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 ا�ذكرات تم تفرا�ذكرات تم تفرا�ذكرات تم تفرا�ذكرات تم تفر( ( ( (     
ً
Eيغها سما 
ً
Eيغها سما 
ً
Eيغها سما 
ً
Eات الصوتية يغها سماIات الصوتية من ا�حاIات الصوتية من ا�حاIات الصوتية من ا�حاIمن ا�حا((((    
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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه ` الطبعة ا^هائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكd من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاKات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 تلوينها وتنسيقها �كون ` الطبعة ا^هائية واخhنا أفضلها تدقيقاً وتم 

 يصل للكمال pلو من ا<طأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فsجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه u ا�وضوع ا�خصص wلك u منتدى ا�ستوى ا<اص با�ذكرة    
 com.u : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائم} Y إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا8واب ل� من يع} Y ذلك ويشار�نا فيه

  
                          

    )(يعة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات *ية ال (                         
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    ::::ا�قررا�قررا�قررا�قرر    مفرداتمفرداتمفرداتمفردات

 .السنةالسنةالسنةالسنة: : : : األصل ا8ا� من األدلة األصل ا8ا� من األدلة األصل ا8ا� من األدلة األصل ا8ا� من األدلة : : : : أوالأوالأوالأوال

 

 .�سة ألفاظ الرواية u نقل األخبار - -١

 .تعريف Z منهما: تواتر وآحاد:ا<� قسمان - -٢

 .Iوري وهو صحيح العلم ا�اصل با�واتر - -٣

 .أفاد العلم u واقعة يفيده Z u واقعة ما - -٤

 هل من �وط ا�واتر أن يكون ا�خ�ون مسلم} عدوال؟: ا�واتر �وط - -٥

 .عليهم الرد–�تاج إ� نقله ومعرفته ، و�ن خالف u ذلك األمامية  ا�واتر كتمان ما �وز Y أهل ال -٦ -

 أخبار اآلحاد ماعدا ا�واتر - -٧

 ا�واتر؟ هل �وز ا�عبد �� اآلحاد ماعدا - -٨

 والhجيح ل �وز ا�عبد �� اآلحاد توضيح ا<الف، ذكر األدلةه - -٩

 العقل يقت� وجوب قبول خ� الواحد ألمور ثالثة - -١٠

 الخ...اثنان الواحد عند ا�با� م(وط بما إذا رواه اثنان عن ا^� ثم يرويه عن Z واحد منهما قبول خ� - -١١

 ه أربعة �وطالراوي اwي تقبل روايته يشhط في -١٢ - 

 خ� �هول ا�ال u هذه ال(وط ؟بيان ا<الف هل يقبل -١٣-

 وا�K يشhط u الراوي اwكورة ال - -١٤

 ال �ية وا�رح - -١٥

 ا�عديل ،وبم يكون ا�عديل - -١٦

 الصحابة معلومة عدالة - -١٧

 خ� ا�حدود بالقذف - -١٨

 لرواةوألفاظ ا بيان كيفيه الرواية ومراتبها - -١٩

 .Z فريق والhجيح  نظر توضيح ا<الف u رواية السماع عن خط يثق به الراوي، ذكر وجهه - -٢٠

 عنه إذا شك u سماع حديث شيخ لم �ز X روايته - -٢١

 ا<الف u ذلك ،أدZ X فريق Y ما إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال لست أذكره، أيعد ذلك قدحا u ا<�؟ بيان - -٢٢
 يه والhجيحيدع

 .تكون مقبولة انفراد ا8قة u ا�ديث - -٢٣

 جواز رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم - -٢٤

 مقبولة مراسيل الصحابة - -٢٥

 .مراسيل غ¦ الصحابة مبولة عند ?اعة وغ¦ مقبولة عند آخرين - -٢٦

 قبول خ� الواحد فيما تعم به اKلوى وا<الف فيه - -٢٧
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 وما يسقط بالشبهات احد u ا�دودقبول خ� الو - -٢٨

 قبول خ� الواحد فيما pالف القياس -٢٩ -

 :اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع :ثانياثانياثانياثانيا

 ال(ح‘تعريف اإل?اع  - -١

- ٢- Y حجية اإل?اع والرد Xمن أنكر ا�جية بيان أد 

 بلوغ عدد ا�واتر غ¦ م(وط » اإل?اع - -٣

 ?اعالع� من أهل االجتهاد u اإل اعتبار علماء - -٤

 ال( غ¦ معت�ين u اإل?اع العا�ون بما ال أثر u X معرفة ا�كم -٥ -

 يعتد به u اإل?اع قول ال®فر ال -٦ -

بيان أدZ X فريق -ا<الف بلغ ا�اب¯ رتبه االجتهاد u ع� الصحابة هل يعتد �الفه u اإل?اع؟ توضيح إذا - -٧
 وترجيح ا�ختار با²±ل

 ،الhجيح األكdين من أهل الع� ، بيان ا<الف، األدلة نعقد اإل?اع بقولي ال -٨ -
 

 :ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

 

 روضة ا^اظر البن قدامه - -١

 ¶ت� الروضة للطوµ �ح -٢ -

 �ح الكو�ب ا�ن¦ - -٣

 مذكرة u أصول الفقه - -٤

 ا�ستص¸ للغزا· -٥ -

 اإلح®م لآلمدي - -٦

٧- - ºأح®م الفضول للبا 

 للشاط� ا�وافقات -٨ - 

 تيس¦ ا�حرير البن أم¦ باد شاه - -٩
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    ���� ))))TTTT((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة����
ا�مد هللا رب العا�} وص¿ اهللا وسلم وبارك Y نبينا �مد وY آX الطيب} الطاهرين وأزواجه أمهات ا�ؤمن} وأصـحابه 

 وبعد. الغر ا�يام} ومن تبعهم بإحسان إ� يوم ا²ين
  تعا� u منهج أصول الفقه u ا�ستوى ا8الث �يعة وبدايته uفنبتدئ إن شاء اهللا

 � ....ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم     سنة ا^�سنة ا^�سنة ا^�سنة ا^�: من األدلة ال(عية و` األصل ا8ا�األصل ا8ا�األصل ا8ا�األصل ا8ا
    : األدلة ال(عية تنقسم إ� قسم}األدلة ال(عية تنقسم إ� قسم}األدلة ال(عية تنقسم إ� قسم}األدلة ال(عية تنقسم إ� قسم}و�ما تقدم فإن 

يسـÆ بـال�اءة وهـو مـا  األصـÅ واستصحاب العقل ا�بY Ä ا^ـÃ اإل?اعثم  السنةثم  الكتاب و` أدلة متفق عليهاأدلة متفق عليهاأدلة متفق عليهاأدلة متفق عليها
 .والقياس واإل?اع والسنة الكتاب: u ا�ملةفاألدلة ا�تفق عليها  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورأما عند ، ومن معه ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةهذا عند األصلية 

من حقيقة و�از وورود ألفاظ بغ¦  ،وتقدم u الفصل ا�اÈ الÇم Y األصل األول وهو الكتاب وما يتعلق به من مسائل
باألصل ا8ا� و` سنة ا^� صـ¿ ئ دبتu هذا الفصل ن ،ومباحث النسخ الÊ تتعلق بمباحث الكتاب ،لعربية وÉو ذلكا

        ....تعريف السنةتعريف السنةتعريف السنةتعريف السنة: ونبتدئ إن شاء اهللا بـ أقواX وأفعاX وتقريراته، ،ره ونواهيهاماهللا عليه وسلم بعمومها الÊ تشتمل Y أو
    : : : : السنة u اللغة `السنة u اللغة `السنة u اللغة `السنة u اللغة `

TTTT- اإلسالم سنة حسنة(نه قال أورد عنه ص¿ اهللا عليه وسلم و ،الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة u هـذه الطريقـة قـد  ،أي طريقة حسنة )من سن
قوX صـ¿ اهللا عليـه وسـلم ويدل عليها  ،حسنة Ìنت أم ذميمة ،تكون حسنة وقد تكون ذميمة، فإذاً السنة لغة الطريقة

ومن سن u اإلسالم سـنة سـيئة  ،ينقص من أجورهم شيئاً من سن u اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ال (
    .ا�ديث ...)فعليه وزرها ووزر من عمل بها

/- Y اللغة u قَْد َخلَْت ِمن َقبُْل {قال تعا�  ،ال(يعةال(يعةال(يعةال(يعةوتطلق أيضاً السنة Êِ
Ô
 .أي �يعته }ُسنÔَة اهللاÔِ ال

V- Y ًفيقال سنة فالن أي س¦ته ،الس¦ةالس¦ةالس¦ةالس¦ةوتطلق أيضا. 
U-وت Y ًذلك ،ا²واما²واما²واما²وامطلق أيضا Y صبه ودوامت Y صبه أي استمريت Y يقال سننت ا�اء إذا وا±ُت أو داومُت. 

وهـذه الطريقـة قـد تكـون  )سنةمن سن u اإلسالم (ا�تقدم ومنها ا�ديث  ؛الطريقةالطريقةالطريقةالطريقةاألوØ  ،سنة لغة ×ا عدة معانٍ لا إذاً 
Êِ قَْد َخلَْت ِمن َقبْـُل (قوX تعا� ومنه  ؛ال(يعةال(يعةال(يعةال(يعةاإلطالق ا8ا�  حسنة وقد تكون سيئة،

Ô
ا8الـث  أي �يعتـه، )ُسنÔَة اهللاÔِ ال

 .هذا بالنسبة للغة سننت ا�اء إذا وا±ت صبه، ؛واالستمرارواالستمرارواالستمرارواالستمرارا²وام ا²وام ا²وام ا²وام يقال سنة فالن أي س¦ته، والرابع  ؛الس¦ةالس¦ةالس¦ةالس¦ة
Ûوأقربها إ� ا�ع¥ االصطالÛوأقربها إ� ا�ع¥ االصطالÛوأقربها إ� ا�ع¥ االصطالÛاللغويهذا بالنسبة للمع¥ الس¦ة أو  ال(يعة`  وأقربها إ� ا�ع¥ االصطال. 

Ûا�ع¥ االصطالÛا�ع¥ االصطالÛا�ع¥ االصطالÛا�ع¥ االصطال : 
 .فاألصو±} عرفوا السنة بتعريف pتلف عن تعريف ا�حدث} ،اختلف تناول العلماء �عريف السنة Ü Zسبه

` ما صدر عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم غ¦ القرآن بقول أو فعل أو تقرير Ýـا : : : : السنة u االصطالحالسنة u االصطالحالسنة u االصطالحالسنة u االصطالحقالوا إن  فاألصو±}فاألصو±}فاألصو±}فاألصو±}
 .عيةpص األح®م الت(ي

Y تعريف السنة u األصو±ون Þ�hة س¦ته ص¿ اهللا عليه  ،األح®م الت(يعية وما يستنبط منها فdفثا ال يتناولون بك
ال وصـية (قوX صـ¿ اهللا عليـه وسـلم مثال  ،ألنهم يعنون بما يثبت األح®م ال(عية ،لقية<َ اوسلم وال صفاته ا<ُلقية وال 

مـÊ ا<طـأ أإن اهللا وضـع عـن (قوX ص¿ اهللا عليـه وسـلم ) من نام عن صالة أو نسيها(يه وسلم قوX ص¿ اهللا عل) لوارث
Ìن تناول األصو±ون �بحـث السـنة ال�hـY Þ  إذاً ، إ� آخر ذلك هذا بالنسبة لألصو±}) والنسيان وما استكرهوا عليه
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 .األح®م الت(يعية
 .لقية أو ُخلقية أو س¦ة X عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَ ما أثر عنه ص¿ اهللالسنة `  عند ا�حدث}عند ا�حدث}عند ا�حدث}عند ا�حدث}

تعريف السنة عند ا�حـدث} واسـع يشـمل سـنة ف ،}مفهوم ا�حدث} للسنة أوسع منه عند األصو±فإذاً يؤخذ من هذا أن 
 وتقارير وصفات خَ 

ً
 وأفعاال

ً
ته صـ¿ اهللا عليـه سـ¦و هللا عليه وسـلملقية وُخلقية X ص¿ اا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أقواال

 .وسلم
وما  u إثبات ما يؤثر عنه ص¿ اهللا عليه وسلم نظروا وا�حدثونوا�حدثونوا�حدثونوا�حدثون ،فاقت�وا Y ما ذكرنانظروا إ� إفادة األح®م  األصو±وناألصو±وناألصو±وناألصو±ون

هذا بالنسبة  ،ةمن أقوال وأفعال وتقارير وصفات خلقية أو ُخلقي خذوا ووسعوا ا²ائرةأص¿ اهللا عليه وسلم ف دى به فيهقتي
Ûللتعريف االصطال. 

ما صدر عنه صـ¿  قالوا األصو±ونعند هناك أيضاً بالنسبة �عريف السنة  -لسنةu اقبل أن ننتقل إ� بعض اإلطالقات -
هللا وأفعـاX صـ¿ ا ،أقواX كمـا مثلنـا ،كث¦ة واألفعال ،كث¦ة واألقوال ،اهللا عليه وسلم غ¦ القرآن من قول أو فعل أو تقرير

أو غـ¦  ،ما أن يكون مؤيدا منه ص¿ اهللا عليه وسـلمإوهذا ا�قرير ؛ أو تقرير ،أفعال الصالةوا�ج  عليه وسلم مثل أفعال
صـ¿ اهللا عليـه  ، فالقيافة أيدهاالقيافة مسألةu منه ص¿ اهللا عليه وسلمكما  äًفال شك u كونه سنةäًفال شك u كونه سنةäًفال شك u كونه سنةäًفال شك u كونه سنة فإن Ìن مؤيدا ،مؤيد

åوهو  إ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وسلم عندما دخل �زز ا�دلÝ ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم ونظـر Y ن يعرف بالقافة
فçـ  ،ن هذه األرجل بعضها من بعضإفقال �زز  ؛سهماوإ� رجÅ زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان وقد غطيا رؤ

ي ألم تر: فقالأو ما يقرك يا رسول اهللا؟  الت ما يبهجكفق ،دخل إ� Eئشة مبتهجاً ت�ق أساريرهو بهذا ص¿ اهللا عليه وسلم
åا· العلماء و ،فهذا منه تأييد ص¿ اهللا عليه وسلم للقيافة ،آنفا إ� �زز ا�دل�مسائل إثبات النسب أبا u خذوا بالقيافة

 .وغ¦ها
رÈ اهللا عنه الضب ولم ينكر ص¿ اهللا ن الو±د بعندما أكل خا²  ،كما u أكل الضب قد يكون أيضاً ا�قرير بغ¦ ا�أييد

: فقـالص¿ اهللا عليه وسلم فخé من أن يفهم منه ا�حريم  وقُدم X ص¿ اهللا عليه وسلم فلم يرغب فيه ،عليه وسلم ذلك
وية u ا�ناطق الصحرا �نماألن الضب ال يوجد u مناطق ا�جاز و )عرفه u أرض قوë فأجد� أEفهأإنê ال آ*ه ألنê ال (

 .هوما يتعلق ب ،هذا بالنسبة للتقرير، قبل íد وغ¦ها
ص¿ اهللا عليـه  وا^� ،علم بهذا األمر وسكتعلم بهذا األمر وسكتعلم بهذا األمر وسكتعلم بهذا األمر وسكت    ال بد فيه أيضاً حî يكون حجة أن يكون ص¿ اهللا عليه وسلمال بد فيه أيضاً حî يكون حجة أن يكون ص¿ اهللا عليه وسلمال بد فيه أيضاً حî يكون حجة أن يكون ص¿ اهللا عليه وسلمال بد فيه أيضاً حî يكون حجة أن يكون ص¿ اهللا عليه وسلما�قرير ا�قرير ا�قرير ا�قرير 

، نكـروسلم ال يمكن أن يسكت عن منكر وال يمكن أن يسكت الوY Û ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وهو ساكت عن ا�
وأيضـاً  ،ما ðء لم يعلمه فال يعد من السـنة، أفال بد أن يعلم ص¿ اهللا عليه وسلم سواء حدث u حïته أو زمنه وعلم به

ص¿  قد �دث منكر أو أمر u غ¦ واليته، هناك قدرة Y اإلنكار قد يكون الéء ليس u قدرته ص¿ اهللا عليه وسلم
 .اهللا عليه وسلم فهذا ال يعد سنة إذا سكت عنه ص¿ اهللا عليه وسلمص¿  اهللا عليه وسلم أو قبل بعثته
إذا قيل هذا سنة عند  ،مقابل الواجبu  عند الفقهاءعند الفقهاءعند الفقهاءعند الفقهاء`  ،طالقات متعددةإالسنة ×ا  ،طالقاتها�نرجع مرة أخرى إ� السنة و

 .نه مستحبأu مقابل الواجب أي أنه الفقهاء فيقصدون به 
 .يقابل اKدعةأي يقال هذا سنة  يقابل اKدعةيقابل اKدعةيقابل اKدعةيقابل اKدعة    عند أهل الÇم يطلق Y ماعند أهل الÇم يطلق Y ماعند أهل الÇم يطلق Y ماعند أهل الÇم يطلق Y ما

 Y اهللا عنهم عمل الصحابة عمل الصحابة عمل الصحابة عمل الصحابة ويطلق أحيانا Èاهللا عنهم ر Èاهللا عنهم ر Èاهللا عنهم ر Èقول ا^�     ر u قول ا^� كما u قول ا^� كما u قول ا^� كما u وسـنة ا<لفـاء ((((    ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم كما Êوسـنة ا<لفـاء عليكم بسن Êوسـنة ا<لفـاء عليكم بسن Êوسـنة ا<لفـاء عليكم بسن Êعليكم بسن
    ))))من بعديمن بعديمن بعديمن بعدي    الراشدين ا�هدي}الراشدين ا�هدي}الراشدين ا�هدي}الراشدين ا�هدي}



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 u ًم مقابلة الشيعةويطلق أيضاE مقابل الشيعة بش� u فإذا قيل من أهل السنة أي. 
سـواء  ص¿ اهللا عليه وسلم Z ما أثر عنه  ،ما هو أعم من الواجب وا�ستحب وا�ائزY  عند األصو±}عند األصو±}عند األصو±}عند األصو±}السنة أيضاً تطلق 

بل إن ال(يعة *ها وما ورد فيها من أمر بéء أو نò عنه هو  ،ص¿ اهللا عليه وسلم   ستحبابه هو من سنتهابوجوبه أو ب قيل
ومـا  ،فما وجد فيه من أمر فهو سـنة ،فالسنة تأمر بالéء والسنة تنó عن الéء ،  عليه وسلمص¿ اهللا u الواقع سنة عنه 

 وا�كـروه، فيشـمل الواجـب وا�حـرم ةوما نó عنـه فهـو أيضـاً سـن ةفهو سن ص¿ اهللا عليه وسلم  من أمر بéءنطق به 
ص¿ اهللا عليـه بمع¥ أن سنة ا^�  ؛تدل Y هذا ال، ولكن إذا قيل أن السنة ة،ال يقصد أن ا�رام سن ،وا�ستحب وا�رام

حـة إباعـن  اً والسكوت أحيانا قد يكون سكوت ،أي �يعته بمع¥ Eم تدل Y ا^ò أو تدل Y األمر أو السكوت  وسلم
اKدع، تطلق سنة عند الفقهاء u مقابل الواجب، عند أهل الÇم فيما يقابل : الفقهاء إطالقاتهذه  اإذً ، الéء بعدم منعه
أي إذا قيل السنة أي ال(يعة  ،مر وا^وا` *ها يطلق عليها سنةاتطلق Y األو ،الشيعة ةتطلق u مقابل ،Y عمل الصحابة

 .بأكملها قوال أو فعال أو تقديرا
 : وا²±ل عليه حجة وال شك u ذلكحجة وال شك u ذلكحجة وال شك u ذلكحجة وال شك u ذلك    ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿ اهللا عليه وسلم وقول رسول اهللا وقول رسول اهللا وقول رسول اهللا وقول رسول اهللا  قال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللا

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

َوَما آَتَـاُكُم الرÔُسـوُل فَُخـُذوُه َوَمـا َوَما آَتَـاُكُم الرÔُسـوُل فَُخـُذوُه َوَمـا َوَما آَتَـاُكُم الرÔُسـوُل فَُخـُذوُه َوَمـا َوَما آَتَـاُكُم الرÔُسـوُل فَُخـُذوُه َوَمـا {{{{    }}}}وَل وَل وَل وَل َمْن يُِطِع الرÔسُ َمْن يُِطِع الرÔسُ َمْن يُِطِع الرÔسُ َمْن يُِطِع الرÔسُ {{{{    قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�    ----وهذا ا²±ل ا8ا�- أمر اهللا سبحانه بطاعتهوwا  )ب(
    }}}}َو�ِْن تُِطيُعوُه َيْهتَُدواَو�ِْن تُِطيُعوُه َيْهتَُدواَو�ِْن تُِطيُعوُه َيْهتَُدواَو�ِْن تُِطيُعوُه َيْهتَُدوا} {} {} {} {َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوا

ْن {{{{قال تعا� قال تعا� قال تعا� قال تعا�  ص¿ اهللا عليه وسلم  ùذيره تعا� من ¶الفة أمرها8الث وا²±ل  )ج(
َ
يـَن pَُـاِلُفوَن َقـْن أمـرهِ أ ِ

Ô
wيَْحـَذِر ا

ْ
ْن فَل

َ
يـَن pَُـاِلُفوَن َقـْن أمـرهِ أ ِ

Ô
wيَْحـَذِر ا

ْ
ْن فَل

َ
يـَن pَُـاِلُفوَن َقـْن أمـرهِ أ ِ

Ô
wيَْحـَذِر ا

ْ
ْن فَل

َ
يـَن pَُـاِلُفوَن َقـْن أمـرهِ أ ِ

Ô
wيَْحـَذِر ا

ْ
فَل

ِ±مٌ تُِصيبَُهْم فِتْ تُِصيبَُهْم فِتْ تُِصيبَُهْم فِتْ تُِصيبَُهْم فِتْ 
َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ نٌَة أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ نٌَة أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ نٌَة أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ص¿ ص¿ ص¿ ص¿  قصد �يعتهأ ، ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلموهذا ا�حذير شديد �ن خالف سنة ا^�     }}}}نٌَة أ

 . اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
 : أن األدلة Y حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يÅأن األدلة Y حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يÅأن األدلة Y حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يÅأن األدلة Y حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يû :Åلص من هذا إذاً 
T / �^هذه ا�عجزة ،با�عجزة ص¿ اهللا عليه وسلم تأييد ا  ُ

ُ
ù Êال ýَي د  Y ا�(�ون بها �ـا عجـزوا عـن اإلتيـان بمثلـه دل

 .فيجب القبول بكالمه �ذا Ìن صادقاً و ،صدقه
تباع والطاعة ال يكون إال �ن واال ،واألخذ بسنتهص¿ اهللا عليه وسلم  ن ا�عجز قد أكد األمر بإتباع ا^� آأن هذا القر/ /

ْل إِنْ {{{{: : : : قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�Ìن قوX حجة 
ْل إِنْ قُ
ْل إِنْ قُ
ْل إِنْ قُ
وَن اهللاÔَ فَاتÔِبُعوþِ ُ�ِْببُْكُم اهللاÔُ وَن اهللاÔَ فَاتÔِبُعوþِ ُ�ِْببُْكُم اهللاÔُ وَن اهللاÔَ فَاتÔِبُعوþِ ُ�ِْببُْكُم اهللاÔُ وَن اهللاÔَ فَاتÔِبُعوþِ ُ�ِْببُْكُم اهللاÔُ     قُ �� ب�� ِ

ُ
ù بُكنْتُْم ِ
ُ
ù بُكنْتُْم ِ
ُ
ù بُكنْتُْم ِ
ُ
ù ن كنتم تعتقدون با�عجزة وصـدقكم بهـا إأي  }}}}ُكنْتُْم

 .تباع ال يكون إال �ن Ìن قوX حجةواال ص¿ اهللا عليه وسلم ،تباع ?يع ما جاء به الزمكم ذلك 
 V/  من خالف Y حذير�مثل اآل  ص¿ اهللا عليه وسلم أمره ا u ْن تُِصـيبَُهْم {{{{ية الكريمة

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ْن تُِصـيبَُهْم فَل

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ْن تُِصـيبَُهْم فَل

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ْن تُِصـيبَُهْم فَل

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
فَل

ِ±مٌ     فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ 
َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
ِ±مٌ أ

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاب أ

َ
    }}}}أ

لكن  ،الرجوع لوجد أكd من هذه األدلة ادهذه األدلة ا8الثة نكتÃ بها، و�ال من أر ،هذا بالنسبة ²اللة السنة وأنها حجة
 .نذكرها باختصار

ص¿ u حق من سمعه  ةأي أن السنة ا^بوية قاطع د±ل قاطع Y من سمعه منه شفاهاً د±ل قاطع Y من سمعه منه شفاهاً د±ل قاطع Y من سمعه منه شفاهاً د±ل قاطع Y من سمعه منه شفاهاً     ----أي السنةأي السنةأي السنةأي السنة----وهو د±ل وهو د±ل وهو د±ل وهو د±ل  قدامةقدامةقدامةقدامة    قال ابنقال ابنقال ابنقال ابن
 .ِشفاهاً وال شك u ذلك اهللا عليه وسلم 

لكـن مـن بلغـه  ،السنة u حقـه د±ـل قـاطع ؛وسمعه شفاهاً ص¿ اهللا عليه وسلم   الصحابة ومن �Eه ومن شاهد ا^�
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من بلغه باإلخبار عنه تنقسـم السـنة u من بلغه باإلخبار عنه تنقسـم السـنة u من بلغه باإلخبار عنه تنقسـم السـنة u من بلغه باإلخبار عنه تنقسـم السـنة u-  u مثل حاالتنا أو حاالت من قبلنا u ع� ا�ابع} ومن بعدهم-نه باإلخبار ع
 : حقه إ� قسم}حقه إ� قسم}حقه إ� قسم}حقه إ� قسم}

TTTT---- آحاد آحاد آحاد آحاد     ----////                تواتر تواتر تواتر تواتر    
  .هذا ا�واتر وهذا اآلحاد هو ما سنت�م عنه u ا�حاIات القادمة

 .ار ا�تعددةار ا�تعددةار ا�تعددةار ا�تعددةألفاظ الرواية u نقل األخبألفاظ الرواية u نقل األخبألفاظ الرواية u نقل األخبألفاظ الرواية u نقل األخب: بعد هذا إ� انتقل ابن قدامةانتقل ابن قدامةانتقل ابن قدامةانتقل ابن قدامة
هنـاك طـرق  صـ¿ اهللا عليـه وسـلم  الصحابة اwين �Eوا ا^�  ،  رض اهللا عنهم رض اهللا عنهم رض اهللا عنهم رض اهللا عنهم     وهذه األلفاظ ` خاصة بالصحابةوهذه األلفاظ ` خاصة بالصحابةوهذه األلفاظ ` خاصة بالصحابةوهذه األلفاظ ` خاصة بالصحابة

 ،ةابن قدامـة ذكـر �سـ ،هو القوي ومنه ما هو أقل من ذلك منها ما ،وهذه الطرق مراتب u االحتجاج ،وألفاظ u الرواية
لكن ابن قدامة ذكرها وتكلم عنها من ناحيـة  ،ح أيضاً تعرضوا ×ا بéء من ا�فصيلوا�حدثون u كتبهم و�تب ا�صطل

 .ونقت� Y ما يذكره ابن قدامة ،حتجاج بهااال
����Øالرتبة األوØالرتبة األوØالرتبة األوØرسول اهللا "أو ، "يقول ص¿ اهللا عليه وسلم سمعت رسول اهللا " أن يقول الراوي: الرتبة األو þص¿ اهللا عليه وسلم أخ�
 ." ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلم شافهê"أو عليه وسلم ص¿ اهللا  حدثê"أو  "

 ،خـ�هأوأنه شـافهه وأنـه ص¿ اهللا عليه وسلم  نه سمع ا^� أن الصحا� قد �ح وأكد أل ،فهذه ال يتطرق إ±ها االحتمالفهذه ال يتطرق إ±ها االحتمالفهذه ال يتطرق إ±ها االحتمالفهذه ال يتطرق إ±ها االحتمال
 )مـا سـمعهاسمع مقالÊ هذه فوEها فأداهـا ك امرئ اهللا ïّ ن( ص¿ اهللا عليه وسلم قال عموما  ،وهذا هو األصل u الرواية

 إذاً  ،أداها كما سمعهافووEها ص¿ اهللا عليه وسلم  سمع مقا�ه  وا^ضارة تكون u ا²نيا واآلخرة، أي بيض اهللا،:  اهللاïّ ن
 Øأقوى الرتب وال إش®ل فيهاأقوى الرتب وال إش®ل فيهاأقوى الرتب وال إش®ل فيهاأقوى الرتب وال إش®ل فيهاهذه الرتبة األو.... 

فُعل ïÜة الرسول فُعل ïÜة الرسول فُعل ïÜة الرسول فُعل ïÜة الرسول """"أو أو أو أو     """"ل اهللا كذال اهللا كذال اهللا كذال اهللا كذافعل رسوفعل رسوفعل رسوفعل رسو""""أو أو أو أو     """"ص¿ اهللا عليه وسلم  كذاص¿ اهللا عليه وسلم  كذاص¿ اهللا عليه وسلم  كذاص¿ اهللا عليه وسلم  كذاقال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا قال رسول اهللا " أن يقول الراوي: الرتبة ا8انيةالرتبة ا8انيةالرتبة ا8انيةالرتبة ا8انية����
    """"....كذاكذاكذاكذا

الحتمال أن يكون الراوي لـم يسـمعها  ،مع أن ظاهرها ا^قل ��اً  لكنها ليست نصاً ، هذه الرتبة ظاهرها ا^قل ال إش®ل
ليـه صـ¿ اهللا ع تعرفون أن الصحابة ليسوا مالزم} الرسول ،و�نما سمعها من غ¦ه ص¿ اهللا عليه وسلم مبا�ة عن ا^� 

 ،ورافع بن خديج فhة قص¦ة أيضاً  ،كأ� هريرة ةولم يالزمه إال قل ،أعماX وأمر معيشتهبفبعضهم يشغل  ،Z u وقت وسلم 
ُ ما بقية الصحابة أبو بكر وعمر فهم أ ص¿ ص¿ ص¿ ص¿ االحتمال ما روى أبو هريرة أن ا^� االحتمال ما روى أبو هريرة أن ا^� االحتمال ما روى أبو هريرة أن ا^� االحتمال ما روى أبو هريرة أن ا^� يدل Y ذلك أن هذا يتطرق إ±ه  ،شغلوني

ال يكون  ، أنهأن من دخل عليه وقت الفجر وهو جنب فال صوم Xي أ) ) ) ) ح جنبا فال صوم Xح جنبا فال صوم Xح جنبا فال صوم Xح جنبا فال صوم Xمن أصبمن أصبمن أصبمن أصب((((    قالقالقالقال    اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم 
نكر Y أ� هريرة هذا ا<� ،�نما مفطراوصائما 

ُ
 .أ

فالسـابعة وا8امنـة وا�اسـعة  ،أسلم u السابعة ،إال أربع سن} ص¿ اهللا عليه وسلم با هريرة لم يصاحب ا^� أتعرفون أن 
ومـع  ،وأيضاً هو صغ¦ لم يالزمه إال قلـيال ،وابن عمر أقل من ذلك ،ذلك روى أكd من �سة آالف حديثوالعا�ة ومع 

 ص¿ اهللا عليه وسلم سمعه منه ألم : كشف قال�ا استُ  ))))من أصبح جنبا فال صوم Xمن أصبح جنبا فال صوم Xمن أصبح جنبا فال صوم Xمن أصبح جنبا فال صوم X((((روى روى روى روى     ،،،،ذلك Ìن ينقل عن بقية الصحابة
صـ¿ اهللا u اKخاري ومسلم عن Eئشة وأم سلمة أن ا^ـ� و�ال السنة قد دلت صحيحة  ،عباسالو�نما حدثê الفضل بن 

 .حتالم ثم يغتسل ويصوم ذلك ا±وماÌن يصبح جنبا ًمن غ¦ عليه وسلم  
 Xالنسيئة(ومثله ما روى ابن عباس قو u النسيئة ألن الربا ال) إنما الربا u أخـ� أنـه  ؛�ا روجع وأنكر عليه ؛يكون إال

قـال قـال قـال قـال     صـ¿ اهللا عليـه وسـلم صـ¿ اهللا عليـه وسـلم صـ¿ اهللا عليـه وسـلم صـ¿ اهللا عليـه وسـلم وحديث أوحديث أوحديث أوحديث أ���� سعيد أن ا^ـ�  سعيد أن ا^ـ�  سعيد أن ا^ـ�  سعيد أن ا^ـ� كر X حديث عبادة بن الصامت ألنه ذُ  ،سمعه من أسامة بن زيد
أن الربا  قالبن عباس ان أفك ،هو ربا الفضلاwي  ))))وال� بال� والشع¦ بالشع¦ مثالً بمثلوال� بال� والشع¦ بالشع¦ مثالً بمثلوال� بال� والشع¦ بالشع¦ مثالً بمثلوال� بال� والشع¦ بالشع¦ مثالً بمثل    ةةةةاwهب باwهب والفضة بالفضاwهب باwهب والفضة بالفضاwهب باwهب والفضة بالفضاwهب باwهب والفضة بالفض((((



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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صـ¿ اهللا عليـه وسـلم  مـن ا^ـ�  ةخ� أنه لم يسمعه مبا��ا ذكر X هذه األحاديث أ ،النسيئةu ا�أخ¦ u يكون إال  ال
هو ربا Ìن أو أن الربا الغالب  ،أي أنه ال ربا أشد من ربا النسيئة ،ومع ذلك ا�ديث X تأويل ،بن زيد ةو�نما سمعه من أسام

اآلن u هذا الع�  ةا�وجود فأكd الربويات ة،وهذا واقع ا�قيق ،فال تعارض ب} هذا ا�ديث وغ¦ه من األحاديث ،النسيئة
�تمع ربا الفضـل  او�ن Ìن أحيانً  ،كdاأللكن النسيئة `  ةu زيادة ربا فضل مع نسيئ ،وقبله ` u ا�أخ¦ u الزيادات

إال وقد سـمعه  ذلك ألن الظاهر من الصحا� أنه ال يقول ،،،،فهذا حكمه حكم القسم اwي قبله أنه حجةفهذا حكمه حكم القسم اwي قبله أنه حجةفهذا حكمه حكم القسم اwي قبله أنه حجةفهذا حكمه حكم القسم اwي قبله أنه حجة، مع ربا النسيئة
صـحا� عـدل عـدX اهللا ب ظـنفـال يمكـن أن يُ  ،يوهم السماع "قال رسول اهللا"ألن قوX  ص¿ اهللا عليه وسلم  ، من ا^�

 ،�ـالف غـ¦ الصـحا� ،ال وقد سـمعهإ" قال رسول اهللا"أن يقول  ص¿ اهللا عليه وسلم  ورسوX واختاره لصحبة رسول اهللا 
نه مرسل أ -كما قال ابن قدامة-ولو قدر  ،أي ربما يروي عن غ¦ه ،كذاذا اتفق السلف Y قبول األخبار مع أن أكdها ه×و

 .Y ما سيأ� ةفمرسل الصحا� حج ؛لم يسمعه الصحا� بل سمعه من صحا� آخر

    ����) ) ) ) ////((((    �لقة�لقة�لقة�لقةاااا����
إ±ها إ±ها إ±ها إ±ها     فهذه الرتبة يتطرقفهذه الرتبة يتطرقفهذه الرتبة يتطرقفهذه الرتبة يتطرق    """"نó عن كذانó عن كذانó عن كذانó عن كذا""""أو أو أو أو     """"أمر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بكذاأمر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بكذاأمر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بكذاأمر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بكذا"""": : : : أن يقول الصحا�: الرتبة ا8ا8ةالرتبة ا8ا8ةالرتبة ا8ا8ةالرتبة ا8ا8ة����

    : : : : احتماالناحتماالناحتماالناحتماالن
رتبة ا8انية u أن يكون لم يسمع من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم كما حدث u ا� ،كما u قوu X سماعهu سماعهu سماعهu سماعه: االحتمال األول�

 .السماع كما u القول اwي تقدم
��قال ال  أهل الظاهربعض حî أن  ،الختالف ا^اس فيه إذ قد يرى الصحا� ما ليس بأمر أمراً  ،u األمرu األمرu األمرu األمر: االحتمال ا8ا

قد يكون ليس بأمر قد يكون الصحا�  ،حî نعرف هو أمر حقيقة أو ال ،حجة u هذا اللفظ ما لم ينقل الصحا� اللفظ
 .فهم فهما آخر

إذ �ب إذ �ب إذ �ب إذ �ب     ،،،،مل عليه أمر الصحابةمل عليه أمر الصحابةمل عليه أمر الصحابةمل عليه أمر الصحابةواحتمال الغلط ال ُ� واحتمال الغلط ال ُ� واحتمال الغلط ال ُ� واحتمال الغلط ال ُ�     ،،،،نه أمرنه أمرنه أمرنه أمرأأأأذلك إال إذا علم ذلك إال إذا علم ذلك إال إذا علم ذلك إال إذا علم     ظن بالصحاظن بالصحاظن بالصحاظن بالصحا���� إطالُق  إطالُق  إطالُق  إطالُق نه ال يُ نه ال يُ نه ال يُ نه ال يُ أأأألكن الصحيح لكن الصحيح لكن الصحيح لكن الصحيح 
 "وقـت وقتـاً "أو  "ا�ط �ًطـ"أو " قـال رسـول اهللا": و×ذا لو قال ،،،،مكنمكنمكنمكنأأأأن Éمل أقوا×م وأفعا×م Y السالمة ما ن Éمل أقوا×م وأفعا×م Y السالمة ما ن Éمل أقوا×م وأفعا×م Y السالمة ما ن Éمل أقوا×م وأفعا×م Y السالمة ما علينا أعلينا أعلينا أعلينا أ

 ....هذا وجههذا وجههذا وجههذا وجه، هذا األمر باعإتّ فيلزمنا 
�أي 	م  ،،،،ولـم يثبـت ذلـكولـم يثبـت ذلـكولـم يثبـت ذلـكولـم يثبـت ذلـك    ،،،،Y اختالف الصحابة فيهY اختالف الصحابة فيهY اختالف الصحابة فيهY اختالف الصحابة فيه    أن هذا الÇم يستقيم لو Ìن ا<الف u األمر مبنياً أن هذا الÇم يستقيم لو Ìن ا<الف u األمر مبنياً أن هذا الÇم يستقيم لو Ìن ا<الف u األمر مبنياً أن هذا الÇم يستقيم لو Ìن ا<الف u األمر مبنياً : الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

نقـل أن نقـل أن نقـل أن نقـل أن لكن لـم يُ لكن لـم يُ لكن لـم يُ لكن لـم يُ  ،ثم نقل هذا االختالف إ� ا�ابع} ثم من بعدهم ،رية صحيح لو Ìن الصحابة اختلفوا u األمرالظاه
 .الصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا u داللة األمرالصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا u داللة األمرالصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا u داللة األمرالصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا u داللة األمر

كمـا نقـل اخـتالفهم u  ،بيـنهم ^قـل موجـوداً  االختالفإذا لو Ìن هذا  ،و×ذا u الظاهر أنه لم يكن بينهم اختالف�
É uو ذلك نقل عنهم مسائل  ،رث ا�دةإu،  u الفرائض ،u العول ،u مسائل كث¦ة ،األح®م واختالفهم u ا�الل وا�رام

نه ليس من Iورة االختالف u زمننا أن يكـون االخـتالف أكما  ،كث¦ة اختلفوا فيها وذكروا ما فيها من سنة وÉو ذلك
ا Y اخـتالف Ìن u نيـZ اختالف حادث u زمن ا�ابع} ومن بعد ا�ابع} مبليس  ،ا Y اختالف الصحابةنيهذا مب

كث¦ مـن الفـروع الفقهيـة مـع أن µ و ،بد±ل أن ا�تأخرين اختلفوا u ا�سائل العقدية ،ال ليس بالïورة ،عهد الصحابة
 ،ا Y اخـتالفهمبنيـمننا أن يكون مu ز االختالفليس من Iورة  إذاً  ،الصحابة لم pتلفوا u ذلك و
ن حكمهم واحد

ال يكون إال بعد سـماعه مـا هـو  "نó"أو " أمر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم"فنخلص من هذا أن قول الرسول للصحا� 
 .مل أمره Y السالمةُ�  ، أيما قال الصحا�كاألمر  امل هذأمر حقيقة وأنه �ب أن ُ� 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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يعê يتطـرق  ،فهذا يتطرق إ±ه من االحتماالت ما م� "نهينا عن كذانهينا عن كذانهينا عن كذانهينا عن كذا""""أو أو أو أو     """"مرنا بكذامرنا بكذامرنا بكذامرنا بكذاأأأأ" أن يقول الصحا�: الرتبة الرابعةالرتبة الرابعةالرتبة الرابعةالرتبة الرابعة
 .إ±ه االحتماالت السابقة

 .قد يكون لم يسمعه من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،u السماعu السماعu السماعu السماع: االحتمال األول�
�� .حتمال}وقد تم اإلجابة عن هذين اال، قد يرى ما ليس بأمر أمراً  ،،،،u األمرu األمرu األمرu األمر: االحتمال ا8ا

    .أو ا�ابع} مر الصحابةأن يكون اآل ،مر غ¦ ا^� من األئمة والعلماءمر غ¦ ا^� من األئمة والعلماءمر غ¦ ا^� من األئمة والعلماءمر غ¦ ا^� من األئمة والعلماءأن يكون اآلأن يكون اآلأن يكون اآلأن يكون اآل: حتمال ثالثا � هنالك
 (: أنس حديث مثال هذه الرتبةمثال هذه الرتبةمثال هذه الرتبةمثال هذه الرتبة

ُ
و×ـذا ، هذا ا�ـديث رواه اKخـاري )اإلقامة إال ،ن يوتر اإلقامةأأن يشفع اآلذان و مر باللأ

    .يثاختلف الفقهاء u العمل بهذا ا�د
 .ن اإلقامة تفرد تذكر مرة واحدة إال u قوX قد قامت الصالةأث¥ ون األذان يُ أفقالوا  ،عملوا به فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهور����
 ،أخذوا Üديث أ� �ـذورة رÈ اهللا عنـه u الhجيـعو ،ث¥ Ìألذانن اإلقامة تُ إوقالوا  ،فلم يأخذوا بهذا اللفظ ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةأما 
 ،ص¿ اهللا عليـه وسـلم مر غ¦ ا^�فيحتمل أن يكون اآل ،ذكر اللفظألنه لم يَ  ،فيهبوا عن حديث أنس بأنه ال حجة اوأج

 .أقول هذا هو ا�ثال وذكرنا أيضاً ا<الف ا�بê عليه
 .ذا االحتمال×هذه الرتبة بتج يقول أنه ال ُ� فبعضهم فبعضهم فبعضهم فبعضهم  ،واختلف العلماء u ذلك

ألن الصـحا� u مقـام إثبـات ال(ـيعة  ،Y أمر اهللا وأمر رسـوXينب� أن �مل قالوا  واألكdون من الفقهاء واألصو±ونواألكdون من الفقهاء واألصو±ونواألكdون من الفقهاء واألصو±ونواألكdون من الفقهاء واألصو±ون
 .بل Y من �تج بقوX ،ال �مل Y قول من ال �تج بقوX ،تج بقوXمل قوX إال Y قول من ُ� ال ُ� ف ،و�قامة ا�جة

 أنه ال يريد إال سـنة رسـول اهللا فالظاهر أيضاً  "السنة جارية بكذا"و" من السنة كذا"قول الصحا� : بمع¥ هذه الرتبة أيضاً 
 .ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورهذا قول ، دون سنة غ¦ه Ýن ال ب طاعته ص¿ اهللا عليه وسلم

كحـديث  ،الحتمـال أن يكـون أراد بالسـنة سـنة ا<لفـاء ،X قول آخر يرى أنه ال حجـة فيـه الكرالكرالكرالكر���� من ا�نفية من ا�نفية من ا�نفية من ا�نفيةلكن 
جت أبو بكر أربع} : "رÈ اهللا عنه  ون كما قال عÅقد يك )عليكم بسنÊ وسنة ا<لفاء الراشدين ا�هدي} من بعدي(
فـإذن األمـر u احتمـال  -هنا يريد بها ُسنة أ� بكر وُسـنة عمـرسنة  "ةُسنّ  و� ،وجت عمر ثمان} -يقصد u حد ا<مر-

  .واللفظ إذا تطرق إ±ه االحتمال سقط به االستدالل كما يقول األصو±ون
 u قبل أن ندخل u قبل أن ندخل u قبل أن ندخل u ن ا�سألة فيها قوالنن ا�سألة فيها قوالنن ا�سألة فيها قوالنن ا�سألة فيها قوالنمثلة نقول أمثلة نقول أمثلة نقول أمثلة نقول أاألاألاألاألقبل أن ندخل : : : :    

T-  ي هوwا dا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورقول  سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقول األك. 
/-  � .أنه ال حجة فيه الحتمال أن يريد غ¦ سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمومن معه  قول الكرقول الكرقول الكرقول الكر����ا8ا

 .رقطêهذا ا�ديث أخرجه ا²ا )قتل حر بعبدمن السنة أن ال يُ (حديث : أيضاً  األمثلةمن 
هـذا أخرجـه أبـو داود وفيـه  )من السنة وضع الكف Y الكف u الصالة ùـت الçـة(أيضاً حديث عÅ رÈ اهللا عنه و

 .ضعف
 .ا�ديث أخرجه اKخاري )من السنة إذا تزوج اKكر Y ا8يب أقام عندها سبعا(وقول أيضاً أنس 

صليت خلف ابن عباس Y جنـازة فقـرأ "اهللا بن عوف قال  دحديث طلحة بن عب ،قراءة الفاùة u صالة ا�نازة: ومثله
 .أخرجه اKخاري" بنا فاùة الكتاب فقال إنها سنة

 Xحياة ا^�ب} ال فرق قال ابن قدامة قال ابن قدامة قال ابن قدامة قال ابن قدامة  من السنةمن السنةمن السنةمن السنةقو u قـد يكـون  ،ص¿ اهللا عليه وسلم أو بعده أن يكون الصحا� قا×ا
فرق u ذلك ال ع�ة با�فريق ب} ا�ياة وعدم ا�ياة، قول الصـحا� هـذا ال قا×ا u حياة ا^� قد يكون قا×ا بعد موته ال 
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 .إش®ل فيه
أن  ،إال أن االحتمال u قول الصحا� أظهر ) قالوا أن األمر u ذلك سواء ( قال رسول اهللا" إذا قال ا�اب¯: قـول ا�اب¯قـول ا�اب¯قـول ا�اب¯قـول ا�اب¯لكن لكن لكن لكن 

ألن ا�ـاب¯ قـد يريـد غـ¦  ،م u الصحا� أكd منه u ا�ـاب¯االحتمال u أن يكون ا�راد سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسل
 """"أن الصحيح أن قول ا�اب¯ أن الصحيح أن قول ا�اب¯ أن الصحيح أن قول ا�اب¯ أن الصحيح أن قول ا�اب¯ وwا واهللا أعلم نقول  ،السنة

ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
نه �مـل نه �مـل نه �مـل نه �مـل أأأأ    """"أمرنا بكذاأمرنا بكذاأمرنا بكذاأمرنا بكذا""""أو قول ا�اب¯ أو قول ا�اب¯ أو قول ا�اب¯ أو قول ا�اب¯     """"من الُسنة كذامن الُسنة كذامن الُسنة كذامن الُسنة كذا""""أو أو أو أو     """"مرنامرنامرنامرناأ

ف من حال الصحابة أو فهم منهم رِ قد عَ إال و ؛م Y ذلك خاصة كبار ا�ابع}دِ قْ ألن ا�اب¯ ال فُ  ،،،،Y السنة هذا هو األصلY السنة هذا هو األصلY السنة هذا هو األصلY السنة هذا هو األصل
: قد يكون قرائن ،إال إذا تب} بالقرينة غ¦ ذلك فيحمل Y غ¦ ذلك ،مل u األصل ابتداء Y السنةفهذا ُ�  ،أن هذا سنة

 .قرائن تدل Y أن ا�راد ليس سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،قد يكون أدلة أخرى ،وجود معارضات u ا^صوص
هـذا هـذا هـذا هـذا ) ) ) ) مرأته أن يفرق بينهمـامرأته أن يفرق بينهمـامرأته أن يفرق بينهمـامرأته أن يفرق بينهمـاااااذا أعç الرجل بنفقته Y ذا أعç الرجل بنفقته Y ذا أعç الرجل بنفقته Y ذا أعç الرجل بنفقته Y إإإإمن السنة من السنة من السنة من السنة ((((نه قال نه قال نه قال نه قال أأأألشاف¯ u األم عن سعيد بن ا�سيب لشاف¯ u األم عن سعيد بن ا�سيب لشاف¯ u األم عن سعيد بن ا�سيب لشاف¯ u األم عن سعيد بن ا�سيب روى اروى اروى اروى ا

أو Éمله Y سنة أو Éمله Y سنة أو Éمله Y سنة أو Éمله Y سنة ؟ ؟ ؟ ؟ ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلم    سعيد بن ا�سيب من كبار ا�ابع} وهو يقول من السنة هل Éمله Y سنة ا^�سعيد بن ا�سيب من كبار ا�ابع} وهو يقول من السنة هل Éمله Y سنة ا^�سعيد بن ا�سيب من كبار ا�ابع} وهو يقول من السنة هل Éمله Y سنة ا^�سعيد بن ا�سيب من كبار ا�ابع} وهو يقول من السنة هل Éمله Y سنة ا^�
    ؟ ؟ ؟ ؟ غ¦هغ¦هغ¦هغ¦ه

 ....ا^� ما لم يوجد قرينة تدل Y أنه �مل Y غ¦ها^� ما لم يوجد قرينة تدل Y أنه �مل Y غ¦ها^� ما لم يوجد قرينة تدل Y أنه �مل Y غ¦ها^� ما لم يوجد قرينة تدل Y أنه �مل Y غ¦هعلم أنه �مل Y سنة علم أنه �مل Y سنة علم أنه �مل Y سنة علم أنه �مل Y سنة أأأأالظاهر واهللا الظاهر واهللا الظاهر واهللا الظاهر واهللا 
قـربهم مـن الصـحابةرÈ اهللا لمثل سـعيد و�بـار ا�ـابع} ف دون بعض، أنه قد يفرق ب} بعض ا�ابع}: قول ثالثقول ثالثقول ثالثقول ثالثهناك 

 .ن القول بالقرائن هو األوu Ø مثل هذاألكن أقول  ،عنهموEشوا u عهد الصحابة أنه �مل Y السنة دون غ¦ه
كنا ûرج ز
ة الفطر u زمـان (عمر ابن ويمثل ×ا Üديث  """"Ìنوا يفعلونÌنوا يفعلونÌنوا يفعلونÌنوا يفعلون""""أو أو أو أو     """"كنا نفعلكنا نفعلكنا نفعلكنا نفعل""""أن يقول الصحا� : الرتبة ا<امسةالرتبة ا<امسةالرتبة ا<امسةالرتبة ا<امسة

 
ً
Eرسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم صا  

ً
Eمن بر أو صا  

ً
Eخاري ومسلم) من تمر من شع¦ أو صاKرواه ا. 

ما أضاف الصحا� ذلك إ� زمن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهـو د±ـل Y مÌ"  îنوا يفعلون"أو  "كنا نفعل"قول الصحا� 
كون ±نه أراد ما علمه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فسكت عنه أألن ذكره ذلك u معرض ا�جة يدل Y  ،جوازه وال إش®ل

 .،هذا أضاف إ� عهد ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،اwي هو اإلقرار كما ذكرنا سابقا ،د±ال
ن Ìنت القرائن دالة Y أنه يقصد بذلك زمـن إف ،ما إذا لم يضفه إ� عهد ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهنا ينظر إ� القرائنأ

إال إذا أراد  و�ذا Ìن الصحا� �� u مقام ا�فس¦ فاألصل أنه زمن ا^� ص¿ اهللا عليـه وسـلم ،و�ال فال ،ا^� فيؤخذ به
فيبلـغ  ،فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان كنا نفاضل Y عهد الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم"ن عمر مثل قو ل اب ،غ¦ ذلك

 .ôدأمام ود وأôد u فضائل الصحابة وهو كتاب اإلاهذا ا�ديث رواه أبو د "ذلك ص¿ اهللا عليه وسلم فال ينكره
 Xاألوسط كما قال ا ههذ "فال ينكره"وقو u �كنـا ûـابر : "×يث� u �مع الزوائـد، وأيضـاً مثـال آخـرالزيادة رواها الط�ا

 ."افهال يقطعون u الéء ا�Ìنوا "وقالت Eئشة  "أربع} سنة
أن أن أن أن واهللا أعلم واهللا أعلم واهللا أعلم واهللا أعلم     لعل الراجحلعل الراجحلعل الراجحلعل الراجحلكن با^ظر إ� ا^صوص  ،اختلف فيها كث¦ا ب} ا�ذاهب    ؟؟؟؟ما ا�راد با�خابرةما ا�راد با�خابرةما ا�راد با�خابرةما ا�راد با�خابرةقد يسأل السائل 

خ�نا رافع أحî  -وهو قول ابن عمر-كنا ûابر أربع} سنة ال نرى بذلك بأسا " ،األرضاألرضاألرضاألرضا�خابرة ` ا�زارعة Y جزء من ا�خابرة ` ا�زارعة Y جزء من ا�خابرة ` ا�زارعة Y جزء من ا�خابرة ` ا�زارعة Y جزء من 
 ."ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلك بن خديج أن ا^�

بمع¥ أن يتفق العامل وصاحب األرض أن يزرع هذا البسـتان Y أن لصـاحب  ،` ا�زارعة Y جزء من األرضا�خابرة ا�خابرة ا�خابرة ا�خابرة 
هذا ال �ـوز  ،واKا� للعامل ،إنتاج القريب من القناطر هو X ،ما يÅ ا�اء أو ما Ìن قريبا من القناطراألرض ما يÅ ا�K أو 

 .اwي نò عنههو و
وقـد  ،أو نصفه حسب ما يتفقون Ýا pرج من األرض هذا ال إش®ل فيه هأو ثلث هن االتفاق أن يكون للعامل ربعما إذا Ìأ
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ال يقطعـون u الéـء Ìنـوا "قالـت Eئشـة أيضـاً ، Ýا pرج منها ا Eمل أهل خي� بشطرٍ عمله ص¿ اهللا عليه وسلم عندم
أنـا أردت فقـط أن أوضـح قضـية  ،ربع دينار فصاعدامن تقصد ا�افه u حد الçقة ال يقطعون إال ð uء X ثمن  "ا�افه

نه حجـة إال إذا دلـت قـرائن أذا لم يضفه فالظاهر إ ،إ� عهد ا^� فال إش®ل "كنا نفعل"إذن إذا أضاف الصحا� ، ا�خابرة
 .غ¦ ذلك
    ؟ ؟ ؟ ؟ للللإلإلإلإل?اع?اع?اع?اع    هل يكون نقالهل يكون نقالهل يكون نقالهل يكون نقال    """"Ìنوا يفعلونÌنوا يفعلونÌنوا يفعلونÌنوا يفعلون""""لة أخ¦ة إذا قال الصحالة أخ¦ة إذا قال الصحالة أخ¦ة إذا قال الصحالة أخ¦ة إذا قال الصحا����    أأأأهنا مسهنا مسهنا مسهنا مس

 .ن اللفظ تناوX ودل عليهأل نه نقل لإل?اعإيقول  أبو ا<طاب من ا�نابلةأبو ا<طاب من ا�نابلةأبو ا<طاب من ا�نابلةأبو ا<طاب من ا�نابلة ،لف u ذلكاختُ 
يعê ال يعـد  ،Y فعل ا�ميع ما لم ي�ح بنقله عن أهل اإل?اع قال ال يدل ذلك أصحاب الشاف¯ Ìآلمدي وغ¦هأصحاب الشاف¯ Ìآلمدي وغ¦هأصحاب الشاف¯ Ìآلمدي وغ¦هأصحاب الشاف¯ Ìآلمدي وغ¦هبعض 

 .ذلكY ال يدل Y أن ا�ميع موافق  "Ìنوا يفعلون"كونه يقول  ،نقال لإل?اع ما لم ي�ح بذلك
ألنـه  وجب قبول قـوX "هذا ا<� منسوخ"إذا قال الصحا�  نقل ابن قدامة عن أنقل ابن قدامة عن أنقل ابن قدامة عن أنقل ابن قدامة عن أ���� ا<طاب u ا�مهيد ا<طاب u ا�مهيد ا<طاب u ا�مهيد ا<طاب u ا�مهيد مسألة أخرى أيضاً مسألة أخرى أيضاً مسألة أخرى أيضاً مسألة أخرى أيضاً 

u طـرق معرفـة  ،وهذا ا�قيقة م®نه u باب النسخ ولـيس هنـا ،ص¿ اهللا عليه وسلم علم وينقل ما عرفه من حال ا^�أ
 .النسخ يكون u اKاب اwي قبله

u كمـا  ،ألنه أعلم با�راد وأعلم با�ت�م عندما تكلم بـه أيضاً لو فç الصحاأيضاً لو فç الصحاأيضاً لو فç الصحاأيضاً لو فç الصحا���� ا�ديث بتفس¦ �ب الرجوع إ� تفس¦ه ا�ديث بتفس¦ �ب الرجوع إ� تفس¦ه ا�ديث بتفس¦ �ب الرجوع إ� تفس¦ه ا�ديث بتفس¦ �ب الرجوع إ� تفس¦ه
ابن عمر رÈ اهللا عنهما اwي روى ا�ـديث Ìن  ،اwي هو خيار ا�جلس مالم يتفرقا )اKيعان با<يار مالم يتفرقا(ديث ح

éا�ديث با� çف êاإلدبار( إذا باع م� قليال يع.( 
u تفسـ¦ ابـن كمـا  ،يعê بعض األحاديث حدث من الصحا� تفس¦ للمراد بذلك ،غ¦ه من األمثلة الÊ تدل Y ا�فس¦

 اً اً اً هناك بعض األمثلة الÊ تمر u السنة كث¦هناك بعض األمثلة الÊ تمر u السنة كث¦هناك بعض األمثلة الÊ تمر u السنة كث¦هناك بعض األمثلة الÊ تمر u السنة كث¦ ،وغ¦ ذلـك) با�ضييق(ه فÔç  )فاقدروا X( عمر لـ
إذا فçه الصحاإذا فçه الصحاإذا فçه الصحاإذا فçه الصحا���� هل يؤخذ  هل يؤخذ  هل يؤخذ  هل يؤخذ     اً

XبقوXبقوXبقوXفسـ¦ فهمـه قـد يكـون إيقول  ،هناك من لم يؤخذ باإلطالق ،قال �ب الرجوع إ� تفس¦ه    ؟؟؟؟بقو�نه ربما يكون هـذا ا
إال إذا وجد قرائن تدل  ،إذا فçه بتفس¦ �ب الرجوع إ� تفس¦ه ابتداءأنه لكن األصل  ، ذلكu ئاً وقد يكون ¶ط مصيباً 

    .Y هذا
إال إذا إال إذا إال إذا إال إذا     ،،،،وأن األصل إذا فç فيجـب الرجـوع إ� تفسـ¦هوأن األصل إذا فç فيجـب الرجـوع إ� تفسـ¦هوأن األصل إذا فç فيجـب الرجـوع إ� تفسـ¦هوأن األصل إذا فç فيجـب الرجـوع إ� تفسـ¦ه، ، ، ، حقيقة u مثل هذه ا�سائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائنحقيقة u مثل هذه ا�سائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائنحقيقة u مثل هذه ا�سائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائنحقيقة u مثل هذه ا�سائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائن

    ....وجدت قرينة تدل Y غ¦ ذلكوجدت قرينة تدل Y غ¦ ذلكوجدت قرينة تدل Y غ¦ ذلكوجدت قرينة تدل Y غ¦ ذلك
  :وقلنا أنها �س رتبوقلنا أنها �س رتبوقلنا أنها �س رتبوقلنا أنها �س رتبقة بنقل الصحا� رÈ اهللا عنه �ديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم انتهينا من الرتب ا�تعل

ØاألوØاألوØاألوØأ"أو  "سمعت رسول اهللا": األوþأو  "خ�"êأو  "حدث"êال إش®ل فيه ال يتطرق إ±ه االحتمالوهذا  "شافه  u وهـو األصـل
 ...... )مرئا اهللا ïن(الرواية يدل عليه حديث 

 ،ن يكون سـمعه مـن غـ¦هأالحتمال وهذا ظاهره ا^قل لكنه ليس نصا ��ا  "قال رسول اهللا"الصحا�  أن يقول: ا8انيةا8انيةا8انيةا8انية
وحديث ابن عباس  ،فضل بن عباسالفلما استكشف قال حدثê .. "ح جنبابصأمن "نه قال أحديث أ� هريرة وذكرنا مثال 
ص¿ اهللا عليه وسلم حديث عبـادة  خ� Üديث ا^�أرجوع و يعê ال ربا إال u النسيئة" u االنسيئةإنما الربا "عندما قال 

خ� أنه سمعه من أسامة بن زيد ولم يسـمعه مـن ا^ـ� أ ،مو� ا²ال ù Yريم ربا الفضل أ�سعيد وحديث  �أوحديث 
عند ا^اس إال ربا ن حديث أسامة أيضاً X تأويل بمع¥ ال ربا أشد وال ربا أغلب أكما  ،فرجع ،مبا�ة ص¿ اهللا عليه وسلم

ن الصحا� ال يقول ذلك وال يقدم عليـه إال أن الظاهر أل هذا حكمه حكم اwي قبله ،فال تعارض ب} ا^صوص ،النسيئة
، وأكـd أخبـار الصـحابة بهـذه الطريقـة هو الظاهر منه حا×م رÈ اهللا عنهم ،ووقد سمعه من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم 
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الصـحابة مـن خذ أكd سنته ص¿ اهللا عليه وسلم من غـ¦ه أرة X أربع سنوات الزم فيها ا^� أبو هري ،يسمعون من غ¦هم
 .فمرسل الصحا� حجة كما تقدمنه مرسل أقلنا لو  ،الÊ لم يسمعها منه ص¿ اهللا عليه وسلم

نه أو ،u القولكما  u السماعفهذا يتطرق إ±ه احتماالن  "نó عن كذا"أو  "أمر رسول اهللا بكذا"الصحا�  لن يقوأ: ا8ا8ةا8ا8ةا8ا8ةا8ا8ة
واحتمـال الغلـط ال  ،فإذا قالوا ذلك فيجب أن �مل Y األمـر ،ن هذا ال يظن بالصحابةأوقلنا  ،قد يرى ما ليس بأمر أمرا
Ìن ا<ـالف u األمـر مبنيـا Y  لـو مكن وهـذا يسـتقيمأفيجب ôل 	مهم Y السالمة ما  ،�مل عليه أمر الصحابة

 ،زماننا أن يكـون االخـتالف u زمـانهمu بة، ولم pتلف الصحابة u األمر وليس من Iورة اختالف اختالف الصحا
  .بد±ل أننا u هذا الزمان اختلفنا u األصول وµ كث¦ من الفروع والصحابة لم pتلفوا

مـر غـ¦ آلاحتمال ثالث أن يكـون انه يتطرق إ±ها االحتماالت ا�اضية وأوقلنا  "كذا عننهينا "أو  "أمرنا بكذا": الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة
 .وذكرنا ا<الف فيها ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

نـه إقلنا إن أضيف إ� عهد ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم ف "Ìنوا يفعلون"أو  "كنا نفعل"ن يقول أما يتعلق با�قرير : ا<امسةا<امسةا<امسةا<امسة
 .ذلكنه حجة إال إذا دلت القرائن أنه غ¦ إحجة بال شك، وأيضاً إن لم يضف ف

البن ا<طاب والبن ا<طاب والبن ا<طاب والبن ا<طاب و����م م م م ذكرنا 	م     ؟؟؟؟للللإلإلإلإل?اع?اع?اع?اع    هل يكون نقالهل يكون نقالهل يكون نقالهل يكون نقالإذا قال الصحا� Ìنوا يفعلون نه أثم ذكرنا بعض ا�سائل ا�ابعة 
 .يقولون ال يدل Y ذلك Ìآلمدي وغ¦ه وبعض الشافعيةوبعض الشافعيةوبعض الشافعيةوبعض الشافعية ،نه نقل لإل?اعأيقول  ا<طابا<طابا<طابا<طاب    ،،،،بعض الشافعيةبعض الشافعيةبعض الشافعيةبعض الشافعية

فعند ا�عارض ال يؤخـذ  ،ألخذ بكالمه ما لم يعارضه غ¦ه من الصحابةفيجب ا إذا قال الصحاإذا قال الصحاإذا قال الصحاإذا قال الصحا���� هذا ا<� منسو هذا ا<� منسو هذا ا<� منسو هذا ا<� منسوخخخخأيضاً 
 .بأيهما وينظر إ� القرائن

çوأيضاً لو فçوأيضاً لو فçوأيضاً لو فçن حدث اختالف ب} الصحابة فهنا ال يؤخـذ بقو×مـا و�نمـا إف ،�ب الرجوع إ±ه تفس¦تفس¦تفس¦تفس¦ببببا�ديث ا�ديث ا�ديث ا�ديث     الصحاالصحاالصحاالصحا����    وأيضاً لو ف
 .يؤخذ باألصح والقرائن

    ����) ) ) ) VVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
Çال u نبدأ إن شاء اهللاÇال u نبدأ إن شاء اهللاÇال u نبدأ إن شاء اهللاÇال u نبدأ إن شاء اهللاY مY مY مY لكن أريد أن أنبه حقيقة  ،ونواهيه أوامره`  أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمألن : : : : األخباراألخباراألخباراألخبار    م

 u êةمثال فاتIتفس¦ الصحابة ا�حا u الربا قال الـ� بـال�  ،ا�اضية çاهللا عنه عندما ف Èفس¦ عمر ر�هناك مثال 
 ،كما ذكرنا تفس¦ ابن عمر u خيار ا�جلس ، أنه البد من القبضفتفس¦ عمر �ب الرجوع إ±ه u ،وها خذ وهات اه: قال

    .هذا أردت ا�نبيه فقط عليه
وهو مـا يتحـدث عنـه األصـو±ون  ،ونواهيه أوامره ؛األخبار ` أخباره ص¿ اهللا عليه وسلم عموماً ننتقل إ� األخبار نقول 

 : u الÇم عن حد ا<� فقال ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةفبدأ  ،آحاد اً ة وأخبارمتواتر اً ألن هناك أخبار اكث¦ا يتحدثون عن األخبار وتقسيمه
    هو اwي يتطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيبهو اwي يتطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيبهو اwي يتطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيبهو اwي يتطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيب: : : : حــد ا<ــ�حــد ا<ــ�حــد ا<ــ�حــد ا<ــ���������

لكنه لم يذكر ا�عريـف اللغـوي  ،ص¿ اهللا عليه وسلم أو غ¦ه سواء خ� ا^� ،وهذا ا�قيقة تعريف للخ� مطلقا أي خ�
 : وسنذكره إن شاء اهللا فنقول

والعالقة بينهما أي ب} ا�عريف اللغوي واالصطالÛ  ،بفتح ا<اء واKاء و` األرض الرخوة مشتق من ا<بَاَر: <� لغة<� لغة<� لغة<� لغةاااا����
    .مع¥ اللغة هذا .أن ا<� يث¦ الفائدة كما أن األرض ا<بار تث¦ الغبار إذا قرعها ا�افر

    .وهذا pرج اإلنشاء بأنواعه هو اwي يتطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيب/ قال مع¥ االصطالحمع¥ االصطالحمع¥ االصطالحمع¥ االصطالح
اإلنشـاء ال يـدخل u ا<ـ� ألنـه ال ، ، اE²ء، ا�مê إ� آخره بأنواعه ا�عروفةاالستفهاماألمر، ا^ò، : هو اإلنشاء بأنواعهاإلنشاء بأنواعهاإلنشاء بأنواعهاإلنشاء بأنواعه
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ال يقال أنه صادق أو Ìذب  ئاً أو Ìذب، ومن تم¥ شي �تمل ا�صديق وا�كذيب فمن استفهم عن ðء ال يقال بأنه صادق
 .أو دE بéء

صـ¿ اهللا عليـه  هذا ا�عريف للخ� مطلقا سواء خ� مـن ا^ـ� ،هو اwي تطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيب حد ا<�حد ا<�حد ا<�حد ا<�إذاً 
 .ذكرها حÉ îرر األمرنu اصطالح العلماء والبد أن  إطالقاتا<� X  اهذ ،أو خ� غ¦ه وسلم

        ::::اصطالحات ا<�اصطالحات ا<�اصطالحات ا<�اصطالحات ا<�
باwات يعرفون ا<ـ�  اKالغي}و أهل اللغةو ألصو±}وهذا اصطالح ا ،للصدق والكذب يطلق ا<� Y ا�حتمل: أوال�

 .بذلك
�����ص¿ اهللا عليـه  خبار الرسولأفا�حدثون عندما يقولون  ،ا�حدث}وهذا إطالق  ،يطلق Y ما هو أعم من اإلنشاءيطلق Y ما هو أعم من اإلنشاءيطلق Y ما هو أعم من اإلنشاءيطلق Y ما هو أعم من اإلنشاء: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا

ولكـنهم قـالوا  ،ألنها ال ùتمل الصدق والكذب اً ت أخباروا^وا` كما قلنا ` ليس األوامر، ونواهيه أوامرهوسلم يقصدون 
 .إ� كونها خ�ا ،ألنها آيلة إ� ا<� اً خ�
 .ا^حاةوهذا إطالق  إذا قيل خ� فهو ما يقابل ا�بتدأ ،ما يقابل ا�بتدأ: ا8الث�

أو إدراك النسـبة بـ}  ،فيه عنـهفا�صديق هو إثبات ðء لéء أو ن ،هو ا�صديق ا�قابل للتصورأو يقولون  ا�ناطقة عند
فاKيع هذا مفرد وجائز مفرد نسبة ا�واز إ� اKيع هذا يسÆ تصديق ويسÆ خـ� ويسـÆ  ،عندما تقول اKيع جائز ،األشياء

 اً اً اً و�دراك ا�فردات بذواتها يسÆ تصورو�دراك ا�فردات بذواتها يسÆ تصورو�دراك ا�فردات بذواتها يسÆ تصورو�دراك ا�فردات بذواتها يسÆ تصورقضية عند ا�ناطقة، 
إدراك النسـبة إدراك النسـبة إدراك النسـبة إدراك النسـبة لكن  ،فإدراك اKيع تصور و�دراك ا�واز تصور ،اً

 ....ا�فردين أو ا�فردات يسÆ تصديقا أو يسÆ خ� أو يسÆ قضيةا�فردين أو ا�فردات يسÆ تصديقا أو يسÆ خ� أو يسÆ قضيةا�فردين أو ا�فردات يسÆ تصديقا أو يسÆ خ� أو يسÆ قضيةا�فردين أو ا�فردات يسÆ تصديقا أو يسÆ خ� أو يسÆ قضيةب} ب} ب} ب} 
  : ))))متواتر وآحادمتواتر وآحادمتواتر وآحادمتواتر وآحاد    ----أي ا<�أي ا<�أي ا<�أي ا<�----وهو قسمان وهو قسمان وهو قسمان وهو قسمان ((((: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة

    ا<� ا�تواتر ا<� ا�تواتر ا<� ا�تواتر ا<� ا�تواتر : : : : من أقسام األخبارمن أقسام األخبارمن أقسام األخبارمن أقسام األخبار    األولاألولاألولاألولالقسم القسم القسم القسم 
 : لم يعرفه ابن قدامة لكن سنعرفه اآلن نقول/ فا�تواترفا�تواترفا�تواترفا�تواتر

 ) رسلنا تhا ناأرسلثم (قال تعا�  ا�تعاقب أو ا�عاقبا�تعاقب أو ا�عاقبا�تعاقب أو ا�عاقبا�تعاقب أو ا�عاقب :لغـةلغـةلغـةلغـة
ً
 .هذا u اللغة ،يعقب رسوال أي رسوال

 .ا�واتر هو خ� عدد يمتنع معه لكdته ا�واطؤ Y الكذب عن �سوسا�واتر هو خ� عدد يمتنع معه لكdته ا�واطؤ Y الكذب عن �سوسا�واتر هو خ� عدد يمتنع معه لكdته ا�واطؤ Y الكذب عن �سوسا�واتر هو خ� عدد يمتنع معه لكdته ا�واطؤ Y الكذب عن �سوس :اصطالحا
 Xرج اآلحاد خ� عددخ� عددخ� عددخ� عددفقوp الكذب قد يكون خ� آحاد لكنه غ¦ صحيحإف Y واطؤ�نه ال يمتنع ا. 
 Xتهقوdتهلكdتهلكdتهلكdرج خ� الواحد ا�عصوم لكp  تهم و�نما لعصمتهم الرسلكآحادdفإنه يمتنع عليهم الكذب ال لك. 

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

ويمثـل Ü Xـديث  ،هم Y الكذب من أول السند إ� منتهـاهؤما رواه ?ع عن ?ع ال يتوهم تواطوهو  متواتر لفظمتواتر لفظمتواتر لفظمتواتر لفظيييي: : : : األولاألولاألولاألول
 ."مقعده من ا^ار   فليتبوأ  من كذب عÅ متعمداً  "مشهور 

�صـ¿ اهللا  وهذا أمثلته كث¦ة مثل أحاديـث شـفاعة ا^ـ� ،ما اتفق Y معناه دون مطابقة للفظوهو  متواتر معنويمتواتر معنويمتواتر معنويمتواتر معنوي: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا
وغـ¦ وأحاديث ا�سـح Y ا<فـ}،  ،الوضوء وأحاديث رفع ا±دين u اE²ءأحاديث و ،وأحاديث الرؤية ،عليه وسلم ألمته

وي عـن حî أن ا�سـح Y ا<فـ} رُ ، لكن ا�ع¥ متفق عليه و�ث¦ ؛اللفظ لم يتفق عليه ،تر معنويتواميسÆ  هذا ذلك
 .إذن عرفنا ا�تواتر لغة واصطالحا وذكرنا أقسامه ،من الصحابة ست}

    ا�تواتر اwي يدخل به عدد كب¦ جدا هل يفيد العلم؟ ا�تواتر اwي يدخل به عدد كب¦ جدا هل يفيد العلم؟ ا�تواتر اwي يدخل به عدد كب¦ جدا هل يفيد العلم؟ ا�تواتر اwي يدخل به عدد كب¦ جدا هل يفيد العلم؟ : : : : u مسألة أخرىu مسألة أخرىu مسألة أخرىu مسألة أخرىندخل 
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ويقصد بالعلم هنا  العلم ا±قيêالعلم ا±قيêالعلم ا±قيêالعلم ا±قيêيفيد يفيد يفيد يفيد فإن هذا فإن هذا فإن هذا فإن هذا هم Y الكذب ؤ�نا عدد يستحيل تواطخأفإذا  ،و�ب تصديقهو�ب تصديقهو�ب تصديقهو�ب تصديقه يفيد العلميفيد العلميفيد العلميفيد العلم
مكة  ةعندما �� بأن مدينة موجودة و` مدين ،و�ب تصديقه و�ن لم يدل عليه د±ل آخر أي لم يعضد بد±ل آخر ،ا±ق}

عندما تقول  ،ر ما يُعلم صدقه بمجرده إال ا�تواترر ما يُعلم صدقه بمجرده إال ا�تواترر ما يُعلم صدقه بمجرده إال ا�تواترر ما يُعلم صدقه بمجرده إال ا�تواتروليس u األخباوليس u األخباوليس u األخباوليس u األخبا ،مثالً فهذا خ� يقê متواتر أو بغداد أو غ¦ها من ا�دن
 ،أو عند وجود بغداد أو عند وجود واشنطن أو باريس أو غ¦هـا، مكة عرف بمجرده ألنه متواتر ال �تاج إ� قرائن و�ثباتات

آخـر بقـرائن عدا ا�تواتر يعلم صدقه بـد±ل  يقصد ما ،سواء نفس ا<� وما عداه إنما يعلم صدقه بد±ل آخر يدل عليهوما عداه إنما يعلم صدقه بد±ل آخر يدل عليهوما عداه إنما يعلم صدقه بد±ل آخر يدل عليهوما عداه إنما يعلم صدقه بد±ل آخر يدل عليه
 .أخرى ةوأدل

ن إقالوا ف ،األصنام والقائل} بتناسخ األرواح لم يقروا بهذا ةمن عبد من الفرق ا×ندية القديمة ةفرقو`  السومانيةالسومانيةالسومانيةالسومانية لكن
 ،خالفوا العالم وخالفوا ?هور ا^اس وقالوا ال يفيد العلم ألنهم ح�وا العلم u ا�واس ا<مس ،خ� ا�تواتر ال يفيد العلم

وا�تواتر ليس من بينها ، )السمع، ا�K، اwوق، اللمس، الشم(الوا ال سبيل إ� إدراك العلوم إال من خالل ا�واس ا<مس ق
أما ا�تواتر بمجرده فال يفيد العلم ا±قيê عند هذه الطائفة  ،م إ±ه بعض القرائنضإال إذا ان ،فال يفيد العلم عندهم ا�تواتر

 .هم منكري الرساالت واwين قالوا بتناسخ األرواحو السومانية وال�اهمة
ويـرد وهذا مـا ذكـروه باطـل  ،كما ذكرنا ألنهم ح�وا د±لهم u ا�واس ا<مسألنهم ح�وا د±لهم u ا�واس ا<مسألنهم ح�وا د±لهم u ا�واس ا<مسألنهم ح�وا د±لهم u ا�واس ا<مس اً إذاً هم أنكروا كون خ� الواحد متواتر

 : عليهم من عدة أوجه
    : : : : �ناطقة وغ¦هم يتنوع إ� أمور�ناطقة وغ¦هم يتنوع إ� أمور�ناطقة وغ¦هم يتنوع إ� أمور�ناطقة وغ¦هم يتنوع إ� أمورفالعلم كما ذكر افالعلم كما ذكر افالعلم كما ذكر افالعلم كما ذكر ا    ،،،،ن العلم ليس �صورا فقط u ا�واس ا<مسن العلم ليس �صورا فقط u ا�واس ا<مسن العلم ليس �صورا فقط u ا�واس ا<مسن العلم ليس �صورا فقط u ا�واس ا<مسأأأأنا نعلم نا نعلم نا نعلم نا نعلم أأأأ: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول�
 اجتمـاعواستحالة  ،أكd من الواحد االثن}كون : مثل األمثلة السابقة الÊ ` األو±ات و` العقليات ا�حضةاألو±ات و` العقليات ا�حضةاألو±ات و` العقليات ا�حضةاألو±ات و` العقليات ا�حضة: : : : األولاألولاألولاألول����

 .هذه أمور عقلية �ضة ،الضدين أو ا^قيض}
����� .و` تفيد ا±ق} أو العلم ةأمور باطن ذهه ،مثل علم اإلنسان �وع نفسه أو Üاجته إ� ا�اء ا�شاهدات اKاطنةا�شاهدات اKاطنةا�شاهدات اKاطنةا�شاهدات اKاطنة: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا

ت با�واس ا<مست با�واس ا<مست با�واس ا<مست با�واس ا<مس: : : : ا8الثا8الثا8الثا8الث����


 .ا�حسوسات الظاهرة و` ا�درا�حسوسات الظاهرة و` ا�درا�حسوسات الظاهرة و` ا�درا�حسوسات الظاهرة و` ا�در

 .وغ¦ ذلك هذه بالعادات معروف ،كون ا^ار �رقة وا<� مشبع مثل ا�جريبيات و` اضطراب العاداتا�جريبيات و` اضطراب العاداتا�جريبيات و` اضطراب العاداتا�جريبيات و` اضطراب العادات: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع
 .ةر متواتر، مثل علم وجود مكة وا×ند وغ¦ها هذه أموا�تواتراتا�تواتراتا�تواتراتا�تواترات: : : : ا<امسا<امسا<امسا<امس����
ا�واتر وا±قـ} مـا أي u ا�واس ا<مس وغ¦ها ومن ضمن العلم بل  ،إذاً العلم ليس �صورا فقط u ا�واس ا<مس�

 .يتعلق با�تواتر
أو  ةفالعلم u ا�واس وµ غ¦ها من أو±ات أو مشاهدات باطنـ ،أن ح� السومانية العلم فقط با�واس غ¦ صحيح أقول

 .افح�هم العلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم ليس صحيح ،بيات أو متواترات�سوسات أو ري
 : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    الوجهالوجهالوجهالوجه

ً
 
ً
 
ً
 
ً



عندما قـالوا أن  ،،،،با�واسبا�واسبا�واسبا�واس    أنهم عندما ح�وا العلم u ا�واس ا<مس عرفوه عن طريق العلم وليس مدرأنهم عندما ح�وا العلم u ا�واس ا<مس عرفوه عن طريق العلم وليس مدرأنهم عندما ح�وا العلم u ا�واس ا<مس عرفوه عن طريق العلم وليس مدرأنهم عندما ح�وا العلم u ا�واس ا<مس عرفوه عن طريق العلم وليس مدر

عرفوا ذلـك ، شماً ؟ ال، ذوقاً ؟ ال، �سا؟ ال، العلم �صور u ا�واس ا<مس هل أحسوا به سمعا؟ ال، هل أحسوا به ب�ا؟ ال
نص 	م الشيخ من وجه}، لكنه ذكـر : (إذاً اإلجابة Y السومانية من ثالثة أوجه ،فما قالوه حجة عليهم ،عن طريق العلم

 )ثالثة أوجه، وأكد ذلك u ا�راجعة u آخر ا²رس
 .بأمور غ¦ ا�واس ا<مسبأمور غ¦ ا�واس ا<مسبأمور غ¦ ا�واس ا<مسبأمور غ¦ ا�واس ا<مس    أن ا�� هذا غ¦ حاأن ا�� هذا غ¦ حاأن ا�� هذا غ¦ حاأن ا�� هذا غ¦ حا���� وغ¦ صحيح بل أن العلم يدرك وغ¦ صحيح بل أن العلم يدرك وغ¦ صحيح بل أن العلم يدرك وغ¦ صحيح بل أن العلم يدرك: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

أن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق ا�واس ا<مس بل عن طريق أن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق ا�واس ا<مس بل عن طريق أن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق ا�واس ا<مس بل عن طريق أن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق ا�واس ا<مس بل عن طريق : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�الوجه الوجه الوجه الوجه 
    ....العلمالعلمالعلمالعلم
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تسÆ مكة وال نشك u وجود األنبياء وال نشك تسÆ مكة وال نشك u وجود األنبياء وال نشك تسÆ مكة وال نشك u وجود األنبياء وال نشك تسÆ مكة وال نشك u وجود األنبياء وال نشك     ةةةةتسÆ بغداد وبتسÆ بغداد وبتسÆ بغداد وبتسÆ بغداد وبتتتت    ةةةةثم ال يسhيب أيضاً Eقل أن u ا²نيا بثم ال يسhيب أيضاً Eقل أن u ا²نيا بثم ال يسhيب أيضاً Eقل أن u ا²نيا بثم ال يسhيب أيضاً Eقل أن u ا²نيا بتتتت: ا8الثا8الثا8الثا8الث    الوجهالوجهالوجهالوجه
 ) سبق �حه أEد ا�حاI ما. (د األئمة األربعة وÉو ذلك فهذا يدل Y أن ما ذكره السومانية غ¦ صحيحد األئمة األربعة وÉو ذلك فهذا يدل Y أن ما ذكره السومانية غ¦ صحيحد األئمة األربعة وÉو ذلك فهذا يدل Y أن ما ذكره السومانية غ¦ صحيحد األئمة األربعة وÉو ذلك فهذا يدل Y أن ما ذكره السومانية غ¦ صحيحu وجوu وجوu وجوu وجو

 اً نه لـيس معلومـأفلما خالفناكم دل I،  Yورة �ا خالفناكم الو Ìن ا�تواتر معلوم ::::اعhاض من قبل السومانية قالوااعhاض من قبل السومانية قالوااعhاض من قبل السومانية قالوااعhاض من قبل السومانية قالوا
 .أنه ليس Iورةألنهم جزء من الب(ية فلما خالفوا دل I،  Yورة

    : : : : أجاب ابن قدامة من وجه}أجاب ابن قدامة من وجه}أجاب ابن قدامة من وجه}أجاب ابن قدامة من وجه}
وال يمكن أن وال يمكن أن وال يمكن أن وال يمكن أن     ،،،،أو من u عقله جنونأو من u عقله جنونأو من u عقله جنونأو من u عقله جنون    ،،،،pالف بلسانه مع معرفته فساد قوpXالف بلسانه مع معرفته فساد قوpXالف بلسانه مع معرفته فساد قوpXالف بلسانه مع معرفته فساد قوp،،،،    Xالف u هذا معاندpالف u هذا معاندpالف u هذا معاندpالف u هذا معاند    ننننأن مأن مأن مأن م: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����

 ....يصدر إنكار هذا من عدد كث¦ يستحيل عنادهميصدر إنكار هذا من عدد كث¦ يستحيل عنادهميصدر إنكار هذا من عدد كث¦ يستحيل عنادهميصدر إنكار هذا من عدد كث¦ يستحيل عنادهم
�����    ----تر ال يفيد العلم ألنكم خالفتم أيها السـومانيةتر ال يفيد العلم ألنكم خالفتم أيها السـومانيةتر ال يفيد العلم ألنكم خالفتم أيها السـومانيةتر ال يفيد العلم ألنكم خالفتم أيها السـومانيةيعê لو قلنا أن ا�توايعê لو قلنا أن ا�توايعê لو قلنا أن ا�توايعê لو قلنا أن ا�توا----لو تر�نا ما علمناه بمخالفتكم لو تر�نا ما علمناه بمخالفتكم لو تر�نا ما علمناه بمخالفتكم لو تر�نا ما علمناه بمخالفتكم : الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

̀ فرقه أيضاً من الفرق القديمة     السفسطائيةالسفسطائيةالسفسطائيةالسفسطائيةن ن ن ن نتم أن ت�hوا العلم با�حسوسات ألنتم أن ت�hوا العلم با�حسوسات ألنتم أن ت�hوا العلم با�حسوسات ألنتم أن ت�hوا العلم با�حسوسات ألأأأأفيلزمكم أيضاً فيلزمكم أيضاً فيلزمكم أيضاً فيلزمكم أيضاً  ̀ فرقه أيضاً من الفرق القديمة و ̀ فرقه أيضاً من الفرق القديمة و ̀ فرقه أيضاً من الفرق القديمة و ا�قائق ا�قائق ا�قائق ا�قائق     أبطلتأبطلتأبطلتأبطلتالÊ الÊ الÊ الÊ و
    : : : : و` ثالث فرقو` ثالث فرقو` ثالث فرقو` ثالث فرق

TTTT----فرقه نفت ا�قائق ?لةفرقه نفت ا�قائق ?لةفرقه نفت ا�قائق ?لةفرقه نفت ا�قائق ?لة....    
    ....وفرقة شككت فيهاوفرقة شككت فيهاوفرقة شككت فيهاوفرقة شككت فيها----////
VVVV----    ّّ     ....وباطل عند من عنده باطلوباطل عند من عنده باطلوباطل عند من عنده باطلوباطل عند من عنده باطل    ،،،،ققققلت وقالت ` حق عند من عنده حلت وقالت ` حق عند من عنده حلت وقالت ` حق عند من عنده حلت وقالت ` حق عند من عنده حوفرقه فصوفرقه فصوفرقه فصوفرقه فّصّ

ن ال تكون معلومة وأن ألو تر�نا ما علمناه بمخالفتكم للزمكم أنتم يا السومانية أن ت�hوا ا�حسوسات و قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
تعمل با�واس ا<مس وأبطلت ا�قائق وقالت Z من عنده حق فهو حـق و� مـن قـال  مل السفسطائيةن ألال تفيد العلم 

بل أن بعض هذه الفرقة أو فرق مـن هـذه الطائفـة نفـت ا�قـائق ?لـة  ،عنده باطل وشككت u ا�قائقعنده باطل فهو 
 .وتفصيال

للعلـم الïـوري لـ®ن خـالف  اً أو بأسلوب آخر لو Ìن خالفكم u حصول العلم با�تواتر Ýا pرجـه عـن كونـه مفيـد
 .وهو خالف ما تقولون ا،Iوري اu حصول العلم با�حسوسات Ýا pرجه عن كونه علم السفسطائية

ألن السومانية ومن وافقهم ال ينكرون وقوع ا�تواتر  ،أن ا<الف u ا�سألة خالف لفظأن ا<الف u ا�سألة خالف لفظأن ا<الف u ا�سألة خالف لفظأن ا<الف u ا�سألة خالف لفظيييي ب} الفريق} ب} الفريق} ب} الفريق} ب} الفريق}    ////أقول u ختام هذاأقول u ختام هذاأقول u ختام هذاأقول u ختام هذا
م ضبل ال بد من قرائن تن ؛جرد ا�تواتر�ن ا�و� ال يكون أوقالوا ، لكنهم لم يتيقنوا وقوعه ،هم ال ينكرون وقوعه ،با�ملة

 .ن يكون ا�تواتر بذاته يفيد العلم فالإأما  ،وتفيد العلم
وهو يفيد العلم  اً وال يوجد Eقل ينكر القرائن حî و�ن Ìن متواتر ،ال ينكر وقوع القرائن وهو ا�مهوروهو ا�مهوروهو ا�مهوروهو ا�مهورطبعا الفريق اآلخر 

إذن ا<ـالف  ،Ìذبـة اً أو أخبـار ةصـادق اً إال أن هناك قرائن ترد Y خ� من أخبار ا²نيا سواء Ìنت أخبار ،بذاته وبمجرده
 ).أEد ما سبق ذكره(خالف لفظي 

        ::::خلصنا من هذا ا²رس اwي يتعلق بتعريف ا<� وأقسامه وقلناخلصنا من هذا ا²رس اwي يتعلق بتعريف ا<� وأقسامه وقلناخلصنا من هذا ا²رس اwي يتعلق بتعريف ا<� وأقسامه وقلناخلصنا من هذا ا²رس اwي يتعلق بتعريف ا<� وأقسامه وقلنا
 .مشتق من ا<بار بفتح ا<اء واKاء و` األرض الرخوة : ا<� لغةا<� لغةا<� لغةا<� لغة

 غ¦هسواء خ� ا^� أو  ااااا<� عموما<� عموما<� عموما<� عموم    تعريفتعريفتعريفتعريفقلنا أن و
 .تطرق إ±ه ا�صديق أو ا�كذيب، وهذا pرج اإلنشاء بأنواعه، اإلنشاء بأنواعههو اwي ي/ u االصطالحu االصطالحu االصطالحu االصطالح 

اصطالح األصو±}  وهذا نه يطلق ا<� Y ا�حتمل للصدق والكذبإطالقات ا<� u اصطالحات العلماء وقلنا إوذكرنا 
 .واKالغي}
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 ص¿ اهللا عليه وسلم ن عندما يقولون أخبار الرسولوهذا إطالق ا�حدث} فا�حدثو عم من اإلنشاءأY ما هو يطلق �  
 .نها آيلة للخ�ألوا^وا` أخبار  األوامروأطلق Y  ص¿ اهللا عليه وسلم، وس¦ته وُخلقه وَخلقه ونواهيه أوامرهيقصدون 

 .فهو ما يقابل ا�بتدأ وهذا إطالق ا^حاة Y ما يقابل ا�بتدأ إذا قيل خ�يطلق � 
 ، فهم يطلقون Y ا<� ويريدون به القضية ويريدون به ا�صديق، عند ا�ناطقة قضيةY الويطلق �  

 ا�صديق، قضية، خ�، 	ها عند ا�ناطقة واحد،: يقولون
  ))))ثم أرسلنا رسلنا تhاثم أرسلنا رسلنا تhاثم أرسلنا رسلنا تhاثم أرسلنا رسلنا تhا((((قال تعا� قال تعا� قال تعا� قال تعا�  ،نه ا�عاقبإوقلنا  ،،،،بدأنا با�واتر وعرفناه لغةبدأنا با�واتر وعرفناه لغةبدأنا با�واتر وعرفناه لغةبدأنا با�واتر وعرفناه لغة.تواتر وآحادتواتر وآحادتواتر وآحادتواتر وآحاد: : : : ` قسمان` قسمان` قسمان` قسمان 

ً
يعقـب  أي رسـوال

 .أي واحد بعد واحد ةهذا ا�تابع ب} الشيئ} يكون بمهل ،هو ا�تابعرسول ف
، وليس u األخبار مـا يعلـم صـدقه بمجـرده إال ، وليس u األخبار مـا يعلـم صـدقه بمجـرده إال ، وليس u األخبار مـا يعلـم صـدقه بمجـرده إال ، وليس u األخبار مـا يعلـم صـدقه بمجـرده إال بدون قرائن تنضم إ±ه ن ا�تواتر يفيد العلم و�ب تصدقيهأأيضاً بذكرنا 
و`  ةنياإال أن السوم ،اس Y هذاو
فة ا^ ?اه¦?اه¦?اه¦?اه¦هذا قول أخرى، أخرى، أخرى، أخرى،     ةةةةوما عداه يعلم صدقه بد±ل آخر بقرائن وأدلوما عداه يعلم صدقه بد±ل آخر بقرائن وأدلوما عداه يعلم صدقه بد±ل آخر بقرائن وأدلوما عداه يعلم صدقه بد±ل آخر بقرائن وأدل    ،،،،ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر

العلـم  ،ن العلم u ا�واس ا<مس فقط هذا هـو ا±قـ}أاألصنام خالفوا وقالوا ب ةمن الفرق ا×ندية القديمة من عبد ةفرق
 فقط وا±ق} u ا�واس ا<مس وما عداه فال، 

    قلناقلناقلناقلنا: : : : جبنا عليهم من ثالثة أوجهجبنا عليهم من ثالثة أوجهجبنا عليهم من ثالثة أوجهجبنا عليهم من ثالثة أوجهأأأأوووو
ا�حسوسـات، ا�حسوسـات، ا�حسوسـات، ا�حسوسـات، ووووتفيد العلم غ¦ ا�تواتر Ìألو±ات، ا�شاهدات اKاطنة، تفيد العلم غ¦ ا�تواتر Ìألو±ات، ا�شاهدات اKاطنة، تفيد العلم غ¦ ا�تواتر Ìألو±ات، ا�شاهدات اKاطنة، تفيد العلم غ¦ ا�تواتر Ìألو±ات، ا�شاهدات اKاطنة،     أمورأمورأمورأموراك اك اك اك أن ا�� هذا قاأن ا�� هذا قاأن ا�� هذا قاأن ا�� هذا قا���� وهن وهن وهن وهن: : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول�

    ....ا�تواتراتا�تواتراتا�تواتراتا�تواتراتووووا�جريبيات، ا�جريبيات، ا�جريبيات، ا�جريبيات، وووو
 .مدرك با�واس ا<مسمدرك با�واس ا<مسمدرك با�واس ا<مسمدرك با�واس ا<مس    س هذا العلمس هذا العلمس هذا العلمس هذا العلمأن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم معلوما ×م وليأن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم معلوما ×م وليأن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم معلوما ×م وليأن ح�هم للعلم u ا�واس ا<مس Y زعمهم معلوما ×م ولي: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    الوجهالوجهالوجهالوجه

سÆ ا×ند وال نشك u وجود األنبيـاء وال u سÆ ا×ند وال نشك u وجود األنبيـاء وال u سÆ ا×ند وال نشك u وجود األنبيـاء وال u سÆ ا×ند وال نشك u وجود األنبيـاء وال u ة تة تة تة تة وبغداد وبة وبغداد وبة وبغداد وبة وبغداد وبتتتتتسÆ مكتسÆ مكتسÆ مكتسÆ مك    ةةةةال يسhيب Eقل بأن u ا²نيا بال يسhيب Eقل بأن u ا²نيا بال يسhيب Eقل بأن u ا²نيا بال يسhيب Eقل بأن u ا²نيا بتتتت: : : : ا8الثا8الثا8الثا8الث    لوجهلوجهلوجهلوجهاااا
    ....األئمة األربعةاألئمة األربعةاألئمة األربعةاألئمة األربعة

 .ال يفيد العلمأنه فلما خالفناكم دل Y  ،معلوم Iورة �ا خالفناكمÌن ا�تواتر لو  :اعhاض وقالواب وااعhض
وال يمكـن أن  ،أو من u عقله جنـون عرف فساد قوXويمعاند pالف بلسانه  إما تصدر من ةخالفا�ن إ: قلنا الوجه األول

 .يصدر إنكار هذا من عدد كث¦ يستحيل عنادهم
�م بها الـÊ ق�ـتم العلـم لفيلزمكم أيضاً أن ت�hوا العلم با�حسوسات والع ؛خالفتكم�لو تر�نا ما علمناه : الوجه ا8ا

قالـت ` حـق عنـد مـن  ؛م فصل فيهاا�قائق وبعضهم شكك وبعضه أبطلتأخرى من الفرق الÊ  ةن فرقعليها فقط أل
خالفـت u  ةن هذه الفرقة و` السفسطائيأل ا�حسوساتعنده حق وباطل عند من عنده باطل، أقول يلزمكم أن ت�hوا 

 .تقر حî با�حسوسات مذلك ول

    ����) ) ) ) UUUU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
أو يفيـد العلـم أو يفيـد العلـم أو يفيـد العلـم أو يفيـد العلـم األواألواألواألو    ؟ ؟ ؟ ؟     م الïـوريم الïـوريم الïـوريم الïـوريا�تواتر هـل يفيـد العلـا�تواتر هـل يفيـد العلـا�تواتر هـل يفيـد العلـا�تواتر هـل يفيـد العلـ� ا< ةفادإu العلم u هذا ا²رس إن شاء اهللا ننتقل إ� نوع 

 ؟ اختلفوا هل يفيد العلم الïوري أو يفيد العلم ا^ظرياختلفوا هل يفيد العلم الïوري أو يفيد العلم ا^ظرياختلفوا هل يفيد العلم الïوري أو يفيد العلم ا^ظرياختلفوا هل يفيد العلم الïوري أو يفيد العلم ا^ظريأنه يفيد العلم ون القائليع¥     ؟ ؟ ؟ ؟ ا^ظريا^ظريا^ظريا^ظري
 ما ا�راد بالعلم الïوري وما ا�راد بالعلم ا^ظري؟ ما ا�راد بالعلم الïوري وما ا�راد بالعلم ا^ظري؟ ما ا�راد بالعلم الïوري وما ا�راد بالعلم ا^ظري؟ ما ا�راد بالعلم الïوري وما ا�راد بالعلم ا^ظري؟ 

 .بال مقدمات ،هو العلم األو  اwي �صل لإلنسان بال نظر وال استدالل: العلم الïوريالعلم الïوريالعلم الïوريالعلم الïوري
 .ستداللكتساب واالفهو اwي �صل باال: العلم ا^ظريالعلم ا^ظريالعلم ا^ظريالعلم ا^ظري    أماأماأماأما

    هو علم نظري؟ هو علم نظري؟ هو علم نظري؟ هو علم نظري؟     أمأمأمأمهل هو علم Iوري هل هو علم Iوري هل هو علم Iوري هل هو علم Iوري  -نقصد بالعلم هنا ا±ق}نقصد بالعلم هنا ا±ق}نقصد بالعلم هنا ا±ق}نقصد بالعلم هنا ا±ق}----اختلف األصو±ون u نوع العلم u ا�واتر اختلف األصو±ون u نوع العلم u ا�واتر اختلف األصو±ون u نوع العلم u ا�واتر اختلف األصو±ون u نوع العلم u ا�واتر 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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� TTTT----القول األولالقول األولالقول األولالقول األول : Èالقا Èالقا Èالقا Èه اهللا قال أبو يع¿أبو يع¿أبو يع¿أبو يع¿القاôالعدة من ا�نابلة ر u  ه اهللا قالôالعدة من ا�نابلة ر u  ه اهللا قالôالعدة من ا�نابلة ر u  ه اهللا قالôالعدة من ا�نابلة ر u وريI واتر�وريالعلم ا�اصل باI واتر�وريالعلم ا�اصل باI واتر�وريالعلم ا�اصل باI واتر�وأيده وأيده وأيده وأيده     ،،،،العلم ا�اصل با
YYYY ه اهللا    ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة ذلك  ذلك  ذلك  ذلكôه اهللارôه اهللارôه اهللارôه اهللا    وهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهور    ،،،،رôاآلمدي ر X ه اهللاوانت�ôاآلمدي ر X ه اهللاوانت�ôاآلمدي ر X ه اهللاوانت�ôاآلمدي ر X هموانت��هم، أد�هم، أد�هم، أد�أد ، : : : : 
مضطرين إ� العلم ا�تواتر Ìلعلم بوجود مكة فالعلم بوجود مكة  ننا íد أنفسنا مضطرين إ±هننا íد أنفسنا مضطرين إ±هننا íد أنفسنا مضطرين إ±هننا íد أنفسنا مضطرين إ±هإإإإ( اآلمدي قال: ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول

لو Ìن العلم ا�تواتر �صـل عـن طريـق (أخرى  ةÝكن نصيغه بصيغ) أمر متواتر عند ا^اس فنجد أنفسنا مضطرين إ±ه
 .هذا توضيح لت±ل بطريقة أخرى) فلما اضطررنا دل Y أنه علم Iوري ،ا^ظر �ا اضطررنا إ� العلم بوجود مكة

��تلف فيه األحوالتلف فيه األحوالتلف فيه األحوالتلف فيه األحوال: ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا��� ،ن بعضدو فيعلمه بعض ا^اس ،،،،أن العلم ا^ظري هو اwي �وز أن يعرض فيه الشك وأن العلم ا^ظري هو اwي �وز أن يعرض فيه الشك وأن العلم ا^ظري هو اwي �وز أن يعرض فيه الشك وأن العلم ا^ظري هو اwي �وز أن يعرض فيه الشك و
 .يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل ا^ظر وال من ترك ا^ظر قصدا وال

لكنـه  ،نه لو Ìن العلم ا�اصل من ا�واتر يفيد ا^ظر أو يثبت عن طريق ا^ظر لن يقع إال �ن هو أهـل للنظـرأيقصد بهذا 
ن هو من أهل ا^ظـر ومـن هـو مـن فوقوعه �ميع ا^اس �Eهم وجاهلهم صغ¦هم و�ب¦هم نسائهم ورجا×م م ،وقع لغ¦هم

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

� ////- �صاحب ا�عتمد وأبو صاحب ا�عتمد وأبو صاحب ا�عتمد وأبو صاحب ا�عتمد وأبو     هو ألهو ألهو ألهو أل���� ا<طاب من ا�نابلة واختاره قبل ذلك أبو ا�س} ا�Kي ا�ع  ا<طاب من ا�نابلة واختاره قبل ذلك أبو ا�س} ا�Kي ا�ع  ا<طاب من ا�نابلة واختاره قبل ذلك أبو ا�س} ا�Kي ا�ع  ا<طاب من ا�نابلة واختاره قبل ذلك أبو ا�س} ا�Kي ا�ع     : القول ا8ا
!!     ؟؟؟؟لملململم هو نظريهو نظريهو نظريهو نظري: : : : الالالالقققق، ، ، ، القاسم اKلالقاسم اKلالقاسم اKلالقاسم اKل!!!! وا²قاق و وا²قاق و وا²قاق و وا²قاق و���� ا8الثة من ا�ع لة أبو ا�س} ا�Kي وا²قاق وأبو القاسم اKل ا8الثة من ا�ع لة أبو ا�س} ا�Kي وا²قاق وأبو القاسم اKل ا8الثة من ا�ع لة أبو ا�س} ا�Kي وا²قاق وأبو القاسم اKل ا8الثة من ا�ع لة أبو ا�س} ا�Kي وا²قاق وأبو القاسم اKل!!!!

 : انم u ا^فس مقدمتضألنه ال يفيد العلم بنفسه ما لم ين: قال
 .Y الكذب جامع وال يتفقون عليه مأن هؤالء مع اختالف أحوا×م و�dتهم ال �معه ::::إحداهماإحداهماإحداهماإحداهما

� .أنهم قد اتفقوا Y اإلخبار عن الواقعة، فينبê العلم بالصدق Y ا�قدمت} ::::ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا
والعلـم بـه ، ظر فال يكـون Iوريـاقالوا لو Ìن العلم ا�اصل من ا�واتر Iورياً �ا احتاج إ� ا^ظر لكنه احتاج إ� ا^

Øتاج إ� مقدمت} األو� :Y اإلخبار Y الكذب جامع وال يتفقـون عليـهأأيضاً  ،الواقعة أن يتفقوا Y أي ال ال �معهم ،
 .يكون ×م غرض u االتفاق Y الكذب

 ال أي" شعرت به حî حصل ا�صديق قدفن لم يتش� فيهما بلفظ منظوم �البد من إشعار ا^فس بهما وو: "قال ابن قدامة
wهن ال يشعر اإلنسان بتوسـطها u اورب واسطة حاIة " ،شعر ا^فس بهات} ا�قدمت} و�ن لم تكن بلفظ منظومتبد أن 
 ،ثنان كـذلكثنان نصف األربعة فإنه ال يعلم ذلك إال بواسطة أن ا^صف أحد جز# ا�ملة ا�ساوي لآلخر واالاال: كقو^ا

يقصد بهذا أن هناك واسطة يعرف بها اإلنسان العلم ا±قيـê عـن طريـق  "جلية u اwهن االعلم بواسطة لكنه فقد حصل
ثنان نصف األربعة هذا وجد بواسطة أن ا^صف عندما تقول اال ،واسطة ربما ال تتش� بلفظ لكنها موجودة من غ¦ شعور

ذه الواسطات وهذه ا�قدمات د±ل Y أنه علم نظـري ال علـم وجود هو ،كذلك واالثنانأحد جز# ا�ملة ا�ساوي لآلخر 
افتقر إ� تأمل ونظر ألن العدد ك� Ýا يدل Y أن هناك مقدمـة لكنهـا قـد تكـون  /%نصف  $Vذا إذا قلنا ×و ،Iوري
 .وقد تكون خفية ال يشعر بها ،بعض األحيانu ظاهرة 
عندما تقول القديم لـيس �ـدثا وا�عـدوم لـيس  "واسطة غ¦�صل بالïوري عبارة عن األو  اwي و: ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةيقول 

 .اwهنu ما íد أنفسنا مضطرين إ±ه وهو ما �صل دون تشكيل واسطة كال ، موجودا
وهو أنه : يمكن أن يكون قوال وسطا وهناك قول للغزا·وهناك قول للغزا·وهناك قول للغزا·وهناك قول للغزا· ،ا<طاب أ��م 	م القاÈ و: ذكر القول} ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةا�قيقة 

وليس Iوريا بمع¥ أنـه �صـل  ، أنه ال �تاج u حصوX إ� شعور بواسطة مفضية إ±ه حاIة u اwهنIوري بمع¥"



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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إذاً هو Iوري من وجه بمع¥ أنه ال �تاج إ� مقدمات وال �تاج إ� الشعور بواسطة مفضية إ±ه، وليس  واسطة، من غ¦
 . ديم ال يكون �دثا وا�وجود ال يكون معدوماكقو^ا الق Iوري من وجه بمع¥ أنه حاصل من غ¦ واسطة،

والقول اآلخر �ـرد ، ويقصد أنه يفيد العلم الïوريويقصد أنه يفيد العلم الïوريويقصد أنه يفيد العلم الïوريويقصد أنه يفيد العلم الïوري ،ن اللفظ يدل عليه الشتقاقه منهإف ولولولولاألاألاألاألوالصحيح والصحيح والصحيح والصحيح " ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةقال 
 ."علمأواهللا  ادعوى ال د±ل عليه

أنه ال د±ل : ما قاX فيه اوزف ،×ا وجه ةهناك أدلالصحيح أن بل  ؛أقول ما قاX ابن قدامة هنا أنه ال د±ل عليه هذا �ل نظر
هناك  لأقول ب "علمأوالقول اآلخر أنها �رد دعوى ال د±ل عليها واهللا : "، قالفيوجد د±ل Y مقدمات وأنها موجودة ،عليه

 .أدلة ذكرها ابن قدامة
VVVV----    وقف: هناك مذهب ثالثهناك مذهب ثالثهناك مذهب ثالثهناك مذهب ثالث�وقفهو ا�وقفهو ا�وقفهو ا�لم يعِط  ،،،،هو ا êلم يعِط يع êلم يعِط يع êلم يعِط يع êا�سألة رأياً     يع u ًا�سألة رأيا u ًا�سألة رأيا u ًا�سألة رأيا u،،،،    ه اهللاوووو    ،،،،توقفتوقفتوقفتوقفôه اهللاهذا لآلمدي رôه اهللاهذا لآلمدي رôه اهللاهذا لآلمدي رôوقف هو أدلة  ،هذا لآلمدي ر�وسبب ا

 .، حيث اعhض Z Y د±ل من أد�همفتوقف u ا�سألةقوية مدي يرى أن أدلة الفريق} أن اآل ،الفريق}
ألن القائل بأنه Iوري ال ينازع u توقفه عن ا^ظـر u ا�قـدمات ا�ـذكورة الـÊ  ،ا<الف ب} الفريق} لفظا<الف ب} الفريق} لفظا<الف ب} الفريق} لفظا<الف ب} الفريق} لفظييييأن أقول 

والقـائل} با�ـذهب ا8ـا� بأنـه نظـري ال ينـازعون u أن العقـل يضـطر إ�  -�قدمت} الÊ ذكرها ابن قدامةا- تقدمت
إذا Ìن Z فريق يوافق Y ما يقوX  ،ال&اع إال u اللفظ و�ذا Ìن Z فريق يقول بما يقوX الفريق اآلخر لم يبَق  ا�صديق به،

 .&اع بينهم خالف u اللفظ فقط ال u ا�ع¥الفريق اآلخر u حكم هذا العلم يكون ال
ال ينازعون u وجود ا�قدمات ا�ذكورة وتوقفه Y ال ينازعون u وجود ا�قدمات ا�ذكورة وتوقفه Y ال ينازعون u وجود ا�قدمات ا�ذكورة وتوقفه Y ال ينازعون u وجود ا�قدمات ا�ذكورة وتوقفه I     YوريIوريIوريIوريبأنه بأنه بأنه بأنه     القائل}القائل}القائل}القائل}    ،،،،ا<الف لفظا<الف لفظا<الف لفظا<الف لفظيييي ب} الفريق} ب} الفريق} ب} الفريق} ب} الفريق}أن أن أن أن ûلص من هذا 

اآلخر فيباآلخر فيباآلخر فيباآلخر فيب''''        و�ذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريقو�ذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريقو�ذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريقو�ذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريق    ،،،،ال ينازعون u أن العقل قد يضطر إ±هال ينازعون u أن العقل قد يضطر إ±هال ينازعون u أن العقل قد يضطر إ±هال ينازعون u أن العقل قد يضطر إ±ه    نظرينظرينظرينظريوالقائل} بأنه والقائل} بأنه والقائل} بأنه والقائل} بأنه     ،،،،ا^ظرا^ظرا^ظرا^ظر
 .الالالال&&&&اع لفظاع لفظاع لفظاع لفظيييي

 ،وأحيانا �تـاج إ� نظـر ،نه Iوريأوهذا الشك  ،فهناك مسائل يضطر العقل إ� ا±ق} بها ،أقول أيضاً أن ا�سائل �تلف
 ،Ìلعلم بوجود مكة ال �تـاج إ� واسـطة هناك أخبار يضطر إ±ها اإلنسان اضطراراً  ،فاألخبار ليست *ها Y درجة واحدة

 ،العلم بوجـود األنبيـاء ال �تـاج واسـطة، وجود بت مثل الواليات ا�تحدة ال �تاج إ� واسطة وغ¦ها كم� وا×ندالعلم ب
هـذا صـحيح أنـه علـم Iوري لكنـه  ،/%نصف  $Vمثل  ،واسطة و�ن Ìنت تفيد العلمإ� لكن u بعض األشياء ùتاج 

ُ هذه الواسطة قد تكـون ال  ،ز# ا�ملة ا�ساوي لآلخروهذه ا�قدمات تقول أن ا^صف أحد ج ،�تاج إ� مقدمات شـعر ي
صدق بها مبا�ة بال بعض األخبار قد يُ u أيضاً ، اوقد يشعر بها إذا Ìن العدد كب¦ ،بها u بعض األشياء إذا Ìن العدد قليال

مـن خـالل  ايكـون متـواتربعـض األخبـار µ و ،ا�ميع يقر به نظر ألن ا<� u ذاتها متعلق بéء يقيê واضح Iوري
 .مقدمات ونظائر وغ¦ها

ûلص من هذا أن العلماء قالوا أن العلم ا�اصل با�واتر منهم من قال بأنه Iوري وهو قول القاÈ وهو : خالصةخالصةخالصةخالصة �
 ،ا<طـاب ا�Kـي وغـ¦ه أ�قول والقول ا8ا� أنه يفيد العلم ا^ظري وهذا  ،نه قول ا�مهورأالقول اwي ذكر اآلمدي 

�وقف وهو اآلمدي توقف ألن أدلة الفريق} أدلـة قويـة فلـم يتبـ} X قـول u باوهناك مذهب  ،ذكرنا د±ل الفريق}و
 .ا�سألة

  ،ال ينازع u توقفه Y ا^ظر u هذا ا�قدمات ا�ذكورة ل بأنه Iوريئقاالوقلنا أن ا<الف لفظي ألن 
إذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريق اآلخر إذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريق اآلخر إذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريق اآلخر إذا Ìن Z فريق يقول بما يقول به الفريق اآلخر     ،،،،ر أحيانا إ� ا�صديق بهر أحيانا إ� ا�صديق بهر أحيانا إ� ا�صديق بهر أحيانا إ� ا�صديق بهوالقائل بأنه نظري ال ينازع u أن العقل قد يضطوالقائل بأنه نظري ال ينازع u أن العقل قد يضطوالقائل بأنه نظري ال ينازع u أن العقل قد يضطوالقائل بأنه نظري ال ينازع u أن العقل قد يضط

    ....فال شك أن الفال شك أن الفال شك أن الفال شك أن ال&&&&اع ب} الفريق} نزاع u اللفاع ب} الفريق} نزاع u اللفاع ب} الفريق} نزاع u اللفاع ب} الفريق} نزاع u اللفظظظظ ال u ا�ع¥ ال u ا�ع¥ ال u ا�ع¥ ال u ا�ع¥
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ا�قيقـة أن مبحـث  ،هذه ا�سائل الÊ تعرضنا ×ا u ا�تواتر جزء من مسائل متعددة يذكرها األصو±ون u مباحث ا�تواتر
فعندما يت�مون عن ا�واتر يت�مون عن ا�واتر بش�  ،األصول أكd منه u أي كتب أخرى أو فنون أخرى ا�تواتر u كتب

 وليست خاصة بأخبار ا^ـ�ة Eم ةوينظرون إ±ه نظر ،عن غ¦ه اً ص¿ اهللا عليه وسلم أو خ� عن ا^� Eم سواء Ìن خ�اً 
u الواقع �وط �تص بأي خـ� Ìن دون ا^ظـر إ� خـ�ه صـ¿ اهللا فما يذكر من �وط ا�واتر هو  ،ص¿ اهللا عليه وسلم

لكن هذه األخبار الÊ نذكرها أو ا�سائل الـÊ نتعـرض  ؛مع أن دراستنا ` u سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم
هذه مسألة Eمـة u ؟ د العلم أو الد العلم أو الد العلم أو الد العلم أو الا�واتر يفيا�واتر يفيا�واتر يفيا�واتر يفي    للللهههه: فمثال، ص¿ اهللا عليه وسلم ×ا u ا�واتر ` توطئة وتمهيد ألخبار ا^�

    هل هو علـم Iوريهل هو علـم Iوريهل هو علـم Iوريهل هو علـم Iوريوأيضاً نوع العلم اwي �صل  ،ص¿ اهللا عليه وسلم أو عن غ¦ه خ�اً عن ا^� ،أخبار ا�واتر عموما
هللا الÊ تذكر ` أمثلة Eمة ال يذكر فيها أخبار ا^� صـ¿ ا األمثلةوwا نالحظ أن  ،هذا Z u األخبار بأنواعها ؟؟؟؟أو نظريأو نظريأو نظريأو نظري

 .ألن هذا هو تأسيس وتأكيد ألخبار ا�واتر ثم االنتقال بعد ذلك إ� أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم
ّّ     مسألةمسألةمسألةمسألة    الÊ ستذكر u ا�واتر مثل األخرىوأيضاً ا�سائل  ّّ    ما حصما حصما حصما حّصّ وما أفاد ا�واتر وما أفاد ا�واتر وما أفاد ا�واتر وما أفاد ا�واتر ة؟ ة؟ ة؟ ة؟ له Z u واقعله Z u واقعله Z u واقعله Z u واقعل العلم u الواقعة هل �صل العلم u الواقعة هل �صل العلم u الواقعة هل �صل العلم u الواقعة هل �ّصّ

باحث ا�واتر العامة الÊ ذكرها األصو±ون ولم يتعرض ×ا أهل مهذا أيضاً من ضمن     ؟؟؟؟ألشخاص آخرينألشخاص آخرينألشخاص آخرينألشخاص آخرين    ههههلشخص هل يفيدلشخص هل يفيدلشخص هل يفيدلشخص هل يفيد
هنـاك �وط متفـق عليهـا وهنـاك �وط  ،ال(وط الÊ تفـhض u أي خـ� Ìن ،كذلك �وط ا�واتر بش� Eم ،اللغة

 .سنتعرض ×ا إن شاء اهللا u ا²روس القادمة ،¶تلف فيها
ن أن يكونوا مسلم} أو يكونوا عدوال أو أن �ويهم يهل يشhط u ا�خ� ،ضاً ا�ختلف فيهايضاً هناك بعض ال(وط أيا

 .هذه أيضاً �وط اختلف فيها ب} أهل ا^ظر وليست خاصة بأخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم؟ أو ال؟ بت
أيضاً هذا Eم u األخبار *هـا وµ ؟ معرفتههناك أيضاً مسائل تتعلق هل �وز ألهل ا�واتر أن يكتبوا ما �تاجوا إ� نقله و

ثم ينتقل بعده األصو±ون إ�  ،بهذه ا�سائل pتم باب ا�واتر ،u �يعة �مد ص¿ اهللا عليه وسلم وµ �يعة غ¦ه ،ال(ائع
د كث¦ة ليست �� وأخبار اآلحا ،،،،` أخبار آحاد` أخبار آحاد` أخبار آحاد` أخبار آحاد    وا�قيقة أن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلموا�قيقة أن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلموا�قيقة أن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلموا�قيقة أن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،الÇم عن أخبار اآلحاد

وهو ما  وتشمل خ� العزيز ،تشمل ا<� الواحد الفرد أخبار اآلحاد عند ا�مهورأخبار اآلحاد عند ا�مهورأخبار اآلحاد عند ا�مهورأخبار اآلحاد عند ا�مهور ،خ� الواحد جزء من أخبار اآلحاد ،واحد
فليس Z مـا قيـل عنـه أنـه خـ�  ،هذه تدخل ضمن أخبار اآلحاد ،اwي رواه ثالثة فأكd وتشمل خ� ا�شهور ،ناناثرواه 

 .وقع ا<الف فيها ب} األصو±ون وغ¦هموبل أن هناك أخبار أحاد عددها كث¦  ،عدداآلحاد أنه ليس فيه 
خ� الواحد اwي هو جزء من خ� اآلحاد كما سنتعرض u X ا²روس القادمة  ،أيضاً هناك u مسائل اآلحاد ا�عبد به عقال

و` u ا�قيقة مأخـذ  ،ء أهل السنة ب} الطرف}هذه مسألة ذكرها ا�ع لة و�ذلك األشاعرة وجا؟ هل يتعبد به عقال أو ال
وهـو ا�هـم وهـو مـا  كذلك ا�عبد به سـمعاً  ،من مسائل العقائد ومسائل ال(يعة ×ا عالقة �� اآلحاد اً ألن كث¦ ،عقدي

مـاء بـ} هو ا<ـالف اwي وقـع فيـه العل اهذ؟ أو خ� الواحد هل Éن متعبدون �� اآلحاد ،Éتاج إ±ه u مسائل اآلحاد
ووقع فيه خالف  ،كث¦ من السنة بسبب هذا ا�قسيم ا�ادث تدّ وقع فيه ا<الف u مسائل العقائد ورُ  ،?هورهم وغ¦هم

 u ء خاصةð u مةE ب} أيضاً الفقهاء أنفسهم ألن بعض أخبار الواحد قد يكون فيها تعارض مع أدلة أخرى قد تكون
 وwا ?ـع ا�مهـور أو ا،ا^اظر ألول وهلة وظن أنها ال تستقيم أو أن بعضها pالف بعضفربما نظر فيها العالم أو  ،ðء آخر

 ،والراوي إنما يروي عن ا�عصـوم صـ¿ اهللا عليـه وسـلم ،حاول العلماء عموما ا�مع ب} األدلة وا^ظر إ±ها نظرة فاحص
آخـر  اً فيأ� ا<� يظن الـرا� أنـه يعـارض خـ� ؛}وا�عصوم قد يقول ا<� u حادثة معينة أو واقعة معينة أو Y سؤال مع

هذا إن شاء اهللا هو �ور دروسنا u ا�لقة القادمة إن شاء  ،u قضية خاصاً u قضية أخرى لكن هذا ا<� قد يكون Eماً 
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لشـخص  ها حصـلومـ؟ أو الة يفيد Z u واقع ةل العلم u واقعما حّص : سنبتدئ بمسألة ثا8ة من مسائل ا�واتر و` ،اهللا
هذا هو أول ا²روس الÊ سنتعرض ×ا u ا�لقة ؟ عن القرائن أو ال اً وهل يشhط أن يكون متجرد؟ هل �صله ل� شخص

 )سبق �حه أEد ما. (القادمة

    ����) ) ) ) ))))((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    القدر ا�وجب للعلم ا±قيê هل يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاص أو ال؟ القدر ا�وجب للعلم ا±قيê هل يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاص أو ال؟ القدر ا�وجب للعلم ا±قيê هل يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاص أو ال؟ القدر ا�وجب للعلم ا±قيê هل يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاص أو ال؟ 

أو pتلف من واقعة إ� واقعة أو pتلف من واقعة إ� واقعة أو pتلف من واقعة إ� واقعة أو pتلف من واقعة إ� واقعة     ،،،،علم ا±قيu ê ا�تواتر يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاصعلم ا±قيu ê ا�تواتر يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاصعلم ا±قيu ê ا�تواتر يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاصعلم ا±قيu ê ا�تواتر يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاصهل القدر ا�وجب للهل القدر ا�وجب للهل القدر ا�وجب للهل القدر ا�وجب لل: : : : بمع¥ آخربمع¥ آخربمع¥ آخربمع¥ آخر
ّّ        ،،،،ومن شخص إ� شخصومن شخص إ� شخصومن شخص إ� شخصومن شخص إ� شخص ّّ        ههههللللفما �صفما �صفما �صفما �ّصّ ّّ        ،،،،له u واقعة أخرىله u واقعة أخرىله u واقعة أخرىله u واقعة أخرىu واقعة قد ال �صu واقعة قد ال �صu واقعة قد ال �صu واقعة قد ال �ّصّ ّّ    وما �صوما �صوما �صوما �ّصّ له لشخص له لشخص له لشخص له لشخص ل ا±ق} لشخص هل �صل ا±ق} لشخص هل �صل ا±ق} لشخص هل �صل ا±ق} لشخص هل �ّصّ

    ختالف القرائن؟ختالف القرائن؟ختالف القرائن؟ختالف القرائن؟باباباباأو أن ذلك pتلف أو أن ذلك pتلف أو أن ذلك pتلف أو أن ذلك pتلف     ،،،،آخرآخرآخرآخر
هو u ا<� ا�جرد عن القرائن هل يفيد ا±ق} Z u هو u ا<� ا�جرد عن القرائن هل يفيد ا±ق} Z u هو u ا<� ا�جرد عن القرائن هل يفيد ا±ق} Z u هو u ا<� ا�جرد عن القرائن هل يفيد ا±ق} Z u     أن �ل ا<الفأن �ل ا<الفأن �ل ا<الفأن �ل ا<الفوالظاهر والظاهر والظاهر والظاهر  ،قابن قدامة تكلم عن هذه ا�سألة بإطال

ّّ        ،،،،واقعة حصلتواقعة حصلتواقعة حصلتواقعة حصلت     ؟؟؟؟� شخص شارك اآلخر u السماع� شخص شارك اآلخر u السماع� شخص شارك اآلخر u السماع� شخص شارك اآلخر u السماعللللل ا±ق} ل ا±ق} ل ا±ق} ل ا±ق} أو �صأو �صأو �صأو �ّصّ
؟ إذا أفاد عدد مع} من ا�واتر ؟ إذا أفاد عدد مع} من ا�واتر ؟ إذا أفاد عدد مع} من ا�واتر ؟ إذا أفاد عدد مع} من ا�واتر أو الأو الأو الأو ال    شخص آخرشخص آخرشخص آخرشخص آخرللللفهل يفيد ا±ق} فهل يفيد ا±ق} فهل يفيد ا±ق} فهل يفيد ا±ق}     ،،،،شخص ماشخص ماشخص ماشخص مالللللو اشhك اثنان u سماع فأفاد ا±ق} لو اشhك اثنان u سماع فأفاد ا±ق} لو اشhك اثنان u سماع فأفاد ا±ق} لو اشhك اثنان u سماع فأفاد ا±ق}     ؛؛؛؛بمع¥بمع¥بمع¥بمع¥

 .هذا هو �ل درسنا    ؟؟؟؟أو الأو الأو الأو ال    ،،،،من الوقائع فهل بالïورة أن يفيده Z u واقعة تماثلهمن الوقائع فهل بالïورة أن يفيده Z u واقعة تماثلهمن الوقائع فهل بالïورة أن يفيده Z u واقعة تماثلهمن الوقائع فهل بالïورة أن يفيده Z u واقعة تماثله    u واقعةu واقعةu واقعةu واقعة
وال شـك أن القـرائن  ،القـرائن pتلـفه أما ا<� ا�حتف ب ،u ا<� ا�تجرد عن القرينة` أن ا�سألة علم أالظاهر واهللا 

قـ} u واقعـة أY مـن واقعـة أخـرى بسـبب قد يكون ا± ،قد يكون ا±ق} أY عند شخص دون آخر ؤثر u ا±ق}،ت
 ùصل القرينة · مثال أو يكون عندي من القرائن الÊ احتفت با<� اwي سمعته أكd من اwي شار�u ê ماف ،القرائن

 هل �صـل ا±قـ} u ؛و�ذا الواقعة الÊ حصل · ا±ق} فيها ن،ئرانفس الققد ال يكون عنده فاwي شار�ê ، ا<� هذا
 .هذا �ل ا<الف اwي ذكره ابن قدامة ؟الوقائع من هامثل

له لـ� شـخص له لشخص �ّصـوما حّص  ،ل العلم u واقعة يفيده Z u واقعةذهب قوم إ� أن ما حّص  ----TTTT: قول ابن قدامةقول ابن قدامةقول ابن قدامةقول ابن قدامة
 ....اKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي وبعض ا�تاKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي وبعض ا�تاKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي وبعض ا�تاKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي وبعض ا�ت����م}م}م}م}وهذا ما ذهب إ±ه  ،يشار�ه u السماع وال �وز أن pتلف

اقhنت به  نفإ :وwلك ابن قدامة يقول ،وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيح ،ختالف القرائناإ� أن ذلك pتلف ب وذهب أكd ا�توذهب أكd ا�توذهب أكd ا�توذهب أكd ا�ت����م}م}م}م} -/
إذا اجتمعت أورثت علما يقينيا حî لـو القرائن  ،ألن القرائن قد تورث العلم ،قرائن جاز أن �تلف به الوقائع واألشخاص

فال يبعـد أن  ، ùتف وùدث لك بدون إخبار قد تورث العلم قبل أن يأتيك ا<�لكن القرائن الÊ ،لم يكن هناك إخبار
 .تنضم القرائن إ� األخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من ا�خ�ين

�تلف به الوقائع واألشخاصتلف به الوقائع واألشخاصتلف به الوقائع واألشخاصتلف به الوقائع واألشخاص نعيده، 	م ابن قدامةمع¥ هذا ���    ،،،،ألن بعض القرائن تورث العلمألن بعض القرائن تورث العلمألن بعض القرائن تورث العلمألن بعض القرائن تورث العلم    ،،،،إن اقhنت به قرائن جاز أن إن اقhنت به قرائن جاز أن إن اقhنت به قرائن جاز أن إن اقhنت به قرائن جاز أن 
�تلف من واقعة إ� واقعةتلف من واقعة إ� واقعةتلف من واقعة إ� واقعةتلف من واقعة إ� واقعة����تلف وتأث¦ها أيضاً يتفاوت من شخص إ� شخص ومن فئة إ� فئةتلف وتأث¦ها أيضاً يتفاوت من شخص إ� شخص ومن فئة إ� فئةتلف وتأث¦ها أيضاً يتفاوت من شخص إ� شخص ومن فئة إ� فئةتلف وتأث¦ها أيضاً يتفاوت من شخص إ� شخص ومن فئة إ� فئة    ،،،،فالقرائن فالقرائن فالقرائن فالقرائن ���وقد وقد وقد وقد     ،،،،والقرائن والقرائن والقرائن والقرائن 

  ....تكون القرائن قوية ومقبولة عند بعض ا^اس وال تكون كذلك عند غ¦همتكون القرائن قوية ومقبولة عند بعض ا^اس وال تكون كذلك عند غ¦همتكون القرائن قوية ومقبولة عند بعض ا^اس وال تكون كذلك عند غ¦همتكون القرائن قوية ومقبولة عند بعض ا^اس وال تكون كذلك عند غ¦هم
ئن بـدون أن يـأ� إخبـار، فـإن يقصد لو Ìن هناك قرا ألخبارألخبارألخبارألخبارإ� إ� إ� إ� و�ن لم يكن فيه إخبار فال يبعد أن تنضم القرائن و�ن لم يكن فيه إخبار فال يبعد أن تنضم القرائن و�ن لم يكن فيه إخبار فال يبعد أن تنضم القرائن و�ن لم يكن فيه إخبار فال يبعد أن تنضم القرائن : قال

من �وط ا�واتر هو أن �صـل بـه عـدد  ،وهذا ما سنذكره u �ط ا�واتر ،قد تقوم مقام العدد u ا�خ�ينهذه القرائن 
 .لكن هذا العدد قد ال يكون Ìمال uً بعض األخبار فتقوم القرائن مقامه ،�صل به ا±ق}
إذ  ،مورا ليسـت �سوسـةأنعرف  نافنقول ال شك أن �يفية دال�ها�يفية دال�ها�يفية دال�ها�يفية دال�هاوووو    القرائنالقرائنالقرائنالقرائن    رفةرفةرفةرفةوال ينكشف هذا إال بمعوال ينكشف هذا إال بمعوال ينكشف هذا إال بمعوال ينكشف هذا إال بمع يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة

يدل عليها دالالت  ،وهذه أحوال u ا^فس ال يتعلق بها ا�س ،نعرف من غ¦نا حبه إلنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله
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الـث يؤ�ـده إ� أن �صـل القطـع ولكن تميل ا^فس بها إ� اعتقاد ضعيف، ثم ا8ا� يؤ�ده، وا8 ،ليست قطعية آحادها
أي أن القرائن قد تكون u بدايتها ضعيفة لكن عندما تأ� قرينة أخـرى تعضـدها وثا8ـة كـذلك ورابعـة  ،باجتماعها

فعندما ننظر إ� شخص يرافق شخصا آخر و�رص Y إكرامه ومرافقته  ،كذلك حدث ^ا نوع من القطع بصحة هذا ا<�
لكن عندما تمع هـذه  ،íد أنها ضعيفة  آحادهاهذه قرائن لو نظرنا إ� ؛عن عرضه وا�نافحة عنهu ذهابه و�يابه واwب 

 .وعكسه لو Ìن يبغضه أو Éو ذلك ،القرائن تعطينا خ�ا يقيناً أن فالنا �ب فالنا
لو  ،ا عدد ا�واتر ع(ةZ عدد من عدد ا�واتر لو قلن كما أن قول Z واحد من عدد ا�واتر �تمل منفرداكما أن قول Z واحد من عدد ا�واتر �تمل منفرداكما أن قول Z واحد من عدد ا�واتر �تمل منفرداكما أن قول Z واحد من عدد ا�واتر �تمل منفردا بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال 

لكن لو اجتمعت هذه األخبار حصل ^ـا  ،نظرنا ل� واحد من الع(ة íد أن خ�ه لوحده منفردا يدخله االحتمال والشك
خدمتـه خدمتـه خدمتـه خدمتـه     مـنمـنمـنمـننا نعرف �بة الشخص لصاحبه بأفعال ا�حبـ} نا نعرف �بة الشخص لصاحبه بأفعال ا�حبـ} نا نعرف �بة الشخص لصاحبه بأفعال ا�حبـ} نا نعرف �بة الشخص لصاحبه بأفعال ا�حبـ} إإإإفففف: قال ،Y هذا األمر من الواقع أمثلةوذكر  ،القطع بصحته

Xوبذل ماXوبذل ماXوبذل ماXوحضور �    وبذل ما X� وحضور X� وحضور X� وحضور Xتردداته وأمور من هذا ا�نس u تردداته وأمور من هذا ا�نسالسه �شاهدته ومالزمته u تردداته وأمور من هذا ا�نسالسه �شاهدته ومالزمته u تردداته وأمور من هذا ا�نسالسه �شاهدته ومالزمته u القرائنالقرائنالقرائنالقرائنمن من من من أي أي أي أي ----وووو���� واحد منها  واحد منها  واحد منها  واحد منها     ::::قالقالقالقال، ، ، ، السه �شاهدته ومالزمته----    
يقصد ابن  ،لكن تنتò كdة هذه ا²الالت إ� حد �صل ^ا العلملكن تنتò كdة هذه ا²الالت إ� حد �صل ^ا العلملكن تنتò كdة هذه ا²الالت إ� حد �صل ^ا العلملكن تنتò كdة هذه ا²الالت إ� حد �صل ^ا العلم    ،،،،إذا انفرد �تمل أن يكون لغرض يضمره ال �حبتهإذا انفرد �تمل أن يكون لغرض يضمره ال �حبتهإذا انفرد �تمل أن يكون لغرض يضمره ال �حبتهإذا انفرد �تمل أن يكون لغرض يضمره ال �حبته

ثـم الحظنـا  ،م أيضاً الحظناه يبذل ماX X ويعطيه إياهث ،قدامة رôه اهللا أنا لو رأينا شخصا يوافق شخصا وpدمه ويكرمه
 األخـرىنه ينافح عنـه u ا�جـالس أوجدنا أيضاً  ،نه �ï �السه ويشاهده ويالزمه u تنقالته u تردداته u أسفارهأأيضاً 

لغـرض مـن  ، ا�حبـةلوحدها لقلنا أن هذه القرينة قد تكون ألمر غ¦ ةلو نظرنا إ� Z قرين ،يدافع عنه يدفع عن عرضه
 الكن عندما تمع هذه ا²الالت مع بعضها تفيد ^ا القطـع بـأن فالنـ ،�صلحة من ا�صالح وليست للمحبة ،األغراض
ا�طرق إ� أن دخله لو نظرنا إ� Z خ� واحد من أصحاب ا�واتر منفرداً ²خله االحتمال و :ومثله خ� ا�واتر ا،�ب فالن

ن لكن عندما �تمع هـؤالء Y هـذا ا<ـ� ويكونـو ،واطؤ Y الكذب واإلخبار �الف الواقعيكون هناك نوع من ا�
 .نه صحيح وÉو ذلكأ اً هذا ا<� تأكيد عطينامثال ًمتفرق} وpتلفون u ا�هات ي

^ا العلم ^ا العلم ^ا العلم ^ا العلم فيحصل فيحصل فيحصل فيحصل     ،،،،هد الص� يرضع مرة بعد أخرىهد الص� يرضع مرة بعد أخرىهد الص� يرضع مرة بعد أخرىهد الص� يرضع مرة بعد أخرىااااكذلك نشكذلك نشكذلك نشكذلك نش :قال رôه اهللا واستمر u ذكر أمثلة أخرى ذهب ابن قدامةذهب ابن قدامةذهب ابن قدامةذهب ابن قدامة
وسكوته عن بكائه مع كونه وسكوته عن بكائه مع كونه وسكوته عن بكائه مع كونه وسكوته عن بكائه مع كونه     ههههلكن حر�ة الص� u االمتصاص وحر�ة حلقلكن حر�ة الص� u االمتصاص وحر�ة حلقلكن حر�ة الص� u االمتصاص وحر�ة حلقلكن حر�ة الص� u االمتصاص وحر�ة حلق    ،،،،بوصول اللبوصول اللبوصول اللبوصول الل(((( إ� جوفه و�ن لم نشاهد الل إ� جوفه و�ن لم نشاهد الل إ� جوفه و�ن لم نشاهد الل إ� جوفه و�ن لم نشاهد الل((((

االمتصاص وÉو ذلك االمتصاص وÉو ذلك االمتصاص وÉو ذلك االمتصاص وÉو ذلك باعث Y باعث Y باعث Y باعث Y والص� ال pلو عن طبع والص� ال pلو عن طبع والص� ال pلو عن طبع والص� ال pلو عن طبع     ،،،،و�ونه ثدي ا�رأة الشابه ال pلو من لو�ونه ثدي ا�رأة الشابه ال pلو من لو�ونه ثدي ا�رأة الشابه ال pلو من لو�ونه ثدي ا�رأة الشابه ال pلو من ل((((    ،،،،آخرآخرآخرآخر    ااااال يتناول طعامال يتناول طعامال يتناول طعامال يتناول طعام
 .م إ±هم إ±هم إ±هم إ±هضضضضقرائن تنقرائن تنقرائن تنقرائن تن    ععععديق بقول عدد ناقص مديق بقول عدد ناقص مديق بقول عدد ناقص مديق بقول عدد ناقص مفال يبعد أن �صل ا�صفال يبعد أن �صل ا�صفال يبعد أن �صل ا�صفال يبعد أن �صل ا�ص    ،،،،من القرائنمن القرائنمن القرائنمن القرائن

لو نظرنا إ±ه فسيحصل ^ا علم بـأن اللـ( يصـل إ�  ،يرضع من وا²ته مرة بعد أخرى اأنا لو شاهدنا صبي يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة
� لكننا من خالل قرائن متعددة أيقنا أن الل( يدخل u حلق هذا الصـ، جوفه مع أننا لم نشاهد هذا الل( يدخل إ� جوفه

حر�ـة  ،هذه قرينـة حر�ة الص� u االمتصاص :عرفنا ذلك عن طريق القرائن ا�حتفة بهذا األمر ،وأن الص� يستفيد منه
إال بب®ئـه عنـدما  -ألن الص� إذا جاع فال طريـق إ� معرفـة جوعـه- سكوت الص� عن اK®ء ،هذه قرينة أخرى حلقه

كـون ثـدي ا�ـرأة ، حيث ما زال صغ¦ا لم يبدأ بالطعام هذه قرينـة ثا8ـة آخر ايسكت عن اK®ء مع كونه ال يتناول طعام
لكن كون ا�رأة صغ¦ة هـذه أيضـاً  -ا ال يوجد به ل( أو حليبهمرأة كب¦ة لقلنا أن ثديالو Ìنت - الشابة ال pلو من ل(

 ،لو عن طبع باعـث عـن االمتصـاصال pأيضاً الص�  ،ن الص� يستفيد من هذا الل(أقرينة Y أن هناك ل( u جوفها و
سكوته عن اK®ء مع كونـه ال يتنـاول طعـام  ،حر�ة حلقه ثانية ،حر�ة الص� u االمتصاص واحدة :أقول هذه عدة قرائن

الص� أيضاً ال pلـو مـن طبـع باعـث Y االمتصـاص  ،كون ثدي ا�رأة الشابة ال pلو من ل( هذه قرينة رابعة، آخر ثا8ه
 .الص� يرضع من أمه وأنه يستفيد من هذا الل( اأن هذ ايقين اوغ¦ها من القرائن *ها أعطتنا خ� ،قرينة خامسة
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سكوته ليس ألجـل  ال تدل ð Yء ربما أن مثالً  لو نظرنا إ� Z خ� لوحده لربما تطرق إ±ه الشك فربما أن حر�ة ا�لق
لكن عندما اجتمعت هذه القرائن دلت Y أن الص� يسـتفيد  ،ذلكربما سكوته ألنه يريد ا^وم مثال أو غ¦  ؛أنه u شبع
قد �صل ^ا ا�صديق بقـول عـدد نـاقص  ؛كذلك ا<� ا�تواتر -أراد ابن قدامة-فكذلك  ،نه يرضع من وا²تهأمن الل( و

    ....أن القرائن قد تقوم مقام العدد u إفادة العلمأن القرائن قد تقوم مقام العدد u إفادة العلمأن القرائن قد تقوم مقام العدد u إفادة العلمأن القرائن قد تقوم مقام العدد u إفادة العلميعê بمع¥ آخر  ،م إ±هضعن ا�واتر مع قرائن تن
رد عن القرائن لم يفد العلمرد عن القرائن لم يفد العلمرد عن القرائن لم يفد العلمرد عن القرائن لم يفد العلم يقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللا ،لـم يفـد العلـم يقصد أن ا<� ا�تواتر لو رد عن القـرائن ولو ولو ولو ولو 

: فمّثـل بمثـال فقـال ،خبار ا^اس ومعاملة ا^اس تدل Y هذا األمرأيعê ا�جربة من خالل  وا�جربة فيه تدل Y هذاوا�جربة فيه تدل Y هذاوا�جربة فيه تدل Y هذاوا�جربة فيه تدل Y هذا
ا�لك إدارة شؤون ا�كم وسياسة إظهار  إيالةيقصد  يالة ا�لك وسياسة إظهارهيالة ا�لك وسياسة إظهارهيالة ا�لك وسياسة إظهارهيالة ا�لك وسياسة إظهارهإإإإيقت� يقت� يقت� يقت�     العدد الكث¦ ربما �pون عن أمرالعدد الكث¦ ربما �pون عن أمرالعدد الكث¦ ربما �pون عن أمرالعدد الكث¦ ربما �pون عن أمر

 وهـويعê لو قلنا مثال ع(ين أو ثالث} أو أربع} أو �سـ}  ؛ا�خ�ون لو أخ� با<� ²ى ا�لك ?اعة من ا�نود ،ا�لك
    يتصوريتصوريتصوريتصورهؤالء ا<� ربما يتطرق إ±ه احتمال الكذب ألن نقول هذا  ،عدد كب¦ �صل به ا�واتر من جنود ا�لك أخ�وا ��

أو أنهم متفقون Y الكذب حî ال �pوا  ،غرض أنهم u خوف من هذا ا�لك ،اجتماعهم Y الكذب لغرض من األغراضاجتماعهم Y الكذب لغرض من األغراضاجتماعهم Y الكذب لغرض من األغراضاجتماعهم Y الكذب لغرض من األغراض
    اتاتاتاتن جهـن جهـن جهـن جهـلو أن ا�لك جاءه خ� مـن األخبـار مـلو أن ا�لك جاءه خ� مـن األخبـار مـلو أن ا�لك جاءه خ� مـن األخبـار مـلو أن ا�لك جاءه خ� مـن األخبـار مـلكن  ،ضجر أتباعه قد يؤثر Y هؤالء ا�نودضجره أو يُ ا�لك بأمر قد يُ 

فهؤالء فهؤالء فهؤالء فهؤالء Éاء من عدة أماكن أمن أشخاص خارج والية ا�لك u عدة  ،من جهات ليست ùت ضغط ا�لك مبا�ة متفرقةمتفرقةمتفرقةمتفرقة
 ....كث¦اكث¦اكث¦اكث¦افمثل هذا يؤثر u ا^فوس تأث¦ا فمثل هذا يؤثر u ا^فوس تأث¦ا فمثل هذا يؤثر u ا^فوس تأث¦ا فمثل هذا يؤثر u ا^فوس تأث¦ا     ،،،،ال يتطرق إ±هم هذا الوهمال يتطرق إ±هم هذا الوهمال يتطرق إ±هم هذا الوهمال يتطرق إ±هم هذا الوهم

 تأث¦ القرائن u خ� ا�تواترتأث¦ القرائن u خ� ا�تواترتأث¦ القرائن u خ� ا�تواترتأث¦ القرائن u خ� ا�تواتر مسألةمسألةمسألةمسألةهذا اwي قاX ابن قدامة u ا�قيقة يش¦ إ� هذا اwي قاX ابن قدامة u ا�قيقة يش¦ إ� هذا اwي قاX ابن قدامة u ا�قيقة يش¦ إ� هذا اwي قاX ابن قدامة u ا�قيقة يش¦ إ� 
فالقول بأن القرائن ال تؤثر u خ� ا�تواتر هذا غـ¦ فالقول بأن القرائن ال تؤثر u خ� ا�تواتر هذا غـ¦ فالقول بأن القرائن ال تؤثر u خ� ا�تواتر هذا غـ¦ فالقول بأن القرائن ال تؤثر u خ� ا�تواتر هذا غـ¦  ،ك أن القرائن تؤثر u خ� ا�تواتر كما أنها تؤثر u أخبار اآلحادال ش

وتفيد هـذه وتفيد هـذه وتفيد هـذه وتفيد هـذه  ،،،،وتزيده أيضاً يقينا ²ى بعض األشخاص دون بعضوتزيده أيضاً يقينا ²ى بعض األشخاص دون بعضوتزيده أيضاً يقينا ²ى بعض األشخاص دون بعضوتزيده أيضاً يقينا ²ى بعض األشخاص دون بعض ،فالقرائن تؤثر u خ� ا�تواتر ف يده قوة ويقينافالقرائن تؤثر u خ� ا�تواتر ف يده قوة ويقينافالقرائن تؤثر u خ� ا�تواتر ف يده قوة ويقينافالقرائن تؤثر u خ� ا�تواتر ف يده قوة ويقينا ،صحيحصحيحصحيحصحيح
أقل قوة من  -اومتواتر اكث¦ او�ن Ìن عدد- ةمن جهة واحد وال شك أن ا<� مثالً  ،بعضبعضبعضبعضالقرائن قوة u بعض الوقائع دون القرائن قوة u بعض الوقائع دون القرائن قوة u بعض الوقائع دون القرائن قوة u بعض الوقائع دون 

 .و �معهم أمر pصهمأ خ� متواتر جاء من عدة جهات لم �معهم مصلحة
ضـاده وخ� آخر يماثله أو ي ؛u جامعة من ا�امعات أو u *ية من ال�يات ونقله عدد �صل به ا�واتر لو قيل ^ا خ� مثالً 

ألنـه ال يوجـد مـا  ،u ا^فس وتـأث¦ه أبلـغu ا^فس وتـأث¦ه أبلـغu ا^فس وتـأث¦ه أبلـغu ا^فس وتـأث¦ه أبلـغى ى ى ى ووووأقأقأقأقال شك أن ا<� ا�تواتر اwي نقل من عدة جهات ال شك أن ا<� ا�تواتر اwي نقل من عدة جهات ال شك أن ا<� ا�تواتر اwي نقل من عدة جهات ال شك أن ا<� ا�تواتر اwي نقل من عدة جهات  ،قل من عدة جهاتنُ 
ما pـ� بـه ?ـع عـن ?ـع Üيـث يسـتحيل أن لك نتذكر تعريف ا�واتر بأنه wو ،يمكن أن يتواطأ به هؤالء Y الكذب

ختالف الوقـائع ان طريق قرائن كثـ¦ة كمـا قلنـا بـاختالف األشـخاص بـتعرف ع االستحالةوهذه  ،يتواطئوا Y الكذب
فمـا Ìن قرينـة قويـة u زمـن مـن  ،كذلك أيضاً القرائن �تلف من زمن إ� زمـن ،ختالف األزمنةاختالف األمكنة باب

عنـدنا  خـرى،األعندنا u هذه الزمن هناك قـرائن أقـوى مـن القـرائن u األزمـان  األخرى،األزمان pتلف عن األزمان 
سواء u ا�لفاز أو u ا�ذياع أو u األخبار الشك أنها أقوى من األخبار الÊ تنقل عـن طريـق  ؛الوسائل ا�ديثة من اإلعالم

 ،Ýا ينقل عن طريق رسائل ا�وال ال شك u ا�ذياع أو u ا�لفاز أقوى وقعاً مثال فما يقال u األخبار الرسمية  ،جهات أخرى
 لكن قوة ا<� اwي يصدر من ا�هة الÊ تمثله وعن طريق ا�ذياع وعن طريق ا�لفـاز أو ؛ئل ا�وال كث¦ةرسا تن Ìن�و

    .أبلغوا�ريدة الرسمية ال شك أنه أقوى تأث¦ا وأن القرائن فيه أقوى عن طريق 
-نضمت قرائن إ� ا<� أن القدر ا�وجب للعلم ا±قيê يتفاوت Üسب الوقائع واألشخاص إذا حصل أن ا: ûلص من هذاûلص من هذاûلص من هذاûلص من هذا
يعê يوجـد -إذا رد ا<� عن القرائن مطلقا  أما ،ا±ق} تهثر u ا<� وµ إفادؤفال شك أن هذه القرائن ت -قرائن خارجية

 .هذا هو �ل ا<الف ؟فهل يفيد أو ما يفيد -خ� متواتر ال يوجد فيه قرائن
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ومـا حصـله  ة،له Z u واقعـ�ّص  -بمع¥ أنه ال يؤثر-ة العلم u واقع لنه ما حّص إقال  القاÈ أبو بكر اKاقال�القاÈ أبو بكر اKاقال�القاÈ أبو بكر اKاقال�القاÈ أبو بكر اKاقال�قلنا أن 
    .األكdون u ذلك هذا u حالة ا�جرد عن القرائن وخالف ،لشخص �صله لشخص آخر

قول األكـdون يؤ�ـد Y أن خـ� ا�تـواتر pتلـف مـن  -سواء رد من القرينة أو احتفت به القرينة-عموما  فاألكdونفاألكdونفاألكdونفاألكdون
 .ن رد من القرائن�و ةإ� واقع ةومن واقع شخص إ� شخص

 : أن ا�سألة فيها ثالثة أقوالأن ا�سألة فيها ثالثة أقوالأن ا�سألة فيها ثالثة أقوالأن ا�سألة فيها ثالثة أقوال    ::::فأقولفأقولفأقولفأقول    ،،،،أخلص من هذا بش� أخلص من هذا بش� أخلص من هذا بش� أخلص من هذا بش� ****يعيعيعيع
له فما حّص  ،أن القدر ا�وجب للعلم ا±قيê يتفاوت من شخص إ� شخص Üسب الوقائع واألشخاص: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �

 .هذا قول من األقوال ،أخرى ةu واقع لهقد ال �ّص  ةله u واقعوما حّص  ،له لشخص آخرلشخص ال �ّص 
� �وال  له u بقيـة األشـخاصله لشخص �ّص وما حّص  ة،له Z u واقع�ّص  ةل العلم u واقعأن ما حّص : القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .القاÈ اKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي ا�ع القاÈ اKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي ا�ع القاÈ اKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي ا�ع القاÈ اKاقال� وأبو ا�س} ا�Kي ا�ع      وبعض ا�ت وبعض ا�ت وبعض ا�ت وبعض ا�ت����م}م}م}م}وهذا قول  ،�وز أن pتلف
ل الثالثالثالثا8ا8ا8ا8قول قول قول قول الالالال � ýلُمَفص ýلُمَفص ýلُمَفص ýإقال : ُمَفصhتلف به الوقائع واألشخاصن اق�ألن القـرائن قـد  ،نت با<� ا�تواتر قرائن جاز أن 

 ةفاده Z u واقعأ ةو�نما ما أفاد u واقع ن رد عن القرائن فال شك أنه ال يؤثر�و ،تورث العلم و�ن لم يكن فيه أخبار
ليست مؤثرة بش� كب¦ ألن ليست مؤثرة بش� كب¦ ألن ليست مؤثرة بش� كب¦ ألن ليست مؤثرة بش� كب¦ ألن     �سألة�سألة�سألة�سألةفهذه افهذه افهذه افهذه امع هذا *ه  ،له ل� شخص يشار�ه u السماعله لشخص �ّص ن ما حّص أو

لكن األهم منه إن شاء اهللا ما  ،لكن هذا u قضية ا�فاوت ب} األشخاص وب} الوقائعلكن هذا u قضية ا�فاوت ب} األشخاص وب} الوقائعلكن هذا u قضية ا�فاوت ب} األشخاص وب} الوقائعلكن هذا u قضية ا�فاوت ب} األشخاص وب} الوقائع    ،،،،ا�تواتر عموما يفيد ا±ق}ا�تواتر عموما يفيد ا±ق}ا�تواتر عموما يفيد ا±ق}ا�تواتر عموما يفيد ا±ق}
 .سنأخذه u ا�لقة القادمة إن شاء اهللا وهو ما يتعلق ب(وط ا�تواتر

    ����) ) ) ) $$$$((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
البد من توافرها u ا<� حî يكون متـواتراً، وا�قيقـة عنـدما  ،�وطاً للتواتر ذكروا -أهل الÇم واألصو±ون-العلماء 

ئون ويمهدون ألخبار اآلحاد،  ýال(يعة ذكرها األصو±ون هم يوط dألن ا�ت�مـ} أحـدثوا و، أخبار آحاد -كما قلنا-ألن أك
 .قضية ا�فريق ب} األخبار

؛ األصل عندهم أن أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مî ما صحÔ ب} األخبارلم يكونوا يفرقون رضوان اهللا عليهم السلف  
و�ـذلك إذا Ìن ا�ـ+  ،إسنادها و
ن ا�+ مستقيماً فيجب العمل بها، ومعرفة صحة السند ×ا طرق عنـد علمـاء السـلف

من  لقواعد ال(عية، أو pالف أصالً ال يكون هذا ا�+ ¶الفاً للنصوص القرآنية أو pالف قاعدة من اأن مستقيماً بمع¥ 
بن القيم رôه وهذا تعرض X العلماء u كتب كث¦ة من أشهرها كتاب ا�نار ا�نيف u معرفة الصحيح والضعيف ال ،أصو×ا

، وغ¦ها *ها مليئة بما كتب عن األخبار وما فيها من صحٍة وضعف وغ¦ ذلك -كتب ا�رح وا�عديل-اهللا وُ�تب السلف 
 .األخبار ال يمكن أن يقال ��ها ألنها ضعيفة واألدلة ال(عية خالفهابعض 

أمـر �ـدث  ومـور، فهـجاء الÇم Y تقسيم األخبار إ� متواتر وآحاد، و�ال ال توجد هذه األ ا حدث ا<الف u العقائدلمّ 
ومـن بعـدهم خرجـت ردود  ع لـة�ـذلك ا�و �ا ظهرت ا�همية u القرن ا8ا�، ،حدث بعد عهد الصحابة وعهد ا�ابع}

مـور العقائـد ال تثبـت بأخبـار أوجوبهوا بالسنة ا^بوية عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اعhضوا بأن هذه أخبار آحـاد وأن 
ألن ال(ـيعة مبنيـة Y التسـليم u كثـ¦ مـن  ،اآلحاد، فأخذوا يؤصلون ويعتمدون Y العقل فوقعوا u إش®الت كثـ¦ة

فيجـب التسـليم  ،هللا تعا�، تتعلق بمسائل اإليمان، تتعلق بمسائل العقيدةاغيبية تتعلق بصفات  اً مورأهناك  ألن ،القضايا
 ئاً ئاً ئاً لم يقولوا عنه شيلم يقولوا عنه شيلم يقولوا عنه شيلم يقولوا عنه شي    ممممالقرآن الشك أنه قط¯ وهالقرآن الشك أنه قط¯ وهالقرآن الشك أنه قط¯ وهالقرآن الشك أنه قط¯ وهبها والقبول بها ألنها وÛ عن اهللا تعا�، 

؛ هـل و�نما وقع اإلش®ل u السنةو�نما وقع اإلش®ل u السنةو�نما وقع اإلش®ل u السنةو�نما وقع اإلش®ل u السنة    ئاً
 .تقبل مطلقاً أو يُنظر u ا<� وتقسيمه
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ّنة قليل، لو نظرنا إ� ا�تواتر ربما ال يوجد u السنة متـواتر إال حـديث  ) مـن كـذب عـÔÅ متعمـداً (الشك أن ا�واتر u الس�
آحاد يدخل فيها ا<� الفرد وهو الغريب وا<� العزيز وا�شهور، ف� ال(يعة مبنية Y هذه األحاديـث  *ها واKا� أخبار

Êذكرها األصو±ونباإلضافة إ� األدلة ال . 
    : : : : �وط ا�واتر�وط ا�واتر�وط ا�واتر�وط ا�واتر

 .�وط متفق عليها، و�وط ¶تلف فيها هناك ،ذكر العلماء أو األصو±ون عدة �وط للتواتر
    : : : : ال(وط ا�تفق عليهاال(وط ا�تفق عليهاال(وط ا�تفق عليهاال(وط ا�تفق عليها    ----))))أأأأ((((

مـا أن يكـون إ، -مسـتنٍد إ� �سـوسمسـتنٍد إ� �سـوسمسـتنٍد إ� �سـوسمسـتنٍد إ� �سـوس    ----أن �p ا�خ�ون عن علـم Iوري مـدرك بـا�واس أن �p ا�خ�ون عن علـم Iوري مـدرك بـا�واس أن �p ا�خ�ون عن علـم Iوري مـدرك بـا�واس أن �p ا�خ�ون عن علـم Iوري مـدرك بـا�واس : ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول �
مع¥ أن �p ?اعة من ا^اس �صل ا±ق} ��هم أنهم شاهدوا فالنـاً قـام بكـذا و�ـذا، أو ؛ ببالسماعبالسماعبالسماعبالسماعأو  با�شاهدةبا�شاهدةبا�شاهدةبا�شاهدة

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

مـا أن إ، ا�شاهدةا�شاهدةا�شاهدةا�شاهدةأو     السماعالسماعالسماعالسماعأي  ؛ أي يدرك با�س؛عن علم Iوري مستند إ� �سوسعن علم Iوري مستند إ� �سوسعن علم Iوري مستند إ� �سوسعن علم Iوري مستند إ� �سوس    واواواواأن �pأن �pأن �pأن �p: قوXقوXقوXقوX    يقول كذا، إذاً 
 .يشاهدوا أو يسمعوا

عن  نألنهم ال �pو    لم؟لم؟لم؟لم؟، علم ��همعلم ��همعلم ��همعلم ��همإذ لو أخ�نا ا�م الغف¦ عن حدوث العالم أو عن صدق األنبياء لم �صل ^ا الإذ لو أخ�نا ا�م الغف¦ عن حدوث العالم أو عن صدق األنبياء لم �صل ^ا الإذ لو أخ�نا ا�م الغف¦ عن حدوث العالم أو عن صدق األنبياء لم �صل ^ا الإذ لو أخ�نا ا�م الغف¦ عن حدوث العالم أو عن صدق األنبياء لم �صل ^ا ال: قالقالقالقال
 .اإلخبار باألمر العقÅ ال يفيد ا�واترف ،بأمر عقÅ نإنما �pو ،أمر �سوس سمعوه أو شاهدوه

ما أن يكون با�شاهدة أو بالسـماع؛ كـأن يقولـوا إمستنٍد إ� �سوس  -مدرك با�واس-�p ا�خ�ون عن علم Iوري 
ألن تواطؤ ا�م الغف¦ Y ا<طأ u ا�عقـوالت ال  ،مور عقليةأعليه ال يصح ا�واتر عن بناء و رأينا مكة أو بغداد أو مو�،

 -آالف بـل ماليـ}-واآلن د الكثـ¦ مـن ا^ـاس ، يستحيل Eدة، فhى آالف من العقالء يتواطئون Y أن العالم قديم
} ا^اس يتواطئون Y أن األنبياء َكَذبة وأنه ال يوجد دين، وال يتواطئون Y قدم العالم وY أن األنبياء َكَذبة، فعندنا مالي

 فـاألمر العقـول، ألنهم لم �pوا عن ðء �سوس، أخ�وا عن ðء معقولمع أن تواطؤهم باطل  ،يوجد وÛ وال يوجد ,
ا Y أنهـم ئـوأن يتواط؛ فيستحيل ال يستحيل u العادة تواطؤهم Y الكذب، أما ا�حسوس فيستحيل تواطؤهم Y الكذب

ا�واطؤ Y -لكن عندما يتواطئون Y أمر عقÅ وأن مثًال اإلX كذا و�ذا هذا ا�واطؤ وارد  ،رأوا شيئاً أو أنهم سمعوا شيئاً 
 آإِنÔا وََجْدنَا {وأمور متوارثة غ¦ صحيحة، كما قال تعا�  خاطئألنه مبY ê إرث  -الكذب

َ
Yَ ا أباَءنَا Ôآثَـارِِهم مـٍة َو�ِنـ 

َ
Yَ

ْقتَُدونَ   .}م�
� � قبل هـذا البـد أن نعـرف الطـرف؛ ،أن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العددأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العددأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العددأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العدد: ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا

والطبقـة والطبقـة والطبقـة والطبقـة لصحابة اwين شاهدوا ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم، Ì: مثالً  ، عنهالطبقة ا�شاهدة للُمخَ� : : : : أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما الطرفانالطرفانالطرفانالطرفان
 .وسط اإلسنادوسط اإلسنادوسط اإلسنادوسط اإلسنادو أدأدأدأد.... اإلسناد اإلسناد اإلسناد اإلسناد، وأY اإلسنادأY اإلسنادأY اإلسنادأY اإلسناد؛ بمع¥ هناك ة ^ا بوجودهخِ� الطبقة ا�: : : : ا8انيةا8انيةا8انيةا8انية

�� بسماع هو الطبقة ا�شاهِ  فابن عمرفابن عمرفابن عمرفابن عمر، إلسنادإلسنادإلسنادإلسنادu اu اu اu اهذه ثالث طبقات هذه ثالث طبقات هذه ثالث طبقات هذه ثالث طبقات ، مالك عن نافع عن ابن عمرمالك عن نافع عن ابن عمرمالك عن نافع عن ابن عمرمالك عن نافع عن ابن عمرلو قلنا : فمثالً  Êدة ال
 .رحم اهللا ا�ميع نافعنافعنافعنافعالواسطة بينهما هو  ^ا بوجوده، وهو الطرف ا�خِ�  مالكمالكمالكمالكا^� ص¿ اهللا عليه وسلم، و إ�ا<� 

 u"، و)ال(ـط األول( ستناد إ� األمر ا�حسوساال وه "هذه الصفة"ا<� ووسطه u هذه الصفة؛ يقصد  اإذاً أن يستوي طرف
 .ال(ط ا8الثهو يقصد بكمال العدد  "كمال العدد
 .أن يكون العدد مكتمًال u ?يع الطبقاتأن يكون العدد مكتمًال u ?يع الطبقاتأن يكون العدد مكتمًال u ?يع الطبقاتأن يكون العدد مكتمًال u ?يع الطبقات: ال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الث �
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لو قلنا أن أقل العدد ع(ة فالبد أن يشارك ابـن عمـر ، البد أن �تمع معه عدد �صل بهم ا�واتر ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمرu طبقة : مثالً 
 مالكمالكمالكمالكاwي يروي عن ابن عمر البد أن �صل عدد ع(ة، و�ذلك u طبقة  نافعنافعنافعنافعع(ة حî �صل ا�واتر، و�ذلك u طبقة 

 .دد فإن ا<� هنا ال يكون متواتراً إذا نقص هذا الع�صل ع(ة، ع(ة فع(ة فع(ة، 
وشار�ه اثنان، ثم أخ� عن     عمرعمرعمرعمرابن ابن ابن ابن فأخ�نا  -مثًال  -لو قلنا أن ا�واتر �صل بثالثة     ؛؛؛؛ا�واترا�واترا�واترا�واتر    مممم�صل به�صل به�صل به�صل به    أنأنأنأنيمكن أن يقال 

 u هذا �س مالكمالكمالكمالكع(ة، ثم أخ� عن نافع مثال وشار�ه  نافعنافعنافعنافعابن عمر 
ً
البد أن  إذاً  ،، الشك أن هذا خ� متواترةوشارك مال®

 .�صل ا�واتر Z u طبقات اإلسناد
يستقل بنفسه يستقل بنفسه يستقل بنفسه يستقل بنفسه     ا8ا� أن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العدد، ألن خ� أهل Z ع�ا8ا� أن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العدد، ألن خ� أهل Z ع�ا8ا� أن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العدد، ألن خ� أهل Z ع�ا8ا� أن يستوي طرفا ا<� ووسطه u هذه الصفة وµ كمال العدد، ألن خ� أهل Z ع�: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة

 .رحم اهللا ا�ميع ورÈ عنهم فع� ابن عمر غ¦ ع� نافع غ¦ ع� مالك، فالبد من وجود ال(وط فيهفالبد من وجود ال(وط فيهفالبد من وجود ال(وط فيهفالبد من وجود ال(وط فيه
عليه السـالم عليه السـالم عليه السـالم عليه السـالم     لم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مولم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مولم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مولم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مو����    -يستدل لصحة هذا ال(ط-    وwلكوwلكوwلكوwلك: "قالقالقالقال

ألن العـدد لـم يبلـغ     �اذا لم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مو�اذا لم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مو�اذا لم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مو�اذا لم �صل ^ا العلم بصدق ا±هود مع كdتهم u نقلهم عن مو����؟؟؟؟" تكذيب Z ناسخ ل(يعتهتكذيب Z ناسخ ل(يعتهتكذيب Z ناسخ ل(يعتهتكذيب Z ناسخ ل(يعته
ها ا�واتر، قـد فينقلت عن مو� لم �صل  وأالÊ أخ�ت  ا�واتر u بعض طبقات اإلسناد، فالطبقة األوØ من اإلسناد و`

لكـن u طبقـة هذا ا<� مع أنهم كu d با� الطبقـات، بوألجل هذا ال نقول بصدق ا±هود  ،�صل ا�واتر u أد. اإلسناد
 .من الطبقات اختل هذا ال(ط

عون ا�واتر u الطبقات األخ¦ة من اإلسـناد، ال، أ: ، نقولكذلك الرافضة قد يقولون أن ا^ص Y والية عÅ متواتركذلك الرافضة قد يقولون أن ا^ص Y والية عÅ متواتركذلك الرافضة قد يقولون أن ا^ص Y والية عÅ متواتركذلك الرافضة قد يقولون أن ا^ص Y والية عÅ متواتر Ôنتم تد
 . ا�واتر �طفثلك ال ينطبق عليه  ،لكن u أصل ا<�، u بدايته، أو وسطه لم �صل ا�واتر u هذا

 ،Ìلصحابة ا�شاهدين للن� ص¿ اهللا عليه وسلم الطبقة ا�شاهدة للخ� أحدهماأحدهماأحدهماأحدهمابالنسبة لل(ط ا8ا� أن يكون الطرفان 
فلـو نقـص فلـو نقـص فلـو نقـص فلـو نقـص     ا�واتر،ا�واتر،ا�واتر،ا�واتر،    فتكون Z واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعددفتكون Z واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعددفتكون Z واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعددفتكون Z واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعددة، والواسطة ما Ìن بينهما؛ الطبقة ا�خِ�  وا8انيةوا8انيةوا8انيةوا8انية

ألنه قد صار آحاداً u وقت من األوقات، وبهذا وقع الطعن Y ا±هود  متواتراً متواتراً متواتراً متواتراً د ا�واتر خرج ا<� عن كونه د ا�واتر خرج ا<� عن كونه د ا�واتر خرج ا<� عن كونه د ا�واتر خرج ا<� عن كونه عدعدعدعدبعضها عن بعضها عن بعضها عن بعضها عن 
ومـن �وط  -u أساسـه وأصـله-ألنها لم تستكمل �وط ا�واتر من أول ا<ـ�  ،يلهمu توراتهم، وY ا^صارى u أناج

 u واتر�يكون صحيحاً أن يكون مستكمًال ل(وط ا îواتر ح�يع الطبقاتو االستناد إ� ا�حسوسا? u العدد µ. 
يـنص عليـه  لـم ؤ Y الكذب Eدة،ؤ Y الكذب Eدة،ؤ Y الكذب Eدة،ؤ Y الكذب Eدة،وهو أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه ا�واطوهو أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه ا�واطوهو أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه ا�واطوهو أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه ا�واط ،ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة �ط ثالث ذكره�ط ثالث ذكره�ط ثالث ذكره�ط ثالث ذكرههنا 

  العدد اwي �صل به ا�واترالعدد اwي �صل به ا�واترالعدد اwي �صل به ا�واترالعدد اwي �صل به ا�واترهذا هذا هذا هذا وقد اختلف العلماء u وقد اختلف العلماء u وقد اختلف العلماء u وقد اختلف العلماء u  ،لكن نذكره هنا
ُ ؛ إذا أخ� اثنان �� فإنه �صل ^ا ا�واتر، ثن}ثن}ثن}ثن}اااامنهم من قال �صل بمنهم من قال �صل بمنهم من قال �صل بمنهم من قال �صل ب ستدل ×م بأنهم قاسوه Y اKيýنـة ا�ا±ـة ونصـاب وي

/ شخٌص Y شخص بالشهادة Ôإثبات حقه شاهدان، وأيضاً فـإن نصـاب الشـهادة ؛ فإنه إذا اد u مال فإن ا^صاب ا�طلوب
 . فقاسوا ا<� ا�تواتر Y الشهادة ،مور يكون K0اً شاهدينعموماً u بقية األ

، مî ما استكمل العدد u ا<� أربعة أشخاص Z u طبقة من الطبقات فهـذا خـ� هناك من قال قول آخر �صل بأربعةهناك من قال قول آخر �صل بأربعةهناك من قال قول آخر �صل بأربعةهناك من قال قول آخر �صل بأربعة
فإثبات الزنا  ويمكن أن يُستدل ×م بالقياس Y أY الشهادات؛ عندنا u ال(يعة أY الشهادات أربعة و` الزنا؛ر، متوات

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

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

 .ل(يعة و` الشهادة Y شخص لكونه زانياً والعياذ باهللانصاب الشهادة u ا
وعلة ، العلم بذلك؛ مî ما أخ� �سة Z u طبقة من الطبقات اإلسناد فإنه �صل ^ا هناك من قال ا�واتر �صل �مسةهناك من قال ا�واتر �صل �مسةهناك من قال ا�واتر �صل �مسةهناك من قال ا�واتر �صل �مسة

إذا جاءه أربعة بـأمر - ?اعقالوا أن ما دون ا<مسة Ìألربعة ` بيýنة �يعة �وز للقاÈ أن يعرضها Y ا�ز�} باإل :ذلك
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م®نية إل-�حصيل غلبة الظن  -مور وشهدوا فإنه �وز للقاÈ أن يعرض هذه الشهادات األربع Y آخرين يز�ونهامن األ
ولو Ìن العلم حاصًال بقو×م �ا احتاج من القـاÈ أن يعرضـها Y ا�ـز�}، وwلـك  -تواطؤ Y الكذب أن يكون هناك

، فأو  العـزم وهناك من استدل بد±ل آخر وهو القياس Y عدد أو  العزم من الرسل، األربعة وهو �سة فوق اً زادوا عدد
 . فهم �سة عليهم السالمبراهيم ومو� وعي1 و�مد �نوح و: موه ،من الرسل �سة

و اسـتدل بعضـهم أو  -رهذه u عموم األخبـا-مرأة اأو  فإذا أخ� ع(ون شخصاً رجال ؛هناك من قال أنهم ع(ون رجالً هناك من قال أنهم ع(ون رجالً هناك من قال أنهم ع(ون رجالً هناك من قال أنهم ع(ون رجالً 
وَن َصابُروَن َفْغِلبُوا ِمائَتَْ}ِ إِْن {: بقوX تعا� االستداللحاول   .}يَُكْن ِمنُْكْم ِعْ(ُ

 .u سورة األعراف عليه السالمقال أن عدد السبع} هم اwين اختارهم اهللا �يقات مو� و هناك من قال أنهم سبعونهناك من قال أنهم سبعونهناك من قال أنهم سبعونهناك من قال أنهم سبعون
ا أخ� عدد ع(ة من ا^اس Z u طبقة من طبقات اإلسناد، فإنـه �صـل بـذلك وقال أن مî م هناك من قال أنهم ع(ةهناك من قال أنهم ع(ةهناك من قال أنهم ع(ةهناك من قال أنهم ع(ة

إن الع(ة ` أقـل " :ا�واتر، ونسب هذا الرأي إ� االصطخري من علماء الشافعية وأيده السيوu 2 تدريب الراوي وقال
 .فما فوقع(ة  أي "?وع الكdة

علمنا بوجود علمنا بوجود علمنا بوجود علمنا بوجود     فإنا ال ندري مî حصلفإنا ال ندري مî حصلفإنا ال ندري مî حصلفإنا ال ندري مî حصل    ليس X عدد �دود أو �صور،ليس X عدد �دود أو �صور،ليس X عدد �دود أو �صور،ليس X عدد �دود أو �صور،أنه أنه أنه أنه     أن الصحيحأن الصحيحأن الصحيحأن الصحيحX رأي آخر فهو يقول  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةلكن 
، فإنا ال نعرف اللحظة الÊ حصل بها ا±ق} بوجود مكة أو وجود األنبياء، وال سبيل ^ا مكة ووجود األنبياء عليهم السالممكة ووجود األنبياء عليهم السالممكة ووجود األنبياء عليهم السالممكة ووجود األنبياء عليهم السالم

ا بذلك، فإن ا<� األول �رك ا بذلك، فإن ا<� األول �رك ا بذلك، فإن ا<� األول �رك ا بذلك، فإن ا<� األول �رك أخ�ونأخ�ونأخ�ونأخ�ونففففلو قُتل رجل u السوق وان�ف ?اعة من ا^اس لو قُتل رجل u السوق وان�ف ?اعة من ا^اس لو قُتل رجل u السوق وان�ف ?اعة من ا^اس لو قُتل رجل u السوق وان�ف ?اعة من ا^اس : وIب wلك مثالً وIب wلك مثالً وIب wلك مثالً وIب wلك مثالً إ� معرفة ذلك، 
لكن ال  ،،،،ههههببببيمكننا تشكيك أنفسنا يمكننا تشكيك أنفسنا يمكننا تشكيك أنفسنا يمكننا تشكيك أنفسنا     الظن، وا<� ا8ا� وا8الث يؤ�ده، وال يزال ي ايد ي ايد ي ايد حî يص¦ Iورياً الالظن، وا<� ا8ا� وا8الث يؤ�ده، وال يزال ي ايد ي ايد ي ايد حî يص¦ Iورياً الالظن، وا<� ا8ا� وا8الث يؤ�ده، وال يزال ي ايد ي ايد ي ايد حî يص¦ Iورياً الالظن، وا<� ا8ا� وا8الث يؤ�ده، وال يزال ي ايد ي ايد ي ايد حî يص¦ Iورياً ال

مـور ال أنعرف اللحظة الÊ حصل بها العلم بهذا ا<�؛ قد يكون حصل من ا<� ا8الث، الرابع، ا<امس، السادس هـذه 
صور الوقوف Y اللحظة الÊ حصل فيها العلم Iورة، وُحفصور الوقوف Y اللحظة الÊ حصل فيها العلم Iورة، وُحفصور الوقوف Y اللحظة الÊ حصل فيها العلم Iورة، وُحفصور الوقوف Y اللحظة الÊ حصل فيها العلم Iورة، وُحفظظظظ حساب ا�خ�ين وعددهم  حساب ا�خ�ين وعددهم  حساب ا�خ�ين وعددهم  حساب ا�خ�ين وعددهم فلو تُ فلو تُ فلو تُ فلو تُ : قالقالقالقال ،الوقوف عليها يمكن

مكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عس¦، فإنه ي ايد تزايداً خÃ ا�دريج، مثل تزايد عقل الص� إ� أن يبلغ مكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عس¦، فإنه ي ايد تزايداً خÃ ا�دريج، مثل تزايد عقل الص� إ� أن يبلغ مكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عس¦، فإنه ي ايد تزايداً خÃ ا�دريج، مثل تزايد عقل الص� إ� أن يبلغ مكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عس¦، فإنه ي ايد تزايداً خÃ ا�دريج، مثل تزايد عقل الص� إ� أن يبلغ ألألألأل
òيف، وتزايد ضوء الصبح إ� أن ينتòيف، وتزايد ضوء الصبح إ� أن ينتòيف، وتزايد ضوء الصبح إ� أن ينتòيف، وتزايد ضوء الصبح إ� أن ينت�����حد ا�حد ا�حد ا�ل بعقل الص�  ،اقتناعية أمورمور خفية ال يمكن أن تعرف ألنها أ هذه حد اÔفمث

فهو يك� ويبلغ درجة ا��يف دون أن Éس بذلك ألنه خÃ ا�دريج، و�ذلك تزايد ضوء الصبح حî ينتò، فإنـه أيضـاً 
 .خÃ ا�دريج

ع أو ا<امس، و�ذلك قد pتلف من شـخص فمثله أيضاً حصول العلم �� ا�تواتر ال نعرف هل حصل من ا8الث، أو الراب
فربما شخص �صل X ا±ق} من ا<� ا8الث، وربما غ¦ه ال �صل X ا±قـ} والقطـع بـا<� إال مـن العـدد  ،إ� شخص

ر Y القوة الب(ية إدراكه: "قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ،العا� وهكذا Ôالقوة الب(ية إدراكهفثلك تعذ Y ر Ôالقوة الب(ية إدراكهفثلك تعذ Y ر Ôالقوة الب(ية إدراكهفثلك تعذ Y ر Ôفثلك تعذ." 
أنه ليس X عدد �صور، يفهم من 	مه أن هذا األمر pتلف مـن ورجيحه بعد أن ذكر ابن قدامة هذا األمر، وذكر رأيه وت

 فبعض األخبار قد يكÃ فيها اثنان أو ثالثة أو أربعة، خ� إ� خ� ومن واقعة إ� واقعة؛ 
ن وبعض األخبار و�ن Ìن العدد كب¦ لكن القطع ال �صـل لوجـود قـرائ ،جداً  اً كب¦ اً وبعض األخبار ال يكفيها إال عدد
ك فيه ýتمنع من صحة ا<� أو تُشك. 

