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 ملخص

د قك ،دآلحمر امنهم خب، كنيةظلالة دألف امد لمستفمظػف الاعلى ت نمم بنيإلفقهية ا األحكػمـإف أغلب       
 ؾلذبف يدمعتمـ، خملفهف لمرة ال عب، كليؿ على حجيتهدلكا اقممد كأآلحمر الحجية خبـ ألعالاألئمة ادل تص
 لسنة.كص الكتمب كانصف لة مأدعلى 
د، كيهػػػدؼ قيف مـ منهؽ كلف أطم :ـفمنه ،لعمؿركط اش فػػػ ـ بينهؼ خالرل جد نه قفضػػػالن عػػػف أ      

جػرام مكازنػة بػيف  ػذذ المػذا ب، البحث إلى معرفة شركط العمؿ بخبػر اآلحػمد عنػد المػذا ب  اإلسػالمية كاج
كػػؿ بحسػػب البيئػػة التػػ  عػػمش فيهػػم، كاعتمػػدت فػػ  مػػنهو البحػػث علػػى جمػػ  أقػػكاؿ المػػذا ب اإلسػػالمية 

 كالمكازنة بينهمم، كاستقرام لمفردات الممدة، كتتب  أقكاؿ األئمة ف  شركط العمؿ بخبر اآلحمد.
ثػػػيف كخمتمػػػة، كػػػمف المبحػػػث األكؿ: مفهػػػـك خبػػػر مبحك مةدمق :تقسيمه علىث لبحابيعة فمقتضػػػت ط      

 كلكػػؿ مبحػػث مطملػػب مكزعػػة ذكرتهػػماآلحػػمد كأقسػػممه، كالمبحػػث الثػػمن : حجيػػة خبػػر اآلحػػمد كشػػركط العمػػؿ بػػه، 
 بملتفصيؿ ف  مقدمة البحث، عند ذكر خطة البحث.

Abstract 

      The bulk of jurisprudence but built on conjecture learned from presumptive evidence 

including news Sundays prominent imams have reacted to the news of Authentic Al-

Ahad and established evidence nor authoritative lesson to those who disagreed so 

dependent on the evidence of the texts of the Quran and Sunnah. 

      The research aims at knowing the conditions of working with the knowledge of the 

Al-Ahad at the Islamic sects and balancing between these doctrines, each according to 

the environment in the research method to collect the sayings of Islamic schools and the 

balance between them, and extrapolation to the vocabulary of the article, and follow the 

words of the imams in the conditions of work news Al-Ahad. 

      The second topic is the authoritative concept of Al-Ahad and its work, and each 

subject has detailed demands, which I mentioned in detail in the introduction to the 

research, when mentioning the research plan. 
 

 
 .كدمةامل

ككعػد ـ ، كأثػمبهـ علػى حملػه كتػدبرذ، كأرشد ـ على سلكؾ طريقػه ككسػبه، الحمد هلل الذم أعلى بملعلـ درجمت أ له       
نبينم محمد المبعػكث بملرحمػة المطلقػة ، كالصالة كالسالـ على أشرؼ خلؽ اهلل تعملى أجمعيف، بملبشمرة على إيصمله كنقله

  به الميمميف مف بعدذ.كعلى آله الطيبيف كأصحم ،لخلقه
 

 .الكريـ كالتربية اإلسالمية، كلية التربية للبنمت، جممعة بغداد، كزارة التعليـ العمل  كالبحث العلم ، جمهكرية العراؽ القرآفأستمذ مسمعد، قسـ علـك   *
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 : أمم بعد
ـ ألعالاألئمة دل اتصد قد كآلحمر امنهم خب، كنيةظلالة دألف امد لمستفمظػػػػف الاعلى ت نمم بنيإلفقهية حكػػػػمـ األفػػػػغف أغلػػػػب ا       

 لسنة.كص الكتمب كانصف لة مأدعلى ؾ لذبف يدمعتمـ، خملفهف لمرة ال عب، كليؿ على حجيتهدلكا اقممد كأآلحمر الحجية خب
د، كقػد مػٌر علػػى سػمع  فػ  كثيػػر قيف مـ منهؽ كلف أطم :ـفمنه ،لعمؿركط اش فػػ ـ بينهؼ خالرل جد نه قفضػالن عػف أ       

 ؟يعملػكف بػهك ػؿ ثبػت فعػالن أف الحنفيػة ال يقبلػكف كال  ،فتسػمملت مػم خبػر اآلحػمد ،يمف أف الحنفية ال يقبلكف خبر اآلحػمدمف األح
 ؟كمم قكؿ الجمهكر كبقية المذا ب ف  العمؿ بخبر اآلحمد، أـ إف لهـ شركطمن لقبكؿ كالعمؿ به

  العقمئد، كيعيبكف علػى مػف يحػتو بػه فػ  إثبمتهػم بػدعكل نهـ يمنعكف االحتجمج به فإكلطملمم يقمؿ عف بعض العلممم        
إال بمػػم يفيػد القطػ ، ممػػم جعلنػ  أفكػػر فػ   ػذا القػػكؿ، كأسػحؿ عػف خبػػر الكاحػد مػػم  تأنػه ال يفيػد إال الظػػف، كأف العقمئػد ال تثبػ

يتضػػمف كاحػػد قػػد  ػػك؟ ككػػـ نسػػبة خبػػر الكاحػػد فػػ  السػػنة؟ ك ػػؿ ثمػػة أحمديػػث خمصػػة بملعقمئػػد دكف األحكػػمـ، أـ أف الحػػديث ال
ذا كمف يتضمنهمم معمن فمم حكـ العمؿ به ؟عقيدة كحكممن معمن   ؟كاج

كاالطػالع علػى ، كسمقتن  الرغبة ف  تتب  أقكاؿ العلممم مف المذا ب اإلسالمية، فرأيت صالحية المكضكع للدراسة       
د االستعمنة بمهلل بجم  المصػمدر فشرعت بع، على خكض غممر البحث، كمف كمف مسدد بملدليؿ، كأسبمب خالفهـ، أدلتهـ

 كطلبة العلـ.، عسى أف أككف ممف يخدـ السنة المشرفة، كالمراج 
 

  .ميهج البحث
كتتبػ  ، كاسػتقرام لمفػردات المػمدة، اعتمدت فػ  مػنهو البحػث علػى جمػ  أقػكاؿ المػذا ب اإلسػالمية كالمكازنػة بينهمػم       

 المصػػمدر كالمراجػػ عػػت المػػمدة العلميػػة المتعلقػػة بمكضػػكع الدراسػػة مػػف فجم، أقػػكاؿ األئمػػة فػػ  شػػركط العمػػؿ بخبػػر اآلحػػمد
كبعػػد جمػػ  المػػمدة ، كأشػػرت إليهػػم فػػ  البحػػث، ككتػػب مصػػطلح الحػػديث، ككتػػب اللغػػة، ب ذالمائمة د أيثة عندلحكايمة دلقا

الدراسػة  :العلمية شرعت ف  تعريؼ المصطلحمت الكاردة على كجػه االختصػمر، كبعػد ذلػؾ دخلػت فػ  صػلب المكضػكع ك ػك
 المكازنة كالت  تتبيف ف  أثنمم سرد أقكاؿ األئمة.

 
  .هدف البحث

جػرام مكازنػػة بػيف  ػػذذ المػذا ب، كػػؿ         يهػدؼ البحػث إلػػى معرفػة شػػركط العمػؿ بخبػر اآلحػػمد عنػد المػػذا ب اإلسػالمية كاج
خراجهم مف فمدة البمحثيف كطالب العلـ بهذذ الشركط كاج  بطكف الكتب كتسهيلهم قرامةن كفهممن. بحسب البيئة الت  عمش فيهم، كاج

 
 .الدراسات السابكة

، ف  حدكد بحث  على مف تنمكؿ المكازنة بيف المذا ب ف  شركط العمؿ بخبر اآلحمد -بحسب اطالع  –لـ أقؼ        
نمم كمنت دراسمت عممة أك لمذ ب معيف، ال يمكف أف تصؿ إلى الجم  بػيف أقػكاؿ المػذا ب، أك كتػب كمقػمالت م كلعػؿ تفرقػة، كاج

  ذذ الدراسة    األكلى مف نكعهم ف  الجم  بيف أقكاؿ المذا ب ف  شركط العمؿ بخبر اآلحمد.
 : كمف الدراسمت المتعلقة بمكضكع البحث          

 جممعة غزة. –د. أنس محمكد الرفمع  ، تخصيص النص قطع  الداللة بخبر الكاحد -
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 . الجممعة اإلسالمية بملمدينة المنكرة.أحمد بف محمكد الشنقيط ، خبر الكاحد كحجيته -
 عبد اهلل بف عبد الرحمف بف جبريف.، أخبمر اآلحمد ف  الحديث النبكم -
 سليـ الهالل .، األدلة كالشكا د على كجكب األخذ بخبر الكاحد ف  األحكمـ كالعقمئد -

 

 .خطة البحث
 ثيف كخمتمة.مبحكمة دمق :إلىتقسيمه ث لبحابيعة ت طقتضا       

 ، كمنهو البحث، ك دؼ البحػث، كالدراسػمت السػمبقة، كطبيعػة ميتهكع كأضكلمذا الهرم ختيمب افيهم سبرت كذف مة:دلمقاما أ
 : ث كمف كمآلت لبحكتقسيـ ا، عليهمسرت  الت ة طلخدتهم كاعتمالت  در المصما

 مفيوم خبر اآلحاد وأقسامو.: المبحث األول
 صطالحمن.لغةن كا :تعريؼ الخبرالمطلب األول:        
 لغةن كاصطالحمن. :تعريؼ اآلحمدالمطلب الثاني:        
 أقسمـ خبر اآلحمد. المطلب الثالث:       

 وشروط العمل بو. ،حجية خبر اآلحاد: المبحث الثاني
 حجية خبر اآلحمد. المطلب األول:       
 شركط العمؿ بخبر اآلحمد.  المطلب الثاني:       

 ث. لبحذا اليهم ف   ت إصلكلت  تالنتمئو ـ ا أفيهم ك لخاتمة:ءت اجاو
نه على إ، كأف يجعػػػؿ عملنػػػم خملصػػػمن لكجهػػػه الكػػػريـ، ؼلحنيايننم دمة دفقنم لخكير أف يدلقالعل  اهلل اسحؿ أ ،ختمممك       
 ر.يدقم كؿ ش 

 .كصٌلى اهللي على سٌيدنم محٌمدو كعلى آًلًه كصٍحًبًه كسٌلـ تسليممن كثيران 
 

 :املبحث األول

 .وو خرب اآلحاد وأقسامهمفه

 

 .لغًة واصطالحًا :تعريف اخلرب: املطلب األول
 [ْ]الزلزلػػة: َيْوَمِئرر ت َتَحرردأَث َأْخَباَرَىررا: كفػػ  قكلػػه تعػػملى ،(ُ)كجمػػ  الجمػػ  أخػػمبير، كجمػػ  الخبػػر أخبػػمر، النبػػحالخبررر ل:ررة: 

 .(ِ)تخبر بمم عمؿ عليهم :يـك تزلزؿ: معنمذ

ٍبػرةه  :تقػكؿ .(ّ)بملش م العلـ :كالخبر بمعنى        :  قػمؿ، العػملـ بكػؿ شػ م :كاهلل تعػملى الخبيػر أم، ل  بفالف ًخٍبػرةه كخي
 َوََل َيَنبأَئَك ِمْثَل َخِبيرت :فمطر[ُْ]. 

 .(ْ)عمف تتخبر عنه( حالخبر )مم أتمؾ مف نب: كقيؿ       
 .(ٓ)الخبر )مم ينقؿ عف الغير(: كقيؿ       

بمر         : قمؿ ابف األعراب ، خكة تتعت  فيهم الدكابأرض ر  :كالخى
 كيعثػػػػػػػر فػػػػػػػ  الطريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػتقيـ  تتعتػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  الخبػػػػػػػػمر إذا عػػػػػػػػالذ
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 .(ٔ)مف تجنب الخبمر أمف العثمر: كف  المثؿ       
 .تخبرؾ العينمف مم القلب كمتـ: كأيضمن جمم ف  قكؿ سكيد ابف الصممت       
 : كقمؿ المعرم       

 لػى شػرعنب  مػف الغربػمف لػيس ع
 

 يخبرنػػػػم أف الشػػػػعكب إلػػػػى صػػػػدع 
 

 .(ٕ)ألف مف كصؼ غيرذ بحنه أخبر بكذا لـ يسبؽ إلى فهـ السمم  إال القكؿ ؛فهك استعممؿ مجمزم ال حقيق        
 : فيه ثالثة أقكاؿ ك  : كالخبر اصطالحمن        

 .(ٖ)ك ذا مذ ب المحدثيف، معنم مم كاحد :أم، أنه مرادؼ للحديث -ُ
 .(ٗ)كالخبر مم جمم عف غيرذ، لحديث مم جمم عف النب  فم: مغمير له -ِ
 .(َُ)كالخبر مم جمم عنه كعف غيرذ، أم إف الحديث مم جمم عف النب  : أعـ منه -ّ

كعػف الصػحمبة كالتػمبعيف  ، كالخبر يشمؿ مم جمم عػف النبػ  كعلى  ذا يككف الحديث خمص بمم جمم عف النب         
 .(ُُ) عكس، فيككف بينهمم عمـك كخصكص مطلؽ يجتمعمف كينفرد األعـ منهممكمف بعد ـ، فكؿ حديث  ك خبر كال

 االلتبمس.كأقرب  ذذ األقكاؿ األكؿ الذم ذ ب إليه المحدثكف، أمم االصطالحمت األخرل، فقد جممت للتيسير كأمف        
 

 .لغًة واصطالحًا :تعريف اآلحاد: املطلب الثاىي
ػػذٌكرك ، مؿكبىطىػػؿ كأبطىػػ، جمػػ  أحػػد اآلحرراد ل:ررة : ن ػػثي كالمي ٍمػػ ي كىاٍلميؤى ػػٍف يىٍعًقػػؿي يىٍسػػتىًكم ًفيػػًه اٍلكىاًحػػدي كىاٍلجى ـه ًلمى  يػػكى اٍسػػ

قىػػمؿى الل ػػهي  ،(ُِ)
رَن النأَسراءتىعىػملىى:  َََحردت مأ ََ قىػمؿى تىعىػملىى: [ِّاألحػزاب: ]َلْسرَتن   ْنرَو َحراِجِ ينَ ، كى َُ رْن َأَحردت  ََم مأ له كأصػػ، [ْٕ]الحمقػة: َفَمررا ِمرن

د د بمعنى ؛كىحى بمعنػى : الكاحد كاألحد: نفراد كتحته معمفو منهمك ذا األصؿ يدؿ على اال، (ُّ)الكاحد :ألنه مف الكحدة كاألحى
 ،مػػف كاحػػد إلػػى التسػػعة: كاآلحػػمد مػػف العػػدد، حبػػمم أحػػد الػػرجليف: يقػػمؿ، فػػرد مػػف المتعػػدد: كاألحػػد، كاحػػد ك ػػك أكؿ العػػدد

 .(ُْ)فرادل: مد( أمجمم )مكحد مكحد( ك)آحمد آح: كيقمؿ
 .(ُٓ)ك ك مف أكزاف جم  القلة كجم  القلة يدؿ على ثالثة فمم فكؽ إلى العشرة ،كاآلحمد على كزف أفعمؿ       
 .(ُٔ)فهك مم ركاذ فرد كاحد ،كينطبؽ المعنى اللغكم بخبر الكاحد على حقيقة اسمه       
 د اليسير عف الغير.مم ينقله العد: فغف خبر اآلحمد لغةن يعن  ،كعلى  ذا       
 واآلحاد اصطالحا :        

 .(ُٕ)عند المحدثيف:  ك مم لـ يجم  شركط المتكاتر -ُ
 .(ُٖ) ك مم لـ يكجد فيه شركط المتكاتر سكام كمف الراكم له كاحدان أك أكثر: كف  تعريؼ آخر       

دان أك عػػددان، فػػيعـ المشػػهكر  ػػك مػػم فقػػد شػػركط المتػػكاتر أك أحػػد م، سػػكام كػػمف ركاتػػه كاحػػعنػػد جمهػػكر األصػػكلييف:  -ِ
 .(ُٗ)ألف أفرادذ قليلكف غملبمن  ؛الذم جعله الحنفية كاسطة بيف المتكاتر كاآلحمد، كأطلؽ عليه بمآلحمد

كفػػ  تعريػػؼ آخػػر:  ػػك كػػؿ خبػػر يركيػػه الكاحػػد أك االثنػػمف فصػػمعدان ال عبػػرة للعػػدد فيػػه بعػػد أف يكػػكف دكف المشػػهكر        
 .(َِ)-عند الحنفية :أم- ال يكجب العلـ يقينمن عندنمك ذا يكجب العمؿ ك ، كالمتكاتر
ف ركته الجممعة"، كلـ يقط  به العلـ، فهك مم قصر عف صفة التكاتر، "كأمم خبر اآلحمد: قكؿ الخطيبي         .(ُِ)كاج
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 الضركرميقين  أك خبر آحمد، كال يفيد العلـ ال تتكافر فيه شركط التكاتر، فهككمعنى  ذا القكؿ: إف كؿ حديث أك خبر لـ         
ف ركاذ كاحد أك اثنمف أك جممعة، بنفسه  .(ِِ)ف  كؿ طبقة مف طبقمته، حتى يصلكا إلى العدد الكممؿ للتكاتر، كاج

 

 .أقساو خرب اآلحاد: املطلب الثالث

 .(ِّ)الغريبتنقسـ السنة بحسب كركد م عند المحدثيف على قسميف متكاتر كآحمد، كاآلحمد يشمؿ المشهكر، العزيز،        
ك ػك قليػؿ ال يكػمد يكجػد فػ  ،  ك مم نقله مف يحصؿ العلـ بصدقهـ ضركرة عػف مػثلهـ مػف أكلػه إلػى آخػرذ المتواتر:أوَل : 

 (ِْ)ركايمت المحدثيف.
 :  كيشمؿ ثانيا : اآلحاد:

كسػػممذ جممعػػة مػػف  ،لكضػػكحه ؛ ػػك مملػػه طريػػؽ محصػػكرة بػػحكثر مػػف اثنػػيف كلػـػ يبلػػذ حػػد التػػكاتر سػػم  بػػذلؾ المشرريور: (ُ
 .(ِٓ)النتشمرذ مف فمض الممم يفيض فيضمن  ؛قهمم المستفيضالف

يقكؿ ابف حجر: "سم  المشهكر بذلؾ لكضكحه، ك ك المستفيض على رأم جممعة، كمنهـ مػف غػمير بػيف المسػتفيض        
 د فصػمعدان،كالمشهكر: بحف المستفيض مم يككف ف  ابتدائه كانتهمئه سكام، كالمشػهكر أعـػ مػف ذلػؾ، ك ػك يشػمؿ مػم لػه إسػنمد كاحػ

 .(ِٔ)كمم ليس له إسنمد أصالن"
ف كػمف مػف قبيػؿ حػديث اآلحػمد فػ  أكلػى         كالمشهكر الذم تلقػمذ علمػمم القػرف الثػمن  أك الثملػث بػملقبكؿ، كاسػتفمض بيػنهـ، كاج

يػػث اآلحػػمد أحمدكزادكا بػػه علػػى أحكممػػه كليسػػت  القػػرآفالمتػػكاتر فخصصػػكا بػػه ك طبقمتػػه قػػد جعلػػه الحنفيػػة فػػ  مرتبػػة بػػيف اآلحػػمد 
 عند ـ لهم  ذا الشحف.

