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 خبر الواحد في ميزان اليدي النبوي
 معيضة بنت عابد اليذلي

المممكة العربية  ،جامعة أم القرى،لدعوة وأصول الدينكمية اقسم الكتاب والسنة،
 .السعودية 

 al.khamael1437@gmail.com البريد اإللكتروني:
                                                                       الممخص:

عمى أولئك المنكرين لحجية خبر الواحد، وذلك ببيان ىدي  اىذا البحث ردّ ُيعّد 
فقد كان رسول اهلل قدوة في ىذا الباب ، ومنيجو في العمل بخبر الواحد النبي

بحالو ومقالو وفعالو، فقد أرسمو اهلل وحده رسوال ليذه األمة إنسيا وجنيا، فكان 
من قولو أو  اشاىد ، ولم يتوفاه اهلل حتى تركحجة اهلل عمى خمقو، في أمره، ونييو
م حجية خبر الواحد مطمًقا، أو في األحكام فعمو، حجة عمى من ابتدع القول بعد

، وثالثة مباحث، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمةوالعقائد خاصة.
 وخاتمة.

المبحث ،و في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالعقائد المبحث األول: ىديو 
ث: المبحث الثال،وأما في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالعبادات الثاني: ىديو 

وقد اشتمل البحث عمى في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالمعامالت. ىديو 
أن قبول خبر الواحد واالحتجاج بو ىو الذي جرى عميو عدة نتائج من أىميا:

وأصحابو، ومن بعدىم من أئمة المسممين قديًما وحديثًا.لم يرد في  عمل النبي
إلى اشتراط العدد في ما يشير  نصوص الوحي من القرآن وسنة رسول اهلل

نما اشُترط صدق رواتيا، وعدالتيم أن خبر اآلحاد يمثل أكثر ،قبول األخبار، وا 
أن التفريق بين و  ،السنة، وأن من يشكك في أخبار اآلحاد ويردىا ييم كيان السنة

 في االحتجاج بين متواتر السنة، وآحادىا منيج مبتدع، لم يكن عميو سمف األمة.
 .النبوي -اليدي -السنة -الواحد -اآلحاد  -:خبر الكممات المفتاحية
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Abstract: 
The title of the research: “The news of the one in the balance of the 
Prophet’s guidance”  This paper is considered a response to those who 
deny the authenticity of the story of the One, by showing the guidance 
of the Prophet and his approach to work on the story of the One, for the 
Messenger of God was an example in this chapter in its condition, 
article and effectiveness God alone sent him a messenger to this nation, 
make her forget her and her body, so God’s proof of his creation, in His 
command, and forbidding it, and God did not pass him away until he 
left a witness from his saying or deed, as an argument against the one 
who invented the saying that no one’s news is authoritative at all, or in 
particular rulings and beliefs 
The nature of the research necessitated dividing it into an introduction, 
three sections, and a conclusion.The first topic: A gift  in accepting 
one's news regarding beliefs.The second topic: a gift  in accepting the 
news of one in relation to worship.And it has demands:The first 
requirement: with regard to the pillars of Islam.The second 
requirement: regarding notification of the invitation.The third 
requirement: With regard to jihad.Fourth requirement: with regard to 
the borders.The third topic: A gift  in accepting one's news regarding 
transactions.The research included several results, the most important 
of which are:- That accepting the news of the one and invoking it is the 
one upon which the work of the Prophet and his companions took 
place, and after them among the imams of Muslims, in the past and in 
the present.- There is no mention in the texts of revelation from the 
Qur’an and the Sunnah of the Messenger of God, indicating that the 
number is required to accept news. Rather, it is stipulated that its 
narrators are truthful and fair.- That the news of the Sundays represents 
most of the Sunnah, and that whoever doubts the news of Sundays and 
responds to them concerns the entity of the Sunnah.- That the 
differentiation in the protest between the Sunnah mutawatir, and the 
individual ones, is an innovated approach, which the nation’s 
predecessors did not have. 
Keywords: News - Alahad - Alwahd- Sunnah - Prophetic -
guidance. 
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 المقدمة:
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل أجمعين وعمى آلو 

 وصحبو والتابعين.
                                                                               

 أما بعد
مو، وأنزل عميو فقد أرسل اهلل رسولو باليدى ودين الحق، ليظيره عمى الدين ك

الكتاب، وعممو الحكمة، فتمثل رسول اهلل تعاليميما وسار عمى نيجيما، وتبعو 
أصحابو ييتدون بيديو ويقتفون أثره دون تفريق بين شيء من سنتو متواترىا، 
وآحادىا عمى السواء، ولعمو لم يخطر ليم ىذا التقسيم ببال، فقد كان رسول اهلل 

ومقالو وفعالو، فقد أرسمو اهلل وحده رسوال ليذه األمة  قدوة ليم في ىذا الباب بحالو
إنسيا وجنيا، فكان حجة اهلل عمى خمقو، في دعوتو وبالغو، وأمره، ونييو، فبمغ 
الرسالة ودعا وجاىد وىاجر وكابد، وأمر بالتبميغ عنو، واألخذ بسنتو، فأوفد 

واحي، الرسل، وبعث البعوث إلى المموك واألمراء، ونصب الوالة عمى الن
والجيات، وحداًنا، وأفراًدا، في جميع مناحي الحياة، وكافة أبواب الدين حاللو 
وحرامو، عقائده، وحدوده، لم يبق باب من أبواب الدين إال ولو فيو شاىد من قولو 
أو فعمو، حجة عمى من ابتدع القول بعدم حجية خبر الواحد مطمًقا، أو في 

 األحكام والعقائد خاصة.
ىو رّد عمى أولئك المنكرين لحجية خبر الواحد، وذلك ببيان ىدي وىذا البحث 

ومنيجو في العمل بخبر الواحد، وسميتو "خبر الواحد في ميزان اليدي  النبي
 النبوي".
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بحث في الموضوع، سعيت إلى أن أنوع )أ.د.محمد عويضة( ولما كان لشيخنا 
اولت الموضوع، عمى أن في األمثمة، وأزيد أشياء ما لم ُتذكر في الكتب التي تن

تكون أمثمًة صالحة لالستشياد بيا في ىذا الباب، إال ما لم أجد بًدا منو ألىميتو، 
 مما ذكروه. 

وقد كان الشيخ الفاضل طرح في مقدمتو بعض التساؤالت، وألمح إلى أخرى، 
 وأجاب عنيا في ثنايا البحث.

  فأوردت تمك التساؤالت، ألىميتيا.
 وأضفت أخرى، وىي:

 بخبر الواحد؟ عمل النبي ىل
 في قبول خبر الواحد بين الرجل والمرأة؟  ىل فرق النبي 

ما مقدار القضايا التي حكم فييا بمقتضى بخبر الواحد؟ وكم نسبة خبر الواحد 
 في السنة؟

متى بدأ تقسيم األخبار إلى متواتر، وآحاد، وىل ىو من وضع أىل السنة أم ىو 
 من وضع غيرىم؟ 

 خطة البحث:
 يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، ثم الفيارس.

 في المقدمة بينت أىمية الموضوع، وخطة البحث، ومنيجو، والدراسات السابقة.
 في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالعقائد. المبحث األول: ىديو 
 في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالعبادات. المبحث الثاني: ىديو 

 مطالب:وفيو 
 المطمب األول: فيما يتعمق بأركان اإلسالم.
 المطمب الثاني: فيما يتعمق بتبميغ الدعوة.

 المطمب الثالث: فيما يتعمق بالجياد.
 المطمب الرابع: فيما يتعمق بالحدود.
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 في قبول خبر الواحد فيما يتعمق بالمعامالت. المبحث الثالث: ىديو 
 الدراسات السابقة:
تناولت حكم العمل بخبر الواحد، في ثنايا موضوعات الكتاب، ىناك كتب كثيرة 

وأغمب مظان ذلك كتب األصول، ومن أحسن من تناول ىذا الموضوع منيا، 
 وأسبقيا، ىو: 

كتاب)الرسالة( لإلمام الشافعي حيث عقد مبحثًا بعنوان )الحجة في تثبيت خبر 
 الواحد(.

 نيا:وىناك كتب معاصرة خصصت الحديث عن خبر الواحد م
خبر الواحد حجية في الشريعة اإلسالمية وحجيتو، ألبي عبد الرحمن القاضي 

 برىون.
 األدلة والشواىد عمى وجوب األخذ بخبر الواحد، لسميم الياللي.

 أخبار اآلحاد في الحديث النبوي، لمجبرين.
 االحتجاج بخبر اآلحاد في مسائل العقائد، صييب السقار.

 ، لسيير رشاد.خبر الواحد وأثره في السنة
 رد شبيات اإللحاد عن أحاديث اآلحاد، لعبد العزيز بن راشد.

 حجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكام، لعبد اهلل عبد الرحمن الشريف.
 -في قبول خبر الواحد منيج النبي -وأما في ىذا القدر من الموضوع أعني 

 ففيو:
يضة، ضمن ثالثة أبحاث المنيج النبوي في قبول أخبار اآلحاد، لد.محمد عو 

 بعنوان )حجية خبر الواحد في العقائد واألحكام(. 
 
 منيج البحث: 
 المنيج العام:
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المنيج االستقرائي: اتبعت في دراسة الموضوع المنيج االستقرائي في تتبع -
 في قبول خبر الواحد. األحاديث الواردة عن رسول اهلل 

 زعومة في ىذا الباب، مما أورده المخالفون.المنيج النقدي: وذلك برد الشبو الم-
 المنيج الخاص:

 وأما بالنسبة لممنيج الخاص فيو المنيج المتبع في كتابة األبحاث العممية من:
 عزو اآليات إلى سورىا بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.

تخريج األحاديث واآلثار، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدىما فيكفى 
ال العزوه إلي ن لم يكن الحديث في الصحيحين فمن باقي الكتب التسعة، وا  يما، وا 

 فمن باقي الكتب التسعة، فإن لم يكن فييا فمن باقي كتب السنة.
 تفسير الغريب.

 توثيق أقوال العمماء من كتبيم ما أمكن، فإن لم أجدىا فمن الكتب الوسيطة.
في معاجم المغة، فيكفي في العزو إلى المصادر أذكر رقم الصفحة، والجزء، إال 

 ذكر المادة المغوية.
عند توثيق أقوال العمماء من كتبيم، فإن كان بالنص، اكتفيت بذكر اسم الكتاب 

ن كان بتصرف، أشرت إلى موضع اإلحالة بكممة: انظر.  فقط، وا 
 

 كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى اهلل، كسلم على سيد خلقو أٚتعُت، ٤تمد،
 ُت.كآلو كصحبو، كالتابع
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 :  تمهيد
 تاريخ نشوء تقسيم األخبار إلى متواتر، وآحاد.

من ا١تعلـو أف تقسيم األخبار إىل متواتر كآحاد ىو من صنيع األصوليُت، كليس ىو من 
 صنع احملدثُت.

ىػ(: اعلم أف ا٠ترب ا١تتواتر: إ٪تا ذكره األصوليوف ٕٗٙقاؿ ابن أيب الدـ الشافعي)ت 
با بكر البغدادم، فإنو ذكره تباعان للمذكورين، كإ٪تا مل دكف احملدثُت، خال ا٠تطيب أ

 .(ٔ)يذكره احملدثوف؛ ألنو ال يكاد يوجد ُب ركايتهم، كال يدخل ُب صناعتهم
ىػ(: كمن ا١تشهور: ا١تتواتر، الذم يذكره أىل الفقو كأصولو، ٖٗٙكقاؿ ابن الصالح)

كإف كاف ا٠تطيب قد كأىل اٟتديث ال يذكركنو باٝتو ا٠تاص ا١تشعر ٔتعناه ا٠تاص، 
ذكره ، ففي كالمو ما يشعر بأنو اتبع فيو غَت أىل اٟتديث . كلعل ذلك لكونو ال 

 .(ٕ)تشملو صناعتهم، كال يكاد يوجد ُب ركاياهتم
كقاؿ ابن حجر: كإ٪تا أّٔمت شركط ا١تتواتر ُب األصل؛ ألنو على ىذه الكيفية ليس 

 .(ٖ)من مباحث علم اإلسناد
ألف فيو   -رٛتو اهلل-ىػ( ٜٚٔالفقو ىو اإلماـ الشافعي)ت كأكؿ من ألف ُب أصوؿ

كتابو "الرسالة"، كقد أشار فيو إىل من ينكر حجية خرب الواحد كرد عليو ُب فصل 
اٟتجة ُب تثبيت خرب الواحد، كلكنو مل يسم ذلك ا١تنكر، كال شك أنو من أصحاب 

ة من ألف ُب أصوؿ ا١تذاىب ا٠تارجة على منهج السلف من ا١تتكلمُت، ك١تا كاف عام
الفقو من ا١تتكلمُت فإف ُب تقديرم ىناؾ عالقة قائمة بُت معتقداهتم ُب قبوؿ األخبار 

  كردىا، كبُت ىذا التقسيم، كاهلل تعاىل أعلم.
فإنو يرد على القائل بػ)ا١تتواتر( شركطو اليت كضعها  -رٛتو اهلل-كأما اإلماـ الشافعي 

و، كشرٍط ال كجود ٠ترٍب ٖتقق فيو، فكيف تقسم بأهنا بُت شرٍط ال فائدة ُب اشًتاط
 (ٗ)األخبار باعبتاره ؟!

كإثبات التواتر ُب األحاديث عسر جدان، سيما على مذىب من مل يعترب قاؿ اٟتازمي: 
 .(٘)العدد ُب ٖتديده

                                 
 (.ٚٔ(  لقط الآللئ المتناثرة: )صٔ)
 .٘٘ٔ(  مقدمة ابن الصالح: صٕ)
 ٕٗص(  نزىة النظر: ٖ)
 .ٖٙ(  انظر: جماع العلم: صٗ)
 .ٓ٘(  شروط األئمة الخمسة: ص ٘)
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كقد ترتب على تقسيم األخبار على متواتر كآحاد عدـ االحتجاج ّٔا ُب العقائد 
قائلُت ْتجة أهنا ال تفيد العلم كإ٪تا تفيد الظن، كالعقائد ال كاألحكاـ، عند أكلئك ال

 .(ٔ)تثبت إال باليقُت
كىذا التفريق مبتدع، كما قاؿ كثَت من األئمة، قدٯتنا، كحديثا، ىو من خياالت عقوؿ 

ىػ(، ٖٕٓىػ( كأيب علي اٞتبائي )ٖٕٔالرافضة، كا٠توارج، كرؤكس ا١تعتزلة كالنظاـ )
 .(ٕ)كغَتىم من أىل الكالـ

 
 تعريف خبر اآلحاد لغة واصطالًحا:

 الَخَبر:
 .(ٖ)لغة: النبأ، كٚتعو أخبار

 :(ٗ)كاصطالحان: فيو ثالثة أقواؿ كىي
 ( ىو مرادؼ للحديث: أم إف معنا٫تا كاحد اصطالحان.ٔ

 كىو ما ركم عن النيب من قوؿ، أك فعل، أك تقرير، أك صفة خلقية، أك خلقية.
 كا٠ترب ما جاء عن غَته. عن النيب ( مغاير لو: فاٟتديث ما جاء ٕ
 .(٘)كا٠ترب ما جاء عنو أك عن غَته أم إف اٟتديث ما جاء عن النيب  ( أعم منو:ٖ

 واآلحاد: 
 .(ٚ)، كخرب الواحد ىو ما يركيو شخص كاحد(ٙ)لغة: ٚتع أحد ٔتعٍت الواحد

 .(ٛ)كاصطالحان: ىو ما مل ٬تمع شركط ا١تتواتر
: ما قصر عن صفة التواتر، كمل يقطع بو العلم كإف رْكتو قاؿ ا٠تطيب: خرب اآلحاد، ىو

 .(ٔ)اٞتماعة

                                 
 (  انظر: السنة ومكانتها في التشريع.ٔ)
 . ٜٖٔ/ٔ(  انظر: خبر الواحد في الشريعة اإلسالمية: ٕ)
 (، ولسان العرب: مادة )خ ب ر(.ٛٚٔ/٘(  انظر: المحكم: )ٖ)
 .ٖ٘(  انظر:  نزىة النظر: صٗ)
 .ٖ٘نظر: ص(  انظر:  نزىة ال٘)
 (  انظر:  المحكم، ولسان العرب. مادة: )أ ح د(.ٙ)
 .ٛٗ(  انظر:  نزىة النظر: صٚ)
 .ٓ٘(  انظر:  نزىة النظر: ص ٛ)
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 من ا١تعلـو أف أىل االصطالح يقسموف خرب الواحد إىل ثالثة أقساـ:
الفرد، كالعزيز، كا١تشهور، ككل ىذه يصدؽ عليها أهنا أخبار آحاد، كلكٍت كجدت 

إف مل تكن كلها من القسم العلماء ُب تثبيتهم ٟتجية خرب الواحد يوردكف عامة األمثلة 
األكؿ أعٍت الفرد؛ كما أراىم يقصدكف بذلك إال اإلمعاف ُب اٟتجة بأقل العدد ُب الرد 
على ا٠تصم، كلذلك سأزيد ُب اإلمعاف بذكر نوعُت أك صورتُت من األحاديث األفراد 

 كاليت يتعُت أف تكوف أفرادنا، كىي:
 أحاديث اإلسرار. ( أ

 .(ٕ)ك أحاديُث خلَف الستار ( ب
قد تضمن ذانك القسماف أحكامنا، كعقائَد، ىي جزء من دين ا١تسلم ال يستغٍت ك 

 عنها، فإذا كانت حجة، فغَتىا من األفراد حجة، كبذلك يُلـز ا٠تصُم ما أنكر.
 فأما أحاديث اإلسرار.

كأما أحاديُث خلَف الستار)تعاملو مع نسائو(، فقد تضمنت أحكامنا عظيمة ُب 
 كصيامو. ، كصفة ُغسلو الطهارة، كالصياـ ك٨توىا

 قالت: ))كاف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها-فمن تلك األحاديث حديث عائشة 
إذا اغتسل من اٞتنابة يبدأ فيغسل يديو ٍب يفرغ بيمينو على مشالو فيغسل فرجو ٍب 
يتوضأ كضوءه للصالة ٍب يأخذ ا١تاء فيدخل أصابعو ُب أصوؿ الشعر حىت إذا رأل أف 

على رأسو ثالث حفنات ٍب أفاض على سائر جسده ٍب غسل قد استربأ حفن 
 .(ٖ)رجليو((

غسالن؛ فأفرغ بيمينو على  قالت: صببت للنيب  -رضي اهلل عنها-كعن ميمونة 
فمسحها بالًتاب ٍب غسلها  (ٗ)يساره، فغسلهما، ٍب غسل فرجو، ٍب قاؿ بيده األرضَ 

                                                                             
 .  ٕٛ( وانظر: تحرير علوم الحديث: ص ٙٔ/ٔ(  الكفاية في علم الرواية: )ٔ)

 
 (  ىذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.ٕ)
 (.ٗٗٚ( برقم )ٗٚٔ/ٔتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة: )(  أخرجو مسلم في صحيحو، كٖ)
 (  أي: ضرب بيده األرض.ٗ)

 (.ٕٕٚ/٘انظر: عمدة القاري: )      
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ى فغسل قدميو ٍب أٌب ٍب ٘تضمض كاستنشق ٍب غسل كجهو كأفاض على رأسو ٍب تنح
 .(ٔ)ٔتنديل فلم ينفض ّٔا((

 ييستفتيو، كى : أف رجالن جاء إىل النيب -أيضنا -رضي اهلل عنها-كعن عائشة 
؟ فقاؿ  تسمع من كراء الباب، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، تدركٍت الصالة، كأنا جنب، أفأصـو

(( فقاؿ: لرسوؿ اهلل  ست مثلنا يا رسوؿ : ))كأنا تدركٍت الصالة، كأنا جنب؛ فأصـو
اهلل، قد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك، كما تأخر، فقاؿ: ))كاهلل إين ألرجو أف أكوف 

 .(ٕ)أخشاكم هلل، كأعلمكم ٔتا أتقى((
: أيقبل الصائم؟ فقاؿ لو رسوؿ اهلل  كعن عمر بن أيب سلمة أنو سأؿ رسوؿ اهلل 

ذلك، فقاؿ يا رسوؿ اهلل، يصنع  ))سل ىذه(( ألـ سلمة فأخربتو، أف رسوؿ اهلل 
: ))أما كاهلل إين قد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك، كما تأخر، فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

 .(ٖ)ألتقاكم هلل كأخشاكم لو((
امرأتو، كىو  –كمنها: ما ركاه اإلماـ أٛتد، كغَته: عن رجل من األنصار أنو قبل 

 ا أـ سلمو أف رسوؿ اهلل صائم، فأرسل امرأتو تسأؿ فدخلت على أـ سلمو، فأخربهت
٭تل اهلل لرسولو ما شاء،  يفعلو، فما زاده إال شران، كقاؿ: لسنا مثل رسوؿ اهلل 

فرجعت ا١ترأة إىل أـ سلمو فوجدت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندىا فقاؿ: )ما 
باؿ ىذه ا١ترأة( فأخربتو أـ سلمو، فقاؿ: )أال أخربتيها أين أفعل ذلك؟( فقالت أـ 
سلمو: قد أخربهتا فذىبت إىل زكجها فأخربتو، فزاده ذلك شران، كقاؿ: لسنا مثل رسوؿ 

ٍب قاؿ: ))كاهلل إين ألتقاكم هلل  ٭تل اهلل لرسولو ما شاء، فغضب رسوؿ اهلل  اهلل 
 .(ٗ)كألعلمكم ْتدكده((

 
                                 

( برقم ٕٓٔ/ٔ(  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الغسل، باب المضمضة واالستنشاق في الجنابة: )ٔ)
(ٕ٘ٙ.) 
م من طلع عليو الفجر وىو جنب: (  أخرجو مسلم في صحيحو، كتاب الصيام، باب صحة صو ٕ)
 (.ٜٕٗٙ( برقم )ٖٛٔ/ٖ)
(  أخرجو مسلم في صحيحو، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم ٖ)

 (.ٕٗٗٙ(.برقم )ٖٙٔ/ٖتحرك شهوتو: )
برقم  (ٖٗ٘/ٕ( أخرجو مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم: )ٗ)
(ٙٗٙ.) 

