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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله 

 وصحبه أمجعني.
 أما بعد: فإن بيان هذه القضية جييب عن أسئلة ذات بال منها:

ماااد  لسياااة ااااو ا لاااا   وهااا   ماااا ماااد  لسياااة السااانة النب  اااة  وماااا
سااا ال أااااا مااان ساااابقه، لنااان العالماااة بينهماااا آ ياااة مااان أن مع ااا  السااانة 
أابااار آلااا ، فااإذا حااان اربلاسااا  نااو ا لااا  ماان لياا  هاا   اا  شاا ، 

 فاربلاسا  مبع   السنة  ن ن    ش !!
غااأ أن ماان الااذ ن جيااا ل ن رب لسيااة اااو ا لااا  ماان   مناا ن بالساانة، 

قاادون لسياهااا، ولناانه  حصاارون لسيااة اااو ا لااا  منهااا رب النب  ااة، و عا
 إطار  دو ، فالبد إذاً من الافرمة بني الس الني.

وأما الط ائف املننارة حلسياة ااو ا لاا  فنلماا حاا  الطماان  طا  ه  
عاااو ت بااابااه  إ ااارة اهاادل رب هااذه احلسيااة، وااااد ن البيئااة املناساابة رب 

   رب وامع املسلمني.الرتاحمات الفنر ة اليت  افاع
وهذا ما  فرض العم  من أا  حتصني األايال مان الاار ر برفناار هاذه 
الط ائااف عاان طر ااث البحاا  العلمااح، الااذء  احماا  أعبااائ القيااام بااه الطائفااة 

 املافقهة رب الد ن.
واهااادل رب لسياااة ااااو ا لاااا  م غااا  رب القااادم، و نفاااح  لااايالً علاااى 

ماااد  صاااد  لااا ربئ الاااذ ن ه( 402ت:ذلااا  أن امماااام الراااافعح ر اااه اهلل  
 ثاأون هاذا اهادل  قينااً مناه أن الاسااه  ماع ها ربئ  ا  ء إل الاننار للسانة 
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برماها، والاننر للسنة  ننٌُّر لإلسالم مجلة من ليا  إن السانة بياان للقارآن، 
 ورب فه  للقرآن بال بيان من السنة، ورب عم  بالقرآن بال فه  ورب بيان.

ِلُرَبه اجملا لني رب لسية او ا لا  رب  ال ة علا م ومد  صد  العلمائ 
بااار ة هااح: علاا  احلااد  ، وعلاا  العقائااد، وعلاا  أصاا ل الفقااه، والعلماااائ رب 
هاااذه الفنااا ن الثال اااة جيمعهااا  هااا ت والاااد رب هاااذا الاصااادء هااا  هااا ُّ إ باااات 

 لسية او ا لا  رب جمال اربعاقا  ورب جمال األلنام العملية. 
طلقاا ا رب مقاااوماه  لااذا الايااار ماان أن الارااني  رب فعلمااائ احلااد   اب

ااااو ا لاااا   عااا   بامبطاااال علاااى  لااا  اههااا   اهباااارة الااايت ماااام  اااا علماااائ 
احلد   رب جمال ادماة السانة مجعاا وصحيصاا ومنهساا مان ااالل  مصاطل  
احلااد    وعلاا  الراااال، ونااا جماااربن ماان إباادام العلمااائ املساالمني، ولااذل   

 ائ احلد   أن  ثأوا هذه القضية رب عل م احلد  .حان من منهج علم
وعلمائ األص ل ابطلق ا من أن اسانباط األلنام عو الق اعد األصا لية 
 ن ن من مصدر ن نا القرآن النرمي والسانة النب  اة، فاإذا وماع الاراني  رب 
ااااو ا لاااا  اصااادم األصااا  الثااااب مااان أصااا ل اربساااانباط، فناااان مااان مااانهج 

 اناول ا هذه القضية من االل حبثه  رب األ لة، ولذل  ط ل ا األص ليني أن 
 .(1 أبفاسه  رب طرق الر  على املننر ن حما مام اممام اه  ين

وعلمائ الا ليد  قلقه  أن اسابعا  او ا لا  من جمال العقائد    ء 
إل إبناااار حثاااأ مااان مضاااا ا العقيااادة الااايت آل  ثباااا إرب براباااار ا لاااا ، حماااا 

 اااااااااااااا
 .1/000الوهان رب أص ل الفقه  ( 1 
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 ل  عطي  الصفات وإبطالا.   ء إ
ومد  رشا  هاذا البحا  لادلش الرابهات الايت  علاث  اا مننارو لسياة 

 او ا لا ، لىت  ع   احلث رب هذه القضية الرائنة إل بصابه.
 املبال  ا  ية: -إن شائ اهلل –وسياناول البح  

 : او ا لا : الاعار ف والنررة.املبح  األول
 مائ رب الدفام عن لسية او ا لا .: اه   العلاملبح  الثاب

: أ لااة وااا ب العماا  نااو ا لااا  ماان النااااب والساانة املبحاا  الثالاا 
 واممجام.

 : إفا ة او ا لا  للعل  أو ال ن.املبح  الرابع
: بررة الافرمة بني العقائد واأللنام رب اربلاسا  نو املبح  اخلامس

 ا لا . 
  لسية او ا لا  و وافعه.: ظاهرة الارني  رباملبح  السا س

وهح مبال  أر  أصا حفيلة بإضائة أها  اه اباب المامضاة رب م ضا م 
 او ا لا .

وآل  اسااه اربهامااام إل حباا  حاا  القضااا ا الاايت لااا صاالة مااا حبسيااة اااو 
ا لا ، حقضية اربلاسا  نو ا لا  إذا ما  عارض مع ما ه  أما   مناه،  

ن اخلاااالف برااار باااني املثبااااني حلسياااة ااااو حماااا عاااد عناااد بعاااش الفقهاااائ  أل
 ا لا ، والنقاش إمنا  نصب على مبدأ احلسية بفسها.

علاااى أن رب البحااا  إشاااارة إل ماااا  رااابه اخلاااين الااارابن باااني م ماااف مااان 
 ننرون لسية او ا لاا ، وم ماف مان  نفا ن عناه احلسياة إذا  عاارض ماع 
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 ما ه  أم   منه.
الرااروط ال ااااب   افرهااا رب اااو  حمااا آل  اسااه اربهامااام إل اساااعراض

ا لا  لين ن لسة  ألن ذل   فارض إطالاة ذ ا ل البحا  و احا ل باه مان 
حب  رب احلسية إل حب  رب شروط احلسية، والبح  رب الراروط رب  اا  إرب 

 باسلي  املرروط، والبح  إمنا ه  فيه.
أن البحاا  رب احلسيااة حاااا  إل مط ااد ماان  –بعااد حاا  هااذا  –وأعاارتف 

اباااادة رب مساااارلة الاااار  علااااى الراااابه، ورب مسااااالة الاعااااارض بااااني األابااااار، املن
والرروط املنهسية لاذه النادوة، و دو  اة مادة امعاا  مان م اباع اربسرتساال 
رب هذه املنابدة، والعطم معق   على اساانمال القضاا ا اهطئياة املنملاة لاذه 

 م.القضية النلية: مضية لسية او ا لا  رب العقائد واأللنا
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 المبحث األول: خبر اآلحاد: التعاريف والنشأة
 

 (1 اخلو رب اللمة ه  النبر، و قصد به ما خيو باه أو  رو اه شاوا والاد

وجيمع على أابار، وا لا  مجع ألد، وأصله ولاد، وها  هناا مبعاح والاد، 
 ولذل   قال: او ال الد، واو ا لا ، وأابار ا لا .

فقااد عاارف بربااه:  مااا حااان ماان األابااار غااأ أمااا اااو ا لااا  اصااطاللاً 
 .(3 ، وعرف أ ضاً بربه:  ما آل جيمع شروط الا ا ر (4 ُمْنَاٍه إل لد الا ا ر 

وم    الاعر فني أن او ا لا  رب  نحصر رب اخلو الذء  نقله ال الد  
حما مد  فيده عبارة  او ال الد  ب   رام  الاذء  نقلاه ا ناان أو أحثار ماا 

ل لااااد الااااا ا ر حمااااا  فيااااده عبااااارة  اااااو ا لااااا  . مااااال الطرحرااااح: آل  ناااااه إ
 ولايس املارا  ماا  رو ااه ال الاد فقان، وإن حاان م ضاا م ااو ال الاد رب اللمااة 
 قاضااح ولاادة املوااو الااذء  نافيااه الاثنيااة واهمااع، لناان ومااع اربصااطال  بااه 
علااى حاا  مااا رب  فيااد القطااع، وإن حااان املوااو بااه مجعاااً إذا بقصاا ا عاان لااد 

 .(2 الا ا ر 
أماااا برااارة املصاااطل  فلااا  أهااااد بعاااُد إل بصااا    باااني أول مااان أطلقاااه، 
لناان مااا أساااطيع أن أاااطم بااه أن املصااطل  ماادمي، وأماا  مااا  ناان م لااه: إبااه 

 اااااااااااااا
 مال رب لسان العرب:  اخلو ما أ اك من ببر عمن  ساوو  ما ة او.( 1 

 د با  املذهب رب مصطل  احلد   لرمس الد ن الاو طء.، وشر  ال420-1/422البحر احملين ( 4 

 .40بطهة الن ر رببن لسر   ( 3 

 .420-1/422( البحر احملين2 
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اساااااعم  رب أوائاااا  املائااااة الثابيااااة، فقااااد اساااااعمله اممااااام الرااااافعح ر ااااه اهلل 
 (1 ل الاااااااد  ساااااااع عرااااااارة مااااااارة بعباااااااارة  ااااااااو ا ((الرساااااااالة  رب ه( 402 ت:

 .(3 ورب حاابه  مجام العل   (4 واساعمله مرات رب حاابه  اااالف احلد   
ومااد  اارا   ((صااحيحه  رب ه( 420حمااا اساااعمله اممااام البوااارء  ت:

بااااب ماااا ااااائ رب إااااا ة ااااو   بعنااا ان: (2 أللاااد أبااا اب  حاااااب األلناااام 
 . ((ال الد الصدوق رب األذان والصالة والص م والفرائش واأللنام

وهاااذا  ااادل علاااى أن  قساااي  األاباااار إل ماااا ا ر وآلاااا ، أو إل ماااا ا ر 
بدعة، وإن  -فيما اطلعا عليه-ومره ر وآلا ،آل  عده العلمائ املاقدم ن 

أوناااا عباااارة بعاااش الباااالثني املعاصااار ن أن هاااذا الاقساااي  بدعاااة  فقاااد حااارر 
اباااادام  أن  قساااي  األاباااار إل ماااا ا ر وآلاااا  مااان  األساااااذ القاضاااح برهااا ن 

،  فوااااالف ا  ااااذا الاقسااااي  إمجااااام الصحاااااابة (2 ((اههميااااة واملعاطلااااة والرافضااااة
لننه آل  لبا   (1 فها  إذاً   م ل  دث من غأ أه  احلد    .(0 والاابعني 

 اااااااااااااا
-232-233-210-208-203-201-330-383-380-382-383-303( اب ااااار الرساااااالة  :1 

223-223-228  . 

 .38( من بدا ة اهطئ السابع من األم إل   4 
 .420ألم من   ( رب اهطئ السابع من ا3 
وماع رب بساوة الصاماب حاااب أاباار ا لاا ،وعلى ماا رب هاذه النساوة فقاد اصاا البواارء حااباا ألاباار ( 2 

ا لااا ،و النااااب حااا ء علااى أباا اب، وعلااى مااا رب النساا  األااار   ناا ن هااذا الباااب ومااا بعااده ماان أباا اب  
مناسااب لااه فيناا ن  قد ااه عليااه ماان حااااب األلنااام، أو  ناا ن ماان مجلااة أباا اب حااااب اربعاصااام بعااده،وه  
 .43/408فع  بعش املبيضني للنااب، حما ذحر احلافظ ابن لسر رب فا  البارء 

 .34او ال الد رب الارر ع امسالمح ولسياه   ( 2 

 .33السابث   ( 0 
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أن اساااادرك ماااائال:  وهاااذا رب  عاااين أن ماااا رواه العاااد  النثاااأ الاااذء اصاااطل  
وم اا   بنثارة، وإمناا بعاين ماا أ   عليه باملا ا ر غأ م ا   فه  وامع فعاًل، 

 .(4 إليه الاقسي  من آ ار على ما روء آلا ا وه  أحثر 
فاملساننر ليس  قسي  األاباار رب لاد ذا اه  إذ رب  نااج عناه ماا خيادش 
لسية السنة، وإمنا املساننر ما بناه بعش الناس على الاقساي ، فناان رب مااً 

املبادم ماا فرعا ه علاى الاقساي  مان بيان أن املبادم ليس أص  الاقسي ، وإمنا 
القباا ل أو الاار ، وإرب فنثااأ ماان املصااطلحات احلد ثيااة غااأ معروفااة رب عهااد 
الصاااحابة رضااا ان اهلل علااايه ، فهااا   قاااال:إن  لااا  املصاااطلحات بااادم غااااأ 

  م  ة !
أرب  ااار  أن ابااان القاااي  ر اااه اهلل آل  ناقاااد  قساااي  األاباااار بفساااه، وإمناااا 

ماا  ثبااا نااو ال الااد وماا رب  ثبااا، فقااال:   قسااي  اباقاد  قسااي  الااد ن إل 
الاااد ن إل ماااا  ثباااا ناااو ال الاااد وماااا رب  ثباااا باااه  قساااي  غاااأ مطااار ، ورب 

 . (3 منعنس، ورب عليه  لي  صحي  
فهاا أبااا  اار  ابان القااي  آل  نناار  قسااي  السانة إل مااا ا ر وآلااا ، وإمنااا 

ام، وإل ما رب  ثبا باه أبنر  قسي  الد ن إل ما  ثبا نو ال الد حاأللن
وه  العقائد، ولع  هذا ما لاول األسااذ القاضح برها ن الاعباأ عناه بق لاه: 
 ومااان ب ااار فيماااا ذحرباااا علااا  أن  قساااي  الاااد ن إل ماااا ا ر وآلاااا ، وعقائاااد 

 ااااااااااااااااااااا =
 .32السابث   ( 1 

 .33السابث   ( 4 

 .232خماصر الص اعث املرسلة   ( 3 
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لنن ما عو عنه غأ ما عاو عناه ابان القاي ، والباطا  الاذء  (1 وفروم باط  
ا الاااذء  فاااع أماااُأ املااا منني رب احلاااد   لنااا  باااه حااااا  إل  ليااا ، وإرب فمااا

امماُم البوارءُّ إل عقد باب بعن ان: باب ما اائ رب إااا ة ااو ال الاد.. 
رب صااااحيحه  فهاااا  الاااادافع هاااا  ر ه الافرمااااة بااااني اجملااااالني حمااااا  اضاااا  ماااان 
األلا    اليت سامها  وه  ذل  إمرار منه بصحة الاقسي  وِبَر ِّ الافرماة باني 

 م، حما صنع اممام الرافعح رب الرسالة العقائد واأللنا
وا َّعاااى األساااااذ بعاااد ذلااا  أن  قساااي  األصااا ليني للحاااد   إل ماااا ا ر 

 .(4 وآلا  حان بايسة  ر ره  مبنهج املعاطلة
 –وهااا  رأس األصااا ليني، ومااان أعاااالم احملااادِّ ني  –لنااان حاااالم الراااافعح 

 اااااو   فيااااد أن هااااذا الاقسااااي  معااااروف رب عهااااده، باااادلي   نااااراره ملصااااطل 
ال الد  حما سبث، وبدلي  م له:  ألن األابار حلما  ا ا رت و  ااهرت حاان 

 .(3 أ با للحسة وأطيب لنفس السامع 
فق لااه:  ألن األابااار حلمااا  اا ا رت  إماارار منااه ب ااا   ألا  اا  مااا ا رة، 
وإن أمنااان ا عاااائ أن الاااا ا ر رب حالماااه حامااا  املعاااح اللمااا ء بااادلي  عطاااف 

 الا اهر عليه.
 فاااال ُبَسااالِّ  مااا ل مااان ماااال:  آل  اااذحر الاااا ا ر با اااه اخلاااا  إرب ومااان م

واخلطياااااااااب ه( 220وابااااااااان لاااااااااطم  ت:ه( 202احلااااااااااح  النيسااااااااااب رء  ت:
 اااااااااااااا
 .38او ال الد   ( 1 

 .33او ال الد للقاضح بره ن   (4 

 .233الرسالة   ( 3 
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واباااااااااااان الصااااااااااااال  ه( 203واباااااااااااان عباااااااااااادالو  ت:ه(203البماااااااااااادا ء  ت:
 ، ل اااااا   إشاااااارات م  اااااة (1 ، وماااااد  بعااااا ا فياااااه أهااااا  األصااااا له(023 ت:

الاانا السااابث، ومااد وافااث مناااظره علااى  للمااا ا ر رب حااالم اممااام الرااافعح رب
إطااالق الااا ا ر رب م لااه:  فمااا ال اااه الثاااب  مااال:  اا ا ر األابااار، فقلااا لااه 

فهااا  آل  ننااار  قساااي   (4 لاااد  و  ااا ا ر األاباااار برمااا  ماااا  ثباااا اخلاااو...  
مناااااظره األابااااار، وإرب لقااااال لااااه: لقااااد ائااااا شاااايئاً بنااااراً باباااااداع   اااا ا ر 

 األابار.
قاااي  بفساااه مسااا  األاباااار املقب لاااة رب بااااب األمااا ر اخلو اااة بااا  إن ابااان ال

العلمية أربعة أمسام: ما ا رة لف اً ومعح، وما ا رة معح رب لف ااً، ومسافيضاة 
، فنيااف  نناار الاقسااي ، (3 مالقاااة بااالقب ل بااني األمااة، وأابااار آلااا  عاادول

 م  قره  
مااااا ا ر وبقاااا  عاااان شاااايوه اباااان  يميااااة ر ااااه اهلل أبااااه مساااا  األابااااار إل 

 .(2 وآلا 
 

المبحث الثاني: جهود العلماء في التأليف والدفاع عن 
  حجية خبر اآلحاد

 

 اااااااااااااا
 .30او ال الد   مراع سابث(   ( 1 

  .423-3/428مجام العل   امش األم ( 4 

   .223خماصر الص اعث املرسلة   ( 3 

 .202السابث   ( 2 
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 اساا  أساال ب العلمااائ رب  فاااعه  عاان لسيااة اااو ا لااا  بامسااهاب 
وام عااااااب والقااااا ة،  اااااا  نبااااايت عااااان حثااااارة الااااادوافع الااااايت  فعااااااه  لإلفاضاااااة رب 

 اربسادربل، وأه  هذه الدوافع  ال ة.
 الف وحثرة الارميب اللذان   ر نا املوالف ن. : م ة اخلاألول
: رغباااة هااا ربئ العلماااائ رب اسائصاااال  راااميب املواااالفني املننااار ن الثااا   

 حلسية او ال الد مطلقاً، أو حلسياه رب العقائد.
: اطاا رة األ ار الااذء خيلفاه القاا ل بعادم لسيااة ااو ال الااد ماان الث لا 

رك هاذا القا ل  ون  فنياد فرمباا لي  إفضاؤه إل إبنار مع ا  السانة، فاإذا  ا
  مرت به النثأون رب ر  السنن. 

