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 : ملقدمةا
 

 .. أما بعد. احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

فإن السنننني امل ارصننندين ال اص مر مصننناعين الل نننالست وأصنننئ   ااتنننلنباع ىاامل بما ه و  ي على ارسنننلمني 
مجيعهمل، فخرب الوا د مال بط حب يي السننني  م مع مل السننني أ باين آ اع  سننلنبط منها ا  ملام، و   ال   

ا  دث اخلالف  ، و منملسو هيلع هللا ىلص    يي العمئ خبرب اآل اع أ د ممر مضنننننننننننننى مر أائ العلمل بعد ينتنننننننننننننو     
عزمت على  وضنننننني  ما بعدامل، ورا كانت تننننننني اآل اع م اينا للحدسش  و  جمننننننالوع وااا  العمئ  ا  

 سلزم  سضا ه مر مساائ ملعلقي خبرب اآل اع.

وخامتة. مباحث،وهذا البحث يشتمل على مقدمة، ومخسة   

. على ما حيسر اابلداء به، وبيان منهج البا ش : واجململتارقدمي  

ا و : معىن  رب الوا د لغي واصطال ا.  اربحش  

.اربحش ال اص: ما سفيده  رب الوا د  

 .اربحش ال الش: جمالوع العمئ خبرب الوا د

 .اربحش الالابت:  ململ ينواسي اجملهو 

.اربحش اخلامس:  عاينض اجلالح واللعدسئ  

، وارالاجت.  امتي: فهالس اروضوعا    
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 وقد التزمت يف هذا البحث مبا يلي: 

 . البحش   الواينعة وااصطال يي اللغوسي ارعاص بيان .1

 - ن ا ل نا ملك  – ارعاصال  وىلنا  علماء بعض كلب   ىل ابإلضافي المللب أما    ىل الالجوع .2

 . عزو كئ آسي كالميي  ىل توينهتا وينىمها   اهلامش، ما    لملالين اآلسي. 3

 ، واحلململ على صحلها  ن كانت   غري الصحيحني. البحش   الواينعة النبوسي  ا  اعسش ختالسج. 4

 والصفحي. ، واجلزء ،واتمل ارالجت ،ارؤل  وثيق آيناء ا صوليني والعلماء ابإلجماينة  ىل اتمل . 5

 . فهالتي للمصاعين وارالاجت، واحمللواي . 6

 

 و  أتأله اللوفيق واإلعاني.

 

 

 : وكتبه                                                                                                                     
 

   1443  / 11  /  8 ، بتاريخ:الثالاثءيوم 
 الصغو –األفالج 
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 املبحث األول: خرب الواحد لغة واصطالحا 

 . (1)اخلاء والباء والالاء أصالن: فا و  الِعلمل، وال اص سد  على لنٍي ويَن اوة وُغْزينٍ اخلرب لغة:  ❖
 . (2) او ىو  حيلمئ الصِ دق والملمب لما هاخلرب اصطالحا:  ❖
 
 تعريف خرب الواحد مركبا.  ❖

َلٍه  ىل  د   ما   جيمت جمالع اللوا ال، أو ما كان مر ا  باين غريُ عرف األصوليون خرب الواحد أبنه:  ُمننْ
 اللوا ال) 3(.

 
 ( ماعة ) رب( 2/239( مقاسيس اللغي ابر فاينس ) 1)
 ( ماعة ) رب( 2/239( مقاسيس اللغي ابر فاينس ) 2)
 ( 3/370(،  ك   ا تالاين ) 2/345(، جمالح الملوكب ارنري ) 318/ 3(، البحال احمليط    أصو  الفقه للزينك مل )1274( سن ال: اإل ملام   أصو  ا  ملام لآلمدي ) 3)
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الثاني: ما يفيده خرب الواحد املبحث   
 

 

 ا لل  ا صوليون فيما سفيده  رب الوا د العد   ما أ رب خبرب، ماما سفيد  ربه العلمل أو ال ر؟ 

 حترير حمل النزاع:  ❖
 رب الوا د  ما  لقله ا مي ابلقبو  واللصدسق أفاع العلمل، واو احلدسش ار هوين، واو مماب مجهوين   -أ

(4)السل  واخلل 
. 

 رب الوا د  ما وىت اإلمجاع على العمئ مبقلضاه فإنه سفيد العلمل  ن اإلمجاع عليه ىد صريه مر  -ب
 . (5)ارعلوم صدىه

 حمل اخلالف. ❖
وا د   سنضمل  ليه ما سقوسه مر  الحمئ اخلالف    فاعة  رب اآل اع ال ر أو العلمل، مقيد مبا  ما كان  رب 

 . (6)ه ا مي ابلقبو ، و  سنعقد اإلمجاع على العمئ مبقلضاهاالقالاار، و   للق

 اختلف األصوليون يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

  (7) وعليه أك ال ال افعيي، ومجهوين ارالمليي، واحلنفيي، وأك ال احلنابلي ماب مجهوين ا صوليني، القول األول:
 واستدلوا على ذلك أبدلة أمهها ما أييت:  ىل أن  رب الوا د سفيد ال ر، 

 
 ( 1/138(،  ينجماع الفحو  لل وكاص )1/377( سن ال: البحال اريحط للزينك مل ) 4)
 ( 1/138(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 5)
 ( 138/ 1لسابق )( ارصدين ا6)
 ( 1808/ 4(، اللحبري جمالح اللحالسال   أصو  الفقه للمالعاوي )212(، مقدمي   أصو  الفقه ابر ىصاين ارالململ ) 1/298( سن ال: أصو  السال سمل ) 7)
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لو كان اخلرب الوا د مب العه موجبا للعلمل لملان العلمل  اصال بنبوة مر أ رب بملونه نبيا مر غري  اجي    -1
لوجب أن حيصنننئ للحاكمل العلمل ب نننهاعة ال نننااد الوا د وأا سفلقال معه  ىل  ىل مع زة عالي على صننندىه و 

 جمااد آ ال وا  ىل  زكيله را فيه مر طلب حتصيئ احلاصئ  م العلمل غري ىابئ للزايعة والنقصان.

