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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل شارع مشارع األحكام بلطفه وأفضاله ،ناهج مناهج احلالل واحلرام بكرمه
ونواله .والصالة والسالم علی رسوله الذي بعثه إىل كافة اخللق واألمم ،فأبان معامل الدين
وٓاثاره ،وعىل ٓاله وأصحابه وأتباعه ذوي املجد والكرم ،وبعد؛
فإن علوم الدين أحق املفاخر بالتوقري والتبجيل ،وأوىل الفضائل بالتفضيل والتحصيل؛
إذ هي الطريقة املسلوكة لنيل السعادات يف الدنيا ،واملرقاة املنصوبة إىل الفوز بالكرامات يف
العقبى ،ال سيام علم حديث رسول اهلل ﷺ وروايته؛ إذ هو أرشف العلوم وثاين األساس،
واملقدم عىل اإلمجاع والقياس ،وعلم أصول الفقه الذي هو أصعبها مدارك وأدقها مسالك،
وأعمها عوائد وأمتها فوائد ،ولواله لبقيت لطائف علوم الدين كامنة اآلثار ،ونجوم سامء
الفقه واحلكمة مطموسة األنوار ،ال تدخل ميامنه حتت اإلحصاء ،وال تدرك حماسنه
باالستقصاء.
ألجل هذا كثرت تصانيف العلامء قديام وحديثا يف هذين املوضوعني إال أهنا بقيت يف
اخلبايا زوايا حتتاج إلی عناية أكثر ،ودراسة أكمل ،كمبحث أصول احلديث عيل منهج
احلنفية ،ومبحث االجتهاد والتقليد يف زمن النبيﷺ وأصحابه ريض اهلل عنهم ،وكذا الفتوی
يف ذلك الزمان ،و أسامء املفتني من الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم ،ويف األخري مباحث
اجلرح والتعديل يف خري القرون ،السيام زمن النبوة و اخللفاء األربعة؛ فهذه الرسالة تلقي
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أضواء عىل هذه الزوايا املغمورة املطمورة ،فتنريها للناظرين ،فطاش هبا ما يتومهه البعض أهنا
مباحث ظهرت بعدئذ.
فاهلل أسأل أن ينفع هبا العامة واخلاصة ،و أن جيعلها ذخرية يوم ال ينفع مال وال بنون.
كتبه حممد عبد احلليم النعامين
عفى اهلل عنه

الفصل األول

مباحث هامة
حول الفقه والفتوى واالجتهاد والتقليد

مباحث
حول الفقه والفتوى واالجتهاد والتقليد
* مكانة الفقه يف الدين:
إن التفقه يف دين اهلل مما أمر به -سبحانه وتعا ىىل -حيث أكدعىل حتصيله يف كتابه العزيز
قائالَ ﴿ :ف َل ْو َل َن َف َر ِم ْن كُل فِ ْر َقة ِمن ُْه ْم َطائِ َفة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِف الد ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم
ي﴾ [ٓال عمران]79:
َي َذ ُر َ
ون﴾ [التوبة .]١٢٢:وقا ل تعا ىىل﴿ :كُونُوا َر َّبانِي َ
َل َع َّل ُه ْم َ ْ
قال ابن عباس رىض اهلل عنهام يف تفسريه :أي :كونوا حكامء فقهاء)١(.

وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل تعليم الفقه من فرائض النبوة ،وأمرالرسول أن يعلم أمته
طريق التفقه ،وقال تعاىل﴿ :ويعلم ُهم ا ْلكِتَاب و ْ ِ
احلك َْم َة ﴾ [البقرة.]١٢9:
َ َ
ََُ ُ ُ

ففي هذه اآلية يعد اهلل سبحانه وظائف الرسول ،ويذكرفيها تعليم احلكمة ،قال ابن جرير
الطربي يف تفسريه :اختلف أهل التأويل يف معنى احلكمة ،فقال بعضهم :هي السنة وقال
بعضهم :احلكمة :املعرفة بالدين ،والفقه يف التأويل ،والفهم للرشيعة .وهكذا قال مالك رمحه
اهلل)٢( .

( )١البخاري ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل.
( )٢جامع البيان ٦٥٤/١وانظر أيضا :فتح القدير .١٢٤/١

3

 4ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه

فتبني من ذلك أن املراد من احلكمة هوالفقه والفهم للرشيعة.
تعريف الفقه:
قال ابن األثري :الفقه يف األصل :الفهم ،يقالِ :
فقه الرجل بالكرس إذا فهم وعلم ،وف ُقه
بالضم إذا صار فقيها عاملا ،وقد جعله العرف خاصا بعلم الرشيعة ،وختصيص ًا بعلم الفروع
منها.
قال اإلمام النووي عند قوله-صىل اهلل عليه وسلم« -خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف
اإلسالم إذاف ُقهوا» ،أي :صاروا فقهاءء عاملني باألحكام الرشعية الفقهية)١( .
وقال العالمة ابن تيمية :التفقه يف الدين :معرفة األحكام الرشعية بأدلتها السمعية)٢( .

* أسلوب النيب ﷺ يف تفقيه الصحابة:
ِ
وأدى
والفقه يف التأويل ،والفه ِم للرشيعة،
قام النبيﷺ ليعلمهم طريق املعرفة بالدين،
ى
هذا الواجب املهم يف ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :إراءة طريق استنباط األحكام بالعقل وتعليمهم باألسلوب العميل؛
فلوتتبعنا السري والسنن لشاهدنا أمثلة عديدة هلذا األسلوب،كام يف صحيح البخاري :أتى
رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :إن أختي نذرت أن حتج وإهنا ماتت ،فقال النبي
ِ
فاقض دين اهلل فهوأحق
صىل اهلل عليه وسلم :لوكان عليها دين أ كنت قاضية؟ قال:نعم ،قال:
باألداء)3( .

( )١اجلامع الصحيح لإلمام مسلم برشح النووي.٢٦٨/٢
الفتاوى .٨/٢:
( )٢جمموعة
ى
( )3صحيح البخاري ،كتاب األيامن والنذور ،باب من مات وعليه نذر .٢٤٦٤/٦
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ِ
ونظائره ترى النبيﷺ كيف يستعمل العقل يف تعرف احلكم؟ وكيف يريب
ففي هذا املثال
أصحابه بمبارشة العقل حتى يعرفوا النظائر ،ويستنبطوا األحكام من النصوص الواردة
للحوادث النازلة التي ال يوجد هلا نص.
املرحلة الثانية :حثهم عىل التفقه وبيان فضائله:
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين»( .صحيح البخاري،
كتاب العلم ،باب من يرداهلل به خريا.)39/١ .
 -٢وقال رسول اهللﷺ «:نعم الرجل الفقيه يف الدين ،إن احتيج إليه نفع ،وإن استغنى
عنه أغنى نفسه»( .مشكوة املصابيح ،كتاب العلم 3٦ /١:عن رزين).
فلم يزل النبيﷺ حيرض أصحابه عىل استخدام العقل يف التعرف عىل الرشع بتعابري
خمتلفة.
املرحلة الثالثة :حتكيمهم ف القضايا بمرآه حتى يكونوا ذوي بصائر بالتدرب العميل،
ومما يدل عليه:قضاء سعد بن معاذ يف بني قريضة« :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
أرش عيل يف هؤالء ،قال :إنى أعلم أن اهلل قدأمرك فيهم ٍ
بأمرأنت فاعله ،قال :أجل ،ولكن أرش،
ي

لقتلت مقاتلتهم ،وسبيت ذرارهيم ،فقال« :والذي نفيس بيده لقد
قال :لو ُولي ُت أمرهم
ُ
أرشت عليهم بالذي أمرين اهلل به») .سري أعالم النبالء .(٢٨٨/١
ويف رواية ملسلم« :قال :لقدحكمت فيهم بحكم اهلل») .الصحيح ملسلم:كتاب
اجلهاد،باب جواز القتال من نقض العهد رقم احلديث .(١7٦٨
لقد قام النبيﷺ ألداء هذا الواجب خري قيام ،ور يبى أصحابه بأشد اعتناء ،وأحسن
تربيتهم حتى أثمرت فئة فهيمة قادرين عىل درك املعاين اخلفية ،ففطنوا أن هلذه األلفاظ معاين
وراء ظواهرها البدي من الوصول إليها ،واليمكن ذلك إالبالتعقل ،واستعامل الرأي عىل
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الوجه الذي تعلموه من سيدهم ومعلمهم ،فشاع التعقل والتفقه بني الصحابة يف عهد النبي
صىل اهلل عليه وسلم.

* االجتهاد واحلكم بالرأي يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم:
فلو طالعنا السنن وتتبعنا اآلثار؛ لوجدنا أمثلة كثرية عىل استعامل الرأي لدرك معاين
ُ
ونطاق البحث ال يسع البسط والتفصيل ،فنور ُد قدر ما يتضح
النصوص يف ذلك العهد املنري،
به الكالم:
 :١عن ابن عمر رىض اهلل عنهام قال :قال رسول اهللﷺ يوم األحزاب :اليصلني أحد إال
يف بني قريظة ،فأدرك بعضهم العرص يف الطريق ،فقال بعضهم  :ال نصىل حتى نأتيها ،وقال
بعضهم :بل نصىل ،مل يرد منا ذلكُ ،
فذكِر ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،فلم يعنف واحدا
منهم( .الصحيح لإلمام مسلم.)9٢/٢:
 :٢عن أيب سعيد رىض اهلل عنه أن رجلني تيمام وصليا ،ثم وجدا ما ًء يف الوقت ،فتوضأ
أحدمها وعاد لصالته ما كان يف الوقت ،ومل يعد اآلخر ،فسأال النبي صىل اهلل عليه وسلم،
فقال للذي مل ُيعد :أصبت السنة ،وأجزأتك صالتك ،وقال لآلخر :أما أنت فلك مثل سهم
مجع( .سنن أيب داود ،كتاب الطهارة ،باب املتيمم جيد املاء بعد ما يصىل٤٢/١:برقم .)33٨
:3حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه يف غزوة ذات السالسل( .رواه أبو داود يف
الطهارة ،باب إذا خاف اجلنب الربد ،رقم احلديث.)١( )33٤ :
( )١عن عمرو بن العاص قال :احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن
أهلك فتيممت ،ثم صليت بأصحايب الصبح فذكروا ذلك للنبيﷺ فقال« :يا عمرو صليت بأصحابك وأنت
جنب؟» فأخربته بالذي منعني من االغتسال وقلت إين سمعت اهلل يقول{ :وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان
بكم رحيام} [النساء ]٢9 :فضحك رسول اهللﷺ ومل يقل شيئا.
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فهذه أمثلة تدل عىل أن استعامل العقل يف فقه األحكام واالجتهاد بالرأي لتعرف املراد من
سائرا يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ فكانوا جيتهدون يف النوازل التي
النصوص كان أمر ًا ً
الجيدون فيها نصا ،وهم ُغييب عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويعملون بام أدى إليه
اجتهادهم ،واليألون ،ثم إن أتيحت هلم الفرصة فيعرضونه عىل النبيﷺ فيقره أو يبني
خطأهم ،ومل يثبت أنهﷺ عنيف أحدا ،أو زجره إذا استعمل العقل عىل وجهه ،بل يتبسم تارة،
ويضحك تارة ،ويستحسن فعلهم واليؤثم أحد ًا.
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االجتهاد ،أمهيته و شروطه
قال البزدوي يف أصوله :أمجع العلامء والفقهاء علی أن املفتي جيب أن يكون من أهل
االجتهاد ،وال حيل له أن يفتي فيام ال حيفظ فيه قوالمن أقوال املتقدمني.
ويف الظهريية :روي عن أيب حنيفة أنه قال :ال حيل ألحد أن يفتى بقولنا ما مل يعلم من أين
قلنا .انتهى .فإذا كان ال جيوز تقليد اإلمام من غري دليل يف األحكام ،فكيف جيوز تقليد
املقلدين الذين ما وصلوا إىل مقام املجتهدين ،نعم جيوز للعامي أن يقلد العامل املقلد للرضورة.
واملراد بالعامل هوالعامل بأقوال الفقهاء ،ال النحوي ،والرصيف ،واملنطقي ،وغريهم؛ ممن يزعم
أنه من الفقهاء الفضالء ،ثم العامي إذا استفتى يف حادثة يأخذ بقول من هوأفقه وأورع من
العلامء ،عىل ما يف املحيط يف رشح املجمع :املختار أن الفاسق ال يصلح أن يكون مفتيا ،يعنى
ولو كان عاملا؛ ألنه ربام يكذب يف مقاله ،وربام يراعي صاحبه يف حاله ،وربام ينقل روايته (كذا
يف األصل) يف مقام انتقاله ،ومن املعلوم أن الفاسق ال يصح له الرواية ،فكذا مقامه يف باب
الدراية ،واهلل الويل اهلادي يف البداية والنهاية.
وألن مبنى الفتوى عىل األمانة ال اإلرصار عىل اخليانة؛ فإن هبا يتهم أمر الديانة ،وقيل:
يصلح للناس أن يكون مفتيا ،ألنه حيتاط فيه من السمعة والرؤيا ،كي ال ينسب إىل اخلطأ.
ثم االجتهاد لغة :بذل اجلهود لنيل املقصود ،وأما أهليته :فأهل االجتهاد من يكون عاملا
بالكتاب والسنة واآلثار و وجوه الفقه ،كاميف املحيط والظهريية :إن رشط صريورة املرء
جمتهدا أن يعلم من الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به األحكام ،دون مايتعلق به املواعظ
والقصص .ويف اهلداية :وحاصله :أن يكون صاحب حديث ،له معرفة بالفقه ،ليعرف معاين
االىثار ،أوصاحب فقه ،له معرفة باحلديث ،أي :منسوب إىل احلديث ،لزيادة علمه ودرسه فيه،
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ولكن له فقه أيضا ،وليس هو يقدر علمه يف احلديث ،أو صاحب فقه ،له معرفة بالفقه ،أي:
منسوب إىل الفقه ،كذا ذكره ابن الضياء (املتوىف ٨٥٤هـ).
وباجلملة أنه ال يكون فقيها جمردا عن حفظ الرواية ،وال حمدثا خاليا عن الفقه والدراية،
بل يكون جامعا بينهام يف باب اهلداية .قيل :وأن يكون صاحب قرحية ،يعرف هبا عادات
الناس ،ألن من األحكام ما يبتني عليها يف مقام القياس.
ويف رشح اإلتقاين :وإذا بلغ الرجل أن يكون عاملا بالنصوص من الكتاب والسنة مما
تعلق به األحكام الرشعية ،يصري جمتهد ًا ،و جيب العمل باجتهاده ،وحيرم عليه تقليده غريه،
كذا يف امليزان.
ويف أصول البزدوي :الصحيح أن أهل االجتهاد يف مسائل الفقه من يكون عاملا بدالئل
الفقه ،وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.
ويف أصول األسرتوشني :قال بعضهم :إن كان صوابه أكثر من خطأه حل له االجتهاد.
ويف النهاية :وأماحكم االجتهاد؛ فاإلصابة بغالب الرأي؛ حتى قلنا :إن املجتهد إذا أصاب فله
أجران ،وإن أخطأ فله أجر واحد.
ويف املحيط :ينبغي للقايض أن يعرف ما يف كتاب اهلل من الناسخ واملنسوخ ،وأن يعرف
املتشابه وما فيه اختالف العلامء ،لريجح قول البعض عىل البعض باجتهاده ،فام مل جيد يف كتاب
اهلل ،يقيض بام جاء عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وينبغي أن يعرف الناسخ واملنسوخ
من األخبار؛ فإن اختلفت األخبار يأخذ بام هو األشبه ويميل اجتهاده إليه ،وجيب أن يعلم
املتواتر ،واملشهور ،وما كان من أخبار اآلحاد ،وجيب أن يعلم مراتب الرواة؛ فإن منهم من
ُعرف بالفقه والعدالة ،كاخللفاء الراشدين والعبادلة وغريهم ،ومنهم من مل يعرف بذلك،
ومنهم من مل يعرف بطول الصحبة ،وإن كانت حادثة مل ِيرد فيها يشء عن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،يقىض فيها بام اجتمع عليه الصحابة ،فإن كانت الصحابة فيها خمتلفني جيتهد يف
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ذلك ،ويرجح قول بعضهم عىل بعض إذا كان من أهل االجتهاد ،وليس له أن خيالفهم مجيعا
اخلصاف
باخرتاع قول ثالث؛ ألهنم مع اختالفهم اتفقوا عىل أن ما عدا القولني باطل ،وكان ي
والتصحيح ما ذكرنا ،واليفضل قول اجلامعة عىل قول الواحد .
يقول ذلك،
ُ
إمجاع الصحابة ينعقد بطريقني ،أحدمها :اتفاق كل صحايب عىل حكم بأقواهلم وهذا
ثم
ُ
متفق عليه ،والثاين :تنصيص البعض وسكوت الباقني ،بأن اشتهر قول بعض فقهائهم ،وبلغ
الباقني ذلك فسكتوا ،ومل ينكروا ذلك ،وهذا مذهبنا ولكن هذا اإلمجاع يف املرتبة دون األول،
ألن األول جممع عليه ،والثاين خمتلف فيه ،يعنى فاألول إمجاع قطعي ،والثاين ظني .وإن وجد
من الصحابة اتفاق عىل حكم إال واحد ًا بأنه خالفهم ،فعىل قول الكرخي ال شك له حكم
اإلمجاع ،وهو قول الشافعي ،والصحيح عندنا :إن سوغوا له اإلجتهاد ،ال ينعقد اإلمجاع مع
خمالفته ،نحو خالف ابن عباس ريض اهلل عنهام يف زوج وأبوين ،قال :لألم ثلث مجيع املال،
ٍ
قاض
وإن مل يسوغوا له االجتهاد بل أنكروا عليه ثبت اإلمجاع بدون قوله حتى لو قىض
بجواز بيع الدراهم بالدرمهني ينفذ قضاءه ،نحو خالف ابن عباس يف ربا النقد ،فإن الصحابة
ملا أنكروا عليه ثبت اإلمجاع بدون قوله.

.

وليكن هذا ختام الكالم يف بيان منهجه ،ولنتحول إىل مباحث أخرى ،واهلل ويل التوفيق،
وبه الثقة ،وعليه التكالن ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

( )١املحيط الربهاين.٨/٨ ،

الفصل الثاني
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المباحث المختارة ألصول الحديث
من أصول السرخسي
لقد ساقنا البحث عن الفقه إىل أصول احلديث من كتب أصول الفقه ،وقد انتقينا بعض
املباحث اهلامة من أصول الرسخيس لندرجها يف هذا الكتاب حتى ينتفع هبا الدارسون وباهلل
التوفيق.
لقد عني املحدثون بأصول احلديث و مصطلحاته عناية فائقة ،وعنايتهم هذه قديمة قدم
فن احلديث الرشيف ،وكانت هلم أصول وقواعد ينتقدون احلديث يف ضوء ها انتقاد الصرييف
احلاذق للنقد البهرج من اخلالص ،ويميزون بني الغث والسمني ،كام كانت للفقهاء أصول
أخر ختتلف بعض اليشء عن أصول املحدثني حيكمون يف ضوء ها عىل احلديث بالصحة و
الضعف ،وهذه األصول والقواعد قد تتفق وقد ختتلف.
هذا ،ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املوضع هو أن مجيع املؤلفات يف أصول احلديث
املتداولة بني أيدينا هي أصول وضوابط من وجهة نظر املحدثني وأهل األثر ،وليست هي من
وجهة نظر الفقهاء وأهل النظر ،كام رصح بذلك حافظ الدنياالعالمة ابن حجر رمحه اهلل تعاىل
املولود 77٢هـ ،املتويف ٨٥٢هـ ،حيث يقول يف كتابه «رشح النخبة»:
«فإن التصانيف يف اصطالح أهل احلديث قد كثرت لألئمة يف القديم واحلديث ...الخ»
وهلذا السبب عنون احلافظ كتابه بـ «نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل
األثر».
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وإن للفقهاء وأصحاب النظر أصوالً أخر ،وهي التي رسدها أئمة املذاهب األربعة
(احلنفية ،املالكية ،الشوافع و احلنابلة) يف كتبهم املؤلفة لألصول حتت عنوان «كتاب السنة».
وإن سبب إدراج كتب أصول احلديث التي ألفها أهل األثر يف املنهج الدراي الرائج
عندنا هو اجلواب عن إيرادات أهل احلديث بمصطلحاهتم الرائجة عندهم ،وال غرو فإن تلك
املصطلحات قد عمت وشاعت بعد ذيوع كتاب «مقدمة ابن الصالح» لشيخ اإلسالم أيب
عمرو بن عثامن بن الصالح رمحه اهلل تعاىل ( ٥77هـ ٦٤3/هـ ) لذلك استخدم مشاخينا نفس
املصطلحات للرد عليهم ،فإن الفقهاء يعللون األحاديث الصحيحة التي تصادم أصول
الفقهاء املجتهدين ،وينصون :أن هذا احلديث ال يصلح لإلحتجاج هلذا الوجه يف ضوء
األصول املقررة عندهم.
لذلك :فإن األحاديث الصحيحة عند املحدثني التي مل يعمل هبا الفقهاء ،وإن أصحاب
املذاهب األربعة قد استوفوا الكالم يف بحث السنة عن سبب عدم عملهم هبا ومل يدعوا
لإلعرتاض ً
جماال ،وهلذه الغاية ألف الشاه عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل (١١٥9هـ ـ  ١٢39هـ)
رسالة مستقلة تلقي األضواء عىل اختالف وجهات نظر املذاهب األربعة املشرتكة ،وهي
موجودة يف فتاويه حتت عنوان »بيان مآخذ املذاهب األربعة».
و بناء عىل هذه الرضورة انتقينا هذه الرسالة املخترصة من كتاب »أصول الرسخيس»
بحث السنة ،ووصفنا هلا عناوين تسهي ً
ال للطالب وتتمي ًام للفائدة كام ألصقنا يف حواشيه
نصوص ًا عامة مفيدة نادرة من كتاب »كشف األرسار» يف بعض املواضع املغلقة أواملواضع
التي حتتاج إىل بسط وتفصيل ،واليتبني مذهبنا إال بنقل تلك النصوص.
وعليه فإن هذا الكتاب يستحق أن يوضع يف املنهج التعليمي للطالب الدارسني »مشكاة
املصابيح» ليتعرف الطالب عىل أصول احلديث من وجهة نظر فقهائنا ليكونوا عىل بينة من
ٍ
أ ِ
حينئذ يتسنى له اجلواب عن
مرهم قبل أن خيوضوا غامر احلديث النبوي الرشيف ،و
اإليرادات الواردة عىل فقهائنا يف ضوء األصول املقررة عندهم ،عىل أن هذه العجالة ال تكفي
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باملرام ولكنها عىل كل حال مفتاح للمبتدئني للولوج يف هذا املضامر ،ومنار للناشئ ينري له
الطريق للوصول إىل مدارج علم احلديث النبوى ،ويبرصه بمناهج الفقهاء يف أخذ احلديث
النبوي الرشيف.
وهذا أوان الرشوع:
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* شرائط الراوى حدًا وتفسريًا وحكمًا:
قال ريض اهلل عنه :اعلم بأن الرواة قسامن )١( :معروف ( )٢وجمهول
املعروف وأقسامه:
فاملعروف نوعان:
 :١من كان معروف ًا بالفقه والرأي يف اإلجتهاد.
 :٢ومن كان معروف ًا بالعدالة وحسن الضبط واحلفظ ولكنه قليل الفقه.
[اإلحتجاج بحديث الفقيه املعروف وتقديمه عىل القياس]
فالنوع األول كاخللفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأيب موسى
األشعري وعائشة وغريهم من املشهورين بالفقه من الصحابة ريض اهلل عنهم وخربهم حجة
موجبة للعلم الذي هو غالب الرأي ويبتنى عليه وجوب العمل سواء كان اخلرب موافق ًا
للقياس أوخمالف ًا له ،فإن كان موافق ًا للقياس تأيد به وإن كان خمالف ًا للقياس يرتك القياس
ويعمل باخلرب.
[تقديم مالك القياس عىل خرب الواحد والرد عليه]
وكان مالك بن أنس يقول :يقدم القياس عىل خرب الواحد يف العمل به؛ ألن القياس
حجة بإمجاع السلف من الصحابة ،ودليل الكتاب والسنة واإلمجاع أقوى من خرب الواحد
فكذلك ما يكون ثابت ًا باإلمجاع .
ولكنا نقول :ترك القياس باخلرب الواحد يف العمل به أمر مشهور يف الصحابة ومن بعدهم
من السلف ال يمكن إنكاره حتى يسمون ذلك معدوالً به عن القياس ،وعليه دل حديث عمر
ريض اهلل عنه فإن محل ابن مالك ريض اهلل عنه حني روى له حديث الغرة يف اجلنني ،قال :كدنا
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أن نقىض فيه برأينا فيام فيه قضاء عن رسول اهللﷺ بخالف ما قىض به ويف رواية :لو ال ما
رويت لرأينا خالف ذلك .وقال ابن عمر ريض اهلل عنه :كنا نخابر وال نرى بذلك بأس ًا حتى
أخربنا رافع بن خديج ريض اهلل عنه أن النبى عليه السالم هنى عن إكراء املزارع فرتكناه ألجل
قوله فيه وألن قول الرسولﷺ موجب للعلم باعتبار أصله وإنام الشبهة يف النقل عنه فأما
الوصف الذي به القياس فالشبهة واإلحتامل يف أصله ألنا النعلم يقين ًا أن ثبوت احلكم
املنصوص باعتبار هذا الوصف من بني سائر األوصاف وما يكون الشبهة يف أصله دون ما
تكون الشبهة يف طريقه بعد التيقن بأصله ،يوضحه أن الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط
والنسيان يف الراوى وذلك عارض وهناك باعتبار الرتدد بني هذا الوصف وسائر األوصاف
وهو أصل ،ثم الوصف الذي هو معنى من املنصوص كاخلرب والرأي والنظر فيه كالسامع
والقياس كالعمل به وال شك أن الوصف ساكت عن البيان واخلرب بيان يف نفسه ،فيكون اخلرب
أقوى من الوصف يف اإلبانة ،والسامع أقوى من الرأي يف اإلصابة وال جيوز ترك القوى
بالضعيف.
[عدم اإلحتجاج بقول غري الفقيه وتقديم القياس عىل قوله]
فأما املعروف بالعدالة والضبط واحلفظ كأيب هريرة وأنس بن مالك ريض اهلل عنهام
وغريمها ممن اشتهر بالصحبة مع رسول اهللﷺ والسامع منه مدة طويلة يف احلرض والسفر.
[مكانة أيب هريرة عند األحناف]
فإن أبا هريرة ممن ال يشك أحد يف عدالته وطول صحبته مع رسول اهللﷺ حتى قال له:
»زر غ ًبا تزدد حب ًا» وكذلك يف حسن حفظه وضبطه ،فقد دعا له رسول اهللﷺ بذلك عىل ما
روى عنه أنه قال :يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت أصحب رسول اهللﷺ عىل
ملء بطنى واألنصار يشتغلون بالقيام عىل أمواهلم واملهاجرون بتجاراهتم فكنت أحرض إذا
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غابوا وقد حرضت جملس ًا لرسول اهللﷺ فقال» :من يبسط منكم رداء ه حتى أفيض فيه
مقالتى فيضمها إليه ثم ال ينساها» فبسطت بردة كانت عىل فأفاض فيها رسول اهللﷺ مقالته،
ثم ضممتها إىل صدري ،فام نسيت بعد ذلك شيئا ،ولكن مع هذا قد اشتهر يف الصحابة ريض
اهلل عنه فمن بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس ،فهذا ابن عباس ريض اهلل عنهام ملا سمعه
يروي »توضؤوا مما مسته النار» قال :أرأيت لو توضأت بامء سخن أكنت تتوضأ منه؟ أرأيت
لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت تتوضأ منه؟ فقد رد خربه بالقياس ،حتى روى
أن أبا هريرة قال له :يا ابن أخي إذا أتاك احلديث فال ترضب له األمثال.
وال يقال إنام رده باعتبار نص ٓاخر عنده وهو ما روى أن النبي عليه السالم أيت بكتف
مؤربة فأكلها وصىل ومل يتوضأ؛ ألنه لو كان عنده نص ملا تكلم بالقياس وال أعرض عن أقوى
احلجتني ،أو كان سبيله أن يطلب التاريخ بينهام ليعرف الناسخ من املنسوخ ،أو أن خيصص
اللحم من ذلك اخلرب هبذا احلديث ،فحيث اشتغل بالقياس وهو معروف بالفقه والرأي من
بني الصحابة عىل وجه ال يبلغ درجة أيب هريرة يف الفقه ودرجته ،عرفنا أنه استخار التأمل يف
روايته إذا كان خمالف ًا للقياس ،وملا سمعه يروي :من محل جنازة فليتوضأ .قال :أيلزمنا
الوضوء يف محل عيدان يابسة .وملا سمعت عائشة ريض اهلل عنها أن أبا هريرة يروي أن ولد
الزنا رش الثالثة قالت :كيف يصح هذا ،وقد قال اهلل تعاىل» :ا َو َل ت َِز ُر َو ِاز َرة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى»
[الزمر ]7:وهذا عام دخله خصوص ،وروى أن عائشة ريض اهلل تعاىل عنهاقالت البن أخيها:
أال تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ،ورسول اهللﷺ حدث بأحاديث لو عدها عاد
ألحصاها .وقال إبراهيم النخعى ريض اهلل عنه :كانوا يأخذون من حديث أيب هريرة ويدعون
وقال :لو كان ولد الزنا رش الثالثة ملا انتظر بأمه أن تضع .وهذا نوع قياس وملا بلغ عمر ريض
اهلل عنه أن أبا هريرة يروي ما ال يعرف ،قال :لتكفن عن هذا أو ألحلقنك بجبال دوس.
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فلمكان ما اشتهر من السلف يف هذا الباب قلنا :ما وافق القياس من روايته فهو معمول
به ،وما خالف القياس ،فإن تلقته األمة بالقبول فهو معمول به وإال فالقياس الصحيح رشع ًا
مقدم عىل روايته فيام ينسد باب الرأي فيه.
ولعل ظان ًا يظن أن يف مقالتنا ازدراء به ومعاذ اهلل من ذلك ،فهو مقدم يف العدالة واحلفظ
والضبط كام قررنا ،ولكن نقل اخلرب باملعنى كان مستفيض ًا فيهم ،والوقوف عىل كل معنى أراده
رسول اهللﷺ بكالمه أمر عظيم ،فقد أوتى جوامع الكلم عىل ما قال :أوتيت جوامع الكلم،
واخترص ىل اختصارا ،ومعلوم أن الناقل باملعنى ال ينقل إال بقدر ما فهمه من العبارة ،وعند
قصور فهم السامع ربام يذهب عليه بعض املراد ،وهذا القصور اليشكل عند املقابلة بام هو
فقه لفظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فلتوهم هذا القصور قلنا :إذا انسد باب الرأي فيام
روي وحتققت الرضورة بكونه خمالف ًا للقياس الصحيح ،فال بد من تركه؛ ألن كون القياس
الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع ،فام خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو
يف املعنى خمالف للكتاب والسنة املشهورة واإلمجاع.
وبيان هذا يف حديث املرصاة؛ فإن األمر برد صاع من متر مكان اللبن قل أو كثر خمالف
للقياس الصحيح من كل وجه ،ألن تقدير الضامن يف العدوانات باملثل أوالقيمة حكم ثابت
بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وكذلك فيام يرويه سلمة بن املحبق أن رسول اهللﷺ قال فيمن
وطئ جارية امرأته ،فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها ،وإن استكرهها فهى حرة وعليه مثلها،
فإن القياس الصحيح يرد هذا احلديث ،ويتبني أنه كاملخالف للكتاب والسنة املشهورة
واإلمجاع .
[فضل الراوي الفقيه عىل غري الفقيه (املتصدي عىل غري املتصدي)]
ثم هذا النوع من القصور ال يتوهم يف الراوي إذا كان فقيها ،ألن ذلك ال خيفي عليه لقوة
فقهه ،فالظاهر أنه إنام روى احلديث باملعنى عن بصرية ،فإنه علم سامعه من رسول اهلل كذلك
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خمالف ًا للقياس ،وال هتمة يف روايته فكأنا سمعنا ذلك من رسول اهللﷺ فيلزمنا ترك كل قياس
بمقابلته.
[سبب قلة الرواية عن فقهاء الصحابة]
وهلذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة ريض اهلل عنهم ،أال ترى إىل ما روي عن
عمرو بن ميمون قال :صحبت ابن مسعود سنني فام سمعته يروي حديث ًا إال مرة واحدة؛ فإنه
قال :سمعت رسول اهلل ﷺ ،ثم أخذه البهر والفرق وجعلت فرائصه ترتعد ،فقال نحو هذا،
أو قريب ًا منه ،أو كالم ًا هذا معناه :سمعت رسول اهللﷺ يقول كذا.
فبهذا يتبني أن الوقوف عىل ما أراده رسول اهلل ﷺ من معانى كالمه كان عظي ًام عندهم،
فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم ،فإذا صحت الرواية عنهم فهو مقدم عىل القياس ،ومع هذا
كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قوهلم ،فإن حممدا رمحه
اهلل ذكر عن أيب حنيفة رمحه اهلل أنه أخذ بقول أنس بن مالك ريض اهلل عنه يف مقدار احليض
وغريه ،وكانت درجة أيب هريرة فوق درجته ،فعرفنا هبذا أهنم ما تركوا العمل بروايتهم إال
عند الرضورة النسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنا.
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تعريف املجهو ل عند احلنفية وأقسامه وأحكامه:
فأما املجهول فإنام نعنى هبذا اللفظ من مل يشتهر بطول الصحبة مع رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،إنام عرف بام روي من حديث أوحديثني ،نحو وابصة بن معبد ،وسلمة بن
املحبق ،ومعقل بن سنان األشجعى ريض اهلل عنهم وغريهم.
ورواية هذا النوع عىل مخسة أوجه:
أحدها :أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه.
والثانى :أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر.
والثالث :أن خيتلفوا يف الطعن يف روايته.
والرابع :أن يطعنوا يف روايته من غري خالف بينهم يف ذلك.
واخلامس :أن التظهر روايته وال الطعن فيه فيام بينهم.
أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه ،فهو بمنزلة املشهورين يف الرواية؛
ألهنم ماكانوا متهمني بالتقصري يف أمر الدين ،وماكانوا يقبلون احلديث حتى يصح عندهم أنه
يروي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فإما أن يكون قبوهلم لعلمهم بعدالته وحسن
ضبطه ،أو ألنه موافق ملا عندهم مما سمعوه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أو من بعض
املشهورين يروي عنه.
وكذلك إن سكتوا عن الرد بعد ما اشتهر روايته عندهم؛ ألن السكوت بعد حتقق احلاجة
الحيل إال عىل وجه الرضا باملسموع ،فكان سكوهتم عن الرد دليل التقرير ،بمنزلة ما لو قبلوه
ورووا عنه.
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[قبول الفقيه رواية املجهول تعديل له]
وكذلك ما اختلفوا يف قبوله وروايته عنه عندنا؛ ألنه حني قبله بعض الفقهاء املشهورين
منهم ،فكأنه روي ذلك بنفسه ،وبيان هذا يف حديث معقل بن سنان :أن رسول اهلل ﷺ قىض
لربوع بنت واشق األشجعية بمهر مثلها حني مات عنها زوجها ومل يسم هلا صداقا ،فإن ابن
مسعود ريض اهلل عنه قبل روايته ورس به ملا وافق قضاءه قضاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
وعيل ريض اهلل عنه رده ،فقال :ماذا نصنع بقول أعرابى بوال عىل عقبه ،حسبها املرياث ،ال
مهر هلا.
فلام اختلفوا فيه يف الصدر األول أخذنا بروايته؛ ألن الفقهاء من القرن الثانى كعلقمة
ومرسوق واحلسن ونافع بن جبري قبلوا روايته ،فصار معدالً بقبول الفقهاء روايته .وكذلك
أبو اجلراح صاحب رواية األشجعيني صدقه يف هذه الرواية .وكأن علي ًا ريض اهلل عنه إنام مل
يقبل روايته ألنه كان خمالف ًا للقياس عنده .وابن مسعود ريض اهلل عنه قبل روايته ألنه كان
موافق ًا للقياس عنده؛ فتبني هبذا أن رواية مثل هذا فيام يوافق القياس يكون مقبوالً ،ثم العمل
يكون بالرواية.
وأما إذا ردوا عليه روايته ومل خيتلفوا يف ذلك فإنه الجيوز العمل بروايته؛ ألهنم كانوا ال
يتهمون برد احلديث الثابت عن رسول اهلل ﷺ وال برتك العمل به وترجيح الرأي بخالفه
عليه ،فاتفاقهم عىل الرد دليل عىل أهنم كذبوه يف هذه الرواية ،وعلموا أن ذلك وهم منه .ولو
قال الراوي« :أومهت» مل يعمل بروايته ،فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أوىل.
وبيان هذا يف حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر ريض اهلل عنه قال :الندع كتاب ربنا
وال سنة نبينا بقول امرأة الندرى أصدقت أم كذبت؟ قال عيسى بن أبان رمحه اهلل :مراده من
الكتاب والسنة القياس الصحيح؛ فإن ثبوته بالكتاب والسنة -وهو قياس الشبه -يف اعتبار
النفقة بالسكنى من حيث أن كل واحد منهام حق مايل مستحق بالنكاح.
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فإن قيل :هذه إشارة إىل غري ما أشار إليه عمر؛ فإنه مل يقل النقبل حديثها لعلمنا أهنا
أومهت ،ولكن قال :الندع كتاب ربنا؛ ألنا الندرى أصدقت أم كذبت.
قلنا :يف قوله« :الندري» إشارة إىل هذا املعنى؛ فإن قبول الرواية والعمل به يبتنى عىل
ظهور رجحان جانب الصدق ،وهو بني أنه مل يظهر رجحان جانب الصدق يف روايتها،
والرأي يدل عىل خالف روايتها ،فنرتك روايتها ونعمل بالقياس الصحيح ،ويف املعنى ال فرق
بني هذا وبني قوله «ال نقبل روايتها» بمنزلة القاىض يرد شهادة الفاسق بقوله« :ائت بشاهد
ٓاخر ،ائت بحجة ».ومن هذا النحو حديث سهل بن أيب حثمة ريض اهلل عنه يف القسامة:
»أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم» وحديث برسة ريض اهلل عنها »من مس ذكره فليتوضأ»
وحديث أيب هريرة »من أصبح جنب ًا فال صوم له».
وأما ما مل يشتهر عندهم ومل يعارضوه بالرد ،فإن العمل به الجيب ،ولكن جيوز العمل به
إذا وافق القياس؛ ألن من كان من الصدر األول ،فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر؛ ألنه يف
زمان الغالب من أهله العدول عىل ما قال عليه السالم» :خري الناس قرين الذي أنا فيهم ،ثم
الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم» فباعتبار الظاهر يرتجح جانب الصدق يف خربه ،وباعتبار أنه
مل تشتهر روايته يف السلف ،تتمكن هتمة الوهم فيه ،فيجوز العمل به إذا وافق القياس عىل
وجه حسن الظن به ،ولكن الجيب العمل به؛ ألن الوجوب رشع ًا اليثبت بمثل هذا الطريق
الضعيف ،وهلذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة املستور ،ومل يوجب عىل القاىض القضاء؛ ألنه
كان يف القرن الثالث ،والغالب عىل أهله الصدق ،فأما يف زماننا :رواية مثل هذا اليكون
مقبوالً ،واليصح العمل به ما مل يتأيد بقبول العدول روايته؛ ألن الفسق غلب عىل أهل هذا
الزمان ،وهلذا مل جيوز أبويوسف وحممد القضاء بشهادة املستور قبل ظهور عدالته.
فصار احلاصل :أن احلكم يف رواية املستور الذي مل يعرف بالفقه وجوب العمل ،ومحل
روايته عىل الصدق إال أن يمنع منه مانع ،وهو أن يكون خمالف ًا للقياس وأن احلكم يف رواية
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املجهول أنه اليكون حجة للعمل إال أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته.
واهلل أعلم.

