المحاضرة السابعة :قول الصحابي  -األخبار
المبحث األول :قول الصحابي
قال ادلصنف( :وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على القول اجلديد ،ويف القدمي حجة).
ش :الصحايب ىو من لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم مؤمنا بو ومات على ذلك ولو ختللت
ردة يف األصح ،ىكذا عرفو ابن حجر رمحو اهلل.
وخالصة الكالم يف درجة قولو أن نقول:
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قولو فيما ال رلال للرأي فيو لو حكم الرفع ،سواء تعلق بالعلميات كأمور الغيب ،أو
العمليات كالعبادات ،ما مل يعرف الصحايب باألخذ من اإلسرائيليات.

-2

إذا اختلف الصحابة مل يكن قول بعضهم حجة على البعض اآلخر وال على من بعدىم،
وإمنا ينظر إىل األقوى دليال ،وال جيوز اخلروج عن أقواذلم وإحداث قول ثالث فيما اختلفوا
فيو على قولُت ،ألنو ال جيوز خلو عصرىم عن القول احلق.

-3

إذا قال الصحايب قوال ومل يعلم لو سلالف وانتشر قولو فهو إمجاع سكويت ،وقد تقدم أنو
حجة عند اجلماىَت ،ورجحو ابن تيمية.

-4

قول الصحايب يف غَت ما تقدم وىو إذا مل خيالفو أحد ومل يشتهر أو مل نعلم اشتهاره من
عدمو وكان للرأي فيو رلال فهذا زلل اخلالف ،وفيو ما ذكره ادلصنف ،لكن حقق ابن
تيمية أن قول األئمة األربعة ومجهور العلماء أنو حجة خالفا للمتكلمُت ،وأما روي عن
الشافعي فال يصح عنو كما حققو ابن القيم يف إعالم ادلوقعُت.
فائدة:
قال احلجوي الفاسي :وال ينبغي عده من أصول الشريعة العامة ،وال أصال بنفسو زائدا على

األصول السابقة؛ ألن قول الصحايب البد أن يستند إىل نص أو قياس أو غَتمها شلا سبق.
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فائدة ثانية:
قول ادلصنف (على القول اجلديد) ،أي قول الشافعي دبصر ،والعمل يف ادلذىب الشافعي
على القول اجلديد إال يف مسائل يسَتة يفىت فيها بالقدمي الذي ىو مذىبو بالعراق ،وىي مذكورة يف
مقدمة اجملموع للنووي واألشباه والنظائر للسيوطي.
فائدة ثالثة:
فائدة ذكر ىذا ادلبحث عقب اإلمجاع ألن لو عالقة باإلمجاع السكويت ،كما تقدم بيانو

المبحث الثاني :األخبار
النيب صلى اهلل عليو وسلم وال أىل
األقوال واألفعال قد حيتاج إىل التمسك هبا من مل يشاىد ي

