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 بعةداالالمحاضرة  
 وبعض ذبهات المنكرين والرّد رليها( ُحجية)أدلة ال خبر اآلحاد ُحجية

 *** ُحجيةوأدلة الخبر اآلحاد  ُحجيةتعريف  أوًلا: ***
  :الخبر وحجيتو:أقسام أوًًل 

وعف  الرسوؿ ومنيـ مف جعؿ الخبر أعـ، فيدخؿ فيو ما نقؿ عف ثيف، حد  معنى الخبر كمعنى الحديث عند أكثر المُ إّف 
  .ومف دونيـ، فبل يعـ الحديث الذي ىو خاص بالمرفوع إلى النبي   غيره، ومنيـ مف خص الخبر بالموقوؼ عمى الصحابة

  الخبر إلى متواتر وآحاد:وينقسم 
د انتيائيـ ما رواه عدد كثير تحيؿ العادة تواطؤىـ عمى الكذب، عف مثميـ إلى منتياه وكاف مستنىو " ،المتواترالخبر  اأمّ ف

  :ىي ،المتفؽ عمييا أربعةالصحيحة اتر المتو ط شرو و  ،"الحس
        حيؿ العادة والعقؿ تواطؤىـ عمى الكذب.كثرة العدد، بحيث تُ  -1
    استمرار تمؾ الكثرة في جميع طبقات السند. -2
    إخبارىـ عف عمـ ال عف ظف. -3
   كوف مستندىـ الحس ال العقؿ. -4

 : ، ىيغير صحيحة وىناؾ شروط أخرى لممتواتر
 .   أف ال يحصر الرواة عدد، وال يحوييـ بمد -1
 .  شرط العدالة واإلسبلـ -2
 .  اختبلؼ أنساب الرواة وأديانيـ وببلدىـ -3
   .اشتراط كونيـ مف أولياء اهلل المؤمنيف -4
 شرط الرافضة: أف يكوف المعصـو مف جممة الناقميف.   -5
 والمسكنة. شرط الييود: أف يكوف المخبروف مف أىؿ الذلة -6

 .وىذا القسـ مف الحديث يفيد العمـ الضروري عند جميور األمة
وينقسـ اآلحاد ، "ما لـ يجمع شروط التواتر" ىو :وقيؿ، ير ُمْنَتٍو إلى حد التواتر""ما كاف مف األخبار غيو ف اآلحاد، ا خبروأمّ 

 إلى أقساـ ثبلثة:
  احد، وقد يعبروف عنو بالفردريؽ و  مف طالغريب: وىو ما لـ يثبت إاّل  األوؿ:القسـ.  

 مف ىذا الوجو أو مف حديث ما يقوؿ: ىذا حديث غريب، ال نعرفو إاّل  افكثيرً  وأوؿ مف اشتير باستعمالو الترمذي في جامعو،
ف رواه عنو جماعة.   فبلف، أو تفرد بو فبلف وا 

غرابة في أصؿ سنده، وىو طرفو الذي فيو وقد يفرقوف بيف الفرد والغريب في كثرة االستعماؿ، فيجعموف الفرد ما كانت ال
 ع التفرد. اويعنوف بالغريب ما سوى ذلؾ مف أنو  ،إال سعيد بف المسيب  الصحابي، بأف لـ يروه مثبًل عف أبي ىريرة

ُأ َفُيْحِسُف اْلُوُضوَء، ثُ  { ا:مرفوعً  كر حديث عمي عف أبي ب و:ومثال َـّ ُيَصم ي َرْكَعَتْيِف، َفَيْسَتْغِفُر َما ِمْف َرُجٍؿ ُيْذِنُب َذْنًبا َفَيَتَوضَّ
قطني عف عثماف بف وابف أبي شيبة، وابف حباف والدار رواه أحمد، وأىؿ السنف، والحميدي وابف المديني،  ،} اهلَل َعزَّ َوَجؿَّ ِإالَّ ُغَفَر َلوُ 

 .  المغيرة عف عمي بف ربيعة، عف أسماء بف الحكـ، عف عمي عف أبي بكر
لب عمى الغرائب أف تكوف ضعيفة، وىذا ما سبب كراىة السمؼ لرواية الغريب، والحكـ عميو بالنكارة، وقد يوجد فييا الغا ثـ إفَّ 

 ما ىو حسف، وما ىو صحيح، كاألفراد التي في الصحيحيف وغيرىا. 
  القسـ الثاني: العزيز: ىو ما روي مف طريقيف، أو ما رواه اثناف فقط. و 

مّ  ا مف العزةإمّ  :مي بذلؾوسُ  و عز وقوي بمجيئو مف ا مف العزة وىي القوة، ألنّ بمعنى القمة، لقمة وجوده، أو لقمة رواتو؛ وا 
ا في ى صفة العزة الشيرة، فيكوف عزيزً و يجمع إل أنَّ ، إاّل انيف جماعة لـ يخرج عف كونو عزيزً الطريؽ الثانية؛ ولو رواه بعد ذلؾ عف االث
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النظر في التضعيؼ  ؛ فإفّ ايمـز مف ذلؾ القطع بالصحة دائمً  كثرة الطرؽ تقوي، ولكف ال في نيايتو. وال شؾ أفَّ  اأصمو، مشيورً 
 . اغالبً والتصحيح إلى الرجاؿ 

ـْ َحتَّى َأُكوَف َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْف َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعيفَ  {: قولو  و:ومثال س وأبو متفؽ عميو. فقد رواه أن } اَل ُيْؤِمُف َأَحُدُك
العزيز إسماعيؿ بف عمية  العزيز بف صييب، وعف قتادة شعبة وسعيد، وعف عبد ، ورواه عف أنس قتادة وعبدرضي اهلل عنيـ ىريرة
 الوارث، ثـ اشتير.  وعبد

  و ما رواه أكثر مف اثنيف في جميع طبقات السند، ولـ يصؿ إلى حد التواتر. وقيؿ: ىو ما زاد نقمتالقسـ الثالث: المشيور: و
  .عف ثبلثة إلى آخر سنده

قنت شيرًا يدعو عمى رعؿ وذكواف، متفؽ عميو، فقد رواه عف أنس قتادة والزىري وأبو مجمز،  حديث أنس أف النبي  :ومثالو
 ورواه عف كؿ واحد جماعة. 

في القرف األوؿ، ثـ تواتر  اآلحاد، وعرفوه بأنو ما كاف آحادً أف الحنفية أخرجوه مف اآلحاد، وجعموه قسيـ المتواتر وا العمـ،مع 
فإنو لـ يروه في القرف األوؿ إال يحيى بف  }إنما األعماؿ بالنيات{:  كحديث عمربعد ذلؾ وكثرت رواتو في القرف الثاني والثالث. 

عف  سعيد األنصاري، عف محمد بف إبراىيـ التيمي، عف عمقمو بف وقاص الميثي، عف عمر، ثـ تواتر في القرف الثاني، حيث رواه
 يحيى العدد الكثير. والجميور عمى عده قسمًا مف أقساـ اآلحاد

ة أنو إذا ُقبؿ  ىؿ يفيد العمـ أـ الظف؟!، والراجحاختمؼ العمماء فيو  )اآلحاد بأنواعو الثبلثة( وىذا القسـ مف الحديث فيو ُحجَّ
 .وجب العمؿوي ،العمـ يفيد

 يجب عمينا امتثالو والعمؿ بو. أّنيا دليؿ عمى حكـ اهلل  تعني: حادُحجية خبر اآلو 
فقد  ،تقسيـ حادث مخالؼ لما عميو منيج الصحابة والتابعيفىو  تجدر اإلشارة ىنا إلى أف تقسيـ األخبار إلى متواتر وآحاد،و 

 .وغير ذلؾ ابو، عقيدة وعبادة ومعاممة وسموكً في كؿ أبواب الديف وشعواحد في رواية السنة والعمؿ بيا واالحتجاج بيا  كاف منيجيـ 
ُبِنيت عمى أخبار اآلحاد، فكانت بداية إعبلف رد أحاديث اآلحاد والتقميؿ مف  اىذا التقسيـ مفاىيـ ضيعت أحكامً  صاحبقد و 

  يا أكثر السنة.أىميتيا ودورىا في التشريع اإلسبلمي، أو تضعيؼ العمؿ بيا مع أنّ 
لـ يعرفوا ىذا التقسيـ في عيد الصحابة والتابعيف، ولـ  -ولووىـ أصحاب الفف وأولى مف اعتمد ق -عمماء الحديث  كما أفَّ 

 يكف مف صنيعيـ، فالمعتبر في الحديث عف عامتيـ ىو ثبوتو وصحتو، وعمى ىذا مدار القبوؿ أو الرد سواء رواه الواحد أو الجماعة.
إلى ذلؾ عف طريؽ زعزعة الثقة والتشكيؾ  يـ سيتوصموف، فظنوا أنّ ومف ىنا بدأ أعداء اإلسبلـ التشكيؾ والطعف في سنة رسوؿ اهلل 

، وغالبيتيا العظمى افمنيا المتواتر، وىو األقؿ عددً  في صحة أخبار اآلحاد، فوجدوا التفاوت الممحوظ في درجة نقؿ السنة النبوية:
 أخبار آحاد، فعدُّوا ىذه النسبة ىي الثغرة التي تمكنيـ مما أرادوا. ولكف ىييات ليـ ذلؾ.

 ىل تفيد العمم أم الظن؟!:، و عند المسممين حادحجية خبر اآل 
 اكوف سببً ت ،ط في السند والمتفو بد مف توفر شر  جة عند عمماء المسمميف. ولقبوؿ خبر اآلحاد الأخبار اآلحاد المقبولة حُ إفَّ 

مسمـ في مقدمة صحيحو التحري في أخذ العمـ، فقد روى اإلماـ  ومف بعدىـ  قد اشتير عف الصحابةلإلى صحة النقؿ؛ و  لبلطمئناف
آثاًرا كثيرة عف بعض كبار العمماء في األمر بالتثبت في الرواية، وعدـ قبوؿ الحديث إال مف أىمو المعروفيف بو، فمف ذلؾ ما رواه عف 

دٍ  ـَ ِديٌف، َفاْنُظُرو "ْبِف ِسيِريَف، َقاَؿ:  ُمَحمَّ ْف َتْأُخُذوَف ِديَنُكـْ ِإفَّ َىَذا اْلِعْم ـَ  َسْعدٍ  ه عف، وما رواا َعمَّ اَل ُيَحد ُث َعْف َرُسوِؿ اهلِل ": قاؿْبَف ِإْبَراِىي
 ".َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإالَّ الث َقاتُ 

  ليـ، وروايتيـ مقبولة.  فيـ معدلوف بتعديؿ اهلل ا الصحابة أمّ ف :(واةأىمية الر  )ويشترط في السند  -
 :بروايتو، ىي لمف يقبؿ خبره، ويوثؽ عمى شروط أربعةأىؿ العمـ  فاتفؽواة يـ مف الرُّ ا مف دونأمّ و   

فبل يقبؿ خبر المجنوف والصغير، لفقد العقؿ الذي يتمكف بو مف فيـ ما  التكميؼ: وىو أف يكوف الراوي بالًغا عاقبًل عند األداء، -1
ومف بعدىـ عمى قبوؿ أخبار ابف  صحابة أجمع الفثـ أداه بعد تكميفو؛  هصغر في  و الصغيروأجمعوا عمى قبوؿ ما تحمم سمعو،

  مموه في الصغر والكبر.، ولـ يفرقوا في أخبارىـ بيف ما تح عباس وابف الزبير ونحوىما مف أصاغر الصحابة
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دـ وما ذاؾ إال لع ؛ ولو جرب بالصدؽ وتوفرت فيو بقية شروط القبوؿ؛..اا كاف أو وثنيِّ فبل تقبؿ رواية الكافر، كتابيِّ  اإلسبلـ: -2
مف شعائر الديف المعمومة  اكمف جحد شيئً عمى الراجح، الكافر المتأوؿ وال تقبؿ رواية عف البغض لممسمميف والكيد ليـ،  اانفكاكو غالبً 

