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 ه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني
ُسبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وال سهل لنا إال ما سهَّلته لنا، إنك أنت اي ربنا اجلّواد الكرمي، 

 وبعُد:
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ( 1)َواْلَعْصِر ﴿ ِإَّلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبِْلَقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْْبِ ( 2)ِإنَّ اْلِْ

 .[3-1ر:]العص﴾(3)
 

 :-رمحه هللا-قال اْلمام اجلويين 
، َيُكونَ  َأنْ  ِإمَّا: ََيُْلو َفال نُْطَقانِ  تَ َعاَرضَ  ِإَذا ، َأوْ  َعامَّْْيِ ُهما َواِحدٍ  ُكل    َأوْ  اصَّا ،خَ  َواآلَخرُ  َعامَّا   َأَحُدُُها َأوْ  َخاصَّْْيِ  َعامَّا ِمن ْ

 .آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  َخاصَّا   وْجهٍ  منْ 
ُهَما اجْلَْمعُ  َأْمَكنَ  فَِإنْ  َعامَّْْيِ  َكانَ   َفِإنْ  ن َ  التَّارِيخُ  ُعِلمَ  َفإنْ  الَتارِيُخ، يُ ْعَلمِ  لَ  ِإنْ  َماِفيهِ  يُ ت ََوق فْ  اجْلَْمعُ  ُُيِْكنِ  لَْ  فإنْ  ُُيَْمْع، بَ ي ْ

مُ  ُنِسخَ  ِر، اْلُمتَ َقدِ  ، َكانَ   إنْ  وََكَذِلكَ  ِِبْلُمتَأخِ  ، اْلَعام   ََخُّ  فَ يُ  َخاصَّا َواآلَخرُ  َعامَّا   َأَحُدُُهَا َكانَ   َوِإنْ  َخاصَّْْيِ  ُكل    َكان  َوِإنْ  ِِبْْلَاصِ 
هُ  ُهَما كل    ُعُمومُ  فَ ُيََخُّ   َوْجهٍ  ِمنْ  َوَخاصَّا   َوْجهِ  ِمنْ  َعامَّا   َماِمن ْ  .اآلَخرِ  ِبُُصوص ِمن ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 تعارض األدلة

صنف 
ُ
-األدلة  بعد مبحث األدلة الشرعية؛ ألن هذه -رمحه هللا-اهتم األصوليون اهتماًما كبريًا هبذا املبحث، وقد أورده امل

يف هذه  -عزَّ وجلَّ -قد يقُع بينها تعارض، ومن َثمَّ ال ُُيكن لألصويل أو للعامل أو للفقيه أن يُثبت ُحكم هللا  -الكتاب والُسنة واإلمجاع
ال إبزالة هذا التعارض، لذلك ال يتميز مجيع العلماء يف هذه القضية، فال يستطيع أن يُقايس بني األدلة ويرجحها إال من كان املسألة إ

 فحاًل من العلماء.
احلاصل أن التعارض بني نصوص الشريعة إذا وِجد؛ فال بُدَّ للعامل أن ُُيعن النظر وجيتهد، َُثَّ بعد ذلك حيل هذا التعارض، وهذا 

لتعارض له أسباب؛ إما أن يكون سببه نقص علم العامل، أو خلٌل يف فهمه، ومن َثمَّ حيدث هذا التعارض، فالتعارض يكون يف ظاهر ا
 كيف يتعارض؟!، ف-عزَّ وجلَّ -من املخرج نفسه، فكالمها قاله هللا  ض بني دليلني خرجافليس هناك تعار األمر، لكن يف الواقع 

صنف أو مل يذكرها،عندئٍذ ال بُدَّ من اجل 
ُ
صل يف الشريعة األ مع، إما ابلنسخ، أو الرتجيح، وغري ذلك من األدلة اليت ذكرها امل