فأما ما ذهب إ±ه فأما ما ذهب إ±ه فأما ما ذهب إ±ه فأما ما ذهب إ±ه " :قال رôه اهللا تعا�قال رôه اهللا تعا�قال رôه اهللا تعا�قال رôه اهللا تعا� ،بعد أن ذكر ابن قدامة هذا الرأي، أراد أن يردY Ô اwين حددوا ا<� بأعداد معينة
م فاسدم فاسدم فاسدم فاسدهذا هذا هذا هذا     ----قالقالقالقال----ا�حددون أو ا�خصصون باألعداد ا�حددون أو ا�خصصون باألعداد ا�حددون أو ا�خصصون باألعداد ا�حددون أو ا�خصصون باألعداد  �� بـال  أو بال تـرجيح القول بال د±ل أو :قصد با�حكم هنايُ - ùكùكùكùك��

ح  ýكم فاسد  -ةال بينب وأمرجù كم فاسدù كم فاسدù كم فاسدùفسادها Y ا�سألة وال يدل عليه، وتعارض أقوا×م يدل Y فسادهاال يناسب غرض االستدالل Y ا�سألة وال يدل عليه، وتعارض أقوا×م يدل Y فسادهاال يناسب غرض االستدالل Y ا�سألة وال يدل عليه، وتعارض أقوا×م يدل Y فسادهاال يناسب غرض االستدالل Y ا�سألة وال يدل عليه، وتعارض أقوا×م يدل Y ال يناسب غرض االستدالل"""" 
ما يدل Y فساد قول ا�خصص} هو تعارض أقوا×م، فبعضهم قال اثنان، وبعضهم قال ثالثة وبعضـهم قـال أربعـة و�سـة 
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 . ا�حديد فاسدوع(ة، ا�عارض هذا دل Y أن هذا 
     ؟؟؟؟فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم با�تواتر وأنتم ال تعلمون أقل عددهفإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم با�تواتر وأنتم ال تعلمون أقل عددهفإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم با�تواتر وأنتم ال تعلمون أقل عددهفإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم با�تواتر وأنتم ال تعلمون أقل عدده: "ثم ذكر اعhاضاً فقالثم ذكر اعhاضاً فقالثم ذكر اعhاضاً فقالثم ذكر اعhاضاً فقال

هكـذا بـدون حـدود  األمـورالبد أن يكون هناك حد فال تطلق  ،هذا اعhاض من ا�حددين اwين حددوا بأعداد معيÔنة
ت أن ا�حديد باألعداد، ف�  ،معينة Ôال(ع معت�وال(يعة نص u عدد، والعدد X ءð.    

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

ومثله ا�اء  ،u حال الشبع تكفيك واحدة، وµ حال ا�وع تكفيك اثنتانقد يكون ؛ اwي يشبعك إال بقرائن معينة ا�د
قد pتلف باختالف القـرائن الـÊ ال تعرف ا�د اwي يرويك، قد يرويك كأس وقد يرويك نصف كأس أو أقل أو أكd، و

اج إ� اثن} و�ذا كنت u حالة متوسطة أو Eدية فربما يكفيك كأس ، فعندما تكون Üاجة ا�اء أو ظمآن فربما ùتتعرفها
 .أو أقل

        و�ن كناو�ن كناو�ن كناو�ن كنا -كما قلنا نعلم أن ا<� مشبع وا�اء مروٍ - و�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلكو�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلكو�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلكو�ن كنا ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك: "قالقالقالقال 
ل العـدد Y ل العـدد Y ل العـدد Y ل العـدد Y نسـتدل بكمـانسـتدل بكمـانسـتدل بكمـانسـتدل بكمـا    أنأنأنأن    الالالال    ،،،،ال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك، فنستدل Üصول العلم الïوري Y كمال العددال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك، فنستدل Üصول العلم الïوري Y كمال العددال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك، فنستدل Üصول العلم الïوري Y كمال العددال نعلم أقل مقدار �صل به ذلك، فنستدل Üصول العلم الïوري Y كمال العدد

يعê إذا حصل ^ا العلم عرفنا أن العدد اكتمل،  "نستدل Üصول العلم الïوري Y أن العدد اكتمل: "يقول "حصول العلمحصول العلمحصول العلمحصول العلم
قد يكون العدد ع(ة وال �صل لك العلم، وقـد يكـون العـدد أربعـة " ال أن نستدل بكمال العدد Y حصول العلم"

عرفت أن العلم حصل لك من هذا العدد، فلو Ìن العـدد �سـة  نظرت إ� العددو�صل لك العلم، فإذا حصل لك العلم 
حصل لك العلم عرفت أن عدد ا�واتر اwي أوصلك إ� العلم هو �سة، ال أن تقول نستدل بكمال العـدد Y حصـول ف

وط ا�تفـق فيهـا، وسـنأ� إ� هذا ما ذكره ابن قدامة حول ال(ئاً، العلم، قد �pك ع(ة وال يفيدك خ� هؤالء الع(ة شي
 .ال(وط ا�ختلف فيها بإذن اهللا

    ����) ) ) ) %%%%((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا����
    : : : : �وط ا�واتر ا�ختلف فيها�وط ا�واتر ا�ختلف فيها�وط ا�واتر ا�ختلف فيها�وط ا�واتر ا�ختلف فيها) ) ) ) بببب((((����

    ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأوال(وط ال(وط ال(وط ال(وط ضمن ضمن ضمن ضمن هل ` من هل ` من هل ` من هل ` من ا�واتر ب} العلماء u  ، هناك �وط ¶تلف فيهاننتقل لل(وط ا�ختلف فيها
 أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون �واتر �واتر �واتر �واتر ليس من �ط اليس من �ط اليس من �ط اليس من �ط ا: "قال رôه اهللاقال رôه اهللاقال رôه اهللاقال رôه اهللا ،ذكر ابن قدامة عدة �وط    

ً
 مسلم} وال عدوال
ً
 مسلم} وال عدوال
ً
 مسلم} وال عدوال
ً
    ."مسلم} وال عدوال

، وهذا ال يشhط u األخبار العامةوهذا ال يشhط u األخبار العامةوهذا ال يشhط u األخبار العامةوهذا ال يشhط u األخبار العامة ،مسلم}مسلم}مسلم}مسلم}أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون أن يكون ا�خ�ون اشhط بعض العلماء  :ا�ختلف فيها�ختلف فيها�ختلف فيها�ختلف فيه: : : : ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول �
ّّ ا�سلم} ا�سلم} ا�سلم} ا�سلم}فال يشhط اإلسالم u األح®م العامة؛  �صصصّصّ��� Êاألمور ال u طhيش Êاألمور ال u طhيش Êاألمور ال u طhيش Êاألمور ال u طhهذه األمـور وارد وا²وافـع ،يش u ألن الكذب 

ن بعض الكفار قد يكون أصدق مـن إ، بل ال يشhط هذا ال(ط u األخبار العامة ا²نيوية وغ¦هاعليه موجودة، لكن 
�ص اإلسالم كأخبار ا²يـن وÉوهـا فـال  -أقصد أمور ا²نيا-بعض ا�سلم} u هذه األمور  Êلكن بالنسبة لألمور ال

 .سلم}يشhط u ا�واتر فيها أن يكون ا�خ�ون فيها م
 سيأ� الÇم-وهنا أنبه Y قضية 

    u �وط الراوي هل يشhط فيه اإلسالم أم ال؟u �وط الراوي هل يشhط فيه اإلسالم أم ال؟u �وط الراوي هل يشhط فيه اإلسالم أم ال؟u �وط الراوي هل يشhط فيه اإلسالم أم ال؟ 
لكن من باب االسـتطراد أن الـراوي يشـhط ù uملـه للخـ�  -وهذا سيأ� ،�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالم�ط اإلسالممنها  للراوي أربعة �وطللراوي أربعة �وطللراوي أربعة �وطللراوي أربعة �وط    

ه للخـ� ئط أن يكون مسلماً، لكن حال أدا؛ بمع¥ أنه عند ùمله للخ� ال يشhيشhط اإلسالم u األداء ال u ا�حمل
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 .يشhط أن يكون مسلماً وسيأ� الÇم عليه
Y عدم اشhاطه u األخبـار Y عدم اشhاطه u األخبـار Y عدم اشhاطه u األخبـار Y عدم اشhاطه u األخبـار     وا�مهوروا�مهوروا�مهوروا�مهوروهذا ال(ط �ل خالف،  بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم اشhطه -ن مسلم}يكون ا�خ�-فهذا ال(ط 

 .، وسيأ� الÇم فيه عن الرواية عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمعموماً عموماً عموماً عموماً 
 اشhط بعضهم  :ا�ا�ا�ا�ال(ط ا8ال(ط ا8ال(ط ا8ال(ط ا8 �

ً
 أن يكون ا�خ�ون عدوال
ً
 أن يكون ا�خ�ون عدوال
ً
 أن يكون ا�خ�ون عدوال
ً
 ؛ بمع¥أن يكون ا�خ�ون عدوال

    هل العدالة �ط u األخبار ا�تواترة؟هل العدالة �ط u األخبار ا�تواترة؟هل العدالة �ط u األخبار ا�تواترة؟هل العدالة �ط u األخبار ا�تواترة؟ 
تل شخص أو أصيب، فنقله مثل لو قُ  ،، ألن هذه األخبار �ص العامةيشhطوا العدالة لملململم ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    ����لكن  اشhطه بعضهماشhطه بعضهماشhطه بعضهماشhطه بعضهم    

 .واطؤ Y الكذبا� -Eدةً -ألن كdة العدد يستحيل ويمنع  ،فال يشhط فيه العدالة
وتواطؤهم عليه، يمكن وتواطؤهم عليه، يمكن وتواطؤهم عليه، يمكن وتواطؤهم عليه، يمكن     نهم مع كdتهم ال يتصور اجتماعهم Y الكذبنهم مع كdتهم ال يتصور اجتماعهم Y الكذبنهم مع كdتهم ال يتصور اجتماعهم Y الكذبنهم مع كdتهم ال يتصور اجتماعهم Y الكذبإإإإحيث حيث حيث حيث من من من من ألن إفضاءه إ� العلم ألن إفضاءه إ� العلم ألن إفضاءه إ� العلم ألن إفضاءه إ� العلم """": قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة

 ....""""ذلك u الكفار كإم®نه u ا�سلم}ذلك u الكفار كإم®نه u ا�سلم}ذلك u الكفار كإم®نه u ا�سلم}ذلك u الكفار كإم®نه u ا�سلم}
  ،إذاً ال(ط األول وهو أن يكونوا مسلم} هذا �ط �ل خالف

ً
، إال أنـه وا�مهور Y أنه ال يشhط أن يكونـوا عـدوال

    ؟؟؟؟الالالال    أمأمأمأمالعدالة هل ` �ط العدالة هل ` �ط العدالة هل ` �ط العدالة هل ` �ط وسيأ� u �وط الرواية، ، �ط عند بعض العلماء لكن ا�مهور Y خالفه
 أن يكـون ا�خـ�ون مسـلم}، األولاألولاألولاألول إذاً هـذان �طـان؛، والÇم u العدالة سواًء Ìنت العدالة u العقيدة أو u غ¦ها    

 � وا8ا� وا8ا� وا8ا� وا8ا
ً
 .أن يكونوا عدوال

وا�حرز منه غ¦ موجـود،  ،قالوا ألن الكفر والفسوق عرضة للكذب ،،،،طوا اإلسالم والعدالة u ا�خ�طوا اإلسالم والعدالة u ا�خ�طوا اإلسالم والعدالة u ا�خ�طوا اإلسالم والعدالة u ا�خ�اشhاشhاشhاشh    الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعيةبعض بعض بعض بعض 
دEýء ا±هـود أنهـم اادEئهم أن ا�سـيح ُصـِلب، وu ولو لم نشhط ذلك ألدÔى ذلك إ� أن نقبل 	م ا^صارى u قتل ا�سيح 

ِكْن ُشبýَه لَُهمْ {{{{: : : : تعا�تعا�تعا�تعا�    قالقالقالقالسبحانه وتعا� حينما نÃ اهللا u قتلوا ا�سيح عليه السالم، وهذا باطل 
َ
ِكْن ُشبýَه لَُهمْ َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوهُ َول
َ
ِكْن ُشبýَه لَُهمْ َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوهُ َول
َ
ِكْن ُشبýَه لَُهمْ َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوهُ َول
َ
    ....}}}}َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوهُ َول

فهم نقلوا ا<� لكـن �وط  ،، لم �صل ^ا ا�واترُ�اب بأنه أصًال �ط ا�واتر لم �صل u الطبقة األوØ من اإلخبارُ�اب بأنه أصًال �ط ا�واتر لم �صل u الطبقة األوØ من اإلخبارُ�اب بأنه أصًال �ط ا�واتر لم �صل u الطبقة األوØ من اإلخبارُ�اب بأنه أصًال �ط ا�واتر لم �صل u الطبقة األوØ من اإلخبارو
ص¿ اهللا عليه وسلم أو خ� غـ¦ه  األخبار عموماً سواًء خ� الرسولا�واتر الÊ ذكرناها لم تكتمل u هذا ا<�، فنقول أن 
 
ً
 .هذا بالنسبة للتواتر ،ال يشhط فيه أن يكون ا�خ�ون مسلم} وال عدوال

من �وط ا�ـواتر أن ال ��ـهم  ؛؛؛؛قال أن ال ��هم عدد وال �ويهم بقال أن ال ��هم عدد وال �ويهم بقال أن ال ��هم عدد وال �ويهم بقال أن ال ��هم عدد وال �ويهم بتتتت: : : : هناك �ط آخر اشhطه الهناك �ط آخر اشhطه الهناك �ط آخر اشhطه الهناك �ط آخر اشhطه ال����دوي من ا�نفيةدوي من ا�نفيةدوي من ا�نفيةدوي من ا�نفية
 ، وأن ال يكونوا �صورين u م®ن مع}، فكأنه يشhط تباين األمكنة ،عدد وال �ويهم بت

من أئمة ا�نفية الكبار، لكن ا�مهور Y خـالف مـا  إماماو�ن Ìن  Y خالف ما ذكره الY خالف ما ذكره الY خالف ما ذكره الY خالف ما ذكره ال����دوي رôه اهللادوي رôه اهللادوي رôه اهللادوي رôه اهللا ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورو �
 .يذكر

مـثال يمكن ح�هم؛ قد �ج  ،عددوا�جيج ��هم - فإن ا�جيج إذا أخ�وا بواقعة صدتهم عن ا�جفإن ا�جيج إذا أخ�وا بواقعة صدتهم عن ا�جفإن ا�جيج إذا أخ�وا بواقعة صدتهم عن ا�جفإن ا�جيج إذا أخ�وا بواقعة صدتهم عن ا�ج: "قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
ا�معـة يمكـن ح�ـهم أهـل u القديم، أما اآلن فال يمكن ح�هم إال بش� تقـري�، وهذا أو مائة ألف  اً �س} ألف

دث ×م حادث كتعـرض *اق ح-    نائبة u ا�معة منعتهم من الصالة،نائبة u ا�معة منعتهم من الصالة،نائبة u ا�معة منعتهم من الصالة،نائبة u ا�معة منعتهم من الصالة،عن عن عن عن إذا أخ�وا إذا أخ�وا إذا أخ�وا إذا أخ�وا أهل ?عة أهل ?عة أهل ?عة أهل ?عة خاصًة u القرى الصغ¦ة 
ُعِلم صدقهم مـع دخـو×م ùـت ُعِلم صدقهم مـع دخـو×م ùـت ُعِلم صدقهم مـع دخـو×م ùـت ُعِلم صدقهم مـع دخـو×م ùـت  -ا�معة أو مطر أذهلهم ومنعهم من الوصول إ� ا�سجد وÉو ذلك ×م منعتهم من إقامة

يدل Y أن هذا ال(ط لـيس Ýا ، فهذا وقد حواهم مسجد فضًال عن اKوقد حواهم مسجد فضًال عن اKوقد حواهم مسجد فضًال عن اKوقد حواهم مسجد فضًال عن اKتتتت -هؤالء يكونون داخل} ùت ا��- ا��ا��ا��ا��
 .دامة رôه اهللا u ا�واترهناك �وط أخرى لم يذكرها ابن ق، وأنه ال يشhط �ل اتفاق ب} العلماء

يكون ا�خ�ون pتلفون u النسب وهذا منعاً للتواطؤ Y الكذب، وهناك من  اشhط بعضهم اختالف النسب وا²ين،اشhط بعضهم اختالف النسب وا²ين،اشhط بعضهم اختالف النسب وا²ين،اشhط بعضهم اختالف النسب وا²ين،����
 .اشhط اختالف ا²ين، أن يكونوا ¶تلف} u األديان
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الكذب موجود، Üيـث يسـتحيل أن يكونوا من أوطان ¶تلفة حî ال يكون ا²افع Y  اختالف الوطناختالف الوطناختالف الوطناختالف الوطناشhط  بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم����
مصلحة مع هؤالء ا�خ�ين، قد �معهـم مصـلحة أو  -مثالً -تواطؤ هؤالء Y الكذب، �ندفع ا�همة، وقد يكون هناك 

نشـhطها u ا�ـواتر أن  عداوة معينة لشخص مع} Ýكن أن معهم، فيمكن أن يتصور كذبهم، هـذه قرينـة، لكـن ال
األمـر  يكـون، مـثال التشكيك u ا<� ألجل ا�واطؤ u ا²ينأن نلجأ إ�  بعض األخبار uكون قد يال، لكن عموماً، 

 ربمـا قد يكون األمر X عالقة بنسب مع} وا�خ�ون �معهم نسب أو قرابـة، فهنـا ،X عالقة بأمر ديê، أو النسبمثال 
 اً معيÔنـ اً أو بـت اً ن أيضـاً، األمـر pـص وطنـنقول البد من اختالف النسب حî يكون ا<� يفيد العلم، قد يكون الوط

 .فشبهة ا�واطؤ Y هذا ا<� واردة وا�همة موجودة، فتندفع بأن نقول أنه البد من اختالف اKت
مـن خـ� إ� خـ�،  ،تاج إ±ها Üسب األخبارتاج إ±ها Üسب األخبارتاج إ±ها Üسب األخبارتاج إ±ها Üسب األخبارهذه ال(وط الÊ ذكرها بعضهم ال تشhط u ا�واتر عموماً، لكن ربما ُ� هذه ال(وط الÊ ذكرها بعضهم ال تشhط u ا�واتر عموماً، لكن ربما ُ� هذه ال(وط الÊ ذكرها بعضهم ال تشhط u ا�واتر عموماً، لكن ربما ُ� هذه ال(وط الÊ ذكرها بعضهم ال تشhط u ا�واتر عموماً، لكن ربما ُ� 

هذا األمر Üسب نوعية هذا ا<�، فقد تكون نوعية بعض األخبار ùتاج ألن نـدقق u مثل قد يشhط ×ا فبعض األخبار 
نسب ا�خ�ين، وبعض نوعية بعض األخبار ùتاج ألن ندقق u دين ا�خ�ين إذا Ìن األمر يتعلق بـدين أو طائفـة أو Éـو 

بد أن ندقق u هذا ألن ا�واطـؤ Y الكـذب موجـود وا�همـة �p نفر من ديانة معينة عن خ� من األخبار فال كأنذلك؛ 
 .هذا ال(طمثل قريبة ال يمكن دفعها إال ب

 .و` �وط متفق عليها و�وط ¶تلف فيها ،انتهينا من ال(وط الÊ تتعلق با�واتر
 )إEدة �ا سبق �حه: (كما قلنا سابقاً  وال(وط ا�تفق عليهاوال(وط ا�تفق عليهاوال(وط ا�تفق عليهاوال(وط ا�تفق عليها

    ....خ�ون عن علم Iوري مستند إ� أمر �سوسخ�ون عن علم Iوري مستند إ� أمر �سوسخ�ون عن علم Iوري مستند إ� أمر �سوسخ�ون عن علم Iوري مستند إ� أمر �سوسأن �p ا�أن �p ا�أن �p ا�أن �p ا�: : : : ال(وط األولال(وط األولال(وط األولال(وط األول �
� �    ....ستناد إ� أمر �سوس، وµ كمال العددستناد إ� أمر �سوس، وµ كمال العددستناد إ� أمر �سوس، وµ كمال العددستناد إ� أمر �سوس، وµ كمال العددأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u صفة االأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u صفة االأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u صفة االأن يستوي طرفا ا<� ووسطه u صفة اال: : : : ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا
 حداً يستحيل معه ا�واطؤ Y الكذب u العادة،حداً يستحيل معه ا�واطؤ Y الكذب u العادة،حداً يستحيل معه ا�واطؤ Y الكذب u العادة،حداً يستحيل معه ا�واطؤ Y الكذب u العادة،    أن يكون العدد بالغاً أن يكون العدد بالغاً أن يكون العدد بالغاً أن يكون العدد بالغاً : : : : ال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الث �

    ....وذكرنا االختالف u العدد وترجيح ابن قدامةوذكرنا االختالف u العدد وترجيح ابن قدامةوذكرنا االختالف u العدد وترجيح ابن قدامةوذكرنا االختالف u العدد وترجيح ابن قدامة
    : : : : (وط ا�ختلف فيها(وط ا�ختلف فيها(وط ا�ختلف فيها(وط ا�ختلف فيهامن المن المن المن ال����
خاصـًة u األخبـار  ،وأنه ال يشـhط ا�مهور Y خالف هذاا�مهور Y خالف هذاا�مهور Y خالف هذاا�مهور Y خالف هذا � وقلنا أن أن يكون ا�خ�ين مسلم}أن يكون ا�خ�ين مسلم}أن يكون ا�خ�ين مسلم}أن يكون ا�خ�ين مسلم}اشhط بعضهم �

 .العامة
 .أنهم ال �تمعون Y كذب هذا Ìٍف  االجتماعألن العدد وتصور  ،وقلنا أنه ال يشhط مثل هذا العدالةاشhط بعضهم �
رôه اهللا من علماء ا�نفية، وقلنا أن ا�مهور  وهذا اشhطه الوهذا اشhطه الوهذا اشhطه الوهذا اشhطه ال����دويدويدويدوي ��هم عدد وال �ويهم بت،أن ال اشhط بعضهم �

ن ابن قدامة رد عليه بأن ا�جيج لو أخ�وا بواقعة صدتهم عن ا�ج وأهل ا�معة إذا أخ�وا عن نائبٍة u أY خالف هذا، و
 .�� وقد حواهم مسجد فضًال عن أن يكون بتاً لم صدقهم مع دخو×م ùت اا�معة منعتهم من الصالة عُ 

اخـتالف ، وبعضهم يشhط يشhط اختالف ا²ين أو ا�ذهب، وبعضهم النسباختالف اشhاط مثل : هناك �وط أخرى
 ، ال يشhط �Z uل نظرحî يتم دفع شبهة ا�واطؤ Y الكذب، قلنا االشhاط عموماً u مثل هذه القضايا  اKت أو الوطن

إنـه Üسب إذا Ìن ا<� يتعلق بأنساب وا�خـ�ون أصـحاب نسـب منتفعـون ف ،أخبار ا�واتر و�نما Z خ� متواتر Üسبه
تصـور ا�واطـؤ Y يشhط االختالف، و�ذا قلنا أن ا<� يتعلق با²ين أو بمذهب أو طائفة فإنه يشhط االختالف حî ال يُ 

يكون هناك نوع من ا�واطؤ Y الكذب فالبد حî تندفع ا�همة قد  مع} فإنه الكذب، ومثلها الوطن إذا Ìن يتعلق ببت
 .و�تلف األوطان أن �تلف اKتان
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هل �وز Y أهل ا�واتر كتمان ما ُ�تاج إ� نقله هل �وز Y أهل ا�واتر كتمان ما ُ�تاج إ� نقله هل �وز Y أهل ا�واتر كتمان ما ُ�تاج إ� نقله هل �وز Y أهل ا�واتر كتمان ما ُ�تاج إ� نقله  ::::مسألة متعلقة به و`مسألة متعلقة به و`مسألة متعلقة به و`مسألة متعلقة به و`، ، ، ، هنا مسألة أخ¦ة u مسائل ا�واتر و` آخرهاهنا مسألة أخ¦ة u مسائل ا�واتر و` آخرهاهنا مسألة أخ¦ة u مسائل ا�واتر و` آخرهاهنا مسألة أخ¦ة u مسائل ا�واتر و` آخرها
 ،كتمانالا�سألة u هذه لكن و ،ا�واتر هو إخبارومعرفته؟ ومعرفته؟ ومعرفته؟ ومعرفته؟ 

    هل يمكن أن يتواطأ أهل ا�واتر Y كتمان أمر �تاج إ� نقل ومعرفة؟هل يمكن أن يتواطأ أهل ا�واتر Y كتمان أمر �تاج إ� نقل ومعرفة؟هل يمكن أن يتواطأ أهل ا�واتر Y كتمان أمر �تاج إ� نقل ومعرفة؟هل يمكن أن يتواطأ أهل ا�واتر Y كتمان أمر �تاج إ� نقل ومعرفة؟ �
  ؟ص¿ اهللا عليه وسلم هذا يكd الÇم عليه خاصًة u مثل ا^ص Y إمامة عÅ هل هو إمام معصوم بعد الرسول

 Y يدللوا îمن الروافض والشيعة فهم يقولون هذا ح dإمامةهذا يك Åاهللا عنـه عـ Èمـع -، يزعمـون أن الصـحابة ر
عـÅّ رÈ اهللا  إمامـةعÅّ رÈ اهللا عنه، ألنهم اغتصبوا  بإمامةوا Y إنكار و�خفاء ا^ص ا�تعلق ئتواط -عددهم الكب¦

؛ هـم وال نـص ال يوجد عند الشـيعة والـروافض د±ـلطبعا منصوص عليها،  رÈ اهللا عنه عÅّ  إمامةعنه، هم يقولون أن 
عون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا Y إخفاء آيات كث¦ة هناك د±ل  ولونقي Ôي يدwمصحفهم ا�حرف ا u إخفاء آيات كث¦ة لكنه Y عون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا Ôي يدwمصحفهم ا�حرف ا u إخفاء آيات كث¦ة لكنه Y عون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا Ôي يدwمصحفهم ا�حرف ا u إخفاء آيات كث¦ة لكنه Y عون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا Ôي يدwمصحفهم ا�حرف ا u لكنه

Åإمامة ع Y Åإمامة ع Y Åإمامة ع Y Åإمامة ع Y ّّ وذكر بعض علمائهم اآليات الÊ يزعمون وذكر بعض علمائهم اآليات الÊ يزعمون وذكر بعض علمائهم اآليات الÊ يزعمون وذكر بعض علمائهم اآليات الÊ يزعمون     ،،،،رÈ اهللا عنهرÈ اهللا عنهرÈ اهللا عنهرÈ اهللا عنه    من القرآن؛ يقولون ثلث القرآن ُ¶¸، وفيه ا^صمن القرآن؛ يقولون ثلث القرآن ُ¶¸، وفيه ا^صمن القرآن؛ يقولون ثلث القرآن ُ¶¸، وفيه ا^صمن القرآن؛ يقولون ثلث القرآن ُ¶¸، وفيه ا^ّصّ
ا^اس يقولون أنهم يعملون بمصحف ا�سلم} وأنهم  أمامهم  هم لم يظهروا هذا،هم لم يظهروا هذا،هم لم يظهروا هذا،هم لم يظهروا هذا،أنها نص Y إمامة عÅ رÈ اهللا عنه، لكنأنها نص Y إمامة عÅ رÈ اهللا عنه، لكنأنها نص Y إمامة عÅ رÈ اهللا عنه، لكنأنها نص Y إمامة عÅ رÈ اهللا عنه، لكن

مع ا�سلم} u هذا، لكنهم يرون أن وقت إخراج هذا ا�صحف لم �ن بعد ألن إظهار ا²ين لم يصل، فهم ينتظرون خروج 
د، وwلك هذه ا�سألة احتـيج إ� ذكرهـا ا8ا� ع( وأنه دخل *داباً ولم pرج بع اإلماما�هدي ا�نتظر اwي يزعمون أنه 

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

T----    اختالف مذاهبهم وطوائفهم ?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء Y ـواتر أن يكتمـوا مـا يقولون : من ا�سلم} قاطبة�أهل ا Y ـواتر أن يكتمـوا مـا ال �وز�أهل ا Y ـواتر أن يكتمـوا مـا ال �وز�أهل ا Y ـواتر أن يكتمـوا مـا ال �وز�أهل ا Y ال �وز
 .كن أن �تمع أهل ا�واتر Y كتمان ðءال يم ،تاج إ� نقله ومعرفتهتاج إ� نقله ومعرفتهتاج إ� نقله ومعرفتهتاج إ� نقله ومعرفتهُ� ُ� ُ� ُ� 
بـدأت  ،ع(ـ ثuê إ اإلمامة: ونع(ية؛ يقول ثêمامية اإلو` فرقة من فرق الرافضة و` اإل- ماميةماميةماميةماميةذلك اإلذلك اإلذلك اإلذلك اإل    أنكرْت أنكرْت أنكرْت أنكرْت -/

ثـم ثم ابنه �مـد بـن عـÅ اKـاقر،  ،ا�سن ثم ا�س} ثم ابنه عÅ بن ا�س} زين العابدينثم با^� ص¿ اهللا عليه وسلم 
ثم توµ  ،وصلوا إ� ا�سن العسكريأن إ�  إلخ...، ثم عÅ، ثم �مد ثم مو� ال®ظم، ثم عÅ الرضا صادق،جعفر بن �مد ال

X غيبتان؛ غيبـة صـغرى  ،ا�سن العسكري وال عقب X مد وأنه� X ابناً ُ¶¸ يقال X أن / Ôمن اد / Ôـ�ىوثم اد�،  µو
وهم ينتظرون وقت خروجـه ويتحينـون  ،ل الçداب من ألف سنة تقريباً فهذه غيبته الك�ىفhة من الفhات ظهر ثم دخ

 .-خروجه
عون أنه �وز Y أهل ا�واتر أن يتواطئوا Y كتمان أمر �تاج  Ôإ� نقله ومعرفته ويسـتدلون ا^اس ا�قصود أن االمامية يد

Èر Åّإنكار إمامة ع Y إخفاء ا^ص ا�تعلق بما يزعمونه من تواطؤ الصحابة Yاهللا عنه بإمامة اهللا عنه و Èر Åع. 
فلم �ز وقوع فلم �ز وقوع فلم �ز وقوع فلم �ز وقوع     به،به،به،به،    ألن كتمان ذلك �ري u القبح �رى اإلخبار عنه �الف ما هوألن كتمان ذلك �ري u القبح �رى اإلخبار عنه �الف ما هوألن كتمان ذلك �ري u القبح �رى اإلخبار عنه �الف ما هوألن كتمان ذلك �ري u القبح �رى اإلخبار عنه �الف ما هو    ،،،،بصحيحبصحيحبصحيحبصحيح    ذلكذلكذلكذلك    وليسوليسوليسوليس: "قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة

يقابـل u القـبح أن هذا األمر ليس بصحيح ألن كتمان ذلك يعادل ويوازي و يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة "ذلك منهم وتواطؤهم عليهذلك منهم وتواطؤهم عليهذلك منهم وتواطؤهم عليهذلك منهم وتواطؤهم عليه
فكـذلك أن  ؛� بéء خـالف الواقـعالéء �الف الواقع؛ كما أن اإلنسان يقبح منه أن pُ  هذاوالسوء �رى اإلخبار عن 

رÈ اهللا  فالصـحابة ،ز وقوع ذلك وتواطؤهم عليـهكث¦ة، فلم َ�ُ  أموراً �تاج ا^اس إ� معرفته ويhتب عليه  ئاً يكتم شي
نهم وهم أعرف وأحرص Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وY ا²ين وY نقل نصوصـه، لِـَم لـم ال يمكن أن يصدر م عنهم

أن اإلمامـة u  نساء العـا�} ةا�ؤمن} وال فاطمة رÈ اهللا عنه، لَِم لم تقل سيد أمهاتينقل ا<� أبو هريرة وال Eئشة وال 
Åع ّÅاهللا عنه ؟ ولَِم لم يقل ذلك ع Èالشجاعةوهو أشجع الشجع ر u بهـذا وأن ا^ـ� ؟ ان ومن كبار الصحابة �p لَِم لم
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- ٣٢ - 

 

 .فا�قصود أن كتمان ذلك �ري u القبح �رى اإلخبار عنه فيه؟ اإلمامةوأن  اإلمامةص¿ اهللا عليه وسلم أعطاه 
Y عـدم نقـل 	م أن ا^صارى تواطئوا  ]أي اإلمامية[ فهم يستدلون ترك ا^صارى نقل ترك ا^صارى نقل ترك ا^صارى نقل ترك ا^صارى نقل 				م عيم عيم عيم عيu 1111 ا�هد u ا�هد u ا�هد u ا�هدقد قد قد قد : : : : فإن قيلفإن قيلفإن قيلفإن قيل

وÉو ذلك  األبرصلألكمه و �براءهمع أنهم نقلوا إحياءه للمو5 و ، لم ينقلوا هذا ا<�عيu 1 ا�هد عندما تكلم وهو ص�
 ؛وترك مثل هذا ا<� فما دام أن ا^صارى تواطئوا Y كتمان -من ا�عجزات الÊ أعطاها اهللا ^� اهللا عي1 عليه السالم

 بإمامتهو�خفاء ا^ص اwي يتعلق  عÅ رÈ اهللا عنه إمامةمثل هذا u الصحابة عندما يتواطئون Y إنكار فكذلك �وز 
 Ûالقرآن و u نÌ اهللا  اإلمامأن بعندما أخ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو Èر Åّبعد ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم هـو عـ

¿ اهللا عليه وسلم بأن علياً هو اإلمام وأنهم تواطئوا Y ذلك وتما6وا Y ا^� ص هموأنه بعد أن رجعوا من مكة أخ� ،عنه
 أم¦ ا�ؤمن} رÈ اهللا عنه؟ 

بل أن يظهر وقبل أن يعرف ا^اس بل أن يظهر وقبل أن يعرف ا^اس بل أن يظهر وقبل أن يعرف ا^اس بل أن يظهر وقبل أن يعرف ا^اس ألن هذا قألن هذا قألن هذا قألن هذا ق    � عي� عي� عي� عيu 1111 ا�هد u ا�هد u ا�هد u ا�هد<<<<أن سبب عدم نقل ا^صارى أن سبب عدم نقل ا^صارى أن سبب عدم نقل ا^صارى أن سبب عدم نقل ا^صارى ذلك Y  و أجاب ابن قدامةو أجاب ابن قدامةو أجاب ابن قدامةو أجاب ابن قدامة
فهو رضيع صغ¦ لم يظهر  ،يعرف أن هذا الص� سيكون ن� توفرة ألنه الفا²وا Ìنت غ¦ م ،تباع ا^اس Xتباع ا^اس Xتباع ا^اس Xتباع ا^اس Xااااأنه ن� وقبل أنه ن� وقبل أنه ن� وقبل أنه ن� وقبل 

Y رصوا� îأتباع ح X ي  ،ثلك تر�وا ا^قلف نقل خ�ه ولم يوجدwفه  ذكرههذا الرد ا Ôوضـع µابن قدامة لم يرتضه الطـو
 .وأ7 بردود أخرى سنذكرها u ا�لقة القادمة

    ����))))8888((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا����
Ìن قبـل ظهـوره Ìن قبـل ظهـوره Ìن قبـل ظهـوره Ìن قبـل ظهـوره ألن هـذا األمـر ألن هـذا األمـر ألن هـذا األمـر ألن هـذا األمـر     XXXX    هـمهـمهـمهـمسبب عدم نقلسبب عدم نقلسبب عدم نقلسبب عدم نقل": االعhاض واإليراد اwي أوردوه فقال عن هذا ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةأجاب 

 .هذا ا<�هذا ا<�هذا ا<�هذا ا<�مثل مثل مثل مثل نقل نقل نقل نقل تباعهم X، فقد Ìن صغ¦اً و×ذا لم توجد ا²وا Y نقل مثل هذا األمر ولم تتوافر حî يُ تباعهم X، فقد Ìن صغ¦اً و×ذا لم توجد ا²وا Y نقل مثل هذا األمر ولم تتوافر حî يُ تباعهم X، فقد Ìن صغ¦اً و×ذا لم توجد ا²وا Y نقل مثل هذا األمر ولم تتوافر حî يُ تباعهم X، فقد Ìن صغ¦اً و×ذا لم توجد ا²وا Y نقل مثل هذا األمر ولم تتوافر حî يُ ااااوووو
فه Ôوضع µي ذكره ابن قدامة لم يرتضه الطوwم عي1 عليـه السـالم ،رد ضعيفوقال أنه  ،هذا ا�واب ا	ن مـن  ألن Ì ن مـنÌ ن مـنÌ ن مـنÌ

و�ن لـم يكـن ا^ـاقلون  ،وY نقل مثل هذه األمور وا²وا تتوافر Y نقلهوا²وا تتوافر Y نقلهوا²وا تتوافر Y نقلهوا²وا تتوافر Y نقله    ،،،،خوارق العادات ومن ا�عجزات قبل نبوتهخوارق العادات ومن ا�عجزات قبل نبوتهخوارق العادات ومن ا�عجزات قبل نبوتهخوارق العادات ومن ا�عجزات قبل نبوته
 للمنقول عنه 

ً
Eللمنقول عنهأتبا 

ً
Eللمنقول عنهفليس من �ط ا^قل أن يكون ا^اقلون أتبا 
ً
Eللمنقول عنهفليس من �ط ا^قل أن يكون ا^اقلون أتبا 
ً
Eللمنقول عنهفليس من �ط ا^قل أن يكون ا^اقلون أتبا 
ً
Eرفليس من �ط ا^قل أن يكون ا^اقلون أتبا µم الطو	هذا  ،ô� u ه اهللا Y حه

 .¶ت� الروضة u عدم رضاه عن هذا الرد
�ووووعن عن عن عن 				م اإلم اإلم اإلم اإل    ----الطوµالطوµالطوµالطوµ----    أجابأجابأجابأجاب���    : : : : ب}ب}ب}ب}اااامامية مامية مامية مامية 
ّّ    قال : ا�واب األولا�واب األولا�واب األولا�واب األول���� م أن ا^صارى لم ينقلوه، أنأنأنأنّّ

ý
م أن ا^صارى لم ينقلوه، ا ال نُسل
ý
م أن ا^صارى لم ينقلوه، ا ال نُسل
ý
م أن ا^صارى لم ينقلوه، ا ال نُسل
ý
 -وهو أحد األناجيل-u إíيل الصبوة متواتر عندهم متواتر عندهم متواتر عندهم متواتر عندهم     بل نقلوه وهوبل نقلوه وهوبل نقلوه وهوبل نقلوه وهوا ال نُسل

 .وصغره u صبوته ع¥ بأخبار عي1 عليه السالموهذا اإلíيل يُ 
�����    واترواترواترواترما تكلم لم يكونوا كث¦ين، Üيـث �صـل ا�ـما تكلم لم يكونوا كث¦ين، Üيـث �صـل ا�ـما تكلم لم يكونوا كث¦ين، Üيـث �صـل ا�ـما تكلم لم يكونوا كث¦ين، Üيـث �صـل ا�ـددددننننععععأن حاIي عيأن حاIي عيأن حاIي عيأن حاIي عي1111 اwين حïوه  اwين حïوه  اwين حïوه  اwين حïوه     أيضاأيضاأيضاأيضا    قيلقيلقيلقيلوووو: : : : ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا

ز�ريا عليه السالم وأهل مريم ومن pتص بهم ومن حـو×م، ز�ريا عليه السالم وأهل مريم ومن pتص بهم ومن حـو×م، ز�ريا عليه السالم وأهل مريم ومن pتص بهم ومن حـو×م، ز�ريا عليه السالم وأهل مريم ومن pتص بهم ومن حـو×م،     ----اwين حïوا اwين حïوا اwين حïوا اwين حïوا 				مه u ا�هدمه u ا�هدمه u ا�هدمه u ا�هد----    واواواوا��هم، بل ا�اIون Ìن��هم، بل ا�اIون Ìن��هم، بل ا�اIون Ìن��هم، بل ا�اIون Ìن
 .ما تكلم عند ز�ريا عليه السالم وعند أهل مريم وعند من pتص بأهل مريمألنه إن با�واتر،با�واتر،با�واتر،با�واتر،    ����فثلك لم يُنقل هذا ا<فثلك لم يُنقل هذا ا<فثلك لم يُنقل هذا ا<فثلك لم يُنقل هذا ا<

µقال الطوµقال الطوµقال الطوµالرد ، ، ، ، وال يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً، �واز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتروال يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً، �واز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتروال يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً، �واز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتروال يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً، �واز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتر: قال الطو u باختصار µهذا ما ذكره الطو
  .Y مذهب اإلمامية u جواز كتمان ما �تاج ا^اس إ� نقله ومعرفته

، فقد سبق أن ذكرنا أن األخبار قسمان؛ إما متواتر و�ما آحاد، تكلمنا عن ا�تواتر وأخـذنا فيـه عـدة ا�تواتر بابذا ûتم به
 )سبق �حه أEد ما: (مسائل

 .هل يفيد العلم، وقلنا أنه ا<� الوحيد اwي يفيد العلم بمجرده و�ب تصديقهو    ،،،،تعريف ا�واترتعريف ا�واترتعريف ا�واترتعريف ا�واترفا�سألة األوÌ Øنت  �
ا�حسوسـة،  األمـورأنه ال يفيد العلم وأن العلم وا±ق} فقط با�واس ا<مـس و×ذا وقالوا ¶الفة السومانية   ناذكرثم  �
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 .ذلك من عدة أوجه نوذكرنا جواب ابن قدامة ع
 أيا�راد بالعلم القطع وا±ق}؛ فالعلم وا±ق} والقطع بمع¥ واحد  ----؟ ؟ ؟ ؟ ذكرنا نوع العلم هل هو علم Iوري أو نظريذكرنا نوع العلم هل هو علم Iوري أو نظريذكرنا نوع العلم هل هو علم Iوري أو نظريذكرنا نوع العلم هل هو علم Iوري أو نظري �
 .أن ا<الف لفظيوذكرنا خالف القاÈ وغ¦ه، وذكرنا  -ا يقابل الظنم
    ؟؟؟؟وهل pتلف باختالف األشخاص والوقائعوهل pتلف باختالف األشخاص والوقائعوهل pتلف باختالف األشخاص والوقائعوهل pتلف باختالف األشخاص والوقائع    ؟؟؟؟م الم الم الم الأأأأهل يفيده Z u واقعة هل يفيده Z u واقعة هل يفيده Z u واقعة هل يفيده Z u واقعة     ةةةةأن ما حصل به العلم u واقعأن ما حصل به العلم u واقعأن ما حصل به العلم u واقعأن ما حصل به العلم u واقع: ذكرنا مسألةذكرنا مسألةذكرنا مسألةذكرنا مسألة �
 .ذكرنا ما يتصل بهوووو

 ذكرنا �وط ا�واتر ا�تفق عليها و�وط ا�واتر ا�ختلف فيها، �

 ؟؟؟؟هل �وز Y أهل ا�واتر أن يكتموا ما ُ�تاج إ� نقله ومعرفتههل �وز Y أهل ا�واتر أن يكتموا ما ُ�تاج إ� نقله ومعرفتههل �وز Y أهل ا�واتر أن يكتموا ما ُ�تاج إ� نقله ومعرفتههل �وز Y أهل ا�واتر أن يكتموا ما ُ�تاج إ� نقله ومعرفته مسألةمسألةمسألةمسألةبببب    وختمنا  �

 .مامية الرافضة wلك والرد عليهموقول ?هور ا�سلم} Eمة، أما ا�خالف u ذلك هم اإل u ذلك، وذكرنا ا<الف  �
  أخبار اآلحادأخبار اآلحادأخبار اآلحادأخبار اآلحاد القسم ا8ا� من أقسام األخبارالقسم ا8ا� من أقسام األخبارالقسم ا8ا� من أقسام األخبارالقسم ا8ا� من أقسام األخبار

، ا�قيقـة أن مفهـوم اآلحـاد هـو اً ن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم آحـاد، ذلك أوهذا من أهم ا²روس u علم السنةوهذا من أهم ا²روس u علم السنةوهذا من أهم ا²روس u علم السنةوهذا من أهم ا²روس u علم السنة
عندما -بمع¥ أن اآلحاد عند ?هور العلماء يدخل فيه خ� الواحد  ،فاآلحاد هو ما سوى ا�تواترفاآلحاد هو ما سوى ا�تواترفاآلحاد هو ما سوى ا�تواترفاآلحاد هو ما سوى ا�تواترمفهوم أشمل من ا�تواتر، 

كمـا ، درجـة ا�ـواتر إ� صـلأنه ال ي ، ويدخل فيه خ� ا8الثة فما فوق Üيثاالثن}ويدخل فيه خ�  -�p شخص واحد
 : يسميه أيضاً أهل ا�ديث وأصحاب ا�صطلح

o به شخص واحد: : : : با<� الغريببا<� الغريببا<� الغريببا<� الغريب �p يwبه شخص واحدوهو ا<� الفرد ا �p يwبه شخص واحدوهو ا<� الفرد ا �p يwبه شخص واحدوهو ا<� الفرد ا �p يwاهللا عنـه وهو ا<� الفرد ا Èـديث عمـر رÜ X لـونýإنمـا األعمـال (، ويمث
ثـم بعـد هـؤالء  ،ا�ـي� وهكـذا يمإبـراهولم يروه عن علقمة إال  وقاص اللي9، فلم يروه عن عمر إال علقمة بن) با^يات

تسلسل ا<� وانت( واشتهر، لكنه u أساس ا<� لم يروه عن عمر إال علقمة بن وقاص اللي9، ولم يـروه عـن علقمـة إال 
 .ا�ي�

o ////----    العزيز � .وهو ا<� اwي رواه راويانوهو ا<� اwي رواه راويانوهو ا<� اwي رواه راويانوهو ا<� اwي رواه راويان: وا8ا� العزيزوا8ا� العزيزوا8ا� العزيزوا8ا
o VVVV----    أو أو أو أو وهو ما رواه ثالثة وهو ما رواه ثالثة وهو ما رواه ثالثة وهو ما رواه ثالثة : وا8الث ا�شهوروا8الث ا�شهوروا8الث ا�شهوروا8الث ا�شهورdأكdأكdأكdأك. 

 .اآلحاد أشملاآلحاد أشملاآلحاد أشملاآلحاد أشمل    اآلحاد غ¦ خ� الواحد، خ�اآلحاد غ¦ خ� الواحد، خ�اآلحاد غ¦ خ� الواحد، خ�اآلحاد غ¦ خ� الواحد، خ�    فخ�فخ�فخ�فخ�، ها تدخل u خ� اآلحادها تدخل u خ� اآلحادها تدخل u خ� اآلحادها تدخل u خ� اآلحادوهذه ا8الثة *وهذه ا8الثة *وهذه ا8الثة *وهذه ا8الثة *
 .ما عدا ا�تواترما عدا ا�تواترما عدا ا�تواترما عدا ا�تواتر    ̀̀̀`: : : : للللاااار اآلحاد قر اآلحاد قر اآلحاد قر اآلحاد قااااخبخبخبخبأأأأ    قدامةقدامةقدامةقدامةابن ابن ابن ابن     عرÔفعرÔفعرÔفعرÔفوwلك وwلك وwلك وwلك 

 .فأي خ� ال يستكمل �وط ا�واتر السابقة فهو خ� آحاد ،أنه ما لم �مع �وط ا�واتر ا�تفق عليها: تعريف آخر
يـدخل فيـه فوY هـذا  ،،،،سواء Ìن رواته شخص واحـد أو أكـdسواء Ìن رواته شخص واحـد أو أكـdسواء Ìن رواته شخص واحـد أو أكـdسواء Ìن رواته شخص واحـد أو أكـd    ،،،،ما لم يتواترما لم يتواترما لم يتواترما لم يتواتر :اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد: ::::اري جاري جاري جاري جقول ابن حجر u فتح اKقول ابن حجر u فتح اKقول ابن حجر u فتح اKقول ابن حجر u فتح اKيييي

 .ا�شهور دخل فيهيو ،،،،العزيزالعزيزالعزيزالعزيز خل فيهيدو ،،،،الغريبالغريبالغريبالغريبا�ديث 
وهو ما رواه ثالثة فأكZ u d طبقة وهو ما رواه ثالثة فأكZ u d طبقة وهو ما رواه ثالثة فأكZ u d طبقة وهو ما رواه ثالثة فأكZ u d طبقة  و ا�شهورو ا�شهورو ا�شهورو ا�شهور، ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ::::أن هناك رتبة ب} ا�تواتر واآلحاد تسÆأن هناك رتبة ب} ا�تواتر واآلحاد تسÆأن هناك رتبة ب} ا�تواتر واآلحاد تسÆأن هناك رتبة ب} ا�تواتر واآلحاد تسÆ يقولونيقولونيقولونيقولونا�نفية رôهم اهللا ا�نفية رôهم اهللا ا�نفية رôهم اهللا ا�نفية رôهم اهللا 

 .ن طبقات اإلسنادن طبقات اإلسنادن طبقات اإلسنادن طبقات اإلسنادمممم
هو Z حديث نقله عن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم Y الكذب، لكن هو Z حديث نقله عن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم Y الكذب، لكن هو Z حديث نقله عن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم Y الكذب، لكن هو Z حديث نقله عن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم Y الكذب، لكن : : : : عند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفية    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور����

    ....بالقبول والعمل بهبالقبول والعمل بهبالقبول والعمل بهبالقبول والعمل به    األمةاألمةاألمةاألمةتلقته تلقته تلقته تلقته 
 اً لكـن فيمـا بعـد يكـون خـ� ،فÃ بدايته هو خ� آحاد ،،،،متواترمتواترمتواترمتواترهو خ� هو خ� هو خ� هو خ�     وباعتبار الفرعوباعتبار الفرعوباعتبار الفرعوباعتبار الفرع، ، ، ، آحادآحادآحادآحادهو خ� هو خ� هو خ� هو خ�     فباعتبار األصلفباعتبار األصلفباعتبار األصلفباعتبار األصل

لكن فيما بعد ابن لكن فيما بعد ابن لكن فيما بعد ابن لكن فيما بعد ابن     ،،،،رواه ابن عمر ومعه أنس وأبو هريرةرواه ابن عمر ومعه أنس وأبو هريرةرواه ابن عمر ومعه أنس وأبو هريرةرواه ابن عمر ومعه أنس وأبو هريرة    ،،،،يرويه ابن عمر، هذا أصله آحاديرويه ابن عمر، هذا أصله آحاديرويه ابن عمر، هذا أصله آحاديرويه ابن عمر، هذا أصله آحاد: : : : مثًال حديث ابن عمرمثًال حديث ابن عمرمثًال حديث ابن عمرمثًال حديث ابن عمر اً،متواتر
هذا عند ا�نفية يطلق عليه مشهور؛ ألنه u أصله آحاد وµ فرعه هذا عند ا�نفية يطلق عليه مشهور؛ ألنه u أصله آحاد وµ فرعه هذا عند ا�نفية يطلق عليه مشهور؛ ألنه u أصله آحاد وµ فرعه هذا عند ا�نفية يطلق عليه مشهور؛ ألنه u أصله آحاد وµ فرعه     ،،،،مالك الع(ات بل ا�ئاتمالك الع(ات بل ا�ئاتمالك الع(ات بل ا�ئاتمالك الع(ات بل ا�ئات    معمعمعمعنافع ثم مالك، رواه نافع ثم مالك، رواه نافع ثم مالك، رواه نافع ثم مالك، رواه     ::::عمرعمرعمرعمر
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وهو  ،فيقولون أن هناك رتبة ب} اآلحاد وب} ا�تواتر تسÆ ا�شهور ،،،،تواتر فسموه ا�شهورتواتر فسموه ا�شهورتواتر فسموه ا�شهورتواتر فسموه ا�شهورأشبه با�تواتر، فلم يعطوه حكم ا�أشبه با�تواتر، فلم يعطوه حكم ا�أشبه با�تواتر، فلم يعطوه حكم ا�أشبه با�تواتر، فلم يعطوه حكم ا�
 .ما Ìن يسu Æ أصله آحاد وبفرعه متواتر

ا�شهور داخل ùت اآلحاد؛ عندهم رتبتان فقط، الرتبـة األوØ ا�تـواتر،   فيقولون ?هور ا�حدث} عموماً والفقهاء?هور ا�حدث} عموماً والفقهاء?هور ا�حدث} عموماً والفقهاء?هور ا�حدث} عموماً والفقهاء    أماأماأماأما����
ا�شهور وهو ما رواه ثالثة فأكd، والعزيز وهو ما رواه راويان، والغريب وهـو مـا رواه  :يدخل ùت اآلحادوا8انية اآلحاد، و

 .راو واحد
صحة هذا ا<� بطمئنان الÜيث وصل إ� درجة أورثْت ا ؛و�ذلك يطلقون عليه ا�ستفيضو�ذلك يطلقون عليه ا�ستفيضو�ذلك يطلقون عليه ا�ستفيضو�ذلك يطلقون عليه ا�ستفيض ،الطمأنينةالطمأنينةالطمأنينةالطمأنينة ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور عند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفيةعند ا�نفية

 أحاديث أخرى بمعناه،أن هناك من ناحية  ، فقد يكونضافة إ� ا^قل اwي وردلوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<�، باإل
وليس ا�شهور فقط، بل وصل  االستفاضةيكون ا<� أخذ درجة فوقائع وقعت للصحابة تدل Y صحة ما نقل من خ�،  أو

 . ( وأورث الطمأنينة وا±ق} بصحتهنتوا درجة حد االستفاضة؛ بمع¥ أنه مستفيضإ� 
ûûûûأو  ،وهو ما رواه واحد غريبغريبغريبغريب إما واآلحادواآلحادواآلحادواآلحادوال رتبة بينهما،  آحاد،آحاد،آحاد،آحاد،أو  متواترمتواترمتواترمتواترإما  ررررااااخبخبخبخباألاألاألاأليقولون أن  لص من هذا أن ا�مهورلص من هذا أن ا�مهورلص من هذا أن ا�مهورلص من هذا أن ا�مهور

 .فأكd وهو ما رواه ثالثة مشهورمشهورمشهورمشهورأو  ،وهو ما رواه اثنان عزيزعزيزعزيزعزيز
تواطئهم Y الكذب وهو يفيد ا±ق}  وهو ما رواه عدد يستحيل u العادة متواترمتواترمتواترمتواتر؛ إما األخبار ثالثةفيقولون أن  و أما ا�نفيةو أما ا�نفيةو أما ا�نفيةو أما ا�نفية

؛ بمعـ¥ أخـذ واشـتهر وقد يصل إ� ا±ق} إذا Ìن مستفيضاً ، وهو ما رواه ثالثة فأكd ويفيد الطمأنينة أو مشهورأو مشهورأو مشهورأو مشهور، عندهم
  ،درجة أY من ا�شهور لكنه لم يستوِف �وط ا�واتر

 .هذه ا�سألة تتعلق بتعريف اآلحاد، ه واحدوهو ما رواه اثنان فأقل؛ أي يروي اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد: والقسم ا8الث عندهم
    ووقع ا<الف ب} ا�نفية هل ا�ستفيض هو ا�شهور أو ال؟ ووقع ا<الف ب} ا�نفية هل ا�ستفيض هو ا�شهور أو ال؟ ووقع ا<الف ب} ا�نفية هل ا�ستفيض هو ا�شهور أو ال؟ ووقع ا<الف ب} ا�نفية هل ا�ستفيض هو ا�شهور أو ال؟ 

 .فبعضهم يفرق، وبعضهم يقول هما بمع¥ واحد
    ؟؟؟؟هل خ� الواحد يفيد العلم، يفيد ا±ق}هل خ� الواحد يفيد العلم، يفيد ا±ق}هل خ� الواحد يفيد العلم، يفيد ا±ق}هل خ� الواحد يفيد العلم، يفيد ا±ق}: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة����

إن الرواية عن أôـد رôـه إن الرواية عن أôـد رôـه إن الرواية عن أôـد رôـه إن الرواية عن أôـد رôـه : نة وا�ماعة، فقالأهل الس إمامأôد رôه اهللا  اإلمامر الÇم با^قل عن إمامه صدّ  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة
        ::::فروي عنه عدة رواياتفروي عنه عدة رواياتفروي عنه عدة رواياتفروي عنه عدة روايات    ----u حصول العلم �� الواحدu حصول العلم �� الواحدu حصول العلم �� الواحدu حصول العلم �� الواحد----اهللا اختلفت u ذلك اهللا اختلفت u ذلك اهللا اختلفت u ذلك اهللا اختلفت u ذلك 

����            TTTT----    Øالرواية األوØالرواية األوØالرواية األوØه اهللا،  تقول أنه ال �صل به العلمتقول أنه ال �صل به العلمتقول أنه ال �صل به العلمتقول أنه ال �صل به العلم: : : : الرواية األوôد رôين وا�تأخرين من هذه الرواية ا�روية عن أdين وا�تأخرين من وهو قول األكdين وا�تأخرين من وهو قول األكdين وا�تأخرين من وهو قول األكdوهو قول األك
 .نهم يقولون أن خ� الواحد ال يفيد العلم، ثم ذكر أد�هموا�تأخرين مأكd ا�نابلة أي ، أصحابهأصحابهأصحابهأصحابه

هم من هم من هم من هم من 				مه رôه اهللا أنه يقول أن خ� الواحد يفيد ا±ق} أو مه رôه اهللا أنه يقول أن خ� الواحد يفيد ا±ق} أو مه رôه اهللا أنه يقول أن خ� الواحد يفيد ا±ق} أو مه رôه اهللا أنه يقول أن خ� الواحد يفيد ا±ق} أو أنه فُ أنه فُ أنه فُ أنه فُ يقول يقول يقول يقول خرى عن أôد رôه اهللا، خرى عن أôد رôه اهللا، خرى عن أôد رôه اهللا، خرى عن أôد رôه اهللا، األاألاألاأل    ـ  الرواية ا8انيةـ  الرواية ا8انيةـ  الرواية ا8انيةـ  الرواية ا8انية////            ����
إن أخبار رؤية اهللا تعا� u اآلخرة يقطع Y إن أخبار رؤية اهللا تعا� u اآلخرة يقطع Y إن أخبار رؤية اهللا تعا� u اآلخرة يقطع Y إن أخبار رؤية اهللا تعا� u اآلخرة يقطع Y : : : : قالقالقالقال    ل؛ل؛ل؛ل؛�ا سئ�ا سئ�ا سئ�ا سئ    ----رؤية اهللا u اآلخرةرؤية اهللا u اآلخرةرؤية اهللا u اآلخرةرؤية اهللا u اآلخرة----يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية 

 .فأخذوا من ذلك أن أôد رôه اهللا يقول بأن خ� الواحد يفيد العلم العلم بها،العلم بها،العلم بها،العلم بها،
    ùرير �ل الùرير �ل الùرير �ل الùرير �ل ال&&&&اعاعاعاع

العلماء  م يت�م فيهالألن هذه ا�سألة Ýا كd الÇم فيها و ،البد من ùرير �ل ال&اع، قبل أن نأخذ قبل أن نأخذ قبل أن نأخذ قبل أن نأخذ 				م ابن قدامة واألدلةم ابن قدامة واألدلةم ابن قدامة واألدلةم ابن قدامة واألدلة
أثـاروا اKـدع  -وخاصة ا�همية وا�ع لـة ومـن بعـدهم-لم يتعرضوا ×ا، لكن �ا أثار ا�بتدعة  ،ال الصحابة وال ا�ابعون

العقل العقل العقل العقل     ::::واألمر القاطع عندهم هوواألمر القاطع عندهم هوواألمر القاطع عندهم هوواألمر القاطع عندهم هو----زعموا أنهم ال يأخذون إال بأمر قاطع زعموا أنهم ال يأخذون إال بأمر قاطع زعموا أنهم ال يأخذون إال بأمر قاطع زعموا أنهم ال يأخذون إال بأمر قاطع بسنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم،  ُووِجُهوا وجوبهواوَ 
لكن دال�ه فقد  ؛ا8بوت البد أن تكون دال�ه عندهم مقطوع بها داللًة، ألن القرآن ال شك قط¯البد أن تكون دال�ه عندهم مقطوع بها داللًة، ألن القرآن ال شك قط¯البد أن تكون دال�ه عندهم مقطوع بها داللًة، ألن القرآن ال شك قط¯البد أن تكون دال�ه عندهم مقطوع بها داللًة، ألن القرآن ال شك قط¯    القرآنالقرآنالقرآنالقرآنوووو    ،،،،أو القرآنأو القرآنأو القرآنأو القرآن

مثل هذه األصول ال يؤخـذ مـن أن بأخبار اآلحاد، ادعوا  ثلك �ا جوبهواف ه ظنية،دال�قد تكون أو  يكون مقطوع داللةً 
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كتابه u ا�حصـول كتابه u ا�حصـول كتابه u ا�حصـول كتابه u ا�حصـول يقول u  -من أئمة ا�ت�م} األشاعرةوهو - وwلك الرازيوwلك الرازيوwلك الرازيوwلك الرازيأخبار الواحد ألنه يعhضه عدة اعhاضات، 
م العقل ألن العقل قاطع، وا^قل �تمل ع(ة احتماالت"""": وµ غ¦ه ýم العقل ألن العقل قاطع، وا^قل �تمل ع(ة احتماالتإذا تعارض ا^قل والعقل قُد ýم العقل ألن العقل قاطع، وا^قل �تمل ع(ة احتماالتإذا تعارض ا^قل والعقل قُد ýم العقل ألن العقل قاطع، وا^قل �تمل ع(ة احتماالتإذا تعارض ا^قل والعقل قُد ýوذكر هذه الع(ة؛ مـن """"إذا تعارض ا^قل والعقل قُد 

 .رضة للخطأ والنسيان وا�عارض وÉو ذلكيكون خ� الواحد، وخ� الواحد قد يكون عُ  ضمنها أن
، ووجد أن الرواة pتلفون u بعض الروايات، وأن هناك األمورفاضطر العلماء للÇم عليه �ا أث¦ت هذه  ؛ألمر حدثفهذا ا

من يكذب Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وينقل ا<� ا<طأ، وهناك من يِهْم u ا<�، فاضطر العلمـاء إ� الـÇم u هـذه 
هذا األمر، فمî ما صّح ا<� عندهم سـنداً واسـتقام u مثل  لم يكونوا يت�مون وا�ابع}الصحابة ا�سائل، و�ال السلف 

 Ûيُـوَ; {متناً فإنه �ب العمل به، ونقطع بصحة العمل به ألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ال يت�م إال بو ٌÛْإِْن ُهَو إِال َو{، 
ْن {{{{    بهبهبهبهفÇم الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم وÛ من اهللا �ب العمل 

َ
ُ أمـرا أ

ُ
Xَورَُسـو ُÔـ اهللا ْن َ

َ
ُ أمـرا أ

ُ
Xَورَُسـو ُÔـ اهللا ْن َ

َ
ُ أمـرا أ

ُ
Xَورَُسـو ُÔـ اهللا ْن َ

َ
ُ أمـرا أ

ُ
Xَورَُسـو ُÔـ اهللا�َ��� ٍة إَِذا قَ

ٍة إَِذا قََوَما Ìََن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ
ٍة إَِذا قََوَما Ìََن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ
ٍة إَِذا قََوَما Ìََن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ
َوَما Ìََن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ

ُة ِمْن أمرِهمْ  َ¦َِ
ْ
ُة ِمْن أمرِهمْ يَُكوَن لَُهُم ا< َ¦َِ
ْ
ُة ِمْن أمرِهمْ يَُكوَن لَُهُم ا< َ¦َِ
ْ
ُة ِمْن أمرِهمْ يَُكوَن لَُهُم ا< َ¦َِ
ْ
صـ¿ اهللا  فيجب األخذ بُسنÔة ا^ـ�} } } } َوَما آتَاُكُم الرÔُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَوَما آتَاُكُم الرÔُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَوَما آتَاُكُم الرÔُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهواَوَما آتَاُكُم الرÔُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوا} {} {} {} {يَُكوَن لَُهُم ا<

ت وا Ôما صح îستقامْت عليه وسلم م. 
إذا تعـارض ²ينـا نقـٌل تاج إ±ها u مسألة ا�عارض؛ قد ُ�  -عدمهوإفادة العلم -هذه القضية     لكن هل تفيد العلم أم ال؟لكن هل تفيد العلم أم ال؟لكن هل تفيد العلم أم ال؟لكن هل تفيد العلم أم ال؟

 ، يجب العمل بهيجب العمل بهيجب العمل بهيجب العمل بهففففمî ما استقام مî ما استقام مî ما استقام مî ما استقام     مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     أما إذا تعارض عقل ونقل فا^قل مقدمأما إذا تعارض عقل ونقل فا^قل مقدمأما إذا تعارض عقل ونقل فا^قل مقدمأما إذا تعارض عقل ونقل فا^قل مقدمونقل، 
�� الواحـد إذا Ìن �ـتمًال، وwلـك ال يأخذون  -عقائدال u أمورخاصًة -ربما ال يأخذون  األخرى لكن عند الِفَرقِ  	

خاصًة u كتب العقائد توجد كث¦اً، و�ذلك u كتب األصول يت�مون  ؛نقول أن ا�سألة تُكلم فيها كث¦اً u كتب ا�ت�م}
اوي للسيواوي للسيواوي للسيواوي للسيو2222 وغ¦ه  وغ¦ه  وغ¦ه  وغ¦ه ككتاب تدريب الرككتاب تدريب الرككتاب تدريب الرككتاب تدريب الرعن هذه ا�سألة كث¦اً، ويت�مون عنها u كتب ا�حدث} وخاصة ا�تأخرين منهم؛ 

 ،أفاض u الÇم Y هـذه ا�سـألة كثـ¦اً  والسيووالسيووالسيووالسيو2222    هل يفيد ا±ق} أو ال؟هل يفيد ا±ق} أو ال؟هل يفيد ا±ق} أو ال؟هل يفيد ا±ق} أو ال؟وخ� الواحد  عن مسألةتكلموا  ،من العلماءمن العلماءمن العلماءمن العلماء
حل ال&اع، فÇم ابن قدامة هنا 	م �مل وليس Y �ز> واحد، فينب� أن Éرر �ل ال&اع u �وا�سألة ùتاج إ� ùرير 

 ص¿ اهللا وسـلمو ،u ا�لقة القادمة سنتعرض Xة قبل أن نلج ونتعرض لألدلة وما قيل فيها، وهذا إن شاء اهللا ما هذه ا�سأل
Xآ Yنبينا �مد و Y وسلم وصحبه. 

    ����))))::::((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
رير �ل ال&اع، لكننا لم نستعرضه ألن ا�سألة ùتاج إ� ù ،كنا قد وقفنا Y إفادة خ� اآلحاد العلم وذكرنا خالف العلماء

ذلك أن ا�سألة مهمة وقد تواردت u كتب العقائد و�تب األصول و�تب الÇم و�تـب ا�ـديث، وتعرضـوا ×ـذه ا�سـألة 
لم يرد عن الصـحابة وال ا�ـابع}، لكـن  رôهم اهللا،وتكلموا فيها، وتقسيم األخبار إ� هذه األقسام لم يرد عن السلف 

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

    ،،،،هذاهذاهذاهذافأخذ العلماء u الرد عليهم، ثم استمر األمر إ� يومنا 
    : : : : هناك مسائل كث¦ة تتعلق باآلحاد منهاهناك مسائل كث¦ة تتعلق باآلحاد منهاهناك مسائل كث¦ة تتعلق باآلحاد منهاهناك مسائل كث¦ة تتعلق باآلحاد منها    

 ؟ ؟ ؟ ؟ هل اآلحاد يفيد العلم �Ìتواتر أو ال يفيدههل اآلحاد يفيد العلم �Ìتواتر أو ال يفيدههل اآلحاد يفيد العلم �Ìتواتر أو ال يفيدههل اآلحاد يفيد العلم �Ìتواتر أو ال يفيده/ / / / ألةألةألةألةمسمسمسمس����
ر �ل ال&اع u ا�سألة، وعند ا^ظر u كتب األصول و�تب ا�حدث}، íد أن ا�سألة ùتاج إ� ùرير األمر �تاج إ� ùري

 : من خالل ا^قاط ا�ا±ة
ته األمة بالقبول فإنه يفيد العلم،    ----���� Ôته األمة بالقبول فإنه يفيد العلم،خ� الواحد إذا تلق Ôته األمة بالقبول فإنه يفيد العلم،خ� الواحد إذا تلق Ôته األمة بالقبول فإنه يفيد العلم،خ� الواحد إذا تلق Ôهنـاك  ،هذا مذهب السلف وا<لف، ا�ديث ا�شهورا�ديث ا�شهورا�ديث ا�شهورا�ديث ا�شهوروهذا هو  خ� الواحد إذا تلق

 .تلقتها األمة بالقبول وعليها العمل وتتوارد كث¦اً  ،و` كث¦ة لأخبار تتلقاها األمة بالقبو



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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ت به القرائن يفيد العلم،    ----���� Ôي احتفwت به القرائن يفيد العلم،خ� الواحد ا Ôي احتفwت به القرائن يفيد العلم،خ� الواحد ا Ôي احتفwت به القرائن يفيد العلم،خ� الواحد ا Ôي احتفwح بذلك  خ� الواحد ا Ô� اعة من األصو±}، واختاره اآلمدي وهـو مـن وقد?
وهذا من الكتب القيýمـة Y- u ابن الصالح  ابن حجر رôه اهللا u كتابه ا^كتابن حجر رôه اهللا u كتابه ا^كتابن حجر رôه اهللا u كتابه ا^كتابن حجر رôه اهللا u كتابه ا^كتوقد ذكره  كبار ا�ت�م} ومثله الرازي،

كتاب من ب} كتبه ?ـع بـ} آراء األصـو±} وآراء ا�حـدث} u كثـ¦ مـن الهذا ا�جال ألن ابن حجر رôه اهللا u هذا 
<رôه اهللا مـن كتـاب ا<طيـب  UV$مقدمة ابن الصالح مقدمة قيمة اخت�ها ا�افظ ابن الصالح ا�تو= سنة  ،ا�سائل

وضـع نكتـاً Y هـذه ورôه اهللا  800وم ا�ديث فوضع هذه ا�قدمة، وبعد ذلك جاء ابن حجر ا�تو= بعد اKغدادي u عل
ابن حجر رôه اهللا وضع عدة أنواع ألخبار ابن حجر رôه اهللا وضع عدة أنواع ألخبار ابن حجر رôه اهللا وضع عدة أنواع ألخبار ابن حجر رôه اهللا وضع عدة أنواع ألخبار  -ا�قدمة ذكر مسائل كث¦ة تتعلق بالسنة تطرق ×ا Z من ا�حدث} واألصو±}

ت بها القرائن، نذكر بعضاً منها Ôت بها القرائن، نذكر بعضاً منهاآحاد احتف Ôت بها القرائن، نذكر بعضاً منهاآحاد احتف Ôت بها القرائن، نذكر بعضاً منهاآحاد احتف Ôآحاد احتف: 
أحاديث الصحيح} أحاديث كث¦ة لم  ،، وهذا كث¦ما أخرجه الشيخان u صحيحهما ولم يبلغ درجة ا�واترما أخرجه الشيخان u صحيحهما ولم يبلغ درجة ا�واترما أخرجه الشيخان u صحيحهما ولم يبلغ درجة ا�واترما أخرجه الشيخان u صحيحهما ولم يبلغ درجة ا�واتر: األولاألولاألولاألولا^وع ا^وع ا^وع ا^وع ����

ال تذكر وا^ادر ال حكم X، لكن أكd أحاديث الصحيح} متلقاة بالقبول مـن  ابسيط اً قد يشذ شذوذ ،تبلغ درجة ا�واتر
 Y صـدقها منهـاإن هذ ،تلقتها بالقبول والعمل واألمة، األمةقبل 

�
 :ه األحاديث الu Ê الصحيح} احتفÔت بها قرائن تـدل

بيهما تلقيا القبول اوتقدمهما u تميÞ الصحيح من الضعيف وتقدمهما Y غ¦هما من العلماء، فكت اإلمام}جاللة هذين 
ربمـا يقـدمون مسـلم Y  غاربـةغاربـةغاربـةغاربـةا�ا�ا�ا�ويعرف خالف العلماء u تقديم اKخاري Y مسلم ومسلم Y اKخاري،  األمة،ب} 

ب} من الكتب ايقدمون اKخاري، لكن �ط اKخاري أقوى من �ط مسلم رôهما اهللا، فهذين الكت    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهوروووواKخاري 
من أئمة الرواية وا�فظ وا²راية بذال جهداً كبـ¦اً u ?ـع السـنة وتمحيصـها  اإلمام}هذين فبالقبول،  األمةالÊ تلقتهما 
قد تلقته بالقبول عقباً عـن  األمةألن  ،فإذاً ما أخرجه الشيخان يفيد العلم Y هذاصحتها وا�أكد من رواتها، وا�أكد من 

 .عقب وقرناً بعد قرن
�����، قـد يكـون بعـض إذا Ìنت X طرق متباينة وسا�ة من ضعف الرواة والعللإذا Ìنت X طرق متباينة وسا�ة من ضعف الرواة والعللإذا Ìنت X طرق متباينة وسا�ة من ضعف الرواة والعللإذا Ìنت X طرق متباينة وسا�ة من ضعف الرواة والعلل    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور: : : : Ýا احتفÔ به قرائنÝا احتفÔ به قرائنÝا احتفÔ به قرائنÝا احتفÔ به قرائن ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا

هؤالء الرواة رووه أيضاً من عدة طرق متباينة ¶تلفة يستحيل فيهـا ا�واطـؤ Y  ،ثة رواة فأكdثال ااألحاديث مشهورة رواه
فـإن  ،وأيضاً هذه األحاديث سـا�ة مـن العلـل ،ضبطهمووهؤالء الرواة سا�ون من القدح u عدا�هم وµ حفظهم  ،الكذب

 .حديثاً بهذه ا�ثابة الشك أنه يورث العلم
اظ األئمةا�دا�دا�دا�د: ا^وع ا8الثا^وع ا8الثا^وع ا8الثا^وع ا8الث���� Ôاظ األئمةيث ا�سلسل با�ف Ôاظ األئمةيث ا�سلسل با�ف Ôاظ األئمةيث ا�سلسل با�ف Ôقوته    ،،،،يث ا�سلسل با�ف X قوتهفهذا ا�ديث X قوتهفهذا ا�ديث X قوتهفهذا ا�ديث X وحفـاظهم،وحفـاظهم،وحفـاظهم،وحفـاظهم،    حيث أنه يروى عن أئمة ا�ـديثحيث أنه يروى عن أئمة ا�ـديثحيث أنه يروى عن أئمة ا�ـديثحيث أنه يروى عن أئمة ا�ـديث    ،،،،فهذا ا�ديث 

µ عدا�ـه وµ ألن مثل هؤالء األئمة ال يروون إال عمن يثقـون u علمـه و ،فمثل هذا ا�ديث ال يكون غريباً وال ضعيفاً 
عن مالك ومالك يرويه عن نافع ونافع يرويه عـن ابـن  كحديث يرويه أôد رôه اهللا عن الشاف¯، والشاف¯ يرويه ،ضبطه

أôد عن الشـاف¯ ( يفيد العلم وا±ق} بصحته، فمثل هذا ا�ديث عمر، فالشك أن هذا ا�ديث ا�سلسل با�فاظ األئمة
 .)عن مالك عن نافع عن ابن عمر

ة بالقرائن  Ôص األخبار ا�حتفp ثالثة ×اهذا ما 
ً
Eثالثة ×اوذكرنا أنوا 
ً
Eثالثة ×اوذكرنا أنوا 
ً
Eثالثة ×اوذكرنا أنوا 
ً
Eرير �ل ال&&&&اعاعاعاعط أيضاً من ا^قا ،وذكرنا أنواù رير �ل الحولù رير �ل الحولù رير �ل الحولù حول 

بمع¥ أن العلماء قاطبة من ا�ابع} ومن بعدهم قد عملوا  ::::فإنه يفيد العلمفإنه يفيد العلمفإنه يفيد العلمفإنه يفيد العلم    خ� الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبهخ� الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبهخ� الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبهخ� الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبه -�
ه من ا�علـوم صـدقه، و�?ـاع ،نه يفيد العلم وا±ق} بصحتهأبهذا ا�ديث فإنه الشك  Ô¦كمـا -األمـة  ألن اإل?اع قد ص

تمع تمع تمع تمع : (: (: (: (قال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلممعصوم عن ا<طأ وعن الضاللة كما  -سيأ�تمع تمع تمع تمع     أمÊأمÊأمÊأمÊال ال ال ال     أمـÊأمـÊأمـÊأمـYÊ ضاللة أو ال Y ضاللة أو ال Y ضاللة أو ال Y ضاللة أو ال 
    ....))))Y خطأY خطأY خطأY خطأ

        تفيد العلم، فأين يكون ا<الف؟تفيد العلم، فأين يكون ا<الف؟تفيد العلم، فأين يكون ا<الف؟تفيد العلم، فأين يكون ا<الف؟    األمور ا�ذكورةاألمور ا�ذكورةاألمور ا�ذكورةاألمور ا�ذكورةنقطة أخ¦ة و` �ل ا<الف، إذاً هذه نقطة أخ¦ة و` �ل ا<الف، إذاً هذه نقطة أخ¦ة و` �ل ا<الف، إذاً هذه نقطة أخ¦ة و` �ل ا<الف، إذاً هذه ����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٣٧ - 

 

ّّ إ±ه ما يقويه من القـرائن، ولـم تتلقـه األمـة  إ±ه ما يقويه من القـرائن، ولـم تتلقـه األمـة  إ±ه ما يقويه من القـرائن، ولـم تتلقـه األمـة  إ±ه ما يقويه من القـرائن، ولـم تتلقـه األمـة ضضضضwي لم ينwي لم ينwي لم ينwي لم ينيكون ا<الف u إفادة خ� الواحد العلم أو الظن u ا<� ايكون ا<الف u إفادة خ� الواحد العلم أو الظن u ا<� ايكون ا<الف u إفادة خ� الواحد العلم أو الظن u ا<� ايكون ا<الف u إفادة خ� الواحد العلم أو الظن u ا<� ا مممّمّ
قال قال قال قال فمثل هذه األخبار وغ¦ها ` الÊ جرى فيها ا<الف ب} العلماء كما  ،،،،بالقبول، ولم ينعقد اإل?اع Y العمل بمقتضاهبالقبول، ولم ينعقد اإل?اع Y العمل بمقتضاهبالقبول، ولم ينعقد اإل?اع Y العمل بمقتضاهبالقبول، ولم ينعقد اإل?اع Y العمل بمقتضاه

� u إرشاد الفحول� u إرشاد الفحول� u إرشاد الفحول� u إرشاد الفحول



  ::::----يقال أنه ذكر ثالثةيقال أنه ذكر ثالثةيقال أنه ذكر ثالثةيقال أنه ذكر ثالثة    أنأنأنأنويمكن -    ابن قدامة ذكر قول}ابن قدامة ذكر قول}ابن قدامة ذكر قول}ابن قدامة ذكر قول}: : : : وقع فيه ا<الف Y ثالثة أقوالوقع فيه ا<الف Y ثالثة أقوالوقع فيه ا<الف Y ثالثة أقوالوقع فيه ا<الف Y ثالثة أقوال، الشوالشوالشوالشو
ابـن حـزم رôـه اهللا منهم  أئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهرأئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهرأئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهرأئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهروهذا قول  أن هذا ا<� يفيد العلم بنفسه،أن هذا ا<� يفيد العلم بنفسه،أن هذا ا<� يفيد العلم بنفسه،أن هذا ا<� يفيد العلم بنفسه،: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

    .من ا�الكية عن اإلمام مالك رôه اهللا، ونسبه ابن القيم �الك والشاف¯ وأصحاب أ� حنيفةمنداد وح®ه ابن خويز 
�����u -ا^ووي  هنسب، وهو مذهب ?هور األصو±} وا�تهو مذهب ?هور األصو±} وا�تهو مذهب ?هور األصو±} وا�تهو مذهب ?هور األصو±} وا�ت����م} والفقهاء وغ¦همم} والفقهاء وغ¦همم} والفقهاء وغ¦همم} والفقهاء وغ¦همو ،،،،ن خ� الواحد يفيد الظنن خ� الواحد يفيد الظنن خ� الواحد يفيد الظنن خ� الواحد يفيد الظنأأأأ: : : : القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .وقال به ابن برهان من الشافعية، والعز بن عبد السالم وغ¦هم ،إ� األكdين وا�حقق} -ا�قريب
ر �ـل الـ&اع يرذكر ùأما لو لم ي، إ±ه القرائنإ±ه القرائنإ±ه القرائنإ±ه القرائن    ممممّّّّ    ضضضضر �ل الر �ل الر �ل الر �ل ال&&&&اع خ� الواحد ا�ناع خ� الواحد ا�ناع خ� الواحد ا�ناع خ� الواحد ا�نييييررررأخرجنا ù uأخرجنا ù uأخرجنا ù uأخرجنا ù uفا�سألة فيها قوالن ألننا فا�سألة فيها قوالن ألننا فا�سألة فيها قوالن ألننا فا�سألة فيها قوالن ألننا 

أنه يفيد العلم إذا أنه يفيد العلم إذا أنه يفيد العلم إذا أنه يفيد العلم إذا  :الث با�فصيلالث با�فصيلالث با�فصيلالث با�فصيلوا8وا8وا8وا8، أنه يفيد الظنأنه يفيد الظنأنه يفيد الظنأنه يفيد الظنوا8ا� وا8ا� وا8ا� وا8ا� ، يفيد العلميفيد العلميفيد العلميفيد العلمأنه أنه أنه أنه  ألولألولألولألوللقول القول القول القول ااااا: )ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    uuuu (فيكون
ت  Ôت احتف Ôت احتف Ôت احتف Ôبه قرائن به قرائن به قرائن به قرائن    ،،،،ه القرائنه القرائنه القرائنه القرائنبببباحتف ّّ  ....وال يفيده إذا لم ùتفوال يفيده إذا لم ùتفوال يفيده إذا لم ùتفوال يفيده إذا لم ùتّفّ

ال �صل به العلم وهو قول ال �صل به العلم وهو قول ال �صل به العلم وهو قول ال �صل به العلم وهو قول     مامنا رôه اهللا u حصول العلم �� الواحد، فروي أنهمامنا رôه اهللا u حصول العلم �� الواحد، فروي أنهمامنا رôه اهللا u حصول العلم �� الواحد، فروي أنهمامنا رôه اهللا u حصول العلم �� الواحد، فروي أنهإإإإاختلفت الرواية عن اختلفت الرواية عن اختلفت الرواية عن اختلفت الرواية عن ": قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
    ".األكdين وا�تأخرين من أصحابنااألكdين وا�تأخرين من أصحابنااألكdين وا�تأخرين من أصحابنااألكdين وا�تأخرين من أصحابنا

Xواستدل ×م ابن قدامة بقوXواستدل ×م ابن قدامة بقوXواستدل ×م ابن قدامة بقوXواستدل ×م ابن قدامة بقو : 
ّّ    " ::::ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول���� ّّ    ألنألنألنألنّّ وهذا صحيح ألن اإلنسان لو نقل X أي خ� فصدقه فإنـه " خ� نسمعهخ� نسمعهخ� نسمعهخ� نسمعه    ZZZZا ال نصدق ا ال نصدق ا ال نصدق ا ال نصدق ا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنّّ

 u ي يإن فمادام أن األمر كذلك ورات كث¦ة، ذ�يقعwيورث العلم بل يفيد الظن يمكن أن شخص واحد ال  أ� بها<� ا
فإنه الشك يورث الوهم،  -كما سيأ�-وأحياناً الوهم u بعض ا�االت إذا Ìن ا<� Ýا ال Y ¸p ا^اس وينفرد به شخص 

 .فيها ?يع ا^اس فإنه ال يفيد العلم بل يفيد الظن الÊ يشhكالعادية لكن لو Ìن من األخبار 
�����ّّ ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض} : "قال األولللقول : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا ا�مع ب} الضدين، فلما ا�مع ب} الضدين، فلما ا�مع ب} الضدين، فلما ا�مع ب} الضدين، فلما     الستحالةالستحالةالستحالةالستحالةلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صّحّ

وا�علوم أن أخبار اآلحاد  ،"، ألنه لو Ìن يفيد العلم �ا ورد خ�ين متعارض}، ألنه لو Ìن يفيد العلم �ا ورد خ�ين متعارض}، ألنه لو Ìن يفيد العلم �ا ورد خ�ين متعارض}، ألنه لو Ìن يفيد العلم �ا ورد خ�ين متعارض}ن دل Y أنه ال يفيد العلمن دل Y أنه ال يفيد العلمن دل Y أنه ال يفيد العلمن دل Y أنه ال يفيد العلمااااورد خ�ان متعارضورد خ�ان متعارضورد خ�ان متعارضورد خ�ان متعارض
 u ظاهرها، كما u أن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم أن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم أن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم أن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم : (: (: (: (وا�ديث اآلخر ))))أفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجومأفطر ا�اجم وا�حجوم: (: (: (: (حديثحديثحديثحديثوقع فيها تعارض

أن ا^� صـ¿ اهللا أن ا^� صـ¿ اهللا أن ا^� صـ¿ اهللا أن ا^� صـ¿ اهللا بالل بالل بالل بالل حديث حديث حديث حديث ووووفهذا u ظاهره تعارض، أيضاً كما u األحاديث الÊ ظاهرها ا�عارض، ) ) ) ) احتجم وهو صائماحتجم وهو صائماحتجم وهو صائماحتجم وهو صائم
u ¿عليه وسلم صu ¿عليه وسلم صu ¿عليه وسلم صu ¿الكعبة ر�عت} خفيفت}،، ومثله  الكعبة الكعبة الكعبة الكعبةعليه وسلم ص u ¿الكعبة ر�عت} خفيفت}،حديث ابن عمر أنه ص u ¿الكعبة ر�عت} خفيفت}،حديث ابن عمر أنه ص u ¿الكعبة ر�عت} خفيفت}،حديث ابن عمر أنه ص u ¿ص¿ اهللا ص¿ اهللا ص¿ اهللا ص¿ اهللا     أن ا^�أن ا^�أن ا^�أن ا^�وحديث أسامة  حديث ابن عمر أنه ص

فهذا خ� الواحد وحدث ا�عارض بينهما وال يمكن أن íمع ب} الضدين؛ فـال نقـول أن  عليه وسلم لم يُصلu ý الكعبة،عليه وسلم لم يُصلu ý الكعبة،عليه وسلم لم يُصلu ý الكعبة،عليه وسلم لم يُصلu ý الكعبة،
، Ýا يدل Y أنهولا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ص¿  ýا<ـ�ين يفيـد العلـم  م يصل 	ن Ì ال يفيد العلم بل يفيد الظن، إذ لو

 .فهذا يدل Y أنه يفيد الظن، ب} الضدين معلوقع ا�مع ب} الضدين وال(يعة ال 
ابن عمر ذكرهما العلماء وقالوا أن أسامة ربما لم يكن حاIاً وقت صالة ا^� صـ¿ اهللا عليـه حديث حديث أسامة و�

أن بـورد أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم رأى تصاوير u جدران الكعبـة فـأمر أسـامة  حيثÌنت صالًة خفيفة،  ألنهاوسلم 
�ï دلواً من ماء ل� يزيلها، فربما ص¿ الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم u ذلك الوقت، أيضاً Ìنت الكعبة مظلمة ال نور فيها 

به من حوX، هذا وارد ألن بالل وأسامة دخلوا مـع ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه  ما لم �ّس بفص¿ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ور
، �ا خرج استقبل بالل ابن عمر فسأX فـأخ�ه أن ا^ـ� صـ¿  ،وسلم إ� الكعبة ýبأنه لم يُصل �p بأنه ص¿ وذاك �p فهذا
 .ر�ن} ا±ماني}ص¿ ر�عت}، وµ بعض الروايات أنه ص¿ ر�عت} خفيفت} ب} ال اهللا عليه وسلم
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    ----اآلحـاداآلحـاداآلحـاداآلحـاد    أي خـ�أي خـ�أي خـ�أي خـ�----قالوا لو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة �ـ� اآلحـاد لكونـه قالوا لو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة �ـ� اآلحـاد لكونـه قالوا لو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة �ـ� اآلحـاد لكونـه قالوا لو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة �ـ� اآلحـاد لكونـه : ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����
، فإذا Ìن القرآن يفيد العلم وا<� ا�تواتر يفيد العلم وخـ� اآلحـاد يفيـد العلـم، فعـ¿ هـذا ` بمبمبمبم&&&&�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلم

 ،وهـذا ا²±ـل سـنجيب عليـه ،ال يكـون وهذا ،لرتبة فينب� أن ينسخ خ� اآلحاد القرآن واألخبار ا�تواترةمتساوية u ا
ر اآلحاد؛ بمع¥ أنه لو Ìن يفيد العلم للزم منـه جـواز اخبأوالواقع أن أكd العلماء ال �Þون نسخ القرآن والسنة ا�تواترة ب

 .الرتبة وال يمكن الختالفهذا ال قائل به و نسخ القرآن واألخبار ا�تواترة باآلحاد،
أنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب ا�كم بالشاهد الواحد، لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد أنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب ا�كم بالشاهد الواحد، لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد أنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب ا�كم بالشاهد الواحد، لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد أنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب ا�كم بالشاهد الواحد، لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد : ا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابع����

/ شخص Y شخص بقضية أو بأمر فطلب القاÈ منه بيýنة فأحï شـاهداً واحـداً، لـو Ìن خـ� الواحد مبا�ة ً الواحد مبا�ة ً الواحد مبا�ة ً الواحد مبا�ة ً  Ô؛ لو اد
حد يفيـد العلـم، لكـن القـاÈ ال يمكـن أن واالواحد يفيد العلم ل®ن Y القاÈ أن �كم بهذه الشهادة ألن خ� ال

 .�كم فالبد أن يكون معه ما يقويه Ýا يدل Y أن خ� اآلحاد يفيد الظن ال العلم
كمـا هـو  ، فا�تواترفاسق كما u ا�تواترفاسق كما u ا�تواترفاسق كما u ا�تواترفاسق كما u ا�تواترستوى u ذلك العدل والستوى u ذلك العدل والستوى u ذلك العدل والستوى u ذلك العدل والأنه لو Ìن خ� اآلحاد مفيداً للعلم الأنه لو Ìن خ� اآلحاد مفيداً للعلم الأنه لو Ìن خ� اآلحاد مفيداً للعلم الأنه لو Ìن خ� اآلحاد مفيداً للعلم ال: ا²±ل ا<امسا²±ل ا<امسا²±ل ا<امسا²±ل ا<امس����

، قلنـا أن ذلـك �ط ا�مهـور وخـالف u ذلـك بعـض  معلوم
ً
ال يشhط فيه أن يكون ا�خ�ين فيه مسلم} وال عـدوال

 ،لكن ?هور العلماء قاطبًة يقولون أنه ال يشhط u ا�تـواتر العدالـة وال اإلسـالم ،نه يشhطإالشافعية Ìبن عبدان وقال 
 هوا لو Ìن اآلحاد يفيد العلم ل®ن مثل ا�تواتر وأخذ أح®م ا�تواتر u أنه ال يشhط u راويه العدالة وال يشـhط u راويـقال

    عدالـةعدالـةعدالـةعدالـة    خ� اآلحاد حî يكون صـحيحا ومقبـوال يشـhط فيـهخ� اآلحاد حî يكون صـحيحا ومقبـوال يشـhط فيـهخ� اآلحاد حî يكون صـحيحا ومقبـوال يشـhط فيـهخ� اآلحاد حî يكون صـحيحا ومقبـوال يشـhط فيـه    أنه يشhط uأنه يشhط uأنه يشhط uأنه يشhط u    قيقةقيقةقيقةقيقةلكن ا�لكن ا�لكن ا�لكن ا�اإلسالم �Ìديث ا�تواتر، 
 ....ه وغ¦ ذلكه وغ¦ ذلكه وغ¦ ذلكه وغ¦ ذلكوضبطوضبطوضبطوضبط    صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه

 :ال يفيد العلمال يفيد العلمال يفيد العلمال يفيد العلم    خ� الواحدخ� الواحدخ� الواحدخ� الواحد    بأنبأنبأنبأنين يقولون ين يقولون ين يقولون ين يقولون قول األول اwقول األول اwقول األول اwقول األول اwهذه ` أدلة الهذه ` أدلة الهذه ` أدلة الهذه ` أدلة ال����
ّّ     ::::ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول���� ّّ    أنأنأنأنّّ  ....خ� نسمعهخ� نسمعهخ� نسمعهخ� نسمعه    ZZZZا ال نصدق ا ال نصدق ا ال نصدق ا ال نصدق ا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنا نعلم Iورة أنّّ

�����ّّ ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض}  ورود خ�ين متعارض} أنه أنه أنه أنه : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا      ....ا�مع ب} الضدينا�مع ب} الضدينا�مع ب} الضدينا�مع ب} الضدين    الستحالةالستحالةالستحالةالستحالةلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صحلو Ìن مفيداً للعلم �ا صّحّ

 لكونه بملكونه بملكونه بملكونه بم&&&&�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلم�هما u إفادة العلمه ه ه ه ر ا�تواترة بر ا�تواترة بر ا�تواترة بر ا�تواترة بلو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبالو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبالو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبالو Ìن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألخبا    أنهأنهأنهأنه: ا8الثا8الثا8الثا8الث����

     أنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد الواحدأنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد الواحدأنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد الواحدأنه لو Ìن خ� اآلحاد يفيد العلم لوجب Y القاÈ أن �كم بالشاهد الواحد ::::الرابعالرابعالرابعالرابع����

 ستوى u ذلك العدل والفاسق كما u ا�تواترستوى u ذلك العدل والفاسق كما u ا�تواترستوى u ذلك العدل والفاسق كما u ا�تواترستوى u ذلك العدل والفاسق كما u ا�تواترأنه لو Ìن مفيداً للعلم الأنه لو Ìن مفيداً للعلم الأنه لو Ìن مفيداً للعلم الأنه لو Ìن مفيداً للعلم ال ::::ا<امسا<امسا<امسا<امس����

wهذه ` أدلة القول األول اwهذه ` أدلة القول األول اwهذه ` أدلة القول األول اwد وهو قـول  و` ال يفيد العلم بل يفيد الظنال يفيد العلم بل يفيد الظنال يفيد العلم بل يفيد الظنال يفيد العلم بل يفيد الظن    خ� الواحدخ� الواحدخ� الواحدخ� الواحد    بأنبأنبأنبأنين يقولون ين يقولون ين يقولون ين يقولون هذه ` أدلة القول األول اôرواية عن اإلمام أ
 )سبق �حه أEد ا�حاI ما(، األكdين وا�تأخرين من أصحابه، ومذهب ?هور ا�ت�م} والفقهاء واألصو±}

فأخبار رؤية اهللا u  """"بهابهابهابهاقال u أخبار الرؤية يقطع Y العلم قال u أخبار الرؤية يقطع Y العلم قال u أخبار الرؤية يقطع Y العلم قال u أخبار الرؤية يقطع Y العلم """": u أخبار الرؤية أôد اإلمامرواية أخرى عن  يذكر ابن قدامةيذكر ابن قدامةيذكر ابن قدامةيذكر ابن قدامة
أôـد رôـه اهللا  اإلمـامفقـال  ن صحابة متعددين، ويؤيدها آيات من القرآن،عاآلخرة كث¦ة ورويت من أحاديث متعددة 

أôد يرى أن خ� الواحد يفيد العلم، وبعضهم يقول  اإلمامفيد العلم، فأخذ بعض العلماء أن تيقطع Y العلم بها؛ أي أنها 
 كd رواته وتلقتـه األمـة بـالقبول Êال وغ¦ه مثل أخبار ا�وض أمثا×ا¶تّص بأخبار الرؤية و -	مه هنا -د أô اإلمامأن 

ت القرائن Y صدق ناقله
Ô
 .، وهذا ما ذكره ابن قدامةودل
Ýا كdت رواتـه  أمثا×اوأنه u أخبار الرؤية " يقطع Y العلم بهايقطع Y العلم بهايقطع Y العلم بهايقطع Y العلم بها"""": أôد رôه اهللا بقوX اإلمامابن قدامة Ýن �مل 	م  إذاً 

 ،عـدد �صـور -كمـا تقـدم-لمتـواتر لمن ا�تواتر إذ ليس إذاً فيقول  ،بالقبول ودلت القرائن Y صدق ناقله األمةوتلقته 
  اإلماموبعضهم �علها رواية عن 

ُ
، وهذا ما نتعرض u X ا�لقة القادمةأôد أ

ً
 .خذت احتماال
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    ����))))T0T0T0T0((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 . ة ا�اضية Y مسألة إفادة خ� اآلحاد العلم أو الكنا قد وقفنا u ا�لق

أôد رôه اهللا، و` قول األكdين وا�تأخرين مـن  اإلمام، وقلنا أنها رواية عن أنه يفيد الظن ال العلمأنه يفيد الظن ال العلمأنه يفيد الظن ال العلمأنه يفيد الظن ال العلم: األولاألولاألولاألول القولالقولالقولالقولوذكرنا 
  .أصحابه، وقول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو±} وا�ت�م}

�منهم ابن حزم، وح®ه ابن خويز منداد عن مالك،     ،،،،وهو قول أئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهروهو قول أئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهروهو قول أئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهروهو قول أئمة ا�حدث} و?هور أهل الظاهر علمعلمعلمعلمأنه يفيد الأنه يفيد الأنه يفيد الأنه يفيد ال: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
، أôد كمـا ذكـر ابـن قدامـة اإلماممالك والشاف¯ وأصحابه وأصحاب أ� حنيفة، و` رواية عن  لإلمامونسبه ابن القيم 

 : واستدلوا بعدة أدلة منهاواستدلوا بعدة أدلة منهاواستدلوا بعدة أدلة منهاواستدلوا بعدة أدلة منها
َوَما آتَـاُكُم الرÔُسـوُل َوَما آتَـاُكُم الرÔُسـوُل َوَما آتَـاُكُم الرÔُسـوُل َوَما آتَـاُكُم الرÔُسـوُل {{{{: : : : قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�كما  بالقبول والعمل بذلك فينببالقبول والعمل بذلك فينببالقبول والعمل بذلك فينببالقبول والعمل بذلك فينب���� أن يفيدنا العلم أن يفيدنا العلم أن يفيدنا العلم أن يفيدنا العلمأن اهللا تعا� أمرنا بتلÄ ال(يعة أن اهللا تعا� أمرنا بتلÄ ال(يعة أن اهللا تعا� أمرنا بتلÄ ال(يعة أن اهللا تعا� أمرنا بتلÄ ال(يعة  �

عناه، و�ال أدÔى �وال شك أن ا<� إذا صحÔ إسناداً واستقام متناً فيجب القبول به والتسليم  }}}}فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوافَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوافَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوافَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَاْغتَُهوا
 .ة مطلقةفò أدلة Eم ،ذلك إ� تعطيل ال(يعة

ما نقله األئمة اwين حصل االتفاق Y ما نقله األئمة اwين حصل االتفاق Y ما نقله األئمة اwين حصل االتفاق Y ما نقله األئمة اwين حصل االتفاق Y     ما يقول أôد Üصول العلم �� الواحد uما يقول أôد Üصول العلم �� الواحد uما يقول أôد Üصول العلم �� الواحد uما يقول أôد Üصول العلم �� الواحد u    إنإنإنإن: : : : قال بعض العلماءقال بعض العلماءقال بعض العلماءقال بعض العلماء: "قال ابن قدامة
يق والفاروقرÈ     األمةاألمةاألمةاألمةعدا�هم وثقتهم و�تقانهم، ونُقل من طرق متساوية وتلقته عدا�هم وثقتهم و�تقانهم، ونُقل من طرق متساوية وتلقته عدا�هم وثقتهم و�تقانهم، ونُقل من طرق متساوية وتلقته عدا�هم وثقتهم و�تقانهم، ونُقل من طرق متساوية وتلقته  ýبالقبول، ولم يُنكره منهم ُمنكر، فإن الصد Èيق والفاروقر ýبالقبول، ولم يُنكره منهم ُمنكر، فإن الصد Èيق والفاروقر ýبالقبول، ولم يُنكره منهم ُمنكر، فإن الصد Èيق والفاروقر ýبالقبول، ولم يُنكره منهم ُمنكر، فإن الصد

عن ðٍء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إ� سمعهما شك فيما نقاله، مع ما تقرر u نفسه ×ما وثبت عنده من عن ðٍء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إ� سمعهما شك فيما نقاله، مع ما تقرر u نفسه ×ما وثبت عنده من عن ðٍء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إ� سمعهما شك فيما نقاله، مع ما تقرر u نفسه ×ما وثبت عنده من عن ðٍء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إ� سمعهما شك فيما نقاله، مع ما تقرر u نفسه ×ما وثبت عنده من اهللا عنهملو أخ�ا اهللا عنهملو أخ�ا اهللا عنهملو أخ�ا اهللا عنهملو أخ�ا 
تفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل و�نمـا فائـدتها وجـوب تصـديقها تفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل و�نمـا فائـدتها وجـوب تصـديقها تفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل و�نمـا فائـدتها وجـوب تصـديقها تفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل و�نمـا فائـدتها وجـوب تصـديقها ااااوwلك وwلك وwلك وwلك """": ، قال""""ثقتهما وأمانتهماثقتهما وأمانتهماثقتهما وأمانتهماثقتهما وأمانتهما

 ".عتقاد ما فيهاعتقاد ما فيهاعتقاد ما فيهاعتقاد ما فيهاااااوووو
ت به     وهو أن خ� الواحد يفيد العلم إذاوهو أن خ� الواحد يفيد العلم إذاوهو أن خ� الواحد يفيد العلم إذاوهو أن خ� الواحد يفيد العلم إذا؛ اwي أخرجناه من ال&اع ا8الثا8الثا8الثا8الث    لقوللقوللقوللقول ا ا ا ا����إيميل  ابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللافكأن  Ôت به احتف Ôت به احتف Ôت به احتف Ôاحتف

خـ� اآلحـاد يفيـد خـ� اآلحـاد يفيـد خـ� اآلحـاد يفيـد خـ� اآلحـاد يفيـد عليه؛ Y أنه يقـول  -u قضية أنه يُقطع Y العلم بأخبار الرؤية-و�مل 	م أôد رôه اهللا  ،القرائنالقرائنالقرائنالقرائن
ألن  وهذا هو القول الراجح بإذن اهللا تعا�وهذا هو القول الراجح بإذن اهللا تعا�وهذا هو القول الراجح بإذن اهللا تعا�وهذا هو القول الراجح بإذن اهللا تعا�، فيد العلمفيد العلمفيد العلمفيد العلموجود القرائن، أما u حالة عدم وجود القرائن فإنه ال يوجود القرائن، أما u حالة عدم وجود القرائن فإنه ال يوجود القرائن، أما u حالة عدم وجود القرائن فإنه ال يوجود القرائن، أما u حالة عدم وجود القرائن فإنه ال يu حالة u حالة u حالة u حالة العلم العلم العلم العلم 

اظ وورد مـن طـرق  Ôن مسلسًال با�ف
اظ و Ôهذه القرائن تورث الطمأنينة وا±ق} بصدق قائله، وخاصة إذا نُقل من أئمة حف
مـداره Y لـم يكـن أي  و
ن ا�ـديث مشـهوراً وX طـرق متباينـة، متساوية واألمة تلقت ا�ديث بالقبول وعملت بـه،

 .أن هذا ا�ديث صحيحبراٍوواحد بل جاء عن رواة ُكdُ، هذا الشك أنه يورث ²ى السامع الطمأنينة وا±ق} 
قال ابن " اتفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيهااتفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيهااتفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيهااتفق السلف Y نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها: "قالوwلك 
عندما اتفقت Y قبول  األمةيقول أن " اع منهم Y صحتها، واإل?اع حجة قاطعةاع منهم Y صحتها، واإل?اع حجة قاطعةاع منهم Y صحتها، واإل?اع حجة قاطعةاع منهم Y صحتها، واإل?اع حجة قاطعةY قبو×ا إ?Y قبو×ا إ?Y قبو×ا إ?Y قبو×ا إ?    األمةاألمةاألمةاألمةألن اتفاق ألن اتفاق ألن اتفاق ألن اتفاق و: "قدامة

ة هـذه األخبـار واإل?ـاع حجـٌة  ؛األخبار الÊ احتفÔت بها القرائنبعض أخبار اآلحاد خاصة  Ôصـح Y فهذا إ?اع مـنهم
تمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللة: (: (: (: (ألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال ،قاطعةمكن أن �مع اهللا تعا� أمة �مد ص¿ اهللا فال ي ،،،،))))ال ال ال ال 

والبد أن يكون u األمة من قائم هللا Üجة يب} للناس ا<طأ والصواب، وال يمكـن أن  ،عليه وسلم Y ضالل وY خطأ
 .مع Y باطل أو Y ضالل، فالشك أن اتفاق األمة Y قبول ا<� د±ل Y صدقه وY العمل بهتتكون األمة *ها 

 : أجاب عن أدلة ا�عارض} أو أدلة القول األول القائل} بأنه يفيد الظنأجاب عن أدلة ا�عارض} أو أدلة القول األول القائل} بأنه يفيد الظنأجاب عن أدلة ا�عارض} أو أدلة القول األول القائل} بأنه يفيد الظنأجاب عن أدلة ا�عارض} أو أدلة القول األول القائل} بأنه يفيد الظنذلك،  ذكر ابن قدامةذكر ابن قدامةذكر ابن قدامةذكر ابن قدامة�ا 




    TTTT     ورود خ�ين متعارض} ـ ــ  ـ Ôن مفيداً للعلم �ا صحÌ ورود خ�ين متعارض} عندما قالوا لو Ôن مفيداً للعلم �ا صحÌ ورود خ�ين متعارض} عندما قالوا لو Ôن مفيداً للعلم �ا صحÌ ورود خ�ين متعارض} عندما قالوا لو Ôن مفيداً للعلم �ا صحÌ رد عليه ابن قدامة فقالرد عليه ابن قدامة فقالرد عليه ابن قدامة فقالرد عليه ابن قدامة فقال ،،،،اجتماع الضديناجتماع الضديناجتماع الضديناجتماع الضدين    الستحالةالستحالةالستحالةالستحالةعندما قالوا لو : : : :
أي أنه يقول أن ا�عارض كما يرد  """"غ u األخبار ا�تواترة وآي الكتابغ u األخبار ا�تواترة وآي الكتابغ u األخبار ا�تواترة وآي الكتابغ u األخبار ا�تواترة وآي الكتابا�عارض فيما هذا سبيله ال يسوغ فيها إال كما يسوا�عارض فيما هذا سبيله ال يسوغ فيها إال كما يسوا�عارض فيما هذا سبيله ال يسوغ فيها إال كما يسوا�عارض فيما هذا سبيله ال يسوغ فيها إال كما يسو"

لكن يمكن ا�مع بينها  ،u آي القرآن واألخبار ا�تواترة يرد أيضاً u أخبار اآلحاد، ألن بعض األخبار u ظاهرها ا�عارض



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٤٠ - 

 

كمثـل  فيهـا؛ تعـارض ال` u ا�قيقة بأن ُ�مل هذا ð Yء وهذا ð Yء، وورد بعض اآليات الÊ كأن فيها تعارضاً و
و` آيـات قطعيـة  ،تدل Y أنهم يت�مون، فيورث ²ى السـامع ا�عـارضأخرى آيات و} َهَذا يَْوُم ال َفنِْطُقونَ {: قوX تعا�

Y موضع، أيضاً بعض األحاديث قد يظـن الـرا� أن هنـاك تعارضـاً  األخرىلكن �مع بينها بأن ùمل Y موضع واآلية 
  .ظاهرياً لكن يمكن ا�مع بينها، و` كث¦ة

وهو أنه ال يوجد u ال(يعة خ�ان متعارضان من Z وجه Üيث وهو أنه ال يوجد u ال(يعة خ�ان متعارضان من Z وجه Üيث وهو أنه ال يوجد u ال(يعة خ�ان متعارضان من Z وجه Üيث وهو أنه ال يوجد u ال(يعة خ�ان متعارضان من Z وجه Üيث � ما ذكره ابن قدامة إضاف مكن أن يي: هناك جواب آخرهناك جواب آخرهناك جواب آخرهناك جواب آخر
دلة لكنه تعارض ظاهري يمكن للعلماء ا�مع ب} األ يوجد تعارضيوجد تعارضيوجد تعارضيوجد تعارض ، بل ال ؛رجح أحدهما Y اآلخررجح أحدهما Y اآلخررجح أحدهما Y اآلخررجح أحدهما Y اآلخرمع بينهما أو ال يُ مع بينهما أو ال يُ مع بينهما أو ال يُ مع بينهما أو ال يُ ال ُ� ال ُ� ال ُ� ال ُ� 

 .أو الhجيح
يمكـن ا�مـع  )حتجم الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم وهـو صـائما(وحديث  ،)أفطر ا�اجم وا�حجوم(حديث مثل  •

 .كdة رواته و�dة ا�صحح} Xب )أفطر ا�اجم وا�حجوم(حديث بينهما، فإن لم يمكن ا�مع رجح 
مع حديث طلق بن  ))))من مسÔ ذكره فليتوضأمن مسÔ ذكره فليتوضأمن مسÔ ذكره فليتوضأمن مسÔ ذكره فليتوضأ: (: (: (: (قالقالقالقالو�ذلك حديث بçة بنت صفوان أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  •

 Ãا�ن Åّذكره فقال ذكره فقال ذكره فقال ذكره فقالع �� أي  ))))ما هو إال بضعة منك أو مضغة منـكما هو إال بضعة منك أو مضغة منـكما هو إال بضعة منك أو مضغة منـكما هو إال بضعة منك أو مضغة منـك: (: (: (: (أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ُسئل عن الرجل يمسأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ُسئل عن الرجل يمسأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ُسئل عن الرجل يمسأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ُسئل عن الرجل يمس��
فهذان ا�ديثان ظاهرهما ا�عارض، لكن العلماء ?عـوا بينهمـا مـن عـدة كمن مسÔ يده أو رجله فال يؤثýر u الوضوء، 

ال يـنقض،  u غ¦هـايـنقض و�ن Ìن فإنـه حال الشهوة u إن Ìن ف حال الشهوة، أن هذا ُ�مل Y: منهم من قالمنهم من قالمنهم من قالمنهم من قال جه؛أو
ومـنهم مـن سـلك مسـلك الhجـيح بـ} ومـنهم مـن سـلك مسـلك الhجـيح بـ} ومـنهم مـن سـلك مسـلك الhجـيح بـ} ومـنهم مـن سـلك مسـلك الhجـيح بـ} إن Ìن Üائل فإنه ال ينقض و�ن Ìن بغ¦ حائل فإنه ينقض، : ومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قال

ح حديث بçُة Y حديث طلق ا�ديث}ا�ديث}ا�ديث}ا�ديث} Ôأئمـة كبـار  وقال إن حديث ،فرج X {ة أرجح ألنه رواه ا<مسة وا�صححçُب
ن حـديث طلـق حـديث متقـدم u أول إفقـال ومنهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك مسلك النسخ KÌخاري وغ¦ه �الف حديث طلق، 

  ،اإلسالم حيث ورد عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وهو يبê ا�سجد وحديث بçُة حديث متأخر

القـول القـول القـول القـول أو الhجـيح الhجـيح الhجـيح الhجـيح  أو ا�مع بينهمـاا�مع بينهمـاا�مع بينهمـاا�مع بينهمـابل البد من  ،وجهوجهوجهوجه    عة خ�ان متعارضان من Zعة خ�ان متعارضان من Zعة خ�ان متعارضان من Zعة خ�ان متعارضان من Zال يوجد u ال(يال يوجد u ال(يال يوجد u ال(يال يوجد u ال(يفا�قصود أنه  •
    ....بالنسخبالنسخبالنسخبالنسخ

 



��     ،نا ال نصدق Z خ� نسمعهنا ال نصدق Z خ� نسمعهنا ال نصدق Z خ� نسمعهنا ال نصدق Z خ� نسمعهأأأأ: : : : قو×مقو×مقو×مقو×م    أماأماأماأما ----//// مـن مـن مـن مـن ننا إنما جعلنـاه مفيـداً للعلـم �ـا اقـhن بـه ننا إنما جعلنـاه مفيـداً للعلـم �ـا اقـhن بـه ننا إنما جعلنـاه مفيـداً للعلـم �ـا اقـhن بـه ننا إنما جعلنـاه مفيـداً للعلـم �ـا اقـhن بـه ألألألأل": قوXقوXقوXقوXبببب    ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةيَُرديَُرديَُرديَُرد��
مـا جعلنـاه إنننا ألفابن قدامة يقول  ،"خ� العدل والفاسقخ� العدل والفاسقخ� العدل والفاسقخ� العدل والفاسقبقبول، فثلك اختلف بقبول، فثلك اختلف بقبول، فثلك اختلف بقبول، فثلك اختلف     األمة Xاألمة Xاألمة Xاألمة X    الزيادة u العدالة تلÄالزيادة u العدالة تلÄالزيادة u العدالة تلÄالزيادة u العدالة تلÄ؛قرائنقرائنقرائنقرائنالالالال

كمـا يقـول  هو نافÇم، لقرائن، لكن إن Ìن �رداً فالشك بأننا ال نقبل به، بل ربما يفيد الظناقhنت به امفيداً للعلم �ا 
ابـن قدامـة لـم يرتـب ، وناً وقـوةالقرائن وانضمامها، فالشك أن القرائن إذا انضمÔت إ� ا<� زادته يقي ابن قدامة u وجود

 . ، بل اختار بعض األدلة وترك اآلخرهنا الردود
  



VVVV----    أن �كم ب----ا�كم بشاهد واحد ا�كم بشاهد واحد ا�كم بشاهد واحد ا�كم بشاهد واحد     أماأماأماأما: : : : """"قالقالقالقال Èالقا Y ن مفيداً للعلم لوجبÌ أن �كم بفهم يقولون لو Èالقا Y ن مفيداً للعلم لوجبÌ أن �كم بفهم يقولون لو Èالقا Y ن مفيداً للعلم لوجبÌ أن �كم بفهم يقولون لو Èالقا Y ن مفيداً للعلم لوجبÌ واحد ألنه واحد ألنه واحد ألنه واحد ألنه الالالالشاهد شاهد شاهد شاهد الالالالفهم يقولون لو

ما �كـم باKينـة الـÊ ` مظنـة ما �كـم باKينـة الـÊ ` مظنـة ما �كـم باKينـة الـÊ ` مظنـة ما �كـم باKينـة الـÊ ` مظنـة أن ا�كم بشاهد واحد غ¦ الزم، فا�اكم ال �كم بعلمه و�نأن ا�كم بشاهد واحد غ¦ الزم، فا�اكم ال �كم بعلمه و�نأن ا�كم بشاهد واحد غ¦ الزم، فا�اكم ال �كم بعلمه و�نأن ا�كم بشاهد واحد غ¦ الزم، فا�اكم ال �كم بعلمه و�ن: يقاليقاليقاليقال    ----يفيد العلميفيد العلميفيد العلميفيد العلم
د بشاهد ثاٍن حî يرفع ا�رج عن القـاu È هـذا، الشاهد الفا�كم ب، الصدقالصدقالصدقالصدق ýيه تهمة الكذب فثلك ُعضhواحد قد يع

وwلك لو Ìنت القضية ما±ة وليس u ا�سألة إال شاهد واحد فقد ورد عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أنه حكـم بشـاهد 
 كما واحد مع يم}  Ôحديث أ���� هريرة وابن عباس هريرة وابن عباس هريرة وابن عباس هريرة وابن عباسالُمد uحديث أ uحديث أ uحديث أ u) :) :) :) :أي يم} ، ، ، ، ))))أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم حكم بيم} وشاهدأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم حكم بيم} وشاهدأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم حكم بيم} وشاهدأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم حكم بيم} وشاهد

 وشاهد واحد، فقوÔى الشاهد  Ôهمـة-ا�د�اه بيمينـه وحكـم بـه،  -ألن الشاهد مظنة ا<طأ مظنـة الكـذب مظنـة ا Ôفقـو
 .ال �كم بناًء Y العلم -لغالب مظنة الصدقالu ` Ê ا-بناًء Y اKيýنة إال �كم ال فا�اكم 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٤١ - 

 





            UUUU----    ن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألحاديث ا�تواترة بهÌ ن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألحاديث ا�تواترة بهأما قو×م لوÌ ن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألحاديث ا�تواترة بهأما قو×م لوÌ ن مفيداً للعلم �از نسخ القرآن واألحاديث ا�تواترة بهأما قو×م لوÌ أما قو×م لو،،،، ،،،، ّّ فإن  فهذا استدالل بمحل الفهذا استدالل بمحل الفهذا استدالل بمحل الفهذا استدالل بمحل ال&&&&اع وال يصحاع وال يصحاع وال يصحاع وال يصّحّ
 .هناك من العلماء Ìلظاهرية وغ¦هم من أجاز نسخ القرآن �� اآلحاد؛ فهو استدالل بمحل ال&اع





    أما uأما uأما uأما u    ن هذا u األخبار العامة،ن هذا u األخبار العامة،ن هذا u األخبار العامة،ن هذا u األخبار العامة،إإإإقلنا قلنا قلنا قلنا ، ، ، ، ستوى u ذلك العدل والفاسقستوى u ذلك العدل والفاسقستوى u ذلك العدل والفاسقستوى u ذلك العدل والفاسققو×م أن خ� اآلحاد لو Ìن مفيداً للعلم القو×م أن خ� اآلحاد لو Ìن مفيداً للعلم القو×م أن خ� اآلحاد لو Ìن مفيداً للعلم القو×م أن خ� اآلحاد لو Ìن مفيداً للعلم ال    أماأماأماأما    ----))))            
اإلسـالم اإلسـالم اإلسـالم اإلسـالم ومنهـا ومنهـا ومنهـا ومنهـا     ----الـÊ سـيأالـÊ سـيأالـÊ سـيأالـÊ سـيأ���� ذكرهـا ذكرهـا ذكرهـا ذكرهـا----أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم تواتراً أو آحاداً البد من استيفاء �وط الرواية أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم تواتراً أو آحاداً البد من استيفاء �وط الرواية أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم تواتراً أو آحاداً البد من استيفاء �وط الرواية أخبار ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم تواتراً أو آحاداً البد من استيفاء �وط الرواية 

 ....وا�فوا�فوا�فوا�فظظظظ    والعدالة والضبطوالعدالة والضبطوالعدالة والضبطوالعدالة والضبط
 ûـتم  ،، مع اإلجابة عن ما أعرض عنه ابن قدامـةأن خ� اآلحاد ال يفيد العلم: من قالY أدلة  ت ابن قدامةت ابن قدامةت ابن قدامةت ابن قدامةإجاباإجاباإجاباإجاباهذه �

 ....لعلم أو اللعلم أو اللعلم أو اللعلم أو اليفيد ايفيد ايفيد ايفيد اخ� الواحد خ� الواحد خ� الواحد خ� الواحد هل هل هل هل : �سألة�سألة�سألة�سألةهذه ا
���� u ذكرنا أن u ذكرنا أن u ذكرنا أن u رر �ل ال&&&&اعاعاعاع    وثالثةوثالثةوثالثةوثالثة    ،،،،إذا حررنا �ل الإذا حررنا �ل الإذا حررنا �ل الإذا حررنا �ل ال&&&&اعاعاعاع    ا�سألة قوالنا�سألة قوالنا�سألة قوالنا�سألة قوالنذكرنا أنÉ رر �ل الإذا لمÉ رر �ل الإذا لمÉ رر �ل الإذا لمÉ قـائل} ، وذكرنا أدلة القول األول وهم الإذا لم

 .قوة×ا القول ا8ا� فأد�هم Eمة و` وجود القرائن، والشك أن القرائن مؤثرة u أي ðء ×ا أثر وأدلة د العلم، أما يفأنه يب
ه األمة بالقبول ولم ينعقد اإل?اع اخ� واحد �رد عن القرائن ولم تتلق يكون أما القول بأنه يفيد العلم فهذا �ل نظر أن

و�ن Ìن خـ� -هناك خـ� ال شك أن الشك أن األخبار �تلف؛ ، أنه يفيد العلم فهذا �ل نظر وال يمكن نقولهل  ،عليه
خ� من األخبار �رد عن القرينـة واختلـف  أما، فالشك أنه يفيد العلمفالشك أنه يفيد العلمفالشك أنه يفيد العلمفالشك أنه يفيد العلمبالقبول وX قرائن كث¦ة تقويه  األمةتتلقاه  -آحاد

بل ربما Ìن راو حسن ا�ديث أو يِهم أو Éـو  ،الضابط من Z وجهومداره Y راو واحد وليس بالراوي  ،العلماء u صحته
تلقتـه  واألمـةراوي ا�ديث ثقة ومن روى عنه أيضـاً ثقـة إذا Ìن ، لكن هذا ا<� يفيد الظن ال العلمهذا ا<� يفيد الظن ال العلمهذا ا<� يفيد الظن ال العلمهذا ا<� يفيد الظن ال العلمفالشك أن  ،ذلك

 . بالقبول واألدلة العامة u ال(يعة تدل عليه، الشك أن هذا يفيد العلم
والقول الراجح هو أنه إذا انضمÔ إ±ه قرائن أفاد العلم والقول الراجح هو أنه إذا انضمÔ إ±ه قرائن أفاد العلم والقول الراجح هو أنه إذا انضمÔ إ±ه قرائن أفاد العلم والقول الراجح هو أنه إذا انضمÔ إ±ه قرائن أفاد العلم وقوالن إذا حررناه وقوالن إذا حررناه وقوالن إذا حررناه وقوالن إذا حررناه     ،،،،قوال إذا لم Éرر �ل القوال إذا لم Éرر �ل القوال إذا لم Éرر �ل القوال إذا لم Éرر �ل ال&&&&اعاعاعاعفÃ ا�سألة ثالثة أفÃ ا�سألة ثالثة أفÃ ا�سألة ثالثة أفÃ ا�سألة ثالثة أ����

    ....�ل نظر�ل نظر�ل نظر�ل نظر    ذاذاذاذا، و، و، و، و���� حديث Üسبه، أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواًء احتفت به القرائن أو ال فه حديث Üسبه، أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواًء احتفت به القرائن أو ال فه حديث Üسبه، أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواًء احتفت به القرائن أو ال فه حديث Üسبه، أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواًء احتفت به القرائن أو ال فهو�ال لم يفدو�ال لم يفدو�ال لم يفدو�ال لم يفد
    ا�عبد �� اآلحادا�عبد �� اآلحادا�عبد �� اآلحادا�عبد �� اآلحاد: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة����

 : و` ذات شق}و` ذات شق}و` ذات شق}و` ذات شق}و` زبدة خ� اآلحاد ألنها تتعلق بال(يعة والعمل بها،  كث¦اً  ناهمتهذه ا�سألة 
ّّ األول األول األول األول د �� اآلحاد د �� اآلحاد د �� اآلحاد د �� اآلحاد : : : : الشقالشقالشقالشّقّ �� ّّ ا8ا� ا8ا� ا8ا� ا8ا�        ....عقالً عقالً عقالً عقالً ا�عبا�عبا�عبا�عب��  ا�عبد بـخ� اآلحاد ا�عبد بـخ� اآلحاد ا�عبد بـخ� اآلحاد ا�عبد بـخ� اآلحاد : : : : الشقالشقالشقالشّقّ

ً
E� 
ً
E� 
ً
E� 
ً
E�....    

د �� اآلحاد عقالً      :صورة هذه ا�سألةصورة هذه ا�سألةصورة هذه ا�سألةصورة هذه ا�سألة؛ هذا ا²رس سيكون عن ا�عب�
أو íد u ا^ظر العقÅ ما يُف� إ� القول بوجوب العمل �� الواحد، أو íد u ا^ظر العقÅ ما يُف� إ� القول بوجوب العمل �� الواحد، أو íد u ا^ظر العقÅ ما يُف� إ� القول بوجوب العمل �� الواحد، أو íد u ا^ظر العقÅ ما يُف� إ� القول بوجوب العمل �� الواحد،     ؟؟؟؟� الواحد� الواحد� الواحد� الواحدهل íد u ا^ظر العقÅ ما يمنع العمل �هل íد u ا^ظر العقÅ ما يمنع العمل �هل íد u ا^ظر العقÅ ما يمنع العمل �هل íد u ا^ظر العقÅ ما يمنع العمل �

�واز العمل �� الواحد؟واز العمل �� الواحد؟واز العمل �� الواحد؟واز العمل �� الواحد؟��� ؟ذلكذلكذلكذلك    يمنعيمنعيمنعيمنعذلك أو ذلك أو ذلك أو ذلك أو     يوجبيوجبيوجبيوجبا�عبد �� الواحد، أو ا�عبد �� الواحد، أو ا�عبد �� الواحد، أو ا�عبد �� الواحد، أو     Þ�ُÞ�ُÞ�ُÞ�ُهل العقل هل العقل هل العقل هل العقل بأسلوب آخر بأسلوب آخر بأسلوب آخر بأسلوب آخر  أو يُف� إ� القول أو يُف� إ� القول أو يُف� إ� القول أو يُف� إ� القول 
 .` ثالثة احتماالت` ثالثة احتماالت` ثالثة احتماالت` ثالثة احتماالت

 بـدأواu ال(يعة يؤصلون ا�سألة عقلياً ثم بعد ذلك ينتقلون إ� ال(ع، فهنا  إذا أرادوا االستدالل بمسألةدائما ا�ت�مون 
     هل العقل Þ�ُ ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟هل العقل Þ�ُ ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟هل العقل Þ�ُ ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟هل العقل Þ�ُ ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟با�سألة من ناحية العقل، 

 : u ا�سألة ثالثة أقوالابن قدامة ذكر 
    ----د±لهـمد±لهـمد±لهـمد±لهـم----تمـل أن يكـون كـذباً، تمـل أن يكـون كـذباً، تمـل أن يكـون كـذباً، تمـل أن يكـون كـذباً، ألنه �ألنه �ألنه �ألنه �    ،،،،أنكر قوٌم جواز ا�عبد �� الواحد عقالً أنكر قوٌم جواز ا�عبد �� الواحد عقالً أنكر قوٌم جواز ا�عبد �� الواحد عقالً أنكر قوٌم جواز ا�عبد �� الواحد عقالً و": قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

وهذا القول مذهب األصم أحد مشائخ ا�ع لة و?اعة وهذا القول مذهب األصم أحد مشائخ ا�ع لة و?اعة وهذا القول مذهب األصم أحد مشائخ ا�ع لة و?اعة وهذا القول مذهب األصم أحد مشائخ ا�ع لة و?اعة ، "تقبُح ا�والة Y ا�هلتقبُح ا�والة Y ا�هلتقبُح ا�والة Y ا�هلتقبُح ا�والة Y ا�هلفففففالعمل به عمل بالشكý و�قدام Y جهل، فالعمل به عمل بالشكý و�قدام Y جهل، فالعمل به عمل بالشكý و�قدام Y جهل، فالعمل به عمل بالشكý و�قدام Y جهل، 
 .ن العقل يمنع ا�عبد �� الواحدإ؛ قالوا من ا�تمن ا�تمن ا�تمن ا�ت����م}م}م}م}

وعنـدما نعمـل بـه Y  ،ا<طأووووا�هل ووووالكذب وووومل السهو فهو �تأن خ� الواحد يرد عليه عدة احتماالت؛ : قالوا د±لهمد±لهمد±لهمد±لهموووو 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٤٢ - 

 

بأمر مشكوك وأن يتعبدوا  و�يل ا^اس هذه ا�ال فإننا نعمل بالشّك ونُقدم Y ا�هل، ويقبُح من اهللا تعا� أن يأمر ا^اس
 .خطأ، هذا هو مع¥ 	م األصم ومن معه وفيهفيه جهل وفيه 
 أي يوضـحه ^كـون Y بصـ¦ة" ما Ýتثلون أو ¶ـالفونما Ýتثلون أو ¶ـالفونما Ýتثلون أو ¶ـالفونما Ýتثلون أو ¶ـالفونإإإإ^كون Y بص¦ة ^كون Y بص¦ة ^كون Y بص¦ة ^كون Y بص¦ة     ههههنانانانافْ فْ فْ فْ رý رý رý رý عَ عَ عَ عَ ر فليُ ر فليُ ر فليُ ر فليُ بل إذا أمرنا الشارع بأمبل إذا أمرنا الشارع بأمبل إذا أمرنا الشارع بأمبل إذا أمرنا الشارع بأم: "قالوا    

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

Ô
، أما أن نُكل

 !!؟األمر اwي *فنا به فيه جهالة
 ؛ن مقر بال(ع فال يتمكن منهن مقر بال(ع فال يتمكن منهن مقر بال(ع فال يتمكن منهن مقر بال(ع فال يتمكن منهممممإن صدر هذا الÇم إن صدر هذا الÇم إن صدر هذا الÇم إن صدر هذا الÇم     ----ما ذكره األصم وغ¦هما ذكره األصم وغ¦هما ذكره األصم وغ¦هما ذكره األصم وغ¦هعععع----هذا هذا هذا هذا     أنأنأنأنوا�واب وا�واب وا�واب وا�واب ": قال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللا

والشهادة     تعبدتنا بالشهادةتعبدتنا بالشهادةتعبدتنا بالشهادةتعبدتنا بالشهادةهذه األمور؛  مثل قر بال(يعة، ألن ال(يعة تعبدتنا بأمور كث¦ة uيُ أي هذا الÇم ال يقوX رجل 
تعبدتنا ال(ـيعة تعبدتنا ال(ـيعة تعبدتنا ال(ـيعة تعبدتنا ال(ـيعة u قول ا�فÊ، وارد حد وا<طأ وارد u الشهادة ووهو قول وا وتعبدتنا بالفتوىوتعبدتنا بالفتوىوتعبدتنا بالفتوىوتعبدتنا بالفتوى، -شاهدين-فيها خ� آحاد 

إنما تفيد الظن كما إنما تفيد الظن كما إنما تفيد الظن كما إنما تفيد الظن كما وا<طأ وارد أن اإلنسان يتوجه إ� غ¦ القبلة، وهذه األمور  االشتباه،االشتباه،االشتباه،االشتباه،با�وجه إ� الكعبة باالجتهاد عند با�وجه إ� الكعبة باالجتهاد عند با�وجه إ� الكعبة باالجتهاد عند با�وجه إ� الكعبة باالجتهاد عند 
  ....علمعلمعلمعلموا�وجه إ� الكعبة عند معاينتها يفيد الوا�وجه إ� الكعبة عند معاينتها يفيد الوا�وجه إ� الكعبة عند معاينتها يفيد الوا�وجه إ� الكعبة عند معاينتها يفيد ال    يفيد العمل با�تواتريفيد العمل با�تواتريفيد العمل با�تواتريفيد العمل با�تواتر

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

د عِبـال يمكـن أن يقـوX ألنـه تُ  ،ع فـال يـتمكن منـهإن صدر من مقر بال(: ا�واب عما قاX األصم أن هذا الÇم�
عند من يكون u برية أو  لكعبة باالجتهاد عند االشتباه ا�إبا�كم بالشهادة والعمل بالفتوى وهما مظنة ا<طأ، وا�وجه 

العلم هـو بدنا با±ق} وعبَ دنا الشارع أيضاً بالعمل با�تواتر وهو يفيد العلم، فاwي تَ بَ وتعَ  ،تفيد الظن أمور*ها وهذه  غ¦ها
كذلك أمرنا بأن  ؛كما أنه أمرنا بأن نعمل با�تواتر وأن نتوجه إ� الكعبة عند معاينتها و` تفيد العلمف ،اwي تعبدنا بالظن

نتعبد بغلبة الظن، وال(يعة أكd أح®مها مبنية Y غلبة الظن، فا�كم بالشهادات غلبة ظن ألن فيها خطأ وفيها تزويـر 
 .فيها Éو ذلك، و�ذلك العمل بالفتوى عمل بغلبة الظن ألن ا�فÊ ربما pطئ أو يُق�u ý فتواهو

الظن مدرك الظن مدرك الظن مدرك الظن مدرك وووو    ؟؟؟؟أي استحالة u أن �عل اهللا تعا� الظن عالمة للوجوبأي استحالة u أن �عل اهللا تعا� الظن عالمة للوجوبأي استحالة u أن �عل اهللا تعا� الظن عالمة للوجوبأي استحالة u أن �عل اهللا تعا� الظن عالمة للوجوب: : : : و�ن صدر من منكر لل(ع فيقالو�ن صدر من منكر لل(ع فيقالو�ن صدر من منكر لل(ع فيقالو�ن صدر من منكر لل(ع فيقال: "قال ابن قدامة
 "با�س فيكون الوجوب معلوماً با�س فيكون الوجوب معلوماً با�س فيكون الوجوب معلوماً با�س فيكون الوجوب معلوماً 

ً
u  يوجد االستحالة ال ود±ًال من األح®م وهذا كث¦، ف؛ يقول أن الشارع جعل الظن مدر
فإذا ظننـت فإذا ظننـت فإذا ظننـت فإذا ظننـت أن �عل اهللا الظن عالمة للوجوب، العقل ال يمنع أن يكون الظن عالمة للوجوب، وهذا الظن مدرك با�ّس، 

    بل أنت متعبدبل أنت متعبدبل أنت متعبدبل أنت متعبد    ولست متعبداً بمعرفة صدقه،ولست متعبداً بمعرفة صدقه،ولست متعبداً بمعرفة صدقه،ولست متعبداً بمعرفة صدقه،، ، ، ، حكم بذلكحكم بذلكحكم بذلكحكم بذلكااااصدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق ا�الف فصدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق ا�الف فصدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق ا�الف فصدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق ا�الف ف
كما �وز أن يقال إذا طار طائر ظننتمـوه غرابـاً كما �وز أن يقال إذا طار طائر ظننتمـوه غرابـاً كما �وز أن يقال إذا طار طائر ظننتمـوه غرابـاً كما �وز أن يقال إذا طار طائر ظننتمـوه غرابـاً ،،،،كذبكذبكذبكذب    مممموأنت Ýتثل مصيب صدق الرجل أوأنت Ýتثل مصيب صدق الرجل أوأنت Ýتثل مصيب صدق الرجل أوأنت Ýتثل مصيب صدق الرجل أ    ،،،،بالعمل عند ظن صدقهبالعمل عند ظن صدقهبالعمل عند ظن صدقهبالعمل عند ظن صدقهفقط فقط فقط فقط 

لعقـل ال لعقـل ال لعقـل ال لعقـل ال اااا �،كما جعلت زوال الشمس عالمة Y وجوب الصالةكما جعلت زوال الشمس عالمة Y وجوب الصالةكما جعلت زوال الشمس عالمة Y وجوب الصالةكما جعلت زوال الشمس عالمة Y وجوب الصالة    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عالمةأوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عالمةأوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عالمةأوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عالمة
 ....يمنع هذايمنع هذايمنع هذايمنع هذا

Ìن ُمقراً بال(ـيعة فـإن الـÇم ال يـتمكن منـه ألن ال(ـيعة  وهذا إن: فÇم األصم ال pلو أن يكون من مقر بال(ع
 .تعبدتنا بأمور ظنية، فاwي تعبدنا بالعلم هو اwي تعبدنا بالظن

    ����))))TTTTTTTT((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا����
�����äً، ا�عبد �� الواحد عقالا�عبد �� الواحد عقالا�عبد �� الواحد عقالا�عبد �� الواحد عقال    �ب�ب�ب�بأنه أنه أنه أنه     ::::وهو قول أوهو قول أوهو قول أوهو قول أ���� ا<طاب من ا�نابلة قال ا<طاب من ا�نابلة قال ا<طاب من ا�نابلة قال ا<طاب من ا�نابلة قال ذكره بن قدامة u الفصل اآلخرذكره بن قدامة u الفصل اآلخرذكره بن قدامة u الفصل اآلخرذكره بن قدامة u الفصل اآلخر: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
    ....يقول �بيقول �بيقول �بيقول �ب: وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا� ،،،،�وز�وز�وز�وز    يقول اليقول اليقول اليقول ال ::::للللاألواألواألواألوإذاً 

لكن ا�قيقة عند ا^ظر أن هـذا لـيس     ،،،،العقل يقت� وجوب قبول خ� الواحد ألمور ثالثةالعقل يقت� وجوب قبول خ� الواحد ألمور ثالثةالعقل يقت� وجوب قبول خ� الواحد ألمور ثالثةالعقل يقت� وجوب قبول خ� الواحد ألمور ثالثة: : : : يقول أبو ا<طاب رôه اهللايقول أبو ا<طاب رôه اهللايقول أبو ا<طاب رôه اهللايقول أبو ا<طاب رôه اهللا
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أبـو توµ  وبا�ناسبة- "ا�مهيد" هذكر أبو ا<طاب u كتاب، من ا�ت�م} ه�كيه عن غ¦ أبو ا<طابو�نما  ،قوال أل� ا<طاب
 أل�و�تابه الواضح u أصـول الفقـه  ،مع أ� يع¿ وهو العدة ه�تابو ،وهو من علماء ا�نابلة الكبار للهجرة T0)ا<طاب سنة 

العقـل يقت�ـ وجـوب العقـل يقت�ـ وجـوب العقـل يقت�ـ وجـوب العقـل يقت�ـ وجـوب : : : : يقول أبو ا<طابيقول أبو ا<طابيقول أبو ا<طابيقول أبو ا<طاب -u أصول الفقه ا�نابلةu مذهب  االعتمادعقيل ` من الكتب الÊ عليها ال
        ::::ااااقبول خ� الواحد ألمور ثالثة أحدهقبول خ� الواحد ألمور ثالثة أحدهقبول خ� الواحد ألمور ثالثة أحدهقبول خ� الواحد ألمور ثالثة أحده


^ـدرة القواطـع وقلـة ^ـدرة القواطـع وقلـة ^ـدرة القواطـع وقلـة ^ـدرة القواطـع وقلـة     ،،،،لو ق�نا العمل Y القواطع �عطلت األحـ®ملو ق�نا العمل Y القواطع �عطلت األحـ®ملو ق�نا العمل Y القواطع �عطلت األحـ®ملو ق�نا العمل Y القواطع �عطلت األحـ®م: ذهب إ±ه أبو ا<طاب قال Y ما: ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول
  .مدارك ا±ق}مدارك ا±ق}مدارك ا±ق}مدارك ا±ق}
ا�تواتر u ال(ـيعة �ـدود سـواء ا�تـواتر اللفظـي أو : فع¿ سبيل ا�ثال ،جداً ة فإن القواطع u ال(يعة قليل ،وهذا صحيح

تـبتـبتـبتـب'''' ال(ـيعة أكdهـا  ال(ـيعة أكdهـا  ال(ـيعة أكdهـا  ال(ـيعة أكdهـا  ،أيضاäًً �صور u مسائل وا�عنويوا�عنويوا�عنويوا�عنوي    ))))من كذب عÅ متعمداً من كذب عÅ متعمداً من كذب عÅ متعمداً من كذب عÅ متعمداً ((((حديث حديث حديث حديث يذكر  أشهر ما ظظظظييييفاللففاللففاللففاللف ،ا�عنوي
يعـê  ،أعمال ا^اس *ها مبنية Y غلبة الظـن ،فقط ا²ينيةوليس  ا²نيويةحu î األمور  ،Y أمور u غلبة الظنY أمور u غلبة الظنY أمور u غلبة الظنY أمور u غلبة الظن    مبنيةمبنيةمبنيةمبنية

ð Z u ا يصعب ءالقطعÝ. 
يمكن  وال ،يمكن للقاÈ أن �كم بالشهود وأنه ال ت،hتب Y ذلك أن ال(يعة تعطلل ؛بقاطع عمل إال الأنه فإن قلنا 

يمكن أن تتعبـد اهللا u  حu î ال(يعة ال ،وا أمورهميمكن لكث¦ من ا^اس أن يس¦ý  وال ،أن يعمل بمصالح ا^اس هلغ¦
وهـو  ،هذا القول يلزم عليه تعطيـل أحـ®م ال(ـيعةف ،واطعكث¦ من ا�سائل سواء u العبادات أو u غ¦ها لعدم وجود الق

يقولون أنه إذا تعارض ا^قل والعقل قدم العقـل ألن العقـل  ،،،،يذهب إ±ه ا�تيذهب إ±ه ا�تيذهب إ±ه ا�تيذهب إ±ه ا�ت����مونمونمونمون    وهو ماوهو ماوهو ماوهو ما ،القول بعدم العمل إال بالقواطع
�ون العمل ق ي}ت�مهؤالء ا�مع أن  ،يؤدي إ� تعطيل أح®م ال(يعة ا�قيقةوهذا  احتماالت،قاطع وا^قل �تمل ع(ة 

u أمور الفروع ماعدا أح®م اإليمان  ،الفروع فهم يعملون بأخبار الواحد وغ¦ها أمورu  أما ،أمور العقائدu بالقاطع فقط 
ال(يعة والفقه فهم يأخذون بأخبار الواحد والقياس وبغ¦ه مع أنهـا  أمورأما u  ،القواطعY والصفات هم يقت�ون فقط 

 . إذاً 	مهم مقت� Y أمور العقائد وأمور الصفات ومسائل اإليمانف، تفيد الظن




�يمكنه مشافهة ?يعهم وال يمكنه مشافهة ?يعهم وال يمكنه مشافهة ?يعهم وال يمكنه مشافهة ?يعهم وال     والوالوالوال    ،،،،أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مبعوث إ� ال®فةأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مبعوث إ� ال®فةأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مبعوث إ� ال®فةأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مبعوث إ� ال®فة: اwي ذكره أبو ا<طاب قال: ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

يمكنه أن يشافه Z شـخص لوحـده أو أن  وال األمةا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بعث إ� Ìفة  ،وهذا صحيح إبالغهم با�واترإبالغهم با�واترإبالغهم با�واترإبالغهم با�واتر
±بلـغ الشـاهد (: قال صـ¿ اهللا عليـه وسـلموwلك  ،وال يمكن أيضاäًً أن يبلغهم با�واتر ،�مع ا^اس دائماً u م®ن واحد

مصا�هم بالصحابة ينشغلون بالغزوات و ،واwي الزمه من الصحابة قلة )فرب مبلغ أو/ من سامع(: وقال )منكم الغائب
 بعضهم الزمه وص� بينما بقية الصحابة أو ،فال يرافقونه Z u وقت ا²نيوية

ن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أقالوا  كأ� هريرة تعطل عن مصالح ا²نيا u سبيل ?ع سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ونقلها،
ا �ب العمل �� الواحد ±كون األمـر بـا�بليغ إبالغهم با�واتر فع¿ هذ يمكنه مشافهة ?يعهم وال وال ال®فةمبعوث إ� 

  .وأثر فائدةذا 
رسوX ص¿ اهللا رسوX ص¿ اهللا رسوX ص¿ اهللا رسوX ص¿ اهللا     نا إذا ظننا صدق الراوي u خ� الواحد ترجح وجود أمر اهللا تعا� وأمرنا إذا ظننا صدق الراوي u خ� الواحد ترجح وجود أمر اهللا تعا� وأمرنا إذا ظننا صدق الراوي u خ� الواحد ترجح وجود أمر اهللا تعا� وأمرنا إذا ظننا صدق الراوي u خ� الواحد ترجح وجود أمر اهللا تعا� وأمرننننأأأأ: أل� ا<طاب قال ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����

 .االحتياطذلك مقت� ألن ، أن العمل بالظن الراجح واجب: كأنه يقول العمل بالراجح،العمل بالراجح،العمل بالراجح،العمل بالراجح،    فاالحتياطفاالحتياطفاالحتياطفاالحتياط    ،،،،عليه وسلمعليه وسلمعليه وسلمعليه وسلم
وهو أفضل وهو أفضل وهو أفضل وهو أفضل     االحتياط،االحتياط،االحتياط،االحتياط،والعمل بالراجح واجب ألنه مقتوالعمل بالراجح واجب ألنه مقتوالعمل بالراجح واجب ألنه مقتوالعمل بالراجح واجب ألنه مقت����        ،،،،أن العمل بالظن هو عمل بالراجحأن العمل بالظن هو عمل بالراجحأن العمل بالظن هو عمل بالراجحأن العمل بالظن هو عمل بالراجح: خرخرخرخرآآآآنع� عن نع� عن نع� عن نع� عن 				مه بأسلوب مه بأسلوب مه بأسلوب مه بأسلوب 

 اً اً اً ألن الhك ربما يhتب عليه أنك تhك واجبألن الhك ربما يhتب عليه أنك تhك واجبألن الhك ربما يhتب عليه أنك تhك واجبألن الhك ربما يhتب عليه أنك تhك واجب    ،،،،من الhكمن الhكمن الhكمن الhك
لكن عنـدما تعمـل فأنـت عملـت لكن عنـدما تعمـل فأنـت عملـت لكن عنـدما تعمـل فأنـت عملـت لكن عنـدما تعمـل فأنـت عملـت     ،،،،من الواجبات بناًء Y ظنمن الواجبات بناًء Y ظنمن الواجبات بناًء Y ظنمن الواجبات بناًء Y ظن    اً

 ....باالحتياطباالحتياطباالحتياطباالحتياط
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 ،u حق ا��ف هو عدم العمل �� الواحد االحتياطأن : ويقال مكن أن يعارض بمثلهمكن أن يعارض بمثلهمكن أن يعارض بمثلهمكن أن يعارض بمثلهييييذكره أبو ا<طاب  هذا ا²±ل اwي
يعمل فيها اإلنسان إال بمقت� د±ل يعتقـد  ألن ال(يعة ال ،يعد ت�فاً من غ¦ إذن من ال(ع ا�الةألن العمل به u هذه 

ويمكـن ويمكـن ويمكـن ويمكـن ، بéء لم يأذن به اهللا وال رسوX ص¿ اهللا عليه وسلمصدقه فكأنك عملت u فعندما تعمل بد±ل تشك  ،صدقه
يعـد ت�ـفاً u  ا�الـةألن العمل u هـذه  ،حق ا��ف هو u عدم العمل �� الواحدu  االحتياطبأن  معارضة هذا بمثلهمعارضة هذا بمثلهمعارضة هذا بمثلهمعارضة هذا بمثله

 .نفسه بدون إذن من اهللا تعا� وال من رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم
يستحيل ذلك بل إنه يستحيل ذلك بل إنه يستحيل ذلك بل إنه يستحيل ذلك بل إنه     �ب ا�عبد �� الواحد عقالً وال�ب ا�عبد �� الواحد عقالً وال�ب ا�عبد �� الواحد عقالً وال�ب ا�عبد �� الواحد عقالً وال    أنه الأنه الأنه الأنه ال    قول األكd أو قول ا�مهورقول األكd أو قول ا�مهورقول األكd أو قول ا�مهورقول األكd أو قول ا�مهور    هوهوهوهو: القول ا8الث u ا�سألةالقول ا8الث u ا�سألةالقول ا8الث u ا�سألةالقول ا8الث u ا�سألة����

    ....يقول �وز ا�عبد �� الواحد عقالً يقول �وز ا�عبد �� الواحد عقالً يقول �وز ا�عبد �� الواحد عقالً يقول �وز ا�عبد �� الواحد عقالً     ،،،،هذاهذاهذاهذا    ب}ب}ب}ب}لم يوجب ولم يمنع هو وسط لم يوجب ولم يمنع هو وسط لم يوجب ولم يمنع هو وسط لم يوجب ولم يمنع هو وسط     ،،،،�وز�وز�وز�وز
    ....واالستصحابواالستصحابواالستصحابواالستصحابإلم®ن اKقاء Y ال�اءة األصلية إلم®ن اKقاء Y ال�اءة األصلية إلم®ن اKقاء Y ال�اءة األصلية إلم®ن اKقاء Y ال�اءة األصلية     ،،،،يلزم من عدم ا�عبد به تعطيل األح®ميلزم من عدم ا�عبد به تعطيل األح®ميلزم من عدم ا�عبد به تعطيل األح®ميلزم من عدم ا�عبد به تعطيل األح®م    والوالوالوال

من أي تكليف حî يـرد د±ـل  يءاألصل u اإلنسان أنه برف ،من ا�®±ف أن يكون اإلنسان بريئاً : ` ألصليةألصليةألصليةألصليةال�اءة اال�اءة اال�اءة اال�اءة ا
د/ شـخص أنـه �ـب علينـا الـو  ،ذلك ينافنحن بريئ} من الصالة والز
ة وÉوها إال بد±ل يوجب عل ،يوجب عليه ذلك

ومثلـه u  ،فإن وجد ا²±ل أخذنا به و�ال فاألصل براءة اwمـة ،ب إال بد±ل صحيح �يح ال: عبادة من العبادات فنقول
فال يتهم شخص بأخذ مال لشخص أو بغ¦ ذلك إال بد±ل و�ال فاألصـل هـو  ،األصلية ال�اءةيعê األصل  ،أمور ا�عامالت

  . ذلكمن ا�®±ف حî يرد ا²±ل Y بريئةمن حقوق ا^اس  بريئةفاwمم  ،براءة اإلنسان من حقوق ا^اس
من األصل إال  االنتقالومعلوم u قواعد ال(يعة أنه ال �وز  ،هو األصلوأن ا�واز : يمكن أن نستدل للقائل} با�وازيمكن أن نستدل للقائل} با�وازيمكن أن نستدل للقائل} با�وازيمكن أن نستدل للقائل} با�واز����

ال ننتقل إ� القول بـالوجوب ، وµ مسأ�نا هذه ليس هناك د±ل معت� ينقلنا عن هذا األصل فنب' Y ا�واز ،بد±ل معت�
 . يوجد د±ل ينقلنا من مرحلة ا�واز إ� مرحلة الوجوبال ،بل نب' Y ا�واز

    ،،،،يلزم من عدم ا�عبد �� الواحد أن نعطل األح®ميلزم من عدم ا�عبد �� الواحد أن نعطل األح®ميلزم من عدم ا�عبد �� الواحد أن نعطل األح®ميلزم من عدم ا�عبد �� الواحد أن نعطل األح®م    الالالال: قاX نقول أيضاً u الرد Y 	م أ� ا<طاب وما يمكن أن �ابيمكن أن �ابيمكن أن �ابيمكن أن �اب����
±ف حî يأتينا د±ل من ا�® بريئةأن ذمم اإلنسان  فنستصحب ،،،،أن نبأن نبأن نبأن نب'''' Y ال�اءة األصلية واالستصحاب Y ال�اءة األصلية واالستصحاب Y ال�اءة األصلية واالستصحاب Y ال�اءة األصلية واالستصحاب    بإم®ننابإم®ننابإم®ننابإم®نناألن ألن ألن ألن 

 . �يح
�ب ðء مـن العبـادات إال  وال اwمةأنه �ب عليك الز
ة ð uء من األشياء فنقول األصل براءة : قال شخص فلو مثالً 

فال �وز لإلنسان أن ي(ع عبادة إال بأمر من اهللا أو رسوX  ،،،،األصل u العبادات ا�وقيف أو ا�ظراألصل u العبادات ا�وقيف أو ا�ظراألصل u العبادات ا�وقيف أو ا�ظراألصل u العبادات ا�وقيف أو ا�ظر: : : : قال الفقهاءقال الفقهاءقال الفقهاءقال الفقهاءwا و ،بد±ل
 .فال �وز لشخص أن �رم أي معامله إال بد±ل معت� واألصل أيضاً u ا�عامالت ا�لواألصل أيضاً u ا�عامالت ا�لواألصل أيضاً u ا�عامالت ا�لواألصل أيضاً u ا�عامالت ا�ل ،¿ اهللا عليه وسلمص

 ًäًا�زائر    ،،،،ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ما^� ص¿ اهللا عليه وسلم ما^� ص¿ اهللا عليه وسلم ما^� ص¿ اهللا عليه وسلم م����ف أن يبلغ من أمكنه تبليغهف أن يبلغ من أمكنه تبليغهف أن يبلغ من أمكنه تبليغهف أن يبلغ من أمكنه تبليغهأيضا u ا^اس كمن u من Z ا�زائرفاً أن يبلغ u ا^اس كمن u من Z ا�زائرفاً أن يبلغ u ا^اس كمن u من Z ا�زائرفاً أن يبلغ u ا^اس كمن u من Z وليس موليس موليس موليس م����فاً أن يبلغ -
أمـا أن يبلـغ  ،همءبلغ من أمكن تبليغه ثم هؤالء يبلغون من وراهو يُ  ،الءأن يبلغ هؤ اً فليس م�ف -قصده u ا�زر وغ¦ها

بن قدامة رد Y من قال بأن الشارع البـد أن بن قدامة رد Y من قال بأن الشارع البـد أن بن قدامة رد Y من قال بأن الشارع البـد أن بن قدامة رد Y من قال بأن الشارع البـد أن ااااوهذا الÇم من وهذا الÇم من وهذا الÇم من وهذا الÇم من  ،?يع ا^اس فليس ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ملزم بذلك
 ....وهو وهو وهو وهو 				م األصم ومن معهم األصم ومن معهم األصم ومن معهم األصم ومن معه    ،،،،يأمر بأمر فيعرفه األمة حî تكون Y بص¦ةيأمر بأمر فيعرفه األمة حî تكون Y بص¦ةيأمر بأمر فيعرفه األمة حî تكون Y بص¦ةيأمر بأمر فيعرفه األمة حî تكون Y بص¦ة

        ::::ن هذه ا�سألة إ� أن فيها عدة أقوالن هذه ا�سألة إ� أن فيها عدة أقوالن هذه ا�سألة إ� أن فيها عدة أقوالن هذه ا�سألة إ� أن فيها عدة أقوالإذاً ûلص مإذاً ûلص مإذاً ûلص مإذاً ûلص م
  .والرد عليه من وجه}وذكرنا د±له  ،األصماألصماألصماألصموهو مذهب  قول با�نعقول با�نعقول با�نعقول با�نع����

أما د±له األول وهو لو ق�نا العمل بالقواطع أو Y القواطع  ،ورددنا Y قضية الق� ،ةةةةوذكر ثالثة أدلوذكر ثالثة أدلوذكر ثالثة أدلوذكر ثالثة أدل مذهب أبو ا<طابمذهب أبو ا<طابمذهب أبو ا<طابمذهب أبو ا<طاب
يلزم من عدم ا�عبد �� الواحد أن تعطل األح®م إلم®ن اKقاء Y  قوX البن قدامة Y ذلك باأجاب  ،�عطلت األح®م

  .ال�اءة األصلية واالستصحاب
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األصـل u  ،مـن ا�®±ـف اwمـةفاألصل براءة  ،وأنها ` استصحاب العقل ا�بY Ä ا^Ã األصÅ ال�اءة األصليةال�اءة األصليةال�اءة األصليةال�اءة األصليةعرفنا 
 ،يغ¦هـا حـî يـأ� مـا األمـورأن نستصـحب هـو و االستصـحاباالستصـحاباالستصـحاباالستصـحابأيضـاً و ،واألصل u ا�عامالت ا�ـل ،العبادات ا�ظر

  .يغ¦ه أي ðء حî يأ� ما فنستصحب
شـ®ل فيـه إ نقـول هـذا ال ،بـا�واتر إبالغهـميمكنه مشافهة ?ـيعهم وال  وأيضاً د±ل قوX أن ا^� مبعوث إ� ال®فة وال

 .صحيحو
نقـول أن ا^ـ�  ة،بصـ¦ يعرف ا^اس بال(يعة وغ¦ها حî يكونوا Yقول من قال وهو األصم u أن الشارع البد أن  أما

  .u ا�زر وغ¦ها ا^ائية األماكنu  خاصةيمكنه أن يبلغ ?يع ا^اس  وال ،تبليغه أمكنهص¿ اهللا عليه وسلم م�ف من 
    ....هل �وز عقال ًهل �وز عقال ًهل �وز عقال ًهل �وز عقال ً    العقÅالعقÅالعقÅالعقÅا�عبد �� الواحد وهو ا^ظر ا�عبد �� الواحد وهو ا^ظر ا�عبد �� الواحد وهو ا^ظر ا�عبد �� الواحد وهو ا^ظر من درس من درس من درس من درس هذا هو قضية الشق األول هذا هو قضية الشق األول هذا هو قضية الشق األول هذا هو قضية الشق األول 

    ا�عبد �� الواحد؟ ا�عبد �� الواحد؟ ا�عبد �� الواحد؟ ا�عبد �� الواحد؟     ال(عال(عال(عال(عهل �وز u هل �وز u هل �وز u هل �وز u  :ننتقل إ� الشق ا8ا� وهوننتقل إ� الشق ا8ا� وهوننتقل إ� الشق ا8ا� وهوننتقل إ� الشق ا8ا� وهو����
أو íـد u ؟ ز العمـل �ـ� الواحـدوý ُ�َـ أو íد u ال(ع ما ؟العمل �� الواحد بامتناعيق�  بمع¥ هل íد u ال(ع ما

 ؟يوجب العمل �� الواحد ال(ع ما
    ةةةةال(يعة أدلال(يعة أدلال(يعة أدلال(يعة أدلu u u u د د د د ííííأو أو أو أو     ؟؟؟؟�� الواحد�� الواحد�� الواحد�� الواحدالعمل العمل العمل العمل     تق� بامتناعتق� بامتناعتق� بامتناعتق� بامتناع    ةةةةال(يعة أدلال(يعة أدلال(يعة أدلال(يعة أدلu u u u د د د د ííííهل هل هل هل ÞÞÞÞوجب وجب وجب وجب تتتت    ةةةةأو أدلأو أدلأو أدلأو أدل    ؟؟؟؟ العمل �� الواحد العمل �� الواحد العمل �� الواحد العمل �� الواحد

    العمل �� الواحد؟ العمل �� الواحد؟ العمل �� الواحد؟ العمل �� الواحد؟ 
u أمور الفروع ماعدا أمور العقائد u أمور الفروع ماعدا أمور العقائد u أمور الفروع ماعدا أمور العقائد u أمور الفروع ماعدا أمور العقائد     ،،،،الÊ كd فيها ا<الف ب} ا�مهور وبعض الظاهريةالÊ كd فيها ا<الف ب} ا�مهور وبعض الظاهريةالÊ كd فيها ا<الف ب} ا�مهور وبعض الظاهريةالÊ كd فيها ا<الف ب} ا�مهور وبعض الظاهرية    هذه ا�سألة من ا�سائل ا�همةهذه ا�سألة من ا�سائل ا�همةهذه ا�سألة من ا�سائل ا�همةهذه ا�سألة من ا�سائل ا�همة����

وبا�ا· ا�خالف u هذه ا�سألة يكون قوu X الواقـع شـذوذ  ،،،،تفاق بوجوب العمل �� الواحدتفاق بوجوب العمل �� الواحدتفاق بوجوب العمل �� الواحدتفاق بوجوب العمل �� الواحداااا    ههههيكاد يكون األمر شبيكاد يكون األمر شبيكاد يكون األمر شبيكاد يكون األمر شب
 .ألنه شبه إ?اع u هذه ا�سألة

T-  ه اهللاااايقول يقول يقول يقولôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôعبد �� الواحد سمعاً فهو قول ا�مهور" بن قدامة ر�عبد �� الواحد سمعاً فهو قول ا�مهورفأما ا�عبد �� الواحد سمعاً فهو قول ا�مهورفأما ا�عبد �� الواحد سمعاً فهو قول ا�مهورفأما ا�عبد �� الواحد سمعاً أو بمع¥ أنه  "فأما ا�عبد �� الواحد سمعاً أو �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً أو �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً أو �ب ا�ب ا�
 
ً
E� 
ً
E� 
ً
E� 
ً
E� هذا بل يكاد أن يطبق عليه العلماء وا�خالف فيه شاذ ،واألصو±} وهو قول ?هور العلماء من ا�ت�م} والفقهاء ،

  ....هو القول األولهو القول األولهو القول األولهو القول األول
وبعض القدرية ا�ع لة قالوا أنه  الظاهريةبعض  ،القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�هو هذا  خالفاً ألكd القدرية وأهل الظاهرخالفاً ألكd القدرية وأهل الظاهرخالفاً ألكd القدرية وأهل الظاهرخالفاً ألكd القدرية وأهل الظاهر: : : : قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة    -/
  ال

ً
E� ب العمل �� الواحد�.  

