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 المقدمة
وعلى آله  ،املرسلنيوالصالة والسالم على سيد  ،احلمد هلل رب العاملني

 وصحبه أمجعني.
 أما بعد: 

باهلدى ودين  ن رمحة اهلل عز وجل خبلقه أن أرسل سيدنا حممدًا فإن م
وجعل  ،وأنزل عليه القرآن دستورًا ونورًا لألمة ومنهاجًا يضيء طريقها ،احلق

بذلك  ولقد قام رسول اهلل  .يف مقام الشارح للكتاب واملبنين له رسوَلُه 
ورمبا ذهب يف  ،فتوىل تفصيل جممله وتقييد مطلقه وختصيص عامه ،خري قيام

البيان إىل ما مل يتناوْلُه كتاب اهلل عز وجل مما يدخل يف نطاق مهمته الربانية 
سبيله يف ذلك عليه الصالة والسالم قول خياطب  ،رسواًل يوجه األمة إىل اخلري

أو موقف بدا منه  ،أو فعل يوضح هلم به مراده ،به الصحابة معربناً فيه عن قصده
و فعل صدر من أصحابه أو بلغه عنهم فيقرهم عليه على الرضا عن قول أ

فهذه املمارسات الثالث من  ،برضاه عن ذلك القول أو الفعل وسكوته عليه
 .(1)هي اليت يُعربَّ عنها بالسنة أو باحلديث النبوي رسول اهلل 

فالسنة النبوية ؛ومن هنا تتحدد طبيعة العالقِة القائمة بني الكتاب والسنة
وتشرح وتبني ما حيتاج منه  ،وختصص عامَّه ،لقرآن، وتقيند مطلقهتفصنل جممل ا

َا   :وذلك مصداقًا لقول اهلل عز وجل ،إىل بيان نَزۡلن
َ
رَ ٱ إََِلنَك  َوأ ِكن َ  لذ ِ  ِِلُبَيذ

َِل  َما لِلنَّاِس   [. 44: النحل ]إََِلنِهمن  نُزذ

ــ  ــــــــــــ
مــن قــول أو فعــل أو  مــا أضــيف إىل النــ   ): فهــي احملــد نيأمــا عنــد  ،هــو تعريــف األصــوليني للســنة هــذا (1)

 (. تقرير أو صفة خلقية أو ُخلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها
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مانة وعصمه من واهلل عز وجل اختار نبيه عليه الصالة والسالم للرسالة ومحله األ
أو أَقـَرَّ  ،أو صدر عنه من فعل ،وفيما نطق به من قول ،الزلل فيما بلغه عن ربه من قرآن

 يَنِطقُ  َوَما ألن كل ذلك من عند اهلل: ؛عليه أصحابه مما يدخل يف جمال التشريع
نَهَوى  ٱ َعنِ  ي  إِّلَّ  ُهوَ  إِنن  ٣ ل . ولذلك أوجب [3،4: ]النجم٤ يُوَحى  وَحن
َها: فقال عز وجل ،ه وقرهنا تعاىل بطاعتهطاعت يُّ

َ
ِينَ ٱ َي أ ِطيُعوا   َءاَمنُو ا   لَّ

َ
 أ

َ ٱ ِطيُعوا   ّللَّ
َ
ِل  لرَُّسوَل ٱ َوأ و 

ُ
رِ ٱ َوأ من

َ تُمن  فَإِن ِمنُكمن   ۡلن ء   ِف  تََنىزَعن  فَُردُّوهُ  ََشن
ِ ٱ إَِل  ِمنُونَ  ُكنُتمن  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ّللَّ ِ  تُؤن ِ ٱب َون ٱوَ  ّللَّ ىلَِك  ٓأۡلِخرِ  ٱ مِ َلن ي  َذ  َخين

َسنُ  حن
َ
وِيًل  َوأ

ن
ِطيُعوا   قُلن  . وقال تعاىل[95: ]النساء ٥٩ تَأ

َ
َ ٱ أ ِطيُعوا   ّللَّ

َ
 َوأ

ا   فَإِن لرَُّسوَل  ٱ ا وََعلَينُكم ُحذَِل  َما َعلَينهِ  فَإِنََّما تََولَّون  ِإَون ُحذِلنُتمن   مَّ
َتُدوا    تُِطيُعوهُ  ىغُ ٱ إِّلَّ  ُسولِ لرَّ ٱ ََعَ  َوَما َتهن ََل نُمبِيُ ٱ ۡلن  .[ 94: النور ]٥٤ ل

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن: ورتب على طاعته اجلزاء الوفري فقال سبحانه  ّللَّ
ًزا فَازَ  َفَقدن  ۥَورَُسوَلُ  . وحذر اهلل من مغبة [11: ]األحزاب٧١ َعِظيًما فَون

َذرِ : بقولهاملخـالفة لنبيه  َيحن
ِينَ ٱ فَلن ِ  َعنن  ونَ ُُيَالِفُ  لَّ رِه من

َ
ن ۦ  أ

َ
 أ

ون  فِتنَنة   تُِصيَبُهمن 
َ
َِلم   َعَذاب   يُِصيَبُهمن  أ

َ
 .[ 33: النور ]٦٣ أ

ِص  َوَمن: وتوعد على معصيته وأخرب بعقوبة من عصاه فقال َ ٱ َيعن  ّللَّ
ِخلنهُ  ۥُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  ۥَورَُسوَلُ  ا نَاًرا يُدن ِهيي  َعَذابي  ۥَوَلُ  فِيَها َخىِِلٗ  مُّ

١٤ وقال: [14: ]النساء . ََيُقولُونَ  ۡلَّارِ ٱ ِف  وُُجوُهُهمن  ُتَقلَُّب  يَونم 
ىلَينتََنا   َنا َي َطعن
َ
َ ٱ أ َنا ّللَّ َطعن

َ
 .[33: ]األحزاب٦٦ لرَُّسوَّلا ٱ َوأ

ىُكمُ  َوَما  : ونبه عباده أن يكونوا عند أمر الرسول وهنيه فقال  َءاتَى
 .[ 1: احلشر ]نَتُهوا   ٱفَ  َعننهُ  ىىُكمن َنهَ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ
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أال يكون املؤمنون مؤمنني حقًا حىت يرتضوه حكمـاً وأقسم اهلل لرسوله 
فيما بينهم، وأن يتلقـوا حكمه بغاية اإلذعان الذي ال تكلف فيه وال تصنع، 

 فََل : وإمنا هو نابـع عما انعقد عليه القلب من والء وتسليم، فقـال عز وجل
ِمُنونَ  َّل  بذَِك َورَ  ى  يُؤن ُِموكَ  َحّتَّ  ِف   ََيُِدوا   َّل  ُثمَّ  بَينَنُهمن  َشَجرَ  فِيَما ُُيَكذ

نُفِسِهمن 
َ
ا َحرَٗجا أ ِمَّ لِيٗما َويَُسلذُِموا   قََضينَت  مذ  ٦٥ تَسن

فمن  .. وقد أمجع العلماء على أن هذا التحاكم يكون بعده إىل سنته[39:]النساء
تبار نقرر أن السنة النبوية الصحيحة مع القرآن الكرمي يف هذا املنطلق وهبذا االع

 ،فإهنا وحي مثله ،مرتبة واحدة من حيث االحتجاج هبما يف األحكام الشرعية
 .(1)فيجب القول بعدم تأخرها عنه يف االعتبار

وأولوه الرعاية  ،خري قيام وقد قام األئمة خبدمة حديث رسول اهلل 
 الوسع اإلنسا ي احتياطًا لدينهم ورريعتهم أن وبذلوا أقصى ما يف ،والعناية

 ،وكان من نتاج ذلك وضع قواعد مصطلح احلديث ،يدخل فيها ما ليس منها
وقواعد علم اجلرح والتعديل؛ تلك القواعد اليت كفلت هلم التمييز بني الصحيح 

وهذه القواعد جندها مبثو ة يف كتب أصول الرواية وعلوم احلديث وتاريخ  ،وغريه
 رجال.ال

وكان من أهم موضوعات علم مصطلح احلديث: تقسيم احلديث من 
وسنتكلم  .املتواتر واآلحاد: مها ،حيث طرق وصوله إلينا إىل قسمني رئيسني

على هذين القسمني وأنواعهما، وحجية كل نوع. واهلل املوفق واهلادي إىل سواء 
 السبيل.