، القػػرآففملتفرقػة بػيف المشػهكر كاآلحػمد تظهػر ثمرتهػػم عنػد الحنفيػة الػذيف ال يجعلػكف أحمديػػث اآلحػمد تبلػذ درجػة تخصػيص        
أمػػم غيػػر ـ الػػذم يجعػػؿ أحمديػػث اآلحػػمد مخصصػػة للقػػراف بػػغطالؽ كملشػػمفع  كأحمػػد أك عنػػد معمضػػدتهم بعمػػؿ أ ػػؿ المدينػػة، أك 

 .(ِٕ)عند الترجيحكمم  ك رأم المملكية، فغنهـ ال يفرقكف بيف اآلحمد كالمشهكر إال مف حيث كثر الركاة ك   تعطيه قكة قيمس 
 :(ِٖ)كالمشهكر قسممف       

 ك ك الحديث الذم اشتهر بيف المحدثيف كغير ـ مف الفقهمم كاألصكلييف.: المشهكر المطلؽ .أ 
 ف المحدثيف فقط.ك ك الحديث الذم اشتهر بي: المشهكر المقيد .ب 
 .(ِٗ)أف ال يقؿ ركاته عف اثنيف ف  جمي  طبقمت السند الع ي : (ِ

مم لككنه عز أم، إمم لقلة كجكدذ مف عز إذا قؿ كجكدذ ؛كسم  بذلؾ         .(َّ)قكم بمجيئه مف طريؽ أخرل :كاج
فمئػدة مهمػة مػف تلػؾ كلعػدـ حصػكؿ ، كالظػم ر أف ذلػؾ لقلتػه، كلـ يصنؼ العلممم مصنفمت خمصة للحديث العزيػز       

 المصنفمت.
 .(ُّ)كلك ف  طبقة مف طبقمته،  ك مم انفرد كاحد بركايته أك بركاية زيمدة فيهال:ريب:  (ّ

سػنمدان، كغريػب إسػنمدان ال متنػمن، كال يكجػد غريػب متنػمن ال إسػنمدان مػف جهػة كاحػدة بػؿ بملنسػبة إلػى  :كينقسـ إلػى        غريػب متنػمن كاج
 عف بعض ركاته مثؿ: حديث )إنمم األعممؿ بملنيمت( فغنه غريب بحكله مشهكر بآخرذ.كحديث فرد اشتهر  ،الجهتيف
 : كالغريب كذلؾ نكعمف       

 ك ك مم كق  التفرد به ف  أصؿ السند.: الغريب المطلؽ .أ 
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 .(ِّ) ك الذم حصؿ التفرد فيه أثنمم السند: الغريب النسب  .ب 
 .(ّّ)الضركرملمتكقؼ على النظر كاالستدالؿ، ال العلـ اليقين  القطع  كحكمه عند المحدثيف أنه يكجب العلـ النظرم ا        
 فمآلحمد ال يخلك عف ثالثة أقسمـ:        
   .أف يركيه ثالثة فصمعدان مم لـ تجتم  شركط التكاتر، ك ذا  ك المشهكر أك المستفيضاألول: 
ركاية فػغف كرد بػحكثر فػ  بعػض المكاضػ  مػف السػند فػال أف يركيه اثنمف عف اثنيف إلى منتهمذ، فال يرد بحقؿ منهم ف   الثاني:

 .يضر، إذ األقؿ ف   ذا يقض  على األكثر أم: يغلب، ك ذا  ك العزيز
ف زاد ف  غيرذ، ك ذا  ك الغريب الثالث:  .(ّْ)أف يركيه كاحد ف  أم مكض  كق  التفرد، كاج
 د.ي ذا  ك تقسيـ السنة بحسب تعدد األسمن       
أف تقسيـ الحديث إلى متكاتر كآحمد اصطالح حػمدث بعػد عصػر صػدر اإلسػالـ، أمػم فػ   ،إلشمرة إليهكممم تجدر ا       

صدر اإلسالـ األكؿ فغف الخلفمم الراشديف كمنكا يعملكف بملحػديث الصػحيح، دكف التفرقػة بػيف مػم كثػر سػممعكذ عػف رسػكؿ 
 ، كمم قؿ سممعكذ.اهلل 

يطلبػكف أمػران زائػدان علػى الصػحة، كال يقػدح فػ   عمػؿ بػه  ػك )الصػحة( كمػم كػمنكا إف الشرط الكحيد ف  قبكؿ الحديث كال       
 سمعه الراكم األكؿ. م، كميطلبكف م  راكم الحديث راكيمن آخران قد سمعه مف النب   – أحيمنمن  –ذلؾ كمنكا 
  :(ّٓ)ألمريف ؛لتهـك ذا ليس قمدحمن ف  قبكؿ الصحمبة الحديث مطلقمن مف دكف النظر ف  كثرة الركاة كق       
 إال مػرة كاحػدة أف طلب الراكم الثمن  لـ يكف غملبمن، بػؿ كرد فػ  بعػض الحػمالت النػمدرة، كلػـ يحػدث مػف أبػ  بكػر األول: 

  .-رض  اهلل عنهمم-مرات قليلة، ككذلؾ عثممف كعل   كمف عمر 
 الحديث مف )اآلحمد( إلى )التكاتر( ك ذا ال نزاع فيه.أف طلب الخلفمم راكيمن ثمنيمن يعمضد سممع الراكم األكؿ، ال يخرج الثاني: 
 كيستنتو مف  ذا أف الخلفمم الراشديف، كالصحمبة، كمنكا جميعمن يعملكف بملسنة الصػحيحة، كال يتجػمكزكف شػرط الصػحة       

 مف الحديث إلى أمر آخر زائد عف الصحة.
كيسػمى اسػتكفى الحػديث شػرط الصػحة كجػب قبكلػه كالعمػؿ بػه،  فشرط العمؿ بملحديث  ك ركاية )الثقة( عف مثلػه، كمتػى       

ذا لـ يستكًؼ شركط الصحة فهك مردكد.  مقبكؿ، كاج
أف يكػكف لػه  :متنػه مثػؿ كقد يرد حديث اآلحمد كال يعمؿ به، لكف ال ألنه حديث آحػمد، بػؿ ألمػر آخػر يتعلػؽ بسػندذ أك       

ؿ المتف أك السند أك يكػكف مخملفػمن لعمػؿ أ ػؿ المدينػة عنػد اإلمػمـ معمرض أقكل منه، أك تككف ف  الحديث علة قمدحة مف عل
، أك دؿ دليػػؿ علػػى نسػػخه أك تخصيصػػه بكاقعػػة معينػػة، فػػغذا لػػـ يكػػف فػػ  المسػػحلة إال حػػديث كاحػػد ممػػم أطلػػؽ عليػػه مملػػؾ 

ثقػة عػف مثلػه، كال  علممم الحديث أنه حديث )آحمد( كجب العمؿ بػه فػ  المسػحلة المعركضػة للفتػكل أك الحكػـ، إذا كػمف راكيػه
 :(ّٔ)يجكز ردذ، ك كذا كمف يفعؿ الخلفمم الراشدكف، فغذا رددنمذ فال يخلك الحمؿ مف أحد أمريف

كحديث اآلحمد الػذم يركيػه الثقػة ، ألف الرأم مقطكع بحنه ليس حكممن هلل كال لرسكله ؛أف نعمؿ بملرأم ك ذا ال يجكز األول:
فيكػكف العػدكؿ إلػى ، أك الظػف القػكم، م ف  ذلؾ أف يككف مفيدان للعلػـسكا، فهك فتكل أك حكـ منسكب إلى النب  

 كبغير مم قضى به رسكله.، الرأم م  كجكد النص الشرع  حكممن بغير مم أنزؿ اهلل على رسكله
 كتعػػريض فػػ  المسػػحلة المعركضػػة، للفتػػكل أك الحكػـػ بشػػ م، كحينئػػذو يكػػكف فيمػػم انتهينػػم إليػػه تعطيػػؿ لشػػرع اهلل   أال نقضػػ الثرراني:

 مشمكؿ النمس لالستفحمؿ.
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 عمؿ آحمد كغير آحمد، كأل ؿ العلـ المحققيف أدلة مف العمؿ بحديث رسكؿ اهللعلى  ذا كقد أجم  أصحمب رسكؿ اهلل ػ         
 الرسكؿ نفسه تؤكد كجكب العمؿ بححمديث اآلحمد، سيحت  ذكر م ف  المبحث اآلت .

 
 :املبحث الثاىي

 .لعنل بهحجية خرب اآلحاد وشروط ا

 

 .حجية خرب اآلحاد: املطلب األول
 : أدلة حجية خبر اآلحمد مف الكتمب كالسنة كاإلجممع       

 أوَل : األدلة من َتاب اهلل تعالى ُلى وجوب األخ  بخبر اآلحاد: 
ََلأ ِفْرَقةت قمؿ تعػملى:  (ُ ََآف ة  َفَلْوََل َنَفَر ِمن  ََاَن اْلَمْؤِمَنوَن ِلَينِفَروْا  ْنَيْم َطآِئَفٌة لأَيَتَفق َيوْا ِفي الدأيِن َوِلَينرِ َروْا َقرْوَمَيمْ َوَما   مأ

 .[ُِِ]التكبة: ِإَ ا َرَجَعوْا ِإَلْيِيْم َلَعل َيْم َيْحَ َرونَ 
نذار قىػكمهـٍ ًإذا رجعيػكا إلػيهـ كى يػكى الت          قػد اٍختلػؼ ًفػ  اآليػة ندب تىعىملىى اٍلميؤمًنيفى إلى التفقه ًف  الٌديف كى يكى تعلمه كاج ٍعًلػيـ، كى

ة تتفقػه ًتٍلػؾى فىقيؿ: اٍلمىٍعنى أف اٍلميؤمًنيفى لـ يىكيكنيكا لينفركا كلهـ للجهمد ف  سبيؿ اهلل بؿ يىٍنبىًغ  أف ينفر مف كػؿ فرقػة ًمػٍنهيـ طىمًئفىػ
دىًليػؿ علػى قبيػكؿ لى اٍلكىاًحد فىمىم زىاد قىمليكا فىهيػكى الط مًئفىة ثـ  ترج  تعلـ القمعديف فىيككف النفير على  ىذىا نفير تعلـ كالطمئفة تقمؿ ع

مىمعىة لى  ىذىا حملهىم الش مًفًع  كىجى خبر اٍلكىاًحد كعى
(ّٕ). 

َلر: قمؿ تعػملى (ِ َُ ََْم َفاِسٌق ِبَنَبَت َفَتَبي َنروا َأن َتِصريَبوا َقْومرا  ِبَجَياَلرةت َفَتْصرِبَحوا  َمرا َفَعْلرَتْم ى َيا َأيَُّيا ال ِ يَن آَمَنوا ِإن َجاء
 .[ٔ]الحجرات: َناِدِمينَ 
فقرأ ذلؾ عممة قرام أ ؿ المدينة )فىتىثىب تيكا( بملثمم كالتمم، كذيكػر أنهػم فػ  مصػحؼ عبػد  ،القٌرام ف  قرامة قكله )فىتىبىي نيكا( اختلؼى        

ا حتػػى تعرفػػكا صػػحته، ال تعجلػػكا بقبكلػػه، ككػػذلؾ اهلل منقكطػػة بملثػػمم، كقػػرأ ذلػػؾ بعػػض القػػٌرام فتبي نػػكا بملبػػمم كالنػػكف، بمعنػػى: أمهلػػك 
 .(ّٖ)نهمم قرامتمف معركفتمف متقمربتم المعنى، فبحيتهمم قرأ القمرئ فمصيبإمعنى )فىتىثىب تيكا(، كالصكاب مف القكؿ ف  ذلؾ 

ألنه لػك لػـ  ؛رذمعركؼ العدالة كالصدؽ فغنه يجب قبكؿ خبأف الجمئ  بنبح إف كمف  :فملخطمب ف  اآلية عمـ، كمفهكمه       
يقبؿ خبرذ لمم كمف عدـ قبكؿ خبر الفمسؽ معلال بملفسؽ، كألف األمر بػملتبٌيف مشػركط بمجػ م الفمسػؽ، كمفهػـك الشػرط معتبػر 

 (ّٗ)على الصحيح، فيجب العمؿ به إف لـ يكف فمسقمن، كمم ال يجب التثبت ف  قرامة فتثبتكا.
ررَ اٌب َأِلرريمٌ ِإن ررا َأْرَسررْلَنا َنوحررا  ِإَلررى َقوْ : قػػمؿ تعػػملى (ّ َُ َِْتَيَيْم  : كقػػمؿ تعػػملى، [ُ]نػػكح: ِمررِو َأْن َأنررِ ْر َقْوَمررَك ِمررن َقْبررِل َأن َيرر
  ادت َأَخاَىْم َىودا َُ َلى  َلرى َثَمروَد َأَخراَىْم َصراِلحا  : كقمؿ تعملى، [ٓٔ]األعراؼ: َواِ   كقػمؿ تعػملى لنبيػه محمػد، [ّٕ]األعػراؼ: َواِ 
:  ََما َأْوَحْيَنا ِإَلى َنوحت َوالن ِبيأيَن ِمْن َبْعِدهِ  ِإن ا َأْوَحْيَنا ِإَلْيك ََ :النسمم[ُّٔ]. 

 .[َِ]يس: َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرَجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم ات ِبَعوا اْلَمْرَسِلينَ  : كقمؿ        
ََْم ِإْ  َأْرَسربعد ذكرذ قكله تعملى:  قمؿ اإلممـ الشمفع          ْ َنرا ِبثَاِلرثت َفَقراَلوا ِإن را ِإَلرْي ر  َبوَىَما َفَع   ََ َمْرَسرَلونَ ْلَنا ِإَلرْيِيَم اثَْنرْيِن َف

 

كلػيس الزيػمدة فػ  التحكيػد ممنعػة أف ، ككذا أقمـ الحجة علػى األمػـ بكاحػد، "فظم ر الحجو عليهـ بمثنيف ثـ ثملث: [ُْ]يس: 
 .(َْ)ميف به الخلؽ غير النبييف"تقـك الحجة بملكاحد إذ أعطمذ اهلل مم يب

 

 .ثانيا: األدلة من السنة النبوية ُلى وجوب األخ  بخبر اآلحاد
 تثبيتفقمؿ: "فغف قمؿ قمئؿ: أذكر الحجة ف   النبكية ف  تثبيت خبر الكاحدأحمديث مف السنة  ذكر اإلممـ الشمفع          
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ٔٙ 

بػف اأخبرنػم سػفيمف عػف عبػد الملػؾ بػف عميػر عػف عبػد الػرحمف : فقلػت لػه، خبر الكاحد بنصِّ خبر أك داللةو فيه أك إجممعو 
ر اهلل عبدان سم  مقملت  فحفظهم ككعم م كأدا م: قمؿ عبد اهلل بف مسعكد عف أبيه أف النب   فريب  حممًؿ فقػهو غيػًر ، "نض 

فقيه كريب  حممؿ فقه إلى مف  ك أفقه منه"
(ُْ). 

