلقه  ما  تقيِ د  السنَّة  شائع يف (1)أنَّ  مدلول  على  الدال  اللفظ  هو  واملطلق:   ،
 إن شاء هللا تعاَل. ، وسيأيت يف ابب قواعد فهم النصوص(2)جنسه
 مثال:

الكرمية ، فالوصيَّة جاءت يف اآلية  [11]النساء:  قوله تعاَل: "ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن"
 مطلقة، فقيَّدهتا السنَّة ابلثلث.

أأتصدَّق بُتلثْي مايل؟ قال:   فعن سعد بن أيب وقَّاص رضي هللا عنه، قال: قُلت لرسول هللا  
 . (3)"ال"، فقلُت: ابلشَّطر؟ فقال: "ال"، ثَّ قال: الثُّلُث والثُّلث كبري"

وهذه اآلية ورد فيها   ،[38]املائدة:  َوالسَّارَِقُة فاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما"كذلك قوله تعاَل: "َوالسَّاِرُق  
مطلق آالقطع  القطع،  مكان  سبحانه  حُيدد  ومل  إَل ا  بتقييده  السنَّة  فأتت  الذراع،  أِم  ملعصم، 

 املفصل. 
مجع  ، وأ(4) سارقا من امِلفصلِ   فعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: "َقَطَع النَِّبُّ  

 . (5)املسلمون على ذلك
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 34/44يُنظر: جمموع الفتاوى   (1)
 .2/10يُنظر: إرشاد الفحول للشوكاين  (2)
 .1628، والثاين 1295األوَّل ( متفق عليه: 3)
 .8/ 82 – 81، وصححه األلباين يف إرواء الغليل 17250( رواه البيهقي يف الكربى 4)
 . 12/440( املغين البن قدامة 5)
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 : قرآن تنسخ ال  السنَّةاخلامس:  الفصل
أنَّ السنَّة الصحيحة هي وحي من هللا تعاَل، وأنَّ العمل هبا   ؛قد تقدَّم يف األبواب السابقة بيان 

واجب سواء يف العقائد أو األعمال، بغضِ  النَّظر عن تواترها من عدمه، وعلى هذا فالقرآن  
وهذا متَّفق   ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنَّة، والسَّنة تنسخ السنَّة، والسنَّة تنسخ القرآن،

وذكران أنَّ السنَّة وحي فهنا ميكنك قول أنَّ كال منهما وحي ينسخ يف وحي   عليه، ألنَّه كما سبق
أم ال؟ والصحيح املتواتر  لكن اخلالف صار يف هل أن اآلحاد تنسخ  و   آخر، فال إشكال يف ذلك، 
وجيب أن يعلم أنَّ الكالم هنا على النَّسخ ال على التعارض،   ،ملا سيأيت  أنَّ اآلحاد ينسخ املتواتر 

اآلحاد،فال شكَّ  املتواتر على  م  قدِ  املتواتر  اآلحاد مع  تعارض  إذا  أنَّه  هنا عن     الكالم  لكنَّ 
 لواله  وجهٍ   على  املتقدم   ابخلطاب  الثابت  احلُكم  ارتفاع  على  الدال  اخلطابالنَّسخ، والنَّسخ هو:  

 .  (1)عنه  تراخيه مع اثبًتا، لكان 
 كالمها   والسنة  الكتاب   أن  هو  أعلم  تعاَل  وهللا  يل  يظهر   الذيقال الشنقيطي يف أضواء البيان:  

 بيت   استقبال  نسخ:  ابلكتاب  السنة  نسخ  فمثال  ،تعاَل  هللا  من  وحي  اجلميع  ألن   ابآلخر،  ينسخ
 ابلقرآن،   ال  ابلسنة  وقع  إمنا  أوال   املقدس  بيت   استقبال  فإن   احلرام،  هللا  بيت  ابستقبال  املقدس

َلنُـَول ِيَـنَّكَ :  قوله  يف   ابلقرآن  هللا نسخه  وقد َلةً   فـَ  نسخ  ومثال  ... اآلية  ،[144:  البقرة]تـَْرَضاَها  ِقبـْ
 . ..املتواترة ابلسنة وحكما تالوة، (2)رضعات عشر : آية نسخ: ابلسنة الكتاب

 الصحيحة  اآلحاد   أخبار  أن   هو:  الصواب  أنه  لنا  يظهر   الذي  أن   األنعام   سورة  يف   قدمنا  وقد
 والسنة  حق،  املتواتر  ألن   بينهما،  معارضة  ال  وأنه  عنه،  أتخرها  ثبت  إذا  هبا  املتواتر   نسخ  جيوز

 الختالف   البتة  بينهما  معارضة  فال  قبل،  موجودا  يكن  مل  جديدا  شيئا  بينت  إمنا  بعده  الواردة
 .  زمنهما
َتةً   َيُكونَ   َأنْ   ِإالَّ   َيْطَعُمهُ   طَاِعمٍ   َعَلى  حُمَرًَّما  ِإيَلَّ   ُأوِحيَ   ِفيَما  َأِجدُ   اَل   ُقلْ :  تعاَل  فقوله  َدًما  َأوْ   َميـْ

  فَِإنَّ   َعادٍ   َواَل   اَبغٍ   َغرْيَ   اْضُطرَّ   َفَمنِ   ِبهِ   اَّللَِّ   ِلَغرْيِ   ُأِهلَّ   ِفْسًقا  َأوْ   رِْجسٌ   فَِإنَّهُ   ِخْنزِيرٍ   حلَْمَ   َأوْ   َمْسُفوًحا
 حلوم إابحة على  صرحية  داللة  املطابقة  بداللة يدل.  ..اآلية [145:  ]األنعام.  رَِحيمٌ   َغُفورٌ   رَبَّكَ 
  بعد     النبُّ   ح صرَّ   فإذا  ،ذلك   يف  اآلية  يف   واإلثبات  ابلنفي  احلصر   لصراحة   األهلية؛  احلمر 
 البتة   معارضة  فال  مباحة،  غري  األهلية  احلمر   حلوم  أبنَّ ؛  (3)صحيح  حديث   يف  خيرب  يوم  ذلك
  حترمي  على   دل  احلديث  ألن   بسنني،  قبله  النازلة  اآلية  تلك   وبني   الصحيح  احلديث   ذلك  بني

 . واضح هو كما  املستقبل،  يف شيء جتدد  نفت ما واآلية  جديد،
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 عنه...   أتخرها الثابت  الصحيحة ابآلحاد املتواتر نسخ جواز  هو: هللا شاء  إن  فالتحقيق
 منسوخة   واألقربني   للوالدين  الوصية  إن :  قال  من  قول  بطالن   على  دليل   ال  أنه:  تعلم   هنا  ومن

 أي أنَّ احلديث نسخ اآلية. . (4)تعاَل هللا  عند والعلم  لوارث، وصية ال: حبديث
وخنرج من هذا الباب أنَّ القرآن ينسخ ابلسنَّة املتواترة، واآلحاد، على أن يكون النَّاسخ متأخرا  

 وأنواعه وضرب األمثلة يف ذلك  النسخ وشروطهعلى املنسوخ يف زمن احلكم. وسيأيت تفصيل  
 يف ابب قواعد فهم النصوص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .115/3( اإلحكام لآلمدي 1)
 حُيَر ِْمَن،  َمْعُلوَماتٍ   َرَضَعاتٍ   َعْشرُ :  الُقْرآنِ   ِمنَ   أُْنِزلَ   ِفيما  كانَ :  عنها  هللا   رضي   عائشة( "عن  2)
الُقْرآِن". صحيح رواه   ِمنَ   يـُْقَرأُ   ِفيما  َوُهنَّ   ،  هللاِ   َرسولُ   فـَتُـُويفِ َ   َمْعُلوَماٍت،  خَبْمسٍ   ُنِسْخَن،  ثَّ 

 .1452مسلم 
 هللِا،   َرسولَ   اي:  َفقالَ   َجاٍء،  َجاءَ   َخْيرَبَ   يـَْومُ   كانَ   َلمَّا( عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:  3)

  طَْلَحَة،   َأابَ     هللاِ   َرسولُ   فأَمرَ   احلُُمُر،  أُْفِنَيتِ   هللِا،  َرسولَ   اي:  َفقالَ   آَخُر،  َجاءَ   ثَّ   احلُُمُر،   ُأِكَلتِ 
َهَياِنُكمْ   َوَرسوله  اَّللََّ   إنَّ :  فـََناَدى َا  احلُُمِر،  حُلُومِ   عن  يـَنـْ   الُقُدورُ   فَُأْكِفَئتِ :  قالَ .  جنَِسٌ   َأوْ   رِْجٌس،  فإَنَّ

 بنحوه. 4198واللفظ له، والبخاري  1940. رواه مسلم ِفيَها مبا
 ( أضواء البيان للشنقيطي.4)
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 اخلليفة الراشد:  تشمل سنَّة النبِ    سنَّة: الرابع الباب
وَتبعني أتباعهم وحىت    سنَّة اخللفاء الرَّاشدين، هي سنَّة صحيحة قال هبا أصحاب رسول هللا  

العلم أهل  بعدهم  ومن  ولكنَّ  األئمَّة  حجيَّتها  القوم  ،  قسمني يف  ورافض،    على  موافق  بني 
أنَّ و  الرَّا  الصحيح  اخلليفة  بيان    د حجَّة،شسنَّة  يتهاواألمر يف  األ  هنيِ    حجِ  بيِ نة فأدلة  حاديث 

 . صرحية
  موِعظةً   الغداةِ   صالةِ   بعدَ   يوًما    اَّللَِّ   رسولُ   وعظَنا: "قال  سارية   بن  العرابض عن  :  الدليل األوَّل

  تْعهدُ   فماذا  مود ِعٍ   موعظةُ   هِذهِ   إنَّ   رجلٌ   فقالَ   القلوبُ   مْنها  ووِجَلت  العيونُ   مْنها  ذرَِفت  بليغةً 
 يِعش   من  فإنَّهُ   ؛حبشي    عبدٌ   وإن   والطَّاعةِ   والسَّمعِ   اَّللَِّ   بتقوى   أوصيكم  :قالَ   اَّللَِّ   رسولَ   اي  إلينا
كم  كثريًا  اختالفًا  يرَ   مْنكم ا  األمورِ  وحمَداثتِ   وإايَّ   ِبُسنَّيت  فعلْيهِ   مْنكم  ذِلكَ   أدَركَ   فمن   َضاللةٌ  فإَنَّ
 .  (1)"ابلنَّواجذِ  علْيها عضُّوا املَهديِ نيَ  الرَّاشدينَ   اخللفاءِ  وسنَّةِ 

  الرَّاِشدين،   اخلُلفاءِ   وُسنَّةِ     النب   بسنة  التمسُّكِ   على  الشَّديدُ   والتأكيدُ   احَلثُّ :  احلديث  فيف
ينِ   يف االبتداعِ  عن والنَّهيُ   . ذلك ِمن  الشَّديدُ  والتحذيرُ  الدِ 
اخلطاب على حالتني: األوَّل: إمَّا القصد هو عموم هذا    "ابلنَّواجذِ   علْيها  عضُّوا: "وقوله  
 ، أو سنَّة اخلليفة الرَّاشد املهدي. سواء سنته  ،السنَّة

 الثاين: أن يكون اخلطاب خاصًّا بسنة اخلليفة الرَّاشد املهدي. 
على والظَّاهر وهللا أعلم أنَّ لفظ احلث والتَّوكيد جاء لسنَّة اخللفية الرَّاشد، ألنَّ السياق جاء  

كم   كثريًا  اختالفًا  يرَ   مْنكم  يِعش  من  فإنَّهُ حمداثت األمور لقوله: " " فإنَّه من األمورِ   وحمَداثتِ   وإايَّ
يعش منكم أي: يعش بعدي، "فعليِه بسنَّيت"، إذ هي أصل األصول، فإن مل جتدوا يف سنَّيت ما 

االختالف بسبب تقدم الزمن وحيث أنَّ كالمي كان غالبه مقرتان  يساعدكم على دحض ذلك  
 اجد، و عضوا عليها ابلنَّ   ،ة اخلالفاء الرَّاشدين املهديني من بعديعصري، فعليكم بسنَّ حوال  أب

لنَّجاة إالَّ لال سبيل لكم  إنَّه  ف  واستنُّوا بسننهم وَتسكوا هبا كما َتَّسكتم بسنَّيت،  ؛ أي: اتَّبعوهم
 إذ مل جتدوا ما يدحضوا تلك االختالفات يف سنَّيت. هذا  ،هبا
 
 

----------------------------------------------- 
 .17144، وأْحد  42، وابن ماجه  4607واللفظ له، وأبو داود    2676( رواه الرتمذي  1)
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" أي: امسعوا وأطيعوا حبشي  عبدٌ   وإن  والطَّاعةِ   والسَّمعِ : "ويزداد األمر توكيدا، حني قال  
مل يذكر لفظ السنَّة فيه؛ هذا ألنَّه    وإن كان ويلُّ أمركم عبد أسود؛ ولكن لو تالحظ؛ أنَّه  

تعاَل: " لقوله   اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   َأيُـَّها  ايَ جمرَّد ويل أمر، سواء كان صاحلا أم طاحلا، هذا 
فوجب السمع الطاعة له؛ لكن يف املعروف،   ،[59:النساء]"ِمْنُكمْ   رِ اأَلمْ   َوُأويل   الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا
  أُِمرَ   فَإذا   مبَْعِصَيٍة،  يـُْؤَمرَ   َأنْ   ِإالَّ   وَكرَِه،   َأَحبَّ   ِفيما  والطَّاَعةُ   السَّْمعُ   املُْسِلم   املَْرءِ   َعلى : "لقوله  
 . (1)"طاَعةَ   َوال مَسْعَ  َفال مبَْعِصَيةٍ 

، فهذه  ة األمور، وهم اخللفاء الراشدون املهديُّون السنَّة فقد خصَّ به نوعا من والَّ وأمَّا لفظ  
ة األمور، حبيث وجب أن يكون فيه ثالثة أمور: األول: ة كانت ملزيَّة هذا النوع من  اخلصوصيَّ  والَّ

، وهذا ما    أن يكون خليفة، الثاين: أن يكون راشدا، يف   سنتطرَّق لهوالثالث: أن يكون مهدايًّ
 مبحث شروط اخلليفة الراشد املهدي. 

، فمن مجلة وجوب السمع والطاعة له يف املعروف، فإنَّه   فلو كان ويلُّ األمر خليفة راشدا مهدايًّ
واجب ات ِباع سننه اليت يسنُّها، وهذه السنن بنفسها هلا شروط كي تتحقق ويلزم اتبِ اعها، كذلك 

 ات ِباع سنة اخلليفة الراشد املهدي. سنتطرق هلا يف مبحث، شروط 
أنَّ لفظ التوكيد على التمسك ابلسنَّة عائد على سنة اخلليفة   ؛فالظاهر وهللا أعلموعلى هذا  

  أمر مفروغ منه وواجب ات ِباعها، لكنَّ القلوب قد ال تطمئنُّ إَل سنَّة اخلليفة   الرَّاشد، فسنته  
ا من ابب البدعةالرَّاشد، فقد      .عليهاواحلث فلذلك جاء التوكيد  ،يظنُّها بعض املسلمني أَنَّ

ويقدم    بل بعضهم ال يرى فتواه  ،سنَّة اخلليفة الرَّاشدب   العمل  البعض ال يرىف  مع هذا  كنَّ لو 
لداللة    القياس عليه، نعم حنن نقول ابلقياس، ولكن سنَّة اخلليفة الراشد مقرتنة بسنَّة الرسول  

رفض   ذاوال لتقدمي القياس عليها، بل ه  احلديث على ذلك، فال جمال لردِ  سنَّة اخلليفة الرَّاشد،
 . صريح ألمر أيب القاسم  

 ٌ ه البعض إَل تضعيف  وملَّا كان أمر سنة اخلليفة الراشد بنيِ  ، وهو صحيح ابب  حديث  صريح اجتَّ
 : أشهرها من طرق من احلديث  هذا  ويَ رُ ال غبار عليه، فقد 

 
----------------------------------------------- 

 ( متفق عليه.1)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

334 

 يف  والبزار  ،(3)السنة  يف  واملروزي،  (2)السنة  يف  عاصم  أيب  وابن،  (1)ماجه  ابن  أخرجه  ما
  الوليد   عن  طرق  من،  (6)دمشق  َتريخ  يف  عساكر   وابن  ،(5)فوائده  يف  الرازي  وَتام،  (4)مسنده

  أبو   وعنه،  (9)الشاميني   ومسند  ،(8)له  واألوسط   ،(7) الكبري  املعجم  يف  والطرباين  مسلم،  بن
 عبد   بن   إبراهيم  طريق  من،  (11) الكمال  هتذيب  يف  واملزي(  10)مسلم  على  مستخرجه  يف  نعيم
 الرازي  وَتام       .  التنيسي  سلمة  أيب  بن  عمرو  طريق  من  ،(12)واحلاكم  زبر.  بن  العالء  بن  هللا
 عن،  (14)َترخيه  يف  عساكر   ابن  وعلقه  ،الطاطري  حممد  بن  مروان   طريق  من،  (13)الفوائد  يف
 املطاع أيب بن حيي   حدثين  زبر  بن العالء بن هللا عبد عن  وكلُّهم الدمشقي عبيد بن حيي   بن زيد
  .مرفوعا فذكره سارية،  بن العرابض مسعت: قال
  وهذا ،  (15)الكبري  التاريخ  يف  سارية  بن  العرابض  من  مطاع  أيب  بن   حيي   مساع   البخاري  أثبت  وقد
 للحديث تصحيح  مبثابة منه
 يف  نعيم  وأبو،  (16)والتاريخ  املعرفة  يف  الفسوي   سفيان   بن  يعقوب  منه  مساعه  أثبت  وكذا 

 .  (17)مسلم صحيح على املستخرج
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 وابن   ،والرتمذي  ،أْحد  عند  وحديثه  العرابض  عن  السلمي  عمرو  بن  الرْحن  عبد  طريق زد عليه  

 وهو الذي ذكرانه يف الباب، وهو الذي عليه العمل. وغريهم ،ماجة
 فيه  قال  فقد  ، كذلك  األمر   وليس   ،السلمي  عمرو  بن  الرْحن  عبد  جبهالة   بعضهم  أعله  وقد

  . صدوق  :امليزان  يف الذهب
 تالميذه،  من مجعاً   ذاكراً  الثقات يف حبان  ابن وذكره ،الثقات من مجعٌ  عنه روى أنه ذلك  ووجه

 منهم:  العلم  أهل من مجعٌ   له وصحح
----------------------------------------------- 

 .42 سنن ابن ماجه (1)
 . 1038 – 55 – 26السنة البن أيب عاصم  (2)
 .27( السنة للمروزي رقم  3)
 . (219/ق)مسند البزار  (4)
 355 ( الفوائد للرازي5)
 .180-40/179و 28-31/27 ( َتريخ دمشق البن عساكر 6)
 . (622رقم/18) ( املعجم الكبري للطرباين7)
 . (66رقم)  ( األوسط 8)
 . (786رقم/1) ( مسند الشاميني 9)
   .(1/37) ( املستخرج على صحيح مسلم10)
 . (31/539) ( هتذيب الكمال للمزي11)
 . (1/97) للحاكم  ( املستدرك12)

 .  (225) الفوائد للرازي
 . (64/375) ( َتريخ دمشق البن عساكر 14)
 . (306/ 8) ( التاريخ الكبري للبخاري15)
 . (2/345) ( التاريخ 16)
 .36/ 1( املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم 17)
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 ،( 2)وفضله  العلم  بيان   جامع  يف  الرب  عبد  ابن  نقله  فيما  نقل  كما  البزارو   ،(1)سننه  يف  الرتمذي  
  ابن و ،  (3)واحلكم  العلوم   بيان   جامع   يف  رجب  ابن   نقله  كما   مستخرجه  يف   األصبهاين  نعيم  أبوو 

 األنصاري  إمساعيل  أبو ، و الكالم  ذم   يف  اهلروي  نقل   كما  الدغويل  العباس  أبو و   ،صحيحه  يف   حبان 
 احلاكم و   ،املختارة  يف   املقدسي  الضياءو   ،الدغويل  عن  التصحيح  نقل  وقد  الكالم  ذم  كتابه  يف  كما

  .(4) املستدرك يف  النيسابوري
 ، فضال على تصحيح أخباره. به الظن حسن تقوي  الراوي عن الرواة وكثرة
 وعن   ،تقويه  أَنا  به  املطعون   غري   عن  الثقة  رواية   ابب يف اجلرح والتعديل:    حات   أيب   ابن   قال

 تقويه  ال أَنا به  املطعون 
 . (5)املعىن  هذا   رفد يف زرعة  وأيب حات  أيب عن نقل  ث 

  الظن   حسن  تقوي   الشخص  عن   الثقات  رواية   كثرة  نعم  :املغيث  فتح  يف  كما  رشيد  ابن   وقال
 . (6)به

 . الرْحن عبد حال هو وهذا التابعني   كبار  من وأنَّه مناكري عنه  يؤثر  مل إذا  وخصوصاً هذا 
  .(7)نفري  بن وجبري الرْحن عبد  ،األكابر   عنه روى املوت قدمي العرابض: زرعة  أبو قال فقد

  ؟األكابر   من أبنه ويصفه  ، بلثقة فكيف يكون جمهوال ويقدمه أبو زرعة على
 له  صحح  وقد  ، والتاريخ  املعرفة  يف  سفيان   بن  ويعقوب  ،الطبقات  يف  مسلم  اإلمام  ذكره  وكذلك 

 ذكرهم،   سبق  من كل
 اإلمام أْحد. به  احتج قد أمَّا احلديث وهو مربط هذا الباب فو  

 وعلي   وعثمان   وعمر  بكر   أيب  فعل   من  كان   ملا: يقال  يسأل مرة  غري  أْحد  مسعت:  داود  أبو   قال
 اخللفاء   وسنة  بسنيت   عليكم":    هللا  رسول  حلديث  (أْحد  يعين )  مرةً   وقال  ،نعم:  قال  سنة؟

 . (8)النقل انتهى"  الراشدين
  أْحد   اإلمام  أبن   ظنيُ   والهبذا احلديث، بل وأقرَّ سنيَّة اخلليفة الراشد،    أْحد  اإلمام  احتجوهنا  
وأن روَي حديثا    ذلك  ، نعم قد يقعالتشريع  أصول  من  أصل  تقرير   يف  ضعيف  حبديثٍ   حيتج
 عز  هللا  مر بيان أل  احلديث  هذا  يفلكن  و   ، الفردية  األحاديث  يف  منه  ذلك  وقع  ولكن  ،ضعيفا
على الرتتيب، أي:    واقرتان سنَّة اخلليفة الراشد بسنة النب   والسنة  ابلكتاب   األخذ يف  وجل

يستحيل على صغار طالب العلم    املقام  هذا  مثل  ويف، بعدها سنة اخلليفة الراشد،  سنة النب  
   على حديث فيه ضعف، فما ابلك إبمام أهل السنة أْحد بن حنبل. األحكامأن يبنوا  
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 . سارية  بن  لعرابضمن أصحاب ا  كان   أنه  ثبت  ،السلمي  عمرو   بن  الرْحنعبد    زد على ذلك؛ أنَّ 
 :قال اآلحاد يف عاصم  أيب ابن  خر جه ما هذا  على يدلو 

  السلمي   عمرو  بن   الرْحن   عبد   حدثين  زايد،  بن   حممد  حدثين   بقية،  ان  عثمان   بن  عمرو   حدثنا
 على   ودعي   فأجب  غريي  اسم  على  دعيت  أين  وذلك   عيايل  وعطاء  عطائي   على  حلف:  قال
: قال عليه  ْحلته  إال  األمري على يثقل  أنه  أعلم  أحدا أترك  فلم: قال ،أحد   عليه جيب فلم  امسي
 سارية   بن  العرابض  فلقيين   : قال  ،  هللا  رسول  صاحب  عنه  هللا  رضي  قرط  بن  هللا  عبد  وعلينا

: فقال  ،املطهرة  إَل  معه  فذهبت  تعال:  يل  قال  ،شيء  ال :  قلت  فعلت؟  ما:  يل  يقول   السلمي
 تعاَل؛   هللا  فسل  قرط  ابن   سائله  كنت  ما:  فقال  املسجد  ودخلنا  معي  وتوضأ  فتوضأت  ،توضأ
 ودعوان   ركعتني   فركعنا:  قال  ، فأعينك  ادعوا  ث   ركعتني   اركع :  قال  ث   ،ومينع  يعطي  الذي   هو  فإنه
 ،صنعت  مبا   حدثين:  فقال  إليه  فصعدت:  قال  عمرو؟  ابن  أين:  يقول  رسوله   أَتان  حىت   برحنا  فما

  أنظر   كأين  حاجتكما  علي  عرضت  لقد  :قال  ث   اجلنة؟  تعاَل  هللا  سألتم  هال:  فقال  ، اخلرب  فأخربته
 . ( 9)عيايل وعطاء عطائي علي فرد  إليها،
 عليها   تكلم   أخرى   طرق  وللحديث   أيضاً،  داود   أليب  الزهد  يف  خمرجٌ   الصحيح  اخلرب  وهذا

 . والنصيحة  الصحيحة يف  األلباين اإلمام ابستيعاب
جه؛ أبنَّ سنة اخلليفة الرَّاشد املهديِ  واجبة غبار عليه وهو حجَّة من كل األو ال فحديث الباب 

  .االت ِباع أبمر من رسول هللا  
 حديث الباب. أي: لكنَّنا نزيد أدلَّة أخرى تعزيزا للدليل األوَّل، 
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 ما رواه حذيفة بن اليمان، وعبد هللا بن مسعود، وأنس ابن مالك عن النبِ     الدليل الثاين:
 يف  البزارو   (10)مسنده  يف  أْحد  رواه  ، "وعمرَ   بكرٍ   أبو  يبعدِ   منْ   ذينابللَّ   وا اقتدُ "قال:  
و ( 11)مسنده ، (14)واألوسط ،  (13)الشاميني   يف  والطرباين  ،(12)الطبقات  يف  سعد   ابن ، 
، (16)والرتمذي يف سننه،  حذيفة   عن  ربعي  عن  عمري  بن  امللك  عبد  طريق  من،  (15)واحلاكم

، وأجودها طريق حذيفة، (18)الصحيحة  يف  األلباين  بسطها  أخرى   طريق  وله،  (17)وابن ماجه
 وكلُّها تعزز بعضها.

 
----------------------------------------------- 

 .2816 ( سنن الرتمذي1)
 .473ص  ( جامع بيان العلم وفضله2)
 .2/109( بيان العلوم واحلكم البن رجب 3)
 .8/41( مستدرك احلاكم 4)
 . (2/36) والتعديل ( اجلرح5)
 .( 2/51) املغيث ( فتح6)
 .(1/606) ( فتح املغيث7)
 . (369ص ) ( مسائل أيب داود 8)
 .1197حاد واملثاين البن أيب عاصم ( اآل9)
 .23293 ( مسند أْحد 10)
 .2827 ( مسند البزار11)
 . 2/334  ( طبقات ابن سعد12)
 .913 ( مسند الشاميني 13)
 .3816 ( األوسط للطرباين14)
 .4425يف املستدرك  ( رواه احلاكم15)
 .3805( سنن الرتمذي 16)
 .97( سنن ابن ماجه 17)
 .1233 ( السلسلة لأللباين18)
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 الدليل الثالث: :سنة لكانت  فعلتها لووهللا  :عمر  قول
  ؛ حاطب  بن   الرْحن   عبد  بن  حيي  عن  ،أبيه  عن  ،عروة  بن   هشام  عن  : يف املوطأ  مالك  اإلمام  روى
  عرس   اخلطاب  بن   عمر  وأن   ؛العاص  بن   عمرو  فيهم   ركب  يف   اخلطاب  بن  عمر   مع   اعتمر   أنه

 ماء  الركب  مع  جيد  فلم  يصبح  أن   كاد   وقد  ،عمر   فاحتلم  ،املياه  بعض  من  قريبا  الطريق   ببعض
  بن   عمرو   له  فقال  ،أسفر   حىت   االحتالم  ذلك  من  رأى  ما   يغسل  فجعل  املاء  جاء  حىت   فركب
 عمرو   اي   لك  واعجبا  :اخلطاب  بن   عمر   فقال  ،يغسل  ثوبك  فدع  ،ثياب  ومعنا  أصبحت  :العاص

 أغسلُ   بلْ   "سنة  لكانت   فعلتها  لو  وهللا"  ثياابً   جيدُ   اسِ النَّ   أفكلُّ   ثياابً   جتدُ   نتَ كُ   لئن  ؛العاص  بن
  .(1)أرَ  مل امَ  وأنضحُ  رأيتُ  امَ 

 ال   الذين  الناس  على  فيشقُّ   فيها  عُ بَ تَـّ أُ   طريقة"  سنة  لكانتزرقاين يف شرحه على املوطأ: "القال  
 . (2) ثيااب جيدون 

 فخشي"  بعدي  من  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنيت   عليكم: "  قوله  والشتهار  ...وقال الباجي: 
 . (3)ثوب إال  له ليس  من على  التضييق

 العبادات   يف   لعمر   فعلٌ   وهذا،  (4)املصنف  يف   الرزاق  عبد  عند   وهو   صحيح،   إسنادهوهذا اخلرب  
  وهو  خمصص  بغري  ختصيص  التأويل  هذا  أن   كما  ،بسياستهم(  اخللفاء)  سنة  أول  من  أتويل  يدفع
  .السابقة األحاديث تعضد عمر  وكلمة ،حتكم حمض
 الدليل الرابع: :"سنة" :عمر  فعل  طالب أيب بن علي تسمية
 حدثنا:  قالوا  ،حجر   بن  وعلي  ،حرب  بن   وزهري  ،شيبة  أيب  بن  بكر   أبو   وحدثنا  :مسلم  اإلمام  قال

 إبراهيم  بن  إسحاق  وحدثنا  ح  ،الداانج  عبدهللا  عن  عروبة،  أيب  ابن  عن(  علية  ابن  وهو )  إمساعيل
 بن   عبدهللا  حدثنا  ،املختار  بن   عبدالعزيز   حدثنا  ،ْحاد   بن  حيي   أخربان  ،(له  واللفظ )  احلنظلي
  :قال ،ساسان  أبو املنذر،  بن حضني  حدثنا ،الداانج عامر  ابن موَل فريوز

 عليه   َفَشِهدَ   َأزِيدُُكْم،:  قالَ   ثَّ   رَْكَعَتنْيِ،  الصُّْبحَ   َصلَّى   قدْ   ابلَولِيدِ   َوُأيتَ   َعفَّانَ   بنَ   ُعْثَمانَ   َشِهْدتُ 
 حىتَّ   يـَتَـَقيَّأْ   ملَْ   إنَّه:  ُعْثَمانُ   َفقالَ   يـَتَـَقيَّأُ،  رَآهُ   أنَّهُ   آَخرُ   َوَشِهدَ   اخلَْمَر،  َشِربَ   أنَّهُ   ُْحَْرانُ   َأَحُدمُها  رَُجاَلنِ 
،   اي:  َفقالَ   َشِرهَبَا،   َحارََّها   َول ِ :  احَلَسنُ   َفقالَ   فَاْجِلْدُه،  َحَسنُ   اي  ُقمْ :  َعِلي    َفقالَ   فَاْجِلْدُه،  ُقمْ   َعِليُّ

  يـَُعدُّ   َوَعِلي    َفَجَلَدهُ   فَاْجِلْدُه،  ُقمْ   َجْعَفرٍ   بنَ   هللاِ   َعْبدَ   اي:  َفقالَ   عليه،  َوَجدَ   َفَكأنَّهُ   قَارََّها،  تـََوَلَّ   َمن
  َوُعَمرُ   َأْربَِعنَي،  َبْكرٍ   َأبُو  َوَجَلدَ   َأْربَِعنَي،    النبُّ   َجَلدَ :  قالَ   ثَّ   َأْمِسْك،:  َفقالَ   َأْربَِعنَي،  بـََلغَ   حىتَّ 

       .(5)إيَلَّ  َأَحبُّ  َوهذا ُسنٌَّة،  وَُكل   مَثَاِننَي،
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  الثَّماننيَ   وبُلوغُ   ،  النَِّب ِ   ُسنَّةُ   األربعنيِ   على  االقتصارُ :  أي   ُسنٌَّة،  وكل  ل عليٍ  رضي هللا عنه:  و وق
 َجلدة، ولعلَّه يقصد األربعني.  مثانني  اجلْلدُ  وهو إيلَّ، أحبُّ  وهذا  ُخلفائِه، ُسنَّةُ 
  ذلك   ُكلَّ   وأنَّ  مَثاننَي، أو أربعنَي، اخلَمرِ  يف  اجْلَْلدَ  أصحاِبه وهْدي  هْدِيه  ِمن أنَّ : احلديثِ  يفو 

 .َحَسنٌ 
اخللفاء الرَّاشدين وإن كان قبله أبو بكر    آلاثرِ   عنه  هللاُ   رِضي  طالبٍ   أيب  بنِ   علي ِ   تعظيمُ :  وفيه

، وكذلك فعل علي  يف سنن عثمان  حقًّا وَأْمِرمها ُسنًَّة، ُحْكِمهما واعتبارُ  ،عثمان وعمر ويف زمنه 
 بعد استشهاده، فقد أقرَّ األذان الثاين للجمعة واعتربه سنَّة وواضب عليه.