 



 

 
1532 

 المبحث األول
 في قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالعقائد. ىديو  
جلس على ا١تنرب، كىو  أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها -قيسعن فاطمة بنت 

يضحك، فقاؿ: ))ليلـز كل إنساف مصاله، ٍب قاؿ: أتدركف مِلَ ٚتعتكم؟ قالوا: اهلل، 
كرسولو أعلم، قاؿ: إين كاهلل ما ٚتعتكم لرغبة، كال لرىبة، كلكن ٚتعتكم ألف ٘تيمان 

، كحدثٍت حديثان كافق الذم كنت الدارم كاف رجالن نصرانينا، فجاء، فبايع، كأسلم
أحدثكم عن مسيح الدجاؿ، حدثٍت أنو ركب ُب سفينة ْترية مع ثالثُت رجالن من 
٠تم، كجذاـ، فلعب ّٔم ا١توج شهران ُب البحر، ٍب أرفئوا إىل جزيرة ُب البحر، حىت 

ن مغرب الشمس... فدخلنا اٞتزيرة، فلقيتنا دابة أىلب، كثَت الشعر، ال يدرل ما قبلو م
دبره؛ من كثرة الشعر، فقلنا: كيلك! ما أنت؟ فقالت: أنا اٞتساسة، قلنا: كما 
اٞتساسة؟ قالت: اعمدكا إىل ىذا الرجل ُب الدير؛ فإنو إىل خربكم باألشواؽ، فأقبلنا 
إليك سراعان، كفزعنا منها، كمل نأمن أف تكوف شيطانة، فقاؿ: أخربكين عن ٩تل بيساف، 

 ؟ قاؿ: أسألكم عن ٩تلها، ىل يثمر؟ قلنا لو: نعم، قاؿ:قلنا: عن أم شأهنا تستخرب
عن أم شأهنا  أما إنو يوشك أف ال تثمر، قاؿ: أخربكين عن ْتَتة الطربية، قلنا:

تستخرب؟ قاؿ: ىل فيها ماء؟ قالوا: ىي كثَتة ا١تاء، قاؿ: أما إف ماءىا يوشك أف 
؟ قاؿ: ىل ُب العُت يذىب، قاؿ: أخربكين عن عُت زغر، قالوا: عن أم شأهنا تستخرب

ماء؟ كىل يزرع أىلها ٔتاء العُت، قلنا لو: نعم، ىي كثَتة ا١تاء كأىلها يزرعوف من مائها، 
 .(ٔ)قاؿ: أخربكين عن نيب األميُت ما فعل؟...( اٟتديث

على ٛتار، يقاؿ لو:  قاؿ: كنت ردؼ النيب -ضي اهلل عنور -ككذلك حديث معاذ
ق اهلل على عباده؟ كما حق العباد على اهلل؟(( عفَت، فقاؿ: ))يا معاذ ىل تدرم ح

قلت: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: ))فإف حق اهلل على عباده أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان، 
كحق العباد على اهلل أف ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئان(( فقلت: يا رسوؿ اهلل، أفال 

 .(ٕ)أبشر بو الناس؟ قاؿ: ))ال تبشرىم فيتكلوا((
رضي اهلل -إىل اليمن دعينا كمعلمنا، عن ابن عباس  -رضي اهلل عنو-بعثو  كحديث

إىل اليمن،  -رضي اهلل عنو-بعث معاذان  -صلى اهلل عليو كسلم-أف النيب  -عنهما
                                 

 (.ٖٚ٘ٚبرقم ) ٖٕٓ/ ٛ(  أخرج مسلم في صحيحو: ٔ)
برقم  ٜٗٓٔ/ٖ(  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار: ٕ)
كتاب اإليمان، باب من  (، ومسلم في صحيحو،ٖٜٛٙ(،)  ٖ٘ٔٙ(،)  ٕٜٔ٘(،)  ٕٕٙ٘(، ) ٕٔٓٚ)

 (. ٖ٘ٔبرقم )ٖٗ/  ٔو دخل الجنة وحرم على النار: لقي اهلل باإليمان وىو غير شاك في
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فقاؿ: ))ادعهم إىل شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأين رسوؿ اهلل، فإف ىم أطاعوه لذلك، 
صلوات ُب كل يـو كليلة، فإف ىم أطاعوه  فأعلمهم أف اهلل قد افًتض عليهم ٜتس

لذلك، فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم صدقة ُب أموا٢تم تؤخذ من أغنيائهم، كترد على 
 .(ٔ)فقرائهم((
قاؿ: جاء حرب من األحبار إىل رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-مسعودبن  عبد اهلل كحديث

 ٬تعل السماكات على إصبع، صلى اهلل عليو ك سلم، فقاؿ: يا ٤تمد، إنا ٧تد أف اهلل-
كاألرضُت على إصبع، كالشجر على إصبع، كا١تاء، كالثرل على إصبع، كسائر ا٠تالئق 

حىت بدت  -صلى اهلل عليو ك سلم-على إصبع، فيقوؿ أنا ا١تلك، فضحك النيب 
 .(ٕ)نواجذه، تصديقنا لقوؿ اٟترب....(( اٟتديث

 -صلى اهلل عليو كسلم-كالنيب كعن أيب ذر قاؿ: دخلت ا١تسجد حُت غابت الشمس 
جالس، فقاؿ: ))يا أبا ذر، أتدرم أين تذىب ىذه؟ قاؿ: قلت: اهلل كرسولو، أعلم، 

 .(ٖ)قاؿ: فإهنا تذىب تستأذف ُب السجود...((اٟتديث
-فهذه األحاديث كلها تشتمل على أمور مهمة تتعلق بالعقيدة، من صفات اهلل 

 -صلى اهلل عليو كسلم-كمع ىذا فالنيب  كاإلخبار عن أمور الغيب، ك٨توىا -تعاىل
يكتفي فيها ٓترب الواحد، كيبعث اآلحاد يبلغوف عنو دينو كيقضوف بأمره ٔتا ُب ذلك من 

 أمور العقائد.

                                 
(، ٜٖٛٔ(، )ٖٖٔٔبرقم ) ٘ٓ٘/ٕ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: ٔ)
(، ومسلم في صحيحو، كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى ٖٜٚٙ(، )ٜٓٓٗ(، )ٖٕٙٔ(، )ٕ٘ٗٔ)

 (.ٕٖٔالشهادتين وشرائع اإلسالم: برقم )
 (. ٖٖ٘ٗبرقم  )ٕٔٛٔ/ٗچ: ائىىېېچديث أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب التفسير، باب (  والحٕ)
، باب ما جاء في -صلى اهلل عليو و سلم -(  أخرجو الترمذي في جامعو:  أبواب الفتن عن رسول اهلل ٖ)

 (.ٕٙٛٔ( برقم )ٜٚٗ/ٗطلوع الشمس من مغربها: )
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 تعـقيـب:
 .(ٔ) ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی   یژ يقوؿ اهلل تعاىل: 

ئنا، ُب البحث، إف ٨تن استدركنا شي –تواضعنا منو رفعو اهلل -كقد كعدنا شيخنا الكرًن
أك تعقبناه ُب أمر ٦تا كتبو ُب ىذه ا١توضوعات اليت كلفنا بالبحث فيها مع سبقو إىل 

 عشر درجات، بشرط أف نقنعو.-الكتابة فيها 
ْتديث كفد عبد القيس، ُب ْتث "ا١تنهج النبوم  -كفقو اهلل–كقد رأيت أف استشهاده 

يكلف الوافدين أف  - عليو كسلمصلى اهلل-ُب قبوؿ أخبار اآلحاد" ٖتت عنواف: النيب 
 يبلغوا من كراءىم، ٭تتاج مزيد تأمل كذلك من كجوه:

 أف لفظ كفد ُب اللغة، يفيد اٞتمع، بل يفيد ٚتع الكثرة. األول : 
 كمن أدلة كونو ٚتع كثرة ما يلي:

، كراكب (ٖ)كالوفد: ٚتع كافد كصاحب، كصحب (ٕ)قاؿ صاحب أضواء البياف:
من صيغ ٚتوع الكثرة للفاعل  -بفتح فسكوف-لَفْعل كركب. كالتحقيق: أف ا

 .(ٗ)كصفا، كبينا شواىد ذلك من العربية، كإف أغفلو الصرفيوف
بفتح  -كقاؿ ُب موضع: كالذم يظهر يل من استقراء اللغة العربية: أف الَفْعل 

  ٚتع تكسَت لفاعل كصفنا؛ لكثرة كركده ُب اللغة ٚتعا لو؛ كقولو: -فسكوف
  ، فالطَت ٚتع طائر.(٘)ژ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ژ

 ككالصحب فإنو ٚتع صاحب؛ قاؿ امرؤ القيس:
 .(ٙ)كقوفنا ّٔا صحيب على مطيهم ... يقولوف ال هتلك أسى كٕتمل

 فقولو: "صحيب"، أم: أصحايب.
 .(ٚ)ژچ   چ  ڇژ ككالركب، فإنو ٚتع راكب؛ قاؿ تعاىل:  

 كقاؿ ذك الرمة:
                                 

 .ٔٗ(  سورة الرعد: ٔ)
 (.ٜٔٗ/ٕ: )(  انظر: أضواء البيانٕ)
 (  انظر: الصحاح: مادة )و ف د(.ٖ)
 (.ٕٔ٘/ٖ(  أضواء البيان: )ٗ)
 .ٜٚ(  سورة النحل: ٘)
 .ٕ٘، وشرح المعلقات العشر: صٔ(  ديوان امرئ القيس: صٙ)
 .ٕٗ(  سورة األنفال: ٚ)
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 (ٔ)جع القلب من أطرابو طربأستحدث الركب عن أشياعهم خربنا ... أـ را
 فالركب ٚتع راكب. 

 كقد رد عليو ضمَت اٞتماعة ُب قولو: "عن أشياعهم".
 ككالشرب فإنو ٚتع شارب، كمنو قوؿ نابغة ذبياف: 

 (ٕ)كأنو خارجا من جنب صفحتو ... سفود شرب نسوه عند مفتأد
 فإنو رد على الشرب ضمَت اٞتماعة ُب قولو: "نسوه..." إخل.

 فإنو ٚتع سافر؛ كمنو حديث: "أ٘توا فإنا قـو سفر".  ككالسفر 
 كقوؿ الشنفرل:

 .(ٖ)كأف كغاىا حجرتيو كجالو ... أضاميم من سفر القبائل نزؿ
كقاؿ ُب موضع آخر: كالوفد على التحقيق: ٚتع كافد كصاحب كصحب، كراكب 

من صيغ ٚتوع الكثرة  -بفتح فسكوف-كركب. كقدمنا...أف التحقيق أف الَفَعل 
 .(ٗ)لفاعل كصفا، كبينا شواىد ذلك من العربية، كإف أغفلو الصرفيوفل
 أف ٚتع الكثرة يبتدئ بأحد عشر، قاؿ ابن جٍت: ٚتع القلة ما بُت الثاني :

 .(٘)الثالثة إىل العشرة، كٚتع الكثرة ما فوؽ ذلك
كقيل: ىو من الثالثة كجمع القلة إىل ما الهناية، كاألكؿ أرجح؛ ألجل ا١تغايرة 

 .(ٙ)مابينه
 أف لفظ الوفد يشعر بالكثرة، ككذا ىو ُب االستعماؿ فالوفد يكوف الثالث :

 (ٚ)ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ ٚتاعة كثَتة، قاؿ تعاىل: 
فاٟتشر ال يكوف إال لعدد كبَت، كاجتماعو مع الوفد مشعر بذلك، ككذلك 

                                 
 .ٔ(  ديوان ذي الرمة: صٔ)
 .ٜٔ(  ديوان النابغة: صٕ)
 .٘(  ديوان الشنفري: صٖ)

 (.ٕٓٔ/ٖ، أبي علي القالي: )واألمالي     
 (.ٕٔ٘/ٖ(  أضواء البيان: )ٗ)
 .ٔٚٔ(  اللمع في العربية: ص٘)
 .ٓٗ(  انظر: النقد اللغوي في تهذيب اللغة لؤلزىري: وجامع الدروس العربية: صٙ)
 (.٘ٛ(  سورة مريم: )ٚ)
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 .(ٔ)ىو ُب كالـ العلماء يفسر باٞتماعة
 :كفد عبد القيس: كانوا أربعة عشر  ذكرت بعض كتب الشركح أف الرابع

 راكبنا: 
قاؿ النوكم: قاؿ صاحب التحرير الوفد اٞتماعة ا١تختارة من القـو ليتقدموىم ُب 
لقي العظماء كا١تصَت إليهم ُب ا١تهمات كاحدىم كافد قاؿ ككفد عبد القيس ىؤالء 

ككانوا  -صلى اهلل عليو كسلم-تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إىل رسوؿ اهلل 
 أربعة عشر راكبا:

كىم: األشج العصرم، كمزيدة بن مالك احملاريب، كعبيدة بن ٫تاـ احملاريب، كصحار 
بن العباس ا١ترم، كعمرك بن مرحـو العصرم، كاٟتارث بن شعيب العصرم، 

 .(ٕ)كاٟتارث بن جندب من بٍت عايش
 ُب حد : أف ىذا العدد ٯتكن أف يطلق عليو حد التواتر، فقد اختلف الخامس

 .التواتر، فمنهم من عينو ُب األربعة
 كقيل: ُب ا٠تمسة.
 كقيل: ُب السبعة.
 كقيل: ُب العشرة.

 كقيل: ُب االثٍت عشر.
 كقيل: ُب األربعُت.
 .(ٖ)كقيل: ُب السبعُت
 كاهلل تعاىل أعلم.

 كاستغفر اهلل من ا٠تطأ كالزلل. 

                                 
ي، ابن حجر: (، وفتح البار ٕٖٛٔ/ٔ(، والدر المصون: )ٔٛٔ/ٔ(  انظر: شرح النووي على مسلم: )ٔ)
 (.ٛ/ٛ(، وخزانة األدب: )ٖٓٔ/ٔ)
 (.ٜٔ/ٔ(، الديباج على مسلم: )ٔٛٔ/ٔ(  انظر: شرح النووي على مسلم: )ٕ)
 (.ٖٚ/ٔ(  انظر: نزىة النظر: )ٖ)
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 ال فرق بين الطلب والخبر في ىذا الباب.
كاف يبعث عمالو كقضاتو إىل البالد آحادنا   -صلى اهلل عليو كسلم- كىا ىو أف النيب

فبعث معاذنا إىل اليمن كبعث عتاب بن أسيد إىل مكة، كبعث مصعب بن عمَت إىل 
 .(ٔ)ا١تدينة

ٔتا عندىم من  -صلى اهلل عليو كسلم-كىؤالء القضاة كالعماؿ ٮتربكف عن رسوؿ اهلل 
كمل يشًتط عليهم أف يدعوا التبليغ عنو  -كسلمصلى اهلل عليو -علم الوحي ٦تا علمهم 

ُب العقائد كاألحكاـ، كيقتصركا على فضائل األعماؿ، ككيف يكوف قاضينا كال يقضي 
 إال ُب الفضائل كأم قضية ترد عليو ٖتتاج قضاء ُب فضائل األعماؿ؟

إف ىذه األخبار لو مل تفد اليقُت فإف الظن الغالب  ىػ(:ٔ٘ٚقاؿ ابن القيم: )ت
ل منها، كال ٯتتنع إثبات األٝتاء كالصفات ّٔا كما ال ٯتتنع إثبات األحكاـ الطلبية حاص

ّٔا ُب الفرؽ بُت باب الطلب كباب ا٠ترب ْتيث ٭تتج ّٔا ُب أحد٫تا دكف اآلخر، كىذا 
التفريق باطل بإٚتاع األمة؛ فإهنا مل تزؿ ٖتتج ّٔذه األحاديث العملية اليت تتضمن ا٠ترب 

رََع كذا كأكجبو كرضيو دينان، فشرعو كدينو راجع إىل أٝتائو كصفاتو، كمل عن اهلل بأنو شَ 
تزؿ الصحابة كالتابعوف كتابعوىم من أىل اٟتديث كالسنة ٭تتجوف ّٔذه األخبار ُب 
مسائل الصفات كالقدر كاألٝتاء كاألحكاـ، كمل ينقل عن أحد منهم البتة أنو ٬توّْز 

ألخبار عن اهلل كأٝتائو كصفاتو، فأين سلف االحتجاج ّٔا ُب مسائل األحكاـ دكف ا
ا١تفرقُت بُت البابُت؟! نعم سلفهم بعض متأخرم ا١تتكلمُت الذين ال عناية ٢تم ٔتا جاء 
ُب الكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة، ك٭تيلوف على آراء ا١تتكلمُت كقواعد ا١تتكلفُت فهم 

 .(ٕ)الذين يعرؼ عنهم التفريق بُت األمرين... 
نا أخبار اآلحاد ُب األحكاـ كاألكامر فال ٯتتنع إثبات األٝتاء كالصفات ّٔا، فماداـ قبل

ألف التفريق بينهما تفريق بُت متماثلُت، كذلك ألف الطلب يتضمن القوؿ على اهلل بأنو 
شرع كذا، كرضيو دينان، كشرع اهلل كدينو ىو ٔتقتضى أٝتائو كصفاتو، فالطلب متضمن 

 .(ٖ)للخرب كبالعكس كما ىو كاضح
 

                                 
 (.ٕٖٔ/ٔ(  انظر: التبصرة: )ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ(  انظر: مختصر الصواعق المرسلة: ٕ)
 .ٕٚ(  انظر: أخبار اآلحاد في الحديث النبوي: صٖ)
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 المبحث الثاني
 في قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالعبادات. ىديو 

 كفيو مطالب:       
 المطلب األول: فيما يتعلق بأركان اإلسالم.