و اعني اساحضار هذه الدوافع أ نائ  اباع اساادربربت العلماائ، لاىت إذا 
بباااااا باباااااة اد اااادة  اااادع  إل رفااااش اااااو ال الااااد مجلااااة أو إل رفضااااه رب 
العقائد وواها  ذه األ لة امل عبة، وأضيفا إليهاا أ لاة أاار  ماد  ساانبن 

 لن ر رب بص   أار  رب الررم.با
وأحثر من أفاض ا رب اربسادربل حلسية او ال الد مان السالف: امماام 
الرافعح ر ه اهلل، م اممام البوارء، وسار حثاأ مان العلماائ علاى من الماا  

، وحاحلافظ ابن عبدالو رب حااباه:  ااامع ((املنام    حاممام ابن لطم رب 
 مناسااابات رب حاااااب  الامهياااد  ورب حااباااه الاااذء بياااان العلااا  وفضاااله..  ورب

ألفه رب امل ض م بعن ان:  الر اهد رب إ بات او ال الد  الذء مال عنه رب 
مقدماااة حااباااه  الامهياااد :  وماااد أفااار ت لاااذل  حاابااااً م عبااااً حافيااااً، واحلماااد 
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 .(1 هلل 
وحاخلطيااب البماادا ء رب حاابااه:  الاادربئ  والراا اهد علااى صااحة العماا  

ورب حااباااه:  النفا اااة رب علااا  الروا اااة  الاااذء عقاااد فياااه بابااااً  (4  ل الااادناااو ا
 لصحة العم  نو ال الد.

حاابااا رب اربلاساا  بالسانة  َّاااه: ه( 311وألاف امماام الساي طح  ت:
  مفاا  اهنة رب اربلاسا  بالسنة .

أمااا اممااام الرااافعح فقااد أطااال رب اربلاسااا  خلااو ال الااد رب  ال ااة ماان  
 : حابه هح

 ((حااب الرسالة      -
 ((حااب اااالف احلد         -
 ((حااب مجام العل        -

وذحاار الطرحرااح أن الرااافعح صاانف حااباااً رب إ بااات العماا  نااو ال الااد 
 .(3 أور  فيه حن اً من  المثائة لد  ، وذحر وا ه اربسادربل فيها

ومااااد ساااااق رب هااااذه الناااااب عراااارات األ لااااة رب لسيااااة اااااو ال الااااد، 
ماان الساانة، وبعضااها ماان القاارآن الناارمي  ون اساقصااائ ل  لااة حمااا مع مهااا 

 اااااااااااااا
 .110وحرر ذحره رب اهطئ اخلامس    1/4الامهيد ( 1 

 .00لروا ة   ذحره رب حاابه النفا ة رب عل  ا( 4 

( فاعرتض أبا  …، مال ذحر رب أوله احلد   املره ر:  رل  اهلل امرأً  ع مقاليت1/401اب ر البحر احملين ( 3 
مااال األصااحاب: هااذا الااذء ذحااره … او  ومااال: أ بااا اااو ال الااد نااو ال الااد، والرااحئ رب  ثبااا بنفسااه

من  المثائة لد   وذحر وا ه اربسادربل فيهاا باط ، فإن الرافعح آل  سادل حبد   والد، وإمنا ذحر حن ا 
 .1/401  البحر احملين …فاجملم م ه  الدال عليه
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 فهااااا  مااااان م لاااااه:  ورب  ثبياااااا ااااااو ال الاااااد ألا  ااااا   نفاااااح بعاااااش هاااااذا 
 .(1 منها 

أما اممام البوارء فقد ساق رب صحيحه ا نني وعرر ن لد ثا م بات 
لسيااة اااو ال الااد، والااد وعراارون لااد ثا مسااندا، ووالااد معلااث عاان اباان 

  عااة علااى ساااة أباا اب، وحاا  باااب ماارتا  مبااا  فيااد وااا ب عباااس، وهااح م
 العم  نو ال الد وهح: 

 …باب ما اائ رب إاا ة او ال الد الصدوق – 1
 باب بع  النيب صلى اهلل عليه وسل  الطبأ طليعة ولده. – 4
ِي ٱ ُبُيوَت  تَۡدُخلُوا   َل  باب م ل اهلل  عال – 3 ا  نلَّبي ن إيلَّ

َ
 أ

 فإن أذن والد اا . [23طاب:]األليُۡؤذَنَ 
باب ما حان  بع  النيب صلى اهلل علياه وسال  مان األمارائ والرسا   – 2

 والداً بعد والد.
بااااب وصااااة النااايب صااالى اهلل علياااه وسااال  و  العااارب أن  بلمااا ا َماااْن  – 2
 ورائه .
 باب او املرأة ال الدة. – 0

اااه حااااب و عااد  هااذه األباا اب مااد    ااد مااا رب بسااوة الصااماب ماان  رمج
أاباااار ا لاااا ، وتصااايا حاااااب ألاباااار ا لاااا   ليااا  علاااى شااادة اهاماااام 
البوارء بإماماة الواهاني علاى لسياة ااو ال الاد، وعلاى القا ل برصاا أبا اب 

 اااااااااااااا
 .223الرسالة   ( 1 
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ضاامن حااااب  اربعاصااام بالنااااب والساانة ، فااإنَّ ذِْحااَره لااذه األباا اب حتااا 
سااانة  ثبياااا هاااذا الناااااب إشاااارة إل أن مااان وساااائ  اربعاصاااام بالناااااب وال

 لسية او ال الد.
وأضاف ابن لطم ر ه اهلل أ لة أار  بطر قاه احلسااية الق  ة من مث  
م لاه:  مان برار رب مر اة أو مد ناة لايس  اا إرب مقارو والاد أو  ادث والاد 
أو مفااا والااد فنقاا ل ملاان االفنااا: ماااذا  ق لاا ن: أ لطمااه إذا ماارأ القاارآن علااى 

 .(1   …وأن  صدق بربه حالم اهلل ذل  املقرو أن   من مبا أمرأه،
و اابع العلمائ بعده  رب إ بات لسية او ال الد باضمني حابه  أ لاة 
لسيااة اااو ال الااد، حمااا عااد عنااد اباان القااي  رب حاابااه:  الصاا اعث املرساالة  
فقد ضمنه مبال  رب اربلاسا  بالسنة عاماة، ورب اربلاساا  ناو ال الاد 

 ااصة رب جمال إ بات العقائد.
إشااااااارات إل القضااااااية رب  ه( 342ولإلمااااااام أ  احلساااااان األشااااااعرء  ت:

حاابااه  امبابااة  وعااد عنااد مع اا  شاارا  حاااب احلااد   ومفااات  نبهاا ن فيهااا 
علاااى لسياااة ااااو ال الاااد، حماااا عاااد عناااد ابااان عبااادالو رب الامهياااد، وعناااد 

 الن وء رب  شر  مسل  ، وعند احلافظ ابن لسر رب  فا  البارء .
م بات لسية او ال الد مان ااالل شار  األلا  ا  إرب  فال  رتح ن فرصة

 إجياااب العماا   :(4 اباهطوهااا، فااابن عباادالو مااثال جيعاا  ماان فقااه لااد   أم ساالمة
 اااااااااااااا
 .1/33املنام ( 1 

( وه  لد  : أن راالً مَابَّ  امرأ ه وه  صائ  رب رمضان، ف اد من ذل  وااداً شاد داً، فررسا  امرأ اه  سارل 4 
 قب  وه  صاائ ،  رت ذل  لا، فراوهتا أم سلمة أن رس ل اهلل له عن ذل ، فدالا على أم سلمة فذح

= 
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نااو ال الااد الثقااة ذحااراً حااان أو أبثااى، وعلااى ذلاا  مجاعااة أهاا  الفقااه واحلااد   
 .(1 وأه  السنة، ومن االف ذل  فه  عند اهميع مبادم... 

لسر اعال ِمْن فقه لد   معاذ بن ابا  رضاح اهلل عناه والن وء وابن 
 ملا بعثه النيب صلى اهلل عليه وسل  إل اليمن مب ل او ال الد والعم  به.

أما األص لي ن فقاد أبلَا ا الابالئ احلسان رب الادفام عان السانة، وعان ااو 
ا لا  ااصة، ومد عو إماام احلارمني عان لسان بالئها  بق لاه:  وماد أحثار 

 .(4 ي ن، وط َّل ا أبفاسه  رب طرق الر  على املننر ن األص ل
وآل  مفاا  املفساارون اساااثمار بعااش ا  ااات لاثبيااا لسيااة اااو ال الااد،  

، والاايت (3 حا  اات الايت اسااادل  اا مجها ر العلمااائ علاى لسياة اااو ال الاد
 سيريت بعضها رب املبح  الثال . 

فام عاان لسياااة ااااو وللعلمااائ والباااالثني املعاصااار ن اهاا   طيباااة رب الاااد
ا لا ، حما أن اهدل مد أ أ ل له رب هذا العصار. ومان أبار  األمثلاة لاذه 

 اهه  :
وااا ب األاااذ حبااد   ا لااا  رب العقياادة والاار  علااى شاابه املوااالفني،  – 1

 للري   مد باصر الد ن األلباب.
 فا  المين املااد ببيان لسية او ال الاد للراي  عباداهلل بان الصاد ث – 4

 ااااااااااااااااااااا =
 فراعا فراوت  واها بذل  ... احلد   بط له.

 .2/112الامهيد ( 1 
 .1/000الوهان ( 4 

 .2/433ومارن برلنام القرآن للسصا   40/120اب ر مثال: رو  املعاب  ( 3 
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 الممارء.
اااو ال الااد رب الساانة أ ااره رب الفقااه امسااالمح، للاادحا رة سااهأ رشااا   – 3

 مهنا. 
 او ال الد رب الارر ع امسالمح ولسياه للقاضح بره ن. – 2
 األ لة والر اهد على وا ب األاذ نو ال الد لسلي  الالو. – 2
 شد. ر  شبهات امحلا  عن ألا    ا لا  لعبدالعط ط بن را – 0
 لد   ا لا  خللي  إبراهي  مال ااطر. – 3
  راسة رب او ا لا  حملمد مبارك السيد. – 8
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المبحث الثالث: أدلة وجوب العمل بخبر الواحد والرد على 
 شبه منكريه

 

 :األدلة من الكتاب
يُمۡؤمين   ََكنَ  َوَما م له  عال – 1 ُ ٱ قََض  إيَذا ُمۡؤميَنة   َوَل  ل  ۥا ُلُ َورَُسو ّللَّ
ۡمًرا
َ
ن أ

َ
ۡمريهيۡم   مينۡ  ۡۡليََيَةُ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 . [30]األلطاب:أ

فقااد اسااادل بااه اباان عباااس رضااح اهلل عنهمااا علااى طاااوس ملااا ساارله عاان 
الاارحعاني بعااد العصاار، فنهاااه عنهمااا فقااال لااه طاااوس: مااا أ عهمااا، فاااال عليااه 

 ابن عباس ا  ة.
مااة علااى طاااوس نااوه عاان مااال الرااافعح:  فاارأ  اباان عباااس احلسااة مائ

الناايب، و لَّااه باااالوة حااااب اهلل علااى أن فرضاااً عليااه أن رب  ناا ن لااه اخلااأة إذا 
مضااى اهلل ورساا له أماارا، وطاااوس لينئااذ إمنااا  علاا  مضااائ رساا ل اهلل نااو اباان 
عباس ولده، وآل  دفعه طاوس برن  ق ل:  هذا اوك ولدك فاال أ بااه عان 

 .(1 النيب، ألبه  نن أن  نسى 
ي  مين َنَفرَ  فَلَۡوَل  م له  عال – 4

يَفة   ِميۡنُهمۡ  فيۡرقَة   ُكِ ئ
ا ُهوا   َطا ََتَفقَّ  في  ِّلي

ُروا   ِلييني ٱ ُنذي  ََيَۡذُرونَ  لََعلَُّهمۡ  إيَّلۡهيمۡ  رََجُعواا   إيَذا قَۡوَمُهمۡ  َوّلي
١٢٢:[144]الا بة. 

با ل باذارة وواه اربسادربل با  ة: أن اهلل  عاال أوااب علاى حا  فرماة م
 اااااااااااااا
 .23 طح   ، واب ر مفاا  احلسة للسي 222 – 223الرسالة   ( 1 
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ماان بفاار منهااا للافقااه رب الااد ن، وأواااب علااى النااافر الافقااه وامبااذار، وإبااذار 
النافر إابار، والناذر طائفة، والطائفاة  طلاث رب اللماة علاى ال الاد فصااعداً، 

 . (1 فدلَّا ا  ة على وا ب مب ل او ال الد
من ومد اسادل  ا اممام البوارء رب صحيحه إذ ضمنها  رمجة أول باب 

 ِإَون أب اب أابار ا لا  لني مال:  و سمى الرا  طائفة لق له  عال
يَفَتاني  ئ

ا فل  اماا  راالن  اال رب  [3]احلسرات:ۡقَتَتلُوا  ٱ لُۡمۡؤمينييَ ٱ مينَ  َطا
 معح ا  ة.

َها:م له  عال – 3 يُّ
َ
أ يينَ ٱ َيَٰٓ اَءُكمۡ  إين َءاَمُنواا   َّلَّ ُق   َجا ينََبإ   فَاسي  ب

ن ُنواا  َفَتبَيَّ 
َ
يُبوا   أ ََهَٰلَة   قَۡوَم ا تُصي َٰ  َفُتۡصبيُحوا   ِبي مييَ  َفَعۡلُتمۡ  َما ََعَ  َنَٰدي

٦:[0]احلسرات. 
 واربسادربل با  ة على مب ل او ال الد من واهني:

 : أبه ل  آل  قب  اوه ملا عل  عدم مب له بالفسث.أحدهم 
ماااا  نااااو : مفهاااا م الراااارط وهاااا  لسااااة، ومفه مااااه وااااا ب العوث  يهماااا 

 .(4 ال الد إن آل  نن فاسقا
وماااااد رحاااااب ابااااان لاااااطم الااااادلي  مااااان هاااااذه ا  اااااة والااااايت مبلهاااااا فسعلهماااااا 

 .(3  مقدماني أباساا مب ل او ال الد العدل  ون الفاسث بضرورة الوهان 
واسادل البوارء  ا وباليت مبلها رب صحيحه، وهذه ا  ات رب خيل  

 اااااااااااااا
 .28/ 4، واملنام لآلمدء  1/38اب ر: املنام رببن لطم ( 1 

 .4/28، واملنام لآلمدء   40/120اب ر: رو  املعاب  ( 4 

 .1/100املنام  ( 3 
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 ها املسادل ن  ا أبفسه  حالرا ء اربسادربل برء منها من اعرتاضات أور 
، ولذل  مال احلافظ ابن (1 وا مدء والنل ذاب، ولاول ا أن جييب ا عنها

اَءُكمۡ  إينلسر  عليقًا على اسادربل البوارء بق له  عال: ُق   َجا  فَاسي
ينََبإ    وهذا الدلي    َر  للَاق ِّء رب لالساقالل  ألن  [0]احلسرات:َفَتبَيَُّنواا   ب
 .(4 ملوالف مد رب  ق ل باملفاهي  ا

 وهذا ما  فع آار ن إل املسام عن اربسادربل  ا حاه  ين والمطاو.
 :األدلة من السنة

أ لة  ثبيا لسية او ا لا  حثأة رب السانة النب  اة، واساقصااؤها غاأ 
 رب م هنا منهسياً، وسرور  منها ما لعله  فح بالمرض.