  -القطعيةيفيدان  ،أي يدالن Y القطع- ^ا د±الن قاطعان^ا د±الن قاطعان^ا د±الن قاطعان^ا د±الن قاطعان: قال ،األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقولبدأ بأدلة  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة
Ã مسائل شـY î رÈ اهللا عنهمفقد أ?ع الصحابة Y قبوYX قبوYX قبوYX قبوX    رÈ اهللا عنهمرÈ اهللا عنهمرÈ اهللا عنهمرÈ اهللا عنهم    إ?اع الصحابةإ?اع الصحابةإ?اع الصحابةإ?اع الصحابة: : : : أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول    ����

ي أن هـذه أ    ،،،،صل العلم بمجموعهاصل العلم بمجموعهاصل العلم بمجموعهاصل العلم بمجموعهاإن لم يتواتر آحادها حإن لم يتواتر آحادها حإن لم يتواتر آحادها حإن لم يتواتر آحادها ح    ،،،،u وقائع ال تنح�u وقائع ال تنح�u وقائع ال تنح�u وقائع ال تنح�    ممممعنهعنهعنهعنه    لكلكلكلكشتهر ذشتهر ذشتهر ذشتهر ذاااافإنه قد فإنه قد فإنه قد فإنه قد ، قبول خ� الواحد
ثم ذكر  ،هذا مع¥ 	م بن قدامة ،أفادت الظن ةلكن إن نظرنا إ±ها �تمع ،الوقائع إن نظرنا إ±ها مفردة قد ال تفيد القطع

     .Y هذا األمر أمثلة
 أ� بكـر رÈ اهللا عنـه ، جاءت ا�دة إ�تطلب م¦اثهاتطلب م¦اثهاتطلب م¦اثهاتطلب م¦اثها    ا�دةا�دةا�دةا�دةالصديق رÈ اهللا عنه �ا جاءته الصديق رÈ اهللا عنه �ا جاءته الصديق رÈ اهللا عنه �ا جاءته الصديق رÈ اهللا عنه �ا جاءته : قال با�ثال األولبا�ثال األولبا�ثال األولبا�ثال األول    ����    بدأبدأبدأبدأ

فشهد X �مد بن سـلمة رÈ اهللا عنـه فشهد X �مد بن سـلمة رÈ اهللا عنـه فشهد X �مد بن سـلمة رÈ اهللا عنـه فشهد X �مد بن سـلمة رÈ اهللا عنـه     ؟؟؟؟فنشد ا^اس من يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فيهافنشد ا^اس من يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فيهافنشد ا^اس من يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فيهافنشد ا^اس من يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فيهاتطلب م¦اثها 
أن �مد بن  ا�قيقة ،فرجع إ� قو×ما وعمل به عمر بعدهفرجع إ� قو×ما وعمل به عمر بعدهفرجع إ� قو×ما وعمل به عمر بعدهفرجع إ� قو×ما وعمل به عمر بعده    ،،،،أعطاها السدسأعطاها السدسأعطاها السدسأعطاها السدس     بن شعبة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمبن شعبة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمبن شعبة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمبن شعبة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم    وا�غ¦ةوا�غ¦ةوا�غ¦ةوا�غ¦ة

هذا بالنسبة  ،فهنا عمل �� الواحد ،فشهد بذلك قام ا�غ¦ة بن شعبة رÈ اهللا عنه ؟� قال من يشهد معكسلمة �ا ذكر ا<
  .للصديق
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ذكّّّّ    : : : : منها قصة ا�ن} ح} قالمنها قصة ا�ن} ح} قالمنها قصة ا�ن} ح} قالمنها قصة ا�ن} ح} قال ،عمل بها �� الواحد وقائع كث¦ة عن عمر رÈ اهللا عنهوقائع كث¦ة عن عمر رÈ اهللا عنهوقائع كث¦ة عن عمر رÈ اهللا عنهوقائع كث¦ة عن عمر رÈ اهللا عنه: مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر����
ُ
ذكأ
ُ
ذكأ
ُ
ذكأ
ُ
 ءاً ءاً ءاً مرمرمرمراااار اهللا ر اهللا ر اهللا ر اهللا أ

سمع من سمع من سمع من سمع من     ءاً
بت بت بت بت · فïَ · فïَ · فïَ · فïَ     جاريت}جاريت}جاريت}جاريت}فقام ôل بن مالك بن ا^ابغة رÈ اهللا عنه وقال كنت ب} فقام ôل بن مالك بن ا^ابغة رÈ اهللا عنه وقال كنت ب} فقام ôل بن مالك بن ا^ابغة رÈ اهللا عنه وقال كنت ب} فقام ôل بن مالك بن ا^ابغة رÈ اهللا عنه وقال كنت ب}     ،،،،�ن}�ن}�ن}�ن}رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم u ارسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم u ارسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم u ارسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم u ا

والغـرة ` العبـد أو األمـة،  ا�ن} بغـرةا�ن} بغـرةا�ن} بغـرةا�ن} بغـرةu u u u بمسطح فقتلتها وجنينها فقبمسطح فقتلتها وجنينها فقبمسطح فقتلتها وجنينها فقبمسطح فقتلتها وجنينها فق���� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم     األخرىاألخرىاألخرىاألخرىأحداهما أحداهما أحداهما أحداهما 
هذا مثال عن عمر  ،لقضينا بغ¦هلقضينا بغ¦هلقضينا بغ¦هلقضينا بغ¦ه    لم نسمع بهذالم نسمع بهذالم نسمع بهذالم نسمع بهذا    لولولولو: : : : فقال عمر رÈ اهللا عنهفقال عمر رÈ اهللا عنهفقال عمر رÈ اهللا عنهفقال عمر رÈ اهللا عنه داود وغ¦ه وهو u اKخاري، ا�ديث أخرجه أبو

 . رÈ اهللا عنه
حî أخ�ه الضحاك أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم حî أخ�ه الضحاك أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم حî أخ�ه الضحاك أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم حî أخ�ه الضحاك أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم  ،يعطيها ا²ية ال يورث ا�رأة من دية زوجهايورث ا�رأة من دية زوجهايورث ا�رأة من دية زوجهايورث ا�رأة من دية زوجها    وأيضاً Ìن عمر الوأيضاً Ìن عمر الوأيضاً Ìن عمر الوأيضاً Ìن عمر ال����

يـرى  اً،Ìن صحيح اسهوقي ،عمر رÈ اهللا عنه Ìن �تهد ويقيس ،،،،���� من دية زوجها من دية زوجها من دية زوجها من دية زوجهاااااأشيم الضبأشيم الضبأشيم الضبأشيم الضب    امرأةامرأةامرأةامرأةكتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث 
بـا²فع ألنهـا ليسـت مـن  ةتكـون ملزمـ فإذا وجبت ا²ية Y أهل القاتل فإن ا�رأة ال ،أن ا�رأة ليست من Eقلة الرجل

لكن الضحاك رÈ  ،الُغرم بالُغنم أو ا<راج بالضمان: لÊ تقولالقاعدة االقاعدة االقاعدة االقاعدة اوتعرفون  ،دامت ال تغرم فò ال تغنمدامت ال تغرم فò ال تغنمدامت ال تغرم فò ال تغنمدامت ال تغرم فò ال تغنم    فمافمافمافما    ،،،،العاقلة
قال أن الرسول كتب إ±ـه أن  -سفيان بن عوف ال�Ç وهو أحد والة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم الضحاك بن وهو-اهللا عنه 

 . فعمر رÈ اهللا عنه ترك هذا القياس وأخذ Üديث الضحاك بن سفيان �ا صح ،أشيم الضبا� من دية زوجها امرأةورث 
هـل  ))))هم سنة أهل الكتـابهم سنة أهل الكتـابهم سنة أهل الكتـابهم سنة أهل الكتـاببببب    واواواواسنسنسنسن(((( عليه وسلم u ا�جوس  عليه وسلم u ا�جوس  عليه وسلم u ا�جوس  عليه وسلم u ا�جوس عن ا^� ص¿ اهللاعن ا^� ص¿ اهللاعن ا^� ص¿ اهللاعن ا^� ص¿ اهللا    الرôن بن عوفالرôن بن عوفالرôن بن عوفالرôن بن عوف    رجع أيضاً إ� حديث عبدرجع أيضاً إ� حديث عبدرجع أيضاً إ� حديث عبدرجع أيضاً إ� حديث عبد

 u عبد ؟معاملة الوثني} نأو يعاملو ا�زية؟يعاملون معاملة ا^صارى X ن بن عوف  فذكرôحـديث ا^ـ� صـ¿ اهللا حـديث ا^ـ� صـ¿ اهللا حـديث ا^ـ� صـ¿ اهللا حـديث ا^ـ� صـ¿ اهللا الر
    ....))))BBBB ذبا ذبا ذبا ذباAAAAهم وناكهم وناكهم وناكهم وناك@@@@ نسائهم نسائهم نسائهم نسائهمآآآآهم سنة أهل الكتاب غ¦ هم سنة أهل الكتاب غ¦ هم سنة أهل الكتاب غ¦ هم سنة أهل الكتاب غ¦ ببببسنوا سنوا سنوا سنوا ((((: : : : عليه وسلم أنه قالعليه وسلم أنه قالعليه وسلم أنه قالعليه وسلم أنه قال

����Èوأخذ أيضاً عثمان رÈوأخذ أيضاً عثمان رÈوأخذ أيضاً عثمان رÈاهللا عنها وأخذ أيضاً عثمان ر Èاهللا عنها  اهللا عنه �� فريعة بنت مالك ر Èاهللا عنها  اهللا عنه �� فريعة بنت مالك ر Èاهللا عنها  اهللا عنه �� فريعة بنت مالك ر Èاهللا عنه �� فريعة بنت مالك ر  u u u uوالقصة أنها  الُسك¥ بعد أن أرسل إ±ها وسأ×االُسك¥ بعد أن أرسل إ±ها وسأ×االُسك¥ بعد أن أرسل إ±ها وسأ×االُسك¥ بعد أن أرسل إ±ها وسأ×ا
ص¿ اهللا عليه وسلم أن تمكـث u بيتهـا حـî يبلـغ  ن زوجها توu µ عهد ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فأمرها ا^�أ :قالت

  .الك وهو خ� واحدبنت م ة�� فريع فأخذ عثمان رÈ اهللا عنه ،الكتاب أجله
    ،،،،كنت إذا سمعت من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمحديثاً نفعê اهللا بما شاء منه أن ينفعêكنت إذا سمعت من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمحديثاً نفعê اهللا بما شاء منه أن ينفعêكنت إذا سمعت من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمحديثاً نفعê اهللا بما شاء منه أن ينفعêكنت إذا سمعت من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمحديثاً نفعê اهللا بما شاء منه أن ينفعê: : : : وعÅ رÈ اهللا عنه Ìن يقولوعÅ رÈ اهللا عنه Ìن يقولوعÅ رÈ اهللا عنه Ìن يقولوعÅ رÈ اهللا عنه Ìن يقول����

بكر أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه بكر أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه بكر أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه بكر أن رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه     بكر وصدق أبوبكر وصدق أبوبكر وصدق أبوبكر وصدق أبو    وحدثê أبووحدثê أبووحدثê أبووحدثê أبو    ،،،،فإذا حلف · صدقتهفإذا حلف · صدقتهفإذا حلف · صدقتهفإذا حلف · صدقته    استحلفتهاستحلفتهاستحلفتهاستحلفتهو�ذا حدثê عنه غ¦ه و�ذا حدثê عنه غ¦ه و�ذا حدثê عنه غ¦ه و�ذا حدثê عنه غ¦ه 
 وهنا عÅ رÈ اهللا عنه أخذ بقول أ� ))))ب فيتوضأ ثم يصÅ ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللا Xب فيتوضأ ثم يصÅ ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللا Xب فيتوضأ ثم يصÅ ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللا Xب فيتوضأ ثم يصÅ ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللا Xمن عبد يذنمن عبد يذنمن عبد يذنمن عبد يذن    ماماماما((((: : : : وسلم قالوسلم قالوسلم قالوسلم قال

 .بكر وهو خ� واحد
ألن u بداية اإلسالم أنه ال غسل إال     ؟؟؟؟هل ا�جامع يغتسل أو الهل ا�جامع يغتسل أو الهل ا�جامع يغتسل أو الهل ا�جامع يغتسل أو ال ا�جامعةا�جامعةا�جامعةا�جامعةختلف ا�هاجرون واألنصار u الغسل من ختلف ا�هاجرون واألنصار u الغسل من ختلف ا�هاجرون واألنصار u الغسل من ختلف ا�هاجرون واألنصار u الغسل من ااااو�ا و�ا و�ا و�ا ����

êاألنصار وا�هاجرين ،،،،))))إنما ا�اء من ا�اءإنما ا�اء من ا�اءإنما ا�اء من ا�اءإنما ا�اء من ا�اء: (: (: (: (سلم قالسلم قالسلم قالسلم قالا^� ص¿ اهللا عليه وا^� ص¿ اهللا عليه وا^� ص¿ اهللا عليه وا^� ص¿ اهللا عليه و ،عند رؤية ا� Y األنصار وا�هاجرينفأش� Y األنصار وا�هاجرينفأش� Y األنصار وا�هاجرينفأش� Y اااافأرسلوا أبفأرسلوا أبفأرسلوا أبفأرسلوا أب    ،،،،فأش�     Èر  Èر  Èر  Èمومومومو���� ر
) ) ) ) إذا مس ا<تان ا<تـان وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تـان وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تـان وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تـان وجـب الغسـل: : : : قالقالقالقال((((    Eئشة رÈ اهللا عنها فروت ×م أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمEئشة رÈ اهللا عنها فروت ×م أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمEئشة رÈ اهللا عنها فروت ×م أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمEئشة رÈ اهللا عنها فروت ×م أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم    إ�إ�إ�إ�    اهللا عنهاهللا عنهاهللا عنهاهللا عنه

ُ  أي )و�ن لم يو�ن لم يو�ن لم يو�ن لم ي&&&&لللل((((    وµ رواية إ� مسلموµ رواية إ� مسلموµ رواية إ� مسلموµ رواية إ� مسلم ،فرجعوا إ� قو×افرجعوا إ� قو×افرجعوا إ� قو×افرجعوا إ� قو×ا مـس ا<تـان ا<تـان وجـب  فمـî مـا ،ا�ماعبإلنزال شhط اال ي
 . الغسل

ن ا^� ن ا^� ن ا^� ن ا^� إإإإ    ::::كما u اKخاري ومسلم قالكما u اKخاري ومسلم قالكما u اKخاري ومسلم قالكما u اKخاري ومسلم قالهم الرجل ءح} جا شتهر رجوع أهل قباء إ� خ� الواحد u ا�حول إ� الكعبةشتهر رجوع أهل قباء إ� خ� الواحد u ا�حول إ� الكعبةشتهر رجوع أهل قباء إ� خ� الواحد u ا�حول إ� الكعبةشتهر رجوع أهل قباء إ� خ� الواحد u ا�حول إ� الكعبةااااوووو����
    ....))))أتاه آٍت بأن يصÅ إ� الكعبةأتاه آٍت بأن يصÅ إ� الكعبةأتاه آٍت بأن يصÅ إ� الكعبةأتاه آٍت بأن يصÅ إ� الكعبة( ( ( (         ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلم

بوقـائع  الÊ تـدل إ� أن الصـحابةرÈ اهللا عـنهمو ،ء اهللا u ا�لقة القادمةالÊ سنتعرض ×ا إن شا األمثلةمن  ذلك غ¦و
 . كث¦ة أخذوا �� الواحد وعملوا به

    



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٤٧ - 

 

    ����))))/T/T/T/T((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 أو سـمعاً وهـو اwيـن  مهور العلماءمهور العلماءمهور العلماءمهور العلماء����ا²±ل األول ا²±ل األول ا²±ل األول ا²±ل األول كنا توقفنا عنـد 

ً
E� عبـد �ـ� الواحـد�أو سـمعاً وهـو يقولـون بوجـوب ا 
ً
E� عبـد �ـ� الواحـد�أو سـمعاً وهـو يقولـون بوجـوب ا 
ً
E� عبـد �ـ� الواحـد�أو سـمعاً وهـو يقولـون بوجـوب ا 
ً
E� عبـد �ـ� الواحـد�ـاع ?ـاع ?ـاع ?ـاع إإإإيقولـون بوجـوب ا?

، وذكرنا أمثلـة تواتر آحادها فإن العلم �صل بمجموعهايإن لم  ؛ u وقائع كث¦ة ال تنح�Y قبوXالصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهم
 ...ووو رÈ اهللا عنهوعÅ  رÈ اهللا عنه، وعثمان رÈ اهللا عنهوقصص وردت عن عمر  رÈ اهللا عنهالصديق 

سÄ أبا طلحة وأبا عبيدة وأسÄ أبا طلحة وأبا عبيدة وأسÄ أبا طلحة وأبا عبيدة وأسÄ أبا طلحة وأبا عبيدة وأ���� بن كعب  بن كعب  بن كعب  بن كعب كنت أكنت أكنت أكنت أ: (: (: (: (قالقالقالقال    ----وقفنا عليه u ا�لقة ا�اضيةوقفنا عليه u ا�لقة ا�اضيةوقفنا عليه u ا�لقة ا�اضيةوقفنا عليه u ا�لقة ا�اضية    ماماماما    ووووأيضاäًً من األمثلة وهأيضاäًً من األمثلة وهأيضاäًً من األمثلة وهأيضاäًً من األمثلة وه----روى أنس روى أنس روى أنس روى أنس 
يـا أنـس قـم إ� هـذه ا�ـرار يـا أنـس قـم إ� هـذه ا�ـرار يـا أنـس قـم إ� هـذه ا�ـرار يـا أنـس قـم إ� هـذه ا�ـرار     ةةةةطلحـطلحـطلحـطلحـ    فقال أبوفقال أبوفقال أبوفقال أبو    ،،،،إن ا<مرة قد حرمتإن ا<مرة قد حرمتإن ا<مرة قد حرمتإن ا<مرة قد حرمت: : : : إذ أتانا آت فقالإذ أتانا آت فقالإذ أتانا آت فقالإذ أتانا آت فقال    ----مرمرمرمرالُسكر ا<َ الُسكر ا<َ الُسكر ا<َ الُسكر ا<َ ----من فضيخ من فضيخ من فضيخ من فضيخ     �اباً �اباً �اباً �اباً 

    .فهنا قد أخذ أنس ومن معه من كبار الصحابة بقول هذا الواحد    ))))فكçتهافكçتهافكçتهافكçتها    ؛؛؛؛كçهاكçهاكçهاكçهااااافففف
صـ¿ اهللا عليـه صـ¿ اهللا عليـه صـ¿ اهللا عليـه صـ¿ اهللا عليـه عن ا^� عن ا^� عن ا^� عن ا^� بن عباس يروي اف®ن  ،ديث أديث أديث أديث أ���� سعيد u ال�ف سعيد u ال�ف سعيد u ال�ف سعيد u ال�فرجع إ� حرجع إ� حرجع إ� حرجع إ� حرÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس  أيضاً �

 ) ) ) ) إنما الربا u النسيئةإنما الربا u النسيئةإنما الربا u النسيئةإنما الربا u النسيئة((((: : : : أنه قالأنه قالأنه قالأنه قال    وسلموسلموسلموسلم
ُ
أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه     حديث أحديث أحديث أحديث أ���� سعيد رÈ اهللا عنه سعيد رÈ اهللا عنه سعيد رÈ اهللا عنه سعيد رÈ اهللا عنهنكر عليه ذلك وُذكر X فأ

    ))))ح وا�مر با�مر سواء بسواء مثالً بمثلح وا�مر با�مر سواء بسواء مثالً بمثلح وا�مر با�مر سواء بسواء مثالً بمثلح وا�مر با�مر سواء بسواء مثالً بمثلوال� بال� والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لوال� بال� والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لوال� بال� والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لوال� بال� والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�ل    بالفضةبالفضةبالفضةبالفضةاwهب باwهب والفضة اwهب باwهب والفضة اwهب باwهب والفضة اwهب باwهب والفضة : (: (: (: (وسلم قالوسلم قالوسلم قالوسلم قال
 . كر X هذا ا�ديث فأخذ به وهو خ� واحدذُ  ،خر ا�ديثآ� إإإإ

نـرى نـرى نـرى نـرى     كنا ûابر أربع} سـنة الكنا ûابر أربع} سـنة الكنا ûابر أربع} سـنة الكنا ûابر أربع} سـنة ال((((: : : : بن عمراقال  ةةةةابن عمر رÈ اهللا عنه رجع إ� حديث رافع بن خديج u ا�خابرابن عمر رÈ اهللا عنه رجع إ� حديث رافع بن خديج u ا�خابرابن عمر رÈ اهللا عنه رجع إ� حديث رافع بن خديج u ا�خابرابن عمر رÈ اهللا عنه رجع إ� حديث رافع بن خديج u ا�خابرأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً �
 اً كمـا ذكرنـا أن فيهـا خالفـ وا�خابرةوا�خابرةوا�خابرةوا�خابرة ،،،،))))يه وسلم نó عن ا�خابرةيه وسلم نó عن ا�خابرةيه وسلم نó عن ا�خابرةيه وسلم نó عن ا�خابرةبن عمر أن ا^� ص¿ اهللا علبن عمر أن ا^� ص¿ اهللا علبن عمر أن ا^� ص¿ اهللا علبن عمر أن ا^� ص¿ اهللا علااااحî أخ�نا حî أخ�نا حî أخ�نا حî أخ�نا     ،،،،بذلك بأساً بذلك بأساً بذلك بأساً بذلك بأساً 

أن يتفق مالك األرض والعامل Y أن : بمع¥ إنما تكون u أمر Y جزء من األرضإنما تكون u أمر Y جزء من األرضإنما تكون u أمر Y جزء من األرضإنما تكون u أمر Y جزء من األرض    ا�خابرةا�خابرةا�خابرةا�خابرةولكن الراجح واهللا أعلم أن ولكن الراجح واهللا أعلم أن ولكن الراجح واهللا أعلم أن ولكن الراجح واهللا أعلم أن 
فهذا نـó  ،للعامل األخرىعيد لألماكن واK ،األنهر وا�سا�مايÅ  أو ا�ياهيÅ  يÅ ا�K أو ما العامل يزرعها وأن للمالك ما

فمـثال ًاألرض إذا Ìنـت ، Ýا pرج منهـا اً عنه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم واwي Eمل به ا^� أهل خي� Y أنه يأخذ شطر
ا للعامل ن يتفق أن شما· األرض X وجنوبهأأما  ،يتفقون �رج أطنانا ًفله مثًال لو �رج طن} فله ربعها أو نصفها حسب ما

فابن عمر أخذ  ،فç به األئمة حديث رافع بن خديج u ا�خابرة فهذا ما ،يرÈ بهذا والشارع ال ،فهذا فيه تغرير وفيه غرر
 .Üديث رافع وهو خ� واحد

هل أمرها ا^� ص¿ هل أمرها ا^� ص¿ هل أمرها ا^� ص¿ هل أمرها ا^� ص¿     ةةةةاألنصارياألنصارياألنصارياألنصاري    ةةةةبن عباس سل فالنبن عباس سل فالنبن عباس سل فالنبن عباس سل فالناااافقال X فقال X فقال X فقال X     ،،،،تصدر ا�ائض حî تطوفتصدر ا�ائض حî تطوفتصدر ا�ائض حî تطوفتصدر ا�ائض حî تطوف    Ìن زيد بن ثابت يرى أن الÌن زيد بن ثابت يرى أن الÌن زيد بن ثابت يرى أن الÌن زيد بن ثابت يرى أن ال����
        ....ما أراك إال قد صدقتما أراك إال قد صدقتما أراك إال قد صدقتما أراك إال قد صدقت: : : : عباسعباسعباسعباس    البنالبنالبنالبنفرجع زيد يضحك وقال فرجع زيد يضحك وقال فرجع زيد يضحك وقال فرجع زيد يضحك وقال     ه،ه،ه،ه،فأخ�تفأخ�تفأخ�تفأخ�ت؟ ؟ ؟ ؟ عليه وسلم بذلكعليه وسلم بذلكعليه وسلم بذلكعليه وسلم بذلكاهللا اهللا اهللا اهللا 

انتهت من أعمال ا�ج ، وهو ر�ن ا�ج ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع اإلفاضة` أن ا�رأة إذا طافت طواف  القصة
     يسقط؟يسقط؟يسقط؟يسقط؟    هل يسقط عنها طواف الوداع أو ماهل يسقط عنها طواف الوداع أو ماهل يسقط عنها طواف الوداع أو ماهل يسقط عنها طواف الوداع أو مافأرادت طواف الوداع 

، وزيد لم يبلغه و القول الصحيح وفعل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أن ا�ائض يسقط عنها طواف الوداعو القول الصحيح وفعل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أن ا�ائض يسقط عنها طواف الوداعو القول الصحيح وفعل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أن ا�ائض يسقط عنها طواف الوداعو القول الصحيح وفعل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أن ا�ائض يسقط عنها طواف الوداعابن عباس يرى وهابن عباس يرى وهابن عباس يرى وهابن عباس يرى وه
؟ هل أمرها ا^� ص¿ اهللا عليـه وسـلم بـذلك األنصارية فالنةسل : بن عباسافقال X  ،بن عباساختلف مع اهذا األمر ف

أن ا^� أن ا^� أن ا^� أن ا^�     ةةةةحديث صفيحديث صفيحديث صفيحديث صفييدل عليه ، أراك إال قد صدقت بن عباس ماالفرجع زيد يضحك وقال  ،بن عباسافأخ�ته بما قال 
ا طلب صفية قالوا ا طلب صفية قالوا ا طلب صفية قالوا ا طلب صفية قالوا  ّّ فلتنفر فلتنفر فلتنفر فلتنفر : : : : نها قد فاضت قالنها قد فاضت قالنها قد فاضت قالنها قد فاضت قالإإإإرسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا رسول اهللا     قالوا ياقالوا ياقالوا ياقالوا يا    ؟؟؟؟أحابستنا `أحابستنا `أحابستنا `أحابستنا `    ::::قالقالقالقال    ،،،،نها قد حاضتنها قد حاضتنها قد حاضتنها قد حاضتإإإإص¿ اهللا عليه وسلم لمص¿ اهللا عليه وسلم لمص¿ اهللا عليه وسلم لمص¿ اهللا عليه وسلم لّمّ

) �ـائضإال أنـه خفـف عـن ا -يعـê بـالطواف-خر عهـدهم باKيـت آأمر ا^اس أن يكون (بن عباس اوأيضاäًً قول  ،،،،إذاً إذاً إذاً إذاً 
فـابن عبـاس أرسـله إ� هـذه  ،ختلف هذان الصحابيان ا�ليالن زيد 0ب عنه هـذا األمـر ولـم يبلغـهافا�قصود أنه �ا 

    ....األخبار u هذا أكd من أن ùاألخبار u هذا أكd من أن ùاألخبار u هذا أكd من أن ùاألخبار u هذا أكd من أن CCCCù، فأخ�ته الصحابية
حابة رÈ اهللا حابة رÈ اهللا حابة رÈ اهللا حابة رÈ اهللا بعد الصبعد الصبعد الصبعد الص    االختالفاالختالفاالختالفاالختالفو�نما حدث و�نما حدث و�نما حدث و�نما حدث     ،،،،وقبول خ� الواحد والعمل بهوقبول خ� الواحد والعمل بهوقبول خ� الواحد والعمل بهوقبول خ� الواحد والعمل به    األموراألموراألموراألمورتفق ا�ابعون أيضاY ًäً مثل هذه تفق ا�ابعون أيضاY ًäً مثل هذه تفق ا�ابعون أيضاY ًäً مثل هذه تفق ا�ابعون أيضاY ًäً مثل هذه اااا����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٤٨ - 

 

    ....عنهم عنهم عنهم عنهم 
Y هذه الوقائع  متعددةأمثلة  بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااذكر ذكر ذكر ذكر ، ?اع الصحابة Y قبول خ� الواحد u وقائع كث¦ة?اع الصحابة Y قبول خ� الواحد u وقائع كث¦ة?اع الصحابة Y قبول خ� الواحد u وقائع كث¦ة?اع الصحابة Y قبول خ� الواحد u وقائع كث¦ةإإإإ: هو ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولذاً ذاً ذاً ذاً إإإإ �

 .الÊ تدل Y أنهم يأخذون �� الواحد
 ،،،،ون �� الواحدون �� الواحدون �� الواحدون �� الواحدY ما Ìن يفعل الصحابة بأنهم يأخذY ما Ìن يفعل الصحابة بأنهم يأخذY ما Ìن يفعل الصحابة بأنهم يأخذY ما Ìن يفعل الصحابة بأنهم يأخذ    ؛ اتفقوا؛ اتفقوا؛ اتفقوا؛ اتفقواY هذاY هذاY هذاY هذا    أيضاأيضاأيضاأيضا    اتفقوااتفقوااتفقوااتفقوارôهم اهللا رôهم اهللا رôهم اهللا رôهم اهللا ا�ابعون ا�ابعون ا�ابعون ا�ابعون  �

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

يهم عقو×م وµ ظنهم أن العقل pالف ا^قل u كث¦ مـن ا�سـائل، إذاً العـ�ة بـزمن الصـحابة السنة والعمل بما أملته عل
 . الصحابة وا�ابعون Ýن عمل �� الواحدو ،وا�ابع}

 اً اً اً اعhاضاعhاضاعhاضاعhاض    بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااوذكر 
  :Y هذا ا²±ل وأجاب عنه أيضاäًً من عدة أوجهY هذا ا²±ل وأجاب عنه أيضاäًً من عدة أوجهY هذا ا²±ل وأجاب عنه أيضاäًً من عدة أوجهY هذا ا²±ل وأجاب عنه أيضاäًً من عدة أوجه    اً
أي أي أي أي ----كما أنهم أخـذوا بـالعموم كما أنهم أخـذوا بـالعموم كما أنهم أخـذوا بـالعموم كما أنهم أخـذوا بـالعموم     ،،،،ب قارنت هذه األخبار ال بمجردهاب قارنت هذه األخبار ال بمجردهاب قارنت هذه األخبار ال بمجردهاب قارنت هذه األخبار ال بمجردهاعملوا بأسباعملوا بأسباعملوا بأسباعملوا بأسبا    لعلهملعلهملعلهملعلهم: : : : فإن قيلفإن قيلفإن قيلفإن قيل: يقول u هذا االعhاضيقول u هذا االعhاضيقول u هذا االعhاضيقول u هذا االعhاض

 اً اً اً وعملوا بصيغة األمر وا^ò ولم يكن نصوعملوا بصيغة األمر وا^ò ولم يكن نصوعملوا بصيغة األمر وا^ò ولم يكن نصوعملوا بصيغة األمر وا^ò ولم يكن نص    ----الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
  �����اً فيهما�اً فيهما�اً فيهما�اً فيهما    اً

يقـول أن الصـحابة لـم يعملـوا ؛ بأنه ال �ب ا�عبد �� الواحد: مع¥ هذا االعhاض من القول اآلخر وهو قول اwي يقول
فـإن  ،قياسـاً Y قضـية أدوات ال(ـط والعمـوم ،بهـا اقhنـتتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن بل ُ�  ،بمجرد هذه األخبار

لكن عملهم د±ل Y أنهم أخذوا بها لوجود قـرائن  ،عملوا بها ولم يوجد نٌص �يح عنهم u ذلك الصحابةرÈ اهللا عنهم
  .تدل Y ذلك

ò^العمـل لم يكن هناك نص �يح ولكن وُ  ،الصحابة أخذوا بالعموم وعملوا بصياغة األمر وا Y جد هناك قرائن تدل
عملوا بهذه األخبار لوجود قرائن تعضد هذه األدلة ولـم يعلمـوا بهـذه األخبـار  فكذلك هنا الصحابةرÈ اهللا عنهم ،بذلك

    .بمجردها
    بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااأجيب من عدة أوجه عن هذا الÇم وا�واب كما يقول أجيب من عدة أوجه عن هذا الÇم وا�واب كما يقول أجيب من عدة أوجه عن هذا الÇم وا�واب كما يقول أجيب من عدة أوجه عن هذا الÇم وا�واب كما يقول ����
لـوال أي  ))))لوال هذا لقضينا بغ¦هلوال هذا لقضينا بغ¦هلوال هذا لقضينا بغ¦هلوال هذا لقضينا بغ¦ه: (: (: (: (لقول عمرلقول عمرلقول عمرلقول عمرأي بمجرد األخبار  قد قد قد قد ����حوا بأن العمل باألخبارحوا بأن العمل باألخبارحوا بأن العمل باألخبارحوا بأن العمل باألخبارأنهم أنهم أنهم أنهم : : : : قلناقلناقلناقلنا: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����

 . هذا ا<� وهو خ� ôل بن مالك بن ا^ابغة
فهم أخـذوا بـا<� �جـرد ا<ـ� ألجـل  ،بن عمر رجع إ� حديث رافعاالغسل وu الصحابة أيضاً رجعوا إ� حديث Eئشة 

 .اهللا عليه وسلم العمل بسنة ا^� ص¿
����� ....وذلك يبطل ?يع األدلةوذلك يبطل ?يع األدلةوذلك يبطل ?يع األدلةوذلك يبطل ?يع األدلة    ا�تواترةا�تواترةا�تواترةا�تواترةكتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار     ؛؛؛؛وسبب هاهناوسبب هاهناوسبب هاهناوسبب هاهنا    ةةةةقالوا تقدير قرينقالوا تقدير قرينقالوا تقدير قرينقالوا تقدير قرين: الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

بمعـ¥ أن الصـحابة لـم  ،ال(يعة باإلبطـالأدلة أن تقدير القرائن عندكم هنا يرجع Y بقية : يقول ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةيعê كأن 
ويؤدي هذا القول  ،وال قائل بذلك ،ولم يعملوا باألخبار ا�تواترة إال بموجب قرائن ،Y قرائن عزيز إال بناءً يعملوا بالكتاب ال

 .عمل بهذه األدلة بمجردها بل بوجود قرائن تدل Y صدقهافلم يُ  ،?يع األدلة إبطالإ� 
دنا دنا دنا دنا و×ا داللـة ظـاهرة تُعبýـو×ا داللـة ظـاهرة تُعبýـو×ا داللـة ظـاهرة تُعبýـو×ا داللـة ظـاهرة تُعبýـ    ،،،،�ب األخذ بها�ب األخذ بها�ب األخذ بها�ب األخذ بها    بتةبتةبتةبتةثاثاثاثاأما العموم وصيغة األمر وا^ò فإنها أما العموم وصيغة األمر وا^ò فإنها أما العموم وصيغة األمر وا^ò فإنها أما العموم وصيغة األمر وا^ò فإنها وووو ::::بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال : الوجه ا8الثالوجه ا8الثالوجه ا8الثالوجه ا8الث����

بأنه بأنه بأنه بأنه     واعتذرواواعتذرواواعتذرواواعتذروا    ،،،،عتد �الفةعتد �الفةعتد �الفةعتد �الفةيُ يُ يُ يُ     و�نما أنكرها من الو�نما أنكرها من الو�نما أنكرها من الو�نما أنكرها من ال    ،،،،فò كمسأ�نافò كمسأ�نافò كمسأ�نافò كمسأ�نا    ،،،،وعملهم بها ` د±ل Y صحة دال�هاوعملهم بها ` د±ل Y صحة دال�هاوعملهم بها ` د±ل Y صحة دال�هاوعملهم بها ` د±ل Y صحة دال�ها    ،،،،بالعمل بمقتضاهابالعمل بمقتضاهابالعمل بمقتضاهابالعمل بمقتضاها
  لم ينقل عنهم u صيغة األمر والعموم ت�يحلم ينقل عنهم u صيغة األمر والعموم ت�يحلم ينقل عنهم u صيغة األمر والعموم ت�يحلم ينقل عنهم u صيغة األمر والعموم ت�يح

بل  ،د والقياس Y العموم u أن الصحابة لم يعلموا بها �جردهاأنكم قستم خ� الواح مع¥ 	م بن قدامة رôه اهللا: أقولأقولأقولأقول
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عمل بتلـك الصـيغ نولو لم  ،فصيغ العموم واألمر وا^ò عملوا بها �جردها من دون قرائن ،وهذا غ¦ صحيحوهذا غ¦ صحيحوهذا غ¦ صحيحوهذا غ¦ صحيح ،لوجود قرائن
من أقوى األدلة Y صحة كما سيأ� u باب األمر  وعمل الصحابةرÈ اهللا عنهم ،ألدى ذلك إ� تعطيل ال(يعة عن العمل

ò^صحة األمر وا Yالعموم و Y ها�صيغة العموم ،دال u الصحابة لم ينقل عنهم لفظ êيع،  u لـم ينقـل عـنهم لفـظ
فمجـرد عمـل  اللغـة،ويعرفـون معـا�  العربيـةالعربيـةالعربيـةالعربيـة    باللغـةباللغـةباللغـةباللغـةألنهـم عـرب ويتألنهـم عـرب ويتألنهـم عـرب ويتألنهـم عـرب ويت����مـون مـون مـون مـون لكنهم عملوا بهذه الصيغ  ،صيغة األمر

فـò ، مقت� داللة األمر وبأدوات ال(ط وغ¦ها هـذا د±ـل Y صـحتهاب� داللة العام وبمقت الصحابةرÈ اهللا عنهم
أن نقدر قـرائن فهـذا غـ¦  أما ،به �ب العمل�ب العمل�ب العمل�ب العمل    ةةةةY أنه حجY أنه حجY أنه حجY أنه حج�� الواحد د±ل  عمل الصحابةرÈ اهللا عنهم ،كمسأ�نا هنا

و�نما  ،يح و�نما عرف ذلك من خالل العملوالصحابة ال يوجد عنهم نص � ،ألنه ال يوجد قرائن u صيغ العمومألنه ال يوجد قرائن u صيغ العمومألنه ال يوجد قرائن u صيغ العمومألنه ال يوجد قرائن u صيغ العموم ،صحيح
عتذر عن ذلك بأنه لم ينقل عنهم u صيغة األمر والعموم ت�يح أي لم ينقـل او ،عتد �الفة ألن قوX شاذن ال يُ Ýأنكرها 

عنـد الصـحابةرÈ اهللا  اللغـةرفت بسليقة ألن هذه األمور عُ  ،قول أو رأي و�ذلك u العموم عن الصحابةرÈ اهللا عنهم
أما القول بأن العموم وصيغة األمر أما القول بأن العموم وصيغة األمر أما القول بأن العموم وصيغة األمر أما القول بأن العموم وصيغة األمر  ،نص Y ذلك فيهاواألمر ال يستحق أن يُ  اللغة،عمل بها بداللة يُ  األمورu أن هذه  عنهم

فالصحابة عملوا باألخبار  ،عملوا بها ألجل قرائن و�ذلك عملوا �� الواحد ألجل قرائن نقول أن هذا القياس غ¦ صحيحعملوا بها ألجل قرائن و�ذلك عملوا �� الواحد ألجل قرائن نقول أن هذا القياس غ¦ صحيحعملوا بها ألجل قرائن و�ذلك عملوا �� الواحد ألجل قرائن نقول أن هذا القياس غ¦ صحيحعملوا بها ألجل قرائن و�ذلك عملوا �� الواحد ألجل قرائن نقول أن هذا القياس غ¦ صحيح
نه لو لم يعمـل بهـذه الصـيغ نه لو لم يعمـل بهـذه الصـيغ نه لو لم يعمـل بهـذه الصـيغ نه لو لم يعمـل بهـذه الصـيغ ألألألألوووو اللغويةو�ذلك عموم األمر وا^ò عملوا بها ²ال�ها  ،رناذك ويدل عليه ما ،�جرد األخبار

د±ل د±ل د±ل د±ل     ----صيغ األمر وا^ò وصيغ العموم وا<صوصصيغ األمر وا^ò وصيغ العموم وا<صوصصيغ األمر وا^ò وصيغ العموم وا<صوصصيغ األمر وا^ò وصيغ العموم وا<صوص----عمل الصحابة بهذه الصيغ عمل الصحابة بهذه الصيغ عمل الصحابة بهذه الصيغ عمل الصحابة بهذه الصيغ و�رد  ،ألدى ذلك إ� تعطيل أح®م ال(يعةألدى ذلك إ� تعطيل أح®م ال(يعةألدى ذلك إ� تعطيل أح®م ال(يعةألدى ذلك إ� تعطيل أح®م ال(يعة
    ....Y صحتها وأنها صحيحة u هذا األمرY صحتها وأنها صحيحة u هذا األمرY صحتها وأنها صحيحة u هذا األمرY صحتها وأنها صحيحة u هذا األمر

���� Êاألدلة ال Y اضhهناك اع Êاألدلة ال Y اضhهناك اع Êاألدلة ال Y اضhهناك اع Êاألدلة ال Y اضhذكروها    ،،،،و` إ?اع الصحابةو` إ?اع الصحابةو` إ?اع الصحابةو` إ?اع الصحابة ذكرها ا�مهورذكرها ا�مهورذكرها ا�مهورذكرها ا�مهورهناك اع Êذكروهاوالوقائع ال Êذكروهاوالوقائع ال Êذكروهاوالوقائع ال Êوالوقائع ال،،،،     u `و u `و u `و u `ا�قيقةا�قيقةا�قيقةا�قيقةو        
قل عنهم أنهم أخذوا بأخبار أن الصحابة كما نُ  فإن قيل فقد تر�وا العمل بأخبار كث¦ةفإن قيل فقد تر�وا العمل بأخبار كث¦ةفإن قيل فقد تر�وا العمل بأخبار كث¦ةفإن قيل فقد تر�وا العمل بأخبار كث¦ة: بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال ، ، ، ، با�ثلبا�ثلبا�ثلبا�ثل    ةةةةتسÆ معارضتسÆ معارضتسÆ معارضتسÆ معارض

لم يقبل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ� ذو لم يقبل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ� ذو لم يقبل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ� ذو لم يقبل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ� ذو ) ثلمعارضة با�(هذا يسÆ إذاً  ،كذلك نقل عنهم أنهم تر�وا أخبار كث¦ة ،كث¦ة
وعمر لم يقبـل خـ� أوعمر لم يقبـل خـ� أوعمر لم يقبـل خـ� أوعمر لم يقبـل خـ� أ����    ا�دة، ا�دة، ا�دة، ا�دة، بكر رÈ اهللا عنه خ� ا�غ¦ة وحده u م¦اث بكر رÈ اهللا عنه خ� ا�غ¦ة وحده u م¦اث بكر رÈ اهللا عنه خ� ا�غ¦ة وحده u م¦اث بكر رÈ اهللا عنه خ� ا�غ¦ة وحده u م¦اث     ولم يقبل أبوولم يقبل أبوولم يقبل أبوولم يقبل أبو    ----مع أنه خ� واحدمع أنه خ� واحدمع أنه خ� واحدمع أنه خ� واحد----    ا±دينا±دينا±دينا±دين

 .Y أن الصحابة لم يعملوا ببعض األخبار وتر�وها مع أنها خ� واحد*ها أدلة هذه  مومومومو���� u االستئذان u االستئذان u االستئذان u االستئذان
فطرق اKاب عليـه ثالثـاً فلـم �ـب  ،مو� رÈ اهللا عنه جاء إ� عمر بن ا<طاب يستأذنه ` أن أبا االستئذانوقصة 	

ستأذن ستأذن ستأذن ستأذن ااااإذا إذا إذا إذا : : : : ن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالإإإإ: : : : فقالفقالفقالفقال؟ لم ذهبت: فقال X ،عمر فذهب، فخرج عمر فلم �ده فأرسل u طلبه
سـعيد  ومعه أبـ فشهدفشهدفشهدفشهد؟ ؟ ؟ ؟ هل يشهد معكهل يشهد معكهل يشهد معكهل يشهد معك: : : : لم يقبل عمر ذلك منه وقاللم يقبل عمر ذلك منه وقاللم يقبل عمر ذلك منه وقاللم يقبل عمر ذلك منه وقالفففف    ،،،،أحدكم Y صاحبه ثالثاً فلم يؤذن X فلين�فأحدكم Y صاحبه ثالثاً فلم يؤذن X فلين�فأحدكم Y صاحبه ثالثاً فلم يؤذن X فلين�فأحدكم Y صاحبه ثالثاً فلم يؤذن X فلين�ف

شهد معه وسعيد  أبو فقام معه ،يشهد معك أصغرنا: وµ رواية أنه ذهب إ� األنصار فقال األنصار رÈ اهللا عنهم  ،ا<دري
Xبذلك فقبل عمر قو. 

بكر خ� ا�غ¦ة لوحده بل شهد معه �مد  بل أبوولم يق ،ن عمر لم يقبل قول الواحد إال بشهادة أ� سعيد ا<دريإ: واقال�
 .شهد معه الصحابة رÈ اهللا عنهم  بعد أنولم يقبل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ� ذي ا±دين إال ، بن مسلمة

 êاض ا�قيقة معارضيعhاض ا�قيقة معارضهذا االعhاض ا�قيقة معارضهذا االعhاض ا�قيقة معارضهذا االعhوهو بنفس الوقت  با�ثلبا�ثلبا�ثلبا�ثل    ةةةةهذا االع 
ً
E� هو د±ل للقائل} بأن خ� الواحد ال �ب العمل به 
ً
E� هو د±ل للقائل} بأن خ� الواحد ال �ب العمل به 
ً
E� هو د±ل للقائل} بأن خ� الواحد ال �ب العمل به 
ً
E� هو د±ل للقائل} بأن خ� الواحد ال �ب العمل به. 

فـفاطمة رÈ اهللا  وا^فقةوا^فقةوا^فقةوا^فقةأن عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� فاطمة بنت قيس بالسك¥ أن عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� فاطمة بنت قيس بالسك¥ أن عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� فاطمة بنت قيس بالسك¥ أن عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� فاطمة بنت قيس بالسك¥  ا من األمثلة الÊ ذكروهاا من األمثلة الÊ ذكروهاا من األمثلة الÊ ذكروهاا من األمثلة الÊ ذكروهاأيًض أيًض أيًض أيًض 	
ال : م يقبـل قو×ـا وقـاللـ فعمر ة،ألنها Ìنت مبتوت وا^فقةجعل ×ا السك¥  ن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمإعنه Ìنت تقول 

 .مرأة ال ندري أصدقت أم كذبتانhك ديننا لقول  ال امرأةنأخذ بقول 
خـ� خـ� خـ� خـ�     رÈ اهللا عنـهرÈ اهللا عنـهرÈ اهللا عنـهرÈ اهللا عنـه    رد عـÅرد عـÅرد عـÅرد عـÅأيضاً ، أخذ بقرائنإذاً يعê ، عÅ رÈ اهللا عنه Ìن ال يقبل ا�ديث حî يستحلف قائلهعÅ رÈ اهللا عنه Ìن ال يقبل ا�ديث حî يستحلف قائلهعÅ رÈ اهللا عنه Ìن ال يقبل ا�ديث حî يستحلف قائلهعÅ رÈ اهللا عنه Ìن ال يقبل ا�ديث حî يستحلف قائله�
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ُ  ،روت أنها نكحت رجال ًوفوضت إ±ها رÈ اهللا عنه عف�و ،بنت واشقبنت واشقبنت واشقبنت واشق    ععععمعقل بن سنان األشج¯ u برومعقل بن سنان األشج¯ u برومعقل بن سنان األشج¯ u برومعقل بن سنان األشج¯ u برو  مÔ َسـبمع¥ لم ي
 µرسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بصداق نسائها أي بمهر ا�ثل ،قبل أن �امعهاا�هر فتو �لم يقبل خ� معقل بن  ،فق Åفع

  .فهذه األدلة وهذه األمثلة تدل Y أن الصحابة لم يقبلوا �� الواحد ،سنان
 .ق¦اطق¦اطق¦اطق¦اط    أن من ص¿ Y ا�يت فلهأن من ص¿ Y ا�يت فلهأن من ص¿ Y ا�يت فلهأن من ص¿ Y ا�يت فله    uuuuرÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه  بن عمر رÈ اهللا عنه رد خ� أبن عمر رÈ اهللا عنه رد خ� أبن عمر رÈ اهللا عنه رد خ� أبن عمر رÈ اهللا عنه رد خ� أ���� هريرة  هريرة  هريرة  هريرة اااا����
    ))))ن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليهن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليهن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليهن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليهإإإإ: (: (: (: (�ا روى أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال�ا روى أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال�ا روى أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال�ا روى أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال    بن عمربن عمربن عمربن عمرااااردت خ� ردت خ� ردت خ� ردت خ�     Eئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنه����

 .بن عمر ولم تقبلهاردت Eئشة خ�  ،،،،مسلممسلممسلممسلم    اKخارياKخارياKخارياKخاري    هذا ا�ديث باKخاري وا�ديث صحيح رواههذا ا�ديث باKخاري وا�ديث صحيح رواههذا ا�ديث باKخاري وا�ديث صحيح رواههذا ا�ديث باKخاري وا�ديث صحيح رواه
و�نمـا قبلوهـا و�نمـا قبلوهـا و�نمـا قبلوهـا و�نمـا قبلوهـا  ،وÝا يدل Y أنهم لم يأخذوا بمجرد األخبار ،ر كث¦ةتدل Y أن الصحابة تر�وا العمل بأخبا األمثلةإذاً هذه 

    ....لوجود قرائن تدل Y صدقهالوجود قرائن تدل Y صدقهالوجود قرائن تدل Y صدقهالوجود قرائن تدل Y صدقها
    : : : : أجاب ابن قدامة Y هذا القول من وجه}أجاب ابن قدامة Y هذا القول من وجه}أجاب ابن قدامة Y هذا القول من وجه}أجاب ابن قدامة Y هذا القول من وجه}����
ألن الصحابة قبلوا هذه األخبار الÊ توقفوا عنها بموافقة غ¦ ألن الصحابة قبلوا هذه األخبار الÊ توقفوا عنها بموافقة غ¦ ألن الصحابة قبلوا هذه األخبار الÊ توقفوا عنها بموافقة غ¦ ألن الصحابة قبلوا هذه األخبار الÊ توقفوا عنها بموافقة غ¦     ،،،،عليكم وليس لكمعليكم وليس لكمعليكم وليس لكمعليكم وليس لكم    ةةةةالÇم حجالÇم حجالÇم حجالÇم حجأن هذا أن هذا أن هذا أن هذا : : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����

X الراويX الراويX الراويX واترولم يولم يولم يولم ي    ،،،،الراوي�واتر وال خرج عن رتبة اآلحاد إ� رتبة ا�واتربلغ بذلك درجة ا�واتر وال خرج عن رتبة اآلحاد إ� رتبة ا�واتربلغ بذلك درجة ا�واتر وال خرج عن رتبة اآلحاد إ� رتبة ا�واتربلغ بذلك درجة ا�واتر وال خرج عن رتبة اآلحاد إ� رتبة ا�بلغ بذلك درجة ا....  
 êاهللا عنهم -فإنهم قد قبلوا  ،أن هذا حجة عليكمأن هذا حجة عليكمأن هذا حجة عليكمأن هذا حجة عليكميع Èالصحابة ر- X توقفوا عنها �وافقـة الـراوي Êهذه األخبار ال ،

ة ا�واتر ولـم يـ&ل عـن درجـة فهو لم يصل إ� درج ،سعيد ا<دري قبله وعمر �ا رد خ� أ� مو� األشعري وشهد معه أب
بمع¥ أن ما ذكرتموه من أمثلـة حجـٌة لكـم ` حجـٌة  ،إذاً هذا يسÆ القلبإذاً هذا يسÆ القلبإذاً هذا يسÆ القلبإذاً هذا يسÆ القلب ،Ýا يدل Y صحة ما ذكره ا�مهور ،اآلحاد

 . ?ا±اً ?ا±اً ?ا±اً ?ا±اً إإإإهذا يسÆ جواباً هذا يسÆ جواباً هذا يسÆ جواباً هذا يسÆ جواباً  ،عليكم وليست لكم
����� : ممممÌن �عاٍن ¶تصٍة بهÌن �عاٍن ¶تصٍة بهÌن �عاٍن ¶تصٍة بهÌن �عاٍن ¶تصٍة به    أن توقف الصحابةرÈ اهللا عنهمأن توقف الصحابةرÈ اهللا عنهمأن توقف الصحابةرÈ اهللا عنهمأن توقف الصحابةرÈ اهللا عنهمجواب تفصيÅ  ::::ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا

البد البد البد البد     يؤخذ فيه بقول الواحديؤخذ فيه بقول الواحديؤخذ فيه بقول الواحديؤخذ فيه بقول الواحد    فتوقف ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خ� ذي ا±دين Ìن ألجل أن يعلمهم أن هذا ا�كم الفتوقف ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خ� ذي ا±دين Ìن ألجل أن يعلمهم أن هذا ا�كم الفتوقف ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خ� ذي ا±دين Ìن ألجل أن يعلمهم أن هذا ا�كم الفتوقف ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خ� ذي ا±دين Ìن ألجل أن يعلمهم أن هذا ا�كم ال    
    ....هذا رأيهذا رأيهذا رأيهذا رأي    ،،،،من ا�أكدمن ا�أكدمن ا�أكدمن ا�أكد

�واب واب واب واب لكن ���ولكن ولكن ولكن ولكن ، ، ، ، الالالال    ،،،،ن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لم يرد خ� ذي ا±دين ألنه خ� واحدن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لم يرد خ� ذي ا±دين ألنه خ� واحدن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لم يرد خ� ذي ا±دين ألنه خ� واحدن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لم يرد خ� ذي ا±دين ألنه خ� واحدإإإإ: ويقال خرخرخرخرآآآآيمكن أن �اب يمكن أن �اب يمكن أن �اب يمكن أن �اب 
ص¿ ا^� صـ¿ اهللا ص¿ ا^� صـ¿ اهللا ص¿ ا^� صـ¿ اهللا ص¿ ا^� صـ¿ اهللا ((((وقال u خ� ذي ا±دين وقال u خ� ذي ا±دين وقال u خ� ذي ا±دين وقال u خ� ذي ا±دين ويعتقد أنه �ا قام X  هللا عليه وسلم Ìن يعتقد صدق نفسههللا عليه وسلم Ìن يعتقد صدق نفسههللا عليه وسلم Ìن يعتقد صدق نفسههللا عليه وسلم Ìن يعتقد صدق نفسهألن ا^� ص¿ األن ا^� ص¿ األن ا^� ص¿ األن ا^� ص¿ ا

    يايايايا: : : : فقالفقالفقالفقال    ----يديهيديهيديهيديهويقال X ذو ا±دين لك� ويقال X ذو ا±دين لك� ويقال X ذو ا±دين لك� ويقال X ذو ا±دين لك� ----فقام ذو ا±دين فقام ذو ا±دين فقام ذو ا±دين فقام ذو ا±دين     ،،،،�فت إ� ا^اس�فت إ� ا^اس�فت إ� ا^اس�فت إ� ا^اسااااثم قام وثم قام وثم قام وثم قام و    اثنت}اثنت}اثنت}اثنت}فسلم من فسلم من فسلم من فسلم من     الرباعيةالرباعيةالرباعيةالرباعيةعليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم 
�� حاX ليس معناه أنه يرد 	م  ص¿ اهللا عليه وسلم فا^� ))))ولم تق�ولم تق�ولم تق�ولم تق�    لم أنَس لم أنَس لم أنَس لم أنَس : : : : رسول اهللا أق�ت الصالة أم نسيت؟ قالرسول اهللا أق�ت الصالة أم نسيت؟ قالرسول اهللا أق�ت الصالة أم نسيت؟ قالرسول اهللا أق�ت الصالة أم نسيت؟ قال

فتب}  ،وا�أكد االستظهار�فت إ� بقية الصحابة وسأ×م ووافقوا ذو ا±دين u ذلك قبل ذلك من باب الكنه �ا  ،ذي ا±دين
Ìن ألجل الت(يع وبيـان م(ـوعية Ìن ألجل الت(يع وبيـان م(ـوعية Ìن ألجل الت(يع وبيـان م(ـوعية Ìن ألجل الت(يع وبيـان م(ـوعية الصالة  وسهو ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ì، uن ساهياً  أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

 .سجود السهوسجود السهوسجود السهوسجود السهو
لو لو لو لو     قبل قوXقبل قوXقبل قوXقبل قوXيدل Y أنه ال يُ يدل Y أنه ال يُ يدل Y أنه ال يُ يدل Y أنه ال يُ     وليس فيه ماوليس فيه ماوليس فيه ماوليس فيه ما    ،،،،خرخرخرخرآآآآبقوٍل بقوٍل بقوٍل بقوٍل     االستظهاراالستظهاراالستظهاراالستظهارو�نما طلب و�نما طلب و�نما طلب و�نما طلب     ،،،،بكر رÈ اهللا عنه فلم يرد خ� ا�غ¦ةبكر رÈ اهللا عنه فلم يرد خ� ا�غ¦ةبكر رÈ اهللا عنه فلم يرد خ� ا�غ¦ةبكر رÈ اهللا عنه فلم يرد خ� ا�غ¦ة    أبوأبوأبوأبو    أماأماأماأما

 ،ال، يقبـل مع ا�غ¦ة أنـه ال خر ويشهدآشخص  لو لم يأِت  هوا�أكد Ýا يقوX وليس فيه أن االستظهارولكنه أراد فقط  ،،،،نفردنفردنفردنفرداااا
 .وا�أكدوا�أكدوا�أكدوا�أكد    االستظهاراالستظهاراالستظهاراالستظهارلكن من باب لكن من باب لكن من باب لكن من باب هو سيعمل 

Ìن يفعل ذلك مـن بـاب السياسـة  ،من عمر رÈ اهللا عنهمن عمر رÈ اهللا عنهمن عمر رÈ اهللا عنهمن عمر رÈ اهللا عنه    فإن هذا سياسةفإن هذا سياسةفإن هذا سياسةفإن هذا سياسةفعله مع أفعله مع أفعله مع أفعله مع أ���� مو مو مو مو����        أما عمر رÈ اهللا عنه وماأما عمر رÈ اهللا عنه وماأما عمر رÈ اهللا عنه وماأما عمر رÈ اهللا عنه وما
 ،وسلم فيخطئوا فيها أو يكذبوا وا Y نقل األخبار عن ا^� ص¿ اهللا عليهؤوحî ال يتجر ±تثبت ا^اس u رواية ا�ديث±تثبت ا^اس u رواية ا�ديث±تثبت ا^اس u رواية ا�ديث±تثبت ا^اس u رواية ا�ديث

� ال أتهمك ولكê خشيت أن يتقول ا^اس Y رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم� ال أتهمك ولكê خشيت أن يتقول ا^اس Y رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم� ال أتهمك ولكê خشيت أن يتقول ا^اس Y رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم� ال أتهمك ولكê خشيت أن يتقول ا^اس Y رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمإإإإ: : : : بذلك رÈ اهللا عنه فقالبذلك رÈ اهللا عنه فقالبذلك رÈ اهللا عنه فقالبذلك رÈ اهللا عنه فقالهو هو هو هو وقد وقد وقد وقد ����ح ح ح ح  



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٥١ - 

 

بمع¥ أن يتجرأ ا^اس Y القول Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ))))ولكن خشيت أن يتقول ا^اسولكن خشيت أن يتقول ا^اسولكن خشيت أن يتقول ا^اسولكن خشيت أن يتقول ا^اس((((بالكذب بالكذب بالكذب بالكذب ) أتهمك ال(أي 
 .�ثبتفأراد عمر ا

هريرة حî دخل حائط  فتقد الصحابة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فتبعه أبواهريرة �ا  قصة عمر بن ا<طاب مع أ�وتعرفون 
فقال X ا^� صـ¿ اهللا عليـه ( هريرة  فتسلل إ±ه أبو ،�ا دخل ا�ائط دخل مع هذا ا�دول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،قوم

أن من قال  -فيما مع¥ ا�ديث- هريرة أخ� من وراء ا�ائط فقال يا أبا ،�ه أنه Ìن يبحث عنهفأخ ،كن أبا هريرة: وسلم
هريرة رÈ اهللا عنه فقابل أول مـن قابـل عمـر رÈ اهللا  فخرج أبو ة،دخل ا�ن همن قلب اخالصأوال , إال اهللا ¶لصاً بها 

هريـرة أخـ�  يا أبا: ص¿ اهللا عليه وسلم قالفأخ�ه بأن ا^�  ،نعم: قال؟ هل وجدت ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم: فقال، عنه
سـÊ إفïبê حî وقعت Y : فïبه عمر قال ،), إال اهللا خالصاً من قلبه دخل ا�نة من وراء هذا ا�ائط أن من قال ال

يت يـا رسـول اهللا أن يت يـا رسـول اهللا أن يت يـا رسـول اهللا أن يت يـا رسـول اهللا أن إ� خشـإ� خشـإ� خشـإ� خشـ: : : : عمـرعمـرعمـرعمـر    فقـالفقـالفقـالفقـال ،فذهب يشت� إ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم من فعل عمر -أي Y مقعدته-
u مثل هذه األمور فخé أن يسمع ا^اس مثل هذا ا�ديث فيت�وا عليه فال يعملـوا بالعبـادات  سياسةسياسةسياسةسياسة    ههههعمر ²يعمر ²يعمر ²يعمر ²ي، ، ، ، يتيتيتيت����واواواوا

كما قال ا^� ص¿ اهللا عليه كما قال ا^� ص¿ اهللا عليه كما قال ا^� ص¿ اهللا عليه كما قال ا^� ص¿ اهللا عليه  ،وهذا من فقه عمر رÈ اهللا عنه ،فأراد من أ� هريرة أال ين( ا�ديث ب} ا^اس ،وغ¦ ذلك
    ....))))نبياً بعدي ل®ن عمرنبياً بعدي ل®ن عمرنبياً بعدي ل®ن عمرنبياً بعدي ل®ن عمرلو Ìن لو Ìن لو Ìن لو Ìن : (: (: (: (وسلموسلموسلموسلم

 تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر     {{{{    لقول اهللا تعـا�لقول اهللا تعـا�لقول اهللا تعـا�لقول اهللا تعـا� ةبن عمر معارضافقد رأت u حديث  ،،،،نما تأو�هنما تأو�هنما تأو�هنما تأو�هإإإإبن عمر بن عمر بن عمر بن عمر ااااEئشة أيضاäًً لم ترد خ� Eئشة أيضاäًً لم ترد خ� Eئشة أيضاäًً لم ترد خ� Eئشة أيضاäًً لم ترد خ� 
َ
 تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر َوال
َ
 تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر َوال
َ
 تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر َوال
َ
َوال

ْخَرى
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
 أي ،وقد ?ع العلماء ب} ا�ديث} وأولوه بأنه بمع¥ ا�أذي وليس العذاب ،فكيف يب� ال@ ويتïر بذلك ا�يت }}}}أ

فإن الصحابة لم يردوا و�نما Ìن فإن الصحابة لم يردوا و�نما Ìن فإن الصحابة لم يردوا و�نما Ìن فإن الصحابة لم يردوا و�نما Ìن     ،،،،كر من أمثلة تدل Y رد الصحابة غ¦ صحيحكر من أمثلة تدل Y رد الصحابة غ¦ صحيحكر من أمثلة تدل Y رد الصحابة غ¦ صحيحكر من أمثلة تدل Y رد الصحابة غ¦ صحيحذُ ذُ ذُ ذُ     ا�قصود أن ماا�قصود أن ماا�قصود أن ماا�قصود أن ما ،أنه يتأذى بذلك وغ¦ ذلك
 .ذكرها ابن قدامةذكرها ابن قدامةذكرها ابن قدامةذكرها ابن قدامة    ةةةةبهم وألسباب معينبهم وألسباب معينبهم وألسباب معينبهم وألسباب معين    ¶تصة¶تصة¶تصة¶تصة�عاٍن �عاٍن �عاٍن �عاٍن 
� 

ً
E� أن خ� الواحد �ب العمل به Y ما( ،هذا بالنسبة لت±ل األول ا²ال Iد ا�حاEوقلنا أن الصحابة ) حهسبق � أ

ال �صـل ^ـا  ةو�ذا نظرنا إ±ها �رد ،ذكرنا هذه الوقائع وقلنا أنها بمجموعها �صل ا±ق} ،أ?عوا Y قبوu X وقائع كث¦ة
بأن الصحابة قد تر�ـوا العمـل  ةوذكرنا هذه الوقائع ثم بعد ذلك ذكرنا معارض ،جتمعت حصل ^ا ا±ق}الكن إذا  ،القطع
 ،واحد u أمثلة كث¦ة أيضاäًً ذكرناها�� ال

ألن عمر رÈ اهللا عنه والصـحابة عملـوا  أن هذا الÇم حجة عليكم وليس لكمأن هذا الÇم حجة عليكم وليس لكمأن هذا الÇم حجة عليكم وليس لكمأن هذا الÇم حجة عليكم وليس لكم: : : : األولاألولاألولاألولبن قدامة �واب} اثم أجاب  
 .فò مازالت برتبة اآلحاد لم تصل إ� رتبة ا�تواتر ،�� الواحد

 �هم ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لمفخ� ذي ا±دين Ìن ±ع ،خاصةخاصةخاصةخاصة    Ìن �عانٍ Ìن �عانٍ Ìن �عانٍ Ìن �عانٍ     ةةةةأن ا�وقف وعدم القبول مبا�أن ا�وقف وعدم القبول مبا�أن ا�وقف وعدم القبول مبا�أن ا�وقف وعدم القبول مبا�: : : : األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا
رÈ اهللا  بكـرأبـا أيضـاً  ،Ìن يظن صدق نفسه وقلنا أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،أن هذا ا�كم ال يؤخذ �� الواحد

Ìن يفعل ذلك من باب السياسة إنما  رÈ اهللا عنه عمر ،وا�أكد االستظهارو�نما أراد  لم يرد خ� ا�غ¦ة رÈ اهللا عنه عنه
بـن عمـر رÈ اهللا عنـه الم ترد خ�  أيضاE ًäًئشة رÈ اهللا عنه ،يتقولون Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ±تثبت ا^اس وال

 .إ� غ¦ ذلك Ýا ذكر u هذه ا�سائل، نما تأو�ه�و
 تواتر من إنفاذ رسول اهللا ص¿ اهللاتواتر من إنفاذ رسول اهللا ص¿ اهللاتواتر من إنفاذ رسول اهللا ص¿ اهللاتواتر من إنفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا    وهو ماوهو ماوهو ماوهو ما: : : : هناك د±ل ثا� u ا�سألةهناك د±ل ثا� u ا�سألةهناك د±ل ثا� u ا�سألةهناك د±ل ثا� u ا�سألة �

ُ
  عليه وسلم أ
ُ
  عليه وسلم أ
ُ
  عليه وسلم أ
ُ
اwين اwين اwين اwين ----ه ورسله وقضاته وسعاته ه ورسله وقضاته وسعاته ه ورسله وقضاته وسعاته ه ورسله وقضاته وسعاته ءءءءمرامرامرامرا عليه وسلم أ


ةةةة


وواليات ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �بليغ األح®م والقضاء وأخذ وواليات ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �بليغ األح®م والقضاء وأخذ وواليات ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �بليغ األح®م والقضاء وأخذ وواليات ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �بليغ األح®م والقضاء وأخذ     ----اKاKاKاKتتتتانانانانإ� أطراف إ� أطراف إ� أطراف إ� أطراف ----طراف طراف طراف طراف األاألاألاألإ� إ� إ� إ�     ----Ìنوا يسعون بالزÌنوا يسعون بالزÌنوا يسعون بالزÌنوا يسعون بالز
سعاة والرسل Ìن �ب سعاة والرسل Ìن �ب سعاة والرسل Ìن �ب سعاة والرسل Ìن �ب ومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبول أي ا�ستقبل} ×ؤالء الومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبول أي ا�ستقبل} ×ؤالء الومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبول أي ا�ستقبل} ×ؤالء الومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبول أي ا�ستقبل} ×ؤالء ال    الرسالة،الرسالة،الرسالة،الرسالة،الصدقات وتبليغ الصدقات وتبليغ الصدقات وتبليغ الصدقات وتبليغ 

     ،،،،عليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ±كون مفيداعليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ±كون مفيداعليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ±كون مفيداعليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ±كون مفيدا



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٥٢ - 

 

    ....كت¸ بهكت¸ بهكت¸ بهكت¸ بهيُ يُ يُ يُ     ولم يكن ±بلغها بمن الولم يكن ±بلغها بمن الولم يكن ±بلغها بمن الولم يكن ±بلغها بمن ال    الرسالةالرسالةالرسالةالرسالةوا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مأمور بتبليغ وا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مأمور بتبليغ وا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مأمور بتبليغ وا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مأمور بتبليغ 
    ماماماما    هوهوهوهو    وا²±ل ا8ا�وا²±ل ا8ا�وا²±ل ا8ا�وا²±ل ا8ا� ?اع الصحابة?اع الصحابة?اع الصحابة?اع الصحابةإإإإ القاطع هوالقاطع هوالقاطع هوالقاطع هو    األولاألولاألولاألول    ا²±لا²±لا²±لا²±ل، ألن ه د±ل قاطعه د±ل قاطعه د±ل قاطعه د±ل قاطعأنأنأنأنبن قدامة ااwي ذكر  هو ا²±ل ا8ا�هو ا²±ل ا8ا�هو ا²±ل ا8ا�هو ا²±ل ا8ا�هذا 

نفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرائه ورسله نفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرائه ورسله نفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرائه ورسله نفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرائه ورسله إإإإتواتر تواتراً معنويا من تواتر تواتراً معنويا من تواتر تواتراً معنويا من تواتر تواتراً معنويا من     نفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم مانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم مانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم مانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم ماإإإإذكرنا من ذكرنا من ذكرنا من ذكرنا من 
 . وقضاته وسعاته إ· األطراف �بليغ األح®م والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالةوقضاته وسعاته إ· األطراف �بليغ األح®م والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالةوقضاته وسعاته إ· األطراف �بليغ األح®م والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالةوقضاته وسعاته إ· األطراف �بليغ األح®م والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة

    ����))))TVTVTVTV((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا����
 .تكرار لترس السابق V%من هنا إ� منتصف ص  {}{}{}{}ما ب} القوس} 

    هل يوجد u ال(ع مـاهل يوجد u ال(ع مـاهل يوجد u ال(ع مـاهل يوجد u ال(ع مـا    ::::وقلنا أن صورة ا�سألة ` ،كنا u ا�لقة ا�اضية قد توقفنا عند مسألة ا�عبد �� الواحد سمعاً {{{{
�وازهوازهوازهوازه    أو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ما    ؟؟؟؟يق� بمنع العمل �� الواحديق� بمنع العمل �� الواحديق� بمنع العمل �� الواحديق� بمنع العمل �� الواحد    أو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ماأو يوجد u ال(ع ما    ؟؟؟؟يق� بوجوب العمل �� الواحديق� بوجوب العمل �� الواحديق� بوجوب العمل �� الواحديق� بوجوب العمل �� الواحد���؟ ؟ ؟ ؟ يق� يق� يق� يق� 

 : بن قدامة رôه اهللا Y قول}بن قدامة رôه اهللا Y قول}بن قدامة رôه اهللا Y قول}بن قدامة رôه اهللا Y قول}ااااقت� قت� قت� قت� ااااوقد وقد وقد وقد  ،u ا�سألة أقوالوقلنا أن 
     أنه �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً أنه �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً أنه �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً أنه �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

ً
E� أو 
ً
E� أو 
ً
E� أو 
ً
E� وهذا قول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو±}وهذا قول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو±}وهذا قول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو±}وهذا قول ?هور العلماء من الفقهاء واألصو±} أو . 

����� عاً عاً عاً د سمد سمد سمد سمأنه يمتنع ا�عبد �� الواحأنه يمتنع ا�عبد �� الواحأنه يمتنع ا�عبد �� الواحأنه يمتنع ا�عبد �� الواح: : : : خرخرخرخرآآآآأو بمع¥ أو بمع¥ أو بمع¥ أو بمع¥     ،،،،�ب ا�عبد �� الواحد سمعاً �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً �ب ا�عبد �� الواحد سمعاً     أنه الأنه الأنه الأنه ال: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
وهذا القول ينسب وهذا القول ينسب وهذا القول ينسب وهذا القول ينسب     عاً

 .الظاهريةالظاهريةالظاهريةالظاهريةإ� أكd القدرية وبعض إ� أكd القدرية وبعض إ� أكd القدرية وبعض إ� أكd القدرية وبعض 
يتطـرق يتطـرق يتطـرق يتطـرق     والقاطعان بمع¥ ا±قينيان الثان الوالقاطعان بمع¥ ا±قينيان الثان الوالقاطعان بمع¥ ا±قينيان الثان الوالقاطعان بمع¥ ا±قينيان الثان ال    ،،،،د±الن قاطعاند±الن قاطعاند±الن قاطعاند±الن قاطعانوقلنا أن ا�مهور ×م  ،،،،أدلة ا�مهورأدلة ا�مهورأدلة ا�مهورأدلة ا�مهورا من و�نا قد أخذنا طرفً 

    ::::ود±ل ا�مهور القاطعود±ل ا�مهور القاطعود±ل ا�مهور القاطعود±ل ا�مهور القاطع، ، ، ، إ±هما الشكإ±هما الشكإ±هما الشكإ±هما الشك
ـعية     ةةةةالواحد والعمل به وأنه حجالواحد والعمل به وأنه حجالواحد والعمل به وأنه حجالواحد والعمل به وأنه حج    Y قبول خ�Y قبول خ�Y قبول خ�Y قبول خ�    ?اع الصحابةرÈ اهللا عنهم?اع الصحابةرÈ اهللا عنهم?اع الصحابةرÈ اهللا عنهم?اع الصحابةرÈ اهللا عنهمإإإإهو هو هو هو : األولاألولاألولاألول���� ـعية يؤخذ بهـا u األحـ®م ال( ـعية يؤخذ بهـا u األحـ®م ال( ـعية يؤخذ بهـا u األحـ®م ال( يؤخذ بهـا u األحـ®م ال(

 ....وغ¦هاوغ¦هاوغ¦هاوغ¦ها
من ، العلم بمجموعها إن لم يتواتر آحادها حصلف ،تنح� شتهر عنهم ذلك األمر u وقائع كث¦ة الاأنه قد  بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااوقال وقال وقال وقال 

أحد يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ أحد يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ أحد يعلم قضاء رسول اهللا ص¿ أحد يعلم قضاء رسول اهللا ص¿     هلهلهلهلتطلب م¦اثها نشد ا^اس  ا�دةهذه الوقائع ذكر قصة الصديق رÈ اهللا عنه �ا جاءته 
أن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم أعطاهـا  شهد X �مد بن مسلمة وا�غ¦ة بن شعبةرÈ اهللا عنهمفاهللا عليه وسلم فيها؟ اهللا عليه وسلم فيها؟ اهللا عليه وسلم فيها؟ اهللا عليه وسلم فيها؟ 

 .فرجع إ� قو×ما وعمل بعد ذلك عمر ومن بعده من الصحابة بهذا القول ،السدس
ومع ذلـك فقـد قبـل  ،وهما خ�ا واحد لم يصال إ� درجة ا�واتر ،ضاءوا�غ¦ة شهد أيضاً بهذا الق ،فمحمد بن مسلمة شهد

 .الصديق قو×ما
ذكر اهللا : ومن ذلك قصة ا�ن} ح} قال ،أيضاً روي عن عمر بن ا<طاب رÈ اهللا عنه u وقائع كث¦ة القبول �� الواحدأيضاً روي عن عمر بن ا<طاب رÈ اهللا عنه u وقائع كث¦ة القبول �� الواحدأيضاً روي عن عمر بن ا<طاب رÈ اهللا عنه u وقائع كث¦ة القبول �� الواحدأيضاً روي عن عمر بن ا<طاب رÈ اهللا عنه u وقائع كث¦ة القبول �� الواحد

ُ
أ

كنـت بـ} (: ن ا^ابغـة رÈ اهللا عنـه وقـالبمالك  فقام ôل بن ،u ا�ن} سمع من رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم رءاً ما
فق� ا^� ص¿  -أي قتلتها وقتلت معها جنينها u بطنها-خرى بمسطح فقتلتها وجنينها األحداهما إ· فïبت  جاريت}

أي -هـذا لو لـم نسـمع : وهذا حديث هو u اKخاري قال عمر رÈ اهللا عنه )،اهللا عليه وسلم با�ن} بغرة وأن تقتل ا�رأة
 .لقضينا بغ¦ه -عن هذا ا<�

والقياس كمـا ذهـب  ،فلجأ إ� القياس ،وذلك ألنه لم يبلغه نصه u ذلك ،يورث ا�رأة من دية زوجها و
ن رÈ اهللا عنه ال
 ال فكما أن ا�رأة ليست من العاقلة و�ذا احتاج زوجهـا إ� ا²يـة فـò ،وأن الغرم بالغنم ،إ� ذلك عمر أن ا<راج بالضمان

 -استحق زوجها ديـة-فكذلك إذا حصل دية من زوجها  ،تضمن ألنها ليست من العاقلة وال ،تغرم ألنها ليست من العاقلة
فكما يستفيد اإلنسان من خـراج الéـء  ،فكما تغرم تغنم ،ألن الغنم بالغرم وا<راج بالضمان ،ترث من هذه ا²ية فإنها ال



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٥٣ - 

 

وعمر رÈ اهللا عنـه Ìن يق�ـ بهـذا  األمور،مطردة u ال(يعة u مثل هذه  دةقاعوهذه  ،ومنفعته فكذلك يلزمه ضمانه
فقد أخ�ه الضحاك بـن سـفيان رÈ اهللا عنـه وهـو أحـد  ،إال أن ا^ص 0لب عليه ،القضاء وهذا من فقهه رÈ اهللا عنه

 ،))))���� من ديـة زوجهـا من ديـة زوجهـا من ديـة زوجهـا من ديـة زوجهـاااااة أشيم الضبة أشيم الضبة أشيم الضبة أشيم الضبمرأمرأمرأمرأااااكتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث كتب إ±ه أن يورث (((( عمال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
و�تب إ� الضحاك وهو Eمله أن  ص¿ اهللا عليه وسلم فأمر ا^� ،وأشيم هذا �ق به ?اعة من عبيده فقتلوه فاستحق ا²ية

 .� من دية زوجهاامرأة أشيم الضبايورث 
    أوأوأوأون معاملـة الـوثني} ا�(ـ�}؟ ن معاملـة الـوثني} ا�(ـ�}؟ ن معاملـة الـوثني} ا�(ـ�}؟ ن معاملـة الـوثني} ا�(ـ�}؟ هـل يعـاملوهـل يعـاملوهـل يعـاملوهـل يعـاملووقع مع ا�جـوس  الرôن بن عوف �ا وقع X ما وأيضاäًً رجع إ� حديث عبد

الرôن بن عـوف أن ا^ـ�  روى X عبد ؟؟؟؟ن ×م كتاب فبا�ا· يعاملون معاملتهمإفيقال     يعاملون معاملة ا±هود وا^صارىيعاملون معاملة ا±هود وا^صارىيعاملون معاملة ا±هود وا^صارىيعاملون معاملة ا±هود وا^صارى
فأخذ بذلك عمـر رÈ اهللا عنـه  ))))BBBB ذبا ذبا ذبا ذباAAAAهمهمهمهمآآآآسنوا بهم سنة أهل الكتاب غ¦ ناكسنوا بهم سنة أهل الكتاب غ¦ ناكسنوا بهم سنة أهل الكتاب غ¦ ناكسنوا بهم سنة أهل الكتاب غ¦ ناك@@@@ نسائهم و نسائهم و نسائهم و نسائهم و((((: ص¿ اهللا عليه وسلم قال

 Xالواحدلقبو ��. 
بنت مالك u السك¥ بعد أن أرسـل إ±هـا  ةu قصة فريع ومثله خ� عثمانومثله خ� عثمانومثله خ� عثمانومثله خ� عثمان ،فهذه الوقائع *ها تدل Y حجية خ� الواحد

 .حيث أمر ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بأن تمكث u بيتها حî يبلغ الكتاب أجله ،وسأ×ا
نه يصدق الصديق ويقبـل إلكن إذا أخ�ه الصديق ف، ليه وسلموعÅ أيضاً Ìن يستحلف من �pه Üديث ا^� ص¿ اهللا ع

من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثـم يصـÅ من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثـم يصـÅ من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثـم يصـÅ من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ثـم يصـÅ     ماماماما((((: : : : حدثê الصديق وصدق الصديق أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال: وقال ،��ه
X ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللاX ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللاX ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللاX ر�عت} ويستغفر اهللا إال غفر اهللا.(.(.(.(    

�ب عليه  مرأته الاÌن األمر u بداية اإلسالم أن من جامع  ،ا�جامعةختلف األنصار وا�هاجرون u الغسل من اوأيضاً �ا 
êافإنه إذا جامع  ،الغسل إال إذا أنزل ا� Y مرأته و�سل أو ` كسلت ولـم تـ&ل ا�ـاء فإنـه ال �ـب عليهمـا الغسـل أو

ي رÈ اهللا عنه إ� أمنا وا أبا مو� األشعردبنتاختلف ا�هاجرون واألنصار u ذلك فا ،ختلف الصحابة u ذلكاف ،أحدهما
    ))))إذا مس ا<تان ا<تان فقـد وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تان فقـد وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تان فقـد وجـب الغسـلإذا مس ا<تان ا<تان فقـد وجـب الغسـل((((: : : : أم ا�ؤمن} Eئشة رÈ اهللا عنها فروت X أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال

    . . . . ))))و�ن لم يو�ن لم يو�ن لم يو�ن لم ي&&&&لللل((((وµ لفوµ لفوµ لفوµ لفظظظظ        ،،،،وهذا ا�ديث u مسلموهذا ا�ديث u مسلموهذا ا�ديث u مسلموهذا ا�ديث u مسلم
�ا Ìن ي(ب ا<مر مـع أ� طلحـة وأ� وأيضاäًً أنس  ة،ح} أخ�هم بتحويل القبل � الواحد� الواحد� الواحد� الواحدقبول أهل قباء <قبول أهل قباء <قبول أهل قباء <قبول أهل قباء <شتهر اوأيضاً 

أنس إ� هذه ا�رار فأكçـها  طلحة قم يا ن ا<مر قد حرمت فقال أبوإ: فأتاهم آت وقال ×م ،وأ� اÌن يسÄ ×م عبيدة أو
 .فأخذوا �� الواحد مبا�ة ،فكçتها

: وي أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم قـالومثله رجوع ابن عباس إ� حديث أ� سعيد u ال�ف وقلنا أن ابن عباس Ìن ير
    بالفضـةبالفضـةبالفضـةبالفضـةاwهب باwهب والفضـة اwهب باwهب والفضـة اwهب باwهب والفضـة اwهب باwهب والفضـة ((((فلما أخ� Üديث أ� سعيد u ال�ف  )إنما الربا u النسيئة( أو ))))ربا إال u النسيئةربا إال u النسيئةربا إال u النسيئةربا إال u النسيئة    الالالال((((

هو u ربـا وهذا ا�ديث و ،قيل X هذا ا�ديث فرجع) ) ) ) مثًال بمثل سواًء بسواءمثًال بمثل سواًء بسواءمثًال بمثل سواًء بسواءمثًال بمثل سواًء بسواء.. .. .. .. وا�مر با�مر والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لحوا�مر با�مر والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لحوا�مر با�مر والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لحوا�مر با�مر والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لح
إنما (بن عباس وذكر أن هذا ا�ديث أي افرجع  ،ربا الفضل وربا النسيئة: يدل Y أن الربا u نوع} ،الفضل وربا النسيئة

سمعه من أسامه وأسامُة صادق فيما يقول إال أن قوX ال ربا إال u النسيئة أو إنما الربا u النسيئة أي ال ربا  )الربا u النسيئة
 .ربا النسيئة اwي هو ا�أخ¦بفأكd ا^اس يتعاملون  ،النسيئة ربا ربا كث¦ إال 0لب أو ال

ذلك بأساً حî أخ�نـا رافـع بنرى  كنا ûابر أربع} سنة ال: قال ا�خابرةبن عمر إ� حديث رافع بن خديج u اكذلك رجع 
 .بن خديج أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلك

حـî تطـوف باKيـت  -أي تغـادر وتـذهب إ� بتهـا- يرى أن ال تصدر ا�ائض حî تطوف وتصدرومثله زيد بن ثابت 
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فأخ�تـه بأنـه لـم     هل أمرها ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم بـذلك؟هل أمرها ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم بـذلك؟هل أمرها ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم بـذلك؟هل أمرها ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم بـذلك؟    األنصاريةبن عباس لزيد سل فالنة افقال  ،طواف الوداع
والواجـب يسـقط مـع العجـز  ،هـو واجـب Ýا يدل Y أنه ليس بر�ن و�نما ،يأمرها وأن طواف الوداع يسقط عن ا�ائض

قـد و ،فرجع زيد يضحك ويقول البن عباس ما أراك إال قد صدقت ،�الف الر�ن، فأخ�ته هذه األنصارية رÈ اهللا عنها
ال يا رسـول ال يا رسـول ال يا رسـول ال يا رسـول : : : : قالواقالواقالواقالوا    ----ةةةةيقصد صفييقصد صفييقصد صفييقصد صفي----أحابستنا ` أحابستنا ` أحابستنا ` أحابستنا ` : (: (: (: (دل عليه أحاديث كث¦ة كما ذكرنا عندما قال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

خر عهدهم باKيت آأمر ا^اس أن يكون : بن عباس رÈ اهللا عنهاوحديث  ))))فلتنفر إذاً فلتنفر إذاً فلتنفر إذاً فلتنفر إذاً : : : : قالقالقالقال    ،،،،قد أفاضت أو طافتقد أفاضت أو طافتقد أفاضت أو طافتقد أفاضت أو طافت    اهللا إنهااهللا إنهااهللا إنهااهللا إنها
 . إال أنه خفف عن ا�ائض

تفق ا�ابعون بعد الصحابة Y هذا األمر فهـم يعملـون �ـ� اوقد  ،بن قدامة u هذا أكd من أن Cùاواألخبار كما قال 
 .بعدهم االختالفإنما حدث  ،Ìنوا يأخذون به ويعملون به ،ستقام متنهاه والواحد مî ما صح سند

بـل  ،لم يعملوا بمجرد األخبـار ن الصحابةرÈ اهللا عنهمإ: Y ًä هذه األخبار وقالقلنا أن بن قدامة ذكر اعhاضاقلنا أن بن قدامة ذكر اعhاضاقلنا أن بن قدامة ذكر اعhاضاقلنا أن بن قدامة ذكر اعhاضابعد ذلك 
عندما أخذوا بصيغ العمـوم  اهللا عنهم كما فعل الصحابةرÈ، حتفت بها فثلك قبلوهاا�تمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن 

ò^العمل بذلك ،وأدوات ال(ط وصيغة األمر وا Y أخذوا بها وعملوا بها لوجود قرائن تدل.  
و�ذا قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه األخبار ال بمجردها كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة األمر : بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال 

مـن خـالل  ةيوجد نص �يح يدل Y ذلك و�نما �رد العمل هذه قرين أي أنه الهما فيصاً ��اً وا^ò ولم يكن ذلك ن
ò^صحة العمل باألمر وا Y جعلتهم يعملون بذلك ا�حيطةفكذلك هذه القرائن  ،قرائن Êبهذه األخبار ` ال.    

        ::::وجهوجهوجهوجهثالثة أثالثة أثالثة أثالثة أفأجاب بن قدامة من فأجاب بن قدامة من فأجاب بن قدامة من فأجاب بن قدامة من ����
لوال ": ويدل عليه قول عمر رÈ اهللا عنه ،����حوا بأن العمل باألخبار �جردهاحوا بأن العمل باألخبار �جردهاحوا بأن العمل باألخبار �جردهاحوا بأن العمل باألخبار �جردها    همهمهمهمأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عن: : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����

 ."لقضينا بغ¦ه -أي هذا ا<�-هذا 
بن عمر رجع إ� حـديث رافـع بـن او ،قرائن تدل Y ذلك وال ،الغسلu وأيضاً الصحابة u ا�جامعة رجعوا �ديث Eئشة 

 .أي أربع} سنة u زمن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وبعده ،سنة ال نرى u ذلك بأسا كنا ûابر أربع}: خديج u ا�خابرة، قال
    وذلك يبطل ?يع األدلـة،وذلك يبطل ?يع األدلـة،وذلك يبطل ?يع األدلـة،وذلك يبطل ?يع األدلـة،    ا�تواترة،ا�تواترة،ا�تواترة،ا�تواترة،هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب واألخبار     أن تقدير قرينة وسبٍب أن تقدير قرينة وسبٍب أن تقدير قرينة وسبٍب أن تقدير قرينة وسبٍب  ::::ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    لوجهلوجهلوجهلوجهاااا����
مع¥ أن الصحابة لم ف باإلبطال، فقط هذا ا²±ل¥ أن هذا االعhاض وهذا االفhاض يرجع Y ?يع األدلة *ها وليس بمع

 . فإذا بطل الالزم بطل ا�لزوم ،يقول به أحد إال بقرائن وهذا باطل ال ا�تواترةباألخبار بالقرآن ولم يعملوا يعملوا 
ها و×ا داللـة ها و×ا داللـة ها و×ا داللـة ها و×ا داللـة و�ب األخذ بو�ب األخذ بو�ب األخذ بو�ب األخذ ب    ثابتةثابتةثابتةثابتةقال بن قدامة إنها قال بن قدامة إنها قال بن قدامة إنها قال بن قدامة إنها     ،،،،وصيغة األمر وا^òوصيغة األمر وا^òوصيغة األمر وا^òوصيغة األمر وا^òم م م م أما العموم وقو×م أن العموأما العموم وقو×م أن العموأما العموم وقو×م أن العموأما العموم وقو×م أن العمو: : : : الوجه ا8الثالوجه ا8الثالوجه ا8الثالوجه ا8الث����

، أن �رد عمل الصحابةرÈ اهللا عنهمد±ل Y صحة هذه ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا د±ل Y صحتهاظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا د±ل Y صحتهاظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا د±ل Y صحتهاظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا د±ل Y صحتها
بمعـ¥ أن . و�ـب العمـل بـه ةكذلك u مسأ�نا عمل الصحابة �� الواحد د±ل Y أنه حجف ،ا²الالت وY العمل بها

جردهـا بـل �وµ أن الصحابة رÈ اهللا عنهم لم يعملوا بهـذه الصـيغ  ،ياس Y العمومنقول أنكم قستم خ� الواحد والق
ولـو لـم نعمـل  ،فصيغ العموم واألمر وا^ò عمل بها الصحابة �جردها دون قرائن ،وهذا القياس غ¦ صحيح ،لوجود قرائن

u باب األمر هـو مـن أقـوى األدلـة Y وعمل الصحابة كما سيأ�  ،بتلك الصيغ ألدى ذلك إ� تعطيل ال(يعة عن العمل
ò^عمومه واألمر وا Y صحة داللة العموم . 

فقالوا إن الصحابة أيضاً  ،وµ نفس األمر أدلة Y ما ذهبوا إ±ه ةأدلة ` u الواقع معارض بن قدامة عن ا�عارض}بن قدامة عن ا�عارض}بن قدامة عن ا�عارض}بن قدامة عن ا�عارض}ااااثم ذكر 
وذكروا أمثلة منها أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم لـم  ،ا�ثلب ا�عارضةيسÆ  وهو ما ،ورد عنهم أنهم تر�وا العمل �� الواحد



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٥٥ - 

 

كما u قصة ق� الصالة ح} ص¿ ا^� ص¿ اهللا عليـه وسـلم كمـا u اKخـاري  يقبل خ� ذو ا±دين وهو رÈ اهللا عنه
فلم  ،} أصابعهوشبك ب ةصحابال�فت إ� اثم  ،بأصحابه ذات يوم فسلم من ر�عت} ومسلم ص¿ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

إ� رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فقـال يـا رسـول اهللا  -هوس� بذلك لطول يدي-يتجرأ أحد من الصحابة فقام ذو ا±دين 
فسـأل ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم بقيـة  ،بل نسيت أو كمـا قـال: قال ،ولم تق�ْ  لم أنَس : قال؟ م نسيتأأق�ت الصالة 

، فقام ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وأكمل الصالة ثم سلم ثم سجد سجد� السهو ثم سلم ،ا±دين الصحابة فأخ�وه بما قال ذو
 . با�ثل ةفهذا د±ل Y أن ا^� لم يقبل خ� ذي ا±دين فهذا معارض

ل Y أنه و�نما أراد وطلب شهادة من يشهد بذلك هذا د± ،لوحده ةأن أبا بكر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� ا�غ¦: ومثال آخر
 .لم يقبل خ� الواحد

ن�ف فلما خرج لم �ده فأرسل u طلبـه اعندما  u االستئذاناألمر ا8الث أن عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� أ� مو� 
أو كمـا ، ذن أحدكم Y صاحبه ثالثاً فإن أذن X و�ال فلين�ـفأستاإذا : أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال ( :وسأX فقال

يشـهد : فقالوا ،فذهب إ� األنصار يطلب مساعدتهم u هذا األمر ؟من يشهد معك بذلك: فقال )،ص¿ اهللا عليه وسلم قال
 .شهد معه بذلك فقبل عمر قوXوسعيد ا<دري  ومعك أصغرنا فقام أب

 ثالثاً  لقةا�طي أ- ةوالسك¥ عندما اختلف u ذلك ا�رأة ا�بتوت ا^فقةبنت قيس u  ةومثله أيضاً خ� فاطم
تروي أن ا^� صـ¿ اهللا  ففاطمة    و` u العدة؟و` u العدة؟و` u العدة؟و` u العدة؟    الزوجةالزوجةالزوجةالزوجةو` u العدة وهل تعامل معاملة و` u العدة وهل تعامل معاملة و` u العدة وهل تعامل معاملة و` u العدة وهل تعامل معاملة     وا^فقةوا^فقةوا^فقةوا^فقةهل يثبت ×ا السك¥ هل يثبت ×ا السك¥ هل يثبت ×ا السك¥ هل يثبت ×ا السك¥  -

مـرأة ال اندع كتاب ربنـا وسـنة نبينـا لقـول  ال: ومع ذلك عمر لم يقبل قو×ا وقال )وا^فقةجعل ×ا السك¥  ( عليه وسلم
 .ندري أصدقت أم كذبت

من �p عـن ا^ـ� صـ¿ خ� كما أخ� أنه ال يقبل رÈ اهللا عنه ومثله عÅ  ،عمر رÈ اهللا عنه لم يقبل خ� الواحدفهنا 
بنت واشق وهو أنها نكحت  عورد عÅ رÈ اهللا عنه خ� معقل بن سنان األشج¯ u برو ،اهللا عليه وسلم حî يستحلفه

فق� رسول اهللا صـ¿ اهللا عليـه وسـلم  -يعê قبل ا²خول بها-�امعها لم يذكر مهرها فتوµ قبل أن  ،رجًال وفوضت إ±ه
 .ومع ذلك عÅ رÈ اهللا عنه لم يقبل هذا ا<� ،بصداق نسائها أي بمهر مثلها

بـن اوردت Eئشة رÈ اهللا عنهـا خـ�  )من ص¿ صالة ا�يت فله ق¦اط(بن عمر حديث أ� هريرة رÈ اهللا عنه أن اورد 
إن ا�يت ±عذب بب®ء أهله إن ا�يت ±عذب بب®ء أهله إن ا�يت ±عذب بب®ء أهله إن ا�يت ±عذب بب®ء أهله ((((قال قال قال قال نه u حديث تعذيب ا�يت بب®ء أهله عليه أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عمر رÈ اهللا ع

ْخَرى(ت بأنه ¶الف لقول اهللا تعا� أبه ور لردته ولم تعم) ) ) ) عليهعليهعليهعليه
ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
    ) َوال

    : : : : بن قدامة عن هذا االعhاض من وجه}بن قدامة عن هذا االعhاض من وجه}بن قدامة عن هذا االعhاض من وجه}بن قدامة عن هذا االعhاض من وجه}ااااقد أجاب قد أجاب قد أجاب قد أجاب وووو
يسÆ عنـد األصـو±} بالقلـب أي  و` ما ،الÊ ذكرتموها حجة عليكم وليست لكم األمثلة ههذأن  ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول �

 .تقلب ا²±ل Y ا<صم
 ،قبلوها فيما بعد موافقة غ¦ الراوي u، X هذه القصص واألخبار الÊ ذكرت والÊ توقفوا فيها رÈ اهللا عنهم فإن الصحابة

Ýا يدل Y أنهـا أدلـة للقـائل} بوجـوب ا�عبـد �ـ�  ،ر ولم تنحط عن درجة اآلحادو` هذه األخبار لم تبلغ درجة ا�وات
  .?ا·إوهذا جواب أول وهو جواب  ،الواحد

Åوهناك جواب تفصيÅوهناك جواب تفصيÅوهناك جواب تفصيÅهذه األخبار �عاٍن معين: وهناك جواب تفصي u نوا توقفواÌ اهللا عنهم Èفتوقـف  ،بهذه األخبـار ¶تصة ةأن الصحابة ر
�ـريج وهنـاك  بقول الواحـد، هـذايؤخذ فيه  � ذي ا±دين ±علم ا^اس أن هذا ا�كم الا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خ
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Xن يعتقد صدق نفسـه ألن ذي ا±ـدين سـأÌ ريج ثان أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لم يكذب ذي ا±دين و�نما�هـل هـل هـل هـل : 
  ص¿ اهللا عليه وسـلم فا^�    ؟؟؟؟ول اهللاول اهللاول اهللاول اهللارسرسرسرس    نسيت يانسيت يانسيت يانسيت يا    أمأمأمأمثنت} ثنت} ثنت} ثنت} ااااق�ت الصالة؟ هل هناك وÛ نزل وق� الصالة من أربع إ� ق�ت الصالة؟ هل هناك وÛ نزل وق� الصالة من أربع إ� ق�ت الصالة؟ هل هناك وÛ نزل وق� الصالة من أربع إ� ق�ت الصالة؟ هل هناك وÛ نزل وق� الصالة من أربع إ� 

 . فلما سأل بقية الصحابة وافقوه قبل ،ولم تق� ولم ي&ل وÛٌ بأن تق� الصالة لم �دث ال هذا وال هذا لم أنَس : الق
ه لـم يدل Y أنـ خر وليس فيه ماآواالستيثاق بقول  االستظهارو�نما أراد  ا�غ¦ةبكر رÈ اهللا عنه فلم يرد خ�  وأب أما�

 .و�نما Ìن من باب ا�أكد ،نفرد لوحدهايقبل 	م ا�غ¦ة لو 
وقـد �ح عنـدما قـال  ،Ìن يفعل ذلك سياسة ±تثبت ا^اس برواية ا�ديث ،فهذه سياسة عمر عمر رÈ اهللا عنه أما�

 .ل ا^اس Y رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم� ال أتهمك ولكê خشيت أن يتقوÔ إأل� مو� 
ورأت أن  ،بن عمر و�نما تأو�ـهاEئشة u حديث أن ا�يت يعذب بب®ء أهله عليه فعائشة رÈ اهللا عنها لم ترد خ�  أما�

ْخَرى    {{{{    الكريمةالكريمةالكريمةالكريمةاآلية ا�ديث u ظاهره pالف 
ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ْخَرىَوال

ُ
 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
تأويل تأويل تأويل تأويل وا�ديث عموماً X  ،ويعذب فتأو�ه ق�هفهو u  }َوال

ألن Eدة بعض العرب Ìن يـوD  ،بكاء أهله عليهسبب والعنت ب ا�شقة�دث X : يعذب أيأيأيأي) ) ) ) هههه±عذب بب®ء أهله علي±عذب بب®ء أهله علي±عذب بب®ء أهله علي±عذب بب®ء أهله علي((((
u حالـة     ))))أن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليـهأن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليـهأن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليـهأن ا�يت ±عذب بب®ء أهله عليـه((((حديث حديث حديث حديث فقالوا  ،ح} يتو= أن ينعاه أهله ويبكون عليه ويشقون عليه ا�يب

عائشة رÈ اهللا عنها ×ا مواقف ف، فا�ديث X تأويل فال يتأثر بذلك وال تزر وازرة وزر أخرى إذا لم يوِص  أما ،وصيته بذلك
فعائشة ) ) ) ) ستدر�ته Eئشة Y الصحابةستدر�ته Eئشة Y الصحابةستدر�ته Eئشة Y الصحابةستدر�ته Eئشة Y الصحابةاااااإلجابة u ما اإلجابة u ما اإلجابة u ما اإلجابة u ما ((((مام الزر�é رôه اهللا كتاب مام الزر�é رôه اهللا كتاب مام الزر�é رôه اهللا كتاب مام الزر�é رôه اهللا كتاب وقد ألف اإلوقد ألف اإلوقد ألف اإلوقد ألف اإل ،كث¦ة u مثل هذه األخبار

مثـل  ،وقد تصيب ،فهu بعض األشياء و�ù واقعاً تعر يءقد �ط األمور،×ا فقه و×ا نظر وتستدرك Y الصحابة u بعض 
مع أنه ورد عنه ص¿ اهللا عليه وسلم أنه صـ¿  ة ر�عةحدى ع(إقضية الوتر وعندما أ�ت Y الوتر وأنه Ìن ال يزيد عن 

 ا�معةأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن يصÅ اثنت} سنة  ترى أيضاu ًäً قضية رÈ اهللا عنها �ا Ìنت هومثل ،أكd من ذلك
لكن ورد عن غ¦ها من الصحابة أنه Ìن يصÅ أربعـاً بعـد صـالة  ،يصÅ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u بيتهاو` �ù ما 

  بن قدامة ومااهو ا²±ل األول القاطع اwي ذكره هذا  ،ا�معة وهكذا
ُ
د عليـه مـن اعـhاض مـن قضـية وجـود قـرائن رِ وْ أ

�ثل وهو u الواقع يصلح د±ًال للقائل} بأنه ال يمتنع العمـل �ـ� وأيضاäًً اعhاض معارضه با ،وا�واب عليه من ثالثة أوجه
    }}}}الواحد

� � ----قصد ا�واتر ا�عنويقصد ا�واتر ا�عنويقصد ا�واتر ا�عنويقصد ا�واتر ا�عنوييييي----ما تواتر تواتراً ما تواتر تواتراً ما تواتر تواتراً ما تواتر تواتراً : البن قدامةالبن قدامةالبن قدامةالبن قدامة وهو ا²±ل القط¯ اآلخروهو ا²±ل القط¯ اآلخروهو ا²±ل القط¯ اآلخروهو ا²±ل القط¯ اآلخر: : : : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

طراف �بليغ األح®م والقضاء طراف �بليغ األح®م والقضاء طراف �بليغ األح®م والقضاء طراف �بليغ األح®م والقضاء ه وقضاته وسعاته إ� األه وقضاته وسعاته إ� األه وقضاته وسعاته إ� األه وقضاته وسعاته إ� األءءءءنفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمرانفاذ رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم أمراإإإإتواتر تواتراً معنوياً من تواتر تواتراً معنوياً من تواتر تواتراً معنوياً من تواتر تواتراً معنوياً من     ماماماما    
وا^� ص¿ اهللا وا^� ص¿ اهللا وا^� ص¿ اهللا وا^� ص¿ اهللا     ،،،،وأن يكون مفيداً وأن يكون مفيداً وأن يكون مفيداً وأن يكون مفيداً     ،،،،ومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبولومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبولومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبولومن ا�علوم أنه Ìن �ب عليهم تلÄ ذلك بالقبول    الرسالة،الرسالة،الرسالة،الرسالة،وأخذ الصدقات وتبليغ وأخذ الصدقات وتبليغ وأخذ الصدقات وتبليغ وأخذ الصدقات وتبليغ 

 ،،،،كت¸ بهكت¸ بهكت¸ بهكت¸ بهيُ يُ يُ يُ     عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن العليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن العليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن العليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن ال

كـت¸ بـه دل Y أن خـ� ا�ا أرسـله و ،ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يكu Ã تبليغ الرسالة �ا أرسله ولو Ìن هذا الواحد ال    
ألنه �ـا أرسـل هـذا  ،أن خ� الواحد �ب العمل بهبيذهب إ±ه ا�مهور  �ب قبوX والعمل به �ا يدل Y صحة ما دالواح

 .الرسول إلنفاذ األح®م وتبليغها دل Y أنه Ìٍف u ذلك وأنه �ب العمل بقول خ� الواحد

    ����))))TUTUTUTU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
: : : : د±ًال ثا8ـاً وهـود±ًال ثا8ـاً وهـود±ًال ثا8ـاً وهـود±ًال ثا8ـاً وهـو ::::    بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااوقد ذكر ، وبÄ بقية األدلة ،كنا قد توقفنا u ا�حاIة ا�اضية عند ا²±ل ا8ا� وانتهينا منه

يشك فيـه يشك فيـه يشك فيـه يشك فيـه     ما �p به عن السماع اwي الما �p به عن السماع اwي الما �p به عن السماع اwي الما �p به عن السماع اwي الفففف    ،،،،به عن ظنهبه عن ظنهبه عن ظنهبه عن ظنه    ����اإل?اع انعقد Y وجوب قبول خ� ا�فÊ فيما pاإل?اع انعقد Y وجوب قبول خ� ا�فÊ فيما pاإل?اع انعقد Y وجوب قبول خ� ا�فÊ فيما pاإل?اع انعقد Y وجوب قبول خ� ا�فÊ فيما p    أنأنأنأن((((    اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع
ØأوØأوØأوØكتطرقه إ� الراويفففف    ،،،،أو Êكتطرقه إ� الراويإن تطرق الغلط إ� ا�ف Êكتطرقه إ� الراويإن تطرق الغلط إ� ا�ف Êكتطرقه إ� الراويإن تطرق الغلط إ� ا�ف Êن مصيبً     ،،،،إن تطرق الغلط إ� ا�فÌ تهد و�ن� Z ن مصيبً فإنÌ تهد و�ن� Z ن مصيبً فإنÌ تهد و�ن� Z ن مصيبً فإنÌ تهد و�ن� Z وربما وربما وربما وربما     ،،،،إذا لم يفرطإذا لم يفرطإذا لم يفرطإذا لم يفرط    ا فإنما يكون مصيباً ا فإنما يكون مصيباً ا فإنما يكون مصيباً ا فإنما يكون مصيباً فإن
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    فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غ¦ه �ا الفإنه إذا جاز أن يروي مذهب غ¦ه �ا الفإنه إذا جاز أن يروي مذهب غ¦ه �ا الفإنه إذا جاز أن يروي مذهب غ¦ه �ا ال    األئمة،األئمة،األئمة،األئمة،وهذا عند من �وز تقليد مقوهذا عند من �وز تقليد مقوهذا عند من �وز تقليد مقوهذا عند من �وز تقليد مقتتتت بعض  بعض  بعض  بعض     ،،،،ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرطظن أنه لم يفرط ويكون قد فرطظن أنه لم يفرط ويكون قد فرطظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط
ود±له هو  ،فخ� ا�فÊ هو األصل ،و u الواقع قياس خ� الواحد Y خ� ا�فÊأقول هذا ا²±ل ه    ))))�وز أن يروي قول غ¦ه�وز أن يروي قول غ¦ه�وز أن يروي قول غ¦ه�وز أن يروي قول غ¦ه

هـذا هـذا هـذا هـذا إذن  ،أن 	هما pـ� عـن ظنـه والعلة ،وجوب القبول Zٍ u وجوب القبول Zٍ u وجوب القبول Zٍ u وجوب القبول Zٍ u     ،،،،وا�كم هو الوجوبوا�كم هو الوجوبوا�كم هو الوجوبوا�كم هو الوجوب ،وخ� الواحد هو الفرع ،اإل?اع
هـو وجـوب  وا�كـموا�كـموا�كـموا�كـم ،فـرعفـرعفـرعفـرعوخ� الواحد  أصلأصلأصلأصلا�فÊ فقول ، ، ، ، فقاس خ� الواحد Y قول ا�فÊفقاس خ� الواحد Y قول ا�فÊفقاس خ� الواحد Y قول ا�فÊفقاس خ� الواحد Y قول ا�فÊ    ،،،،ا²±ل u واقعه هو قياسا²±ل u واقعه هو قياسا²±ل u واقعه هو قياسا²±ل u واقعه هو قياس

 Zٍ u عن ظنه والعلةوالعلةوالعلةوالعلة ،القبول �p هما	قال ،` أن  : Øعن ظنه فكذلك من باب أو �p ألنه Êفكما �ب قبول قول ا�ف
 ، فهو أوØيلويسÆ بالقياس األو ما وبل إن قبول خ� الواحد أوØ با�كم وه، خ� الواحد فيما �p عن ظنهقول أن يقبل 
 ،ألن ا�جتهد u الواقع �تهد وهـو مصـيب إذا لـم pطـئ ،ألن تطرق الغلط إ� ا�فÊ أكd من تطرقه إ� الراوي با�كم

الغزا· الغزا· الغزا· الغزا· فففف        هل Z �تهد مصيب أو ال؟هل Z �تهد مصيب أو ال؟هل Z �تهد مصيب أو ال؟هل Z �تهد مصيب أو ال؟ها و
ن ينب� البن قدامة ùريرها بش� أوضح ليسيأ� الÇم ع مسألة ا�قيقةوهذه 
فـابن قدامـة رد Y  ،بن قدامـةبن قدامـةبن قدامـةبن قدامـةااااالقول قد رده القول قد رده القول قد رده القول قد رده     ااااوهذوهذوهذوهذ ،واألمر �تاج إ� تدقيق ،مصيبمصيبمصيبمصيبu باب االجتهاد يقول أن Z �تهد u باب االجتهاد يقول أن Z �تهد u باب االجتهاد يقول أن Z �تهد u باب االجتهاد يقول أن Z �تهد 

أن ا�صـيب أن ا�صـيب أن ا�صـيب أن ا�صـيب     أمأمأمأمهل Z �تهد مصـيب؟ هل Z �تهد مصـيب؟ هل Z �تهد مصـيب؟ هل Z �تهد مصـيب؟  ،u هذا ا�وضع فالغزا· ذكر هذه ا�سألةفالغزا· ذكر هذه ا�سألةفالغزا· ذكر هذه ا�سألةفالغزا· ذكر هذه ا�سألة، الغزا· وأكd من الÇم Y هذه ا�سألة
 اسـتكمالأدائه وعمله بما يغلب Y ظنه بعد  أنه مصيب uبولعلنا Éمل 	م الغزا·  ،ن Z �تهد مصيبإ: فقال    ؟؟؟؟واحدواحدواحدواحد

جتهـد وبـذل او�ن  ،فإنه إذا بذل وسعه ووافق حكمه حكم اهللا فإنه يكون مصـيباً وX أجـران ،أداة االجتهاد وبذل الوسع
فإنمـا يكـون  فإن Z �تهد مصيب و�ن Ìن مصـيباً قال  ،بذل ا�هدنه وX أجر واحد أل جهده ووسعه فإنه يكون ¶طئاً 

نه لم يفرط وهو u الواقع قد فرط وهذا عنـد مـن �ـوز أربما يظن ا�فÊ  ،بذل الوسعu حال  u حال عدم ا�فريطصيبا م
    هو قياس خ� الواحد Y قـول ا�فـÊهو قياس خ� الواحد Y قـول ا�فـÊهو قياس خ� الواحد Y قـول ا�فـÊهو قياس خ� الواحد Y قـول ا�فـÊا�قصود أن خالصة ا²±ل وهو اwي يفيدنا وÉتاج إ±ه ا�قصود أن خالصة ا²±ل وهو اwي يفيدنا وÉتاج إ±ه ا�قصود أن خالصة ا²±ل وهو اwي يفيدنا وÉتاج إ±ه ا�قصود أن خالصة ا²±ل وهو اwي يفيدنا وÉتاج إ±ه  .بعض األئمـةمقت تقليد 

كذلك pـ�  فالراوي يروي عن ظنه وا�فÊ ،ألن 	هما �p عن ظنه ،الواحد فكذلك يقبل خ� ،فكما أن قول ا�فÊ يقبل
قبول خ� الواحد أوØ با�كم من قول ا�فÊ ألن خ� الواحد �p عن سماع بينما ا�ف�p Ê عن ظنه هو ا وأيًض  ،Y ظنه

بن قدامة وهو ا²±ل ا8الث بـاعhاض مـن بن قدامة وهو ا²±ل ا8الث بـاعhاض مـن بن قدامة وهو ا²±ل ا8الث بـاعhاض مـن بن قدامة وهو ا²±ل ا8الث بـاعhاض مـن اااا    ض Y هذا ا²±ل اwي ذكرهض Y هذا ا²±ل اwي ذكرهض Y هذا ا²±ل اwي ذكرهض Y هذا ا²±ل اwي ذكرهاعhُ اعhُ اعhُ اعhُ .واالجتهاد قد يتطرق إ±ه ا<طأ واجتهاده،
     ::::وجه}وجه}وجه}وجه}

 الظن وخ� الواحد أصل ال يثبتالظن وخ� الواحد أصل ال يثبتالظن وخ� الواحد أصل ال يثبتالظن وخ� الواحد أصل ال يثبتإال إال إال إال يفيد يفيد يفيد يفيد ال ال ال ال أن هذا القياس اwي ذكرتموه قياس أن هذا القياس اwي ذكرتموه قياس أن هذا القياس اwي ذكرتموه قياس أن هذا القياس اwي ذكرتموه قياس : قالوا: األولاألولاألولاألولالوجه الوجه الوجه الوجه  �

هـذا هـو  ،،،،أن القياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل واألصول ال تثبت إال با^صوص ال تثبـت بـالظنونأن القياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل واألصول ال تثبت إال با^صوص ال تثبـت بـالظنونأن القياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل واألصول ال تثبت إال با^صوص ال تثبـت بـالظنونأن القياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل واألصول ال تثبت إال با^صوص ال تثبـت بـالظنون: ، أو يقالبالظنبالظنبالظنبالظن    
  .و الوجه األول من االعhاضاالعhاض أ

� � نقول أن القياس اwي ذكره أصحاب: خرآأو بمع¥  ،الفرق ب} خ� الواحد وقول ا�فÊ: الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

ذلك أن  فرق مؤثر ب} قول ا�فÊ وخ� الواحد،جد وي ،يوجد فرق مؤثر ب} الفرع واألصل ،هذا القول هو قياس مع الفارق 
بينما خ� الواحد ال ، �عذر عليه ذلك وتعطلت األح®م باالجتهادنا لو *فنا Z واحد من ا^اس فإ ،قول ا�فÊ حال Iورة

 .فثلك قبلنا قول ا�فÊ ولم نقبل خ� الواحد ،ليس حال Iورة
 :ا�واألمر ا8 ،أن هذا قياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل ال يثبت إال با^ص وال يثبت بالظنون ،إذاً االعhاض من وجه}

 u الفـرع ال يوجـد u قياس مع الفارق لوجود فـرق مـؤثر Êقول ا�ف Y ي ذكرتموه وهو قياس خ� الواحدwأن القياس ا
وطلبنـا منـه أن �تهـد  العامةول� واحد من  للعامةفإننا لو قلنا  ،إنما قبلناه ألجل Iورة ا�فÊ ذلك أن قبول قول ،األصل

ألن ا^ـاس  ،وأدى ذلك �عطل األح®م ،جتهاد �عذر عليه ذلك ألنه ال يملك آلة االجتهادل عن ðء وقلنا عليك باالأوس
    .سيتوقفون عن األح®م ألجل عدم قدرتهم Y استنباطها



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٥٨ - 

 

    : : : : بن قدامة فقالبن قدامة فقالبن قدامة فقالبن قدامة فقالااااأجاب أجاب أجاب أجاب ����
    ّ
ّ  ،به u معناهبل هو مقطوع  ،أي ال نسلم أن هذا القياس اwي ذكرناه مظنون ،م أنه مظنون بل هو مقطوع به u معناهم أنه مظنون بل هو مقطوع به u معناهم أنه مظنون بل هو مقطوع به u معناهم أنه مظنون بل هو مقطوع به u معناهال نسلال نسلال نسلال نسلّّ

    ،،،،ولم pتلف هنا إال ا�روي عنهولم pتلف هنا إال ا�روي عنهولم pتلف هنا إال ا�روي عنهولم pتلف هنا إال ا�روي عنه    ،،،،ختالف ا�روي فيهختالف ا�روي فيهختالف ا�روي فيهختالف ا�روي فيهااااولم pتلف بولم pتلف بولم pتلف بولم pتلف ب    ،،،،فإنا إذا قطعنا �� الواحد u اKيع قطعنا به u ا^®حفإنا إذا قطعنا �� الواحد u اKيع قطعنا به u ا^®حفإنا إذا قطعنا �� الواحد u اKيع قطعنا به u ا^®حفإنا إذا قطعنا �� الواحد u اKيع قطعنا به u ا^®ح
  ....فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غ¦هفإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غ¦هفإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غ¦هفإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غ¦ه

احد باKيع مثًال فيجـب أن ألننا إذا قطعنا بقبول خ� الو ،نا ال نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع بهنا ال نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع بهنا ال نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع بهنا ال نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع بهأأأأ: : : : بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةاااايقول يقول يقول يقول 
الÊ رويت فيها مثل ا^ـ®ح  القضيةيعê  ،ختالف ا�روي فيهاولم pتلف إال ب ،نقطع به u باب ا^®ح وغ¦ه من األبواب

فـإن هـذا ا�فـÊ     ؟؟؟؟هل هو هذا الواحد أو ا�فـÊهل هو هذا الواحد أو ا�فـÊهل هو هذا الواحد أو ا�فـÊهل هو هذا الواحد أو ا�فـÊوي عنه ولم pتلف هنا إال ا�روي عنه اwي رُ  ،أو u اKيع أو u العبادات
 .ستحصل عليها واآللة، وهذا الراوي يروي عن غ¦هامن خالل األدلة الÊ  واجتهادهعن ظنه يروي 

وهـو u أمـور -فكما قطعنـا بقبـول قـول ا�فـÊ فينـب�  ،بل نقول أنه مقطوع به ،فإذاً ابن قدامة قال ال نسلم أن هذا ظن
ورجل Eلم قـد pطـئ ويصـيب u أمـور العبـادات إذا أخذنا بقول الفرد  ،فكذلك أن نقطع به u سائر األمور -العبادات

أن العاë يرجع إ� أي ومادام قطعنا به  ،فإن هذا مقطوع به ،أن نقبل بقول الراوي اwي يروي عن غ¦ه ينب�وا�عامالت ف
 Êَيْعلَُمونَ {{{{قال تعا� قال تعا� قال تعا� قال تعا� ا�ف 

َ
ِر إِن ُكنتُْم ال

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
 َيْعلَُمونَ فَاْسأ

َ
ِر إِن ُكنتُْم ال

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
 َيْعلَُمونَ فَاْسأ

َ
ِر إِن ُكنتُْم ال

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
 َيْعلَُمونَ فَاْسأ

َ
ِر إِن ُكنتُْم ال

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
الرجوع إ� العلمـاء فيمـا يشـ� علـيهم عا� ألزم العامة بفاهللا ت} فَاْسأ

ý̄ (((( ))))قتلوه قتلهم اهللاقتلوه قتلهم اهللاقتلوه قتلهم اهللاقتلوه قتلهم اهللا(((( ý̄ أال سألوا فإنما شفاء ال ý̄ أال سألوا فإنما شفاء ال ý̄ أال سألوا فإنما شفاء ال فهذا أمر مقطوع به �ب Y العاë أن يسأل ويستفÊ من هـو أعلـم  ))))السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    أال سألوا فإنما شفاء ال
بـل  ا،ينهمـفكذلك يقبل قول الراوي إذ ال فـرق ب ؛ا�فÊ وأنه يقبل قوu X هذا استفتاءفإذا قلنا بوجوب  ،منه ويثق u دينه
Øعن ظن وعن  ،قول الراوي أو �p عن سماع وهذا �p طئ وقد يصيب اجتهاد،ألن الراويp أما قو×مأما قو×مأما قو×مأما قو×م.وهذا االجتهاد قد 

قول ا�فÊ قول ا�فÊ قول ا�فÊ قول ا�فÊ ، ، ، ، نا قبلنا قول ا�فu Ê حال الïورة ألن قول ا�فÊ غ¦ خ� الواحدنا قبلنا قول ا�فu Ê حال الïورة ألن قول ا�فÊ غ¦ خ� الواحدنا قبلنا قول ا�فu Ê حال الïورة ألن قول ا�فÊ غ¦ خ� الواحدنا قبلنا قول ا�فu Ê حال الïورة ألن قول ا�فÊ غ¦ خ� الواحدأأأأ: أن هذا يف� إ� تعذر األح®م هم قالوا
 راً راً راً اضطرااضطرااضطرااضطرامضطر X ا^اس مضطر X ا^اس مضطر X ا^اس مضطر X ا^اس 

  .و�ال تعذرت األح®م وتعطلتو�ال تعذرت األح®م وتعطلتو�ال تعذرت األح®م وتعطلتو�ال تعذرت األح®م وتعطلت    راً
ويرجـع إ� ويرجـع إ� ويرجـع إ� ويرجـع إ�     ،،،،فإن العاë إذا لم �د u ا�سألة شـيئاً يرجـع إ� الـ�اءة األصـليةفإن العاë إذا لم �د u ا�سألة شـيئاً يرجـع إ� الـ�اءة األصـليةفإن العاë إذا لم �د u ا�سألة شـيئاً يرجـع إ� الـ�اءة األصـليةفإن العاë إذا لم �د u ا�سألة شـيئاً يرجـع إ� الـ�اءة األصـلية    ،،،،هذا األمر ليس كذلكهذا األمر ليس كذلكهذا األمر ليس كذلكهذا األمر ليس كذلك: بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةاااافقال فقال فقال فقال 

 ....استصحاب ا�ال كما قلت u ا�جتهد إذا لم �د قاطعاً استصحاب ا�ال كما قلت u ا�جتهد إذا لم �د قاطعاً استصحاب ا�ال كما قلت u ا�جتهد إذا لم �د قاطعاً استصحاب ا�ال كما قلت u ا�جتهد إذا لم �د قاطعاً 
ما ù Yـريم إالكتاب والسنة ويبحث عن نصوص تدل  uمن ا^وازل فإنه ينظر ة ا�جتهد إذا سئل عن ðء أو وقعت نازل

إذا .فإذا لم �د فإنه �تهد من خالل أدوات االجتهاد من خالل القياس أو ا�صالح أو العرف إ� آخر ذلـك ،الéء أو جوازه
العقل ا�ـبY Ä العقل ا�ـبY Ä العقل ا�ـبY Ä العقل ا�ـبY Ä     استصحاباستصحاباستصحاباستصحاب    ::::وال�اءة األصلية `وال�اءة األصلية `وال�اءة األصلية `وال�اءة األصلية ` ،لم �د ا�فÊ وبذل جهده u هذه األدلة فإنه يرجع إ� ال�اءة األصلية

Åاألص Ã^اÅاألص Ã^اÅاألص Ã^اÅاألص Ã^الوجوب: بمع¥    ،،،،ا Y يرد د±ل î®±ف ح�من ذمم ا^اس ومن  بريئةوأن ذمة اإلنسان  ،أن اإلنسان برئ من ا
وهذا يسÆ ال�اءة األصلية و` د±ل قاطع ويعمل به  ،يثبت أنها مشغولة بذلك أموال ا^اس ومن حقوق ا^اس حî يرد ما

أنـك : بمعـ¥ ،األصل مثًال u العبادات ا�ظر أو قالوا ا�وقيف: ثلك الفقهاء وضعوا قواعد فقالواف ،±لعند عدم وجود ا²
 .تعمل بعبادة إال إذا وجد د±ل يوجب ذلك ت(ع عبادة وال ال
ب u عروض ا�جارة uب u عروض ا�جارة uب u عروض ا�جارة uب u عروض ا�جارة u: : : : مثـــالمثـــالمثـــالمثـــال����
ة هل ة هل ة هل ة هل 



ة u عروض ا�جارة هل الزة u عروض ا�جارة هل الزة u عروض ا�جارة هل الزة u عروض ا�جارة هل الز


�جارات �جارات �جارات �جارات اااا    القائل} اختلف الفقهاء u وجوب الزالقائل} اختلف الفقهاء u وجوب الزالقائل} اختلف الفقهاء u وجوب الزالقائل} اختلف الفقهاء u وجوب الز

     أو ال؟أو ال؟أو ال؟أو ال؟
� TTTT     أنها واجبة،  فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهورـ ـ ـ ـ Yوجوبها و Yود±ل ا�مهورود±ل ا�مهورود±ل ا�مهورود±ل ا�مهور  uآية وحديث ا�قيقة. 
يَن {{{{فقوX تعا�  اآليةاآليةاآليةاآلية    أماأماأماأما ِ

Ô
wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
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َ
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ْ
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َ
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َ
َن األ ýُكم م

َ
ْخرَْجنَا ل

َ
ا أ Ôبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممýِمن َطي 

ْ
نِفُقوا

َ
 أ
ْ
رِْض منُوا

َ
َن األ ýُكم م

َ
ْخرَْجنَا ل

َ
ا أ Ôبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممýِمن َطي 

ْ
نِفُقوا

َ
 أ
ْ
أنفقوا مـن أنفقوا مـن أنفقوا مـن أنفقوا مـن {{{{: فقوX    }}}}منُوا

لكن دال�ه هنا u هذا  ،أي أنه ثابت قطعاً  ،القرآن قط¯ ا8بوت ،Y أنه �ب اإلنفاق ةهذه داللة Eم }}}}ا كسبتما كسبتما كسبتما كسبتمطيبات مطيبات مطيبات مطيبات م
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وهـل يقصـد وهـل يقصـد وهـل يقصـد وهـل يقصـد  ؟واجب أو مسـتحب انفاق هوهل وهذا اإلنفاق  }}}}أنفقواأنفقواأنفقواأنفقوا{{{{: قال، ألنه األمر داللة Y مسألة الز
ة داللة ظنية

ة أو يقصد ا^فقات ة أو يقصد ا^فقات ة أو يقصد ا^فقات ة أو يقصد ا^فقات 


يـدخل فيـه يـدخل فيـه يـدخل فيـه يـدخل فيـه هل هل هل هل هذا الكسب هذا الكسب هذا الكسب هذا الكسب وووو }}}}كسبتمكسبتمكسبتمكسبتم    من طيبات مامن طيبات مامن طيبات مامن طيبات ما{{{{: : : : وقال }}}}أنفقواأنفقواأنفقواأنفقوا{{{{: ه قالألن    األخرى؟األخرى؟األخرى؟األخرى؟باآلية الزباآلية الزباآلية الزباآلية الز

الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم ((((أن  جابر بن سمرة رÈ اهللا عنه وأخذوا Üديثوأخذوا Üديثوأخذوا Üديثوأخذوا Üديثفأخذوا بهذا ا²±ل     أو ال؟أو ال؟أو ال؟أو ال؟    وا�جارةوا�جارةوا�جارةوا�جارةالعروض العروض العروض العروض 

ة Ýا يتجر به ا^اسة Ýا يتجر به ا^اسة Ýا يتجر به ا^اسة Ýا يتجر به ا^اس


 .ذا ا²±لا�مهور استدلوا به، أيضاً هذا ا�ديث ضعيفلكن  ))))Ìن يأخذ الزÌن يأخذ الزÌن يأخذ الزÌن يأخذ الز


ة الة الة الة ال: يقول القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرـ ـ ـ ـ     //// �


ب u عروض ا�جارةب u عروض ا�جارةب u عروض ا�جارةب u عروض ا�جارة    بأن الزبأن الزبأن الزبأن الز األصل uن إ، يقولون ال�اءة األصليةال�اءة األصليةال�اءة األصليةال�اءة األصلية: : : : ود±لهمود±لهمود±لهمود±لهم ،

�يح صحيح  وال د±ل يوجب الز
ة u عروض ا�جارة وبا�ا· نب' Y األصل حî يأ� د±ل العبادات ا�ظر وا�وقيف 
بأنـه ال �ـب الـز
ة u  اختـاروا ،من ا�حقق} ا�تأخرينمن ا�حقق} ا�تأخرينمن ا�حقق} ا�تأخرينمن ا�حقق} ا�تأخرين    ةةةة?اع?اع?اع?اع    واختارهواختارهواختارهواختاره    الظاهريةالظاهريةالظاهريةالظاهرية    قول Kعضقول Kعضقول Kعضقول Kعضهذا  ،يدل Y وجوب الز
ة

 كذلك عندما نقولكذلك عندما نقولكذلك عندما نقولكذلك عندما نقول. فتمسكوا بال�اءة األصلية،وقالوا ال د±ل واألصل u العبادات ا�ظر  ،عروض ا�جارة ألجل هذا األمر
u ا�عامالت األصل u هذا الع� فنحن نتمسك بأصل  ا�وجودة�ا±ة لو حدثت معاملة من ا�عامالت ا ،ا�ل ا�عامالت u

 .هذا هو األصل u ا�عامالت، من أجل كذا و�ذا ةY أمور �رمة فنقول أنها �رم اشتملتأنها حالل حî يتب} ^ا أنها 
اء صحيحة وهكذا جعـل الفقهـ ةوز إال من خالل عقود �عي وال ةفò �رم ،،،،أي الفروجأي الفروجأي الفروجأي الفروج    بضاع ا�حريمبضاع ا�حريمبضاع ا�حريمبضاع ا�حريماألصل u األاألصل u األاألصل u األاألصل u األ

ختلف اأي صفة لو  ،،،،األصل u الصفات األصلية الوجوداألصل u الصفات األصلية الوجوداألصل u الصفات األصلية الوجوداألصل u الصفات األصلية الوجود    ،،،،العدمالعدمالعدمالعدم    العارضةالعارضةالعارضةالعارضةاألصل u الصفات األصل u الصفات األصل u الصفات األصل u الصفات . أمثلة كث¦ة Y ال�اءة األصلية
شhطها واKائع ينفيهـا؟ هـل ` شhطها واKائع ينفيهـا؟ هـل ` شhطها واKائع ينفيهـا؟ هـل ` شhطها واKائع ينفيهـا؟ هـل ` ااااالÌ Êن ا�شhي يد أنه قد الÌ Êن ا�شhي يد أنه قد الÌ Êن ا�شhي يد أنه قد الÌ Êن ا�شhي يد أنه قد     الصفةالصفةالصفةالصفةهل هذه هل هذه هل هذه هل هذه اKائع وا�شhي u سلعة من السلع ونظر 

 .كث¦ةأمثلة نت Eرضة أي ليست أصلية فاألصل u الصفات العارضة العدم وهناك إن Ìف؟ ؟ ؟ ؟ أصلية u ا�بيع أو حادثةأصلية u ا�بيع أو حادثةأصلية u ا�بيع أو حادثةأصلية u ا�بيع أو حادثة
فإن العاë يرجع إ� ال�اءة األصلية يرجع إ� استصحاب ا�ال  ----بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااهذا رد - تتعطلتتعطلتتعطلتتعطل    فا�قصود من هذا أن األح®م الفا�قصود من هذا أن األح®م الفا�قصود من هذا أن األح®م الفا�قصود من هذا أن األح®م ال

م �د د±ًال قاطعاً فإنه يرجـع إ� الـ�اءة األصـلية كما أننا نقول u ا�جتهد أنه إذا ل ،تتعطل األح®م اwي هو فيه لكن ال
لم �د د±ًال قاطعاً ولـم �ـد مفتيـاً u مسـألة فإنـه يتمسـك بـال�اءة  ذافكذلك نقول u حال العاë إ االستصحاب؛و�� 

مـن  وما ،اتتعطل وال(يعة جاءت و` شاملة �ميع أح®م ا^اس صغ¦ها و�ب¦ه األصلية واستصحاب ا�ال واألح®م ال
أن �لو الوقائع من األح®م هذا ال يمكن بـأي  أما ،إما بد±ل Eم أو بد±ل جز# خاص ،ðء إال وقد دلت عليه ال(يعة

 .حال
يثبـت إال  ûلص من هذا أن االعhاض اwي ذكره هؤالء بأن هذا قياس والقياس يفيد الظن وخ� الواحد أصل واألصـل ال

فإننـا لـو *فنـا Z واحـد االجتهـاد �عـذر األحـ®م  ،ن هناك فرق بينهم بأن هذا حـال Iورةيقبل وأ فقياسنا ال ،با^ص
    : بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}اااا    ببببجاجاجاجاأأأأوووو� ،وتعطلت

    ،،،،فإننا إذا قبلنا قول ا�فu Ê اKيع فكذلك نقبله u ا^®ح ونقبله u العباداتفإننا إذا قبلنا قول ا�فu Ê اKيع فكذلك نقبله u ا^®ح ونقبله u العباداتفإننا إذا قبلنا قول ا�فu Ê اKيع فكذلك نقبله u ا^®ح ونقبله u العباداتفإننا إذا قبلنا قول ا�فu Ê اKيع فكذلك نقبله u ا^®ح ونقبله u العبادات    ،،،،نسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع بهنسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع بهنسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع بهنسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع به    بأننا البأننا البأننا البأننا ال
خ� الواحد �p خ� الواحد �p خ� الواحد �p خ� الواحد �p قول قول قول قول فإذا قبلنا قول ا�فÊ فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أوØ ألن فإذا قبلنا قول ا�فÊ فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أوØ ألن فإذا قبلنا قول ا�فÊ فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أوØ ألن فإذا قبلنا قول ا�فÊ فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أوØ ألن     ،،،،إال ا�روي عنهإال ا�روي عنهإال ا�روي عنهإال ا�روي عنه    ولم pتلف هنا عندناولم pتلف هنا عندناولم pتلف هنا عندناولم pتلف هنا عندنا

    ....ا�فÊ فهو �تهد u األدلة وما يعرض X فيهاا�فÊ فهو �تهد u األدلة وما يعرض X فيهاا�فÊ فهو �تهد u األدلة وما يعرض X فيهاا�فÊ فهو �تهد u األدلة وما يعرض X فيها    أماأماأماأما    ،،،،عن غ¦ه وهذا الغ¦ هو معصوم وم(ع لألح®معن غ¦ه وهذا الغ¦ هو معصوم وم(ع لألح®معن غ¦ه وهذا الغ¦ هو معصوم وم(ع لألح®معن غ¦ه وهذا الغ¦ هو معصوم وم(ع لألح®م
 u وقو×م u وقو×م u وقو×م u اض اآلخروقو×مhاض اآلخراالعhاض اآلخراالعhاض اآلخراالعhأن يرجع إ�    الالالالقلنا أن األح®م قلنا أن األح®م قلنا أن األح®م قلنا أن األح®م     ،،،،أنه يف� إ� تعذر األح®مأنه يف� إ� تعذر األح®مأنه يف� إ� تعذر األح®مأنه يف� إ� تعذر األح®م    االع ëأن يرجع إ�تتعذر بل للعا ëأن يرجع إ�تتعذر بل للعا ëأن يرجع إ�تتعذر بل للعا ëال�اءة األصـلية ال�اءة األصـلية ال�اءة األصـلية ال�اءة األصـلية     تتعذر بل للعا

كما أن ا�جتهد باالتفاق إذا لم �د د±ًال قاطعاً u مسألة من ا�سائل ولم �د قياساً أو كما أن ا�جتهد باالتفاق إذا لم �د د±ًال قاطعاً u مسألة من ا�سائل ولم �د قياساً أو كما أن ا�جتهد باالتفاق إذا لم �د د±ًال قاطعاً u مسألة من ا�سائل ولم �د قياساً أو كما أن ا�جتهد باالتفاق إذا لم �د د±ًال قاطعاً u مسألة من ا�سائل ولم �د قياساً أو     ،،،،ويستمسك إ� استصحاب ا�الويستمسك إ� استصحاب ا�الويستمسك إ� استصحاب ا�الويستمسك إ� استصحاب ا�ال
    ....Éو ذلك فإنه يرجع إ� ال�اءة األصلية واستصحاب ا�الÉو ذلك فإنه يرجع إ� ال�اءة األصلية واستصحاب ا�الÉو ذلك فإنه يرجع إ� ال�اءة األصلية واستصحاب ا�الÉو ذلك فإنه يرجع إ� ال�اءة األصلية واستصحاب ا�ال

 مصلحته فإنه �كم تناu مقت� العقد وال ال(وط إذا Ìنت النظر إ� هذه فإنه يُ  ؛فإذا ذكرت �وط مثالً  �

فإن وجد فإنه يلجأ إ� االجتهـاد  ،يعرض الكتاب والسنة عرض Y ا�جتهد فهو أول ماالÊ تَ  األمورو�ذلك سائر  ،بصحتها 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٦٠ - 

 

بـادة فاألصـل u فـإن Ìنـت ع ،فإن لم �د رجع إ� األصـل وتمسـك باألصـل Z u مسـألة ،والقياس والعرف وÉو ذلك
 .و�ن Ìنت u ا�عامالت فاألصل u ا�عامالت ا�ل وهكذا ،العبادات ا�ظر

 Äهذا ا²رس  ا�قيقةب u{ضواوسبق وذكرنا أن ا�خالف} قد  ،أدلة ا�خالف}أدلة ا�خالف}أدلة ا�خالف}أدلة ا�خالفhن الصحابة تر�وا ن الصحابة تر�وا ن الصحابة تر�وا ن الصحابة تر�وا إإإإ: قالوا ،با�ثل ةبمعارض اع
    .أخرى ةنذكر ×م أدل باإلضافةالعمل �� الواحد العمل �� الواحد العمل �� الواحد العمل �� الواحد 

 : ا�خـــالف}أدلــة 
    ....األول Y ا�وادث الÊ ذكرها ا�مهور u قبول الصحابة <� الواحداألول Y ا�وادث الÊ ذكرها ا�مهور u قبول الصحابة <� الواحداألول Y ا�وادث الÊ ذكرها ا�مهور u قبول الصحابة <� الواحداألول Y ا�وادث الÊ ذكرها ا�مهور u قبول الصحابة <� الواحد    اعhاضهماعhاضهماعhاضهماعhاضهمسبق ذكره ×م عند سبق ذكره ×م عند سبق ذكره ×م عند سبق ذكره ×م عند     ماماماما    ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����
�مع من اآليات أو ببعض اآليات الÊ تدل Y ا^ò مع من اآليات أو ببعض اآليات الÊ تدل Y ا^ò مع من اآليات أو ببعض اآليات الÊ تدل Y ا^ò مع من اآليات أو ببعض اآليات الÊ تدل Y ا^ò ×م استدلوا  هناك د±ل آخرهناك د±ل آخرهناك د±ل آخرهناك د±ل آخر�������  ليس بمعلومليس بمعلومليس بمعلومليس بمعلوم    ن اتباع مان اتباع مان اتباع مان اتباع ماعععع

يْ {{{{    قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�
َ
 َيْقُف َما ل

َ
يْ َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
يْ َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
يْ َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
مٌ َوال

ْ
مٌ َس لََك بِِه ِعل
ْ
مٌ َس لََك بِِه ِعل
ْ
مٌ َس لََك بِِه ِعل
ْ
يَن {{{{تعا� تعا� تعا� تعا� وقال وقال وقال وقال } } } } َس لََك بِِه ِعل ِ

Ô
wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
تَبَيÔنُواآآآآيَا يَا يَا يَا كككك تَبَيÔنُواَ تَبَيÔنُواَ فففَفتَبَيÔنُواَ وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ 

وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
    ))))فتثبتوافتثبتوافتثبتوافتثبتوا((((    ةةةةوµ قراءوµ قراءوµ قراءوµ قراء} } } } منُ

 َيْعلَُمونَ {{{{وأيضاäًً قوX تعا� وأيضاäًً قوX تعا� وأيضاäًً قوX تعا� وأيضاäًً قوX تعا�     ،،،،واألخذ �� الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلومواألخذ �� الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلومواألخذ �� الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلومواألخذ �� الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلوم
َ
 اهللاý َما ال

َ
Yَ 

ْ
ن َيُقولُوا

َ
 َيْعلَُمونَ َوأ

َ
 اهللاý َما ال

َ
Yَ 

ْ
ن َيُقولُوا

َ
 َيْعلَُمونَ َوأ

َ
 اهللاý َما ال

َ
Yَ 

ْ
ن َيُقولُوا

َ
 َيْعلَُمونَ َوأ

َ
 اهللاý َما ال

َ
Yَ 

ْ
ن َيُقولُوا

َ
من من من من     فنó اهللا وحذرفنó اهللا وحذرفنó اهللا وحذرفنó اهللا وحذر} } } } َوأ

    ....مذموماً مذموماً مذموماً مذموماً     اتباعهاتباعهاتباعهاتباعهواألخذ �� الواحد فيه جهالة و�قدام Y ا<طأ فيكون واألخذ �� الواحد فيه جهالة و�قدام Y ا<طأ فيكون واألخذ �� الواحد فيه جهالة و�قدام Y ا<طأ فيكون واألخذ �� الواحد فيه جهالة و�قدام Y ا<طأ فيكون     جهالةجهالةجهالةجهالةفيه فيه فيه فيه     اتباع مااتباع مااتباع مااتباع ما
    : : : : ويرد عليهم من أوجهويرد عليهم من أوجهويرد عليهم من أوجهويرد عليهم من أوجه

 أدلة صحيحة أدلة صحيحة أدلة صحيحة أدلة صحيحة �����ة تدل Y قبول ووجوب قبول خ� الواحد،�ة تدل Y قبول ووجوب قبول خ� الواحد،�ة تدل Y قبول ووجوب قبول خ� الواحد،�ة تدل Y قبول ووجوب قبول خ� الواحد،    ----كما سبقكما سبقكما سبقكما سبق----أننا قد أقمنا أدلة أننا قد أقمنا أدلة أننا قد أقمنا أدلة أننا قد أقمنا أدلة : : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول �

فإذاً  ،وذكرنا األدلة الصحيحة ال��ة Y قبوX ،،،،يكون خ�اً صحيحايكون خ�اً صحيحايكون خ�اً صحيحايكون خ�اً صحيحافنحن لم نقبل خ� الواحد مطلقاً و�نما قبلناه بأن فنحن لم نقبل خ� الواحد مطلقاً و�نما قبلناه بأن فنحن لم نقبل خ� الواحد مطلقاً و�نما قبلناه بأن فنحن لم نقبل خ� الواحد مطلقاً و�نما قبلناه بأن     
 . مجهول بل هو اتباع للمعلوملاتباع خ� الواحد ليس اتباع ل

� � فاآليات الÊ استدلوا بها فيهافاآليات الÊ استدلوا بها فيهافاآليات الÊ استدلوا بها فيهافاآليات الÊ استدلوا بها فيها    ،،،،ينقض مذهب هؤالءينقض مذهب هؤالءينقض مذهب هؤالءينقض مذهب هؤالء    فيها مافيها مافيها مافيها ما    الواردةالواردةالواردةالواردةأيضاً أن بعض اآليات أيضاً أن بعض اآليات أيضاً أن بعض اآليات أيضاً أن بعض اآليات : : : : الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

يَن {{{{ تعا� فمثًال قوXينقض مذهبهم ويرد عليهم ينقض مذهبهم ويرد عليهم ينقض مذهبهم ويرد عليهم ينقض مذهبهم ويرد عليهم     ماماماما     ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
تَبَيÔنُواآآآآيَا يَا يَا يَا كككك تَبَيÔنُواَ تَبَيÔنُواَ فففَفتَبَيÔنُواَ وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ 

وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
إذا  منطوق اآليـة أنـهمنطوق اآليـة أنـهمنطوق اآليـة أنـهمنطوق اآليـة أنـه}}}}منُ

قَْومـاً قَْومـاً قَْومـاً قَْومـاً {{{{تصـيبوا  أي G ال )أن تصـيبوا(، نا رجل فاسق �p ^ا �� فإننا ال نستعجل ونقبل قـوX فنخطـئ Y اآلخـرينءجا
 
ْ
َعل َ 
ْ
َعل َ 
ْ
َعل َ 
ْ
َ َما فففَفَعل

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ ََهالٍَة فففَفتُْصِبُحوا ٍة ِ
َ
ََهال ٍة ِ
َ
ََهال ٍة ِ
َ
�ََهالِ���هذا منطوق هذا منطوق هذا منطوق هذا منطوق  ،فاسق بنبأ أن ال تقبلوا قوX بل البد أن تتثبتوا وتتأكدوا جاءكمأي إن }تُْم نَاِدِم}َ تُْم نَاِدِم}َ تُْم نَاِدِم}َ تُْم نَاِدِم}َ 
 . اآليةاآليةاآليةاآلية
ذهـب عليـه ذهـب عليـه ذهـب عليـه ذهـب عليـه     ا رجل عدل فينبا رجل عدل فينبا رجل عدل فينبا رجل عدل فينب���� أو �ب أن نقبل قوX، وهذا د±ل للجمهـور Y صـحة مـا أو �ب أن نقبل قوX، وهذا د±ل للجمهـور Y صـحة مـا أو �ب أن نقبل قوX، وهذا د±ل للجمهـور Y صـحة مـا أو �ب أن نقبل قوX، وهذا د±ل للجمهـور Y صـحة مـاءنءنءنءنأنه إذا جاأنه إذا جاأنه إذا جاأنه إذا جا: مفهوم اآليةمفهوم اآليةمفهوم اآليةمفهوم اآلية����

  ....األول اwين هم ا�مهوراألول اwين هم ا�مهوراألول اwين هم ا�مهوراألول اwين هم ا�مهور    هذا إذاً قلب ²±ل الطرف اآلخر لصالح الطرفهذا إذاً قلب ²±ل الطرف اآلخر لصالح الطرفهذا إذاً قلب ²±ل الطرف اآلخر لصالح الطرفهذا إذاً قلب ²±ل الطرف اآلخر لصالح الطرف، ، ، ، ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور
يقبـل و�ـب  ال  ألنه إذا Ìن خـ� الفاسـق ،بمفهومها يدل Y أن خ� الواحد �ب قبوX واوتثبت وان هذه اآلية تبينإقالوا 

كمـا -تعرفون داللة ا�نطـوق وداللـة ا�فهـوم  ،نا رجل عدل �ب أن نأخذ بقوXءفهم منه أنه إذا جافكذلك يُ  ؛ا�ثبت فيه
    ....أي ðء X داللة مفهوم وX منطوقأي ðء X داللة مفهوم وX منطوقأي ðء X داللة مفهوم وX منطوقأي ðء X داللة مفهوم وX منطوق -إن شاء اهللاأ� تس
بـن اهذا حديث  ))))فثمرتها لثي باعها إال أن يشhط ا�بتاعفثمرتها لثي باعها إال أن يشhط ا�بتاعفثمرتها لثي باعها إال أن يشhط ا�بتاعفثمرتها لثي باعها إال أن يشhط ا�بتاع    تؤبرتؤبرتؤبرتؤبرمن باع ûًال بعد أن من باع ûًال بعد أن من باع ûًال بعد أن من باع ûًال بعد أن (((( عليه وسلمفقول ا^� ص¿ اهللا �

لقح ا^خل، فـإذا يقال أن هذه األيام ي ،عمر u الصحيح}، رجل اشhى مزرعة وهذه ا�زرعة �ا اشhاها u هذه األيام مثالً 
أي إال أن  ،إال أن يشhطها ا�بتاع، فثمرتها لثي باعها ،اختلفوا ولم يذكروا ا8مرة فإن ا8مرة واألصل فيها أن تكون للبائع

 ....هذا ا�نطوقهذا ا�نطوقهذا ا�نطوقهذا ا�نطوق، · ا8مرةأن أشhي منك هذه ا�زرعة ب(ط أن  ،يقول ا�بتاع أو ا�شhي ` ·
للمشhي إال أن يشـhط     وقبل أن يلقحها اKائع فإن ثمرتها تكون �ن؟وقبل أن يلقحها اKائع فإن ثمرتها تكون �ن؟وقبل أن يلقحها اKائع فإن ثمرتها تكون �ن؟وقبل أن يلقحها اKائع فإن ثمرتها تكون �ن؟    تؤبرتؤبرتؤبرتؤبرًال قبل أن ًال قبل أن ًال قبل أن ًال قبل أن نه إذا باع ûنه إذا باع ûنه إذا باع ûنه إذا باع ûأأأأمفهوم ا�خالفة منه مفهوم ا�خالفة منه مفهوم ا�خالفة منه مفهوم ا�خالفة منه 

  .يقول أنا أبيعك هذا ا^خل ب(ط أن ثمرة هذه السنة يكون ·واKائع 
 . فا�فهوم من هذه اآلية يدل Y صحة مذهب ا�مهورفا�فهوم من هذه اآلية يدل Y صحة مذهب ا�مهورفا�فهوم من هذه اآلية يدل Y صحة مذهب ا�مهورفا�فهوم من هذه اآلية يدل Y صحة مذهب ا�مهور�



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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�  u ًتب عليه ردعليهم للرد  ا8الثا8الثا8الثا8الث    وجهوجهوجهوجهالالالالوأيضاhتب عليه ردأن قولكم هذا يhتب عليه ردأن قولكم هذا يhتب عليه ردأن قولكم هذا يhوا8الثة واألربعةوا8الثة واألربعةوا8الثة واألربعةوا8الثة واألربعة    االثن}االثن}االثن}االثن}شهادة شهادة شهادة شهادة     أن قولكم هذا ي،،،،     

وا8الثـة �عطلـت أحـ®م  واالثنـ}بعدم قبول قـول الواحـد اً ولو قلنا أيض ،فإنه قد قبل قول هؤالء ،،،،وهذا لم يقل به أحدوهذا لم يقل به أحدوهذا لم يقل به أحدوهذا لم يقل به أحد
 ،امتنًـ اسـتقاما والواحد والعمل به مî ما صح سـندً  وأح®م ال(يعة Y عكس ما تذهبون إ±ه تأمر بقبول خ� ،ال(يعة

 وبالنسبة للشهادات فإنها تقبل مî ما صحت الشهادة واستقامت ولم يأِت ما يكـذبها وpالفهـا عقـالً  ،هذا u األخبارو
؟ ؟ ؟ ؟ أو يمتنعأو يمتنعأو يمتنعأو يمتنع؟ ؟ ؟ ؟ وهل �ب العمل بهوهل �ب العمل بهوهل �ب العمل بهوهل �ب العمل بهبن قدامة عن مسألة خ� الواحد اتكلم به  هذا ما ،وEدًة ونقًال ولم pتلف الشهود u ذلك

وذكرنا  ،Y أنه يمتنع العمل بهY أنه يمتنع العمل بهY أنه يمتنع العمل بهY أنه يمتنع العمل به الظاهريةالظاهريةالظاهريةالظاهريةوأكd القدرية وبعض وأكd القدرية وبعض وأكd القدرية وبعض وأكd القدرية وبعض  ،Y وجوب العمل به ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    ::::قوالنقوالنقوالنقوالنوقلنا أن ا�سألة فيها 
 شاء اهللاوأدلة القول اآلخر وبهذا يتب} إن  ،عhض بذلكاأدلة ا�مهور وما 

 u هذه ا�سألة 
ً
Eهذه ا�سألةأن الراجح هو قول ا�مهور ويكاد أن يكون إ?ا u 
ً
Eهذه ا�سألةأن الراجح هو قول ا�مهور ويكاد أن يكون إ?ا u 
ً
Eهذه ا�سألةأن الراجح هو قول ا�مهور ويكاد أن يكون إ?ا u 
ً
Eأن الراجح هو قول ا�مهور ويكاد أن يكون إ?ا....  