 ، كفيها سأتناكؿ ثالثة أمور ٦تا يتعلق ٓترب الواحد:الصالة -أ 
صلى اهلل عليو -فالنيب ، كىذا من مهاـ ا١تؤذف، كىو اإلعالـ بدخو٢تاوقتها: 

جعل لو مؤذننا كىو بالؿ، كتأذينو إخبار منو بدخوؿ الوقت، فإذا أذف   -لمكس
  -صلى اهلل عليو كسلم-بالؿ قاـ النيب كصلى بالناس، فهذا مثاؿ عملي لقبولو 

 خرب الواحد ُب فريضة ىي أحد أركاف اإلسالـ.
ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-: أتيت النيب -رضي اهلل عنو-عن مالك بن اٟتويرث 

ف رحيمنا، رفيقنا، فلما رأل شوقنا ٙمن قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، ككا نفر
إىل أىالينا، قاؿ: ))ارجعوا فكونوا فيهم، كعلموىم كصلوا فإذا حضرت الصالة، 

 .(ٔ)فيؤذف لكم أحدكم، كليؤمكم أكربكم((
-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   -رضي اهلل عنو-كعن ابن مسعود 

ا منكم أذاُف بالؿ  : ))ال من سحوره؛ فإنو  -أك قاؿ نداء بالؿ  -ٯتنعن أحدن
 .(ٕ)بليل؛ لَتجع قائمكم، كيوقظ نائمكم(( –أك قاؿ: ينادل  -يؤذف 

قاؿ: ))إف بالالن يؤذف بليل؛  -صلى اهلل عليو كسلم-كعن ابن عمر أف النيب 
))  .(ٖ)فكلوا كاشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتـو

يث ُب األمر بتصديق ا١تؤذف كىو كاحد، كالعمل ٓتربه ُب فعل كداللة ىذه األحاد
الصالة، كالعلم بدخوؿ كقت الصالة، كأكؿ كقت اإلفطار، كاإلمساؾ، مع أف 

 ىذه من العبادات اليت ٗتتل بتغَت كقتها.
كمل يزؿ ا١تسلموف ُب كل زماف، كمكاف يتابعوف ا١تؤذنُت، كيعملوف بأذاهنم ُب 

 .(ٔ)ا ألكضح دليل على كجوب العمل ٓترب الواحدأكقات العبادات، كإف ىذ

                                 
( ٕٕٙ/ٔ(  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب األذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد:: )ٔ)

 (.ٕٓٙبرقم )
(  أخرجو مسلم في صحيحو، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: ٕ)
 (.ٖٜٕ٘( برقم )ٜٕٔ/ٖ)
 (.ٜٚ٘( برقم )ٕٕٗ/ٔذان قبل الفجر: )(  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب األذان، باب األٖ)
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ُب ٖتويل القبلة إىل الكعبة، أخرج البخارم ُب  (ٕ): كفيها اٟتديث ا١تشهورالقبلة
صحيحو: عن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: ))بينا الناس بقباء ُب صالة الصبح إذ 

 قد أنزؿ عليو الليلة -صلى اهلل عليو ك سلم-جاءىم آت فقاؿ إف رسوؿ اهلل 
قرآف كقد أمر أف يستقبل الكعبة فاستقبلوىا، ككانت كجوىهم إىل الشاـ، 

 .(ٖ)فاستداركا إىل الكعبة((
: كأىل قباء أىل سابقة من األنصار، كفقو، كقد كانوا -رٛتو اهلل-قاؿ الشافعي

على قبلة فرض اهلل عليهم استقبا٢تا كمل يكن ٢تم أف يدعوا فرض اهلل ُب القبلة إال 
هم اٟتجة كمل يلقوا رسوؿ اهلل كمل يسمعوا ما أنزؿ اهلل عليو ُب ٖتويل ٔتا تقـو علي

القبلة فيكونوف مستقبلُت بكتاب اهلل كسنة نبيو ٝتاعنا من رسوؿ اهلل كال ٓترب عامة 
كانتقلوا ٓترب كاحد إذ كاف عندىم من أىل الصدؽ عن فرض كاف عليهم فًتكوه 

ويل القبلة  كمل يكونوا ليفعلوه إف إىل ما أخربىم عن النيب انو حدث عليهم من ٖت
 .(ٗ)شاء اهلل ٓترب إال عن علم بأف اٟتجة تثبت ٔتثلو إذا كاف من أىل الصدؽ

: كمعلـو أف تنصيب األئمة ال يكونوا إال آحادنا، كىم قدكة للمصلُت اإلمام
بعدىم إذ مل ٬ُتعل اإلماـ إال ليؤًب بو، كىو كإف كاف ال ٮتربىم بشيء، إال أنو 

صلى اهلل عليو ك -بفعلو عن الشارع، كلذلك ١تا جاء رجل إىل رسوؿ اهلل ٥ترب 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إين كاهلل، ألتأخر عن صالة الغداة؛ من أجل فالف،  -سلم

قط، أشد  -صلى اهلل عليو ك سلم-٦تا يطيل بنا فيها، قاؿ: فما رأيت النيب 
منكم منفرين، فأيكم ما  غضبنا ُب موعظة منو يومئذ، ٍب قاؿ: ))أيها الناس إف

 .(٘)صلى بالناس فليوجز؛ فإف فيهم الكبَت، كالضعيف، كذا اٟتاجة((

                                                                             
 (.ٚٛ/ٔ(  أخبار اآلحاد في الحديث النبوي: )ٔ)
 (  المراد بالشهرة ىنا الشهرة اللغوية ال االصطالحية.ٕ)
(  أخرجو البخاري في صحيحو، أبواب القبلة، باب ما جاء في القبلة ومن ال يرى اإلعادة على من سها ٖ)

 (.ٜٖ٘برقم ) (ٚ٘ٔ/ٔفصلى إلى غير القبلة: )
 .ٙٓٗ(  الرسالة: صٗ)
 (.ٕٚٔٙ/ٙ(  أخرجو البخاري في صحيحو: )٘)
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 :الزكاة -ب 

يبعث عمالو ٞتباية الزكاة، كيبعثهم آحادنا،   -صلى اهلل عليو كسلم-كقد كاف رسوؿ اهلل
ٞتمع  -رضواف اهلل عليهم-آحادنا من الصحابة  -صلى اهلل عليو كسلم-فقد بعث 
االصدقات،  ا كاحدن ، (ٔ)فبعث عمر، كأيب بن كعب، كأبا ىريرة على الصدقات، كاحدن

كبعث قيس بن عاصم كالزبرقاف بن بدر كابن نويرة إىل عشائرىم بعلمهم بصدقهم 
كبعث زيد بن حارثة كعمرك بن العاص كأسامة بن زيد، كىذا أمر تواتر عن  (ٕ)عندىم، 

 .(ٖ)-صلى اهلل عليو كسلم-النيب 
بن عقبة بن أيب معيط، إىل بٍت ا١تصطلق ليقبض زكاهتم، فرجع كقاؿ: إهنم كبعث الوليد 

، كنزؿ القرآف يؤكد (ٗ)كىّم بغزكىم -صلى اهلل عليو كسلم-منعوا الزكاة فغضب النيب 
، أخرج البيهقي ُب السنن الكربل  عن بن عباس (٘)االحتجاج ٓترب الواحد مع التثبت

بعث الوليد بن  -صلى اهلل عليو كسلم-هلل قاؿ: كػاف رسػوؿ ا -رضي اهلل عنهػما-
عقبة بن أيب معيط إىل بٍت ا١تصطلق؛ ليأخذ منهم الصدقات، كأنو ١تا أتاىم ا٠ترب، 

كأنو ١تا حدث الوليد  -صلى اهلل عليو كسلم-فرحوا، كخرجوا؛ ليتلقوا رسوؿ رسوؿ اهلل 
اؿ: يا رسػوؿ اهلل، فػقػ -صلى اهلل عليو كسلم-أهنم خرجوا يتلقونو رجع إىل رسوؿ اهلل 

من  -صػلى اهلل عليو كسلم-إف بنػي ا١تصطلػق قػد منعػوا الصػدقة؛ فغضػب رسػوؿ اهلل
ا، فبينما ىو ٭تدث نفسو أف يغزكىم إذ أتاه الوفد، فقالوا: يا رسوؿ  ذلك غضبنا شديدن
اهلل، إنا حدثنا أف رسولك رجع من نصف الطريق، كإنا خشينا أف يكوف إ٪تا رده كتاب 

ه منك لغضب غضبتو علينا، كإنا نعوذ باهلل من غضب اهلل، كغضب رسولو، كإف جاء
عذرىم  -عز كجل-استعتبهم، كىم ّٔم فأنزؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 

                                 
 .ٕٓ، المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: صٕٖٔ(  انظر: التبصرة: صٔ)
 .ٕٓ، والمنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ص٘ٔٗ(  انظر: الرسالة: ٕ)
 .ٕٓبار اآلحاد: ص، والمنهج النبوي في قبول أخ٘ٔٗ(  انظر: الرسالة: ٖ)
 .ٜٛ(  انظر: أخبار اآلحاد في الحديث النبوي: صٗ)
 .ٕٓ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ص٘)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ ُب الكتاب، فقاؿ: 

 .(ٔ)ژڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
اآلية دليل على قبوؿ خرب الواحد إذا كاف عدالن؛ ألنو : ُب ىذه -رٛتو اهلل-قاؿ القرطيب

إ٪تا أمر فيها بالتثبت عند نقل خرب الفاسق، كمن ثبت فسقو بطل قولو ُب األخبار 
 .(ٕ)إٚتاعنا؛ ألف ا٠ترب أمانة، كالفسق قرينة يبطلها

 
صلى -، قاؿ: ككلٍت رسوؿ اهلل ومن ذلك حديث أبي ىريرة في حفظو لزكاة الفطر

ْتفظ زكاة رمضاف فأتاين آت فجعل ٭تثو من الطعاـ فأخذتو كقلت:  -كسلم اهلل عليو
قاؿ: إين ٤تتاج، كعلي عياؿ،  -صلى اهلل عليو كسلم-كاهلل، ألرفعنك إىل رسوؿ اهلل 

: -صلى اهلل عليو كسلم-كيل حاجة شديدة قاؿ: فخليت عنو، فأصبحت فقاؿ النيب 
ؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل شكا حاجة شديدة، ))يا أبا ىريرة ما فعل أسَتؾ البارحة؟((، قا

كعياال؛ فرٛتتو؛ فخليت سبيلو، قاؿ: ))أما إنو قد كذبك كسيعود((. فعرفت أنو سيعود 
))إنو سيعود(( فرصدتو فجاء ٭تثو من الطعاـ  -صلى اهلل عليو كسلم-لقوؿ رسوؿ اهلل 

فإين ٤تتاج  قاؿ دعٍت -صلى اهلل عليو كسلم-فأخذتو فقلت: ألرفعنك إىل رسوؿ اهلل 
صلى اهلل -كعلي عياؿ ال أعود؛ فرٛتتو؛ فخليت سبيلو، فأصبحت فقاؿ يل رسوؿ اهلل 

: ))يا أبا ىريرة، ما فعل أسَتؾ؟(( قلت: يا رسوؿ اهلل، شكا حاجة -عليو كسلم
شديدة، كعياالن؛ فرٛتتو؛ فخليت سبيلو، قاؿ: ))أما إنو كذبك كسيعود(( فرصدتو 

طعاـ، فأخذتو، فقلت: ألرفعنك إىل رسوؿ اهلل، كىذا آخر الثالثة، فجاء ٭تثو من ال
ثالث مرات تزعم ال تعود، ٍب تعود قاؿ: دعٍت أعلمك كلمات ينفعك اهلل ّٔا، قلت: 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ژ ما ىو ؟ قاؿ: إذا أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي: 

يقربنك شيطاف  حىت ٗتتم اآلية؛ فإنك لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ، كال (ٖ)ژہ
: -صلى اهلل عليو كسلم-حىت تصبح، فخليت سبيلو، فأصبحت، فقاؿ يل رسوؿ اهلل 

))ما فعل أسَتؾ البارحة؟(( قلت: يا رسوؿ اهلل زعم أنو يعلمٍت كلمات ينفعٍت اهلل ّٔا 
فخليت سبيلو قاؿ ))ما ىي(( قلت: قاؿ يل: إذا أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي 

                                 
 ( من سورة الحجرات.ٙ(.       واآلية )ٗ٘ٚٚٔ( برقم )ٗ٘/ٜ(  أخرجو البيهقي في السنن الكبرى: )ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٙٔ(  الجامع ألحكام القرآن: )ٕ)
 . ٕ٘٘بقرة: (  سورة الٖ)
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كقاؿ يل: لن يزاؿ  (ٔ)ژہ  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہژ تم: من أك٢تا حىت ٗت
ككانوا أحرص شيء على ا٠تػَت  -عليك من اهلل حافظ، كال يقربك شيطاف حىت تصبح 

: ))أما إنو قد صدقك كىو كذكب تعلم من -صلى اهلل عليو كسلم-فقاؿ النيب  -
 .(ٕ)ٗتاطب منذ ثالث لياؿ يا أبا ىريرة((  قاؿ ال، قاؿ: ))ذاؾ شيطاف((

 الصوم:  -ج 
عن رؤية ا٢تالؿ، قاؿ: تراءل الناس ا٢تالؿ  -رضي اهلل عنو-كفيو حديث ابن عمر  

 .(ٖ)فصاـ، كأمر الناس بصيامو-صلى اهلل عليو كسلم-فرأيتو، فأخربت رسوؿ اهلل 
رضي اهلل -خرب ابن عمر   -صلى اهلل عليو كسلم-ففي ىذه اٟتديث يقبل النيب 

 جل كاحد ماداـ أنو عدؿ صادؽ مؤ٘تن على قولو.ُب رؤية ا٢تالؿ كىو ر  -عنهما
غداة عاشوراء  -صلى اهلل عليو كسلم-كحديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النيب 

ا فليصم((،  إىل قرل األنصار: ))من أصبح مفطرنا فليتم بقية يومو، كمن أصبح صائمن
فإذا بكى قالت: فكنا نصومو بعد، كنصـو صبياننا، ك٧تعل ٢تم اللعبة من العهن، 

 .(ٗ)أحدىم على الطعاـ أعطيناه ذاؾ حىت يكوف عند اإلفطار
كُب ىذا اٟتديث أنو أرسل من ٮترب الناس باإلمساؾ غداة عاشوراء، كليس فيو تصريح 
باف من أرسلو كاحد، كلكن عادة النيب ُب ذلك ىي إرساؿ من تقـو بو اٟتجة على من 

  -رٛتو اهلل-أرسلو إليو، قاؿ القرطيب 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ فسَت قولو تعاىل: عند ت

فيها دليل على قبوؿ خرب الواحد، كىو ٣تمع  (٘)ژڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
ُب توجيهو  -صلى اهلل عليو كسلم-عليو من السلف، معلـو بالتواتر من عادة النيب 

                                 
 . ٕ٘٘(  سورة البقرة: ٔ)
(  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجال فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو ٕ)

 (.ٕٚٛٔ( برقم )ٕٔٛ/ٕجائز وإن أقرضو إلى أجل مسمى جاز :)
 (. ٖٚٗٗ)  برقم ٖٕٔ/  ٛ(  أخرجو ابن حبان في صحيحو، كتاب الصوم، باب رؤية الهالل: ٖ)
(، ومسلم ٜ٘ٛٔبرقم ) ٕٜٙ/  ٕ(  أخرجو  البخاري في صحيحو، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان: ٗ)

 (.ٕٕ٘ٚبرقم ) ٕ٘ٔ/ٖفي صحيحو، كتاب الصوم، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومو: 
 .ٕٗٔ(  سورة البقرة: ٘)
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صلى اهلل  -مكالتو كرسلو آحادنا لألفاؽ؛ ليعلموا الناس دينهم؛ فيبلغوىم سنة رسو٢ت
 . ىذا أكالن.(ٔ)من األكامر، كالنواىي -عليو كسلم

أما ثانينا: فقد قاؿ ابن حجر: مل أقف على اسم الرسوؿ، كليس ىو أٝتاء، أك ىند ابٍت 
 .(ٕ)حارثة؛ فإهنما أسلمياف أرسل أحد٫تا إىل قومو أسلم...

  -هلل عليو كسلمصلى ا-مشعر بأف ا١ترسل كاحد، كىي عادة النيب  -رٛتو اهلل-فكالمو 
 ُب رسلو.

ككذلك إعالف ا١تؤذف لإلمساؾ عند طلوع الفجر، كاإلفطار عند غركب الشمس كل 
ذلك يكوف ٓترب كاحد من ا١تسلمُت ٯتسك ا١تسلموف كيفطركف بإخباره عن دخوؿ 

 الوقت بتأذينو.
 الحج. -د 

كر كالينا كأما اٟتج كىو من أركاف اإلسالـ، كشعائره العظاـ، فقد بعث رسوؿ اهلل أبا ب
على اٟتج ُب سنة تسع، كحضره اٟتج من أىل بلداف ٥تتلفة، كشعوب متفرقة، فأقاـ 
٢تم مناسكهم، كأخربىم عن رسوؿ اهلل ٔتا ٢تم، كما عليهم، كبعث عليَّ بن أيب طالب 
ُب تلك السنة، فقرأ عليهم ُب ٣تمعهم يـو النحر آيات من )سورة براءة( ، كنبذ إىل 

رضي  -٢تم مددنا، كهناىم عن أمور،  فكاف أبو بكر، كعلي قـو على سواء، كجعل 
معركفُت عند أىل مكة بالفضل، كالدين، كالصدؽ، ككاف َمْن جهلهما، أك  -اهلل عنهما

صلى -أحد٫تا من اٟتاج، كجد من ٮتربه عن صدقهما، كفضلهما، كما كاف رسوؿ اهلل
ا اٟتجة قائمة ٓتربه على -اهلل عليو كسلم -إف شاء اهلل-من بعثو إليو  ليبعث إال كاحدن

(ٖ) . 
أبا بكر  -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: ))بعث النيب  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس

كأمره أف ينادم ّٔؤالء الكلمات، ٍب أتبعو عليِّا، فبينا أبػو بكر ُب بعض الطػريق إذا ٝتػع 
بكر فزعنا فظن أف القصواء، فخرج أبو  -صلى اهلل عليو كسلم-رغػاء ناقػة رسػوؿ اهلل 

صلى -فإذا ىو علي فدفع إليػو كتاب رسػوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
كأمر عليِّا أف ينادم ّٔؤالء الكلمات، فانطلقا فحجا فقاـ علي أياـ  -اهلل عليو كسلم

التشريق فنادل ذمة اهلل كرسولو بريئة من كل مشرؾ فسيحوا ُب األرض أربعة أشهر، كال 

                                 
 (.ٕ٘ٔ/ ٕ(  انظر: الجامع ألحكام القرآن: )ٔ)
 (.ٕٛٚ/ٔح الباري، ابن حجر: )(  انظر: فتٕ)
 .ٗٔٗ(  الرسالة للشافعي: صٖ)
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بعد العاـ مشرؾ، كال يطوفن بالبيت عرياف، كال يدخل اٞتنة إال مؤمن، ككاف ٭تجن 
 .(ٔ)عليّّ ينادم، فإذا عِيَي قاـ أبو بكر فنادل ّٔا((

حُت رجع من عمرة  -صلى اهلل عليو كسلم-: ))أف النيب -رضي اهلل عنو-كعن جابر 
بالصبح؛  (ٗ)ثّوب (ٖ)َعرْجبعث أبا بكر على اٟتج، فأقبلنا معو حىت إذا كنا بال (ٕ)اٞتعرانة

فإذا علّي عليها ، فقاؿ لو: أمَت، أك   -صلى اهلل عليو كسلم-ناقة النيب  (٘)فسمع َرْغوة
برباءة، أقرأىا على الناس   -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ؟ فقاؿ: بل أرسلٍت رسوؿ اهلل 

، قاـ أبو بكر فخ طب الناس ُب مواقف اٟتج، فقدمنا مكة، فلما كاف قبل الًتكية بيـو
حىت إذا فرغ، قاـ علي فقرأ برباءة حىت ختمها، ٍب خرجنا معو حىت إذا كاف يـو عرفة، 
فقاـ أبو بكر فخطب الناس، يعلمهم مناسكهم، حىت إذا فرغ قاـ علي فقرأ على 
الناس براءة حىت ختمها، ٍب كاف يـو النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس 

٨ترىم، كعن مناسكهم، فلما فرغ قاـ عليّّ فقرأ على فحدثهم عن إفاضتهم، كعن 
الناس براءة حىت ختمها، فلما كاف يـو النفَت األكؿ، قاـ أبو بكر فخطب الناس، 

                                 
باب ومن  -صلى اهلل عليو و سلم-(  أخرجو الترمذي في جامعو: أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل ٔ)

 (.       ٜٖٔٓ( برقم )ٕ٘ٚ/٘سورة التوبة: )
  عنهما.وقال: وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث ابن عباس رضي اهلل       
 وصحح سنده األلباني.       