بينما الناس بقبائ    مر رضح اهلل عنه مال:: لد   ابن عالدليل األول
مد أبطل عليه مرآن،  رب صالة الصب  إذ أ اه  آت فقال: إن رس ل اهلل 

ومد أمر أن  ساقب  القبلة فاساقبل ها، وحابا وا هه  إل الرام فاساداروا 
 .(3 إل النعبة 

ومااااد اسااااادل باحلااااد   علااااى لسيااااة اااااو ال الااااد اممامااااان الرااااافعح 
، وأفاااااااض الرااااااافعح رب بيااااااان واااااااه اربسااااااادربل باحلااااااد   علااااااى والبوااااااارء

املطلاا ب، واالصاااه: أن أهاا  مبااائ أهاا  سااابقة رب امسااالم، وأهاا  فقااه، وآل 
 اااااااااااااا
وماا بعادها، والامهياد للنلا ذاب  4/20وما بعدها، واملناام لآلمادء   4/1/203اب ر: احملص ل للرا ء  ( 1 

 وما بعدها. 3/20

 .13/432فا  البارء ( 4 

والبواااارء رب حاااااب ااااو ال الاااد بااااب ماااا  200 – 142 – 143أارااااه امماااام الراااافعح رب الرساااالة   ( 3 
 وغأنا. …اائ رب إاا ة او ال الد



 19 

 ناان لاا  أن  اح لاا ا عاان القبلااة الاايت حاااب ا عليهااا نااو والااد إرب وهاا  علااى 
عل  برن احلسة  اباة نوه مع ح به من أه  الصادق، فلماا حت لا ا مان فارض 

رض ناااو والاااد  لَّ علاااى أن العمااا  ناااوه فااارض، وإرب ألبنااار علااايه  إل فااا
رساا ل اهلل صاالى اهلل عليااه وساال  بعااد علمااه باحاا ل  عاان مبلاااه  الاايت حاااب ا 

 .(1 عليها
ففح احلاد   لساة م  اة علاى واا ب العما  ناو ال الاد، و نفياه ما ة 

 أن ا فث على اربسادربل به هذان اممامان.
حناااا     باااس بااان مالااا  رضاااح اهلل عناااه ماااال:: لاااد   أالااادليل الثااا   

أسااقح أبااا طلحااة األبصااارء وأبااا عبياادة باان اهاارا  وأ  باان حعااب شااراباً ماان 
وهااا  صااار، فساااائه  آت فقااااال: إن اخلمااار مااااد لرماااا، فقاااال أبااا   (4 فضاااي 

لنااا  (3 طلحااة: ماا  إل هااذه اهاارار فاحساارها، مااال أبااس: فقمااا إل مهااراس
 .(2 فضرباها برسفله لىت ابنسرت

وها  أها  مناباة رب –وواه اربسادربل باحلد   واض  من لي  إص  
اعامدوا على او والد رب حترمي ماا حاان لاالرب لا ، ورب   -العل  والنصيحة

حسر اهرار إهراق ما فيها، وآل  عرتض ألد مانه  علاى ااو ال الاد بالبقاائ 
ه،  بااذل ، وهاا  مر باا ن مناا علااى ِللِّيااة اخلماار لااىت  رااافهه  رساا ل اهلل 

، وأ بااا هاا ربئ مااا  (2 عاان مباا ل اااو ال الااد حمااا آل  اانهه  رساا ل اهلل 
 اااااااااااااا
 .208 – 203اب ر الرسالة   ( 1 

  رب الرسالة: من فضي  وصر، والفضي  شراب  اوذ من البسر.( 4 

 منق ر.  ُدقُّ فيه، و ُا ضر منه. املهراس لسر مساطي ( 3 

 .203والرافعح رب الرسالة   …أاراه البوارء رب أابار ا لا  باب ما اائ رب إاا ة او ال الد ( 2 

   .210 – 203اب ر: الرسالة   ( 2 
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 . (1 حان مبالاً نو ال الد
ومااد ا فااث اممامااان الرااافعح والبوااارء علااى اربسااادربل باحلااد   علااى 
لسية او ال الد، و ا  ط د هذه احلسية م ة ما ور  رب بعش طرمه:  ف اهلل 

  .(4 و الرا ما سرل ا عنها ورب رااع ها بعد ا
آلااا ا  مجلااة ماان األلا  اا  الاايت فيهااا بعاا  الناايب  :الاادليل الث لاا 

ماان الصااحابة  عااااة ووربة ومضاااة وأمااارائ ورسااال  فبعااا  أبااا بنااار والياااً علاااى 
مبااااا لاااا  ومااااا  احلاااج ليقااااي  للناااااس مناساااانه   وأاااااوه  عااان رساااا ل اهلل 

ل مااا م ، وااااوه ااااو والاااد، وبعااا  علاااح بااان أ  طالاااب لينباااذ إ(3 علااايه  
 .ول آل  نن احلسة مائمة نو ح  والد منهما ملا بعثه النيب  عهده ،

وبع  معاذ بن اب  إل اليمن، وول   د بن لار اة بعا  م  اة، وبعا  
اباان أباايس ساار ة ولااده، وبعاا  ا ااين عراار رساا رب إل ا ااين عراار ملنااا  اادع   

 .(2 ح  والد منه  من بع  إليه إل امسالم
وااارء هااذا املعااح بااابني: باااب مااا اااائ رب إاااا ة ومااد ضاامن اممااام الب

وحيااف بعاا  الناايب صاالى اهلل عليااه وساال  أماارائه والااداً بعااد  …اااو ال الااد
 والااد، فااإن سااها ألااد ماانه  ر  إل الساانة، وباااب مااا حااان  بعاا  الناايب 

 من األمرائ والرس  والداً بعد والد.

 اااااااااااااا
  .43/430فا  البارء  ( 1 

  .43/430السابث ( 4 

  .212الرسالة   ( 3 

  .218 – 212اب ر السابث   ( 2 
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 :دليل اإلجماع
العما  ناو ال الاد، إذ آل  إمجام الصحابة من أم   األ لة علاى واا ب

 نااان  ثباااا عااان ألاااد مااانه  أباااه رفاااش مبااا ل ااااو ال الاااد مااان ليااا  هااا   
حااذل ، لااىت إن األصاا ليني أحاادوا أن  إمجاااعه  علااى العماا  نااو ال الااد 

والاا ا ر  ليا  مطعاح رب  اطارق إلياه شا ، وماد رو اا وماائع   (1 منق ل   ا راً 
 ال الد و عمل ن به.حثأة اداً  دل على أص  مجيعاً  قبل ن او 

ومن هذه ال مائع النثأة: اعاما  أ  بنر الصد ث رضح اهلل عناه علاى  
 .(4 او ال الد رب   ر   اهدة السدس

ومنها: ما ص  عان ساعيد بان املسايب  أن عمار بان اخلطااب رضاح اهلل 
عنه حان  ق ل: الد ة للعاملة، ورب  رث املرأة من   ة  واها شيئا لىت أاوه 

بن سفيان أن رس ل اهلل صلى اهلل عليه وسال  حااب إلياه أن  ا رث  الضحاك
 .(3 امرأة أشي  الضبا  من   اه، فراع إليه عمر 
 أذحار اهلل امارأ  اع مان النايب   ومثله: ما رو  طاوس أن عمر مال: 

رب اهنني شيئاً  فقام    بن مالا  بان النابماة فقاال: حناا باني ااار ني و 
إلاااادانا األااااار  مبسااااط ، فرلقااااا انيناااااً ميااااااً،  فضااااربا - عااااين ضاااار ني–

فقضى فيه رس ل اهلل صلى اهلل علياه وسال  بمارة فقاال عمار: لا  آل أ اع فياه 
 .(2 لقضينا بمأه 

 اااااااااااااا
  .1/000الوهان للس  ين   (1 

  اب ر احلد   رب اامع الرتمذء حااب الفرائش باب ما اائ رب مأاث اهدة، ورب غأه.( 4 

  .0/33واب ر أ ضاً: األم   240أاراه الرافعح رب الرسالة   ( 3 

  .243الرسالة   ( 2 
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مااال الرااافعح:  فقااد راااع عماار عمااا حااان  قضااح بااه حلااد   الضااحاك 
 .(1 إل أن االف لن  بفسه 

الد العدل مع حا ن ففح ها ني ال امعاني  لي  واض  على مب ل او ال  
أبااا رااا  ماان    عماار أعلاا   اان أاااوه، وأحثاار صااحبة، وآل  قاا  للضااحاك:

أه  عد، وحلم  بن مال : أبا راا  من أهاا  هتاماةآل  ر اا رسا ل اهلل، وآل 
 صااحباه إرب ملااياًل، وآل أ ل معااه وماان معااح ماان املهاااار ن واألبصااار، فنيااف 

 نااان فيااا  أن  ملااان عاااطب هاااذا عااان مجاعاناااا وعلمااااه أباااا، وأباااا والاااد، 
 .(4 ((و نسى 

ومنهااا: اعامااا  عثمااان باان عفااان رضااح اهلل عنااه علااى اااو الفر عااة بنااا 
 .(3 مال  رب ح ن املا ىف عنها  واها  عاد رب بيا الطواية

ماااااال الراااااافعح:  وعثماااااان رب إمامااااااه وعلماااااه  قضاااااح ناااااو امااااارأة باااااني 
 .(2 املهاار ن واألبصار 

  وعلماااائ األصااا ل حبصااا ل إمجاااام وماااد صااارَّ  حثاااأ مااان علماااائ احلاااد 
الصاااحابة علاااى العمااا  ناااو ال الاااد، واساااامر ذلااا  اممجاااام إل أن لاااد ا 

 مذاهب  رن  رب او ال الد.
وآل  نع الرافعح من الاصر   باممجام إرب حتف ه املعاروف رب امل ضا م، 

 اااااااااااااا
  .243السابث   ( 1 

  .3/40اااالف احلد    امش األم  ( 4 

   .233 – 238ة   الرسال( 3 

  .233السابث   ( 2 
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ولناان حالمااه غااأ بعيااد عاان الاصاار   باممجااام، وذلاا  أبااه ملَّااا ذحاار حثااأاً ماان 
م الصااحابة والاااابعني وماان بعااده  مااال:  حلهاا  حفااظ عنااه  ثبيااا اااو أعااال

واربباهاائ إلياه، وامفااائ باه، و قبلاه حا  والاد عاان  ال الاد عان رسا ل اهلل 
 َمن ف مه و قبله عن َمن حتاه .

ولاا  اااا  أللااد ماان الناااس أن  قاا ل رب علاا  اخلاصااة: أمجااع املساالم ن 
باهاائ إلياه برباه آل  علا  مان فقهاائ مد ا ولد ثا على  ثبياا ااو ال الاد وارب

ولنان أما ل:  آل ألفاظ عان فقهاائ  -اا  و –املسلمني ألد إرب ومد  باه 
 .(1 املسلمني أص  ااالف ا رب  ثبيا او ال الد 

وصرَّ  ابن عبدالو بإمجام أه  العلا  رب مجياع األمصاار علاى مبا ل ااو 
 .(4 ال الد وإجياب العم  به
عم  الصحابة والاابعني نو ال الد من غأ بناأ، وهنذا  شام فاشياً 

 .(3 فاماضى ارب فاق منه  على القب ل 
ومث  احملدِّ ني علمائ األص ل، فقد مال ا مادء بعاد أن سااق أ لاة مان 
القاارآن الناارمي علااى لسيااة اااو ال الااد، وأور  اعرتاضااات عليهااا:  واألماارب 

 .(2 ة رب هذه املسرلة إمنا ه  الامس  بإمجام الصحاب

 اااااااااااااا
   .223 – 220السابث   ( 1 

  .1/4اب ر الامهيد  ( 4 

  .43/430فا  البارء  ( 3 

، ومثله م ل النل ذاب احلنبلح: أمجاع الصاحابة رضاح اهلل عانه  علاى مبا ل ااو ال الاد،  4/02املنام   ( 2 
  .3/22الامهيد رب أص ل الفقه  
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ومبله اممام اه  ين الذء اااار رب اربسادربل على وا ب العما  ناو 
 ال الد مسلنني:

ألدنا:  ساند إل أمر ماا ا ر رب  اماار  فياه إرب االاد، ورب  ادرؤه إرب 
 .(1 معابد.  واملسل  الثاب مساند إل إمجام الصحابة  

ني احملاد ني رب واه  ين  لوا  ذا م مف األصا ليني، و  لاد بيانه  وبا
وا ب العم  نو ال الد، رغ  املنامرات املسافيضة اليت أ ارها األص لي ن 
ل ل إفا ة او ال الد العل  أو ال ن حما سايريت، لنان العاوة  اذه النايساة 
الاايت مجااع فيهااا اهاا  ين لساااني  قينياااني ماااطعاني نااا: الااا ا ر واممجااام، أء 

 اااب العماا  نااو ال الااد، وإمجااام الصااحابة الااا ا ر رب بقاا  الروا ااات الاايت  
علاااى العمااا  ناااو ال الاااد، وهاااذا اممجاااام منقااا ل بقاااالً ماااا ا راً مفياااداً للقطاااع 

 واليقني.
فلاااا   ُاْبااااِث األصاااا لي ن بعااااد هااااذه احلسااااج عااااذراً أللااااد رب خمالفااااة اااااو 

 ال الد.
وآل  ناف العلماائ بإماماة هاذه احلساج علاى واا ب العما  ناو ال الاد 

ح  الربه، وفندوا ح  احلسج اليت  علث  ا مننرو لسياة ااو لىت  لض ا  
ا لااا ، ساا ائ ماانه  أولئاا  الااذ ن ر ُّوه مجلااة، وأولئاا  الااذ ن ر وه إذا حااان 

 رب م ض م العقائد. 
 لََك  لَۡيَس  َما َتۡقُف  َوَل :ومن  ل  الربه: ما  علق ا به من م له  عال

 اااااااااااااا
، وأضاف الطرحرح إل هاذ ن مسالنا  الثاا وها :  أن العما  ناو ال الاد  قاضاح 001 – 1/000الوهان  ( 1 

  .1/400  البحر احملين  …رفع ضرر م ن ن فنان العم  به واابا
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يهي  النهح  اناول األاذ نو ال الد من  فقد فهم ا أن [30]امسرائ: عيۡلم    ۦب
لي  إن األاذ به ا بام ما ليس لآلاذ به عل ، ومد َعدَّ ابن لطم  علقه  
 ذه ا  ة أم   ما شمب ا به، ور  عليه  بق له:  وهذه ا  ة لسة لنا 
عليه  رب هذه املسرلة  ألبا آل بَاْقُف ما ليس لنا به عل ، ب  مد َص َّ لنا به 

الوهان على مب له، وص  العل  بلطوم ا باعه والعم  به، فسقن العل ، ومام 
 .(1 اعرتاضه   ذه ا  ة... 

ور  عليه  إمام احلرمني صسنه  ب اهر هذه ا  ة برن  مضام ن ا  اة: 
النهح عان اماناائ ال نا ن مان غاأ ضابن مار اد مبراسا  الرارم، ولايس المارض 

 .(4 امضراب عن ح  ما ليس معل ما 
ه  اباان القااي  رب اربلاسااا  با  ااة علااى عنااس مااا الاساا ا ومااد عاحساا

 اااا علياااه، وهااا  واااا ب العمااا  ناااو ال الاااد، وإفا  اااه للعلااا  مااان ليااا  إن 
املسااااالمني آل  طالااااا ا مناااااذ عهاااااد الصاااااحابة  ابعااااا ن أاباااااار ا لاااااا  و عملااااا ن 
مبقاضااااها، و ثباااا ن  اااا صااافات اهلل  عاااال  فلااا  حاباااا رب  فياااد علماااا لناااان 

ع ن و ابع ه  وأئمة امساالم حلها  ماد مَاَفاْ ا ماا لايس لا  باه الصحابة و الااب
 .(3 عل  

ومااان  لااا  الرااابه: أصااا  رأوا وماااائع رب عهاااد الصاااحابة فهمااا ا منهاااا أصااا  
 رفضاااا ن اربلاسااااا  نااااو ال الااااد، حاااار  أ  بناااار خلااااو املمااااأة باااان شااااعبة رب 

 اااااااااااااا
  .1/103املنام  ( 1 
   .1/002الوهان  ( 4 

   .233خماصر الص اعث املرسلة   ( 3 
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ى ، وحر  عمر خلاو أ  م سا(1 مأاث اهدة لىت اسا هر مبحمد بن مسلمة
، وحااار ه خلاااو فاطماااة بناااا (4 رب اربساااائذان لاااىت ظااااَهَرُه أبااا  ساااعيد اخلااادرء

، وحر  علح خلو أ  سنان األشسعح رب مصة بَاْروَم بناا (3 ميس رب السنح
وآل -واشاااث أن النااايب صااالى اهلل علياااه وسااال  مضاااى لاااا بعاااد أن  ااا رب  واهاااا 

ا املااأاث أن لااا مثاا  صااداق بسااائها، ولاا - فاارض لااا صااداما وآل  اادا   ااا
 .(2 وعليها العدة

ومااااد ر  العلمااااائ صساااانه   ااااذه الراااابهة باااارن هناااااك فرمااااا بااااني الاثبااااا 
واربساااا هار، وباااني رفاااش اربلاساااا ، فهااا ربئ الصاااحابة إمناااا أرا وا بفعلهااا  
الاثبا رب مب ل او ال الد رب  لا  ال ماائع ألساباب اماضاا ذلا ، بادلي  

 .(2 لدأص  رب ومائع أار  اعامدوا على او ال ا
ورب عيااااب رب اربسااااا هار علااااى اخلااااو نااااو  ااااان و الاااا  ورابااااع واااااامس 
وسااا س  ألن األابااار حلمااا  اا ا رت و  اااهرت حااان أ بااا للحسااة وأطيااب 

 .(0 لنفس السامع 
 اااااااااااااا
ة، وسانن الرتماذء حاااب الفارائش بااب ماا ااائ رب ماأاث اب ر: سنن أ   او  حاااب الفارائش بااب رب اهاد( 1 

  اهدة.

اب ار: صااحي  البوااارء رب حااااب اربسااائذان باااب الاساالي  واربسااائذان  ال ااا، وصااحي  مساال  حااااب األ ب ( 4 
  باب اربسائذان.

  اب ر مصاها رب: صحي  مسل  حااب الطالق باب املطلقة  ال ا رب بفقة لا.( 3 

 او  حاااااب النناااا  بااااب فااايمن  اااطو  وآل  سااا  صاااداما لاااىت ماااات، وسااانن الرتماااذء حاااااب  اب ااار: سااانن أ ( 2 
  الننا  باب ما اائ رب الرا   اطو  امرأة فيم ت عنها مب  أن  فرض لا.