أنه لو  صنننننننننننننئ العلمل خبرب الوا د مب العه لوجب ختطهي  الفه اباجلهاع و فسنننننننننننننيقه و بدسعه  ن كان    -2
ملك فيما سبدع مبخالفله وسفسنق ولملان مما سصن  معاينضنله خبرب اللوا ال وأن ميلنت الل نمليك مبا سعاينضنه كما  

 .   رب اللوا ال وكئ ملك  الف اإلمجاع

ينص  عاينض  ربسر ابلضنننننالوينة  ص ا نصننننندق بملئ ما نسنننننمت ولو صننننندىنا وىدَ ا سفيد العلمل واو معلوم    -3
 .(8)؟فملي  نصدق ابلضدسر

و نه لو كان سوجب العلمل لوجب  ما عاينضه  رب ملوا ال أن سلعاينضا ورا ثبت أنه سقدم عليه ارلوا ال   -4
(9) ع  على أنه غري موجب للعلمل

 . 

أن  رب الوا د سفيد العلمل، او ىو  عاوع ال ااالي، وابر  زم، واإلمام أمحد   ار هوين    القول الثاين:
(10)أ باين الالؤسي واو ىو  أائ احلدسش

 . 

 أدلة القائلني إبفادة خرب الواحد العدل العلم كالتايل:

 ابلنص.  -أ

 من القرآن. ❖

 
 ( 233/ 1( ارسلصفى للغزايل )8)
 ( 299( ارالجت السابق )9)
( جمالح  لصال  1808/ 4(، اللحبري جمالح اللحالسال   أصو  الفقه للمالعاوي )1/207لفحو  لل وكاص ) (، و ينجماع ا1/151( سن ال: اإل ملام   أصو  ا  ملام ابر  زم )10)

 ٍ(. 107/ 2الالوضي للطو  ) 
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هنى عر ا باع غري العلمل وىد أمجعنا على جواز ا باع    .(11):}َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم{قوله تعاىل  -1
 رب الوا د   أ ملام ال الع ولزوم العلمل به فلو   سملر  رب الوا د مفيداً للعلمل لملان اإلمجاع منعقداً على 

(12)  الفي النص واو مملنت
 . 

(13) }إْن يَ تَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ{  قوله تعاىل:  -2
يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغين  }وما    :" وىوله  عاىل. 

، فإن    عاىل ىد مم على ا باع ال ر، فلو   سملر  رب الوا د مفيداً للعلمل بئ لل ر  (14) من احلق شيئا{
(15) لملنا مممومني على ا باعه واو  الف اإلمجاع

 . 

 من السنة. ❖
إنك أتيت قوماً أهل كتاب  معاماً  ىل اليمر ىااالً له: " -صننننننننننلى   عليه وتننننننننننلمل  -بعش الالتننننننننننو    أواًل:

فادعهم إىل ش     هادة أال إله إال   وأين رس     ول   فون هم أ اعول لذلك فأعلمهم أن   اف   يف 
(16)أمواهلم صدقة ترد من أغنيائهم إىل فقرائهم"

. 

أينتننئ ينجالً وا داً سبلش جمننالاات اإلتننالم وىد ىامت   -صننلى   عليه وتننلمل   -أن ينتننو      وجه الداللة:
احل نني على أاننئ المللنناب  ننما الالجننئ، فلو كننان م ننئ اننما البال  ا سفينند علمنناً    ملر احل نني على أي 

(17)فريعه –صلى   عليه وتلمل  - نسان سبلغه عر    عاىل أو عر ينتو    
. 

 
 ( 36( اإلتالاء ) 11)
صو  الفقه  يب سعلى  ( العدة   أ241/ 4( اللقالسال واللحبري ابر أمري احلاج )2/371(، ك   ا تالاين للبزعوي )1/295( سن ال: اإل ملام   أصو  ا  ملام لآلمدي ) 12)

(3/903 .) 
 (. 28( الن مل )13)
 (. 36( سونس ) 14)
 ( 295/ 1( اإل ملام   أصو  ا  ملام لآلمدي )15)
 ابب ا  ؤ م كالاامل الناس   الصدىي.  - . كلاب الزكاة 529/  2( صحي  البخايني ج16)
 . 478/  2(  لصال الصواعق  17)
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عر عبد   بر عمال ينضنننننننننمل   عنهما ىا : "بينما الناس بقباء   صنننننننننالة الصنننننننننب   م جاءامل آ    اثنياً:
ىد أُنز  عليه القالآن وىد أمال أن سسنننننننننننننلقبئ الملعبي  -صنننننننننننننلى   عليه وتنننننننننننننلمل  -فقا :  ن ينتنننننننننننننو     

(18)فاتلقبلواا، وكانت وجواهمل  ىل ال ام فاتلداينوا  ىل الملعبي
. 

ا  ربه، و الكوا اجلهي اليت كانوا عليها، واتننننننلداينوا  ىل القبلي، و  سُنْنمِلاْل عليهمل ينتننننننوُ   أهنمل ىبلو   وجه الداللة:
ملالوا على ملك وكانوا على أمال مقطوع به مر القبلي ا وىل فلوا  -صنننننننلى   عليه وتنننننننلمل  -    ، بئ جمنننننننُ

(19) صو  العلمل هلمل خبرب الوا د   سرتكوا ارقطوع به ارعلوم خلرب ا سفيد العلمل
. 

