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 كامـــي األحــره فــاد وأثـــبر اآلحــخ
 .بابكر الخضر يعقوب تبيدي د() 

   

 ة:م  د   ق  م  

مد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له الواحد األحد، الفرد الص   الحمد هلل

ة أعيننا محم  الة والس  كفواً أحد، والص   غلق، د، الفاتح لما أ  الم على سيدنا وقر 

اا، والهااادي ىلااى بااالحق   الحااق   والخاااتم لمااا ساابق، نا اار راط المساايقيم، الص 

الميامين، ومن تبعهم بإحساا   اهرين، و حابيه الغر  يبين الط  وعلى آله الط  

  ين.ىلى يوم الد  
شهادةً تقوم ببعض ما يجب  ،هللا وحده ال شريك له وأشهد أ  ال ىله ىالا 

سايدنا  د أ ا وأشاه وجالئا  جاوده ونعمائاه. ،وكرائم فضاله ،هم  ع  من سوابغ ن  

، شاهادة يضايهللا هللا بهاا قلباي، ونبينا وحبيبنا وقرة أعينناا محماداً وساول هللا

  ،،،وبعـد في حياتي وعند مماتي. ،ويطلق بها لساني

ة ريعة اإلسااالمي  ة همااا ينبااوش ال ااابوي ااة النا نا ـالقاارآ  الكااريم والس اا فااإ ا 

المصادو األخار،،  ، ىليهما ترجع ريع اإلسالمي  والمصدوا  األ ليا  للي  

 . وفي ضوئهما يماوس الفقيه عمله الفقهي  

اايا ك    النابااي  اتخااذ  وقااد حابة يكيبااو  القاارآ  الكااريم، فكااا  اباااً ماان الصا

قااااش ه باااين يااادي وساااول هللا ب كل اااي اااك  القااارآ  ي    ،واألضاااالش ،علاااى الر  

مر فيأ عف، وكانت اآلية من القرآ  تنزل على وسول هللا والسا  ،والحجاوة

األمار علاى  كاتب الوحي بكيابيها في موضع كذا مان ساووة كاذا ، واسايمر  

والقارآ  محفاو   ىالا  فلام يقابض وساول هللا   الناباي  ى وفااة هذه الحال حياا

اليي نازل  بعةباألحرف السا الجمع في مصحف واحد،  مكيوب ال ينقصه ىالا 

يق وفي عهد أبي بكر بها القرآ .  د    ا تام نقلاه وتدويناه فايتام جماع ما الص  

وضاي هللا ـ قاش مدة خالفة أبي بكر وخالفة عمار وحفظت هذه الر   ،وقاش 

حاد  االخايالف فاي قاراهللاة القارآ   بان عفاا  عثماا   . وفي عهادـ عنهما
تكفيار المسالمين لبعضاهم بعضااً نييجاة  ى جار،اس حيا زاش فيما بين الن  والن  

واسينسا   ،على مصحف واحادبجمع المسلمين  فقام عثما   ،هذا الخالف

وأمر بيحريق  ،وأوسلها ىلى اآلفاق ،منه عدة نس  وضمنها ما كا  ميواتراً 

ـ  جمياااع المصااااحف الياااي تخاااالف مصاااحف عثماااا ، ولااام يباااق عثماااا  

                                                
() اليمن(. ة جامعـة األحقافرعي  ة والعلوم ال ا ربي  كلية البنات لليا ب أسياذ مساعد( 
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الميواتر حصراً، وع دا هذا العم  من فضائ  عثما   ىالا  ـ وبإجماش الصحابة

، .ولم ينكر عليه منكر  

اا ً هااا لاام تاادوا حيااإ ىنا  ،ة فلاام يكاان شااأنها كااذلكنا ـا الس ااأما    جميعهااا تاادوينا

 ً أ احابه باذلك،   الناباي    القرآ ، ولم ياأمر كما د و    النابي  في عهد  وسميا

وكا  موكوالً في األعم األغلب ىلى الحفا  ل، ر جمعها عن القر  األو  فيأخا 

ت معروفاة قييد لابعض الحاديإ فاي  احف وكياب كانادوو، مع الي  في الص  

 حابة.  عند بعض الصا 
جملة  الياواترنه منقوالً ىلينا بة بكو  بوي  ة النا نا ـز القرآ  الكريم عن الس  فيمي  

تعاالى ه ال يخلاو عصار مان العصاوو مان  ادوو جعلهاا هللا وتفصيالً، وأناا
ش أساانيدها، اخيلفات فاي طارق ىثباتهاا، وتناو   فقاد ؛ةنا ـبخالف الس   أوعية له.

و اليساير، ذاألحادياإ ماا وواه الجام الغفيار، ومنهاا ماا حفظاه الناا وكا  مان

واةوكااا  ماان  ة نا ـلهااذا كاناات الس اا .الموثااوق بااه، وماانهم المطعااو  فيااه الاار 

سبة لغيار المياواتر منهاا، الميواترة مقبولة باإلجماش، وليس األمر كذلك بالن  

 حابة في األخذ بغير الميواتر.ولذلك اخيلفت طرق الصا 

ما  ال يقبال  من األحاديإ ىالا ـ وضي هللا عنهما ـ بكر وعمر    أبوفكا

 .هما سمعاه من وسول هللا شهد به اثنا  أنا 

قال: وو، ابن شهاب عان  (1)"ا فا تذكرة الح  "في  هبي  وو، الحاف  الذا 

تاوو ، فقاال لهاا:  ة جاهللات ىلى أبي بكر تليمس أ   الجد   قبيص بن ذؤيب أ ا 

ً ما أجد لك في ك ً  وسول هللا  ، وما علمت أ ا ياب هللا شيئا ، ثام ذكر لك شايئا

دس، فقاال: يعطيهاا الس ا سمعت وسول هللا اس، فقام المغيرة فقال: سأل النا 

 ه  معك أحد؟ وشهد محمد بن سلمة بمث  ذلك، فأنفذه لها(.

سامعت أباا ساعيد  :عن بسر بن سعيد قالفي  حيحه  ووو، البخاوي  

ً  )كناات  يقااول:   الخاادوي    كأناااهأبااو موسااى  ىذفااي مجلااس األنصاااو  جالسااا
ً  اساايأذنت علااىقااال: فمااذعوو،  قااال وفرجعاات، ؤذ  لااي، فلاام ياا عماار ثالثااا

ً ):  وسول هللا وهللا  :، فقاال(فليرجاع ؛فلام ياؤذ  لاه ىذا اسايأذ  أحادكم ثالثاا

وهللا : "باي بان كعابفقاال أ  ؟  ، أ من كم  أحدٌ سمعه من النابي  نةبي  بعليه  نا ميقلي
فقمات  معاه، فاأخبرت  ،أ اغر القاومفكنات ، "أ غر القاوم ىالا  كال يقوم مع

 .     (2)"ذلك قال عمر أ ا النابي  

                                                
 .1/2ا ، : تذكرة الحف  هبي  الحاف  الذا  (1)

نظاار وا، 5/2305البخااوي:  احيح البخاااوي، كيااب اآلداب، بااب اليسااليم واالسايئذا  ثالثااً،  (2)

 .3/1694 حيح مسلم، كياب اآلداب، باب االسيئذا ، الحديإ نفسه بلفٍ  آخر في 
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ال يقبا  خبار اآلحااد وال ـ ه هام هللا وجكارا بن أباي طالاب ـ  وكا  علي  

اويىذا اسيحلف  يعم  به ىالا  ه سامع الحاديإ عان وساول هللا بااليمين أناا الارا

(1).  

قااال:  ، عاان علااي ، اإلمااام أحمااد عاان أسااماهللا باان الحكاام الفاازاوي  وو

ً  كنت ىذا سمعت من وسول هللا " ثني نفعني هللا بما شاهللا منه، وىذا حد   حديثا

احاد   أبا بكار  قيه، وى ا عنه غيري اسيحلفيه، فإذا حلف لي  د    ق  د  ثني و  

ً ما من وج  ياذنب ذن ما ث  )قال:   النابي  ه سمع أبو بكر أنا  ، فييوضاأ فيحسان باا

    .(2)له( ر  ف  غ   ىالا  وج    الوضوهللا، ثم يصلي وكعيين فيسيغفر هللا عز  

فاي قباول الخبار أال  ـ وضاي هللا عنهااـ يدة عائ اة وكانت طريقة الس ا

ما هو أقو، منه لم تقبله ولم تعما   عاوضه يعاوضه ما هو أقو، منه، فإ   
الميات ليعاذب ببكااهللا   ا ى) ـ: اوضاي هللا عنهماـ به. لذا ود ت خبر ابن عمر 

ه ه لم يكذب، ولكن  ا ىنا م  يغفر هللا ألبي عبد الرحمن، أ  "، وقالت: (3)أهله عليه(

هم ىنا )ى عليها، فقال: ة ي ب ك  على يهودي    وسول هللا   ما مرا أو أخطأ، ىنا  ي  س  ن  

 . (4)ها ليعذب في قبرها(ليبكو  عليها، وىنا 

وايات من وواية عمر بن الخطااب وابناه عبادا وهذه الر  ": ووي  قال الن  
سايا  واالشايباه عائ اة، ونسابيهما ىلاى الن   ها، وأنكرتـ وضي هللا عنهماـ هلل 

  قال ذلك، واحيجات بقولاه تعاالى:   النابي  يكو   عليهما، وأنكرت أ   

 :ةفي يهودي    النابي  ما قال ، قالت: وىنا [164]األنعام:      

، يعني تعذب بكفرها فاي حاال بكااهللا أهلهاا ال (تعذب وهم يبكو  عليهاها ىنا )

 .(5)بسبب البكاهللا(

د  ىذا عااو  ماا هاو  ن أ ا ومن هذا ييبيا  خبر اآلحاد يحيم  الخطأ، وي ر 

 ثابت مقطوش به.

ساااالم ال يخيلفاااو  فاااي ضااارووة األخاااذ بالس ااا ة، بوي اااة النا نا ـوعلمااااهللا اإل 

ات سااالم، ولكاانهم يخيلفااو  فااي كيفي ااواعيباوهااا مصاادواً ماان مصااادو اإل  

                                                
 .1/254الباجي: ىحكام الفصول في أحكام األ ول،  (1)

 .1/2اإلمام أحمد: المسند،  (2)
 .1241، حديإ وقم 1/439البخاوي، كياب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة األولى،  (3)

 .932، حديإ وقم 2/643باب الميت يعذب ببكاهللا أهله عليه،  مسلم، كياب الجنائز، (4)

 .6/228النووي: شرح النووي على  حيح مسلم،  (5)
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ة عنادما ينظار ىلاى االخايالف نا ـومناهج هذا األخذ، ويخيلفو  في تقدير الس ا

 منها، فعندئذ يقع الخالف حولها. ي  و  في طرق وواييها، وفي توثيق ما و  

ومماا اخيلفااوا فياه: ىفااادة خباار اآلحااد، هاا  يفيااد العلام واليقااين، أم يفيااد 

 الظن؟ 

ا ،الجادال فيهااوالخاالف  ر  ث  مسألة ك   ق ر  وكاا  لهاا آثااو خطيارة فاي الف 

 ه ىذا أوجب اليقين والعلم فإنكاوه كفر. وذلك ألنا  ؛كفيرواليا 
باااوت، وجهاااة ة لهاااا جهياااا : جهاااة الث  رعي  صاااول ال ااااالن   ومعلاااوم أ ا 

، وموضاوش البحاإ فيماا يفياده خبار أو  ناي   ا قطعاي  ، وك  منهما ىما الد اللة

 بوت، أي: من جهة سنده، ال مينه.ما هو جهة الث  اآلحاد ىنا 

 خطة البحإ: 

 الي : حو الي  قسمت البحإ ىلى أوبعة مباحإ على الن  

 تعريف الخبر وأقسامه.   المبحإ األول:

 حكم خبر اآلحاد. المبحإ الثاني :

 فيما يفيده خبر اآلحاد، وفيه ثالثة مطالب: المبحإ الثالإ:
 أنه يفيد العلم. ير، ن  م   المطلب األول:

 ير، أنه يفيد الظن. ن  م   المطلب الثاني:

 أدلة العلماهللا المطلب الثالث:

 بيا  الراجح. المطلب الرابع:

 .بيا  أثر الخالف في بعض المسائ  المبحإ الرابع:

 

 المبحإ األول
 تعريف الخبر وذكر أقسامه

 

ا الخبر ف باد بهاذا المبحاإ لنعار  قب  الحديإ عما يفيده خبر اآلحااد نمه 

 المصطلحات اليي سيدوو وحى بحثنا عليها. وأقسامه، وأهم

  :الخبر [1]

وجماع الجماع  "أخبااو"بأ، وهو واحاد، وجمعاه الن   :هو غةفي الل  الخبر 

وخبره بكاذا ، وأخباره : نباأه  ، وهو ما أتاك من نبأ  عمن تسيخبره"أخابير"

 .  (1). و اسيخبره: سأله عن الخبر وطلب أ  يخبره

                                                
، وىبااراهيم أناايس "وآخاارو ": المعجاام الوسااي ، 228ـاا4/227اباان منظااوو: لسااا  العاارب،  (1)

1/215. 
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، أي يااااوم [4لزلااااة: ]الزا        الى:قااااال تعاااا

 . (1)تزلزل األو  تخبر عما عم  عليها

باأ خبار ذو فائادة عظيماة النا "بأ والخبار فقاال: اغب بين النا ق الرا وقد فرا 

ى ييضامن هاذه األشاياهللا حياا ؛قال للخبر نبأفال ي   ،يحص  به علم أو غلبة  ن  

 . (2)الثالثة(

طلاااق الخبااار إلوادة فياااه، وقاااد ي   يقاااي  وطرياااق الخبااار القاااول وهاااو حق

 .ة وهو في هذا اإلطالق مجازي  الئ  المعنوي  ة والدا اإلشاوات الحالي  
طلاق علاى اسام الخبار ي   أ ا  ا حقيقة الخبار فااعلم أوالً أم  ": وقال اآلمدي  

طلاق علاى قاول وقاد ي   قاال: ىلاى أ    ...ةالئ  المعنوي  ة، والـد  اإلشاوات الحالي  

اني، بادلي  تباادو الفهام مان ل حقيقاة فاي الث اجاز في األو  ه ممخصول، لكن  

 . (3)دو  مجازه( يهىطالق لف  الخبر، والغالب اسيعمال اللف  في حقيق

وقساام ماان أقسااام  ،هااو نااوش مخصااول ماان القااول": وكاني  وقااال ال  اا

 اعر: ، وقد يسيعم  في غير القول، كقول ال   ساني  الكالم الل   

 تخبااااااااااااااااااااارك العيناااااااااااااااااااااا 
 

 كااااااااااااااااتم ماااااااااااااااا القلاااااااااااااااب 
 

 : وقول المعري  

 نبي من الغربا  ليس علاى شارش
 

 عوب ىلااى  اادشال  اا يخبرنااا أ    
 

ه و اف مان و اف غياره بأناا أل ا  ؛ال حقيقي   ولكنه اسيعمال مجازي  

 . (4)"القول امع ىالا أخبر بكذا لم يسبق ىلى فهم السا 

الخبر نوش مخصول من القول، وقسم مان أقساام  وييضح من هذا أ ا 
 طلق مجازاً على غير القول . ، وي  ساني  كالم الل   ال

الخباار ناوش مخصااول ماان الكاالم، وقساام ماان أقسااام  والاذي يهمنااا أ ا 

 .ساني  بحثنا في الكالم الل    أل ا  ؛ساني  الكالم الل   

اوالخبر في االصطالح:  . وقولاه دق والكاذب لذاتاههو قول يحيم  الص  

سول، المقطاوش بصادقهما، وخبر الرا مخرج لخبر هللا   "لذاته"عريف في الي  

ماا ألمار عااو ، وهاو اسايحالة الكاذب علاى هللا، لكان ال لاذات الخبار، وىنا 

. ومخرج للخبر المقطوش بكذباه كخبار مسايلمة، ولكان والعصمة لرسوله 

                                                
لااي: تفسااير ، وجااالل الاادين الساايوطي وجااالل الاادين المح4/539اباان كثياار: تفسااير اباان كثياار،  (1)

 .(لزلةالزا )سووة الجاللين، 
 .141الراغب: المفردات، ل (2)

 . 2/243اآلمدي: األحكام في أ ول األحكام،  (3)

 .37ال وكاني: ىوشاد الفحول، ل (4)
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 ً  ه ال نبي بعد وساول هللاة، وهي أنا ما لقرينة خاوجي  وىنا  ،ال لذات الخبر أيضا

. 