بكسر أولو إجماًعا، وأما عينو فمنهم يكسرىا، ويشدد الراء، ومنهم من يسكن العين، -(  الجعرانة: ٕ)
تقع بين الطائف ومكة، وىي أقرب إلى مكة، في الشمال الشرقي منها في وادي سرف، ال -ويخفف الراء

يون، وبها مسجد، ، وكان بها بئر عذبة الماء، يضرب المثل زالت تعرف بهذا االسم، يعتمر منها المك
 بعذوبتو، وقد عطلت اليوم. 

 .ٕٚ/ٔ، والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: ٕٗٔ/ٕينظر: معجم البلدان:        
 امة.قرية جامعة في واد من نواحي الطائف، وىو أول ته -ثم جيم -بفتح أولو، وسكون ثانيو-(  العرج: ٖ)

 .ٔ٘ٔ، ومقدمة فتح الباري: صٜٛ/ٗمعجم البلدان:           
 بتشديد الواو، على بناء المفعول، أي: أقيم بالصبح، أو بناء الفاعل، أي: أقام الصبح. -(  ثّوب ٗ)

 .ٕٚٗ/٘ينظر: حاشية السندي على النسائي:         
 كالَغْرفة والُغْرفة.االسم،   -(  الرَّغوة بالفتح: المرة من الرُّغاء، وبالضم٘)

 .ٜٛ٘/ٕينظر: النهاية في غريب الحديث:        
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فحدثهم كيف ينفركف؟ ككيف يرموف؟ كعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قاـ عليّّ فقرأ براءة 
 .(ٔ)على الناس حىت ختمها((

بن مربع األنصارم، ك٨تن بعرفة ُب مكاف يباعده كعن يزيد بن شيباف، قاؿ: أتانا ا
إليكم يقوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-عمرك عن اإلماـ فقاؿ: أما إين رسوؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)لكم: ))قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراىيم((
صلى اهلل عليو -كُب حجة الوداع كعلى مأل من آالؼ الصحابة أرسل رسوؿ اهلل

كالناس ٔتٌت يقوؿ ٢تم: إف رسوؿ  -رضي اهلل عنو–علي بن أيب طالب   -سلمك 
يقوؿ: ))إف ىذه أياـ طعاـ، كشراب، فال يصومن  -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل 

 (.ٖ)أحد((
أخرج الشافعي عن عمرك بن سليم الزرقي، عن أمو، قالت: بينما ٨تن ٔتٌت إذا 

صلى اهلل -يقوؿ: إف رسوؿ اهلل على ٚتل،  -رضي اهلل عنو-علي بن أيب طالب 
قاؿ: ))إف ىذه أياـ طعاـ كشراب فال يصومن أحد(( فاتبع الناَس،  -عليو كسلم

 .(ٗ)كىو على ٚتلو يصرخ فيهم بذلك
ككجو الداللة من اٟتديث أف رسوؿ اهلل ال يبعث بنهيو كاحدا صادقنا إال لـز خربه 

هنى عنو كمع رسوؿ اهلل  عن النيب بصدقو عن ا١تنهيُت عن ما أخربىم أف النيب
اٟتاج، كقد كاف قادرنا على أف يبعث إليهم فيشافههم، أك يبعث إليهم عددنا 
ا يعرفونو بالصدؽ، كىو ال يبعث بأمره إال كاٟتجة للمبعوث إليهم،  فبعث كاحدن

 .(٘)-صلى اهلل عليو كسلم-كعليهم قائمة بقبوؿ خربه عن رسوؿ اهلل
ابن كعب بن مالك، عن أبيو أنو حدثو  ككذا ما أخرجو مسلم ُب صحيحو عن

بعثو، كأكس بن اٟتدثاف أياـ التشريق،  -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل  وؿػػػػػػػػػػػػػأف رس
 .(ٙ)«أنو ال يدخل اٞتنة إال مؤمن. كأياـ مٌت أياـ أكل كشرب»فنادل: 

                                 
 ( . ٘ٗٙٙبرقم ) ٜٔ/٘ٔ(  أخرجو ابن حبان في صحيحو: ٔ)
(، ٕٜٔٔ( برقم )ٖٖٔ/ٕ(  أخرجو أبو داود في سننو، كتاب المناسك، باب موضع الوقوف بعرفة: )ٕ)

 وصححو األلباني.
 .ٕٔبوي في قبول أخبار اآلحاد: ص، والمنهج النٕٔٗ(  انظر: الرسالة: صٖ)
 .  ٕٓٗ(  مسند الشافعي: صٗ)
 .ٕٔٗ(  الرسالة: ص٘)
( برقم ٖ٘ٔ/ٖ(  ما أخرجو  مسلم في صحيحو كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق: )ٙ)
(ٕٖٚ٘.) 
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ُب ىذه األخبار أرسل من يعلم الناس مناسكم،  -صلى اهلل عليو كسلم–فالنيب 
لغهم أكامره، كمل يرسل ٚتعنا، كمل يذىب ىو إىل الناس، كمل يَْدُعُهم، أك َيْدُع كيب

ٚتاعات منهم إليو، كقد كاف ىذا ٦تكننا فلم يفعل، بل اكتفى بإرساؿ الثقة، فدؿ 
ذلك على حجية خرب الواحد، كقد ركل الصحابة ىذه األخبار كمل ينكر ذلك 

 -صلى اهلل عليو كسلم–سوؿ اهلل أحد منهم، فدؿ على أهنم ىكذا تعلموا من ر 
 .(ٔ)كىم ٣تمعوف على ذلك بال خالؼ من أحد منهم

 
 :(ٕ)المطلب الثاني: فيما يتعلق بتبليغ الدعوة

كرسالتو من اهلل إىل ا٠تلق، كقد قاـ ّٔا خَت  -صلى اهلل عليو كسلم-كىي مهمة النيب 
  ڇ  ڇژقياـ، كىو كاحد، فقامت بو اٟتجة على ا٠تلق، قاؿ تعاىل: 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

، كمل يفرؽ سبحانو ُب اٟتجية بُت ما صدر عنهم بطريق اٞتمع، كبُت ما (ٖ)ژڑ
تلقاه األفراد عنهم، كىذا دليل عظيم قوم  ُب حجية ما احتج اهلل بو على ا٠تلق، 

 كقطع بو العذر.
عنو، ويحثهم على يأمر أصحابو بالتبليغ  -صلى اهلل عليو كسلم-فقد كاف النيب 

صلى -عن النيب   -رضي اهلل عنو-، ُب أحاديث كثَتة، عن عبد اهلل بن مسعود ذلك
قاؿ: ))نضر اهلل امرأ ٝتع مقاليت فوعاىا، كحفظها، كبلغها، فرب  -اهلل عليو كسلم

 .(ٗ)حامل فقو إىل من ىو أفقو منو((

                                 
 .ٕٔ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: صٔ)
 .ٕٔحاد: ص(  المنهج النبوي في قبول أخبار اآلٕ)
 . ٘ٙٔ:  النساء(  سورة ٖ)
(  أخرجو الترمذي في جامعو، أبواب العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، باب ما جاء في الحث ٗ)

(، وابن ماجو في سننو: افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل ٕٛ٘ٙ( برقم )ٖٗ/٘على تبليغ السماع: )
 (.ٖٕٙ( برقم )ٙٛ/ٔالصحابة والعلم، باب من بلغ علًما: )

 وصححو األلباني.           
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قاؿ:  - عليو كسلمصلى اهلل-كمنها ركاه البخارم عن عبد اهلل بن عمرك: أف النيب 
 .(ٔ)))بلغوا عٍت، كلو آية...(( اٟتديث

: ))ليبلغ الشاىد الغائب؛ فإف الشاىد عسى أف -صلى اهلل عليو كسلم-كمنها قولو 
 .(ٕ)يبلغ من ىو أكعى لو منو((

ككجو الداللة ىذه األحاديث على حجية خرب الواحد أهنا تتضمن أمرنا عامنا بالتبليغ، 
ا كاف   -صلى اهلل عليو كسلم-يعلم من أمر النيب  فيشمل كل من يسمع أك شيئنا كاحدن

 (ٖ)أك ٚتاعة، إذ أهنا مل ٖتدد للتبليغ عددنا معيننا، فبقي األمر على إطالقو، فيفيد العمـو
لتبليغ الدعوة، فقد بعث ُب دىر كاحد اثٍت عشر رسوالن إىل  يبعث البعوث؛ وكان

ا يدعوىم إىل اإلسالـ كمل يبعثهم إال إىل من قد بلغتو الدعوة كقامت  اثٍت عشر ملكن
عليو اٟتجة فيها كإال يكتب فيها دالالت ١تن بعثهم إليو على أهنا كتبو  كقد ٖترل 
فيهم ما ٖترل ُب أمرائو من أف يكونوا معركفُت فبعث دحية إىل الناحية اليت ىو فيها 

 معركؼ. 
من كالتو ترؾ  ألحدكمل يكن كمل تزؿ كتب رسوؿ اهلل تنفذ إىل كالتو باألمر كالنهي 

كإذا طلب ا١تبعوث إليو  سوال إال صادقا عند من بعثو إليوإنفاذ أمره كمل يكن ليبعث ر 
 . (ٗ)علم صدقو كجده حيث ىو

: كقد فرؽ النيب عماالن على نواحي عرفنا أٝتاءىم، كا١تواضع -رٛتو اهلل-قاؿ الشافعي
بن بدر، كابن نويرة إىل عشائرىم،  اليت فرقهم عليها، فبعث قيس بن عاصم، كالزبرقاف

كقدـ عليهم كفد البحرين فعرفوا من  -رضي اهلل تعاىل عنهم-لعلمهم بصدقهم عندىم 
معو، فبعث معهم بن سعيد بن العاص،  كبعث معاذ بن جبل إىل اليمن، كأمره أف 
يقاتل من أطاعو، من عصاه، كيعلمهم ما فرض اهلل عليهم، كيأخذ منهم ما كجب 

١تعرفتهم ٔتعاذ، كمكانو منهم، كصدقو،  ككل من كىل فقد أمره بأخذ ما أكجب عليهم؛ 
اهلل علة من كاله عليو  كمل يكن ألحد عندنا ُب أحد ٦تا قدـ عليو من أىل الصدؽ أف 

                                 
( برقم ٕ٘ٚٔ/ٖ(  أخرجو البخاري في صحيحو،  كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل: )ٔ)
(ٖٕٚٗ.) 
))رب مبلغ  -صلى اهلل عليو و سلم-(  أخرجو البخاري في صحيحو: كتاب العلم،  باب قول النبي ٕ)

 (.ٚٙ( برقم )ٖٚ/ٔأوعى من سامع ((:  )
 .ٜٔ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: صٖ)
 .ٛٔٗ(  الرسالة للشافعي: ص ٗ)
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يقوؿ أنت كاحد كليس لك أف تأخذ منا ما مل نسمع رسوؿ اهلل يذكر انو علينا  كال 
يت بعثهم إليها بالصدؽ إال ١تا كصفت من أف أحسبو بعثهم مشهورين ُب النواحي ال

 .(ٔ)تقـو ٔتثلهم اٟتجة على من بعثو إليو
كشبيو ّٔذا ا١تعٌت أمراء سرايا رسوؿ اهلل فقد بَعث بْعث مؤتة فواله زيد بن حارثة، 
كقاؿ: ))فإف أصيب، فجعفر فإف أصيب فابن ركاحة(( كبعث بن أنيس سرية كحده 

فيما بعثو فيو الف عليهم أف يدىبوا من مل تبلغو  كبعث أمراء سراياه ككلهم حاكم
الدعوة كيقاتلوا من حل قتالو، ككذلك كل كايل بعثو، أك صاحب سرية، كمل يزؿ ٯتكنو 

 .(ٕ)أف يبعث كاليُت كثالثة كأربعة كأكثر
ُب ىدنة  -صلى اهلل عليو كسلم-كقاؿ ٤تمد بن إسحاؽ: ))قدـ على رسوؿ اهلل 

غالمنا  -صلى اهلل عليو كسلم-ذامي، فأىدل لرسوؿ اهلل اٟتديبية رفاعة بن زيد اٞت
إىل قومو كتابنا  -صلى اهلل عليو كسلم-كأسلم فحسن إسالمو، ككتب لو رسوؿ اهلل 

فيو: بسم اهلل الرٛتن الرحيم ىذا كتاب من ٤تمد رسوؿ اهلل لرفاعة بن زيد إين بعثتو إىل 
لو فمن أقبل ففي حزب اهلل قومو عامة كمن دخل فيهم يدعوىم إىل اهلل كإىل رسو 

 .(ٖ)كرسولو كمن أدبر فلو أماف شهرين، فلما قدـ رفاعة إىل قومو، أجابوا كأسلموا((
قاؿ: بينما ٨تن جلوس مع  ،عن أنس بن مالك: ومنو حديث ضمام بن ثعلبة

ُب ا١تسجد، دخل رجل على ٚتل، فأناخو ُب ا١تسجد، ٍب عقلو، ٍب قاؿ ٢تم:  النيب
متكىء بُت ظهرانيهم، فقلنا ىذا الرجل األبيض ا١تتكىء، فقاؿ  لنيبأيكم ٤تمد؟ كا

: ))قد أجبتك(( ، -صلى اهلل عليو ك سلم-لو الرجل ابن عبد ا١تطلب؟ فقاؿ لو النيب 
: إين سائلك، فمشدد عليك ُب ا١تسألة، فال ٕتد علي ُب نفسك، فقاؿ الرجل للنيب

كرب من قبلك آهلل أرسلك إىل  فقاؿ: ))سل عما بدا لك((، فقاؿ: أسألك بربك،
الناس كلهم ؟ فقاؿ: ))اللهم نعم((، قاؿ: أنشدؾ باهلل آهلل أمرؾ أف نصلي الصلوات 
ا٠تمس ُب اليـو كالليلة؟ قاؿ: ))اللهم نعم((، قاؿ: أنشدؾ باهلل آهلل أمرؾ أف نصـو 

خذ ىذه ىذا الشهر من السنة؟ قاؿ: ))اللهم نعم((، قاؿ: أنشدؾ باهلل آهلل أمرؾ أف تأ
: ))اللهم نعم((، فقاؿ الرجل الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقاؿ النيب

                                 
 .٘ٔٗ(  الرسالة للشافعي: صٔ)
 .ٛٔٗ(  الرسالة للشافعي: ص ٕ)
 (.ٕٙ٘ٗ( برقم )ٕ٘/٘(، والمعجم الكبير: )ٜٙ٘/ٕ(  انظر: سيرة ابن ىشام: )ٖ)
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آمنت ٔتا جئت بو، كأنا رسوؿ من كرائي من قومي، كأنا ضماـ بن ثعلبة، أخو بٍت 
 .(ٔ)سعد بن بكر

 المطلب الثالث: فيما يتعلق بالجهاد:
يمة، كمن أفضل األعماؿ، بل ىو كمعلـو فضل اٞتهاد كخطره، كأنو من العبادات العظ 

فيو خرب الواحد، كعمل بو   -صلى اهلل عليو كسلم-ذرة سناـ اإلسالـ، كقد قبل النيب 
مع خطورة أمر اٟترب، كما يًتتب عليها من القضاء على شوكة اإلسالـ، كلو مل يكن 

يو ُب أمر خطَت يتوقف عل  -صلى اهلل عليو كسلم-خرب الواحد حجة ١تا عمل بو النيب 
مستقبل اإلسالـ، كٛتاية حوزتو، كصوف ثغوره، كمن أمثلة اعتماد النيب على خرب 

؛ ليطلع أخبار األحزاب يـو ا٠تندؽ، إرسالو حذيفة بن اليمان الواحد ُب أمر اٞتهاد،
ليلة األحزاب، كأخذتنا ريح  قاؿ: ))لقد رأيتنا مع رسوؿ اهلل  عن حذيفة

؟ جعلو اهلل معي ُب اٞتنة، أ: شديدة، كقرّّ، فقاؿ رسوؿ اهلل  ال رجل يأتيٍت ٓترب القـو
، كال تذعرىم علي، فلما  فلم ٬تبو أحد، فقاؿ: قم يا حذيفة، اذىب فأتٍت ٓترب القـو
كليت من عنده جعلت كأ٪تا أمشي ُب ٛتاـ، حىت أتيتهم، فرأيت أبا سفياف يصلي 

ت قوؿ رسوؿ ظهره بالنار، فوضعت سهما ُب كبد القوس، فأردت أف أرميو، فذكر 
فرجعت كأنا أمشي ُب مثل اٟتماـ،  -كلو رميتو ألصبتو-))ال تذعرىم علي((  :اهلل

، كفرغت قررت؛ فألبسٍت رسوؿ اهلل  من فضل عباءة   فلما أتيتو، فأخربتو خرب القـو
كانت عليو يصلي فيها، فلم أزؿ نائما، حىت أصبحت، فلما أصبحت قاؿ: قم يا 

 .(ٕ)نوماف((
با٠تندؽ، كصلػى رسػوؿ اهلل  قاؿ: ))كاهلل لقد رأيتنا مع رسوؿ اهلل كُب ركاية عنو

  ؟ -من الليل ىويا، ٍب التفت إلينا، فقاؿ: من رجل يقـو فينظر لنا ما فعل القـو
أدخلو اهلل اٞتنة، فما قاـ رجل، ٍب صلى رسوؿ اهلل -أنو يرجع يشًتط لو رسوؿ اهلل 

 ؟ ٍب ىوينا من الليل، ٍب التفت إلينا، فق اؿ: من رجل يقـو فينظر لنا ما فعل القـو
الرجعة: أسأؿ اهلل أف يكوف رفيقي ُب اٞتنة، فما قاـ  يرجع يشرط لو رسوؿ اهلل 

رجل من القـو مع شدة ا٠توؼ، كشدة اٞتوع، كشدة الربد، فلما مل يقم أحد دعاين 
ذىب، فلم يكن يل بد من القياـ حُت دعاين، فقاؿ: يا حذيفة، فا رسوؿ اهلل 

، فانظر ما يفعلوف، كال ٖتدثن شيئا، حىت تأتينا، قاؿ: فذىبت،  فادخل ُب القـو
                                 

 (. ٖٙبرقم ) ٖ٘/ٔب ما جاء في العلم: ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب العلم ، بأ)
 (. ٔٗٚٗبرقم ) ٚٚٔ/٘(  أخرجو مسلم في صحيحو، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة األحزاب: ٕ)
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، كالريح، كجنود اهلل تفعل ما تفعل، ال تقر ٢تم قدر، كال نار، كال  فدخلت ُب القـو
بناء، فقاـ أبو سفياف بن حرب، فقاؿ: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسو؟ فقاؿ 

ذم إىل جنيب، فقلت من أنت؟ قاؿ: أنا فالف بن فالف، حذيفة: فأخذت بيد الرجل ال
ما أصبحتم بدار مقاـ، لقد ىلك  -كاهلل-ٍب قاؿ أبو سفياف: يا معشر قريش، إنكم 

الكراع، كأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذم نكره، كلقينا من ىذه الريح ما تركف، كاهلل 
نا بناء، فارٖتلوا، فإين مرٖتل، ٍب ما تطمئن لنا قدر، كال تقـو لنا نار، كال يستمسك ل

فجلس عليو، ٍب ضربو، فوثب على ثالث، فما أطلق  -كىو معقوؿ-قاـ إىل ٚتلو 
ٍب  لو  -ال ٖتدث شيئا حىت تأتيٍت -:عقالو إال كىو قائم، كلوال عهد رسوؿ اهلل 

كىو قائم يصلي ُب مرط  شئت لقتلتو بسهم، قاؿ حذيفة: ٍب رجعت إىل رسوؿ اهلل 
نسائو مرجل، فلما رآين أدخلٍت إىل رحلو، كطرح علي طرؼ ا١ترط، ٍب ركع،  لبعض

كسجد، كإنو لفيو، فلما سلم أخربتو ا٠ترب ،كٝتعت غطفاف ٔتا فعلت قريش، كانشمركا 
 .(ٔ)إىل بالدىم((

قاؿ يـو  أف النيب عن عبد اهلل بن الزبير وأرسل كذلك الزبير بن العوام
؟ فركب الزبَت فجاء ٓتربىم من بُت الناس   ا٠تندؽ: من رجل يذىب يأتينا ٓترب القـو

: كلهم، فعل ذلك مرتُت، أك ثالث، فلما ركب الزبَت ُب آخر مرة، قاؿ رسوؿ اهلل 
يومئذ للزبَت أبويو،  لكل نيب حوارم، كحوارم الزبَت، كابن عميت، قاؿ: كٚتع النيب

 .(ٕ)((فقاؿ: فداؾ أيب، كأمي، كرسوؿ اهلل
، عن ابن شهاب قاؿ: أرسلت بنو قريظة إىل م بن مسعود الغطفانيوكذلك خبر نعي

أيب سفياف كمن معو من األحزاب يـو ا٠تندؽ أف اثبتوا فإنا سنغَت على بيضة ا١تسلمُت 
ككاف عند  من كرائهم فسمع ذلك نعيم بن مسعود األشجعي كىو موادع لرسوؿ اهلل 

زاب فأقبل نعيم إىل رسوؿ اهلل عيينة بن حصن حُت أرسلت بذلك بنو قريظة إىل األح
فلعلنا ٨تن  فأخربه خرب ما أرسلت بو بنو قريظة إىل األحزاب، فقاؿ رسوؿ اهلل 

تلك من عند رسوؿ اهلل؛ ليحدث ّٔا  أمرناىم بذلك، فقاـ نعيم بكلمة رسوؿ اهلل 
غطفاف، ككاف نعيم رجالن ال ٯتلك اٟتديث، فلما كيل نعيم ذاىبنا إىل غطفاف قاؿ عمر 

يا رسوؿ اهلل ىذا الذم قلت إما ىو من عند اهلل فأمضو  ن ا٠تطاب لرسوؿ اهلل ب
                                 

 (.     ٕٖٖٕٛبرقم ) ٕٜٖ/  ٘(  أخرجو أحمد في مسنده : ٔ)
 قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح، وىذا إسناد حسن لوال إرسالو.       