 أهنا نزلت ملصاحل العباد؛ فهي جاءت جللب املصاحل ودفع املضار.
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 (:نُْطَقانِ  تَ َعاَرضَ  ِإَذاقوله: )
 الن.ل هللا، أو قول الرسول وقول الرسول؛ فالنطقان أي الدليإذا تعارض قول هللا وقول هللا، أو قول هللا، أو قول الرسول وقو أي: 

 (ََيُْلو َفال نُْطَقانِ  تَ َعاَرضَ  ِإَذا:) 
 أن يكون الدليلني عامني.اِلالة األوىل:  -
 أن يكون الدليلني خاصني.اِلالة الثانية:  -
 أن يكون أحدمها عام واآلخر خاص.اِلالة الثالثة:  -
 عموم من وجه، وخصوص من وجه آخر.أن يكون بينهما اِلالة الرابعة:  -

 
 أن يكون الدليلني عامني(: َعامَّْْيِ  َيُكونَ  َأنْ  ِإمَّااِلالة األوىل: )

للخروج من هذا التعارض، ُُيكن اجلمع بينهما حبيث حُيمل كل منهما على حال ال تُناقض احلال اأُلخرى، فاجلمع أوىل من 
 إمهاهلا.الرتجيح هنا؛ فإعمال األدلة أوىل من 

َهابُ  ُدِبغَ  ِإَذا»: -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  مثال: َا» وعند أهل السنن:، «َطُهرَ  فَ َقدْ  اْلِْ ، «َطُهرَ  فَ َقدْ  ُدِبغَ  َهابٍ إِ  َأُي 
َتِفُعوا ََّل » :-صلى هللا عليه وسلم-وقوله  َتةِ  ِمنَ  تَ ن ْ  «.َعَصبٍ  َوََّل  ِبَِِهاٍب، اْلَمي ْ
  التعارض؟كيف ُُيمع بْي هذا 

جلد احليوان قبل الدابغة يُسمى )إهاب(، أما بعد الدابغة فُيسمى )شمن أو قربة(، فيكون النهي عن االنتفاع ابإلهاب قبل 
َتِفُعوا ََّل »الدابغة للحديث  َتةِ  ِمنَ  تَ ن ْ  ديثني.، أما إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر، وهبذا مُجع بني احل«َعَصبٍ  َوََّل  ِبَِِهاٍب، اْلَمي ْ

 م الطحاوي يف شرح )مشكل اآلاثر( مجع بني أحاديث كثرية كان يظهر منها لبعض العلماء التعارض.اإلما
 أن يكون الدليلني خاصني(: َخاصَّْْيِ  َأوْ اِلالة الثانية: )

صلى  -يه وسلمصلى هللا عل-مسلم، ففي هذا احلديث أن النيب  يف -صلى هللا عليه وسلم-حديث صفة حج النيب  مثال:
الظهر يوم النحر  صلى -صلى هللا عليه وسلم-الظهر يوم النحر مبكة، وورد حديث آخر يف صفة حج النيب عن ابن ُعمر أن النيب 

 مبىن.
 كيف ُُيمع بْي هذا التعارض؟ 

 رجع إىل مىن ة قبل الزوال، َُثَّ صلى الظهر مبكة يف أول وقتها، َُثَّ طاف لإلفاض -صلى هللا عليه وسلم-اجلمع بينهما أن النيب 
 فصلى الظهر مرة أخرى أبصحابه. )قاله اإلمام النووي(

ل الدليل ابألقرب إىل الدليل، ولذلك فإعما -عزَّ وجلَّ -قد يكون هذا اجلمع صحيح، وقد يكون غري صحيح، لكننا ندين هللا 
 أوىل من إمهاله.
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ِت َآت َ للنيب: ﴿ -عزَّ وجلَّ -جلمع، يُنظر للتاريخ، مثل: قول هللا فإذا تعذر ا ََ ُأُجوَرُهنَّ ِإنَّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ ْي
َبَك ُحْسنُ ُهنَّ أَ ََّل َيَِل  َلَك النِ َساُء ِمْن بَ ْعُد َوََّل َأْن تَ َبدََّل ِِبِنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو : ﴿-عزَّ وجلَّ -، وقوله [50]األحزاب:..﴾ ََ ..  ْع