*شرائط الراوي حدا وتفسري ًا وحكما:
قال ريض اهلل عنه :اعلم بأن هذه الرشائط أربعة:
 )١العقل ؛ ( )٢الضبط؛ ( )3العدالة؛ ( )٤اإلسالم.
 …١أما اشرتاط العقل :فألن اخلرب الذي يرويه كالم منظوم له معنى معلوم ،وال بد من
اشرتاط العقل يف املتكلم من العباد ليكون قوله كالم ًا معترب ًا .
فالكالم املعترب رشع ًا ما يكون عن متييز وبيان ،ال عن تلقني وهذيان ،أال ترى أن من
الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك حلن ًا ال كالم ًا ،وكذلك إذا سمع من إنسان
صوته بحروف منظومة اليدل عىل معنى معلوم اليسمى ذلك كالم ًا ،فعرفنا أن معنى الكالم
يف الشاهد ما يكون مميز ًا بني أسامء األعالم ،فام اليكون هبذه الصفة يكون كالم ًا صورة ال
معنى بمنزلة ما لو صنع من خشب صورة ٓادمى اليكون ٓادمي ًا النعدام معنى اآلدمى فيه.
ثم التمييز الذي به يتم الكالم بصورته ومعناه اليكون إال بعد وجود العقل فكان العقل
رشط ًا يف املخرب؛ ألن خربه أحد أنواع الكالم فال يكون معترب ًا إال باعتبار عقله.
 …٢أما الضبط :فألن قبول اخلرب باعتبار معنى الصدق فيه ،واليتحقق ذلك إال بحسن
ضبط الراوي من حني يسمع إىل حني يروي ،فكان الضبط ملا هو معنى هذا النوع من الكالم
بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكالم رشع ًا.
 …3وأما العدالة :فألن الكالم يف خرب من هو غري معصوم عن الكذب التكون جهة
الصدق متعينة يف خربه لعينه ،وإنام يرتجح جانب الصدق بظهور عدالته؛ ألن الكذب حمظور
عنه ،فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده حمظور ًا عىل انزجاره عن الكذب الذي نعتقده
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حمظور ًا ،أو ملا كان منزجر ًٍا عن الكذب يف أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب يف أمور
الدين وأحكام الرشع بالطريق األوىل.
فأما إذا مل يكن عدالً يف تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب يف خربه؛ ألنه
ملا مل يبال من ارتكاب سائر املحظورات مع اعتقاده حرمته ،فالظاهر أنه اليباىل من الكذب مع
اعتقاده حرمته ،واعتبار جانب اعتقاده يدل عىل الصدق يف خربه ،فتقع املعارضة وجيب
التوقف ،وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته ،وبه يصري اخلرب حجة للعمل رشع ًا،
فعرفنا أن العدالة يف الراوي رشط لكون خربه حجة.
 …٤وأما اشرتاط اإلسالم :فألن انتفاء هتمة الكذب ال باعتبار نقصان حال املخرب ،بل
باعتبار زيادة شئ فيه يدل عىل كذبه يف خربه ،وذلك ألن الكالم يف األخبار التى يثبت هبا
أحكام الرشع وهم يعادوننا يف أصل الدين بغري حق عىل وجه هو هناية يف العداوة ،فيحملهم
ذلك عىل السعى يف هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه ،وإليه أشار اهلل تعاىل يف قوله:
﴿ َل َي ْأ ُلو َنك ُْم َخ َب ًال﴾ [ٓال عمران ]١١٨ :أي اليقرصون يف اإلفساد عليكم ،وقد ظهر منهم هذا
بطريق الكتامن؛ فإهنم كتموا نعت رسول اهلل ﷺ ونبوته من كتابه بعد ما أخذ عليهم امليثاق
بإظهار ذلك ،فاليؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هى كذب ال أصل له بطريق الرواية
بل هذا هو الظاهر ،فألجل هذا رشطنا اإلسالم يف الراوى لكون خربه حجة ،وهلذا مل نجوز
شهادهتم عىل املسلمني؛ ألن العداوة ربام حتملهم عىل القصد لإلرضار باملسلمني بشهادة
الزور ،كام ال تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن ،وقبلنا شهادة بعضهم عىل
بعض النعدام هذا املعنى الباعث عىل الكذب فيام بينهم .وهبذا تبني أن رد خربه ليس لعني
الكفر ،بل ملعنى زائد يمكن هتمة الكذب يف خربه ،بمنزلة شهادة األب للولد ،فإهنا التكون
مقبولة ملعنى زائد يمكن هتمة الكذب يف شهادته ،وهو شفقة األبوة وميله إىل ولده طبع ًا.
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[العقل وأنواعه]
وأما بيان حد هذه الرشوط وتفسريها ،فنقول :العقل نور يف الصدر به يبرص القلب عند
النظر يف احلجج بمنزلة الرساج ،فإنه نور تبرص العني به عند النظر فرتى ما يدرك باحلواس ،ال
أن الرساج يوجب رؤية ذلك ،ولكنه يدل العني عند النظر عليه ،فكذلك نور الصدر الذي هو
العقل يدل القلب عىل معرفة ما هو غائب عن احلواس من غري أن يكون موجب ًا لذلك ،بل
القلب يدرك ذلك بتوفيق اهلل تعاىل ،وهو يف احلاصل عبارة عن االختيار الذي يبتنى عليه املرء
ما يأيت به وما يذر مما ال ينتهى إىل إدراكه سائر احلواس؛ فإن الفعل أوالرتك اليعترب إال حلكمة
وعاقبة محيدة .وهلذا اليعترب من البهائم خللوه عن هذا املعنى ،والعاقبة احلميدة التتحقق فيام
يأيت به اإلنسان من فعل أوترك له إال بعد التأمل فيه بعقله ،فمتى ظهرت أفعاله عىل سنن
أفعال العقالء كان ذلك دليالً لنا عىل أنه عاقل مميز ،وأن فعله وقوله ليس خيلو عن حكمة
وعاقبة محيدة ،وهذا ألن العقل اليكون موجود ًا يف اآلدمى باعتبار أصله ،ولكنه خلق من
خلق اهلل تعاىل حيدث شيئ ًا فشيئ ًا ثم يتعذر الوقوف عىل وجود كل جزء منه بحسب ما يمىض
من الزمان عىل الصبى إىل أن يبلغ صفة الكامل.
فجعل الرشع احلد ملعرفة كامل العقل هو البلوغ تيسري ًا لألمر علينا؛ ألن اعتدال احلال
عند ذلك يكون عادة ،واهلل تعاىل هو العامل حقيقة بام حيدثه من ذلك يف كل أحد من عباده من
نقصان أوكامل ،ولكن ال طريق لنا إىل الوقوف عىل حد ذلك ،فقام السبب الظاهر يف حقنا
مقام املطلوب حقيقة تيسري ًا ،وهو البلوغ مع انعدام اآلفة ،ثم يسقط اعتبار ما يوجد من العقل
للصبى قبل هذا احلد رشع ًا لدفع الرضر عنه ال لإلرضار به؛ فإن الصبا سبب للنظر له ،وهلذا
مل يعترب فيام يرتدد بني املنفعة واملرضة ،ويعترب فيام يتمحض منفعة له.
ثم خربه يف أحكام الرشع اليكون حجة لإللزام دفع ًا لرضر العهدة عنه كام الجيعل ولي ًا
يف ترصفاته يف أمور الدنيا دفع ًا لرضر العهدة عنه ،وهلذا صح سامعه وحتمله للشهادة قبل
البلوغ إذا كان مميز ًا ،فقد كان يف الصحابة من سمع يف حالة الصغر وروى بعد البلوغ ،وكانت
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روايته مقبولة؛ ألنه ليس يف ذلك من معنى رضر لزوم العهدة شىء ،وإنام يكون ذلك يف
األداء ،فيشرتط لفسخه أدائه عىل وجه يكون حجة كونه عاق ً
ال مطلق ًا ،والحيصل ذلك إال
باعتدال حاله ظاهر ًا كام بينا.
وصار احلاصل أن العاقل نوعان:
 …١من يصيب بعض العقل عىل وجه يتمكن من التمييز به بني ما يرضه وما ينفعه،
ولكنه ناقص يف نفسه ،كالصبى قبل البلوغ ،واملعتوه الذي يعقل.
 …٢وعاقل هو كامل العقل ،وهو البالغ الذي ال ٓافة به؛ فإن باآلفة يستدل تارة عىل
انعدام العقل بعد البلوغ ،كاملجنون ،وتارة عىل نقصان العقل ،كام يف حق املعتوه ،فإذا انعدمت
اآلفة ،كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دلي ً
ال عىل كامل العقل الذي هو الباطن واملطلق من كل
شىء يتناول الكامل منه ،فاشرتاط العقل لصحة خربه عىل وجه يكون حجة دليل عىل أنه
يشرتط كامل العقل يف ذلك.

الضبط وأنواعه:
فأما الضبط :فهو عبارة عن األخذ باجلزم ،ومتامه يف األخبار:
 )١أن يسمع حق السامع.

)٢ثم يفهم املعنى الذي أريد به.

)3ثم حيفظ ذلك بجهده.
)٤ثم يثبت عىل ذلك بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إىل أن يؤدي إىل غريه؛
ألن بدون السامع اليتصور الفهم ،وبعد السامع إذا مل يفهم معنى الكالم مل يكن ذلك سامع ًا
مطلق ًا ،بل يكون ذلك سامع صوت ال سامع كالم هو خرب ،وبعد فهم املعنى يتم التحمل،
وذلك يلزمه األداء كام حتمل وال يتأيت ذلك إال بحفظه والثبات عىل ذلك إىل أن يؤدى.
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ثم األداء إنام يكون مقبوالً منه باعتبار معنى الصدق فيه ،وذلك اليتأيت إال هبذا ،وهلذا مل
جيوز أبو حنيفة ريض اهلل عنه أداء الشهادة ملن عرف خطه يف الصك ،واليتذكر احلادثة؛ ألنه
غري ضابط ملا حتمل ،وبدون الضبط الجيوز له أداء الشهادة.
توضيح ضبط الباطن و فضله عىل الظاهر:
ثم الضبط نوعان:

 …١الظاهر

 …٢و الباطن.

فالظاهر منه :بمعرفة صيغة املسموع والوقوف عىل معناه لغة.
والباطن منه :بالوقوف عىل معنى الصيغة فيام يبتنى عليه أحكام الرشع وهو الفقه ،وذلك
اليتأتى إال بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاين اللغة وأصول أحكام الرشع ،وهلذا مل تقبل
رواية من اشتدت غفلته إما خلقة ،أومساحمة وجمازفة؛ ألن الضبط ظاهر ًا اليتم منه عادة وما
يكون رشط ًا يراعى وجوده بصفة الكامل.
[فضل الفقهاء عىل املحدثي واألمثلة عىل ذلك]
ِ
السلف املعارضة بني رواية من مل ُيعرف بالفقه ،ورواية من عرف بالفقه؛
وهلذا مل ُيثبت ي
النعدام الضبط باطن ًا ممن مل يعرف بالفقه عىل ما يروي عن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد أبا
الشعثاء روي له عن ابن عباس ريض اهلل عنهام :أن النبيﷺ تزوج ميمونة وهو حمرم ،قال
عمرو :فقلت جلابر :إن ابن شهاب أخربنى عن يزيد بن األصم :أن النبي عليه السالم
تزوجها وهو حالل ،فقال :إهنا كانت خالة ابن عباس ،وهو أعلم بحاهلا ،فقلت :وقد كانت
خالة يزيد بن األصم أيض ًا ،فقال :أنى جيعل يزيد بن األصم البوال عىل عقبيه إىل ابن عباس،
فدل أن رواية غري الفقيه ال تكون معارضة لرواية الفقيه ،وهذا الرتجيح ليس إال باعتبار متام
الضبط من الفقيه ،وكأن املعنى فيه أن نقل اخلرب باملعنى كان مشهور ًا فيهم ،فمن ال يكون
معروف ًا بالفقه ربام يقرص يف أداء املعنى بلفظه بنا ًء عىل فهمه ،ويؤمن مثل ذلك من الفقيه وهلذا
قلنا :إن املحافظة عىل اللفظ يف زماننا أوىل من الرواية باملعنى؛ لتفاوت ظاهر بني الناس يف
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فهم املعنى؛ فإن قيل :كيف يستقيم هذا ونقل القرٓان صحيح ممن اليفهم معناه ،قلنا :أصل
النقل يف القرٓان من أئمة اهلدى الذين كانوا خري الورى بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
وإنام نقلوا بعد متام الضبط ثم من بعدهم إنام ينقل بعد جهد شديد يكون منه يف التعلم واحلفظ
واستدامة القراءة ،ولو وجد مثل ذلك يف اخلرب لكنا نجوز نقله أيض ًا مع أن اهلل تعاىل وعد
ون﴾
حفظ القرٓان عن حتريف املبطلني بقوله تعاىل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن َنزَّ ْلنَا الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َحلافِ ُظ َ
[احلجر ]9 :وهبذا النص عرفنا انقطاع طمع امللحدين عن القرٓان ،فصححنا النقل فيه ممن
يكون ضابط ًا له ظاهر ًا ،وإن كان اليعرف معناه ،ومثل ذلك اليوجد يف األخبار ،فكان متام
الضبط فيها بام قلنا.
مع أن هناك أحكام تتعلق بالنظم ،منها :حرمة القراءة عىل اجلنب ،واحلائض ،وجواز
الصالة هبا يف قول بعض العلامء ،وكون النظم معجز ًا ،فأما يف األخبار املعترب هو املعنى املراد
بالكالم ،فتامم الضبط إنام يكون بالوقوف عىل ما هو املراد؛ وهلذا قال أبو حنيفة وحممد رمحهام
اهلل :الجتوز الشهادة عىل الكتاب واخلتم إذا مل يعرف الشاهد ما يف باطن الكتاب؛ ألن الضبط
يف الشهادة رشط لألداء ،واملقصود ما يف باطن الكتاب ال عني الكتاب ،فاليتم ضبطه إال
بمعرفة ذلك؛ وهلذا استحب املتقدمون من السلف تقليل الرواية.
ومن كان أكرمهم وأدوم صحبة وهو الصديق ريض اهلل عنه ،كان أقلهم رواية ،حتى
روي عنه أنه قال :إذا سئلتم عن شىء فالترووا ،ولكن ُردوا الناس إىل كتاب اهلل تعاىل.
وقال عمر ريض اهلل عنه :أقلوا الرواية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وأنا
رشيككم.
وملا قيل لزيد بن أرقم :أال تروي لنا عن رسول اهلل عليه السالم شيئ ًا ،فقال :قد كربنا
ونسينا ،والرواية عن رسول اهلل شديد.
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وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام :كنا نحفظ احلديث واحلديث حيفظ عن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات ،فقد مجع أهل احلديث يف هذا الباب
ٓاثار ًا كثرية.
[وجه قلة الرواية عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل]
وألجلها ق يلت رواية أيب حنيفة ريض اهلل عنه حتى قال بعض الطاعنني :إنه كان اليعرف
احلديث ،ومل يكن عىل ما ظن ،بل كان أعلم أهل عرصه باحلديث ،ولكن ملراعاة رشط كامل
الضبط ق يلت روايته.
وبيان هذا :أن اإلنسان قد ينتهي إىل جملس وقد مىض صدر من الكالم فيخفى عىل
املتكلم حا ُله لتوقفه عىل ما مىض من كالمه مما يكون بعده بناء عليه ،فقلام يتم ضبط هذا
السامع ملعنى ما يسمع بعد ما فاته أول الكالم ،والجيد يف تأمل ذلك أيض ًا؛ ألنه اليرى نفسه
أه ً
ال بأن يؤخذ الدين عنه ،ثم يكون من قضاء اهلل تعاىل أن يصري صدر ًا ُيرجع إليه يف معرفة
أحكام الدين ،فإذا مل يتم ضبطه يف اإلبتداء مل ينبغ له أن جيازف يف الرواية ،وإنام ينبغي أن
يشتغل بام ُو ِجد منه اجلهدُ التا ُم يف ضبطه ،فيستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله يف اإلبتداء هبذه
الصفة عىل قلة املباالة.
وهلذا ذم السلف الصالح كثرة الرواية وهذا معنى معترب يف الروايات والشهادات مجيع ًا،
أال ترى أن من اشتهر يف الناس بخصلة دالة عىل قلة املباالة من قضاء احلاجة بمرأى العني من
الناس أواألكل يف األسواق يتوقف يف شهادته ،فهذا بيان تفسري الضبط.
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العدالة وأنواعها:
وأما العدالة :فهي اإلستقامة ،يقال فالن عادل ،إذا كان مستقيم السرية يف اإلنصاف
واحلكم باحلق ،وطريق عادل سمى به اجلادة ،وضده اجلور ،ومنه يقال :طريق جائر إذا كان
من ال ُبنيات.
ثم العدالة نوعان:
 )١ظاهرة.

 )٢وباطنة.

فالظاهرة :تثبت بالدين والعقل عىل معنى أن من أصاهبا فهو عدل ظاهرا؛ ألهنام حيمالنه
عىل اإلستقامة ويدعوانه إىل ذلك.
والباطنة :التعرف إال بالنظر يف معامالت املرء واليمكن الوقوف عىل هناية ذلك
لتفاوت بني الناس فيهام ،ولكن كل من كان ممتنع ًا من ارتكاب ما يعتقد احلرمة فيه فهو عىل
طريق االستقامة يف حدود الدين.
وعىل هذه العدالة نبنى حكم رواية اخلرب يف كونه حج ًة؛ ألن ما تثبت به العدالة الظاهرة
بعارضة هوى النفس والشهوة الذي تصده عن الثبات عىل طريق اإلستقامة ،فإن اهلوى أصل
فيه سابق عىل إصابة العقل واليزايله بعد ما ُر ِزق العقل وبعد ما اجتمعا فيه يكون عدالً من
وجه دون وجه ،فيكون حاله كحال الصبي العاقل ،واملعتوه الذي يعقل من مجلة العقالء،
وقد بينا أن املطلق يقتىض الكامل ،فعرفنا :أن العدل مطلق ًا من يرتجح أمر دينه عىل هواه
ويكون ممتنع ًا بقوة الدين عام يعتقد احلرمة فيه من الشهوات.
وهلذا قال يف كتاب الشهادات :إن من ارتكب كبرية فإنه اليكون عدالً يف الشهادة ،وفيام
دون الكبرية من املعاىص ،إن أرص عىل ارتكاب شىء مل يكن مقبول الشهادة ،وكان ينبغى أن
اليكون مقبول الشهادة أرص أومل يرص؛ ألنه فاسق بخروجه عن احلد املحدود له رشع ًا،
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والفاسق اليكون عدالً يف الشهادة إال أن يف القول هبذا سد الباب أص ً
ال ،فغري املعصوم ال
يتحقق منه التحرز عن الزالت أمجع؛ ألن هلل تعاىل عىل العباد يف كل حلظة أمر ًا وهني ًا ،يتعذر
عليهم القيام بحقهام ،ولكن التحرز عن اإلرصار بالندم والرجوع عنه غري متعذر واحلرج
مدفوع ،وليس يف التحرز عن ارتكاب الكبائر املوجبة للحد معنى احلرج ،فلهذا بنينا حكم
العدالة عىل التحرز املتأيت عام يعتقد احلرمة فيه.
وهلذا قلنا :صاحب اهلوى إذا كان ممتنع ًا عام يعتقد احلرمة فيه ،فهو مقبول الشهادة ،وإن
كان فاسق ًا يف اعتقاده ضاالً؛ ألنه بسبب الغلو يف طلب احلجة والتعمق يف اتباعه أخطأ الطريق
فضل عن سواء السبيل؛ وشدة اتباع احلجة المتكن هتمة الكذب يف شهادته ،وإن أخطأ
الطريق ،وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدالً يف تعاطيه بأن كان منزجر ًا عام يعتقد
احلرمة فيه إال أنه غري مقبول الشهادة عىل املسلمني ،ألجل عداوة ظاهرة حتمله عىل التقول
عليه وهى عداوة بسبب باطل ،فتكون مبطلة للشهادة.
وهلذا قلنا :الرق واألنوثة والعمى التقدح يف العدالة أص ً
ال وإن كانت متنع من قبول
الشهادة أومتكن نقصان ًا فيها؛ ألنه ال تأثري هلذه املعانى يف احلمل عىل ارتكاب ما يعتقد احلرمة
فيه ،والعدالة تبتنى عىل ذلك ،وهلذا مل جيعل الفاسق واملستور عدالً مطلق ًا يف حكم الشهادة
حتى الجيوز القضاء بشهادة الفاسق ،وإن كان لو قىض به القاىض نفذ ،والجيب القضاء
بشهادة املستور قبل ظهور حاله.
[حكم املجهول عندالشافعية]
وقال الشافعي رمحه اهلل :وملا مل يكن خرب الفاسق واملستور حجة ،فخرب املجهول أحرى
أن اليكون حجة.
[حكم املجهول من القرون الثالثة عنداألحناف]
و قلنا نحن :املجهول من القرون الثالثة عدل بتعديل صاحب الرشع إياه ما مل يتبني منه
ما يزيل عدالته فيكون خربه حجة عىل الوجه الذي قررنا.
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توضيح هذه الرشائط إمجاالً:
اإلسالم وأنواعه:
وأما اإلسالم :فهو عبارة عن رشيعتنا ،وهو نوعان أيض ًا:
 )١ظاهر.

)٢

وباطن.

فالظاهر :يكون بامليالد بني املسلمني والنشوء عىل طريقتها شهادة وعبادة.
والباطن :يكون بالتصديق واإلقرار باهلل كام هو بصفاته وأسامئه واإلقرار بمالئكته وكتبه
ورسله والبعث بعد املوت والقدر خريه ورشه من اهلل تعاىل وقبول أحكامه ورشائعه.
فمن استُو ِصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيق ًة ،وكذلك إن كان معتقد ًا لذلك كله،
فقبل أن يستوصف هو مؤمن فيام بينه وبني ربه حقيقة.
ِ
فاستوصفت اإلسالم فلم تصف -فإهنا تبني من
وقال يف اجلامع الكبري :إذا بلغت املرأة
زوجها ،وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسالمها ثم حيكم بفساد النكاح حني مل حتسن
أن تصف وجعل ذلك ردة منها.
وقد استقىص بعض مشاخينا يف هذا ،فقالوا :ذكر الوصف عىل سبيل اإلمجال اليكفي ما مل
يكن عامل ًا بحقيقة ما يذكر؛ ألن حفظ الفقه غري حفظ املعنى ،أال ترى أن من يذكر أن حممد ًا
رسول اهلل واليعرف من هو اليكون مؤمن ًا به ،فإن النصارى يزعمون أهنم يؤمنون بعيسى
وعندهم أنه ولد اهلل ،فاليكون ذلك منهم معرفة لعيسى الذي هو عبد اهلل ورسوله.
ِ
املصري إىل هذا االستقصاء حرج بني ،فالناس يتفاوتون يف ذلك تفاوت ًا
ولكنا نقول :يف
ظاهر ًا ،وأكثرهم اليقدرون عىل بيان تفسري صفات اهلل تعاىل وأسامئه عىل احلقيقة ،ولكن ذكر
األوصاف عىل اإلمجال يكفي لثبوت اإليامن حقيقة ،أال ترى أن رسول اهللﷺ كان يمتحن
الناس بذلك حتى قال لألعرايب الذي شهد برؤية اهلالل أتشهد أن ال إله إال اهلل وأنى رسول
اهلل؟ فقال :نعم ،فقال :اهلل أكرب! يكفي املسلمني أحدهم .وملا سأله جربيل عن اإليامن
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واإلسالم ألجل تعليم الناس معامل الدين يبني ذلك عىل سبيل اإلمجال وكتاب اهلل يشهد بذلك
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن إِ َىل ا ْل ُك َّف ِار﴾
وه َّن ُم ْؤمنَات َف َال ت َْر ِج ُع ُ
ُوه َّن اهللَُّ َأ ْع َل ُم بِإِ َيام ِِن َّن َفإِ ْن َعل ْمت ُُم ُ
قال تعاىلَ ﴿ :ف ْامتَحن ُ

[املمتحنة ]١0:وقد كان هذا اإلمتحان من رسول اهللﷺ واملسلمني باإلستيصاف عىل اإلمجال،
وهذا ألن املطلق عند اإلستيصاف يكون حمموالً عىل الكامل كام هو األصل ،وقد يعجز املرء
عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبغى أن يكون اإلستيصاف بذكر ذلك عىل وجه استفهام
املخاطب أنه هل يعتقد كذا وكذا؟ فإذا قال :نعم ،كان مؤمن ًا حقيقة ،وإن كان قال :ال أعرف
ما تقول أوال أعتقد ذلك ،فحينئذ حيكم بكفره ،وكذلك من ظهر منه أمارات املعرفة نحو أداء
الصالة باجلامعة مع املسلمني ،فإن ذلك يقوم مقام الوصف يف احلكم بإيامنه مطلق ًا .قال عليه
السالم :إذا رأيتم الرجل يعتاد اجلامعات فاشهدوا له باإليامن .وال خيتلف ما ذكرنا بالرق
واحلرية والذكورة واألنوثة والعمى والبرص .فلهذا جعلنا خرب هؤالء يف كونه حجة يف
األحكام الرشعية بصفة واحدة؛ ألن الرشائط التي يبتني عليها وجوب قبول اخلرب يتحقق يف
الكل.
[حكم رواية العبد]
أما العبد :فال شك يف استجامع هذه الرشائط فيه ،وإن مل يكن من أهل الشهادة؛ ألن
األهلية للشهادة تبتنى عىل األهلية للوالية عىل الغري ،والرق ينفي هذه الوالية ،وهذا ألن
الشهادة تنفيذ القول عىل الغري ،وذلك ينعدم يف اخلرب من وجهني:
أحدمها :أن املخرب اليلزم أحد ًا شيئ ًا ،ولكن السامع إنام يلتزم باعتقاده أن املخرب عنه
مفرتض الطاعة ،فإذا ترجح جانب الصدق يف خرب املخرب ضاهى ذلك املسموع ممن هو
مفرتض الطاعة يف اعتقاده ،فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده ،كالقاىض يلزمه القضاء بالشهادة
بتقلده هذه األمانة ال بإلزام الشاهد إياه؛ فإن كالم الشاهد يلزم املشهود عليه دون القاىض.
وبيان هذا أن قوله عليه السالمَ » :ل َص َال َة إِل بِ ِق َر َاءة» ليس يف ظاهره إلزام أحد شيئ ًا بل
بيان صفة تتأدى به الصالة إذا أرادها ،بمنزلة قول القائل» :ال خياطة إال باإلبرة».
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والثانى :أن املخرب يلتزم أوالً ثم يتعدى حكم اللزوم إىل غريه من السامعني ،فأما الشاهد
فإنه يلزم غريه ابتدا ًء ،وهلذا جعلنا العبد بمنزلة احلر يف الشهادة التى يكون فيها التزام عىل
الوجه الذي يكون يف اخلرب وهو الشهادة عىل رؤية هالل رمضان.
ثم قد صح أن رسول اهللﷺ كان جييب دعوة اململوك فدل أنه كان يعتمد خربه بأن مواله
أذن له.
وسلامن ريض اهلل عنه حني كان عبد ًا أتاه بصدقة فاعتمد خربه وأمر أصحابه باألكل ثم
أتاه هبدية فاعتمد خربه وأكل منه.
وكان يعتمد خرب بريرة ريض اهلل عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها فدل أن اململوك يف حكم
قبول اخلرب كاحلر.
[حكم رواية األنثى]
وأن األنثي يف ذلك كالذكر وإن تفاوتا يف حكم الشهادة؛ ألنه يشرتط العدد يف النساء
لثبوت معنى الشهادة ويف باب اخلرب العدد ليس برشط ،فكام فارق الشهادة اخلرب يف اشرتاط
أصل العدد ،فكذلك يف اشرتاط العدد يف النساء .أال ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إىل
أزواج رسول اهللﷺ فيام يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خربهن .وقال رسول اهلل
صيل اهلل عليه وسلمَ » :تأخذون ُث ُل َثي ِدين ِ ُكم من عائشة».
[حكم رواية األعمى]
وأما العمي :فإنه اليؤثر يف اخلرب؛ ألنه اليقدح يف العدالة .أال ترى أنه قد كان يف الرسل
من ابتىل بذلك كشعيب ويعقوب عليهام السالم ،وكان يف الصحابة من ابتىل به كابن أم مكتوم
ُف برصه كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة
وعتبان بن مالك ريض اهلل عنهام ،وفيهم من ك ي
بن األسقع ريض اهلل عنهم ،واألخبار املروية عنهم مقبولة ومل يشتغل أحد بطلب التاريخ يف
ذلك أهنم رووا يف حالة البرص أم بعد العمي.
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وهذا بخالف الشهادة فإن شهادهتم إنام التقبل حلاجة الشاهد إىل متييز بني املشهود له
واملشهود عليه عند األداء ،وهذا التمييز من البصري يكون باملعاينة ،ومن األعمى باإلستدالل،
وبينهام تفاوت يمكن التحرز عنه يف جنس الشهود ،ويف رواية اخلرب ال حاجة إىل هذا التمييز،
فكان األعمى والبصري فيه سواء.
[حكم رواية املحدود بالقذف]
واملحدود يف القذف بعد التوبة يف رواية اخلرب كغريه يف ظاهر املذهب؛ فإن أبا بكرة ريض
اهلل عنه مقبول اخلرب ومل يشتغل أحد بطلب التاريخ يف خربه أنه روى بعدما أقيم عليه احلد أم
قبله ،بخالف الشهادة؛ فإن رد شهادته من متام حده ،ثبت ذلك بالنص ،ورواية اخلرب ليست
يف معنى الشهادة ،أال ترى أنه ال شهادة للنساء يف احلدود أص ً
ال ،وروايتهن يف باب احلدود
كرواية الرجال .ويف رواية احلسن عن أيب حنيفة ريض اهلل عنهام :أنه اليكون املحدود يف
القذف مقبول الرواية؛ ألنه حمكوم بكذبه بالنص ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ُأو َلئِ َك ِعنْدَ اهللَِّ هم ا ْلك ِ
ون﴾
َاذ ُب َ
ُ ُ