  وما بعدها. 1/33اب ر:  در ب الراوء  ( 2 

  .233الرسالة   ( 0 
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ومااا فعلااه بعااش الصااحابة ماان حتليااف الااراوء ال الااد أو اشاارتاط شااها ة 
 .(1 آار ن على مب ل او ال الد  م ل على الاثبا واربسا هار

واحلاصااا  أن  َااااْرَك اربلاساااا  بااابعش أاباااار ا لاااا  رب فاااروم فقهياااة رب 
 سالطم عدم اربلاسا   اا مان ليا  األصا   إذ ماد  نا ن  ارك اربلاساا  

 بال  األابار آ ياً من أسباب أار  حاربلاياط والاثبا رب الروا ة.
وماان  لاا  الراابه: أصاا  رأوا اااااالف األئمااة رب العماا  باااخلو ال الااد رب 
فاروم فقهياة، ف نا ا أن ذلا  بساابب ر  ااو ال الاد، وماد أملا  الرااافعح إل 
 هذه الربهة بق لاه:  فاإن شابه علاى راا  بارن  قا ل: ماد روء عان النايب 
( 4 لد   حذا، ولد   حذا، وحان فالن  ق ل م رًب خياالف ذلا  احلاد   

م أااب عنها برن ذل  ليس بسبب ر  اخلو، ب  إما أن  نا ن عناده ااو 
آار خيالفه، أو  ن ن  ع اواً  ن ه  أو ث عنده من الذء  ع مناه اخلاو 
الاذء ر ه، أو  ناا ن  عااه مان غااأ لااافظ أو مان ماااه ، أو  ناا ن احلااد   

 .(3  امال عنده معنيني فيذهب إل ألدنا  ون ا ار
ومان  لا  الرابه: أن اااو ال الاد  نان فياه الملاان، وإمناان الملان فيااه 

بناااائ علاااى مبااادأ ابطلقااا ا مناااه وهااا  أن احلساااة رب  قااا م  بااارمر   فعهااا  إل ر ه
 .(2  نن فيه الملن 

ومااااد ُر َّْت علاااايه  هااااذه الراااابهة باااارن إمنااااان الملاااان رب  سااااالطم وااااا  ه 
 اااااااااااااا
  .010 – 1/003اب ر: الوهان  ( 1 

  .228الرسالة   ( 4 

  .010 – 228اب ر السابث   ( 3 

  .3/420مجام العل   امش األم  ( 2 
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، (1 وعدم اطالم أه  العل  علياه  ألن ذلا   انااىف ماع وعاد اهلل حبفاظ   ناه
ار رب  ن ن باطال و سالطم إضالل العبا   فإن ما جيب مب له شرعاً من األاب

 .(4 رب بفس األمر 
 

 اااااااااااااا
   .204وخماصر الص اعث املرسلة    1/103اب ر  فصي  هذا الر  رب املنام رببن لطم  ( 1 

  .13وا ب األاذ حبد   ا لا  رب العقيدة للري  األلباب   ( 4 
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المبحث الرابع: نشأة ظاهرة التشكيك في حجية خبر 
 اآلحاد وأسبابها 

 

هاااذه القضاااية مااان أهااا  القضاااا ا املر بطاااة ناااو ال الاااد مااان ليااا  برااارة 
الناباااة الاايت ابااادعا رفااش مباا ل اااو ال الااد مجلااة، وهااذه الناباااة مااد بااذرت 

 ن ار إلياه علاى أباه احلاد الفاصا  باني صافائ بذرهتا مناذ عقاد األربعاني الاذء 
 .(1 السنة والاط د فيها

باااا  إن  يااااار اربماصااااار علااااى مااااا رب القاااارآن مااااد ظهاااار مبنااااراً منااااذ عهااااد 
الصحابة حما   هر من م مف الرا   اخلاراح( الذء ااائ إل عماران ابان 
لصااني وهاا  حاادِّث الناااس عاان الساانة فقااال:  ااا أبااا عيااد: لااد نا بااالقرآن، 

ه عمران: أبا وأصحاب   قرؤون القرآن  أحنا حتاد ين عان الصاالة فقال ل
وماااا فيهااااا ولاااادو ها  أحنااااا حتااااد ين عاااان الطحاااااة رب الااااذهب وامباااا  والبقاااار 
وأصناف املاال  لنان ماد شاهدت وغباا أباا، م ماال: فارض رسا ل صالى 

 اهلل عليه وسل  رب الطحاة حذا وحذا، فقال الرا : أليياين، ألياك اهلل.
 .(4   فما مات ذل  الرا  لىت صار من فقهائ املسلمني مال احلسن:

 ومد بفه  من هذه ال امعة إشارات: 
: أن الاااااادوافع الاااااايت  فعااااااا هااااااذا الرااااااا  وأمثالااااااه ليقاااااا ل لااااااذا األولاااااا 

الصااحا : لااد نا بااالقرآن  وافااع غامضااة، فهاا  هاا   افااع الرغبااة رب حتصااي  

 اااااااااااااا
  .30اب ر: او ال الد للقاضح بره ن   ( 1 

  .38  اهنة للسي طح   مفاا ( 4 
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مااااا رب القاااارآن ماااادر أحااااو ماااان أساااارار القاااارآن  أو هاااا   افااااع اربماصااااار علااااى 
واسااابعا  مااا رب الساانة  أو هاا   افااع اههاا  مب مااع الساانة ماان هااذا الااد ن  أو 

 ه   افع اربر ياب و الر  رب  ب ت السنة  أو هح هذه الدوافع حلها !
:أن هذا الرا  ليس ولده الذء  ق ل هذا، ب  من ورائه آارون الث  ية

   لنان  بادو أن  رون الارأء بفساه، بادلي  ما ل عماران لاه:  أباا وأصاحاب
 رب  ر أ ل  رب ذل  العهد ألص  ما ال ا رب ط ر النررة.

: أن هذا الراا  لايس ذا ط  اة ابيثاة، ولا  حاان حاذل  ملاا  راااع الث لثة
عن فنر ه بعد  اورة عمران له، وملا مال له  انَّاً:  أليياين ألياك اهلل  وإمناا 

ا احملمااا   رب  ساااد د مساااار وماااع فر ساااة اههااا  مبناباااة السااانة النب  اااة وبر رهااا
 املسل  رب احلياة.

من وا   ظاهرة الارني   ومن أعالم النب ة: ما أشار إليه الرس ل 
 نرب رضح اهلل عناه  رب سناه  فقد رو  أب   او  وغأه عن املقدام بن معد

أرب إب أو يااااا النااااااب ومثلااااه معااااه، أرب   شاااا    مااااال:  أن رساااا ل اهلل 
 قاا ل: علااين   ااذا القاارآن، فمااا واااد  فيااه ماان رااا  شاابعان علااى أر ناااه 

 .(1 ، احلد  ...((لالل فرلل ه، وما واد  فيه من لرام فحرم ه
واسامرت ال ااهرة رب  صااعد ماع مارور الاطمن لاىت اعلاهاا ط ائاف مان 

  ات منهسها رب الاعام  مع السنة حط ائف املعاطلة واخل ار  والروافش.
رة هااذه ال اااهرة بق لااه:  فااإن مجيااع ومااد لاااول اباان لااطم حتد ااد  ماان براا

، جتارء علاى أه  امساالم حااب ا علاى مبا ل ااو ال الاد الثقاة عان النايب 

 اااااااااااااا
  رواه أب   او  رب حااب السنة باب رب لطوم السنة.( 1 



 31 

ذل  ح  فرمة رب علمها حره  السنة واخل ار  والريعة والقدر اة لاىت لادَّث 
 .(1 مانلم  املعاطلة بعد املائة من الاار  ، فوالف ا اممجام رب ذل  

ب إل مانلماااح املعاطلاااة رب القااارن الثااااب فاااابن لاااطم رب هاااذا الااانا  نسااا
 بدعة رفش مب ل او ال الد بعد أن حان لسة عند مجيع الفرق.

و بدو أن هذه ال اهرة مد  ناما االل القرن الثاب وما بعاده و فرعاا 
إل أحثر من فارم، وماد  ا  لا ائ هاذه ال ااهرة أها  الناالم الاذ ن لايس لا  

ن ماا ل اممااام الرااافعح ر ااه اهلل:  م م مااف والااد رب املساارلة حمااا بفهاا  ماا
 فرماااً مابا ناااً، و فاارق   فاارق أهاا  النااالم رب  ثبيااا اخلااو عاان رساا ل اهلل 

 .(4 غأه   ن بسباه العامة إل الفقه فيه  فرماً 
فلبدعة بررة النالم واربشامال به أ ر واض  رب بررة ظااهرة الاراني  

حاااان اارفااااً ساااياحط  علاااى   رب ااااو ال الاااد، ورب شااا  أن ساااي  البدعاااة إذا
 لص ن السنة.

ومد حان أله  النالم وا   بار  رب عصر امماام الراافعح رب حثاأ مان 
الابال ، وبااال ااو ال الااد بصايباً ماان معارضااه  اهدليااة حماا  فهاا  مان ماا ل 
اممااااام الرااااافعح:  فقااااد وااااادت أهاااا  النااااالم مناراااار ن رب أحثاااار البلاااادان، 

ماااا  ناهاااح إل م لاااه، و ضاااعه امل ضاااع ف اااادت حااا  فرماااة مااانه   نصاااب منهاااا 
 .(3 الذء وصفا 

 اااااااااااااا
  .113، واب ر أ ضا    11/104املنام  ( 1 

  .3/420مجام العل   امش األم  ( 4 

  .3/420مجام العل   امش األم  ( 3 
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و عااد اممااام الرااافعح ر ااه اهلل أباار  العلمااائ الااذ ن  عاادُّ حااباااهت   ارخيًااا 
 أميًنا لذه ال اهرة، حما  عد أبر ه  رب الاصدء لا.

ومااد صاارَّ  أحثاار ماان ماارة رب حابااه أن مجيااع العلمااائ منااذ عهااد الصااحابة 
سياااة ااااو ال الاااد إرب فرماااة  بااادو أصاااا  فرعاااا إل والااااابعني حااااب ا  ثباااا ن ل

 رب عهده:  (1 فرماني
 فرمة رفضا اربلاسا  بالسنة حلها

 وفرمة رفضا اربلاسا  برابار ا لا  
 ومد اصا للر  على الفرماني بابني:

 !!(4 ألدنا: باب لنا ة م ل الطائفة اليت ر ت األابار حلها
 . (3  اخلاصةو ابيهما: باب لنا ة م ل َمْن ر َّ او

و بااادو مااان بايساااة لااا ار امماااام الراااافعح ماااع الطائفاااة األول الااايت ر ت 
األابار حلها أن مناظره منها مد رااع إل ااا ة الصا اب وأمار حبسياة السانة  
حمااا  فهاا  ماان م لااه لإلمااام:  واحلسااة لاا   اباااة باارن علينااا مباا ل اخلااو عاان 

باااااا ل اخلااااااو رب م رساااااا ل اهلل صاااااالى اهلل عليااااااه وساااااال ، ومااااااد صاااااارت إل أن م
للمسااالمني ملاااا ذحااارت وماااا رب مثااا  معابياااه مااان حاااااب اهلل، وليساااا  ااادالين 
أبفااة ماان إظهااار اربباقااال عمااا حنااا أر  إل غااأه إذا بابااا احلسااة فيااه، باا  

 اااااااااااااا
  .3/420اب ر السابث  ( 1 

  .3/421السابث  ( 4 

  .3/420السابث  ( 3 
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 .(1 أ د ن برن علح الرا م عما حنا أر  إل ما رأ اه احلث 
باسليااة وإذا حااان هااذا اجملااا ل املنصااف البالاا  عاان احلااث مااد راااع إليااه 

الرااافعح إ اااه لااه، فااإن حثااأ ن ماان ذوء األغااراض الساايئة مااد رب  قاانعه  هااذا 
 احلث األبلج.

أمااا لااا اره ماااع الطائفاااة الثابياااة فيبااادو مناااه أصااا  حثاااأون، حماااا  فهااا  مااان 
بعش عبارات الرافعح حق له:  م حلَّمين مجاعة منه  جمامعاني ومافارمني مباا 

نه  وحااالم اهماعااة، ورب مااا أاااو رب ألفااظ أن ألنااح حااالم املافاار  عاانه  ماا
 .(4 به ُحالًّ 

وحق لااااه:  وملااااا لااااه أو (3 وحق لااااه:  مااااال هاااا  وبعااااش ماااان لضاااار معااااه 
 .(2   وحق له:  فقال مجاعة  ن لضر منه  (2 لبعش من لضر معه

و صاا ر هااذه العبااارات ضااراوة املعااارك الاايت ااضااها اممااام الرااافعح مااع 
 لسنة رس ل اهلل صلى اهلل عليه وسل .ه ربئ وبسالاه رب مصاولاه  اباصاراً 

 ومن امل حد أن اممام الرافعح أرا   ذا احلسا  العلمح أن  ثبا أم راً:
علاااى  ثبياااا لسياااة  -جممعااا ن صاااحابًة و اااابعيه  -األول: أن السااالف 

 او ال الد ووا ب العم  به برروطه.

 اااااااااااااا
  .424 – 3/421لسابث  ا( 1 

 ، ورب بسوة    ورب ما أابا به ُحالًّ ((.3/422السابث  ( 4 

  .3/420السابث  ( 3 

  .3/423السابث  ( 2 

  .3/401السابث  ( 2 
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ن ومااااد بااااال هااااذا األماااار مسااااطاً حبااااأاً ماااان اهامااااام الرااااافعح ر ااااه اهلل وإ
حتاشااى الاصاار   باممجااام حمااا ساابث وعاادل عنااه إل م لااه:  ولاا  اااا  أللااد 
مااان النااااس أن  قااا ل رب علااا  اخلاصاااة: أمجاااع املسااالم ن ماااد اً ولاااد ثاً علاااى 

اا  و، ولنن أم ل: آل ألفظ عن فقهاائ املسالمني  … ثبيا او ال الد
 .(1 أص  ااالف ا رب  ثبيا او ال الد... 

مجام بيان أن ما ذهبا إليه الط ائف اليت  ر  ومصده من  ثبيا هذا ام
عليهاااا اااارق لاااذا اممجاااام، فيلاااطم الاصااادء لاااذا اخلااارق، والرااابه الااايت  ثأهاااا 

 ه ربئ.
ومد صر  حثأ مان األصا ليني واحملاد ني فيماا بعاد حبصا ل اممجاام علاى 

 .(4 هذا، ب  صر  ابن القي  برن إمجام الصحابة على ذل  معل م بالضرورة
ام احلرمني أن إمجام الصاحابة علاى لسياة ااو ال الاد منقا ل وصر  إم

 .(3   ا را
عاادَّ ابااان عبااادالو اخلاااارمني لاااذا اممجااام مااان اخلااا ار  وط ائاااف مااان أهااا  

 . (2 البدم  شرذمة رب  عد االفاً 
الثاب: أن مبدأ  ثبيا لسية او ال الد رب جي   الاساه  فيه مع  ل  

ماان املساالمني، وهااذا مااا  فساار  لاا  امطالااة  الط ائاف حاايال  ماارت  اا  األغاارار
امللح ظااة عنااد الرااافعح رب  ثبيااا لسيااة اااو ال الااد رغاا   صاارحه بربااه آل 

 اااااااااااااا
   .228 – 223الرسالة   ( 1 

  .204، واب ر أ ضا   223خماصر الص اعث املرسلة   ( 4 

   .1/001اب ر: الوهان  ( 3 

  .1/4الامهيد  ( 2 
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 حفظ فيه االفاً عن ألد من فقهائ املسلمني.
و نفااأاً للمساالمني ماان اربغاارتار  اا ربئ، وصاافه  الرااافعح بق لااه:  فماان 

ل اهلل وأها  العلا  فارق هذا املذهب حان عندبا مفاارق سابي  أصاحاب رسا  
 .(1  ! بعده  إل الي م، وحان من أه  اههالة

الثالاا : أن  لااش حاا  الراابه وحاا  األ لااة الاايت  سامساا   ااا الط ائااف 
الااايت  ااارفش اربلاساااا  ناااو ال الاااد مااان مهماااات العلماااائ، وإذا آل  ااادلش 

  ل  الربه فإصا  املم  شيئا فريئا لىت  صب  رب ص رة أ لة.
ر اخلااارق لإلمجااام رب لسيااة اااو ال الااد  باادو أبااه ماا ء  الرابااع: أن الايااا

حمااا  فهاا  ماان بعااش عبااارات الرااافعح حق لااه:  ملااا لااه: أبااا  ساارل عاان 
احلسة رب ر ِّ املرس  و ار ه، م جتااو  فارت  املساند الاذء  لطماا  عنادبا األااذ 

 ، وم ة هذا الايار جيب أن  قابلها م ة الر .(4 به 
 

 في خبر اآلحادأسباب نشأة ظاهرة التشكيك 
مااااان أهااااا  األساااااباب الااااايت أ ت إل ظهااااا ر الاراااااني  رب ااااااو ا لاااااا  

 ااصة ورب السنة عامة:
ظه ر مرن الفانة الايت عصافا باألماة مناذ مقاا  عثماان رضاح اهلل  – 1

عنه، فااخل ار  أ ت  ا  مضاية  الاحناي   إل جتار   الصاحابة، ألصا  رضا ا 
حابة إرب عليااااً وأبناااائه وشااايعاه، باااالاحني ، والاااروافش ارلااا ا حثاااأاً مااان الصااا

وحااااان ماااان ماااانهسه  أرب  قبلاااا ا ماااان األلا  اااا  إرب مااااا اااااائ عاااان طر ااااث آل 
 اااااااااااااا
  .3/40اااالف احلد    امش األم  ( 1 

   .231 – 230الرسالة   ( 4 
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 .(1 البيا
طميان املنهج العقلح رب الاعام  مع السنة، ورب سايما عناد املعاطلاة  – 4

الذ ن اعل ا  ربلة العق  أول الدربربت، فاأل لة عنده  علاى الرت ياب هاح: 
 .(4 والسنة واممجام  لسة العق  والنااب 

أن ااااو ا لاااا  رب  -وهااا  ألاااد أمطاااا  -وماااد رأ  القاضاااح عباااداهبار
 علااا  ح باااه صااادماً ورب حاااذباً فيلسااار فياااه إل احلساااة العقلياااة الااايت هاااح الااادلي  
األول  فااإن آل  ناان م افقاااً لااا حااان ال ااااب أن  اار ! وأن حناا  أن الناايب آل 

 .(3 ه!!  قله، وإن ماله فإمنا ماله لنا ة عن غأ 
ومن باائج طميان هاذا املانهج أن ااو ال الاد  نان أن  نا ن رب بفاس 
األماار حااذباً أو اطاار، ومااد اعلااا  املعاطلااة واخلاا ار  هااذا لسااة لاا  رب  اارك 
العماا  بااه، ومااال ا: مااا اااا  أن  ناا ن حااذباً أو اطاار فااال حاا  احلناا  بااه رب 

ورب  الرسااا ل    ااان اهلل عاااط واااا ، ورب أن  ضااااف إل اهلل  عاااال، ورب إل
 .(2  سع ألداً أن  د ن به 