 .[52]األحزاب:﴾
على النيب أن يتزوج على  -عزَّ وجلَّ -هاتني اآليتني بينهما تعارض، فُعلم من التاريخ أن اآلية الثانية انسخة لألوىل، فحرَّم هللا 

 نسائه بعد ذلك.
د احلديثني وإمهال تم الرتجيح؛ وهو: العمل أبحفإذا مل ُُيكن اجلمع، ومل ُيكن معرفة التاريخ للنظر للناسخ واملنسوخ، فعندئٍذ ي

 اآلخر؛ للقرائن.
 هللاِ  رسولَ  أنَّ »أنه تزوج ميمونة وهو ُُمرم، احلديث نصه ورد عن ابن عباس  -صلى هللا عليه وسلم-حديث النيب مثال:  

 ، فكيف تقول إنه تزوجها وهو حالل؟«ُُمْرِم   وهو ميمونةَ  نكح وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى
بعد نظر العلماء يف احلديثني قالوا: احلديث ترويه صاحبة القصة ميمونة، وهي اليت تزوجها، وهي أدرى حباهلا وحال زوجها من 

 ابن عباس، فيُقدم حديثها على حديث ابن عباس، ويكون مرجًحا من وجوه؛ منها أهنا صاحبة القصة.
 

 أن يكون أحدمها عام واآلخر خاص(: َخاصَّا   َواآلَخرُ  َعامَّا   َأَحُدُُها َأوْ اِلالة الثالثة: )
 إذا كان أحد الدليلني عام واآلخر خاص؛ فُيخصص العام ابخلاص.

، دلت هذه اآلية على وجوب القطع [38]املائدة:..﴾ َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديَ ُهَما: ﴿-عزَّ وجلَّ -قول هللا مثاله: 
رق مااًل كثريًا أو قلياًل، ولكن ملا تكلم العلماء يف قضية القطع والسرقة قالوا: ال يُشرط إال ممْن سرق مقدارًا مطلًقا سواٌء كان السارُق س

 ِديَنارٍ  رُْبعِ  ِف  ِإَّلَّ  سَّاِرقِ ال َيدُ  تُ ْقَطعُ  ََّل : »-صلى هللا عليه وسلم-معيًنا وهو رُبع دينار ذهيب فأكثر، وهذا ُعرف من حديث النيب 
ا  فخصص احلديث عموم اآلية. «َفَصاِعد 

ُهما َواِحدٍ  ُكل    َأوْ اِلالة الرابعة: ) ه، وخصوص من جأن يكون بينهما عموم من و (: آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  َخاصَّا   وْجهٍ  منْ  َعامَّا ِمن ْ
 وجه آخر

 فُهنا جُيمع بينهما أبن ُُيصص عموم كل واحد خبصوص اآلخر.
، [234]البقرة:..﴾ ٍر َوَعْشر  َوالَِّذيَن يُ ت ََوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواج ا َيََتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َأْربَ َعةَ َأْشهُ : ﴿-عزَّ وجلَّ -قول هللا مثاله: 

اأْلَمْحَاِل َوُأوََّلُت : ﴿يف آية أخرى -عزَّ وجلَّ -فهذه اآلية عامة يف احلامل وغري احلامل، لكنها خاصة مبمْن يتوىف عنها زوجها، وقال هللا 
، وهذه اآلية خاصة ابحلامل، وعامة ابملتوىف عنها زوجها، فُهنا ُُيصص عموم اآلية األوىل [4]الطالق:..﴾ َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 