ــ  ــــــــــــ
ـا فقـد أكـد هـذا املعـج وأجـاد يف إ باتـه  ،للشيخ عبد الغين عبد اخلـالق رمحـه اهلل ((حجية السنة))انظر كتاب  (1) أّيم

 .إجادة
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 المتواتر: أواًل
 

تواطَؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه،  وهو: ما رواه مجع حتيل العادة
 : ورروط التواتر ما يلي

 عدد كثري حتيل العادة اجتماعهم على الكذب. -1
أن تكون هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند.  -2

كقوله مسعنا أو أخربنا، أما إذا كان   ،أن يكون مستند خربهم احلس  -3
 فال. ،مستندهم العقل كحدوث العامل مثال

يف أي طبقة من طبقات السند فال  ،ررط من رروط التواترفإذا اختل 
 .وإمنا هو آحاد ،يسمى متواتراً 

 : والمتواتر قسمان
: ومن أمثلته .ما تواتر لفظه ومعناه: وهو ،لفظي -1

فقد رواه حنو  ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))حديث 
، ونقله عنه (1)ح الباريمائة من الصحابة كما قال احلافظ ابن حجر يف فت

. وقد مجع طرقه ابن اجلوزي يف مقدمة كتابه (2)السخاوي يف فتح املغيث
 فجاوز تسعني طريقاً.« املوضوعات»

: ومن أمثلته.ما تواتر معناه وإن مل يتواتر لفظه: وهو ،معنوي -2
أكثُر من مخسني  فقد روي عنه  ،أحاديث رفع اليدين يف الدعاء

ــ  ــــــــــــ
 .203/  1فتح الباري  (1)

 .42 – 41/  3فتح املغيث (2)
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فكل قضية منها مل  ،يف الدعاء لكنها يف قضايا خمتلفة حديثًا فيه رفع يديه
 ،تواتر باعتبار اجملموع – وهو الرفع عند الدعاء -والقدر املشرتك منها  ،تتواتر

فض الوعاء يف أحاديث رفع  وقد مجع طرقها اإلمام السيوطي يف كتاب مساه )
 (. اليدين يف الدعاء
 : المتواترما يفيده 

ى أنه يفيد العلم القطعي الضروري ال النظري، لذا اتفقت كلمة العلماء عل
 .ال يصح إنكاره وال البحث عن استدالله ألنه  ابت قطعاً 

أما إ بات كون املتواتر مفيدًا للعلم فهو )): قال اإلمام الغزايل يف املستصفى
وحصرهم  .حيث حصروا العلم يف احلواس وأنكروا هذا(1)خالفًا للسُّمِنيَّة ،ظاهر

فإنا  ،أما بطالن مذهب الكع  حيث ذهب إىل أن هذا العلم نظريباطل... 
فيعلمه  ،النظري هو الذي جيوز أن يعرض فيه الشك وختتلف فيه األحوال: نقول

.. وحنن ال جند أنفسنا راكمني يف وجود مكة ووجود .بعض الناس دون بعض
وقد )): حولاخل كالمه. وقال الشوكا ي يف إرراد الف (2)((...الشافعي رمحه اهلل

فذهب اجلمهور  ؟اختلف يف العلم احلاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري
.. واحلق قول .إنه نظري: وقال الكع  وأبو احلسني البصري ،إىل أنه ضروري

 .إىل آخر كالمه (3)((...اجلمهور
ــ  ــــــــــــ

 يف القاموس: السمنية )كُعَرنِيَّة(، قوم باهلند دهريون قائلون بالتناسخ أهـ. (1)
أن كلمـة  )): 12للـدكتور .. عبـد الـرحيم  :  ((القول األصيل فيما يف العربية من الـدخيل  ))وجاء يف كتاب    

، وضبطت الكلمة بضم وفتح كُعرنية يف القاموس. وصواهبا: بفتحتـني كَعَرنيـة. وهـو كـذلك يف مسن لقب لبوذا
 .((بعض نسخ القاموس كما ذكر الزبيدي يف تاج العروس 

 .133 – 132/  1املستصفى  (2)
 .43إرراد الفحول    (3)
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 .والكع  وأبو احلسني البصري مها من املعتزلة: قلت
وهو املفيد للعلم  ،املتواتر)): الفكر وقال احلافظ ابن حجر يف ررح خنبة

أن اخلرَب : وهذا هو املعتمد ،هو االعتقاد اجلازم املطابق: .. واليقني.اليقيين
حبيث ال ّيكنه  ،املتواتر يفيُد العلم الضروري، وهو الذي يضطر اإلنسان إليه

 ألن العلم املتواتر حاصل ؛وليس بشيء ؛ال يفيد العلم إال نظرياً : وقيل ،دفعه
إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة  ،ملن ليس له أهلية النظر كالعامي

فلو كان نظريًا ملا  ،وليس يف العامي أهلية ذلك ،يتوصل هبا إىل علوم أو ظنون
إذ  ،والح هبذا التقرير الفرق بني العلم الضروري والعلم النظري ،حصل هلم

ده ولكن مع االستدالل على الضروري يفيد العلم بال استدالل، والنظري يفي
إال ملن فيه أهلية  لوأن الضروري حيصل لكل سامع، والنظري ال حيص ،اإلفادة
 إىل آخر كالمه.( 1)((...النظر

وهبذا يتبني أن املتواتر يفيد العلم الضروري اليقيين عند عامة املسلمني 
ا علماء وهذه اإلفادة اتفق عليه ،وبعض الفرق الضالة ،خالفًا لبعض املعتزلة

 .احلديث والفقه واألصول والعقيدة وغريهم
 

ــ  ــــــــــــ
 .39ررح خنبة الفكر    (1)
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 اآلحاد: ثانيًا
 

سواء كان رواته واحداً  ،ما مل جيمع رروط املتواتر املتقدمة أو أحدها: وهو
 أو عدداً.

 : وينقسم اآلحاد باعتبار عدد طرقه ورواياته إىل  ال ة أقسام
ع التفرد ما ينفرد بروايته رخص واحد يف أي موضع وق: وهو ،الغريب -1

 به من السند، وقد يعرب علماء احلديث عنه بالفرد.
فقد تفرد به عمر رضي اهلل عنه  ((إمنا األعمال بالنيات))حديث: : ومثاله
، وال يرويه عن عمر إال علقمة بن وقا ، وال يرويه عن علقمة إال عن الن  

مث  ،األنصاريحممد بن إبراهيم التيمي، وال يرويه عن التيمي إال حيىي بن سعيد 
 ارتهر احلديث.

ولو كان ذلك  ،ما يرويه ا نان عن ا نني يف كل طبقة: وهو ،العزيز -2
فاملدار حتقق التثنية يف  ،وال مانع من أن يزيد يف بعض طبقاته ،يف طبقة واحدة

 .طبقة ما
والشيخان من حديث أنس  ،ومثاله ما رواه البخاري من حديث أيب هريرة

ؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده ال ي))قال:  أن الن  
: ورواه عن أنس ا نان ،فقد رواه من الصحابة أنس وأبوهريرة ((والناس أمجعني

ورواه عن  ،رعبة وسعيد: ورواه عن قتادة ا نان ،قتادة وعبد العزيز بن ُصَهيب
 .اعةمث رواه عن كل منهما مج ،إمساعيل ابن ُعلية وعبد الوارث: عبد العزيز ا نان

ما له طرق : وهو ،املستفيض: ومساه مجاعة من الفقهاء ،المشهور -3
 حمصورة بأكثر من ا نني ومل يبلغ حد التواتر.

وعرَّفوه بأنه ما كان آحاداً  ،وقد جعل احلنفية املشهور قسيم املتواتر واآلحاد
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 (.1)مث تواتر بعد ذلك وكثرت رواته يف القرن الثا ي والثالث ،يف القرن األول
قنت  أن الن ))مثاله: حديث أنس رضي اهلل عنه الذي رواه الشيخان: و 

قتادة وعاصم وأبو جِمَْلز: : ، فقد رواه عن أنس((رهرًا يدعو على رِْعل وذكوان
 ورواه عن كل واحد مجاعة. ،الحق بن مُحيد، وأنس بن سريين
 ما يفيده خبر اآلحاد: 

وإليك بياهنا مع ذكر  ،ذهب العلماء يف جمال األخذ به مذاهب خمتلفة
 : ُحجج كل مذهب

 .أن خرب الواحد الثقة يفيد العلم اليقيين مطلقاً : المذهب األول
بن أسد  وهذا مذهب داود الظاهري واحلسني بن علي الكرابيسي واحلارث

وحكاه ابن خويزمنداد عن اإلمام  ،ونقل عن اإلمام أمحد يف رواية ،احملاس 
.وقد أطال ابن حزم (2)عي يف كتاب اختال. مالكوجزم به اإلمام الشاف ،مالك

 ،اإلحكام النَـَفس يف إيراد األدلة على صحة هذا املذهب والرد على خمالفيه يف
وإذا صح هذا فقد  بت يقينًا أن خرب الواحد العدل ))فقال بعد سرد مقدمات: 

 (3)((اموجب للعلم والعمل مع ،حقٌّ مقطوٌع به رسول اهلل  عن مثله ُمبَـلَّغا إىل
ذهب أكثر أصحاب )): وقال عبد العزيز البخاري يف ررح أصول البزدوي

 احلديث إىل أن األخبار اليت حكم أهل الصنعة بصحتها توجُب علَم اليقني
 .(4)((وهو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،بطريق الضرورة

ــ  ــــــــــــ
 .31/  3حممد أمني باد راه انظر: تيسري التحرير ررح كتاب التحرير للشيخ  (1)

 .919ذكره ابن القيم يف الصواعق املرسلة انظر: خمتصر الصواعق    (2)
 .131/  1اإلحكام يف أصول األحكام (3)
 .311/  2كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي   (4)
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من املتأخرين العالمة صديق حسن خان فقال يف كتابه "الدين  واختاره
والضرب اآلخر من السنة خرب اآلحاد يرويه الثقات األ بات بالسند )): اخلالص"

