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 دمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق
ىئ  یچ هلل القائل:  احلمد ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   ۈئ   والصالة   (1) چ یۆئ  

صلوات ريب وسالمه  (2)((أال إين أوتيت القرآن ومثله معه))والسالم على نبينا حممد القائل: 
 أما بعد.عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 موضوع البحث:
يث االستدالل فلما كانت السنة صنو القرآن، وثاين اثنني من وحي الرمحن، من ح

واإلميان، فكان حري أن حيافظ عليها علما وعمال، وإذعانا وتعظيما، وتثبتا وتدوينا، حىت ال 
 يفلت منها صغريا وال كبريا، وال يدخل فيها ما ليس منها.

 واحلديث من حيث تعدد الراوي ينقسم إىل قسمني:
كذب، عن مثلهم إىل منتهاه ما رواه عدد كثري حتيل العادة تواطؤهم على الاملتواتر، وهو: "

 (3)"وكان مستند انتهائهم احلس
ما مل جيمع شروط وعرف أو: "  (4)"ما كان من األخبار غري ُمْنَتٍه إىل حد التواتراآلحاد: "

. وأطلق على اخلرب نفسه آحاد، ألن رواته أفراد قليلون غالباً، فهو من باب حذف (5)"التواتر
 املضاف لكثرة االستعمال.، فحذف اآلحاداملضاف، أي أخبار 

 .(6)"ما َلُه طرٌق حمصورٌة بأكثَر ِمن اثننيمنها ما هو املشهور، وهو: "
 ". ما رواه اثنان فقطأو: "  (7)"أن ال يَرِوَيه أقلُّ ِمن اثنني عن اثننيومنها ما هو العزيز، وهو: "

                                                             

 113: سورة النساء (1)
كتاب العلم باب ما يُنهى عنه أن يقال عند حديث النيب صللى   عليله وسللم   ،والرتمذي  4/222كتاب السنة، باب لزوم السنة   ،أخرجه أبو داود (2)

ت عن املقدام بن معد يكلرب الكنلدي، قلال األرنل وس: إسلنادح صلحيه رجالله ثقلا 131  – 4/132، وأمحد يف املسند  5/37وقال حديث حسن 
 1261برقم:  137/ 2رجال الصحيه غري عبد الرمحن بن أيب عروف اجلرشي فمن رجال أيب داود والنسائي وهو ثقة، و هو يف مسند الشاميني 

  22/ 1أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي للشيخ عبد   بن عبد الرمحن بن جربين من آل رشيد  (3)
 ملذهب يف مصطله احلديث لشمس الدين التربيزي.، وشرح الديباج ا256-1/255البحر احمليط  (4)
 55/ 1نزهة النظر البن حجر ( 5)

  191/ 1نزهة النظر  (6)
 وهناك تعريفات أخرى للعلماء ال يسع ذكرح هنا. 199/ 1املصدر السابق  (7)

 أ
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فرَّد بروايته شخٌص ما يتأو: "" ما مل يثبت إال من طريق واحدومنها ما هو الغريب، وهو: "
 وقد يعربون عنه بالفرد.  (1)"واحد يف أيِ  موضٍع َوَقَع التفرُد به من السند

واختلفوا يف قبول خرب اآلحاد بعد اتفاقهم على وجوب األخذ باملتواتر، وهذا اخلالف 
ب إمنا ينبين على اختالفهم يف ما يفيد خرب اآلحاد من العلم، فمن قائل: "العلم" ومثرته: وجو 

والقائلون بالظن اختلفوا يف أخذح  .األخذ يف العلم )أي: العقيدة( والعمل، ومن قائل: "الظن"
 وردح إىل ثالث مذاهب: 

  وجوب األخذ به مطلقا (1)
  عدم األخذ به مطلقا (2)
  .ردح يف العقائد، مع قبوله يف العمل بشروس (3)

 تقوية ما ذهبوا إليه. وكل ه الء عندهم توجيه نظري، ومستدل استدلوا هبا على
وأمجعوا على أن من أنكر املتواتر فيستتاب، فإن تاب وإال كفر، ولكن اختلفوا يف من 
أنكر أخبار اآلحاد، فجمهور احملدثني والسلف على تكفريح، وبعضهم قالوا بتضليله، وذلك 

 بناء على اعتبارهم أخبار اآلحاد ظنيا فلم يكفروح.
 مشكالت البحث:

ا يريدون أن يطف وا هذا النور الساطع بأفواههم، فحاولوا ومل يزالوا كما جند أقوام
بالتشكيك والتحريف والتنقيص فيه، فأثاروا الفتنة وتفننوا يف إثارة الشبهة والتشويه، فأنكروا 
السنة بإطالقها مرة، وباسم أخبار ظنية آحادية مرة أخرى، وقد تنوعت الشبه والفنت، مع مرور 

صر العوملة وحرية التعبري، فسهل على أعداء اإلسالم بث مسومهم بشبهات الزمن، ال سيما ع
قدمية وحديثة متنوعة، إىل أقصى املعمورة بسرعة هائلة، حىت اخندع بعض جهلة املسلمني، 

 خاصة املتأثرين بالغرب منهم، فاهلل املستعان.
، وقد استغل ه الء مبواقف بعض السلف، وبتوجيه خاطئ يف فهم نصوص بعضهم
لعدم وجود بعض نكات هذح الشبهات آنذاك، طبقا للمقالة املشهورة: "كلمة حق أريد هبا 

                                                             

 222/ 1املصدر السابق  (1)
 ب
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الباطل" فالتوفيق بني كالمهم أو الرتجيه، والدفاع عنهم، ودحض الشبهات من جذورها من 
 صعوبة هذا املوضوع.

 يف خرب اآلحاد:اليت ألفت من املؤلفات 
 خريا وأرضاهم عند املقام. فألفوا م لفات  وقد قام رجال   به خري قيام، فجزاهم  

كثرية، كافية ملن أراد سبيل الرشاد، وكاد أن ال يوجد كتاب يف علوم احلديث، إال وفيه خلرب 
 ومنها: .الواحد حظ ونصيب، وهناك من أفرد فيه

  نسخة مصورة   د. أمحد بن حممود عبدالوهاب الشنقيطي -خرب الواحد وحجيته 
 األلباين رمحه   للعالمةه يف العقائد واألحكام. جة بنفساحلديث ح 
  وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه املخالفني لأللباين 
 سليم اهلاليل. رب الواحد يف األحكام والعقائد لدلة والشواهد على وجوب األخذ خباأل 
   أخبار اآلحاد للشيخ عبد   اجلربين 
 لعقيدة د. منرية بنت فراج بن علي العقال حجية خرب اآلحاد يف ا 
  حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام،  عبد   بن عبد الرمحن الشريف 
  يب عبد الرمحن القاضي برهون احد يف التشريع اإلسالمي وحجته ألخرب الو 
 رد خرب الواحد حقيقته وحكمه وأثرح يف الفقه اإلسالمي،  د. ترحيب بن ربيعان الدوسري 
  ،حجية السنة للدكتور عبد الغين عبد اخلالق 
 سامل عبد الغين الرافعي.  م لفووجوب األخذ به يف العقيدة لل خرب اآلحاد 
 حافظ ثناء   الزاهدي .  م لفالصحيحني بني الظن واليقني لل أحاديث 
  بعدم األخذ حبديث اآلحاد يف القائلني واإلحلادقدوم كتائب اجلهاد لغزو أهل الزندقة 

 الراجحي.  عبد العزيز بن فيصللمسائل االعتقاد 
 أفاض وقدوهناك ردود ضمنية ملنكري السنة عامة، ومنكري خرب اآلحاد خاصة، 

 يف سطرح فيما وذلك مطلقاً، اآلحاد خرب حجية منكري على الرد يف   رمحه الشافعي اإلمام
 القائلني واجلماعة السنة هلأ علماء وتبعه. احلديث اختالف"و ،"األم"و ،"الرسالة" كتبه
 كتبه ما ذلك يف ُكتب ما أحسن ومن والعقائد، األحكام يف مطلقاً  اآلحاد حديث حبجية

 جـ
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مفتاح اجلنة يف والسيوطي يف " ،"املرسلة الصواعق" كتابه يف   رمحه القيم ابن اإلمام
 حبديث العمل" وجوب رسالة يف األلباين الدين ناصر العالمة كتبه وما"، االحتجاج بالسنة

 احلديث يف اآلحاد أخبار" كتابه يف اجلربين   عبد الدكتور وكذلك ،"العقائد يف اآلحاد
 ". النبوي

 االفرتاءات على الردو  اإلسالمكما تبعهم خنبة من العلماء يف: "موسوعة بيان 
 فجزاهم   خريا." والشبهات

 :وسبب اختياره أمهية هذا املوضوع
، وهو ما دفعين إىل اختيارح، ألفيد به نفسي خاصة، ية هذا املوضوعهنا تظهر أمهومن 

 من االخنداع.  –بعد   سبحانه وتعاىل  –وليكون وقاية واملسلمني عامة، 
 نطاق البحث:

ولوجود م لفات كثرية يف خرب اآلحاد، وأن البحث املطلوب ال يسع لذكرح هنا، عليه 
لرد عليه، ومل ألتفت إىل مسائل أخرى خلرب الواحد، فقد جعلت أغلب عناييت بسرد الشبهات وا

 إال إذا احتاج األمر شيئا منها، فقد ذكرهتا قدر احلاجة.
 

 خطة البحث: 
 

 املقدمة:
 مكانة السنة واحلفاظ عليها: الفصل األول:

 مكانة السنة واحلفاظ عليها:املبحث األول: 
 مكانة السنة يف الشريعة اإلسالميةاملطلب األول: 

 وتدوينا ى السنة حتمال وأداء وحفظااحلفاظ علطلب الثاين: امل
 تقسيم األخبار وأحكامها واهلدف منه:املبحث الثاين: 

 تقسيم األخبار وحكمهااملطلب األول: 
 اهلدف من تقسيم األخباراملطلب الثاين: 

 د
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 :وعلم الكالم باألخبار التثبت الفصل الثاين:
 باحث الفلسفية:املباألخبار و  التثبت املبحث األول:

 يف الشرع التثبت الكايفاملطلب األول: 
 التفريق بني املتواتر واآلحادنشأة املطلب الثاين: 

 تقسيم العلم إىل ضروري ونظرياملطلب الثالث: 
 إفادة األخبار من حيث تعدد الراوياملطلب الثالث: 

 أو الظنالقطع مثرة اخلالف بني القول بإفادة  :رابعاملطلب ال
  به منكري السنة مطلقا والرد عليهمشُ األول:  املبحث

 ظهور منكري السنة مطلقااملطلب األول: 
 شبه منكري السنة والرد عليهماملطلب الثاين: 

 :والرد عليها به االحتجاج خبرب اآلحادشُ  الفصل الثالث:
 :ينالرد على شبه املنكر حجية خرب اآلحاد و : ولاملبحث األ

 حادحجية خرب اآلاملطلب األول: 
 حكم من أنكر خبرب اآلحاداملطلب الثاين: 

 والرد عليها خرب اآلحاد مطلقا منكريبه شُ املطلب الثالث: 
 والرد عليها خرب اآلحاد يف العقائد منكريبه شُ املطلب الرابع: 

 والرد عليها: العقلية والسمعية به االحتجاج خبرب اآلحادشُ املبحث الثاين: 
 العقل على العمل خبرب الواحد والردشبهات داللة املطلب األول: 
 عليها والرد شبهات يف داللة السمع على العمل خبرب الواحداملطلب الثاين: 

 امتةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخل
 ملخص البحث

 الفهارس

 ه
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 أما املنهج املتبع خالل البحث، فهو كاآليت:
صطلحات العلمية ذات العالقة باملوضوع، وشرحت الكلمات الغريبة، فت بعض املعر   -

 من الكتب املعتمدة، وأحلت يف اهلامش إىل مصادرها.
 عزوت اآليات يف اهلامش إىل مواضعها من القرآن الكرمي، بذكر اسم السورة رقم اآلية.  -
هذا  جت األحاديث واآلثار من مظاهنا، مع ذكر درجة احلديث وحكم علماءخر   -

الشأن، أما إذا كانت خمرجة يف الصحيحني أو أحدمها، فقد اكتفيت باإلحالة إليهما، وال 
 ألتفت إىل ذكر درجة احلديث، وذلك لتلقي األمة هبما بالقبول.

 أبرزت أقوال السلف وعزوهتا يف اهلامش إىل خمارجها. -
ليه فبفضل من فقد اجتهدت فيه قدر املستطاع، متحريا الصواب، فإن وفقت إ وأخريا

إنه  ،  وحدح، وإن كانت األخرى، فمين ومن الشيطان الرجيم، وأستغفر   العلي العظيم
 هو الغفور الرحيم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و
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 الفصل األول: مكانة السنة واحلفاظ عليها:
 
 
 

 مكانة السنة واحلفاظ عليها:املبحث األول: 
 الميةمكانة السنة يف الشريعة اإلساملطلب األول: 
 وتدوينا ى السنة حتمال وأداء وحفظااحلفاظ علاملطلب الثاين: 

 
 تقسيم األخبار وأحكامها واهلدف منه:املبحث الثاين: 

 تقسيم األخبار وحكمهااملطلب األول: 
 اهلدف من تقسيم األخباراملطلب الثاين: 
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 املبحث األول: مكانة السنة واحلفاظ عليها:
 السنة يف الشريعة اإلسالميةمكانة املطلب األول: 

فهي وحي من   لرسوله كالقرآن إال أن  للسنة منزلة عظيمة عند   وعند رسوله 
الفرق بينها وبني القرآن أن القرآن لفظه ومعناح من  ، والسنة معناها من   ولفظها من 

حوى القواعد وهي مصدر للتشريع ككتاب  . فالقرآن هو األصل الذي  .رسول   
الكلية األساسية من أمور العقيدة والعبادات واألخالق واملعامالت وغريها، والسنة هي البيان 

 احلقيقي والشرح الدقيق ملا احتيج  فيه من القرآن إىل تبيني.
وال سيما السنة اآلحادية لكثرهتا وقلة  -فمن رام العمل بالقرآن وحدح دون الرجوع إىل السنة  

منسلخ من اإلسالم ساٍع يف  -يف احلقيقة  -فقد كذب، بل هو  -تواتر منها أو ندرة امل
 هدمه، مستهزئ به وبأهله.

متواترها وآحادها، وأهنا املصدر الثاين من مصادر  -وقد دل على حجية السنة 
التشريع ،وأن الواجب على من انتسب إىل اإلسالم واإلميان وجوب الرجوع إليها يف كل شيء 

 السنة، وإمجاع األمة، والعقل الصريه، والنظر الصحيه.الكتاب، و  -
 فمن الكتاب: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ چ  قولله تعاىل : فهذح اآلية عامة يف مجيع ما ينطق به   (1)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

"فصه لنا بذلك أن الوحي ينقسم من   عز وجل إىل  (2)قال ابن حزم رمحه  :  . النيب  
 قسمني:  على رسوله   

 وحي متلو م لف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن . أحدمها :
وحي مروي منقول غري م لف وال معجز النظام وال متلو لكنه مقروء ، وهو اخلرب  والثاين :

 وهذا القسم هو املبني عن   عز وجل مرادح منا . قال تعاىل:  الوارد عن رسول    
ووجدناح تعاىل قد أوجب طاعة هذا الثاين كما   (3)چڤ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ

ڄ  چأوجب طاعة القسم األول الذي هو القرآن وال فرق فقال تعاىل:  ڦ  ڄ  

                                                             

 4 -3سورة النجم:  (1)
 96 -95/ 1يف أصول األحكام البن حزم اإلحكام  (2)
 44سورة النحل:  (3)

2 
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اآلية اجلامعة  فكانت األخبار اليت ذكرنا أحد األصول الثالثة اليت ألزمنا طاعتها يف  (1)چڄڄ
ىئ    ۈئچ جلميع الشرائع أوهلا عن آخرها ، وهي قوله تعاىل:  فهذا أصل،   (2)چېئ  ېئ  ېئ  

 وهو القرآن.
 ومن السنة:

كما دل الكتاب الكرمي على حجية السنة ووجوب العمل هبا واالنقياد هلا ظاهراً 
 وباطناً سراً وعالنيًة، وعدم رد شيء منها، فقد دلت السنة النبوية على ذلك كله. من ذلك :

أىب، قالوا يا رسول  : ومن يأىب؟ قال: من :  )) كل أميت يدخلون اجلنة إال من  قوله  -أ 
 .(3)أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب((

فقد  فقد أطاع  ، ومن عصى حممدًا   فمن أطاع حممدًا :  ))…  قوله  -بل  
 . (4)عصى  ، وحممد فَلرََّق بني الناس((

تاب   وسنيت ، ولن يتفرقا : ))إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها كقوله  -جل 
 .(5)حىت يردا عليَّ احلوض((

 :اإلمجاعداللة 
قال الشوكاين: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة املطهرة 

واحلاصل أن ثبوت ….مستقلة بتشريع األحكام وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل وحترمي احلرام 
هلا بتشريع األحكام ضرورية دينية وال اخالف يف ذلك إال من ال حجية السنة املطهرة واستقال
 . (6)حظ له يف دين اإلسالم"

 
 

                                                             

 12سورة التغابن:   (1)
 59سورة النساء:   (2)
 ( عن أيب هريرة رضي   عنه7212برقم ) 92/ 9رواح البخاري يف صحيحه باب االقتداء بسنن رسول     (3)
 ( عن جابر بن عبد   رضي   عنه7211برقم ) 93/ 9املصدر السابق من حديث جابر بن عبد    (4)
 قال   325/ 2( أعن أيب الدرداء صححه األلباين، وأخرجه أمحد 223برقم ) 11/ 1أخرجه ابن ماجة باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم   (5)

 (  عن أيب هريرة26117برقم ) 214/ 5األرن وس: إسنادح صحيه على شرس البخاري، وابن أيب شيبة باب ما جاء يف طلب العلم وتعليمه 
( 376السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ) -( . وقد حكى اإلمجاع على ذلك كثري من أهل العلم . انظر عل سبيل املثال :29شاد الفحول )إر   (6)

  ( .1/17(وفواته الرمحوت )95-2/94(وشرح احمللي على مجع اجلوامع ) 341،  241وحجية السنة ) 
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  :داللة املعقول على منزلة السنة النبوية
رسول  ، ومعىن  قال الدكتور عبدالكرمي زيدان: "ثبت بالدليل القاطع: أن حممداً   

سالته: لزوم طاعته، واالنقياد حلكمه، وقبول ما الرسول: هو املبلغ من   ، ومقتضى اإلميان بر 
يأيت به، وبدون ذلك ال يكون لإلميان به معىن. وال تتصلور طاعلة   واالنقيلاد إىل حكمله، 

 .  "(1)املخالفة لرسوله  مع

 
 مكانة السنة واحلفاظ عليهااملبحث األول: 

 يناوتدو ى السنة حتمال وأداء وحفظا احلفاظ علاملطلب الثاين: 
لقد قيض   تعاىل لنبيه صلى   عليه وسلم أناسا تشرفوا بصحبته، وحافظوا على 

حبفظه وضبطه وكتابته، وبتعلم شرعه، وعمل حمكمه،  -الكتاب والسنة   -مصدر اإلسالم 
وفهم معانيه، وإدراك ما حيتوي من  حكم وإميان، وبلغوا إىل من بعدهم بإتقان، وذلك ملا 

جت     حت     خت   چ فقال:  -علم  الكتاب والسنة  -هذح األمة بطلب العلم  رغب   سبحانه يب  

يت  جث    مث  ىثيث   سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: أمل  (2) چمت   ىت  
تسمع قوله حني بدأ به " فاعلم أنه ال إله إال   واستغفر لذنبك " فأمر بالعمل بعد العلم. 

  (3) چ ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ وقال تعاىل: 
وقال رسوله صلى   عليه وسلم: ))من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل   له به 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  (4)طريًقا إىل اجلنة(( وأمر   بتبليغه فقال: }ُكنُتْم َخيلْ
َهْوَن َعِن ا {َوتَلنلْ وقال رسوله صلى   عليه وسلم: ))نضر   امرأ، مسع  (5)ْلُمنَكِر َوتُلْ ِمُنوَن بِاّللِ 

  (6)مقاليت فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه((

                                                             

 (1/121الل على مسائل االعتقاد )وانظر أيضاً منهج االستد  163ص  الوجيز   (1)
 19سورة حممد:   (2)
 9سورة الزمر:   (3)
 رضي   عنه ( عن أيب هريرة319برقم ) 172/ 1كتاب العلم ،  أخرجه احلاكم  (4)
 112سورة آل عمران:   (5)
برقم:  14/ 1  علما بلغ من باببن ماجه وا  2656برقم:  33/ 5 كتاب العلم، باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع،  الرتمذي أخرجه   (6)

  2656و  21632برقم:  113/ 5أمحد بن حنبل و  1736برقم:  273/ 2والبيهقي يف شعب اإلميان   229برقم:  16/ 1والدارمي  232
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   چوحذر    من التقول بغري علم فقال: 

 چ ىئ    ی  ی          ی  ی
ي متعمدا فليتبوأ مقعدح من وقال رسوله: ))من كذب عل  (1)

 . (2)((النار
كما أرشد   سبحانه وتعاىل إىل أصول التثبت باألخبار، إذا وصلت عن طريق 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ يشك يف صدقه وكذبه،  فقال: 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  إىل اتصال السند، وبقوله: " فَاِسٌق"  فأشار بقوله: "ِإن َجاءُكْم" (3) چڤ  
إىل فحص  عدالة الراوي، كما ي خذ من إفرادح خرب الواحد، وبقوله: " بَِنَبٍأ" إىل اخلرب وشذوذح 
وعلله، وحفظه وضبطه وإتقانه. وهذح أصول كافية  للتأكد، وال يتطرق مبزيد من الشروس أو 

واإلفراس يف األمور مل حيبه الشرع، كان النيب  احلرص الزائد املفرس للتأكد باألخبار، ألن الغلو
صلى   عليه وسلم يأمر أصحابه مبخالفة اليهود، فأمرهم  مبباشرة أزواجهم أيام حيضتهن 

وعباد بن: "يا رسول  ، إن  أسيد بن حضري من غري مجاع، وكان مما ال يفعله اليهود، فقال
جه رسول   صلى   عليه وسلم حىت ظننا أن اليهود تقول كذا وكذا، أفال جنامعهن؟ فتغري و 

الرسول عليه وقد بالغ وأفرس على الشرع يف خمالفة اليهود، فلم يقبله   (4)قد وجد عليهما"
بد أن يكتفى بقدر ما ورد يف الشرع من أصول التأكد والتثبت. ويطمأن الصالة والسالم. فال

 إليه بإميان وإذعان إذا ثبت. 
أبو سعيد  فكانهذح األمة خري قيام، رضي   عنهم وأرضاهم، وقد قام به سلف 

وأن نفهمكم احلديث   ...مرحبا بوصية رسول   ملن رآح من الشباب: " يقول اخلدري
فهذا أبو هريرة رضي   عنه من مكثري الصحابة،  (5)خلفنا وأهل احلديث بعدنا"  فإنكم

، بشدة أمهية (6)الناس حبديث فيخر مغشيا عليه والطالب النجيب يف الصفة، ملا أراد أن حيدث

                                                             

 36سورة اإلسراء:  (1)
، كتاب الزهد والرقائق باب التثبت يف احلديث لمعن الزبري ومس (127برقم ) 52/ 1، كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب البخاريأخرجه  (2)

 .سعيد اخلدريعن أيب  ( 7722برقم ) 229/ 1وحكم كتابة العلم 
 6سورة احلجرات:  (3)
 ، نسعن أ 12376برقم:   132 /3وأمحد بن حنبل  (722برقم ) 351/ 1 ، احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيلهمسلم (4)
 واحلديث صحيه 21يث ص شرف أصحاب احلد (5)
 بَاب َما َجاَء يف الر ِيَاِء َوالسُّْمَعِة وقال حسن غريب. ِكَتاب الزُّْهدِ  الرتمذيأخرجه  (6)
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هذح األمانة، وقال صلى   عليه وسلم: ))سيأتيكم شباب من أقطار األرض يطلبون 
فه الء أدوا األمانة إىل من بعدهم من التابعني  (1) احلديث ، فإذا جاؤوكم فاستوصوا هبم خريا((

ثال سعيد بن املسيب، واحلسن البصري بأمان وإتقان،  والتابعون قد مشوا على آثارهم كأم
وغريهم، وهكذا أتباعهم  ومن بعدهم، إىل أن ظهرت الفتنة يف بعض حاملي احلديث، من 
خطأ ونسيان، وزيادة ونقصان، وحتريف ووضع ألهداف وأسباب متنوعة، فقد كانوا على بينة 

رق التحمل، ال وبصرية، عندهم ترغيب للتعلم، وتشويق للتبليغ، وعندهم أصول األداء وط
أما إين  أليب موسى رضي   عنهما: )   عمر بن اخلطاب    يسرتيب أحد وال يشكك، كما قال 

وال يهمل  (2)صلى   عليه وسلم( مل أهتمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول   
 التثبت باألخبار وال يفرس فيه، بل يكتفي بقدر ما أرشدح   إليه.