 (.ٖٓٛ/ٛٔساكر في تاريخ مدينة دمشق: )(  أخرجو ابن عٕ)
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كإما ىو رأم رأيتو فإف شأف بٍت قريظة ىو أيسر من أف يقوؿ شيئا يؤثر عليك فيو فقاؿ 
ُب أثر نعيم  بل ىذا رأم رأيتو إف اٟترب خدعة ٍب أرسل رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 

تك الذم ٝتعتٍت أذكر آنفا اسكت عنو فال تذكره ألحد فدعاه، فقاؿ لو رسوؿ اهلل أرأي
حىت جاء عيينة بن حصن كمن معو من غطفاف  فانصرؼ نعيم من عند رسوؿ اهلل 

فإنو قد قاؿ  :قاؿ ،ال :قالوا ،قاؿ شيئا قط إال حقا فقاؿ ٢تم ىل علمتم أف ٤تمدا
 ،هناين أف أذكره لكم ٍب ،فلعلنا ٨تن أمرناىم بذلك ،يل فيما أرسلت بو إليكم بنو قريظة

 ،فأخربه ٔتا أخربه نعيم عن رسوؿ اهلل ،فانطلق عيينة حىت لقي أبا سفياف بن حرب
قاؿ أبو سفياف: فنرسل إليهم نسأ٢تم الرىن،  ،إ٪تا أنتم ُب مكر من بٍت قريظة :فقاؿ

فجاءىم رسوؿ أيب  ،فإف دفعوا إلينا رىنا منهم فصدقوا، كإف أبوا فنحن منهم ُب مكر
كتزعموف أنكم  ،إنكم أرسلتم إلينا تأمركننا با١تكث :يسأ٢تم الرىن فقاؿ سفياف

 ،فأرىنونا بذلك من أبنائكم ،فإف كنتم صادقُت ،كمن معو ،ستخالفوف ٤تمدا
كلسنا نقضي ُب ليلة  ،قد دخلت علينا ليلة السبت :قالت بنو قريظة ،كصبحوىم غدا

فرجع الرسوؿ إىل أيب سفياف  ،بتفأمهلوا حىت يذىب الس ،كال ُب يومها أمرا ،السبت
 ،فارٖتلوا ،ىذا مكر من بٍت قريظة :كرؤكس األحزاب معو ،فقاؿ أبو سفياف ،بذلك

عليهم الريح حىت ما كاد رجل منهم يهدم إىل رحلو  -تبارؾ كتعاىل-فبعث اهلل 
 .(ٔ)فكانت تلك ىزٯتتهم((

مر بٍت فريظة مع ٓترب تآ  -صلى اهلل عليو كسلم-فهذا نعيم بن مسعود جاء للنيب 
فصدؽ مقالتو كأمره أف ٮتذؿ عنهم،   -صلى اهلل عليو كسلم-األحزاب على النيب 

 ككاف ٗتذيلو بفضل سببنا ُب ىزٯتة األحزاب بدكف قتاؿ. 
 المطلب الرابع: فيما يتعلق بالحدود.

كاٟتدكد معلـو أهنا إما حد قصاص، أك جلد، أك رجم، أك تعزير، كقد يكوف فيها 
الن، كىو إزىاؽ ركح، فال ٯتكن أف يستهاف ّٔا، كلوال أف خرب الواحد القصاص قت

                                 
(، موقوفًا على ابن شهاب، و البيهقي في دالئل ٖٚٔ/ٖ(  أخرجو الطبراني في تهذيب اآلثار مسند: )ٔ)

قال لو شيًئا، قوالً  ( بنحوه، وابن اسحاق، بنحوه، ولم يذكر أن النبي ٕٜٕٔ( برقم )ٕٛٗ/ٖالنبوة: )
 معيًنا،   وإنما أمره بالتخذيل.

، مشهورة مستفيضة عند المؤرخين ومع ذلك فلم أجد لها وقصة تخذيل نعيم بن مسعود الغطفاني     
 سنداً.
 (.ٖٔٚ/ٔانظر: مرويات غزوة الخندق: )     
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حجية، ما قضى بو رسوؿ اهلل ُب مسألة اٟتدكد، كمن أظهر األمثلة على ذلك: أمر 
أنس أف يغدك إىل امراة اهتمت بالزنا فإف اعًتفت رٚتها، كىو ما أخرجو  النيب

أهنما قاال: إف رجالن  -اهلل عنهما رضي-البخارم عن أيب ىريرة، كزيد بن خالد اٞتهٍت 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أنشدؾ اهلل إال قضيت يل بكتاب  ،من األعراب أتى رسوؿ اهلل
نعم فاقض بيننا بكتاب اهلل، كأذف يل،  -كىو أفقو منو-اهلل، فقاؿ: ا٠تصم اآلخر 

ُأخربت قل: قاؿ: إف ابٍت كاف عسيفنا على ىذا، فزىن بامرأتو، كإين  فقاؿ رسوؿ اهلل
أف على ابٍت الرجم، فافتديت منو ٔتائة شاة، ككليدة، فسألت أىل العلم، فأخربكين أ٪تا 

 على ابٍت جلد مائة، كتغريب عاـ، كأف على امرأة ىذا الرجم، فقاؿ رسوؿ اهلل
كالذم نفسي بيده، ألقضُت بينكما بكتاب اهلل: الوليدة، كالغنم، َردّّ، كعلى ابنك جلد 

ـ، اغد يا أنيس إىل امرأة ىذا، فإف اعًتفت فارٚتها، قاؿ فغدا عليها، مائة، كتغريب عا
 .(ٔ)فاعًتفت، فأمر ّٔا رسوؿ اهلل فرٚتت((

 فجعل النيب قولو حجة حُت أخرب باعًتافها، فأمر ّٔا فرٚتت.

                                 
( برقم ٕٗٗ/ٜ(  أخرجو البخاري في صحيحو: كتاب الشروط، باب الشروط التي ال تحل في الحدود )ٔ)
(ٕٕٖ٘.) 
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 المبحث الثالث
 في قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالمعامالت. ىديو 

 يقوؿ:  اهللقاؿ: ٝتعت رسوؿ  كفيو حديث عمر
))إ٪تا األعماؿ بالنيات كإ٪تا لكل امرلء ما نول فمن كانت ىجرتو إىل دنيا يصيبها  

، كىو من أعظم األحاديث، كىو (ٔ)أك إىل امرأة ينكحها فهجرتو إىل ما جاىر إليو((
، سول ، كمع ىذا فلم ٭تدث بو عن النيب(ٕ)احد األحاديث عليو مدار اإلسالـ

ُب نقل ىذا  ١تا اعتمد النيب ، الواحد حجة عند النيب، كلو مل يكن خربعمر
 كحده. اٟتديث، كتبليغو لألمة على عمر

ككجو كضع ىذا اٟتديث ٖتت ىذا ا١تبحث، ىو أف بعض العلماء استدلوا بو على أف 
، غَت صحيحة كعقود البيوع  العقود اليت يقصد ّٔا ُب الباطن التوصل إىل ما ىو ٤تـر

 الربا، ك٨توىا كما ىو مذىب مالك، كأٛتد، كغَت٫تا، فإف ىذا اليت يقصد ّٔا معٌت
 .(ٖ) نول ما ئو الربا ال بالبيع كإ٪تا لكل امر العقد إ٪تا نول ب

-ُب مصاٟتة قريش عاـ اٟتديبية ٮتربىم أنو  -رضي اهلل عنو-كمنها إرساؿ عثماف 
مل يأت ٟترب كأنو جاء زائرا ٢تذا البيت معظمنا ٟترمتو فخرج   -صلى اهلل عليو كسلم

عثماف حىت أتى مكة كلقيو أباف بن سعيد بن العاص فنزؿ عن دابتو كٛتلو بُت يديو 
فانطلق عثماف  -صلى اهلل عليو كسلم-كردؼ خلفو كأجاره حىت بلغ رسالة رسوؿ اهلل 

ما  -صلى اهلل عليو كسلم- حىت أتى أبا سفياف كعظماء قريش فبلغهم عن رسوؿ اهلل
أرسلو بو فقالوا لعثماف إف شئت أف تطوؼ بالبيت فطف بو فقاؿ ما كنت ألفعل حىت 

قاؿ فاحتبستو قريش عندىا فبلغ رسوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-يطوؼ بو رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)كا١تسلمُت أف عثماف قد قتل(( -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل 

                                 
صلى اهلل -حو، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل (  أخرجو البخاري في صحئ)

 (.ٔ( برقم )ٖ/ٔعليو وسلم: )
( قال ابن رجب: وىذا الحديث أحد األحاديث التي يدور الدين عليها، فروى عن الشافعي أنو قال: ىذا ٕ)

 الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابًا من الفقو. 
 (.       ٜ/ٔالعلوم والحكم: )انظر: جامع         

 (.   ٕٕ/ٔ(  انظر: جامع العلوم والحكم: )ٖ)
 (.ٖٜٓٛٔ( برقم )ٖٕٖ/ٗ(  أخرجو أحمد في مسنده: )ٗ)

قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن محمد بن إسحاق وإن كان مدلًسا وقد عنعن، إال أنو قد صرح       
 ليسوبالتحديث في بعض فقرات ىذا الحديث فانتفت شبهة تد
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ألخبار  -صلى اهلل عليو كسلم-نماذج من قبوؿ النيب كبعد سوؽ تلك األمثلة كال

اآلحاد، كىو ا١تؤيد من ربو، ا١تستمسك بوحيو ا١تهتدم ّٔدم القرآف، نذكر ٪تاذج من 
ٓترب الواحد كعمل بعده  -صلى اهلل عليو كسلم-اآليات اليت عمل كفقها رسوؿ اهلل 

ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ أصحابو فمن تلك اآليات كأد٢تا قولو تعاىل: 

 .(ٔ)ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 قاؿ الواحدم ُب  سبب كركد اآلية:

إيل بٍت   -صلى اهلل عليو كسلم-نزلت ُب الوليد بن عقبة بن أيب معيط بعثو رسوؿ اهلل 
ا١تصطلق مصدقا، ككاف بينو كبينهم عداكة ُب اٞتاىلية، فلما ٝتع القـو تلقوه تعظيما هلل 

و فحدثو الشيطاف أهنم يريدكف قتلو فهأّم، فرجع من الطريق إىل رسوؿ تعاىل كلرسول
كقاؿ: إف بٍت ا١تصطلق قد منعوا صدقاهتم كأرادكا قتلي،   -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل 

كىم أف يغزكىم، فبلغ القـو رجوعو، فأتوا  -صلى اهلل عليو كسلم-فغضب رسوؿ اهلل 
ا: ٝتعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه كنكرمو كقالو   -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 

كنؤدم إليو ما قبلنا من حق اهلل تعاىل، فبدا لو ُب الرجوع، فخشينا أف يكوف إ٪تا رده 
من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبتو علينا، كإنا نعوذ باهلل من غضبو، كغضب 

 - (ٕ)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ  –رسولو، فأنزؿ اهلل تعاىل 
 .(ٖ)الوليد بن عقبةيعٍت 

كإذا كاف سبب نزكؿ اآلية كاردنا ُب بعض الفركع، فإنو ال فرؽ بُت األصوؿ، كالفركع من 
 .(ٗ)حيث االستدالؿ

استدؿ العلماء ّٔذه اآلية على قبوؿ خرب الواحد إذا كاف عدالن، ككجو االستدالؿ من 
 جهتُت: 

كاف خرب الواحد العدؿ ال يقبل   : أف اهلل تعاىل أمر بالتثبت ُب خرب الفاسق، كلواألولى
مل كاف ٙتة فائدة من ذكر التثّبت، ألف خرب كٍل من العدؿ، كالفاسق مردكد، فلما دّؿ 
                                                                             

 (.ٖ٘ٔ/  ٕوانظر: سيرة ابن ىشام: )         
 .ٙ(  سورة الحجرات: ٔ)
 .ٙ(  سورة الحجرات: ٕ)
 .ٕٔٙ(  أسباب النزول: صٖ)
 .ٕٗٗ(  أصول الفقو الميسر: صٗ)
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األمر بالتثبت ُب خرب الفاسق ، كجب قبوؿ خرب العدؿ ، كىذا االستدالؿ كما يقوؿ 
 علماء األصوؿ من باب )مفهـو ا١تخالفة(.

)الفسق( ألف ا٠ترب أمانة، كالفسُق يبطلها، فإذا انتفت : أف العلة ُب رّد ا٠ترب ىي الثانية
العلة انتفى الرد، كثبت أف خرب الواحد ليس مردكدان، كإذا ثبت ذلك كجب حينئٍذ قبولو 

 . (ٔ)كالعمل بو
كجاء ُب البحر ا١تديد: كُب اآلية دليل على قبوؿ خرب الواحد العدؿ؛ ألنا لو توقفنا ُب 

 . (ٕ)سق، ك٠تال التخصيص بو عن الفائدةخربه؛ لسوينا بينو كبُت الفا
كُب التحرير كالتنوير:  أهنا دالة على قبوؿ الواحد الذم انتفت عنو هتمة الكذب ُب 

ٿ     ژ  شهادتو أك ركايتو كىو ا١توسـو بالعدالة، كىذا من مدلوؿ مفهـو الشرط ُب قولو:

 .(ٗ)، كىي مسألة أصولية ُب العمل ٓترب الواحد(ٖ)ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ې  ى  ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  ژ من اآليات أيضنا قولو تعاىل: ك 

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 .(٘)ژی   ی  
قاؿ القرطيب: قاؿ األخفش: الطائفة ُب اللغة اٞتماعة، كقد تقع على أقل من ذلك 

ژ اىل: حىت تبلغ الرجلُت، كللواحد على معٌت نفس طائفة. كقد تقدـ أف ا١تراد بقولو تع

كال شك أف ا١تراد ىنا  ،رجل كاحد (ٙ)ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    
 ىنا ٚتاعة لوجهُت؛ أحد٫تا عقال، كاآلخر لغة.

ۈئ   ژفألف العلم ال يتحصل بواحد ُب الغالب، كأما اللغة فقولو:  أما العقل: 

 فجاء بضمَت اٞتماعة. (ٚ)ژۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  

                                 
 (.ٕٙٙ/ٜٔ(، وانظر: تفسير األلوسي :)ٔٗ٘/ٔ(  تفسير آيات األحكام: )ٔ)
 (.٘ٓٔ/ٙ(  البحر المديد )ٕ)
 .ٙ: (  سورة الحجراتٖ)
 (.ٜٗٔ/ٕٙ(  التحرير والتنوير: )ٗ)
 .ٕٕٔ(  سورة التوبة: ٘)
 .ٕٕٔ(  سورة التوبة: ٙ)
 .ٕٕٔ(  سورة التوبة: ٚ)
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أبو اٟتسن قبلو يركف أف الطائفة ىهنا  قاؿ ابن العريب: كالقاضي أبو بكر كالشيخ 
كاحد، كيعتضوف فيو بالدليل على كجوب العمل ٓترب الواحد، كىو صحيح ال من 
جهة. أف الطائفة تنطلق على الواحد كلكن من جهة أف خرب الشخص الواحد أك 

 .(ٔ)األشخاص خرب كاحد، كأف مقابلو، كىو التواتر ال ينحصر
ڳ  ڱ   ژالواحد يقاؿ لو طائفة قولو تعاىل:  قلت: أنص ما يستدؿ بو على أف

ۋ  ۅ  ۅۉ ژ دليلو قولو تعاىل:  ،يعٍت نفسُت (ٕ)   ژڱ  ڱ  ڱ

فأقل اٞتماعة فجاء بلفظ التثنية، كالضمَت ُب "اقتتلوا" كإف كاف ضمَت ٚتاعة  (ٖ)ژ
 .اثناف ُب أحد القولُت للعلماء

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ژ كمنها قوؿ تعاىل: 

 .(ٗ)ژڱ    ڱ  ں   ں  ڻڱڱ  

 :(٘)كاٟتكمة ىي السنة كما قاؿ العلماء
أف يبلغن ما يتلى عليهن، كما  -صلى اهلل عليو كسلم-كقد أمر سبحانو نساء النيب 

كىي غَت القرآف ما من شأنو أف ٮتفى على  -صلى اهلل عليو كسلم-علمهن من سنتو 
اء الصـو دكف الصالة ك٨توىا، غَتىن غالبنا كتحرًن الصالة كالصـو على اٟتائض، كقض

كبعد كفاتو،   -صلى اهلل عليو كسلم-كىذا تشريع عاـ بلغنو كحدثن بو ُب حياة النيب 
كما استفاض ذلك عنهن، كما أمرىن اهلل بو إال كىو حجة على األمة قبولو، كقبوؿ 

                                 
 (. ٜٕٗ/ٛ(  انظر: الجامع ألحكام القرآن: )ٔ)
 .ٜ(  سورة الحجرات: ٕ)
 .ٜ(  سورة الحجرات: ٖ)
 .ٖٗ(  سورة األحزاب: ٗ)
(، والكشف والبيان: ٜٖٗ/٘ني القرآن للنحاس: )(، ومعإٛٙ/ٕٓ(  انظر: تفسير الطبري: )٘)
 (.ٕٕٔ/ٙٔ(، وتفسير األلوسي: )٘ٔٗ/ٙ(، وتفسير ابن كثير: )ٖٔ٘/ٙ(، وتفسير البغوي: )٘ٗ/ٛ)
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 ما غَته من الواحدة منهن، فاآلية ترد على من ال يقبل ُب العقائد كالتشريع العاـ، إال
 .(ٔ)نقل بالتواتر

كمن اليقُت عنهم كعند كل من عرؼ ٖتديدىم التواتر، أهنم ال يبلغلن التواتر ٣تتمعات، 
 .(ٕ)فضال عن أنو قد يقوؿ لبعضهن ما ال يقولو لألخريات

 :(ٖ)خبر اآلحاد يمثل أكثر من نصف السنة
رد لعامة السنة كُب ىذا تظهر خطورة القوؿ بعدـ االحتجاج ٓترب اآلحاد، كأف ُب ردىا 

إال قليالن، حيث ٘تثل معظم السنة، كمن ىنا تربز أ٫تية ىذا ا١توضوع، ُب رد شبهات 
 ا١تشككُت ُب السنة ُب ىذا العصر من ا١تستشرقُت، كأتباعهم.