فهذا يوجب العمل عند مجاعة من علماء األمة  ،املتصل والصحيح واحلسن
ِبني

ُ
ومنهم من  ،وسلفها الذين هم القدوة يف الدين واحلجة األسوة يف الشرع امل

هذه األمة  وهو احلق وعليه درج سلف ،يوجب العلم والعمل مجيعاً : قال
قليل جداً، وغالب  –على حساب اصطالح القوم  –ألن املتواترات  ،وأئمتها

واختار هذا القول من  (1)((السنة الشريفة آحاد، والعمل هبا واجب حتم
املعاصرين األستاذ العالمة أمحد راكر فقال يف الباعث احلثيث بعد أن ذكر 

األدلة الصحيحة ما ذهب إليه واحلق الذي ترجحه )): أقوال العلماء يف إفادته
سواء  ،من أن احلديث الصحيح يفيد العلم القطعي ،ابن حزم ومن قال بقوله

وهذا العلم اليقيين علم نظري برها ي،  ،أكان يف أحد الصحيحني أم يف غريمها
ال يتحصل إال للعامل املتبحر يف احلديث العار. بأحوال الرواة والعلل... وهذا 

وتيقنت  ،ظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر يف علم من العلومالعلم اليقيين الن
وممن قال هذا الرأي أيضـًا الدكتور . (2)((...واطمأن قلبه إليها ،نفسه بنظرياته

ورأي ابن حزم أوىل ))صبحي الصـاحل يف كتابه علوم احلديث حيث قال: 
بت ألن ما   ،باالتباع؛ إذ ال معج لتخصيص أحاديث الصحيح بإفادة القطع

.. كما أنه ال معج .صحته يف غريمها ينبغي أن حيكم عليه مبا حكم عليه فيها
ألنَّ ما اْرـرُتط فيه لقبول صحته  ،للقول بظنية حديث اآلحاد بعد  بوت صحته

 .(3)((العلم اليقيين به يُزيل كل معا ي الظن ويستوجب وقوعَ 
اب والسنة دل على ذلك الكت ،وهذا احلق الذي ال يعول على غريه: قلت

ــ  ــــــــــــ
 .284/  3الدين اخلالص  (1)

 .31الباعث احلثيث    (2)

 .191علوم احلديث    (3)
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 .بعد سرد املذاهب األخرى وسأذكر تفصيل ذلك.واإلمجاع
 .أنه يفيد العلم اليقيين إذا احتفت به قرائن: المذهب الثاني

وهذا مذهب عامة أهل احلديث وكثري من حمققي الفقه واألصول والكالم 
 من حنفية ومالكية ورافعية وحنابلة وغريهم.

: احملتف بالقرائن فقال يف نزهة النظر وقد ذكر احلافظ ابن حجر أنواع اخلرب
مما مل  ،واخلـرب احملتـف بالقرائن أنواع: منهـا ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما))

 : فإنه احتفت به قرائن ،يبلغ حد التواتر
 .منها جاللتهما يف هذا الشأن 
 .وتقدمهما يف متييز الصحيح على غريمها 
 .وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول 

لتلقي وحده أقوى يف إفادة العلم من جمرد كثرة الطرق القاصرة عن وهذا ا
ومبا مل  ،إال أن هذا خمتص مبا مل ينتقده أحد من احلفاظ مما يف الكتابني ،التواتر

الستحالة أن  ،يقع التجاذب بني مدلوليه مما وقع يف الكتابني حيث ال ترجيح
 مها على اآلخر.يفيد املتناقضان العلم بصدقهما من غري ترجيح ألحد

.. وممن صرح بإفادة ما .وماعدا ذلك فاإلمجاع حاصل على تسليم صحته 
ومن أئمة  ،أخرجه الشيخان العلم النظري: األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين

 .((احلديث: أبو عبد اهلل احلميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغريمها
على هذين وجود املستخرجات الكثرية : ويضا. إىل ذلك أيضاً : قلت
وجاء يف املستخرجات يف كثري من  حبيث ال يوجد حديث فيه علة إال ،الكتابني

 مما يفيد تعدد طرق حديث الصحيحني ويزيدها قوة على قوة. ،األحيان سليماً 
ومنها املشهور إذا كانت له طرق متباينة ساملة من ضعف )): وقال احلافظ

ري األستاذ أبو منصور البغدادي، وممن صرح بإفادته العلم النظ ،الرواة والعلل
 واألستاذ أبو بكر بن فـَُورك وغريمها.
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حيث ال يكون غريباً؛ كاحلديث  ،املسلسل باألئمة احلفاظ املتقنني: ومنها
ويشاركه فيه  ،ويشاركه فيه غريه عن الشافعي الذي يرويه أمحد بن حنبل مثالً 

ستدالل من جهة فإنه يفيد العلم عند سامعه باال ،غريه عن مالك بن أنس
املوجبة للقبول ما يقوم مقام العدد  ةوأن فيهم من الصفات الالئق ،جاللة رواته

وال يتشكك من له أدىن ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن  ،الكثري من غريهم
فإذا انضا. إليه من هو يف تلك  ،مالكًا مثاًل لو رافهه خبرب أنه صادق فيه

 .(1)((خُيشى عليه من السهوالدرجة ازداد قوة وبـَُعَد عما 
وقفت بعد هذا على كالم )): وقال ابن كثري يف خمتصر علوم احلديث

أنه نقل القطع باحلديث الذي تلقته األمة : لشيخنا العالمة ابن تيمية مضمونه
والشيخ  ،بالقبول عن مجاعات من األئمة؛ منهم القاضي عبد الوهاب املالكي

والشيخ أبو إسحاق  ،أبو الطيب الطربيوالقاضي  ،أبو حامد اإلسفراييين
بن الفراء وأبو اخلطاب وابن  وابن حامد وأبو يعلى ،الشريازي من الشافعية

وهو : قال ،ومشس األئمة السَّرخسي من احلنفية ،الزاغو ي و أمثاهلم من احلنابلة
قول أكثر أهل الكالم من األرعرية وغريهم؛ كأيب إسحاق اإلسفراييين وابن 

 .(2)((قـال: وهو مذهب أهل احلديث قاطبة ومذهب السلف عامةفُـَورك، 
ومن احلديث الصحيح ما تلقاه املسلمون بالقبول، )): وقال ابن تيمية

.. فهذا يفيد العلم، وجيزم بأنه صدق؛ ألن األمة تلقته بالقبول .فعملوا به
مر  تصديقًا وعماًل مبوجبه، واألمة ال جتتمع على ضاللة؛ فلو كان يف نفس األ

كذبًا لكانت األمـة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا ال جيوز 
ــ  ــــــــــــ

 .10نزهة النظر ررح خنبة الفكر    (1)
 .33خمتصر علوم احلديث    (2)
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 .((عليها
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم باحلديث  )): مث قال

كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن مجيع أهل العلم باحلديث جيزمون 
ـم يف معرفـة وسائر الناس تبـع هل ،بصحة مجهـور أحـاديث الكتابني

 .(1)((احلديث...
فإذا حفته  ،قد ُعلم أن خرب الواحد يفيد الظن)): وقال اإلمام الصنعا ي

أي  -القرائن أفاد العلم كما قال احلافظ يف النخبة وررحها: وقد يقع فيها 
ما  - وهي أقسام اآلحاد ،أخبار اآلحاد املنقسمة إىل مشهور وعزيز وغريب

 .(2)((املختار ائن علىيفيد العلم النظري بالقر 
أن خرب الواحد الثقة يفيد الظن وال يفيد العلم، وال فرق : المذهب الثالث

ولكنه ُحجة من ُحجج الشرع يلزم العمل  ،بني البخاري ومسلم وغريمها يف ذلك
به سواء أكان يف العقائد أم غريها. وممن قال هبذا املذهب اإلمام ابن عبد الرب 

 .(3)((إنه يوجب العمل دون العلم)): حديث اآلحاد القرط ، فهو يقول عن
أمجع أهل العلم من أهل الفقه )): وقال يف أول كتاب التمهيد ما نصه

على قبول خرب الواحد العدل وإجياب  - فيما علمت -واأل ر يف مجيع األمصار 
هذا مجيع الفقهاء يف   على ،العمل به، إذا  بت ومل ينسخه غريه من أ ر أو إمجاع

إال اخلوارج وطوائف من أهل البدع  ،عصر من لدن الصحابة إىل يومنا هذا كل
وقد أمجع املسلمون على جواز قبول الواحد السائل  .ال تعد خالفاً  ررذمة

ــ  ــــــــــــ
 .11 – 13/  18الفتاوى  (1)

 .23/  1توضيح األفكار  (2)
 .244نقله ابن تيمية يف املسودة    (3)
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وقبول خرب الواحد  ،املستفيت ملا خيربه به العامل الواحد إذا استفتاه فيما ال يعلمه
بن عبد الرب هلذه املسألة كتاباً  عمر وقد أفرد أبو (1)((العدل فيما خيرب به مثله

 .ذكره يف مقدمة التمهيد ((الشواهد يف إ بات خرب الواحد)) مستقاًل مساه
 ،ومن القائلني هبذا املذهب أيضاً: النووي ووافقه اإلمام العز بن عبدالسالم

 وذكر الشيخ تقي الدين )): فقال النووي يف كتاب التقريب
أو أحدمها فهو  -يعين يف الصحيحني  -وياه أن ما ر  –يعين ابن الصالح  -