    ����))))))))TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
Y مÇأو االمتناع؟خ� الواحد  كنا قد توقفنا عند ال Xأو االمتناع؟وهل �ب قبو Xأو االمتناع؟وهل �ب قبو Xأو االمتناع؟وهل �ب قبو Xوهل �ب قبو     

 وابنه أبـو هاشـموابنه أبـو هاشـموابنه أبـو هاشـموابنه أبـو هاشـموهو من كبار ا�ع لة من مشاpهم الكبار - قل عن أقل عن أقل عن أقل عن أ���� عÅ ا�با� عÅ ا�با� عÅ ا�با� عÅ ا�با�نُ نُ نُ نُ بÄ فصل يتعلق بهذه ا�سألة وهو أنه 
العـدل العـدل العـدل العـدل u كتابـه ا�غـu ê أبـواب u كتابـه ا�غـu ê أبـواب u كتابـه ا�غـu ê أبـواب u كتابـه ا�غـu ê أبـواب ا�عـ    ا�بـارا�بـارا�بـارا�بـار    ينقل عنهم القاÈ عبـدينقل عنهم القاÈ عبـدينقل عنهم القاÈ عبـدينقل عنهم القاÈ عبـد، 	م u مسائل األصول وينقل عنهم كث¦اً 

����تتتت Ìمل u أصـول  Ìمل u أصـول  Ìمل u أصـول  Ìمل u أصـول     هناكهناكهناكهناك، ، ، ، يتيتيتيت����م عن أصول ا�ع لة سواًء u أصول ا²ين أو أصول الفقهم عن أصول ا�ع لة سواًء u أصول ا²ين أو أصول الفقهم عن أصول ا�ع لة سواًء u أصول ا²ين أو أصول الفقهم عن أصول ا�ع لة سواًء u أصول ا²ين أو أصول الفقه    وهو كتاب كب¦ جداً وهو كتاب كب¦ جداً وهو كتاب كب¦ جداً وهو كتاب كب¦ جداً     ،،،،وا�وحيدوا�وحيدوا�وحيدوا�وحيد
، لكن الصحيح أنها العمـدوµ بعض الكتاب يقال العهد  ،ينقل عنه u كتابه العمد u أصول الفقهاً وأيض    ،،،،الفقه u كتابهالفقه u كتابهالفقه u كتابهالفقه u كتابه

ا�بار تـوu µ  القاÈ عبد، ا�س} ا�Kي ا�ع   كذلك ينقل عنهما أبو ،وابنه أ� هاشموينقل فيه عن أ� عÅ ا�با� 
<فهما متقاربان من ناحية الع�ـ ويـنقالن Ýـا سـبقهما مـن  $UVا�س} ا�Kي ا�ع   توµ سنة  تقريباً وأبو UT0سنة 

  .-مشايخ ا�ع لة
ثم يرويه ثم يرويه ثم يرويه ثم يرويه     ،،،،قبل إذا رواه عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اثنانقبل إذا رواه عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اثنانقبل إذا رواه عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اثنانقبل إذا رواه عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اثنانأن خ� الواحد إنما يُ أن خ� الواحد إنما يُ أن خ� الواحد إنما يُ أن خ� الواحد إنما يُ  ::::هذا ا�با� ينقل عنه ابن قدامة أنه يقولهذا ا�با� ينقل عنه ابن قدامة أنه يقولهذا ا�با� ينقل عنه ابن قدامة أنه يقولهذا ا�با� ينقل عنه ابن قدامة أنه يقول

 .إ� أن يص¦ u زماننا أي إ� حد يتعذر معه إثبات حديث أصال وقاسه Y الشهادةإ� أن يص¦ u زماننا أي إ� حد يتعذر معه إثبات حديث أصال وقاسه Y الشهادةإ� أن يص¦ u زماننا أي إ� حد يتعذر معه إثبات حديث أصال وقاسه Y الشهادةإ� أن يص¦ u زماننا أي إ� حد يتعذر معه إثبات حديث أصال وقاسه Y الشهادة    اثنان، قالاثنان، قالاثنان، قالاثنان، قالعن Z واحد منهما عن Z واحد منهما عن Z واحد منهما عن Z واحد منهما 
����Èاhمثال افÈاhمثال افÈاhمثال افÈاhويروي عـن  اثنان،بن عمر ايروي عن ثم  ،يروي عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ابن عمر وأنس بن مالك ::::مثال اف

 انتهـاءإ�  ،وهكذا إ� أن يصل إ� حـد الروايـة اثنان،ثم يروي عن Z واحد من الرواة عن الصحابة  اثنان،أنس بن مالك 
ة Ìن زمن الرواية u وقت بدأ من بعد وفا ،،،،ودونتودونتودونتودونت    استقرتاستقرتاستقرتاستقرتu القرن ا8الث أو الرابع u القرن ا8الث أو الرابع u القرن ا8الث أو الرابع u القرن ا8الث أو الرابع     ااااتقريبً تقريبً تقريبً تقريبً     استقرتاستقرتاستقرتاستقرتوالرواية والرواية والرواية والرواية  ،زمن الرواية

 :ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u وقت ا�ابع} ثم وصل األمر بعد ذلك إ� اإلمام مالك ثم الشاف¯ ثم أôد وطبقته من الـرواة
داود  أبـو اإلمـامأôـد  اإلمـامثم بعد  ،أôد u هذا اإلمامالرôن يسبق  الرôن بن مهدي و�ن Ìن عبد ي@ بن مع} وعبد

ثم يرويـه عـن Z واحـد  اثنانيقول يرويه  هو ستقرت الرواية بعد هؤالء، ف®نابعد ذلك ثم  ،والhمذي واKخاري ومسلم
يتعذر  الطريقةأي بهذه  ،ثبات حديٍث أصالً ثبات حديٍث أصالً ثبات حديٍث أصالً ثبات حديٍث أصالً إإإإإ� أن يص¦ u زماننا أي u زمان أإ� أن يص¦ u زماننا أي u زمان أإ� أن يص¦ u زماننا أي u زمان أإ� أن يص¦ u زماننا أي u زمان أ���� عÅ إ� حد يتعذر معه  عÅ إ� حد يتعذر معه  عÅ إ� حد يتعذر معه  عÅ إ� حد يتعذر معه : قال اثنانمنهما 

 .أن نثبت حديث
إ±ه من عقائد، هم أصلوا وقعدوا بناًء Y  ونيذهب آلحاد ألنها �الف مايأخذون بأخبار ا ا�ت�مون ال    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟هو قال هذا �

إ� هذا األمـر ووضـعوا هـذه  اضطروايقولون  وأهل الÇم و�م ا�ت�م}، �ا جاءت السنة Y خالف ما الفلسفةقواعد 
و�نما ألجل العمل بما يقولـون و�ثبـات  ؛ليس حرصاً Y سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،يقبلوا أخبار اآلحاد القيود حî ال

 .إ� أدلة أخرى يلجئونإذا لم �دوا نصا فإنهم أنهم Eدتهم  و�ال فالصحابةرÈ اهللا عنهم ،يذهبون إ±ه صحة ما



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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بـل أن ا^ـ� ، �أ إ� القياساإذا لم د نصاً فأي  "ثم قايس األمور عند ذلك" ::::قال عمر u كتاب القضاء إ� أقال عمر u كتاب القضاء إ� أقال عمر u كتاب القضاء إ� أقال عمر u كتاب القضاء إ� أ���� مو مو مو مو��������
د±ـل Y هـذه  -أي u الكتـاب-فـإذا لـم ـد : بكتاب اهللا قـال: قال؟ كيف تق�: اهللا عليه وسلم أقر معاذاً قالص¿ 

�تهـد رأيـه u األدلـة u ،  وال آلـوHأجتهـد رأ: قال؟ فإن لم د: قال فبسنة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم: قال ؟،ا�سألة
 وا�نطقيـة الÇميـةهؤالء وضعوا قواعدهم  أما ،هذا هو عمل الصحابة ،ل(يعةاألعراف u غ¦ ذلك بما ال pالف أصول ا

ألنـه مـن  ،نه خ� الواحد البد فيه مثل هذه ال(وط حî يرد أصـالً إوبا�ا· قالوا  ،وأرادوا أن يطبقوها Y ما يذهبون إ±ه
و�ما قلت لكـم  ة،ال د إال أحاديث قليل ،تبم®ن أن تأ� Üديث عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بهذه ا�واصفا الصعوبة

هذه قاعدة هذه قاعدة هذه قاعدة هذه قاعدة     ،،،،قواعد ا�تقواعد ا�تقواعد ا�تقواعد ا�ت����م} أنه إذا تعارض ا^قل والعقل قدم العقل ألن العقل قاطع وا^قل �تمله ع(ة احتماالتم} أنه إذا تعارض ا^قل والعقل قدم العقل ألن العقل قاطع وا^قل �تمله ع(ة احتماالتم} أنه إذا تعارض ا^قل والعقل قدم العقل ألن العقل قاطع وا^قل �تمله ع(ة احتماالتم} أنه إذا تعارض ا^قل والعقل قدم العقل ألن العقل قاطع وا^قل �تمله ع(ة احتماالتأن 
هللا تعـا� هللا تعـا� هللا تعـا� هللا تعـا�     ءءءءلو صفة ا�åلو صفة ا�åلو صفة ا�åلو صفة ا�åأوÔ أوÔ أوÔ أوÔ     ،،،،لو الصفاتلو الصفاتلو الصفاتلو الصفاتفثلك أوÔ فثلك أوÔ فثلك أوÔ فثلك أوÔ  ،العقل فجعلوه قاطعاً العقل فجعلوه قاطعاً العقل فجعلوه قاطعاً العقل فجعلوه قاطعاً     أماأماأماأما، جعلوا ا^قل �تمل ع(ة احتماالت ا�تا�تا�تا�ت����م}م}م}م}

åبمåبمåبمåذلك، أولو     ءءءءبم u ذلك، أولو أمره ولم يقبلوا أحاديث اآلحاد u ذلك، أولو أمره ولم يقبلوا أحاديث اآلحاد u ذلك، أولو أمره ولم يقبلوا أحاديث اآلحاد u ا²الةولم يقبلوا األدلة     باالستيالءباالستيالءباالستيالءباالستيالء    االستواءاالستواءاالستواءاالستواءأمره ولم يقبلوا أحاديث اآلحاد  Yعرشـه  استواء Y اهللا
 يَْستَِطيُعونَ {{{{لم يقبلوا  ،سواًء من الكتاب أو من السنة

َ
 يَْستَِطيُعونَ ُجوِد فَال
َ

 يَْستَِطيُعونَ ُجوِد فَال
َ

 يَْستَِطيُعونَ ُجوِد فَال
َ

ُجوِد فَال ��  الس��
َ

 السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِ�
َ

 السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِ�
َ

 السيَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِ�
َ

سـاق  وهو كشـف }}}}يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِ�
وصـحيح أنـه -الكشف عن الكرب وأن هذا عند العـرب هو لم يقبلوه وأولوه بأنه  ،وقد ورد u السنة القيامةاهللا تعا� يوم 

وسبب ذلك أن هـؤالء و�ن Ìنـوا عطلـوا الصـفات  ،تستسيغه عقو×م مألنه ل -ا�قيقةعند العرب لكن األصل u الÇم 
فهم شبهوا صفات اهللا بصفات خلقه  ،م ا�عطيلب} التشبيه ثَ  سوءت}ê ?عوا ب} يع ،وعطلوا مسائل كث¦ة إال أنهم شبهوا

 .اثم عطلو
 تصاف اهللا بها يفوضون أمره إ� اهللا،تصاف اهللا بها يفوضون أمره إ� اهللا،تصاف اهللا بها يفوضون أمره إ� اهللا،تصاف اهللا بها يفوضون أمره إ� اهللا،ااااو�يفية و�يفية و�يفية و�يفية     ،،،،كما وردت u الكتاب والسنة بمعناهاكما وردت u الكتاب والسنة بمعناهاكما وردت u الكتاب والسنة بمعناهاكما وردت u الكتاب والسنة بمعناها    الصفةالصفةالصفةالصفةأهل السنة فإنهم يثبتون أهل السنة فإنهم يثبتون أهل السنة فإنهم يثبتون أهل السنة فإنهم يثبتون     أماأماأماأما�

و�  ،وهللا وجـه ،وهللا عـ} ،فلله يـد االتصاف،الÇم u  لكن ،ا�ع¥ �ب القبول به وهو معروف يفوضون فيه؛ ا�ع¥ ال
ـيَْس َكِمثِْلـِه {{{{تمثيـل  تعطيل وال تشبيه وال نقبل بها ونؤمن بها من غ¦ تكييف والته صفة أثبتها اهللا u كتابه أو u سن

َ
ـيَْس َكِمثِْلـِه ل
َ
ـيَْس َكِمثِْلـِه ل
َ
ـيَْس َكِمثِْلـِه ل
َ
ل

ِميُع اKَِص¦ُ  Ôٌء َوُهَو الس ْðَ ُ¦ِصKَِميُع ا Ôٌء َوُهَو الس ْðَ ُ¦ِصKَِميُع ا Ôٌء َوُهَو الس ْðَ ُ¦ِصKَِميُع ا Ôٌء َوُهَو الس ْðَ{{{{ ددhال نع الصفةولكن قضية  ،نعمل بذلك وال ن Êنفـوض أمرهـا إ� اهللا` ال Êرفها و` ال، 
َعْرشششِش اْستََوىِ اْستََوىِ اْستََوىِ اْستََوى{{{{: دخل عليه رجٌل فقال االستواءوµ هذا ا�ع¥ يقول اإلمام مالك رôه اهللا �ا سئل عن 

ْ
 ال

َ
Yَ َُنôْÔَعْرالر

ْ
 ال

َ
Yَ َُنôْÔَعْرالر

ْ
 ال

َ
Yَ َُنôْÔَعْرالر

ْ
 ال

َ
Yَ َُنôْÔكيـف كيـف كيـف كيـف  }}}}الر

اإليمـان بـه اإليمـان بـه اإليمـان بـه اإليمـان بـه وووو -الصفةتصاف اهللا بهذه انعرف كيفية  ال- والكيف �هولوالكيف �هولوالكيف �هولوالكيف �هول -أي معلوم معناه- معلوممعلوممعلوممعلوم    االستواءاالستواءاالستواءاالستواء: قال    ؟؟؟؟استوىاستوىاستوىاستوى
 .وما أراك إال رجل سوء فأمر به فأخرجوما أراك إال رجل سوء فأمر به فأخرجوما أراك إال رجل سوء فأمر به فأخرجوما أراك إال رجل سوء فأمر به فأخرج    ةةةةواجب والسؤال عنه بدعواجب والسؤال عنه بدعواجب والسؤال عنه بدعواجب والسؤال عنه بدع

 ،فا�قصود أن هؤالء من ا�ع لة أرادوا أن يردوا السنة فوضعوا ال(وط الÊ يصعب معها أن يوجد حديث بهذه ال(ـوط�
البد ×ا فيها من شاهدين و� شاهد إذا فكما أن الشهادة  ،قاس الرواية Y الشهادةقاس الرواية Y الشهادةقاس الرواية Y الشهادةقاس الرواية Y الشهادة ؛ذكر عن ا�با� u هذا ال(ط ومنها ما

فعندما يشهد �مد ويمـوت ويتحمـل شـهادة  ،يعê شهادة الفرع Y األصل ،أردنا أن يشهد Y شهادته فالبد من شاهدين
الشهادة البـد فيهـا  ،م يع} شاهد األصلل ألنه شاهد الفرع ال يقبل ما ،ال يكÃ واحد اثنانال بد أن يتحملها  اثنان�مد 

 .فكذلك الرواية ،من شاهدين وأيضاً إذا شهد أحد Y شهادتهم فالبد من شاهدين ل� شاهد
باطل بما ذكرنا من األحاديث الÊ تـدل Y قبـول     ،،،،Y قبول خ� الواحدY قبول خ� الواحدY قبول خ� الواحدY قبول خ� الواحد    ا²±لا²±لا²±لا²±لما ذكرناه من ما ذكرناه من ما ذكرناه من ما ذكرناه من ببببوهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل : قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة

 . خ� الواحد
�الف الشهادة u أشياء كث¦ةالف الشهادة u أشياء كث¦ةالف الشهادة u أشياء كث¦ةالف الشهادة u أشياء كث¦ة    فإن الروايةفإن الروايةفإن الروايةفإن الروايةقياس ا�با� الرواية Y الشهادة  أما����    ةةةةو�ذلك ال تعت� الرواية u الزنا أربعـو�ذلك ال تعت� الرواية u الزنا أربعـو�ذلك ال تعت� الرواية u الزنا أربعـو�ذلك ال تعت� الرواية u الزنا أربعـ    ،،،،

ألجل أن نثبت حد الزنا Y شخص البد فيه من أربع شهود، طيب الرواية الÊ  اعت�نايعê اآلن  ،،،،كما يعت� u الشهادة فيهكما يعت� u الشهادة فيهكما يعت� u الشهادة فيهكما يعت� u الشهادة فيه
 .واحد ولم نقبل أربعة تدل Y حد الزنا قبلنا فيه راوٍ 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٦٣ - 

 

خذوا عـê خذوا عـê خذوا عـê خذوا عـê : (: (: (: (----مسلم وهو خ� واحدu ديث ا� ذاوه-ن الصامت أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فمثالً حديث عبادة ب�
êخذوا عêخذوا عêخذوا عêكر جتتتت م م م م    ؛؛؛؛خذوا عKكر باKكر جقد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جقد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جقد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKم    ةةةةئئئئااااقد جعل اهللا ×ن سبيال اE موتغريبE موتغريبE موتغريبE هذا ا�ـديث  ))))والرجموالرجموالرجموالرجم    ةةةةئئئئااااوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جتتتت م م م م    ،،،،وتغريب

 .جاء u إثبات حد الزنا u حق الزا� ا�حصن والزا� غ¦ ا�حصن
وحد الزنا نفسه الشهادة u حد الزنا  ،بينهم u بعض ا�فاصيلبينهم u بعض ا�فاصيلبينهم u بعض ا�فاصيلبينهم u بعض ا�فاصيل    اختالفاختالفاختالفاختالفالعمل به Y العمل به Y العمل به Y العمل به Y قبلوا قبلوا قبلوا قبلوا     ����العلماء باإل?اع هذا ا<العلماء باإل?اع هذا ا<العلماء باإل?اع هذا ا<العلماء باإل?اع هذا ا<    قبلقبلقبلقبل

َِك ِعنَد اهللاÔِ هُ {{{{قال تعا� ، البد فيها من أربعة شهود
َ

َِك ِعنَد اهللاÔِ هُ 
َ

َِك ِعنَد اهللاÔِ هُ 
َ

َِك ِعنَد اهللاÔِ هُ 
َهَداء فَأوَهَداء فَأوَهَداء فَأوَهَداء فَأو6666َ �� تُوا بِالش��

ْ
إِْذ لَْم يَأ

ْرَبَعِة ُشَهَداء فَ
َ
تُوا بِالشلَْوال َجاُؤوا َعلَيِْه بِأ

ْ
إِْذ لَْم يَأ

ْرَبَعِة ُشَهَداء فَ
َ
تُوا بِالشلَْوال َجاُؤوا َعلَيِْه بِأ

ْ
إِْذ لَْم يَأ

ْرَبَعِة ُشَهَداء فَ
َ
تُوا بِالشلَْوال َجاُؤوا َعلَيِْه بِأ

ْ
إِْذ لَْم يَأ

ْرَبَعِة ُشَهَداء فَ
َ
َ®ِذبُونَ لَْوال َجاُؤوا َعلَيِْه بِأ

ْ
َ®ِذبُونَ ُم ال
ْ
َ®ِذبُونَ ُم ال
ْ
َ®ِذبُونَ ُم ال
ْ
    ....}}}}ُم ال

    : : : : بمع¥ آخر نناقبمع¥ آخر نناقبمع¥ آخر نناقبمع¥ آخر نناقشششش قول ا�با� من عدة أوجه قول ا�با� من عدة أوجه قول ا�با� من عدة أوجه قول ا�با� من عدة أوجه    ����
    ....إطالقهاإطالقهاإطالقهاإطالقهافنعمل بها Y فنعمل بها Y فنعمل بها Y فنعمل بها Y     ،،،،غ¦ مقيدة بéءغ¦ مقيدة بéءغ¦ مقيدة بéءغ¦ مقيدة بéء    قةقةقةقةأن األدلة الÊ ذكرناها وتقدمت u قبول خ� الواحد مطلأن األدلة الÊ ذكرناها وتقدمت u قبول خ� الواحد مطلأن األدلة الÊ ذكرناها وتقدمت u قبول خ� الواحد مطلأن األدلة الÊ ذكرناها وتقدمت u قبول خ� الواحد مطل: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����
يمكـن يمكـن يمكـن يمكـن     ألنـه �ط الألنـه �ط الألنـه �ط الألنـه �ط ال    ،،،،حـادحـادحـادحـادأن االشhاط هذا واألخذ بظاهر أن االشhاط هذا واألخذ بظاهر أن االشhاط هذا واألخذ بظاهر أن االشhاط هذا واألخذ بظاهر 				م ا�با� يف� إ� تعذر العمل �� اآلم ا�با� يف� إ� تعذر العمل �� اآلم ا�با� يف� إ� تعذر العمل �� اآلم ا�با� يف� إ� تعذر العمل �� اآل: ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    لوجهلوجهلوجهلوجهاااا����

    ....تطبيقه وال يتوفر Z u األخبارتطبيقه وال يتوفر Z u األخبارتطبيقه وال يتوفر Z u األخبارتطبيقه وال يتوفر Z u األخبار
أن الرواية تتفق  القادمةوسيأتينا إن شاء اهللا u ا²روس  أن قياس الرواية Y الشهادة ال يصح من Z وجهأن قياس الرواية Y الشهادة ال يصح من Z وجهأن قياس الرواية Y الشهادة ال يصح من Z وجهأن قياس الرواية Y الشهادة ال يصح من Z وجه: ا8الثا8الثا8الثا8الث    لوجهلوجهلوجهلوجهاااا����

 .مع الشهادة u أشياء و�تلف عنها u أشياء
ال ال ال ال ومثله u هذه ا�سـألة  ،يصح قياس الشهادة Y الرواية µ مواضع الو ،فÃ مواضع يصح أن نقيس الرواية Y الشهادة�

بينمـا بينمـا بينمـا بينمـا     ،،،،وبا�سـلم} عمومـاً  باألمةu مثل هذه ا�سائل خ� Eم يتعلق  ألن الروايةألن الروايةألن الروايةألن الرواية    ،،،،يصح أن نقيس أن الرواية Y الشهادةيصح أن نقيس أن الرواية Y الشهادةيصح أن نقيس أن الرواية Y الشهادةيصح أن نقيس أن الرواية Y الشهادة
بهة ا^فـع وشـبهة الïـر Y قد يوجد فيها ش األمورu مثل هذه  والشهادة ،خ� pص شخص واحد شخص بعينه الشهادةالشهادةالشهادةالشهادة

 ،?يعـاً  األمةفاحتمال الكذب فيها Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أشنع ويhتب عليه أمور �ص  الروايةالروايةالروايةالرواية    أماأماأماأماا�شهود عليه، 
  بالشهادةفيها بمثل ما يتشدد  ال يتشدد أن الروايةأن الروايةأن الروايةأن الرواية، بمع¥ آخر الشهادةمن  أوسعاألمر فيها  الروايةفثلك u مثل هذا 

يعhضـها  بينمـا الشـهادةبينمـا الشـهادةبينمـا الشـهادةبينمـا الشـهادة ،ال يhتب عليها حد من ا�دود u الغالب ألنها نقل لسنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم وايةوايةوايةوايةالرالرالرالر����
 . وألجل هذا اشhط فيها ماال يشhط u الرواية ،الïواحتماالت العداوة واحتماالت القرابة وا^فع 

 ،ا�سلم} خ� Eم ويتعلق بعمومخ� Eم ويتعلق بعمومخ� Eم ويتعلق بعمومخ� Eم ويتعلق بعمومألن الرواية  ،ألة ال يصحألة ال يصحألة ال يصحألة ال يصحهذا أن قياس الرواية Y الشهادة u مثل هذه ا�سهذا أن قياس الرواية Y الشهادة u مثل هذه ا�سهذا أن قياس الرواية Y الشهادة u مثل هذه ا�سهذا أن قياس الرواية Y الشهادة u مثل هذه ا�سûلص من �
�ص شخصص شخصص شخصص شخصالشهادة  أما��� اً اً اً قد قد قد قد 

 اً اً اً واحدواحدواحدواحد    اً
 .ا�شهود عليه u إرادة نفع أو I موجودةموجودةموجودةموجودة    ةةةةبعينه وا�همبعينه وا�همبعينه وا�همبعينه وا�هم    اً

عنه من هذه األوجه، تنتقل إ� عنه من هذه األوجه، تنتقل إ� عنه من هذه األوجه، تنتقل إ� عنه من هذه األوجه، تنتقل إ�     وأجابواوأجابواوأجابواوأجابواوقلنا أن ا�مهور يردون هذا القول وقلنا أن ا�مهور يردون هذا القول وقلنا أن ا�مهور يردون هذا القول وقلنا أن ا�مهور يردون هذا القول  ،هذا ما ذكره ا�با� u اشhاط خ� الواحد�
    : : : : رس اwي بعده وهورس اwي بعده وهورس اwي بعده وهورس اwي بعده وهوا²ا²ا²ا²
    : : : : ا�تفق عليهاا�تفق عليهاا�تفق عليهاا�تفق عليهاشـــروط الروايــة شـــروط الروايــة شـــروط الروايــة شـــروط الروايــة ����

    ::::يشhط u الراوي اwي تقبل روايته أربعة �وطيشhط u الراوي اwي تقبل روايته أربعة �وطيشhط u الراوي اwي تقبل روايته أربعة �وطيشhط u الراوي اwي تقبل روايته أربعة �وطذكر األصو±ون وقبلهم ا�حدثون أنه ذكر األصو±ون وقبلهم ا�حدثون أنه ذكر األصو±ون وقبلهم ا�حدثون أنه ذكر األصو±ون وقبلهم ا�حدثون أنه 
TTTT----    يفيفيفيف    ----////            اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم�����ا�ا�ا�ا            VVVV----    العدالةالعدالةالعدالةالعدالة            UUUU----    الضبطالضبطالضبطالضبط        

  اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم: ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول �
pتص بديننا فال  اً ألن ال®فر اآلن عندما يروي ^ا خ� ،،،،م u ا²ينم u ا²ينم u ا²ينم u ا²ينألن ال®فر متهألن ال®فر متهألن ال®فر متهألن ال®فر مته بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال كما  فال خالف u اعتبارهفال خالف u اعتبارهفال خالف u اعتبارهفال خالف u اعتباره

روايـة ال®فـر غـ¦ يعـê  ،نقبل خـ� ال®فـر فثا ال ،فوجود هذا االحتمال وارد وهو األغلب ،يبعد أن يتقول فيه ويكذب
 .مقبولة

لكـن عنـد  ،ال(ط عند أدائه للخـ� أنه يشhط هذا: بمع¥ ،،،،أن هذا ال(ط u األداء ال u ا�حملأن هذا ال(ط u األداء ال u ا�حملأن هذا ال(ط u األداء ال u ا�حملأن هذا ال(ط u األداء ال u ا�حمللكن ينب� أن يقال 
 . ومثاX كث¦ ،يعê الراوي قد يأخذ ا<� وهو Ìفر ثم يرويه بعد إسالمه ،ùمله ال يشhط أن يكون مسلماً 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٦٤ - 

 

جب¦ بن مطعم رÈ اً وأيض ،ùمل عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أخباراً وأداها بعد ذلك مسلماً  سفيان رÈ اهللا عنه أبو�
 )،الطوربـا�غـرب u سمعت رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم قـرأ (  ا�ديث اwي رواه اKخاري u صحيحة قال u اهللا عنه

 
ً
 " و
ن يومئٍذ م(

ً
يعê وقت سماعه للن� ص¿ اهللا عليه وسلم وهو يقرأ لسورة الطور u صالة ا�غرب Ìن وقتهـا م(ـ
أي يشـhط هـذا  �ط اإلسالم هو �ط u األداء ال u ا�حمـل،�ط اإلسالم هو �ط u األداء ال u ا�حمـل،�ط اإلسالم هو �ط u األداء ال u ا�حمـل،�ط اإلسالم هو �ط u األداء ال u ا�حمـل،(ط هذا فإذاً ال ،أداها بعد أن أسلم للروايةه ءلكن أدا

 .ال(ط أداًء ال ùمال ً
� u وال®فر u وال®فر u وال®فر u فران    ا�قيقةا�قيقةا�قيقةا�قيقةوال®فرÌفرانÌفرانÌفرانÌ : : : : ،فر متأول، فر متأول، فر متأول، فر متأول



اwي يتفق ا�ميع Y كفره Ì±هودي وا^�ا� هو : ال®فر األصÅال®فر األصÅال®فر األصÅال®فر األصÌÅفر أصÅ وÌفر أصÅ وÌفر أصÅ وÌفر أصÅ و

فهؤالء ، ا�هميةمثل  ويعتقد صحة ما يذهب إ±ه ا�عصيةمتنع عن م ا²ين وييعّظ اwي : ال®فر ا�تأولال®فر ا�تأولال®فر ا�تأولال®فر ا�تأول، لكن والوثê وغ¦ه
أيضاäًً غالة الروافض Ìإلسماعيلية، هؤالء يدعون انتسـابهم لإلسـالم وهـم  ،يعتقدون صحة مذهبهم مع أن مذهبهم كفر

 .كفار، أيضاäًً اKهائية والقاديانية هؤالء يدعون اإلسالم واإلسالم منهم براء
يعê إذا ùملها وهو Ìفر  وتقبل u حالة ا�حملوتقبل u حالة ا�حملوتقبل u حالة ا�حملوتقبل u حالة ا�حمل    ،،،،صÅ ال أش®ل فيه أنه ال تقبل روايته u حالة األداءصÅ ال أش®ل فيه أنه ال تقبل روايته u حالة األداءصÅ ال أش®ل فيه أنه ال تقبل روايته u حالة األداءصÅ ال أش®ل فيه أنه ال تقبل روايته u حالة األداءلل®فر األلل®فر األلل®فر األلل®فر األبالنسبة �

 .البد حî تقبل روايته أن يكون مسلماً  ،إن أداها وهو Ìفر ال تقبل ،ش®لإوأداها وهو مسلم ال 
        ::::اختلف u ذلك Y روايت} عن اإلمام أôداختلف u ذلك Y روايت} عن اإلمام أôداختلف u ذلك Y روايت} عن اإلمام أôداختلف u ذلك Y روايت} عن اإلمام أôد:  ال®فر ا�تأولال®فر ا�تأولال®فر ا�تأولال®فر ا�تأول    أماأماأماأما����

T-  فر متأول: بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقيل وهو رأي قيل وهو رأي قيل وهو رأي قيل وهو رأيÌ Z فر متأولأنÌ Z فر متأولأنÌ Z فر متأولأنÌ Z ي يعرف ا�ـق بقلبـه و�حـده     ،،،،متأولمتأولمتأولمتأول    فا±هودي أيضاً فا±هودي أيضاً فا±هودي أيضاً فا±هودي أيضاً     ،،،،أنwي يعرف ا�ـق بقلبـه و�حـده فإن ا�عاند هو اwي يعرف ا�ـق بقلبـه و�حـده فإن ا�عاند هو اwي يعرف ا�ـق بقلبـه و�حـده فإن ا�عاند هو اwفإن ا�عاند هو ا
 .يستفاد هذا ا�نصب بغ¦ اإلسالميستفاد هذا ا�نصب بغ¦ اإلسالميستفاد هذا ا�نصب بغ¦ اإلسالميستفاد هذا ا�نصب بغ¦ اإلسالم    فال يلتفت إ� هذا والفال يلتفت إ� هذا والفال يلتفت إ� هذا والفال يلتفت إ� هذا وال    ،،،،بل تورع هذا من الكذب كتورع ا±هوديبل تورع هذا من الكذب كتورع ا±هوديبل تورع هذا من الكذب كتورع ا±هوديبل تورع هذا من الكذب كتورع ا±هودي    ،،،،بلسانه وهذا يندربلسانه وهذا يندربلسانه وهذا يندربلسانه وهذا يندر

فإن Ì Zفر أيضاً متأول  ،وال صحة ×ذا ا�فريقوال صحة ×ذا ا�فريقوال صحة ×ذا ا�فريقوال صحة ×ذا ا�فريق    ر األصu Å عدم قبول روايتهر األصu Å عدم قبول روايتهر األصu Å عدم قبول روايتهر األصu Å عدم قبول روايتهيرى أن ال®فر ا�تأول Ìل®فيرى أن ال®فر ا�تأول Ìل®فيرى أن ال®فر ا�تأول Ìل®فيرى أن ال®فر ا�تأول Ìل®ف بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااكأن 
َُهـوُد {{{{ا يرى أنه Y حق وأن غ¦ه Y باطل قال تعا� وا^�ا� أيًض  ،فا±هودي أيضاäًً هو متأول ويرى أنه Y حق
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َ
Ôَ̂صاَرى ل ِت ا
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Yَ َصاَرىÔ̂ يَْسِت ا
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َ
ٍء َوقَال ْðَ َ

َ
Yَ َصاَرىÔ̂ يَْسِت ا

َ
 ل

َ
Ôَ̂صاَرى ل ِت ا

َ
ٍء َوقَال ْðَ َ

َ
Yَ َصاَرىÔ̂ يَْسِت ا

َ
 ل

َ
Ôَ̂صاَرى ل ِت ا
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ْ
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ْ
تْلُوَن ال َ 

َ
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Ô
wِكتَاب َكَذلَِك قَاَل ا

ْ
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يَن ال ِ

Ô
wِكتَاب َكَذلَِك قَاَل ا

ْ
ٍء َوُهْم فففَفتْلُوَن ال ْðَ 

َ
Yَ َُهوُد

ْ
ٍء َوُهْم يَْسِت ا± ْðَ 

َ
Yَ َُهوُد

ْ
ٍء َوُهْم يَْسِت ا± ْðَ 

َ
Yَ َُهوُد

ْ
ٍء َوُهْم يَْسِت ا± ْðَ 

َ
Yَ َُهوُد

ْ
يَْسِت ا±

يِه pَْتَِلُفونَ  يِه pَْتَِلُفونَ ِ يِه pَْتَِلُفونَ ِ يَما Ìَنُواْ فففِفيِه pَْتَِلُفونَ ِ ِ 
ْ
يَما Ìَنُوا ِ 
ْ
يَما Ìَنُوا ِ 
ْ
ِقيَامِة  َ�ُْكُم بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقيَامِة فففِفيَما Ìَنُوا

ْ
ِقيَامِة  َ�ُْكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ال
ْ
ِقيَامِة  َ�ُْكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ال
ْ
�� َ�ُْكُم بَيْنَُهْم يَْوَم ال  يعلمون أن ا�ق مـا ،فهؤالء يدعون أنهم Y حق ويعاندون }}}}قَْولِِهْم فَاهللاقَْولِِهْم فَاهللاقَْولِِهْم فَاهللاقَْولِِهْم فَاهللا��

د د د د ححححا�عاند اwي يقر بقلبه و�ا�عاند اwي يقر بقلبه و�ا�عاند اwي يقر بقلبه و�ا�عاند اwي يقر بقلبه و�    يندريندريندريندر    وهذاوهذاوهذاوهذا: بهم لكنهم ينكرونه بألسنتهم، قالوطق به ص¿ اهللا عليه وسلم يقرون بذلك بقلن
تورع عن منعرف أن بعض ا±هود وبعض ا^صارى ، بل تورع هذا من الكذب كتورع ا±هودي ،Z الكفارZ الكفارZ الكفارZ الكفارu u u u بلسانه ليس بلسانه ليس بلسانه ليس بلسانه ليس 

بغ¦  -الرواية-نصب ا� هذاال يلتفت إ� هذا وال يستفاد ف ،ا�سلم} توجد u بعض أخالق وصفات اليتخلق بالكذب بل 
  .اإلسالم

  اً أو Ìفر اً أصلي اً Ìن Ìفر سواءً  فرفرفرفرÌ ZÌ ZÌ ZÌ Z    ه uه uه uه uأنأنأنأن بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةاااارأي رأي رأي رأي إذاً إذاً إذاً إذاً 
ً
يشhط هذا ال(ط u ال®فر : ق وقالوهناك من فرّ  ،متأوال

 أجاب؟ ؟ ؟ ؟ نقبل روايتهنقبل روايتهنقبل روايتهنقبل روايته    الالالال    فلمفلمفلمفلمغ¦ Eلم أنه Ìفر  ا�عصيةين Ýتنع عن م لتألن ا�تأول معّظ  ،ال®فر ا�تأولu األصÅ وال يشhط 
اKـوذي أيضـاً  ،ا^�ـا� متـأول ،ا±هودي أيضاً متـأول، حî ال®فر األصÅ هو متأول ،متأول أيضاً  أن Ì Zفرببن قدامة ا

 الكذب قد يوجـدu إن ا�ورع ل ب ،وا�عاند هو اwي يعرف ا�ق بقلبه و�حده بلسانه وهذا نادر وال �كم عليه، متأول
ن الكذب فال يلتفت إ� هذا األمر وال مفعندهم تأول وعندهم تورع  ،عند ا±هودي وعند ا^�ا� وعند ال®فر أيضاً  أيضاً 

ال فـوبا�ـا·  ،ًبمع¥ أننا نشhط u الرواية أن يكون الراوي مسلما ،يستفاد هذا ا�نصب وهو منصب الرواية بغ¦ اإلسالم
  Ì±هودي وا^�ا� وغ¦هما، بل رواية ال®فر سواًء Ìن ال®فر أصلياً تق

ً
�Ìه� وغـ¦ه، هـذا رأي ابـن  أو Ìن Ìفراً متأوال

 .قدامة و�ن Ìن pالف فيه من pالف
�الف ما ذهب إ±ه الف ما ذهب إ±ه الف ما ذهب إ±ه الف ما ذهب إ±ه  -/���    و`و`و`و` ،عن اإلمام أôد وهذه الرواية قول ألعن اإلمام أôد وهذه الرواية قول ألعن اإلمام أôد وهذه الرواية قول ألعن اإلمام أôد وهذه الرواية قول أل���� ا<طـاب ا<طـاب ا<طـاب ا<طـاب    روايةروايةروايةرواية ،بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةاااالكن هناك رواية أخرى لكن هناك رواية أخرى لكن هناك رواية أخرى لكن هناك رواية أخرى 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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ألن الÇم  ،، سأقرأ عليكم 	م ابن قدامة وسأوضحه ثم سأذكر أقوال العلماء u مثل هذه األمورلل®فر والفاسق ا�تأول}لل®فر والفاسق ا�تأول}لل®فر والفاسق ا�تأول}لل®فر والفاسق ا�تأول}
 .بن قدامة u هذه ا�سألةبن قدامة u هذه ا�سألةبن قدامة u هذه ا�سألةبن قدامة u هذه ا�سألةااااوا�ق خالف ما ذكر وا�ق خالف ما ذكر وا�ق خالف ما ذكر وا�ق خالف ما ذكر  ،فيها كث¦

من أن يضع حديثاً من أن يضع حديثاً من أن يضع حديثاً من أن يضع حديثاً ؤؤؤؤيييي    الالالال    خ�ه فإنهخ�ه فإنهخ�ه فإنهخ�ه فإنهإن Ìن داعيًة فال يقبل إن Ìن داعيًة فال يقبل إن Ìن داعيًة فال يقبل إن Ìن داعيًة فال يقبل     ::::ال®فر والفاسق ا�تأول}ال®فر والفاسق ا�تأول}ال®فر والفاسق ا�تأول}ال®فر والفاسق ا�تأول}ا<طاب u ا<طاب u ا<طاب u ا<طاب u     وقال أبووقال أبووقال أبووقال أبو((: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
 �Ìبتـدع أ))))))))Y موافقة هواهY موافقة هواهY موافقة هواهY موافقة هواه

ً
 �Ìه� أو فاسقاً متـأوال

ً
مثـل ي إن Ìن ال®فر والفاسق متأول} يعê سواء Ìن Ìفراً متأوال

و�ن لـم و�ن لـم و�ن لـم و�ن لـم . ((هيؤمن أن يضع حديثاً Y موافقة هوا الراف� وا<ارº وغ¦ه إن Ìن داعيًة إ� بدعته فإنه ال يقبل خ�ه فإنه ال
ا�ديث عن ا�رجئة أي ا�ديث عن ا�رجئة أي ا�ديث عن ا�رجئة أي ا�ديث عن ا�رجئة أي     احتملوااحتملوااحتملوااحتملوا: : : : فقد قال أôدفقد قال أôدفقد قال أôدفقد قال أôد    ،،،،فÇم أôد رôه اهللا �تمل أمرين فيحتمل القبول وعدمهفÇم أôد رôه اهللا �تمل أمرين فيحتمل القبول وعدمهفÇم أôد رôه اهللا �تمل أمرين فيحتمل القبول وعدمهفÇم أôد رôه اهللا �تمل أمرين فيحتمل القبول وعدمه    داعيةداعيةداعيةداعيةيكن يكن يكن يكن 

وهو سعد بن �مد وهو سعد بن �مد وهو سعد بن �مد وهو سعد بن �مد ----ستعظم اإلمام أôد الرواية عن سعد العوµ ستعظم اإلمام أôد الرواية عن سعد العوµ ستعظم اإلمام أôد الرواية عن سعد العوµ ستعظم اإلمام أôد الرواية عن سعد العوµ اااا، و، و، و، وداعيةداعيةداعيةداعيةيكتب عن القدري إن لم يكن يكتب عن القدري إن لم يكن يكتب عن القدري إن لم يكن يكتب عن القدري إن لم يكن : : : : وقالوقالوقالوقال    ،،،،قبلوهقبلوهقبلوهقبلوهاااا
µبن عطية العوµبن عطية العوµبن عطية العوµأي لم يقبل روايته ))))))))حن فأجابحن فأجابحن فأجابحن فأجابهو جههو جههو جههو جه���� امت امت امت امت: : : : قالقالقالقال    ----بن عطية العو. 

 .لم يكن داعيةذاكتب عن القدري إوقال يُ  ،قبلوا حديث ا�رجئةا: فهنا اإلمام أôد روي عنه روايت}، رواية أنه يقول�
 .ا<طاب قبول رواية الفاسق ا�تأول �ا ذكرناها<طاب قبول رواية الفاسق ا�تأول �ا ذكرناها<طاب قبول رواية الفاسق ا�تأول �ا ذكرناها<طاب قبول رواية الفاسق ا�تأول �ا ذكرناه    ختار أبوختار أبوختار أبوختار أبوااااووووعن سعد العوµ يقول هو جه� امتحن فأجاب،  روايةهنا و�
قبل أن نـدخل u ا<ـالف  ،أكd إيضاٍح بن قدامة رôه اهللا ذكر ا�فصيل ا�ذكور u هذه ا�سألة و` ùتاج إ� امام ا اإلإذً 

بعض اKدع منها بدعة القدرية وبدعـة اإلرجـاء وبدعـة  وما بعده حدث هناك u القرن ا8ا� تقريباً  ،وùرير �ل ال&اع
وهو من  تادة بن دEمة السدوتادة بن دEمة السدوتادة بن دEمة السدوتادة بن دEمة السدوKKKKقققق القدريةالقدريةالقدريةالقدريةوهو من الرواة ا�عروف}، مثال   سليمان سليمان سليمان سليمانôاد بن أôاد بن أôاد بن أôاد بن أ����منهم  ا�رجئةا�رجئةا�رجئةا�رجئةفمثًال ا<وارج، 

    وسـعيد بـن أوسـعيد بـن أوسـعيد بـن أوسـعيد بـن أ���� عروبـة عروبـة عروبـة عروبـة ،Ìن قـدرياً وأبو ا<طاب ا�Kي وأبو ا<طاب ا�Kي وأبو ا<طاب ا�Kي وأبو ا<طاب ا�Kي كd عنهم العلماء وا�حدثون الرواية Ìن قدرياً، الرواة اwين يُ 
 ،وفصـلوا ،والعلمـاء نظـروا إ� القـرائن ،قبلوقد ال تُ  قبلفهناك بدع تُ  ،، وôاد قلنا أنه Ìن مرجئاً وهشام ا²ستوا�وهشام ا²ستوا�وهشام ا²ستوا�وهشام ا²ستوا�    قدرياً،قدرياً،قدرياً،قدرياً،

وµ ا�لقة القادمة سنذكر األقـوال وÉـرر �ـل الـ&اع وبعـض  ،ùتاج إ� تفصيل أكd وذكر األقوال فيها حقيقةوا�سألة 
 .الÊ روى فيها اKخاري ومسلم األمثلة

    ����))))$$$$TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
ôم ابن قدامة ر	ة ا�اضية قرأنا Iا�حا uن داعية فال يقبـل  ،ه اهللاÌ وتفصيل أ� ا<طاب ب} أن يكون داعية قال إن

 واحداً 
ً
و�ن لم يكن داعية فÇم أôد �تمل األمرين �تمـل  ،يؤمن أن يضع حديثا Y موافقة هواه فإنه ال، قوX هذا قوال
 . القدري إذا لم يكن داعيةوقال يكتب عن  ،احتملوا ا�ديث من ا�رجئة: ونقل عنه أنه قال ،القبول وعدمه

والقدرية كقتادة بن دEمة السدوÌ Kن قـدريا وأبـو ا<طـاب ا�Kـي  ،وذكرنا أمثلة للمرجئة كحماد بن أ� سليمان�
ôد الرواية عن سعد العـوµ أ اإلماموأيضاً استعظم  ،وسعيد بن أ� عروبة وهشام ا²ستوا� Ýن Ìن يقال عنهم أنهم قدرية

 . امتحن فأجابهو جه�: قالو
 : فأقول ùرير �ل ال&اعالبد u هذه ا�سألة من 

  .هذا بداية ùرير �ل ال&اع مفسقة،أو  ة،أن تكون بدعته مكفر إمارواية ا�بتدع �
Ìإلسماعيلية  الروافضغالة كما u  ،البد أن يكون ذلك متفقا عليه ب} قواعد األمة فاKدعة ا�كفرة أو ا�كفر بهافاKدعة ا�كفرة أو ا�كفر بهافاKدعة ا�كفرة أو ا�كفر بهافاKدعة ا�كفرة أو ا�كفر بها����

أنهم كفار ألجل اعتقادهم اKاطل، أيضاً من يقول بتحريف القرآن ويقر بذلك علنا هذا  األمةا، اإلسماعيلية بإ?اع وغ¦ه
Ìفر بإ?اع األمة ألنه أنكر القرآن، أو نسب الزنا والعياذ باهللا إ� أم ا�ـؤمن} Eئشـة رÈ اهللا عنهـا هـذا Ìفـر ويقـال 

 . فرY أنه Ì ةمتفقتكون فاألمة  ،بكفره
 ععععطلطلطلطلققققرواية مثل هؤالء مردودة رواية مثل هؤالء مردودة رواية مثل هؤالء مردودة رواية مثل هؤالء مردودة     فمثل هؤالء هل يقبل قو×م؟فمثل هؤالء هل يقبل قو×م؟فمثل هؤالء هل يقبل قو×م؟فمثل هؤالء هل يقبل قو×م؟����

 اً اً اً
هذا بالنسبة لرواية من Ìنت بدعته مكفرة و
ن ا�كف¦  ،اً



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٦٦ - 

 

فهناك من حكم بكفرهم وهناك مـن حكـم أنهـم  ،ألن هناك الروافض مثال اختلف فيهم األمة،متفقا عليه ب} قواعد 
من قال بتحريـف القـرآن ا�ميـع  ،اإلسماعيلية ا�ميع يتفق Y كفرهملكن  ،غ¦ كفار بل يعاملون معاملة ا�سلم}

تقبـل روايتـه  ، فهـذا المن نسب الزنا إ� أم ا�ؤمن} Eئشة رÈ اهللا عنهـا ا�ميـع يتفـق Y كفـرهم ،يتفق Y كفره
 .مردودةوروايته 

ؤالء Ì<وارج، فا<وارج اختلف العلمـاء اختلف العلماء u كفر ه ،الÊ ال تصل إ� حد ا�كف¦ اKدعة ا�فسقةاKدعة ا�فسقةاKدعة ا�فسقةاKدعة ا�فسقة    أماأماأماأما����
 .وهناك من يكفرهم ومثلهم الروافض اختلف العلماء u ذلك ،فا�مهور Y عدم كفرهمفا�مهور Y عدم كفرهمفا�مهور Y عدم كفرهمفا�مهور Y عدم كفرهمu كفرهم 

إ� تأويل غ¦ سائغ وعرفـوا بـا�حرز مـن إ� تأويل غ¦ سائغ وعرفـوا بـا�حرز مـن إ� تأويل غ¦ سائغ وعرفـوا بـا�حرز مـن إ� تأويل غ¦ سائغ وعرفـوا بـا�حرز مـن     من هؤالءمن هؤالءمن هؤالءمن هؤالء    وا�ستندينوا�ستندينوا�ستندينوا�ستندين    ،،،،أقول أما اKدعة ا�فسقة كبدع ا<وارج والروافضأقول أما اKدعة ا�فسقة كبدع ا<وارج والروافضأقول أما اKدعة ا�فسقة كبدع ا<وارج والروافضأقول أما اKدعة ا�فسقة كبدع ا<وارج والروافض����
لـف إذا Ìن الرجـل لـف إذا Ìن الرجـل لـف إذا Ìن الرجـل لـف إذا Ìن الرجـل اختُ اختُ اختُ اختُ  :اختلف العلماء فيمن هذا حال بدعته مفسـقةاختلف العلماء فيمن هذا حال بدعته مفسـقةاختلف العلماء فيمن هذا حال بدعته مفسـقةاختلف العلماء فيمن هذا حال بدعته مفسـقة    ؛خوارم ا�روءةخوارم ا�روءةخوارم ا�روءةخوارم ا�روءةمن من من من     بالسالمةبالسالمةبالسالمةبالسالمةالكذب وشهد ×م الكذب وشهد ×م الكذب وشهد ×م الكذب وشهد ×م 

 اً اً اً معروفمعروفمعروفمعروف
 ::::هل يقبل قوX أو ال؟ Y أقوالهل يقبل قوX أو ال؟ Y أقوالهل يقبل قوX أو ال؟ Y أقوالهل يقبل قوX أو ال؟ Y أقوال    ا�روءةا�روءةا�روءةا�روءةمن خوارم من خوارم من خوارم من خوارم     بالسالمةبالسالمةبالسالمةبالسالمةعنه ا�حرز من الكذب وشهد X عنه ا�حرز من الكذب وشهد X عنه ا�حرز من الكذب وشهد X عنه ا�حرز من الكذب وشهد X     اً

، ، ، ، فإنه يقبل قوX مطلقافإنه يقبل قوX مطلقافإنه يقبل قوX مطلقافإنه يقبل قوX مطلقا    ءةءةءةءةا�روا�روا�روا�رومن خوارم من خوارم من خوارم من خوارم     ااااإذا Ìن الراوي معروف با�حرز من الكذب وسا�إذا Ìن الراوي معروف با�حرز من الكذب وسا�إذا Ìن الراوي معروف با�حرز من الكذب وسا�إذا Ìن الراوي معروف با�حرز من الكذب وسا�    ،،،،القبول مطلقاالقبول مطلقاالقبول مطلقاالقبول مطلقا: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����
Xيقبل قو Xمن هذه حاXيقبل قو Xمن هذه حاXيقبل قو Xمن هذه حاXيقبل قو Xمن هذه حا ، u هذا القول u هذا القول u هذا القول u ح ا^خبة    ا�قيقةا�قيقةا�قيقةا�قيقةهذا القول� u ح ا^خبة ابن حجر� u ح ا^خبة ابن حجر� u ح ا^خبة ابن حجر� u بـة الفكـر (، اختاره ا�افاختاره ا�افاختاره ا�افاختاره ا�افظظظظ ابن حجرû ابن حجـر وضـع

 u ا�صطلح ثم �حه u ابن الصالح ال&هة،كمخت� Y أيضاً ا^كت Xحه ) و� uأنه يقبـل : اختار هذا القول للنخبة
ع ا�فسق بذلك إذا Ìن معروفا بالصدق، متحرزاً عن الكذب، ومشهودا Xً بالسالمة مـن خـوارم ا�ـروءة، مطلقا قول ا�بتد

صنيع صنيع صنيع صنيع     وهو ظاهروهو ظاهروهو ظاهروهو ظاهر    """"اKاعث ا�ثيث u اختصار علوم ا�ديثاKاعث ا�ثيث u اختصار علوم ا�ديثاKاعث ا�ثيث u اختصار علوم ا�ديثاKاعث ا�ثيث u اختصار علوم ا�ديث""""وأôد شاكر u تعليقه Y وأôد شاكر u تعليقه Y وأôد شاكر u تعليقه Y وأôد شاكر u تعليقه Y     ا^خبةا^خبةا^خبةا^خبةاختاره ابن حجر u �ح اختاره ابن حجر u �ح اختاره ابن حجر u �ح اختاره ابن حجر u �ح 
    ....عمن ُعرف با^صب واإلرجاء والتشيععمن ُعرف با^صب واإلرجاء والتشيععمن ُعرف با^صب واإلرجاء والتشيععمن ُعرف با^صب واإلرجاء والتشيعجوا ورووا جوا ورووا جوا ورووا جوا ورووا KÌخاري ومسلم وغ¦هما حيث خرKÌخاري ومسلم وغ¦هما حيث خرKÌخاري ومسلم وغ¦هما حيث خرKÌخاري ومسلم وغ¦هما حيث خرّّّّ        همهمهمهمu كتبu كتبu كتبu كتب    األئمةاألئمةاألئمةاألئمة
 ا�وجودةu كتبهم  األئمةوهو ظاهر صنيع  ،اهللا مااختاره ابن حجر وأôد شاكر رôه ،إذاً هذا القول األول القبول مطلقا�

 .إذا نظرت u اKخاري ومسلم د أنهم يروون عن مثل هؤالء
�����واختاره اآلمدي وجزم واختاره اآلمدي وجزم واختاره اآلمدي وجزم واختاره اآلمدي وجزم     ،،،،عن مالك رôه اهللا والقاÈ اKاقال�عن مالك رôه اهللا والقاÈ اKاقال�عن مالك رôه اهللا والقاÈ اKاقال�عن مالك رôه اهللا والقاÈ اKاقال�    ييييوهذا القول مرووهذا القول مرووهذا القول مرووهذا القول مرو، وعدم القبول الرد مطلقاالرد مطلقاالرد مطلقاالرد مطلقا: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .الرد مطلقا وعدم القبول u مثل هؤالء ،به ابن ا�اجببه ابن ا�اجببه ابن ا�اجببه ابن ا�اجب
، إذا Ìنت بدعته صغرى ، إذا Ìنت بدعته صغرى ، إذا Ìنت بدعته صغرى ، إذا Ìنت بدعته صغرى وترد الك�ىوترد الك�ىوترد الك�ىوترد الك�ى    فتقبل اKدعة الصغرىفتقبل اKدعة الصغرىفتقبل اKدعة الصغرىفتقبل اKدعة الصغرى    ،،،،ا�فصيل ب} من بدعته ك�ى أو صغرىا�فصيل ب} من بدعته ك�ى أو صغرىا�فصيل ب} من بدعته ك�ى أو صغرىا�فصيل ب} من بدعته ك�ى أو صغرى: القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الث����

    ....روايتهروايتهروايتهروايتهقبلنا روايته و�ذا Ìنت بدعته ك�ى لم نقبل قبلنا روايته و�ذا Ìنت بدعته ك�ى لم نقبل قبلنا روايته و�ذا Ìنت بدعته ك�ى لم نقبل قبلنا روايته و�ذا Ìنت بدعته ك�ى لم نقبل 
 )ةوفيه مفسـدة بينـ ا^بويةلو ردت الصغرى لردت كث¦ من اآلثار (ونقل عنه قوX  هذا القول �يل إ±ه ا�افهذا القول �يل إ±ه ا�افهذا القول �يل إ±ه ا�افهذا القول �يل إ±ه ا�افظظظظ اwه� اwه� اwه� اwه�����

، ةعندما نرد السنة ا^بويـ ةبين ةألن فيه مفسد ا^بويةمن السنة  اً لو رددنا األخبار ألجل اKدعة الصغرى لرددنا كث¦: يقول
 .أما إن Ìنت ك�ى Ìلرفض ال®مل والغلو فال يقبل ،مل اKدعة الصغرى دون الك�ىفألجل عدم رد السنة Éت

 و�� هذا مـال ا�ـافو�� هذا مـال ا�ـافو�� هذا مـال ا�ـافو�� هذا مـال ا�ـافظظظظ اwهـ� اwهـ� اwهـ� اwهـ� ،ا�فصيل ب} من بدعته ك�ى أو صغرى فنقبل الصغرى ونرد الك�ى ،هذا القول ا8الث
 )ةوفيه مفسدة بين ا^بويةار خبلو ردت الصغرى لردت كث¦ من األ: (وقال
قبل قبل قبل قبل     ةةةةو�ن لم يكن داعيو�ن لم يكن داعيو�ن لم يكن داعيو�ن لم يكن داعي    فإن Ìن داعية لم تقبل روايتهفإن Ìن داعية لم تقبل روايتهفإن Ìن داعية لم تقبل روايتهفإن Ìن داعية لم تقبل روايتها�فصيل أيضاً ب} أن يكون داعية وغ¦ داعية، ا�فصيل أيضاً ب} أن يكون داعية وغ¦ داعية، ا�فصيل أيضاً ب} أن يكون داعية وغ¦ داعية، ا�فصيل أيضاً ب} أن يكون داعية وغ¦ داعية، : الرابعالرابعالرابعالرابعالقول القول القول القول ����
XقوXقوXقوXقو....    
و�مـا تالحظـون قرأنـا u و�مـا تالحظـون قرأنـا u و�مـا تالحظـون قرأنـا u و�مـا تالحظـون قرأنـا u     ،،،،عليهعليهعليهعليه    االتفاقاالتفاقاالتفاقاالتفاق    """"ا8قاتا8قاتا8قاتا8قات""""ونقل ابن حبان u كتابه ونقل ابن حبان u كتابه ونقل ابن حبان u كتابه ونقل ابن حبان u كتابه     ،،،،وهذا الرأي رجحه ابن الصالح رôه اهللاوهذا الرأي رجحه ابن الصالح رôه اهللاوهذا الرأي رجحه ابن الصالح رôه اهللاوهذا الرأي رجحه ابن الصالح رôه اهللا����

ôروضة ا^اظر ينقل أبو ا<طاب عن اإلمام أôروضة ا^اظر ينقل أبو ا<طاب عن اإلمام أôروضة ا^اظر ينقل أبو ا<طاب عن اإلمام أôـد روضة ا^اظر ينقل أبو ا<طاب عن اإلمام أôن داعية فال يقبل خ�ه و�ن لم يكن داعية فاألمر عنـد أÌ ـد د أنه إنôن داعية فال يقبل خ�ه و�ن لم يكن داعية فاألمر عنـد أÌ ـد د أنه إنôن داعية فال يقبل خ�ه و�ن لم يكن داعية فاألمر عنـد أÌ ـد د أنه إنôن داعية فال يقبل خ�ه و�ن لم يكن داعية فاألمر عنـد أÌ د أنه إن
    ....ا<طاب اختار القبولا<طاب اختار القبولا<طاب اختار القبولا<طاب اختار القبول    وووو�تمل األمرين �تمل هذا وهذا، وأب�تمل األمرين �تمل هذا وهذا، وأب�تمل األمرين �تمل هذا وهذا، وأب�تمل األمرين �تمل هذا وهذا، وأب



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 اً اً اً قيدقيدقيدقيد ةةةةوأضاف الشافعيوأضاف الشافعيوأضاف الشافعيوأضاف الشافعي����
    ....أن ال يرِوي ما يؤيد بدعتهأن ال يرِوي ما يؤيد بدعتهأن ال يرِوي ما يؤيد بدعتهأن ال يرِوي ما يؤيد بدعته    ةةةةآخر إ� كونه غ¦ داعيآخر إ� كونه غ¦ داعيآخر إ� كونه غ¦ داعيآخر إ� كونه غ¦ داعي    اً

هـذا و ،Ìن رأس ا<ـوارج وداعيـتهمفقـد  ،حطان رواية اKخاري رôه اهللا عن عمران بن الشافعيةلكن يش� Y 	م 
 : الرôن بن ملجم اwي قتل عÅ رÈ اهللا عنه قال فيه يمدحه عمران بن حطان هو اwي قال u مدح عبد

 Iبة من تÄ ما أراد بهـا إال ±بلغ من ذي العرش رضواناً  يا
 إ� ألذكره يومـا فأحسبه أو= ال�ية عند اهللا مـــÞاناً 

 : وصدق من رد عليه بقوX يقصد الïبة،" أراد بها ما"يقصد ابن ا�لجم، " بة من تIÄ يا"
 بل Iبة من غوي أوردته لظى وسوف يل' بها الرôن غضباناً 

فهـو  ،إ� مذهبـه داعيةوهو  ،روى عنه اKخاري u الصحيح عمران بن حطان هذا اwي يمدح قاتل عÅ رÈ اهللا عنه�
ُ  ةرأس ا<وارج وداعي  .يؤيد بدعته يروي ما وأن ال ةمن أنه داعي ة،يذكره الشافعي ش� Y ماإ� مذهبه، فهذا ي

 .و�ال قبلناه إن Ìن ا�بتدع يستحل الكذب ^�ة مذهبه لم يقبلوهو  أيضاً ا�فصيلأيضاً ا�فصيلأيضاً ا�فصيلأيضاً ا�فصيل: القول ا<امسالقول ا<امسالقول ا<امسالقول ا<امس����
ونسبه ا�اكم ألكd ونسبه ا�اكم ألكd ونسبه ا�اكم ألكd ونسبه ا�اكم ألكd     ،،،،سف من ا�نفيةسف من ا�نفيةسف من ا�نفيةسف من ا�نفيةوأبو يووأبو يووأبو يووأبو يو    ،،،،وسفيان ا8وريوسفيان ا8وريوسفيان ا8وريوسفيان ا8وري    إ±ه،إ±ه،إ±ه،إ±ه،    وأيضاً قال بهذا الشاف¯ كما نسبه ا<طيب اKغداديوأيضاً قال بهذا الشاف¯ كما نسبه ا<طيب اKغداديوأيضاً قال بهذا الشاف¯ كما نسبه ا<طيب اKغداديوأيضاً قال بهذا الشاف¯ كما نسبه ا<طيب اKغدادي

 .و�ال قبل، يقبل فإنه الوهو ا�فصيل ب} أن يكون ا�بتدع يستحل الكذب ^�ة مذهبه  ا�ديثا�ديثا�ديثا�ديث    أئمةأئمةأئمةأئمة
 u حال األئمة اwين الرواة،علم u حال أوعند ا^ظر ا�قيقة واهللا  إذاً ` �سة أقوال u هذه ا�سألة، �

إن Ìنت القرائن تدل Y صدق هذا إن Ìنت القرائن تدل Y صدق هذا إن Ìنت القرائن تدل Y صدق هذا إن Ìنت القرائن تدل Y صدق هذا     ،،،،فينظرون u القرائنفينظرون u القرائنفينظرون u القرائنفينظرون u القرائن    ،،،،بلون مطلقا وال يردون مطلقابلون مطلقا وال يردون مطلقابلون مطلقا وال يردون مطلقابلون مطلقا وال يردون مطلقايقيقيقيق    íد أنهم الíد أنهم الíد أنهم الíد أنهم ال ؛pرجون ويروون 
 .الراوي أخذوا بها و�ال فالالراوي أخذوا بها و�ال فالالراوي أخذوا بها و�ال فالالراوي أخذوا بها و�ال فال

فقـد روى  ،وعدي بن ثابت Ýن عرف بالتشيع وقد روى X مسلم ما يؤيـد بدعتـه ،وقد أخذ مسلم Üديث عدي بن ثابت
روى ما  )^� األë إ· أنه ال �بك إال مؤمن وال يبغضك إال منافقإن من عهد ا(مسلم عنه عن عÅ رÈ اهللا عنه أنه قال 

ودلـت القـرائن Y أنـه مقبـول ا�ـديث  ،صـدقهو قـوX يؤيد هذه اKدعة و` بدعة التشيع، لكن اإلمام مسلم احتمل
فهـو مـن الع(ـة  ،قال �به إال مـؤمن وال يبغضـه إال منـاف وعÅ رÈ اهللا عنه ،هبفقبل  ؛واإلسناد مستقيم وا�+ صحيح

فهـو لـيس  ،�علنا íعل X مرتبه ليسـت X لكن هذا ال ،ص¿ اهللا عليه وسلم وزوج ابنته �وابن عم ا^ با�نةا�ب(ين 
ووقف مواقـف  ،وأخذ ابنته و�نما هو صحا� جليل من كبار الصحابة Ýن ناسب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،هـإلببن� وال 
 اإلمـاملكن هـذا ال �علنـا أن نقـول بأنـه هـو  ،مناقبه كث¦ة ،�ب اهللا ورسوX و�به اهللا ورسوXاإلسالم رجل بمشهودة 

 .ن الوالية انتقلت X بعد ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمأا�عصوم و
مî مî مî مî     ،،،،رائنرائنرائنرائنهو األوØ بالقبول مطلقا بالقهو األوØ بالقبول مطلقا بالقهو األوØ بالقبول مطلقا بالقهو األوØ بالقبول مطلقا بالق    القول األولالقول األولالقول األولالقول األولíد أن íد أن íد أن íد أن     ا�بتدعةا�بتدعةا�بتدعةا�بتدعةu الرواية عن بعض u الرواية عن بعض u الرواية عن بعض u الرواية عن بعض     األئمةاألئمةاألئمةاألئمةإذا نظرنا إ� حال إذا نظرنا إ� حال إذا نظرنا إ� حال إذا نظرنا إ� حال : أقولأقولأقولأقول����
 ....تب} ^ا صدق القرائنتب} ^ا صدق القرائنتب} ^ا صدق القرائنتب} ^ا صدق القرائن    ماماماما
 مـن �وط ال الرواةفما يذكرونه يصدق Y بعض  راواألقوال فò قرائن من راو إ�  أصحابالÊ يذكرها  األمورأما هذه 	

 : نقول وا²±ل Y ما ،ثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ بهثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ بهثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ بهثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ به    مî مامî مامî مامî ما: فيقال ،يصدق آخرين
Ýن عرف Ýن عرف Ýن عرف Ýن عرف ) ) ) ) %%%%((((روى عن روى عن روى عن روى عن أيضاً  ،روى عنهم الشيخان ياراو ))))TUTUTUTU((((باإلرجاء باإلرجاء باإلرجاء باإلرجاء رف Ýن عُ  ومسلمومسلمومسلمومسلم    أن عدد من روى X اKخاريأن عدد من روى X اKخاريأن عدد من روى X اKخاريأن عدد من روى X اKخاري����

 ....Ýن عرف بالتشيعÝن عرف بالتشيعÝن عرف بالتشيعÝن عرف بالتشيع    ياياياياراوراوراوراو) ) ) ) ))))////((((أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  ،روى عنهم الشيخان u الصحيح} با^صببا^صببا^صببا^صب
، التشيع السابق ال يوجد فيه غلـو Ìلغلـو ا�ـادث u هـذه التشيع السابق u عهدهم ليس Ìلتشيع ا�ادث ةوهنا نقط�

ذكر أو اwي نسمعه u األزمنة ذكر أو اwي نسمعه u األزمنة ذكر أو اwي نسمعه u األزمنة ذكر أو اwي نسمعه u األزمنة فا�وجود u اKخاري ومسلم ليس التشيع ا�كفر اwي يُ فا�وجود u اKخاري ومسلم ليس التشيع ا�كفر اwي يُ فا�وجود u اKخاري ومسلم ليس التشيع ا�كفر اwي يُ فا�وجود u اKخاري ومسلم ليس التشيع ا�كفر اwي يُ  ،وwلك يتنبه إ� مثل هذا ،ألزمنةا



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 ....ا�ادثة من القرن الرابع وما بعدها�ادثة من القرن الرابع وما بعدها�ادثة من القرن الرابع وما بعدها�ادثة من القرن الرابع وما بعده
    ،،،،))))////((((، ا�روريـة ، ا�روريـة ، ا�روريـة ، ا�روريـة روى عـنهم الشـيخان ))))T0T0T0T0((((    ا�هميةا�هميةا�هميةا�هميةراويا u اKخاري ومسلم،  ))))V0V0V0V0((((القدرية اwين روى عنهم الشيخان القدرية اwين روى عنهم الشيخان القدرية اwين روى عنهم الشيخان القدرية اwين روى عنهم الشيخان �
    ).).).).TTTT((((، ا�رورية من ا<وارج القعدية ، ا�رورية من ا<وارج القعدية ، ا�رورية من ا<وارج القعدية ، ا�رورية من ا<وارج القعدية ))))TTTT((((اقفية اقفية اقفية اقفية الوالوالوالو
تدريب الـراوي u "كتابه ذكر هذا السيو2 رôه اهللا u  رفوا بهذه اKدعروى عنهم الشيخان Ýن عُ  راوياً ) 8T(ا�جموع = 

 ."تقريب ا^واوي
ë مـن أن من رُ فقد ذكر  "فتح اKاري �ح صحيح اKخاري"u مقدمة  "هدي الساري"ابن حجر رôه اهللا u كتابه  أما�

، االعتقـادراويا Ýن روى عنهم اKخاري وقد رموا بطعن u  ):$(نهم بلغوا إوقال  االعتقاد،طعن u الرجال اKخاري فقط ب
يوجـد أمثلـة كثـ¦ة لكـن  فـيهم، ا�جال ليس �ال أن ïÉ بعض األمثلة من كتب اKخاري ومسلم Ýن طعن وا�قيقة

ومـع ذلـك  االعتقادرموا بطعن u  الرواةجدوا أن بعض �الرجوع إ� كتب الصحيح}  بإم®نكم ،جعل هذا األمر لكمأ
صح صـدق صح صـدق صح صـدق صح صـدق     بالقرائن مî مابالقرائن مî مابالقرائن مî مابالقرائن مî ما    ا�قيقةا�قيقةا�قيقةا�قيقةÝا يدل Y أن القبول هو Ý uا يدل Y أن القبول هو Ý uا يدل Y أن القبول هو Ý uا يدل Y أن القبول هو u  األئمة،روى عنه اKخاري ومسلم وروى عنه أيضاً بقية 

Xقبول قو Xقبول قو Xقبول قو Xن يصدق فإنه ينب���� قبول قوÝ ن يصدق فإنه ينبالراوي وثبت صدقه وأنهÝ ن يصدق فإنه ينبالراوي وثبت صدقه وأنهÝ ن يصدق فإنه ينبالراوي وثبت صدقه وأنهÝ وبناء عليه ترد كث¦ من السنةوبناء عليه ترد كث¦ من السنةوبناء عليه ترد كث¦ من السنةوبناء عليه ترد كث¦ من السنة، ، ، ، يصحيصحيصحيصح    طلقا فهذا الطلقا فهذا الطلقا فهذا الطلقا فهذا الالرد مالرد مالرد مالرد م    أماأماأماأما    ،،،،الراوي وثبت صدقه وأنه.... 
بلت وروى الشيخان عـن يعكر عليه أن بعض اKدع الك�ى قد قُ  أما القول با�فصيل ب} اKدعة الك�ى والصغرىأما القول با�فصيل ب} اKدعة الك�ى والصغرىأما القول با�فصيل ب} اKدعة الك�ى والصغرىأما القول با�فصيل ب} اKدعة الك�ى والصغرى����

 .يروي عنه اKخاري ومسلم ا�هميةمن  ةاآلن ع(، بعض من بدعته ك�ى �Ìهمية
هذا من رأس ا<ـوارج وÝـن  ،وغ¦ عمران بن حطان ،يش� عليه عمران بن حطان قلنا أما ا�فصيل ب} ا²اعية وعدمهأما ا�فصيل ب} ا²اعية وعدمهأما ا�فصيل ب} ا²اعية وعدمهأما ا�فصيل ب} ا²اعية وعدمه

 .Ìن داعية
قلنا أيضاً أن الشيعة يستحلون الكذب  يؤيد بدعته أو يستحل الكذب ^�ة بدعتهيؤيد بدعته أو يستحل الكذب ^�ة بدعتهيؤيد بدعته أو يستحل الكذب ^�ة بدعتهيؤيد بدعته أو يستحل الكذب ^�ة بدعته    أيضاً ا�فصيل ب} أن يكون يروي ماأيضاً ا�فصيل ب} أن يكون يروي ماأيضاً ا�فصيل ب} أن يكون يروي ماأيضاً ا�فصيل ب} أن يكون يروي ما

إن من (قال   ن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمأ عÅ روى عن ،^�ة ا�ذهب ومع ذلك روى مسلم رôه اهللا عن عدي بن ثابت
 Ô·إ ëأنه ال �بك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق عهد ا^� األ.( 

        ....إذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته ب(ط استقامة خ�ه وسالمته من خوارم ا�روءةإذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته ب(ط استقامة خ�ه وسالمته من خوارم ا�روءةإذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته ب(ط استقامة خ�ه وسالمته من خوارم ا�روءةإذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته ب(ط استقامة خ�ه وسالمته من خوارم ا�روءة����
    ا�تأول ماا�تأول ماا�تأول ماا�تأول ما    واختار أبو ا<طاب قبول رواية الفاسقواختار أبو ا<طاب قبول رواية الفاسقواختار أبو ا<طاب قبول رواية الفاسقواختار أبو ا<طاب قبول رواية الفاسقيقول ابن قدامة  ،ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةإ� 	م  -�ا ذكرنا األقوال-أخرى  ةنرجع مر

ما أن العدل يهم و�ما أن العدل قد يتوقع منه الكذب فكذلك يتوقع أي ك، ذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل
وال  ا�عصـيةمبتدE فهـو يعظـم يعظمها أيضاً هذا ا�بتدع و�ن Ìن  ا�عصيةن أ ،،،،، وامتناعه منها، وامتناعه منها، وامتناعه منها، وامتناعه منهاا�عصيةا�عصيةا�عصيةا�عصية�عظيمه �عظيمه �عظيمه �عظيمه ، من هذا

قول الشـاف¯ رôـه اهللا هـو وذكرنا لكم أن  ،أنه يقبل رواية الفاسق ا�تأول وهذا قال مذهب الشاف¯وهذا قال مذهب الشاف¯وهذا قال مذهب الشاف¯وهذا قال مذهب الشاف¯ ،يتجرأ Y الكذب
وwلـك Ìن وwلـك Ìن وwلـك Ìن وwلـك Ìن ، ، نقل عن الشاف¯ عدة أقوال u ا�سألةالقول با�فصيل ب} أن يكون يستحل الكذب ^�ة مذهبه أو غ¦ه

ا²±ل  """"ذكرناهذكرناهذكرناهذكرناه    ماماماما"""" ،أدلة يذكرها أبو ا<طاب�إذاً هذه ، عضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءالسلف يروي بالسلف يروي بالسلف يروي بالسلف يروي ب
  .األول
����� ....أن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدلأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل: : : : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
ا هذا هو ال(ـط األول ومـ ،أن السلف Ìن يروي بعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءأن السلف Ìن يروي بعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءأن السلف Ìن يروي بعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواءأن السلف Ìن يروي بعضهم عن بعض مع اختالفهم u ا�ذهب واألهواء: : : : ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����

 .يتعلق به من 	م
� �  ا�ا�ا�ا�����يفيفيفيف: ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا�ال(ط ا8ا

    �ـاذا؟�ـاذا؟�ـاذا؟�ـاذا؟    يقبل خ� الص� الصغ¦ وال يقبل أيضاً ا�جنـونيقبل خ� الص� الصغ¦ وال يقبل أيضاً ا�جنـونيقبل خ� الص� الصغ¦ وال يقبل أيضاً ا�جنـونيقبل خ� الص� الصغ¦ وال يقبل أيضاً ا�جنـون    الالالالوعليه     ،،،،Eقالً Eقالً Eقالً Eقالً     أن يكون الراوي بالغاً أن يكون الراوي بالغاً أن يكون الراوي بالغاً أن يكون الراوي بالغاً هنا  ويقصد با��يف�



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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        ]]]]))))ظظظظالص� حî �تلم وا�جنون حî يعقل وا^ائم حî يستيقالص� حî �تلم وا�جنون حî يعقل وا^ائم حî يستيقالص� حî �تلم وا�جنون حî يعقل وا^ائم حî يستيقالص� حî �تلم وا�جنون حî يعقل وا^ائم حî يستيق: : : : رفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثةرفع القلم عن ثالثة((((ص¿ اهللا عليه وسلم  قال ا^�[
    ،،،،أدأدأدأد.... من ا8قة بقـول الفاسـق من ا8قة بقـول الفاسـق من ا8قة بقـول الفاسـق من ا8قة بقـول الفاسـق    اااافا8قة بهمفا8قة بهمفا8قة بهمفا8قة بهم    مأثم،مأثم،مأثم،مأثم،    اااانه وال يلحقهمنه وال يلحقهمنه وال يلحقهمنه وال يلحقهماااان اهللا تعا� وال pافن اهللا تعا� وال pافن اهللا تعا� وال pافن اهللا تعا� وال pافاااايعرفيعرفيعرفيعرف    ولكون الص� وا�جنون الولكون الص� وا�جنون الولكون الص� وا�جنون الولكون الص� وا�جنون ال����

 .هذا هو ا²±ل األول لعدم قبول خ� الص� وا�جنون    لكون الفاسق يعرف اهللا وpافه ويتعلق به ا�أثملكون الفاسق يعرف اهللا وpافه ويتعلق به ا�أثملكون الفاسق يعرف اهللا وpافه ويتعلق به ا�أثملكون الفاسق يعرف اهللا وpافه ويتعلق به ا�أثم
الصـ� Y  إقـرار، إذا كنا ال نقبل ه وهو اإلقرار ففيما �p به عن غ¦ه أوØه وهو اإلقرار ففيما �p به عن غ¦ه أوØه وهو اإلقرار ففيما �p به عن غ¦ه أوØه وهو اإلقرار ففيما �p به عن غ¦ه أوØيقبل قوX فيما �p به عن نفسيقبل قوX فيما �p به عن نفسيقبل قوX فيما �p به عن نفسيقبل قوX فيما �p به عن نفس    وألنه الوألنه الوألنه الوألنه ال: قال

قاسوا قبول  ،،،،أن هذا ا²±ل هو u الواقع قياسأن هذا ا²±ل هو u الواقع قياسأن هذا ا²±ل هو u الواقع قياسأن هذا ا²±ل هو u الواقع قياسيعê  ،نقبل خ�ه عن غ¦ه فكذلك ال ؛ا�جنون Y نفسه إقرارنفسه وال نقبل 
 Y نفسيهم إقرارهما-فكما أن اإلقرار  إقراره،خ� الص� وا�جنون Yـ�ان بـه عـن غ¦همـا ال كذلك ماف ؛يقبل ال -اp 

 أنـه ال والعلـة ،عـدم القبـول وا�كم ،هو قبول روايتهما والفرع ،هو اإلقرار األصلفاألصل هو عدم قبول اإلقرار،  ،يقبل
بـه عـن  مـا pـ�قبل قوX فييُ  ، إذا Ìن العدم العلم أو ا�هل Zٍ u  ،يقول يدري ما ال ،يقول يعرف ما نه الأيعرف اهللا أو 

 .فيما �p به عن غ¦ه أوØ ،و اإلقراروهنفسه 
عن ا^ـ�  اً يقبل من ا�جنون أن يؤدي خ� بمع¥ أنه ال هذا ال(ط u حالة األداء وليس ا�حملهذا ال(ط u حالة األداء وليس ا�حملهذا ال(ط u حالة األداء وليس ا�حملهذا ال(ط u حالة األداء وليس ا�حملهذا بالنسبة لل(ط، �

رواه كبـ¦ا فهنـا  ثـم سمعه وهـو صـغ¦، وهو صغ¦ اً لكن إذا ùمل الص� حديثوال يقبل من ص�، ص¿ اهللا عليه وسلم 
 : ود±لهم))سمعه صغ¦ ورواه بعد اKلوغ فهو مقبولسمعه صغ¦ ورواه بعد اKلوغ فهو مقبولسمعه صغ¦ ورواه بعد اKلوغ فهو مقبولسمعه صغ¦ ورواه بعد اKلوغ فهو مقبول    ما ماما ماما ماما ماأأأأ((: العلماء يقبلونه باإل?اع فقال

T----    أدا    أنه الأنه الأنه الأنه ال u سماعه وال u أداخلل u سماعه وال u أداخلل u سماعه وال u أداخلل u سماعه وال u ههههئئئئخلل. 
ابن عباس الصـحابة قبلـوا أخبـاره وهـو مـن أصـاغر  أنه اتفق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة Ìبن عباس،أنه اتفق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة Ìبن عباس،أنه اتفق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة Ìبن عباس،أنه اتفق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة Ìبن عباس،    ----////

) T0(عمره Ìن     عبد اهللا بن جعفرعبد اهللا بن جعفرعبد اهللا بن جعفرعبد اهللا بن جعفر، عندما توµ الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم ةةةةسنسنسنسن) ) ) ) Ì))))TUTUTUTUن عمره Ìن عمره Ìن عمره Ìن عمره  ،من كبارهمالصحابة وليس 
 .همهمهمهمئئئئونظراونظراونظراونظرا ،)8( ا^عمان بن بش¦ا^عمان بن بش¦ا^عمان بن بش¦ا^عمان بن بش¦، سنوات )%(    ا�س}ا�س}ا�س}ا�س}، سنوات)8( ا�سنا�سنا�سنا�سن، سنوات) :(Ìن عمره     اهللا بن الزب¦اهللا بن الزب¦اهللا بن الزب¦اهللا بن الزب¦    عبدعبدعبدعبد ،سنوات

ل السلف أخبارهم مع أن األخبار الÊ سمعوها سـمعوها وهـم لم وقبِ هؤالء ينقلون و�pون عن ا^� ص¿ اهللا عليه وس�
وY وY وY وY قـال  ،ورواها فيما بعد وهو كب¦ ،وبعض األحاديث يرويها ابن عباس ويشهد بها وهو صغ¦ ،صغار ويروونها وهم كبار

 .ذلك درج السلف وا<لفذلك درج السلف وا<لفذلك درج السلف وا<لفذلك درج السلف وا<لف
V----    الس ا�الس ا�الس ا�الس االصغار الصغار الصغار الصغار     إحضارهمإحضارهمإحضارهمإحضارهم�Kلسماع وقبو×م لشهادتهم فيما سمعوه قبل اKلسماع وقبو×م لشهادتهم فيما سمعوه قبل اKلسماع وقبو×م لشهادتهم فيما سمعوه قبل اKون الصبيان �الس السماع     لوغلوغلوغلوغلسماع وقبو×م لشهادتهم فيما سمعوه قبل اï� نواÌ G

 .بعد اKلوغ يؤدونهقبل اKلوغ و
نوا  ءéب شهدواإذا  تهمو
نوا يقبلون شهاد ،ثم إذا ك�وا أدوا الشهادة ،يسمعوا
 :×ذه األدلة هذه أدلة Y أن ما سمعه وùمله صغ¦ا ورواه وأداه كب¦ا أنه يقبلهذه أدلة Y أن ما سمعه وùمله صغ¦ا ورواه وأداه كب¦ا أنه يقبلهذه أدلة Y أن ما سمعه وùمله صغ¦ا ورواه وأداه كب¦ا أنه يقبلهذه أدلة Y أن ما سمعه وùمله صغ¦ا ورواه وأداه كب¦ا أنه يقبل����

 . أداءهخلل u سماعه وال u أنه ال-

اهللا ابن الزب¦ وا�سن وا�س} وا^عمان  اتفاق السلف Y قبول أخبار أصاغر الصحابة Ìبن عباس وابن جعفر وعبد-

 .وغ¦هما

- Y لوغ  ،الصغار إ� �الس السماع واإلسماع إحضارأيضاً درج السلف وا<لفKوقبو×م لشهادتهم فيما سمعوه قبل ا

    .G يؤدوه بعد اKلوغ

    ����))))%%%%TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    .حفظ الéء با�زمهو  ::::والضبطوالضبطوالضبطوالضبط���� الضبط ::::ال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الثال(ط ا8الث �

ا�شـهورين بالعدالـة  للجماعـةويعرف ذلـك بمخالفتـه  ،بل خطأه نادر كون الراوي قليل الغلط وا<طأ، :وµ االصطالحوµ االصطالحوµ االصطالحوµ االصطالح
 .والضبط



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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T----    ت ¶الفته للمشهورين فال يعد ضابطاdت ¶الفته للمشهورين فال يعد ضابطافمن كdت ¶الفته للمشهورين فال يعد ضابطافمن كdت ¶الفته للمشهورين فال يعد ضابطافمن كdبط ا�ستكمل ×ذه ال(وطبط ا�ستكمل ×ذه ال(وطبط ا�ستكمل ×ذه ال(وطبط ا�ستكمل ×ذه ال(وطومن ندرت ¶الفته ×م فهو اإلمام الضاومن ندرت ¶الفته ×م فهو اإلمام الضاومن ندرت ¶الفته ×م فهو اإلمام الضاومن ندرت ¶الفته ×م فهو اإلمام الضا    ،،،،فمن ك....    
هم ؤفهؤالء أخطـا ،وغ¦ه الكبار الزهري األئمةكحال  ،وY هذا فالراوي اwي يقل خطأه وخطأه نادر هذا مقبول روايته -/

 .باالتفاقأما من كd غلطه وخطأه فهذا مردود روايته  ة،وقليل نادرةهم ؤ، هؤالء أخطاالزهري وسفيان وشعبةالزهري وسفيان وشعبةالزهري وسفيان وشعبةالزهري وسفيان وشعبة نادرة،
V----     نÌ ن منÌ ن منÌ ن منÌ من خطصوابصوابصوابصوابمن dمن خطه أك dمن خطه أك dمن خطه أك dضبطه والقرائن     ههههئئئئه أك µروايته و u ضبطه والقرائن ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر µروايته و u ضبطه والقرائن ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر µروايته و u ضبطه والقرائن ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر µروايته و u من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية     ،،،،��ه��ه��ه��ه    ا�حيطةا�حيطةا�حيطةا�حيطةويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر

فمـن لـم يكـن حالـة فمـن لـم يكـن حالـة فمـن لـم يكـن حالـة فمـن لـم يكـن حالـة  ،و�ل هذا كتب أهل ا�ديث و�تب ا�رح وا�عديل والرجـال ،،،،وجود الشواهد وا�تابعات لروايتهوجود الشواهد وا�تابعات لروايتهوجود الشواهد وا�تابعات لروايتهوجود الشواهد وا�تابعات لروايته
 .بقوXبقوXبقوXبقوX    وال ùصل ا8قةوال ùصل ا8قةوال ùصل ا8قةوال ùصل ا8قة    الراويةالراويةالراويةالراويةيقبل منه أداء يقبل منه أداء يقبل منه أداء يقبل منه أداء     السماع Ýن يضبط فإنه الالسماع Ýن يضبط فإنه الالسماع Ýن يضبط فإنه الالسماع Ýن يضبط فإنه ال

 العدالةالعدالةالعدالةالعدالة: ال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابع �
u ا^فـس ùمـل Y  ةراسـخ ةبأنهـا هيئـفت وقد عرّ  ،�ط من ال(وط الÊ ذكرها ا�حدثون واألصو±ون والعدالةوالعدالةوالعدالةوالعدالة����

 ،روعـدم اإل�ار Y الصـغائ ،وفعل الواجبات وا�فاظ عليهـا ،جتناب الكبائرابوالعدالة ùصل  ة،مالزمة ا�قوى وا�روء
Y من الصغائر فهذه قرينرى اإلنسان يُ وعندما يُ  ة،الصغائر يص¦ها كب¦ فإن اإل�ار dتساهله ةك Y. 

ه فò د±ل Y قلـة ùوطـه وùـرزه ءتألن اإلنسان اwي يتجرأ Y أمور �ل بمرو ة،أيضاً أن يكون سا�ا من خوارم ا�روء
أو من بعضـهم u أخـذ  األئمةلك وقع التشدد من وw ة،وعالم ةلكنها تعطي دالل ؛` اتهام ïورةليست بال ،عن الكذب

يعطي ف Ìإلمام أôد رôه اهللا فهو من ا�توسط}ومنهم ا�توسط  ،ومنهم ا�تساهل ،فمنهم ا�تشدد u �ط العدالة ،األخبار
يس كغ¦ه ول ،ا�فاظ األثبات األئمةZ ذي حق حقه وينظر إ� عدالة الرجل وضبط حديثه وعدم ¶الفته للمشهورين من 

فقد تكون بعض األمـور u بعـض اKـتان Ýـا يقـدح u،  u التشدد u أمور ترجع إ� ذات الشخص وpتلف العرف بها
u نقل األخبار ف¦د روايـة  وقد يكون اإلنسان متشددا ومتحرزاً  ،يقدح وÉو ذلك Ýا ال األخرىمروءة الرجل وµ اKتان 

 ....هذا بالنسبة لل(ط الرابع وهو العدالةهذا بالنسبة لل(ط الرابع وهو العدالةهذا بالنسبة لل(ط الرابع وهو العدالةهذا بالنسبة لل(ط الرابع وهو العدالة ،بالنسبة إ� أخبارهم نادرةهم ئو�ون أخطا ا8قات األثبات اwين عرفوا بضبطهم
ويرتكب ا�عاD كبائرها ك(ب ا<مـر والزنـا  ،وبا�ا· إذا ثبت أن هناك فاسق يرتكب ا�عاD وال يعمل الواجبات�

غائر ويـديم عليهـا و` u الغالـب طريـق ومثله أيضاً لـو Ìن يكـd مـن الصـ ،يقبل قوX والعياذ باهللا وÉو ذلك فإنه ال
يَن {{{{    يؤخذ خ�ه ألن اهللا تعا� قاليؤخذ خ�ه ألن اهللا تعا� قاليؤخذ خ�ه ألن اهللا تعا� قاليؤخذ خ�ه ألن اهللا تعا� قال    الالالالفمثل هذا  ،الكبائر الرتكاب ِ

Ô
wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wيَن َها ا ِ
Ô

wَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
ن تُِصيبُوا آآآآيَا يَا يَا يَا كككك

َ
تَبَيÔنُوا أ ن تُِصيبُوا َ
َ
تَبَيÔنُوا أ ن تُِصيبُوا َ
َ
تَبَيÔنُوا أ ن تُِصيبُوا َ
َ
فففَفتَبَيÔنُوا أ وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ 

وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
وا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ منُ
منُ

تُْم نَاِدِم}َ 
ْ
َعل تُْم نَاِدِم}َ َ
ْ
َعل تُْم نَاِدِم}َ َ
ْ
َعل تُْم نَاِدِم}َ َ
ْ
َ َما فففَفَعل

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ تُْصِبُحوا  َما َ
َ

Yَ ََهالٍَة فففَفتُْصِبُحوا ٍة ِ
َ
ََهال ٍة ِ
َ
ََهال ٍة ِ
َ
�ََهالِ���ألن الفاسق قد ينقل  ،اهللا با�ثبت u األخبار وعدم قبول خ� الفاسق فقد أمر }}}}قَْوماً قَْوماً قَْوماً قَْوماً 

 .يتورع عن ذلك ا<� ال®ذب وال
 .pاف اهللا سبحانه خوفا يزعه عن الكذب ال ùصل ا8قة بقوpXاف اهللا سبحانه خوفا يزعه عن الكذب ال ùصل ا8قة بقوpXاف اهللا سبحانه خوفا يزعه عن الكذب ال ùصل ا8قة بقوpXاف اهللا سبحانه خوفا يزعه عن الكذب ال ùصل ا8قة بقوX    وألن من الوألن من الوألن من الوألن من ال: قال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللا

 : ربعةربعةربعةربعة****يع أن �وط الرواية أيع أن �وط الرواية أيع أن �وط الرواية أيع أن �وط الرواية أûلص من هذا بش�  ،هذا بالنسبة ل(وط الرواية
TTTT    حمل  اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالمــــ�األداء دون ا u وقلنا أنها �ط�هـذه ` ال(ـوط هـذه ` ال(ـوط هـذه ` ال(ـوط هـذه ` ال(ـوط ، العدالـةالعدالـةالعدالـةالعدالـة: الرابـع ،الضبطالضبطالضبطالضبط: ، ا8الثا�ا�ا�ا�����يفيفيفيف: ، ا8ا

 .ومفسقة ةوذكرنا ا<الف u رواية ا�بتدع ومن Ìنت بدعته مكفر ،،،،األربعة u قبول رواية الراوياألربعة u قبول رواية الراوياألربعة u قبول رواية الراوياألربعة u قبول رواية الراوي

 : وقبل أن ندخل u تعريف �هول ا�ال نقول ،هول ا�الهول ا�الهول ا�الهول ا�اليتعلق �� �يتعلق �� �يتعلق �� �يتعلق �� �    ماماماماوهو  ننتقل إ� ا²رس اwي بعدهننتقل إ� ا²رس اwي بعدهننتقل إ� ا²رس اwي بعدهننتقل إ� ا²رس اwي بعده

T- Xراو من الرواة فيجب قبول قو u إذا استكمل هذه ال(وط ،أن هذه ال(وط األربعة إذا تيقنا بوجودها.  
/- � . ألن ال(وط لم تنطبق عليه ،يقبل قوX أن الراوي إذا لم يستكمل هذه ال(وط أو بعضها فإنه ال: األمر ا8ا
V- ال: األمر ا8الث Xلكـن ال ،سـمه وروايتـه نقلـتاراو عرف  يعرف هل استكمل هذه ال(وط أو ال؟ أن من جهل حا 

 يعرف عن إسالمه وتكليفه وضبطه وعدا�ه هل تقبل روايته أو ال؟ 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧١ - 

 

 .�ور درسنا u �هول ا�ال ويسمونه �هول ا�ال أو رواية ا�جهول�ور درسنا u �هول ا�ال ويسمونه �هول ا�ال أو رواية ا�جهول�ور درسنا u �هول ا�ال ويسمونه �هول ا�ال أو رواية ا�جهول�ور درسنا u �هول ا�ال ويسمونه �هول ا�ال أو رواية ا�جهولهذا هو �
 �هـــول ا�ـــال�هـــول ا�ـــال�هـــول ا�ـــال�هـــول ا�ـــال����    
ريح مع}ريح مع}ريح مع}ريح مع}: �جهول�جهول�جهول�جهولااااوقبل أن ندخل ù uريـر �ـل  ،كما قال ا�افظ ابن حجر رôه اهللا هو من ال يعرف فيه تعديل وال هو من ال يعرف فيه تعديل وال هو من ال يعرف فيه تعديل وال هو من ال يعرف فيه تعديل وال 

 : قال ا�افقال ا�افقال ا�افقال ا�افظظظظ ابن حجر ابن حجر ابن حجر ابن حجركما كما كما كما     ا�جهول ينقسم إ� ثالثة أقساما�جهول ينقسم إ� ثالثة أقساما�جهول ينقسم إ� ثالثة أقساما�جهول ينقسم إ� ثالثة أقسامال&اع البد أن نقسم ا�جاهيل من الرواة، 




 باالسـمباالسـمباالسـمباالسـمما عـدم ا��ـيح ما عـدم ا��ـيح ما عـدم ا��ـيح ما عـدم ا��ـيح إإإإوسبب ذلك  ،سمه أو بما يدل عليهوهو الراوي اwي لم ي�ح با �هول اwات�هول اwات�هول اwات�هول اwات: القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

فقد يذكر الراوي بغ¦ ما اشتهر  ،فيشوش Y السامع وا�تلÄ للخ� نعوت الراوي وصفاتهنعوت الراوي وصفاتهنعوت الراوي وصفاتهنعوت الراوي وصفاته    ةةةةأو كdأو كdأو كdأو كd، ويسÆ هذا ا^وع ا�بهم
 .به لغرض من األغراض

�هول اwات هذا هذا القسم األول وهو  ،فا ًردفا ًردفا ًردفا ًردفإن Ìن ثقة قبل و�ن Ìن ضعيفإن Ìن ثقة قبل و�ن Ìن ضعيفإن Ìن ثقة قبل و�ن Ìن ضعيفإن Ìن ثقة قبل و�ن Ìن ضعي    ،،،،هذا ا�بهم ال يقبل حديثه حî يتب} أمرههذا ا�بهم ال يقبل حديثه حî يتب} أمرههذا ا�بهم ال يقبل حديثه حî يتب} أمرههذا ا�بهم ال يقبل حديثه حî يتب} أمره����
فهنـاك أنـاس متعـددون ، ةسمه أو لقب بكنيته وال يعرف من صاحب هذه الكنيـايعرف  تقبل روايته ألنه مبهم إما ال ال

يقبل حديثـه حـî ي�ـح الـراوي  أقول هذا ال، سمهاحî يعرف وي�ح الراوي بفال يقبل حديث مثل هذا  ةبهذه الكني
 .سمه بوروده من طريق آخر م�ح بهاأو يعرف سمه با
 ،نسبه بعضهم إ� جده فقال �مد بن ب( ،تر�وه ،هذا الراوي مhوك ا�ديث �مد بن السائب بن ب( ال�مد بن السائب بن ب( ال�مد بن السائب بن ب( ال�مد بن السائب بن ب( ال��������: مثال هذا�

^ïـ فإنه إذا ورد حديث من روايـة أ� ا ،أبا سعيد أو أبا ا^ï: وبعضهم كناه فقال ،وبعضهم نسبه وقال �مد بن السائب
ï^نعرف من هو أبو ا îن �مد بن السائب ال�� لم يقبل حديثه ،وال يعرف فإنه ال يقبل حديثه حÌ ألن األسـماء  ،فإن

 .وسيأ� أمثلة إن شاء اهللا ،أحيانا تتفق فيختلط ا8قة مع الضعيف




�هـذا  ،واحـد عنـه إال راوٍ  ولم يـروِ  ،u ا�ديث سمه وعرفت ذاته ولكنه مقٌل اوهو اwي ذكر  �هول الع}�هول الع}�هول الع}�هول الع}: القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا

ذكر هنا من باب االصطالح للتفريق  ،فةفةفةفةو�ال فعينه معروو�ال فعينه معروو�ال فعينه معروو�ال فعينه معرو    ،،،،وتسميته بمجهول الع} هنا �رد اصطالحوتسميته بمجهول الع} هنا �رد اصطالحوتسميته بمجهول الع} هنا �رد اصطالحوتسميته بمجهول الع} هنا �رد اصطالح    ،،،،يسÆ بمجهول الع}
سـنذكرها u ا�لقـة  Y ثالثة أقـوالY ثالثة أقـوالY ثالثة أقـوالY ثالثة أقـوالاختلف العلماء u قبول روايته ) �هول الع}(هذا ا�جهول  ،بينه وب} �هول اwات

 .دمة إن شاء اهللالقا

    ����))))TTTT8888((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����




�واحد وتسميته واحد وتسميته واحد وتسميته واحد وتسميته     عنه إال راوٍ عنه إال راوٍ عنه إال راوٍ عنه إال راوٍ     ولم يروِ ولم يروِ ولم يروِ ولم يروِ     ،،،،سمه وعرفت ذاته ولكنه مقل u ا�ديثسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل u ا�ديثسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل u ا�ديثسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل u ا�ديثااااوهو اwي ذكر وهو اwي ذكر وهو اwي ذكر وهو اwي ذكر  �هول الع}�هول الع}�هول الع}�هول الع}: القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا

 .ةةةةو�ال فعينه معروفو�ال فعينه معروفو�ال فعينه معروفو�ال فعينه معروف    ،،،،هنا �هول الع} �رد اصطالحهنا �هول الع} �رد اصطالحهنا �هول الع} �رد اصطالحهنا �هول الع} �رد اصطالح
اwين  ، أيالراوي ومثله من الرواة يعرفون بالوحدان وهذا ة،لم يرو عنه إال ôاد بن سلم أبو الع(اء ا²ارëأبو الع(اء ا²ارëأبو الع(اء ا²ارëأبو الع(اء ا²ارë: ومثال هذا�

 اً اً اً إلمام مسلم رôه اهللا صنف مصنفإلمام مسلم رôه اهللا صنف مصنفإلمام مسلم رôه اهللا صنف مصنفإلمام مسلم رôه اهللا صنف مصنفااااوووو ،روى عنهم راو واحد
شداد شداد شداد شداد ومثله  ،u مثل هؤالء الرواة """"ا�نفردات والوحدانا�نفردات والوحدانا�نفردات والوحدانا�نفردات والوحدان""""سماه سماه سماه سماه أأأأ    اً

 .�ديثu كتب ا إ±هاكث¦ة ويمكن الرجوع  فاألمثلة ،السبي¯ وÉوه إسحاقفإنه لم يرو عنه غ¦ أ�  الطا�الطا�الطا�الطا�
  :أقوالأقوالأقوالأقوال    ]]]]�سة�سة�سة�سة[[[[    لف u قبول رواية �هول الع} Y ثالثةلف u قبول رواية �هول الع} Y ثالثةلف u قبول رواية �هول الع} Y ثالثةلف u قبول رواية �هول الع} Y ثالثةاختُ اختُ اختُ اختُ ����




 ....واختاره أكd العلماء من ا�حدث} كما قال ا�افواختاره أكd العلماء من ا�حدث} كما قال ا�افواختاره أكd العلماء من ا�حدث} كما قال ا�افواختاره أكd العلماء من ا�حدث} كما قال ا�افظظظظ ا^ووي u ا�قريب ا^ووي u ا�قريب ا^ووي u ا�قريب ا^ووي u ا�قريب يقبل مطلقاً يقبل مطلقاً يقبل مطلقاً يقبل مطلقاً     الالالال: األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول 




 ....ا�حقق}ا�حقق}ا�حقق}ا�حقق}    وعزاه ا^ووي لكث¦ منوعزاه ا^ووي لكث¦ منوعزاه ا^ووي لكث¦ منوعزاه ا^ووي لكث¦ من    ،،،،وهذا قول من لم يشhط u الراوي غ¦ اإلسالموهذا قول من لم يشhط u الراوي غ¦ اإلسالموهذا قول من لم يشhط u الراوي غ¦ اإلسالموهذا قول من لم يشhط u الراوي غ¦ اإلسالم القبول مطلقاً القبول مطلقاً القبول مطلقاً القبول مطلقاً : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�القول القول القول القول 




 واإلمـامÌبن مهـدي ويـ@ القطـان  Ìن الراوي ا�نفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدلفإن  ا�فصيلا�فصيلا�فصيلا�فصيل: ا8الثا8الثا8الثا8الثالقول القول القول القول 

 .و�ال لم يقبل فإنه يقبل حديثه وأمثا×م،مالك 




 ....ن عبد ال�ن عبد ال�ن عبد ال�ن عبد ال�واختاره ا�افواختاره ا�افواختاره ا�افواختاره ا�افظظظظ اب اب اب اب ،و�ال فال قبل حديثهÌلزهد وÉوه  Ìن مشهورا u غ¦ العلم إن: القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧٢ - 

 






ه أحد أئمة ا�رح وا�عديله أحد أئمة ا�رح وا�عديله أحد أئمة ا�رح وا�عديله أحد أئمة ا�رح وا�عديل: : : : القول ا<امسالقول ا<امسالقول ا<امسالقول ا<امس


كتاب كتاب كتاب كتاب وهو قول أوهو قول أوهو قول أوهو قول أ���� ا�سن القطان الفا ا�سن القطان الفا ا�سن القطان الفا ا�سن القطان الفاKKKK صاحب  صاحب  صاحب  صاحب  و�ال فالو�ال فالو�ال فالو�ال فال    ل حديثهل حديثهل حديثهل حديثهبِ بِ بِ بِ قُ قُ قُ قُ     إن زإن زإن زإن ز
 .u ا�غربu ا�غربu ا�غربu ا�غرب    ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكيةاإل?اع وغ¦ه من الكتب ومن أئمة اإل?اع وغ¦ه من الكتب ومن أئمة اإل?اع وغ¦ه من الكتب ومن أئمة اإل?اع وغ¦ه من الكتب ومن أئمة اإلقناع u مسائل اإلقناع u مسائل اإلقناع u مسائل اإلقناع u مسائل 


ه أحد أئمة ه أحد أئمة ه أحد أئمة ه أحد أئمة     ،،،،وصحح ا�افوصحح ا�افوصحح ا�افوصحح ا�افظظظظ ابن حجر هذا القول ابن حجر هذا القول ابن حجر هذا القول ابن حجر هذا القول


ال يكÃ ال يكÃ ال يكÃ ال يكÃ     ،،،،ا�رح وا�عديل مع رواية واحد عنها�رح وا�عديل مع رواية واحد عنها�رح وا�عديل مع رواية واحد عنها�رح وا�عديل مع رواية واحد عنهولعله الراجح أنه إن زولعله الراجح أنه إن زولعله الراجح أنه إن زولعله الراجح أنه إن ز
    ....بل البد من الرواية عنهبل البد من الرواية عنهبل البد من الرواية عنهبل البد من الرواية عنه    ال �يةال �يةال �يةال �يةفقط فقط فقط فقط 
وهـذا وهـذا وهـذا وهـذا  ،فال يعرف ال بعدالـة وال بضـدها ،قولم يوثÔ  ،وهو من عرفت عينه برواية اثن} عنه �هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال: القسم ا8الثالقسم ا8الثالقسم ا8الثالقسم ا8الث����

 : نوEننوEننوEننوEن
 :وباطناً  هلت عدا�ه ظاهراً وهو من عرفت عينه وج �هول العدالة ظاهرا وباطناً �هول العدالة ظاهرا وباطناً �هول العدالة ظاهرا وباطناً �هول العدالة ظاهرا وباطناً : ا^وع األولا^وع األولا^وع األولا^وع األول����

    فا�مهور Y أن روايته ال تقبل فا�مهور Y أن روايته ال تقبل فا�مهور Y أن روايته ال تقبل فا�مهور Y أن روايته ال تقبل     ----أأأأ
 .وهناك قول آخر بالقبولوهناك قول آخر بالقبولوهناك قول آخر بالقبولوهناك قول آخر بالقبول    ----ب

 بمع¥ لم pت� بالرواية ولم يتأكد من أمره فا�مهور Y عدم قبول روايته وباطناً  رجل عرفت عينه وجهلت عدا�ه ظاهراً  
 .والقول اآلخر القبول

  ....ولعل هذا الراجحولعل هذا الراجحولعل هذا الراجحولعل هذا الراجح ،فال و الرواة عنه Ýن ال يروون إال عن عدل قبل و�الفإن Ìن الراويان عنه أ ا�فصيلا�فصيلا�فصيلا�فصيل -ج
�����أي لـم pتـ� u (حيث قلنا أن ا^وع األول هو �هول العدالة ظاهرا وباطنا  ظاهراً ظاهراً ظاهراً ظاهراً     الالالال    �هول العدالة باطنا�هول العدالة باطنا�هول العدالة باطنا�هول العدالة باطنا: ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا

وهو وهو وهو وهو  ،وµ الظاهر عرفت عدا�ه ،أي لم pت� أما ا8ا� فهو �هول العدالة u اKاطن) ةيعرف عنه عدالة ظاهري اKاطن وال
 .إال أنه لم pت� u اKاطن فجهلت عدا�ه باطنا ة،وعدا�ه ظاهر ةفعينه معروف ما يسÆ با�ستورما يسÆ با�ستورما يسÆ با�ستورما يسÆ با�ستور

        ::::وقد اختلف u ذلك u هذا الراوي Y قول}وقد اختلف u ذلك u هذا الراوي Y قول}وقد اختلف u ذلك u هذا الراوي Y قول}وقد اختلف u ذلك u هذا الراوي Y قول}����




عت�ون من األصو±} أنه لم تقبل رواية اwي صار إ±ه ا�" ::::قال إمام ا�رم}قال إمام ا�رم}قال إمام ا�رم}قال إمام ا�رم}    ،،،،وهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهور عدم القبولعدم القبولعدم القبولعدم القبول: األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول 

 ."هؤالء




�    ،،،،وبذلك يقول ا�نفية وابن حبان ومذهب اآلمدي والرازي وابن السـبوبذلك يقول ا�نفية وابن حبان ومذهب اآلمدي والرازي وابن السـبوبذلك يقول ا�نفية وابن حبان ومذهب اآلمدي والرازي وابن السـبوبذلك يقول ا�نفية وابن حبان ومذهب اآلمدي والرازي وابن السـب���� واألسـنوي واألسـنوي واألسـنوي واألسـنوي    قبول رواية ا�ستورقبول رواية ا�ستورقبول رواية ا�ستورقبول رواية ا�ستور: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .هؤالء يقولون بقبول رواية ا�ستورهؤالء يقولون بقبول رواية ا�ستورهؤالء يقولون بقبول رواية ا�ستورهؤالء يقولون بقبول رواية ا�ستور
�سـة أقـوال  قلنا فيـه ثالثـة أقـوال أو الع}الع}الع}الع}    و�هولو�هولو�هولو�هول، يقبل مطلقا قلنا ال �هول اwات�هول اwات�هول اwات�هول اwاتثالثة  :هذه أقسام ا�جاهيل إذاً �

ا8الـث و، أئمة ا�رح وا�عديل مع رواية واحد عنه قبل و�ال فال األئمةأنه إن ز
ه أحد : والقول الراجح هو القول ا<امسوالقول الراجح هو القول ا<امسوالقول الراجح هو القول ا<امسوالقول الراجح هو القول ا<امس
يان إال عـن وهذا قلنا أن الصحيح هو ا�فصيل فإن Ìن الراويان عنه ال يرو ةةةةوظاهروظاهروظاهروظاهر    ةةةةجهالة باطنجهالة باطنجهالة باطنجهالة باطن: وهو نوEنوهو نوEنوهو نوEنوهو نوEن �هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال

 .عدول قبل منه و�ال فال
لكن جهلت عدا�ه لكن جهلت عدا�ه لكن جهلت عدا�ه لكن جهلت عدا�ه     الظاهرةالظاهرةالظاهرةالظاهرةوهو من عرفت عينه وعرفت عدا�ه وهو من عرفت عينه وعرفت عدا�ه وهو من عرفت عينه وعرفت عدا�ه وهو من عرفت عينه وعرفت عدا�ه  و�هول العدالة u اKاطن دون الظاهر وهو ا�ستورو�هول العدالة u اKاطن دون الظاهر وهو ا�ستورو�هول العدالة u اKاطن دون الظاهر وهو ا�ستورو�هول العدالة u اKاطن دون الظاهر وهو ا�ستور

وهو قول ا�نفية وابن حبان ومذهب اآلمـدي والـرازي وابـن  هو القبول وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا� عدم القبولاألول األول األول األول هذا Y قول}  اKاطنةاKاطنةاKاطنةاKاطنة
 .سنويالسب� واأل

 : هذا هو درسنا اwي يتعلق بمجهول ا�ال نقول يمكن أن�
    : : : : Éرر �ل الÉرر �ل الÉرر �ل الÉرر �ل ال&&&&اعاعاعاع����

    ....قد اتفق Y عدم قبول روايتهقد اتفق Y عدم قبول روايتهقد اتفق Y عدم قبول روايتهقد اتفق Y عدم قبول روايته    الضبطالضبطالضبطالضبطوµ وµ وµ وµ     ا�ا�ا�ا�����يفيفيفيفوµ وµ وµ وµ     اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالمإن �هول ا�ال u إن �هول ا�ال u إن �هول ا�ال u إن �هول ا�ال u : نقول
 .فمن جهل حاX أو حال إسالمه وجهل تكليفه وجهل أيضاً ضبطه فإنه ال يقبل منه ا�ديث



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧٣ - 

 

إذا عرفت عدم إذا عرفت عدم إذا عرفت عدم إذا عرفت عدم     ،،،،يعê إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايتهيعê إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايتهيعê إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايتهيعê إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايته----هل إذا Ìن لم تعرف عدا�ه هل إذا Ìن لم تعرف عدا�ه هل إذا Ìن لم تعرف عدا�ه هل إذا Ìن لم تعرف عدا�ه  ،u العدالةu العدالةu العدالةu العدالة    أما �هول ا�الأما �هول ا�الأما �هول ا�الأما �هول ا�ال
 : هذا �ل ا<الف u هذه ا�سألة الÊ سن(ع فيها    ؟؟؟؟إذا جهلت عدا�ه هل تقبل أو الإذا جهلت عدا�ه هل تقبل أو الإذا جهلت عدا�ه هل تقبل أو الإذا جهلت عدا�ه هل تقبل أو ال    ----عدا�ه لم تقبل روايتهعدا�ه لم تقبل روايتهعدا�ه لم تقبل روايتهعدا�ه لم تقبل روايته

T- عدم قبول خ� �هول ا�ال فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهور Yعدم قبول خ� �هول ا�ال Yعدم قبول خ� �هول ا�ال Yعدم قبول خ� �هول ا�ال Y. 
إذاً إذاً إذاً إذاً ، قبـول روايـة �هـول ا�ـالقبـول روايـة �هـول ا�ـالقبـول روايـة �هـول ا�ـالقبـول روايـة �هـول ا�ـال حبـانحبـانحبـانحبـانوابن وابن وابن وابن     ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية` الرواية ا8انية عن أôد رôه اهللا ومذهب ` الرواية ا8انية عن أôد رôه اهللا ومذهب ` الرواية ا8انية عن أôد رôه اهللا ومذهب ` الرواية ا8انية عن أôد رôه اهللا ومذهب وووو    األخرىاألخرىاألخرىاألخرىوالرواية والرواية والرواية والرواية  -/

وقلنـا أن القـول  ،هو اwي وقع فيه ا<الف Y قول} يسÆ با�ستوريسÆ با�ستوريسÆ با�ستوريسÆ با�ستور    ا<الف Ìن u ا^وع ا8الث وهو �هول ا�ال أو ماا<الف Ìن u ا^وع ا8الث وهو �هول ا�ال أو ماا<الف Ìن u ا^وع ا8الث وهو �هول ا�ال أو ماا<الف Ìن u ا^وع ا8الث وهو �هول ا�ال أو ما
 .}اآلخر هو مذهب ا�نفية وابن حبان واختاره ?ع من األصو±

لقبول العلم بعدالة الراوي أو لقبول العلم بعدالة الراوي أو لقبول العلم بعدالة الراوي أو لقبول العلم بعدالة الراوي أو ااااهل �ط هل �ط هل �ط هل �ط  مدار ا<الف u ا�سألة u �هول ا�ال `مدار ا<الف u ا�سألة u �هول ا�ال `مدار ا<الف u ا�سألة u �هول ا�ال `مدار ا<الف u ا�سألة u �هول ا�ال ` :قبل أن ن(ع u ذكر ا<الف نقول�
    ` عدم العلم بالفسق؟ ` عدم العلم بالفسق؟ ` عدم العلم بالفسق؟ ` عدم العلم بالفسق؟ 

 ....ال تقبل رواية �هول ا�الال تقبل رواية �هول ا�الال تقبل رواية �هول ا�الال تقبل رواية �هول ا�القال  بالعدالةبالعدالةبالعدالةبالعدالة �ط القبول هو العلم�ط القبول هو العلم�ط القبول هو العلم�ط القبول هو العلمفمن قال أن 
 .واية مثل هؤالءتقبل رقال  ا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسقومن قال أن 
 .ا�انعا�انعا�انعا�انع    انتفاءانتفاءانتفاءانتفاءهو أن ا�مهور نظروا إ� وجود ال(ط وùققه، وا�نفية نظروا إ� هو أن ا�مهور نظروا إ� وجود ال(ط وùققه، وا�نفية نظروا إ� هو أن ا�مهور نظروا إ� وجود ال(ط وùققه، وا�نفية نظروا إ� هو أن ا�مهور نظروا إ� وجود ال(ط وùققه، وا�نفية نظروا إ� بمع¥ آخر 

ومن  ،ومن علم عدم عدا�ه لم تقبل روايته ،البد أن يتحقق ال(ط فمن علمت عدا�ه قبلت روايته بالنسبة للجمهوربالنسبة للجمهوربالنسبة للجمهوربالنسبة للجمهور����
 .جهل ولم يتحقق من وجود ال(ط فيه لم تقبل روايته

 ،فاألصل هو عدم الفسـق وعـدم وجـود ا�ـانع ،والشك u ا�انع غ¦ مؤثر ،إن الفسق مانع من الرواية: فقالوا أما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفية����
  ::::هذا هو مدار ا<الف وسببههذا هو مدار ا<الف وسببههذا هو مدار ا<الف وسببههذا هو مدار ا<الف وسببه    ،،،،واألصل هو العدالةواألصل هو العدالةواألصل هو العدالةواألصل هو العدالةهل وجود ا�انع فإنه ال يلتفت إ±ه فمî جُ 

 ،هو العلم بالعدالةهو العلم بالعدالةهو العلم بالعدالةهو العلم بالعدالة قال ا�دارقال ا�دارقال ا�دارقال ا�دارال تقبل رواية �هول العدالة  :فمن قال    هل �ط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟هل �ط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟هل �ط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟هل �ط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟
ألن الشك u ا�انع ال ألن الشك u ا�انع ال ألن الشك u ا�انع ال ألن الشك u ا�انع ال  قال أنه تقبل رواية �هول ا�ال ا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسقا�دار هو عدم العلم بالفسققال ومن  ،ا�جهول لم تعلم عدا�ههو و

 .ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورعند  يؤثريؤثريؤثريؤثر    والشك u وجود ال(طوالشك u وجود ال(طوالشك u وجود ال(طوالشك u وجود ال(ط ،،،،ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية عندعندعندعند    يؤثريؤثريؤثريؤثر
قالوا بالنسبة للجمهور أنـه البـد مـن  ،وا�نفية نظروا إ� كون عدم الفسق مانع ،عدالة �ط� كون الإا�مهور نظروا �

 .ùقق �ط العدالة فإن جهلنا لم تقبل
و�ن جهلنا أو شككنا u وجود الفسق  ،تقبل روايتهففإن لم يوجد الفسق  ،البد من عدم وجود مانع الفسق: ا�نفية قالوا�

 .u ا�انع غ¦ مؤثر �الف الشك u ال(ط فهو مؤثرلم نلتفت إ� ذلك ألن الشك 
̄ رôه اهللا    ----يقصد ال(وط ا�تقدمةيقصد ال(وط ا�تقدمةيقصد ال(وط ا�تقدمةيقصد ال(وط ا�تقدمة----وال يقبل خ� �هول ا�ال u هذه ال(وط وال يقبل خ� �هول ا�ال u هذه ال(وط وال يقبل خ� �هول ا�ال u هذه ال(وط وال يقبل خ� �هول ا�ال u هذه ال(وط ، ، ، ، فصلفصلفصلفصل: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ̄ رôه اهللاوهو مذهب الشاف ̄ رôه اهللاوهو مذهب الشاف ̄ رôه اهللاوهو مذهب الشاف     وهو مذهب الشاف

 .ôدأ اإلمامورواية عن  ،هو مذهب ا�مهور وليس الشاف¯ فقطهو مذهب ا�مهور وليس الشاف¯ فقطهو مذهب ا�مهور وليس الشاف¯ فقطهو مذهب ا�مهور وليس الشاف¯ فقطأقول 
 ،حنيفـةحنيفـةحنيفـةحنيفـةمـذهب أمـذهب أمـذهب أمـذهب أ����    هـو هـو هـو هـو وووو    ،،،،خ� �هول ا�ال u العدالة خاصة دون بقية ال(وطخ� �هول ا�ال u العدالة خاصة دون بقية ال(وطخ� �هول ا�ال u العدالة خاصة دون بقية ال(وطخ� �هول ا�ال u العدالة خاصة دون بقية ال(وط    يقبليقبليقبليقبل: ôدأ اإلمامعن     األخرىاألخرىاألخرىاألخرىوالرواية والرواية والرواية والرواية 

واختـاره كمـا ذكرنـا اآلمـدي والـرازي وابـن السـب�  ،وهو قبول خ� �هول ا�ـال ،نه مذهب ابن حبان رôه اهللاأوقلنا 
 . واألسنوي وغ¦هم

  ::::ذكر ابن قدامة أربعةذكر ابن قدامة أربعةذكر ابن قدامة أربعةذكر ابن قدامة أربعة    ةةةةبعدة أدلبعدة أدلبعدة أدلبعدة أدلوقد استدل ا�نفية وغ¦هم �




قد ف ���� برؤية ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالم برؤية ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالم برؤية ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالم برؤية ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالمااااأحدها أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأحدها أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأحدها أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأحدها أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعر: قال ±ل األول±ل األول±ل األول±ل األولا²ا²ا²ا²

: قال ؟أتشهد أن ال , إال اهللا وأن �مدا رسول اهللا: فقال ،� رأيت ا×اللإقال و� إ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اجاء األعر
قبـل شـهادة  ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلمفـ ،قم يا بالل فأذن با^اس أن يصوموا غـدا: ليه وسلمنعم، قال ا^� ص¿ اهللا ع



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧٤ - 

 

لـم يستفصـل عـن عدا�ـه، لـم  ،ولم يعرف منه غـ¦ اإلسـالم ،رؤية ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالم فقطعند � ااألعر
 .يستفصل عن ضبطه، لم يستفصل عن أمور أخرى اكت¸ بظاهر اإلسالم





وهم لم يعرفـوهم وهم لم يعرفـوهم وهم لم يعرفـوهم وهم لم يعرفـوهم     ،،،،ورواية النساءورواية النساءورواية النساءورواية النساء    ،،،،ورواية العبيدورواية العبيدورواية العبيدورواية العبيد    ،،،،Ìنوا يقبلون رواية األعرابÌنوا يقبلون رواية األعرابÌنوا يقبلون رواية األعرابÌنوا يقبلون رواية األعراب    أن الصحابةرÈ اهللا عنهمأن الصحابةرÈ اهللا عنهمأن الصحابةرÈ اهللا عنهمأن الصحابةرÈ اهللا عنهم: ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    ا²±لا²±لا²±لا²±ل
فبا�ا· قبلوا روايتهم ولـم يـردوا إال روايـة مـن  ،لم يعرفوهم بفسق لكنهم أيضاً  ،لم �ربوهم حî �كموا بعدا�هم بفسقبفسقبفسقبفسق

 .أو قيل فيه ،شكوا u عدا�ه




ُطلبت شـهادته ُطلبت شـهادته ُطلبت شـهادته ُطلبت شـهادته [[[[    أو شهدأو شهدأو شهدأو شهد    ]]]]حديثاحديثاحديثاحديثا[[[[أنه لو أسلم ال®فر ثم روىأنه لو أسلم ال®فر ثم روىأنه لو أسلم ال®فر ثم روىأنه لو أسلم ال®فر ثم روى: قالوا مقبولةللقائل} بأن رواية �هول ا�ال : الثالثالثالثا²±ل ا8ا²±ل ا8ا²±ل ا8ا²±ل ا8

ال مستند ال مستند ال مستند ال مستند     فما مستندكم؟ فما مستندكم؟ فما مستندكم؟ فما مستندكم؟     و�ن قلتم تقبلو�ن قلتم تقبلو�ن قلتم تقبلو�ن قلتم تقبل    ،،،،فإن قلتم إن رواية هذا ال®فر اwي أسلم ال تقبل روايته فأمر مستبعدفإن قلتم إن رواية هذا ال®فر اwي أسلم ال تقبل روايته فأمر مستبعدفإن قلتم إن رواية هذا ال®فر اwي أسلم ال تقبل روايته فأمر مستبعدفإن قلتم إن رواية هذا ال®فر اwي أسلم ال تقبل روايته فأمر مستبعد    ]]]]فشهدفشهدفشهدفشهد
إن قبلتم ال مستند لكم إال اإلسـالم وعـدم ظهـور  ،هو ا�ستند الوحيد هذا ،²يكم إال إسالمه وعدم ظهور الفسق منه²يكم إال إسالمه وعدم ظهور الفسق منه²يكم إال إسالمه وعدم ظهور الفسق منه²يكم إال إسالمه وعدم ظهور الفسق منه

يعê لو م� زمان Y هذا األمر فـال يكـون  ،،،،فإذا مفإذا مفإذا مفإذا م���� wلك زمان فال �وز أن �عل ذلك مستندا لرد روايته wلك زمان فال �وز أن �عل ذلك مستندا لرد روايته wلك زمان فال �وز أن �عل ذلك مستندا لرد روايته wلك زمان فال �وز أن �عل ذلك مستندا لرد روايته ،الفسق
 .مستندا لرد الرواية





Y Y Y Y     أو أخ� أنهأو أخ� أنهأو أخ� أنهأو أخ� أنهن هذا ا�اء íس إ: ا ا�اء طاهر أو قالن هذإ: قال    أو íاستهأو íاستهأو íاستهأو íاسته    خ� الراوي بطهارة ماءخ� الراوي بطهارة ماءخ� الراوي بطهارة ماءخ� الراوي بطهارة ماءأأأأأنه لو أنه لو أنه لو أنه لو : ا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابع
ن ن ن ن إإإإ: : : : ملكه، قالملكه، قالملكه، قالملكه، قال    ةةةةهذه ا�ارية ا�بيعهذه ا�ارية ا�بيعهذه ا�ارية ا�بيعهذه ا�ارية ا�بيع    بأنبأنبأنبأنولو أخ� أيضا ولو أخ� أيضا ولو أخ� أيضا ولو أخ� أيضا     ،،،،ئـتمام بهئـتمام بهئـتمام بهئـتمام بهمنه حî يصح االمنه حî يصح االمنه حî يصح االمنه حî يصح اال ل ذلكل ذلكل ذلكل ذلكبِ بِ بِ بِ قُ قُ قُ قُ وهو يريد أن يؤم ا^اس  طهارةطهارةطهارةطهارة

Xوأنها خا±ة من زوج لم ت وج قبل قو Xوأنها خا±ة من زوج لم ت وج قبل قو Xوأنها خا±ة من زوج لم ت وج قبل قو Xذلك حل وطء    ،،،،هذه ا�ارية ملهذه ا�ارية ملهذه ا�ارية ملهذه ا�ارية مل���� وأنها خا±ة من زوج لم ت وج قبل قو Y êينب îذلك حل وطءح Y êينب îذلك حل وطءح Y êينب îذلك حل وطءح Y êينب îفإذا قبـل منـه هـذه  ،مةاأل هذههذههذههذه    ح
  .فمن باب أوØ أن تقبل روايته األمور

        ::::إذاً استدل القائلون بقبول رواية �هول ا�ال بعدة أدلةإذاً استدل القائلون بقبول رواية �هول ا�ال بعدة أدلةإذاً استدل القائلون بقبول رواية �هول ا�ال بعدة أدلةإذاً استدل القائلون بقبول رواية �هول ا�ال بعدة أدلة����




  ....ولم يعرف منه غ¦ اإلسالمولم يعرف منه غ¦ اإلسالمولم يعرف منه غ¦ اإلسالمولم يعرف منه غ¦ اإلسالم    ،،،،���� برؤية ا×الل برؤية ا×الل برؤية ا×الل برؤية ا×اللااااأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعرأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قبل شهادة األعر: ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول




�يذكر عنهم  هم®نوا يقبلون رواية األعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولمهم®نوا يقبلون رواية األعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولمهم®نوا يقبلون رواية األعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولمهم®نوا يقبلون رواية األعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولمأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عنأن الصحابةرÈ اهللا عن: : : : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

 . أمر يفسقهم فأخذوهم Y ظاهرهم




ن قلتم ن قلتم ن قلتم ن قلتم ����وووو    ،،،،أنه ال تقبل روايته فبعيدأنه ال تقبل روايته فبعيدأنه ال تقبل روايته فبعيدأنه ال تقبل روايته فبعيد ))))القول ا8ا� أصحابأي (((( ن قلتمن قلتمن قلتمن قلتمإإإإنه لو أسلم ال®فر ثم روى أو شهد فنه لو أسلم ال®فر ثم روى أو شهد فنه لو أسلم ال®فر ثم روى أو شهد فنه لو أسلم ال®فر ثم روى أو شهد فأأأأ: : : : ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث

    ....اإلسالم الظاهر وعدم ظهور الفسق منهاإلسالم الظاهر وعدم ظهور الفسق منهاإلسالم الظاهر وعدم ظهور الفسق منهاإلسالم الظاهر وعدم ظهور الفسق منهال بل تقبل فال مستند ²يكم إال ال بل تقبل فال مستند ²يكم إال ال بل تقبل فال مستند ²يكم إال ال بل تقبل فال مستند ²يكم إال 




و�ـذلك لـو  ،نه Y طهارة G يؤم ا^اس فإنه يقبل قـوXألو أخ� رجل بطهارة ا�اء أو بنجاسته وأخ� أيضاً : ا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابع

مـن مـن مـن مـن     ةةةةا±ـا±ـا±ـا±ـخخخخ    وأنهاوأنهاوأنهاوأنهاملكه ملكه ملكه ملكه     ةةةةا�بيعا�بيعا�بيعا�بيع    ةةةةوأخ� بأن هذه ا�اريوأخ� بأن هذه ا�اريوأخ� بأن هذه ا�اريوأخ� بأن هذه ا�اريهو �هول ا�ال ال يعرفه ا^اس رجل طارئ Y السوق وأخ� اKائع 
، فهذه أدلة ×ا هذه ` أدلة القول األول القائل} بقبول رواية �هول ا�ال ،،،،زوج فإنه يقبل قوX وينبY ê ذلك حل الوطءزوج فإنه يقبل قوX وينبY ê ذلك حل الوطءزوج فإنه يقبل قوX وينبY ê ذلك حل الوطءزوج فإنه يقبل قوX وينبY ê ذلك حل الوطء

 .وقعها وقوية ويمكن ôلها Y �امل أخرى
ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة لوا بأدلة فقد استد وهم ا�مهور ورواية عن أôدوهم ا�مهور ورواية عن أôدوهم ا�مهور ورواية عن أôدوهم ا�مهور ورواية عن أôد) يقبليقبليقبليقبل    وهو أن خ� �هول ا�ال الوهو أن خ� �هول ا�ال الوهو أن خ� �هول ا�ال الوهو أن خ� �هول ا�ال ال: (: (: (: (أدلة القول ا8ا�أدلة القول ا8ا�أدلة القول ا8ا�أدلة القول ا8ا�    أماأماأماأما����

 : �سة منها�سة منها�سة منها�سة منها
اwي تقدم عندما قلنا أنه يقبل خ� الواحد و�ب ا�عبد به ²±ل}  اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع    ::::الواحدالواحدالواحدالواحد    أن مستند قبول خ�أن مستند قبول خ�أن مستند قبول خ�أن مستند قبول خ�: ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����

ع عليه ع عليه ع عليه ع عليه وا�جموا�جموا�جموا�جم    ،،،،اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع: : : : مستند القبول u خ� الواحدمستند القبول u خ� الواحدمستند القبول u خ� الواحدمستند القبول u خ� الواحدقالوا  ،إ?اع الصحابة و�?اع ا�ابع} بعدهما²±ل األول  ،قاطع}
�هول ا�ال لـيس �هول ا�ال لـيس �هول ا�ال لـيس �هول ا�ال لـيس وووو: قبل روايته قالوافال نبعدالة وال بفسق ال ال يعرف  �هول ا�الو قبول رواية العدل ورد خ� الفاسققبول رواية العدل ورد خ� الفاسققبول رواية العدل ورد خ� الفاسققبول رواية العدل ورد خ� الفاسق

Xحصول ا8قة بقو u مع¥ العدل u بعدل وال هوXحصول ا8قة بقو u مع¥ العدل u بعدل وال هوXحصول ا8قة بقو u مع¥ العدل u بعدل وال هوXحصول ا8قة بقو u مع¥ العدل u دد، هذا ا²±ل األول بعدل وال هوhللشك وال. 
�����بمع¥  لشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقÌÌÌÌالشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه فففف    ،،،،ررررÌلصبا والكفÌلصبا والكفÌلصبا والكفÌلصبا والكف    من الروايةمن الروايةمن الروايةمن الرواية    أن الفسق مانعأن الفسق مانعأن الفسق مانعأن الفسق مانع: قالوا ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧٥ - 

 

حـال اإلسـالم أو حـال تقبل رواية �هول ا�ـال  فكما أنه ال ،u اإلسالم وا��يف ا�هالةu العدالة Y  ا�هالةأنه قاس 
 . تقبل روايتهرجل جهل إسالمه أو جهل تكليفه فال يقبل منه الرواية فكذلك من شك أو جهل u عدا�ه فال ،ا��يف

    ���� ))))::::TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
�����هذا يسÆ  فالشك فيه Ìلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقفالشك فيه Ìلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقفالشك فيه Ìلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرقفالشك فيه Ìلشك u الصبا والكفر من غ¦ فرق    ،،،،أن الفسق مانع من الرواية Ìلصبا والكفرأن الفسق مانع من الرواية Ìلصبا والكفرأن الفسق مانع من الرواية Ìلصبا والكفرأن الفسق مانع من الرواية Ìلصبا والكفر: ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

 .وحكم ةفهنا أصل وفرع وعل ،فارق ب} هذه األمور وتلك أي ال ،القياس بنÃ الفارق
مانع من موانع ومثله أيضا الكفر  ،ر هذا مانع من موانع قبول الروايةصغوالالصبا والكفر، الصبا  u هذا القياسu هذا القياسu هذا القياسu هذا القياس    فاألصلفاألصلفاألصلفاألصل

 .هذا هو األصل ،قبول الرواية
األصل عنـدنا هـو الصـبا والكفـر و�ونهمـا  فالفسق مانع من موانع الرواية قياسا Y الصبا والكفر، إذاً  ،الفسقالفسقالفسقالفسق    والفرعوالفرعوالفرعوالفرع

 .عا من موانع الروايةمانع} من موانع الرواية، والفرع هو الفسق و�ونه مان
    ....` الشك Z u منهما` الشك Z u منهما` الشك Z u منهما` الشك Z u منهما    والعلةوالعلةوالعلةوالعلة ،هو كونهما مانع} من موانع الروايةهو كونهما مانع} من موانع الروايةهو كونهما مانع} من موانع الروايةهو كونهما مانع} من موانع الرواية    وا�كموا�كموا�كموا�كم

فإنهما مانعان من موانع الرواية فإنهما مانعان من موانع الرواية فإنهما مانعان من موانع الرواية فإنهما مانعان من موانع الرواية     ،،،،ن الفسق مانع من قبول الرواية قياساً Y الصبا وY الكفرن الفسق مانع من قبول الرواية قياساً Y الصبا وY الكفرن الفسق مانع من قبول الرواية قياساً Y الصبا وY الكفرن الفسق مانع من قبول الرواية قياساً Y الصبا وY الكفرإإإإفهم قاسوا الفسق وقالوا فهم قاسوا الفسق وقالوا فهم قاسوا الفسق وقالوا فهم قاسوا الفسق وقالوا ����
�امع الشك Z u منهماامع الشك Z u منهماامع الشك Z u منهماامع الشك Z u منهما���    ....إذ ال فرق ب} الصبا والكفرإذ ال فرق ب} الصبا والكفرإذ ال فرق ب} الصبا والكفرإذ ال فرق ب} الصبا والكفر    ،،،،

وبا�ا· ال تقبل رواية �هول  ،فيقاس عليه ،باتفاقباتفاقباتفاقباتفاقن اإلسالم وا�ن اإلسالم وا�ن اإلسالم وا�ن اإلسالم وا�����يف �ط من �وط الرواية يف �ط من �وط الرواية يف �ط من �وط الرواية يف �ط من �وط الرواية أأأأ :بطريقة أخرى إذاً نقول
ال فـرق بينـه  تقبل روايتـه إذ يقاس عليه من جهلت عدا�ه فإنه الف ))من جهل حال إسالمه ومن جهل تكليفهمن جهل حال إسالمه ومن جهل تكليفهمن جهل حال إسالمه ومن جهل تكليفهمن جهل حال إسالمه ومن جهل تكليفه((ا�ال 

� .للقائل} بأن رواية �هول ا�ال ال تقبل وب} الصبا والكفر، هذا هو ا²±ل ا8ا
 أصـلفالشـهادة  ،،،،قياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادة    ،،،،وأيضاً هذا ا²±ل قياس أن شهادته ال تقبل فكذلك روايتهأن شهادته ال تقبل فكذلك روايتهأن شهادته ال تقبل فكذلك روايتهأن شهادته ال تقبل فكذلك روايته    ::::ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����

إذ ال فـرق  �هول ا�ـالرواية فكذلك الرواية ال تقبل فيه  ؛فكما أن الشهادة ال تقبل فيها شهادة �هول ا�ال، فرعوالرواية 
 .بينهما

 ،Éن نمنع حكم األصل: ابن قدامة يقدر أن ا�عhض} يقولون، إن منعوا u ا�ال فقد سلموا u العقوباتإن منعوا u ا�ال فقد سلموا u العقوباتإن منعوا u ا�ال فقد سلموا u العقوباتإن منعوا u ا�ال فقد سلموا u العقوبات: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
إنمـا أيضـا نكـم إتقبل فنحن نقول  ا�ا±ةنه u األمور إهم قالوا  ا�ا±ة،فنحن نقول أنه تقبل شهادة �هول ا�ال u األمور 

 
ý
تقبلون شهادة �هول ا�ال u العقوبات وتطلبون تز�يـة الشـاهد وهـذا  فأنتم ال -إن منعتم u ا�ال-u العقوبات  مونتسل

uÌ الرواية والشهادة واحد ،بالنسبة ^ا u الرواية والشهادة واحدإذ طريق ا8قة u الرواية والشهادة واحدإذ طريق ا8قة u الرواية والشهادة واحدإذ طريق ا8قة u ا²روس القادمـة  ،وال فرق بينهماوال فرق بينهماوال فرق بينهماوال فرق بينهما    ةةةةإذ طريق ا8قة u وسيأ� إن شـاء اهللا تعـا�
فأحيانا يكون ا�فريق بينهمـا غـ¦  ،كث¦ة أموروأنهما يتفقان u أمور وpتلفان u  ،ادةالÇم Y الفرق ب} الرواية والشه

 .وµ بعض األحيان يكون الفرق مؤثر ،مؤثر
لم لم لم لم     االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادأن ا�قأن ا�قأن ا�قأن ا�قتتتت إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة : ×ؤالء القائل} بأن رواية �هول ا�ال غ¦ مقبولة قالوا ا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابع����

وبـ} وبـ} وبـ} وبـ}     """"ح®يته عن نفسـه اجتهـادهح®يته عن نفسـه اجتهـادهح®يته عن نفسـه اجتهـادهح®يته عن نفسـه اجتهـاده""""وأي فرق ب} وأي فرق ب} وأي فرق ب} وأي فرق ب}     ،،،،شك u عدا�ه وفسقه لم �ز تقليدهشك u عدا�ه وفسقه لم �ز تقليدهشك u عدا�ه وفسقه لم �ز تقليدهشك u عدا�ه وفسقه لم �ز تقليده    لولولولوقد سلموا أنه قد سلموا أنه قد سلموا أنه قد سلموا أنه     بلبلبلبل    ،،،،�ز تقليده�ز تقليده�ز تقليده�ز تقليده
    ،،،،لم �ز X أن يقـلم �ز X أن يقـلم �ز X أن يقـلم �ز X أن يقـتتتتهههه    االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادقاسوا أن ا�ققاسوا أن ا�ققاسوا أن ا�ققاسوا أن ا�قتتتت إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  إذا شك u بلوغ ا�فÊ رتبة  ،أيضاً هذا ا²±ل قياس ،،،،""""غ¦هغ¦هغ¦هغ¦هعن عن عن عن ا ا ا ا ح®يته خ�ً ح®يته خ�ً ح®يته خ�ً ح®يته خ�ً """"

بل  االجتهاد،مادام أنك ال تقبل فتوى مفٍت تشك u بلوغه  ،يه أيضاً روايتهيه أيضاً روايتهيه أيضاً روايتهيه أيضاً روايتهفيقاس علفيقاس علفيقاس علفيقاس عل    ،،،،و�ذا شك u عدا�ه لم �ز X تقليدهو�ذا شك u عدا�ه لم �ز X تقليدهو�ذا شك u عدا�ه لم �ز X تقليدهو�ذا شك u عدا�ه لم �ز X تقليده
ال  ،فرق ب} األمرين إذ ال ،فكذلك ال �وز أن تعتمد Y روايته للشك u حاX وا�هالة u عدا�ه ؛تشك u عدا�ه وفسقه

 .وب} أن �� خ�ا عن غ¦ه -أي ا�فÊ- فرق ب} أن �� عن نفسه اجتهاده
هـذا هـو خالصـة هـذا  ،جهول ا�ـال u الفتـوىا�جهول ا�ال u الرواية Y ا�قياس أخرى هو  ةأقول هذا ا²±ل بطريق
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بينهما أنـه  ا�امعةا�امعةا�امعةا�امعة    والعلةوالعلةوالعلةوالعلة ،فكما أن �هول ا�ال u الفتوى ال تقبل فتواه فكذلك رواية �هول ا�ال ال تقبل روايته، ا²±ل
إذ ا�فÊ �� عن نفسه اجتهاده  ،فال فرق ب} الرواية وقبول قول ا�فÊ ،،،،اس بنÃ الفارقاس بنÃ الفارقاس بنÃ الفارقاس بنÃ الفارقيسÆ القييسÆ القييسÆ القييسÆ القيهو ما هو ما هو ما هو ما وووو ،فرق بينهما ال

جهـول ا�ـال u الفتـوى u ا�جهول ا�ال u الرواية Y ا�والراوي �� خ�ا عن غ¦ه، إذاً هذا ا²±ل الرابع مؤداه قياس 
وذاك الراوي �� عن  ،ن هذا �� عن نفسه اجتهاده أي ا�فÊأل ،عدم قبوها �امع الشك Z u منهما وأنه ال فرق بينهما

 .غ¦ه خ�ا
لم يعـ} شـاهد لم يعـ} شـاهد لم يعـ} شـاهد لم يعـ} شـاهد     تقبل شهادة الفرع ماتقبل شهادة الفرع ماتقبل شهادة الفرع ماتقبل شهادة الفرع ما    أنه الأنه الأنه الأنه ال: قبل روايته قالوات×ؤالء القائل} بأن خ� �هول ا�ال ال : ا²±ل ا<امسا²±ل ا<امسا²±ل ا<امسا²±ل ا<امس����

 .؟؟؟؟�ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال�ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال�ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال�ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال    اااافلمفلمفلمفلم    ،،،،األصلاألصلاألصلاألصل
والشهادة Y الشهادة يعمـل بهـا الفقهـاء  ،سنأخذ u ا�ستويات العليا أنه �وز الشهادة Y الشهادة عندنا كما إن شاء اهللا

بمع¥ لو أن شاهدين شهدا  ،من ضمن هذه ال(وط الÊ ستأتيكم إن شاء اهللا أن يع} شاهد الفرع شاهد األصل ،ب(وط
 ،شهد Y شهاد� أ� شهدت Y فالن بكذا و�ذاا: فقال ،ثم طلب أحد الشهود مثالً من شاهد أن يشهد Y شهادته ،بأمر

بـ} فـالن  شـهادةأشهد أن فالن قد ùمل : فاآلخر اwي شهد وùمل الشهادة يقول ،أو أن ب} فالن وفالن مبلغ كذا و�ذا
وال  ،،،،من �وطهامن �وطهامن �وطهامن �وطها    إذاً البد u الشهادة Y الشهادةإذاً البد u الشهادة Y الشهادةإذاً البد u الشهادة Y الشهادةإذاً البد u الشهادة Y الشهادةوفالن من ا^اس، األخ¦ يسÆ شاهد الفرع واألول يسÆ شاهد األصل، 

يعرف شاهد األصـل أو  شهد Y الشهادة وهو الأفال �وز X أن يقول أنا  ،تقبل رواية شاهد الفرع حî يع} شاهد األصل
    .فال بد أن يقول فالن �مد بن فالن و�دده ويقول أنا أشهد بناء Y شهادته ،م يتذكرهلنسيه أو

  ،لم يع} شاهد األصللم يع} شاهد األصللم يع} شاهد األصللم يع} شاهد األصل    فرع مافرع مافرع مافرع ماتقبل شهادة التقبل شهادة التقبل شهادة التقبل شهادة ال    أنه الأنه الأنه الأنه ال: هنا يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة
ً
 فإذا Ìن خ� ا�جهول مقبوال
ً
 فإذا Ìن خ� ا�جهول مقبوال
ً
 فإذا Ìن خ� ا�جهول مقبوال
ً
فلم أوجب الفقهاء فلم أوجب الفقهاء فلم أوجب الفقهاء فلم أوجب الفقهاء     فإذا Ìن خ� ا�جهول مقبوال

أنه ال تقبل شهادة الفرع ما لم يع} أنه ال تقبل شهادة الفرع ما لم يع} أنه ال تقبل شهادة الفرع ما لم يع} أنه ال تقبل شهادة الفرع ما لم يع} هذا مع¥ 	م ابن قدامة رôه اهللا هو يقول     Y شاهد الفرع أن يع} شاهد األصل؟Y شاهد الفرع أن يع} شاهد األصل؟Y شاهد الفرع أن يع} شاهد األصل؟Y شاهد الفرع أن يع} شاهد األصل؟
ما طلبوا ا�عي} من شاهد الفرع أن يع} أن الفقهاء عندأي     فلم �ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال؟فلم �ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال؟فلم �ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال؟فلم �ب تعيينه إن Ìن قول ا�جهول مقبوال؟    ،،،،شاهد األصلشاهد األصلشاهد األصلشاهد األصل

تعيـ}  اشhاطمن  فائدةإذا كنا سنقبل خ� �هول ا�ال فأي     فما مع¥ أن نقبل خ� �هول ا�ال؟؟فما مع¥ أن نقبل خ� �هول ا�ال؟؟فما مع¥ أن نقبل خ� �هول ا�ال؟؟فما مع¥ أن نقبل خ� �هول ا�ال؟؟    ،،،،شاهد األصل و�دده
 !!كنا سنقبل خ� �هول ا�الإذا  مع¥ X إذن هذا ال(ط ال ،شاهد الفرع لشاهد األصل

 ،تستد ا�عي} اً ألن هناك أمور ربما لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادتهربما لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادتهربما لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادتهربما لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادته    ،،،،�ب أن يعينه�ب أن يعينه�ب أن يعينه�ب أن يعينهوا قال: ذكر ابن قدامة اعhاضا
فألجل هذا قال الفقهاء بوجوب تعيـ}  ،ألن ا�اكم ربما يعرف شاهد األصل بفسق وأن شهادته مطعون فيها ف¦د شهادته

 .شاهد األصل
وعندما قالوا     فلم �ب ا�تبع؟فلم �ب ا�تبع؟فلم �ب ا�تبع؟فلم �ب ا�تبع؟    ،،،،فقد عرف ذلكفقد عرف ذلكفقد عرف ذلكفقد عرف ذلك    ؛؛؛؛من غ¦ ظهور فسقمن غ¦ ظهور فسقمن غ¦ ظهور فسقمن غ¦ ظهور فسقإذا Ìنت العدالة ` اإلسالم إذا Ìنت العدالة ` اإلسالم إذا Ìنت العدالة ` اإلسالم إذا Ìنت العدالة ` اإلسالم : أجاب ابن قدامة وقالأجاب ابن قدامة وقالأجاب ابن قدامة وقالأجاب ابن قدامة وقال    

أنه �ب تعيينه لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادته، قلنا إذا Ìنت العدالة ` اإلسالم من غ¦ ظهور فسق فقـد عـرف 
هم يقولون �ب أن  ؟Y شاهد الفرع أن يع} شاهد األصل، ولم �ب Y ا�اكم أن يتتبع ؟ لم �بفلم �ب ا�تبع، ذلك

ابن قدامة قال إذا Ìن األمر كما تقولون أنه �ب ا�عي} ألن ا�ـاكم ربمـا ، يع} لعل ا�اكم يعرفه بفسق ف¦د شهادته
-وهـذا معـروف  ،إذاً أنتم تقولون أن العدالة ` اإلسالم من غ¦ ظهور فسـق: يعرفه بفسق ف¦د شهادته أجاب ابن قدامة

فهذا  ؟فلم �ب أن يتتبع ا^اس هذا الشاهد وهل هو معروف بالفسق أو ال -ظاهر العدالة-ظاهر من خالل ال -عرف ذلك
 .ذكروا من اعhاض رٌد Y ما

    ....وذكر اعhاضا Y ا²±ل ا<امس وأجاب عنهوذكر اعhاضا Y ا²±ل ا<امس وأجاب عنهوذكر اعhاضا Y ا²±ل ا<امس وأجاب عنهوذكر اعhاضا Y ا²±ل ا<امس وأجاب عنه    ،،،،إذاً ابن قدامة ذكر للجمهور �سة أدلةإذاً ابن قدامة ذكر للجمهور �سة أدلةإذاً ابن قدامة ذكر للجمهور �سة أدلةإذاً ابن قدامة ذكر للجمهور �سة أدلة
ّّ يرد Y القائل} بأن خ� �هول ا�ال مقبول يرد Y القائل} بأن خ� �هول ا�ال مقبول يرد Y القائل} بأن خ� �هول ا�ال مقبول يرد Y القائل} بأن خ� �هول ا�ال مقبول  : وابن حبان و?اعه من األصو±} قالوابن حبان و?اعه من األصو±} قالوابن حبان و?اعه من األصو±} قالوابن حبان و?اعه من األصو±} قالوهم األحناف وهم األحناف وهم األحناف وهم األحناف     ثم كرثم كرثم كرثم كّرّ
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كونـه كونـه كونـه كونـه فـإن  � برؤية ا×الل ولم يعرف منـه إال اإلسـالماوهو قبول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم شهادة األعر ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولأما 
م عند ا^ـ� ربما Ìن معلو ،أنه �هول العدالة اً بياعرأأنه إذا Ìن  رةيعê ليس بالïو يمنع كونه معلوم العدالةيمنع كونه معلوم العدالةيمنع كونه معلوم العدالةيمنع كونه معلوم العدالة    الالالال    بياً بياً بياً بياً ااااأعرأعرأعرأعر

ربمـا أنـه معلـوم  ،يلزم منه أن يكون �هول ا�ـال ال ابياكونه أعر(ص¿ اهللا عليه وسلم ومعلوم عند الصحابة أنه عدل 
أو تز�ية من عرف حاX أو بوÛ نزل Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بـأن هـذا أو تز�ية من عرف حاX أو بوÛ نزل Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بـأن هـذا أو تز�ية من عرف حاX أو بوÛ نزل Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بـأن هـذا أو تز�ية من عرف حاX أو بوÛ نزل Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بـأن هـذا ومعروف     ربما أنه عدل �� عنهربما أنه عدل �� عنهربما أنه عدل �� عنهربما أنه عدل �� عنه) العدالة

وا²±ـل إذا تطـرق إ±ـه االحتمـال بطـل بـه ، أنتم تعتمـدون Y احتمـال[    ن �هوال؟ن �هوال؟ن �هوال؟ن �هوال؟فمن سلم لكم أنه Ìفمن سلم لكم أنه Ìفمن سلم لكم أنه Ìفمن سلم لكم أنه Ì    ،،،،الرجل عدلالرجل عدلالرجل عدلالرجل عدل
� برؤيـة ااwي يقول أن ا^� ص¿ اهللا عليـه وسـلم قبـل شـهادة األعـر هذا هو ا�واب األول عن ا²±ل األول ]االستدالل

 .ا×الل ولم يعرف منه إال اإلسالم
أن الصحابة قبلوا رواية األعراب والعبيد والنساء ألنهم لم يعرفوهم بفسـق، أجـاب  :فهم قالوا ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�أما ا�واب عن 

�واب}ابن قدامة  : 
وقـول مـن عرفـوا  ،أن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ألنهن معروفات وعدول ::::ا�واب األولا�واب األولا�واب األولا�واب األول����

 ،دد من الصحابيات Ýن عرف عـدا�ها واشـتهرت عـدا�هاحاX من الصحابيات Ýن هو مشهور العدالة عندهم، فهناك ع
حيـث و ،من عرفوا حاÝ Xن هـو مشـهور العدالـة ،أزواج ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم :فهنا الصحابة قبلوا خ� أمثال هؤالء

يقبـل إال إذا Ìن ال  وwا ورد أن عـÅ رÈ اهللا عنـه ،فإنهم يردون وال يتçعون u القبـول األخريات�هلون حال النساء 
لم يقبل روايته ألنه ربما Ìن �هوال عنده فلـم  -بياً او
ن أعر-وأيضاً رد شهادة حديث معقل بن سنان األشج¯  ،استحلف

 .بيا �هول ا�ال، هذا هو ا�واب األولاعرأيأخذ بقوX لكونه 
����� ألنـه �مـع Y عـدا�هم ب �يـة ا^ـص ،فقال أن الصحابةرÈ اهللا عنهمال تعت� معرفة ذلك فيهم: أما ا�واب ا8ا�أما ا�واب ا8ا�أما ا�واب ا8ا�أما ا�واب ا8ا

 ،ال يشhط تعديلهم ألن الصحابةرÈ اهللا عنهم    لم؟لم؟لم؟لم؟ ،يقول هذا خارج عن �ل ال&اع ،×م �الف غ¦هم )القرآن والسنة(
تعديلهم وال يشhط العدالة فيهم وال تطلـب الشـهادة Y  �إ ةال حاجف ،فهم معدلون بتعديل اهللا ×م بنص القرآن والسنة

 .وال يقبل غ¦ ذلك ،وا�جهول من الصحابة األصل فيه العدالة وقبول روايته ،فالصحا� معلوم عدا�ه ،ا�هعد

    ����))))0/0/0/0/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
و�ن قلتم تقبل فال مسـتند  ،تقبل فذلك بعيد عندما قالوا أن ال®فر لو أسلم ثم شهد أو روى فإن قلتم ال: د±لهم ا8الثد±لهم ا8الثد±لهم ا8الثد±لهم ا8الث����

 : من وجه} واإلجابة أجاب ابن قدامةأجاب ابن قدامةأجاب ابن قدامةأجاب ابن قدامة. سق منهwلك إال إسالمه مع عدم ظهور الف
     الالالالففففهذا هذا هذا هذا     """"حديث العهد باإلسالمحديث العهد باإلسالمحديث العهد باإلسالمحديث العهد باإلسالم""""أما أما أما أما : : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����

Ô
 يسل
Ô
 يسل
Ô
 يسل
Ô
 اً يكون Ìذب ألنه قد يسلم ال®ذب ويبألنه قد يسلم ال®ذب ويبألنه قد يسلم ال®ذب ويبألنه قد يسلم ال®ذب ويب'''' Y طبعه Y طبعه Y طبعه Y طبعه    قوX،قوX،قوX،قوX،م قبول م قبول م قبول م قبول يسل

ن نقبـل قبل شهادته و�ـب أننسلم أن Z من أسلم �ب أن  فنحن ال ،بالكذب ويب' Y أصله حî بعد أن يسلم اäًًمعروف
قـد  ،وهـذا كثـ¦ ومشـاهد ،قبل اإلسالم بالكذب ويب' صاحب الطبع Y طبعه وال يتغ¦ اً ألنه قد يكون معروف ،روايته

ب(ب ا<مـر أو بالزنـا  اً قد يكون معروف ،با�عاD وهو Ìفر ثم يسلم ويستمر Y هذه ا�عاD ¿تَ بْ يكون بعض ا^اس مُ 
Y والعياذ باهللا ثم يسلم ويستمر Dورف ،هذه ا�عاïأأنه إذا  ةليس بالDفقـد يسـلم  ،سلم أنه يتخلص مـن ?يـع ا�عـا

 .ويب' Y كذبه ويب' Y طبعه، هذا هو الوجه األول
���� �فقبو^ا فقبو^ا فقبو^ا فقبو^ا ] يقصد ابن قدامة حديث العهد باإلسالم[ إن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاXإن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاXإن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاXإن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاX: الرد عليهمالرد عليهمالرد عليهمالرد عليهم    منمنمنمنالوجه ا8ا� الوجه ا8ا� الوجه ا8ا� الوجه ا8ا

 ببببإسالمه وقرب عهده باإلسالم، وشتان ب} من هو u طراوة اKداية وب} من نشأ عليه إسالمه وقرب عهده باإلسالم، وشتان ب} من هو u طراوة اKداية وب} من نشأ عليه إسالمه وقرب عهده باإلسالم، وشتان ب} من هو u طراوة اKداية وب} من نشأ عليه إسالمه وقرب عهده باإلسالم، وشتان ب} من هو u طراوة اKداية وب} من نشأ عليه     لروايته ألجل طراوةلروايته ألجل طراوةلروايته ألجل طراوةلروايته ألجل طراوة
ُ
 طـول األ
ُ
 طـول األ
ُ
 طـول األ
ُ
 لفـةلفـةلفـةلفـةطـول األ

سـلم أفبعض ا^ـاس إذا  ،إن سلمنا لكم أنه تقبل روايته فقبول روايته لقرب عهده باإلسالم: يقصد ابن قدامة u هذا الرد



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٧٨ - 

 

لكنه مع الوقت ربما يرجع إ� هذه  ،ه هذا ألجل طراوة اإلسالمفربما نقبل من ،يكون u اKداية متأثرا وتغلب عليه ا<شية
ن {وwلك جاء u القرآن الكريم  ،فا×يبة وا<شية ال تكون عنده كما ` u بداية إسالمه ،األمور

َ
يـَن امنُـوا أ ِ

Ô
ِن لِث

ْ
لَـْم يَـأ

َ
أ

 يَ 
َ

َقý َوال
ْ
ِر اهللاÔِ َوَما نََزَل ِمَن ا�

ْ
ك ِwِ َْشَع قُلُوُبُهْم َ�ِكتَاب ِمن َقبُْل َفَطـاَل َعلَـيِْهُم 

ْ
يَن أوتُوا ال ِ

Ô
wÌَ َفَقَسـْت قُلُـوُبُهْم  األمـدُكونُوا

نُْهْم فَاِسُقونَ  ýِثٌ¦ م
َ
وربما �صل منه بعض األمور وبعض ا�عـاD  ،فإن اإلنسان مع طول األمد يقسو قلبه وتضعف حاX }َو�

إن سـلمنا قبـول الروايـة فـذلك : فيقول�.صمه اهللا ووفقه لفعل ا<¦إال من ع ،وأمور مفسقة وهذه حال كث¦ من ا^اس
وشتان ب} من هو u طراوة اKداية وبـ} مـن نشـأ  ،لطراوة إسالمه وقرب عهده باإلسالم لوجود ا<شية وا<شوع وا�قوى

 .طول األلفةبعليه 
نعـرف  ي u الظاهر عدل وµ اKاطن الأ ،رال ظاه إن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطنإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطنإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطنإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطن: هناك اعhاض ذكره ابن قدامةهناك اعhاض ذكره ابن قدامةهناك اعhاض ذكره ابن قدامةهناك اعhاض ذكره ابن قدامة����

 ،إذا Ìنت العدالة كما تقولون ألمر باطن وليس ألمـر ظـاهر :قولب ونيعhض ،حاX ولم pت� ولم يذكر بéء عند العلماء
نـتم لـم تكتفـوا بظـاهر أ يقولون ألصحاب القول ا8ا� أصحاب القول األول، ألن الظاهر أنتم لم تكتفوا باألمر الظاهر

ا<ـوف  ةأصل العدالة اKاطن( إذا Ìنت العدالة ألمر باطن كما تقولون وأصله ا<وفإذا Ìنت العدالة ألمر باطن كما تقولون وأصله ا<وفإذا Ìنت العدالة ألمر باطن كما تقولون وأصله ا<وفإذا Ìنت العدالة ألمر باطن كما تقولون وأصله ا<وف، اKاطنةالعدالة بل تطلبون العدالة 
فأصـل ذلـك ا<ـوف فأصـل ذلـك ا<ـوف فأصـل ذلـك ا<ـوف فأصـل ذلـك ا<ـوف  ،لكن يستدل عليه بما يغلب Y الظـن ،يمكن مشاهدته الويشاهد  هذا ا<وف ال) من اهللا تعا�

 .^ا Y صدق الرجل الظاهرة العالمةألنه هو  ،بهبهبهبه    االكتفاءاالكتفاءاالكتفاءاالكتفاء    فينبفينبفينبفينب����    الظاهرةالظاهرةالظاهرةالظاهرةهو العالمة هو العالمة هو العالمة هو العالمة واإليمان واإليمان واإليمان واإليمان     ،،،،اإليماناإليماناإليماناإليمان
فأصل فأصل فأصل فأصل     ،،،،بل يستدل عليه بما يغلب Y الظنبل يستدل عليه بما يغلب Y الظنبل يستدل عليه بما يغلب Y الظنبل يستدل عليه بما يغلب Y الظن    ،،،،فإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطن وأصله ا<وف وال يشاهدفإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطن وأصله ا<وف وال يشاهدفإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطن وأصله ا<وف وال يشاهدفإن قيل إذا Ìنت العدالة ألمر باطن وأصله ا<وف وال يشاهد: قال ابن قدامة
 ....بهبهبهبه    فلنكتِف فلنكتِف فلنكتِف فلنكتِف     ةةةةفإنه يدل Y ا<وف داللة ظاهرفإنه يدل Y ا<وف داللة ظاهرفإنه يدل Y ا<وف داللة ظاهرفإنه يدل Y ا<وف داللة ظاهرواإليمان هو العالمة ، اإليماناإليماناإليماناإليمانهو هو هو هو ذلك ا<وف ذلك ا<وف ذلك ا<وف ذلك ا<وف 

 ،لكن هناك عالمات عليه ،هذا ا<وف ال يمكن أن نشاهده وال يمكن أن نراه ،ا<وف هو األصل u العدالة اKاطنة إذاً 
Y صدق الرجل وعدا�ه، هـذا اعـhاض  ةباإليمان فإنه داللة ظاهر فلنكتِف  ،هذه العالمة الظاهرة الÊ نراها ` اإليمان

 .من أصحاب القول ا8ا� Y ا�مهور
    : : : : ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}أجاب أجاب أجاب أجاب 

فال نشكك أنفسـنا فيمـا عرفنـاه فال نشكك أنفسـنا فيمـا عرفنـاه فال نشكك أنفسـنا فيمـا عرفنـاه فال نشكك أنفسـنا فيمـا عرفنـاه     ،،،،ا�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×ما�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×ما�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×ما�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×م: قال الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����
األصـل u - رôـه اهللا حنيفةÌنت u بداية األمر u وقت أ� -هذا الÇم من ا�مهور �رنا إ� الÇم u أن األصل ، يقينايقينايقينايقينا

لكـن فيمـا بعـد �ـا كـd الوضـاعون  قبل من اإلنسان مî ما Ìن عدل الظاهر فتقبل روايتـه،الظاهرة ويُ ا^اس العدالة 
 نu، Ì اKحث عـن عدالـة الرجـل ا�صلحةÌنت  ؛و�d الفساق وقلت ا<شية ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y والكذابون

 .األصل عدالة ا^اس
األصل أنه عدل، هذا الÇم Ìن  أختك، من جاء pطب ابنتك أو ا^اس عدولا^اس عدولا^اس عدولا^اس عدولاألصل هو أن األصل هو أن األصل هو أن األصل هو أن : : : : مثال u مسائل الزواجمثال u مسائل الزواجمثال u مسائل الزواجمثال u مسائل الزواجاآلن اآلن اآلن اآلن 

ومسجد واحد وجامع واحد وتربوا  ةواحد قرية} ومعروف} و�معهم ليلألن ا^اس Ìنوا ق    لم؟لم؟لم؟لم؟ ة،u السابق قبل أربع} سن
 .فاألصل عندهم العدالة الظاهرة يكتÃ بها ،u م®ن واحد

 والظـاهر ال ،ألنه كd الفساق    لم؟لم؟لم؟لم؟    االتهام،االتهام،االتهام،االتهام،دما يتقدم لك u هذا الزمان أحد فإن األصل فيه دما يتقدم لك u هذا الزمان أحد فإن األصل فيه دما يتقدم لك u هذا الزمان أحد فإن األصل فيه دما يتقدم لك u هذا الزمان أحد فإن األصل فيه عنعنعنعنلكن اآلن اختلف األمر، 
فاألصل يكون u مثل هذه األيـام هـو التشـدد  ،د الرجل ظاهره ?يل ومقبول لكنه u باطنه غ¦ ذلك ،يدل Y اKاطن

 .رجل عدل و�فء ×ذا النسبوقلنا هذا ال ،وأننا نتهم اآلخرين ونبحث عمن يثبت ^ا عدالة الرجل
Ìن األصل u ا^اس العدالة إال إذا عرف عن أحـد مـنهم الفسـق فإنـه ال تقبـل  الرواية u بداية األمرالرواية u بداية األمرالرواية u بداية األمرالرواية u بداية األمر    ،،،،ومثله u الراويةومثله u الراويةومثله u الراويةومثله u الراوية
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 .رôه اهللا وابن حبان u قبول الرواية حنيفةوهذا هو اwي استند عليه أبو  ،روايته
قيل أنه األصل هو عـدم الصـدق أو عـدم  ؛� ص¿ اهللا عليه وسلم من الكذب�ا كd الفساق وخY é سنة ا^ ،فيما بعد
أن ا�جربـة أن ا�جربـة أن ا�جربـة أن ا�جربـة """"هذا هـو معـ¥ 	م ابـن قدامـة وهـو  ،فينب� أن يدقق ويبحث عن عدالة الرجل حî تقبل روايته ،العدالة

اwي عرفنا يقينا أن الفسق  """"وا�شاهدة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقيناوا�شاهدة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقيناوا�شاهدة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقيناوا�شاهدة دلت Y أن فساق ا�سلم} أكd من عدو×م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا
يـأ�  فإنـه ال ،هو الغالب Y ا^اس u هذه األزمنة وµ أيضاً زمن الرواية بعد عهد الصحابةرÈ اهللا عنهموعهد ا�ـابع}

 .زمن إال ويأ� زمن أقل منه وأفسد منه
ن نكـتÃ باإليمـان وهـو العالمـة إذا كنتم تقولو u شهادة العقوباتu شهادة العقوباتu شهادة العقوباتu شهادة العقوبات    ----باإليمانباإليمانباإليمانباإليمان----    نا بهنا بهنا بهنا بهثم هال اكتفيثم هال اكتفيثم هال اكتفيثم هال اكتفيقال : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    وجهوجهوجهوجهالالالال����

تقبلون شهادة �هول ا�ال u أمور  تكتفون به u شهادة العقوبات وأنتم ال الظاهرة Y ا<وف نكتÃ به u الرواية، لم ال
ولم  ؟وأنتم كما بقية الفقهاء تشhطون u شاهد األصل أن يكون معروفا ،،،،شاهد األصلشاهد األصلشاهد األصلشاهد األصلو�اذا ال تكتفون به u ؟ العقوبات

و�ذا  ،�وز X أن يستفÊ وأنتم تقولون أنه البد أنه إذا شك أو جهل عدالة ا�فÊ فإنه ال ،اإليمان u ا�فÊاإليمان u ا�فÊاإليمان u ا�فÊاإليمان u ا�فÊتكتفوا بظاهر  لم
 مـا[يقصـد  وسـائر مـا سـلموهوسـائر مـا سـلموهوسـائر مـا سـلموهوسـائر مـا سـلموهولم لم تكتفوا باإليمان هنا كما تريدون أن تكتفوا به u الرواية؟  االجتهادشك u بلوغه 

أن العدالة إذا Ìنت ألمر "اwي ذكروه  االعhاضا�واب Y  إ±هذهب  ا�واب Y ما إذاً .]اسلموا من ا�سائل الÊ سلموا به
يمكـن أن يشـاهد  وأصل ذلـك ا<ـوف وا<ـوف ال -االعhاضهذا هو -تكتفون بالظاهر  ال وأنكمباطن كما تقولون 

أجـاب أجـاب أجـاب أجـاب ، "ةأن نكتÃ به وهو داللة ظـاهرX وعالمته اإليمان فينب�  عالمةفنستدل عليه بما يغلب Y الظن ونبحث عن 
 : : : : ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}ابن قدامة من وجه}

 ،من عدو×م فال نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينـا أكdأن ا�شاهدة وا�جربة دلت Y أن فساق ا�سلم} : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����
 u فصار األصلdوَك َعن َسبِ وَك َعن َسبِ وَك َعن َسبِ وَك َعن َسبِ {{{{ا^اس الفسق  أك

�� رِْض يُِضل��
َ
dََ َمن uِ األ

ْ
ك
َ
رِْض يُِضلَو�ِن تُِطْع أ
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ْ
ك
َ
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َ
dََ َمن uِ األ

ْ
ك
َ
رِْض يُِضلَو�ِن تُِطْع أ

َ
dََ َمن uِ األ

ْ
ك
َ
    }}}}يِل اهللاý يِل اهللاý يِل اهللاý يِل اهللاý َو�ِن تُِطْع أ

وأيضـاً لـم لـم وأيضـاً لـم لـم وأيضـاً لـم لـم وأيضـاً لـم لـم  ؟يكون الشاهد معروفا أن�اذا لم تكتفوا باإليمان u شهادة العقوبات وأنتم تشhطون : الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�ثم ثم ثم ثم ����
ولم لم تكتفوا به u ا�فÊ وأنتم اشhطتم ولم لم تكتفوا به u ا�فÊ وأنتم اشhطتم ولم لم تكتفوا به u ا�فÊ وأنتم اشhطتم ولم لم تكتفوا به u ا�فÊ وأنتم اشhطتم ؟ ؟ ؟ ؟ تكتفوا به u شهادة األصل وأنتم اشhطتم u شاهد األصل أن يكون معروفاتكتفوا به u شهادة األصل وأنتم اشhطتم u شاهد األصل أن يكون معروفاتكتفوا به u شهادة األصل وأنتم اشhطتم u شاهد األصل أن يكون معروفاتكتفوا به u شهادة األصل وأنتم اشhطتم u شاهد األصل أن يكون معروفا

 .وسائر ا�سائل الÊ سلمتموهاكون معلوم عدا�ه؟ كون معلوم عدا�ه؟ كون معلوم عدا�ه؟ كون معلوم عدا�ه؟ u قبول قول ا�فÊ أن يu قبول قول ا�فÊ أن يu قبول قول ا�فÊ أن يu قبول قول ا�فÊ أن ي
 .هذا هو ا�واب Y ا²±ل ا8الث للجمهور القائل} بالقبول وا�نفية ومن معهم

 .من زوج فإنها تقبل ةملكه وأنها خا± ةإن هذه ا�ارية ا�بيع: لو أخ� العاقد وقال بÄ ×م د±ل هو د±ل العاقد
حî لو جاء رجل  مع ظهور الفسقمع ظهور الفسقمع ظهور الفسقمع ظهور الفسقباب ا�يس¦ Y ا^اس  ومنومنومنومن    ةةةةالعاقد فقبول قوX جاء رخصالعاقد فقبول قوX جاء رخصالعاقد فقبول قوX جاء رخصالعاقد فقبول قوX جاء رخصقول قول قول قول     أماأماأماأما: فأجاب ابن قدامةفأجاب ابن قدامةفأجاب ابن قدامةفأجاب ابن قدامة

فينـب� أن تقبـل قـوX مـن بـاب  ؛سيارته وهـذه األرض أرضـه السيارةأن هذه بيظهر عليه الفسق u بعض األمور وأخ� 
عندما يأ� شخص ويريد  ،ت ومشاZ كث¦ةولو اشhطنا هذا األمر ألدى إ� منازE ،�سيس ا�اجة إ� ا�عامالت�سيس ا�اجة إ� ا�عامالت�سيس ا�اجة إ� ا�عامالت�سيس ا�اجة إ� ا�عامالتالرخصة 

X نتأكد: أن يبيع أرضه فنقول îإثبـاتوعندما يبيع سيارته أو سلعته أو بضاعته ونطلـب منـه الفـاتورة أو أيـة  ،ال ح  Y
العاقـد مـن بـاب العاقـد مـن بـاب العاقـد مـن بـاب العاقـد مـن بـاب     قـولقـولقـولقـولفألجل ذلـك قبلنـا  ،يمكن ا�حرز عنها فإن هذا Ýا يعç ومن عموم اKلوى الÊ ال ؛ملكيته ×ا

 .))Eمة Ìنت أو خاصةEمة Ìنت أو خاصةEمة Ìنت أو خاصةEمة Ìنت أو خاصة    الïورةالïورةالïورةالïورةتتتت&&&&ل مل مل مل م&&&&لة لة لة لة     ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجة(( ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجة�سيس �سيس �سيس �سيس     رخصةرخصةرخصةرخصةالالالال
ال نسلم أنه  ،فإنه ليس بالïورة ،لكم بذلكلكم بذلكلكم بذلكلكم بذلك    فال نسلمفال نسلمفال نسلمفال نسلملو أخ� أن ا�اء طاهر أو íس : قالوا أما ا<� عن íاسة ا�اء وقلتهأما ا<� عن íاسة ا�اء وقلتهأما ا<� عن íاسة ا�اء وقلتهأما ا<� عن íاسة ا�اء وقلته
Xإذا هـم ال يسـلمون  بل إذا جهل اإلنسان حال هذا الشخص فإنه ال ،إذا قال ا�اء طاهر أن نقبل قو ،Xينـب� أن يقبـل قـو

 .حكم األصل



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٨٠ - 

 

 ،أخ� بطهارة ا�اء أو بنجاسته فإنه يقبل قوXمن وهو أن  رد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية ال نسلم لكم حكم األصلرد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية ال نسلم لكم حكم األصلرد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية ال نسلم لكم حكم األصلرد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية ال نسلم لكم حكم األصل����
ا²رس ا²رس ا²رس ا²رس هـذا هـو خالصـة هـذا هـو خالصـة هـذا هـو خالصـة هـذا هـو خالصـة ، يقبل بل يبحث عمن يؤ�د ويؤيد 	مه أنونقول أنه ال �ب عليه  ،فنحن ال نسلم هذا األصل
يhجح ^ا قول ا�مهور وأنه ال يقبل خ� �هول ا�ال u العدالة يhجح ^ا قول ا�مهور وأنه ال يقبل خ� �هول ا�ال u العدالة يhجح ^ا قول ا�مهور وأنه ال يقبل خ� �هول ا�ال u العدالة يhجح ^ا قول ا�مهور وأنه ال يقبل خ� �هول ا�ال u العدالة ومن خالل ذكر األدلة للقول}  ،،،،ا�تعلق �� �هول ا�الا�تعلق �� �هول ا�الا�تعلق �� �هول ا�الا�تعلق �� �هول ا�ال

 .ولرد أدلة اKاق}    لألدلة الÊ ذكرها ابن قدامةلألدلة الÊ ذكرها ابن قدامةلألدلة الÊ ذكرها ابن قدامةلألدلة الÊ ذكرها ابن قدامة
يرجح حديثه ويكـون وا�قيقة أنه مع هذا الhجيح قد �دث u بعض األحيان أن يأ� حديث ويكون فيه �هول ا�ال و

 ،كون ا�ديث يوافق ما u القرآن وال pالف قاعدة من قواعد ال(ـيعة ،هذا الhجيح لوجود قرائن Y صحة هذا ا�ديث
فقد يhجح ا�ديث ليس ألن خ� �هول ا�ال مقبول و�نما ألجل وجود قرائن يغلب معهـا الظـن Y صـدق ذلـك ا<ـ� 

أن يكون ا<� مؤيدا من الكتاب والسنة ا^بوية أدلة الكتـاب  أما: ث¦ة وال يمكن ح�هاوقلنا أن القرائن ك ،والعمل به
 ةيكون ا<� هذا جاءت شواهد X مـن أحاديـث أخـرى أو أقـوال صـحاب أو ،العامة تدل عليه أو أخبار السنة تدل عليه

 .وغ¦ ذلك من القرائن ،تؤيده
فإذا جهلت  ،وبا�ا· البد من ùقق العدالة u الراوي ،إ� أن العدالة �طإ� أن العدالة �طإ� أن العدالة �طإ� أن العدالة �طنظروا نظروا نظروا نظروا  هو أن ا�مهورهو أن ا�مهورهو أن ا�مهورهو أن ا�مهور: ا�قيقة أن سبب ا<الفا�قيقة أن سبب ا<الفا�قيقة أن سبب ا<الفا�قيقة أن سبب ا<الف

Xوجود العدالة فال يقبل قو u ال(ط مؤثر ،وشك u ألن الشك. 
و�ذا شـككت u فسـقه فاألصـل  ،وقالوا إن الفسق هو ا�انع من قبول رواية الـراوي فنظروا إ� جانب ا�انعفنظروا إ� جانب ا�انعفنظروا إ� جانب ا�انعفنظروا إ� جانب ا�انع أما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفية����

 .هذا أمر ،ا�انع عند ا�نفية غ¦ مؤثرفالشك u  ،عدا�ه
�����و
ن  ،كما قلنا أن u بداية الت(يع واإلسالم Ìن األصل u ا^اس العدالة لغلبة ا<¦ وقرب عهـد ا^بـوة: األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا

اق لكن �ا تأخر العهد وبعد عن عهد ا^بوة و�d الفسق صار الفسـ ،ق أقل بكث¦ فثلك األصل u ا^اس العدالةاالفس
و�ما قلـت لكـم u  ،فألجل ذلك يقال أن األصل u أكd ا^اس الفسق حî يوثقوا ،أكd من العدول كما يقول ابن قدامة

ألنهم يعرفونه  ،u قرية من القرى فإن األصل عند ا^اس عدالة الرجل ةأنه إذا تقدم خاطب قبل أربع} سن :قضية األزواج
u هذا الزمن لو تقدم خاطب اآلن حî لو Ìن ظاهره الصالح  أما ،نيوا^اس �صور ،u ا�سجد، u اKت، ا^اس تربوا معا

أن يـدل Y  بالïـورةأمـا اآلن فالظـاهر لـيس  ،يدل Y اKاطن، Ìن u السابق الظاهر يدل Y اKاطن فالظاهر اآلن ال
والبد أن  ،فبا�ا· يبحث عن عدالة الرجل أو من يزG هذا الرجل ،<اطب فيقال أن األصل عدم العدالةاKاطن فإذا تقدم ا

 . يعرف باطنه حî يشهد بسالمته وأنه خال من ا�وانع والعيوب الÊ تمنع من ا^®ح
 : وقع فيه اختالف Y قول} ب} العلماء �هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال�هول ا�ال ûلص من هذا أن خ� إذاً �
مـن األصـو±} Ìلغـزا· مـن األصـو±} Ìلغـزا· مـن األصـو±} Ìلغـزا· مـن األصـو±} Ìلغـزا·     ةةةةوأيضاً هو قول ابن حبان و?اعـوأيضاً هو قول ابن حبان و?اعـوأيضاً هو قول ابن حبان و?اعـوأيضاً هو قول ابن حبان و?اعـ    ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةقول قول قول قول وهو  أن خ� �هول ا�ال مقبول: ألولألولألولألولالقول االقول االقول االقول ا����

 ....واآلمدي والرازي وابن السبواآلمدي والرازي وابن السبواآلمدي والرازي وابن السبواآلمدي والرازي وابن السب���� واألسنوي واألسنوي واألسنوي واألسنوي
�����كر �ا ذُ  أن خ� �هول ا�ال ال تقبل روايته مطلقاأن خ� �هول ا�ال ال تقبل روايته مطلقاأن خ� �هول ا�ال ال تقبل روايته مطلقاأن خ� �هول ا�ال ال تقبل روايته مطلقا عن أôدعن أôدعن أôدعن أôد    مشهورةمشهورةمشهورةمشهورةوأيضاً رواية وأيضاً رواية وأيضاً رواية وأيضاً رواية  وهو قول ?هور العلماءوهو قول ?هور العلماءوهو قول ?هور العلماءوهو قول ?هور العلماء: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورو�ما الحظنا أن ابن قدامة رôه اهللا يرجح  ،لة الفريق}من أد
 u ًفإنه قد يرد أحيانا بعض األحاديث فيها �اهيل وتقبـل أحـاديثهم، فإنه قد يرد أحيانا بعض األحاديث فيها �اهيل وتقبـل أحـاديثهم، فإنه قد يرد أحيانا بعض األحاديث فيها �اهيل وتقبـل أحـاديثهم، فإنه قد يرد أحيانا بعض األحاديث فيها �اهيل وتقبـل أحـاديثهم،     ؛؛؛؛قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورلللل    ناناناناالسابق أنه مع ترجيحالسابق أنه مع ترجيحالسابق أنه مع ترجيحالسابق أنه مع ترجيحوقلت أيضا

ل ا�ال مقبول مطلقا فيأخذ ن �هوإويقول  ليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل األحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدةليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل األحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدةليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل األحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدةليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل األحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدة
لكن يقال أن األصل عدم قبول روايـة  ،مع أن ابن حبان من ا�تشددين u ا�رح ،هذا ا�قيقة خطأ وتساهل ،بأي حديث

    .�هول ا�ال لكن إذا دلت القرائن Y صدق هذا ا<� فينب� القبول
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وجـود شـواهد و، )وجود األدلة العامة من القرآن والسـنة(تأييد القرآن  إماما وجود شواهد تدل Y ا�ديث، إ: والقرائنوالقرائنوالقرائنوالقرائن����
Y هذا ا<�، أو ال يوجـد u  األمةالصحابةرÈ اهللا عنهمتؤيد هذا، أو أن إ?اع  أقوالأخرى من أحاديث أخرى، أو أيضاً 

إذا لم يوجد u ا�سـألة  ،ôد أن ا<� ا�رسل والضعيف مقدم Y القياسأا�سألة إال هذا ا²±ل وعند بعض األئمة Ìإلمام 
وقد يقبل وقد يقبل وقد يقبل وقد يقبل     ،،،،إذا األصل هو عدم قبول خ� �هول ا�الإذا األصل هو عدم قبول خ� �هول ا�الإذا األصل هو عدم قبول خ� �هول ا�الإذا األصل هو عدم قبول خ� �هول ا�ال، ôد Y هذه األدلةأإال خ� مرسل أو ضعيف فإنه مقدم عند اإلمام 

    ....أحيانا لوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<�أحيانا لوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<�أحيانا لوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<�أحيانا لوجود قرائن تدل Y صدق هذا ا<�
وا��يـف والضـبط  والعدالةالم اإلسوهذه ال(وط الÊ ذكرت و`  ،بهذا نكون قد انتهينا من مسألة ا�هالة u العدالة

 u الراوي فينب� أن  ،الراويهذه �وط متفق عليها u ققنا وعلمنا وجود هذه ال(وطù وذكرنا ا<الف فيها وقلنا إذا قلنا
لكـن وقـع .تقبـل روايـة مـن هـذه حـاX بعضها فإنه ال نه إذا علمنا أن هذه ال(وط قد �لفت ?يعها أوأو ،تقبل روايته

 .هل تقبل روايته أو ال؟ وذكرنا ا<الفهل تقبل روايته أو ال؟ وذكرنا ا<الفهل تقبل روايته أو ال؟ وذكرنا ا<الفهل تقبل روايته أو ال؟ وذكرنا ا<الف العدالةفيمن جهل حاu X  ا<الف

    ����))))T/T/T/T/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
وقلنا إن مـن العدالة العدالة العدالة العدالة ووووالضبط الضبط الضبط الضبط ووووا�ا�ا�ا�����يف يف يف يف ووووو` اإلسالم و` اإلسالم و` اإلسالم و` اإلسالم  �وط الرواية ا�تفق عليها�وط الرواية ا�تفق عليها�وط الرواية ا�تفق عليها�وط الرواية ا�تفق عليهاكنا u ا�لقة ا�اضية قد تكلمنا عن 

لـم يسـتكمل هـذه ال(ـوط  ومـن ،هه ينب� و�ب قبول خ�إنكملت عدا�ه وضبطه وتكليفه واستكمل هذه ال(وط ف
الف u ا<ـوذكرنـا     العدالة هـل تقبـل روايتـه أم ال؟العدالة هـل تقبـل روايتـه أم ال؟العدالة هـل تقبـل روايتـه أم ال؟العدالة هـل تقبـل روايتـه أم ال؟وبÄ ا<الف فيمن جهل حاu X  ،قبل روايتهت?يعها أو بعضها فال 

 هناك u آخر هذا ا�بحث، ورجحنا قول ا�مهورورجحنا قول ا�مهورورجحنا قول ا�مهورورجحنا قول ا�مهور، ا�سألة ب} ا�مهور وا�نفية وابن حبان ومن معه
 : ال(وط ا�ختلف فيهاال(وط ا�ختلف فيهاال(وط ا�ختلف فيهاال(وط ا�ختلف فيهاباب باب باب باب 

TTTT----     ط بعض الرواةhط بعض الرواة اشhط بعض الرواة اشhط بعض الرواة اشhن يكـون عليـه أبـل يكـاد  غ¦ معت� عند ?هور العلماءغ¦ معت� عند ?هور العلماءغ¦ معت� عند ?هور العلماءغ¦ معت� عند ?هور العلماءوهذا ال(ط : ن يكون الراوي ذكراً ن يكون الراوي ذكراً ن يكون الراوي ذكراً ن يكون الراوي ذكراً أأأأاش
ن الصحابة قبلوا قول Eئشة رÈ اهللا عنها وغ¦ها من ن الصحابة قبلوا قول Eئشة رÈ اهللا عنها وغ¦ها من ن الصحابة قبلوا قول Eئشة رÈ اهللا عنها وغ¦ها من ن الصحابة قبلوا قول Eئشة رÈ اهللا عنها وغ¦ها من ألألألأل    ؟؟؟؟لملململم ،ومن اشhط هذا ال(ط فقوX شاذ وال يعول عليه ،اإل?اع
 .من النساء، ا�ؤمن} قبلوا أخبارهن نوغ¦ه ،عيý بَ وصفية وفاطمة بنت قيس والر�  ةكأم سلم النساءالنساءالنساءالنساء

////----    �Kط اhأيضاً ال يش�Kط اhأيضاً ال يش�Kط اhأيضاً ال يش�Kط اhط  أيضاً ال يشhن يكون الراوي بص¦اأألن هناك من اش، Æوالصحيح هو قول والصحيح هو قول والصحيح هو قول والصحيح هو قول  ،وعليه فال يقبل رواية األع
ن عـن ويرووالصحابة Ìنوا  ،فتقبل رواية اKص¦ واألعÆ ،أنه ال يشhط ا�K ن يكون إ?اEن يكون إ?اEن يكون إ?اEن يكون إ?اEأأأأ?هور العلماء بل يكاد ?هور العلماء بل يكاد ?هور العلماء بل يكاد ?هور العلماء بل يكاد 

Æمن الصحابة، ،األع Æنوا عميان وقبلت األمة أخبارهم وقبل العلماء رواية األعÌ بن  ؛هناك من ?اعة من الصحابةÌ أم
حيث تكلمهم من  حيث يعتمدون Y صوتهاحيث يعتمدون Y صوتهاحيث يعتمدون Y صوتهاحيث يعتمدون Y صوتها    ،،،،الصحابة Ìنوا يروون عن Eئشة وهم u حكم الïيرالصحابة Ìنوا يروون عن Eئشة وهم u حكم الïيرالصحابة Ìنوا يروون عن Eئشة وهم u حكم الïيرالصحابة Ìنوا يروون عن Eئشة وهم u حكم الïيرأيضاً  ،مكتوم وغ¦ه
ا Ìلïير u حقهـا Y الصوت فهم حكمً  فالصحابة يروون عن Eئشة اعتماداً  ،حقهاهم Ìلïير u ا فحكمً  ،وراء حجاب

 .هذا األمر ا8ا� اwي ال يشhط u الرواية ،رÈ اهللا عنها
VVVV----     ًط فقه الراوي؟ هذا �ل خالف ب} كون الراوي فقيهاً كون الراوي فقيهاً كون الراوي فقيهاً كون الراوي فقيهاhط فقه الراوي؟ هذا �ل خالف ب}هل يشhط فقه الراوي؟ هذا �ل خالف ب}هل يشhط فقه الراوي؟ هذا �ل خالف ب}هل يشhهل يش : : : :    
 ال يشhط فقه الراويال يشhط فقه الراويال يشhط فقه الراويال يشhط فقه الراويY أنه  ?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء -أ

أما اإلمـام أ� حنيفـة  !، وهذا ا^قل عن اإلمام مالك �ل نظريشhط فقه الراوييشhط فقه الراوييشhط فقه الراوييشhط فقه الراويأنه أنه أنه أنه  وأوأوأوأ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفة    مالكمالكمالكمالكنقل عن اإلمام نقل عن اإلمام نقل عن اإلمام نقل عن اإلمام  -ب
 . ن ندخل u الÇم عن أ� حنيفةأقبل     هل يقول بذلك مطلقا أم ال؟هل يقول بذلك مطلقا أم ال؟هل يقول بذلك مطلقا أم ال؟هل يقول بذلك مطلقا أم ال؟فا�قيقة أنه اختلف u ذلك عن اإلمام 

ن يكـون أيكـÃ  ،ن يكـون فقيهـاأواية الراوي فال يشhط لقبول ر ،ن يكون الراوي فقيهاأطبعا ا�مهور ال يشhطون 
  حافظاً  ضابطاً 

ً
 : وا²±ل Y ذلك ،�ا يروي فاهماً للعبارات الÊ ينقلها ل(وط الرواية ضابطاً  مستكمالً  مسلماً  عدال

T-  هذا د±لهذا د±لهذا د±لهذا د±ل) ) ) ) من هو أفقه منهمن هو أفقه منهمن هو أفقه منهمن هو أفقه منهورب حامل فقه إ� ورب حامل فقه إ� ورب حامل فقه إ� ورب حامل فقه إ�     ،،،،غ¦ فقيهغ¦ فقيهغ¦ فقيهغ¦ فقيهرب حامل فقه رب حامل فقه رب حامل فقه رب حامل فقه ((((قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم.  