 رجاال هلذا الشأن، كأمثال أيب زرعة الرازي، وسفيان الثوري، وحي ى بن وقد خلق  
معني، وسفيان بن عيينة، وحي ى بن سعيد القطان، وأمحد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابن 

: ))َكْيَف ِبُكْم حبان وغريهم، فعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، أَنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َقى ُحثَاَلٌة ِمَن النَّاِس َقْد َمرَِجْت ُعهُ  وُدُهْم، َوِبَزَماٍن يُوِشُك َأْن يَْأيتَ، يُلَغْرَبُل النَّاُس ِفيِه َغْربَلَلًة، َوتَلبلْ

يَا َرُسوَل اّللَِّ ِإَذا َكاَن  َوأََمانَاتُلُهْم، فَاْختَلَلُفوا، وََكانُوا َهَكَذا، َوَشبََّك بَلنْيَ َأَصاِبِعِه(( قَالُوا: َكْيَف بَِنا
ْمَر َذِلَك؟ قَاَل: ))تَْأُخُذوَن مبَا تَلْعرِفُوَن، َوَتَدُعوَن َما تُلْنِكُروَن، َوتُلْقِبُلوَن َعَلى َخاصَِّتُكْم، َوَتَذُروَن أَ 

أين  :وعن ابن علية قال: "أخذ هارون الرشيد زنديقًا فأمر بضرب عنقه، فقال  (3)َعَوامِ ُكم((
ن ألف حديث وضعتها على رسول   صلى   عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق أنت م

به؟ فقال الرشيد: فأين أنت يا عدو   من إسحاق الفزاري وعبد   بن املبارك ينخالهنا خناًل 
  فقد أخرجوا الشعرة من العجني حبمد   سبحانه.  (4)فيخرجوهنا حرفاً حرفاً"

                                                             

 املصدر السابق (1)
(. 5173(، رقم )59/ 14صحيه: أخرجه أبو داود يف سننه )بشرح عون املعبود(، كتاب: األدب، باب: كم مرة يسلم الرجل يف االستئذان، )   (2)

ن القضايا  ويف لفظ "أتثبت" عند مسلم )بشرح النووي(، كتاب: اآلداب، باب: باب االستئذان والصور والتماثيل وغريها م كتاب اجلامع موطأ مالك
  (.5529(، رقم )3274/ 1االستئذان، )

وهو كما روى أمحد، وأبو داوود، وابن ماجه، واحلاكم وصححه. قال الشيخ األلباين رمحه  :  قال احلاكم: " صحيه اإلسناد ". و وافقه الذهيب.  (3)
 (415/ 1ه ثقات معروفون غري عمارة هذا فقد وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه مجاعة من الثقات. سلسلة األحاديث الصحيحة  )قاال، فإن رجال

 )1/252تذكرة احلفاظ ) (4)
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 م األخبار وأحكامها واهلدف منه:تقسياملبحث الثاين: 
 تقسيم األخبار وحكمهااملطلب األول: 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــاملتوات
 (1)چپ  ڀ  ڀ  ڀ چ  مشتق من التواتر، مبعىن التتابع، قال تعاىل: تعريف املتواتر يف اللغة:

هم، ومستند خربهم ما رواح مجع ال ميكن تواط هم وتوافقهم على الكذب عن مثل واصطالحا:
 .احلس. وايضا هو ما كان له طرق "أسانيد" بال حصر عدد معني

وقد اختلف العلماء يف هذا العدد على أقوال كثرية، فمنهم من عينه يف األربعة، وقيل 
ورجه بعضهم أن العدد عشرة، وقيل غري ذلك حىت السبعني،  ،وقيل يف السبعة ،يف اخلمسة

وهذا ما ، نه ال يوجد عدد معني للتواترأوالراجه  ،ئة وبضعة عشربل أوصله بعضهم إىل ثالمثا
  .وابن عثيمني رمحهما   األلباينو  والسيوطي، ،وابن حجر ،سالمعليه شيخ اإل

 ة:ربعأشروط احلديث املتواتر 
 أن يرويه عدد كثري.  – 1
 أن يكون عدد رواته حبيث حتيل العادة تواط هم على الكذب.  – 2
كثرة الرواة يف مجيع طبقات السند، فريويه عدد كثري عن عدد كثري حىت ينتهي   أن تكون – 3

 إىل النيب صلى   عليه وسلم. 
أن يكون مستند خربهم احلس، فيقولوا مسعنا أو رأينا، ألن ما ال يكون كذلك حيتمل أن  – 4

 (2).يدخل فيه الغلط فال يكون متواتراً 
  .سلفناأكما   ،الراجه عدم وجود عدد معنيو  ،فال خالف عليه :األولالشرط  أما

إىل آخرح،  همن أول ،: أن ال ينقص العدد املطلوب يف طبقة من طبقات السندوالشرط الثاين
 فاحلديث ينسب إىل أقل طبقة من طبقات السند.

أن ال يكون مستندهم فيما رووح جمرد الظن أو الفهم حلادثة وقعت، أو  :والشرط الثالث
ينة وردت، كما يف حادثة إيالء النيب صلى   عليه وسلم من أزواجه، فقد توهَّم االستنباس لقر 

                                                             

   44سورة امل منون:  (1)
 191/ 1راجع: نزهة النظر  (2)
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أن النيب صلى   عليه وسلم قد طلَّق أزواجه، ظًنا  رضوان   عليهم أمجعني صحابةبعض ال
، أما إذا كان ورد عن النيب صلى   عليه 1منه بذلك العتزال النيب صلى   عليه وسلم هلن

  .قول أو فعل أو تقرير، لكان انتهاؤهم يف ذلك احلس وسلم من
 :تواترامل أنواع

 ،واملعنوي اللفظي :وهو نوعان
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدح  ما تواتر لفظا ومعىن، ومثاله حديث: )) اللفظي:التواتر 
 .(2)((من النار

 األعمال إمنا)) :ومثال ذلك حديث، وهو ما تواتر معناح دون لفظه :التواتر املعنوي
 .بنفس اللفظ تأيتفقد وردت احاديث كثريح هبذا املعىن وان مل  ((بالنيات

 ومن اشهر كتب احلديث املتواتر
    حممد بن جعفر الكتاين احلديث املتواتر من نظم املتناثر -أ
 األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة للسيوطي.  -بل 
 يث املتواترة حملمد بن طولون الدمشقياملتناثرة يف األحاد الآللئ -جل

 :  احلديث املتواتر حكم
فاخلرب املتواتر جيب تصديقه ضرورة، ألنه مفيد للعلم القطعي الضروري، وال حاجة إىل البحث 

 .(3)عن أحوال رواته
ـــــــــــــــحاآل  ادــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وأنواعه اآلحاد خرب
 ".  واحد شخص يرويه ما هو الواحد وخرب ، الواحد مبعىن أحد مجع اآلحاد"  : لغة تعريفه
  :اصطالحا تعريفه
 ذلك حزم ابن ويوضه". املتواتر شروس جيمع مل الذي احلديث: "بأنه حجر ابن احلافظ قال
 ".واحد عن واحد األخبار من ينقله ما: "أنه إىل فيشري

                                                             
 سيأيت خترجيه  (1)

 ني وسبعني صحابيا ، وعنهم مجع غفريرواح أكثر من اثن متفق عليه، سبق خترجيه، وقد (2)
 191/ 1ذكرها احلافظ مهمة جدا، فلرياجع: نزهة النظر اليت وهناك أمور يف املتواتر وبأن رجاله ال ينظر إليهم من ناحية العدالة وغريها من املسائل  (3)
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 : رواته عدد حيث من اآلحاد أقسام
 . أقسام ثالثة إىل طرقه عدد إىل بالنسبة داآلحا خرب يقسم
 . غريب -  جل   . عزيز -  بل    . مشهور -  أ

 املَشهور احلديث
 . لظهورح بذلك ومسى وأظهرته أعلنته إذا" األمر َشَهْرتٌ "  من مفعول اسم هو : تعريفه لغة

 . التواتر حد يبلغ مل ما ل طبقة كل يف فأكثر ل ثالثة رواح ما :واصطالحا  
  (1)....." ينتزعه انتزاعا العلم يقبض ال   أن"  :حديث: مثاله

 :املٌْسَتِفيض
 . النتشارح بذلك ومسى املاء فاض من مشتق"  استفاض"  من فاعل اسم :تعريفه لغة

 : وهي أقوال ثالثة على تعريفه يف اختلف :واصطالحا  
 . للمشهور مرادف هو :األول
 .إسنادح طرفا يستوي أن املستفيض يف يشرتس ألنه منه، أخص هو :الثاين

 . الثاين القول عكس أي منه أعم هو :الثالث
  (2)"الطالق   إىل احلالل أبغض" حديث :مثاله
 : فيه املصنفات أشهر
 املشهورة وليس األلسنة على املشهورة األحاديث هو املشهورة األحاديث يف باملصنفات املراد

 :املصنفات هذح ومن اصطالحا،
 . للسخاوي األلسنة على اشتهر فيما احلسنة املقاصد:  أ
 . للعجلوين الناس السنة على احلديث من اشتهر فيما اإللباس ومزيل اخلفاء كشف: بل
 .الشيباين الديبغ البن احلديث من الناس ألسنة على يدور فيما اخلبيث من الطيب متييز: جل
 

                                                             

عن عبد   بن  6971برقم:   62/ 1 يف يرفع العلم ، العلم، باب كومسلم 122برقم:  52/ 1 ، العلم، باب كيف يقبض العلمأخرجه البخاري (1)
 عمرو بن العاص رضي   عنه

عن ابن  2211برقم:  652/ 1 ، الطالق باب حدثنا سويدوابن ماجه 2112برقم:   222/ 2 ، الطالق، باب كراهية الطالقأخرجه  أىب داود (2)
 عمر  رضي   عنه
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 الَعـــزيز
 بالفته،" يَلع زُّ  َعزَّ " من أو َنَدَر، و َقلَّ  أي بالكسر" يَِعز   زَّ عَ "  من مشبهة صفة هو :تعريفه لغة

 . آخر طريق من مبجيئه لقوته وأما. وندرته وجودح لقلة أما بذلك ومسي واشتد، قوي أي
 .(1)"السند طبقات مجيع يف اثنني عن رواته يقل ال أن" :واصطالحا  

 . اثنني من أقل   لسندا طبقات من طبقة يف يوجد ال أن يعين :التعريف شرح
 . صورح بعض يف املشهور عن يفصلوح فلم ثالثة، أو اثنني رواية هو العزيز إن: أو

 (2)" أمجعني والناس وولدح والدح من إليه أحبَّ  أكون حىت أحدكم ي من ال: "حديث :مثاله
 عن ورواح وسعيد شعبة قتادة عن ورواح صهيب، بن العزيز وعبد قتادة أنس عن ورواح
 . مجاعة كل عن ورواح وعبدالوارث، ٌعَليَّه بن إمساعيل دالعزيزعب

 : فيه املصنفات أشهر
 حصول ولعدم لقلته ذلك أن والظاهر العزيز، للحديث خاصة مصنفات العلماء يصنف مل

 . املصنفات تلك من مهمة فائدة
 الغــــريـــــــــــــــــــــــــــــــب

 . أقاربه عن البعيد أو املنفرد، مبعىن مشبهة، صفة هو :تعريفه لغة
 ". واحد راوٍ  بروايته ينفرد ما هو" :واصطالحا  

 من طبقة كل يف إما واحد، شخص بروايته يستقل الذي احلديث هو أي: التعريف شرح
 . السند طبقات بعض يف أو. السند طبقات
 أهنما على" دالَفرْ " هو آخر امساً  الغريب على العلماء من كثري يطلق :له ثانية تسمية
 ابن احلافظ لكن مستقال، نوعا منهما كال فجعل بينهما، العلماء بعض وغايَلرَ  مرتادفان،
 من بينهما غايروا االصطالح أهل إن: قال أنه إال واصطالحا، لغة مرتادفني يعتربمها حجر

                                                             
 199/ 1ابن حجر رمحه   فلرياجع: نزهة النظر وهناك تعريفات أخرى له ذكرها احلافظ  (1)
( ومسلم، اإلميان، باب وجوب حمبة الرسول صلى   عليه 15برقم ) 14/ 1أخرجه البخاري، اإلميان، باب حب الرسول صلى   عليه وسلم  (2)

 من حديث أنس ،  ( 177برقم ) 49/ 1وسلم 
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 أكثر" الغريب"و" املٌْطَلق الَفْرد" على يطلقونه ما أكثر" الفرد" فل وقلته، االستعمال كثرة حيث
 " النَّْسيب الفْرد" على يطلقونه ما

  : فيه املصنفات أشهر
       . قطين للدار" مالك غرائب" :أ
 . أيضا قطين للدار" األفْراد" :بـ

 . السجستاين داوود أليب" بلدة أهل منها سنة بكل تفرد اليت السنن" :جـ
 :وضعفه قوته إىل بالنسبة اآلحاد خرب تقسيم
 : ومها قسمني إىل وضعفه قوته إىل بالنسبة ل وغريب وعزيز مشهور من ل آلحادا خرب ينقسم

 .به والعمل االحتجاج وجوب: وحكمه به، املٌْخربِ  ِصْدقٌ  تَلَرجَّه ما وهو :مقبول:  أ
 به، العمل جيب وال به حيتج ال أنه: وحكمه به، املٌْخربِ  ِصدق يَلتَلَرجَّه مل ما وهو :مردود: بـ

  .هنا ذكرح يسوغ ال وتفاصيل، أقسام واملردود بولاملق من ولكل
  :حكم العمل حبديث اآلحاد

حديث اآلحاد إذا حتققت فيه شروس الصحيه وجب العمل به، ال فرق يف ذلك بني العقائد 
 وعليه سلف هذح األمة. .واألحكام

 

 تقسيم األخبار وأحكامها واهلدف منهاملبحث الثاين: 
 قسيم األخباراهلدف من تاملطلب الثاين: 

واستغل املستشرقون وأعداء  .مسومهم ونفثوا البدع أهل منه وجل عظيًما بابًا كان الباب هذا
 ال الذي الفلسفي التقسيم هذا مثل أدخل من وأولاإلسالم ومنكرو السنة وغريهم، للتشكيك فيها. 

 بشر مثل جلهميةا متكلمي من واألهواء البدع أهل هم ،األحوال من حال بأي ينضبط وال يستقيم
 أهل وجد وقد ،النصارى فالسفة كتب تترمج أن بعد ،مأمون زمن يف وغريمها علية ابن وابن املريسي
 أن بدعوى ،احلق ودفع باطلهم نصرة يف غايتهم وجل عز   دين يف احملدثة األمور هذح مثل يف البدع
 وهو كان هدفهم من هذا التقسيم.. راج وهلم متواتر ألنه قطعي احلكم وهذا ،أحاد ألنه ظين احلكم هذا
 من قليل عدد يف إال حتققه يتعذر ذكروح الذي املتواتر حتقيق أن جند العملية الناحية إىل أتينا وإذا

 .الصالح ابن إليه ذهب كما األحاديث
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 عهد يف امعروفومل يكن  ،الشرع يف واضه أصل هلا ليس إذ ،احملدثة التقسيمات من هيف
 "آحاد" من االصطالحات هذح يعرفون يكونوا مل وأهنموال من بعدهم،  عليهم   رضوان الصحابة

 ".متواتر"و
 تواط  استحالة حتقق أو معني عدد اشرتاس من ذكروها اليت املتواتر شروس يف القول حتقيق وأيًضا

  (1).مشرتطيها وناقش رمحه الشافعي فيها ناظر وقد هلا، ضابط ال شروس الكذب على الرواة
 عليهم ذلك ينكر ومل وغريح، تيمية ابن ومنهم العلم، أهل كالم يف كثري واآلحاد املتواتر ستعمالا

 من أقوى املتواتر وجعل ومتواتر آحاد إىل التقسيم أما ظين، آحاد أنه بدعوى صه ما رد املنكر وإمنا ،أحد
 :أهل السنة ما يلي عند من تناوله من علماءاهلدف ، فكان العلماءكثري من  تناوله فقد اآلحاد

 إمنا للطالب ذلك دريسوت ومشهور وعزيز غريب على اآلحاد مث ، وآحاد متواتر على اخلرب تقسيم :أوال  
 . وخالفه أسانيدح تعدد جهة من احلديث واختالف الطرق معىن لتقريب

 أحدمها، بإسقاس إالَّ  بينهما اجلمع ميكن ال اليت املتعارضة األخبار بني اجلمع وجوح من وجهٌ  أنه :ثانيا
م  .اجلمع ميكن لومل التعارض، عند اآلحاد على املتواتر اخلرب فيقدَّ
 ال اليت األحاديث يف والطعن للرد مشارهبم مبختلف والنحل األهواء أهل كبقية مبعىن نأخذها ال :ثالثا  
 .بنفسه حجة احلديث نعترب بل. وحنلهم مذاهبهم توافق
 يقيين علم فهو ثبت ما فمىت. واالحتجاج والعمل القبول مثرة حيث من تراومتو  آحادٍ  بني فرق ال :رابعا  
  .بسواء سواء به نأخذ قطعي

 أخبار" عن   رمحه تكلم إمنا باملعىن وال لفظًا ال عليه املصطله املتواتر يستعمل مل والشافعي
   (2).به همعرفت رغم عمد عن املتواتر للفظ استعماله ترك وقد ،"اخلاصة أخبار"و "العامة

 الكالم هذا مثل أن فيه قرر وأحاد متواتر إىل األخبار تقسيم يف م لف الزاهدي   ثناء وللشيخ
  .وجل عز   دين يف يصه ال الفلسفي

 
 

 
 

                                                             

 151 - 91املنهج املقرتح ص (1)
 .124 – 123وراجع "املنهج املقرتح" ص 359ة صانظر: الرسال (2)
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 :التثبت باألخبار وعلم الكالم الفصل الثاين:
 
 
 

 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 يف الشرع التثبت الكايف املطلب األول:
 التفريق بني املتواتر واآلحادنشأة املطلب الثاين: 

 تقسيم العلم إىل ضروري ونظرياملطلب الثالث: 
 إفادة األخبار من حيث تعدد الراوياملطلب الثالث: 

 أو الظن القطعمثرة اخلالف بني القول بإفادة  :رابعاملطلب ال
 

  لقا والرد عليهمشبه منكري السنة مط: ثاينال املبحث
 ظهور منكري السنة مطلقااملطلب األول: 
 شبه منكري السنة والرد عليهماملطلب الثاين: 
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 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 يف الشرع التثبت الكايفاملطلب األول: 
سنة الكتاب وال  -مصدر اإلسالم  قام الصحابة رضوان   عليهم أمجعني حبفظلقد 

وإدراك ما حيتوي من   ،وفهم معانيه ،وعمل حمكمه ،حبفظه وضبطه وكتابته، وبتعلم شرعه -
حكم وإميان، وبلغوا إىل من بعدهم بإتقان، وذلك ملا رغب   سبحانه هذح األمة بطلب 

ت يتثب ضوابطإىل  همكما أرشد  .بغري علمعلى   من التقول  هموحذر  ،بتبليغههم العلم وأمر 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  طريق يشك يف صدقه وكذبه،  فقال: إذا وصلت عن ،اخلرب

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ڤ     ڤ   " إىل اتصال  ٿ     ٿ فأشار بقوله: " (1)چٹ   ٹ  ٹ  
. (2)صدقه وكذبهبتثبت ال" إىل ٿ الراوي، وبقوله: " عدالة تثبت" إىل ٿ  السند، وبقوله: "

يتطرق مبزيد من الشروس أو احلرص الزائد املفرس للتأكد  وهذح أصول كافية  للتأكد، وال
فال بد أن يكتفى بقدر   -كما سبق   – باألخبار، ألن الغلو واإلفراس يف األمور مل حيبه الشرع

 وإذعان إذا ثبت. ويقني ما ورد يف الشرع من أصول التأكد والتثبت. ويطمأن إليه بإميان 
يث، من خطأ ونسيان، وزيادة ونقصان، احلدبعض حاملي ظهرت الفتنة يف  وملا

تشويق على بينة وبصرية، عندهم  املتلقون متنوعة، فقد كانوأسباب وحتريف ووضع ألهداف 
، وعندهم أصول التحمل وطرق األداء، ال يسرتيب وطرقه ألداءاترغيب التحمل وأصوله، و 
رضي   عنهما: ى أليب موس   عمر بن اخلطاب    ، كما قال بعد ما تثبتوا أحد وال يشكك

  (3)صلى   عليه وسلم( أما إين مل أهتمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول    )
، ويطمئن فيه موقنا يفرس فيه، بل يكتفي بقدر ما أرشدح   إليه ومليهمل التثبت  فلم يكن

 .به
ذا ثبت بعد التثبت إفأمرنا   بتثبت األخبار إذا وصلتنا عن طريق فاقد العدالة، وملا 

فن من به على هنج  بطرق التثبت الكافية املستنبطة من اآلية لدى أهل هذا الشأن، كما سبق،
وال نتطرق إىل خزعبالت الفالسفة وتقوالهتم اليت ما نزل   هبا من سلطان،  ،السلف الصاحل

                                                             

 6سورة احلجرات:  (1)
 ها. و  أعلم.ومما يستنبط من كلمة "فاسق": فحص حال الراوي وضبطه، وبإفرادح: قبول خرب الواحد إذا ثبت، ومن "بَنبٍَإ" الفحص عن الشذوذ والعلة وغري  (2)
 باب االستئذان والصور والتماثيل وغريها من القضايا كتاب اجلامع موطأ مالك  (3)
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شروس بأو  ،ليلمن غري د وال نشك يف الراوي يف عدالته وضبطه، وال نتهمه بشيء من الظنون
ولو ذهبنا ما ذهبوا إليه من زائدة وضعوها ليصلوا إىل ما يريدون من أخذ ورد ما حيلو هلم، 

فإن   اتباع الظن الصماء، فرمبا لن يسلم حىت املتواتر منه، فإهنم بشر مهما وصل عددهم، 
 أنكما  (1)چۅ  ۅ  ۉ  ۉېۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  چ سبحانه وتعاىل يقول: 

على خطأ إمامه يف الصالة حىت لو علم سهو إمامه، وحيكم القاضي وفق ما يستمر املقتدي 
يثبته الدليل أو الشهود حىت لو تيقن أن احلق لغريح، والعامل على الثابت بالتواتر حىت لو رأى 
عقله خبالفه، كاألمور التعبدية مثال، فاالستمرار هنا على اخلطأ مطلوب وصحيه، وتصحيه 

 من   سبحانه. بأمرطأ من عند نفسه خطأ هذا اخل
فكذا خرب اآلحاد، جيب األخذ به علما وعمال إذا ثبت بطرق التثبت الواضحة من 
لدن حكيم خبري، فمىت ما ثبت بعد التأكد حسب الطريقة املذكورة يف كالم الرب جل وعال، 

ول والفلسفة، كما فعل فن من به ونعتقد مبا حيتوي حىت لو خالفها القلوب واألبصار، والعق
فإذا أصبنا كانت علينا من التثبت باألخبار،   ماسلف هذح األمة، فإننا قد أدينا الواجب 

والباقي فبفضل من   وحدح، وإذا أخطأنا، فنحن معذورين، وال ي اخذنا   مبا ال نطيق، 
ې  ى    ى  ائ  ائەئ   چعلى  ،  چې  ې  

ر الشرع ما ولن نشك أو نرد أمرا من أمو  (2) 
ثبت بعد التأكد، وليس لدينا حجة سوى الظنون. وهذا هو الظن الذي منع   عن اتباعه. 