مبا ينوي عر علمل أنه ىا : "ما  دثين أ د حبدسش  ا اتلحلفله،  ا أاب بملال، وصدق أبو   ابألثر:
 . (21) . فقد َىطَت على صدىه واو وا د(20) بملال"

 فمن وجهني: املعقول:-ب 

  أننه لو   سملر  رب الوا ند مفينداً للعلمل رنا أوجبنه و ن ك ال العندع  ىل  ند اللوا ال  ن منا جناز على   األول:
(22)ا و  جاز على مر بعده

. 

أنه لو   سملر  ربه موجباً للعلمل را أبي  ىلئ ارقال ابلقلئ على نفسننننننننننه وا ب ننننننننننهاعة اثنني عليه وا   الثاين:
 .(23)وجبت احلدوع أب باين اآل اع لملون ملك ىاضياً على عليئ العقئ وبالاءة الممي

 
 حتوسئ القبلي مر القدس  ىل الملعبيكلاب ارساجد ابب    10/ 5( صحي  مسلمل ب الح النووي. ج 18)
 . 477/  2(  لصال الصواعق  19)
(، ولف ه  1/446(، وأ الجه ابر ماجه   َكلاب  ىامي الصالة، ابب ما جاء   أن الصالة كفاينة )349/ 1( أ الجه عنه أبو عاوع   كلاب الصالة، ابب   ا تلغفاين )20)

 (. 2454(، ولف ه ىالسب مر لفظ أيب عاوع. وتنده  سر، وصححه ابر  بان ) 2/ 1ده" )وأ الجه اإلمام أمحد   "مسن، ىالسب مر لفظ أيب عاوع 
 (. 904/ 3(، العدة   أصو  الفقه )1/296( سن ال: اإل ملام   أصو  ا  ملام لآلمدي ) 21)
 (. 295/ 1( ارالجت السابق )22)
 (. 295/ 1( ارالجت السابق )23)
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أن  رب الوا ند سفيند العلمل  ما ا لفنت بنه ىالاار  ؤسنده و ند  على صنننننننننننننندىنه، ممنا ا لناين انما   القول الث ال ث:
 .(24)القو  تي  الدسر اآلمدي،، و مام احلالمني، والبيضاوي وغريامل

أن القالسني ىد  فيد ال ر االعة عر اخلرب وملك كما  ما ينأسنا  نسننناصً سمل ال مر الن ال  ىل جمنننخص   اس  تدلوا:
به له فإما اىرتن بملك مالزمله له زاع ملك ال ر وا سزا    اللزاسد بزايعة  دمله  مسننننننلحسننننننر فإص ن ر  

له وبم  ما له و غري  اله  ىل غري ملك مر القالاار  ىت حيصننننننننننننننئ العلمل حببنه له كمنا    زاسد ال ر أب باين  
(25)اآل اع  ىت سصري  وا ال

. 

وكالااله لأل  واو   أينغد عي نني صفم ا مال كملك  ما أ رب وا د مت كما  عقله و سننه حبياة نفسننه   -2
ىاامل اجلاه أنه ىلئ مر سملافهه عمداً عدواصً آبلي سقلئ م لها غالباً مر غري جمنننننننبهي له   ىلله وا مانت له مر 

 .(26)القصاص كان  ربه مت امه القالاار موجباً للعلمل بصدىه عاعة

 

 او القو  ا و  را مكال مر ا علي. الراجح:

اخلالف   امه ارسننننننننننألي لف ملذ ا فاق ارمااب على أنه جيب العمئ خبرب الوا د تننننننننننواء  الف:نوع اخل
 أفاع ال ر أو العلمل.

 
 (. 215/ 2جمالح منهاج الوصو  )(، هناسي السو  2/32( سن ال: ا  ملام لآلمدي ) 24)
 (. 1/297( اإل ملام   أصو  ا  ملام ) 25)
 ( ارالجت السابق. 26)
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 الثالث: شروط العمل خبرب الواحد  املبحث 
 

 ن العمئ خبرب الوا د ملوى  على جمالااط معلربة   الالاوي واو ارخرب، و  ارخرب عنه واو مدلو  
 .(27)اخلرب

 شروط املخرب الواحد الذي يقبل خربه: أوال: 

، فال  قبنننئ ينواسننني اجملنون والصننننننننننننننك النننمي   مييز ابإلمجننناع وكنننما ارميز عنننند الش           رط األول: الت ليف
 .(28)اجلمهوين

فال  قبئ ينواسي الملافال ارخال  عر القبلي، واو ارخال    ارلي اإلتنننننننننالميي  الش       رط الثاين: ا س       الم،
 .(29)كاليهوعي والنصالاص  مجاعا

 .(30)فإن اجملنون والصك غري ارميز ا ميملنه الضبط واا رتاز عر اخللئ الشرط الثالث: العقل،

وامل ايهي يناتنخي   النفس حتمئ على مالزمي اللقو  وارالوءة مجيعا  ىت حتصنئ   الش رط الرابع: العدالة،
ثقي النفس بصننندىه وسعلرب فيها ااجلناب عر الملبااال وعر بعض الصنننغااال كاللطفي    احلبي وتنننالىي ابىي  

إلفالاع مر البقئ وعر اربا اث القاع ي   ارالوءة كا كئ   الطالسق والبو    ال نناينع وصننحبي ا ينام  وا
 .(31)  ارزاح والضابط فيه أن كئ ما ا سؤمر معه جالأ ه على الملمب  الع به الالواسي وما ا فال