ملته كحفًظهم كأدائهم امرأن يؤديهم، كاالٍمريمي كاحده: دؿ  على أنه ال يحمر أف ييػؤد ل عنػه فلمم نىدىب رسكؿ اهلل إلى استممع مق       
كنصػيحة إال مم تقـك به الحجة على مف أدل إليه؛ ألنه إنمم ييؤد ل عنه حالؿ كحراـ ييجتىنىب، كحدٌّ ييقمـ، كممؿه يؤخذ كيعطػى، 

 .(ِْ)ف  ديفو كدنيم
د مف ذلؾ كٍجػدان شػديدان ، الن قب ؿ امرأته ك ك صمئـأف رج: كعف عطمم بف يسمر        ، فحرسػؿ امرأتػه تسػحؿ عػف ذلػؾ، فىكىجى

فرجعػت المػرأة إلػى زكجهػم ، إف رسػكؿ اهلل يقبِّػؿ ك ػك صػمئـ: فقملػت أـ سػلمة، فحخبرتهم، فدخلت على أـ سلمة أِـّ المؤمنيف
فرجعت المرأة إلى أـ سػلمة فكجػدت رسػكؿ ، لرسكله مم شمم ييًحؿ اهلل، لسنم مثؿى رسكؿ اهلل: كقمؿ، فزادذ ذلؾ شران ، فحخبرته

قػد : فقملػت أـ سػلمة ؟أال أخبرتيهػم أنػ  أفعػؿ ذلػؾ: فقمؿ، فحخبرته أـ سلمة ؟مم بمؿ  ذذ المرأة: فقمؿ رسكؿ اهلل، اهلل عند م
فغضػب رسػكؿ ، له مػم شػممييحػؿ اهلل لرسػك ، لسنم مثػؿ رسػكؿ اهلل: كقمؿ، أخبرتهم فذ بت إلى زكجهم فحخبرٍته فزادذ ذلؾ شران 

 .(ّْ)كألعلمكـ بحدكدذ"، كاهلل إن  ألتقمكـ هلل: اهلل ثـ قمؿ
: "أال أخبرتيهػم أنػ  أفعػؿ ذلػؾ" داللػةه علػى أف خبػر أـ سػلمة عنػه ممػم يجػكز فػ  ذكػر قػكؿ النبػ   قمؿ الشمفع         

أ ػؿ مف أخبرٍته، ك كػذا خبػري امرأتػه إف كمنػت مػف قبكله؛ ألنه ال يحمر م بحف تخبر عف النب  إال كف  خبر م مم تككف الحجةي ل
 .(ْْ)الصدؽ عندذ"

، "كنػػت أسػػق  أبػػم طلحػػة كأبػػم عبيػػدة بػػف الجػػر اح كأيبػػ   بػػف كعػػب شػػرابمن مػػف فضػػي و كتمػػرو : عػػف أنػػس بػػف مملػػؾ قػػمؿ       
رِّمػت: فجػمم ـ آتو فقػمؿ ، فقمػت إلػى ًمٍهػراسو لنػػم، قػـ يػػم أنػس إلػى  ػذذ الًجػرار فمكسػر م: فقػمؿ أبػك طلحػة، إف الخمػر قػد حي

 .(ْٓ)فضربتيهم بحسفًله حتى تكس رت"
ك ػػػؤالم فػػػ  العلػػػـ كالمكػػػمف مػػػف النبػػػ  كتىقىػػػديـً صػػػحبته بملمكضػػػ  الػػػذم ال يينًكػػػرذ عػػػملـ كقػػػد كػػػمف الشػػػراب عنػػػد ـ حػػػالالن        

ر، كلػـ يقػؿ  ػك، كال  ػـ، كال بكسػر الجػرا -ك ك مملؾ الجرار -يشربكنه، فجمم ـ آتو كأخبر ـ بتحريـ الخمر، فحمر أبك طلحة 
ػة كذلػؾ أنهػـ ال ييهًريقػكف حػالالن، إ راقيػه  ؛كاحد منهـ نحف علػى تحليلهػم حتػى نلقػى رسػكؿ اهلل مػ  قربػه منػم أك يحتينػم خبػر عمم 

، كليسكا مػف أ لػه، كالحػمؿ فػ  أنهػـ ال يػدىعكف إخبػمر رسػكؿ اهلل مػم فعلػكا، كال يىػدىع لػك كػمف قًبلػكا مػف خبػر  د لػيس الكاحػسىرىؼه
 .(ْٔ)لهـ أف ينهم ـ عف قبكله

رىق  عف أمه قملت: "بينمم نحف بمنى إذا عل  بف أب  طملػب علػى         كعف عبد اهلل بف أب  سلمة عف عمرك بف سليـ الزي
جمػػؿو يقػػكؿ: إف رسػػكؿ اهلل يقػػكؿ: إف  ػػذذ أيػػمـي طعػػمـ كشػػراب، فػػال يصػػكمف  أحػػد، فػػمتب  النػػمسى ك ػػك علػػى جملػػه يصػػرخ فػػيهـ 

" كرسكؿ اهلل ال يبعث بنهيه كاحػدان صػمدقمن إال لػـز خبػريذ عػف النبػ ، بصػدقه عػف المنهيػيف عػف مػم أخبػر ـ أف النبػ  نهػى بذلؾ
، كقػػد كػػمف قػػمدران علػػى أف يبعػػث إلػػيهـ فيشػػمفهىهيـ، أك يبعػػث إلػػيهـ عػػددان، فبعػػث كاحػػدان يعرفكنػػه  عنػػه، كمػػ  رسػػكؿ اهلل الحػػمجي

حجػػة للمبعػػكث إلػػيهـ كعلػػيهـ قمئمػػةه بقبػػكؿ خبػػرذ عػػف رسػػكؿ اهلل، فػػغذا كػػمف  كػػذا مػػ  مػػم بملصػػدؽ، ك ػػك ال يبعػػث بػػحمرذ إال كال
أف يىثبػت كصفتي مف مقدرة النب  على بعثه جممعةن إليهـ: كمف ذلؾ فػيمف بعػدذ ممػف ال يمكنػه مػم أمكػنهـ، كأمكػف فػيهـ أكلػى 

 .(ْٕ)به خبر الصمدؽ
 عمركه يزيد بف شيبمف قمؿ: كنم ف  مكقؼ لنم بعرفة ييبمعدذ  :قمؿ لهكاف عف خمؿو له يػكعف عمرك بف عبد اهلل بف صف        
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ٔٚ 

مف مكقؼ اإلمػمـ جػدان، فحتمنػم ابػف ًمٍربىػ  األنصػمرم فقػمؿ لنػم: أنػم رسػكؿ اهلل إلػيكـ: يػحمركـ أف تقفػكا علػى مشػمعركـ، فػغنكـ 
 .(ْٖ)على إرثو مف إرث أبيكـ إبرا يـ

فحقػمـ لحو ف  سنة تس ، كحضرذ الحو مف أ ػؿ بلػداف مختلفػة، كشػعكب متفرقػة، كاليمن على ا كبعث رسكؿ اهلل أبم بكر        
 لهـ منمسكهـ، كأخبر ـ عف رسكؿ اهلل بمم لهـ كمم عليهـ.

ف  تلؾ السنة، فقرأ عليهـ ف  مجمعهـ يـك النحػر آيػمت مػف سػكرة بػرامة، كنبػذ إلػى قػـك  كبعث عل   بف أب  طملب        
كنهم ـ عف أمكر، فكمف أبك بكر كعل ٌّ معركفيف عند أ ػؿ مكػة بملفضػؿ كالػديف كالصػدؽ، ككػمف  على سكامو كجعؿ لهـ مددان،

ًهلىهمم أك أحدى مم مف الحمٌج كجد مف يخبرذ عف صدقهمم كفضػلهمم، كلػـ يكػف رسػكؿ اهلل ليبعػث إال كاحػدان  الحجػةي قمئمػة مف جى
 .(ْٗ)بخبرذ على مف بعثه إليه

على نكاح ، عرفنم أسممم ـ، كالمكاض  الت  فٌرقهـ عليهػم، فبعػث قػيسى بػف عمصػـ كالزِّبرقػمفى كقد فر ؽ النب  عٌممالن        
يرة إلػى عشػمئر ـ بعلمهػػـ بصػدقهـ عنػد ـ، كقػػًدـ علػيهـ كفػد البحػػريف، فعرفػكا مػف معػػه، فبعػث معهػـ ابػػف ا بػف بػدر كابػف نيػػكى

 سعيد بف العمص.
متؿ بمىف أطمعه مىف عصمذ، كيعلِّمهـ مم فرض اهلل عليهـ، كيحخذ مػنهـ إلى اليمف، كأمرذ أف يق كبعث معمذ بف جبؿ        

 عليه.مم كجب عليهـ لمعرفتهـ بمعمذ، كمكمًنه منهـ كصدًقه، ككؿ مف كل ى فقد أمرذ بحخذ مم أكجب اهلل على مف كالذ 
لػؾ أف تحخػذ منػم مػم لػـ نسػم   كلـ يكف ألحد عندنم ف  أحدو ممف قًدـ عليه مف أ ؿ الصدؽ أف يقكؿ: أنت كاحد كليس       

ػم كصػفتي مػف  أف تقػػـك رسػكؿ اهلل يػذكر أنػه علينػم، كال أحسػبه بعػثهـ مشػهكريف فػ  النػػكاح  التػ  بعػثهـ إليهػم بملصػدؽ: إال ًلمى
 بمثلهـ الحجةي على مف بعثه إليه.

،  كف  شبيهو بهػذا المعنػى أمػرامي سػرايم رسػكؿ اهلل: فقػد بعىػث بىٍعػث مؤتػةى فػكالذ زيػدى         بػفى حمرثػة، كقػمؿ: فػغف أصػيب فجعفػره
فغف أصيب فمبفي ركاحة، كبعث ابفى أينيس سري ةن كحدىذ، كبعث أمرام سرايمذ، ككليهػـ حػمكـ فيمػم بعثػه فيػه؛ ألف علػيهـ أف يػدعكا 

 .(َٓ)مف لـ تبلغه الدعكة، كيقمتلكا مف حؿ  قتمله، ككذلؾ كؿي كال  بعثه أك صمحًب سري ة
 .(ُٓ)أنيسمن أف يغدكا على امرأة رجؿ ذكر أنهم زنت )فغف اعترفت فمرجمهم( اهلل كأمر رسكؿ        
كمػػف األدلػػة أيضػػمن: رسػػله ككتبػػه التػػ  كػػمف يبعػػث بهػػم إلػػى رؤسػػمم الشػػعكب كالعشػػمئر يػػدعك ـ فيهػػم إلػػى اإلسػػالـ، كػػملفرس        

 إلى اإلسالـ.يضطلعكف بهم ك   أصؿ الدعكة  كالرـك كأ ؿ مصر كعشمئر شبه الجزيرة العربية، م  جالؿ المهمة الت  كمنكا
 ككػذلؾ: كتبػه كعمملػه إلػى الػػبالد التػ  دخػؿ أ لهػم اإلسػالـ كلػـػ يككنػكا آالت صػممم كمػم يقػكؿ بعػػض النػمس، بػؿ كػمنكا ينكبػػكف       

 كعلى نهجه سمر الخلفمم الراشدكف مف بعدذ.، ف  الفتكل كالقضمم كالفصؿ ف  الخصكممت عف رسكؿ اهلل 
فيصػػحكا مػػف كػػمف نمئمػػمن، كيتنبػػه مػػف كػػمف غػػمفالن، كيتػػذكر مػػف  كاألذاف للصػػلكات الخمػػس، إف الػػذم كػػمف يقػػـك بػػه بػػالؿ        

آحػمد مػم كمف نمسيمن، ثـ يهرع الجميػ  إلػى المسػجد، كمػف كػمف ذا عػذر صػلى فػ  بيتػه، بمقتضػى األذاف الػذم سػمعه، ك ػك خبػر 
 .(ِٓ)ف  ذلؾ نزاع

 

 .وجوب األخ  بخبر اآلحادُلى  ثالثا : األدلة من اإلجماع
جمػػمع الصػػحمبة         علػػى قبػػكؿ خبػػر الكاحػػد، كذلػػؾ فػػى كقػػمئ  شػػتى ال تنحصػػر، كآحمد ػػم إف لػـػ تتػػكاتر فػػملمجمكع منهػػم كاج

رجػكع الصػحمبة إلػى ك ػك متكاتر، كلك أردنم استيعمبهم لطملت األنفمس كانتهى القرطمس، إذ نحف على قط  بملقػدر المشػترؾ منهػم 
ذا ركل لهـ   ر الكاحد إذا نزلت بهـ المعضالت، كاستكشمفهـ عف أخبمر النبػػػػخب  كا إلىػػػػػػػػتسرع عند كقكع الحمدثمت، كاج
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أجم  المسلمكف قديممن  العمؿ به، فهذا مم ال سبيؿ إلى جحدذ كال إلى حصر األمر فيه، كعلى مم أجم  عليه الصحمبة 
 .(ّٓ)نتهمم إليه ف  كجكب العمؿ بهكحديثمن على تثبيت حجية خبر الكاحد، كاال

عنػد ـ علػـ كبعض الخلفمم كمف يهـ ليحكـ ف  المسحلة تعرض عليه برأيه، ثـ يتكقؼ كيسحؿ أصحمب رسكؿ اهلل إف كػمف        
حتى كمف الذم أخبرذ ، لك ال  ذا لقضينم برأينم: قضى به كقمؿ فغذا كجد قضمم لرسكؿ اهلل ، عف رسكؿ اهلل ف  المسحلة

فهػػؿ بعػػد  ػػذا يسػػكغ أف ، أعنػػ  ركايػػة الكاحػػد الفػػذ، ك ػػذذ أكلػػى درجػػمت حػػديث اآلحػػمد، رجػػالن كاحػػدان  م رسػػكؿ اهلل بقضػػم
 ؟ف أحمديث اآلحمد ال تقبؿ كال يعمؿ بهمإ: يقمؿ

 قط.فثـ مم أكثر الكقمئ  الت  قضى فيهم الخلفمم الراشدكف بحديث اآلحمد سكام كمف الراكم أكثر مف كاحد أك كاحدان        
 ف  تكريث الجدة مف األـ السدس لمم ذكر له المغيرة بف شعبة، كمحمد بف مسػلمة أف النبػ  فقد قضى به أبك بكر        
 أعطم م السدس(ْٓ). 

 لمم أخبرذ جمؿ بػف مملػؾ بػحف رسػكؿ اهلل ، ف  دية الجنيف إذا سقط بفعؿ فمعؿ كقضى به عمر بف الخطمب        
 .(ٓٓ)مة(قضى فيه بغرة )عبد أك أ

فػ  اعتػداد المػرأة المتػكفى عنهػم زكجهػم فػ  بيػت الزكجيػة حتػى تنقضػ  عػدتهم، لمػم أخبرتػه الفريعػة  كقضى بػه عثمػمف        
فقضػى  (ٔٓ)أجلػه"أمر م أف تعتد ف  بيت زكجهم عقب مقتله كقمؿ: "امكث  ف  بيتؾ حتى يبلػذ الكتػمب  بنت مملؾ أف الرسكؿ 

 اقعة الفريعة عمالن بحديث اآلحمد الت  أخبرته به الفريعة.عثممف ف  كاقعة أخرل مممثلة لك 
حػديثمن نفعنػ  اهلل بػه  "كنػت إذا سػمعت مػف رسػكؿ اهلل  :كقد ركم عنه قكله ،ككذلؾ فعؿ عل  بف أب  طملب        

ذا حدثن  أحد مف أصحمب رسكؿ اهلل ، مم شمم أف ينفعن   .(ٕٓ)فغذا حلؼ ل  صدقته"، استحلفته كاج
الثقػة أف أكثر األحكمـ الفقهية قمئمة على الظف القكم كمم فػ  ذلػؾ مػف حػرج، كحػديث اآلحػمد الػذم ركاذ  ،مم  ك معلـككم       

 فيجب العمؿ به.، يفيد الظف القكم إذا لـ يفد العلـ
يف حػديث ركاذ  ذا  ك مكقؼ األمة مف صدر اإلسالـ إلى يـك النمس  ذا، يعملكف بملحديث النبػكم الصػحيح، كلـػ يفرقػكا بػ       

إلبطػمؿ سػنة نبػ  كاحد أك اثنمف أك ثالثة كحديث ركاذ أربعكف، فمم أبعد منكرم السنة عف الحػؽ فػ  كػؿ شػبهمتهـ التػ  يثيركنهػم 
 .الرحمة 

 
 .شروط العنل خبرب اآلحاد: املطلب الثاىي

نهـ: الحنفيػة كالشػمفعية، كجمهػكر المملكيػة خبر اآلحمد يفيد الظف، كيكجب العمػؿ ال العلـػ اليقينػ  عنػد كثيػر مػف العلمػمم مػ       
 .(ٖٓ)العمؿفقد ذ بكا إلى أنه ال تالـز بيف إفمدة علـ اليقيف ككجكب العمؿ، كعند ـ أف الظف الراجح كمؼو لكجكب 

، كقسػـػ مػػف أ ػػؿ الحػػديث، فقػػد ذ بػػكا إلػػى أف خبػػر اآلحػػمد يفيػػد         ، العلػػـأمػػم اإلمػػمـ أحمػػد، كأبػػك داككد الظػػم رم، كابػػف حػػـز
 .(ٗٓ)كيكجب العمؿ إذا تكافرت فيه شركط القبكؿ