  .ات، والمشبية الغاليف في اإلثباتمف الديف بالضرورة، وكغبلة الجيمية نفاة الصف
رؼ تحرجو عف الكذب، ولـ يكف مف الدعاة إلى بدعتو، ولـ يرو ما يقوي األرجح قبوؿ خبره، إذا عففيو بدعة غير مكفرة ا مف أمّ 

و عمى مذىب يعتقد صحتو، ويتأوؿ ما خالفو، وينتمي إلى اإلسبلـ، ويصدؽ بالرسالة، وقد روى البخاري وغيره لبعض مذىبو، حيث إنّ 
نكار القدر ولكنيـ تحققوا مف أولئؾ الصدؽ، وال  تثبت في الرواية. مف رمي بشيء مف البدع كالتشيع وا 

، وثباتو عمى ذلؾ مف وقت التحمؿ إلى وقت األداء ويعـ مف يترجح اا دقيقً قظ الراوي، وفيمو لما يسمعو فيمً الضبط: ويراد تي -3
عميو مف وقت أف أثبت فيو سماعو إلى أف ُيؤدي منو، بأف ال  امحافظً  كاف يحدث مف كتابو اْشْترط أف يكوف حفظو عمى نسيانو. فإفّ 

 مف التصرؼ فيو.  اف أحدً مكِ يره مف ال يثؽ بو، وال يُ عيُ 
بداللة األلفاظ، بحيث ُيؤَمف مف إبداؿ لفظ يختؿ بو المعنى، فإف كاف ضعيؼ الذاكرة، أو  ابالمعنى اشترط أف يكوف عالمً  ىفإف رو 

نو إال ما تحقؽ ثبوتو أو غمب عمى الظف؛ لـ يقبؿ خبره، ألف الحديث مما يجب االحتياط لو، فبل يقبؿ م قميؿ الفيـ، أو كثير األغبلط 
ال يؤمف أف يقع في روايتو مف الزيادة والنقص والتغيير ما يختؿ بو المعنى، فيجب التوقؼ فيو  الذي يقع منو السيو والغفمة كثيرً فخبر ا

 حتى يتقوى بغيره. 
، فتحصؿ االستقامة في الد يف، اة جميعً مى مبلزمة التقوى والمروءىيئة راسخة في النفس، تحمؿ صاحبيا عوىي العدالة:  -4

والسبلمة مف الفسوؽ والمعاصي، ومف األخبلؽ الرذيمة التي تخـر المروءة وتسقط الييبة. وال تحصؿ العدالة إال بعد تجنب الكبائر مف 
بد مف ترؾ  ة. وكذا الالذنوب، وىي ما ُتوعد عميو بعذاب أو اقترف بمعنة أو غضب أو نفي إيماف أو ما أشبييا في العظـ والبشاع

بترؾ المباحات التي تقدح في الشرؼ والييبة، كصحبة  إال ارقة لقمة ونحو ذلؾ، وال تتـ أيضً سؿ عمى دناءة النفس كالصغائر التي تد
 األراذؿ وكثرة المزاح، واألكؿ في السوؽ، ونحو ذلؾ. 

عمى ؿ عمماء الحديث ما حم، وىذا عنيـ تتبعيـ والبحث يتوقؼ عمى :رواة السندفي  ىذه الشروطالتحقق من توفر و 
وىذا وخفايا أمورىـ، واإلفصاح بما فييـ مف العيوب التي تسبب عدـ الثقة بأخبارىـ، مف باب النصيحة لؤلمة.  الرواة التنقيب عف أحواؿ

  يعرؼ بعمـ الجرح والتعديؿ.
اس، فبل يحتاج إلى البحث عنو، أو طمب التزكية واة مف تعرؼ عدالتو بالشيرة، واستفاضة فضمو وعممو بيف النثـ إف مف الرُّ 

لو، كمالؾ، والثوري، وشعبة، واألوزاعي، والميث، والزىري، ونحوىـ مف جيابذة العمماء، فإف ما اشتيروا بو مف نشر السنة، والذب 
مف المحاباة واألغراض  يزكعنيا، واالحتياط في قبوليا أعظـ مف تزكية أىؿ الجرح والتعديؿ لبعض الرواة، مع ما يجوز عمى الم

 الداعية إلى وصفو بغير ما يستحقو. 
واألصح أنو يكتفى في الجرح والتعديؿ بالواحد مف األئمة المعتبريف، حيث إف أصؿ الرواية يقبؿ فييا الواحد، فكذلؾ فرعيا 

 الذي ىو أىمية الراوي أو عدميا. 
الناس يختمفوف  فَّ ا حيث إبلؼ الجرح فبل يقبؿ إال ُمفسَّرً يرة، بخوالصحيح أف التعديؿ يقبؿ ولو لـ يذكر سببو، ألف أسبابو كث

كما روي أف شعبة ترؾ حديث رجؿ ألنو رآه يركض عمى برذوف. وقيؿ لمحكـ  ايعتبر بعضيـ ما ليس بجارح جارحً  د، فقدفي أسباب الرَّ 
 فتح المغيث وغيره. قاؿ: كاف كثير الكبلـ، ذكر ذلؾ العراقي في  ،عف زاذاف؟ بف عتيبة: ّلـِ لـ تروِ 

ف لـ يذكر سببً ولكف إذا كاف الجارح مف ذوي العمـ والنظر في أحواؿ الناس، فاألرجح  ؛ وعمى ذلؾ سار ااالكتفاء بجرحو وا 
 . اؤلفاتيـ غالبً األئمة في م

ح اطَّمع عمى ما خفي الجار  كانا مبيميف فالصحيح تقديـ الجرح، ألفَّ  ـ المفسر منيما، فإفّ د  ثـ إذا تعارض الجرح والتعديؿ قُ 
ف كانا مفسريف وكؿ منيما نفى ما أثبتو اآلخر، رجع إلى الترجيح لمف ىو أتـ معرفة عمى المعدؿ الذي إن   ما ينظر إلى الظاىر، وا 

 واطبلعًا عمى أحواؿ الرواة، ونحو ذلؾ. 
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أو ال يتمشى ًفا لمحس والمشاىدة، أف يكوف ركيؾ المفظ، أو مخال مارات تسبب عدـ قبولو منيا:أوشروط المتف، أف يخمو مف 
مع القواعد الشرعية، أو ال يجتمع مع األحاديث الصحيحة المشيورة، ولو بتأويؿ، أو مشتمبًل عمى سخافات وىذياف، يصاف عنو كبلـ 

 والكذابين.ولكن ىذه األشياء غالًبا توجد في أخبار الضعفاء العقؿ، أو فيو مبالغات في الثواب أو العقاب عمى العمؿ اليسير، 
قد يقع مع صحة السند ضعؼ في المتف بعمة أو شذوذ. ويعرؼ ىذا بعد جمع طرؽ الحديث، والنظر ف في أخبار الثقات أمَّا

 في اختبلؼ الرواة.
 ، وىي :ثالثة مذاىبعمى  -بعد قبولو وتوفر الشروط فيو -وتجدر اإلشارة إلى أن العمماء فيما يفيده خبر اآلحاد

، وحكاه ابف حـز في وىذا مذىب اإلماـ أحمد يد العمم بنفسو ولو من غير قرينة،خبر اآلحاد يف نّ أ :المذىب األول -
لمذىب رجحو وىذا ا ،وعامة الحنابمة وغيرىـ ،وىو مذىب ابف الصبلح ،وعامة السمؼ ،وجميور المحدثيف ،اإلحكاـ عف داود الظاىري
 .أللباني وغيرىماالشيخ أحمد محمد شاكر ، والشيخ ا مف المعاصريف كؿ مف:

 ،بلنيوأبي بكر الباق ،وابف الجوزي ،، وابف عقيؿوىذا مذىب اإلماـ النووي ،الظن أن خبر اآلحاد يفيد :المذىب الثاني -
ماـ ا ،وابف الحاجب ،واآلمدي ،والرازي  ىـ.وغير  ،والبيضاوي ،والسبكي ،لحرميفوا 

األصولييف والمتكمميف  وىذا مذىب جماعة مف ،القرائن يفيد العمم إذا احتفت بوأن خبر اآلحاد  :المذىب الثالث -
، وأف القرائف ىذه أمور زائدة عمى مجرد شروط النظري وذىب الحافظ ابف حجر إلى أف الخبر المحتؼ بالقرائف يفيد العمـ ،والمحدثيف
 . الصحيح

 :والخبر المحتف بالقرائن أنواع
جبللتيما في ىذا الشأف  :فإنو احتؼ بو قرائف منيا د المتواتر: ما أخرجو الشيخان في صحيحيما مما لم يبمغ حمنيا

، وىذا التمقي وحده أقوى في إفادة العمـ مف مجرد كثرة الطرؽ ييما بالقبوؿوتقدميما في تمييز الصحيح عمى غيرىما وتمقي العمماء لكتاب
يف مدلوليو مما وقع في ، وبما لـ يقع التجاذب بلكتابيفه أحد مف الحفاظ مما في االقاصرة عف حد التواتر إال أف ىذا يختص بما لـ ينقد

وما عدا ذلؾ فئلجماع  ،حيث ال ترجيح الستحالة أف يفيد المتناقضاف العمـ بصدقيما مف غير ترجيح ألحدىما عمى اآلخر الكتابيف
 .حاصؿ عمى تسميـ صحتو

متفقوف عمى وجوب العمؿ بكؿ ما صح ولو لـ  ، فيـالعمؿ بو ال عمى صحة معناه وسندهإنما اتفقوا عمى وجوب  -:فإف قيؿ
 .، واإلجماع عمى أف ليما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحةاف فمـ يبؽ لمصحيحيف في ىذا مزيةيخرجو الشيخ

 .اينة سالمة مف ضعؼ الرواة والعمؿإذا كانت لو طرؽ متب المشيور :ومنيا
يبًا كالحديث الذي يرويو أحمد بف حنبؿ ويشاركو فييا غيره عف حيث ال يكوف غر  ،المسمسل باألئمة الحفاظ المتقنين :ومنيا

الشافعي ويشاركو فيو غيره عف مالؾ بف أنس فإنو يفيد العمـ عند سامعو باالستدالؿ مف جية جبللة رواتو وأف فييـ مف الصفات البلئقة 
  .مف غيرىـ  ـ مقاـ العدد الكثيرالموجبة لمقبوؿ ما يقو 

أيًضا، فإّن العمل وىو يفيد  بنفسو ولو من غير قرينة، خبر العدل يفيد العممأن  :الُمحدِّثين ما عميو جميور والراجح:
 .لما ُعِرف من ُحجية ووجوب العمل بكل ما تحقق صدوره عن النبي  تابع لمعممالعمل 
 خبر اآلحاد ُحجية: أدلة ثالثًا: 

 النبوية واإلجماع. السُّنَّةالكريـ و  القرآفأدلة كثيرة ومتنوعة مف النبوية ثبتت ب السُّنَّة ُحجية
 أوًًل: األدلة من القرآن الكريم: -

 [ .36ِىْم{ ]األحزاب: : }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوًل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّو َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُيُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمرِ قال اهلل  – 1
عمى طاوس لما سألو عف الركعتيف بعد العصر، فنياه عنيما فقاؿ لو بيذه اآلية عنيما  استدؿ بو ابف عباس رضي اهلل

: "فرأى ابف عباس الحجة قائمة عمى طاوس بخبره عف النبي، في الرسالة قاؿ الشافعي طاوس: ما أدعيما، فتبل عميو ابف عباس اآلية.
ما يعمـ قضاء رسوؿ اهلل ا، وطاوس حينئذ إنَّ رة إذا قضى اهلل ورسولو أمرً يَ خِ عميو أف ال تكوف لو ال و بتبلوة كتاب اهلل عمى أف فرًضاودلَّ 

 ".بخبر ابف عباس وحده، ولـ يدفعو طاوس بأف يقوؿ: "ىذا خبرؾ وحدؾ فبل أثبتو عف النبي، ألنو يمكف أف تنسى
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ُيْم َيْحَذُروَن{ ]التوبة: ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَّ : }َفَمْوًل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّيوا قال  – 2
122].  