: فقالوا نوخالفه احملققون واألكثرو  ،مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه
 .(2)((يفيد الظن ما مل يتواتر

وممن قال هبذا الرأي أيضاً: اإلمام أبو السعادات ابن األ ري يف مقدمة 
لعلم، ولكنا ُمَتعبدون وخرب الواحد ال يفيد ا)): حيث قـال ،((جامع األصول))
 .(3)((به

ومع  ،وقد استدل أصحاب هذا الرأي جبواز اخلطأ والنسيان على الثقة عقالً 
وتلقي األمة احلديث بالقبول إمنا أفاد  ،هذا اجلواز العقلي ال ّيكن ادعاء القطع

 .وجوب العمل به
 أرى اخلال. بني هؤالء وبني الذين يقولون إهنا تفيد العلم خالفاً : قلت

فاجلميع يوجبون العمل خبرب الواحد إذا توافرت فيه  ،نظريًا ليس له أ ر يف الواقع
 .رروط القبول

هذا، وإننا ال نقول باستحالة اخلطأ على مجيع النقلة وال بعصمتهم من 
 ،ولكننا نقول باجلزم والتصديق عند ظهور عالمات تؤيد ذلك ،تعمد الكذب

ــ  ــــــــــــ
 .3 - 2/  1التمهيد ملا يف املوطأ من املعا ي واألسانيد  (1)

 .3التقريب    (2)
 .129/  1ل جامع األصول يف أحاديث الرسو  (3)
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سها فالبد أن يقوم  ي إذا كذب أو غلط أوإن الراو )): ويقول اإلمام ابن القيم
دليل على ذلك، والبد أن يكون يف األمة من يعر. كذبه وغلطه ليتم حفظه 

 .(1)((وال تلتبس مبا ليس منها ،حلججه وأدلته
ومل يثبت  -وينبغي أن نشري إىل أنه ال ّيكن أن يكلف اهلل عز وجل بأمر 

لم ذلك التكليف وهو يعتقد أن مث يعمل املس -هذا التكليف من طريق التواتر 
وقد  ،هذا الذي يفعله أمر ظين أو احتمايل والعلم بصحته غري واجب ررعاً 

 ،إن اخلرب يوجب عماًل وال يوجب علماً : ُسئل اإلمام أمحد عن إنسان يقول
 .(2)ما أدري ما هو؟!: فعاب ذلك وقال

ماد ولذلك ال يصح االعت ،أن خرب اآلحاد يفيد الظن: المذهب الرابع
أما ما سوى ذلك يف األحكام العملية وغريها  ،عليه يف العقيدة ويف الغيبيات

وقال به مجع  ،بعض علماء الكالم: فإنه جيب العمل به، وممن قال هبذا املذهب
الوهاب النجار؛ فقد قال يف كتاب  منهم الشيخ عبد ،من املتأخرين واملعاصرين
ته آحادا فال يصلح أن يكون دليالً اخلرب إذا كان روا))قصص األنبياء مانصه: 

واخلرب الظين الثبوت أو الداللة  ،على  بوت األمور االعتقادية الغرض منها القطع
 .(3)((ال يفيد القطع

بعد أن ذكر  -ومنهم أيضاً: الشيخ حممود رلتوت، فقد قال يف الفتاوى 

ــ  ــــــــــــ
 .304خمتصر الصواعق املرسلة    (1)

 .242نقله ابن تيمية يف املسودة    (2)
( وقـد رد عليـه الشــيخ عبـد اهلل بـن الصــديق الغمـاري يف كتـاب )آدم عليــه 4قصـص األنبيـاء يف القاعـدة رقــم ) (3)

 السالم( ويف كتاب )عقيدة أهل اإلسالم يف نزول عيسى عليه السالم(.
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: ما نصه -ن وفاة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم وأنه ال يـَْنزل يف آخر الزما
فهو  –يعين حديث أيب هريرة يف نزول عيسى  –وإذا صح هذا احلديث ))

تفيد عقيدة، وال  وقد أمجع العلماء على أن أحاديث اآلحاد ال ،حديث آحاد
 .(1)((يصح االعتماد عليها يف رأن املغيَّبات

ن حيتج عليها أن العقائد قطعية فال جيوز أذا القول بى هلع ويستدل هؤالء
 إِنن  تباع الظن ىف العقائد فقال تعاىلاوقد هنى اهلل عز وجل عن  ،بقطعي الإ

َما ءي  إِّلَّ   ِهَ  سن
َ
ينُتُموَها   أ نُتمن  َسمَّ

َ
ا   َوَءابَا ؤُُكم أ نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ َطىن    ِمن بَِها ّللَّ

 ُسلن
نَّ ٱ إِّلَّ  يَتَّبُِعونَ  إِن َوى َوَما لظَّ نُفُس  ٱ َتهن

َ بذِِهمُ  نمذِ  َجا َءُهم َولََقدن  ۡلن  رَّ
نُهَدى  ٱ  .[23: ]النجم٢٣ ل

نَّ  ٱ إِّلَّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ِعلنم    ِمنن  ۦبِهِ  لَُهم َوَما: وقال تعاىل نَّ ٱ ِإَونَّ  لظَّ  لظَّ
ِن  َّل  َقذِ ٱ ِمنَ  ُيغن  .[ 28: ]النجم٢٨ ا  ٗ َشين  ۡلن

َ  َحرَّمَ  إِنََّما قُلن ل: وقال عز وج ِ ىِحَش ٱ َربذ  َوَما ِمننَها رَ َظهَ  َما لنَفَو
ثنمَ ٱوَ  َبَطنَ  ِ

َ ٱوَ  ۡلن َغن ِ  ۡلن َقذِ ٱ بَِغين ن ۡلن
َ
ُِكوا   َوأ ِ  تُۡشن ِ ٱب ِلن  لَمن  َما ّللَّ  ۦبِهِ  ُيَنذ

ن ُسلنَطىٗنا
َ
ِ ٱ ََعَ  َتُقولُوا   َوأ لَُمونَ  َّل  َما ّللَّ  .[ 33: األعرا. ]٣٣ َتعن

ــ  ــــــــــــ
. وما ادعاه من اإلمجاع ليس صحيحاً؛ حيث إن ذلك مذهب مجاعة من املتكلمـني، وبعـض 94الفتاوى   (1)

وخالفهم كثري من العلماء احملققني واألئمة املرضيني الذين نقلنا طرفـاً مـن   .من سار على هنجهم من املتأخرين
ي يف كتابـه القـيم وقـد رد عليـه مجاعـة مـن العلمـاء مـنهم الشـيخ مصـطفى صـرب  .كالمهم يف  نايا هـذا البحـث

)موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني( والشيخ حممد زاهد الكو ري يف كتابه )نظرة عابرة يف مزاعم من 
 ينكر نزول عيسى عليه السالم قبل اآلخرة(.
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صديق فهو واجب الت ورد عن الرسول  ألن كل ما ؛وقوهلم هذا ضعيف
عقيدة كان أو غري عقيدة، للنصو  الكثرية  ،نشاءإكان أو   اً خرب  االتباعواجب 

ما أمن غري تقييد، و  اً قمطلتأمر بطاعة الرسول  اليت ذكرنا بعضها فيما سبق واليت
يقوم عليه دليل  الظن املذموم الذي ال هنا تعينإالظن ف اتباعيات الناهية عن اآل

ثل رض املخالف للشرع، مغاهلوى وال ىئم علبل هو قا ة،وليس له أسس  ابت
و احلال ىف ظن املشركني ىف معبوداهتم، هغري اهلل عز وجل كما لية هاأللو   باتإ
 ححاد فهو ظن راجحاديث اآلإىل أعن الظن املنسوب  ن خيتلف متاماً ظذا الهو 

عتقاد والعمل به، فال ارتباط بينه وبني النوع األول ملحق بالقطعي ىف وجوب اال
طالق كلمة الظن على إف)) ،ركنيـبالنسبة ملعتقدات املشإليه من الظن املشار 

 حاديث اآلحادأ
وربطها باملعج الوارد عند بعضهم ىف  - ةكثر السنة النبويأوهي يف حقيقتها  -

لظن ان أال الظن، و إتفيد  حاديث اآلحاد الأن أئمة قاطبة يرون ن األإعبارة: 
حصره ىف  اً حيث أورد للظن معج واحد ؛مبني أ، خطاليغين عن احلق ريئاً 

 .(1)((تبعه املشركون ىف مواجهة حقائق القرآن الكرميااملفهوم الذي 
 كتاباً رمحه اهلل تعاىل   ناصر الدين األلبا ي خالعالمة احملدث الشي لفأ وقد

وذكر عشرين  (يف العقيدة واألحكام حادحاديث اآلأمساه ) وجوب األخذ ب
 ىا، ورد علهجوب األخذ بأحاديث اآلحاد يف العقيدة وغري و  ىدل علت وجهاً 

يد اليقني، فت هنا الهبذه اآلحاد ىف العقيدة أل جُّ تحيُ  هذا املذهب القائل بأنه ال
ــ  ــــــــــــ