 
 (. 2/47( هناسي السو  جمالح منهاج الوصو  ) 1/139(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 27)
 (. 2/47( هناسي السو  جمالح منهاج الوصو  ) 28)
 (. 4/567( ارالجت السابق، احملصو  للالازي ) 29)
 (. 567/ 4السابق )( ارالجت  30)
 (. 567/ 4( ارالجت السابق )31)
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أن سملون ضبطه را سسمعه أينج  مر عدم ضبطه ومكاله له أينج  مر تهوه    الشرط اخلامس: الضبط، 
 . (32) حلصو  غلبي ال ر بصدىه فيما سالوسه 

 

 : اثنيا: شروط املخرب عنه 

 الشروط اليت ترجع إىل مدلول اخلرب كالتايل:أما 

 أا سسلحيئ وجوعه   العقئ فإن أ اله العقئ ينع. الشرط ألول:

 أا سملون  الًفا لنص مقطوع به على وجه ا ميملر اجلمت بينهما حبا . الشرط الثاين:

 .(33)أا سملون  الًفا إلمجاع ا مي عند مر سقو  أبنه   ي ىطعيي الشرط الثالث:

  

 
 ( 83/ 2( اإل ملام لآلمدي )32)
 (. 1/150(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 33)
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 شروط ائمة املذاهب يف العمل خبرب الواحد: 

 أوال: احلنفية وشرو هم يف العمل خبرب الواحد 

 اجمرتع فقهاء احلنفيي لوجوب العمئ خبري الوا د جمالوطا أمهها:

 .(34)أا سعاينضه عليئ أىو  منه مر كلاب وتني أو  مجاعأوال: 

 .(35)أا سملون  رب الوا د فيما  عمل به البلو اثنيا: 

 . (36) أا سعمئ الالاوي خبالف ينواسلهاثلثا: 

 .(37) أا سملون  رب الوا د  الفا للقياسرابعا: 

 

 اثنيا: شروط العمل خبرب الواحد عند املال ية. 

 أا  ال   رب الوا د عمئ أائ اردسني  أوال:

 أا  ال   رب الوا د ظااال القالآن اثنيا:

 أا سملون العمئ خبرب الوا د مينسعي  ىل فعئ حم وين، أو معاينضا لقاعدة مر ىواعد الفقه اإلتالممل  اثلثا:

 . (38) أا  ال   رب الوا د القياس رابعا:

 
 (. 3/20( ك   ا تالاين ) 34)
 (. 386/ 1( أصو  السال سمل )35)
 (. 76/ 2( ك   ا تالاين على ارناين للنسفمل )36)
 ( 2/203( الوصو   ىل ا صو  ابر بالاان )37)
 (. 3/889لفقه  يب سعلى ) ( العدة   أصو  ا38)
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 :شروط االحتجاج خبرب اآلحاد عند الشافعية 

 اآل اع   كلابه الالتالي  يش ىا :ذكر ا مام الشافعي رمحه   شروط االحتجاج خبرب 

ن سملون مر  دث به ثقي   عسنه معالوفا ابلصدق   أوا  قوم احل ي خبرب اخلاصي  ىت جيمت أموينا: منها  
 دس ه عاىال را حيدث به علما مبا حييئ معاص احلدسش مر اللفظ وأن سملون ممر سؤعي احلدسش حبالوفه كما  

ا حيئ معناه   سدين لعله حييئ احلال  مست ا حيدث به على ارعىن انه  ما  دث على ارعىن واو غري عا  مب
 ىل  الام و ما اعاه حبالوفه فلمل سبقى وجه  اف فيه ا الله احلدسش  اف ا  ما  دث به مر  ف ه  اف ا 

 . (39) لمللابه  ما  دث مر كلابه..
 

 شروط االحتجاج خبرب اآلحاد عند احلنابلة. ❖
ينمحه   أنه س رتع صحي تند احلدسش للعمئ به   ا  ملام كما ىا  ينمحه  أمحد  اإلمام سلض  مر أىوا 

 . (40)     ينواسي أيب احلاينث:  ما جاء  رب الوا د، وكان  تناعه صحيحاً وجب العمئ به

 
 (. 370/ 1( الالتالي )39)
 (. 3/859( العدة   أصو  الفقه  يب سعلى ) 40)
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 الرابع: حكم رواية اجملهول  املبحث 
 

 او كئ مر    ُعالف عينه أوصفله. فعلى اما جهالي الالاوي على َضالبني. اجملهول:

 اهو  العني: واو كئ مر   سَناْلِو عنه  ا يناٍو وا ٌد و   ُعلمل  اله. أي   سُوثَّق. الضرَّْب األول:

لمل اهو  احلا  وس سننننننننمى ابرسننننننننلوين: واو مر ينو  عنه اثنان فأك ال لملر   سوثَّق و   ع  والض      رب الثاين:
 .(41)عدالله وا فسقه

 اختلف أهل العلم يف رواية اجملهول على قولني: 

 . (42) أن ينواسله غري مقبولي مطلقا، وبه ىا  اجلمهوين القول األول:

إْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍأ فَ تَ بَ ي َُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوماً  }  أن النا  للعمئ خبرب الوا د موجوع، لقوله  عاىل:  -1
، و ن عدم الفسق جمالع للقبو  ابآلسي، واجلهئ ابل الع سوجب اجلهئ ار الوع،  ن العمئ به  (43)ِبََهاَلٍة{