والكالم هنا عن علي بن أيب طالب رضي هللا وهو الذي شهد له القاصي والداين بفيض علمه، 
علم الصحابة، وهذا ليس بغريب، فلطاملا صحَّح علي أحكام عمر وهو  بل من العلماء عدَّه أ

  فيها   فاستشار  ، زنت  قد  مبجنونةٍ   عمرُ   ُأيت امللهُم املؤيَّد، فمن ذلك ما رواه ابن عباس قال: "
: قالوا  هذه؟  شأنُ   ما:  فقال  طالبٍ   أيب  بنِ   علي ِ   على  هبا  فمرَّ   ُترَجَم،  أن   عمرُ   هبا  فأمر   أانًسا،
  أمريَ   اي:  فقال  أَته   ثَّ   هبا،  ارِجعوا:  فقال:  قال  ،ُترَجمَ   أن   عمرُ   هبا  فأمر   زنت،  فالنٍ   بين   جمنونةُ 

  يستيقَظ،   حىتَّ   النَّائمِ   وعن  يربَأ،  حىتَّ   اجملنونِ   عن  ثالثٍة؛  عن  رُِفع   قد  القلمَ   أنَّ   عِلمتَ   أما  املؤمنني،
 فأرِسْلها،   قال  شيَء،   ال:  قال  ُترَجُم؟   هذه  ابلُ   فما:  قال  بَلى،:  قال  يعِقَل؟   حىتَّ   الصَّب ِ   وعن
 . (6)"ُيكربِ ُ  فجعل: قال فأرِسْلها،: قال
 وَمنِعه  َله  علي ٍ  بَِتصويبِ  فَرًحا  وجلَّ   عزَّ  هللاَ   ُيكربِ   َعنه هللاُ   رضيَ  عمرُ  فجعلَ : أي ،"ُيكربِ ُ  فَجعلَ "

 . احلق ِ  إَل رجَّاعٌ  أنَّه َعنه هللاُ  رضيَ  وَدأِبه  ُعمرَ  َعادةِ  ِمن  وكانَ  اخَلطِأ،  هذا ِمثلِ  يف  يقعَ   أنْ  من
فهذا هو علي  رضي هللا عنه، الذي اعترب سنَّة أيب بكر وعمر وعثمان من السنن املعمول هبا 

وزوج ابنته وتربيته وأعلم علماء الصحابة،    وأقرَّها وعمل هبا، وهو املبشَّر ابجلنَّة وابن عمِ  النبِ   
ال يقبلون سنَّة اخللفاء الرَّاشدين، وهم مل يبلغوا من العلم واملقام، مدَّ عليٍ  أو   فما ابل أقوام

 نصيفه.
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 :عمر   بفعل عباس ابن  إفتاء الدليل اخلامس:
 عن   شعبة،   حدثنا  جعفر،   بن  حممد   حدثنا:  قاال  املثىن،  وابن  بشار،  ابن   حدثنا:  جرير   ابن   قال

  كان :  فقال  البيض،  األايم  صوم عن  عباس  ابن   سألت :  قال  اهلذيل،  سلمة   بن   موسى  عن  قتادة،
  .(7)يصومهنَّ  عمر 
احلديث  إسنادهو  "  صحيح،  هذا  وفيه:  مسنده  يف  أسامة  أيب  بن  احلارث  أخرجه  ثـََنا فقد    َحدَّ

َتاَدةَ   َعنْ  احلَْجَّاِج،  ْبنُ   ُشْعَبةُ   ثنا  َحْرٍب،  ْبنُ   ُسَلْيَمانُ  ْعتُ :  قَالَ   قـَ  َوَسأَْلتُ :  قَالَ   َسَلَمةَ   ْبنَ   ُموَسى  مسَِ
مٍ  َثاَلثَةِ  ِصَياِم، َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنَ   .  (8)"احْلَِديثَ   َفذََكرَ  "َيُصوُمُهنَّ  ُعَمرُ   َكانَ ": فـََقالَ   اْلِبيضِ  َأايَّ

فكما تالحظ أنَّ حرب األمَّة عبد هللا بن عبَّاس يستدلُّ يف ابب العبادات بفعل اخلليفة الرَّاشد، 
 فقال: كان عمر يصومهنَّ. حيث ُسئل 

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .208/ 1( شرح الزرقاين على موطأ مالك 1)
 .208/1( شرح الزرقاين على موطَّأ األمام مالك 2)
   ( السابق.3)
 .1446 ( مصنَّف عبد الرزاق4)
 . (1707)( صحيح اإلمام مسلم  5)
 .4399 داود  أبو أخرجه  صحيح (6)
 .977 اآلاثر ( هتذيب7)
 .425/1( مسند احلارث 8)
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 :النب    مع بكر  أبيب  يقتدي  أبنه رضي هللا عنه عمر   تصريح: الدليل السادس
 بن   خالد  حدثنا:  الوهاب  عبد  بن  هللا  عبد  حدثنا  قال:  صحيحه  يف  البخاري   وذلك يف ما رواه

 حدثنا:  قبيصة  وحدثنا  ،شيبة  إَل  جئت:  قال  وائل  أيب  عن  األحدب،  واصل  حدثنا:  احلارث
  لقد :  فقال  الكعبة،  يف  كرسي  على  شيبة  مع  جلست:  قال  وائل  أيب  عن  واصل،  عن  سفيان،
  إال   بيضاء  وال  صفراء  فيها  أدع  ال  أن   مهمت  لقد:  فقال  عنه،   هللا  رضي  عمر   اجمللس  هذا   جلس
   .(1)هبما  أقتدي املرآن  مها: قال  يفعال، مل صاحبيك  إن : قلت ،قسمته
 مع   الَكْعبةِ   يف  ُكرِسي ٍ   على  َجَلسَ   أنَّه  َسَلمةَ   بنُ   َشقيقُ   واِئلٍ   أبو  التابعيُّ   خُيرِبُ   احلَديثِ   هذا  ويف
 رُجلٌ   معي  بـََعثَ ":  ماجهْ   ابنِ   عندَ   ِروايةٍ   ويف  وخاِدِمها،  الَكعبةِ   حاجبِ   طَْلحةَ   بنِ   ُعثمانَ   بنِ   َشيَبةَ 

،  على  جالسٌ   وَشيبةُ   البيتَ   فدَخْلتُ   البيِت،  إَل  َهديَّةً   بَدراهمَ  ها،  فَناَوْلُته  ُكرِسيٍ    لكَ :  فقال  إايَّ
  اخلطَّابِ   بنُ   عمرُ   َجَلسَ   فقدْ   ذلك  قُلتَ   إنْ   أَما :  قال  هبا،  آِتكَ   ملْ   يل  كانتْ   ولو  ال،:  فقْلتُ   هذه؟

 بَيضاءَ   وال  َصفراءَ   الَكعبةِ   يف  َيرتُكَ   أالَّ   َهمَّ   عنه  هللاُ   َرضيَ   ُعَمرَ   أنَّ   وأْخرَبَه  ،"فيه  أنتَ   الذي   جَمِلَسك
 إليها،   يـُْهَدى   كان  ما  وهو  هبا،  الذي  الَكنزَ   بذلك  وأراد  الناِس،   بنْي   َقَسَمه  إالَّ   ِفضَّةً   وال   ذَهًبا   أيْ 

 فَيجتِمعُ   هلا،  َتعظيًما  املالَ   الَكعبةِ   إَل  يـُْهدون   اجلاهليَّةِ   يف  كانوا  فقدْ   احلاجِة؛  عن  َيزيدُ   ما  فُيدخَّرُ 
 .فيها
  ذلك،   يَفَعاَل   مل  عنه  هللاُ   َرضيَ   بكرٍ   وأاب  ،  النبَّ أي:    صاِحَبيه   أنَّ   عنه  هللاُ   َرضيَ   َشيبةُ   أخرَبَهُ   فلمَّا
 ومل  حُير ِكاهْ   مل  ذلك  ومع  املاِل،  إَل  ُعَمرَ   ِمن  أحَوجَ   كاان  ومها  َمكانَه،  وَعِلموا   الَكعبةِ   َكنزَ   رََأايَ   وقد

 بلْ   ِفعِلهما،  عن  أخُرجُ   ال   الكاِمالنِ   الرَُّجالنِ   مها :  عنه  هللاُ   َرضيَ   ُعَمرُ   قال  الُفقراِء؛   على  يَقِسماهُ 
 .هِبما  َأقَتدي
 .والصَّاحلنيَ  األنبياءِ  بِفْعلِ   التَّأسِ ي: احلديثِ  ويف
 . أْفعاِله يف  اأََثِرمه واقِتفاء وسنَّة أيب بكر، ، هللاِ  َرسولِ  ُسنَّةَ  عنه  هللاُ  َرضيَ  ُعَمرَ  اتِ باعُ : وفيه

  يكن   مل  ولو  اإلحتجاج  مقام  يف    النب   مع   ينَ دِ اشِ للرَّ   الصحابة  من  مجع  ذكر :  الدليل السابع
  :له  وجه ال ذكرمها  لكان  معترباً  فعلهما
  حدثه   أنه   مالك؛  بن   أنس  عن  خيربه  إليه  كتب  أنه  قتادة  وعن..  .:صحيحهيف    مسلم  اإلمام  قال
 رب   هلل  ابحلمد  يستفتحون   فكانوا  ،وعثمان   وعمر   بكر  وأيب  ،  النب  خلف  صليت :  قال

 . (2)آخرها  يف وال قراءة،  أول يف ،ميالرح الرْحن هللا  بسم يذكرون   ال ،العاملني 
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ثـََنا  سننه  يف  الرتمذي   قالو  ثـََنا  َمِنيعٍ   بنُ   َأَْحْدُ   َحدَّ َراِهيمَ   بنُ   ِإمْسَاعيلُ   َحدَّ ثـََنا  ِإبـْ  اجلَُوْيريُّ   َسعيدُ   َحدَّ
َعين   :قَالَ   ُمَغفَّلٍ   بنِ   هللاِ   َعبدِ   ابنِ   عن  َعَبايَةَ   بن   قـَْيسِ   عن  هللاِ   َبْسمِ "  َأُقولُ   الصَّاَلةِ   يف  َوَأانَ   َأيب  مسَِ

كَ   حُمَْدثٌ   ُبينَّ   َأيْ :  يل  فـََقالَ "  الرَِّحْيمِ   الرَّْْحَنِ   َرُسولِ   َأْصَحابِ   ِمن  َأَحداً   َأرَ   َوملَْ :  قَالَ   َواحلََدَث،  ِإايَّ
 َوَمعَ   ،  النَِّب ِ   َمعَ   َصلَّيتُ   َوَقدْ :  َوقَالَ   ِمْنُه،   يـَْعيِن   اإِلْساَلِم،  يف  احلََدثُ   ِإلَيهِ   أَبَغضَ   َكانَ     هللاِ 
ُهمْ   َأَحداً   َأمْسَعْ   فـََلمْ   َوُعْثَمانَ   َوُعَمرَ   َبْكرِ   َأيب  احلَْمدُ "  فـَُقلُ   َصلَّيتَ   أَنتَ   ِإَذا  تـَُقْلَها،  َفالَ   يـَُقوهُلا،  ِمنـْ
 . (3)"الَعاَلِمني  َرب ِ  هللِ 

ثـََنا:  أيضاً   وقال  قُلتُ :  قَالَ   اأَلْشَجِعي ِ   َماِلكٍ   َأيب   َعن  َهاُرونَ   بنُ   َيزيدُ   َأْخرَبان  َمِنيعٍ   بنُ   َأْْحَدُ   َحدَّ
  طَاِلبٍ   َأيب   بنِ   َوَعلي ِ   َوُعْثَمانَ   َوُعَمرَ   َبْكرٍ   َوَأيب     هللا  َرُسولِ   َخْلفَ   َصلَّيتَ   َقدْ   ِإنَّكَ   َأَبتِ   ايَ :  أَليب 
 . (4)حْمَدثُ   ُبين  َأيْ : قَالَ   يـَْقنُـُتوَن؟ َأَكانُوا ِسننَي، مَخْسِ   ِمنْ  حَنْواً  اِبلُكوَفِة، َهاُهَنا

ووجه الداللة أنَّ الصَّحابة والتَّابعني من بعدهم كانوا حيتجُّون أبفعال اخللفاء الرَّاشدين كما هو 
 واضح يف األحاديث. 

أنَّ ) اجلمهور  عليه  فالذي  البسملة  تُقر وأمَّا  واالسه  هي  سرًّا  اجلهرية أ  الصالوات  تعاذة يف كل 
  فقَرأ ،  هريرةَ   أيب  وراءَ   صليتُ "السرية، لداللة األحاديث على ذلك منها: ما رواه نعيم اجملمر:  و 

:  الناسُ   وقال،  آمنيَ :  فقال  ،الضَّالِ نيَ   وال   بَلغ  حىت   القرآنِ   أبم ِ   قَرأ  ث   ، الرحيمِ   الرْحنِ   هللاِ   بسمِ 
 والذي :  سلَّم  إذا   ويقولُ   ،أكربُ   هللاُ :  اجللوسِ   منَ   قام  وإذا  ،أكربُ   هللاُ :  سَجد  كلما:  ويقولُ   ،آمنيَ 
 .  (5)" هللاِ  برسولِ  صالةً   ألشبَـُهكم إين  بيِده نفسي

ال،   أم  الفاحتة  من  آية  هي  هل  البسملة  يف  قائم  اخلالف  أنَّ  اخلالفيَّات غري  وكما  من  وهذا 
ومن أنكر ذلك أنكر شيأ   على رواية حفص  يف الفاحتة  آية  أوَّل هياملعقول، حيث أن البسملة  
متواترا القرآن وردَّ خربا  فتحقيقمن  "  ا،  وجب   ،(6)"يُرِيُبكَ   ال  َما  إَل  يُريُبكَ   ما  دعْ حلديث: 

والفاحتة    ألنَّ عدم قراءهتا هو عزل آية من الفاحتة على رواية حفص وبه مل تكن فاحتةً قراءهتا،  
فمن قال أنَّ الصحابة ما  ركن من أركان الصالة، فنخشى بطالَنا ملن ترك البسمة يف الفاحتة،  

ا كانت تقرأ سرًّا، لذلك مل يسمعها من روى وهللا أعلم  كانوا يقرأوَنا، نقول الغالب والراجح   أَنَّ
 ى قراءهتا على من يقرأ علاحلديث، وعلى كل حال فالبسملة آية يف الفاحتة وعلى هذا وجب  

رواية حفص أو غريه، وال جيوز نكران هذا، ألنَّ رواية حفص من أصح الر ِاايت وأعالها تواترا، 
وقوفا على أمر هللا تعاَل يف قبل الفاحتة    قراءهتا   -أو جيب    -  ستحبيُ فإنَّه  وكذلك االستعاذة  

واآلية على عموم   ،[98]النحل:  "الرَِّجيمِ   الشَّْيطَانِ   ِمنَ   اِبَّللَِّ   فَاْسَتِعذْ   اْلُقْرآنَ   قـََرْأتَ   فَِإَذاقوله: "
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اءة القرآن سواء فتقرأ االستعاذة يف قر واألمر للوجوب، وبه  قراءة القرآن، وليس فيها ختصيص،  
فقد كان   يقرأمها مع دعاء االستفتاح سرًّا خارجها، وعلى هذا فقد كان النب  يف الصالة أو 

املصلي   فإنَّ ، وعلى هذا (7)يسكت بعد التكبري وقبل القراءة يدعو بدعاء االستفتاح سرًّا 
، ث يقرأ الفاحتة، وهذا يف أوَّل ركعة من ث يبسمل   ،ذي يكربِ  ثَّ يدعو بدعاء االتفتاح، ثَّ يستع

نت مبيِ نة للفصل الصالة، ثَّ يكتفي ابلبسملة يف ابقي الركعات الفاحتة والسورة، ألنَّ البسلمة كا
  طريق   من   والبزار  والبيهقي،  واحلاكم،  داود،  أبو  أخرج:  اإلتقان   يف   السيوطي  قال  فقدبني السور  

: عليه   تنزل  حىت   السورة؛  فصل  يعرف  ال    النب   كان :  قال  عباس  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد
 .  الرحيم الرْحن هللا بسم
 . (8)أخرى سورة ابتدأت أو  واستقلت،  ختمت، قد السورة  أن عرف نزلت، فإذا: البزار زادو 

 يعلمون  ال  املسلمون   كان :  قال   عباس  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  عن  آخر،  وجه  من  احلاكم   وأخرج
 قد   السورة  أن   علموا  نزلت،  فإذا  الرحيم،  الرْحن  هللا  بسم:  تنزل  حىت   السورة؛  انقضاء
 . (9)انقضت
عليه السالم    –  جربيل  جاءه  إذا    النب  أن  عباس  ابن  عن  آخر،  وجه  من   أيًضا  احلاكم   وأخرج

 . (10)سورة أَنا  علم الرحيم،  الرْحن هللا بسم: فقرأ ،-
 حىت  السورتني  بني   فصاًل   نعلم  ال  كنا:  قال  مسعود  ابن  عن  وغريه،  الشعب،  يف  البيهقي  وأخرج
 . (11)الرحيم الرْحن هللا  بسم: تنزل

  ، أن يقرأ ُمْستقرُّ األمر والذي عليه العمل  سورة، ولكنَّ وعلى هذا وجب أن تكون يف بداية كل  
دعاء االستفتاح سرا، مع االستعاذة والبسملة، وال أرى حرجا يف اجلهر هبما، كما أين ِ أعيب 

البسملة   ، فهذا  أو غريها  مكروهة يف الصالة املفروضة أو االستعاذة  على من يرى أن قراءة 
 :قال  فغضب  ؟أذان   النساء  على  هل  عمر   ابن  سئل  :قال  كيسان   بن  وهب  عن، فقول ال جيوز ال
 .(12)؟هللا ذكر  عن أَنى أان

فكيف يقول عاقل أنَّ ذكر البسملة    ووجه الداللة من ابب القياس على قول ابن عمر واضح،
والصحابة مل يقرؤوا هبا،   مكروه يف الصالة وهي أعظم األذكار، وحىت لو قلنا تنازال أنَّ النب  

، كما قال ابن عمر قياسا على قوله يف أذان النساء عنهفهي تبقى ذكر وذكر عظيم ال يُنهى  
 ". هللا ذكر   عن أَنى أان"
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  اللَّْيُل،   اْسَتْجَنحَ   ِإَذا: "تقتصر عليه لداللة قول النب    حمل  يس هلاهذا وخاصَّة البسملة فهي ل 
َياَنُكْم،  َفُكفُّوا  اللَّْيِل،  ُجْنحُ :  قالَ   أوْ  َتِشرُ   الشََّياِطنيَ   فإنَّ   ِصبـْ  ِمنَ   َساَعةٌ   َذَهبَ   فَِإَذا   ِحيَنِئٍذ،  تـَنـْ

،  اْسمَ   واذُْكرِ   اَبَبكَ   وَأْغِلقْ   َفَخلُّوُهْم،  الِعَشاءِ  ،   اْسمَ   واذُْكرِ   ِمْصَباَحكَ   وَأْطِفئْ   اَّللَِّ  ِسَقاَءكَ   وَأْوكِ   اَّللَِّ
،  اْسمَ  واذُْكرِ  ، اْسمَ   واذُْكرِ  إاَنَءكَ  ومَخِ رْ  اَّللَِّ  . (13)"شيًئا  عليه تـَْعُرضُ  ولو اَّللَِّ

ذكر اسم هللا تعاَل يف أربعة أحوال، ولكنَّ ذكر اسم هللا تعاَل ليس    فقد ذكر رسول هللا  
وحسب، بل هذا من ابب اإلجياز، ألنَّ املقام ال حيتمل التطويل األربع  خمصوصة هبذه األحوال  

فهي من ابب ذكر اجلزء من الكلِ ، كي ال يضطر لذكر كل أحوالك كقوله، أذكر  وال اإلطناب،  
اسم هللا قائما واذكر اسم قاعدا وعلى جنبك ويف سريك وقبل كالمك وإَل ما ال ينتهي من  

ة خمتصوليست هذه األحوال  املعىن أِن اذكر اسم هللا تعاَل يف كل أحوالك،  و أحوال املسلم،  
ليله أو   يف كل حركات املسلم وتقلباته  تعاَل  يذكر اسم هللا  بل  ،وحسب  ابلليل كما يف احلديث

 وهو   السماءِ   يف  وال  األرضِ   يف  شيءٌ   امِسه  مع  َيضرُ   ال   الذي  هللاِ   بسمِ :  قال  َمن: "لقوله    َناره
 مراتٍ   ثالثَ   ُيصبحُ   حنيَ   قاهلا  وَمن  ُيصبَح،  حىت  بالءٍ   فجأةُ   تصْبه  مل  مراٍت،  ثالثُ   ،العليمِ   السميعُ 

 . (14)"مُيسي حىت بالءٍ  فجأةُ  ُتصْبه مل
: فقال  أصابُعه فُقطَعت  يُده ُضرَِبت   حىتَّ   عَشرَ  األحدَ   ِقتالَ  طلحةُ  فقاتلَ ...: "  وكذلك قوله

،   ينظرونَ   والناسُ   املالئكةُ   بكَ   لطاَرت  هللاِ   بسمِ   قلتَ   لو    هللاِ   رسولُ   فقالَ   َحسِ 
 . (15)"...إليكَ 

  مثلَ   يكونَ   حىت   تعاظمَ   ذلك   قلتَ   إذا  فإنك  الشيطاُن؛  َتِعسَ   تقل  ال: "...وكذلك قوله  
 مثلَ   يكونَ   حىت   تصاغرَ   ذلك،  قلتَ   إذا  فإنك   هللِا؛  بسمِ :  قل  ولكن  بقويت،:  ويقولُ   البيِت، 
 .(16)"الذاببِ 
 . (17): "اي غالم سمَّ هللا وكل بيمينك..."وقوله 

قوله ْلَيْأُخذْ   ِفَراِشِه،  إَل  َأَحدُُكمْ   َأَوى  ِإَذا"  :وأيضا  ُفضْ   ِإزَارِِه،  َداِخَلةَ   فـَ ْليَـنـْ  َوْلُيَسم ِ   ِفَراَشُه،  هبَا  فـَ
 . (18)اَّللََّ"

ُفضْ   ِفراِشِه،  إَل  أَحدُُكمْ   أَوى   إذاوعند البخاري: " ْليَـنـْ  ما  َيْدِري  ال  فإنَّه  إزارِِه؛  بداِخَلةِ   ِفراَشهُ   فـَ
، ابمسِْكَ : يقولُ  ثَّ  عليه، َخَلَفهُ   . (19) "َجْنِب  وَضْعتُ  َربِ 

وغري ذلك من األحاديث الكثرية اليت فيها ذكر بسم هللا أو بسم هللا الرْحن الرَّحيم اليت تدور 
 وأي حال للمسلم خري من صالته. على كل أحوال املسلم يف يومه وليله.
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والصحابة مل يكونوا يقرؤوَنا ومع ذلك فإنَّه   وكل هذا العرض السابق يف افتارض أنَّ النبَّ  
ويظهر لنا بعد هذا العرض أن بسم هللا ليس هلا حملُّ   جيوز ذكرها، فما ابلك وهي كانت تقرأ 

بسملة تقتصر عليه، وأنَّ منع الناس من الذكر يف حمل جيوز فيه الذكر مكروه، فالقائل أبنَّ ال
 . مكروهة يف الصالة فالصحيح أنَّ هذا القول مكروه ال ذكر البسملة على ما تقدَّم من الشرح
----------------------------------------------- 

 .1594( صحيح رواه البخاري 1)
 .399 يحهصح ( صحيح أخرجه مسلم يف2)
 .244( أخرجه الرتمذي يف سننه 3)
 . 400( سنن الرتمذي 4)
التعليق    ،782  حديث   بعد   معلقاً   البخاري   ( صحيح أخرجه5)   ، وأخرجه 321/2ووصله العسقالين يف تغليق 

 يسري. ابختالف 10449 وأْحد ،905 النسائي  موصوالً 
 .5711 والنسائي مطواًل، 1723 وأْحد ،2518 الرتمذي ( أخرجه6)
  ُهنَـيًَّة، :  قالَ   َأْحِسُبهُ   قالَ   إْسَكاَتًة،  الِقَراَءةِ   وبنْيَ   التَّْكِبريِ   بنْيَ   َيْسُكتُ     اَّللَِّ   َرسولُ   أبو هريرة قال: "كانَ   ( روى7)

،  َرسولَ   اي   وأُمِ ي  أَبيب :  فـَُقلتُ    َخطَااَيَي،   وبنْيَ   بـَْييِن   اَبِعدْ   اللَُّهمَّ :  َأُقولُ :  قالَ   تـَُقوُل؟  ما  والِقَراَءةِ   التَّْكِبريِ   بنْيَ   إْسَكاُتكَ   اَّللَِّ
 اْغِسلْ   اللَُّهمَّ   الدََّنِس،  ِمنَ   األبـَْيضُ   الثَـّْوبُ   يـُنَـقَّى  كما   اخَلطَاايَ   ِمنَ   نَقِ يِن   اللَُّهمَّ   واملَْغِرِب،  املَْشِرقِ   بنْيَ   اَبَعْدتَ   كما 

 .598واللفظ له، ومسلم  774صحيح رواه البخاري  .والرَبَدِ  والثَـّْلجِ  ابملَاءِ   َخطَااَييَ 
 ( اإلتقان للسيوطي.8)
 الشيخني. شرط على ( أخرجه احلاكم و إسناده9)
 ( صحيح أخرجه احلاكم. 10)

 ( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان.11
 إسناده جيدوصححه األلباين وقال:  223/1( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنَّفه 12)
 (، عن جابر بن عبد هللا.2012) ومسلم ،(3280) البخاري ( أخرجه13)
 وابن   ،9843  الكربى  السنن)  يف  والنسائي  ،(3388)  والرتمذي  له،  واللفظ(  5088)  داود  أبو  أخرجه(  14)

 (.446) وأْحد ،(3869) ماجه
)والليلة  اليوم   عمل ))  يف   السين  وابن  له،   واللفظ(  3149)  النسائي  أخرجه(  15)   يسري،  ابختالف(  669(( 

 .بنحوه( 8704(( )األوسط املعجم)) يف والطرباين
 .4982( أخرجه أبو داود 16)
 عن عمر ابن أيب سلمة.  1599/3ومسلم   2056/5( رواه البخاري 17)
 .2714( رواه مسلم 18)
 . 6320( رواه البخاري 19)
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 : بكر  أيب  خمالفة من عمر  حياء: الدليل الثامن 

  معاوية   ان   :سفيان   بن  هارون  حدثين   :قال  هللا  عبد   حدثنا  :الصحابة  فضائل  يف   أْحد  اإلمام  قال
 من   ألستحي  إين:  عمر   قال  :يقول  الشعب   مسعت  :قال  مغرية   عن  زائدة،  (1)قثنا  عمرو   بن  يعين
  .(2) بكر   أاب أخالف أن  ريب

غفر هللا   –  التلخيص  يف   اجلويين هو    الراشدينوأقدم من بدأ ابالعرتاض على حجيَّة سنة اخللفاء  
 ، وقلده من جاء بعده، واعرتاضاته ال خترج عن ضربني: -له 

 احتجاجه   مثل  الثابتة  األخبار  ملعارضة  تصلح   ال  ساقطة  أبخبار  احتجاجه:  األول  الضرب
 . "ابهبا وعلي العلم مدينة أان:"حبديث

 ...وغريها" كالنجوم  أصحايب" :حبديث واحتجاجه
 أعلمكم "  :حديث  بني   املعارضة  فافرتاضه  ،يتعارض  ال  ما  بني   املعارضة  افرتاضه:  الثاين   الضرب
 واألحاديث الصحاح اليت ذكرانها يف الباب." معاذ  واحلرام ابحلالل
 :وجوه من هذا على  واجلواب

 وال   الواردة   األحاديث  على  زايدة  فيه  معاذ   حديث  أبن   قلنا  لو   أننا  ابلقول  املقدمة  منع:  أوهلا
 .عليه واملزيد الزائد  بني  تعارض
 اخلرب   هذا  فيكون   الدين  أبواب  من  ابب  فهو  الفقه  به  عين   إن   واحلرام  احلالل  أبن   القول:  اثنيها
، إذ أنَّ أحاديث تعارض  وال  الدين  أبواب  مجيع  تشمل  عامة  الباب   يف   الواردة   واألخبار  خاصاً 

 أعم من فروع احلالل واحلرام. الباب حتكي أصال من أصول التشريع فهي 
  اقتد   : قولنا  بني   ففرقٌ   ،عليه  اخلطأ   الحتمال  ابتباعه  مأموراً   ليس (  األعلم )  أبن   القول :  اثلثها
  .لبلد  أهال  أعلم فالن  :وقولنا  بفالن،
  النص   من  املأخوذ   واحلرام  ابحلالل  أعلمهم  واحلرام  ابحلالل  أبعلمهم  املقصود   يكون   أن :  رابعها

 . هلم الوحي  لشهادة غريهم اجتهاد  من  أوفق  الراشدين  فاجتهاد  اإلجتهاد  ال
 وهبذا تدحض شبهة اجلويين املعارضة للنصوص الواضحة
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 .الراشدين اخللفاء  بسنة حتجاج اال همفي  األربعة األئمة مذاهب أنَّ  فضال على
 : حنيفة أبو اإلمام  - 1  

 هللا  رسول  بسنة  أخذت  فيه  أجده  مل  فما  وجدته،  إذا  هللا  بكتاب  آخذ  إين:  تعاَل  هللا  رْحه  قال
 سنة   وال   هللا  كتاب  يف  أجد   مل  فإذا   الثقات،  عن  الثقات   أيدي   يف  فشت  اليت  عنه  الصحاح  واآلاثر
  إَل   قوهلم  عن  أخرج  ال  ث   شئت  من  قول  وأدع  شئت  من  أصحابه  بقول  أخذت    هللا  رسول
…   املسيب  بن   وسعيد  سريين  وابن   واحلسن  والشعب   إبراهيم   إَل  األمر   انتهى   فإذا  غريهم،   قول
 . (3)اجتهدوا كما  أجتهد أن فلي
  أن  شك  وال   الراشدين،  اخللفاء  ابإلتباع  الصحابة  وأوَل  الصحابة،  أبقوال  ابألخذ  تصرحيه  أتمل
تيب فاخلليفة الراشد ثَّ الذي يليه يف الرتبة والعلم.  الصحابة  أقوال بني  ريالتخي   على الرتَّ
 فاعتمد األمة  عورة مسألة  :الراشدين أبقوال أبو حنيفة  اإلمام  هبا أخذ اليت  الفقهية الفروع ومن
 ولسنا  الكتاب  لعموم  ختصيص  فيه  عمر   قول   أن  خيفى  وال   األمة،  عورة  يف  عمر   عن  املروي   القول
مسألة   يف  اإلمام  مذهب  بيان   نريد  وإمنا  الضعف  أو  الصحة  جهة  من  التفريع   هذا  تقومي   بصدد   هنا

 االحتجاج بسنَّة اخلليفة الراشد، مع أنَّ ما تقدَّم من األدلَّة يكفي، لكنَّها زايدة لتأكيد األمر. 
 :عليه  يسجد مكاانً  جيد  مل إذا أخيه ظهر  على  املرء سجود  مسألة ومن ذلك أيضا:

  األرض   حجم  وجد   حىت   فيه  جبينه  تسفل  إن   قطن   أو  حشيش   على  سجد  ولو  :الكاساين   قال
 على  صلى  إذا  وكذا   متلبدا  كان  إذا   جاز  حمشوة   طنفسة  على  صلى  إذا  وكذا  فال  وإال  أجزأه
 للسجود   موضعا  جيد  فلم  الناس   زْحه  ولو  فال  وإال  جيوز  متلبدا  سجوده  موضع  كان  إذا  الثلج
  .لك مسجد فإنه  أخيك ظهر  على  اسجد: عمر لقول أجزأه رجل ظهر  على فسجد
 اجلواز   ألن   فال  وإال  جيوز  الصالة  يف  شريكه  ظهر   على  سجد   إن   أنه  حنيفة  أيب  عن  احلسن  وروى

 .  (4)الصالة يف املشاركة عند وذلك للضرورة
 :مالكاإلمام  - 2
 حجة   الصحايب  قول   أن   يرى  أنه  على  يدل  املوط أ   يف  فتصر فه  تعاَل  هللا  رْحه   مالك  اإلمام   اوأمَّ 

 .  بفتاويهم حيتج ما فكثرياً 
 وسريهتم  قدوة  الصحابة   اختاذ   أي)  املعىن   هذا   يف  مالك  ابلغ  وملا:  تعاَل  هللا  رْحه  الشاطب  قال
  يف   لغريه   قدوة  تعاَل  هللا  جعله  بسنتهم   واسنت   هبديهم  اهتدى  من  أو   الصحابة   إَل  ابلنسبة   (قبلة
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 –   هللا  أثىن   ملن  اتباعه  بربكة  أبفعاله،   ويقتدون   ءااثره  يتبعون   ملالك  املعاصرون  كان   فقد  ذلك،
 . (5)قدوة وجعلهم عليهم -   - ورسوله -تعاَل 

 الرَّاشدون. اخللفاءهُم    ابإلتباع  الصحابة وال شكَّ أنَّ أوَل
 : الشيخني  أفعال  من املوطأ يف  مالكاإلمام   به  احتجَّ  اممَّ و 

  أنه   مالك  بن  أنس  عن  الطويل  ْحيد  عن  مالك  عن  وحدثين :  للموطأ  روايته   يف  حيي   بن  حيي   قال
 افتتح  إذا  "الرحيم  الرْحن  هللا  بسم"  يقرأ  ال  كان   فكلهم  وعثمان   وعمر   بكر   أيب  وراء  قمت: "قال

 . (6)الصالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( قثنا: يعين قال حدَّثنا.1)
 ، وغريمها.845/ 2، واالحكام البن حزم ج 123لإلمام أْحد  الصحابة ( فضائل2)
 .10حنيفة   أيب  أخبار كتاب  يف الصيمري رواه (3)
 .1/484للكسائي  الصنائع ( بدائع4)
 . (4/80)  ( املوافقات للشاطب 5)
 .178( موطأ مالك برواية الليثي 6)
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 :الشافعي اإلمام - 3
 الصحايب  قول  أن  ،األموهو:    كتبه  أشهر   يف  فمنصوصتعاَل؛    هللا  رْحه   الشافعي  اإلمام  أما  و

  إال   مقطوع  مسعهما  من  على  فالعذر  موجودين  والسنة  الكتاب   كان   ما األم:    يف  قال  فقد  ،حجة
  قول   كان  ث   ، منهم  واحد  أو     النب  أصحاب  أقاويل  إَل   صران   ذلك  يكن   مل   فإن   ،إبتباعهما
 .  (1)إلينا أحب التقليد إَل فيه صران إذا عثمان   أو عمر أو بكر   أيب األئمة

  املهديني  الراشدين  اخللفاء  تقليد  أبن   صرحو   عنده،  الصحابة  أقوال  حبجية  وهنا صرَّح الشافعي
 فسبحان هللا: أفال يعقولن؟  !! الصحايب  قول  حجية   عدم  مذهبه  أن  يزعم   من   أييت  ث  مذهبه،  هو

 الشافعي.  اإلمام مذهب حترير  يف  غريه عن يغين  هذا وقوله
 :أْحد اإلمام  - 4  

 وعمر  بكر  أيب  فعل   من   كان   ملا  :يقال  يسأل  مرة  غري  أْحد  مسعت:  مسائله  يف  داود  أبو  قال
  بسنيت  عليكم:    هللا  رسول  حلديث  (أْحد  يعين )  مرةً   وقال  ،نعم:  قال  سنة؟  وعلي  وعثمان 
 ، انتهى النقل. الراشدين  اخللفاء وسنة

 .بـََلى: قَالَ  ِإَماٌم؟ ُهوَ   أَلَْيسَ  اَل،: قَالَ  اْلَعزِيِز؟ َعْبدِ  ْبنُ  فـَُعَمرُ :  أِلَْْحَدَ  ِقيلَ  ُسنًَّة، َفَسمَّاَها
  يـُْعِجُبيِن   َوَما  َأُقوَل،  َأنْ   َأْدفـَُعهُ   َما:  قَالَ   ُسنٌَّة؟:  َمْسُعودٍ   َواْبنِ   َوُمَعاٍذ،  ُأيَبٍ ،  قـَْولِ   ِلِمْثلِ   تـَُقولُ :  َلهُ   ِقيلَ 
ُهمْ  َأَحًدا  ُأَخاِلفَ   َأنْ   .(2)ِمنـْ

اخلليفة الراشد، حىتَّ أنَّه مل يعترب أفعال عامَّة وهذا تصريح مباشر من إمام أهل السنَّة على سنيَّة  
 الصحابة سنَّة إالَّ إنَّه ال خيالفهم. 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .7/280( األم للشافعي 1)
 . تيمية ابن مكتبة ط 369( مسائل أيب داود 2)
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 التحقيق  أهل  قول فهو  القياس على  الصحايب قول تقدمي  أماو 
، الصحايب  بقول  ابلك  فما  القياس  على  الضعيف  احلديث  يقدم  حنيفة  أبو  الرأي  أهل  إمام  فهذا

 فما ابلك إن هذا الصحايب خليفة مهدايًّ راشدا. 
 أويل     هللا  رسول  عن  الضعيف  اخلرب:  حنيفة  أبو  قال:  اإلحكام  إحكام  كتابه  يف  حزم  ابن  وقال
 .وجوده   مع القياس  حيل   وال القياس، من

  فإن كان هذا دأبه مع الضعيف، فمن ابب أوَل ما ُيسمَّى ابلسنَّة من طرف اخلليفة الراشد.
 عن   مرسلٌ   حديثٌ (:  حنبل  بن  أْحد )  هللا  عبد   أليب  قلت:  هانئ  بن  إسحاق  مسائل  يف   وجاء
 برجال   متصلٌ   التابعني   عن  أو  الصحابة  عن  حديثٌ   أو  إليك،  أحبُّ   ثبتٍ   برجالٍ     هللا  رسول
 . (1)إيل أعجب  الصحابة عن: هللا عبد أبو قال ،ثبت؟
 الكتاب   بعد   يذكرونه  فإَنم  ، القياس  على  الصحايب  رأي  تقدمي  يف  واضح  السابق  األئمة  وكالم
  .(2) القياس  وهو اإلجتهاد  يذكرون  ث والسنة

  أن  الفقهاء  من  مجاعة   زعم  فقد  ، كثرياً   األنظار  فيه   ختتلف  ا ممَّ   فالقياس  ، لألمة  أضبطُ   هذا   إن  ث 
  القياس   خالف  على   النكاح  عقد   أن  بعضهم  زعم  بل  القياس،  خالف  على،  (3)املصراة  ردَّ 

 األثر.، انظر إَل أين وصل احلال بتقدمي القياس على غريهم وخالفهم
. ،موافق للقياس (4) العينة  بيع إابحة  أن ؛ زعم  منهم من بل    ونص التحذير منه واضح بنيِ 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 165( مسائل إسحان بن هانئ 1)
/  3واألدب لعبد هللا اخلليفي ج واألخالق  والرقائق الزهد يف الصحابة آاثر من املسند الصحيح ( كتاب2)
 ، بتصرف شديد.5 – 4
اللنب، وهذه   كثرية  أَنا  يشرتيها   من  ليظن  حيلب  فلم   ضرعها  يف  لبنها  حبس  إذا  وحنوها  ( املصراة: الشاة3)

ا من ابب الغش.    جيب ردُّها ألَنَّ
 به. ابعها مما أبقل املشرتي من شراؤها ث أجل  إَل السلعة الشخص ( بيع العينة: بيع4)
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  سلَّطَ   اجِلهادَ   وترَكتمُ   ابلزَّرعِ   ورضيُتم  ،البقرِ   أذانبَ   وأخذت   ابلعينةِ   تبايعُتم   إذا : "قال رسول هللا  
 . (1)"ديِنُكم إَل  ترجعوا حىتَّ  ينزُعهُ  الَ  ذالًّ  علْيكم اَّللَُّ 

 دليل   والقياس  ،قطعي الداللة  أثري  بدليل  اثبتٌ   الراشديناخللفاء    قول  حبجية  القولكما؛ أنَّ  
 ، وال جيوز تقدمي دليل عقلي على دليل نقلي حبال.النظري على مقدم األثري والدليل ،نظري
 جيب   حجة  الصحابة  قول  أبن   عنه  الربيع  رواية  من  اجلديد  يف  الشافعي  صرح  وقد  :القيم   ابن  قال

 أو  سنة  أو  كتااب  خيالف  أحدث  ما  أحدمها  :ضرابن   موراأل  من  احملداثت  :فقال  ،إليه  املصري 
   .الضاللة البدعة فهذه ،أثرا   أو إمجاعا
  ضاللة   إمجاع  وال  سنة  وال  بكتاب  ليس  الذي  األثر   خمالفة  جعل  وقد  مبصر  عنه  أخذ  إمنا  والربيع
 . حجة كونه  فوق وهذا
 : الشافعي  قال  ،تفرقوا  إذا  الصحابة   أقاويل  ذكر   ابب  له   السنن  مدخل  كتاب  يف  البيهقي   وقال
 يف   أصح كان   إذا  اإلمجاع أو والسنة  الكتاب وافق ما إَل  نصري فيها تفرقوا  إذا الصحابة أقاويل
 صرت   خالف  وال   موافقة  له  فيه  منهم  غريه  عن  حيفظ   ال   القول  منهم  الواحد  قال  وإذا  ،القياس

  وجد  أو   حبكمه  له   حيكم   معناه  يف   شيئا  وال  إمجاعا  وال  سنة   وال   كتااب  أجد  مل  إذا   قوله   اتباع   إَل
   .قياس معه
 على   فالعذر  موجودين  والسنة الكتاب كان   ما  :مالك  مع  اختالفه  كتاب  يف  وقال  : البيهقي  قال
  كان  ث   منهم  واحد  أو  الصحابة  أقاويل  إَل  صران  ذلك  يكن  مل  فإن   إبتيانه   إال  مقطوع  مسعه  من
 يف   داللة   جند  مل  ذاإ  وذلك  ،ليناإ  حبأ  التقليد  إَل  صران  ذاإ  وعثمان   وعمر  بكر   يبأ   ئمةاأل  قول

 نأل  ؛الداللة  معه   الذي  القول  فنتبع  والسنة  الكتاب  من  االختالف  قربأ  على  تدل  االختالف
 ،النفر  أو  الرجل  يفيت   ممن  شهر أ  كان   الناس  قوله  لزم  ومن  الناس   يلزم  نهأب  مشهور  ماماإل  قول
 مبا   العامة  يعتين   وال   ،وجمالسهم  بيوهتم  يف  اخلاصة   يفتون   املفتني   كثر وأ  ،ويدعها  بفتياه  أيخذ  وقد
 والسنة   الكتاب  من   العلم  عن  فيسألون   ينتدبون   األئمة  وجدان   وقد  ،مام اإل  قال  مبا  عنايتهم  قالوا
 يرجعوا   ن أ  عن  يستنكفون  وال  املخرب  من  فيقبلون  قوهلم  خبالف  فيخربون   يقولوا  ن أ   رادواأ  فيما

  موضع   يف  الدين   يف    هللا  رسول  فأصحاب  ئمةاأل  عن  يوجد   مل  فإذا   ،موفضله   هللا  لتقواهم
  .(2)بعدهم من اتباع  من بنا  وَلأ باعهمات ِ   وكان  بقوهلم  خذانأ مانةاأل
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  عمها  فأتى  زوجها  من  اختلعت  الربيع  أن   عمر  ابن  عن:  حدثنا  شيبة:  أيب  ابن  كذلك ما روى
  ، عثمان   هذا  قال  حىت   ،حيض  ثالث  تعتد:  يقول  عمر   ابن  وكان   حبيضة،  تعتد:  فقال  عثمان 
 . (3)وأعلمنا خريان: ويقول به  يفيت  فكان 

 .خبرييته   ذلك وتعليله إذ هو اخلليفة الراشد عثمان  قول إَل   عمر  ابن وهنا قد رجع 
 من   ابلرباءة  احليوان   من  شيئا  أو  العبد  الرجل  ابع  وإذا:  األم  يف  الشافعي  كذلك ما أخرب به

 وال  يعلمه  مل  عيب  كل  من  يربأ  أنه  عفان   بن  عثمان   قضاء  أعلم  وهللا  إليه  نذهب  فالذي  العيوب
 من  معىن   فيه  وإن   تقليدا  هذا  إَل  ذهبنا  وإمناعليه،    ونقصه  البائع  يسمه  ومل  علمه  عيب   من  يربأ