اإلمجاع ،فال تصل إليو إال بالنقل ،فالبد من البحث الذي يفيد العلم ،وىو باب األخبار.
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والكالم فيو يف أربع مسائل :تعريفو – أقسامو – أقسام اآلحاد – صيغ التحمل واألداء
المسألة األولى :في تعريفه
قال ادلصنف( :وأما األخبار فاخلرب ما يدخلو الصدق والكذب)
ش :أي أن اخلرب ما يدخلو الصدق والكذب الحتمالو ذلما من حيث إنو خرب ،فقولك "قام
زيد" حيتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا ،وقد يقطع بصدقو أو كذبو ألمر خارجي ال لذاتو،
فاألول كخرب اهلل ،والثاين كخرب مسيلمة الكذاب ،وكقولك :الضدان جيتمعان.
قال ابن الشاط يف هتذيب الفروق :اخلرب قول يلزمو الصدق أو الكذب.،
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المسألة الثانية :أقسام الخبر
قلت :ومراد ادلصنف من تعريف اخلرب جعلو توطةة للتقسيم اآليت حيث قال( :واخلرب ينقسم
إىل قسمُت :آحاد ومتواتر .فادلتواتر ما يوجب العلم ،وىو أن يروي مجاعة ال يقع التواطؤ على
الكذب من مثلهم إىل أن ينتهي إىل ادلخرب عنو ،ويكون يف األصل عن مشاىدة أو مساع ال عن
اجتهاد ،واآلحاد ىو الذي يوجب العلم وال يوجب العمل)
ش :أشار هبذا الكالم إىل تقسيم اخلرب ،وحاصلو أن اخلرب إما متواتر وإما آحاد.
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فأما ادلتواتر فالتواتر لغة ىو التتابع ،وتعاقب األشياء بعضها إثر بعض ،ومنو" :مث أرسلنا رسلنا
تًتى".4
وأما اصطالحا فقد عرفو ادلصنف ،ومثالو اإلخبار عن مشاىدة مكة أو مساع خرب اهلل تعاىل
من النيب صلى اهلل عليو وسلم ،خبالف اإلخبار عن رلتهد فيو كإخبار الفالسفة عن قدم العامل،
وإخبار ادلالحدة عن أنو ال يوجد إلو للكون.
وما ذكره ادلصنف ىنا ألصق بالشروط منو بالتعريف ،لذلك جعل ابن حجر ىذه األمور
شروطا للمتواتر ال تعريفا ،وذكر لو ادلصنف أربعة شروط وىي :أن يرويو مجاعة ،وىذه اجلماعة ال يقع
التواطؤ على الكذب من مثلهم ،وتكون اجلماعة األخرى مثلهم وىكذا ،ويكون عن أمر مشاىد أو
مسموع.
وزاد ابن حجر شرطا خامسا :وىو أن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعو.
وادلقصود بذلك أن يورث ذلك القطع لسامع اخلرب.
فائدة:
ال ينبغي إنكار تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد ألن مبدأه من ادلعتزلة ،وبنوا عليو أن العقائد ال
يقبل فيها إال ادلتواتر؛ ألن التقسيم يف أصلو ديكن قبولو باعتباره اصطالحا وال مشاحة يف االصطالح،
مع أننا ال نبٍت عليها اللوازم الفاسدة اليت حناىا ادلعتزلة.
ىذا وقد وجد مصطلح ادلتواتر يف كالم األقدمُت كالشافعي وأمحد والبخاري ،لكن مل يقصدوا
بو ما قصده األصوليون ،إمنا قصدوا بو ما انضبط نقلو وتلقاه علماء احلديث بالقبول.
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فائدة ثانية:
يقول ابن الصالح :إن احملدثُت ال حيتاجون إىل البحث يف ادلتواتر ألنو مقطوع بصحة سنده،
