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شروط صحة الحديث عند اإلمام الطبري وأصول مذهبه
Imam ║ abari’s terms of an authentic
╒ ad┘ th and principles of his school of
law
تت اهلل زاىدٛ دکتور ر

Abstract

Im┐ m ║ abari is among those prominent jurists who highlighted
the principles of an authentic ╒ ad┘ th and established the
principles of his school of thought through which he derived rule of
shar┘ ’ah from its fundamental sources i.e. the Qur’┐ n and
Sunnah. Im┐ m ║ abari has not stipulated any mandatory
condition for text (matn) of ╒ ad┘ th or chain of narrators (sanad)
of ╒ ad┘ th, although existence of four conditions in a narrator,
i.e. probity, credibility, trustworthiness and veracity are vital. On
the other hand other scholars of ╒ ad┘ th have added some
additional conditions for an authentic tradition such as continuity of
chain (itti╖ ┐ l al-sanad), freedom from irregularity and anomaly
(shudh┴ dh) and having no defect. Similarly Im┐ m ║ abari in his
work Tahdh┘ b al- └ th┐ r adopted ten principles for the
jurisprudential development of his school of law. This paper is a
descriptive and comparative appraisal of the referred conditions and
principles deduced through induction from Tahdh┘ b al-└ th┐ r.

 حبيبنا وحبيب رب,

ترسلُت١ والصالة والسالم على سيد األنبياء وا،تُت١تمد هلل رب العاٟا
: تعُتٚتمد وعلى آلو وأصحابو أ٤ ,تُت١العا
:أما بعد