 والسقم   ابلصحة  يعرتى  فكان   احلياة  فيه  النت  ما  أن   وذلك   سواه،  ما   احليوان   فيه  يفارق  املعاين
 مل   وإذا  منه؟  يربئه  أتراه  البائع  على   خفى  فإذا   يظهر،  أو  خيفى  عيب  من   يربأ   قلما  طبائعه   وحتول
 على  التسمية  وتقع   ويكرب   ويصغر   ويكثر   يقل   نقصه  ما  على   العيوب  اسم   وقع   فقد  عليه   خيف
 . (4)التقليد  لوال  القياس يف  صح  وإن  عليه، نقصه  إذا  إال منه يربئه  فال ذلك

ونفصل هذا املبحث أبنَّ    عنده،  للقياس  قوله  خمالفة  مع  عثمان   بتقليد  الشافعيوهنا قد صرَّح  
سنَّة اخلليفة الراشد واجبة االت ِباع، وقد أدلينا أبدلَّتنا من أقوال وأفعال الصحابة، ث أقول وأفعال 

 اخللفية الراشد. التَّابعني، فمن بعدهم، حىتَّ وصلنا إَل أئمَّة املذاهب، كل  يقول حبجيَّة سنة 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
أخرجه1) (( الشاميني   مسند))  يف  والطرباين  ،(5887)  والبزار  ،(3462)  داود  أبو   ( 
(2417 .) 
 القيم.( إعالم املوقعني البن  2)
 . 85/4( مصنف ابن ايب شيبة  3)
 . 71/3( األم للشافعي 4)
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 شروط اخلليفة الراشد املهدي: الفصل األوَّل: 
 ليتسنَّ للخليفة أن يسنَّ وجبت فيه شروط جيب أن تستويف، وهذه الشروط على قسمني:

 شروط يف اخلليفة:  - 1
 شروط يف سنَّته: - 2

 شروط اخللفية:  األوَّل:املبحث 
وجب أن تتوفَّر فيه شروط معيَّنة، كما عليه واجبات   ليكون ويلُّ األمر خليفة لرسول هللا  

فهو ويلُّ أمٍر  كل الشروط، أو مل يقم بواجباته،  جيب عليه وجواب أن يقوم هبا، فإن مل تتوفَّر فيه  
 يف املعروف فقط. له وجب السمع الطاعة 

 ما يلي: وأمَّا الشروط فهي على 
 اَّللَُّ   جَيَْعلَ   َوَلن":  تعاَل  هللا  لقول  مصداقاً   كافٌر،  املسلمني   أمر   يتوَل    أن   جيوز   ال  إذ:  اإلسالم  -أ  

  اَل   آَمُنوا   الَِّذينَ   أَيُـَّها   ايَ ، كذلك قوله تعاَل: "[141]النساء:  "َسِبيلً   اْلُمْؤِمِننيَ   َعَلى  ِلْلَكاِفرِينَ 
ُهمْ   فَِإنَّهُ   مِ نُكمْ   يـَتَـَوهلَُّم َوَمن   ۚبـَْعضٍ  َأْولَِياءُ   بـَْعُضُهمْ    َۘأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى    اْليَـُهودَ   تـَتَِّخُذوا  اَل   اَّللََّ   ِإنَّ    ۗ ِمنـْ
، فإن كان هذا اخلطاب على أصحاب الكتاب فمن [ 151]املائدة:  "الظَّاِلِمنيَ   اْلَقْومَ   يـَْهِدي

 َأْولَِياءُ   بـَْعُضُهمْ   َواْلُمْؤِمَناتُ   َواْلُمْؤِمُنونَ ابملنع، كذلك قوله تعاَل: "دوَنم من الكفَّار أوَل منهم  
 الرَُّسولَ   َوَأِطيُعوا  اَّللََّ   َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَيُـَّها  ايَ   ، كذلك قوله تعاَل: "[71]التوبة:  "   ۚ بـَْعضٍ 
" ضمري عائد على الذين آمنوا يف قوله ِمنُكمْ تعاَل: "، فقوله  [87]النساء:  "ِمنُكمْ   اأْلَْمرِ   َوُأويل 

 "، فهذه داللة واضحة على وجوب إسالم ويلِ  األمر.آَمُنوا  الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ تعاَل: "
 واألعباء  والصعوبة،  اخلطورة،  من  الكثري  عليه  يرتتب  اخلالفة  أمر   إن    حيث:  الذكورة  -ب   

 فلذلك   املنصب،  طبيعة  مع  يتناف  مم ا  واألنوثة،  الرقة  املرأة  طبيعة  أن    املعروف  ومن  العظيمة،
 املنصب،   لذلك  وصوانً   هبن،  رْحةً   املسلمني؛  أمر   النساء  تولية  عدم  الشرع  حكمة  اقتضت
  يُفلحَ   لن":    هللا  رسول  لقول  مصداقاً   له،   أبهلٍ   ليس  من  تواله  حال  يف  الضياع،  من  له  وحفظاً 
 .  رجالً  األمري  يكون  أن جيب بل النساء، إمارة تصح   ال  فلذلك، (1)"امرأةً  أمَرهم ولَّوا قومٌ 
 اجملنون؛   وال   الصب،  إمارة   تصح    ال  حيث  األمر،  لتويل    والبلوغ  العقل   توف ر   جيب:  التكليف  -ج  

ما ما إَل ابإلضافة مكلفان، غري ألَن   . املسلمني   على يوليان  فكيف غريمها، والية يف أَن 
 .  شيئاً  أمره  من ميلك وال  سيده، خبدمة  مشغولٌ  ألن ه  رٌق؛ فيه من  توليه  جيوز  فال: احلرية -د 
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 ما   والشجاعة،  واجلرأة،  النجدة،  من  األمة  سيقود   من  يف   يتوف ر   أن   جيب   حيث:  الكفاية   -هـ  
  أن  ويصح    األمة،  عن  والدفاع  السياسية،  اإلدارة  وحسن  احلروب،  يف  اجليوش   لقيادة   يؤهله 
 . ذلك يف  الكفاية  أبهل   يستعني 

 اجلمهور   يرى  حيث   الشرط،  ذلك   يف  العلماء  اختلف  وقد:  االجتهاد مع    العدالةبقيَّة شروط    –و  
  إال    املقلد،  أو  الفاسق،  تويل  جواز  عدم  ويرون   اخلالفة،  تويل  لصحة  شرطٌ   واالجتهاد  العدالة  أبن  
 بينما  واملالكية،  واحلنابلة،  الشافعية،  من  كالً   الرأي  ذلك  تبىن    وقد  اجملتهد،  العدل  فقدان   حال  يف

 الفاسق،   تويل    جبواز  فقالوا   أولويٍة،   شرط  واالجتهاد   العدالة  أبن    قالوا  حيث   األحناف،  خالفهم 
، وال اجملتهد  العدل  تقدمي   واألفضل  األوَل  ولكن    ،يف العصر نفسه  اجملتهد  العدل  توف ر   وإن   حىت 

خالف األحناف اجلماعة، فاإلمام يقضي بني النَّاس  لصحيح، وقد  شكَّ أنَّ رأي اجلمهور هو ا
فإنَّ  جمتهدين  وجود  عدم  حالة  وإمَّا يف  اإلجتهاد،  مرتب  يبلغ  أن  عليه  على فيجب  يقتصر  ه 

  صاحب علم دون اجتهاد، ولعلَّ األحناف يتكلمون على جمرَّد ويل أمٍر أي ليس خليفة راشدا. 
 النسب  أن    إَل  اجلمهور  ذهب  فقد  أيضاً،  الشرط  ذلك  يف   العلماء  اختلف:  القرشي  النسب  –ز  

:   هللا  رسول  لقول   مصداقاً   قريش،  من  اخلليفة  يكون   أن  فيجب  اخلالفة،   لتويل    صحةٍ   شرط
  اسُتحِكموا  وإن   رِْحوا،   اسرُتِْحوا  إن   ما  ذلك،  مثلُ   ولكم  حق ،  عليكم  وهلم  قريٍش،  من  األئمةُ "

 أمجِعنَي،   والناسِ   واملالئكِة،  هللِا،  لعنةُ   فعليه  منهم  ذلك  يفعلْ   مل  فمن  وُفوا،   عاهدوا  وإن   عَدلوا،
 الفريق   وأم ا  الشرط،  ذلك  على  اإلمجاع  املاوردي  نقل  وقد،  (2)"عدلٌ   وال  صرٌف،  منه  يُقَبلُ   ال

  اخلطاب   بن  عمر  رب ضعيف عنخب  واستدلوا   النسب،  اشرتاط   بعدم  فقالوا  العلماء  من  اآلخر
ألثر رواه ابن عبد الرب  وهذا ا  ،"الستخلفُتهُ   َحي اً   ُحَذيفةَ   أيب   َموََل   ساملٌ   كانَ   ولو":  عنه   هللا  رضي 

 عمران   بن   اهليثم، فعن  األوزاعي  اإلمام   ضعفه  و  ،(4)، وابن خلدون يف التاريخ(3)عابيف االستي
  جعلتها   ما  حياً   كان  لو:  حذيفة  أيب  موَل  سامل   يف  يروى  الذي  احلديث:  لألوزاعي  قلت:  قال

 . (5)ضعيف: قال شورى 
وكلُّ طرقه ضعيفة وال تتقوَّى فال نطيل فيها الكالم، فكلُّها مناكري حيث اجتمع يف الرواايت 
الضعف مع املخالفة، واملخالفة من لفظ املنت ومن حيث الرفع والوقف، فهذا األثر ال ينظر  

 إليه. 
  بلغ   أنه  حيدث  مطعم  بن  جبري  بن  حممد: عن  يف ابب األمراء من قريش  ويف صحيح البخاري

  قحطان  من  ملك  سيكون   أنه  حيدث  عمرو  بن  هللا  عبد  أن   قريش  من  وفد  يف  عنده  وهو  معاوية
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 حيدثون   منكم  رجاال  أن  بلغين   فإنه  بعد   أما  قال  ث  أهله  هو  مبا  هللا  على  فأثىن  فقام  فغضب
  يقول     هللا  رسول   مسعت  فإين  ...  هللا  رسول  عن  ثر تؤ   وال   هللا  كتاب   يف  ليست  أحاديث

   .الدين أقاموا  ما وجهه  على النار يف  هللا كبه  إال  أحد يعاديهم  ال قريش يف األمر هذا  إن 
 . (6)جبري بن حممد عن الزهري عن معمر  عن املبارك  ابن عن  نعيم َتبعه
 مع على تعيينه أهل احلل والعقد.أن جيت -ح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .2758البخاري عن أنس بن مالك   ( رواه1)
اين ابختالف يسري، وصححه األلب   5942، والنسائي يف الكربى  12329( أخرجه أْحد  2)

 يف الصحيح اجلامع.
 .2/568( االستيعاب البن عبد الرب 3)
 . 1/243( التاريخ البن خلدون  4)
 .271ص  َترخيه يف الدمشقي زرعة أبو ( أخرجه5)
 .6720( صحيح البخاري 6)
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 صحيحة: شروط غري مطلب: 
 :  والرجلني  واليدين، والبصر، السمع سالمة -أ 

 لتويل    شرطٌ   العيوب  من  السالمة  أن    البعض  يرى  حيث  ذلك،  يف  العلماء  شذَّ فريق من  وقد
ا   اخلالفة؛  ومل   العلماء،  من  فريقٌ   وخالفهم  وجٍه،  أكمل  على  املسلمني   مبصاحل  القيام  من  َتنع  ألَن 
 .  عليه اإلمجاع  من وال النبوية السنة من  وال  الكتاب من  دليلٍ   توفر   لعدم الشرط؛  ذلك  يعتربوا

الصحيح:   اخلرب  ففي  ابطل  شرط  هذا  أنَّ   َمْكتومٍ   أم ِ   ابنَ   استخلفَ     النَّبَّ   أنَّ والصحيح 
 . (1)مرَّتنيِ  املدينةِ  على )األعمى(

،    –ب     األوائل   الثالثة  اخللفاء  يكن  مل  إذ وهذا الشرط ابطل،  أن يكون اخلليفة هامشيا أو علوايًّ
، وهؤالء الثالثة هم خري عنهم  هللا  رضي  الصحابة  من  أحدٌ   عليهم  يعرتض  ومل  هاشم،  بين   من

فالعربة وعلى هذا    أسهم الصديق، ومل يكونوا هامشيني،خلق هللا تعاَل بعد األنبياء والرُّسل وعلى ر 
ابلنَّسب،  وليس  }  ابلتَّقوى  تعاَل:  نَـُهمْ   أَنَسابَ   َفاَل   الصُّورِ   يف   نُِفخَ   فَِإَذا قال    َواَل   يـَْوَمِئذٍ   بـَيـْ

 اآلخرة   يف  ابألنساب  يفتخرون   ال  قال ابن عبَّاس:  ، قال القرطب:[101]املؤمنون:  { يـََتَساَءُلونَ 
، وقال ابن كثري: (2)الدنيا  يف  يتساءلون   كما  فيها  يتساءلون   وال  الدنيا،  يف  هبا  يفتخرون  كما
 . (3)يومئذ األنساب  تنفع ال: أي

الدنيا هو احلكم الشرعي، وال اختالف بينهما يف وحكم يوم القيامة هو احلكم اجلزائي، وحكم 
املضمون البتة، فكما ال ينفع النسب يف الدين يوم القيامة فهو ال ينفع يف الدنيا، قال تعاَل: 

 .[132]طه: {ِللتـَّْقَوى   َواْلَعاِقَبةُ }
 

الرسول   أمسائهم على اسم  ُوجَد مجاعة  فلو  املنتظر،  املهدي  نفسه يف عصر  احلال   وهو 
وامساء أابئهم على اسم أبيه، وهم من آل البيت، فال شكَّ أنَّ املهديَّ منهم أتقاهم، ولو كان 

وال اسم أبيه على اسم أبيه وكان   غريهم من غري آل البيت ومل يكن امسه على اسم الرسول  
على األتقى واألعلم فهو األوَل قوال واحد، وخالفة أيب بكر وعمر وعثمان قبل عليٍ  خري دليل  

 ذلك. 
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 اخلالصة:  
رة، واالجتهاد إن ُوجد  ، مع الذكو بشروطها اخلمسة العدالة  ميكن حصر شروط اخلالفة يف: َتام

من جمتهدون، وأن جيتمع على تعيينه أهل احلل والعقد، وهم أهل العلم والفضل ووجوه النَّاس  
 املسلمني، كما جيب أْن تستوف فيهم شروط العدالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( أخرجه أبو داود عن أنس بن ملك وصححه األلباين.1)
 ( تفسري القرطب. 2)
 ( تفسري ابن كثري. 3)
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  اخلليفة: واجباتالفصل الثاين: 

هذا اللقب،   اخلليفة  ال شكَّ أنَّ لقب "الراشد املهدي" له مستلزمات وواجبات كي يستحقَّ 
  :بعضها  بيان  أييت وفيما الواجبات، من بعددٍ   القيامه عاتق على يقعف
 ( حفظ الضرورات اخلمس:1
 احلج ة   تبيني  جيب  حيث   السلف،  عليه   أمجع  ما  وهو   املستقر ة:  أصوله  على   الدين  حفظ  - أ  

 .شبهةٍ  صاحب  أو مبتدٍع، لكل   والصواب
  العدل   يسود   حبيث  اخلصومات،  حل    يف  الشريعة  أحكام  تطبيقو   حتكيم حكم هللا تعاَل يف أرضه،

 .  مظلومٌ  يضعف وال ظاملٌ، يتعد ى  فال واإلنصاف،
، فإنَّه  فعل عمر رضي هللا عنه، وهو  ةخاسر   ةقائهم يف غزو بعدم إل  أنفس املسلمني:حفظ    –ب  

مل يرد غزو الرُّوم حىتَّ يضمن النَّصر إن شاء هللا تعاَل، خوفا من أن يهلك املسلمون يف حرب 
م لو هلكوا يف تلك احلرب لن   خاسرة، حفاظا على أنفس املسلمني وحفاظا على الدين، فإَنَّ

 تقوم لإلسالم قائمة بعدهم.
لتسرُّع يف إقامة احلدود، وهذه قاعدة جزئيَّة من القواعد  كذلك حتفظ أنفس املسلمني بعدم ا 

 .  (1)الفقهيَّة، وهي: احلدود تسقط ابلشبهات، أو: تدرأ احلدود ابلشبهات
 . (2)........ * وشبهة حلدان ُمزحزحهْ ......ابن سند املالكي:قال 
حفظ عقول املسلمني: بتطهري اجملتمع من كل ما يسلب عقوهلم من املسكرات وغريها،   –ج  

من أي شيء يذهب عقوهلم، فالعقل مناط التَّكليف وهو آلة التمييز، فإنَّ يف ذهابه ضرر كبري  
 على الفرد واجملتمع.

وتقسيم   حفظ أموال املسلمني: وذلك بفرض الزكاة على أغنيائهم وردِ ها على فقرائهم،  –د  
سم  وهو ليس مال الغنيمة، فأموال الغنيمة تُق  الفيء عليهم ابلقسمة املعهودة عند أهل السنة، 

املقاتلني وحدهم ابلقسمة   إن  على  البيت  اخلمس آلل  يذهب  السنَّة أبن  أهل  املعهودة عند 
هللا   رسول  بيت  آل  فيأخذ  مصاحل    وجدوا،  يف  األمخاس  أربعة  وُتصرف  اخلمس،  مخس 

فلبيت مال املسلمني وُيصرف يف   والبقيَّة ٌتسم على املقاتلني، وإن مل يوجد آل البيت  ،املسلمني 
َا  َواْعَلُمواْ }:  تعاَلقال    والبقيَّة تُقسم بني املقاتلني،  املصاحل العامة،  َّلِل ِ   فََأنَّ   َشْيءٍ   مِ ن  َغِنْمُتم  َأمنَّ

 .[ 41: األنفال]{ السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَـَتاَمى اْلُقْرََب  َوِلِذي  َوِللرَُّسولِ  مُخَُسهُ 
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 اَّللَُّ   َأفَاء  مَّا}  :تعاَل  ، قالقتال  بدون   أموال  من  املسلمون   عليه  حصل  ما  فهووأمَّا أموال الفيء  
  َواْبنِ   َواْلَمَساِكنيِ   َواْليَـَتاَمى  اْلُقْرََب   َوِلِذي  َوِللرَُّسولِ   َفِللَّهِ   اْلُقَرى  َأْهلِ   ِمنْ   َرُسوِلهِ   َعَلى

  .(3)[7: احلشر ]{ السَِّبيلِ 
  - ولرسوله - تعاَل  – هلل  مخسيف اآلية، قال السعدي: فهو يُقسم على مخسة أقسم كما 

 املطلب،  وبنو  هاشم  بنو:  وهم  القرَب،  لذوي  ومخس  ،(العامة)  املسلمني   مصاحل  يف  يصرف  -
  مع   اخلمس،  مخس  يف  املطلب  بنو  دخل  وإمنا  وإانثهم،  ذكورهم  بني،  (فيه)  يسوى  كانوا  حيث
  حني  الشعب،  دخوهلم   يف  هاشم  بين   شاركوا  ألَنم  مناف،  عبد  بين   بقية   يدخل  ومل  هاشم،  بين 

 النب   قال  وهلذا   غريهم،  خبالف  ،  هللا  رسول  فنصروا  وعداوهتم   هجرهم  على  قريش  تعاقدت
 . (4)"إسالم وال   جاهلية يف  يفارقوين مل إَنم: "املطلب  عبد بين يف ،

 السبيل،  ألبناء  وسهم  للمساكني،  ومخس  يبلغ،  ومل  له  أب  ال  من:  وهم  اليتامى،  لفقراء   ومخس
 . (5)أوطاَنم غري يف  هبم املنقطع الغرابء وهم
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
للسيوطي  1) والنظائر  األشباه  جنيم  236/1(  البن  والنظائر  األشباه  ويُنظر  127/1،   ،
خليل  تط  ملختصر  واإلكليل  التاج  يف:  القاعدة  الصنائع  131/12بيقات  وبدائع   ،76/7 ،

 .10/ 151، واملغين 133/3ومغين احملتاج  
 .12( منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند املالكي الفيلكاوي، عجز البيت رقم 2)
لآلية رقم  3) الطربي  تفسري  ينظر  للمزيد  األنفال،    41(  من سورة    7واآلية رقم  من سورة 

 احلشر. 
 .327/7( احمللى البن حزم 4)
 ( تفسري السعدي.5)
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حفظ النَّسل أو العرض: وذلك حبثِ  الشباب على الزَّواج وحث املتزوِ جني على التعدُّد،    -هـ  
وإقامة حدود الزان، ابجللد مائة وهتجري سنة لألعزب، والرَّجم للمحصن، وإن كاان أعزاب وحمصنة 

عزب منهما جلد وهتجري، واحملصن منهما الرجم، بعد شهادة أربعة شهود عدول فاألعكس  أو ال
 .الفروع( ملزيد يُنظر يف ذلك كتب 1) .(1) متوافقون يف الشهادة، وانتفاء الشبهة

 
 ال   حىت  الدافعة،  والقوة   املانعة،  ابلعد ة   وحتصينها  اعتداٍء،  أي    من  اإلسالمية  األراضي   ْحاية   (2

 .  املعاهدين  أو  املسلمني،  دماء وسفك احلرمات، وانتهاك احتالهلا، من األمة أعداء  يتمك ن
 أبعباء  لقيام اب  وتكليفهم   والنصيحة،  الرأي  أصحاب  العدول   للرجال  الصحيح  االختيار  (3

 .  وأمانةٍ  كفاءةٍ   بكل   بوظائفهم يقوموا حىت الدولة،
 يف   يقف   من  كل    وجهاد   ،داخل بالد املسلمني وخارجها  تعاَل  هللا  إَل   الدعوة  أبمر   القيام  (4

 .الناس إَل  اإلسالم  وصول  طريق
اجملتمع  5 يف  االندماج  حدود،  فيها  ليس  اليت  أخطائهم  عن  والتغاضي  ابملسلمني،  الرفق   )

اإلسالمي، والزايرات ملؤسَّاسات الدولة اإلسالميَّة، خاصَّة االستشفائيَّة، وَتكني مواطن الشغل 
املعلوم من الدين   طل عن العمل، إحياء أرض املسلمني ابجلامعات الشرعيَّة، وفرضلكل عا

 أبن يكون مادَّة أساسيَّة أوَّليَّة يف كل مدرسة.   العلم الشرعي فرضا على كل مسلم ابلضرورة من
   

وكلُّ ويلِ  أمر ُيضهر اإلسالم وجب السمع والطاعة له يف املعروف، ولكن ليس له أن يسنَّ ما 
سنَّ اخلالفاء الراشدون لعدم األهليَّة فيه، فإن توفَّرت فيه تلك الشروط، فهو اخلليفة، وإن قام 

 بواجباته فهو الراشد املهدي.
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 اخلليفة الراشد املهدي: ألفاظ:الفصل الثالث: شرع 
 اخلليفة لغة: 

والتاء املربوطة  ، واسم فاعلها: فاعلها خالف وخليفة، وأصلها خليف،  خلف  مصدر  لغة  اخلالفة
  واسم مفعوهلا: خملوف. ،للمبالغة
 .وخلفاء  خالئف  واجلمع  األعظم؛  السلطان   واخلليفة  بعده،  بقي  خليفة  وكان   خالفة،  خلفه:  يقال
 .خليفة الشرعية األحكام إجراء يف  هللا  رسول  خيلف  من مسي وقد

 .مكانه جعله فالن  من  فالان استخلفتقول:  النيابة،: واخلالفة
 .  (1)واخلليف ابإلطالق يشمل كل من خُيلف 

 واصطالحا:
  ابن   يقول،  نيابة عن النب    والدنيا  الدين  أمور  يف  عامة  رايسة  هي :  االصطالح  يف  اخلالفة
  األخروية   مصاحلهم  يف  الشرعي  النظر  مقتضى  على  الكافة  ْحل  هي  واخلالفة  :ذلك  يف  خلدون
 فهي   اآلخرة   مبصاحل  اعتبارها   إَل  الشارع  عند  كلها   ترجع  الدنيا  أحوال  إذ  إليها  الراجعة  والدنيوية

 . (3) به الدنيا وسياسة الدين حراسة يف، (2) الشرع صاحب عن خالفة احلقيقة يف
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  إبمام   تشبيهاً   :إماماً   :ويسمى  ،  النب   خيلف  لكونه  :خليفة  :فيسمى  أمساء  عدة  وللخالفة
  ملا  ألنه   : املؤمنني   أمري  :ويسمى  الكربى،  اإلمامة :  هلا  يقال  وهلذا  به،  واالقتداء   إتباعه  يف   الصالة
 فقال   ،  هللا  رسول  خليفة  خليفة  لعمر   قيل    هللا  رسول  خليفة  يدعى  وكان   أبو بكر  مات

  ولكن   هذا،   فيطول  ،  هللا  رسول   خليفة  خليفة   خليفة  له   قيل   عمر   بعد  جاء  من:  املسلمون 
 هم: بعض قالف اخللفاء، من بعده به يدعى اخلليفة به   تدعون  اسم على  امجعوا

 
  أمري   تسمية  يف  وقيل  بذلك،  مسى  من  أول  هوو   املؤمنني؛  أمري  عيَ فدُ   أمريان،  وعمر   املؤمنون   حنن

 ... ذلك  غري املؤمنني 
  اليت  العامة  اخلالفة  على  قياساً   ذلك   أجاز  من   العلماء  فمنتعاَل،    هللا  خليفة  تسمية  يف   لفواختُ 

 وقد   ،[30]البقرة:  "ةيفَ لِ خَ   ضِ رْ اأْلَ   يف   لٌ اعِ جَ   ين ِ إِ : "تعاَل  قوله  يف  اآلدميني   هبا  تعاَل  هللا  اختص
 على     هللا  رسول  خليفة  أبنه   للمسلمني   وأشار  "هللا  خليفة: "عليه  يطلق  أن   منأبو بكر    َنى

 .يغيب  ال  الذي للحاضر وليس الغائب  حق يف  يكون  إمنا  االستخالف أن  اعتبار
 لفظ "ويل األمر" وهو يشمل الصاحل والطاحل.وكل ما سبق جيتمع يف  

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 اللغة.  ( يُنظر يف ما سبق معاجم1)
لشريعة، وهذا  ال جيوز وصف النب صلى هللا عليه وسلم بصاحب الشريعة، بل هو مبلِ غ ا   (2)

{ تعاَل:  قال  الكرمية  اآلية  على  استنادا  عليه،    ِمن   ِإلَْيكَ   أُنِزلَ   َما  بـَلِ غْ   الرَُّسولُ   أَيُـَّها  ايَ جممع 
  [.67{]املائدة:  ۖرَّبِ كَ 
 .191ص  1( مقدمة ابن خلدون ج 3)
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 الراشد لغة:  

  .(1)، والرشيد العاقلاسم فاعل من رَشدَ 
 واصطالحا:  

َنا  َوَلَقدْ اهلداية واالستقامة على طريق احلق، قال تعاَل: " َراِهيمَ   آتـَيـْ ]األنبياء: "قـَْبلُ   ِمنْ   ُرْشَدهُ   ِإبـْ
صغريا[51 هديناه  الطربي:  قال  ابن كثري:  .  (2)،  وقال  القرطب،  قال   احلق   أهلمهوبه 

  .(3)واحلجة
به،   القائم  احلق،  أمر  على  املستقيم  هو  فالراشد  هذا:  شروط وعلى  فيه  اجتمعت  من  وهو 

 العدالة. 
 

 املهدي لغة:  
 . (4)اسم مفعول من هدى، أي دلَّه بعد أن كان ضاال

 واصطالحا:  
َقادُ  ، أي الذي تلحقه هداية التوفيق واإلهلام، (5)احْلَق ِ   ِلَطرِيقِ   تعاَل  هللا  َهَداهُ   َمنْ هو  و   ،ِلْلَخرْيِ   اْلُمنـْ

 وهو التقي الورع.
، فوضع رسول احلديث الشريف وضع القواعد واألسس ملن توَلَّ أمر املسلمنيوعلى هذا فإنَّ  

ويلُّ األمر:    الشروط الالزمة لتويلِ  هذا املنصب تغين عمَّا سبق ذكره وهي أبن يكون  هللا  
، حينها حيق له أن يكون خليفة رسول هللا   .راشدا مهدايًّ

 
 

----------------------------------------------- 
 ( ينظر: معجم املعاين. 1)
 ( تفسري الطربي. 2)
 ( تفسري ابن كثري. 3)
 ( يُنظر معاجم اللغة. 4)
 معجم املعاين.( 5)
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 شروط سنَّة اخلليفة الراشد:الفصل الرابع: 
العمل كي تتحقَّ   هذا  أن تستوف يف  جيب  الراشد املهدي شروطب العمل بسنَّة اخلليفة  و لوج
 تها نذكر منها:يسن ِ 
 أالَّ ختالف أصال من أصول الدين وال فروعه:  – 1

بدعة، كأن حيذف اإلمام مثال: األذان: فهذا فإن خالف السنَّة أصال شرعيًّا مل تعد سنَّة بل هي  
 ال جيوز، أو يزيد شيأ يف الفرائض. 

 أن تكون ملصلحة للمسلمني: – 2
الثاين لصالة اجلمعة يف عصر عثمان رضي هللا عنه، فهو الزم، ألنَّ مصلحة  كزايدة األذان 

 اين لصالة الفجر.املسلمني يف ذلك كي يتنبَّهوا لصالة اجلمعة، ولعلَّه قاسه على األذان الث
فقد   عاقل،  على  فضلها  خيفى  ال  عضمى  مصلحة  وهذه  للقرآن،  مجعه    الناس   كان وكذلك 

 رأيٌ   فاجتمع  القرآن   منهم   يضيع  أن   الناس  على  خافوا  زمانه  ويف  صدورهم  يف  القرآن   حيفظون 
  هذا   وكان   حيفظ،و   املسلمني   أيدي   بني   يبقى  حىت   املصاحف؛  يف  يكتب  أنه  على  الصحابة  من
 .هلا الصحابة هللا وفق اليت   الطيبة األعمال من

 رمضان،  يف  الرتاويح  يف  واحد  إمام  على  الناس   مجع   من وكذلك ما فعله عمر رضي هللا عنه،  
  أو   اثنني   مع  يصلي  أو  لنفسه  يصلي  كل   املسجد،  يف  أوزاعاً   يصلون     النب   عهد  يف  وكانوا
   ابلنب  وأتسى  تفرقهم،  من   أوَل  هذا   أن  رأى  ألنه  واحد؛  إمام  على   عمر   مجعهم  ث  أكثر،
  وَلِكينِ    َمَكاُنُكْم،  َعَليَّ   خَيْفَ   ملَْ   فإنَّه":  قال  ث  مجاعة،  ليايل  عدة  رمضان   يف  ابلناس  صلى   حني 

َها، فـَتَـْعِجُزوا عَلْيُكم، تـُْفرَتَضَ  أنْ  َخِشيتُ   . (1)" ذلكَ   عَلى واألْمرُ    اَّللَِّ  َرسولُ   فـَتُـُويفِ َ  َعنـْ
  الناس   مجع  أولية   سنة  وصارت  عمر   مجعهم  فرضها؛   من نَ مِ وأُ   الوحي  انقطع     النب   تويف  فلما
 .والقيام الرتاويح يف  رمضان  يف واحد إمام على
 
 : أالَّ يكون فيها حرج على املسلمني  – 3

 يف   َعَلْيُكمْ   َجَعلَ   َوَماأي جيب أالَّ تكون هذه السنَّة فيها ضيق للمسلمني، حتقيقا لقوله تعاَل: "
ينِ   ، حيث أنَّ الدين كلُّه يسر وإن ُوجدت املشقة فيتبعها التيسري.[78]احلج: "َحَرجٍ  ِمنْ  الدِ 

 قال ابن سند املالكي: 
 .  (2).......................... * مشقَّة جتلب تيسريا لنا 
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 جُيمع عليها: أن   – 4
 اخلالفاء الراشدين من الصحابة.أي أن جُيمع على مصلحتها كما تقدَّم يف سنن 

فإن توفرَّت كلُّ هذه الشروط يف اخلليفة ويف سنَّته، أصبحت حجَّة على أهل زمنهم وعلى من 
 بعدهم، ولكنَّ السؤال هل تبلغ سنَّة اخلليفة الراشد الوجوب، أم أقصاها الندب؟

صبحت مندواب مؤكَّدا، هذا ملا فإن علت تُ   ،الصحيح أنَّ سنَّة اخلليفة الراشد ال تعدو املندوب
، ملَّا أمَن أن  النَّاس على رجل واحد، بعد وفاة رسول هللا    رضي هللا عنه  تقدَّم من مجع عمر 

، وإجياب األحكام ال يكون إالَّ من  لن توجب عليهم، ألنَّ الوحي انقطع بوفاة رسول هللا  
لوحي، وعلى هذا فالظَّاهر أنَّ كلُّ سنن إذ أنَّ أحواله كلَّها متعلِ قة اب  هللا تعاَل أو رسوله  

اخللفاء الراشدين ال تبلغ الوجوب، إالَّ يف أمر جتديديٍ ، كنبذ بدعة، أو إحياء سنَّة، فهذا واجب 
يوجبه اخلليفة الراشد املهدي، ألن األصل فيها الوجوب، وما كان عمله فيها سوى التَّجديد، 

 .وهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .2012( رواه البخاري 1)
 .5 ( منظومة القواعد الفقهيَّة لعثمان بن السند املالكي الفيلكاوي عجز البيت رقم2)
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 السنن: بني   التعارض والرتجيح: اخلامس الباب
 

 أمَّا دليلُ   ، تعارضواَل   نةِ والسُّ   الكتابِ    نصوصِ يف    اختالفَ اَل   ن يُعلم أنَّه قبل كل شيء جيب أ 
فِ دُ جَ وَ لَ   هللاِ   رْيِ غَ   دِ نْ عِ   نْ مِ   انَ كَ   وْ لَ وَ }  :تعاََل   قولهُ   فهوَ   القرآنِ   تعارضِ   عدمِ  ا فً اَل تِ اخْ   يهِ وا 
 .[82]النساء: { اريً ثِ كَ 

 . (1)أصالً  اختالفٌ  فيهِ  يكنْ   ملْ  هللاِ  عندِ  منْ  ا كانَ فلمَّ قاَل السَّعِدي: 
  ا عرفتمْ فمَ   ،ابعضً   بعضهُ   يصد قُ   نزلَ   ا بلْ بعضً   بعضهُ   يكذ بُ   ينزلْ   ملْ   إنَّ القرآنَ   :  النَّبُّ   وقالَ 
 . (2) عاملهِ إََل  فرد وهُ  منهُ   ا جهلتمْ ومَ  وا بهِ فآعملُ  منهُ 

  نْ ى ¤ إِ وَ اهلً   نِ عَ   قُ طِ نْ ا يَـ مَ وَ }  :تعاََل    لقولهِ تعاََل   هللاِ   منَ   ا وحيٌ ألَنََّ فاَل تعارَض فيَها    وأمَّا السنَّةُ 
   .[4 - 3]النجم: {ىوحَ يُّ   يٌ حْ الَّ وَ إِ  وَ هُ 
 . (3) معهُ  ومثلهُ  الكتابَ  أاَل إين  ُأوتيتُ  :  النَّبُّ  الَ قَ وَ 

بداللِة اآليِة لْن يكوَن فيِه اختالٌف فيَما بينُه، وأمَّا السنَُّة فاَل ختتلُف مَع الكتاِب فكتاُب هللِا تعاََل  
واَل تتعارُض معُه اطالقًا، هَذا ألنَّ السُّنََّة بنفسَها وحٌي مَن هللِا تعاََل، وأمَّ السُّنَُّة فيَما بينَها حىتَّ 

واَل اختالَف ابلكليَِّة، فكيَف   َة أنَُّه اَل تعارَض فيَهاوإن كاَن يف ظاهرَها التَّعارُض إالَّ أنَّ احلقيق
تتعارُض السُّنَُّة فيَما بينَها وقْد سبَق وقلَنا أنَّ السُّنََّة وحٌي مَن هللِا تعاََل، بداللِة اآليِة السَّابقِة وهَي 

فإْن صاَر يف السُّنَِّة   {ىوحَ يُّ   يٌ حْ الَّ وَ إِ   وَ هُ   نْ ى ¤ إِ وَ اهلً   نِ عَ   قُ طِ نْ ا يَـ مَ وَ }بيِ َنٌة غرُي جمملٍة، قاَل تعاََل:  
يكوُن   واَل  مْن مشكاٍة واحدٍة،  َما  هَذا ألَنَّ اختالٌف،  فيِه  الكتاُب  يكوَن  أْن  فيجُب  اختالٌف 

 الكتاُب فيِه اختالٌف حباٍل مبَا سبَق ذكرُه مَن اآلايِت. 
 