 .(٘)المزعومة (ٗ)أقوال العلماء في حجية خبر الواحد، ورد الشبو
صلى اهلل عليو -نماذج من سنتو كذكر أقواؿ العلماء ُب حجية خرب الواحد بعد ذكر ال

صلى -ُب قبوؿ خرب الواحد، ليس من باب تأييد تلك النماذج فقوؿ النيب   -كسلم
كفعلو ٭تتج بو ال ٭تتج لو، كإ٪تا تذكر أقواؿ العلماء ُب حجية خرب  -اهلل عليو كسلم

 كتصرفاتو، أك  -صلى اهلل عليو كسلم-الواحد؛ دفعنا لتوىم سوء فهمنا لنصوص النيب 
                                 

 .ٗٗ(  انظر: رد شبهات اإللحاد: صٔ)
 .ٗٗ(  انظر: رد شبهات اإللحاد: صٕ)
 ٜ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: صٖ)
 : لغة: تدل على التشابو والتداخل.(  الشبهةٗ)

قال ابن فارس: الشين، والباء، والهاء: أصٌل واحٌد، يدلُّ على تشابُو الّشيء، وتشاُكِلِو، لوناً َوَوْصفاً،         
 يقال: ِشْبو، وَشَبو، وَشبيو. 

 و معنى.واصطالًحا: أن ال يتميز أحد الشيئين من اآلخر لما بينهما من التشابو عينا كان أ      
 وقيل: الشبهة ىو ما لم يتيقن كونو حراًما أو حالالً.      
 والُمَشبـَِّهات من األمور: المشكالت. واشتبو األمراِن، إذا َأْشَكالَ.      

 .ٖٕٗ، والتعاريف: ص٘ٙٔ( مادة )ش ب ىـ(، والتعريفات: ٖٕٗ/ٖانظر: مقاييس اللغة: )
، وحجية خبر اآلحاد في العقائد واألحكام: على ٖٓآلحاد: ص(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار ا٘)

                     http://www.dahsha.com/old/viewarticleعلى الرابط:  

http://www.dahsha.com/old/viewarticle
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أنو يوجد أمر آخر خفي علينا يعارض ما فهمناه؛ لدفع ذلك نورد تصريح العلماء 
ْتجية خرب الواحد، كاستدالالهتم ٔتا ذكرنا من سنتو كغَتىا من تصرفات الصحابة 

كىذه ٚتلة -صلى اهلل عليو كسلم-الذين عاصركا زمن النبوة، كفهموا مارد رسوؿ اهلل 
 من أقوا٢تم:

ىػ(: لو جاز ألحد من الناس أف يقوؿ ُب علم ا٠تاصة: ٕٗٓتقاؿ اإلماـ الشافعي )
أٚتع ا١تسلموف قدٯتان، كحديثان على تثبيت خرب اآلحاد،ػ كاالنتهاء إليو بأنو مل يعلم من 
فقهاء ا١تسلمُت أحد إالَّ قد أثبتو جاز يل، كلكن أقوؿ: مل أحفظ عن فقهاء ا١تسلمُت 

 .(ٔ)أهنم اختلفوا ُب تثبيت خرب الواحد
ىػ( لذلك فقاؿ: باب ما جاء ُب إجازة خرب الواحد الصدكؽ ٕٙ٘ب البخارم)تكبوَّ 

 .(ٖ)، كذكر فيو ٜتسة عشر حديثان (ٕ)ُب األذاف كالصالة كالصـو كالفرائض كاألحكاـ
ىػ(: ا١تراد باإلجازة: جواز العمل بو كالقوؿ بأنو حجة، ٕ٘ٛقاؿ اٟتافظ ابن حجر )ت

خرب الواحد ال ٭تتج بو إالَّ إذا ركاه أكثر من  كقصد بالًتٚتة الرد على من يقوؿ: إف
 .(ٗ)شخص كاحد

: انعقد اإلٚتاع على القوؿ بالعمل بأخبار -رٛتو اهلل-ىػ( ٗٗٗكقاؿ ابن بطاؿ )ت
 .(٘)اآلحاد

: كقاؿ أيضان: "القرآف كا٠ترب الصحيح بعضها -رٛتو اهلل-ىػ( ٙ٘ٗكقاؿ ابن حـز )ت 
من عند اهلل، فمن جاءه خرب عن رسوؿ  مضاؼ إىل بعض، ك٫تا شيء كاحد ُب أهنما

                                 
 .ٚ٘ٗ(  الرسالة: ص ٔ)
 (.ٕٙٗٙ/ٙ(  راجع: صحيح البخاري: )ٕ)
 د في العقائد واألحكام: على الرابط:   (  انظر: حجية خبر اآلحاٖ)

http://www.dahsha.com/old/viewarticle                           
 (.ٖٖٕ/ٖٔ(  انظر: فتح الباري، البن حجر: )ٗ)
 (.ٖ٘ٛ/ٓٔ(  انظر: شرح صحيح البخارى: )٘)

http://www.dahsha.com/old/viewarticle
http://www.dahsha.com/old/viewarticle
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اهلل يقرُّ أنو صحيح كأف اٟتجة تقـو ٔتثلو، أك قد صحح مثل ذلك ا٠ترب ُب مكاف آخر 
 .(ٔ)ٍب ترؾ مثلو ُب ىذا ا١تكاف لقياس أك لقوؿ فالف كفالف فقد خالف اهلل كأمر رسولو

د كافة : كعلى العمل ٓترب الواح-رٛتو اهلل-ىػ( ٖٙٗكقاؿ ا٠تطيب البغدادم)ت
التابعُت كمن بعدىم من الفقهاء ُب سائر أمصار ا١تسلمُت إىل كقتنا ىذا، كمل يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك كال اعًتاض عليو، فثبت أف من دين ٚتيعهم كجوبو، إذ لو كاف 

 .(ٕ)فيهم من كاف ال يرل العمل بو لنقل إلينا ا٠ترب عنو ٔتذىبو فيو
 : -ٛتو اهللر -ىػ( ٖٙٗكقاؿ ابن عبد الرب)

كأٚتع أىل العلم من أىل الفقو كاألثر ُب ٚتيع األمصار فيما علمت على قبوؿ خرب 
الواحد العدؿ، كإ٬تاب العمل بو، إذا ثبت كمل ينسخو غَته من أثر، أك أٚتاع، كعلى 

ىذا ٚتيع الفقهاء ُب كل عصر من لدف الصحابة إىل يومنا ىذا، إال ا٠توارج، كطوائف 
 . (ٖ)ذمة ال تعد خالفنامن أىل البدع شر 

يدين ٓترب الواحد العدؿ ُب  -يعٍت أكثر أىل الفقو كاألثر-كقاؿ: ككلهم
 .(ٗ)االعتقادات

كقاؿ: خرب اآلحاد الثقات األثبات ا١تتصل اإلسناد، فهذا يوجب العمل عند ٚتاعة 
 .(٘)علماء األمة الذين ىم اٟتجة كالقدكة

كاجب  العمل ٓترب الواحد من جهة الشرعك : -رٛتو اهلل-ىػ( ٕٜٚكقاؿ ابن النجار )ت
ٝتعنا، ُب األمور الدينية عندنا، كعند أكثر العلماء

(ٙ). 
                                 

 .ٜٛ/ٔ: (  انظر: اإلحكامٔ)
 .ٕٚ(  انظر: الكفاية ص ٕ)
 (.      ٕ/ٔ(  التمهيد: )ٖ)
 (.ٛ/ ٔ(  انظر: التمهيد: )ٗ)
 (.ٗٚ/ٕ(  انظر: جامع بيان العلم وفضلو: )٘)
، والمعتمد: ٛٔ، والكفاية: ص ٕٓٗ(، وانظر: المسودة: ص ٖٔٙ/ٕ(  شرح الكوكب المنير: )ٙ)
 .ٜٖٚ(، والمستصفى: صٖٚٗ/ٕ)
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ىػ( قولو: ٬تب عندنا ٝتعنا، كقالو عامة الفقهاء، ٛ٘ٗكنقل عن القاضي أيب يعلى)ت
، كقوؿ (ٔ)كا١تتكلمُت، كىو الصحيح ا١تعتمد عند ٚتاىَت العلماء من السلف كا٠تلف

 .(ٕ)( ال خالؼ بُت أىل الفقو ُب قبوؿ خرب اآلحادىػٖٖ٘ابن القاص)ت
: كمعلـو مشهور استدالؿ أىل السنة -رٛتو اهلل-ىػ( ٔ٘ٚكقاؿ ابن القيم: )ت

باألحاديث كرجوعهم إليها، فهذا إٚتاع منهم على القبوؿ بأخبار اآلحاد، ككذلك 
تعاىل  أٚتع أىل اإلسالـ متقدموىم كمتأخركىم على ركاية األحاديث ُب صفات اهلل

كمسائل القدر كالرؤية كأصوؿ اإلٯتاف كالشفاعة كإخراج ا١توحدين من ا١تذنبُت من 
النار... كىذه األشياء، علمية ال عملية، كإ٪تا تركل لوقوع العلم للسامع ّٔا، فإذا قلنا 
خرب الواحد ال ٬توز أف يوجب العلم ٛتلنا أمر األمة ُب نقل ىذه األخبار على ا٠تطأ، 

غُت ىازلُت مشتغلُت ٔتا ال يفيد أحدان شيئان كال ينفعو، كيصَت كأهنم قد كجعلناىم ال
 .(ٖ)دكنوا ُب أمور الدين ما ال ٬توز الرجوع إليو كاالعتماد عليو

صلى -كقاؿ أيضان: كالذم ندين بو كال يسعنا غَته: أف اٟتديث إذا صح عن رسوؿ اهلل 
لفرض علينا كعلى األمة كمل يصح عنو حديث آخر بنسخو، أف ا -اهلل عليو كسلم

األخذ ْتديثو، كترؾ ما خالفو، كال نًتكو ٠تالؼ أحد كائننا من كاف ال راكيو كال 
 .(ٗ)غَته

                                 
 (.ٖٔٙ/ٕوكب المنير: )(  انظر: شرح الكٔ)
 (.ٖٔٙ/ٕ(  شرح الكوكب المنير: )ٕ)
 .ٕٖٖ/ٔ(  انظر: مختصر الصواعق المرسلة:  ٖ)
 (.ٓٗ/ٖ(  انظر: إعالم الموقعين: )ٗ)
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 :(ٔ) شبهة التوقف في خبر ذي اليدين وردىا
ُب التعامل مع  -صلى اهلل عليو كسلم-رأينا من األمثلة ا١تتقدمة ٪تاذج من منهج النيب 

خبار اآلحاد، كيرسل أفراد الصحابة ُب ا١تهمات كيعتمد خرب الواحد، ككيف كاف يقبل أ
أنو رد خرب الواحد كال نقل عنو أحد  -صلى اهلل عليو كسلم-عليهم، كمل يرد عن النيب 

صلى اهلل -من الصحابة ذلك، كىم أعلم الناس ّٔديو، كأحرص ا٠تلق على االقتداء بو 
لة، كغَتىم يتمسكوف بقصة كالذين ينكركف حجية خرب الواحد من ا١تعتز  -عليو كسلم
مل يقبل خربه حىت تابعو عليو  -صلى اهلل عليو كسلم-، كيقولوف إف النيب(ٕ)ذم اليدين

غَته، كقد أجاب عنها العلماء ٔتا يوضح أنو ال مستمسك ٢تم فيها بسبيل بل ىي 
حجة عليهم، ال ٢تم، كلكي نعرؼ القصة كمالبسات نورد نص اٟتديث، كسبب 

قاؿ: صلى بنا  -رضي اهلل عنو-ارم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة كركده، أخرج البخ
 -قاؿ ٤تمد كأكثر ظٍت العصر -إحدل صالٌب العشي -صلى اهلل عليو كسلم-النيب 

ركعتُت، ٍب سلم، ٍب قاـ إىل خشبة ُب مقدـ ا١تسجد؛ فوضع يده عليها، كفيهم أبو 
لناس، فقالوا: فهابا أف يكلماه، كخرج سرعاف ا -رضي اهلل عنهما-بكر، كعمر 

، فقاؿ: (ٖ)ذا اليدين -صلى اهلل عليو كسلم-أقصرت الصالة؟ كرجل يدعوه النيب 

                                 
(  انظر: نظم الفرائد لما تضمنو حديث ذي اليدين من الفوائد: والمنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٔ)

ٕٛ. 
 (.ٖٚ/ٔ(  تدريب الراوي: )ٕ)
(  وسبب تسميتو بذي اليدين تبينها رواية النسائي، كتاب السهو، ما يفعل من سلم من ركعتين ناسًيا ٖ)

 (  ))... وفي القوم رجل في يديو طول كان يسمى ذا اليدين((.         ٕٕٗٔ( برقم )ٕٓ/ٖوتكلم:  )
عمرو، بخاء معجمة مكسورة، : اسمو الخرباق بن -رضي اهلل عنو-قال النووي: ذو اليدين الصحابي       

 وبموحدة وقاف، وىو من بنى سليم.
بكسر المعجمة، وسكون الراء، -وقال ابن حجر: وذىب األكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق        

اعتماًدا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم، ولفظو فقام إليو  -بعدىا موحده، وآخره قاف
 اق، وكان في يده طول.رجل يقال لو: الخرب
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أنسيت أـ قصرت؟ فقاؿ: )مل أنس، كمل تقصر(، قاؿ: بلى، قد نسيت، فصلى ركعتُت، 
 .(ٔ)ٍب سلم، ٍب كرب فسجد...(( اٟتديث

االحتجاج ٓترب  فحديث ذم اليدين أكالن ىو الوحيد بُت عشرات األخبار كاألفعاؿ ُب
الواحد، فهو على أية حاؿ ال يعد القاعدة ُب ىذا الباب يعد استثناء بُت باقي 

 .(ٕ)النصوص
ُب األخذ بو من أجل أنو خرب  ٍب إف ىذا ا٠ترب مل يرد ما يصرح بأف توقف النيب

آحاد، على حُت ثبت التصريح القويل، كثبت العمل الفعلي بأخبار اآلحاد كما سبق، 
كالتطبيقات العملية ُب  أية حاؿ ٤تتمل، كال يدفع النصوص الصر٭تة،فهو على 
 .(ٖ)بأخبار اآلحاد االحتجاج

ُب قبوؿ ىذا  -صلى اهلل عليو كسلم-لكن يبقى لقائل أف يقوؿ: فلم إذف توقف النيب 
 ؟(ٗ)-رضي اهلل عنهما-ا٠ترب حىت شهد لو أبو بكر كعمر 

 
 وجواب ذلك من وجوه:

                                                                             
(، ٓٓٔ/ٖ، وفتح الباري: )ٕٓٙ(، وتهذيب األسماء: صٛٙ/٘انظر: شرح النووي على مسلم: )       

 (.ٚٛٔ/ ٚ(، وعمدة القاري: )ٕٕٓٗ( برقم )ٕٔٚ/ٕاإلصابة: )
( برقم ٜٓٗ/ٔ(  أخرجو البخاري في صحيحو، أبواب السهو،  باب من يكبر في سجدتي السهو: )ٔ)
(ٕٔٔٚ .) 
 . ٘ٛوانظر: البيان والتعريف: ص   
 .        ٕٛ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٕ)
 .ٕٛ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٖ)

وسبب تسميتو بذي اليدين تبينها رواية النسائي، كتاب السهو، ما يفعل من سلم من ركعتين ناسًيا         
 (  ))... وفي القوم رجل في يديو طول كان يسمى ذا اليدين((.        ٕٕٗٔم )( برقٕٓ/ٖوتكلم:  )

 . ٕٛ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٗ)
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من  -صلى اهلل عليو كسلم-دين معارض ١تا غلب على ظن النيبأف خرب ذم الي أواًل:
رضي اهلل -أنو أًب الصالة؛ فلهذا ا١تعارض البد من ترجيح، فلما شهد أبو بكر كعمر

صلى اهلل عليو -بذلك رجح قوؿ ذم اليدين على ما غلب على ظن النيب -عنهما
 .(ٔ)فقبلو -كسلم
مع الكثَت من الصحابة الذين شهدكا : خرب ذم اليدين كاف معارضنا بسكوت اٞتثانًيا

 -صلى اهلل عليو كسلم-الصالة، فسكوهتم أمارة على خطأ ذم اليدين، فتوقف النيب
 .(ٕ)فلما شهد معو غَته، تبُت أف سكوت اٞتماعة غَت معارض لقوؿ ذم اليدين، فقبلو

عن قوؿ ذم اليدين ٭تتمل  -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ الغزايل: كتوقف رسوؿ اهلل 
 ثالثة أمور:

: أنو جوز الوىم عليو؛ لكثرة اٞتمع، كبعد انفراده ٔتعرفة ذلك، مع غفلة اٞتميع، أحدىا
إذ الغلط عليو أقرب من الغفلة على اٞتمع الكثَت، كحيث ظهرت أمارات الوىم ٬تب 

 التوقف. 
: أنو كإف علم صدقو، جاز أف يكوف سبب توقفو أف يعلمهم كجوب التوقف ُب ثانيها 

كلو مل يتوقف؛ لصار التصديق مع سكوت اٞتماعة سنة ماضية؛ فحسم سبيل مثلو، 
 ذلك.

: أنو قاؿ: قلوال لو علم صدقو؛ لظهر أثره ُب حق اٞتماعة، كاشتغلت ذمتهم؛ الثالث 
فأٟتق بقبيل الشهادة، فلم يقبل فيو قوؿ الواحد، كاألقول ما ذكرناه من قبل، نعم لو 

فليزمو اشًتاطو ثالثة، كيلزمو أف تكوف ُب َٚتْع  تعلق ّٔذا من يشًتط عدد الشهادة،
 .(ٖ)يسكت عليو الباقوف؛ ألنو كذلك كاف

                                 
 . ٕٛ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٔ)
 . ٕٛ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٕ)
 (.ٛٙ/ٔ، وانظر: توجيو النظر إلى أصول األثر: )(ٕٕٔ/ٔ(  انظر: المستصفى: )ٖ)
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قاؿ اآلمدم: إ٪تا توقف ُب خرب ذم اليدين؛ لتو٫تو غلطو؛ لبعد انفراده ٔتعرفة ذلك 
دكف من حضره من اٞتمع الكثَت، كمع ظهور أمارة الوىم ُب خرب الواحد ٬تب التوقف 

قوف على ذلك، ارتفع حكم األمارة الدالة على كىم ذم اليدين، فيو، فحيث كافقو البا
ٓترب أيب بكر،  -صلى اهلل عليو ك سلم-كعمل ٔتوجب خربه، كيف كإف عمل النيب 

كعمر كغَت٫تا مع خرب ذم اليدين، عمل ٓترب مل ينتو إىل حد التواتر، كىو موضع 
 .(ٔ)النزاع، كُب تسليمو تسليم ا١تطلوب

إ٪تا توقف فيو  -صلى اهلل عليو كسلم-قصة ذم اليدين: فإف النيب كقاؿ ابن حجر: أما 
عن فعل نفسو، ككاف ٙتة  -صلى اهلل عليو كسلم  -للريبة الظاىرة؛ ألنو أخرب النيب 

كمل يذكره أحد منهم سواه، فكاف  -رضي اهلل عنهم -ٚتاعة من أكابر الصحابة 
د انتفاء الريبة ُب ٚتلة من موجب التوقف قويا، كقد قبل خرب غَته على انفراده عن

 .(ٕ)الوقائع
ُب  -صلى اهلل عليو ك سلم-كقاؿ صاحب فواتح الرٛتوت ُب اٞتواب عن توقف النيب 

 خرب ذم اليدين:
 أكالن: إنو خرب الواحد فال يستدؿ بو إلطالو.