 أقسام الخبر:  [2]

 ينقسم الخبر باعيباو القرائن الخاوجة عنه ىلى ثالثة أقسام:
 لي  القطعاي  خبر علام  ادقه، كخبار هللا تعاالى، لقياام الادا  ل:األو  القسم 

اعلى ات   هاه عان  افات دق، وتنز  صافه سابحانه بصافات الكماال ومنهاا الص  

كباائر لي  علاى عصاميه عان اللقيام الادا   النابي  قص ومنها الكذب، وخبر النا 

 غائر ومنها الكذب.والصا 

بعاد اسايقراو   الناباي  عان     ق اخبر علام كذباه. ومناه ماا ن   اني:الث  القسم 

بحإ عنه فلم يوجاد ال فاي بطاو  الكياب، وال  ادوو  ما األخباو وتدوينها، ث  

واة  .الر 

 خبر لم يعلم  دقه وال كذبه، وله حاالت:  الإ:الثا القسم 

اما ترجح فيه جان األولى: دق علاى جاناب الكاذب، وذلاك كخبار ب الص  

 .الث  قةالعدل 

اا انيااة:الث   دق، وهااو خباار مااا تاارجح فيااه جانااب الكااذب علااى جانااب الص  
 معلوم الفسق.

ا الثة:الث   دق وجاناب الكاذب، كخبار ما اسيو، فيه الجانباا : جاناب الص  

 المجهول.

حيح هو الخبر الصا . والث  قةوالمقصود في البحإ هو خبر الواحد العدل 

روط اليااي تجعلااه رت فيااه ال  ااوهااو الااذي تااوف  ، المااروي عاان وسااول هللا 
 ً روط خمسااة، نوضااحها فيمااا باتفاااق العلماااهللا، وهااذه ال  اا ،بالصااحة مو ااوفا

 يلي: 

اويعدالة [ أ]  : الرا

ومااا  ،واجيناااب األدناااس ،قااو،والعدالااة ملكااة تحماا   اااحبها علااى اليا 

 اس. يخ  بالمروهللاة عند النا 

 واي: الرا ضب  [ ب]

ً والضا  عان  هار قلاب، أو تقيياده فاي  ب  معناه: اسييعاب الحديإ حفظاا

 يؤديه كما سمعه.  كياب، ىلى أ   
 : السانداتصال [ ج]

واةيكو  ك  واحد من  وهو أ     . الساندقد سمعه ممن فوقه ىلى آخر  الر 

 ذوذ: ال    نفي  [ د]
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كانت أسواهللا  ،أقو، منهلمن هو  الث  قةوذلك بسالمة الحديإ من مخالفة 

 أم في المين.  الساندالمخالفة في 

 ة: العل   نفي  [ هـ]

ً  أي أ    ً ي  أو م   من أو اف خفية تقدح في  حيه سنداً  يكو  سالما  . نا

 ً ماان جميااع جوانااب  وهااي شااروط شاااملة الخيباااو الحااديإ ساانداً ومينااا

و عان الحاديإ قاد و النا كماا  اد البحإ مما يعرفنا ساالمة الرواياة، وأ ا 
 الم.قائله عليه الصالة والسا 

 تقسيم الخبر من حيإ عدد وواته:  [3]

 :من حيإ عدد وواته  النابي  اخيلف العلماهللا في تقسيم خبر 

ة بوي  ة النا نا ـىلى تقسيم الس   ـ غير الحنفيةـ  فقد ذهب الجمهوو من العلماهللا

 .(1)آحــادوباعيباو و ولها ىلينا ىلى قسمين: ميواتـرة، 

 م الجمهوو اآلحاد ىلى: قس   ما ث  
  يفيضة:مس]أ[ 

 .الياواتر وهي ما زاد وواتها عن ثالثة ولم يصلوا حـد  

  غير مسيفيضة :]ب[ 

 .وهي ما وواه ثالثة فأق   

وأبااو منصااوو  ،قساايم ماان الحنفيااة: الجصااالوقااد دوج علااى هااذا اليا 

 وعيسى بن أبا . ،بن فووكاو ،البغدادي  

تقسيمه ىلاى ثالثاة أقساام : مياواتر، وم اهوو،  وذهب باقي الحنفية ىلى
 .(2)وآحــاد

 الخبر الميواتر: 

ياابع باين أشاياهللا بينهاا مهلاة، وهاو اليا  اليااواترماأخوذ مان  :المتواتر لغة

، أي: وسااوالً [44]المؤمنااو :         ومنااه قولااه تعااالى

 بعد وسول بفيرة بينهما. 

ثرة مبلغاً أحالت العاادة معاه هو خبر بلغت وواته في الك" واصطالحاً:

 . (3)"تواطؤهم على الكذب

 حكم الخبر الميواتر: 

                                                
، وابان قداماة: ووضاة الناا ر ماع نزهاة 1/235الباجي: ىحكام الفصاول فاي أحكاام األ اول،  (1)

 .41: ىوشاد الفحول، ل، وال وكاني1/224الخاطر العاطر، 

 .65–2/64 دو ال ريعة: اليلويح على اليوضيح،  (2)

 .350-349القرافي: تنقيح الفصول، ل  (3)
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اليقيني   الضرووي   (1)الميواتر يفيد العلم
عند جمهوو العلماهللا، خالفااً  (2)

 افعي  قاق مان أ احاب ال اا، والاد  المعيزلاي   وأباي الحساين البصاري   للكعبي  

ري  ظه يفيد العلم النا حيإ ذهبوا ىلى أنا  ،وغيرهم
(3) . 

مثاا  الحكاام  ـ وهااو ماا ال يحياااج ىلااى نظار وفكاارـ  والعلام الضاارووي  

مات، مث : الواحد نصف االثناين، الذي ال يقب  وداً لكونه من المسلا  ،العقلي  

 مة عند الكا   ة المسل  ة اليقيني  أعظم من الجزهللا، وما ثبت باألدلة القطعي   والك   
 ر. القرآ  الكريم، والحديإ الميوات نص   :مث 

 وش يعلمه ك  ميعق ، ولو لم يكن من أه  االخيصال العلماي  وهذا الن  

مات المقطااوش ى  اااو ماان المساالا حيااا ،فااي المسااألة، لفاارط  هااوو قطعييااه

 .(4)بها

ا و ظار، فهاو لايس هو ما يحياج في حصوله ىلى الفكار والنا فظري النا أما

، وهاو علام يقيناي   ،علمم الميبحر في الما هو يحص  للعال  أحد، ىنا  لك     اهراً 

ً ه ليس ضرووي  لكنا   .ا

 خبر اآلحاد: 
ل العاادد، ، وهااو بمعنااى الواحااد، والواحااد أو  (أحااد)جمااع  اآلحاااد لغااة:

اسام مان أساماهللا هللا  (وأحاد)تقول: أحد واثنا  وأحد ع ار، وىحاد، ع ارة. 

هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وهاو اسام  (األحد)تعالى، و

ما يذكر معه من العدد ، تقول ماا جااهللاني مان أحاد ، والهمازة فاي لنفي  يبن

 : (6)ابغة.  قال النا (5))أحد( بدل الواو وأ له وحد

 بناا هااو  النا  ال  وحلاي وقاد ز   كأ ا 
 

 على مسيأنس وحدي يوم الجلي    
 

ا تعريفه من   النابي  اخيلف العلماهللا في تقسيم خبر فقد  ي  صطالحاال وأمَّ

 :على الناحو اآلتي اخيلفوا في تعريف خبر اآلحادولذلك ه، حيإ عدد ووات

                                                
 .113العلم: هو "االعيقاد الجازم المطابق للواقع". انظر: الجرجاني: اليعريفات، ل (1)

 كاذا مطابقااً للواقاع غيار ممكان اليقين: هو "اعيقاد ال يهللا بأن ه كذا مع االعيقاد بأن ه ال يمكن ىالا  (2)

 .113الزوال". انظر: الجرجاني، اليعريفات، ل

، والغزالاااي: 1/579، وىماااام الحااارمين: البرهاااا ، 2/552أباااو الحساااين البصاااري: المعيماااد،  (3)
، والبااجي: ىحكاام 1/644، وابن الحاجاب: المخيصار، 1/251المسيصفى من علم األ ول، 

، واليفيازاني: اليلويح ىلاى 2/660بخاوي: ك ف األسراو، ، وعبد العزيز ال1/236الفصول، 

 .1/247، وابن قدامة، 2/6ك ف حقائق الينقيح، 
 .293، وال يرازي: اليبصرة، ل255-1/254الغزالي: المسيصفى،  (4)

 .1/8، وىبراهيم أنيس "وآخرو ": المعجم الوسي ، 448-4/447لسا  العرب،  ابن منظوو:  (5)

 .31بياني، لذ  النابغة البياني: ديواذال (6)
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اة ح  افعي  فه مان ال اافقد عرا ]أ[  ماا ال ينيهاي "ه: بأناا ة اإلساالم الغزالاي  جا

 .(1)"الياواتر من األخباو ىلى حد  

خبر يروياه  ك   "فقال:  فه من الحنفية فخر اإلسالم البزدوي  وعرا ]ب[ 

يكاو  دو  الم اهوو  ال عبرة للعادد فياه بعاد أ    الواحد أو االثنا  فصاعداً،

 .(2)"والميواتر

الخباار الااذي لاام يبلااغ وواتااه عاان "ه جمهااوو العلماااهللا ياار، بأنااا]ج[ و

 ."وا أو كثروا، في م  الم هووقل   الياواتر حد   سول الرا 

 م اااهوو؛ أل ا اله لااايس باااالميواتر وال ويااار، جمهاااوو الحنفياااة أناااا]د[ 

نقلااه  ما ث اا ،ساول أو  ااحابيا  عاان الرا  واه  احابي  مااا و"الم اهوو عناادهم 
ا"دوينابعين أو تاابعيهم ىلاى عصار اليااجمع غفير ميواتر في عصر الياا ا . أما

ثـم نقلاه واحاـد  ما وواه  حابي أو  حابيا  عن وسول هللا "اآلحاد فهو 

ـى ابعين وتااابعيهم ىلاافااـي عصاار اليااا الياااواتر أو اثنااا  أو جمااع لااـم يبلااغ حااـد  

 .(3)"دوينعصر اليا 

وعيساى بان  ،وبن فووك ،وأبو منصوو البغدادي ،ا الجصالأما ]هـ[ 

الم هوو مان  ى ا ": اهم قالوالخبر ينقسم ىلى قسمين فإنا  أبا ، الذين يرو  أ ا 
 ً ه يفيد علم اليقين نظاراً، ىنا ". وقالوا: "له الميواتر، فهو قسم منه وليس قسيما

 .(4)"رووةبطريق الضا أي بطريق االسيدالل ال 
 

 المبحإ الثاني

 حكم خبر اآلحاد
 

يااة ى ا  ج   يااةة مرتبطاة بنا ـالس ا ح  ج   ة أخباااو نا ـخبار اآلحااد، ىذ أغلاب الس ا ح 
ياةآحاد، فمن أنكر  ج   ياةخبر اآلحاد يكاد ينكر  ح  ج   ها. ولام يخاالف ة كل  نا ـالس   ح 

ياةفي  ج   ، ونق  أه  العلم بعد وسول هللا خبر اآلحاد أحد ممن مضى من  ح 

ابن عبد البر ىجمااش أها  الحاديإ واألثار علاى قباول خبار الواحاد وىيجااب 

الخاواوج وطائفاة مان أها  البادش  العم  به ىذا ثبات، ولام ي اذ عان ذلاك ىالا 

 .(5)أنكروا العم  بخبر اآلحاد
 األدلة:

                                                
 .1/272المسيصفى،  الغزالي:  (1)

 مع ك ف األسراو. 2/127أ ول البزدوي،  البزدوي: (2)
 .82عبد الرحمن الصابوني "وآخرو ": المدخ  الفقهي، ل  (3)

 .2/678عبد العزيز البخاوي: ك ف األسراو،  (4)

 .1/2األسانيد، ابن عبد البر: اليمهيد لما في الموطأ من المعاني و (5)
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 :أوالً: أدلة الجمهوو

 أدلة كثيرة، منها:الجمهوو على ما ذهبوا ىليه ب اسيدلا 

 الكياب:  [1]

         اسااااااايدلوا بقولاااااااه تعاااااااالى:]أ[ 

            

 . [122]اليوبة: 

ائفة ائفة، والطا هللا تعالى أوجب األخذ بإخباو الطا  منها:" أ ا  الد اللةجهة 

هااذا علاى وجاوب العماا   ، فادلا اليااواترطلاق علاى عاادد ال يصا  ىلاى عاادد ت  
 .(1)"ر اآلحادبخب

           وبقولااااه تعااااالى:]ب[ 

 . [6]الحجرات:           

 فادلا  ،ت علاى خبار الفاساقثب اق اليا هللا تعاالى علاا أ ا  فيهاا: الد اللةجهة 

 ذلك على قبول خبر غير الفاسق. 