[النور .]١3 :واملحكوم بالكذب فيام يرجع إىل التعاطى اليكون عدالً ،ومن رشط كون اخلرب
حجة العدالة مطلق ًا كام بينا.
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بيان ضبط املنت والرواية باملعىن واختالف األئمة فيه:
قال بعض أهل احلديث :مراعاة اللفظ يف الرواية واجب عىل وجه الجيوز النقل باملعنى
من غري مراعاة اللفظ بحال ،وذلك منقول عن ابن سريين.
قال بعض أهل النظر :قول الصحابى عىل سبيل احلكاية عن رسول اهللﷺ يف أقواله
وأفعاله اليكون حجة ،بل جيب طلب لفظ رسول اهللﷺ يف ذلك الباب حتى يصح
اإلحتجاج به ،وهذا قول مهجور.
[مذهب اجلمهور وتنويره باألدلة]
وقال مجهور العلامء :مراعاة اللفظ يف النقل أوىل ،وجيوز النقل باملعنى بعد حسن الضبط
عىل تفصيل نذكره يف ٓاخر الفصل .وقد نقل ذلك عن احلسن والشعبى والنخعى .فأما من مل
جيوز ذلك استدل بقوله عليه السالمَ « :ن َّّض اهلل ً ِ
وعاها َوأ َّداها َكام َس ِمعهاَ ،ف ُر َّب
امرأ َسمع َمقا َلتى َف َ
ورب حامل فقه إىل ِمن ُهو أفقه منه» .فقد أمر بمراعاة اللفظ يف النقل
َحامل فِقه إىل غري فقيه،
َّ

وبني املعنى فيه ،وهو تفاوت الناس يف الفقه والفهم ،واعتبار هذا املعنى يوجب احلجر عام ًا
ي
عن تبديل اللفظ بلفظ ٓاخر.
وهذا ألن النبيﷺ أوتى من جوامع الكلم والفصاحة يف البيان ما هو هناية اليدركه فيه
غريه ،ففي التبديل بعبارة أخرى اليؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيام كان مراد ًا له.
وِنانا عن كذا».
وحجتنا يف ذلك ما اشتهر من قول الصحابةَ « :أ َمرنا رسول اهللﷺ بِكذاَ ،
واليمتنع أحد من قبول ذلك إال من هو متعنت.
وروينا عن ابن مسعود ريض اهلل عنه :أنه كان إذا روي حديث ًا قال :نحو هذا ،أو قريب ًا
منه ،أو كالم ًا هذا معناه.
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وكان أنس ريض اهلل عنه إذا روى حديث ًا قال يف ٓاخره :أو كام قال رسول اهلل صيل اهلل
عليه وسلم .فدل أن النقل باملعنى كان مشهور ًا فيهم .وكذلك العلامء بعدهم يذكرون يف
تصانيفهم »بلغنا نحو ًا من ذلك» ،وهذا؛ ألن نظم احلديث ليس بمعجز واملطلوب منه ما
يتعلق بمعناه وهو احلكم من غري أن يكون له تعلق بصورة النظم ،وقد علمنا أن األمر بالتبليغ
ملا هو املقصود به ،فإذا كمل ذلك بالنقل باملعنى ،كان ممتث ً
ال ملا أمر به من النقل ال مرتكب ًا
للحرام ،وإنام يعترب النظم يف نقل القرٓان؛ ألنه معجز مع أنه قد ثبت أيض ًا فيه نوع رخصة بربكة
رآن َع َىل َس ْب َع ِة َأ ْح ُرف» .إال أن يف ذلك
دعاء رسول اهللﷺ عىل ما أشار إليه يف قولهُ « :أ ْن ِز َل ال ُق ُ
رخص ًة من حيث اإلسقاط ،وهذا من حيث التخفيف والتيسري ،ومعنى الرخصة يتحقق
بالطريقني كام تقدم بيانه.
إذا عرفنا هذا ،فنقول:
 )١اخلرب إما أن يكون حمك ًام ،له معنى واحد معلوم بظاهر املتن.
 )٢أويكون ظاهر ًا معلوم املعنى بظاهره عىل احتامل شىء ٓاخر ،كالعام الذي حيتمل
اخلصوص ،واحلقيقة التى حتتمل املجاز.
 )3أويكون مشكالً.
 )٤أويكون مشرتك ًا يعرف املراد بالتأويل.
 )٥أويكون جممالً اليعرف املراد به إال ببيان.
 )٦أويكون متشاهب ًا.
 )7أويكون من جوامع الكلم.
فأما املحكم جيوز نقله باملعنى لكل من كان عامل ًا بوجوه اللغة؛ ألن املراد به معلوم
حقيقة ،وإذا كساه العامل باللغة عبارة أخرى اليتمكن فيه هتمة الزيادة والنقصان.
فأما الظاهر فالجيوز نقله باملعنى إال ملن مجع إىل العلم باللغة العلم بفقه الرشيعة؛ ألنه إذا
مل يكن عامل ًا بذلك مل يؤمن إذا كساه عبارة أخرى أن التكون تلك العبارة يف احتامل اخلصوص

مباحث ف أصول احلديث39 

واملجاز مثل العبارة األوىل ،وإن كان ذلك هو املراد به ،ولعل العبارة التى ُيروي هبا تكون أعم
من تلك العبارة جلهله بالفرق بني اخلاص والعام ،فإذا كان عامل ًا بفقه الرشيعة يقع األمن عن
هذا التقصري منه عند تغيري العبارة ،فيجوز له النقل باملعنى ،كام كان يفعله احلسن والنخعى
والشعبى رمحهم اهلل.
فأما املشكل واملشرتك :الجيوز فيهام النقل باملعنى أص ً
ال؛ ألن املراد هبام اليعرف إال
بالتأويل ،والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس ،فاليكون حجة عىل غريه.
وأما املجمل :فاليتصور فيه النقل باملعنى؛ ألنه اليوقف عىل املعنى فيه إال بدليل ٓاخر.
واملتشابه :كذلك؛ ألنا ابتلينا بالكف عن طلب املعنى فيه فكيف يتصور نقله باملعنى.
وأما ما يكون من جوامع الكلم ،كقوله عليه الصالة والسالم» :اخلراج بالضامن» ،وقوله
عليه الصالةالسالم» :العجامء جبار» .وما أشبه ذلك فقد جوز بعض مشاخينا نقله باملعنى عىل
الرشط الذي ذكرنا يف الظاهر.
قال ريض اهلل عنه :واألصح عندي أنه الجيوز ذلك؛ ألن النبي عليه السالم كان
يت ج ِ
ِ
وام َع ال َكلِم» .أي ُخصص ُت بذلك ،فال
خمصوص ًا هبذا النظم عىل ما روي أنه قالُ » :أوت ُ َ

يقدر أحد بعده عىل ما كان هو خمصوص ًا به ،ولكن كل مكلف بام يف وسعه ،ويف وسعه نقل
ذلك اللفظ ليكون مؤدي ًا إىل غريه ما سمعه منه بيقني ،وإذا نقله إىل عبارته مل يؤمن القصور يف
املعنى املطلوب به ويتيقن بالقصور يف النظم الذي هو من جوامع الكلم ،وكان هذا النوع هو
مراد رسول اهللﷺ بقولهُ » :ث َّم أ َّداها َكام َس ِمعها».
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الضبط بالكتابة وأنواع الكتابة:
قال ريض اهلل عنه :اعلم بأن الكتابة نوعان:
…١

تذكرة

…٢

وإمام.

[التذكرة وتوضيحها]
فالتذكرة :هو أن ينظر يف املكتوب فيتذكر به ما كان مسموع ًا له ،والنقل هبذا الطريق
جائز ،سواء كان مكتوب ًا بخطه أو بخط غريه ،وذلك اخلط معروف أوجمهول؛ ألنه إنام ينقل ما
حيفظ غري أن النظر يف الكتاب كان مذكر ًا له ،فاليكون دون التفكر ،ولو تفكر فتذكر جاز له
أن يروي ويكون خربه حجة ،فكذلك إذا نظر يف الكتاب فتذكر ،وهلذا املقصود ندب إىل
الكتاب.
…١

عىل ما جاء يف احلديث» :قيدوا العلم بالكتاب».

 … ٢وقال إبراهيم :كانوا يأخذون العلم حفظ ًا ثم أبيح هلم الكتابة ملا حدث هبم من
الكسل.
 …3وألن النسيان مركب يف اإلنسان اليمكنه أن حيفظ نفسه منه إال ما كان خاص ًا
لرسول اهللﷺ بقوله تعالیَ ﴿ :سنُ ْق ِرئ َ
ُك َف َال َتن َْسى * إِ َّل َما َش َاء اهللُ﴾ ،وهلذا االستثناء وقع

لرسول اهللﷺ تردد يف قراءته سورة املؤمنني يف صالة الفجر حتى قال أليب ريض اهلل عنه:
» َّ
هال ذكّرتنى».

 …٤فثبت أن النسيان مما اليستطاع اإلمتناع منه إال بحرج بني ،واحلرج مدفوع ،وبعد
النسيان النظر يف الكتاب طريق للتذكر ،والعود إىل ما كان عليه من احلفظ ،وإذا عاد كام كان،
فالرواية تكون عن ضبط تام.
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وأما النوع الثانى :فهو أن اليتذكر عند النظر ،ولكنه يعتمد اخلط ،وذلك يكون يف فصول
ثالثة:
 …١رواية احلديث.
 …٢والقاىض جيد يف خريطته سج ً
ال خمطوط ًا بخطه من غري أن يتذكر احلادثة.
 …3والشاهد يرى خطه يف الصك ،واليتذكر احلادثة.
[مذهب اإلمام أيب حنيفة]:
فأبو حنيفة رمحه اهلل أخذ يف الفصول الثالثة بام هو العزيمة ،وقال :الجيوز له أن يعتمد
الكتاب ما مل يتذكر؛ ألن النظر يف الكتاب ملعرفة القلب كالنظر يف املرٓاة للرؤية بالعني ،ثم
النظر يف املرٓاة إذا مل تفده إدراك ًا اليكون معترب ًا ،فالنظر يف الكتاب إذا مل يفده تذكر ًا يكون
هدر ًا ،وهذا ألن الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء اليكون إال بعلم ،واخلط يشبه اخلط،
فبصورة اخلط اليستفيد عل ًام من غري التذكر ،وما كان الفساد يف سائر األديان إال باالعتامد عىل
الصور بدون املعنى.
وروي برش بن الوليد عن أيب يوسف رمحهام اهلل :أن يف السجل ورواية األثر جيوز له أن
يعتمد اخلط وإن مل يتذكر به ،ويف الصك الجيوز له ذلك.
وروي ابن رستم عن حممد رمحهام اهلل :أن ذلك جائز يف الفصول كلها ،وما ذهبنا إليه
رخصة للتيسري عىل الناس.
[أنواع الرخصة]:
ثم هذه الرخصة تتنوع أنواع ًا:
 …١إما أن يكون الكتاب بخطه.
 …٢أو بخط رجل معروف ثقة موقع بتوقيعه.
 …3أو بخط رجل معروف غري ثقة.
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 …٤أو غري موقع.
 …٥أو بخط جمهول.
مذهب اإلمام أيب يوسف:
أما أبو يوسف رمحه اهلل فقال :السجل يكون يف خريطة القاىض خمتوم ًا بختمه ،وكان يف
يده أيض ًا ،فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان ،والقاىض مأمور
باتباع الظاهر يف القضاء ،فله أن يعتمد السجل يف ذلك ،وكذلك كتاب املحدث إذا كان يف
يده ،وإن مل يكن السجل يف يد القاىض فليس له أن يعتمده؛ ألن التزوير والتغيري فيه عادة ملا
يبتنى عليه من املظامل واخلصومات ،ومثله يف كتاب احلديث ليس بعادة ،فال فرق فيه بني أن
يكون يف يده أو يف يد أمني ٓاخر مل يظهر منه خيانة يف مثله ،وأما الصك فيكون بيد اخلصم فال
يقع األمن فيه عن التغيري والتزوير حتى إذا كان يف يد الشاهد كان اجلواب فيه مثل اجلواب يف
السجل.
واحلاصل أنه بنى هذه الرخصة عىل ما يوقع األمن عن التغيري والتعديل عادة.
[مذهب اإلمام حممد ف اإلمام]
و حممد رمحه اهلل أثبت الرخصة يف الصك أيض ًا وإن مل يكن يف يده إذا علم أن املكتوب
خطه عىل وجه اليبقى فيه شبهة له؛ ألن الباقى بعد ذلك توهم التغيري ،وله أثر بني يوقف
عليه ،فإذا مل يظهر ذلك فيه جاز اعتامده ،فأما إذا وجد الكتاب بخط بني وهو معلوم عنده أو
بخط رجل معروف ُمو يثق به فإنه جيوز له أن يقول :وجدت بخط فالن كذا ،اليزيد عىل ذلك،
ثم إن كان ذلك اخلط منفرد ًا ليس معه شىء ٓاخر ،فإنه اليكون حجة ،وإن كان معه غريه
فذلك يوقع األمن عن التزوير بطريق العادة ،فيجوز اعتامده عىل وجه الرخصة (وهذا يف
األخبار خاصة ) فأما يف الشهادة والقضاء فال؛ ألن ذلك من مظامل العباد يعترب فيه من
االستقصاء ما اليعترب يف رواية األخبار .واشرتاط العلم فيه منصوص عليه ،قال تعاىل﴿ :إِ َّل
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َم ْن َش ِهدَ بِ َْ
ون﴾ [الزخرف ،]٨٦:وقال عليه السالم للشاهد» :إذا رأيت مثل هذا
احلق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ

الشمس فاشهد وإال فدع».
[النقطاع و وجوهه]:
قال ريض اهلل عنه :اعلم بأن اإلنقطاع نوعان:
 …١انقطاع صورة

 …٢وانقطاع معنى

أما صورة اإلنقطاع صورة :ففي املراسيل من األخبار.
النقطاع الصورى (املرسل) والختالف ف حجيته:
حكم مراسيل الصحابة:
وال خالف بني العلامء يف مراسيل الصحابة ريض اهلل عنهم أهنا حجة؛ ألهنم صحبوا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فام يروونه عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم مطلق ًا حيمل
عىل أهنم سمعوه منه أومن أمثاهلم ،وهم كانوا أهل الصدق والعدالة .وإىل هذا أشار الرباء بن
عازب ريض اهلل عنهام بقوله» :ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،وإنام كان حيدث بعضنا بعض ًا ولكنا ال نكذب».
فأما مراسيل القرن الثانى والثالث حجة يف قول علامئنا رمحهم اهلل.
[مذهب اإلمام الشافعى ف قبول املرسل ودلئله]
وقال الشافعى :ال يكون حجة.
 …١إال إذا تأيد بآية.
 …٢أو سنة مشهورة.
 …3أو اشتهر العمل به من السلف.
 …٤أو اتصل من وجه ٓاخر.
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قال :وهلذا جعلت مراسيل سعيد بن املسيب حجة؛ ألنى اتبعتها فوجدهتا مسانيد.
احتج اإلمام الشافعي يف ذلك فقال :اخلرب إنام يكون حجة باعتبار أوصاف يف الراوى وال
طريق ملعرفة تلك األوصاف يف الراوي إذا كان غري معلوم األصل ،فال تقوم احلجة بمثل هذه
الرواية ،وإعالمه باإلشارة إليه يف حياته وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته ،فإذا مل يذكره أص ً
ال فقد
حتقق انقطاع هذا اخلرب عن رسول اهلل صيل اهلل عليه و سلم ،واحلجة يف اخلرب باتصاله برسول
اهلل صيل اهلل عليه و سلم ،فبعد االنقطاع ال يكون حجة.
واليقال :إن رواية العدل عنه تكون تعدي ً
ال له وإن مل يذكر اسمه ،ألن طريق معرفة
اجلرح والعدالة اإلجتها ُد وقد يكون الواحد عدالً عند إنسان ،جمروح ًا عند غريه بأن يقف منه
عىل ما كان اآلخر اليقف عليه ،أال ترى أن شهود الفرع إذا شهدوا عىل شهادة األصول من
غري ذكرهم يف شهادهتم التكون شهادهتم حجة هلذا املعنى .يوضحه أنه قد كان فيهم من
يروي عمن هو جمروح عنده عىل ما قال الشعبيي رمحه اهلل :حدثني احلارث  -وكان واهلل
كذاب ًا -فعرفنا أن بروايته عنه اليثبت فيه ما يشرتط يف الراوي ،فيكون خربه حجة ،وألن
الناس تكلفوا بحفظ األسانيد يف باب األخبار ،فلو كانت احلجة تقوم باملراسيل لكان تكلفهم
اشتغاالً بام ال يفيد ،فيبعد أن يقال :اجتمع الناس عىل ما ليس بمفيد.
[مذهب األحناف ف حجية املرسل ودلئلهم ،واجلواب عن اإلشكالت الواردة عىل
حجية املرسل]
ولكنا نقول :الدالئل التى دلت عىل كون خرب الواحد حجة من الكتاب والسنة كلها
تدل عىل كون املرسل من األخبار حجة ،ثم قد ظهر اإلرسال من الصحابة ريض اهلل عنهم
ومن بعدهم ظهور ًا ال ينكره إال متعنت .أما من الصحابة فبيانه:
 …١يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :أن النبيﷺ قال» :من أصبح جنبا فال صوم له»،
وملا أنكرت ذلك عائشة ريض اهلل عنها قال :هى أعلم .حدثنى به الفضل بن عباس ريض اهلل
عنهام فقد أرسل الرواية عن النبيﷺ من غري سامع منه.
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 …٢وقيل :إن ابن عباس ما سمع من رسول اهللﷺ إال بضعة عرش حديث ًا ،وقد كثرت
روايته مرس ً
ال ،وإنام كان ذلك سامع ًا من غري رسول اهللﷺ حتى روي أن النبيﷺ كان يلبي
حتى رمى مجرة العقبة يوم النحر ،وإنام سمع ذلك من أخيه الفضل.
 …3ونعامن بن بشري ريض اهلل عنه ما سمع من رسول اهللﷺ إال حديث ًا واحد ًا وهو قوله
عليه السالم» :إن ف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده وإذا فسدت فسد سائر جسده أل

وهى القلب» ،ثم كثرت روايته عن رسول اهلل عليه السالم مرس ً
ال.
 …٤واحلسن وسعيد بن املسيب ريض اهلل عنهام وغريمها من أئمة التابعني كان كثري ًا ما
يروون مرسالً :قال رسول اهللﷺ حتى قيل :أكثر ما رواه سعيد بن املسيب مرسالً إنام سمعه
من عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
 …٥وقال احلسن :كنت إذا اجتمع يل أربعة من الصحابة عىل حديث أرسلته إرساالً.
 … ٦وقال ابن سريين ريض اهلل عنه :ما كنا نسند احلديث إىل أن وقعت الفتنة ،فقال
األعمش :قلت إلبراهيم :إذا رويت ىل حديث ًا عن عبد اهلل فأسنده يل ،فقال :إذا قلت لك:
حدثنى فالن عن عبد اهلل فهو ذاك ،وإذا قلت لك :قال عبد اهلل فهو غري واحد.
[املرسل أوىل من املسند عند بعض األئمة و وجه ذلك]
وهلذا قال عيسى بن أبان :املرسل أقوى من املسند ،فإن من اشتهر عنده حديث (بأن
سمعه) بطرق طوى اإلسناد لوضوح الطريق عنده ،وقطع الشهادة بقوله» :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم» ،وإذا سمعه بطريق واحد اليتضح األمر عنده عىل وجه اليبقى له فيه
شبهة فيذكره مسند ًا عىل قصد أن حيمله من حيمل عنه ،فإن قيل :فعىل هذا ينبغي أن جيوز
النسخ باملرسل كام جيوز بني األخبار باملشهور عندكم .قلنا :إنام مل جيز ذلك ألن قوة املرسل من
هذا الوجه بنوع من االجتهاد فيكون نظري قوة تثبت بطريق القياس ،والنسخ بمثله الجيوز.
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ثم رواية هؤالء الكبار مرس ً
ال إما أن كان باعتبار سامعهم ممن ليس بعدل عندهم ،أو
باعتبار سامعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة ،أو عىل اعتقادهم أن املرسل
حجة كاملسند.
واألول باطل؛ فإن من يستجيز الرواية عمن يعرفه غري عدل هبذه الصفة اليعتمد روايته
مرس ً
ال وال مسند ًا ،والجيوز أن يظن هبم هذا.
والثانى باطل؛ ألنه قول بأهنم كتموا موضع احلجة برتك اإلسناد مع علمهم أن احلجة ال
تقوم بدونه.
فتعني الثالث؛ وهو أهنم اعتقدوا أن املرسل حجة كاملسند ،وكفي باتفاقهم حجة.
وقال الشافعى يف بعض كتبه :إنام أرسلوا ليطلب ذلك يف املسند ،وهذا كالم فاسد؛ ألنه
إما أن يقال :مل يكن عندهم إسناد ذلك أوكان ومل يذكروا ،واألول باطل؛ ألن فيه قوالً بأهنم
خترصوا ما مل يسمعوا ليطلب ذلك يف املسموعات والجيوز ذلك ملن هو دوهنم فكيف هبم.
والثانى باطل؛ ألنه إذا كان عندهم اإلسناد وقد علموا أن احلجة التقوم بدونه فليس يف تركه
إال القصد إىل إتعاب النفس بالطلب.
ولو قال من أنكر اإلحتجاج بخرب الواحد :إهنم إنام رووا ذلك ليطلب ذلك يف املتواتر ال
يكون هذا الكالم مقبوالً منه باإلتفاق فكذلك هذا؛ يقرره أن املفتى إذا قال للمستفتى :قىض
رسول اهللﷺ يف هذه احلادثة بكذا؛ كان عليه أن يعمل به ،وإن مل يذكر له إسناد ًا فكذلك إذا
قال :قال رسول اهللﷺ كذا ،ولو قال :روي فالن عن فالن ُقبِل ذلك منه وإن مل يقل حدثنى
وال سمعته منه .وهذا يف معنى اإلرسال.
فإن قال :إنام نجيزه عىل هذا الوجه عمن لقي فيحمل مطلق كالمه عىل املسموع منه.
قلنا :ملا جاز محل كالمه عىل هذا وإن مل ينص عليه لتحسني الظن به فكذلك جيوز محل كالمه
عند اإلرسال عىل السامع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسني الظن به ،وهذا ألنه ال طريق لنا
إىل معرفة الرشائط للرواية فيمن مل يدركه إال بالسامع ممن أدركه ،وإذا كان من أدركه عدالً ثقة
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فإنه اليروي عنه مطلق ًا ما مل يعرف استجامع الرشائط فيه ،فربوايته عنه يثبت لنا استجامع
الرشائط ،أال ترى أنه لو أسند الرواية إليه يثبت استجامع الرشائط فيه بروايته عنه ،فكذلك إذا
أرسله بل أوىل؛ ألنه إذا أسند إليه فإنام شهد عليه بأنه روي ذلك ،فإذا أرسل فإنام يشهد عىل
رسول اهلل أنه قال ذلك ،ومن علم أنه اليستجيز الشهادة عىل غري رسول اهللﷺ بالباطل
فكيف يظن أن يستجيز الشهادة عىل رسول اهللﷺ بالباطل مع قوله عليه الصالة والسالم:
عىل متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار» ،يوضحه أن القايض إذا كتب سج ً
ال فيه
»من كذب ي
قضاؤه يف حادثة وأشهد عىل ذلك كان ذلك حجة وإن مل يبني اسم الشهود يف املسجل وما كان
ذلك إال هبذا الطريق .وهذا بخالف الشهود عىل شهادة الغري؛ ألن العلامء خمتلفون يف أن عند
الرجوع هل جيب الضامن عىل شهود األصل أم ال؟ فلعل القاىض ممن يرى تضمينهم،
فاليتمكن من القضاء به إذا مل يكونوا معلومني عنده ،ومثل هذا اليتحقق يف باب األخبار مع
أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد األصل يف نقل شهادته ،أال ترى أنه لو أشهد قوم ًا عىل
شهادته فسمعه ٓاخرون مل يكن هلم أن يشهدوا عىل شهادته بخالف رواية األخبار وإذا كان
الفرعي يعرب عن األصل بشهادته مل جيد بدا من ذكره ليكون معرب ًا ،أال ترى أنه لو قال :أشهد
عن فالن مل يكن ذلك مقبوالً ،وهنا لو قال :أروي عن فالن ،كان مقبوالً منه.
ثم اشتغال الناس باإلسناد كاشتغاهلم بالتكلف لسامع احلديث من وجوه ،وذلك اليدل
عىل أن خرب الواحد اليكون حجة فكذلك اشتغاهلم باإلسناد اليكون دليالً عىل أن املرسل ال
يكون حجة.
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[مراسيل من بعد القرون الثالثة ومذاهب األئمة فيها]
فأما مراسيل من بعد القرون الثالثة ،فقد كان أبو احلسن الكرخى رمحه اهلل اليفرق بني
مراسيل أهل األعصار ،وكان يقول :من تقبل روايته مسند ًا ،تقبل روايته مرسالً للمعنى الذي
ذكرنا.
وكان عيسى بن أبان رمحه اهلل يقول :من اشتهر يف الناس بحمل العلم منه تقبل روايته
مرسالً ومسند ًا ،وإنام يعنى به حممد بن احلسن رمحه اهلل وأمثاله من املشهورين بالعلم ،ومن مل
يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلق ًا وإنام اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله
يكون موقوف ًا إىل أن يعرض عىل من اشتهر بحمل العلم عنه.
[ترجيح مذهب أيب بكر الرازي ف حجية املرسل بعدالقرون الثالثة]
وأصح األقاويل يف هذا ما قاله أبو بكر الرازي ريض اهلل عنه :إن مرسل من كان من
القرون الثالثة حجة ما مل يعرف منه الرواية مطلق ًا عمن ليس بعدل ثقة ،ومرسل من كان
بعدهم اليكون حجة إال من اشتهر بأنه اليروي إال عمن هو عدل ثقة؛ ألن النبي عليه السالم
شهد للقرون الثالثة بالصدق واخلربية ،فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما مل يتبني
خالفهم وشهد عىل من بعدهم بالكذب بقوله» :ثم يفشو الكذب» ،فالتثبت عدالة من كان
يف زمن شهد عىل أهله بالكذب إال برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه اليروي إال عن
عدل.
وإىل نحو هذا أشار عروة بن الزبري ريض اهلل عنهام حني روي لعمر بن عبد العزيز ريض
اهلل عنه حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم» :من أحيا أرض ًا ميتة فهى له» ،فقال» :أتشهد به
عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»؟ قال :نعم ،فام يمنعنى من ذلك وقد أخربنى به العدل
الرضا ،فقبل عمر بن عبد العزيز روايته.
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اإلنقطاع من وجه واإلتصال من وجه ومذاهب األئمة فيه:
واختلف أصحاب احلديث يف منقطع من وجه متصل من وجه ٓاخر ،فمنهم من قال:
سقط اعتبار اإلتصال فيه باإلنقطاع من وجه .وكأن هذا القائل جعل اإلنقطاع بسكوت راوي
الفرع عن تسمية راوي األصل دليل اجلرح فيه ،وإذا استوى املوجب للعدالة واملوجب
للجرح يغلب اجلرح ،وأكثرهم عىل أن هذا يكون حجة لوجود اإلتصال فيه بطريق واحد،
والطريق اآلخر الذي هو منقطع جيعل كأن ليس؛ ألن ذلك الطريق ساكت عن الراوي،
وحاله أصالً ،ويف الطريق املتصل بيان له ،وال معارضة بني الساكت والناطق.
[اإلنقطاع املعنوى وأقسامه وصوره]
فأما النوع الثانى (وهو االنقطاع معنى) ينقسم قسمني:
 …١إما أن يكون ذلك املعنى بدليل معارض.
 …٢أو نقصان يف حال الراوى يثبت به االنقطاع.
اإلنقطاع بدليل معارض وأنواعه:
فأما القسم األول وهو ثبوت اإلنقطاع بدليل معارض ،فعىل أربعة أوجه:
 …١إما أن يكون خمالف ًا لكتاب اهلل تعاىل.
 …٢أولسنة مشهورة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم.
 …3أويكون حديث ًا شاذا مل يشتهر فيام تعم به البلوى ،وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته.
 …٤أويكون حديث ًا قد أعرض عنه األئمة من الصدر األول بأن ظهر منهم االختالف
يف تلك احلادثة ،ومل جتر بينهم املحاجة بذلك احلديث.
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[رداحلديث املخالف لكتاب اهلل واألمثلة عىل ذلك]
فأما الوجه األول( :وهو ما إذا كان احلديث خمالف ًا لكتاب اهلل تعاىل) فإنه اليكون مقبوالً
وال حجة للعمل به عام ًا كانت اآلية أو خاص ًا ،نص ًا أوظاهر ًا عندنا عىل ما بينا :أن ختصيص
العام بخرب الواحد الجيوز ابتدا ًء ،وكذلك ترك الظاهر فيه ،واحلمل عىل نوع من املجاز ال
جيوز بخرب الواحد عندنا خالفا للشافعى ،وقد بينا هذا .ودليلنا يف ذلك قوله عليه الصالة
والسالم» :كل رشط ليس يف كتاب اهلل تعاىل ،فهو باطل ،وكتاب اهلل أحق» ،واملراد كل رشط
هو خمالف لكتاب اهلل تعاىل ال أن يكون املراد ما التوجد عينه يف كتاب اهلل تعاىل؛ فإن عني هذا
احلديث التوجد يف كتاب اهلل تعاىل وباإلمجاع من األحكام ما هو ثابت بخرب الواحد والقياس
وإن كان اليوجد ذلك يف كتاب اهلل تعاىل.
فعرفنا أن املراد ما يكون خمالف ًا لكتاب اهلل تعاىل ،وذلك تنصيص عىل أن كل حديث هو
خمالف لكتاب اهلل تعاىل فهو مردود .وقال عليه الصالة والسالم»:تكثر األحاديث لكم بعدى،
فإذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه عىل كتاب اهلل تعاىل ،فام وافقه فاقبلوه واعلموا أنه منى وما

خالفه فردوه واعلموا أنى منه برىء» .وألن الكتاب متيقن به ،ويف اتصال اخلرب الواحد برسول
اهللﷺ شبهة ،فعند تعذر األخذ هبام ال بد من أن يؤخذ باملتيقن ويرتك ما فيه شبهة ،والعام
واخلاص يف هذا سواء ملا بينا :أن العام موجب للحكم فيام يتناوله قطع ًا كاخلاص ،وكذلك
النص والظاهر سواء؛ ألن املتن من الكتاب متيقن به ،ومتن احلديث ال ينفك عن شبهة
الحتامل النقل باملعنى ،ثم قوام املعنى باملتن ،فإنام يشتغل بالرتجيح من حيث املتن يأوالً إىل أن
جيىء إىل املعنى ،وال شك أن الكتاب يرتجح باعتبار النقل املتواتر يف املتن عىل خرب الواحد،
فكانت خمالفة اخلرب للكتاب دلي ً
ال ظاهر ًا عىل الزيافة فيه.
وهلذا مل يقبل علامؤنا خرب الوضوء من مس الذكر؛ ألنه خمالف للكتاب؛ فإن اهلل تعاىل
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا﴾ [التوبه ، ]١0٨:يعنى اإلستنجاء باملاء ،فقد مدحهم بذلك،
قال﴿ :فِ ِيه ِر َجال َُيِ ُّب َ
وسمى فعلهم تطهر ًا ،ومعلوم أن اإلستنجاء باملاء اليكون إال بمس الذكر ،فاحلديث الذي

مباحث ف أصول احلديث51 

جيعل مسه حدث ًا بمنزلة البول يكون خمالف ًا ملا يف الكتاب؛ ألن الفعل الذي هو حدث اليكون
تطهر ًا.
وكذلك مل يقبل حديث فاطمة بنت قيس يف أن ال نفقة للمبتوتة؛ ألنه خمالف للكتاب
ِ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َك ْنت ُْم ِم ْن ُو ْج ِدك ُْم﴾ [الطالق ، ]٦:وال خالف أن املراد:
وهو قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْسكن ُ
وأنفقوا عليهن من وجدكم ،فاملراد احلائل؛ فإنه عطف عليه قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن كُن ُأ َ ِ
محل
َّ
َ
ولت َ ْ
ِ
مح َل ُه َّن﴾ [الطالق.]٦:
َف َأنْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن َ ْ