 عنها أو ىفابلثانية، وُيصص عموم الثانية ابألوىل، فتخرج احلامل من عموم األوىل، وتكون عدهتا بوضع محلها سواء كان زوجها متو 
 غري ذلك.
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دلَّ على هذا اجلمع أحاديث أخرى، مثل حديث سبيعة األسلمية أهنا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأرادت أن تتزوج، فأقر 
 .-صلى هللا عليه وسلم-النيب هلا ذلك 

  



 ثامنرس الالد - 1أصول الفقه  

 

6 

 اإلجماع

. الشَّْرِعيَّةَ  اِْلَاِدثَةَ : ِِبِْلَاِدثَةَ  َونَ ْعيِن  ،اْلُفَقَهاءَ  ِِبْلُعَلَماءِ  َونَ ْعيِن  اِْلَاِدثَِة، َعَلى الَعْصرِ  َأْهلِ  ُعَلَماءِ  ات َِفاقُ : فَ ُهوَ  اْلْْجَاعُ  َوَأمَّا
ََّة األُمَّةِ  َهِذهِ  َوِإْْجَاعُ   .«َضالَلةٍ  َعَلى أُمَِّت  ََتَْتِمعُ  َّل»: -صلى هللا عليه وسلم-ِلَقْوِلِه  ؛َغْْيَِها ُدونَ  ُح

ََّة َواْلْْجَاعُ  األُمَِّة، بِِعْصَمةِ  َوَردَ  َوالشَّرْعُ  يَِّتهِ  ِف  ُيْشََتطُ  َوَّل َكاَن،  َعْصرٍ  َأي ِ  َوِف  الثَّاِن، اْلَعْصرِ  َعَلى ُح  َِ  اْلَعْصِر، اْنِقَراضُ  ُح
 َأنْ  -اْلَقْولِ  َهَذا َعَلى- َوََلُمْ  اَّلْجتَهاِد، َأْهلِ  ِمنْ  َوَصارَ  َوتَ َفقَّه َحَياِِتِْم، ِف  ُولدَ  َمنْ  قَ ْول يُ ْعَتَْبُ  َشْرط، اْلَعْصرِ  اْنِقَراضُ : قُ ْلَنا َفِإنْ 

 َوُسُكوتِ  اْلِفْعلِ  َأوِ  الَقْولِ  َذِلكَ  َوانتَشارِ  ب َْعضِ الْ  َوِبفْعلِ  اْلب َْعض َوِبَقْولِ  َوِبِفْعِلِهْم، بَقْوَِلِْم، َيِصح   َواْلْْجَاعُ  اِْلُْكِم، ذِلكَ  َعنْ  يَ ْرِجُعوا
ة   َلْيسَ  الصََّحابَةِ  ِمنْ  اْلَواِحدِ  َوقَ ْولُ . َعَلْيهِ  اْلَباِقْيَ  ََّ  .اجْلَِديدِ  اْلَقْولِ  َعَلى َغْْيِه، َعَلى ُح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 اِْلَاِدثَةَ : ِِبِْلَاِدثَةَ  َونَ ْعيِن  ْلُفَقَهاَء،ا ِِبْلُعَلَماءِ  َونَ ْعيِن  اِْلَاِدثَِة، َعَلى الَعْصرِ  َأْهلِ  ُعَلَماءِ  ات َِفاقُ : فَ ُهوَ  اْلْْجَاعُ  َوَأمَّاقوله: )
 (:الشَّْرِعيَّةَ 

 تعريف اإلجماع

 هو االتفاق.لغة : 
ا:  كان هذا   ولو- فحلادث اتفاًقا ُُيرج وجود أي خالُحكم ا على -العلماء املعتربون-هو اتفاق علماء العصر اصطالح 

 .-اخلالف ضعيًفا
(: هي املسألة اليت تستجد على الناس وليس فيها دليل من كتاٍب وال من ُسنة؛ ُتصبح ُمط نظر العلماء والفقهاء، اِْلَاِدثَةَ )

هكذا، إذا اتفق ُكل يتفقوا، وقد ُيتلفوا َُثَّ يتفقوا، و فيبدأ العلماء واألصوليون ابلبحث عن جواب هلذه احلادثة، فقد ُيتلفوا، أو 
 العلماء على ُحكم ملسألة ُمعينة؛ فهذا يُسمى )إمجاع(.