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٨٢ - 

 

� ال يكون ان األعرأوµ الغالب     اwي ال يروي إال حديثا واحدااwي ال يروي إال حديثا واحدااwي ال يروي إال حديثا واحدااwي ال يروي إال حديثا واحدا    عراعراعراعرا����ن الصحابة Ìنوا يقبلون خ� األن الصحابة Ìنوا يقبلون خ� األن الصحابة Ìنوا يقبلون خ� األن الصحابة Ìنوا يقبلون خ� األأأأأ²±ل اآلخر ا -/
 .هذا قول ا�مهور م،وبا�ا· الصحابة قبلوا روايته ،فقيها

أما ما نقل عن اإلمـام أما ما نقل عن اإلمـام أما ما نقل عن اإلمـام أما ما نقل عن اإلمـام  ،ن يكون الراوي فقيهاأأي أنه البد  ،وقلنا أنه نقل عن اإلمام مالك وأبو حنيفة اشhاط فقه الراوي
 .فمحل نظر مالكمالكمالكمالك

لم يشhطوا  ،مع هذا ال(طا اشhطوا وأضافوا أمرً  ن من ا�نفيةن من ا�نفيةن من ا�نفيةن من ا�نفيةييييا�تأخرا�تأخرا�تأخرا�تأخرلكن  ،فاختلف فيه عنه وأما ما نقل عن أبو حنيفةوأما ما نقل عن أبو حنيفةوأما ما نقل عن أبو حنيفةوأما ما نقل عن أبو حنيفة
اإلمام  فما نقل عن ،،،،نقل عن اإلمام مالكنقل عن اإلمام مالكنقل عن اإلمام مالكنقل عن اإلمام مالكوهذا  ،يشhط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياسيشhط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياسيشhط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياسيشhط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس: بل قالوا ،مطلقا فقه الراوي

 .وقد تكلم العلماء عن هذه ا�سألة ،أ� حنيفة نقل عن اإلمام مالك
¶الفـة  القيـاسالقيـاسالقيـاسالقيـاسبمخالفـة بمخالفـة بمخالفـة بمخالفـة ويقصـدون  ،نـه ال يقبـلإإذا Ìن ا<� ¶الف للقياس و
ن راويه ليس فقيها ف ا�نفية يقولونا�نفية يقولونا�نفية يقولونا�نفية يقولون

 :مثالمثالمثالمثال    نأخذ العامة،القاعدة 
ن ن ن ن أأأأال تُ�وا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد ال تُ�وا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد ال تُ�وا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد ال تُ�وا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد ((((م م م م وسلوسلوسلوسلن ا^� ص¿ اهللا عليه أ� هريرة أل حديث ا��يةحديث ا��يةحديث ا��يةحديث ا��ية����

قبل بـه ا�مهـور وعملـوا بـه،  ،هذا ا�ديث رواه اKخاري ومسلم ))))من تمرمن تمرمن تمرمن تمر    ن شاء ردها وصاEن شاء ردها وصاEن شاء ردها وصاEن شاء ردها وصا����Eإن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها و    ،،،،�لبها�لبها�لبها�لبها
 ....أبو هريرةأبو هريرةأبو هريرةأبو هريرة    غ¦ فقيه وهوغ¦ فقيه وهوغ¦ فقيه وهوغ¦ فقيه وهو    هههه¶الف للقياس وراوي¶الف للقياس وراوي¶الف للقياس وراوي¶الف للقياس وراويقالوا إن هذا ا�ديث     ؟؟؟؟مممملللل    ،،،،ا�نفية لم يعملوا بهذا ا�ديثا�نفية لم يعملوا بهذا ا�ديثا�نفية لم يعملوا بهذا ا�ديثا�نفية لم يعملوا بهذا ا�ديث

تالفـات، فالقاعـدة ا�عروفـة u قالوا وجه ¶الفته للقياس أنه خـالف القاعـدة العامـة u اإل    ما هو وجه ¶الفته للقياس؟ما هو وجه ¶الفته للقياس؟ما هو وجه ¶الفته للقياس؟ما هو وجه ¶الفته للقياس؟
ن �و ،ن �ïـ مثلـهأا فعليـه ن Ìن مثليً إف ،نهاتلف ðء فعليه ضمأفمثال من  ،والقي� بالقي� با�ثÅ ن ا�ثÅأتالفات اإل

  ،ن يأ� بمثلهاأأو  ابعينه ان يردهأتلف سيارة فيجب أفمن  ،�ï قيمتهن أا فعليه Ìن قيميً 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ن يرد الéـء بعينـه إذا ن يرد الéـء بعينـه إذا ن يرد الéـء بعينـه إذا ن يرد الéـء بعينـه إذا أأأأ: : : : أوال

Xحا Y ن باقياÌ ء بعينه إذاéن الÌXحا Y ن باقياÌ ء بعينه إذاéن الÌXحا Y ن باقياÌ ء بعينه إذاéن الÌXحا Y ن باقياÌ ء بعينه إذاéن الÌ ، ، ، ،ف Xحا Y ففإن لم يكن باقيا Xحا Y ففإن لم يكن باقيا Xحا Y ففإن لم يكن باقيا Xحا Y نه يرد مثله أو يرد نه يرد مثله أو يرد نه يرد مثله أو يرد نه يرد مثله أو يرد إإإإنه ينبنه ينبنه ينبنه ينب���� إذا حصل فيه إتالف ف إذا حصل فيه إتالف ف إذا حصل فيه إتالف ف إذا حصل فيه إتالف فإإإإفإن لم يكن باقيا
 .قيمته Y تفصيل عند الفقهاءقيمته Y تفصيل عند الفقهاءقيمته Y تفصيل عند الفقهاءقيمته Y تفصيل عند الفقهاء

فيقولون إن هـذا ا�ـديث  ،والقيوالقيوالقيوالقي���� بالقي بالقي بالقي بالقي���� وهو أيضاً عند ا�مهور وهو أيضاً عند ا�مهور وهو أيضاً عند ا�مهور وهو أيضاً عند ا�مهور    با�ثÅبا�ثÅبا�ثÅبا�ثÅ    ن ا�ثÅن ا�ثÅن ا�ثÅن ا�ثÅأأأأإلتالف عند ا�نفية إلتالف عند ا�نفية إلتالف عند ا�نفية إلتالف عند ا�نفية فالقاعدة u افالقاعدة u افالقاعدة u افالقاعدة u ا�
عنـدما يـرد  )من تمـر �ن شاء ردها وصاEوإن شاء أمسكها (ن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم قال أ¶الف ووجه ا�خالفة 

لو قلنا إن ا�ليـب ، �مر ليس مثال للحليب اwي استهلك وال قيمة Xوصاع ا ،الشاة أو ا^اقة أو اKقرة يرد معها صاع تمر
V  أو hلU ورد عليه صاع من تمر ربما إن الصاع ال يوازيه hمنه قيمة ،ل dن هـذا ا�ـديث أكأنهم وجـدوا ف ،وربما أنه أك

 .و¶الف للقاعدة العامة فلم يقبلوا به، ،¶الف للقياس
برواية أبرواية أبرواية أبرواية أ���� هريرة أعقبه برواية ابن مسعود �ا يدل Y  هريرة أعقبه برواية ابن مسعود �ا يدل Y  هريرة أعقبه برواية ابن مسعود �ا يدل Y  هريرة أعقبه برواية ابن مسعود �ا يدل Y     ههههفلما روى ا�ديث u صحيحفلما روى ا�ديث u صحيحفلما روى ا�ديث u صحيحفلما روى ا�ديث u صحيح    ،،،،ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية    اإلمام اKخاري تفطن �ا ذكرهاإلمام اKخاري تفطن �ا ذكرهاإلمام اKخاري تفطن �ا ذكرهاإلمام اKخاري تفطن �ا ذكره

    ....هذا أمرهذا أمرهذا أمرهذا أمر    ،،،،ن ا�ديث X ما يعضده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاءن ا�ديث X ما يعضده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاءن ا�ديث X ما يعضده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاءن ا�ديث X ما يعضده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاءأأأأ
ا²روس القادمة وسيأ� إن شاء اهللا u  ،ه مع بقية الصحابةؤوتعت� آرا ن أبا هريرة من الفقهاء وX اجتهاداتهأا8ا� األمر �

إنما أبو هريرة لم يالزم ا^�  ،وما يشاع عنه أنه غ¦ فقيه هذا غ¦ صحيح ،ن أبا هريرة �تهد وX رأي معت� عند الصحابةأ
فروى عنه ?يـع مـا  ،الزم ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Z وقتهوأسلم u السنة السابعة  ،سن} أربعص¿ اهللا عليه وسلم إال 

فأحيانا يروي عن ا^� صـ¿  ، ص¿ اهللا عليه وسلم Ýا سمعه منه مبا�ة أو ما نقله عن بقية الصحابة عنهيعرف عن ا^�
وأحيانا يروي عن غ¦ه ألنه قد فاته الéء الكث¦ من حال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ف¦وي عـن  ،اهللا عليه وسلم مبا�ة

 .فال يقال عنه أنه غ¦ فقيه ،نسوخا أو Éو ذلكأو يكون ا<� م ئفربما يروي عن غ¦ه فيخط ،غ¦ه
ن إفـ ،ن أبا هريرة من الفقهاء وأن ا�ديث ال ¶الفة فيه للقيـاسأوالرد عليهم  ،لم يعملوا بهوللقياس  اً ¶الف أنه قالوا إذاً �



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٨٣ - 

 

تالف وليس u اإل متوالقاعدة اwي ذكر ،هو لم يتلف ا�ليب و�نما استهلكه ،و�نما هو استهالك ،تالفاتاألمر ليس u اإل
ب ا<اطر وحسم ال&اع وقطع ا<الف أمر ا^� صـ¿ اهللا عليـه يفمن باب تطي ،u االستهالك واالنتفاع فانتفع u ا�ليب

 أوسلم 
ً
Eمن تمر ن يرد صا . 

 u حديث أ� ا±م} والشاهدا±م} والشاهدا±م} والشاهدا±م} والشاهدبببب    اءاءاءاءحديث قضحديث قضحديث قضحديث قض�ومثل أيضاً ما روي u ـ  عباسهريرة وابن  ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم�ق
وجـه وجـه وجـه وجـه ، ، ، ، راويـه اwي هـو أبـو هريـرة ،غ¦ فقيه ها�نفية قالوا ال يقبل هذا ا�ديث ألنه pالف القياس وراوي ،بيم} وشاهد

ن اKينة Y ا�د أو وامرأتان،لقياس تقول أنه البد من شاهدين فإن لم يكونا رجل} فرجل أو االقاعدة     ¶الفته للقياس¶الفته للقياس¶الفته للقياس¶الفته للقياس
وا±م} دائما تتوجه u حق ا�د/  ،فاKينة دائما تتوجه u حق ا�د ،ص¿ اهللا عليه وسلموا±م} Y من أنكر كما قال 

 .جهت ا±م} إ� ا�د وهذا ¶الف للقاعدة والقياسلكن u هذا ا�ديث وُ  ،عليه
ّّ عليهم  عليهم  عليهم  عليهم   .هريرة ن ا�ديث صحيح وقد رواه ابن عباس من وجه آخر فهو يعضد ما رواه أبوبأ: األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األولطبعا ردطبعا ردطبعا ردطبعا رّدّ

�����فإن ا±م} ت(ع u حق أقـوى  ،ألن القياس اwي ذكره ا�نفية غ¦ صحيح ،ن هذا ال ¶الفة فيه للقياسأ: األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا
 من ا�د/ عليه ،ا�تداعي}

ً
ويكون ا�د/ عليه أقوى منه فثا  ،فا�د إذا لم يكن عنده بينة فإنه يكون أضعف حاال

 .توجهت ا±م} عليه
شاهد واحد وهذا الشاهد ال يوصل إ� ا²عوى، ال يكu Ã ا�كم X بما يد به فجعلت  هن ا�د ²يأالة ما u حأ�

 .فوجهت ا±م} إ±ه ،فصار جانبه أقوى من جانب ا�د/ عليه ،يمينه مكملة ×ذا الشاهد
لـوث مـن اد/ مـن الصـحابة عبـد �ا Ìنت جانب ال -سيأ� الÇم عليها- فالقسامةفالقسامةفالقسامةفالقسامة    ،،،،حديث القسامةحديث القسامةحديث القسامةحديث القسامةويدل عليه أيضاً 

اKخـاري و
ن اللـوث u Y ديث وا�ـ�ا قُتل عبد الرôن بن سـهل  ةو�يص ةالرôن بن سهل وعبد اهللا بن سهل وحويص
ن أرجـال Y  0)ن �لف مـنهم أمن حويصة و�يصة وقومهما  طلب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،ا±هود ألنه قتل u أرضهم

ولكن وجهها إ� ا�دع} ألن  ،±هود ألنهم مد/ عليهم ا�إوجه ابتدأ Ìنت تن ا±م} أرفضوا، فا�فhض ف ،ا±هود قتلتهم
 .فثلك قول ا�نفية غ¦ صحيح وسيأ� الÇم عليه م،جانبهم أقوى من جانب ا�د/ عليه

 .نه �ل نظر وا�مهور Y خالفهأ ؛لخالف القياس ال يقب إذاما نقل عن أ� حنيفة u هذه ا�سألة من القول بأنه إذاً �
وقد تكلم عن هذه ا�سألة الشاط� u ا�وافقات وابن العرu N عدة مواضع تكلم عن  ،نقل عن اإلمام مالكيأيضاً ما �

 . وسيأ� مزيد 	م Y فقه الراوي و¶الفات القياس u ا²روس القادمة ،هذه ا�سألة
UUUU----    اختلف فيها أن Êاختلف فيها أنمن ال(وط ال Êاختلف فيها أنمن ال(وط ال Êاختلف فيها أنمن ال(وط ال Êالرواية العداوة ومن ال(وط ال u الرواية العداوة وه ال يقدح u الرواية العداوة وه ال يقدح u الرواية العداوة وه ال يقدح u فالشهادة يقدح فيها كـون  ،الشهادة �الف ،،،،القرابةالقرابةالقرابةالقرابةال ال ال ال ه ال يقدح

ن حكمهـا Eم ال pـتص ن حكمهـا Eم ال pـتص ن حكمهـا Eم ال pـتص ن حكمهـا Eم ال pـتص أأأألكن الروايـة Üكـم  ،ا�همة واضحة وقد تؤثر ان هذإف ،X للمشهود X أو عدواً  الشاهد قريباً 
ألن الرواية ال تؤثر وا�همة  ه،عن عدويروي و هفقد يروي اإلنسان عن قريب ،فيها القرابة وال العداوة نها ال تؤثرنها ال تؤثرنها ال تؤثرنها ال تؤثرإإإإبشخص فبشخص فبشخص فبشخص ف

    .و×ا وجه موجودةلكن u حال الشهادة ا�همة  ،مندفعة
فإن حديثه يقبل ولو لم يكن X فإن حديثه يقبل ولو لم يكن X فإن حديثه يقبل ولو لم يكن X فإن حديثه يقبل ولو لم يكن X     ،،،،ال يشhط معرفة نسب الراويال يشhط معرفة نسب الراويال يشhط معرفة نسب الراويال يشhط معرفة نسب الراويمعرفة النسب أيضاً من األمور الÊ ال تشhط u الرواية أيضاً من األمور الÊ ال تشhط u الرواية أيضاً من األمور الÊ ال تشhط u الرواية أيضاً من األمور الÊ ال تشhط u الرواية     ----))))

فإن حديثه يقبل ولو لم يكن  ،ة أنه ال يشhط معرفة نسب الراوييقصد ابن قدام ن ال يقدحن ال يقدحن ال يقدحن ال يقدحأأأأالنسب أوØ النسب أوØ النسب أوØ النسب أوØ ببببفا�هل فا�هل فا�هل فا�هل     ،،،،نسبنسبنسبنسب
هـل نسـبه أن تقبـل روايتـه وال فمن باب أوØ مـن جُ  ،لو جاء شخص ال يعرف نسبه وهو عدل فحديثه مقبول، أي X نسب

�مهور أنه �مهور أنه �مهور أنه �مهور أنه لكن الراجح هو ما ذكره الكن الراجح هو ما ذكره الكن الراجح هو ما ذكره الكن الراجح هو ما ذكره ا ،ن يكون مشهور النسبأنه يشhط إبعض أهل ا�ديث قالوا  ،يقدح هذا u روايته
 بِ إذا Ìن قَ  قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةأقول كما  ال يشhط معرفة النسبال يشhط معرفة النسبال يشhط معرفة النسبال يشhط معرفة النسب

ْ
قبل من X نسـب نن أنا الرجل اwي ال نسب X فمن باب أوØ ل
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    .ويدل عليه أن الصحابة ورد عنهم قبول أحاديث �هول النسب من غ¦ نك¦ ،وجهلنا ذلك النسب
يفعـل بعـض  وهذا كماوهذا كماوهذا كماوهذا كما    ،،،،فال يقبل حديثه للhدد والشكفال يقبل حديثه للhدد والشكفال يقبل حديثه للhدد والشكفال يقبل حديثه للhدد والشكل ل ل ل ومعدومعدومعدومعدّّّّ    هنا نقطة أخ¦ة لو ذكر اسم شخص مhدد ب} �روح هنا نقطة أخ¦ة لو ذكر اسم شخص مhدد ب} �روح هنا نقطة أخ¦ة لو ذكر اسم شخص مhدد ب} �روح هنا نقطة أخ¦ة لو ذكر اسم شخص مhدد ب} �روح ����

ن الـراوي هـو ا8قـة ولـيس أيظن السامع ف االسم،ا�دلس} يذكرون اسم شخص ضعيف يشار�ه غ¦ه من ا8قات u هذا 
 .الضعيف

تـردد  إذا إذاً  ،يفالضـع سـا�اعطـاء ا<روهو يقصد  رباحأ� عطاء بن يوهم السامع اإلمام ا8قة  عطاءعطاءعطاءعطاءيقول حدثنا : مثالً مثالً مثالً مثالً 
  اً ن يكون �روحأتردد ب}  شخص؛ األمر u اسم

ً
 .نه ال يقبل حديثه للhددإف ومعدال

وهو يقصد الضعيف ويـوهم  ؛واألعرج أعرجان ،األعرج عن أ� هريرة ثناكأن يقول حد األعرج عن أاألعرج عن أاألعرج عن أاألعرج عن أ���� هريرة هريرة هريرة هريرةومثله أيضاً 
اKخاري ومسلم Ýـن يـروي  ،هو ثقة من رجال الصحيح األعرجعبد الرôن بن هرمز هو  ، فاألعرح ا8قةالسامع أنه ا8قة
فعندما يقول حدثنا األعرج  ،هذا ضعيفو ن عبد اهللا األعرجبôيد هناك شخص آخر بهذا االسم يقال X ، عن هذا اإلمام
 .نه ال يقبل حî يعرف من هو األعرجإب} األعرج ا8قة واألعرج الضعيف ف االسمإذا تردد عن أ� هريرة 

و�يـك  ،كأن يقول حدثنا �يك بن عبد اهللا وهو يقصد الضعيف ويوهم السـامع بأنـه ا8قـة ،�يك بن عبد اهللا�يك بن عبد اهللا�يك بن عبد اهللا�يك بن عبد اهللاأيضاً  
ن أمـع  ،وهذا ليس بالقوي فيما ذكـره اإلمـام النسـا� �يك بن عبد اهللا بن أ� نمراألول  :شخصان االسميشhك u هذا 

فمن يسمع يظن السـامع أنـه  ،وهو ا8قة قوي اهللا القاÈ ك بن عبد�يوهناك  ،اKخاري روى عنه لكن النسا� يضعفه
يـذكر اسـم  ،ن األمثلة كث¦ة u ا�دليس u هـذه األمـورأيقصد ا8قة وهو ال يقصد ا8قة و�نما يقصد الضعيف، ا�قصود 

انتهينـا مـن  .كـد منـهوال يقبل ا�ديث حـî يتأ االسمنه ينب� ا�أكيد من هذا إشخص وهو مhدد ب} ا�رح وا�عديل ف
 . �وط الراوية ا�تفق عليها وا�ختلف فيها

    تعلق بال �ية وا�رحتعلق بال �ية وا�رحتعلق بال �ية وا�رحتعلق بال �ية وا�رحيييي    فصلفصلفصلفصلننتقل إ� ننتقل إ� ننتقل إ� ننتقل إ� ����
 وا�قيقة هنا عدة مسائل u هذا ا²رس

����Øا�سألة األوØا�سألة األوØا�سألة األوØها فتكـون مـن ها فتكـون مـن ها فتكـون مـن ها فتكـون مـن ليليليليلكن األصو±} تكلموا علكن األصو±} تكلموا علكن األصو±} تكلموا علكن األصو±} تكلموا ع    ،،،،ا�سألة من مسائل ا�حدث} ومن اختصاصهما�سألة من مسائل ا�حدث} ومن اختصاصهما�سألة من مسائل ا�حدث} ومن اختصاصهما�سألة من مسائل ا�حدث} ومن اختصاصهم    ههههن هذن هذن هذن هذأأأأ :ا�سألة األو
 مـنوال مـانع  ،ا�حدثون فت�موا عنهـا بشـ� مفصـل ودقيـقأما  ،و±ون تكلموا عنها بش� Eماألص ا�سائل ا�ش�hة،ا�سائل ا�ش�hة،ا�سائل ا�ش�hة،ا�سائل ا�ش�hة،

 ،يعê أن تكون هذه ا�سألة من ا�سائل ا�ش�hة ب} عل� األصول وعل� ا�ديث ،ب} العلم} u هذه ا�سألة االشhاك
 . ا�سائل هÌن أهل الصنعة وهم ا�حدثون أقرب u هذ�ن و

وا�قيقة ينـب�  ،من األمور ا�همة لطالب العلم معرفة قواعد ا�رح وا�عديلمعرفة قواعد ا�رح وا�عديلمعرفة قواعد ا�رح وا�عديلمعرفة قواعد ا�رح وا�عديل    ،،،،هو أهمية هذه القواعدهو أهمية هذه القواعدهو أهمية هذه القواعدهو أهمية هذه القواعد: ة ا8انيةة ا8انيةة ا8انيةة ا8انيةا�سألا�سألا�سألا�سأل����
 ،ديـثاويمكن معرفتها من السنة و�دامة ا^ظر u األح ،ياتهن تكون هذه األمور من اKديألطالب العلم u هذا الزمن 

 إذا  ،يعرف ما يقال u الراوي من ناحية تضعيفه
ً
و�ن تردد األمر  ،ال يؤخذ بقوX اً و�ذا Ìن ضعيف ،أخذ بقوÌ Xن ثقة ومقبوال

ن تعرف قواعد أبعض الرواة وليس بثقة عند غ¦هم Y ا<الف فيما ذكر من الرواة، فينب� ا�قيقة  عنفينظر إن Ìن ثقة 
 . u مثل هذه األمور اً ه ضعيفن يكون علمأا�رح وا�عديل وال ينب� لطالب العلم ومن ينتسب للعلم ال( 

    ` تعريف ال �ية وا�رح ` تعريف ال �ية وا�رح ` تعريف ال �ية وا�رح ` تعريف ال �ية وا�رح : : : : ا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ة����
 .يقال تز�ية ويقال تعديل ،` ا�عديل :ال �يةال �يةال �يةال �ية����

قبل ألجله قوX من فعل ا<¦ والعفة وا�روءة وا�دين بفعل الواجبـات وتـرك ا�حرمـات يُ  أن ينسب إ� قائل ما :وتعريفها
 .وا�نكرات
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 .ا�عديلضد ضد ال �ية و فهو: أما ا�رحأما ا�رحأما ا�رحأما ا�رح����
معصية أو ارتكاب ذنب أو ما pل  فعلمن  ،ألجله قوX من خ� أو شهادة رد� يُ  وهو أن ينسب إ� قائل ما أي ðءٍ : وتعريفهوتعريفهوتعريفهوتعريفه
  .بالعدالة

 .وربما يقت� رد حديثه أو ا�وقف فيه ،وصف للراوي يعلم به ما pل بعدا�ه أو pل Üفظه وضبطه :أو تعريف أوضحأو تعريف أوضحأو تعريف أوضحأو تعريف أوضح
    ،،،،لكن األصو±} شار�وا u مثل هذه ا�سائللكن األصو±} شار�وا u مثل هذه ا�سائللكن األصو±} شار�وا u مثل هذه ا�سائللكن األصو±} شار�وا u مثل هذه ا�سائل    ،،،،رح وا�عديل ×ا بعض القواعد مذكورة u كتب ا�حدث} بش� أوسعرح وا�عديل ×ا بعض القواعد مذكورة u كتب ا�حدث} بش� أوسعرح وا�عديل ×ا بعض القواعد مذكورة u كتب ا�حدث} بش� أوسعرح وا�عديل ×ا بعض القواعد مذكورة u كتب ا�حدث} بش� أوسعا�ا�ا�ا�

    ....وسوف نتعرف عليها u ا�لقة القادمة إن شاء اهللاوسوف نتعرف عليها u ا�لقة القادمة إن شاء اهللاوسوف نتعرف عليها u ا�لقة القادمة إن شاء اهللاوسوف نتعرف عليها u ا�لقة القادمة إن شاء اهللا

    ����))))////////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
وتفصيل دقيـق  هاببإسن هذه ا�سألة من مسائل ا�حدث} وتكلموا فيها أوقلنا u  ،عن تعريف ال �ية وا�رحعن تعريف ال �ية وا�رحعن تعريف ال �ية وا�رحعن تعريف ال �ية وا�رحتكلمنا 

وأساس هذا األمـر هـو الشـاف¯ رôـه اهللا u كتابـه وأساس هذا األمـر هـو الشـاف¯ رôـه اهللا u كتابـه وأساس هذا األمـر هـو الشـاف¯ رôـه اهللا u كتابـه وأساس هذا األمـر هـو الشـاف¯ رôـه اهللا u كتابـه إال إن األصو±} ×م مشار�ة u هذه األمور  ،كتب ا�حدث} او�له
فتكون هذه ا�سألة مسـألة ا�ـرح  ،تابعه األصو±ون Y ذلكفنه قد تكلم عن هذه ا�سألة وأوسع الÇم فيها إف ،الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة

 من ا�سائل ا�ش�hة ب} العِ  وا�عديل والسنة أيضاً 
ْ
وهـل u وهـل u وهـل u وهـل u     ....وا�جـازوا�جـازوا�جـازوا�جـاز����حـ®م وا�قيقـة كما ` مسائل النسخ واإل ،}مَ ل

    ؟ ؟ ؟ ؟ ا�سائل ا�ش�hةا�سائل ا�ش�hةا�سائل ا�ش�hةا�سائل ا�ش�hة    ن ألفاظ غ¦ عربية منن ألفاظ غ¦ عربية منن ألفاظ غ¦ عربية منن ألفاظ غ¦ عربية منآآآآالقرالقرالقرالقر
 ،الÊ تعرضنا ×ا أهمية قواعد ا�رح وا�عديل فò مهمة u معرفـة صـحة األحاديـث وضـعفها وقبو×ـا �سألة ا8انية�سألة ا8انية�سألة ا8انية�سألة ا8انيةاااا����

ويمكن هذا من ا²راسة أو  ،القصور فيها Ýا يعاب Y طالب العلمأن العلم أال يتساهل فيها وأن يدرسها و وينب� لطالب
ا�تلمذ Y ?اعة من العلماء وأيضاً ا^ظر u كتب ا�رح وا�عديل و�دامة ا^ظر u كتب السنة وحضور ا²ورات العلمية 

�hو ذلك، فهناك أمور مشÉالسنة و u تذكر Êة لطالب العلم ينب� عموما أال يهملوهاال.    
� u عديل ا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةقلنا�عديل أو ال �يةوعرفنا وعرفنا وعرفنا وعرفنا  ،تعريف ا�رح وا�عديل أو ال �يةا�عديل أو ال �يةا�عديل أو ال �يةا�مـن  :ا Xأن ينسب إ� قائل ما يقبل ألجله قـو

 .فعل الواجبات وترك ا�حرمات وا�نكراتبفعل ا<¦ والعفة وا�روءة وا�دين 
وهو أن ينسب إ� قائل ما أي ðء يُرد ألجله قوX من خ� أو شهادة مـن أجـل  ،عديلفهو ضد ال �ية وا� ا�رحا�رحا�رحا�رحأما ��

 .فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما pل بالعدالة
 .أو تعريف أوضح وصف للراوي يعلم به ما pل بعدا�ه أو pل Üفظه وضبطه وربما يقت� رد حديثه أو ا�وقف فيه�

    تكلم عن العدد اwي اكت¸ به u ا�رح وا�عديل وهذه دامةدامةدامةدامةابن قابن قابن قابن قأما ا�سائل الÊ تكلم عنها 
    ....العدد اwي يكت¸ منه u ا�رح وا�عديلالعدد اwي يكت¸ منه u ا�رح وا�عديلالعدد اwي يكت¸ منه u ا�رح وا�عديلالعدد اwي يكت¸ منه u ا�رح وا�عديل: ا�سألة الرابعةا�سألة الرابعةا�سألة الرابعةا�سألة الرابعة����

ألن العدالة الÊ تثبت بها الرواية ال تزيد Y نفس ألن العدالة الÊ تثبت بها الرواية ال تزيد Y نفس ألن العدالة الÊ تثبت بها الرواية ال تزيد Y نفس ألن العدالة الÊ تثبت بها الرواية ال تزيد Y نفس     ،،،،اعلم أنه يسمع ا�رح وا�عديل من واحد u الروايةاعلم أنه يسمع ا�رح وا�عديل من واحد u الروايةاعلم أنه يسمع ا�رح وا�عديل من واحد u الروايةاعلم أنه يسمع ا�رح وا�عديل من واحد u الرواية(( قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
ن يقال هذا ضعيف وهذا تر�وه أو ال يقبل قـوX أو أل ابن قدامة أنه يكu Ã جرح اإلنسان بيقو ))الرواية �الف الشهادةالرواية �الف الشهادةالرواية �الف الشهادةالرواية �الف الشهادة
ألن الرواية     �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟يسمع من واحد u الرواية يكÃ فيها واحد  ،ثقة أو يعدل كأن يقول ثبت أو ثقة ،Kء ا�فظ أو Éو ذلك

ال تقـاس ال تقـاس ال تقـاس ال تقـاس �الف الشهادة وهنا �الف الشهادة وهنا �الف الشهادة وهنا �الف الشهادة وهنا  ،حدافيها و واية يكÃحد كذلك العدالة الÊ تثبت بها هذه الراأصال نفسها يكت¸ u و
 ن الشهادة آكد و�تاط فيها فيطلب فيها شاهدين لالحتيـاط ووجـود ا^ـص uفالشهادة آكد u هذا أل الرواية Y الشهادةالرواية Y الشهادةالرواية Y الشهادةالرواية Y الشهادة

ْم يَُكونَا {{{{فقال فقال فقال فقال قد أكد Y شاهدين ف ،القرآن
Ô
إِن ل

 َشِهيَديِْن من رýَجاِلُكْم فَ
ْ
ْم يَُكونَا َواْستَْشِهُدوا

Ô
إِن ل

 َشِهيَديِْن من رýَجاِلُكْم فَ
ْ
ْم يَُكونَا َواْستَْشِهُدوا

Ô
إِن ل

 َشِهيَديِْن من رýَجاِلُكْم فَ
ْ
ْم يَُكونَا َواْستَْشِهُدوا

Ô
إِن ل

 َشِهيَديِْن من رýَجاِلُكْم فَ
ْ
تَـانِ َواْستَْشِهُدوا

َ
ْ}ِ فَرَُجـٌل َواْمَرأ

تَـانِ رَُجلَ
َ
ْ}ِ فَرَُجـٌل َواْمَرأ

تَـانِ رَُجلَ
َ
ْ}ِ فَرَُجـٌل َواْمَرأ

تَـانِ رَُجلَ
َ
ْ}ِ فَرَُجـٌل َواْمَرأ

لكـن  }}}}رَُجلَ
والشهادة �تاط فيها ألنه يhتب عليها أمور حكـم قضـا�  ،الرواية لم ينص عليها والرواية يتساهل فيها أكd من الشهادة

 .بينما الرواية ال تؤثر ويكون حكمها Eم ،وÉوه



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٨٦ - 

 

لكن الصـحيح مـا لكن الصـحيح مـا لكن الصـحيح مـا لكن الصـحيح مـا  ، أو من معدل} قياساً Y الشهادةنه البد u ا�رح وا�عديل من جارح}إ: من قال هناك من العلماءهناك من العلماءهناك من العلماءهناك من العلماء
    ....ذكرناذكرناذكرناذكرنا

نـه إإذا Ìن أحد الرواة أو أئمة ا�ديث من العبيد أو ا�وا· أو النسـاء ف كذلك تقبل تز�ية العبد وا�رأة كما تقبل روايتهماكذلك تقبل تز�ية العبد وا�رأة كما تقبل روايتهماكذلك تقبل تز�ية العبد وا�رأة كما تقبل روايتهماكذلك تقبل تز�ية العبد وا�رأة كما تقبل روايتهما
قبل جرحهم وتعديلهم و�ما قبلنا u ن ننا قبلنا رواية هؤالء كذلكأذكرنا سابقا  ،يقبل منه ا�رح وا�عديل كما قبلنا الرواية

ألن العدالة الÊ ثبتـت بهـا هـذه الروايـة وألن  ،واحد عدل فكذلك ينب� أن نقبل ا�رح وا�عديل من واحد الرواية راوٍ 
 Êواحد كذلك �وز أن تكون العدالة ا ن الرواية ثبتت براوٍ أواحد، بما  نبنت عليها هذه العدالة ثبتت براوٍ االرواية ال Êل

ن الرواية تثبت بواحد فكذلك ا�ـرح وا�عـديل يثبـت أإذا كما  ،به الرواية تتثبت بها الرواية ال تزيد عن العدد الÊ ثبت
 . كذلك نقبل تز�ية العبد وجرح العبد وتز�ية ا�رأة وجرح ا�رأة كما قبلنا روايتهم ،وال يقاس Y الشهادة ،بواحد
    هل يقبل ا�عديل بدون بيان السبب؟هل يقبل ا�عديل بدون بيان السبب؟هل يقبل ا�عديل بدون بيان السبب؟هل يقبل ا�عديل بدون بيان السبب؟، ، ، ، ذا لم يب} السببذا لم يب} السببذا لم يب} السببذا لم يب} السببقبول ا�عديل إقبول ا�عديل إقبول ا�عديل إقبول ا�عديل إ: : : : ا�سألة ا<امسةا�سألة ا<امسةا�سألة ا<امسةا�سألة ا<امسة����
ن أسباب ا�عـديل ن أسباب ا�عـديل ن أسباب ا�عـديل ن أسباب ا�عـديل ألألألألوذلك  ا�عديل بدون بيان السبب Y الصحيح من أقوال العلماء يقبل هذا Y الصحيح ا�شهورا�عديل بدون بيان السبب Y الصحيح من أقوال العلماء يقبل هذا Y الصحيح ا�شهورا�عديل بدون بيان السبب Y الصحيح من أقوال العلماء يقبل هذا Y الصحيح ا�شهورا�عديل بدون بيان السبب Y الصحيح من أقوال العلماء يقبل هذا Y الصحيح ا�شهور����

¸ فيكـت ،و�ـذا، فال يمكن أن تقول فالن ثقة ألنه �افظ Y الصالة وÝن يفعل ا<ـ¦ات و�ـذا ،ااااكث¦ة ويصعب ح�هكث¦ة ويصعب ح�هكث¦ة ويصعب ح�هكث¦ة ويصعب ح�ه
قيل أنه ال بـد مـن قيل أنه ال بـد مـن قيل أنه ال بـد مـن قيل أنه ال بـد مـن .فيقال فالن ثقة فالن عدل فالن إمام ضابط أو إمام حافظ وÉو ذلك ،بالÇم ا�جمل بغ¦ بيان السبب

وقد يعدX بما ال يقت�  ،فإن أسباب العدالة ¶تلفة ،قد يعدل الشخص بما ال يقت� العدالة ألنهألنهألنهألنه    ،،،،ذكر السبب u ا�عديلذكر السبب u ا�عديلذكر السبب u ا�عديلذكر السبب u ا�عديل
لو رأيت إ� �يته وهيئته لعرفت أنه  ،إنما ضعفه الرافضة: اهللا العمري ضعيف فقال عبد :ا�عديل كما قيل ألôد بن يونس

 .ألن حسن ا×يئة واللحية يشhك فيها العدل والغ¦ العدل ،فاستدل Y ثقته بما ليس Üجة ،ثقة
عليـه علمـاء ا�ـرح عليـه علمـاء ا�ـرح عليـه علمـاء ا�ـرح عليـه علمـاء ا�ـرح     وهذا مـا سـاروهذا مـا سـاروهذا مـا سـاروهذا مـا سـار    ،،،،وال يشhط بيان أسباب ا�عديلوال يشhط بيان أسباب ا�عديلوال يشhط بيان أسباب ا�عديلوال يشhط بيان أسباب ا�عديل    ،،،،علم أنه يقبل ا�عديل ا�جملعلم أنه يقبل ا�عديل ا�جملعلم أنه يقبل ا�عديل ا�جملعلم أنه يقبل ا�عديل ا�جملأأأأوالراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا ����

 .وا�عديلوا�عديلوا�عديلوا�عديل
 هل يقبل ا�رح ا�جمل؟ هل يقبل ا�رح ا�جمل؟ هل يقبل ا�رح ا�جمل؟ هل يقبل ا�رح ا�جمل؟ : : : : ا�سألة السادسةا�سألة السادسةا�سألة السادسةا�سألة السادسة����

 ؟أو Kء ا�فظ أو ال يقبل حديثه وال يب} السبب ؟بمع¥ أن يقول هذا ضعيف وال يب} السبب
 : وهو خالف ب} العلماءوهو خالف ب} العلماءوهو خالف ب} العلماءوهو خالف ب} العلماءاختلفت الرواية عن اإلمام أôد 

T- دôدوروى عن اإلمام أôدوروى عن اإلمام أôدوروى عن اإلمام أôعنـد  ألن أسباب ا�ـرح معلومـةألن أسباب ا�ـرح معلومـةألن أسباب ا�ـرح معلومـةألن أسباب ا�ـرح معلومـة اقالو ،القول قول بعض العلماء وهذا أنه يقبل ا�رح ا�جملأنه يقبل ا�رح ا�جملأنه يقبل ا�رح ا�جملأنه يقبل ا�رح ا�جمل وروى عن اإلمام أ
 . هذه الرواية األوØ عن اإلمام أôد ،فالظاهر أنه ال �رحه إال بما يعلمهفالظاهر أنه ال �رحه إال بما يعلمهفالظاهر أنه ال �رحه إال بما يعلمهفالظاهر أنه ال �رحه إال بما يعلمه ،ا�حدث}

�صل به ا�ـرح مـن �صل به ا�ـرح مـن �صل به ا�ـرح مـن �صل به ا�ـرح مـن     مامامامافيفيفيفي    ا^اسا^اسا^اسا^اس    الختالفالختالفالختالفالختالفبل ال بد أن يفصل سبب ا�رح  ،أنه ال يقبل ا�رح ا�جملأنه ال يقبل ا�رح ا�جملأنه ال يقبل ا�رح ا�جملأنه ال يقبل ا�رح ا�جمل الرواية ا8انيةالرواية ا8انيةالرواية ا8انيةالرواية ا8انية -/
 ،، ال بد أن يذكر سبب ا�رح حî يعلم هذا ا�رح مؤثر أو غـ¦ مـؤثروا�دليس وغ¦ه فيجب بيانه ±علموا�دليس وغ¦ه فيجب بيانه ±علموا�دليس وغ¦ه فيجب بيانه ±علموا�دليس وغ¦ه فيجب بيانه ±علم    قادقادقادقاداالعتاالعتاالعتاالعتفسق فسق فسق فسق 

الروايـة، قـد �رحـه بسـبب  Yال يـؤثر  االعتقـادوهـذا  االعتقادقد يكون �رحه بسبب فسق u  ،مقبول أو غ¦ مقبول
هذا القول ا8ـا�  ،فيجب بيانه ±علم ،الراوي من وجه آخرا�دليس ويمكن ا��يح بالرواة فيصح ا�ديث أو أنه �ح ب

ن ا�رح ا�جمل ال يقبل إال مفçـا أكما قال ابن الصالح قول أكd الفقهاء من ا�نابلة وا�نيفة والشافعية قول أكd الفقهاء من ا�نابلة وا�نيفة والشافعية قول أكd الفقهاء من ا�نابلة وا�نيفة والشافعية قول أكd الفقهاء من ا�نابلة وا�نيفة والشافعية وا�قيقة هذا 
 .ا^اس u ذلك الختالف

V- فصيل�فصيلهناك قول ثالث با�فصيلهناك قول ثالث با�فصيلهناك قول ثالث با�أأأأوهو وهو وهو وهو : هناك قول ثالث باGGGGتلف باختالف ا�زp تلف باختالف ا�زن هذاp تلف باختالف ا�زن هذاp تلف باختالف ا�زن هذاp لت ا8قة ببص¦ته وضبطه يكت¸ بإطالقهلت ا8قة ببص¦ته وضبطه يكت¸ بإطالقهلت ا8قة ببص¦ته وضبطه يكت¸ بإطالقهلت ا8قة ببص¦ته وضبطه يكت¸ بإطالقهفمن حصفمن حصفمن حصفمن حص    ،،،،ن هذا،،،،    
أن هذا  مام ا�رم} والغزا· والرازيمام ا�رم} والغزا· والرازيمام ا�رم} والغزا· والرازيمام ا�رم} والغزا· والرازيإإإإواختاره واختاره واختاره واختاره     ،،،،ينسب إ� ا�مهورينسب إ� ا�مهورينسب إ� ا�مهورينسب إ� ا�مهورهذا القول  نستفصلهنستفصلهنستفصلهنستفصلهففففومن عرفت عدا�ه دون بص¦ته ومن عرفت عدا�ه دون بص¦ته ومن عرفت عدا�ه دون بص¦ته ومن عرفت عدا�ه دون بص¦ته 

Gتلف باختالف ا�زp،  ن إمام حافظ معروف بالضـبطÌ افمن حصلت ا8قة ببص¦ته وضبطه يكت¸ بإطالقه إذا Ãكـت
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مـؤثر u قبـول  ،ستفصله أي نسأل عن أسباب جرحه لsى هذا السبب وجيه أم غـ¦ وجيـهفنن Ìن دون ذلك �و ،بإطالقه
 . الرواية أو غ¦ مؤثر

U-  ًفصيل أيضا�فصيل أيضاً القول الرابع با�فصيل أيضاً القول الرابع با�فصيل أيضاً القول الرابع با�القول الرابع با  ýن ا�جروح قد وثÌ إذا ýن ا�جروح قد وثÌ إذا ýن ا�جروح قد وثÌ إذا ýن ا�جروح قد وثÌ ألن ألن ألن ألن     ،،،،إال بذكر السببإال بذكر السببإال بذكر السببإال بذكر السبب    ق من أحد أئمة ا�ديث لم يقبل ا�رح فيهق من أحد أئمة ا�ديث لم يقبل ا�رح فيهق من أحد أئمة ا�ديث لم يقبل ا�رح فيهق من أحد أئمة ا�ديث لم يقبل ا�رح فيهإذا
ذكر ا<طيب ذكر ا<طيب ذكر ا<طيب ذكر ا<طيب  ،نه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببنه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببنه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببنه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببإإإإن Ìن لم يوثق فن Ìن لم يوثق فن Ìن لم يوثق فن Ìن لم يوثق ف����وووو    ،،،،نها إال ببينةنها إال ببينةنها إال ببينةنها إال ببينةال ننتقل عال ننتقل عال ننتقل عال ننتقل عففففعدا�ه قد ثبتت عدا�ه قد ثبتت عدا�ه قد ثبتت عدا�ه قد ثبتت 

wلك �تج اKخاري ومسلم وأبو داود وغ¦همـا و، اKغدادي أن هذا مذهب األئمة من حفاظ ا�ديث Ìلشيخ} وغ¦همااKغدادي أن هذا مذهب األئمة من حفاظ ا�ديث Ìلشيخ} وغ¦همااKغدادي أن هذا مذهب األئمة من حفاظ ا�ديث Ìلشيخ} وغ¦همااKغدادي أن هذا مذهب األئمة من حفاظ ا�ديث Ìلشيخ} وغ¦هما
اإلمام اKخاري أخـذ روايـة بعـض الـرواة  ،�ماعة من الرواة Ýن طعن بهم ُذكر فيهم ا�رح لكن بدون ذكر سبب ا�رح

 .لم يؤخذ بهفسببه  اً أو مذكور ومثله مسلم وأبو داود وقد جرّحوا لكن هذا ا�رح لم يكن مبيناً 
ا^اس فيما �صـل بـه ا�ـرح مـن  الختالفال يقبل  القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا� �ن أسباب ا�رح معلومة،ألأن يقبل  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�

ختالف ا�زG فمن حصلت ا8قة ببصـ¦ته وضـبطه يكـت¸ اpتلف ب القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الث �ها،وا�دليس وغ¦ االعتقادفسق 
ن ا�جروح قـد وثـق مـن أحـد أ ب}وهو با�فصيل  القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    ����،،،،بإطالقه ومن عرفت عدا�ه بدون بص¦ته نستفصله
 ،د±لو�ه فال ننتقل عنها إال ببينة ذكر السبب ألنه قد ثبتت عداب إالاألئمة ا8قات وأئمة ا�ديث فهنا ال نقبل ا�رح فيه 

وقد ذكر األئمة ا<طيب اKغدادي أنه مذهب األئمـة مـن  ،نه يقبل فيه ا�رح ا�جمل بدون ذكر السببإن Ìن لم يوثق ف�و
 .�مالً  اً ن بهم طعنعِ قد احتجوا برواة ُط ف ،حفاظ ا�ديث Ìلشيخ} اKخاري ومسلم

مع ا�نبيه أنه u مثل هذه األمور ينظر مع ا�نبيه أنه u مثل هذه األمور ينظر مع ا�نبيه أنه u مثل هذه األمور ينظر مع ا�نبيه أنه u مثل هذه األمور ينظر     ،،،،الث والرابع هما أقرب للصواب من غ¦هماالث والرابع هما أقرب للصواب من غ¦هماالث والرابع هما أقرب للصواب من غ¦هماالث والرابع هما أقرب للصواب من غ¦هماولعل الراجح إن شاء اهللا القول ا8ولعل الراجح إن شاء اهللا القول ا8ولعل الراجح إن شاء اهللا القول ا8ولعل الراجح إن شاء اهللا القول ا����8
     ،،،،فيها إ� القرائنفيها إ� القرائنفيها إ� القرائنفيها إ� القرائن

ً
  فيها قوال
ً
  فيها قوال
ً
  فيها قوال
ً
ن أحـد أن ا�رح غ¦ مؤثر إن دلت القـرائن أÌنت القرائن تدل Y  نإ ،واحداً واحداً واحداً واحداً     يعê ال يعطيعê ال يعطيعê ال يعطيعê ال يعطىىىى فيها قوال

نـه إئمة بمن عرف بتشدده ف¦د الرواة ألي أمر؛ فيعê قد يكون بعض األ ،ستفصالنه البد من االإرح بأي ðء فالرواة ُ� 
عـن  االستفصـالنه يقبل منه ذلك بـدون إعرف باإلنصاف فÝن ن Ìن �يسأل عن السبب فينظر هل السبب وجيه أو ال؛ و

فيه  وذكر باباً  عقد ا<طيب اKغداديعقد ا<طيب اKغداديعقد ا<طيب اKغداديعقد ا<طيب اKغداديفقد  ،نه قد �رح ا�ارح أحد الرواة بما ليس �رحإف ،يؤيد هذا األمر الواقع ،السبب
 wلـك ،أمثلة يطعن فيها Y رواة وُ�رح فيهم وعند ا^ظر u سبب هذا ا�رح íد هذا ا�رح ال يؤثر وال يقدح u العدالة

 .علماء ا�رح وا�عديل ما ب} متشدد ومتساهل ومنصف
ُ أنه ينب� إف اً إذا جرح شخص بن مع}بن مع}بن مع}بن مع}    OOOOكيحكيحكيحكيح فمن عرف بالتشددفمن عرف بالتشددفمن عرف بالتشددفمن عرف بالتشدد���� بالتشـدد مـن سأل عن سبب ا�رح ألنه معروف ن ي

 .أجل حرصه Y السنة وا�ثبت فيها
السبب ألنه معروف السبب ألنه معروف السبب ألنه معروف السبب ألنه معروف نه يكت¸ منه با�رح ا�جمل بدون ذكر إف اKخاري ومسلماKخاري ومسلماKخاري ومسلماKخاري ومسلممثله و اً إذا جرح شخص أما اإلمام أôدأما اإلمام أôدأما اإلمام أôدأما اإلمام أôد����

    ....بإنصافهبإنصافهبإنصافهبإنصافه
أمـا ، أسباب ا�رح نه ينظر uإو�رح اإلنسان بأد. ðء ف اً فإذا Ìن متشدد م،نه ينظر فيهإف أيضاً ا�تساهل با�رحأيضاً ا�تساهل با�رحأيضاً ا�تساهل با�رحأيضاً ا�تساهل با�رحومثله 

 .القول باإلطالق فا�قيقة �ل نظر
ن سـبب ا�ـرح مقبـول أو غـ¦ مقبـول أن هناك قرائن تـدل Y أمع القول ب هو األقرب القول ا8الث والرابعهو األقرب القول ا8الث والرابعهو األقرب القول ا8الث والرابعهو األقرب القول ا8الث والرابعوا�فصيل 

 .و�تلف باختالف ا�زG والُمجرح
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،،،،إذا تعارض ا�رح وا�عديل قدمنا ا�رحإذا تعارض ا�رح وا�عديل قدمنا ا�رحإذا تعارض ا�رح وا�عديل قدمنا ا�رحإذا تعارض ا�رح وا�عديل قدمنا ا�رح: ةةةةبعبعبعبعا�سألة الساا�سألة الساا�سألة الساا�سألة السا����

طلـع افيكون ا�ارح قد  بما إذا Ìن ا�رح مفçاً بما إذا Ìن ا�رح مفçاً بما إذا Ìن ا�رح مفçاً بما إذا Ìن ا�رح مفçاً  مقيدمقيدمقيدمقيدوهذا ا�قيقة  ،،،،فيت Y ا�عدلفيت Y ا�عدلفيت Y ا�عدلفيت Y ا�عدلن ا�ارح معه زيادة علم خَ ن ا�ارح معه زيادة علم خَ ن ا�ارح معه زيادة علم خَ ن ا�ارح معه زيادة علم خَ ألألألألقال 
فإذا Ìن ا�عدل يعرف هذا ا�رح ومع  ،لكن يشhط أيضاً أال يكون ا�عدل يعرف ا�رح ،ð Yء لم يطلع عليه ا�عدل
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    .ف السبب ورأى أن هذا السبب غ¦ مؤثرألنه يعر ،ذلك يعدل الشخص فا�عديل هو ا�قدم
للكـdة وهـذا �ـل  يقدم ا�عـديليقدم ا�عـديليقدم ا�عـديليقدم ا�عـديلأي كd ا�عدل} عن ا�ارح} فيختلف u ذلك فقيل  إن زاد عدد ا�عدل عن ا�ارحإن زاد عدد ا�عدل عن ا�ارحإن زاد عدد ا�عدل عن ا�ارحإن زاد عدد ا�عدل عن ا�ارح

ن سبب ا�قديم زيادة العلم فال ينتÃ ذلك بكdة ن سبب ا�قديم زيادة العلم فال ينتÃ ذلك بكdة ن سبب ا�قديم زيادة العلم فال ينتÃ ذلك بكdة ن سبب ا�قديم زيادة العلم فال ينتÃ ذلك بكdة إإإإوهو ضعيف فوهو ضعيف فوهو ضعيف فوهو ضعيف ف قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ،خالف ب} العلماء u الhجيح بالكdة
فهذا اطلـع Y سـبب  ،فمن عنده علم مقدم Y من ليس X علم ،ê أن العدد ال يؤثر u هذا إنما ا�ؤثر هو العلمعي العددالعددالعددالعدد

 .وال حاجة للعدد ألن العدد غ¦ مؤثر u مثل هذه ا�سائل ،لجرح لم يطلع عليه اآلخرونل

ن ا�رح مفçن ا�رح مفçن ا�رح مفçن ا�رح مفçبالقول أنه  ûلص u هذه ا�سألةûلص u هذه ا�سألةûلص u هذه ا�سألةûلص u هذه ا�سألة


ألن ا�ارح معه زيـادة  ،ن ا�رح مقدمن ا�رح مقدمن ا�رح مقدمن ا�رح مقدمإإإإففففا ا ا ا إذا تعارض ا�رح وا�عديل وإذا تعارض ا�رح وا�عديل وإذا تعارض ا�رح وا�عديل وإذا تعارض ا�رح وا�عديل و
ألنه اطلع Y  ،يقدم قول ا�عدليقدم قول ا�عدليقدم قول ا�عدليقدم قول ا�عدلنه u هذه ا�الة نه u هذه ا�الة نه u هذه ا�الة نه u هذه ا�الة إإإإلكن إذا Ìن ا�عدل يعرف ا�رح ويعرف سببه فلكن إذا Ìن ا�عدل يعرف ا�رح ويعرف سببه فلكن إذا Ìن ا�عدل يعرف ا�رح ويعرف سببه فلكن إذا Ìن ا�عدل يعرف ا�رح ويعرف سببه ف ،علم خفيت Y ا�عدل

 .سبب ا�رح ورأى أنه غ¦ مؤثر فثلك عدل
�رح u بعض الرواة ولم يعتدوا بهذا ا�رح ولـم اطلعوا Y من  منهإف ،وهذا كما فعله األئمة ا8قات KÌخاري ومسلم�

ألهـل  ا�جـةلكـن  ،ب} األصو±} وا�حدث} ا�ش�hةوهذه ا�سائل من ا�سائل  ،يأخذوا به وعدلوا الرواة بالرواية عنهم
لعلـم أن وينـب� لطالـب ا ،وتكلمنا Y أهمية ا�رح وا�عديل ة،هم تكلموا فيها بإسهاب ودقألنوهم ا�حدثون  الصنعة

 .هذه األمور مثليعرف  طالب العلم أن ال ÜقوÝا يقبح  ،يعرف هذه القواعد
للبخاري وأيضـاً  "ا�اريخ الكب¦"و�تب  "� حاتمأل ا�رح وا�عديل"ة لألئم كث¦ة للجرح وا�عديل اً وننبه أن هناك كتب�
*ها تكلمـت عـن ا�ـرح  ،حبان أيضاً  البن "}ا�جروح"و ،حبان البن "ا8قات"و ،عدي البن "ال®مل"و�ذلك  ،"الصغ¦"

 . إ� الرواة و�تب ا�صطلح وما قيل فيها باإلضافة ،وا�عديل
    : : : : وذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديلوذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديلوذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديلوذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديل    ،،،،متعددةمتعددةمتعددةمتعددة    والطرقوالطرقوالطرقوالطرق    ،،،،ننتقل إ� طرق ا�عديلننتقل إ� طرق ا�عديلننتقل إ� طرق ا�عديلننتقل إ� طرق ا�عديل----

T----    �������� عديل بالقول وأعاله�عديل بالقول وأعاله أن يكون ا�عديل بالقول وأعاله أن يكون ا�عديل بالقول وأعاله أن يكون ا�ههههأن يكون ا . . . .    
 ؟ عد تعديل أم التعن الراوي  وايةوايةوايةوايةهل الرهل الرهل الرهل الر    ،،،،أن يكون بالرواية عن الراويأن يكون بالرواية عن الراويأن يكون بالرواية عن الراويأن يكون بالرواية عن الراوي    ----////
VVVV----     ؟؟؟؟لرواية هذا الراوي أو اللرواية هذا الراوي أو اللرواية هذا الراوي أو اللرواية هذا الراوي أو ال    هل يعد تعديالهل يعد تعديالهل يعد تعديالهل يعد تعديال    ،،،،بأن يعمل أحد األئمة من ا�فاظ برواية الراويبأن يعمل أحد األئمة من ا�فاظ برواية الراويبأن يعمل أحد األئمة من ا�فاظ برواية الراويبأن يعمل أحد األئمة من ا�فاظ برواية الراوي    ،،،،الراويالراويالراويالراوي    ��������العمل العمل العمل العمل        
UUUU----    ؟؟؟؟إذا ُحكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو الإذا ُحكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو الإذا ُحكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو الإذا ُحكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو ال    ،،،،ا�كم بشهادتها�كم بشهادتها�كم بشهادتها�كم بشهادته 

    ����))))V/V/V/V/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 : ابن قدامة اكت¸ بذكر أربع طرقابن قدامة اكت¸ بذكر أربع طرقابن قدامة اكت¸ بذكر أربع طرقابن قدامة اكت¸ بذكر أربع طرق    ،،،،قا �عديل الراويقا �عديل الراويقا �عديل الراويقا �عديل الراويذكر ا�حدثون واألصو±ون طرذكر ا�حدثون واألصو±ون طرذكر ا�حدثون واألصو±ون طرذكر ا�حدثون واألصو±ون طر

TTTT----     الرواية عن الراوي الرواية عن الراوي الرواية عن الراوي الرواية عن الراوي     ----////    القول القول القول القول    VVVV----     العمل �� الراوي العمل �� الراوي العمل �� الراوي العمل �� الراوي    UUUU----    ا�كم بشهادتها�كم بشهادتها�كم بشهادتها�كم بشهادته....    
TTTT----    ثم انتقل إ� الراوي ،إن القول مراتب: وقال بتدأ بالقولبتدأ بالقولبتدأ بالقولبتدأ بالقولاااا.    
ذا روى اإلمام أôد أو اKخاري أو مسلم إ    فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديًال X؟فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديًال X؟فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديًال X؟فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديًال X؟ ،أن يروي أحد األئمة عن الراويأن يروي أحد األئمة عن الراويأن يروي أحد األئمة عن الراويأن يروي أحد األئمة عن الراوي ----////

        هل يعد هذا تعديًال ×ذا الراوي؟هل يعد هذا تعديًال ×ذا الراوي؟هل يعد هذا تعديًال ×ذا الراوي؟هل يعد هذا تعديًال ×ذا الراوي؟عن أحد من الرواة 
    : : : : اختلف العلماء Y ذلك Y قول}اختلف العلماء Y ذلك Y قول}اختلف العلماء Y ذلك Y قول}اختلف العلماء Y ذلك Y قول}

وتعليل ذلك أنه �وز ، ايعد جرحً ال كما أن تر�ه الرواية عنه  ال تعد تعديالً  شخص ما، أن رواية العدل عنأن رواية العدل عنأن رواية العدل عنأن رواية العدل عن: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����
وحî ال يأ� من يأ� وُ�ور  ،و�نما ألجل أن يب} خطأه أو�ذبه u روايته ،العدل لغ¦ قصد تعديلهأن يروي العدل عن غ¦ 

عـ} Y معرفـة الروايـة فمعرفة اKاطل ومعرفة الراوي الضـعيف تُ  ،u السند فيجعل الرواية عن الضعيف رواية صحيحة
 .الضعيفة
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وهـذه الصـحيفة  "معمـر عـن أبـان عـن أنـس"ب صحيفة فيها ويدل Y هذا أن اإلمام أôد رأى �O بن مع} يكت�
معمر عن ثابت عن "حفظها حî ال يأ� شخص يقول أاكتبها و: فأنكر عليه أôد هذا الفعل فقال �O ،صحيفة موضوعة

فـò روايـة أو  "نـسأمعمر عن أبان عن "أما رواية  ،فمعمر عن ثابت عن أنس رواية صحيحة رواية ثقات عن ثقات ،"أنس
يجعـل الصـحيفة فصحيفة موضوعة، فيحO بن مع} Ìن يكتب هذا و�فظ هذا حî ال يـأ� شـخص ويقلـب األمـر 

 . هذا القول هو قول Eمة أهل ا�ديث ،ا�وضوعة صحيفة صحيحة
��ل هذا وتعلي ،،،،ااااتر�ه للرواية عنه تعد جرحً تر�ه للرواية عنه تعد جرحً تر�ه للرواية عنه تعد جرحً تر�ه للرواية عنه تعد جرحً أن أن أن أن كما كما كما كما     ،،،،قال أن رواية العدل عن غ¦ه تعد تعديًال للمروي عنهقال أن رواية العدل عن غ¦ه تعد تعديًال للمروي عنهقال أن رواية العدل عن غ¦ه تعد تعديًال للمروي عنهقال أن رواية العدل عن غ¦ه تعد تعديًال للمروي عنه: : : : القول ا8ا

فيـب' حـال ا�ـروي عنـه Y  ،ولو لم يذكره ل®ن ذلك غشـا u ا²يـن ،األمر أن الراوي لو علم u ا�روي عنه جرحا wكره
 .هذان قوالن u ا�سألة وهما روايتان عن اإلمام أôد ،األصل وهو أنه عدل

����يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن     وهو أنه إذا ُعرف من Eدة ذلك العدل أو منوهو أنه إذا ُعرف من Eدة ذلك العدل أو منوهو أنه إذا ُعرف من Eدة ذلك العدل أو منوهو أنه إذا ُعرف من Eدة ذلك العدل أو من    ،،،،با�فصيلبا�فصيلبا�فصيلبا�فصيل: : : : قول ثالثقول ثالثقول ثالثقول ثالثلكن هناك �
فرواية اKخاري عن أحد الرواة تعـد  ،ويمثل ذلك برواية اKخاري عن أحد الرواة! و�ال فالو�ال فالو�ال فالو�ال فال    ،،،،XXXX    العدل Ìنت الرواية تعديالً العدل Ìنت الرواية تعديالً العدل Ìنت الرواية تعديالً العدل Ìنت الرواية تعديالً 

ا إذا Ìن أمـ ،ن من Eدة هذا اإلمام أنه ال يروي عن شخص إال إذا تأكد وعرف ثقته وأنه عدل رÈإف ،تعديًال wلك الراوي
 .ن الرواية u هذه ا�الة ال تعد تعديالً إغ¦ العدل ف وعنمن Eدة هذا الراوي أو ا�عدل أنه يروي عن العدل 

ين ثوهما القوالن ال    ،،،،Y روايت}Y روايت}Y روايت}Y روايت}؟ ؟ ؟ ؟ وهل ذلك تعديل Xوهل ذلك تعديل Xوهل ذلك تعديل Xوهل ذلك تعديل X، ، ، ، ا8ا� من ا�راتب أن يروي ا�عدل عن ذلك الراويا8ا� من ا�راتب أن يروي ا�عدل عن ذلك الراويا8ا� من ا�راتب أن يروي ا�عدل عن ذلك الراويا8ا� من ا�راتب أن يروي ا�عدل عن ذلك الراوي( يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة
ذا عرف من Eدته أو من ذا عرف من Eدته أو من ذا عرف من Eدته أو من ذا عرف من Eدته أو من ����يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عـن العـدل Ìنـت الروايـة يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عـن العـدل Ìنـت الروايـة يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عـن العـدل Ìنـت الروايـة يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عـن العـدل Ìنـت الروايـة والصحيح أنه إوالصحيح أنه إوالصحيح أنه إوالصحيح أنه إ: : : : قال هما،ذكرنا

ن لو *فوا ا8نـاء عليـه لسـكتوا فلـيس فيـه ت�ـيح ن لو *فوا ا8نـاء عليـه لسـكتوا فلـيس فيـه ت�ـيح ن لو *فوا ا8نـاء عليـه لسـكتوا فلـيس فيـه ت�ـيح ن لو *فوا ا8نـاء عليـه لسـكتوا فلـيس فيـه ت�ـيح ممممالرواية عالرواية عالرواية عالرواية ع    أي أكd الرواةإذ من Eدة أكdهم إذ من Eدة أكdهم إذ من Eدة أكdهم إذ من Eدة أكdهم     ،،،،و�ال فالو�ال فالو�ال فالو�ال فال    ،،،،XXXX    تعديالً تعديالً تعديالً تعديالً 
 .كما ذكرنا وقال به ابن قدامةوقال به ابن قدامةوقال به ابن قدامةوقال به ابن قدامة ،ح®مu اإل واآلمديواآلمديواآلمديواآلمدي ،u ا�ستص¸ اختيار الغزا·اختيار الغزا·اختيار الغزا·اختيار الغزا·هذا ا�فصيل هو  ))))با�عديلبا�عديلبا�عديلبا�عديل

VVVV----     وفق الرواية لأي عمل العاالعمل با<�العمل با<�العمل با<�العمل با<�الطريق ا8الث الطريق ا8الث الطريق ا8الث الطريق ا8الث Y وهل تر�ه للعمل با<� يعد جرحا أو وهل تر�ه للعمل با<� يعد جرحا أو وهل تر�ه للعمل با<� يعد جرحا أو وهل تر�ه للعمل با<� يعد جرحا أو     ؟؟؟؟هل يعد تعديًال أو الهل يعد تعديًال أو الهل يعد تعديًال أو الهل يعد تعديًال أو الم
    : : : : هذا �ل خالف ب} العلماء Y قول}هذا �ل خالف ب} العلماء Y قول}هذا �ل خالف ب} العلماء Y قول}هذا �ل خالف ب} العلماء Y قول}    ال؟ال؟ال؟ال؟
 ؛ما أن يكون Y سبيل االحتيـاطإوفق ا�ديث  Yوتعليل ذلك أن عمله  ،وال جرحاً وال جرحاً وال جرحاً وال جرحاً     أنه ال يعد تعديالً أنه ال يعد تعديالً أنه ال يعد تعديالً أنه ال يعد تعديالً : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

 ،أو خالفه أما أن يكون احتياطا أو ²±ل آخر وافق ذلك ا<�أما أن يكون احتياطا أو ²±ل آخر وافق ذلك ا<�أما أن يكون احتياطا أو ²±ل آخر وافق ذلك ا<�أما أن يكون احتياطا أو ²±ل آخر وافق ذلك ا<�با<� كأن يكون ا�سألة قوالن فيعمل من باب االحتياط 
 .وهذا u ا�ملة رأي ا�حدث} ،ا<� اذهقد يكون هناك د±ل آخر من كتاب أو سنة يوافق 

حديث ابن عمر رÈ اهللا عنه إن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال  ،ن اإلمام مالك روى حديث ا<يارأر ومن أمثلة هذا األم
)))) َKا َKا َKا َKا ýي ýي ýي ýن أهـل ا�دينـة أل ،فمالك ال يرى خيار ا�جلس ،روى اإلمام مالك هذا ا�ديث ولم يعمل به) عان با<يار ما لم يتفرقاعان با<يار ما لم يتفرقاعان با<يار ما لم يتفرقاعان با<يار ما لم يتفرقاي

 "مالك عن نافع عـن ابـن عمـر"ا�ديث رواه ، ية نافع راوي ا�ديثولم يكن ذلك منه قدحا u روا ه،Ìنوا يعملون �الف
إن مالك رôه اهللا روى هذا ا�ديث ولم يعمل به ألن أهل ا�دينـة فومع هذا  ،وهذه ` السلسلة اwهبية كما يقول العلماء

 .نافع هولم يكن هذا قدحا u رواي ،لم يعملوا به
�أو ألجل د±ل آخر وافق ا<� أو خالفه فلـيس أو ألجل د±ل آخر وافق ا<� أو خالفه فلـيس أو ألجل د±ل آخر وافق ا<� أو خالفه فلـيس أو ألجل د±ل آخر وافق ا<� أو خالفه فلـيس     ،،،،ل ذلك العمل Y االحتياطل ذلك العمل Y االحتياطل ذلك العمل Y االحتياطل ذلك العمل Y االحتياطوهو أنه إن أمكن ôوهو أنه إن أمكن ôوهو أنه إن أمكن ôوهو أنه إن أمكن ô    ،،،،ا�فصيلا�فصيلا�فصيلا�فصيل    القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
 اً اً اً وال جرحوال جرحوال جرحوال جرح    ذلك تعديالً ذلك تعديالً ذلك تعديالً ذلك تعديالً 

وأنه تر�ه للعمل Ìن X وليس وأنه تر�ه للعمل Ìن X وليس وأنه تر�ه للعمل Ìن X وليس وأنه تر�ه للعمل Ìن X وليس     ،،،،لم إنما عمل با<� ألجل ذلك ا<� فقطلم إنما عمل با<� ألجل ذلك ا<� فقطلم إنما عمل با<� ألجل ذلك ا<� فقطلم إنما عمل با<� ألجل ذلك ا<� فقطاااان العن العن العن العأأأأوأما إن عرفنا يقيناً وأما إن عرفنا يقيناً وأما إن عرفنا يقيناً وأما إن عرفنا يقيناً ، ، ، ، اً
ا رأي األصـو±} واختـاره ابـن قدامـة وابـن ا رأي األصـو±} واختـاره ابـن قدامـة وابـن ا رأي األصـو±} واختـاره ابـن قدامـة وابـن ا رأي األصـو±} واختـاره ابـن قدامـة وابـن وهـذوهـذوهـذوهـذ ،،،،ا X إذا تر�ـها X إذا تر�ـها X إذا تر�ـها X إذا تر�ـهللخـ� أو جرًحـللخـ� أو جرًحـللخـ� أو جرًحـللخـ� أو جرًحـ    نه يعد تعديالً نه يعد تعديالً نه يعد تعديالً نه يعد تعديالً إإإإفففف    ،،،،أمامه إال ذلك ا<�أمامه إال ذلك ا<�أمامه إال ذلك ا<�أمامه إال ذلك ا<�

العرا� رôه اهللا وقال ال يلزم ا�فÊ أن يذكر ?يع أد�ه حـí îـزم بأنـه لـم يعمـل إال  واعhض Y ذلك ا�افظ�....كث¦كث¦كث¦كث¦
مـل وربمـا Ìن يـرى الع ،آخر سوى ذلك ا<� واستأنس بذلك ا<� الوارد u ذلـك اKـاب فلعل X د±الً  ،بذلك ا<� فقط
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ن اإلمام أôد إذا وجد u ا�سألة حديث ضـعيف أو مرسـل إف ،Ìإلمام أôد، با�ديث الضعيف وتقديمه Y القياس مثالً 
فألجل هـذه االحتمـاالت ال يعـد هـذا  ،و
نت هذه Eدته ،فإنه يقدم ا�ديث الضعيف أو ا�رسل Y القياس اً ووجد قياس

 .األمر من طرق ا�رح أو ا�عديل
أو العمل بد±ل آخر وافـق ا<ـ� أو العمل بد±ل آخر وافـق ا<ـ� أو العمل بد±ل آخر وافـق ا<ـ� أو العمل بد±ل آخر وافـق ا<ـ�     ،،،، إن أمكن ôله Y االحتياط إن أمكن ôله Y االحتياط إن أمكن ôله Y االحتياط إن أمكن ôله Y االحتياط����العمل با<العمل با<العمل با<العمل با<    ::::ا8الثا8الثا8الثا8الث(ر ابن قدامة إ� هذا فقال وقد أشا

ويكـون ويكـون ويكـون ويكـون     أي حكم بفسقه    َق َق َق َق سý سý سý سý إذ لو عمل �� غ¦ العدل فُ إذ لو عمل �� غ¦ العدل فُ إذ لو عمل �� غ¦ العدل فُ إذ لو عمل �� غ¦ العدل فُ     ،،،،فإن عرفنا يقيناً أنه عمل با<� فهو تعديلفإن عرفنا يقيناً أنه عمل با<� فهو تعديلفإن عرفنا يقيناً أنه عمل با<� فهو تعديلفإن عرفنا يقيناً أنه عمل با<� فهو تعديل    ،،،،فليس بتعديلفليس بتعديلفليس بتعديلفليس بتعديل
 )حكم ا�عديل بالقول من غ¦ ذكر السببحكم ا�عديل بالقول من غ¦ ذكر السببحكم ا�عديل بالقول من غ¦ ذكر السببحكم ا�عديل بالقول من غ¦ ذكر السبب: : : : حكم ذلكحكم ذلكحكم ذلكحكم ذلك

 : عنه u هذه ا�سألة روايتانعنه u هذه ا�سألة روايتانعنه u هذه ا�سألة روايتانعنه u هذه ا�سألة روايتان    ييييأقول اإلمام أôد روأقول اإلمام أôد روأقول اإلمام أôد روأقول اإلمام أôد رو����
����ØاألوØاألوØاألوØإذا روى     ::::األو Xد قوôن بن مهديا�ديث ا�ديث ا�ديث ا�ديث ذكر األثرم وهو من تالميذ اإلمام عن أôن بن مهديعبد الرôن بن مهديعبد الرôن بن مهديعبد الرôعن رجـل فهـو حجـة عبد الر، 

د أنه يرى ن أôعفظاهر الراوية ، ةعرف فهو حجإذا روى عن رجل ال يُ  مالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسمالك بن أنسومثله ما نقله أبو زرعة عن أôد أن 
X ًن بن مهدي عن رجل فهو حجة قال إذا روى ا�ديث عبد ،أن رواية العدل عن الراوي تعديالôومثله ما نقلـه أبـو  ،الر

 .ةعرف فهو حجن مالك بن أنس أنه إذا روى عن رجل ال يُ أرعة عن أôد ز
 اهللا بـن Eصـم بـن عمـر بـن اح عن عبيدريفò رواية مهنا وهو أحد تالميذه قال سألت أôد عن  :ا8انيةا8انيةا8انيةا8انيةالرواية الرواية الرواية الرواية أما �

ن اإلمـام أôـد لـم أوظاهر الرواية هنـا  ،ضعيف: قال؟ كيف هو: قلت ،فقال مد� روى عنه عبد الرزاق بن همام ا<طاب
X فيها قوالنفيها قوالنفيها قوالنفيها قوالن ن ا�سألة كما ذكرنا سابقاً أمن هنا نأخذ .�عل رواية العدل تعديًال:::: 

u  و` رأي ا�حـدث}و` رأي ا�حـدث}و` رأي ا�حـدث}و` رأي ا�حـدث}وهذه ` الرواية ا8انية عـن أôـد  ،،،،وال تعديالً وال تعديالً وال تعديالً وال تعديالً     يعد جرحايعد جرحايعد جرحايعد جرحاالراوي ال الراوي ال الراوي ال الراوي ال     عنعنعنعنأن رواية العالم أن رواية العالم أن رواية العالم أن رواية العالم : : : : األولاألولاألولاألول����
    .ا�ملة ومثلنا برواية مالك Üديث ا<يار

��أعيد ا�سألة أعيد ا�سألة أعيد ا�سألة أعيد ا�سألة ، و�ال Ìن تعديالً  ،با�فصيل وهو إن عرفنا أنه عمل باالحتياط أو ألجل د±ل آخر لم يكن تعديال: وا8ا
    اإلمام أôداإلمام أôداإلمام أôداإلمام أôدن فيها قوالن أو روايتان عن ن فيها قوالن أو روايتان عن ن فيها قوالن أو روايتان عن ن فيها قوالن أو روايتان عن أأأأوووو

����ØاألوØاألوØاألوØوظاهرها أن رواية اإلمام العدل عن الراوي تعديالً  ،عنه ألثرمألثرمألثرمألثرمااااما ذكره  األو X. 
 .X عن أôد وظاهرها أنه لم �عل رواية العدل فيها تعديالً  مهنامهنامهنامهنارواية رواية رواية رواية     8انية8انية8انية8انيةاااا    والرواية

  أما ا�سألة الÊ ح®ها ابن قدامة ففيها قوالنأما ا�سألة الÊ ح®ها ابن قدامة ففيها قوالنأما ا�سألة الÊ ح®ها ابن قدامة ففيها قوالنأما ا�سألة الÊ ح®ها ابن قدامة ففيها قوالن����




 .وقلنا أنه رأي أكd ا�حدث} u ا�ملة أنه ال يعد جرحا وال تعديالأنه ال يعد جرحا وال تعديالأنه ال يعد جرحا وال تعديالأنه ال يعد جرحا وال تعديال: : : : قولقولقولقول




�ن عرفنا يقينا أنه ن عرفنا يقينا أنه ن عرفنا يقينا أنه ن عرفنا يقينا أنه ����وووو    ،،،،أنه إن أمكن ôل خ�ه Y االحتياط أو العمل بد±ل آخر وافق ا<� فهذا ال يعد تعديالأنه إن أمكن ôل خ�ه Y االحتياط أو العمل بد±ل آخر وافق ا<� فهذا ال يعد تعديالأنه إن أمكن ôل خ�ه Y االحتياط أو العمل بد±ل آخر وافق ا<� فهذا ال يعد تعديالأنه إن أمكن ôل خ�ه Y االحتياط أو العمل بد±ل آخر وافق ا<� فهذا ال يعد تعديال: : : : وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا

 .إذ لو عمل �� غ¦ العدل Ìن إذ لو عمل �� غ¦ العدل Ìن إذ لو عمل �� غ¦ العدل Ìن إذ لو عمل �� غ¦ العدل Ìن 0000شا أو فاسقاشا أو فاسقاشا أو فاسقاشا أو فاسقا    ،،،،XXXX    تعديٌل تعديٌل تعديٌل تعديٌل     ووووعمل با<� فهعمل با<� فهعمل با<� فهعمل با<� فه
  ه،عمر ولم يعمل به ألن أهل ا�دينة عملوا �الفابن رواه عن نافع عن ومثلنا برواية مالك حديث ا<يار �

Øفصيل هو القول األو�وهذا القول باØفصيل هو القول األو�وهذا القول باØفصيل هو القول األو�وهذا القول باØفصيل هو القول األو�فصيل ن ا�افن ا�افن ا�افن ا�افظظظظ العرا العرا العرا العرا����أأأأقد ذكرنا  ،وهذا القول با�هذا ا Y ضhعلم أن هذا أوا�قيقة واهللا  ،اع
وأحيانـا  ،X راوي عن بعض الرواة تعـديالفأحيانا تكون رواية ال ،Üسبه بل Z خ� و� راوٍ  ،*ياً  اً الطريق ال يعطي حكم

فقلنـا أحيانـا  ،u مسألة رواية العدل عن غ¦ه �ضع إ� القرائن فاألمر خاضعٌ  ،تدل القرائن Y أن الرواية ال تعد تعديال
عن رجل فهو الرôن بن مهدي  ذكره اإلمام أôد أنه إذا روى عبدما فمثال  ،والقرائن تدل �الفه ،القرائن تدل Y ا�عديل

 ،فهذه دلت القرائن أن اإلمام أôد يعرف من حال هذا اإلمام ومن القرائن ا�حيطة به أنـه ال يـروي إال عـن ثقـات ،حجة
الرزاق عن ريـاح  أما ما نقل عن رواية عبد ،ومثله عن مالك فهو عرف من حال مالك أنه ال يروي إال عن رجل يثق بعلمه



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٩١ - 

 

ن اإلمـام أمـع  ،ضعيف قد ضعفه ?اعة من األئمـة ان القرائن هنا قد دلت Y أن رياحاهللا بن Eصم بن عمر فإ بن عبيد
 .هذا الطريق ا8الث ،الرزاق الصنعا� قد روى عنه بعض الروايات عبد

 الطريق األوØ القول و×ا مراتب، وأعالها �يح القول، وتمامه أن يقوX عدل رÈ ويبـ} السـبب،: Eد الشيخ مرة ثانيةأ
 .والقول ا8الث با�فصيل ،وقلنا إن فيها روايتان عن أôد وهما قوالن للعلماء ،� أن يروي عنها8ا
و�ال و�ال و�ال و�ال     ،،،،عرف من Eدته أو من عرف من Eدته أو من عرف من Eدته أو من عرف من Eدته أو من ����يح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن العدل Ìنت الرواية تعديًال Xيح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن العدل Ìنت الرواية تعديًال Xيح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن العدل Ìنت الرواية تعديًال Xيح قوX أنه ال يستجÞ الرواية إال عن العدل Ìنت الرواية تعديًال X    ننننوالصحيح أنه إوالصحيح أنه إوالصحيح أنه إوالصحيح أنه إقال 

 .فليس فيه ت�يح با�عديلفليس فيه ت�يح با�عديلفليس فيه ت�يح با�عديلفليس فيه ت�يح با�عديل    ،،،،فوا ا8ناء عليه لسكتوافوا ا8ناء عليه لسكتوافوا ا8ناء عليه لسكتوافوا ا8ناء عليه لسكتوان لو *ن لو *ن لو *ن لو *ممممالرواية عالرواية عالرواية عالرواية ع أي أكd الرواةأي أكd الرواةأي أكd الرواةأي أكd الرواة فال إذ من Eدة أكdهمفال إذ من Eدة أكdهمفال إذ من Eدة أكdهمفال إذ من Eدة أكdهم
قد صدق قد صدق قد صدق قد صدق وووون قيل لو روى عن فاسق ل®ن ن قيل لو روى عن فاسق ل®ن ن قيل لو روى عن فاسق ل®ن ن قيل لو روى عن فاسق ل®ن 0000شا u ا²ين قلنا لم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا شا u ا²ين قلنا لم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا شا u ا²ين قلنا لم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا شا u ا²ين قلنا لم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا إإإإفففف

 ،ن قدامـةذكر ابما ، ذلك يصدق Y وووووووو���� اKحث إ� من أراد القبول اKحث إ� من أراد القبول اKحث إ� من أراد القبول اKحث إ� من أراد القبول    ،،،،ثم لعله لم يعرفه بفسق وال عدالة فروى عنهثم لعله لم يعرفه بفسق وال عدالة فروى عنهثم لعله لم يعرفه بفسق وال عدالة فروى عنهثم لعله لم يعرفه بفسق وال عدالة فروى عنه    ،،،،فيهفيهفيهفيه
قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن .ن هذا الراوي لو روى عن فاسق Ìن 0شا للناس u دينهمأ: االعhاض يقولاالعhاض يقولاالعhاض يقولاالعhاض يقول .وأجاب بوجه} اً ألنه ذكر هنا اعhاض

    لعله لم يعرفه بفسٍق لعله لم يعرفه بفسٍق لعله لم يعرفه بفسٍق لعله لم يعرفه بفسٍق     ::::وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا� لم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا وقد صدق فيهلم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا وقد صدق فيهلم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا وقد صدق فيهلم يوجب Y غ¦ه العمل به بل قال سمعت فالن قال كذا وقد صدق فيه    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول قدامةقدامةقدامةقدامة
 .اKحث إ� من أراد القبولاKحث إ� من أراد القبولاKحث إ� من أراد القبولاKحث إ� من أراد القبولوال عدالة فروى عنه وووال عدالة فروى عنه وووال عدالة فروى عنه وووال عدالة فروى عنه وو����    

وأو�  ،ن األئمة u تعريفهم للسنة و?ع األحاديث منهم من ?ع األحاديث ?يعـا ضـعيفها وصـحيحهاأ اويدل Y هذ�
 ،ومنهم من ال م �ط الصحة u كتبه KÌخاري ومسلم ،ن القبول والرواة ا8قات من غ¦همعاKحث إ� من أراد اKحث 

أمـا أمـا أمـا أمـا  ،ألف ا�سند وفيه أحاديث ضعيفة وو� اKحـث �ـن أراد القبـول فاإلمام أôدفاإلمام أôدفاإلمام أôدفاإلمام أôد ،،،،طريقان u ا�أ±فطريقان u ا�أ±فطريقان u ا�أ±فطريقان u ا�أ±فالعلماء ×م العلماء ×م العلماء ×م العلماء ×م     فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً 
صح الكتب بعد كتاب أاب} من تن هذين الكأاتفق العلماء Y  ،فقد اشhطا �وطا لصحة هذه األحاديث اKخاري ومسلماKخاري ومسلماKخاري ومسلماKخاري ومسلم

 .اهللا
وذكرنا إن  ،ا�فصيل وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا�    ،،،،أنه ال يعد جرحا وال تعديل األولاألولاألولاألول: : : : لماءن فيه قوالن للعأقلنا  وهو العمل با<�وهو العمل با<�وهو العمل با<�وهو العمل با<�: : : : ا8الثا8الثا8الثا8الثأما �

ن األمر pضع إ� القـرائن Üسـب Z ن األمر pضع إ� القـرائن Üسـب Z ن األمر pضع إ� القـرائن Üسـب Z ن األمر pضع إ� القـرائن Üسـب Z أأأأوعندي واهللا أعلم وعندي واهللا أعلم وعندي واهللا أعلم وعندي واهللا أعلم     ،،،،وقلنا إن القول با�فصيل هو األقربوقلنا إن القول با�فصيل هو األقربوقلنا إن القول با�فصيل هو األقربوقلنا إن القول با�فصيل هو األقربهناك روايتان عن أôد 
Üسب القـرائن ا�حيطـة Üسب القـرائن ا�حيطـة Üسب القـرائن ا�حيطـة Üسب القـرائن ا�حيطـة     ككككللللوذوذوذوذ    ،،،،تعد تعديال ×م وبعضها ال تعدتعد تعديال ×م وبعضها ال تعدتعد تعديال ×م وبعضها ال تعدتعد تعديال ×م وبعضها ال تعدالرواة الرواة الرواة الرواة بعض بعض بعض بعض عن عن عن عن ن األئمة ن األئمة ن األئمة ن األئمة ممممفبعض الروايات فبعض الروايات فبعض الروايات فبعض الروايات     ،،،،خ� لوحدهخ� لوحدهخ� لوحدهخ� لوحده

    ....بالراوي وا�رويبالراوي وا�رويبالراوي وا�رويبالراوي وا�روي
UUUU----    م ابن قدامة هنا اإلطـالق أن �كم بشهادتهأن �كم بشهادتهأن �كم بشهادتهأن �كم بشهادته قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ا�كم بالشهادةا�كم بالشهادةا�كم بالشهادةا�كم بالشهادة    الطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعة	فقـد أطلـق  ،وظاهر 

 .أن �كم ا�اكم أو القاÈ اwي يشhط العدالة بشهادته :قيدوه با�اكم وأكd األصو±}وأكd األصو±}وأكd األصو±}وأكd األصو±}القول؛ 
هل هذا الÇم من ابن قدامة pالف هل هذا الÇم من ابن قدامة pالف هل هذا الÇم من ابن قدامة pالف هل هذا الÇم من ابن قدامة pالف  ،،،،أقوى من تز�يته بالقولأقوى من تز�يته بالقولأقوى من تز�يته بالقولأقوى من تز�يته بالقول    لكلكلكلكوذوذوذوذ: قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ،والغزا· والرازيوالغزا· والرازيوالغزا· والرازيوالغزا· والرازي    اKاقال�اKاقال�اKاقال�اKاقال�: وهذا قول

سبب إن أن هذا تناقض من ابن قدامة وôل Y ابن قدامة وقال : الطوµ قالالطوµ قالالطوµ قالالطوµ قال				مه األول عندما قال وأعالها مه األول عندما قال وأعالها مه األول عندما قال وأعالها مه األول عندما قال وأعالها ����يح القول؟يح القول؟يح القول؟يح القول؟
    .ن الغزا·مذلك أنه Ìن ينقل 

فÇمه األول يقول أن ا�عليـل إمـا  ،ابن قدامة األول واألخ¦ ال تناقض ب} 	ëعلم íد أنه أولكن عند ا^ظر واهللا �
Ìن ا�فـhض أن يقـول األول القـول وهـو  ثم قال وأعالها �يح القول، ،بقول أو برواية منه أو العمل با<� أو ا�كم به

إذا قدرنا هذا الÇم وجدنا أنه  ،هو عدل رÈ ويب} السببهو عدل رÈ ويب} السببهو عدل رÈ ويب} السببهو عدل رÈ ويب} السبب    وتمام وتمام وتمام وتمام ����يح القول أن يقوليح القول أن يقوليح القول أن يقوليح القول أن يقول ه،مراتب وأY ا�راتب فيه ��
هنا و، القول أن ا�رتبة األوØ أو الطريق األول هو القول وهو مراتب وأY ا�راتب فيه �يح ،بن قدامةاال تعارض ب} قو  

قال . يرجع إ� أY مراتب القول" ل�يح القو: "وقوX فهو يقول أن أY ا�راتب ` الرابعةفهو يقول أن أY ا�راتب ` الرابعةفهو يقول أن أY ا�راتب ` الرابعةفهو يقول أن أY ا�راتب ` الرابعة، ال يعد تناقض لÇم ابن قدامة
�رحرحرحرح((ابن قدامة ��� . ))إذ قد يتوقف بشهادته ألسباب سوى ا�رحإذ قد يتوقف بشهادته ألسباب سوى ا�رحإذ قد يتوقف بشهادته ألسباب سوى ا�رحإذ قد يتوقف بشهادته ألسباب سوى ا�رح    ،،،،أما ترك ا�كم بشهادته فليس أما ترك ا�كم بشهادته فليس أما ترك ا�كم بشهادته فليس أما ترك ا�كم بشهادته فليس 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٩٢ - 

 

        هل ترك ا�كم بشهادة الراوي تعد جرحاً؟هل ترك ا�كم بشهادة الراوي تعد جرحاً؟هل ترك ا�كم بشهادة الراوي تعد جرحاً؟هل ترك ا�كم بشهادة الراوي تعد جرحاً؟::::و` و` و` و`     مسألةمسألةمسألةمسألة    هناهناهناهنا����
 ،ورة أن يكون ألجل ا�رحألن توقف القاÈ ليس بالï ،بشهادة الراوي ال تعد جرحابشهادة الراوي ال تعد جرحابشهادة الراوي ال تعد جرحابشهادة الراوي ال تعد جرحاا�كم ا�كم ا�كم ا�كم ابن قدامة يقول إن تر�ه ابن قدامة يقول إن تر�ه ابن قدامة يقول إن تر�ه ابن قدامة يقول إن تر�ه 

مـور ألقـد يتوقـف  ،أو لعدم اكتمال نصاب الشهادة ،قد يتوقف ألن الشهادة ال م®ن ×ا ،آخر سوى ا�رح قد يكون ألمر
أخـرى  اً فقد يكون هناك أمور ،ليس بالïورة أنه إذا ترك ا�اكم شهادة شاهد أن هذا يعد جرحا X ،أخرى سوى ا�رح

    .عدم شهادتهقد جعلت القاÈ �كم ب
و�يـح القـول X  ،�يـح القـول :القـولوسبق وذكرنا أن ابن قدامة قال أن أY مراتب  هناك ألفاظ للتعديل وا�رحهناك ألفاظ للتعديل وا�رحهناك ألفاظ للتعديل وا�رحهناك ألفاظ للتعديل وا�رح����

و�نمـا ذكرهـا  ،ا�راتبا�راتبا�راتبا�راتبهذه هذه هذه هذه ابن قدامة لم يذكر هذه األلفاظ وابن قدامة لم يذكر هذه األلفاظ وابن قدامة لم يذكر هذه األلفاظ وابن قدامة لم يذكر هذه األلفاظ و."ألفاظ ا�رح وا�عديل مراتب"يطلق عليها العلماء  ،ألفاظ
 .وذلك u ا�لقة القادمة، ها بش� موجز وم®نها كتب هؤالء العلماءوسنت�م عن ،ا�حدثون u كتبهم

    ���� ))))U/U/U/U/((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    : : : : ذكر ا�حدثون أن مراتب ألفاظ ا�عديل ستةذكر ا�حدثون أن مراتب ألفاظ ا�عديل ستةذكر ا�حدثون أن مراتب ألفاظ ا�عديل ستةذكر ا�حدثون أن مراتب ألفاظ ا�عديل ستة

TTTT---- وثيق أو�ا u ا�بالغة Y وثيق أوما دل�ا u ا�بالغة Y وثيق أوما دل�ا u ا�بالغة Y وثيق أوما دل�ا u ا�بالغة Y فضيلية    ما دل�وزن أفعل ا Y نÌفضيلية�وزن أفعل ا Y نÌفضيلية�وزن أفعل ا Y نÌفضيلية�وزن أفعل ا Y نÌ،،،، ،و ذلك ،أوثق ا<لق كقو×م فالن أثبت ا^اسÉو. 
 .كقو×م ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، وÉو ذلك ما كرر فيه لفما كرر فيه لفما كرر فيه لفما كرر فيه لفظظظظ ا�وثيق ا�وثيق ا�وثيق ا�وثيق ----////
VVVV---- وثيق من غ¦ ت�ا Y وثيق من غ¦ تما دل�ا Y وثيق من غ¦ تما دل�ا Y وثيق من غ¦ تما دل�ا Y و ذلك كيدكيدكيدكيدأأأأما دلÉكقو×م ثقة، حجة، ثبت و. 
UUUU----  عديل�ا Y عديل ما دل�ا Y عديل ما دل�ا Y عديل ما دل�ا Y و ذلك ،كأن يقول صدوق، ال بأس به دون إشعار بالضبطدون إشعار بالضبطدون إشعار بالضبطدون إشعار بالضبطمن من من من ما دلÉأكيد أن بعض ا�حدث} إذا  ،و�مع ا

لكـن عنـد بعـض  ،من حيث األصل ال بأس به طرق من طرق ا�عديل لكن ،قال ال بأس به فله اصطالح خاص بذلك
 .ا�حدث} قد تكون جرحا

    .وÉو ذلك ،كقو×م فالن شيخ، روى عنه ا^اس ما ليس فيه داللة Y ا�وثيق أو ا�جريحما ليس فيه داللة Y ا�وثيق أو ا�جريحما ليس فيه داللة Y ا�وثيق أو ا�جريحما ليس فيه داللة Y ا�وثيق أو ا�جريح ----))))
رق ا�عـديل هذه ط وÉو ذلك، ،كتب حديثه، مقارب ا�ديثكقو×م صالح ا�ديث، يُ  ما دل Y القرب من ا�جريحما دل Y القرب من ا�جريحما دل Y القرب من ا�جريحما دل Y القرب من ا�جريح ----$$$$

 . ذكرها ?اعة من ا�حدث} مثل اwه� u ا�وقظة وابن كث¦ وغ¦هم
 : : : : حكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتب����
����----Øأما ا�راتب ا8الث األوØأما ا�راتب ا8الث األوØأما ا�راتب ا8الث األوØوثيق�فيحتج بأهلها و: أما ا�راتب ا8الث األو�ا u ن بعضها أقوى من بعضÌ ن. 
م Y أحاديـث ا8قـات هفال �تج بأهلها و�نما يكتب حديثهم وpت� ضـبطهم لعـرض حـديث: ةةةةوا<امسوا<امسوا<امسوا<امس    ةةةةأما الرابعأما الرابعأما الرابعأما الرابع----����

 .حجة و�ال فال وافإن وافقوهم صار ،ا�تقن}
عـدم u وذلـك لظهـور أمـرهم  ،دون االختبـار لالعتبارولكن يكتب حديثهم  ،فال �تج بأهلها: أما ا�رتبة السادسةأما ا�رتبة السادسةأما ا�رتبة السادسةأما ا�رتبة السادسة����

ة Y رواية ا8قات، عرض رواية الرجال اwين هم u هذه ا�رتبنأي نبحث ما يعضد هذا ا�ديث و لالعتباروقو×م  ،الضبط
 .ن تعت� فالأأما  ،للعرض Y غ¦ها من الرواة ،للشواهد لالعتبار،يكتبون 

و` طرق ا�وثيق بالقول، أما مراتب ألفاظ ا�رح أيضـاً ابـن قدامـة لـم يـذكرها  ،هذه بالنسبة أللفاظ ا�عديل أو مراتبها
 .سنذكر مراتب ألفاظ ا�رح لكن �ا ذكرنا مراتب ا�عديل

    : : : : مراتب ألفاظ ا�رح ستة أيضاً مراتب ألفاظ ا�رح ستة أيضاً مراتب ألفاظ ا�رح ستة أيضاً مراتب ألفاظ ا�رح ستة أيضاً ����
TTTT----  لي} وهذا�ا Y لي} وهذا ما دل�ا Y لي} وهذا ما دل�ا Y لي} وهذا ما دل�ا Y و ذلك ،كافيه مقال، ليس بذ كقو×م فالن ل} ا�ديث،، أسهل مراتب ا�رحأسهل مراتب ا�رحأسهل مراتب ا�رحأسهل مراتب ا�رحما دلÉو. 
 .ذلك وÉو ،X مناك¦فالن كقو×م فالن ال �تج به، فالن ضعيف، بالراويبالراويبالراويبالراوي    االحتجاجاالحتجاجاالحتجاجاالحتجاجح فيه بعدم ح فيه بعدم ح فيه بعدم ح فيه بعدم ما ما ما ما ���ُ� ُ ُ ُ  ----////



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٩٣ - 

 

VVVV----     ُ ُ ُ �ُ��� و ذلك ،كقو×م فالن ال يكتب حديثه، فالن طرحوا حديثه الراويالراويالراويالراويح فيه بعدم كتابة حديث ح فيه بعدم كتابة حديث ح فيه بعدم كتابة حديث ح فيه بعدم كتابة حديث ما ما ما ماÉو . 
UUUU----  Y ما دل Y ما دل Y ما دل Y ق ا�ديث الراوي بالكذبالراوي بالكذبالراوي بالكذبالراوي بالكذب    اتهاماتهاماتهاماتهامما دلçو ذلك ،كقو×م فالن متهم بالكذب، متهم بالوضع، يÉو. 
    .وÉو ذلك ،كقو×م فالن كذاب، أو دجال، أو وّضاع ما دل Y وصفه بالكذبما دل Y وصفه بالكذبما دل Y وصفه بالكذبما دل Y وصفه بالكذب ----))))
 ،كقو×م فالن أكذب ا^اس، أو ر�ن u الكذب، أو معدن الكذب مراتب ا�رحمراتب ا�رحمراتب ا�رحمراتب ا�رح    أأأأو` أسوو` أسوو` أسوو` أسوكذب كذب كذب كذب ما دل Y ا�بالغة u الما دل Y ا�بالغة u الما دل Y ا�بالغة u الما دل Y ا�بالغة u ال ----$$$$

 .وÉو ذلك
    : : : : حكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتبحكم هذه ا�راتب����
 .االختباردون  لالعتبارولكن يكتب حديثهم  ،فال �تج Üديثهم: أما ا�رتبت} األوØ وا8انيةأما ا�رتبت} األوØ وا8انيةأما ا�رتبت} األوØ وا8انيةأما ا�رتبت} األوØ وا8انية����
 .ألنه ال يصلح أن يتقوى أو يقوي غ¦ه ، بهفال �تج Üديثهم وال يكتب وال يعت�: أما ا�راتب األخ¦ةأما ا�راتب األخ¦ةأما ا�راتب األخ¦ةأما ا�راتب األخ¦ة����
 .u حالة ا�اجة اً مقويأو  اً كون شاهدتف دون االختبار لالعتبارن تكون أيمكن : ا�رتبت} األوØ وا8انيةا�رتبت} األوØ وا8انيةا�رتبت} األوØ وا8انيةا�رتبت} األوØ وا8انية����
هـذا  ،فهذه ال �تج Üديثهم وال يكتب وال يعت� ألنه ال يصلح أن يتقوى به أو يقوي غ¦ه :ا�راتب األربع األخ¦ةا�راتب األربع األخ¦ةا�راتب األربع األخ¦ةا�راتب األربع األخ¦ةأما �

    .بالنسبة �راتب ا�رح
    : : : : هناك مسائل تابعة �سائل ا�رح وا�عديلهناك مسائل تابعة �سائل ا�رح وا�عديلهناك مسائل تابعة �سائل ا�رح وا�عديلهناك مسائل تابعة �سائل ا�رح وا�عديل����

 . نتقل إ� طرق الرواية أو كيفية الرواية^ ،u هذه ا�سائل ûتم بها باب ا�رح وا�عديل
����Øا�سألة األوØا�سألة األوØا�سألة األوØمسألة عدالة الصحابة مسألة عدالة الصحابة مسألة عدالة الصحابة مسألة عدالة الصحابة : : : : ا�سألة األو    

    ،،،،هم معلومة بتعديل اهللا ×م وثنائه عليهمهم معلومة بتعديل اهللا ×م وثنائه عليهمهم معلومة بتعديل اهللا ×م وثنائه عليهمهم معلومة بتعديل اهللا ×م وثنائه عليهموأن عدا�وأن عدا�وأن عدا�وأن عدا�    ،،،،أن الصحابة *هم عدولأن الصحابة *هم عدولأن الصحابة *هم عدولأن الصحابة *هم عدولا<لف ا<لف ا<لف ا<لف     سلف األمة و?هورسلف األمة و?هورسلف األمة و?هورسلف األمة و?هورمن ا�تقرر عند من ا�تقرر عند من ا�تقرر عند من ا�تقرر عند 
بَُعوُهم بِإِْحَسانٍ {{{{    قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا� Ôيَن اي ِ

Ô
wنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Ôو

َ
ابُِقوَن األ

Ôبَُعوُهم بِإِْحَسانٍ َوالس Ôيَن اي ِ
Ô

wنَصاِر َوا
َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Ôو

َ
ابُِقوَن األ

Ôبَُعوُهم بِإِْحَسانٍ َوالس Ôيَن اي ِ
Ô

wنَصاِر َوا
َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Ôو

َ
ابُِقوَن األ

Ôبَُعوُهم بِإِْحَسانٍ َوالس Ôيَن اي ِ
Ô

wنَصاِر َوا
َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Ôو

َ
ابُِقوَن األ

Ôُمـْؤِمِنَ} إِْذ {{{{    وقالوقالوقالوقال    }}}}َوالس
ْ
َقْد رÈََِ اهللاÔُ َعـِن ال

َ
ُمـْؤِمِنَ} إِْذ ل

ْ
َقْد رÈََِ اهللاÔُ َعـِن ال

َ
ُمـْؤِمِنَ} إِْذ ل

ْ
َقْد رÈََِ اهللاÔُ َعـِن ال

َ
ُمـْؤِمِنَ} إِْذ ل

ْ
َقْد رÈََِ اهللاÔُ َعـِن ال

َ
ل

َجَرةِ  Ôَْت الش
َ
ù بَايُِعونََك َجَرةِ ُ Ôَْت الش
َ
ù بَايُِعونََك َجَرةِ ُ Ôَْت الش
َ
ù بَايُِعونََك َجَرةِ ُ Ôَْت الش
َ
ù دٌ {{{{وقال وقال وقال وقال     }}}}فففُفبَايُِعونََك Ôدٌ َم Ôدٌ َم Ôدٌ َم Ôَم �� اِر رôََُاء بَيْنَُهمْ     ������ Ôُكف

ْ
 ال

َ
Yَ اء Ôِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Ô
wَوا ِÔُسوُل اهللاÔَاء بَيْنَُهمْ رôَُاِر ر Ôُكف

ْ
 ال

َ
Yَ اء Ôِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Ô
wَوا ِÔُسوُل اهللاÔَاء بَيْنَُهمْ رôَُاِر ر Ôُكف

ْ
 ال

َ
Yَ اء Ôِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Ô
wَوا ِÔُسوُل اهللاÔَاء بَيْنَُهمْ رôَُاِر ر Ôُكف

ْ
 ال

َ
Yَ اء Ôِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Ô
wَوا ِÔُسوُل اهللاÔر{{{{  Y وغ¦ه من األحاديث ا²الة

 .عدالة الصحابة
أو  ةنهم ال �تج بهم ولم يعـّدلوا مـنهم إال ثالثـإعندما طعنوا u الصحابة وقالوا  قبحهم اهللاقبحهم اهللاقبحهم اهللاقبحهم اهللا    u هذا إال الرافضةu هذا إال الرافضةu هذا إال الرافضةu هذا إال الرافضةولم pالف 

 .بل وصل بهم إ� تكف¦هم ،الصحابة واKا� ال يعتد بقو×م من ةأربع
 .، وذكرنا اآلياتفاهللا هو اwي عد×م ،أقول دلت األدلة ال(عية من الكتاب والسنة Y تعديل الصحابة�
حديث عمران بن حص} وأ� هريرة وابن مسعود وقد أخرجـه اKخـاري ومسـلم وأبـو داود  :منها ،أما األحاديث كث¦ة�

ال تسبوا أصحاال تسبوا أصحاال تسبوا أصحاال تسبوا أصحا����    (((( :وقال أيضاً  )خ¦ ا^اس قرþ ثم اwين يلونهم ثم اwين يلونهم(: وغ¦هم أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال
 اً اً اً ن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبإإإإفففف

لم يبلغ أحدهم مد الصغ¦ والصاع أربعة أمـداد ) ) ) ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهما بلغ مد أحدهم وال نصيفهما بلغ مد أحدهم وال نصيفهما بلغ مد أحدهم وال نصيفه    اً
  أيضاً روى مسلم من حديث أ� ،نصيف هذا ا�دوال نصيفه أي  ،يعê هو ربع الصاع

ً
Eن ا^� ص¿ اهللا عليه أمو� مرفو

ه هـذه الوصـية وال فيـومن لـيس بعـدل ال تـوP  )فإذا ذهب أصحا� أ7 أمÊ ما يوعدون ،أصحا� أمنة أمÊ(وسلم قال 
 .يوصف بهذا الوصف

وأمـا ا<طيـب  ة�عجم الكب¦ من حديث عويمر بن سـاعدخرج ا<طيب اKغدادي u تاريخ بغداد والط�ا� u اأأيضاً �
قال ا×يـث� u  ))))إن اهللا اختارþ واختار · أصحابا وأصهارا وأنصاراإن اهللا اختارþ واختار · أصحابا وأصهارا وأنصاراإن اهللا اختارþ واختار · أصحابا وأصهارا وأنصاراإن اهللا اختارþ واختار · أصحابا وأصهارا وأنصارا((((: قالمن حديث أنس أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ف

 .ههذا ا�ديث فيه من لم أعرف
� u عدالة الصحابة قال ابن الصالح Y تعديل ?يع الصحابة (دمته مقا�قصود أن هذه األحاديث دالة Y األمة �معة
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- ٩٤ - 

 

u معرفـة  االسـتيعابأهل السنة وا�ماعة من ذلك ابـن عبـد الـ� u كتابـه  وحQ إ?اعَ  ،)وال يعتد �الف من خالفهم
اتفق أهل السنة Y أن ا�ميع عـدول ولـم pـالف u (أما ابن حجر فقال u كتابه اإلصابة u معرفة الصحابة  ،األصحاب

 .)لك إال شذوذ من ا�بتدعةذ
        ....وا�عقولوا�عقولوا�عقولوا�عقول    واإل?اعواإل?اعواإل?اعواإل?اع    والسنةوالسنةوالسنةوالسنة    الكتابالكتابالكتابالكتاب    ::::أربعةأربعةأربعةأربعة    إذاً األدلة ا²الة Y عدالة الصحابةإذاً األدلة ا²الة Y عدالة الصحابةإذاً األدلة ا²الة Y عدالة الصحابةإذاً األدلة ا²الة Y عدالة الصحابة

ولو لم يرد ðء من هـذه ولو لم يرد ðء من هـذه ولو لم يرد ðء من هـذه ولو لم يرد ðء من هـذه     ،،،،وتعديل رسوX ص¿ اهللا عليه وسلموتعديل رسوX ص¿ اهللا عليه وسلموتعديل رسوX ص¿ اهللا عليه وسلموتعديل رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم    ،،،،صح من تعديل عالم الغيوبصح من تعديل عالم الغيوبصح من تعديل عالم الغيوبصح من تعديل عالم الغيوبأأأأفأي تعديل فأي تعديل فأي تعديل فأي تعديل ( قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
u طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وبذل u طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وبذل u طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وبذل u طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وبذل     ----معنوياً معنوياً معنوياً معنوياً     تر تواتراً تر تواتراً تر تواتراً تر تواتراً أي تواأي تواأي تواأي توا----األدلة ل®ن فيما اشتهر وتواتر من حا×م األدلة ل®ن فيما اشتهر وتواتر من حا×م األدلة ل®ن فيما اشتهر وتواتر من حا×م األدلة ل®ن فيما اشتهر وتواتر من حا×م 

 .هذا هو ا²±ل الرابع من ا�عقول ا²ال Y عدالة الصحابة إذاً ) ما يكÃ بالقطع بعدا�همما يكÃ بالقطع بعدا�همما يكÃ بالقطع بعدا�همما يكÃ بالقطع بعدا�هم وغ¦ها) يقصد ا^فوس( ا�هجا�هجا�هجا�هج
    ....وا�عقولوا�عقولوا�عقولوا�عقول    واإل?اعواإل?اعواإل?اعواإل?اع    والسنةوالسنةوالسنةوالسنة    الكتابالكتابالكتابالكتابإذاً هذه أربعة أدلة إذاً هذه أربعة أدلة إذاً هذه أربعة أدلة إذاً هذه أربعة أدلة ----����
 ؟ ؟ ؟ ؟ هل هو Z صحاهل هو Z صحاهل هو Z صحاهل هو Z صحا���� أم بعض الصحابة دون بعض أم بعض الصحابة دون بعض أم بعض الصحابة دون بعض أم بعض الصحابة دون بعض    ،،،،العدل اwي �كم عليه بالعدالةالعدل اwي �كم عليه بالعدالةالعدل اwي �كم عليه بالعدالةالعدل اwي �كم عليه بالعدالة ����تعريــف الصحاتعريــف الصحاتعريــف الصحاتعريــف الصحا����

    ااااZ صحاZ صحاZ صحاZ صحا���� صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنً  صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنً  صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنً  صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنً أقول إذا Ìنت العدالة ثبتت ل� صحا� فإن ا�قصود 
األصـو±ون وبعـض ا�حـدث} ×ـم ، فصحا�وهنا وقع ا<الف ب} األصو±} وا�حدث} u ا�راد u ال ،به ومات Y ذلكبه ومات Y ذلكبه ومات Y ذلكبه ومات Y ذلك

 .تعريف للصحا�، وا�حدثون وبعض األصو±} ×م تعريف للصحا�
�للته للته للته للته ((((كما قال ابن حجر  فا�حدثون يعرفون الصحافا�حدثون يعرفون الصحافا�حدثون يعرفون الصحافا�حدثون يعرفون الصحا�������من لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمنا به ومات Y اإلسالم ولو من لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمنا به ومات Y اإلسالم ولو من لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمنا به ومات Y اإلسالم ولو من لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمنا به ومات Y اإلسالم ولو 

وهذا ا�عريف من     ،،،،د عن اإلسالم ثم رجع إ±ه u عهد أد عن اإلسالم ثم رجع إ±ه u عهد أد عن اإلسالم ثم رجع إ±ه u عهد أد عن اإلسالم ثم رجع إ±ه u عهد أ���� بكر بكر بكر بكركما هو حال األشعث بن قيس حينما ارتكما هو حال األشعث بن قيس حينما ارتكما هو حال األشعث بن قيس حينما ارتكما هو حال األشعث بن قيس حينما ارت    ))))Y األصحY األصحY األصحY األصح    ردةٌ ردةٌ ردةٌ ردةٌ 
 يقظـةً  فمن لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،ارتضاه اKخاري وأôد وأكd أصحابهارتضاه اKخاري وأôد وأكd أصحابهارتضاه اKخاري وأôد وأكd أصحابهارتضاه اKخاري وأôد وأكd أصحابهابن حجر هو تعريف ا�حدث} كما قلنا 

ص¿ اهللا عليه وسلم ولو  يعê من رأى ا^� اً،نه يعد صحابيإوهو مسلم أو أسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسالمه ومات مسلما ف
 . نه يعد صحابياً إورآه مؤمنا به ومات Y اإلسالم ف) يقصد برهة(ساعة 

    ���� ))))))))////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 )أEد الشيخ ا²رس السابق مع بعض اإلضافات القليلة(

 مسألة عدالة الصحابةمسألة عدالة الصحابةمسألة عدالة الصحابةمسألة عدالة الصحابة
ه ه ه ه ئـئـئـئـبتعـديل اهللا ×ـم وثنابتعـديل اهللا ×ـم وثنابتعـديل اهللا ×ـم وثنابتعـديل اهللا ×ـم وثنا ةن عـدا�هم معلومـأو ،أن الصحابة *هم عدول ا�ميع متفقون Y األمة و?هور ا<لفسلف 
يَن ايÔبَُعوُهم بِإِْحَساٍن رÈِÔَ اهللا� َقنُْهْم وَ (تعا� قال  عليهمعليهمعليهمعليهم ِ

Ô
wنَصاِر َوا

َ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال Ôو

َ
ابُِقوَن األ Ôَوالس Ôَعـد

َ
 َقنْـُه َوأ

ْ
رَُضوا

يَن ِفيَها ْغَهاُر َخا²ِِ
َ
ْتََها األ

َ
ù ِْري

ََعِظيمُ  لَُهْم َجنÔاٍت 
ْ
َفْوُز ال

ْ
بَداً َذلَِك ال

َ
ْـَت ( Xووق) أ

َ
ù ُمْؤِمِنَ} إِْذ ُفبَايُِعونَـَك

ْ
َقْد رÈََِ اهللاÔُ َعِن ال

َ
ل

ثَاَنُهْم َفتْحاً قَِريباً 
َ
ِكينََة َعلَيِْهْم َوأ Ôنَزَل الس

َ
َجَرِة َفَعِلَم َما uِ قُلُوبِِهْم فَأ Ôالش)T8 (ُخُذو

ْ
) َغَها َوَ
َن اهللاÔُ َعِزيزاً َحِكيماً َوَمَغانَِم َكِثَ¦ًة يَأ

داً يَ ( Xووق Ôعاً ُسج
Ô
اِر رôََُاء بَيْنَُهْم تََراُهْم ُرك Ôُكف

ْ
 ال

َ
Yَ اء Ôِشد

َ
يَن َمَعُه أ ِ

Ô
wَوا ِÔُسوُل اهللاÔٌد ر Ôَم َن اهللاÔِ َورِْضَواناً ِسيَماُهْم �� ýبْتَُغوَن فَْضًال م

ثَرِ 
َ
ْن أ ýوُُجوِهِهم م uِ  ُِجود  .)الس�

وقد أخرجه اKخاري ومسلم وأبو داود وغ¦هم  ،منها حديث عمران بن حص} وأ� هريرة وابن مسعود وأحاديث u السنةوأحاديث u السنةوأحاديث u السنةوأحاديث u السنة
ال تسـبوا (وقال أيضاً فيما رواه مسلم  ،)قال خ¦ ا^اس قرþ ثم اwين يلونهم ثم اwين يلونهم(أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم 

مـو�  وأيضاً روى مسلم من حـديث أ� )ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه اً نفق مثل جبل أحد ذهبأ أصحا� فإن أحدكم لو
وهذه الصفة ال تقال  ،)أصحا� أمنة أمÊ فإذا ذهب أصحا� أ7 أمÊ ما يوعدون(مرفوE عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال 

X ا<طيب  هخرجقال فيما أ، أيضاً إال �ن هو عدل بتعديل اهللا u غداديKا�أمـن حـديث الكب¦ اريخ ا u �نـس والطـ�ا
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إن اهللا اختارþ واختار · أصحابا (: قالأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ةا�عجم الكب¦ من حديث عويمر أو عويمة بن ساعد
 .م أعرفهل من هقال ا×يث� في )وأصهارا وأنصارا

أيضـاً قـال ابـن  "u معرفة األصـحاب االستيعاب"بد ال� u مقدمة كتابه فقد ذكرنا اإل?اع اwي ذكره ابن ع اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اعأما 
أيضاً حQ  ،)األمة �معة Y تعديل ?يع الصحابة وال يعتد �الف من خالفهم) (مقدمة علوم ا�ديث(الصالح u كتابه 

 u وألبيه و�ده "ا�سودة"اإل?اع ابن تيمية X،  ًوأيضاQكتابـه  اإل?اع اإلمام ابن حجـر ح u معرفـة "فقـال u اإلصـابة
ويقصد بذلك الرافضـة اwيـن ) اتفق أهل السنة Y أن ا�ميع عدول ولم pالف u ذلك إال شذوذ من ا�بتدعة( "الصحابة

 ،وùريف آياته آنوY إخفاء القر Y إخفاء سنة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم ؤطعنوا بعدالة الصحابة واتهموهم با�واط
 .لوا إال أربعة من الصحابةلم يعدý و

أي -ولو لم يرد ðء من هذه األدلة ل®ن فيما اشـتهر وتـواتر مـن حـا×م (كما قال ابن قدامة  ا�عقولا�عقولا�عقولا�عقولأما ا²±ل الرابع فهو 
 وغ¦هـا مـا يكـÃ -يقصد ا^فوس-u طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وبذل ا�هج  -تواتر تواترا معنويا
 ).بالقطع بعدا�هم

كما قال ابن  تعريف ا�حدث}وهذا  به هو من رأى ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا ؟من يطلق عليه اسم صحا�
بـن اكما هو حال األشعث  ،مؤمن به ومات Y اإلسالم ولو �للته ردة Y األصح من لÄ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم(حجر 

 ).اإلسالم ثم رجع إ±ه u عهد أ� بكرقيس حينما ارتد عن 
هو مـن صـحب ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم واختصـه اختصـاص الصـاحب  u تعريف الصحاu تعريف الصحاu تعريف الصحاu تعريف الصحا����    األصو±}األصو±}األصو±}األصو±}بعض بعض بعض بعض قال 

اختلفوا u مسÆ الصحا� فذهب أكd أصحابنا وأôـد ( ":ح®ماإل"قال اآلمدي u كتابه  ،للمصحوب وطالت مدة صحبته
-وذهب آخرون  ،عنه يروِ  �ن لم^� ص¿ اهللا عليه وسلم و�ن لم pتص به اختصاص ا�صحوب ون الصحا� من رأى اأإ� 

ن لـم pـتص بـه اختصـاص �ن الصحا� من رأى ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم وأن مذهب الشافعية أ هنا مدييقصد اآل
بعـض ون واألصـو±وهذا قـول –ون وذهب آخر -رأى ا�حدث} وأôد وا�ت�م} هو وهذا ،ولو ساعة رآها�صحوب بمع¥ 

يطلق Y من رأى ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم واختص به اختصاص ا�صحوب وطالت مـدة  إنمان الصحا� أ� إ -ا�حدث}
 .)عنه ن لم يروِ �صحبته و

ى عـن رو(مالك بن ا�ـويرث و Y قبول رواية وائل بن حجر -يعê اتفقوا- قلت وقد أطبق العلماء: "الشنقيطي يقول�
وعثمان بـن أ� العـاص ا8قـÃ وغـ¦هم Ýـن ) مالك بن ا�ويرث اصفة الصالة و�ذأحاديث u ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم 

هـذا  "إ±ه ص¿ اهللا عليه وسلم واجتمعوا به ورجعوا إ� أهليهم ولم يالزموه اوفدو ممع أنهعنه يتهم ااشتهرت صحبتهم ورو
ن الصحا� من رأى ا^� أا�حدث} وهو  مذهبيدل Y صحة وهو  Y روضة ا^اظر،رôه اهللا u مذكرته  	م الشنقطي

 .به ولو ساعة ومات Y ذلك اً ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمن
 : هناك طرق كث¦ة �عرفة الصحا� منها، كيفية معرفة الصحاكيفية معرفة الصحاكيفية معرفة الصحاكيفية معرفة الصحا����

TTTT----    واتر�واترا�واترا�واترا�وطل ،ن هذا صحا�أب: : : : ا Åوقاص وغ¦هم من أ� حة والزب¦ وسعد بن كمعرفة ا^اس أن أبا بكر وعمر وعثمان وع
 .صحابه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

يشتهر أن هذا فالن صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم وهذا كث¦ من صحابة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم اشـتهر : : : : الشهرةالشهرةالشهرةالشهرة    ----////
 .عنه أنه صحا� فالشهرة تكY Ã اإلخبار و` أد. من ا�واتر



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٩٦ - 

 

VVVV----    ن غ¦ه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمن غ¦ه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمن غ¦ه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمن غ¦ه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمإخبار الصحاإخبار الصحاإخبار الصحاإخبار الصحا���� ع ع ع ع. 
UUUU----    أو  كأن يقول صـحبت ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم، إخبار الصحاإخبار الصحاإخبار الصحاإخبار الصحا���� عن نفسه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عن نفسه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عن نفسه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عن نفسه أنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

فهـذه *هـا Ýـا يـدل Y الطـرق الـÊ  ،سمعت ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو قال · ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو Éو ذلك
 .رÈ اهللا عنهم  الصحابةوقد ذكرها العلماء اwين كتبوا تراجم u معرفة  ،ل بها Y معرفة الصحا�يستد
 �أو سـمعت ا^ـ ،أو صحبت ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم ،الصحا� أو رأيت ا^� انأي أ-قوX     فإن قيلفإن قيلفإن قيلفإن قيل( قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة����

إنما هو خ� عن نفسه إنما هو خ� عن نفسه إنما هو خ� عن نفسه إنما هو خ� عن نفسه : : : : قلناقلناقلناقلنا    شهادته ^فسه أنه صحا�قبل كيف ت قوX شهادته ^فسه فكيف يقبل؟قوX شهادته ^فسه فكيف يقبل؟قوX شهادته ^فسه فكيف يقبل؟قوX شهادته ^فسه فكيف يقبل؟    -ص¿ اهللا عليه وسلم
كرواية الصحاكرواية الصحاكرواية الصحاكرواية الصحا���� عن ا^� ص¿  عن ا^� ص¿  عن ا^� ص¿  عن ا^� ص¿ وهو وهو وهو وهو     ،،،،وال يوجب تهمةوال يوجب تهمةوال يوجب تهمةوال يوجب تهمة    ةةةةال يلحق غ¦ه مïال يلحق غ¦ه مïال يلحق غ¦ه مïال يلحق غ¦ه مïووووبما يhتب عليه حكم � يوجب العمل بما يhتب عليه حكم � يوجب العمل بما يhتب عليه حكم � يوجب العمل بما يhتب عليه حكم � يوجب العمل 

ن إذا اإلنسـا ؟؟؟؟ا^فس غ¦ مقبولةا^فس غ¦ مقبولةا^فس غ¦ مقبولةا^فس غ¦ مقبولة    فهذه شهادة للنفس وشهادةفهذه شهادة للنفس وشهادةفهذه شهادة للنفس وشهادةفهذه شهادة للنفس وشهادة    ،،،،كيف نقبل قوX أنه صحاكيف نقبل قوX أنه صحاكيف نقبل قوX أنه صحاكيف نقبل قوX أنه صحا���� االعhاض هو، )اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
    .أما إن يشهد ^فسه فال يقبل ،أما إن يشهد لغ¦ه فهو مقبول ،شهد ^فسه ال تقبل شهادته

مـن  خ� عن نفسه بأنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهذا اإلخبار يhتب عليه حكـم �خ� عن نفسه بأنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهذا اإلخبار يhتب عليه حكـم �خ� عن نفسه بأنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهذا اإلخبار يhتب عليه حكـم �خ� عن نفسه بأنه صحب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهذا اإلخبار يhتب عليه حكـم �أأأأإذا إذا إذا إذا (( قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
 .هذا أمر ،ةلم نأخذ به ألدى إ� تعطيل األح®م ال(عي ولو ،،،،يوجب العمليوجب العمليوجب العمليوجب العملاألح®م 

�� ال يوجب تهمةال يوجب تهمةال يوجب تهمةال يوجب تهمةأيضاً  ،أي أنه إذا شهد أنه صحا� لن يتïر أحد بذلك ق غ¦ه مïةق غ¦ه مïةق غ¦ه مïةق غ¦ه مïةلحِ لحِ لحِ لحِ ال يُ ال يُ ال يُ ال يُ أنه بهذه الشهادة : األمر ا8ا
 ة الصحاة الصحاة الصحاة الصحا���� عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلمييييكرواكرواكرواكروافكونه يد صحبة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم هذا ال تهمة فيه ألحد فهو 

 ?هور ا�حدث} وبعض األصو±}?هور ا�حدث} وبعض األصو±}?هور ا�حدث} وبعض األصو±}?هور ا�حدث} وبعض األصو±}وا<الف ب} األصو±} وا�حدث}،  ةالصحا� وتعريف الصحاب هذا فيما يتعلق عدالة
?هـور ?هـور ?هـور ?هـور وذكرنا تعريف ابن حجـر،  ،من رأى ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات Y ذلك الصحاالصحاالصحاالصحا����Y أن 

 ن لم يروِ �سلم والزمه مدة طويلة ومات Y ذلك ومن صحب ا^� ص¿ اهللا عليه ويقولون هو  األصو±} وبعض ا�حدث}األصو±} وبعض ا�حدث}األصو±} وبعض ا�حدث}األصو±} وبعض ا�حدث}
ن العلماء أطلقـوا Y روايـة وائـل بـن حجـر ومالـك بـن ألذا ×u األح®م وتعقب الشنقيطي  اآلمديونقلنا 	م  ،عنه

وا عنه رووا عنه ولم يصحبوا ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم طويال و�نما رو ما�ويرث وعثمان بن أ� العاص ا8قÃ وغ¦هم وه
 .ومكثوا u ا�دينة فhة ولم يالزموه ورجعوا إ� أهليهم

ثم ذكرنا طرق معرفة الصحا� قلنا ا�واتر، الشهرة، إخبار الصحا� عن غ¦ه، إخبار الصحا� عن نفسه، وقلنا االعhاض �
Xتب عليه ح؟ أن الصحا� شهادته ^فسه فكيف يقبل: قوhكم � يوجب العمـل وقلنا إن هذا إخبار عن نفسه بما ي

 .كرواية الصحا� عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،وال يلحق غ¦ه مïة وال يوجب تهمة
فبعض القرائن تدل Y أن هذا فالن من ا^ـاس صـحب ا^ـ�  ،ن مسألة إثبات الصحبة يرجع إ� القرائنأرجع وأقول أ�

ك u لكن مـن ُشـ ،هناك الصحابة اشتهر أنهم صحابة ،ص¿ اهللا عليه وسلم Üيث ال يد أحد الصحبة وال يمكن ذلك
هذا يرجـع إ� القـرائن ألنـه هذا يرجـع إ� القـرائن ألنـه هذا يرجـع إ� القـرائن ألنـه هذا يرجـع إ� القـرائن ألنـه ؟ ؟ ؟ ؟ هل صحب ا^� أم الهل صحب ا^� أم الهل صحب ا^� أم الهل صحب ا^� أم المن شك u صحبته  -ورد ذلك u كتاب الرجالوهذا ورد، -صحبته 

    ....يhتب عليه صحة ا�ديث وسماعة من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميhتب عليه صحة ا�ديث وسماعة من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميhتب عليه صحة ا�ديث وسماعة من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميhتب عليه صحة ا�ديث وسماعة من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
    ا�سألة األخ¦ة تتعلق با�رح وا�عديل ا�سألة األخ¦ة تتعلق با�رح وا�عديل ا�سألة األخ¦ة تتعلق با�رح وا�عديل ا�سألة األخ¦ة تتعلق با�رح وا�عديل ����
ُمْحَصنَاِت ُعمÔ {تعا� جتة قال  80و`     رجٌل ُحد حد القذفرجٌل ُحد حد القذفرجٌل ُحد حد القذفرجٌل ُحد حد القذف    ؟؟؟؟هل تقبل روايتههل تقبل روايتههل تقبل روايتههل تقبل روايته، ، ، ، حدود u القذفحدود u القذفحدود u القذفحدود u القذفمسألة ا�مسألة ا�مسألة ا�مسألة ا�����

ْ
يَن يَْرُموَن ال ِ

Ô
wَوا

َِك 
ْو6َ

ُ
بَداً َوأ

َ
 َيْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أ

َ
ًة َوال َ وُهْم َعَماِغَ} َجتْ ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجِتُ

َ
تُوا بِأ

ْ
َفاِسقُ  لَْم يَأ

ْ
    } ونَ ُهُم ال

    د u القذف؟د u القذف؟د u القذف؟د u القذف؟هل تقبل شهادة من حُ هل تقبل شهادة من حُ هل تقبل شهادة من حُ هل تقبل شهادة من حُ 
ا�حدثون إال إذا تاب،  ،ا�حدود بالقذف قد ثبت فسقه وانتفت عدا�هوذلك أن  ،هذه ا�سألة متفرعة Y �ط العدالة�



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ٩٧ - 

 

 .أوسع صورةفيجعلونها ب    ؟؟؟؟ا�ائب بعد الفسق هل تقبل روايتها�ائب بعد الفسق هل تقبل روايتها�ائب بعد الفسق هل تقبل روايتها�ائب بعد الفسق هل تقبل روايتهيبحثون هذه ا�سألة بش� أوسع فيقولون 
     هل تقبل روايته أم ال؟هل تقبل روايته أم ال؟هل تقبل روايته أم ال؟هل تقبل روايته أم ال؟األصو±} Ìبن قدامة قالوا ا�حدود u القذف  إذا عدنا إ� 	م

 : قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة أقول ا�حدود بالقذف ال pلوا من حا�} كماأقول ا�حدود بالقذف ال pلوا من حا�} كماأقول ا�حدود بالقذف ال pلوا من حا�} كماأقول ا�حدود بالقذف ال pلوا من حا�} كما




Øا�الة األوØا�الة األوØا�الة األوØتعـا�     فهذا ال تقبل روايته إال إذا تابفهذا ال تقبل روايته إال إذا تابفهذا ال تقبل روايته إال إذا تابفهذا ال تقبل روايته إال إذا تابأن يكون القذف قد جاء بلفأن يكون القذف قد جاء بلفأن يكون القذف قد جاء بلفأن يكون القذف قد جاء بلفظظظظ القذف ال�يح  القذف ال�يح  القذف ال�يح  القذف ال�يح : : : : ا�الة األو Xويدل عليه قو
يَن يَْرُمونَ {{{{ ِ

Ô
wيَن يَْرُمونَ َوا ِ
Ô

wيَن يَْرُمونَ َوا ِ
Ô

wيَن يَْرُمونَ َوا ِ
Ô

wَيْقبَلُوا لَُهـْم َشـَهاَدةً     َوا 
َ

ًة َوال َ  َيْقبَلُوا لَُهـْم َشـَهاَدةً ْ
َ

ًة َوال َ  َيْقبَلُوا لَُهـْم َشـَهاَدةً ْ
َ

ًة َوال َ  َيْقبَلُوا لَُهـْم َشـَهاَدةً ْ
َ

ًة َوال َ وُهْم ععععََماِغَ} َجََماِغَ} َجََماِغَ} َجََماِغَ} َجتتتتْ ُ وُهْم ِ ُ وُهْم ِ ُ وُهْم ِ ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجتتتِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجُمÔ لَْم يَأ

َ
تُوا بِأ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجُمÔ لَْم يَأ

َ
تُوا بِأ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجُمÔ لَْم يَأ

َ
تُوا بِأ

ْ
ُمْحَصنَاِت ععععُمÔ لَْم يَأ

ْ
ُمْحَصنَاِت ال
ْ
ُمْحَصنَاِت ال
ْ
ُمْحَصنَاِت ال
ْ
ِـَك ُهـُم     ال

َ
ِـَك ُهـُم 

َ
ِـَك ُهـُم 

َ
ِـَك ُهـُم 

ْو6666َ
ُ
بَـداً َوأ

َ
ْوأ

ُ
بَـداً َوأ

َ
ْوأ

ُ
بَـداً َوأ

َ
ْوأ

ُ
بَـداً َوأ

َ
أ

َفاِسُقونَ 
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
ُفوٌر رÔِحيمٌ ))))UUUU((((ال ُفوٌر رÔِحيمٌ َ ُفوٌر رÔِحيمٌ َ إِنÔ اهللاÔَ لللَلُفوٌر رÔِحيمٌ َ

ْصلَُحوا فَ
َ
ْعِد َذلَِك َوأ َ َÔاهللا Ôإِن

ْصلَُحوا فَ
َ
ْعِد َذلَِك َوأ َ َÔاهللا Ôإِن

ْصلَُحوا فَ
َ
ْعِد َذلَِك َوأ َ َÔاهللا Ôإِن

ْصلَُحوا فَ
َ
يَن تَأبوا ِمن نننَنْعِد َذلَِك َوأ ِ

Ô
wا 

Ô
يَن تَأبوا ِمن إِال ِ

Ô
wا 

Ô
يَن تَأبوا ِمن إِال ِ

Ô
wا 

Ô
يَن تَأبوا ِمن إِال ِ

Ô
wا 

Ô
أنـه إذا Ìن بلفـظ  وهذا �ل اتفاق ب} العلمـاءوهذا �ل اتفاق ب} العلمـاءوهذا �ل اتفاق ب} العلمـاءوهذا �ل اتفاق ب} العلمـاء}}}}إِال

 .لآلية الكريمة ؛القذف ال�يح فال تقبل روايته إال إذا تاب




بمع¥ آخر  ،ويتخلف بعض الشهود عن الشهادة إذا Ìن القذف بلفإذا Ìن القذف بلفإذا Ìن القذف بلفإذا Ìن القذف بلفظظظظ الشهادة أي يشهد بالزنا مع األربعة الشهادة أي يشهد بالزنا مع األربعة الشهادة أي يشهد بالزنا مع األربعة الشهادة أي يشهد بالزنا مع األربعة: : : : ا�الة ا8انيةا�الة ا8انيةا�الة ا8انيةا�الة ا8انية

أنه زا� لكن الشهادة لم تكتمل ^قص نصابها أو �لـف بعـض  ال يكتمل نصاب الشهادة يشهد Y شخص من ا^اس
شـهد ثالثـة و�لـف  ،هنا ا�كم ا�د يقام Y بـا� الشـهود ،الشهود أو طعن u أحد الشهود أو شهد ثالثة و�لف الرابع

، أقـول إذا Ìن القـذف Y اKـا�القـذف  عن بشهادة الرابع أو ا8الث أقيم حدالرابع أقيم ا�د Y ا8الثة، شهد أربعة وُط 
هل يعـد هل يعـد هل يعـد هل يعـد وأقيم ا�د Y با� الشهود  ،بلفظ الشهادة أي شهد بالزنا مع األربعة و�لف بعض الشهود أو لم يكتمل ا^صاب

هـذا أن  يـدويؤ ،ألن عدم استكمال الشهود ليس من فعـل القـاذف ،بل تقبل روايته ال يعد قادحا u ذلك ا�حدود    قادحا؟قادحا؟قادحا؟قادحا؟
ألنه Ìن Ýن شـهدوا Y ا�غـ¦ة بـن شـعبة بالزنـا ولـم  ،القذفَحد د حُ  رغم أنهكرة وقبلوا روايته ا^اس رووا عن أ� ب

 .وهو أيضاً لم تقبل شهادته بعد ذلك ألنه لم يhاجع عن قوX ،يستكمل الشهود
فعله كمـا هـو فعله كمـا هـو فعله كمـا هـو فعله كمـا هـو     ن نقص العدد ليس منن نقص العدد ليس منن نقص العدد ليس منن نقص العدد ليس منÌن بلفÌن بلفÌن بلفÌن بلفظظظظ الشهادة فال يرد خ�ه أل الشهادة فال يرد خ�ه أل الشهادة فال يرد خ�ه أل الشهادة فال يرد خ�ه أل    ننننا�حدود بالقذف إا�حدود بالقذف إا�حدود بالقذف إا�حدود بالقذف إ قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةفإذاً كما �

أي أن عمر بن ا<طـاب  قال و×ذا روى ا^اس عن أقال و×ذا روى ا^اس عن أقال و×ذا روى ا^اس عن أقال و×ذا روى ا^اس عن أ���� بكرة واتفقوا Y ذلك وهو �دود u القذف بكرة واتفقوا Y ذلك وهو �دود u القذف بكرة واتفقوا Y ذلك وهو �دود u القذف بكرة واتفقوا Y ذلك وهو �دود u القذف    ،،،،أأأأ���� بكرة بكرة بكرة بكرة    معمعمعمعا�ال ا�ال ا�ال ا�ال 
 .ن Ìن بغ¦ لفن Ìن بغ¦ لفن Ìن بغ¦ لفن Ìن بغ¦ لفظظظظ الشهادة فال تقبل روايته حî يتوب الشهادة فال تقبل روايته حî يتوب الشهادة فال تقبل روايته حî يتوب الشهادة فال تقبل روايته حî يتوب����ووووأقام ا�د Y أ� بكرة، 

تدخل Y ا�غـ¦ة بـن شـعبة  امرأةه ومعه أحد الصحابة بكرة و�خوان ورأى أب ؛القصة أن ا�غ¦ة �ا Ìن وا±ا u الكوفة�
ن ا�رأة الÊ أفأقام عمر حد القذف Y أ� بكرة، والصحيح  ،لكن الشاهد الرابع تردد و�لف ،فانكشف ا<باء فرأوها

فأقـام عمـر  ،ابعفشهدوا عليه و�لف الر الكوفة، Ìنت ترد إ±ه u مقر أمارة ةً امرأدخلت Y ا�غ¦ة ` زوجته و` تشبه 
 .وألفوا القصص واألكاذيب الصحابةا�د القذف Y أ� بكرة ومن معه، و×ذا حاول الرافضة أن يطعنوا u عمر وبقية 

مـن أئمـة ا�سـلم}  و�مـامنقل أخبار Ìذبة ال تقال u رجل عظيم األصفها� صاحب كتاب األاألصفها� صاحب كتاب األاألصفها� صاحب كتاب األاألصفها� صاحب كتاب األ0000� وهو راف� � وهو راف� � وهو راف� � وهو راف� منهم �
د بما علم و
ن م�اً Y شهادته؛ وأما ا�غ¦ة فهو بريء من هذا واشـتبه Y الشـهود، أما أبو بكرة شه ،كعمر بن ا<طاب

مـا Ìن فيـه  وهـو ولألسف الطوµ ذكر ما نقله األصفها� u كتـاب األ0� ،هذه قصته ذكرها ?اعة من ا�حدث} والرواة
 .طعن u عمر

اwي يظهـر أنهـم يتفقـون Y أن ؟ ؟ ؟ ؟ الفسق هل تقبل روايتـهالفسق هل تقبل روايتـهالفسق هل تقبل روايتـهالفسق هل تقبل روايتـه    ا�ائب بعدا�ائب بعدا�ائب بعدا�ائب بعدأن ا�حدث} يذكرون ا�سألة بش� أوسع  ذكرنا�
فهـم ، كذبه u حديث من أحاديـث ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم با�ائب بعد الفسق تقبل روايته إال إذا Ìن فسقه بسب

جل هذا أل ،ربما الكذب يستمر معه فيظهر ا�وبة وهو ليس كذلك هألن ،يقولون بعدم قبول روايته ولو تاب من هذا الكذب
إال إذا Ìن فسـقه متعلـق  ،الفاسـق تقبـل روايتـه إذا تـاب ،كذبه Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم بال يقبلون الفاسق بسب

 .فهم ال يقبلون روايته ولو تاب من هذا الكذب ،بكذبه Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
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    ����))))$$$$////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
تكلمنا عن طرق ا�عديل وعدالة الصحابةرÈ اهللا عنهموا�حـدود u  هذه ا�لقة تتعلق بكيفية الرواية وا�لقة ا�اضية

فتلك ` طرق رواية الصحا� عن  ،وطرق الرواية هنا �تلف عن طرق الرواية األوØ الÊ أخذناها u أول ا²روس ،القذف
أو قال  اهللا عليه وسلم ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم طرق نقل الصحا� للحديث أن يقول الصحا� سمعت من رسول اهللا ص¿

 : أما هذا الفصل فهو u ،رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وغ¦ ذلك
هناك طرق لرواية يرويها هؤالء ذكر ابن قدامة  ،كيف يروي ا�ديث كيفية الرواية عن غ¦ الصحاكيفية الرواية عن غ¦ الصحاكيفية الرواية عن غ¦ الصحاكيفية الرواية عن غ¦ الصحا���� أو من دون الصحا أو من دون الصحا أو من دون الصحا أو من دون الصحا����

فصل u كيفية فصل u كيفية فصل u كيفية فصل u كيفية " قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة أربع فقطأربع فقطأربع فقطأربع فقطلكن اwي ذكره ابن قدامة  ،ن أربع طرقوهناك أكd م ،أيضاً رôه اهللا أربع طرق
  الرواية و` Y أربعة مراتبالرواية و` Y أربعة مراتبالرواية و` Y أربعة مراتبالرواية و` Y أربعة مراتب

TTTT----  معرض اإلخبار ل¦وي عنه"قال u معرض اإلخبار ل¦وي عنهأعالها قراءة الشيخ عليه u معرض اإلخبار ل¦وي عنهأعالها قراءة الشيخ عليه u معرض اإلخبار ل¦وي عنهأعالها قراءة الشيخ عليه u ن هذا من حفظه من كتـاب أو غـ¦ه" أعالها قراءة الشيخ عليهÌ هـذا  ،أقول سواء
العلـم  و` الطريق الÊ تل' بها الصحابةرÈ اهللا عـنهم ،ون عليهاالطريق أو هذه الكيفية ال خالف فيها والعلماء متفق

 ،حيث Ìن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن و�دثهم با�ديث وهـم يسـمعون ،عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
بمعـ¥ أن الشـيخ جلـس  ،اروهذه القراءة البد أن تكون u معرض اإلخب ` قراءة الشيخ Y ا�لميذ` قراءة الشيخ Y ا�لميذ` قراءة الشيخ Y ا�لميذ` قراءة الشيخ Y ا�لميذ    الطريقة األوØالطريقة األوØالطريقة األوØالطريقة األوØإذاً 

وهـذا مـن Eدة ، �خبار حديث ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلمولتحديث لنما جلس إ ،تحديث لم �لس للمذاكرة وغ¦هالل
ا�حدث} سابقاً يقول هذا جلس لإلسماع أو جلس لإلخبار غ¦ جلس ا�لوس للفقه وجلوس ا�سـائل وجلـوس ا�ـذاكرة 

قلنا هذه كما قال ابن قدامة ` أعالها وسيأ� ا<الف  ،يروي عنهجل أن عرض اإلخبار ألu م عليه قراءة الشيخ، وا^قاش
    ؟األخرىu ذلك وسنذكر األقوال u ا�رتبة األوØ وا8انية أيهما أY أم هما متساويتان أو أحدهما أY من 

الراوي بعـد أن يقـرأ Y  "))))سمعته يقولسمعته يقولسمعته يقولسمعته يقول((((وووو) ) ) ) قال فالنقال فالنقال فالنقال فالن((((وووو) ) ) ) أخ�þأخ�þأخ�þأخ�þ((((وووو) ) ) ) حدثêحدثêحدثêحدثê((((وذلك يسلط الراوي أن يقول وذلك يسلط الراوي أن يقول وذلك يسلط الراوي أن يقول وذلك يسلط الراوي أن يقول " قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
ومالك يسمع مـن  ،مالك جلس عند نافع ونافع يقرأ عليه روايته عن ابن عمر مثال ،راوي أن يقول حدثê فالنلل ؛ا�لميذ

 أو) حدثê نافع(مالك بعد ذلك يقول  ،هذه تسÆ قراءة الشيخ Y ا�لميذ u معرض اإلخبار ،نافع هذه الرواية عن ابن عمر
 ).يقول اسمعت نافع(أو يقول ) قال نافع(أو يقول ) أخ�þ نافع(يقول 

 أو يسكت فتجوز الرواية به خالفاً Kعض أهل الظاهرأو يسكت فتجوز الرواية به خالفاً Kعض أهل الظاهرأو يسكت فتجوز الرواية به خالفاً Kعض أهل الظاهرأو يسكت فتجوز الرواية به خالفاً Kعض أهل الظاهر    ،،،،أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعمأن يقرأ Y الشيخ فيقول نعمأن يقرأ Y الشيخ فيقول نعمأن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةكما  ا8انيةا8انيةا8انيةا8انية    لطريقةلطريقةلطريقةلطريقةاااا ----////
سـواء  ،لميذ Y الشيخ والشيخ يسـمعوهو أن يقرأ ا� ،عند ا�حدث} تسÆ العرضتسÆ العرضتسÆ العرضتسÆ العرضقبل أن نكمل نقول ا�رتبة ا8انية هذه 

وسواء Ìن الشيخ �فظ ما عرض عليه أو ال �فظ ذلك ولكن يمسـك ، Ìنت هذه القراءة من حفظ ا�لميذ أو من كتاب
 .ثقة غ¦هيمسكه هو أو  الكتاب أصل

هذا القول قد اندثر كما ولكن  Kعض العراقي} كما قال ا<طيب اKغداديKعض العراقي} كما قال ا<طيب اKغداديKعض العراقي} كما قال ا<طيب اKغداديKعض العراقي} كما قال ا<طيب اKغداديخالفاً  ،إ� اعتبار هذه الطريقة ذهب ا�مهورذهب ا�مهورذهب ا�مهورذهب ا�مهور
 .قد اندثر كما قال ا�افظ العرا� العراقب( قول ،قال ا�افظ ابن حجر

    عنـهعنـهعنـهعنـها�ديث عن أنس رÈ اهللا  حيث روى الشيخان فيما مع¥ حديث ضمام بن ثعلبة رÈ اهللا عنه د±ل هذه الطريقةد±ل هذه الطريقةد±ل هذه الطريقةد±ل هذه الطريقة
فقال فقال فقال فقال     ،،،،فإذا هو رجل ثائر الرأسفإذا هو رجل ثائر الرأسفإذا هو رجل ثائر الرأسفإذا هو رجل ثائر الرأس    ،،،،صوته وال نراهصوته وال نراهصوته وال نراهصوته وال نراه    بينما كنا جلوس عند ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دويبينما كنا جلوس عند ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دويبينما كنا جلوس عند ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دويبينما كنا جلوس عند ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل نسمع دوي((((

Xن حوÉن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم جالس بيننا وXن حوÉن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم جالس بيننا وXن حوÉن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم جالس بيننا وXن حوÉن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم جالس بيننا و



إ� إ� إ� إ�     ::::قـالقـالقـالقـال    ،،،،ا�طلـبا�طلـبا�طلـبا�طلـب    أنا ابن عبـدأنا ابن عبـدأنا ابن عبـدأنا ابن عبـد    ::::فقالفقالفقالفقال    ،،،،أفيكم ابن عبد ا�طلب وأفيكم ابن عبد ا�طلب وأفيكم ابن عبد ا�طلب وأفيكم ابن عبد ا�طلب و
هللا هللا هللا هللا آآآآقال قال قال قال     ،،،، نعم نعم نعم نعمقال اقال اقال اقال اUUUU؟ ؟ ؟ ؟  إال اهللا وأنك رسول اهللا إال اهللا وأنك رسول اهللا إال اهللا وأنك رسول اهللا إال اهللا وأنك رسول اهللا,,,,هللا أمرك بأن نعبد اهللا ونشهد أنه ال هللا أمرك بأن نعبد اهللا ونشهد أنه ال هللا أمرك بأن نعبد اهللا ونشهد أنه ال هللا أمرك بأن نعبد اهللا ونشهد أنه ال آآآآ    ::::فقالفقالفقالفقال، ، ، ، سائلك فأجبê أو كما قالسائلك فأجبê أو كما قالسائلك فأجبê أو كما قالسائلك فأجبê أو كما قال


ة أموا^اة أموا^اة أموا^اة أموا^اآآآآقال قال قال قال     ،،،،قال اقال اقال اقال اUUUU نعم نعم نعم نعم؟ ؟ ؟ ؟ أمرك أن نصu Å ا±وم �س صلواتأمرك أن نصu Å ا±وم �س صلواتأمرك أن نصu Å ا±وم �س صلواتأمرك أن نصu Å ا±وم �س صلوات


خر ا�ديث آإ� .....) .....) .....) .....) قال اقال اقال اقال اUUUU نعم نعم نعم نعم؟ ؟ ؟ ؟ هللا أمرك أن ûرج زهللا أمرك أن ûرج زهللا أمرك أن ûرج زهللا أمرك أن ûرج ز
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ذا لفظـه u اKخـاري هـو ،ا�ـديث بمعنـاه ،أشهد أال اX إال اهللا وأن �مداً رسول اهللا أنا ضمام بن ثعلبة افقال الصحا� أن
باب ما جاء u العلم وقوX اهللا تعـا� " "كتاب العلم"u صحيحة u  اً اKخاري رôه اهللا تعا� عقد ×ذا ا�ديث باب ،مومسل

}}}} ýوقل رب ýوقل رب ýوقل رب ýعلما    وقل رب �عرض Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فأقر به  األعرا�أن  ووجه ا²اللة "القراءة والعرض Y ا�حدث }}}}زد� علمازد� علمازد� علمازد
 .ن يعرض Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ðء والرسول ص¿ اهللا عليه وسلم يقر بههو Ì ،ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

Xخاري قوKغدادي عن اKالعالم أو قال ا�حـدث ليس يُ " :ذكر ا<طيب ا Y القراءة u روى عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
 ."حديث أصح من حديث ضمام

هل ا�رتبة األوØ هل ا�رتبة األوØ هل ا�رتبة األوØ هل ا�رتبة األوØ  بمع¥بمع¥بمع¥بمع¥    ؟؟؟؟يساوي السماع من الشيخ الÊ ` ا�رتبة األوØيساوي السماع من الشيخ الÊ ` ا�رتبة األوØيساوي السماع من الشيخ الÊ ` ا�رتبة األوØيساوي السماع من الشيخ الÊ ` ا�رتبة األوØ    ----ا�رتبة ا8انية العرضا�رتبة ا8انية العرضا�رتبة ا8انية العرضا�رتبة ا8انية العرض----هل القراءة Y الشيخ هل القراءة Y الشيخ هل القراءة Y الشيخ هل القراءة Y الشيخ 
    وا8انية متساوية أو أحدهما أY من ا8انية؟ وا8انية متساوية أو أحدهما أY من ا8انية؟ وا8انية متساوية أو أحدهما أY من ا8انية؟ وا8انية متساوية أو أحدهما أY من ا8انية؟ 

    ::::ختلف العلماء u ذلك Y ثالثة أقوالختلف العلماء u ذلك Y ثالثة أقوالختلف العلماء u ذلك Y ثالثة أقوالختلف العلماء u ذلك Y ثالثة أقوالاااا




ه وأهل ه وأهل ه وأهل ه وأهل مذهب اإلمام مالك رôه اهللا وأصحابمذهب اإلمام مالك رôه اهللا وأصحابمذهب اإلمام مالك رôه اهللا وأصحابمذهب اإلمام مالك رôه اهللا وأصحابوهذا  ،السماع من الشيخ والعرض Y الشيخ أنهما متساويتانأنهما متساويتانأنهما متساويتانأنهما متساويتان: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

واحتجوا Üديث ضمام بن ثعلبـة ا�تقـدم قـال  ا�جاز واKخاري و�ا�جاز واKخاري و�ا�جاز واKخاري و�ا�جاز واKخاري و�OOOO القطان والزهري واإلمام الشاف¯ رôه اهللا تعا� القطان والزهري واإلمام الشاف¯ رôه اهللا تعا� القطان والزهري واإلمام الشاف¯ رôه اهللا تعا� القطان والزهري واإلمام الشاف¯ رôه اهللا تعا�
 ".فهذه قراءة Y ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أخ�ا بها ضمام قومه فأجازوه" اKخاري





�وهـذا وهـذا وهـذا وهـذا هذا القول ا8ا�  ،¥ ترجيح العرض Y السماعبمع ترجيح القراءة Y الشيخ Y السماع من لفظهترجيح القراءة Y الشيخ Y السماع من لفظهترجيح القراءة Y الشيخ Y السماع من لفظهترجيح القراءة Y الشيخ Y السماع من لفظه: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
 .مذهب أمذهب أمذهب أمذهب أ���� حنيفة وبن أ حنيفة وبن أ حنيفة وبن أ حنيفة وبن أ���� ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج وغ¦هم ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج وغ¦هم ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج وغ¦هم ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج وغ¦هم

 Åوحجتهم ما يÅوحجتهم ما يÅوحجتهم ما يÅوحجتهم ما ي : : : :    
TTTT----    الشيخ Y حالة القراءة u بنفسهف ،زيادة عناية الطالب بنفسه dداد ضبطه للم+ والسـند  ،يكون اعتناء الطالب أكÞف

 .طفيؤمن من الغل
 .�الف قراءة الشيخ Y ا�لميذ تكون ا�حافظة من الشيخ فقط ؛أن ا�حافظة عند قراءة ا�لميذ يكون من الطرف} ----////
VVVV----    من  ،أن الغفلة كث¦اً ما تعرض للسامع دون القارئ dبمع¥ أنه إذا قرأ الشيخ والراوي يسمع أن الغفلة تعرض للسامع أك

 .ءته أكÝ dا يعتê السامعالقارئ فالقارئ يعتê بلفظه وقرا




مذهب أهل مذهب أهل مذهب أهل مذهب أهل بمع¥ ترجيح ا�رتبة األوØ السماع Y ا�رتبة ا8انية العرض وهذا  ترجيح السماع Y العرضترجيح السماع Y العرضترجيح السماع Y العرضترجيح السماع Y العرض: القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الث

ا�(ق وُخراسان واإلمام مسلم u صحيحة وصححه ا�افا�(ق وُخراسان واإلمام مسلم u صحيحة وصححه ا�افا�(ق وُخراسان واإلمام مسلم u صحيحة وصححه ا�افا�(ق وُخراسان واإلمام مسلم u صحيحة وصححه ا�افظظظظ ابن الصالح وا�اف ابن الصالح وا�اف ابن الصالح وا�اف ابن الصالح وا�افظظظظ العرا العرا العرا العرا���� والسيو والسيو والسيو والسيو2222 وهو ظاهر  وهو ظاهر  وهو ظاهر  وهو ظاهر 				م ابن م ابن م ابن م ابن 
 .دما قال أعالها يقصد ا�رتبة األوØهنا عن قدامةقدامةقدامةقدامة

ن مـأن هذه ا�رتبة ` طريق رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وهو اwي Ìن �دث بها أصـحابه و` أبعـد  ود±لهم u ذلكود±لهم u ذلكود±لهم u ذلكود±لهم u ذلك
 .ا<طأ والسهو

ا عن ا^� مودهلور الراجح واهللا أعلم هو القول األول وهو أن الطريقتان متساويتانالراجح واهللا أعلم هو القول األول وهو أن الطريقتان متساويتانالراجح واهللا أعلم هو القول األول وهو أن الطريقتان متساويتانالراجح واهللا أعلم هو القول األول وهو أن الطريقتان متساويتان    ما الراجح u هذه األقوال ا8الثة؟ما الراجح u هذه األقوال ا8الثة؟ما الراجح u هذه األقوال ا8الثة؟ما الراجح u هذه األقوال ا8الثة؟����
أكd يعê أن الطريقة ا8انيـة العـرض وردت وأكـd مـا يسـتدل بهـا Y  ،أن الطريقة األوØوص¿ اهللا عليه وسلم خاصة 

 .أما الطريقة األوØ فاألدلة عليها كث¦ة أكd من أدلة ا�رتبة ا8انية  ،حديث ضمام
 ::::` I Yب}` I Yب}` I Yب}` I Yب}×ا حا�ان أو ×ا حا�ان أو ×ا حا�ان أو ×ا حا�ان أو  و` القراءة Y الشيخ ا�رتبة ا8انيةا�رتبة ا8انيةا�رتبة ا8انيةا�رتبة ا8انية����
 .يقرأ فيقول نعم فهذا ال خالف u صحته ،أن يقرأ Y الشيخ والشيخ يقر بذلكأن يقرأ Y الشيخ والشيخ يقر بذلكأن يقرأ Y الشيخ والشيخ يقر بذلكأن يقرأ Y الشيخ والشيخ يقر بذلك: : : : الïب األولالïب األولالïب األولالïب األول����
�����أكd العلماء ب(ط أال يكـون هنـاك مظنـة إكـراه أو  دهذا جائز عن أن يقرأ Y الشيخ والشيخ ساكتأن يقرأ Y الشيخ والشيخ ساكتأن يقرأ Y الشيخ والشيخ ساكتأن يقرأ Y الشيخ والشيخ ساكت: : : : الïب ا8ا�الïب ا8ا�الïب ا8ا�الïب ا8ا



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 .ئذٍ غفلة أو نوم فال يكت¸ بالسكوت حين
وجلـوس " ساكت قول ولكن السكوت u معـرض ا�اجـة إ� اKيـان بيـان ال�إال ينسب "فقهاء قاعدة و×ذا يقول ال�

قـرأ خبار م®ن من حاجة فسكوته u معرض ا�اجة إ� اKيان واإلنكار بيان بصحة مـا يُ ا�حدث والشيخ للتحديث ولإل
 .نها ال تعد روايةإفنه إذا قرأ عليه وسكت إ واقال ،u هذا خالف بعض الظاهريةخالف بعض الظاهريةخالف بعض الظاهريةخالف بعض الظاهريةولكن ، عليه
لو لو لو لو     وووو    ،،،،خالفاً Kعض أهل الظاهرخالفاً Kعض أهل الظاهرخالفاً Kعض أهل الظاهرخالفاً Kعض أهل الظاهر    ،،،،ا�رتبة ا8انية أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية بها�رتبة ا8انية أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية بها�رتبة ا8انية أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية بها�رتبة ا8انية أن يقرأ Y الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به" يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة����

أنه "يستدل لقول ا�مهور و�مه يدل Y ما ذكرناه من القاعدة الفقهية  				م ابن قدامةم ابن قدامةم ابن قدامةم ابن قدامةوهذا " لم يكن صحيحاً لم يسكتلم يكن صحيحاً لم يسكتلم يكن صحيحاً لم يسكتلم يكن صحيحاً لم يسكت
نعم لو Ìن ثمة ¶يلة إكراه أو غفلة ال يكـت¸ نعم لو Ìن ثمة ¶يلة إكراه أو غفلة ال يكـت¸ نعم لو Ìن ثمة ¶يلة إكراه أو غفلة ال يكـت¸ نعم لو Ìن ثمة ¶يلة إكراه أو غفلة ال يكـت¸ " ساكت قول ولكن السكوت u معرض ا�اجة إ� اKيان بيانال ينسب ل

 .بسكوتهبسكوتهبسكوتهبسكوته
    ماذا يقول عند ا�حديث وما ` صيغ ا�حديث بهذه الطريقة؟ ماذا يقول عند ا�حديث وما ` صيغ ا�حديث بهذه الطريقة؟ ماذا يقول عند ا�حديث وما ` صيغ ا�حديث بهذه الطريقة؟ ماذا يقول عند ا�حديث وما ` صيغ ا�حديث بهذه الطريقة؟ ، ، ، ، طرق ا�حديث با�رتبة ا8انيةطرق ا�حديث با�رتبة ا8انيةطرق ا�حديث با�رتبة ا8انيةطرق ا�حديث با�رتبة ا8انية����

 ةصيغال ،وهذه ` الصيغة ا�ث¿ أو األكمل" راءة ًعليهراءة ًعليهراءة ًعليهراءة ًعليهوهذا يسلط الراوي Y أن يقول أنبأنا وحدثنا فالن قوهذا يسلط الراوي Y أن يقول أنبأنا وحدثنا فالن قوهذا يسلط الراوي Y أن يقول أنبأنا وحدثنا فالن قوهذا يسلط الراوي Y أن يقول أنبأنا وحدثنا فالن ق" قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة
 .ا�ث¿ أو األكمل أن يقول الراوي حدثنا فالن قراءًة عليه أو أنبأنا فالن قراءًة عليه

 : ))))ثالث أقوالثالث أقوالثالث أقوالثالث أقوال((((    هنا خالف u ا�سألة Y روايت}هنا خالف u ا�سألة Y روايت}هنا خالف u ا�سألة Y روايت}هنا خالف u ا�سألة Y روايت}    لكن هل �وز أن يقول أخ�نا أو حدثنا �ردت}؟لكن هل �وز أن يقول أخ�نا أو حدثنا �ردت}؟لكن هل �وز أن يقول أخ�نا أو حدثنا �ردت}؟لكن هل �وز أن يقول أخ�نا أو حدثنا �ردت}؟




Øالرواية األوØالرواية األوØالرواية األوØكما ال �وز أن يقول سمعت من كما ال �وز أن يقول سمعت من كما ال �وز أن يقول سمعت من كما ال �وز أن يقول سمعت من �ردت}  ))))حدثناحدثناحدثناحدثنا((((أو أو أو أو ) ) ) ) أخ�ناأخ�ناأخ�ناأخ�نا((((حدهم ال �وز أن يقول حدهم ال �وز أن يقول حدهم ال �وز أن يقول حدهم ال �وز أن يقول أأأأ دامةدامةدامةدامةقال ابن ققال ابن ققال ابن ققال ابن قكما  الرواية األو

، ، ، ، بد±ل ثبوت أح®م اإلقرار بهبد±ل ثبوت أح®م اإلقرار بهبد±ل ثبوت أح®م اإلقرار بهبد±ل ثبوت أح®م اإلقرار به    ،،،،وا�واب بنعم Ì<�وا�واب بنعم Ì<�وا�واب بنعم Ì<�وا�واب بنعم Ì<�    ،،،،�وز وهو قول أكd الفقهاء ألنه إذا أقر Ìن كقوX نعم�وز وهو قول أكd الفقهاء ألنه إذا أقر Ìن كقوX نعم�وز وهو قول أكd الفقهاء ألنه إذا أقر Ìن كقوX نعم�وز وهو قول أكd الفقهاء ألنه إذا أقر Ìن كقوX نعم    واألخرىواألخرىواألخرىواألخرى    ،،،،فالنفالنفالنفالن
 .و×ذا يقول أشهد� Y نفسهو×ذا يقول أشهد� Y نفسهو×ذا يقول أشهد� Y نفسهو×ذا يقول أشهد� Y نفسه

أو هل �ـوز  ،قول حدثنا فالن أو أخ�نا فالن أو أنبأنا فالن قراءة عليه يقيدها بلفظ القراءة ا�رتبة األكمل أنقلنا إذن �
 .Y روايت} كما u مذهب اإلمام أôدY روايت} كما u مذهب اإلمام أôدY روايت} كما u مذهب اإلمام أôدY روايت} كما u مذهب اإلمام أôد ةً أن يقول أخ�نا أو أنبأنا أو حدثنا �رد





Øالرواية األوØالرواية األوØالرواية األوØي وا�ا�ا�ا�بعض األصو±} كأبعض األصو±} كأبعض األصو±} كأبعض األصو±} كأ����    هذه الرواية قال بها  ال �وز ذلكال �وز ذلكال �وز ذلكال �وز ذلك    ااااقالوقالوقالوقالو: : : : الرواية األو�Kي وس} ا�Kي وس} ا�Kي وس} ا�Kه اهللا والغزا·     اآلمدياآلمدياآلمدياآلمديس} اôه اهللا والغزا· رôه اهللا والغزا· رôه اهللا والغزا· رôر
قالوا ألن ظاهرها يوهم أن الشيخ تـوu  Ø ا�ستص¸ وهو قول ?ع من أئمة ا�ديث Ìبن ا�بارك و�u ا�ستص¸ وهو قول ?ع من أئمة ا�ديث Ìبن ا�بارك و�u ا�ستص¸ وهو قول ?ع من أئمة ا�ديث Ìبن ا�بارك و�u ا�ستص¸ وهو قول ?ع من أئمة ا�ديث Ìبن ا�بارك و�OOOO ابن مع} والنسا� ابن مع} والنسا� ابن مع} والنسا� ابن مع} والنسا�

وأيضاً قاسوها كما قال ابـن قدامـة  "قراءةً عليه"وwلك قالوا ال �وز أن يقول حدثنا وأخ�نا �رداً عن قوX  ،القراءة بنفسه
�ردة من ال يقول أخ�نا أو حدثنا أفكذلك من باب أوØ  ا؛إذا Ìن ال �وز أن يقول سمعت فالن ،Y قوX سمعت من فالن

 .القراءة عليه




الزهري رôه اهللا واإلمام أبو حنيفة ومالك وسـفيان بـن الزهري رôه اهللا واإلمام أبو حنيفة ومالك وسـفيان بـن الزهري رôه اهللا واإلمام أبو حنيفة ومالك وسـفيان بـن الزهري رôه اهللا واإلمام أبو حنيفة ومالك وسـفيان بـن وهذه الرواية قال بها  قالوا �وز عن اإلمام أôدعن اإلمام أôدعن اإلمام أôدعن اإلمام أôد الرواية ا8انيةالرواية ا8انيةالرواية ا8انيةالرواية ا8انية

 .أكd الفقهاءأكd الفقهاءأكd الفقهاءأكd الفقهاء    إ�إ�إ�إ�ونسبه ابن قدامة ونسبه ابن قدامة ونسبه ابن قدامة ونسبه ابن قدامة     ،،،،ن واKخارين واKخارين واKخارين واKخاريعيينة ويعيينة ويعيينة ويعيينة وي@@@@ القطا القطا القطا القطا
وا�واب بنعم معروف عند الفقهاء أنه Ì<� فيثبت  ،نه إذا أقر عندما يقول نعم أو يسكت Ìن كقوX نعمأ اقالو ود±لهمود±لهمود±لهمود±لهم����

    .ا�كم به ويثبت اإلقرار به
ف�مة نعم هنا يثبـت بهـا  ،نعم: فقال؟ ال كذامن ا� اً عليه وقال هل u ذمتك لفالن مبلغ سأل مد/ً  اً لو أن حاكم: مثالمثالمثالمثال����

فقال هنا قالوا بكونه أقر كقوX نعم وا�واب بنعم Ì<� بد±ل ثبـوت  ،ف�مة نعم هنا تصديق Y الÇم و�قرار به ،اإلقرار
هد بـأ� أقـررت Y كأنه يقول X أش) نعم(فعندما يقول للقارئ عليه  ،ذا يقول أشهد� Y نفسها و×وقال ،أح®م اإلقرار به

فإذا عمـل  الشهادة،مقام اإلخبار فصارت Ì<� فيعمل بها u ) نعم(فقامت *مة ، نفV بأن الÇم اwي قرأته عÅ صحيح
 .أوسع الروايةمن باب أوØ ألن باب  الروايةفالعمل بها u  ؛بها u الشهادة و` Ýا �تاط به



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٠١ - 

 

u هـذه الرتبـة وال �ـوز أن  "أخ�نا"بمع¥ أنه �وز أن يقول  "أخ�نا"وويز  "حدثنا"طالق إ�نع من باهناك قول ثالث �
ونقـل هـذا عـن ونقـل هـذا عـن ونقـل هـذا عـن ونقـل هـذا عـن  ،بينما أخ�نا أوسع من هذا سـواء سـمعه أو قـال بـذلك ،سمعه من لفظه ع¥بمألن حدثنا  "حدثنا"يقول 

 .الشاف¯ رôه اهللا وأصحابه واإلمام مسلم بن ا�جاج واختاره ا�اكمالشاف¯ رôه اهللا وأصحابه واإلمام مسلم بن ا�جاج واختاره ا�اكمالشاف¯ رôه اهللا وأصحابه واإلمام مسلم بن ا�جاج واختاره ا�اكمالشاف¯ رôه اهللا وأصحابه واإلمام مسلم بن ا�جاج واختاره ا�اكم

    ����))))%%%%////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    : : : : هل �وز للراوي إبدال إحدى اللفظت} باألخرى؟ Y روايت}هل �وز للراوي إبدال إحدى اللفظت} باألخرى؟ Y روايت}هل �وز للراوي إبدال إحدى اللفظت} باألخرى؟ Y روايت}هل �وز للراوي إبدال إحدى اللفظت} باألخرى؟ Y روايت}""""    حدثناحدثناحدثناحدثنا""""أو أو أو أو """"    أخ�ناأخ�ناأخ�ناأخ�نا""""إذا قال الشيخ إذا قال الشيخ إذا قال الشيخ إذا قال الشيخ : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة����

Øفاوت ا�عني} بينهما، فعند بعضهم إذا قال  ال �وز إبدال إحدى اللفظت} باألخرى: الرواية األو�سـمعه فمعناه  حدثناحدثناحدثناحدثنا

 .فع¿ هذا ال �وز اإلبدال معه من لفظ الشيخ أو قرأ عليه أو Éو ذلكفقد س أخ�ناأخ�ناأخ�ناأخ�ناقال و�ذا ، من لفظ الشيخ مبا�
 
 .ألن مع¥ ال�مت} واحد أنه �وز اإلبدال: والرواية ا8انية
 ؟ ؟ ؟ ؟ """"سمعتسمعتسمعتسمعت""""هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول     ----u هذه ا�رتبة وهو يقرأ Y الشيخu هذه ا�رتبة وهو يقرأ Y الشيخu هذه ا�رتبة وهو يقرأ Y الشيخu هذه ا�رتبة وهو يقرأ Y الشيخ----هل �وز للراوي أن يقول سمعت فالن هل �وز للراوي أن يقول سمعت فالن هل �وز للراوي أن يقول سمعت فالن هل �وز للراوي أن يقول سمعت فالن : : : : مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى****
نه يشعر با^طق وهذا كذب فهو لم يسمع إال إذا علم ب�يح قوX أو بقرينة يريد القراءة Y أل أنه ال �وزأنه ال �وزأنه ال �وزأنه ال �وز: : : : قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهور    ----أأأأ

أنه �وز ذلك ب(ط  وروي عن مالكوروي عن مالكوروي عن مالكوروي عن مالكذهب سفيان ابن عيينة وا^ووي وأôد بن صالح ا��ي وأبو بكر اKاقال� ، الشيخ
 Xقراءة عليه(أن يقول أو يقيده بقو.( 

 ���� V الكتـاب " قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة ،إلجازةو` ا ا�رتبة ا8ا8ةا�رتبة ا8ا8ةا�رتبة ا8ا8ةا�رتبة ا8ا8ةـ êالكتـاب ا�رتبة ا8ا8ة اإلجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي ع êالكتـاب ا�رتبة ا8ا8ة اإلجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي ع êالكتـاب ا�رتبة ا8ا8ة اإلجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي ع êا�رتبة ا8ا8ة اإلجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي ع
����Eأو ما صح عندك من مسمو � "الفال� أو ما صح عندك من مسموEالفال� أو ما صح عندك من مسموEالفال� أو ما صح عندك من مسموEالفال

    ::::عة أنواععة أنواععة أنواععة أنواعببببواإلجازة كما ذكر ا�حدثون أرواإلجازة كما ذكر ا�حدثون أرواإلجازة كما ذكر ا�حدثون أرواإلجازة كما ذكر ا�حدثون أر����
 .أجزت لكم أن ترووا عê هذا الكتاب كقولككقولككقولككقولك، ، ، ، اإلجازة �ع} u مع}اإلجازة �ع} u مع}اإلجازة �ع} u مع}اإلجازة �ع} u مع}: : : : ا^وع األولا^وع األولا^وع األولا^وع األول����
����� .وذلك أن يقول أجزت لكم أن ترووا عê ?يع مرويا�، جازة �ع} u غ¦ مع}جازة �ع} u غ¦ مع}جازة �ع} u غ¦ مع}جازة �ع} u غ¦ مع}اإلاإلاإلاإل: : : : ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا
 .اب الفال�تكأن يقول أجزت للمسلم} أن يرووا عê الك ،اإلجازة لغ¦ ا�ع} u مع}اإلجازة لغ¦ ا�ع} u مع}اإلجازة لغ¦ ا�ع} u مع}اإلجازة لغ¦ ا�ع} u مع}: ا^وع ا8الثا^وع ا8الثا^وع ا8الثا^وع ا8الث����
 .يا�كقولك أجزت للمسلم} أن يرووا عê ?يع مرو ،اإلجازة لغ¦ مع} u غ¦ مع}اإلجازة لغ¦ مع} u غ¦ مع}اإلجازة لغ¦ مع} u غ¦ مع}اإلجازة لغ¦ مع} u غ¦ مع}: ا^وع الرابعا^وع الرابعا^وع الرابعا^وع الرابع����

 :بالنسبة لبالنسبة لبالنسبة لبالنسبة لإلإلإلإلجازة وقع فيها خالف ب} العلماء Y قول}جازة وقع فيها خالف ب} العلماء Y قول}جازة وقع فيها خالف ب} العلماء Y قول}جازة وقع فيها خالف ب} العلماء Y قول}
 ،اإل?اع Y ذلك منهم اKاº حQن بعضهم إواستقر عليه العمل بل  وهذا مذهب ?هور العلماءوهذا مذهب ?هور العلماءوهذا مذهب ?هور العلماءوهذا مذهب ?هور العلماء    ا�وازا�وازا�وازا�واز: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

اهللا بـن جحـش رÈ  بدود±ل ا�واز بالنسبة لإلجازة قصة ع، لكن ابن الصالح رôه اهللا رد Y اKاº ح®يته اإل?اع
ÄيهKا u ية كتاباً وقال ال تقـر بسند صحيح أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم( اهللا عنه كماçية و�تب ألم¦ ال* u ه أأرسله

هـذا ) ، ه Y ا^اس وأخ�هم بأمر ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u الكتـابأفلما بلغ ذلك ا�®ن قر ،حî تبلغ م®ن كذا و�ذا
 أقول قصة ا�واز ما رواه اKيهÄ بسند صحيح من حـديث عبـد، رواه أنس وذكره اKخاري u الصحيح ذكره معلقاا�ديث 

 اقـالو، بلغ أخـ�هم بـذلك اأجازه ل¦وي عنه إذا بلغ م®ن كذا و�ذا فلم أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلموهو اهللا بن جحش 
هذا هـو القـول األول وهـو ، ولو لم �ز ذلك ألدى إ� تعطيل السX ،إ±ها أيضاً من األدلة ا²الة Y ذلك أن الïورة داعية

 .قول ا�مهور
�����لو " يقول هناك ?اعة من الفقهاء وا�حدثون ومنهم شعبة بن ا�جاج رôه اهللا أم¦ ا�ؤمن} u ا�ديثهناك ?اعة من الفقهاء وا�حدثون ومنهم شعبة بن ا�جاج رôه اهللا أم¦ ا�ؤمن} u ا�ديثهناك ?اعة من الفقهاء وا�حدثون ومنهم شعبة بن ا�جاج رôه اهللا أم¦ ا�ؤمن} u ا�ديثهناك ?اعة من الفقهاء وا�حدثون ومنهم شعبة بن ا�جاج رôه اهللا أم¦ ا�ؤمن} u ا�ديث: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

وردي وقـال ابـن وردي وقـال ابـن وردي وقـال ابـن وردي وقـال ابـن ااااس} من الشافعية والقاÈ ا�س} من الشافعية والقاÈ ا�س} من الشافعية والقاÈ ا�س} من الشافعية والقاÈ ا�وذهب إ� ذلك إبراهيم ا�روذهب إ� ذلك إبراهيم ا�روذهب إ� ذلك إبراهيم ا�روذهب إ� ذلك إبراهيم ا�رNNNN والقاÈ ح والقاÈ ح والقاÈ ح والقاÈ ح" جازت اإلجازة Kطلت الرحلة
، عـدم ا�ـواز ونقل عن مالك رôـه اهللاونقل عن مالك رôـه اهللاونقل عن مالك رôـه اهللاونقل عن مالك رôـه اهللا ،ن يقول بعدم جواز اإلجازةÝ و�ذا أبو زرعة الرازيو�ذا أبو زرعة الرازيو�ذا أبو زرعة الرازيو�ذا أبو زرعة الرازي" أنها بدعة غ¦ جائزة" حزمحزمحزمحزم
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لفقهـاء القول ا8ا� هو حقيقة ?اعة من ا إذاً ، يقت� منع اإلجازة مان ا�سن ن ا�سن ن ا�سن ن ا�سن ببببنقل عن اإلمام أبو حنيفة و�مد نقل عن اإلمام أبو حنيفة و�مد نقل عن اإلمام أبو حنيفة و�مد نقل عن اإلمام أبو حنيفة و�مد و�ذلك 
ا�ـرN والقـاÈ  و�بـراهيمج اوY رأسهم شـعبة بـن ا�جـ ،وغ¦ ذلك �ا فيها من إبطال الرحلة منعوا اإلجازة }وا�حدث

يمكـن �.وردي من الشافعية وأبو زرعة الرازي واإلمام مالك روي عنه رد ذلك وأبو حنيفة و�مد بن ا�سـناحس} وا�
مذهب مالك رôة اهللا عليه عند ا^ظر إ±ـه  ،أجاز ب(وط مذهب مالك رôه اهللامذهب مالك رôه اهللامذهب مالك رôه اهللامذهب مالك رôه اهللا    وهووهووهووهوu ا�سألة  هناك قول ثالثهناك قول ثالثهناك قول ثالثهناك قول ثالثأن نقول 

ن يكـون الفـرع معارضـاً أ ---- T-: هذه ال(وط `، مالك �Þ ب(وط مذهب الشاف¯مذهب الشاف¯مذهب الشاف¯مذهب الشاف¯أنه �Þ ب(وط وهو الظاهر أيضاً 
 .باألصل كأنه هو

 .أن يكون ا�ج�E Þاً بما �Þ ثقة u دينه    ----////

VVVV---- ال ،ز من أهل العلم متسماً بهأن يكون ا�جا îيقع العلم إال عند أهله ح. 