مضاية الصافات وماا أ اأ ل لاا مان  عطيا  وجتساي  و رو ا ، فنفااة  – 3
علااى شااحئ ماان  الصاافات ومعطل هااا مااال ا:  رب حاااج بنااالم رساا ل اهلل 

 اااااااااااااا
  .483و    33اب ر او ال الد رب: الارر ع امسالمح ولسياه للقاضح بره ن   ( 1 

  .88شر  األص ل اخلمسة للقاضح عبداهبار   ( 4 

للمعقااا ل رب اربعاصاااام لإلمااااام ، واب ااار أمثلاااة لاااار ه  األلا  ااا  املوالفاااة 330شااار  األصااا ل اخلمساااة   ( 3 
  وما بعدها. 1/431الراطيب  

 .1/103املنام  ( 2 
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 .(1 صفات ذء اهالل وامحرام 
ان ومد ابطلق ا رب الاعطي  من  ع   ناط ه اهلل عن صفات البرر: إذ  ل  ح

اهلل عاملاً بعل  لنان جيب رب علمه أن  ن ن مثاًل لعلمنا  حما مال القاضح 
، والصفات ال ار ة رب القرآن النرمي رببد أن   ول مبا  افث مع (4 عبداهبار

، وه  منطلث  ناط ه اهلل عط وا ، واخل ف من  ربيهه (3 هذا املنطلث
ء    ۦهي َكميۡثلي  لَۡيَس مبول ما ه، إذ اعل ا م له  عال:  [11]الر ر :ََشۡ

 .(2 مسانداً ل  رب ر  األلا    الصحيحة 
ومضاااية الصااافات  فعاااا النثاااأ ن إل الا ماااف رب آ اااات الصااافات مااان 
القاارآن الناارمي بفسااه  ألن الصاافات رببااد فيهااا ماان القطااع، وا  ااات القرآبيااة 
وإن حابااااا لااااا صاااافة القطااااع ماااان اهااااة الثباااا ت رب  فيااااد القطااااع ماااان اهااااة 

وأابااار ا لااا  فقاادت القطااع ماان اههاااني معاااً،  و ااذا ماادل ا رب الدربلااة، 
 ربلاااة ألا  ااا  ا لاااا   ألصاااا رب  فياااد العلااا ، فسااادُّوا علاااى القلااا ب معرفاااة 

 .(   2الرب  عال، وأ ائه وصفا ه من اهة الرس ل 
ابارااار ال ضااع رب احلااد  ، ومااد شااننا هااذه ال اااهرة حثااأاً ماان  – 2

ًة، رغا  اهها   املضانية الايت باذلا علماائ احلاد   الفرق رب لسية السانة مجلا

 اااااااااااااا
   .238خماصر الص اعث املرسلة   ( 1 

   .330و   401شر  األص ل اخلمسة   ( 4 

  .414اب ر السابث   ( 3 

   .203خماصر الص اعث املرسلة   ( 2 

   .238خماصر الص اعث املرسلة   ( 2 
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لامييط احلد   الصحي  عن غأه، ولاحذ ر األمة من األلا    امل ض عة، 
لناان أهاا  األهاا ائ وفاماادء العلاا  باحلااد   وااادوا رب هااذه ال اااهرة مسااانداً 

 ل  لر  أابار ا لا .
ْوا الارني  رب أابار ا لا  إ ل الاراني  ب  إن بعش املعاصر ن َ عدَّ

أباه  رب األلا    املا ا رة، و سائل بعضه :  ه  ح  ما   ا ر عان النايب 
فعلااه وأماار بااه  ناا ن واابااا علااى األمااة امسااالمية رب مجيااع األ منااة واألمننااة 

م أااااااب عاااان الساااا ال بق لااااه:  إبااااه رب  (1 وإن آل  اااار  لااااه ذحاااار رب القاااارآن  
 .(4 جيب!! 
 و السنة املا ا رة أو األص ل. ع   معارضة القرآن النرمي أ – 2

لناان جيااب بصااد  احلااد   عاان هااذا الساابب أن بفاارق بااني مااذهب َمااْن 
 ااارفش العمااا  ناااو ال الاااد أصااااًل، وماااذهب َماااْن  رفضاااه إذا عارضاااه ماااا هااا  
أماا   منااه، حمااا هاا  مااذهب أ  لنيفااة مااثاًل، وحمااا بسااب إل اممااام مالاا  

 رب  قدمي ظاهر القرآن النرمي على او ال الد.
جتااااب مالل ااااة هااااذه الافرمااااة لااااىت رب   اااان مبثاااا  أ  لنيفااااة أبااااه ماااان و 

الرافضني حلسية ااو ال الاد، فها  ر اه اهلل إماام أها  الارأء، وحاا  القيااس 
عنده منابة بار ة رب اربسادربل، ومع ذل   قدم او ال الد على القيااس، 

هااني ومعااه رب هااذا الاقاادمي اممامااان  مااد وأباا    سااف، وهااذا ماان أماا   الوا

 اااااااااااااا
  .433عن م مف املدرسة العقلية من السنة النب  ة، للدحا ر األمني الصا ق األمني    3/244جملة املنار ( 1 

 .33اب ر  رسيس الن ر للدب سح   ( 4 
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 على لسية او ا لا  عنده .
أن هنااك مااا  رابه ايطااً رابطاااً باني اجتاااه  -منهسياااً  –غاأ أن املران  

من  رفش لسية او ال الد مجلة، واجتاه من  ارفش لسيااه إذا عارضاه ماا 
ه  أم   منه، من النااب أو السنة املا ا رة أو املره رة، وها  ماا  ادا  رب 

ر  وماد ميَّاط امماام الراافعح باني اربجتااهني ملاا ما  طلث عليه   عارض األاباا
مال ملناظره:  مد أاد النااس خمالفاني فيهاا  أء السانة( مانه  مان  قا ل  اا، 
وماانه  ماان  قاا ل نالفهااا، فرمااا ساانة  ن باا ن جمامعااني علااى القاا ل نالفهااا 

 .(1 فل  أادها من 
د، ورب و امثاا  هااذا اخلااين الاارابن بااني اربجتاااهني رب مباادأ ر  اااو ال الاا

مبدأ ا سام رمعة هذا الر ، ورب أ لة الر ، وأظهر هاذه األ لاة ماا اساراهد باه 
أصااا لي  املاااذهب احلنفاااح لااار ِّ ااااو ال الاااد إذا  عاااارض ماااع الناااااب والسااانة 
املاااا ا رة أو املراااه رة مااان لاااد   منسااا ب إل النااايب صااالى اهلل علياااه وسااال  

د   فاعرضا ه وبصه:   نثر األلا    لن  بعدء، فاإذا روء لنا  عان لا
على حااب اهلل  عال فما وافقه فامبل ه، واعلما ا أباه ماين، وماا االفاه فار وه، 

 .(4 واعلم ا أب منه برءئ 
لنااان هاااذا احلاااد   غاااأ صاااحي ، فقاااد ماااال عناااه حااا  بااان معاااني: إباااه 
م ضااا م وضاااعاه الطبا مااااة، وماااال عنااااه الراااافعح: ماااا رواه ألااااد عمااان  ثبااااا 

 اااااااااااااا
  .230الرسالة   ( 1 

، ومد اسارهد أب    سف بنا هذا احلاد   اب ار  30مفاا  اهنة السي طح   1/302أص ل السراسح ( 4 
  .33، واب ر  راسات رب السنة ألسااذبا  / مد بلاااح لسن  3/308حااب سأ األو اعح رب األم 
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بقاا  احلااافظ اباان عباادالو رب اااامع بيااان لد ثااه رب شااحئ صاامأ ورب حبااأ، و 
العلااا  وفضاااله عااان عبااادالر ن بااان مهااادء م لاااه:  الطبا ماااة واخلااا ار  وضاااع ا 
لااد  : مااا أ اااح  عااين فاعرضاا ه علااى حااااب اهلل، فااإن وافااث حااااب اهلل فربااا 

 .(1 ملاه، وإن االف حااب اهلل فربا آل أمله 
 على أن أسل ب هذا احلد     لح باربااالق وال ضع!

ومااد   سااع احلنفيااة رب ر ِّ بعااش أابااار ا لااا ، رب ألن ماانهسه  هاا  ر ُّ 
أابار ا لا ، حما ها  مانهج املبادعاة، لنان ربعاباارات علمياة ومنهسياة آل 
 سلمها ل  غأه ، فمارارو احلنفية ر وا او ال الد إذا حان رب ما  ع  باه 

 .(4 البل   
سااااااح:  األصاااااا  عنااااااد حمااااااا ر وه إذا ور  خمالفااااااا ل صاااااا ل، مااااااال الدب  

أصااحابنا أن اااو ا لااا  مااىت ور  خمالفااا لاانفس األصاا ل مثاا  مااا روء عاان 
النااايب علياااه الصاااالة والساااالم أباااه أوااااب ال ضااا ئ ِماااْن َماااسِّ الاااذحر، آل  قبااا  
أصحابنا هذا اخلو ألباه ور  خمالفااً ل صا ل  ألباه لايس رب األصا ل اباقااض 

 .(3 الطهارة مبس بعش أعضائه 
ااااو ال الاااد ل صااا ل آل ُ َسااالَّْ  لفقهاااائ املاااذهب احلنفاااح ومضاااية خمالفاااة 

وأصاا ليِّيه، ومااثله  فقهاااائ املااذهب املاااالنح وأصاا لي ه، إذ حياااف  ناا ن ااااو 
ال الاااد خمالفاااا ل صااا ل، وهااا  بفساااه مااان األصااا ل ! فقاااد واااادت للعلماااائ 

 اااااااااااااا
  .4/131اامع بيان العل   ( 1 

مال ابن القي :  ولن ه عن أ  لنيفة وه  حذب عليه وعلى أ    سف و ماد، فلا   قا  ذلا  ألاد مانه  ( 4 
النرااح وغاأه  خماصار  ألباة، وإمنا هذا م ل مارار ه ، وأمادم مان ماال باه عيساى بان أباان، و بعاه أبا  احلسان

 .203الص اعث املرسلة    

 .120 رسيس الن ر   ( 3 
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بص صااا  ثبااا أن اااو ال الااد أصاا  بنفسااه، واألصاا  رب جتاا   خمالفاااه، فقااد 
افعح:  و ثبيا او ال الد أم   مان أن ألااا  إل أن أمثلاه مال اممام الر

، ومثلااه ماا ل اباان لااطم رب ر ه علااى بعااش (1 بمااأه  باا  هاا  أصاا  رب بفسااه 
احلنفيااني:  وأمااا م ل :خمااالف ل صاا ل، فنااالم فاسااد فااار  ماان املعااح وامااع 
علاااى ماااا رب  عقااا   ألن ااااو ال الاااد الثقاااة املساااند أصااا  مااان أصااا ل الاااد ن، 

 .(4 ر األص ل أول بالقب ل منه، ورب جي   أن  اناىف أص ل الد ن وليس سائ
وبااالرغ  ماان وااا   هااذا الراابه ال اااهرء رب ظاااهرة الاارفش، فااإن علمااائ 
احلنفيااة وغااأه   اان ر وا بعااش أابااار ا لااا  خيالفاا ن منهسااا واعاقااا ا مااع 

 الرافضني ملبدأ احلسية بفسها.
 

 أو الظن  المبحث الخامس: إفادة خبر الواحد للعلم
 

هذه مضية من القضا ا اليت أ أت ل ل ااو ال الاد باني الاذ ن  ق لا ن 
ب ااااا ب العماااا  نااااو ال الااااد ماااان لياااا  هاااا ، وهاااا  مجهاااا ر العلمااااائ ساااالفاً 
والفاااً، فهاا  مافقاا ن علااى لسيااة اااو ال الااد وإفا  ااه للعماا ، وخمالفاا ن رب 

 إفا  ه للعل .
مان  واعاح ر ه  ألن ومن الذ ن  ننرون لسياه مان جيعا  إفا  اه لل ان 

ال اان رب  ماااين مااان احلاااث شاايئاً، لنااان الاااذء  عنيناااا  راسااة هاااذا اخلاااالف باااني 
املثباني حلسياه ووا ب العم  به، أما املننرون فال فائدة من إ ارة ال نية أو 

 اااااااااااااا
  .382الرسالة   ( 1 

  .1/102املنام ( 4 
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 العلمية عنده ، إذ الرفش مجلة ه  لصيلة مذهبه .
 وجمم  األم ال رب هذه القضية  ع   إل م لني:

ول: أن ااااو ال الاااد الصاااحي   فياااد العلااا  بنفساااه، وهاااذا هااا  القااا ل األ
اربجتاه العام عناد احملاد ني، وها  ماا عاده عناد فقهاائ ال اهر اة وعلاى رأساه  

، وما حان (1  او  وابن لطم الذء أطال رب اربلاسا  له وأفاض رب  رايحه
لااه ليقاا ل غااأ ذلاا   ألبااه رب  قباا  بنااائ أء لناا  علااى ال اان، و اار  أن اهلل 

ال لاارم القاا ل رب   نااه بااال ن الااذء رب  ااايقن، إذ   هاا  الباطاا  الااذء رب  عاا
 .(4  مين من احلث شيئا ، وه    غأ الد  الذء اائبا من عند اهلل  عال 

ب  إن إجياب العم  نو ال الد  سالطم عناده إفا  اه للعلا ، فنرباه  لاطم 
 ه للعل ، ورب  ارت   اهمه ر القائلني ب ا ب العم  نو ال الد بالق ل بإفا 

رب اعابار   حا  مان  قا ل بإجيااب العما  ناو ال الاد وأباه ماع ذلا  ظان رب 
 قطااع بصااحة غيبااه ورب   اااب العلاا ، مااائال باارن اهلل  عااال  عبَّاادبا أن بقاا ل 
عليااه  عااال مااا لاايس لنااا بااه علاا ، وأن حنناا  رب   ننااا بااال ن الااذء مااد لاارم 

 .(3 ذا ع ي  ادا  عال علينا أن حنن  به رب الد ن، وه
، ورباان املسرلااة باحناي  رسا ل (2 واباصر ابن القي  ر ه اهلل لاذا القا ل

 اااااااااااااا
  وما بعدها. 1/33اب ر: املنام ( 1 

  .1/113السابث ( 4 

  .1/113السابث  ( 3 

افعح وغاأه علاى إجيااب العما  مع أبه اسادل على إفا ة او ال الد للعل  بنفس األ لاة الايت اساادل  اا الرا( 2 
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يللَك  فَللَ  رب مجيااع الراا ون بنااائ علااى ماا ل اهلل  عااال: اهلل   َل  َوَرِب
َٰ  يُۡؤميُنونَ  رَ  فييَملا َُيَِكيُموكَ  َحّتَّ ََ فمان ا عاى أن  [02]النساائ: بَۡيلَنُهمۡ  َشل

 العل  فه  مبعطل عن هذا الاحني  . او ال الد رب  فيد 

حما ربطها بر  املانا عني ما  نا ع ا فيه إل اهلل ورس له بنائ على م له 
ء   في  تََنَٰزَۡعُتمۡ  فَإين عال: وهُ  ََشۡ ي ٱ إيَل  فَُردُّ فإن  [23]النسائ: لرَُّسولي ٱوَ  ّللَّ

 .(1 واه  حابا أابار ا لا   رب  فيد علما ورب  قينا آل  نن للر  إليه
وإذا حااان اربجتاااه العااام عنااد أهاا  احلااد   أن اااو ال الااد  فيااد العلاا ، 
فااإن ماا ل  أول بااالقب ل والصاا اب ماان ماا ل غااأه   فهاا  أهاا  اربااصااا ، 
وم ل أه  اربااصاا  رب حا  فان مقادم علاى ما ل غاأه ، وهاذا ماا أ اد باه 

أها  احلاد    ابن القي   رايحه للق ل بإفا ة او ال الد للعل ، فاإذا  حاان
عاملني برن رس ل اهلل صلى اهلل عليه وسل  مال هذه األاباار ولادث  اا رب 
األماحن واألومات املاعاد ة، وعلمها  باذل  ضارورء !!آل  نان ما ل مان رب 
 عنا اااة لاااه بالسااانة واحلاااد  ، وأن هاااذه أاباااار آلاااا  رب  فياااد العلااا ، مقبااا ربً 
علااايه ، فاااإص   ااادع ن العلااا  الضااارورء، واصااا مه  إماااا أن  نناااروا لصااا له 
ألبفسه  أو أله  احلد    فإن أبنروا لص له ألبفسه  آل  قد  ذلا  رب 
لص له لمأه ، وإن أبنروا لصا له ألها  احلاد   حااب ا مناابر ن لا  علاى 

 .(4 ما  علم ن من بف سه ... 
 اااااااااااااا
   .221خماصر الص اعث املرسلة   ( 1 

  .222السابث   ( 4 
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لعلاا  فااإص  و أ باااعه   رب غا ااة أمااا أن  قاا ل أهاا  النااالم إبااه رب  فيااد ا
 .(1 ملة املعرفة باحلد   وعدم اربهامام به 

و اللاااظ أن رب حاااالم ابااان القاااي  ر اااه اهلل مبالماااة رب املسااارلة مااان ليااا  
اع  العل  الاذء  فياده ااو ال الاد علمااً ضارور اً، وهاذه املبالماة  ا  ء إل 

ينهمااا أن املااا ا ر  فيااد  وال الفاارق بااني اخلااو املااا ا ر واااو ا لااا   فااالفرق ب
العلاا  الضااارورء، وااااو ال الااد  فياااد العلااا  الن اارء، وإذا  ال هاااذا الفااارق آل 

  بث لاقسي  األابار إل ما ا ر وآلا  معح.
 فه  العل  الذء  فيده او ال الد ضرورء أو ب رء 

واملقص   بالعل  الضرورء ها  العلا  الاذء  فياد اليقاني والقطاع باال ب ار 
ل، فه  حص  لن  سامع، و ح ضرور اً ألبه   ضاطر امبساان وبال اسادرب

، أماااا العلااا  الن ااارء فهااا  العلااا  الاااذء  ا ماااف (4 إلياااه حبيااا  رب  نااان  فعاااه
لصاااا له علااااى ب اااار واساااااادربل، وهاااا  رب حصاااا  إرب ملااااان لااااه أهليااااة الن ااااار، 
واملقصااا   باااالن ر:  ر ياااب أمااا ر معل ماااة أو م ن باااة  ا صااا   اااا إل علااا م أو 