 

 

 ة: ـا نومن الس   [2]

اا  النابااي   مااا وود أ ا  واحي والاابالد حابة ىلااى الناااكااا  يبعااإ ب حاااد الصا

ىلاى وضاي هللا عناه ائية ليعلموهم األحكام، فقاد بعاإ مصاعب بان عميار النا 

ىلاى الايمن، وغيار ذلاك، ومان ـ وضاي هللا عنهماا ـ المدينة، وعلياً ومعااذاً 

اعة واالميثال واالنقيااد لقاول المبعاو  ف بالطا المبعو  ىليه مكلا  المعلوم أ ا 

 .(2)ة لما كا  ذلك كذلكجا خبر الواحد ح  ىليهم، ولو لم يكن 

 اإلجماش:  [3]
علاى قباول خبار الواحاد،   علايهمحابة وضوا  هللااسيدلوا بإجماش الصا 

يق فقب  أبو بكر  د   خبر المغيرة بن شعبة في توويإ الجدة، وعم  عمر الص  

بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس وأخاذ الجزياة مانهم،  بن الخطاب

                                                
 .1/323السرخسي: أ ول السرخسي،  (1)

، والغزالاااي: 2/270، واباان الساامعاني: قواطاااع األدلااة، 414اإلمااام ال ااافعي: الرساااالة، ل  (2)

 .2/353، والرهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر منيهى الس ول، 2/205المسيصفى، 
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بخبر الض ماو في توويإ المرأة من دياة زوجهاا ن أبي طالب بوعم  علي 

  . 

ولام  ىلى غير ذلك من الحواد  الكثيرة اليي عملوا فيها بأخباو اآلحاد،

اا ممااا ياادل   ينقاا  ماان أحااد ماانهم ىنكاااو علااى فاعلااه، د علااى حصااول ويؤك  

 . (1)اإلجماش

 أدلة المنكرين: ثانياً: 
ياةالمنكرو  ل اسيدلا  ج    بأدلة منها :  حاداآلخبر  ح 

          بقولاه تعاالى:القارآ  مان اسيدلوا  [أ]

          ، وقولااااه تعااااالى: [36]اإلسااااراهللا: 

            ، وقوله تعاالى:[169]البقرة: 

 . [28جم: ]النا     

العماا  بخباار اآلحاااد  : أفااادت هااذه اآليااات أ ا مااا اآليااا  الد اللااةجهااة 

،ونحن منهو  عن  ن  ه عم  بالظا اقيفاهللا لما ال نعلم، وقول بما ال نعلم. كما أنا 

 . (2)ن  باش الظا ت  ا

بااش ت  اهاي فاي اآلياات الماذكووة عان النا  أ ا با وأجاب الجمهوو عن ذلك

اما هو في األموو العقدياة وأ اول الاد   ىنا  ن  الظا  ة، وهاذه ال ين وقواعاده العام 

 ما ال يد فيها من القطع. ىنا ، ون  يعم  فيها بالظ   
فهاام واجاب، لاذلك نجاد األ ن  ين وجزئياته فالعم  بالظ   ا في فروش الد   أما 

والمجيهاادو  يااذهبو  مااذاهب ميعااددة، وال  تخيلااف فااي نصااول القاارآ ،

يقطع أحدهم بصحة اجيهاده، ومع ذلاك فاإلجمااش قاائم علاى وجاوب العما  

 . (3)، ىليه اجيهاده ،واجيهاده  نبما أدا 

                                                
، ابن النجاو: شارح 2/273واطع األدلة، ، وابن السمعاني: ق422اإلمام ال افعي: الرسالة، ل (1)

 .2/369الكوكب المنير، 

، والغزالاي: 2/290، وابان السامعاني: قواطاع األدلاة، 2/124أبو الحسين البصاري: المعيماد،  (2)

، 357، والقرافاي: شارح تنقايح الفصاول، ل2/68، واآلمدي: اإلحكام، 2/179المسيصفى، 
، وعبد العزيز البخااوي: 2/350يهى الس ول، والرهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر من

 .2/680ك ف األسراو، 

 المراجع السابقة. (3)
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 فاي خبار ذي اليادين الاذي جااهللا فياه )أ ا   الناباي  ف واسيدلوا بيوق   [ب]

ا وسول هللا   الة أم انصرف من اثنيين. فقال لاه ذو اليادين:  أقصارت الصا

نعم.  :اس: أ دق ذو اليدين؟ فقال النا نسيت يا وسول هللا؟ فقال وسول هللا 

ر فساجد مثا  ساجوده م، ثم كبا فصلى اثنيين أخريين، ثم سلا  فقام وسول هللا 

 . (1)أو أطول(
اـ وضاي هللا عنهماا ـ ى أخبره أباو بكار وعمار فلم يقب  خبره حيا   ن  وم 

افلو كا  خبار الواحاد ح   هو.ف بصدقه، فأتم وسجد للس  كا  في الصا  ة ألتام جا

 . (2)ف وال سؤال الته من غير توق   وسول هللا 

ماه غلطاه لبعاد ذي اليادين ليوه   فاي خبار فه توق   وأجاب الجمهوو بأ ا 

 . (3)حضر من الجمع الكثير ن  انفراده بمعرفة ذلك دو  م  

ـ وضاي هللا عنهماا ـ بخبر أبي بكر وعمار   النابي  عم   أيضاً: ى ا  ما ث  

 .  الياواتر عمالً بخبر لم ينيه ىلى حد   د  ع  وغيرهما مع ذي اليدين ي  

ويجاب العما   ،يجب تصاديقه الث  قةل خبر الواحد العد  ا ىو: ولذلك نقر   
اويلعلاٍة قادحاة يراهاا  ه وىنكااوه؛ ىالا ويحارم ود   ،بما جاهللا فيه أو الفقياه  الارا

 حسب شروطه.
 

 المبحإ الثالإ
 ما يفيده خبر اآلحاد

 

 ً بعاد اتفااقهم علاى وجاوب ـ  كبيراً  اخيلف العلماهللا في هذه المسألة خالفا
 ؟ ن  ه يفيد الظا أم أنا  اليقيني  ه  يفيد العلم  ـ العم  بخبر اآلحاد

ليسهي  فهام البحاإ  من اإلشاوة ىلى أموو دا وليوضيح هذا الخالف ال ب  

م من البحإ ما ال يقصاد مان يوها ؤية فيه، كي ال ي  على القاوئ ووضوح الر  

 :سياق العباوات

 .المعجزة دلي   دقه أل ا  ؛خبر من اتصف بالمعجزة[ 1]

 .ه يعلم  دقهالمخبر ال يكذب فإنا  زة أ ا ىذا أخبر  احب المعج[ 2]

                                                
، حديإ وقام 1/252أخرجه البخاوي، كياب اآلذا ، باب ه  يأخذ اإلمام ىذا شك  بقول الن اس،  (1)

682. 
، والقرافااي: شاارح تنقاايح الفصااول، 2/98، واآلماادي: اإلحكااام، 2/179الغزالااي: المسيصاافى،  (2)

 .2/356، والرهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر منيهى الس ول، 357ل

 المراجع السابقة. (3)
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  الناباي   أل ا  ؛المخبر على خبره، فهذا يعلم  ادقه  النابي   يقر   أ   [ 3]

 .(1)على الكذب ال يقر  

بااع لسااامعه مماان آماان بااه وات   سااول خباار الرا  مييااز بااينيجااب اليا [ 4]

ىلاى مان لام   وبين خبر آحاد المسلمين الذين نقلوا عان وساول هللا ،وساليه

 سول في حضارته يفياد القطاع واليقاين فاي حاق  ، فخبر الرا سول ي اهد الرا 

 . (2)امع من وسول هللا السا 

حابة ثم  األ   من الصا  وهو ما كا  آحادي  ـ "الخبر الم هوو  أ ا [ 5]

 .(3)عند كثير من العلماهللا يفيد العلم اليقيني   " ـتواتر عنه

، وباين (4)اآلحااد غيار المحفاوف باالقرائن ميياز باين خباريجاب اليا [ 6]

ف باالقرائن يفياد العلام. وهاو اخييااو المقرو  بما يفيد العلم، فالخبر المحفاو
، ازي  ، والارا ، واآلمادي  كإمام الحرمين، والغزالاي   :قين من األ وليينالمحق  

 . (5)وابن الحاجب، ووواية عن اإلمام أحمد

 ؛زهااا عاان غيرهااايمي   قيقااي  ح والقاارائن كثياارة، ويصااعب ضاابطها بحااد ٍ 

ها قد تدوك وال تفي العباوة بو فها؛ ىذ ليس ك  لدقيها في نفسها، فإنا وذلك 

 :قلناا"قاال ىماام الحارمين:  ر عناه.يعب  ا ما يدوكه الحس يسيطيع اإلنساا  أ   

العلوم الحا لة علاى حكام  الخو  فيما نؤثره يسيدعي تقديم أمر، وهو أ ا 

لااى قاارائن األحااوال، وهااي ال تنضااب  انضااباط العااادات وجاادناها مرتبااة ع

المحدودات بحدودها، وال سبي  ىلى جحدها ىذا وقعات، وهاذا كاالعلم بخجا  
م ، وغضب الغضبا ، ونحوها، فإذا ثبيت الخج  ووج  الوج ، ون   الث  

جاحااد، ولااو وام واجااد  ة ال يأباهااا ىالا هاذه القاارائن ترتااب عليهااا علااوم بديهي اا

ز باه عان غيرهاا، لام يجاد ىلاى ذلاك وو فها بماا تيميااالعلوم ضب  القرائن 

ا، فكأنا سبيالً  يحااول ضابطها بهاا. وقاد  ن  ها تدق عن العباوات وتاأبى علاى م 

                                                
 .330ل ،ىحكام الفصول :الباجي (1)
 .237-1/236، وابن قدامة: ووضة النا ر وشرحها، 40ال يرازي: اللمع، ل (2)

بحاو  فاي السانة ، ومحماد محماود فرغلاي: 2/6اليفيازاني: اليلويح ىلى ك ف حقاائق الينقايح،  (3)

 .2/93المطهرة، 

القرائن: لغة جمع قرينة، والقرينة فعيلة بمعنى المفاعلة، مأخوذة من المقاونة وهي المصاحبة،  (4)
يقال: فال  قرين لفال ، أي مصاحب له. وفي اال طالح: "أمر ي ير ىلى المطلوب". انظار: 

 .223الجرجاني: اليعريفات ل 

، وابن السابكي: 2/55ابن الحاجب: مخيصر ابن الحاجب وشرحه، ، و3/32اآلمدي: اإلحكام،  (5)
، وابن السمعاني: قواطع األدلة فاي 131-2/130جمع الجوامع مع شرحه مع حاشية البناني، 

، واباان أمياار الحاااج: تيسااير 2/121، واباان عبااد ال ااكوو: مساالم الثبااوت، 1/333األ ااول، 

 .3/76اليحرير، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 بابكر الخضر يعقوب تبيدي. د                                                                   
 

هـ ـــ 8142عشر  الخامسدد ـعـــوالعلوم اإلسالمية                           المجلة جامعة القرآن الكريم 

م7200  

 

134 

ااتعااالى ـ وحمااه هللاـ قااال ال ااافعي  ً  ن  : م  قااد الاايقم ثاادياً ماان  شاااهد وضاايعا

وجرجااارة  ،وحركاااات الغلصااامة ،مرضاااع، ووأ، فياااه آثااااو االميصاااال

ي هد  له أ    بي، وح ا بن ىلى جوف الصا ي و ول اللا الميجرش، لم يسيرب ف

 . (1)ضاش(باتةً بالرا  شهادةً 

 

 

 ما هذه القرائا:

 ة بالقبول:ما آلحاد اليي تلقيها األ  أخباو ا

ا ،ظري  ها تفيد العلم النا فإنا  رووة. عن طريق االسيدالل ال من جهاة الضا

 هاوو مااؤه الحا   الط   هاو)، وحاديإ: (ال و ية لاواو )لوا لها بحديإ: ومثا 

لماا أوساله  بان جبا   ، وحاديإ معااذ(ية على العاقلاةالد   )، وحديإ: (ميييه

ااىلااى الاايمن، ونحوهااا. ولاايس المااراد ماان تلقااي األ   سااول الرا  ة لااه بااالقبول ما

لف ومعظمهم به، ويسيعملونه من يعرف أكثر السا  ما  فيه أ   وىنا  ؛اإلجماش

 .(2)اً ال يليفت ىليههم كا  شاذ  ومن خالف غير نكير على قائله،

اقال ابان النا  الاذي علياه األ اوليو  مان "عان أباي الخطااب:  او نقاالً ج 

ااتلقيااه األ   خباار الواحااد الااذي افعي وأحمااد أ ا أ ااحاب أبااي حنيفااة وال ااا ة ما

ً يبالقبول تصد بعاوا طائفاة مان فرقة قليلة ات   به، يوجب العلم ىالا  له، وعمالً  قا
 .(3)"ا ذلكأه  الكالم أنكرو

 :ة على العم  بمقيضاهاما أخباو اآلحاد اليي أجمعت األ  

اإلجمااش قاد  اي ره مان المعلاوم  ادقه، وىجمااش  أل ا  ؛ها تفيد العلمفإنا 

)ال  :لوا له بحاديإها ال تجيمع على خطأ. ومث  ة معصوم عن الخطأ؛ ألنا ما األ  

 . (4)وال بين المرأة وخاليها( ،يجمع بين المرأة وعميها

الذي قام عليه  الساندهذا من باب أثر اإلجماش في سنده، فقد يكو   د  ع  وي  

 . (5)ىلى مرتبة العلم ن  اً، فيرفعه اإلجماش من مرتبة الظا اإلجماش  ني  

                                                
 .1/373ىمام الحرمين: البرها ،  (1)

، وولااي الاادين العراقااي: الغيااإ الهااامع شاارح جمااع الجوامااع، 403الجصااال: الفصااول، ل (2)

 .351-2/348، وابن النجاو: شرح الكوكب المنير، 2/492-493
 .350-2/349ابن النجاو: شرح الكوكب المنير،  (3)