 فيجب أن ترتك مقابل أخبار اآلحاد الصحاح إذا صحت،  و  تعاىل أعلم.
 

 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 دالتفريق بني املتواتر واآلحانشأة املطلب الثاين: 

 املتواتر بني تفريق دون الصحيه باحلديث العمل وجوب على األمة وقد اتفقت
 يف له أصل ال حادث أمر واحلجية العمل يف واآلحاد املتواتر بني التفريق إن مث واآلحاد،
 وإمنا. والتابعني الصحابة من األمة هذح سلف لدى معروفًا يكن ومل السنة، يف وال الكتاب،

                                                             

 216سورة البقرة:  (1)
   216سورة البقرة:  (2)

14 



 رد شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

  

 أو املتكلمني هدف غري هلدف التقسيمات اء أهل السنة املتأخرين هذحتناول كثري من علم
 من صه مبا بالعمل ي منون فكانوا البتة، إفادته ملعرفة إليهم احلاجة دعت فما. السنة منكري
 . يتواتر مل أو تواتر سواء وسلم عليه   صلى   رسول عن نسخ غري
 

 لفلسفية:املباحث اباألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 تقسيم العلم إىل ضروري ونظرياملطلب الثالث: 

قبل أن ندخل يف معرفة إفادة األخبار اليت نقلت إلينا من حيث عدد الناقلني وحاهلم، 
الفلسفية، مت إدراجها يف العلم الشرعي عن طريق بعضهم، ينبغي أن نعرف مبحثا من املباحث 

 . قسيم العلم إىل ضروري ونظريوالذي تسبب الختالف يف إفادة األخبار، وهو ت
وقطعي، إال  ظين يكن يعرف عند سلف هذح األمة تقسيم علم الكتاب والسنة بني مل
القدامى هذا التقسيم البدعي  السنة أهل ثابت باليقني، ومل يذكر أحد من علماء ما هو
 غريو  ونسخه وحكمه وعلله احلديث صحة يف به، هو التحقق اعتنوا ما جل وإمنا. الفلسفي
 عرف ما قل عدد رواته أو كثر، وهذا به، باألخذ فبادروا نسخ غري من حمكما صه فإذا ذلك،
 كان أن بعد أيضا، احلديث علم يف املبحث هذا املتأخرين بعض أدرج ولكن عندهم، بالعلم
 طريق عن عليهم الرد أو التطبيق السنة أهل بعض علماء حاول هنا ومن املتكلمون، به يتميز
 .كتبهم من باالستقراء باين هو كما. نهجامل نفس

: األصلُ : "أصوله يف يقول إذ هل( 342 )ت الكرخي القدامى من أوائل من ذكرح من
 هذا حداثة على يدل وهذا  (1)"يقيناً  ثبت إذا وبينه ظاهراً، ثبت إذا العلم بني يُفرَّق أنه

 وإدخال هذا املبحث الفلسفي البهت يف األحاديث. . التقسيم
: واالكتساب الضرورة حيث ِمن العلم تفاوت املتكلمني يف علماء آراء لفتاخت

 َمن وِمنهم. وغريُح احلرمني إمامُ  القولِ  هذا وعلى ضرورياً، إالَّ  يكون ال العلم إن قال َمن فِمنهم
 . اجلمهور قول وهو مكتسٌب، هو ما وِمنه ضروري   هو ما ِمنه إنَّ  قال
 . اليقيين العلم أيضاً  وُيسمَّى استدالٍل، وال نظرٍ  غري ِمن يقع الذي هو: الضروري العلم -1
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 وُيسمَّى. اليقني عن منحط   وهو واالستدالل، بالنظر يقع الذي هو: املكتسب العلم -2
 .(1)الظاهر وعلم النظري العلم أيضاً 

 هكذا قالوا؛
 من لنا وثبت  ، كتاب من جاءنا ان من مبفهم على أن  ،سلف هذح األمةأما 
حسب  علم مفيد للعلم والعمل معا ألنه وسلم، عليه   صلى   رسول سنة صحيه
وال يف  الكتاب يف يوجد وال الناس، بني والتناقل به، والعمل بتعلمه أمرنا الذي وهذا ،تعبريهم
ري بل إن التقول على   بغ عبثا، والتناقل العمل يعترب وإال ظنيا، يسمى ما منها الثابتة السنة
 وهذا الذي عليه سلف هذح األمة، ومل يذكر عنهم خالف ذلك. .خطري أمر علم
 

 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 ما يفيد خرب اآلحاد من العلم.املطلب الثالث: 

 جممل األقوال يف هذح القضية تعود إىل:
 .العلم والعمل باليقني يفيد انه :األول -1
 .مطلقا الظن تفيد إمنا اآلحاد أخبار أن :الثاين -2
 .الظن أفاد واال اليقني أفاد صدقه على دالة قرائن به احتفت إذا: الثالث -3

 ابن ذلك يف وخالفهم الظن، بل العلم يفيد ال اجملرَّد الواحد خرب أن إىل العلماءُ  ذهب
 مالك، إىل الرأيَ  هذا يز مندادخو  ابنُ  َنَسبَ  وقد .(2)املازريُّ  عنه ذََكرَ  فقد املالكي خويز منداد

وهذا الذي عليه سلف هذح األمة من  .(3)حزم ابنُ  به وقال. عليه املذهب أهلُ  يوافقه ومل
 الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل احلديث. وهو احلق املبني بإذن  .

هو ما خرب الواحد الصحيه يفيد العلم بنفسه، هذا هو االجتاح العام عند احملدثني، و و 
ألنه ال يقبل بناء أي حكم على  ،(4)جندح عند فقهاء الظاهرية وعلى رأسهم داود وابن حزم

                                                             

 فما بعد 1/51يُنظر: البحر احمليط للزركشي  (1)
 (442يف كتابه "إيضاح احملصول" )ص (2)
 (1/124يف كتابه "اإلحكام يف أصول األحكام" ) (3)
 وما بعدها.  1/97انظر: اإلحكام (4)
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الظن، ويرى أن   تعاىل حرم القول يف دينه بالظن الذي ال يتيقن، إذ " هو الباطل الذي ال 
 .(1)ىل"عايغين من احلق شيئا"، وهو " غري اهلدى الذي جاءنا من عند   ت

صلى   ، وربلط املسأللة بتحكيم رسول   (2)القيم رمحه   هلذا القولوانتصر ابن 
ۉ  چ  يف مجيع الش ون بناء على قول   تعاىل عليه وسلم ۋ      ۅ  ۅ   ۈ  ٴۇ  ۋ   

فمن ادعى أن خرب   (3)چۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 
كما ربطها برد املتنازعني ما تنازعوا فيه  كيم". "مبعزل عن هذا التح الواحد ال يفيد العلم فهو

یی  جئ  چ  : إىل   ورسوله بناء على قوله تعاىل ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  

  (4) چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب         يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
  .(5)وجه" فإن كانت أخبار اآلحاد "ال تفيد علما وال يقينا مل يكن للرد إليه

وإذا كان االجتاح العام عند أهل احلديث أن خرب الواحد يفيد العلم، فإن قوهلم أوىل 
بالقبول والصواب من قول غريهم؛ فهم أهل االختصاص، وقول أهل االختصاص يف كل فن 

 مقدم على قول غريهم، وهذا ما أيد به ابن القيم ترجيحه للقول بإفادة خرب الواحد للعلم.
القيم رمحه   أن ابن خويز منداد ذكر يف كتابه "أصول الفقه" أن خرب  وذكر ابن

وهو كذلك  . (6)الواحد الذي يرويه الواحد واالثنان يفيد العلم الضروري وأن مالكًا نص عليه
ونازعه املازري  ،فيما قررح املازري من كالم ابن خويز منداد، فقد حكى الزركشي عن املازري

 . (7)لك على نص فيهوقال: مل يعثر ملا
 . (1)وحكى ابن حزم القول بإفادة خرب الواحد للعلم عن احلارث بن أسد احملاسيب

                                                             

 . 1/113السابق  (1)
واعق مع أنه استدل على إفادة خرب الواحد للعلم بنفس األدلة اليت استدل هبا الشافعي وغريح على إجياب العمل خبرب الواحد. انظر: خمتصر الص (2)

 وما بعدها.  477املرسلة ص 
 65النساء:  (3)
 59النساء: (4)
 . 451خمتصر الصواعق املرسلة ص  (5)
 . 457خمتصر الصواعق املرسلة ص  (6)
 . 1/263البحر احمليط  (7)
 . 262/ 1السابق  (1)
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مالك والشافعي و أصحاب "فممن نص على أن خرب الواحد يفيد العلم:  :ابن القيمقال و 
 .(2):" نص على ذلك صرحياً يف كتابه: اختالف مالك"عن الشافعي قالو  (1)"أيب حنيفة

مد بلتاجي: "وقد راجعت كل ما استخلصته على فقه أيب حنيفة ومسائله حم وقال  
وأقواله ذاهتا، وانتهيت إىل أن أبا حنيفة كان يرى أن خرب الواحد ال يوجب علم اليقني، إمنا 

وإذا صهَّ هذا فإن القول بإفادة خرب الواحد للظن قد راج منذ  .(3)يوجب العمل به بشروس"
 الفا ملا يعتقد من أنه مل حيدث إال بعدهم على يد املتكلمني.عهد األئمة اجملتهدين خ

 وقد تفرع عن القول بإفادة خرب الواحد للعلم قوالن آخران يقيدان إطالقه:
أنه يفيد العلم لكن ال بنفسه بل بالقرائن اليت حفت به، على القول األول يفيد  أحدمها:

 لعلم بالقرائن ال بنفسه.العلم بنفسه من غري قرينة، وعلى هذا القول يفيد ا
 (5)وابن احلاجب والسبكي يف مجع اجلوامع (4)وقد رجه هذا القول بعض األصوليني كاآلمدي

عن الكرماين قوله يف حديث ذي اليدين:  "الفته". ونقل يف (6)وإليه مال احلافظ ابن حجر
 .(7)ن القرائن""مل اخرج عن كونه خرب اآلحاد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما َحفَّه م

يب إسحاق ألومن القرائن اليت أوردها احلافظ: إخراج الشيخني خلرب الواحد، ونسب القول 
ومنها: تعدد طرق خرب الواحد  .(1)، وأيب عبد  احلميدي وأيب الفضل بن طاهراإلسفرائيين

  رب الواحد.ومنها: اشرتاك أئمة حفاظ متقنني يف رواية خ مع سالمتها ِمْن ضعف الرواة والعلل.
 .(9)وهذح القرائن اليت ذكرها احلافظ أوىل من القرائن اليت أوردها بعض األصوليني

الرب هذا القول إىل قوم كثري من  أنه يفيد العلم الظاهر، وقد نسب احلافظ ابن عبد ثانيهما:
 .(12)أهل األثر وبعض أهل النظر

                                                             

 . 457خمتصر الصواعق املرسلة ص  (1)
 . 7/177وانظر اختالف مالك والشافعي يف األم  459السابق ص  (2)
 . 92دراسات يف السنة ص  (3)
 : "واملختار حصول العلم خبربح إذا احتفت به القرائن".  32/ 2قال يف اإلحكام  (4)
 س دار الكتب العلمية بريوت.  2/157ر: مجع اجلوامع حباشية العطار انظ (5)
 . 26نزهة النظر ص  (6)
 . 27/274فته الباري  (7)
 . 27نزهة النظر ص  (1)
 . 2/157انظر مجع اجلوامع حباشية العطار  (9)
 . 1/1التمهيد  (12)
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 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبتاملبحث األول: 
 القطع أو الظن:مثرة اخلالف بني القول بإفادة  :رابعطلب الامل

يف التفرقة بني خرب الواحد يف جمال العقائد وخرب الواحد يف  :الثمرة األوىل للخالف تتمثل
جمال األحكام، فمن قال: إن خرب الواحد يفيد العلم قَِبَله يف العقائد، ومن قال ال يفيدح مل 

 لظن فيما هو حمل القطع ممتنع".يقبله فيها "إذ العمل على ا
لكن هذح الثمرة ال تظهر إال عند املتأخرين القائلني بالتفرقة بني اجملالني، إذ ذهبوا إىل 
 أن العقائد ال تثبت إال بعلم يقيين، وخرب الواحد ال يفيد العلم اليقيين فال تثبت به العقائد. 

جيوز فيها الظن وبني الفروع اليت يكتفى وقد أبرز العز بن عبدالسالم الفرق بني العقيدة فال 
لكن ترتيب هذح الثمرة على قول مجهور األصوليني والفقهاء بإفادة خرب  .(1)فيها بالظنون

الواحد للظن دون العلم فيه إشكال كبري بالنظر إىل االجتاح العام عند سلفهم الذين مل ينفوا 
الفرق بني العقائد واألحكام يف ثبوهتا إثبات العقائد خبرب الواحد، بل كالمهم يدل على عدم 

 خبرب الواحد.
إن مذهب اجلمهور أن خرب الواحد يفيد الظن يف غري العقائد، أما  ومن مث فإما أن يقال:

فيها فال بد أن يقولوا بإفادته للعلم إذا قلنا بوجوب بناء العقائد على العلم وعدم جواز العمل 
ۆئ  ۈئ  وئ  وئ  ۇئ چ  بالظن فيها؛ لقوله تعاىل:  .(2)چۇئ  ۆئ  

إن مذهب اجلمهور يشمل العقائد واألحكام، ويصه إثبات العقائد بالظن وإما أن يقال: 
الرب؛ وعزا ذلك إىل "أكثر أهل الفقه واألثر، وكلهم يدين  الغالب كما قرر احلافظ ابن عبد

معتقدح، خبرب الواحد العدل يف االعتقادات، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها شرعا ودينا يف 
 .(3)على ذلك مجاعة أهل السنة"

األحكام، ويف الوقت نفسه ال يوجب العلم  مثليكون حجة يف العقائد  على هذاف
 .(4)قال الزركشيكما . وبعض األصوليني يصرح بذلك .وإن أوجب العمل

                                                             

 . 266قواعد األحكام يف مصاحل األنام  ص  (1)
 23النجم:سورة  (2)
 . 1/1التمهيد  (3)
 . 1/266البحر احمليط  (4)
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 !وهنا يأيت س ال: ملاذا مل جيعلوح مفيدا للعلم كما جعلوح مفيداً للعمل موجبا له؟
" ي يد قول من يقول: إنه يوجب العلم، وإال فما ال يفيد  عن هذا اإلمجاع: ن تيميةاب الوق

 .(1)علما وال عمال كيف جيعل شرعا ودينا يواىل عليه ويعادى"
فتتمثل يف كفر جاحد ما ثبت خبرب  وأما الثمرة الثانية إلفادة خرب الواحد للعلم أو الظن:

الواحد يفيد العلم القطعي اليقيين كفََّر من  الواحد أو عدم كفرح، فمن ذهب إىل أن خرب
جحدح، ومن ذهب إىل أنه ال يفيد العلم القطعي اليقيين مل يكفرح، قال الزركشي: "وقد حكى 

 .(2)ابن حامد من احلنابلة أن يف تكفريح وجهني، ولعل هذا مأخذمها"
مبعىن أنه من غري أن هذح الثمرة مل يكن النص عليها شائعا يف املصادر شيوع سابقتها 

غري اجملزوم به أن كل من قال بإفادة خرب الواحد للعلم يكفر جاحدح، ومل أعثر إال على 
نصوص البن العريب وابن القيم والزركشي، فابن العريب أكد أنَّ َمْن َردَّ احلديث "ألنه خرب 

الواحد  آحاد فهو مبتدع أو كافر على التأويل يف أحد القولني، وبه أقول فإن من أنكر خرب
 .(3)فقد رد الشريعة كلها ومل يعلم مقاصدها، وال اطلع على باهبا الذي يدخل منه إليها"

أما ابن القيم فقد عزا إىل مجاعة من أصحاب أمحد وغريهم تكفري "من جيحد ما ثبت 
 .(4)خبرب الواحد العدل، والتكفري مذهب إسحاق بن راهويه..."

خرب الواحد للعلم أو الظن كما فعل الزركشي، وإن  غري أنه مل يفرع التكفري على إفادة 
كان يف كالمه بعد ما يفيدح، فقد قال: "وعلى هذا تنازعوا يف كفر تاركه لكونه من احلجج 

 .(5)العلمية كما تكلموا يف كفر جاحد اإلمجاع"
غري أن لإلمام الشافعي كالما يومئ إىل هذح الثمرة من حيث تفرقته يف احلجية بني 

احد واخلرب املتواتر، ال من حيث أصل االحتجاج بل من حيث ترك االحتجاج، فمن خرب الو 
مل يقبل خرب الواحد وشك فيه ال من جهة صحة سندح فال يستتاب ِمن رفضه قبول خرب 

  .الواحد، وِمْن شكه فيه، ومن مل يقبل اخلرب املتواتر يستتاب
                                                             

 . 245املسودة يف أصول الفقه ص  (1)
 . 1/266البحر احمليط  (2)
 . 12/131عارضة األحوذي  (3)
 . 461خمتصر الصواعق املرسلة ص  (4)
 . 462السابق ص  (5)
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 ٍ أو سنٍة جمتمع عليها فالعذر فيها وهذا نصُّ الشافعي: "أما ما كان من نص كتاب بَلنيِ 
مقطوع، وال يسع الشك يف واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب، فأما ما كان من سنة 
من خرب اخلاصة الذي قد اختلف اخلرب فيه فيكون اخلرب حمتمال للتأويل، وجاء اخلرب فيه من 

رد ما كان منصوصاً منه، كما  طريق االنفراد، فاحلجة عندي أن يلزم العاملني حىت ال يكون هلم
يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، ال أن ذلك إحاطة، كما يكون نص الكتاب وخرب العامة 

 عن رسول  .
أن تشك   -إن كنت عاملا-ولو شك يف هذا شاك مل نقل له تب، وقلنا: ليس لك 

لكن تقضي كما ليس لك إال أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، و 
 بذلك على الظاهر من صدقهم، و  ويل ما غاب عنك منهم".

 :ه الثمرة يؤخذ ما يليفمن هذ
 هذح التفرقة قد تكون دليال على أن الشافعي يقول بإفادة خرب الواحد للظن ال للعلم. أوهلا:

أنه  أن من شك يف السنة اجملتمع عليها كمن شك يف النص القرآين فيستتاب، والظاهر ثانيها:
 يقصد االستتابة من الكفر، أما من شك يف خرب الواحد فليس بكافر وال يستتاب.

أنه ال يفرق من حيث احلجية بني النص القرآين واحلديث املتواتر وخرب اآلحاد،  ثالثها:
 فاجلميع عندح حجة وإن كان االختالف يف درجة قوة احلجية.

 
 عليهمشبه منكري السنة مطلقا والرد : ثاينال املبحث

 .ظهور منكري السنةاملطلب األول: 
تتابع أئمة اهلدى وسلف األمة الصاحل من الصحابة رضي   عنهم فمن بعدهم على 
االحتجاج بالسنة وتوقريها والرجوع إليها يف كل صغرٍي وكبرٍي واحلذر من خمالفتها أو تركها، أو 

شذت طوائف عرب التاريخ مل تقم التقدم عليها، من غري تفريق بني متواترها وآحادها، حىت 
للسنة وزناً، ومل ترفع هبا رأسًا، فمنهم من رفضها مجلة وتفصياًل، وأنكر أن تكون أصاًل من 
أصول التشريع، زاعمني أن يف القرآن غنية هلم عن كل ما سواح، وأنه يتعذر االطمئنان إىل 

والنسيان والكذب، فقالوا  األحاديث من جهة الشك يف طريقها، وأنه جيوز على رواهتا اخلطأ
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بوجوب االقتصار على القرآن، ومنهم من جلأ إىل التشكيك يف بعض أنواعها، فرأى احلجية 
يف نوع منها دون غريح، وقالوا: ال نقبل من السنة أخبار اخلاصة اليت تعرف عند احملدثني 

د اليقني، ورفضوا زعمًا منهم أهنا ال تفي "ما مل جتمع شروس التواتر" :وهي ،بأخبار اآلحاد
العمل واالحتجاج هبا، مهما كان رواهتا من العدالة والضبط، ومل يعتمدوا إال ما تواتر نقله عن 
النيب صلى   عليه وسلم، فأسقطوا بذلك مجلة من األحاديث الصحيحة الثابتة اليت تعارض 

ئه وصفاته، ويف مقابل ما ابتدعوح يف أبواب الدين، وسدُّوا مجيع الطرق أمام معرفة   وأمسا
براهني "و "قواطع عقلية"ذلك أحالوا الناس على أمور ومهية، ومقدمات خيالية مسُّوها بزعمهم 

وقد ظهرت هذح الفكرة منذ فجر  قدَّموها على الوحي، وحاكموا النصوص إليها. "يقينية
و غري ذلك،  اإلسالم بأنواع من األسباب، إما جهال أو عدوا، أو منخدعا بأعداء اإلسالم أ

 كما قال شخص لعمر بعد ما أرشدح: "أحييتين أحياك  ".
 منكري السنة:أقسام 

 ينقسم منكرو السنة إىل ثالثة أقسام:
  حثالة من الزنادقة واملستشرقني وبعض املنتسبني إىل اإلسالم منكرو السنة مطلقا: وهم

كملها، حبجة أن من متبعي "جكرالوي" اهلندي، فقد ردوا األحاديث مجلة واحدة بأ
القرآن تبيانا لكل شيء، فال حيتاج إىل األخذ واالشتغال باألحاديث. والروافض ومن 

 لتهدم مسومها؛ تُبث شاكلهم يف اهتام الصحابة رضوان   عليهم أمجعني، وهذح الِفرقة
 ولكن نفسه، الفعلَ  لتفعل جذوَرها؛ مَتد أخرى فرقة كانت العظيم، األصلَ  هذا

 أعَطوُا ألهنم وفَسقوا؛ ضلُّوا الصَّحابَة أن: تزعم الثانية الفرقة كانت فقد ،أخرى بطريقة
 عدول، غري َخَونة فإهنم كذلك؛ األمر كان وإذا الصَّحابَة، من مستحقِ ها لغري اخلالفةَ 
 .روايتهم تُقبل ال

  واجلهمية املعتزلة متكلمي من واألهواء البدع أهلمنكرو خرب اآلحاد مطلقا: وهم 
 ومن وافقهم، علية ابن وابن املريسي بشر مثل مأمون، زمن يف والرأي اإلرجاء لوأه
 غايتهم احملدثة األمور هذح مثل وجدوا يف وقد النصارى، فالسفة كتب ترمجت أن بعد
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 احلكم وهذا أحاد، ألنه ظين احلكم هذا أن بدعوى احلق، ودفع باطلهم نصرة يف
 .مسومهم ونفثوا البدع أهل منه وجل عظيًما ابابً  كان و جرا، وهلم متواتر ألنه قطعي

  :من اخندع من املسلمني املتأخرين بتقسيمات الفالسفة منكرو خرب اآلحاد يف العقائد
قالوا بظنية و  ،واملتكلمني للحديث بني اآلحاد واملتواتر، قدموا العقل على النقل

 .ندهمما األعمال فقد تقبل بشروس عاآلحاد، فال ي خذ منها العقائد، أ
 

 شبه منكري السنة مطلقا والرد عليهم: ثاينال املبحث
 شبه منكري السنة والرد عليهماملطلب الثاين: 

 ا:كليمنكري السنة   شبه
أن القرآن جاء تِبيانًا لكل شيٍء، فإْن جاءت : ة َمن يَردُّ األخبار كلهاشبهوملخَّص 

من ظينِ  الثبوت، وهي  األحاديث بأحكام جديدة مل تكن يف القرآن، كان ذلك معارضةً 
األحاديث، لقطعيِ  الثبوت، وهو القرآن، والظين ال يقوى على معارضة القطعي، والسنة إن 
جاءت م كدة حلكم القرآن، كان االتِ باع للقرآن ال للسنة، وإن جاءت لبيان ما أمجله القرآن،  

لظين الذي يكفر َمن أنكر كان ذلك تبيانًا للقطعي، الذي َيكفر َمن أنكر حرفًا واحًدا منه، با
ثبوته، ويلزم على هذا أن يَقبلوا األحاديث إذا كانت متواترة؛ ألهنا تفيد القطع بثبوهِتا، إال أهنم 
ا جاءت من طرق آحادها ظنية،  ال يسلِ مون بذلك؛ بل هي عندهم أيًضا ظنية الثبوت؛ ألهنَّ

 .(1)عظيًما فاحتماُل الكذب يف رواته ال يزال قائًما، ولو كانوا مجًعا
 :، ملخصا من كالمهمبا يليرد عليهم اإلمام الشافعي رمحه هللا 

أن   أوَجب علينا اتباَع رسوله، وهذا عام مبن كان يف زمِنه، وكل َمن يأيت بعدح، وال  -1
ن مل يشاهد الرسول 

َ
إال عن طريق األحاديث،  -صلى   عليه وسلم  -سبيل إىل ذلك مل
 باتباعها وقبوهلا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب. فيكون   قد أمرنا

أنه ال بد من قبول األحاديث؛ ملعرفة أحكام القرآن نفسه؛ فإن النَّاسخ فيه واملنسوخ ال  -2
  يعرفان إال بالرجوع إىل السُّنة.