وكذلك مل يقبل خرب القضاء بالشاهد واليمني؛ ألنه خمالف للكتاب من أوجه؛ فإن اهلل
تعاىل قالَ ﴿ :و ْاست َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِر َجالِك ُْم﴾ [البقرة ]٢٨٢:اآلية .وقولهَ ﴿ :و ْاست َْش ِهدُ وا ﴾
أمر بفعل هو جممل فيام يرجع إىل عدد الشهود ،كقول القائل» :كل» يكون جمم ً
ال فيام يرجع إىل
بيان املأكول ،فيكون ما بعده تفسري ًا لذلك املجمل ،وبيان ًا جلميع ما هو املراد باألمر ،وهو
استشهاد رجلني ،فإن مل يكونا ،فرجل و امرأتان ،كقول القائل» :كل طعام كذا ،فإن مل يكن
فكذا» ،أو »أذنت لك أن تعامل فالن ًا ،فإن مل يكن ففالن ًا» ،يكون ذلك بيان ًا جلميع ما هو املراد
باألمر واإلذن ،وإذا ثبت أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية ،كان خرب القضاء بالشاهد واليمني
زائد ًا عليه ،والزيادة عىل النص كالنسخ عندنا ،يقرره قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْدنَى َأ َّل ت َْرتَا ُبوا﴾؛ فقد
نص عىل أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين هبذه الصفة ،وليس دون األدنى شىء ٓاخر
تنتفي به الريبة؛ وألنه نقل احلكم من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إىل
استشهاد امرأتني مع أن حضور النساء جمالس القضاء ألداء الشهادة خالف العادة ،وقد أمرن
بالقرار يف البيوت رشع ًا ،فلو كان يمني املدعى مع الشاهد الواحد حجة ملا نقل احلكم إىل
استشهاد امرأتني وهو خالف املعتاد مع متكن املدعى من إمتام حجته بيمينه ،وبمثل هذا
الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم عىل بعض حجة؛ ألن اهلل تعاىل نقل احلكم عن
آخ َر ِ
ان ِم ْن غَ ْ ِريك ُْم ﴾
استشهاد مسلمني عىل وصية املسلم إىل استشهاد ذميني بقوله تعاىلَ ﴿:أ ْو َ
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[املائدة ]١0٦:مع أن حضور أهل الذمة جمالس القضاة ألداء الشهادة خالف املعتاد ،فذلك
دليل ظاهر عىل أن احلجة تقوم بشهادهتم يف اجلملة ،وهو دليل أيض ًا عىل رد خرب القضاء
بالشاهد واليمني؛ ألنه نقل احلكم إىل استشهاد ذميني عند عدم شاهدين مسلمني ،فلو كان
الشاهد الواحد مع يمني املدعى حجة لكان األوىل بيان ذلك عند احلاجة ،وذكر يف اآلية يمني
الشاهدين ظاهر ًا عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم ( ألجل النسخ ) فلو كان بيمني
املدعى تنتفي الريبة أو تتم احلجة لكان األوىل ذكر يمينه عند احلاجة.
فبهذه الوجوه يتبني أن خرب القضاء بالشاهد واليمني خمالف للكتاب ،فرتكنا العمل به
هلذا.
[ردالغريب من اآلحاد إذا خالف السنة املشهورة]:
وكذلك الغريب من أخبار اآلحاد إذا خالف السنة املشهورة فهو منقطع يف حكم العمل
به؛ ألن ما يكون متواتر ًا من السنة أو مستفيض ًا أو جممع ًا عليه فهو بمنزلة الكتاب يف ثبوت
علم اليقني به ،وما فيه شبهة فهو مردود يف مقابلة اليقني ،وكذلك املشهور من السنة؛ فإنه
أقوى من الغريب؛ لكونه أبعد عن موضع الشبهة ،وهلذا جاز النسخ باملشهور دون الغريب،
فالضعيف اليظهر يف مقابلة القوى؛ وهلذا مل يعمل بخرب القضاء بالشاهد واليمني؛ ألنه خمالف
للسنة املشهورة وهو قوله عليه الصالة والسالم» :البينة عىل املدعى واليمني عىل من أنكر»،
من وجهني :أحدمها :أن يف هذا احلديث بيان أن اليمني يف جانب املنكر دون املدعى ،والثانى:
أن فيه بيان أنه الجيمع بني اليمني والبينة ،فالتصلح اليمني متممة للبينة بحال.
[رد أيب حنيفة حديث بيع التمر ألجل خمالفة احلديث املشهور واختالف الصاحبي معه]
وهلذا األصل مل يعمل أبو حنيفة بخرب سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه يف بيع الرطب
بالتمر أن النبي عليه الصالة والسالم قال» :أينتقص إذا جف؟» ،قالوا :نعم ،قال» :فال إذ ًا»؛
ألنه خمالف للسنة املشهورة ،وهو قوله عليه الصالة والسالم» :التمر بالتمر مثل بمثل» ،من
وجهني :أحدمها :أن فيها اشرتاط املامثلة يف الكيل مطلق ًا؛ جلواز العقد ،فالتقييد باشرتاط
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املامثلة يف أعدل األحوال -وهو بعد اجلفوف -يكون زيادة ،والثانى :أنه جعل فض ً
ال يظهر
ٍ
ُ
فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه رب ًا
فجعل
بالكيل هو احلرام يف السنة املشهورة
حرام ًا يكون خمالف ًا لذلك احلكم.
إال أن أبا يوسف وحممد ًا قاال :السنة املشهورة التتناول الرطب؛ ألن مطلق اسم التمر ال
يتناوله بدليل أن من حلف اليأكل متر ًا فأكل رطب ًا مل حينث ،ولو حلف اليأكل هذا الرطب
فأكله بعد ما صار متر ًا مل حينث ،فإذا مل تتناوله السنة املشهورة وجب إثبات احلكم فيه باخلرب
اآلخر.
وأبو حنيفة قال :التمر اسم للثمرة اخلارجة من النخل من حني تنعقد صورهتا إىل أن
تدرك ،وما خيتلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون عىل اآلدمى اليتبدل به اسم العني،
ويف األيامن ترتك احلقائق لداللة العرف ،واليمني تتقيد بوصف يف العني إذا كان داعي ًا إىل
اليمني.
ففي هذين النوعني من اإلنتقاد للحديث علم كثري وصيانة للدين بليغة؛ فإن أصل البدع
واألهواء إنام ظهر من قبل ترك عرض أخبار اآلحاد عىل الكتاب والسنة املشهورة؛ فإن قوم ًا
جعلوها أص ً
ال مع الشبهة يف اتصاهلا برسول اهلل عليه الصالة والسالم ،ومع أهنا التوجب علم
اليقني ،ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة املشهورة ،فجعلوا التبع متبوع ًا ،وجعلوا األساس ما
هو غري متيقن به ،فوقعوا يف األهواء والبدع ،بمنزلة من أنكر خرب الواحد فإنه ملا مل جيوز
العمل به ،احتاج إىل القياس ليعمل به ،وفيه أنواع من الشبهة ،أو إىل استصحاب احلال وهو
ليس بحجة أصالً ،وترك العمل باحلجة إىل ما ليس بحجة يكون فتح ًا لباب اإلحلاد وجعل ما
هو غري متيقن به أص ً
ال ،ثم ختريج ما فيه التيقن عليه ،يكون فتح ًا لباب األهواء والبدع وكل
واحد منهام زيف مردود.
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وإنام سواء السبيل ما ذهب إليه علامؤنا رمحهم اهلل من إنزال كل حجة منزلتها؛ فإهنم
جعلوا الكتاب والسنة املشهورة أصالً ،ثم خرجوا عليهام ما فيه بعض الشبهة وهو املروى
بطريق اآلحاد مما مل يشتهر ،فام كان منه موافق ًا للمشهور قبلوه وما مل جيدوا يف الكتاب وال يف
السنة املشهورة له ذكر ًا قبلوه أيض ًا ،وأوجبوا العمل به ،وما كان خمالف ًا هلام ردوه ،عىل أن
العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخالفه ،وما مل جيدوه يف شىء من األخبار
وصاروا حينئذ إىل القياس يف معرفة حكمه لتحقق احلاجة إليه.
[رد الغريب إزاء عموم البلوى واألمثلة عىل ذلك]:
وأما القسم الثالث» :وهو الغريب فيام تعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته
للعمل به» فإنه زيف؛ ألن صاحب الرشع كان مأمور ًا بأن يبني للناس ما حيتاجون إليه ،وقد
أمرهم بأن ينقلوا عنه ما حيتاج إليه من بعدهم ،فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن
صاحب الرشع مل يرتك بيان ذلك للكافة وتعليمهم ،وأهنم مل يرتكوا نقله عىل وجه اإلستفاضة،
فحني مل يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ،أال ترى أن املتأخرين ملا نقلوه اشتهر
فيهم ،فلو كان ثابت ًا يف املتقدمني الشتهر أيض ًا ،وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إىل
معرفته.
وهلذا مل تقبل شهادة الواحد من أهل املرص عىل رؤية هالل رمضان إذا مل يكن بالسامء علة
ومل يقبل قول الويص فيام يدعي من إنفاق مال عظيم عىل اليتيم يف مدة يسرية وإن كان ذلك
حمتم ً
ال؛ ألن الظاهر يكذبه يف ذلك.
وعىل هذا األصل مل نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ ألن برسة رضی اهلل عنها
تفردت بروايته مع عموم احلاجة هلم إىل معرفته.
فالقول بأن النبي عليه االصالة ولسالم خصها بتعليم هذا احلكم مع أهنا الحتتاج إليه ومل
يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه املحال ،وكذلك خرب الوضوء مما مسته النار،
وخرب ا لوضوء من محل اجلنازة.
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وعىل هذا مل يعمل علامؤنا رمحهم اهلل بخرب اجلهر بالتسمية ،وخرب رفع اليدين عند
الركوع ،وعند رفع الرأس من الركوع؛ ألنه مل يشتهر النقل فيها مع حاجة اخلاص والعام إىل
معرفته.
فإن قيل :فقد قبلتم اخلرب الدال عىل وجوب الوتر ،وعىل وجوب املضمضة واإلستنشاق
يف اجلنابة ،وهو خرب الواحد فيام تعم به البلوي.
قلنا :ألنه قد اشتهر أن النبي عليه السالم فعله وأمر بفعله ،فأما الوجوب حكم ٓاخر
سوى الفعل ،وذلك مما جيوز أن يوقف عليه بعض اخلواص لينقلوه إىل غريهم ،فإنام قبلنا خرب
الواحد يف هذا احلكم ،فأما أصل الفعل فإنام أثبتناه بالنقل املستفيض.
[رد احلديث إن مل جتر حماجة الصحابة فيه مع علمهم بذلك]:
وأما القسم الرابع» :وهو ما مل جتر املحاجة به بني الصحابة مع ظهور اإلختالف بينهم يف
احلكم» فإنه زيف؛ ألهنم األصول يف نقل الدين اليتهمون بالكتامن ،والبرتك اإلحتجاج بام
هو احلجة واإلشتغال بام ليس بحجة ،فإذا ظهر منهم اإلختالف يف احلكم وجرت املحاجة
بينهم فيه بالرأي ،والرأي ليس بحجة مع ثبوت اخلرب ،فلو كان اخلرب صحيح ًا الحتج به
بعضهم عىل بعض حتى يرتفع به اخلالف الثابت بينهم بنا ًء عىل الرأي ،فكان إعراض الكل
عن اإلحتجاج به دليالً ظاهر ًا عىل أنه سهو ممن رواه بعدهم ،أو هو منسوخ ،وذلك نحو ما
يروي» :الطالق بالرجال والعدة بالنساء» ،فإن الكبار من الصحابة اختلفوا يف هذا وأعرضوا
عن اإلحتجاج هبذا احلديث أصالً ،فعرفنا أنه غري ثابت أو مؤول ،واملراد به أن إيقاع الطالق
إىل الرجال ،وكذلك ما يروي أن النبيﷺ قال» :ابتغوا يف أموال اليتامى خري ًا كيال تأكلها
الصدقة»؛ فإن الصحابة اختلفوا يف وجوب الزكاة يف مال الصبى ،وأعرضوا عن اإلحتجاج
هبذا احلديث أصالً ،فعرفنا أنه غري ثابت؛ إذ لو كان ثابت ًا الشتهر فيهم ،وجرت املحاجة به بعد
حتقق احلاجة إليه بظهور اإلختالف.
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ففي اإلنتقاد بالوجهني األولني تظهر الزيافة معنى للمقابلة ،بمنزلة نقد البلد إذا قوبل
بنقد أجود منه تظهر الزيافة فيه ،ويف اإلنتقاد بالوجهني اآلخرين إظهار الزيافة معنى من حيث
إنه تقوى فيه شبهة اإلنقطاع ،بمنزلة نقد تبني فيه زيادة غش عىل ما هو يف النقد املعهود فيصري
زيف ًا مردود ًا من هذا الوجه.
[الشوافع يبنون األحكام عىل الظاهر واألحناف يبنوِنا عىل املعانى املؤثرة]
والشافعي أعرض عن طلب اإلنقطاع معنى واشتغل ببناء احلكم عىل ظاهر اإلنقطاع يف
املرسل فرتك العمل به مع قوة املعنى فيه كام هو دأبه ودأبنا؛ فإنه يبنى عىل الظاهر أكثر
األحكام ،وعلامؤنا يبنون الفقه عىل املعانى املؤثرة التى يتضح احلكم عند التأمل فيها.
[اإلنقطاع بسبب نقصان حال الراوي وأقسامه]:
وأما النوع الثانى» :وهو ما يبتنى عىل نقصان حال الراوي» فبيان ذلك يف فصول ،منها:
 …١خرب املستور

 …٢والفاسق

 …3والكافر

 …٥واملعتوه

 …٦واملغفل

 …7واملساهل

 …٤والصبى

 …٨وصاحب اهلوى.
[املستور واختالف األئمة فيه]
أما املستور فقد نص حممد رمحه اهلل يف كتاب اإلستحسان عىل أن خربه كخرب الفاسق.
وروى احلسن عن أيب حنيفة ريض اهلل عنهام أنه بمنزلة العدل يف رواية األخبار لثبوت
ون
العدالة له ظاهر ًا باحلديث املروى عن رسول اهللﷺ وعن عمر ريض اهلل عنه »ا ُمل ْسلِ ُم َ
ُعدول َب ْع ُض ُهم َعىل ُبعض».
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وهلذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة املستور فيام يثبت مع الشبهات إذا مل يطعن اخلصم،
ولكن ما ذكره يف اإلستحسان أصح يف زماننا؛ فإن الفسق غالب يف أهل هذا الزمان فال تعتمد
رواية املستور ما مل تتبني عدالته ،كام مل تعتمد شهادته يف القضاء قبل أن تظهر عدالته ،وهذا
بحديث عباد بن كثري أن النبي عليه الصالة والسالم قالَ » :ل ُحتدّ ُثوا َع َّمن َل َت ْع َم ُلون
بشهادته»؛ وألن يف رواية احلديث معنى اإللزام فال بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو
العدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي.
[الفاسق واإلختالف ف قبول روايته ورده]
وأما الفاسق :فقد ذكر يف كتاب اإلستحسان :أنه إذا أخرب بطهارة املاء أو بنجاسته ،أو
بحل الطعام والرشاب وحرمته ،فإن السامع حيكم رأيه يف ذلك ،فإن وقع عنده أنه صادق
فعليه أن يعمل بخربه وإال مل يعمل به ،وعىل هذا قال بعض مشاخينا رمحهم اهلل :اجلواب
كذلك فيام يرويه الفاسق.
قال ريض اهلل عنه :واألصح عندى أن خربه اليكون حجة؛ ألنه غري مقبول الشهادة،
ويف حل الطعام وحرمته وطهارة املاء ونجاسته إنام اعترب خربه إذا تأيد بأكثر الرأي ألجل
الرضورة؛ ألن ذلك حكم خاص ربام يتعذر الوقوف عليه من جهة غريه ،ومثل هذه الرضورة
اليتحقق يف رواية اخلرب؛ فإن يف العدول كثرة يمكن الوقوف عىل معرفة احلديث بالسامع
منهم ،فال حاجة إىل اإلعتامد عىل رواية الفاسق فيه ،ثم يف املعامالت جعل خرب الفاسق مقبوالً
ألجل الرضورة أيض ًا؛ فإن املعاملة تكثر بني الناس واليوجد عدل يرجع إليه يف كل خرب من
ذلك النوع ،إال أن ذلك ينفك عن معنى اإللزام فجوز اإلعتامد فيه عىل خرب الفاسق مطلق ًا،
واحلل واحلرمة فيه معنى اإللزام من وجه؛ فلهذا مل نجعل خرب الفاسق فيه معتمد ًا عىل
اإلطالق حتى ينضم إليه غالب الرأي.
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ومن الناس من مل جيعل خرب الفاسق مقبوالً يف املعاملة أيض ًا لظاهر قوله تعاىل﴿ :إِ ْن
جاءكُم َف ِ
اسق بِنَ َبإ َف َت َب َّينُوا﴾ [احلجرات ،]٦:وروى أن اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة حني بعثه
َ َ ْ
رسول اهللﷺ مصدق ًا إىل قوم ،فرجع إليه وقال :إهنم مهوا بقتىل فأراد رسول اهلل أن يعتمد
خربه ،ويبعث إليهم خي ً
ال؛ ألنه ما كان ظاهر الفسق عنده ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،وما
أخرب به كان من املعامالت ،خالي ًا عن اإللزام ،ومع ذلك أمر اهلل تعاىل بالتوقف يف هذا النبأ
من الفاسق.
ولكنا نقول :كان ذلك خرب ًا مستنكر ًا؛ فإنه أخرب أهنم ارتدوا بمنع الزكاة وجحودها
ومهوا بقتله ،وفيه إلزام اجلهاد معهم ونحن نقول :إن من ثبت فسقه اليعترب خربه يف مثل هذا،
فأما يف املعامالت التي تنفك عن معنى اإللزام فيجوز اعتامد خربه ألجل الرضورة؛ إذ الفسق
يرجح معنى الكذب يف خربه من غري أن يكون موجب ًا احلكم بأنه كاذب يف خربه ال حمالة،
وهلذا جعلناه مع الفسق من أهل الشهادة.
فأما الكافر :فإنه التعتمد روايته يف باب األخبار أص ً
ال ،وكذلك يف طهارة املاء ونجاسته،
إال أنه إذا وقع يف قلب السامع أنه صادق فيام خيرب به من نجاسة املاء فاألفضل له أن يريق املاء
ثم يتيمم ،وال جتوز صالته بالتيمم قبل إراقة املاء؛ ألنه اليعتمد خربه يف باب الدين أص ً
ال،
فيبقى جمرد غلبة الظن ،وذلك الجيوز له الصالة بالتيمم مع وجود املاء ،بخالف الفاسق
فهناك يلزمه أن يتوضأ بذلك املاء إذا وقع يف قلبه أنه صادق يف اإلخبار بطهارة املاء ،وإن أخرب
بنجاسة املاء ووقع يف قلبه أنه صادق فاألوىل له أن يريق املاء ويتيمم ،فإن تيمم ومل يرق املاء
جازت صالته.
وأما خرب الصبى :فقد ذكر يف االستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر :وكذلك الصبى
واملعتوه إذا عقال ما يقوالن ،فزعم بعض مشاخينا أن املراد العطف عىل الفاسق ،وأن خربه
بمنزلة خرب الفاسق يف طهارة املاء ونجاسته ،واألصح أن املراد عطفه عىل الكافر؛ فإن الصبى
ليس من أهل الشهادة أص ً
ال كام أن الكافر ليس من أهل الشهادة عىل املسلمني ،بخالف
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الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن مل يكن مقبول الشهادة لفسقه ،وألن الصبى بخربه يلزم
الغري ابتدا ًء من غري أن يلتزم شيئ ًا؛ ألنه غري خماطب كالكافر يلزم غريه من غري أن يلتزم؛ ألنه
غري معتقد للحكم الذي خيرب به ،فأما الفاسق فيلتزم أوالً ،ثم يلزم غريه؛ وألن الوالية املتعدية
تبتنى عىل الوالية القائمة للمرء عىل نفسه ،والفاسق من أهل هذه الوالية فيكون أه ً
ال للوالية
املتعدية أيض ًا بخالف الصبى.
واملعتوه بمنزلة الصبى ،فقد سوى علامؤنا بينهام يف األحكام يف الكتب لنقصان عقلهام.
ومن الناس من يقول :رواية الصبى يف باب الدين مقبولة وإن مل يكن هو مقبول الشهادة؛
النعدام األهلية للوالية ،بمنزلة رواية العبد ،واستدل فيه بحديث أهل قباء؛ فإن عبد اهلل بن
عمر ريض اهلل عنهام أتاهم وأخربهم بتحويل القبلة إىل الكعبة ،وهم كانوا يف الصالة
فاستداروا كهيئتهم ،وكان ابن عمر يومئذ صغري ًا عىل ما روى أنه عرض عىل رسول اهللﷺ
يوم بدر أو يوم أحد عىل حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عرشة سنة فرده ،وحتويل
القبلة كان قبل بدر بشهرين ،فقد اعتمدوا خربه فيام الجيوز العمل به إال بعلم وهو الصالة إىل
الكعبة ،ومل ينكر عليهم رسول اهلل ﷺ.
ولكنا نقول :قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك ،وقد روى عبد اهلل بن عمر ،فإنا
نحمل عىل أهنام جاء أحدمها بعد اآلخر وأخربا بذلك.
وإنام حتولوا معتمدين عىل خرب البالغ وهو أنس بن مالك ،أو كان ابن عمر بالغ ًا يومئذ
وإنام رده رسول اهللﷺ يف القتال لضعف بنيته يومئذ ،ال ألنه كان صغري ًا؛ فإن ابن أربع عرشة
سنة جيوز أن يكون بالغ ًا.
فأما املغفل :فإن كان أغلب أحواله التيقظ ،فهو بمنزلة من ال غفلة به يف الرواية
والشهادة؛ ألن ما به من الغفلة يسري ،قلام خيلو العدل عن مثله إال من عصمه اهلل تعاىل .وإن
تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك يف أغلب أموره ،فهو بمنزلة املعتوه؛ ألن ما يلزم من
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النقصان يف املرء بطريق العادة جيعل بمنزلة الثابت بأصل اخللقة ،أال ترى أنه يرتجح معنى
السهو والغلط يف الرواية باعتبارمها مجيع ًا ،كام يرتجح جانب الكذب باعتبار فسق الراوى.
وأما املساهل :فهوكاملغفل؛ فإنه اسم ملن جيازف يف األمور ،واليباىل بام يقع له من السهو
والغلط ،واليشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به ،فيكون بمنزلة املغفل إذا ظهر ذلك يف أكثر
أموره.
وأما صاحب اهلوى :فقد بينا أن الصحيح أنه التعتمد روايته يف أحكام الدين وإن كانت
شهادهتم مقبولة إال اخلطابية؛ فإن اهلوى اليكون مرجح ًا جانب الكذب يف شهادته عىل ما
قررنا إال اخلطابية ،وهم رضب من الروافض جيوزون أداء الشهادة إذا حلف املدعى بني
أيدهيم أنه حمق يف دعواه ويقولون :املسلم الحيلف كاذب ًا ففي هذا اإلعتقاد ما يرجح جانب
الكذب يف شهادهتم؛ لتوهم أهنم اعتمدوا ذلك .وكذلك قالوا فيمن يعتقد أن اإلهلام حجة
موجبة للعلم ،ال تقبل شهادته؛ لتوهم أن يكون اعتمد ذلك يف أداء الشهادة بنا ًء عىل اعتقاده.
فأما من سواهم من أهل األهواء ،ليس فيام يعتقدون من اهلوى ما يمكن هتمة الكذب يف
شهادهتم؛ ألن الشهادة من باب املظامل واخلصومات ،واليتعصب صاحب اهلوى هبذا الطريق
مع من هو حمق يف اعتقاده حتى يشهد عليه كاذب ًا ،فأما يف أخبار الدين :فيتوهم هبذا التعصب
إلفساد طريق احلق عىل من هو حمق حتى جييبه إىل ما يدعو إليه من الباطل؛ فلهذا التعتمد
روايته ،والجتعل حجة يف باب الدين.واهلل أعلم.
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بيان أقسام األخبار:
قال ريض اهلل عنه :هذه األقسام أربعة:
 …١خرب حييط العلم بصدقه.
 …٢وخرب حييط العلم بكذبه.
 …3وخرب حيتملهام عىل السواء.
 …٤وخرب يرتجح فيه أحد اجلانبني.
فاألول :أخبار الرسل املسموعة منهم؛ فإن جهة الصدق متعني فيها؛ لقيام الداللة عىل
أهنم معصومون عن الكذب ،وثبوت رسالتهم باملعجزات اخلارجة عن مقدور البرش عادة.
وحكم هذا النوع اعتقاد احلقية فيه ،واإلئتامر به بحسب الطاقة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما آتَاك ُُم
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َِن َاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا ﴾ [احلرش]7:
َّ
والنوع الثانى :نحو دعوى فرعون الربوبية مع قيام ٓايات احلدث فيه ظاهر ًا ،ودعوى
الكفار أن األصنام ٓاهلة ،أو أهنا شفعاؤهم عند اهلل ،أو أهنا تقرهبم إىل اهلل زلفي مع التيقن بأهنا
مجادات ،ونحو دعوى «زرادشت» و«مانى» ومسيلمة وغريهم من املتنبئني النبوة مع ظهور
أفعال تدل عىل السفه منهم ،وأهنم مل يربهنوا عىل ذلك إال بام هو خمرفة من جنس أفعال
املشعوذين؛ فالعلم حييط بكذب هذا النوع.
وحكمه :اعتقاد البطالن فيه ،ثم اإلشتغال برده باللسان واليد بحسب ما تقع احلاجة إليه
يف دفع الفتنة.
والنوع الثالث :نحو خرب الفاسق يف أمر الدين ،ففيه احتامل الصدق باعتباردينه وعقله،
واحتامل الكذب باعتبار تعاطيه ،واستوى اجلانبان يف اإلحتامل.
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فاحلكم فيه :التوقف إىل أن يظهر ما يرتجح به أحد اجلانبني عم ً
ال بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َت َب َّينُوا﴾
[احلجرات.]٦:
والنوع الرابع :نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاىض؛ فإن بقضائه يرتجح جانب الكذب
فيه ،وخرب املحدود يف القذف عند إقامة احلد عليه.
وحكمه :أنه الجيوز العمل به بعد ذلك؛ لتعني جانب الكذب فيه فيام يوجب العمل،
ومن هذا النوع خرب العدل املستجمع لرشائط الرواية يف باب الدين؛ فإنه يرتجح جانب
الصدق فيه بوجود دليل رشعى موجب للعمل به ،وهو صالح للرتجيح ،واملقصود هذا
النوع.
[بحث ف السامع وأداء احلفظ]
وهلذا النوع أطراف ثالثة:
 …١طرف السامع  …٢وطرف احلفظ  …3وطرف األداء.
فطرف السامع نوعان:
 …١عزيمة  …٢ورخصة.
فالعزيمة :ما تكون بحسب اإلستامع ،وهو أربعة أوجه ،وجهان من ذلك حقيقة:
وأحدمها أحق من اآلخر ،ووجهان من ذلك عزيمة فيهام شبهة الرخصة.
األوالن :قراءة املحدث عليك وأنت تسمع ،وقراءتك عىل املحدث وهو
فالوجهان ي
يسمع ،ثم استفهامك إياه بقولك »أهو كام قرأت عليك» فيقول :نعم.
[مذهب أهل احلديث ترجيح قراء ة املحدث عىل الطالب]
وأهل احلديث يقولون :الوجه األول (أي قراءة املحدث عليك وأنت تسمع) أحق ؛ ألنه
طريق رسول اهلل عليه السالم ،وهو الذي كان حيدث أصحابه ثم نقلوه عنه ،وهو أبعد من
اخلطأ والسهو ،فيكون أحق فيام هو املقصود وهو حتمل األمانة بصفة تامة.
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[مذهب اإلمام أيب حنيفة قراء ة الطالب عىل املحدث أوىل ودليله ف ذلك]:
وروي عن أيب حنيفة رمحه اهلل :أن قراء تك عىل املحدث أقوى من قراء ة املحدث عليك؛
وإنام كان ذلك لرسول اهللﷺ خاصة؛ لكونه مأمون السهو والغلط ،وألنه كان يذكر ما يذكره
حفظ ًا ،وكان اليكتب واليقرأ املكتوب أيض ًا؛ وإنام كالمنا فيمن خيرب عن كتاب ال عن حفظه
حتى إذا كان يروي عن حفظ ال عن كتاب فقراء ته أقوى؛ ألنه يتحدث به حقيقة ،فأما إذا
كان يروي عن كتاب ،فاجلانبان سواء يف معنى التحدث بام يف الكتاب ،أال ترى أن يف
الشهادات ال فرق بني أن يقرأ من عليه احلق ذكر إقراره عليك ،وبني أن تقرأه عليه ثم
تستفهمه »هل تقر بجميع ما قرأته عليك« ،فيقول :نعم ،وبكل واحد من الطريقني جيوز أداء
الشهادة ،وباب الشهادة أضيق من باب رواية اخلرب ،فكان املعنى فيه :أن »نعم« جواب
خمترص ،وال فرق يف اجلواب بني املخترص واملشبع ،فيصري ما تقدم كاملعاد يف اجلواب كله.
ثم للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدث ،فعند قراءة املحدث ال يؤمن
من اخلطأ يف بعض ما يقرأ لقلة رعايته ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته.
فإن قيل :عند قراء ة الطالب يتوهم أن يسهو املحدث عن بعض ما يسمع وينتفي هذا
التوهم إذا قرأه املحدث؛ لشدة رعاية الطالب يف ضبط ما يسمع منه.
قلنا :هو كذلك ،ولكن السهو عن سامع البعض مما اليمكن التحرز عنه عادة ،وهو أيرس
مما يقع بسبب اخلطأ يف القراء ة .فمراعاة ذلك اجلانب أوىل.
[الكتابة والرسالة وأحكامها]
والوجهان اآلخران :الكتابة والرسالة؛ فإن املحدث إذا كتب إىل غريه عىل رسم الكتب
وذكر يف كتابه :حدثنى فالن عن فالن إىل ٓاخره ،ثم قال :وإذا جاء ك كتابى هذا وفهمت ما فيه
فحدث به عنى ،فهذا صحيح.
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وكذلك لو أرسل إليه رسوالً فبلغه عىل هذه الصفة؛ فإن رسول اهلل ﷺ كان مأمور ًا
بتبليغ الرسالة وبلغ إىل قوم مشافهة ،وإىل ٓاخرين بالكتاب والرسول ،وكان ذلك تبليغ ًا تام ًا،
وكذلك يف زماننا يثبت من اخللفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول هبذا الطريق كام
يثبت باملشافهة ،إال أن املختار يف الوجهني األولني للراوى أن يقول :حدثنى فالن ،ويف
الوجهني اآلخرين أن يقول :أخربنى؛ ألن يف الوجهني األولني شافهه املحدث باإلسامع،
فيكون حمدث ًا له ،ويف الوجهني اآلخرين مل يشافهه ،ولكنه خمرب له بكتابه؛ فإن الكتاب ممن بعد
كاخلطاب ممن حرض ،والرسول كالكتاب أو أقوى؛ ألن معنى الضبط يوجد فيهام ،ثم الرسول
ناطق ،والكتاب غري ناطق.
وعىل هذا ذكر يف الزيادات :إذا حلف أن اليتحدث برس فالن ،أو اليتكلم به ،فكتب به
أو أرسل رسوالً مل حينث ،ولو تكلم به مشافهة حينث ،ولو حلف الخيرب به ،فكتب أو أرسل
حينث ،بمنزلة ما لو تكلم به ،والدليل عليه أن اهلل تعاىل أكرمنا بكتابه ورسوله ،ثم الجيوز
ألحد أن يقول :حدثنى اهلل ،وال كلمنى اهلل؛ إنام ذلك ملوس ىى عليه الصالة والسالم خاصة كام
وسى َتكْلِ ًيام﴾ [النساء ، ]١٦٤:وجيوز أن يقول :أخربنا اهلل بكذا ،أو
قال تعاىلَ ﴿ :و َك َّل َم اهللُ ُم َ
أنبأنا ونبأنا؛ فلهذا كان املختار يف الوجهني األولني حدثنى ،ويف الوجهني اآلخرين أخربنى.
[ ِاإلجازة واملناولة وأحكامهام]
وأما الرخصة فيه ،فام التكون فيه إسامع ،وذلك اإلجازة واملناولة ،ورشط الصحة يف
ذلك أن يكون ما يف الكتاب معلوم ًا للمجاز له ،مفهوم ًا له ،وأن يكون املجيز من أهل الضبط
واإلتقان قد علم مجيع ما يف الكتاب ،وإذا قال حينئذ :أجزت لك أن تروى عنى ما يف هذا
الكتاب ،كان صحيح ًا؛ ألن الشهادة تصح هبذه الصفة؛ فإن الشاهد إذا وقف عىل مجيع ما يف
الصك وكان ذلك معلوم ًا ملن عليه احلق ،فقال :أجزت لك أن تشهد عىل بجميع ما يف هذا
الكتاب ،كان صحيح ًا ،فكذلك رواية اخلرب.
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واألحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية :أجاز ىل فالن ،فإن قال :أخربنى ،فهو جائز
أيض ًا ،وليس ينبغى له أن يقول :حدثنى؛ فإن ذلك خمتص باإلسامع ومل يوجد ،واملناولة لتأكيد
اإلجازة فيستوي احلكم فيام إذا وجدا مجيع ًا ،أو وجدت اإلجازة وحدها.
[حكم الرواية إذا كان املستجيز غري عامل
بام ف الكتاب واختالف فقهاء احلنفية ف ذلك]
فأما إذا كان املستجيز غري عامل بام يف الكتاب فقد قال بعض مشاخينا :إن عىل قول أيب
حنيفة وحممد رمحهام اهلل التصح هذه اإلجازة ،وعىل قول أيب يوسف رمحه اهلل تصح ،عىل
قياس اختالفهم يف كتاب القاىض إىل القاىض ،وكتاب الشهادة؛ فإن علم الشاهد بام يف
الكتاب رشط يف قول أيب حنيفة وحممد رمحهام اهلل ،واليكون رشط ًا يف قول أيب يوسف رمحه
اهلل لصحة أداء الشهادة.
قال ريض اهلل عنه :واألصح عندى أن هذه اإلجازة التصح يف قوهلم مجيع ًا ،إال أن أبا
يوسف استحسن هناك ألجل الرضورة؛ فالكتب تشتمل عىل أرسار اليريد الكاتب واملكتوب
إليه أن يقف عليها غريمها ،وذلك اليوجد يف كتب األخبار ،ثم اخلرب أصل الدين ،أمره
عظيم ،وخطبه جسيم ،فال وجه للحكم بصحة حتمل األمانة فيه قبل أن يصري معلوم ًا مفهوم ًا
له ،أال ترى أنه لو قرأ عليه املحدث فلم يسمع ومل يفهم مل جيز له أن يروي ،واإلجازة إذا مل
يكن ما يف الكتاب معلوم ًا له دون ذلك ،كيف جتوز الرواية هبذا القدر.
[حكم إسامع الصبى]
وإسامع الصبيان الذين اليميزون واليفهمون ،نوع تربك استحسنه الناس ،فأما أن يثبت
بمثله نقل الدين فال.
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[حكم رواية من حّض املجل

واشتغل بأمور أخر]

وكذلك من حرض جملس السامع واشتغل بقراءة كتاب ٓاخر غري ما يقرؤه القارىء ،أو
اشتغل بالكتابة لشىء ٓاخر ،أو اشتغل بتحدث ،أو لغو أو هلو ،أو اشتغل عن السامع لغفلة أو
نوم؛ فإن سامعه اليكون صحيح ًا مطلقا ،إال أن مقدار ما اليمكن التحرز عنه من السهو
والغفلة فيجعل عفو ًا للرضورة ،فأما عند القصد فهو غري معذور واليأمن أن حيرم بسبب
ذلك حظه ،ونعوذ باهلل.
[قول املحدث :أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتى وعدم جواز ذلك عنداجلمهور]
فأما إذا قال املحدث :أجزت لك أن تروي عني مسموعايت؛ فإن ذلك غري صحيح
باإلتفاق ،بمنزلة ما لو قال رجل آلخر :اشهد عيل بكل صك جتد فيه إقراري ،فقد أجزت لك
ذلك ،فإن ذلك باطل ،وقد نقل عن بعض أئمة التابعني أن سائ ً
ال سأله اإلجازة هبذه الصفة
فتعجب وقال ألصحابه :هذا يطلب منى أن أجيز له أن يكذب عيل ،وبعض املتأخرين جوزوا
ذلك عىل وجه الرخصة لرضورة املستعجلني ،ولكن يف هذه الرخصة سد باب اجلهد يف
الدين ،وفتح باب الكسل ،فال وجه للمصري إليه.
[طريق الرواية عن الكتب املصنفة]
فأما الكتب املصنفة التى هي مشهورة يف أيدي الناس ،فال بأس ملن نظر فيها وفهم شيئ ًا
منها ،وكان متقن ًا يف ذلك أن يقول :قال فالن كذا ،أو مذهب فالن كذا من غري أن يقول
حدثني أو أخربين؛ ألهنا مستفيضة بمنزلة اخلرب املشهور ،وبعض اجلهال من املحدثني
استبعدوا ذلك حتى طعنوا عىل حممد رمحه اهلل يف كتبه املصنفة ،وحكي أن بعضهم قال ملحمد
بن احلسن رمحه اهلل :أسمعت هذا كله من أيب حنيفة؟ فقال :ال ،فقال :أسمعته من أيب
يوسف؟ فقال :ال ،وإنام أخذنا ذلك مذاكرة ،فقال :كيف جيوز إطالق القول بأن مذهب فالن
كذا أو قال فالن كذا هبذا الطريق؟ وهذا جهل؛ ألن تصنيف كل صاحب مذهب معروف يف
أيدى الناس ،مشهور ،كموطأ مالك رمحه اهلل وغري ذلك ،فيكون بمنزلة اخلرب املشهور يوقف
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به عىل مذهب املصنف ،وإن مل نسمع منه ،فال بأس بذكره عىل الوجه الذي ذكرنا بعد أن
يكون أصالً معتمد ًا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان.