، 4819م ، حديإ وق5/1965أخرجه البخاوي، كياب النكاح، باب ال تنكح المرأة على عميها،  (4)

، 2/1028ومسلم، كياب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعميها أو خاليهاا فاي النكااح، 
 .1408حديإ وقم 

، ال اوكاني: ىوشااد 188، والخطياب البغادادي: الفقياه والميفقاه، ل40ال يرازي: اللماع، ل (5)

 .43الفحول، ل
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وترتفاع  ،ومح  الخالف في خبر اآلحاد الذي لم تحيف به قرائن تقويه

  ؟، أيفيد العلمن  به عن غلبة الظا 

 الخالف فيه على مذهبين:  خبر جر،الفمث  هذا 

 فق . ن  ه يفيد الظا ير، أنا  ل:المذهب األو  

 ه يفيد العلم.ير، أنا  اني:المذهب الث  
 

 ن  خبر اآلحاد يفيد الظا  ير، أ ا  ن  م  : لالمطلب األو  
 

ة، وباه قاال ذهب جماهير الفقهاهللا واأل وليين، وهو قول عامة المالكي ا

، ىلااى جماااهير ووي  ، وعاازاه الن اازالااي  أحمااد، واخياااوه ىمااام الحاارمين، والغ

 و القطع بصدق ناقله. ، ليعذ  ن  ما يفيد الظا خبر الواحد العدل ىنا  أ ا  المسلمين

ا": قال الغزالي   ا رووة، فإنااخبر الواحد ال يفيد العلام، وهاو معلاوم بالضا

ق ونا تعاو  خبرين، فكيف نصاد  قنا وقد  ما نسمع، ولو  د   ق بك   ال نصد   
هام أوادوا ذلاك يوجاب العلام، فلعلا  ثين من أ ا عن المحد   ي  ك  ين؟ وما ح  دا بالض   

ً  ن  وا الظااام  ه يفيااد العلاام بوجااوب العماا ، أو س ااأنااا ، ولهااذا قااال بعضااهم: علمااا

 . (1)"ن  اهر، والعلم ليس له  اهر وباطن، وىنما هو الظا يوو  العلم الظا 

ل الميجرد عان القارائن ال خبر الواحد العد": ين الهندي  وقال  في الد   

 .(2)"يفيد العلم عند جماهير العلماهللا خالفاً لبعض أ حاب الحديإ

ه  يفيد خبره  ؛اخيلفوا في الواحد العدل ىذا أخبر بخبر": وقال اآلمدي  

ه يفيد ىنا  :اخيلف هؤالهللا فمنهم من قال ما ث   ،ه يفيد العلمفذهب قوم ىلى أنا  ؟العلم

كماا  ن  طلاق وياراد باه الظااالعلم قد ي   فإ    ،معنى اليقينال ب ن  العلم بمعنى الظا 

، أي  ننيماوهن، [10]المميحناة:       في قولاه تعاالى:

ا ه يفيد العلام اليقيناي  قال: ىنا  ن  ومنهم م   قاال ذلاك  ن  قريناة، لكان مان هاؤالهللا م 

اهر، وهو مذهب أحمد بان حنبا  واحد، كبعض أه  الظا  د في خبر ك   مطر  

ماا يوجاد ذلاك فاي بعاض أخبااو قال: ىنا  ن  واييين عنه، ومنهم م  لر   في ىحد، ا

ه قال: ىناا ن  ، وىليه ذهب بعض أ حاب الحديإ، ومنهم م     اآلحاد ال في الك  

اايفيااد العلاام ىذا اقيرناات بااه قرينااة، كالن   تابعااه فااي مقاليااه، وذهااب  ن  ظااام وم 

                                                
 .1/272الغزالي: المسيصفى،  (1)

 .7/2801اية الو ول ىلى دواية األ ول،  في الدين الهندي: نه (2)
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ً  ه ال يفيااد العلاام  اليقينااي  الباااقو  ىلااى أنااا رينااة وال بغياار قرينااة، ، ال بقمطلقااا

 . (1)"حصول العلم بخبره ىذا احيفت به القرائن، ويمينع ذلك عادة :والمخياو

، اليااواتر عان حاد   خبار الواحاد: ماا انحا    واعلام أ ا ": يرازي  وقال ال  ا

اا ا المرساا  فلااه باااب يجاايهللا ى  شاااهللا هللا وهااو ضااربا : مسااند ومرساا ، فأما

 ا المسند فضربا :تعالى، وأما 

 ،وجاا ا  خباار هللا عاازا  :يوجااب العلاام، وهااو علااى أوجااه، منهااا :ماأحااده 

ً  جا  بحضارة وساول هللا  يحكاي الر   ، ومنهاا أ   وخبر وساول هللا  ، شايئا

يحكااي  ر عليااه، فيقطااع بااه علااى  اادقه، ومنهااا أ   ك اان  عي علمااه، فااال ي  ويااد  

ً الر   لك عي علمهم فال ينكرونه، فيعلم باذبحضرة جماعة كثيرة، ويد   ج  شيئا

ا دقه، ومنها خبر الواحد الذي تلقيه األ   ة باالقبول، فيقطاع بصادقه، ساواهللا ما

 له البعض. به، أو عم  البعض، وتأو      عم  الك  

 .فهذه األخباو توجب العم ، ويقع العلم بها اسيدالالً 
وذلك مث  األخباو المروية في  ،يوجب العم  وال يوجب العلم :انيوالث  

 . (2)"أشبههاحاح وما نن والص   الس  

خباار ": تعاالى ـ وحمهام هللاـ قاال فقهااهللا األمصاااو ": رخساي  وقاال السا 

 .  (3)"وال يثبت به علم اليقين ،ينة للعم  به في أمر الد   جا الواحد العدل ح  

ً ": وقال البزدوي    . (4)"عندنا وهذا يوجب العم ، وال يوجب العلم يقينا

ة، رعي    بااه فاي األحكاام ال اااوهااو يوجاب العما": اشاي  ال ال ا وقاال القف ا

اويىسالم  :ب رط رساول هللا  بواتص  ذلك  ،وعقله ،وضبطه ،وعداليه ،الرا

  (5)"رطبهذا ال ا. 
 

 ه يفيد العلمير، أنا  ن  م  : المطلب الثاني
 

وابان حازم، وجماعاة مان أها  الحاديإ، وبعاض  اهري  ذهب داود الظا 

ة ونسابه ىلاى زمنداد من المالكي  الحنابلة، ووواية عن اإلمام أحمد، وابن خوي

  أ ا  ؛اإلماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك

 

 . (1)العلم نيقيأفاد  حا خبر الواحد العدل ىذا    

                                                
 .2/48اآلمدي: اإلحكام،  (1)

 .40ال يرازي: اللمع في أ ول الفقه، ل (2)
 .1/321السرخسي: أ ول السرخسي،  (3)

 .2/678البزدوي: أ ول البزدوي مع الك ف،  (4)

 .1/272 ال اشي: أ ول ال اشي، (5)
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ه  يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العم  أو العما  "قال ابن حزم: 

قااال أبااو سااليما  والحسااين عاان أبااي علااي  :، قااال أبااو محمااد؟"دو  العلاام

خبار الواحاد العادل   ا ى" :وغيارهمالكرابيسي والحااو  بان أساد المحاسابي 

ً  عن مثله ىلى وسول هللا  وقاد ذكار  ،وبهاذا نقاول ،يوجب العلم والعم  معا
هااذا القااول أحمااد باان ىسااحاق المعااروف بااابن خااويز منااداد عاان مالااك باان 

 . (2)"أنس

ماا نقلاه  :اني مان األخبااوالقسام الثاا"وقال في موضاع آخار مان كياباه: 

وجاب  برواياة العادول ىلاى وساول هللا  ا اتص ا فهذا ىذ ،الواحد عن الواحد

 .(3)"ووجب العلم بصحيه ،العم  به
اإلماام أحماد بان وقاال فاي وواياة  :قال القاضي" ":المسودة"وجاهللا في 

 ،نقطاع علاى العلام بهاا هاا حاق  ناؤمن بهاا ونعلام أنا  :ؤيةحنب  في أحاديإ الر  

خبر  الواحد  :قالواو ،وذهب ىلى  اهر هذا الكالم جماعة من أ حابنا :قال

ً كا  شرعي      ى  .(4)"أوجب العلم ا

اني: اآلحاد، وهو خبار ال يفياد بنفساه العلام، القسم الثا ": وكاني  وقال ال   

سواهللا كا  ال يفيده أ الً، أو يفيده بالقرائن الخاوجة عناه، فاال واساطة باين 

الواحد  خبر الميواتر واآلحاد، وهذا قول الجمهوو. وقال أحمد بن حنب : ى ا 

 ،اهري  عان داود الظاا "اإلحكاام"يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في كياب 
وبه نقول، وحكااه  :قال ،والحاو  المحاسبي   ،والحسين بن علي الكرابيسي  

 .(5)"ابن خواز منداد عن مالك بن أنس، واخياوه وأطال في تقريره
 

 أدلة العلماهللا: المطلب الثالإ
 

 بما يأتي: ا  خبر اآلحاد يفيد الظ    أنَّ يرى  ا  م   استدلَّ  [أ]

ر فيها  فات المخبر ـ  لما اعي ب ؛لو كانت أخباو اآلحاد توجب العلم[ 1]
وغير ذلك، كماا لام يعيبار ذلاك فاي أخبااو  ،والبلوغ ،واإلسالم ،العدالة :من

 .الياواتر

                                                                                                               
المنخااول ماان : الغزالااي ،1/8 ،المعاااني واألسااانيداليمهيااد لمااا فااي الموطااأ ماان  لباار:اباان عبااد ا (1)

 .252ل، تعليقات األ ول

 .1/112ابن حزم: اإلحكام،  (2)
 .1/103ابن حزم: اإلحكام في أ ول األحكام،  (3)

 .1/219تيمية: المسودة، ابن  (4)

 .43ال وكاني: ىوشاد الفحول، ل (5)
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ً لو حص  العلم بخبار اآلحااد لكاا  عادي ا[ 2] ً ولاو كاا  عادي ا ؛ا رد الط ا ا

، والاالزم منياف، ىذ كثياراً ماا يسامع خبار العادل وال يحصاا  اليااواتركخبار 

 .العلم القطعي  

يحص  للحاكم العلم  لوجب أ    ؛لو كانت أخباو اآلحاد توجب العلم[ 3]

اهد الواحاد ىذا أخبار با  كاا  ال اا ؛ب هادة الواحاد، وماا احيااج ل اهادة آخار

 .(1)الحاكم ب يهللا وقع للحاكم علم ذلك ومعرفيه

قريش  لوجب أال تنكر عليه  ؛لو كانت أخباو اآلحاد توجب العلم [4]

 ؛هللا تعالى قد أسار، باه ىلاى بيات المقادس فاي ليلاة واحادة حين أخبرهم أ ا 

 العلم قد وقع لهم بما أخبرهم، فلما أنكروا عليه وودوا عليه. أل ا 

 لوجااب ىذا عاوضااه خباار ميااواتر أ    ؛ه لااو كاناات توجااب العلاامأنااا[ 5]

. (2)اليااواترم علياه يقاد   ن، ولما ثبات أ   ، ىلى تناقض معلومي  وضا، وألدا ييعا

وهذا يؤدي ىلى ىبطال ما هو معمول به عند جميع الفقهاهللا في باب اليارجيح 
 ها.  ؛ السيواهللا جميع األخباو، واسيحالة ود  الفقه اإلسالمي   بين األدلة في

ر باالجيهااد؛ لوجاب تخطئاة المخاالف للخبا ؛لو كانت توجب العلام[ 6]

 ه اجيهاد خالف القاطع، فيكو  خطأ. ألنا 

هاا ذلاك علاى أنا  المخالف للخبر باالجيهاد مخطئ. فادلا  ولم يق  أحد أ ا 

 .(3)ن  توجب الظا 

وال  ،توجب العلم أل بحت كا  األحادياإ دوجاة واحادة لو كانت[ 7]

ىلى: ما  الساندة والعلو في الفقهاهللا تصنيف الحديإ من حيإ القو   معنى جع 
حيحين، وياأتي دوناه جاه في الصا ومسلم، وخر   كا  ميفقاً عليه عند البخاوي  

ودوناه ماا كاا  علاى  ،جاهدو  مسالم وخر   د به البخااوي  في المرتبة: ما تفر  

 دونه ما كا  علاى شارط البخااوي   ما ث   ،جاهومسلم ولم يخر   البخاوي   شرطي  

ماا كاا   ما ث ا ،جاهم ولام يخر  كاا  علاى شارط مسال دوناه ماا ما ث ا ،جاهولام يخر  

 ً داللاة واضاحة علاى  عند غيرهما وليس على شرطيهما. وهذا يادل    حيحا

 .(4)خبر اآلحاد ال يوجب العلم أ ا 

 ه يفيد العلم بما يأتي:يرى أنَّ  ا  م   واستدلَّ  [ب]

                                                
 .35-2/32اآلمدي: اإلحكام في أ ول األحكام،  (1)

، وابان عباد ال اكوو: مسالم 2/334رهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر منيهى السول، ال (2)

 .2/153الثبوت، 
، وابان عباد ال اكوو: مسالم 2/334الرهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر منيهى السول،  (3)

 .2/154الثبوت، 

 .2/682عبد العزيز البخاوي: ك ف األسراو،  (4)
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هللا  ين وحي من عند هللا تعالى، وأ ا ه في الد   كل   كالم الرسول  أ ا [ 1]

             بحفااا  وحياااه،تعاااالى تكفاااا

  هللا بحفظاه فمضامو  أ  ال يضايع مناه شايهللا، ماا تكفاا ، وك   [9]الحجر: 

ً وأ  ال يحرا  ، ف منه شيهللا، ىذ لاو جااز غيار ذلاك لكاا  كاالم هللا تعاالى كاذبا

 ساول ىلاى الرا  مسانداً  الث  قاةكا  خبار وواه  ذلاك علاى أ ا  وهذا محاال. فادلا 

 ويقطع بصحيه.  دق، ويوجب العلم

ال   ؛لو لم يكن خبر اآلحاد يوجب العلام[ 2] اا وجاب علاى األ  م  ة العما  ما

وبماا  ن  م القول في دينه بالظا هللا تعالى حرا  به؛ ب  حرم عليها العم  به؛ أل ا 

، وقال [36]اإلسراهللا:           ال نعلم، قال تعالى:

                تعاااالى:

                 

           ، وقااااال تعااااالى:[33]األعااااراف: 