أوجب عمى كؿ فرقة قبوؿ نذارة مف نفر منيا لمتفقو في الديف، وأوجب عمى النافر التفقو  اهلل  ووجو االستدالؿ باآلية: أفَّ 
نذار النافر إخبار، وال واإلنذار،  ة عمى وجوب قبوؿ خبر الواحد.ناذر طائفة، والطائفة تطمؽ في المغة عمى الواحد فصاعدًا، فدلَّت اآليوا 

وقد استدؿ بيا اإلماـ البخاري في صحيحو إذ ضمنيا ترجمة أوؿ باب مف أبواب أخبار اآلحاد حيف قاؿ: "ويسمى الرجؿ 
ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِني  [ فمو اقتتؿ رجبلف دخبل في معنى اآلية.9َف اْقَتَتُموا{ ]الحجرات: طائفة لقولو تعالى: }َواِ 

ْمُتْم َناِدِميَن{ ]الحجرات: وا َعَمى َما َفعَ : }َيا َأي َيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبحُ قال  – 3
6]. 

وثانييما:  أحدىما: أنو لو لـ يقبؿ خبره لما عمؿ عدـ قبولو بالفسؽ. الؿ باآلية عمى قبوؿ خبر الواحد مف وجييف:واالستد
وقد ركب ابف حـز الدليؿ مف ىذه اآلية والتي قبميا  خبر الواحد إف لـ يكف فاسًقا.مفيـو الشرط وىو حجة، ومفيومو وجوب العمؿ ب

  بخاري بيا وبالتي قبميا في صحيحو.واستدؿ الف". الواحد العدؿ دوف الفاسؽ بضرورة البرىافجعميما "مقدمتيف أنتجتا قبوؿ خبر 
اني، وحاولوا كالرازي واآلمدي والكموذ وىذه اآليات ال يخمو االستدالؿ بأي منيا مف اعتراضات أوردىا المستدلوف بيا أنفسيـ

ـْ َفاِسٌؽ ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا{ ]الحجرات: عمى استد ولذلؾ قاؿ الحافظ ابف حجر تعميًقا، أف يجيبوا عنيا [ 6الؿ البخاري بقولو تعالى: }ِإْف َجاَءُك
وىذا ما دفع آخريف إلى اإلحجاـ عف االستدالؿ بيا  .مخالؼ قد ال يقوؿ بالمفاىيـ""وىذا الدليؿ يوَرد لمَتقو ي ال لبلستقبلؿ؛ ألف ال

 كالجويني والغزالي.
 ة النبوية:ثانًيا: األدلة من الس نَّ  -

ْبِح، ِإْذ َأَتاُىْم آٍت َفَقاَل: " ِإنَّ َرُسوَل اهلِل {َقاَل:  رضي اهلل عنيما، اْبِن ُعَمرَ حديث  - أُْنِزَل َعَمْيِو  َبْيَنَما النَّاُس ِبُقَباَء ِفي َصاَلِة الص 
)أخرجو أحمد في مسنده  }َفاْسَتَداُروا ِإَلى اْلَكْعَبةِ َىا، َوَكاَنْت ُوُجوُىُيْم ِإَلى الشَّاِم ُقْرآٌن المَّْيَمَة، َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْقِبَل اْلَكْعَبَة َفاْسَتْقِبُمو 

 بإسناد صحيح(.
وجو االستدالؿ بالحديث عمى المطموب، وخبلصتو: أف أىؿ قباء أىؿ سابقة في اإلسبلـ، وأىؿ فقو، ولـ يكف ليـ أف يتحولوا و 

احد إال وىـ عمى عمـ بأف الحجة ثابتة بخبره مع كونو مف أىؿ الصدؽ، فمما تحولوا مف فرض إلى عف القبمة التي كانوا عمييا بخبر و 
ال ألنكر عمييـ رسوؿ اهلل   .وليـ عف قبمتيـ التي كانوا عمييابعد عممو بتح فرض بخبر واحد دؿَّ عمى أف العمؿ بخبره فرض، وا 

، َوَأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن الَجرَّاِح، َوأَُبيَّ ْبَن َكْعٍب َشَراًبا ِمْن َفِضيخٍ  ُكْنُت َأْسِقي{، َقاَل: َأَنِس ْبِن َماِلٍك حديث  - َوُىَو  -َأَبا َطْمَحَة اأَلْنَصاِريَّ
ْرَىا، َقاَل َأَنٌس: َفُقْمُت ِإَلى ْكسِ ، َفَجاَءُىْم آٍت َفَقاَل: ِإنَّ الَخْمَر َقْد ُحرَِّمْت، َفَقاَل َأُبو َطْمَحَة: َيا َأَنُس، ُقْم ِإَلى َىِذِه الِجَراِر َفا-َتْمرٌ 

 «َلَنا َفَضَرْبُتَيا ِبَأْسَفِمِو َحتَّى اْنَكَسَرتْ  -الميراس ىو حجر مستطيل ينقر ويدق فيو ويوضع فيو الماء ليتوضأ منو -ِمْيَراسٍ 
ـْ ُيَسَـّ َوَأفَّ مِ ثي وجو االستدالؿ بالحديقاؿ ابف حجر ف ْف ُجْمَمِة َما َوَرَد ِفي َبْعِض ُطُرِقِو َفَوالمَِّو َما َسَأُلوا : "َوَأفَّ اآْلِتَي اْلَمْذُكوَر َل

ـْ َأْثَبتُ  ٌة َقِويٌَّة ِفي َقُبوِؿ َخَبِر اْلَواِحِد أِلَنَُّي وا ِمْف وا ِبِو َنْسَخ الشَّْيِء الَِّذي َكاَف ُمَباًحا َحتَّى َأْقَدمُ َعْنَيا َواَل َراَجُعوَىا َبْعَد َخَبِر الرَُّجِؿ َوُىَو ُحجَّ
              َأْجِمِو َعَمى َتْحِريِمِو َواْلَعَمِؿ ِبُمْقَتَضى َذِلَؾ". 

عمى  والياً   ؛ فبعث أبا بكر ورساًل  وأمراءً  ووًلة وقضاةً  ا من الصحابة دعاةً آحادً  جممة من األحاديث التي فييا بعث النبي  -
لينبذ  ، وخبره خبر واحد، وبعث عمي بن أبي طالب يم وما عمييمبما ل وأخبرىم عن رسول اهلل ، الحج ليقيم لمناس مناسكيم

إلى اليمن، وولى زيد بن  وبعث معاذ بن جبل ، إلى قوم عيدىم، ولولم تكن الحجة قائمة بخبر كل واحد منيما لما بعثو النبي 
ا يدعو كل واحد ى اثني عشر ممكً  إلسرية وحده، وبعث اثني عشر رسوًًل  بعث مؤتة، وبعث ابن أنيس  رضي اهلل عنيماحارثة 

 .نيم من بعث إليو إلى اإلسالمم
 ثالثًا: اإلجماع: -

في كتابو "اإلحكاـ" بعد ذكره أدلة الذي قاؿ ابف حـز نقؿ اإلجماع عمى حجية خبر اآلحاد غير واحد مف األئمة، منيـ اإلماـ 
، وأيًضا فإف جميع أىؿ اإلسبلـ كانوا عمى الثقة عف النبي "فصح بيذا إجماع األمة كميا عمى قبوؿ خبر الواحد ُحجية خبر اآلحاد: 
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حتى حدث متكممو  سنة والخوارج والشيعة والقدريةيجري عمى ذلؾ كؿ فرقة في عمميا كأىؿ ال قبوؿ خبر الواحد الثقة عف النبي 
 التاريخ، فخالفوا اإلجماع في ذلؾ". المعتزلة بعد المائة مف

 وبعض ذبهات المنكرين  والرَّد رليها*** اآلحادخبر  ُحجية*** ثانًيا: إنكار 

  :ودوافع أصحابياحجية خبر اآلحاد تاريخ ظاىرة إنكار أوًًل : 

بعد  ،اليجري متكممي المعتزلة في القرن الثانيإلى قبوؿ خبر الواحد  ظاىرة رفض في النص السابؽ ابف حـزاإلماـ نسب 
رة قد تنامت خبلؿ القرف الثاني وما بعده وتفرعت إلى أكثر مف فرع، وقد حمؿ لواء ويبدو أف ىذه الظاى، أف كاف حجة عند جميع الفرؽ

: "ثـ في كتابو "جماع العمـ" الذيف ليس ليـ موقؼ واحد في المسألة كما نفيـ مف قوؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهللأىل الكالم ىذه الظاىرة 
، وعميو فإّف ا"ة إلى الفقو فيو تفرقً ، وتفرؽ غيرىـ ممف نسبتو العاماتباينً ا متفرقً  تفرؽ أىؿ الكبلـ في تثبيت الخبر عف رسوؿ اهلل 

  .شأة ظاىرة التشكيؾ في خبر الواحدأثر واضح في ن عمـ الكبلـ كاف لواالشتغاؿ ب

 منيا:  النبوية عامة كثيرة،خاصة وفي السنة  نشأة ظاىرة التشكيك في خبر اآلحادأسباب و 

،  ، فالخوارج أدت بيـ قضية "التحكيـ" إلى تجريح الصحابة ألمة منذ مقتؿ عثمافت باظيور قرف الفتنة التي عصف -1
إال إال عميًا وأبناءه وشيعتو، وكاف مف منيجيـ أال يقبموا مف األحاديث  مف الصحابة  ابالتحكيـ، والروافض جرحوا كثيرً  يـ رضواألنَّ 

 .ما جاء عف طريؽ آؿ البيت

التعامؿ مع السنة، وال سيما عند المعتزلة الذيف جعموا داللة العقؿ أولى الدالالت، فاألدلة  طغياف المنيج العقمي في -2
ا وال أف خبر اآلحاد ال يعمـ كونو صدقً  واوقد رأ، -كما سيأتي الحًقا -قؿ والكتاب والسنة واإلجماع"عندىـ عمى الترتيب ىي: "حجة الع

ف   دليؿ األوؿ "فإف لـ يكف موافقًا ليا كاف الواجب أف يرد! وأف يحكـ أف النبيفيمجأ فيو إلى الحجة العقمية التي ىي ال اكذبً  لـ يقمو، وا 
  .إنما قالو حكاية عف غيره!!"قالو ف

 قالوا: "ال يحتج بكبلـ رسوؿ اهلل  ،قضية الصفات وما أثير حوليا مف تعطيؿ وتجسيـ وتأويؿ، فنفاة الصفات ومعطموىا -3
عف صفات البشر، والصفات الواردة في  وقد انطمقوا في التعطيؿ مف زعـ تنزيو اهلل . ؿ واإلكراـ"ف صفات ذي الجبلعمى شيء م

، وىو منطمؽ تنزيو اهلل عز وجؿ، والخوؼ مف تشبييو بمخموقاتو، إذ جعموا قولو ؤوؿ بما يتفؽ مع ىذا المنطمؽبد أف ت القرآف الكريـ ال
وقضية الصفات دفعت الكثيريف إلى التوقؼ في  .ليـ في رد األحاديث الصحيحة"[ مستندًا 11: تعالى: }َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء{ ]الشورى

ف كانت ليا صفة القطع مف جية  آيات الصفات مف القرآف الكريـ نفسو؛ ألف الصفات ال بد فييا مف القطع، واآليات القرآنية حجية وا 
دت القطع مف الجيتيف معًا، "وبيذا قدحوا في داللة أحاديث اآلحاد؛ ألنيا ال الثبوت ال تفيد القطع مف جية الداللة، وأخبار اآلحاد فق

 .تفيد العمـ

انتشار الوضع في الحديث، وقد شككت ىذه الظاىرة كثيرًا مف الفرؽ في حجية السنة جممًة، رغـ الجيود المضنية التي  -4
مف األحاديث الموضوعة، لكف أىؿ األىواء وفاقدي العمـ بذليا عمماء الحديث لتمييز الحديث الصحيح عف غيره، ولتحذير األمة 