 

----------------------------------------------- 
 تفسري السعدي. (1)
 له.  واللفظ ( 6702) وأْحد خمتصرًا، بنحوه( 85) ماجه ابن أخرجه (2)
 (. 4604(، وأبو داود )1932) ومسلم ،(5781 ،5780) البخاري أخرجه( 3)
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  ،  تناقضَ واَل   فيهِ    اختالفَ فاَل   هللاِ   عندِ   منْ   ا كانَ مَ   :عنيَ املوق ِ   عالمِ ا   يف تعاََل   هللاُ   رْحهُ   القي مِ   ابنُ   قالَ 
  والتَّناقضُ  ختالفُ ا اال وإمنََّ 
 .(1)غريهِ  عندِ  منْ  ا كانَ يف مَ 
 :التَّعارضُ  وقعَ ا فإذَ  ، الصَّحيحةِ   أحاديثهِ يف  هللاِ  حبمدِ   تعارضَ اَل  :املعادِ   يف زادِ  أيًضا وقالَ 
 عليهِ  ى هللاُ صلَّ  كالمهِ   منْ  ليسَ  احلديثنيِ   أحدُ  يكونَ  ا أنْ فأمَّ 

 . يغلطُ   قةُ ا فالث ِ ثبتً  ثقةً   كونهِ   معَ  الرُّواةِ   بعضُ  غلطَ  وقدْ  وسلَّمَ 
 . النَّسخَ  ممَّا يقبلُ  ا كانَ إذَ  ا لآلخارِ انسخً   احلديثنيِ  أحدُ  يكونَ  أوْ 
 انتهى  .(2)وسل مَ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ   كالمهِ    نفسِ  يف اَل  السَّامعِ   فهمِ  يف  التَّعارضُ  يكونَ  أوْ 
 
 .الثَّالثةِ  الوجوهِ  هذهِ  وجودِ    بدَّ منْ فاَل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( ابُن القيم "أعالم املوقعنَي.1)
 ( ابن القيم"زاد املعد". 2)
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 :التَّعارضِ  شبهة وجودِ   حالةِ يف 
 لنِي. ى حاا علَ َكتَـْنزِيلُهمَ    ذلَك،أمكنَ   إنْ  اجلَّمعُ  وجبَ يف حاِل وجوِد التَّعارِض ( 1

: "إَذا أفَضى أحدكْم بيدِه إََل فرجِه وليَس دوَنَما سرٌت واَل حائٌل  مثاُل ذلَك: قاَل رسوُل هللِا  
  .(1)فليتوضْأ"

 مَيَسُّ ذََكرهُ   جلُ : الرَّ أو قالَ   -  ي: َمَسسُت ذََكرِ رجلٌ   قالَ :  وفيهِ   ،علي ٍ   بنُ   طلقُ ويقابلُه حديُث  
َا هَو ُبضعٌة منَك" : النَّبُّ  ؟ فقالَ وضوءٌ  أعليهِ   - الةِ  الصَّ يف   . (2)"اَل إمنَّ

فِفي احلديِث األوَِّل فيِه إشارٌة أنَّ مْن مسَّ ذكرُه عليِه الوضوُء، ويف احلديِث الثَّاين عكُس ذلَك، 
فإَذا أنزلنامَها عَلى حالنِي، ونظراَن للحديِث األوَِّل مبفهوِم املخالفِة، فقْد قاَل: "إَذا أفَضى أحدكْم 
بيدِه إََل فرجِه وليَس دوَنَما سرٌت واَل حائٌل فليتوضأ" إًذا فمن أفَضى بيدِه إََل فرجِه بسرت أو  

َا هوَ  ُبضعٌة منَك"، هَذا قد اختلَف فيِه العلماُء،   حبائٍل اَل ينتقُض وضوءُه، وكذلَك يف قولِه: "إمنَّ
ا هَو ُبضعٌة منَك" ألنَّه ملَس فرجُه حبائٍل، والغالُب أْن يكوَن   ولكن مَن املمكِن أْن يكوَن قولُه: "إمنَّ
مسَّ فرجُه حبائٍل وليس بشهوة، ألنَّ الرَّجَل يف الصَّالِة، وسرُت العورِة شرُط صحٍَّة يف الصَّالِة، 

نكوُن قْد أنزلَنا احلديثنِي عَلى حالنِي، األوَُّل اللَّمُس باَل حائٍل فهَو انقٌض، والثَّاين اللَّمُس  فهَنا  
  .( 3)حبائٍل فهَو غرُي انقضٍ 

ِم.  انسخٌ  فاملتأخ رُ  اجلمعِ  نتمكَّْن منَ  ملْ  فإنْ ( 2  للمتقدِ 
 . (4)مثاٌل: حديُث "كنُت قْد َنيتكْم عْن زايرِة القبوِر، فزوروَها"

َم مَن املتأخِر مَن احلكمنِي، فنسَخ الثَّاين األوََّل.   فهَنا علمَنا املتقدِ 
 

 :معانٍ  ثالثةُ  والنَّسُخ لغًة: لهُ 
 . هُ حملَّ  آخرٍ  حلولٍ  غريِ   منِ  وإعدامهُ  ئِ الشَّ  إزالةُ أ( 
 . آبخرٍ  وإبدالهُ  ئِ الشَّ   إزالةُ  ب(
 . نفسهِ  يف  بقائهِ   معَ   مكانٍ إََل   مكانٍ  منْ  ئِ الشَّ  نقلُ  ج(
 

 النَّسُخ اصطالًحا: لُه ثالثُة معاٍن أيًضا:
   .رٍ متأخ ِ  شرعي ٍ  بدليلٍ  رعي ِ الشَّ  احلكمِ   رفعُ أ( 
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 ا معَ اثبتً   لكانَ   لوالهُ   ى وجهٍ علَ   مِ املتقد ِ   ابخلطابِ   ابتِ الثَّ   احلكمِ   ى ارتفاعِ علَ   الُّ الدَّ   اخلطابُ   ب(
   .عنهُ  تراخيهِ 
 . (5)عنهُ  مرتاخٍ  شرعي ٍ  بطريقٍ  شرعي ٍ  حكمٍ  انتهاءِ   بيانُ  ج(
 
ِم مَن احلديثنيِ املتأخ رُ  عرفِ يُ   نتمكن من اجلمع ومل مل ( فإنْ 3  .الرتَّجيحُ  وجبَ   مَن املتقدِ 

 والرتَّجيُح وكيفيَّتُه وقواعدُه هَو مبحثَنا يف هَذا الكتاِب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( رواه احلاكم يف املستدرك وصحَّحُه وأْحد يف مسندِه، والطرباين والبيهقي والدارقطين. 1)
 اخلمسة وصحَّحُه األلباين. ( أخرجه 2)
للمزيد3) ا هو بضعة منك،   والتفصيل  (  إمنَّ املرام اجلزء األوَّل حديث: ال  بلوغ  يُنظر: شرح 

 الشيخ.  آل العزيز عبد بن  صاحل للشيخ 
 ( أخرجُه مسلٌم.4)
  .. د علي مجعةالنسخ عند األصوليني املؤلف:  أ ( 5)
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  السند: قواعد ترجع إَل  الفصل األوَّل: 
 املبحث األوَّل:

 تعارض املتواتر مع اآلحاد:
 . (1) ى اآلحادِ علَ  املتواترِ  ترجيحُ   وجبَ  آحادٌ  واآلخرُ  ا متواترٌ أحدمهَ  دليالنِ   ا تعارضَ إذَ 
  وأبعدَ    النَّفسِ ى يف أقوَ   كانَ   أكثرُ   ُروَّايتهُ   ا كانَ وألنَّ مَ   ،اآلحادِ   منَ   تيقُُّنُه أرجحُ   ا ألنَّ املتواترَ هذَ 
 . (2)والسَّهوِ  الغلطِ  عنِ 

 وقد سبق تعريف املتواتر واآلحاد. 
 مثال:
  الصَّالَة،   افتتحَ   إَذا  منكبيهِ   حذوَ   يديهِ   يرفعُ   كانَ     هللاِ   رسولَ   أنَّ "  :عنهَما  هللاُ   رضيَ   عمرَ   ابنِ   عنِ 
 .(1)"أيًضا كذلكَ   رفعهَما الرُّكوعِ  منَ  رأسهُ   رفعَ  وإَذا للر كوِع، كربََّ   وإَذا
 فلمْ   فصلَّى"  ؟  هللاِ   رسولِ   صالةَ   بكمْ   ُأصلِ ي  أاَل : "عنهُ   هللاُ   رضيَ   مسعودٍ   بنُ   هللاِ   عبدُ   وقالَ 
 . (2) مر ةٍ  أوَّلِ  يف  إالَّ   يديهِ  يرفعْ 

  : الشَّاهدُ  
 عندَ   الصَّالِة،  يف   اليدينِ   رفعِ   مشروعيَّةَ   تثبتُ   األوََل   ألنَّ   الث انيةِ   الر وايةِ   معَ   تتعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ 
 .فقطْ  اإلحرامِ  تكبريةِ  عندَ  الرَّفعَ  تثبتُ  الثَّانيةُ   والر وايةُ  منُه، والرَّفعِ  الرُّكوعِ  وعندَ  اإلحرامِ  تكبريةِ 
  :الرتَّجيحُ 
 . آحادٌ  والثَّانيةُ  متواترةٌ  األوََل   ألنَّ  الثَّانيةِ  عَلى األوََل   الر وايةُ  ترجَّحُ 
 منَ   خالفَها  َما  تركَنا(  اليدينِ   رفعُ   أيْ )  األحاديثِ   هبذهِ :  تعاََل   هللاُ   رْحهُ   الشَّافعيُّ   اإلمامُ   وقالَ 

َا األحاديثِ  َا منهُ  إسناًدا أثبتُ  ألَنَّ  .(3)الواحدِ  منَ  ابحلفظِ  أوََل   والعددُ  عددٌ  وأَنَّ
----------------------------------------------- 

 ( االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر.1)
 ( اآلمدي "اإلحكام يف أصول االحكام".2)
 ( البخاري.3)
مذي وصحَّحهُ  هُ ( أخرج4)  األلباين.  الرتَّ
 ( )اختالف احلديث للشافعي(. 5)
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 تعارض اآلحاد يف بينه: املبحث الثاين:
  أكثرُ "  فيهِ "  الِذي  الدَّليلِ   ترجيحُ   وجبَ   اآلخرِ   منَ   أكثرُ   ُروَّاتهُ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 
  .(1)روَّاةً 
 ،(2)الكذبِ   تعمُّدِ   وعنْ   والن سياِن،  اخلطئِ   عنِ   وأبعدَ   الظَّن ِ   يف   أقَوى  تكونُ   األكثرِ   ِرَوايَةَ   ألنَّ 
 الغريِب،   عَلى  والعزيزِ   العزيِز،  عَلى  واملشهورِ   املشهوِر،  عَلى  املستفيضِ   ترجيحِ   يف   هَذا  مهَّدانَ   وقدْ 

  .هبمْ   والتَّعريفِ 
 جعلَ   الصَّالةِ   يف   قعدَ   إَذا    هللاِ   رسولُ   كانَ ":  قالَ   عنهَما  هللاُ   رضيَ   الزُّبريِ   بنِ   هللاِ   عبدِ   عنْ  :مثالٌ 
 اليسَرى،   ركبتهِ   عَلى  اليسَرى  يدهُ   ووضعَ   اليمىَن،  قدمهُ   وفرشَ   وساقِه،  فحذهِ   بنيَ   اليسَرى   قدمهُ 
   .(3)"إبصبعهِ  وأشارَ  اليمىَن، فخذهِ  عَلى اليمىَن  يدهُ  ووضعَ 
ثَنا:  قالَ   زائدةَ   وعنْ  : قالَ   احلضرِمي ِ   حجرٍ   بنِ   وائاًل   أنَّ   أيب   حدَّثين ":  قالَ   ُكليبٍ   بنُ   عاصمٌ   حدَّ

  .(4)"هبَا  يدُعو  حير كَها  فرأيتهُ  إصبعهُ   رفعَ  ثَّ .. .قالَ  يصلِ ي؟ كيفَ    هللاِ  رسولِ  إََل  ألنظرنَّ 
  :الشَّاهدُ 
 الثَّانيةُ   والر وايةُ   ، فقط   ابإلصبعِ   اإلشارةَ   تفيدُ   األوََل   ألنَّ   الثَّانيةِ   الر وايةِ   معَ   تتعارضُ   األوََل   الرَّوايةُ 
 . اإلصبعِ  حتريكَ   تفيدُ 

 والثَّانيةُ   عدًدا،  األكثرِ   روايةُ   هيَ   األوََل   ألنَّ   الثَّانيةِ   الر وايةِ   عَلى  األوََل   الر وايةُ   ترجَّحُ  : الرتَّجيحُ 
 . (5)زائدةٌ  هبَا َفَشذَّ   راوايً  عشرَ  أربعةَ  خالفهُ  وقد قدامةَ  بنُ  زائدةٌ  وهوَ  فقط  راوٍ  هبَا تفرَّدَ 

وعلى هذا فرُيجَّح املتواتر يف ما بينه ابلعدد، فمن كان أكثر عددا رُجح على األقل، ويُرجَّح 
العزيز،  املشهور على  ويُرجَّج  املشهور،  املستفيض على  ويُرجح  اآلحاد،  املتواتر عموما على 

 ويُرجَّح العزيز على الغريب.
----------------------------------------------  

  ".املستصفى"  الغزايل( 1) 
 ".احملصول"  الرَّازي. (2)
  .مسلم  أخرجه( 3) 
 .األلباين  وصحَّحه وأْحد النَّسائي  أخرجهُ ( 4) 
 . األعظمي مصطفى حممد  حتقيق  خزمية  ابن صحيح  :نظر ي( 5)
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 تعارض املتَّفق على وصله مع ما اختلف يف وصله وإرساله: املبحث الثالث:
  ، وإرسالهِ   إليهِ    وصلهِ يف   خمتلفٌ   واآلخرُ      النَّب ِ إََل   ى وصلهِ علَ   ا متَّفقٌ أحدمهَ   دليالنِ   ا تعارضَ إذَ 

 . ى وصلهِ علَ   املتَّفقُ  فُيقدَّمُ 
 املرسلِ    حكمِ ى يف ويبقَ   ،(1)فيهِ   خمتلفٌ   هوَ   وإرسالهِ    وصلهِ يف   واملختلفُ ،  عليهِ   متَّفقٌ   ألنَّ املتَّصلَ 
 رسالهِ إو    وصلهِ يف   فَ لِ ختُ اوألنَّ الذي    ، وصلهِ إََل   الذي فيهِ   اخلالفِ   منَ   خترجهُ   قرينةٌ   حىتَّ تظهرَ 

، إن اشتمل على ابقي عفِ الضَّ   خفيفُ   ضعيفٌ   فهوَ   بهِ   اإلحتجاجِ   ى عدمِ علَ   العلمِ   أهلُ   أمجعَ   قدْ 
 . شروط الصحيح، وإالَّ فهو ضعيف من كل الوجوه

  :مثالٌ 
  ا وقعتِ فإذَ   يقسمْ   ا ملْ مَ    كل ِ يف   فعةَ لشُّ اب    هللاِ   رسولُ   قَضى"  :قالَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   جابرٍ   عنْ 

 .( 2)" شفعةَ فاَل  الطُّرقُ  وصرفتِ  احلدودُ 
 هللاُ   رضيَ   اسَ عبَّ   بنِ ا  عنِ    ُمليكةَ أيب   بنِ ا   أيب ْحزَة السُّكِري عْن عبِد العزيِز بِن رفيٍع عنِ وعنْ 
 .  (3)"شيءٍ   كل ِ يف  والشُّفعةُ  شفيعٌ   الشَّريكُ " : هللاِ  رسولُ  قالَ  :ا قالَ عنهمَ 
مِذي  عيَسى  أبُو  قالَ    وقدْ   السُّكِري،  ْحزةَ   أيب   حديثِ   منْ   إالَّ   هَذا  مثلَ   نعرفهُ   اَل   احلديثُ   هَذا:  الرتِ 
  وهَذا     النب ِ   عنِ   مليكةَ   أيب   ابنِ   عنِ   رفيعٍ   بنِ   العزيزِ   عبدِ   عنْ   احلديثَ   هَذا   واحدٍ   غريُ   رَوى
 .(4)أصحُّ 
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  :الشَّاهدُ 
 والعقارِ   األرضِ   منَ   املشاعِ   يف   الشُّفعةَ   جتوِ زُ   األوََل   ألنَّ   الثَّانيةِ   الرِ وايةِ   معَ   تتعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ 
 . شيءٍ  كل ِ   يف   الشُّفعةَ  حقَّ   تثبتُ   الثَّانيةُ   والرِ وايةُ  الطُّرُق، وُتصرفَ  احلدودُ  تقعَ  أنْ  وقبلَ  فقْط،

  :الرتَّجيحُ 
 .وإرساهلَا  وصلَها   يف   خمتلفٌ   والثَّانيةُ   وصلَها   عَلى  متَّفقٌ   األوََل   ألنَّ   الثَّانيةِ   عَلى   األوََل   الرِ وايةُ   ترجَّحُ 
  :فائدةٌ 

  .بعوضٍ  إليهِ  انتقلتْ  ممَّنْ  الشَّريكِ  حصَّةَ  انتزاعَ   الشَّريكِ  استحقاقُ : اصطاًحا الشُّفعةُ 
 .(5)بعوضٍ  ملكَ  َما يف  احلادثِ  عَلى القدميِ  للشريكِ  يثبتُ   قهري ٍ  َتلُّكٍ  حقُّ  فهيَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( روظة الناظر البن قدامة.1)
 .ومسلمٌ  البخاري واللَّفظ لهُ  أخرجهُ ( 2)
مذي والنَّسائي وغريهم وأخرجه  أخرجهُ ( 3)  .مرساًل  بن أيب مليكةَ اعن  بن أيب شيبةَ االرت 
 .137( سنن الرتمذي 4)
 ( أحكام القيمة يف الفقه اإلسالمي، الفصل اخلامس.5)
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 تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخُتلف يف رفعه ووقفه: املبحث الرابع:
ا   رفعهَ يف   ى خمتلفٌ خرَ واأل    ب ِ  النَّ ا إََل ى رفعهَ روايٍة متَّفٌق علَ   ا منْ أحدمهَ   دليالنِ   ا تعارضَ إذَ 

  .(1)اى رفعهَ علَ  املتَّفقِ  وايةِ الر ِ   ترجيحُ  وجبَ  ،ى الصَّحايب ِ ا علَ ووقفهَ 
 جهاهتَا،   مجيعِ   منْ   ا حجَّةٌ ى رفعهَ علَ   قُ وألنَّ املتـَّفَ ،  (2)ن ِ ى الظَّ علَ   ا أغلبُ ى رفعهَ علَ   ألنَّ املتَّفقِ 
تقديرِ ا علَ  رفعهَ يف   واملختلفُ    أنَّ   واألقربُ   ،(3) اا وعدمهَ حجيتهَ   بنيَ   ا خالفٌ فيهَ   ،الوقفِ   ى 

 عَلى حجَّةٌ   الصحايب ِ   ألنَّ قولَ إْن ملْ تتعارْض مَع مرفوٍع أْو تكْن شاذًَّة،    حجَّةٌ   الرواية املوقوفة
 .عدولٌ  الصَّحابةِ  ا ألنَّ كلَّ هذَ  األرجِح،
 أو موقوفةً      هللاِ رسولِ إََل    مرفوعةً   تكونَ   أنْ   و منْ  ختلُ اَل   ،اا ووقفهَ  رفعهَ يف   املختلفُ كما أنَّ  

، وكذلَك حىتَّ وإن كاَن  احليطةِ إََل   أقربُ   ألنَّهُ   عليهِ   ابملتَّفقِ   األخذُ   ا جيبُ هذَ   ومعَ   ،ى الصحايب ِ علَ 
   حديٍث مرفوٍع يُقدَُّم املرفوُع عَلى املوقوِف.قوُل الصَّحايبِ  حجًَّة فإَذا تعارَض مَع 

 فيهِ   واملختلفُ   ، اببهِ يف   وَتكُّنهِ   ى ثبوتهِ ويدلُّ علَ   القوَّةَ   لهُ   يوجبُ   يءِ ى الشَّ علَ   ا أنَّ اإلتَّفاقَ وكمَ 
 . (4) اببهِ يف   ى تزلزلهِ ويدلُّ علَ  ،الضَّعفَ  لهُ   يوجبُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( ابُن قدامة املقدسي روضة النَّاظر وجنَّة املناظر.  1)
 ( اآلمدي اإلحكام يف أصول األحكام. 2)
 ( احلازمي اإلعتبار يف النَّاسخ واملنسوخ. 3)
 ( الطويف"شرح خمتصر الرَّوضة"4)
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 :مثالٌ 
  بفاحتةِ   يقرأْ   ملْ   ملنْ   صالةَ   اَل "  :      قالَ     هللاِ   أنَّ رسولَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   الصَّامتِ   بنِ   عبادةَ   عنْ 

 . (1)"الكتابِ 
 عنهُ   هللاُ   رضيَ   هللاِ   عبدِ   بنِ   جابرٍ    حيَي بِن سالٍم ثَنا مالٍك بُن أنٍس ثَنا وهٍب بن كيساٍن عنْ وعنْ 

 . (2)"إمامٍ   وراءَ   يكونَ   إالَّ أنْ   خداجٌ   فهيَ   الكتابِ   ا أبم ِ فيهَ   قرأُ  يُ اَل   صالةٍ   كلُّ "  :قالَ   أنَّ النَّبَّ  
، وقاَل الدَّارقطينُّ  موقوفٌ   الصوَّابُ حيَي بُن سالٍم ضعيٌف،    :وقالَ ،  والدَّارقطينُّ   مالكٌ   أخرجهُ 

ثَنا أبُو بكٍر النَّيسابوِري ثَنا يونَس ثَنا ابُن وهٍب أنَّ مالًكا أخربُه عْن وهٍب بُن كيساٍن   أيًضا: حدَّ
 . (3)عْن جابٍر حنوُه موقوفًا

 
 : الشَّاهدُ 
ا توجبهَ   ملْ   والثَّانيةُ   ،امطلقً   الفاحتةِ   قراءةَ    توجبُ ألنَّ األوََل   الثَّانيةِ   الر وايةِ   معَ    تتعارضُ األوََل   الر وايةُ 
 . اإلمامِ  خلفَ 

 
   :الرتَّجيحُ 
 ا.ا ووقفهَ  رفعهَ يف  خمتلفٌ  ا والثَّانيةُ ى رفعهَ علَ   متَّفقٌ ألنَّ األوََل  انيةِ ى الثَّ  علَ األوََل   الرَّوايةُ  ترجَّحُ 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 م.البخاري ومسلٌ  أخرجهُ ( 1)
 ( أخرجه مالك والداراقطين. 2)
 ( )أنظر سنن الدارقطين(.3)
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 تعارض رواية األوثق واألضبط مع من دونه:  املبحث اخلامس:
ُروَّاتُه دونُه، وجَب ترجيُح روايِة    إَذا تعارَض دليالِن أحدمَها رُاوَّيُتُه أوثُق وأضبُط وأفقُه، واآلخرُ 

الرِ وايِة األخَرى عَلى ، ألنَّ روايَة األوثِق واألضبِط، أغلِب  (1)األوثِق واألضبِط واألفقِه عَلى 
َث الضَّابَط الفقيَه عندَما يسمُع حديثًا يبحُث عْن سندِه ومتنِه، ومييـَُّز بنَي   .(2)الظَّن وألنَّ احملدِ 

َمِتِه  السَّليِم واملعلوِل منُه، وإَذا مسَع كالًما اَل جيوُز إجراؤُه عَلى ظاهرِه حبَث عنُه وسأَل عْن مقدِ 
 زوُل بِه اإلشكاُل.وسبَب ورودِه، ويبحُث عِن األمِر الَِّذي ي 

عنُه قاَل:  مثاٌل:   فلمَّا افتتَح الصَّالَة كربََّ    ،  صلَّيُت خلَف رسوِل هللاِ "عْن وائٍل رضَي هللاُ 
ا بفاحتِة  يقرأُ  ثَّ  أذنيِه  حاذََت  حىتَّ  يديِه  قاَل:  ورفَع  منَها  فرَغ  فلمَّا  هبَا   (آمنيَ )لكتاِب  يرفُع 

  .(3)"صوتهُ 
فسمعتُه حنَي قاَل: "واَل الضَّالَّنَي"    صلَّيُت مَع رسوِل هللِا  "وعْن وائٍل رضَي هللاُ عنُه قاَل:  
 .(4)"قاَل: "آمنَي" وخيفُض هبَا صوتهُ 

ابلتَّأمنِي، الرِ وايُة األوََل تعارُض الرِ وايُة الثَّانيَة ألنَّ الرِ وايَة األوََل فيَها رفُع صوِت اإلماِم  الشَّاهُد:   
 والثَّانيُة فيَها خفُض صوِت اإلماِم ابلتَّأمنِي. 

ُترجَُّح الرِ وايُة األوََل عَلى الثَّانيِة ألنَّ األوََل مْن طريِق سفياَن الثَّوري وهَو أفقُه مْن   الرتَّجيُح:   
 .(6)مَع أنَّ كالمَها ثقٌة حافظٌ  (5)الثَّانيةَ  الِذي َروى الرِ وايةَ  احلجاجشعبَة بِن 

مذيُّ: مسعُت حممًَّدا يقوُل: حديُث سفياَن أصحُّ مْن حديِث شعبَة يف هَذا، وأخطَأ شعبُة  قاَل الرتَّ
 ...يف مواضَع مْن هَذا احلديثِ 

َا هَو مدَّ هبَا صوتُه، سألُت أاَب زرعَة عْن هَذا احلديِث فقاَل: حديُث   وقاَل: وخفَض هبَا صوتُه وإمنَّ
 .(7)سفياَن يف هَذا أصحُّ 

----------------------------------------------- 
 ( الغزايل "املستصفى". 1)
 ( اآلمدي "اإلحكام يف أصوِل األحكاِم"2)
مذي و وافقه 3)  األلباين.( أخرجه النَّسائي و صحَّحه الرتَّ
 ( أخرجه الطَّرباين واحلاكم وصحَّحه وقال: على شرط الشَّيخني، ووافقُه الذَّهب.4)
  .( ابن حجر"إحتاف املهرة"5)
 . ( ابن حجر "تقريب التهذيب"6)
 .( علل الرتمذي7)
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 تعارض رواية صاحب الواقعة مع غريه:  املبحث السادس:
وجَب ترجيُح روايِة   ،روايِة صاحِب الواقعِة والثَّاين مْن روايِة غريهِ إَذا تعارَض دليالِن أحدمَها مْن 
 .(1)أكثُر اهتماًماو ألنَّ صاحَب القصَِّة أعرُف حبالِه من غريِه  ،صاحِب الواقعِة عَلى روايِة غريهِ 

 مثاٌل:  
 . (2)"تزوَّجَها وهَو حاللٌ  أنَّ رسوَل هللِا " :عْن ميمونَة بنِت احلارِث رضَي هللاُ عنَها 
 . (3)"ميمونَة وهَو حمرمٌ  تزوََّج النَّبُّ  "وعِن ابِن عبَّاٍس رضَي هللاُ عنهَما قاَل: 

 الشَّاهُد:  
مْن ميمونَة رضَي هللاُ عنَها    الرِ وايُة األوََل تعارُض الرِ وايَة الث انيَة ألنَّ األوََل تثبُت زواَج النَّبِ   

تزوََّج ميمونَة وهَو    وهَو حالٌل غرُي حمرٍم )حبجٍ  أْو عمرٍة(، والرِ وايُة الثَّانيُة تثبُت أنَّ النَّبَّ  
 حمرٌم. 

 الرتَّجيُح:  
وايُة األوََل عَلى الثَّانيِة ألنَّ الرَّوايَة األوََل مْن روايِة صاحِب الواقعِة وهَي ميمونٌة رضَي  ترجَُّح الر ِ 

هللاُ عنَها، وهَي املعقوُد عليَها فهَي أعلُم من غريَها بوقِت عقدَها الهتمامَها بِه ومراعاهتَا للوقِت، 
  عنهَما واملعقوُد عليَها أعلُم بوقِت عقدَها منُه. والرَّوايُة الثَّانيُة مْن روايِة ابِن عبَّاَس رضَي هللاُ 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( العدة يف أصول الفقه أليب يعلى الفرَّاء.1)
 ( أخرجه مسلم.2)
 ( أخرجه مسلم والبخاري.3)
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 تعارض رواية من ال جُيوِ ز الرواية ابملعىن مع غريه: املبحث السابع:
وجَب   ،إَذا تعارَض دليالِن أحدمَها مْن روايِة مْن اَل يَرى جواَز الرِ وايِة ابملعىَن واآلخُر يَرى جبوازَها

تقدمُي روايِة مْن اَل يَرى جواَز الرِ وايَة ابملعىَن، هذا ألنَّ العلماَء اختلُفوا يف جواِز نقِل احلديِث 
 .  (1)ابملعىَن مَع ات فاقهْم عَلى أولويَِّة نقلِه لفظًا، ومَن احليطِة األخُذ ابملتَّفِق عليِه دوَن غريهِ 

، إالَّ أنَّ اللفظ مقدَّم (2)ملعىَن ملْن يفقُه معناُه وكاَن فقيًهااستقرَّ األمُر جبواِز روايِة احلديِث ابو  
   على املعىن.

رَأى خنامًة يف جداِر املسجِد      عْن أيب هريرَة وأيب سعيٍد رضَي هللاُ عنهَما أنَّ رسوَل هللاِ   مثاٌل:
إَذا تنخََّم أحدكْم فاَل يتنخَّْم ِقَبَل وجهِه واَل عْن ميينِه وليبصْق عْن "فتناوَل حصاًة فحكََّها فقاَل:  
  . (3)"يسارِه أْو حتَت قدمِه اليسَرى

صالتِه فال يبصقنَّ عْن إَذا كاَن أحدكْم يف  "قاَل:    وعْن أيب هريرَة رضَي هللاُ عنُه أنَّ النبَّ  
 .  (4)"ميينِه واَل عْن يسارِه واَل بنَي يديِه ولكْن حتَت قدمِه اليسَرى، فإْن ملْ يستطْع فِفي ثوبهِ 

الرِ وايُة األوََل تعارُض الثَّانيَة ألنَّ األوََل جتوِ ُز للمصلِ ي أْن يبصَق عْن يسارِه والثَّانيُة  الشَّاهُد:  
 تنهَى عْن ذلَك.

ابللَّفِظ  والثَّانيُة ُرِوَيْت ابملعىَن ويف   ألنَّ األوََل ُرِوَيت  ،ُترجَُّح الرِ وايُة األوََل عَلى الثَّانيةِ   الرتَّجيُح:  
اَل يبصَق عْن  َما رَوى مْن منِت هَذا احلديِث أبنَّ  العلماُء يف  سندَها سليماَن بِن حرٍب خطَّأُه 

 .(5)يسارهِ 
أبْن يبصَق عْن يسارِه أصحُّ مْن هَذا الِذي ذُكَر    قاَل اإلماُم أبو زرعَة: َما ُروَي عِن النَّبِ    
 .(6)"اَل يبصُق عْن يسارهِ "و 
 

----------------------------------------------- 
 ( احلازمي "اإلعتبار يف النَّاسخ واملنسوِخ من اآلاثِر".1)
 ر السبكي "اإلهباج يف شرح املنهاج".( للتفصيل انظ 2)
 ( متفق عليه.3)
 ( صحيح أخرجه ابن أيب حات يف العلل.4)
 ( علل ابن أيب حات. 5)
 ( السَّابق.6)
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 الفصل الثاين: قواعد ترجع إَل املنت: 
 الفعليَّة: السنة القوليَّة مع ض ر اتع املبحث األوَّل:

،  (1)هفعلى  علَ   هقولِ   ترجيحُ   وجبَ   فعلهِ    منْ والثَّاين     ب ِ النَّ   قولِ   ا منْ أحدمهَ   دليالنِ   ا تعارضَ إذَ 
، وألنَُّه يدلُّ بنفسِه عَلى احلكِم الفعلِ   منَ   يف البيانِ   ى وأبلغُ أقوَ   ى احلكمِ علَ   القولِ   داللةَ   ألنَّ 

وألنَّ  ،  (2)  ب ِ ابلنَّ   خاصٌ   أنَّهُ   أمر حيتملُ   إن مل يصحبهُ   والفعلُ خبالِف الفعِل فيكوُن أقَوى،  
يفعلهُ مَ  اال إََل     النَّبُّ   ا  داللِة  الص يغةِ   مبدلولِ   ختصاصهِ ا   منِ   أقربُ   بهِ   ختصاصِ   ِة  ولقوَّ  ،

  الوصالِ   عنِ     هللاِ   ى رسولُ َنَ "  :قالَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ    هريرةَ أيب   عنْ   :مثالٌ   القوِل، وضعِف الفعِل.
الصَّومِ يف  النَّبَّ "  :عنهُ   هللاُ   رضيَ   علي ٍ   وعنْ   .(3)"   إََل   السَّحرِ   منَ   يواصلُ   كانَ     أنَّ 

 . (4)"السَّحرِ 
تتعارضُ األوََل   الر وايةُ   :الشَّاهدُ  األوََل   ،الثَّانيةِ الرِ وايِة    معَ     فيهَ ألنَّ  َنيٌ   النَّبِ   ا  مَن  عِن    

 . وصالهُ  تثبتُ  والثَّانيةُ الوصاِل، 
 .فعلهِ  منْ  والثَّانيةُ  ،  قولهِ   منْ األوََل  ألنَّ  ،انيةِ ى الثَّ  علَ األوََل   الر وايةُ  ترجَّحُ :  الرتجيحُ 

رَوى البخاريُّ ومسلٌم عْن أيب    هُّ حمرٌَّم عَلى أمَّتِه فلقد إالَّ أنَّ   فالواصاُل مَع أنَُّه من فعل النب  
النَّبُّ   قاَل  قاَل:  عنُه  إنَّكَ   هريرَة رضَي هللاُ  قاُلوا:  تواصُلوا،  قاَل: إين ِ لسُت    "اَل  تواصُل، 

   هللاِ   رسولَ   مسعَ   هُ أنَّ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   سعيدٍ   أيب   عنْ   البخاري ِ    صحيحِ ويف   .(5)   ..."مثلكم
 . (6)" حرِ  السَّ حىتَّ   فليواصلْ  يواصلَ   أنْ  أرادَ  كمْ وا فأيَّ  تواصلُ اَل ": يقولُ 

ذلَك فحرام عَلى  زاَد  وَما  السَّحِر،  إََل  الوصاِل  فـَُهَو   :وويُّ النَّ   قالَ   .فحدُّ  اْلِوَصاِل  ُحْكُم  َأمَّا 
؟ ِفيِه َوْجَهاِن )َأَصحُُّهَما( ِعْنَد َأْصَحابَِنا اَهُة حَتِْرمٍي َأْم تـَْنزِيهٍ َوَهْل ِهَي َكرَ   ،ِخالٍف ِعْنَدانَ   َمْكُروٌه ِباَل 

 . (7) َوُهَو ظَاِهُر َنصِ  الشَّاِفِعيِ  َكَراَهُة حَتِْرميٍ 
---------------------------------------------- 

 ( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي. 1)
  أصول األحكاِم. ( اآلمدي اإلحكام يف2)
 مسلم.رواه البخاري و ( 3)
 حسَّنه األرنؤوط.أخرجه أْحد و ( 4)
 .( البخاري وسلم5)
 . (رواُه البخاري6)
 .(6/357"اجملموع" )(7)
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 تعارض السنة القوليَّة مع التقريريَّة:  الثاين:  املبحث 
م القول على التَّقرير، لبيان    إذا تعارض دليالن أحدمها من قول النبِ    واآلخر من تقريره، ُقدِ 

القول على التَّقرير وقوَّته يف إجياب األحكام، ولداللة التقرير على النَّدب إالَّ أوَّال إالَّ إن صرَّح 
 بوجوبه.  

  ، دلَّ أمره على االستحباب ال على الوجوب، ضدَّهَنى عن شيء ثَّ أقرَّ    إذا أمر أو  نَّه  إالَّ أ 
 و اإلرشاد ال على التَّحرمي.التنزيه أ دلَّ َنيُه على كراهةو 

ه:   مثال تعارض األمر وتقرير ضدِ 
  عليه،   ظُلِ لَ   قدْ   ورَُجاًل   زَِحاًما  فـََرَأى  َسَفٍر،  يف    اَّللَِّ   َرسولُ   كانَ عن جابر بن عبد هللا قال:  

 . (1)"السََّفرِ  يف الصَّْومُ   الرِب ِ  ِمنَ  ليسَ ": َفقالَ  َصاِئٌم،: َفقالوا هذا؟ ما: َفقالَ 
  ليس " أي:  السََّفرِ   يف  الصَّْومُ   الرِب ِ   ِمنَ   ليسَ   فهذا أمر تلوحيي  على اإلفطار يف السفر، فقوله: "

السفر، ويُفهم منه األمر  ، وهو تعزير على الصائم يف  السَّفرِ   يف  الصَّومُ   والِعبادةِ   الطَّاعةِ   ُحسنِ   ِمن
 ابإلفطار يف السفر.

  ال   املُفطرُ   ومنا  الصائمُ   فمنا   رمضانَ   يف    هللاِ   رسولِ   مع  سافران  وعن أنس بن مالك قال: "
 . (2)"الصائمِ  على املُفطرُ  وال  املُفطرِ  على الصائمُ  يعيبُ 

 على الصائم فعله وعلى املفطر فعله. وهنا أقرَّ رسول هللا 
 الشاهد: 

فيها َني عن الصيام يف السفر، والثانية فيها   الرواية األوَلالرواية األوَل تتعارض مع الثانية، ف
 تقرير الصيام واإلفطار يف السفر. 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 (. 1115) ومسلم ،(1946) البخاري ( أخرجه1)
( 137(( )عباس  ابن  مسند))  يف  والطربي  ،(1118)  ومسلم   ،(1947)  البخاري  ( أخرجه2)

 له.  واللفظ 
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 الرتَّجيح: 
األوَل من قوله والثانية من تقريره، ولكنَّ األمر ملَّا حلقه  ترجَّح الرواية األوَل على الثَّانية، ألنَّ  

التَّقرير ال يكون للوجوب بل للندب، فيحسُن للمسلم أن يُفطر يف السقر يف َنار رمضان،  
وإطاره خري من صومه، وإن صام فال حرج إن كان يطيق ذلك، وإالَّ وقع يف الكراهة، وإن كان  

 وده إَل التهلكة، أصبح صيامه حمرَّم ووجب عليه اإلفطار. سفره يف َنار رمضان مع الصيام يق
 

ه  :  مثال تعارض النهي وتقرير ضدِ 
َتاَدةُ   قالَ   ،قَاِئًما  الرَُّجلُ   َيْشَربَ   َأنْ   ََنَى  أنَّهُ "  :  النب ِ   َعنِ   مالك  بن  أنس  ُقْلَنا:  قـَ   فَاألْكُل،  فـَ
،  َذاكَ : َفقالَ   .  (1)"َأْخَبثُ   َأوْ  َأَشرُّ

 ونشربُ   ي،منشِ   وحننُ     هللاِ   رسولِ   عهدِ   ىعلَ   َنكلُ   اكنَّ ":  قالَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   عمرَ   ابنِ   عنِ و 
 . (2)"قيامٌ  وحننُ 

 الشاهد: 
الرواية األوَل تتعارض مع الرواية الثانية، فاألولة فيها َني عن الشرب واألكل قائما، والثانيَّة 

 لنفس الفعل املنهي عنه.  إقرارفيها 
 الرتجيح: 

ترجَّح الرواية األوَل على الثانية ألنَّ الرواية األوَل من قوله والثانية من تقريره، إالَّ أنَّ تعارض 
 على أنَّ النهَي ليس للتحرمي بل النهي لكراهة التنزيه أو اإلرشاد، ألنَّ النبَّ  اإلقرار والنهي، يدلُّ 

ك أفضل.     ال يقر على ابطل، فلو كان النهي للتحرمي ملا أقرَّ دَّه، واملعىن أنَّ الفعل مباح والرتَّ
 والنهي يف هذه الرواية خاصَّة هو لإلرشاد ال للتنزيه. 