 وضربوا أكباد, وأىلهم,  وسنة رسولو من تركوا بيوهتم،تفظ كتابوٟ فقد قيض اهلل سبحانو وتعاىل
 (یرفع اهلل: تخاطر لطلب العلم الذي یقول اهلل عزوجل يف أىلو١ ودخلوا ا, تفاوز١ وقطعوا ا,اإلبل
 ( قل: تخلوقات١ والذي فاق أىلو على سا ئر ا، 1) الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات
 حىت تعلموا علم كتاب,2) ىل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون إمنا یتذكر أولوا األلباب
 كابول افغانستان،أستاذ كلية الشریعة والقانون جامعة السالم
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اهلل وسنة رسولو ،و٘تهروا فيو ،وتفقهوا  ,وفازوا بالدرجة اليت یقول فيها الرسول (صلى اهلل عليو
وسلم) " :من یرد اهلل بو خَتا یفقهو يف الدین " ,3وصاروا ورثة الرسول (صلى اهلل عليو وسلم )
یعلمون الناس أمر دینهم ,و یـبلغون عنو ما ٛتلو عن ربو عزوجل  ,وأمر بتبليغو بقولو" :بلغوا عٍت
ولو آیة " ،4وىؤالء ىم الذین یقول فيهم النيب (صلى اهلل عليو وسلم ) " :نضر اهلل امرأ ٝتع منا
شيئا فبلغو كما ٝتع فرب مبلغ أوعى من سامع".5
مث ١تا اضطلعوا بالكتاب والسنة  ,فكانوا يف حاجة ماسة إىل ٘تييز الصحيح من السقيم يف
أحادیث النيب الكرمي (صلى اهلل عليو وسلم )؛ ألن أىل األىواء والبدع وضعوا كثَتا من
األحادیث ونسبوىا إىل الرسول (صلى اهلل عليو وسلم ) تأیيدا ألراىم الزائغة  ,فتصدى علماء
األمة ٢تذه الفتنة ,ووضعوا شروطا وأصوال وقواعد لقبول اٟتدیث  ,حىت ال یقال بالنيب (صلى اهلل
عليو وسلم ) ما مل یقلو  ,وحىت ال یدخلوا يف قولو (عليو السالم ) " :من یقل علي ما مل أقل
فليتبوأ مقعده من النار" ،6مث وضعوا أصول وقواعد ١تا یستنبطونو من ا١تعاين ،والفقو ،واألحكام
من تلك األحادیث ،حىت بنوا مذاىبهم على أسس وقواعد قودية .
ومن ىؤالء العلماء اجملتهدین اإلمام ٤تمد بن جریر الطربي (رٛتو اهلل ) ،الذي كان مفسرا بارزا ,
و٤تدثا فائقا  ,وفقيها بارعا  ,وعا١تا باللغة العربية  ,وكالعلماء ا١تربزین يف اٟتدیث والفقو ىو أیضا
وضع لتصحيح األحادیث وقبولو ا شروطا یتخذ هبا  ,ووضع ١تذىبو أصول وقواعد یبتٍت عليها
أحكاما فقهية اليت كان یستنبطها من الكتاب والسنة  ,وكان (رٛتو اهلل ) صاحب مذىب فقهي
مستقل ,ولكنو مل حيصل على ظهور يف األمة اإلسالمية ،ومل یشتهر إال با١تفسر ألجل تفسَته
القيم ،ا١تسمى بـ" :جامع البيان عن تأویل آي القرآن" الذي یعد من أىم التفاسَت با١تأثور.
ولذلك كان من الالزم أن یُربز جانب من براعتو اٟتدیثية  ,وجانب من تفوقو الفقهي  ,وذلك
من خالل بيان شرائطو لتصحيح األحادیث  ,وذكر أصول مذىبو الفقهي  ,فهذا البحث ا١توجز
یتكلم عن ىاتُت اٞتهتُت من اٞتهات الكثَتة يف شخ صية اإلمام الطربي (رٛتو اهلل) ،معتمدا يف
ذكر شروطو ,وبيان أصولو على كتابو " :هتذیب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل (صلى اهلل
عليو وسلم) من األخبار" ,وىذا الكتاب مرتب على ا١تسانيد  ,ولكن ال یوجد منو اليوم إال قدرا
یسَتا من مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو ) ،وشيئا من مسند علي بن أيب طالب (رضي
اهلل عنو ) ،وحصة من مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما ) ,ویقع يف ستة ٣تلدات مع
الفهارس ,بتحقيق العالمة ٤تمود ٤تمد شاكر (رٛتو اهلل).7
وىذا البحث مشتمل على مبحثُت:
ا١تبحث األول :شروط صحة اٟتدیث عند اإلمام الطربي
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ا١تبحث الثاين :أصول مذىب اإلمام الطربي (رٛتو اهلل)
المبحث األول :شروط صحة الحديث عند اإلمام الطبري (رحمه اهلل):
ال یوجد تصریح اإلمام الطربي بشروطو اليت وضعها لتصحيح األحادیث يف كتابو ا١توجود
عندنا ,وال یوجد تعریف اٟتدیث الصحيح عنده  ,مع أنو اشًتط يف كتابو أنو ال یذکر فيو إال ما
صح عنده ،8وىذا الشرط ذكره يف مقدمة كتابو إال أن ا١تقدمة مفقودة  ,ولكن یوجد يف الكتاب
ما یدل على اشًتاطو ایراد األحادیث الصحيحة  ,كما قال اإلمام الطربي حُت سرد األخبار
اليت جاءت يف ذکر الرجل الذي نادى ٔتٌت بالنهي عن صوم أیام التشریق عن أمر الن يب (صلى
اهلل عليو وسلم ) إیاه بذلك ,واختالف الروایة يف اسم ا١تنادي بذلك من الصحابة ،یقول " :فإن
قال لنا قائل  :ما أنت قائل يف ىذه األخبار اليت رویتها لنا؟ فإن قلت  :إهنا صحاح  ,قلنا لك :
فما وجو اختالف رواهتا يف ا١تنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أیام التشریق ،عن أ مر رسول
اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) إیاه بذلك؟  ,وإن قلت :إهنا غَت صحاح ،قيل  :فما وجو ذكرك ٢تا ,
وقد شرطت لنا يف أول كتابك ىذا أنك ال ترسم لنا فيو إال ما كان عندك صحيحا؟ .9
وقال بعد سرد أحادیث اٟتجامة  ":إن قال لنا قائل  :ما أنت قائل يف ىذا ا٠ترب  ,10أصحيح
ىو أم سقيم؟ ,فإن قلت  :ىو صحيح  ,فما وجو صحتو  ,وروایو سالم ا١تدائٍت  ,وقد علمت
حال "سالم ا١تدائٍت" فيما روى ونقل من أثر يف الدین عند أىل النقل .