وخالفو الشيخ األلباين.5
فائدة ثالثة:
اإلشاعات ال تفيد القطع ولو كثر ناقلوىا؛ ألهنا مل تستند إىل مشاىدة أو مساع ،وإمنا نقل،
ومثلو إشاعة تطليق النيب صلى اهلل عليو وسلم لنسائو.6
فائدة رابعة:
أشار ادلصنف إىل أن ادلتواتر يفيد العلم أي القطعي ،لكن اختلفوا فقيل :يفيد العلم الضروري
ال النظري ،ألنو حيصل دلن ليس بأىل للنظر واالستدالل ،كوجوب الصلوات اخلمس وصوم رمضان،
وىذا ىو الصحيح.
وقيل :يفيد العلم النظري الفتقاره إىل مقدمات ألنك ال حتكم عليو بالتواتر إال إذا نظرت إىل
كونو رواه مجاعة  ..إخل ،وإىل ىذا ذىب الدقاق وابن القطان وأبو احلسُت البصري.
فائدة خامسة:
ال يشًتط يف التواتر عدد معُت على الصحيح.
وأما النوع الثاين من األخبار وىو اآلحاد مجع أحد فإنو يوجب العمل بإمجاع من يعتد بو ،وال
يوجب العلم اليقيٍت إال إذا احتفت بو قرائن كما قرره ابن تيمية وابن القيم يف الصواعق وابن حجر يف
النزىة وابن رجب يف شرح البخاري ،ومن القرائن كون احلديث يف الصحيحُت.
فائدة:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :أحد" بالتنكَت ال يوصف بو يف اإلثبات إال اهلل.
 5انظر نزىة النظر بتحقيق علي احلليب ص()60
 6أخرجو ابن جرير يف تفسَته ( )2427/3والبيهقي ()46/7
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وزاد ىذا بيانا احلافظ ابن رجب فقال " :أحد اسم من أمساء اهلل يسمى اهلل بو وال يسمى
غَته من األعيان ،فال يسمى شيء من األشياء أحدا يف اإلثبات ،إال يف األعداد ادلطلقة ،وإمنا يسمى
بو يف النفي وما أشبهو من االستفهام والنهي والشرط ،كقولو" :ومل يكن لو كفؤا أحد" ،وقولو" :ىل
حتس منهم من أحد" ،وقولو" :فال تدعوا مع اهلل أحدا" ،وقولو" :وإن أحد من ادلشركُت استجارك"
وحنوه".
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المسألة الثالثة :أقسام اآلحاد
قال ادلصنف( :وينقسم إىل قسمُت :مسند ومرسل ،فادلسند ما اتصل إسناده ،وادلرسل ما مل
يتصل إسناده ،فإن كان من مراسيل غَت الصحابة فليس حبجة ،إال مراسيل سعيد بن ادلسيب فإهنا
ف تشت فوجدت مسانيد)
ينقسم اآلحاد إىل قسمُت كما ذكر ادلصنف ،وما عرفهما بو ىو تعريف األصوليُت والفقهاء،
وإليو ذىب اخلطيب البغدادي ،فهو عندىم ما انقطع إسناده على أي وجو كان انقطاعو ،وعرف ابن
عبد الرب ادلسند بادلرفوع ،ومجع احلاكم بُت االتصال والرفع.
وما مل يتصل إسناده عند احملدثُت أربعة أنواع :معلق ،ومنقطع ،ومعضل ،ومرسل.
فادلعلق ما سقط من مبادي سنده راو فأكثر ،وادلنقطع ما سقط من أثناء سنده راو فأكثر مع
شرط عدم التوايل ،فإن سقط منو اثنان فأكثر على التوايل فادلعضل ،وأما ادلرسل فما أضافو التابعي
إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم شلا مسعو من غَته.
ومجهور ادلالكية واحلنفية على االحتجاج بادلرسل ،واحملققون على خالفو كما نص عليو مسلم
يف مقدمة صحيحو.9
قال العراقي:

 7رلموع الفتاوى ()142/17
 8تفسَت ابن رجب ()664/2
 9ص ( )75وانظر أيضا مقدمة شرح النووي عليو ()37-36/1

واحتج مالك كذا النعمان

وصاح بومه ا ب و ودان وا

ورده مج اى َت النق اد

للجهل بالساقط يف اإلسناد

واستثٌت ادلصنف من ادلراسيل ادلردودة مراسيل سعيد بن ادلسيب ،وعلل ذلك بكوهنا فتشت
فوجدت مسندة من طرق أخرى ،وعليو فال حاجة إىل االستثناء.
يقول ابن الفركاح" :وأما مراسيل سعيد بن ادلسيب فقد اشتهر أهنا حجة عند الشافعي رضي
اهلل عنو ،وعللو يف الكتاب بأهنا فتشت فوجدت مسانيد ،ويف ىذا التعليل نظر؛ فإهنا إذا ظهرت
مسندة كان االحتجاج بادلسند ال بادلرسل ،فاستثناؤىا من مجلة ادلراسيل مستدرك على ىذا التقدير،
والتحقيق أن مراسيل سعيد كغَته ،وإمنا قال الشافعي رضي اهلل عنو " إرسال سعيد عندنا حسن" ،وال
يلزم من ىذا أن يكون حجة ،وإمنا استحسنها ألن سعيدا ال يكاد يرسل إال عن أيب ىريرة رضي اهلل
تعاىل عنو فإنو صهره ،فهو يرسل عمن لو مساه كان مقبوال ،خبالف غَته فإنو يرسل عمن لو مساه مل
يقبل ،واستقراء مذىب الشافعي رضي اهلل عنو يدل على أنو إمنا احتج دبا وجده مسندا من مراسيل
سعيد بن ادلسيب مثل حديث بيع اللحم باحليوان ،جاء مرسال وجاء مسندا عن سعيد عن أيب ىريرة،
فأما ما يرسلو سعيد وال يوجد مسندا فليس حبجة ،بل ىو كغَته من ادلراسيل".
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وىذا كلو يف مراسيل غَت الصحابة ،أما مراسيل الصحابة وادلقصود هبا ما يضيفو الصحابة إىل
النيب صلى اهلل عليو وسلم مع كوهنم مل يسمعوه منو ،ككثَت من أحاديث أيب ىريرة وابن عباس ،فإهنا
حجة عند اجلماىَت إال من شذ.
أما الذي أرسلو الصحايب فحكمو الوصل على الصواب.
مث قال( :والعنعنة تدخل على اإلسناد):
أي على حكمو فيحكم باتصالو ظاىرا ،ولكن بشرط أال يكون الراوي بو مدلسا ،وأن يكون
لقي أو عاصر من روى عنو ،ومثلها قال وأن.
فائدة:
 10شرح الورقات البن الفركاح ص()102

الراوي مع من فوقو لو أربع حاالت :إما أن يسمع منو حديثا ويروي ما مل يسمع منو ،أو
يلقاه ومل يسمع منو فَتوي عنو ،أو يعاصره ومل يلقو فَتوي عنو ،أو مل تثبت ادلعاصرة.
فاألول تدليس اتفاقا ،والثاين مثلو ،والثالث :إرسال خفي ،والرابع انقطاع ظاىر ،والبد أن
تكون يف ىذا الصيغة مومهة للسماع كعن وقال وأن.
المسألة الرابعة :صيغ التحمل واألداء
ونقصد هبا الصيغة اليت يؤدي هبا الراوي ما مسعو من شيخو؛ إذ ختتلف الصيغة حبسب الطريقة
اليت حت يمل هبا احلديث عن شيخو ،وإىل ذلك أشار ادلصنف بقولو:
(وإن قرأ الشيخ جيوز للراوي أن يقول حدثٍت وأخربين ،وإن قرأ ىو على الشيخ فيقول:
أخربين ،وال يقول :حدثٍت ،وإن أجازه الشيخ من غَت قراءة فيقول الراوي :أجازين أو أخربين إجازة)
ش :حاصل ما ذكره ادلصنف أن صيغة (حدثٍت) و(أخربين) دلن مسع من لفظ الشيخ" ،وال
فرق بُت التحديث واإلخبار من حيث اللغة ،ويف ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد ،لكن دلا تقرر
االصطالح صار ذلك حقيقة عرفية ،فتقدم على احلقيقة اللغوية ،مع أن ىذا االصطالح إمنا شاع
عند ادلشارقة ومن تبعهم ،وأما غالب ادلغاربة فلم يستعملوا ىذا االصطالح ،بل اإلخبار والتحديث
عندىم دبعٌت واحد".
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قلت :وأرفع منهما لفظ "مسعت"؛ ألهنا ال حتتمل الواسطة ،وألن "حدثٍت" قد تطلق يف
اإلجازة تدليسا كما قال ابن حجر.
وإن قرأ ىو على الشيخ فيقول( :أخربين) ،وال يقول( :حدثٍت)؛ ألنو مل حيدثو ،ومنهم من
أجازه ،وعليو عرف أىل احلديث؛ ألن القصد اإلعالم بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه الشيخ من غَت قراءة عليو وال مساع فيقول الراوي :أجازين أو أخربين إجازة.
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