 
 

----------------------------------------------- 
 .2024( رواه مسلم 1)
(، كلهم عن انفع موَل 5719)  والبزار(  1880)  (، والرتمذي17/  8)  شيبة  أيب  ابن   ( رواه2)

وأْحد  عمر،  والدارمي4587)  ابن  / 4)   اآلاثر   معاين  شرح  يف  والطحاوي   (،2121)  (، 
 (، كلهم عن يزيد بن عطارد. 273
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 تعارض السنة الفعليَّة مع التقريريَّة: الثالث:  املبحث 
م فعله على تقريره،  دليالن أحدمها من فعل النب  إذا تعارض   ألنَّ    واآلخر من تقريره، ُقدِ 

شيأ وأقرَّ ضدَّة دلَّ على أنَّ فعله وتركه  إن فعل    النب  إالَّ    الفعل أبني يف االقتداء من التقرير،
 اإلقتداء ابلفعل أفضل. مباح مع أنَّ 

 مثال: 
  بـََلغَ   حىتَّ   َفَصامَ   َرَمَضاَن،  يف  َمكَّةَ   إَل  الَفْتحِ   َعامَ   َخَرجَ     هللاِ   َرسولَ   أنَّ "عن جابر بن عبد هللا:  

 . ( 1)"...َشِربَ   ثَّ   إلَْيِه،  النَّاسُ   َنَظرَ   حىتَّ   فـََرفـََعُه،  َماءٍ   ِمن  بَقَدحٍ   َدَعا  ثَّ   النَّاُس،  َفَصامَ   الَغِميِم،  ُكَراعَ 
  املُْفِطُر،   َوِمنَّا  الصَّاِئمُ   َفِمنَّا  َرَمَضاَن،  يف    هللاِ   َرسولِ   مع  نـَْغُزو   ُكنَّا"وعن أيب سعيد اخلدري قال:  

 ذلكَ  فإنَّ   َفَصاَم،  قـُوَّةً   َوَجدَ   َمن   أنَّ   يـََرْونَ   الصَّاِئِم،   عَلى املُْفِطرُ   َواَل   املُْفِطِر، عَلى  الصَّاِئمُ  جيَِدُ   فال
 .  (2)"َحَسنٌ  ذلكَ  فإنَّ  فأْفَطرَ  َضْعًفا،  َوَجدَ   َمن أنَّ   َويـََرْونَ  َحَسنٌ 

 الشاهد: 
الرواية األوَل فيها فعله صلى هللا عليه وسلم وهو اإلفطار يف رمضان حال السفر، والرواية  

 الثانية فيها إقراره على من صام.
 الرتجيح: 
إالَّ أنَّ    ،الرِ واية األوَل على الرواية الثانية، ألنَّ الرواية األوَل من فعله والثانية من تقريريهُترجَّح  

ن  ه يدال  لسفر واجب ملا أقرَّ  أو تركه، فلو كان اإلفطار يف ا  الفعلعلى إابحة    الفعل وتقرير ضدِ 
 صوم الصحابة، ولكن اإلقتداء ابلفعل أوَل فاألجر فيه حاصل. 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1114( أخرجه مسلم 1)
 .1116( أخرجه مسلم 2)
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 القوليَّة مع الرتكيَّة: تعارض السنَّة  الرابع: املبحث 
واآلخر من تركه، وجب ترجيح السنَّة القوليَّة على    تعارض دليالن أحدمها من قول النب    إذا 

الرتَّكيَّة،   الفعل،السنَّة  الرتكيَّة من جنس  السنَّة  الفعل،  ألنَّ  وألنَّ اإلجياب   والقول مقدَّم على 
والتحرمي ال يكون إالَّ ابلقول، وألنَّ القول أبني يف األوامر والنواهي من الفعل والرتك، وألنَّ ترك 

 من االقتداء به يف ذلك.أقرب  ختصاص به  يدلُّ على أنَّه لالالفعل مع األمر به  
 مثال:

 . (1)"الِفْطرَ   َعجَُّلوا  ما  خَبرْيٍ   النَّاسُ   يـََزالُ   ال:  قالَ     اَّللَِّ   َرسولَ   أنَّ "  :عن سهل بن سعد الساعدي
 . (2)السَّحِر" إَل السَّحرِ  منَ  يواصلُ    اَّللَِّ  رسولُ  كانَ "وعن جابر بن عبد هللا قال: 

 الشاهد:  
على التعجيل يف    الرواية األوَل تتعارض مع الرواية الثانية، ففي الرواية األوَل حث النبُّ  

 الفطر، ويف الرواية الثانية ترك التَّعجيل يف الفطر وكان يواصل. 
 الرتجيح:  

ك مع األمر ابلفعل ترجَّح الرواية األوَل على الثَّانيَّة ألنَّ األوَل من قوله، والثَّانية من تركه،  والرتَّ
 يكون لإلختصاص به أقرب، فوجب ات ِباع القول على الرتك. 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .1098مسلم:  حصحي  ،1957: البخاري  ( صحيح1)
( 3756(( )األوسط   املعجم))  يف   والطرباين  خمتصرًا،(  326(( )املسند))  يف  احلارث  ( أخرجه2)

 له.  واللفظ( 3614(( )اإلميان  شعب)) يف  والبيهقي يسري، ابختالف
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 تعارض السنَّة الفعليَّة مع الرتكيَّة: اخلامس:  املبحث
فهما على أساس أنَّ الرتك من    واآلخر من تركه،   تعارض دليالن أحدمها من فعل النب    إذا 

 من حالتني:   التعارض رجلن خي  جنس الفعل، 
ليس كليًّا، أي: اقرتن الفعل والرتك ببعضهما، فهو دليل   أو الفعل  احلالة األوَل: إن كان الرتك

ك  .  إابحة الفعل والرتَّ
فالثاين انسخ  أو الفعل كليًّا، أي: مل يقرتن الفعل والرتك ببعضهما،ن الرتك واحلالة الثَّانية: إن كا

 لألوَّل.
 هذا ألنَّ ترك الفعل فعل، وعلى هذا فهما فعالن متعارضان. 

 : الرتك غري الكلِ ي مثال
 ِشدَّةِ   من  رأِسهِ   على   يَدهُ   لَيَضعُ   أحَدان  وإنَّ   أْسفاِران،  بعضِ   يف  رأَيـْتُنا  لَقدْ "عن أيب الدرداء قال:  

،  .  (1)"...َرواحةَ  بنُ  هللاِ  وعبدُ    رسولُ  إالَّ   صائمٌ  القومِ   يف وما احلَرِ 
 حىتَّ   َفَصامَ   َرَمَضاَن،  يف  َمكَّةَ   إَل  الَفْتحِ   َعامَ   َخَرجَ     هللاِ   َرسولَ   أنَّ " عن جابر بن عبد هللا:    و

  ثَّ   إلَْيِه،   النَّاسُ   َنَظرَ   حىتَّ   فـََرفـََعُه،  َماءٍ   ِمن   بَقَدحٍ   َدَعا  ثَّ   النَّاُس،   َفَصامَ   الَغِميِم،  ُكَراعَ   بـََلغَ 
 . (2)"...َشِربَ 

 الشاهد: 
 صام يف بعض أسفاره، وترك الصوم يف البعض اآلخر. أنَّ رسول هللا  

 الرتجيح: 
على   دليلفهو    إن مل يكن أحدمها كليًّا، واقران ببعضهما  الرتك جيح بينهما، ألنَّ الفعل و ال تر 

 . الفعل والرتك اإلابحة
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ماجه  وابن  ،(2409)  داود   وأبو  ،(1122)  ومسلم  ،(1945)   البخاري  أخرجه(  1)
 له.  واللفظ( 27504) وأْحد  ،(1663)
 .1114( أخرجه مسلم 2)
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 لفعل: اب الكلِ ي عبد الفعل، أي: عدم اقرتان الرتك مثال الرتك 
 مسَّتِ   ممَّا  الوضوِء،   تـَْركَ   ،  اَّللَِّ   رسولِ   ِمن   األمَرينِ   آِخرُ   كانَ "عن جابر بن عبد هللا قال:  

 .(1)"النَّارُ 
  

 الشاهد: 
أمره تركه لذلك الفعل، فكان  أنَّه صلى هللا عليه وسلَّم كان يتوضَّأ ممَّا مسَّته النَّار، وكان آخر  

 الرتك انسخا للفعل.
 

 الرتجيح: 
 يُرجَّح الرتك الكلي على ما قبله، ألنَّه انسخ له. 

 
ك، أي:   الفعل مثال  لرتك:ابالفعل  عدم اقرتان الكلِ ي بعد الرتَّ

ُتكم  كنتُ   قد  إين ِ   أاَل :  ذلك  بْعدَ     هللاِ   رسولُ   قال  ثَّ   عن أنس بن مالك قال: "...   عن   ََنَيـْ
ُتكم  ،فيِهنَّ   يل  َبَدا  ثَّ   ثالٍث، ا  يل  َبَدا   ثَّ   الُقبوِر،  زايرةِ   عن  َنَيـْ رُ   الَعنَي،  وُتدِمعُ   القلَب،  ُتِرقُّ   أَنَّ   وُتذَكِ 
 . (2)..."فُزوُروها اآلِخرَة،
 الشاهد: 
انسخ    هذا  كان َتركا لزايرة القبور ث فعل ذلَك، وبنيَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم أنَّ فعله  أنَّ النبَّ  

" أي: بدا يل فيهن رأي أحسن ومصلحة أحسن من الرتك، فكان  فيِهنَّ   يل  َبَدا  ثَّ لرتكه بقوله: "
 الفعل انسخ للرتك. 

 الرتجيح: 
 له. يُرجَّح الفعل الكلِ ي على ما قبله، ألنَّه انسخ 

----------------------------------------------- 
 له.   واللفظ ( 185) والنسائي ،(192) داود  أبو ( أخرجه1)
أخرجه2)  يعلى   وأبو  خمتصرًا،(  24414)  شيبة  أيب  وابن   له،  واللفظ(  13487)  أْحد   ( 
(3707 .) 
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 تعارض السنَّة التقريرية مع الرتكيَّة: السادس:  املبحث
فهو دليل على إابحة الفعل    واآلخر من تركه  إذا تعارض دليالن أحدمها من تقرير النب  

ك كليًّا  والرتك الرتَّ ك  ،إن مل يكن  الفعل والرتَّ ك كليًّا دلَّ أيضا على إابحة  الرتَّ أنَّ    فإن كان  مع 
ك أوَل ألنَّه من جنس الفعل، والفعل مقدَّم على التَّقرير إن مل يكن من اختصاصاته  ، اإلقتداء ابلرتَّ

 . ،ألنَّ الشريعة ال تقر على ابطلو 
 مثال:

  بَضب ٍ   فَُأيتَ   َمْيُمونََة،  بـَْيتَ     هللاِ   َرسولِ   مع  يِد، الَولِ   بنُ   َوَخاِلدُ   َأانَ   َدَخْلتُ عن ابن عباس قال: " 
يت  النِ ْسَوةِ   بـَْعضُ   َفقالَ   بَيِدِه،    هللاِ   َرسولُ   إلَْيهِ   فأْهَوى   حَمُْنوٍذ،   َرسولَ   َأْخرِبُوا:  َمْيُمونَةَ   بـَْيتِ   يف  الالَّ

 اَل،:  قالَ   هللِا؟  َرسولَ   اي  هو  َأَحَرامٌ :  فـَُقلتُ   َيَدُه،    هللاِ   َرسولُ   فـََرَفعَ   أيَُْكَل،  َأنْ   يُرِيدُ   مبا  هللاِ 
 . َأَعافُهُ  فأِجُدين  قـَْوِمي  أَبْرضِ  َيُكنْ   ملَْ  َوَلِكنَّهُ 
 . (1)"يـَْنُظرُ     هللاِ  َوَرسولُ  فأَكْلُتهُ  فَاْجرَتَْرتُهُ : َخاِلدٌ  قالَ 

 الشاهد: 
ه، فهو دليل إلابحة    قْد ترك رسول هللا   ، مع إقراره على خالد ألكل إايَّ أكل حلم الضبِ 

ك، ألنَّه إن كان حرام ملا أقرَّه رسول هللا    عليه فعله. الفعل والرتَّ
 الرتَّجيح: 

ك الكلِ ي    ال ترجيح بني تركه   ه، إن كان الرتك كليًّا أو جزئيًّا، ولكن اإلقتاد ابلرتَّ وإقرار ضدِ 
كرتك التَّعجيل يف الفطر، هو أوَل من االقتداء بتقريره مع    تصاص النبِ   إن مل يكن من اخ

:   النبُّ إابحة االقتداء ابلتَّقرير، ودليل أولويَّة االقتداء ابلرتك، قول أبو أيُّوب األنصاري ملَّا  
 .(2)َكرِْهتَ   ما  َأوْ   َتْكَرُه،  ما  َأْكَرهُ   فإين ِ :  )أبو أيوب(  قالَ   )يريد الثوم، وهو مباح(   َأْكَرُهُه،  َوَلِكينِ    ال

ك على التَّقرير، وكان األوَل  يب أيوب، فدلَّ بذلك أولويَّة االقول أ  وأقرَّ النبُّ   قتداء ابلرتَّ
 .خبالد اإلقتداء برتكه  

 
 

----------------------------------------------- 
 .1945( أخرجه مسلم 1)
 .2053( أخرجه مسلم 2)
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 القوليَّة مع اهلميَّة:  السنة تعارضالسابع:  املبحث
م القول على اهلمِ ، كما  واآلخر من مهِ ه،    إذا تعارض دليالن أحدمها من قول النب   البدَّ  ُقدِ 

التقدمي والتأخري  وهو على    أحدمها سابقا واآلخر الحق، ويكون أحدمها انهيا لآلخر،   أن يكون
 على حالتني: 
مع إابحة فعل ما   اهلم ِ نسخ  على    القولابلفعل، ثَّ قال خالفه، دلَّ    النبُّ    األوَل: إن همَّ 

 ، إن مل ينهى عنه ابلقول.همَّ به
 والثانية: إن َنى عن شيٍء ثَّ همَّ خبالفه، دلَّ اهلمُّ على أنَّ النهي لكراهة التَّنزيه أو اإلرشاد.

 مثال على األوَّل: 
  إَل ..  .  هللا  رسول   بعث  البالء  الناس   على   اشتدَّ   فلما..  .:إسحاق  ابن   قال:  كثري   ابن  قال
 على   املدينة،  مثار  ثلث  وأعطامها  غطفان،  قائدا  ومها  املري،  عوف  بن  واحلارث  حصن  بن  عيينة
 تقع   ومل  الكتاب،  كتبوا  حىت   الصلح،  وبينهم  بينه  فجرى  أصحابه،  وعن  عنه  معهما  مبن  يرجعا  أن 

   هللا  رسول  أراد   فلما  ، )وهذا هو اهلمُّ ابلفعل((1) املراوضة  إال  الصلح،   عزمية  وال  الشهادة
  واستشارمها   ذلك،  هلما  فذكر   السعدين  إَل  بعث  )وهذا هو العزم على الفعل(  ذلك  يفعل  أن 
 العمل   من  لنا  بدَّ   ال  به  -تعاَل    –  هللا  أمرك  شيًئا  أم  فنصنعه،  حتبه  أمًرا  هللا،  رسول  اي:  فقاال  ،فيه
 العرب   رأيت  ألين  إالَّ   ذلك  أصنع  ما  وهللا  لكم،   أصنعه  شيء  بل:  فقال  لنا؟  تصنعه  شيًئا  أم  به،

 إَل  شوكتهم  من  عنكم   أكسر   أن   فأردت  جانب،   كل ِ   من  (2)وكالبوكم  واحدة  قوس  عن  رمتكم
 األواثن،  وعبادة ابهلل الشرك  على وهؤالء   كنَّا  قد هللا، رسول  اي : معاذ  بن  سعد له  فقال ،ما أمر
  أفحني  بيًعا،  أو  (3)قًرى  إال  واحدة   مثرة  منها  أيكلوا  أن   يطمعون  ال  وهم  نعرفه،  وال  هللا  نعبد  ال

  له   وهداان ابإلسالم -تعاَل   – هللا أكرمنا
 حيكم   حىت   السيف،  إال  نعطيهم  ال  وهللا  حاجة،  من   هبذا  لنا  ما  أموالنا؟  نعطيهم  وبه،  بك  وأعزَّان
  معاذ   بن  سعد  فتناول  )وهنا خالف القول اهلم(  .وذاك  أنت:    النب   فقال!  وبينهم  بيننا  هللا

 . (4)علينا ليجهدوا: قال ث   الكتاب، من فيها ما فمحا الصحيفة
 الشاهد: 

إبعطاء ثلث مثر املدينة إَل غطفان، ولكن القول على خالف اهلمِ ،   يف هذا األثر، همَّ النب  
 "، أي: داللة على قبول رأي سعد ابن معاذ، فقوله وذاك   أنتلقوله صلى هللا عليه وسلَّم "

 "أنت وذاك" معارض ملا همَّ به، فدلَّ هذا القول على نسخ اهلمِ ، مع إابحة فعل ما همَّ به  
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 الرتجيح: 
ألنَّ اهلمَّ من أعمال القلوب، وال يُعتدُّ به  قول على اهلمِ  ألنَّه أقوى يف الداللة من اهلمِ  و يُرجَّح ال

 ال يعدو أن يدلَّ إالَّ على إابحة الفعل. إالَّ إن صحبه قول أو فعل، وإالَّ فهمُّ النب  
 
 مثال على الثاين: 

  إن: وقالَ  فيها،  فخرجتُ : قالَ  َسريَّةٍ  عَلى  أمََّرهُ   اَّللَِّ  رسولَ  أنَّ  األسلمي عمرو  بن  ْحزةعن 
 وال  فاقُتلوهُ   ُفالانً   وجدتُْ   إن" :  فقالَ   إليهِ   فرجعتُ   فَناداين  فولَّيتُ   ،ابلنَّارِ   فأحرِقوهُ   ُفالانً   وجدتُْ 
 .  (5)"النَّارِ   ربُّ  إالَّ  ابلنَّارِ  يـَُعذِ بُ  ال فإنَّهُ  ،حُتَر ِقوهُ 

 
 عن التَّحريق ابلنَّار.  فهذا َني صريح من رسول هللا 
تُـَقاَم،  ابلصَّاَلِة،  آُمرَ   َأنْ   مَهَْمتُ   َولَقدْ : "...  وعن أيب هريرة قال رسول هللا    رَُجاًل   آُمرَ   ثَّ   فـَ

 فَُأَحرِ قَ   الصَّاَلَة،  َيْشَهُدونَ   ال  قـَْومٍ   إَل  َحَطبٍ   ِمن   ُحَزمٌ   معُهمْ   برَِجالٍ   َمِعي  أَْنطَِلقَ   ثَّ   ابلنَّاِس،  فُيَصلِ يَ 
  .(6)"ابلنَّارِ  بـُُيوهَتُمْ  عليهم
النَّار ، ابلغ لتحريقهم أبنفسهم، ألنَّ  "ابلنَّارِ   بـُُيوهَتُمْ   عليهم  فَُأَحرِ قَ "  :وقوله   البيت    سكَّان 

 .[82]يوسف: "ِفيَها ُكنَّا  الَّيِت   اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ ابلغة هلم الحمالة، وهو مثل قوله تعاَل: "
البيوت  ابلغ ألهل  التحريق  القرية وحيطاَنا، وكذلك  القرية ال جلدران  هاهنا ألهل  فالسؤال 

 والبيوت نفسها.
 الشاهد: 

الرِ واية األوَل متعارضة مع الثانية، فالرواية األوَل فيها َني عن حتريق الكفار أحياء أو أمواَت، 
 بتحريق بيوت من يتخلفون عن صالة اجلماعة. ويف الثَّانيَّة مهُّه 

 الرتجيح: 
ثانية فيها  عن التَّحريق، ويف الترجَّح الرواية األوَل على الثانية، ألنَّ الرواية األوَل فيها َنيه  
إنَّ كان اهلمُّ بعد النَّهي، دلَّ على مهُّه ابلتَّحريق، والقول مقدَّم على اهلمِ  بكلِ  األحوال، ولكن  

يهمُّ رسول هللا   إذ كيف  للتحرمي،  النَّهي ليس  أو  مب   أنَّ  التنزيه  النَّهي لكراهة  حرَّم، ولكنَّ 
، ألنَّ حرق الكفَّار ابلنَّار ليس من شيِم أهل هللا تعاَل خاصَّة  اإلرشاد، وهنا النهي لكراهة التنزيه 
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، وإن وقع الكفار  وتىفضال على املسلمني، أو بيوهتم، وبه كذلك التمثيل مبوال من أخالقهم،  
 ذلك فهل يبلغ التحرمي؟  

: اجلواب: ال يبلغ التَّحرمي إن مل يكن ابملثل، وإن كان ابملثل فهو مباح إَل املندوب، لقوله تعاَل
ُتمْ  َوِإنْ " ُتم َما  مبِْثلِ  فـََعاِقُبوا  َعاقـَبـْ  .[126]النحل: "لِ لصَّاِبرِينَ   َخرْيٌ  هَلُوَ   َصرَبْتُْ   َولَِئن  ِۖبهِ  ُعوِقبـْ

ُتم  َما  مبِْثلِ   فـََعاِقُبوافقوله تعاَل: " " ينبُئ هذا األمر ابلوجوب، ولكنَّه يسقط إَل املندوب  ِبهِ   ُعوِقبـْ
 "، فيُندب الصرب وعدم التمثيل لِ لصَّاِبرِينَ  َخرْيٌ   هَلُوَ  َصرَبْتُْ  َولَِئنتعاَل: "أو اإلابحة بقوله 

مبوتى الكفَّار ولو ابملثل، وإن ُمثِ َل مبوتى الكفَّار ابملثِل، فهو بني املباح واملندوب، وإن ُمثِ ل مبوتى  
 الكفَّار ال ابملثل، فهو مكروه، كراهة تنزيه.

 إن اختلف مع اهلمِ  ال يكون القول إالَّ َنيا. هذا فإنَّ القول وعلى 
 فإنَّه إذا حلق النَّهي هم، دلَّ القول على نسخ ما قبله ما إابحة فعله.

 وإذا حلق اهلم النَّهي، دلَّ النَّهي على كراهة اإلرشاد أو التنزيه. 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 (. 644 ص ) للفريوزآابدي (( احمليط   القاموس)) انظر  املداراة: ( املراوضة 1)
(( املنري  املصباح. ))هبا  وجاهروكم  وانصبوكم  عداوتكم،  وأظهروا  عليكم،  تواثبوا:  ( كالبوكم2)

 (. 2/537) للفيومي
 (. 5/204) الفراهيدي   أْحد بن  للخليل (( العني . ))الضيف إَل اإلحسان : ( القرى3)
 (. 2/223(( )هشام  ابن  سرية))و  ،(202-3/201)  كثري  البن((  النبوية   السرية: )) نظر ي(  4)
 .2673( صحيح أخرجه أبو داود 5)
 .651أخرجه مسلم ( 6)
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 مراتب القصد:
وكنَّا سابقا قد حتدَّثنا عن مراتب القصد اخلمسة وحتدَّان عن اهلم، والأبس أبن نفتح قوسا جديدا 

 للزايدة واإلفاءدة.
 :  وهي مخس القصد  مراتب أن  العلماء ذكر فقد 
  اهلاجس  - 1
   اخلاطر  - 2
   النفس  حديث - 3
   اهلم - 4
   .العزم  5

  :فقال بعضهم نظمها وقد
 ُس,ـ ُس, * فخاطٌر حديثُه, والنَّفـــ مراتٌب لقصداَن فاهلاج

 .  (1)حارُس,ْه بقيَّ  للوَ هْ وَ  عزمٌ  اخلامُس, *و   بعدِه,منْ  فهمُُّه,
 
 حديث   ث   اخلاطر،  وهو   فيها  جراينه  ث   النفس،   يف  يلقى  ما  اهلاجس:  السبكي  الدين  تقي  قال

: يقال   ،الفعل  قصد   يرجح  ما  وهو  اهلم  ث   ال؟  أو  يفعل  هل  الرتدد   من  فيها  يقع  ما  وهو  النفس
  .(2)به واجلزم القصد ذلك  قوة وهو العزم ث هبميت،  قصدته إذا ابألمر مهمت

 قدرة   ال  عليه  ورد   شيء  هو  وإمنا  فعله،  من  ليس  ألنه  إمجاًعا  به   يؤاخذ  ال  اهلاجساملرتبة األوَل:  ف
   صنع.  وال عليه له
   وروده.  أول  اهلاجس بصرف دفعه  على مقدور  بعد اهلجس،  أييت اخلاطراملرتبة الثانية: و 

  ِإنَّ "    النب   حبديث   اخلاطر حكمهما مرفوع  من  قبله  وما  هواملرتبة الثالثة: حديث النفس، و 
  النفس   حديث  ارتفع  وإذا  ؛(3) "  تـََتَكلَّمْ   َأوْ   ِبهِ   تـَْعَملْ   ملَْ   َما  أَنـُْفَسَها  ِبهِ   َحدََّثتْ   َعمَّا  أِلُمَّيِت   جَتَاَوزَ   اَّللََّ 

  . األوَل  بطريق  قبله ما ارتفع
 الثاين   وأما  فظاهر   األول  أما  أجر،  هبا  له  يكتب   مل  احلسنات  يف  كانت  لو  الثالث  املراتب   وهذه

  والرتدُّد. القصد فلعدم والثالث
 ال  ابلسيئة  واهلم  حسنة،  يكتب  ابحلسنة  اهلم  أن  الصحيح  احلديث   بني   وقد  اهلم،:  الرابعة   واملرتبة
قال النب    واحدة  سيئة  كتبت  فعلها  وإن  حسنة،  كتبتتعاَل    هلل  تركها  فإن  نتظر،ويُ   سيئة   يكتب
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َ   ثَّ   والسَّيِ ئاتِ   احَلَسناتِ   َكَتبَ   اَّللََّ   إنَّ : "   اَّللَُّ   َكتَـَبها  يـَْعَمْلها،  فـََلمْ   حَبَسَنةٍ   َهمَّ   فَمن  ذلَك،  َبنيَّ
 ِماَئةِ   َسْبعِ   إَل  َحَسناٍت،   َعْشرَ   ِعْنَدهُ   له  اَّللَُّ   َكتَـَبها   فـََعِمَلها،  هبا  َهمَّ   هو  فإنْ   كاِمَلًة،  َحَسَنةً   ِعْنَدهُ   له

 فإنْ   كاِمَلًة،  َحَسَنةً   ِعْنَدهُ   له  اَّللَُّ   َكتَـَبها  يـَْعَمْلها،  فـََلمْ   بَسيِ َئةٍ   َهمَّ   وَمن  َكِثريٍَة،   أْضعافٍ   إَل  ِضْعٍف،
َعِمَلها،  هبا   َهمَّ   هو  وإن  معصية،  إَل   املشي  حترمي   منه   فيؤخذ  ؛(4)"واِحَدةً   َسيِ َئةً   له  اَّللَُّ   َكتَـَبها   فـَ
 ال   والقصد  املشي  من  واحد  فكل  إليه؛  احلرام  قصد  النضمام  لكن  مباًحا  نفسه  يف  املشي  كان 
 فاقتضى   به،  املهموم  أسباب  من  هو   ملا  عمال  اهلم  مع  فإن   اجتمعا  إذا  أما  انفراده،  عند  حيرم

 .به املؤاخذة" تـَْعَملْ  َأوْ " إطالق
 فإن ترك املشَي للمحرَّم ُأجَر على تركه، كما أث على مشيه.

 إنه :  فقال  بعضهم  وخالف   ،السيئة  على  ابلعزم  يؤاخذ  أنه   على  واحملققون   العزم،:  اخلامسة  املرتبة 
 . (5) هـ.ا املرفوع  اهلم من

 الفقهاء   من  العلم  وأهل   السلف  عامة  أن   تعاَل؛  هللا  رْحهما  عياض  القاضي  عن  النووي   ونقل
 لألحاديث   وعزمه،  اعتقاده  يف  أث   عليها  نفسه  ووطن  بقلبه  املعصية  على  عزم  من  أن  على   واحملدثني 
 السيئة   وليست  سيئة  يكتب  العزم  هذا  إن :  قالوا  لكنهم  القلوب،  أبعمال  املؤاخذة  على  الدالة 
 اإلصرار   نفس   لكن   واإلانبة،  تعاَل  هللا  خوف  غري  قاطع  عنها  وقطعه  يعملها،  مل  لكونه  هبا  هم   اليت 

 يف   كما  حسنة،  كتبت  تعاَل  هلل  خشية  تركها  فإن   اثنية،  معصية   كتبت  فإذاعملها  معصية،  والعزم
َا "  احلديث    األمارة   نفسه  وجماهدته  تعاَل،  هللا   خلوف  هلا   تركه  فصار  ،(6)"َجرَّايَ   ِمنْ   تـَرََكَها  ِإمنَّ
 توطن  ال  اليت   اخلواطر  فهي  يكتب   ال  الذي  اهلم   فأما  حسنة؛  هواه  وعصيانه  ذلك،  يف  ابلسوء
 خوف   لغري  تركها  إذا  فيما  خالفًاهم  بعض  وذكر  عزم؛  وال  نية  وال  عقد  يصحبها  وال  عليها  النفس

  وهذا   احلياء،  تركها  على   ْحله  إمنا  ألنه  ال،:  قال  حسنة؟  تكتب  هل   الناس،   خلوف  بل  تعاَل  هللا
 .  له وجه ال  ضعيف
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  نصوص   تظاهرت  وقد  عليه،  مزيد  ال  حسن  ظاهر  وهو  القاضي،  كالم  آخر   هذا :  النووي  قال
 اْلَفاِحَشةُ   َتِشيعَ   َأنْ   حيُِبُّونَ   الَِّذينَ   ِإنَّ }:  تعاَل  قوله   ذلك  ومن  املستقر،  القلب  بعزم  ابملؤاخذة  الشرع

 بـَْعضَ   ِإنَّ   الظَّن ِ   ِمنَ   َكِثريًا  اْجَتِنُبوا}:  تعاَل  وقوله  ،[19:  النور] {َألِيمٌ   َعَذابٌ   هَلُمْ   آَمُنوا  الَِّذينَ   يف 
 وإمجاع  الشرع  نصوص  تظاهرت  وقد  كثرية،  هذا  يف  واآلايت   ؛[12:  احلجرات] {ِإثٌْ   الظَّن ِ 

 القلوب  أعمال من  ذلك وغري هبم،  املكروه وإرادة  املسلمني   واحتقار احلسد  حترمي   على العلماء
 .(7)أعلم وهللا وعزمها،

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( حبر الرجز.1)
 للسبكي بتصرف. حلب أسئلة يف األرب قضاء( 2)
 ومسلم  ،(  6664  ،5269  ،2528)  البخاري، رواه  هريرة  أيب  حديث   من  عليه  متفق(  3)
 ،(1183)  والرتمذي  ،(2209)  داود   وأبو  ،474  ،425  ،393/ 2  :أْحد  ورواه  ،(127)

  .وغريهم ؛(2040) ماجة وابن ،(3435 - 3433) والنسائي
 ، ابختالف يسري  ( 131)  ومسلم  ،(6491)   والبخاري  ، 360  ،279/    1:  أْحد  رواه(  4) 

   .وغريهم ،(7670) الكربى يف النسائيرواه و  عن أيب هرية، :عن ابن عباس، والثاين :األول
 ( 5) .162: 158  ص( حلب أسئلة يف األرب قضاء) نظر ي

 ( 6) .هريرة أيب  حديث من( 129) ومسلم ،410 ،2/317: أْحد رواه
 ( 7) .2/151(: مسلم شرح) نظر ي
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 تعارض السنة الفعليَّة مع اهلميَّة: الثامن:  املبحث

واآلخر من مهِ ه، فال خيلو التعارض بينهما من    إذا تعارض دليالن أحدمها من فعل النبِ   
 سابق والحق، وهو على حالتني: 

بفعل شيء ما ثَّ فعل خالفه، دل على استحباب ات ِباع الفعل مع    األوَل: إذا همَّ النبُّ  
 .، إن مل يدلَّ دليل قويل  على أنَّ الفعل انسخ للهمِ  وبه يُرجَّح الفعل على اهلم ِ  بهإابحة ما همَّ 
، وعلى هذا فهما  الفعل واهلم على الندبثَّ همَّ خبالفه، دلَّ  ما  شيأ    النبُّ    فعل  الثانية: إذا
 متساواين 

به   اهلم  فعل ما  وعلى إابحةدلَّ على أنَّ الندب يف الفعل،    عن اهلم  فإن أتخر الفعل وعلى هذا  
  أو استحبابه. 
   ، إالَّ أنَّ الفعل أكثر استحبااب.دلَّ كل  من الفعل واهلمِ  على الندب  عن الفعل وإْن أتخرَّ اهلمَّ 

 
 فعلى األوَّل:  

 َأوْ   القائُِلوَن،   يقولَ   أنْ   فأْعَهدَ   ،وابِنهِ   َبْكرٍ   َأيب   إَل   ُأْرِسلَ   أنْ   مهمتُ   لقدْ   ":  قول رسول هللا  
 . (1) "املؤمنونَ  ويدَفعُ  هللاُ  أيَََْب :  قـُْلتُ  ثَّ  املَتَمنُّوَن،  يـََتَمىنَّ 

 
 الشَّاهد: 

 له   ويُوِصيَ   عنه  هللاُ   رِضيَ   بكرٍ   أيب   إَل   يُرِسلَ   أنْ   وهوابلفعل    رسول هللا  همَّ    يف هذا احلديث
 قْطًعا  فُأَعيِ َنُه؛  له،  اخِلالفةُ   تكونَ   أنْ   ُمتَمن ٍ   يَتمىنَّ   أو   هبا،  أَحقُّ   إنَّه:  أحدٌ   يقولَ   ال  حىتَّ   خِبالفِته؛
ذلك  واألطماِع،  للنِ زاعِ  غري  فعل  بكر   يَعَهدَ   أالَّ   تعاَل  هللاُ   أراد فقد    ،ولكنَّه  أيب    لِيُـْؤَجرَ   ؛إَل 

  تعاَل،   هللاِ   َتقديرِ   ِمن  َعِلَمه  ما  على  اعِتماًدا  ذلك     النَّبُّ   تَركَ   أو  االجِتهاِد،  على  املُسِلمونَ 
  وَيرُفضُ   بكٍر،  أيب  ِخالفةَ   إالَّ   هللاُ   أيَب:  أي  "املُؤِمنون يدفع    و  وجلَّ   عزَّ   هللاُ   وأيَب"حيث قال:  
 .غريِه ِخالفةَ  املُسِلمون 
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 الرتَّجيح: 
، ومع هذا فإنَّ اهلمَّ مباح،  والسنَّة يف فعله    ،لفعل على اهلمِ ، ألنَّ االقتداء يف الفعليُرجَّح ا

 .سنَّة، مستحب ةً وإن تفرَّد اهلمُّ بال معارض أصبح اهلمُّ 
 

 وعلى الثاين:  
  ِحنيَ   النَّاسِ   مع  َوحَلََلْلتُ   اهلَْدَي،   ُسْقتُ   ما  اْسَتْدبـَْرتُ   ما  َأْمِري  ِمن  اْستَـْقبَـْلتُ   َلوِ : "قول النب  

 . (2)"َحلُّوا
 

   الشاهد:
، وهو  مقرتنة ابحلج  وهو أن جيعلها عمرة  ث بدا له غري ما فعلهساق اهلدي    رسول هللا    أنَّ 

هبذا على استحباب الفعل واهلم، وأنَّ كل    فدلَّ   ما ينبئ هبمِ ه ابلفعل إن كانت له كرَّة أخرى،
 منهما خري. 

 
 الرتَّجيح: 

ميكن قول: أنَّ يف هذه احلالة خاصَّة يرجَّح اهلمُّ على الفعل، ولكن عموما، فإنَّ كالمها يفيد  
 . الندب، ألنَّه يُعرت كلُّ منهما من فعله  

 
 
 

----------------------------------------------- 
لأللباين  1) اجلامع  الصحيح  عائشة،    5143(  ( 2387)  ومسلم  ،(7217)  البخاريعن 

القاسم بن حممد بن أيب بكر،    يسري  ابختالف  خمتصراً   يف   والنسائي  ،( 25156)  وأْحد عن 
 . يسري ابختالف( 7081)(( الكربى السنن))
وهو بطوله عند مسلم عن جابر بن عبد هللا،   (.1211)  ومسلم  ،(7229)( رواه البخاري2)

 (.1218رقم )
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 تعارض السنَّة التقريريَّة مع اهلميَّة: التاسع:  املبحث
واآلخر من مهِ ه، فاحلال فيه كسابقيه، أي: تعارض    إذا تعارض دليالن أحدمها من تقرير النبِ   
 السنَّة القوليَّة أو الفعليَّة، مع السنَّة اهلميَّة.

، فهو صلى هللا عليه وسلم، إمَّا أن يقرَّ قوال قيل أمامه، فهو قوله، أو فعال فُعل أمامه فهو فعله
على القول الصَّادر من   )مبلِ غ الشريعة(  كما قال صاحب الورقات: وإقرار صاحب الشريعة 

 . (1)، وإقرار على الفعل، كفعله)مبلِ غ الشريعة( أحد، هو قول صاحب الشريعة
 

هللا تعاَل ال صاحبها، فصاحب الشَّريعة هو    لشريعةِ مبلغ    م أن الرَّسول  العلاتفاق أهل  فقد  
تبارك وتعاَل، ربِ َك"    هللا  إليَك من  أنزَل  ما  بلِ غ  الرَّسوُل  تعاَل: "ايأيها   [، 67]املائدة:  لقولِه 
 تعاَل هو صاحب اََل، وأنَّ هللاهَو مبلِ ٌغ لشريعِة ربِ ِه سبحانُه وتع  الرَّسوَل  فخرجَنا بذلَك أنَّ  

 الشريعة. 
للديلمي  وللبخاري يف  العلم، ففي رواية ضعيفة  أهل  والوقوف على املصطلحات من شيم 

" وهذا احلديث أو  ورع  عامل  يعجل،   ال  متثبت  وقاف،  حذر   فطن  املؤمنالتاريخ عن أنس أنَّ: "
وفيه: أنَّ أمَّ   غزوة حنني اخلرب أو األثر مع أنَّه موضوع إالَّ أن معناه صحيح، يدلُّ عليه حديث  

 هللا   سبت:  اللسان  عسراء  وكانت  ابملسلمني   يف تلك الواقعة  اندت  أمين حاضنة رسول هللا  
  فإنك   أمين،  أم  اي  اسكتِ :    النب   هلا  فقال  ،(أقدامكم  -تعاَل    –هللا    ثبت  تريد)  أقدامكم
 ...اللسان  عسراء

 .180/8للمزيد يُنظر: الطبقات الكربى البن سعد 
وعلى هذا وجب على املسلم أن يقف عند املصطلحات، أن خيتار الصحيح منها وال يعتمد  

 . على اجملاز يف القول فإن األصل يف الكالم احلقيقة
 
 
 

----------------------------------------------- 
 . 89 املالكي  ( قرَّة العني لشرح ورقات إمام احلرمني للحطَّاب1)
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 تعارض السنَّة الرتكيَّة مع اهلميَّة: العاشر:  املبحث

 ، يعين إذا ترك رسول هللا  واآلخر من مهِ ه  إذا تعارض دليالن أحدمها من تروك النبِ   
 فال خيلو من أن يكون على حالني: ، هرك فعال، وهمَّ بفعل ضدَّ ت

 فهو على قسمني:  أن يكون الرتك ال حقا للهمَّ،األوَّل: 
للهم، إن كان يوجد دليل للنسخ، خ ملا قبله، أي: الرتك انسخ  الرتك انسإمَّا أن يكون    –  1

 وهنا زال التعارض.
 أو أنَّ كالمها يفيد اإلابحة مع استحباب تقدمي الرتك على اهلم.  - 2

ك، فكل  من اهلمِ  والرتك   يفيد اإلابحة.الثاين: وإن كان اهلمُّ الحقا للرتَّ
 األوَّل: فعلى 

   :فيما خيصُّ النسخ من أتخري الرتك عن اهلم ِ 
  ذلَك،   َيْصنَـُعونَ   َوفَاِرسَ   الرُّومَ   أنَّ   ذََكْرتُ   حىتَّ   الِغيَلِة،  َعنِ   َأَْنَى  َأنْ   مَهَْمتُ   لَقدْ : "قوله  مثل:  
  .(1)"َأْواَلَدُهمْ   َيُضرُّ  فال
 

 الشاهد:  
 ث ترك ما همَّ به، فكان تركه انسخا هلمِ ه فزال التعارض.  همَّ رسول هللا   هنا قد

 
 الرتَّجيح: 

ال ترجيح بني النَّاسخ واملنسوخ، حيث أنَّ املنسوخ معدوم فهو ال يُعتدُّ به، كما سأيت يف األجزاء 
 القادمة من الكتاب يف ابب الناسخ واملنسوخ.