 . (44)ظااال العدالي،  م ال ر مث أىو 

 
 (. 561( سن ال: جمالح  نقي  الفصو  )41)
 (. 2/147(، جمالح  لصال الالوضي للطو  )88/ 2(، جمالح  نقي  الفصو  للقالا )576/ 4( سن ال: احملصو  للالازي )42)
 (. 6( احل الا  ) 43)
 (. 4/576للالازي ) ( احملصو  44)
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، صيغله صيغُي اخلرب ومعناه ا مال،  (45) ( ُعُدْولُهََيِْمل هذا العلَم من كلِ  َخَلفٍ )لقوله عليه السالم    -2
 قدساله: لَِيْحمْئ اما العلمل ]مر كئ َ َلٍ  ُعدولُه[ فلوا أن العدالي جمالع لبطلْت  ملمي اما ا مال فإن  

 .(46) العد  وغريه تواء  ينهمٍ 

مي بنت ىيس  مجاع الصحابي ينضمل   عنهمل على ينع ينواسي اجملهو  ينع عمال ينضمل   عنه  رب فاط   -3
وىا  كي  نقبئ ىو  امالأة ا نديني أصدىت أم كمبت وينع علمل ينضمل   عنه  رب ا جم عمل   ارفوضي  
وكان علمل بر أيب طالب ينضمل   عنه حيل  الالاوي مث  ن أ دا مر الصحابي ما أظهال اإلنملاين على ينعامل 

 . (47) وملك سقلضمل  صو  اإلمجاع

أن جمهاعة اجملهو  ا  قبئ   العقواب ، فال  قبئ ينواسله ابلقياس على امه ال هاعةذ  ن طالسق ال قي    -4
 .(48)   الالواسي وال هاعة وا د 

 
 . (49)  نيفي وأصحابه   قبئ ينواسله، وبه ىا  أبو القول الثاين:

 وا لج مر ىا  بقبو  ينواسي اهو  احلا  أبموين: 

 من القرآن ال ري  -أ

 
وزسال: ]واو  دسش م هوين  ( ينو  اما احلدسش مجاعي مر الصحابي ينضمل   عنهمل وهلما احلدسش طالق ك رية عنهمل واو  دسش  سر للعدع طالىه ىا  العالمي  بالاايمل بر ال 45)

  عر أمحد تهئ عنه فقيئ له كأنه كالم موضوع؟ فقا : ا او صحي  فقيئ  صححه ابر عبد الرب[. وينوي عر أمحد أنه ىا : او  دسش صحي . ىا  زسر الدسر: ]و  كلاب العلئ للخال
، وجزم احلافظ العالامل أبن النحدسش  164-163، ومكال العالمي ابر القيمل طالق احلدسش   مفلاح عاين السعاعة ص 1/308له: ممر مسعله؟ فقا  مر غري وا د...[ العواصمل والقواصمل  

 . 71 سر. ان ال احلطي ص  
 ( 2/88قي  الفصو  للقالا  ) ( جمالح  ن46)
 (. 4/576( احملصو  للالازي ) 47)
 (. 2/147( جمالح  لصال الالوضي للطو  )48)
 (. 1/333( سن ال: اإل ملام   أصو  ا  ملام لآلمدي ) 49)
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﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍو فَ تَ بَ ي َُّنوا َأن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا   عاىل: ىوله  -1
 . (51) أمال ابلل بت م الوطاً ابلفسق فما   س هال الفسق ا جيب الل بت فيه  .(50)   َعَلٰى َما فَ َعْلُتْم ََنِدِمنَي﴾

 :من السنة -ب

 . (52) (إمنا أح م ابلظاهر و  يتوىل السرائر)ىوله عليه السالم:  -1
أن النك صلى   عليه وتلمل را جاءه ا عالايب وىا  أجمهد أن ا  له  ا   وجمهد بالؤسي اهلال    -2

ىبئ جمهاع ه وأمال ابلنداء ابلصوم را ثبت عنده  تالمه و  سعلمل منه ما سوجب فسقاً    ،عنده
 . (53)فالالواسي أوىل

  

أن الصحابي كانوا ملفقني على ىبو  أىوا  العبيد والنسوان وا عالاب اجملاايئ را ظهال  تالمهمل    ج: ا مجاع:
 . (54) وتالملهمل مر الفسق ظااالاً 

 د: املعقول: فمن وجهني: 

أن الالاوي مسلمل   س هال منه فسق فملان  ربه مقبواً كإ باينه بملون اللحمل حلمل ممكمل وكون اراء    األول:
 طااالاً أو جنساً وكون اجلاينسي اربيعي ينىيقي وكونه ملطهالاً عر احلدثني  ىت سص  ااىلداء به وحنوه

 
 ( 6( احل الا  ) 50)
 (. 335/ 1( اإل ملام لآلمدي )51)
وا وجوع له   كلب احلدسش ار هوينة وا ا جزاء ارن وينة، وجزم العالاىمل أبنه ا أصئ له، وكما  ": اجملهال بني ا صوليني والفقهاء، 178( ىا  السخاوي   ارقاصد احلسني "52)

ي  "، وزاع نقله على الزينك مل، فقد ىا : ا سعالف  ما اللفظ، وابر ك ري ىا :   أى  له على تنده، وأنملاله القاين 192/ 1أنملاله ارزي وغريه، و بعه على ملك الع لوص   ك   اخلفاء "
 واحلافظ ابر ارلقر. 

 " بلحقيق مواص ال يخ عبد الفلاح أبو غدة، فقد نبه فيه على غلط وىت للسخاوي و بعه بعض العلماء. 38ان ال ارصنوع   معالفي احلدسش اروضوع ينىمل "
 ( ارالجت السابق. 53)
 ( ارالجت السابق. 54)
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مه وعدم وجوع ما  أنه لو أتلمل كافال وينو  عقيب  تالمه  رباً مر غري مهلي فمت ظهوين  تال  والثاين:
سوجب فسقه بعد  تالمه ميلنت ينع ينواسله و ما ىبلت ينواسله  ا   تالمه فطو  مد ه   اإلتالم أوىل أا 

 . (55)  وجب ينعه

 سبب اخلالف:
اما مبين على اخلالف   العدالي والفسق: ائ مها حبسب نفس ا مال وابطنه فيما بني ارملل  وبني ينبه،  

على ابطنه، أو حبسب علمنا حباله: عدالي أو   -عاعة-أفعاله و الكا ه الدالي أو حبسب ما س هال مر 
 فسًقا. 