ذا كمف الخالؼ بيف الطرفيف قد تشعب، فغنه لـ يؤًد إلى خالؼ ف  النتيجة، ذلؾ إف كالن مف الطػرفيف يكجػب         العمػؿ كاج
 .(َٔ)فرت فيه شركط القبكؿابخبر اآلحمد إذا تك 

الشػػركط بػه شػػركطمن كفلػت االحتجػػمج بػػه كالعمػؿ بمػػم فيػه، ك ػػذذ كقػد اشػػترط العلمػمم فػػ  قبػكؿ خبػػر الكاحػػد ككجػكب العمػػؿ        
 كمنهم مم  ك ف  متف الحديث.، منهم مم  ك ف  راكم الحديث
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 :(ُٔ)أمم الشركط الخمصة براكم الحديث فه        
تمكف لفقػد العقػؿ الػذم يػ ؛فػال يقبػؿ خبػر المجنػكف كالصػغير ،ك ك أف يككف الراكم بملغمن عػمقالن عنػد األدام التَليف: (ُ

ك ػك آمػف منػه لعػدـ ، فغنمػم يحجػزذ عػف الكػذب خػكؼ العقػمب، الحتمػمؿ كذبػه ؛ك كػذا خبػر المميػز كالمرا ػؽ ،به مف الفهػـ
حيػث إنػه حملػة األدام متصػؼ بملصػفمت التػ  تحجػزذ ، تكليفه كأجمعكا على قبكؿ مم تعلمه ف  الصغر ثػـ أداذ بعػد تكليفػه

كقد أجم  الصحمبة كمػف بعػد ـ علػى قبػكؿ أخبػمر ابػف ، كسمئر أخبمرذ فال يخبر بش م إال كقد تحقؽ صحته، عف الكذب
 .(ِٔ)كلـ يفرقكا ف  أخبمر ـ بيف مم تحملكذ ف  الصغر كالكبر، عبمس كابف الزبير كنحك مم مف أصمغر الصحمبة

 ؛(ّٔ)شػركط القبػكؿ فرت فيػه بقيػةافػال تقبػؿ ركايػة الكػمفر، كتمبيػمن كػمف أك كثنيػمن أك د ريػمن، كلػك جػرب بملصػدؽ كتػك  اإلسالم: (ِ
كأيضػمن لعػدـ انفكمكػه غملبػمن  .(ْٔ)كغير المسػلـ لػيس مػف أ ػؿ الرضػم قطعػمن  [ِِٖ]البقرة: ِمم ن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّيَداءلقكله تعملى: 

، ممػم يحملػه أف يلػبس علػيهـ ديػنهـ، كقػد قػمؿ تعػملى:  َُنرَك اْلَيَيروَد وَ عف الػبغض للمسػلميف كالكيػد لهـػ ََل الن َصراَر  َوَلرن َتْرَضرى 
 .[َُِ]البقرة: َحت ى تَت ِبَع ِمل َتَيْم َقْل ِإن  َىَد  الّلِو َىَو اْلَيَد 

لمعرفتهـ بحف المسلميف إنمم تغلبكا عليهـ كقهرك ـ بسبب  ذا ، فعداكتهـ أل ؿ اإلسالـ إنمم أثمر م الخالؼ ف  الديف        
 .(ٓٔ)  الركايةفال جـر كمف الكمفر مظنة تعمد الكذب ف ،الديف
فػغف ، كيراد به تيقظ الراكم كفهمه لمم يسمعه فهممن دقيقمن كثبمته على ذلؾ مف كقت التحمؿ إلػى كقػت األدام الضبط: (ّ

بحف ال يعيػرذ مػف ال ، كمف يحدث مف كتمبه اشترط أف يككف محمفظمن عليه مف كقت أف ثبت فيه سممعه إلى أف يؤدم منه
فغف ركل بملمعنى اشػترط أف يكػكف عملمػمن بداللػة األلفػمظ بحيػث يػؤمف مػف إبػداؿ ، فيه يثؽ به كال يمكف أحدان مف التصرؼ

لفػػظ يختػػؿ بػػه المعنػػى فػػغف كػػمف ضػػعيؼ الػػذاكرة أك قليػػؿ الفهػػـ أك كثيػػر األغػػالط لػػـ يقبػػؿ خبػػرذ؛ ألف الحػػديث ممػػم يجػػب 
نػه السػهك كالغفلػة كثيػران ال يػؤمف أف فخبػر الػذم يقػ  م، فال يقبؿ منه إال مم تحقؽ ثبكته أك غلب علػى الظػف، االحتيمط له

 .(ٔٔ)فيجب التكقؼ فيه حتى يتقكل بغيرذ، يق  ف  ركايته مف الزيمدة كالنقص كالتغيير ممم يختؿ به المعنى
: ثـ إف الطريؽ إلى معرفة ضبط الراكم بمقيمس قررذ العلمػمم كاختبػركا ضػبط الػركاة ك ػك كمػم لخصػه ابػف الصػالح       

فػػغف كجػػدنم ركايمتػػه مكافقػػة كلػػك مػػف حيػػث ، ركايمتػػه بركايػػمت الثقػػمت المعػػركفيف بملضػػبط كاإلتقػػمف -زفنػػكا :أم –أف نعتبػػر 
ف كجػػدنمذ كثيػػر المخملفػػة لهػػـ ، عرفنػػم حينئػػذو ككنػػه ضػػمبطمن ، المعنػػى لػػركايتهـ أك مكافقػػة لهػػم فػػ  األغلػػب كالمخملفػػة نػػمدرة كاج

 .(ٕٔ)عرفنم اختالط ضبطه كلـ تحتو بحديثه
كال تحصػػؿ العدالػػة إال بعػػد تجنػػب ة راسػػخة فػػ  الػػنفس تحمػػؿ علػػى مالزمػػة التقػػكل كالمػػركمة جميعػػمن، ك ػػ   يئػػ العدالررة: (ْ

 .(ٖٔ)الكبمئر مف الذنكب، ك   مم تيكعد عليه بعذاب أك اقترف بلعنة أك غضب أك نف  إيممف أك مم أشبههم ف  العظـ كالبشمعة
س كتطفيؼ قليؿ، كسػرقة لقمػة كنحػك ذلػؾ، كال تػتـ أيضػمن إال بتػرؾ ككذا ينبغ  مف ترؾ الصغمئر الت  تدؿ على دنممة النف       

 .(ٗٔ)المبمحمت الت  تقدح ف  الشرؼ كالهيبة، كصحبة األراذؿ ككثرة المزاح، كاألكؿ ف  السكؽ، كنحك ذلؾ
 كاته.يسلـ أحد مف العيكب كالكريـ مف عدت  ف أفٍ  ألنه قؿ   ؛ثـ إنه ال ينبغ  التشديد ف  الرد بحقؿ األمكر       
َيا أَيَُّيا ال ِ يَن آَمَنوا ِإن َجاءََْم َفاِسٌق ِبَنَبرَت َفتََبي َنروا َأن َتِصريَبوا َقْومرا  ِبَجَياَلرةت فال تقبؿ ركاية الفمسؽ إجممعمن، لقكله تعملى:        

َلى َما َفَعْلتَْم َناِدِمينَ  َُ  .(َٕ)تجرؤذ على الكذب ف  الحديث فغف مف تجرأ على المعمص  لـ يؤمف [ٔ]الحجرات: َفَتْصِبَحوا 
 :(ُٕ)أمم الشركط الخمصة بملمتف فه        

 .أف يككف متصؿ السند برسكؿ اهلل  -ُ
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 خلكذ مف الشذكذ كالعلة. -ِ
 أف ال يخملؼ السنة المشهكرة قكلية كمنت أك فعلية. -ّ
 كأف ال يخملؼ عمـك الكتمب كظم رذ.، أف ال يخملؼ مم كمف عليه الصحمبة كالتمبعكف -ْ
 يككف بعض السلؼ قد طعف فيه. أف ال -ٓ
 أف ال يشتمؿ الحديث على زيمدة ف  المتف أك السند انفرد بهم ركايه عف الثقمت. -ٔ
 

 أوَل : شروط العمل بخبر اآلحاد ُند الجميور والشافعية. 
 .(ِٕ)دكنه أك مف انتهى به إليه خبر اآلحمد عند الشمفع :  ك خبر الكاحد عف الكاحد حتى ينته  به إلى النب         

 

 :(ٖٚ)شروط قبول خبر اآلحاد ُند الجميور والشافعية
 أف يككف مف حدث به ثقة ف  دينه. -ُ
 معركفم بملصدؽ ف  حديثه. -ِ
 عمقالن لمم يحدث به. -ّ
 عملمم لمم يحيؿ معمن  الحديث مف اللفظ. -ْ
ك ػك غيػر عػملـ  أف يككف ممم يؤدم الحديث بحركفه كمم سم  ال يحدث به على المعنى؛ ألنػه إذا حػدث علػى المعنػى -ٓ

ذا أداذ بحركفه فلـ يبؽى كجه يخمؼ فيه إحملته الحديث.  بمم يحيؿ به معنمذ: لـ يدًر لعله يحيؿ الحالؿ إلى الحراـ كاج
 حمفظمن لكتمبه إف حدث مف كتمبه.، أف يككف حمفظمن إف حدث به مف حفظه -ٔ
 إذا شرؾ أ ؿ الحفظ ف  حديث كافقه حديثه. -ٕ
 .مم يحدث الثقمت خالفه عف النب   عمف لق  مم لـ يسم  منه كيحدث عف النب   بريئمن مف أف يككف مدلسمن يحدث -ٖ

أذكػر فػغف قػمؿ قمئػؿ:  ،(ْٕ)ف  كتمبه الرسملة تحػت عنػكاف )الحجػة فػ  تثبيػت خبػر الكاحػد(: -رحمه اهلل-قمؿ الشمفع         
 : فقلت له، الحجة ف  تثبيت خبر الكاحد بنص خبر أك داللة فيه أك إجممع

من علػػى أريكتػػه يحتيػػه األمػػر مػػف ئػػ: "ال ألفػػيف أحػػدكـ متكعػػف عبيػػد اهلل بػػف أبػػ  رافػػ  يخبػػر عػػف أبيػػه قػػمؿ: قػػمؿ النبػػ         
: كأخبرنػ  محمػد بنػت ةقػمؿ ابػف عيينػ .(ٕٓ)أمرم، ممم نهيت عنه أك أمرت به فيقكؿ: ال ندرم مم كجدنم ف  كتمب اهلل اتبعنػمذ"

ف لػـ يجػدكا لػه بمثله مرسالن كف    المنكدر عف النب   عالمهػـ أنػه الـز لهػـ كاج نػص حكػـ ذا تثبيت الخبر عف رسكؿ اهلل كاج
 .(ٕٔ)ك ك مكضكع ف  غير  ذا المكض ، ف  كتمب اهلل

 كقد مٌر ذكر كثير مف األدلة ف  المطلب السمبؽ عند بيمف حجية خبر اآلحمد مف السنة النبكية.       
ـ الخمصة: أجمػ  المسػلمكف قػديممن كحػديثمن علػى تثبيػت خبػر الكاحػد كاالنتهػمم كلك جمز ألحدو مف النمس أف يقكؿ ف  عل       

أنهػـ اختلفػكا فػ  إليه، بحنه لـ يعلـ مف فقهمم المسلميف أحد إال كقد ثبته، جمز ل ، كلكف أقكؿ: لـ أحفظ عف فقهمم المسلميف 
 تثبيت خبر الكاحد بمم كصفت مف أف ذلؾ مكجكد على كلهـ.

، كأجػػمب: بحنػػه ال بػػد لػػه مػػف ثػـػ ذكػػر اإلمػػ        مـ الشػػمفع  مػػم يقػػمؿ مػػف أف بعػػض العلمػػمم يتركػػكف العمػػؿ بححمديػػث تػػركل لهػـػ
، معنيػيفعذر، إمم بحف يكػكف عنػدذ حػديث يخملفػه، أك يكػكف مػف حدثػه لػيس بحػمفظ، أك متهمػمن عنػدذ، أك يكػكف الحػديث محػتمالن 

 دعهم مػف غيػر تحكيػؿ كال عػذر، فػغف سػلؾ أحػد مسػلؾ الػرد للحػديثكال يصح أف يتك ـ متك ـ أف فقيهمن عمقالن يثبت سنة، ثػـ يػ
 .(ٕٕ)كاهلل أعلـ، فقد أخطح خطحن ال عذر فيه عندنم، بال عذر
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كفقهػمم كالسػنة النبكيػة كعمػؿ الصػحمبة كالتػمبعيف  القػرآفبحسػلكب قػكم كأدلػة دامغػة مػف  -رحمػه اهلل-ك كذا أثبت الشػمفع         
 كاحد كاألخذ به.كجكب العمؿ بخبر ال، المسلميف

 

 ثانيا : شروط العمل بخبر اآلحاد ُند الحنفية. 
 ك كؿ خبر يركيه الكاحد أك االثنمف فصػمعدان ال عبػرة للعػدد فيػه بعػد أف يكػكف المشػهكر : خبر اآلحمد عند الحنفية       

 .(ٖٕ)كالمتكاتر
 

 شروط قبول خبر اآلحاد ُند الحنفية: 
لكف اشترط بعض الفقهمم شركطمن للعمؿ بخبػر ، د ليس علة تقدح ف  صحة الحديثإف كركد الحديث بطريؽ اآلحم       

 فمألصؿ أنه ال يعمؿ به عند ـ. ،اآلحمد ككؿ حديث كرد لـ يستكًؼ الشركط
 : كمف الشركط الت  اشترطهم الحنفية لقبكؿ خبر اآلحمد مم يحت        

 البلكل.  أف ال يككف خبر اآلحمد كاردان فيمم تعـ بهالشرط األول: 
 ك مم يكثر كقكعه كيحتمج إلى العلـ به جميػ  النػمس، فمػم كػمف مػف  ػذا القبيػؿ يحتػمج إثبمتػه : كالمقصكد بعمـك البلكل       

كاسػتدلكا  (ٕٗ)إلى خبر متكاتر أك مشهكر، ككركدذ بخبر اآلحمد ريبة تكجب التكقؼ ف  قبكؿ الخبر ك ذا مم جنح إليػه الحنفيػة.
عػف قبيصػة بػًف ذؤيػب،  ممػم يػدؿ ظم ر ػم علػى العمػؿ بهػذا الشػرط كمػف ذلػؾ: ف صحمبة رسكؿ اهلل بمآلثمر الت  ركيت ع

ٌدة إلػى أىبػ  بكػر تسػحله ميراثهػم، فقػمؿ: مػم أعلػـ لػؾ فػ  كتػمب اهلل شػيئمن، كال أعلػـ لػؾ ًفػ  سػنة رسػكؿ  مػف  قمؿ: جممت الجى
جعؿ لهم السدس(، فقمؿ: مف يشػهد معػؾ؟ أك  اهلل ش م، حتى أسحؿ النمس، فسحؿ فقمؿ المغيرة بف شعبة: )سمعت رسكؿ 

 ؟(َٖ)مف يعلـ معؾ؟ فقمـ محمد بف مسلمة فقمؿ: مثؿ ذلؾ، فحنفذذ لهم كقمؿ إسحمؽ بف ًعسىى:  ؿ معؾ غيرؾ
فقػمؿ اسػتحذنت علػى  ،كعف أب  سعيد الخدرم قمؿ: كنت ف  مجلس مف مجملس األنصمر إذ جمم أبك مكسى كحنه مػذعكر       

: ًإذا اسػتحذف كقػمؿ رسػكؿ اهلًل  ،اسػتحذنت ثالثػم فلـػ يػؤذف ًلػ  فرجعػت :قلػت ؟مػم منعػؾ :فقمؿ ،فلـ يؤذف ل  فرجعت عمر ثالثمن 
بػف كعػب: كاهلل ال يقػـك   فقػمؿ أيبػ ،كاهلل لتقيمف عليه ببينة أمنكـ أحد سمعه مػف النبػ   :أحدكـ ثالثمن فلـ يؤذف له فليرج ، فقمؿ
أخبرنػػ  ابػػف قػػمؿ ذلػػؾ، كقػػمؿ ابػػف المبػػمرؾ،  القػػـك فقمػػت معػػه فػػحخبرت عمػػر أف النبػػ   معػػؾ ًإال أصػػغر القػػـك فكنػػت أصػػغر

 .(ُٖ)حدثن  يًزيد عف بسرو سمعت أبم سعيد بهذا، عيينة
كرد أخبمر اآلحمد ًلعلؿ عليه عمؿ النمس، ك ك مذ ب األئمة مف الصحمبة، كمف بعد ـ، كذكػر أخبػمرا رد ػم السػلؼ للعلػؿ        

ألنػه ممػم تعـػ بػه البلػكل، ك ػك فػ  كتػمب اهلل تعػملى  ؛الت  قدمنم ذكر م، فمنهم: "رد عمر لحػديث أبػ  مكسػى فػ  االسػتئذاف ثالثػمن"
َلرى َأْىِلَيراَيا أَيَُّيا اقمؿ اهلل سػبحمنه:  َُ َِْنَسروا َوَتَسرلأَموا  ََْم َحت رى َتْسَت ، فمسػتنكر [ِٕ]النػكر: ل رِ يَن آَمَنروا ََل تَرْدَخَلوا َبَيوترا  َرْيرَر َبَيروِت