 
   وفيما خيص اإلابحة من أتخري الرتك عن اهلمِ  أيضا:

  فَُأيتَ   َمْيُمونََة،  بـَْيتَ   هللا    َرسولِ   مع  الَولِيِد،  بنُ   َوَخاِلدُ   َأانَ   َدَخْلتُ "مثل حديث ابن عبَّا قال:  
يت  النِ ْسَوةِ   بـَْعضُ   َفقالَ   بَيِدِه،    هللاِ   َرسولُ   إلَْيهِ   فأْهَوى  حَمُْنوٍذ،  بَضب ٍ    َأْخرِبُوا:  َمْيُمونَةَ   بـَْيتِ   يف  الالَّ
 هللِا؟   َرسولَ   اي  هو  َأَحَرامٌ :  فـَُقلتُ   َيَدُه،    هللاِ   َرسولُ   فـََرَفعَ   أيَُْكَل،  َأنْ   يُرِيدُ   مبا    هللاِ   َرسولَ 
 . (2)"َأَعافُهُ  فأِجُدين  قـَْوِمي أَبْرضِ   َيُكنْ  ملَْ  َوَلِكنَّهُ  اَل،: قالَ 
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 الشاهد: 
، فدلَّ تركه على إابحة    همَّ رسول هللا  قد  هنا   أبكل الضبِ  ث ترك أكله بعد ما علم أنَّه ضبُّ

فعل ما همَّ به وعلى تركه، مع أنَّ الرتك أوَل، وقد تكلمنا على استحباب االقتداء برتوك رسول 
،  (3)وأدلينا بدليل من حديث أيب أيوب األنصاري حيث قال: "فإين ِ أكره ما تكره"  هللا  

وتقدميه على   أقر عليه قوله، فكان هبذا استحباب االقتداء برتوكه    هللا  وقلنا أنَّ رسول  
يفيد استحباب ات ِباع الرتك، أو يدل دليل قويل    مهِ ه إذا اجتمعا، وعلى هذا فإنَّ أتخري الرتك عن

 على نسخ مهِ ه برتكه.  منه 
 

 الرتجيح: 
بعد مهِ ه على مهِ ه، ألنَّ االستحباب يف االقتداء برتكه إذا التقا مع    يُرجَّح ما ترَّكه الرَّسول  

 اهلمِ ، مع إابحة فعل همَّ به.
ك، أي:  الثاين:   ي أن يكون اهلمُّ الحقا للرتَّ ثَّ      النبُّ   رتكأن  فال بفعله،    يهمُّ فعل شيء ماَ 

ال يهمُّ حبرام وال حىتَّ مبكروه، إالَّ الكراهة اإلرشاديَّة كما    يتعدَّى مهُّه وتركه املباح، ألنَّ النبَّ  
بطبعه ال يبلغ الوجوب حبال؛ ألنَّه جمرَّد همٍ  بفعل    بينَّاها يف اجلزء األوَّل من الكتاب، ومهُّه  

الحقا لرتكه، فهمُّه وترُكه ال يتجاوزان املباح، وال ميكن    الشيِء، وعلى هذا إن كان همُّ النبِ   
قول: أنَّ أحدمها مستحب واآلخر مباح؛ ألنَّ الرتك لو كان مستقال لكان مستحبا، وبه كذلك  

همِ  فقد بينَّا أقسامه يف نفس املبحث، وإمَّا إن كان اهلمُّ  ل ان الرتك الحقا لإِن استقلَّ اهلمُّ، ولو ك 
فال ميكن للهمِ  أن ينسخ الرتك فيصبح الرتك معدوم؛ ألنَّه كما سبق وذكران أنَّه جمرَّد  الحقا للرتك  

اهلمِ  على همٍ ، وال ميكن ترجيح اهلمِ  على الرتك لضعف اهلمِ  وقوَّة الرتك، وبه ال ميكن استحباب  
 الرتك، وعلى هذا؛ فإنَّه مل يبقى إالَّ إابحة كليهما، فإن شئت تركت وإن شئت فعلت. 

 
----------------------------------------------- 

 .1442عكاشة  أخت وهب  بنت األسدية جذامة( أخرجه مسلم يف صحيحه عن 1)
 .1945( أخرجه مسلم يف صحيحه عن ابن عبَّاس رضي هللا عنه 2)
 .2053( أخرجه مسلم يف صحيح 3)
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 تعارض املسموع واملكتوب:  املبحث احلادي عشر: 
ْعتُ : "اخَلرَبَْينِ   َأَحدِ   رَاِوي  يـَُقولَ   َأنْ :  تعاََل   هللاُ   رْحهُ   الباجي   قال :  يـَُقولُ   َواآلَخرُ   ،"  هللاِ   َرُسولَ   مسَِ
عَ   َمنْ   َخرَبُ   فـَيُـَقدَّمُ   ،"  هللاِ   َرُسولُ   ِإيَلَّ   َكَتبَ "   ِمنَ   َأقْـَوى  الَعاملِِ   ِمنَ   السََّماعَ   أَلنَّ   ؛  النَّبَّ   مسَِ

  .(1)"الَواِردِ   بِكَتابهِ   اأَلْخذِ 
 . (2)واآلمدي ،عقيل وابن ،اجلرجاين قالَ  وبهِ 
 ، (3) البنَّاء  ابنُ   قالَ   وبهِ   سواٌء،  منهُ   مُسعَ   وَما  كتابهُ :  وقالَ   خالفَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   أْحدَ   اإلمامَ   أنَّ   إالَّ 

 . (4)...لتأخُّرهِ  أْحدُ  بهِ  عمل: التَّحريرِ  خمتصرِ  صاحبُ  وقالَ  والقاِضي،
رِ   ابحلديثِ   عملَ   أي َما  أعلمُ   وهللاُ   والظَّاهرُ   لتأخر ِِه،  املسموعِ   عَلى   املكتوبِ   املتأخِ   موافقةً   سواءٌ   أَنَّ
 .والقاِضي البنَّاءِ  وابنِ  حنبلَ  البنِ 
 ويف   السَّريَُّة،  تلكَ   فخرجتِ   كافرينَ   قوًما  لتقاتلَ   سريَّةً   أرسلَ     هللاِ   رسولَ   أنَّ   تصوَّر:  مثال

  أنْ   للسَّريةِ   زاجلٍ   ْحامٍ   يف   كتاابً   فأرسلَ   ،   الرَّسولِ   إََل   خرب إسالمهم   وبلغَ   القوُم،  أسلمَ   الطَّريقِ 
مُ :  ويُقالُ   احلالِ   هذهِ   يف   كتابهُ   يُردَّ   أنْ   يُعقلُ   فهلْ "  تقاتلوهمْ   فاَل   أسلموا  قدْ   القومَ   فإنَّ   عودوا"  نُقدِ 

 ...؟ نعودُ  واَل  كتابهِ   عَلى املسموعُ  أمرهُ 
 الرَّسولِ   منَ   مسعَ   الفارسَ   ألنَّ   منُه،  مساًعا  لكانَ   فارسٌ   بهِ   أَتى   لوْ   الكتابَ   ألنَّ   زاجاًل،  ْحاًما  وقلتُ 
 .فكتبَ  
 
 

----------------------------------------------- 
 . للباجي اإلشارة ( 1) 
 الثبوت،   مسلم  بشرح   الرْحوت  فواتح  –  لألسنوي  السول  َناية  –  لآلمدي  األحكام  إحكام(  2)

  أمني  حملمد  التحرير   تيسري  –اللكنوي  األنصاري  السهالوي  حممد  الدين  نظام  بن  حممد  العلي  لعبد
 (. هـ 972: املتوف) احلنفي ابدشاه  أبمري املعروف البخاري حممود  بن
 حنبلي،  فقيه  احلنبلي  البغدادي  البناء  بن  هللا  عبد  بن  أْحد  بن  احلسن  علي   أبو  هو  البنَّاء  ابن(  3)

 . احلديث رجال من
 . النجار البن  املنري  الكوكب شرح( 4)
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  أو   احلارث  بن  عبيدة  أاب  عليهم  وبعث  رهطا  بعث    النب   أن   هللا  عبد  بن  جندب  عنمثال:  
  جحش،   بن  هللا  عبد  فبعث  ،  هللا  رسول  إَل  صبابة  بكى  لينطلق  ذهب  فلما  احلارث،  بن  عبيدة
 أصحابك   تكرهن  وال:  وقال  وكذا،   كذا  مكان   يبلغ   حىت   الكتاب  يقرأ  أال  وأمره  كتااب  له  وكتب
 ،-    -  ولرسوله  هلل  وطاعة  مسعا:  وقال  فاسرتجع  الكتاب  قرأ  املكان   بلغ  فلما  املسري،  على
 من  اليوم  ذلك  أن   يدروا  ومل  فقتلوه،  احلضرمي  ابن  فلقوا  بقيتهم،  ومضى   رجالن   فرجع:  قال

 احلرام   الشهر   عن   يسألونك:  تعاَل  هللا  فأنزل  احلرام،  الشهر  يف  قتلتم:  املشركون   فقال  رجب،
 . (1)...اآلية
 

 الشاهد: 
بعثهم يف مهمَّة، أي: أمرهم ابخلروج يف مهمَّة، واألمر للوجوب، لكن كتابه    أنَّ رسول هللا  

 املسموع " فكان األمر  املسري  على  أصحابك   تكرهن  وال: "خالف قوله، وذلك يف قوله  
سقط من الوجوب إَل اإلابحة أبمر مكتوب، وبه فعل الصحابة فرجع منهم    ولكنَّهللوجوب،  

 رجالن، فنسخت الكتابة القول، وأصاب ابن حنبل من قال بقوله وأخطأ البقيَّة.
 

 الرتَّجيح: 
ال يقدَّم القول على الكتابة وال الكتابة على القول، بل بينهما انسخ ومنسوخ، فاملتأخر منهما 

 انسخ للمتقدم.
 الكتابِ   وبقويل   املسموَع،  اخلربَ   الصَّريحُ   الكتابُ   وينسخُ   سواٌء،  منهُ   مُسعَ   وما  كتابهُ   يكونُ   ا وهبذ

 .واملشافهةِ  اللِ قاءِ  لعدمِ   االنقطاعِ  شبهَ  يُعدُّ  ممَّا الِوجادةِ  منَ  بهِ  خرجَنا الصَّريحِ 
ا تعدُّ املكاتبة لقاء ألنَّه لقي من كتب له كما يف احلديث، أو   ُأرسل له الكتاب فهو قد لقي وإمنَّ

 رسول الكاتب، وهو سند متصل.
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ، وغريه.7/42، وختريج سري أعالم النبالء 1/185( فتح الباري البن حجر 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

401 

وفيه أنَّه    عباسٍ   ابن   خرب   قدَّمَنافقد  أمَّا يف كتايب "التهذيب والتوضيح يف شرح قواعد الرتجيح"  و 
َها  مي تةً   شاةً     النَّبُّ   وجدَ قال: "   انتفعتمْ   هالَّ :    النَّبُّ   فقالَ   الصَّدقِة،  منَ   مليمونةَ   موالةٌ   ُأْعِطيَـتـْ
َا: قاُلوا  جبلدَها؟ َا: قالَ  ميتٌة، إَنَّ  . (1)"أكلَها حُرمَ  إمنَّ

قاَل: اَل تنتفُعوا مَن امليتِة إبهاٍب    أنَّ رسوَل هللِا  املكتوب والذي فيه: "  ُعكيمٍ   ابن   خرب   عَلى
  .(2)"واَل عصبٍ 

 .  (3)... احلديث"هللِا   رسولِ  ِكتابُ   أَتان ويف رواية للطرباين: "
ليس    واملنِت،  السَّندِ   مضطربُ   عكيمٍ   ابنَ   حديثَ   ألنَّ   من الكتاب،  (64)  رقمِ   الصَّفحة  يفوذلك  

عبَّاس مسموع ابن  الرَّازي:    ،ألنَّه مكتوب وحديث  أبو حات   عكيم   بن  هللا  لعبد   ليستقال 
 فإَنم  الرجال؛  قبل   من  ليس  ضعفه   من  تضعيف:  اإلمام  صاحب   وقال  كتابة،  روايته  وإمنا  صحبة،
 . (4)أْحد عن نقل كما   االضطراب؛ على الضعف حيمل أن ينبغي وإمنا  ثقات؛  كلهم
مذيُّ  اإلمامُ  قالَ   .(5)إسنادهِ  يف   اضطربُوا ملَّا احلديثَ  هَذا حنبلَ  بنُ   أْحدُ  تركَ :  الرت 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 عليِه. ( متفقٌ 1)
 بن ماجه وأْحد. اأخرجه أبو داود والرتمذي والنَّسائي و ( 2)
، وختريج مشكاة املصابيح البن 4/189عارضة األحوذي  ، و 6/308( املعجم الوسيط  3)

العسقالين   وأخرجه   1/258حجر  الرتمذي،  صحيح  يف  األلباين  وصححه  حسن،  وقال: 
 ثقات.  رواته إسناده، وقال: 5/308البوصريي يف إحتاف املهرة  

 .68/ 1( التلخيص احلبري 4)
 الرتمرذي. جامع بشرح  األحوذي ( حتفة5)
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 املكتوبُ   عكيمٍ   ابنُ   حديثُ   ينسخُ   حينَها  ،غري مضطرب   سليمٌ   عكيمٌ   ابنِ   حديث  أنَّ   افرتضَنا   ولوِ 

  أنَّ   رأْوا  حيثُ   املشهوِر،  يف   وأْحدُ   روايةٍ   يف   مالكٌ   قالَ   وبهِ   املسموُع،  عبَّاسٍ   ابنِ   حديثَ   املتأخر 
 ،(1)لتأخُّرهِ   ُدبغَ   إَذا   امليتةِ   إبهابِ   االنتفاعِ   جوازِ   ألحاديثِ   انسخٌ   عكيمٍ   ابنِ   هللاِ   عبدِ   حديثَ 
 من   ْحاد   بن  نعيم  فيه، قال األرانؤوط:  بعد ما كان مضطراب  ى عندهم بكثرة الطرق تقو ولعلَّهُ 
 البوصريي   وأخرجه،  (3)وقال ابن حجر حسن،  (2)ثقات  فوقه  ومن  توبع،  وقد  البخاري،  رجال
 .  (4)تثقا   رواته إسناده: وقال املهرة  إحتاف يف

 املدبوغَ   اجللدَ   استعمالَ   تركَنا  فإنْ   اإلابحِة،  عَلى  احلظرِ   ترجيحِ   اببِ   منْ   املبحثَ   هَذا  أنَّ   كَما
 املباِح،   تركِ   يف   إثَ   فاَل   أوََل،  اببِ   منْ   احلظرِ   فتقدميُ   احلظِر،  شبَهةِ   ولوْ   حبجَّةِ   اإلابحةِ   احتمالِ   عَلى
 َبنيِ ٌ،   احلَْاَللَ   ِإنَّ : "وسلَّمَ   عليهِ   هللاُ   صلَّى  لقولهِ   مشبوًها،  احلظرُ   كانَ   ولوِ   احلظرِ   يف   حاصلٌ   واإلثُ 
نَـُهَما  َبنيِ ٌ،   واحْلََرامَ    اْسَترْبَأَ   فـََقدِ   الشُّبُـَهاتِ   اتَـَّقى   َفَمنِ   النَّاِس،  ِمنَ   َكِثريٌ   يـَْعَلُمُهنَّ   اَل   ُمْشَتِبَهاتٌ   وبـَيـْ
  .(5)"احْلََرامِ  يف  وَقعَ   بُـَهاتِ الشُّ  يف   وَقعَ  وَمنْ  وِعْرِضِه، ِلِديِنِه،

فإن صحَّ حديث ابن عكيم فإنَّه راجح على حديث ابن عبَّاس، ابلنَّسخ ألنَّه متأخر، وبصيغة 
 النهي اليت تُقدَّم على اإلابحة.

 
 
 

----------------------------------------------- 
 بيعه   جيوز  وال   استعماله،  جيوز   أنه  غري   دبغ  وإن   جنس  امليتة  جلدَ   أنَّ   املالكية   عند  املشهور (  1)

 املهذب :  يُنظر .  أخرى  أقوال  املسألة  ويف  ،[جزي   البن  الفقهية   القوانني ]  يُنظر .  عليه  الصالة  وال
 .قدامة البن  واملغين   للشريازي

 .3240( ختريج مشكل اآلاثر  2)
 . 1/258 العسقالين حجر البن املصابيح مشكاة ختريج( 3)
 .5/308 املهرة ( إحتاف4)
 .عليه متفق( 5)
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 تعارض املسموع أو املكتوب مع التقرير: الثاين عشر: املبحث 
  فعِل،   أوْ   قولٍ   عَلى  لغريهِ   تقريرهِ   منْ   حكمهُ   اسُتفيدَ   ممَّا  أعَلى     النَّب ِ   منَ   املسموعَ   ألنَّ   وذلكَ 

 وعلمَ   غيبتهِ   معَ   عنهُ   املسكوتِ   عَلى  يُقدَّمُ     النَّب ِ   حضورِ   معَ   عنهُ   املسكوتُ   أيِ   هَذا  ثَّ 
 .(1)بهِ 

 منْ   وأوضحُ   أبنيُ   وسلَّمَ   عليهِ   هللاُ   صلَّى   فكتابهُ   عنُه،  املسكوتِ   عَلى  املكتوبُ   يرجَّحُ   كذلكَ 
 .تقريرهِ 

قال: "اي أاب    وكذلك يقدم التقرير ابلقول على غريه، كحديث أيب بن كعب أن رسول هللا  
 أاب  اي:  قالَ .  أْعَلمُ   وَرسولُهُ   اَّللَُّ :  قُلتُ :  قالَ   أْعَظُم؟  معكَ   هللاِ   ِكتابِ   ِمن  آيَةٍ   أيُّ   أَتْدِري املنذر،  
}قُلتُ :  قالَ   أْعَظُم؟  معكَ   هللاِ   ِكتابِ   ِمن   آيَةٍ   أيُّ   أَتْدِري   املُْنِذرِ   احْلَيُّ   ُهوَ   ِإالَّ   ِإَلهَ   اَل   اَّللَُّ : 
 .(2)املُْنِذرِ   أاب  الِعْلمُ  لِيَـْهِنكَ  واَّللَِّ : وقالَ  َصْدِري، يف َفَضَربَ : قالَ  ،[255: البقرة]{ اْلَقيُّومُ 

ابلقول تقرير  مر   فهذا  وهو  التقرير  درجات  أعلى  التَّقرير وهو  على  ابالبتسام   مبجرَّد   جَّح 
 ذاتِ   غزوةِ   يف  ابردةٍ   ليلةٍ   يف  احَتلمتُ واالستبشار، من ذلك حديث عمرو ابن العاص قال:  

 ذِلكَ   فذََكروا  الصُّبحَ   أبصحايب  صلَّيتُ   ثَّ   فتيمَّمُت،  َأْهِلكَ   أن   اغَتَسلتُ   إنِ   فأشَفقتُ   السُّالسلِ 
 االغِتسالِ   منَ   َمنَعين   ابلَّذي  فأخربتُهُ   ؟ جُنبٌ   وأنتَ   أبصحاِبكَ   صلَّيتَ   َعمرو  اي:  فقالَ    للنَّب ِ 
ْعتُ   إين ِ   وقُلتُ    ، [ 29]النساء:  {رَِحيًما  ِبُكمْ   َكانَ   اَّللََّ   ِإنَّ   أَنـُْفَسُكمْ   تـَْقتُـُلوا  َواَل }:يقولُ   اَّللََّ   مسَِ

 .(3)شيًئا يـَُقلْ  ومل   اَّللَِّ  رسولُ  فضِحكَ 
 
 
 
 

----------------------------------------------  
 .عجالن صاحل  بن  صالح بن ماجد( 1) 
 .810( أخرجه مسلم يف صحيحه 2)
 (. 17845) وأْحد  له، واللفظ( 334) داود  أبو أخرجه( 3)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

404 

 بن   قيس، من ذلك حديث  ابالبتسام واالستبشار مقدم على التقرير ابلسكوت مبجرَّد  والتقرير  
 رسولُ  فقال الصُّبحِ  صالةِ  بعد ُيصلِ ي  رجاًل  هللاِ  رسولُ  رأىقال:   األنصاري سهل بن عمرو
  قبَلهما   اللتني   الركعَتنيِ   صليتُ   أكنْ   مل  إين  :الرجلُ   فقال  "ركعتانِ   الصبحِ   صالةُ ":    هللاِ 

 . هللاِ  رسولُ  فسكت ،اآلنَ  فصلَّيُتهما
وكلُّ ما سبق من التقرير ابلقول وابتسام واستبشار، والسكوت، يف حال حضور رسول هللا، فيه 

 .على ما كان يف غيابه مع علمه الرتَّجيحتفصيل يف 
فُيقدَّم ما أقرَّه ابلقول وما استبشر به حال غيابه مع علمه به، على ما جمرَّد ما سكت عنه يف 

قوله   نفسه  وهو  البيان  أبلغ  القول  هذا ألنَّ  املنذر،    حال حضوره،  أيب  كما يف حديث 
 وكذلك جمرَّد االستبشار ولو مع غيابه فهو أعلى من جمرَّد السكوت حال حضوره. 

ه أطاعت    ة جليبيب، ملَّا بلغ رسول هللا  من ذلك حديث قصَّ  أنَّ املرأة اليت أراد أن يزوِ جه إايَّ
  اللهم مقرًّا على فعلها ومستبشرا به: "   ، مع أنَّ أهلها رفضوه، فقال الرسول  رسول هللا  

 . (2)"صبا   صبا اخلري عليها صب
فهذا إقرار ابلقول ويشمل االستبشار مع غيابه عن موقع احلادثة، فهو أعلى من جمرَّد سكوته 

 إقرارا مع حضوره. 
، ألنَّ على ما سكت عنه حال غيابه مع علمه به  ،ولكن يقدَّم ما سكت عنه يف حال حضوره

أقره سكوَت احلضور واملشاهدة والسماع تعطي أكثر طمأنينة يف النَّفس حال التعارض مع ما  
 وهو غائب عنه.

التَّقرير  على  املكتوب  أو  املسموع  ويقدم  متساواين،  واملكتوب  املسموع  فإن  هذا؛   وعلى 
ابحلضور أو الغياب، والتقرير القويل ابحلضور مقدَّم على التَّقرير مبجرَّد االبتسام واالستبشار 
حضورا أو غيااب، والتقرير مبجرَّد االبتسام واالستبشار حضورا أو غيااب، مقدَّم على التقرير مبجرَّد 

قرير ابالبتسام واالستبشار السكوت حضورا أو غيااب، والتقرير ابلقول غيااب، مقدَّم على جمرَّد الت
 حضورا، والتقرير مبجرد االبتسام واالستبشار غيااب، مقدَّم على التَّقرير مبجرَّد السكوت حضورا،
 والتَّقرير مبجرَّد السكوت حضورا، مقدَّم على التَّقرير مبجرَّد السكوت غيااب، وهللا تعاَل أعلم.

----------------------------------------------- 
 . 1267أخرجه أبو داود  (1)
 . 2/672 األسلمي برزة أبومن طريق  اإلميان شعب يف البيهقي  أخرجه، مسلم شرط على صحيح  (2)
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 تعارض رواية املثبت مع النَّايف: املبحث الثالث عشر: 
 
  عداًل   كانَ   إَذا  املثبتِ   روايةَ   تقدميُ   وجبَ   ينفيهِ   واآلخرُ   حكًما  يثبتُ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا
   .(2)النَّايف  عَلى خفيَّةٍ  علمٍ  زايدةُ  املثبتِ  معَ  ألنَّ  ،(1)النَّايف  روايةِ  عَلى ثبًتا

،    ، وتقدَّم رواية النَّايف بدليل قطعي ٍ   م رواية املثبت بدليلقد  تُ إنَّه  وهذا ليس على إطالقه ف قطعيٍ 
ا كان للنَّايف  يكما س أيت معنا يف األمثلة، فالرتَّجيح بقوَّة الداللة ليس مبجرَّد النفي واإلثبات، فلرمبَّ

  فال شكَّ أنَّ الدليل القطعي مقدَّم على الدليل الظينِ  دليل قطعي، وكان للمثبت دليل ظين ،  
سواء كان يف النفي أو اإلثبات، وهذا مفهوم كالم السرخسي والطويف واآلمدي وابن النجار 
فإن كان   قطعيًّا،  أو  العلم ظنيًّا  هذا  للمثبت زايدة علم، سواء كان  أنَّ  أثبتوا  وغريهم، حيث 

وكان ألحدمها زايدة فال شكَّ أنَّ من له زايدة علم هو املقدَّم، للمثبت والنَّايف دليالن ظنيَّان  
  ومن ابب أوَل إن كان ألحدمها دليل عن علم قطعي على من عنده علم عن دليل ظينٍ .

  :مثالٌ 
  .(3)الكعبةِ  جوفِ  يف  صلَّى ،  هللاِ  رسولَ  أنَّ  عنهُ  هللاُ  رضيَ  باللٍ  عنْ 
  .(4) الكعبةِ  جوفِ  يف  يصل ِ  ملْ    هللاِ  رسولَ   أنَّ  عنهَما هللاُ  رضيَ  العبَّاسِ  بنِ  الفضلِ  وعنِ 

  
  :الشَّاهدُ 
 هللاُ   رضيَ   فباللٌ   لُه،  انفيةٌ   والثَّانيةُ   للحكمِ   ُمْثِبَتةٌ   األوََل   ألنَّ   ،الثَّانيةَ   الرِ وايةَ   تعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ 
 نَفى   عنهَما  هللاُ   رضيَ   عبَّاسٍ   بنُ   والفضلُ   الكعبِة،  جوفِ   يف   صلَّى    هللاِ   رسولَ   إنَّ :  قالَ   عنهُ 
 . ذلكَ 

  :الرتَّجيحُ 
 بالال   ألنَّ   هذا   ،قطعي ٍ   بدليل  للحكمِ   مثبتةٌ   األوََل   الرِ وايةَ   ألنَّ   الثَّانيِة،  عَلى  األوََل   الرِ وايةُ   ُترجَّحُ 
،قطعيٍ     بدليلٍ   احلكمَ   أثبتَ    الفتحِ   يومِ   يف     هللاِ   رسولِ   معَ   دخلَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   فباللٌ   حسِ يٍ 
 هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرسولُ   َدَخلَ فعن عبد هللا بن عمر: "  ،ورآه يصلي فيها  الكعبةِ   جوفِ   إََل   األكربِ 
 فـََتُحوا  فـََلمَّا  عليهم،  فأْغَلُقوا  طَْلَحةَ   بنُ   وُعْثَمانُ   وِباَلٌل،  زَْيٍد،  بنُ   وُأَساَمةُ   هو   البَـْيتَ   وسلَّمَ   عليه
  الَعُموَدْينِ   بنْيَ   نـََعمْ :  قالَ   ؟  اَّللَِّ   َرسولُ   فيه   َصلَّى  هلْ :  َفَسأَْلُتهُ   باَلاًل   فـََلِقيتُ   ولََ   َمن   أوَّلَ   ُكْنتُ 

 .(5)"الَيَمانَِينْيِ 
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  يف   صلَّى     النَّبَّ   أنَّ   جيدْ   فلمْ   األمرِ   عنِ   اْستَـْعَلمَ   :أي  ظين ٍ   بدليلٍ   نَفى   وهو الفضل  النَّايف   وأمَّا
 . ذلكَ   فنَفىألنَّه مل يدخل معهم،  الكعبةِ  جوفِ 

يف يوم الفتح األكرب،    فلو أنَّ للنَّايف دليل قطعي، حبيث لو فرضنا أنَّ الفضل دخل مع رسول  
يف جوف    وبقى معه إَل أن خرج ومل يره يصلي، فهذا دليل قطعي ينفي صالة رسول هللا  

صلى    الكعبة، فُيقدَّم على املثبت إن كان دليله ظنيًّا، حبيث لو قيل للصحايب أنَّ رسول هللا  
الفتح إَل الكعبة وبقى يف جوف الكعبة يف يوم الفتح األكرب، والنَّايف دخل مع الرسول يف يوم  

ومل يره يصلي، فقطعا يُقدَّم دليل النَّايف هنا على دليل املثبت، وكان للمثبت معه إَل أن خرج  
والنَّايف دليالن قطعيَّان، يُنظر فقوَّة األدلَّة من حيث العدد، والعدالة وغري ذلك ممَّا أسلفناه، 

ي واإلثبات فيها، وعلى هذا فالقاعدة اليت يف إذا؛ فاملقام هنا مقام قوَّة أدلَّة، وال دخل للنف
قاعدة ا  أَنَّ على  اعتمادها  بل ميكن عدم  أغلبيَّة،  مطَّردة وال  قاعدة  ليست  وُيستغىن    ،الباب 

، وقواعد الرَّاوي من حيث العدالة وغري عنهما ابلقواعد اليت ترجع للسند اليت ذكرانها يف ابهبا
 ذلك. 

 
----------------------------------------------- 

 (. 2/126) البخاري صحيحيُنظر:  ( 1) 
 ، وابن قدامة يف روضة الناظر22 – 2/21 السَّرخسي أصوليُنظر: ( 2)  3/1035

للحازمي   الفقه   21واالعتبار  أصول  يف  واملسودَّة  لآلمدي 111  –  110،  واإلحكام   ،
للطويف  4/261 الروضة  خمتصر  وشرح  للزركشي 701  –  698/  3،  احمليط  والبحر   ،
الفقهيَّة  6/242 القواعد  يف  واملنثور  النجار 91   1/90،  البن  املنري  الكوكب  وشرح   ،
4/682 . 

 (3) .عليه متفق
 (4)  .شاكر  أْحد  صححه و  أْحد أخرجه

 ماجه   وابن   له،  واللفظ (  692)  والنسائي   ،(1329)  ومسلم  ،(504)  البخاري   أخرجه  (5)
 (. 4891) وأْحد  ،(3063)
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 الفصل الثالث: قواعد ترجع إَل املعىن: 
 تعارض النص مع الظاهر: املبحث األوَّل: 

 النَّصَّ   ألنَّ   ،(1)الظَّاهرِ   عَلى  النَّص ِ   تقدميُ   وجبَ   ظاهرٌ   واآلخرُ   نص    أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 
  أنْ   يصلحُ   لكنَّهُ   مرجوًحا  احتمااًل   كانَ   وإنْ   غريهُ   حمتملٌ   والظَّاهرُ   املراِد،  غريِ   احتمالِ   لعدمِ   أدلُّ 
  .(2)بدليلٍ  مراًدا يكونَ 
  :النَّصُّ 
  .(3)واحًدا معىًن  إالَّ  حيتملُ  اَل  الِذي اللَّفظُ  هوَ 

  :والظَّاهرُ 
  (4)احتمالٍ  منْ  أكثرَ   حيتملُ   اللَّفظُ  كانَ   إَذا  أكثرَ  أوْ  احتمالنيِ  بنيَ   األقَوى االحتمالُ  هوَ 

  :مثالٌ 
  خيطبُ   واإلمامُ   اجلمعةِ   يومَ   أحدكمْ   جاءَ   إَذا :    هللاِ   رسولُ   قالَ :  قالَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   جابرٍ   عنْ 

 . (5)فيهَما وليتجوَّزْ  ركعتنيِ  فلريكعْ 
  اَل، :  قالَ   ُفاَلُن؟  اي   أَصلَّْيتَ :  َفقالَ   اجلُُمَعِة،  َيومَ   النَّاسَ   خَيُْطبُ   والنب    رَُجلٌ   َجاءَ ويف رواية:  

 .(6)رَْكَعَتنْيِ  فَارَْكعْ  ُقمْ : قالَ 
   والنَّبُّ   اجلمعةِ   يومَ   النَّاسِ   رقابَ   يتخطَّى  رجلٌ   جاءَ :  قالَ   عنهُ   هللاُ   رضيَ   ُبسرٍ   بنِ   هللاِ   عبدِ   وعنْ 

  .(7)آذيتَ  فقدْ  اجلسْ :   النبُّ  لهُ  فقالَ  خيطبُ 
 

----------------------------------------------  
 .170  اللحام البنِ   حنبَل، بن اْحد اإلمام مذهب على الفقه أصول  يف املختصر( 1)
  .3/698 الرَّوضة  خمتصر  شرح  الطُّويف( 2)
 .188 - 1/187 اجلوزية  القيم البنِ  املرسلةُ  الصَّواعق( 3)
  .2/207 الزَّركشي  الدين  لبدر  احمليط   البحر ( 4)
 .875 مسلم أخرجه( 5)
 . يسري ابختالف( 875) ومسلم ،(930) البخاري أخرجه( 6)
  وأْحد   ،  1115  ماجه  وابن   ،  1399  والنسائي،  1118  داود  أبو   أخرجهُ   (7)

  .وصححه17674
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  :الشَّاهدُ 
 خيطُب،  واإلمامُ   ركعتنيِ   صالةَ   مشروعيَّةُ   فيَها  األوََل   ألنَّ   ،الثَّانيةِ   الرِ وايةِ   معَ   تتعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ 
 . خيطبُ   واإلمامُ  ركعتنيِ  صالةِ  مشروعيَّةِ  عدمُ   فيَها ظاهرَها  عَلى  والثَّانيةُ 

 
  :الرتَّجيحُ 
 واَل   خيطُب،  واإلمامُ   ركعتنيِ   صالةِ   مشروعيَّةِ   يف   نص    األوََل   ألنَّ   الثَّانيِة،  عَلى  األوََل   الر وايةُ   ترجَّحُ 
 واإلمامُ   اجلمعةِ   يومَ   أحدكمْ   جاءَ   إَذا  حيث قال صلى هللا عليه وسلم: "  املعىَن   هَذا  غريَ   حتتملُ 
" )فلريكْع( هذا أمر واألمر للوجوب، وزادت قوَّة الوجوب فيهَما وليتجوَّزْ  ركعتنيِ  فلريكعْ  خيطبُ 

وكذلك هذا    ،(فيهَما  وليتجوَّزْ يف هذا األمر حيث اشرتط فيه شرطا وهو التجوُّز حيث قال: )
   الشرط واجب ألنَّه بصيغة األمر.