                                                             

 اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي،  (1)
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 الذين أن هناك أحكاًما متَفًقا عليها بني مجيع أهل العلم، وطوائف املسلمني قاطبة، حىت -3
ينكرون حجية السنة؛ وذلك كعدد الصلوات املفروضة، وعدد ركعاهتا، ونصاب الزكاة، 

  وغريها، ومل يكن ِمن سبيٍل ملعرفتها وثبوهتا، إال بالسن ة.
أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظين؛ كما يف الشهادة على القتل واملال، فإن  -4

 ْت فيهما شهادُة االثنني، وهي ظنيٌة بال جدال.حرمة النفس واملال مقطوٌع هبما، وقد قُبل
أن األخبار، وإن كانت حتتمل اخلطأ والوهم والكذب، ولكن االحتمال بعد التثبُّت  -5

أصبه أقل من  -والتأكُّد من عدالة الراوي، ومقابلة الروايات بروايات أقرانه من احملدثني 
ايَة نص  من كتاب أو سنة؛ فإن االحتمال الوارد يف الشهادات، خصوًصا إذا عضد الرو 

  .(1)االحتمال يكون معدوًما
ن   أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيٍء، وجوابه: أن   مل ينصَّ يف بأ: وردهم على قوهلم -6

الكتاب على كل جزئية من جزئيات الشريعة، وإمنا بنيَّ أصوَل الشريعة، ومصاَدرها، وقواعدها 
صلى   عليه وسلم كما  ول اليت بيَّنها وجوُب العمل بسنة الرسولومبادَئها العامة، ومن األص

مطولًة على َمن  قام بالردود .(2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ      چيف قوله  تعاىل: 
 رفض االحتجاج بالسنة، أو االحتجاج بشيٍء منها؛ كالذين رفضوا االحتجاج خبرب اآلحاد.

 :الفرقة هذه باطل يَردُّ  الشاطيب
... السنة على خارجني هلم، َخالق ال قومٍ  رأيُ  الكتاب على االقِتصار: "فيهم قال
 .(3)"أنزل ما غري على القرآن وتأويل اجلماعة، عن االخنالع إىل ذلك فأداهم

 فخذوهم القرآن، بشبهات جيادلونكم قوم وسيأيت: "قال اخلطاب بن عمر ذكر أنو 
 ".  بكتاب أعلم السنن أصحاب فإن باألحاديث؛

  ،"بالقرآن املنافق وجدلَ  العامل، زل ةَ  عليكم أخشى مما وإن: "الدرداء أيب لِ اوق
 ظهورهم، وراء نبذوح وقد  ، كتاب إىل يدعونكم أقواًما ستجدون: "مسعود ابن وقولِ 
 .(1)"بالعتيق وعليكم والتنطَع، وإياكم والتبدَُّع، وإياكم بالعلم، فعليكم

                                                             

 اختالف احلديث، للشافعي،  (1)
 7حلشر: سورة ا (2)
 إرشاد الفحول، للشوكاين،  (3)
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 اطََّرحوا البدع أهل من كثريًا إن: "فقال للسنة، النابذون إليه يرمي الذي اهلدف حدَّد مث
 كتاب تعظيمَ  ليس فهدفهم ،(2)"وأضلوا فضلُّوا تأويله؛ غري على   كتاب وتأوَّلوا األحاديث،

 وجَّهوا به، التالعب من القرآن حيمي سياًجا السنة كانت وملا  ، بكتاب التالعب بل  ؛
 النظر هذا صاحب صار اهلوى، مبجرد الصيغ ظاهرُ  واتُّبع طُرحت فإذا ... ؛لنبذها جهودهم
 .(3)"عمياء يف خابطًا بالكتاب، جاهالً  نظرح، يف ضاالا 

 :الفرقة هذه السيوطي يرد على
 السنَّة أن كالمه يف أكثَلرَ  زنديًقا رافضياا قائالً  أن وهو... : الكتاب مقدمة يف قال
 خاصة، القرآن يف احُلجة وأن هبا، حُيتجُّ  ال وشرفًا علواا   زادها املرويَّة ثواألحادي النََّبِويَّة،
 له وجدمت فإن القرآن، على فاعرضوح حديٍث، من عين جاءكم ما: ))حديثَ  ذلك على وأورد
 خالئقُ  منه ومِسَعه منه، جبملته الكالمَ  هذا مسعتُ  هكذا ،((فردُّوح وإال به، فخذوا أصالً 
 .(4)"املهالك أعظم من وأنه بطالنه، وأبنيِ   ذلك، أصلَ  للناس أوضِ ه أن فأردتُ  ... َغرْيي

 إىل ذهبوا الرافضة، غالة من وطائفة الزنادقة أن الفاسد، الرأي هذا وأصل: "قالو 
 َمن: فمنهم املقاصد؛ خمتلفو ذلك يف وهم القرآن، على واالقتصار بالسنة، االحتجاج إنكار
، النبوَّة أن يعتقد كان    صلى املرسلني سيِ د إىل نزوله يف أخطأ السالم عليه جربيل وأن لعليٍ 
 وسلم عليه   صلى للنيب أقرَّ  َمن ومنهم كبريًا، علواا الظاملون يقوله عما   تعاىل وسلم عليه

 كفاٍر، قوم رواية من بزعمهم عندهم ألهنا كلها؛ األحاديث ردَّ  ذلك على فبنَلْوا...  بالنبوة،
 الضرورةُ  إليه دعتْ  ما لوال حكايَتها، أستحل كْنتُ  ما آراء وهذح راجعون، إليه وإنا هلل فإنا
 .(5)"أعصار من منه راحة يف النَّاس كان الذي الفاسد، املذهب هذا أصل بيان من
 فَمن األربعة، األئمة زمن يف بكثرة موجودين كانوا الرأي هذا أهل" أن تعاىل   رمحه ذكر وقد
 .(6)"عليهم للرد ومناظراهتم دروسهم يف وأصحاهبم األربعة األئمة وتصدَّى دهم،بع

                                                                                                                                                                                 

 اإلسالم عقيدة وشريعة،  (1)
 أصل االعتقاد، للم لف،  (2)
 أصول الفقه، حملمد أيب النور زهري،  (3)
 أضواء على السنة احملمدية"، أليب رية،  (4)
 إعالم املوقعني، البن القيم،  (5)
 األم، للشافعي،  (6)

25 



 رد شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

  

 
 
 
 
 
 

 :والرد عليها شبه االحتجاج خبرب اآلحاد الفصل الثالث:
 
 
 

 :الرد على شبه الرادين: حجية خرب اآلحاد و ولاملبحث األ
 حجية خرب اآلحاداملطلب األول: 
 حكم من أنكر خبرب اآلحاداملطلب الثاين: 

 والرد عليها خرب اآلحاد مطلقا منكريشبه املطلب الثالث: 
 والرد عليها خرب اآلحاد يف العقائد منكريشبه املطلب الرابع: 

 
 والرد عليها: العقلية والسمعية املبحث الثاين: شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

 شبهات داللة العقل على العمل خبرب الواحد والرداملطلب األول: 
 عليها والرد شبهات يف داللة السمع على العمل خبرب الواحدين: املطلب الثا
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 :الرد على شبه الرادين: حجية خرب اآلحاد و ولاملبحث األ
 حجية خرب اآلحاداملطلب األول: 

  .واإلمجاعُ  واملعقوُل، والسنُة، الكتاُب،: الواحد خبرب العمل على دلَّ 
 :بالكتاب االستدالل -1
 يف الصدوق الواحد خرب إجازة على الكتاب من بآياتٍ " صحيحه" يف الُبَخاري استدل 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ              چ: تعاىل قوله ذلك فمن واألحكام؛ والفرائض والصوم والصالة، األذان

ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی   يقول ،(1)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 يتناول" طائفة" لفظ أن إىل الُبَخاري من مصري وهذا: "   العسقالين رمحه حجر ابن

ٍ، بعددٍ  اختص وال فوقه، فما الواحد  كالنخعي وغريح، عباس ابن عن منقولٌ  وهو معنيَّ
 .وجماهد

 أن فيصه الواحد، هبا ويراد طائف، والواحد اجلمع، هبا يراد" طائفة" لفظة: الراغب وقال
 ."الواحد على وأطلق اجلمع، به يراد أن ويصه ،(وعالَّمة راوية)كل يكون
ڻ  چ  : تعاىل بقوله أيًضا الُبَخاري واستدل ڻ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 سبق االستدالل وهذا ،"اآلية معىن يف َدَخال رجالن اقتتل فلو: "قال مث ،  (2)   چ ۆ
،الشَّا به االحتجاج إىل الُبَخاريَّ   .حجر ابن يقول كما جماهٌد، وقبله ِفعيُّ

 منها الداللة ووجه ، (3)چ ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ: تعاىل بقوله أيًضا الُبَخاري واستدل 
 .(4)"الواحد خرب قبولَ  يقتضيان فإهنما والصفة؛ الشرس مفهوَمي من ي خذ" حجر: ابن قال
 به يأمترون املأل أن أخربح عندما حدالوا خرب قَِبل قد السالم عليه موسى أن ربُّنا أخربنا وقد

قه وقد مصر، من باخلروج ونصحه ليقتلوح   چمب  ىب  يب  جت چ : بنصيحته وعمل موسى، صدَّ
  :بالسنة االستدالل -2

                                                             

 122سورة التوبة:  (1)
 9حلجرات: سورة ا (2)
 6سورة احلجرات:  (3)
 234/ 13فته الباري  (4)
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 :وجوح فِمن بالسنة استدالهلم أما
 عن الُبَخاري رواح ما ذلك فمن الواحد؛ خربَ  وسلم عليه   صلى الرسول قَبول :األول
: قال الصالة؟ يف أَزِيدَ : فقيل مخًسا، الظهرَ  وسلم عليه   صلى النيب بنا صلَّى): قال عبد ،

 .(1)سلَّم بعدما سجدتني فَسَجد مخًسا، صلَّْيت: قالوا(( ذلك؟ وما))
 .ركعةً  صالته يف زاد بأنه أخربح َمن خرب وسلم عليه   صلى الرسول قبول :الداللة ووجه
 يف احلجة به تقوم ال الواحد كان فلو التبليغ، يف الواحد على السالم عليه اعتماُدح :الثاين
 .فائدة الرسلَ  إلرساله يكن مل التبليغ،

 عليه   صلى النيب يبعث كان ما باب: "عنوانه بابًا" صحيحه" يف الُبَخاري عقد وقد
 وسلم عليه   صلى النيب بعث: عباس ابن وقال واحد، بعد واحًدا والرسل األمراء من وسلم
 إىل ُيسارعون الصَّحابَة كان وقد ،(2)"قيصر إىل يدفعه أنْ  ُبصَرى عظيم إىل بكتابه الكليب دحية
: فقال الواحد؛ خرب تثبيت على هذا مبثل الشَّاِفعي واستدل به، يبلغهم فيما الثِ َقة خرب قبول
 امللوك، إىل رسله ثوبع واحد، سري ة كل وعلى سرايا، وسلم عليه   صلى   رسول بعث"
 يرتك والته من أحدٌ  يكن فلم والنهي، باألمر والته إىل تنفذ كتبه تَزل ومل واحد، ملك كل إىل
 .(3)"بعدح من اخللفاء كان وكذا أمرح، إنفاذ
 كانوا الشباب من وجمموعة احلويرث، بن ملالك وسلم عليه   صلى الرسول قال وقد
 إىل ارجعوا: ))أهلهم إىل العودة يف رغبوا مث ليلًة، عشرين ليهع وسالمه   صلوات عندح أقاموا

  .(4)((وُمروهم وعلِ موهم فيهم فأقيموا أهليكم،
 ِمن إال حتويلها، بأمر املدينة ضواحي يف اليت املساجد أهل يَعلم مل القبلة ُحوِ َلت وعندما 

 العصر، صالة يف سلمة بين مسجد أهل هبا علم فقد ُيصلُّون، وهم واحد رجل ِقبل
 أنه يشهد هو: "هلم وقال املقدس، بيت حنو يصلون وهم الصَّحابَة من رجل بذلك أخربهم
 صالة يف ركوع وهم فاحنرفوا الكعبة، إىل وجه قد وأنه وسلم عليه   صلى النيب مع صلى

                                                             

 231/ 13صحيه البخاري، انظر: شرحه فته الباري  (1)
 241/ 13صحيه البخاري، انظر شرحه: فته الباري  (2)
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 التايل اليوم يف املقدس، بيت حنو يصلون وهم قباء مسجد أهل على آخر ومر العصر،
 .(1)"الكعبة حنو فاستداروا  ، أنزل مبا فأخربهم املقدس، بيت مستقبلني

 صلى   رسول منادي مسع عندما اخلمر، جرار بكسر مالك بنَ  أنسَ  طلحة أبو أمر وقد 
 .(2)بتحرميها ينادي وسلم عليه  

 هذح أمني هو أصحابه، من رجالً  جنران ألهل - وسلم عليه   صلى - الرسول وأرسل 
 .(3)اجلراح بن عامر عبيدة أبو األمة؛
ا، كثرية ذلك على واألدلة " الرسالة" كتابه يف الشَّاِفعيُّ  ساق وقد استقصاؤها، يصعب جدا
 .منها صاحلًا طرفًا

 :باملعقول االستدالل -3
ڍ  چ : بالبالغ مأمورٌ  وسلم عليه   صلى الرسول ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

 فلو النَّاس، جلميع مرسل ألنه كافَّة؛ للناس هو إمنا بالُغهو  ،(4)چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 
 مجيع خطاب لتَلَعذُّرِ  ضرورًة، الكل إىل الشريعة إبالغ لتعذر مقبول، غري الواحد خرب كان
 .إليهم التواتر عدد إرسال تعذُّر وكذا شفاًها، النَّاس

 :باإلمجاع االستدالل -4
 التَّابعني، علماء من بعدهم فَمن الصَّحابَُة، افيه ذهب الوقائع مئات العلماء أوَرد لقد

 اآلحاد أخبار أن إىل - هبم املوثوق عنهم، املرضيِ   العلم أهل من هديهم على سار ومن
 :يروون فيما الثقة العدل رواية وقبلوا إليها، املصري جيب حجَّة
 .االثنني يوم ماتَ  وسلم عليه   صلى النيب أن يف عائشة خربَ  بكر أبو قَِبل فقد -1
 ".سواء األصابع دية: "أن يف حزم بن عمرو خرب عمرُ  وقِبل -2
 ".زوجها دية من املرأة توريث: "يف سفيان بن الضحاك خربعمر  وقبل -3
 ".اجملوس من اجلزية أخذ ويف الطاعون، أمر: "يف عوف بن عبدالرمحن خربعمر  وقبل -4

                                                             

 .231/ 13اري صحيه البخاري، انظر شرحه: فته الب (1)
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 ".اخلفني على املسه: "يف وقاص أيب بن سعد خربعمر  وقبل -5
 يف الوفاة عن املعتدة إقامة: "يف سعيد، أيب أخت سنان، بنت الُفَريْلَعة خرب عثمانُ  وقبل -6
 .(1)"زوجها بيت
 غري من الواحد خبرب والتَّابعني الصَّحابَة عملُ  فاشًيا شاع وقد: "العسقالين حجر ابن يقول
 .(2)"الَقبول على منهم االتفاق فاقتضى نكري؛

 خرب تثبيت ويف: "قال مث الواحد، خرب تثبيت على الدالة احلجج شَّاِفعيُّ ال ساق وقد
 شاهْدنا َمن إىل بعدهم والقرون سلفنا سبيلُ  يزل ومل منها، هذا بعض يكفي أحاديُث، الواحد
: اخلاصة علم يف يقول أن النَّاس من ألحد جاز ولو: "آخر موضع يف وقال ،(3)"السبيل هذح -

 فقهاء من يعلم مل بأنه إليه، واالنتهاء الواحد، خرب تثبيت على وحديثًا اقدميً  املسلمون أمجع
 اختلفوا أهنم املسلمني فقهاء عن أحفظ مل: أقول ولكن يل، جاز - ثبته قد إال أحد املسلمني

 .(4)"الواحد خرب تثبيت يف
 تنحصر، ال شىتَّ  وقائعَ  يف الواحد خبرب الصَّحابَة عمل واشتهر تواَتر: "الغزايل ويقول

 .(5)"مبجموعها العلم فيحصل آحادها، تتواتر مل وإن
 السلف من بعدهم فَمن الصَّحابَة، وسائر الراشدون اخللفاء يزل ومل: "النووي ويقول

 القضاء يف إليه ورجوعهم به، وقضاؤهم بسن ة، أخربهم إذا الواحد خرب امتثال على واخللف
َيا،  عندح، هو ممن احلجة عدم عند الواحد خرب هموطلب خبالفه، حكموا ما ونقضهم والُفتلْ

 .(6)"لذلك املخالف وانقياد خالفهم، َمن على بذلك واحتجاجهم
 

 :الرد على شبه الرادين: حجية خرب اآلحاد و ولاملبحث األ
 حكم من أنكر خبرب اآلحاداملطلب الثاين: 

                                                             

 235/ 13ذكر هذح األحاديث ابن حجر يف الفته  (1)
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لعللل هللذا قللال الزركشللي: "وقللد حكللى ابللن حامللد مللن احلنابلللة أن يف تكفللريح وجهللني، و 
. ومل أعثر إال على نصوص البن العريب وابن القيم والزركشي، فابن العريب أكلد أنَّ ((1))مأخذمها"

َملْن َردَّ احلللديث "ألنلله خللرب آحلاد فهللو مبتللدع أو كللافر علللى التأويلل يف أحللد القللولني، وبلله أقللول 
عللى باهبلا اللذي  فإن من أنكر خرب الواحد فقد رد الشلريعة كلهلا ومل يعللم مقاصلدها، وال اطللع

 .((2))يدخل منه إليها"
أما ابن القيم فقد عزا إىل مجاعة من أصحاب أمحد وغريهم تكفري "من جيحد ملا ثبلت 

وقلال: "وعللى هلذا تنلازعوا يف  .((3))خبرب الواحد العدل، والتكفري مذهب إسحاق بن راهويه..."
 .((4))إلمجاع"كفر تاركه لكونه من احلجج العلمية كما تكلموا يف كفر جاحد ا

وقال الشافعي: " وال يسع الشك يف واحد منهما، ومن امتنع ملن قبولله اسلتتيب، فأملا 
ما كان من سنة من خرب اخلاصة الذي قد اختلف اخلرب فيه فيكلون اخللرب حملتمال للتأويلل، وجلاء 
ن اخللللرب فيللله ملللن طريلللق االنفلللراد، فاحلجلللة عنلللدي أن يللللزم العلللاملني حلللىت ال يكلللون هللللم رد ملللا كلللا

منصوصللاً منللله، كملللا يللللزمهم أن يقبللللوا شلللهادة العلللدول، ال أن ذللللك إحاطلللة، كملللا يكلللون نلللص 
وللو شلك يف هلذا شلاك مل نقلل لله تلب، وقلنلا: لليس لللك  الكتلاب وخلرب العاملة علن رسلول  .

أن تشلللك كملللا لللليس للللك إال أن تقضلللي بشلللهادة الشلللهود العلللدول، وإن أمكلللن  إن كنلللت عامللللا
 لك على الظاهر من صدقهم، و  ويل ما غاب عنك منهم.فيهم الغلط، ولكن تقضي بذ

 

 :الرد على شبه الرادين: حجية خرب اآلحاد و ولاملبحث األ
 والرد عليها خرب اآلحاد مطلقا منكريشبه املطلب الثالث: 

وقد نَلَبَتت نابتة أخرى، قوهُلا قريب من قول الطائفة األوىل، تزعم أهنا ال َتقبل من 
وهذا القول  لى   عليه وسلم إال ما كان متواترًا، وال َتقبل منها آحاًدا.أحاديث الرسول ص

قوٌل مبتدٌَع مذموٌم، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن 
املعتزلة: ال جيوز العمل خبرب الواحد، وقال القاشاين وأبو بكر بن داود من الرافضة: ال جيوز 
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شرًعا، وإن جوز ورود التعبُّد به، وحكى ابن برهان كقول القاشاين عن النهراوين، العمل به 
 .(1)وإبراهيم بن إمساعيل ابن ُعَليَّة والشيعة"

ويقول النووي يف شرحه ملقدمة مسلم يف صحيحه: "ذهبت الَقَدريَّة والرافضة وبعض 
قول: مَنع ِمن العمل به دليُل أهل الظاهر إىل: أنه ال جيب العمل خبرب الواحد، مث منهم َمن ي

"والذي عليه مجاهري املسلمني من وقال:  .(2)العقل، ومنهم من يقول: منع دليُل الشرع"
الصَّحابَة والتَّابعني، فَمن بعدهم من احملدثني والفقهاء وأصحاب األصول: أن خرب الواحد 

 .(3)الثقِة حجٌة من حجج الشرع، جيب العمل هبا"
يف مقدمة صحيحه: "وذلك أن القول الشائع املتفق عليه بني أهل يقول اإلمام مسلم 

العلم باألخبار والروايات قدميًا وحديثًا: أن كل رجٍل ثقٍة َرَوى عن مثله حديثًا وجائٌز ممكٌن 
لقاؤح والسماع منه؛ لكوهنما مجيًعا يف عصر واحد، وإن مل يأِت يف خرٍب قط أهنما اجتمعا وال 

 .(4)ية ثابتٌة، واحلجة هبا الزمٌة"تشافها بكالم، فالروا
وقد واجه علماء السلف الصاحل هذا القول املبتدَع، وناظروا أهله، وفنَّدوا ما جاؤوهم 
به من شبهات، وساقوا احلجج والرباهني الدالة على بطالن هذا القول، والدالة على صحة 

اضَع أطال فيها حماورة هذا وقد وجدنا لإلمام الشَّاِفعي ثالثَة مو  االحتجاج بأخبار اآلحاد.
 .(5)الفريق، وأكثر من االستدالل فيها على صحة االحتجاج خبرب الواحد

 .(6)وقد عَقد اإلمام الُبَخاري كتابًا يف جامِعِه الصحيه، عنوانه "كتاب أخبار اآلحاد"
وعقد يف مقدمة هذا الكتاب: "باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصَّدوق يف األذان 

ومل يَزل العلماء حىت اليوم يبيِ نون عوار هذا القول،  .(7)الة والصوم والفرائض واألحكام"والص
وأْظَهُر ُشَبِه هذا الفريِق اليت أوصلتهم إىل  وزيَغ القائلني به، وحيذرون من هذا املزلق اخلطري.
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أصَّل، فلما تقرر هذا يف نفوسهم وت .هذا املنحى هو زعمهم أن األحاديث اآلحاد تفيد الظن
ڀ  ڀ  ڀ  چ زعموا أنه جيب ردُّها؛ إعمااًل لكتاب   الذي ينهى عن اتباع الظن والعمل به؛ 

وئ  ۇئ  ۇئ  چ ، (2) چپ                 پ  ڀ  ڀڀ     چ، (1)چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

موا وَلو أ .(3)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   نَصف ه الء الهتَّ
آراءهم وأجلموا أنفَسهم بلجام العلم والتقوى، فإن الذي أُنزل عليه القرآُن أدَرى منهم مبدلول 

  .هذح النصوص، والذين عاصروا التنزيل أفَقه منهم مبعاين هذح النصوص
 

 :الرد على شبه الرادين: حجية خرب اآلحاد و ولاملبحث األ
 والرد عليها رب اآلحاد يف العقائدخ منكريشبه املطلب الرابع: 

يف أواخر عصر الصحابة ظهرت بدع يف الدين، وقلد كثلر معتنقوهلا يف القلرن الثلاين وملا 
بعللدح، وذلللك مثللل نفللي القللدر والشللفاعة، وإنكللار صللفات   تعللاىل اللليت وردت يف النصللوص،  

تسرتوا باإلسالم، وملا  كالكالم والعلو، والنزول واجمليء وحنوها. وأكثر أهل تلك البدع مالحدة 
كلللان قصلللدهم إال إفسلللاد العقائلللد، وبلبللللة األفكلللار، وقلللد أنكلللر السللللف بلللدعتهم، وحلللذروا ملللن 

 جمالستهم، أو اإلصغاء إليهم. 
ولقلللد مكثلللوا طلللوال القلللرن الثلللاين أذالء مقملللوعني يف الغاللللب، مث متكلللن بعضلللهم يف أول 

ناصلبهم، وشلهرة ذكلرهم، وانتشللار القلرن الثاللث ملن االتصلال بللبعض اللوالة، مملا سلبب ارتفللاع م
عقائللدهم الزائغلللة، وكثلللرة ملللن قللللدهم عللللى غلللري هللدي، بلللل إحسلللاناً للظلللن هبلللم. ولقلللد تظلللاهروا 
بتقديس الوحيني، وأخذ الدليل منهما، عندما رأوا عظمة قدرمها يف قلوب عوام املسللمني. كملا 

احلللوادث، ومشلللاهبة تظللاهروا بقصللد تعظلليم  ، وتنزيهلله عمللا ال يليللق بلله بللزعمهم مللن صللفات 
 اخللق، وما ينكرح العقل. 