[احلفظ وأقسامه]
فأما بيان طرق احلفظ فهو نوعان:
 …١عزيمة  …٢ورخصة.
فالعزيمة فيه :أن حيفظ املسموع من وقت السامع والفهم إىل وقت األداء.
وكان هذا مذهب أيب حنيفة يف األخبار والشهادات مجيع ًا؛ وهلذا قلت روايته وهو طريق
رسول اهللﷺ فيام بينه للناس ،وأما الرخصة فيه :أن يعتمد الكتاب ،إال أنه إذا نظر يف الكتاب
فتذكر فهو عزيمة أيض ًا ،ولكنه مشبه بالرخصة ،وإذا مل يتذكر فهو حمض الرخصة عىل قول من
جيوز ذلك ،وقد بينا فيام سبق.
[األداء وأنواعه]
واألداء أيض ًا نوعان:
 …١عزيمة  …٢ورخصة
فالعزيمة :أن يؤدي عىل الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه ،والرخصة فيه أن يؤدي
بعبارته معنى ما فهمه عند سامعه ،وقد بينا ذلك.
[التدلي

وأحكامه]

ومن نوع الرخصة التدليس :وهو أن يقول :قال فالن كذا ،ملن لقيه ولكن مل يسمع منه،
فيوهم السامعني أنه قد سمع ذلك منه .وكان األعمش والثوري يفعالن ذلك ،وكان شعبة
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يأيب ذلك ويستبعده غاية اإلستبعاد حتى كان يقول :ألن أزين أحب إيل من أن أدلس،
والصحيح القول األول.
[الفرق بي اإلرسال اخلفي والتدلي ]
وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ،فيقول الواحد منهم :قال رسول اهللﷺ كذا،
فإذا روجع فيه قال :سمعته من فالن يرويه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وما كان ينكر
بعضهم عىل بعض ذلك ،فعرفنا أنه ال بأس به ،وأن هذا النوع اليكون تدليس ًا مطلق ًا؛ فإنه
الجيوز ألحد أن يسمي أحد ًا من الصحابة مدلس ًا.
وإنام التدليس املطلق أن يسقط اسم من رواه له ويروي عن راوي األصل عىل قصد
الرتويج بعلو اإلسناد؛ فإن هذا القصد غري حممود ،فأما إذا مل يكن عىل هذا القصد وإنام كان
عىل قصد التيسري عىل السامعني بإسقاط تطويل اإلسناد عنهم أو عىل قصد التأكيد بالعزم عىل
أنه قول رسول اهلل عليه السالم قطع ًا ،فهذا ال بأس به ،وما نقل عن الصحابة والتابعني حممول
عىل هذا النوع.
[قبول رواية املدل

عنداحلنفية ووجه ذلك]

وجتوز الرواية عمن اشتهر هبذا الفعل إذا علم أنه اليدلس ،إال فيام سمعه عن ثقة ،فأما
إذا كان يروي عمن ليس بثقة ويدلس هبذه الصفة ،ال جتوز الرواية عنه بعدما اشتهر
بالتدليس.
حكم قول الصحايب أمرنا بكذا وِنينا عن كذا:
واختلف العلامء يف فصل من هذا اجلنس ،وهو أن الصحابى إذا قال :أمرنا بكذا ،أو هنينا
عن كذا ،أو السنة كذا ،فاملذهب عندنا أنه اليفهم من هذا املطلق اإلخبار بأمر رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم ،أوأنه سنة رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم.
مذهب اإلمام الشافعي القديم واجلديد:
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وقال الشافعى يف القديم :ينرصف إىل ذلك عند اإلطالق ،ويف اجلديد قال :الينرصف إىل
ذلك بدون البيان؛ إلحتامل أن يكون املراد سنة البلدان ،أو الرؤساء ،حتى قال يف كل موضع
قال مالك رمحه اهلل :السنة ببلدنا كذا ،فإنام أراد سنة سليامن بن بالل ،وهو كان عريف ًا باملدينة،
وعىل قوله القديم أخذ بقول سعيد بن املسيب ريض اهلل عنه يف العاجز عن النفقة «إنه يفرق
بينه وبني امرأته«؛ ألنه محل قول سعيد »السنة« عىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
وكذلك أخذ بقوله يف أن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية بقول سعيد »فيه السنة« ،فحمل
ذلك عىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
مذهب األحناف ودلئلهم:
ومل نأخذ نحن بذلك؛ ألنا علمنا أن مراده سنة زيد ،ورجحنا قول عيل وعبد اهلل ريض اهلل
عنهام عىل قول زيد ريض اهلل عنه بالقياس الصحيح ،وحجتنا يف ذلك أن األمر والنهى يتحقق
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
ول ْاألَ ْم ِر
من غري رسول اهللﷺ كام يتحقق منه ،قال تعاىلَ ﴿ :أطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ

ِم ْنك ُْم﴾ [النساء ،]٥9:وعند اإلطالق اليثبت إال أدنى الكامل ،أال ترى أن مطلق قول العامل:
أمرنا بكذا ،الحيمل عىل أنه أمر اهلل أنزله يف كتابه نص ًا ،فكذلك الحيمل عىل أنه أمر رسول اهلل
عليه السالم نص ًا؛ إلحتامل أن يكون اآلمر غريه ممن جيب متابعته ،وكذلك السنة؛ فقد قال
صىل اهلل عليه وسلم« :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء من بعدي» .وقال صىل اهلل عليه وسلمَ « :من

ِ
ومن َس َّن سنة سيئة َفعليه ِوزرها ووزر
َس َّن سنة حسنة فله أجرها وأجر من َعمل هبا إىل َيوم القيامةَ ،

من َعمل هبا إىل َيوم القيامة» ،وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول اهللﷺ
باإلضافة إليه عىل ما قال عمر ريض اهلل عنه لصبى بن معبدُ « :هديت لسنة نبيك» ،وقال عقبة
بن عامر ريض اهلل عنه« :ثالث ساعات ِنانا رسول اهللﷺ أن نصيل فيهن» ،وقال صفوان بن
عسال ريض اهلل عنه« :أمرنا رسول اهللﷺ إذا كنا سفر ًا أن لننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليها»…
احلديث.

 70ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه

فبهذا يتبني أهنم إذا أطلقوا هذا اللفظ ،فإنه اليكون مرادهم اإلضافة إىل رسول اهللﷺ
نص ًا ،ومع اإلحتامل اليثبت التعيني بغري دليل.

[وجوه ردالرواية من جهة الراوي]
اخلرب يلحقه التكذيب من جهة الراوى أو من جهة غريه:
أما ما يلحقه من جهة الراوى فأربعة أقسام:
أحدها :أن ينكر الرواية أص ً
ال.
والثانى :أن يظهر منه خمالفة للحديث قوالً أو عمالً قبل الرواية أو بعدها ،أو مل يعلم
التاريخ .
والثالث :أن يظهر منه تعيني شىء مما هو من حمتمالت اخلرب تأوي ً
ال أو ختصيص ًا.
والرابع :أن يرتك العمل باحلديث أص ً
ال.
إنكار الراوي الرواية واختالف األئمة فيه:
فأما الوجه األول :فقد اختلف فيه أهل احلديث من السلف ،فقال بعضهم :بإنكار
الراوى خيرج احلديث من أن يكون حجة ،وقال بعضهم :الخيرج من أن يكون حجة.
وبيان هذا فيام رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صالح من حديث القضاء بالشاهد واليمني،
ثم قيل لسهيل :إن ربيعة يروي عنك هذا احلديث فلم يذكره ،وجعل يروي ويقول :حدثنى
ربيعة عنى وهو ثقة.
مذهب اإلمام الشافعي وحممد رمحهام اهلل تعاىل:
وقد عمل الشافعى باحلديث مع إنكار الراوي ومل يعمل به علامؤنا رمحهم اهلل.
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وذكر سليامن بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ريض اهلل عنها :أن النبيﷺ
قال« :أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها ،فنكاحها باطل» .احلديث ،ثم روي أن ابن جريج سأل
الزهرى عن هذا احلديث ،فلم يعرفه ،ثم عمل به حممد والشافعى مع إنكار الراوي.
مذهب اإلمام أيب حنيفة و أيب يوسف رمحهام اهلل تعاىل:
ومل يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف؛ إلنكار الراوى إياه ،وقالوا :ينبغى أن يكون هذا
الفصل عىل اإلختالف بني علامئنا رمحهم اهلل هبذه الصفة ،واستدلوا عليه بام لو ادعي رجل
ٍ
قاض :أنه قيض له بحق عىل هذا اخلصم ،ومل يعرف القاىض قضاءه ،فأقام املدعى
عند
شاهدين عىل قضائه هبذه الصفة ،فإن عىل قول أيب يوسف اليقبل القاىض هذه البينة ،والينفذ
قضاء ه هبا ،وعىل قول حممد يقبلها وينفذ قضاء ه ،فإذا ثبت هذا اخلالف بينهام يف قضاء ينكره
القاىض ،فكذلك يف حديث ينكره الراوي األصل ،وعىل هذا ما حيكي من املحاورة التى
جرت بني أيب يوسف وحممد رمحهام اهلل يف الرواية عن أيب حنيفة يف ثالث مسائل من اجلامع
الصغري ،وقد بيناها يف رشح اجلامع الصغري؛ فإن حممدا ثبت عىل ما رواه عن أيب يوسف عنه
بعد إنكار أيب يوسف ،وأبو يوسف مل يعتمد رواية حممد عنه حني مل يتذكر ،وزعم بعض
مشاخينا :أن عىل قياس قول علامئنا ينبغي أن اليبطل اخلرب بإنكار راوي األصل ،إال عىل قول
زفر رمحه اهلل ،وردوا هذا إىل قول زوج املعتدة« :أخربتنى أن عدهتا قد انقضت» ،وهى تنكر؛
فإن عىل قول زفر اليبقى اخلرب معموالً به بعد إنكارها ،وعندنا يبقى معموالً به إال يف حقها،
واألول أصح؛ فإن جواز نكاح األخت واألربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء العدة يف
حقه (بقوله) لكونه أمين ًا يف اإلخبار عن أمر بينه وبني ربه ،ال التصال اخلرب هبا؛ وهلذا لو قال:
«انقضت عدهتا» ،ومل يضف اخلرب إليها ،كان احلكم كذلك يف الصحيح من اجلواب.
حجة املذهب األول:
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فأما الفريق األول :فقد احتجوا بحديث ذي اليدين ريض اهلل عنه؛ فإن النبي عليه السالم
ملا قال أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام« :أحق ما يقول ذو اليدين؟» فقاال :نعم ،فقام فأتم
صالته ،وقبل خربمها عنه ،وإن مل يذكره ،وعمر قبل خرب أنس بن مالك عنه يف أمان اهلرمزان
بقوله له :أتكلم كالم حي وإن مل يذكر ذلك ،وألن النسيان غالب عىل اإلنسان فقد حيفظ
اإلنسان شيئ ًا ويرويه لغريه ،ثم ينسى بعد مدة فاليتذكره أص ً
ال ،والراوي عنه عدل ثقة ،فبه
يرتجح جانب الصدق يف خربه ،ثم اليبطل ذلك بنسيانه ،وهذا بخالف الشهادة عىل الشهادة؛
فإن شاهد األصل إذا أنكره مل يكن للقاىض أن يقىض بشهادته؛ ألن الفرعي هناك ليس بشاهد
عىل احلق ليقىض بشهادته ،وإنام هو ثابت يف نقل شهادة األصيل؛ وهلذا لو قال :أشهد عيل
فالن اليكون صحيح ًا ما مل يقل أشهدنى عىل شهادته ،وأمرين باألداء ،فأنا أشهد عىل شهادته،
ثم القضاء يكون بشهادة األصيل ،ومع إنكار التثبت شهادته يف جملس القضاء ،فأما هنا
الفرعي إنام يروي احلديث باعتبار سامع صحيح له من األصل ،واليبطل ذلك بإنكار األصل
بناء عىل نسيانه.
حجة املذهب الثانى واجلواب عن األول:
وأما الفريق الثانى :استدلوا بحديث عامر ريض اهلل عنه حني قال لعمر ريض اهلل عنه :أما
تذكر إذ كنا يف اإلبل فأجنبت فتمعكت يف الرتاب ،ثم سألت رسول اهللﷺ عن ذلك؟ ،فقال:
أما كان يكفيك أن ترضب بيديك األرض ،فتمسح هبام وجهك وذراعيك؟ ،فلم يرفع عمر
ريض اهلل عنه رأسه ،ومل يعتمد روايته مع أنه كان عدالً ثق ًة؛ ألنه روي عنه ومل يتذكر هو ما
رواه ،فكان اليرى التيمم للجنب بعد ذلك ،وألن باعتبار تكذيب العادة خيرج احلديث من أن
يكون حج ًة موجب ًة للعمل ،كام قررنا فيام سبق ،وتكذيب الراوي أدل عىل الوهن من تكذيب
العادة؛ وهذا ألن اخلرب إنام يكون معموالً به إذا اتصل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وقد
انقطع هذا اإلتصال بإنكار راوي األصل؛ ألن إنكاره حجة يف حقه ،فتنتفي به روايته
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احلديث ،أو يصري هو مناقض ًا بإنكاره ،ومع التناقض التثبت روايته ،وبدون روايته اليثبت
اإلتصال فاليكون حج ًة ،كام يف الشهادة عىل الشهادة.
وكام يتوهم نسيان راوي األصل يتوهم غلط راوي الفرع ،فقد يسمع اإلنسان حديث ًا
فيحفظه والحيفظ من سمع منه ،فيظن أنه سمعه من فالن ،وإنام سمعه من غريه ،فأدنى
الدرجات فيه أن يقع التعارض فيام هو متوهم ،فاليثبت اإلتصال من جهته وال من جهة
غريه؛ ألنه جمهول ،وباملجهول اليثبت اإلتصال.
وأما حديث ذى اليدين :فإنام حيمل عىل أن النبي عليه السالم تذكر ذلك عند خربمها،
وهذا هو الظاهر؛ فإنه كان معصوم ًا عن التقرير عىل اخلطأ ،وحديث عمر ريض اهلل عنه حمتمل
لذلك أيض ًا ،فربام تذكر حني شهد به غريه؛ فلهذا عمل به ،أو تذكر غفلة من نفسه ،وشغل
القلب بشىء يف ذلك الوقت ،وقد يكون هذا للمرء بحيث يوجد شىء منه ،ثم اليذكره
فأخذه باإلحتياط ،وجعله ٓامن ًا من هذا الوجه ،ونحن النمنع من مثل هذا اإلحتياط ،وإنام
ندعى أنه اليبقى موجب ًا للعمل مع إنكار راوي األصل ،وكام أن راوي الفرع عدل ثقة ،فراوي
األصل كذلك ،وذلك يرجح جانب الصدق يف إنكاره أيض ًا ،فتتحقق املعارضة من هذا
الوجه ،وأدنى ما فيه أن يتعارض قواله يف الرواية واإلنكار ،فيبقى األمر عىل ما كان قبل
روايته.
[خمالفة الراوي مرويه ق ً
ول أو فع ً
ال]
وأما الوجه الثانى( :وهو ما إذا ظهر منه املخالفة قوالً أو عم ً
ال) فإن كان ذلك بتاريخ
قبل الرواية فإنه اليقدح يف اخلرب ،وحيمل عىل أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع احلديث ،فلام
سمع احلديث رجع إليه ،وكذلك إن مل يعلم التاريخ؛ ألن احلمل عىل أحسن الوجهني واجب
ما مل يتبني خالفه ،وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه احلديث ثم رجع إىل احلديث ،وأما إذا
علم ذلك منه بتاريخ بعد احلديث ،فإن احلديث خيرج به من أن يكون حجة؛ ألن فتواه
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بخالف احلديث أو عمله من أبني الدالئل عىل اإلنقطاع ،وأنه األصل للحديث؛ فإن احلاالت
ال ختلو:
إما إن كانت الرواية تقوالً منه ال عن سامع فيكون واجب الرد.
أو تكون فتواه وعمله بخالف احلديث عىل وجه قلة املباالة والتهاون باحلديث فيصري به
فاسق ًا ،التقبل روايته أص ً
ال.
أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان ،وشهادة املغفل التكون حجة ،فكذلك خربه.
أو يكون ذلك منه عىل أنه علم انتساخ حكم احلديث ،وهذا أحسن الوجوه ،فيجب
احلمل عليه حتسين ًا للظن بروايته وعمله؛ فإنه روى عىل طريق إبقاء اإلسناد وعلم أنه منسوخ
فأفتى بخالفه أو عمل بالناسخ دون املنسوخ ،وكام يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بنا ًء عىل
غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايته بنا ًء عىل غلط وقع له ،وباعتبار التعارض بينهام ينقطع
اإلتصال.
وبيان هذا يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي عليه السالم قال« :يغسل اإلناء من
ولوغ الكلب سبعاً» ،ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثالث ًا ،فحملنا عىل أنه كان علم
انتساخ هذا احلكم أو علم بداللة احلال أن مراد رسول اهلل عليه السالم الندب فيام وراء
الثالثة.
وقال عمر ريض اهلل عنه :متعتان كانتا عىل عهد رسول اهلل عليه السالم وأنا أهنى عنهام
وأعاقب عليهام :متعة النساء ومتعة احلج ،فإنام حيمل هذا عىل علمه باإلنتساخ؛ وهلذا قال ابن
سريين :هم الذين رووا الرخصة يف املتعة ،وهم الذين هنوا عنها ،وليس يف رأهيم ما يرغب
عنه وال يف نصيحتهم ما يوجب التهمة ،وأما يف العمل فبيان هذا يف حديث عائشة ريض اهلل
عنها« :أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها» ،ثم صح أهنا زوجت ابنة أخيها عبد الرمحن بن أيب
بكر ريض اهلل عنهام ،فبعملها بخالف احلديث يتبني النسخ ،وحديث ابن عمر ريض اهلل عنهام:
«أن النبي عليه السالم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع» ،ثم قد صح
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عن جماهد قال :صحبت ابن عمر سنني وكان اليرفع يديه إال عند تكبرية اإلفتتاح ،فيثبت
بعمله بخالف احلديث نسخ احلكم.
تعيي الراوي بعض حمتمالت احلديث وحكمه:
وأما الوجه الثالث( :وهو تعيينه بعض حمتمالت احلديث) فإن ذلك اليمنع كون
احلديث معموالً به عىل ظاهره من قبل أنه إنام فعل ذلك بتأويل ،وتأويله اليكون حج ًة عىل
غريه ،وإنام احلجة احلديث ،وبتأويله اليتغري ظاهر احلديث فيبقى معموالً به عىل ظاهره ،وهو
وغريه يف التأويل والتخصيص سواء.
وبيان هذا يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن النبي عليه السالم قال :املتبايعان
باخليار ما مل يتفرقا» ،وهذا حيتمل التفرق باألقوال وحيتمل التفرق باألبدان ،ثم محله ابن عمر
عىل التفرق باألبدان حتى روي عنه :أنه كان إذا أوجب البيع مشى هنيه ًة ،ومل نأخذ بتأويله؛
ألن احلديث يف احتامل كل واحد من األمرين كاملشرتك ،فتعيني أحد املحتملني فيه يكون
تأويالً ال ترصف ًا يف احلديث ،وكذلك قال الشافعى رمحه اهلل يف حديث ابن عباس ريض اهلل
عنهام« :أن النبي عليه السالم قال :من بدل دينه فاقتلوه» ،ثم قد ظهر من فتوى ابن عباس أن
املرتدة التقتل ،فقال :هذا ختصيص حلق احلديث من الراوى ،وذلك بمنزلة التأويل اليكون
حج ًة عىل غريه ،فأنا ٓاخذ بظاهر احلديث وأوجب القتل عىل املرتدة.
ترك لعمل باحلديث وحكمه:
وأما ترك العمل باحلديث أص ً
ال فهو بمنزلة العمل بخالف احلديث حتى خيرج به من أن
يكون حج ًة؛ ألن ترك العمل باحلديث الصحيح عن رسول اهللﷺ حرام ،كام أن العمل
بخالفه حرام ،ومن هذا النوع ترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع كام بينا.

 76ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه

وجوه ردالرواية من جهة غري الراوى:
وأما ما يكون من جهة غري الراوى فهو قسامن :أحدمها ما يكون من جهة الصحابة،
والثانى ما يكون من جهة أئمة احلديث.
فأما ما يكون من الصحابة فهو نوعان عىل ما ذكره عيسى بن أبان رمحه اهلل.
أحدمها :أن يعمل بخالف احلديث بعض األئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه الخيفي
عليه مثل ذلك احلديث ،فيخرج احلديث به من أن يكون حج ًة؛ ألنه ملا انقطع توهم أنه مل
يبلغه ،وال يظن به خمالفة حديث صحيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،سواء رواه هو
أو غريه ،فأحسن الوجوه فيه أنه علم انتساخه أو أن ذلك احلكم مل يكن حت ًام فيجب محله عىل
هذا.
وبيانه فيام روى« :البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم
باحلجارة» ،ثم صح عن اخللفاء أهنم أبوا اجلمع بني اجللد والرجم بعد علمنا أنه مل خيف
عليهم احلديث لشهرته ،فعرفنا به انتساخ هذا احلكم.
وكذلك صح عن عمر ريض اهلل عنه قوله« :واهلل ال أنفي أحد ًا أبد ًا» .وقول عىل ريض اهلل
عنه« :كفي بالنفي فتنة» ،مع علمنا أنه مل خيف عليهام احلديث ،فاستدللنا به عىل انتساخ حكم
اجلمع بني اجللد والتغريب.
وكذلك ما يروي« :أن عمر ريض اهلل عنه حني فتح السواد ،من هبا عىل أهلها وأيب أن
يقسمها بني الغانمني» ،مع علمنا أنه مل خيف عليه قسمة رسول اهلل عليه السالم خيرب بني
أصحابه حني افتتحها ،فاستدللنا به عىل أنه علم أن ذلك مل يكن حك ًام حت ًام من رسول اهلل عليه
السالم عىل وجه الجيوز غريه يف الغنائم.
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فإن قيل :أليس أن ابن مسعود ريض اهلل عنه كان يطبق يف الصالة بعد ما ثبت انتساخه
بحديث مشهور فيه أمر باألخذ بالركب ،ثم خفي عليه ذلك حتى مل جيعل عمله دليالً عىل أن
احلديث الذي فيه أمر باألخذ بالركب منسوخ ،أو أن األخذ بالركب اليكون عين ًا يف الصالة.
قلنا :ما خفي عىل ابن مسعود حديث األمر باألخذ بالركب ،وإنام وقع عنده أنه عىل
سبيل الرخصة ،فكان تلحقهم املشقة يف التطبيق مع طول الركوع؛ ألهنم كانوا خيافون
السقوط عىل األرض ،فأمروا باألخذ بالركب تيسري ًا عليهم ،ال تعيين ًا عليهم؛ فألجل هذا
التأويل مل يرتك العمل بظاهر احلديث الذي فيه أمر باألخذ بالركب.
والوجه الثانى :أن يظهر منه العمل بخالف احلديث وهو ممن جيوز أن خيفي عليه ذلك
احلديث ،فال خيرج احلديث من أن يكون حج ًة بعمله بخالفه.
وبيان هذا فيام روى :أن النبي عليه السالم رخص للحائض يف أن ترتك طواف الصدر،
ثم صح عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أهنا تقيم حتى تطهر فتطوف ،واليرتك هبذا العمل
باحلديث الذي فيه رخصة جلواز أن يكون ذلك خفي عليه.
وكذلك ما يروي عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه :أنه كان اليوجب إعادة
الوضوء عىل من قهقه يف الصالة ،وال يرتك به العمل باحلديث املوجب للوضوء من القهقهة
يف الصالة؛ جلواز أن يكون ذلك خفي عليه.
وكذلك قول ابن عمر« :ال حيج أحد عن أحد» اليمنع العمل باحلديث الوارد يف
اإلحجاج عن الشيخ الكبري؛ جلواز أن يكون ذلك خفي عليه؛ وهذا ألن احلديث معمول به
إذا صح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فال يرتك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه
بخالفه ،وإنام حتمل فتواه بخالف احلديث عىل أحسن الوجهني ،وهو أنه إنام أفتى به برأيه؛
ألنه خفي عليه النص ،ولو بلغه لرجع إليه ،فعىل من يبلغه احلديث بطريق صحيح أن يأخذ
به.
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الثانى :مايكون من جهة أئمة احلديث:
وأما ما يكون من أئمة احلديث فهو الطعن يف الرواة ،وذلك نوعان:
 …١مبهم

 …٢ومفرس.

ثم املفرس نوعان:
 …١ما اليصلح أن يكون طعن ًا

 …٢وما يصلح أن يكون.

والذي يصلح نوعان:
 :١جمتهد فيه

:٢

أو متفق عليه.

واملتفق عليه نوعان :١ :أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة واإلتقان
 :٢أو ممن هو معروف بالتعصب والعداوة.
اجلرح املبهم وحكمه عندالفقهاء:
فأما الطعن املبهم فهو عند الفقهاء اليكون جرح ًا؛ ألن العدالة باعتبار ظاهر الدين ثابت
لكل مسلم خصوص ًا من كان من القرون الثالثة ،فاليرتك ذلك بطعن مبهم ،أال ترى أن
الشهادة أضيق من رواية اخلرب يف هذا.
ثم الطعن املبهم من املدعى عليه اليكون جرح ًا ،فكذلك من املزكى ،واليمتنع العمل
بالشهادة ألجل الطعن املبهم ،فألن الخيرج احلديث بالطعن املبهم من أن يكون حج ًة أوىل؛
وهذا للعادة الظاهرة أن اإلنسان إذا حلقه من غريه ما يسوءه فإنه يعجز عن إمساك لسانه يف
ذلك الوقت حتى يطعن فيه طعن ًا مبه ًام إال من عصمه اهلل تعاىل ،ثم إذا طلب منه تفسري ذلك
اليكون له أصل.
أقسام اجلرح املفرس غري املوجب للجرح:
واملفرس الذي اليصلح أن يكون طعن ًا ،ال يوجب اجلرح أيض ًا.
وذلك مثل طعن بعض املتعنتني يف أيب حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه محاد فكان
يروي من ذلك ،وهذا إن صح فهو اليصلح طعن ًا ،بل هو دليل اإلتقان ،فقد كان هو ال
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يستجيز الرواية إال عن حفظ ،واإلنسان ال يقوى اعتامده عىل مجيع ما حيفظه ،ففعل ذلك
ليقابل حفظه بكتب أستاذه فيزداد به معنى اإلتقان.
وكذلك الطعن بالتدليس عىل من يقول« :حدثنى فالن عن فالن» وال يقول« :قال
حدثنى فالن»؛ فإن هذا اليصلح أن يكون طعن ًا؛ ألن هذا يوهم اإلرسال ،وإذا كان حقيقة
اإلرسال دليل زيادة اإلتقان عىل ما بينا فام يوهم اإلرسال كيف يكون طعن ًا.
ومنه الطعن بالتلبيس عىل من يكنى عن الراوى واليذكر اسمه وال نسبه ،نحو رواية
سفيان الثورى بقوله« :حدثنا أبو سعيد» من غري بيان يعلم به أن هذا ثقة أو غري ثقة.
ونحو رواية حممد بقوله« :أخربنا الثقة» من غري تفسري؛ فإن هذا حممول عىل أحسن
الوجوه ،وهو صيانة الراوى من أن يطعن فيه بعض من اليباىل ،وصيانة السامع من أن يبتىل
بالطعن يف أحد من غري حجة ،عىل أن من يكون مطعون ًا يف بعض رواياته بسبب اليوجب
عموم الطعن فيه فذلك اليمنع قبول روايته والعمل به فيام سوى ذلك ،نحو الكلبى وأمثاله،
ثم سفيان الثورى ممن الخيفي حاله يف الفقه والعدالة وال يظن به إال أحسن الوجوه ،وكذلك
حممد بن احلسن ،فتحمل الكناية منهام عن الراوى عىل أهنام قصدا صيانته ،وكيف جيعل ذلك
طعن ًا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له.؟
ومن ذلك أيض ًا طعن بعض اجلهال يف حممد بن احلسن بأنه سأل عبد اهلل بن املبارك رمحه
اهلل أن يروي له أحاديث ليسمعها منه فأيب ،فلام قيل له يف ذلك :فقال« :التعجبنى أخالقه»؛
فإن هذا إن صح مل يصلح أن يكون طعن ًا؛ ألن أخالق الفقهاء ال توافق أخالق الزهاد يف كل
وجه ،فهم بمحل القدوة ،والزهاد بمحل العزلة ،وقد حيسن يف مقام العزلة ما يقبح يف مقام
القدوة أو عىل عكس ذلك ،فكيف يصلح أن يكون هذا طعن ًا لو صح؟ مع أنه غري صحيح؛
فقد روى عن ابن املبارك أنه قال« :ال بد أن يكون يف كل زمان من حييى به اهلل للناس دينهم
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ودنياهم» ،فقيل له :من هبذه الصفة يف هذا الزمان؟ فقال حممد بن احلسن ،فبهذا يتبني أنه ال
أصل لذلك الطعن.
ومن ذلك الطعن بركض الدواب؛ فإن ذلك من عمل اجلهاد؛ ألن السباق عىل األفراس
واألقدام مرشوع ليتقوى به املرء عىل اجلهاد ،فام يكون من جنسه مرشوع ،ال يصلح أن يكون
طعن ًا.
ومن ذلك الطعن بكثرة املزاح؛ فإن ذلك مباح رشع ًا إذا مل يتكلم بام ليس بحق عىل ما
روى أن النبي عليه السالم كان يامزح واليقول إال حق ًا ،ولكن هذا برشط أن اليكون
متخبط ًا ،جمازف ًا يعتاد القصد إىل رفع احلجة والتلبيس به ،أال ترى إىل ما روى أن علي ًا ريض اهلل
عنه كان به دعابة ،وقد ذكر ذلك عمر حني ذكر اسمه يف الشورى ومل يذكره عيل وجه الطعن،
فعرفنا أن عينه اليكون طعن ًا.
ومن ذلك الطعن بحداثة سن الراوى؛ فإن كثري ًا من الصحابة كانوا يروون يف حداثة
سنهم ،منهم ابن عباس وابن عمر ،ولكن هذا برشط اإلتقان عند التحمل يف الصغر وعند
الرواية بعد البلوغ؛ وهلذا أخذنا بحديث عبد اهلل بن ثعلبة بن صعري ريض اهلل عنه يف صدقة
الفطر« :أنه نصف صاع من بر» ،ورجحنا حديثه عىل حديث أيب سعيد اخلدرى ريض اهلل عنه
يف التقدير بصاع من بر؛ ألن حديثه أحسن متن ًا ،فذلك دليل اإلتقان ،ووافقه رواية ابن عباس
أيض ًا.
والشافعى أخذ بحديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام يف إثبات حق الرجوع للوالد فيام
هيب لولده ،وقد روى أنه نحله أبوه غالم ًا وهو ابن سبع سنني ،فعرفنا أن مثل هذا اليكون
طعن ًا عند الفقهاء ،ومن ذلك الطعن بأن رواية األخبار ليست بعادة له؛ فإن أبا بكر الصديق
ريض اهلل عنه ما اعتاد الرواية ،واليظن بأحد أنه يطعن يف حديثه هبذا السبب ،وقبل رسول اهلل
شهادة األعرابى عىل رؤية هالل رمضان واألعرابى ما كان اعتاد الرواية ،وقد كان يف
الصحابة من يمتنع من الرواية يف عامة األوقات ،وفيهم من يشتغل بالرواية يف عامة
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األوقات ،ثم مل يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك عىل من مل يعتد الرواية؛ وهذا ألن املعترب هو
اإلتقان ،وربام يكون إتقان من مل ترص الرواية عادة له فيام يروي أكثر من إتقان من اعتاد
الرواية ،ومن ذلك الطعن باإلستكثار من تفريع مسائل الفقه؛ فإن ذلك دليل االجتهاد وقوة
اخلاطر فيستدل به عىل حسن الضبط واإلتقان ،فكيف يصلح أن يكون طعن ًا؟ وما يكون
جمتهد ًا فيه الطعن باإلرسال ،وقد بينا أنه ليس بطعن عندنا؛ ألنه دليل تأكد اخلرب وإتقان
الراوى يف السامع من غري واحد.
[أقسام الطعن املفرس املوجب للجرح]
وأما الطعن املفرس بام يكون موجب ًا للجرح ،فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو
متهم به لظهور سبب باعث له عىل العداوة ،فإنه اليوجب اجلرح ،وذلك نحو طعن امللحدين
واملتهمني ببعض األهواء املضلة يف أهل السنة ،وطعن بعض من ينتحل مذهب الشافعى رمحه
اهلل يف بعض املتقدمني من كبار أصحابنا؛ فإنه اليوجب اجلرح؛ لعلمنا أنه كان عن تعصب
وعداوة.
فأما وجوه الطعن املوجب للجرح فربام ينتهى إىل أربعني وجه ًا يطول الكتاب بذكر تلك
الوجوه ،ومن طلبها يف كتاب اجلرح والتعديل وقف عليها إن شاء اهلل تعاىل.
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أقسام أفعال النيب ﷺ:
اعلم بأن أفعاله التى تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام:
 …١مباح  …٢ومستحب  …3وواجب

 …٤وفرض.