 هللاِ   رسولُ   فأجلسهُ   تقدَّمَ   ثَّ   ركعتنيِ   صلَّى  الرَّجلَ   أنَّ   املمكنِ   فمنَ   ظاهرَها،   غريَ   حتتملُ   والثَّانيةُ 
  صلَّى   لقولهِ   النَّاسِ   يف   يؤِذي  ألنَّهُ   ركعتنيِ   يصلِ ي  أنْ   قبلَ   أجلسهُ     الرَّسولَ   أنَّ   املمكنِ   ومنَ   ،
 وهللاُ   تقدَّمَ   ثَّ   ركعتنيِ   صلَّى  أنَّهُ   االحتمالنيِ   بنيَ   واألظهرُ   آذيَت،  فقدْ   اجلسْ :  وسلَّمَ   عليهِ   هللاُ 

 احتملَ   الثَّاين   واحلديثُ   واحًدا،  احتمااًل   إالَّ   حيتملُ   اَل   األوَّلَ   احلديثَ   فإنَّ   اَلحظتَ   وإَذا   أعلُم،
 إالَّ   حيتملُ   اَل   ألنَّهُ   النَّصُّ   يرجُّحُ   هَذا  ومعَ   الظاهرُ   هوَ   االحتماالتِ   وأقَوى  االحتماالتِ   منَ   عديًدا
 .واحًدا احتمااًل 

والصحيح أنَّ الرواية الثانيَّة هي يف مقام الظَّاهر ولكن على خالف من استدلَّ جبواز اجللوس  
، ويدلُّ  واإلمام خيطب، بل هي ظاهرة يف أنَّ الرَّجل صلى ركعتني ثَّ تقدَّم فأجلسه رسول هللا  

  املَْسِجدَ   أَحدُُكمُ   َدَخلَ   ِإَذاقال: "  ، عن النب  ربعي  بن  احلارث  قتادةحديث أيب    على ذلك
 . (1)"جَيِْلسَ   أنْ  قـَْبلَ  رَْكَعَتنْيِ  فـَْلرَيَْكعْ 

 . (2)"ركعَتني  يصلِ يَ  حىت جَيِلسْ  فال املسجدَ  أحدُكم  دَخل  إذاويف رواية: " 
فهذا أمر مطلق ومل يقيَّد بزمان وال مكان وال َني يف أي وقت، فأينما دخل املسلم املسجد  

ا سنَّة من ذوات األسباب، ويدل على ذلك    تعاَل   ركع هلل حديث ركعتني ولو يف وقت النهي ألَنَّ
، فـََقال النَِّبُّ    : رََأى النَِّبُّ  قَالِن َعْمٍرو  بقـَْيِس   : رَُجاًل ُيَصلِ ي بـَْعَد َصالِة الصُّْبِح رَْكَعَتنْيِ

تُـُهَما، َأَصالَة الصُّْبِح َمرََّتنْيِ؟ فـََقال َلُه الرَُّجُل: ِإين ِ   َلُهَما، َفَصلَّيـْ مَلْ َأُكْن َصلَّْيُت الرَّْكَعَتنْيِ اللََّتنْيِ قـَبـْ
 .  (3)قَاَل: َفَسَكَت النَِّبُّ  
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صالة ركعتني يف وقت النهي بل وقضائهما، فمن ابب أوَل صالة ركعتني يف   فهنا أقرَّ النبُّ  
َهااإلمام خيطب، كذلك  و يوم اجلمعة   ُ َعنـْ َأنَّ    ؛َما رواُه البخاريُّ ومسلٌم َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ

فـََقاَل:    النَِّبَّ   ُهَما  َعنـْ َفَسأَلَْتُه  اْلَعْصر  بـَْعَد  رَْكَعَتنْيِ  اْلَقْيِس  "َصلَّى  َعْبِد  ِمْن  اَنٌس  َأََتين  ِإنَُّه 
 . (4)" َفَشَغُلوين َعْن الرَّْكَعَتنْيِ اللََّتنْيِ بـَْعَد الظُّْهر فـَُهَما َهاََتنِ 

ركعتني يف  فسبب صالة  األسباب  ذوات  من  املسجد،  وحتيَّة  الرواتب  الصلوات وهي  فهذه 
الراتبة بعد العصر، وقضى الرجل    املسجد هو حتيَّة املسجد، وكما ترى فقد قضى رسول هللا  

  صالة الصبح، فتحيَّة املسجد واإلمام خيطب من ابب أوَل.  الفجر يف املسجد بعد
، وال يكون الرتجيح يف بني احتمالني أو أكثر   االحتمال األرجحهو  الظَّاهر  إنَّ  ف  ؛وعلى هذا

فال خيلو ترجيحه من أتويل املعىن املراد    ولكن ملَّا يرجِ ح من ليس له علم، االحتماالت إالَّ بعلم
ب ممنوعة هذا يُنبُئ بقلَّة اإلمام خيط و إَل غري حقيقته، فمن يقولون أبنَّ الصالة يف يوم اجلمعة  

احلديث  درايته التفات   بعلم  دون  للعقول  واستعمال  فلسفة  حمض  هو  بل  األصول،  وبعلم 
وأوَّلوا املعاين  للمنزول، فريى هؤالء أنَّ االستماع للخطبة أوَل من الصالة فقالوا بعدم جوازها،

" هو سلْيك وهو فقري فأراد  رَْكَعَتنْيِ   فَارَْكعْ   ُقمْ   "حىتَّ قالوا أنَّ الرجل الذي قال له الرسول  
أن يرى الصحابة فقره بثيابه الرثَّة فيتصدَّقوا عليه، ومل أيهبوا للحديث األوَّل وهو    الرَّسول  

قال   وليتجوَّزْ   ركعتنيِ   فلريكعْ   خيطبُ   واإلمامُ   اجلمعةِ   يومَ   أحدكمْ   جاءَ   إَذا  :"  للعموم حيث 
"، وهو عام  يشمل سليكا وغريه، وغفلوا أيضا على أنَّ جلَّ الصحابة فقراء شديدوا الفقر، فيهَما

 أصحاب الصفَّة وهم أشد الناس فقرا يف عصرهم، فهذا فهم سقيم. عموم بل غفلوا عن 
أنَّ خطبة اجلمعة ليست للتعليم بل هي للرتغيب والرتهيب ومن سننها تقصري اخلطبة وإطالة   كما

  فأِطيُلوا   ِفْقِهِه،  ِمن  َمِئنَّةٌ   ُخْطَبِتِه؛  َوِقَصرَ   الرَُّجِل،   َصاَلةِ   ُطولَ   إنَّ : "...قد قال النب  الصالة ف
 .  (5)اخلُْطَبَة..." َواْقُصُروا الصَّاَلَة،

 الصَّاَلَة،  فأِطيُلواكما يُفهم من هذا أيضا أنَّ للصالة فضال عظيما يوم اجلمعة حيث قال: )
يُفهم من قصر    َواْقُصُروا اخلُْطَبَة( وهذا يدعم لزوم صالة ركعتني ولو كان اإلمام خيطب، كما 

له   للعلم بل للرتغيب والرتهيب، ويشهد    كانَ حديث جابر قال: "اخلطبة أنَّ اخلطبة ليست 
َناُه،  اْْحَرَّتْ   َخَطبَ   إَذا    هللاِ   َرسولُ    َجْيشٍ   ُمْنِذرُ   َكأنَّهُ   حىتَّ   َغَضُبُه،  َواْشَتدَّ   َصْوتُُه،  َوَعاَل   َعيـْ
 السَّبَّابَةِ :  إْصبَـَعْيهِ   بنْيَ   َويـَْقُرنُ   َكَهاَتنْيِ،  َوالسَّاَعةُ   َأانَ   بُِعْثتُ :  ويقولُ   َوَمسَّاُكْم،  َصبََّحُكمْ :  يقولُ 

  ، -    -  حُمَمَّدٍ   ُهَدى   اهلَُدى  َوَخرْيُ   هللِا،  ِكَتابُ   احلَديثِ   َخرْيَ   فإنَّ   بـَْعُد؛  َأمَّا:  ويقولُ   َواْلُوْسَطى،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

    ي الجزء الثان   الخالصة في علم األصول من حد الفقه        

410 

 َمااًل   تـََركَ   َمن  نـَْفِسِه؛  ِمن  ُمْؤِمنٍ   بُكل ِ   َأْوََل   َأانَ :  يقولُ   ثَّ   َضاَلَلٌة،  بْدَعةٍ   وَُكلُّ   حُمَْداَثهُتَا،  األُُمورِ   َوَشرُّ 
ًنا تـََركَ   َوَمن َفأَلْهِلِه،   ".َوَعَليَّ  فَِإيَلَّ  َضَياًعا،  َأوْ  َديـْ

  ذلَك،  إْثرِ   عَلى  يقولُ   ثَّ   عليه،   َويـُْثيِن   اَّللََّ،   حَيَْمدُ   اجلُُمَعةِ   َيومَ     النَّب ِ   ُخْطَبةُ   َكاَنتْ :  رواية  ويف
   .(6)مبِْثِلهِ   احلَِديَث، َساقَ  ثَّ  َصْوتُُه، َعاَل  َوَقدْ 

الرتهيب والرتغيب وليست   ، وهي قصرية ميلؤهافهذا مثال على جنس ُخطب رسول هللا  
 رتك الصالة من أجلها، كما أنَّ املصلِ ي يسمع ولو كان يف صالته. للتعليم الشامل، حبيث تُ 

يف   كما سيأيت  املفهوِم،  عَلى  املنطوقِ   تقدميُ :  وهي  أخَرى،  بقاعدةٍ   القولَ   هَذا  لقوَّانَ   أردانَ   لوْ   كَما
هذا    (فيهَما  وليتجوَّزْ   ركعتنيِ   فلريكعْ   خيطبُ   واإلمامُ   اجلمعةِ   يومَ   أحدكمْ   جاءَ   إَذا: )، فقوله  اببه

، أو على ( يُفهم منه على احلقيقة أنَّ الرجل صلى ثَّ تقدَّمآذيتَ   فقدْ   اجلسْ منطوق، وقوله: )
ْحل   فهم سقيم ال يرتقي إَل الظاهر بل هو أتويل فاسد، وهو  وهو،  غري احلقيقة أنَّه مل ُيصلِ ي

املعىن على خالف ما هو عليه، والظَّاهر والتأويل ال يتقدَّمان على النصِ  حبال يف حال التعارض، 
  إن كان الظاهر غري معارض لنصِ  كان داعما له، كما يف خرب الثاين.

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .714واللفظ له، ومسلم   444( رواه البخاري 1)
 .1167( أخرجه البخاري 2)
 . (948( صحَّحُه األلباينُّ يف صحيِح ابِن ماجه )1154جه )رواُه ابُن ما( 3)
 . (834( ومسلٌم )1233رواُه البخاريُّ )( 4)
 .869( أخرجه مسلم 5)
 .867( أخرجه مسلم 6)
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 تعارض الظاهر مع املؤوَّل: املبحث الثاين: 
 الظَّاهرَ   ألنَّ   املؤوَِّل،  عَلى  الظَّاهرِ   ترجيحُ   وجبَ   مؤوَّلٌ   واآلخرُ   ظاهرٌ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 

  .(1)خفيَّةٌ  املعىَن  عَلى    داللتهُ  واملؤوَّلُ   جليَُّة،  داللتهُ 
  :الظَّاهرُ 

 . (2)احتمالٍ  منِ  أكثرَ   حيتملُ   اللَّفظُ  كانَ   إَذا  أكثرَ  أوْ  احتمالنيِ  بنيَ   األقَوى االحتمالُ  هوَ 
  

  :واملؤوَّل
  .(3)احتمالٍ  منِ  أكثرَ  حيتملُ   كانَ   إَذا اللَّفظُ   حيتملهُ  الِذي األضعفُ  االحتمالُ  هوَ 
 .املرجوحِ  احملتملِ  املعىَن  عَلى  اللَّفظِ  ْحلُ :  تقولُ  أوْ 
 

  :مثالٌ 
  .(4)بويل ٍ   إالَّ   نكاحَ  اَل   : النَّب ِ  قولُ 
 .(5)وليـََّها منْ  بنفسَها أحقُّ  الثَـّيِ بُ : وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ   صلَّى وقولهُ 

  : الشَّاهدُ  
 الثَّانيةُ الرواية  و   الن كاِح،  يف   الويلَّ   تشرتطُ   األوََل   ألنَّ   ،الثَّانيةِ   الرِ وايةِ   معَ   تتعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ 
  لهُ   جيوزُ   اَل   وليـََّها  أنَّ   والثَّاين  ويلٍ ،  بدونِ   تتزوَّجَ   أنْ   جيوزُ   الثَـّيِ بَ   املرأةَ   أنَّ   أحدمَها   احتمالنِي،  حتتملُ 

أنَّ كال  الزَّواجِ   عَلى  يكرهَها  أنْ  الثاين، كما  لالحتمال  ابلنَّسبة  ضعيف  األوَّل  واالحتمال   ،
 االحتمالني ضعيف ابلنِ سبة إَل الظَّاهر وهو احلديث األوَّل.

----------------------------------------------- 
واآلمدي8/4126  التحرير  شرح  التحبري  دياملاور (  1)   األحكامِ   أصولِ   يف  اإلحكام  ، 
4/265 . 
 .2/607 الزَّركشي  الدين  لبدر  احمليط   البحر ( 2) 
 ( السابق.3)
مذي  و،  2085  داود  أبو  أخرجه(  4)  عن أيب  190  وأْحد ،  1881ماجه    بن او ،  1101  الرتَّ

 موسى رضي هللا عنه.
 .، عن ابن عبَّاس رضي هللا عنه1421 مسلم أخرجه( 5)
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َا  األوََل،  الرِ وايةِ   معَ   قياسَها  حالِ   يف   املؤوَّلةُ   هيَ   الثَّانيةُ   فالرِ وايةُ    األوََل   والرِ وايةُ   األضعُف،  االحتمالُ   ألَنَّ
 .الظَّاهرةُ  هيَ 

 الثَـّيِ بِ   نكاحِ   جوازُ   وهوَ   منهمَ   األضعفُ  فاالحتمالُ  سبَق،  كَما   احتمالنيِ   حتتملُ   بنفسَها  الثَّانيةُ   والرِ وايةُ 
 لهُ   ألنَّهُ   هَذا  ،ظَّاهٌر أيضا  هوَ   هلَا،   وليِ َها  اكراهِ   جوازِ   عدمُ   وهوَ   األولُ   واالحتمالُ   املؤوَُّل،  وهوَ   نفسَها،
      .ويل ٍ   باَل  نكاحَ  اَل  روايةِ  منْ  شاهدٌ 
  اَل   حديثِ   بنيَ  جنمعَ   أنْ   استطعَنا  املؤوَُّل،  وأيُّهَما  الظَّاهرُ   أيُّهَما  احلديثنيِ   منَ   علمَنا  ملَّا  أنَـَّنا  اَلحظتَ   ولوْ 

 اَل   أبنَّهُ   وخرجَنا  بنفسَها،  أحقُّ   الثيِ بُ   حديثِ   يف   االحتمالنيِ   بنيَ   الظَّاهرِ   االحتمالِ   وبنيَ   ويلٍ ،   باَل   نكاحَ 
 .  الزَّواجِ   عَلى إكراهَها لوليِ َها جيوزُ  واَل  نفسَها تزويجُ  للثيِ بِ  جيوزُ 
 بنيَ   الرتَّجيحِ   عنِ   بذلكَ   استغنيَنا"  بنفسَها  أحقُّ   الثيِ بِ "  حديثِ   منْ   االحتمالنيِ   أحدَ   رجَّحَنا  َما  وبعدَ 

 ثيِ بٍ   أوْ   لبكرٍ   بويل ٍ   إالَّ   نكاحَ   اَل   سابًقا،  قلتُ   كَما  فيكونُ   أوََل،  واجلمعُ   بينهَما  ابجلمعِ   واكتفيَنا  احلديثنيِ 
 . النِ كاحِ   عَلى إكرارهَها لوليِ َها جيوزُ  اَل   الثَـّيِ بَ   أنَّ  إالَّ 

 .لكمْ  بيـَّنَّا  كَما  مؤوَّلةٌ  والثَّانيةُ  ظاهرةٌ  األوََل  ألنَّ   الثَّانيةِ  عَلى األوََل  الرِ وايةُ  ترجَّحُ   :الرتَّجيحُ 
 :وأقسامهِ  التَّأويلِ  تعريفِ   يف  :فائدةٌ 
   .(1)معناهُ  وبيانُ  تفسريهُ  الكالمِ  أتويلُ  منَها: معانٍ  عدَّةِ   عَلى اللُّغةِ  يف   التَّْأويلُ  يطلقُ 

   .(2)إلَْيكَ  وأَعاَدَها أْرَجَعَها، أي َضالََّتكَ  َعَلْيكَ  اَّللَُّ  أوَّلَ : تقولُ  واملرجُع،
 ِإالَّ   يَنظُُرونَ   َهلْ }:  تعاََل   هللاُ   قالَ   والسنَِّة،  القرآنِ   يف   موجودةٌ   املعاين   وتلكَ   والعاقبُة،  واملصريُ 
 يف   فقِ ههُ   اللَّهمَّ : " عبَّاسَ   البنِ   دعائهِ   يف     الرَّسولُ   وقالَ   .( 3)عاقبته  :أيْ   ،[53]األعراف:  {أَتِْويَلهُ 
ينِ   .التَّفسريَ  علمهُ  :أيْ  ،(4)"التأويلَ  وعلِ مهُ  الدِ 
 : مذمومٌ  ومعىن ممدوحانِ  معنيانِ  لهُ : التَّأويلُ   :السَّلفِ  اصطالحِ   يف  وتعريفهِ  التَّأويلِ  أنواعِ 
 منَ   املقصودةُ   املعاين   وإيضاحِ   والبيانِ   التَّفسريِ   مبعىَن   التَّأويلُ   فُيطلقُ :  املمدوحانِ   املعَنيانِ   أمَّا  -  1

 .معناَها أيْ  كَذا؛  اآليةِ  أتويلُ : فيقالُ  الكالِم،
: تعاََل   كقوِلهِ   أتويلَها،  مَضى  اآليةُ   هذهِ   فيقالُ   األمِر،  وحتقُّقِ   والعاقبةِ   واملرجعِ   املآلِ   مبعىَن   ويطلقُ   -  2
  .[100]يوسف: {حقًّ  َريبِ   َجَعَلَها َقدْ  قـَْبلُ  ِمنْ  ُرْؤاَييَ  أَتِْولُ  َهَذا أََبتِ  ايَ  َوقَالَ }

---------------------------------------------- 
  .املعاين معجم( 1)
  .السَّابق( 2)
 . الطَّربي( 3)
 . البخاري( 4)
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 :مذمومٌ واحد  معىن  لهُ و  الكالمِ   أهلِ  يف اصطالح التَّأويلِ 
 عنِ   اللَّفظِ   صرفُ   هوَ :  الكالمِ   لعلمِ   ينتسبونَ   الِذينَ   والفقهِ   األصولِ من علماء    اخللفِ   عندَ   -  3

  .(1)لدليل يقرتن به املرجوحِ  املعىَن  إََل  الرَّاجحِ  املعىَن 
 ظهرَ   وقدْ   اإلهليِة،  الصفاتِ   اببِ   يف   ابطالً   حتريًفا  واعتربوهُ   السَّلفِ   عندَ   مرفوضٌ   التَّأويلُ   وهَذا
ًرا  للتَّأويلِ   املعىَن   هَذا  ودخُلوا   الفرقِ   ظهورِ   معَ   ظهرَ   بل  الصَّحابِة،و     الرَّسولِ   عصرِ   عنْ   متأخِ 
،  حتريًفا  النُّصوصِ   حتريفِ   إََل   منهُ   املعاين   أتويلِ   يف   توغَُّلوا   كلََّما  إذْ   خطريٌة؛  نتائجٌ   لهُ   وكانتْ   معنوايًّ

  .(2)النُّصوصُ   إليهِ  هتدفُ  الِذي احلق ِ   املعىَن  عنِ  بعُدوا وحتريفَها
 :ثالثةٌ  التَّأويلِ  أنواعُ   وخالصةً 

  :وهيَ  ممدوحةٌ  صحيحةٌ  أتويالتٌ   منَها اثنانِ  
 .وقوعهُ  األمرِ  أتويلُ  - 1
 .التَّفسريُ  مبعىَن  والتَّأويلُ  - 2 

 :  وهوَ  الفاسدُ  الباطلُ  التَّأويلُ  هوَ  التَّأويلِ  منَ  الثَّالثُ  والنَّوعُ 
 .املرجوحِ  املعىَن  إََل  الرَّاجحِ  املعىَن   عنِ  اللَّفظِ  صرفُ  - 3

 . املعنِوي ِ  ابلتَّحريفِ  عنهُ   يُعربَُّ  َما وهوَ 
 : لغةً  والتَّحريفُ 

  .(3)تغيريهُ : مواضعهِ  عنْ  الكالمِ  وحتريفُ  والتَّبديُل، التَّغيريُ 
 :  اصطالًحاو 

 . غريَها إََل   جهتهِ  عنْ  ابللَّفظِ  العدولُ 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 ( يُنظر علوم القرآن للقطَّان. 1)
 277/13  ،36  –  82/5  ،68-  54/3  وانظر  ،70  –  68/4  الفتاوي   جمموع  انظر(  2) 
 .236 – 231 الطَّحاوية وشرح  ،233 – 175/1 املرسلة والصَّواعق ،313 –
 .131 الصحاح خمتار( 3)
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 : أنواعٍ  ثالثةِ   عَلى وهوَ  
 .اإلمالِئيُّ  التَّحريفُ  - 1
 . اللَّفِظيُّ  والتَّحريفُ  - 1
 . املعنِويُّ  والتَّحريفُ  - 3
 ويستحيلُ   الكتِب،  يف   إالَّ   طبًعا   يكونُ   اَل   وهَذا  كتابًة،  اللَّفظِ   تغيريُ :  هوَ   اإلمالئيُّ   التَّحريفُ (  1

  .(1)فعلهُ   املعطِ لةِ  عَلى
 بتغيريِ   أوْ   اللَّفِظ،  يف   النُّقصان  أوِ   ابلزِ ايدة  فيكونُ   اإلعراِب،  حتريفُ :  هوَ ف  اللَّفضي  التَّحريفُ   أمَّا ( و 2

  :كقوهلمْ   إعرابيٍَّة، حركةٍ 
 ُموَسى  هللاُ   وََكلَّمَ }  حقيقتَها،  يف   واآليةُ   اجلاللِة،  لفظِ   يف   اهلاءِ   بنصبِ   َتْكِليًما،  موَسى  هللاَ   وَكلَّمَ 

 مفعواًل تعاَل    امسهِ   جبعلِ   تعاََل   هللاِ   عنِ   الكالمِ   صفةِ   نفيَ   بذلكَ   وأراُدوا  ،[164]النساء:  {َتْكِليًما
 بعضُ   حرَّفَها   وملَّا  تعاََل،  هللاُ   يكلمهُ   ومل  ،تعاَل  هللاَ   كلَّمَ   منْ   هوَ   موَسى  أنَّ   أيْ   مرفوًعا،  فاعاًل   اَل   منصوابً 
 ِلِميَقاتَِنا  ُموَسى  َجاءَ   َوَلمَّا}:  بقولهِ   تصنعُ   فكيفَ :  التَّوحيدِ   أهلِ   بعضُ   لهُ   قالَ   التَّحريَف،  هَذا(  2)اجلهميَّةِ 
 . احملرِ فُ  فبهتَ  ،[143]األعراف:  {رَبُّهُ  وََكلََّمهُ 

  .(3)اللَّفظِ   صورةِ   بقاءِ   معَ   غريهِ   إََل   الصَّحيحِ   معناهُ   عنْ   اللَّفظِ   صرفُ :  فهوَ   املعنِويُّ   التَّحريفُ   وأمَّا(  3
 .بينهَما  مشرتكٍ   بقدرٍ   آخرٍ   لفظٍ   معىَن   اللَّفظِ   وإعطاءِ   حقيقتِه،  وجهِ   عنْ   ابملعىَن   العدولُ   هوَ :  تقولُ   أو

 ومعىَن    .[5]طه:  { اْستَـَوى  الَعرشِ   َعَلى  الرًّْْحَنُ }:  تعاََل   قولهِ   يف "  استوََل "  بـ"  استَوى"  معىَن   كتأويلهمْ 
  .[64]املائدة: { َمبُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبلْ }: تعاََل   قولهِ  يف  والنِ عمةِ  ابلقدرةِ  اليدِ 
نفسها كتابة،  التَّحريفِ   فِفي الكلمة  التغيري يف  التحريف    اإلمالئي يكون   النُّطقُ   يكون  اللَّفِظي ِ ويف 

 الكلمةِ   إبعطاءِ   النطق سليما موافقا للرسم، لكن   يكونُ   املعنِوي ِ   التَّحريفُ   ويف   ،إعراهبا  معَ   ابلكلمةِ 
  إََل   الرَّاجحِ   املعىَن   عنِ   اللَّفظِ   صرفُ   هوَ   الِذي  الفاسدِ   ابلتَّأويلِ   املَرادُ   وهوَ   حلقيقتَها،  خمالًفا  آخرَ   معىًن 
 . التَّأويلِ  منَ   النَّوعِ  هَذا شرَّ  تدركُ  وهبًذا املرجوِح، املعىَن 

----------------------------------------------- 
 . واملعتزلة اجلهمية( 1)
  على   الثاين،  اهلجري  القرن   من  األول  الربع  يف  ظهرت  اإلسالم،   إَل  تنتسب  كالمية  فرقة  هي  املَُعطِ َلة  أو   اجلهمية(  2)
 يف  مبرو  املازين  أحوز   بن  سلم  وقتله  برتمذ،  بدعته  ظهرت   اخلالصة،  اجلربية  من  وهو  صفوان  بن  اجلهم  مؤسسها  يد

 .األزلية الصفات نفي يف املعتزلة وافقو  ،أمية بين ملك آخر
 . 201/1 املنزلة الصَّواعقُ ( 3) 
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 أقول العلماء يف نبذ التأويل الفاسد: 
 كما  األحاديث  هذه   أمروا :  يقوالن   ومكحول  الزهري  كان :  تعاَل  هللا  رْحه   األوزاعي  قال  -  1

 . (1)جاءت
 فقراءته   القرآن،  يف   نفسه  به  هللا  وصف   ما  كل:  عيينة  بن   سفيان  قال  كما  تفسريها،:  وقراءهتا
  .(2) مثل وال كيف،  ال تفسريه،

 واليد،   الوجه،  ذكر  من  القرآن   يف  تعاَل  هللا  ذكره  فما:  تعاَل  هللا  رْحه   حنيفة   أبو  اإلمام  وقال  -  2
 الصفة،  إبطال  فيه   ألن   نعمته،  أو  قدرته  يده   إن   يقال  وال   كيف،  بال  صفات  له  فهو   والنفس،

 صفاته   من  صفتان   ورضاه  وغضبه  كيف،  بال   صفة  يده  ولكن   واالعتزال،  القدر  أهل  قول  وهو
 .(3)كيف  بال - تعاَل –
 هذه   إن :  وحنوه  كالنزول   الصفات  أحاديث  يف  تعلى   هللا   رْحه   احلسن  بن  حممد  وقال  -  3

 . (4)نفسرها وال هبا، ونؤمن نرويها، فنحن الثقات، روهتا قد  األحاديث
 سعد،   ابن  والليث  الثوري،  وسفيان  أنس،  بن   مالك  سألت:  مسلم  بن   الوليد   وقال  -  5

 . (5)جاءت كما  أمروها: فقالوا الصفات، يف اليت   األخبار عن واألوزاعي
 وفوقيته،   سبحانه،  ربنا  علو  وأثبتنا :  هللا  رْحهما  احلرمني   إمام  والد  اجلويين   حممد  أبو  وقال  -  6

  فإن   له،  تنشرح  والصدور   ذلك،  يف  واضح  واحلق  وعظمته،  جبالله  يليق  كما  عرشه  على   واستواءه
 .( 6)...وغريه ابالستيالء  االستواء  حتريف  مثل الصحيحة،  العقول أتابه  التحريف 

 من  مجاعة  إليه   ذهب   ما  على)  األخبار   هذه  رد   جيوز  ال:  هللا  رْحه  يعلى  أبو  القاضي  وقال  -  7
 وأَنا   ظاهرها،  على  ْحلها  والواجب  (األشعرية  إليه  ذهب  ما  على)  بتأويلها  التشاغل  وال  (املعتزلة
 ما   على  لكن  فيها،   التشبيه نعتقد  وال  اخللق،  من  هبا  املوصوفني   سائر   تشبه  ال  تعاَل،  هللا  صفات
 أصحاب   أئمة  من  وغريه  حنبل،   بن   حممد  بن   أْحد   هللا   عبد  أيب  وإمامنا  شيخنا  عن  روي

 . (7)احلديث
 يف   عنها روي ما فإن  الصفات، يف  الكالم  أما:  هللا رْحه  البغدادي اخلطيب بكر أبو وقال - 8

... عنها  والتشبيه  الكيفية  ونفي  ظواهرها،  على  وإجراؤها  إثباهتا  السلف  مذهب  الصحاح،  السنن
... جوارح  إَنا  نقول  أن   وال  العلم،:  والبصر   السمع  معىن   إن   وال  القدرة،:  اليد  معىن :  نقول  وال

  لَْيسَ }:  تعاَل  لقوله  عنها  التشبيه  نفي  ووجب  هبا،  ورد   التوقيف   ألن   إثباهتا  وجب  إمنا:  ونقول
 .(8)[4: اإلخالص]{َأَحدٌ   ُكُفًوا  لَّهُ  َيُكن   َوملَْ } [11: الشورى]{ َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ 
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 به  هللا  وصف  مبا  إمياَنم  واجلماعة  السنة  وأهل:  الواسطية  شرح   يف   هللا  رْحه  عثيمني  ابن   الشيخ  قال
 .املعىن أو اللفظ تغيري: يعين التحريف،  من خال نفسه
 الكالم   هذا  يصبغوا  أن  ألجل   التأويل،  أبهل  أنفسهم  ويسمون  ،أتويالً   به  القائلون   يسميه  املعىن  وتغيري
 ألنه   حتريف،  احلقيقة  يف  إليه  ذهبوا   ما  لكن   تكرهه،  وال  النفوس  منه  تنفر  ال   التأويل  ألن  القبول،  صبغة
 ألعلنوا  حتريف،  هذا:  قالوا  ولو!  حتريفاً :  يقولوا  أن  يستطيعون  ال  أَنم  إال  صحيح،  دليل  عليه  ليس
 .كالمهم  برفض أنفسهم على
 ممن   كثرياً   أن  مع  التأويل  دون  ابلتحريف   -تعاَل    –  هللا  رْحه  (تيمية  ابن  يعين)  املؤلف  عرب  وهلذا

 أوَل   املؤلف  به  عرب  ما  لكن   أتويل،   غري  من :  يقولون  التأويل،  بنفي  يعربون  الباب  هذا  يف  يتكلمون
 : أربعة لوجوه
:  النساء]مََّواِضِعهِ   َعن  اْلَكِلمَ   حُيَر ُِفونَ :  قال  تعاَل   هللا  فإن   القرآن،  به  جاء  الذي   اللفظ   أنه:  األول  الوجه
 .املعىن على أدل  ألنه غريه، من   أوَل القرآن  به عرب الذي والتعبري ،[46
 تسميه   أن  العدل  من   ليس  دليل  بغري  فاملؤول  العدل،  إَل  وأقرب  احلال،  على  أدل  أنه:  الثاين  الوجه
 . حمرفاً  يكون أن وهو يستحق  مبا نصفه أن العدل بل مؤواًل،
 أبلغ   فيه  التحريف  واستعمال   منه،   والتنفري  عنه  البعد  جيب  ابطل،   دليل  بغري  التأويل  أن :  الثالث  الوجه
 معناه،   عن   وتستفصل  النفس،  تقبله  لني،   التأويل  لكن   أحد،  يقبله   ال  التحريف  ألن   التأويل،  من  تنفرياً 
  التحريف   استعمال  فإن  كذلك،  كان  إذا  منه،  اإلنسان  ينفر.  حتريف  هذا:  نقول  ما  مبجرد  التحريف،  أما

 . التأويل استعمال  من  أليق   السلف طريق   خالفوا فيمن 
  ، (9)"التأويل  وعلمه  الدين،  يف  فقهه  اللهم":    النب  قال  كله،  مذموماً   ليس  التأويل  أن:  الرابع  الوجه
  أبَنم  فامتدحهم  ،[7  :عمران  آل]{اْلِعْلمِ   يف   َوالرَّاِسُخونَ   اَّلل ُ   ِإالَّ   أَتِْويَلهُ   يـَْعَلمُ   َوَما}:  تعاَل   هللا  وقال

 . التأويل يعلمون
  مبعىن  ويكون   ،التفسري  مبعىن   يكون   متعددة،  معان   له  التأويل  ألن   مذموماً،  كله  ليس   والتأويل
 .ظاهره عن اللفظ  صرف  مبعىن   ويكون  واملآل، العاقبة

  كذا   تعاَل  قوله  أتويل:  يقولون   اآلية،  يفسرون   عندما  املفسرين  من  كثري  التفسري،  مبعىن   يكون (  أ
 معناه  إَل   يؤول  جعلناه :  أي  الكالم،  أو لنا  ألننا  أتوياًل،  التفسري  ومسي  ،املعىن   يذكرون   ث  ، وكذا
 . به  املراد 
  كان  إن   وتركه  أمراً   كان   إن   فعله  فتأويله  طلب،  يف  ورد   إن   وهذا  الشيء،  عاقبة:  مبعىن   أتويل(  ب
 .وقوعه فتأويله خرب، يف ورد وإن  َنياً،
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  َقدْ   قـَْبلُ   ِمن  َنُسوهُ   الَِّذينَ   يـَُقولُ   أَتِْويُلهُ   أيَْيت   يـَْومَ   أَتِْويَلهُ   ِإالَّ   يَنظُُرونَ   َهلْ }:  تعاَل  قوله  اخلرب   يف  مثاله
  أخربوا  ما  ومآل  عاقبة  إال   هؤالء  ينتظر   ما:  فاملعىن   ،[53:  األعراف]   {اِبحْلَق ِ   رَب َِنا  ُرُسلُ   َجاءتْ 

 .ابحلق  ربنا رسل جاءت قد: قبل من نسوه الذين  يقول به،  املخرب ذلك أييت  يوم به،
: يوسف]{ قـَْبلُ   ِمن   ُرْؤاَييَ   أَتِْويلُ   َهَذا }:  قال  سجداً   وإخوته  أبواه  له  خرَّ   ملا   يوسف  قول  ومنه

 . له سجدوا  أن   بعد ذلك قال ألنه رؤايي، وقوع هذا  ،[100
 وسجوده   ركوعه  يف  يقول  أن   يكثر     النب   كان ":  عنها  هللا  رضي  عائشة  قول  الطلب  يف  ومثاله
 ربنا   اللهم  سبحانك  ،[1:  النصر]{َواْلَفْتحُ   اَّللَِّ   َنْصرُ   َجاء  ِإَذا}:  تعاَل  قوله  عليه  أنزل  أن   بعد

 .به يعمل: أي ،(10)"القرآن  يتأول يل، اغفر  اللهم  وحبمدك
 دل  فإن  ومذموم،  حممود   إَل  ينقسم  النوع  وهذا  ،ظاهره  عن   اللفظ  صرف:  للتأويل  الثالث  املعىن(  جـ

 فهو   دليل،  عليه  يدل   مل  وإن   التفسري،   وهو  األول،  القسم  من   ويكون  النوع  حممود  فهو  دليل،   عليه
 . التأويل ابب من  وليس  التحريف، ابب من  ويكون مذموم،
 .وجل عز هللا صفات يف التحريف أهل عليه درج الذي هو  الثاين وهذا
 على   استوى  تعاَل  هللا  أن  اللفظ  ظاهر  [5:  طه] {اْستَـَوى  اْلَعْرشِ   َعَلى  الرَّْْحَنُ }:  تعاَل  قوله  مثاله

 هذا :  فنقول  العرش،  على  استوَل(:  اْستَـَوى)  معىن:  قائل   قال  فإذا  عليه،  وعال  عليه،  استقر :  العرش
 دليل،   عليه  دل  ما  ألنه   احلقيقة،  يف   حتريف   هذا   لكن   ظاهره،  عن   اللفظ  صرفت  ألنك  عندك  أتويل
 .هللا شاء إن سيأيت كما   خالفه، على  الدليل بل
،  َأْمرُ   أََتى :  فمعىن  ،[1:  النحل]{َتْستَـْعِجُلوهُ   َفالَ   اَّلل ِ   َأْمرُ   أََتى}:  تعاَل   قوله  فأما  هللا،   أمر  سيأيت:  أي  اَّللِ 
 .َتْستَـْعِجُلوه َفال: قوله وهو دليل  عليه لكن  اللفظ لظاهر خمالف فهذا

 إذا :  أي  ،[98:  النحل]{ الرَِّجيمِ   الشَّْيطَانِ   ِمنَ   اِبَّلل ِ   فَاْسَتِعذْ   اْلُقْرآنَ   قـََرْأتَ   فَِإَذا}:  تعاَل  قوله  وكذلك
 علمنا   ألننا  الرجيم،  الشيطان  من   ابهلل  أعوذ:  قل   القراءة،   أكملت  إذا :  املعىن   وليس  تقرأ،  أن  أردت
  إذا   ال  الرجيم،  الشيطان  من   ابهلل  استعاذ  يقرأ،  أن  أرد  إذا  والسالم  الصالة  عليه  النب  أن  السنة  من 

 .صحيح فالتأويل القراءة،   أكمل
 من  ابهلل  أعوذ:  قال   اخلالء،  دخل  إذا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  كان ":  مالك  بن   أنس  قول  وكذلك
 هذا  داخل  يليق   ال  هللا  ذكر  ألن   يدخل،  أن  أراد  إذا(:  دخل  إذا)  فمعىن  ، (11)"واخلبائث  اخلبث
 صحيح،   عليه  دل  الذي  التأويل  هذا:  يدخل  أن   أراد  إذا  على (  دخل  إذا: ) قوله  ْحلنا  فلهذا   املكان،

 . تفسرياً  يكون أن يعدو وال
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 به   جاء  الذي  ألنه  أوَل،  صحيح  دليل  عليه  ليس  الذي  التأويل  عن   ابلتحريف  التعبري  إن:  قلنا  ولذلك
 وألن   السلف،  لطريق  املخالفة  الطريقة   هذه  عن   تنفرياً   أشد  وألنه   احملرف،  بطريق  ألصق   وألنه  القرآن، 
 ابلتحريف  التعبري  فيكون  وحمموداً،  مذموماً   يكون  ما  منه  فإن  التأويل،  خبالف  مذموم،  كله   التحريف

 . (12)أوجه  أربعة من ابلتأويل التعبري من  أوَل
وكلُّ هذا العرض قدَّمناه تعزيزا لقولنا أبنَّ التأويل الفاسد هو عني التَّحريف املعنوي، فيجب احلذر من 

 هذا.
----------------------------------------------- 

  يف   والاللكائي (  حسن  إسناده(: )البدر )  حمققه  وقال  ،21:  برقم(  18:  ص(( )التأويل  ذم))  يف  قدامة  ابن  رواه(  1)
 املبارك   وابن  عيينة  وابن  مالك  عن  حنوه  الرتمذي  وذكر  735:  برقم (  431  ،3/430)((  السنة  أصول  شرح))

 (. 2/118(( )العلم بيان جامع: ))وانظر(. 662: )رقم احلديث عقب( 3/24(( )الرتمذي سنن)) هللا رْحهم
 ،(19:  ص(( )التأويل  ذم))  يف  قدامة  وابن  ،61:  برقم (  41:  ص(( )الصفات))  كتاب  يف  الدارقطين  رواه(  2)

(( الباري  فتح))  يف  حجر   ابن  احلافظ  إسناده   وصحح(  409:  ص(( )والصفات  األمساء))  يف  البيهقي  عند  وحنوه
(13/407 .) 
 (.وَترخيها الطبعة رقم بدون)  مصر – الكربى العربية الكتب دار  –( 185: ص (( )األكرب الفقه)) كتاب(  3)
(( للذهب  العلو))و   ،741:  برقم(  3/433)  –  الاللكائي  –  السنة  أصول  وشرح(  14:  ص(( )التأويل  ذم( ))4) 
 (.90 ،89: ص)
 إَل   واهلداية  االعتقاد))و  ،(453:  ص)  للبيهقي((  والصفات  األمساء))و(  314:  ص)  لآلجري((  الشريعة( ))5) 

 الطبعة   –  اجلديدة  اآلفاق  دار   –  الكاتب  عصام  أْحد :  تقدمي  295:  برقم(  118:  ص)  للبيهقي((  الرشاد  سبل
: ص )  الرب  عبد  بن  عمر  أليب  ((الفقهاء  األئمة  الثالثة  فضائل  يف  االنتقاء))و  بريوت،  –  م1981  -  هـ1401  األوَل
 .(20: ص(( )التأويل ذم))و( الطبعة  رقم بدون) مصر هـ1350 املعاهد مطبعة – القدس مكتبة( 36
 (. 1/181( )املنريية الرسائل  جمموعة ضمن)  اجلويين حممد أليب((... والفوقية االستواء إثبات يف رسالة( ))6)
 (.خمطوط( )4: ص(( )التأويالت إبطال)) كتاب(  7)
 رضي  عباس  ابن  حديث   من(.  3/615)  واحلاكم  ،(10/263)  والطرباين   ،(2397( )1/266)   أْحد  رواه(  8)
(: 2589(( )الصحيحة  السلسلة))  يف  األلباين  وقال.  خيرجاه  ومل   اإلسناد  صحيح  حديث  هذا :  احلاكم  وقال.  عنه  هللا

 .صحيح
 . عنها هللا رضي عائشة  حديث من(. 484) ومسلم ،(817) البخاري رواه( 9)
 . عنه هللا  رضي مالك بن أنس  حديث من(. 375) ومسلم ،(142) البخاري رواه( 10)
 .572/  2 – حسن بن علي  بن لعثمان االعتقاد مسائل على االستدالل منهج( 11)
 .1/87 – عثيمني بن  صاحل بن حملمد الواسطية العقيدة شرح( 12)
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 تعارض املبني مع اجململ: املبحث الثالث: 
ٌ   أحدمَها دليالنِ   تعارضَ  إَذا  ِ  ترجيحُ   وجبَ  ،جمملٌ   واآلخرُ  مبنيَّ  . (1)اجململِ  عَلى  املبنيَّ
ُ  اللَّفظُ    . (2)اجململِ  عكسُ  وهوَ   إشكالٍ  غريِ  منْ  منهُ  املرادِ  املعىَن  عَلى  يدلُّ  َما هوَ  : املبنيَّ
 ،(3)اآلخر   عَلى  ألحدمَها  رجحانَ   واَل   معىَن   منْ   أكثرَ   حيتملُ   الِذي  اللَّفظُ   هوَ    :اجململُ   واللَّفظُ  

  .النَّصُّ   فهوَ  غريهِ  احتمالِ  دونَ  األخَرى املعاين  عَلى املعاين  أحدُ   ترجَّحَ  فإن 
 .مؤوَّاًل  واملرجوحُ  ظاهًرا يصبحُ  مرجوًحا، آخرَ   معىًن  احتمالِ  معَ  املعاين  أحدُ   ترجَّحَ   وإنْ 
 .اجململُ   فهوَ  اآلخرِ  عَلى االحتمالنيِ   أحدُ   يرتجَّحْ  ملْ   وإنْ 

 معلوماتٍ   رضعاتٍ   عشرُ   القرآنِ   منَ   أُنزلَ   َما  يف   كانَ :  قالتْ   عنَها  هللاُ   رضيَ   عائشةَ   عنْ    :مثالٌ  
 . (4) القرآنِ  منَ  يُقرأُ  فيَما وهنَّ    هللاِ  رسولُ  فُتويفِ   معلوماتٍ  خبمسٍ  نسخنَ   ثَّ  ،حير منَ 
  أوِ  الرَّضعتانِ  أوِ  الرَّضعةُ   حُتر ِمُ   اَل :  قالَ     النَّبَ  أنَّ   عنَها هللاُ   رضيَ   احلارثِ   بنتِ   الفضلِ  أم ِ   وعنْ 
  .(5)املصَّتانِ  أوِ  املصَّةُ 

  والثَّانيةُ   رضعاٍت،  خبمسِ   التَّحرميَ   تثبتُ   األوََل   ألنَّ   الثَّانيِة،  معَ   تتعارضُ   األوََل   الرِ وايةُ    :الشَّاهدُ 
ٍ  بعددٍ  يصر ِح وملْ  ذلَك، فوقَ  فَما رضعاتٍ  ثالثُ   أيْ  رضعتنِي،  منْ  فوقَ  مبَا التَّحرميَ  تثبتُ   . معنيَّ

  رضيَ   عائشةُ   فقد فصَّلت  مبيَّنٌة،  األوََل   الر واةَ   ألنَّ   ،الثَّانيةِ   عَلى  األوََل   الر وايةُ   ترجَّحُ  :الرتَّجيحُ  
   عنَها   هللاُ   رضيَ   الفضلِ   أمُّ   وروايةُ   مخٍس،  إََل   نسخنَ   ثَّ   رضعاتٍ   بعشرِ   التَّحرميُ   كانَ   كيفَ   عنَها  هللاُ 

 .املعاين  بنيَ  ترجيحَ  واَل  معىَن  منْ  أكثرَ  حتتملُ  جمملةٌ 
 

----------------------------------------------- 
، والطويف، شرح خمتصر  2/572( يُنظر: ابن قدامة املقدسي، روضة الناظر وجنَّة املناظر  1)

، وابن النجار، شرح الكوكب 8/4126لتخبري شرح التحرير  ، واملاوردي، ا 655/ 2الروضة،  
 .3/414املنري 

 . 3/437، وابن النجار، شرح الكوكب املنري  2/580( يُنظر: روضة النَّاظر للمقدسي 2)
 .649 – 2/648 الرَّوظة   خمتصر  شرح  ،الطويف( 3)
 .1452 مسلم أخرجه( 4)
 .1451 مسلم أخرجه( 5)
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 تعارض اخلاص مع العام: املبحث الرابع: 
 يتناولُ   اخلاصَ   فإنَّ   لقوَّته،  اخلاصِ   تقدميُ   وجبَ   عام،  واآلخرُ   خاصٌ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 

   .(1)العامِ   على  اخلاصِ   ترجيحُ   فوجبَ   حمتمٍل،   بلفظٍ   يتناولهُ   والعامُ   فيِه،  احتمالَ   اَل   بلفظٍ   احلكمَ 
 

  :لغةً  اخلاصُ 
  أوْ (  امرأةٍ )  كـ  نوًعا  أوْ (  جن ٍ )  كـ   كانَ   جنًسا  غريِه،   عَلى  ينطبقُ   اَل   معلومٍ   ملعىَن   وضعَ   لفظٍ   كلُّ هو  
 . (2)(إبراهيمَ ) كـ  عيًنا
 

  :اصطالًحا اخلاصُ 
 .(3)أفرادهِ  بعضِ  عَلى عامٍ  حكمٍ  قصرُ  هوَ 
 

  :لغةً  العامُ 
  .(4)مشلهمْ : أيْ  ابلعطيَِّة، عمَّهمْ : يقالُ  وعاماً،  عموماً   يعمُّ  عمَّ  منْ  وهوَ  الشامُل،

 
  :اصطالًحا العامُ  

 . (5)واحدةً  دفعةً   لهُ  يصلحُ  َما  لكل ِ  املستغرقُ  اللَّفظُ  هوَ 
 

 مثال:
 . (7)صدقةٌ  (6): "ليَس يف َما دوَن مخِس أوسقٍ قال النبُّ  

ُسقَي  وقال   وَما  الُعشُر،  َعثرايًّ  أو كاَن  والعيوُن  السَّماُء  سقِت  "فيَما  نصُف  :  ابلنَّضِح 
 .(8)الُعشِر"

 
 

 الشاهد: 
احلديث األوَّل يتعارض مع احلديث الثاين؛ ألنَّ احلديث األوَّل: ينصُّ على أنَّ زكاة الزروع ال 

 جتب يف أقل من مخسة أوسق.
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 واحلديث الثاين: ينصُّ على وجوب الزَّكاة يف الزروع مطلقا سواء كانت قليلة أو كثرية. 
 