 لعالمـة عبـداهلل( لالزمـان آخـر  ىنزول عيسـ ىان علهقامة الرب إ ) ، وانظر كتاب194السنة املفرتى عليها    (1)
 .بن الصديق الغماري
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يؤخذ هبا يف العقيدة قول مبتدع حمدث  ن القول بأن أحاديث اآلحاد الأوذكر 
ومن  ،ه األمةومل يقل به أحد من الصحابة وسلف هذ ،أصل له ىف الشريعة ال

ن هذا القول أمر من أمور الدين باطل مردود، كما أع يف د بتَ مر مُ أ لَّ ن كُ أاملعلوم 
جملرد كوهنا يف مئات األحاديث الصحيحة الثابتة عن الن   دزم ر تليس

جياب األخذ إو  ،حكام العمليةن التفريق بني العقيدة واألإ)): يضاً أالعقيدة، وقال 
يقرتن معها  ين على أساس أن العقيدة الن تلك إمنا بُ ذه دو هحبديث اآلحاد يف 

مث قال:  .((وكال األمرين باطل ،يقرتن معها عقيدة حكام العملية العمل، واأل
أنه : و األحكامأ اً يضأالعقيدة يف العمليات  اقرتاننه البد من ألك  حومما يوض))

، اً و يصوم تطببأ، اً و يتوضأ للنظافة أو يصلي مرتبطأتسل غي لو افرتض أن رجالً 
أن اهلل تبارك وتعاىل أوجبه عليه وتعبده  اً ل ذلك معتقدعيف سياحة، ال جو حيأ

هو  يذا مل تقرتن بعمل القلب الذإيفيده معرفة القلب  ، كما الاً به ملا أفاده ريئ
اإلّيان إىل ذن كل حكم ررعي عملي يقرتن به عقيدة والبد ترجع إالتصديق. ف

ملا وجب خربنا به يف سنة نبيه  اهلل تعاىل، ولوال أنه أُ الإيعلمه  بأمر غي  ال
 .((التصديق والعمل به

 حكاماأليف زم تعطيل العمل حبديث اآلحاد تلن قوهلم يسإ)): اً يضأومما قاله 
لزم منه باطل فهو باطل،  وما، هًا بيضأوهذا باطل اليقولون هم  ،اً يضألعملية ا

، فهذا رسول اهلل ةاعتقادي اً لية تتضمن أمور من األحاديث العم ن كثرياً أ: وبيانه
ذا جلس أحدكم ىف التشهد األخري فليستعذ باهلل من أربع: : إيقول لنا

 ومن فتنة احمليا، عوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنمأيقول: اللهم إ ي 
 آخر كالمه. إىل ((لشيخان...ا الدجال. رواه حواملمات، ومن فتنة املسي

تجون حي ال واملعتزلة، وهؤالء جار و وهو مذهب اخل: سب الخامهالمذ
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 العقائد وال يف األحكام. يف اآلحاد البأحاديث 
ذه هن أي أحجة املذهب السابق الذكر،  سي نفهؤالء هة جوح
من احتمال  ابه ملا فيه اً عمقطو  اً ملعن وال تفيد ظالإال تفيد  اليث األحاد

 م والكذب.هاخلطأ والو 
القرآن  جاء يف ما ىن من لوازمه االقتصار علأل ؛لقلت: وهذا القول باط

مائيت حديث. وكأن  إىليصل عددها  األحاديث املتواترة، واليت ال ىالكرمي، وعل
 بن معداعنه من حديث املقدام  حفيما صهؤالء هم الذين عناهم الرسول 

 هُ غُ عسى رجل يبلُ أال هل ))اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  ييكرب رض
اهلل، فما  ، فيقول: بيننا وبينكم كتابُ أريكتهعلى  متكئوهو  ،عينم احلديث 

مناه، وإن ماحرم رسول حرَّ ًا ، وما وجدنا فيه حرامناهُ استحللْ  وجدنا فيه حالالً 
نكرت مجاعة من أوقد )): تفسريه مام القرط  يفوقال اإل (1)((اهللم اهلل كما حر 
عقول، امل ىف الدين ودعوى يف اً مكُّ هلل بالظن وجواز العمل به؛ حتا داملبتدعة تعب

 .(2)((ل عليه...وليس ىف ذلك أصل يعوَّ 

ــ  ــــــــــــ
ــــــــن ماجــــــــه )  2333مــــــــذي ) رت (، وال 4304بــــــــو داوود ) أرواه  (1) ، واللفــــــــظ 130/  4محــــــــد أ(، و  12(، واب

 .مذيرت لل
 .332/  13 القرط  ريستف (2)
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 خبر اآلحاد قبولالقول الحق في 
 

 ن احلق الذي الإحاد نقول: ب ىف االحتجاج خبرب اآلهن سردنا املذاأوبعد 
فرت فيه اذا تو إ، ن خرب اآلحاد يفيد العلم والعمل مجيعاً : أغريه ىيعول عل

 حد من العلماء املعتربين، سواء أكان يفأمل يطعن فيه و  ،رروط القبول
ليك األدلة اليت تفيد ذلك من الكتاب والسنة إو  .غريمها الصحيحني أم يف

 .مجاعواإل
 : الكتاب: ولا أ

ِمُنونَ ٱ ََكنَ  َوَما : قول اهلل عز وجل -1 نُمؤن  َكٓافَّٗة   َِلَنفُِروا   ل
َّل  ِنن  فِرنقَة   ُكذِ  ِمن َنَفرَ  فَلَون ُهوا   َطا ئَِفةي  ُهمن مذ ََتَفقَّ ِ ِينِ ٱ ِف  َلذ  َوَِلُنِذُروا   لذ
َمُهمن  اآلية  فالفرقة يف [122: ]التوبة ١٢٢ َُينَذُرونَ  لََعلَُّهمن  إََِلنِهمن  رََجُعو ا   إَِذا قَون

الواحد واال نني فهي جزء من على كثر، والطائفة تصدق أيراد هبا الثال ة ف
و ا نني للخروج من كل فرقة تضم أر بتشكيل واحد أماهلل الفرقة، ومن ذلك أن 

ار بعد العودة، فدل ذلك نذىف الدين ومن أجل اإل هفراد من أجل التفقأ ال ة 
 .(1)على صحة أخذ العلم عن خرب اآلحاد ودل بالتايل على وجوب العمل به

َهاوقوله تعاىل:  -2 يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َي   بِنََبإ   فَاِسُق   َجا َءُكمن  إِن َءاَمُنو ا   لَّ

 .[3: ]احلجراتَفَتبَيَُّنو ا  
وىف قراءة حلمزة والكسائي وخلف : فتثبَّتوا  . 

ــ  ــــــــــــ
 .110نظر الفقيه واملتفقه   ا (1)
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أهل : أنَّ الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي ىف أضواء البيان ذكر
 إِن: تعاىل قبول خرب العدل؛ ألن قوله))استدلموا باآلية على األصول 
 - عين مفهوم خمالفتهأ - هيدل بدليل خطاب ُنو ا  َفَتبَيَّ  بِنََبإ   فَاِسُق   َجا َءُكمن 

قراءة:  ىه علبئاليلزم التبني ىف ن أن اجلائي بنبأ إن كان غري فاسق بل عدال
 .(1)((لتثبيت على قراءة: فتثبتوا. وهو كذلكافتبينوا. وال 

َذرِ : وقال تعاىل -3 َيحن
ِينَ ٱ فَلن ِ  َعنن  ُُيَالُِفونَ  لَّ رِه من

َ
ن ۦ  أ

َ
 تُِصيَبُهمن  أ

ون  فِتنَنة  
َ
َِلم   َعَذاب   يُِصيَبُهمن  أ

َ
ذا يعم كل هو ))قال ابن القيم: [ 33: ]النور٦٣ أ

كان   ملا اً ممل يفده علغه بل كان ما يوم القيامة، ولوإىل   ه أمرهغخمالف بل
ذا إمنا يكون بعد هن إللفتنة والعذاب األليم، ف مبخالفة ماال يفيد علماً ًا متعرض

 .(2)((يبقى معها ملخالف أمره عذر اليت ال قيام احلجة القاطعة
َهاوقال اهلل عز وجل:  -4 يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َي  ِطيُعوا   َءاَمُنو ا   لَّ

َ
َ ٱ أ ِطيُعوا   ّللَّ

َ
 َوأ

ِل  لرَُّسوَل ٱ و 
ُ
رِ ٱ َوأ من

َ ُتمن  فَإِن ِمنُكمن   ۡلن ء   ِف  تََنىزَعن ِ ٱ إَِل  فَُردُّوهُ  ََشن  ّللَّ
ِمنُ  ُكنُتمن  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ِ  ونَ تُؤن ِ ٱب َونمِ ٱوَ  ّللَّ .[ 95: النساء ]ٓأۡلِخرِ  ٱ َلن

تنازع فيه املسلمون  د مار أنه أمر أن يُ : االستداللووجه ))قال ابن القيم: 
 ليه يفإرسوله هو الرد  إىلكتابه، والرد   إىلاهلل هو الرد  إىلاهلل ورسوله، والرد  إىل

زاع مل يكن يفيد العلم وفصل النم  ليهإسننه بعد وفاته، فلوال أن املردود  إىلحياته و 
وال ؟ لبتةأ ماال يفيد علماً  إىلذ كيف يرد حكم املتنازع فيه إليه فائدة، إيف الرد 

ــ  ــــــــــــ
 التحريـــر والتنـــوير وذكـــر حنـــو ذلـــك األســـتاذ العالمـــة حممـــد الطـــاهر بـــن عارـــور يف ،321/  1أضـــواء البيـــان  (1)

23/231. 