وهنا نوع خامس وهو الزلة ،ولكنه غري داخل يف هذا الباب؛ ألنه اليصلح لإلقتداء به يف
ذلك ،وعقد الباب لبيان حكم االقتداء به يف أفعاله؛ وهلذا مل يذكر يف اجلملة ما حيصل يف حالة
النوم واإلغامء؛ ألن القصد اليتحقق فيه ،فاليكون داخالً فيام هو حد اخلطاب.
حتقيق معنى الزلة وأحكامها:
وأما الزلة فإنه اليوجد فيها القصد إىل عينها أيض ًا ،ولكن يوجد القصد إىل أصل الفعل.
وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل« :زل الرجل يف الطني» إذا مل يوجد القصد إىل
الوقوع وال إىل الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إىل املشى يف الطريق ،فعرفنا هبذا أن
الزلة ما تتصل بالفاعل عند فعله ما مل يكن قصده بعينه ولكنه زل فاشتغل به عام قصد بعينه،
واملعصية عند اإلطالق إنام يتناول ما يقصده املبارش بعينه وإن كان قد أطلق الرشع ذلك عىل
الزلة جماز ًا ،ثم ال بد أن يقرتن بالزلة بيان من جهة الفاعل أومن اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل خمرب ًا
الش ْي َط ِ
عن موسى عليه السالم عند قتل القبطىَ ﴿ :ه َذا ِم ْن َع َم ِل َّ
ان﴾[القصص ]١٥:اآلية ،وكام
قال تعاىلَ ﴿ :و َع َص آ َد ُم َر َّب ُه َفغ ََوى﴾[القصص ]١٢١:اآلية ،وإذا كان البيان يقرتن به ال حمالة
علم أنه غري صالح لإلقتداء به.
[اإلختالف ف أفعال النبي صيل اهلل عليه وسلم]
ثم اختلف الناس يف أفعاله التى التكون عن سهو وال من نتيجة الطبع عىل ما جبل عليه
اإلنسان ما هو موجب ذلك يف حق أمته.
فقال بعضهم :الواجب هو الوقف يف ذلك حتى يقوم الدليل.
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وقال بعضهم :بل جيب اتباعه واإلقتداء به يف مجيع ذلك إال ما يقوم عليه دليل.
وكان أبو احلسن الكرخى رمحه اهلل يقول :إن علم صفة فعله أنه فعله واجب ًا أو ندب ًا أو
مباح ًا فإنه يتبع فيه بتلك الصفة ،وإن مل يعلم فإنه يثبت فيه صفة اإلباحة ،ثم ال يكون اإلتباع
فيه ثابت ًا إال بقيام الدليل.
وكان اجلصاص رمحه اهلل يقول بقول الكرخى رمحه اهلل إال أنه يقول :إذا مل يعلم فاإلتباع
له يف ذلك ثابت حتى يقوم الدليل عىل كونه خمصوص ًا ،وهذا هو الصحيح.
[أدلة الواقفي والرد عليهم]
فأما الواقفون احتجوا فقالوا :ملا أشكل صفة فعله فقد تعذر اتباعه يف ذلك عىل وجه
املوافقة؛ ألن ذلك اليكون باملوافقة يف أصل الفعل دون الصفة؛ فإنه إذا كان هو فعل فع ً
ال
نف ً
ال ونحن نفعله فرض ًا يكون ذلك منازع ًة ال موافق ًة ،واعترب هذا بفعل السحرة مع ما رأوه
من الكليم ظاهر ًا؛ فإنه كان منازع ًة منهم يف اإلبتداء؛ ألن فعلهم مل يكن بصفة فعله ،فعرفنا أن
الوصف إذا كان مشك ً
ال التتحقق املوافقة يف الفعل ال حمالة ،وال وجه للمخالفة فيجب
الوقف فيه حتى يقوم الدليل .وهذا الكالم عند التأمل باطل؛ فإن هذا القائل إن كان يمنع
األمة من أن يفعلوا مثل فعله هبذا الطريق ويلومهم عىل ذلك فقد أثبت صفة احلظر يف اإلتباع
وإن كان اليمنعهم من ذلك واليلومهم عليه فقد أثبت صفة اإلباحة ،فعرفنا أن القول
بالوقف اليتحقق يف هذا الفصل.
أدلة القائلي بوجوب اإلتباع ودلئلهم:
وأما الفريق الثانى :فقد استدلوا بالنصوص املوجبة لإلقتداء برسول اهللﷺ يف أقواله
وأفعاله:
َان َلكُم ِف رس ِ
ول اهللَ ُأ ْس َوة َح َسنَة﴾[األحزاب]٢١:
نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

ِ
ِ
الر ُس َ
ول﴾[املائدة.]9٢:
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
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وقوله تعاىلَ ﴿ :فا َّتبِ ُع ِ
وين ُ َْيبِ ْبك ُُم اهللَ ﴾[ٓال عمران.]3١:
ِ
الر ُس َ
ون﴾
ول النَّبِ َّي ْاألُم َّي﴾ إىل قولهَ ﴿ :وا َّتبِ ُعو ُه َل َع َّلك ُْم َ َْتتَدُ َ
ين َي َّتبِ ُع َ
وقوله تعاىل ﴿ :ا َّلذ َ
ون َّ

[األعراف.]١٥٨-١٥7:
ِ
ين ُ َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه ﴾[النور ]٦3:أى عن سمته وطريقته.
ُيالِ ُف َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّلذ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْم ُر فِ ْر َع ْو َن بِ َر ِشيد﴾[هود.]97:

ففي هذه النصوص دليل عىل وجوب اإلتباع علينا إىل أن يقوم دليل يمنع من ذلك.
فأما الدليل لنا يف هذا الفصل أن نقول :صح يف احلديث أن النبي عليه السالم خلع نعليه
يف الصالة فخلع الناس نعاهلم ،فلام فرغ قال :ما لكم خلعتم نعالكم ،احلديث ،فلو كان مطلق
معنى.
فعله موجب ًا للمتابعة مل يكن لقوله( :ما لكم خلعتم نعالكم) ً
وخرج للرتاويح ليل ًة أوليلتني فلام قيل له يف ذلك قال :خشيت أن تكتب عليكم ،ولو
كتبت عليكم ما قمتم هبا ،فلوكان مطلق فعله يلزمنا اإلتباع له يف ذلك مل يكن لقوله (خشيت
معنى ،ثم قد بينا أن املوافقة حقيقتها يف أصل الفعل وصفته فعند اإلطالق
أن تكتب عليكم)
ً
إنام يثبت القدر املتيقن به وهو صفة اإلباحة؛ فإنه يرتتب عليه التمكن من إجياد الفعل رشع ًا
فيثبت القدر املتيقن به (وهو صفة اإلباحة) من الوصف ويتوقف ما وراء ذلك عىل قيام
الدليل ،بمنزلة رجل يقول :لغريه (وكلتك بامىل) فإنه يملك احلفظ ألنه متيقن لكونه مراد
املوكل ،واليثبت ما سوى ذلك من الترصفات حتى يقوم الدليل.
يقرر ما ذكرنا أن الفعل قسامن:
 …١أخذ

 …٢وترك.

ثم أحد قسمى أفعاله ،وهو الرتك ،اليوجب اإلتباع علينا إال بدليل ،فكذلك القسم
اآلخر.
وبيان هذا أنه حني كان اخلمر مباح ًا قد ترك رسول اهللﷺ رشهبا أص ً
ال ،ثم ذلك
اليوجب علينا ترك الرشب فيام هو مباح .يوضحه أن مطلق فعله لو كان موجب ًا لإلتباع لكان
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ذلك عام ًا يف مجيع أفعاله ،وال وجه للقول بذلك؛ ألن ذلك يوجب عىل كل أحد أن اليفارقه
ٓاناء الليل والنهار ليقف عىل مجيع أفعاله فيقتدى به؛ ألنه الخيرج عن الواجب إال بذلك،
ومعلوم أن هذا مما اليتحقق واليقول به أحد ،فعرفنا أن مطلق الفعل اليلزمنا اتباعه يف ذلك.
َان َلكُم ِف رس ِ
ول اهللَ ُأ ْس َوة َح َسنَة﴾[األحزاب ]٢١:دليل
فأما اآليات ففي قولهَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
عىل أن التأسى به يف أفعاله ليس بواجب؛ ألنه لو كان واجب ًا لكان من حق الكالم أن يقول:
(عليكم) ،ففي قوله ( :لكم ) دليل عىل أن ذلك مباح لنا ال أن يكون الزم ًا علينا.
واملراد باألمر باإلتباع التصديق واإلقرار بام جاء به؛ فإن اخلطاب بذلك ألهل الكتاب،
وذلك بني يف سياق اآلية.
واملراد باألمر ما يفهم من مطلق لفظ األمر عند اإلطالق ،وقد تقدم بيان هذا يف أول
الكتاب.
ثم قال الكرخى :قد ظهر خصوصية رسول اهللﷺ بأشياء الختصاصه بام ال رشكة ألحد
من أمته معه يف ذلك ،فكل فعل يكون منه فهو حمتمل للوصف جلواز أن يكون هذا مما اختص
هو به وجيوز أن يكون مما هو غري خمصوص به ،وعند احتامل اجلانبني عىل السواء جيب الوقف
حتى يقوم الدليل لتحقق املعارضة.
[ترجيح مذهب اجلصاص ف ثبوت اتباع النبي ﷺ وتنوير مذهبه بالدلئل]
َان َلكُم ِف رس ِ
ول
ولكن الصحيح ما ذهب إليه اجلصاص؛ ألن يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
اهللَ ُأ ْس َوة َح َسنَة﴾[األحزاب ]٢١:تنصيصا عىل جواز التأسى به يف أفعاله ،فيكون هذا النص
معموالً به حتى يقوم الدليل املانع ،وهو ما يوجب ختصيصه بذلك.
ي
وقد دل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َق َض زَ ْيد ِمن َْها َو َط ًرا زَ َّو ْجنَاك ََها لِك َْي َل َيك َ
ُون َع َىل ا ُْمل ْؤ ِمن ِ َ

َح َرج ِف َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم﴾ [األحزاب ،]37:ويف هذا بيان أن ثبوت احلل يف حقه مطلق ًا دليل
ثبوته يف حق األمة ،أال ترى أنه نص عىل ختصيصه فيام كان هو خمصوص ًا به بقوله
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تعاىلَ ﴿:خالِص ًة َل َك ِمن د ِ ِ ِ
ي﴾ [األحزاب ]٥0:وهو النكاح بغري مهر ،فلو مل يكن مطلق
ون امل ْؤمن َ
ْ ُ
َ

فعله دليالً لألمة يف اإلقدام عىل مثله مل يكن لقولهَ ﴿ :خالِ َص ًة َل َك﴾ فائدة؛ فإن اخلصوصية
تكون ثابت ًة بدون هذه الكلمة.
والدليل عليه أنه عليه السالم ملا قال لعبد اهلل بن رواحة حني صىل عىل األرض يف يوم قد
مطروا يف السفر :أمل يكن لك يف أسوة؟ فقال :أنت تسعى يف رقبة قد فكت ،وأنا أسعى يف رقبة
مل يعرف فكاكها ،فقال :إنى مع هذا أرجو أن أكون أخشاكم هلل .وملا سألت امرأة ،أم سلمة
عن القبلة للصائم فقالت :إن رسول اهلل عليه السالم يقبل وهو صائم ،فقالت :لسنا كرسول
اهلل ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،ثم سألت أم سلمة رسول اهللﷺ عن سؤاهلا فقال:
هال أخربهتا أنى أقبل وأنا صائم؟ فقالت :قد أخربهتا بذلك فقالت :كذا ،فقال :إنى أرجو أن
أكون أتقاكم هلل وأعلمكم بحدوده.
ففي هذا بيان أن اتباعه فيام يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل عىل كونه خمصوص ًا
بفعله؛ وهذا ألن الرسل أئمة يقتدى هبم ،كام قال تعاىل﴿ :إِين ج ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َم ًاما﴾ فاألصل
َ

يف كل فعل يكون منهم جواز اإلقتداء هبم إال ما يثبت فيه دليل اخلصوصية باعتبار أحواهلم
وعلو منازهلم ،وإذا كان األصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة اخلصوص جيب بيان
اخلصوصية مقارن ًا به؛ إذ احلاجة إىل ذلك ماسة عند كل فعل يكون (منهم) حكمه بخالف
هذا األصل ،والسكوت عن البيان بعد حتقق احلاجة دليل النفي ،فرتك بيان اخلصوصية يكون
دلي ً
ال عىل أنه من مجلة األفعال التى هو فيها قدوة أمته.
[الوحي وأنواعه الثالثة]
قد بينا أنه كان يعتمد الوحى فيام بينه من أحكام الرشع ،والوحى نوعان:
 …١ظاهر
فالظاهر منه قسامن:

 …٢وباطن.
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أحدمها :ما يكون عىل لسان امللك بام يقع يف سمعه بعد علمه باملبلغ بأنه قاطعة وهو
س ِم ْن َرب َك بِ َْ
وح ا ْل ُقدُ ِ
احلق﴾[النحل ،]:وبقوله تعاىل﴿ :إنه لقول
املراد بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َنزَّ َل ُه ُر ُ

رسول كريم﴾ اآلية.
وثانيهام :ما يتضح له بإشارة امللك من غري بيان بكالم ،وإليه أشار رسول اهللﷺ يف قوله:
تستوف رزقها فاتقوا اهللَ وأمجلوا ف ال َطلب).
وح القدس َنفث ف َروعي أن نفس ًا لن تَ َوت حتى
(إن ُر َ
َ
والوحى الباطن :هو تأييد القلب عىل وجه اليبقى فيه شبهة وال معارض وال مزاحم،
وذلك بأن يظهر له احلق بنور يف قلبه من ربه يتضح له حكم احلادثة به ،وإليه أشار اهلل تعاىل
ي الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
اك اهلل﴾[النساء ،]١0٥:وهذا كله مقرون ًا باإلبتالء ،ومعنى
بقوله ﴿ :لِت َْحك َُم َب ْ َ

اإلبتالء هو التأمل بقلبه يف حقيقته حتى يظهر له ما هو املقصود ،وكل ذلك خاص لرسول اهلل
تثبت به احلجة القاطعة ،وال رشكة لألمة يف ذلك إال أن يكرم اهلل به من شاء من أمته حلقه،
وذلك الكرامة لألولياء.
وأما ما يشبه الوحى يف حق رسول اهللﷺ فهو استنباط األحكام من النصوص بالرأي
واإلجتهاد؛ فإنام يكون من رسول اهلل هبذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحى؛ لقيام الدليل
عىل أنه يكون صواب ًا ال حمالة؛ فإنه كان اليقر عىل اخلطأ فكان ذلك منه حج ًة قاطع ًة ،ومثل هذا
من األمة الجيعل بمنزلة الوحى؛ ألن املجتهد خيطىء ويصيب ،فقد علم أنه كان لرسول
اهللﷺ من صفة الكامل ما الحييط به إال اهلل ،فال شك أن غريه اليساويه يف إعامل الرأي
واإلجتهاد يف األحكام.

[مذاهب العلامء ف اجتهاد النبي ﷺ]
وهذا يبتنى عىل اختالف العلامء يف أنه عليه السالم هل كان جيتهد يف األحكام ويعمل
بالرأي فيام ال نص فيه؟
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فأبى ذلك بعض العلامء وقال :هذا الطريق حظ األمة ،فأما حظ رسول اهللﷺ هو العمل
بالوحى من الوجوه التى ذكرنا.
وقال بعضهم :قد كان يعمل بطريق الوحى تار ًة ،وبالرأي تار ًة ،وبكل واحد من
الطريقني كان يبني األحكام.
أصح املذاهب ف اجتهاد النبي ﷺ:
وأصح األقاويل عندنا أنه عليه السالم فيام كان يبتىل به من احلوادث التى ليس فيها وحى
منزل كان ينتظر الوحى إىل أن متىض مدة اإلنتظار ،ثم كان يعمل بالرأي واإلجتهاد ويبني
احلكم به ،فإذا أقر عليه كان ذلك حج ًة قاطع ًة للحكم.
املانعون ودلئلهم:
فأما الفريق األول فاحتجوا:
ِ
وحى﴾ [النجم]٤-3:
 …١بقوله تعاىلَ ﴿ :و َما َينْط ُق َع ِن َاهل َوى * إِ ْن ُه َو إِ َّل َو ْحي ُي َ
ِ ِ ِ ِ
وحى إِ َ َّل ﴾
 …٢وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َيك ُ
ُون ِل َأ ْن ُأ َبد َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِ َّل َما ُي َ

[يونس.]١٥:
 …3وألنه ال خالف أنه كان الجيوز ألحد خمالفة رسول اهلل عليه السالم فيام بينه من
أحكام الرشع ،والرأي قد يقع فيه الغلط يف حقه ويف حق غريه ،فلو كان يبني احلكم بالرأي
لكان جيوز خمالفته يف ذلك ،كام يف أمر احلرب؛ فقد ظهر أهنم خالفوه يف ذلك غري مرة
واستصوهبم يف ذلك ،أال ترى أنه ملا أراد النزول يوم بدر دون املاء ،قال له اخلباب بن املنذر
ريض اهلل عنه :إن كان عن وحى فسمع ًا وطاع ًة ،وإن كان عن رأى فإنى أرى الصواب أن
ننزل عىل املاء ونتخذ احلياض ،فأخذ رسول اهللﷺ برأيه ونزل عىل املاء.
 …٤وملا أراد يوم األحزاب أن يعطى املرشكني شطر ثامر املدينة لينرصفوا قام سعد بن
معاذ وسعد بن عبادة ريض اهلل عنهام وقاال :إن كان هذا عن وحى فسمع ًا وطاع ًة ،وإن كان
عن رأى فالنعطيهم إال السيف ،قد كنا نحن وهم يف اجلاهلية ،مل يكن لنا وال هلم دين ،فكانوا
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اليطمعون يف ثامر املدينة إال برشى أو بقرى ،فإذا أعزنا اهلل تعاىل بالدين نعطيهم الدنية ،ال
نعطيم إال السيف ،وقال عليه السالم :إنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت
أن أرصفهم عنكم ،فإذا أبيتم فأنتم وذاك ،ثم قال للذين جاء وا للصلح :اذهبوا فالنعطيكم
إال السيف.
 …٥وملا قدم املدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل فنهاهم عن ذلك
فأحشفت ،وقال( :عهدى بثامركم بخالف هذا) فقالوا :هنيتنا عن التلقيح ،وإنام كانت جودة
علم بأمر ُدنياكم ،وأنا أعلم بأمر دينكم).
الثمر من ذلك ،قالَ ( :أن ُتم َأ ُ
فتبني أن الرأي منه كالرأي من غريه يف احتامل الغلط ،وباالتفاق الجتوز خمالفته فيام ينص
عليه من أحكام الرشع ،فعرفنا أن طريق وقوفه عىل ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أص ً
ال،
وذلك الوحى.
ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنام جيوز املصري إليه عند الرضورة ،وهذه الرضورة تثبت
يف حق األمة ال يف حقه؛ فقد كان الوحى يأتيه يف كل وقت ،وما هذا إال نظري التحرى يف أمر
القبلة؛ فإنه الجيوز املصري إليه ملن كان بمكة معاين ًا للكعبة ،وجيوز املصري إليه ملن كان نائي ًا عن
الكعبة؛ ألن من كان معاين ًا فالرضورة املحوجة إىل التحرى التتحقق يف حقه؛ لوجود الطريق
الذي اليتمكن فيه هتمة الغلط ،وهو املعاينة ،وكذلك حال رسول اهللﷺ يف العمل بالرأي يف
األحكام.
 …٦وألنه عليه السالم كان ينصب أحكام الرشع ابتدا ًء ،والرأي اليصلح لنصب
احلكم به ابتدا ًء ،وإنام هو لتعدية حكم النص إىل نظريه مما ال نص فيه ،كام يف حق األمة؛ ألنه ال
جيوز ألحد استعامل الرأي يف نصب حكم ابتدا ًء ،فعرفنا أنه إنام كان ينصب احلكم ابتدا ًء
بطريق الوحى دون الرأي؛ وهذا ألن احلق يف أحكام الرشع هلل تعاىل ،فإنام يثبت حق اهلل تعاىل
بام يكون موجب ًا للعلم قطع ًا ،والرأي اليوجب ذلك ،وبه فارق أمر احلرب والشورى يف
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املعامالت؛ ألن ذلك من حقوق العباد ،فاملطلوب به الدفع عنهم أو اجلر إليهم فيام تقوم به
مصاحلهم ،واستعامل الرأي جائز يف مثله حلاجة العباد إىل ذلك؛ فإنه ليس يف وسعهم فوق
ذلك ،واهلل تعاىل يتعاىل عام يوصف به العباد من العجز أو احلاجة ،فام هو حق اهلل تعاىل ال
يثبت ابتدا ًء إال بام يكون موجب ًا علم اليقني.
دلئل القائلي بأن النبي ﷺكان جيتهد ف النوازل:
واحلجة للقول الثانى:
ول ْاألَ ْب َص ِ
َربوا َي ُاأ ِ
ار﴾ [احلرش ،]٢:ورسول اهلل ﷺأوىل الناس هبذا
 …١قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اعت ِ ُ
الوصف الذي ذكره عند األمر باإلعتبار ،فعرفنا أنه داخل يف هذا اخلطاب.
ِ
ِ
ِ
 …٢قال تعاىلَ ﴿ :ل ْو ر ُّدو ُه إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
ين َي ْس َتنْبِ ُطو َن ُه
ول ْاألَ ْم ِر من ُْه ْم لَ َعل َم ُه ا َّلذ َ
َّ ُ
َ
ِمن ُْه ْم﴾[النساء ،]٨3:وقد دخل يف مجلة املستنبطني من تقدم ذكره ،فعرفنا أن الرسول من مجلة
الذين أخرب اهلل أهنم يعلمون باإلستنباط.
َاها ُس َل ْي َام َن﴾[األنبياء ،]79:واملراد أنه وقف عىل احلكم بطريق
 …3وقال تعاىلَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ
الرأي ال بطريق الوحى؛ ألن ما كان بطريق الوحى فداود وسليامن عليهام السالم فيه سواء،
وحيث خص سليامن عليه السالم بالفهم عرفنا أن املراد به بطريق الرأي.
 …٤وقد حكم داود بني اخلصمني حني تسوروا املحراب بالرأي؛ فإنه قالَ ﴿ :ل َقدْ
َظ َلم َك بِس َؤ ِ
ال َن ْع َجتِ َك إِ َىل نِ َع ِ
اج ِه﴾ [ص ،]٢٤:وهذا بيان بالقياس الظاهر.
ُ
َ
 …٥وقال النبي عليه السالم للخثعمية( :أرأيت لو كان عىل أبيك دين َفقضيت ،أكان يقبل

منك؟) ،وهذا بيان بطريق القياس.
تضمضت بامء ثم
أرأيت لو
 …٦وقال لعمر ريض اهلل عنه حني سأله عن القبلة للصائم( :
َ
َ

يّضك؟).
َ
م َجته ،أكان ّ
 …7وقال يف حرمة الصدقة عىل بنى هاشم( :أرأيت لو تضمضت باملاء ،أكنت شاربه؟)،
وهذا بيان بطريق القياس يف حرمة األوساخ واستعامل املستعمل.
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 …٨وقال( :إن الرجل َليؤجر ف ّ
كل شىء حتى ف مباضعة أهله ،فقيل له :يقض أحدُ نا
ّ
لَيل ،هل كان يأثم به؟) قالوا :نعم،
شهو َته ثم ُيؤجر عىل ذلك ،قال :أرأيتم لو َوضع ذلك فيام
قال( :فكذلك ُيؤجر إذا وضعه فيام ّ
َيل) ،وهذا بيان بطريق الرأي واإلجتهاد.

والدليل عليه أنه كان مأمور ًا باملشاورة مع أصحابه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َش ِ
او ْر ُه ْم ِف ْاألَ ْم ِر﴾
[ٓال عمران ،]١٥9:وقد صح أنه كان يشاورهم يف أمر احلرب وغري ذلك حتى روى أنه شاور
أبا بكر وعمر ريض اهلل عنهام يف مفاداة األسارى يوم بدر ،فأشار عليه أبو بكر بأن يفادي هبم،
ومال رأيه إىل ذلك حتى نزل قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْو َل كِتَاب ِم َن اهللِ َس َب َق َمل َّسك ُْم فِ َيام َأ َخ ْذت ُْم َع َذاب
َعظِيم﴾ [أنفال ،]٦9:ومفاداة األسري باملال جوازه وفساده من أحكام الرشع ومما هو حق اهلل
تعاىل ،وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إىل أن نزل الوحى بخالف ما رٓاه ،فعرفنا أنه
كان يشاورهم يف األحكام كام يف احلروب.
 …9وقد شاورهم فيام يكون جامع ًا هلم يف أوقات الصالة ليؤدوها باجلامعة ،ثم ملا جاء
عبد اهلل بن زيد ريض اهلل عنه وذكر ما رأى يف املنام من أمر األذان فأخذ به وقال( :ألقها عىل
بالل) ،ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحى ،أال ترى أنه ملا أيت عمر
وأخربه أنه رأى مثل ذلك قال( :اهلل أكرب! هذا أثبت) ولو كان قد نزل عليه الوحى به مل يكن
معنى ،وال شك أن حكم األذان مما هو حق اهلل ،ثم قد جوز العمل فيه بالرأي،
هلذا الكالم
ً
فعرفنا أن ذلك جائز.
وال معنى لقول من يقول :إنه إنام كان يستشريهم يف األحكام لتطييب نفوسهم؛ وهذا
ألن فيام كان الوحى فيه ظاهر ًا معلوم ًا ما كان يستشريهم وفيام كان يستشريهم ،احلال ال خيلو
إما أن كان يعمل برأهيم أو اليعمل ،فإن كان اليعمل برأهيم وكان ذلك معلوم ًا هلم فليس يف
هذه اإلستشارة تطييب النفس ،ولكنها من نوع االستهزاء ،وظن ذلك برسول اهلل ﷺ حمال،
وإن كان يستشريهم ليعمل برأهيم فال شك أن رأيه يكون أقوى من رأهيم ،وإذا جاز له العمل
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برأهيم فيام ال نص فيه فجواز ذلك برأيه أوىل ،ويتبني هبذا أنه إنام كان يستشريهم لتقريب
الوجوه وحتميس الرأي عىل ما كان يقول( :املشورة تلقيح العقول) وقال( :من احلزم أن تستشري

ذا رأى ثم تطيعه).
ثم اإلستنباط بالرأي إنام يبتني عىل العلم بمعانى النصوص ،وال شك أن درجته يف ذلك
أعىل من درجة غريه ،وقد كان يعلم باملتشابه الذي اليقف أحد من األمة بعده عىل معناه،
فعرفنا هبذا أن له من هذه الدرجة أعىل النهاية ،وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به عىل
احلكم ،املنع من استعامل ذلك نوع من احلجر ،وجتويز استعامل ذلك نوع إطالق ،وإنام يليق
بعلو درجته اإلطالق دون احلجر ،وكذلك ما يعلم بطريق الوحى فهو حمصور متناه ،وما يعلم
باإلستنباط من معانى الوحى غري متناه.
وقيل :أفضل درجات العلم للعباد طريق اإلستنباط ،أال ترى أن من يكون مستنبط ًا من
األمة فهو عىل درجة ممن يكون حافظ ًا غري مستنبط ،فالقول بام يوجب سد باب ما هو أعىل
الدرجات يف العلم عليه شبه املحال ،ولوال طعن املتعنتني لكان األوىل بنا الكف عن
اإلشتغال بإظهار هذا باحلجة؛ فقد كان درجته يف العلم ما الحييط به إال اهلل ،ومتام معنى
التعظيم يف حق من هو دونه أن اليشتغل بمثل هذا التقسيم يف حقه ،وإنام ذكرنا ذلك لدفع
طعن املتعنتني.
ثم ما بينه بالرأي إذا أقر عليه كان صواب ًا ال حمالة ،فيثبت به علم اليقني ،بخالف ما يكون
من غريه من البيان بالرأي ،وهو نظري اإلهلام عىل ما أرشنا إليه يف بيان الوحى الباطن ،وأنه
حجة قاطعة يف حقه وإن كان اإلهلام يف حق غريه اليكون هبذه الصفة عىل ما نبينه يف بابه.
والدليل عىل هذه القاعدة ما روى أن خولة ريض اهلل عنها ملا جاء ت إليه تسأله عن ظهار
زوجها منها ،قال( :ما أراك إال قد حرمت عليه) فقالت :إنى أشتكى إىل اهلل ،فأنزل اهلل تعاىل
قولهَ ﴿ :قدْ س ِمع اهلل َقو َل ا َّلتِي ُ َجت ِ
اد ُل َ
ك﴾ [املجادلة ]١:اآلية.
ْ
َ َ
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فعرفنا أنه كان يفتى بالرأي يف أحكام الرشع ،وكان اليقر عىل اخلطأ؛ وهذا ألنا أمرنا
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه ﴾ [احلرش ،]7:وحني بني بالرأي وأقر عىل
باتباعه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما آتَاك ُُم َّ
ذلك كان اتباع ذلك فرض ًا علينا ال حمالة ،فعرفنا أن ذلك هو احلق املتيقن به ،ومثل ذلك
اليوجد يف حق األمة؛ فاملجتهد قد خيطىء ويقر عىل ذلك؛ فلهذا مل يكن الرأي يف حق غريه
موجب ًا علم اليقني وال صاحل ًا لنصب احلكم به ابتدا ًء ،بل لتعدية حكم النص إىل غري
املنصوص عليه.
والدليل عليه أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيام مل يقر عليه ،وربام عوتب عىل ذلك،
ْت
وربام مل يعاتب ،فمام عوتب عليه ما وقعت اإلشارة إليه يف قوله تعاىلَ ﴿ :ع َفا اهللُ َعن َْك ِمل َ َأ ِذن َ
اء ُه ْاألَ ْع َمى﴾ .
َُهل ْم ﴾ [التوبة ،]٤3:ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ع َب َ َوت ََو َّىل * َأ ْن َج َ
ومما مل يعاتب عليه ما يروي أنه ملا دخل بيته ووضع السالح حني فرغ من حرب
األحزاب أتاه جربيل عليه السالم وقال :وضعت السالح ومل تضعه املالئكة ،وأمره بأن
يذهب إىل بنى قريظة.
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر  بتبليغ سورة براء ة إىل املرشكني يف العام الذي أمره فيه أن
حيج بالناس فأتاه جربيل عليه السالم ،فقال :اليبلغها إليهم إال رجل من ،فبعث عىل بن أيب
طالب ريض اهلل عنه يف أثره؛ ليكون هو املبلغ للسورة إليهم والقصة يف ذلك معروفة.
فبهذا يتبني أنه كان يعمل برأيه وكان اليقر إال عىل ما هو الصواب؛ وهلذا كان الجتوز
خمالفته يف ذلك؛ ألنه حني أقر عليه فقد حصل التيقن بكون الصواب فيه ،فاليسع ألحد أن
خيالفه يف ذلك.
ِ
اهلوى﴾ [النجم ]3:فقد قيل :هذا فيام يتلو عليه من القرٓان
فأما قولهَ ﴿ :و َما َينط ُق َع ِن َ
بدليل أول السورة ،قوله تعاىل﴿ :والنَّج ِم إِذا َه َوى﴾ أى والقرٓان إذا أنزل ،وقيل :املراد
باهلوى هوى النفس األمارة بالسوء ،وأحد ال جيوز عىل رسول اهللﷺ اتباع هوى النفس أو
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القول به ،ولكن طريق اإلستنباط والرأي غري هوى النفس ،وهذا أيض ًا تأويل قوله تعاىل:
ِ ِ ِ ِ
وحى إِ َ َّل﴾
﴿ ُق ْل َما َيك ُ
ُون ِل َأ ْن ُأ َبد َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس﴾ ،ثم يف قوله ﴿ :إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِ َّل َما ُي َ
[يونس ]١٥:ما يوضح مجيع ما قلنا؛ ألن اتباع الوحى إنام يتم يف العمل بام فيه الوحى بعينه،
واستنباط املعنى فيه إلثبات احلكم يف نظريه ،وذلك بالرأي يكون ،ثم قد بينا أنه ما كان يقر إال
عىل الصواب ،فإذا أقر عىل ذلك كان ذلك وحي ًا يف املعنى ،وهو يشبه الوحى يف اإلبتداء عىل
ما بينا إال أنا رشطنا يف ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحى ،وهو نظري ما يشرتط يف حق األمة
للعمل بالرأي العرض عىل الكتاب والسنة فإذا مل يوجد يف ذلك فحينئذ يصار إىل اجتهاد
الرأي.
ونظريه من األحكام من كان يف السفر ،وال ماء معه ،وهو يرجو وجود املاء فعليه أن
يطلب املاء ،وال يعجل بالتيمم ،وإن كان اليرجو وجود املاء فحينئذ يتيمم ،واليشتغل
بالطلب ،فحال غري رسول اهلل ممن يبتىل بحادثة كحال من اليرجو وجود املاء؛ ألنه ال طمع له
يف الوحى فاليؤخر العمل بالرأي واإلجتهاد ،ورسول اهللﷺ كان يأتيه الوحى يف كل ساعة
عاد ًة فكان حاله فيام يبتىل به من احلوادث كحال من يرجو وجود املاء؛ فلهذا كان ينتظر
واليعجل بالعمل بالرأي ،وكان هذا اإلنتظار يف حقه بمنزلة التأمل يف النص املؤول أو اخلفي
يف حق غريه ،ومدة اإلنتظار يف ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحى فيه بأن كان خياف
الفوت ،فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس ،فإذا أقر عىل ذلك كانت حج ًة قاطع ًة بمنزلة
الثابت بالوحى.
***
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اختالف األئمة يف تقدمي أثر الصحايب
حكى أبو عمرو بن الداين الطربي عن أيب سعيد الربدعى رمحه اهلل أنه كان يقول :قول
الواحد من الصحابة مقدم عىل القياس ،يرتك القياس بقوله ،وعىل هذا أدركنا مشاخينا.
وذكر أبو بكر الرازى عن أيب احلسن الكرخى رمحه اهلل أنه كان يقول :أرى أبا يوسف
يقول يف بعض مسائله :القياس كذا إال أنى تركته لألثر ،وذلك األثر قول واحد من الصحابة،
فهذه داللة بينة من مذهبه عىل تقديم قول الصحابى عىل القياس ،قال :وأما أنا فاليعجبنى
هذا املذهب ،وهذا الذي ذكره الكرخي عن أيب يوسف موجود يف كثري من املسائل عن
أصحابنا.
[أمثلة عىل تقديم أثر الصحابة عىل القياس عنداألحناف]
فقد قالوا يف املضمضة واالستنشاق :إهنام سنتان يف القياس يف اجلنابة والوضوء مجيع ًا،
تركنا القياس لقول ابن عباس.
وقالوا يف الدم :إذا ظهر عىل رأس اجلرح ومل يسل فهو ناقض للطهارة يف القياس ،تركناه
لقول ابن عباس.
وقالوا يف اإلغامء :إذا كان يوم ًا وليل ًة أو أقل فإنه يمنع قضاء الصلوات يف القياس،
تركناه لفعل عامر بن يارس ريض اهلل عنهام.
وقالوا يف إقرار املريض لوارثه :إنه جائز يف القياس ،تركناه لقول ابن عمر ريض اهلل
عنهام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهام اهلل فيمن اشرتى شيئ ًا عىل أنه إن مل ينقد الثمن إىل
ثالثة أيام فال بيع بينهام :فالعقد فاسد يف القياس ،تركناه ألثر يروي عن ابن عمر.
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وقال أبو حنيفة :إعالم قدر رأس املال فيام يتعلق العقد عىل قدره رشط جلواز السلم،
بلغنا نحو ذلك عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،وخالفه أبو يوسف و حممد بالرأي.
وقال أبو يوسف وحممد :إذا ضاع العني يف يد األجري املشرتك بام يمكن التحرز عنه فهو
ضامن؛ ألثر روى فيه عن عىل ريض اهلل عنه ،وقال أبو حنيفة :ال ضامن عليه ،فأخذ بالرأي مع
الرواية بخالفه عن عىل.
وقال حممد :التطلق احلامل أكثر من واحدة للسنة ،بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر
ريض اهلل عنهام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي :إهنا تطلق ثالث ًا للسنة ،فعرفنا أن عمل علامئنا هبذا
يف مسائلهم خمتلف.
وللشافعى يف املسألة قوالن :كان يقول يف القديم :يقدم قول الصحابى عىل القياس ،وهو
قول مالك ،ويف اجلديد كان يقول :يقدم القياس يف العمل به عىل قول الواحد واالثنني من
الصحابة ،كام ذهب إليه الكرخي.
وبعض أهل احلديث خيصون برتك القياس يف مقابلة قوهلم اخللفاء الراشدين ،ويستدلون
الر ِاشدين ِمن َبعدى) ،وبقوله عليه السالم:
وسنّة اخللفاء َّ
بقوله عليه السالمَ ( :عليكم بِ ُسنتي ُ
ِ
وعمر)؛ فظاهر احلديثني يقتىض وجوب اتباعهام وإن خالفهام
(اقتدوا بالذين من َبعدى أيب بكر ُ