وملللا كانللت النصللوص يف الكتلللاب والسللنة صللرحية يف معارضللة ملللا قللرروح، وإبطاللله مللن األسلللاس، 
احتالوا لردها حىت تسلم هلم عقيدهتم، فسلطوا التأويالت عللى نصلوص القلرآن يف هلذا البلاب، 
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سلنة ملن أصللها، ومنعلوا االسلتدالل هبلا حىت صرفوها عن املفهوم املتبادر منها مث ردوا نصوص ال
 يف العقيلدة، حيلث اصلطلحوا عللى تقسليمها إىل متللواتر وآحلاد. فلردوا املتلواتر ملع ندرتله عنللدهم

 بأنه قطعي الثبوت لكنه غري قطعي الداللة، لتطرق االحتماالت إليه كنصوص القرآن. 
الكثللرة والثقلة برواهتللا؛ وأن أملا اآلحلاد فاصللطلحوا عللى أهنلا ال تفيللد إال الظلن، مهمللا بلغلت ملن 

ما كان مظنوناً ال يعتمد يف أدلة األصلول الليت جيلب أن تكلون يقينيلة قطعيلة. ولكلنهم تناقضلوا، 
 حيث أثبتوا كثرياً من أصوهلم وقواعدهم بأدلة ظنية أو ومهية، كما يف كتب األصول. 

 عن الثقة دالواح خرب قبول على كانوا اإلسالم أهل مجيع إن: "حزم ابن اإلمام قال
 واخلوارج السنة كأهل عملها يف فرقة كل ذلك على وجيري ، وسلم عليه   صلى النيب

 .(1)"ذلك يف اإلمجاع فخالفوا التاريخ من املائة بعد املعتزلة متكلمو حدث حىت والشيعة،
 ألن: "هل433ت" الشيعة املرتضي من الشريف يقول مطلقاً  اآلحاد حجية وبعدم

 أن جيوز صدقه ظننت ومن بصدقه، الظن يقضيه ما فغاية عدالً  كان إذا الواحد خرب راوي
 من درهبم على سار ومن والنصارى، اليهود من املستشرقني مجاهري وتابعتهم .(2)"كاذباً  يكون

 .(3)ملتنا إىل املنتسبني جلدتنا أبناء من املستغربني
 : أدلة املانعني من االحتجاج خبرب اآلحاد ومناقشتها

 : القرآن من -أ
 اقتفاء الواحد خبرب العمل إن: االستدالل ووجه .(4){وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   }: تعاىل قوله .1

 .الظن   على موقوف به العمل ألن نعلم؛ ال مبا وقول وشهادة علم، به لنا ليس ملا
  :االستدالل هذا على واجلواب
 : وجوح عدة من العلم عندهم صه قد بل علم، به هلم ليس ما يقفوا لمف عليهم رد اآلية هذح

                                                             

 1/127اإلحكام  (1)
 1/72أصول الفقه للمظفر السمعاين  (2)
 السنة ومكانتها من التشريع للدكتور مصطفى السباعي، ودفاع عن السنة للدكتور حممد أيب شهبة، واألضواء الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على انظر: (3)

تور عبد الغين للدكالسنة من الزلل والتضليل واجملازفة للشيخ عبد الرمحن املعلمي، توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري للدكتور رفعت فوزي، حجية السنة 
يين، وانظر: عبد اخلالق، دراسات يف احلديث النبوي للدكتور حممد مصطفى األعظمي، السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسالم لعماد الدين السيد الشرب

 أصول الفقه احملمدي لشاخت ل ترمجة األستاذ الصديق بشري..
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  .مبقتضاح والعمل الواحد خلرب وسلم وأصحابه عليه   صلى النيب اتباع -1
 فاتباعه قطعي، دليل واإلمجاع به، العمل ووجوب الواحد خرب حجية على اإلمجاع انعقاد -2
 .للظن اتباعاً  وال علم به هلم ليس ملا اتباعاً  يكون ال
 الظن عمدته فإمنا نفاح فمن قطعي، دليل عليه ليس الواحد خبرب عبدالت عن االمتناع إن مث -3

 .اآلية يف املذكور الذم يف فيدخل
 خبالف مستند، له ليس الذي والوهم التخرص على املبين الظن هو إمنا املذموم الظن إن -4

 ياقس يف ورد اآلية يف املذكور الظن مث به العمل وجوب يف بالقطعي، ملحق فهو الراجه الظن
 إثارة لقصد الوشاة ينقله مما ذلك وحنو الشر به قصد أو حسدح أو اغتابه إذا بأخيه املسلم ظن

 وليس الظن هذا من كثري بتجنب امل منني فأمر صحيه، غري أكثرح أن مع والبغضاء، العداوة
 .(1)أصالً  الظن ببعض األمر اآلية يف
 وجاء الظن، يفيد الواحد خرب أن :االستدالل ووجه .(2)چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ  : تعاىل قوله .2

 اآلحاد خبرب التعبد جيوز ال وألنه .التحرمي يقتضي وهو الذم معرض يف اآلية يف هنا الظن
 .األصول يف به يتعبد أال أوىل باب من الفروع يف

 مىت اآلحاد خبرب العمل الصحابة وإمجاع والسنة بالقرآن ثبت قد أنه :هذا على واجلواب
 إىل حتتاج دعوى جمرد اآلحاد خبرب التعبد جواز عدم من ادعيتموح وما ،تفريق غري من صه،
 وعال جل و  - هذا رد   وتقدم - الظن إال يفيد ال بأنه قلتم ما إال عندكم دليل وال دليل،
 ما سواء هذا يومنا إىل املسلمني أجيال عرب ونُقلت - وعقيدة شريعة - الدين لنا أكمل قد
 من املسلمني مجاهري منهج ذلك من صه مبا والعمل آحاداً، كان ما أو منها متواتراً  كان

 .والفروع األصول بني تفريق دون واخللف السلف
 مبعىن شك اً  ظن كل فليس اليقني، به ويراد ويطلق الشك، به ويراد يطلق الظن   إن مث
 حبسب ذلكو  اليقني إىل الشك من فيها يرتقي مراتب الظن وإمنا الراوي، على اخلطأ احتمال

 وضبطه، الراوي عدالة من والتأكد التثبت بعد يزول الكذب أو اخلطأ فاحتمال يصاحبه، ما
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 الظن به فاملراد الظن، يفيد الواحد خرب بأن القول مع وحىت اليقيين، للعلم مفيداً  خربح فيكون
  .الكرمي القرآن وهو قطعي أصل إىل يستند الظن هذا فإن اخلرب، بصدق الراجه

 ألهنا وقعت؛ أينما الشريعة يف هبا املعمول الظنون هي وهذح: "الشاطيب إلماما يقول
 صه واحد خرب تقدير كل فعلى جنسه، املعلوم قبيل من فهي معلوم، أصل إىل استندت
 مطلقًا، قبلناح هنا ومن قبوله، فيجب قطعي الشريعة من أصل إىل استنادح من فالبد   سندح
 .(1)"ردها من فالبد   شيء إىل ةمستند غري الكفار ظنون أن كما

 ميكن وإمنا السنة، كل على ينطبق ال السنة بظنية القول فإن تقدم، ما على وبناءً 
 تلقته ما قبول إىل العلماء مجهور ذهب ولذا فيها، املتكلم أو الضعيفة األحاديث يف حصرح
  .حكمها يف وما الصحيحني كأحاديث بالقبول األمة

 متفق غري نسيب أمر هي إمنا ه الء عليها يتكئ اليت الظنية أن وهو آخر، أمر وهناك
 .األحوال باختالف إدراكه اختلف عليه

 اختلف نسيب أمر القطعية أو الظنية األمور من الدليل كون: "القيم ابن اإلمام قال
 فقد عاقل، فيه ينازعه ال أمر فهذا نفسه، يف للدليل صفة هو ليس املستدل املدرك باختالف
 عليه   صلى   رسول أخبار إن: فقوهلم عمرو، عند ظين هو ما زيد عند قطعياً  يكون
 عندهم، عم ا إخبار هو ظنية هي بل العلم تفيد ال بالقبول األمة بني املتلقاة الصحيحة وسلم
 . (2)" هلم حصل ما السنة أهلُ  العلمَ  هبا استفاد اليت الطرق من هلم حيصل مل إذ
 : السنة من استدالهلم -بـ 
   صلى   رسول بنا صلى: قال عنه   رضي هريرة أبو رواها اليت (3)اليدين ذي قصة .1

 يف جزعاً  أتى مث ركعتني، يف فسلم العصر وإما الظهر إما العشي صاليت إحدى وسلم عليه
سرعان  وخرج يتكلما أن فهابا وعمر بكر أبو القوم ويف مغضباً  إليه فاستند املسجد قبلة
   صلى النيب فنظر نسيت؟ أم الصالة أقصرت   رسول يا: فقال اليدين ذو فقام اس،الن

                                                             

 1/192االعتصام  (1)
 2/572خمتصر الصواعق املرسلة  (2)
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 ركعتني، إال تصل مل صدق،: قالوا" اليدين؟ ذو يقول ما: "فقال ومشاالً  مييناً  وسلم عليه
 .(1)احلديث.. وسلم ركعتني فصلَّى

 تابعه حىت اليدين ذي خرب قبول يف توقف وسلم عليه   صلى النيب أن :االستدالل ووجه
 من ينتظر أن غري من وسلم عليه   صلى النيب لقبله حجة الواحد خرب كان فلو. غريح
 .ي يدح

 : وجوه من هذا على واجلواب
 أمت قد وسلم أنه عليه   صلى النيب ظن على غالب هو ملا اليدين ذي خرب معارضة -1

 وقبل العارض هذا زال وعمر بكر أبو شهد فلما اليدين ذي خلرب مرجه من والبد الصالة
  .اليدين ذي خرب وسلم عليه   صلى النيب
 ذا أن وسلم عليه   صلى النيب فظن اجلميع سكوت مقابل كان اليدين ذي خرب إن -2

 .وسلم عليه   صلى النيب قبله تكلم من تكلم فلما وامهاً، كان اليدين
 لبعد غلطه لتوهم اليدين ذي خرب يف وسلم عليه   صلى النيب توقف إمنا: "اآلمدي قال

 التوقف جيب الوهم أمارة ظهور ومع الكثري، اجلمع من حضرح من دون ذلك مبعرفة انفرادح
 عليه   صلى النيب وعمل خربح مبوجب عمل وعمر بكر أيب بشهادة الوهم ارتفع فلما فيه،
 .(2)"دآحا أنه أي ل التواتر حد يبلغ مل خبرب عمل هبذا وسلم
 أيب خرب عمر ورد مسلمة، بن حممد معه شهد حىت اجلدة مرياث يف املغرية خلرب بكر أيب رد .2

 عمر ابن خرب عائشة ورد   اخلدري، سعيد أبو معه شهد حىت االستئذان يف األشعري موسى
 .املشهورة الكثرية الوقائع من ذلك وغري أهله، ببكاء امليت تعذيب يف
 رسول أصحاب لقبلها عمالً  أو علماً  تفيد كانت ولو آحاد، ارأخب أهنا :االستدالل ووجه
 .ابتداءً   

  :هذا على واجلواب
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 يعرفون يكونوا مل أهنم - تقدم كما - تقرر فقد آحاد، أخبار ألهنا ال األخبار هلذح ردهم أن
 ندو  التحديث على الناس جيرتئ ولئال التثبيت، يف زيادة ردوا ذلك وإمنا املصطلحني، هذين
 النيب عن احلديث يف أتثبت أن أردت ولكين أهتمك مل إين: موسى أليب عمر قال هلذا. تثبت
 األخبار تلك اخرج ال ذلك يثبت من جميء بعد لألخبار قبوهلم إن مث.  وسلم عليه   صلى
 .معلوم هو كما التواتر حد تبلغ مل ألهنا آحاداً؛ كوهنا عن
 لعدم يكن مل فيه توقفوا أو األخبار من ردوح ما أن ذلك من فعلم": "هل631ت"اآلمدي قال
 شرس، فوات أو عارض وجود من: ذلك اقتضت ألمور كان وإمنا عندهم، اآلحاد خرب حجية
 أن على أمجعنا وهلذا هبا، العمل على متفقني كوهنم مع جنسها، يف هبا االحتجاج لعدم ال

 .(1)"عنها خارجة ألمور فيها والتوقف تركها جاز وإن حجة، والسنة الكتاب ظاهر
 على االعتماد جيوز ال أنه كما: وقالوا الشهادة، على الرواية فقاسوا بالقياس، استدلوا .3

 يوجب علماً  يفيد ال ألنه الواحد؛ خرب يقبل ال فكذلك األحكام يف الواحد شهادة
 .حكماً 
 فالشهادة ارق،الف مع قياس ألنه الشهادة؛ على الواحد خرب قياس يصه ال أنه :عليه واجلواب
 : منها كثرية أشياء يف الرواية ختالف
 .الرواية خبالف التعبد دخلها الشهادة أن -1
 امرأتني شهادة فتقبل الضرورة، عند إال الشهادة منها تقبل وال املرأة من تقبل الرواية أن -2
 .الرجال عليه يطلع ال ما وهي للضرورة خمصوصة أمور يف وإال الرجل، مع
 عليها وينبين الناس، أحكام مجلة فإهنا الرواية خبالف له، فاحتيط معني على دةالشها أن-3

 يف اعترب ولذلك فيها اخلطر لعظم على الكذب مثلها يف يتجرأ ال العاقل فاملسلم كلية، قواعد
 .(2)الرواية خبالف أربعة الزىن يف الشهادة
 آحاد مجيع بتكذيب القطع بجي فإنه صحيحاً  قياساً  هذا كان إن: "البغدادي اخلطيب قال

 على داللة معهم تكن ومل باخلرب انفردوا مىت املسلمني أئمة من بعدهم ومن والتابعني الصحابة
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 وراوي النبوة مدعي قياس كان ولو إليه، صار ممن وجهل الدين عن خروج وهذا صدقهم،
 على دليل يقم مل شهادة كل على يقطع وأن مثله، الشهادة يف يكون أن لوجب واحداً  اخلرب

 ألن حتصيل؛ ذو يقوله ال هذا وزور، كذب أهنا التواتر أهل عدد الشهود عدد يبلغ أو صحتها
 بشهادة وال اثنني بشهادة حيكم أن املسلمني حكام من ألحد جيز مل صحيحاً  كان لو ذلك
 . (1)"كاذبة أهنا يعلم بشهادة حيكم إمنا ألنه صدقه؛ على الدليل يقم مل من وبشهادة أربعة

 : القول هذا أهل استلزام
 يومنا إىل وسلم عليه   صلى النيب عهد من ل غريهم عن فضال ل املسلمون تداوله ما أن -1
 ظن أو كذب ذلك أن واحداً  كان وإن نقله ممن وقبوله قائله إىل قول كل نسبة من هذا
 رأسها وعلى لومالع كل إنكار ذلك على يرتتب إنه إذ املكابرة؛ غاية يف أمر وهذا. راجه
 .النهار رابعة يف الشمس إنكار مثل وهذا خدمتهما، اليت واملعارف والسنة القرآن
 العلم ذلك على غريح وال هو يعتمد ال العلوم من نوع أي واحد عن تلقى تلميذ كل أن -2
 ال اآلحاد خرب إن قوهلم على يتحقق بناءً  ال وهذا يقني، شيخه علم أساس أن يتيقن حىت
 : أمرين أحد عليه يرتتب وهذا الظن، الإ يفيد

 .ظن كله يعتقدوح وما تعلموح ما مجيع بأن االعرتاف :األول
 يفيد علمهم ألن وفضلوهم؛ احلديث ونقلة األمة سلف على امتازوا علماءهم أن :الثاين
 ل والديانة واحلفظ والثقة الصدق من بلغوا مهما - تبعهم ومن والتابعني الصحابة وعلم اليقني
 .(2)"والواقع العقل يردها ومكابرة مباهتة كله وهذا الظن، يفيد إمنا
 وتبعه مطلقًا، اآلحاد خرب حجية منكري على الرد يف   رمحه الشافعي اإلمام أفاض وقد
 ومن والعقائد، األحكام يف مطلقاً  اآلحاد حديث حبجية القائلني واجلماعة السنة أهل علماء
 ،"املرسلة الصواعق" كتابه يف   رمحه القيم ابن اإلمام كتبه ما ذلك يف ُكتب ما أحسن

 وكذلك ،"العقائد يف اآلحاد حبديث العمل" وجوب رسالة يف األلباين الدين والشيخ ناصر
 ". النبوي احلديث يف اآلحاد أخبار" كتابه يف اجلربين   عبد الدكتور
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 : التالية النقاس يف قالوح ما فأختصر وعليه
 .على وجه مقبول إمجاع أو سنة أو كتاب من دليل إىل يستند وال مبتدع القول هذا أن :أوال  
 مع تعاملهم يف بإحسان هلم والتابعني الصحابة من األمة سلف عليه كان ملا مناقض أنه :ثانيا  
 .وعمالً  عقيدة النبوية السنة
 .العقيدة يف كوهنا ردجمل الصحيحة األحاديث من مئات رد   عليه يرتتب هبذا القول أن :ثالثا  
 خرب حبجية القائلون هبا احتج اليت والسنة القرآن أدلة جلميع خمالف القول هذا أن :رابعا  
 .مطلقاً  اآلحاد
 خمصص بغري ختصيص العقائد دون باألحكام اآلحاد أحاديث حجية ختصيص أن :خامسا  
  .به يعتد فال

 :تعاىل قوله يف كما إليه، أُنزل ما بتبليغ موسل عليه   صلى رسوله أمر قد   أن :سادسا  
   صلى النيب وقال .(1)چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ 
 : أمران اآلحاد خرب حجية عدم من فيلزم عليه، متفق" عين بلغوا: " وسلم عليه
 ذلك سوى وما تواتر،م عدد عنه رواح وما القرآن غري يبلغ وسلم عليه   صلى النيب أن -1
 وسلم عليه   صلى الرسول سنة أغلب أن عليه اجملمع ومن تبليغ، وال حجة به تقوم ال

 .املتواتر احلديث وجود أنكر من العلماء من إن بل آحاد، أحاديث
 وهذان عمالً  يقتضي وال علماً  يوجب ال مبا حاصالن واحلجة البالغ إن يقول أن وإما -2

 .باطالن األمران
 لتبليغ أفراداً  أصحابه يبعث كان وسلم عليه   صلى النيب أن عليه اجملمع من أن :ابعا  س

 معاذ حديث كما يف هبا، يبدؤون فكانوا العقيدة، الدين أمور وأهم الشريعة، وأحكام رسائله
 فإذا  ، إال إله ال أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن الكتاب، أهل من قوماً  تأيت إنك"
 .عليه متفق احلديث..." صلوات مخس عليهم فرض   أن فأخربهم رفواع
 : أيضاً  أمران لزمه هبذا يسلم مل ومن الواحد، خبرب تثبت العقيدة أن على قاطع دليل وغريح فيه
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 يأمرهم مل وسلم عليه   صلى النيب ألن العقائد؛ الناس يعلِ مون كانوا ما رسله بأن القول -1
 .باطل وهذا فقط، األحكام بتبليغ مرهمأ وإمنا بذلك،
 ألهنا هبا، ت منوا ال: للناس وقالوا فبلغوها األحكام مع العقيدة بتبليغ مأمورين كانوا أهنم -2

 .كسابقه باطل وهذا آحاد، أخبار
 معها يقرتن ال العقيدة أن أساس على مبين العملية واألحكام العقيدة بني التفريق أن :ثامنا  
 العملية املسائل يف املطلوب ألن باطل؛ األمرين وكال عقيدة، معها يقرتن ال مواألحكا عمل،
 مقصوراً  العمل فليس ل أيضاً  ل والعمل العلم: العلمية املسائل يف واملطلوب والعمل، العلم: أمران
 قال ومن تبع، اجلوارح وعمل اجلوارح، لعمل أصل القلوب أعمال بل اجلوارح، عمل على

  .دليل وال الدليل، فعليه بالتفريق
 مثالً  - األخري التشهد ففي اعتقادية، أموراً  تتضمن واألحكام العملية األحاديث أغلب إن بل
 باهلل فليستعذ األخري التشهد يف أحدكم جلس إذا: " وسلم عليه   صلى الرسول يقول -
 وفتنة احمليا ةفتن ومن جهنم، عذاب ومن القرب، عذاب من بك أعوذ إين اللهم: يقول أربع من

 .الشيخان رواح" الدجال املسيه فتنة شر ومن املمات،
 أيضا: ومن شبهات رافضي أخبار اآلحاد يف العقائد

 اآلحاد إمنا تفيد الظن فال تقبل يف األصول اليت جيب أن تكون أدلتها يقينية قطعية.  -1
ليقيلين ملا فيله الكفايلة، وبعلد تقدم يف الباب قبله من األدلة على إفادة خرب الثقة العلم ا فيقال:

ثبللوت ذلللك ال يتصللور فللرق يف االسللتدالل هبللا بللني األصللول والفللروع، مث بتقللدير أهنللا إمنللا تفيللد 
الظلن الغاللب، وأن األحكللام واألواملر تثبللت مبثلهلا، ال ميتنلع إثبللات األمسلاء والصللفات هبلا، فإنلله 

خلر، فلالتفريق بينهملا تفريلق بلني ال فرق بني الطللب واخللرب، حبيلث حيلتج هبلا يف أحلدمها دون اآل
متمللاثلني، وذلللك ألن الطلللب يتضللمن القللول علللى   بأنلله شللرع كللذا، ورضلليه دينللاً، وشللرع   

 ودينه هو مبقتضى أمسائه وصفاته، فالطلب متضمن للخرب وبالعكس كما هو واضه. 
منهلللا شللليئاً أن ملللن رد شللليئاً ملللن األصلللول والعقائلللد يكفلللر وأخبلللار اآلحلللاد ال يكفلللر ملللن رد  -2

 لالختالف يف ثبوهتا. 
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سللبق أن اسللتدل هبللذا علللى أن اآلحللاد ال تفيللد العلللم مطلقللاً، وأجيللب هنللاك بللأن مللن  فيقــال:
اتضحت له السنة ولو آحاداً وحتقق ثبوهتا عن النيب صلى   عليه وسلم، مث ردها بلدون تأويلل 

جاء به الرسول صللى   عليله وال شبهة، وقامت عليه احلجة فإنه يكفر. لتظاهرح برد شيء مما 
وسلم عن ربه، ومن رد شيئاً من دين الرسول كمن رد مجيعه. وعلى هذا فال فلرق بلني األصلول 

 والفروع يف التكفري، فتخصيص األصول ال دليل عليه. 
قالوا: إن احلق واحلد يف بلاب اخللرب اتفاقلاً، فملن رد شليئاً منله فهلو كلافر أو فاسلق، خبلالف  -3

الصللواب متعللدد، فللاحلق يرجللع إىل مللا حكلم بلله اجملتهللد، فللإن كللل جمتهللد مصلليب، الطللب، فللإن 
 وهبذا ردت املعتزلة مجيع اآلحاد مطلقاً. 