فػذكر ، مجلػس األنصػمرعمر انفراد أب  مكسى بمعًرفة تحديد الثالث دكف الكمفة، مػ  عمػـك الحمجػة إليػه، فحكعػدذ حتػى حضػر 
 ال يقـك معؾ إال أصغرنم.: كقملكا ،ذلؾ لهـ فعرفكذ

ممػف فقمـ أبك سعيد الخدرم كأخبرذ بذلؾ، أال ترل: أنػه لػك لـػ يكجػد عبػد الػرحمف بػف عػكؼ، كال حمػؿ بػف مملػؾ، كغير مػم        
 كيعمؿ به إذا لـ يكف فيه علة يرد مف أجلهم.، كمف يرل الخبر الخمص بؿ كمف يقبله منهـ

عمػػـك عمػر خبػػر أبػ  سػػعيد حػػيف شػهد ألبًػػ  مكسػى، كمعلػػـك أف خبػػر االثنػيف كالكاحػػد سػكام فػػ   فػًغف قػػمؿ قمئػؿ: فقػػد قبػػؿ       
 كشرطؾ ف  مثله أىال يقبؿ إال الخبر المتكاتر.، كقكع العلـ به
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األنصػمر بًػذًلؾ، فصػٌدؽ أبػم  كعف، ألف أبم سعيد أخبرذ عف نفسه، إف عمر لـ يقتصر على خبر أًب  سعيد: قيؿ له       
األنصمر ف  معًرفتهـ ًلصحة مم ركاذ أبك مكسى، فصمر كحف األنصمر شًهدكا م  أًب  سعيد عندذ، فصمر ذًلؾ  سعيد على

 .(ِٖ)مف أخبمًر االستفمضة كالتكاتًر، فلذًلؾ عمؿ ًبه كقًبله
لكثيػريف قػد ألف  ذا الخبػر بػرغـ أنػه فػ  أمػر تػـ فيػه البلػكل؛ ألف ا ؛الجهر بملتسمية ف  الصالة: كمف اآلثمر أيضمن        

ال  :كقػمؿ أبػك حنيفػػة، المتكػررة كلػك كػػمف الجهػر بملتسػمية كاجبػة السػتفمض بػػيف النػمس كاشػتهر حضػركا صػالة الرسػكؿ 
كثػر نقلػه فػغذا انفػرد بػه كاحػد : أم، كمم كثر السػؤاؿ عنػه يكثػر الجػكاب فيػه، يجكز ألف مم تـ فيه البلكل يكثر السؤاؿ عنه

 .(ّٖ)كمف ريبة فيه
 

 : لفتيم الصحمب  الراكم للحديث أك عمله من أف ال يككف مخملف الشرط الثاني:
 أف ال يخملؼ الصحمب  الراكم للحديث مم ركاذ. : شترطهم الحنفية للعمؿ بخبر اآلحمداأف مف  ذذ الشركط الت         
 أمضػى الخبػر علػى ظػم رذ،ك ذا على كجهيف: إف كمف الخبر يحتمؿ التحًكيؿ لـ يلتفت إلى تحًكؿ الصػحمب  كال غيػًرذ، ك        

 إال أف تقـك الداللة على كجكب صرفه إلى مم يؤكله الراًكم.
عنػدنم كالكجه اآلخر: أف يرًكيه ثـ يقكؿ بخالفه فيمم ال يحتمؿ التحًكؿ، كال يصلح أف يككف اللفظ عبمرة عنه. فهػذا يػدؿ        

 (ْٖ)دكف اإليجمب.، كمف الندب أف مرادذ: أك عقؿ مف ظم ر حمله، نه قد علـ نس  الخبرإ: مف قكله
 

رضػػ  -كمػػم اشػػترطكا العتبػػمر الحػديث عمػػؿ راكيػػه بػػه، كأف ال يخػػملؼ عملػػه مػم يركيػػه، فقػػد ردكا حػػديث عمئشػػة  الشرررط الثالررث:
 .(ٖٓ)"ال نكمح إال بكل ": -اهلل عنهم
 .(ٖٔ)"كالسلطمف كل  مف ال كل  له": -رض  اهلل عنهم-كف  حديث عمئشة        
بغيػر لت بخالفه إذ قد زكجت حفصة بنػت أخيهػم عبػد الػرحمف ك ػك غمئػب بملشػمـ، فحجػمز الحنفيػة نكػمح المػرأة كقد عم       

 .(ٕٖ)ألف مف ركاذ عمؿ بخالفه ؛كلـ يحخذكا بهذا الخبر، إذف كليهم
 

 أف ال يككف خبر اآلحمد مخملفمن للقيمس. الشرط الرابع:
ف  ػذا المػكطف لػيساشتهر الحنفية اشتراط عدـ مخملفة خبػر الكا         حػد للقيػمس حتػى يحصػؿ العمػؿ بػه كػدليؿ مسػتقؿ، كاج

 : بؿ ثمة تفصيؿ ف  مذ بهـ على النحك اآلت ، محؿ اتفمؽ بينهـ
القيػمس إذا تعمرض خبر الكاحد م  القيمس فحكثر المتقدميف مف الحنفية على تقديـ الخبػر كافػؽ القيػمس أك خملفػه؛ ألف        

 .(ٖٖ)د النصاجتهمد كال اجتهمد ف  مكر 
كلكػنهـ أمم الذيف قملكا بتقديـ القيمس على خبر الكاحد فهـ بعض المتقػدميف مػنهـ، كتػمبعهـ عليػه كثيػر مػف المتػحخريف،        

 :(َٗ)بؿ قسمكا الركاة على قسميف (ٖٗ)لـ يقكلكا بملرد بغطالؽ.
  :بػف اكزيػد ، (ُٗ)مسػعكد، كالعبمدلػة األربعػة مف عرؼ بملرأم كاالجتهمد كالضبط كالفقه كملخلفػمم الراشػديف كابػفالقسم األول

 ك ؤالم ال خالؼ بيف الحنفية ف  قبكؿ حديثهـ كعٌدذ حجة مقدمة على القيمس.، ثمبت
  :فهػؤالم إذا جػممكا بخبػر اآلحػمد ، مػف عػرؼ مػف الصػحمبة بملركايػة كلػـ يعػرؼ بملفقػه كاالجتهػمد كالفتيػمالقسم الثاني

 مكافقمن للقيمس قبؿ.
ف جمم ح         :(ِٗ)فهذا الذم حصؿ خالؼ بيف الحنفية ف  قبكله كعدمه على قكليف ،ديثهـ مخملفمن للقيمسكاج
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 :ذ ػػب بعػػض الحنفيػػة إلػػى قبػػكؿ أخبػػمر ـ حتػػى إذا خملفػػت القيػػمس، ك ػػذا القػػكؿ مكافػػؽ لقػػكؿ الجمهػػكر، ك ػػك  القررول األول
 مذ ب المتقدميف مف أئمة الحنفية.

  :كأبػػك زيػػد ككثيػػر مػػف المتػػحخريف مػػف الحنفيػػة إلػػى رد حػػديث  ػػؤالم كتقػػديـ ذ ػػب عيسػػى بػػف أبػػمف كالقمضػػ ،القررول الثرراني 
 القيمس عليه.

ذا كػمف معركفػمن بملركايػة دكف الفقػه قػدـ عليػه القيػمس         فملراكم إذا كمف معركفمن بملفقػه فػغف الخبػر يقػدـ علػى القيػمس مطلقػمن، كاج
 .(ّٗ)بملفقهإذ أكت  جكام  الكلـ إال مف كمف له دراية  ،إذ ال يستطي  الكقكؼ على معمن  كالـ الرسكؿ  ؛إذا عمرضه

كقد نسب إلى الحنفية تقديـ القيمس أحيمنمن على خبر اآلحمد كتكسعهـ بمألخذ بػه حتػى الخفػ  منػه، فقػد رد أبػك حنيفػة علػى        
 .(ْٗ)ص إلى القيمس"إننم نقدـ القيمس على النص ك ؿ يحتمج بعد الن :ذلؾ فقمؿ: "كذب كاهلل كافترل علينم مف يقكؿ

بؿ كثيران مم رج  عف رأيه كعدؿ عنه لمم علـ ف  المسملة خبران صحيحمن يعتمد عليه فػ  االسػتنبمط، كمػف ذلػؾ مػم ركم        
فيمػم ركم  أنه كمف يقيـ دية اليد علػى األصػمب  فيكجػب فػ  الخنصػر دكف مػم يكجػب فػ  اإلبهػمـ حتػى بلغػه أف رسػكؿ اهلل 

 الحديث.كترؾ رأيه كاتب   (ٓٗ)" ذذ ك ذذ سكام يعن  الخنصر كالبنصر كاإلبهمـ" -عنهممرض  اهلل –ابف عبمس 
 

 ثالثا : شروط العمل بخبر اآلحاد ُند المالَية.
كعند  -رحمه اهلل-ك ك خبر العدؿ الكاحد أك العدكؿ المفيد للظف ك ك عند مملؾ : تعريؼ خبر اآلحمد عند المملكية         

 (ٔٗ)لى جكاز العمؿ به ف  الدنيكيمت كالفتكل.أصحمبه حجة كاتفقكا ع
 

 شروط العمل بخبر اآلحاد: 
بمنزلة ركايتهـ عنه كركاية جممعة عػف جممعػة أحػؽ أف ، أف ال يككف الخبر مخملفمن لعمؿ أ ؿ المدينة عند المملكية -ُ

فقػد ، إقممتػه عنػد ـإذ  يعمؿ بهم مف ركاية فرد عف فرد فح ؿ المدينة أدرل النمس بػآخر األمػريف عػف رسػكؿ اهلل 
لػذلؾ رد المملكيػة حػديث ، عمشكا معه كشػم دكا أفعملػه كسػمعكا أقكالػه كتػمبعكذ فيهػم كنقػؿ ذلػؾ عػنهـ طبقػة عػف طبقػة

ألف عمػػؿ أ ػػؿ  ؛(ٕٗ)إال بيػػ  الخيػػمر"، مػػم لػػـ يتفرقػػم، خيػػمر المجلػػس "البيعػػمف كػػؿ كاحػػد منهمػػم بملخيػػمر علػػى صػػمحبه
يػم رسػكؿ اهلل  :كقػملكا ،كال تػنكح البكػر حتػى تسػتحذف، تػنكح األيػـ حتػى تسػتحمر"ال : المدينة كمف بخالفػه كردكا أيضػمن 

قػػمؿ  ،لػػذا يجػػكز للػػكل  عنػػد المملكيػػة إجبػػمر بنتػػه البكػػر علػػى الػػزكاج دكف إذنهػػم .(ٖٗ)"أف تسػػكت": قػػمؿ ؟ككيػؼ إذنهػػم
 ." ذا  ك األمر عندم ف  زكاج األبكمر": -رحمه اهلل-اإلممـ مملؾ 

لذلؾ خػملؼ المملكيػة كالحنفيػة كالحنمبلػة فػ  ثبػكت المهػر لمػف : فمن للقيمس كاألصكؿ القطعيةأف ال يككف الخبر مخمل -ِ
قػمؿ ،  ػذا عػكض كلػـ يقػبض كلػذا ال يجػب: إذ قػمؿ اإلمػمـ مملػؾ، ممت عنهم زكجهم قبؿ الدخكؿ كلػـ يسػـ لهػم مهػران 

لمخملفتػه القيػمس  .(ٗٗ)إلبػؿبمهر المثػؿ كرد المملكيػة حػديث الكضػكم مػف لحػـ ا معقؿ بف يسمر قضى رسكؿ اهلل 
 .(ََُ)الذم يقض  بعدـ الكضكم

غير مخملفة لألصكؿ التػ  قملك ػم فقمعػدة )الخػراج بملضػممف( ، فحديث المصراذ الذم ردكذ بحجة المخملفة لألصكؿ
نمػم كػمف قبلػه فلػيس  ػك مػف قبيػؿ الغلػة التػ  تحػدث عنػد  ؛ال تعمؿ  نم ألف اللبف المصػرم لػـ يحػدث بعػد الشػرام كاج

كقمعػػدة )الضػػممف( ال تعمػػؿ  نػػم أيضػػمن لتعػػذر معرفػػة مقػػدار اللػػبف الحػػمدث عنػػد المشػػترم ، رم حتػػى يسػػتحقهالمشػػت
نمم صػمر الػرد بصػمع مػف التمػر أقػرب المثليػمت  الختالطه بمللبف الذم كمف قبؿ الشرام فال يمكف الضممف بملمثؿ كاج

 .(َُُ)كمقتمت، كمطعـك، إلى اللبف بجمم  أف كالن منهمم مكيؿ
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مػم يكفػ   ألف ركاة السػنة عنػد ـ مػف الفقػه، لمالزمػتهـ الرسػكؿ  ؛تشبث بعدـ فقه الػراكم، فقػكؿ غيػر مستنسػ كأمم ال
لالطمئنمف بصحة نقلهـ، كأنه لـ يفتهـ ش م مف معنػمذ، فضػالن عػف معػرفتهـ بحسػمليب العربيػة كبيمنهػم كعلػى  ػذا فقػكؿ 

ف كجػب المصػير إليهػم كعػدـ التفػمت إلػى مػم خملفهػم؛ الجمهكر  ك الراجح فكؿ سػنة صػحت بػحف ركا ػم الثقػمة الضػمبطك 
كال سبيؿ للكصكؿ إليهم إال عف طريػؽ الػركاة فػغذا ثبػت ضػبطهـ كعػدالتهـ أك  ألف اهلل تعملى تعبدنم بغتبمع سنة نبيه 

 أمم على سبيؿ العلـ القػمط  أك الظػف الػراجح، ككال مػم يكجبػمف ترجيح ذلؾ، كمف دليالن على صحة نسبتهم للرسكؿ 
 .(َُِ)العمؿ بهم شرعمن 

ألف القمعػدة العممػة  ؛كذلػؾ، كمف الشركط التػ  اشػترطهم المملكيػة للعمػؿ بخبػر اآلحػمد أف ال يخػملؼ القكاعػد العممػة -ّ
كعليه فغذا خملؼ خبػر اآلحػمد القمعػدة العممػة تكػكف المخملفػة ، أف مضمكنهم ليس مكض  خالؼ بيف الفقهمم: تعن 

 علة مسقطة للعمؿ بخبر اآلحمد.
كخبػر اآلحػمد الخػمص إذا صػح يمكػف ، بحف القمعدة مهمم بلغت فه  ال تككف أقكل مف نػص عػمـ: جيب عف ذلؾكأ

نمػػم تخػػص ، كعليػػه فػػغذا عػػمرض خبػػر اآلحػػمد القمعػػدة العممػػة فػػغف القمعػػدة ال تبطػػؿ العمػػؿ بػػه، أف يخصػػص العػػمـ كاج
 .(َُّ)القمعدة به

 

 : القول الراجح فيما اشترطو األحناف والمالَية
، إف الحنفيػػة كالمملكيػػة مػػ  أنهػػـ مػػم اشػػترطكا  ػػذذ الشػػركط إال ليطمئنػػكا علػػى صػػحة السػػنة كنسػػبتهم إلػػى الرسػػكؿ        

تبمعهم افغف قكلهـ مرجكح كقكؿ غير ـ  ك الراجح؛ ألف السنة متى صحت ركايتهم بحف ركا م العدكؿ الثقمة الضمبطكف لـز 
كسكام اتفقت مػ  األصػكؿ المقػررة كمقتضػى ، مؿ أ ؿ المدينة أـ خملفتهسكام كافقت ع، كاألخذ بهم كاستنبمط األحكمـ منهم

ألف أ ػؿ المدينػة جػزم  ؛كسكام عمؿ راكيهم بهم أك لـ يعمؿ كسػكام كمنػت فػ  أمػر يكثػر كقكعػه أك يقػؿ، القيمس أـ لـ تتفؽ
 مف األمة ال كلهم.