خبار  أ ا  ، و احا ن  بااش الظاات  ارماة ح   ، وغيرها من اآليات. فدلا [28جم: ]النا 
 .                                                                        (1)اآلحاد مقطوش به

اال   ؛أخباااو اآلحاااد توجااب العلاام أ ا لااو ال [ 3] بهااا فااي أمااوو  دلا ا اسااي  م 

األخبااو المروياة فاي عاذاب القبار  :بها أموو الغيب، مثا  الغيب، قد اسيدلا 

 .(2)د ىفادة أخباو اآلحاد العلمونحوها، وقبلها السلف، وهذا مما يؤي   

  

 

 
 اجحبيا  الرا : المطلب الرابع

 

خبر اآلحاد ىذا لم  ل الجمهوو القائ  بأ ا اجح في هذه المسألة هو قوالرا 

ماا  ة ماا اسايدلوا باه، وأ ا ، وذلاك لقاو  ن  ه يفياد الظااه فإنااتحيف به قرائن تقويا
 ذكره المخالف من أدلة يمكن الجواب عنها بما يلي: 

                                                
 .2/154لثبوت، ابن عبد ال كوو: مسلم ا (1)

، والبناني: حاشية البنااني 2/57، وابن الحاجب: شرح المخيصر، 37-2/35اآلمدي: اإلحكام،  (2)

 .2/9، واليفيازاني: اليلويح ىلى ك ف حقائق الينقيح، 2/130على شرح جمع الجوامع، 
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        لى:اكر(، فاي قولاه تعاكلمة )الاذ     ا ى أوالً:

تعااالى ة. فاااهلل بوي ااة النا نا ـلس اا، تعنااي القاارآ  فقاا ، وال تعنااي ا  

          بحفااا  القااارآ  وجمعاااه، قاااال تعاااالى:تكفاااا

 [.17]القيامة: 

ا كذب عليا  ن  م  )قال:  سول فالرا  ؛ةنا ـق بالس  وفيما ييعلا  فلييباوهللا  ؛داً ميعم 

           .                                                         (1)(اومقعده من النا 
ة. فلااوال نا ـفالحااديإ ي ااير ىلااى عاادم اساايحالة الكااذب والوضااع فااي الس اا

 د عليه.                                             توعا  ام  خوفه من وقوش الكذب ل  

فاي الحاديإ بإمكانياة الكاذب   الناباي  ة خاوجة عان ذلاك بإشااوة نا ـفالس  

 .سول والوضع على لسا  الرا 

ال   ؛وأجاابوا عان قاولهم: "لاو لام يكان خبار اآلحااد يوجاب العلام يااً:ثان ا م 

ااوجااب علااى األ   د بخباار عب اااليا  أ ا  ة العماا  بااه؛ باا  حاارم عليهااا العماا  بااه".ما

اآلحاااد ال يقيضااي جااواز القااول علااى هللا بمااا ال نعلاام، ألننااا لااو  ننااا  اادق 

اوي بذلك هلل دنا تعب   ناىنا  :لناا نعلم بدلي  قاطع وجوب العم  به، وىذا قفإنا  ؛الرا

 فقد قلنا على هللا بما نعلم. ؛العم 

هااا فااي أمااوو ب أخباااو اآلحاااد قااد اساايدلا  وأجااابوا عاان قااولهم:"ى ا  ثالثاااً:

األخباو المروية في أموو اآلخرة منها ماا اشايهر  : أ ا لف"الغيب وقبلها السا 
ً فيوجب العلم، ومنها ما تواتر معنوي    .(2)فيفيد القطعواعيضد بالكياب  ا

نقا  عان ابن خويزمناداد ىلاى اإلماام مالاك، ووأجابوا عما نسبه  وابعاً:

 بما يأتي:  خبر اآلحاد يفيد العلم أ ا  اإلمام أحمد:

ة أئماة المالكي ا ما نسبه ابن خويزمنداد ىلى اإلمام مالك فيه ىشاكال؛ أل ا 

ر اآلحاااد خباا وجمهاووهم يخااالفو  ماا نقلااه عان مالااك، فقاد دوجااوا علاى أ ا 

 نيه أخباو اآلحاد أمر مظنو  غير مقطوش به.ما تضم   وأ ا  ،يوجب العم 

اباان خااويز منااداد فيمااا نساابه لمالااك،  وقااد نااازش أبااو عبااد هللا المااازوي  
ه وأ، مقالاة ت اير ىلياه، فيه. ولعلا  ر لمالك على نص  ث  ع  ولم ي  "به بقوله: وتعق  

 . (3)"لةولكنها ميأو  

                                                
 واللاف  لمسلم.، 4، ومسلم في المقدمة برقم 107أخرجه ال ايخا : البخاوي  في كياب العلم برقم  (1)

 .2/9اليفيازاني: اليلويح ىلى ك ف حقائق الينقيح،  (2)

 .4/263الزوك ي: البحر المحي ،  (3)
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، قاال ابان عباد واضحة في اتجاه الماازوي   كي  وكيب أ ول الفقه المال

ه يوجب العم  دو  العلم. والذي عليه أكثر أه  العلم من أ حابنا أنا "البر: 

 ظر، وال يوجاب العلام عنادهم ىالا وجمهوو أه  الفقه والنا  افعي  وهو قول ال ا 

 . (1)"ما شهد به على هللا، وقطع العذو بمجيئه قطعاً، وال خالف فيه

ج ويز منااداد عنااده شااواذ عان اإلمااام مالااك، وتااأويالت لاام ي  وابان خاا عاار  

هذا من جملة األقوال اليي انفرد في نسبيها ىلى  عليها حذاق المذهب، ولع ا 
 .(2)اإلمام مالك

وكذلك ما نق  عن اإلمام أحمد من القول بإفادة خبر اآلحااد العلام لايس 

ب  يفيد من  ؛اد يفيد العلمك  خبر آح يقول بأ ا  على ىطالقه، فاإلمام أحمد ال

 انضمام القرائن ىليه. 

عاان اإلمااام أحمااد ووايااة أخاار، عنااه  وقاد أوود أئمااة المااذهب الحنبلااي  

واياة عان اخيلفات الر   "خبر اآلحااد ال يفياد العلام، قاال ابان قداماة:  ى ا  :تقول

يحصا  باه  ه العناه أناا ي  و  ىمامنا أحمد في حصاول العلام بخبار الواحاد، فار  

. فعلااى هااذا يكااو  (3)"و قااول األكثاارين والميااأخرين ماان أ ااحابناعلاام، وهاا
د عان القارائن ال يفياد اإلمام أحمد مع الجمهوو في كو  خبر اآلحاد الميجر  

 العلم.

هم أوادوا باأنا  ؛خبر اآلحاد يفيد العلم أ ا  نعيبر وواية على أننا يمكننا أ   

 .(4)قةو أمر في غاية الد   نه، وهه يفيد العلم بوجوب العم ، دو  ما ييضما أنا 

العلم  فإ ا  ؛، ال بمعنى اليقينن  ه يفيد العلم بمعنى الظا هم يقصدو  أنا أو أنا 

أي  ،     ، كما في قولاه تعاالى:ن  قد يطلق ويراد به الظا 

 . ننيموهن  

، أي الميوقف علاى ظري  هم أوادوا به العلم النا يقال أيضاً: ىنا  ويمكن أ   
، ظاري  وهو لزوم ىفادة مجموش الخبر والقرائن العلام النا سيدالل، ظر واالالنا 

فيهاا ناوش مان العلام دو  اليقاين، فيكاو  داخاالً فاي  ن  غلباة الظاا  ا أالسيما و

الذي يفياده الخبار  القطعي   رووي  العلم الضا مذهب الجمهوو، وليس مرادهم 

                                                
 .1/7ابن عبد البر: اليمهيد،  (1)

 .5/291ابن حجر: لسا  الميزا ،  (2)
. وواجع: ابن بدوا : نزهة الخاطر العااطر، 1/260ابن قدامة: ووضة النا ر وجنة المنا ر،  (3)

1/247-248. 

 .264-4/262الزوك ي:  (4)
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 ً ا : ى ا منهاا ،بينهماا ذكرهاا علمااهللا األ اول المياواتر. فهنااك فروقاا أنكاار  ن  م 

ً  ظري  قضية ثابية بدلي  يفيد العلم النا   . يأثم، وال يكفر اتفاقا

ومن هنا نفهم المراد من ىطالق عباوات بعض األ وليين حين قالوا: 

الاذي يفياده  ه ال يفياد العلام اليقيناي  مارادهم أناا خبر اآلحاد ال يفيد العلام، فاإ ا 

. ظاري  ما يفياد ماع القارائن العلام النا نا ، ىنص القرآ  والخبر الميواتر القطعي  

 وهذا مما ال يفطن ىليه بعض الباحثين في الموضوش.
، وتخيلاف ك  يعر  فيه ال ا  هو الذي يجوز أ    ظري  النا ": قال الغزالي  

ااس دو  بعض، وال يعلمه الن   فيه األحوال، فيعلمه بعض النا  بيا ، ساهللا والص  

اا ااظاار، وال يلاايس ماان أهاا  النا  ن  وم  . وكاا  علاام ظاار قصااداً تاارك النا  ن  علمااه م 

ً م به قد يجد نفسه فيه شاك  فالعال   نظري   ً  ما ، ث  ا  .(1)"طالبا

 الياواترالعلاام الحا اا  باا :قااال القاضااي": "ا رووضااة النااا"وجاااهللا فااي 

كاالعلم بوجاود  ،فإنناا نجاد أنفسانا مضاطرين ىلياه ؛، وهاو  احيحضارووي  

، وتخيلف فيه ك  يعر  فيه ال ا  يجوز أ   هو الذي  ظري  العلم النا  مكة، وأل ا 

اااس دو  بعااض، وال يعلمااه الن   األحااوال، فيعلمااه بعااض النااا بيا ، ساااهللا والص  
، وقاال أباو الخطااب: ظار قصاداً تارك النا  ن  ظر، وال م  ليس من أه  النا  ن  وم  

 .  (2)"ه لم يفد العلم بنفسهألنا  ؛هو نظري  

اهر دو  البااطن. والعلام لايس ه يوو  العلم الظااعن بعضهم أنا  ي  ك  وح  

  .ن  ما هو الظا فيه  اهر وال باطن، وىنا 

ا": قال الغزالي   ا رووة، فإن اخبر الواحد ال يفيد العلام، وهاو معلاوم بالضا

ق ونا تعاو  خبرين، فكيف نصاد  قنا وقد  ق بك  ما نسمع، ولو  د  ال نصد  

هام أوادوا ذلاك يوجاب العلام، فلعلا  أ ا  عن المحدثين من ي  ك  ين؟ وما ح  د  بالض   
ً  ن  وا الظااام  ه يفياد العلاام، بوجاوب العماا ، أو س اأناا ، ولهااذا قاال بعضااهم: علماا

 .(3)"ن  ما هو الظا اهر، والعلم ليس له  اهر وباطن، وىنا يوو  العلم الظا 

 ً فاي  جااه المحادثينات  فياه نهاج فقاد  ؛ا ما ذهاب ىلياه ابان حازمأما  :خامسا

روط اليااي تنيمااي لصااناعة واشاايرط نفااس ال  ااخباااو اآلحاااد العلاام، ىفااادة أ

"مااا نقلااه يقااول اباان حاازم:  .(4)الث  قااةو ،واإلسااناد ،العدالااة :وهاايالحااديإ، 

                                                
 .1/252الغزالي: المسيصفى،  (1)
 .1/248ابن قدامة: ووضة النا ر،  (2)

 .1/272الغزالي: المسيصفى  (3)

 .2/351، شرح الكواكب المنير :ابن النجاوو ،72ل ،اللمع في أ ول الفقه: ال يرازي (4)
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 ،وجاب العما  باه الواحد، فهذا ىذا اتصا  برواياة العادول ىلاى وساول هللا 

 ً  .(1)"ووجب العلم بصحيه أيضا

ال ترقى بالخبر المحدثو ، طها روط اليي اشيرال     ا ى والجواب عليه:

منها قصدوا ، ةتوقيفي  ة وليست اجيهادي  شروط  هاألنا  ؛ىلى ىفادة العلم القطعي  
ً  أ    يصاحيح ف. لم يقصدوا بها ىفاادة العلامو ،في  حة األخباو تكو  شروطا

فاإذا اسايجمع خبار مان  ااهره  ،اهراألئمة للخبر جار، مجار، الحكام الظاا

اويعدالة  ً  هفإناا ؛روطمن ال   به، وغيرهما  لث  قةاوثبوت  الرا  يكاو   احيحا

اااوح   ااا. ةجا قباااولهم للخبااار   ا أل ؛أخااار، ا ىفاااادة العلااام فيحيااااج ىلاااى أماااووأما

ااالح  ، فه يفيااد العلاامواحيجاااجهم بااه ال يقااو، كاادلي  علااى أنااا أو  ة أو القبااولجا

 .(2)حة ال تعني العلمالص   
 

 المبحإ الرابع

 المسائ الخالف في بعض أثر بيا   
 

 المسألة األولى: نس  الخبر الميواتر باآلحاد: 

، ساا  فااي جااواز نساا  القاارآ  بااالقرآ ال خااالف بااين أكثاار القااائلين بالنا 

ذلك ميماث ،  أل ا ة بالقرآ ؛ نا ة الميواترة بمثلها، واآلحاد باآلحاد، والس  نا والس  

ً  فجاز أ     .(3)ينس  بعضه بعضا

ه لم فذهب جمهوو العلماهللا ىلى أنا : (4)اآلحادواخيلفوا في نس  الميواتر ب
ىلااى وقااوش نساا   اهري  وذهااب داود الظااا يقااع نساا  الخباار الميااواتر باآلحاااد.

 للخبر الميواتر باآلحاد.