 .(3 ظن ن 
واااو ال الااد رب  فيااد إرب العلاا  الن اارء اربسااادربو املبااين علااى الوهااان 

لسااب  عبااأ الرااي  (2 وهاا  علاا   رب حصاا  إرب للعاااآل املابحاار رب احلااد   

 اااااااااااااا
  .222السابث ( 1 

   .41بطهة الن ر شر  خنبة الفنر للحافظ ابن لسر   ( 4 

  .44السابث   ( 3 

  .33الباع  احلثي    ( 2 
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أ اااد شااااحر ر اااه اهلل، ومااان املعلااا م أن العلااا  الاااذء  فياااده ااااو ال الاااد رب 
، ورب  نناه  نن أن  ن ن ضرور ا باملعح السابث حبي   ضطر امبساان إلياه

 فعاه، ورب  ا ماف لصاا له علاى الن اار واربساادربل وإمامااة الوهاان، وآل أمااف 
أللاااد علاااى القااا ل بإفاااا ة ااااو ال الاااد للعلااا  الضااارورء إرب لااابعش العلماااائ  
حاااابن القاااي  رب الااانا الساااابث، ولعلاااه  باااع رب ذلااا  َماااْن ماااال باااه مبلاااه حاااابن 

 ا  ط مندا  على ما بسب إليه.
د ني بعش الفقهائ وبعش األص ليني رب إفاا ة ااو ومد وافث مجه ر احمل

ال الد للعلا  الن ارء، ولنا ا عان ابان اا  ط منادا  أباه بساب القا ل باذل  
إل امماااام مالااا  ر اااه اهلل، وذحااار ابااان القاااي  ر اااه اهلل أن ابااان اااا  ط منااادا  
ذحاار رب حاابااه  أصاا ل الفقااه  أن ااااو ال الااد الااذء  رو ااه ال الااد وارب ناااان 

 . (1 الضرورء وأن مالناً با عليه  فيد العل 
وباللاظ مارة أاار  أن ابان القاي  اعا  العلا  الاذء  فياده ااو ال الااد 
عند ابن ا  ط مندا  علما ضارور ا، وها  حاذل  فيماا مارره املاا رء مان حاالم 
ابن اا  ط منادا ، فقاد لناى الطرحراح عان املاا رء م لاه:  ذهاب ابان اا  ط 

ل مال ، وأبه با عليه، وأطال رب  قر ره، مندا  إل أبه  فيد العل  وبسبه إ
ولاصااله أبااه   اااب العلاا  الضاارورء، لناان  افاااوت مرا بااه، وبا عااه املااا رء 

 (4 ومال: آل  عثر ملال  على با فيه
ولنااى اباان لااطم القاا ل بإفااا ة اااو ال الااد للعلاا  عاان احلااارث باان أسااد 

 اااااااااااااا
   .223اصر الص اعث املرسلة   خم( 1 

  .1/403البحر احملين ( 4 
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عااان  احملاسااايب، لنااان الطرحراااح اباقاااد لنا اااة ذلااا  عناااه ومال:وفيماااا لنااااه
احلارث ب ر، فإب رأ ا حالمه رب حااب  فه  السنن ، بق  عان أحثار أها  
احلااد   وأهاا  الاارأء والفقااه أبااه رب  فيااد العلاا ، م ماااال: وماااال أملهاا :  فيااد 

 . (1 العل ، وآل خيرت شيًئا.... 
وإذا صاا َّ مااا ذحااره احملاساايب رب  فهاا  الساانن  فإبااه بسااب ألغلااب أهاا  

 فياد العلا ، وأن أملها  ها  الاذ ن ماال ا إباه  فياد  احلد   أن ااو ال الاد رب
 العل ، وه  عنس ما بسبه إليه  آارون.

وحتقياث بسابة ذلا  إل األحثار أو إل األما  حااا  إل  قاا ل ما ال رب 
 ساام  ال مااا للقيااام بااه ا ن، إذ رب بساابة األماا ال إل العلمااائ اضااطراب رب 

قاااي  ر اااه اهلل بساااب القااا ل املصااا ر. ومااان أوااااه هاااذا اربضاااطراب:أن اباان ال
بإفا ة او ال الد للعل  إل مالا  والراافعح وأصاحاب أ  لنيفاة مباا  فياد 
أصااا  بصااا ا علاااى ذلااا ، وعبار اااه:  فممااان باااا علاااى أن ااااو ال الاااد  فياااد 

باا  ذحاار أن الرااافعح (4 العلاا : مالاا  والرااافعح و أصااحاب أ  لنيفااة إ  
، مال:  با علاى ذلا  صارحاً مد صر  رب حابه برن او ال الد  فيد العل 

 .(3 رب حاابه: اااالف مال  
أماااا رب الرساااالة فاااذحر أباااه رب   ااااب العلااا  الاااذء   اباااه باااا الناااااب  

واخلو املا ا ر، لنناه علاى حا  لاال  فياد العلا ، وسااق بصاه رب مناظر اه ماع 
 اااااااااااااا
  .404/ 1السابث ( 1 

   .223خماصر الص اعث املرسلة   ( 4 

  .3/133واب ر اااالف مال  والرافعح رب األم  223السابث   ( 3 
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 بعش مننرء أابار ا لا . 
للعلا ، ماال ابان  بينما عد آاار ن  نساب ن إلايه  القا ل بإفا  اه لل ان رب

عبدالو:  والذء علياه أحثار أها  العلا  مانه  أباه   ااب العما   ون العلا ، 
وها  ما ل الراافعح ومجهاا ر أها  الفقاه والن اار، ورب   ااب العلا  عنااده  إرب 

 . (1  …ما شهد به على اهلل ومطع العذر مبسيئه مطعاً 
ا  فيااد وبسااب إل اممااام أ  لنيفااة أن اااو ال الااد رب  فيااد العلاا  وإمناا

ال ن مال أسااذبا  .  مد بلااااح:  وماد رااعاا حا  ماا اساولصااه علاى 
فقه أ  لنيفة ومسائله وأم اله ذاهتا، واباهيا إل أن أبا لنيفة حان  ر  أن 

 .(4 او ال الد رب   اب عل  اليقني، إمنا   اب العم  به برروط 
ا  منااذ عهااد وإذا صاا َّ هااذا فااإن القاا ل بإفااا ة اااو ال الااد لل اان مااد ر 

األئماااة اجملاهاااد ن االفاااا ملاااا  عاقاااد مااان أباااه آل حااادث إرب بعاااده  علاااى  اااد 
 املانلمني.

وماااد  فااارم عااان القااا ل بإفاااا ة ااااو ال الاااد للعلااا  مااا ربن آااااران  قيااادان 
 إطالمه:

ألدنا: أبه  فيد العل  لنن رب بنفسه ب  بالقرائن اليت لفا به، وهاذا 
اااو ال الااد  فيااد العلاا ، لناان علااى القاا ل فاارم عاان سااابقه، و افقااان رب أن 

القا ل األول  فيااد العلاا  بنفسااه ماان غااأ مر نااة، وعلااى هااذا القاا ل  فيااد العلاا  
 بالقرائن رب بنفسه.

 اااااااااااااا
  .1/3الامهيد  ( 1 

  .34 راسات رب السنة   ( 4 
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واباااان احلااااااب  (1 ومااااد رااااا  هااااذا القاااا ل بعااااش األصاااا ليني حا ماااادء
وإلياه ماال احلاافظ ابان لسار، ماال رب  النوباة   (4 والسبنح رب مجع اه امع

مااا  فيااد العلاا  الن اارء  -أء رب أابااار ا لااا  –قااع فيهااا وشاارلها:  ومااد  
 . (3 بالقرائن على املواار االفاً ملن أىب ذل  

عاان النرماااب م لااه رب لااد   ذء اليااد ن:  آل خياار   ((الفااا   وبقاا  رب 
عاان ح بااه اااو ا لااا  وإن حااان مااد صااار  فيااد العلاا  بساابب مااا َلفَّااه ماان 

 .(2 القرائن 
 هااا احلااافظ، و فياد  ااا اااو ال الاد العلاا  الن اارء: ومان القاارائن الايت أور 

إاااارا  الرااايوني خلاااو ال الاااد، وبساااب القااا ل بإفاااا ة ماااا أارااااه الرااايوان 
للعلاا  الن اارء ل سااااذ أ  إسااحاق األساافرا يين، وأ  عبااداهلل احلمياادء وأ  

 .(2 الفض  بن طاهر
  .ومنها:  عد  طرق او ال الد مع سالماها ِمْن ضعف الرواة والعل

 ومنها: اشرتاك أئمة لفاظ ماقنني رب روا ة او ال الد.
وهاااذه القااارائن الااايت ذحرهاااا احلاااافظ أول مااان القااارائن الااايت أور هاااا بعاااش 
األصااا ليني حقر ناااة إاباااار راااا  مبااا ت ولاااده املرااارف علاااى املااا ت ماااع مر ناااة 

 اااااااااااااا
  العل  نوه إذا الافا به القرائن .:  واملواار لص ل  34/ 4مال رب املنام ( 1 
  ط  ار الناب العلمية بأوت. 4/123اب ر: مجع اه امع حباشية العطار ( 4 

   .40بطهة الن ر   ( 3 

  .43/432فا  البارء ( 2 

   .43بطهة الن ر   ( 2 
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 .(1 البنائ وإلضار النفن والنعش
فظ اباان عباادالو هااذا  ابيهمااا: أبااه  فيااد العلاا  ال اااهر، ومااد بسااب احلااا
 .(4 الق ل إل م م حثأ من أه  األ ر وبعش أه  الن ر

غاااأ أن مياااد العلااا  بال ااااهر  اااا  صاااعب حتد اااده وضااابطه، ولاااذل  أوَّلاااه 
بعش العلمائ لي افث رأء مجه ر األص ليني والفقهائ أن او ال الد رب  فيد 

العلاا  ال ااااهر إرب ال اان حمااا سااايريت، فاممااام المااطاو رب  املساصااافى   فساار 
عناد مان ماال باه مان احملاد ني برباه  عا   إل ال ان  ألنَّ العلا  لايس لاه ظاااهر 

 .(3 وباطن، وإمنا ه  ال ن
واعاااا  القاضااااح عباااادال هاب اخلااااالف لف ياااااً بااااني ماااان  قاااا ل: إن اااااو 
ال الاااد  فياااد العلااا  ال ااااهر وباااني مااان  قااا ل: إباااه رب  فياااده ألن مااارا ه  أباااه 

   .(2 ف رب أبه ه   سمى علما أو رب  اب غلبة ال ن، فصار اخلال
بينما َسِوَر ابن لاطم مان هاذا القياد ووصافه برباه:  حاالم رب  عقا ، وماا 
علمنا علمااً ظااهراً غاأ بااطن ورب علماا باطناا غاأ ظااهر، با  حا  علا   ايقن 
فهاا  ظاااهر إل ماان علمااه وباااطن رب ملبااه معاااً، وحاا  ظاان  ااايقن فلاايس علماااً 

ناً، ب  ه  ضالل وشا  وظان  ارم القا ل باه رب   ان أصاًل رب ظاهراً ورب باط

 اااااااااااااا
  .4/123اب ر مثال مجع اه امع حباشية العطار ( 1 

  .1/8الامهيد ( 4 

  .1/122املساصفى ( 3 

  .1/402عن البحر احملين للطرحرح ( 2 
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 .(1 اهلل  عال 
القاا ل الثااااب ماان القااا لني األصااليني: أن ااااو ال الااد  فياااد ال اان، وهااا  
اربجتاه العام عند مجه ر األص ليني والفقهائ، وه  مذهب احلنفياة والراافعية 

 .(4 ومجه ر املالنية ومجيع املعاطلة وغأه 
د ح الفقهائ حاحلافظ ابان عبادالو وبسابه إل وه  الذء راحه بعش  

 . (3 اممام الرافعح
ومد  فع بعش العلمائ إصراره  علاى أن ااو ال الاد رب  فياد إرب ال ان 

وبقااا ل :  ااااو ال الاااد (2 إل  عر فاااه بقااا ل :  ااااو ال الاااد ماااا أفاااا  ال ااان 
 .(2 العدل أو العدول املفيد لل ن 

و ال الاااد رب  فياااد إرب ال ااان أباااه رب ومنطلاااث اهمهااا ر رب مااا ل : إن اااا
 نن أن  قطع على غيبه، وأبه مبناطلة شاها ة الرااهد ال الاد، حماا صار  باه 
ابن القصار وماال:  وصاار ااو ال الاد مبنااطلة الرااهد الاذء ماد أُِمرباا بقبا ل 

، وماال احلاافظ ابان عبدالو: الاذء (0 شها  ه، وإن حنا رببقطع على صدمه 
 .(3 العم   ون العل  حرها ة الراهد ن واألربعة س ائ  بق ل به أبه   اب

 اااااااااااااا
  .112 – 1/112املنام ( 1 

  .1/103املنام لآلمدء  ( 4 

  .1/8الامهيد  ( 3 

  ، ومد اباقد ا مدء هذا الاعر ف بربه غأ مطر  ورب منعنس. 1/31املنام لآلمدء ( 2 

  .320شر   نقي  الفص ل للقرارب   ( 2 

  .03مقدمة رب األص ل   ( 0 

ومااد اباقااد اباان لااطم  راابيه اااو ال الااد برااها ة ال الااد، وأور  فرومااا بااني املقااامني اب رهااا رب  1/8الامهيااد ( 3 
= 
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هذا و ا جتدر امشارة إليه أن عبارات بعش العلمائ  فه  منها أن او 
ال الااد الااذء  لقاااه األمااة بااالقب ل  فيااد العلاا . مااال اباان الصااال  عاان هااذا 
الن م من اخلو:  وهذا القس  مجيعه مقطا م بصاحاه، والعلا  اليقياين الن ارء 

ع به، االفا ملن بفى ذل   اسا بربه رب  فيد إرب ال ن، وإمنا  لقاه األماة وام
بالقب ل ألبه جيب عليه  العم  بال ن، وال ن ماد خيطايت  ماال:  وماد حناا 
أميااااا  إل هاااااذا وألسااااابه م  ااااااً، م باااااان و أن املاااااذهب الاااااذء اارتبااااااه هااااا  

 .(1 الصحي ...  
: ها  الاذء رب ااالف فياه و بدو أن مرا ه  بالاذء  لقااه األماة باالقب ل

بني مجاهأ األمة، ب  حله   عمل ن به أو  صدم به، ومد مثل ا لاه ناو عمار 
ونااو أ  هر اارة رضااح  ((إمنااا األعمااال بالنيااات  باان اخلطاااب رضااح اهلل عنااه: 

 .(4 ((رب  نن  املرأة على عماها ورب على االاها  اهلل عنه: 
ي  البوااارء ومساال   ااا ومااد اعلاا ا مع اا  األلا  اا  املوراااة رب صااح

 لقااااه األماااة باااالقب ل، وماااد باااا علاااى ذلااا  أبااا  عمااارو بااان الصاااال ، ومبلاااه 
، وعقاااب ابااان  يمياااة علاااى ذلااا  بق لاااه: (3 احلاااافظ أبااا  طااااهر السااالفح وغاااأه

 فااإن مااا  لقاااه أهاا  احلااد   وعلماااؤه بااالقب ل والاصااد ث فهاا   صاا  للعلاا  

 ااااااااااااااااااااا =
  .1/113املنام 

  (.12مقدمة ابن الصال :  ( 1 

  .202اب ر: السابث   ( 4 
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 .(1 واألص ليني مفيد لليقني، ورب عوة مبن عداه  من املانلمني 
وإذا أضفنا إل او ال الد الذء  لقَّاه األمة بالقب ل او ال الاد الاذء 
الافا به القرائن من لي  إن حليهما  فيدان العلا  الن ارء، فاإن اخلاالف 
رب إفا ة او ال الد للعل   نحصر رب او ال الاد املساا رب لراروط الصاحة 

 ون أن  ناااا ن  ااااا الافااااا بااااه  ون أن  ناااا ن  ااااا  لقاااااه األمااااة بااااالقب ل، و 
 القرائن.