ركل خطػػمن أك نسػػيمنمن أك تػػحكيالن، فهػػك غيػػر معصػػـك  كالعبػػرة بمػػم يركيػػه الػػراكم ال بمػػم يعمػػؿ بهػػذا ربمػػم يعمػػؿ بخػػالؼ مػػم       
كككف األمر الذم جممت به السنة كثير الكقكع ال تحثير له ف  القبػكؿ أك رد أخبػمر اآلحػمد؛ ألف الحمجػة لمعرفػة حكػـ مػم يقػؿ 

بط لهػػم فػػ   ػػذا كقكعػه كملحمجػػة لمعرفػػة حكػػـ مػم يكثػػر كقكعػػه ككال مػػم قػػد بنقلػه اآلحػػمد فضػػالن عػػف أف الكثػػرة أك القلػة ال ضػػم
البػمب، أمػم التشػبث بمخملفػة سػػنة اآلحػمد لألصػكؿ فغيػر مقنػػ ؛ ألف السػنة  ػ  التػ  تؤصػؿ األصػػكؿ فػغذا جػمم بحكػـ يخػػملؼ 
، كاالسػػتقرام دؿ علػػى أف  األصػػكؿ الثمبتػػة، فغنهػػم تعػػد أصػػالن قمئمػػمن بنفسػػه يعمػػؿ فػػ  دائرتػػه كمػػم فػػ  السػػلـ مػػ  أنػػه بيػػ  معػػدـك

 .(َُْ)حيحة السند بحجة المخملفة لألصكؿ، كأنه ف  الحقيقة مكافؽ لألصكؿ ال مخملؼ لهمالمردكد مف سنة اآلحمد الص
 

 رابعا : شروط العمل بخبر اآلحاد ُند الحنابلة.
 أيضمن.يحخذ اإلممـ أحمد بكؿ مم جممت به السنة حتى أخبمر اآلحمد فيمم يتعلؽ بمألحكمـ العملية بؿ فيمم يتعلؽ بملعقمئد         
يتشػػدد اإلمػػمـ ابػػف حنبػػؿ فيمػػم يشػػترط العتبػػمر خبػػر الكاحػػد تشػػدد غيػػرذ، كلكنػػه يكتفػػ  بػػحف يكػػكف الػػراكم غيػػر معػػركؼ كال        

ف كػمف فػ  ضػبط الػراكم نقػص ككػؿ مػم فػ  األمػر أنػه يػردذ بسػند أقػكل إف كجػد، كيػركل عنػه أنػه قػمؿ  بملكذب فيقبػؿ الحػديث، كاج
 .(َُٓ)لست أخملؼ مم ضعؼ مف الحديث إذا لـ يكف ف  البمب ش م يدفعهيم بن   :البنه عبد اهلل ك ك الذم عن  بمسند أبيه

 ،الظم ركيرل اإلممـ أحمد أف خبر الكاحد العدؿ يفيد القط  إذا صح، كيراذ جممعة مف أصحمبه، ك ك قكؿ جمهكر أ ؿ         
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 كجمهكر أ ؿ الحديث.
كلكػف ، كال فػ  كػؿ كقػت، اضػطرارذ لػيس بمطػردإال أف ، كقد يضطر خبػر الكاحػد إلػى العلػـ بصػحته: قمؿ ابف حـز       

رسػكؿ على قدر مم يتهيح فهذا قسـ. كالقسـ الثمن  مف األخبمر: مم نقله الكاحد عف الكاحػد، فهػذا إذا اتصػؿ بركايػة العػدؿ إلػى 
 .(َُٔ)ككجب العمؿ بصحته أيضمن ، كجب العمؿ به اهلل 

 

 خامسا : شروط العمل بخبر اآلحاد ُند اإلمامية.
عد المفيد كالمرتضى أبرز القػدممم الػذيف منعػكا العمػؿ بهػذا الخبػر، إذ كػمف المفيػد يقػكؿ: إف أخبػمر اآلحػمد ال تكجػب علمػمن ي       

ك ػػذا ، البيػػمفكال عمػػالن، بػػؿ كال يجػػكز ألحػػد أف يقطػػ  بخبػػر الكاحػػد فػػ  الػػديف إال أف يقتػػرف بػػه مػػم يػػدؿ علػػى صػػدؽ راكيػػه علػػى 
 .(َُٕ)مذ ب جمهكر الشيعة

المرتضى فقد تضمفرت نصكصه ف  المن  مف األخذ بهذا الخبر، كادعى اإلجممع على عػدـ حجيتػه، كنفػى أف تكػكف أمم        
، كالركايػمت  التػ  تنهػى ف  مصنفمت المحققيف مف علممم الطمئفة مف يعمؿ به، كمم أظهر اآليمت النم يػة عػف العمػؿ بغيػر العلـػ

بكصػػفهم ، حمجػػة للكػػالـ عػػف تػػرجيح األخبػػمر فػػ  حػػمالت التعػػمرض كبػػذلؾ لػػـ يجػػد، عػػف العمػػؿ بمػػم يخػػملؼ الكتػػمب كالسػػنة
كبرر ، كقد استثنى مف األمر حملة إجممع الطمئفة على صدؽ خبر اآلحمد المضمؼ إلى العمؿ به، فرعمن عف تلؾ المسحلة

 .(َُٖ)ملة ذذ الحملة بدعكل أف رجمؿ الطمئفة ربمم قد علمكا صدؽ الخبر بغممرة أك عالمة على الصمدؽ مف طريؽ الج
أمم أبرز الذيف عكلكا على خبر اآلحمد مف المحققيف القدممم فهك الشي  الطكسػ ، صػحيح أنػه فػ  أحػد كتبػه الكالميػة        

لـ يختلؼ عف قكؿ أستمذذ المرتضى، حيث منػ  العمػؿ بخبػر اآلحػمد، كعػٌد القػكؿ بػه كبملقيػمس كاجتهػمد الػرأم، مشػيران إلػى مػم 
الخصػػكص، كمػػم أنػػه كثيػػران مػػم يقػػكؿ فػػ  كتمبػػه )التهػػذيب( حػػيف يتعػػرض لتحكيػػؿ األخبػػمر كال  بينػػه فػػ  مكاضػػ  مػػف كتبػػه بهػػذا

يعمؿ بهم: ) ذا مف أخبمر اآلحمد الت  ال تفيد علممن كال عمالن( إال أف أقكاله فيمم عدا ذلؾ تػدؿ علػى قبكلػه العمػؿ بهػذا الخبػر 
كمػم اسػتدؿ عليػه لمػم الحظػه ، ف  كتمبه )عدة األصكؿ(ضمف شركط، كقد ادعى على ذلؾ إجممع الطمئفة كملذم أشمر إليه 

 مف عدـ قط  المكاالة بيف علممم الطمئفة رغـ كثرة خالفمتهـ ف  الفتمكل نتيجة العمؿ به.
جعله يػذ ب ، ك ذا التفكيؾ الذم اصطنعه الطكس  حكؿ خبر اآلحمد فيمم يركيه المخملؼ كمم يركيه أتبمع الطمئفة       

نكػػمر العمػػؿ بػػه كعػػد اإلجمػػمع منعقػػدان علػػى منعػػه مثلمػػم يػػراذ الشػػريؼ  إلػػى تكجيػػه مػػم منعػػه السػػمبقكف مػػف قبػػكؿ خبػػر اآلحػػمد، كاج
زعػـ المرتضى، كمنهـ مف لـ يجكزذ عقالن، فعد كؿ ذلؾ إنمم جمم مف بمب المدافعػة للمخػملفيف فػ  الكػالـ معهـػ فػ  االعتقػمد، ثـػ 

 ض بمم يرككنه.أنهـ لـ يختلفكا فيمم بينهـ كلـ ينكر بعضهـ على بع
لكػػف مػػػف البػػػٌيف أف تصػػػريحمت الشػػػريؼ المرتضػػػى تختلػػػؼ تمممػػػمن عمػػم ذكػػػرذ الطكسػػػ ، كقػػػد ادعػػػى كػػػؿ منهمػػػم إجمػػػمع        

الطمئفػة علػى مػم يػراذ، األمػر الػذم أربػؾ الكثيػر مػف العلمػمم المتػحخريف، كقػد حػمكؿ الكثيػر مػنهـ أف يجػد لهػذا االخػتالؼ حػالن 
ذلؾ مم حكمذ األنصمرم ف  رسمئله مف كجكذ للجمػ ، مثػؿ أف يكػكف مػراد المرتضػى مػف خبػر  يمن  فيه التنمقض بينهمم، كمف

الكاحػد المجمػ  علػػى عػدـ حجيتػػه  ػك ذلػػؾ الػذم يركيػػه المخػملفكف، فيكػػكف مكضػ  اتفػػمؽ مػ  الطكسػػ ، السػيمم كأف الطكسػػ  
رتضػػى تبعػػمن لهػػذا التكجيػػه، كمػػم قػػد يكػػكف كمػػم سػػبؽ أف عرفنػػم حػػمكؿ أف يجػػد لنفسػػه اتفمقػػمن مػػ  مػػف سػػبقه مػػف أمثػػمؿ المفيػػد كالم

المراد بملخبر الذم يمن  العمؿ به  ك ذلؾ الذم يقمبؿ الخبر المحفكظ ف  األصكؿ المعمكؿ بهم عند جمي  خػكاص الطمئفػة، 
خبػر الكاحػد المجمػ  فيككف مراد المرتضى قريب المدرؾ م  مػم يريػدذ الطكسػ ، كمػم قػد يحتمػؿ أف يكػكف مػراد الطكسػ  مػف 

 .(َُٗ)فيتفؽ م  مم يريدذ أستمذذ المرتضى، حجيته  ك ذلؾ الذم يككف محفكفمن بملقرائف المفيدة للعلـ بصدقهعلى 
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 .اخلامتة
كقد خرجت مف  ذا العمؿ المتكاض  بمعلكممت كفيرة لـ أذكر منهم سكل ، ثلبحذا ا ـ إلتممن  فقذم كلاهلل د لحما       

ترضػ  لعؿ اهلل يكفقن  لعمؿ أبحمث أخرل فػ   ػذا المكضػكع  ،علٌ  االختصمر كذلؾ لطبيعة البحث الت  أكجبت ؛النزر اليسير
 القمرئ الكريـ كترضين  معه.

 : كأ ـ مم تكصلت إليه مف نتمئو ف  بحث           
 ،أف العلممم اختلفكا ف  تعريؼ اآلحػمد، فتعريػؼ المحػدثيف يختلػؼ عػف تعريػؼ األصػكلييف، ككػذلؾ اختلفػكا فػ  تقسػيمه -ُ

 كقد ذكرت ذلؾ ف  المبحث األكؿ مف  ذا البحث.، مهكر يختلؼ عف تقسيـ الحنفيةفتقسيـ الج
كمم كمف بحثهـ ف  الحديث ، األئمة جميعمن متفقكف على كجكب األخذ بملحديث اآلحمد إذا تكافرت فيه شركط القبكؿ -ِ

لفػتف كظهػر الخػػكارج كذلػؾ بعػػدمم ظهػرت ا، إال مػف نمحيػة التثبػت مػف ثبػػكت الخبػر كعػدـ الػك ـ فيػػه مػف قبػؿ الػراكم
لضػبط كذلؾ  ؛كبدأ الكض  كالدس ف  الحديث، ممم دف  األئمة إلى كض  تمييز بيف األحمديث الت  تصلهـ مف الركاة

 كضممف صحتهم قدر اإلمكمف.
اختلفت مذا ب العلممم األجالم ف  كيفية أخذ ـ لخبر اآلحػمد، كتعػددت الطػرؽ التػ  اتبعك ػم فػ  ذلػؾ الحتيػمطهـ، فمػنهـ  -ّ

 ؛االحتيػمطفنجػد الحنفيػة ككػذلؾ اإلممميػة أكثػر مػف تشػدد فػ  يؽ كمنهـ مف كٌس ، كؿ بحسب البيئػة التػ  عػمش فيهػم، مف ض
نهػػم دار صػػؾ األحمديػػث، إنظػػران لكجػػكد ـ فػػ  العػػراؽ، إذ كمنػػت تعػػد حينػػذاؾ بػػالد الفػػتف كالػػدس كالكضػػ ، حتػػى قيػػؿ عنهػػم 

  نمؾ.ة منب  النكر كالهدل فتقؿ نسبة الفتف بخالؼ اإلممـ أحمد إذ كمف مكجكدان ف  الجزيرة العربي
اشترط جمهكر العلممم ف  قبكؿ خبر الكاحد ككجكب العمؿ به شركطمن كفلت االحتجمج به كالعمػؿ بمػم فيػه، ك ػذذ الشػركط  -ْ

 منهم مم  ك ف  راكم الحديث، كمنهم مم  ك ف  متف الحديث.
م إذا تحققػػت بعمػػؿ خبػػر الكاحػػد، أمػػم أبػػك حنفيػػة فيػػرل أنػػه فكػػمف للشػػمفع  شػػركط فػػ  الػػراك  ،أمػػم بملنسػػبة لشػػركط العمػػؿ بػػه -ٓ

الػػراكم مػػم فر فيػػه شػػركط للعمػػؿ بػػه، ك ػػك فقػػه الػػراكم كأف ال يكػػكف فػػ  أمػػر تعػـػ بػػه البلػػكل، كأف ال يخػػملؼ اينبغػػ  أف تتػػك 
 أمم مملؾ فيرل أف ال يككف الخبر مخملفمن لعمؿ أ ؿ المدينة.، ركل

ليطمئنػكا علػى صػحة السػنة النبكيػة كاتصػملهم، أمػم  -التػ  ذيكػرت فػ  البحػث  -كط إف الحنفية كالمملكية كضعكا  ذذ الشر  -ٔ
 ابف حنبؿ فال يتشدد ف  األخذ بخبر الكاحد كلكنه يكتف  بحف يككف الراكم غير معركؼ بملكذب.

، كتبيف لنم أف األئمػة األربعػة متفقػكف علػى األخػذ بخبػر اآلحػمد إذا صػح كلػـ يجػد معػمرض لػه مػف النصػكص الشػرعية -ٕ
إنمػم جػمم نتيجػة الحتيػمط كػؿ كاحػد مػنهـ بمػم  ،أمم اختالفهـ ف  الشركط الت  اشػترطهم كػؿ مػنهـ لألخػذ بحخبػمر اآلحػمد

كذلػؾ لمػم أشػرنم إليػه  ؛يراذ مفيػدان للطمحنينػة لصػحة الحػديث عنػدذ، كلػـ يكػف ذلػؾ تهمكنػمن مػنهـ فػ  العمػؿ بملسػنة النبكيػة
 التشديد بمألخذ بخبر اآلحمد أك عدـ التشدد بذلؾ. مف أف مكمف إقممة اإلممـ لهم أثر كبير ف 

مكقػػؼ األمػػة مػػف بػػزكغ اإلسػػالـ إلػػى يكمنػػم  ػػذا، يعملػػكف بملحػػديث النبػػكم الصػػحيح، كلػـػ يفرقػػكا بػػيف حػػديث ركاذ كاحػػد أك  -ٖ
 اثنمف أك ثالثة كحديث ركاذ أربعكف، إال فيمم يتعلؽ بمسميمت ف  مصطلح الحديث الشريؼ.

بؿ كال يجكز ألحد أف يقط  بخبر الكاحد ف  الػديف إال أف ، اآلحمد ال تكجب علممن كال عمالن أف أخبمر يرل اإلمممية  -ٗ
 يقترف به مم يدؿ على صدؽ راكيه على البيمف.

 ال أف  ذا  :كبعد أف بينت  ذذ االختالفمت بيف العلممم سكام ف  تعريؼ اآلحمد أك تقسيمه أك شركط العمؿ به، أكد القكؿ        
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مػنهـ، كال نجعػؿ  ػذا األمػر مػدخالن للتنػمزع بػيف متبعػ  المػذا ب، كلنتبػ  مػم كػمنكا عليػه مػف احتػراـ بعضػهـ لػبعض،  يعػد انتقمصػمن 
كقبكؿ آرام المذا ب األخرل بعد التحكد مف صحتهم، فهػذا مػنهجهـ فلنػدرب أنفسػنم السػير علػى كفػؽ  ػذا المػنهو الػذم أخػذكذ مػف 

ررْم َواْصررِبَروْا ِإن  ؿ تعػػملى: قػػم ،الحكػػيـ القػػرآفك  أخػػالؽ رسػػكلنم الكػػريـ  ََ َوَأِطيَعرروْا الّلررَو َوَرَسرروَلَو َوََل تََنرراَ َُوْا َفتَْفَشررَلوْا َوتَررْ َىَب ِريَح
اِبِرينَ   .[ْٔاألنفمؿ: ]الّلَو َمَع الص 

كتتبػػػ   كأخيػػػران أكصػػػ  البػػػمحثيف المتخصصػػػيف بػػػغجرام دراسػػػمت تطبيقيػػػة لكػػػؿ فقػػػرة أك جزئيػػػة مػػػف جزئيػػػمت  ػػػذذ الشػػػركط،       
ف كمنػت  ػذذ الدراسػمت ليسػت بػمألمر البسػيط كالهػيف ألنهػم تحتػمج إلػى جهػد ككقػت  ؛األحمديث النبكية الشريفة ف   ذا المجػمؿ، كاج

مػػف الػػذيف يغكصػػكف فيهػػم، كيتعمقػػكف فػػ  دقمئقهػػم كجزئيمتهػػم، كمػػم أكصػػ  بػػغجرام دراسػػة مممثلػػة تمػػزج بػػيف علػـػ الحػػديث الشػػريؼ 
 حية  ذذ الشركط كتطبيقهم على الفقه كاألحكمـ.كبقية العلـك الشرعية مف نم

 .كصلى اهلل كسلـ على نبينم محمد كعلى آله كصحبه كسلـ
 

 .اهلوامش
                                                 

، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث ف  مؤسسة طمحييالقاموس ال ػ(، ُٕٖ)ت الفيركزآبمدم مجد الديف أبك طم ر محمد بف يعقكب  (ُ)
 (،ٖـ، )طََِٓ ػػ/ُِْٔلبنػمف،  –الرسملة، إشراؼ: محمػد نعػيـ العرقسيكسػ ، مؤسسػة الرسػملة للطبمعػة كالنشػر كالتكزيػ ، بيػركت 

 .ِِٕ، صُج
لبنػػمف،  –، المكتػػب اإلسػػالم ، بيػػركت  اد الميسررر فرري ُلررم التفسررير ػػػ(، ٕٗٓعبػػد الػػرحمف بػػف علػػ  بػػف محمػػد الجػػكزم )ت  (ِ)