وإن قلت  :ىو سقيم ،فما وجو احضارك يف كتابك ىذا مع سقمو  ,وقد شرطت يف كتابك
أنك ال تذكر فيو من األخبار إال ما صح عندك سنده؟ .11
وقد استنبطنت تعریف اٟتدیث الصحيح عند اإلمام الطربي من خالل قراءة نصوص كتابو ,
فاٟتدیث الصحيح عنده ىو  :ما رواه العدل الثقة  ,األمُت فيما انفرد بو  ,غَت متهم يف نقلو ",
فهذه كلها صفات الراوي  ,ومل یذكر خصائص السند من االتصال  ,وخلوه من الشذوذ والعلة,
كما ىي شرط عند احملدثُت.
یقول " :وىذا خرب صحيح سنده  ,ال سبب یضعفو  ,وال علة توىنو  ,لعدالة من بيننا وبُت رسول
اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) من نقلتو".12

ویقول " :وقد وردت األخبار الصحاح بنقل العدول االثبات عنو " ,13ویقول " :فهذه أخبار عن
رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) ثقات نقلتىا ,صحيح سندىا  ,عدول رواهتا  ,تقوم اٟتجة ,
فيما ال یدرك علمو إال من جهة ا٠ترب ".14
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ویقول يف نقل سؤال السائل  " :وإن كان سقيما  ,فما وجو سقمو  ,وقد قضيت عليو بالصحة
بشهادتك لنقلتو بالعدالة " ,15ویقول " :أن كلتا الروایتُت ذكرت عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو
وسلم) يف ذلك صحيحة  ,عدول نقلتها  ,فالواجب علي ما انتهت إليو  ,وقامت حجة خرب
الواحد العدل ,اإلديان هبا.16"...
ویقول :ال خرب فيما ذكرت أو مل أذكر  ,یصح سنده بنقل الثقات العدول عن رسول اهلل (صلى
اهلل عليو وسلم ) إال وىو عندنا حق  ,والدینونة بو لألمة الزمة  ,وال شيء من ذلك یدفع شيئا
منو ,وال ینقض شيء منو معٌت شيء غَته ".17
ویقول يف حدیث رواه حيِت بن أيب كثَت عن أيب سلمة عن أيب ىریرة (رضي اهلل عنو ) ,وفيو
زیادة18مل یذكرىا اآلخرون  ,بعد ما نقل سؤال السائل  " :19إن حيِت بن أيب كثَت أمُت على من
انفرد بو من روایة خرب ثقة غَت متهم على ما نقل من أثر.20"...
فنستخرج من ىذه النصوص وغَتىا أن شروط اٟتدیث الصحيح عند اإلمام الطربي أربعة
وىي:

,

 -1عدالة الراوي,
 -2ثقاىتو
 -3أمانتو فيما انفرد
 -4عدم اهتامو (أي على الكذب) يف النقل.
الحديث الصحيح عند المحدثين:
یقول اإلمام أبو عبد اهلل اٟتاكم ":وصفة اٟتدیث الصحيح أن یرویو عن رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم صحايب زائل عنه اسم اٞتهالة ،وىو أن یروي عنو تابعيان عدالن ،مث یتداولو أىل
اٟتدیث بالقبول إىل وقتنا ىذا ،كالشهادة على الشهادة".21
وىذا من أشد الشروط شرطها اإلمام اٟتاكم للحدیث الصحيح  ,و ليس ىذا رأي عامة
احملدثُت ,ألن ىذا التعریف یدل على أن اٟتدیث الغریب الذي تفرد بروایتو تابعي عن الصحايب
او فيما بعد ال یكون صحيا  ,مع أن أول حدیث يف صحيح اإلمام البخاري وىو حدیث "إمنا
األعمال بالنيات" 22من ىذا القبيل  ,تفرد بروایتو علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن ا٠تطاب
(رضي اهلل عنو) ,وتفرد عنو ٤تمد بن إبراىيم التميمي.
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مث إن الصحابة كلهم عدول فجهالة الصحايب ال ٗتالف صحة اٟتدیث  ,فإذا ثبتت صحبة رجل
فال تضره جهالتو  ,یقول الشيخ ابن الصالح  " :واٞتهالة بالصحايب غَت قادحة؛ ألن الصحابة
كلهم عدول ,واهلل أعلم".23
ویقول اإلمام ابن الصالح يف تعریف ا ٟتدیث الصحيح  :أما اٟتدیث الصحيح "فهو اٟتدیث
ا١تسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال یكون شاذا
وال معلال".24
فاشًتط يف اٟتدیث الصحيح ٜتسة شروط  ,شرطان يف الرواي  ,ومها :العدالة ,والضبط ,وثالثة
شروط يف السند ,وىي :االتصال ,وخلوه عن الشذوذ وعن العلة.
وىذا التعریف عند احملدثُت ولذلك قال الشيخ زین الدین العراقي  " :اعًتض عليو بأن من یقبل
ا١ترسل ال یشًتط أن یكون مسندا  ,وأیضا اشًتاط سالمتو من الشذوذ والعلة إمنا زادىا أىل
اٟتدیث كما قالو ابن دقيق العيد ىف االقًتاح ،قال :ويف ىذین الشرطُت نظر على مقتضى نظر
الفقهاء ،فإن كثَتا من العلل اليت یعلل هبا احملدثون ال ٕترى على أصول الفقهاء ،قال :ومن
شرط اٟتد أن یكون جامعا مانعا ،واٞتواب :أن من یصنف ىف علم إمنا یذكر اٟتد عند أىلو ال
من عند غَتىم من أىل علم آخر".25
ىذه شروط متفقة عند احملدثُت ،وىناك شر وط أخرى ٥تتلفة فيها ذكرىا اإلمام السيوطي رٛتو
اهلل ال داعي إىل ذکرىا ىنا.26
فعلم من ىذا الكالم  ,أن الفقهاء واألصوليُت ٢تم شروطهم لصحة اٟتدیث ،وللمحدثُت
شروطهم ,ولذلك ىم خيتلفون يف تصحيح اٟتدیث وتضعيفو  ,فقد یكون اٟتدیث الواحد
صحيحا عند الفقهاء  ,ضعيفا عند ا١تحدثُت  ,كاٟتدیث ا١ترسل  ,ألن الفقهاء یقبلونو  ,بعضهم
مطلقا ,وبعضهم مع الشروط كاإلمام الشافعي رٛتو اهلل  ,ولكن اٟتدیث ا١ترسل ضعيف عند
احملدثُت ,ألن اإلرسال نوع من االنقطاع  ,ویشًتط يف اٟتدیث الصحيح عند احملدثُت أن یكون
متصال ,فهذه اصطالحات خاصة ,وال مشاحة يف االصطالح.
 ,وىو من الفقهاء
ومن مث اشًتط اإلمام الطربي رٛتو اهلل شروطا خاصة لصحة اٟتدیث
اجملتهدین كما ىو من احملدثُت البارعُت  ,وقد وىف بشروطو حىت االمكان  ,فهو یصحح اٟتدیث
وفق شروطو ,ال وفق شروط غَته من احملدثُت  ,فإذا كان اٟتدیث صحيحا وفق شروطو  ,ضعيفا
 ,واهلل أعلم
عند اآلخرين لوجود العلل فيو عندىم فهذا ال یضر تصحيح اإلمام الطربي
بالصواب.
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المبحث الثاني :أصول مذهب اإلمام الطبري (رحمه اهلل) :
جدیر بالذكر بأن األصول اليت سأذكرىا ٔتشيئة اهلل مل یذكرىا اإلمام الطربي يف مكان مستقل
حسب علمي  ,ولكٍت استنبطها من خالل القراءة يف كتابو  ,كما استخرجت شروطو لتصحيح
اٟتدیث يف ا١تبحث  ,ومع ذلك ال أدعي أين استوعبت ٚتيع أصولو  ,أو أن اليت أذكرىا أصول
مذىبو ال٤تالة  ,ولكن ىذه ٤تاولة متواضعة ١تعرفة أصول مذىب اإلمام الطربي حسب ما
توصلت إليو ,واهلل أعلم بالصواب.
وأنا أذكر تلك األصول يف نقاط م ستقلة  ,بإذن اهلل سبحانو وتعاىل ,وىي كما تلي:
األول :حجية خبر الواحد :
من أصول مذىب اإلمام الطربي أن خرب الواحد حجة  ,وىو ما مل یصل عدد رواتو إىل حد
ا١تتواتر ,27وىذا مذىب أىل السنة واٞتماعة أهنم حيتجون ٓترب الواحد  ,وأن أكثر األحكام
الشرعية ثبتت با٠ترب الواحد ,ومل ینكر عن حجيتها إال ا١تعتزلة.