بؿ إف بعض المعاصريف َتعدَّْوا التشكيؾ في أخبار اآلحاد إلى التشكيؾ  بالحديث وجدوا في ىذه الظاىرة مستندًا ليـ لرد أخبار اآلحاد.
أنو فعمو وأمر بو يكوف واجبا عمى األمة  في األحاديث المتواترة، وتساءؿ بعضيـ: "ىؿ كؿ ما تواتر عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ

  .لسؤاؿ بقولو: "إنو ال يجب!!"ثـ أجاب عف ا ف لـ يرد لو ذكر في القرآف؟ "اإلسبلمية في جميع األزمنة واألمكنة وا  

 دعوى معارضة القرآف الكريـ أو السنة المتواترة أو األصوؿ. -5

 :ثانًيا: حكم إنكار ُحجية خبر اآلحاد 
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كما قاؿ د. نور الديف عتر في كتابو "خبر الواحد  -يا، ومنمف أوجو عّدة بّيف خبر اآلحاد والخبر المتواتررقوا إف أىؿ العمـ ف
و ال يحؿ لو ذلؾ ويأثـ، لكنو ال صحيح فإنَّ  خبر آحاد يـ قالوا: مف أنكر مسالة فكرية وردت فيأنَّ الصحيح وأثره في العمؿ والعقيدة": "

أف إنكار النص  ... :والسبب في ذلؾ و يكفر ِعَياًذا ِباهلِل َتَعاَلى.بالتواتر القطعي أو بنص القرآف القطعي فإنَّ ا إذا جحد ما ثبت يكفر، أمّ 
ففيو شبية احتماؿ اإلنكار عمى الرواة، وشبية خطئيـ، لما  ا إنكار الخبر اآلحاد محالة، أمّ اليقيني القطعي يعني التكذيب بالشارع ال

ف كاف ذلؾ ُمْسَتْبَعًدا كما ذكرنا، لكف ذلؾ أورث شبية منعت مف عرفنا أف رواة الخبر الص حيح غير معصوميف مف الخطأ والكذب، وا 
إف  -، وقمنا: ليس لؾقاؿ: "ولو شؾ في ىذا شاؾ لـ نقؿ لو ُتبْ  ،واضح في ىذا الحكـ وكبلـ اإلماـ الشافعي...الحكـ عميو بالكفر. 

ف أمكف فييـ الغمط، ولكف تقضي بذلؾ عمى الظاىر مف كما ليس لؾ إال أف تق ،أف تشؾ -اكنت عالمً  ضي بشيادة الشيود العدوؿ، وا 
 صدقيـ، واهلل ولي ما غاب عنؾ منيـ". 

  .و ليس باألمر الييف، ألنّ حكـ بالتكفير في مثؿ ىذه القضاياينبغي أف يتحرز مف الوعميو ف          

 ا.ينكره بعد ثبوتو مكابرة وعنادً  وبيف مف، ف مف ينكر الخبر لعدـ صحتو عندهفرؽ بيينبغي أف يُ و 

مذىب َمْف يرفضو إذا عارضو ما ىو أقوى منو، كما بيف بخبر الواحد أصبًل، و يرفض العمؿ وينبغي أف ُيفرؽ بيف مذىب َمْف 
ىذه التفرقة  وتجب مبلحظة ىو مذىب أبي حنيفة مثبًل، وكما نسب إلى اإلماـ مالؾ في تقديـ ظاىر القرآف الكريـ عمى خبر الواحد.

أنو مف الرافضيف لحجية خبر الواحد، فيو رحمو اهلل إماـ أىؿ الرأي، ويحتؿ القياس عنده  -رحمو اهلل -حتى ال يظف بمثؿ أبي حنيفة
وأبو  بف الحسف الشيباني، مكانة بارزة في االستدالؿ، ومع ذلؾ يقدـ خبر الواحد عمى القياس، ومعو في ىذا التقديـ اإلماماف محمد

  ، وىذا مف أقوى البراىيف عمى حجية خبر اآلحاد عندىـ.يعقوب بف إبراىيـ ؼيوس

بيف اتجاه مف يرفض حجية خبر الواحد جممة، واتجاه مف يرفض  اا رابطً أف ىناؾ ما يشبو خيطً  -امنيجيً  -غير أف المشكؿ
 ،ما يدخؿ في ما يطمؽ عميو "تعارض األخبار"حجيتو إذا عارضو ما ىو أقوى منو، مف الكتاب أو السنة المتواترة أو المشيورة، وىو 

منيـ مف يقوؿ بيا، ومنيـ مف يقوؿ  -أي السنة -جد الناس مختمفيف فيياوقد ميَّز اإلماـ الشافعي بيف االتجاىيف لما قاؿ لمناظره: "قد أ
ط بيف االتجاىيف في مبدأ رد خبر ويتمثؿ ىذا الخيط الراب .القوؿ بخبلفيا فمـ أجدىا قط"ا سنة يكونوف مجتمعيف عمى بخبلفيا، فأمّ 

الواحد، وفي مبدأ اتساع رقعة ىذا الرد، وفي أدلة الرد، وأظير ىذه األدلة ما استشيد بو أصوليو المذىب الحنفي لرد  خبر الواحد إذا 
 .تعارض مع الكتاب والسنة

 :جيود العمماء في محاربة ظاىرة إنكار خبر اآلحاد: ثالثًا 

جية خبر اآلحاد، وتفنيد الشبيات المثارة حوليا، ودفعيم إلى إثبات حُ في جيوًدا كبيرة  المعاصرينالقدامى و  بذل العمماء
 سباب عّدة، منيا: أل وذلك بذل ىذه الجيود،

  قوة الخبلؼ وكثرة التشغيب المذاف يوردىما المخالفوف. :أوًًل  -
 .واألحكاـ خاصة ، أو لحجيتو في العقائدااحد مطمقً المنكريف لحجية خبر الو في استئصاؿ تشغيب المخالفيف  الرغبة :وثانًيا -
، فإذا ترؾ ىذا النبوية خطورة األثر الذي يخمفو القوؿ بعدـ حجية خبر الواحد مف حيث إفضاؤه إلى إنكار معظـ السنة :اثالثً  -

 القوؿ دوف تفنيد فربما يغتر بو الكثيروف في رد السنف.

اختبلؼ في كتبو الثبلثة "الرسالة"، و" اإلماـ الشافعي السمف: واحد منوأكثر من أفاضوا في اًلستدًلل لحجية خبر ال
وقد ساؽ في ىذه الكتب عشرات األدلة في حجية خبر الواحد، معظميا مف السنة، وبعضيا مف القرآف الكريـ  ."، و"جماع العمـ"الحديث

  .بعض ىذا منيا"دوف استقصاء لؤلدلة كما يفيـ مف قولو: "وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي 
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ا إلثبات حجية أما اإلماـ البخاري فقد ساؽ في صحيحو اثنيف وعشريف حديثً ، في صحيحو في أبواب عّدة ثـ اإلماـ البخاري
ا، وواحد معمؽ عف ابف عباس، وىي موزعة عمى ستة أبواب، وكؿ باب مترجـ بما يفيد وجوب ا مسندً خبر الواحد، واحد وعشروف حديثً 

  وىي: ،احدالعمؿ بخبر الو 

 .  ؽجاء في إجازة خبر الواحد الصدو  باب ما -1
  الزبير طميعة وحده. باب بعث النبي  -2
{ ]األحزاب:  -3 ـْ   [ فإف أذف واحد جاز.53باب قوؿ اهلل تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال َتْدُخُموا ُبُيوَت النَِّبي  ِإالَّ َأْف ُيْؤَذَف َلُك
  مف األمراء والرسؿ واحدًا بعد واحد.  باب ما كاف يبعث النبي -4
   ود العرب أف يبمغوا َمْف وراءىـ. باب وصاة النبي  -5
 باب خبر المرأة الواحدة. -6

ي كتابو: ، وكالحافظ ابف عبد البر ففي أصوؿ األحكاـ" اإلحكاـ" ى منواليما كاإلماـ ابف حـز فيوسار كثير مف العمماء عم
 وفي كتابو: "الكفاية في ،د عمى صحة العمؿ بخبر الواحد"طيب البغدادي في كتابو: "الدالئؿ والشواىوكالخ، "جامع بياف العمـ وفضمو"

، وغير "مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة"، وكاإلماـ السيوطي في كتابو: ا لصحة العمؿ بخبر الواحدعمـ الرواية" الذي عقد فيو بابً 
 ذلؾ.

عف حجية خبر اآلحاد، ورد ما أثير حوؿ في الدفاع عمى منواليـ، وألفوا كتًبا ريف لعمماء والباحثيف المعاصسار كثير مف او 
" لمشيخ محمد ناصر الديف األلباني، وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد عمى شبو المخالفيف" ىذه المسألة مف شبيات، منيا:

و"خبر الواحد وحجيتو" لمشيخ أحمد بف يا" لمدكتور عبد اهلل الجبريف، أخبار اآلحاد في الحديث النبوي، حجتيا، مفادىا، العمؿ بموجبو"
فتح الغني الماجد ببياف "و"، لمدكتور نور الديف عتر، محمود بف عبد الوىاب الشنقيطي، و"خبر الواحد الصحيح وأثره في العمؿ والعقيدة

 "، لمدكتورة سيير رشاد مينا،السنة أثره في الفقو اإلسبلميخبر الواحد في و" مشيخ عبد اهلل بف الصديؽ الغماري،ل "حجية خبر الواحد
رد و" ،لسميـ اليبللي "األدلة والشواىد عمى وجوب األخذ بخبر الواحدو" ،لمقاضي برىوف "خبر الواحد في التشريع اإلسبلمي وحجيتو"

حجية خبر اآلحاد في العقائد و"مبل خاطر.  لخميؿ إبراىيـ "حديث اآلحاد" " لعبد العزيز بف راشد،شبيات اإللحاد عف أحاديث اآلحاد
 حجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكاـ" لفرحانة بنت عمي شويتة.و"جميؿ مبارؾ، لمحمد  "واألحكاـ
  خبر اآلحاد:ثالثًا: بعض شبيات منكري ُحجية  

اهلل  ، لقولًل يفيد في اًلستدًلللك لراوي، وما كان كذطريق اآلَحاِد طريق َظنِّي  ًلحتمال الخطأ والنسيان عمى ا الشبية األولى: -
 ْنَّ الظَّنَّ ًَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ : ولوقو  ،]36اإلسراء: [ ُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم{: }َوًَل َتق }َوَما َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإًلَّ الظَّنَّ َواِ 

 .[22َشْيًئا { ]النجم: 
   َّالشبية: ىذه ىد عمالر 

}َمْف َكاَف َيُظفُّ َأْف َلْف َيْنُصَرُه المَُّو ِفي الدُّْنَيا : ومنو قولو ، الشؾاألوؿ:  عمى أربعة معاف:يطمؽ  الظف في المغةإّف  -1
َـّ ْلَيْقَطْع َفْمَيْنُظْر َىْؿ ُيْذِىَبفَّ َكْيدُ  }َوَما ُىَو  :، ومنو قولو التيمة :والثاني ،[15ُه َما َيِغيُظ{ ]الحج: َواآْلِخَرِة َفْمَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء ُث

َوَما َلُيـ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ ِإف َيتَِّبُعوَف { :قولو ، ومنو فالعمـ بغير يقيف أو الحسبا :والثالث. ، أي بمتيـ[24َعَمى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍف{ ]التكوير: 
فَّ الظَّفَّ اَل  ـْ ِإَلْيِو { :، ومنو قولو اليقيف. رابًعا: ]22 :النجـ[ }ُيْغِني ِمَف اْلَحّؽِ  َشْيًئاِإالَّ الظَّفَّ َواِ  ـْ َوَأنَُّي الَِّذيَف َيُظنُّوَف َأنَُّيـ مُّبَلُقو َرب ِي