 (:الَعْصرِ  َأْهلِ  ُعَلَماءِ قوله: )
  :أخرج علماء العصور املاضية.قيد  
  ُسبحانه -املشرع  عن لسان اخلالق متكلمٌ  -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألن زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم-كما أخرج زمن النيب

صول إىل علَّم أصحابه املقايسة واالجتهاد وطرق الو  -صلى هللا عليه وسلم-وال حاجة إلمجاٍع أو غريه وإن كان النيب  -وتعاىل
 .-صلى هللا عليه وسلم-املعلومات اليت ستحتاجها األُمة بعد وفاته 

ََّة األُمَّةِ  َهِذهِ  َوِإْْجَاعُ قوله: )  (:َغْْيَِها ونَ دُ  ُح
 حجة شرعية جيب على املسلمني العمل هبا، فاإلمجاع مثل القرآن من حيث العمل به وتطبيقه. أي: 

 بعض مسائل اإلجماع
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ََّة َواْلْْجَاعُ قوله: )  (:َكانَ   َعْصرٍ  َأي ِ  َوِف  الثَّاِن  اْلَعْصرِ  َعَلى ُح
 وينقضه.فإذا انعقد اإلمجاع، ال أييت أحد يف العصر الثاين 

يَِّتهِ  ِف  ُيْشََتطُ  َوَّلقوله: )  َِ  (:اْلَعْصرِ  اْنِقَراضُ  ُح
رتط، ، وهناك قول يقول إنه يُش-وهذا مذهب اجلمهور-يصعب انضباط العصر؛ وذلك لطوله، فال يُشرتط انقراض العصر 

صنف 
ُ
 ؛ لقوة األدلة.-رمحه هللا-لكن القول األول هو الصحيح كما ذكر امل

 (:اِْلُْكمِ  ذِلكَ  َعنْ  يَ ْرِجُعوا َأنْ  َوََلُمْ قوله: )
جمعني أن يرجع عن رأيه، فُتصبح املسألة ليست أي: 

ُ
أن العلماء هلم أن يرجعوا عن ذلك احلُكم يف ذلك العصر، فلبعض امل

 ُمل إمجاع، بل اتفاق أو غالبية، فُهنا يقال: إن اإلمجاع مل يستقر.
 (:َوِبِفْعِلِهمْ  بَقْوَِلِْم، َيِصح   َواْلْْجَاعُ قوله: )

كتاب أو الُسنة، ( وال بُدَّ لإلمجاع من ُمستند؛ سواٌء من الَوِبِفْعِلِهمْ  بَقْوَِلِْم،بتحقق اإلمجاع ابلقول أو ابألفعال؛ وهلذا قال: )
 سواٌء حنن علمناه أم مل نعلمه.

 (:َعَلْيهِ  اْلَباِقْيَ  َوُسُكوتِ  اْلِفْعلِ  َأوِ  الَقْولِ  َذِلكَ  َوانتَشارِ قوله: )
صنف 

ُ
على إمجاع السكوت؛ وهو أن يقول بعض اجملتهدين قواًل أو يفعل فعاًل وينتشر، َُثَّ بعد  -رمحه هللا-هذه إشارة من امل

 ذلك ال يُعرف له خمالف، فأكثر العلماء على القول به، وبعضهم قال: ليس حبجة.
 سكتوا. (: أي أنه وصل إىل أمساع غالب أو كل العلماء َُثَّ َذِلكَ  َوانتَشارِ )