ثانينا: إ٪تا توقف للريبة ألف االنفراد من بُت ٚتاعة مشاركة ُب سبب العلم مظنة الكذب 
 .(ٖ)كما تقدـ ألنو خرب الواحد، كيف كقد عمل مرارنا ٓترب اآلحاد  -طأا٠ت-

كمع ىذا فيطلق بعض الباحثُت القوؿ بأف األصل عدـ قبوؿ خرب الواحد،        
 (ٗ)فيجعلوف االستثناء أصال، كاألصل استثناء!!

                                 
 (.ٔٛ/ٕ(  اإلحكام لآلمدي: )ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ(  انظر: النكت على كتاب ابن الصالح: )ٕ)
 .ٖٙٔ(  ص ٖ)
 .ٕٙ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٗ)
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خبر الواحد من باب العصمة؛ ألنو مؤيد  رد شبهة من زعم أن قبول النبي 
ال يصلح لغيره االحتجاج بو؛ ألنو من خصائصو بالوحي، و 

(ٔ). 
 اٞتواب عن ذلك من كجوه:

 : أف ادعاء التخصيص ٭تتاج إىل دليل، كال دليل معو.أوال
ا : أف الصحابة كىم أقرب الناس للنيب ثانًيا ، كأعلمهم بسنتو، كأكثر الناس فهمن

عوف كمن بعدىم، كإذا ١تراده، كقد كانوا ٭تتجوف ٓترب الواحد إذا صح، ككذلك التاب
 (ٕ)غاب أمر التخصيص عن الصحابة فمن سيدركو بعدىم؟!

خرب الواحد، منها ما ىو من  : ٚتلة النصوص الواردة ُب الداللة على قبوؿ النيب ثالثًا
فعلو أك قولو، كمنها ما ىو إقرار منو لفعل أك قوؿ أحد الصحابة، كُب حالة اإلقرار ىذه 

كإ٪تا ىو متعلق ٔتا كاف عليو الصحابة، كفعلهم  عصمة النيب ال يكوف األمر متعلقنا ب
قبوؿ الواحد إذا جاء من الثقة عنده،  ٢تم داللة على أف ىديو ىذا مع إقرار النيب 

 .(ٖ)كعلى ىذا ا١تنهج رىب أصحابو
مل يقبل خرب كل كاحد، بل توقف ُب بعضها كما ُب خرب ذم اليدين،  : النيب رابًعا

مر ليس متعلقنا بالعصمة، كإ٪تا بالظركؼ كا١تالبسات ا١تتعلقة ْتاؿ فدؿ على أف األ
  .(ٗ)ا١تخرب كا٠ترب

خرب الواحد ُب قضية الوليد بن عقبة اليت نزؿ بشأهنا قولو تعاىل:  : قبل النيب خامًسا

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ژ 

                                 
 .ٖٖ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٔ)
 .ٖٖبوي في قبول أخبار اآلحاد: (  انظر: المنهج النٕ)
 .ٖٖ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٖ)
 .ٖٖ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٗ)
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، فلو(ٔ)ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  كاف قبوؿ خرب  الواحد منو    ، كأرسل جيشنا إىل القـو
  إ٪تا كاف بناء على العصمة، ١تا قبل ىذا ا٠ترب الذم جاء القرآف ينبئ أنو خرب

 !(ٕ)فاسق

                                 
 .ٙ(  سورة الحجرات: ٔ)
 .ٖٗ(  انظر: المنهج النبوي في قبول أخبار اآلحاد: ٕ)
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 الخاتمة:
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصالة كالسالـ على خػَت خلػق اهلل أٚتعػُت، ٤تمػد، كعلػى آلػو، 
 كالتابعُت.

 أما بعد                        
ا كثػػػَتنا علػػػى إ٘تػػػاـ ىػػػذا البحػػػث، كُب ا٠تتػػػاـ أسػػػجل أىػػػم  -تعػػػاىل–فػػػإين أٛتػػػد اهلل  ٛتػػػدن

 النتائج:
كاألمانػػة كالوثػػوؽ  ،أف األصػل ُب قبػػوؿ األخبػػار ىػػو اعتبػػار حػاؿ الػػراكم مػػن الصػػدؽ -

 ْتفظو، دكف النظر إىل تواتر ا٠ترب من عدمو.
احملػػدثُت، كإ٪تػػا ىػػو مػػن صػػنيع  أف تقسػػيم األخبػػار إىل متػػواتر كآحػػاد لػػيس مػػن صػػنيع -

 األصوليُت. 
أف ىػػػذا التقسػػػيم أحػػػدث ثغػػػرة ُب حصػػػن السػػػنة نفػػػذ منهػػػا أعػػػداؤىا للنيػػػل مػػػن سػػػنة  -

بالطعن فيها تػارة، كالتشػكيك ُب االحتجػاج ّٔػا  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
 أخرل، ْتجة أهنا ال تفيد اليقُت، كإ٪تا تفيد الظن.

صػػلى اهلل -جػػاج بػػو ىػػو الػػذم جػػرل عليػػو عمػػل النػػيب أف قبػػوؿ خػػرب الواحػػد كاالحت -
 كأصحابو، كمن بعدىم من أئمة ا١تسلمُت قدٯتنا كحديثنا. -عليو كسلم

مػػا  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-مل يػػرد ُب نصػػوص الػػوحي مػػن القػػرآف كسػػنة رسػػوؿ اهلل  -
 يشَت إىل اشًتاط العدد ُب قبوؿ األخبار، كإ٪تا اشًُتط صدؽ ركاهتا، كعدالتهم.

 اآلحػػاد ٯتثػػل أكثػػر السػػنة، كأف مػػن يشػػكك ُب أخبػػار اآلحػػاد كيردىػػا يهػػم  أف خػػرب -
 كياف السنة.

أف التفريػػق بػػُت ُب االحتجػػاج بػػُت متػػواتر السػػنة، كآحادىػػا مػػنهج مبتػػدع، مل يكػػن   -
 عليو سلف األمة.

 كعلى آلو كصحبو كالتابعُت. كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد
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 قائمة المصادر:
 
 القرآف الكرًن.-
إلحكػػػػػػػػػػاـ ُب أصػػػػػػػػػػوؿ األحكػػػػػػػػػػاـ ، أليب ٤تمػػػػػػػػػػد، علػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػن أٛتػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػـز ا .ٔ

 ىػ . ٗٓٗٔالطبعة األكىل:  –القاىرة  -، دار اٟتديث ى(ٙ٘ٗاألندلسي)ت
، ى(ٖٔٙاإلحكػػػاـ ُب أصػػػوؿ األحكػػػاـ، أليب اٟتسػػػن، علػػػي بػػػن ٤تمػػػد اآلمػػػدم)ت .ٕ

 ىػ. ٖٗٓٗٔتقيق: د.سيد اٞتميلي، دار الكتاب العريب، بَتكت، الطبعة: األكىل: 
أخبار اآلحاد ُب اٟتديث النبوم: صحيتها، مفادىػا، العمػل ٔتوجبهػا، للشػيخ: عبػد  .ٖ

 ـ.ٜٚٛٔق/ ٛٓٗٔعاـ  اهلل بن عبد الرٛتن اٞتربين، دار طيبة،
أسػػػػػػػػباب النػػػػػػػػزكؿ، تػػػػػػػػأليف أيب اٟتسػػػػػػػػن علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن أٛتػػػػػػػػد الواحػػػػػػػػدم النيسػػػػػػػػابورم  .ٗ

 ـ.ٜٛٙٔىػ/ٖٛٛٔىػ(، مؤسسة اٟتليب كشركاه، ٛٙٗ)ت
حابة، للحػػػػػػػافظ أٛتػػػػػػد بػػػػػػن علػػػػػػػي بػػػػػػن حجػػػػػػر العسػػػػػػػقالين اإلصػػػػػػابة ُب ٘تييػػػػػػز الصػػػػػػ .٘

(، دراسة كٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، كالشيخ علػي ھٕ٘ٛ)ت
٤تمػػد معػػوض، قػػدـ لػػو كقرظػػو: أ.د. ٤تمػػد عبػػد ا١تػػنعم الػػربم، كد. عبػػد الفتػػاح أبػػو 

 لبناف. –سنة، كد. ٚتعة طاىر النجار، دار الكتب العلمية، بَتكت 
، الطبعة األكىل أصوؿ الفقو  .ٙ ا١تيسر، تأليف: د. شعباف ٤تمد إٝتاعيل، دار ابن حـز

 ىػ.ٜٕٗٔ
أضػػػواء البيػػػاف ُب إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف، حملمػػػد األمػػػُت بػػػن ٤تمػػػد ا١تختػػػار بػػػن عبػػػد  .ٚ

 -ىػػ٘ٔٗٔلبنػاف،  -ىػ(، دار الفكر، بػَتكت ٖٜٖٔالقادر اٞتكٍت الشنقيطي )ت 
 ـ. ٜٜ٘ٔ

يب عبػػػد اهلل، حملمػػػد بػػػن أيب بكػػػر أيػػػوب الزرعػػػي  إعػػػالـ ا١تػػػوقعُت عػػػن رب العػػػا١تُت، أل .ٛ
ىػػػ( ، ٖتقيػػق : طػػو عبػػد الػػرءكؼ سػػعد، ٔ٘ٚا١تعػػركؼ بػػابن قػػيم ٞتوزيػػة اٟتنبلػػي)ت 

 ـ.ٖٜٚٔبَتكت ،  -دار اٞتيل 
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ىػ( ٖٙ٘األمايل ُب لغة العرب، أليب علي إٝتاعيل بن القاسم القايل البغدادم)ت .ٜ
 ـ.ٜٛٚٔىػ/ ٜٖٛٔدار الكتب العلمية، بَتكت، 

ألنوار الكاشفة ١تا ُب كتاب "أضواء على السنة" من الزلل كالتضليل كآّازفة، ا .ٓٔ
ىػ(، ا١تطبعة السلفية ٖٙٛٔلعبد الرٛتن بن ٭تِت بن علي ا١تعلمي اليماين)ت

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔكمكتبتها، عامل الكتب، بَتكت، 
البحر ا١تديد، ألٛتد بن ٤تمد باف ا١تهدم بن عجيبة الفاسي، دار الكتب  .ٔٔ

 ىػ ٖٕٗٔـ ػ  ٕٕٓٓمية ػ بَتكت، الطبعة الثانية / العل
البياف كالتعريف ُب أسباب كركد اٟتديث الشريف، إلبراىيم بن ٤تمد اٟتسػيٍت،  .ٕٔ

 ىػ.ٔٓٗٔ -بَتكت  -ٖتقيق: سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العريب 
تػػػاريخ مدينػػػة دمشػػػق كذكػػػر فضػػػلها كتسػػػمية مػػػن حلهػػػا مػػػن األماثػػػل أك أجتػػػاز  .ٖٔ

رديهػا كأىلهػا، أليب القاسػم علػي بػن اٟتسػن بػن ىبػة اهلل بػن عبػد اهلل بنواحيها من كا
ىػػ(، ٖتقيػق ٤تػب الػدين أيب سػعيد عمػر بػن ٔٚ٘الشافعي ا١تعركؼ بابن عساكر)ت
 ىػ.٘ٔٗٔلبناف،  -غرامة العمركم، دار الفكر، بَتكت

التبصػػرة ُب أصػػوؿ الفقػػو، ا١تؤلػػف: أبػػو إسػػػحاؽ، إبػػراىيم بػػن علػػي بػػن يوسػػػف  .ٗٔ
الشػػَتازم، ٖتقيػػق: د. ٤تمػػد حسػػن ىيتػػو، دار الفكػػر، دمشػػق، الطبعػػة  الفَتكزآبػػادم

 ىػ.ٖٓٗٔاألكىل، 
ٖتريػػػر علػػػـو اٟتػػػديث، لعبػػػد اهلل بػػػن يوسػػػف اٞتػػػديع، مؤسسػػػة الريػػػاف للطباعػػػة  .٘ٔ

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  -كالنشر كالتوزيع، بَتكت
لطػػػاىر بػػػن ٤تمػػػد بػػػن التحريػػػر كالتنػػػوير ا١تعػػػركؼ بػػػػ)تفسَت ابػػػن عاشػػػور(، حملمػػػد ا .ٙٔ

ىػػ(، مؤسسػة التػاريخ العػريب، بػَتكت، ٤ٖٜٖٔتمد الطػاىر بػن عاشػور التونسػي )ت
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔلبناف، الطبعة: األكىل، لعاـ: 

تػػدريب الػػراكم ُب شػػرح تقريػػب النػػوكم، لإلمػػاـ جػػالؿ الػػدين أبػػو الفضػػل عبػػد  .ٚٔ
الفكػػر،  ىػػػ(، ٖتقيػػق: الشػػيخ عرفػػات العّشػػا حسػػونة، دارٜٔٔالػػرٛتن السػػيوطي )ت
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 ـ.            ٖٜٜٔىػ/ ٗٔٗٔلبناف،  -بَتكت
ىػ(، ٖتقيق: إبراىيم ٙٔٛالتعريفات، لعلي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين)ت .ٛٔ

 ىػ.٘ٓٗٔبَتكت، الطبعة األكىل ،  -األبيارم، دار الكتاب العريب 
تفسَت ابن كثَت=تفسَت القرآف العظيم، أليب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت  .ٜٔ

ىػ(، ٖتقيق: سامي بن ٤تمد سالمة، دار طيبة للنشر ٗٚٚشقي )تالقرشي الدم
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔكالتوزيع، الطبعة الثانية 

تفسَت البغوم ا١تسمى معامل التنزيػل لإلمػاـ أيب ٤تمػد اٟتسػُت بػن مسػعود الفػراء  .ٕٓ
ىػ( إعداد كٖتقيق: خالد عبد الػرٛتن العػك، كمػركاف سػواؾ، ٙٔ٘البغوم الشافعي )

 ـ. ٜٚٛٔ/ ھٚٔٗٔلبناف، الطبعة الثانية:  -كتدار ا١تعرفة، بَت 
تفسَت الطربم= جامع البياف، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب  .ٕٔ

ىػ(، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل، ٖٓٔاآلملي )ت
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ

 عمر يوسػف بػن التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد، لإلماـ اٟتافظ، أيب .ٕٕ
ىػػػ(، ٖتقيػػػق: ٖٙٗعبػػد اهلل بػػن ٤تمػػد بػػػن عبػػد الػػرب بػػن عاصػػػم النمػػرم القػػرطيب )ت

 مصطفى بن أٛتد العلول، ك ٤تمد عبد الكبَت البكرل.
هتذيب اآلثار كتفصيل الثابت عن رسوؿ اهلل من األخبار، أليب جعفر، ٤تمد  .ٖٕ

طبعة ا١تدين، ىػ(، ٖتقيق: ٤تمود ٤تمد شاكر، مٖٓٔبن جرير بن يزيد الطربم)ت
 القاىرة.

هتػػػػػػػػذيب األٝتػػػػػػػػاء كاللغػػػػػػػػات، ألىب زكريػػػػػػػػا، ٤تيػػػػػػػػي الػػػػػػػػدين، ٭تػػػػػػػػِت بػػػػػػػػن شػػػػػػػػرؼ  .ٕٗ
 ىػ(، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ٙٚٙالنوكم)ت

توجيو النظر إىل أصوؿ األثر، لطاىر اٞتزائرم الدمشقي، ٖتقيق: عبد الفتاح  .ٕ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔأبو غدة، مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة األكىل: 

توضيح األفكار ١تعاين تنقيح األنظار، أليب إبراىيم ٤تمد بن إٝتاعيل بن  .ٕٙ
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ىػ، دراسة كٖتقيق: أبو عبد ٕٛٔٔصالح بن ٤تمد ا١تعركؼ باألمَت الصنعاين 
لبناف، الطبعة  -الرٛتن صالح بن ٤تمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بَتكت

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔاألكىل 
ىػػػ(، ٖٔٓٔلتعػػاريف، حملمػػد عبػػد الػػرؤكؼ ا١تنػػاكم)ت التوقيػػف علػػى مهمػػات ا .ٕٚ

بػػَتكت ، دمشػػق، الطبعػػة األكىل ،  -ٖتقيػػق : د. ٤تمػػد رضػػواف الدايػػة ، دار الفكػػر 
 ىػ.ٓٔٗٔ

ٖتقيػق: أٛتػد ، أيب عيسى، ٤تمد بن عيسػى، الًتمػذم السػلميجامع الًتمذم،  .ٕٛ
 .دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ٤تمد شاكر كآخركف

ىػػػػػ(، ٖٗٙٔعربيػػػػة، ١تصػػػػطفى بػػػػن ٤تمػػػػد سػػػػليم الغالييػػػػٌت )تجػػػػامع الػػػػدركس ال .ٜٕ
 -ىػػ ٗٔٗٔبػَتكت، الطبعػة: الثامنػة كالعشػركف،  –الناشر: ا١تكتبػة العصػرية، صػيدا 

 ـ.ٖٜٜٔ
دار  ،أليب الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب اٟتنبليجامع العلـو كاٟتكم،  .ٖٓ

 ىػ.ٛٓٗٔبَتكت، الطبعة األكىل،  -ا١تعرفة 
فضلو، تأليف: أيب عمر، يوسف بن عبد اهلل النمرم جامع بياف العلم ك  .ٖٔ

ىػ(، دراسة كٖتقيق: أبو عبد الرٛتن فواز أٛتد زمريل، مؤسسة  ٖٙٗالقرطيب)ت
، الطبعة األكىل  -الرياف   ىػ. ٖٕٓٓ-ٕٗٗٔدار ابن حـز

اٞتػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، أليب عبػػػد اهلل، ٤تمػػػد بػػػن أٛتػػػد بػػػن أيب بكػػػر بػػػن فػػػرح  .ٕٖ
ىػػػ(، ٖتقيػػق: ىشػػاـ ٝتػػَت البخػػارم، دار عػػامل الكتػػب، ٔٚٙاألنصػػارم القػػرطيب )ت

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔالرياض، ا١تملكة العربية السعودية، 
أليب عبد اهلل ٤تمد بن إدريس القرشي ا١تطليب، الشافعي)ت ٚتاع العلم،  .ٖٖ

 .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔىػ(،  دار اآلثار، الطبعة األكىل ٕٗٓ
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ن بػػػػػن عبػػػػػد ا٢تػػػػػادم حاشػػػػػية السػػػػػندم علػػػػػى النسػػػػػائي، لنػػػػػور الػػػػػدين أيب اٟتسػػػػػ .ٖٗ
حلػػػب،  -السػػػندم، ٖتقيػػػق: عبػػػدالفتاح أبػػػو غػػػدة، مكتػػػب ا١تطبوعػػػات اإلسػػػالمية 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔالطبعة الثانية، 
حجيػػػػة خػػػػرب اآلحػػػػاد ُب العقائػػػػد كاألحكػػػػاـ: لعػػػػامر بػػػػن حسػػػػن صػػػػربم، علػػػػى  .ٖ٘

         http://www.dahsha.com/old/viewarticleالػرابط:   
       

خرب الواحد ُب التشريع اإلسالمي، تأليف: أيب عبد الرٛتن القاضي برىوف،  .ٖٙ
 ىػ.ٜٔٗٔأضواء السلف، الطبعة الثانية، 

خزانػػػػة األدب، كلػػػػب لبػػػػاب لسػػػػاف العػػػػرب، لعبػػػػد القػػػػادر بػػػػن عمػػػػر البغػػػػدادم  .ٖٚ
ر الكتػػػػب ىػػػػػ(، ٖتقيػػػػق: ٤تمػػػػد نبيػػػػل طريفػػػػي، كإميػػػػل بػػػػديع اليعقػػػػوب، دآٖٜٔ)ت

 ـ.ٜٜٛٔالعلمية، بَتكت، 
الػػدر ا١تصػػوف ُب علػػـو الكتػػاب ا١تكنػػوف، ألٛتػػد بػػن يوسػػف ا١تعػػركؼ بالسػػمُت  .ٖٛ

ىػػػػػ(، ٖتقيػػػػق: د.أٛتػػػػد ٤تمػػػػد ا٠تػػػػراط، دار القلػػػػم، دمشػػػػق، الطبعػػػػة ٙ٘ٚاٟتلػػػػيب )ت
 ـ.ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔاألكىل: 

دالئػػػل النبػػػوة، كمعرفػػػة أحػػػواؿ صػػػاحب الشػػػريعة، أليب بكػػػر، أٛتػػػد بػػػن اٟتسػػػُت  .ٜٖ
ىػػػػػػ( كثػػػػػق أصػػػػػولو كخػػػػػرج أحاديثػػػػػو، كعلػػػػػق عليػػػػػو: د. عبػػػػػد ا١تعطػػػػػي ٛ٘ٗيهقػػػػػي )الب

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔلبناف، الطبعة األكىل:  -قلعجي، دار الكتب العلمية بَتكت
الديباج على صحيح مسلم بن اٟتجاج للحافظ عبد الرٛتن بن أيب بكر  .ٓٗ

ف، السيوطي، حقق أصلو، كعلق عليو أبو إسحق اٟتويٍت االثرم، دار ابن عفا
 ـ.ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔا٠ترب، ا١تملكة العربية السعودية الطبعة األكىل 

ديواف النابغة، زياد بن معاكية بن ضباب الذياين، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل  .ٔٗ
 إبراىيم، دار ا١تعارؼ.