 .]46: البقرة[ }َراِجُعوفَ 

، ثـ تبدو قرائف وأمارات تقويو اا أو خاطرً ا وىاجسً ف الظف ليس جميعو عمى درجة واحدة، بؿ يبدأ تخمينً نستنج أوبيذا العرض 
ضت ليـ شبية ثـ صارت لقد عر " الشيخ األلباني: قاؿ، ىو المقصود بالظف في خبر اآلحاد ، وىذااا يقينً عممً  في النفس حتى يثمر



 - 9 -ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)أدلة الُحجية وبعض ذبهات المنكرين والرد رليها(     خبر اآلحاد ُحجية: بعةداضرة الالمحا

، ااألحكاـ اتفاقً يجب العمؿ بو في ، والظف الراجح اأف حديث اآلحاد ال يفيد إال الظف، ويعنوف بو الظف الراجح طبعً وىي  ،!لدييـ عقيدة
إف حديث ) بقوليـ: ، ونحف لو سممنا ليـ جداًل في األخبار الغيبية، والمسائؿ العممية، وىي المراد بالعقيدةوال يجوز األخذ بو عندىـ 

حاد في األخذ بحديث اآل ، وما الدليؿ عمى أنو ال يجوزاآلحاد ال يفيد إال الظف( عمى إطبلقو، فإنا نسأليـ: مف أيف لكـ ىذا التفريؽ
 ".!؟العقيدة 

، أما ىو الشؾ الذي ىو الخرصالكريـ إّف الظف الذي ذمو القرآف  -2 الظف الذي يفيده خبر اآلحاد ىو ظف ، وىو ظف مذمـو
الظف المذمـو يكوف في أصوؿ الديف ال فروعو، وىذا غير مقبوؿ الحتمالو  مود، وىناؾ فرؽ بيف الظف المذمـو والظف المحمود؛ فإفمح

 عند الظاف، أما الظف في الفروع فيو مقبوؿ ومعموؿ بو عند أىؿ الشريعة لمدليؿ عمى إعمالو. النقيض 

} ِإْف َيتَِّبُعوَف ِإالَّ  لميوى، و اتباعثـ إف الظف المذمـو ىو ترجيح أحد النقيضيف عمى اآلخر مف غير دليؿ، وىذا غير مقبوؿ ألنّ 
 ، أما الظف الذي أثاره الدليؿ فيو مقبوؿ ألنو ليس فيو اتباع لميوى. [23الظَّفَّ َوَما َتْيَوى اأْلَْنُفُس{ ]النجـ: 

ثـ إف الظف المذمـو ال يستند إلى أصؿ قطعي فيستند إلى ظف مثمو، أو ال يستند إلى شيء، مثؿ ظنوف الكفار الغير مستندة 
ر اخبأبو في الشريعة، مثؿ:  قبوؿ معموؿبد مف ردىا وعدـ اعتبارىا، أما الظف الذي يستند إلى أصؿ قطعي فيو م ، فبلءإلى شي
وال يضر دعوى  -عمماء منذ عصر الصحابة فمف بعدىـليست ظنية بؿ ىي مقطوع بيا النعقاد اإلجماع عمى ذلؾ بيف ال ، فيياآلحاد

 .ذلؾ وىو اإلجماعا بؿ بدليؿ مقطوع بو مفيد لمعمـ ب ظنيً يكوف العمؿ بيا دليبًل  فبل -اإلجماع مخالفة ىؤالء فإنو خبلؼ ال يعتد بو

يفيد العمـ بنفسو ولو مف غير  المقبوؿ خبر اآلحاد أفّ الرأي الراجح والذي عميو جميور العمماء وقامت عميو األدلة، ىو  -3
 وقد تضافرت عمى ذلؾ األدلة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية واإلجماع. قرينة،

وع لجاز في األصول والعقائد، واإلجماع بيننا وبينكم أنَّ أخبار اآلحاد ًل تقبل لو جاز العمل بخبر الواحد في الفر  الشبية الثانية: -
 في ىذه، فكذا في األولى.

 ى ىذه الشبية:الرَّد عم 

  كذلؾ في الفروع. ، وليس األمراز أخذىا مف طريؽ َظن يٍّ َقْطعً أف أصوؿ الديف والعقائد ال يجو  ف اإلجماع منعقد عمىإ -1
َأنَُّو َلْو َجاَز التََّعبُُّد ِبَخَبِر اْلَواِحِد ِإَذا ُظفَّ " د عمى قوؿ القائؿ:" في الرَّ ـ في أصوؿ األحكاـاإلحكافي كتابو " اآلمدياإلماـ قاؿ 

َساَلِة َواأْلُُصوِؿ، َوُىَو ُمْمَتِنعٌ  ِفي  ُمْنَتِقَضٌة ِبَخَبِر اْلَواِحدِ َأنََّيا  ،ْلَمْعُقوؿِ َوَعِف اْلُمَعاَرَضِة اأْلُوَلى ِمَف ا": "ِصْدُقُو ِفي اْلُفُروِع، َلَجاَز َذِلَؾ ِفي الر 
َساَلِة  ،-الفتوى والشيادة في قبوؿ خبر الواحدأي ىناؾ فرؽ  -!!َحاِصؿٌ  َكْيَؼ َواْلَفْرؽُ  .اْلَفْتَوى َوالشََّياَدةِ  َوَذِلَؾ َأفَّ اْلُمْشَتَرَط ِفي ِإْثَباِت الر 

ـْ َيُكِف الدَِّليُؿ الظَّن يُّ ُمْعَتَبًرا فِ َواأُلُصوِؿ الدَِّليُؿ اْلَقْطِعيُّ  والحؽ أفَّ قياس الفروع عمى األصوؿ في وجوب القطع  ".يَيا، ِبِخبَلِؼ اْلُفُروعِ ، َفَم
 .!!مكابرتحكـ ومحاؿ، إذ ال سبيؿ إلى ذلؾ في الفروع واألمر عمى العكس في األصوؿ، وال يجادؿ في ىذا إال 

نة النبوية، وعمؿ الصحابة وأقواؿ العمماء تدؿ داللة قاطعة عمى وجوب األخذ بخبر اآلحاد في أدلة القرآف الكريـ، والس -2
، فإنيا لـ تزؿ تحتج بيذه األحاديث في "وىذا التفريؽ باطؿ بإجماع األمة :-رحمو اهلل -ابف القيـ اؿ اإلماـقكؿ أبواب الشريعة، ولذلؾ 

، وال سيما واألحكاـ العممية تتضمف الخبر عف )يعني األحكاـ( يا في الطمبيات العممياتا تحتج ب، كم)يعني العقيدة( خبريات العممياتال
، ولـ تزؿ الصحابة والتابعوف وتابعوىـ وأىؿ الحديث عو ودينو راجع إلى أسمائو وصفاتو، فشر اا وأوجبو ورضيو دينً و شرع كذاهلل بأنّ 

، ولـ ينقؿ عف أحد منيـ البتة أنو جوز االحتجاج بيا في سماء واألحكاـالصفات والقدر واألوالسنة يحتجوف بيذه األخبار في مسائؿ 
سمفيـ بعض متأخري المتكمميف الذيف  ،نعـ ؛!، فأيف سمؼ المفرقيف بيف البابيف؟اهلل وأسمائو وصفاتو مسائؿ األحكاـ دوف األخبار عف

ب بالكتاب والسنة وأقواؿ الصحابة، تداء في ىذا البا، بؿ يصدوف القموب عف االىبما جاء عف اهلل ورسولو وأصحابو ال عناية ليـ
، وال وادعوا اإلجماع عمى ىذا التفريؽ ...عرؼ عنيـ التفريؽ بيف األمريفف يُ ، فيـ الذييف، وقواعد المتكمفويحيموف عمى آراء المتكمميف

. فنطالبيـ بفرؽ صحيح بيف ما يجوز إثباتو ..وال عف أحد مف الصحابة والتابعيف، جماعًا عف إماـ مف أئمة المسمميفيحفظ ما جعموه إ
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... كقوؿ بعضيـ: األصوليات ىي المسائؿ  إال بدعاوى باطمةلى الفرؽ سبيبًل ، وال يجدوف إر الواحد مف الديف، وما ال يجوزبخب
  .ات ىي المسائؿ العمميةعو ، والفر ةالعممي

ا، وىو مف العمميات العمـ والعمؿ أيضً  ، والمطموبوالعمؿأمراف: العمـ  المطموب مف العمميات ، فإفّ اوىذا تفريؽ باطؿ أيضً 
ؿ ، با عمى عمؿ الجوارحلمحؽ الذي دلت عميو وتضمنتو، وبغضو لمباطؿ الذي يخالفيا، فميس العمؿ مقصورً ، وحبو حب القمب وبغضو

قمب وتصديقو وحبو، بؿ ىو أصؿ يتبعيا إيماف ال، فإنو أعماؿ القموب أصؿ لعمؿ الجوارح، وأعماؿ الجوارح تبع، فكؿ مسألة عممية
وىذا مف أقبح الغمط  ،!وا أنو مجرد التصديؽ دوف األعماؿ، حيث ظنميف في مسائؿ اإليماف، وىذا مما غفؿ عنو كثير مف المتكمالعمؿ

حب  ، مفلـ يقترف بذلؾ التصديؽ عمؿ القمب، غير أنو غير شاكيف فيو مف الكفار كانوا جازميف بصدؽ النبي  اوأعظمو، فإف كثيرً 
رادتو  .ا، بو تعرؼ حقيقة اإليماف تيمؿ ىذا الموضع فإنو ميـ جدً ، فبلالة والمعاداة عميو، والمواما جاء بو والرضا بو وا 

العمميات بمجرد العمل دون  ، فإن الشارع لم يكتف من المكمفين فيةيم، والمسائل العممية عمفالمسائل العممية عممية
 .العمم دون العمل" ، وًل في العمميات بمجردالعمم

جماع لمخالفتو ما فتحرر مف كبلـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى أف التفريؽ المذكور مع كونو باطبًل باإل" :قاؿ الشيخ األلباني
يف عدـ وجوب اقتراف العمـ بالعمؿ، مف جية تصور المفرق اباطؿ أيضً ، فيو اىر األدلة المتقدمة عمى مخالفتو، وتظجرى عميو السمؼ

 ".ااف ببطبلف التفريؽ المذكور يقينً ، واإليماد المؤمف عمى تفيـ الموضوع جيدً تساع اعمؿ بالعمـ، وىذه نقطة ىامة جدً وال
ْكَعَتْيِن ِفي إِ  َصحَّ َعْن النَِّبيِّ الشبية الثالثة:  - اَلَتْي الِعَشاِء، ْحَدى صَ َأنَُّو َتَوقََّف ِفي َخَبِر ِذي الَيَدْيِن ِحيَن َسمََّم النَِّبي  َعَمى َرْأِس الرَّ

اَلُة َأْم َنِسيَت؟َأقَ "وذلك قولو:  في الصف بصدقو فأتم  ومن كانرضي اهلل عنيما ولم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر وعمر  "،ُصَرْت الصَّ
ًة أَلَتمَّ َرُسوُل اهلل   اٍل.َصاَلَتُو من غير َتَوق ٍف َوًَل ُسؤَ  وسجد لمسيو، ولو كان خبر الواحد ُحجَّ

 الشبية: ىذه ىالرَّد عم 

ومع ِإنََّما َتَوقََّؼ ِفي َخَبِر ِذي الَيَدْيِف ِلَتَوىُِّمِو َغَمَطُو، لبعد انفراده بمعرفتو ذلؾ ُدوَف مف حضره مف الجمع الكثير،   النبي فَّ إ
مارة الدالة عمى َوْىـِ ذي اليديف، وعمؿ ظيور أمارة الوىـ في خبر الواحد يجب التوقؼ فيو، فحيث وافقو الباقوف عمى ذلؾ ارتفع حكـ األ

بخبر أبي بكر وعمر وغيرىما مع خبر ذي اليديف عمؿ بخبر لـ ينتو إلى حد التواتر، وىو  بموجب خبره، كيؼ َوَأفَّ عمؿ النَِّبي  
 موضع النزاع، في تسميمو تسميـ المطموب.