واملقصا   أن هااذه القياا    اا  قلااا شااقة اخلاالف بااني العلمااائ رب إفااا ة 
اااو ال الااد للعلاا  أو ال اان، وربساايما إذا وسااعنا  ائاارة القاارائن، فقلمااا   اااد 

 لد   صحي  رب حتاف القرائن مبضم به ليفيد العل .
ئ رب إفاا ة ااو ال الاد ومد اعرتف ابن القاي  ب اا   ااالف باني العلماا

للعل  إذا آل  ر ث إل  رااة ماا  لقااه األماة باالقب ل، وماد لناح القا ربن عان 
امماااام أ اااد، وماااد باااا ابااان القاااي  علاااى أن مااان باااني القاااائلني بإفاااا ة ااااو 

، وبذل  رب ُ َسلَُّ  ما ل مان ا ََّعاى (4 ال الد لل ن  مجاعة من أه  احلد   
 ة أه  احلد  .أن اخلالف إمنا لدث اار   ائر 

ولعااااا  الرغباااااة رب  قلااااايا شاااااقة اخلاااااالف رب املسااااارلة هاااااح الااااايت لااااادت 
باحلافظ ابن لسار أن  قا ل:   واخلاالف رب الاحقياث لف اح، ألن مان اا   
إطاااالق العلااا  مياااده بن باااه ب ر اااا، وهااا  احلاصااا  عااان اربساااادربل، ومااان أىب 

نفاح امطالق اا لفظ العل  باالا ا ر، وماا عاداه عناده حلاه ظان، لنان رب  
 اااااااااااااا
 .202اعث املرسلة   عن خماصر الص  ( 1 
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 .(1 أن ما الافا به القرائن أرا   ا اال عنها 
وإن حان الطرحرح رفش ح ن اخلالف لف يًّا، فالنايسة أن اخلالف ليس 
بذء بال إذا حان ارب فاق لاصالً على وا ب العما  ناو ال الاد رب مجياع 

 اجملاربت.
علاااااى أن بعاااااش األصااااا ليني والفقهااااااائ هااااا وا إل  رو ااااا  ماااااذهب أهاااااا  

عهاا  ماان ال اهر ااة رب إفااا ة اااو ال الااد للعلاا  لااىت جيعلاا ا احلااد   وماان م
م ل  آ ال إل م ل ، فابن  ميث العيد لاول أن جيمع باني ماذهب ال اهر اة 
ومعهاا  احملااد  ن، وبااني مااذهب غااأه  رب إفااا ة اااو ال الااد للعلاا  أو ال اان 
بق لااااه:  مااااد أحثاااار األصاااا لي ن ماااان لنا ااااة إفا  ااااه القطااااع عاااان ال اهر ااااة أو 

، و عسااب الفقهااائ وغااأه  ماانه !!  ألبااا برااااع أبفساانا فنسااد اااو بعضااه 
ال الد  امال للنذب والملن، ورب مطع ماع هاذا اربلاماال، لنان ماذهبه  
لاه مساااند آل  اعاارض لاه األحثاارون وهاا  أن  قاال: مااا صاا  مان األابااار فهاا  

وإمناااا وااااب أن  قطاااع  …مقطااا م بصاااحاه رب مااان اهاااة ح باااه ااااو ال الاااد
ر  عان هاذه اههاة، وها  أن الرار عة  ف ظاة، واحملفا ظ ماا بصحاه ألمار ااا

رب  دا  فيه ما ليس منه، ورب خير  عنه ما ه  منه، فل  حان ما  با عندبا 
ماان األابااار حااذباً لاادا  رب الراار عة مااا لاايس منهااا، واحلفااظ  نفيااه، والعلاا  

 .(4 بصدمه من هذه اههة رب من اهة ذا ه، فصار هذا حاممجام 
العيد رب هذا النا جيع  مسرلة القطع بالصحة مرارتحة باني فابن  ميث 

 اااااااااااااا
   .40بطهة الن ر   ( 1 

  .402 – 1/402عن البحر احملين للطرحرح ( 4 
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 اهميع، واااالف اههة املرا ذ منها القطع رب جيع  اخلالف لقيقياً.
وألسب أن ابن  ميث العيد اساولا هذا املساند من حالم ُمَدوِّن فقاه 
ال اهر اة امماام ابان لاطم رب حااباه  املناام ، فقاد لاام لا ل هاذه الفنارة 

عن مذهبه رب إفا ة او ال الد للعل  منطلقاً من أن ال لح  فا ظ، للدفام 
وحاااالم رسااا ل اهلل صااالى اهلل علياااه وسااال  ولاااح، وحااا  ماااا  نفااا  اهلل حبف اااه 
فمضم ن أن رب  ضيع منه لرف، وأن رب حرف منه شحئ، م رب  عقبه بيان 
الضيام أو الاحر ف أو البطالن  إذ ل  اا  ذل  لنان ال لح غأ  ف ظ، 

 .(1 وه   ف ظ مطعاً، وما ه   ف ظ رببد أن  فيد القطع والعل  اليقيين
واممام المطاو  ق ل بعد بفيه إفا ة او ال الد للعل :  وماا ُلناح عان 
احملاااد ني مااان أن ذلااا    ااااب العلااا  فلعلهااا  أرا وا أباااه  فياااد العلااا  ب اااا ب 

 .(4 العم   إذ  سمى ال ن علما 
ماام الباااح مادعيا أن الملان إمناا  اا  علاى ومد مرر هذا املعاح مبلاه ام

القاااائلني بإفاااا ة ااااو ال الاااد للعلااا    مااان أن العمااا  براباااار ا لاااا  معلااا م 
وا بااه بااالقطع واليقااني، وأمااا مااا  اضاامنه ماان أابااار فم ناا ن، فلاا   اميااط لنااا 

 .(3 العل  ب ا ب العم  من العل  بصحة اخلو 

 اااااااااااااا
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ون أن اخلو  فيد العل  مبعح وأوََّل بعضه  مذهب احملد ني برص   قصد
 فَإينۡ ال ن  اسني برن العل  مد  ريت مبعح ال ن حما رب م له  عال:

 .(1 [10]املماحنة:ُمۡؤميَنَٰت   َعليۡمُتُموُهنَّ 
واممام ابن  يمية ر ه اهلل، وإن حان   اهاه العاام أن ااو ال الاد  فياد 

ماد  احا ل إل علا  ب اا    العل ، رب  ابع رب حا ن بعاش األاباار  فياد ظنااً 
م  اااادات لالاااا  األابااااار، ومااااد  احاااا ل ذلاااا  ال اااان إل أوهااااام مااااع ابعاااادام 
م  دات لال  األابار، فقد بق  عنه ابن القي  ر اه اهلل م لاه:  وا لاا  رب 
هااااذا الباااااب مااااد  ناااا ن ظن باااااً برااااروطها، فااااإذا م  ااااا صااااارت عل مااااا، وإذا 

 .(4 ضعفا صارت أوهاماً واياربت فاسدة 
رتف الاااذ ن رب  فياااد عناااده  ااااو ال الاااد إرب ال ااان أن ال ااان الاااذء و عااا

 فياااااده ماااااد تالاااااف  راااااااه بااااااااالف  رااااااات روا اااااه أو بنثااااارهت   فاااااال ن 
املساافا  مان أاباار أحااابر الصاحابة آحاد مان ال اان املساافا  مان غاأه  ماان 

، واخلااااو  الصااااا ر ماااان ا نااااني آحااااد ظناااااً وأماااا   (3 عاااادول األ مااااان بعااااده  
خلاااو املساااافا  بقااا ل ال الاااد، وحلماااا حثااار املواااوون حثااار ال ااان لساااباباً مااان ا

بنثاارة عااد ه  إل أن  ناهااح اااوه  إل اربعاقااا ، فااإن  ناارر بعااد لصاا ل 
 اربعاقا  اباهى إل إفا ة العل  .

فهاااذا الناااالم  ناااا   نااا ن صااارحا رب أن ااااو ال الاااد  فياااد العلااا   ألن  
 اااااااااااااا
  .4/23اب ر املنام لآلمدء ( 1 
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 ا  بصحاها.حثأا من أابار ا لا   ناهح إل إفا ة اربعاق
لناان عبااارات أهاا  األ اار صاارحة رب أن ماارا ه  أن اااو ال الااد   اااب 
العلا  بصااحاه، وحفاى علااى ذلا   لاايالً ما ل : إبااه  صا  أن  رااهد علااى اهلل 
وعلاااى رسااا له مبضااام به، و رحياااده  أن األماااة مناااذ عهاااد الصاااحابة  آل  اااطل 

 .(1  رهد على اهلل ورس له مبضم ن هذه األابار..... 
 

 اااااااااااااا
   .282خماصر الص اعث املرسلة   ( 1 
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السادس: نشأة التفرقة بين العقائد واألحكام المبحث 
 في االحتجاج بخبر اآلحاد

 

ماااد  سااارل بعاااد هاااذا النقااااش احملاااادم لااا ل إفاااا ة ااااو ال الاااد للعلااا  أو 
ال ن  ما مثرة اخلالف بني الفار قني  والبحا  عان هاذه الثمارة  فياد رب فَاْها  

رب   ان  إصرار حا  فر اث علاى رأ اه، فنساد ابان لاطم ماثال  نفاح القا ل باال ن
اهلل مجلة، وجيع  م ل القائلني بإفا ة او ال الاد لل ان مبنااطلة القا ل بارن اهلل 

 .(1    عبدبا أن بق ل عليه  عال ما ليس لنا به عل  
وإمعاباااً منااه رب رفضااه إفااا ة اااو ال الااد لل اان وصااف ال اان باااليقني رب 

.بااا  هاا  ضاااالل وشاا   ااارم …م لااه:  وحاا  ظااان  ااايقن فلااايس علمااا أصااال
إ ائ إل أن ال ان وإن حاان م  ااً ما ة  ُاَقرِّباه مان (4 ق ل به رب   ن اهلل  عال ال

اليقاااااني رب عاااااوة باااااه، ورب  باااااح علياااااه أء لنااااا ، وإرب فنياااااف  نااااا ن ال ااااان 
 مايقنا !

مااان احلنابلاااة وحاباااة  (3 وعاااد رب املقابااا  مااا ل اهااا  ين:  ذهباااا احلرااا  ة
ذا ارق رب خيفى مدرحه احلد   إل أن او ال الد العدل   اب العل ، وه

 .(2 ورب ماعلث ل  إرب ظنه  أن او ال الد   اب العم  (2 على ذء لب 

 اااااااااااااا
  .1/113املنام ( 1 

  .1/112السابث ( 4 
 ( وهذا الاعبأ  ممط به أهُ  البدم أهَ  احلد  !!3 
  .1/000الوهان رب أص ل الفقه ( 2 
  .1/003السابث ( 2 
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واعااااا  امماااااام الماااااطاو بعاااااده عااااادم إفاااااا ة ااااااو ال الاااااد للعلااااا  معل ماااااا 
 بالضرورة! وفسر ذل  بق له   فإبا رب بصدق بن  ما بسمع، ول  صدمنا 

 .(1 ومدربا  عارض اخلو ن فنيف بصدق بالضد ن 
 (4 ه اب عن الس ال رب بدا ة املبح : ما مثرة اخلالف باني الفار قني وا

إن  ابع أما ال العلماائ رب هاذا امل ضا م هاد  إل أن هنااك مثار ني واضاحاني 
 لذا اخلالف:

الثمااااارة األول للواااااالف  امثااااا  رب الافرماااااة باااااني ااااااو ال الاااااد رب جماااااال 
ااااو ال الاااد  فياااد العقائاااد وااااو ال الاااد رب جماااال األلناااام، فمااان ماااال: إن 

العل  مَِبَله رب العقائد، ومن مال رب  فيده آل  قبله فيها  إذ العم  على ال ان 
 فيما ه     القطع  انع .

لناااان هاااااذه الثمااااارة رب   هاااار إرب عناااااد املاااااارار ن القااااائلني بالافرماااااة باااااني 
اجملااالني، إذ ذهباا ا إل أن العقائااد رب  ثبااا إرب بعلاا   قيااين، واااو ال الااد رب 

 يد العل  اليقيين فال  ثبا به العقائد.  ف
ومااد أباار  العااط باان عبدالسااالم الفاارق بااني العقياادة فااال جياا   فيهااا ال اان 
وبني الفروم اليت  نافى فيها بال ن ن بق لاه:  إذ لا  شارط فيهاا العلا  لفاات 
مع   املصاحل الدبي  ة واألارو اة، ورب  نفاح فيماا  اعلاث بروصااف املاه إرب 

ا ، والفاارق بينهمااا أن ال ااان جماا   نااالف  خلااالف( م ن بااه، العلاا  واربعاقاا

 اااااااااااااا
  .1/122املساصفى   ( 1 
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وإذا ظاان صااافة ماان صااافات املااه فإباااه جياا   بقيضاااها وهاا  بقاااا، ورب جيااا   
جتاااا  ط الاااانقا علااااى املااااه  ألن ال اااان رب  نااااع ماااان جتاااا  ط بقاااايش امل ناااا ن، 
نااالف األلنااام، فإبااه لاا  ظاان احلااالل لرامااا واحلاارام لااالرب آل  ناان ذلاا  

الرب سبحابه و عال، ألبه ل  ألا  احلارام وَلارَّم احلاالل آل جت  ط بقا على 
 .(1  نن ذل  بقصاً، نالف الصفات فإن حمالا شرف وضده بقصان 

لنن  ر يب هذه الثمرة على م ل مجه ر األص ليني والفقهائ بإفا ة او 
ال الااااد لل اااان  ون العلاااا  فيااااه إشاااانال حبااااأ بااااالن ر إل اربجتاااااه العااااام عنااااد 

 ن آل  نفاا ا إ بااات العقائااد نااو ال الااد، باا  سااياق حالمهاا   اادل ساالفه  الااذ
 على عدم الفرق بني العقائد واأللنام رب  ب هتا نو ال الد، حما سنر .

ومن م فإما أن  قال: إن مذهب اهمه ر أن او ال الد  فيد ال ن رب 
ب بنائ غأ العقائد، أما فيها فال بد أن  ق ل ا بإفا  ه للعل  إذا ملنا ب ا  
 إين العقائد على العل  وعدم ا ا  العم  بال ن فيها  لق له  عال:

نَّ ٱ إيلَّ  يَتَّبيُعونَ  نُفُس  ٱ َتۡهَوى َوَما لظَّ
َ
 .[43]النس :ۡۡل

وإمااا أن  قااال: إن مااذهب اهمهاا ر  راام  العقائااد واأللنااام، و صاا  
د رااا  إ بااات العقائااد بااال ن المالااب حمااا ماارر احلااافظ اباان عباادالو  فهاا  ماا

إفااا ة اااو ال الااد لل اان، ورب ال مااا بفسااه رااا  إ بااات العقائااد بااه، وعااطا 
ذلاااا  إل  أحثاااار أهاااا  الفقااااه واأل اااار، وحلهاااا   ااااد ن نااااو ال الااااد العاااادل رب 
اربعاقااا ات، و عااا ء و اا او عليهااا، وجيعلهااا شاارعا و  نااا رب معاقااده، علااى 

 اااااااااااااا
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 .(1 ذل  مجاعة أه  السنة 
 ال الااد لسااة رب العقائااد حمااا  ناا ن فبناائ علااى هااذا الاقر اار  ناا ن اااو

لسااة رب األلنااام، ورب ال مااا بفسااه رب   اااب العلاا  وإن أواااب العماا ، 
 فاصأ هذه الثمرة لذا اخلالف منعدمة على هذا الاقر ر.

بااا  إن مااان األصااا ليني الاااذ ن اشااااهر عااانه  القااا ل بإفاااا ة ااااو ال الاااد 
ى أن  نااااا ن لل ااااان َماااااْن  صااااار  بصاااااحة إ باااااات العقائاااااد ناااااو ال الاااااد، علااااا

اربلاسااا  مبسماا م أابااار ا لااا  رب بقلا هااا. مااال الطرحرااح:   ساابث منااع 
بعش املانلمني من الامس  برابار ا لا  فيما طر قه القطع مان العقائاد، 
ألبه رب  فيد إرب ال ن، والعقيادة مطعياة، واحلاث: اها ا ، واربلاساا  إمناا ها  

أ بانااااااا املعسااااااطات املرو ااااااة باااااااجملم م منهااااااا، ورمبااااااا بلاااااا  مبلاااااا  القطااااااع، ولااااااذا 
 .(4 با لا  

وهنا  ريت س ال على  قر ر احلافظ ابان عبادالو وغاأه  ان أوابا ا العما  
نااو ال الااد رب العقائااد واأللنااام معاااً، لننااه مااع ذلاا  رب  فيااد إرب ال اان، 
 والس ال ه : ملاذا آل جيعل ه مفيدا للعل  حما اعل ه مفيداً للعم  م ابا له 

 يميااة رب  املساا  ة   عليقااا لطيفااا علااى  قر اار اباان عباادالو  ومااد علااث اباان
مبا  ربه هذا الس ال فقال:  هذا اممجام الذء ذحاره رب ااو ال الاد العادل 
رب اربعاقاااا ات    اااد مااا ل مااان  قااا ل: إباااه   ااااب العلااا ، وإرب فماااا رب  فياااد 

 اااااااااااااا
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 .(1 علما ورب عمال حيف جيع  شرعا و  نا   ال عليه و عا    
ن اباان لااطم  اااال م عنااده إجياااب العماا  نااو ال الااد وإفا  ااه ومااد ساابث أ

للعل ، فل   باث للواالف املاذح ر عناد اهمها ر إرب الثمارة الثابياة الايت سايريت 
 احلد   عنها.

وأ ًّااااا مااااا حااااان فااااإن مجاااااهأ العلمااااائ عاااادُّوا ماااا ل ماااان  فاااارق بااااني العقائااااد 
معروفاااً عنااد الساالف واأللنااام رب إ باهتااا نااو ال الااد ماا ربً مبااادعاً آل  ناان 

املاضني، وإمنا  سرب إل املارار ن من الفقهائ واألص ليني وبعش املرااملني 
 باحلد  .

و باادو أن الساالف جممعاا ن إمجاعاااً ساان  ياً علااى مباا ل اااو ال الااد رب 
العقائااد حقب لااه رب جمااال األلنااام، ومااد صاارَّ  اباان القااي  وغااأه باارن اممجااام 

بااات صاافات الاارب ساابحابه  ااا إمجااام معلاا م علااى مباا ل أابااار ا لااا  رب إ 
 .(4 مايقن  رب  ر  فيه من له أم  اوة باملنق ل 

، و سااربا ماانه  (3 وآل خياارق هااذا اممجااام إرب بعااش مااارارء املانلمااني
هذه الافرمة بني العقائد واأللنام إل األصا ليني والفقهاائ وبعاش املرااملني 

عضاه  اممجاام عليهاا إمجاعااً باحلاد  ، واشااهرت هاذه الافرماة لاىت ا عاى ب
مضااا اً لإلمجااام السااابث، حمااا  فهاا  ماان الساا ال الااذء أور ه ا ماادء علااى 
مباا ل اااو ال الااد وهاا :  أن الناايب صاالى اهلل عليااه وساال  حمااا أبااه حااان  نفااذ 

 اااااااااااااا
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ا لاااا  لابليااا  األاباااار حاااان  نفاااذه  لاعر اااف ولدابياااة اهلل  عاااال، و عر اااف 
رب امابااار باأللنااام الراارعية لنااان  الرسااالة، فلاا  حااان اااو ال الااد لسااة

!! أء: إن إ باات (1 لسة رب  عر ف الا ليد والرسالة وه  االف اممجام 
الا لياااد والرساااالة ناااو ال الاااد ااااالف اممجاااام، فياااا  ااار  إمجاااام مااان هاااذا  
النااامش ممجااام الساالف علااى عنااس مااا  ثباااه ! مااع أن أصاا ليني آااار ن آل 

 ، فر ن ذل  من اممجام (4 لمني نسب ا الافرمة إرب لبعش املان
باا  إن  ابااع أماا ال الساالف مااد هااد  إل أن القاا ل بالافرمااة ماا ل مبااادم  
فاممااام الرااافعح مااثال، وهاا  أباار  علمااائ الساالف الااذ ن  افعاا ا عاان لسيااة 
او ال الد آل أمف رب حالماه علاى أء إشاارة لاذه الافرماة املبادعاة، فها  آل 

 الاااد رب العقائااد، واأللنااام، وذلااا   اطاارق للانصاايا علاااى لسيااة اااو ال
 عاااط  بدعياااة هاااذه الافرماااة ولااادو ها بعاااده، و ااا ذن باسااا  اه باااني اجملاااالني رب 
اربلاسااا  نااو ال الااد حمااا  فهاا  ماان حثااأ ماان إطالما ااه حق لااه بعااد ساار  
أعالم من الاابعني وغأه :  حله  حفظ عنه  ثبيا او ال الد عن رس ل 

ائ به، و قبله ح  والد منه  عمن ف مه، و قبله عنه اهلل واربباهائ إليه، وامفا
، وحامثيلاااه بعقائاااد  بااااا ناااو ال الاااد،  ون أن خياااا مننااارء (3 مااان حتااااه 

لسية او ال الد رب العقائد بر ،  ا  دل على عدم وا   القائلني بالافرمة 
رب عهااااده، وماااان ذلاااا  م لااااه:  وماااان  عاااا  أن احلسااااة رب  ثبااااا نااااو املوااااو 

 اااااااااااااا
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إل الايمن  ن أاوه فما  ق ل رب معاذ إذ بعثاه رسا ل اهلل الصا ق عند م
إل أاذ الصدمة مانه   والياً و ارباً من االفه، و عا م ما آل  لق ا النيب 

  (1 وغأها....  
ففااح هااذا الاانا  لياا  واضاا  علاااى عاادم وااا   ماان  فاارق بااني العقائاااد 

مجلاااة رب رب  واأللناااام رب عهاااد امماااام الراااافعح، وإمناااا فياااه ر  ااااو ال الاااد
 العقائد ورب رب األلنام.