الوجي  في تفسير الَتراب  ػ(، ْٖٔ. كينظر: عل  بف أحمد أبك حسف الكاحدم )ت َِّ، صٗ(، جّـ، )طُْٖٗ ػ/َُْْ
ـ، ُٓٗٗ ػػػ/ُُْٓلبنػػمف،  –الػػدار الشػػممية، بيػػركت ك  ،سػػكريم –، تحقيػػؽ: صػػفكاف عػػدنمف درككدم، دار القلػػـ، دمشػػؽ الع يرر 
، تحقيػػؽ: خملػػد العػػؾ، معررالم التن يررل ػػػ(، ُٔٓمحمػػد البغػػكم )ت  . كينظػػر: الحسػػيف بػػف مسػػعكد أبػػكُِِّ، صِ(، جُ)ط

 .ُٓٓ، صْ(، جِـ، )طُٕٖٗ ػ/َُْٕلبنمف،  –كمركاف سكار، دار المعرفة، بيركت 
، تحقيػؽ: عبػد السػالـ محمػد  ػمركف، معجرم مقراييس الل:رة(، ھِٓٗأحمد بف فمرس بف زكريم أبك الحسيف القزكين  الرازم )ت  (ّ)

 .ِّٗ، صِـ، )د.ط(. جُٕٗٗ/ھُِٗٗلبنمف،  – دار الفكر، بيركت
 .ِِٕ، صُ، جطمحييالقاموس ال، الفيركزآبمدم (ْ)
لبنػػمف،  –، دار بيػػركت للطبمعػػة، بيػػركت لسرران العرررب ػػػ(، ُُٕ)ت  اإلفريقػػ جمػػمؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر ابػػف منظػػكر أبػػك الفضػػؿ  (ٓ)

 .ِِٕ، صْج(، ُـ، )طُٔٓٗ
 .ِِٕ، صْ، جالمصدر السابق (ٔ)
، مصػر، إرشراد الفحرول إلرى تحقيرق الحرق مرن ُلرم األصرول ػػ(، ُِٓٓحمد بف عل  بف محمػد بػف عبػد اهلل الشػككمن  )ت م (ٕ)

 .ِْ(. صُـ، )طُّٕٗ ػ/ُّٔٓمطبعة مصطفى البمب  الحلب  كأكالدذ، 
 .ِٓ(. صُـ، )طُٖٓٗ ػ/َُْٔ، مطبعة الز رام الحديثة، المكصؿ، دراسة في مصطلح الحديثإبرا يـ النعمة،  (ٖ)
(، ٖـ، )طُٕٖٗ ػػ/َُْٕالمملكػة العربيػة السػعكدية،  –، مكتبػة المعػمرؼ، الريػمض تيسير مصرطلح الحرديثمحمكد الطحمف،  (ٗ)

 .ُٔ-ُٓص
 .ُٔ-ُٓ، صالمصدر السابق (َُ)
  ػ/َُّْالسعكدية،  –، عملـ المعرفة للنشر كالتكزي ، مكة المكرمة الوسيط في ُلوم ومصطلح الحديثمحمد بف محمد أبك شهبة،  (ُُ)
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 .ُٕـ، )د.ط(، صُّٖٗ 
، تحقيػؽ: يكسػؼ الشػي  مخترار الصرحاح ػػ(، ٔٔٔينظر: محمد بف أب  بكر بػف عبػد القػمدر أبػك عبػد اهلل الحنفػ  الػرازم )ت  (ُِ)

، الفيركزآبػػػمدم. كينظػػػر: ُْ(. صٓـ، )طُٗٗٗق/َُِْصػػػيدا، الػػػدار النمكذجيػػػة،  –محمػػػد، المكتبػػػة العصػػػرية، بيػػػركت 
 .ِْٔ، صُج، طمحييالقاموس ال

 .َٕ، صّ، جلسان العربابف منظكر، ينظر:  (ُّ)
دار الهدايػة، ، تراج العرروس مرن جرواىر القراموس ػػ(، َُِٓمحمد بف محمد بف عبد الرزاؽ أبك الفيض الملقب بمرتضى الزبيػدم )ت  (ُْ)

 .ُٕٔ، صّ)د.ت(، )د.ط(. ج
بػػرا يـ  ، تحقيػػؽ: مهػدم المخزكمػػ ،العررين ػػ(، َُٕم )ت الخليػؿ بػػف أحمػد بػػف عمػرك بػػف تمػػيـ أبػك عبػػد الػرحمف الفرا يػػدم البصػػر  (ُٓ) كاج

 .ِْٓ، صّالسممرائ ، دار مكتبة الهالؿ، )د.ت(، )د.ط(، ج
، ـََِِ ػػ/ ُِِْمصػر، دار الكتػب المصػرية، ، َتابات أُداء اإلسالم ومناقشريياعممد السيد محمد إسممعيؿ الشػربين ،  (ُٔ)

 .ٖٔٔ، صُ(، جُط)
ن ىرة النررر فري توضريح نخبرة الفَرر فري مصرطلح  ػػ(، ِٖٓأحمد بف حجر أبك الفضؿ العسقالن  )ت أحمد بف عل  بف محمد بف  (ُٕ)

 .ُٓ، صُ(، جّـ، )طَََِق/ُُِْسكريم،  –تحقيؽ: نكر الديف عتر، مطبعة الصبمح، دمشؽ ، أىل األثر
دار الكتػب  ،فنرون مصرطلح الحرديث قواُرد التحرديث مرن ػػ(، ُِّّمحمد جممؿ الديف بف محمد سعيد بف قمسـػ الحػالؽ القمسػم  )ت  (ُٖ)

 .ُْٕلبنمف، )د.ت(، )د.ط(، ص -العلمية، بيركت 
 )د.ـ(، )د.ف(، )د.ت(، )د.ط(.، أخبرار اآلحراد فري الحرديث النبرو ينظر: عبد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل بػف جبػريف،  (ُٗ)

 .ِٔ، صُج
تحقيػؽ: عبػد  ،َشرف األسررار ُرن أصرول فخرر اإلسرالم البر دو ،  ػػ(َّٕعبد العزيز بف أحمد بػف محمػد عػالم الػديف البخػمرم )ت  (َِ)

 .ّٖٓ، صِ(، جُـ، )طُٕٗٗق/ُُْٖلبنمف، دار الكتب العلمية،  -اهلل محمكد محمد عمر، بيركت 
بػرا الَفايرة فري ُلرم الروايرة ػػ(، ّْٔأحمد بف عل  بف ثمبػت أبػك بكػر الخطيػب البغػدادم )ت  (ُِ) يـ ، تحقيػؽ: أبػك عبػد اهلل السػكرق ، كاج

 .َٓص المملكة العربية السعكدية، المكتبة العلمية، )د.ت(، )د.ط(. –حميد المدن ، المدينة المنكرة 
 .ّٕص (،ْـ، )طََِِ ػ/ُِّْ، مطبعة المينمم، بغداد، ُلوم الحديث )السُّنة النبوية الشريفة(داكد سلممف صملح،  (ِِ)
 .ٖٓ، صُ، جي مصطلح أىل األثرن ىة النرر في توضيح نخبة الفَر فالعسقالن ، ينظر:  (ِّ)
، الحررديث التقريررب والتسرريير لمعرفررة سررنن البشررير النرر ير فرري أصررول(، ھٕٔٔالػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ أبػػك زكريػػم النػػككم )ت محيػ   (ِْ)

 .ٖٓ، صُـ، جُٖٓٗ/ھَُْٓلبنمف،  –تحقيؽ: محمد عثممف الخشت، دار الكتمب العرب ، بيركت 
، تحقيػؽ: محمػد تردريب الرراو  فري شررح تقريرب النرواو (، ھُُٗالسػيكط  )ت  ر أبػك الفضػؿجالؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػ  بكػ (ِٓ)

 .ّْْ، صُـ، )د.ط(، جََُِ/ھُُّْمصر،  –أيمف بف عبد اهلل الشبرارم، دار الحديث، القم رة 
مصػر،  ،ىرل األثررشررح نخبرة الفَرر فري مصرطلح أ ػػ(، ِٖٓأحمد بف علػ  بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقالن  )ت  (ِٔ)

 .ٓص ـ.ُّْٗق/ُّّٓمطبعة مصطفى البمب  الحلب ، 
صررره وآراءه وفقيررومحمػد بػػف أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اهلل أبػػك ز ػػرة،  (ِٕ) ، دار الفكػػر العربػػ ، ابررن حنبررل حياتررو ُو

 .َِٔالقم رة، )د.ت(، )د.ط(. ص –مصر 
 .ّٕ، صدراسة في مصطلح الحديثالنعمة،  (ِٖ)
 .ِٔ، صيسير مصطلح الحديثتالطحمف،  (ِٗ)
 .ُٖص ،(ْـ، )طُٗٗٗ/ ػَُِْكلية العلـك اإلسالمية، ، جممعة بغداد، محاضرات في ُلوم الحديثحمرث سليممف الضمرم،  (َّ)
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 .ُٖ، صالمصدر السابق( ُّ)
 لمنيرل الررو  فري مختصررا ػػ(، ّّٕبدر الديف محمد بف إبرا يـ بف سعد اهلل بف جممعة أبك عبػد اهلل الكنػمن  الحمػكم الشػمفع  )ت  (ِّ)

 ،(ِـ، )طُٖٔٗ ػػ/َُْٔسػكريم،  –الػديف عبػد الػرحمف رمضػمف، دار الفكػر، دمشػؽ  محيػ : تحقيػؽ، ُلوم الحديث النبو 
 .ٔٓ، صُج

 .ِٖ–ِِ، صتيسير مصطلح الحديثالطحمف،  (ّّ)
دار ، صرطلح أىرل األثررنخبرة الفَرر فري م ػػ(، ِٖٓأحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقالن  )ت  (ّْ)

، بيركت   .ُٔٗص ،(ُـ، )طََِٔ/ ػُِْٕلبنمف،  –ابف حـز
القػػػم رة،  –، مكتبػػػة ك بػػػة، مصػػػر الشررربيات الثالثرررون المثرررارة إلنَرررار السرررنة النبويرررةعبػػد العظػػػيـ إبػػػرا يـ محمػػػد المطعنػػػ ،  (ّٓ)

 .ُْٖ-ُّٖص ،(ُـ، )طُٗٗٗ ػ/َُِْ
 .ُٖٓ-ُْٖ، صالمصدر السابق (ّٔ)

، مفتراح دار السرعادة ومنشرور وَليرة العلرم واإلرادة ػػ(، ُٕٓبكر بف أيكب بف سعد شمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة )ت محمد بف أب   (ّٕ)
 .ٔٓ، صُج ،لبنمف، )د.ت( -دار الكتب العلمية، بيركت 

 أحمػد محمػد ، تحقيػؽ:القررآنجامع البيان في تَويل  ػ(، َُّمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غملب أبك جعفر الطبرم )ت  (ّٖ)
 .ِٖٔ، صِِج ،(ُـ، )طَََِ/ ػَُِْلبنمف،  –شمكر، مؤسسة الرسملة، بيركت 

، عممدة البحث العلم  بملجممعة اإلسالمية، المدينػة المنػكرة، خبر الواحد وحجيتوأحمد بف محمكد بف عبد الك مب الشنقيط ، ( (ّٗ
 .ِّْص ،(ُـ، )طََِِ/ ػُِِْالمملكة العربية السعكدية، 

، تحقيػػؽ: أحمػػد شػمكر، مكتبػػه الحلبػػ ، الرسررالة ػػ(، َِْبػػف إدريػس بػػف العبػػمس بػف عثمػػمف أبػػك عبػد اهلل الشػػمفع  )ت محمػد  (َْ)
 .ّْٖ-ّْٕص ،(ُـ، )طَُْٗ/ ػُّٖٓمصر، 

كتػمب العلػـ عػف رسػكؿ اهلل ، الجرامع الصرحيح )سرنن الترمر  ( ػػ(، ِٕٗ( محمد بف عيسى بف سكرة أبػك عيسػى الترمػذم )ت ُْ)
 تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػمكر، كآخػركف، دار إحيػمم التػراث العربػ ، بيػركت ، ف  الحػث علػى تبليػذ السػممع، بمب مم جمم– 

 ( كقمؿ عنه: حديث حسف.ِٔٓٔ، )ُُْ، صْج ،لبنمف، )د.ت(
 .َّْ-َُْ، صُ، جالرسالة، الشمفع  (ِْ)
بػمب مػم جػمم فػ  الرخصػة فػ  القيبلػة ، كتػمب الصػيمـ، الموطرَ ػػ(، ُٕٗمملؾ بف أنس بف مملػؾ بػف عػممر األصػبح  المػدن  )ت  (ّْ)

، ُج ،ـ، )د.ط(ُِٗٗ/ ػػػػُُِْلبنػػػمف،  –للصػػػمئـ، تحقيػػػؽ: بشػػػمر عػػػكاد معػػػركؼ، كمحمػػػكد خليػػػؿ، مؤسسػػػة الرسػػػملة، بيػػػركت 
تحقيػػؽ: مصػػطفى التمييررد،  ػػػ(، ّٖٔبػػف عبػػد البػػر أبػػك عمػػر )ت يكسػػؼ قػػمؿ ابػػف عبػػد البػػر فػػ  )التمهيػػد(:  .(ُْٔ، )َّْص
 ػػ، )د.ط(.  ػذا حػديث ُّٕٖعبد الكبير البكػرم، المغػرب، كزارة عمػـك األكقػمؼ كالشػؤكف اإلسػالمية،  بف أحمد العلكم، كمحمدا

 .َُٖ، صٓمرسؿ ج
 .َْٓ، صُ، جالرسالة، الشمفع ( ْْ)
الجرامع الصرحيح المسرند المختصرر مرن أمرور رسرول اهلل  ػػ(، ِٔٓ( محمد بف إسممعيؿ بف إبرا يـ أبك عبد اهلل البخػمرم )ت ْٓ)

  ـ، ُٕٖٗ/ ػػػَُْٕلبنػػمف،  –، تحقيػػؽ: مصػػطفى ديػػب البغػػم، دار ابػػف كثيػػر، بيػػركت أيامررو )صررحيح البخررار (وسررننو و
 .(ِٖٗٔ، )َُٗ، صٗكتمب التمن ، بمب مم جمم ف  إجمزة خبر الكاحد الصدكؽ، ج ،(ّ)ط

 .َُْ-َْٖ، صُ، جالرسالة، الشمفع  (ْٔ)
 .ُِْ، صُ، جالمصدر السابق( ْٕ)
 تحقيؽ: محمد  ،ة، كتمب اللقطة، بمب مكض  الكقؼ بعرفأبي داوودسنن  ػ(، ِٕٓالسجستمن  )ت  اككدأبك د( سليممف بف األشعث ْٖ)
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 .ُّٗ/ُ ،( قمؿ األلبمن : إسنمدذ صحيحُُٗٗ، )ُٖٗ، صِج ،لبنمف، )د.ت( –الديف عبد الحميد، دار الفكر، بيركت  محي 
 .ُْٓ–ُْْ، صُج، الرسالة، الشمفع  (ْٗ)
 .ُْٕ–ُْٔ، صُ، جالمصدر السابق( َٓ)
، دار إحيػمم التػػراث المنيرراج شررح صررحيح مسررلم برن الحجرراج ػػ(، ٕٔٔالػديف يحيػػى بػف شػػرؼ أبػك زكريػم النػػككم )ت  محيػ ( ُٓ)

كينظػػػر: أحمػػػد بػػػف علػػػ  بػػػف حجػػػر أبػػػك الفضػػػؿ  .ُّٗ، صُُج ،(ِـ، )طُِٕٗ - ػػػػ ُِّٗلبنػػػمف،  –العربػػػ ، بيػػػركت 
تحقيػؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػمق ، كمحػب الػديف الخطيػب، دار  ،فرتح البرار  بشررح صرحيح البخرار  ػ(، ِٖٓالعسقالن  )ت 
 ػػػ(، َِْمحمػػد بػػف إدريػػس أبػػك عبػػد اهلل الشػػمفع  )كينظػػر:  .َُْ، صُِج ، ػػػ، )د.ط(ُّٕٗلبنػػمف،  –المعرفػػة، بيػػركت 
 .ّٓٗص ،(ُـ، )طُٖٔٗ/ ػَُْٔلبنمف،  –، تحقيؽ: عبد المعط  أميف قلعج ، دار المعرفة، بيركت السنن المَثورة

 .ُٖٔ-ُٖٓ، صالشبيات الثالثون المثارة إلنَار السنة النبويةالمطعن ، ( ِٓ)
 .َِٕ، صُ، جَتابات أُداء اإلسالم ومناقشيياينظر: الشربين ،  (ّٓ)
الجرامع الصرحيح )سرنن كالترمػذم،  .(ِْٖٗ، )ُُِ، صّ، كتمب الفرائض، بػمب فػ  الجػدة، جأبي داوودسنن ، أبك داككد (ْٓ)

كتػمب الفػرائض، ، الموطرَكاألصػبح ،  .(ََُِ) ،ُْٗ، صْض، بمب مم جمم ف  ميػراث الجػدة، ج، كتمب الفرائالترم  (
 ( كقمؿ عنه الترمذم: حديث صحيح.َُٕٔ، )ُّٓ، صِجبمب ميراث الجدة، 

كمسػػلـ بػػف الحجػػمج أبػػك الحسػػيف  .(َُٓٔ) ُِّٓ، صٔ، كتػػمب الػػديمت، بػػمب جنػػيف المػػرأة، جصررحيح البخررار  ،البخػػمرم (ٓٓ)
، )صرحيح مسررلم( المسرند الصرحيح المختصررر بنقرل العردل ُرن العرردل إلرى رسرول اهلل  ػػ(، ُِٔيسػمبكرم )تالقشػيرم الن