هذا قول خمرتع، مل يسبقوا إليه، فإن احلق واحد، منحصر يف أدلته الشرعية، إال أن من  فيقال:
وملللا زال السللللف أخطلللأح بعلللد بلللذل اجلهلللد يف طلبللله معلللذور يف خطئللله، ملللأجور عللللى اجتهلللادح. 

يعرتفللللون خبطللللئهم، ويرجعللللون عنلللله إىل الصللللواب إذا اتضلللله هلللللم الللللدليل، وينقضللللون أحكللللامهم 
أن الصلللواب منحصلللر يف قلللول واحلللد سلللواء أكلللان يف األحكلللام أم يف األخبلللار،  يلللدلالسلللابقة، 

وأدللللة ذللللك مسلللتوفاة يف كتلللب األصلللول. مث إهنلللم تبلللاينوا يف تعريفلللاهتم حلقيقلللة كلللل ملللن األصلللل 
 وكل تعريفاهتم واضحة البطالن، كما بني ذلك احملققون كابن تيمية وابن القيم وغريمها. والفرع، 

 
 والرد عليها: العقلية والسمعية شبه االحتجاج خبرب اآلحاداملبحث الثاين: 

 شبهات داللة العقل على العمل خبرب الواحد والرداملطلب األول: 
أحاديث اآلحاد اليت تقبلتها األمة فعمل هبا  بعد أن حتققت أن خرب العدل يفيد العلم، و أن

األكثر، و اشتغل بعضهم بتأويل البعض منها، لئال ترد عليهم قد أفادهتم العلم اليقيين، فإن 
هذا الباب يعترب فضلة. فإن العلم تابع للعلم، ملا عرف من وجوب العمل بكل ما حتقق 

مني عقدوا هذا الباب بناء على أهنا صدورح عن الرسول عليه الصالة والسالم. و لكن املتكل
ظنية، و سردوا فيه األقوال و األدلة العقلية و النقلية، فلم يكن بد من بيان حال تلك 
املذاهب، و متحيص ما أوردوا هلا من األدلة، و إزالة شبه من خالف ما هو الواجب، و قد 

 عليها.  نعيد بعض األدلة اليت سبقت لبيان داللتها، و اجلواب عما أوردوا
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 الرد على هذه الشبهة:
هذح شبهة طارئة بسبب إدراج هذا البحث عن طريق علم الكالم، الذي ليس له عالقة بعلم 

كان السلف يعتمدون األدلة السمعية، ويرجعون إليها دائماً، أصول احلديث أصال، فقد  
ا. ولقد أنكروا علم وحيكموهنا يف اخلالف بينهم، وال يلتفتون إىل موافقتها للعقول أو خمالفته

الكالم عند ظهورح، وحذروا منه، ملا فيه من اإلعراض عن األدلة السمعية، وملا يسببه من احلرية 
وكثرة التقلب. ومل أطلع للسلف على قول يف حكم التعبد خبرب الواحد، وال يف داللة العقل 

 عليه أو عدم داللته. وهذا يدلنا منهم على أمرين: 
بني املتواتر واآلحاد من األخبار، بل إن صحة اخلرب لديهم هي السبب  أهنم ال يفرقون -1

 الوحيد يف قبوله، وحتتم اتباعه، واإلنكار بشدة على من خالفه. 
هو  -ولو آحاداً -أهنم مل يتدخلوا بعقوهلم يف أحكام الشريعة، بل إن الدليل السمعي  -2

مة فطرهم عن الزيغ والشبه، ويف ذلك املقدم عندهم على ما يتومهه العقل، وما ذاك إال لسال
دليل على أن السمع الصحيه ال اخالف العقل الصريه أبداً أما أهل الكالم فقد ابتدعوا أدلة 
عقلية، وردوا ألجلها األدلة السمعية، وعند التحقيق يعلم أن أدلتهم خياالت ال تثبت على 

 بأنه حيرمه. حال، فأحدهم جيزم بأن العقل يوجب هذا، بينما اآلخر جيزم 
 ومثال ذلك: ما قالوح يف هذا الباب فإن فيه هلم ثالثة أقوال: 

  القول األول: منع التعبد خبرب الواحد عقال :
 بعض املعتزلة كاجلبائي وابن علية واألصم ومجاعة من أهل الكالم. وهلم على ذلك شبه:  قاله:

حلالل، إلمكان كونه كذبًا يف الباطن، أن التعبد به ي دي إىل حتليل احلرام، وحترمي امنها:  -1
ففي العمل به مفسدة ختالف مقتضى القواعد الشرعية فال بد أن يقيم   على كل حكم 

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ برهانًا قطعيًا  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڃ   ڄ   ڃ  

گ   گ   ک  ک   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک   ڍ  ڍ  ڌڌ   

حييلهم على دليل ظين جيوز العقل خطأح فال، ملا  أما أن (1)چگ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ
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يرتتب عليه من قلب احلقائق، واستباحة احملظورات، مما هو خالف حكمة الشارع. وهذا 
 الدليل ليس عقلياً حمضاً، بل مما أخذح العقل من الشرع. 

 فيقال: 
حرام يف يبطل اللزوم على مذهب املعتزلة يف أن كل جمتهد مصيب؛ حيث أنه ال حالل وال  -1

نفس األمر، وإمنا ذلك يظهر بعد االجتهاد، فعليه ال يلزم حمذور إذا اعتمد اجملتهد على 
خرب ميكن أن يكون كذبًا يف نفس األمر. فإن العمدة اجتهادح، وقد أصاب كما يصيب 

فإمنا -أما على مذهب اجلمهور يف أن املصيب واحد  من خالفه باجتهاد آخر وهلم جرا.
الذي هو ما  -الل وعكسه أن لو قيل بالقطع مبوجبه، أما أن يقال بالظنيلزم حترمي احل
 مع جتويز خالفه. فإنه ال يلزم منه خمالفة حكم  .  -يقدرح اجملتهد

أن إمكان كذبه يضعف بتوفر شروس قبوله املعروفة، فيكون العمل به مستندًا إىل يقني أو  -2
 ظن غالب. 

لشهادة والفتيا واحلكم والظن يف حتري القبلة، فإن املعارضة مبا وافقوا عليه من قبول ا -3
الشهادة قد يقطع بصدقها كشهادة األنبياء، وقد يظن كشهادة غريهم، والكل يعمل به، 
وكذلك فتوى النيب صلى   عليه وسلم وقضاؤح مقطوع بصحته غالباً، فأحلق بذلك حكم 

د معاينة الكعبة فأحلق به ظنها سائر احلكام وفتوى اجملتهدين، وكذلك القبلة يقطع هبا عن
باالجتهاد. فهكذا يلحق خبرب النيب صلى   عليه وسلم املقطوع به خرب كل ثقة يظن 

 صدقه، فال فرق بينه وبني الصور قبله. 
وأجاب اآلمدي وغريح بأن دليلهم مبين على وجوب رعاية املصاحل يف أحكام الشرع  -4

غري سديد، فإن أفعال   تعاىل معللة مبصاحل  وأفعاله، وهو غري مسلم. ولكن هذا اجلواب
العباد على الصحيه، و  تعاىل كتب على نفسه الرمحة، من غري أن يوجب عليه أحد 
شيئاً، وإمنا لتمام حكمته وإحسانه بالعباد كانت أفعاله وأوامرح ونواهيه يف غاية املناسبة، 

 ه، أو مبا هو ضرر حمض. وكان مما ينايف حكمته تكليف اخللق مبا ال فائدة في
يلزم منه اجتماع الضدين كما لو روي خرب يف حترمي هذح العني وآخر يف  ومنها قوهلم: -2

 حتليلها، واستويا يف استيفاء شروس القبول، فالعمل هبما معاً حمال وبأحدمها ترجيه بال مرجه. 
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ة بينهما نسبية غالباً سبق أن أشرنا إىل أن كل دليلني ثبتت صحتهما فوجود املعارض فيقال:
وأن األئمة متكنوا من اجلمع بني ما أوهم التعارض وختريج كل دليل على وجه صحيه، أو 
جعلوح من باب التوسعة، وجتويز األمرين معاً، أو جعلوا املتأخر ناسخًا للمتقدم بعد معرفة 

 التاريخ إىل آخر ما تقدم. 
  .ول خرب من ادعى النبوة بال معجزةلو جاز التعبد خبرب الواحد جلاز قب ومنها: -3 

سبق اجلواب عن هذح الشبهة وبيان أن من ادعى النبوة جاء بأمر مستغرب، وفيما  فيقال:
جاء به نقل الناس عن كثري من عاداهتم إىل ما مل يألفوح، مث ما يف دعواح من إمكان كونه 

تقول أحد على  ، وليس  طالب رئاسة أو حظ لنفسه، فاحتاج إىل تأييد قوله مبعجزة، لئال ي
 كذلك من نقل شرعاً عن غريح مقتدياً بسائر الرواة. 

أنه قد اتفق على عدم قبول اآلحاد يف األصول، فدل على امتناعها يف الفروع،  ومنها: -4
 .فال فرق بينهما

هذا االتفاق متوهم وقد ذكرنا أن السلف ال يفرقون يف قبوهلا بني ما يتعلق باألصول  فيقال:
و بالفروع، وقد أجاب املتكلمون هنا بأنه قد اتفق على أن األصل البد له من دليل قطعي، أ

خبالف العمل فيكتفى له بالظين، هكذا أجابوا لكن عملهم غري مطرد على ما ذكروا، مث 
 يطالبون بالفرق، والصحيه هو ما أشرنا إليه من القبول يف الكل. 

از نقل القرآن املتعبد بتالواته بقراءة اآلحاد، وهو لو جاز التعبد به جل ومنها قوهلم: -5
  .خالف اإلمجاع

ملا كان القرآن يعترب معجزة الرسول صلى   عليه وسلم، لزم أن يكون مما يقطع  :فيقال
بنقله، خبالف األحكام الشرعية، فتثبت بالظن الغالب. مث إن الصحيه إن شاء   أن القراءة 

صلى   عليه وسلم، ووافقت رسم املصحف قبلت، وإن مل يقرأ هبا إذا صه سندها إىل النيب 
 أحد من السبعة أو العشرة. 

  القول الثاين: أن العقل يوجب العمل خبرب الواحد:
وهذا قول ابن سريج والقفال من األشاعرة، وأيب احلسني البصري من املعتزلة وغريهم، وحكي 

 عن اإلمام أمحد، وقاله أبو اخلطاب. 
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  تدلوا لذلك مبا يأيت:واس
أن يف ترك العمل به تعطياًل ألكثر الوقائع عن الدليل، لقلة األدلة املقطوع هبا بالنسبة  -1

للحوادث، وحكمة   تقتضي أن كل حادثة تكون معروفة احلكم بدليل جيب قبوله، وأكثر 
 الوقائع إن أدلتها آحاد، فيجب قبوهلا. 

نيب صلى   عليه وسلم إىل الناس كافة، وليس يف إمكانه أنه من املعلوم عموم بعثة ال -2
مشافهة اجلميع، وال أن يبعث إىل كل جهة عددًا يبلغون حد التواتر، فلم يبق إال االكتفاء 
 باآلحاد، فلو مل جيب على األمة العلم بأخبارهم مل حيصل التبليغ، ومل يكن لبعثهم فائدة. 

كم الذي يرتتب على تركه العقاب، والعاقل حيتاس أن ظن صدق الراوي يرجه وجود احل -3
 بامتثال هذا األمر، ليسلم من هذا العقاب ولو مظنونًا. 

وأيضًا ملا كان العلم مبا جاء به الرسول صلى   عليه وسلم معلومًا من الدين بالضرورة يف 
ة، ويف تركه اجلملة، وكانت هذح األخبار قد جاءت تفصياًل لتلك اجلملة، ملا يف فعله مصلح

مضرة، كانت مما تثري اخلوف يف القلب، فوجب العمل مبفادها عند ترجه صدقها، حتصنًا 
 وحترزاً، من املخاوف، هذا ملخص حججهم، وهي كما ترى يف وجاهتها. 

 وقد تكلف اآلمدي وغريح ردها بأجوبة جدلية، نشري إىل خملصها مع مناقشتها: 
من ترك خرب الواحد تعطل الوقائع عن األحكام، فإن املفيت احلجة األوىل فإنه ال يلزم قالوا: 

 إذا مل جيد دليالً انتقل إىل حكم شرعي، وهو الرباءة األصلية كما لو مل جيد خرب الواحد. 
حنن ال نشك يف أن النصوص الشرعية قد بينت تفاصيل األحكام، وتعرضت لكل  فيقال:

ذا مل يوجد يف الواقعة اجلزئية نص خاص، واقعة ميكن أن تقع، وهو مقتضى كمال الدين، وإ
 وجدت قواعد كلية تعم أفراداً كثرية من جزئيات املسائل. 

ففي رد أخبار اآلحاد إبطال لكليات وقواعد شرعية من جوامع الكلم الذي أعطيه النيب صلى 
أن    عليه وسلم، فيلزم من ردها تعطيل وقائع كثرية، يكون بياهنا من موجب الرسالة، على

الرباءة األصلية إذا كانت قبل ورود التكاليف، أما بعدح فقد أصبحت الذمة مشغولة 
 باألحكام، فتكون الرباءة أيضاً مظنونة وتتقابل مظنونة مبظنونة، فيعمل باألرجه. 
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وأما احلجة الثانية: فإن التبليغ إمنا جيب على النيب صلى   عليه وسلم فيما يقدر عليه  قالوا:
هة أو خبرب التواتر، فمن بلغه الرسول صلى   عليه وسلم بذلك قامت عليه احلجة، باملشاف

 وإال فهو معذور، كالبعيد الذي مل يتمكن من تبليغه ولو باآلحاد. 
مكلف بالدعوة واإلنذار مبا يف استطاعته، كما  عليه السالمهذا ليس بوجيه، فالرسول  فيقال:

أقطار البالد ، مما يدل على أنه مما قامت به احلجة حصل من اقتصارح على بث الدعاة يف 
وإن كان مظنوناً ظناً غالباً. أما من مل يقدر على تبليغه فهذا يعذر حىت تبلغه الدعوة، وقد زال 

 العذر بدعوة الصحابة ومن بعدهم، وتبليغهم مجيع الشريعة إىل القاصي والداين. 
وي إمنا يرجه كون العمل خبربح أوىل، من غري وأما احلجة الثالثة: فإن ظن صدق الراقالوا: 

 إجياب، كما يف خرب الكافر والفاسق عند ترجه صدقه، من عدم وجوب العمل به إمجاعاً. 
 قياس ظين يف أصل من األصول اليت البد أن تكون أدلتها يقينية قطعية. الوهذا  قالوا:

الضرر عليه، وأن امتثال أمرح مما  تسبب عليه السالمإذا عرف العاقل أن خمالفة الرسول  فيقال:
حيصل له املصلحة، وجاءح أمر ترتجه صحته، فعدم امتثاله واحلالة هذح مما يلحقه به اللوم، 

 وبتكرر ذلك البد أن حيصل عليه ضرر، فالعقل السليم يوجب احلذر من أسباب الضرر. 
هذح الطعام مسموم، حرم  ما إذا علم العاقل حترمي قتل نفسه، وظن ظناً غالباً أن ومثال ذلك:

عليه أكله، أو ظن أن هذا اجلدار يريد أن ينقض مل جيز له اجللوس حتته. وكثريًا ما جيعل 
 الفقهاء االحتياس مناطاً للوجوب. 

أما قياسه على خرب الكافر والفاسق فغري مسلم، ألنه ال يوثق خبربمها مبجردح، فإن اقرتن به 
 تماداً على القرائن. قرائن تغلب صدقه وجب العمل به اع

أما قوهلم إن أدلة األصول ال تكون ظنية، فغري مسلم، وقد نقضوح بأنفسهم، فكثرياً ما يثبتون 
 قواعد وأحكاماً وأصوالً بأدلة ظنية أو خيالية. 

  القول الثالث: أن خرب الواحد جيوز العمل به عقال  من غري وجوب:
 وهذا قول أكثر املتكلمني. 

م عنه لذاته حمذور يف العقل، واحتمال كونه كذباً أو خطأ غري مانع من التعبد به. مل يلز  قالوا:
وقاسوح على ما وقع االتفاق عليه من العمل بقول الشاهد واملفيت، مع كونه مظنونًأ ومثلوا 
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ذلك مبا لو قال الشارع إذا طار طائر وظننتموح غراباً فقد أوجبت عليكم كذا، فإنه ال يلزم منه 
 حيث إن الظن شيء حمسوس، جيدح اإلنسان من نفسه، فبمجرد وجودح يرتتب احلكم. حمال، 
 

 والرد عليها: العقلية والسمعية شبه االحتجاج خبرب اآلحاداملبحث الثاين: 
 عليها والرد شبهات يف داللة السمع على العمل خبرب الواحداملطلب الثاين: 

فملن خالفله عنلاداً يكفلر بعلد إقاملة احلجلة عليله. سبق أن خرب العدل يفيد العلم اليقيين، وعليه 
 ولكن املتكلمني يف هذا املوضوع كغريح اعتمدوا كونه ظين الثبوت، واختلفوا فيه على قولني: 

  القول األول: أنه ال جيب العمل به مسعا :
الً  وهو قول اجلبائي ومن تبعه ملن املعتزللة يف نفلي جلوازح عقلاًل، وقالله أيضلاً بعلض ملن جلوَّزح عقل

 كالقاساين من الظاهرية، وابن داود، ومجهور القدرية والرافضة. 
  وقد استدلوا بأدلة:

، وقولللله حكايلللة علللن أوالد  (1)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   چ ملللن القلللرآن: كقولللله تعلللاىل:  أوال :  
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ يعقلللللللللوب: 

، وقوللللللللله  (3)چک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ک  چ ، وقوللللللللله:  (2)چڳ     
خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  چ حكايلللة علللن اللللذين كفلللروا: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  چ ، وقوللللللللللللله: (4)چحص  مص  جض  

 ات. ، وحنوها من اآلي(5) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    
سللبق أن اسللتدل هبللذح اآليللات علللى إفللادة اآلحللاد العلللم اليقيللين، وأن جعلهللا ظنيللة، ممللا  فيقــال:

تسلط به املعتزلة على ردها مطلقاً يف األصول والفلروع، اسلتدالالً هبلذح اآليلات الليت فيهلا النهلي 

                                                             

 36سورة اإلسراء: (1)
 11سورة يوسف: (2)
 33سورة األعراف: (3)
 32سورة اجلاثية: (4)
 47 141سورة األنعام: (5)



 رد شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

  

عملل هبلا ملع  الظن. ولكن املتكلمني القائلني بوجوب ال عن القول على   بال علم، وذم اتباع 
 كوهنا ظنية أجابوا عن هذح اآليات بعدة أجوبة. 

فمنها: أن امتناع التعبد خبرب الواحلد لليس عليله دليلل قطعلي، فملن نفلاح فإمنلا عمدتله الظلن  -1
 فيدخل يف الذم املذكور يف هذح اآليات. 

 ومنها: أن الظن املنهي عن اتباعه خاص مبا املطلوب فيه العلم كالعقائد.  -2
نهللا: أن القلللول مبوجلللب اآلحلللاد، والعمللل بللله عمدتللله اإلمجلللاع، وهللو دليلللل قطعلللي، لللليس وم -3

 العمدة اآلحاد اليت هي ظنية. 
وأحسن ما أجيب به على قوهلم أن الظلن امللذموم أريلد بله التخلرص واللوهم اللذي لليس لله  -4

ن مستند، خبالف الظن الراجه، فهو ملحق بالقطعي يف وجوب العمل بله، وال يصلدق عللى مل
 قال به أنه قال على   بال علم. 

  ثانيا : من السنة:
رد النيب صللى   عليله وسللم خلرب ذي اليلدين، مللا سللم النليب صللى   عليله وسللم يف 

لصلالة؟ فقلال: )مل إحدى صاليت العشى علن اثنتلني، فقلال لله ذو اليلدين: أنسليت أم قصلرت ا
 .(1)وله حىت سأل احلاضرين معهعمل بققال: بلى قد نسيت. فلم يأنس ومل تقصر( 

إمنللا رد عليلله السللالم خللرب ذي اليللدين ملخالفتلله ملللا يعتقللدح مللن إمتللام الصللالة والسللتبعاد  فيقــال:
انفرادح مبعرفة النقص دون غريح، وال شك أن هذا مما جيعل الوهم يتطرق إليه، فبموافقة آخلر لله 

 يزول الوهم. 
 رب أيب بكر وعمر، وهو ال اخرج بذلك عن اآلحاد. إنه عليه السالم عمل خبربح مع خمث يقال: 

  :ما اشتهر عن بعض الصحابة من عدم قبول بعض األخبار
فقد رد أبو بكر خلرب املغلرية يف ملرياث اجللدة، حلىت شلهد معله حمملد بلن مسللمة ورد عملر خلربح 

خلرب املرأة حىت أخربح بذلك حممد بن مسلمة متفق عليله. ويف الصلحيه أن عملر رد  إمالصيف 
أيب موسللى يف االسللتئذان، حللىت شللهد معلله أبللو سللعيد وردت عائشللة خللرب ابللن عمللر يف تعللذيب 

 امليت ببكاء أهله عليه ورد على خرب ابن سنان األشجعي يف املفوضة وأمثال ذلك. 
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إمنا ذلك لعارض، وهو إمكان اخلطلأ، واسلتبعاد أن ينفلرد علنهم مثلل هلذا اللراوي، هبلذح  فيقال:
لللبهم ملللن يشللهد معلله إمنللا هللو مللن بللاب التثبللت، وتقويللة اخلللرب، وال شللك أن السللنة الظللاهرة. فط

اخللرب كلمللا كثللرت نقلتله ازدادت إليلله طمأنينللة اللنفس. أال تللرى العللامل يلروي احلللديث مللن مخسللة 
طرق، مث إذا مسع زيادة سادس أو سابع كتبها، ألن اخلرب كلما تواتر كان أثبت للحجة، وأقطلع 

يب موسللى: إين مل أهتمللك، ولكللين أردت أن أتثبللت يف احلللديث للخصللم، ولللذلك قللال عمللر أل
 عن النيب صلى   عليه وسلم. 

وقللد أجيللب علللن كللل أثلللر جبللواب خللاص، يبلللني أن ردهللم للللذلك مل يكللن عللن شلللك، وإمنللا هلللو 
 ألسباب مربرة. على أن انضمام راو إىل آخر ال اخرجه عن كوهنا آحاداً كما ال اخفى. 