 الرتجيح: 
 . (9)يُرجَّح احلديث األوَّل على الثاين؛ ألنَّ احلديث األوَّل خاص، والثَّاين عام

وعلى هذا فيكون يف ما سقت السماء أو كان عَثرايًّ العشر، وما ُسقَي ابلنَّضح نصف العشُّر، 
إذا فات مخسة أوسق، وإالَّ فال زكاة، ألنَّ أقَّل من ذلك ال تكفي املالك مؤنة نفسه سنة، فضال 

 على أن خُيرج منها زكاة. 
----------------------------------------------- 

، واحملصول 2/198، والربهان للجويين  2/298  واملتفقه  الفقيه   البغدادي  اخلطيب( يُنظر:  1)
، واملسوَّدة آلل تيميَّة 4/254، واإلحكام لآلمدي  377، واملستصفى للغزايل  3/112للرازي  
املختصر  138 بيان  واألصفهاين،  للزركشي  3/389،  احمليط  والبحر  وتقرير  189/ 8،   ،

 .3/382ر ، وشرح الكوكب املنري البن النجا272القواعد البن رجب احلنبلي 
 .اجلامع ينااملع قاموس( يُنظر: 2)
 . 4/1595املهذَّب للنملة  ( يُنظر:  3)
 . 12/426  العرب لسان   :نظر يُ ( 4)
، وقواطع األدلَّة للسمعاين 1/189  الفقه  أصول  يف  املعتمد،  البصري  احلسن  أبو( يُنظر:  5)
، وإرشاد  2/662، وروضة الناظر، البن قدامة املقدسي  2/309، واحملصول للرازي  1/154

 .1/286الفحول للشوكاين 
( أوسق: مجع وْسٍق: وهو مكيال وفيه: ستُّون صاعا، والصَّاُع أربعة أمداد، واملدُّ ملئ كفِ  6)

 وال مضمومتان.الرَّجل معتدل اخللقة ال مبسوطتان 
 . 5/185ويُنظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  

 ، عن أيب سعيد رضي هللا عنه.979، ومسلم 1405( متفق عليه: البخاري  7)
 ، عن جابر. 981، عن ابن عمر، واللفظ له، ومسلم 1483( رواه الشيخان: البخاري 8)
 .55اجلهين  خلالد   ،اليت ظاهرها التعارض الشرعيَّة ( قواعد الرتجيح بني النصوص9)
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 تعارض املقيَّد مع املطلق:  املبحث اخلامس: 
 يتَّفَقا  أنْ   بشرطِ   املطلقِ   عَلى  املقيَّدِ   ترجيحُ   وجبَ   ،مطلقٌ   واآلخرُ   مقيَّدٌ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إذا 
  .(1)والسَّببِ  احلكمِ  يف 

 عَلى   زائدٍ   بوصفٍ   موصوفًا  معيـًَّنا  تناولَ   َما   وهوَ   ،(2)قيَّدَ   منْ   مفعولٍ   اسمُ   :لغةً   املقيَّدُ   اللَّفظُ 
َبةٍ   فـََتْحرِيرُ }:تعاََل   كقولهِ   جنسِه،  حقيقةِ   الرَّقبةَ   تعاََل   هللاُ   قيَّدَ   فقدْ   ، [92  ]النساء:{ُمْؤِمَنةٍ   رَقـَ
 . (3)مؤمنةً  بوصفَها
  زائدٍ   بوصفٍ   موصوفٍ   أوْ   معنيٍَّ،  جنسهِ   يف   شائعٍ   فردٍ   عَلى  دلَّ   َما  هوَ    :اصطالًحا  املقيَّدُ   اللَّفظُ 
  .(4)املطلقِ  عكسُ   وهوَ  جنسِه، حقيقةِ  عَلى
 منَ   فالطَّالقُ   القيِد،  منَ   اخلايل :  أيْ   املرسُل،  فهوَ   اإلرساِل،  مبعىَن   اإلطالقِ   منَ   :لغةً   املطلقُ   اللفظُ 
 .(5)عليَها قيدَ  اَل  اليِت   هيَ   اإلبلِ 
ٍ  غريَ  جنسهِ  يف   شائعٍ  فردٍ  عَلى دلَّ  َما هوَ    :اصطالًحا املطلقُ  اللَّفظُ   .(6)معنيَّ

 
 

----------------------------------------------- 
الفراء    يُنظر:  (1) يعلى  أليب  الفقه،  أصول  يف  للخطيب 2/628العدة  واملتفقه،  والفقيه   ،

، 262، واملستصفى للغزايل،  2/166والتلخيص يف أصول الفقه للجويين  ،  447/1البغدادي  
، 145  –  144، واملسودَّة آلل تيمية  766  –  765/  2وروضة الناظر البن قدامة املقدسي  

 . 398 – 3/395ر وشرح الكوكب املنري البن النجا
 معجم املعاين.  :( يُنظر 2)
 ( السابق.3)
املقدسي  4) قدامة  البن  الناظر  روضة  يُنظر:  الروضة 764  –  763/  2(  ، وشرح خمتصر 

 . 3/393، وشرح الكوكب املنري البن النجار  2/631للطويف 
 ( املفردات للراغب األصفهاين. 5)
 –   2/630، شرح خمتصر الروضة للطويف  2/763( روضة الناظر البن قدامة املقدسي  6)

 . 3/392، شرح الكوكب املنري البن النجار  631
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 مثال:
 . (1)"اخلبثَ  حيملِ   ملْ  قلَّتنيِ   املاءُ  ا بلغَ إذَ ": قول النب   

 . (2)"شيءٌ  سهُ  ينج ِ اَل  طهورٌ  املاءُ ":  وقوله
ن أقل من األوَل تعارض الرواية الثانية؛ ألن الرواية األوَل: فيها أنَّ املاء إن كاالرواية    الشاهد: 

 قلَّتني فهو حيمل اخلبث، مبالفاة النجاسة.
 طهور ال ينجسه شيئ، إن مل يتغريَّ طعمه أو لونه أو رحيه.   ويف الرواية الثانية: فيها أنَّ املاء عموما

ابلقلتني، والرواية ترجَّح الرواية األوَل على الرواية الثانية؛ ألنَّ الرواية األوَل مقيدَّة    الرتجيح:
 . ةمطلقالثانية 

فالتقييد أعطى الرواية خصوصيَّة وسببا، وعلى كل حال هذا جمرَّد مثال على تعارض املطلق 
، فاحلكم ملقيَّد، ولكنَّ الذي عليه العمل هو احلديث الثاين العام، هذا لرفع احلرج عن األمَّةوا

على املياه ابلتغريُّ سواء كان املاء أقلَّ من القلَّتني أو كان مبحرا، فلو افرتضنا أنَّ املاء املبحر  
ه، إذا فهو جنس، وإن كان أقلَّ   من قلَّتني وسقطت فيه  تغريَّ بنجاسة، فاملاء أيخذ حكم مغريِ 

ة فهو ماء طهور، ويدل عليه حديث الباب ه شيء ال من طعم وال لون وال رحيجناسة ومل يتغريَّ من
 َوهيَ   بضاعةَ   بئرِ   من  أنتوضَّأُ   :  هللاِ   لرسولِ   قيلَ   أنَّهوهو بكامله من حديث أيب سعيد اخلدري:  

 ينجِ ُسه   ال   َطهورٌ   املاءُ "  :  اَّللَِّ   رسولُ   فقالَ   ؟ والنَّنتُ   الكالبِ   وحلمُ   احليضُ   فيها  يطرحُ   بئرٌ 
 . (3)"شيءٌ 

، وأان أميل  ومنهم من يرى أنَّ املاء إن مل يبلغ قلَّتني وسقطت فيه جناسة فهو جنس ولو مل يتغريَّ
 . (4)هلذا اختياطا وحتقيق للحديث املقيَّد، كما أنَّه أقوى من احلديث العام فهو فيه جمهول احلال

----------------------------------------------- 
  .67، والرتمذي 52، والنسائي 66( صحيح أخرجه أبو داود 1)
 . 11257زحسنه أْحد  66، والرتمذي 326، والنسائي 66( صحيح أخرجه أبو داود 2)
 . 66( رواه أبو داود 3)
عبيد 4) فقد ذكر  الثقات البن حبان،  احلديث:  ينظر ختريج   بن   رافع   بن   هللا   عبد  بن   هللا   ( 

حات يف اجلرح احلال، وبه أبو    أبنَّه جمهول  رافع؛  بن  الرْحن  عبد  بن  هللا  عبيد:  وقيل   خديج،
: ويقال  األنصاري،  رافع  بن  الرْحن  عبد  بن   هللا  عبيد: »«التقريب»  يف  احلافظ   والتعديل،وقال

 .مستور بضاعة؛ بئر  حديث راوي  هو  هللا؛ عبد ابن
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 ظر مع اإلابحة: تعارض احل املبحث السادس: 
 اإلابحِة،   عَلى  احلظرِ   تقدميُ   وجبَ   اإلابحةَ   يفيدُ   واآلخرُ   احلظرَ   يفيدُ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 
كُ   فكانَ   املباِح،  تركِ   يف   إثَ   واَل   احملظوِر،  فعلِ   يف   حاصلٌ   اإلثَ   وألنَّ   ،(1)أحوطُ   ألنَّهُ  ، (2)أوََل   الرتَّ
  .الورعِ   أبوابِ  منْ  اببٌ  وهوَ 
  :مثالٌ 

يُنكح وال  : "ال ينكح احملرم وال    عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا
 . (3)خيطب

 . (4)ميمونة وهو حمرم  وعن ابن عباس قال: تزوَّج النب  
 الشاهد: 

 الرواية األوَل تعارض الرواية الثانية؛ ألنَّ األوَل حتر ِم نكاح احملرم أو حىتَّ خطبته. 
 وهو حمرم. والرواية الثانية: تُثبت زواج النب  

 الرتجيح: 
، فإنَّه إن الرواية األوَل على الثانية؛ ألنَّ األوَل تفيد احلظر، والرواية الثانية تفيد اإلابحة  ترجح

سلم من اإلث، فال إث يف ترك املباح، وإن نكح وهو حمرم وكان   امل ينكح احملرم وكان األمر مباح
وجب   (5)"بكَ ي ير ا اَل مَ   إََل   يريبكَ َما    األمر حمظورا، فقد وقع يف اإلث الحمالة، فمن ابب "دعْ 

، تقدمي احلظر على اإلابحة، وكما أنَّ يف هذا احلديث خاصَّة ميكن أن يكون فعله من اختصاصاته
 . كما يُعتمد فيه على قاعدة يُرجَّح القول على الفعل

----------------------------------------------- 
قدامة  1) البن  الناظر  روضة  يُنظر:  لآلمدي  3/1035(  األحكام   أصول  يف  اإلحكام   ،
 .738 – 737/ 3، وشرح خمتصر الروضة للطويف 4/259
 .20/21( يُنظر: اإلعتبار يف النَّاسخ واملنسوخ من اآلاثر للحازمي 2)
 .1409( أخرجه مسلم 3)
 .1410، ومسلم 4257( متفق عليه: البخاري  4)
( من طريق احلسن 5711)  والنسائي   مطواًل،(  1723)  وأْحد  ،(2518)  الرتمذي  أخرجه(  5)

 بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما.
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 تعارض املنطوق مع املفهوم: املبحث السابع: 
  لظهورِ   ،(1)املفهومِ   عَلى  املنطوقِ   تقدميُ   وجبَ   مفهومٌ   واآلخرُ   منطوقٌ   أحدمَها  دليالنِ   تعارضَ   إَذا 

  .(2)املفهومِ  خبالفِ   االلتباسِ  عنِ   وبعدهِ  داللتهِ 
 
  :املنطوقُ  

  .( 3)بهِ  النُّطقِ  حيثُ  منْ  اللَّفظِ  منَ  املستفادُ   املعىَن  فهوَ  النُّطِق، حمل ِ   يف  اللَّفظُ  عليهِ  دلَّ  َما هوَ 
  .(4)اَل  أوْ   بهِ   ونُطقَ  احلكمُ  ذلكَ   ذُكرَ   سواءٌ  أحوالهِ   منْ  وحااًل  للمذكورِ  حكًما يكونَ  أنْ : أيْ 
 

  :املنطوقِ  مثالُ 
  . [23]اإلسراء: {ُأف ٍ  هَلَُما  تـَُقلْ  َفاَل } :تعاََل  هللاِ  قولُ 
 . الوالدينِ  عَلى التأفيفِ  حترميِ  عَلى مبنطوقهِ  دلَّ 
 

تَـَلهُ  َوَمنْ }: تعاََل  وقولهُ  ًدا ِمْنُكمْ  قـَ   .[95]املائدة:  {النـََّعمِ  ِمنَ  قـََتلَ  َما ِمْثلَ  َفَجَزائُهُ  ُمتَـَعمِ 
ًدا حُمرمٌ   وهوَ  شيًئا قتلَ  منْ  أنَّ  عَلى مبنطوقهِ  دلَّ   .قتلَ  َما مثلُ  عليهِ  فيجبُ  متعمِ 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 .18( يُنظر: االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر  1)
 .4/254ي ( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمد 2)
، وبيان املختصر شرح روضة ابن احلاجب 3/66( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  3)
 .473/ 3، وشرح الكوكب املنري 2/340
 .2/36( ينظر: إرشاد الفحول للشوكاين 4)
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  :املفهومُ  
زمِ   السُّكوتِ   حيثُ   منْ   املستفادُ   املعىَن   فهوَ   النُّطِق،  حمل ِ   يف   اَل   اللَّفظُ   عليهِ   دلَّ   ما   هوَ   الالَّ

 .(1)ِللَّْفظِ 
  .(2)أي: أم يكون حكما لغري املذكور، وحاال من أحواله 

 .املخالفةِ  ومفهومُ  املوافقةِ  مفهومُ : قسمنيِ  عَلى وهوَ 
 

أو   واإلثباِت،  النَّفيِ   يف   بهِ   للمنطوقِ   موافًقا  يكونَ   أنْ   إمَّا  عنهُ   املسكوتَ   أنَّ   القسمةِ   هذهِ   وأساسُ 
 خماَلفٍة،   مفهومَ   مُسِ ي  لهُ   خمالًفا  كانَ   وإنْ   مواَفقٍة،  مفهومَ   مُسِ ي  لهُ   موافًقا  كانَ   فإنْ   فيهَما،  لهُ   خمالًفا

 .تعاََل  هللا شاءَ   إنْ  يظهرُ  وابملثالِ 
 

 : املوافقةِ  مفهومِ  تعريفُ 
 مُسِ ي   وهلَذا  ،إثباَتً   أوْ   نفًيا  عنهُ   للمسكوتِ   بهِ   املنطوقِ   ُحكم  نفسِ   إعطاءُ :  هوَ   املوافقةِ   مفهومُ 
 .املوافقةِ  مفهومَ 
 النُّطِق،   حمل ِ   يف   ملدلولهِ   موافًقا  السُّكوتِ   حمل ِ   يف   اللَّفظِ   مدلولُ   يكونُ   َما:  بقولهِ   اآلمدي  وعرَّفهُ 
  .(3) اخلطابِ  وحلنَ  اخلطابِ  فحَوى ويسمَّى

 الِذي   املفهومُ   وهوَ :  اخلطابِ   فحَوى   :األوَّلُ النوع    ،نوعني   إََل   بدورهِ   ينقسمُ   املوافقةِ   مفهومَ   أنَّ   إالَّ 
 املفهومُ   وهوَ :  اخلطابِ   نحلالنوع الثاين:  و   بِه،  املنطوقِ   منَ   ابحلُكمِ   َأوََل   فيهِ   عنهُ   املسكوتُ   يكونُ 
  وكانَ   املنطوَق،  املفهومُ   وافقَ   فإن   ،(4)بهِ   للمنطوقِ   مساوايً   فيهِ   عنهُ   املسكوتُ   يكونُ   الِذي
  كانَ و   املنطوقَ   املفهومُ   وافقَ   وإن  اخلطاِب،  فحَوى  فهوَ   احلكِم،  يف   املنطوقِ   منَ   أوََل   املفهومُ 
 .اخلطابِ  حلنُ  فهوَ  احلكِم، يف   للمنطوقِ  مساوايً  املفهومُ 

----------------------------------------------- 
، بيان املختصر شرح شرح خمتصر ابن احلاجب 3/66( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  1)
 .3/473، وشرح الكوكب املنري البن النجَّار 433 – 2/430
 . 2/36( إرشاد الفحول للشوكاين 2)
 (. 66/ 3)  لآلمدي اإلحكام؛( 3)
 ( السابق.4)
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ُ  وهبذا   :  اثننيِ  نوعنيِ  عنْ   خيُرجُ  اَل  املوافقةِ   مفهومَ  أنَّ  يتبنيَّ
 املسكوتِ  يف  العلَّةِ  وضوحِ  لشدَّةِ  بِه، املنطوقِ  منَ  ابحلُكمِ  َأوََل  عنهُ  املسكوتُ  فيهِ  يكونُ  :األوَّلُ 
  سابًقا.  بيـَّنَّا كَما  اخلطاِب، فحَوى وهوَ  بِه، املنطوقِ  منَ  عنهُ 

 العلَِّة،   يف   لتساويهَما  احلُكمِ   يف   بهِ   للمنطوقِ   مساوايً   فيهِ   عنهُ   املسكوتُ   يكونُ   الذي  هوَ   :والثَّاين 
 .اخلطابٍ   حلنُ  وهوَ 
 

  :اخلطابِ   فحَوى جهةِ  املوافقة من مفهومِ  مثالُ 
َهْرمُهَا  َواَل   ُأف ٍ   هَلَُما  تـَُقلْ   َفاَل } :  تعاََل   قولهُ   اآليةُ   فهذهِ   ،[23]اإلسراء:  { َكِرميًا  قـَْواًل   هَلَُما  َوُقلْ   تـَنـْ

 إيذاؤمَها،  هوَ   احلكمِ   هَذا  وعلَّةُ   الوالديِن،  حق ِ   يف   والنَّهرِ   التأفُّفِ   حترميِ   عَلى  مبنطوقَها  تدلُّ   الكرميةُ 
 حيثُ   عنهَما،  األَذى  أنواعِ   مجيعِ   كف ِ   عَلى  اخلطاِب،  فحَوى  جهةِ   منْ   املوافقِ   مبفهومَها  تدلُّ   كَما
  والنَّهرِ   التَّأفُّف  منَ   أشدُّ   وهوَ   عنُه،   مسكوتٌ   هوَ   ممَّا  ذلكَ   وغريِ   والشَّتمِ   الضرَّبِ   يف   األَذى  أنَّ 

، مع أنَّ الضَّرب والشتم والنَّهرِ   التَّأفُّفِ   حترميِ   منْ   َأوََل   والشَّتمِ   الضَّربِ   حترميُ   فيكونُ   هبَما،   املنطوقِ 
 .اخلطابِ  فحَوى هوَ   وهَذا ،مسكوت عنهما

 
 :اخلطابِ  حلنِ  جهةِ  منْ  املوافقةِ  فهومِ م مثالُ 
َا  ظُْلًما  اْليَـَتاَمى  َأْمَوالَ   أيَُْكُلونَ   الَِّذينَ   ِإنَّ } :  تعاََل   قولهِ   يف   كَما  مثالهُ    اَنرًا   ُبُطوَِنِمْ   يف   أيَُْكُلونَ   ِإمنَّ

 .  [10]النساء: {َسِعريًا َوَسَيْصَلْونَ 
 جهةِ   منْ   املوافقِ   مبفهومَها  ودلَّتْ   ظُلًما،  اليتاَمى  أموالِ   أكلِ   عنْ   النَّهيِ   عُلى   مبنطوقُها  اآليةُ   دلَّتِ 
  هَذا  وأكلُ   اإلتالِف،  أشكالِ   منْ   شكلٍ   أبي ِ   اليتاَمى  أموالِ   إتالفِ   عنِ   النَّهيِ   عَلى  اخلطاِب،   حلنِ 
 . احلطابِ   حلنُ   هوَ   وهَذا  اليتيِم،  عَلى  املالِ   ضياعِ   إََل   يؤدِ ي  كليهَما  ألنَّ   إتالفُه،  يساِوي  ظلًما  املالِ 
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 : املخالفةِ  مفهومِ  تعريفُ 
 اخلطاِب،   بدليلِ   املسمَّى  وهوَ   عنُه،  املسكوتِ   حلكمِ   خمالفٌ   املنطوقَ   أبنَّ (  السَّامعُ )  يشُعرَ   أن   هوَ 
 نفًيا   بهِ   املنطوقِ   ُحكمِ   نفسَ   أيُخذُ   عنهُ   املسكوتَ   أنَّ   املوافقةِ   مفهومِ   يف   القولُ   سَبقَ   قد  كانَ   فإَذا
 .إثباَتً  أوْ  نفًيا بهِ   املنطوقِ  ُحكمِ   نقيضَ   أيُخذُ  املخاَلفةِ   مفهومِ  يف  عنهُ  املسكوتَ  فإنَّ  إثباًَت، أو
 النُّطِق،  حمل ِ   يف   ملدلولهِ   خمالًفا  السُّكوتِ   حمل ِ   يف   اللَّفظِ   مدلولُ   يكونُ   َما :  أبنَّهُ   اآلمديُّ   عرَّفهُ   وقدْ  

  .(1)اخلطابِ  دليلَ  ويسمَّى
 الشَّرِط،   ومفهومُ   الصِ فِة،  مفهومُ :  وهيَ   سبعةٌ   أقسامٌ   اخلطابِ   بدليلِ   املسمَّى  املخالفةِ   وملفهومِ 
 ومفهومُ   ،(مكاانً   أوْ   كانَ   زماانً )  الظَّرفِ   ومفهومُ   احلصِر،  ومفهومُ   العدِد،  ومفهومُ   الغايِة،  ومفهومُ 
 املخالفةِ   مفهومِ   قسمِ   منْ   الشَّرطِ   مفهومِ   مبثالِ   ونكتِفي  منُه،  قسمٍ   لكل ِ   ابألمثلةِ   نطيلُ   واَل   العلَِّة،
 فهمهِ  لسهولةِ 

 
 : الشَّرطِ  مفهومَ  أنَّهُ  جهةِ   منْ  املخالفِة، مفهومِ  مثالُ 
 َفآُتوُهن    َلُكمْ   َأْرَضْعنَ   فَِإنْ   َْحَْلُهن    َيَضْعنَ   َحىتَّ   َعَلْيِهن    فَأَنِفُقواْ   َْحْلٍ   ُأْواَلتِ   ُكن    َوِإن }:  تعاََل   قولهُ 

َنُكمْ   َوْأَتَُِرواْ   ُأُجوَرُهن    مفهومُ   يدلُّ   ،[6  ]الطالق:{ ُأْخَرىَ   َلهُ   َفَسرُتِْضعُ   تـََعاَسْرتُْ   َوِإنْ   مبَْعُروفٍ   بـَيـْ
  إَذا النَّفقةِ   يف   هلَا حقَّ   اَل   ابئنٍ  طالقٍ   منَ   املعتدَّةُ  املطلَّقَة، املرأةَ   أنَّ   عَلى(  الشرطِ   مفهومُ )  املخالفةِ 

 ، (َعَلْيِهنَّ   فَأَْنِفُقوا  َْحْلٍ   ُأْواَلتِ   ُكنَّ   َوِإنْ ):  تعاََل   لقولهِ   احلمُل،  هوَ   النَّفقةِ   فشرطُ   حاماًل،  تكنْ   ملْ 
 مبفهومِ   وكذلكَ   الشَّرِط،  جهةِ   منْ   ابملخالفةِ   يفهمُ   َما  وهَذا   هلنَّ،  نفقتَ   فاَل   ْحلٍ   أوالتِ   يكنَّ   ملْ   فإنْ 

 . صغارهُ  لهُ   ترِضعْ  ملْ  إنْ  هلَا  أجرةَ   اَل  أنَّ  الشَّرطِ  جهةِ   منْ  املخالفةِ 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 (. 69/ 3)  لآلمدي، األحكام؛( 1)
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 : اخلالصةُ 
 مفهومُ   فأمَّا  املخالفِة،  ومفهومُ   املوافقةِ   مفهومُ   قسمنِي،  عَلى  واملفهومُ   املفهوُم،  يقابلهُ   املنطوقُ 
  إنْ   اخلطاِب،  وحلنُ   -  2  أوََل،  احلكمُ   كانَ   إنْ   اخلطاِب،  فحَوى  -  1:  قسمنيِ   فعَلى   املوافقةِ 
 مساواًي. احلكمُ 
 -   2  الصِ فِة،  مفهومُ   -  1   أقساٍم:  سبعةِ   عَلى  وهوَ   اخلطاِب،  دليلُ   وهوَ   املخالفةِ   مفهومُ   وأمَّا

 ومفهومُ   -  6  احلصِر،  ومفهومُ   -  5  العدِد،  ومفهومُ   -  4  الغايِة،  ومفهومُ   -  3  الشَّرِط،  ومفهومُ 
 املنطوقِ   معَ   تعارضت  إَذا  املفهومِ   أقسامِ   وكلُّ   العلَِّة،   ومفهومُ   -  7  ،(مكاانً   أوْ   كانَ   زماانً )  الظَّرفِ 
 .املفهومِ   أنواعِ  منْ  نوعٍ   أي ِ  عَلى املنطوقُ  رُجِ حَ 
 

 :املفهومِ  عَلى املنطوقِ  ترجيحِ  أمثلةِ  ومنْ 
أُ فيمَ   عن عائشة رضي هللا عنها أَنا قالت: "كانَ   معلوماتٍ   رضعاتٍ   : عشرُ القرآنِ   منَ   نزلَ ا 

 . (1)معلوماتٍ  خبمسٍ  سخنَ ، ثَّ نُ حُير ِمنَ 
 . (2)تانِ واملصَّ  ةُ املصَّ  مُ حتر ِ  ُ : اَل  هللاِ  رسولُ  وعنها رضي هللا عنها قالت: قالَ 

 الشاهد: 
الرواية األوَل تعارض الرواية الثانية؛ ألنَّ الرواية األوَل: تدل مبنطوقها على أنَّ الرضاع الذي  

 حُيرم الرضيع على مرضعه ونسبه منه هو مخس رضعات.
 املخالفة، على أنَّ ما زاد على الرضعتني حُتر ِم.والرواية الثانية: تدل مبفهومها، أي: مفهوم 

 الرتَّجيح: 
ُترجَّح الرواية األوَل على الرواية الثانية؛ ألنَّ الرواية األوَل تدل على املعىن مبنطوقها، والثانية 

 تدل على املعىن مبفهومها. 
----------------------------------------------- 

 .1452( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)
 .1450( أخرجه مسلم يف صحيحه 2)
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 145 .................................................. العزيز: املطلب الثاين: احلديث 

 146 ............................................... املطلب الثالث: احلديث املشهور: 

 152 .............................................. املطلب الرَّابع: احلديث املستفيض:

 154 ............................................ املبحث اخلامس: حدُّ املتواتر املختار: 

 167 .................................. السنَّة من حيث القوَّة:  املبحث السادس: أقسام

 220 ....................................... املبحث السابع: أقسام احلديث الصحيح:

 220 .................................................. املطلب األول: الصحيح لذته: 

 227 ........................................... املطلب اخلامس: الشواهد واملتابعات: 

 238 ................................... االحتجاج ابلصحيح:  املطلب السَّادس: مراتب

 245 ............................... املطلب السابع: حجيَّة احلديث الصحيح أبقسامه:

 245 ..................... املبحث الثامن: شروط الصحيح عند بعض الفقهاء وأصوليني: 

 251 ............................................... لب األول: احلديث الضعيف:املط 

 254 ................................................. املطلب الثَّاين: احلديث املنقطع: 

 256 ................................................ املطلب الثالث: احلديث املرسل: 

 259 ................................................... املطلب الرابع: املرسل اخلفي:

 261 .............................................. احلديث املعضل: املطلب اخلامس: 

 265 ............................................... املطلب السادس: احلديث املعلَّق: 
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 266 ............................................. املطلب السابع: احلديث املضطرب: 

 270 ................................................ املطلب الثامن: احلديث املدلَّس: 

 279 .................................................... النوع الثالث: تدليس القطع:

 280 ................................................... القسم الثَّاين: تدليس الشيوخ:

 284 ................................................ املطلب التاسع: احلديث املرتوك: 

 285 ................................................. املطلب العاشر: احلديث املنكر: 

 288 .......................................... همل: املطلب احلادي عشر: احلديث امل

 289 ............................................. املطلب الثاين عشر: احلديث املزور:

 290 ......................................... املطلب الثالث عشر: احلديث املوضوع:

 296 .............................................املطلب الرابع عشر: احلديث املبهم: 

 298 .......................................... ث املدرج:املطلب اخلامس عشر: احلدي

 306 ............................................. املسألة األوَل: كيف يُعرف اإلدراج: 

 307 ................................ املسألة الثانية: الضرر الناتج عن اإلدراج يف املنت: 

 309 ................................... املبحث التَّاسع: أنواع احلديث من حيث قائله:

 309 ................................................. : احلديث املرفوع: املطلب األوَّل 

 313 ........................................ املسألة الثانية: ما يلحق ابحلديث املرفوع:

 313 ...................... أواًل: قول الصحايب: كنا نقول كذا، أو نفعل كذا، أو نرى كذا. 

 313 ............................................ :فإن مل يضفه إَل زمن النب   - 1

قَاَمَة") مثال: أُِمَر بكذا: قول أنس  ُ َعْنه: "أُِمَر ِباَلٌل َأْن َيْشَفَع اأْلََذاَن، َويُوِتَر اإْلِ (. 4َرِضَي اَّللَّ
 ................................................................................. 316 
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 321 ................................................ املطلب الثاين: احلديث املوقوف:

 323 ............................................... املطلب الثالث: احلديث املقطوع:

 325 ....................................... الباب الثالث: خصائص السنَّة مع القرآن:

 325 ....................................... نة تفصِ ل جممل القرآن:الفصل األوَّل: الس

 326 .......................................... الفصل الثاين: السنة تبنيِ  مبهم القرآن: 

 327 ..................................... الفصل الثالث: السنَّة ختصص عموم القرآن: 

 329 ......................................... الرابع: السنة تقيد مطلق القرآن: الفصل

 330 ............................................ : قرآن الفصل اخلامس: السنَّة تنسخ ال

 332 ........................... تشمل سنَّة اخلليفة الراشد:  الباب الرابع: سنَّة النبِ   

 354 .................................... الفصل األوَّل: شروط اخلليفة الراشد املهدي: 

 359 .................................................. واجبات اخلليفة:الفصل الثاين: 

 362 .............................. الفصل الثالث: شرع ألفاظ: اخلليفة الراشد املهدي:

 365 ....................................... الفصل الرابع: شروط سنَّة اخلليفة الراشد:

 367 .................................... بني السنن:   الباب اخلامس: التعارض والرتجيح

 371 ........................................... واعد ترجع إَل السند: قالفصل األوَّل: 

 372 ........................................... املبحث الثاين: تعارض اآلحاد يف بينه:

 373 ........ املبحث الثالث: تعارض املتَّفق على وصله مع ما اختلف يف وصله وإرساله:

 375 ............ املبحث الرابع: تعارض ما اتفق على رفعه مع ما اخُتلف يف رفعه ووقفه:

 377 ..................... املبحث اخلامس: تعارض رواية األوثق واألضبط مع من دونه: 
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 378 ......................... املبحث السادس: تعارض رواية صاحب الواقعة مع غريه:

 379 .................. املبحث السابع: تعارض رواية من ال جُيوِ ز الرواية ابملعىن مع غريه:

 380 ............................................. الفصل الثاين: قواعد ترجع إَل املنت: 

 380 ................................. السنة القوليَّة مع الفعليَّة: تعارض املبحث األوَّل: 

 381 ................................ املبحث الثاين:  تعارض السنة القوليَّة مع التقريريَّة: 

 383 ............................... املبحث الثالث: تعارض السنة الفعليَّة مع التقريريَّة: 

 384 .................................. املبحث الرابع: تعارض السنَّة القوليَّة مع الرتكيَّة: 

 385 ................................ املبحث اخلامس: تعارض السنَّة الفعليَّة مع الرتكيَّة:

 387 .............................. املبحث السادس: تعارض السنَّة التقريرية مع الرتكيَّة: 

 388 ................................. املبحث السابع: تعارض السنة القوليَّة مع اهلميَّة:

 394 .................................. لثامن: تعارض السنة الفعليَّة مع اهلميَّة:املبحث ا

 396 ................................ املبحث التاسع: تعارض السنَّة التقريريَّة مع اهلميَّة:

 397 .................................. املبحث العاشر: تعارض السنَّة الرتكيَّة مع اهلميَّة:

 399 ............................... املبحث احلادي عشر: تعارض املسموع واملكتوب: 

 403 ..................... عشر: تعارض املسموع أو املكتوب مع التقرير: املبحث الثاين 

 405 ............................. املبحث الثالث عشر: تعارض رواية املثبت مع النَّايف:

 407 .......................................... الفصل الثالث: قواعد ترجع إَل املعىن:

 407 ........................................ املبحث األوَّل: تعارض النص مع الظاهر:

 411 ........................................ الظاهر مع املؤوَّل: املبحث الثاين: تعارض
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 419 ........................................ املبحث الثالث: تعارض املبني مع اجململ:

 420 ......................................... املبحث الرابع: تعارض اخلاص مع العام: 

 422 ....................................... املبحث اخلامس: تعارض املقيَّد مع املطلق:

 424 ..................................... عارض احلظر مع اإلابحة:املبحث السادس: ت

 425 ..................................... املبحث السابع: تعارض املنطوق مع املفهوم:

 429 ...................................................................... اخلالصُة: 

 430 ........................................................................ الفهرس 

 

 
 

 الثَّاينتَّ اجلزء 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصَّاحلات
 ونستفتح اجلزء الثالث ابإلجامع

 كما نرجئ ذكر املصادر واملراجع للجزء األخري 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