 .303خمتصر الصواعق املرسلة    (2)



 21 

 .(1)((حبمد اهلل ان قاطعهذا بر هو ؟ باطل أميدري حق هو 
نِ وقال تعاىل:  -9

َ
ُكمٱ َوأ نَزَل  بَِما   بَينَنُهم حن

َ
ُ ٱ أ  تَتَّبِعن  َوَّل  ّللَّ

َوا َءُهمن  هن
َ
َذرنُهمن ٱوَ  أ ن حن

َ
تُِنوكَ  أ ِض  َعن   َيفن نَزَل  َما   َبعن

َ
ُ ٱ أ  فَإِن إََِلنَك   ّللَّ

ا   لَمن ٱفَ  تََولَّون نََّما عن
َ
ُ ٱ يُرِيدُ  أ ن ّللَّ

َ
ِض  يُِصيَبُهم أ  َكثِٗيا ِإَونَّ  ُذنُوبِِهمن   بَِبعن

ِنَ  مَ  ٤٩ لََفىِسُقونَ  ۡلَّاِس ٱ مذ فَُحكن
َ
  َوَمنن  َيبنُغوَن   لنَجىِهلِيَّةِٱ أ

َ
َسنُ أ  ِمنَ  حن

ِ ٱ ٗما ّللَّ م   ُحكن .[90-45]املائدة: ٥٠ يُوقُِنونَ  لذَِقون
فهــو  حكــم بـه رســول اهلل  وجــه االســتدالل أن كـل مــا))قـال ابــن القـيم: 

رسوله، وقد تكفل سبحانه حبفظه، فلو  ىو ذكر من اهلل أنزله علهمما أنزل اهلل، و 
يقـم دليـل علـى غلطــه  ، وملةمـن الـروا ولـط والسـهغحكمـه الكـذب وال ىجـاز علـ

عظــــــم أوســـــهو ناقلــــــه لســــــقط حكــــــم ضــــــمان اهلل وكفالتـــــه حلفظــــــه، وهــــــذا مــــــن 
 .(2)((الباطل

: ئمة لقوله تعاىلواحتج بعض األ))وقال احلافظ ابن حجر: 
 َها يُّ

َ
أ نزَِل  َما   بَلذِغن  لرَُّسوُل ٱ َي 

ُ
بذَِك   ِمن إََِلنَك  أ  نهأمع [31]املائدة:رَّ

كان خرب اآلحاد غري مقبول   وهم، فلغفة وجيب عليه تبليالناس كا إىل كان رسوالً 
وكذا  ،ورة، لتعذر خطاب مجيع الناس رفاهاً ر بالغ الشريعة إىل الكل ضإلتعذر 
 .(3)((وهو مسلك جيد)). قال احلافظ: ((ليهمإرسال عدد التواتر إتعذر 

ــ  ــــــــــــ
 .303   ةخمتصر الصواعق املرسل (1)
 .304 – 303خمتصر الصواعق املرسلة    (2)

 239/  13فتح الباري  (3)
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 َوَما ال اهلل عز وجل عن نبيهـق))زم: ـحممد بن ح أبو اإلمـامال ـوق -3
نَهَوى  ٱ َعنِ  نِطقُ يَ  ي  إِّلَّ  ُهوَ  إِنن  ٣ ل وقال تعاىل [4-3]النجم:٤ يُوَحى  وَحن

تَّبِعُ  إِنن : يقولن أ نبيه  اً آمر 
َ
: وقال تعاىل[90]األنعام:إَِلَّ   يُوَح   َما إِّلَّ  أ

َا ََنننُ  إِنَّا ۡلن رَ ٱ نَزَّ ِكن  [5]احلجر:٩ لََحىفُِظونَ  ۥَلُ  ِإَونَّا لذ

َ : عاىلوقال ت ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِِلُبَيذ ن أفصح [44]النحل: .إََِلنِهمن  نُزذ
ذلك،  من عند اهلل عز وجل الرك يف يكله يف الدين وح  كالم رسول اهلل 

أن كل وحي نزل من عند اهلل  ة والشريعة يفغحد من أهل اللأخال. بني  وال
 عاىل له بيقني، وكل ماكله حمفوظ حبفظ اهلل ت  يزل، فالوحنَ تعاىل فهو ذكر مُ 

 اً حتريف اء أبدً ير. منه رحيَُ  يضيع منه وأن ال ن الأتكفل اهلل حبفظه فمضمون 
وضمانه  اً ذلك لكان كالم اهلل تعال كذبغري ذ لو جاز إيأيت البيان ببطالنه؛  ال

تانا به أ ين الدين الذأخيطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب  وهذا الخائساً، 
كل من طلبه مما يأيت إىل  اهلل تعاىل حفظه، مبلغ كما هو  حمفوظ بتويل حممد 

نِذَرُكم نقضاء الدنيا، قال تعاىل:ا إىل اً أبد
ُ
[15]األنعام:بَلََغ   َوَمن   ۦبِهِ  ِۡل

ء قاله يضياع ر إىلسبيل البتة  ضروري ندري أنه الفبالكذلك ذلك   إذف
اطل موضوع ن خيتلط به بأ إىللبتة أيف الدين، وال سبيل  رسول اهلل 

جاز ذلك لكان الذكر غري  حد من الناس بيقني؛ لوأيتميز عن  ال طاً ختالا
َا ََنننُ  إِنَّا: حمفوظ، ولكان قول اهلل تعاىل ۡلن رَ ٱ نَزَّ ِكن  لََحىفُِظونَ  ۥَلُ  ِإَونَّا لذ

٩(1)((مسلم يقوله ، وهذا الخملفاً  اً ووعد اً كذب. 

ــ  ــــــــــــ
 .33/  1األحكام  أصولاإلحكام ىف  (1)
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 : : السنةاا ثاني
امللوك ىف خمتلف األمصار إىل ل رسله كان يرسن الن  أبت   -1

اآلفاق لنشر الدعوة  إىلدين اإلسالم، كما كان يبعث برسله  إىللدعوهتم 
 .(1)ذا الدين، فقاموا بذلك وهم فرادىهسالمية وبيان أحكام اإل

 اورسله واحدً  اً واحدًا عماله واحد وبعث رسول اهلل ))قال الشافعي: 
من ررائع  ا الناس مبا أخربهم به رسول اهلل منا بعث عماله ليخربو إ، و اً واحد
ويقيموا عليهم  ،ويعطوهم ماهلم ،أوجب اهلل عليهم ويأخذوا منهم ما ،دينهم

هبم إذ كانوا يف كل وينفذوا فيهم األحكام.. ولو مل تقم احلجة عليهم  ،احلدود
 فمن ذلك: ( 2)((بعثهم ماناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم 

ن إ: فقال خرج رسول اهلل ))اهلل عنه قال:  يرض ةرمعن املسور بن خم - أ
إىل   ةفبعث ابن حذاف ..كم اهلل.اهلل بعثين رمحة للناس كافة، فأدوا عين رمح

مامة، وبعث يهوذة بن علي صاحب ال إىلكسرى، وبعث سليط بن عمرو 
ر، وبعث عمرو بن جَ هَ املنذر بن ساوى صاحب  إىل يالعالء بن احلضرم
لندي ملكي عمان، وبعث دحية الكل  إىل بين اجلُ اد اوعبالعا  إىل جيفر 

بن أيب مشر املنذر بن احلارث وبعث رجاع بن وهب األسدي إىل  ،قيصر
قبل وفاة  اً مية الضمري إىل النجاري، فرجعوا مجيعأسا ي، وبعث عمرو بن غال

تويف وهو  العالء بن احلضرمي، فإن رسول اهلل غري  اهلل رسول 

ــ  ــــــــــــ
ىف كتــاب النــ  املضــيء املصــباح )بــا مســاه كتا( ه 183)يــدة املتــوىف ســنة دَ ي بــن حُ حممــد بــن علــ اإلمــام فَ لَّــأ (2)

اب تـــوالكرســـلهم الرســـول أمجـــع فيـــه الرســـل الـــذين  (األمـــي ورســـله اىل ملـــوك األرض مـــن عـــريب وعجمـــي
 مطبوع باهلند.