في ميراث الَجدَِّة   خبر المغيرة فقد َردَّ أبو بكر   ؛اآلحاد عدم العمل بخبر وي عن عدد من الصحابة رُ الشبية الرابعة:  -
  في اًلستئذان حتى انضم إليو أبو سعيد  خبر أبي موسى   بن الخطاب ، َوَردَّ عمر حتى انضم إليو خبر محمد بن مسممة

خبر ابن عمر  -رضي اهلل عنيا -، َوَردَّْت عائشة في تعذيب الميت ببكاء أىمو. 

 الشبية: ىذه ىعم الرَّد 

والوقائع التي عمموا فييا بخبر  األدلةواتر عنيـ ذلؾ، و عمموا بخبر اآلحاد، وت الثابت الذي ال شؾ فيو أفَّ الصحابة إّف 
وي عنيـ التوقؼ في بعض خبر اآلحاد، لـ يكف ذلؾ َدِليبًل عمى عدـ عمميـ بو، بؿ لريبة أو َوْىـٍ أو رغبة في ، فإذا رُ كثيرة الواحد

ـْ َيُردَّ خبر المغيرة في ميراث الجدة، فالواقع َأفَّ أبا بكر  خبر المغيرة  ما استدؿ بو المخالفوف مف َرد  أبي بكر ، وعميو فلَتثَبُّتِ ا  َل
،  َعطاء الَجدَّةَ وىو إ ،بوجود ىذا التشريع في اإلسبلـ اْف يأتي ما يؤيده ويزيده اعتقادً ألنو ال يقبؿ خبر اآلحاد، بؿ َتَوقََّؼ ِإَلى أ 

قراره مف زيادة في التثبت واالحتياط، فمما شيد محمد بف  ا لـ ينص عميو القرَاف كاف الَ الُسُدَس، ولما كاف ىذا تشريعً  ُبدَّ لمعمؿ بو وا 
ـْ َيَتَردَّْد أبو بكر في العمؿ بخبر المغيرة. أنو سمع ىذا مف النَِّبي   مسممة   رد خبر المغيرة   وكيؼ يقاؿ ىذا عف أبي بكر، َل
مات يـو االثنيف، وأنو  في أف النبي  -رضي اهلل عنيا –، فقد قبؿ خبر السيدة عائشة!!خبر اآلحاد في أشد مف ىذا وأعظـ وقد قبؿ

ـُ النَِّبيَّ  ، َفَقاَؿ: ِفي َكـْ َعْف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َقاَلْت: َدَخْمُت َعَمى َأِبي َبْكٍر ، كفف في ثبلثة أثواب بيض ِفي {؟ َقاَلْت: َكفَّْنُت
َقاَؿ: َفَأيُّ  ،}َيْوـَ ااِلْثَنْيفِ {َقاَلْت:  ،؟َوَقاَؿ َلَيا: ِفي َأي  َيْوـٍ ُتُوف َي َرُسوُؿ المَِّو  ،}َثبَلَثِة َأْثَواٍب ِبيٍض َسُحوِليٍَّة، َلْيَس ِفيَيا َقِميٌص َواَل ِعَماَمةٌ 
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َفَراٍف، َفَقاَؿ: َقاَؿ: َأْرُجو ِفيَما َبْيِني َوَبْيَف المَّْيِؿ، َفَنَظَر ِإَلى َثْوٍب َعَمْيِو، َكاَف ُيَمرَُّض ِفيِو ِبِو َرْدٌع ِمْف َزعْ  ،}ْوـُ ااِلْثَنْيفِ يَ {؟ َقاَلْت: َيْوـٍ َىَذا
ـْ اْغِسُموا َثْوِبي َىَذا َوِزيُدوا َعَمْيِو َثْوَبْيِف، َفَكف ُنوِني ِفيَيا، ُقْمُت: ِإفَّ ىَ  َذا َخَمٌؽ، َقاَؿ: ِإفَّ الَحيَّ َأَحؽُّ ِباْلَجِديِد ِمَف الَمي ِت، ِإنََّما ُىَو ِلْمُمْيَمِة َفَم

 .ُيَتَوؼَّ َحتَّى َأْمَسى ِمْف َلْيَمِة الثُّبَلثَاِء، َوُدِفَف َقْبَؿ َأْف ُيْصِبحَ 

وَمْف بعدىـ ِممَّْف نشأ َحِديثًا في  لمصحابة  درس بميغ فيو في الحقيقة خبر أبي موسى  ومثؿ ذلؾ يقاؿ في َرد  عمر 
ـْ َأتَِّيمؾ َوَلِكن ُو الَحِديُث ":  ألبي موسى ولذلؾ قاؿ ُعَمُر ، اإلسبلـ أو دخؿ فيو بوجوب االحتياط في حديث رسوؿ اهلل  َأَما ِإن ي َل

قد قبؿ عمر ف ،أكثر مف موطف!! خبر اآلحاد في وقد قبؿ رد خبر أبي موسى  عمر وكيؼ يقاؿ ىذا عف ". َعْف َرُسوِؿ اهلِل 
لرجوع ، كما قبؿ خبر عبد الرحمف بف عوؼ وحده في ا...الواحد بمفرده في توريث المرأة مف دية زوجيا وأخذ الجزية مف المجوس خبر

. َحّتَى ِإَذا َكاَف ِبَسْرٍغ ، كما جاء في حديث َعْف َعْبِد الّمِو ْبِف َعّباٍس َأّف ُعَمَر ْبَف الْ عف البمد الذي فيو الطاعوف َخّطاِب َخَرَج ِإَلَى الّشاـِ
.َلِقَيُو َأْىُؿ اأَلْجَناِد َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُف اْلَجّراِح َوَأْصَحاُبُو. َفَأْخَبُروُه َأّف اْلَوَباَء َقْد َوَقَع ِبالّشا َقاَؿ اْبُف َعّباٍس: َفَقاَؿ ُعَمُر: اْدُع ِلي اْلُمَياِجِريَف  ـِ

. َفاْخَتَمُفوا. َفَقاَؿ َبعْ اأَلوّ  ـْ َأّف اْلَوَباَء َقْد َوَقَع ِبالّشاـِ ، َوَأْخَبَرُى ـْ ، َفاْسَتَشاَرُى ـْ : َقْد َخَرْجَت أَلْمرٍ ِليَف َفَدَعْوُتُي ـْ َواَل َنَرَى َأْف َتْرِجَع َعْنُو. َوَقاَؿ  ُضُي
: َمَعَؾ َبِقّيُة الّناِس َوَأْصَحاُب َرُسوِؿ الّموِ  ـْ ـّ َقاَؿ:  َبْعُضُي ـْ َعَمَى َىَذا اْلَوَباِء. َفَقاَؿ: اْرَتِفُعوا َعّني. ُث صمى اهلل عميو وسمـ. َواَل َنَرَى َأْف تُْقِدَمُي

. َفَسَمُكوا َسِبيَؿ اْلُمَياِجِريَف. َواْخَتَمُفوا َكاْخِتبَلِفيِ  ـْ ـْ َلُو. َفاْسَتَشاَرُى . َفَقاَؿ:اْدُع ِلَي اأَلْنَصاِر َفَدَعْوُتُي ـّ َقاَؿ: اْدُع ِلي َمْف َكاَف  ـْ اْرتَِفُعوا َعّني. ُث
ـْ َيْخَتِمْؼ َعَمْيِو َرُجبَلِف. َفَقاُلوا: نَ  ـْ َفَم ـْ َعَمَى َىَذا اْلَوَباِء. ىُيَنا ِمْف َمْشَيَخِة ُقَرْيٍش ِمْف ُمَياِجَرِة اْلَفْتِح. َفَدَعْوَتُي َرَى َأْف َتْرِجَع ِبالّناِس َواَل تُْقِدَمُي

َفَقاَؿ ُعَمُر: َلْو َغْيُرَؾ ، َقَدِر الّمِو؟  اْلَجّراِح: َأِفَرارًا ِمفْ اَدَى ُعَمُر ِفي الّناِس: ِإّني ُمْصِبٌح َعَمَى َظْيٍر. َفَأْصِبُحوا َعَمْيِو َفَقاَؿ َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُف َفنَ 
. ـْ َنِفّر ِمْف َقَدِر الّمِو ِإَلَى َقَدِر الّمِو. َأَرَأْيَت َلْو َكاَنْت َلَؾ ِإِبٌؿ َفَيَبَطْت َواِديًا َلُو ُعْدَوَتاِف.  َقاَلَيا َيا َأَبا ُعَبْيَدَة )َوَكاَف ُعَمُر َيْكَرُه ِخبَلَفُو( َنَع

ْف َرَعْيَت ا َة َرَعْيَتَيا ِبَقَدِر الّمِو؟ َقاَؿ: َفَجاَء َعْبُد الّرْحَمِف ْلَجْدبَ ِإْحَداُىَما َخِصَبٌة َواأُلْخَرَى َجِدَبٌة َأَلْيَس ِإْف َرَعْيَت اْلَخِصَبَة َرَعْيَتَيا ِبَقَدِر الّمِو، َواِ 
ـْ ِبِو »اهلل عميو وسمـ َيُقوُؿ: ْبُف َعْوٍؼ، َوَكاَف ُمَتَغّيبًا ِفي َبْعِض َحاَجِتِو. َفَقاَؿ: ِإّف ِعْنِدي ِمْف َىَذا ِعْممًا. َسِمْعُت َرُسوَؿ الّمِو صمى  ِإَذا َسِمْعُت

ـْ ِبَيا، َفبَل َتْخُرُجوا ِفَرارًا ِمْنوُ ِبَأْرٍض، َفبَل َتقْ  َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُت ـّ اْنَصَرؼَ  «.َدُموا َعَمْيِو. َواِ  وقبؿ ...، َقاَؿ: َفَحِمَد الّمَو ُعَمُر ْبُف اْلَخّطاِب ُث
َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف  َعْف َأِبي َسَمَمَة ْبفِ في المسح عمى الخفيف ، روى البخاري بسنده  خبر سعد بف أبي وقاص  عمر 

ـَ أَ ْعِد ْبِف َأِبي َوقَّاٍص َعْف ُعَمَر، َعْف سَ  َوَأفَّ َعْبَد المَِّو ْبَف ُعَمَر َسَأَؿ ُعَمَر َعْف َذِلَؾ َفَقاَؿ:  }نَُّو َمَسَح َعَمى الُخفَّْيفِ النَِّبي  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
، ِإَذا َحدَّ  ـْ ، َنَع ـَ   َفبَل َتْسَأْؿ َعْنُو َغْيَرُه.َثَؾ َشْيًئا َسْعٌد، َعِف النَِّبّي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ال لما كاف انضماـ صحابي  اورد مف ىذا القبيؿ، ليس َواِردً  ومثؿ ذلؾ يقاؿ في كؿ ما مورد عدـ االحتجاج بخبر اآلحاد، وا 
 إذ ىو لـ يخرج عف َحي ِز اآلحاد، ولو انضـ إليو اثناف أو ثبلثة،  آخر إلى الصحابي األوؿ ُموِجًبا لمعمؿ بو،

ا، اْجِتَياًدا في دين اهلل، بعضيم بعضً  ئَوُيَخطِّ ا، ويرد بعضيم عمى بعض، كان يسأل بعضيم بعضً  الصحابة  نّ إ ثم
ًيا لنقل أحاديث الرسول  َأْو َتَوقَُّفوا ِفيِو ِإنََّما َكاَن أُلُموٍر  د وُه ِمَن اأَلْخَبارِ َوَما رَ "خالية من كل غمطة أو َوْىٍم، قال اآلمدي:  َوَتَحرِّ