سقولون: العدالي عباينة عر  ظهاين اإلتالم، مت تالمله عر فسق ظااال، فملئ    - مر احلنفيي-فأائ العالاق  
عر   مسلمل اهو  احلا  عندامل عد ، أما اجلمهوين فيقولون: ا  عالف عدالله  ا خبربة ابطني، والبحش

 (56) تري ه وتالسال ه

 . الراجح: هو القول األول

 ن عدم   ذفال  قبئ ينواسله مت اما اا لما   ،حيلمئ أن سملون فاتننننننننًقا وأن سملون غري فاتننننننننقه  نوملك 
ا وجوع الفسننق مانت مر ىبو   هالفسننق جمننالع   جواز الالواسي عن فال بد مر العلمل بوجوع اما ال ننالع وأسضننً

 .(57)لفاء اما ارانتينواسله فال بد مر العلمل ابن

 
 ( ارالجت السابق. 55)
 ( 1/384(.ينوضي الناظال وجني ارلاظال ) 233/ 2( سن ال: ارسلصفى ن)56)
 ( ارالجت السابق. 57)
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 اخلامس: تعارض اجلرح والتعديل. املبحث 
 

 : ما  عاينض اجلالح واللعدسئ أسهما سقدم؟،  ما  عاينض اجلالح واللعدسئ فال  لو

 منا أن سملون اجلناينح ىند عني السننننننننننننننبنب أو   سعيننه: فنإن   سعيننه فقو  اجلناينح سملون مقندمناً اطالعنه  -1
 على ما   سعالفه العد  وا نفاه املناع ال هاعة على النفمل

 و ن عني السبب أبن سقو   قدسالاً: ينأسله وىد ىلئ فالصً فال  لو مر أمالسر: -2

 .ملك  ما أا سلعالض ارعد  لنفمل  األول:

 أو سلعالض لنفيه. الثاين:

 .فإن كان ا و  فقو  اجلاينح سملون مقدماً را تبق

انا سلعاينضنننننننننننان وسصننننننننننن   الجي    فها ، ياً بعد ملك  :لهىلْ  ىو ن  عالض لنفيه أبن ىا : ينأست فالصً اردع 
به   د   أ دمها على اآل ال بمل الة العدع وجمنننننننندة الوينع واللحفظ وزايعة البصننننننننرية  ىل غري ملك مما  الج   

 .الالواسلني على ا  ال 

  ما وينع الل الس  واللعدسئ مر وا د، ففيه  فصيئ: احلالة الثالثة:

 فإن علمنا ارلأ ال مر ارلقدم مر اجلالح واللعدسئ، فإص نعمئ ابرلأ الذ لملونه نسخ ارلقدم.

 .(58)و ن   نعلمل ارلأ ال مر ارلقدم، فإص نلوى   ىت س بت جال ه أو  عدسله

 
 (. 99/ 2( اإل ملام لآلمدي )58)
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  ساو  عدع اجملال ني وارعدلني على ىولني:  ما زاع عدع ارعدلني على اجلاين ني أو فوا يف احل مواختل

أي تنننننننننواء كان ارعدلون أىئ مر اجلاين ني أو م لهمل أو أك ال منهمل نقله ذ سقدم اجلالح مطلقا القول األول:
(59)اخلطيب عر مجهوين العلماء وصححه الالازي واآلمدي وابر الصالح وغريامل

. 

 ن تنبب  قد  اجلالح او اطالع اجلاينح على زايعة   العلمل   الالاوي ىد  فيت على ارعد ذ   تدلوا:اس  
 ن ارعدلني و ن ك الوا ليسنننننننننننوا  ربون عر عدم ما أ رب به اجلاين ون، ولو أ ربوا بملك لملانت جمنننننننننننهاعة  

 .(60)ابطلي على نفمل

 

 سقدم اللعدسئ على اجلالح، اتلدلوا: القول الثاين:

 ن اجلاينح ىد جيالح مبا ليس   نفس ا مال جاينً ا، وارعد   ما كان عدًا ا سعد   ا بعد حتصننننننننيئ   -1
(61)اروجب لقبوله جالً ا

. 

 ن المل الة  قوي ال ر، والعمنئ أبىو  ال نني واجنب كمنا    عناينض احلندس ني وا مناين ني وغريمهنا مر  -2
(62)ا  ارلعاينض

. 

 

 

 
 (. 4/205( اللقالسال واللحبري ابر أمري احلاج )430/ 2(، جمالح الملوكب ارنري ابر الن اين )1/184(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 59)
 (. 91/ 2( جمالح  نقي  الفصو  )1/266للغزايل ) ( ارسلصفى 588/ 4( سن ال: احملصو  للالازي )60)
 (. 1/184(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 61)
 (. 2/166( جمالح  لصال الالوضي للطو  )62)
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 . (63)أنه سقدم ا ك ال مر اجلاين ني وارعدلني القول الثالث:

(64)أهنما سلعاينضان فال سقدم أ دمها على اآل ال  ا مبالج   ملى القول الرابع:
. 