 .114_ 113ه   تفقوامل قيهالف (2)



 24 

 .اً حاد يفيد العلم والعمل معن خرب اآلأفاحلديث يدل على  (1)((بالبحرين
لو ))بو املظفر منصور بن حممد السمعا ي ىف كتاب االنتصار: أمام قال اإلو 

مور الدين مل يقتصر على إرسال الواحد من أمل يقع العلم خبرب الواحد ىف 
 .(2)((الصحابة ىف هذا األمر

ملعاذ بن  رسول اهلل اهلل عنهما قال: قال ي عن ابن عباس رض - ب
ذا إل كتاب، فهأ اً يت قومأإنك ست))اهلل عنه حني بعثه إىل اليمن:  يجبل رض

رسول اهلل، فإن هم  ال اهلل، وأن حممداً إله إن ال أدعهم إىل أن يشهدوا ام فهجئت
طاعوا لك بذلك، فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات ىف كل يوم أ

ن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ أخربهم أبذلك فطاعوا لك أفإن هم  وليلة،
 ،أمواهلم مَ ياك وكرائإطاعوا لك بذلك فأفقرائهم، فإن هم  ىغنيائهم فرتد علأمن 

 .(3)((دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب قِ وات
احلديث قبول خرب الواحد ووجوب العمل ويف )): قال احلافظ ابن حجر

 .(4)((به
، عن امللك بن عمري عن عبد ،فعي قال: أخربنا سفيانمارواه الشا -2

اهلل  َضرنَ ))قال:  أن رسول اهلل الرمحن بن عبداهلل بن مسعود عن أبيه، عبد
 بَّ ورُ  ،فقيه   غريِ  ل فقه  حامِ  بَّ رُ فَـ  ا وأداها،همسع مقاليت، فحفظها ووعا اً عبد

ــ  ــــــــــــ
ذكــره اهليثمــي ، و 23، ويف األحاديــث الطــوال رقــم 12( رقــم 8/ 20) ((املعجــم الكبــري  ))أخرجــه الطــربا ي يف  (1)

: قلـت .«ضـعيف بـن عيـاو وهـو إمساعيلوفيه حممد بن  »للطربا ي. وقال:  هوعزا 309/  9ىف جممع الزوائد 
 .اب املصباح املضيءتصحيحة، انظر ك أخرىومفردات احلديث رويت من طرق 

 .305   ةنقله عنه ابن القيم ىف خمتصر الصواعق املرسل (2)

 .مهمحد وغري أو  هبوداود والرتمذي والنسائي وابن ماجأورواه (، 15)ومسلم ، 8/91البخاري  هروا (3)
 .3/330فتح الباري  (4)
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د يسمع مقالته مر كل عبأووجه داللته أنه .(1)((فقه منهأو همن إىل حامل فقه 
يأمره  مع إمكان كونه غري فقيه، والعبد حقيقة للشخص الواحد، وال ها،غن يبلأ
ه.بال وخربه مما تقوم احلجة إ

 مقالته عستما إىل ا اهللل و ـسر  بفلما ند)): فعيالشا ممااإل لقاو 
ال إعنه  ىن يؤدأيأمر  نه الأعلى  دلَّ  واحد، ء، واملر يؤديهاامرأ وحفظها وأدائها 

عنه حالل يؤتى، وحرام  ىليه، ألنه إمنا يؤدإمن أدى  ىتقوم به احلجة عل ام
أنه  ىعل لَّ ، ود، ونصيحة يف دين ودنيايقام، ومال يؤخذ ويعطى جيتنب، وحدم 

 .(2)((يكون فيه فقيهاً  وال اً يكون له حافظ الفقيهِ  غريُ  قد حيمل الفقهَ 
 أال هل))ر: نف الذكنه اآلعاهلل  ييكرب رض املقدام بن معد يثحد -3

 ووجهيث. احلد ((أريكته... ىعل ئوهو متك عين يثه احلديبلغ عسى رجلٌ 
ح صحي يثه حدغأن هذا هني عام لكل من بل))االستدالل كما قال ابن القيم: 

أمر الزم،  ون، بل هآال القر إأقبل  ال: أن خيالفه أو يقول ل اهلل و عن رس
ليه، فلو إا هأهنا من اهلل أوحا عالم منه إوفرض حتم بقبول أخباره وسننه، و 

فال يلزمين قبول ماال علم  اً متفيد عل هنا آحاد الإ: تهغلقال من بل اً ممل تفد عل
، بل هذا اعتقادهعلم صحته وال أمبا مل  ملفين العليل بصحته، واهلل تعاىل مل يك

أمته وهناهم عنه، وملا علم أن يف هذه  حذر منه رسول اهلل  يبعينه هو الذ
كذا يقول هن أخباره التفيد العلم إن القائل إف ،ة من يقوله حذرهم منهاألم

بيننا وبينكم : الء يقولونؤ ه فُ لَ وكان سَ  ،ثهذه األحادي ندري ما سواه ال
حوا بذلك وقالوا: رَّ وقد صَ  ،دلة العقولأبيننا وبينكم : م يقولونهُ فُ لَ وخَ  القرآن،

ــ  ــــــــــــ
 ( وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن واملسانيد عن زيد بن  ابت وغريه.1102يف الرسالة ) (1)

 .304نقله عنه ابن القيم ىف خمتصر الصواعق املرسلة   ( و  1103،1104الرسالة )  (2)
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 .(1)((ترها ونقدم األقيسة عليهاآحادها ومتوا ،يثهذه األحاد ىعل نقدم العقول
 يؤذن إن بالالً ))قال:  اهلل عنهما: أن الن   يعن ابن عمر رض -4

.(2)((ومكتمأمن  بليل، فكلوا وارربوا حيت يؤذن ابنُ 
ذا احلديث ىف األمر بتصديق املؤذن وهو واحد والعمل خبربه ىف هوداللة 

فطار واإلمساك، مع فعل الصالة، والعلم بدخول وقت الصالة، وأول وقت اإل
ومل يزل املسلمون ىف كل وقت  ري وقتها،غبت تلأن هذه من العبادات اليت خت

ن إومكان يقلدون املؤذنني، ويعملون بأذاهنم يف أوقات مثل هذه العبادات، و 
  اآلحاد.ربخبهذا ألوضح دليل على وجوب العمل 

يف قصة  اهلل عنهما يرض هينهريرة وزيد بن خالد اجلُ أيب  بت عن  ما -9
امرأة  إىل -سلم ألرجل من  -نيس أُ ا غد يا)): وفيه قول الن   ،العسيف

 دا عليها فاعرتفت فأمر هبا رسول اهلل غف ((فإن اعرتفت فارمجها هذا،
(3).تفرمج



فيه من إقامة  يف اعرتافها، مع ما هن الن  اعتمد خرب أالل فيه دووجه االست
أن  ىليل علدفيه )): حن حجر ىف الفتنفس مسلمة. وقال احلافظ اب تلحد وق

 .(4)((مبا يفيد القطع ين ينقضظال ىلعاحلكم املبين 
 : (9)اإلجماع: ثالثاا 

ــ  ــــــــــــ
 .309   ةاملرسل قالصواعصر تخم (1)
 .10/  2والنسائي  ،14/  1(، ومالك  1052، ومسلم ) 111/  4رواه البخاري  (2)

 (. 3843، 3842أخرجه البخاري ) برقم  (3)

 .124/  12فتح الباري  (4)
عنـاه مل يقصد اإلمجاع االصطالحي، وإمنا قصد اإلمجـاع اللغـوي؛ فـإن اإلمجـاع مب –وفقه اهلل  –ولعل الباحث  (9)

ا ، لـــذا فـــإن الـــدليلني الثـــا ي والثالـــث اللـــذين ذكرمهـــوإمنـــا بعـــد وفاتـــه، االصـــطالحي مل يقـــع يف زمـــن النـــ  
= 
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بو املظفر منصور بن حممد السمعا ي يف كتاب االنتصار: أمام قال اإل -1
حاديث يف صفات اهلل سالم متقدموهم ومتأخروهم على رواية األأمجع أهل اإل))

القدر والرؤية وأصول اإلّيان والشفاعة واحلوض وإخراج تعاىل ويف مسائل 
ويف الرتغيب والرتهيب  املوجودين من املذنبني من النار، ويف صفة اجلنة والنار،

وأخبار األنبياء  هومناقب أصحاب والوعد والوعيد، ويف فضائل الن  
عملية،  يكثر ذكره، وهذه األرياء علمية ال امماملتقدمني وأخبار الرقاق وغريها 

جيوز أن يوجب  ذا قلنا خرب الواحد الإوإمنا تروى لوقوع العلم للسامع هبا، ف
خبار على اخلطأ وجعلناهم الغني هازلني مة يف نقل هذه األلنا أمر األالعلم، مح

نوا يف أمور الدين وَّ دوالينفعه، ويصري كأهنم قد  اً ريئ أحداً يفيد  لني مبا الغمشت
 إىلورمبا يرتقي هذا القول ))مث قال:  .((واالعتماد عليهجيوز الرجوع إليه  ماال

الواحد فالواحد من  إىلأدى هذا الدين  الن   نَّ إف أعظم من هذا،
قبل قول الراوي ألنه ذا مل يُ إاألمة وينقله عنه، ف إىلالصحابة، وهذا الواحد يؤديه 

 شع واالعتقاد، نعوذ باهلل من هذا القول البياملؤدن  إىلواحد رجع هذا العيب 
 .(1)((حالقبي

ل زِ كنت ساقي القوم يف منْ ))نه قال: أاهلل عنه  ينس رضأ بت عن  ما -2
إن اخلمر قد : ت فقالآم ه، فأتاخمئذ الفضيو لحة، فكان مخرهم يأيب ط

. (2)يثاحلد ((هذه اجلرة فاكسرها... إىلأنس قم  لحة: ياطبو أحرمت، فقال 
ن العمل خبرب الواحد  أرب هذا الشخص، و اعتمدوا خ أهنم ىوهذا فيه دليل عل