ـ(، ٘ٗ٘ديواف امرئ بن حجر بن اٟتارث الكندم، من بٍت آكل ا١ترار )ت  .ٕٗ

http://www.dahsha.com/old/viewarticle
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ىػ ٕ٘ٗٔبَتكت، الطبعة: الثانية،  –عرفة اعتٌت بو: عبد الرٛتن ا١تصطاكم، دار ا١ت
 ـ.ٕٗٓٓ -

ىػ( ٚٔٔديواف ذم الرمة: غيالف بن عقبة بن هنيس بن مسعود العدكم) .ٖٗ
 ـ.ٜٜ٘ٔق/٘ٔٗٔأٛتد حسن بسج، دار الكتب العلمية، عاـ : ٖتقيق

ىػ، ٖٓٛٔرد شبهات اإلٟتاد، ٖتديد التواتر عند أىل الكالـ، مطبعة ا١تدين  .ٗٗ
 ا١تؤسسة السعودية ٔتصر.

ىػػ(، ٖتقيػق: أٛتػد ٤تمػد ٕٗٓالرسالة، أليب عبد اهلل ٤تمد بن إدريػس الشػافعي) .٘ٗ
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔشاكر، دار الًتاث، القاىرة، الطبعة الثانية: 

ركح ا١تعػػػاين ُب تفسػػػَت القػػػرآف العظػػػيم كالسػػػبع ا١تثػػػاين، ٤تمػػػود بػػػن عبػػػد اهلل بػػػن  .ٙٗ
 .ىػ(، دار إحياء الًتاث، العريب، بَتكت٤ٕٔٚٓتمود اآللوسي)ت

 الرياض. -السلسلة الصحيحة، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ا١تعارؼ  .ٚٗ
السػػػػنة كمكانتهػػػػا ُب التشػػػػريع اإلسػػػػالمي، د.مصػػػػطفى السػػػػباعي، دار السػػػػالـ،  .ٛٗ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔالطبعة الثالثة: 
السنة كمكانتها ُب التشريع ُب التشريع، للدكتور: مصطفى السباعي، ا١تكتب  .ٜٗ

 ـ، بَتكت.ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔية، اإلسالمي، الطبعة الثان
ىػػػػ(، ٕ٘ٚسػػػنن ابػػػن ماجػػػو، للحفػػػظ أيب عبػػػد اهلل ٤تمػػػد بػػػن يزيػػػد القػػػزكيٍت )ت .ٓ٘

كّٔامشػػػو كفايػػػة اٟتاجػػػة ُب ٖتقيػػػق سػػػنن ابػػػن ماجػػػو كالزكائػػػد مػػػن مصػػػباح الزجاجػػػة، 
ىػػػػػ(، مطابقػػػػان ُب ٓٗٛللحػػػػافظ شػػػػهاب الػػػػدين أٛتػػػػد بػػػػن أيب بكػػػػر الُبوصػػػػَتم )ت 

ٟتػػػديث كٖتفػػػة األشػػػراؼ، ٖتقيػػػق: صػػػدقي ٚتيػػػل ترقيمػػػو للمعجػػػم ا١تفهػػػرس أللفػػػاظ ا
 ىػ.          ٘ٔٗٔلبناف،  -العطار، دار الفكر، بَتكت

ىػ(، دار الكتاب ٕ٘ٚسليماف بن األشعث السجستاين)تسنن أيب داكد،  .ٔ٘
 .العريب، بَتكت
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سػػػػنن البيهقػػػػي الكػػػػربل، أليب بكػػػػر، أٛتػػػػد بػػػػن اٟتسػػػػُت بػػػػن علػػػػي بػػػػن موسػػػػى  .ٕ٘
القػادر عطػا، دار الكتػب العلميػة، بػَتكت،  ، ٖتقيػق: ٤تمػد عبػدى(ٛ٘ٗالبيهقي)ت

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ -لبناف، 
السػػػػػػػػنن الكػػػػػػػػربل، لإلمػػػػػػػػاـ أيب عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرٛتن، أٛتػػػػػػػػد بػػػػػػػػن شػػػػػػػػعيب النسػػػػػػػػائي  .ٖ٘

ىػ(، ٖتقيػق: د.عبد الغفار سيلماف البندارم، َك سيد كسػركم حسػن، دار ٖٖٓ)ت
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔلبناف،  الطبعة األكىل:  -الكتب العلمية ، بَتكت

النسائي بشػرح اٟتػافظ جػالؿ الػدين السػيوطي، كحاشػية اإلمػاـ السػندم، سنن  .ٗ٘
 لبناف. -دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت

 ىػ(.ٖٕٔسَتة ابن ىشاـ، أليب ٤تمد عبد ا١تلك بن ىشاـ البصرم ) .٘٘
شػػرح ا بػػن بطػػاؿ الشػػيخ العالمػػة، أليب اٟتسػػن، علػػي بػػن خلػػف بػػن عبػػد ا١تلػػك  .ٙ٘

علػػى صػػحيح البخػػارم اإلمػػاـ أيب عبػػد اهلل  ىػػػ(،ٜٗٗبػػن بطػػاؿ البكػػرم القػػرطيب)ت
(، حققػو، كخػرج أحاديثػو: مصػطفى عبػد القػادر ھ٤ٕ٘ٙتمد بن إٝتاعيل البخارم)

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔعطا، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكىل: 
شرح الكوكب ا١تنَت، لتقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزيز بن  .ٚ٘

ىػ(، احملقق: ٤تمد الزحيلي كنزيو ٕٜٚا١تعركؼ بابن النجار )ت علي الفتوحي
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔٛتاد، مكتبة العبيكاف، الطبعة: الطبعة الثانية 

شرح ا١تعلقات العشر ا١تذىبات، أليب زكريا ٭تِت ابن علي بن ٤تمد الشيباين،  .ٛ٘
ىػ(، ضبط نصوصو، كشرح حواشيو، د.عمر ٕٓ٘ا١تشهور با٠تطيب التربيزم )ت

 لبناف. -اركؽ الطباع، دار األرقم بن أيب األرقم، بَتكتف
شرح النوكم على مسلم= ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، أليب زكريا  .ٜ٘

بَتكت، الطبعة الثانية،  -٭تِت بن شرؼ بن مرم النوكم، دار إحياء الًتاث العريب 
 ىػ.ٕٜٖٔ
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عثماف شركط األئمة ا٠تمسة للحازمي= أليب بكر، ٤تمد بن موسى بن  .ٓٙ
 ـ. ٜٜٔٔىػ(، مكتبة القدسي، القاىرة، ٗٛ٘اٟتازمي ا٢تمداين، زين الدين )ت 

الصػػحاح= تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة، لإلمػػاـ إٝتاعيػػل بػػن ٛتػػاد اٞتػػوىرم )ت  .ٔٙ
بػَتكت، الطبعػة  -ىػ(، اعتٌت بو: خليل مػأموف شػيحا، دار ا١تعرفػة، لبنػافٓٓٗحدكد

 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔاألكىل: 
يػػػػب بػػػػن بلبػػػػاف، لألمػػػػَت عػػػػالء الػػػػدين علػػػػي بػػػػن بلبػػػػاف صػػػػحيح ابػػػػن حبػػػػاف بًتت .ٕٙ

ىػ( حققو كخرج أحاديثو كعلق عليػو: شػعيب األرنػؤكط، مؤسسػة ٜٖٚالفارسي )ت
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔالرسالة، الطبعة الثالثة: 

( طبعة ھٕٙ٘صحيح البخارم، أليب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم) .ٖٙ
١تفهرس أللفاظ اٟتديث، اعتٌت ّٔا مضبوطة كمشكلة كملونة كمتفقة كترقيم ا١تعجم ا

 ا١تنصورة. -كضبط نصها: أٛتد جاد ، دار الغد اٞتديد للنشر كالتوزيع
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن أيب داكد ، أليب داكد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليماف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعث  .ٗٙ

ىػػػػػ(، تػػػػأليف: ٤تمػػػػد ناصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين، مكتبػػػػة ا١تعػػػػارؼ، ٕ٘ٚالسجسػػػػتاين)ت
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالرياض، الطبعة الثانية 

لم، لإلمػػػػػػػػػػاـ أيب اٟتسػػػػػػػػػػُت مسػػػػػػػػػػلم بػػػػػػػػػػن اٟتجػػػػػػػػػػاج القشػػػػػػػػػػَتم صػػػػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػػػ .٘ٙ
( ٖتقيق كٗتػريج: أٛتػد زىػوة، كأٛتػد عنايػة، دار الكتػاب العػريب، ھٕٔٙالنيسابورم)

 ـ.ٕٗٓٓ/ھٕ٘ٗٔلبناف، الطبعة األكىل:  –بَتكت 
طػػرح التثريػػب ُب شػػرح التقريػػب )ا١تقصػػود بالتقريػػب: تقريػػب األسػػانيد كترتيػػب  .ٙٙ

ىػػػ(  ٙٓٛالػػدين عبػػد الػػرحيم بػػن اٟتسػػُت العراقػػي )ت ا١تسػػانيد(، أليب الفضػػل زيػػن 
أكملػػو ابنػػو: أٛتػػد بػػن عبػػد الػػرحيم بػػن اٟتسػػُت ، أبػػو زرعػػة كيل الػػدين، ابػػن العراقػػي 

كصورهتا دكر عػدة منهػا )دار إحيػاء الػًتاث  -ىػ(، الطبعة ا١تصرية القدٯتة ٕٙٛ)ت 
 العريب، كمؤسسة التاريخ العريب، كدار الفكر العريب(.
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رم شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم، لبػػػػدر الػػػػدين ٤تمػػػػود بػػػػن أٛتػػػػد العيػػػػٍت عمػػػػدة القػػػػا .ٚٙ
-ىػػػػػػػػػٕٗٗٔ، دار إحيػػػػػػػػاء الػػػػػػػػًتاث العػػػػػػػػريب، بػػػػػػػػَتكت، الطبعػػػػػػػػة األكىل: ى(٘٘ٛ)ت

 ـ.ٖٕٓٓ
فػػػتح البػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم، أليب الفضػػػػل أٛتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػػر  .ٛٙ

لبنػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػة األكىل  -ىػػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػػب العلميػػػػػػػة، بػػػػػػػَتكتٕ٘ٛالعسػػػػػػػقالين)ت
 ـ.ٕٗٓٓ

واتح الرٛتػػػػػػػػػػػوت، شػػػػػػػػػػػرح مسػػػػػػػػػػػلم الثبػػػػػػػػػػػوت، حملمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن نظػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػدين فػػػػػػػػػػػ .ٜٙ
 ىػ.ٕٖٗٔىػ(، الطبعة الثانية، ا١تطبعة األمَتية، القاىرة، ٜٔٔٔاألنصارم)ت

الكشف كالبيػاف، أليب إسػحاؽ أٛتػد بػن ٤تمػد بػن إبػراىيم الثعلػيب النيسػابورم،  .ٓٚ
لبنػػاف،  -بػػَتكت  -ٖتقيػػق: اإلمػػاـ أيب ٤تمػػد بػػن عاشػػور، دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب 

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔالطبعة األكىل، 
الكفاية ُب معرفػة أصػوؿ علػم الركايػة، لإلمػاـ اٟتػافظ احملػدث أيب بكػر أٛتػد بػن  .ٔٚ

ىػ( ٖتقيق كتعليػق: أيب إسػحاؽ ٖٙٗعلي بن ثابت ا١تعركؼ با٠تطيب البغدادم)ت
 إبراىيم بن مصطفى آؿ َْتَْبح الدمياطي، مكتبة ابن عباس، ٚتهورية مصر العربية.

ىػػ(، ٔٔٚالبن منظور، ٤تمد بن مكـر بن األفريقػي، ا١تصػرم)ت ساف العرب،ل .ٕٚ
 .دار صادر، بَتكت، الطبعة: األكىل

احملكػػم كاحملػػيط األعظػػم، أليب اٟتسػػن، علػػي بػػن إٝتاعيػػل بػػن سػػيده ا١ترسػػي )ت  .ٖٚ
 ـ.ٕٓٓٓىػ(، ٖتقيق: عبد اٟتميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٛ٘ٗ

لى اٞتهمية كا١تعطلة، البن قيم اٞتوزية، دار ٥تتصر الصواعق ا١ترسلة ع .ٗٚ
 الفيصلية، مكة.

مركيات غزكة ا٠تندؽ، إلبراىيم بن ٤تمد ا١تدخلي، عمادة البحث العلمي  .٘ٚ
باٞتامعة اإلسالمية، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة: األكيل، 

 ىػ.ٕٗٗٔ
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د بػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػد ا١تستصػػػػػػػفى ُب علػػػػػػػم األصػػػػػػػوؿ، أليب حامػػػػػػػد، ٤تمػػػػػػػد بػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػ .ٙٚ
 -ىػ(، ٖتقيػق: ٤تمػد عبػد السػالـ عبػد الشػاُب، دار الكتػب العلميػة ٘ٓ٘الغزايل)ت

 ىػ.ٖٔٗٔبَتكت، الطبعة األكىل: 
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔمسند أٛتد بن حنبل، بيت األفكار الدكلية،  .ٚٚ
ا١تسودة ُب أصوؿ الفقػو، لعبػد السػالـ بػن عبػد اٟتلػيم بػن أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم  .ٛٚ

 القاىرة. –مد ٤تِت الدين عبد اٟتميد، ا١تدين آؿ تيمية، ٖتقيق: ٤ت
ا١تعػػامل اٞتغرافيػػة الػػواردة ُب السػػَتة النبويػػة، لعػػاتق بػػن غيػػث الػػبالدم، دار مكػػة،  .ٜٚ

 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔالطبعة األكىل: 
مكة ا١ترمة، الطبعة األكىل ،  -معاين القرآف الكرًن، للنحاس، جامعة أـ القرل  .ٓٛ

 ىػ.ٜٓٗٔ
مد بن علي بن الطيب البصرم ، ٖتقيق : خليل ا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو، حمل .ٔٛ

 ىػ.ٖٓٗٔبَتكت، الطبعة األكىل ،  -ا١تيس، دار الكتب العلمية 
 -معجػػػػػم البلػػػػػداف، أليب عبػػػػػد اهلل يػػػػػاقوت بػػػػػن عبػػػػػد اهلل اٟتمػػػػػوم، دار الفكػػػػػر  .ٕٛ

 بَتكت.
ا١تعجػػػػم الكبػػػػَت، أليب القاسػػػػم سػػػػليماف بػػػػن أٛتػػػػد بػػػػن أيػػػػوب الطػػػػرباين، ٖتقيػػػػق:  .ٖٛ

ا١توصػػػل، الطبعػػػة الثانيػػػة:  -يػػػد السػػػلفي، مكتبػػػة العلػػػـو كاٟتكػػػم ٛتػػػدم بػػػن عبدآّ
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔ

ىػػ(، ٖتقػق كضػبط: ٜٖ٘مقاييس اللغة، أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريػا ) .ٗٛ
 عبد السالـ ٤تمد ىاركف، دار اٞتيل، بَتكت.

ا١تنهاج شرح صػحيح مسػلم بػن اٟتجػاج، حمليػي الػدين أبػو زكريػا ٭تػِت بػن شػرؼ  .٘ٛ
ىػػػػ(، حقػػػق أصػػػولو كخػػػرج أحاديثػػػو: الشػػػيخ خليػػػل مػػػأموف شػػػيحا، دار ٙٚٙ)النػػوكم

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔلبناف، الطبعة الرابعة عشرة:  -ا١تعرفة، بَتكت
ا١تػنهج ا١تقػًتح لفهػم ا١تصػطلح، ٟتػاًب بػن عػارؼ بػن ناصػر الشػريف العػػوين، دار  .ٙٛ
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 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔا٢تجرة للنشر كالتوزيع، الرياض، الطبعة: األكىل، 
ج النبوم ُب قبوؿ أخبار اآلحاد مطبوع ضمن حجية خرب الواحد ُب ا١تنه .ٚٛ

األحكاـ كالعقائد، إعداد: د.٤تمد عبد اهلل عويضة، دار الفرقاف، الطبعة األكىل 
 ىػ.ٕٓٗٔ

نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر، أليب الفضل، أٛتد  .ٛٛ
ىػ(، ٖتقيق: عبد اهلل بن ٕ٘ٛبن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين )ت 

 ىػ.ٕٕٗٔضيف اهلل الرحيلي، مطبعة سفَت بالرياض، الطبعة األكىل،
نظػػم الفرائػػد ١تػػا تضػػمنو حػػديث ذم اليػػدين مػػن الفوائػػد: للعالئػػي، أليب سػػعيد  .ٜٛ

ىػػػػػ(، ٖتقيػػػػق: بػػػػدر بػػػػن عبػػػػد اهلل ٔٙٚصػػػػالح الػػػػدين خليػػػػل بػػػػن كيكلػػػػدم العالئػػػػي)
 ىػ.ٙٔٗٔألكىل:البدر، دار ابن اٞتوزم، الدماـ، الطبعة ا

النقد اللغول َب هتذيب اللغة لألزىرل/ رسالة مقدمة لنيل درجة  .ٜٓ
التخصص)ا١تاجستَت(/ ّتامعة األزىر الشريف، كلية اللغة العربية با١تنصورة، قسم 
أصوؿ اللغة، إعداد الباحث: ٛتدل عبد الفتاح السيد بدراف/إشراؼ األستاذ 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالدكتور: ٤تمد حسن حسن جبل، 
ىػػػ( ٖ٘ٛالنكػت علػى كتػػاب ابػن الصػػالح، للحػافظ ابػن حجػػر العسػقالين )ت .ٜٔ

 ٖتقيق كدراسة: د. ربيع بن ىادم عمَت، دار الرَّاية.
النهايػػة ُب غريػػب اٟتػػديث كاألثػػر، ّٓػػد الػػدين أيب السػػعادات ا١تبػػارؾ بػػن ٤تمػػد  .ٕٜ

لبنػػػػػاف، الطبعػػػػػة األكىل:   -ىػػػػػػ(، دار الفكػػػػػر، بػػػػػَتكت ٙٓٙاٞتػػػػػزرم ابػػػػػن األثػػػػػَت )ت
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ

ىدم السارم مقدمة فتح البارم شرح صحيح البخارم، للحافظ أيب الفضل،  .ٖٜ
ىػ(، دار ا١تعرفة، ٕ٘ٛأٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقالين )ت

 لبناف الطبعة الثانية. -بَتكت 
 