  وجوب العمل خيرب الواحد مسعا .القول الثاين:         
وهللذا قللول مجهللور األمللة، بللل عليلله إمجللاع السلللف قاطبللة، وإمنللا حللدث اخلللالف فيلله بعللد ظهللور 
علم الكالم، وهلذا كلان عملدة املتكلملني يف القلول بوجلوب العملل هبلا إمنلا هلو اإلمجلاع، ملع أن 

ا عليهللا اعرتاضللات صللارت اإلمجللاع البللد للله مللن مسللتند. أمللا بقيللة أدلللتهم مللع كثرهتللا فقللد أوردو 
 داللتها من أجلها عندهم ظنية، مع أن املسألة من األصول اليت البد فيها من قواطع األدلة. 
 وإليك بعض ما أوردوح يف هذا الباب من األدلة السمعية، مع مناقشة اعرتاضاهتم عليها: 

  النوع األول: القرآن: -1
 وداللته يف عدة آيات: 

وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ەئ  چقولـــــــــه تعـــــــــاىل:  -1

أمر تعاىل الطائفة النافرة أو الباقية بالتفقه يف الدين، وبإنذار قومهلا مبلا  (1)چىئ   ی   ی     
تفقهللت فيلله، وعلللل اإلنللذار حبصللول احلللذر مللن القللوم. واألمللر يقتضللي وجللوب املللأمور بلله، وهللو 

لليس  چی   ی      چار بلاألمر املخلوف؛ والتعليلل بقولله: التفقه مث اإلنذار اللذي هلو اإلخبل
للرتجللي، فإنلله حمللال يف حللق   تعللاىل، ملللا يشللعر بلله مللن عللدم علملله بالعاقبللة، بللل هللو للطلللب 
فيفيللد وجللوب املطلللوب، وهللو احلللذر اعتمللاداً علللى إنللذار الطائفللة، ولفللظ الطائفللة، يعللم الواحللد 
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فإنه يصدق على ما إذا اقتتلل اثنلان،  (1)چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ واالثنني، لقوله تعاىل: 
وأيضاً فإن الفرقة أقلها ثالثة. وقد أمرت كل فرقة أن اخرج بعضها، فظهر بلذلك وجلوب التفقله 
عللللى هلللذح الطائفلللة، ووجلللوب إنلللذارها لقومهلللا اللللذي يسلللبب احللللذر اللللذي جعلللل اإلنلللذار عللللة 

 حلصوله. وقد أوردوا على داللة هذح اآلية شبهاً: 

للليس مللن صلليغ األمللر الصللريه، فللال يكللون اإلنللذار واجبللاً،  چېئ  چ قوللله:  أن فمنهــا:
 حيث ال أمر يف اآلية. 

ال شك أن   أوجب التفقه يف دينه، مث بيانه للناس، وذم الذين يكتملون ملا أنلزل  ،  فيقال:

 چېئ  چ يف هذح اآلية من احلض على التفقه واإلنذار ما ي يلد ذللك. ومللا كانلت صليغة 
كللللرت لتعليللللل احلللللض علللللى التفقلللله دل عللللى وجللللوب التفقلللله، مث اإلنللللذار وهللللو التخويللللف هنلللا ذ 

 املوجب للحذر، إذ ال ختويف يف ترك غري واجب. 
 أن األمر قد ال يدل على وجوب املأمور به.  ومنها:

األملللر املطللللق ال يصلللرف علللن الوجلللوب إال بقرينلللة، وهلللا هنلللا دللللت القلللرائن وهلللي أدللللة  فيقـــال:
 على أنه للوجوب.  -نهي عن الكتمان وجوب البيان وال

أن اإلنلللذار أريلللد بلللله التخويلللف ملللن فعللللل شللليء أو تركللله، بنللللاء عللللى اجتهلللاد املخللللوف  ومنهـــا:
 والتخويف خارج عن اإلخبار. 

اإلنذار كما قلنا اإلخبار مبخوف يرتتب على فعلل أو تلرك، والعللم بلاملخوف أثلر التفقله  فيقال:
 ن شيء خموف متلقى علمه عن الشرع. يف الدين، فكان التخويف إخباراً ع

أن اإلنذار أريد به الفتوى، وحنن معكم على قبول املقلد خرب املفيت. ويرجه ذللك لفلظ  ومنها:
 التفقه الذي هو شرس جلواز اإلفتاء. 

اإلنذار يف اآلية على عمومه حلذف مفعوله، فيشلمل اإلفتلاء واإلخبلار بشليء ملن كلالم  فيقال:
اسلتنبط منهملا مبلا يوجلب احللذر. كملا أن لفلظ القلوم علام فيشلمل اجملتهلدين    ورسوله، أو ملا

 واملقلدين مع أن التفقه يف اللغة ال يستلزم اإلفتاء. 
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 يلزم أن اخرج من كل ثالثة واحد، وال قائل بوجوبه.  قوهلم: :ومنها
 الللنص يقتضللي ذلللك ويقتضللي وجللوب العمللل خبللرب الواحللد، وقللد خللص األول باإلمجللاع فيقــال:

 على عدم الوجوب، وال يلزم من ختصيصه ختصيص الثاين. 
أن اآليلللة يف وجلللوب اإلنلللذار، ال يف العملللل، وقلللد يكلللون األملللر باإلنلللذار ليحصلللل خبلللرب  ومنهـــا:

 املنذر متام حد التواتر. 
إذا سلم وجوب اإلنذار فقد علل حبصول احللذر، فلدل عللى وجلوب األملرين معلاً. فلإن  فيقال:

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ تعليللللل يف قوللللله تعللللاىل: هللللذا التعليللللل نظللللري ال

 ، ومل يكن يف اآلية إشارة إىل تأخري احلذر حىت حيصل التواتر. (1)چۀ  ہ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ قوله تعاىل:  -2

أن خرب  فلما أمر بالتثبت يف خرب الفاسق دل على چ ٹ چويف قراءة  (2)چڦ  ڦ     
 العدل خبالفه، وإال مل يكن لتخصيص الفاسق معىن، حيث جيب التثبت يف اجلميع. 

وأيضللاً فلللو كللان خللرب الواحللد ال يقبللل مطلقللاً مل حيللتج إىل تعليللل التثبللت فيلله بالفسللق، ألن علللة 
الللللرد موجللللودة فيلللله قبللللل الفسللللق، فكللللان التعليللللل حتصلللليالً للحاصللللل. وقللللد أورد علللللى هللللذا بأنلللله 

 هوم املخالفة، وهو غري حجة أو هو حجة ظنية، والظن ال يكتفى به يف األصول. استدالل مبف
إن هللذا املفهللوم ممللا ت يللدح الفطللرة وعمللل األمللة، مللن التفريللق بللني خللرب العللدل والفاسللق  فيقــال:

 حىت عند العامة، فالتثبت هنا معلل بالفسق، فبعدم الفسق ال ي مر بالتثبت. 
وأهللللل الللللذكر يعللللم الواحللللد والعللللدد،  (3)چٺ    ٺ  ٺ      ڀ  ڀ   ڀ   ڀچ  قولــــه تعــــاىل: -3

سلللوا علدد التللواتر مللنهم. فيلللزم اجلاهلل سلل ال مللن وجللدح ملن أهللل العلللم. وتقللوم  حيلث مل يقللل:
 عليه احلجة خبرب الواحد منهم. واعرتض على هذا الدليل مبا يأيت: 

 ب. ليست صيغة أمر. وإن سلم ذلك فال تفيد الوجو   چڀ  چ  :أن قوله )أ(
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إن صيغة: افعل وحنوها. من أصرح الصيغ يف الداللة على األملر عنلد احملققلني ملن أهلل  فيقال:
 األصول. واألمر املطلق يفيد الوجوب، وإمنا يصرف عنه لقرينة. 

 أن املراد هنا االستفتاء من أهل العلم. وحنن نقول بقبول قول املفيت.  )ب(
وهلم أهلل العللم بالشلرع  -أن يسلأل أهلل اللذكر ظاهر اآلية أمر كلل ملن جهلل حكملاً  فيقال:

 وأدلته فيعم س ال اجملتهد لغريح، وس ال املقلد، حيث ال دليل على التخصيص. 
اآليللة السلل ال الللذي حيصللل منلله العلللم باملسلل ول عنلله؛ ألنلله إمنللا أمللر بالسلل ال عنللد عللدم يف  )ج(
ن خلرب الواحلد إمنلا حيصلل الظلن اسألوا حىت حيصل لكم العلم مبا ال تعلمونه. وملا كلا أيالعلم. 

 دل على أنه ليس هو املطلوب هنا وإمنا املطلوب الس ال الذي يتم به العلم، وهو املتواتر. 
بطل هلذا االعلرتاض؛ ملع أن ظلاهر اآليلة أملر  فالعلم،  إفادةسبق أن استدل باآلية على  فيقال:

 وم والظن الغالب. كل من جهل حكماً أن يسأل عنه أهل العلم الذي يعم اجلزم باملعل
 .  (1)چہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے چ قوله تعاىل:  -4

واألمللر للوجللوب. وإذا حتمللل اإلنسللان علمللاً عللن الرسللول صلللى   عليلله وسلللم فمللن القيللام هلل 
 والشهادة بالقسط إبالغه واإلخبار به، ووجوب ذلك عليه دليل وجوب القبول منه. 

، مث إن قلدر أنله يفيلدح مل جيلب عللى كلل أحلد القيلام هلل والشلهادة قالوا: األمر ال يفيد الوجوب
بالقسللط إال إذا كللان خللربح ممللا جيللب قبوللله، وال جيللب قبللول خللربح إال إذا كللان قائمللاً هلل شللاهداً 

 بالقسط، فيلزم الدور. 
قد عرف أن مطلق األمر للوجوب، ما مل يصرفه صارف، وأما الدور اللذي زعملوح فغلري  فيقال:
فكلل مل من ملأمور بالقيلام هلل والشلهادة بالقسلط، ليحصلل اللبالغ، وال يلردح علدم قبلول مسلم، 

 .  (2)چں    ڻ  ڻ  ڻڻ    چ خربح؛ كما مل يرد الرسل عدم القبول منهم، قال تعاىل: 
ـــــــــــه تعـــــــــــاىل: -5 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  چ  قول

اً ملللن اللللدين مللللع احلاجلللة إليللله فهللللو ، فكلللل ملللن أخفلللى شلللليئ(3)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
 متوعد مبا يف اآلية، ولو مل جيب العمل خبربح مل يكن يف إظهارح فائدة. 
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 لعل املراد القرآن، فهو الذي يطلق عليه اسم املنزل.  )أ( قالوا:
ملللا كانللت السللنة مللن الللدين، وهلللا حكللم القللرآن يف العمللل أحيانللاً، كللان كتماهنللا حرامللاً   فيقــال:

 تدخل يف عموم اآلية. كالقرآن، ف
 مع أن السنة قد يطلق عليها أهنا منزلة، حيث إهنا مما علمه   حممداً صلى   عليه وسلم. 

إمنلللا الوعيلللد عللللى الكتملللان، ومل تتعلللرض اآليلللة حلكلللم قبولللله ملللن اآلحلللاد، كملللا أن  )ب( قـــالوا:
 الفاسق جيب عليه البيان ملا يعلمه مع أنه ال يقبل منه. 

قلرر أن   أوجلب عللى أهلل العللم البيلان، وأوجلب عللى أهلل اجلهلل السل ال، وال قلد ت فيقـال:
شك أن الوعيد يعم ملن كلتم العللم وللو واحلداً، وإذا حتقلق حتلرمي الكتملان دل عللى أن كلل ملن 
أظهر علماً دينياً لزم كل من مسعه قبوله، ولو مل يسمعه إال من واحد، للعموم، أما الفاسق فللم 

ه، ال ألن خلربح خلرب واحلد، وهلو مكللف قبلل البيلان بالتوبلة، ليلزول عنله املللانع يقبلل خلربح لفسلق
 فيقبل خربح. 

إن املراد وجوب إظهار كل فرد ما علمه؛ لينضلم خلربح إىل خلرب غلريح؛ فيتلألف ملن  )ج( قالوا: 
 اجلميع التواتر املفيد للعلم. 

ولللو شخصللاً واحللداً،  ال دليللل علللى هللذا التخصلليص، بللل التحللرمي يعللم مللن كللتم علمللاً  فيقــال:
 فقد العلم يف البلد إال معه يكلف بالبيان، ويلزم قبول بيانه وخربح.  فبتقدير

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  چ  قولـــــــه تعـــــــاىل: -6

وجيللللللللللللوز االكتفلللللللللللللاء بلللللللللللللإذن  (1)چۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  
 العدد يف النص، الشخص الواحد ودعوته، لعدم تعيني 

قال احلافظ: وهذا متفق على العمل به عند اجلمهور، حىت اكتفوا فيه خبرب من مل تثبلت عدالتله 
 لقيام القرينة فيه بالصدق. اهل. 

وملللن تتبلللع اآليلللات وجلللد فيهلللا كثلللرياً ملللن هلللذا الضلللرب، وإذا كلللان يف بعضلللها احتملللاالت فإهنلللا 
ليلللل قطعلللي، كملللا أن خلللرب الواحلللد داللتللله مبجموعهلللا تُقلللوي داللتهلللا، فيتحصلللل ملللن اجلميلللع د

 عندهم ظنية، فبعد توافق اآلحاد تبلغ التواتر فتكون داللتها قطعية. 
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  النوع الثاين: السنة النبوية:
وقد اشتهر عن النليب صللى   عليله وسللم قبلول خلرب الواحلد والعملل بله يف مواضلع كثلرية، وقلد 

للللى قبلللوهلم خللللرب الواحلللد. فلللإن موسلللى عليللله حكلللى   علللن بعلللض األنبيلللاء السلللابقني ملللا يلللدل ع
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  چ السلللالم قبلللل خلللرب الرجلللل اللللذي جلللاء 

وكلللللذا قبلللللل خلللللرب نصلللللف رجلللللل، حيلللللث صلللللدق بنلللللت  (1)چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب 
، وقبللل خللرب أبيهللا (2)چگ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  چ صللاحب مللدين اللليت قالللت للله: 

، فتلزوج إحللدامها بنلاء عللى خلربح. وقبلل يوسللف عليله السلالم خلرب الرسللول ابنتلاحملا يف دعلواح أهن
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ھہ  ھ  ھ      ھچ الذي جاءح من عنلد املللك وقلال لله: 

 (3)چۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ف ألجبللت )ولللو لبثللت يف السللجن مللا لبللث يوسلل)وثبللت أن النلليب صلللى   عليلله وسلللم قللال: 
وقد أورد اإلمام البخاري يف صحيحه يف هذا الباب أكثلر ملن عشلرين حلديثاً وتوسلع   (الداعي(

 كثري من العلماء يف سرد األدلة من السنة. 
حلللديث مالللك بلللن احللللويرث حللني وفلللد مللع بعلللض قومللله إىل النلليب صللللى   عليللله فمنهــا:  -1

 . (4)لي مكم أكربكم(وسلم وفيه قال: )إذا حضرت الصالة في ذن لكم أحدكم، و 
ابللن مسللعود قللال: قللال رسللول   صلللى   عليلله وسلللم: )ال ميللنعن أحللدكم أذان  منهــا:و  -2

 وغريح.  (5)بالل من سحورح، فإنه ي ذن بليل، لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم(
وعللن ابللن عمللر أن النلليب صلللى   عليلله وسلللم قللال: )إن بللالالً يلل ذن بليللل، فكلللوا : ومنهــا -3
. ودالللللة هلللذح األحاديلللث يف األمللر بتصلللديق املللل ذن وهلللو (6)ربوا حلللىت يللل ذن ابلللن أم مكتللوم(واشلل

 واحد، ومل يزل املسلمون يف كل زمان ومكان يقلدون امل ذنني. 
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وعللن عبيلللد   بلللن أيب رافلللع ، علللن أبيلله أن النللليب صللللى   عليللله وسللللم قلللال: )ال  ومنهـــا: -4
األمللر مللن أمللري يقللول: ال أدري؟ مللا وجللدنا يف كتللاب  ألفلني أحللدكم متكئللاً علللى أريكتلله، يأتيلله

   . (1)  اتبعناح، أال وإين أوتيت الكتاب ومثله معه(
قوله صلى   عليه وسلم )من سئل عن علم فكتمه أجلم يلوم القياملة بلجلام  ومثل ذلك: -5

 . وهو حديث مشهور. (2)من نار(
لرجلل ملن أسللم إىل املرأة  -غلد يلا أنليس قال النيب صلى   عليله وسللم: )وافمن ذلك:  -6

هللللذا، فللللإن اعرتفللللت فارمجهللللا( فاعرتفللللت فرمجهللللا. فقللللد اعتمللللد صلللللى   عليلللله وسلللللم خللللربح يف 
 اعرتافها، مع ما فيه من إقامة حد، وقتل نفس مسلمة.

 -ما رواح اإلمام أمحد والشافعي، ومالك وغريهم، علن رجلل ملن األنصلار أنله قبلل  ومنها: -7
: )أال أخربتيهللا أين أفعللل ذلللك( ففيلله أن خللرب أم سلللمه ممللا جيللب وفيلله قللالصللائم، امرأتلله وهللو 

 قبوله، وكذلك خرب امرأته وهي واحدة. 
مللللا رواح البخللللاري وغللللريح عللللن جللللابر، أن النلللليب صلللللى   عليلللله وسلللللم قللللال يللللوم ومنهــــا :  -8

عليلله وسلللم: )إن  األحللزاب: )مللن يللأتيين خبللرب القللوم( فقللال الللزبري: أنللا. مللرتني. فقللال صلللى  
 فانظر كيف اكتفى خبرب الزبري عن األحزاب، وهو واحد.  (3)لكل نيب حواري، وحواريي الزبري(

قصللة الوليللد بللن عقبللة بللن أيب معلليط، ملللا بعثلله النلليب صلللى   عليلله وسلللم إىل بللين  ومنهــا: -9
عليلله وسلللم. املصللطلق ليقللبض زكللاهتم، فرجللع وقللال: إهنللم منعللوا الزكللاة فغضللب النلليب صلللى   

وهلللم بغلللزوهم، رواح اإلملللام أمحلللد ابلللن أيب حلللامت، والطلللرباين بإسلللناد حسلللن علللن احللللارث بلللن أيب 
 ضرار، والد جويرية أم امل منني، وهو ممن جرت عليه القصة. 

أنه صلى   عليه وسلم قال ألهلل جنلران: )ألبعلثن إلليكم رجلالً أمينلاً  :ويف الصحيحني -11
 يدة وهو دليل على وجوب قبول ما بلغهم عنه. فبعث أبا عب (4)حق أمني(

                                                             

 رواح الشافعي وأمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم وغريهم (1)
 723/  6( قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة   4112( و ابن ماجه )  2323أخرجه الرتمذي )  (2)
 (6396برقم ) 127/ 7( ومسلم باب من فضائل طلحة والزبري  6133برقم ) 2652/ 6رجه البخاري باب بعث النيب أخ (3)
 (6427برقم ) 129/ 7( ومسلم باب فضل أب عبيدة 4122برقم ) 1592/ 4أخرجه البخاري باب قصة أهل جنران  (4)
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عللن سلللمه بللن األكللوع أن النلليب صلللى   عليلله وسلللم قللال لرجللل مللن  :وروى البخــاري -11
ومللللن مل يكللللن أكللللل  وراء أنلللله مللللن أكللللل فليللللتم بقيللللة يوملللله)أذن يف قومللللك يللللوم عاشلللل)أسلللللم: 
  .(1)((فليصم

  شبه للخصوم حول هذا الدليل:
يث ال خترج عن كوهنا آحاداً، فال يستدل هبا على قبول اآلحاد، ملا إن هذح األحاد قالوا: -1

 يلزم منه من الدور. 
إن بعللض هللذح األخبللار قللد روي مللن طللرق كثللرية، بلللغ حللد االستفاضللة، ولللو استقصللينا  فيقــال:

طرقهللا وشللواهدها لطللال الكللالم. مث إهنللا وإن كانللت آحللاداً فهللي لكثرهتللا وتعللدد جهاهتللا ملحقللة 
عنوي، الذي يفيد القطع بأن النليب صللى   عليله وسللم كلان يكتفلي باآلحلاد، ويبلين باملتواتر امل

 على خربهم. 
: إن القصلللد ملللن بعلللث أولئلللك الرسلللل وحنلللوهم التعلللليم والفتلللوى، والقضلللاء، وقلللبض  قـــالوا -2

 الزكاة، أما أدلة األحكام فلم ي مروا بتبليغها، فال تدل على املراد. 
إىل أنلاس مل يعرفللوا شليئاً مللن اللدين يف األغلللب، وقلد كللان تعللليمهم ال شللك أنله بعللثهم  فيقـال:

ملللن موجلللب الرسلللالة، فلللاكتفى صللللى   عليللله وسللللم ببعلللث أولئلللك اآلحلللاد اللللذين بلغلللوهم ملللا 
يلللزمهم يف اإلسللالم مللن عبللادات ومعللامالت، فمللن خللص تعللليهم بنللوع منهللا فقللد كللذب الواقللع 

وحنوهلللا، وكلللان خلللرب الواحلللد، ال يقبلللل، مل يللللزم احملسلللوس. مث للللو قلللدر أنللله بعلللثهم لقلللبض الزكلللاة 
املبعللوث إللليهم تسللليمهم الزكللاة، وال قبللول فتللواهم وحكمهللم، لكللوهنم بلغللوا أصللول الللدين وهللم 

 آحاد. 
: ميكللن أن يكللون بعللث الواحللد لينضللم إىل مللن سللبقه يف مللا يبلغلله، حللىت يبلللغ حللد  قــالوا -3

 التواتر الذي يفيد العلم. 
مما ال دليل عليه أيضاً، فإن أهل تللك اجلهلات تقبللوا ملنهم ملا بلغلوح، وهذا التخصيص  فيقال:

وطبقللوح ألول ملللرة، فللللم ينقللل أن أحلللداً ملللنهم توقللف حلللىت يتلللواتر اخلللرب، ومل ينكلللر علللليهم النللليب 
صلى   عليه وسلم مبادرهتم إىل العمل بأول خلرب. ومل ينقلل أنله بعلث إىل كلل جهلة أكثلر ملن 

                                                             
 (1124برقم ) 2651/ 6 أخرجه البخاري  كتاب الصوم  باب إذا نوى بالنهار صوما (1)
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ادر، فلللإن سلللعة الللبالد، وبعلللد املسللافات، وقصلللر زملللن النبللوة منلللذ قلللوي واحللد، إال يف القليلللل النلل
اإلسللالم، وكللون املبعللوثني معللرويف األمسللاء واجلهللات، ممللا ي كللد أنلله مل يكللن أهللل جهللة مللن تلللك 
اجلهلات النائيلة وصللت إللليهم تفاصليل الشلريعة وأدللة األحكللام بطريلق التلواتر يف تللك السللنوات 

 القليلة. 
  سلف األمة على قبول أخبار اآلحاد: النوع الثالث: إمجاع

وقد نقل علن الصلحابة والتلابعني ملن اآلثلار الداللة عللى اكتفلائهم خبلرب الواحلد ملا ال حيصلى إال 
 بكلفة، فنشري إىل طرف من ذلك. 

حتولوا عن قبلة كانلت متحققلة الثبلوت عنلدهم، وال شلك أن قلد اطللع النليب صللى   أهنم  -1
 . (1)ينقل أنه أنكر عليهمعليه وسلم على ذلك، ومل 

تصلللديقاً للللذلك  فقلللاموا بإتالفهلللاقلللال أبلللو طلحلللة: قلللم يلللا أنلللس إىل هلللذح اجللللرار فاكسلللرها.  -2
املخرب، ومل يقولوا: نبقى على حلها حىت يتواتر اخلرب، أو نلقى رسول   صللى   عليله وسللم. 