 م.هندع اً كان معروف
ــ =  ــــــــــــــــــــ

 (. اللجنة العلمية الباحث ال يدخالن يف أدلة اإلمجاع باملعج الذي أراده. )

 .305_308  انظر خمتصره نقله ابن القيم ىف الصواعق املرسلة  (1)

 .843/  2(، ومالك  1580 )، ومسلم 232/  13رواه البخاري  (2)
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 َحينُث  َوِمنن القرط  ىف تفسري قول اهلل تعاىل:  اإلماموقال  -3
َت  َهَك  فََولذِ  َخرَجن رَ  وَجن ِجدِ ٱ َشطن نَمسن ََراِم  ٱ ل

 فََولُّوا   ُكنُتمن  َما وََحينُث  ۡلن
َرهُ  وُُجوَهُكمن  ية دليل على جواز يف اآل))ه: مانص [190من اآلية: ]البقرةۥَشطن

به من الشريعة  ن استقبال بيت املقدس كان مقطوعاً أوذلك  ،القطع خبرب الواحد
إىل  ُحونلتن القبلة قد أخربهم أو  ،هل قباء ملا أتاهم اآليتأن إعندهم، مث 

املسجد احلرام قبلوا قوله واستداروا حنو الكعبة، فرتكوا املتواتر خبرب الواحد وهو 
 .(1)((مظنون
إن خرب الواحد لو مل يفد العلم مل يثبت به الصحابة ))وقال ابن القيم:  -4

يدان به يف األرض إىل  ذلك ديناً  لُ عَ التحليل والتحرمي واإلباحة والفروض وجيُْ 
اهلل عنه زاد يف الفروض اليت يف القرآن فرض ي يق رضخر الدهر، فهذا الصدم آ

سلمة واملغرية بن مَ قيامة خبرب حممد بن ة وجعله رريعة مستمرة إىل يوم الاجلدَّ 
رعبة فقط، وجعل حكم ذلك اخلرب يف إ بات هذا الفرض حكم نص القرآن يف 

 بات فرض األم، مث اتفق الصحابة واملسلمون بعدهم على إ باته خبرب الواحد، إ
اً الزم اً وأ بت عمر بن اخلطاب خبرب محل بن مالك دية اجلنني وجعلها فرض

يب ة من دية زوجها خبرب الضحاك بن سفيان الكالأمرياث املر  بت أمة، و لأل
يوم القيامة، وأ بت رريعة عامة يف حق  إىل اً مستمر  اً وحده، وصار ذلك ررع

 بت عثمان بن عفان رريعة عامة أو  ،لرمحن بن عو. وحدها اجملوس خبرب عبد
ذكر، ن يأكثر من أيف سكج املتوىف عنها خبرب فريعة بنت مالك وحدها، وهذا 

ــ  ــــــــــــ
ومالــك (  523 ) ، ومســلم233/  13هــل قبــاء املــذكورة رواهــا البخــاري أ، وقصــة 2/191تفســري القــرط   (1)

1/159. 
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يقال على هذا إمنا يدل على العمل خبرب الواحد  ال و بل هو إمجاع معلوم منهم،
قبوله والعمل  ىمجعوا علأيف الظنيات وحنن الننكر ذلك ألنا قد قدمنا أهنم 

يف نفس األمر لكانت األمة جممعة  اً و غلطأ اً ن يكون كذبأجاز  مبوجبه، ولو
 .(1)(( الدين واألمةدح ىفـذا قـوه ،أ والعمل بهـعل قبول اخلط

ر اآلحاد يفيد العلم والعمل بخن أ إىلوبعد: فهذه بعض األدلة اليت تشري 
و أوقبله علماء الحديث من غير نكير منهم عليه  ا  ذا كان صحيحإ ا  جميع

 ،اهم في غير أنه حجة قاطعة فى الدين سواء أكان فى العقائد أطعن فيه، و 
و اليعمل هبا يف العقائد ليس عليه أالظن  حاديث اآلحاد تفيدأن أن االدعاء بأو 
حسان، بل أفادت إي دليل من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومن تبعهم بأ

من وَسِلَم  ذا صحت نسبته إىل الن  إن احلديث أذه األدلة جمتمعة ه
جنده  ما ماأوجب العمل به ىف مجيع أمور الدين، و اخلارجية والداخلية القوادح 

ذلك كان ألسباب  نَّ إف ،حوالىف العمل به ىف بعض األ ةئمألمن تردد بعض ا
و هتمة للراوي، كالذي حدث أمن ريبة ىف الصحة  خارجة عن كونه خرب واحد،

عدم  نَّ إاهلل عنه ىف عدم قبوله خلرب فاطمة بنت قيس، ف يمن سيدنا عمر رض
يل القبول مل يكن ألنه خرب آحاد، ولكن ألن عمر مل يثق برواية فاطمة بدل

 .(2)((م نسيتأندري حفظت  ال))قوله: 
اهلل وسلم على سيدنا حممد ى ن احلمد هلل رب العاملني، وصلأوآخر دعوانا 

 وعلى آله وصحبه وسلم.

ــ  ــــــــــــ
 .305   ةاملرسل قصر الصواعتخم (1)
 .1481رواه مسلم  (2)
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 مراجع البحث
 

بن حزم األندلسي،  يأليب حممد عل ،ىف أصول األحكام اإلحكام -1
 القاهرة.

، طبع رراد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكا يإ -2
 .هـ1398يب احلل  مبصر سنة امصطفى الب

ن، للشيخ حممد األمني الشنقيطي، آن بالقر آيضاح القر إ ضواء البيان يفأ -3
 طبعة املد ي بالقاهرة.

 دار ،اكررمحد أاذ تسلأل ،يثصار علوم احلدترح اخر ثيثاحل عثالبا -4
 .ريوتىف ب يةب العلمتالك

عارور، الدار التونسية للنشر والتنوير، للشيخ حممد الطاهر بن تحرير ال -9
 م. 1584

ن، مطبعة دار الكتب آاجلامع ألحكام القر : املسمى سري القرط ،فت -3
 املصرية.

صبيح بالقاهرة سنة  يم النووي، مطبعة حممد علماالتقريب، لإل -1
 هـ.1388

وقا. من املعا ي واألسانيد، البن عبدالرب، وزارة األ أمهيد ملا يف املوطتال -8
 .م 1531بية غر امل

مام الصنعا ي، حتقيق حممد األنظار، لإل حفكار ررح تنقياأل حتوضي -5
 .هـ 1333الدين عبداحلميد، مطبعة السعادة بالقاهرة  يحمي

يب احلل  افى البصطمري بادراه احلنفي، مطبعة متيسري التحرير، أل -10
 .هـ 1390 مبصر سنة
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صول يف أحاديث الرسول، البن األ ري اجلزري، حتقيق جامع األ -11
 هـ. 1385األرناؤوط. دمشق  بدالقادرع

 حجية السنة النبوية، للدكتور عبدالغين عبداخلالق. -12

 الدين اخلالص، لصديق حسن خان، طبع ىف القاهرة. -13

ستاذ سامل البهنساوي، دار البحوث العلمية السنة املفرتى عليها، لأل -14
 .هـ 1401الكويت 

قاط لط ومحايته من اإلسغصيانة صحيح مسلم من اإلخالل وال -19
مام ابن الصالح: حتقيق الدكتور موفق عبداهلل، طبع ىف قط، لإلسوال

 رب.غدار ال

عائشة عبدالرمحن  ةالبن الصالح، حتقيق الدكتور  ،علوم احلديث -13
 .م 1584

للدكتور صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت  ،علوم احلديث -11
 م. 1588

 ، البن تيمية، دار املعرفة بريوت.ىالفتاو  -18

باري بشرح صحيح البخاري، البن حجر. مكتبة الرياض فتح ال -15
 احلديثة.

لفية احلديث، للسخاوي، دار الكتب العلمية يف أفتح املغيث ررح  -20
 هـ. 1403بريوت 

، للخطيب البغدادي، نشر زكريا علي يوسف هالفقيه واملتفق -21
 بالقاهرة.

فواتح الرمحوت ررح مسلم الثبوت، للعالمة عبد العلي حممد بن  -22
 ى.لدين، مطبوع هبامش املستصفنظام ا
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سالم البزدوي، لعالء الدين عبد صول فخر اإلأكشف األسرار عن  -23
 هـ. 1308ي، طبع يف استنبول سنة ر العزيز البخا

 .جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي -24

، مكتبة اختصار املوصلي خمتصر الصواعق املرسلة، البن قيم اجلوزية -29
 املتن  بالقاهرة.

 .احلديث البن كثري، طبع مع الباعث احلثيث خمتصر علوم -23

زايل، املطبعة األمريية، غاملستصفى من علم األصول، أليب حامد ال -21
 هـ. 1322سنة والق بب

ي الدين يتيمية، حتقيق حممد حم لصول الفقه آلأاملسودة يف  -28
 هـ. 1384عبداحلميد، مطبعة املد ي بالقاهرة سنة 

املكتبة العلمية ،جر العسقال يالبن ح ،كرررح خنبة الف نظرنزهة ال -25
 باملدينة املنورة.

د يف العقيدة واألحكام للشيخ حممد حااآلبأحاديث وجوب األخذ  -30
 ناصر الدين األلبا ي.
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