ة   َلْيسَ  الصََّحابَةِ  ِمنْ  اْلَواِحدِ  َوقَ ْولُ قوله: ) ََّ  (:اجْلَِديدِ  اْلَقْولِ  َعَلى َغْْيِه، َعَلى ُح
 .حجة فانه القدمي قوله يف أما ،-هللا رمحه- للشافعي( اجْلَِديدِ  اْلَقْولِ  َعَلى) 

صنف يف أقوال الصحابة؛ فقول واحد من الصحابة ليس حبجة 
ُ
م آراء، على غريه من الصحابة، فالصحابة هلم أقوال وهلدخل امل

 وبعضهم قد يوافق اآلخر وبعضهم قد ُيالف، فالقاعدة: أن الصحابة أقواهلم ليست حبجة على غريها إذا مل يوجد الدليل.
ك ليست ل: فأقوال الصحابة عند اإلمام ماهي من األدلة املَختلف ف حَيتها -ما أُثر عنهم من قول- أقوال الصحابة

 مثل أقوال الصحابة عند اإلمام أيب حنيفة.
لل ذلك ولو للحظة من اللحظات وليس كل من رآه، وإن خت -صلى هللا عليه وسلم-لفظ يُطلق كل ممْن لقي النيب الصحايب: 

 فيها مكث يتال الفرتة عن النظر بغض الكرمي، ورسوله تعاىل ابهلل ومؤمن مسلم وهو ومات، -ذكر ذلك ابن حجر يف شرحه-ردة 
 .-وسلم عليه هللا صلى- النيب مع
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 األخبار

 .َواْلَكِذبُ  الصِ ْدقُ  َيْدُخلُهُ  ما: فَاْلََْْبُ  األخَبارُ  َوَأمَّا
َقِسمُ  َواْلََْْبُ   .وُمت ََواِترٍ  آَحاٍد،: ِإىَل  يَ ن ْ

َتِهيَ  أنْ  ِإىَل  َوَهَكَذا ْثِلِهْم،مِ  َعنْ  اْلَكِذبِ  َعَلى الت ََّواطُؤُ  يَ َقعُ  َّل َْجَاَعة يَ ْرويَهُ  َأنْ : َوُهوَ  اْلِعْلَم، يُوِجبُ  َما َفاْلُمت ََواِترُ   ِإىَل  يَ ن ْ
 .اْجِتَهادٍ  َعنِ  َّل مسَاٍع، َأوْ  ُمَشاَهَدةٍ  َعنْ  األصلِ  ِف  فَ َيُكونُ  َعْنُه، اْلُمَْخَْبِ 

َقِسمُ  ِفيِه، اْْلَطَأ َّلْحِتَمالِ  اْلِعْلَم، يُوِجبُ  َوَّل اْلَعَمَل، يُوِجبُ  الَِّذي َوُهوَ  :َواآلَحادُ   َوُمْسَنٍد، ُمْرَسٍل،: ِقْسَمْْيِ  ِإىَل  َويَ ن ْ
ٍة، فَ َلْيسَ  َحابَةِ الصَّ  َغْْيِ  َمَراسيلِ  ِمنْ  َكانَ   َفِإنْ  ِإْسَناُدُه، يَ تَِّصلْ  لَْ  َما: َواْلُمْرسلُ  ِإسَناُدُه، اتََّصلَ  َما: َفاْلُمْسَندُ  ََّ  َمَراسيلَ  ِإَّل ِبُ

ا املَُسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َْ  َفإَّنَّ  .َمَسانِيدَ  فَ ُوِجَدتْ  فُ تِ َش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

صنف 
ُ
هنم يردون يني، فجرت عادهتم أيف الكالم عن مسائل تُبحث عند أهل احلديث، وهذه عادة األصول -رمحه هللا-بدأ امل

بعض من مباحث علوم مصطلح احلديث يف أصول الفقه؛ ألن الكتاب والُسنة مها أساس علم األصول؛ فلما كان القرآن والُسنة 
 مهمان، كان ال بُدَّ لألصوليني من أن أيتوا يف كتبهم ببعض املباحث من علوم القرآن، وبعض املباحث من علوم الُسنة.