 .أما القول بأن مالك يطلق القول با�نع فال، تأخذ Ýا نقل عن مالك أنه �Þ اإلجازة لكن بهذه ال(وط هذه �وط ثالثةهذه �وط ثالثةهذه �وط ثالثةهذه �وط ثالثة
¯ أنـه يقبـل فقـد و�ذلك الصحيح من مذهب الشاف�.إذن مالك رôه اهللا �Þ ذلك ب(وط، فقد ورد عن مالك أنه أجاز

الشاف¯ أيضاً الصحيح عنه القبول u مثل هذا األمر حيـث أجـاز  اً إذ، V والربيع بن سليمان مرة من ا�راتابيركأجاز ال
قـل عنـه وال(ـوط الـÊ قيلـت مـذهباً ثا8ـاً u مسـألة يمكن أن يكون قـول مالـك رôـه اهللا ومـا نُ ، بعض أصحابه

u بداية ع� أخذ الرواية Ìنت اإلجـازة  ،تساهل فيه ا^اس وخاصة u العصور ا�تأخرة أمر اإلجازة�قيقة أن ا�.اإلجازة
يؤ�دون Y ضبط العالم وY عدا�ه wلـك Ìنـوا يقطعـون ا�سـافات  ان العلماء Ìنوأل ،ربما فيها نوع من عدم التساهل

رف ا بعد اسـتقرت الروايـات واسـتقرت السـX وُعـفيم، اKعيدة وينتقلون ل� ينقلوا ا<� عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
صـارت اإلجـازة أسـهل  ،استقرت األمور و�dت الروايات واألمـر ،الرجال وهو u ع� ما بعد الرواية تقريباً ما بعد الرابع

أو  لن تكون إجازة Y أمر جديد كأن �Þ صحيح اKخـاري ،بكث¦ من الروايات ألن اإلجازة مبنية Y الكتب القديمة
استقرار الرواية فالواقع أصـبحت األجـازة بعد األمر u القرون ما بعد الرابع و، وÉو ذلك الستة�Þ مسلم أو �Þ الكتب 

لم يكن رôه  هالقرن ا8ا� لكن V u والربيع بن سليمان مع أنهابيو�ذلك ينقل عن الشاف¯ أنه أجاز الكر، أسهل بكث¦
 كما أن مال ،اهللا �Þ ا�ميع

ً
ن صـارت لكـن u هـذا الع�ـ اآل ،لم يكن �Þ ا�ميع وال Ìن يرى ا�وسـع u اإلجـازة ®

إذن إذن إذن إذن  ،فقد يكون ا�جاز ال يعلم مـا u اإلجـازة وهكـذا ،من ال يستحقواإلجازة فيها نوع من التساهل وتعطى �ن يستحق 
 .رتبة ا8ا8ةرتبة ا8ا8ةرتبة ا8ا8ةرتبة ا8ا8ةهذه ` اإلجازة ا�هذه ` اإلجازة ا�هذه ` اإلجازة ا�هذه ` اإلجازة ا�

����    UUUU---- ااااا�ناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فا�ناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فا�ناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فا�ناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب ف" قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة: ة الرابعةة الرابعةة الرابعةة الرابعةببببالرتالرتالرتالرتêروه عêروه عêروه عêهو إعطاء الشيخ " وتعريف ا�ناولةوتعريف ا�ناولةوتعريف ا�ناولةوتعريف ا�ناولة" روه ع
 ةولاألن ا�ن ،،،،Y اإلطالقY اإلطالقY اإلطالقY اإلطالق    اإلجازاتاإلجازاتاإلجازاتاإلجازات` أرفع أنواع ` أرفع أنواع ` أرفع أنواع ` أرفع أنواع     ا�ناولةا�ناولةا�ناولةا�ناولةا�قيقة أن ا�قيقة أن ا�قيقة أن ا�قيقة أن ".من مروياته مع إجازة ��ة أو كتابة ئاً الطالب شي

وX الكتاب ويقول خذ مـê هـذا الكتـاب ابأن ين ةولافا�ن، هوX الكتاب ويزيد Y ذلك بإجازتاu ا�ناولة ين ،إجازة وزيادة
فـفـفـفـظظظظ وحـده  وحـده  وحـده  وحـده للللوالوالوالوال يعê لو أعطاه الكتاب وسكت فهذا ال أثر X وال معـ¥، ففففظظظظ باإلجازة ال يكÃ باإلجازة ال يكÃ باإلجازة ال يكÃ باإلجازة ال يكÃللللفا�ناولة دون الفا�ناولة دون الفا�ناولة دون الفا�ناولة دون الروه عê أف

ÃيكÃيكÃيكÃيك  X ولم يعطه شي روِ الو قال êفياً صارت ئاً عÌ نÌهـذا  روِ اويقـول لكن عندما يعطيه الكتاب  ،جازة �ردةإ êعـ
 òصـحيحة بابـ�.نوع من أنوع اإلجازة ا�ناولةذن إف ،جازة وزيادةإالكتاب فهذه مناولة ف u ـه اهللاôخـاري رKاً عقـد ا 

حتج بعض أهل ا�جاز u ا�ناولة Üديث او"و�تاب أهل العلم بالعلم إ� اKتان وقال فيه  "باب ما يذكر u ا�ناولة"ن ابعنو
ا^ـاس وأخـ�هم  وقال ال تقرأه حî تبلغ م®ن كذا و�ذا فلما بلغ ذلك ا�®ن قرأه Y اً ألم¦ الçية كتاب أنس حيث كتب

 .تدل به Y ا�ناولةسهذا ما ي" بأمر ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
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وز الرواية به فيقول حدثê أو أخ�þ إجازةوز الرواية به فيقول حدثê أو أخ�þ إجازةوز الرواية به فيقول حدثê أو أخ�þ إجازةوز الرواية به فيقول حدثê أو أخ�þ إجازة" قال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللاقال ابن قدامة رôه اهللازة وا�ناولة �وز الرواية 	هما يقصد اإلجا "				هما هما هما هما 
 þوأخ� êأن اإلجازة جائزة والرواية بها مقبول ،جازةإبه فيقول حدث Y ةوقد ذكرنا سابقاً أن ?هور العلماء. 

    وجوزه قوموجوزه قوموجوزه قوموجوزه قوم، اً مان فيه إيهمه ألاهيلم �ز ذلك إل )إجازة( بقوX) حدثê(أو  )أخ�þ(يعê إذا لم يقيد " فإن لم يقل إجازةفإن لم يقل إجازةفإن لم يقل إجازةفإن لم يقل إجازة"قال 
ستقر Y القول ستقر Y القول ستقر Y القول ستقر Y القول ااااالقول أن القول القول أن القول القول أن القول القول أن القول     ةةةةلكن ا�قيقلكن ا�قيقلكن ا�قيقلكن ا�قيق    ،وهو فاسد ألنه يُشعر بسماعه منه وهو كذبوهو فاسد ألنه يُشعر بسماعه منه وهو كذبوهو فاسد ألنه يُشعر بسماعه منه وهو كذبوهو فاسد ألنه يُشعر بسماعه منه وهو كذبمن العلماء من جوزه  هناك

فنقل عـنهم  أما اإلمام أبو حنيفة رôه اهللا وأبو يوسفأما اإلمام أبو حنيفة رôه اهللا وأبو يوسفأما اإلمام أبو حنيفة رôه اهللا وأبو يوسفأما اإلمام أبو حنيفة رôه اهللا وأبو يوسف    ).إجازة( من قوX ة�رد )حدثê وأخ�þ( ا8ا� وهو جواز أن يقولا8ا� وهو جواز أن يقولا8ا� وهو جواز أن يقولا8ا� وهو جواز أن يقول
حنيفـة و�مـد  وا�قيقة أن اإلمام أبو ،ورد عليهم ،،،،ان الرواية با�ناولة واإلجازةان الرواية با�ناولة واإلجازةان الرواية با�ناولة واإلجازةان الرواية با�ناولة واإلجازةأنهما ال �وزأنهما ال �وزأنهما ال �وزأنهما ال �وزابن قدامة u صيغة ا�مريض 

اهللا بن  ولكن قصة عبد ،بما u الكتاب ا�جاز اً X �E اإلجازة ب(ط أن يكون ا�جاز ابن ا�سن وأبو بكر الرازي أجازو
اهللا نفسـه لـم  كما أن عبد ،علمون ما u الكتابفإن الصحابة اwين Ìنوا مع عبد اهللا لم يكونوا ي ،جحش ترد ما يذكرون

بفتحه فيه ولكن ابن قدامـة �ـ�  لم يفتحه إال u ا�®ن اwي أمره ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،يكن يعلم ما u الكتاب
 أي مـا يحيحيحيحليس بصحليس بصحليس بصحليس بصحقدامة قدامة قدامة قدامة قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن  ،وز الرواية باإلجازة وا�ناولة بصيغة ا�مريض عن أ� حنيفة وعن أ� يوسف أنه ال

ا�قصود صحة ا<� ال معرفة الطريق والطريق وسـيلة ولـيس  ع} الطريقع} الطريقع} الطريقع} الطريق    ن ا�قصود معرفة صحة ا<� الن ا�قصود معرفة صحة ا<� الن ا�قصود معرفة صحة ا<� الن ا�قصود معرفة صحة ا<� الألألألأل ذكره هؤالء
    ابنابنابنابنما يذكره ما يذكره ما يذكره ما يذكره لروايات يذكرها ا�حدثون لكن يقت� Y لهناك أيضاً طرق أخرى �.  هذا بالنسبة لإلجازة وا�ناولة ،0ية

 .قدامةقدامةقدامةقدامة
 .ذنهناك اإلعالم مع اإل ـ ـ ـ ـ ))))����
 .اإلذنواإلعالم مع عدم  ----$$$$����
عu ê ا�عريف كقراءته والقراءة عu ê ا�عريف كقراءته والقراءة عu ê ا�عريف كقراءته والقراءة عu ê ا�عريف كقراءته والقراءة     ههههروروروروااااوقوX هذا الكتاب من مسمو فوقوX هذا الكتاب من مسمو فوقوX هذا الكتاب من مسمو فوقوX هذا الكتاب من مسمو ف"بقوX  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةهو ما ذكره  اإلعالم مع اإلذن �

روه عـê هـو u اأن يقول هذا الكتاب مسمو أو مسـمو�E فـ ،هذا يسÆ عند العلماء اإلعالم مع اإلذن أنيعê  "عليهعليهعليهعليه
وقـال ، وقراءة الشيخ Y ا�لميذ والقراءة عليـه Y الشيخ والقراءة عليه يف كأنه قرأه كقراءته بمع¥ قراءة ا�لميذا�عر

 روه عê فكأنـه قـراءة Yأالعلماء ألنه بنفس الرتبة عندما يقول هذا الكتاب مسمو وهذا الكتاب �موع فيه روايته ف
األوØ وا8انيـة u الروايـة أن اإلعـالم مـع  ةرتبلاية و�أن الطالب قرأ Y الشيخ Ìفكأنما الشيخ قرأ عليه هذه الرو ،الشيخ

Ì و` السماع وا8انية العرضلاإلذن Øرتبة األو ، ، ، ،êأما إن قال سما ولم يقل أروه عêأما إن قال سما ولم يقل أروه عêأما إن قال سما ولم يقل أروه عêاإلعالم مع عـدم اإلذن  أما إن قال سما ولم يقل أروه ع Æهذا يس
وز الرواية عنه ألنه لم يأذن فلوز الرواية عنه ألنه لم يأذن فلوز الرواية عنه ألنه لم يأذن فلوز الرواية عنه ألنه لم يأذن فل: يقول ختلف فيه ابن قدامةختلف فيه ابن قدامةختلف فيه ابن قدامةختلف فيه ابن قدامةااااهذا لو قال X هذا الكتاب  عله ال �وز الرواية <لل يعرفهعله ال �وز الرواية <لل يعرفهعله ال �وز الرواية <لل يعرفهعله ال �وز الرواية <لل يعرفهال ال ال ال 

أو <لل يعرفـه u  ،فهذا ال �وز الرواية به لعدم اإلذن X ربما لم يأذن X <لل يعرفه u روايته ؛روه عêامسمو ولم يقل 
ل �ط مـن ال(ـوط الـÊ فالشيخ ال يريد هذا الراوي أن يروي عنه وال يريد أن �Þه Eلم بضعفه واختال ،الراوي نفسه
لـو لـو لـو لـو  قياساً Y ما، م بéء مع عدم اإلذن ال يعد روايةإذن اإلعال ،فهو ال يريد أن يعطيه إجازة wلك ،Eدة الرواةيتشدد فيها 

بمع¥ أن يطلب  االسEhءY الشهادة ال بد من فالشهادة  لم يقل أذنت لك أن تشهد عÅلم يقل أذنت لك أن تشهد عÅلم يقل أذنت لك أن تشهد عÅلم يقل أذنت لك أن تشهد عÅ    يشهد بها مايشهد بها مايشهد بها مايشهد بها ما    قال عندي شهادة فالقال عندي شهادة فالقال عندي شهادة فالقال عندي شهادة فال
، فيكون اآلخر شاهد فـرع ،أذنت لك أن تشهد Y شهاد�X · فيقول  ائذناألصل من شاهد الفرع أن يشهد فيقول شاهد 

عنـدما يقـول هـذا  ،وي األصـلاكذلك الرواية هنا ال تكـون إال بـإذن رف ،شهادة الفرع ال تكون إال بإذن شاهد األصل
ن الشـهادة البـد فيهـا مـن أل ،ة مقبولـة قياسـاً Y الشـهادةروه عê فال �وز أن تكون هذه الروايـامسمو وال يقول 

 ؟فكذلك الرواية االسEhء
عندما تقول أرويـه عنـك أو  قد يتساهل u الÇم لكن عند ا�زم بها يتوقفقد يتساهل u الÇم لكن عند ا�زم بها يتوقفقد يتساهل u الÇم لكن عند ا�زم بها يتوقفقد يتساهل u الÇم لكن عند ا�زم بها يتوقف    فاإلنسانفاإلنسانفاإلنسانفاإلنسان    ،،،،حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة    شهادةشهادةشهادةشهادةوالرواية نوع والرواية نوع والرواية نوع والرواية نوع ����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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فهما  ئاً ينقل عنه شي أنأما  ،Ýا يتساهل به هلكن عندما يت�م 	م مطلق بدون قيد فإن ،تأذن · بالرواية �تاج أن يتوقف
ذن ?اعة من ا�حدث} وطائفة من ا�حدث} وأئمـة األصـو±} Ìلغـزا· وابـن الصـالح ذن ?اعة من ا�حدث} وطائفة من ا�حدث} وأئمـة األصـو±} Ìلغـزا· وابـن الصـالح ذن ?اعة من ا�حدث} وطائفة من ا�حدث} وأئمـة األصـو±} Ìلغـزا· وابـن الصـالح ذن ?اعة من ا�حدث} وطائفة من ا�حدث} وأئمـة األصـو±} Ìلغـزا· وابـن الصـالح إإإإ، يتوقف فيه اإلنسان وال �زم
ن أبـ وهو القول الصحيح أنه ال �وز الرواية مع عدم اإلذنوهو القول الصحيح أنه ال �وز الرواية مع عدم اإلذنوهو القول الصحيح أنه ال �وز الرواية مع عدم اإلذنوهو القول الصحيح أنه ال �وز الرواية مع عدم اإلذن ال �وزون اإلعالم مع عدم اإلذن وا^ووي وبن حجر والعراوا^ووي وبن حجر والعراوا^ووي وبن حجر والعراوا^ووي وبن حجر والعرا����

êوالسادسة اإلعالم مع عـدم  اإلذنرتبة ا<امسة اإلعالم مع هذه ا� ،يقول هذه مرويا� أو هذا مسمو وال يقول أروه ع
 .اإلذن
    ،،،،يرويه عنهيرويه عنهيرويه عنهيرويه عنه    و�ذلك لو لوجد ðء مكتوباً �طه الو�ذلك لو لوجد ðء مكتوباً �طه الو�ذلك لو لوجد ðء مكتوباً �طه الو�ذلك لو لوجد ðء مكتوباً �طه ال"حقيقة لم يعرف الوجادة لكنه قال  وابن قدامةوابن قدامةوابن قدامةوابن قدامة: والسابعة الوجادة ----%%%%    ����

 .البد أن نعرف الوجادة "ط فالنط فالنط فالنط فالن����    ُت ُت ُت ُت لكن �وز أن يقول وجدلكن �وز أن يقول وجدلكن �وز أن يقول وجدلكن �وز أن يقول وجد
لم يسمع ذلك منه ولـم لم يسمع ذلك منه ولـم لم يسمع ذلك منه ولـم لم يسمع ذلك منه ولـم لكن لكن لكن لكن أو لقيه أو لقيه أو لقيه أو لقيه     ،،،،أن يقف الراوي Y كتاب شخص فيه أحاديث يرويها �طه ولم يلقهأن يقف الراوي Y كتاب شخص فيه أحاديث يرويها �طه ولم يلقهأن يقف الراوي Y كتاب شخص فيه أحاديث يرويها �طه ولم يلقهأن يقف الراوي Y كتاب شخص فيه أحاديث يرويها �طه ولم يلقه" الوجادةالوجادةالوجادةالوجادة����

الوجادة قد استعملت ، رنت باإلجازة جازترنت باإلجازة جازترنت باإلجازة جازترنت باإلجازة جازتلكن إن قُ لكن إن قُ لكن إن قُ لكن إن قُ     ،،،،والوجادة ا�جردة ال تعد روايةوالوجادة ا�جردة ال تعد روايةوالوجادة ا�جردة ال تعد روايةوالوجادة ا�جردة ال تعد رواية" يكن قد رواها عنه بسماع أو إجازةيكن قد رواها عنه بسماع أو إجازةيكن قد رواها عنه بسماع أو إجازةيكن قد رواها عنه بسماع أو إجازة
 )وجدت �ط أ� حدثنا فالن(ن أôد باهللا  �ط فالن وأجازه · كقول عبد تفيقال وجد ،عة من ا�حدث}?ا استعملهاو

و` ترد u بعض الروايات يوجد كتاب قديم وجده أحد ويقـول  ،هذه الوجادة حقيقة �ل خالف ب} العلماء u الرواية بها
` من بـاب "رôه اهللا عن الوجادة  قال ابن الصالحقال ابن الصالحقال ابن الصالحقال ابن الصالح ،طهوجدت رواية فالن وهو لم يسمع منه ولكن وجد هذا الكتاب �

ابن الصالح رôه اهللا يقول ` من بـاب ا�نقطـع " بقوX وجدت �ط فالن االتصالا�نقطع وا�رسل غ¦ أنه أخذ شوباً من 
    ".بقوX وجدت �ط فالن االتصالمن  اً وا�رسل غ¦ أنه أخذ شوب

�Ìويê ومال �Ìويê ومال �Ìويê ومال �Ìويê ومال بالوجادة  أجاز العمل بها أجاز العمل الشاف¯ وطائفة من أصحابهالشاف¯ وطائفة من أصحابهالشاف¯ وطائفة من أصحابهالشاف¯ وطائفة من أصحابهوحوحوحوح���� عن  عن  عن  عن  Y عدم العمل بها �مهور�مهور�مهور�مهورا�
والوجادة كحديث كتاب عمر حديث رواه أبو بردة عن أبيه عن أ� مو� األشعري أن عمر  إ±ه ابن الصالح أيضاً وا^وويإ±ه ابن الصالح أيضاً وا^وويإ±ه ابن الصالح أيضاً وا^وويإ±ه ابن الصالح أيضاً وا^ووي

م ا�ـوقع} عـالإôه اهللا عن هذا الكتاب u يقول ابن القيم ر، ن الراوي عن أ� بردة وجد الكتاب فقرأهأل اً،كتب إ±ه كتاب
أو قريبـاً مـن  "u باب ا�كم والشهادة وأصول القضـاء -يقصد كتاب عمر-عتمد عليها العلماء اوهذه وجادة صحيحة "

وا�قيقـة �.اهللا بن أôد وجدت �ط أ� حدثنا فـالن u كتب ا�حدث} و�ما نقلنا عن عبد تفالوجادة وجد، هذا الÇم
 ،لكن قد تصحح بالقرائن وتصحح با�تابعات والشواهد وغ¦ ذلك ،مر u الوجادة من حيث ا�بدأ ` وجادة منقطعةأن األ

وفيها إرسـال  انقطاعلكن األصل أن الوجادة فيها ، أثر كب¦ جداً u ا�كم Y الوجادة وأوالقرائن يكون ×ا أحياناً دور 
فإذن ال يقال u الوجادة Üكم مطلق وحكم فإذن ال يقال u الوجادة Üكم مطلق وحكم فإذن ال يقال u الوجادة Üكم مطلق وحكم فإذن ال يقال u الوجادة Üكم مطلق وحكم BBBB بل  بل  بل  بل ����، �ط فالن تجدمن قول الراوي و االتصاللكن تأخذ طرف من 

 وجود بعض القرائنوجود بعض القرائنوجود بعض القرائنوجود بعض القرائنلللللكن قد �كم بصحتها لكن قد �كم بصحتها لكن قد �كم بصحتها لكن قد �كم بصحتها     ،،،،و�ال فاألصل ابتداًء أن الوجادة منقطعةو�ال فاألصل ابتداًء أن الوجادة منقطعةو�ال فاألصل ابتداًء أن الوجادة منقطعةو�ال فاألصل ابتداًء أن الوجادة منقطعة    ،،،،القرائنالقرائنالقرائنالقرائن    يقال األمر pضع فيها إ�يقال األمر pضع فيها إ�يقال األمر pضع فيها إ�يقال األمر pضع فيها إ�
 .وغ¦ه من العلماءمو� األشعري أو كتاب عمر �و� فإن هذه الوجادة صحيحة كما ذكر ابن القيم  ومنها قصة أ�

    ���� ))))8888////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 : ا�حدثون u كيفية الرواية غ¦ ما ذكرنا منها اهناك طرق أخرى يذكره

 .بأن يكتب X والكتابة u ا�قيقة إجازة �ن يكتب X فò نوع من أنواع الرواية �®تبة�®تبة�®تبة�®تبةا ----����8888
من الطرق و` u ا�قيقة ليست طرق  يقةرفò ط ،كأن يوD بأن يروي عنه فالن ?يع مروياته بعد موته الوصيةالوصيةالوصيةالوصية ----:::: ����

 .حقيقية و�نما طرق فرعية
 : إذن الطرق الرئيسية الÊ ذكرها ابن قدامة أربعةإذن الطرق الرئيسية الÊ ذكرها ابن قدامة أربعةإذن الطرق الرئيسية الÊ ذكرها ابن قدامة أربعةإذن الطرق الرئيسية الÊ ذكرها ابن قدامة أربعة

TTTT////الشيخ Y قراءة الشيخ//////// القراءة VVVV////اإلجازة UUUU////واإلعالم مع غـ¦ ////$$$$ اإلعالم مع اإلذن////))))فذكر  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةوأيضاً استطرد  ،ا�ناولة



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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اإلعالم البد X مـن أن إذا قلنا  ،فصارت ثمان وتسع ا�®تبة/ / / / ::::و الوصية////8888وهناك ثامن و`  ،سبعة فصارت ،الوجادة ////%%%%و اإلذن
 .اإلذن تصبح طرق الرواية ثمان كما يقول ا�حدثون

عنـه هـذه الروايـة ألنـه لـم �ـزه  ايhتب Y هذه ا�سألة أنه إذا وجد ðء أو نسخة من صحيح اKخاري لكن لم يروهـ
 ؟ هل X أن يعمل بذلكبروايتها لكن 

     هل يلزم العمل به؟هل يلزم العمل به؟هل يلزم العمل به؟هل يلزم العمل به؟لكن ، ألنه لم �زه بالرواية ،،،،أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح اKخاري فليس X أن يروي عنهأما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح اKخاري فليس X أن يروي عنهأما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح اKخاري فليس X أن يروي عنهأما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح اKخاري فليس X أن يروي عنه 
هذا عمل ا�قت ا�جتهد "ألن فرضه تقليد ا�جتهدألن فرضه تقليد ا�جتهدألن فرضه تقليد ا�جتهدألن فرضه تقليد ا�جتهد    ،،،،إن Ìن ا�تلÄ مقإن Ìن ا�تلÄ مقإن Ìن ا�تلÄ مقإن Ìن ا�تلÄ مقتتتتاً فليس X العمل بهاً فليس X العمل بهاً فليس X العمل بهاً فليس X العمل به"ا�قيقة ابن قدامة فصل فقال 

 .u دينه وعلمههو من يثق 
T----    تهداً فإنه يلزمه أن يأخذ بهذا� Äن ا�تلÌ تهداً فإنه يلزمه أن يأخذ بهذاإن� Äن ا�تلÌ تهداً فإنه يلزمه أن يأخذ بهذاإن� Äن ا�تلÌ تهداً فإنه يلزمه أن يأخذ بهذاإن� Äن ا�تلÌ نـوا �ملـون صـحف  إنÌ ألن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم

�ملون صحف الصدقات إ� اKالد و
ن ا^اس  ،الصدقات إ� اKالد من حديث عمرو بن حزم وحديث غ¦ه من الصحابة
هذا  ،فإن ذلك Ýا يفيد سكون ا^فس وغلبة الظن ،دون أن يسمعها Z واحد منه ،هايعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحت

ا�جتهد قال أنه يلزمه ذلك ألن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم Ìنـوا �ملـون صـحف ا�جتهد قال أنه يلزمه ذلك ألن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم Ìنـوا �ملـون صـحف ا�جتهد قال أنه يلزمه ذلك ألن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم Ìنـوا �ملـون صـحف ا�جتهد قال أنه يلزمه ذلك ألن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم Ìنـوا �ملـون صـحف ذكره ابن قدامة u  ما

ن ا^اس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعهان ا^اس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعهان ا^اس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعهان ا^اس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها


فذلك يفيد سكون فذلك يفيد سكون فذلك يفيد سكون فذلك يفيد سكون     ،،،،Z واحد منهZ واحد منهZ واحد منهZ واحد منه    الصدقات إ� اKالد والصدقات إ� اKالد والصدقات إ� اKالد والصدقات إ� اKالد و

 .هذا قول ا�مهورهذا قول ا�مهورهذا قول ا�مهورهذا قول ا�مهور ،ا^فس وغلبة الظنا^فس وغلبة الظنا^فس وغلبة الظنا^فس وغلبة الظن
وا�قيقة أن هذا القـول فيـه مشـقة  ،مادام أنه لم يسمعه فال �وزمادام أنه لم يسمعه فال �وزمادام أنه لم يسمعه فال �وزمادام أنه لم يسمعه فال �وز    ،،،،لم يسمعهلم يسمعهلم يسمعهلم يسمعه    هناك قول آخر وهو أنه ال �وز العمل بماهناك قول آخر وهو أنه ال �وز العمل بماهناك قول آخر وهو أنه ال �وز العمل بماهناك قول آخر وهو أنه ال �وز العمل بما----/

لو لم يقبل ألدى إ� تعطـل الكثـ¦ لقبول مثل هذا و داعية فا�اجة ،وا�نقل هذا Ýا يصعب األخبارأن نقل  باعتبار ،كب¦ة
ه Y إنـأما ا�جتهد ف، بل فرضه أن يقت من �تهد ويثق u علمه ودينه ،إذن ا�قت ليس ملزم بالعمل، من ا�سائل واألح®م

أن أصحاب رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن �ملون صحف الصدقات وهو قول ا�مهور يلزمه أن يقبل ويعمل �ا ذكرنا 
ألن األخذ بالقول  القول الصحيح قول ?هور العلماءالقول الصحيح قول ?هور العلماءالقول الصحيح قول ?هور العلماءالقول الصحيح قول ?هور العلماءوقلنا أن  أنه ال �وز العمل بما ال لم يسمعهأنه ال �وز العمل بما ال لم يسمعهأنه ال �وز العمل بما ال لم يسمعهأنه ال �وز العمل بما ال لم يسمعهوالقول اآلخر ،  اKالدإ�

 .ا8ا� يhتب عليه تعطيل كث¦ من السX واألح®م
 : هناك مسائل أخرى ا�قيقة تتعلق بمسائل السماعهناك مسائل أخرى ا�قيقة تتعلق بمسائل السماعهناك مسائل أخرى ا�قيقة تتعلق بمسائل السماعهناك مسائل أخرى ا�قيقة تتعلق بمسائل السماع����

جاز X أن يرويه و�ن لم يذكر سماعه إذا جاز X أن يرويه و�ن لم يذكر سماعه إذا جاز X أن يرويه و�ن لم يذكر سماعه إذا جاز X أن يرويه و�ن لم يذكر سماعه إذا : : : : إذا وجد سماعه �ط يوثق بهإذا وجد سماعه �ط يوثق بهإذا وجد سماعه �ط يوثق بهإذا وجد سماعه �ط يوثق بهفصل فصل فصل فصل " قال·اu الفصل ا� ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةمنها ما ذكره 
فوجد " ،هو ?ع سماعه �ط من ا<طوط أو كتب سماعه أو كتب سماعه أحد تالميذه ا�عروف} "غلب Y ظنه أنه سمعهغلب Y ظنه أنه سمعهغلب Y ظنه أنه سمعهغلب Y ظنه أنه سمعه

  أن يرويه؟  أن يرويه؟  أن يرويه؟  أن يرويه؟ هل �وز Xهل �وز Xهل �وز Xهل �وز Xوجد هذا الراوي اwي يروي وجد هذا السماع مكتوباً وغلب Y ظنه أنه سمعه  "سماعها
TTTT---- ه اهللاôد رôه اهللا?هور العلماء ومذهب أôد رôه اهللا?هور العلماء ومذهب أôد رôه اهللا?هور العلماء ومذهب أôد رôأن يروي ذلك ?هور العلماء ومذهب أ X ه أنه �وزôد والشاف¯ رôهمذهب أôد والشاف¯ رôهمذهب أôد والشاف¯ رôهمذهب أôد والشاف¯ رôـوز ذلـك اقـالو اهللاهللاهللاهللا    مامامامامذهب أ�، 

�وز أن يروي ذلك إذا غلب Y  اقالو �مد بن ا�سن الشاف¯ وأôد فيما نص عنه و�مد ابن ا�سن من ا�نفية�مد بن ا�سن الشاف¯ وأôد فيما نص عنه و�مد ابن ا�سن من ا�نفية�مد بن ا�سن الشاف¯ وأôد فيما نص عنه و�مد ابن ا�سن من ا�نفية�مد بن ا�سن الشاف¯ وأôد فيما نص عنه و�مد ابن ا�سن من ا�نفيةوأيضاً 
 .ألولهذا القول ا ،ظنه أنه سمعه

////----    �ود±ل أبو حنيفة رôه اهللا القياس Y ود±ل أبو حنيفة رôه اهللا القياس Y ود±ل أبو حنيفة رôه اهللا القياس Y ود±ل أبو حنيفة رôه اهللا القياس Y  وهو أيضاً قول Kعض الشافعيةوهو أيضاً قول Kعض الشافعيةوهو أيضاً قول Kعض الشافعيةوهو أيضاً قول Kعض الشافعية �وز أنه ال اهللاهللاهللاهللاحنيفة رôه حنيفة رôه حنيفة رôه حنيفة رôه     قول أبوقول أبوقول أبوقول أبو القول ا8ا
Y  اعتمـاداكذلك الرواية ال �ـوز أن يـروي بنـاء أو  ،أن الشاهد ال يشهد بناء Y خطه معتمدا Y خطهما فك ،،،،الشهادةالشهادةالشهادةالشهادة

أن الشهادة ال �وز ما فك ،والرواية ` الفرع فالشهادة ` األصل، رôه اهللا القياس Y الشهادةرôه اهللا القياس Y الشهادةرôه اهللا القياس Y الشهادةرôه اهللا القياس Y الشهادة    د±ل أبو حنيفةد±ل أبو حنيفةد±ل أبو حنيفةد±ل أبو حنيفةهو  ،ا<ط
 .Y ا<ط فكذلك الرواية ال وز أن تؤدى اعتماداً Y ا<ط اعتماداأن تقوم وتؤدى 

 :ابن قدامة بد±ل} ، واكت¸أما ا�مهور فقد استدلوا حقيقة بعدة أدلة�



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 اأخـذوفهـم  الصحابة رÈ اهللا عنهم Y كتب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالصحابة رÈ اهللا عنهم Y كتب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالصحابة رÈ اهللا عنهم Y كتب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالصحابة رÈ اهللا عنهم Y كتب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم    اعتماداعتماداعتماداعتمادو^ا ما ذكرنا من و^ا ما ذكرنا من و^ا ما ذكرنا من و^ا ما ذكرنا من ال ق: ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول�
بن حزم وتناقلوا هـذا األمـر و عليه ورووه وقبلوه يعê اعتمدوا Y خط عمر اعتمدوا ،بكتاب عمرو بن حزم u ا²يات

 .به اوأخذو
�����إذن الرواية مبنية Y غلبـة  وقد وجد ذلكوقد وجد ذلكوقد وجد ذلكوقد وجد ذلك    ،،،،لظن وغلبته بناءاً Y د±للظن وغلبته بناءاً Y د±للظن وغلبته بناءاً Y د±للظن وغلبته بناءاً Y د±لمب¥ الرواية Y حسن امب¥ الرواية Y حسن امب¥ الرواية Y حسن امب¥ الرواية Y حسن ا    أنأنأنأن اقالو ::::ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

 .وهو هذه الكتابة ،الظن وY حسن الظن بناًء Y د±ل قائم وا²±ل موجود
الصحابة Y كتب ا^� ص¿  اعتمادد±ل ا�مهور د±الن  ،إذن د±ل أبو حنيفة رôه اهللا ومن معه القياس Y الشهادة�

وا8ا� أن مب¥ الرواية Y حسن الظن وغلبته بنـاًء Y  ،يه وسلم الÊ كتبها ومنها كتاب عمرو ابن حزم u ا²ياتاهللا عل
 .د±ل وقد وجد ذلك ا²±ل

    : : : : رد ا�مهور من وجه}رد ا�مهور من وجه}رد ا�مهور من وجه}رد ا�مهور من وجه}، ، ، ، فا�نفية استدلوا بالقياس Y الشهادةفا�نفية استدلوا بالقياس Y الشهادةفا�نفية استدلوا بالقياس Y الشهادةفا�نفية استدلوا بالقياس Y الشهادة    ،،،،بÄ الرد Y د±ل ا�نفيةبÄ الرد Y د±ل ا�نفيةبÄ الرد Y د±ل ا�نفيةبÄ الرد Y د±ل ا�نفية����




ز وý ألن أôد رôه اهللا روي عنه أنه ُ� لم؟ لم؟ لم؟ لم؟  ،Y ا<ط اعتمادام من أن الشهادة ال وز قالوا ال نسلم ما ذكرت: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

 �:أôد رôه اهللا روي عنه u الشهادة بناءاً Y ا<ط روايتان ال نسلم Y أحدى الروايت}ال نسلم Y أحدى الروايت}ال نسلم Y أحدى الروايت}ال نسلم Y أحدى الروايت}أي  Y ا<ط الشهادة اعتماداً 
Øا< اعتماداأنه ال �وز أن يروي : تقول الرواية األو Yأن يروي : الرواية ا8انية �،ط Xا<ط اعتمادا Y. 

نسلم حكم األصل ألن اإلمام أôـد رôـه اهللا روي  ال -هذا هو الوجه األول-ال نسلم حكم األصل  قدامة قالقدامة قالقدامة قالقدامة قال    فابنفابنفابنفابن�
من �وط األصل مـن �وط حكـم األصـل أن ، إذن األصل هو غ¦ متفق عليه ،Y ا<ط اعتماداعنه أنه �وز الشهادة 

Y ا<ط  اعتماداوهنا حكم األصل لم يتفق عليه فاإلمام أôد روي عنه u الشهادة بناًء Y ا<ط أو  ،يكون متفقاً عليه
 .و�ذا بطل حكم األصل يبطل حكم الفرع ،Y ا<ط اعتماداالرواية األوØ أنه وز الشهادة  ،روايتان





 ��تلف عن  أن الشهادةأن الشهادةأن الشهادةأن الشهادة: : : : نقولنقولنقولنقول    ،،،،Y ا<طY ا<طY ا<طY ا<ط    اعتمادااعتمادااعتمادااعتماداôد أنه ال �وز الشهادة ôد أنه ال �وز الشهادة ôد أنه ال �وز الشهادة ôد أنه ال �وز الشهادة من الرد Y الرواية األخرى لمن الرد Y الرواية األخرى لمن الرد Y الرواية األخرى لمن الرد Y الرواية األخرى لإلإلإلإلمام أمام أمام أمام أالوجه ا8ا� الوجه ا8ا� الوجه ا8ا� الوجه ا8ا
أنـه ال �ـوز الشـهادة : فاإلمام أôد يقول u الروايـة ا8انيـة ،يعê لو سلمنا لكم وقلنا أن اإلمام أôد يقول بهذا، الرواية
و�تاط فيها     ألن الشهادة آكدألن الشهادة آكدألن الشهادة آكدألن الشهادة آكد    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    ،،،،لروايةلروايةلروايةلروايةهناك فرق ب} الشهادة واهناك فرق ب} الشهادة واهناك فرق ب} الشهادة واهناك فرق ب} الشهادة وا ،لكن الشهادة �تلف عن الرواية ،Y ا<ط اعتمادا

فهناك فروق كث¦ة ومؤثرة ب} الرواية والشهادة سيأ� الÇم عنها إن شاء اهللا u ا²روس القادمة  ،أكÝ dا �تاط u الرواية
 .أو أكd ب} الشهادة والرواية من الفروق ستةسنذكر بعض الفروق 

 : من وجه}من وجه}من وجه}من وجه}.... u هذه ا�سألة u هذه ا�سألة u هذه ا�سألة u هذه ا�سألةحنيفة رôه اهللاحنيفة رôه اهللاحنيفة رôه اهللاحنيفة رôه اهللا    إذاً الرد Y أإذاً الرد Y أإذاً الرد Y أإذاً الرد Y أ�����




فإن اإلمـام أôـد  ،ال نسلم حكم األصل ،Y ا<ط اعتمادانقول ما ذكرتم من أن الشهادة ال وز  بالنسبة للوجه األولبالنسبة للوجه األولبالنسبة للوجه األولبالنسبة للوجه األول

 .Y ا<ط اعتماداوز الشهادة رôه اهللا روي عنه رواية ثانية تقول أنه 




� ،الرواية �تلف عن الشـهادة :Y ا<ط نقول اعتمادانه ال وز الشهادة أوعن أôد  األخرىأنه Y الرواية  الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا
فهناك فروق ب} الشهادة والروايـة سـيأ� الـÇم عليهـا إن شـاء اهللا u  ،�تاط u الرواية الشهادة آكد و�تاط فيها ما الف

    .ا²روس القادمة
    تتعلق بالرواية u السماعتتعلق بالرواية u السماعتتعلق بالرواية u السماعتتعلق بالرواية u السماع    أخرىأخرىأخرىأخرىهنا أيضاً مسائل هنا أيضاً مسائل هنا أيضاً مسائل هنا أيضاً مسائل ����

 u إذا شك u إذا شك u إذا شك u أن يروي عنه؟     سماع حديث من شيخه هل �وزسماع حديث من شيخه هل �وزسماع حديث من شيخه هل �وزسماع حديث من شيخه هل �وزإذا شك X أن يروي عنه؟ X أن يروي عنه؟ X أن يروي عنه؟ X    
إذا شك u حديث من سماعه هل سمع ا�ديث مـن شـيخه إذا شك u حديث من سماعه هل سمع ا�ديث مـن شـيخه إذا شك u حديث من سماعه هل سمع ا�ديث مـن شـيخه إذا شك u حديث من سماعه هل سمع ا�ديث مـن شـيخه     ،،،،ال �وز أن يروي عنهال �وز أن يروي عنهال �وز أن يروي عنهال �وز أن يروي عنهيقول  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة ،اختلف u ذلكاختلف u ذلكاختلف u ذلكاختلف u ذلك����

ل ل ل ل قوقوقوقوطبعاً ما ذكر ابن قدامة هنا  ،يقول ابن قدامة رôه اهللا ال �وز أن يروي ذلك ألن روايته شهادٌة عليه ،فالن أو لم يسمعهفالن أو لم يسمعهفالن أو لم يسمعهفالن أو لم يسمعه
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 ،Y ذلك أن ال �وز أن يروي وهو شاك u سماع هذا ا�ديث من هذا الشيخ ححححQQQQ اإل?اع اإل?اع اإل?اع اإل?اع    اآلمدياآلمدياآلمدياآلمديبل أن بل أن بل أن بل أن     ،،،،?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء
 �اذا؟ �اذا؟ �اذا؟ �اذا؟ 
نه يشـهد عليـه إعندما يروي هذا الرجل عن شيخه ف، يعلميعلميعلميعلم    لملململمألن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما ألن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما ألن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما ألن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما قالوا : د±لهم�

الطرف} بدون  استواءالشك هو ، وهذا بالنسبة للشك بسماع ا�ديث ،ما لم يعلم أو يقطع بهفال يشهد ب ،بأنه قال هذا األمر
 .X أن يرويه لكن لو غلب Y ظنه أنه سمعه الشك أنه �وز ،مرجح
أي عنده �موعة من األحاديث وشك u واحد منها أن هذه األحاديث من  !!عليهعليهعليهعليه    وا�بسوا�بسوا�بسوا�بسإن شك u حديث من سماعه إن شك u حديث من سماعه إن شك u حديث من سماعه إن شك u حديث من سماعه ����

Eسمعها من الشيخ ضمن السما Êبس،ت ال�حديث منها من هذه األحاديث الع(ة ا u ةا�ائأو  ،أو شك  u أو  اثن}شك
 ئاً ئاً ئاً ال �وز أن يروي شيال �وز أن يروي شيال �وز أن يروي شيال �وز أن يروي شيقال  ،عليه األمر وا�بس هاثالثة أو أربعة هل سمعها من شيخه أو لم يسمع

 منها مع الشك �ا ذكرناهمنها مع الشك �ا ذكرناهمنها مع الشك �ا ذكرناهمنها مع الشك �ا ذكرناه    ئاً
 .يعلم رواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما لمالمن أنه 

 : إذن ` ثالث مسائل حقيقةإذن ` ثالث مسائل حقيقةإذن ` ثالث مسائل حقيقةإذن ` ثالث مسائل حقيقة، أيضاً غلب Y ظنه u حديث أنه مسموع
����Øا�سألة األوØا�سألة األوØا�سألة األوØسماع حديث من شيخه    ا�سألة األو u سماع حديث من شيخهإذا شك u سماع حديث من شيخهإذا شك u سماع حديث من شيخهإذا شك u هذه مسألةهذه مسألةهذه مسألةهذه مسألة    إذا شك....    
من هذه  ئاً ال �وز أن يروي شيقلنا     ؟؟؟؟هل هو من سماعه أو الهل هو من سماعه أو الهل هو من سماعه أو الهل هو من سماعه أو الوا�بس عليه  ها�سألة ا8انية إن شك u حديث من سماع�

 .نه ربما يقع u أحد هذه األحاديث وأيضاً أن الرواية عنه شهادة عليه فال يشهد بما لم يعلمأل ،األحاديث *ها مع الشك
عليه لكن غلب عليه الظن أو غلب Y الظـن عنـده  ا�بس ،ن غلب Y ظنه u حديث أنه مسموعإ ا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ة����

وغلبـة الظـن �كمـة Y  u غلبة الظن ماداعت�وز أن يروي ا�ديث يقولون  فجمهور العلماءفجمهور العلماءفجمهور العلماءفجمهور العلماء، أن هذا ا�ديث مسموع
ا±قينيـات u ا²نيـا  ،ن أح®م ا²نيا *ها مبنيـة Y غلبـة الظـنإ لب فال(يعة u أكdها معتمدة Y غلبة الظن ،ال(يعة

و±ـات ذكـروا أصـول ا±قينيـات األ ا�ناطقـة ا±قينيـاتنهم ذكروا أصـول إحî  ،لو نظرنا لليقينيات u ا²نيا قليلة ةقليل
فغلبـة الظـن هـو  األخرىفu ò ا�قيقة *ها قليلة لكن إذا نظرنا إ� أمور ا²نيا  ،وا�شاهدات وا�جربات وا�حسوسات

dغلبة الظنإبل  ،األك Y هذا هو القول األول قول ?هور العلماء أنه �ـوز إذا غلـب  ،ن أح®م ال(يعة اإلسالمية مبنية
قـال "قيقة تعبـ¦ ابـن قدامـة ا�و ،وغلبة الظن u ال(يعة معت� ،أو اعتماداً Y غلبة الظن Y ظنه أنه مسموع أن يرويه

 .تعب¦ غ¦ مناسبة Ìن أوØ أن يقول قال ا�مهور أو جزم بالقول "قوم
ع الشك ع الشك ع الشك ع الشك العلم بما يرويه فال �وز أن يرويه مالعلم بما يرويه فال �وز أن يرويه مالعلم بما يرويه فال �وز أن يرويه مالعلم بما يرويه فال �وز أن يرويه م    اعتباراعتباراعتباراعتبارنه يمكن نه يمكن نه يمكن نه يمكن إإإإ"قال Kعض ا�تKعض ا�تKعض ا�تKعض ا�ت����م}م}م}م}وهو  ال �وزال �وزال �وزال �وزوهو قيل  قول آخرقول آخرقول آخرقول آخرنقل �

القطع بما  اعتباريمكن  ،العلم يقصد بالعلم هنا القطع اعتبارقال يمكن  ،هذا ا^ص وهو قول من األقوال" فيه Ìلشهادةفيه Ìلشهادةفيه Ìلشهادةفيه Ìلشهادة
وا�قيقة هـذا القـول قـول  ،فال �وز أن يؤدي الشهادة وعنده شك فيها ،Ìلشهادة ،فال �وز أن يرويه مع الشك فيه ،يرويه

    .مرجوح
قال  و�ن Ìن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ،حî الشهادةحî الشهادةحî الشهادةحî الشهادة    ،،،،ة واهللا أعلم أن األمر مبY ê غلبة الظنة واهللا أعلم أن األمر مبY ê غلبة الظنة واهللا أعلم أن األمر مبY ê غلبة الظنة واهللا أعلم أن األمر مبY ê غلبة الظنإذن الراجح u ا�سألإذن الراجح u ا�سألإذن الراجح u ا�سألإذن الراجح u ا�سأل����

ولكن أحياناً u قضايا األموال يغلب Y الظـن  ،هو األصل فيها ،أي Y مثل الشمس و�ال فال )و�ال فال شهداY مثلها ف(
ومثلـه الـراوي  ،ستوى األمر فال �وز X أن يشـهداما إذا شك وأ ،صدق الرجل ويغلب Y الشاهد أنه شهد Y هذا األمر

مـثًال لـو  ،نه �وز أن يـرويإعندما تشك u حديث ويhجح األمر يكون نسبة السماع منه أكd من نسبة عدم السماع ف
والشـك  ،بة الظـن�وز أن يروي بناءاً Y غل Y قول ا�مهورأنه سمع ا�ديث % 0%لو Ìن عنده نسبة  :أخذناها بالنسبة

V0% ، ن عندهÌ أو  ،الشك وعدمه استوىال �وز أن يروي ألنه % 0)و% 0)لكن لوU0 %عدم السماع فهنا % 0$السماع و
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لكـن  ،ال �وز مع الشـك% 0)و% 0)ولكن إذا تساوى  ،ن عدم السماع هنا هو الغالب وهو ا�عت�فإغلب عدم السماع 
أن % T00يقولون ال بد مـن ا±قـ} بمعـ¥  لكن Y القول ا8ا�، وز X أن يرويمع غلبة الظن �% 80% 0%% 0$إذا Ìن 

الشهادة ال �ـوز أن ، فال �وز X أن يرويه فيه مع الشك Ìلشهادة ،يمكن أن يعت� القطع فيه ،يتيقن أنه روى هذا ا�ديث
:  ص¿ اهللا عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قاليدل عليه أن ا^� ،ألن الشهادة البد فيها من القطع وا±ق} ،يشهد وهو شاك

 .والقول الصحيح إن شاء اهللا هو قول ا�مهور أنه �وز بناًء Y غلبة الظنوالقول الصحيح إن شاء اهللا هو قول ا�مهور أنه �وز بناًء Y غلبة الظنوالقول الصحيح إن شاء اهللا هو قول ا�مهور أنه �وز بناًء Y غلبة الظنوالقول الصحيح إن شاء اهللا هو قول ا�مهور أنه �وز بناًء Y غلبة الظن ،)شهد و�ال فالاY مثلها ف(
    السابقةالسابقةالسابقةالسابقةملخص لملخص لملخص لملخص لتتتتروس روس روس روس 

 الروايـةمـا ` كيفيـة إن، عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم الروايةو` غ¦ كيفية  ،×ا طرق الروايةنقول مره أخرى أن كيفية 
 .عن غ¦ الصحا�

عـن  الصـحابةا²±ل أن هذا هو الطريق اwي تل' بـه  ،خبار ويسÆ السماعخبار ويسÆ السماعخبار ويسÆ السماعخبار ويسÆ السماعقراءة الشيخ u معرض اإلقراءة الشيخ u معرض اإلقراءة الشيخ u معرض اإلقراءة الشيخ u معرض اإل: : : : الطريق األولالطريق األولالطريق األولالطريق األول����
 .ونها عنهلف®ن يقرأ عليهم القرآن ويسمعهم السنة وهم ينق، ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

��ختلف العلماء u هذين الطـريقت} اوقد  ة،ود±له حديث ضمام بن ثعلب و` العرضالقراءة Y الشيخ : الطريق ا8ا
 : Y ثالثة أقوالY ثالثة أقوالY ثالثة أقوالY ثالثة أقوال؟ أو أحدهما أرجح من اآلخر؟ هما متساويت} له
TTTT////القطان والزهري والشاف¯ القطان والزهري والشاف¯ القطان والزهري والشاف¯ القطان والزهري والشاف¯ متساويةمتساويةمتساويةمتساوية OOOOخاري و�Kخاري و�وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل ا�جاز واKخاري و�وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل ا�جاز واKخاري و�وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل ا�جاز واKديث ضمام واحتجوا وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل ا�جاز واÜ. 
 //// / / / /Y ترجيح القراءةY ترجيح القراءةY ترجيح القراءةY السماع من لفظهترجيح القراءة Y السماع من لفظه الشيخ Y السماع من لفظه الشيخ Y السماع من لفظه الشيخ Y وابن أوابن أوابن أوابن أ���� ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج ذئب والليث بن سعد وشعبة بن ا�جاج    حنيفةحنيفةحنيفةحنيفةوهو مذهب أوهو مذهب أوهو مذهب أوهو مذهب أ����      الشيخ 

u  ا�حافظةوألن  ،وذكروا أن حجتهم أن الطالب يعتê كث¦اً بنفسه عندما يكون يقرأ فيضبط ا�+ والسند فيأمن الغلط
  .تعرض للسامع دون القارئ كث¦اً ما فلةالغوألن  ،�الف لو قرأ الشيخ ،تكون من الطرف} الرتبةهذه 

VVVV / / / /العرض Y العرض الشيخ Y العرض الشيخ Y العرض الشيخ Y بن الصـالح والعـرابن الصـالح والعـرابن الصـالح والعـرابن الصـالح والعـرا����    ااااوهذا مذهب أهل ا�(ق وخراسان واإلمام مسلم ووهذا مذهب أهل ا�(ق وخراسان واإلمام مسلم ووهذا مذهب أهل ا�(ق وخراسان واإلمام مسلم ووهذا مذهب أهل ا�(ق وخراسان واإلمام مسلم و ترجيح السماع من لفترجيح السماع من لفترجيح السماع من لفترجيح السماع من لفظظظظ الشيخ
قـراءة  حـدثنا وأنبأنـا الرتبةوذكرنا أن صيغة ا�حديث بهذه  ،ص¿ اهللا عليه وسلم ود±لهم أنها طريق رسول اهللا والسيووالسيووالسيووالسيو2222

 ذكرنا خالف العلماء    ؟؟؟؟هل �وز أن يقول حدثنا وأنبأنا �ردت}هل �وز أن يقول حدثنا وأنبأنا �ردت}هل �وز أن يقول حدثنا وأنبأنا �ردت}هل �وز أن يقول حدثنا وأنبأنا �ردت}ولكن  ،هعلي
وهل �وز أن وهل �وز أن وهل �وز أن وهل �وز أن ا<الف وذكرنا     ؟؟؟؟وهل �وز أن يقول أخ�نا وحدثنا ويبدل بينهماوهل �وز أن يقول أخ�نا وحدثنا ويبدل بينهماوهل �وز أن يقول أخ�نا وحدثنا ويبدل بينهماوهل �وز أن يقول أخ�نا وحدثنا ويبدل بينهما ،ازازازازبعدم ا�وبعدم ا�وبعدم ا�وبعدم ا�و قولقولقولقولوهناك  Y ا�واز ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور

وا8وري وأôد بـن وا8وري وأôد بـن وا8وري وأôد بـن وا8وري وأôد بـن     عيينةعيينةعيينةعيينةفيان بن فيان بن فيان بن فيان بن سسسسعن  يرو وهو ما غ¦ ذلك وقيلوقيلوقيلوقيل عدم ا�وازY  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورقلنا أن ؟ ؟ ؟ ؟ يقول سمعت فالناً يقول سمعت فالناً يقول سمعت فالناً يقول سمعت فالناً 
� .صالح ا��ي واKاقال�صالح ا��ي واKاقال�صالح ا��ي واKاقال�صالح ا��ي واKاقال

 ماوذكرنا ا<الف في ،وتصحح أحياناً بالقرائن منقطعةواألصل أنها وتعريفها وا<الف فيها     الوجادةالوجادةالوجادةالوجادةعن ثم أيضاً تكلمنا �
بـه هـل �ـوز أن بـه هـل �ـوز أن بـه هـل �ـوز أن بـه هـل �ـوز أن X العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه �ٍط يوثـق X العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه �ٍط يوثـق X العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه �ٍط يوثـق X العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه �ٍط يوثـق     هل �وزهل �وزهل �وزهل �وزففففمن صحيح اKخاري  ةإذا قال العدل هذه نسخ

 ،وذكرنا أدلة ا�مهـور ،،،،ال �وز قياساً Y الشهادةال �وز قياساً Y الشهادةال �وز قياساً Y الشهادةال �وز قياساً Y الشهادة حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أبوأبوأبوأبوو ا�وازY  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورقلنا أن  ،وغلب Y ظنه أنه سمعهيرويه؟ يرويه؟ يرويه؟ يرويه؟ 
�ـوز X أن  من شيخه أنـه ال ثم تكلمنا عن الشك إذا شك سماع حديٍث  ،رôه اهللا حنيفةوالرد Y أ�  حنيفة،ود±ل أ� 

�ـوز أن  عليـه فإنـه ال وا�ـبسوأيضاً إذا شك Üديث من سـماعه  ،يعلمم شهادة عليه فال يشهد بما ل ايةالروألن  ،يرويه
Y غلبة Y غلبة Y غلبة Y غلبة     اعتمادااعتمادااعتمادااعتمادا�وز أن يرويه �وز أن يرويه �وز أن يرويه �وز أن يرويه أنه أنه أنه أنه  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور ،إذا غلب Y ظنه u حديث أنه مسموع األخ¦ة وا�سألة ،يرويه لوجود الشك

 .الشهادةالقطع u  اعت�نايعت� فيها القطع كما  البد أن الروايةألن  �وز�وز�وز�وز    الالالالأنه  خرخرخرخروالقول اآلوالقول اآلوالقول اآلوالقول اآل الظنالظنالظنالظن
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    ����))))::::////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 :إنكار الشيخ ا�ديثإنكار الشيخ ا�ديثإنكار الشيخ ا�ديثإنكار الشيخ ا�ديث: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة����

    إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً u ذلك ا<� أو ال؟ إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً u ذلك ا<� أو ال؟ إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً u ذلك ا<� أو ال؟ إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً u ذلك ا<� أو ال؟ 
 Êا<� فال يق العلماءالعلماءالعلماءالعلماءفبعض فبعض فبعض فبعض  ،ختلف فيها الفقهاء والعلماءاهذه من ا�سائل ال u ال �عله  وبعضهموبعضهموبعضهموبعضهم ،بله�عل ذلك قادحا

لكن قبل أن نبدأ ، u بعض األحاديث الÊ سنذكرها إن شاء اهللا تعا� االختالفوبناءاً عليه وقع  ،قادحاً وال يؤثر u ا<�
        ....البد من ùرير �ل الالبد من ùرير �ل الالبد من ùرير �ل الالبد من ùرير �ل ال&&&&اع u ا�سألةاع u ا�سألةاع u ا�سألةاع u ا�سألةu ا<الف نقول 

 :ن إنكار الشيخ للحديث ال pلو من حال}إفنقول �




Øا�ال األوØا�ال األوØا�ال األوØسبيلأن يأن يأن يأن ي: ا�ال األو Y ًسبيلكون اإلنكار جازما Y ًسبيلكون اإلنكار جازما Y ًسبيلكون اإلنكار جازما Y ًكذيب    كون اإلنكار جازما�كذيبا�كذيبا�كذيبا�كأن يقول كذبت وهذا كذب وهـذا  ،فهذا ال يقبل اتفاقافهذا ال يقبل اتفاقافهذا ال يقبل اتفاقافهذا ال يقبل اتفاقا    ،،،،ا

 .هذا اإلنكار جازم Y سبيل ا�كذيب فهذا ال يقبل اتفاقاً ، وال يمكن أن أروي هذه األحاديث ،غ¦ صحيح




�وهو ما سنأخذه  �ل خالف ب} العلماء�ل خالف ب} العلماء�ل خالف ب} العلماء�ل خالف ب} العلماء فهذا ،،،،أن يكون اإلنكار غ¦ جازم Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكرأن يكون اإلنكار غ¦ جازم Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكرأن يكون اإلنكار غ¦ جازم Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكرأن يكون اإلنكار غ¦ جازم Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكر: ا�ال ا8ا�ا�ال ا8ا�ا�ال ا8ا�ا�ال ا8ا

 .u هذا ا²رس إن شاء اهللا تعا�
T-ه اهللاôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôقول إمامنا    """"لست أذكرهلست أذكرهلست أذكرهلست أذكره""""    إذا أنكر الشيخ ا�ديث وقالإذا أنكر الشيخ ا�ديث وقالإذا أنكر الشيخ ا�ديث وقالإذا أنكر الشيخ ا�ديث وقال" يقول ابن قدامة ر u �>ا u قول إمامنالم يقدح ذلك u �>ا u قول إمامنالم يقدح ذلك u �>ا u قول إمامنالم يقدح ذلك u �>ا u يقصد اإلمام  لم يقدح ذلك

يقولون ما عدا ا�نفية يقولون أنه ال يقدح u العلماء ?يعاً ، قول ?هور العلماءقول ?هور العلماءقول ?هور العلماءقول ?هور العلماءأي " ومالك والشاف¯ وأكd ا�تومالك والشاف¯ وأكd ا�تومالك والشاف¯ وأكd ا�تومالك والشاف¯ وأكd ا�ت����م}م}م}م} أôد
  .وأيضاً هو مذهب Kعض ا�نفيةوأيضاً هو مذهب Kعض ا�نفيةوأيضاً هو مذهب Kعض ا�نفيةوأيضاً هو مذهب Kعض ا�نفيةا<� 

/-     �أن ذلك     ،،،،وهو قول أبو حنيفة رôه اهللا وأصحابه ورواية عن أôدوهو قول أبو حنيفة رôه اهللا وأصحابه ورواية عن أôدوهو قول أبو حنيفة رôه اهللا وأصحابه ورواية عن أôدوهو قول أبو حنيفة رôه اهللا وأصحابه ورواية عن أôد    ،،،،وهو من علماء ا�نفيةوهو من علماء ا�نفيةوهو من علماء ا�نفيةوهو من علماء ا�نفية    منع منه الكرمنع منه الكرمنع منه الكرمنع منه الكر����القول ا8ا� القول ا8ا� القول ا8ا� القول ا8ا
أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الكر� من ا�نفية وروايـة إذن القول ا8ا� أن ذلك يعد قادحاً u ا<� وهو قول ، يعد قادحاً 

 .عن اإلمام أôد رôه اهللا
فكما أن الشهادة إذا أنكر شاهد األصل شهادة الفرع فـإن الشـهادة ال  ،قياساً Y الشهادةقياساً Y الشهادةقياساً Y الشهادةقياساً Y الشهادةود±ل الكر� ود±ل ا�نفية �

، u صحة ا<� اً كون غ¦ مقبولة وتكون قادحنها ال تعد وتإإذا أنكر راوي األصل رواية الفرع ف ،فكذلك الرواية ؛تقبل
شـهادة مـن الشـهادات وقيـل أن شـاهد  تلو مثًال طلب ،هناك شاهد أصل وشاهد فرع u الشهادة Y الشهادة :بمع¥ آخر

وهذا الشاهد يسÆ  ،وقيل أن هناك شاهد يشهد Y هذه الشهادة ،األصل غ¦ موجود مسافر أو ال يمكن إحضاره أو متغيب
وقـال أنـا لـم  ،ثم خرج شاهد األصل وأنكر هذه الشـهادة ،شهد شاهد الفرعحï وو ،ألنه فرع عن األصل ،د الفرعشاه

فكـذلك  ،ألن شـاهد األصـل أنكرهـا ،فهنا الشهادة تكون شهادة الفرع هنا غـ¦ مقبولـة ،أشهد بهذا وهذا غ¦ صحيح
 ،والفرع ` الرواية ،األصل هو الشهادة ،إذن قياس اآلن، حفراوي األصل إذا أنكر رواية الفرع ال تص ،الرواية تقاس عليه

 .فكذلك الرواية ال تقبل إذا أنكر راوي األصل راوي الفرع ؛فكما أن الشهادة ال تقبل إذا أنكر شاهد األصل شاهد الفرع
 :أما ا�مهور فقد استدلوا بعدة أدلةأما ا�مهور فقد استدلوا بعدة أدلةأما ا�مهور فقد استدلوا بعدة أدلةأما ا�مهور فقد استدلوا بعدة أدلة����
بل بل بل بل     ،،،،والشيخ ال يكذبهوالشيخ ال يكذبهوالشيخ ال يكذبهوالشيخ ال يكذبه    ،،،،م®ن تصديقهم®ن تصديقهم®ن تصديقهم®ن تصديقهإإإإلرواية فال نكذبه مع لرواية فال نكذبه مع لرواية فال نكذبه مع لرواية فال نكذبه مع أن الراوي عدل جازم باأن الراوي عدل جازم باأن الراوي عدل جازم باأن الراوي عدل جازم با" ::::قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةكما  ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول

فإن النسـيان فإن النسـيان فإن النسـيان فإن النسـيان     ،،،،نسيهنسيهنسيهنسيه    فيمكن ا�مع ب} القول} أن يكونفيمكن ا�مع ب} القول} أن يكونفيمكن ا�مع ب} القول} أن يكونفيمكن ا�مع ب} القول} أن يكون ،لم يقل أنت Ìذب بل قال لست أذكره شيخال "قال لست أذكرهقال لست أذكرهقال لست أذكرهقال لست أذكره
ديثـه هنا Ìلنسيان صفة من صفات بê آدم وال يوجد �دث �فظ ح ،،،،وأي �دث �فوأي �دث �فوأي �دث �فوأي �دث �فظظظظ ?يع حديثه ?يع حديثه ?يع حديثه ?يع حديثه    ،،،،0000لب Y اإلنسانلب Y اإلنسانلب Y اإلنسانلب Y اإلنسان

هذا  ب} قو±هماب} قو±هماب} قو±هماب} قو±هما    اااافيجب العمل به ?عفيجب العمل به ?عفيجب العمل به ?عفيجب العمل به ?ع ،فإن اإلنسان إذا ك� و�dت أعماX ومشاغله ربما ين1 بعض الéء ،من Z وجه
إذن ال خالف ب} الطرف} وíمع بـ}  ه،هذا ال يكذبه لكن يقول لست أذكر ،يقول لست أذكره وهذا يقول رويت عنك
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وي عدل وجازم بالرواية فـال نكذبـه اأيضاً أن الر ،من سماعه فنقبله نقبل بهألن هذا �وز قد نسيه وهذا متيقن  ،قو±هما
فيمكن أن íمع بـ} القـول} بـأن األول نVـ هـذه  ،و�ن Ìن تصديقه قائم ألن الرجل لم يكذبه و�نما قال لست أذكره

 .فيجب العمل ?عاً ب} قو±هما ،الرواية والنسيان صفة ùدث لإلنسان كغ¦ه من بê الب(
 ،أي هناك فـرق بـ} األصـل والفـرع الشهادة تفارق الرواية u أمور كث¦ةالشهادة تفارق الرواية u أمور كث¦ةالشهادة تفارق الرواية u أمور كث¦ةالشهادة تفارق الرواية u أمور كث¦ةقال  ،قياس Y الشهادةY الأجاب  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة

أن قياس الرواية Y الشـهادة u هـذه ا�سـألة  :يقصد ابن قدامة أو مع¥ 	مه ،والفرع هو الرواية ،األصل عندنا الشهادة
 :ق الشهادة u أمور كث¦ة منهاألن الرواية تفار ،قياس مع الفارق

دعوى أقيمت u �كمة من ا�حـاكم  أن يعê لو والرواية �الفهوالرواية �الفهوالرواية �الفهوالرواية �الفه    ،،،،ال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y شهادة األصلال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y شهادة األصلال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y شهادة األصلال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y شهادة األصلأنه 
قيل X ال نسمع شهادة الفـرع وشـاهد األصـل  ،وطلبت الشهادة فأ7 شخص بشاهد فرع وقيل أين شاهد األصل قال موجود

 .وشهادة الفرع إنما تقبل u حالة عدم وجود شاهد األصل ،األصل وهو اwي شهدألن هو  ،موجود
رÈ اهللا عـنهم Ìن رÈ اهللا عـنهم Ìن رÈ اهللا عـنهم Ìن رÈ اهللا عـنهم Ìن  أن الصـحابة أن الصـحابة أن الصـحابة أن الصـحابة وا²±ل Y ذلـك  ،الرواية ال يشhط فيها مثل هذا األمر ،الرواية �الف ذلكالرواية �الف ذلكالرواية �الف ذلكالرواية �الف ذلكبينما �

أن ابن عباس Ìن يروي عن أسامة بن مر بنا قد  ،يروي بعضهم عن بعض مع القدرة Y مراجعة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميروي بعضهم عن بعض مع القدرة Y مراجعة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميروي بعضهم عن بعض مع القدرة Y مراجعة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلميروي بعضهم عن بعض مع القدرة Y مراجعة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
هريرة يروي عن الفضل وعن غ¦ه  وأبو ،بن عباس Ìن يروي عن غ¦ه من الصحابةوا عمر Ìن يروي عن بالل،ابن و ،زيد

أسلم u السـنة السـابعة وا^ـ� صـ¿ اهللا  ،لزم ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أربع سن} أبو هريرة رÈ اهللا عنه ،من الصحابة
 ،لم يدرك ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u أول اKعثة ،فالزمه تقريباً أربع سنوات ،وسلم توu µ السنة العا�ة من ا×جرةعليه 

Ìن يـروي بعضـهم عـن  ،X ص¿ اهللا عليه وسلم من غ¦ه من الصحابة بال نكـ¦اف®ن يأخذ أحاديثه وأحو ،ففاته الكث¦
    ....هادة u هذا األمرهادة u هذا األمرهادة u هذا األمرهادة u هذا األمرفإذن هناك ¶الفة ب} الرواية والشفإذن هناك ¶الفة ب} الرواية والشفإذن هناك ¶الفة ب} الرواية والشفإذن هناك ¶الفة ب} الرواية والشبعض 
عمر وأبو بكر Ìنوا ينشغلون  ،ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ±كÃ بعضهم بعضا u الرواية ايقدرون أن يراجعو اأيضاً Ìنو�

ث بـه صـ¿ اهللا عليـه يسألون الصحابة عما حـدÔ  اÌنو ا�دينةإ�  أتوا و�ذاإ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  أتوابأعما×م و�ذا 
سعات ا^� صـ¿ اهللا عليـه  قبول قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعةقبول قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعةقبول قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعةقبول قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعةأي يلزم الصحابة  Ìن يلزمهمÌن يلزمهمÌن يلزمهمÌن يلزمهمو×ذا  ،خ� بهوسلم وأ

يرسـلون  ايقبلون قو×م أي قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعـة ولـم يكونـو اÌنو ؛وسلم اwين Ìن يرسلهم إ� جباية الز
ة
 .ويتأكدون من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

ب}  ،أن أهل قباء ùولوا إ� القبلة بقول واحد من غ¦ مراجعةأن أهل قباء ùولوا إ� القبلة بقول واحد من غ¦ مراجعةأن أهل قباء ùولوا إ� القبلة بقول واحد من غ¦ مراجعةأن أهل قباء ùولوا إ� القبلة بقول واحد من غ¦ مراجعةمن ا²الئل Y أن هناك فرق ب} الرواية والشهادة أيضاً �
الكعبة ونسـخ ا�وجـه  باستقبالا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أتاه u الليل u صالة العشاء األمر  ،قباء وا�دينة تقريباً كيلوان

صالة الفجـر  وهم يصلون صالة الصبح أو آٍت ل قباء u مسجدهم إ� بيت ا�قدس أتاهم �ا Ìن يصÅ أه ،إ� بيت ا�قدس
هـذا  وا قـوللـبقوإ� الكعبـة ولـم يراجعـوا  افتحولويتوجه إ� الكعبة  أننه أ7 ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم آٍت وأمره إفقال 
 .الرجل
 ،^� ص¿ اهللا عليه وسلم ù uريم ا<مر من غ¦ مراجعة^� ص¿ اهللا عليه وسلم ù uريم ا<مر من غ¦ مراجعة^� ص¿ اهللا عليه وسلم ù uريم ا<مر من غ¦ مراجعة^� ص¿ اهللا عليه وسلم ù uريم ا<مر من غ¦ مراجعةوأصحابه قبلوا خ� اوأصحابه قبلوا خ� اوأصحابه قبلوا خ� اوأصحابه قبلوا خ� ا    ة رÈ اهللا عنهة رÈ اهللا عنهة رÈ اهللا عنهة رÈ اهللا عنهححححأبو طلأبو طلأبو طلأبو طلمن األدلة أيضاً �

هم رجـل فـأخ�هم أن ا<مـر ءاهللا و?ع من الصـحابة فجـا عبيدة وطلحة بن عبيد أنس قال كنت أسÄ ا<مر أل� وقصة
^� ص¿ فقبلوا خ�ه ومن غ¦ مراجعة وا ،�çتهاوقال فقمت  ،فقال · طلحة قم يا أنس إ� هذه ا�رار فاكçها ت،حرم

 .أن يتأكدوا وبإم®نهماهللا عليه وسلم من ب} أظهرهم وقريباً منهم 
، وفرق بن الرواية والشهادة ،هناك فرق ب} األصل والفرع، الرواية يتسامح فيها بينما الشهادة ال، الرواية غ¦ الشهادةالرواية غ¦ الشهادةالرواية غ¦ الشهادةالرواية غ¦ الشهادة    إذاً إذاً إذاً إذاً �
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 ،روي الفرع مع وجود األصل بدون أن تراجع األصـلبينما الرواية �وز أن ي ،الشهادة ال تسمع شهادة الفرع واألصل موجود
وهذا هو قصد ابن قدامة بأن الشهادة تفارق الرواية أن قياس ا�نفية قياس مع الفارق ألن الشهادة تفـارق  ،فاألمر pتلف

 ،ق مـن الفـروقهذا فر األصل،منها ما ذكرناه أنه ال تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y سماع شهادة  ،الرواية u أمور كث¦ة
 .u مسألة الشهادة والرواية أخرىو�ال سيأتينا إن شاء اهللا u ا²روس القادمة فروق 

 بن أبن أبن أبن أ���� عبد الرôن عبد الرôن عبد الرôن عبد الرôنااااقد روى ربيعة قد روى ربيعة قد روى ربيعة قد روى ربيعة "خذ كمثال ود±ل للجمهور قال ؤوهذا ا�ديث ي اً مشهور اً ذكر حديث ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامةأيضاً �
وهو ذكوان السـمان مـن ا8قـات عـن  عن سهيل بن أعن سهيل بن أعن سهيل بن أعن سهيل بن أ���� صالح صالح صالح صالحن الرô وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رôه اهللا ربيعة بن عبد

إذاً روى  ،صالح أبو صالح هو أبو صالح السمان سهيل بن أ� ،ذكوان وسهيل هو سهيل بن ذكوان عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيهسهيل بن أ� صالح 
ن ا^ـ� صـ¿ اهللا ن ا^ـ� صـ¿ اهللا ن ا^ـ� صـ¿ اهللا ن ا^ـ� صـ¿ اهللا عن أعن أعن أعن أ���� هريرة أ هريرة أ هريرة أ هريرة أالرôن أو ربيعة الرأي عن سهيل بن أ� صالح عن أبيه وهو أبو صالح  ربيعة بن أ� عبد


ن بعده يقـول ن بعده يقـول ن بعده يقـول ن بعده يقـول " بن ماجةاهذا ا�ديث أخرجه الhمذي وأبو داود و" عليه وسلم قعليه وسلم قعليه وسلم قعليه وسلم ق���� با±م} مع الشاهد با±م} مع الشاهد با±م} مع الشاهد با±م} مع الشاهد


ثم نسيه سهيل وثم نسيه سهيل وثم نسيه سهيل وثم نسيه سهيل و
أصابته آفة u عقله ف®ن يقول حـدثê ربيعـة  سهيلنه �ا ك� إ" حدثê ربيعة عê أ� حدثته فال ينكره أحد من ا�ابع}حدثê ربيعة عê أ� حدثته فال ينكره أحد من ا�ابع}حدثê ربيعة عê أ� حدثته فال ينكره أحد من ا�ابع}حدثê ربيعة عê أ� حدثته فال ينكره أحد من ا�ابع}

ألن  ،ينكرون Y سـهيل هـذا الفعـل اوا�ابعون والعلماء وµ ع�ه لم يكونو ،ه ويذكر ا�ديثوهو عندي ثقة أ� حدثت
 .هذا األمر ليس بمستغرب أن ين1 اإلنسان حديثه

ما سيأتينا إن شاء اهللا أن هـذا ا�ـديث ¶ـالف : حديث القضاء با±م} والشاهد ا�نفية لم يقبلوا به ألمور كث¦ة منها�
وروايته هنا فيها زيادة Y ا^ص والزيادة Y ا^ص نسخ  ،وأن راويه قد نسيه هنا ،وراويه غ¦ فقيه ،العامةللقياس للقاعدة 

هريـرة  وwلك لم يقبلوا Üديث القضاء با±م} مع الشاهد الواحـد حـديث أ�، وهذا خ� واحد ال يقوى Y نسخ ا�تواتر
 .وهو أن الراوي نفسه ربيعة أنه قد رواه وأنكره فيما بعد ،القادح اكث¦ة وقوادح كث¦ة منها هذ العتبارات

وقـد  ،هذا ا<� أخرجه أبو داود والطحاوي ،لقيت سهيًال فسأ�ه عن هذا ا�ديث فلم يعرفه العزيز ا²اورديالعزيز ا²اورديالعزيز ا²اورديالعزيز ا²اوردي    قال عبدقال عبدقال عبدقال عبد����
عê عن فالن  حدثê فالن: ف®ن أحدهم يقول ،روى كث¦ من األكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعوها منهم

 .بكذا و�ذا
إذا نكحت ا�ـرأة إذا نكحت ا�ـرأة إذا نكحت ا�ـرأة إذا نكحت ا�ـرأة """"ومنها حديث سليمان بن مو� عن الزهري عن عروة عن Eئشة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال �

قال ابن جريج لقيت الزهري فسأ�ه عـن هـذا ا�ـديث فلـم ) بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلبغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلبغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلبغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطل
أخبار من "وقد ?ع ا�افظ ا<طيب اKغدادي u هذا ا�ع¥ كتاب سماه  ،مام أôد والطحاويأخرج هذه القصة اإل ،يعرفه

Vيكون �دث با�ديث ثم ينساه" حدث ثم ن êولم يـرد فيـه  ،وقد ورد ا�ديث من طرق أخرى غ¦ طريق الزهري ،يع
لـم -بن إبـراهيم  إسماعيلف عن ابن جريج إال لم يذكر هذا ا�ر"كر عن �O بن مع} رôه اهللا أنه قال وذُ  ،هذا اإلنكار

بـن  إسـماعيلوسـماع  -بن إبراهيم قـال �ـO إسماعيليذكر هذا ا�رف أي هذه القصة هذا اإلنكار عن ابن جريج إال 
 ".ا�جيد بن عبد العزيز بن رواد ما سمع من ابن جريج إنما صحح كتبه Y كتب عبد -ليس قوياً -إبراهيم ليس بذاك 

ينكـر هـذه  ،وهو من كبار ا^قاد وا�حدث} وا�عت�ين اwين يعتمد عليهم u قبول الروايـة م �م �م �م �OOOO    				م عظيمم عظيمم عظيمم عظيموهذا وهذا وهذا وهذا 				�
أن هذه القصة أخرجها ولم يذكرها عن ابن جريج إال  ،القصة وينكر أن الزهري أنكر هذا ا�ديث ويقول هذا ليس بذاك

لم نكر أيقول أن ح®ية ابن جريج هذه أنه  ،لزهري فسأ�ه عن هذاألنه يقول قال ابن جريج لقيت ا ،إسماعيل بن إبراهيم
لـم  ،سماعه من ابن جريج ليس بذاك إبراهيمن ب و�سماعيل إبراهيم،بن  إسماعيلهذه لم يذكرها عن ابن جريج إال  ،يعرفه

ا�ـديث ورد مـن  أنY  ،العزيز الرواد ما سمع من ابـن جـريج إنما صحح كتبه Y كتب عبد ا�جيد بن عبد ،يسمع منه
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إذاً  ،خر ولـم يـرد فيـه هـذا اإلنكـارآيعê جاء من طريق  ،طريق أخرى عن ?اعة عن الزهري ولم يذكروا هذا اإلنكار
عبـد الـرôن u أ� وقد مثلنا بقصة ربيعـة بـن  ،الراوي غ¦ مؤثر u الرواية كما يقول العلماء إنكار ،ثرؤاإلنكار غ¦ م

وأيضاً حديث Eئشة رÈ اهللا عنها أن ا^� ص¿ اهللا عليه  ،عليه وسلم ق� با±م} مع الشاهد القضاء أن ا^� ص¿ اهللا
قال ابن جـريج لقيـت الزهـري  )،،،،إذا نكحت ا�رأة بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلإذا نكحت ا�رأة بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلإذا نكحت ا�رأة بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلإذا نكحت ا�رأة بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطل(وسلم قال 

أخبار أخبار أخبار أخبار """"u هذا كتاب سماه u هذا كتاب سماه u هذا كتاب سماه u هذا كتاب سماه ا�افظ ا<طيب اKغدادي  وقد ?ع ،أخرجه أôد والطحاوي ،فسأ�ه عن هذا ا�ديث فلم يعرفه
VVVVأنه قال لم  اإلنكار،قد ورد ا�ديث من طرق أخرى غ¦ طريق الزهري ولم يرد فيها هذا " من حدث ثم نمن حدث ثم نمن حدث ثم نمن حدث ثم ن O� وذكر عن
لـيس  مإبراهيبن  إسماعيلوسماع  ،بن إبراهيم إسماعيلهذا ا<� وهذا اإلنكار عن ابن جريج إال  أييذكره هذا ا�رف 

 .ما سمع من ابن جريج ،العزيز بن رواد صحح كتبه Y كتب عبد ا�جيد بن عبد و�نمابذاك 
 : فيما يتعلق u إنكار الراوي وقلنا أنه Y وجه}فيما يتعلق u إنكار الراوي وقلنا أنه Y وجه}فيما يتعلق u إنكار الراوي وقلنا أنه Y وجه}فيما يتعلق u إنكار الراوي وقلنا أنه Y وجه}    هذاهذاهذاهذا
 .أن يكون Y سبيل ا�زم وا�كذيب فهذا ال يقبل اتفاقاً  الوجه األول�
�����    ....وهذا هو �ل ا<الفوهذا هو �ل ا<الفوهذا هو �ل ا<الفوهذا هو �ل ا<الفر ر ر ر يكون Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكيكون Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكيكون Y سبيل الhدد وعدم ا�ذكيكون Y سبيل الhدد وعدم ا�ذك    أنأنأنأن    الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

TTTT----    صحة ا<�    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور u أنه غ¦ مؤثر وال يقدح Y�>صحة ا u أنه غ¦ مؤثر وال يقدح Y�>صحة ا u أنه غ¦ مؤثر وال يقدح Y�>صحة ا u أنه غ¦ مؤثر وال يقدح Y....        
////----�وقاسـوا ذلـك Y وقاسـوا ذلـك Y وقاسـوا ذلـك Y وقاسـوا ذلـك Y     وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن اإلمام أôدوهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن اإلمام أôدوهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن اإلمام أôدوهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن اإلمام أôد    أنه يكون قادحاً u صحة ا<�أنه يكون قادحاً u صحة ا<�أنه يكون قادحاً u صحة ا<�أنه يكون قادحاً u صحة ا<�    والقول ا8ا�والقول ا8ا�والقول ا8ا�والقول ا8ا

 .الشهادةالشهادةالشهادةالشهادة
    : : : : استدلوا بعدة أموراستدلوا بعدة أموراستدلوا بعدة أموراستدلوا بعدة أمورا�مهور ا�مهور ا�مهور ا�مهور 

 .نما قال لست أذكرهإوالشيخ لم يكذبه  تصديقهم®ن إذبه مع جازم بالرواية فال نك بأن الراوي عدلبأن الراوي عدلبأن الراوي عدلبأن الراوي عدل    ****
فإن النسيان 0لب Y بê آدم وأي �دث �فظ ?يع أحاديثه فيجـب  ،بأن يكون نسيه وأنه يمكن ا�مع ب} القول}* 

  .العمل به ?ع ب} قو±هما
    : : : : u أمور كث¦ةu أمور كث¦ةu أمور كث¦ةu أمور كث¦ةرق الشهادة ألن الرواية تفا ،أما قياس الرواية Y الشهادة فهذا قياس مع الفارق* 
Ìن  �الف الرواية فإن الصـحابةرÈ اهللا عـنهم ،تسمع شهادة الفرع مع القدرة Y سماع شهادة األصل منها أنها ال -�

 .بعضهم يروي عن بعض مع القدرة Y مراجعة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
وأهل قباء ùولوا إ� الكعبة القبلة لقول واحد مـن غـ¦  ،لك Ìن يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غ¦ مراجعةwو -�

وأبو طلحة رÈ اهللا عنه وأصحابه اwين Ìنوا معه قبلوا خ� الواحد ù uريم ا<مر من غ¦ مراجعة للن� صـ¿  ،مراجعة
ن عن سهيل ابن أ� بن عبد الرô ةروى ربيع :عبد الرôن قالعبد الرôن قالعبد الرôن قالعبد الرôن قالأأأأ����    ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن  ،اهللا عليه وسلم

ف®ن بعده يقول  ،قال ثم نسيه سهيل ) ق� با±م} مع الشاهد( ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  أنصالح عن أبيه عن أ� هريرة 
 êربيعة ع êحدث� ،خـرآفابن قدامة أ7 بها ²اللة Y صحة قول ا�مهـور كـد±ل  ،حدثته وال ينكره أحد من ا�ابع} أ

ذن و±ها فن®حها إنكحت بغ¦  امرأةأيما  ( عنهاوذكرنا أيضاً قصة حديث Eئشة رÈ اهللا  ،مثال Y ا�سألةوهو u الواقع 
وهـذا  ،ن ابن جريج قال لقيت الزهري فسأ�ه عن هـذا ا�ـديث فلـم يعرفـهإوقلنا  ،) باطل فن®حها باطل فن®حها باطل

قال وقد ورد ا�ديث مـن  "أخبار من حدث ثم نV"اب سماه ا<طيب اKغدادي ?ع كت ،أôد والطحاوي أخرجها�ديث 
هذا ا�ـديث ورد عـن طريـق غـ¦ طريـق  أنأي  ،طرق أخرى غ¦ طريق الزهري وليس فيها هذا اإلنكار اwي يذكرون

 .الزهري ولم يرد فيه هذا اإلنكار Ýا يدل Y صحة أصل ا�ديث
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وقال �O  إبراهيم،بن  إسماعيل إالل لم يذكر هذا ا�رف عن ابن جريج أيضاً نقل اإلمام أôد رôه اهللا عن �O أنه قا�
مـا سـمع مـن ابـن  ،العزيز بـن رواد نما صحح كتبه Y كتب عبد ا�جيد بن عبدإليس بذاك  إبراهيمبن  إسماعيلسماع 
 .جريج
أن ا^ـ� صـ¿ اهللا  عنـهمنها حديث أ� مو� األشعري رÈ اهللا  األخرىأيضاً ا�ديث صحيح ويدل عليه األحاديث �

مـن األحاديـث تـدل Y صـحة هـذا ا�ـديث  األخرىفاألحاديث األخرى الشواهد ) نكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بو        الالالال((((عليه وسلم قال 
wلك أبو حنيفة ومن معه  األحناف،X كما يقول  اً و�نكار القوم هذا ا�ديث أو كون نسيان الزهري للحديث ال يعد قادح

    أيمـاأيمـاأيمـاأيمـا((((فيطعن u حـديث Eئشـة رÈ اهللا عنهـا  ،ا^®ح ويطعن u أحاديث ا�مهور بما ذكرنا الو  ليس �طاً u أنيرى 
يقدح به بأن راويه وهو الزهري ومدار ا�ديث  )نكحت بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلنكحت بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلنكحت بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطلنكحت بغ¦ إذن و±ها فن®حها باطل فن®حها باطل فن®حها باطل امرأةامرأةامرأةامرأة

وأيضـاً  ،غ¦ مـؤثر اإلنكاروهذا  ،سبيل النسيان نما Yإن هذا اإلنكار ليس Y سبيل ا�زم إفنقول  ،عليه بأنه أنكره
بـن  إسـماعيلوسـماع  ،جريجابن عن  إبراهيمبن  إسماعيلضعيفة لم يروها سوى  روايةجريج ` عن ابن  اإلنكاررواية 

صحح كتبه Y كتب عبد ا�جيد بن عبد العزيـز  إنما ،ويقول لم يسمع منه ،فيه شك ابن مع} يضعفه ،ليس بذاك إبراهيم
 القصـةكأنـه يـوهن هـذه فلم يسـمع مـن جـريج  إبراهيمبن  إسماعيلهذا الراوي  أي أن ،جريجابن ما سمع من  ،ن روادب

 .لكن الصحيح ما ذكرناه ،وبا�ا· فا�نفية يطعنون u هذا ا�ديث من هذا األمر ،ويضعفها
 """"قةقةقةقةزيادة ا8زيادة ا8زيادة ا8زيادة ا8""""    انفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث و` ما يسÆ عند العلماءانفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث و` ما يسÆ عند العلماءانفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث و` ما يسÆ عند العلماءانفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث و` ما يسÆ عند العلماء: مسألةمسألةمسألةمسألة����
���� u وهذه ا�سألة ×ا تداخل مع الشذوذ وا^®رة u وهذه ا�سألة ×ا تداخل مع الشذوذ وا^®رة u وهذه ا�سألة ×ا تداخل مع الشذوذ وا^®رة u هل زيادة ا8قة مقبولة أو ال؟ هل زيادة ا8قة مقبولة أو ال؟ هل زيادة ا8قة مقبولة أو ال؟ هل زيادة ا8قة مقبولة أو ال؟     األخبار،األخبار،األخبار،األخبار،وهذه ا�سألة ×ا تداخل مع الشذوذ وا^®رة 

 اً اً اً ابن قدامة ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة ذكر ابن قدامة ذكر 				مممم
  u ا�سألةu ا�سألةu ا�سألةu ا�سألة    اً

  ،�تاج إ� ùرير �حل ال�تاج إ� ùرير �حل ال�تاج إ� ùرير �حل ال�تاج إ� ùرير �حل ال&&&&اعاعاعاعلكن األمر  ،احتماالتوذكر عدة 

مقدمـة ابـن "م ابن الصالح رôه اهللا u كتابه 	 �إأيضاً �تاج إ� الرجوع 
 ،و�تاج إ� الÇم Y ا�راد بزيادة ا8قة

سنقرأ إن شاء اهللا 	م ابـن قدامـة ثـم نبـ} ا�ـراد بالزيـادة  ،والÇم عليه وأمثلة أيضاً للزيادات وا<الف فيها" الصالح
^اظر وهـذا لشنقيطي رôه اهللا u مذكرته Y روضة الوهناك 	م نفيس  ،ûوض أنوÉرر �ل ال&اع قبل  ،وأمثلة wلك

 .سيكون u ا�لقة القادمة إن شاء اهللا تعا�

    ����))))V0V0V0V0((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
وذكرهـا ?اعـة مـن  ،اختلـف األصـو±ون وا�حـدثونأن هـذه ا�سـألة وقلنا  ،و` زيادة ا8قةو` زيادة ا8قةو` زيادة ا8قةو` زيادة ا8قة � كنا وقفنا عند مسألة

وسأقرأ 	م ابن قدامـة  ،أكdيضاح إوا�سألة كما يعرضها ابن قدامة ùتاج إ�  ،األصو±ون كما ذكرها ?اعة من ا�حدث}
 .وا�راد بزيادة ا8قة ،ثم أعرج وأوضح ا�سألة بتحرير �ل ال&اع

نفرد Üديث لقبل نفرد Üديث لقبل نفرد Üديث لقبل نفرد Üديث لقبل اااافصل انفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث مقبول سواء Ìنت لففصل انفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث مقبول سواء Ìنت لففصل انفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث مقبول سواء Ìنت لففصل انفراد ا8قة بزيادة u ا�ديث مقبول سواء Ìنت لفظظظظ أو مع¥ ألنه لو  أو مع¥ ألنه لو  أو مع¥ ألنه لو  أو مع¥ ألنه لو " ابن قدامة يقولابن قدامة يقولابن قدامة يقولابن قدامة يقولن إوأقول 
 ....ذا انفرد بزيادةذا انفرد بزيادةذا انفرد بزيادةذا انفرد بزيادةإإإإفكذلك فكذلك فكذلك فكذلك 

وذكـر وذكـر وذكـر وذكـر     ،،،،ذكر ذلـك u �لسـ}ذكر ذلـك u �لسـ}ذكر ذلـك u �لسـ}ذكر ذلـك u �لسـ}    الزيادة إذ من ا�حتمل أن يكون ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالزيادة إذ من ا�حتمل أن يكون ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالزيادة إذ من ا�حتمل أن يكون ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمالزيادة إذ من ا�حتمل أن يكون ا^� ص¿ اهللا عليه وسلموغ¦ Ýتنع أن ينفرد Üفوغ¦ Ýتنع أن ينفرد Üفوغ¦ Ýتنع أن ينفرد Üفوغ¦ Ýتنع أن ينفرد Üفظظظظ    قال 
ا�جلس أو عرض u X أثنائه ما يزعجه أو ا�جلس أو عرض u X أثنائه ما يزعجه أو ا�جلس أو عرض u X أثنائه ما يزعجه أو ا�جلس أو عرض u X أثنائه ما يزعجه أو     أثناءأثناءأثناءأثناءوي ا^اقص دخل وي ا^اقص دخل وي ا^اقص دخل وي ا^اقص دخل ااااو�تمل أن رو�تمل أن رو�تمل أن رو�تمل أن ر، ، ، ، الزيادة u أحدهما ولم �ï راوي ا^اقصالزيادة u أحدهما ولم �ï راوي ا^اقصالزيادة u أحدهما ولم �ï راوي ا^اقصالزيادة u أحدهما ولم �ï راوي ا^اقص

قـد جـزم بالروايـة فـال قـد جـزم بالروايـة فـال قـد جـزم بالروايـة فـال قـد جـزم بالروايـة فـال وووووالراوي ا�ام عدل والراوي ا�ام عدل والراوي ا�ام عدل والراوي ا�ام عدل     ،،،،اء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع ال� وناء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع ال� وناء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع ال� وناء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع ال� ونVVVV الزيادة الزيادة الزيادة الزيادةغغغغيدهشه عن اإلصيدهشه عن اإلصيدهشه عن اإلصيدهشه عن اإلص
 ....نكذبه مع إم®ن تصديقهنكذبه مع إم®ن تصديقهنكذبه مع إم®ن تصديقهنكذبه مع إم®ن تصديقه
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u ا�فu ا�فu ا�فu ا�فظظظظ        يايايايافإن تساوفإن تساوفإن تساوفإن تساو    ،،،،يقدم قول األكdين وذوي الضبطيقدم قول األكdين وذوي الضبطيقدم قول األكdين وذوي الضبطيقدم قول األكdين وذوي الضبط: : : : فقال أبو ا<طابفقال أبو ا<طابفقال أبو ا<طابفقال أبو ا<طاب: : : : u �لس واحدu �لس واحدu �لس واحدu �لس واحدÌن Ìن Ìن Ìن ن السماع ن السماع ن السماع ن السماع أأأأفإن علم فإن علم فإن علم فإن علم قال 
 .إذا تساويا فع¿ روايت}إذا تساويا فع¿ روايت}إذا تساويا فع¿ روايت}إذا تساويا فع¿ روايت}: : : : وقال القاÈوقال القاÈوقال القاÈوقال القاÈ    ،،،،والضبط قدم قول ا�ثبتوالضبط قدم قول ا�ثبتوالضبط قدم قول ا�ثبتوالضبط قدم قول ا�ثبت

ل X الشنقيطي رôه مثÔ ف ،،،،أن الراوي قد يعرض u X أثناء ا�جلس ما يعرضأن الراوي قد يعرض u X أثناء ا�جلس ما يعرضأن الراوي قد يعرض u X أثناء ا�جلس ما يعرضأن الراوي قد يعرض u X أثناء ا�جلس ما يعرضامة رôه اهللا من أما قضية ما يذكره ابن قد�
 ،فجـاءت نـوبÌ، Êنـت علينـا رEيـة اإلبـل(ن Eمر قـال بعن عقبة  هما أخرجه مسلم u صحيح"اهللا تعا� بما ذكر قال 

éفأدر�ت الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم قائماً �دث ا^اس ،فروحتها بع، Xما من مسـلم يتوضـأ فيحسـن : فأدر�ت من قو
: فإذا بقائل ب} يدي يقول ،ما أجود هذا: فقلت ،صÅ ر�عت} مقبًال عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت ا�نةفيالوضوء ثم يقوم 
ثـم يقـول قد رأيت أنك قد أتيت آنفاً قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضـوء : قال ،فنظرت إذا عمر ،الÊ قبلها أجود

هـذا لفـظ مسـلم u  )ب ا�نة ا8مانية يدخل من أيهـا شـاءارسول اهللا إال وفتحت X أبو اً  إال اهللا وأن �مد,ال أن أشهد 
 .أن الراوي قد يدخل u أثناء ا�ديث فتفوته الزيادةو` مثال Y  ه،صحيح

u الصـحيح مـن حـديث  منها مـا ثبـت يدهشهيدهشهيدهشهيدهشه    ا يزعجه أوا يزعجه أوا يزعجه أوا يزعجه أوما أمرً ما أمرً ما أمرً ما أمرً إإإإقد يعرض للراوي يعرض u X أثناء ا�ديث قد يعرض للراوي يعرض u X أثناء ا�ديث قد يعرض للراوي يعرض u X أثناء ا�ديث قد يعرض للراوي يعرض u X أثناء ا�ديث وأيضاً �
فأتاه ناس من بê  ،ص¿ اهللا عليه وسلم وعقلت ناقÊ باKاب رسول اهللا دخلت Y(عمران بن حص} رÈ اهللا عنهما قال 

: الثم دخل عليه ناس من أهـل ا±مـن فقـ ،ب(تنا يا رسول اهللا فأعطنا مرت}: قالوا ،قبلوا الب(ى يا بê تميما: تميم فقال
Ìن : قـال ،جئناك نسألك عن هذا األمر: قالوا ،قالوا قد قبلنا يا رسول اهللا ،قبلوا الب(ى يا أهل ا±من إذ لم يقبلها بنو تميما

مناٍد ذهبت ناقتك  ىفناد ،و�تب u اwكر ð Zء وخلق السموات واألرض ،و
ن عرشه Y ا�اء ،اهللا ولم يكن ðء غ¦ه
u كتـاب  ههذا لفظ اKخاري u صـحيح )اهللا لوددت أ� تر�تها فو ،فإذا ` يقطع دونها الçاب فانطلقت ،يا ابن ا�ص}

 .فأحياناً الراوي �دث X ما يدهشه أو يزعجه u أثناء الرواية ،بدء ا<لق
وقلنـا أنهـا قـد وما ذكره ابن قدامة من هذه االحتماالت مثلنا Y هذه االحتماالت  ،نسبة ما يتعلق بزيادة ا8قةالهذا ب�

ر حقيقة u كتب ا�حدث} وخاصة u كتاب ا^كت Y ابن الصالح البن حجـر نسـتطيع أن ûلـص إ� ظعند ا^، ùدث
    : فنقولفنقولفنقولفنقول    ،،،،وùرير �ل الوùرير �ل الوùرير �ل الوùرير �ل ال&&&&اع فيهااع فيهااع فيهااع فيها ،منها تعريف ا�راد بزيادة ا8قة ،أمور

 اً اً اً حديثحديثحديثحديث    ن يروي ?اعةٌ ن يروي ?اعةٌ ن يروي ?اعةٌ ن يروي ?اعةٌ أأأأ: : : : ا�راد بزيادة ا8قةا�راد بزيادة ا8قةا�راد بزيادة ا8قةا�راد بزيادة ا8قة
 .فÞيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهمفÞيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهمفÞيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهمفÞيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهم    ،،،،حدحدحدحدااااواحد ومواحد ومواحد ومواحد وم++++ و و و و    بإسنادبإسنادبإسنادبإسنادواحداً واحداً واحداً واحداً     اً

ال ما زاده الفقهـاء دون ا�حـدث} u األحاديـث  ،األلفاظ الÊ يستنبط منها األح®م الفقهية :ا�قصود أيضاً بزيادة ا8قة�
 .اإلدراجهناك بعض اإلدراجات من بعض ا�حدث} فهذه ال تعد زيادة ثقة و�نما من باب ، فإن تلك تدخل u ا�درج

وليست الزيادة ا�اصلة من بعض الصحابة Y ، ما زاده أحد الرواة من ا�ابع} ومن بعدهم :وأيضاً ا�راد من زيادة ا8قة�
و` الÊ تقع u ا�ـديث اwي فإن الزيادة ا�اصلة من بعض الصحابة Y بعض مقبولة بال خالف  ،بعض من هذا القبيل

 .وينفرد بعض الرواة فيه بزيادة ،ابن عمر ùد ¶رجه كمالك عن نافع عنا
واحد وم+ واحد فÞيد فيه بعض الرواة زيادة لم يـذكرها  بإسناد اً واحد اً مرة أخرى ا�راد بالزيادة أن يروي ?اعة حديث�

اء فإن تلك تعد ال ما يزيده بعض الفقه ا�قصود بالزيادة الزيادة الÊ يستنبط منها العلماء األح®م الفقهيةا�قصود بالزيادة الزيادة الÊ يستنبط منها العلماء األح®م الفقهيةا�قصود بالزيادة الزيادة الÊ يستنبط منها العلماء األح®م الفقهيةا�قصود بالزيادة الزيادة الÊ يستنبط منها العلماء األح®م الفقهية وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً     ،،،،اآلخرون
أما زيادة الصحابة بعضهم Y بعـض فهـذه  ،أيضاً ا�راد بالزيادة هنا زيادة أحد الرواة من ا�ابع} أو من بعدهم ،من ا�درج

 الرواةùد ¶رجه كمالك عن نافع عن ابن عمر فينفرد بعض اأيضاً الزيادة ` الÊ تقع u ا�ديث اwي  ،بال خالف مقبولة
u الروايـة يـروي  خر Ýن روى عن نافع وشـارك مـال®آفمالك مثًال يروي حديث بزيادة و ،لم يذكرها اآلخرونمثًال بزيادة 

 .أو مالك يروي بزيادة وغ¦ه ال يذكر ذلك ،ا�ديث بزيادة
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 :الزيادة نوEنالزيادة نوEنالزيادة نوEنالزيادة نوEن، ، ، ، أنواع الزيادةأنواع الزيادةأنواع الزيادةأنواع الزيادة����
 .زيادة u ا�زيادة u ا�زيادة u ا�زيادة u ا�++++: : : : وا^وع ا8ا�وا^وع ا8ا�وا^وع ا8ا�وا^وع ا8ا�  .زيادة u السندزيادة u السندزيادة u السندزيادة u السند: : : : ا^وع األولا^وع األولا^وع األولا^وع األول
    ....ورفعه ووقفهورفعه ووقفهورفعه ووقفهورفعه ووقفه    و�رساXو�رساXو�رساXو�رساXمثل اختالف الرواة u وصل ا�ديث مثل اختالف الرواة u وصل ا�ديث مثل اختالف الرواة u وصل ا�ديث مثل اختالف الرواة u وصل ا�ديث : لزيادة u اإلسنادا ا^وع األول

 هذا ا�ديث وهو حديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم )نكاح إال بو  ال(فهو حديث  u الوصل واإلرسال االختالفأما مثال 
هـذا  )ال نكـاح إال بـو (م أنـه قـال قد ورد عن طريق أ� بردة عن أبيه أ� مو� األشعري عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسل

 إ� ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أبو داود من طريق أ� 
ً
فأسـقط  ،السبي¯ عـن أ� بـردة مرسـالً  إسحاقا�ديث رواه موصوال

 .مو� االراوي الصحا� اwي هو أب
 إ*ائيل حفيده ويونس ورواه ، مرسًال عن أ� بردة إسحاقرواه الhمذي مرسًال من طريق شعبة وسفيان عن أ� �

ً
موصوال

 .إسحاقو�يك وأبو عوانة وتمام الع(ة من أصحاب أ� 
ختلـف اهنـا  ،السبي¯ إسحاق جاء من طريق ومدار ا�ديث Y أ� طريقان الطريق األولطريقان الطريق األولطريقان الطريق األولطريقان الطريق األولأخرى ا�ديث X  ةنعيد مر�

 إسـحاققـالوا حـدثنا أبـو  ،ه ا�ديثالسبي¯ روى عنه شعبة وسفيان ا8وري رووا عن إسحاقالسبي¯، أبو  إسحاقY أ� 
فهنا ا�ديث رواه شعبة وسفيان مرسـًال للنـ�  ،)نكاح إال بو  ال(قال السبي¯ عن أ� بردة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم 

 .من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم هوأبو بردة من ا�ابع} ولم يسمع ،ص¿ اهللا عليه وسلم
و�يك وأبو عوانة وتمام الع(ـة  ،يونس وحفيده إ*ائيل وهو ثقة أيضاً  إسحاقأ�  أبناءمنهم  ،تمام الع(ة ع(ة رواة�

قالوا حدثنا أبو إسحاق السبي¯ عن أ� بردة عن أ� مو� أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه  ،رووه عنه إسحاقمن الرواة من آل أ� 
 هنا  ،)ال نكاح إال بو (وسلم 

ً
أو نقدم روايـة إأو نقدم روايـة إأو نقدم روايـة إأو نقدم روايـة إ****ائيـل ائيـل ائيـل ائيـل     ؟؟؟؟هل نقدم رواية سفيان وشعبةهل نقدم رواية سفيان وشعبةهل نقدم رواية سفيان وشعبةهل نقدم رواية سفيان وشعبةفففف!!!! ختلف العلماءافرووه موصوال

 ومن معه؟ومن معه؟ومن معه؟ومن معه؟
قال و�ن Ìن سفيان وشعبة أحفظ وأوثق إال أن إ*ائيل أوثق  ،قدموا رواية إقدموا رواية إقدموا رواية إقدموا رواية إ****ائيلائيلائيلائيلا�قيقة اKخاري ومن معه من العلماء ا�قيقة اKخاري ومن معه من العلماء ا�قيقة اKخاري ومن معه من العلماء ا�قيقة اKخاري ومن معه من العلماء 

فيـة لـم يأخـذوا بهـذا ا�ن، فهو u رواية جده أضـبط وأعلـم ،مقدم عليهما u رواية جده إ*ائيل ،وأضبط u رواية جده
  ةن ا�ديث مضطرب مرإ واقال ،ا�ديث

ً
شعبة بن ا�جاج  راويهاورواية اإلرسال أقوى ألن  ،روي مرسًال ومرة روي موصوال

Y روايـة شـعبة وسـفيان مـع أنهمـا  مةهنا مقد إ*ائيلن رواية إ اقالولكن اKخاري وغ¦ه من العلماء  ،وسفيان ا8وري
 .رواية جدهألنه هو أعلم ب ،أوثق




�    من الزيادات الزيادة u ا�من الزيادات الزيادة u ا�من الزيادات الزيادة u ا�من الزيادات الزيادة u ا�++++    ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا�ا^وع ا8ا

 (عنهما مثل حديث ابن عمر رÈ اهللا 
ً
Eة الفطر صـا
مـن تمـر Y اwكـر واألنـZ  أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فرض ز

ك عن نـافع عـن ابـن هذه زيادة رواها اإلمام مالك رôه اهللا ا�ديث مال "من ا�سلم}"فزيادة  )والعبد وا�ر من ا�سلم}
هذه رواها مالك وتابعه Y ذلـك ) من ا�سلم}(مالك يروي عن نافع عن ابن عمر أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال  ،عمر

رواية عمر بن نافع u ) من ا�سلم}(ن نافع والضحاك بن عثمانرÈ اهللا عنهمرووها بزيادة ععمر  :تابع مالك ،بعض الرواة
 .)من ا�سلم}(هذه زيادة  ،لضحاك u مسلمورواية ا ،اKخاري

 .)تربتها ^ا طهوراتربتها ^ا طهوراتربتها ^ا طهوراتربتها ^ا طهورا    تتتتوجعلوجعلوجعلوجعل(ورد u الزيادة ) وجعلت ^ا األرض مسجداً وطهورا(أيضاً هناك حديث �
 .u الزيادة )فل¦قه(u رواية  )حداهن بالhابإإذا ولغ ال�ب u إناء أحدكم فليغسله سبعاً (هناك حديث �
 u X عبـد قومـا عليـه(وسلم قال  أيضاً ا^� ص¿ اهللا عليه�

ً
وهـذا ا�ـديث u الصـحيح} u زيـادة ) من أعتـق �



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١١٦ - 

 

) ُ بهـا مـن  اعتـ¥واألمثلة كث¦ة Y الزيادات وأفضـل مـن  ،العبد يس] u ف®ك نفسه من الرق أنبمع¥ ) ستس] للعبدي
 .اإلمام ابن خزيمة رôه اهللا تعا�اإلمام ابن خزيمة رôه اهللا تعا�اإلمام ابن خزيمة رôه اهللا تعا�اإلمام ابن خزيمة رôه اهللا تعا�ا�حدث} 





 ::::ع فنقول ù uرير �ل الع فنقول ù uرير �ل الع فنقول ù uرير �ل الع فنقول ù uرير �ل ال&&&&اعاعاعاعتتنقل إ� ùرير �ل التتنقل إ� ùرير �ل التتنقل إ� ùرير �ل التتنقل إ� ùرير �ل ال&&&&اااا
TTTT----    قبو×ا    أن الزيادة ا�اصلة من الصحاأن الزيادة ا�اصلة من الصحاأن الزيادة ا�اصلة من الصحاأن الزيادة ا�اصلة من الصحا���� u قبو×ا آخر إذا صح اإلسناد فال خالف u قبو×ا آخر إذا صح اإلسناد فال خالف u قبو×ا آخر إذا صح اإلسناد فال خالف u صحا���� آخر إذا صح اإلسناد فال خالف Yصحا Yصحا Yصحا Y....    
 .وتسÆ شذوذوتسÆ شذوذوتسÆ شذوذوتسÆ شذوذفò غ¦ مقبولة فò غ¦ مقبولة فò غ¦ مقبولة فò غ¦ مقبولة إذا Ìنت الزيادة ¶الفة ومنافية ومناقضة �ا رواه ا8قات     ----////
VVVV----    إذا روى الراوي الزيادة مرة وتر�ها مرة أخرىإذا روى الراوي الزيادة مرة وتر�ها مرة أخرىإذا روى الراوي الزيادة مرة وتر�ها مرة أخرىإذا روى الراوي الزيادة مرة وتر�ها مرة أخرى،،،،     u ن u ن u ن u ن



ألنه ال يمتنع أن يذكر ا^� ألنه ال يمتنع أن يذكر ا^� ألنه ال يمتنع أن يذكر ا^� ألنه ال يمتنع أن يذكر ا^�     اتفاقا،اتفاقا،اتفاقا،اتفاقا،    مقبولةمقبولةمقبولةمقبولةفò فò فò فò     } ¶تلف}} ¶تلف}} ¶تلف}} ¶تلف}�لس�لس�لس�لسوووو

    ....وµ اآلخر بالزيادةوµ اآلخر بالزيادةوµ اآلخر بالزيادةوµ اآلخر بالزيادة    ،،،،ص¿ اهللا عليه وسلم الÇم u أحد ا�جلس} بدون زيادةص¿ اهللا عليه وسلم الÇم u أحد ا�جلس} بدون زيادةص¿ اهللا عليه وسلم الÇم u أحد ا�جلس} بدون زيادةص¿ اهللا عليه وسلم الÇم u أحد ا�جلس} بدون زيادة
UUUU----    داااافال يعلم هل تعدد ا�جلس أو فال يعلم هل تعدد ا�جلس أو فال يعلم هل تعدد ا�جلس أو فال يعلم هل تعدد ا�جلس أو     ،،،،إذا أش� ا�الإذا أش� ا�الإذا أش� ا�الإذا أش� ا�الùدùدùدù،،،،    عددفففف�بالقبول نظراً الحتمال ا Øعددالزيادة أو�بالقبول نظراً الحتمال ا Øعددالزيادة أو�بالقبول نظراً الحتمال ا Øعددالزيادة أو�بالقبول نظراً الحتمال ا Øالزيادة أو . . . .    

    ....ا�جلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم ي�ح بنفيهاا�جلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم ي�ح بنفيهاا�جلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم ي�ح بنفيهاا�جلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم ي�ح بنفيها    إذا اختلفإذا اختلفإذا اختلفإذا اختلف    ماماماماويبويبويبويب'''' ا<الف في ا<الف في ا<الف في ا<الف في
    ::::ابن الصالح رôه اهللا قسم الزيادات إ� ثالثة أقسام قالابن الصالح رôه اهللا قسم الزيادات إ� ثالثة أقسام قالابن الصالح رôه اهللا قسم الزيادات إ� ثالثة أقسام قالابن الصالح رôه اهللا قسم الزيادات إ� ثالثة أقسام قال





 .كما ورد u الشاذ حكمه الردحكمه الردحكمه الردحكمه الردفهذا  ،سائر ا8قات منافيا �ا رواهمنافيا �ا رواهمنافيا �ا رواهمنافيا �ا رواه    ----أي الزائد أي الزائد أي الزائد أي الزائد ----    ااااأن يقع ¶الفأن يقع ¶الفأن يقع ¶الفأن يقع ¶الف: : : : القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول




��Ìديث اwي تفرد برواية ?لته ثقة وال تعرض فيه �ا �Ìديث اwي تفرد برواية ?لته ثقة وال تعرض فيه �ا �Ìديث اwي تفرد برواية ?لته ثقة وال تعرض فيه �ا �Ìديث اwي تفرد برواية ?لته ثقة وال تعرض فيه �ا     ،،،،أصًال �ا رواه غ¦هأصًال �ا رواه غ¦هأصًال �ا رواه غ¦هأصًال �ا رواه غ¦هأال يكون فيه منافاة و¶الفة أال يكون فيه منافاة و¶الفة أال يكون فيه منافاة و¶الفة أال يكون فيه منافاة و¶الفة : : : : القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا�القسم ا8ا

رواه رواه رواه رواه     وال تعـرض فيـه �ـاوال تعـرض فيـه �ـاوال تعـرض فيـه �ـاوال تعـرض فيـه �ـا    ،،،،أن ال تكون الزيادة منافية أصًال �ا رواه اآلخـرونأن ال تكون الزيادة منافية أصًال �ا رواه اآلخـرونأن ال تكون الزيادة منافية أصًال �ا رواه اآلخـرونأن ال تكون الزيادة منافية أصًال �ا رواه اآلخـرون    أيأيأيأي، ، ، ، فهذا مقبولفهذا مقبولفهذا مقبولفهذا مقبولرواه الغ¦ بمخالفة أصًال رواه الغ¦ بمخالفة أصًال رواه الغ¦ بمخالفة أصًال رواه الغ¦ بمخالفة أصًال 
    ....منافيةمنافيةمنافيةمنافيةu ا^وع ا8ا� إذا لم تكن u ا^وع ا8ا� إذا لم تكن u ا^وع ا8ا� إذا لم تكن u ا^وع ا8ا� إذا لم تكن     ،،،،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اتفاقاتفاقاتفاقاتفاقا<طيب اKغدادي فيه ا<طيب اKغدادي فيه ا<طيب اKغدادي فيه ا<طيب اKغدادي فيه     اداداداد////وقد وقد وقد وقد     ،،،،فهذا حكمه القبولفهذا حكمه القبولفهذا حكمه القبولفهذا حكمه القبول    ،،،،اآلخروناآلخروناآلخروناآلخرون





هـذه الزيـادة تسـÆ الزيـادة  إن اقـالو ،األوØ وا�رتبـة ا8انيـة ا�رتبةب}  ،هو ما يقع ب} هات} ا�رتبت}: القسم ا8الثالقسم ا8الثالقسم ا8الثالقسم ا8الث
�صيص عمومه أو �الف شيإÜيث أنها تفيد u  ،تكون الزيادة معنوية ،ا�عنوية u هـذه هـذه هـذه هـذه  ،من وصـفه ئاً طالق ا�ديث أو

    قال هذا شاذقال هذا شاذقال هذا شاذقال هذا شاذاألول ا�خالف � جعل االتفاق u قسم}جعل االتفاق u قسم}جعل االتفاق u قسم}جعل االتفاق u قسم}ابن الصالح  إذاً ، ` �ل ا<الف ب} العلماء` �ل ا<الف ب} العلماء` �ل ا<الف ب} العلماء` �ل ا<الف ب} العلماء
�  �وثالث مـا يقـع بـ}  ،د/ فيه االتفاقا: وقال ا<طيب ،تفاقتفاقتفاقتفاقاااااwي ال ¶الفة فيه وال منافاة وقال هذا أيضاً �ل اwي ال ¶الفة فيه وال منافاة وقال هذا أيضاً �ل اwي ال ¶الفة فيه وال منافاة وقال هذا أيضاً �ل اwي ال ¶الفة فيه وال منافاة وقال هذا أيضاً �ل وا8ا

 . هات} ا�رتبت}
الصـالة u أول (بن حفص وهـو صـدوق  وورد زيادة بعض الرواة عمر) الصالة u وقتها( ما فيه �صيص للعموم مثل زيادة

Y ا<الف ا�شهور ب} Y ا<الف ا�شهور ب} Y ا<الف ا�شهور ب} Y ا<الف ا�شهور ب}     ؟؟؟؟هل األفضل الصالة u أول الوقت أو u أخرههل األفضل الصالة u أول الوقت أو u أخرههل األفضل الصالة u أول الوقت أو u أخرههل األفضل الصالة u أول الوقت أو u أخرهوهذه الزيادة ×ا أثر u قبول ا<� من ناحية ) وقتها
 .ا�نفية وا�مهورا�نفية وا�مهورا�نفية وا�مهورا�نفية وا�مهور

 )وجعلت تربتها ^ا طهوراً (زاد بعض الرواة  )وطهورا اً ألرض مسجدوجعلت · ا(أيضاً u مسألة و` u حديث ا<صال �
 Xيمم ) تربتها(فقو�ا u مع¥ ا�ديث u أثر X اب فقطهذاhال Y يمم�اب فقطهل يقت� اhال Y يمم�اب فقطهل يقت� اhال Y يمم�اب فقطهل يقت� اhال Y يمم�هذه الزيادة    ؟؟؟؟هل يقت� ا Y نـاء عليـه بو ؟بناء

غ¦ ب�ديث Y إطالقه فيتيمم بالhاب وتقبل الزيادة ويقال ا أو ال ؟فال يتيمم با�جر وباألرض الÊ ال غبار فيها وÉو ذلك
كما أن الÇم u زيادة ا8قة 	م كث¦ وللعلمـاء فيـه أخـذ  ،وا�قيقية الزيادة كث¦ة ومتعددة وال يمكن ح�ها ؟الhاب

لكـن لكـن لكـن لكـن  ذكر أن األقوال كث¦ة ا�افا�افا�افا�افظظظظ ابن حجر ابن حجر ابن حجر ابن حجر    ،،،،يمكن أن �É األقوال u مسألة زيادة ا8قة u أربعة أقوال تقريباً يمكن أن �É األقوال u مسألة زيادة ا8قة u أربعة أقوال تقريباً يمكن أن �É األقوال u مسألة زيادة ا8قة u أربعة أقوال تقريباً يمكن أن �É األقوال u مسألة زيادة ا8قة u أربعة أقوال تقريباً  ،ورد
 :نقت� Y أربعةنقت� Y أربعةنقت� Y أربعةنقت� Y أربعة





وهذا مذهب ?هور العلماء أو ?هور الفقهاء وأصحاب ا�ديث ا�تـأخرين Ìبـن وهذا مذهب ?هور العلماء أو ?هور الفقهاء وأصحاب ا�ديث ا�تـأخرين Ìبـن وهذا مذهب ?هور العلماء أو ?هور الفقهاء وأصحاب ا�ديث ا�تـأخرين Ìبـن وهذا مذهب ?هور العلماء أو ?هور الفقهاء وأصحاب ا�ديث ا�تـأخرين Ìبـن  أن زيادة ا8قة مقبولةأن زيادة ا8قة مقبولةأن زيادة ا8قة مقبولةأن زيادة ا8قة مقبولة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
وµ  "الفقيه وا�تفقـه"u كتابه  واختاره ا<طيب اKغداديواختاره ا<طيب اKغداديواختاره ا<طيب اKغداديواختاره ا<طيب اKغدادي ،كذلك وا�اكموا�اكموا�اكموا�اكم ،بن حبان Ýن يقبلها مطلقاً او حبان رôه اهللاحبان رôه اهللاحبان رôه اهللاحبان رôه اهللا

وقـال وهـو ظـاهر  ،u مصنفاته فا^ووي u أكd ا�صنفات يقبل زيادة ا8قة ا^وويا^وويا^وويا^وويوعليه جرى  "u الروايةكتابه الكفاية "
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- ١١٧ - 

 

?اعة من األصـو±} مـنهم الغـزا· و�مـام ?اعة من األصـو±} مـنهم الغـزا· و�مـام ?اعة من األصـو±} مـنهم الغـزا· و�مـام ?اعة من األصـو±} مـنهم الغـزا· و�مـام وبه قال  ،نه u الصحيح يقبل هذه الزياداتإحيث  ههههمسلم u صحيحمسلم u صحيحمسلم u صحيحمسلم u صحيحت�ف 
 .ا�رم} والش¦ازي وغ¦هما�رم} والش¦ازي وغ¦هما�رم} والش¦ازي وغ¦هما�رم} والش¦ازي وغ¦هم





� .ورواية عن أôد ونقل عن بعض أصحاب أورواية عن أôد ونقل عن بعض أصحاب أورواية عن أôد ونقل عن بعض أصحاب أورواية عن أôد ونقل عن بعض أصحاب أ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفة    ،،،،إ� ذلك ?اعة من ا�حدث}إ� ذلك ?اعة من ا�حدث}إ� ذلك ?اعة من ا�حدث}إ� ذلك ?اعة من ا�حدث}وذهب وذهب وذهب وذهب  عدم القبولعدم القبولعدم القبولعدم القبول: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا




أما إذا اùد ا�جلس ولم يتصور غفلة من فيه أما إذا اùد ا�جلس ولم يتصور غفلة من فيه أما إذا اùد ا�جلس ولم يتصور غفلة من فيه أما إذا اùد ا�جلس ولم يتصور غفلة من فيه ، ، ، ، أن الزيادة إذا Ìنت u �لس} ¶تلف} فò مقبولة اتفاقاأن الزيادة إذا Ìنت u �لس} ¶تلف} فò مقبولة اتفاقاأن الزيادة إذا Ìنت u �لس} ¶تلف} فò مقبولة اتفاقاأن الزيادة إذا Ìنت u �لس} ¶تلف} فò مقبولة اتفاقا: القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الث

 .قراu واآلمديقراu واآلمديقراu واآلمديقراu واآلمديبن ا�اجب والبن ا�اجب والبن ا�اجب والبن ا�اجب والااااوهذا قول ا�Kي أبو ا�س} والرازي ووهذا قول ا�Kي أبو ا�س} والرازي ووهذا قول ا�Kي أبو ا�س} والرازي ووهذا قول ا�Kي أبو ا�س} والرازي و ،فإن الزيادة ال تقبلفإن الزيادة ال تقبلفإن الزيادة ال تقبلفإن الزيادة ال تقبل




بل الhجيح فيها بالقرائن فيما يتعلق بالزيـادة  ،القبول والردالقبول والردالقبول والردالقبول والرد    منمنمنمنمطرد مطرد مطرد مطرد  أنه ال �كم Y الزيادة Üكم أنه ال �كم Y الزيادة Üكم أنه ال �كم Y الزيادة Üكم أنه ال �كم Y الزيادة Üكم BBBB: القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع

القطان وأôد وابن مع} القطان وأôد وابن مع} القطان وأôد وابن مع} القطان وأôد وابن مع}     وهذا هو ا�نقول عن أئمة ا�ديث ا�تقدم} Ìبن مهدي و�وهذا هو ا�نقول عن أئمة ا�ديث ا�تقدم} Ìبن مهدي و�وهذا هو ا�نقول عن أئمة ا�ديث ا�تقدم} Ìبن مهدي و�وهذا هو ا�نقول عن أئمة ا�ديث ا�تقدم} Ìبن مهدي و�OOOO ،فقد تقبل أحياناً وقد ترد أحياناً 
هو ما  -بل األمر فيها خاضع للقرائن *ياً مطلقاً  اً أقصد أنها ال تعطى حكم-وهذا القول  ديê واإلمام اKخاريديê واإلمام اKخاريديê واإلمام اKخاريديê واإلمام اKخاريوعÅ ابن ا�وعÅ ابن ا�وعÅ ابن ا�وعÅ ابن ا�

ختار هذا ختار هذا ختار هذا ختار هذا ااااا�افا�افا�افا�افظظظظ العال� رôه اهللا  العال� رôه اهللا  العال� رôه اهللا  العال� رôه اهللا وأيضاً  ،نه ذكر هذاإu كتابه �ح ا^خبة كتاب نزهة ا^ظر ف رجحه ا�افرجحه ا�افرجحه ا�افرجحه ا�افظظظظ ابن حجر ابن حجر ابن حجر ابن حجر
 اً لكن ال تعطى حكم، ل Z زيادة Üسبها ينظر إ� Z زيادة Üسبها فتعطى حكماً ب اً،*ي اً أنه ال تعطى الزيادة حكم القولالقولالقولالقول

 .اً *ي
بل نأخذ بقـول  ،u الزيادة مضطردةن ا�سألة ليس فيها قاعدة إن ا<الف فيها كث¦ ونقول إإذا الروايات متعددة ونقول �

وهذا هو حـال األئمـة وهذا هو حـال األئمـة وهذا هو حـال األئمـة وهذا هو حـال األئمـة     ،،،،قبول فيها يرجع إ� القرائنقبول فيها يرجع إ� القرائنقبول فيها يرجع إ� القرائنقبول فيها يرجع إ� القرائنبل البل البل البل ال ،األئمة ا�تقدم} أنها ال �كم عليها بزيادة Üكم B مضطرد
 اً اً اً السابق} فأحيانا �كمون Y بعض الزيادة بالقبول وأحيانالسابق} فأحيانا �كمون Y بعض الزيادة بالقبول وأحيانالسابق} فأحيانا �كمون Y بعض الزيادة بالقبول وأحيانالسابق} فأحيانا �كمون Y بعض الزيادة بالقبول وأحيان

بعـض بعـض بعـض بعـض فيقولـون Y  ،�كمون Y بعـض الزيـادة بالشـذوذ�كمون Y بعـض الزيـادة بالشـذوذ�كمون Y بعـض الزيـادة بالشـذوذ�كمون Y بعـض الزيـادة بالشـذوذ    اً
 ،�ل نظرم ابن الصالح رôه اهللا هذا يحî أن تقس ،�كمون Y بعض الزيادات بأنها شاذة�كمون Y بعض الزيادات بأنها شاذة�كمون Y بعض الزيادات بأنها شاذة�كمون Y بعض الزيادات بأنها شاذةحيانا أو ،الزيادات أنها مقبولةالزيادات أنها مقبولةالزيادات أنها مقبولةالزيادات أنها مقبولة

فإنها و�ن Ìنت غـ¦  ،هذا اإلطالق من ابن الصالح �ل نظرهذا اإلطالق من ابن الصالح �ل نظرهذا اإلطالق من ابن الصالح �ل نظرهذا اإلطالق من ابن الصالح �ل نظر ،نها ال منافاة فيها أنها مقبولةإن بعض الزيادات الÊ يقول أل
إال أن العلماء �كمون عليها بالشذوذ ألنهم ينظرون إ� حال الراوي و¶الفته �ن هو أوثـق منـه خاصـة إذا عـرف  ة¶الف

 اً يعê أن الزيادات ال تعطى حكم ،ف� زيادة Üسبها ،نهم �كمون Y هذه الرواية بالشذوذإقات فالراوي بتكرار ¶الفته 8
 . مطلق مضطرداً و�نما ينظر إ� Z زيادة Üسبها اً *ي
    ثمــرة ا<ــــالفثمــرة ا<ــــالفثمــرة ا<ــــالفثمــرة ا<ــــالف


ة الفطر Y العبد ال®فرة الفطر Y العبد ال®فرة الفطر Y العبد ال®فرة الفطر Y العبد ال®فرu مسائل كث¦ة منها 



ة Y ة Y ة Y ة Y قـالقـالقـالقـالثالثة من العلماء مالك والشاف¯ وأôد  مسألة زمسألة زمسألة زمسألة ز


ـب الـزـب الـزـب الـزـب الـزوا ال وا ال وا ال وا ال 
نفاً رواها مالك عـن نـافع و` u ا�قيقـة لـم آوالزيادة كما ذكرنا  ،وألنهم قبلوا الزيادة ،،،،للحديثللحديثللحديثللحديث    ،،،،السيد عن العبد ال®فرالسيد عن العبد ال®فرالسيد عن العبد ال®فرالسيد عن العبد ال®فر

، وأيضاً تابعه الضحاك بن عثمان بن عفان كما u مسلم ،ينفرد بها مالك كما يشتهر كما تابعه عمر بن نافع كما u اKخاري
نه ال �ب Y السـيد أن pـرج الـز
ة عـن عبـده إقالوا  قبلوا هذه الزيادة وبا�ا·قبلوا هذه الزيادة وبا�ا·قبلوا هذه الزيادة وبا�ا·قبلوا هذه الزيادة وبا�ا· مالك والشاف¯ وأôدمالك والشاف¯ وأôدمالك والشاف¯ وأôدمالك والشاف¯ وأôدء ا8الثة فالعلما
 .ال®فر

ة عن العبد ال®فرة عن العبد ال®فرة عن العبد ال®فرة عن العبد ال®فرا�نفية و�سحاق �


هـذا مثـال فقـط Y ثمـرة  ،صـحة الزيـادة عنـدهم منظراً لعد قالوا �ب دفع الزقالوا �ب دفع الزقالوا �ب دفع الزقالوا �ب دفع الز

 .ا<الف
مـن أخـذ  ،هل ا�يمم قا� Y الhاب فقط أو يتعـداه إ� غـ¦ه مـن الصـعيد يمم بالhابيمم بالhابيمم بالhابيمم بالhاببا�با�با�با�يأ� أيضاً ثمرة ا<الف �

وجعلت ( ومن لم يأخذ بالزيادة ،قالوا بأن ال تيمم إال بالhابقالوا بأن ال تيمم إال بالhابقالوا بأن ال تيمم إال بالhابقالوا بأن ال تيمم إال بالhاب Ìلشاف¯ وأôدÌلشاف¯ وأôدÌلشاف¯ وأôدÌلشاف¯ وأôد) وجعلت تربتها ^ا طهوراً (بالزيادة u ا�ديث 
وقلنا أن اإلمام ابن خزيمة رôه اهللا هو ، رôهم اهللا الك وأôدالك وأôدالك وأôدالك وأôدمممم نه يتيمم بالhاب وبغ¦ه وهو مذهبنه يتيمم بالhاب وبغ¦ه وهو مذهبنه يتيمم بالhاب وبغ¦ه وهو مذهبنه يتيمم بالhاب وبغ¦ه وهو مذهبأأأأقال قال قال قال ) تربتها ^ا طهوراً 

أن القـول أن القـول أن القـول أن القـول  �لكـن ûلـص مـن هـذا ،زيادات وهذه الزيادات كث¦ة وبعضها مؤثر u أح®م فقهية متعـددةالمن اعت¥ ب



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١١٨ - 

 

 اً اً اً الراجح u ا�سألة أن زيادة ا8قة ال تعطالراجح u ا�سألة أن زيادة ا8قة ال تعطالراجح u ا�سألة أن زيادة ا8قة ال تعطالراجح u ا�سألة أن زيادة ا8قة ال تعطىىىى حكم حكم حكم حكم
 اً اً اً *ي*ي*ي*ي    اً

ادة Üسـبها ويـرجح ادة Üسـبها ويـرجح ادة Üسـبها ويـرجح ادة Üسـبها ويـرجح بل ينظر إ� Z زيـبل ينظر إ� Z زيـبل ينظر إ� Z زيـبل ينظر إ� Z زيـ    ،،،،مضطرداً من القبول والردمضطرداً من القبول والردمضطرداً من القبول والردمضطرداً من القبول والرد    اً
هذا هو حال األئمة ا�تقدم} كيحO بن مع} وعبد الرôن بن مهـدي واإلمـام اKخـاري واإلمـام أôـد  ،،،،Üسب القرائنÜسب القرائنÜسب القرائنÜسب القرائن

بة الف ،وغ¦هم من العلماء
ُ
û َ�ح u كتابه �ح ا^خبة نُزَهة ا^ََظر u ر أيضاً كأقول رجع إ� هذا القول واختاره ابن حجر

 .ال� رôه اهللاقبله ا�افظ الع
    

    ����ا�ادية وا8الثونا�ادية وا8الثونا�ادية وا8الثونا�ادية وا8الثونا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    هل �وز للراوي أن يروي ا�ديث با�ع¥ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو ال؟ هل �وز للراوي أن يروي ا�ديث با�ع¥ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو ال؟ هل �وز للراوي أن يروي ا�ديث با�ع¥ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو ال؟ هل �وز للراوي أن يروي ا�ديث با�ع¥ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو ال؟ : : : : رواية ا�ديث با�ع¥رواية ا�ديث با�ع¥رواية ا�ديث با�ع¥رواية ا�ديث با�ع¥ مسألةمسألةمسألةمسألة����
وال وقبل أن ندخل u ا<ـالف وأقـ، وهذه ا�سألة Ýا وقع فيها ا<الف قديماً وحديثاً ب} الفقهاء واألصو±} وا�حدث}�

 : فنقول البد أن Éرر �ل الالبد أن Éرر �ل الالبد أن Éرر �ل الالبد أن Éرر �ل ال&&&&اعاعاعاعذكره ابن قدامة رôه اهللا  العلماء وما




ومواقع ا<طاب واأللفاظ ا�حتملة منها وغـ¦  أنه ال خالف ب} العلماء أنه ال �وز للجاهل بمع¥ الÇمأنه ال خالف ب} العلماء أنه ال �وز للجاهل بمع¥ الÇمأنه ال خالف ب} العلماء أنه ال �وز للجاهل بمع¥ الÇمأنه ال خالف ب} العلماء أنه ال �وز للجاهل بمع¥ الÇم: ألمر األولألمر األولألمر األولألمر األولاااا    

 .ل اتفاق ب} العلماءوهذا � ،بل ال بد X من اتباع اللفبل ال بد X من اتباع اللفبل ال بد X من اتباع اللفبل ال بد X من اتباع اللفظظظظ، أن يروي ا�ديث Y معناهأن يروي ا�ديث Y معناهأن يروي ا�ديث Y معناهأن يروي ا�ديث Y معناها�حتملة 




�ألنه قد ، إذا Ìن اللفإذا Ìن اللفإذا Ìن اللفإذا Ìن اللفظظظظ    0000مضاً و�تِمالً مضاً و�تِمالً مضاً و�تِمالً مضاً و�تِمالً  ا�ع¥ا�ع¥ا�ع¥ا�ع¥ببببأن يروي ا�ديث أن يروي ا�ديث أن يروي ا�ديث أن يروي ا�ديث بمواقع األلفاظ  أنه ال �وز للمحدث العالمأنه ال �وز للمحدث العالمأنه ال �وز للمحدث العالمأنه ال �وز للمحدث العالم: األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا

 .وقد يصيب أحياناً ، يرويه Y مع¥ يستخرجه فيغلط فيه




كـذلك مـا ، *فظ التشهد واألذان واألذÌر وÉوها ا�ديث الُمتعبد بلفظها�ديث الُمتعبد بلفظها�ديث الُمتعبد بلفظها�ديث الُمتعبد بلفظهبأن  أنه ال خالف ب} العلماءأنه ال خالف ب} العلماءأنه ال خالف ب} العلماءأنه ال خالف ب} العلماء: األمر ا8الثاألمر ا8الثاألمر ا8الثاألمر ا8الث

ال خالف ب} العلماء بأنها ال تُروى با�ع¥ و�نما ال خالف ب} العلماء بأنها ال تُروى با�ع¥ و�نما ال خالف ب} العلماء بأنها ال تُروى با�ع¥ و�نما ال خالف ب} العلماء بأنها ال تُروى با�ع¥ و�نما ُعرف من جوامع *مه ص¿ اهللا عليه وسلم الÊ اختُص بها؛ هذه األمور 
    ....ال بد من اإلتيان باللفال بد من اإلتيان باللفال بد من اإلتيان باللفال بد من اإلتيان باللفظظظظ

 .هذه األمور ا8الثة u �ل ùرير ال&اع و` �ل اتفاق ب} العلماء�
و�ذلك u األحاديث الÊ لم و�ذلك u األحاديث الÊ لم و�ذلك u األحاديث الÊ لم و�ذلك u األحاديث الÊ لم     ،،،،رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم اwي يفرق ب} األلفاظ ا�حتملة وغ¦ ا�حتملةرواية ا�ديث با�ع¥ للعالم اwي يفرق ب} األلفاظ ا�حتملة وغ¦ ا�حتملةرواية ا�ديث با�ع¥ للعالم اwي يفرق ب} األلفاظ ا�حتملة وغ¦ ا�حتملةرواية ا�ديث با�ع¥ للعالم اwي يفرق ب} األلفاظ ا�حتملة وغ¦ ا�حتملة ا<الف u ويب'

ر مـ®ن ر مـ®ن ر مـ®ن ر مـ®ن ظظظظوا�وا�وا�وا�، ، ، ، والصب م®ن اإلراقةوالصب م®ن اإلراقةوالصب م®ن اإلراقةوالصب م®ن اإلراقة، ، ، ، ÌلÌلÌلÌل����مات ا�hادفة Ìلقعود م®ن ا�لوسمات ا�hادفة Ìلقعود م®ن ا�لوسمات ا�hادفة Ìلقعود م®ن ا�لوسمات ا�hادفة Ìلقعود م®ن ا�لوس    ،،،،تعبد بألفاظها وليست من جوامع التعبد بألفاظها وليست من جوامع التعبد بألفاظها وليست من جوامع التعبد بألفاظها وليست من جوامع ال����ممممنُ نُ نُ نُ 
وقد يكون لفـظ أظهـر مـن ، فهذه ال يُتطرق إ±ها خطأ ألن األلفاظ فيها مhادفة ،اوهكذ، وا�عرفة م®ن العلموا�عرفة م®ن العلموا�عرفة م®ن العلموا�عرفة م®ن العلم، ، ، ، ا�حريما�حريما�حريما�حريم

 .لفظ أو لفظ أعم من لفظ




ال يـأ�  بمع¥ ،،،،بل أن يروي فيما سمعه بلفبل أن يروي فيما سمعه بلفبل أن يروي فيما سمعه بلفبل أن يروي فيما سمعه بلفظظظظ مرادف ال فيما استنبطه مرادف ال فيما استنبطه مرادف ال فيما استنبطه مرادف ال فيما استنبطه    ،،،،ال �وز للعالم أن يروي فيما فهمهال �وز للعالم أن يروي فيما فهمهال �وز للعالم أن يروي فيما فهمهال �وز للعالم أن يروي فيما فهمه: رابعرابعرابعرابعالالالالمر مر مر مر األاألاألاأل

هذا بالنسبة �حرير ، بمعناه ا�قارب X ه¦ويف يسمع اللفظ البد أنظ، بل بأمر يستدل به أو يستنبطه بأنه فهمه من هذا اللف
    . �ل ال&اع

    : : : : اختلف العلماء u مسألة رواية ا�ديث با�ع¥ فيما عدا هذه األمور الÊ اتفق عليها العلماء Y ثالثة أقوالاختلف العلماء u مسألة رواية ا�ديث با�ع¥ فيما عدا هذه األمور الÊ اتفق عليها العلماء Y ثالثة أقوالاختلف العلماء u مسألة رواية ا�ديث با�ع¥ فيما عدا هذه األمور الÊ اتفق عليها العلماء Y ثالثة أقوالاختلف العلماء u مسألة رواية ا�ديث با�ع¥ فيما عدا هذه األمور الÊ اتفق عليها العلماء Y ثالثة أقوال    وعليهوعليهوعليهوعليه
وصـححه مـن وصـححه مـن وصـححه مـن وصـححه مـن ، ، ، ، ?هور ا�حدث} واألصو±} والفقهاء?هور ا�حدث} واألصو±} والفقهاء?هور ا�حدث} واألصو±} والفقهاء?هور ا�حدث} واألصو±} والفقهاءوهذا مذهب وهذا مذهب وهذا مذهب وهذا مذهب  أنه �وز رواية ا�ديث با�ع¥ مطلقاً : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

 .األئمة اإلمام ابن الصالح واإلمام العرااألئمة اإلمام ابن الصالح واإلمام العرااألئمة اإلمام ابن الصالح واإلمام العرااألئمة اإلمام ابن الصالح واإلمام العرا���� رحم اهللا ا�ميع رحم اهللا ا�ميع رحم اهللا ا�ميع رحم اهللا ا�ميع
�����وهذا القول قال به بعض ا�حدث} وبعض السلف Ìبن س¦ين وأبو بكر وهذا القول قال به بعض ا�حدث} وبعض السلف Ìبن س¦ين وأبو بكر وهذا القول قال به بعض ا�حدث} وبعض السلف Ìبن س¦ين وأبو بكر وهذا القول قال به بعض ا�حدث} وبعض السلف Ìبن س¦ين وأبو بكر  أنه ال �وز رواية ا�ديث با�ع¥: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

    ....رôه اهللارôه اهللارôه اهللارôه اهللالرازي واإلمام ابن حزم ونقل عن اإلمام مالك الرازي واإلمام ابن حزم ونقل عن اإلمام مالك الرازي واإلمام ابن حزم ونقل عن اإلمام مالك الرازي واإلمام ابن حزم ونقل عن اإلمام مالك 
 .وهذا مذهب ا�نفيةوهذا مذهب ا�نفيةوهذا مذهب ا�نفيةوهذا مذهب ا�نفية إذا Ìن الراوي فقيهاً  جواز رواية ا�ديث با�ع¥: القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الث����
 ) القائل} با�واز مطلقا: (أدلــة القــول األولأدلــة القــول األولأدلــة القــول األولأدلــة القــول األول����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١١٩ - 

 

TTTT    ---- جواز �ح ال(يعة للعَجم بلسانهمن العلماء أقالوا  اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع Y جواز �ح ال(يعة للعَجم بلسانهمأ?عوا Y جواز �ح ال(يعة للعَجم بلسانهمأ?عوا Y جواز �ح ال(يعة للعَجم بلسانهمأ?عوا Y فإذا جاز إبدال لفظة عربية بأعجمية ترادفهافإذا جاز إبدال لفظة عربية بأعجمية ترادفهافإذا جاز إبدال لفظة عربية بأعجمية ترادفهافإذا جاز إبدال لفظة عربية بأعجمية ترادفها    ،،،،أ?عوا    
 .فمن باب أوØ إبدا×ا بعربيةفمن باب أوØ إبدا×ا بعربيةفمن باب أوØ إبدا×ا بعربيةفمن باب أوØ إبدا×ا بعربية

Ýا يدل Y جواز  إ� ا^اس بلغاتهمإ� ا^اس بلغاتهمإ� ا^اس بلغاتهمإ� ا^اس بلغاتهم    مره ص¿ اهللا عليه وسلممره ص¿ اهللا عليه وسلممره ص¿ اهللا عليه وسلممره ص¿ اهللا عليه وسلمااااسفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìنوا يبلغون أوسفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìنوا يبلغون أوسفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìنوا يبلغون أوسفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìنوا يبلغون أوقالوا إن  ----    ////
 .ألنه إذا نقله بلغاتهم فلن ينقله بلفظه اwي قاX ص¿ اهللا عليه وسلم ،رواية ا�ديث با�ع¥

VVVV    ----  كذلك األحاديث الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم كذلك األحاديث الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم كذلك األحاديث الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم كذلك األحاديث الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم     ،،،،األلفاظ الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم ال تعبد فيهااأللفاظ الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم ال تعبد فيهااأللفاظ الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم ال تعبد فيهااأللفاظ الواردة عنه ص¿ اهللا عليه وسلم ال تعبد فيهاأن أن أن أن أنهم قالوا
نُتعبد باأللفاظ الواردة u السنة،  فلم( .إنما ا�قصود منها فهم ا�ع¥ و�يصاX إ� ا<لقإنما ا�قصود منها فهم ا�ع¥ و�يصاX إ� ا<لقإنما ا�قصود منها فهم ا�ع¥ و�يصاX إ� ا<لقإنما ا�قصود منها فهم ا�ع¥ و�يصاX إ� ا<لق ،كما هو ا�ال u القرآن ال تعبد فيهاال تعبد فيهاال تعبد فيهاال تعبد فيها

 )لقرآن الكريمإنما تُعبدنا باأللفاظ الواردة u ا
UUUU    ----  ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خطب خطبـة عرفـة مـرة ، ن ا<طب ا�تحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ ¶تلفةن ا<طب ا�تحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ ¶تلفةن ا<طب ا�تحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ ¶تلفةن ا<طب ا�تحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ ¶تلفةأأأأقالوا

سواء الغزوات كأحد وبدر وا<ندق  الوقائع الÊ حدثت للن� ص¿ اهللا عليه وسلم، ومع ذلك رويت بألفاظ ¶تلفة ،واحدة
ومـع ذلـك ينقلهـا الصـحابة بألفـاظ لم تتكـرر نه ص¿ اهللا عليه وسلم؛ هذه وقائع واحدة وغ¦ها والقصص الÊ نقلت ع

 .¶تلفة
شاهداً يشهد بالعجمية جاز X شاهداً يشهد بالعجمية جاز X شاهداً يشهد بالعجمية جاز X شاهداً يشهد بالعجمية جاز X     شاهدُ شاهدُ شاهدُ شاهدُ الالالالولو سمع ولو سمع ولو سمع ولو سمع والشهادة ُ�تاط فيها أكd من الرواية  ن الشهادة آكد من الروايةن الشهادة آكد من الروايةن الشهادة آكد من الروايةن الشهادة آكد من الروايةأأأأقالوا  ----    ))))

ألنه ينقل العربيـة إ� عربيـة أخـرى ترادفهـا ، ا�ديث با�ع¥ فمن باب أوØ أن �وز نقل ،،،،أن يشهد Y شهادته بالعربيةأن يشهد Y شهادته بالعربيةأن يشهد Y شهادته بالعربيةأن يشهد Y شهادته بالعربية
 .وبمعناها

وز الرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما وز الرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما وز الرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما وز الرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما أأأأقالوا  ----    $$$$نه نه نه نه 
ة غ¦ه وز با�ع¥ فكذلك رواية ا^� ص¿ فكما أن رواي، Y رواية غ¦ه قاسوا رواية ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهنا، حرامحرامحرامحرام

 .مع أن الكذب u حديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أشد وأعظم ،إذ الكذب واحد فيهما ،اهللا عليه وسلم
����� )عدم جواز نقل ا�ديث با�ع¥: (أدلـة القــول ا8ا�أدلـة القــول ا8ا�أدلـة القــول ا8ا�أدلـة القــول ا8ا

TTTT    ----    اهللا ( استدلوا بقول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلماستدلوا بقول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلماستدلوا بقول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلماستدلوا بقول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ïامرءاً ن Êغ أو/ من سامع فأداها كما سمعها سمع مقال
Ô
وجه ، )فرب مبل

والسـبب u ذلـك تفـاوت ا^ـاس u  ،ا²اللة من ا�ديث أن الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم حث Y نقل ا�ديث كما سمعه
 .فأوجب ذلك ا�نع من تبديل األلفاظ ،الفقه والفهم

وى إ� آص¿ اهللا عليه وسلم أذÌر ا^وم إذا  ا علمه ا^�لمّ  EزبEزبEزبEزباستدلوا بقوX ص¿ اهللا عليه وسلم u حديث ال�اء بن استدلوا بقوX ص¿ اهللا عليه وسلم u حديث ال�اء بن استدلوا بقوX ص¿ اهللا عليه وسلم u حديث ال�اء بن استدلوا بقوX ص¿ اهللا عليه وسلم u حديث ال�اء بن  ----    ////
آمنـت (Ìن مـن لفظـه ) إذا أخذت مضجعك فقل(قال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم لثي علمه ماذا يقول  ،،،،ماذا يقولماذا يقولماذا يقولماذا يقولفراشه 

: اهللا عليـه وسـلمفقـال X ا^ـ� صـ¿ ) وبرسولك اwي أرسـلت(فقال ال�اء  )بكتابك اwي أنزلت ونبيك اwي أرسلت
 )بنبيـك اwي أرسـلتبنبيـك اwي أرسـلتبنبيـك اwي أرسـلتبنبيـك اwي أرسـلت(عليه مرة أخرى وأ� Y أن تكون اللفظة  فأEدها ص¿ اهللا عليه وسلم) وبنبيك اwي أرسلتوبنبيك اwي أرسلتوبنبيك اwي أرسلتوبنبيك اwي أرسلت((((

وجه ا²اللة من هذا أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلملم يُ(ـع ولـم �ـز �ـن علمـه اE²ء أن  "برسولك اwي أرسلت"وليس 
 .من أقوى أدلة القول ا8ا� ±لوهذا اp، ²الف لفظه ص¿ اهللا عليه وسلم

    : : : : ويمكن أن �اب عنه بعدة أجوبةويمكن أن �اب عنه بعدة أجوبةويمكن أن �اب عنه بعدة أجوبةويمكن أن �اب عنه بعدة أجوبة����
 ....و` خارجة عن �ل الو` خارجة عن �ل الو` خارجة عن �ل الو` خارجة عن �ل ال&&&&اعاعاعاعأن هذا اللفظ من األذÌر ا�تعبد بألفاظها : ا�واب األولا�واب األولا�واب األولا�واب األول����
�����بينمـا Y،  Y األنبيـاء وY غـ¦هم ،الرسالة يقع Y ال®فة فاسم ،أن لفظ ا^� أخص من لفظ الرسول: ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا�ا�واب ا8ا

فهذا يطلق Y األنبياء عليهم السالم ويدخل فـيهم الرسـل مـن  "الرسول" تقولفعندما ، ال يطلق إال Y األنبياء اسم ا^�



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٢٠ - 

 

 .ا Ìن لفظ ا^� أخص من لفظ الرسول وأوØثف، فهذا ال يدخل فيه إال األنبياء فقط "ا^�"لكن عندما نقول ، غ¦هم
تكرار ال فائدة منه ويعـد عيبـاً u الـÇم أن يكـرر  )وبرسولك اwي أرسلت(قول الصحا�  نأقالوا : ا�واب ا8الثا�واب ا8الثا�واب ا8الثا�واب ا8الث����

، إذن ثالثـة أجوبـة Y البد من ا�غايرة حî تكون العبارة أسلم وأفضـل وأفصـح) أرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    رسولك ورسولك ورسولك ورسولك و(اللفظة مرة أخرى 
 .ا²±ل ا8ا� ×م

VVVV    ----  نقل ا�ديث با�ع¥ �ذورأأأأقالوا قالوا قالوا قالوا u نقل ا�ديث با�ع¥ �ذورن u نقل ا�ديث با�ع¥ �ذورن u نقل ا�ديث با�ع¥ �ذورن u طمـس ا�ـديث وهكـذا إ� أن يصـل هذا ا�حذ، ن u ـدرج�ور أنه يـؤدي إ� ا
فأحياناً ينقل ا^اس خ� ثم يزيد عليه اآلخـر ثـم يزيـد ا8الـث ثـم ، وهذا معروف من خالل نقل األخبار، اً ا�ديث ¶تلف

سداً لثريعـة ف، سلمهذا u أخبار ا^اس فكيف Üديث ا^� ص¿ اهللا عليه و ،ينقص الرابع ثم ا<امس فيأ� ا<� مشوهاً 
 .نه ال �وز رواية ا�ديث با�ع¥إu ا��ف u أخباره ص¿ اهللا عليه وسلم وùريفها نقول 

 :وقلنا أنه مذهب ا�نفيةوقلنا أنه مذهب ا�نفيةوقلنا أنه مذهب ا�نفيةوقلنا أنه مذهب ا�نفية )وهو جواز رواية ا�ديث با�ع¥ إذا Ìن الراوي فقيهاً : (القول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثالقول ا8الثأدلة أدلة أدلة أدلة ����
، وب} الظاهر واألظهـر، وب} ا�قيقة وا�جاز، ق ب} ا<اص والعامفرلاستدلوا بأن قالوا أن الراوي اwي ليس بفقيه �هل ا

 ،فربما �تمل ا�ديث مع¥ ا<صوص أو مع¥ ا�جاز فينقله إ� مع¥ آخر �تملـه، واإلشارة والعبارة، وب} ا^ص والظاهر
 .يدرك مع¥ األلفاظ نه ال �وز رواية ا�ديث با�ع¥ إال لرجل فقيهٍ بأفألجل هذا قلنا 

 
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
فرب حامـل فقـه غـ¦ فرب حامـل فقـه غـ¦ فرب حامـل فقـه غـ¦ فرب حامـل فقـه غـ¦ (((( أن هذا ال(ط يعارضه قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u خطبة الوداع عن هذا االستداللعن هذا االستداللعن هذا االستداللعن هذا االستدالل    جيَب جيَب جيَب جيَب أ

ب(ـط أن ب(ـط أن ب(ـط أن ب(ـط أن ب اwي �مل الفقه غ¦ فقيه Ýا يدل Y أنه �وز رواية ا�ديث با�ع¥ للرجل إذا لم يكـن فقيهـاً أي رُ  ))))فقيهفقيهفقيهفقيه
 .يكون �Eاً باللغة العربيةيكون �Eاً باللغة العربيةيكون �Eاً باللغة العربيةيكون �Eاً باللغة العربية

بمعـ¥ أننـا ال نقبـل ، يؤدي إ� تعطيل األحـ®مقول ا�نفية بأن األخذ بهذا القول  ن اإلجابة عن ما ذكره هؤالءن اإلجابة عن ما ذكره هؤالءن اإلجابة عن ما ذكره هؤالءن اإلجابة عن ما ذكره هؤالءأيضاً مأيضاً مأيضاً مأيضاً م����
إال عن طريقه فربمـا  يأِت  موا<� ل ،�ا<ضعيف فكث¦ من ا^اس ال يكون فقيهاً فينقل  ا�ديث إال من رجل أو من راوٍ 

 .وخلو ال(يعة من األح®م بسبب هذا ال(ط اwي يؤدي إ� هذا ا�عطيل ،أدى هذا إ� تعطيل األح®م وعدم العمل بها
مع األخذ وا�أكيد ، وµ ا�قيقة القول األول هو أرجح هذه األقوال وهو قول ا�مهوروµ ا�قيقة القول األول هو أرجح هذه األقوال وهو قول ا�مهوروµ ا�قيقة القول األول هو أرجح هذه األقوال وهو قول ا�مهوروµ ا�قيقة القول األول هو أرجح هذه األقوال وهو قول ا�مهور، هذه ` األقوال ا8الثة u ا�سألة�

كما هو عمل  ،ضاً إ� الhجيح ب} األلفاظوأنه إذا احتمل اللفظ وعورض فهنا يُرجع فيه أي، ù Yرير �ل ال&اع فيما سبق
    .ا�حدث} u نقل كث¦ من األخبار

���� �سمع مقالÊ فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو/ مـن  امرءاً  نï اهللا(وهو حديث ابن قدامة أجاب عن أدلة القول ا8ا� ابن قدامة أجاب عن أدلة القول ا8ا� ابن قدامة أجاب عن أدلة القول ا8ا� ابن قدامة أجاب عن أدلة القول ا8ا
أن نقل ا�ديث با�ع¥ يؤدي إ� ا�درج u  وا8الث ،وا8ا� حديث ال�اء ،×م ثالثة أدلة األول هذا ا�ديثأن قلنا  )سامع

 .طمس ا�ديث وهكذا
صـ¿ صـ¿ صـ¿ صـ¿     ألن ا^ـ�ألن ا^ـ�ألن ا^ـ�ألن ا^ـ� -أي حجة للجمهور- ن ا�ديث حجة ^ان ا�ديث حجة ^ان ا�ديث حجة ^ان ا�ديث حجة ^اإإإإ: أجاب عن االستدالل بهذا ا�ديث فقال ابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللا

 ،هذا ما يسـÆ بالقلـب إذاً ، يفهميفهميفهميفهم    لغ¦ منلغ¦ منلغ¦ منلغ¦ مناهللا عليه وسلم ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهم وÉن ال íوزه اهللا عليه وسلم ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهم وÉن ال íوزه اهللا عليه وسلم ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهم وÉن ال íوزه اهللا عليه وسلم ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهم وÉن ال íوزه 
ألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ذكر العلة وهو اختالف ا^ـاس u الفقـه وÉـن ال íـوزه ، فا�ديث حجة ^ا وليس لكم

 .لثي ال يفهم بل íوزه لثي يفهم دالالت األلفاظ
فعندما ينقل اإلنسان ما سمعه كما u الh?ة  أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع و×ذا ال يعد كذباً أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع و×ذا ال يعد كذباً أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع و×ذا ال يعد كذباً أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع و×ذا ال يعد كذباً : : : : ا�واب اآلخرا�واب اآلخرا�واب اآلخرا�واب اآلخر����

 .ويh?ه إ� لغة أخرى فيكون نقل ما سمع وروى ما سمع
ألن نفس ا�ديث هذا اwي يستدلون به قد روي Y  ،أن ا�ديث حجة عليهم ----هذا جواب لم يذكره ابن قدامةهذا جواب لم يذكره ابن قدامةهذا جواب لم يذكره ابن قدامةهذا جواب لم يذكره ابن قدامة----أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٢١ - 

 

بـدل  """"حـديحـديحـديحـدي9999""""وبعضـهم قـال ، )سمعسمعسمعسمعءاً ءاً ءاً ءاً ررررمممماااا((((بدل  )من سمعمن سمعمن سمعمن سمع(وقال بعضهم  )نï اهللانï اهللانï اهللانï اهللا(م®ن  )رحم اهللارحم اهللارحم اهللارحم اهللا((((فقال بعضهم ، ا�ع¥
))))ÊمقالÊمقالÊمقالÊوهكذا """"من سامعمن سامعمن سامعمن سامع    أوأوأوأو////فرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ """"وا�ديث     """"من سامعمن سامعمن سامعمن سامع    أحفأحفأحفأحفظظظظفرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ فرب مبلغ """" وبعضهم قالوبعضهم قالوبعضهم قالوبعضهم قال )مقال. 

ألن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قـاX مـرة واحـدة u خطبـة ، فنفس ا�ديث اwي يستدلون به هو نفسه قد روي با�ع¥�
 .ضهم رواه با�ع¥فاwين نقلوه من الصحابة بع ،الوداع
وز رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم ا�فرق ب} ا�حتمل وغ¦ ا�حتمـلوز رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم ا�فرق ب} ا�حتمل وغ¦ ا�حتمـلوز رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم ا�فرق ب} ا�حتمل وغ¦ ا�حتمـلوز رواية ا�ديث با�ع¥ للعالم ا�فرق ب} ا�حتمل وغ¦ ا�حتمـل: يقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللا����، ، ، ، والظـاهر واألظهـروالظـاهر واألظهـروالظـاهر واألظهـروالظـاهر واألظهـر، ، ، ، وووو

م®ن لفم®ن لفم®ن لفم®ن لفظظظظ فيما ال pتلف ا^اس فيه Ìأللفاظ ا�hادفة مثـل القعـود وا�لـوس  فيما ال pتلف ا^اس فيه Ìأللفاظ ا�hادفة مثـل القعـود وا�لـوس  فيما ال pتلف ا^اس فيه Ìأللفاظ ا�hادفة مثـل القعـود وا�لـوس  فيما ال pتلف ا^اس فيه Ìأللفاظ ا�hادفة مثـل القعـود وا�لـوس     اااافيبدل لفظفيبدل لفظفيبدل لفظفيبدل لفظ    ،،،،والعام واألعم عند ا�مهوروالعام واألعم عند ا�مهوروالعام واألعم عند ا�مهوروالعام واألعم عند ا�مهور
    ....ر وا�حريم وا�عرفة والعلم وسائر ماال يُشك فيه وال يتطرق إ±ه االستنباط والفهمر وا�حريم وا�عرفة والعلم وسائر ماال يُشك فيه وال يتطرق إ±ه االستنباط والفهمر وا�حريم وا�عرفة والعلم وسائر ماال يُشك فيه وال يتطرق إ±ه االستنباط والفهمر وا�حريم وا�عرفة والعلم وسائر ماال يُشك فيه وال يتطرق إ±ه االستنباط والفهمظظظظا�ا�ا�ا�وووو، ، ، ، ووالصب واإلراقةووالصب واإلراقةووالصب واإلراقةووالصب واإلراقة

وال �وز للجاهل بمواقع ا<طاب ودقـائق وال �وز للجاهل بمواقع ا<طاب ودقـائق وال �وز للجاهل بمواقع ا<طاب ودقـائق وال �وز للجاهل بمواقع ا<طاب ودقـائق ، ، ، ، فهمه بنوع استنباط واستدالل pتلف فيهفهمه بنوع استنباط واستدالل pتلف فيهفهمه بنوع استنباط واستدالل pتلف فيهفهمه بنوع استنباط واستدالل pتلف فيه    دونمادونمادونمادونماوال �وز إال فيما فهمه قطعاً وال �وز إال فيما فهمه قطعاً وال �وز إال فيما فهمه قطعاً وال �وز إال فيما فهمه قطعاً 
سمع مقالÊ فأداها كما سمعها سمع مقالÊ فأداها كما سمعها سمع مقالÊ فأداها كما سمعها سمع مقالÊ فأداها كما سمعها ءاً ءاً ءاً ءاً مرمرمرمراااانï اهللا نï اهللا نï اهللا نï اهللا ((((    مممما^� ص¿ اهللا عليه وسلا^� ص¿ اهللا عليه وسلا^� ص¿ اهللا عليه وسلا^� ص¿ اهللا عليه وسل    مطلقا لقولمطلقا لقولمطلقا لقولمطلقا لقول    أصحابأصحابأصحابأصحاببعض بعض بعض بعض ومنع منه ومنع منه ومنع منه ومنع منه ، ، ، ، األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ

اإل?اع Y جواز �ح ال(ع للعجم بلسانهم فثا جاز إبـدال عربيـة اإل?اع Y جواز �ح ال(ع للعجم بلسانهم فثا جاز إبـدال عربيـة اإل?اع Y جواز �ح ال(ع للعجم بلسانهم فثا جاز إبـدال عربيـة اإل?اع Y جواز �ح ال(ع للعجم بلسانهم فثا جاز إبـدال عربيـة     ----أي للجمهورأي للجمهورأي للجمهورأي للجمهور----و^ا و^ا و^ا و^ا     ،،،،))))فرب مبلغ أوفرب مبلغ أوفرب مبلغ أوفرب مبلغ أو//// من سامع من سامع من سامع من سامع
Øبعجمية ترادفها فبعربية أوØبعجمية ترادفها فبعربية أوØبعجمية ترادفها فبعربية أوØبعجمية ترادفها فبعربية أو....    