 الجمهور على عدم الوقوع بما يأتي: استدلَّ 

ال ينسااا   ، والقطعاااي  ، واآلحااااد  ناااي  الخبااار المياااواتر قطعاااي   أ ا [ 1]

 أضعف، وحيإ انعدمت المساواة فال نس . ن  الظا  ؛ أل ا ني  بالظا 

  ـة باالساايقراهللا خباار ميااواتر نساارعي  ـه ال يوجااد فااي األدلااة ال اااأنااا[ 2]

 .(5)بخبر اآلحاد، وهذا دلي  على عدم الوقوش

                                                
 .1/109، اإلحكام :ابن حزم (1)
 .1/585 ،برها ال ىمام الحرمين: (2)

، والباجي: ىحكام الفصول فاي أحكاام األ اول، 6/2325 في الدين الهندي: نهاية الو ول،  (3)

 مع شرحها نزهة الخاطر العاطر. 1/223، وابن قدامة: ووضة النا ر، 1/356-357
 مع شرحها نزهة الخاطر العاطر. 1/227ابن قدامة: ووضة النا ر،  (4)

، واباان الساابكي: 2/184، واإلساانوي: نهايااة السااول، 6/2330ول،  اافي الاادين: نهايااة الو اا (5)

 .2/251اإلبهاج شرح المنهاج، 
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 على الوقوع بما يأتي: اهري  داود الظَّ  واستدلَّ 

اف، كااا  يرسا  اآلحااد ىلااى البلادا  واألطاار ساول الرا  تاواتر أ ا [ 1]

 اس  والمنسوخ.وكانوا يبلغو  النا 

 ،ه كا  يرسلهم فيما يقب  فيه خبر اآلحاادوأجاب الجمهوو عنه: أنا [ 2]
 وتبليغ األحكام. ،الفيو، :مث 

حاد   ما ، ث االياواترالة كاا  ثابيااً باه ىلى بيت المقدس في الصا وج  اليا [ 3]

: سول منادي الرا  كا  أه  مسجد قباهللا يصلو  ىلى بيت المقدس، فناد، أ   

هااوا ىلااى ى توج  ساامع أهاا  قباااهللا ذلااك حيااا لاات(، فمااا أ   و   القبلااة قااد ح   )أال ى ا 

 .(1)ذلك سول الكعبة، ولم ينكر عليهم الرا 

اااساا  لليا النا  وأجاااب الجمهااوو عنااه: بااأ ا  اباات ه ىلااى بياات المقاادس الثا وج 

          ة هاااو قولاااه تعاااالى:نا ـبالس ااا

            

 [.144]البقرة:  

  النابااي  نااداهللاه كاا  بحضاارة  أل ا  ؛وقاد عماا  المسالمو  بخباار المناادي
بصادقه، لاذلك وجاب علايهم المصاير  ةعلى مأل األشهاد، فهذه قريناة قاطعا

 .(2)ىليه

 انية: تخصيص العام بخبر اآلحاد:المسألة الثا 

اا صاايص العاام ماان ة األ اوليين فااي جاواز تخلام يعلام خااالف باين عام 

كا  كياباً  بوت، بأ   الث   المقاو  القطعي   ة الميواترة بالمسيق   نا ـالكياب أو الس  

ة المياواترة نا ة ميواترة، واخيلفوا فاي جاواز تخصايص الكيااب أو الس انا أو س  

 :(3)بأخباو اآلحاد

ة نا ـفي جاواز تخصايص الكيااب أو الس اخالف بين األ وليين  وقعفقد 
فاقهم على جواز تخصيص العام من الكيااب ، بعد ات  ة بأخباو اآلحادالميواتر

ة نا كا  كياباً أو س   بوت، بأ   الث   المقاو  القطعي   ة الميواترة بالمسيق   نا ـأو الس  

 :ميواترة

                                                
 .6/2333 في الدين: نهاية الو ول،  (1)
 .6/2335 في الدين: نهاية الو ول،  (2)

، والساابكي: وفااع الحاجاب عاان مخيصاار باان الحاجااب، 286-1/285ىماام الحاارمين: البرهااا ،  (3)

 ومابعدها. 3/313
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ة نا ه ال يجااوز تخصاايص الكياااب أو الس ااة ىلااى أنااافااذهب جمهااوو الحنفي اا

 ى بن أبا .الميواترة بأخباو اآلحاد، واخياوه عيس

ة نا ـوذهااب الجمهااوو ماان األ اااوليين ىلااى تخصاايص الكياااب أو الس ااا

 الميواترة بأخباو اآلحاد، واخياوه ىمام الحرمين.

 .ير، الوقف، وهو مذهب القاضي الباقالني   ن  ومنهم م  

ااوميعل ا ، وخباار اآلحاااد الكيااب أ االه قطعااي   ياار، المنااع هااو: أ ا  ن  ق م 
 . ني  

ياةال الخبر قطعي   ز هو: أ ا ير، الجوا ن  ق م  وميعل   ج   ، ومقيضاى ذلاك ح 

حابة على العم  فق الصا ه يجب العم  بموجبه ما لم يمنع منه مانع. وقد ات  أنا 

 بخبر اآلحاد في تفسير مجم  الكياب، وتخصيص  واهره.

ناو ، ق ىلياه الظ  أ ا  الخبار ييطارا  ق القاضي البااقالني هاو: أ ا وميعل  

نااو ، فضاااهى معنااى الكياااب أ اا  الخباار، ولااذلك والعمااوم فااي مظنااة الظ  

 .(1)فوق  وجب اليا 

، فكياف وخبر اآلحااد  ناي   العام قطعي   على أساس أ ا  والخالف مبني  
 . (2)ةالحنفي  معظم من أجله؟ هذا على وأي  ييرك القطعي  

خصيص لم في مينه دو  دالليه، واليا  العام قطعي   ا عند الجمهوو أ ا أما 

صااو ة، فيعاادال مان هاذه الجهاة، في  ، وهي  ني االد اللةب  في  ؛مينيقع في ال

 .(3)ىلى الجمع بينهما، فيجع  العام دليالً في غير موود الخال

 :طبيقق به عند اليا و ذلك فمما ييعلا ىذا تقرا 

 :اوك لليسمية عمداً ذبيحة المسلم اليا  [1]

 بح:عند الذا  داً اوك لليسمية عماخيلف العلماهللا في ذبيحة المسلم اليا 
سمية عمداً تؤك ، اعيماداً بيحة الميروكة اليا الذا  ىلى أ ا (4)ةافعي  فذهب ال ا 

ذكار اسام هللا عليهاا أو لام ياذكر(.  ؛: )ذبيحة المسلم حااللٌ  النابي  على قول 

اا وهااو خباار آحاااد  نااي      ص العمااوم الااواود فااي قولااه تعااالى:قااد خصا

 [.112]األنعام:         

                                                
 .1/286مام الحرمين: البرها ، ى (1)

، وبن السبكي: وفع الحاجب عن مخيصر ابن 1/266عبد العلي األنصاوي: فواتح الرحموت،  (2)
 .3/323الحاجب، 

 .3/323ابن السبكي: وفع الحاجب عن مخيصر ابن الحاجب،  (3)

 .8/305، والنووي: المجموش، 1/252ال يرازي: المهذب،  (4)
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(1)ةوذهب الحنفي ا
ماا جااهللا فاي  سامية عماداً ال يؤكا ؛ أل ا مياروك اليا  أ ا  

ال  نااي  لي  الظا ، والاادا خباار اآلحاااد  نااي   أل ا  ؛اآليااة عااام لاام يثباات خصو ااه

 .يخصص القطعي  

 :مي  قي  المسلم بالذ    [2]

   به؟ ي  ق  ، ه  ي  ىذا قيله عمداً  مي  في قي  المسلم بالذ    العلماهللا اخيلف

 المسااالم  ي اااق  ال ي   هأناااا ىة ىلاااوالمالكي ااا ةافعي  ال ااااالجمهاااوو مااان  بفاااذه
 .  (2)بالكافر

فاااي  وال ذو عهااادٍ  ،بكاااافرٍ    ماااؤمنٌ ي اااق  : )ال ي   الناباااي   بقاااول واسااايدلوا

ً وجعلااوه مخصصاا .(3)عهااده( للعمااوم الااواود فااي القاارآ  الكااريم فااي قولااه  ا

  [.178]البقرة:            تعالى:

، ولم يخصصوا عموماتهاا بخبار اآلحااد   بهي  ق  ه ي  ىلى أنا  ةالحنفي   وذهب

 واسيدلوا .(4)فق  المراد بالكافر الحربي   ب  عمدوا ىلى تأويلها بأ ا  ؛المذكوو

 في عهده(. وال ذو عهدٍ  ،بكافرٍ    مؤمنٌ ي  ق  ي   ال):  بقوله

فااي عهااده( معطااوف علااى قولااه  )ذو عهاادٍ  قولااه أ ا  االسااتدالل م:ااه:و

عهاد فاي عهاده بكاافر(، كماا فااي  ذوماؤمن(، ففياه ىضاـماو، تقاديره: )وال )

هااو الكااافر  المااؤمن  بااه ي ااق  الااذي ال ي   (الكااافر)المعطااوف عليااه، ويكااو  

  ي اق  قادير: ال ي  ، فيكو  اليا الحربي   ىالا  الكفاو منة؛ ألنه لم يبق خا    الحربي  

بي  حر بكافرفي عهده  وال ذو عهدٍ  ،حربي   بكافرٍ  مؤمنٌ 
(5).  

 جاحد خبر اآلحاد: :الثةالمسألة الثا 

 يجحد ما يثبت بخبر اآلحاد على وأيين: ن  اخيلف العلماهللا في تكفير م  

، وىلياه فاريكال أنكر وجحد ما ثبات بخبار اآلحااد  ن  م   أ ا  ل:ي األوا أ  الرا 

 .(6)ذهب أكثر العلماهللا

                                                
 .4/63، والميرغناني: الهداية شرح البداية، 6/299ود المحياو،  ابن عابدين: حاشية (1)
 .7/324 ،ألمال افعي: ا (2)

، وابان 4530وقام حاديإ  ،4/180 ،أبو داود كياب الاديات، بااب ىيقااد المسالم بالكاافر أخرجه (3)

 .2669وقم  حديإ ،2/888 ،، باب ال يقي  مسلم بكافرالدياتكياب  ،ماجـة
 .1/227 ،القوانين الفقهية :ابن جزيو، 26/135 ،طالمبسوالسرخسي:  (4)

 المرجعا  السابقا  نفسهما والصفحة. (5)

 .2/352، وابن النجاو: شرح الكوكب المنير، 245-244تيمية: المسودة، ل ابن (6)
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حامااد عاان وهمااا وجهااا  حكاهمااا اباان  .منكااره يكفاار اني:ي الثاااأ  الاارا و

وقريب من ذلاك ، (1)ابن واهويه ىسحاقونق  تكفيره عن أ حابه الحنابلة، 

 ألبي يعلى. "العدة"جاهللا في 

ة ها  يجااري عليهاا مااا بوي ااألخباااو النا  علااى أسااس أ ا  والخاالف مبناي  

ا ة ز باأموو يقيني اهاا تيمياادق والكاذب، أم أنا يجري على غيرها، ويادخلها الص  

 ؟رووي  ماالت، وتفيد العلم الضا تنفي عنها هذه االحي
صديق بها، ويكفر جوب اليا و، قال برووي  ها تفيد العلم الضا ير، أنا  ن  فم  

 .(2)من أنكرها

، فاال يكفار مان ن  ماا تفياد الظاااً، ىنا ها ال تفيد علمااً ضارووي  ير، أنا  ن  وم  

 أنكرها.

 

 بخبر اآلحاد: (3): ثبوت العقيدةابعةالرا المسألة 

الخباار الميااواتر تثباات بااه العقياادة،  الف فيااه بااين العلماااهللا أ ا الااذي ال خاا

ما وقع الخالف في خبر اآلحاد ه  تثبت به العقيدة أم ال؟ اخيلف العلماهللا وىنا 
 :ثالثة آواهللاعلى 

ااا أ ا  ل:ي األوا أ  الاارا  ة العقيااادة ال تثبااات بخبااار اآلحااااد، وىلياااه ذهاااب عاما

 ،ةومالكي ا ،ةحنفي ا:  اوليينأشااعرة وماتريدياة، وجمهاوو أ :الميكلمين، من

 ،وابااان عقيااا  ،أباااو الخطااااب :ة، وجماعاااة مااان الحنابلاااة، مااانهموشاااافعي  

 . (4)وغيرهما

ها تفيد العلم، وىلياه ه يعم  بخبر اآلحاد في العقائد، وأنا أنا  اني:ي الثا أ  الرا 

وابن حزم، ونق  عن اإلماام  ،اهري  وعلى وأسهم داود الظا  ،ةاهري  ذهب الظا 
 . (5)ه قال ابن تيمية، وبأحمد

ال  ن  هااا تفيااد الظااابأخباااو اآلحاااد فااي العقائااد، وأنا  يحاايج   الااإ:ي الثا أ  الاارا 

رخسي  العلم، وىليه ذهب السا 
ه قول أكثر أه  الفقه أنا  ، وحكى ابن عبد البر  (6)

                                                
 .2/352، وابن النجاو: شرح الكوكب المنير، 861-3/857أبو يعلى: العدة،  (1)

 .4/266، والزوك ي: البحر المحي ، 353-2/352لمنير، ابن النجاو: شرح الكوكب ا (2)

العقياادة: هااي "اليصااديق الجااازم المطااابق للواقااع عاان دلياا ". انظاار: الجرجاااني: اليعريفااات،  (3)
 .113ل

، واباان 372، والقرافااي: شاارح تنقاايح الفصااول، ل2/577أبااو الحسااين البصااري: المعيمااد،  (4)

، 357ف  البيهقااي: األسااماهللا والصاافات، ل، والحااا2/352النجاااو: شاارح الكوكااب المنياار، 
 .432والحاف  البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ل

 .2/352، وابن النجاو: شرح الكوكب المنير، 245ابن تيمية: المسودة، ل (5)

 .1/329السرخسي: أ ول السرخسي،  (6)
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وبعض  ،وقال قوم كثير من أه  األثر"واألثر، حيإ قال فيما يحكيه عنهم: 

ً ه يوجاااب العلااام الظاااانااااأ ،ظااارأهااا  النا  مااانهم الحساااين  ،اهر والعمااا  جميعاااا

هذا القول يخرج علاى ماذهب  وغيره، وذكر ابن خويز منداد أ ا  الكرابيسي  

ه يوجاب العما  دو  العلام، ك اهادة الاذي نقاول باه أناا :مالك، قال أباو عمار

هام يادين وكل   ،اهدين واألوبعة سواهللا، وعلى ذلك أكثار أها  الفقاه واألثارال ا 

ً  ،هاايعل ، ويعادي ويوالير الواحد العدل في االعيقاداتبخب  ويجعلهاا شارعا
 ً  .(1)"ةنا ـعلى ذلك جماعة أه  الس   ،في معيقده ودينا

نناا ىذا وجعناا ىلاى شارحه ألمان هاذا الفرياق؛  ووي  اإلمام الناا ويبدو أ ا 

ألخباو اآلحاد اليي وودت في العقيدة في  حيح مسلم، نجده يمي  ىلى هاذا 

، وقاد (2)ي، فمن عباواته في معر  كالمه عن حديإ ضمام بن ثعلباةأ  الرا 

، ويقول في موضع (3)"وفي هذا الحديإ العم  بخبر الواحد"ن عقائد: تضما 

هااذا حااديإ عظاايم الموقااع، وهااو أجمااع األحاديااإ الم اايملة علااى "آخاار: 

 . (4)"العقائد

 ومب:ى الخالف أساسه اختالفهم فيما يفيده خبر اآلحاد:
هاا ه يعم  بهاا فاي العقائاد؛ ألنا أخباو اآلحاد تفيد العلم، فإنا  ير، أ ا  ن  فم  

 أفادت القطع واليقين عنده. 