تَِّفِقيَن َعَمى اْلَعَمِل ِبَيا، َوِلَيَذا َأْجَمْعَنا اْقَتَضْت َذِلَك ِمْن ُوُجوِد ُمَعاِرٍض َأْو َفَواِت َشْرٍط، ًَل ِلَعَدِم اًلْحِتَجاِج ِبَيا ِفي ِجْنِسَيا، َمَع َكْوِنِيْم مُ 
ْن َجاَز َتْرُكَيا َوالتََّوق ُف ِفيَيا أُلُموٍر َخاِرَجٍة َعْنَياَعمَ  ٌة، َواِ   ."ى َأنَّ َظَواِىَر اْلِكَتاِب َوالس نَِّة ُحجَّ

عف النبّي حيث روى  ، ابِف ُعَمر في خبر -رضي اهلل عنيا -عائشة عدـ العمؿ بخبر اآلحاد، بتوقؼأما استدالليـ عمى 
  :إّنَما قاَؿ رسوُؿ اهلل صمىالَمّيُت ُيعَ {قاَؿ ، ـَ ـْ َيْكِذْب وَلِكّنُو َوِى اهلل عميو وسمـ ِلَرُجٍؿ  ّذُب ِبُبَكاِء أْىِمِو َعَمْيِو. َفَقالْت عاِئَشُة َيْرَحُمُو اهلل َل

 . }ّف أْىَمُو َلَيْبُكوَف َعَمْيوِ إّف الَمّيَت َلُيَعّذُب وا  {َماَت َيُيوِدّيًا: 

نَّ الكونو آحادً  توقؼ في خبر ابف عمر لـ ت –ضي اهلل عنيار  –أف عائشةفالردُّ عميو:  يا ظنت أف ظاىره ما توقفت ألنَّ ، وا 
نزعت عائشة رضي اهلل عنيا بيذه " طبي:قاؿ القر . [164} واََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ ]األنعاـ:  :يتعارض مع القرآف الكريـ مع قولو 

نما حمميا عمى ذلؾ أنيا لـ تسمعو، وأنو معارض ابف عمر حيث  د عمىاآلية في الرّ  قاؿ: إف الميت ليعذب ببكاء أىمو. قاؿ عمماؤنا: وا 
جو لآلية. وال وجو إلنكارىا، فإف الرواة ليذا المعنى كثير، كعمر وابنو والمغيرة بف شعبة وقيمة بنت مخرمة، وىـ جازموف بالرواية؛ فبل و 
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ث؛ فإف الحديث محممو عمى ما إذا كاف النوح مف وصية الميت وسنتو، كما كانت الجاىمية لتخطئتيـ. وال معارضة بيف اآلية والحدي
لى ىذا نحا البخاري. وقد ذىب جماعة مف أىؿ العمـ منيـ داود إلى اعتقاد ظاىر الحديث، وأنو إنما يعذب بنوحيـ؛ ألنو .. تفعمو وا 

ـْ َناًرا}ُقوا أَ  بو مف قولو: لؾ؛ وبترؾ ما أمره اهللأىمؿ نيييـ عنو قبؿ موتو وتأديبيـ بذلؾ، فيعذب بتفريطو في ذ ـْ َوَأْىِميُك { ]التحريـ: ْنُفَسُك
 ".ال بذنب غيره، واهلل أعمـ [6

نَّ عمموا بمضمونو، و احتجوا بخبر اآلحاد أف الصحابة  وخبلصة الجواب عف ىذه الشبية ىو: وقفوا في قبوؿ بعضو ما ت، وا 
 .رواية الحديث  لحيطة البالغة فيبا ا، أو تواصيً دفعًا لمريبة، أو رغبة في اليقيف

 جممة من أخبار اآلحاد مختمف فييا:: رابًعا  

 جممة مف أخبار اآلحاد، وال يعدُّ مف اجتيد فتوقؼ فييا أو رّدىا مف المنكريف ليا، ومف ىذه األخبار: في  أىؿ العمـاختمؼ 

  الخبر المرسل: -1

 .ي إلى الرسوؿ ما رفعو التابع :وىو عند أىؿ الحديث

  .المشيور في كتب الحديث واألحكاـ يعـ ما رفعو مف دوف التابعي، واألوؿ ىو :وعند األصولييف

 وًل خالف في رد ما أرسمو من دون التابعين. 

التػابعي عػدؿ فػي نفسػو،  ، ألفاحتج بػو مالػؾ وأبػو حنيفػة وأصػحابو، فػفقد اختمف في قبولـو  ؛أما ما أرسمو الثقة من التابعين
 ا، مع عممو بتحريـ الكذب في الحديث، فجزمو دليؿ تأكده مف صحتو.وقد جـز بالحديث مرفوعً 

ا ابعي، فإنػو يحتمػؿ أف يكػوف تابعًيػوعمػؿ ذلػؾ بالجيالػة بحػاؿ المحػذوؼ بعػد التػ ،وقيؿ: إف أوؿ مف صرح برده اإلماـ الشافعي
غيػره فػي قبولػو ، وبيػذا االحتمػاؿ توقػؼ الشػافعي و ويكػوف غيػر ثقػة و ثقػة فقػد يػروي عػف تػابعي ثالػث، وعمى تقدير أنَّػاآخر ويكوف ضعيفً 

يا تُتبعػت فوجػدت مسػانيد، وصػرح بقبػوؿ مراسػيؿ كبػار التػابعيف حتى يتقوى بغيره. وقد قبؿ الشافعي مراسيؿ سعيد بف المسيب، وعمؿ بأنَّ 
عػف  ا أو مرسػبًل ورد المرسػؿ مػف جيػة أخػرى مسػندً  ذاالذيف ال يرووف إال عػف ثقػات، بػأف يكػوف أحػدىـ إذا سػمى لػـ يسػـ إال ثقػة. وكػذا إ
 .ىذه األمور مما يتقوى بيا فيقبؿ ثقات غير رواة األوؿ، أو تقوى بقوؿ بعض الصحابة، أو بفتوى أكثر العمماء، فإف

وبالغ بعضيـ حتى فضمو عمى المتصؿ، وقاؿ: إف مف أسند فقد أحالؾ، ومػف أرسػؿ فقػد تكفػؿ لػؾ. ولكػف قػد عػرؼ أف بعػض 
، وقػد يثػؽ ممػف حدثػو ويكػوف مف يػ روي الحػديث يػذكره لتقويػة حجتػو، أو لقطػع خصػمو، ونحػو ذلػؾ ممػا يحممػو عمػى التسػاىؿ فػي الجػـز

 غير ثقة، وكثيرًا ما يروي المحدث عف شيخ لو، فإذا سئؿ عنو توقؼ في تعديمو وقد يجرحو. 

  .ىو بالنسبة لمراسيؿ غير الصحابةثـ إف ىذا الخبلؼ إنما 

ما يروي بعضيـ عف بعػض وكميػـ عػدوؿ.  األنيـ إنما يرووف عف ثقة، وكثيرً ابة فاتفؽ األئمة عمى قبوؿ مراسيميـ، ا الصحفأمّ 
وينػػدر أف يػػروي الصػػحابي عػػف أحػػد مػػف التػػابعيف، والنػػادر ال اعتبػػار بػػو، وخػػالؼ فػػي ذلػػؾ ابػػف حػػـز وأبػػو حامػػد اإلسػػفرائيني وغيرىمػػا، 

 . )قبوؿ مراسيؿ الصحابة( والصحيح األوؿ

  زيادة الثقة: -2
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ما رواه  :عف شيخ، وينفرد أحدىـ فيو بزيادة ال تخالؼ رواية الباقيف، ومثالو : أف يروي جماعة مف الثقات حديثًاويراد بيا          
َعَمى ُكؿ  ُحرٍّ َأْو َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنَثى، ِمَف  َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطرِ  َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل { :رضي اهلل عنيما ، َعْف َعْبِد اهلِل ْبِف ُعَمرَ َماِلٌؾ، َعْف َناِفعٍ 

 . دوف بقية مف رواه عف نافع. }مف المسمميف{بزيادة:  . فإف مالكًا تفرد}اْلُمْسِمِميفَ 

َبػا ُىَرْيػَرَة قَػاَؿ: قَػاَؿ َماِلػٌؾ؛ َأنَّػُو َبَمَغػُو َأفَّ أَ اإلماـ  لموقوؼ ونحو ذلؾ. ومثالو ما رواهوىكذا لو انفرد الثقة بوصؿ اإلسناد أو رفع ا
السػبلـ،  . ىكذا في الموطأ معضبًل. وقد رواه إبػراىيـ بػف طيمػاف والنعمػاف بػف عبػد.}ِلْمَمْمُموِؾ َطَعاُمُو َوِكْسَوُتُو ِباْلَمْعُروؼِ {: َرُسوُؿ اهلِل 

ف كا، فتقبؿ زيادتيما لثقتيما عف مالؾ، عف محمد بف عجبلف، عف أبيو عف أبي ىريرة  . اف رواة الموطأ أكثر عددً ، وا 

  .حديث مقبوؿيا بمنزلة الحديث المستقؿ، وتفرد الثقة بالفإنَّ  ،اثين قبول زيادة الثقة مطمقً حدِّ والصحيح عند المُ 

           ا األوؿ ففييا تفصيؿ. فتقبؿ في الثاني، أمّ  ق بعضيم بين ما إذا اتحد المجمس أو تعدد،وفرَّ 

لذكرىا، فاقتصر  او لـ ير موجبً و محتمؿ أنَّ كرىا مثبت، ومف تركيا لـ ينقؿ عنو نفي وال إثبات؛ ثـ إنَّ واألرجح قبوليا، فإف مف ذ
 عمى محؿ الشاىد وأنو نسييا، أو لـ يتقف حفظيا، أو قاـ قبؿ التحديث بيا، أو دخؿ بعد أف فاتو بعض الحديث أو نحو ذلؾ. 

  خبر الواحد فيما تعم بو البموى: -3

بػيف المسػػمميف يحتػاجوف إلػى االستفسػار عػف حكميػا، أو يكػػوف  اؽ بػػأمر مػف األمػور التػي تقػع كثيػرً خبػر الػذي يتعمػال :ويـراد بـو
 يعمـ كثرة وقوعيا فييتـ ببيانيا، كنقض الوضوء بمس الذكر، أو بالقيقية، وعدـ اإلفطار مف األكؿ ناسيًا، ونحو ذلؾ.  الرسوؿ 

ىػػذه األشػياء ممػػا يبتمػى بيػػا  ألفَّ  ،الحــوادث إًل آحـاد لــم يقبــل عنـد بعــض الحنفيـة فـإذا لــم ينقـل األخبــار المبينــة ألحكـام ىــذه
بد أف يكوف قد بيف حكميا لكثير مف الصػحابة، فتشػتير وتتػوفر الػدواعي عمػى  أف يخص بتعميميا اآلحاد، فبل الناس، وال يحؿ لمنبي 

 نقميا، فانفراد ىذا الراوي بيا دليؿ خطئو. 

ف كانػت تقػع كثيػرً  فػإف قبوليا كما تقبـل فـي سـائر األحكـام، -إن شاء اهلل -والصحيح لكػف ال يمػـز أف يحتػاج  اىػذه األشػياء وا 
كػػؿ فػػرد إلػػى معرفػػة حكميػػا قبػػؿ أف تحػػدث عميػػو، وقػػد ال يجػػري عميػػو شػػيء منيػػا طػػواؿ عمػػره، ومػػف عػػرؼ حكميػػا فقػػد ال يجػػد مناسػػبة 

أسػرَّ بعػض  غيػره فػي التحػديث بحكميػا، وال يمػـز حينئػذ أف يكػوف الرسػوؿ لمتحػديث بيػا، وقػد يعتقػد معرفػة النػاس لمثميػا، وقػد يكتفػي ب
 .مف الديف يجب عمييـ بيانو اابو، وأف بعض الصحابة كتموا شيئً األحكاـ إلى خواص مف أصح

   خبر الواحد في الحدود: -4

الجميػع  فػإفَّ الحـدود والكفـارات وغيرىـا، إذا عرف وجوب العمل بخبر الواحد في األحكام لم يكـن ىنـاك فـرق بـين مـا يتعمـق ب          
 مف األحكاـ الشرعية التي بينتيا األحاديث، فيقبؿ فييا ما يقبؿ في غيرىا. 