و�نما ا�قصود فهم و�نما ا�قصود فهم و�نما ا�قصود فهم و�نما ا�قصود فهم ، ، ، ، أنه ال تعبد باللفأنه ال تعبد باللفأنه ال تعبد باللفأنه ال تعبد باللفظظظظ    وهذا ألننا نعلموهذا ألننا نعلموهذا ألننا نعلموهذا ألننا نعلم، ، ، ، مره بلغتهممره بلغتهممره بلغتهممره بلغتهمااااكذلك سفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يبلغونهم أوكذلك سفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يبلغونهم أوكذلك سفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يبلغونهم أوكذلك سفراء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يبلغونهم أو����
    ....ويدل Y ذلك أن ا<طب ا�تحدة والوقائع ا�تصلة رواها الصحابة بروايات ¶تلفةويدل Y ذلك أن ا<طب ا�تحدة والوقائع ا�تصلة رواها الصحابة بروايات ¶تلفةويدل Y ذلك أن ا<طب ا�تحدة والوقائع ا�تصلة رواها الصحابة بروايات ¶تلفةويدل Y ذلك أن ا<طب ا�تحدة والوقائع ا�تصلة رواها الصحابة بروايات ¶تلفة، ، ، ، X إ� ا<لقX إ� ا<لقX إ� ا<لقX إ� ا<لقااااا�ع¥ و�يصا�ع¥ و�يصا�ع¥ و�يصا�ع¥ و�يص

    ....ولو سمع شاهٌد شاهداً يشهد بالعجمية جاز X أن يشهد Y شهادته بالعربيةولو سمع شاهٌد شاهداً يشهد بالعجمية جاز X أن يشهد Y شهادته بالعربيةولو سمع شاهٌد شاهداً يشهد بالعجمية جاز X أن يشهد Y شهادته بالعربيةولو سمع شاهٌد شاهداً يشهد بالعجمية جاز X أن يشهد Y شهادته بالعربية، ، ، ، وألن الشهادة آكد من الروايةوألن الشهادة آكد من الروايةوألن الشهادة آكد من الروايةوألن الشهادة آكد من الرواية����
وز الوز الوز الوز ال    ....رواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما حرامرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما حرامرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما حرامرواية عن غ¦ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم با�ع¥ فكذلك عنه ص¿ اهللا عليه وسلم فإن الكذب فيهما حراموألنه وألنه وألنه وألنه 

    ....وÉن ال íوزه لغ¦ من يفهموÉن ال íوزه لغ¦ من يفهموÉن ال íوزه لغ¦ من يفهموÉن ال íوزه لغ¦ من يفهم، ، ، ، وا�ديث حجة ^ا ألنه ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهموا�ديث حجة ^ا ألنه ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهموا�ديث حجة ^ا ألنه ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهموا�ديث حجة ^ا ألنه ذكر العلة و` اختالف ا^اس u الفقه والفهم
 اً اً اً ×ذا ال يُعد كذب×ذا ال يُعد كذب×ذا ال يُعد كذب×ذا ال يُعد كذبوووووهناك جواب آخر أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع وهناك جواب آخر أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع وهناك جواب آخر أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع وهناك جواب آخر أن من روى با�ع¥ فقد روى كما سمع 

    ....اً
 وال �وز أن يبدل لفظاً بأظهر منه ألن الشارع ربما قصد إيصال ا�كم باللفوال �وز أن يبدل لفظاً بأظهر منه ألن الشارع ربما قصد إيصال ا�كم باللفوال �وز أن يبدل لفظاً بأظهر منه ألن الشارع ربما قصد إيصال ا�كم باللفوال �وز أن يبدل لفظاً بأظهر منه ألن الشارع ربما قصد إيصال ا�كم باللفظظظظ ا�Å تارة وبا<Ã تارة ا�Å تارة وبا<Ã تارة ا�Å تارة وبا<Ã تارة ا�Å تارة وبا<Ã تارة: : : : قال أبو ا<طابقال أبو ا<طابقال أبو ا<طابقال أبو ا<طاب

ه ال �وز ألن ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم ربمـا إنحî لو Ìن بلفظ أظهر ف: قال، يمنع رواية ا�ديث با�ع¥ هذا عند من
 .جح هو مذهب ا�مهور وهو رواية ا�ديث با�ع¥ بالضوابط الÊ مرت آنفاً جح هو مذهب ا�مهور وهو رواية ا�ديث با�ع¥ بالضوابط الÊ مرت آنفاً جح هو مذهب ا�مهور وهو رواية ا�ديث با�ع¥ بالضوابط الÊ مرت آنفاً جح هو مذهب ا�مهور وهو رواية ا�ديث با�ع¥ بالضوابط الÊ مرت آنفاً وذكرنا أن الراوذكرنا أن الراوذكرنا أن الراوذكرنا أن الرا، ، ، ، قصد هذا اللفظ

    ثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالف
 .اختلف الفقهاء u مسائل فقهية بناء Y اختالفهم u ا�ديث فبعضهم رواه با�ع¥ وبعضهم رواه بلفظه، كث¦ة جداً 

لصـالة  ا�إاإلقامـة فامشـوا  مإذا سـمعت: (قـال أن ا^� ص¿ اهللا عليـه وسـلم، حديث أ� هريرة رÈ اهللا عنه :مثالمثالمثالمثال����
هذا ا�ديث أخرجه اKخاري ومسـلم وأôـد ) فأتموافأتموافأتموافأتمواالسكينة والوقار وال تçعوا فما أدر�تم فصلوا وما فاتكم  وعليكم

 و�ذا أكd الرواة عن الزهري وأكـd الـرواة عـن أ� ،)فأتموافأتموافأتموافأتموا(من طريق الزهري عن سعيد بن ا�سيب عن أ� هريرة بلفظ 
  ).فأتموافأتموافأتموافأتموا(وللحديث شواهد عن أ� قتادة وأنس وابن مسعود بلفظ ، كأ� سلمة واألعرج وهمام، هريرة
 .رواه مسلم ،)واقض ما سبقكواقض ما سبقكواقض ما سبقكواقض ما سبقك(وروي عن طريق آخر عن طريق ابن س¦ين عن أ� هريرة بلفظ �
 .)وما فاتكم فاقضواوما فاتكم فاقضواوما فاتكم فاقضواوما فاتكم فاقضوا(وعند أôد عن طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن ا�سيب عن أ� هريرة �

 : �ا يأ� )فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا(أرجح من رواية  ))))أتمواأتمواأتمواأتموا((((ومن اختالف الروايات يتضح أن رواية 
TTTT    ----    ين قالوا فأتموا أحفظظظظ وألزم أل وألزم أل وألزم أل وألزم أل���� هريرة هريرة هريرة هريرةwين قالوا فأتموا أحفأن اwين قالوا فأتموا أحفأن اwين قالوا فأتموا أحفأن اwأن ا....    
عـن الزهـري سـوى ابـن  امن الرواة اwين روو) فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا(ولم ينفرد بلفظ ، ))))فأتموافأتموافأتموافأتموا(أن Eمة أصحاب الزهري رووه بلفظ  ----    



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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 .)فاقضوا(روى  ةعيين
ذكر ابن رجـب مسـائل ف ،اختلف الفقهاء، )فأتموا(غ¦ ) فاقضوا(Y ا�ا· إذا قال ، ال ابن مسلم أخطأ فيها ابن عيينةق�

 Y لفظي  االختالفكث¦ة بناء u)ا�سبوق بر�عة  منهامنهامنهامنها؛ )فاقضوا(و )فأتموا Åهل هذه الر�عـة هل هذه الر�عـة هل هذه الر�عـة هل هذه الر�عـة أن آخر ما يقضيه ا�ص Êالـ Êالـ Êالـ Êالـ
و�ـذلك u مسـائل وأدلـة ، هذا مبY ê ا<ـالف u روايـة ا�ـديث بـا�ع¥؟ ؟ ؟ ؟ هههه` أول صالته أو ` آخر صالت` أول صالته أو ` آخر صالت` أول صالته أو ` آخر صالت` أول صالته أو ` آخر صالتيقضيها يقضيها يقضيها يقضيها 

 .اختلف العلماء فيها بناء Y اختالف روايتهم للحديث با�ع¥ ،وأحاديث كث¦ة ال يمكن ح�ها

    ����))))/V/V/V/V((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    ا�ديــث ا�رســـل ا�ديــث ا�رســـل ا�ديــث ا�رســـل ا�ديــث ا�رســـل ����
    مرسل ا�اب¯مرسل ا�اب¯مرسل ا�اب¯مرسل ا�اب¯    ----////            مرسل الصحامرسل الصحامرسل الصحامرسل الصحا����    ----TTTT: : : : ا�رسل Y قسم}ا�رسل Y قسم}ا�رسل Y قسم}ا�رسل Y قسم}����

بدون تقييد بالصحا� فا�قصود هو مرسل ا�اب¯ ومن  أطلق ا�رسلأطلق ا�رسلأطلق ا�رسلأطلق ا�رسلو�ذا ، نه يقيد بلفظ الصحا�إف سل الصحاسل الصحاسل الصحاسل الصحا����مرمرمرمرإذا أطلق 
 .بعده

الشياط}  أرسلناألم تر أنا : (وأصله من قو×م أرسل الéء إذا أطلقه ومنه قوX تعا� ،،،،اسم مفعول من اإلرسالاسم مفعول من اإلرسالاسم مفعول من اإلرسالاسم مفعول من اإلرسال ::::لغةلغةلغةلغة    ا�رســلا�رســلا�رســلا�رســل
 :قنا الشياط}، فع¿ هذاأي ألطل )Y ال®فرين تؤزهم أزاً 

    ....أي اwي ال إسناد Xأي اwي ال إسناد Xأي اwي ال إسناد Xأي اwي ال إسناد X، ، ، ، ا�رسل هو ا�طلق من اإلسنادا�رسل هو ا�طلق من اإلسنادا�رسل هو ا�طلق من اإلسنادا�رسل هو ا�طلق من اإلسناد
        ::::مرسل الصحامرسل الصحامرسل الصحامرسل الصحا����

 ،بل سمعه مـن صـحا� آخـر ،أن يقول الصحا� قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم كذا وهو لم يسمعه منه شفاهاً : تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
من أسامة أو  ،و�نما سمعه من صحا� آخر ،لم يسمعه منهكذا وهو  ص¿ اهللا عليه وسلم عباس قال رسول اهللا كأن يقول ابن

 ..وهكذا ،الفضل بن عباس
    : : : : اختلف العلماء u قبول مرسل الصحااختلف العلماء u قبول مرسل الصحااختلف العلماء u قبول مرسل الصحااختلف العلماء u قبول مرسل الصحا��������

TTTT----    أن مرسل الصحا����        من ا�حدث} والفقهاء واألصو±}    فجمهور العلماء قاطبةفجمهور العلماء قاطبةفجمهور العلماء قاطبةفجمهور العلماء قاطبة Yأن مرسل الصحا Yأن مرسل الصحا Yأن مرسل الصحا Yمقبولمقبولمقبولمقبول . 
عـن عـن عـن عـن     ال يـروي إالال يـروي إالال يـروي إالال يـروي إال     إذا ُعرف ب�يح خ�ه أو بعادته أنه إذا ُعرف ب�يح خ�ه أو بعادته أنه إذا ُعرف ب�يح خ�ه أو بعادته أنه إذا ُعرف ب�يح خ�ه أو بعادته أنهيقبل مرسل الصحايقبل مرسل الصحايقبل مرسل الصحايقبل مرسل الصحا���� إال إال إال إال    فقالوا الفقالوا الفقالوا الفقالوا ال، قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةكما  وشذ قوموشذ قوموشذ قوموشذ قوم    ----////

كما قال ، ، ، ، سفرايê وقول أسفرايê وقول أسفرايê وقول أسفرايê وقول أ���� بكر اKاقال� بكر اKاقال� بكر اKاقال� بكر اKاقال�سحاق اإلسحاق اإلسحاق اإلسحاق اإلإإإإهذا القول هو قول أهذا القول هو قول أهذا القول هو قول أهذا القول هو قول أ����     ،ألنه قد يروي عمن لم تثبت صحبتهألنه قد يروي عمن لم تثبت صحبتهألنه قد يروي عمن لم تثبت صحبتهألنه قد يروي عمن لم تثبت صحبته، ، ، ، صحاصحاصحاصحا����
 u ه اهللاôمقدمة ابن الصالح"ابن حجر ر Y نكته." 

    .لم تثبت ^ا صحبته ويكون ا�ديث Y هذا فيه انقطاع أن الصحا� قد يروي عن تاب¯ وعمن مستنـد هؤالءمستنـد هؤالءمستنـد هؤالءمستنـد هؤالء
  :----وهذا أدلة للجمهوروهذا أدلة للجمهوروهذا أدلة للجمهوروهذا أدلة للجمهور----ألن األمة ، هذا الÇم ليس بصحيحهذا الÇم ليس بصحيحهذا الÇم ليس بصحيحهذا الÇم ليس بصحيحكن ل
TTTT---- اهللا عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع ألألألأل Èقبول رواية ابن عباس ر Y اهللا عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع ن األمة اتفقت Èقبول رواية ابن عباس ر Y اهللا عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع ن األمة اتفقت Èقبول رواية ابن عباس ر Y اهللا عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع ن األمة اتفقت Èقبول رواية ابن عباس ر Y عباس روى  فابن إكثارهمإكثارهمإكثارهمإكثارهمن األمة اتفقت

ومثله ، وقيل أكd أو أقل ،حديث ولم يسمع من ا<مسة آالف إال ع(ين حديثاً حديث ولم يسمع من ا<مسة آالف إال ع(ين حديثاً حديث ولم يسمع من ا<مسة آالف إال ع(ين حديثاً حديث ولم يسمع من ا<مسة آالف إال ع(ين حديثاً     000000000000))))قرابة قرابة قرابة قرابة عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم 
ومع ذلك لم يسمع ، ص¿ اهللا عليه وسلم أكd من �سة آالف حديث وهو من أكd الصحابة رواية أبو هريرة روى عن ا^�

فـإذا  ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم و
ن يروي ا�ديث عن، بل سمع من غ¦ه ،من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Z األحاديث
 .استكشف قال سمعته من فالن من الصحابة

يعê لم يسمعوها منه شفاهاً و�نما سمعوها من غ¦ه من ، ، ، ، أن أكd رواية الصحابة عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مراسيلأن أكd رواية الصحابة عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مراسيلأن أكd رواية الصحابة عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مراسيلأن أكd رواية الصحابة عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مراسيل ----////
    ....غ¦ أنا ال نكذبغ¦ أنا ال نكذبغ¦ أنا ال نكذبغ¦ أنا ال نكذب، ، ، ، سلم سمعناه منهسلم سمعناه منهسلم سمعناه منهسلم سمعناه منهص¿ اهللا عليه وص¿ اهللا عليه وص¿ اهللا عليه وص¿ اهللا عليه و    رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللاقال ال�اء بن Eزب ما Z ما حدثناكم به عن قال ال�اء بن Eزب ما Z ما حدثناكم به عن قال ال�اء بن Eزب ما Z ما حدثناكم به عن قال ال�اء بن Eزب ما Z ما حدثناكم به عن     ،،،،الصحابة



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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VVVV----     ن يروي ا�ديث فإذا استكشفÌ ن يروي ا�ديث فإذا استكشف و�ث¦ من الصحابةÌ ن يروي ا�ديث فإذا استكشف و�ث¦ من الصحابةÌ ن يروي ا�ديث فإذا استكشف و�ث¦ من الصحابةÌ به قال قال قال قال عنه عنه عنه عنه و�ث¦ من الصحابة êبه حدث êبه حدث êبه حدث êعباس عباس عباس عباس     فالن من الصحابة كأفالن من الصحابة كأفالن من الصحابة كأفالن من الصحابة كأ���� هريرة وابن هريرة وابن هريرة وابن هريرة وابنحدث
أدر�ه صالة الفجر وهـو Y أي من  )من أصبح جنباً فال صوم Xمن أصبح جنباً فال صوم Xمن أصبح جنباً فال صوم Xمن أصبح جنباً فال صوم X(روى عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  أبو هريرة ،وغ¦هماوغ¦هماوغ¦هماوغ¦هما

خ� أن Eئشة قالت ، ح صومهجنابة فال يص
ُ
ذكـر  )ص¿ اهللا عليه وسلم يصبح جنباً ثم يصـوم Ìن ا^�(فلما استكشف وأ

 .و�نما سمعه من الفضل بن عباس أنه لم يسمعه من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم
خ� Üديث أ� سعيد ا<دري أن ا^� )إنما الربا u النسيئة(روى حديث  ابن عباسكذلك �

ُ
¿ اهللا عليه وسلم ص فلما أ

إ�  )..وال� بال� والشع¦ بالشع¦ وا�لح با�لح وا�مر با�مر مثًال بمثل سواًء بسـواء، اwهب باwهب والفضة بالفضة(: قال
خ� بهذا ا�ديث، آخر ا�ديث اwي رواه مسلم وغ¦ه

ُ
قال لم أسمعه من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم و�نمـا حـدثê بـه ، �ا أ

 ،أي ال ربا أكd و0لب من ربا النسـيئة...) إنما الربا u النسيئة(لكن �مل Y  ،وا�ديث Y هذا صحيح، بن زيدمة اأس
dه ربا النسيئة ،وهذا هو األكdع�نا اآلن يستخدمون الربا وأك u îلكـن  ،يوجد ربا فضل وهو كثـ¦، فغالب ا^اس ح

 .األكd منه ربا النسيئة
أن األمة اتفقوا Y قبول رواية ابـن عبـاس ونظرائـه مـن أصـاغر الصـحابة مـع  األول: عدة أدلةبدلوا إذاً ا�مهور است�

 .إكثارهم
رسـول قال ال�اء بن Eزب ما Z ما حدثناكم به عن ، األمر ا8ا� أن أكd روايتهم عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم مراسيل

 .ال نكذبغ¦ أنا ، ص¿ اهللا عليه وسلم سمعناه منه اهللا 
 .كث¦ منهم Ìن يروي ا�ديث فإذا استكشف قال حدثê فالن، كأ� هريرة وابن عباس ::::ا8الثا8الثا8الثا8الث

 :فقال، أن يرد Y القوم اwين قالوا ربما يروي عمن لم تثبت ^ا صحبته قدامةقدامةقدامةقدامة    ثم أراد ابنثم أراد ابنثم أراد ابنثم أراد ابن����
الصحابة ال يروون إال عن صـحابة الصحابة ال يروون إال عن صـحابة الصحابة ال يروون إال عن صـحابة الصحابة ال يروون إال عن صـحابة الظاهر أن الظاهر أن الظاهر أن الظاهر أن  -واألصل u األمور أن نأخذ بظاهرها، هناك ظاهر وهناك احتمال- الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر
إن رووا عن غ¦ الصحاإن رووا عن غ¦ الصحاإن رووا عن غ¦ الصحاإن رووا عن غ¦ الصحا����     -وهو احتمال بعيد احتمال أي لو وجد–    فإن رووافإن رووافإن رووافإن رووا، كما تقدم والصحابة معلومة عدا�هموالصحابة معلومة عدا�هموالصحابة معلومة عدا�هموالصحابة معلومة عدا�هم، ، ، ، مثلهممثلهممثلهممثلهم

األصل  ،بعيد فال يلتفت إ� هذا الوهم وال يُعول عليهبعيد فال يلتفت إ� هذا الوهم وال يُعول عليهبعيد فال يلتفت إ� هذا الوهم وال يُعول عليهبعيد فال يلتفت إ� هذا الوهم وال يُعول عليه    أما الرواية عن غ¦ عدل وهمٌ أما الرواية عن غ¦ عدل وهمٌ أما الرواية عن غ¦ عدل وهمٌ أما الرواية عن غ¦ عدل وهمٌ ، ، ، ، فال يروون إال عن من علموا عدا�هفال يروون إال عن من علموا عدا�هفال يروون إال عن من علموا عدا�هفال يروون إال عن من علموا عدا�ه
 .ح®م أن يُؤخذ باألغلب فاألغلب أن الصحابة ال يروون إال عن صحابة مثلهمu األ
يقـول ابـن يقـول ابـن يقـول ابـن يقـول ابـن ، ، ، ، فقد قال 	ماً نفيساً يؤيد ما ذكره ابـن قدامـة، يؤيد هذا الÇم 	م ابن حجر u ا^كت Y ابن الصالح�

وأما روايتهم ": يقول ربيع ا�دخÅ؛ربيع ا�دخÅ؛ربيع ا�دخÅ؛ربيع ا�دخÅ؛    كتاب ا^كت Y مقدمة ابن الصالح ùقيق الشيخكتاب ا^كت Y مقدمة ابن الصالح ùقيق الشيخكتاب ا^كت Y مقدمة ابن الصالح ùقيق الشيخكتاب ا^كت Y مقدمة ابن الصالح ùقيق الشيخ    UUUU8888))))حجر u ا�زء ا8ا� u صفحة حجر u ا�زء ا8ا� u صفحة حجر u ا�زء ا8ا� u صفحة حجر u ا�زء ا8ا� u صفحة 
قلت وقد *دها شيخنا العـرا� u ا^كـت ، فقد تُتُبعت وُ?عت لقلتها ،فقليلة نادرة -يقصد رواية الصحابة-عن ا�اب¯ 
: يقـول ابـن حجـر 0%)وµ صـفحة  ،ابن حجر يقول أن شيخنا العرا� u ا^كت ?عها و*دها فأفاد وأجـاد "فأفاد وأجاد

قـال (قول الصـحا�  :واالنفصال u ذلك أن يقال -يعê الÇم الفصل u ا�سألة �ا تكلم عن مسألة ا�رسل-فصال واالن"
فاالحتمـال أن يكـون ، ظاهر u أنه سمعه منه أو سمعه من صحا� آخر هذا هـو الظـاهر )رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم

، بينوه وأوضحوه -أي عمن ضعف-بل حيث رووا عن من هذا سبيله  ،ال يؤثر u الظاهر ،سمعه من تاب¯ ضعيف نادر جداً 
 ئاً وليس فيها من رواية صحا� عن تاب¯ ضعيف u األح®م شـي ،عن ا�ابع} وقد تتبعت روايات الصحابةرÈ اهللا عنهم

 ."قال فهذا يدل Y ندور أخذهم عن من يضعف من ا�ابع} واهللا أعلم، ثْبتيَ 
قال رسـول اهللا (: وأن الصحا� إذا قال، وا^ادر ال حكم X ،نا نأخذ بالظاهر وهو الغالب وا�عمول بهفÇم ابن قدامة أن�

 .فهو الظاهر والغالب أنه سمعه من ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أو من صحا� آخر )ص¿ اهللا عليه وسلم



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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نه ال يـروي إولو قيل أنه سمعه من تاب¯ ف، رال يؤثر u الظاهوضعيف نادر ، خرآاالحتمال أن يكون سمعه من تاب¯ أما �
 .فلم �د فيها رواية عن تاب¯ ضعيف -و` قليلة-وذكر أنه تتبع هذه الروايات ، إال عمن علم عدا�ه

بمعـ¥ أنـه  "وقد *دها شيخنا العرا� u ا^كت فأفاد وأجـاد" قال "فقد تُتُبعت وُ?عت لقلتها: "وقد نقلنا قوX أنه قال�
 .و*دها، وأيضا هو تتبعها و?عها، يكون األمرين منه ومن شيخه يخه العرا�ش ?عها
تكلم عنه تكلم عنه تكلم عنه تكلم عنه ووووإنما اwي أثاره إنما اwي أثاره إنما اwي أثاره إنما اwي أثاره ، ، ، ، هذا لم يعرف عند ا�حدث}هذا لم يعرف عند ا�حدث}هذا لم يعرف عند ا�حدث}هذا لم يعرف عند ا�حدث}، ، ، ، مرسل تاب¯ ومرسل صحامرسل تاب¯ ومرسل صحامرسل تاب¯ ومرسل صحامرسل تاب¯ ومرسل صحا����: : : : قضية تقسيم ا�رسل إ� مرسل}قضية تقسيم ا�رسل إ� مرسل}قضية تقسيم ا�رسل إ� مرسل}قضية تقسيم ا�رسل إ� مرسل}����

    ....األصو±وناألصو±وناألصو±وناألصو±ون
    : : : : ما يسÆ عند ا�حدث} بمرسل ا�اب¯ما يسÆ عند ا�حدث} بمرسل ا�اب¯ما يسÆ عند ا�حدث} بمرسل ا�اب¯ما يسÆ عند ا�حدث} بمرسل ا�اب¯    ا�رسل اآلخرا�رسل اآلخرا�رسل اآلخرا�رسل اآلخر    ننتقل إ�ننتقل إ�ننتقل إ�ننتقل إ�

 .أن ا�رسل X عدة إطالقات وتعاريفأن ا�رسل X عدة إطالقات وتعاريفأن ا�رسل X عدة إطالقات وتعاريفأن ا�رسل X عدة إطالقات وتعاريفنت�م u ا<الف u مرسل ا�اب¯ البد أن نش¦ إ�  قبل أن�
    ....أن ا�رسل هو ما رواه ا�اب¯ الكب¦ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمأن ا�رسل هو ما رواه ا�اب¯ الكب¦ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمأن ا�رسل هو ما رواه ا�اب¯ الكب¦ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمأن ا�رسل هو ما رواه ا�اب¯ الكب¦ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم: ا�عريف األولا�عريف األولا�عريف األولا�عريف األول����
 صـ¿ اهللا عليـه قـال رسـول اهللا(أو يقول سعيد بن ا�سـيب  )قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم( ن يقول مثال نافعن يقول مثال نافعن يقول مثال نافعن يقول مثال نافعأأأأكككك����

 .} Ìلغزا· والقراÌ {uلغزا· والقراÌ {uلغزا· والقراÌ {uلغزا· والقراuوهو تعريف ا�حدث} و?اعة من األصو±وهو تعريف ا�حدث} و?اعة من األصو±وهو تعريف ا�حدث} و?اعة من األصو±وهو تعريف ا�حدث} و?اعة من األصو±هذا هو ا�عريف األول  هذا تاب¯ كب¦ )وسلم
�����بمع¥ لم يقيدوا ا�اب¯ بتاب¯ كب¦ أي  وهذا قول Kعض ا�حدث}وهذا قول Kعض ا�حدث}وهذا قول Kعض ا�حدث}وهذا قول Kعض ا�حدث} ،،،،ما رواه ا�اب¯ كب¦ا Ìن أو صغ¦اما رواه ا�اب¯ كب¦ا Ìن أو صغ¦اما رواه ا�اب¯ كب¦ا Ìن أو صغ¦اما رواه ا�اب¯ كب¦ا Ìن أو صغ¦ا: ا�عريف ا8ا�ا�عريف ا8ا�ا�عريف ا8ا�ا�عريف ا8ا

فهـو -ôيد الطويـل أو الزهـري  أما الصغ¦ مثل ،تقدم X بالنسبة للكب¦اومث، اً أو كب¦ اً صغ¦ اً ال فرق ب} أن يكون تابعي
قال رسـول (ôيد : أو يقول )قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم(كأن يقول الزهري  -تاب¯ صغ¦ لم يلحق بكبار الصحابة

 .هذا هو ا�اب¯ الصغ¦ )اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص¿(يقول قتادة  وأ )اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم
قال (كأن يقول مالك  أن يقول تاب¯ ا�اب¯ قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وهذه ا�رحلة ا8ا8ةأن يقول تاب¯ ا�اب¯ قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وهذه ا�رحلة ا8ا8ةأن يقول تاب¯ ا�اب¯ قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وهذه ا�رحلة ا8ا8ةأن يقول تاب¯ ا�اب¯ قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم وهذه ا�رحلة ا8ا8ة: ا�عريف ا8الثا�عريف ا8الثا�عريف ا8الثا�عريف ا8الث����

ي عـن ألن ابن عمر يروي عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم واwي يـرو ،فمالك تابع للتاب¯ )رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم
 .واwي يروي عن نافع مالك فمالك تابع تاب¯ ،بن عمر نافعا

    ....))))قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم((((أن يقول الراوي عن من لم يعاأن يقول الراوي عن من لم يعاأن يقول الراوي عن من لم يعاأن يقول الراوي عن من لم يعا����ه ه ه ه : ا�عريف الرابعا�عريف الرابعا�عريف الرابعا�عريف الرابع����
ح�وا ح�وا ح�وا ح�وا     ا�حدث}ا�حدث}ا�حدث}ا�حدث}    وبعضوبعضوبعضوبعض ،و` ما رواه ا�اب¯ الكب¦ ا�رسل بالصورة األوØ فقطا�رسل بالصورة األوØ فقطا�رسل بالصورة األوØ فقطا�رسل بالصورة األوØ فقطح�وا  ا�حدثون أو ?هور ا�حدث}ا�حدثون أو ?هور ا�حدث}ا�حدثون أو ?هور ا�حدث}ا�حدثون أو ?هور ا�حدث}����
 .رسل بالصورة ا8انية فقطرسل بالصورة ا8انية فقطرسل بالصورة ا8انية فقطرسل بالصورة ا8انية فقطا�ا�ا�ا�

ما ما ما ما إإإإيسÆ  ،وال تسÆ مرسل منقطعمنقطعمنقطعمنقطعهذه تسÆ عندهم  Y رأي ?هور ا�حدث}Y رأي ?هور ا�حدث}Y رأي ?هور ا�حدث}Y رأي ?هور ا�حدث} أما بالنسبة للصورة ا8انية وا8ا8ة والرابعةأما بالنسبة للصورة ا8انية وا8ا8ة والرابعةأما بالنسبة للصورة ا8انية وا8ا8ة والرابعةأما بالنسبة للصورة ا8انية وا8ا8ة والرابعة
  ....منقطع أو معلق أو معضلمنقطع أو معلق أو معضلمنقطع أو معلق أو معضلمنقطع أو معلق أو معضل

     .واحد هو ما سقط من أثناء اإلسناد راوٍ  وا�نقطعوا�نقطعوا�نقطعوا�نقطع����
  .أكdفراويان  إسنادهما سقط u أثناء  وا�عضلوا�عضلوا�عضلوا�عضل����
 .وهذا ما يسÆ با�رسل أي مرسل با�ع¥ العام ،ما سقط من رأس اإلسناد وا�علقوا�علقوا�علقوا�علق����

 وهو ا�عريف األخـ¦وهو ا�عريف األخـ¦وهو ا�عريف األخـ¦وهو ا�عريف األخـ¦ وعند األصو±}وعند األصو±}وعند األصو±}وعند األصو±} رواه ا�اب¯ الكب¦ وهو ما بالصورة األوØبالصورة األوØبالصورة األوØبالصورة األوØا�حدث} ا�رسل ¶صوص ا�حدث} ا�رسل ¶صوص ا�حدث} ا�رسل ¶صوص ا�حدث} ا�رسل ¶صوص فع¿ هذا عند 
 ،والرابعـة ل الصـورة األوØ وا8انيـة وا8ا8ـةل الصـورة األوØ وا8انيـة وا8ا8ـةل الصـورة األوØ وا8انيـة وا8ا8ـةل الصـورة األوØ وا8انيـة وا8ا8ـةيشميشميشميشم ))))قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم((((أن يقول الراوي عمن لم يعاأن يقول الراوي عمن لم يعاأن يقول الراوي عمن لم يعاأن يقول الراوي عمن لم يعا����ه ه ه ه 

وهو أيضاً عند السلف وقت ا�ـابع} ومـن بعـدهم Ìن ا�رسـل  ،فمفهوم ا�رسل عند األصو±} أوسع منه عند ا�حدث}فمفهوم ا�رسل عند األصو±} أوسع منه عند ا�حدث}فمفهوم ا�رسل عند األصو±} أوسع منه عند ا�حدث}فمفهوم ا�رسل عند األصو±} أوسع منه عند ا�حدث}
واwي جعل األمور وا�صطلحات تتحدد هنا هو أن بعض ا�راسيل  ،مفهومه أوسع من مفهوم ا�رسل عند متأخري ا�حدث}

    .فال يصح أن يطلق عليها ا�رسل بمع¥ ا�رسل اwي سقط منه الصحا� ،اسعة وفيها انقطاعو



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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    : : : : نعيد ا�عريفات مرة أخرى وبطريقة أخرىنعيد ا�عريفات مرة أخرى وبطريقة أخرىنعيد ا�عريفات مرة أخرى وبطريقة أخرىنعيد ا�عريفات مرة أخرى وبطريقة أخرى����
وهـذا قـول وهـذا قـول وهـذا قـول وهـذا قـول  ما رواه ا�اب¯ الكب¦ عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قـوال أو فعـال أو تقريـرا ا�رسل عند ا�حدث}ا�رسل عند ا�حدث}ا�رسل عند ا�حدث}ا�رسل عند ا�حدث}فنقول �

 ....ا�حدث}ا�حدث}ا�حدث}ا�حدث}    ?هور?هور?هور?هور
 أو فعًال أوعريف آخر هناك ت�

ً
هـذا قـول هـذا قـول هـذا قـول هـذا قـول  تقريـرا أنه ما رواه ا�اب¯ كب¦اً أو صغ¦اً عن الرسول ص¿ اهللا عليه وسلم قوال

uلغزا· والقراÌ {±بعض ا�حدث} و?اعة من األصوuلغزا· والقراÌ {±بعض ا�حدث} و?اعة من األصوuلغزا· والقراÌ {±بعض ا�حدث} و?اعة من األصوuلغزا· والقراÌ {±بعض ا�حدث} و?اعة من األصو. 
عـض عـض عـض عـض وهـذا هـو تعريـف األصـو±} وبوهـذا هـو تعريـف األصـو±} وبوهـذا هـو تعريـف األصـو±} وبوهـذا هـو تعريـف األصـو±} وب )قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم(هو قول غ¦ الصحا� ا�عريف ا8الث �

    ....ا�حدث} األصو±}ا�حدث} األصو±}ا�حدث} األصو±}ا�حدث} األصو±}
 ،أنه من انقطع إسناده بأن يكون u روايته من لم يسمعه من فوقـه :يقول تعريف ا<طيب اKغداديتعريف ا<طيب اKغداديتعريف ا<طيب اKغداديتعريف ا<طيب اKغداديهناك تعريف رابع �

 .ا�نقطع وا�عضل وا�علقا�نقطع وا�عضل وا�علقا�نقطع وا�عضل وا�علقا�نقطع وا�عضل وا�علقفيدخل  ،الظاهر منها االنقطاعوعليه فيدخل u هذا ا�عريف ?يع أنواع 
فمـثال اإلمـام أبـو  ،وهو حال ا�تقدم} من ا�حدث} ،ا�عضل وا�نقطع وا�علق فتعب¦ األصو±} يشمل أنواع االنقطاع�

أمـا ا�تـأخرين  ،يقصـدون باإلرسـال االنقطـاع ا�تقـدم} ،أنه مرسل وهو u الواقع منقطع داود رôه اهللا قال Y حديٍث 
Øاب¯ الكب¦ فخصوا ا�رسل بالصورة األو�ـاب¯ الكبـ¦ ،أنه فيه أربع إطالقاتوما ذكر قبل قليل  ،وهو ما رواه ا�ما رواه ا، 
يعـا�ه  مأن يقول الراوي عمـن لـ ،أو يقول تابع ا�اب¯ قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم ،ما رواه ا�اب¯ كب¦ا أو صغ¦ا

سـيب أو علقمـة أو فا�حدثون ح�وا ا�رسل u الصورة األوØ كأن يقول سعيد بن ا� ،قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم
Øالصورة األو u وق ح�وهçواحد أثناء اإلسـناد وهو ما سقط منه راوٍ  منقطعمنقطعمنقطعمنقطعأما ا8الثة عند ا�حدث} يطلق عليها  ،م، 

هـذا بالنسـبة �عريـف  ،وهو ما سقط منه راويان فـأكd    ا�عضلا�عضلا�عضلا�عضلو�ذلك  ،أي ما سقط منه راوي من مبدأ اإلسناد معلقمعلقمعلقمعلقأو 
 .ا�رسل
        ::::رسلرسلرسلرسلمسـألة حجية ا�مسـألة حجية ا�مسـألة حجية ا�مسـألة حجية ا�����

    : : : : وقبل أن نبدأ أقول إن ا�رسل نوEن من خالل ما نقلناه من تعاريفوقبل أن نبدأ أقول إن ا�رسل نوEن من خالل ما نقلناه من تعاريفوقبل أن نبدأ أقول إن ا�رسل نوEن من خالل ما نقلناه من تعاريفوقبل أن نبدأ أقول إن ا�رسل نوEن من خالل ما نقلناه من تعاريف
TTTT----     ًاب¯ صغ¦اً أو كب¦ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً مرسل ا�قال رسـول (أن يقول الزهري  صغ¦اً ، )قال رسول اهللا( يقول قلنا مثل سعيد ا�سيب كب¦اً ، مرسل ا

    إذاً إذاً إذاً إذاً  )قال رسول اهللا ص¿ اهللا عليـه وسـلم(مالك كأن يقول ومرسل تابع ا�اب¯ و�ذلك أبو حازم، ) اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم
 .ا×جريا×جريا×جريا×جري    أي مرسل القرن ا8ا� وا8الثأي مرسل القرن ا8ا� وا8الثأي مرسل القرن ا8ا� وا8الثأي مرسل القرن ا8ا� وا8الث مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ صغ¦اً أو كب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯

فهذا ال ع�ة بهذا  يعê ما بعد من روى عن مالكيعê ما بعد من روى عن مالكيعê ما بعد من روى عن مالكيعê ما بعد من روى عن مالكا×جري، ا×جري، ا×جري، ا×جري، مرسل من بعد القرن} ا8ا� وا8الث أي مرسل القرن الرابع مرسل من بعد القرن} ا8ا� وا8الث أي مرسل القرن الرابع مرسل من بعد القرن} ا8ا� وا8الث أي مرسل القرن الرابع مرسل من بعد القرن} ا8ا� وا8الث أي مرسل القرن الرابع  ----////
 .هذا ا�رسل يمكن أن Éمل عليه ا<الف اwي ذكره ابن قدامة اwي هو مرسل القرن الرابع، لسنة قد دونتاإلرسال ألن ا

    : : : : أما ا�رسل األول وهو ا�اب¯ صغ¦اً و�ب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯ فهذا وقع فيه ا<الف ب} العلماءأما ا�رسل األول وهو ا�اب¯ صغ¦اً و�ب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯ فهذا وقع فيه ا<الف ب} العلماءأما ا�رسل األول وهو ا�اب¯ صغ¦اً و�ب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯ فهذا وقع فيه ا<الف ب} العلماءأما ا�رسل األول وهو ا�اب¯ صغ¦اً و�ب¦اً ومرسل تابع ا�اب¯ فهذا وقع فيه ا<الف ب} العلماء
ود±لهم قول الرسول ص¿ اهللا  حد الروايات عن أôدحد الروايات عن أôدحد الروايات عن أôدحد الروايات عن أôدوهو مذهب ?هور العلماء، مالك وأبو حنيفة واوهو مذهب ?هور العلماء، مالك وأبو حنيفة واوهو مذهب ?هور العلماء، مالك وأبو حنيفة واوهو مذهب ?هور العلماء، مالك وأبو حنيفة وا قبوXقبوXقبوXقبوX: األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول ����

فقد ذكر ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم خ¦ية األمة u القـرن ) خ¦ القرون قرþ ثم اwين يلونهم ثم اwين يلونهم: (عليه وسلم
 .األول وا8ا� Ýا يدل Y صحة روايتهم

�����، بمع¥ أن مرسل مرسل ا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯مرسل ا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯    دوندوندوندون    ،،،،قبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ فقط ب(وطقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ فقط ب(وطقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ فقط ب(وطقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ فقط ب(وط: القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
 .هذا مذهب الشاف¯ رôه اهللاهذا مذهب الشاف¯ رôه اهللاهذا مذهب الشاف¯ رôه اهللاهذا مذهب الشاف¯ رôه اهللا ،ومرسل ا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯ غ¦ مقبول ،ا�اب¯ الكب¦ هو ا�قبول

u u u u     ا<ـالفا<ـالفا<ـالفا<ـالفمـن خـالل ذكـر مـن خـالل ذكـر مـن خـالل ذكـر مـن خـالل ذكـر سيأسيأسيأسيأ���� الÇم عليها إن شاء اهللا  الÇم عليها إن شاء اهللا  الÇم عليها إن شاء اهللا  الÇم عليها إن شاء اهللا     ،،،،عند الشاف¯ ب(وطعند الشاف¯ ب(وطعند الشاف¯ ب(وطعند الشاف¯ ب(وط    مرسل ا�اب¯ الكب¦ أيضاً مقبولمرسل ا�اب¯ الكب¦ أيضاً مقبولمرسل ا�اب¯ الكب¦ أيضاً مقبولمرسل ا�اب¯ الكب¦ أيضاً مقبول����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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    ....ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة
u الÇم عن  ا�سألة �ل خالف وقد تكلم عنها العلماء u األصول u كتبهم وعلماء ا�صطلح 	ما طويال سواءهذه �

 .األحاديث أو ا�صطلح
    ))))وسلموسلموسلموسلم    يقول قال ا^� ص¿ اهللا عليهيقول قال ا^� ص¿ اهللا عليهيقول قال ا^� ص¿ اهللا عليهيقول قال ا^� ص¿ اهللا عليه((((هو أن هو أن هو أن هو أن ووووأما مراسيل غ¦ الصحابة أما مراسيل غ¦ الصحابة أما مراسيل غ¦ الصحابة أما مراسيل غ¦ الصحابة : يقول رôه اهللا ،ابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللابن قدامة رôه اهللانرجع لÇم �

     ::::ففيها روايتانففيها روايتانففيها روايتانففيها روايتانمن لم يعامن لم يعامن لم يعامن لم يعا����ه أو يقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ه أو يقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ه أو يقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ه أو يقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه 

 عمر ،وهو ثقة ،وهذا مرسل ،سعيد بن ا�سيب ينقل عن عمر و�فظ عنه وهو لم يدرك عمر، مثل رواية سعيد عن عمرمثل رواية سعيد عن عمرمثل رواية سعيد عن عمرمثل رواية سعيد عن عمر-

 .يرجع إ±ه ويرجع ا^اس إ±ه u نقل أقضيته Ìن
     ::::ùرير �ل الùرير �ل الùرير �ل الùرير �ل ال&&&&اعاعاعاعأدلة البد من  وقبل الÇم Y ابن قدامة وما ذكره من

 .قالوا إذا علم أن ا�رِسل يرسل عن الضعفاء فهذا ال يقبل إرساX باالتفاقنقول أن العلماء  -
و�ال فـا<الف  ،هذه �اولة �حرير �ل ال&اع ،وا<الف u ا�ديث ا�رسل اwي عرف أن صاحبه يرِسل عن ا8قات -

بـل  ،أقوال يتضح ^ا أن ا�رسل ال يقبل بإطالق وال يرد بإطالقمن خالل ما نذكر من أمثلة و ن شاء اهللا من�و ،واسع و�ث¦
 .وأقرب األقوال فيه هو قول الشاف¯ رôه اهللاوأقرب األقوال فيه هو قول الشاف¯ رôه اهللاوأقرب األقوال فيه هو قول الشاف¯ رôه اهللاوأقرب األقوال فيه هو قول الشاف¯ رôه اهللا ،ينظر فيه

    ����))))VVVVVVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
 ،ا�حـدث} وأن مفهومه عند األصو±} أوسع منه عنـد ،وذكرنا تعاريفه األربعةوذكرنا تعاريفه األربعةوذكرنا تعاريفه األربعةوذكرنا تعاريفه األربعة ،توقفنا عند الÇم u ا�رسل وا<الف فيه

ف®نوا يطلقون ا�رسـل  ،ود وغ¦هماوأن ا�فهوم عند األصو±} هو مفهوم ا�حدث} ا�تقدم} Ìإلمام أôد رôه اهللا وأ� د
 }قلنـا أن العلمـاء أو ا�حـدثو ،مـن بعـدهم وأمطلقا بمع¥ أي حديث منقطع سواء Ìن سقط منه ا�اب¯ أو تابع ا�اب¯ 

وبعضـهم ح�ـ ا�رسـل با�رسـل ا�ـاب¯  ،فقط ا�اب¯ الكب¦ وما عداه فعدوه من أنواع االنقطـاع ح�وا ا�رسل ا�اب¯
وا�رسل مرسالن مرسل ا�اب¯ الكب¦ وا�اب¯ الصغ¦ ومرسل تابع ا�اب¯ وهذا يسÆ مرسل القرن ا8ـا�  ،¦الكب¦ والصغ

    : : : : ا<الف Y قول}ا<الف Y قول}ا<الف Y قول}ا<الف Y قول}وهو اwي وقع فيه  ،وا8الث

 .وهو مذهب ا�مهور مالك وأبو حنيفةوهو مذهب ا�مهور مالك وأبو حنيفةوهو مذهب ا�مهور مالك وأبو حنيفةوهو مذهب ا�مهور مالك وأبو حنيفة وXوXوXوXقبقبقبقباألول 




 �    ....وهو مذهب اإلمام الشاف¯وهو مذهب اإلمام الشاف¯وهو مذهب اإلمام الشاف¯وهو مذهب اإلمام الشاف¯    عدم قبول مرسل ا�اب¯ الصغ¦ وتاب¯ ا�اب¯ وقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ ب(وطعدم قبول مرسل ا�اب¯ الصغ¦ وتاب¯ ا�اب¯ وقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ ب(وطعدم قبول مرسل ا�اب¯ الصغ¦ وتاب¯ ا�اب¯ وقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ ب(وطعدم قبول مرسل ا�اب¯ الصغ¦ وتاب¯ ا�اب¯ وقبول مرسل ا�اب¯ الكب¦ ب(وطوا8ا� وا8ا� وا8ا� وا8ا
    ....أما األول وهو مرسل ا�اب¯ الصغ¦ والكب¦ ومرسل تاب¯ ا�اب¯ فهو ا<الف اwي ذكره ابن قدامةأما األول وهو مرسل ا�اب¯ الصغ¦ والكب¦ ومرسل تاب¯ ا�اب¯ فهو ا<الف اwي ذكره ابن قدامةأما األول وهو مرسل ا�اب¯ الصغ¦ والكب¦ ومرسل تاب¯ ا�اب¯ فهو ا<الف اwي ذكره ابن قدامةأما األول وهو مرسل ا�اب¯ الصغ¦ والكب¦ ومرسل تاب¯ ا�اب¯ فهو ا<الف اwي ذكره ابن قدامة����
أو مرسـل تـابع  اب¯ا�ـه يب' ا<الف اwي �كيه األصو±ون يشمل ?يع أنواع ا�راسيل سواء مرسل لكن مع هذا *�

من خالل ا�عريف اwي ذكره ابن قدامة يبدوا أنهم أطلقوا مفهوم اإلرسال بمعناه العام اwي يطلقـه  ،ا�اب¯ أو من بعدهم
 .ا<طيب اKغداديوهو االنقطاع ما انقطع إسناده مطلقا كما عرفة  ،السلف

    أوأوأوأو، ، ، ، من لم يعامن لم يعامن لم يعامن لم يعا����هههه    ))))قال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم((((أما مراسيل غ¦ الصحابة وهو أن يقول أما مراسيل غ¦ الصحابة وهو أن يقول أما مراسيل غ¦ الصحابة وهو أن يقول أما مراسيل غ¦ الصحابة وهو أن يقول u تعريف ا�رسل  يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة
 : يقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ففيها روايتان عن أôد رôه اهللايقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ففيها روايتان عن أôد رôه اهللايقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ففيها روايتان عن أôد رôه اهللايقول قال أبو هريرة من لم يدر�ه ففيها روايتان عن أôد رôه اهللا

�Øأبو يع¿ وقد: األو Èأبو يع¿ وقدأنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القا Èأبو يع¿ وقدأنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القا Èأبو يع¿ وقدأنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القا Èاختارها مالك و?اعة من ا�تاختارها مالك و?اعة من ا�تاختارها مالك و?اعة من ا�تاختارها مالك و?اعة من ا�ت����م}م}م}م}    أنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القا    
بل نقل ابن عبد ال� عن الط�ي أن ا�ابع} بأ*هم أ?عوا  ،والغزا· ينسب هذا القول إ� ا�مهور ،هذا ا�رسل مقبول�

ثـم جـاء الشـاف¯ وأشـهر  ،وال عن أحد من األئمـة إ� رأس ا�ـائت} ،ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره ،Y قبول ا�رسل
 .ف u عدم قبول ا�رسلا<ال



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٢٧ - 

 

الـ� إ� أهـل  ونسبه ابن عبـد و` قول الشاف¯ رôه اهللا تعا� وبعض أهل ا�ديثو` قول الشاف¯ رôه اهللا تعا� وبعض أهل ا�ديثو` قول الشاف¯ رôه اهللا تعا� وبعض أهل ا�ديثو` قول الشاف¯ رôه اهللا تعا� وبعض أهل ا�ديث    ،،،،عن أôد ال تقبلعن أôد ال تقبلعن أôد ال تقبلعن أôد ال تقبل    ا8انيةا8انيةا8انيةا8انيةالرواية الرواية الرواية الرواية ����
أما الشاف¯ u القول الصحيح عنه أنه يقبـل  ،وأكd ا�حدث} والفقهاء ه،وهو أيضاً مذهب مسلم u صحيح ،ا�ديث *هم

 .كب¦ ب(وطمرسل ا�اب¯ ال
 : مثــال لمثــال لمثــال لمثــال لإلإلإلإلرســالرســالرســالرســال����

Øا�دونات األو u ا�راسيل كث¦ة وخاصةØا�دونات األو u ا�راسيل كث¦ة وخاصةØا�دونات األو u ا�راسيل كث¦ة وخاصةØا�دونات األو u ه اهللا ومن قبل ،لألئمة ا�راسيل كث¦ة وخاصةôجاء اإلمامان ه وخاصة مالك ر îحKخـاري ومسـلم ا
ألنـه ال يأخـذ إال  د ا�راسيل كث¦ة u مسـند مالـك رôـه اهللاوwلك  ،ا ال يستنكرون ا�راسيل 8قة ا^اس وديانتهموÌن
وقـد تـوØ هـذا ?اعـة مـن  ،من جهـة أخـرى اً أكd ا�راسيل عند مالك رôه اهللا أكdها مسند أن ود ،رسل الصحيحا�

بينما رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بينما رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بينما رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم بينما رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم (ن ا<يار قال بروى اإلمام مالك رôه اهللا u موطئه عن عبيد اهللا بن عدي  ،ا�حدث}
حî جهر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فإذا هو يستأذنه حî جهر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فإذا هو يستأذنه حî جهر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فإذا هو يستأذنه حî جهر رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم فإذا هو يستأذنه     ،،،،در ما سارهدر ما سارهدر ما سارهدر ما سارهفلم يُ فلم يُ فلم يُ فلم يُ     ،،،،رهرهرهرهإذ جاءه رجل فساإذ جاءه رجل فساإذ جاءه رجل فساإذ جاءه رجل فسا    ،،،،جالس ب} ظهرا� ا^اسجالس ب} ظهرا� ا^اسجالس ب} ظهرا� ا^اسجالس ب} ظهرا� ا^اس

ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فهذا مرسل  َق ولم يل ،فعبيد اهللا بن عدي بن ا<يار هذا من ا�ابع} ،ا�ديث ..)..)..)..)u قتل ا�نافق}u قتل ا�نافق}u قتل ا�نافق}u قتل ا�نافق}
 .وهذا مثال للمرسل عند ا�حدث} ،ألنه أسقط الصحا�

 ....ررررال تقبل وهو قول الشاف¯ وبعض أهل ا�ديث وأهل الظاهال تقبل وهو قول الشاف¯ وبعض أهل ا�ديث وأهل الظاهال تقبل وهو قول الشاف¯ وبعض أهل ا�ديث وأهل الظاهال تقبل وهو قول الشاف¯ وبعض أهل ا�ديث وأهل الظاه    واألخرىواألخرىواألخرىواألخرى قدامةقدامةقدامةقدامةيقول ابن يقول ابن يقول ابن يقول ابن 
 : الشاف¯ رôه اهللا يقبل ا�رسل ب(وطالشاف¯ رôه اهللا يقبل ا�رسل ب(وطالشاف¯ رôه اهللا يقبل ا�رسل ب(وطالشاف¯ رôه اهللا يقبل ا�رسل ب(وط    أنأنأنأنوالصحيح والصحيح والصحيح والصحيح الرواية عن الشاف¯ فيه بعض التساهل �




 .كسعيد بن ا�سيب وغ¦هكسعيد بن ا�سيب وغ¦هكسعيد بن ا�سيب وغ¦هكسعيد بن ا�سيب وغ¦ه أن يكون مرسل تاب¯ كب¦أن يكون مرسل تاب¯ كب¦أن يكون مرسل تاب¯ كب¦أن يكون مرسل تاب¯ كب¦: : : : ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول




�    ....أن يسند من طريق آخرأن يسند من طريق آخرأن يسند من طريق آخرأن يسند من طريق آخر: : : : ا8ــا�ا8ــا�ا8ــا�ا8ــا




        ....أو يوافقه قياس أو يعضده إ?اعأو يوافقه قياس أو يعضده إ?اعأو يوافقه قياس أو يعضده إ?اعأو يوافقه قياس أو يعضده إ?اع    ،،،،أو عمل أكd الفقهاءأو عمل أكd الفقهاءأو عمل أكd الفقهاءأو عمل أكd الفقهاء ده عمل صحاده عمل صحاده عمل صحاده عمل صحا����أن يعضأن يعضأن يعضأن يعض: : : : ا8ـالثا8ـالثا8ـالثا8ـالث




    ....إذا عرف أن ا�رسل ال يرسل إال عن ثقةإذا عرف أن ا�رسل ال يرسل إال عن ثقةإذا عرف أن ا�رسل ال يرسل إال عن ثقةإذا عرف أن ا�رسل ال يرسل إال عن ثقة: : : : لرابعلرابعلرابعلرابعاااا

ه تـوwلك قيل أنه يقبل مرسـل سـعيد قـال تتبعتـه فوجد رسل، و�ال فال،إن توفرت هذه ال(وط فإن الشاف¯ يعمل بهذه ا�
 .هللا تعا�هذا مع¥ 	م الشاف¯ رôه ا ،مسنداً 

 .فهناك من أنكر ا�رسل بوضعه ا�ا· ،غ¦ صحيحهذا؛ من أطلق أول أن الشاف¯ هو بأما القول �
 : يقصد الرواية ا8انية و×م د±النو×م د±النو×م د±النو×م د±النيقول �
إذ من ال تعرف عينه كيف إذ من ال تعرف عينه كيف إذ من ال تعرف عينه كيف إذ من ال تعرف عينه كيف     ،،،،فإذا لم يسمه فا�هل أتمفإذا لم يسمه فا�هل أتمفإذا لم يسمه فا�هل أتمفإذا لم يسمه فا�هل أتم    ،،،،أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدX وبÄ �هوال عندنا لم نقبلهأحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدX وبÄ �هوال عندنا لم نقبلهأحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدX وبÄ �هوال عندنا لم نقبلهأحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدX وبÄ �هوال عندنا لم نقبله

 ؟؟؟؟دا�هدا�هدا�هدا�هتعرف عتعرف عتعرف عتعرف ع
êي أسقط الصحا� أو أسقط من يروي عنه ،هذا ا²±ل مبwإذا فـرض أنـه ذكـر  ،أرسل ا�ـديث عنـه ،يقول أن الراوي ا

Xي أخذ عنه ا<� وسكت عنه لم يعدwهوال عنـدنا لـم نقبلـه ألنـه �هـول  ،يقول حدثنا فالن بن فالن ،شيخه ا� Äوب
جهالـة العـ} اجتمعـت فيـه جها�ـان ف ،ذ من ال تعرف عينه كيف تعرف عدا�ـهإ ،فا�هل أتم ،فإذا لم يسمه تر�ه ،ا�ال

 .جهالة اwات وجهالة ا�ال وجهالة ا�ال
يمكن أن تقبل إال إذا  ال كذلك الروايةكذلك الروايةكذلك الروايةكذلك الروايةفففف    ،،،،ا²±ل ا8ا� قالوا أن شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ويسميها²±ل ا8ا� قالوا أن شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ويسميها²±ل ا8ا� قالوا أن شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ويسميها²±ل ا8ا� قالوا أن شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ويسميه

 .ع} الشيخ اwي روى عنه
    : : : : بعدة أدلةبعدة أدلةبعدة أدلةبعدة أدلة    واواواوااستدلاستدلاستدلاستدل، ، ، ، ةةةةو` الرواية الÊ تقول بأن رواية ا�رسل مقبولو` الرواية الÊ تقول بأن رواية ا�رسل مقبولو` الرواية الÊ تقول بأن رواية ا�رسل مقبولو` الرواية الÊ تقول بأن رواية ا�رسل مقبولألوØ ألوØ ألوØ ألوØ الرواية االرواية االرواية االرواية ا أما�




الظاهر من العدل ا8قة أنه ال يستجÞ أن �p عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بقول و�زم به إال بعد أن يعلم الظاهر من العدل ا8قة أنه ال يستجÞ أن �p عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بقول و�زم به إال بعد أن يعلم الظاهر من العدل ا8قة أنه ال يستجÞ أن �p عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بقول و�زم به إال بعد أن يعلم الظاهر من العدل ا8قة أنه ال يستجÞ أن �p عن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم بقول و�زم به إال بعد أن يعلم     أنأنأنأن: : : : األولاألولاألولاألول



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٢٨ - 

 

    ،،،،فيـهفيـهفيـهفيـه    مشكوكمشكوكمشكوكمشكوك    أو ùليل حرام أو ùريم مباح بأمرأو ùليل حرام أو ùريم مباح بأمرأو ùليل حرام أو ùريم مباح بأمرأو ùليل حرام أو ùريم مباح بأمروال �ل X إلزام ا^اس عبادة وال �ل X إلزام ا^اس عبادة وال �ل X إلزام ا^اس عبادة وال �ل X إلزام ا^اس عبادة     قالقالقالقال، ، ، ، هذا ا²±ل األولهذا ا²±ل األولهذا ا²±ل األولهذا ا²±ل األول    ،،،،ثقة ناقله وعدا�هثقة ناقله وعدا�هثقة ناقله وعدا�هثقة ناقله وعدا�ه
 Xلة قو Xلة قو Xلة قو Xه مستقرة عنده فهو بم&&&&لة قو�ه مستقرة عنده فهو بمفيظهر أن عدا�ه مستقرة عنده فهو بمفيظهر أن عدا�ه مستقرة عنده فهو بمفيظهر أن عدا�فالن وهو ثقة ((((فيظهر أن عدا þفالن وهو ثقة أخ� þفالن وهو ثقة أخ� þفالن وهو ثقة أخ� þا�ديث عنديا�ديث عنديا�ديث عنديا�ديث عنديعدل عدل عدل عدل أخ�((((....    





�و×ذا قـال إبـراهيم ا^خـ¯ إذا و×ذا قـال إبـراهيم ا^خـ¯ إذا و×ذا قـال إبـراهيم ا^خـ¯ إذا و×ذا قـال إبـراهيم ا^خـ¯ إذا     ،،،،�كون العهدة عليه دونه�كون العهدة عليه دونه�كون العهدة عليه دونه�كون العهدة عليه دونه    ،،،،قال لو شك u ا�ديث فإنه سيذكر من حدثهقال لو شك u ا�ديث فإنه سيذكر من حدثهقال لو شك u ا�ديث فإنه سيذكر من حدثهقال لو شك u ا�ديث فإنه سيذكر من حدثه    ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
Ýا يـدل  ،،،،و�ذا أرسلت فقد حدثê ?اعة عنهو�ذا أرسلت فقد حدثê ?اعة عنهو�ذا أرسلت فقد حدثê ?اعة عنهو�ذا أرسلت فقد حدثê ?اعة عنه    ،،،،وأسندت فقد حدثê واحدوأسندت فقد حدثê واحدوأسندت فقد حدثê واحدوأسندت فقد حدثê واحدعبد اهللا بن مسعود عبد اهللا بن مسعود عبد اهللا بن مسعود عبد اهللا بن مسعود     يقصديقصديقصديقصد    رويت عن عبد اهللارويت عن عبد اهللارويت عن عبد اهللارويت عن عبد اهللا

فمعـ¥ هـذا ، هذا 	م مع¥ ابن قدامـة ،ألنهم Ìنوا يرسلون عن ا8قات ،Y عن اإلرسال u وقت ا�ابع} غ¦ مستغرب
u وقت ا�ابع} من خالل هذه العبارة أقوى مـن  ألن ا�رسل ،ا�ابع} هو أقوى منه عند غ¦هما�ابع} هو أقوى منه عند غ¦هما�ابع} هو أقوى منه عند غ¦هما�ابع} هو أقوى منه عند غ¦هم    u عهدu عهدu عهدu عهدأن ا�رسل أن ا�رسل أن ا�رسل أن ا�رسل الÇم 
 هيدل عليه ما أخرجه مسلم u صـحيح ،لكن عندما تقدم األمر وخيف Y السنة بدأ ا^اس يسألون عن اإلسناد ،ا�سند

ُ : أو u مقدمته عن ابن س¦ين قال ناد فلما وقعت الفتنة ُسئل عن إسـ ،سأل عن إسناد حديثلقد أY 7 ا^اس زمان وما ي
 .هو�ن Ìن من أهل اKدع ترك حديث ه،خذ حديثفيؤفينظر إن Ìن من أهل السنة  ،ا�ديث

فقال كنا نقبل ا�ـديث  ،أنه أنكر Y بش¦ بن كعب أحد ا�ابع} أحاديث أرسلها: عن ابن عباس بإسنادهأيضاً أخرج �
 .wلول لم نقبل منه إال ما نعرففلما ر�ب ا^اس الصعب وا ،عن رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم من Z أحد

ال تسـند أ ،ةخطام ×ا وال أزمّ  تأتينا بأحاديث ال :فقال أرسلها أحاديثفروة  أ� وأنكر الزهري رôه اهللا Y إسحاق بن�
 .�ا حدث ما حدث اضطر ا^اس للسؤال عن ا�سندلكن  ،ستغرب u بداية األمررسال غ¦ مهذا يدل Y أن اإل ،حديثك
هـذا بالنسـبة لت±ـل  ،إال أنه Ìن يذكرها �تجا بها معتقدا صحتها ،u مسلم عدة روايات مرسلة: ووي رôه اهللاووي رôه اهللاووي رôه اهللاووي رôه اهللايقول ا^يقول ا^يقول ا^يقول ا^

� .ا8ا
هناك فرق ب} ا�جهول وا�ـديث ، ن ا�جهول pتلفإقال  ،أراد ابن قدامة أن يرد Y القائل} بعدم القبول أما ا�جهولأما ا�جهولأما ا�جهولأما ا�جهول����

 ،فا�الـة األوØ ا�ـديث فيـه انقطـاع ، فرق بينه وب} من سكت الراوي عن تسميتهفمن سماه الراوي وجهل حاX ،ا�رسل
    ؟؟؟؟هل الرواية عنه تعديل أم الهل الرواية عنه تعديل أم الهل الرواية عنه تعديل أم الهل الرواية عنه تعديل أم الوا8ا� اختلف العلماء 

نه إن Ìن هذا الراوي ال يروي وال يستجÞ الرواية إال عن ثقـة إوقلنا  ،تعديلتعديلتعديلتعديلببببتقول ليست تقول ليست تقول ليست تقول ليست رواية رواية رواية رواية وووو    ،،،،فرواية تقول تعديلفرواية تقول تعديلفرواية تقول تعديلفرواية تقول تعديل����
ن مـفهـؤالء ال يـروون إال ع ،فهـذا تعـديل X أو روى مسلم عن راوٍ  فإذا روى اKخاري عن راوٍ ، فال فهذا يعد تعديال و�ال
كر اسم الـراوي ذُ  خ� ا�جهول ،يقصد ابن قدامة أنه هناك فرق ب} خ� ا�جهول وخ� ا�رسل نفإذ ،علموا صدقه وعدا�ه

ي ذكـر أضيف إ� ذلـك أن ا�جهـول اw ،ق ب} هذا وهذافرفالراوي  فيهلم يذكر  وخ� ا�رسل ،لكن الراوي غ¦ معروف
Xهل حاí تعديله اسمه لكن u هناك خالف ب} العلماء،  Ôتعديل بعضهم يقول إن X ذكر الراوي،  X وبعضهم يقول لـيس

ر فمـن روى وهذا هو حال األئمة الكبـا و�ال فالو�ال فالو�ال فالو�ال فال    ،،،،ثقة فأنه تعديالثقة فأنه تعديالثقة فأنه تعديالثقة فأنه تعديالإال عن إال عن إال عن إال عن والصحيح ا�فصيل أنه إن Ìن ال �دث والصحيح ا�فصيل أنه إن Ìن ال �دث والصحيح ا�فصيل أنه إن Ìن ال �دث والصحيح ا�فصيل أنه إن Ìن ال �دث  ،تعديل
 .تعديل Xعنه ا معنه اKخاري ومسلم مع أنه قد طعن فيه فروايته

�الف الشهادةالف الشهادةالف الشهادةالف الشهادةإإإإ: قالوا����ن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل ن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع ال تقبل ما لم يع} شاهد األصل إإإإوقالوا وقالوا وقالوا وقالوا     ن الرواية ن الرواية ن الرواية ن الرواية 
    : : : : ــادةــادةــادةــادةق ب} الراويـة والشهق ب} الراويـة والشهق ب} الراويـة والشهق ب} الراويـة والشهووووفرفرفرفر: أن هناك ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة    ويقولويقولويقولويقولويسميه و�ذلك الرواية ويسميه و�ذلك الرواية ويسميه و�ذلك الرواية ويسميه و�ذلك الرواية 





ب باللفب باللفب باللفب باللفظظظظ وµ نفس ا�جلس وµ نفس ا�جلس وµ نفس ا�جلس وµ نفس ا�جلس    ::::األولاألولاألولاألولأما الرواية فتجوز با�ع¥ إذا Ìن �Eـا بـدالالت أما الرواية فتجوز با�ع¥ إذا Ìن �Eـا بـدالالت أما الرواية فتجوز با�ع¥ إذا Ìن �Eـا بـدالالت أما الرواية فتجوز با�ع¥ إذا Ìن �Eـا بـدالالت     ،،،،وال تقبل با�ع¥وال تقبل با�ع¥وال تقبل با�ع¥وال تقبل با�ع¥    ،،،،أن الشهادة أن الشهادة أن الشهادة أن الشهادة 
    ....األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ





�ُ     ::::ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا ُ أن العدد ي ُ أن العدد ي ُ أن العدد ي  ،الشهادة ال بد ×ا من شهادت} u قضايا األموال واألنفس واألعراض ،شhط u الشهادة �الف الروايةشhط u الشهادة �الف الروايةشhط u الشهادة �الف الروايةشhط u الشهادة �الف الروايةأن العدد ي
 .الرواية تقبل من واحد ، بينمامن أربعة شهودوالزنا البد 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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بمع¥ أن شـهادة الرجـل تعـادل  وامرأتان،وامرأتان،وامرأتان،وامرأتان،أن الشهادة البد فيها من شهادة رجل} فإن لم يكونا رجل} فرجل أن الشهادة البد فيها من شهادة رجل} فإن لم يكونا رجل} فرجل أن الشهادة البد فيها من شهادة رجل} فإن لم يكونا رجل} فرجل أن الشهادة البد فيها من شهادة رجل} فإن لم يكونا رجل} فرجل     ::::ا8الثا8الثا8الثا8الث
هادة ال يشـhط u الروايـة مـا يشـhط u الشـ ،أو برواية رجلأو برواية رجلأو برواية رجلأو برواية رجل    ةةةةواحدواحدواحدواحد    امرأةامرأةامرأةامرأةأما الرواية يكت¸ فيها برواية أما الرواية يكت¸ فيها برواية أما الرواية يكت¸ فيها برواية أما الرواية يكت¸ فيها برواية     ،،،،امرأت}شهادة 

َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم ((((: اهللا تعا� يقول ،فاwكورية معت�ة u الشهادة وغ¦ معت�ة u الرواية ،بمسألة اwكورية
ْ}ِ فَرَُجٌل 

إِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَ
ْ}ِ فَرَُجٌل فَ

إِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَ
ْ}ِ فَرَُجٌل فَ

إِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَ
ْ}ِ فَرَُجٌل فَ

إِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَ
 .امرأت}فشهادة الرجل الواحد تعدل شهادة  ))))وامرأتانوامرأتانوامرأتانوامرأتانفَ




بمع¥ أنه ال �وز لشاهد الفرع أن يشهد مع  ،ادة ال وز إال u حالة العجز عن شاهد األصلأن الشهادة Y الشه ::::الرابعالرابعالرابعالرابع

وقلنا أن الصحابةرÈ اهللا عنهم®ن  ،فيجوز أن يروي راو الفرع مع وجود األصل ،�الف الرواية ،Y شاهد األصل القدرة
هم يـروي عـن ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلموا^� و
ن بعض ،وجود ا^� ص¿ اهللا عليه وسلممع يروي بعضهم عن بعض 

 .موجود




 .فا�رية معت�ة بالشهادة غ¦ معت�ة u الروايةفا�رية معت�ة بالشهادة غ¦ معت�ة u الروايةفا�رية معت�ة بالشهادة غ¦ معت�ة u الروايةفا�رية معت�ة بالشهادة غ¦ معت�ة u الرواية    ،،،،ا�ريةا�ريةا�ريةا�رية :ا<امسا<امسا<امسا<امس




والرواية �الف  ،شهدوا Y شهادتناافيقول  ،أنه ال �وز لشهود الفرع الشهادة حù îملهم إياها شهود األصلأنه ال �وز لشهود الفرع الشهادة حù îملهم إياها شهود األصلأنه ال �وز لشهود الفرع الشهادة حù îملهم إياها شهود األصلأنه ال �وز لشهود الفرع الشهادة حù îملهم إياها شهود األصل ::::السادسالسادسالسادسالسادس

u الشهادة بمع¥ أن شاهد الفرع ال يمكن أن  االسEhءفكما أنه ال بد من  ،u الشهادة االسEhءبمع¥ أنه البد من  ،هذا
أما  ،أما إذا لم �مله فالشهادة غ¦ مقبولة ،شهد Y شهاد�ا: فيقول X بالشهادة،يتحمل الشهادة إال إذا أذن X شاهد األصل 

 .الف هذا فيجوز أن يروي عنه بدون أن يأذن X` �الرواية 
فكما أنه ال �ـوز لشـهود الفـرع أو لشـاهد الفـرع أن يتحمـل  ،وبعض ا�حدث} قال أن الرواية Ìلشهادة u هذا األمر�

 .فكذلك الرواية ال �وز أن يرويها الراوي إال إذا أذن X ا�روي عنه ألن الرواية شهادة عليه ؛الشهادة إال بإذن شاهد األصل
 .ختالف u األح®م ب} الشهادة والروايةاالهذه الفروق قد أثرت u  ،®ميتب} ^ا أنه قد pتلف u األح

 اً اً اً ا�افا�افا�افا�افظظظظ السيو السيو السيو السيوu 2222 تدريب الراوي ذكر فروق u تدريب الراوي ذكر فروق u تدريب الراوي ذكر فروق u تدريب الراوي ذكر فروق
أن ا�سألة u أن ا�سألة u أن ا�سألة u أن ا�سألة u نقول وعليه  ،منها ما هو مؤثرمنها ما هو مؤثرمنها ما هو مؤثرمنها ما هو مؤثر    ،،،،كث¦ة جداً ب} الرواية والشهادةكث¦ة جداً ب} الرواية والشهادةكث¦ة جداً ب} الرواية والشهادةكث¦ة جداً ب} الرواية والشهادة    اً

 : : : : ا�رسل فيها ثالثة أقوالا�رسل فيها ثالثة أقوالا�رسل فيها ثالثة أقوالا�رسل فيها ثالثة أقوال
 وهو مذهب ا�مهوروهو مذهب ا�مهوروهو مذهب ا�مهوروهو مذهب ا�مهور القبولالقبولالقبولالقبول: : : : األولاألولاألولاألول����
�����وقلنا أن مسلم Ìن يقول به ونسبه ابن عبد ال� إ� جل أهل  ،،،،وهو مذهب الشاف¯ وبعض ا�حدث}وهو مذهب الشاف¯ وبعض ا�حدث}وهو مذهب الشاف¯ وبعض ا�حدث}وهو مذهب الشاف¯ وبعض ا�حدث} م القبولم القبولم القبولم القبولعدعدعدعد: : : : وا8ا�وا8ا�وا8ا�وا8ا

 .ا�ديث
فـإن Ìن ا�رسـل مـن  ،نظر إ� ا�رسلأنه يُ  وهو أقرب األقوالوهو أقرب األقوالوهو أقرب األقوالوهو أقرب األقوال ،وهو مذهب الشاف¯ رôه اهللاوهو مذهب الشاف¯ رôه اهللاوهو مذهب الشاف¯ رôه اهللاوهو مذهب الشاف¯ رôه اهللا أن يقبل ب(وطأن يقبل ب(وطأن يقبل ب(وطأن يقبل ب(وط: : : : وا8الثوا8الثوا8الثوا8الث����

أسند عن طريق آخر أو شيوخ ¶تلف} أو عمل أهل الع� أو انتشار أو يعضده  كبار ا�ابع} وال يرسل إال عن ثقة و�ذا Ìن
Ìن u بداية ا�ابع} أمره أيç 8قة  ،قول صحا� أو القول األكd أو قياس فإنه يقبل و�ال فال، ذلك ألن ا�رسل قد توسع فيه

وwا ما فعله الشـاف¯  ،ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم أما بعد هذه العصور فال بد من ا�أكد وا�حرز من أقوال ،ا^اس وتبينهم
فإن األئمة أيضـاً  ،والشاف¯ رôه اهللا u هذه ا�سألة قوX هو األقرب إ� الصواب وا�امع ب} أقوال األئمة ،هو ع} ا�كمة

    ،،،،?ع ب} القبول وعدمه?ع ب} القبول وعدمه?ع ب} القبول وعدمه?ع ب} القبول وعدمه    ،،،،ينينينينفالشاف¯ رôه اهللا ?ع ب} األمرفالشاف¯ رôه اهللا ?ع ب} األمرفالشاف¯ رôه اهللا ?ع ب} األمرفالشاف¯ رôه اهللا ?ع ب} األمر ،ال يقبلون ا�رسل إذا Ìن ضعيفا ومنكر السند أو منكر ا�+
وأما القبول  ،إذا وجدت هذه ال(وط أخذ من مرسل و�ال فال، و�نما يقبل ب(وط وقرائن ،،،،هو ال يرد مطلقا وال يقبل مطلقاهو ال يرد مطلقا وال يقبل مطلقاهو ال يرد مطلقا وال يقبل مطلقاهو ال يرد مطلقا وال يقبل مطلقا

القـرن أمـا مراسـيل  ،ضعيفة وا�نفية ال يقبلون بهـامراسيل و`  ،وخاصة u مراسيل القرن الرابع ،مطلقا فهذا �ل نظر
 .إال أنه قد حدث فيها ما حدث ؛� و�ن Ìنت عند األئمة u السابق مقبولةاألول وا8ا

Xا�رسل وقبو u االختالف Y ا�سائل الفقهية بناًء u ا�سائل الفقهيةحدث اختالف كث¦ ب} العلماء u ا�سائل الفقهيةحدث اختالف كث¦ ب} العلماء u ا�سائل الفقهيةحدث اختالف كث¦ ب} العلماء u واحداً     ،،،،حدث اختالف كث¦ ب} العلماء 
ً
 واحداً سأذكر مثاال
ً
 واحداً سأذكر مثاال
ً
 واحداً سأذكر مثاال
ً
 : : : : سأذكر مثاال



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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    ؟؟؟؟هل تبطل الصالة والوضوءهل تبطل الصالة والوضوءهل تبطل الصالة والوضوءهل تبطل الصالة والوضوء    ،،،،إذا ضحك اإلنسان وقهقه u الصالةإذا ضحك اإلنسان وقهقه u الصالةإذا ضحك اإلنسان وقهقه u الصالةإذا ضحك اإلنسان وقهقه u الصالة    حديث القهقهة u الصالةحديث القهقهة u الصالةحديث القهقهة u الصالةحديث القهقهة u الصالة����
ـه I فـدخل ا�سـجد : (أقول حديث القهقهة رواه أبو داود رôه اهللا u ا�راسيل عن أ� العا±ة قال� جـاء رجـل u ب�

فلما ق� رسـول  ،فضحكت طوائف منهم ،Ìنت u ا�سجد ةفhدى Üفر ،ورسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم يصÅ بأصحابه
 .)منهم أن يعيدوا الوضوء ويعيدوا الصالة أمر من Ìن ضحكالصالة اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم 

 ،وقد أ?ع ا�حدثون Y أن طـرق هـذا ا�ـديث *هـا ضـعيفة ،وهو حديث مرسل ،هذا ا�ديث مرسل أخذ به ا�نفية�
 .ومداره Y أحد الرواة الضعفاء

نقض الصـالة وال يـنقض نقض الصـالة وال يـنقض نقض الصـالة وال يـنقض نقض الصـالة وال يـنقض الضحك u الصالة يالضحك u الصالة يالضحك u الصالة يالضحك u الصالة ي: (روي عن جابر مرفوE وموقوفا أيضاً أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال�
 .�زوما به Y سبيل ا�زم ،موقوفا Y جابر ،وهذا أخرجه اKخاري معلقا موقوفا �زوما به ))))الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء

 يبطـل وضـوؤه قهقه u الصالةا�وقالوا من ضحك  ،رسل مع ضعفه وطرقه *ها ضعيفةا� ذافهنا ا�نفية أخذوا با�ديث وه
 .أن يعيد الوضوءالبد  وتبطل صالته،

مـا موقـوف أو إ هناك حديث جـابر وهـواألمر ا8ا� أن و ،أما ا�مهور قالوا ال نأخذ بهذا ا�ديث ألنه مرسل وضعيفأما ا�مهور قالوا ال نأخذ بهذا ا�ديث ألنه مرسل وضعيفأما ا�مهور قالوا ال نأخذ بهذا ا�ديث ألنه مرسل وضعيفأما ا�مهور قالوا ال نأخذ بهذا ا�ديث ألنه مرسل وضعيف����
 .وتأكد من خروجه ءوال ينقض الوضوء إال إذا خرج منه ð ،يقول أنه تنقض الصالة ،وا�وقوف أصح ،مرفوع

    ����))))VUVUVUVU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
  خ� الواحد فيما تعم به اKلوىخ� الواحد فيما تعم به اKلوىخ� الواحد فيما تعم به اKلوىخ� الواحد فيما تعم به اKلوى

 ....كd فيها ا<الف ب} ا�مهور وا�نفيةكd فيها ا<الف ب} ا�مهور وا�نفيةكd فيها ا<الف ب} ا�مهور وا�نفيةكd فيها ا<الف ب} ا�مهور وا�نفية    و` Ýاو` Ýاو` Ýاو` Ýا ،تسÆ خ� الواحد فيما تعم به اKلوى هذه ا�سألة
 .هو ما �تاج إ±ه Z م�ف حاجة متأكدة مع كdة تكرر وقوعه: ا�راد بما تعم به اKلوىا�راد بما تعم به اKلوىا�راد بما تعم به اKلوىا�راد بما تعم به اKلوى
 : اختلف العلماء u ذلكاختلف العلماء u ذلكاختلف العلماء u ذلكاختلف العلماء u ذلك

TTTT---- لوى أيضاً     ،،،،أن خ� الواحد مقبولأن خ� الواحد مقبولأن خ� الواحد مقبولأن خ� الواحد مقبوليقولون  فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهورKلوى أيضاً وخ� ما تعم به اKلوى أيضاً وخ� ما تعم به اKلوى أيضاً وخ� ما تعم به اKلوى    ،،،،مقبولمقبولمقبولمقبول    وخ� ما تعم به اKلوىومثال ما تعم به اKلوىومثال ما تعم به اKلوىومثال ما تعم به اKقالوا الوضوء من قالوا الوضوء من قالوا الوضوء من قالوا الوضوء من : : : : ومثال ما تعم به ا
    ؟ ؟ ؟ ؟ هل مس اwكر ينقض الوضوء أو الهل مس اwكر ينقض الوضوء أو الهل مس اwكر ينقض الوضوء أو الهل مس اwكر ينقض الوضوء أو ال    ،،،،مس اwكرمس اwكرمس اwكرمس اwكر

 .فيقبلون أما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهور ،ألن هذا األمر Ýا عمت به اKلوى ال ينقض وال يقبلون با�ديث الوارديقولون  فا�نفيةفا�نفيةفا�نفيةفا�نفية
هذا Ýا     ؟؟؟؟هل ترفع ا±دين u الصالة أو الهل ترفع ا±دين u الصالة أو الهل ترفع ا±دين u الصالة أو الهل ترفع ا±دين u الصالة أو الحاجة متكررة و�تاج ا^اس إ±ه  رفع ا±دين u الصالة هذا أمر تعم به اKلوىرفع ا±دين u الصالة هذا أمر تعم به اKلوىرفع ا±دين u الصالة هذا أمر تعم به اKلوىرفع ا±دين u الصالة هذا أمر تعم به اKلوى�

وغ¦هم ال يرفع ألن هذا Ýا عمت به اKلوى وال يقبـل فيـه خـ�  ،اختلف فيه فا�مهور Y العمل برفع ا±دين u الصالة
    .ينقل عن ?اعة Ýن يوثق بعلمهم عن ?اعة من الصحابة أنواحد بل البد 

كرفـع كرفـع كرفـع كرفـع ?هـور العلمـاء  ،كما ذكرنا يقبل خ� الواحد فيما تعم به اKلوى هذا قول ا�مهوريقبل خ� الواحد فيما تعم به اKلوى هذا قول ا�مهوريقبل خ� الواحد فيما تعم به اKلوى هذا قول ا�مهوريقبل خ� الواحد فيما تعم به اKلوى هذا قول ا�مهوروووو يقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللا����
    يديهيديهيديهيديهأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن يرفع أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن يرفع أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن يرفع أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Ìن يرفع : (عن سالم بن عبد اهللا عن أبيه هخرج اKخاري u صحيحأ    ا±دين u الصالةا±دين u الصالةا±دين u الصالةا±دين u الصالة

    ....))))u الر�وع وµ الرفع منهu الر�وع وµ الرفع منهu الر�وع وµ الرفع منهu الر�وع وµ الرفع منه
 .ينقله راٍو واحد أنهذا خ� تعم به اKلوى وال يمكن  إنويقولون  ،ثناء الر�وعا�نفية ال يرفعون u أثناء الرفع u أ�
ن مس اwكر ينقض الوضوء Y خالف بينهم �ديث بçة بنت صفوان ا^ـ� صـ¿ أفا�مهور يقولون  مس اwكرمس اwكرمس اwكرمس اwكرأيضاً �

    ....))))من مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأ(اهللا عليه وسلم قال 
�ل خالف ب} العلماء د±له     األكل u نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو ال؟األكل u نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو ال؟األكل u نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو ال؟األكل u نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو ال؟ ،Ìألكل u نهار رمضان ناسياÉوه  وÉوهوÉوهوÉوهوÉوه

إذا أكـل : (أن ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم قـال ومسلم أيضاً عن أ� هريرة رÈ اهللا عنه هما أخرجه اKخاري u صحيح
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 .)أحدكم أو �ب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه
 .خ� الواحد فيما تعم به اKلوى مقبول ومثاX مس اwكر ورفع ا±دين وÉو ذلك أنألول هذا هو القول ا إذاً �

واعت� ورود ا<�  وهذا قول ابن خويز منداد من ا�الكيةوهذا قول ابن خويز منداد من ا�الكيةوهذا قول ابن خويز منداد من ا�الكيةوهذا قول ابن خويز منداد من ا�الكية قالوا ال يقبل خ� الواحد فيما عمت به اKلوىقالوا ال يقبل خ� الواحد فيما عمت به اKلوىقالوا ال يقبل خ� الواحد فيما عمت به اKلوىقالوا ال يقبل خ� الواحد فيما عمت به اKلوى أكd ا�نفيةأكd ا�نفيةأكd ا�نفيةأكd ا�نفية ----////
 : ود±لهم قالواود±لهم قالواود±لهم قالواود±لهم قالوايقبل  قالوا ال ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية، u ا<� االنقطاعبهذه الصورة نوع من أنواع 

فال �ل ا^� ص¿ فال �ل ا^� ص¿ فال �ل ا^� ص¿ فال �ل ا^� ص¿     ،،،،أن ما تعم به اKلوى كخروج ا^جاسة من السبيل} يوجد كث¦ا وتنتقض الطهارة بهأن ما تعم به اKلوى كخروج ا^جاسة من السبيل} يوجد كث¦ا وتنتقض الطهارة بهأن ما تعم به اKلوى كخروج ا^جاسة من السبيل} يوجد كث¦ا وتنتقض الطهارة بهأن ما تعم به اKلوى كخروج ا^جاسة من السبيل} يوجد كث¦ا وتنتقض الطهارة به: : : : ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����
 .اهللا عليه وسلم أن ال يشيع حكمه إذ يؤدي إ� إخفاء ال(يعة و�بطال صالة ا<لق فتجب اإلشاعة فيهاهللا عليه وسلم أن ال يشيع حكمه إذ يؤدي إ� إخفاء ال(يعة و�بطال صالة ا<لق فتجب اإلشاعة فيهاهللا عليه وسلم أن ال يشيع حكمه إذ يؤدي إ� إخفاء ال(يعة و�بطال صالة ا<لق فتجب اإلشاعة فيهاهللا عليه وسلم أن ال يشيع حكمه إذ يؤدي إ� إخفاء ال(يعة و�بطال صالة ا<لق فتجب اإلشاعة فيه

Z ا^ـاس ، او�بـ¦ اً خروج ا^جاسة هذا �تاجه ?يـع ا^ـاس ذكـرا وأنـZ صـغ¦ يقولون أن ما تعم به اKلوى خاصة�
لوحدها  اً كبçة رÈ اهللا عنها فتنقل ^ا خ� امرأةأن تأ�  ،�تاجون إ� تعلم ومعرفة ما ينقض الوضوء من ا^جاسة وغ¦ها

 ،لوى ويكd السؤال عنه و�تاج ا^اس إ±هص¿ اهللا عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ وهذا أمر يعم به اK أن ا^�
ال(يعة �تÃ ويبطل صالة كث¦ من ا^اس  أنألن هذا يؤدي  ،ال يشيع هذا األمر وpصه بشخص واحد أنفال �ل للن� 

 .هذا د±لهم األول ،فتجب اإلشاعة u مثل هذه األخبار ،اwين يمسون ذكورهم
�����وليس  ؟؟؟؟واحدواحدواحدواحدالالالالفكيف p¸ حكمه وتقف روايته Y فكيف p¸ حكمه وتقف روايته Y فكيف p¸ حكمه وتقف روايته Y فكيف p¸ حكمه وتقف روايته Y     ،،،،فرة Y نقل ما تعم به اKلوىفرة Y نقل ما تعم به اKلوىفرة Y نقل ما تعم به اKلوىفرة Y نقل ما تعم به اKلوىا²وا متواا²وا متواا²وا متواا²وا متوا    أنأنأنأنقالوا قالوا قالوا قالوا : : : : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

 Y من مس ذكره فليتوضأ"وا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يقول  امرأةواحًد فقط بل". 
 : فاستدلوا بعدة أدلةفاستدلوا بعدة أدلةفاستدلوا بعدة أدلةفاستدلوا بعدة أدلة أما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهورأما ا�مهور����
ا�ماع بدون اإلنزال وخ� رافع بن خديج ا�ماع بدون اإلنزال وخ� رافع بن خديج ا�ماع بدون اإلنزال وخ� رافع بن خديج ا�ماع بدون اإلنزال وخ� رافع بن خديج     قبلوا خ� Eئشة u الغسل منقبلوا خ� Eئشة u الغسل منقبلوا خ� Eئشة u الغسل منقبلوا خ� Eئشة u الغسل من    الصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهمالصحابةرÈ اهللا عنهم    أنأنأنأنقالوا : : : : ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����

إذا جـامع  ،أمر �تاج إ±ه الصحابة ?يعا اwكور واإلناث خ� Eئشة رÈ اهللا عنها u الغسل من ا�ماعأقول ، u ا�خابرةu ا�خابرةu ا�خابرةu ا�خابرة
عري فطلب األنصار من أ� مـو� األشـ ،اختلف الصحابة فيما بينهم    ؟؟؟؟هل �ب عليه الغسل أو الهل �ب عليه الغسل أو الهل �ب عليه الغسل أو الهل �ب عليه الغسل أو الولم ي&ل  امرأتهالرجل 

ا^� ص¿ اهللا عليه  أنفذهب وسأ×ا فقالت E Xئشة  ،×اأرÈ اهللا عنه أن يذهب إ� أم ا�ؤمن} Eئشة رÈ اهللا عنها يس
Eئشة رÈ اهللا عنها خـ�ت هـذا ا<ـ�  ،)و�ن لم يو�ن لم يو�ن لم يو�ن لم ي&&&&لللل((((وµ رواية �سلم  )إذا ا�إذا ا�إذا ا�إذا ا�'''' ا<تانان فقد وجب الغسل ا<تانان فقد وجب الغسل ا<تانان فقد وجب الغسل ا<تانان فقد وجب الغسل(: وسلم قال

ومع ذلـك �ـا سـمعوه مـن Eئشـة قبلـوه  ،والصحابة كث¦ منهم لم تبلغه هذه السنة ،ليه وسلمونقلته عن ا^� ص¿ اهللا ع
لكنهم لم يبلغهم هـذا األمـر  ،ال يغتسل إال إذا رأى ا�ê ن اإلنسانأألن األصل Ìن أن ا�اء من ا�اء بمع¥  ،خذوا بذلكأو

 .اوسألوا أم ا�ؤمن} Eئشة رÈ اهللا عنه ،وهذا النسخ فاختلفوا
^ا رافـع  ىال نرى بذلك بأسا حî رو ةا�خابرة قول ابن عمر كنا ûابر أربع} سن، خ� رافع بن خديج u ا�خابرةأيضاً �

لكـن `  ،فانتهينا، ا�خابرة كما ذكرنا �ـل خـالف بـ} العلمـاء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلكا^� ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلكا^� ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلكا^� ص¿ اهللا عليه وسلم نó عن ذلك    أنأنأنأنبن خديج 
والعامـل X  ،أن X ما pرج من جهة من األرض Ýا يÅ ا�دينيات أو ا�سا� وغ¦هاب} صاحب األرض والعامل Y  االتفاق

فهذا منò عنه �ا فيه  ،أو مثال يأخذ ا�هة الشما±ة من ا�زرعة إنتاجها البستان وا�هة ا�نوبية للعامل األخرى،األماكن 
أما ا�زارعة وا�ساقاة فجائزة بفعـل ا^ـ� صـ¿  ،خديج هذا هو ا�راد من خ� رافع بن ،من الغرر وال(يعة تنó عن الغرر

إذا خ� رافع بن خديج قال أن الصحابة قبلوه وهـو Ýـا تعـم بـه  ،فقد Eمل أهل خي� بشطر Ýا pرج منها ،اهللا عليه وسلم
غسل مـن ا�مـاع بـدون ومثله قبلوا خ� Eئشة ولم يروه إال Eئشة u ال ،اKلوى ولم يروه إال رافع بن خديج رÈ اهللا عنه

 .اإلنزال
�����فهو عدل وجزم  م®ن تصديقهم®ن تصديقهم®ن تصديقهم®ن تصديقهإإإإفال �وز تكذيبه مع فال �وز تكذيبه مع فال �وز تكذيبه مع فال �وز تكذيبه مع     ،،،،أن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه Ýكنأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه Ýكنأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه Ýكنأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه Ýكنقالوا : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
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 .بالرواية
    فألن يثبت با<� اwيفألن يثبت با<� اwيفألن يثبت با<� اwيفألن يثبت با<� اwي    ،،،،والقياس يستنبط من ا<� وفرع للخ�والقياس يستنبط من ا<� وفرع للخ�والقياس يستنبط من ا<� وفرع للخ�والقياس يستنبط من ا<� وفرع للخ�    ،،،،ما تعم به اKلوى يثبت بالقياسما تعم به اKلوى يثبت بالقياسما تعم به اKلوى يثبت بالقياسما تعم به اKلوى يثبت بالقياسقالوا : : : :     ا8الثا8الثا8الثا8الث    ±ل±ل±ل±لا²ا²ا²ا����²

Øهو أصل أوØهو أصل أوØهو أصل أوØلوى يثبت بالقياس ،هو أصل أوKن يثبت بالقياس فثبوته  ،يقولون أن ما تعم به اÌ ألن القيـاس باإذا Øمن بـاب أو �>
  .فرع عن ا<� ومستنبط عن ا<�

 فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِ±َتََفقÔ  {:أيضاً من األدلة قوX تعا�أيضاً من األدلة قوX تعا�أيضاً من األدلة قوX تعا�أيضاً من األدلة قوX تعا�: الرابعالرابعالرابعالرابعا²±ل ا²±ل ا²±ل ا²±ل ����
ýZُ فَلَْوال َغَفَر ِمْن Ôفِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِ±َتََفق 
ýZُ فَلَْوال َغَفَر ِمْن Ôفِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِ±َتََفق 
ýZُ فَلَْوال َغَفَر ِمْن Ôفِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِ±َتََفق 
ýZُ يِن َوِ±ُنْـِذُروا قَـْوَمُهْم إَِذا فَلَْوال َغَفَر ِمْن ý²ا uِ يِن َوِ±ُنْـِذُروا قَـْوَمُهْم إَِذا ُهوا ý²ا uِ يِن َوِ±ُنْـِذُروا قَـْوَمُهْم إَِذا ُهوا ý²ا uِ يِن َوِ±ُنْـِذُروا قَـْوَمُهْم إَِذا ُهوا ý²ا uِ ُهوا

ُهْم َ�َْذُرونَ 
Ô
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
ُهْم َ�َْذُرونَ رََجُعوا إِ±

Ô
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
ُهْم َ�َْذُرونَ رََجُعوا إِ±

Ô
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
ُهْم َ�َْذُرونَ رََجُعوا إِ±

Ô
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
حيث أوجب سبحانه اإلنذار Z Y طائفة خرجت للتفقه u ا²ين و�ن Ìنت آحـاداً وهـذا حيث أوجب سبحانه اإلنذار Z Y طائفة خرجت للتفقه u ا²ين و�ن Ìنت آحـاداً وهـذا حيث أوجب سبحانه اإلنذار Z Y طائفة خرجت للتفقه u ا²ين و�ن Ìنت آحـاداً وهـذا حيث أوجب سبحانه اإلنذار Z Y طائفة خرجت للتفقه u ا²ين و�ن Ìنت آحـاداً وهـذا     }}}}رََجُعوا إِ±

الواقـع ابـن الواقـع ابـن الواقـع ابـن الواقـع ابـن  ه أدلة ا�مهـور ` uه أدلة ا�مهـور ` uه أدلة ا�مهـور ` uه أدلة ا�مهـور ` uهذهذهذهذ .ولوال أنه واجب القبول �ا Ìن لوجوبه فائدةولوال أنه واجب القبول �ا Ìن لوجوبه فائدةولوال أنه واجب القبول �ا Ìن لوجوبه فائدةولوال أنه واجب القبول �ا Ìن لوجوبه فائدة    ،،،،مطلق فيما تعم به اKلوى وما ال تعممطلق فيما تعم به اKلوى وما ال تعممطلق فيما تعم به اKلوى وما ال تعممطلق فيما تعم به اKلوى وما ال تعم
  ....قدامة ذكر ثالثة أدلة وÉن أضفنا رابعاً قدامة ذكر ثالثة أدلة وÉن أضفنا رابعاً قدامة ذكر ثالثة أدلة وÉن أضفنا رابعاً قدامة ذكر ثالثة أدلة وÉن أضفنا رابعاً 

بالنسبة �ديث بçة بنت صفوان رÈ اهللا عنها هذا ا�ديث ا�قيقة سيأ� الÇم عليه وأنه حديث صحيح ال إش®ل �
 . عند ثمرة ا<الفعند ثمرة ا<الفعند ثمرة ا<الفعند ثمرة ا<الف    عليهعليهعليهعليهفنؤجل الÇم  ،فيه

    : : : : فأجاب ا�قيقة من وجه}فأجاب ا�قيقة من وجه}فأجاب ا�قيقة من وجه}فأجاب ا�قيقة من وجه}    ،،،،ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةيريد أن �يب Y أدلة يريد أن �يب Y أدلة يريد أن �يب Y أدلة يريد أن �يب Y أدلة  اآلن ابن قدامةاآلن ابن قدامةاآلن ابن قدامةاآلن ابن قدامة
        ....جواب باإللزام ببيان ا�ناقضةجواب باإللزام ببيان ا�ناقضةجواب باإللزام ببيان ا�ناقضةجواب باإللزام ببيان ا�ناقضة: : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����
�����    ....رد Y ما ذكروه من أدلةرد Y ما ذكروه من أدلةرد Y ما ذكروه من أدلةرد Y ما ذكروه من أدلة    وا�واب ا8ا�وا�واب ا8ا�وا�واب ا8ا�وا�واب ا8ا

وخروج ا^جاسة من غـ¦ وخروج ا^جاسة من غـ¦ وخروج ا^جاسة من غـ¦ وخروج ا^جاسة من غـ¦     ،،،،ما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهةما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهةما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهةما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهةوبيان ا�ناقضة  جواب اإللزامجواب اإللزامجواب اإللزامجواب اإللزامأما ما ذكروه فقال ابن قدامة وهو 
    ....نه Ýا تعم به اKلوى وقد أثبتوه �� الواحدنه Ýا تعم به اKلوى وقد أثبتوه �� الواحدنه Ýا تعم به اKلوى وقد أثبتوه �� الواحدنه Ýا تعم به اKلوى وقد أثبتوه �� الواحدإإإإفففف    ،،،،السبيل وتثنية اإلقامةالسبيل وتثنية اإلقامةالسبيل وتثنية اإلقامةالسبيل وتثنية اإلقامة

 الوتر أوجبوه ا�نفيـةالوتر أوجبوه ا�نفيـةالوتر أوجبوه ا�نفيـةالوتر أوجبوه ا�نفيـةومثل wلك قال الوتر  ،يقصد من هذا الÇم أن ا�نفية تناقضوا فقبلوا بأخبار آحاد تعم بها اKلوى�
أمدكم بصالة ` خ¦ أمدكم بصالة ` خ¦ أمدكم بصالة ` خ¦ أمدكم بصالة ` خ¦     إن اهللاإن اهللاإن اهللاإن اهللا: (وهو Ýا تعم به اKلوى وهذا ا<� الوارد فيه خ� واحد وهو قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم

فهـم ، أو كما قال ص¿ اهللا عليـه وسـلم) فاجعلوها لكم ما ب} العشاء إ� طلوع الفجرفاجعلوها لكم ما ب} العشاء إ� طلوع الفجرفاجعلوها لكم ما ب} العشاء إ� طلوع الفجرفاجعلوها لكم ما ب} العشاء إ� طلوع الفجر    ،،،،لكم من ôر ا^عم و` الوترلكم من ôر ا^عم و` الوترلكم من ôر ا^عم و` الوترلكم من ôر ا^عم و` الوتر
أوجبوه بهذا ا<� وهو خ� واحد وÝـا تعـم بـه اKلـوى ، فالوتر واجب عند ا�نفية وعند ا�مهور سنة مؤ�دة، أوجبوا الوتر

القهقهـة اخـذوا بـه القهقهـة اخـذوا بـه القهقهـة اخـذوا بـه القهقهـة اخـذوا بـه ����حديث حديث حديث حديث  ،أيضاً القهقهة u ا�ديث اwي تقدم قبل قليل، وا متوافرة Y نقلهو�تاجه ا^اس وا²
 .والقهقهة ما تعم به اKلوى ومع ذلك عملوا به وأخذوه وأيضاً هو مرسل ضعيف ،وهو خ� واحدوهو خ� واحدوهو خ� واحدوهو خ� واحد

من قاء من قاء من قاء من قاء : (جبوا فيه الوضوء Üديثنهم أوإف ،و�ذلك ا²م والقيح ،الفم ءÌلÄء إذا Ìن مÅ خروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيل����
ا�نفية أخـذوا بهـذا ، ا�ديث رواه الط�ا� وفيه ضعف اوهذ) Y صالته ما لم يتY صالته ما لم يتY صالته ما لم يتY صالته ما لم يت����مممم    أو رعف فلين�ف و±توضأ و±أو رعف فلين�ف و±توضأ و±أو رعف فلين�ف و±توضأ و±أو رعف فلين�ف و±توضأ و±((((ِ ِ ِ ِ 

 .ضعيف ، وأيضاحد Ýا تعم به اKلوىاا�ديث وعملوا به مع أنه خ� و
اهللا أك� اهللا أك� اهللا (�ذورة أن اإلقامة مثناة بمع¥ أن يقول  حديث أ� ا�نفية يأخذون Üديث ا�ثنيةا�نفية يأخذون Üديث ا�ثنيةا�نفية يأخذون Üديث ا�ثنيةا�نفية يأخذون Üديث ا�ثنية، ، ، ، تثنية اإلقامةتثنية اإلقامةتثنية اإلقامةتثنية اإلقامة����

 ،�مدا رسول اهللا أن�مدا رسول اهللا أشهد  أنأشهد  -Ìألذان–ال , إال اهللا  أنال , إال اهللا أشهد  أنأشهد  ،أك� اهللا أك�
اهللا أك� اهللا أك� ال ,  ،صالة قد قامت الصالةقد قامت ال ،Y Û الفالح Y Û الفالح ،Y Û الصالة Y Û الصالة

وقد أثبتـوه �ـ�  ،وتثنيه اإلقامة Ýا تعم به اKلوى ،فاألحناف يثنون اإلقامة أخذا Üديث أ� �ذورة رÈ اهللا عنه) إال اهللا
 .هذا 	م ابن قدامة وهو جواب باإللزام وبيان ا�ناقضة ،الواحد

فهذا الوجوب اwي أوجبنا به الوتر ليس من هـذا ا<ـ� و�نمـا بأخبـار  أما الوترأما الوترأما الوترأما الوترفقالوا  ،تواتواتواتواا�قيقة ردوا لم يسكا�قيقة ردوا لم يسكا�قيقة ردوا لم يسكا�قيقة ردوا لم يسك ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية����
    .فهو خارج عن �ل ال&اع ،فهو Ì<� ا�ستفيضفهو Ì<� ا�ستفيضفهو Ì<� ا�ستفيضفهو Ì<� ا�ستفيض ،بمع¥ أن الوتر لم يثبت �� الواحد و�نما ثبت بأخبار متعددة ،كث¦ة
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Éن نت�م  ،هذه حوادث نادرة وقليلة ،س يقهقهون u الصالةليس Z ا^ا ،نها ليس Ýا تعم به اKلوىإفقالوا  أما القهقهةأما القهقهةأما القهقهةأما القهقهة����
 .عن األمر اwي تعم به اKلوى

 .وال �دث للناس وهو نادر ،قالوا أيضاً هذا أمر ال تعم به اKلوى خروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيلخروج ا^جاسة من غ¦ السبيلاألمر ا8الث �
من حيث  هذا رد ابن قدامةهذا رد ابن قدامةهذا رد ابن قدامةهذا رد ابن قدامة ،زم به ا�مهور ا�نفيةوتثنية اإلقامة من أقوى ما يل ،فردهم فيه Ìن ضعيفا تثنية اإلقامةتثنية اإلقامةتثنية اإلقامةتثنية اإلقامةأما �

 .اإللزام وا�ناقضة
إذ يؤدي إ� إخفاء ال(يعة و�بطال  اأال يشيع حكم نه ال �ل للن� ص¿ اهللا عليه وسلمإهم قالوا  أما ا�واب عن أد�همأما ا�واب عن أد�همأما ا�واب عن أد�همأما ا�واب عن أد�هم����

  .صالة ا<لق
®م بل *فه إشاعة اKعض ورد ا<لق u اKعض إ� ®م بل *فه إشاعة اKعض ورد ا<لق u اKعض إ� ®م بل *فه إشاعة اKعض ورد ا<لق u اKعض إ� ®م بل *فه إشاعة اKعض ورد ا<لق u اKعض إ� اهللا لم يكلف رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم إشاعة ?يع األحاهللا لم يكلف رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم إشاعة ?يع األحاهللا لم يكلف رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم إشاعة ?يع األحاهللا لم يكلف رسوX ص¿ اهللا عليه وسلم إشاعة ?يع األح    إنإنإنإنقالوا �

سمع مقالÊ فوEها فأداها كما سمعها فرب  ئمرا اهللا ïن: (وقال) ±بلغ الشاهد منكم الغائب±بلغ الشاهد منكم الغائب±بلغ الشاهد منكم الغائب±بلغ الشاهد منكم الغائب: (وwلك يقول خ� الواحدخ� الواحدخ� الواحدخ� الواحد

ن يسهل عليه أن يقول ال تبيعوا ا�كيل با�ن يسهل عليه أن يقول ال تبيعوا ا�كيل با�ن يسهل عليه أن يقول ال تبيعوا ا�كيل با�ن يسهل عليه أن يقول ال تبيعوا ا�كيل با�    ،،،،كما ردهم إ� القياس u قاعدة الرباكما ردهم إ� القياس u قاعدة الرباكما ردهم إ� القياس u قاعدة الرباكما ردهم إ� القياس u قاعدة الربا )مبلغ أو/ من سـامع


كيل وا�طعـوم كيل وا�طعـوم كيل وا�طعـوم كيل وا�طعـوم وووو
يكون ما تعم به اKلوى من ?له ما يقتيكون ما تعم به اKلوى من ?له ما يقتيكون ما تعم به اKلوى من ?له ما يقتيكون ما تعم به اKلوى من ?له ما يقت���� مصلحة  مصلحة  مصلحة  مصلحة     أنأنأنأنفيجوز فيجوز فيجوز فيجوز     الستة،الستة،الستة،الستة،عن االستنباط من األشياء عن االستنباط من األشياء عن االستنباط من األشياء عن االستنباط من األشياء     با�طعوم حî يستغ¥با�طعوم حî يستغ¥با�طعوم حî يستغ¥با�طعوم حî يستغ¥

 .يرد فيه إ� خ� الواحديرد فيه إ� خ� الواحديرد فيه إ� خ� الواحديرد فيه إ� خ� الواحد    أنأنأنأنا<لق ا<لق ا<لق ا<لق 
خر بل يشيعه إ� اKعض ويرد اKعض اآل ،يشيع ?يع األح®م إ� ا<لق أنيقصد ابن قدامة من هذا أن ا^� لم يكلف �

اwهـب والفضـة اwهـب والفضـة اwهـب والفضـة اwهـب والفضـة  :أصنافأصنافأصنافأصناف    ستةستةستةستةعليه عليه عليه عليه     الربا ا�نصوصالربا ا�نصوصالربا ا�نصوصالربا ا�نصوص، ، ، ، كما ردهم ص¿ اهللا عليه وسلم إ� القياس u الرباكما ردهم ص¿ اهللا عليه وسلم إ� القياس u الرباكما ردهم ص¿ اهللا عليه وسلم إ� القياس u الرباكما ردهم ص¿ اهللا عليه وسلم إ� القياس u الربا ،إ� خ� الواحد
؟ ا الربـا أو الهـهـل �ـري فياألصـناف  ةوسكت عـن بقيـ ،أصناف �ري فيها الربا ستةهذه وال� وا�مر والشع¦ وا�لح وال� وا�مر والشع¦ وا�لح وال� وا�مر والشع¦ وا�لح وال� وا�مر والشع¦ وا�لح 

 ،الكيـل مـع الطعـموبعضـهم يقـول  ،ألصناف األربعة ما عدا اwهب والفضةu ا العلةفمنهم من يقول  واختلف الفقهاء
 .وهو قول ا�الكيةوهو قول ا�الكيةوهو قول ا�الكيةوهو قول ا�الكية االدخار واالقتياتوبعضهم يقول  ،الطعموبعضهم يقول 

     .ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية    و�ذلك الكيلالكيلالكيلالكيليقولون يقولون يقولون يقولون  ا�نابلةا�نابلةا�نابلةا�نابلة    ����
  .الكيل مع الطعمالكيل مع الطعمالكيل مع الطعمالكيل مع الطعميقولون  ا�نابلة u قول آخرا�نابلة u قول آخرا�نابلة u قول آخرا�نابلة u قول آخر����
 .لطعميقولون ا الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية����
تبيعوا ا�كيل با�كيـل وال تبيعـوا ا�طعـوم  يقول ال أنÌن األسهل  ،اختلفوا u ذلك واالقتياتواالقتياتواالقتياتواالقتيات    االدخاراالدخاراالدخاراالدخار يقولون ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية����

لكن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم رد ا^ـاس إ� مـا يقت�ـ  ،با�طعوم حî يستغê ا^اس عن االستنباط من األشياء الستة
u األصـناف  االسـتنباطكما ردهم إ� القياس و ،نا إ� االستنباطكذلك يردهم ه ،فردهم u ذلك إ� خ� الواحد ،ا�صلحة

 .يردهم إ� خ� الواحد أن�وز  الستة؛
 : الراجح واهللا أعلم من ا<الف u ا�سألة هو قول ا�مهور لعدة أسبابالراجح واهللا أعلم من ا<الف u ا�سألة هو قول ا�مهور لعدة أسبابالراجح واهللا أعلم من ا<الف u ا�سألة هو قول ا�مهور لعدة أسبابالراجح واهللا أعلم من ا<الف u ا�سألة هو قول ا�مهور لعدة أسباب����




 ضابط ثقة غ¦ متهم فيما نقله عن رسول اهللا ص¿: : : : السبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول

ٌ
 ضابط ثقة غ¦ متهم فيما نقله عن رسول اهللا ص¿أن الراوي �ا تعم به اKلوى عدل
ٌ
 ضابط ثقة غ¦ متهم فيما نقله عن رسول اهللا ص¿أن الراوي �ا تعم به اKلوى عدل
ٌ
 ضابط ثقة غ¦ متهم فيما نقله عن رسول اهللا ص¿أن الراوي �ا تعم به اKلوى عدل
ٌ
ف®ن ف®ن ف®ن ف®ن     ،،،،اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم    أن الراوي �ا تعم به اKلوى عدل

    ....من ا�عت� تصديقه وقبول خ�همن ا�عت� تصديقه وقبول خ�همن ا�عت� تصديقه وقبول خ�همن ا�عت� تصديقه وقبول خ�ه

يرد عليه بأنـا ال  أقول أن ما ذكره األحناف أن عدم اشتهار نقل ا<� فيما تعم به اKلوى يؤثر أو يضعفهأن ما ذكره األحناف أن عدم اشتهار نقل ا<� فيما تعم به اKلوى يؤثر أو يضعفهأن ما ذكره األحناف أن عدم اشتهار نقل ا<� فيما تعم به اKلوى يؤثر أو يضعفهأن ما ذكره األحناف أن عدم اشتهار نقل ا<� فيما تعم به اKلوى يؤثر أو يضعفه: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�    سببسببسببسببالالالال

وwلك اختلف ا^اس  ،وذلك ألن نقل األخبار Y حسب ا²وا ،u نقل ا<� يدل Y عدم ثبوته االشتهارنسلم أن عدم 
ورواه  ،رواه أنس ،بل نقله بعض الصحابة ،ولم ينقل نقال Eماً  ،وهن Ýا يسمع u ا±وم والليلة �س مرات ،u *مات األذان

أيضاً ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم حج u ا�م الغف¦ والعدد الكث¦ مـن الصـحابة وبـ}  ،اهللا بن زيد ورواه عبد ،�ذورة وأب
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كجابر وعبد اهللا بن عباس والفضل بـن عبـاس  ،الصحابة ولم ينقل ^ا مناسك ا�ج إال عدد قليل من ،يانا كب¦اا�ناسك ب
العـدد قليـل، كـذلك �وط اKيـوع وا<يـارات و�وط ، وأسامة بن زيد وأ� مو� وEئشة وأم سـلمة رÈ اهللا عـنهم 
²وا Y نقلها كث¦، فا�قصود أن عدم اشـتهار قـل ا<ـ� األنكحة ثبتت �� الواحد مع أن سؤال ا^اس عنها كث¦، وا

 .فيما تعم به اKلوى ال يدل Y ثبوته، بل إن ا^قل Y حسب ا²ا، فقد يكون ا<� منت( لكن اwي ينقله عدد قليل
 .الوضوء من مس اwكرالوضوء من مس اwكرالوضوء من مس اwكرالوضوء من مس اwكرu ا�سألة  ثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالفثمـرة ا<ــالف
 .ال يقولون بذلك وا�نفيةوا�نفيةوا�نفيةوا�نفية ،يقولون أن من مس ذكره فعليه الوضوء فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهور����
هـذا ا�ـديث ) من مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأمن مس ذكره فليتوضأ: (يستدلون Üديث بçة بنت صفوان أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور����

 .?ع كب¦ من األئمة وصححهرواه ا<مسة 
 .امرأةكون يقولون أن هذا ا�ديث خ� واحد Ýا تعم به اKلوى فال يقبل فيه قول واحد فضال أن ي ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية����
 .فيقولون إن هذا ا�ديث صحيح ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورأما 

اwي  ،والصحيح أن ا�ديث لم ينكره عروة بل ثبت أنه سمعه ،Üديث بçة بأن راويه أنكره وهو عروة ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةأيضاً يطعن 
 .سماع عروة X كما u موطأ مالك آخررواه هو مروان بن ا�كم عن عروة والصحيح أنه ثبت من طريق 

قال  الصالةسئل ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره u : يستدلون أيضاً Üديث طلق بن عÅ ا�نÃ فيةفيةفيةفيةا�نا�نا�نا�ن����
هذا ا�ديث قيل فيه أنه منسوخ ألنه u أول اإلسالم وقيل أنه خاص باللمس مـع ) منك أو مضغة منكمنك أو مضغة منكمنك أو مضغة منكمنك أو مضغة منك    ةةةةهل هو إال بضعهل هو إال بضعهل هو إال بضعهل هو إال بضع(

وحديث طلق أنه بـدون  ،وقيل أيضاً u تأويل حديث بçة أنه بشهوة ،وأن حديث بçة u اللمس بدون حائل ،وجود ا�ائل
فا�قصود أن حديث بçة  ،pتلف عن وضع ا�سم هوضعووبشهوة تكون حرارته  ،فهو بدون شهوة كأنه قطعة منك ة،شهو

 .ثابت وصحيح وال إش®ل فيه
 .قبول شهادة الواحد برؤية هالل رمضانقبول شهادة الواحد برؤية هالل رمضانقبول شهادة الواحد برؤية هالل رمضانقبول شهادة الواحد برؤية هالل رمضان ا<ــالفا<ــالفا<ــالفا<ــالف    اتاتاتاتثمـرثمـرثمـرثمـرمن من من من أيضاً 
جاء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فقال جاء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فقال جاء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فقال جاء ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم فقال     أعرابياً أعرابياً أعرابياً أعرابياً     أنأنأنأن((((        عليهعليهعليهعليهيدل  ،يرون أن هالل رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد ورورورورفا�مهفا�مهفا�مهفا�مه����
�    قال قم يـاقال قم يـاقال قم يـاقال قم يـا. . . . نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟ن �مدا رسول اهللان �مدا رسول اهللان �مدا رسول اهللان �مدا رسول اهللاأأأأاهللا واهللا واهللا واهللا و    إالإالإالإالال ال ال ال ,,,,        أنأنأنأنأتشهد أتشهد أتشهد أتشهد : : : : فقال X ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفقال X ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفقال X ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفقال X ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم    ا×اللا×اللا×اللا×اللقد رأيت قد رأيت قد رأيت قد رأيت     إ�إ�إ�إ

ف¦ون أن هالل رمضان يثبـت بشـهادة واحـد فقـط دون  ،ا ا�مهور يعملون بهذافهن ))))،،،،بالل فأذن با^اس أن صوموا غدابالل فأذن با^اس أن صوموا غدابالل فأذن با^اس أن صوموا غدابالل فأذن با^اس أن صوموا غدا
 .خروج رمضان فال بد من شاهدين

هذا خ� واحد فيما تعم به اKلوى و�تاجه ا^اس وال نقبل خـ� الواحـد فيمـا تعـم بـه  إنال يقبلون ويقولون  ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية����
 .فال نقبله ،¦ةألن ا²وا Y نقل ثبوت رمضان كث ،فال يقبل ،اKلوى
وقد يكون ا<ـ� فيـه ضـعف مـن  ،�ا ذكرنا من أسباب والراجح هو قول ا�مهوروالراجح هو قول ا�مهوروالراجح هو قول ا�مهوروالراجح هو قول ا�مهورأقول إن شاء اهللا تعا� هو الصحيح �

أمـا لـو  ،ح ب} األخبـارجيخر يعارضه فهنا ننظر إ� الhآمن Z وجه أو جاء نص  هناحية نقله أو لو وجدنا أن صحا� Eرض
u  ا�نفيةا لرأي تعم به اKلوى فإننا نقبله خالفً م سواء Ìن Ýا تعم به اKلوى أو ل ،أمر ما نا نص صحيح �يح يدل Yاءج

 .ا�سألةهذه 
 
 
 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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    ����))))))))VVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    خ� الواحد u ا�دود وما يسقط بالشبهات خ� الواحد u ا�دود وما يسقط بالشبهات خ� الواحد u ا�دود وما يسقط بالشبهات خ� الواحد u ا�دود وما يسقط بالشبهات 

 :وقبل أن ندخل u ا<الف نقول ،هذا أيضاً Ýا وقع فيه اختالف العلماء
كحد الزنا فالعقوبة ا�قدرة ` ا�ت بالنسبة للزا� غ¦  ،عقوبة مقدرة واجبة حًقا هللا تعا�هو عبارة عن  ا�دود أو ا�دا�دود أو ا�دا�دود أو ا�دا�دود أو ا�د����

وبالنسبة �ـِد ال(ـب  ،و�ذا بالنسبة للقذف ثمان} جتة م،بالنسبة للزا� ا�حصن الرج هوحدّ  ،ا�حصن و�ذلك ا�غريب
 .وحد الردة القتل ،ثمان} جتة

 ::::اختلف العلماء u ذلك Y قول}اختلف العلماء u ذلك Y قول}اختلف العلماء u ذلك Y قول}اختلف العلماء u ذلك Y قول}وما يسقط بالشبهة؟ وما يسقط بالشبهة؟ وما يسقط بالشبهة؟ وما يسقط بالشبهة؟     �دود�دود�دود�دودااااu u u u هل يقبل هل يقبل هل يقبل هل يقبل  إذاً خ� الواحدإذاً خ� الواحدإذاً خ� الواحدإذاً خ� الواحد
 ....تتتتالشبهاالشبهاالشبهاالشبهاببببيقبل خ� الواحد u ا�دود وما يسقط يقبل خ� الواحد u ا�دود وما يسقط يقبل خ� الواحد u ا�دود وما يسقط يقبل خ� الواحد u ا�دود وما يسقط أنه  ?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����
�����  :ود±لهود±لهود±لهود±له أنه ال يقبلأنه ال يقبلأنه ال يقبلأنه ال يقبل اهللا ا�Kي من ا�ع لةاهللا ا�Kي من ا�ع لةاهللا ا�Kي من ا�ع لةاهللا ا�Kي من ا�ع لة    وهو قول أكd ا�نفية ومذهب أوهو قول أكd ا�نفية ومذهب أوهو قول أكd ا�نفية ومذهب أوهو قول أكd ا�نفية ومذهب أ���� عبد عبد عبد عبد    حححح���� عن الكر عن الكر عن الكر عن الكر����: : : : القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
: : : : وسلموسلموسلموسلم    فيكون ذلك شبهة فال يقبل لقول ا^� ص¿ اهللا عليهفيكون ذلك شبهة فال يقبل لقول ا^� ص¿ اهللا عليهفيكون ذلك شبهة فال يقبل لقول ا^� ص¿ اهللا عليهفيكون ذلك شبهة فال يقبل لقول ا^� ص¿ اهللا عليهألن خ� الواحد مظنون  أي ألنه مظنونألنه مظنونألنه مظنونألنه مظنونقالوا  :ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����

إال أنـه  ،سـانيد ال pلـو مـن مقـالاأل هأكـd هـذ أنوهذا ا�ديث عند ا^ظر إ� أسانيده íد  ))))ا�دود بالشبهاتا�دود بالشبهاتا�دود بالشبهاتا�دود بالشبهات    ادرؤواادرؤواادرؤواادرؤوا((((
 واألمة �معة Y صحة العمل بهذا لالحتجاج،ديث صا�ًا يكون ا� أنبمجموعها أو بمجموع الطرق والشواهد يمكن 

 .ا�ديث
ا ا�دود ا ا�دود ا ا�دود ا ا�دود ووووادرؤادرؤادرؤادرؤ((((: هم يستدلون بأن خ� الواحد u ا�دود من باب الشبهات الÊ يُعمل فيها قول ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم�

 � يثبـت بالشـهادة� يثبـت بالشـهادة� يثبـت بالشـهادة� يثبـت بالشـهادةهذا غـ¦ صـحيح فـإن ا�ـدود حكـم هذا غـ¦ صـحيح فـإن ا�ـدود حكـم هذا غـ¦ صـحيح فـإن ا�ـدود حكـم هذا غـ¦ صـحيح فـإن ا�ـدود حكـم  إنورد عليه ابن قدامة رôة اهللا تعا� وقال  ،))))بالشبهاتبالشبهاتبالشبهاتبالشبهات
فكـذلك يقـاس  ةأن الشهادة قبلت u ا�دود و` مظنون ما دام ،،،،فيقبل فيها خ� الواحد كسائر األح®مفيقبل فيها خ� الواحد كسائر األح®مفيقبل فيها خ� الواحد كسائر األح®مفيقبل فيها خ� الواحد كسائر األح®م نةنةنةنةنونونونوظظظظوالشهادة موالشهادة موالشهادة موالشهادة م

 .أيضاً قياس خ� الواحد u إثبات ا�دود Y قبوu X سائر األح®م ،يقبل فيها خ� الواحد كسائر األح®مف ،عليها الرواية
تقبـل u مسـائل  مظنونـةفكما أن الشهادة و`  قياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادةقياس الرواية Y الشهادةالقياس األول القياس األول القياس األول القياس األول     قياسان u هذا الردقياسان u هذا الردقياسان u هذا الردقياسان u هذا الردعندنا عندنا عندنا عندنا إذاً �

 .فكذلك تقبل الرواية ؛ا�دود وما يسقط بالشبهة
  .إذ ال فرق بينهما قياس خ� الواحد u إثبات ا�دود Y قبول خ� الواحد u سائر األح®مقياس خ� الواحد u إثبات ا�دود Y قبول خ� الواحد u سائر األح®مقياس خ� الواحد u إثبات ا�دود Y قبول خ� الواحد u سائر األح®مقياس خ� الواحد u إثبات ا�دود Y قبول خ� الواحد u سائر األح®مأيضاً �
�����إذا Ìن القياس يقبل  وألن ما يقبل فيه القياس ا�ستنبط من خ� الواحد فهو با8بوت �� الواحد أوØوألن ما يقبل فيه القياس ا�ستنبط من خ� الواحد فهو با8بوت �� الواحد أوØوألن ما يقبل فيه القياس ا�ستنبط من خ� الواحد فهو با8بوت �� الواحد أوØوألن ما يقبل فيه القياس ا�ستنبط من خ� الواحد فهو با8بوت �� الواحد أوØقال  ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا

 ،يثبت با<� اwي هـو أصـل أنفمن باب أوØ  ؛وهذا القياس مستنبط من خ� الواحد ،u �ال ا�دود وما يسقط بالشبهة
 Øبع فمن باب أو�نثبت باألصل من ب أنإذا كنا نثبت باØكما قال ابن قدامة ،اب أو. 

هذا يبطـل بالشـهادة هذا يبطـل بالشـهادة هذا يبطـل بالشـهادة هذا يبطـل بالشـهادة     إنإنإنإن :فيقول ابن قدامة ة،أما ما ذكروه من قياس أو ما ذكروه من أن خ� الواحد مظنون فيكون شبه�
و�ـذلك خـ� ة، ومع ذلك لم يقل أحد من العلمـاء أنهمـا شـبه ،قبالن u ا�دودقبالن u ا�دودقبالن u ا�دودقبالن u ا�دودفالشهادة والقياس مظنونان ويُ فالشهادة والقياس مظنونان ويُ فالشهادة والقياس مظنونان ويُ فالشهادة والقياس مظنونان ويُ     ،،،،والقياسوالقياسوالقياسوالقياس

    .واحد أوØ بالقبول ألنه خ� عن معصوم ص¿ اهللا عليه وسلموخ� ال ،الواحد
    ....للللإذا الراجح واهللا أعلم هو القول األوإذا الراجح واهللا أعلم هو القول األوإذا الراجح واهللا أعلم هو القول األوإذا الراجح واهللا أعلم هو القول األو����
    : : : : ثمرة ا<الف u هذه ا�سألة u مسأ�}ثمرة ا<الف u هذه ا�سألة u مسأ�}ثمرة ا<الف u هذه ا�سألة u مسأ�}ثمرة ا<الف u هذه ا�سألة u مسأ�}
���� Øا�سألة األو Øا�سألة األو Øا�سألة األو Øحق ا�حصنا�سألة األو u حق ا�حصن والرجم u حق ا�حصن والرجم u حق ا�حصن والرجم u حق  ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�تتتت والرجم u فـا�مهورفـا�مهورفـا�مهورفـا�مهورا�حصن ا�مع ب} الرجم وا�ت  �Y أن الـزا

ذلك أنه ورد أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال u حديث عبادة بن الصـامت  ،رواية عن أôد رôة اهللارواية عن أôد رôة اهللارواية عن أôد رôة اهللارواية عن أôد رôة اهللاوهو  ،�تيرجم وال 
هذا  ))))ئة والرجمئة والرجمئة والرجمئة والرجمااااوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جوا8يب با8يب جتتتت م م م م    ،،،،ئة وتغريب Eمئة وتغريب Eمئة وتغريب Eمئة وتغريب Eمااااخذوا عê خذوا عê قد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جخذوا عê خذوا عê قد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جخذوا عê خذوا عê قد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جخذوا عê خذوا عê قد جعل اهللا ×ن سبيال اKكر باKكر جتتتت م م م م(



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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بكـر ورجـم u  وقد رجم u خالفـة أ� ،ه وسلم رجم ماعزاً ورجم الغامديةإال أن ا^� ص¿ اهللا علي ،ا�ديث رواه مسلم
فالعلماء أخذوا �� الواحد  ،Ýا يدل Y أنه يقبل خ� الواحد u هذا ،فلم �معوا ب} الرجم وا�ت ،خالفة عمر ولم �توا

 . u هذا
Y أن عقوبة الزا� غـ¦ ا�حصـن ` ا�ـت  هورهورهورهورفا�مفا�مفا�مفا�م ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�ا�مع ب} ا�تتتت وا�غريب u حق غ¦ ا�حصن وا�غريب u حق غ¦ ا�حصن وا�غريب u حق غ¦ ا�حصن وا�غريب u حق غ¦ ا�حصن    األخرىاألخرىاألخرىاألخرىا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ����

خذوا عê خذوا عê قد جعل اهللا ×ن سـبيال اKكـر بـاKكر جـت مائـة (وا�غريب الواردة u حديث عبادة بن الصامت 
    .)وتغريب Eم

وخ� الواحد  ،نسخ والزيادة Y ا^ص عند ا�نفية ،ألن حديث عبادة زيادة عن ا^ص ،فال يغّرب أما أبو حنيفة رôة اهللاأما أبو حنيفة رôة اهللاأما أبو حنيفة رôة اهللاأما أبو حنيفة رôة اهللا����
    .وبا�ا· فهو ال يغرب ،ال يقوى Y النسخ اآلحاد

و�ن سافر ا�حـرم  ،يمكن أن تسافر لوحدها إال مع ذي �رم يقول أنه ليس Y ا�رأة تغريب ألنها ال أما مالك رôة اهللاأما مالك رôة اهللاأما مالك رôة اهللاأما مالك رôة اهللا����
ا�رأة ال تغريب عليها و�نما الرجـل  نأفثا يرى مالك رôة اهللا  ،معها فقد أوقعنا عليه عقوبة ليست من مسؤو±ته أو فعله

 .العلماء قبلوا خ� الواحد u ا�دود والقصاص وما يسقط بالشبهة أناألمثلة تدل Y  ههذ ،عليه ا�غريب
    هذا ا<� pالف قياس هل يقبل أو ال؟ هذا ا<� pالف قياس هل يقبل أو ال؟ هذا ا<� pالف قياس هل يقبل أو ال؟ هذا ا<� pالف قياس هل يقبل أو ال؟     ،،،،إذا جاء خ� من األخبارإذا جاء خ� من األخبارإذا جاء خ� من األخبارإذا جاء خ� من األخبار    خ� الواحد فيما pالف القياسخ� الواحد فيما pالف القياسخ� الواحد فيما pالف القياسخ� الواحد فيما pالف القياس
هل يمكن أن هل يمكن أن هل يمكن أن هل يمكن أن بـبـبـبـأيضاً  و×ا عالقةٌ  ،وقد تقدم الÇم عليها ،سألة اشhاط كون الراوي فقيهاً هذه ا�سألة ا�قيقة ×ا عالقة بم

    ؟ ؟ ؟ ؟ يرد خ� من األخبار Y خالف القياسيرد خ� من األخبار Y خالف القياسيرد خ� من األخبار Y خالف القياسيرد خ� من األخبار Y خالف القياس
����Øأما ا^قطة األوØأما ا^قطة األوØأما ا^قطة األوØاط كون الراوي فقيهاً : : : : أما ا^قطة األوhاط كون الراوي فقيهاً و` مسألة اشhاط كون الراوي فقيهاً و` مسألة اشhاط كون الراوي فقيهاً و` مسألة اشhو` مسألة اش    

واحد إذا خـالف القيـاس إذا Ìن الـراوي نه ال يقبل خ� الإا�سألة قالوا ه اشhطوا u العمل بهذ فإن ا�تأخرين من ا�نفيةفإن ا�تأخرين من ا�نفيةفإن ا�تأخرين من ا�نفيةفإن ا�تأخرين من ا�نفية
وقد تقـدم  مذهب ا�تأخرين من ا�نفيةمذهب ا�تأخرين من ا�نفيةمذهب ا�تأخرين من ا�نفيةمذهب ا�تأخرين من ا�نفيةهذا هو  ،إذا Ìن الراوي غ¦ فقيه فإنه ال يقبل خ�ه إذا خالف القياس ،غ¦ فقيه

 .الÇم عليه
    ؟ ؟ ؟ ؟ هل يمكن أن يرد خ� Y خالف القياسهل يمكن أن يرد خ� Y خالف القياسهل يمكن أن يرد خ� Y خالف القياسهل يمكن أن يرد خ� Y خالف القياس    األخرىاألخرىاألخرىاألخرىا�سألة ا�سألة ا�سألة ا�سألة ����

u  شـيخه ابـن تيميـةشـيخه ابـن تيميـةشـيخه ابـن تيميـةشـيخه ابـن تيميـةعـن  اً ونقل 	مـ ،وقع} تكلم عن هذه ا�سألة وأطنبu إعالم ا� ابن القيم رôه اهللابن القيم رôه اهللابن القيم رôه اهللابن القيم رôه اهللا�قيقة أن 
القيـاس وا^ـص متالزمـان أو ال  أنبـل الغالـب  ،يأ� نص أو خ� pالف القياس أننه ال يمكن أوقال  ،�موع الفتاوى

¥ أنهمـا لـم يكونـا Y �ـز ا<� لم يقع م®نه بمعـ أنيكون القياس Y غ¦ وجهه أو  أنما إوأنه u الواقع  ،يتعارضان
 .حداو
Y خـالف  السـلمفجعلوا مـثًال  ،فيقولون هناك بعض األخبار أو بعض األمور تكون Y خالف القياس أما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفيةأما ا�نفية����

 اإلجـارةومثلـه ، والقياس عندهم البد أن يكون Y عقد معلـوم ،ألنه عقد Y أمر معدوم ،القياس أي خالف القاعدة
أما ابن القيم رôة اهللا  ،ستصناعو�ذلك السلم واال ،واإلجارة Y خالف القياس وا�عالة ،القياس فò عندهم Y خالف

 .¦ى أنه ال يوجد u ال(يعة من أخبار �الف القياسف
 .وبإم®نكم الرجوع إ� هذا u إعالم ا�وقع}

قة أن ابن قدامة عرض ا�سألة كغ¦ه من قبل أن أذكر ا<الف ا�قي لكن مسأ�نا ` خ� الواحد فيما pالف القياسلكن مسأ�نا ` خ� الواحد فيما pالف القياسلكن مسأ�نا ` خ� الواحد فيما pالف القياسلكن مسأ�نا ` خ� الواحد فيما pالف القياس����
 .وهذا أكd العلماء يتفقون عليه يُقبل خ� الواحد فيما pالف القياسيُقبل خ� الواحد فيما pالف القياسيُقبل خ� الواحد فيما pالف القياسيُقبل خ� الواحد فيما pالف القياسالعلماء Y أنه 

يقدم ا<�  هأن الصحيح عن مالكالصحيح عن مالكالصحيح عن مالكالصحيح عن مالك ،فهذا ال يقال u حق مالك رôة اهللا ما حما حما حما ح���� عن مالك أن القياس يقدم Y ا^ص عن مالك أن القياس يقدم Y ا^ص عن مالك أن القياس يقدم Y ا^ص عن مالك أن القياس يقدم Y ا^صأما �
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ال ت� اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ال ت� اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ال ت� اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ ال ت� اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو �¦ (وهو حديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �ية ا�حيث قبل حديث  ،Y القياس
Eا^ظرين إن شاء أمسكها بعد أن �لبها و�ن شاء ردها وصاEا^ظرين إن شاء أمسكها بعد أن �لبها و�ن شاء ردها وصاEا^ظرين إن شاء أمسكها بعد أن �لبها و�ن شاء ردها وصاEا8الثة أصابع ثالث} بع¦) من تمرمن تمرمن تمرمن تمر    ا^ظرين إن شاء أمسكها بعد أن �لبها و�ن شاء ردها وصا u اً وجعل دية أصابع ا�رأة 

فكيـف فكيـف فكيـف فكيـف  ،قدم ا<� ا�رسل وا�نقطع واKال0ت Y القيـاسوهو u ذلك أيضاً ي ،با<� u األربع أصابع ع(ين بع¦ تمس®
إذا Ìن يقدم ا�ديث ا�نقطع وا�ديث ا�رسل Y القياس فكيف يقال أنه يقدم القياس Y خ�  ؟؟؟؟يقدم القياس Y ا^صيقدم القياس Y ا^صيقدم القياس Y ا^صيقدم القياس Y ا^ص

 .وقد نبه Y ابن السمعا� رôه اهللا ؟الواحد
وا�قيقـة ، ابن قدامة بصيغة ا�مريض أنه يقدم القيـاس Y ا^ـصأعود أقول أن مالك رôه اهللا ح� عنه وقد أ7 بها �

 .واهللا أعلم أن ا�سألة ليست Y صورتها بهذه الطريقة الÊ ح®ها ابن قدامة
يعê أن ا�قصـود بالقيـاس هنـا ؟ ؟ ؟ ؟ هل يمكن أن يأهل يمكن أن يأهل يمكن أن يأهل يمكن أن يأ���� نُص Y خالف القاعدة العامة نُص Y خالف القاعدة العامة نُص Y خالف القاعدة العامة نُص Y خالف القاعدة العامة: قالقالقالقالتتتتأن أن أن أن الÊ ينبالÊ ينبالÊ ينبالÊ ينب����    وصورة ا�سألة وصورة ا�سألة وصورة ا�سألة وصورة ا�سألة 
نه خ� الواحـد فيمـا pـالف إفقالوا  ،به Y ذلك ابن العرN رôة اهللا و�ذلك الشاط� نبهوا Y مثل هذان، القاعدة العامة

ألنها خالفـت  ا��يةا��يةا��يةا��يةخ� خ� خ� خ� فإنه ال يقبل  وهذا صحيح عن أوهذا صحيح عن أوهذا صحيح عن أوهذا صحيح عن أ���� حنيفة رôه اهللا حنيفة رôه اهللا حنيفة رôه اهللا حنيفة رôه اهللالقاعدة العامة أو فيما pالف األصل العام 
لم يعمـل  مالك رôه اهللامالك رôه اهللامالك رôه اهللامالك رôه اهللاو�ذلك  ،ألنها خالفت القاعدة العامة الشاهدالشاهدالشاهدالشاهدخ� القضاء بيم} خ� القضاء بيم} خ� القضاء بيم} خ� القضاء بيم} و�ذلك ال يقبل ، القاعدة العامة

مسألة األكل وال(ب u نهار رمضان ناسيا هل مسألة األكل وال(ب u نهار رمضان ناسيا هل مسألة األكل وال(ب u نهار رمضان ناسيا هل مسألة األكل وال(ب u نهار رمضان ناسيا هل  ولم يقبل رôه اهللا أيضاً  ،ألنه خالف القاعدة العامة خيار ا�جلسخيار ا�جلسخيار ا�جلسخيار ا�جلسÜديث 
 ،نـه يـرى أنـه خـالف القاعـدةا�ديث ألبولم يعمل  ،لجمهورلفإنه رôه اهللا Ìن يرى وجوب القضاء خالفاً ؟ ؟ ؟ ؟ يق� أو اليق� أو اليق� أو اليق� أو ال

 .وسيأ� توضيح هذا من خالل ا²رس
T-  ه اهللاôالف القاعدة والقياسيقول ابن قدامة رp الف القاعدة والقياسويقبل خ� الواحد فيماp الف القاعدة والقياسويقبل خ� الواحد فيماp الف القاعدة والقياسويقبل خ� الواحد فيماp هور العلماء من ا�نابلـة ?هور العلماء من ا�نابلـة ?هور العلماء من ا�نابلـة ?هور العلماء من ا�نابلـة أقول هذا قول  ويقبل خ� الواحد فيما?

 .والشافعية و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}والشافعية و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}والشافعية و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}والشافعية و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}
هو تقـديم هو تقـديم هو تقـديم هو تقـديم  والصحيح عن مالكوالصحيح عن مالكوالصحيح عن مالكوالصحيح عن مالك    ،،،،القول نسب إ� مالكالقول نسب إ� مالكالقول نسب إ� مالكالقول نسب إ� مالكأقول هذا  هههه���� عن مالك أن القياس يقدم علي عن مالك أن القياس يقدم علي عن مالك أن القياس يقدم علي عن مالك أن القياس يقدم عليحُ حُ حُ حُ قال ابن قدامة  -/

 القول الراجح هو أنه يقدم ا^ص Y القياسالقول الراجح هو أنه يقدم ا^ص Y القياسالقول الراجح هو أنه يقدم ا^ص Y القياسالقول الراجح هو أنه يقدم ا^ص Y القياس � ويقول عن مالك رôة اهللا u هذه ا�سألة قول} لكن ،ا<� Y القياسا<� Y القياسا<� Y القياسا<� Y القياس
 و معـ¥ األصـولو معـ¥ األصـولو معـ¥ األصـولو معـ¥ األصـولخـالف األصـول أخـالف األصـول أخـالف األصـول أخـالف األصـول أ    وقال أبو حنيفة إذاوقال أبو حنيفة إذاوقال أبو حنيفة إذاوقال أبو حنيفة إذا ،لكن �É عن مالك أنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القاعدة

 .أي لم �تج �� الواحد لم �تج بهلم �تج بهلم �تج بهلم �تج بهيقصد بمع¥ األصول أي القياس بنÃ الفارق 
    : : : : ûلص ونقول أن ا�سألة فيها قوالن رئيسيانûلص ونقول أن ا�سألة فيها قوالن رئيسيانûلص ونقول أن ا�سألة فيها قوالن رئيسيانûلص ونقول أن ا�سألة فيها قوالن رئيسيان    أنأنأنأنيمكن يمكن يمكن يمكن 

?هـور العلمـاء وهـم ا�نابلـة ?هـور العلمـاء وهـم ا�نابلـة ?هـور العلمـاء وهـم ا�نابلـة ?هـور العلمـاء وهـم ا�نابلـة وهذا قول  ،العامةالعامةالعامةالعامة    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدةأنه يقبل خ� الواحد فيما pالف القياس أي أنه يقبل خ� الواحد فيما pالف القياس أي أنه يقبل خ� الواحد فيما pالف القياس أي أنه يقبل خ� الواحد فيما pالف القياس أي     ::::األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول ����
 ....و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}و�ث¦ من الفقهاء واألصو±}    والشافعيةوالشافعيةوالشافعيةوالشافعية

�����هو قول أبو حنيفة هو قول أبو حنيفة هو قول أبو حنيفة هو قول أبو حنيفة     وهذاوهذاوهذاوهذاأنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس و` القاعدة العامة أنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس و` القاعدة العامة أنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس و` القاعدة العامة أنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس و` القاعدة العامة : : : : القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا
 .رôه اهللا وقول اإلمام مالكرôه اهللا وقول اإلمام مالكرôه اهللا وقول اإلمام مالكرôه اهللا وقول اإلمام مالك

خـ� الواحـد إذا خـالف خـ� الواحـد إذا خـالف خـ� الواحـد إذا خـالف خـ� الواحـد إذا خـالف يقولون ال يقبل يقولون ال يقبل يقولون ال يقبل يقولون ال يقبل     ،،،،اشhطوا إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهاشhطوا إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهاشhطوا إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهاشhطوا إذا Ìن الراوي غ¦ فقيه عن ا�تأخرين من ا�نفيةعن ا�تأخرين من ا�نفيةعن ا�تأخرين من ا�نفيةعن ا�تأخرين من ا�نفية: الثالثالثالثا8ا8ا8ا8قول قول قول قول الالالال����
  .كأ� هريرة عندهم وغ¦هم من الصحابة وخالف القياس إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهوخالف القياس إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهوخالف القياس إذا Ìن الراوي غ¦ فقيهوخالف القياس إذا Ìن الراوي غ¦ فقيه    العامةالعامةالعامةالعامة    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة

    : : : : ، ويمكن أن نذكر ×م أدلة فنقول، ويمكن أن نذكر ×م أدلة فنقول، ويمكن أن نذكر ×م أدلة فنقول، ويمكن أن نذكر ×م أدلة فنقولحقيقة أن ابن قدامة رôه اهللا لم يذكر أدلة مقدë القياس Y ا^صحقيقة أن ابن قدامة رôه اهللا لم يذكر أدلة مقدë القياس Y ا^صحقيقة أن ابن قدامة رôه اهللا لم يذكر أدلة مقدë القياس Y ا^صحقيقة أن ابن قدامة رôه اهللا لم يذكر أدلة مقدë القياس Y ا^ص����
�صيصه وا<صيصه وا<صيصه وا<صيصه وا<    ::::ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول��������صيصهصيصهصيصهصيصهقالوا إن القياس ال �وز قالوا إن القياس ال �وز قالوا إن القياس ال �وز قالوا إن القياس ال �وز ���    .أوØ ف®ن القياس �كماً u ا²اللة فاألخذ بهف®ن القياس �كماً u ا²اللة فاألخذ بهف®ن القياس �كماً u ا²اللة فاألخذ بهف®ن القياس �كماً u ا²اللة فاألخذ به    ،،،،� �وز � �وز � �وز � �وز 
 ،ليس Y خـ� الواحـد فقـط ،بأن هذا ا�عليل اwي ذكرتموه يقت� تقديم القياس Y ?يع األدلة �اب�اب�اب�اب    أنأنأنأنويمكن ويمكن ويمكن ويمكن ����

 .هذا ا�عليل إذاً غ¦ سائغ وال يقبل، فالسنة ا�تواترة تقبل ا�خصيص ،حY î السنة ا�تواترة
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والرجـوع إ� القيـاس رجـوع إ� اسـتدالل نفسـه والرجـوع إ� القيـاس رجـوع إ� اسـتدالل نفسـه والرجـوع إ� القيـاس رجـوع إ� اسـتدالل نفسـه والرجـوع إ� القيـاس رجـوع إ� اسـتدالل نفسـه ، ، ، ، ن الرجوع إ� خ� الواحد رجوع إ� خ� غ¦هن الرجوع إ� خ� الواحد رجوع إ� خ� غ¦هن الرجوع إ� خ� الواحد رجوع إ� خ� غ¦هن الرجوع إ� خ� الواحد رجوع إ� خ� غ¦هأأأأقالوا قالوا قالوا قالوا     ²±ل ا8ا�²±ل ا8ا�²±ل ا8ا�²±ل ا8ا�اااا����
 .واإلنسان �� نفسه أوثقواإلنسان �� نفسه أوثقواإلنسان �� نفسه أوثقواإلنسان �� نفسه أوثق    ----يقصد استدالل ا�جتهد وفهمه واجتهادهيقصد استدالل ا�جتهد وفهمه واجتهادهيقصد استدالل ا�جتهد وفهمه واجتهادهيقصد استدالل ا�جتهد وفهمه واجتهاده----واجتهاده واجتهاده واجتهاده واجتهاده 

ينطق عن ا×وى وهو رسول اهللا ص¿ فإن الرجوع إ� خ� الواحد هو رجوع إ� خ� معصوم ال  هذا الÇم باطلهذا الÇم باطلهذا الÇم باطلهذا الÇم باطل    إنإنإنإنيقال يقال يقال يقال ����
ال ترد ا^صوص الصحيحة عن ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم u  ،يقال u مثل هذا أنفهذا القياس ال ينب�  ،اهللا عليه وسلم

فمثل هذا ا�قيقة  ة،وقد شدد الصحابة وا�ابعون والسلف الصالح Y من pالف األخبار ويردها ألجل أقيس ،مقابل أقيسة
خاصًة وأن أكd سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم إنمـا `  ،قال وال ينب� أن يقال u حق سنة ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمال ي

 .وا�تواتر u أخباره ص¿ اهللا عليه وسلم قليل ،وليست بمتواترة ،أخبار آحاد
ا�مهور ×م أدلة وهم القائل} بتقديم خ� ا�مهور ×م أدلة وهم القائل} بتقديم خ� ا�مهور ×م أدلة وهم القائل} بتقديم خ� ا�مهور ×م أدلة وهم القائل} بتقديم خ� فففف    ،،،،أدلة ا�مهورأدلة ا�مهورأدلة ا�مهورأدلة ا�مهورثم ذكر  ،يقصد 	م هؤالء فاسدفاسدفاسدفاسدوهو وهو وهو وهو  يقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللايقول ابن قدامة رôه اهللا

    : : : : الواحد استدل أو ذكر عدة أدلةالواحد استدل أو ذكر عدة أدلةالواحد استدل أو ذكر عدة أدلةالواحد استدل أو ذكر عدة أدلة
هذا ا�ـديث اwي رواه  جتهاد فصوبه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمجتهاد فصوبه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمجتهاد فصوبه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمجتهاد فصوبه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمقدم الكتاب والسنة Y االقدم الكتاب والسنة Y االقدم الكتاب والسنة Y االقدم الكتاب والسنة Y اال    ااااإن معاذإن معاذإن معاذإن معاذقال  ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����

دددد: : : : كيف تق�؟ قال بكتاب اهللا قالكيف تق�؟ قال بكتاب اهللا قالكيف تق�؟ قال بكتاب اهللا قالكيف تق�؟ قال بكتاب اهللا قال    إ� ا±من قال Xإ� ا±من قال Xإ� ا±من قال Xإ� ا±من قال X    ااااأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �ا بعث معاذأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �ا بعث معاذأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �ا بعث معاذأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم �ا بعث معاذ    ((((وغ¦هأبو داود ؟ ؟ ؟ ؟ فإن لم فإن لم فإن لم فإن لم 
د؟ قالد؟ قالد؟ قالد؟ قال: : : : قالقالقالقالفïب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y صدره فïب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y صدره فïب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y صدره فïب ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y صدره     ،،،،بمع¥ وال أبا·بمع¥ وال أبا·بمع¥ وال أبا·بمع¥ وال أبا·    ،،،،اجتهد رأاجتهد رأاجتهد رأاجتهد رأHHHH وال آلو وال آلو وال آلو وال آلو: : : : بسنة رسول اهللا قال فإن لم بسنة رسول اهللا قال فإن لم بسنة رسول اهللا قال فإن لم بسنة رسول اهللا قال فإن لم 

لسنة Y االجتهـاد قدم الكتاب وا فهنا معاذ رÈ اهللا عنه ))))، ، ، ، وقال ا�مد هللا اwي وفق رسول رسول اهللا �ا �ب رسول اهللاوقال ا�مد هللا اwي وفق رسول رسول اهللا �ا �ب رسول اهللاوقال ا�مد هللا اwي وفق رسول رسول اهللا �ا �ب رسول اهللاوقال ا�مد هللا اwي وفق رسول رسول اهللا �ا �ب رسول اهللا
 ،وا<� هذا حقيقة خ� طعن فيه عدد من العلماء لوجـود االنقطـاع وا�هالـة ،وصوبه ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم Y ذلك
جيد جود  إسنادهوقال عنه شيخ اإلسالم إن  ،وصححه أيضاً ا<طيب اKغدادي ،لكن ابن العرN قال وا²ين القول بصحته

ن الغن رôه اهللا وذكر ذلك بالرôن  وذكر X ابن القيم رôه اهللا شاهد من حديث عبد ،ذا ابن كث¦و� ،إسناده شيخ اإلسالم
 .u إعالم ا�وقع}

�����هم أنهم Ìنوا يعدلون إ� القياس هم أنهم Ìنوا يعدلون إ� القياس هم أنهم Ìنوا يعدلون إ� القياس هم أنهم Ìنوا يعدلون إ� القياس اتاتاتاتاجتهاداجتهاداجتهاداجتهاد    للللولقد عرفنا من الصحابة ص¿ اهللا عليه وسلم u �اولقد عرفنا من الصحابة ص¿ اهللا عليه وسلم u �اولقد عرفنا من الصحابة ص¿ اهللا عليه وسلم u �اولقد عرفنا من الصحابة ص¿ اهللا عليه وسلم u �اقال قالوا  ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
جتهادهم وEداتهم أنهم يعدلون إ� القياس عند انعدام ا^ص و�ذا وجد ا^ص رجعوا إ±ه u �ال ا u حالة عدم وجود ا^صu حالة عدم وجود ا^صu حالة عدم وجود ا^صu حالة عدم وجود ا^ص

 : وwلك أمثلة ذكرها ابن قدامة ،لكنهم ال يستخدمون القياس إال عند عدم ا^ص ،وتر�وا القياس
تقدم وهو حديث ابن وهذا ا�ديث سبق و بن مالك u غرة ا�ن}بن مالك u غرة ا�ن}بن مالك u غرة ا�ن}بن مالك u غرة ا�ن}    ôلôلôلôلم حديث م حديث م حديث م حديث أن عمر رÈ اهللا عنه قدأن عمر رÈ اهللا عنه قدأن عمر رÈ اهللا عنه قدأن عمر رÈ اهللا عنه قدّّّّ        ا�ثال األولا�ثال األولا�ثال األولا�ثال األول����

فقتلتها وجنينها وقفقتلتها وجنينها وقفقتلتها وجنينها وقفقتلتها وجنينها وق���� رسول اهللا ص¿ اهللا  رسول اهللا ص¿ اهللا  رسول اهللا ص¿ اهللا  رسول اهللا ص¿ اهللا     بمسطحبمسطحبمسطحبمسطح    األخرىاألخرىاألخرىاألخرىحداهما حداهما حداهما حداهما إإإإقال كنت ب} جاريت} · فïبت قال كنت ب} جاريت} · فïبت قال كنت ب} جاريت} · فïبت قال كنت ب} جاريت} · فïبت  (مالك بن ا^ابغة
عمر رÈ اهللا عنه أخذ بهذا ا<� وقال  ))))،،،،وأن تقتل ا�رأة وأن يكون مقابل ا�ن} غرة أي عبدوأن تقتل ا�رأة وأن يكون مقابل ا�ن} غرة أي عبدوأن تقتل ا�رأة وأن يكون مقابل ا�ن} غرة أي عبدوأن تقتل ا�رأة وأن يكون مقابل ا�ن} غرة أي عبد    ،،،،عليه وسلم با�ن} بغرةعليه وسلم با�ن} بغرةعليه وسلم با�ن} بغرةعليه وسلم با�ن} بغرة

وµ بعض الروايات كما ذكرنا قال اهللا أك� لو  ،هذا ا�ديث ورد u اKخاري ومسلم ،ع بهذا لقضينا بغ¦هاهللا أك� لو لم نسم
    بمسـطحبمسـطحبمسـطحبمسـطح    األخرىاألخرىاألخرىاألخرىحداهما حداهما حداهما حداهما إإإإوIبت وIبت وIبت وIبت     امرأت}امرأت}امرأت}امرأت}كنت ب} كنت ب} كنت ب} كنت ب} ((((: وا�ديث نصه ،أي رجعنا إ� القياس ،لم نسمع بهذا لقضينا بغ¦ه

 u رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم  u رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم  u رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم  u رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم ����هذا لفهذا لفهذا لفهذا لفظظظظ ا�ديث ا�ديث ا�ديث ا�ديث) ) ) ) وأن تقتلوأن تقتلوأن تقتلوأن تقتل    ،،،،جنينها بغرة عبد أو أمةجنينها بغرة عبد أو أمةجنينها بغرة عبد أو أمةجنينها بغرة عبد أو أمةفقتلتها وجنينها فقفقتلتها وجنينها فقفقتلتها وجنينها فقفقتلتها وجنينها فق....    
    ،،،،أنه Ìن يفاضل ب} ديات األصابع ويقسمها Y قدر منافعهاأنه Ìن يفاضل ب} ديات األصابع ويقسمها Y قدر منافعهاأنه Ìن يفاضل ب} ديات األصابع ويقسمها Y قدر منافعهاأنه Ìن يفاضل ب} ديات األصابع ويقسمها Y قدر منافعهاعنه عنه عنه عنه اwي ذكره ابن قدامة عن عمر رÈ اهللا  ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا�ثال ا�ثال ا�ثال ا�ثال ����


ن ذلـك ن ذلـك ن ذلـك ن ذلـك     عنـهعنـهعنـهعنـه    قال Z u إصبع ع( من اإلبل رجعقال Z u إصبع ع( من اإلبل رجعقال Z u إصبع ع( من اإلبل رجعقال Z u إصبع ع( من اإلبل رجع    فلما روي X أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفلما روي X أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفلما روي X أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلمفلما روي X أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم


بمحïـ مـن بمحïـ مـن بمحïـ مـن بمحïـ مـن إ� ا<ـ� وإ� ا<ـ� وإ� ا<ـ� وإ� ا<ـ� و
     الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة

ً
Eف®ن إ?ا 
ً
Eف®ن إ?ا 
ً
Eف®ن إ?ا 
ً
Eف®ن إ?ا....    

فـ®ن  ،وهو قوX ص¿ اهللا عليه وسلم Z u إصـبع ع(ـ مـن اإلبـل ،عمر رÈ اهللا عنه لم يبلغه ا^ص u دية األصابع�
نظر إ� منفعة Z إصبع و�عل قدر ا²ية فيها Üسـب ا�نفعـة  ،ر إ� منفعة Z إصبع فيحكمظوين ،يقيس Y قدر ا�نافع



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٣٩ - 

 

وµ  ،ثم جعل u الÊ تليها ع(ـ ،u اإلبهام �سة ع( ألنه أقواها والفائدة منها أكd ، جعل�س} من اإلبل فجعل ا²ية
 ،وµ ا<ن� ست وµ اKن� تسع فصـارت �سـ} مـن اإلبـل u ا±ـد الواحـدة ،هذي ` �سة وثالثون ،الوسطى ع(

حـديث عمـرو بـن  ))))Z إصبع ع( من اإلبلZ إصبع ع( من اإلبلZ إصبع ع( من اإلبلZ إصبع ع( من اإلبلu u u u ( قاله وسلم لكن روي X أن ا^� ص¿ اهللا علي ،فقسمها Üسب ا�نافع
 .و
ن بمحï من الصحابة ،شعيب عن أبيه عن جده فرجع إ� هذا ا<� وترك القياس

ترث  ومنه أيضاً ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن ا�سيب أنه قال Ìن عمر يقول ا²ية للعاقلة وال: ا�ثال ا8الثا�ثال ا8الثا�ثال ا8الثا�ثال ا8الث����
 ألنه Ìن يقيس وعمر رÈ اهللا عنه يورثها من دية زوجها �اذا؟يورثها من دية زوجها �اذا؟يورثها من دية زوجها �اذا؟يورثها من دية زوجها �اذا؟    الالالالعمر رÈ اهللا عنه ال يورث ا�رأة شيئاً عمر رÈ اهللا عنه ال يورث ا�رأة شيئاً عمر رÈ اهللا عنه ال يورث ا�رأة شيئاً عمر رÈ اهللا عنه ال يورث ا�رأة شيئاً     ÌنÌنÌنÌن ،ا�رأة شيئاً 
ا<ـراج و ،ما دام أن الزوجة ليست من العاقلة وال تغـرم فـò أيضـاً ال تغـنم "أن الغرم بالغنم"فالقاعدة تقول  ،Ìن يقيس

ف®ن يعمل بهذا حî أخ�ه الضـحاك بـن  ،ية فكذلك ليس عليها الضمانهذه ا² منما دام أنها ليس ×ا خراج  ،بالضمان
وترك القياس وأخـذ وترك القياس وأخـذ وترك القياس وأخـذ وترك القياس وأخـذ ففعل  )من دية زوجهامن دية زوجهامن دية زوجهامن دية زوجها    ضباضباضباضبا����أشيب الأشيب الأشيب الأشيب ال    امرأةامرأةامرأةامرأةأن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم كتب إ±ه أن يورث أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم كتب إ±ه أن يورث أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم كتب إ±ه أن يورث أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم كتب إ±ه أن يورث (سفيان 
 بن سفيان أن يورث هذه ا�رأةبن سفيان أن يورث هذه ا�رأةبن سفيان أن يورث هذه ا�رأةبن سفيان أن يورث هذه ا�رأةالضحاك الضحاك الضحاك الضحاك     ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلم، أشيب الضبا، أشيب الضبا، أشيب الضبا، أشيب الضبا���� قتله أعبد X، �قوا به فقتلوه فأمر ا^�  قتله أعبد X، �قوا به فقتلوه فأمر ا^�  قتله أعبد X، �قوا به فقتلوه فأمر ا^�  قتله أعبد X، �قوا به فقتلوه فأمر ا^� با^صبا^صبا^صبا^ص

 .من دية زوجها

    ���� ))))$$$$VVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
والقياس استنباط الراوي، ووالقياس استنباط الراوي، ووالقياس استنباط الراوي، ووالقياس استنباط الراوي، و����م ا�عصوم أقـوى م ا�عصوم أقـوى م ا�عصوم أقـوى م ا�عصوم أقـوى     ،،،،				م معصومم معصومم معصومم معصوم    ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلم قالوا أن قول ا^� قالوا أن قول ا^� قالوا أن قول ا^� قالوا أن قول ا^� : ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����

    ....الظن من الظن من الظن من الظن من 				م واستنباط وفهم الراويم واستنباط وفهم الراويم واستنباط وفهم الراويم واستنباط وفهم الراويغلبة غلبة غلبة غلبة     إثارةإثارةإثارةإثارة    uuuu    وأبلغوأبلغوأبلغوأبلغ
 .اب القول األول وهم ا�مهورذكرها ابن قدامة ألصح هذه ثالث أدلةهذه ثالث أدلةهذه ثالث أدلةهذه ثالث أدلة

أو بمع¥ آخر أنه ال يقبل خ� الواحد إذا خالف القياس، ، من تقديم القياس Y خ� الواحدمن تقديم القياس Y خ� الواحدمن تقديم القياس Y خ� الواحدمن تقديم القياس Y خ� الواحد أما ما ذهب إ±ه أأما ما ذهب إ±ه أأما ما ذهب إ±ه أأما ما ذهب إ±ه أ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفة����
 : م به األحناف يقول أن ا�نفية هنا ناقضوا أنفسهملزِ فقد ذكر ابن قدامة شيئاً يُ 

TTTT---- السفر دون u السفر دونفأوجبوا الوضوء با^بيذ u السفر دونفأوجبوا الوضوء با^بيذ u السفر دونفأوجبوا الوضوء با^بيذ u فأوجبوا الوضوء با^بيذ    ïا�ïا�ïا�ïسـأل ا^ـ�  ( :وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال ،، وا�ديث حقيقة ضعيفا�
 u سـننه  .فتوضأ منه: قال ،فقال تمرة طيبة وماء طهور ،نبيذ: ك فقلتإداوتص¿ اهللا عليه وسلم ماذا u مـذيhأخرجـه ال

 .بو داودكما أخرجه أ)  ،وهو �هول عند Eمة أهل ا�ديث ،وفيه رجل �هول يقال X أبو زيد
�ïالسفر دون ا� u ـ يسـاوي السـفر إذ ال فـرق : مع أن القياس يقـول ،فا�نفية قالوا بوجوب الوضوء با^بيذïأن ا�

 .بينهما، فهذا د±ل Y تناقض ا�نفية u هذا ح} قدموا القياس Y خ� الواحد
وقد استدلوا بمرسـل أ� العا±ـة اwي  ن خارجهان خارجهان خارجهان خارجهاداخل الصالة دوداخل الصالة دوداخل الصالة دوداخل الصالة دوالضحك الشديد : و` أيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهةأيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهةأيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهةأيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهة    ----////

 u نـتÌ حفـرة u دىhا^� ص¿ اهللا عليه وسـلم وأصـحابه وهـم يصـلون فـ Y دخل I ب�ه u تقدم وهو أن رجًال
ص¿ اهللا عليه وسلم من ضـحك مـن الصـحابة أن يعيـد الوضـوء ويعيـد  فأمر ا^� ،فوقع فيها فضحك الصحابة ،ا�سجد
 . الصالة

 ،يبطـل الوضـوء نـه الإوأما من قهقه خارج الصـالة ف ،ا�نفية يقولون أن من قهقه داخل الصالة ينقض وضوءه وصالته�
 .بمع¥ أن إبطال الوضوء يكون u داخل الصالة أما خارج الصالة ال يبطله

ك ينقض الوضوء u داخل قدموا هنا وخالفوا القياس، حيث أن القياس أن الضح ،ن هذا ¶الف للقياسإيقول  وابن قدامةوابن قدامةوابن قدامةوابن قدامة
ال فرق ب} ا²اخل وا<ارج، يعê العلة u نقض الوضوء u داخل الصالة هو نفسـها u خارجهـا، فهـذا فالصالة كخارجها 

 .وقد أخذوا Üديث أ� العا±ة باإلضافة إ� أنه خ� واحد أيضاً مرسل وهو من أضعف ا�راسيل ،خالف القياس



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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VVVV----  القسامة u القسامة أيضاً حكموا u القسامة أيضاً حكموا u القسامة أيضاً حكموا u الف القياس وهو ¶الف لألصول�الف القياس وهو ¶الف لألصول�الف القياس وهو ¶الف لألصول�الف القياس وهو ¶الف لألصولأيضاً حكموا�،  ،dتاج إ� تأمـل أكـù والقسـامة `والقسـامة `والقسـامة `والقسـامة `هذه ا�سألة::::  `
 . أيمان مكررة u دعوى قتل معصوم

اهللا بن سـهل  ذهب عبد ،،،،والقصة مشهورة u اKخاري ومسلم و` u حديث حويصة و�يصة وعبد الرôن بن سهلوالقصة مشهورة u اKخاري ومسلم و` u حديث حويصة و�يصة وعبد الرôن بن سهلوالقصة مشهورة u اKخاري ومسلم و` u حديث حويصة و�يصة وعبد الرôن بن سهلوالقصة مشهورة u اKخاري ومسلم و` u حديث حويصة و�يصة وعبد الرôن بن سهل�
،  ،اهللا بن سهل عبد فلما تفرقوا قرابة ا�غرب فقدوا ،وحويصة إ� خي�

ً
فلما فقدوه وجدوه u أرض ا±هـود u خيـ� مقتـوال

فـذكروا X مـا حـدث  ص¿ اهللا عليه وسلم و�يصة وتكلموا عند ا^� وحويصةاهللا  فجاء عبد الرôن بن سهل أخو عبد
�لف �س} �لف �س} �لف �س} �لف �س} (ثم قال ×م ) القتالالقتالالقتالالقتالما أن يدفعوا ا±هود ا²ية أو ما أن يدفعوا ا±هود ا²ية أو ما أن يدفعوا ا±هود ا²ية أو ما أن يدفعوا ا±هود ا²ية أو إإإإ(فقال ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم  ،لصاحبهم وهم أو±اء ا²م

 ). فقالوا ال Éلف يا رسول اهللا فقال إذاً ùلف يهودفقالوا ال Éلف يا رسول اهللا فقال إذاً ùلف يهودفقالوا ال Éلف يا رسول اهللا فقال إذاً ùلف يهودفقالوا ال Éلف يا رسول اهللا فقال إذاً ùلف يهود( ،يقوX ألو±اء ا²م) منكم أن يهود قتلتهمنكم أن يهود قتلتهمنكم أن يهود قتلتهمنكم أن يهود قتلته
 ولـم يطلبـه مـن ا�ـد/ عليـه )و�يصـة حويصـة( قدم طلب ا±مـ} مـن ا�ـد إذاً هنا ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم�
إذ القياس عند ا�نفية أن اKينة Y ا�د وا±م} Y من أنكر أو Y ا�د/  ،قياسن هذا ¶الف للإفقالوا  ،)ا±هود(�

ألنهم عملوا بالقسامة و` خالف القياس عندهم، فالقياس عندهم أن اKينـة Y ا�ـد  ،فهم هنا خالفوا أصلهم عليه،
 .ذا ¶الفة للقياسا�د وµ ه منوا±م} Y من أنكر، وهم وافقوا Y أن تطلب ا±م} 

لكنهم يوجهون ا±مـ}  ،فبالرجوع إ� كتب األحناف íد أن ا�نفية يعملون بالقسامة: أقول إن u هذا الÇم �ل نظرأقول إن u هذا الÇم �ل نظرأقول إن u هذا الÇم �ل نظرأقول إن u هذا الÇم �ل نظر����
فا�ديث ورد مفصًال u اKخاري ومسلم وأن ا±م} طلبـت مـن  ،ويأخذون بأحاديث السX ،إ� ا�د/ عليه قبل ا�د
ا�د/ عليهم، لكن u السX جاء ا�ديث بمعناه ويفهم منـه أن ا±مـ} طلبـت مـن ا�ـد/ ا�دع} قبل أن تطلب من 

بن قدامة هنا عن بن قدامة هنا عن بن قدامة هنا عن بن قدامة هنا عن ااااما ذكره ما ذكره ما ذكره ما ذكره     ،،،،فيكون Y هذا ا^قض عليهم غ¦ واردفيكون Y هذا ا^قض عليهم غ¦ واردفيكون Y هذا ا^قض عليهم غ¦ واردفيكون Y هذا ا^قض عليهم غ¦ وارد ،ف�hوا ما u الصحيح} وذهبوا إ� ما u السX ،عليهم
 ....ا�نفية غ¦ وارد ألنهم لم pالفوا القياسا�نفية غ¦ وارد ألنهم لم pالفوا القياسا�نفية غ¦ وارد ألنهم لم pالفوا القياسا�نفية غ¦ وارد ألنهم لم pالفوا القياس

 : وا8مرات فيها كث¦ة ومن هذه ا8مراتوا8مرات فيها كث¦ة ومن هذه ا8مراتوا8مرات فيها كث¦ة ومن هذه ا8مراتوا8مرات فيها كث¦ة ومن هذه ا8مرات    ،،،،ل خالف ب} العلماءل خالف ب} العلماءل خالف ب} العلماءل خالف ب} العلماءهذه ا�سألة حقيقة �هذه ا�سألة حقيقة �هذه ا�سألة حقيقة �هذه ا�سألة حقيقة �����
TTTT----    اةاةاةاة ّّ ال تُ�وا ال تُ�وا ال تُ�وا ال تُ�وا ((((: وا�ّ�اة ` قوX ص¿ اهللا عليه وسلم من حديث أ� هريرة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال حديث ا��حديث ا��حديث ا��حديث ا�ّ�ّ

وا اإلبل والغـنم وا اإلبل والغـنم وا اإلبل والغـنم وا اإلبل والغـنم ((((قال  ،ل(ربط Iع اإلبل أو الغنم حî يك� فيظن الرا� أنها ذات : وا��ية `وا��ية `وا��ية `وا��ية ` ،،،،))))اإلبل والغنماإلبل والغنماإلبل والغنماإلبل والغنم ّّ ال ت�ال ت�ال ت�ال تّ�ّ
Eفمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد أن �لبها إن شاء أمسكها و�ن شاء ردها وصاEفمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد أن �لبها إن شاء أمسكها و�ن شاء ردها وصاEفمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد أن �لبها إن شاء أمسكها و�ن شاء ردها وصاEقالوا إن هذا ا�ديث ال يقبل، ، ))))من تمرمن تمرمن تمرمن تمر    فمن ابتاعها فهو �¦ ا^ظرين بعد أن �لبها إن شاء أمسكها و�ن شاء ردها وصا

Å والقياس عندهم أن األصل u ا�تلفـات أن ا�ـثÅ بـا�ث ،ألنه جاء Y خالف القياس وراويه هو أبو هريرة وهو غ¦ فقيه
أن األصل u ا�تلفات أن ا�ثÅ با�ثÅ  ،وال قيمًة X، هذا وجهة نظر ا�نفية والقي� بالقي� وهنا صاع ا�مر ليس مثًال لل(

 . وصاع ا�مر ليس مثال للحليب وال قيمة X، والقي� بالقي�
، مسعود البنبنفس اللفظ �ديث  فأردف ا�ديث مبا�ة ،تفطن ×ذا هوا�قيقة اKخاري �ا ذكر ا�ديث u صحيح -�

  .وابن مسعود من فقهاء الصحابة
هو لم يتلف اللـ( هـو اسـتهلكه،  ،ألن هذا األمر ليس u باب ا�تلفات ،األمر اآلخر أن هذا ليس بمخالفة للقياس -�

ألنه يقول  ،ب} الطرف} فهو من باب تطييب ا<اطر وقطع ال&اع االستهالك،باب  uهذا ال يعد u باب ا�تلفات و�نما هذا 
فمن باب الhضية وقطع ال&اع أمر ا^� صـ¿  ،كيف ترد عÅ هذه اKقرة أو هذه الشاة وقد استفدت منها أو حلبت ما فيها

 
ً
Eألنـه اسـتفاد منهـا  ،و�نمـا مـن بـاب االسـتهالك ،فهو ليس من باب اإلتـالف ،من تمر اهللا عليه وسلم أن يرد معها صا

 .واستهلكها
حديث أ� هريرة أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم ق� بيمـ}  ،وقد تقدم حديث القضاء بيم} وشاهدحديث القضاء بيم} وشاهدحديث القضاء بيم} وشاهدحديث القضاء بيم} وشاهد: : : : ن األمثلة أيضاً ن األمثلة أيضاً ن األمثلة أيضاً ن األمثلة أيضاً مممم    ----////
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هريرة، ألن األصـل  وراوية غ¦ فقيه وهو أبو ،ن هذا ا�ديث Y خالف القاعدة العامة Y خالف القياسإقالوا  وشاهد،
 .ت إ� ا�دu األيمان أن توجه إ� ا�د/ عليه وهنا وجه

    : : : : وا�واب Y ا�نفية من وجه}وا�واب Y ا�نفية من وجه}وا�واب Y ا�نفية من وجه}وا�واب Y ا�نفية من وجه}����




يعـX ê  ،بن عبـاساأيضاً أنه قد ورد حديث من حديث  ،هريرة من الفقهاء اأن أب :أن ا�ديث حديث أ� هريرة: األولاألولاألولاألول

 .بن عباساشاهد من حديث 




�قاعدة ` أن ا±م} ت(ع u حـق قاعدة ` أن ا±م} ت(ع u حـق قاعدة ` أن ا±م} ت(ع u حـق قاعدة ` أن ا±م} ت(ع u حـق فالفالفالفال بن القيم رôه اهللا،اكما قال  أن القاعدة الÊ يذكر األحناف غ¦ صحيحة: ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا

لكن عندما يكون مع  ،عليه يكون جانبه أقوى فتوجه إ±ه ا±م} وwا إذا عدم ا�د اKينة فا�د/ ،،،،أقوى ا�تداعي}أقوى ا�تداعي}أقوى ا�تداعي}أقوى ا�تداعي}
ا�د شاهد وهذا الشاهد ال يرتÄ للحكم به ال يكÃ وال يوصل إ� ا²عوى صار جانبه أقوى فطلبت ا±م} منه، كما 

    .� ص¿ اهللا عليه وسلم أنه ق� بيم} وشاهدورد عن ا^
VVVV----نهار رمضان ناسياً : : : : ا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ةا�سألة ا8ا8ة u نهار رمضان ناسياً األكل وال(ب u نهار رمضان ناسياً األكل وال(ب u نهار رمضان ناسياً األكل وال(ب u األكل وال(ب : : : :    

 ).فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاهفليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاهفليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاهفليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه(�ديث أ� هريرة  Y أنه ال قضاء عليهY أنه ال قضاء عليهY أنه ال قضاء عليهY أنه ال قضاء عليهفا�مهور فا�مهور فا�مهور فا�مهور 
ة يقضيها فكذلك ناK الصيام فإنه يق� فكما أن ناK الصال ،،،،ن عليه القضاء قياساً Y نان عليه القضاء قياساً Y نان عليه القضاء قياساً Y نان عليه القضاء قياساً Y ناKKKK الصالة الصالة الصالة الصالةإإإإ: يقول اإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالك

    .قضاء عليه فا�مهور أنه ال ،وا�قيقة أن ما قاX مالك خالف الصحيح من أقوال العلماء، الصيام
UUUU---- ًقرة : : : : من األمثلة أيضاً من األمثلة أيضاً من األمثلة أيضاً من األمثلة أيضاKت اÜقرة إذا ذKت اÜقرة إذا ذKت اÜقرة إذا ذKت اÜة أمه؟ ووووإذا ذÌذ Y بطنها جن} فهل �وز أكله بناًء µرت ا^اقة وÉ ة أمه؟Ìذ Y بطنها جن} فهل �وز أكله بناًء µرت ا^اقة وÉ ة أمه؟Ìذ Y بطنها جن} فهل �وز أكله بناًء µرت ا^اقة وÉ ة أمه؟Ìذ Y بطنها جن} فهل �وز أكله بناًء µرت ا^اقة وÉ    

 ).*وه فإن ذÌته ذÌة أمه*وه فإن ذÌته ذÌة أمه*وه فإن ذÌته ذÌة أمه*وه فإن ذÌته ذÌة أمه(وX ص¿ اهللا عليه وسلم لق Y أنه �وز أكلهY أنه �وز أكلهY أنه �وز أكلهY أنه �وز أكله فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهور
و�  ،ن األصل u ال(ع أن ما Ìن مستخبثاً Ìن حراماً أ، قالوا واستدلوا بأن هذا ا<� ¶الف للقياس ال �وزال �وزال �وزال �وزقالوا قالوا قالوا قالوا  ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية

 .)وا�ن} u بطن أمه ا²م فيه �تقن فيكون حراماً وا�ن} u بطن أمه ا²م فيه �تقن فيكون حراماً وا�ن} u بطن أمه ا²م فيه �تقن فيكون حراماً وا�ن} u بطن أمه ا²م فيه �تقن فيكون حراماً ( ،ما �تقن فيه ا²م ا�ستخبث يكون حراماً 
أي Y ا�� فيؤ� بذÌة ) أمهأمهأمهأمه    ةُ ةُ ةُ ةُ ه ذÌه ذÌه ذÌه ذÌفإن ذÌتَ فإن ذÌتَ فإن ذÌتَ فإن ذÌتَ (، فا�مهور يأخذون با�ديث ويأخذونه Y الرفع والصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهوروالصحيح هو قول ا�مهور

با^صـب Y أنـه يسـتقل بـذÌة  )أمهأمهأمهأمه    ذÌةَ ذÌةَ ذÌةَ ذÌةَ ه ه ه ه ذÌتَ ذÌتَ ذÌتَ ذÌتَ (فإن  ،ا�ديث با^صب نفيتأولوأما ا�نفية  أخرى،أمه وال �تاج إ� ذÌة 
ذف ثم حُ  ،)فإن ذÌته أن يذفإن ذÌته أن يذفإن ذÌته أن يذفإن ذÌته أن يذ\\\\ مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه(، ألن ا^صب يقت� أن يكون ا�عب¦ )فإنه ال يؤفإنه ال يؤفإنه ال يؤفإنه ال يؤ����    و�ذا لم يذكÔ و�ذا لم يذكÔ و�ذا لم يذكÔ و�ذا لم يذكÔ (بمع¥  ،نفسه

عرب إعرابه فنصب "أن يذ\"ا�صدر ا�ؤول وهو 
ُ
هـذا مـا ذكـر القـراu ، ألنها قاعدة ا�ضاف ،وأقيم ا�ضاف إ±ه مقامه فأ

 . T$إ�  :) ةرôه اهللا u �ح تنقيح الفصول u الصفح
 .مه أي أنه يذ\ بذÌة أمهذÌُة أذÌُة أذÌُة أذÌُة أفإن ذÌته  ا�مهور قالوا أن ا�ديث بالرفعحيث أن �
أن ذÌة أن ذÌة أن ذÌة أن ذÌة ((((وتقـدير الـÇم  ،لم يؤ� فإذا لم يذكÔ  ،بمع¥ أنه يستقل بذÌة نفسه با^صب أمه ذÌةَ ذÌةَ ذÌةَ ذÌةَ فقالوا فإن ذÌته  أما ا�نفية�

وأقيم ا�ضاف إ±ه مقامها فإن ذÌتـه أن يـذ\ ذÌة  "أن يذ\" وه يذف ا�صدر ا�ؤول اwفحُ ) ا�ن} أن يذا�ن} أن يذا�ن} أن يذا�ن} أن يذ\\\\ مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه مثل ذÌة أمه
قيمت مقام ا�صدر) ذÌةَ (

ُ
 عنه فأخذت إعرابه(فأعربت إعراب ا�صدر  ،` ا�ضاف أ

ً
فصار تقـدير ا�ـديث  ،)صارت بدال

 .فإن ذÌته ذÌَة أمه بمع¥ أنه ال بد أن يذ\
ونقول أن ما ذكره العلماء من تقديم القياس وغ¦ه  ،حد إذا خالف القياساختلفوا u خ� الوا ûلص من هذا أن العلماء�

ولـيس القيـاس األصـو   القيـاس بمعـ¥ القاعـدة العامـة ،و�نما هو ¶الفة خ� الواحد للقاعدة العامـة ،ال م®ن X هنا
 .ا�عروف، إذاً ا�راد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس ا�عروف

وهناك وهناك وهناك وهناك يقدمان القاعدة العامة Y خ� الواحد،  وأوأوأوأ���� حنيفة ومالك حنيفة ومالك حنيفة ومالك حنيفة ومالكتقديم خ� الواحد Y القاعدة العامة  Y فا�مهورفا�مهورفا�مهورفا�مهور����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٤٢ - 

 

 .قالوا إذا Ìن الراوي غ¦ فقيه فإنه ال يقبل خ� الواحد إذا Ìن ¶الفاَ للقاعدة العامة تأخرين من ا�نفيةتأخرين من ا�نفيةتأخرين من ا�نفيةتأخرين من ا�نفيةا�ا�ا�ا�
 : وندخل u ،من أصول ال(يعة و` األصل ا8ا� ،بهذا ûتم باب السنة وما قيل فيها�
 اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اع وهووهووهووهو    األصل ا8الثاألصل ا8الثاألصل ا8الثاألصل ا8الث����

بـن قدامـة اعنـد  ود±ل العقل ا�بY Ä ا^Ã األصـÅ واإل?اع والسنة الكتابسبق أن ذكرنا أن األدلة ا�تفق عليها ` 
 .والقياس واإل?اع والسنة الكتابفò  أما عند ا�مهور، والغزا·

    : : : : اإل?اع لغة X تعريفاناإل?اع لغة X تعريفاناإل?اع لغة X تعريفاناإل?اع لغة X تعريفان
 .يقال أ?عت األمة أو ا�ماعة Y كذا إذا اتفقوايقال أ?عت األمة أو ا�ماعة Y كذا إذا اتفقوايقال أ?عت األمة أو ا�ماعة Y كذا إذا اتفقوايقال أ?عت األمة أو ا�ماعة Y كذا إذا اتفقوا، ، ، ، االتفاقاالتفاقاالتفاقاالتفاق ::::ألولألولألولألولاااا����
�����ءُكْمäْäْäْ{{{{عزم ومن قوX تعا� عزم ومن قوX تعا� عزم ومن قوX تعا� عزم ومن قوX تعا� ووووذا صمم ذا صمم ذا صمم ذا صمم إإإإيقال أ?ع فالن رأيه Y كذا أي يقال أ?ع فالن رأيه Y كذا أي يقال أ?ع فالن رأيه Y كذا أي يقال أ?ع فالن رأيه Y كذا أي     ،،،،ا�صميم والعزما�صميم والعزما�صميم والعزما�صميم والعزم ::::ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا َْäْäْäءُكْم َْäْäْäءُكْم َْäْäْäءُكْم
َ


  أمرُ�ْم َوُ�َ

ْ
ُعوا ِ?ْ

َ
 أمرُ�ْم َوُ�َفَأ

ْ
ُعوا ِ?ْ

َ
 أمرُ�ْم َوُ�َفَأ

ْ
ُعوا ِ?ْ

َ
 أمرُ�ْم َوُ�َفَأ

ْ
ُعوا ِ?ْ

َ
 }}}}فَأ

بمع¥ ال صيام �ن لم يعزم، هـذا هـو معـ¥ ) الليلال صيام �ن لم �مع الصيام من (وقوX ص¿ اهللا عليه وسلم اعزموا، أي 
 .اإل?اع u اللغة

 . إال بعد عزم وتصميم اتفاقوا�ع¥ ا8ا� يدخل u ا�ع¥ األول ألنه ال يتم 

 ����))))%%%%VVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����

 : مع¥ اإل?اع u االصطالحمع¥ اإل?اع u االصطالحمع¥ اإل?اع u االصطالحمع¥ اإل?اع u االصطالح����
  ابن قدامة وهو تعريف الغزا·ابن قدامة وهو تعريف الغزا·ابن قدامة وهو تعريف الغزا·ابن قدامة وهو تعريف الغزا·فعرف بتعريفات كث¦ة لكن نكتÃ بتعريف 

 ....تفاق علماء الع� من أمة �مد ص¿ اهللا عليه وسلم  Y أمر من أمور ا²ينتفاق علماء الع� من أمة �مد ص¿ اهللا عليه وسلم  Y أمر من أمور ا²ينتفاق علماء الع� من أمة �مد ص¿ اهللا عليه وسلم  Y أمر من أمور ا²ينتفاق علماء الع� من أمة �مد ص¿ اهللا عليه وسلم  Y أمر من أمور ا²ينهو اهو اهو اهو ا: قال
 .فيخرج بذلك الكفار يقصد بهم أهل ا�ل والعقد من العلماء، وال بد أن يكونوا من أمة �مد،: فعلماء الع�فعلماء الع�فعلماء الع�فعلماء الع�

فإنه  العقلية،العقلية،العقلية،العقلية،واألمور  ²نيوية،²نيوية،²نيوية،²نيوية،اااافتخرج األمور  ال بد أن يكون اإل?اع Y أمر من أمور ال(يعة،: Y أمر من أمور ا²ينY أمر من أمور ا²ينY أمر من أمور ا²ينY أمر من أمور ا²ين
 �عياً 

ً
Eن فيها إ?اع لكن ال تعد إ?اÌ و�ن. 