 

 الراجح: هو القول األول

اب  ا  العدالي ا صنليي، وعدم ااطالع على ما سنافيها. ومسنلند  ح ن مسنلند ارعد     عدسله: اتنلصن
اجلاينح: ااطالع على ما سقدح   العدالي، فقدم ىوله، كالاوي الزايعة   احلدسشذ  نه مست ما   سسنننننننننمعه 

 .(65)غريه

 

 
 (. 1/184(  ينجماع الفحو  لل وكاص ) 63)
 (. 184/ 1( ارالجت السابق )64)
 (. 1/390( ينوضي الناظال وجني ارناظال ) 65)
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 ثبت املصادر 
 

 .القالآن الملال  (1
 
 السني النبوسي. (2

 
 اإل ملام   أصو  ا  ملام  (3

 ان(631الدسر علمل بر أيب علمل بر حممد بر تا  ال علك اآلمدي )ارلوىف: أبو احلسر تيد 
 4عدع ا جزاء: ،  لبنان -عم ق -الناجمال: ارمللب اإلتالممل، بريو  ، احملقق: عبد الالزاق عفيفمل

 
  ينجماع الفحو  لل وكاص  (4

يخ أمحد  احملقق: ال  ، ان(1250حممد بر علمل بر حممد بر عبد   ال وكاص اليمين )ارلوىف: 
  -ان 1419الطبعي: ا وىل ، الناجمال: عاين المللاب العاليب، كفال بطنا  -عزو عناسي، عم ق 

 2عدع ا جزاء: م، 1999
 
 أصو  السال سمل  (5

،  بريو   –الناجمال: عاين ارعالفي ، ان(483حممد بر أمحد بر أيب تهئ مشس ا امي السال سمل )ارلوىف: 
 2عدع ا جزاء: 

 البحال احمليط   أصو  الفقه (6
 ان( 794أبو عبد   بدين الدسر حممد بر عبد   بر  اعين الزينك مل )ارلوىف: 
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 8عدع ا جزاء: ، م1994 -ان 1414الطبعي: ا وىل، ، الناجمال: عاين المللك

 اللبصالة   أصو  الفقه (7
 احملقق: ع. حممد  سر ايلو ، ان(476أبو اتحاق  بالاايمل بر علمل بر سوت  ال ريازي )ارلوىف: 

 1عدع ا جزاء: ، 1403الطبعي: ا وىل، ، عم ق –الناجمال: عاين الفملال 
 

 اللحبري جمالح اللحالسال   أصو  الفقه  (8
، ان(885عالء الدسر أبو احلسر علمل بر تليمان ارالعاوي الدم قمل الصاحلمل احلنبلمل )ارلوىف: 

الطبعي: ا وىل، ، السعوعسي / الالايض -الناجمال: ممللبي الالجمد وآ الون،  احملقق: ع. عبد الالمحر اجلربسر
 8عدع ا جزاء: ، م2000 -ان 1421

 

 اللقالسال واللحبري ابر أمري احلاج  (9
عاين المللب   الناجمال:، بد   حمموع حممد عمالع يناتي وحتقيق:، عحممد بر حممد ابر أمري احلاج احلنبلمل

 .م1999ان/1419لطبعي ااوىل ، ابريو   -العلميي 
 
 الالتالي ( 10

أبو عبد   حممد بر  عينسس بر العباس بر ع مان بر جمافت بر عبد ارطلب بر عبد مناف ارطلك 
ا وىل،  الطبعي:، الناجمال: ممللبه احللك، مصال، حملقق: أمحد جماكال( اان204القالجممل ارململ )ارلوىف: 

 م 1940ان/1358
 
 تنر ابر ماجه  ( 11
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 ان( 273و عبد   حممد بر سزسد القزوسين )ارلوىف:  أب  -وماجي اتمل أبيه سزسد  -ابر ماجي 
 َعبد الل طي   الز    -حممَّد كامئ ىاله بللمل  -عاع  مالجمد  -احملقق: جمعيب ا يننؤوع 
 5عدع ا جزاء: ، م 2009 -ان  1430ا وىل،  ، الطبعي:الناجمال: عاين الالتالي العاريي

 
 تنر أيب عاوع  ( 12

أبو عاوع تليمان بر ا جمعش بر  تحاق بر ب ري بر جمداع بر عمالو ا زعي السِ ِ ْسلاص، )ارلوىف: 
حَممَّد كاِمئ ىاله بللمل، الناجمال: عاين الالتالي العاريي، الطبعي:   -ان(، احملقق: جمَعيب ا يننؤوع 275
 7م، عدع ا جزاء:  2009 -ان  1430ا وىل، 

 
 جمالح الملوكب ارنري   ( 13

ارؤل :  قمل الدسر أبو البقاء حممد بر أمحد بر عبد العزسز بر علمل الفلو مل ارعالوف اببر الن اين  
الطبعي: الطبعي ال انيي  ، الناجمال: ممللبي العبيملان، احملقق: حممد الز يلمل و نزسه محاع، ان(972)ارلوىف: 
 م.1997 -ان 1418

 
 جمالح  نقي  الفصو  للقالا   ( 14
 ان(684لعباس جمهاب الدسر أمحد بر  عينسس بر عبد الالمحر ارالململ ال هري ابلقالا  )ارلوىف: أبو ا

 -ان  1393الطبعي: ا وىل، ، الناجمال: جمالكي الطباعي الفنيي ارلحدة، احملقق: طه عبد الالؤوف تعد
 1عدع ا جزاء: ، م1973

 
 

 جمالح  لصال الالوضي  ( 15
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، ان(716لطو  الصالصالي، أبو الالبيت، جنمل الدسر )ارلوىف: ارؤل : تليمان بر عبد القوي بر الملال  ا
 الناجمال: مؤتسي الالتالي ، احملقق: عبد   بر عبد احملسر الرتكمل