غريمها من الصحابة ،ولكن يرتك هذا الظاهر عند ظهور اخلالف بقيام الدليل ،فبقى حال
ظهور قوهلام من غري خمالف له عىل ما يقتضيه الظاهر.
دالئل الكرخي:
ول ْاألَ ْب َص ِ
َربوا َي ُاأ ِ
ار﴾ [احلرش ،]٢:واإلعتبار
وأما الكرخى فقد احتج بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اعت ِ ُ

ِ
َشء َف ُر ُّدو ُه إِ َىل اهلل
هو العمل بالقياس والرأي فيام ال نص فيه ،وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َتنَازَ ْعت ُْم ف َ ْ

َوالرس ِ
ول﴾ [النساء ، ]٥9:يعنى إىل الكتاب والسنة ،وقد دل عليه حديث معاذ حني قال له
َّ ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :بم تقىض؟ قال :بكتاب اهلل ،قال :فإن مل جتد يف كتاب اهلل،
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قال :بسنة رسول اهلل ،قال :فإن مل جتد يف سنة رسول اهلل ،قال :اجتهد رأيى ،فقال( :احلمد هلل

الذي وفق رسول رسوله ملا يرىض به رسوله) فهذا دليل عىل أنه ليس بعد الكتاب والسنة شىء
يعمل به سوى الرأي.
جواب الكرخي عن األدلة التى تسك هبا عامة األحناف ف تقديم أثر الصحايب عىل
القياس:
أص َحايب َكالنُّ ُجو ِم ،بأهيم اقتديتم اهتديتم)؛ ألن
قال :وال حجة لكم يف قوله عليه السالمْ ( :
املراد اإلقتداء هبم يف اجلرى عىل طريقهم يف طلب الصواب يف األحكام ،ال يف تقليدهم ،وقد
كانت طريقتهم العمل بالرأي واإلجتهاد ،أال ترى أنه شبههم بالنجوم ،وإنام هيتدى بالنجم
من حيث اإلستدالل به عىل الطريق بام يدل عليه ال أن نفس النجم يوجب ذلك ،وهو تأويل
اخللفاء ِمن ب ِ
قوله( :اق َتدُ وا بالذين ِمن َب ْع ِدي) و ( َعلي ُكم بِ ُسنَّة ُ
عدي)؛ فإنه إنام يعنى سلوك طريقهم
َ

يف اعتبار الرأي واإلجتهاد فيام ال نص فيه ،وهذا هو املعنى ،فقد ظهر من الصحابة الفتوى
بالرأي ظهور ًا اليمكن إنكاره ،والرأي قد خيطىء ،فكان فتوى الواحد منهم حمتم ً
ال مرتدد ًا
بني الصواب واخلطأ ،والجيوز ترك الرأي بمثله ،كام اليرتك بقول التابعى ،وكام ال يرتك أحد
املجتهدين يف عرص رأيه بقول جمتهد ٓاخر.
والدليل عىل أن اخلطأ حمتمل يف فتواهم ما روى أن عمر سئل عن مسألة ،فأجاب ،فقال
رجل :هذا هو الصواب ،فقال :واهلل ما يدرى عمر أن هذا هو الصواب أو اخلطأ ،ولكنى مل ٓال
عن احلق ،وقال ابن مسعود  فيام أجاب به يف املفوضة :وإن كان خط ًأ فمنى ومن الشيطان،
فعرفنا أنه قد كان جهة اخلطأ حمتم ً
ال يف فتواهم.
واليقال :هذا يف إمجاعهم موجود إذا صدر عن رأى ثم كان حج ًة؛ ألن الرأي إذا تأيد
الضاللة)،
إن اهلل لجيمع ّأمتي عىل َّ
باإلمجاع تتعني جهة الصواب فيه بالنص ،قال عليه السالمَّ ( :
أال ترى أن إمجاع أهل كل عرص جيعل حج ًة هبذا الطريق وإن مل يكن قول الواحد منهم مقدم ًا
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عىل الرأي يف العمل به ،وألنه مل يظهر منهم دعاء الناس إىل أقاويلهم ،ولو كان قول الواحد
منهم مقدم ًا عىل الرأي لدعا الناس إىل قوله ،كام كان رسول اهللﷺ يدعو الناس إىل العمل
بقوله ،وكام كانت الصحابة تدعو الناس إىل العمل بالكتاب والسنة ،وإىل العمل بإمجاعهم فيام
أمجعوا عليه؛ إذ الدعاء إىل احلجة واجب ،وألن قول الواحد منهم لو كان حج ًة مل جيز لغريه
خمالفته بالرأي كالكتاب والسنة ،وقد رأينا أن بعضهم خيالف بعض ًا برأيه ،فكان ذلك شبه
اإلتفاق منهم عىل أن قول الواحد منهم اليكون مقدم ًا عىل الرأي ،وال يدخل عىل هذا
إمجاعهم؛ فإن مع بقاء الواحد منهم خمالف ًا الينعقد اإلمجاع ،وبعد ما ثبت اإلمجاع باتفاقهم لو
بدا ألحدهم فخالف مل يعتد بخالفه أيض ًا عىل ما بينا أن انقراض العرص ليس برشط لثبوت
حكم اإلمجاع ،وأن خمالفة اإلمجاع بعد انعقاده كمخالفة النص.
وجه مذهب األحناف ف تقديم قول الصحايب عىل القياس:
وجه ما ذهب إليه أبو سعيد الربدعى ،وهو األصح ،أن فتوى الصحابى فيه احتامل
الرواية عمن ينزل عليه الوحى؛ فقد ظهر من عادهتم أن من كان عنده نص فربام روى وربام
أفتى عىل موافقة النص مطلق ًا من غري الرواية ،وال شك أن ما فيه احتامل السامع من صاحب
الوحى فهو مقدم عىل حمض الرأي ،فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابى عىل الرأي بمنزلة
تقديم خرب الواحد عىل القياس ،ولئن كان قوله صادر ًا عن الرأي فرأهيم أقوى من رأى
غريهم؛ ألهنم شاهدوا طريق رسول اهللﷺ يف بيان أحكام احلوادث ،وشاهدوا األحوال التى
نزلت فيها النصوص واملحال التى تتغري باعتبارها األحكام ،فبهذه املعانى يرتجح رأهيم عىل
رأى من مل يشاهد شيئ ًا من ذلك ،وعند تعارض الرأيني إذا ظهر ألحدمها نوع ترجيح وجب
األخذ بذلك ،فكذلك إذا وقع التعارض بني رأى الواحد منا ورأى الواحد منهم جيب تقديم
رأيه عىل رأينا؛ لزيادة قوة يف رأيه.
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وهكذا نقول يف املجتهدين يف زماننا؛ فإن عىل أصل أيب حنيفة إذا كان عند جمتهد أن من
خيالفه يف الرأي أعلم بطريق اإلجتهاد وأنه مقدم عليه يف العلم فإنه يدع رأيه لرأى من عرف
زيادة قوة يف اجتهاده ،كام أن العامى يدع رأيه لرأى املفتى املجتهد؛ لعلمه بأنه متقدم عليه فيام
يفصل به بني الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه.
وعىل قول أيب يوسف وحممد اليدع املجتهد يف زماننا رأيه لرأى من هو مقدم عليه يف
اإلجتهاد من أهل عرصه؛ لوجود املساواة بينهام يف احلال ويف معرفة طريق اإلجتهاد ،ولكن
هذا اليوجد فيام بني املجتهد منا واملجتهد من الصحابة؛ فالتفاوت بينهام يف احلال ال خيفي،
ويف طريق العلم كذلك؛ فهم قد شاهدوا أحوال من ينزل عليه الوحى ،وسمعوا منه ،وإنام
انتقل إلينا ذلك بخربهم ،وليس اخلرب كاملعاينة.
فإن قيل :أليس أن تأويل الصحابى للنص اليكون مقدم ًا عىل تأويل غريه؟ ومل يعترب فيه
هذه األحوال ،فكذلك يف الفتوى بالرأي ،قلنا :ألن التأويل يكون بالتأمل يف وجوه اللغة
ومعانى الكالم ،وال مزية هلم يف ذلك الباب عىل غريهم ممن يعرف من معانى اللسان مثل
ذلك ،فأما اإلجتهاد يف األحكام إنام يكون بالتأمل يف النصوص التى هى أصل يف أحكام
الرشع ،وذلك خيتلف باختالف األحوال ،وألجله تظهر هلم املزية بمشاهدة أحوال اخلطاب
عىل غريهم ممن مل يشاهد.
واليقال :هذه أمور باطنة ،وإنام أمرنا ببناء احلكم عىل ما هو الظاهر؛ ألن بناء احلكم عىل
الظاهر مستقيم عندنا ،ولكن يف موضع يتعذر اعتبارمها مجيع ًا ،فأما عند املقابلة ال إشكال يف
أن اعتبار الظاهر والباطن مجيع ًا يتقدم عىل جمرد اعتبار الظاهر (ويف األخذ بقول الصحابى
اعتبارمها ،ويف العمل بالرأي اعتبار الظاهر فقط) هذا مع ما هلم من الفضيلة بصحبة رسول
اهللﷺ والتفقه يف الدين سامع ًا منه ،وشهادة رسول اهللﷺ هلم باخلريية بعده ،وتقديمهم يف
ذلك عىل من بعدهم بقوله( :خري الناس قرين) احلديث .وقالَ ( :لو َأنفق َأحدكم مثل أحد ذهب ًا ما
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أدرك ُمدَّ أحدهم ول نصيفه) فعرفنا أهنم يوفقون إلصابة الرأي ما اليوفق غريهم ملثله ،فيكون
رأهيم أبعد عن احتامل اخلطأ من رأى من بعدهم.
جوابنا عن األدلة التى تسك هبا الكرخى:
اع َت ِ ُربوا﴾؛ ألن تقديم قوهلم هبذا الطريق نوع من اإلعتبار،
وال حجة يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
فاالعتبار يكون برتجيح أحد الدليلني بزيادة قوة فيه ،وكذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُّر ّدوه إِىل اهلل

والر ُسول﴾؛ ألن يف تقديم فتوى الصحابى رد احلكم إىل أمر الرسول عليه السالم؛ ألن
َّ
الرسول عليه السالم قد دعا الناس إىل اإلقتداء بأصحابه بقوله( :بِ َأهيم ا ْق َتدَ ي ُتم اه َتدي ُتم) وإنام
كان ال يدعو الواحد منهم غريه إىل قوله؛ ألن ذلك الغري إن أظهر قوالً بخالف قوله فعند
تعارض القولني منهام تتحقق املساواة بينهام ،وليس أحدمها بأن يدعو صاحبه إىل قوله بأوىل
من اآلخر ،وإن مل يظهر منه قول بخالف ذلك فهو ال يدرى لعله إذا دعاه إىل قوله أظهر
خالفه فال يكون قوله حج ًة عليه ،فأما بعدما ظهر القول عن واحد منهم وانقرض عرصهم
قبل أن يظهر قول بخالفه من غريه فقد انقطع احتامل ما ثبت به املساواة من الوجه الذي
قررنا ،فيكون قوله حج ًة ،وإنام ساغ لبعضهم خمالفة البعض لوجود املساواة بينهم فيام يتقوى
به الرأي ،وهو مشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه.
قول الصحابى حجة فيها ل مدخل فيه للقياس ،واألمثلة عىل ذلك ،واجلواب عن
اإلشكالت الواردة:
وال خالف بني أصحابنا املتقدمني واملتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيام ال
مدخل للقياس يف معرفة احلكم فيه.
وذلك نحو املقادير التى التعرف بالرأي؛ فإنا أخذنا بقول عىل ريض اهلل عنه يف تقدير
املهر بعرشة دراهم.
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وأخذنا بقول أنس يف تقدير أقل احليض بثالثة أيام وأكثره بعرشة أيام.
وبقول عثامن بن أيب العاص يف تقدير أكثر النفاس بأربعني يوم ًا.
وبقول عائشة ريض اهلل عنها يف أن الولد اليبقى يف البطن أكثر من سنتني؛ وهذا ألن
أحد ًا اليظن هبم املجازفة يف القول ،وال جيوز أن حيمل قوهلم يف حكم الرشع عىل الكذب؛ فإن
طريق الدين من النصوص إنام انتقل إلينا بروايتهم ،ويف محل قوهلم عىل الكذب والباطل قول
بفسقهم ،وذلك يبطل روايتهم ،فلم يبق إال الرأي أو السامع ممن ينزل عليه الوحى ،وال
مدخل للرأى يف هذا الباب فتعني السامع وصار فتواه مطلق ًا كروايته عن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،وال شك أنه لو ذكر سامعه من رسول اهلل لكان ذلك حج ًة إلثبات احلكم به،
فكذلك إذا أفتى به وال طريق لفتواه إال السامع.
وهلذا قلنا :إن قول الواحد منهم فيام اليوافقه القياس يكون حج ًة يف العمل به كالنص،
يرتك القياس به حتى إن يف رشاء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أخذنا بقول عائشة ريض
اهلل عنها يف قصة زيد بن أرقم ريض اهلل عنه ،وتركنا القياس؛ ألن القياس ملا كان خمالف ًا لقوهلا
تعني جهة السامع يف فتواها.
وكذلك أخذنا بقول ابن عباس ريض اهلل عنهام يف النذر بذبح الولد :إنه يوجب ذبح شاة؛
ألنه قول خيالف القياس ،فتتعني فيه جهة السامع ،وأخذنا بقول ابن مسعود ريض اهلل عنه يف
تقدير اجلعل لراد اآلبق من مسرية سفر بأربعني درمه ًا؛ ألنه قول بخالف القياس ،وهو إطالق
الفتوى منه فيام اليعرف بالقياس ،فتتعني جهة السامع.
فإن قيل :هذا املعنى يوجد يف قول التابعى؛ فإنه اليظن املجازفة يف القول باملجتهد يف كل
عرص ،وال جيوز محل كالمه عىل الكذب قصد ًا ،ومع ذلك التتعني جهة السامع لفتواه عند
اإلطالق حتى اليكون حج ًة فيام اليستدرك بالقياس ،كام ال يكون حجة فيام يعرف بالقياس.
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قلنا :قد بينا أن قول الصحابى يكون أبعد عن احتامل الغلط وقلة التأمل فيه من قول
غريه ،ثم احتامل اتصال قوهلم بالسامع يكون بغري واسطة؛ فقد صحبوا من كان ينزل عليه
الوحى وسمعوا منه ،واحتامل اتصال قول من بعدهم بالسامع يكون بواسطة النقل ،وتلك
الواسطة اليمكن إثباهتا بغري دليل ،وبدوهنا اليثبت اتصال قوله بالسامع بوجه من الوجوه،
فمن هذا الوجه يقع الفرق بني قول الصحابى وبني قول من هو دونه فيام ال مدخل للقياس
فيه.
فإن قيل :قد قلتم يف املقادير بالرأي من غري أثر فيه؛ فإن أبا حنيفة قدر مدة البلوغ بالسن
بثامنى عرشة سن ًة أو سبع عرشة سن ًة بالرأي ،وقدر مدة وجوب دفع املال إىل السفيه الذي مل
يؤنس منه الرشد بخمس وعرشين سن ًة بالرأي ،وقدر أبو يوسف وحممد مدة متكن الرجل من
نفي الولد بأربعني يوم ًا بالرأي ،وقدر أصحابنا مجيع ًا ما يطهر به البئر من النزح عند وقوع
الفأرة فيه بعرشين دلو ًا ،فهذا يتبني منه فساد قول من يقول :إنه ال مدخل للرأى يف معرفة
املقادير وأنه تتعني جهة السامع يف ذلك إذا قاله صحابى.
قلنا :إنام أردنا بام قلنا ،املقادير التى تثبت حلق اهلل ابتدا ًء دون مقدار يكون فيام يرتدد بني
القليل والكثري والصغري والكبري؛ فإن املقادير يف احلدود والعبادات نحو أعداد الركعات يف
الصلوات مما اليشكل عىل أحد أنه ال مدخل للرأى يف معرفة ذلك ،فكذلك ما يكون بتلك
الصفة مما أرشنا إليه ،فأما ما استدللتم به فهو من باب الفرق بني القليل والكثري فيام حيتاج
إليه ،فإنا نعلم أن ابن عرش سنني اليكون بالغ ًا وأن ابن عرشين سن ًة يكون بالغ ًا ،ثم الرتدد فيام
بني ذلك ،فيكون هذا استعامل الرأي يف إزالة الرتدد ،وهو نظري معرفة القيمة يف املغصوب
واملستهلك ،ومعرفة مهر املثل ،والتقدير يف النفقة؛ فإن للرأى مدخالً يف معرفة ذلك من
الوجه الذي قلنا ،وكذلك حكم دفع املال إىل السفيه؛ فإن اهلل تعاىل قالَ ﴿ :فإِ ْن آن َْست ُْم ِمن ُْه ْم

َ
ِ
ْربوا﴾
ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ْم﴾ [النساء ، ]٦:وقالَ ﴿ :و َل ت َْأ ُك ُل َ
وها إِ ْ َ
ْسا ًفا َوبدَ ًارا أ ْن َيك َ ُ
فوقعت احلاجة إىل معرفة الكبري عىل وجه يتيقن معه بنوع من الرشد ،وذلك مما يعرف بالرأي،
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فقدر أبو حنيفة ذلك بخمس وعرشين سنة؛ ألنه يتوهم أن يصري جد ًا يف هذه املدة ،ومن صار
فرعه أصالً فقد تناهى يف األصلية ،فيتيقن له بصفة الكرب ويعلم إيناس الرشد منه باعتبار أنه
بلغ أشده؛ فإنه قيل يف تفسري األشد املذكور يف سورة يوسف عليه السالم :إنه هذه املدة،
وكذلك ما قال أبو يوسف وحممد؛ فإنه يتمكن من النفي بعد الوالدة بساعة أو ساعتني ال
حمالة ،وال يتمكن من النفي بعد سنة أو أكثر ،فإنام وقع الرتدد فيام بني القليل والكثري من املدة،
فاعترب الرأي فيه بالبناء عىل أكثر مدة النفاس.
فأما حكم طهارة البئر بالنزح فإنام عرفناه بآثار الصحابة؛ فإن فتوى عىل وأيب سعيد
اخلدرى ريض اهلل عنهام يف ذلك معروفة مع أن ذلك من باب الفرق بني القليل من النزح
والكثري ،وقد بينا أن للرأى مدخ ً
ال يف معرفته .هذا كله يف قول ظهر عن صحابى ومل يشتهر
ذلك يف أقرانه؛ فإنه بعدما اشتهر إذا مل يظهر النكري عن أحد منهم كان ذلك بمنزلة اإلمجاع
وقد بينا الكالم فيه.
احلق ليعدو أقاويل الصحابة:
وما اختلف فيه الصحابة فقد بينا أن احلق اليعدو أقاويلهم حتى اليتمكن أحد من أن
يقول بالرأي قوالً خارج ًا عن أقاويلهم ،وكذلك اليشتغل بطلب التاريخ بني أقاويلهم
ليجعل املتأخر ناسخ ًا للمتقدم ،كام يفعل يف اآليتني واخلربين؛ ألنه ملا ظهر اخلالف بينهم ومل
نجز املحاجة بسامع من صاحب الوحى فقد انقطع احتامل التوقيف فيه وبقى جمرد القول
بالرأي ،والرأي اليكون ناسخ ًا للرأى ،وهلذا مل جيز نسخ أحد القياسني باآلخر ،ولكن طريق
العمل طلب الرتجيح بزيادة قوة ألحد األقاويل ،فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجح ،وإن
مل يظهر يتخري املبتىل باحلادثة يف األخذ بقول أهيام شاء بعد أن يقع يف أكثر رأيه أنه هو الصواب،
وبعد ما عمل بأحد القولني اليكون له أن يعمل بالقول اآلخر إال بدليل ،وقد بينا لك هذا يف
باب املعارضة.
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هذا الذي بينا هو النهاية يف األخذ بالسنة حقيقتها وشبهتها ،ثم العمل بالرأي بعده،
وبذلك يتم الفقه عىل ما أشار إليه حممد بن احلسن يف أدب القايض ،فقال :اليستقيم العمل
باحلديث إال بالرأي ،واليستقيم العمل بالرأي إال باحلديث ،وأصحابنا هم املتمسكون بالسنة
والرأي يف احلقيقة؛ فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما مل يظهر من غريهم ممن يدعى أنه
صاحب احلديث؛ ألهنم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتها ،وجوزوا العمل باملراسيل،
وقدموا خرب املجهول عىل القياس ،وقدموا قول الصحابى عىل القياس؛ ألن فيه شبهة السامع
من الوجه الذي قررنا ،ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح ،وهو املعنى الذي ظهر أثره
بقوته.
فأما الشافعى رمحه اهلل حني مل جيوز العمل باملراسيل فقد ترك كثري ًا من السنن ،وحني مل
يقبل رواية املجهول فقد عطل بعض السنة أيض ًا ،وحني مل ير تقليد الواحد من الصحابة فقد
جوز اإلعراض عام فيه شبهة السامع ،ثم جوز العمل بقياس الشبه ،وهو مما الجيوز أن يضاف
إليه الوجوب بحال ،فام حاله إال كحال من مل جيوز العمل بالقياس أصالً ثم يعمل
باستصحاب احلال ،فحمله ما صار إليه من اإلحتياط عىل العمل بال دليل وترك العمل
بالدليل.
وتبني أن أصحابنا هم القدوة يف أحكام الرشع أصوهلا وفروعها ،وأن بفتواهم اتضح
الطريق للناس إال أنه بحر عميق اليسلكه كل سابح واليستجمع رشائطه كل طالب ،واهلل
املوفق.
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اختالف التابعى مع إمجاع الصحابة ومذاهب األئمة فيه:
ال خالف أن قول التابعى اليكون حج ًة عىل وجه يرتك القياس بقوله ،فقد روينا عن أيب
حنيفة أنه كان يقول« :ما جاءنا عن التابعني زامحناهم» ،وال خالف أن من مل يدرك عرص
الصحابة من التابعني أنه اليعتد بخالفه يف إمجاعهم ،فأما من أدرك عرص الصحابة من
التابعني كاحلسن ،وسعيد بن املسيب ،والنخعى ،والشعبى ريض اهلل عنهم فإنه يعتد بقوله يف
إمجاعهم عندنا حتى اليتم إمجاعهم مع خالفه.
مذهب اإلمام الشافعى ودلئله:
وعىل قول الشافعى اليعتد بقوله مع إمجاعهم ،وعىل هذا قال أبو حنيفة :اليثبت إمجاع
الصحابة يف اإلشعار؛ ألن إبراهيم النخعى كان يكرهه ،وهو ممن أدرك عرص الصحابة فال
يثبت إمجاعهم دون قوله.
وجه قول الشافعى أن إمجاع الصحابة حجة بطريق الكرامة هلم ،وال مشاركة للتابعى
معهم يف السبب الذي استحقوا به زيادة الكرامة ،وذلك صحبة رسول اهلل عليه السالم
ومشاهدة أحوال الوحي؛ وهلذا مل نجعل التابعى الذي أدرك عرصهم بمنزلتهم يف اإلحتجاج
بقوله ،فكذلك اليقدح قوله يف إمجاعهم كام اليقدح قول من مل يدرك عرص الصحابة يف
إمجاعهم؛ وألن صاحب الرشع أمرنا باإلقتداء هبم وندب إىل ذلك بقوله عليه السالم( :بأهيم

اقتديتم اهتديتم) وهذا اليوجد يف حق التابعى وإن أدرك عرصهم ،فاليكون مزامح ًا هلم ،وإنام
ينعدم انعقاد اإلمجاع باملزاحم.
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دلئل األحناف واجلواب عن دلئل الشافعي:
وحجتنا يف ذلك أنه ملا أدرك عرصهم وسوغوا له اجتهاد الرأي واملزامحة معهم يف الفتوى
واحلكم بخالف رأهيم ،صار هو كواحد منهم فيام يبتنى عىل اجتهاد الرأي ،ثم اإلمجاع ال
ينعقد مع خالف واحد منهم ،فكذلك الينعقد مع خالف التابعى الذي أدرك عرصهم؛ ألنه
من علامء ذلك العرص ،فرشط انعقاد اإلمجاع أن اليكون أحد من أهل العرص خمالف ًا هلم ،وبيان
هذا أن عمر وعلي ًا ريض اهلل عنهام قلدا رشحي ًا القضاء بعدما ظهر منه خمالفتهام يف الرأي ،وإنام
قلداه القضاء ليحكم برأيه.
فإن قيل :ال كذلك ،بل قلداه القضاء ليحكم بقوهلام أو بقول بعض الصحابة سوامها،
قلنا :قد روى أن عمر كتب إىل رشيح :اقض بام يف كتاب اهلل ،فإن مل جتد فبسنة رسول اهلل ،فإن
مل جتد فاجتهد برأيك .فإن قيل :معنى قوله( :فاجتهد برأيك) يف ٓارائنا وأقاويلنا ،قلنا :هذه
زيادة عىل النص ،وهى تنزل منزلة النسخ ،فال يكون تأويالً.
وقد صح أن علي ًا ريض اهلل عنه حتاكم إىل رشيح وقىض عليه بخالف رأيه يف شهادة الولد
لوالده ،ثم قلده القضاء يف خالفته.
وابن عباس ريض اهلل عنهام رجع إىل قول مرسوق يف النذر بذبح الولد فأوجب عليه شا ًة
بعدما كان يوجب عليه مائ ًة من اإلبل.
وعمر ريض اهلل عنه أمر كعب بن سور أن حيكم برأيه بني الزوجني فجعل هلا ليل ًة من
أربع ليال وكان ذلك خالف رأى عمر.
قال أبو سلمة بن عبد الرمحن :تذاكرنا مع ابن عباس وأيب هريرة عدة مرات عدة احلامل
املتويف عنها زوجها ،فقال ابن عباس :تعتد بأبعد األجلني ،وقلت :تعتد بوضع احلمل ،فقال
أبو هريرة :أنا مع ابن أخي.
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وعن مرسوق أن ابن عباس ريض اهلل عنهام صنع طعام ًا ألصحاب عبد اهلل بن مسعود،
فجرت املسائل وكان ابن عباس خيطىء يف بعض فتاويه ،فام منعهم من أن يردوا عليه إال
كوهنم عىل طعامه.
وسئل ابن عمر عن مسألة فقال :سلوا عنها سعيد بن جبري فهو أعلم هبا منى.
وكان أنس بن مالك إذا سئل عن مسألة فقال :سلوا عنها موالنا احلسن ،فظهر أهنم
سوغوا اجتهاد الرأي ملن أدرك عرصهم ،وال معترب بالصحبة يف هذا الباب ،أال ترى أن إمجاع
أهل كل عرص حجة وإن انعدمت الصحبة هلم ،وأنه قد كان يف الصحابة األعراب الذين مل
يكونوا من أهل اإلجتهاد يف األحكام ،فكان اليعترب قوهلم يف اإلمجاع مع وجود الصحبة،
فعرفنا أن هذا احلكم إنام يبتنى عىل كونه من علامء العرص وممن جيتهد يف األحكام ،ويعتد
بقوله.
[اجلواب اإللزامي عىل اإلمام الشافعي]
ثم الصحابة فيام بينهم كانوا متفاضلني يف الدرجة؛ فإن درجة اخللفاء الراشدين فوق
درجة غريهم يف الفضيلة ،ومل يدل ذلك عىل أن اإلمجاع الذي هو حجة يثبت بدون قوهلم،
وكام أمر رسول اهلل باإلقتداء بالصحابة فقد أمر باإلقتداء باخللفاء الراشدين لسائر الصحابة
بقوله عليه السالمَ ( :عليكم بِ ُسنتي وسنة اخللفاء من بعدي) ،وأمر باالقتداء بأيب بكر وعمر
بقوله عليه السالم( :اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر) ،ثم هذا ال يدل عىل أن إمجاعهم
يكون حج ًة قاطع ًة مع خالف سائر الصحابة.

***

الفصل الثالث

مسألة تقليدالصحابي والتابعين
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مسألة تقليد الصحابة والتابعين

* املبحث األوّل :تقليدالصحايب
فإن جاء حديث واحد من الصحابة ومل ينقل عن غريه خالف ذلك فعن أيب حنيفة
روايات :ففي رواية قال :أقلد منهم من كانوا من القضاة واملفتني ،ويف رواية قال :أقلد مجيع
الصحابة إال ثالث ًة منهم :أنس بن مالك وأباهريرة وسمرة بن جندب رىض اهلل عنهم.
أما أنس ريض اهلل عنه فإنه بلغني أنه اختلط عقله يف ٓاخر عمره ،وكان يستفتي علقمة،
وإنام ال أقلد علقمة فكيف أقلد من يستفتي علقمة ،وأما أبوهريرة رىض اهلل عنه؛ فإنه مل يكن
من أهل الفتوى ،بل كان من الرواة فيام يروي ،اليتأمل يف املعنى ،وكان اليعرف الناسخ من
املنسوخ؛ وألجل ذلك حجر عليه ُعمر ريض اهلل عنه عن الفتوى يف ٓاخر عمره.
وأماسمرة بن جندب رىض اهلل عنه؛ فقد بلغه عنه أمرشائن ،والذي بلغه هو أنه كان
يتوسع يف األرشبة املسكرة سوى اخلمر ،وكان يتدلك يف احلامم باخلمر ،فلم نقلدهم يف فتواهم
هلذا .وأما يف ما روي عن رسول اهللﷺ فإنه كان يأخذ روايتهم .ويف رواية قال :أقلد مجيع
الصحابة وال أستجيزخالفهم ،وهوالظاهر يف املذهب)١(.