العقيادة ال تثبات بأخبااو اآلحااد؛  هاا ال تفياد العلام، قاال: ى ا ير، أنا  ن  وم  

 وال تفيد العلم. نا ما تفيد الظا فيها من العلم، وأخباو اآلحاد ىنا  دا ه ال ب  ألنا 

الخااالف فيهااا لاايس  ق فااي هااذه المسااألة، يصاا  ىلااى أ ا ق وحقااامان دقاااو

 ً ً  خالفا خبار اآلحااد ال  قول الجمهاوو: "ى ا  ؛ أل ا ب  هو خالف لفظي   ؛حقيقيا

هم يردو  خبر اآلحاد، أو ينكارو  العما  يعم  به في العقائد" ليس معناه أنا 
وجوب العم  بأخباو فاقهم على به، وينفو  اإليما  بمضمونه؛ فقد ذكرنا ات  

العقيادة  هم يارو  أ ا ما ذلك ال طالح خال بهم في العقائد، فإنا اآلحاد، وىنا 

، وهاذا ال يياوفر فاي بانص قطعاي   ز بين الكفر واإليما  ال تثبت ىالا اليي تمي   

عان علام،  هاا ال تكاو  ىالا ألنا  ؛ى عقيادةساما أخباو اآلحاد، وما كا  كذلك ال ي  

 .في القطعي   وهذا ال ييوفر ىالا 

ومن هنا نفهم المراد من ىطالق عباوات بعض األ وليين حين قالوا: 

ز باين مرادهم بذلك: العقيادة الياي تمي  ا . فإ ا "خبر اآلحاد ال تثبت به العقيدة"
                                                

 .1/8ابن عبد البر: اليمهيد،  (1)
 .1/171النووي: شرح  حيح مسلم،  (2)

 .1/171المرجع السابق،  (3)

 .1/227المرجع السابق،  (4)
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ة، وهذه ثبيت بنصول القرآ  الكفر واإليما ، وهي قضايا االعيقاد األ لي  

، فاالقرآ  قااد وال تاأويالً  تحيما  اجيهاااداً ، الياي ال الد اللااةالمحكماة، القاطعاة 

ساليم بهاا، وال تقبا  أي نقاا  ة، اليي يجب اليا ة األساسي  حو، العقائد األ لي  

م ك  ح  ين، ومن أنكرها ي  ها من أوكا  الد   حسبانأو االجيهاد فيها، وهي ملزمة ب

 ،والياوم اآلخار ،ووسله ،وكيبه ،ومالئكيه ،اإليما  باهلل :عليه بالكفر، وهي

اوما جاهللا عنها من أخبااو فهاي تقريار وتأكياد ل   .وبالقدو خيره وشره ا جااهللا م 
 في القرآ .

أ اول العقائاد، وهاي  في كياب هللا تعالى نعلم منهاا فهناك آيات عديدة

         سااية، منهااا: قولااه تعااالى:

            

]النساهللا:            

136.] 

ة الكريمة خمساة أ اول، هاي: اإليماا  بااهلل، والمالئكاة، ففي هذه اآلي

 س ، واليوم اآلخر. والكيب، والر  

  ادس، فنعلماه مان قولاه تعاالى:ا اإليما  بالقدو، وهو األ   السااأما 

     ، وقولاااه تعاااالى:[49]القمااار:        

     ، وقولااااه تعااااالى:[38]األحاااازاب:     

      ، وقولااااه تعااااالى: [2ا : ]الفرقااا    

               

 [.22]الحديد:    

ابوي  وجاهللات األخباو النا  وواه ماا دة ومقاروة لهاذه األ اول، منهاا ة مؤك  

فااأخبرني عاان سااؤال جبرياا : ) ن، ىجابااة عاا النابااي  ومساالم، عاان  البخاااوي  
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 ،والياوم اآلخار ،ووساله ،وكيباه ،ومالئكيه ،تؤمن باهلل أ   ؟(، قال: )اإليما 

   .  (1)...( دقت :قال ،وتؤمن بالقدو خيره وشره

فااي اإليمااا  بنبااوة  ماان المساالمين فااي اإليمااا  باااهلل، أو نااا أحاادٌ و خالف  فلاا

لي  أو فااي أي مسااألة أخاار، ماان أوكااا  العقياادة ممااا تثباات بالاادا  ،محمااد 
ب ق ااة اإلسااالم ماان ، فإنااااليقينااي   القطعااي   م بكفااره بااال ك ااح  عنقااه، وي  ه قااد خلااع و 

 د. ترد  

اا ، الملحقااة باألوكااا  ا مااا وود ماان أخباااو اآلحاااد فااي شااأ  المغيباااتأما

 ة للعقائد، مث :األ لي  

  :(2)راطالص   

ا: )البخااوي   ه عنادجاهللا فيالذي  اراط باين    ويضارب الص    ،ري جهانمه 

اايااي أوا ما فااأكو  أنااا وأ   ودعااو،  ،ساا الر   م يومئااذ ىالا وال ياايكلا  ،يجيزهااا ن  ل م 

  .(3)(مم سل   اللهم سل    :س  يومئذالر  
ة ىلااى وجااوده حقيقااة، وذهااب المعيزلااة ىلااى تأويلااه، نا ـفااذهب أهاا  الس اا

ال ه فإنا  ،عبإ ف بهـوجوده بما و  وقالوا: المراد به األدلة الواضحة؛ أل ا 

 . (4)ألحد العبوو عليه يمكن

 :(5)والحو 

 ما ث ا) :قاال  وساول هللا   أ ا   هريارة عن أبيالذي جاهللا فيه عند مسلم 
ً  لهاو أشاد   ،حوضي أبعد من آيلة من عاد  ى ا  وأحلاى مان  ،لجمان الاثا  بياضاا

اس عناه كماا الناا وىناي أل اد   ،جاوموآلنييه أكثار مان عادد الن   ،بنالعس  بالل  
                                                

علام وعان اإليماا  واإلساالم واإلحساا     الناباي  بااب ساؤال جبريا  كياب اإليما ، البخاوي،  (1)

باب بياا  اإليماا   ،كياب اإليما ، مسلمو ،50، حديإ وقم 1/27، له    النابي  الساعة وبيا  

، 8، حاديإ وقام 1/37 ،إثبات قادو هللا سابحانه وتعاالىواإلسالم واإلحسا  ووجوب اإليما  ب
 واللف  له.

راط في الل غة: الطريق الواضح، وشارعاً: "جسار ممادود علاى ماين جهانم، يارده األولاو  الص    (2)

واآلخرو ، حيى الكفاو ما عدا من يلقى منهم فاي النااو بادو  ماروو علاى الصاراط". انظار: 
 .37ن السيد ميولي: مذكرة اليوحيد، ل، وحس184الباجووي: شرح الجوهرة، ل

وجوه يومئذ ناضارة ىلاى وبهاا )باب قول هللا تعالى ، كياب اليوحيد،  حيح البخاوي البخاوي: (3)

 .700، حديإ وقم6/2704 ( ]القيامة: [،نا رة

، و افي الادين: الرساالة 498، 185-154القاضي عبد الجباو: شارح األ اول الخمساة، ل  (4)
، 368، 3/134، واليفيازاني: شرح المقا د، 216، 106 ول الدينية، ل اليسعينية في األ

 .37، وحسن السيد ميولي: مذكرة اليوحيد، ل184الباجووي: شرح الجوهرة، ل

وهو "جسم مخصول كبير ميسع الجوانب، يكو  على األو  المبدلة، ي رب مناه مان وفاى  (5)
الادين ماا ال يرضااه هللا، ويطارد مان بعده، ولام ي ارك ولام يرتاد، ولام يبادل، ولام يحاد  فاي 

، وحساان الساايد 184ال اارب منااه الكفاااو والعصاااة". انظاار: الباااجووي: شاارح الجااوهرة، ل

 .37ميولي: مذكرة اليوحيد، ل
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 ؟أتعرفناا يومئاذ ،ياا وساول هللا :قاالوا ،(اس عن حوضاهج  ىب  النا الرا  يصد  

محجلاين مان  اً ر  غ ا تاردو  علايا  ،لكم سيما ليست ألحد من األمم ،نعم) :قال

 .(1)(أثر الوضوهللا

ة، وأنكارت المعيزلاة وجاود حاو  بهاذا نا ـوىلى وجوده ذهب أه  الس  

اهاو عبااوة عان ناوش مان الر   "المعنى، وقالوا:  باه تعاالى   هللا ضاوا  ييفضا

 . (2)"على من ي اهللا من عباده
لكثياارة اليااي شااحنت بهااا كيااب العقياادة عنااد وغياار ذلااك ماان األمااوو ا

أخبااو آحااد  هااألنا  ؛ة، فيجاب اإليماا  بهاانا ـاألشاعرة وغيرهم مان أها  الس ا

هاام لاام يحكمااوا بكفاار جاحاادها أو مؤولهااا ماان أنا  يجااب العماا  بمقيضاااها، ىالا 

ً ؛ ألنا (3)المعيزلة وغيرهم مان العقيادة المحكماة القاطعاة،  هام لام ينكاروا شايئا

، وما كا  كذلك ال ن  الظا  فيد ىالا تال  اهر ميوفر في أخباو اآلحاد؛ ألنا وهذا غي

حادها ال ار جالعقيدة اليي يكفا  إ ا ف .اجاحده  ورى عقيدة، ومن ثم  ال يكف  سما ي  

 عن علم عندهم. تكو  ىالا 

مساائ ، ة مان أشااعرة وسالفية، فاي نا ـومن ذلك أيضاً اخيالف أه  الس  
هللا سابحانه  أ ا  ىلاىوأتباعاه سبة هلل تعالى، فذهب ابن تيمياة الجهة بالن   منها:

وجااالً جاااهللا ىلااى  فااي مساالم ماان أ ا جاااهللا واساايدلوا بمااا  ،ماهللاالسااا وتعااالى فااي

ً  قال: ،عن جاوية له فسأله هللا  وسول لاي  وكانات لاي جاوياة ترعاى غنماا

 ،غنمهاافاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهاب ب ااة مان  ،د والجوانيةح  أ      ب  ق  

فأتياات  ،لكنااي  ااككيها  ااكة ،وأنااا وجاا  ماان بنااى آدم آسااف كمااا يأساافو 

ائيناي  :قاال ،يا وسول هللا أفاال أعيقهاا :قلت ،فعظم ذلك علي   ،وسول هللا  

ا :قاال ،ماهللافاي الساا :قالات ؟أيان هللا :فقال لهاا ،فأتييه بها ،بها  :قالات ؟أناا ن  م 

 .(4)(ها مؤمنةأعيقها فإنا  :قال ،أنت وسول هللا

هللا ال يكااو  فااي جهااة، فلاايس لااه فااوق وال  وذهااب األشاااعرة ىلااى أ ا 

ت  ماان الجهااات السااا تحاات، وال يمااين وال شاامال، وال وأمااام وال خلااف؛ أل ا 

                                                
 .1/217، اب اسيحباب ىطالة الغرة واليحجي  في الوضوهللا، بكياب الطهاوةمسلم،  (1)

، واليفيااازاني، شاارح 216، 106يااة، ل اافي الاادين، الرسااالة اليسااعينية فااي األ ااول الدين (2)

، وحسن السيد مياولي: ماذكرة 184، الباجووي: شرح الجوهرة، ل368، 3/134المقا د، 
 .37اليوحيد، ل

، و افي الادين: الرساالة 498، 185-154القاضي عبد الجباو: شارح األ اول الخمساة، ل  (3)

، 368، 3/134لمقا اد، ، واليفيازاني: شارح ا216، 106اليسعينية في األ ول الدينية، ل
 .184الباجووي: شرح الجوهرة، ل

، حديإ 1/381 ،اب تحريم الكالم في الصالة، بكياب المساجد ومواضع الصالة،  حيح مسلم (4)

 .537وقم 
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ماان  "تحاات"ماان عااواو  عضااو الاارأس، و "فااوقـ "عااواو  الجساام، فاا

ماان عااواو  الجنااب األيماان  "يمااين وشاامال"عااواو  عضااو الرجاا ، و

 . (1)رهمن عواو  عضو البطن والظا  "أمام وخلف"واأليسر، و

، المياواتره لمعاوضاي ؛علاى  ااهرهال يحما   الجاوياة خبر وقالوا: ى ا 

ااأ  ) : النابااي  قااول  وهااو ىال هللا  وا أ  ال ىلااهأقاتاا  النااااس حي ااى ي ااهد ت  أ   ر  م 

هللا فااي  :الكااافر ىذا قااالأ ا  خبار الجاويااة: اااهر  فااإ ا ، (2)(وأن اي وسااول  هللا

  .باإليما  م لهك  ماهللا ي ح  السا 

ماهللا" "هللا فاي الساا :م لاه بقاولك  خص ال ي ح  ال ا  ريعة أ ا من أ ول ال ا و

مااا وىنا  ،صاااو، وغياارهمأل ا هااذا القااول م ااي رك بااين اليهااود والنا  ؛باإليمااا 

 .المذكوو الميواتر الخبرما جاهللا في تعالى األ   المعروف في شريعة هللا 

ً ومن ذلك   ؟اوفي النا  أو ،ةه  هما في الجنا  ، النابي  والدي  مسألة أيضا

عان  او، واسايدلوا بماا وودهماا فاي النااىلاى أنا  ةنا ـفذهب جماعة من أها  الس ا

 .اوأبويه في النا  على أ ا  ما يدل    النابي  

: ف اي قال: يا وسول  ّللاا  الأ  ا وج وو، مسلم عن أ نٍس  ، أ ي ن  أ ب ي؟ ق ال 

ااو  النا  أ ب اك  ف ي النااوى  ا أ ب)ق فاى دعاه، فقال:  . ف ل ما  . (3)(ي و 

واساايدلوا بقولااه  ناجيااا ،  أبويااه أ ا  وذهااب جمهااوو األشاااعرة ىلااى 

  :تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى

 [.15]اإلسراهللا:          

 عوةاشيراط بلوغ الادا و ،حكم أه  الفيرة وأ   هذا الخالف يبنى على

االيا  نباي؛ أل ا  غ دعاوة أي  ، ها  يكفاي بلاوىليهم اً بهاذه وحياد لايس أماراً خا  

  ؟مسول الذي أوس  ىليهمن بلوغ دعوة الرا  دا ب   ة، أو الما األ  

روا لوا وغي اابااد   فياارة ناااجو ، وى   أهاا  ال فعلااى طريقااة األشاااعرة أ ا 

معاوضاة  و آحااداخباأ اهابأنا  األخبااو الاواودة. وأجابوا عن وعبدوا األ نام

 .(4)قو،لما هو أ

                                                
 .229الباجووي: تحفة المريد، ل (1)

 .25حديإ وقم ،1/17 (،أنا أعلمكم باهلل) : النابي  باب قول ، كياب اإليما ، البخاوي (2)

، حاديإ وقام 1/191 ،بااب بياا  أ  مان ماات علاى الكفار فهاو فاي النااو ،كياب اإليما مسلم،  (3)
203. 