خبػر الواحػد مظنػوف، فػبل  : )ادرؤوا الحػدود بالشػبيات( وألفَّ لقولػو بعض الحنفية خبر الواحد فيمـا يتعمـق بالحـدود،  دَّ وقد رَ           
 رجـ والجمد ونحوىا. يقدـ بو عمى القطع وال

ف كاف ظنيً  ظنية، وخبر الواحديا تثبت بالشيادة التي ىي كما أنَّ والصحيح قبولو فييا،             فقد أثبتت بو سائر األحكاـ.  اوا 

 ، وفػي سػنده إبػراىيـ بػف الفضػؿ وىػو ضػعيؼ، ا الحػديث المػذكور فيػو ضػعيؼ، رواه ابػف ماجػو بمعنػاه عػف أبػي ىريػرةفأّمػ          
 ، وكميا ضعيفة ال تخمو أسانيدىا مف مقاؿ كما في نيؿ األوطار وغيره.  وفي الباب عف عائشة، وعمي، وابف عباس
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وقػػد يكػػوف معنػػاه األمػػر بالتثبػػت فػػي البينػػة واإلقػػرار ونحوىػػا مخافػػة الخطػػأ، بخػػبلؼ مػػا إذا ورد حػػديث صػػحيح يتعمػػؽ بأحكػػاـ           
 ؿ عمى رده. العقوبات ونحوىا، فميس ىناؾ شبية تد

   خبر الواحد إذا خالفو الراوي: -5

بغسػؿ اإلنػاء مرفوعػًا مػف األمػر   ومثمػوه بمػا رواه أبػو ىريػرة اشتير عن بعض الحنفية تقـديم رأي الصـحابي عمـى روايتـو،          
الصػحابي أعمػـ  قػالوا: ألفَّ . و .بػي ىريػرة أنػو اكتفػى بغسػمو بػثبلث.قطني عػف أكما في الصحيحيف. فقد روى الػدار  ،ابعد ولوغ الكمب سبعً 

بد أنو اطمع عمى ما ينسػخو أو يخصصػو أو نحػو ذلػؾ؛ فػإف مخالفتػو  الخبر ليس عمى ظاىره لما خالفو، فبل بما روى، فموال معرفتو بأفّ 
 بدوف مبرر تعتبر قدحًا في عدالتو. 

تحػتـ عمػى  فػإف الحػديث إذا صػح عػف النبػي  اتـو،كسـائر رواي والصحيح العمل بالروايـة التـي صـرَّح برفعيـا إلـى النبـي           
 مف كاف.  امؿ بو، ال يترؾ الخبلؼ أحد كائنً األمة الع

و مف الممكف أف ينسػاه، أو ال يستحضػره وقػت الفتيػا، أو ال يػتفطف لداللتػو، أو يتأولػو خطػأ، أو يقػـو فإنَّ ا مخالفة راويو لو فأمّ           
يػػر صػػالح لممعارضػػة، أو يقمػػد غيػػره ممػػف يعتقػػده أفقػػو منػػو، ثػػـ لػػو قػػدر انتفػػاء ىػػذه االحتمػػاالت عنػػده مػػا يعارضػػو ويكػػوف فػػي الحقيقػػة غ

، ومخالفتو ليذا الحديث الواحد ال تسقط عدالتو، فيجب العمؿ بالحديث المرفوع وطرح ما سواه.   ونحوىا فيو غير معصـو
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لفطـر، وبمــا تتقبمـو العقـول، لــم يتصـور أن يـأتي بشــيء يخـالف المصـمحة العامــة أو إذا عـرف أن الشـرع جـاء بمــا يوافـق ا
 األدلة الواضحة. 

لمـا  ايكـن بـد مـن كـون مـا تضـمنتو موافًقـ ولما كانت أخبار اآلحـاد الصـحيحة متحققـة الثبـوت، أو مفيـدة لمظـن الغالـب، لـم
كمػا صػرح بػذلؾ بعػض  ي خبـر صـحيح مخـالف لمقيـاس الصـحيح،و ًل يـأتتيدف إليو الشريعة من المصمحة العامـة، وبيـذا تعـرف أنَّـ

إال ويمكػػف تخريجػػو عمػػى  اا صػػحيحً حػػديثً  وفػػي الجممػػة فمػػا عرفػػتُ "المحققػػيف كشػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة. فإنػػو قػػاؿ فػػي مجمػػوع الفتػػاوى: 
حًا كمػػا أف المعقػػوؿ الصػػريح ال األصػػوؿ الثابتػػة، وقػػد تػػدبرت مػػا أمكننػػي مػػف أدلػػة الشػػرع، فمػػا رأيػػت قياسػػًا صػػحيحًا يخػػالؼ حػػديثًا صػػحي

بد مف ضعؼ أحدىما، لكف التمييز بيف صحيح القياس وفاسده مما يخفى  فبل اا يخالؼ أثرً منقوؿ الصحيح، بؿ متى رأيت قياسً يخالؼ ال
والمعػاني كثير منو عمى أفاضؿ العممػاء، فضػبًل عمػف ىػو دونيػـ. فػإف إدراؾ الصػفات المػؤثرة فػي األحكػاـ عمػى وجييػا، ومعرفػة الحكػـ 

، فمنػػو الجمػػي الػػذي يعرفػػو كثيػػر مػػف النػػاس، ومنػػو الػػدقيؽ الػػذي ال يعرفػػو إال خواصػػيـ، فميػػذا  التػي تضػػمنتيا الشػػريعة، مػػف أشػػرؼ العمػػـو
مخالفًا لمنصوص، لخفاء القياس الصػحيح عمػييـ، كمػا يخفػى عمػى كثيػر مػف النػاس مػا فػي النصػوص  دُّ رِ صار قياس كثير مف العمماء يَ 

 ". قيقة التي تدؿ عمى األحكاـلدمف الدالئؿ ا

ولقد تتبع رحمو اهلل في ىذا الموضع وغيره أكثر األحاديث التي قيؿ إنيا مخالفة لمقياس، فخرجيا عمى القواعد الشػرعية، وبػيف 
 موافقتيا لممصمحة. 

تصـور مخالفتـو مـن فإن الخبر أصل ودليل برأسو، فيكون ىو المقـدم فـي العمـل بـو عمـى مـا ي اثم لو قدرت المعارضة ظاىرً 
 قياس أو استحسان. 

ولقد أطال المتكممون ذكر الخالف في ىذا الباب، وأكثروا من حكاية األقوال فيو، وقـد نسـب تقـديم القيـاس عمـى الخبـر إلـى 
  .وًل يصح عنيما بإطالقبعض األئمة كمالك وأبي حنيفة، 
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ْىي ُ  ْيَرةَ هُرَ  يأَبحديث  -اةرَّ صَ بحديث المُ يقوؿ  -رحمو اهلل -فإف مالًكا ََ يهْ  َرِضيَي ُهُ  ََّْيي ِ  ُهُ  َصيَُّ  الىُبِيي   ََ وا َل  َوَسيَُّ َ  ََ  تَُصيرو

بِلَ  هَيا فََميهْ  َواْلَغىَ َ  اْْلِ ََ مػع  -]أخرجػو البخػاري[ " تَْمير   َوَصيا َ  َرُدهَيا َشيا َ  َوإِنْ  أَْمَسي َ  َشيا َ  إِنْ  يَْحتََِّبَهَيا أَنْ  بَْعيذَ  الىُظَيَرْيهِ  بَِخْييرِ  فَإِوُي ُ  بَْعيذُ  اْبتَا
حػػديث عبػػد اهلل بػػف  لحػػديث -ا، وفػػي األربعػػة عشػػريفبعيػػرً  المػػرأة فػػي الثبلثػػة ثبلثػػيف أصػػابعوكػػذلؾ يجعػػؿ ديػػة  ،مخالفتػػو لمقيػػاس عنػػدىـ

مػػع  -]أخرجػػو النسػػائي «مُػػَث ِمػػْف ِدَيِتيَػػاَعْقػػُؿ اْلَمػػْرَأِة ِمثْػػُؿ َعْقػػِؿ الرَُّجػػِؿ َحتَّػػى َيْبمُػػَغ الثُّ : »قَػػاَؿ َرُسػػوُؿ المَّػػِو و رضػػي اهلل عنيمػػا قػػاؿ: عمػػر 
 مخالفتو لمقياس عندىـ.

بطػػبلف ، وبحػػديث عمػػؿ بحػػديث الوضػػوء بالنبيػػذ فػػي السػػفرال غيػػره فقػػد ال يخػػالؼ الحػػديث الصػػحيح لقيػػاس و  وىكػػذا أبػػو حنيفػػة
 العتقاده صحتيما مع مخالفتيما لمقياس. ،الوضوء بالقيقية في الصبلة

 صحيح مطمقًا ألمور: والمختار تقديم الخبر ال

   .القياس مختمؼ في كونو دليبًل  أفّ  -1
  األغمب أف تكوف داللتو قطعية. الخبر، فإفّ  بخبلؼ اداللتو ظنية غالبً  أفّ  -2
ما ينظر في صحتو في داللتو، أما القياس فينظر أواًل إلى حكـ األصؿ ثـ إلى تعميمو، ثػـ إلػى تعيػيف العمػة، الخبر إنَّ  وألفّ  -3

  ي الفرع؛ فتطرؽ الخطأ إليو أكثر.ي الفرع ثـ إلى نفي المعارض في األصؿ ثـ فثـ إلى وجودىا ف
  بر الواحد مظنوف لجواز استثنائو.وألف تناوؿ العمة لمحؿ خ -4
الصحابة لـ يكونػوا يمتفتػوف إلػى رأي أو قيػاس إذا جػاءىـ الخبػر، كمػا تقػدـ قػوؿ عمػر فػي الجنػيف: لػو لػـ نسػمع ىػذا  وألفّ  -5

     كدنا أف نقضي في مثؿ ىذا برأينا.واية: إف لقضينا بغيره. وفي ر 
ا َأَراَد َأْف َيْبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِف َقاَؿ:  َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو وي ولما رُ  -6 ، قَػاَؿ: َأْقِضػي }َكْيَؼ َتْقِضي ِإَذا َعَرَض لَػَؾ َقَضػاٌء؟ {َلمَّ

ـْ َتِجْد ِفي ِكَتا{ِبِكَتاِب المَِّو، َقاَؿ:  ـْ َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِؿ المَِّو {، َقاَؿ: ، َقاَؿ: َفِبُسنَِّة َرُسوِؿ المَِّو }ِب المَِّو؟َفِإْف َل ، َواَل َفِإْف َل
َؽ َرُسوَؿ، َرُسوِؿ المَِّو اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َوفَّ {َصْدَرُه، َوَقاَؿ:  َفَضَرَب َرُسوُؿ المَِّو  ،َقاَؿ: َأْجَتِيُد َرْأِيي، َواَل آُلو ،}ِفي ِكَتاِب المَِّو؟

 رواه أبو داود والترمذي. ففيو أنو أخر االجتياد عف السنة التي تعـ المتواتر واآلحاد. واهلل أعمـ. ، }ِلَما ُيْرِضي َرُسوَؿ المَّوِ 

 بحمد اهلل بعة سالتمت المحاضرة ا
وخبر الواحد الصحيح وأثره ، ا د. عبد اهلل الجبريفأخبار اآلحاد في الحديث النبوي. حجيتيا، مفادىا، العمؿ بموجبي المراجع:

في العمؿ والعقيدة د. نور الديف عتر، والسنة ومكانتيا في التشريع لمدكتور مصطفى السباعي، و"حجية خبر اآلحاد في العقائد 
بعض المواقع إلى  رىا باإلضافةوغي حجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكاـ" لفرحانة بنت عمي شويتة،و"واألحكاـ" لمحمد جميؿ مبارؾ، 

 اإللكترونية.