ومااد صااانع مثااا  صاانيعه امماااام البواااارء رب صااحيحه، فقاااد سااااق أمثلاااة 
عد دة ل ا ب العم  ناو ال الاد ماع الاسا  ة باني العقائاد واأللناام، فقاد 

بررحاااان امساااالم  سااااق لاااد   وفاااد عبااادالقيس الاااذء أماااره  فياااه النااايب 
ومان باني األما ر الايت  ((َمْن ورائحا  الف  هن وأبلم هن  ومال ل  رب آاره: 

أمااروا حبف هااا وإبالغهااا: أماار العقياادة، فاادل ذلاا  علااى أن احلسااة  قاا م نااو 
 ال الد رب العقائد حما  ق م به رب األلنام.

و فهاا  ماان عاادم  صاارحه حسااابقه اممااام الرااافعح بالاساا  ة بااني العقائااد 
  نرار إرب بعاد  منهماا وآل واأللنام ورب بالافرمة بينهماا: أن الافرماة بينهماا آل

أماااف فيماااا اطلعاااا علياااه علاااى مااان  فااارق باااني اجملاااالني رب عهااادنا ورب مبااا  
عهدنا، فلا   ثباا أن ألاداً مان الصاحابة والااابعني و اابعيه  ورب ألاداً مان 
األئمااة املعااروفني ذهااب إل هااذه الافرمااة، و باادو أن الافرمااة براارت براارة غااأ 

عقائااااد الاااايت آل  ناااان لااااا مساااااند إرب اااااو بر ئااااة  رمااااح إل رفااااش حثااااأ ماااان ال
 ال الد.

 اااااااااااااا
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ومااد اااطم اباان القااي  ر ااه اهلل باارن الرااافعح  آل  فاارق هاا  ورب ألااد ماان 
أهاا  احلااد   الباااة بااني ألا  اا  األلنااام وألا  اا  الصاافات، ورب  عاارف 
هذا الفرق عن ألد من الصحابة ورب عن ألد مان الااابعني ورب عان  اابعيه  

ساااالم وإمناااا  عااارف عااان رؤوس أهااا  البااادم ومااان ورب عااان ألاااد مااان أئماااة ام
 .(1  بعه  

ورب شاااا  أن هاااا ربئ الااااذ ن رب  عرفاااا ن الفاااارق بااااني ألا  اااا  األلنااااام 
وألا  ااا  الصااافات ماااد   اطااا وا علاااى اربساااادربل ناااو ال الاااد علاااى أمااا ر 
العقيدة، فان ن بدعة الافرمة بني ألا    األلناام وألا  ا  الصافات ماد 

اربلاسااا  نااو ا لااا ، وحاارن  لاا  بنيااا براارت مااارارة عاان بدعااة رفااش 
على أبقاض هذه، فبعد أن فر  املبادع ن رب ر  أابار ا لا  هروا إل ر  
مااا  علااث منهااا بالعقياادة ظاااهر ن مب هاار املاادافعني عاان العقياادة لااىت  ناسااح 
بدعاه  بعش املرروعية، وإرب فإن ال مائع الاارخيية  دلش هاذه الافرماة مان 

ذا رو  لمااااأه لااااد ثاً رب م ضاااا م الصاااافات  لقاااااه عنااااه لياااا  إن صااااحابياً إ
بالقب ل، واعاقد مضم به على القطع واليقني مبسر   اعاه، وإذا  ثباا ألاد 
منه  رب مب ل او ال الد ففح بعش األلنام. أما رب الصفات فل   طلب 
ألاااد مااانه  اربساااا هار فيهاااا  بااا  حااااب ا أع ااا  مباااا رة إل مب لاااا و صاااد قها 

اها وإ باااات الصااافات  اااا مااان املواااو لااا   اااا عااان رسااا ل اهلل واهاااطم مبقاضااا

 اااااااااااااا
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  1). 
ولناان امل سااف أن هااذه البدعااة  ساااربا عااو الطمااان إل فناار الاااذ ن رب 
حملاااا ن أء  الااااة ابيثااااة لااااذا الااااد ن ماااان مااااارارء األصاااا ليني والفقهااااائ، 
وباااذل  ااالطاااا أساااباب الافرماااة باااني العقائاااد واأللناااام بااااااالف  وافاااع 

 الافرمة.
بادعااة ر وا حاا  العقائااد الاايت رو ااا بطر ااث أابااار ا لااا  فااراراً ماانه  فامل

وهروبااااً إل الاعطيااا ، بااا  عممااا ا املسااارلة رب السااانة   - عمااا ا-مااان الاسساااي  
حلها ما ا رهاا وآلا هاا بناائ علاى ماعادة بناائ العقائاد علاى القطاع ورب  نان 

ح باااه مطعاااح أن  باااح العقائاااد علاااى األاباااار حلهاااا، أماااا املاااا ا ر منهاااا فااارغ   
الثبااا ت غاااأ مطعاااح الدربلاااة، ورب شااا  أن الااانا القااارآب بفساااه  نطباااث علياااه 
هااااذا ال صااااف، فهاااا  غااااأ مطعااااح الدربلااااة وإن حااااان مطعااااح الثباااا ت  ألن رب 
النصاا   القرآبيااة الاا ار ة رب العقائااد مااا  اناااىف مااع مااا  عاقاادون ماان الاعطياا  

 وامبطال.
 رب  فياد القطاع مان اهاة فإذا حابا بص   القارآن والسانة املاا ا رة الايت

الدربلااااة، وبصاااا   أابااااار ا لااااا  رب  فيااااد القطااااع ماااان اههاااااني معا:اهااااة 
الدربلة واهة السند فذل   إبطال لد ن امسالم رأساً  حما ماال ابان القاي  

 .(4 ر ه اهلل
فالاادافع األماا   إل هااذه الافرمااة هاا  امل مااف ماان األ ااائ والصاافات الاايت 

 اااااااااااااا
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ن والسانة معاا حماا ور ت، ماع  فا  ش النياف  ثباها السالف بنصا   القارآ
إل اهلل سااااابحابه و عاااااال و نااااااط هه عااااان مراااااا ة املول ماااااات، بينماااااا املبادعاااااة 

  عطل ن لذراً من الاسسي  الذء ُ َص ِّره عق ل .
أمااا الااذ ن  سااربا إلاايه  هااذه الافرمااة مااع سااالماه  ماان  لاا  البدعااة، 

، وأول منطلقاهتااا هاا  فنااان  افعهاا  احلاار  علااى سااالمة منطلقااات العقياادة
العلاا ، فمعرفااة اهلل ومعرفااة صاافا ه رب  نفااح فيهااا جماار  ال اان، فااال ن رب هااذا 
امل ضع مذم م  ألن اهلل ألطم املنلفني القطاع واليقاني رب عقيادهت ، وذلا  ماا 
رب سبي  لل ن إل حتقيقه، ورب هذا ماال اخلطياب البمادا ء ر اه اهلل:  ااو 

 اب الااد ن املاارا ذ علااى املنلفااني العلاا   ااا ال الااد رب  قباا  رب شااحئ ماان أباا
أما ماا عادا ذلا  مان األلناام الايت آل   ااب عليناا العلا   …والقطع عليها

برن النيب صلى اهلل عليه وسل  مررهاا، وأااو  اا عان اهلل عاط واا  فاإن ااو 
 .(1 ال الد فيها مقب ل والعم   ا وااب 

 حاااج بااه رب العقائااد ومثلااه ماا ل أ  بناار الساامرمندء:  اااو ال الااد رب
ألبه   اب ال ن وعل  غالاب الارأء رب علمااً مطعيااً، فاال  نا ن لساة فيماا 

 . (4  باين عليه العل  القطعح واربعاقا  لقيقة 
وااااااهر ابااااان برهاااااان مبوالفااااااه ألصاااااحاب احلاااااد   رب م لاااااه إن   ااااااو 

، (3 ال الااد رب  فيااد العلاا  االفااا ألصااحاب احلااد   ورب  ثبااا بااه العقائااد 
هااا  إمناااا  فااارون  اااذه الافرماااة مااان الاااذمِّ الاااذء  ساااا ابه بناااائ العقيااادة علاااى ف
 اااااااااااااا
  .234النفا ة   ( 1 

   .4/023ميطان األص ل ( 4 

 .1/103( ال ص ل إل عل  األص ل رببن برهان  3 



 67 

ال ن، ورب هذا مال العاط بان عبدالساالم:  وإمناا ذم اهلل العما  باال ن رب حا  
م ضاااع  رااارتط فياااه العلااا  أو اربعاقاااا  اهاااا م حمعرفاااة املاااه ومعرفاااة صااافا ه، 

 .(1 والفرق ظاهر 
ا الناا  عان بنائهاا علاى ال ان، فالدافع ه   ناط ه صفات اهلل عن النق

 .(4 فمن ظن صفة من صفات اهلل فيمننه أن جي   بقيضيها وذل  بقا 
باا  إن بعااش أولئاا  الااذ ن  سااربا إلاايه  الافرمااة لاااول ا الاار  علااى أ لااة 
مثبااايت احلسياااة خلاااو ال الاااد رب جماااااو العقائاااد واأللناااام معاااا، وحاااان ر هاااا  

املانلفااة ماا ل أ  ال ليااد البااااح ر ااه مانلفاااً بااار اً. وماان أمثلااة  لاا  الاار و  
اهلل:  فاااإن ماااال ا: فيساااب مبااا ل ااااو ال الاااد رب الا لياااد وأعاااالم النبااا ة وماااا 

 طر قه العل   ألن رسله أ ضاً  نفذون بذل  إل أه  الن الح .
مال:  واه اب:أن هذا غلن، ألبه إمنا حان  نفذ رسله برلناام الرار عة 

 .(3 ة بعد ابارار الدع ة وإمامة احلس
وأااب ا مدء عن هذه املسرلة لي  مال:  إن إبفاذ ا لاا  لاعر اف 
الا ليااد والرسااالة آل  ناان وااااب القباا ل!! لن بااه اااو والااد، باا  إمنااا حااان 

!!  وآل  اااذحر …وااااب القباا ل مااان اهااة مااا خياااوه  بااه ماان األ لاااة العقليااة
يه  بالرساائ  و هذه األ لة العقلية اليت  ع  أن الرس  خيوون  ا من بعث ا إل

األوامااار، أماااا مضااام ن ماااا  لااا ا  بليماااه فاااال جياااب علااايه  مب لاااه إرب باأل لاااة 

 اااااااااااااا
   .434/ 4م اعد األلنام ( 1 

  .1/123السابث ( 4 

  .333ألنام الفص ل   ( 3 
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 . (1 العقلية
وال اهر أن ا مدء ر ه اهلل أبان  اذا الناالم عان  ار ره مبانهج املعاطلاة، 
و لياا  ذلاا  أن القاضااح عبااداهبار املعاااطو رب  ثبااا خلااو ا لااا  ماان لياا  

 اب او ال الد عنده  عاقد  رب ملنابه، با  ه  لسية رب العقائد، لنن م
  (4 للحسة العقلية!! 

وأمااا الثماارة الثابيااة مفااا ة اااو ال الااد للعلاا  أو ال اان: فاامثاا  رب حفاار 
االااد مااا  بااا نااو ال الااد أو عاادم حفااره، فماان ذهااب إل أن اااو ال الااد 
د  فياااد العلااا  القطعاااح اليقياااين حفَّاااَر مااان احاااده، ومااان ذهاااب إل أباااه رب  فيااا

العلاا  القطعااح اليقيااين آل  نفااره، مااال الطرحرااح:  ومااد لنااى اباان لامااد ماان 
 .(3 احلنابلة أن رب  نفأه واهني، ولع  هذا مراذنا 

غااااأ أن هااااذه الثماااارة آل  ناااان الاااانا عليهااااا شااااائعا رب املصااااا ر شااااي م 
سابقاها مبعح أبه من غأ اجملطوم به أن ح  من مال بإفا ة او ال الد للعل  

لده، وآل أعثر إرب على بص   رببن العر  وابان القاي  والطرحراح،  نفر اا
فااابن العاار  أحااد أنَّ َمااْن َر َّ احلااد    ألبااه اااو آلااا  فهاا  مبااادم أو حااافر 
علااى الارو اا  رب ألااد القاا لني، وبااه أماا ل فااإن ماان أبناار اااو ال الااد فقااد ر  

ا  مناااه الرااار عة حلهاااا وآل  علااا  مقاصااادها، ورب اطلاااع علاااى با اااا الاااذء  اااد

 اااااااااااااا
  .4/02املنام ( 1 

  .330شر  األص ل اخلمسة   ( 4 

  .1/400البحر احملين ( 3 
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 .(1 إليها 
أما ابن القي  فقد عطا إل مجاعة من أصحاب أ د وغأه   نفأ  مان 
جيحااااااد مااااااا  بااااااا نااااااو ال الااااااد العاااااادل، والانفااااااأ مااااااذهب إسااااااحاق باااااان 

 .(4 راه  ه... 
غأ أبه آل  فرم الانفأ على إفا ة او ال الد للعل  أو ال ن حماا فعا  

فقااد مااال:  وعلااى هااذا  نااا ع ا  الطرحراح، وإن حااان رب حالمااه بعااد مااا  فيااده،
رب حفااااار  ارحاااااه لن باااااه مااااان احلساااااج العلمياااااة حماااااا  نلمااااا ا رب حفااااار االاااااد 

 .(3 اممجام 
غأ أن لإلمام الرافعح حالما   ميت إل هذه الثمرة من ليا   فرمااه رب 
احلسية بني او ال الد واخلو املا ا ر، رب من لي  أص  اربلاسا  ب  مان 

  قباا  اااو ال الااد وشاا  فيااه رب ماان اهااة لياا   اارك اربلاسااا ، فماان آل
صحة سنده فال  ساااب ِمن رفضه مب ل او ال الد، وِمْن شنه فياه، ومان 
آل  قباااا  اخلااااو املااااا ا ر  ساااااااب، فهااااذه الافرمااااة مااااد  ناااا ن  لاااايال علاااااى أن 
الراااافعح  قااا ل بإفاااا ة ااااو ال الاااد لل ااان رب للعلااا ، وماااد بساااب ذلااا  إلياااه 

 يه عنسه اممام ابن القي  حما سبث.احلافظ ابن عبدالو، وبسب إل
ٍ أو ساانٍة جمامااع  وهااذا باااُّ الرااافعح:  أمااا مااا حااان ماان بااا حااااب بَااانيِّ
عليها فالعذر فيها مقط م، ورب  سع الر  رب والد منهما، ومن اماناع مان 

 اااااااااااااا
   .10/131عارضة األل ذء ( 1 

   .201خماصر الص اعث املرسلة   ( 4 

  .204السابث   ( 3 
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مب له اساايب، فرما ما حان من سنة من او اخلاصة الذء ماد خيالاف اخلاو 
ارو  ، وااائ اخلاو فياه مان طر اث ارببفارا ، فاحلساة فيه فين ن اخلو  امال لل

عناادء أن  لااطم العااااملني لااىت رب  نااا ن لاا  ر  ماااا حااان منص صااااً منااه، حماااا 
 لااااطمه  أن  قبلاااا ا شااااها ة العاااادول، رب أن ذلاااا  إلاطااااة، حمااااا  ناااا ن بااااا 

 .النااب واو العامة عن رس ل اهلل 
حناااا   إن-ولااا  شااا  رب هاااذا شااااك آل بقااا  لاااه  اااب، وملناااا: لااايس لااا  

أن  ر  حما ليس ل  إرب أن  قضح براها ة الراه   العادول، وإن  -عاملا
أمنن فيه  الملن، ولنن  قضح بذل  على ال اهر مان صادمه ، واهلل وو 

 ما غاب عن  منه  .
 فمن هذا النص تؤخذ أمور:

: أن هااذه الافرمااة مااد  ناا ن  لاايال علااى أن الرااافعح  قاا ل بإفااا ة أولهاا 
 لعل .او ال الد لل ن رب ل

: أن من ش  رب السنة اجملامع عليها حمن ش  رب النا القارآب ث  يه 
فيساااااب، وال اااهر أبااه  قصااد اربسااااابة ماان النفاار، أمااا ماان شاا  رب اااو 

 ال الد فليس بنافر ورب  ساااب.
: أباااه رب  فااارق مااان ليااا  احلسياااة باااني الااانا القااارآب واحلاااد   ث لثهااا 

لسة وإن حان اربااالف رب  رااة ما ة املا ا ر واو ا لا ، فاهميع عنده 
 احلسية.
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