 . (2)مع قرهبم منه، ومل ينقل أنه أنكر عليهم عدم التثبت
ذن لله ئلأيب موسى يف قصة دخلول النليب صللى   عليله وسللم ذللك احللائط وقولله: )أوعن  -3

أبلو بكلر وعملر وعثملان وبشرح باجلنة( متفق عليه مطواًل. فقلد اعتملد هل الء الصلحابة األجلالء 
 . (3)خرب أيب موسى وحدح يف اإلذن

ول   صلللى ويف حللديث عمللر أنلله كللان للله جللار مللن األنصللار، يتنللاوب معلله النللزول إىل رسلل -4
  عليه وسلم، إذا غاب أحدمها أتاح اآلخر مبا حدث وجتدد من الوحي واألخبلار، وهلو ظلاهر 

 .  (4)يف أن كالً منهما يعتمد نقل صاحبه
ن عمر رضلي   عنله جيعلل الديلة للعاقللة، وال يلورث الزوجلة منهلا حلىت أخلربح الضلحاك كا -5

لم كتللب إليلله أن يللروث امللرأة أشلليم الضللبايب مللن بللن سللفيان أن رسللول   صلللى   عليلله و سلل
 . (1)ديته، فرجع إليه عمر

                                                             

 ( عن ابن عمر رضي   عنه1226برقم ) 66/ 2( ومسلم باب حتويل القبلة 42برقم )  23/ 1أخرجه البخاري باب الصالة من اإلميان  (1)
 ( عن أنس بن مالك رضي   عنه5253برقم ) 11/ 6( ومسلم باب حترمي اخلمر 5262برقم )  2121/ 5لبخاري باب نزل حترمي اخلمر أخرجه ا (2)
 (6367برقم ) 111/ 7( ومسلم باب من فضائل عثمان 3492برقم )  1351/ 3أخرجه البخاري باب منقب عثمان بن عفان  (3)
 (3761برقم ) 192/ 4( ومسلم يف الطالق باب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن 19برقم ) 46/ 1 العلم البخاري يف العلم باب التناوب يف (4)
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: أذكلر   املرأ مسلع ملن النليب صللى   عليله وسللم يف اجلنلني شليئاً، عمر بن اخلطلاب قال -6
فقللام محللل بللن مالللك فقللال: كنللت بللني جللارتني يل، فضللربت إحللدامها األخللرى مبسللطه، فألقللت 

  صللللى   عليللله وسللللم بغلللرة، فقلللال عملللر: للللو مل نسلللمع بللله  جنينلللاً ميتلللاً، فقضلللى فيللله رسلللول
 .  (2)لقضينا بغريح

وهكلللذا رجلللع عملللر بالنلللاس حلللني خلللرج إىل الشلللام فبلغللله أن الوبلللاء قلللد وقلللع هبلللا، مللللا أخلللربح  -7
دة فلللال تقلللدموا عبلللدالرمحن بلللن علللوف أن النللليب صللللى   عليللله وسللللم قلللال: )إذا مسعلللتم بللله ببلللل

 . (3)عليه(
 وســلم وبــار  وأنعــم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني، هــذا. وصــلى هللا

 وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                 

( والرتمذي كتاب الفرائض باب مرياث املرأة من دية زوجها 2929برقم ) 92/ 3أخرجه أبو داوود كتاب الفرائض باب يف املرأة ترث من دية زوجها  (1)
 ( وصححه األلباين15745برقم ) 22/ 25د (  وأمح2112برقم: ) 425/ 4
(  2641برقم  ) 112/ 2( وابن ماجة كتاب الديات باب دية اجلنني 4574برقم ) 317/ 4أخرجه أبو داوود كتاب الديات باب دية اجلنني  (2)

 ( عن ابن عباس رضي   عنه3449برقم ) 425/ 5وأمحد 
(  صحيه مسلم كتاب اآلداب، باب  6973برقم ) 27/ 9االحتيال يف الفرار من الطاعون صحيه البخاري كتاب احليل، باب ما يكرح من  (3)

 (  عن عبد الرمحن بن عوف رضي   عنه،2219برقم  ) 1742/ 4الطاعون والطرية، 
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 خامتة البحث

 

لقد صرفت قصارى جهدي خالل البحث،  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،
اء من منكري السنة مطلقا، أو الرافضني خلرب اآلحاد عموما، أهم الشبهات الواردة سو  زإلبرا

أو الرادين يف جمال العقيدة خصوصا، وتصديت للرد عليهم مستفيدا من م لفات اجلهابذة 
القدامى خاصة، وم لفات املتأخرين أو املعاصرين عامة، وقد ذكرت فيه أهم النكات يف هذا 

 الشأن، وهي كالتايل:

 السنة واحلفاظ عليها:الفصل األول: مكانة 
 مكانة السنة واحلفاظ عليها:املبحث األول: 
 تقسيم األخبار وأحكامها واهلدف منه:املبحث الثاين: 

 :التثبت باألخبار وعلم الكالمالفصل الثاين: 
 املباحث الفلسفية:باألخبار و  التثبت املبحث األول:

  شبه منكري السنة مطلقا والرد عليهم: ثايناملبحث ال
 :والرد عليها فصل الثالث: شبه االحتجاج خبرب اآلحادال

 :الرد على شبه الرادينحجية خرب اآلحاد و : ولاملبحث األ
 والرد عليها: العقلية والسمعية شبه االحتجاج خبرب اآلحاداملبحث الثاين: 

  وقد وصلت إىل نتائج أخلصها مبا يأيت:
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 ملخص البحث

    اليت استدلوا هبا هو الظن املذموم الذي مردح اهلوى يف إن الظن املقصود من األدلة
خمالفة احلق، أما الظن الذي عناح علماء احلديث هو الظن احملمود الذي يفيد إدراك الطرف 
الراجه منه، وي كد ذلك أن القرآن الكرمي قد أورد الظن مبعان عدة منها: اليقني، والتأكيد، 

 هذا ي كد على أن الظن ليس كله مبعىن الشك.وكذلك الشك والتهمة واحلسبان أيضا، و 

    لقد جاءت آيات قرآنية كثرية وكذلك السنة نفسها لت كد على حجية خرب اآلحاد
 ووجوب العمل به، كما أمجع الصحابة وعلماء املسلمني قدميا وحديثا على ذلك.

   وعة من مما ال يقبله العقل أن نشرتس أن يرافق النيب صلى   عليه وسلم جمم
الصحابة تبلغ حد التواتر؛ لينقلوا عنه سنته حىت نقبلها منهم بدعوى أننا ال نأخذ خبرب 

اآلحاد، وماذا نفعل يف أخبار زوجاته رضي   عنهن عما يدور يف بيته؛ إذ إهنا أخبار آحاد، 
 وكيف نأيت بعدد التواتر لرتوي لنا أخبارح يف داخل بيته صلى   عليه وسلم؟

   اليت وردت من  -صلى   عليه وسلم  -د أخذ الصحابة الكرام بأحاديث النيب لق
طريق آحاد، ومل يفرقوا فيها بني العقيدة واألحكام؛ إذ إن القول بعدم حجية خرب اآلحاد يف 
العقائد فضال عن التشريع ي دي إىل جتريه من عرفوا بالثقة والعدالة من األئمة وغريهم، وهذا 

ق العلماء، كما أن ذلك ي دي إىل اختالف املسلمني يف دينهم عقيدة وتشريعا؛ ال جيوز باتفا
ألن من مسع حديثا وجب عليه اعتقادح والعمل به، ومن مل يسمعه مل جيب عليه ذلك، وإذا 
اجتمع يف احلديث الواحد عقائد وأحكام، فهل يعقل أن نأخذ باألحكام اليت فيه ونرتك ما 

 اخص العقائد؟!
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     ضع علماء احلديث شروطا صارمة لقبول خرب اآلحاد، فال يكون هناك جمال لقد و
للتخوف منها يف وجود مثل هذح الشروس. لذا جند أن كتب أئمة احلديث األعالم تثبت 

  حجية خرب اآلحاد، ومل يفرقوا يف ذلك بني العقيدة والتشريع.

   رية، منها أن   عز وجل ال يصه قياس الرواية على الشهادة ملا بينهما من فروق كب
تكفل حبفظ الدين، ومل يتكفل حبفظ دمائنا، وفروجنا وغريها، لذا تشدد فيما مل يتكفل 

صلى   عليه وسلم حبفظه سبحانه، وأن الغالب بني املسلمني مهابة الكذب على رسول   
على أهل خبالف شهادة الزور مثال، ولو انفرد راو واحد باحلديث ومل يقبل منه لفات 

 اإلسالم تلك املصلحة، خبالف فوت حق واحد على شخص واحد.

    والصحابة يف قبول خرب اآلحاد زيادة يف صلى   عليه وسلم كان توقف النيب
التثبت ال ردا حلجيته أو إنكارا هلا، لذا جاءت أحاديث كثرية ومواقف عديدة من الصحابة 

 تبني أخذهم خبرب اآلحاد.
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 حسب ورودها يف البحث هرس اآلياتف

 رقم الصفحة اآلية م
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   1  أ  یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ٿ   ٿ   2 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      2 ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  3  2 چٿ   ٹ     ٹ  
 2 ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ 4
 3 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   5
حت     خت   مت   ىت  يت  جث     6  4 يب  جت     
ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   7  4 ېئ  
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُلْ ِمُنوَن بِاّلل ِ  1  4 ُكنُتْم َخيلَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَلنلْ
 47-33-32-5 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ    9

ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ   12  13-5 ٺ  
 7 پ  ڀ  ڀ  ڀ  11
 14 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۇ  12
 14 ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ    13
 17 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ   14
 17 جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب   15
 17 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   16
 19   ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ 17
 24 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ      11
 49-26 ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ   19
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ڱ  ڱ   ڳ  ڱ   22  26 ڱ  
 26 مب  ىب  يب  جت  21
 39-21 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    22
 34-32   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 23
ڀڀ     24  42 پ     پ  ڀ  
 42 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 25
 47 ژ   ڈ  ڈ 26
گ        27  47 ک  ک  ک  ک  گ    گ  
مث   21  47 خت  مت   ىت   يت  جث  
 47 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   29
ڱ  ڱ 32  52 ڳ  ڱ   ڱ  
 51 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    31
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ     32  51 ڀ  ڀ   ڀ   
 52  ھ  ھ          ہ  ہ  ھ  ھ  33
 52 ں    ڻ  ڻ  ڻڻ     34
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   35  52 ڻ  ڻ   
ڱ 36  53 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   37  54 ۈئ  ېئ  
 54 گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ   31
 54 ے  ے  ۓ    ھہ  ھ  ھ      ھ 39

 
 

 



 رد شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

  

 

 حسب ورودها يف البحث فهرس األحاديث واآلثار

 رقم الصفحة األحاديث واآلثار م
 4 أال إين أوتيت القرآن ومثله معه 1
 13 كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب 2
 13 فقد أطاع   فمن أطاع حممداً  3
 13 تضلواإين قد تركت فيكم شيئني لن  4
 14 من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما  5
 14 نضر   امرأ، مسع مقاليت فوعاها  6
 15،11 من كذب علي متعمدا  7
 16 سيأتيكم شباب من أقطار األرض  1
 27، 16 أما إين مل أهتمك ولكن  9
 16  كيف بكم وبزمان 12
 11 بالنيات األعمال إمنا 11
 19 قنت شهراً  12
 19 سلم من سلم املسلمونامل 13
 22 أبغض احلالل إىل 14
 22 رفع عن أميت اخلطأ 15
 22 نعم العبد صهيب لومل 16
 22 العجلة من الشيطان 17
 42 وسيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن 11
 42 وإن مما أخشى عليكم زل َة العامل 19
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 42 ستجدون أقواًما يدعونكم إىل كتاب   22
 41 جاءكم عين من حديثٍ  ما 21
 45 صلَّى بنا النيب الظهَر مخًسا 22
 47 دية األصابع  23
 47 إقامة املعتدة 24
 47 املسه على اخلفني 25
 47 الطاعونالفرار من  26
 47 يف دية زوجها توريث املرأة 27
 51 إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب 21
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 رفهرس املراجع واملصاد

 ل القرآن الكرمي . .1
هلل(، 152فته الباري شرح صحيه البخاري ، ألمحلد بلن عللي بلن حجلر العسلقالين )  .2

 –برتقلليم / حممللد فلل اد عبلللدالباقي، طبللع بإشللراف حملللب الللدين اخلطيللب يف دار املعرفلللة 
 لبنان  –بريوت 

هلللللل( ، حتقيلللللق / حمملللللد فللللل اد 275سللللنن ابلللللن ماجلللللة ، حمملللللد بلللللن يزيللللد القلللللزويين ) ت  .3
 القاهرة ، دار احلديث  –مصر  –ي طبع دار إحياء الكتب العربية عبدالباق

 –بلريوت  –مسند اإلمام أمحلد ، ألمحلد بلن حنبلل الشليباين ، طبلع املكتلب اإلسلالمي  .4
 م 1915–هل 1425لبنان ، الطبعة اخلامسة 

 1255إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصلول، حململد بلن عللي الشلوكاين )ت .5
 مكة املكرمة  –لبنان ، عباس أمحد الباز  –بريوت  –املعرفة   هل(، طبع دار

دمشق  -السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، مصطفى السباعي، املكتبة اإلسالمي  .6
 م (         1971-هل1391بريوت، الطبعة الثانية ) –
العاملي واملعهد  –بريوت  –عبدالغين عبداخلالق ، دار القرآن الكرمي  حجية السنة ، د. .7

 م 1916–هل 1427واشنطن ، الطبعة األوىل  -للفكر اإلسالمي
حاشية اجلالل احمللي على مجع اجلواملع ، حمملد بلن أمحلد احملللي، طبلع مبطبعلة مصلطفى  .1

 م. 1937 –هل 1356البايب احلليب وأوالدح مبصر، الطبعة الثانية 
ين األنصلاري ،طبلع العلي حممد بن نظلام اللد فواته الرمحوت شرح مسلم الثبوت ، عبد .9

 هل 1324مصر ، الطبعة األوىل  –بوالق  –املطبعة األمريية 
مللنهج االسللتدالل علللى مسللائل االعتقللاد ، لعثمللان بللن علللي حسللني ، الطبعللة األوىل  .12

 م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  الرياض  السعودية، الطبعة األوىل 1992–هل 1412
لبنللان ،  -بللريوت  -زيللدان ، م سسللة الرسللالة الللوجيز يف أصللول الفقلله ، لعبللد الكللرمي  .11

  م (1917طبع سنة ) 
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هلللل(      425املسلللتدرك عللللى الصلللحيحني ، حململللد بلللن عبلللد   املعلللروف باحللللاكم ) ت  .12
 لبنان . –بريوت  –طبع دار الكتب العلمية 

عللون املعبللود شللرح سلللنن أيب داود ، حململلد مشللس احلللق العظلليم أبللادي ، الطبعللة الثانيللة  .13
 لبنان  -، بريوت  هل1415

هلللل(، حتقيلللق / أمحلللد حمملللد 279سلللنن الرتملللذي ، حمملللد بلللن عيسلللى بلللن سلللورة ) ت  .14
شلللللاكر شلللللركة مكتبلللللة ومطبعلللللة مصلللللطفى البلللللايب احللللللليب وأوالدح مبصلللللر، الطبعلللللة الثانيلللللة 

 م 1971 –هل 1391
هللللل( ، حتقيللللق / السلللليد 255سللللنن الللللدارمي ، عبللللد  بللللن عبللللدالرمحن الللللدارمي ) ت  .15

 م 1966هل 1316اين، طبع شركة الطباعة الفنية املتحدة ، طبعة عبد  هاشم مي
طبعلة دار الشلعب ه( 676شرح صحيه مسلم، لإلملام حيل ى بلن شلرف النلووي )ت: .16

 القاهرة.
املوطأ ، ملاللك بلن أنلس ، حتقيلق / حمملد فل اد عبلدالباقي ، دار إحيلاء الكتلب العربيلة  .17
 عيسى البايب احلليب وشركاح  –
صللحيحة، حممللد ناصللر الللدين األلبللاين حتقيللق / زهللري الشللاويش، سلسلللة األحاديللث ال .11

 م 1915 –هل 1425بريوت ، الطبعة اخلامسة  –دمشق  –املكتللب اإلسالمي 
هل( ، حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر 224الرسالة ، حممد بن إدريس الشافعي ) ت  .19

 لبنان  –بريوت  –طبع املكتبة العلمية 
  بلللن عمللللر بلللن عيسلللى الدبوسلللي احلنفلللي، حتقيللللق تأسللليس النظلللر، أليب زيلللد عبيلللد  .22

 مصطفى حممد القباين دار ابن زيدون  بريوت و مكتبة الكليات األزهرية  القاهرة.
ه( 794البحللر احملللليط يف أصلللول الفقلله، لبلللدر اللللدين حممللد بلللن هبلللادر الزركشلللي )ت: .21

 م.1911 –ه 1/1429طبعة 
 هل(، 456ظاهري ) تاإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن أمحد بن حزم ال .22
خمتصلر الصلواعق املرسللة عللى اجلهميلة واملعطللة، حململد املوصللي، دار الكتلب العلميلة  .23

  م.1915 –ه 1425بريوت 



 رد شبه االحتجاج خبرب اآلحاد

  

 م. 1913دراسات يف السنة، د. حممد بلتاجي حسن، نشر مكتبة الشباب، القاهرة  .24
اإلحكلللام يف أصلللول األحكلللام، لسللليف اللللدين عللللي بلللن أيب عللللي اآلملللدي، املكتلللب  .25
 ه.1422إلسالمي الطبعة الثانية ا
 درا الكتب العلمية ببريوت 157/ 2مجع اجلوامع حباشية العطار  .26
طبعلة دار الشلعب، مصلورة علن ه( 224األم، لإلمام حمملد بلن إدريلس الشلافعي)ت: .27

 ه.1312الطبعة األمريية 
ملري التمهيد ملا يف املوطأ ملن املعلاين واألسلانيد، ليوسلف بلن عبلد   بلن عبلد اللرب الن .21

هل ( ، حتقيق/مصطفى بن أمحد العللوي ، حمملد عبلد الكبلري البكلري، سلنة  436) ت 
 املغرب  -هل ، وزارة عموم األوقاف والش ون اإلسالمية 1317الطبع 

املسللللودة يف أصللللول الفقلللله ، لعبدالسللللالم بللللن عبللللد  بللللن اخلضللللر ، و عبللللداحلليم بللللن  .29
حممللد احلنبلللي ، حتقيللق / حممللد  عبدالسللالم ، وأمحللد بللن عبللداحلليم ، مجللع / أمحللد بللن

 مصر  -السعودية  –حميي الدين عبداحلميد ، مطبعة املدين 
هلللل(، 751إعللالم امللللوقعني علللن رب العللاملني ، حململللد بلللن أيب بكلللر ابللن قللليم اجلوزيلللة )  .32

 لبنان –بريوت  –تعليق / طه عبدالرؤوف سعد، دار اجليل 
 االسالم عقيدة وشريعة، طبعة دار الشروق بريوت .31
 ل االعتقاد، طبعة املكتبة السلفية الكويتأص .32
 أصول الفقه، حملمد أيب النور زهري، طبعة دار االحتاد العريب القاهرة .33
 -هلل1377أضواء على السنة احملمدية، أليب رية، مطبعة دار التأليف القلاهرة، األوىل  .34

 م1915
طبعلة هلل( ، طبلع امل525املستصلفى ملن عللم األصلول ، حململد بلن حمملد الغلزايل ) ت  .35

 هل.1324مصر ، الطبعة األوىل   –بوالق  –األمريية 
أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي ، حجيتها ، مفادها ، العملل مبوجبهلا ، لعبلد  بلن  .36

السعودية ، الطبعلة الثانيلة  –مكة املكرمة  –عبدالرمحن اجلربين ، طبع دار عامل الفوائد 
 هل1416–
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ثللللللار ، لعبلد   بلن حمملد بلن أيب شليبة الكللويف ) الكتلاب املصلنف يف األحاديلللث واآل .37
هللللل ، مكتبللللة 1429هللللل ( ، حتقيللللق / كمللللال يوسللللف احلللللوت ، الطبعللللة األوىل  235ت

 السعودية –الرياض  –الرشد 
خللللرب الواحللللد يف التشلللللريع اإلسللللالمي وحجيتللللله ، القاضللللي برهلللللون ، مطبعللللة النجلللللاح  .31

 م1995 –هل 1415وىل الدار البيضاء ، الطبعة األ –املغرب  –اجلديدة 
هللللل(، حتقيللللق أبللللو الوفللللا 492أصللللول السرخسللللي ، حململلللد بللللن أمحللللد السرخسللللي )ت  .39

 اهلند .  –حيدر آباد الدكن  –األفغاين جلنة إحياء املعارف النعمانية 
 التذكرة لإلمام الذهيب .42
 احمللى البن حزم الظاهري .41
، حتقيلق  1، سهلل 1412ُشعب اإلميان ، للبيهقي ، دار الكتب العلميلة ، بلريوت ،  .42

 حممد السعيد بسيوين زغلول .
 دراسات يف احلديث لألعظمي .43
م ،  1993هللللل /1414،  2صللللحيه ابللللن حبللللان ، م سسللللة الرسللللالة ، بللللريوت ، س .44

 حتقيق شعيب األرن وس .
م ، 1994هلللل /1414سلللنن البيهقلللي الكلللربى ، مكتبلللة دار البلللاز ، مكلللة املكرملللة ،  .45

 حتقيق حممد عبد القادر عطا .
 دار، العلملاء كبلار من نخبةل ،والشبهات االفرتاءات على الرد اإلسالم بيان موسوعة .46

 للنشر مصر هنضة
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 توياتفهرس احمل

 رقم الصفحة احملتويات
 أ مقدمة

 ب موضوع البحث
 ب مشكالت البحث
 جـ املؤلفات السابقة

 د أمهية املوضوع وسبب اختياره
 د نطاق البحث
 د خطة البحث

 و املنهج املتبع يف البحث
 2 مكانة السنة

 4 احلفاظ على السنة حتمال وأداء وعمال وتدوينا
 7 من حيث تعدد الرواةتقسيم األخبار 

 7 املتواتر
 7 شروط احلديث املتواتر أربعة

 8 انواع التواتر 
 8 من اشهر كتب احلديث املتواتر

 8 حكم احلديث املتواتر
 8 اآلحاد

 9 أقسام اآلحاد من حيث عدد رواته
 9 احلديث املَشهور 

 9 املٌْسَتِفيض
 9 أشهر املصنفات فيه
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 11 الَعـــزيز
 11  املصنفات فيه أشهر

 11 الغــــريــب 
 11 أشهر املصنفات فيه

 11 تقسيم خرب اآلحاد بالنسبة إىل قوته وضعفه
 11 حكم العمل حبديث اآلحاد
 11 اهلدف من تقسيم األخبار
 13 التثبت الكافية يف الشرع

 14 نشأة التفريق بني املتواتر واآلحاد
 15 تقسيم العلم إىل ضروري ونظري

 16 ا يفيد خرب اآلحاد من العلمم
 19  القطع أو الظنمثرة اخلالف بني 

 21 ظهور منكري السنة
 22 أقسام منكري السنة

 23 والرد عليهامنكري السنة  شبه
 23 رد اإلمام الشافعي ملنكري السنة

 24 الشاطيب يَردُّ باطل هذه الفرقة
 25 السيوطي يرد على هذه الفرقة

 26 دحجية خرب الواح
 26 االستدالل بالكتاب

 26 استدالل الُبَخاري يف صحيحه
 26 االستدالل بالسنة

 28 االستدالل باملعقول
 28 االستدالل باإلمجاع

 29 حكم من أنكر خرب الواحد
 31 والرد عليها خرب اآلحاد مطلقا منكريشبه 
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 32 د والرد عليهاالعقائد يف احخرب اآلمنكري شبه 
 33 ني من االحتجاج خبرب اآلحاد ومناقشتهاأدلة املانع

 33 من القرآن
 35 استدالهلم من السنة

 38 استلزام أهل هذا القول
 41 من شبهات رافضي أخبار اآلحاد يف العقائد أيضا
 41 شبهات داللة العقل على العمل خبرب الواحد والرد

 42 منع التعبد خبرب الواحد عقال  
 44 الواحد العقل يوجب العمل خبرب

 46 أن خرب الواحد جيوز العمل به عقال  من غري وجوبب القول
 47 شبهات يف داللة السمع على وجوب العمل خبرب الواحد

 47 القول بأنه ال جيب العمل به مسعا  
 48 ما اشتهر عن بعض الصحابة من عدم قبول بعض األخبار

 49 القول بوجوب العمل خيرب الواحد مسعا
 49 ألول: القرآنالنوع ا

 54 النوع الثاين: السنة النبوية
 56 شبه للخصوم حول هذا الدليل

 57 النوع الثالث: إمجاع سلف األمة
 59 اخلامتة

 61 ملخص البحث
 = فهرس اآليات

 = فهرس األحاديث واآلثار
 = فهرس املصادر واملراجع

 = فهرس احملتويات
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