 (:َواْلَكِذبُ  الصِ ْدقُ  َيْدُخلُهُ  ما: فَاْلََْْبُ  األخَبارُ  َوَأمَّاقوله: )
 هو ما حيتمل الصدق والكذب.اْلْب عند أهل اللغة: 

 من قول أو فعل أو تقرير.  -صلى هللا عليه وسلم-: كل ما جاء عن النيب املراد ِبْلْب ُهنا
 : إىل -صلى هللا عليه وسلم-تنقسم األقوال الواردة عن النيب 

َُثَّ يف  -لمصلى هللا عليه وس-، أو ما يرويها مجاعة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-ها واحد عن النيب رويوهي ما يآحاد:  -
 إحدى السالسل يكون يف إحدى الطبقات واحد.

 أن يكون عدد الرواة يف كل طبقة يؤمن تواطؤهم على الكذب. متواتر: -
  (: اْلِعْلمَ  يُوِجبُ  َما َفاْلُمت ََواِترُ )

 العلم الضروري اليقيين، الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديًقا جازًما؛ مثل: وجود مكة، ووجود املدينة.أي: 
َقِسمُ  ِفيِه، اْْلَطَأ َّلْحِتَمالِ  اْلِعْلَم، يُوِجبُ  َوَّل اْلَعَمَل، يُوِجبُ  الَِّذي َوُهوَ  :َواآلَحادُ )  َوُمْسَنٍد، ُمْرَسٍل،: ِقْسَمْْيِ  ِإىَل  َويَ ن ْ
ٍة، فَ َلْيسَ  َحابَةِ الصَّ  َغْْيِ  َمَراسيلِ  ِمنْ  َكانَ   َفِإنْ  ِإْسَناُدُه، يَ تَِّصلْ  لَْ  َما: َواْلُمْرسلُ  ِإسَناُدُه، اتََّصلَ  َما: َفاْلُمْسَندُ  ََّ  َمَراسيلَ  ِإَّل ِبُ

ا ؛املَُسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َْ  فَإَّنَّ  (:َمَسانِيدَ  فَ ُوِجَدتْ  فُ تِ َش
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َقِسمُ ) -  (:َوُمْسَندٍ  ُمْرَسٍل،: ِقْسَمْْيِ  ِإىَل  َويَ ن ْ
 ينقسم خرب اآلحاد إىل: متصل، ومنقطع.أي: 

ةٍ  فَ َلْيسَ  الصََّحابَةِ  َغْْيِ  َمَراسيلِ  ِمنْ  َكانَ   َفِإنْ ) - ََّ  (:ِبُ
ألن الصحايب إذا أرسل إىل النيب فقد يكون مسع من النيب مباشرًة، أو يكون مسع من صحايب آخر، واندر ما يكون مسعه من 

شهد للصحابة  -ىلتبارك وتعا-اتبعي، والصحابة كلهم عدول، فلو أسقط اسم صحايب فال أبس، اإلشكالية يف التابعني؛ ألن هللا 
قبول  -يلوهي قواعد اجلرح والتعد-مل يشهد هلم أحد، فتجري عليهم قواعد علم املصطلح ابلصدق وعدم الكذب، لكن التابعني 

 املقبول ورد املردود.
ا)  َْ  َفإَّنَّ  (: َمَسانِيدَ  فَ ُوِجَدتْ  فُ تِ َش

 بعد حبثهم فيها. -صلى هللا عليه وسلم-وِجدت مسانيد عن النيب 
 وأعلم، أعلى -وجلَّ  عزَّ - وهللا هذا الكرمي، نبيه وبسنة العظيم، ِبلقرآن وإايكم ينفعنا أن -وجلَّ  عزَّ - هللا أسأل

 إليك ونتوب نستغفرك أنَ، إَّل إله َّل أن أشهد وِبمدك، اللهم ُسبحانك
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