، والرهوني: تحفاة المساؤول فاي شارح مخيصار منيهاى 29اللقاني: شرح جوهرة اليوحيد، ل (4)

 .1/438السول، 
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أخبااو اآلحااد تثبات بهاا العقيادة، غاياة األمار هنااك عقيادة  وعليه؛ فإ ا 

ا ماان  دا ة، وهااذه ال ب ام بخروجااه عان الملااة اإلساالمي  ك اح  جحاادها، وي   ن  يكفار م 

تثباات بأخباااو  عقياادةجزئيااات لل، وهناااك ثبوتهااا عاان طريااق العلاام اليقينااي  

 .(1)لخروج عن اإلسالمجحدها بالكفر وا ن  م على م  ك  ح  ال ي   اآلحاد، لكن

قاوا ة حاين فرا ا ذهب ىليه األ وليو  من الحنفي ام  وهذه المسألة شبيهة ل  

ما ثبت "ه: فوا الفر  بأنا ة، وعرا كليفي  بين الفر  والواجب من األحكام اليا 
اا "اوش طلباااً جازمااً باادلي  قطعاي  طلباه ماان ال اا لوات الخماس، وطلااب كالصا

ماا ثبات طلبهاا مان نا ىهذه األماوو  ، فك   والحج   ،ياموالص    ،كاةهاوة، والزا الطا 

ً  ال شبهة فيه، كاأ    اوش طلباً جازماً، بطريق قطعي  ال ا  باالقرآ ،  يكاو  ثابياا

 .(2)أو بخبر ميواتر، وحكموا على جاحده بالكفر

ً ما ثبات طلباه مان ال اا"ه: فوا الواجب بأنا وعرا  ، بادلي  اوش طلبااً جازماا

، الد اللاةبوت أم لي  جاهللا عن طريق الث  ق بالد  الميعل   ن  ظا ، سواهللا أكا  ال" ني  

ً يكو  الخبر خبر آحاد، أو يكو  اللا  كأ    ، وغير ذلك. ولم يكفروا ف  م يركا

جاحاده، ماع وجااوب العما  بمقيضااى الفار  والواجااب، والمعصاية بياارك 
 .(3)العم  بمقيضاهما

هم يوجبو  العم  أنا  ىالا  : هذا خبر آحاد ال يثبت به الفر هم قالواوكأنا 

 بمقيضاه، ويثبيو  به الواجب.

ما يجاب اعيقااده، ساواهللا أكاا   فجع  العقيدة هي ك    ،معما  ن  م   على أ ا 

ز في هاذه الحالاة باين خبار اآلحااد وغياره ه ال يمي   ، فإنا ناتجاً عن علم أم  ن  

خال من األخباو المفيدة للقطع، كالقرآ  والخبر الميواتر. ولهذا ا طالح 

ز بين ما يجب اعيقااده، فبعضاه يكفار جاحاده، وهاو ماا ه يمي   أنا  ىالا  به أيضاً.
 .، وبعضه ال يكفر، وهو ما ثبت بدلي   ني  ثبت بدلي  قطعي  

ميياز باين ا ذهب ىليه جمهوو علماهللا األ ول ىلى عدم اليا م  وهذا نظير ل  

 م  ذ  الااذي ي اا هااو"ه: فااوه بأناااهمااا ميرادفااا ، وعرا  :الفاار  والواجااب، وقااالوا

 ً ً  تاوكه قصداً  شرعا  . (4)"مطلقا

فحكمااوا بكفاار  ؛زوا بااين الواجااب الااذي ثباات باادلي  قطعااي  هاام مي ااأنا  ىالا 

قاالوا: ىذا جحاده ىنساا  لام يكفار ف ؛جاحده، والواجب الاذي ثبات بادلي   ناي  

                                                
 .305هييو: الوجيز في أ ول الي ريع اإلسالمي، ل (1)

، وهيياو: الاوجيز فاي أ اول الي اريع اإلساالمي، 1/11قدمة فيح العناية، المال علي القاوي: م (2)
 .305ل

 .305هييو: الوجيز في أ ول الي ريع اإلسالمي، ل (3)

 .1/73اإلسنوي: نهاية السول،  (4)
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ف ماان غياار تأوياا  وال ف العماا  بااه، وىذا تركااه المكلااابااذلك، ويلاازم المكلااا

فاسقاً، لخروجه عن طاعة هللا تعالى بيرك ما أوجب عليه،  دا اسيخفاف به ع  

، ولاذلك قاال ابان ه اجيهااد فاي  ناي  فاساقاً؛ ألناا د  ع  ومن تركه عن تأوي  ال ي  

اليأويا    ؛ أل ا ضالا ق وال ي  فسااالً ال ي  كا  ميأو   وتاوك العم  به ى   "عابدين: 

علماااً  فااالفر  الزمٌ ": ني  فيااازاوقااال اليا  .(1)"لففااي مظانااه ماان ساايرة السااا

 ؛علمااً، فاال يكفار جاحاده عماالً ال ى يكفر جاحده، والواجب الزمٌ وعمالً حيا 
ا مؤولاة فاال، ويعاقاب بأخباو اآلحاد الغير مؤولة، وأما  اسيخف   ب  يفسق ى   

 .(2)"تاوكهما

فاااق العلماااهللا، سااواهللا بات   "الفاار "عاان حكاام  "الواجااب"فاااخيلف حكاام 

ً منهم الجمهوو الذين  قوا بينهما ة الذين فرا ، والحنفي  واحداً  أطلقوا عليهما اسما

 .(3)سميةباليا 

ا ماين ة الميكل  فما الفرق بين قول علماهللا األ ول هذا وبين ما ذهب عاما

 خبر اآلحاد ال تثبت به العقيدة؟  من األشاعرة وغيرهم بأ ا 

. يدوك هذه اال اطالحات عناد أولئاك األئماة األعاالم ن  ال فرق عند م  
ود عناه ريق، وأبلت فاي الاذا هذه الكوكبة اليي أناوت لنا الطا تعالى فرحم هللا 

 ن األدب معهم، ونفعنا بعلمهم.س  البالهللا الحسن، ووزقنا ح  

 :خاتمة

اا ىليااه ماان نيااائج  لت  هااذه خاتمااة مااوجزه وضااعت فيهااا أهاام مااا تو ا

 وتو يات، وهي :

 يائج: أوالً: النا 

العمااا  بخبااار اآلحااااد، وذهاااب وجاااوب ة علاااى نا ـفاااق أهااا  الس اااات  [ 1]
 دو  العلم. ن  ه يفيد الظا حقيق ىلى أنا على اليا  ـ ومنهم اإلمام أحمد ـ جمهووهم

ف العما  باه لازم المكلاا ؛ال شابهة فياه ىذا ثبت الحكم بادلي  قطعاي  [ 2]

 ً ك، فاإذا ، ال يدخلاه ال ااقطعاً دو  ىهمال، واالعيقاد بفرضييه اعيقاداً جازما

فاسقاً خاوجاً  دا تساهالً مع اعيقاد فرضييه، ع   ىذا ترك العم  بهو أنكره كفر،

 .تعالى بذلك عن طاعة هللا

                                                
 .1/70ابن عابدين: ود المحياو على الدو المخياو،  (1)

 .272-2/271اليلويح،  :اليفيازاني (2)

 .2/272، واليفيازاني: اليلويح، 121ع الموانع عن جمع الجوامع، لابن السبكي: من (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  خبر اآلحاد وأثره في األحكام 
 

هـ ـــ 8142عشر  الخامسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           ال

م7200  

 

155 

ف العما  باه، وال باوت، فيلازم المكلااالث   ىذا ثبت الحكم بادلي   ناي  [ 3]

ي  ياه، وىنا  بهاا، فاإذا جحاده لام يكفار بااذلك،  ن  ماا يكفياه الظاايلزماه االعيقااد بحق  

 .ه اجيهاد في  ني  فاسقاً؛ ألنا  د  ع  تركه عن تأوي  ال ي   ن  ما يفسق فق ، وم  وىنا 

ه معماول وأنااعمالً ال علمااً، ف، العم  بخبر اآلحاد الزم للمكلا  ى ا [ 4]

اة، وفاي العقائاد، لكناابه فاي جمياع األباواب الفقهي ا جحاد ذلاك،  ن  ه ال يكفار م 

ً  د  ع  تركه عن تأوي  ال ي   ن  ما يفسق فق ، وم  وىنا  ه ليس من اليقينيات ؛ ألنا فاسقا
 . وال تأويالً  اليي ال تحيم  اجيهاداً 

 ؛الكياااب أو الخباار الميااواتر أو اإلجماااشخباار اآلحاااد عاااو  ىذا [ 5]

م علياااه الكيااااب والخبااار المياااواتر دا ق ااا، وي  وجاااب تااارك  ااااهره والعمااا  باااه

ين رجيح باعاادل واليااواإلجماش، وقد ثبت ذلك عند جميع الفقهاهللا في بااب اليا 

 .(1)األدلة

اإليما   :أ ولها وأوكانها، من ":العقيدة"ىذا كا  المقصود بكلمة [ 6]

ه يحكم فإنا  ؛والقدو خيره وشره ،واليوم اآلخر ،وكيبه ،ومالئكيهتعالى، باهلل 

ااعلااى منكرهااا بااالكفر؛ ألنا  ريحة، المحكمااة هااا ثابيااة بنصااول القاارآ  الصا
رووة، ين بالضا  اوت معلومة من الد   ة عليها، وما اليي أجمعت األ  القاطعة، 

 ا جاهللا في القرآ . م  دة ل  وة ومؤك   ة مقر   نا ـوجاهللات الس  

 :قاة بالعقيادة، مانالفاروش الميعل   ":العقيادة"ا ىذا كا  المقصود بكلمة أما 

ا ، وغيار ذلاك تعاالى راط، والحاو ، ووؤياة هللاسؤال منكر ونكيار، والص  

 اأخبااو اآلحااد، أو جااهللا بها اونطقت بهمن األموو، اليي سكت عنها القرآ  

وال يحكم على  ه يجب اإليما  بها،فإنا  ؛أوي بعباوة محيملة لليا  القرآ ، ولكن

  ابية من القواطع.ه لم ينكر شيئاً من العقائد الثا منكرها بالكفر؛ ألنا 
 ناً مجمعاً عليه، مخالف حكماً قطعي   ن  م  ل   الحكم بالكفر ال يكو  ىالا [ 7]

اادئ الااد   مبااا  وحدانيااة هللا :رووة، مثاا ين وقواعااده وأحكامااه المعلومااة بالضا

اتعالى اناا، وغيار ذلاك. ماة الخمار والز   ر  الة، وح  ، ووجوب الصا ا المساائ  أما

ت معلومااة ماان ديااان هللا ساااالجيهاديااة اليااي لاام يجمااع عليهااا العلماااهللا، ولي

 .(2)من خالف فيها فال يكفر ؛ضرووة

 و يات:اليا ثانياً: 

                                                
، وابان عباد ال اكوو: مسالم 2/334الرهوني: تحفة المسؤول في شرح مخيصر منيهى السول،  (1)

، وابان حجار: فاايح 4/342، والناووي: شارح المهاذب، 2/153الثباوت ب ارح مسالم الثباوت، 
 .345، 13/231الباوي، 

، والمطيعااي: ساالم الو ااول علااى 121الموانااع عاان جمااع الجوامااع، ل اباان الساابكي: منااع (2)

 .3/327اإلسنوي، 
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، الاذي اوئ علاى البحاإ العلماي  الخلا  الطاا ةمعالجاالساعي الجاد ل[ 1]

اوت، ثب امحايص واليا سببه االبيعاد عان منااهج الميقادمين، فاي اليا  م حقيقاة تفه 

ٍد تااام، وموضااوعي   فااق ماانهج علمااي  اآلواهللا، و   ة خاليااة عاان سااليم، وفااي تجاار 

، أدا  والاذيمرتاه، اإلفصاح عن من أ الخالف وساببه، وعان ث ما ب، ث  عص  اليا 

 .حثين المعا ريناالجاد لد، بعض الب بدووه ىلى فقدا  ملكة البحإ العلمي  

ة، ة وشمولي  يكو  علم أ ول الفقه أكثر كلي   أ    رووي  ه من الضا ىنا [ 2]
فقاه االعيقاادات واألخاالق، وبهاذا  ـ ىضاافة ىلاى فقاه العمليااتـ  قام عليهفي  

م الكاما  ين فاي بوتقاة واحادة؛ إليجااد العاال  د   ريق في دماج علاوم الاد الطا نمه   

اا غااة، واأل ااول، ومصااطلح الل  " :  لعلااوم الوسااائ والفقيااه الجااامع، المحص  

 ."زكيةواليا  ،والفقه ،العقيدة" :، وعلوم المقا د"الحديإ

ه جاااهللا مساايوفياً واضااحاً، ماان هااذا البحااإ، فلعلااا وهااذا آخاار مااا قصاادت  

ه لمقصااود منااه. والكمااال هلل وحااده، ىناااق الغاار  ايكااو  قااد حقااا وعسااى أ   

  العظيم. ة ىال باهلل العلي  وا حسبي ونعم الوكي ، وال حـول وال ق  

اح  اللهم على الهادي ىلاى  اراطك المسايقيم ساـيدنا م       و    د، وعلاى ما
اا ر   اللهام عاان  احابيه الغ اا    اهااـرين، واو  يبين الطا آلاه الطاـا   ن  المياامين، وم 

          ، ينالااد    يااوم ىىلاا بإحسااا ٍ  متاابعه

  [.286]البقرة: 
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