( )١املحيط الربهاين.9/٨ ،
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* املبحث الثاين :مسألة تقليد التابعي
وإذا أمجعت الصحابة عىل حكم ،وخالفهم واحد من التابعني إن كان املخالف ممن مل
يدرك عهدالصحابة ،اليعتربخالفه ،حتى لوقىض القايض بقوله ـ بخالف إمجاع الصحابة ـ
كان باط ً
ال ،وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة وزامحهم يف الفتوى وسوغوا له ،كرشيح
(املتوىف7٨هـ) ،والنخعي (املتوىف9٥هـ) ،والشعبي (١03هـ) الينعقد اإلمجاع مع خمالفته؛
وهلذا قال أبوحنيفة (املتوىف ١٥0هـ) :اليثبت إمجاع الصحابة يف األسعار؛ ألن إبراهيم
النخعي كان يكرهه ،وهو ممن أدرك عرصالصحابة ،فاليثبت اإلمجاع بدون قوله .وإن كان
حادثة ليس فيها إمجاع الصحابة ،وال قول واحد من الصحابة ،لكن فيها إمجاع التابعني ،فإنه
يقىض بإمجاعهم إال أن إمجاع التابعني يف كونه حج ًة دون إمجاع الصحابة .وكذلك إمجاع كل
قرن بعد ذلك حجة ،ولكنه دون األول يف كونه حج ًة .وإن كانت حادثة فيها اختالف بني
التابعني جيتهد القايض يف ذلك إذا كان من أهل اإلجتهاد ،ويقيض بام هو أقرب من الصواب
وأشبه باحلق ،وليس له أن خيالفهم مجعي ًا باخرتاع قول ثالث عندنا ،عىل نحو ما ذكرنا يف
الصحابة ،وإن جاء عن بعض التابعني ومل ينقل عن غريهم فيه يشء فعن أيب حنيفة روايتان؛
يف رواية قال :ال أقلدهم ،فإن مل جيدوا إمجاع من بعدهم ،وكان فيه اتفاق بني أصحابنا ،أيب
حنيفة ،وأيب يوسف ،وحممد يأخذ بقوهلم ،واليسع أن خيالفهم برأيه؛ فإن احلق اليعدوهم.
فإن أبايوسف (املتوىف ١٨٢هـ) كان صاحب حديث ،حتى يروى أنه قال :أحفظ عرشين
ألف حديث من املنسوخ ،فام ظنك بالناسخ؟ وكان صاحب فقه ومعنى ،وحممد (املتوىف
ٍ
قرحية أيض ًا؛ و هلذا قل رجوعه يف املسائل،
١٨9هـ) كان صاحب فقه ومعنى ،وكان صاحب
وكان مقدم ًا يف اللغة واإلعراب ،وله معرفة باحلديث أيض ًا ،وأبوحنيفة (١٥0ه= )7٦7كان
مقدم ًا يف هذا كله إال أنه ق يلت روايته ملذهب تفرد به يف باب احلديث ،وهو إنامحتل الرواية ملن
حيفظ من حني يسمع إىل أن يروى.
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[إذا اختلف األئمة الثالثة]
وإن اختلفوا فيام بينهم ،قال عبداهلل بن املبارك :يؤخذ بقول أيب حنيفة رمحه اهلل ال
حمالة ،واملتأخرون من مشاخينا اختلفوا ،بعضهم قالوا :إذا اجتمع اثنان منهم عىل يشء ،و
فيهام أبوحنيفة يؤخذ بقول أيب حنيفة ،وإن كان أبوحنيفة يف جانب وأبويوسف وحممديف
جانب ،فإن كان القايض من أهل اإلجتهاد جيتهد ،وإن مل يكن من أهل اإلجتهاد يستفتي غريه
و يأخذ بقول املفتي ،بمنزلة الفاين ،وبعضهم قالوا :إذاكان القايض من أهل اإلجتهاد يعمل
املثنى ،سواء كان يف املثنى أبوحنيفة أو مل يكن ،وإن
برأيه ،ويأخذ بقول الواحد ،ويرتك قول
ى
كان أبوحنيفة أعىل رتب ًة ،وإن مل يكن من أهل اإلجتهاد يأخذ قول أيب حنيفة ،واليرتك مذهبه.
ويف فتاوى اخلالصة :قال :املفتي باخليار ،إن شاء أخذ بقول أيب حنيفة وإن شاء أخذ بقوهلام.
ويف القنية :وعزاه لشمس األئمة احللواين ،إن املسائل التي تتعلق بالقضاء ،الفتوى فيهاعىل
قول أيب يوسف؛ ألنه حصل له علم بالتجربة.
ويف املحيط :ولومل جيد الرواية عن أيب حنيفة وأصحابه ،ووجد عن املتأخرين يقيض به،
ولو اختلف املتأخرون فيه خيتار واحد ًا من ذلك ،ولو مل جيد عن املتأخرين جيتهد فيه برأيه
إذاكان يعرف وجوه الفقه ،ويشاورأهل الفقه فيه ،وذكر شمس األئمة الرسخيس أن اإلمجاع
ٍ
قاض استفتى يف حادثة ،فأفتى ،ورأيه
الالحق يرفع اخلالف السابق .ويف الفتاوى العتابية:
بخالف رأي املفتي ،فإنه يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الرأي ،فإن ترك رأيه وقىض برأي
املفتي مل جيزعندمها ،كاميف التحرير ،وعند أيب حنيفة رمحه اهلل ينفذ ملصادفته فصالً جمتهد ًا فيه.
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مسألة اإلفتاء واجتهاد النبي ﷺ و الصحابة
املبحث األول :اجتهاد الصحابة يف زمن الرسول ﷺ
اعلم أن اجتهاد الصحايب يف زمن رسول اهللﷺ ففيه خالف بني العلامء ،قال يف املحيط:
جيب أن يعلم أن العلامء اختلفوا يف هذا عىل ثالثة أقوال:
منهم من قال :ما كان له أن جيتهد ،ومنهم من قال :من كان يبعد عن رسول اهللﷺ كان
له اإلجتهاد ،ومن يقرب منه مل يكن له اإلجتهاد.
ومنهم من قال :كان له اإلجتهاد مطلق ًا.
اجتهاد النبي بنفسه النفيس صىل اهلل عليه وسلم.
واختلفوا أيض ًا أنهﷺ هل كان جيتهد؟ بل كان ينتظر الوحي ،ومنهم من قال :يرجع فيه
إىل رشيعة من قبله ،ومنهم من قال :كان اليعمل باإلجتهاد إىل أن ينقطع طمعه عن الوحي،
فإذ انقطع ،فحينئذ كان جيتهد ،فإذا اجتهد كان ذلك رشيع ًة له ،فإذا نزل الوحي بخالفه يصري
ناسخ ًا ،ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا ،وكان الينقيض ماقىض باإلجتهاد ،وكان يستأنف
القضاء يف املستقبل .انتهى كالم املحيط.
* املفتون يف عصرالنبوة
ويف «هتذيب األسامء واللغات» يف ترمجة الذين كانوا يفتون يف زمن النبيﷺ ثالثة من
املهاجرين :عمر وعثامن .و يف رشح األخسيكتي :واختلف يف كونهﷺ متعبد ًا باإلجتهاد فيام
117

 118ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه

مل يوح إليه من األحكام ،فأنكرت األشعرية وأكثر املعتزلة كون اإلجتهاد حظ النبيﷺ يف
األحكام الرشعية ،وقال عامة أهل األصول :كان له العمل يف أحكام الرشع بالوحي والرأي
مجيع ًا.
وهو منقول عن أيب يوسف من أصحابنا ،وهومذهب مالك ،والشافعي وعامة أهل
احلديث ،وقال أكثر أصحابنا :إنه كانﷺ متعبد ًا بانتظارالوحي يف حادثة ليس فيها وحي ،فإن
مل ينزل الوحي بعداإلنتظار كان ذلك دالل ًة عىل اإلذن يف اإلجتهاد .ثم قيل :املدة مقدرة بثالثة
أيام ،وقيل :مقدرة بخوف فوت الفرض ،وذلك خيتلف باختالف احلوادث .ثم اجتهادهﷺ
ال حيتمل اخلطأ عند أكثر العلامء ،وعند أكثر أصحابنا حيتمل اخلطأ ،لكنه الحيتمل القرار عىل
اخلطإ ،فإذا أقره اهلل تعا ىىل عىل ذلك دل أنه كان هوالصواب ،فيوجب علم اليقني كالنص يف
كون خمالفته حرام ًا وكفر ًا ،بخالف اجتهاد غريه من األئمة حيث جيوز خمالفته ملجتهد ٓاخر؛
ألن احتامل اإلجتهاد اخلطإ والقرار عليه جائزان يف حق األمة ،فاليتعني الصواب يف حق
واحد ،وإن كان احلق اليعدوهم ،فيجوز لكل واحد خمالفة اآلخر باإلجتهاد؛ الحتامل
الصواب يف اجتهاده واحتامل اخلطاء يف اجتهاد غريه.
ثم اإلجتهاد يف أنه قطعي من النبيﷺ دون غريه نظري اإلهلام ،وهو القذف يف القلب من
غرينظر يف نص واستدالل بحجة؛ فإنه حجة قاطعة يف حق النبي صىل اهلل عليه وسلم ،حتى مل
تعاىل وعصمته عن القرارعىل اخلطإ ،وإهلام
جيز ألحد خمالفته بوجه؛ للتيقن أنه من عند اهلل
ى
غريه ليس بحجة أص ً
انتهى كالم التحقيق ،واهلل وىل التوفيق.
ال.
ى
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املبحث الرابع :اإلفتاء.
وقد كره بعضهم اإلفتاء لقوله صىل اهلل عليه وسلم( :أجرؤكم عىل النارأجرؤكم عىل

الفتوى) رواه الدارمي مرسالً .وعن سلامن الفاري :إن ناس ًا كانوا يستفتونه ،فقال :هذا خري
ليىل قال :أدركت مائ ًة وعرشين من أصحاب الرسول
لكم ورش يل .وعن عبدالرمحن ابن أيب ى
صىل اهلل عليه وسلم ،فام منهم من أحد يسئل عن حديث أو فتوى إال ود لو أن أخاه كفاه
ذلك.
اس َئ ُلوا َأ ْه َل الذ ْك ِر إِن كُنت ُْم لَ
والصحيح أنه اليكره ملن كان أه ً
ال له؛ لقوله تعا ىىلَ ﴿ :ف ْ

ون﴾ [األنبياء .]7:وكان هذا أمر ًا باإلجابة عن السؤال .وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن
َت ْع َل ُم َ
رسول اهللﷺ قال( :من أفتى بفتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل الذي أفتاه) .رواه أمحد وأبوداود .وقال
يف امللتقط :والينبغي ألحد أن يفتى إال أن يعرف أقاويل العلامء ،ويعلم من أين قالوا ،ويعرف
معامالت الناس ،فإن سئل عن مسألة يعلم أن علامءه الذين ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليها
فال بأس بأن يقول :هذا جائز وهذا الجيوز ،واليكون قوله عىل سبيل احلكاية ،وإن كانت
مسألة قداختلفوا فيها فالبأس بأن يقول :هذا جائز عىل قول فالن ،ويف قول فالن الجيوز،
وليس له اخليار ،فيجيب بقول بعضهم مامل يعرف حجته .وعن أيب يوسف وزفر وعافية بن
يزيد أهنم قالوا :الحيل ألحد أن يفتي بقولنا مامل يعلم من أين قلنا.
قيل لعصام بن يوسف :إنك تكثر اإلختالف إىل أيب حنيفة؟ فقال :ألن أباحنيفة أوتى
من الفهم مامل نؤت ،فأدرك بفهمه ما مل ندركه ،واليسعنا أن نفتي بقوله ما مل نفهم.
وعن حممد بن احلسن أنه سئل متى حيل للرجل أن يفتى؟ قال :إذا كان صوابه أكثر من
خطائه.
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وعن أيب بكر اإلسكاف البلخي سئل عن عامل يف بلدة ليس هناك أعلم منه ،هل يسعه أن
اليفتي؟ قال :إن كان من أهل اإلجتهاد اليسعه ،قيل :كيف يكون من أهل اإلجتهاد ؟ قال:
أن يعرف وجوه املسائل ويناظر أقرانه إذا خالفوه.
وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :من سئل منكم عن علم وهو عنده فليقل به ،وإن مل
يكن عنده فليقل :اهلل أعلم؛ فإن من العلم أن يقول ملا اليعلم :الأعلم.
وسئل شداد بن حكيم عن قوله صىل اهلل عليه وسلم( :إن اهلل خلق ىادم عىل صورته)،
فقال :نؤمن والنفرس .قال أبوالليث :هبذا أمراهلل تعاىل؛ لقوله تعاىل﴿ :والر ِ
ون ِف ا ْل ِع ْل ِم
اس ُخ َ
َ َّ
ى
ى
ون َآمنَّا بِ ِه﴾ [ٓال عمران]7:
َي ُقو ُل َ

وعن ابن مسعود ريض اهلل عنهام :إن الذي يفتي الناس بكل مايسئلونه ،ملجنون.
وعن الثوري :العامل الفاجر فتنة لكل مفتون.
وعن ابن شربمة :إن من املسائل ما الحيل للسائل أن يسأل عنها وال للمجيب أن جييب
ي
اء إِ ْن ُت ْبدَ َلك ُْم ت َُس ْؤك ُْم َوإِ ْن ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِح َ
عنها ،وكأنه اقتبس من قوله ى
تعاىل﴿ :ل ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َي َ
آن ُت ْبدَ َلك ُْم ﴾ [املائدة]١0١:
ُينَزَّ ُل ا ْل ُق ْر ُ

وعن الشعبي قال :سلوا عام كان ،والتسألوا عاميكون.
وحكي أن أبايوسف دخل عىل هارون الرشيد وعنده اثنان يتناظران يف الكالم ،فقال له
هارون :احكم بينهام ،فقال أبويوسف :أنا الأخوض فيام ال يعنيني ،فقال له اخلليفة :أحسنت،
وأمرله بامئة ألف درهم ،وأمر أن يكتب يف الدواوين :أن أبا يوسف أخذ مائة ألف درهم برتك
ما اليعنيه.
وذكر ابن احلاجب أن مالك ًا سئل عن أربعني مسئل ًة ،فقال يف ست وثالثني منها:
الأدرى.
وسئل الشعبي عن مسألة ،فقال :ال علم لنا هبا ،فقيل :أال تستحي؟ قال :و ِمل أستح مما مل
تستحي منه املالئكة حني قالوا :ال علم لنا.
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وعن ابن مسعود ريض اهلل عنهامُ :جنة العامل «ال أدري».
وسئل ابن عمر ريض اهلل عنهام عن فريضة ،فقال :ائت سعيد بن جبري رىض اهلل عنه ؛
فإنه أعلم بالفرائض مني.
ويف امللتقط :ينبغي للمفتي إذا ظهر عنده أنه أخطأ أن يرجع عنه ،اليستحى واليأنف.
وعن أيب حنيفة :ألن خيطي الرجل عن فهم خري من أين يصيب من غري فهم.
وقيل :من قلت فكرته كثرت عثرته.
ثم ما ذكر يف رشائط املفتي :إنه الجيوز للمفتي أن يفتي بمسألة حتى يعلم من أين قلنا،
إىل هذا أم يكفيه احلفظ؟ فقال بعضهم :يكتفي باحلفظ نق ً
ال عن الكتب
هل حيتاج يف زماننا ى
املصححة .وقال بعضهم :احلفظ اليكفي ،وقيل :هذا خيتلف باختالف احلفاظ ،وقيل :ال بد
من ذلك الرشط يف كل زمان ،ويف أصول الفقه أليب بكر الرازي (املتوىف  :)370فأما يوجد
من كالم رجل ومذهبه يف كتاب معروف به قد تداولته النسخ ،جيوز ملن نظر فيه أن يقول :قال
فالن كذا ،وإن مل يسمع من أحد ،نحو كتب حممد بن احلسن ،وموطأ مالك ،ونحوها من
الكتب املصنفة يف أصناف العلوم؛ ألن وجودها عىل هذا الوصف بمنزلة اخلرب املتواتر
ٍ
إسناد.
واإلستفاضة ،الحيتاج مثله إىل
وينبغي أن يقدم املفتى من جاء أوالً ،واليقدم الرشيف عىل الضعيف ،وإذا أجاب املفتي
ينبغي أن يكتب عقيب جوابه :واهلل أعلم ،ونحو ذلك ،وقيل :يف املسائل الدينية التي أمجع
عليها أهل السنة واجلامعة ،أن يكتب :واهلل املوفق أو باهلل العصمة وأمثاله ،وإذا سئل عن
مسألة ينبغي أن يمعن النظر فيها ،فإن كانت من جنس ما يفصل يف جواهبا ،يفصل يف جواهبا،
والجييب عىل اإلطالق؛ فإنه يكون خمطئ ًا ،وعن أيب يوسف :سمعت أبا حنيفة يقول :لو ال
اخلوف من اهلل عزوجل ما أفتيت أحد ًا ،يكون املهنأ هلم ،والوزر علينا.
***
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الفصل الخامس

علم الجرح والتعديل في العصر النبوي وفيما جرى بين
بعض الصحابة البارزين رضى اهلل عنهم
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علم الجرح والتعديل في العصر النبوي
وفيما جرى بين بعض الصحابة البارزين رضى الله عنهم
إن الكتاب والسنة املصدران األصيالن للرشيعة الغراء ،وإن اهلل عزوجل قد وعد بحفظ
ون﴾[احلجر ،]١9:وال شك ي
أن ِمن حفظ اهلل
كتابه قائالً﴿ :إِنَّا نَحن َنزَّ ْلنَا الذكْر وإِنَّا َله َحلافِ ُظ َ
ْ ُ

َ َ

ُ

تعاىل لكتابه :حفظ سن ِة نبيهﷺ املبينة للكتاب ،املفرسة له ،قال اهلل﴿ :إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه﴾ [القيامة:
ى

 ،]١9وكان هذا البيان ىف صورة األحاديث النبوية عىل لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
وحفظ الكتاب والسنة يستلزم أمور ًا ،منها :حفظ الطرق التي هبا وصل إلينا الكتاب والسنة،
بنقلها ،وتدوينها ،والنظر ىف رواهتا ليعرف الدخيل من األصيل ،والكاسد من السائد.
وهلذا قام األئمة الكبار من األمة ىهبذا الواجب ،وبذلوا جهودهم ومساعيهم ىف خدمة
الصالح رمحه اهلل ىف مقدمته:إنيه -أى شعبة -أول من
الكتاب والسنة ،كام قال احلافظ ابن ي
تصدى ى
وعنِى به ،وإال فالكالم فيهم -أى ىف الرجال -جرح ًا وتعدي ً
ال متقدم ثابت عن
لذلك ُ
رسول اهللﷺ ثم عن ٍ
كثري من الصحابة والتابعني فمن بعدهم…الخ
وأشار احلافظ ابن الصالح (ت ٦٤3م) رمحه اهلل إىل بداية هذا العلم الرشيف ونشأته ىف
العهد النبوى إشار ًة ،ومل يفصله وال ذكر أمثلة له ،كام مل يعتن به رشاح «املقدمة» أيض ًا .وظل
األمر مهمالً غريمعني به حتى العصور املتأخرة ،ال ّٰلهم إال ماذكره الشيخ عبدالفتاح أبوغدة يف
تعليقه عىل الرفع والتكميل ،عىل أهنا قليلة الجتاوز عدد األصابع مع أن أمثلة اجلرح والتعديل
ىف القرنني األوليني كثرية منترشة ىف كتب احلديث والسري والرجال والتاريخ ،وإن مل ترد فيها
األلفاظ املصطلحة بني علامء ىهذا الشأن من املتأخرين.
125
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املبحث األول :أمثلة اجلرح والتعديل من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
وإليك نامذج من كالم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ىهذا البابُ ،دون قصد
اإلستيعاب:
 :١عن عائشة  -ريض اهلل عنها -أن رجالً استأذن عىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -فلام
رٓاه قال« :بئس أخو العشرية ،وبئس إبن العشرية»…احلديث.
وهذا الرجل هو عيينة بن حصن ،ومل يكن أسلم حينئذ ،وإن كان قد أظهر اإلسالم،
فأراد النبى -ﷺ  -أن يبني حاله ليعرفه الناس واليغرت به من مل يعرف حاله ،وهذا كان منه ىف
حياة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -ثم ارتد بعده ،وصدق قوله -ﷺ  -فيه.
 :٢وعن عائشة  -رىض اهلل عنها  -قالت :سأل أناس رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
عن الكهان ،فقال هلم رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم« :-ليسوا بيشٴ».
وهذا اللفظ رصيح ىف اجلرح والتضعيف ،مستعمل يف اصطالح أئمة اجلرح والتعديل،
كام الخيفى عىل من يطالع كتب اجلرح والتعديل.
 :3وجاء ىف حديث حذيفة  -رىض اهلل عنه  -أن النبىﷺ  -سأله حذيفة هل بعد ذلك
الرش من خري؟ قال« :نعم ،وفيه دخن» ،قلت - :القائل حذيفة  -وما دخنه؟ قال« :قوم
عرف منهم وتُنكِر»… احلديث.
يستنون بغري ُسنتى ،وهيدُ ون بغري هديي ،ت ُ
وعن ُام سلمة  -رىض اهلل عنها  -أن رسول اهلل -ﷺ  -قال« :ستكون أمراءِ ،
فتعرفون
وتنكرون».
قال الرشاح ىف معنى قوله« :تعرفون وتنكرون» أي ِ
تعرفون بعض أعامله املوافق للرشع،
وتنكرون بعضها املخالف للرشع.
وهذا اللفظ مستعمل عند ائمة ىهذا الشأن ،شائع يف كتب الرجال ،ومعناه عندهم :أنه
ى
يأتى مر ًة باألحاديث املعروفة ،ومر ًة باألحاديث املنكرة ،فأحاديثه حتتاج إىل التحقيق
والتدقيق ،والعرض عىل أحاديث الثقات املعروفني.
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تنبيه :األخريان من األمثلة أفادنا هبام الشيخ عبدالفتاح أبوغدة (م )١٤١7يف تعليقاته عىل
«الرفع والتكميل ىف اجلرح والتعديل» ،فجزاه اهلل عن العلم وأهله خري ًا.
 :٤عن املعرور قال :لقيت أباذر  -رىض اهلل عنه – بالربذة وعليه حلة ،وعىل غالمه حلة،
فسألتُه عن ذلك ،فقال :إنى ساببت رج ً
ال فعريتُه بأمه ،فقال ىل النبي  -صىل اهلل وعليه وسلم
« :ياأباذر! أعريته بأمه؟ إنك امروٴ فيك جاهلية ،إخوانكم خولكم ،جعلهم اهلل حتتأيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،والتكلفوهم ما
يغلبهم ،فإن كلفتموهم فأعينوهم».
فقوله عليه السالم« :إنك امروٴ فيك جاهلية» جرح عىل أيب ذر  -رىض اهلل عنه  -يف
أخالقه.
 :٥عن فاطمة بنت قيس  -رىض اهلل عنها  -أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو
ذكرت له  -أي لرسول اهللﷺ  :-أن
حللت
غائب ،فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته ،فلام
ُ
ُ
معاوية بن أيب سفيان وأبا اجلهم خطبانى ،فقال رسول اهلل -ﷺ « :-أما أبواجلهم فاليضع
وهذا
عصاه عن عاتقه ،وأما معاوية فصعلوك ،المال له ،انكحى أسامة بن زيد»… احلديث .ى
جرح موافق للواقع.
 :٦عن ابن عباس  -رىض اهلل عنهام  -قال :كنت ألعب مع الصبيان ،فجاء رسول اهلل -
فتواريت خلف ٍ
باب ،قال :فجاء ،فحطأنى حطأة ،وقال« :اذهب وادع ىل معاوية»،
ﷺ ،-
ُ
قال :فجئت ،فقلت :هويأكل ،قال :ثم قال ىل« :اذهب فادع ىل معاوية» ،قال :فجئت ،فقلت:
هو يأكل ،فقال« :الأشبع اهلل بطنه».
 :7عن أسامء بنت أيب بكر  -رىض اهلل عنها  -أن امرأة قالت :يارسول اهلل! إن ىل جار ًة -
تعنى رض ًة  ،-هل عىل جناح إن تشبعت هلا بام مل ي ِ
عط زوجى؟ قال« :املتشبع باممل ُيعطه كالبس
ُ
ثوبى ُز ٍ
ور».
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 :٨عن عائشة  -رىض اهلل عنها  -أن النبي -ﷺ  -قال هلا« :مرى أبا بكر يصىل بالناس»،
قالت :إنه رجل أسيف ،متىى يقوم مقامك ر يق ،فعاد ،فعادت ،قال شعبة :فقال ىف الثالثة أو
الرابعة» :إنكن صواحب يوسف ،مروا أبابكر».
قال الرشاح :املراد ىهبذه اجلملة التشبيه ىف الكيد.
ىهذه أمثلة من اجلرح ىف كالم النبي -ﷺ  ،-وأما التعديل فهو أيض ًا كثري ،وإليك أمثلة
منه:
 :9قال رسول اهلل -ﷺ  -ىف أيب بكر» :إن ابا بكر خري ممن طلعت عليه الشمس
أوغربت«.
 :١0عن أيب هريرة  -رىض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل -ﷺ » :-إن اهلل جعل احلق
عيل لسان عمر وقلبه«.
ىف هذا احلديث عدل رسول اهلل  -صىل اهلل عيله وسلم  -عمر بن اخلطاب  -رىض اهلل
عنه.
 :١١عن ابن أيب أوىف  -رىض اهلل عنه  -قال …:قال رسول اهلل -ﷺ » : -إن عثامن
رجل حيي«.
هذا أيض ًا تعديل؛ ألن احلياء شعبة من اإليامن ،وهو يمنع من األفعال القبيحة.
 :١٢قال النبي -ﷺ  -لفاطمة» :أو ماتر ضني أنى زوجتك أقدم أمتى سل ًام ،وأكثر هم
عل ًام ،وأعظمهم حل ًام«.
ىهذا تعديل عىل  -رىض اهلل عنه  -من رسول اهلل -ﷺ .-
 :١3عن ابن عباس  -رىض اهلل عنهام  -قال :دعانى رسول اهلل -ﷺ  -فقال« :نعم
ترمجان القرٓان أنت» ،ودعا ىل جربئيل عليه السالم مرتني.
هذا تعديل ابن عباس  -رىض اهلل عنهام  -من رسول اهلل -ﷺ .-
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 :١٤وقال رسول اهلل -ﷺ  -يف أسامة بن زيد« :إنه خلليق باإلمارة ،وإنه خلليق باإلمارة،
وإنه خلليق باإلمارة».
هذا تعديل ُاسامة بن زيد  -رىض اهلل عنه  -من رسول اهلل -ﷺ .-
 :١٥عن أيب هريرة  -رىض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل -ﷺ « :-نعم الرجل أبوبكر،
نعم الرجل عمر ،نعم الرجل أبوعبيدة ابن اجلراح ،نعم الرجل أسيد بن حضري ،نعم الرجل
ثابت بن قيس بن شامس ،نعم الرجل معاذ بن جبل ،نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح».
 :١٦عن عائشة  -رىض اهلل عنها  -قالت :قال رسول اهلل -ﷺ « :-ما خري عامر بني
أمرين إال اختار أيرسمها».
 :١7عن عيل  -رىض اهلل عنه  -قال :جاء عامر يستأذن عىل النبي -ﷺ  ،-فقال« :إئذنوا
له ،مرحب ًا بالطيب املط ييب».
 :١٨عن عبداهلل بن عمرو  -رىض اهلل عنهام  -قال :سمعت رسول اهلل -ﷺ « :-ما
ٍ
هلجة أصدق وال ى
عيسى ابن
أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء من ذى
أوىف من أيب ذر شبه ى
مريم».
 :١9عن أنس بن مالك  -رىض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل -ﷺ « :-أرحم أمتى
بأمتى أبوبكر ،وأشدهم ىف أمر اهلل عمر ،وأصدقهم حيا ًء عثامن بن عفان ،وأعلمهم باحلالل و
احلرام معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأقروٴهم أيب بن كعب ،ولكل أمة أمني،
وأمني ىهذه األمة أبوعبيدة بن اجلراح».
 :٢0عن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ بن جبل ،أن رسول اهلل -ﷺ  -ملا أراد
أن يبعث إىل اليمن قال« :كيف تقىض إذا عرض لك قضاء؟» قال :أقىض بكتاب اهلل ،قال:
«فإن مل جتد ىف كتاب اهلل؟» قال :فبسنة رسول اهلل -ﷺ  -قال« :فإن مل جتد ىف سنة رسول اهلل -
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ﷺ  -وال ىف كتاب اهلل؟» قال :أجتهد رأيي وال ٓالو ،فرضب رسول اهلل -ﷺ  -صدره وقال:
«احلمد هلل الذى وفق رسول رسول اهلل ملا ُيرىض رسول اهلل».
 :٢١عن أيب بكر  -رىض اهلل عنه  -قال :إنى سمعت رسول اهلل -ﷺ  -يقول« :نعم
عبداهلل وأخو العشرية خالد بن الوليد ،وسيف من سيوف اهلل ،سله اهلل عز وجل عىل الكفار
و املنافقني».
 :٢٢وقال رسول اهلل -ﷺ  -لألشج ،أشج عبدالقيس« :إن فيك خلصلتني حيبهام اهلل:
احللم واألناة».
 :٢3عن عبداهلل بن بريدة عن أبيه :أن رسول اهلل -ﷺ  -سمع قراءة أيب موس ىى
األشعرى فقال« :لقد أوتى هذا من مزامري ٓال داود».
ىهذه نبذة من كالم رسول اهلل -ﷺ  -ىف الرجال جرح ًا وتعديالً ،ومن شاء املزيد فليطالع
كتب احلديث والسري وغريمها.
املبحث الثاين :أمثلة اجلرح والتعديل يف كالم الصّحابة رضى اهلل عنهم.
أما الصحابة  -رىض اهلل عنهم  -فهم أيض ًا جرحوا الناس وعدلوهم ،وكالمهم ىف
الرجال منترش ىف كتب التاريخ والسري والرجال واحلديث ،ونكتفي هنا عىل ذكر بعض األمثلة
من كالمهم ،وهو غرف من البحر أو رشف من الديم:
( )١عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -أن هند بنت عتبة قالت :يارسول اهلل! إن أبا سفيان
رجل شحيح ،ومل يعطنى مايكفينى وولدى إال ماأخذت منه وهواليعلم ،فقال  -أى رسول
اهللﷺ « :-خذى ما يكفيك وولدك».
وجة زوجها ،وقد قبله رسول اهلل -ﷺ ِ -
وهذا جرح الز ِ
وأذن هلا أن تأخذ من مال
ُ
زوجها.
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( )٢وقال عمر  -رىض اهلل عنه  -ىف فاطمة بنت قيس :النرتك كتاب اهلل وسنة نبينا لقول
امرأة ،الندرى لعلها حفظت أونسيت.
بي -ﷺ  -فقالت:
( )3وعن عائشة  -رىض اهلل عنها  :-جاء ت إمرأة رفاعة القرظى الن ي
الزبِري ،إنام معه مثل ُهدبة
محن بن ي
كنت عند رفاعة ،فطلقنى فأبت طالقى ،فتزوجت عبدالر ى
الثوب… احلديث ،وهذا جرح الزوجة زوجها.
( )٤وقال عمر بن اخلطاب  -رىض اهلل عنه  -ىف حاطب بن أيب بلتعة  -رىض اهلل عنه :-
إنه قدخان اهلل ورسوله واملؤمنني ،فدعنى ألرضب عنقه ،فقال  -أى رسول اهللﷺ « :-أليس
من أهل بدر» ،فقال« :لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال :اعملوا ماشئتم ،فقد وجبت لكم
غفرت لكم» ،فدمعت عينا عمر ،وقال :أهلل ورسوله أعلم.
اجلنة أو :فقد
ُ
ىف ىهذا احلديث جرح عمر حاطب ًا  -رىض اهلل عنهام  -بقوله :إنه قد خان اهلل ورسوله
واملؤمنني ،وعدله رسول اهلل -ﷺ  -حيث قال« :أ ليس من أهل بدر؟».
( )٥وقال عمر  -رىض اهلل عنه  -ىف عبداهلل بن أيب رئيس املنافقني :دعنى يارسول اهلل،
أرضب عنق ىهذا املنافق.
وهذا جرح عىل عقيدة ،وهو موافق للواقع.
( )٦عن هشام بن عروة ،عن أبيه قال :ذكر عند عائشة قول ابن عمر :امليت يعذب ببكاء
محن ،سمع فلم حيفظ ،إنام مرت عىل رسول اهلل -ﷺ -
أهله عليه ،فقالت :رحم اهلل أباعبدالر ى
جنازة هيودى ،وهم يبكون عليه ،فقال« :إهنم يبكون ،وإنه ل ُي ي
عذب».
( )7قيل البن عمر :إن أباهريرة يقول :سمعت رسول اهلل -ﷺ  -يقول« :من تبع جناز ًة
فله قرياط من األجر» ،فقال ابن عمر :أكثر علينا أبوهريرة ،فبعث إيل عائشة ،فسأهلا ،فصدقت
أباهريرة ،فقال ابن عمر :لقد فرطنا ىف قرار يط كثرية.
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ويف رواية :قالت عائشة :صدق أبوهريرة .ىف هذا احلديث جرح ابن عمر أباهريرة -
رىض اهلل عنهم  -وعدلته عائشة  -رىض اهلل عنها  -بتصديقه.
( )٨وقال عباس عند عمر ىف عىل بن أيب طالب  -رىض اهلل عنهم  :-ياأمرياملوٴمنني!
اقض بينى وبني هذا الكاذب ،اآلثم ،الغادر ،اخلائن.
ٍ
خمالف للواقع
فلهذا مل يقبل ،وهكذا اليقبل كل جرح
وهذا اجلرح ليس بموافق للواقع؛ ى
غريمواف ٍق له.
هذه بعض أمثلة اجلرح ىف كالم الصحابة ،وإليك بعض أمثلة التعديل ىف كالمهم:
( )9وملا سأل رسول اهلل -ﷺ  -زينب بنت جحش عن أمر عائشة قالت :يارسول اهلل،
أمحى سمعى و برصى ،واهلل ما أعلم إال خري ًا.
وهذا تعديل منها لعائشة رىض اهلل عنهام.
( )١0وقالت بريرة  -رىض اهلل عنها  -ىف عائشة ملا ُس ِئلت عنها :مارأيت عليها أمر ًا قط

ِ
أغم ُصه أكثر من أهنا جارية حديثة السن ،تنام عن عجني أهلها ،فتأتى الداجن فتأ كله.
وهذا أيض ًا تعديلها.

( )١١عن هشام عن أبيه قال :ذهبت أسب حسان عند عائشة ،فقالت :التسبه؛ فإنه كان
ينافح عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم.-
يف هذا احلديث جرح عروة حسان  -رىض اهلل عنه  -وعدلته عائشة رىض اهلل عنها.
( )١٢عن مرسوق قال :دخلنا عىل عائشة  -رىض اهلل عنها  -وعندها حسان بن ثابت
ينشدها بأبيات له ،وقال:
حصان رزان ماتزن بريبة

وتُصبح غر ىثى من حلوم الغوافل

فقلت هلا :مل تأذنني له أن يدخل
فقالت له عائشة :لكنك لست كذلك ،قال مرسوق:
ُ
ٍ
عاىل﴿ :والذى ّٰ
عذاب
توىل كربه منهم له عذاب عظيم﴾؟ فقالت :وأى
عليك وقد قال اهلل ت ى
العمى؟ قالت له :إنه كان ينافح ،أو هياجى عن رسول اهلل -ﷺ .-
أشد من ى
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يف هذا احلديث جرحت عائشة  -رىض اهلل عنها – حسان  -رىض اهلل عنه  -بقوهلا:
لكنك لست كذلك ،ثم عدلته بقوهلا :إنه كان ينافح… الخ.
( )١3وقال ُاسامة ىف عائشة  -رىض اهلل عنهام  -حينام إستشاره رسول اهلل  -صىل اهلل
عيله وسلم  -بعد البهتان العظيم :أهلك ،والنعلم إال خري ًا.
( )١٤عن عبداهلل بن مسعود  -رىض اهلل عنه  -قال :إن عمر كان أعلمنا باهلل ،وأقرأنا
لكتاب اهلل ،وأفقهنا ىف دين اهلل.
هذا من قبيل تعديل املعارص ملعارصه.
( )١٥عن زيد بن وهب قال :كنت جالس ًا ىف القوم عند عمر إذجاء رجل نحيف قليل،
فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه ،ثم قالُ :كنيف ملئى عل ًام ،كنيف ملئى عل ًام ،كنيف ملئى
عل ًام ،فاذا هو ابن مسعود.
( )١٦وقال عىل ىف ابن مسعود  -رىض اهلل عنهام  :-أنا أقول فيه مثل الذى قالوا أو
أفضل ،قرأ القرٓان فأحل حالله وحرم حرامه ،فقيه ىف الدين ،عامل بالسنة.
( )١7وكتب عمر  -رىض اهلل عنه  -إيل أهل الكوفة :إنى واهلل الذى ال إ ىله إال هو،
ٓاثرتكم به عىل نفسى فخذوا منه.
وكالم عمر وعىل  -رىض اهلل عنهام  -ىهذا كله توثيق ابن مسعود وتعديله.
( )١٨عن ابن مسعود قال :من كان مستن ًا فليستن بمن قدمات؛ فإن احلى التوٴمن عليه
الفتنة ،أولئك أصحاب حممد  -صىل اهلل عيله وسلم  -كانوا أفضل هذه األمة ،أبرها قلوب ًا،
وأعمقها عل ًام ،وأقلها تكلف ًا ،اختارهم اهلل لصحبة نبيه ،وإل قامة دينه ،فاعرفوا هلم فضلهم،
واتبعوا عىل ٓاثارهم ،ومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم ِ
وسريهم؛ فاهنم كانوا عىل اهلدى
املستقيم .رواه رزين.
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( )١9وخطب عمر  -رىض اهلل عنه  -بالناس فقال :من أراد أن يسأل عن القرٓان فليأت
أيب بن كعب ،ومن أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام فليأت معاذ بن جبل ،ومن أراد أن يسأل
عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت…الخ.
( )٢0قال عمر ألنس ىف أيب موسى األشعري  -رىض اهلل عنهم  :-أما إنه كيس و
التسمعها إياه.
هذه نبذة من كالم النبي -ﷺ  -وبعض مشاهري الصحابة  -رىض اهلل عنهم  -جرح ًا
ال ،ومل نبحث عن التابعني؛ ألنه باب واسع جد ًا ،وإنام أردنا ى
وتعدي ً
بذلك التنبيه عىل هذا
اجلانب املهم الذى مل يعتن به أحد حق اعتنائه ىف القديم واحلديث.
وهذا آخر ما أردنا إيراده ف هذه العجالة
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي
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