وY هذا من هذا ا�عريف نأخذ �وط ùقق اإل?اع، لكن قبل أن نذكر ال(وط هناك من ذكر قيداً لم يـذكره ابـن �
ألنه هـو  ص¿ اهللا عليه وسلمال حياته إذ ال إ?اع u ح ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلميقال بعد وفاته يقال بعد وفاته يقال بعد وفاته يقال بعد وفاته وهو أن ، قدامة وترك لوضوحه

 .ص¿ اهللا عليه وسلم هألن اإل?اع حال حياته ال م®ن X وال يقبل لوجود" بعد وفاته"ا�(ع، فبعضهم يضيف هذا القيد 
 : �وط ùقق اإل?اع�وط ùقق اإل?اع�وط ùقق اإل?اع�وط ùقق اإل?اع����

T-  ال من غ¦هم من ا�جتهدينمن ا�جتهدينمن ا�جتهدينمن ا�جتهدينأن يكون االتفاق. 
 بعضهم ال من  من ?يع ا�جتهدينمن ?يع ا�جتهدينمن ?يع ا�جتهدينمن ?يع ا�جتهدينأن يكون االتفاق  -/
V-  فال ع�ة باتفاق غ¦هم ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلما�جتهدون من أمة �مد ا�جتهدون من أمة �مد ا�جتهدون من أمة �مد ا�جتهدون من أمة �مد أن يكون. 
U-  هـو  صـ¿ اهللا عليـه وسـلمألنه ال ع�ة باإل?اع حال حياته، ألنـه  ص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمص¿ اهللا عليه وسلمبعد وفاته بعد وفاته بعد وفاته بعد وفاته أن يكون االتفاق

 .ا�(ع
�رمـة والصـحة والفسـاد، وY هـذا ال يكـون Ìلوجـوب وا Y أمر � أو Y حكم �Y أمر � أو Y حكم �Y أمر � أو Y حكم �Y أمر � أو Y حكم �أن يكون اإل?اع  -)

االتفاق Y أمر من أمور ا²نيا أو األمور العقلية أو اللغوية أو العادية من باب اإل?اع، فهذه األمور ال يطلق عليها إ?ـاع 
األصو±}  �، يطلق عليها إ?اع من ناحية اللغة، من ناحية الفن، لكن ال يطلق عليها اإل?اع ال( ا�قصود عند

 .والفقهاء



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٤٣ - 

 

 : أنواع اإل?اعأنواع اإل?اعأنواع اإل?اعأنواع اإل?اع����
TTTT----    رأٍي واحد: إ?اع إ?اع إ?اع إ?اع ����يحيحيحيح Y لم برأيه ويتفقونE Z وهو أن يُ�ح. 
، وهذا كث¦ وخاصة u عهد أ� بكر وهو األكd، وهو أن يبدي بعض ا�جتهدين رأيهم ويسكت اKاقون: إ?اع سكوإ?اع سكوإ?اع سكوإ?اع سكو[[[[    ----////

 سـكوتياً، اإل?ـاع السـكو[ وعمر، يبدي عمر رأي فال pالفه اآلخرون ويستمر األ
ً
Eإ?ـا Æمر بدون ¶الفة، هـذا يسـ

    .ستأخذونه بإذن اهللا u ا�ستوى الرابع، واإل?اع ال�يح هو ا�قصود u هذا ا�ستوى
    هل اإل?اع متصور وÝكن؟ هل اإل?اع متصور وÝكن؟ هل اإل?اع متصور وÝكن؟ هل اإل?اع متصور وÝكن؟ ����

 : يقول أن اإل?اع متصور لعدة أموريقول أن اإل?اع متصور لعدة أموريقول أن اإل?اع متصور لعدة أموريقول أن اإل?اع متصور لعدة أمورابن قدامة ابن قدامة ابن قدامة ابن قدامة 
T- Yوجوب الصلوات ا<مس، و Y أن األمة �معةYوجوب الصلوات ا<مس، و Y أن األمة �معةYوجوب الصلوات ا<مس، و Y أن األمة �معةYوجوب الصلوات ا<مس، و Y ن اإلسالمن اإلسالمن اإلسالمن اإلسالم    أن األمة �معة



 .سائر أرسائر أرسائر أرسائر أر
َمْن َمْن َمْن َمْن {{{{: كيف يمتنع تصور وقوع اإل?اع واألمة *ها متعبدة با^صوص واألدلة القواطع، ومعرضون للعقاب بمخالفتهاكيف يمتنع تصور وقوع اإل?اع واألمة *ها متعبدة با^صوص واألدلة القواطع، ومعرضون للعقاب بمخالفتهاكيف يمتنع تصور وقوع اإل?اع واألمة *ها متعبدة با^صوص واألدلة القواطع، ومعرضون للعقاب بمخالفتهاكيف يمتنع تصور وقوع اإل?اع واألمة *ها متعبدة با^صوص واألدلة القواطع، ومعرضون للعقاب بمخالفتها -/

نَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظا
ْ
رَْسل

َ
َما أ نَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظاَ

ْ
رَْسل

َ
َما أ نَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظاَ

ْ
رَْسل

َ
َما أ نَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظاَ

ْ
رَْسل

َ
Ô فففَفَما أ

Øَوَمْن تََو َÔَطاَع اهللا
َ
َقْد أ َ 

Ô
Øَوَمْن تََو َÔَطاَع اهللا

َ
َقْد أ َ 

Ô
Øَوَمْن تََو َÔَطاَع اهللا

َ
َقْد أ َ 

Ô
Øَوَمْن تََو َÔَطاَع اهللا

َ
من pالف أمر رسول وجاءت ا^صوص ال(عية بمعاقبة  ،،،،}}}}يُِطِع الرÔُسوَل يُِطِع الرÔُسوَل يُِطِع الرÔُسوَل يُِطِع الرÔُسوَل فففَفَقْد أ

ِ±مٌ { ص¿ اهللا عليه وسلماهللا 
َ
ْن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ِ±مٌ فَل

َ
ْن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ِ±مٌ فَل

َ
ْن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
ِ±مٌ فَل

َ
ْن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
يَن pَُاِلُفوَن َقْن أمرهِ أ ِ

Ô
wيَْحَذِر ا

ْ
 }}}}فَل

V- أمر من أمور ا²ين Y األكل وال(ب؛ فكذلك ال يمتنع اتفاقهم Y أمر من أمور ا²ينأنه ال يمتنع اتفاقهم Y األكل وال(ب؛ فكذلك ال يمتنع اتفاقهم Y أمر من أمور ا²ينأنه ال يمتنع اتفاقهم Y األكل وال(ب؛ فكذلك ال يمتنع اتفاقهم Y أمر من أمور ا²ينأنه ال يمتنع اتفاقهم Y األكل وال(ب؛ فكذلك ال يمتنع اتفاقهم Y كن، إذاً اإل?اع متصور وأنه ال يمتنع اتفاقهمÝ. 
U- باطل فلم ال �وز اتفاق أهل ا�ق عليه؟ Y تهمdك Y باطل فلم ال �وز اتفاق أهل ا�ق عليه؟إذا جاز اتفاق ا±هود Y تهمdك Y باطل فلم ال �وز اتفاق أهل ا�ق عليه؟إذا جاز اتفاق ا±هود Y تهمdك Y باطل فلم ال �وز اتفاق أهل ا�ق عليه؟إذا جاز اتفاق ا±هود Y تهمdك Y سـاقاها ابـن قدامـة  إذا جاز اتفاق ا±هود Êهذه األدلة ال ًäًإذا

    .لتاللة Y تصور اإل?اع و�م®نه
    بم يعرف اإل?اع؟ بم يعرف اإل?اع؟ بم يعرف اإل?اع؟ بم يعرف اإل?اع؟ ����
فإن اwين يعت� قـو×م u فإن اwين يعت� قـو×م u فإن اwين يعت� قـو×م u فإن اwين يعت� قـو×م u يب، يؤخذ رأي العلماء مشافهة إما بكتابة أو سؤا×م مبا�ة فيج يعرف باألخبار وبا�شافهةيعرف باألخبار وبا�شافهةيعرف باألخبار وبا�شافهةيعرف باألخبار وبا�شافهة����

ف أقوا×م من اآلفاقف أقوا×م من اآلفاقف أقوا×م من اآلفاقف أقوا×م من اآلفاق ّّ   ....اإل?اع هم العلماء ا�جتهدون، وهؤالء العلماء مشهورون معروفون �صورون، يمكن تعراإل?اع هم العلماء ا�جتهدون، وهؤالء العلماء مشهورون معروفون �صورون، يمكن تعراإل?اع هم العلماء ا�جتهدون، وهؤالء العلماء مشهورون معروفون �صورون، يمكن تعراإل?اع هم العلماء ا�جتهدون، وهؤالء العلماء مشهورون معروفون �صورون، يمكن تعّرّ




، حيث ُروي عنـه أنـه قـال مـن اد/ ال يمكن اإلطالع Y اإل?اععن اإلمام أôد رôه اهللا يقول أنه  هناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخر

 .اإل?اع فقد كذب




ألن الصحابة �صورون وقليلـون بالنسـبة Kقيـة  يمكن االطالع Y إ?اع الصحابة دون غ¦همأنه  ناك قول آخرناك قول آخرناك قول آخرناك قول آخروهوهوهوه

 .األمة
رداً Y مـن يـد معرفـة قال ذلك، وبعضهم قال إنـه قـال ذلـك  من باب الورعلكن فç بعضهم 	م أôد Y أنه �

، يرى أن اإل?اع إ?اع الصـحابة وا�ـابع} وأهـل ع ما بعد الصحابةأنه ينكر إ?ا، أو بعضهم فç 	م أôد Y األقوال
 .القرن}، وما بعد ذلك فال يرى أن إ?اعهم حجة، ألنهم قد اكتفوا بإ?اع العصور ا�فضلة ع� الصحابة وع� ا�ابع}

    : : : : حجيـة اإل?ـاعحجيـة اإل?ـاعحجيـة اإل?ـاعحجيـة اإل?ـاع����
االتباع ال u احتمـال ا^قـيض، ا^قـيض  ، ومع¥ قاطعة أي قاطعة u وجوباإل?اع حجة قاطعة عند ?هور العلماءاإل?اع حجة قاطعة عند ?هور العلماءاإل?اع حجة قاطعة عند ?هور العلماءاإل?اع حجة قاطعة عند ?هور العلماء����

صـ¿ وارد، لكن u وجوب االتباع، بمع¥ أن األمة إذا اجتمعت ð Yء فهو حجة قاطعة �ب العمل به، ألن أمة �مـد 
    ....أنه حجة قاطعةأنه حجة قاطعةأنه حجة قاطعةأنه حجة قاطعةال يمكن أن تمع Y خطأ وY ضاللة، هذا عند ?هور العلماء  اهللا عليه وسلم

ا^ظامية، X ا^ظامية، X ا^ظامية، X ا^ظامية، X : : : : وهو إبراهيم بن سيار بن هانوهو إبراهيم بن سيار بن هانوهو إبراهيم بن سيار بن هانوهو إبراهيم بن سيار بن هانئئئئ أبو إسحاق أحد شيو أبو إسحاق أحد شيو أبو إسحاق أحد شيو أبو إسحاق أحد شيوخخخخ ا�ع لة وX طائفة تسÆ باسمه ا�ع لة وX طائفة تسÆ باسمه ا�ع لة وX طائفة تسÆ باسمه ا�ع لة وX طائفة تسÆ باسمه    من علماء ا�ع لةمن علماء ا�ع لةمن علماء ا�ع لةمن علماء ا�ع لة    ا^ظاما^ظاما^ظاما^ظام
ر بها ýر بهاآراء شاذة ُكف ýر بهاآراء شاذة ُكف ýر بهاآراء شاذة ُكف ýبغداد ويبيعها/ / / / آراء شاذة ُكف u ن ينظم ا<رزÌ بغداد ويبيعها با^ظام ألنه u ن ينظم ا<رزÌ بغداد ويبيعها با^ظام ألنه u ن ينظم ا<رزÌ بغداد ويبيعها با^ظام ألنه u ن ينظم ا<رزÌ سسسس���� با^ظام ألنه....    

جته، ±دفع عـن جته، ±دفع عـن جته، ±دفع عـن جته، ±دفع عـن اإل?اع Z قول قامت حاإل?اع Z قول قامت حاإل?اع Z قول قامت حاإل?اع Z قول قامت ح: : : : قالقالقالقال، لكنه أ7 بقول غ¦ �يح ±بعد عنه شناعة قوX ا^ظام ينكر اإل?اعا^ظام ينكر اإل?اعا^ظام ينكر اإل?اعا^ظام ينكر اإل?اع����



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٤٤ - 

 

Xنفسه شناعة قوXنفسه شناعة قوXنفسه شناعة قوXألنه قامت حجته، فهو يسوي ب} اإل?اع وقول آحـاد  نفسه شناعة قو 
ً
Eأن يكون قول الواحد إ?ا Xبمع¥ يلزم من قو

وال يرى أن اإل?اع حجة و�نما يـرى ، األمة u جواز ا<طأ، فكما أن ا<طأ يقع Y قول آحاد األمة فكذلك يقع Y ا�ميع
ظر ا�ستند إن ظهر ^ا، و�ن لم يظهر ^ا فال يصلح د±ًال، بمع¥ أنه يسوي ب} إ?اع قول آحاد األمة u ا�جة u ا�ستند، ين

 .وال يرى اإل?اع حجة و�نما ا�جة u مستنده إن ظهر، و�ن لم يظهر فال يصلح د±الً ، جواز ا<طأ Y ا�ميع
Z قول قامت حجته، فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد Z قول قامت حجته، فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد Z قول قامت حجته، فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد Z قول قامت حجته، فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد  :وهو u ا�قيقة لم يقل هذا �احة، و�نما قال أن اإل?اع�

ألن اإل?اع u اللغة  قال ذلك ±دفع عن نفسه شناعة القول، وقوX هذا خالف اللغة والعرفقال ذلك ±دفع عن نفسه شناعة القول، وقوX هذا خالف اللغة والعرفقال ذلك ±دفع عن نفسه شناعة القول، وقوX هذا خالف اللغة والعرفقال ذلك ±دفع عن نفسه شناعة القول، وقوX هذا خالف اللغة والعرف، ، ، ، إ?اع، ألنه قامت حجتهإ?اع، ألنه قامت حجتهإ?اع، ألنه قامت حجتهإ?اع، ألنه قامت حجته
 .االتفاق، وµ عرف العلماء أن اإل?اع هو االتفاق

 : و�مهور العلماء د±الن Y هذاو�مهور العلماء د±الن Y هذاو�مهور العلماء د±الن Y هذاو�مهور العلماء د±الن Y هذا����
 : السنةالسنةالسنةالسنة، وا8ا� من ، وا8ا� من ، وا8ا� من ، وا8ا� من الكتابالكتابالكتابالكتابن كما يقول بن قدامة األول من ن كما يقول بن قدامة األول من ن كما يقول بن قدامة األول من ن كما يقول بن قدامة األول من ×م د±ال×م د±ال×م د±ال×م د±ال    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور

ِ َما تَوَ {{{{: : : : ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول
ý
Xُمْؤِمِنَ} نَُو

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ِ َما تَوَ َ

ý
Xُمْؤِمِنَ} نَُو

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ِ َما تَوَ َ

ý
Xُمْؤِمِنَ} نَُو

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ِ َما تَوَ َ

ý
Xُمْؤِمِنَ} نَُو

ْ
ُ ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال

َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َُسوَل ِمْن نننَنْعِد َما تَبÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔَم وََساَءْت َوَمْن يَُشاقِِق الرÔَونُْصِلِه َجَهن 

Ô
Ø َم وََساَءْتÔَونُْصِلِه َجَهن 
Ô

Ø َم وََساَءْتÔَونُْصِلِه َجَهن 
Ô

Ø َم وََساَءْتÔَونُْصِلِه َجَهن 
Ô

Ø
 .Y حجية اإل?اع اإلمام الشاف¯اإلمام الشاف¯اإلمام الشاف¯اإلمام الشاف¯ج بها هذه اآلية احت }}}}َمِصً¦اَمِصً¦اَمِصً¦اَمِصً¦ا

 :منها ووجه ا²اللة�




 .أن اهللا توعد متبع غ¦ سبيل ا�ؤمن} بالعذاب الشديد، ولو لم يكن ذلك �رماً �ا توعد عليه :الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول

لو لـم يكـن اتبـاع أن اهللا ?ع ب} اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} ومشاقة الرسول، ومشاقة الرسول أمر �رم، و: هناك وجه آخرهناك وجه آخرهناك وجه آخرهناك وجه آخر
غ¦ سبيل ا�ؤمن} �رماً �ا ?ع بينه وب} ا�رام وهو مشاقة الرسول، مشاقة الرسول باالتفاق ` حرام، فعندما �مع معهـا 
اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} يدل Y أن ¶الفة اإل?اع حرام وال �وز، Ýا يدل Y أنه حجة قاطعة، وسبيل ا�ـؤمن} u اآليـة 

 .ل ما اتفقوا عليه من األح®م ال(يعة وما اختلفوا فيه، وال شك أننا نعê هنا ا�تفق عليه وهو اإل?اعEم، يشم
 .وهذا يوجب اتباع سبيل ا�ؤمن} و�رم ¶الفتهموهذا يوجب اتباع سبيل ا�ؤمن} و�رم ¶الفتهموهذا يوجب اتباع سبيل ا�ؤمن} و�رم ¶الفتهموهذا يوجب اتباع سبيل ا�ؤمن} و�رم ¶الفتهم يقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامةيقول ابن قدامة

ة ذكـر سـتة ة ذكـر سـتة ة ذكـر سـتة ة ذكـر سـتة ابـن قدامـابـن قدامـابـن قدامـابـن قدامـاعhاضات كث¦ة واإلجابة عنها،  هذه اآلية ورد عليها عدة اعhاضات قد ذكر اآلمدي u اإلح®مهذه اآلية ورد عليها عدة اعhاضات قد ذكر اآلمدي u اإلح®مهذه اآلية ورد عليها عدة اعhاضات قد ذكر اآلمدي u اإلح®مهذه اآلية ورد عليها عدة اعhاضات قد ذكر اآلمدي u اإلح®م
 .سنذكرها واإلجابة عنها ثم ن(ع u ا²±ل ا8ا�اعhاضات، اعhاضات، اعhاضات، اعhاضات، 

، يعê الوعيد لم يكـن إنما توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن} معاً إنما توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن} معاً إنما توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن} معاً إنما توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن} معاً أن اهللا تعا�  ::::قال االعhاض األولاالعhاض األولاالعhاض األولاالعhاض األول����
أو Y أن تـرك أو Y أن تـرك أو Y أن تـرك أو Y أن تـرك اع غـ¦ سـبيل ا�ـؤمن}، Y اتباع سبيل غ¦ ا�ؤمن} فقط و�نما Y األمرين معاً �تمعان، ا�شـاقة واتبـ

، إذاً الوعيد هنا ليس منفـرداً و�نمـا �تمعـاً، أو أن أحدهما ب(ط ترك اآلخر، فا�ارك ألحدهما بمفرده ال يلحق به الوعيدأحدهما ب(ط ترك اآلخر، فا�ارك ألحدهما بمفرده ال يلحق به الوعيدأحدهما ب(ط ترك اآلخر، فا�ارك ألحدهما بمفرده ال يلحق به الوعيدأحدهما ب(ط ترك اآلخر، فا�ارك ألحدهما بمفرده ال يلحق به الوعيد
 .أحدهما م(وط باآلخر، هذا االعhاض األول

�����َ {{{{    ق، ألن اهللا قالق، ألن اهللا قالق، ألن اهللا قالق، ألن اهللا قالإنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�إنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�إنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�إنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�قال  ::::االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َُسوَل ِمْن نننَنْعِد َما تَبÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔَوَمْن يَُشاقِِق الر
ُمْؤِمِن}َ 

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ُ ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال

َ
X ِبْعÔا×دى َوَيت ُ
َ
X ِبْعÔا×دى َوَيت ُ
َ
X ِبْعÔا×دى َوَيت ُ
َ
X{{{{     Xا�ق فيه لقو X فقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان Xا�ق فيه لقو X فقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان Xا�ق فيه لقو X فقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان Xا�ق فيه لقو X ْعِد َمـا ((((فقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان ْعِد َمـا َ ْعِد َمـا َ ِمْن ِمْن ِمْن ِمْن نننَنْعِد َمـا َ

ُ ا×دى
َ
X َ Ô{َا×دىتَب ُ
َ
X َ Ô{َا×دىتَب ُ
َ
X َ Ô{َا×دىتَب ُ
َ
X َ Ô{َهذه ا�سألة ) ) ) ) تَب u هذه ا�سألة وا�ق u هذه ا�سألة وا�ق u هذه ا�سألة وا�ق u من ?لة ا×دى فيدخل فيهامن ?لة ا×دى فيدخل فيهامن ?لة ا×دى فيدخل فيهامن ?لة ا×دى فيدخل فيهاوا�ق.... 

وهو ا�وحيد وا�صديق ومسائل اإليمان، إذاً  �تمل أنه توعد Y ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمن}�تمل أنه توعد Y ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمن}�تمل أنه توعد Y ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمن}�تمل أنه توعد Y ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمن} ::::االعhاض ا8الثاالعhاض ا8الثاالعhاض ا8الثاالعhاض ا8الث����
 .اآلية مؤولة Y ترك سبيل ا�ؤمن} u ما صاروا به مؤمن}، مسائل ا�وحيد وا�صديق

حينئذ، ألنه أراد بـا�ؤمن} u  } ?يع األمة إ� قيام الساعة فال �صل اإل?اع} ?يع األمة إ� قيام الساعة فال �صل اإل?اع} ?يع األمة إ� قيام الساعة فال �صل اإل?اع} ?يع األمة إ� قيام الساعة فال �صل اإل?اع�تمل أنه أراد با�ؤمن�تمل أنه أراد با�ؤمن�تمل أنه أراد با�ؤمن�تمل أنه أراد با�ؤمن االعhاض الرابعاالعhاض الرابعاالعhاض الرابعاالعhاض الرابع����
، ألن األمة لم تمع وهو بقول أهل الع�بقول أهل الع�بقول أهل الع�بقول أهل الع�حال الصحابة وا�ابع} ومن بعدهم إ� قيام الساعة وY هذا ال �صل اإل?اع 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٤٥ - 

 

 .ع�قال يتبع غ¦ سبيل ا�ؤمن}، وا�ؤمن} كd من عهد الصحابة إ� هذا ال
 التباع سبيلهم بأ****هم بل Kعضهم فال يلحق به هم بل Kعضهم فال يلحق به هم بل Kعضهم فال يلحق به هم بل Kعضهم فال يلحق به قال : : : : االعhاض ا<امساالعhاض ا<امساالعhاض ا<امساالعhاض ا<امس����

ً
 التباع سبيلهم بأ

ً
 التباع سبيلهم بأ

ً
 التباع سبيلهم بأ

ً



أن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن} فال يكون تارأن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن} فال يكون تارأن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن} فال يكون تارأن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن} فال يكون تار
 لسبيلهم ?يعاً إنما تارك لسبيل ، وعيدوعيدوعيدوعيد

ً
بمع¥ أن ا�خالف من ?لة ا�ؤمن} الواردين u اآلية، فعندما pالف ال يكون تار
 . أكdهم أو Kعضهم

أنه لو قدر أنه لم يرد ðء من هذه االحتماالت أو االعhاضات غ¦ أن االحتمال ال ينقطع واإل?اع أنه لو قدر أنه لم يرد ðء من هذه االحتماالت أو االعhاضات غ¦ أن االحتمال ال ينقطع واإل?اع أنه لو قدر أنه لم يرد ðء من هذه االحتماالت أو االعhاضات غ¦ أن االحتمال ال ينقطع واإل?اع أنه لو قدر أنه لم يرد ðء من هذه االحتماالت أو االعhاضات غ¦ أن االحتمال ال ينقطع واإل?اع : hاض السادسhاض السادسhاض السادسhاض السادساالعاالعاالعاالع����
 . هذا اإل?اع البد أن يثبت بالقطع وال يثبت بالظن ،،،،أصٌل قاطع ال ينبأصٌل قاطع ال ينبأصٌل قاطع ال ينبأصٌل قاطع ال ينب���� أن يثبت بالظنون أن يثبت بالظنون أن يثبت بالظنون أن يثبت بالظنون

 ا�واب عليــها أو الرد عليهاا�واب عليــها أو الرد عليهاا�واب عليــها أو الرد عليهاا�واب عليــها أو الرد عليها����




  :Y ثالثة أحوالY ثالثة أحوالY ثالثة أحوالY ثالثة أحوالíد أن الوعيد هنا íد أن الوعيد هنا íد أن الوعيد هنا íد أن الوعيد هنا نقول عند االستقراء نقول عند االستقراء نقول عند االستقراء نقول عند االستقراء : االعhاض األولاالعhاض األولاالعhاض األولاالعhاض األول
 .أن يكون الوعيد Y أحدهما معيناً دون اآلخر، يعê يلحق الوعيد بأحدهما دون اآلخرأن يكون الوعيد Y أحدهما معيناً دون اآلخر، يعê يلحق الوعيد بأحدهما دون اآلخرأن يكون الوعيد Y أحدهما معيناً دون اآلخر، يعê يلحق الوعيد بأحدهما دون اآلخرأن يكون الوعيد Y أحدهما معيناً دون اآلخر، يعê يلحق الوعيد بأحدهما دون اآلخر: األولاألولاألولاألول����
����� .أن يكون Y �موعهما معاً، يعê البد أن �تمع األمرين حî يستحق الوعيدأن يكون Y �موعهما معاً، يعê البد أن �تمع األمرين حî يستحق الوعيدأن يكون Y �موعهما معاً، يعê البد أن �تمع األمرين حî يستحق الوعيدأن يكون Y �موعهما معاً، يعê البد أن �تمع األمرين حî يستحق الوعيد: ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا
    ....` ثالثة أحوال` ثالثة أحوال` ثالثة أحوال` ثالثة أحوال، أن يكون الوعيد Z Y واحد منهما Y حدهأن يكون الوعيد Z Y واحد منهما Y حدهأن يكون الوعيد Z Y واحد منهما Y حدهأن يكون الوعيد Z Y واحد منهما Y حده :ا8الثا8الثا8الثا8الث����
أما ا�وعد Y الشيئ} يقت� أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بهما معاً، وال �وز أن يكـون أما ا�وعد Y الشيئ} يقت� أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بهما معاً، وال �وز أن يكـون أما ا�وعد Y الشيئ} يقت� أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بهما معاً، وال �وز أن يكـون أما ا�وعد Y الشيئ} يقت� أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بهما معاً، وال �وز أن يكـون : قالقالقالقال

من زمن زمن زمن ز̂̂̂^ أو �ب ماًء عوقب، وهذا ال يدخل u القسم ا8ا�  أو �ب ماًء عوقب، وهذا ال يدخل u القسم ا8ا�  أو �ب ماًء عوقب، وهذا ال يدخل u القسم ا8ا�  أو �ب ماًء عوقب، وهذا ال يدخل u القسم ا8ا� : : : : الحقاً بأحدهما معيناً واآلخر ال يلحق به الوعيد، كقول القائلالحقاً بأحدهما معيناً واآلخر ال يلحق به الوعيد، كقول القائلالحقاً بأحدهما معيناً واآلخر ال يلحق به الوعيد، كقول القائلالحقاً بأحدهما معيناً واآلخر ال يلحق به الوعيد، كقول القائل
 . بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم األولبمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم األولبمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم األولبمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم األولألن مشاقة الرسول ألن مشاقة الرسول ألن مشاقة الرسول ألن مشاقة الرسول 

أقول أن الوعيد هنا يصح أن يكون منفرداً لوحده، وهذا هو الظاهر، ويصح أن يكـون بهمـا معـاً، ولكـن ال �ـوز أن �
أن  يكون Y أحدهما معيناً دون اآلخر، ألن هذا يكون من 	م العبث، والشارع م&ه عن العبث، فال يصح من الشارع

�مع ب} أمرين أحدهما جائز واآلخر �رم، فإذا Ìنت ا�شاقة حرام واتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} جائز؛ فا�مع بينهما من باب 
َوَمْن َوَمْن َوَمْن َوَمْن {{{{العبث، كمن يقول من ز^ أو �ب ماًء عوقب، فهذا الÇم عبث، والعبث ال �وز u حق الشارع، فال �وز أن يقال 

ُمْؤِمِن}َ     يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمنْ يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمنْ يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمنْ يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمنْ 
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ُ ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال

َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َفال �وز أن يقال أن ا�شاقة حرام، وغ¦ها و` اتباع  }}}}نننَنْعِد َما تَب

غ¦ سبيل ا�ؤمن} حالل، ألن هذا عبث ال �وز u حقه تعا�، و×ذا فينب� أن تكون العقوبة عليهما إما منفردة أو بهمـا 
َقý َوال يَ {{{{: : : : قوX تعا�معاً، يصدق عليه 

ْ
 بِـا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَحر Êِ

Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َقý َوال يَ َ

ْ
 بِـا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَحر Êِ

Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َقý َوال يَ َ

ْ
 بِـا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَحر Êِ

Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َقý َوال يَ َ

ْ
 بِـا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَحر Êِ

Ô
Ôْ̂فَس ال يَن ال يَْدُعوَن َمَع اهللاÔِ إ×ا آََخَر َوال فففَفْقتُلُوَن ا ِ

Ô
wإ×ا آََخَر َوال َوا ِÔيَن ال يَْدُعوَن َمَع اهللا ِ
Ô

wإ×ا آََخَر َوال َوا ِÔيَن ال يَْدُعوَن َمَع اهللا ِ
Ô

wإ×ا آََخَر َوال َوا ِÔيَن ال يَْدُعوَن َمَع اهللا ِ
Ô

wْزنُـونَ ْزنُـونَ ْزنُـونَ ْزنُـونَ َوا{{{{ 
خـالف فالعقوبة تستحق Z Y فعل إذا فعله العبد منفرداً، و�ذا ?ع ب} هذه األمور استحق أيضاً العقوبة، ومثلـه هنـا ا�

ا�شاق للرسول يستحق العقوبة منفرداً، كما أن متبع غ¦ سبيل ا�ؤمن} يستحقه منفرداً، و�ذا ?ع ب} األمرين استحق أيضاً 
 .العقوبة، هذا ملخص ا�واب Y االعhاض األول

�ُ َوَمْن يُشَ َوَمْن يُشَ َوَمْن يُشَ َوَمْن يُشَ {{{{        إنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق، ألن اهللا قالإنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق، ألن اهللا قالإنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق، ألن اهللا قالإنما أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق، ألن اهللا قال ::::االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا�االعhاض ا8ا
َ
X َ Ô{ْعِد َمـا تَبَـ َ ُ
َ
X َ Ô{ْعِد َمـا تَبَـ َ ُ
َ
X َ Ô{ْعِد َمـا تَبَـ َ ُ
َ
X َ Ô{ُسوَل ِمْن نننَنْعِد َمـا تَبَـÔُسوَل ِمْن اقِِق الرÔُسوَل ِمْن اقِِق الرÔُسوَل ِمْن اقِِق الرÔاقِِق الر

ُمْؤِمِن}َ 
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
َ {{{{    فقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق فيه لقوXفقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق فيه لقوXفقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق فيه لقوXفقال أن اهللا تعا� أ�ق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان X ا�ق فيه لقوX} } } } ا×دى َوَيتÔِبْع ا×دى َوَيتÔِبْع ا×دى َوَيتÔِبْع ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َْعِد َما تَب َ َ Ô{َِمْن ِمْن ِمْن ِمْن نننَنْعِد َما تَب

ُ ا×دى
َ
Xا×دى ُ
َ
Xا×دى ُ
َ
Xا×دى ُ
َ
X { { { {هذه ا�سألة من ?لة ا×دى فيدخل فيها u هذه ا�سألة من ?لة ا×دى فيدخل فيهاوا�ق u هذه ا�سألة من ?لة ا×دى فيدخل فيهاوا�ق u هذه ا�سألة من ?لة ا×دى فيدخل فيهاوا�ق u وا�ق.... 

 ألنه  ،إن ا8ا� ال يصح ألنه توعد Y اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} مطلقاً من غ¦ �طإن ا8ا� ال يصح ألنه توعد Y اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} مطلقاً من غ¦ �طإن ا8ا� ال يصح ألنه توعد Y اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} مطلقاً من غ¦ �طإن ا8ا� ال يصح ألنه توعد Y اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} مطلقاً من غ¦ �ط قال
ُمْؤِمِن}َ {قال 

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ُ ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال

َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َُسوَل ِمْن نننَنْعِد َما تَبÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔط هذا ال(ط}َوَمْن يَُشاقِِق الرhأما ذكر تب} ا×دى أما ذكر تب} ا×دى أما ذكر تب} ا×دى أما ذكر تب} ا×دى  ،ولم يش

اتفاقاً أن ذكر ا×دى بعد قوX ومن ، ول، هذا ليس ب(ط إل�اق الوعيد Y مشاقة الرسول اتفاقاً ول، هذا ليس ب(ط إل�اق الوعيد Y مشاقة الرسول اتفاقاً ول، هذا ليس ب(ط إل�اق الوعيد Y مشاقة الرسول اتفاقاً ول، هذا ليس ب(ط إل�اق الوعيد Y مشاقة الرسول اتفاقاً بعد قوX ومن يشاقق الرسبعد قوX ومن يشاقق الرسبعد قوX ومن يشاقق الرسبعد قوX ومن يشاقق الرس
يشاقق الرسول، أي مشاقة الرسول ال يشhط Y الوعيد Y مشاقة الرسول أن يتب} X ا×دى باالتفاق، فكـذلك مـن بـاب 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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�علوا تب} ا×دى �طاً u استحقاق الوعيد �شاق الرسول وقـد أوØ ال يكون �طاً فيما لم يُذكر معه، إذا Ìن العلماء لم 
ذكر معه، فمن باب أوØ أال يكون �طاً u اتباع سبيل غ¦ ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه، ذكر مع ا�شـاقة ولـم يـذكر مـع 

 .ا�بي}
اق الوعيد Y مشاقة الرسـول اق الوعيد Y مشاقة الرسـول اق الوعيد Y مشاقة الرسـول اق الوعيد Y مشاقة الرسـول و�نما ذكر تب} ا×دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إل�و�نما ذكر تب} ا×دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إل�و�نما ذكر تب} ا×دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إل�و�نما ذكر تب} ا×دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إل�(قال ابن قدامة �

Øك اتباع سبيل ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه أوhاتفاقاً، فألال يكون �طاً لØك اتباع سبيل ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه أوhاتفاقاً، فألال يكون �طاً لØك اتباع سبيل ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه أوhاتفاقاً، فألال يكون �طاً لØك اتباع سبيل ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه أوhاتفاقاً، فألال يكون �طاً ل. 
أنه فيما صاروا به مؤمن} وهو ا�وحيد وا�صديق، فإن هذا نوع أنه فيما صاروا به مؤمن} وهو ا�وحيد وا�صديق، فإن هذا نوع أنه فيما صاروا به مؤمن} وهو ا�وحيد وا�صديق، فإن هذا نوع أنه فيما صاروا به مؤمن} وهو ا�وحيد وا�صديق، فإن هذا نوع     ويقصد الرابع وا<امسويقصد الرابع وا<امسويقصد الرابع وا<امسويقصد الرابع وا<امس    -وأما االعhاض ا8الث-قال �

 .للللتأويل وôل للفتأويل وôل للفتأويل وôل للفتأويل وôل للفظظظظ العام Y صورة واحدة بدون د± العام Y صورة واحدة بدون د± العام Y صورة واحدة بدون د± العام Y صورة واحدة بدون د±
أن مطلق االحتمال ال يؤثر u نفس كونه من األدلة األصلية، أن مطلق االحتمال ال يؤثر u نفس كونه من األدلة األصلية، أن مطلق االحتمال ال يؤثر u نفس كونه من األدلة األصلية، أن مطلق االحتمال ال يؤثر u نفس كونه من األدلة األصلية، أقول  أما األخ¦ أن االحتمال ال ينقطعأما األخ¦ أن االحتمال ال ينقطعأما األخ¦ أن االحتمال ال ينقطعأما األخ¦ أن االحتمال ال ينقطع: : : : االعhاض السادساالعhاض السادساالعhاض السادساالعhاض السادس����

أيضاً وهو من  فإن ا^صفإن ا^صفإن ا^صفإن ا^صلكن الع�ة باالحتمال الراجح، باالحتمال ا�ستند ²±ل،  إذ ما من د±ل إال ويتطرق إ±ه االحتمال،إذ ما من د±ل إال ويتطرق إ±ه االحتمال،إذ ما من د±ل إال ويتطرق إ±ه االحتمال،إذ ما من د±ل إال ويتطرق إ±ه االحتمال،
تمل أن يكون منسوخاً، والعام �وز أن يكون ¶صوصاً، وهذا وشبهه لم يمنع من كون ا^ص من تمل أن يكون منسوخاً، والعام �وز أن يكون ¶صوصاً، وهذا وشبهه لم يمنع من كون ا^ص من تمل أن يكون منسوخاً، والعام �وز أن يكون ¶صوصاً، وهذا وشبهه لم يمنع من كون ا^ص من تمل أن يكون منسوخاً، والعام �وز أن يكون ¶صوصاً، وهذا وشبهه لم يمنع من كون ا^ص من ُ� ُ� ُ� ُ� األدلة ال(عية ا�عت�ة 

وجود االحتمال أو مطلق االحتمال Y إ?اع األمة ال pرجه عن كونه من األصول ومن كونه  األصول ال(عية، كذلك هنااألصول ال(عية، كذلك هنااألصول ال(عية، كذلك هنااألصول ال(عية، كذلك هنا
    . من األدلة ال(عية

أنه توعد Y مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل ا�ؤمن} معاً، أو Y أن  للللاألواألواألواألو: : : : أن فيها �سة اعhاضاتأن فيها �سة اعhاضاتأن فيها �سة اعhاضاتأن فيها �سة اعhاضات]]]]    نلخص ما ذكرنلخص ما ذكرنلخص ما ذكرنلخص ما ذكر[[[[����
وقد أجبنا Y ذلك بأن األحوال ثالثة، وأنه ال �وز أن يكون الوعيـد Y أحـدهما معينـاً ، ترك أحدهما ب(ط ترك اآلخر

يَن ال{{{{اآلية اآلية اآلية اآلية دون اآلخر، بل إما عليهما معاً �تمع} أو منفرداً، وذكرنا  ِ
Ô

wيَن الَوا ِ
Ô

wيَن الَوا ِ
Ô

wيَن الَوا ِ
Ô

wَوا Êِ
Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َ Êِ
Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َ Êِ
Ô
Ôْ̂فَس ال ْقتُلُوَن ا َ Êِ
Ô
Ôْ̂فَس ال  يَْدُعوَن َمَع اهللاÔِ إ×ا آََخَر َوال  يَْدُعوَن َمَع اهللاÔِ إ×ا آََخَر َوال  يَْدُعوَن َمَع اهللاÔِ إ×ا آََخَر َوال  يَْدُعوَن َمَع اهللاÔِ إ×ا آََخَر َوال فففَفْقتُلُوَن ا

َقý َوال يَْزنُونَ 
ْ
 بِا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَوال يَْزنُونَ َحر ýَق

ْ
 بِا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَوال يَْزنُونَ َحر ýَق

ْ
 بِا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôَوال يَْزنُونَ َحر ýَق

ْ
 بِا�

Ô
َم اهللاÔُ إِال Ôغ¦ اهللا عوقب، ومن ?ع ب} األمـور السـيئة     }}}}َحر Eمن ز^ فقط عوقب، ومن قتل عوقب، ود
 .عوقب أيضاً 
�سبيلهم إذا بان X ا�ق، أقول إنه توعد Y اتباع غ¦ سبيل ا�ؤمن} مطلقاً مـن  إنما أ�ق الوعيد �ارك: أنه قوX األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا�األمر ا8ا

غ¦ �ط، و�نما ذكر تب} ا×دى عقيب قوX ومن يشاقق الرسول وليس ب(ط إل�اق الوعيـد Y مشـاقة الرسـول اتفاقـا، 
Øك اتباع سبيل ا�ؤمن} مع أنه لم يذكر معه من باب أوhفألال يكون �طاً ل. 

فيما صاروا به مؤمن} و�ذلك أنه أراد با�ؤمن} ?يع األمة؛ نقول هـذا ôـل للفـظ العـام Y صـورة  أما الرابع وا<امسأما الرابع وا<امسأما الرابع وا<امسأما الرابع وا<امس
 .خاصة أو صورة واحدة بال د±ل

 أن االحتمال ال ينقطع، نقول أن مطلق االحتمال ال يؤثر u كونه من األدلة األصلية، إذا ما من د±ل إال ويتطرق: أما األخ¦أما األخ¦أما األخ¦أما األخ¦
إ±ه االحتمال، فا^ص وهو من األدلة ا�عت�ة �تمل أن يكون منسوخا، و�ذا Ìن Eماً �تمـل أن يكـون ¶صوصـاً وهـذا 

 .وشبهه ال pرج ا^ص من كونه من األصول، فكذلك وجود مطلق االحتماالت ال pرج اإل?اع من كونه من األصول

    ����))))VVVV8888((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
     ::::ا²±ل ا8ا� من السنةا²±ل ا8ا� من السنةا²±ل ا8ا� من السنةا²±ل ا8ا� من السنة����

 .وهذه األدلة ال �لوا من مقال وضعف ،و�نما ` �موع أدلة ،لسنة ليست د±ًال واحداً فقطوأدلة ا
TTTT----  ضاللة((((: : : : حديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالحديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالحديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالحديث ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قالفذكر Y Êضاللةتمع أم Y Êضاللةتمع أم Y Êضاللةتمع أم Y Êتمع أما�ديث أخرجه الhمذي عن ابن عمـر  اوهذ ))))ال ال ال ال 

: يه لكن السخاوي u ا�قاصد ا�سنة قالوأخرجه ا�اكم u مستدر�ه، وا�ديث ¶تلٌف ف ،عن أنس ةبن ماج وأخرجه
 . وبا�ملة فهو حديث مشهور ا�+ ذو أسانيد كث¦ة وشواهد متعددة u ا�رفوع وغ¦ه



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٤٧ - 

 

تمع أمY Ê خطأتمع أمY Ê خطأتمع أمY Ê خطأتمع أمY Ê خطأ: (: (: (: (أخرىأخرىأخرىأخرىوروي عنه ص¿ اهللا عليه وسلم بألفاظ وروي عنه ص¿ اهللا عليه وسلم بألفاظ وروي عنه ص¿ اهللا عليه وسلم بألفاظ وروي عنه ص¿ اهللا عليه وسلم بألفاظ  ))))لم يكن اهللا ±جمع هـذه األمـة Y خطـألم يكن اهللا ±جمع هـذه األمـة Y خطـألم يكن اهللا ±جمع هـذه األمـة Y خطـألم يكن اهللا ±جمع هـذه األمـة Y خطـأ((((وووو    ))))وال وال وال وال 
، أمـا مـن ناحيـة و�ال إسناداً فهو ضـعيف ،يمكن أن يقبل مع¥لكن با�ملة ، قالا�قصود أن هذا ا�ديث ال pلو من م

 . أما من ناحية ا�+ فا�ميع Y صحته ،اإلسناد فهو ضعيف
ا�سلمون حسناً فهو عند اهللا حسناً وما ا�سلمون حسناً فهو عند اهللا حسناً وما ا�سلمون حسناً فهو عند اهللا حسناً وما ا�سلمون حسناً فهو عند اهللا حسناً وما     رآهرآهرآهرآهما ما ما ما ((((: أيضاً قوX ص¿ اهللا عليه وسلم من حديث بن مسعود رÈ اهللا عنهما ----////

 .Y ابن مسعود والصحيح أنه موقوف ،وهذا ا�ديث أخرجه اإلمام أôد u مسنده ))))عند اهللا قبيحعند اهللا قبيحعند اهللا قبيحعند اهللا قبيحرأوه قبيحاً فهو رأوه قبيحاً فهو رأوه قبيحاً فهو رأوه قبيحاً فهو 
VVVV----  ًص¿ اهللا عليه وسلموأيضا Xص¿ اهللا عليه وسلمقو Xص¿ اهللا عليه وسلمقو Xص¿ اهللا عليه وسلمقو Xوهذا ا�ديث أخرجه أبـو  ))))من فارق ا�ماعة ش�اً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقهمن فارق ا�ماعة ش�اً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقهمن فارق ا�ماعة ش�اً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقهمن فارق ا�ماعة ش�اً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه((((    قو

مـن فـارق ا�ماعـة مـات ميتـًة مـن فـارق ا�ماعـة مـات ميتـًة مـن فـارق ا�ماعـة مـات ميتـًة مـن فـارق ا�ماعـة مـات ميتـًة ((((    X ص¿ اهللا عليه وسلمX ص¿ اهللا عليه وسلمX ص¿ اهللا عليه وسلمX ص¿ اهللا عليه وسلمقوقوقوقوداود واإلمام أôد عن ا�ارث األشعري رÈ اهللا عنه، وأيضاً 
وهـذا ا�ـديث مـن  ))))عليكم بالسواد األعظـمعليكم بالسواد األعظـمعليكم بالسواد األعظـمعليكم بالسواد األعظـم((((: : : : وقالوقالوقالوقال ،وهذا ا�ديث أخرجه اKخاري u صحيحة ومسلم أيضاً  ))))جاهليةجاهليةجاهليةجاهلية

 ).ال تمع أمY Ê ضاللة(: ضمن ا�ديث السابق
UUUU----  ص¿ اهللا عليه Xص¿ اهللا عليه وقو Xص¿ اهللا عليه وقو Xص¿ اهللا عليه وقو Xخالص العمل هللا وا�ناصحة لوالة األمر ولزوم ?اعة خالص العمل هللا وا�ناصحة لوالة األمر ولزوم ?اعة خالص العمل هللا وا�ناصحة لوالة األمر ولزوم ?اعة خالص العمل هللا وا�ناصحة لوالة األمر ولزوم ?اعة إإإإ: : : : ثالثة ال يغل عليهن قلب ا�سلمثالثة ال يغل عليهن قلب ا�سلمثالثة ال يغل عليهن قلب ا�سلمثالثة ال يغل عليهن قلب ا�سلم((((وسلم وسلم وسلم وسلم وقو

 اهذا ا�ديث أخرجه الhمذي u سننه عن  ))))ا�سلم}ا�سلم}ا�سلم}ا�سلم}
ً
Eد عن جب¦ بن مطعـم ،بن مسعود مرفوôو�ذلك أخرجه اإلمام أ، 

دة وهذا ا�ديث سبق �ر�ه أيضاً وهو داخل مـن ضـمن األلفـاظ ا�تعـد ))))ومن شذ شذ u ا^ارومن شذ شذ u ا^ارومن شذ شذ u ا^ارومن شذ شذ u ا^ار((((: : : : ونó عن الشذوذ فقالونó عن الشذوذ فقالونó عن الشذوذ فقالونó عن الشذوذ فقال
 .فهذا ا�ديث كما سبق قد روي عن ?اعة من الصحابة رÈ اهللا عنهم  )ال تمع أمY Ê ضاللة(: �ديث

أخرجـه  ))))ال تزال طائفة من أمY Ê ا�ق ال يïهم من خـذ×م حـî يـأال تزال طائفة من أمY Ê ا�ق ال يïهم من خـذ×م حـî يـأال تزال طائفة من أمY Ê ا�ق ال يïهم من خـذ×م حـî يـأال تزال طائفة من أمY Ê ا�ق ال يïهم من خـذ×م حـî يـأ���� أمـر اهللا أمـر اهللا أمـر اهللا أمـر اهللا((((    قوX ص¿ اهللا عليه وسلمقوX ص¿ اهللا عليه وسلمقوX ص¿ اهللا عليه وسلمقوX ص¿ اهللا عليه وسلمأيضاً  ----))))
 .بألفاظ متفاوتة Eمرثوبان وعن عمران بن حص} وعقبة بن وعن  ةاKخاري ومسلم والhمذي وأôد عن جابر بن سمر

لم يدفعها أحد من لم يدفعها أحد من لم يدفعها أحد من لم يدفعها أحد من     ،،،،وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة u الصحابة وا�ابع}وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة u الصحابة وا�ابع}وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة u الصحابة وا�ابع}وهذه األخبار لم تزل ظاهرة مشهورة u الصحابة وا�ابع}: �ا ذكر هذه األخبار ا�تعددة قال ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة
لـم يـدفعها أحـد  ،ينهمن هذه األخبار بمجموعها استدل بها الصحابة وا�ابعون Ìنت ظاهرة مشهورة ب، ألالسلف وا<لفالسلف وا<لفالسلف وا<لفالسلف وا<لف

نه لم ينكر منكر مـن الصـحابة وا�ـابع} Y مـن أ ،بها االستداللÝا يدل Y صحة  ،منهم ال من السلف وال من ا<لف
    : : : : بهذه األخباربهذه األخباربهذه األخباربهذه األخبار    لالستدالللالستدالللالستدالللالستداللطريق} طريق} طريق} طريق}  بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااوقد ذكر وقد ذكر وقد ذكر وقد ذكر ستدل بهذه األخبار وهذه اآلثار Y كون اإل?اع حجة، ا

لكـن �صـل ^ـا العلـم الïـوري لكـن �صـل ^ـا العلـم الïـوري لكـن �صـل ^ـا العلـم الïـوري لكـن �صـل ^ـا العلـم الïـوري     آحادهاآحادهاآحادهاآحادهاهذه األخبار إن لم تتواتر هذه األخبار إن لم تتواتر هذه األخبار إن لم تتواتر هذه األخبار إن لم تتواتر و، حيث قال ضطرارضطرارضطرارضطرارباالباالباالباالما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم : الطريق األولالطريق األولالطريق األولالطريق األول����
وأنها ال يمكن أن تمع Y خطأ  ،بمجموعها، أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عظم شأن هذه األمة وب} عصمتها عن ا<طأبمجموعها، أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عظم شأن هذه األمة وب} عصمتها عن ا<طأبمجموعها، أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عظم شأن هذه األمة وب} عصمتها عن ا<طأبمجموعها، أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم عظم شأن هذه األمة وب} عصمتها عن ا<طأ

 ،قائم هللا فيها Üجة يب} ا�ق ويظهره وينقلهقرها اهللا Y خطأ وY ضاللة، فاألمة ال بد من وال يمكن أن يُ  ،وY ضاللة
َافُِظونَ {{{{: وهذا من حفظ ا²ين ألن اهللا تعا� قال

َ
� ُ

َ
X اÔَر َو�ِن

ْ
ك ýwَا ا

ْ
^ Ôُْن نَز َÉ اÔَافُِظونَ إِن

َ
� ُ

َ
X اÔَر َو�ِن

ْ
ك ýwَا ا

ْ
^ Ôُْن نَز َÉ اÔَافُِظونَ إِن

َ
� ُ

َ
X اÔَر َو�ِن

ْ
ك ýwَا ا

ْ
^ Ôُْن نَز َÉ اÔَافُِظونَ إِن

َ
� ُ

َ
X اÔَر َو�ِن

ْ
ك ýwَا ا

ْ
^ Ôُْن نَز َÉ اÔطريق ما علم  ،،،،}}}}إِن Y طريق ما علم وذكر أمثلة Y طريق ما علم وذكر أمثلة Y طريق ما علم وذكر أمثلة Y أو أو أو أو     باالضطرارباالضطرارباالضطرارباالضطراروذكر أمثلة

    : : : : مثال}مثال}مثال}مثال}
وY علم وY علم وY علم وY علم ، ، ، ، وY سخاء حاتم الطا�وY سخاء حاتم الطا�وY سخاء حاتم الطا�وY سخاء حاتم الطا�    ،،،، رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنه رÈ اهللا عنهننا íد أنفسنا مضطرين إ� تصديق شجاعة عÅننا íد أنفسنا مضطرين إ� تصديق شجاعة عÅننا íد أنفسنا مضطرين إ� تصديق شجاعة عÅننا íد أنفسنا مضطرين إ� تصديق شجاعة عÅأأأأقال : �ثال األول�ثال األول�ثال األول�ثال األول����اااا

 اً اً اً األخبار فيها متواتراألخبار فيها متواتراألخبار فيها متواتراألخبار فيها متواتر    آحادآحادآحادآحادو�ن لم يكن و�ن لم يكن و�ن لم يكن و�ن لم يكن     ا،ا،ا،ا،Eئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنهEئشة رÈ اهللا عنه
 .اً

يعê لو نظرنا إ� Z خ� من أخبار هؤالء لوقع فيه ا<طأ ووقع فيه االنقطاع ووقع فيه ا�هالـة، لكـن بمجمـوع هـذه �
Ì وري أن هؤالءïشجاعةاألخبار �صل ^ا العلم ال Y سخاء ،نوا Y نوا
ل� واحد منهـا ل� واحد منهـا ل� واحد منهـا ل� واحد منهـا     ا^ظرا^ظرا^ظرا^ظر    لو جردنالو جردنالو جردنالو جردنا، وY علم ،و
يعـê  ،لكن ال يمكن أن �وز Y ا�جمـوع ،االنقطاع u السند وÉو ذلك    لوقع االحتمال u ا<طأ االحتمال u الكذبلوقع االحتمال u ا<طأ االحتمال u الكذبلوقع االحتمال u ا<طأ االحتمال u الكذبلوقع االحتمال u ا<طأ االحتمال u الكذب

 وقت ا^� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم أو عرفنا شجاعة من أمثلة كث¦ة u معار�ه u وقوفه سواًء معار�ه u عÅ رÈ اهللا عنه
بقائه u فراش ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم u أول اإلسالم وغزوه مع ا^ـ� صـ¿ اهللا عليـه وسـلم ومشـار�ته u الغـزوات 
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أيضاً سخاء حاتم كث¦ ومتواتر عند العرب ومعروف و�ن Ìن بعض األمـور قـد  ،ومبارزته وحروبه رÈ اهللا عنه فيما بعد
Eئشة رÈ اهللا عنها �Eة من العا�ات Eئشة رÈ اهللا عنها �Eة من العا�ات Eئشة رÈ اهللا عنها �Eة من العا�ات Eئشة رÈ اهللا عنها �Eة من العا�ات وأيضاً  ،ها مبالغة لكن من حيث ا�جموع ما نقل عنه من سخاء صحيحيكون في

    ؛؛؛؛من أمهات ا�ؤمن} Ìنت Y علم وY فهم وY إدراك مع أنها خالفت الصحابة u بعض ا�سائل ومن أمهات ا�ؤمن} Ìنت Y علم وY فهم وY إدراك مع أنها خالفت الصحابة u بعض ا�سائل ومن أمهات ا�ؤمن} Ìنت Y علم وY فهم وY إدراك مع أنها خالفت الصحابة u بعض ا�سائل ومن أمهات ا�ؤمن} Ìنت Y علم وY فهم وY إدراك مع أنها خالفت الصحابة u بعض ا�سائل و0000بت عنهـا السـنةبت عنهـا السـنةبت عنهـا السـنةبت عنهـا السـنة
وقد ألف الزر�é كتاب اإلجابة فيما استدر�ته Eئشة وقد ألف الزر�é كتاب اإلجابة فيما استدر�ته Eئشة وقد ألف الزر�é كتاب اإلجابة فيما استدر�ته Eئشة وقد ألف الزر�é كتاب اإلجابة فيما استدر�ته Eئشة     ،،،،عنهاعنهاعنهاعنها    لكن يبلكن يبلكن يبلكن يب'''' أن األخبار بمجموعها يدل Y علمها رÈ اهللا أن األخبار بمجموعها يدل Y علمها رÈ اهللا أن األخبار بمجموعها يدل Y علمها رÈ اهللا أن األخبار بمجموعها يدل Y علمها رÈ اهللا

    . . . . Y الصحابةY الصحابةY الصحابةY الصحابة
    ،،،،يشبه ذلك ما �صل فيه العلم بمجموع قـرائن آحادهـا ال ينفـك عـن االحتمـاليشبه ذلك ما �صل فيه العلم بمجموع قـرائن آحادهـا ال ينفـك عـن االحتمـاليشبه ذلك ما �صل فيه العلم بمجموع قـرائن آحادهـا ال ينفـك عـن االحتمـاليشبه ذلك ما �صل فيه العلم بمجموع قـرائن آحادهـا ال ينفـك عـن االحتمـال: بن قدامة قالااwي ذكره  ا�ثال اآلخرا�ثال اآلخرا�ثال اآلخرا�ثال اآلخر

 .و�صل بمجموعها العلم الïوريو�صل بمجموعها العلم الïوريو�صل بمجموعها العلم الïوريو�صل بمجموعها العلم الïوري
لقرائن، لو جردنا ا^ظر إ� Z قرينة لوحدها فاالحتمال ال ينفك يقول هناك بعض األمور �صل ^ا العلم فيها بمجموع ا�

 .لكن لو ?عنا هذه القرائن حصل ^ا العلم الïوري بصحة هذا األمر، عن الطعن فيها
أما با^ظر ل� خ� لوحده  ،يذكر هذه األمثلة Kيان أن هذه األدلة بمجموعها تفيدنا العلم الïوري با�جموع ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة����

Z اإلسنادأو u إسناد �تمل ا<طأ والضعف Z إسناد لوحده فإن . 
 : وهو من وجه}وهو من وجه}وهو من وجه}وهو من وجه}، ادEء علم االستداللادEء علم االستداللادEء علم االستداللادEء علم االستدالل: : : : ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا�طريق طريق طريق طريق الالالال

ظهر فيه ظهر فيه ظهر فيه ظهر فيه وال يُ وال يُ وال يُ وال يُ     ،،،،يتمسكون بها u إثبات اإل?اعيتمسكون بها u إثبات اإل?اعيتمسكون بها u إثبات اإل?اعيتمسكون بها u إثبات اإل?اع    ،،،،أن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع}أن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع}أن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع}أن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع}: الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول����
 Ôأحد خالفاً إ� زمن ا^ظ Ôأحد خالفاً إ� زمن ا^ظ Ôأحد خالفاً إ� زمن ا^ظ Ôامامامامأحد خالفاً إ� زمن ا^ظ. 

ولـم  ،�ثبات اإل?اعوبها u صحة  اوتمسكواستدلوا بها ن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع} يقول أ�
بهـذه  االسـتداللام، فاستصحاب الصحابة وبقاءهم و�ذلك ا�ابعون Y ظهر أحد منهم ا<الف u ذلك إ� أن جاء ا^ظÔ يُ 

 .ية اإل?اعاآلثار د±ل Y صحة هذه األدلة من السنة u حج
لم تقم ا�جة بصحته مع لم تقم ا�جة بصحته مع لم تقم ا�جة بصحته مع لم تقم ا�جة بصحته مع     مرمرمرمرY التسليم ألY التسليم ألY التسليم ألY التسليم أل    متكررةمتكررةمتكررةمتكررةيستحيل u مضطرد العادة ومستقرها توافق األمم u أعصار يستحيل u مضطرد العادة ومستقرها توافق األمم u أعصار يستحيل u مضطرد العادة ومستقرها توافق األمم u أعصار يستحيل u مضطرد العادة ومستقرها توافق األمم u أعصار وووو: قال�

ال تقـوم ا�جـة  ءيستحيل مع تكرر العصور أن ا�ميع يسلمون لé ،اختالف الطباع وتفاوت ا�ذاهب u الرد والقبولاختالف الطباع وتفاوت ا�ذاهب u الرد والقبولاختالف الطباع وتفاوت ا�ذاهب u الرد والقبولاختالف الطباع وتفاوت ا�ذاهب u الرد والقبول
لكن �ا يتكـرر األمـر ، Y حجية اإل?اع لقام من قام باالعhاض والرد الستداللللو Ìنت هذه األدلة ال تصح ، صحتهب

والفهم ، مع أن الطبائع عند ا^اس ¶تلفة ،بهذه األحاديث صحيح االستداللفهذا د±ل Y أن  متكررة؛ويستمر u أعصار 
األربعـة وقبـل ا�ـذاهب األربعـة هنـاك  وا�ذاهب ¶تلفة u عهد الصحابة وعهد ا�ابع} وجاءت ا�ذاهب، pتلف أيضاً 

    .ومع ذلك لم ينكر أحد منهم االستدالل بهذه األدلة Y حجية اإل?اع ،مذاهب مندثرة
خ� الواحد لوحده لم ينفـك مـن أن  ،و�بداء تردد فيهو�بداء تردد فيهو�بداء تردد فيهو�بداء تردد فيه    ،،،،وwلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار اآلحاد عن خالف ¶الفوwلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار اآلحاد عن خالف ¶الفوwلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار اآلحاد عن خالف ¶الفوwلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار اآلحاد عن خالف ¶الفقال قال قال قال 

مثـل مثـل مثـل مثـل     حديث القضاء بيمـ} الشـاهدحديث القضاء بيمـ} الشـاهدحديث القضاء بيمـ} الشـاهدحديث القضاء بيمـ} الشـاهدوما قيل فيها ومثل  ا��اةا��اةا��اةا��اةحديث حديث حديث حديث مثل يبدي فيه أحد وpالف وأن يبدي تردد فيه، 
بينما هذه األحاديث  ،،لم تنفك هذه األخبار عن خالف ¶الف و�بداء تردد u ا�ديث والعمل بهنكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بو        حديث الحديث الحديث الحديث ال

أن أن أن أن : قدامـة عنـدما قـالهو قصد ابن  ابها Y حجية اإل?اع، هذ االستداللبمجموعها لم ينكر أحد من السلف وا<لف 
ظهر أحد فيه خالف إ� زمن ظهر أحد فيه خالف إ� زمن ظهر أحد فيه خالف إ� زمن ظهر أحد فيه خالف إ� زمن هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع} يتمسكون بها u إثبات اإل?اع وال يُ هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع} يتمسكون بها u إثبات اإل?اع وال يُ هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع} يتمسكون بها u إثبات اإل?اع وال يُ هذه األحاديث لم تزل مشهورة ب} الصحابة وا�ابع} يتمسكون بها u إثبات اإل?اع وال يُ 

ظامظامظامظام ّّ  .الـنالـنالـنالـنّّ
����� : من االستدالل: الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا
 به وهو اإل?اع اwي �كم به Y كقال 

ً
Eكإن ا�حتج} بهذه األخبار أثبتوا بها أصًال مقطو Y ي �كم بهwبه وهو اإل?اع ا 
ً
Eكإن ا�حتج} بهذه األخبار أثبتوا بها أصًال مقطو Y ي �كم بهwبه وهو اإل?اع ا 
ً
Eكإن ا�حتج} بهذه األخبار أثبتوا بها أصًال مقطو Y ي �كم بهwبه وهو اإل?اع ا 
ً
Eص¿ اهللا     تاب اهللاتاب اهللاتاب اهللاتاب اهللاإن ا�حتج} بهذه األخبار أثبتوا بها أصًال مقطو Xص¿ اهللا وسنة رسو Xص¿ اهللا وسنة رسو Xص¿ اهللا وسنة رسو Xوسنة رسو
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الصـحابة عنـدما �معـون ð Yء ف ،ألن اإل?اع ال بد X من مسـتند ،بمع¥ يؤخذ به: �كم به�كم به�كم به�كم بهيقصد بـ  عليه وسلم،عليه وسلم،عليه وسلم،عليه وسلم،
لكنهم يقدمون كتاباً د±ًال من الكتـاب  ،�معون بناء Y د±ل من الكتاب والسنة، فواقعهم أنهم يقدمون كتاب Y كتاب

بمعـ¥ ، Y نص، فهم يقدمون نصاً أ?عوا Y استنباط ا�كم فيه Y حكم لم يتفقوا Y االستنباط منـهيقدمون نصاً 
بل بعضهم  ،ونص آخر فيه حكم ولم �معوا عليه ،حكماً وأ?عوا عليهمنه الصحابة وا�ابعون  استنبطنصان نص : عندنا

فاإل?اع ال بد X من مستند وهو الكتاب ، � ال يسÆ إ?اع� ال يسÆ إ?اع� ال يسÆ إ?اع� ال يسÆ إ?اعفاألول يسÆ إ?اع وا8افاألول يسÆ إ?اع وا8افاألول يسÆ إ?اع وا8افاألول يسÆ إ?اع وا8اأخذ منه حكم واآلخر لم يأخذ به، 
 .والسنة والقياس الصحيح

أن �موع تلك : بمع¥    ستند إ� مستند مقطوعستند إ� مستند مقطوعستند إ� مستند مقطوعستند إ� مستند مقطوعااااالتسليم <� يرفعون به الكتاب ا�قطوع إال إذا التسليم <� يرفعون به الكتاب ا�قطوع إال إذا التسليم <� يرفعون به الكتاب ا�قطوع إال إذا التسليم <� يرفعون به الكتاب ا�قطوع إال إذا     العادةالعادةالعادةالعادةويستحيل u ويستحيل u ويستحيل u ويستحيل u قال �
أن يسلموا <� يرفعـون بـه الكتـاب إال إذا  بالعادةيل فيستح ،طأا<تمع Y  ال األمةاألخبار األحادية أفادتنا القطع بأن 

 .Ìن هذا ا�ستند قطعياً 
أما رفع ا�قطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم حî ال يتعجب ا�تعجب وال يقول قائل كيـف أما رفع ا�قطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم حî ال يتعجب ا�تعجب وال يقول قائل كيـف أما رفع ا�قطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم حî ال يتعجب ا�تعجب وال يقول قائل كيـف أما رفع ا�قطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم حî ال يتعجب ا�تعجب وال يقول قائل كيـف  قال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامةقال ابن قدامة����

ظام ظام ظام ظام و�يف يذهل عو�يف يذهل عو�يف يذهل عو�يف يذهل ع    الصحة،الصحة،الصحة،الصحة،ترفعون الكتاب القاطع بإ?اع مستنٍد مستنده إ� خ� غ¦ معلوم ترفعون الكتاب القاطع بإ?اع مستنٍد مستنده إ� خ� غ¦ معلوم ترفعون الكتاب القاطع بإ?اع مستنٍد مستنده إ� خ� غ¦ معلوم ترفعون الكتاب القاطع بإ?اع مستنٍد مستنده إ� خ� غ¦ معلوم  ّّ نه ?يع األمة إ� زمن ا^نه ?يع األمة إ� زمن ا^نه ?يع األمة إ� زمن ا^نه ?يع األمة إ� زمن ا^ّّ
 ة،لكـون اإل?ـاع حجـ األخباريقصد من هذا أن األمة استمرت Y العمل بهذه  االستدالل،االستدالل،االستدالل،االستدالل،وpتص با�نبه X وهذا وجه وpتص با�نبه X وهذا وجه وpتص با�نبه X وهذا وجه وpتص با�نبه X وهذا وجه 

ولم يعhض أحد مـن السـلف وا<لـف حـî جـاء  ،من األدلة ال(عية وجعلوا اإل?اع حاكما Y الكتاب والسنة ود±الً 
ظام ّ̂ ظام بهذا الفهم وهذا األمر من دون بقيفال يمك ،ا ّ̂  .Ýا يدل أن اإل?اع حجة ،ا^اسة ن أن pتص ا
� u ذكرناهـا مـن السـنة `  ،كون اإل?اع حجة قاطعة إ�وأقرب الطرق  االستداللا�قيقة السنة ` أقرب Êاألدلة ال

يؤخذ منها أمراً متواتراً تواتراً معنوياً وهـو لكن  ،ب} أحاديث صحيحة وضعيفا أقرب و` u ا�قيقة أحاديث �موعها م
بأن �مـوع هـذي  ،اآلمدي رôه اهللا إ±ههذا ما أشار  األمة Y خطأ تمعاألمة معصومة إذا اجتمعت وال يمكن أن  أن

 .اجتمعت إذااألمة معصومة عن ا<طأ  أناألحاديث تفيدنا تواتراً معنوياً 
وهـو هـل وهـو هـل وهـو هـل وهـو هـل : : : : بن قدامة بفصل قصـ¦بن قدامة بفصل قصـ¦بن قدامة بفصل قصـ¦بن قدامة بفصل قصـ¦ااااوبدأ وبدأ وبدأ وبدأ  ،مع} أوصفات من يعتد بقو×م u اإل?اعننتقل إ� أمر آخر يتعلق بصفات ا�ج

    يشhط u أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واتر؟ يشhط u أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واتر؟ يشhط u أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واتر؟ يشhط u أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واتر؟ 
منهم من قال اثن} ومنهم من قال ثالثة ومنهم من قـال أربعـة ومـنهم �سـة  ،وقد ذكرنا سابقا ا<الف u عدد ا�واتر�

وترجيح ابن قدامة قال أنه ليس  ،،،،وقلنا أنه رأي السيووقلنا أنه رأي السيووقلنا أنه رأي السيووقلنا أنه رأي السيو2222    ،،،،األقرب أنه تقريبا ع(ةاألقرب أنه تقريبا ع(ةاألقرب أنه تقريبا ع(ةاألقرب أنه تقريبا ع(ة    ورجحناورجحناورجحناورجحنا ،ومنهم من ذكر ع(ة وع(ين
�سـة أو ع(ـة هـل �سـة أو ع(ـة هـل �سـة أو ع(ـة هـل �سـة أو ع(ـة هـل     اااابغض ا^ظر عن العـدد أن Ìنـوبغض ا^ظر عن العـدد أن Ìنـوبغض ا^ظر عن العـدد أن Ìنـوبغض ا^ظر عن العـدد أن Ìنـو    ؟؟؟؟هل يشhط u اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترهل يشhط u اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترهل يشhط u اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترهل يشhط u اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترلكن هنا  ،X حد
 : ؟؟؟؟يشhطيشhطيشhطيشhط

TTTT---- أنه  ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور Y طhط ال يشhط ال يشhط ال يشhال يشuuuu    واتر�واترأهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترأهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�واترأهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا�قو×م لصيانة األمة عن ا<طأ  قال    ذا؟ذا؟ذا؟ذا؟�ا�ا�ا�ا أهل اإل?اع أن يبلغوا عدد ا u قو×م لصيانة األمة عن ا<طأ ألن ا�جة u قو×م لصيانة األمة عن ا<طأ ألن ا�جة u قو×م لصيانة األمة عن ا<طأ ألن ا�جة u ألن ا�جة
إذا لم يكن  ،،،،Y ا<طأY ا<طأY ا<طأY ا<طأ    االتفاقاالتفاقاالتفاقاالتفاق×م عن ×م عن ×م عن ×م عن     باألدلة ا�ذكورة، و�ذا لم يكن Y األرض مسلم سواهم فهم Y ا�ق يقيناً صيانةً باألدلة ا�ذكورة، و�ذا لم يكن Y األرض مسلم سواهم فهم Y ا�ق يقيناً صيانةً باألدلة ا�ذكورة، و�ذا لم يكن Y األرض مسلم سواهم فهم Y ا�ق يقيناً صيانةً باألدلة ا�ذكورة، و�ذا لم يكن Y األرض مسلم سواهم فهم Y ا�ق يقيناً صيانةً 

Y ا�ق يقيناً صيانًة ×م عن االتفاق Y واتر فهم بإذن اهللا�األرض إال هم وهم أقل من عدد ا uا<طأ . 
�إن Ìنوا أقـل Y هذا  ،أن تكون األمة أقل من عدد ا�واتر ،العادة بوقوعها رِ وهذه ا�سألة حقيقة مسألة افhاضية لم 

 .فاإل?اع حجة Y قول ا�مهور ؛من عدد ا�واتر وأ?عوا
بمع¥  �صل اإل?اع إال بعدد ا�واتر�صل اإل?اع إال بعدد ا�واتر�صل اإل?اع إال بعدد ا�واتر�صل اإل?اع إال بعدد ا�واتر    الالالال    أنهأنهأنهأنهقالوا قالوا قالوا قالوا  بن السببن السببن السببن السب����ااااالقاÈ أبو بكر اKاقال� و�مام ا�رم} ا�ويê تلميذه والقاÈ أبو بكر اKاقال� و�مام ا�رم} ا�ويê تلميذه والقاÈ أبو بكر اKاقال� و�مام ا�رم} ا�ويê تلميذه والقاÈ أبو بكر اKاقال� و�مام ا�رم} ا�ويê تلميذه و ----////

    .هذا رأيهم u هذه ا�سألة ،أنه ال �وز اÉطاط عدد علماء الع� عن حد ا�واتر
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أهل اإل?اع أن أهل اإل?اع أن أهل اإل?اع أن أهل اإل?اع أن     uuuuال يشhط ال يشhط ال يشhط ال يشhط أنه أنه أنه أنه  من الفقهاء واألصو±ون وا�تمن الفقهاء واألصو±ون وا�تمن الفقهاء واألصو±ون وا�تمن الفقهاء واألصو±ون وا�ت����م}م}م}م}    لكن الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول ?هور العلماءلكن الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول ?هور العلماءلكن الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول ?هور العلماءلكن الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول ?هور العلماء����
 ).سبق �حه اI ماأEد ا�ح(    ....يبلغوا عدد ا�واتريبلغوا عدد ا�واتريبلغوا عدد ا�واتريبلغوا عدد ا�واتر

 .ûلص من هذا أن اإل?اع حجة قاطعة �ب العمل بها، واألدلة Y ذلك د±الن قاطعان�
 )أEد ما سبق �حه u هذه ا�لقة وا�لقة السابقة(

    ����))))::::VVVV((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا����
    : صفـات ا�جمعـ}صفـات ا�جمعـ}صفـات ا�جمعـ}صفـات ا�جمعـ}����

وأنـه ال يعتـد وأنـه ال يعتـد وأنـه ال يعتـد وأنـه ال يعتـد     ،،،،ن يكونوا من العلماءن يكونوا من العلماءن يكونوا من العلماءن يكونوا من العلماءالبد أالبد أالبد أالبد أ    ،،،،ال خالف ب} العلماء u اعتبار علماء الع� من أهل االجتهاد u اإل?اعال خالف ب} العلماء u اعتبار علماء الع� من أهل االجتهاد u اإل?اعال خالف ب} العلماء u اعتبار علماء الع� من أهل االجتهاد u اإل?اعال خالف ب} العلماء u اعتبار علماء الع� من أهل االجتهاد u اإل?اع
إذاً ال بد أن يكـون ا�جمعـون  أما ا�جنون فهو فاقدها،و ،، أما الص� فإنه ناقص اآللة و` العقلبقول الصبيان وا�جان}بقول الصبيان وا�جان}بقول الصبيان وا�جان}بقول الصبيان وا�جان}

    . وال يعتد بقول الصبيان وا�جان} ،من أهل االجتهاد u اإل?اع
 :  ذلك ذلك ذلك ذلكهل يعتد بقو×م؟ قد اختلف العلماء uهل يعتد بقو×م؟ قد اختلف العلماء uهل يعتد بقو×م؟ قد اختلف العلماء uهل يعتد بقو×م؟ قد اختلف العلماء u: : : : أما العوامأما العوامأما العوامأما العوام

TTTT----    أنه ال يعت� قو×م ?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء Yأنه ال يعت� قو×م Yأنه ال يعت� قو×م Yأنه ال يعت� قو×م Y . 
واستدل اKاقال� ومـن  ،وهذا اختيار القاÈ اKاقال� وبعض ا�توهذا اختيار القاÈ اKاقال� وبعض ا�توهذا اختيار القاÈ اKاقال� وبعض ا�توهذا اختيار القاÈ اKاقال� وبعض ا�ت����م}م}م}م}، يعت� قو×ميعت� قو×ميعت� قو×ميعت� قو×مقوم قوم قوم قوم لكن هناك من خالف فقال     ----////

ْ¦َ {معه بقوX تعا�  َ َ¦ْ َ َ¦ْ ُ ا×دى َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َْعِد َما تَب ُ ا×دى َوَيتÔِبْع َ
َ
X َ Ô{َُسوَل ِمْن نننَنْعِد َما تَبÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرÔُمْؤِمِن}َ َوَمْن يَُشاقِِق الر

ْ
ُمْؤِمِن}َ  َسِبيِل ال
ْ
ُمْؤِمِن}َ  َسِبيِل ال
ْ
ُمْؤِمِن}َ  َسِبيِل ال
ْ
فهم داخلون u قوX ا�ـؤمن}،  } َسِبيِل ال

تمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللةتمع أمY Ê ضاللة((((وقوX ص¿ اهللا عليه وسلم  . فهم داخلون u لفظ األمة الوارد u ا�ديث) ال ال ال ال 
    ....بالنسبة للعوامبالنسبة للعوامبالنسبة للعوامبالنسبة للعوام قوالنفيها إذا ا�سألة �

ف أنه البد أن يكونوا علماء الع�، أن علماء ف أنه البد أن يكونوا علماء الع�، أن علماء ف أنه البد أن يكونوا علماء الع�، أن علماء ف أنه البد أن يكونوا علماء الع�، أن علماء بالنسبة للصبيان وا�جان} ال إش®ل أنه ال خالف ب} العلماء، وال خالبالنسبة للصبيان وا�جان} ال إش®ل أنه ال خالف ب} العلماء، وال خالبالنسبة للصبيان وا�جان} ال إش®ل أنه ال خالف ب} العلماء، وال خالبالنسبة للصبيان وا�جان} ال إش®ل أنه ال خالف ب} العلماء، وال خال
    ....الع� هم ا�عتدونالع� هم ا�عتدونالع� هم ا�عتدونالع� هم ا�عتدون

ا�مهور Y أنهم ال يعتد بقو×م، اKاقال� ومن معه يرون أنهم يعت� قو×م ألنهم يدخلون u ا�مهور Y أنهم ال يعتد بقو×م، اKاقال� ومن معه يرون أنهم يعت� قو×م ألنهم يدخلون u ا�مهور Y أنهم ال يعتد بقو×م، اKاقال� ومن معه يرون أنهم يعت� قو×م ألنهم يدخلون u ا�مهور Y أنهم ال يعتد بقو×م، اKاقال� ومن معه يرون أنهم يعت� قو×م ألنهم يدخلون u يبيبيبيب'''' ا<الف u العوام،  ا<الف u العوام،  ا<الف u العوام،  ا<الف u العوام، ����
 .u ا�ديثu ا�ديثu ا�ديثu ا�ديثالوارد الوارد الوارد الوارد ولفولفولفولفظظظظ األمة  األمة  األمة  األمة     ،،،،u اآليةu اآليةu اآليةu اآليةالوارد الوارد الوارد الوارد ا�ؤمن} ا�ؤمن} ا�ؤمن} ا�ؤمن}     اسماسماسماسم
لـو  ، يعêالقول يرجع Y األصل بإبطال اإل?اع، إذ ال يتصور قول األمة *هم u حادثة واحدةالقول يرجع Y األصل بإبطال اإل?اع، إذ ال يتصور قول األمة *هم u حادثة واحدةالقول يرجع Y األصل بإبطال اإل?اع، إذ ال يتصور قول األمة *هم u حادثة واحدةالقول يرجع Y األصل بإبطال اإل?اع، إذ ال يتصور قول األمة *هم u حادثة واحدة    وهذاوهذاوهذاوهذا: يقول ابن قدامة�

 ،ا^اس Y اختالف الطبائع ،جاهلها و�Eها ،األفهام هم uواختالف ،حدثت حادثة ال يمكن أن يؤخذ Z األمة Y تفرقهم
و�ن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصـور ذلـك فمـن ذا و�ن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصـور ذلـك فمـن ذا و�ن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصـور ذلـك فمـن ذا و�ن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصـور ذلـك فمـن ذا  ،ثة واحدةأن نأخذ أقوا×م، ال يمكن أن يتصور قول األمة *هم u حاد

حu î العصور ا�ديثة ال يمكن أن نأخذ رأي  ؟؟؟؟اwي ينقل قول ?يعهم مع كdتهم وتفرقهم u اKوادي والقرى واألمصاراwي ينقل قول ?يعهم مع كdتهم وتفرقهم u اKوادي والقرى واألمصاراwي ينقل قول ?يعهم مع كdتهم وتفرقهم u اKوادي والقرى واألمصاراwي ينقل قول ?يعهم مع كdتهم وتفرقهم u اKوادي والقرى واألمصار
مة ال يمكن أن إال أنه يب' عدد كب¦ من األ ،االستفتاءات مع توفر اآلالت ا�ديثة عن طريق األجهزة وعن طريق ،ا�ميع

 .أو ألمور كث¦ة ،أو Kعد ،أو �هل، ما لعدم االهتمامإ ،يعرف رأيه أنيستطلع رأيه و
نقول للناس ما رأيكم u مسألة  أنفمثال ال يمكن  ،إذا هذا ال يتصور أن نأخذ رأي األمة ?يعا u حادثة من ا�وادث�

و�ن تصورناه فمن ذا اwي ينقل ^ا هـذا  ،ال يمكن تصوره ،ذاهu ونأخذ رأي مثال ستة ع( مليون مثال األنابيب؟ طفل 
 . هذا بالنسبة للرد Y اKاقال� ومن معه ،القول مع كdة هؤالء ا^اس وتفرقهم u اKوادي والقرى واKتان

 :ذكر عدة أدلة تدل Y مذهب ا�مهورذكر عدة أدلة تدل Y مذهب ا�مهورذكر عدة أدلة تدل Y مذهب ا�مهورذكر عدة أدلة تدل Y مذهب ا�مهور    ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة
 . فهو Ìلص� u نقصان اآللةفهو Ìلص� u نقصان اآللةفهو Ìلص� u نقصان اآللةفهو Ìلص� u نقصان اآللة االجتهاد`  اآللةو أن العاë ليس X آلة هذا الشأنأن العاë ليس X آلة هذا الشأنأن العاë ليس X آلة هذا الشأنأن العاë ليس X آلة هذا الشأن: ²±ل األول²±ل األول²±ل األول²±ل األولاااا����
�����نقول أن األمـة ال عندما  ،،،،فهم من عصمة األمة عن ا<طأ إال عصمة من تتصور منه اإلصابة ألهليتهفهم من عصمة األمة عن ا<طأ إال عصمة من تتصور منه اإلصابة ألهليتهفهم من عصمة األمة عن ا<طأ إال عصمة من تتصور منه اإلصابة ألهليتهفهم من عصمة األمة عن ا<طأ إال عصمة من تتصور منه اإلصابة ألهليتهال يُ ال يُ ال يُ ال يُ : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
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- ١٥١ - 

 

 فالعصـمة ال ،هذه العصمة ال تفهم من أناس ال يملكون أدواتهـا االجتماع؛عند  معصومةيمكن أن تمع Y خطأ وأنها 
عن ا<طأ وتدخل من ال يملك  معصومةأما أن تقول إن األمة  ،وهم العلماء ا�جتهدون االجتهادتفهم إال Ýن يملك أدوات 

قتلوه قتلهم اهللا فإنمـا شـفاء : (فثلك ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال ،كث¦ العامةفا<طأ من  ،اآللة وال تتصور منه اإلصابة
 . علمفال يفتون بدون ) ال¯ السؤال

 علم أنه يقوX عن جهل وليس يدري عما يقول قال :ا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الثا²±ل ا8الث����
ً
 علم أنه يقوX عن جهل وليس يدري عما يقولألن العاë إذا قال قوال
ً
 علم أنه يقوX عن جهل وليس يدري عما يقولألن العاë إذا قال قوال
ً
 علم أنه يقوX عن جهل وليس يدري عما يقولألن العاë إذا قال قوال
ً
، وهذا واقع كث¦ من العوام ال ألن العاë إذا قال قوال

قد يكون عنده نوع من الفهم  ،لكنه يكون عن �م} قد يصيب وقد pطئ ،يعرف ا�ستند اwي يستند عليه u ا�كم
فالعاë إذا قال قوال علم بأنه يقـوX  ،ن ال �وز X أن يفÊ أو يقول Y اهللا بغ¦ علمألن اإلنسا ،الغالب عليه ا<طأولكن 

 .عن جهل وليس يدري عما يقول
ذم ا^� ص¿ اهللا عليه ذم ا^� ص¿ اهللا عليه ذم ا^� ص¿ اهللا عليه ذم ا^� ص¿ اهللا عليه     لكلكلكلكو�رم عليه ذلك، وwو�رم عليه ذلك، وwو�رم عليه ذلك، وwو�رم عليه ذلك، وw    ،،،،اإل?اع Y أن العاë يعاإل?اع Y أن العاë يعاإل?اع Y أن العاë يعاإل?اع Y أن العاë يع____ بمخالفة العلماء بمخالفة العلماء بمخالفة العلماء بمخالفة العلماء    انعقدانعقدانعقدانعقدأنه أنه أنه أنه : ا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابعا²±ل الرابع����

إن إن إن إن : (ورد u اKخاري ومسلم أن ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قـال ،ا بغ¦ علم فضلوا وأضلواا بغ¦ علم فضلوا وأضلواا بغ¦ علم فضلوا وأضلواا بغ¦ علم فضلوا وأضلواوسلم الرؤساء ا�هال اwين أفتووسلم الرؤساء ا�هال اwين أفتووسلم الرؤساء ا�هال اwين أفتووسلم الرؤساء ا�هال اwين أفتو
    بِق بِق بِق بِق لم يُ لم يُ لم يُ لم يُ (بالرفع وµ بعض األلفاظ  ))))Eلمٌ Eلمٌ Eلمٌ Eلمٌ     اهللا ال يقبض العلم ان اE من ا^اس ولكن يقبضه بقبض العلماء حî إذا لم يبَق اهللا ال يقبض العلم ان اE من ا^اس ولكن يقبضه بقبض العلماء حî إذا لم يبَق اهللا ال يقبض العلم ان اE من ا^اس ولكن يقبضه بقبض العلماء حî إذا لم يبَق اهللا ال يقبض العلم ان اE من ا^اس ولكن يقبضه بقبض العلماء حî إذا لم يبَق 

 فسا^اس رؤساء جها ا�ذلم E حî إذا لم يبَق (با^صب ) �Eاً �Eاً �Eاً �Eاً 
ً
وأيضاً قول ا^� ص¿  )لواضلوا وأضلوا فأفتوا بغ¦ علم فئال

ودخـل ا�ـاء u رأسـه  فاغتسـل ا�نابة،بأنه البد أن يغتسل من  ةY من أفî لصاحب الشج دE ))))قتلوهقتلوهقتلوهقتلوه((((: اهللا عليه وسلم
 .)ال¯ السؤالفإنما شفاء  ،قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا: (فلما بلغ ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم قال ،فمات
ِر إِْن {{{{: قال اهللا تعا� وردت أخبار كث¦ة u إ�اب الرجوع للعلماء وùريم الفتوى با�هل وا×وىوردت أخبار كث¦ة u إ�اب الرجوع للعلماء وùريم الفتوى با�هل وا×وىوردت أخبار كث¦ة u إ�اب الرجوع للعلماء وùريم الفتوى با�هل وا×وىوردت أخبار كث¦ة u إ�اب الرجوع للعلماء وùريم الفتوى با�هل وا×وىأيضاً �

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
ِر إِْن فَاْسأ

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
ِر إِْن فَاْسأ

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
ِر إِْن فَاْسأ

ْ
ك ýwْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

 هـو العاëففرض فأمر اهللا سبحانه وتعا� من ال يعلم أمر العوام وا�هال أن يسألوا العلماء ويقتدوا بهم،  }}}}ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ 
 . و�ذا Ìن فرضه ا�قليد فال يعتد بقوX وال يؤخذ به ،ا�قليد ال االجتهاد

وأهل وأهل وأهل وأهل     ،،،،ا�كم ال( كأهل الÇما�كم ال( كأهل الÇما�كم ال( كأهل الÇما�كم ال( كأهل الÇم    ال أثر ×ا uال أثر ×ا uال أثر ×ا uال أثر ×ا uو` من عرف من أهل العلم بفهم وعلم u مسائل و` من عرف من أهل العلم بفهم وعلم u مسائل و` من عرف من أهل العلم بفهم وعلم u مسائل و` من عرف من أهل العلم بفهم وعلم u مسائل : األخرىاألخرىاألخرىاألخرىا�سـألة ا�سـألة ا�سـألة ا�سـألة ����
  هل يعتد بقو×م u مسائل اإل?اع أو ال؟هل يعتد بقو×م u مسائل اإل?اع أو ال؟هل يعتد بقو×م u مسائل اإل?اع أو ال؟هل يعتد بقو×م u مسائل اإل?اع أو ال؟    ،،،،وأهل دقائق ا�سابوأهل دقائق ا�سابوأهل دقائق ا�سابوأهل دقائق ا�ساب    ،،،،اللغةاللغةاللغةاللغة
فهـو فهـو فهـو فهـو ومن يعرف من العلم ما ال أثر u X معرفة ا�كم كأهل الÇم واللغة وا^حو ودقائق ا�ساب ومن يعرف من العلم ما ال أثر u X معرفة ا�كم كأهل الÇم واللغة وا^حو ودقائق ا�ساب ومن يعرف من العلم ما ال أثر u X معرفة ا�كم كأهل الÇم واللغة وا^حو ودقائق ا�ساب ومن يعرف من العلم ما ال أثر u X معرفة ا�كم كأهل الÇم واللغة وا^حو ودقائق ا�ساب : بن قدامة يقولبن قدامة يقولبن قدامة يقولبن قدامة يقولاااا����

ّّ        إ� ماإ� ماإ� ماإ� مافإن Z أحد ëE بالنسبة فإن Z أحد ëE بالنسبة فإن Z أحد ëE بالنسبة فإن Z أحد ëE بالنسبة ، ، ، ، Ìلعاë ال يعتد �الفهÌلعاë ال يعتد �الفهÌلعاë ال يعتد �الفهÌلعاë ال يعتد �الفه ّّ    لم �صلم �صلم �صلم �ّصّ فمن علم الفقه ولم يعلـم  ،ل علم سواهل علم سواهل علم سواهل علم سواهل علمه و�ن حصل علمه و�ن حصل علمه و�ن حصل علمه و�ن حّصّ
والعكس أيضاً Eلم ا�ساب إن Ìن ال يعلم إال ا�ساب وال يعلم علـم  ،حسابا�ساب فهو Eلم u الفقه ëE بالنسبة لل

 .Y أنه ال يعتد بكالمهY أنه ال يعتد بكالمهY أنه ال يعتد بكالمهY أنه ال يعتد بكالمه هذا قول ?هور العلماءهذا قول ?هور العلماءهذا قول ?هور العلماءهذا قول ?هور العلماء ،ال(يعة فهو Eلم با�ساب ëE بالنسبة لعلم ال(يعة
 تصـور بعـض ا�سـائل قد �تاج إ� الطبيب u ،ر ا�سألة ال u ا�كم عليهار ا�سألة ال u ا�كم عليهار ا�سألة ال u ا�كم عليهار ا�سألة ال u ا�كم عليهاييييتصوتصوتصوتصوu  يعت� قو×ميعت� قو×ميعت� قو×ميعت� قو×م :لكن هنا نقطه أنه�

 االسـتئناسÉتـاج إ� الطبيـب إ�  ،مثل ا�وت ا²ما» وغـ¦ه األنابيبمثل مسائل طفل  اً،واضح اً الطبية يصورها تصوير
سـائل ا�و يةتـاج أحيانـاً إ� صـاحب االقتصـاد u مسـائل ا�سـابال ا�كم عليها، وأيضـاً ُ�  -تصور ا�سألة-وا�صور 

وقد �تاج إ� ا�هندس} عندما �تـاج  ،قد �تاج u تصوير ا�سألة ال ا�كم عليها ،اKنوك وغ¦هاا�ادثة u  االقتصادية
الÊ يقوم عليها اKناء وا�خطيط وÉو ذلـك حـî يتصـور  ا×ندسيةالقاÈ أو ا�حكم إ� بعض ا�سائل ±عرف األصول 

 .همه وتصوره من واقعبناًء Y ما ف ال(عيةفيطبق األح®م  ،ا�سألة للحكم عليها
والفقيه ا�ـافوالفقيه ا�ـافوالفقيه ا�ـافوالفقيه ا�ـافظظظظ ألحـ®م الفـروع وال يعـرف  ألحـ®م الفـروع وال يعـرف  ألحـ®م الفـروع وال يعـرف  ألحـ®م الفـروع وال يعـرف     ،،،،األصواألصواألصواألصو     اwي ال يعرف تفاصيل الفروع اwي ال يعرف تفاصيل الفروع اwي ال يعرف تفاصيل الفروع اwي ال يعرف تفاصيل الفروع: أخرىأخرىأخرىأخرىمسألة مسألة مسألة مسألة  بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااذكر ذكر ذكر ذكر ����

 أو ال؟ أو ال؟ أو ال؟ أو ال؟     هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    هل يعتد بقولهل يعتد بقولهل يعتد بقولهل يعتد بقولا^حوي إذا Ìن الÇم u مسألة تنبY ê ا^حو ا^حوي إذا Ìن الÇم u مسألة تنبY ê ا^حو ا^حوي إذا Ìن الÇم u مسألة تنبY ê ا^حو ا^حوي إذا Ìن الÇم u مسألة تنبY ê ا^حو وووو    ،،،،األصول من غ¦ معرفة X باألصولاألصول من غ¦ معرفة X باألصولاألصول من غ¦ معرفة X باألصولاألصول من غ¦ معرفة X باألصول



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٥٢ - 

 

أو فقيه حافظ للفـروع ال  ،حصو×ا بالنسبة أن نتصور أصو  ال يعرف تفاصيل الفروع وال يمكن ،هذه ا�سألة تقعيد�
 .يعرف األصول

إنما إنما إنما إنما     ،،،،أن ا^حوي ال يعتد Y قوu X إثبات ا�كم ال(أن ا^حوي ال يعتد Y قوu X إثبات ا�كم ال(أن ا^حوي ال يعتد Y قوu X إثبات ا�كم ال(أن ا^حوي ال يعتد Y قوu X إثبات ا�كم ال(أما ا^حوي إذا Ìن الÇم u مسألة تنبY ê ا^حو ال شك �
    ....يعتد بقوu X تصور ا�سألة ورأي أهل اللغةيعتد بقوu X تصور ا�سألة ورأي أهل اللغةيعتد بقوu X تصور ا�سألة ورأي أهل اللغةيعتد بقوu X تصور ا�سألة ورأي أهل اللغة

�Çي ال يعرف تفاصيل الفروع والفقيه ا�افظ ألح®م الفروع لكن الwاألصو  ا u هـل هـل هـل هـل ال يعـرف األصـول، لكن م
 يعتد بقوX؟ يعتد بقوX؟ يعتد بقوX؟ يعتد بقوX؟ 

TTTT---- وهذا مذهب كث¦ من األصو±}وهذا مذهب كث¦ من األصو±}وهذا مذهب كث¦ من األصو±}وهذا مذهب كث¦ من األصو±} ال يعتد بقو×مال يعتد بقو×مال يعتد بقو×مال يعتد بقو×مقال  ابن قدامةابن قدامةابن قدامةابن قدامة. 
 .اختاره الغزا·اختاره الغزا·اختاره الغزا·اختاره الغزا·ووووم} م} م} م} هو مذهب بعض ا�تهو مذهب بعض ا�تهو مذهب بعض ا�تهو مذهب بعض ا�ت����وهذا القول  ،وبا�ا· ال ينعقد اإل?اع بدونهم يعتد بقو×ميعتد بقو×ميعتد بقو×ميعتد بقو×م القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخر ----////

مدارك األح®م و�يفية تلقيها من ا�فهوم وا�نطوق وصـيغة مدارك األح®م و�يفية تلقيها من ا�فهوم وا�نطوق وصـيغة مدارك األح®م و�يفية تلقيها من ا�فهوم وا�نطوق وصـيغة مدارك األح®م و�يفية تلقيها من ا�فهوم وا�نطوق وصـيغة ببببألن األصوألن األصوألن األصوألن األصو     مثًال العارف  مثًال العارف  مثًال العارف  مثًال العارف (( :ود±ل ما اختاره الغزا· قال�
 ))))))))األمر وا^ò والعموم متمكن من درك األح®م إذا أراد و�ن لم �فاألمر وا^ò والعموم متمكن من درك األح®م إذا أراد و�ن لم �فاألمر وا^ò والعموم متمكن من درك األح®م إذا أراد و�ن لم �فاألمر وا^ò والعموم متمكن من درك األح®م إذا أراد و�ن لم �فظظظظ الفروع الفروع الفروع الفروع

 ،بل يكÃ أن يكون عنده آ±ة إدراك األحـ®م وتلقيهـا ،لفروع�زئيات وأدلة ا اً فال يشhط u العالم أن يكون حافظ�
صيغة األمـر هـل ` للوجـوب أو  ،وصيغتها وداللة إشارتها من عبارتها من نصها من ظاهرها ،وفهم منطوقها من مفهومهاوفهم منطوقها من مفهومهاوفهم منطوقها من مفهومهاوفهم منطوقها من مفهومها

وأحـ®م  ،قطعيـةالعموم ومî هل دال�ه ظنيـة أو  ،أو يقت� غ¦ ذلك ،ا^ò هل يقت� ا�حريم أو يقت� الفساد ،لغ¦ه
فال يشhط  ،فاألصو  متمكن من إدراك األح®م إذا أراد و�ن لم �فظ الفروع ،فعنده آلة االجتهاد ،ا�خصصات وÉو ذلك

 .�ن ينعقد به اإل?اع أن يكون حافظاً للفروع
وهـم وهـم وهـم وهـم  نصب العبادلةنصب العبادلةنصب العبادلةنصب العبادلة))))))))هم Ýن لم ينصب نفسه للفتيا هم Ýن لم ينصب نفسه للفتيا هم Ýن لم ينصب نفسه للفتيا هم Ýن لم ينصب نفسه للفتيا ءءءءأن العباس وطلحة بن عبيد اهللا والزب¦ ونظراأن العباس وطلحة بن عبيد اهللا والزب¦ ونظراأن العباس وطلحة بن عبيد اهللا والزب¦ ونظراأن العباس وطلحة بن عبيد اهللا والزب¦ ونظرا((((((((د±ل ذلك ويؤ�ده د±ل ذلك ويؤ�ده د±ل ذلك ويؤ�ده د±ل ذلك ويؤ�ده 

 ، اعتُدعتد �الفهمعتد �الفهمعتد �الفهمعتد �الفهماااازيد بن ثابت ومعاذ وقد زيد بن ثابت ومعاذ وقد زيد بن ثابت ومعاذ وقد زيد بن ثابت ومعاذ وقد  و�ذلكو�ذلكو�ذلكو�ذلك    ،،،،للفتياللفتياللفتياللفتيا    اهللا عباس وغ¦هم هؤالء نصبوا أنفسهماهللا عباس وغ¦هم هؤالء نصبوا أنفسهماهللا عباس وغ¦هم هؤالء نصبوا أنفسهماهللا عباس وغ¦هم هؤالء نصبوا أنفسهم    اهللا بن عمر عبداهللا بن عمر عبداهللا بن عمر عبداهللا بن عمر عبد    عبدعبدعبدعبد
أيضـاً هـؤالء أقـرب إ�  ،لكن اآللة Ìنت موجودة ،Ìنوا �فظون الفروع الزب¦ وخالف العباس وطلحة مع أنه ما�الف 

ال يشhط أن يكونوا حافظ} للفروع، فلم ينقـل أن هـؤالء الصـحابة كطلحـة  ،®م ومعرفة ا²الالتاالجتهاد ودرك األح
 . والعباس والزب¦ وغ¦هم Ìنوا �فظون الفروع مع أنهم Ìن يؤخذ برأيهم ويعتد به

ولم يكونوا ولم يكونوا ولم يكونوا ولم يكونوا  يقصد طلحة والزب¦    ؟؟؟؟���� بعضهم u الشورى بعضهم u الشورى بعضهم u الشورى بعضهم u الشورى وقد سُ  وقد سُ  وقد سُ  وقد سُ عظÆعظÆعظÆعظÆوهم يصلحون لوهم يصلحون لوهم يصلحون لوهم يصلحون لإلإلإلإلمامة المامة المامة المامة ال    الالالال    كيفكيفكيفكيف: بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةيقول ايقول ايقول ايقول ا
عرفـوا عرفـوا عرفـوا عرفـوا لم يكن هناك فروع مكتوبة ومدونة، فإنما ` أح®م فهموها  بعدبعدبعدبعد    ةةةة�فظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوع�فظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوع�فظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوع�فظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوع

قـد ال �فـقـد ال �فـقـد ال �فـقـد ال �فـظظظظ    �فظ م+ من ا�تـون  أما اإلنسان اwي �فأما اإلنسان اwي �فأما اإلنسان اwي �فأما اإلنسان اwي �فظظظظ الفروع الفروع الفروع الفروع ،و�دراك ما فيهما لفهمهمالفهمهمالفهمهمالفهمهما    الكتاب والسنة Ìنوا أهالً الكتاب والسنة Ìنوا أهالً الكتاب والسنة Ìنوا أهالً الكتاب والسنة Ìنوا أهالً 
فأصل فأصل فأصل فأصل     ،،،،ودقائق مسائل الطالقودقائق مسائل الطالقودقائق مسائل الطالقودقائق مسائل الطالق    ،،،،ودقائق مسائل الفرائضودقائق مسائل الفرائضودقائق مسائل الفرائضودقائق مسائل الفرائض    ،،،،ودقائق مسائل الوصاياودقائق مسائل الوصاياودقائق مسائل الوصاياودقائق مسائل الوصايا    ،،،،ل ا�يضل ا�يضل ا�يضل ا�يضفهناك دقائق مسائفهناك دقائق مسائفهناك دقائق مسائفهناك دقائق مسائ    دقائق ا�سائل،دقائق ا�سائل،دقائق ا�سائل،دقائق ا�سائل،

لن يستطيع أن يدرك وأن  ،وا^وا` باألوامرفإذا لم يكن �Eاً بداللة األلفاظ ومقاصد ال(يعة ، هذه الفروع ×ذه ا²قائقهذه الفروع ×ذه ا²قائقهذه الفروع ×ذه ا²قائقهذه الفروع ×ذه ا²قائق
وهو أنه ال ينعقد اإل?اع بدونهم بمعـ¥ أنـه يعتـد : �بالنسبة لرأي القول ا8اهذا  ،�كم وأن �تهد u مثل هذه ا�سائل

 .بقو×م
وwا  ،و�دراك األح®م وا²الالت من غـ¦ه لالجتهادأن األصو  العارف بمدارك األح®م وتلقيها هو أقرب  ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول �

اعتد �الفهـم وأخـذ  ،وا²±ل أن العباس وطلحة Ýن لم ينصب نفسه نصب العبادلة، ال يشhط أن يكون حافظاً للفروع
ولم يكونوا �فظون الفروع بـل لـم تكـن الفـروع  ،لشورىباالعظÆ وقد س� بعضهم  لإلمامةوقد Ìنوا يصلحون  ،بها

 . لكن يعرفون الكتاب والسنة يعرفون داللة األلفاظ يعرفون مقاصد ال(ع Ìنوا أهًال لفهم هذه األمور ،موضوعة بعد
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وهم اwين قالوا أنه ال يعتد باألصو  اwي ال يعـرف تفاصـيل الفـروع وال الفقيـه  جمهورجمهورجمهورجمهورللللللللفقد استدل فقد استدل فقد استدل فقد استدل  بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااأما �
إذا لم يكن يعـرف إذا لم يكن يعـرف إذا لم يكن يعـرف إذا لم يكن يعـرف ، يعرف األح®م ال يعرف ا^ظ¦ فيقيس عليهيعرف األح®م ال يعرف ا^ظ¦ فيقيس عليهيعرف األح®م ال يعرف ا^ظ¦ فيقيس عليهيعرف األح®م ال يعرف ا^ظ¦ فيقيس عليه    الالالالن من ن من ن من ن من أأأأ وقالوقالوقالوقال ،ا�افظ للفروع اwي ال يعرف األصول

سائل السلم ومسـائل الغصـب كيـف إذا لم يكن يعرف مسائل اإلجارة ومسائل اKيع وم ؟؟؟؟كيف �كمكيف �كمكيف �كمكيف �كم    الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهيةالفروع الفروع الفروع الفروع 
لكن هذه األدلة البـد أن تعـرف  ،تستند Y الكتاب والسنة صحيح ،` قياس بعضها Y بعضال(عية؟ يقيس األح®م 

عنـده  ،،،،مع عدم معرفته ما يستنبط منه ال يمكنه االسـتنباطمع عدم معرفته ما يستنبط منه ال يمكنه االسـتنباطمع عدم معرفته ما يستنبط منه ال يمكنه االسـتنباطمع عدم معرفته ما يستنبط منه ال يمكنه االسـتنباط    االستنباطاالستنباطاالستنباطاالستنباطمن يعرف كيفية من يعرف كيفية من يعرف كيفية من يعرف كيفية  ،ا�سائل البد أن تضبط الفروع
كيـف  ؛ال يعرف األدلة ال �فظ أدلـة األحـ®م مـن الكتـاب والسـنة الفقهيةال يعرف u الفروع  كيفية االستنباط لكن

 .البد أن يكون عنده رصيد من األدلة واألح®م ال(عية ،اآللة وحدها ال تكÃ ؟يستطيع أن يعطي حكما �عيا
يعرف ا^صوص و�فظها و�فظ  أيضاً Y العكس من ،،،،من يعرف ا^صوص وال يدري كيف يتلمن يعرف ا^صوص وال يدري كيف يتلمن يعرف ا^صوص وال يدري كيف يتلمن يعرف ا^صوص وال يدري كيف يتل'''' األح®م منها األح®م منها األح®م منها األح®م منهاكذلك �
هذا خـاص  ؟كيف استدل بها ،لكن ال يعرف كيف جاءت األح®م "زاد ا�ستقنع"أو  "بلوغ ا�رام"مثال أو  "عمدة األح®م"

 ههـذ ،ال يعرف كيف تستنبط األح®م ،وهكذا ،هذا نò وهذا أمر ،هذا �مل وهذا مب} ،هذا مطلق وهذا مقيد ،وهذا Eم
  إذاً  ،إذا Ìن ال يعرف فال فائدة u حفظه للنصـوص ،نسخ أو بيان هوهذ زيادة Y ا^ص

ً
ال بـد أن يكـون األصـو  مـدر
 لألصول ،لألح®م واألدلة والفروع

ً
 لألصولف ،و�ذلك الفقيه البد أن يكون Eرفاً ومدر
ً
  ،الفقيه ومدر

ً
واألصـو  مـدر
 .لألح®م والفروع حî يقبل قوu X اإل?اع

  ::::أنه يعتد بهم قالأنه يعتد بهم قالأنه يعتد بهم قالأنه يعتد بهم قالقالوا  اwين بن قدامة Y أصحاب القول ا8ا�بن قدامة Y أصحاب القول ا8ا�بن قدامة Y أصحاب القول ا8ا�بن قدامة Y أصحاب القول ا8ا�اااايرد يرد يرد يرد هنا  الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةأما أما أما أما ����
يعê األدلة  ،،،،إنما استغنوا بغ¦هم واكتفوا بمن سواهمإنما استغنوا بغ¦هم واكتفوا بمن سواهمإنما استغنوا بغ¦هم واكتفوا بمن سواهمإنما استغنوا بغ¦هم واكتفوا بمن سواهم    ،،،،�يفية االستنباط�يفية االستنباط�يفية االستنباط�يفية االستنباطووووالصحابة اwين ذكروهم Ìنوا يعلمون أدلة األح®م الصحابة اwين ذكروهم Ìنوا يعلمون أدلة األح®م الصحابة اwين ذكروهم Ìنوا يعلمون أدلة األح®م الصحابة اwين ذكروهم Ìنوا يعلمون أدلة األح®م 

االستنباط إنمـا اسـتغنوا بغـ¦هم واكتفـوا بمـن  ةكيفين يعرفون األدلة يعرفو ؟يعرفون األدلةال نهم إÌنت عندهم من قال 
 .Ìن الصحابة يتدافعون الفتيا بعضهم عن بعض ،سواهم من الصحابة

فخالف لم فخالف لم فخالف لم فخالف لم     معت�امعت�امعت�امعت�ازنا أن يكون قول Z واحد من هؤالء زنا أن يكون قول Z واحد من هؤالء زنا أن يكون قول Z واحد من هؤالء زنا أن يكون قول Z واحد من هؤالء مî جومî جومî جومî جوّّّّ        ،،،،هذه ا�سألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهاديةهذه ا�سألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهاديةهذه ا�سألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهاديةهذه ا�سألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهادية: : : : فإن قيلفإن قيلفإن قيلفإن قيل
يمكن أن يكون ا�كـم فيهـا بـاختالف ا^ظـر،  ، أي�سألة ا�كم فيها نس�هذه ا بمع¥ ،،،،للللإلإلإلإل?اع حجة قاطعة?اع حجة قاطعة?اع حجة قاطعة?اع حجة قاطعة    يبَق يبَق يبَق يبَق 

والغالب أن من حصل األصـول فقـد  ،العكسال و ،بمع¥ أننا ال نستطيع أن íزم جزماً تاماً بعدم وجود فقيه ليس بأصو 
 .أيضاً الغالب أن من ضبط الفروع قد ألم بéء من مسائل األصول ،ألم بالفقه

وقـد  ،فقد يكـون أصـو  ال يفهـم الفـروع، ألن ا�خصص غلب Y كث¦ من ا^اس ،الع� ربما يقع هذا أقول u هذا
 وال ي اً وقد ذكر أن أناس ،يكون رجل �فظ بال فهم

ً
Eون كيفية االستنباط منهاعرف�فظون فرو . 

VVVV---- الفقهأ: هناك قول ثالثهناك قول ثالثهناك قول ثالثهناك قول ثالث u  األ ،نه يعتد بقول األصو u ألن األصـو  أقـرب إ� مقصـود صـولوال يعتد بقول الفقيه ،
    . . . . بن السببن السببن السببن السب����ااااالوهاب ا�الالوهاب ا�الالوهاب ا�الالوهاب ا�ال���� و و و و    قال� و�مام ا�رم} والقاÈ عبدقال� و�مام ا�رم} والقاÈ عبدقال� و�مام ا�رم} والقاÈ عبدقال� و�مام ا�رم} والقاÈ عبدااااوهذا اختيار اKوهذا اختيار اKوهذا اختيار اKوهذا اختيار اKدون عكسه،  االجتهاد

UUUU---- ألن الفقيه يعرف فروع ال(يعة و�فظها ويستطيع ا^ظ¦ بـا^ظ¦ أنه يعتد بقول الفقيه دون األصوأنه يعتد بقول الفقيه دون األصوأنه يعتد بقول الفقيه دون األصوأنه يعتد بقول الفقيه دون األصو    عكسه عكسه عكسه عكسه : الرابعالرابعالرابعالرابع، 
 .األصو وا�ثل با�ثل دون 

م لألصول ال يدرك تفاصيل الفروع أو لال يمكن أن يعطى فيها حكماً Eماً، بمع¥ أنك تأ� بعا ،،،،وا�قيقة أن ا�سألة نسبيةوا�قيقة أن ا�سألة نسبيةوا�قيقة أن ا�سألة نسبيةوا�قيقة أن ا�سألة نسبية
خاصـة u هـذا  ،وجد مثل هؤالء ال ينـب� أن يعتـد بقـو×م إنلكن  ،شخص أيضاً �فظ الفروع وال يعرف آلة االجتهاد

مثل هذا لو ثبت ف ،فقد يوجد أناس أصو±} متمكن} لكنهم عوام u مسائل ال(يعةا�خصص  مع غلبة ،الع� كما قلت
ومثلـه أيضـاً وجـد u هـذا الع�ـ مـن �فـظ  ،نه ال ينب� أن يعتد بقوXإأنه ال يعرف تفاصيل األح®م ال(عية وأد�ها ف
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ون الفقهية كزاد ا�ستقنع أو ¶ت� خليـل أو عمدة األح®م أو u ا�ت الفروع ويضبطها من أدلة األح®م سواء u اKلوغ أو
فمثل  ،¶ت� أ� شجاع أو ¶ت� القدوري لكنه ال يعرف آلة االستنباط و�يفية القياس و�وط القياس ومسائل األصول

    ....وقلنا هذه ا�سألة مسألة اجتهادية وليست قطعيةوقلنا هذه ا�سألة مسألة اجتهادية وليست قطعيةوقلنا هذه ا�سألة مسألة اجتهادية وليست قطعيةوقلنا هذه ا�سألة مسألة اجتهادية وليست قطعية االجتهاد،نه ال ينب� أن يقبل رأيه u إهذا لو وجد ف

    ����))))U0U0U0U0((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ����
    هل يعتد بقول ال®فر u اإل?اع أو ال؟ هل يعتد بقول ال®فر u اإل?اع أو ال؟ هل يعتد بقول ال®فر u اإل?اع أو ال؟ هل يعتد بقول ال®فر u اإل?اع أو ال؟ 

 .بـتأويل أو بدون تأويلبـتأويل أو بدون تأويلبـتأويل أو بدون تأويلبـتأويل أو بدون تأويل    ÌنÌنÌنÌن    سواءسواءسواءسواء    ،،،،وال يعتد u اإل?اع بقول Ìفروال يعتد u اإل?اع بقول Ìفروال يعتد u اإل?اع بقول Ìفروال يعتد u اإل?اع بقول Ìفر بن قدامةبن قدامةبن قدامةبن قدامةااااقال قال قال قال ����
 .بال خالف فال يعتد بقوXفال يعتد بقوXفال يعتد بقوXفال يعتد بقوX اً مرتدأو  اً إذا Ìن ال®فر أصليبالنسبة لل®فر 

ة الرافضـة Ìلفاطميـة واKاطنيـة وغـ¦هم كما ذكرنا اKدع ا�كفـرة كغـال إذا Ìن مرتداً بسبب بدعة مكفرةلكن �
 .هذا ال يقبل قو×مهذا ال يقبل قو×مهذا ال يقبل قو×مهذا ال يقبل قو×م����

 : والزناك(ب ا�سكر  أو بفعلأو بفعلأو بفعلأو بفعلوا�ع لة  ،يكفرهم ال Ìألشاعرة والرافضة عند من الفاسق باعتقادالفاسق باعتقادالفاسق باعتقادالفاسق باعتقادلكن 
TTTT---- Èقال القاÈقال القاÈقال القاÈالعلماءوهو ، ال يعتد بهمال يعتد بهمال يعتد بهمال يعتد بهمأبو يع¿ أنه  قال القا dالعلماءقول كث¦ من ا�نفية وأك dالعلماءقول كث¦ من ا�نفية وأك dالعلماءقول كث¦ من ا�نفية وأك dتعا� ،قول كث¦ من ا�نفية وأك Xقو u :}}}} َذلَِك

َ
َذلَِك َو�
َ
َذلَِك َو�
َ
َذلَِك َو�
َ
نَاُكْم أمـًة     َو�

ْ
نَاُكْم أمـًة َجَعل
ْ
نَاُكْم أمـًة َجَعل
ْ
نَاُكْم أمـًة َجَعل
ْ
َجَعل

Ô̂اِس   ا
َ

Yَ َُكونُوا ُشَهَداَء�اِس وََسًطا ِÔ̂  ا
َ

Yَ َُكونُوا ُشَهَداَء�اِس وََسًطا ِÔ̂  ا
َ

Yَ َُكونُوا ُشَهَداَء�اِس وََسًطا ِÔ̂  ا
َ

Yَ َُكونُوا ُشَهَداَء�وََسًطا ِ{{{{     
ً
 أي عدوال
ً
 أي عدوال
ً
 أي عدوال
ً
الفاسـق الفاسـق الفاسـق الفاسـق ����    ،،،،اإل?اعاإل?اعاإل?اعاإل?اعوال قوX بوال قوX بوال قوX بوال قوX ب    شهادتهشهادتهشهادتهشهادتهوال وال وال وال  روايتهروايتهروايتهروايتهال تقبل ال تقبل ال تقبل ال تقبل فففف    وهذا غ¦ عدلوهذا غ¦ عدلوهذا غ¦ عدلوهذا غ¦ عدل    ،،،،أي عدوال

 . أو فعل ال يعتد به ألنه ليس بعدلأو فعل ال يعتد به ألنه ليس بعدلأو فعل ال يعتد به ألنه ليس بعدلأو فعل ال يعتد به ألنه ليس بعدل    باعتقادباعتقادباعتقادباعتقاد
فإنهم ال يعتد بقـو×م فإنهم ال يعتد بقـو×م فإنهم ال يعتد بقـو×م فإنهم ال يعتد بقـو×م  -رÈ اهللا عنهقال عÅ كما ) إخواننا بغوا علينا(Y القول بأنهم من ا�سلم} - و�ذلك ا<وارجو�ذلك ا<وارجو�ذلك ا<وارجو�ذلك ا<وارج����

 .مع غ¦همع غ¦همع غ¦همع غ¦ه    ال يقبلال يقبلال يقبلال يقبل    ألنه ال يقبل قو×م منفرداً فكذلكألنه ال يقبل قو×م منفرداً فكذلكألنه ال يقبل قو×م منفرداً فكذلكألنه ال يقبل قو×م منفرداً فكذلك، عند القول األولعند القول األولعند القول األولعند القول األول
/- �ُمْؤِمِن}َ }}}}: : : : ا<طاب أنه يعتد بقو×م ألنهم داخلu { قوX تعا�ا<طاب أنه يعتد بقو×م ألنهم داخلu { قوX تعا�ا<طاب أنه يعتد بقو×م ألنهم داخلu { قوX تعا�ا<طاب أنه يعتد بقو×م ألنهم داخلu { قوX تعا�    ألألألأل����بن قدامة انسبه : أما القول ا8ا

ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
ْ¦َ َسِبيِل ال ُمْؤِمِن}َ َ
ْ
    }}}}َوَيتÔِبْع َوَيتÔِبْع َوَيتÔِبْع َوَيتÔِبْع لللَلْ¦َ َسِبيِل ال

تمع أمY Ê تمع أمY Ê تمع أمY Ê تمع أمY Ê     الالالال((((: : : : اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلموقوX ص¿ وقوX ص¿ وقوX ص¿ وقوX ص¿  .))))ضاللةضاللةضاللةضاللة
عتـد او�ن لـم يكفـر بهـا  ،إن Ìن من االجتهاد وارتكب بدعة يكفر بها فال يعتد به: وا�قيقة أن أبو ا<طاب يقول�

 .، هذا تفصيل أبو ا<طاب�الفه
م ا�وقع} إ� مسألة تبدل األح®م عالإبن القيم u اوقد أشار  ،واألمكنة األزمنةوا�قيقة أن العدالة �تلف بإختالف �

�تلف من زمن إ� زمن ،وذكر من ذلك عدالة ا�جتهدين ،بتبدل األزمان Êومن  ،وخلص أن العدالة من األمور النسبية ال
u السابق قد يكون u هذا الع� Ýا يتسـاهل  ةفبعض األمور الÌ Êنت مستقبح ،فأعدل Z قوم هو أمثلهم ،قوم إ� قوم

بعض األمور الÊ تكون u السابق من الفسق قد تكون u هذا الع� Ýا يتساهل ا^اس به نظراً �راEة الزمن ، س بها^ا
 .ال ينكر تبدل األح®م بتبدل الزمان: بناًء Y القاعدة الفقهية

أنه إذا خالف ا�اب¯ هل أنه إذا خالف ا�اب¯ هل أنه إذا خالف ا�اب¯ هل أنه إذا خالف ا�اب¯ هل     u زمن الصحابة هل يعتد �الفه؟ بمع¥u زمن الصحابة هل يعتد �الفه؟ بمع¥u زمن الصحابة هل يعتد �الفه؟ بمع¥u زمن الصحابة هل يعتد �الفه؟ بمع¥    االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادو` إذا بلغ ا�اب¯ رتبة و` إذا بلغ ا�اب¯ رتبة و` إذا بلغ ا�اب¯ رتبة و` إذا بلغ ا�اب¯ رتبة : : : : األخرىاألخرىاألخرىاألخرى�سألة �سألة �سألة �سألة اااا����
    ينعقد اإل?اع بدونه أو ال ينعقد؟ ينعقد اإل?اع بدونه أو ال ينعقد؟ ينعقد اإل?اع بدونه أو ال ينعقد؟ ينعقد اإل?اع بدونه أو ال ينعقد؟ 

TTTT---- اب¯ رتبة يقولون  ?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء?هور العلماء�اب¯ رتبة إذا بلغ ا�اب¯ رتبة إذا بلغ ا�اب¯ رتبة إذا بلغ ا�هذا قول ا�مهور واختاره أبو هذا قول ا�مهور واختاره أبو هذا قول ا�مهور واختاره أبو هذا قول ا�مهور واختاره أبو  ،فإن اإل?اع ال ينعقد بدونه ،وخالف االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادإذا بلغ ا
 .ا<طاب من ا�نابلةا<طاب من ا�نابلةا<طاب من ا�نابلةا<طاب من ا�نابلة

مثال لو خالف سعيد بن  ،عتد بقول هذا ا�اب¯ اwي pالف، ال يقال ال يعتد بقوXقال ال يعتد بقوXقال ال يعتد بقوXقال ال يعتد بقوXأما بعض الشافعية والقاÈ أبو يع¿ أما بعض الشافعية والقاÈ أبو يع¿ أما بعض الشافعية والقاÈ أبو يع¿ أما بعض الشافعية والقاÈ أبو يع¿  ----////
بـل أنـه يعتـد  ،قالوا ال ينعقد اإل?اع بدونه ؟هل ينعقد اإل?اع بدونه ا�مهور اKقية،فخالف  ،ا�سيب مع بقية الصحابة

Xالشافعيةوبعض  ،بقو Xقالوا أنه ال يعتد بقو Èاإل?اع ينعقد بذلك أنبمع¥  ،والقا. 



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٥٥ - 

 

أشـار أشـار أشـار أشـار وقـد وقـد وقـد وقـد  ،واإل?اع ينعقد بدونـه هوالقول ا8ا� أنه ال يعتد ب ،ويعتد �الفه ،ول يقول اإل?اع ال ينعقد بدونهإذا األ�
� .أôد u روايات إ� القول األول وا8ا�أôد u روايات إ� القول األول وا8ا�أôد u روايات إ� القول األول وا8ا�أôد u روايات إ� القول األول وا8ا

Èأما قـول القـاÈأما قـول القـاÈأما قـول القـاÈي قال أنه ال يعتد به(    أما قـول القـاwا �    :)القول ا8ا
فهم مع فهم مع فهم مع فهم مع     ،،،،م با�أويل وأعرف با�قاصد وقو×م حجة Y من بعدهمم با�أويل وأعرف با�قاصد وقو×م حجة Y من بعدهمم با�أويل وأعرف با�قاصد وقو×م حجة Y من بعدهمم با�أويل وأعرف با�قاصد وقو×م حجة Y من بعدهمأن الصحابة شاهدوا ا�أن الصحابة شاهدوا ا�أن الصحابة شاهدوا ا�أن الصحابة شاهدوا ا�&&&&يل وهم أعليل وهم أعليل وهم أعليل وهم أعل: قال ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول����

، وبا�ا· هم أوØ من غ¦هم وينعقد اإل?اع بهم، هـذا ا²±ـل األول وwلك قدمنا تفس¦هموwلك قدمنا تفس¦هموwلك قدمنا تفس¦هموwلك قدمنا تفس¦هم    ،،،،ا�ابع} Ìلعلماء مع العامةا�ابع} Ìلعلماء مع العامةا�ابع} Ìلعلماء مع العامةا�ابع} Ìلعلماء مع العامة
 .للقاÈ أ� يع¿

�����مثلك مثل الفروج مثلك مثل الفروج مثلك مثل الفروج مثلك مثل الفروج     ماماماماإنإنإنإن((((: : : : بن عباس قالتبن عباس قالتبن عباس قالتبن عباس قالتااااأن Eئشة رÈ اهللا عنها أنكرت Y أأن Eئشة رÈ اهللا عنها أنكرت Y أأن Eئشة رÈ اهللا عنها أنكرت Y أأن Eئشة رÈ اهللا عنها أنكرت Y أ���� سلمة ح} خالف  سلمة ح} خالف  سلمة ح} خالف  سلمة ح} خالف : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا
  ))))ااااصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهتتتت    ةةةةسمع ا²يكسمع ا²يكسمع ا²يكسمع ا²يك

و�ـا  ،وجه ا²اللة أنه لو Ìن ا�اب¯ وهو أبو سلمة معت�اً �ا أنكرت Eئشة رÈ اهللا عنها �اراته للصحابة و�مه معهـمو
أتدري  :فسأ×ا فقالت ،إ� أم ا�ؤمن} يسأ×اأرسلوا أبا سلمة  ،ا<تان} ا�قاءهو جاء يسأل عن الغسل عند  ،زجرته عن ذلك

إذا إذا إذا إذا ((((: ا^� ص¿ اهللا عليه وسلم يقـول) ااااصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهصيح فصاح لصياحهتتتت    ةةةةإن مثلك مثل الفروج سمع ا²يكإن مثلك مثل الفروج سمع ا²يكإن مثلك مثل الفروج سمع ا²يكإن مثلك مثل الفروج سمع ا²يك(((( ؟أبا سلمةا ما مثلك ي
ه للصحابة وجارات هذا األمرعليه ا�اب¯ متبعاً �ا أنكرت Eئشة  قول نه لو Ìنإفقالوا  ،،،،))))جاوز ا<تان ا<تان وجب الغسلجاوز ا<تان ا<تان وجب الغسلجاوز ا<تان ا<تان وجب الغسلجاوز ا<تان ا<تان وجب الغسل

 . ، Ýا يدل Y أن قول ا�اب¯ مع الصحابة ال يعتد بهو�مه معهم
 : وال ينعقد اإل?اع إال به، اwين قالوا أنه يعتد به وهم ا�مهوروهم ا�مهوروهم ا�مهوروهم ا�مهور أما د±ل القول األولأما د±ل القول األولأما د±ل القول األولأما د±ل القول األول����

TTTT----     ا�ديث االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادأنه إذا بلغ رتبة أنه إذا بلغ رتبة أنه إذا بلغ رتبة أنه إذا بلغ رتبة فقالوا u فهو من األمة الوارد،  Z األمة وا�جـة إ?ـاع فإ?اع غ¦ه ال يكون إ?اع
لو أن الصحابة أ?عوا  فهو كمن أسلم بعد تمام اإل?اع، ،،،،بعد إ?اعهم فهو مسبوق باإل?اعبعد إ?اعهم فهو مسبوق باإل?اعبعد إ?اعهم فهو مسبوق باإل?اعبعد إ?اعهم فهو مسبوق باإل?اع    االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهادنعم لو بلغ رتبة نعم لو بلغ رتبة نعم لو بلغ رتبة نعم لو بلغ رتبة ال�، 

 .وانعقدوانعقدوانعقدوانعقد    تم اإل?اعتم اإل?اعتم اإل?اعتم اإل?اع    أنأنأنأنكمن أسلم بعد كمن أسلم بعد كمن أسلم بعد كمن أسلم بعد  ،ثم جاء مثًال سعيد يقال أنك قد سبقت باإل?اع وال ع�ة بقولك
    و×ذا وØ عمر رÈ اهللا عنهو×ذا وØ عمر رÈ اهللا عنهو×ذا وØ عمر رÈ اهللا عنهو×ذا وØ عمر رÈ اهللا عنه    ،،،،ا�ابع}ا�ابع}ا�ابع}ا�ابع}ا�جتهدين ا�جتهدين ا�جتهدين ا�جتهدين الف أن الصحابةرÈ اهللا عنهمسوغوا اجتهاد الف أن الصحابةرÈ اهللا عنهمسوغوا اجتهاد الف أن الصحابةرÈ اهللا عنهمسوغوا اجتهاد الف أن الصحابةرÈ اهللا عنهمسوغوا اجتهاد أنه ال خأنه ال خأنه ال خأنه ال خ: ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ـ ــ  ـ     ////

د u السنة فد u السنة فد u السنة فد u السنة ف وهو من ا�ابع}�يح القضاء �يح القضاء �يح القضاء �يح القضاء اهللا اهللا اهللا اهللا     قد علم أن كث¦اً من أصحاب عبدقد علم أن كث¦اً من أصحاب عبدقد علم أن كث¦اً من أصحاب عبدقد علم أن كث¦اً من أصحاب عبد أيضاً ، جتهد برأيكجتهد برأيكجتهد برأيكجتهد برأيكااااو�تب إ±ه ما لم و�تب إ±ه ما لم و�تب إ±ه ما لم و�تب إ±ه ما لم 
فقهاء ا�دينة قد Ìنوا يفتـون u عهـد فقهاء ا�دينة قد Ìنوا يفتـون u عهـد فقهاء ا�دينة قد Ìنوا يفتـون u عهـد فقهاء ا�دينة قد Ìنوا يفتـون u عهـد وووويد بن ا�سيب يد بن ا�سيب يد بن ا�سيب يد بن ا�سيب بن وقاص الليبن وقاص الليبن وقاص الليبن وقاص اللي9999 واألسود بن يزيد ا^خ¯ وسع واألسود بن يزيد ا^خ¯ وسع واألسود بن يزيد ا^خ¯ وسع واألسود بن يزيد ا^خ¯ وسع    ةةةةبن مسعود كعلقمبن مسعود كعلقمبن مسعود كعلقمبن مسعود كعلقم

موالنـا موالنـا موالنـا موالنـا     سـلواسـلواسـلواسـلوا: : : : وقد روي عن اإلمام أôد أن أنس سئل عن مسألة فقالوقد روي عن اإلمام أôد أن أنس سئل عن مسألة فقالوقد روي عن اإلمام أôد أن أنس سئل عن مسألة فقالوقد روي عن اإلمام أôد أن أنس سئل عن مسألة فقال    ؟؟؟؟الصحابةرÈ اهللا عنهمفكيف ال يعتد �الفهمالصحابةرÈ اهللا عنهمفكيف ال يعتد �الفهمالصحابةرÈ اهللا عنهمفكيف ال يعتد �الفهمالصحابةرÈ اهللا عنهمفكيف ال يعتد �الفهم
 . يقصد ا�سن ا�Kي نه نه نه نه 0000ب وحïَنا وَحِفب وحïَنا وَحِفب وحïَنا وَحِفب وحïَنا وَحِفظظظَظ ونَِسيَنَاَ َ ونَِسيَنَاَ َ ونَِسيَنَاَ َ ونَِسيَنَاَ إإإإا�سن فا�سن فا�سن فا�سن ف

لصحابة شاهدو ا�&يل وهم أعلم با�أويل وأعرف با�قاصد وقو×م حجـة Y مـن ا(اwين قالوا أن : ما د±ل القول ا8ا�ما د±ل القول ا8ا�ما د±ل القول ا8ا�ما د±ل القول ا8ا�أأأأ
الصحابة يفضلون عن غـ¦هم بفضـيلة  ،أما العلم فالعلم pتلف ،فقط أن الصحاأن الصحاأن الصحاأن الصحا���� يفضل بفضيلة الصحبة يفضل بفضيلة الصحبة يفضل بفضيلة الصحبة يفضل بفضيلة الصحبةيقال ) بعدهم

 ).ال تسبوا أصحا� فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم وال نصيفه(الصحبة 
� ��صص اإل?اع لسقط قول ا�تأخرين من الصـحابة بقـول ا�تقـدم}صص اإل?اع لسقط قول ا�تأخرين من الصـحابة بقـول ا�تقـدم}صص اإل?اع لسقط قول ا�تأخرين من الصـحابة بقـول ا�تقـدم}صص اإل?اع لسقط قول ا�تأخرين من الصـحابة بقـول ا�تقـدم}أنه أنه أنه أنه األمر ا8ا���ألن ألن ألن ألن ، ، ، ، لو Ìنت أحد X الفضيلة لو Ìنت أحد X الفضيلة لو Ìنت أحد X الفضيلة لو Ìنت أحد X الفضيلة 

Øا�تقدم} من الصحابة أوØا�تقدم} من الصحابة أوØا�تقدم} من الصحابة أوØوسقط قول الع(ة ا�ب(ين وسقط قول الع(ة ا�ب(ين وسقط قول الع(ة ا�ب(ين وسقط قول الع(ة ا�ب(ين  ،با�نة بقول الع(ة ا�ب(ينبقول الع(ة ا�ب(ينبقول الع(ة ا�ب(ينبقول الع(ة ا�ب(ينوسقط قول ا�تقدم} من الصحابة  ،ا�تقدم} من الصحابة أو
�صص اإل?ـاع  فلو Ìنت الفضيلة `فلو Ìنت الفضيلة `فلو Ìنت الفضيلة `فلو Ìنت الفضيلة `، ول أول أول أول أ���� بكر وعمر ألنهم أفضل بكر وعمر ألنهم أفضل بكر وعمر ألنهم أفضل بكر وعمر ألنهم أفضلوسقط قول ا<لفاء بقوسقط قول ا<لفاء بقوسقط قول ا<لفاء بقوسقط قول ا<لفاء بق    ،،،،با�نة بقول ا<لفاءبا�نة بقول ا<لفاءبا�نة بقول ا<لفاءبا�نة بقول ا<لفاء Êال

 .لفضل وهكذالللزم عليه أن نقدم قول ا�تقدم} Y ا�تأخرين 
يعE êئشة  ،فأبو هريرة يعتد بكالم أ� سلمة ،،،،فقد خالفها أبو هريرةفقد خالفها أبو هريرةفقد خالفها أبو هريرةفقد خالفها أبو هريرة    ،،،،أما إنكار Eئشة Y أأما إنكار Eئشة Y أأما إنكار Eئشة Y أأما إنكار Eئشة Y أ���� سلمة ¶الفة بن عباس سلمة ¶الفة بن عباس سلمة ¶الفة بن عباس سلمة ¶الفة بن عباس����

بن اتذاكرت أنا و: (الرôن قال فجاء u اKخاري ومسلم أنا أبا سلمة بن عبد وافقه،أبو هريرة  ،ليهY فرض أنها أنكرت ع



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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حامل وتوµ عنهـا زوجهـا فقـال  امرأة) تعتد بأبعد األجل}: بن عباساعباس وأبو هريرة u عدة ا�تو= عنها زوجها فقال 
بـن افأرسل ، عتد بقول أ� سلمةايعê ) أبو هريرة أنا مع بن أأبو هريرة أنا مع بن أأبو هريرة أنا مع بن أأبو هريرة أنا مع بن أ����وقال وقال وقال وقال     ،،،،وقلت أنا تعتد أن تضع ôلهاوقلت أنا تعتد أن تضع ôلهاوقلت أنا تعتد أن تضع ôلهاوقلت أنا تعتد أن تضع ôلها(تعتد بأبعد األجل} 

 ،قتل زوج سبيعة األسلمية و` حـب¿ فوضـعت بعـد موتـه بـأربع} ±لـة :عباس غالمه كريباً إ� أم سلمة يسأ×ا فقالت
الـرôن وأبـو  بـدفحديث سبيعة األسلمية يؤيد ما ذكره أبو سلمة بن ع ،فأنكحها رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم تفخطب
 . سلمة عتد بقول أ�اهريرة 

بمع¥ أنها أنكـرت عليـه u شـخص معـ} u  أن هذه قضية ع}أن هذه قضية ع}أن هذه قضية ع}أن هذه قضية ع}، بقصة Eئشةبقصة Eئشةبقصة Eئشةبقصة Eئشة    االستداللاالستداللاالستداللاالستداللاألمر ا8ا� للرد Y األمر ا8ا� للرد Y األمر ا8ا� للرد Y األمر ا8ا� للرد Y 				م م م م ����
 ،،،،�تمل أن Eئشة لم تره مـن ا�جتهـدين�تمل أن Eئشة لم تره مـن ا�جتهـدين�تمل أن Eئشة لم تره مـن ا�جتهـدين�تمل أن Eئشة لم تره مـن ا�جتهـدين، ال ،هذا اإلنكار ليس بالïورة أنه من أجل أال يعتد بقول ا�اب¯ ،ظرف مع}

 ،فأرادت تأديبـه و�تمل أنها رأت أنه ترك ا�أدب مع ابن عباسو�تمل أنها رأت أنه ترك ا�أدب مع ابن عباسو�تمل أنها رأت أنه ترك ا�أدب مع ابن عباسو�تمل أنها رأت أنه ترك ا�أدب مع ابن عباس ،قد ورد u بعض األلفاظ أنه Ìن صغ¦اً ، نه Ìن صغ¦اً أل
قد ذكر الزرقا� وغ¦ه بعض األمـور ، ويمكن الرجوع إ� �وح ا�وطأ فا�ديث ورد u ا�وطأ ،وغ¦ ذلك من االحتماالت

وربمـا أرادت أنهـا لـم تـره مـن  ،ألنها ربما أرادت تأديبه ،و×ا هذا القول القويالÊ تدل Y سبب إنكار Eئشة عليه وق
وأيضاً أن يكون صغ¦اً ربما ال يعرف هذه األمور ولم يبلـغ ولـم ، فكيف �اري من هو أك� منه ،ا�جتهدين لكونه صغ¦اً 

 .احتماالتمل عدة ت� إذاً  ،أبا سلمة مثل الفروجا تداعبه إنك ي: فقالت X ،يعرفها فكيف يسأل عنها
و` هل ينعقد اإل?اع بقول األكdين من أهل الع� أو ال؟ بمع¥ إذا أ?ع أكd األمة وخالف واحد و` هل ينعقد اإل?اع بقول األكdين من أهل الع� أو ال؟ بمع¥ إذا أ?ع أكd األمة وخالف واحد و` هل ينعقد اإل?اع بقول األكdين من أهل الع� أو ال؟ بمع¥ إذا أ?ع أكd األمة وخالف واحد و` هل ينعقد اإل?اع بقول األكdين من أهل الع� أو ال؟ بمع¥ إذا أ?ع أكd األمة وخالف واحد : ا�سألة األخ¦ةا�سألة األخ¦ةا�سألة األخ¦ةا�سألة األخ¦ة����

 ::::ككككاختلف العلماء u ذلاختلف العلماء u ذلاختلف العلماء u ذلاختلف العلماء u ذليقال أ?ع األكd أو ال؟ يقال أ?ع األكd أو ال؟ يقال أ?ع األكd أو ال؟ يقال أ?ع األكd أو ال؟     ؟؟؟؟يعد إ?اEيعد إ?اEيعد إ?اEيعد إ?اEهل هل هل هل أو اثنان أو اثنان أو اثنان أو اثنان 
أن قول األكd ال يقال ( بمع¥بمع¥بمع¥بمع¥    ،،،،بقول األكdين من أهل الع�بقول األكdين من أهل الع�بقول األكdين من أهل الع�بقول األكdين من أهل الع�?هور العلماء يقولون أن اإل?اع ال ينعقد ?هور العلماء يقولون أن اإل?اع ال ينعقد ?هور العلماء يقولون أن اإل?اع ال ينعقد ?هور العلماء يقولون أن اإل?اع ال ينعقد : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

 ). أنه إ?اع
�����وقد أشار إ±ه أôد u وقد أشار إ±ه أôد u وقد أشار إ±ه أôد u وقد أشار إ±ه أôد u مام ا�رم} ا�ويê مام ا�رم} ا�ويê مام ا�رم} ا�ويê مام ا�رم} ا�ويê إإإإو�ذلك و�ذلك و�ذلك و�ذلك  قال �مد بن جرير وأبو بكر الرازي ا�نÃ أنه ينعقدقال �مد بن جرير وأبو بكر الرازي ا�نÃ أنه ينعقدقال �مد بن جرير وأبو بكر الرازي ا�نÃ أنه ينعقدقال �مد بن جرير وأبو بكر الرازي ا�نÃ أنه ينعقد: : : : القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا�القول ا8ا

 .رواية عنهرواية عنهرواية عنهرواية عنه
وقد نó ص¿ اهللا عليه وسلم عن ذلك وقد نó ص¿ اهللا عليه وسلم عن ذلك وقد نó ص¿ اهللا عليه وسلم عن ذلك وقد نó ص¿ اهللا عليه وسلم عن ذلك ، ، ، ، عن ا�ماعةعن ا�ماعةعن ا�ماعةعن ا�ماعة    أن ¶الفة الواحد شذوذأن ¶الفة الواحد شذوذأن ¶الفة الواحد شذوذأن ¶الفة الواحد شذوذ: : : : بن جرير والرازي ومن معه قالوابن جرير والرازي ومن معه قالوابن جرير والرازي ومن معه قالوابن جرير والرازي ومن معه قالواااااوجه رأي وجه رأي وجه رأي وجه رأي 

هذا د±ل  ،))))أبعدأبعدأبعدأبعد    االثن}االثن}االثن}االثن}الشيطان مع الواحد وهو من الشيطان مع الواحد وهو من الشيطان مع الواحد وهو من الشيطان مع الواحد وهو من : (: (: (: (وقالوقالوقالوقال) من شذ شذ u ا^ار: (وقال ))))عليكم بالسواد األعظمعليكم بالسواد األعظمعليكم بالسواد األعظمعليكم بالسواد األعظم((((: : : : فقالفقالفقالفقال
� .أصحاب القول ا8ا
    أما ا�مهور فاستدلوا أما ا�مهور فاستدلوا أما ا�مهور فاستدلوا أما ا�مهور فاستدلوا 

: : : : بل هو إ?اع ¶تلف فيه قـال اهللا تعـا�بل هو إ?اع ¶تلف فيه قـال اهللا تعـا�بل هو إ?اع ¶تلف فيه قـال اهللا تعـا�بل هو إ?اع ¶تلف فيه قـال اهللا تعـا�    ،،،،ا إ?اع ا�ميعا إ?اع ا�ميعا إ?اع ا�ميعا إ?اع ا�ميعوليس هذوليس هذوليس هذوليس هذ    ،،،،أن العصمة إنما تثبت لألمة بكليتهاأن العصمة إنما تثبت لألمة بكليتهاأن العصمة إنما تثبت لألمة بكليتهاأن العصمة إنما تثبت لألمة بكليتها: : : : ا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األولا²±ل األول
وُه إ� اهللاÔِ َوالرÔُسولِ وُه إ� اهللاÔِ َوالرÔُسولِ وُه إ� اهللاÔِ َوالرÔُسولِ وُه إ� اهللاÔِ َوالرÔُسولِ {{{{ �� ٍء فَُرد�� ْðَ uِ إِْن َينَاَزْقتُْم

ٍء فَُردفَ ْðَ uِ إِْن َينَاَزْقتُْم
ٍء فَُردفَ ْðَ uِ إِْن َينَاَزْقتُْم
ٍء فَُردفَ ْðَ uِ إِْن َينَاَزْقتُْم
هـو لـيس  إذاً u حياته؛ وسنته بعد Ýاته، : إ� كتابه، والرسول: فردوه إ� اهللا }}}}فَ

 .إ?اع Z األمة بل قد خالف فيه ف¦د فيه إ� الكتاب والسنة
  !!قد يقال ال� بمع¥ األكd ،وهذا وارد Y األكYd األكYd األكYd األكZZZZ ( ( ( (d((((أنه قد يطلق اسم أنه قد يطلق اسم أنه قد يطلق اسم أنه قد يطلق اسم  باعhاضاعhض �
 : بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}بن قدامة من وجه}ااااأجاب أجاب أجاب أجاب     ،،،،�واب عن ذلك�واب عن ذلك�واب عن ذلك�واب عن ذلكاااا��������
يعê ال �وز أن ûصص أن األمة  ،وال �وز ا�خصيص با�حكموال �وز ا�خصيص با�حكموال �وز ا�خصيص با�حكموال �وز ا�خصيص با�حكم    ،،،،واألصل u الÇم ا�قيقةواألصل u الÇم ا�قيقةواألصل u الÇم ا�قيقةواألصل u الÇم ا�قيقة    ،،،،أن هذا �ازأن هذا �ازأن هذا �ازأن هذا �از: الوجه األول�

 .ذلك ùكم دÔ و�ال عُ  ،±ل` األكd إال بد
�����dَُُهمْ {{{{: : : : وذم األكdين قال تعا�وذم األكdين قال تعا�وذم األكdين قال تعا�وذم األكdين قال تعا�    ،،،،نصوص تدل Y قلة أهل ا�قنصوص تدل Y قلة أهل ا�قنصوص تدل Y قلة أهل ا�قنصوص تدل Y قلة أهل ا�ق    تتتتأنه قد وردأنه قد وردأنه قد وردأنه قد ورد: : : : الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا�الوجه ا8ا

ْ
ك
َ
dَُُهمْ بَْل أ

ْ
ك
َ
dَُُهمْ بَْل أ

ْ
ك
َ
dَُُهمْ بَْل أ

ْ
ك
َ
 يُْؤِمنُونَ     بَْل أ

َ
 يُْؤِمنُونَ ال
َ
 يُْؤِمنُونَ ال
َ
 يُْؤِمنُونَ ال
َ
ْن {{{{    }}}}ال ýْن َوقَِليٌل م ýْن َوقَِليٌل م ýْن َوقَِليٌل م ýَوقَِليٌل م

ُكورُ  Ôُكورُ ِعبَاِدَي الش Ôُكورُ ِعبَاِدَي الش Ôُكورُ ِعبَاِدَي الش Ôأن     ))))ءءءءبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطو̀̀̀` للغربا للغربا للغربا للغربا((((    وقال ص¿ اهللا عليه وسلموقال ص¿ اهللا عليه وسلموقال ص¿ اهللا عليه وسلموقال ص¿ اهللا عليه وسلم} } } } ِعبَاِدَي الش Y فهذه أدلة تدل



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        
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فليس بالïورة أن يكون قـول  ،واألكd ¶طئون ،فمن ا�ائز أن يكون الواحد هو ا�صيب ،ا�ق يكون أحياناً مع األقل
أحيانا يكـون : بل قد يكون قول األقل هو الصحيح، وقد وردت أمثلة ،أو يكون هو الصحيح ،األكd دائماً Y الصحيح
األكd هو  قاXفليس بالïورة أن ما ، ألن اKعض يكون معه ا²±ل ويتمسك با²±ل ،ل ا�مهورقول اKعض أرجح من قو

 .الصحيح
�ويز ا�خالفة لآلحادويز ا�خالفة لآلحادويز ا�خالفة لآلحادويز ا�خالفة لآلحاداااا????إإإإ: : : : ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا�ا²±ل ا8ا Y ع الصحابة Y ع الصحابة Y ع الصحابة Y الفرائضاااا    فانفردفانفردفانفردفانفرد، ، ، ، ع الصحابة u الفرائضبن عباس �مس مسائل u الفرائضبن عباس �مس مسائل u الفرائضبن عباس �مس مسائل u بن مسعود بن مسعود بن مسعود بن مسعود ااااوانفرد وانفرد وانفرد وانفرد ، ، ، ، بن عباس �مس مسائل

 ،با�ميع، مادام أن الصحابة أ?عوا Y أنه �وز للمخالف أن pـالف لبÝا يدل Y أن اإل?اع ال يكون باألكd  ،بمثلهابمثلهابمثلهابمثلها
فرد �مس مسائل ولم انفابن عباس  ،ميع�فدل Y أن اإل?اع ال يكون باألكd بل با ؛وY أن الواحد �وز X أن pالف

 . هذا د±ل ×م ،لم ينكر عليه أحدانفرد بمثلها وبن مسعود او ،ينكر عليه أحد
يعê أنكر الصحابة ما ورد عن  ،،،،و�نما الربا u النسيئةو�نما الربا u النسيئةو�نما الربا u النسيئةو�نما الربا u النسيئة    ،،،،بن عباس القول با�تعةبن عباس القول با�تعةبن عباس القول با�تعةبن عباس القول با�تعةاااافقد أنكروا Y فقد أنكروا Y فقد أنكروا Y فقد أنكروا Y     ::::قيلقيلقيلقيل: عليهعليهعليهعليه    اعhضاعhضاعhضاعhض����

ر X ّكـوأيضاً عندما قال إنما الربا u النسيئة فلمـا ذُ ، فابن عباس رجع عن ذلك ولم يبلغه ا^ص، ابن عباس أنه جوز ا�تعة
أيضـاً ، ))))أنتم أعلم بكتاب اهللا مê سمعته من أسامة إنما الربا u النسيئةأنتم أعلم بكتاب اهللا مê سمعته من أسامة إنما الربا u النسيئةأنتم أعلم بكتاب اهللا مê سمعته من أسامة إنما الربا u النسيئةأنتم أعلم بكتاب اهللا مê سمعته من أسامة إنما الربا u النسيئة((((: حديث عبادة حديث أ� سعيد ا<دري فقال

ثـم  ،من زيد بن األرقم بثمانمائة درهـم إ� العطـاء اً � بعت غالمإقالت  أنكرت Eئشة Y زيد بن األرقم مسألة الِعينةأنكرت Eئشة Y زيد بن األرقم مسألة الِعينةأنكرت Eئشة Y زيد بن األرقم مسألة الِعينةأنكرت Eئشة Y زيد بن األرقم مسألة الِعينة
جهاده مع رسول اهللا  أبطلأنه  أرقمبن  أخ�ي زيد اشhيِت  �يت وبئس ما بئس ما: فقالت ×ا ،منه بستمائة درهم اشhيته

، اآلراءبمع¥ أنه لوال أن اتفاق األكd إ?اع �ا أنكر الصحابة Y هؤالء إنفرادهم بهذه ) أن يتوب ص¿ اهللا عليه وسلم إال
 .وwلك أنكروا عليه ألنه خالف قول األكd ،األكd إ?اع اتفاقÝا يدل Y أن 

    : : : : }}}}�واب Y االعhاض من وجه�واب Y االعhاض من وجه�واب Y االعhاض من وجه�واب Y االعhاض من وجهاااا
فابن عبـاس  أنهم إنما أنكروا عليهم ليس ألنهم خالفوا األكd، بل ألنهم خالفوا السنة ا�شهورة واألدلة الظاهرةأنهم إنما أنكروا عليهم ليس ألنهم خالفوا األكd، بل ألنهم خالفوا السنة ا�شهورة واألدلة الظاهرةأنهم إنما أنكروا عليهم ليس ألنهم خالفوا األكd، بل ألنهم خالفوا السنة ا�شهورة واألدلة الظاهرةأنهم إنما أنكروا عليهم ليس ألنهم خالفوا األكd، بل ألنهم خالفوا السنة ا�شهورة واألدلة الظاهرة: : : : األولاألولاألولاألول

 ،واألدلة الظاهرة الÊ تـدل ù Yـريم ربـا الفضـل ،وحديث عبادة ،وحديث أ� مو� ،خالف حديث أ� سعيد الصحيح
فاإلنكار ليس ألنهم خـالفوا قـول األكـd وأنـه  ،وغ¦ ذلك ا�تعة،ل ù Yريم عليه ¶الفته لألحاديث الÊ تد وأنكروا

 .لكن ألنهم خالفوا ا²±ل ،إ?اع
�فـال فـال فـال فـال     ،،،،فلم ينعقد اإل?اعفلم ينعقد اإل?اعفلم ينعقد اإل?اعفلم ينعقد اإل?اع    ،،،،فا�نفرد أيضاً ينكر عليهم إلنكارهم عليهفا�نفرد أيضاً ينكر عليهم إلنكارهم عليهفا�نفرد أيضاً ينكر عليهم إلنكارهم عليهفا�نفرد أيضاً ينكر عليهم إلنكارهم عليه    ؛؛؛؛هب أنهم أنكروا عليهم �خالفتهم األكdهب أنهم أنكروا عليهم �خالفتهم األكdهب أنهم أنكروا عليهم �خالفتهم األكdهب أنهم أنكروا عليهم �خالفتهم األكd :ا8ا�ا8ا�ا8ا�ا8ا

ن هذا ا�نكر عليه سينكر Y ا�نكـرين أل ،األكd إ?اع اتفاقال Y أن يعê هذا اإلنكار ال يعد د± حجة u اإلنكارحجة u اإلنكارحجة u اإلنكارحجة u اإلنكار
 .فال ينعقد اإل?اع فال حجة u اإلنكار ،إنكارهم

� :وأحاديث الشذوذ) من شذ شذ u ا^ارمن شذ شذ u ا^ارمن شذ شذ u ا^ارمن شذ شذ u ا^ار((((: Üديث: اwين استدلوا أما الرد Y القول ا8ا�أما الرد Y القول ا8ا�أما الرد Y القول ا8ا�أما الرد Y القول ا8ا
أما قبل ا<ـالف ال يعـد  ،ذوذ عندما يتفق ا^اس ثم pالفيعê يتحقق الش ،فأقول أن الشذوذ ال يكون إال بعد الوفاق�

يعê ال يكون الشذوذ با<الف أثناء تداول ا�سألة، لكن بعد أن يتفـق  ،إذ الشذوذ يتحقق با�خالفة بعد الوفاقإذ الشذوذ يتحقق با�خالفة بعد الوفاقإذ الشذوذ يتحقق با�خالفة بعد الوفاقإذ الشذوذ يتحقق با�خالفة بعد الوفاق، شذوذاً 
 .ا�ميع ثم pالف هذا هو الشذوذ

ال يراد به اwي pالف u ا�سائل، كذلك  كفعل ا<وارجكفعل ا<وارجكفعل ا<وارجكفعل ا<وارج    الفتنهالفتنهالفتنهالفتنه    ابتغاءابتغاءابتغاءابتغاءا<ارج عن ا�ماعة ا<ارج عن ا�ماعة ا<ارج عن ا�ماعة ا<ارج عن ا�ماعة     ::::لعله أراد Üديث الشاذلعله أراد Üديث الشاذلعله أراد Üديث الشاذلعله أراد Üديث الشاذأيضاً �
ل Y أنه ا<ارج و�نما يدل Y أن هذا يؤوّ  ،كذلك يقال فيه أنه ال يدل Y ا�خالفة ))))وهو من االثن} أبعدوهو من االثن} أبعدوهو من االثن} أبعدوهو من االثن} أبعد: (ا�ديث اآلخر

وpرج  ،ا هذا إ� قيام الساعةو�ما يفعل ا<وارج إ� يومن ،كما فعل ا<وارج u عهد عÅ ،عن ا�ماعة Y وجه يث¦ الفتنة
 .قرن من ا<وارج pالفون، إذاً الشذوذ ال ينطبق ال من خالف u ا�سألة و
ن X رأي ومستند



            ))))))))  ثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثثالثمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       أصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقهأصول فقه          مقررمقررمقررمقررمقررمقررمقررمقرر        

- ١٥٨ - 

 

بن �?اEت اكإ?اEت الط�ي و ،لعدم ا�زم بوجود ا�خالف ،أقول أكd اإل?اEت u ال(يعة حقيقة إ?اEت أكdية�
    .األكdإ?اع يذكر اإل?اع ويقصد  ،ففيها ¶ال K0 uها د ،ا�نذر

    
    ::::ثمرة ا<الف u ا�سألةثمرة ا<الف u ا�سألةثمرة ا<الف u ا�سألةثمرة ا<الف u ا�سألة

 : Y القول األولY القول األولY القول األولY القول األول
ً
Eإ?ا dال يعد اتفاق األك، dو�وز ¶الفته، يقال أنه قول ا�مهور أو قول األك. 

� وبا�ا· ال �وز ¶الفته: Y القول ا8ا�Y القول ا8ا�Y القول ا8ا�Y القول ا8ا
ً
Eقول ينعقد اإل?اع ب ،يعد إ?اdاألك. 

بÄ تقريبا أكـd مـن نصـف  ،هذا آخر ا�نهج ا�تعلق باإل?اع، u ال(يعة أكdها إ?اEت أكdية اEتاإل?وقلنا أن �
 ،اهللا u ا�ستوى الرابع مسائل اإل?اع ستكون إن شاء

 .وص¿ اهللا وسلم Y نبينا �مد وY , وصحبه أ?ع} 