 كتمب القسممة كالمحمربيف كالقصمص كالديمت، بمب دية الجنيف ككجكب الدية ف  قتؿ الخطح كشبه العمد على عمقلػة الجػمن ،
 .(ُٖٗٔ، )ُُُّ، صّج ،لبنمف، )د.ت( –كت تحقيؽ: محمد فؤاد عبد البمق ، دار إحيمم التراث العرب ، بير 

كالترمػػذم،  .(ََِّ، )ُِٗ، صِ، كتػػمب الطػػالؽ، بػػمب فػػ  المتػػكف  عنهػػم زكجهػػم تنتقػػؿ، جأبرري داوودسررنن ، أبػػك داككد (ٔٓ)
 .(َُِْ، )َٖٓ، صّ، كتػمب الطػالؽ، بػمب مػم جػمم أيػف تعتػد المتػكفى عنهػم زكجهػم، جالجامع الصحيح )سنن الترمر  (

عنهػم زكجهػم،  ى، كتمب الطالؽ، بمب خػركج المتػكفسنن الدارمي ػ(، ِٓٓعبد الرحمف أبك محمد الدارم  )ت بف اكعبد اهلل 
، ِج ،(ُـ، )طُٕٖٗ/ ػػػػَُْٕلبنػػمف،  –تحقيػػؽ: فػػػكاز أحمػػد زمػػػكل ، كخملػػد السػػػب  العلمػػ ، دار الكتػػػمب العربػػ ، بيػػػركت 

 ( كقمؿ عنه الترمذم:  ذا حديث حسف صحيح.ِِٕٖ، )ُِِص
( ََّٓ، )ِٕٓ، صِ، كتػمب الصػػالة، بػمب مػػم جػمم فػ  الصػػالة ثػـ التكبػػة، جالجرامع الصررحيح )سررنن الترمر  (م، الترمػذ (ٕٓ)

 .كقمؿ عنه: حديث حسف
 .ّٓ، صدراسة في مصطلح الحديثالنعمة،  (ٖٓ)
 .ّٓ، صالمصدر السابق (ٗٓ)
 .ّٓ، صابقالمصدر الس (َٔ)
الباُرث الحثيرث إلرى  ػػ(، ْٕٕالقرشػ  البصػرم ثػـ الدمشػق  )ت  عممد الػديف إسػممعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر أبػك الفػدامينظر:  (ُٔ)

 .ِٗ، صُج ،(ِلبنػػمف، )د.ت(، )ط –: أحمػػد محمػػد شػػمكر، دار الكتػػب العلميػػة، بيػػركت تحقيػػؽ، اختصررار ُلرروم الحررديث
حمد تحقيؽ: م، توضيح األفَار لمعاني تنقيح األنرار ػ(، ُُِٖمحمد بف إسممعيؿ األمير الحسن  الصنعمن  )ت كينظر: 
كينظػر: عبػد  .ُُْ، صِج ،)د.ت(المملكة العربية السػعكدية،  –الديف عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنكرة  محي 

 .َّ، صُج أخبار اآلحاد في الحديث النبو ،، اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف جبريف
 .ٕٗ، صُج، و المنيل الرو  في مختصر ُلوم الحديث النببف جممعة، ينظر: ا (ِٔ)
 أخبار اآلحاد في الحديثكابف جبريف،  .َُْ، صُ، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ُلم األصولالشككمن ، ينظر:  (ّٔ)
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 .ُّ، صُ، جالنبو 
، ُج (.ّ)ط، ـُٕٗٗ/ ػػُُْٖسػكريم،  -دار الفكػر، دمشػؽ ، منيج النقد في ُلوم الحرديثنكر الديف محمد عتر الحلبػ ،  (ْٔ)

 .ٕٗص
 .ُّ، صُ، جأخبار اآلحاد في الحديث النبو ف جبريف، اب (ٓٔ)
أخبار اآلحاد في الحديث كابف جبريف،  .ُْٗ، صُ، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ُلم األصولينظر: الشككمن ،  (ٔٔ)

 .ِّ، صُ، جالنبو 
 .َٖ، صُ، جمنيج النقد في ُلوم الحديثالحلب ،  (ٕٔ)
 .ِّ، صُ، جديث النبو أخبار اآلحاد في الحابف جبريف،  (ٖٔ)
 .ّّ-ِّ، صُ، جالمصدر السابق (ٗٔ)
 .ّّ، صُ، جالمصدر السابق (َٕ)
)د.ـ(، دار ابػػف الجػػكزم، ، معررالم أصررول الفقررو ُنررد أىررل السررنة والجماُررةينظػػر: محمػػد بػػف حسػػيف بػػف حسػػف الجيزانػػ ،  (ُٕ)

 .ُْٖص ،(ٓ)طـ، ََِٕ/ ػُِْٕ
 .ّٗٔ، صُج، الرسالةالشمفع ،  (ِٕ)
 .ّٗٔ، صُمبؽ، جالمصدر الس (ّٕ)
 .َُْ، صُالمصدر السمبؽ، ج (ْٕ)
الجررامع الصررحيح كالترمػػذم،  .(َْٓٔ، )َِِ، صْكتػػمب السػػنة، بػػمب فػػ  لػػزـك السػػنة، ج، أبرري داوودسررنن ، أبػػك داككد (ٕٓ)

قػمؿ عنػه الترمػذم:  ػذا ( ِّٔٔ، )ّٕ، صٓ، ج، كتمب العلـ، بمب مم نهى عنه أف يقمؿ عنػد حػديث النبػ  الترم  ()سنن 
 .حسف صحيح حديث

 ،(ُ)طـ، َََِ/ ػػػَُِْ ،، )د.ـ(، المكتػػب اإلسػػالم ، دار الػػكراؽالسررنة ومَانتيررا فرري التشررريع اإلسررالميمصػػطفى السػػبمع ،  (ٕٔ)
 .ُٔٗ-ُٓٗص

 .َُِ، صالمصدر السابق (ٕٕ)
قيػؽ: طػه ، تحشررح تنقريح الفصرول ػػ(، ْٖٔينظر: شهمب الديف أحمد بػف إدريػس بػف عبػد الػرحمف أبػك العبػمس القرافػ  )ت  (ٖٕ)

 .ّْٗ، صُج ،(ُـ، )طُّٕٗ/ ػُّّٗعبد الرؤكؼ سعد، )د.ـ(، شركة الطبمعة الفنية المحدكدة، 
، دار الكتػب العلميػة، أصرول السرخسري ػػ(، ّْٖ)ت  شمس األئمة أب  بكر محمد بف أحمد بف أبػ  سػهؿ السرخسػ ينظر:  (ٕٗ)

، ف األسرار ُن أصول فخرر اإلسرالم البر دو َشينظر: البخمرم، ك  .ّٖٔص  ،(ُـ، )طُّٗٗ/ ػُُْْلبنمف،  -بيركت 
 .ُٔ-ُٓ، صٓج

كأحمػد  .(ََُِ) ُْٗ، صْ، كتمب الفرائض، بمب مم جمم ف  ميراث الجدة، جالجامع الصحيح )سنن الترم  (الترمذم،  (َٖ)
رنػؤكط، ، تحقيػؽ: شػعيب األمسرند اإلمرام أحمرد برن حنبرل ػػ(، ُِْبف محمد بف حنبؿ بف  الؿ أبػك عبػد اهلل الشػيبمن  )ت ا

، ِٗج ،(ُـ، )طََُِ/قُُِْلبنػػمف،  –كآخػػركف، إشػػراؼ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػ ، مؤسسػػة الرسػػملة، بيػػركت 
 .. كقمؿ عنه الترمذم: حديث صحيح ََٓ–ْٗٗص

 .(ُٖٗٓ، )َِّٓ، صٓكتمب االستئذاف، بمب التسليـ كاالستئذاف ثالثمن، ج، صحيح البخار ، البخمرم (ُٖ)
، كزارة األكقػػمؼ الككيتيػػة، الككيػػت، الفصررول فرري األصررول،  ػػػ(َّٕأبػػك بكػػر الػػرازم الجصػػمص الحنفػػ  )ت أحمػػد بػػف علػػ   (ِٖ)

 .ُُٕ، صّج ،(ِـ، )طُْٗٗ/ ػُُْْ
 ، تحقيؽ: حسيف عل  البدرم،المحصول في أصول الفقو(، ھّْٓ القمض  محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العرب  المملك  )ت (ّٖ)
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 .ُُٕ، صُج ،(ُـ، )طُٗٗٗ/ھَُِْاألردف،  –عممف كسعيد فكدذ، دار البيمرؽ، 
 .َِّ، صّج، الفصول في األصول، الجصمص (ْٖ)
كأحمػد  .(َُُُ، )َْٕ، صّكتمب النكمح، بمب مم جمم ال نكػمح إال بػكل ، ج، الجامع الصحيح سنن الترم  (الترمذم، ) (ٖٓ)

كتػػمب الصػدقمت، بػمب ال نكػػمح إال ، الَبرر  سررنن البييقري ػػ(، ْٖٓبػف الحسػيف بػف علػػ  بػف مكسػى أبػك بكػػر البيهقػ  )ت ا
( ُُّّٖ، )ٔٓ، صٕج ،ـ، )د.ط(ُْٗٗ/ ػُُْْتحقيؽ: محمد عبد القمدر عطم، مكتبة دار البمز، مكة المكرمة، بكل ، 

 كقمؿ عنه الترمذم: حديث صحيح.
بػمب ال نكػمح إال بػكل ، تحقيػؽ: ، كتػمب النكػمح، سنن ابن ماجو ػ(، ِّٕمحمد بف يزيد ابف ممجه أبك عبد اهلل القزكين  )ت  (ٖٔ)

( صػححه األلبػمن  فػ  َُٖٖ، )َٓٔ، صُج ،مصػر، )د.ت( –محمد فؤاد عبد البمق ، دار إحيػمم الكتػب العربيػة، القػم رة 
 .(َُْٖإركام الغليؿ، )

 –يػػة، بيػػركت ، دار الكتػػب العلمشرررح ال رقرراني ُلررى موطرَر اإلمررام مالررك ػػػ(، ُُِِمحمػػد بػػف عبػػد البػػمق  بػػف يكسػػؼ الزرقػػمن  )ت  (ٕٖ)
أبػك جعفػر الطحػمكم  كينظر: أحمد بف محمد بػف سػالمة بػف عبػد الملػؾ بػف سػلمة .ِِّ، صّج ،(ُـ، )طُُٗٗ/ ػُُُْلبنمف، 
 ،(ُـ، )طُٕٗٗ/ ػػػُّٗٗلبنػػمف،  –بيػػركت دار الكتػػب العلميػػة، تحقيػػؽ: محمػػد ز ػػرم النجػػمر، ، شرررح معرراني اآلثررار ػػػ(، ُِّ)ت 
، تحقيػػؽ: الدرايررة فرري تخررريج أحاديررث اليدايررة ػػػ(، ِٖٓ ر أبػػك الفضػػؿ العسػػقالن  )تكينظػػر: أحمػػد بػػف علػػ  بػػف حجػػ .ٖ، صّج

 .َٔ، صِج ،)د.ت(، )د.ط(لبنمف،  –بيركت السيد عبد اهلل  مشـ اليممن  المدن ، دار المعرفة، 
 .ُِٓ، صُ، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ُلم األصولينظر: الشككمن ،  (ٖٖ)
تيسررير الوصررول إلررى قواُررد األصررول ومعاقررد  ػػػ(، ّٕٗمػػؤمف بػػف عبػػد الحػػٌؽ البغػػدادم الحنبلػػ  )ت اإلمػػمـ عبػػد الينظػػر:  (ٖٗ)

شػرح: عبػد اهلل بػف صػملح الفػكزاف، جممعػة اإلمػمـ محمػد بػف سػعكد اإلسػالمية، القصػيـ، المملكػة العربيػة السػعكدية، ، الفصول
 .ُِٔ، صُج ،)د.ت(

 .ِّّ-ِّٕ، صُ. جأصول السرخسيينظر: السرخس ،  (َٗ)
محاضرات ك ـ: عبد اهلل بف عمر، كعبد اهلل بف عبمس، كعبد اهلل بف الزبير، كعبد اهلل بف عمرك بف العمص. ينظر: الضمرم،  (ُٗ)

 .َُُ، صفي ُلوم الحديث
شػػمس الػػديف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد أبػػك عبػػد اهلل المعػػركؼ بػػمبف أميػػر حػػمج كيقػػمؿ لػػه ابػػف المكقػػت الحنفػػ  )ت ينظػػر:  (ِٗ)

 .ِٗٗ-ِٖٗ، صِج ،(ِـ، )طُّٖٗ/قَُّْلبنمف،  –بيركت ، دار الكتب العلمية، قرير والتحبيرالت ػ(، ٕٖٗ
 .ِّٗ، صِجَشف األسرار ُن أصول فخر اإلسالم الب دو ، ينظر: البخمرم،  (ّٗ)
 .ُٓص ،(ُـ، )طُٖٗٗ/ ػَُْٗمصر،  –القم رة ، تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة، عملـ الكتب، المي انعبد الك مب الشعران ،  (ْٗ)
، أبرري داوودسررنن ، أبػػك داككدك  .(ََٕٓ، )ِِٔٓ، صٔكتػػمب الػػديمت، بػػمب ديػػة األصػػمب ، جصررحيح البخررار ، البخػػمرم،  (ٓٗ)

 .(ْٖٓٓ) ُٖٖ، صْكتمب الديمت، بمب ديمت األخطمم، ج
 .ّٔٓ، صُ، جشرح تنقيح الفصولالقراف ،  (ٔٗ)
 .(ُُّٓ، )ُُّٔ، صّمتبميعيف، ج، كتمب البيكع، بمب ثبكت خيمر المجلس للصحيح مسلممسلـ،  (ٕٗ)
 .(ّْْٖ، )ُْٕٗ، صٓ، كتػػمب النكػمح، بػػمب ال يػنكح األب كغيػػرذ البكػر كالثيػػب إال برضػػم م، جصررحيح البخرار البخػمرم،  (ٖٗ)

 .(َُّٔ، )َُّٔ، صِجكتمب النكمح، بمب استئذاف الثيب ف  النكمح بملنطؽ كالبكر بملسككت، ، صحيح مسلمكمسلـ، 
عػػف الكضػػكم مػػف لحػػـك اإلبػػؿ فقػػمؿ: تكضػػؤكا منهػػم،  ف أبػػ  ليلػػى عػػف البػػرام بػػف عػػمزب قػػمؿ: "سػػئؿ رسػػكؿ اهلل عػػف عبػػد الػػرحمف بػػ (ٗٗ)

كسػػئؿ عػػف لحػػـك الغػػنـ فقػػمؿ: ال تتكضػػؤا منهػػم، كسػػئؿ عػػف الصػػالة فػػ  مبػػمرؾ اإلبػػؿ فقػػمؿ: ال تصػػلكا فػػ  مبػػمرؾ اإلبػػؿ فغنهػػم مػػف 
 قمؿ ،ْٕ، صُج، أبي داوودسنن ، أبك داككديهم فغنهم بركة". الشيمطيف، كسئؿ عف الصالة ف  مرابض الغنـ فقمؿ: صلكا ف
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 .(ّّٖٓٔ) ُْٗ/ُ ،األلبمن : إسنمدذ صحيح
 .ُٕٔص ،(ُٓـ، )طََِٔ/ ػُِْٕلبنمف،  –بيركت مؤسسة الرسملة، ، الوجي  في أصول الفقوعبد الكريـ زيداف،  (ََُ)
ف شػمم رد ػم كرد معهػم صػمعمن مػف فهك فيهم بملخيمر ثال مصراة: "مف ابتمع شمة قمؿ رسكؿ اهلل  (َُُ) ثػة أيػمـ إف شػمم أمسػكهم كاج

 .(ُِْٓ، )ُُٖٓ، صّ، جصحيح مسلممسلـ، تمر". 
 .ُٕٔ، صالوجي  في أصول الفقوزيداف،  (َُِ)
 ،(ُـ، )طَََِ/ ػػػَُِْاألردف،  -عمػػمف ، دار عمػػمر، أثررر ُلررل الحررديث فرري اخررتالف الفقيرراءمػػم ر يمسػػيف الفحػػؿ،  (َُّ)

 .ُّٗ-ُِٗص
 .ُٕٔ–ُٕٓ، ص: الوجي  في أصول الفقوزيداف،  (َُْ)
المملكػة العربيػة  –الريػمض ، مكتبة التكبة، خصائص مسند أحمد ػ(، ُٖٓمحمد بف عمر بف أحمد أبك مكسى المدين  )ت  (َُٓ)

صره  :ابن حنبلكأبك ز رة،  .ُِـ، )د.ط(. صَُٗٗ/ ػَُُْالسعكدية،   .ِِْ–ُِْ، صوفقيو وآراؤهحياتو ُو
 .ُْٕ-ُْٔ، صاحد وحجيتوخبر الو الشنقيط ،  (َُٔ)
 .ٖٔ، صّج ،(ِـ، )طُٔٔٗ/ ػُّٖٔالنجؼ، ، دار النعممف، أصول الفقومحمد رضم المظفر،  (َُٕ)
 .ٕٖ-ٖٔ، صّ، جالمصدر السابق (َُٖ)
 .ٕٖ، صّ، جالمصدر السابق (َُٗ)