 3عدع ا جزاء: ، م 1987ان /  1407الطبعي: ا وىل، 
 
 صحي  البخايني  ( 16

 الناصالاحملقق: حممد زاري بر صصال ، حممد بر  مساعيئ أبو عبد  البخايني اجلعفمل
 9عدع ا جزاء: ، ان1422الطبعي: ا وىل، ، الناجمال: عاين طوق الن اة

 
 ارنهاج جمالح صحي  مسلمل بر احل اج  ( 17

الناجمال: عاين   ياء الرتاث العاليب ، ان(676ارؤل : أبو زكالاي حميمل الدسر حيىي بر جمالف النووي )ارلوىف: 
 لدا ( ا 9)   18عدع ا جزاء: ، 1392الطبعي: ال انيي،  ، بريو   –
 

 هناسي السو  جمالح منهاج الوصو  ( 18
 لبنان. -بريو  -مجا  الدسر عبد الال يمل اإلتنوي، الناجمال: عاين المللب العلميي 

 
 العدة   أصو  الفقه ( 19

 ان( 458ارؤل : القاضمل أبو سعلى، حممد بر احلسني بر حممد بر  ل  ابر الفالاء )ارلوىف: 
  ارباينكمل، الناجمال: بدون صجمال  ققه وعلق عليه و الج نصه: ع أمحد بر علمل بر تري

 أجزاء    الىيمل مسلسئ وا د 5عدع ا جزاء: ، م 1990 -ان  1410الطبعي: ال انيي 
 
 ىواطت ا علي   ا صو  ( 20
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ارؤل : أبو ار فال، منصوين بر حممد بر عبد اجلباين ابر أمحد ارالوز  السمعاص اللميممل احلنفمل مث  
الناجمال: عاين المللب  ، حملقق: حممد  سر حممد  سر امساعيئ ال افعملا  ان(489ال افعمل )ارلوىف: 

 2ا جزاء:  ، عدعم1999ان/1418الطبعي: ا وىل، ، العلميي، بريو ، لبنان
 

 ك   ا تالاين جمالح أصو  البزعوي ( 21
الناجمال: عاين  ، ان(730ارؤل : عبد العزسز بر أمحد بر حممد، عالء الدسر البخايني احلنفمل )ارلوىف: 

 4عدع ا جزاء: ،  الطبعي: بدون طبعي وبدون اتينسخ، المللاب اإلتالممل

 
 الوصو   ىل ا صو  ( 22

أيب الفل  أمحد بر علمل بر بالاان البغداعي، احملقق: عبد احلميد علمل أبو زنيد، طبعي ممللبي ارعاينف  
 الالايض.  -
 

 حملصو  ا ( 23
ازي ارلقب بفخال الدسر الالازي ارؤل : أبو عبد   حممد بر عمال بر احلسر بر احلسني الليممل الال 

مؤتسي   الناجمال: ، عيناتي وحتقيق: الدكلوين طه جابال فياض العلواص، ان(606 طيب الالي )ارلوىف: 
 م  1997 -ان  1418الطبعي: ال ال ي، ، الالتالي
 
  لصال الصواعق ارالتلي على اجلهميي وارعطلي ( 24

 ان(751ابر ىيمل اجلوزسي )ارلوىف: مؤل  ا صئ: حممد بر أيب بملال بر أسوب بر تعد مشس الدسر 
 ان(774ا لصاله: حممد بر حممد بر عبد الملال  بر ينضوان البعلمل مشس الدسر، ابر اروصلمل )ارلوىف: 

، م2001 -ان 1422الطبعي: ا وىل، ، مصال  –الناجمال: عاين احلدسش، القااالة ، احملقق: تيد  بالاايمل
 1عدع ا جزاء: 
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 ارسلصفى  ( 25

 حتقيق: حممد عبد السالم عبد ال ا  ، ان(505حممد الغزايل الطوتمل )ارلوىف: أبو  امد حممد بر 
 1عدع ا جزاء:، م1993 -ان 1413الطبعي: ا وىل، ، الناجمال: عاين المللب العلميي 

 
 مع مل مقاسيس اللغي  ( 26

 الناجمال: عاين الفملال، : عبد السالم حممد ااينون، احملققارؤل : أبو احلسني أمحد بر فاينس بر زكالاي
 ان  1399: يلطبعا

 
 مقدمي   اصو  الفقه   ( 27
الدكلوين مصطفى  :حتقيق ، يب احلسر علمل بر عمال البغداعي ارعالوف اببر القصاين ارالململأللقاضمل 
 1999/ 1420وىل ا  :الطبعي ، عاين ارعلمي ، دوم
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 :توياتاحمل ت فهرس
 

 1 ................................................................................ ارقدمي:

 3 ................................................. اربحش ا و :  رب الوا د لغي واصطال ا 

 4 ....................................................... اربحش ال اص: ما سفيده  رب الوا د

 9 .................................................. اربحش ال الش: جمالوع العمئ خبرب الوا د

 9 .............................................. أوا: جمالوع ارخرب الوا د المي سقبئ  ربه: 

 10 .............................................................. اثنيا: جمالوع ارخرب عنه: 

 11 ............................................. جمالوع اامي ارمااب   العمئ خبرب الوا د:

 11 ............................................ أوا: احلنفيي وجمالوطهمل   العمئ خبرب الوا د

 11 ............................................ اثنيا: جمالوع العمئ خبرب الوا د عند ارالمليي. 

 12 ............................................ جمالوع اا ل اج خبرب اآل اع عند ال افعيي:

 13 ........................................................ اربحش الالابت:  ململ ينواسي اجملهو 

 17 ................................................. اربحش اخلامس:  عاينض اجلالح واللعدسئ.

 20 ........................................................................... ثبت ارصاعين 

 26 ..................................................................... فهالس اروضوعا : 

 