یقول اإلمام البزدوي (رٛتو اهلل) 28من اٟتنفية" :وىو (أي ا٠ترب الواحد ) كل خرب یرویو الواحد،
أو االثنان فصاعدا ال عربة للعدد فيو بعد أن یكون دون ا١تشهور ،وا١تتواتر ،وىذا یوجب
العمل ،وال یوجب العلم یقينا عندنا  ...ودليلنا يف أن خرب الواحد یوجب العمل واضح من
الكتاب والسنة واإلٚتاع والدليل ا١تعقول" ،29مث أورد اإلمام البزدوي أدلة من الكتاب ،والسنة ,
واإلٚتاع ومن ا١تعقول على حجية خرب الواحد .
ویقول اإلمام السرخسي (رٛتو اهلل ) " 30قال فقهاء األمصار رٛتهم اهلل خرب الواحد العدل
حجة للعمل بو يف أمر الدین وال یثبت بو علم اليقُت ،وقال بعض من ال یعتد بقولو خرب
الواحد ال یكون حجة يف الدین أصال".31

أقل ما تقوم بو
اح ُد ْد يل َّل
ویقول اإلمام ٤تمد بن إدریس الشافعي (رٛتو اهلل) " :فقال يل قائل ْ :
ا٠تاصة فقلت  :خربُ الواحد عن الواحد حىت
ت عليهم خربُ َّل
اٟتجة على أىل العلم حىت یَـثْبَ َ
32
یـُْنتَـ َهى بو إىل النيب أو َم ْن انتهى بو إليو دونو"  ،مث اإلمام الشافعي یذكر شروط قبول الواحد
الذي تقبل روایتو ,ویذكر أدلة قبول خرب الواحد .

ویقول القاضي أبو بكر بن العريب ا١تالكي (رٛتو اهلل ) " :33قال علماؤنا خرب الواحد على
ضربُت :أحدمها یوجب العلم والعمل كا٠ترب ا١تتواتر ،والثاين یوجب العمل وال یوجب العلم".34
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ویقول الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي اٟتنبلي  " :35جيوز التعبد ٓترب الواحد والعمل بو
وعليو دل العقل والسمع وقد عمل كثَت من الصحابة ٓترب الواحد وقد رجع الكل إىل خرب
عائشة يف الغسل بالتقاء ا٠تتانُت ويف كتب اٟتدیث كثَت من ذلك".36
ومن ا١تعتزلة أیضا من قال بوجوب العمل ٓترب الواحد  ,ومنهم ٤تمد بن علي  ,أبو اٟتسُت
البصري ،ا١تعتزيل یقول  " :أنا ٧تيز العمل ٓترب الواحد ،بأن یدل دليل قاطع على وجوب العمل
بو إذا تكاملت شروطو ،فنكون عند تكامل الشروط عا١تُت بوجوب العمل ١تكان الدليل ،إذ ال
فرق بُت أن یقول اهلل عز وجل :إذا غلب على ظنكم صدق الراوي فاعملوا ٓتربه ،وبُت أن
یقول :إذا أخربكم فالن فاعملوا ٓتربه ،وبُت أن یقول :افعلوا كذا وكذا ،يف أنا نعلم وجوب
الفعل يف ىذه األحوال كلها".37
وتدل ىذه األقوال كلىا بأن ٚتيع مذاىب أىل السنة واٞتماعة متفقون على وجوب العمل ٓترب
الواحد ,وحىت بعض ا١تعتزلة أیضا یقولون بو  ,إال بعض غالة ا١تعتزلة ینكرون عن حجية خرب
الواحد ،كما یقول أبو ا٢تذیل ا١تعتزيل " :أن اٟتجة من األخبار فيما غاب عن اٟتواس من آیات
األنبياء عليهم السالم وفيما سواىا ال تثبت بأقل من عشرین نفسا ،فيهم واحد من أىل اٞتنة
أو أکثر ،ومل یوجب باخبار الکفرة والفسقة حجة ،وان بلغوا حد التواتر الذین ال ديکن تواطئهم
علی الکذب ،اذا مل یکن فيهم واحد من أىل اٞتنة ،وزعم أن خرب ما دون األربعة ال یوجب
حکما ،ومن فوق األربعة الی العشرین قد یصح وقوع العلم ٓتربىم ،وقد ال یقع العلم ٓتربىم،
وخرب العشرین اذا کان فيهم واحد من أىل اٞتنة جيب وقوع العلم منو ال ٤تالة ".38
ویقول اإلمام السيوطي رٛتو اهلل  " :قال أبو علي اٞتبایي من ا١تعتزلة  :ال یقبل ا٠ترب إذا رواه
العدل الواحد  ,إال إذا انضم إيل ه خرب عدل آخر ,أو عضده موافقة ظاىر الكتاب  ,أو ظاىر
خرب آخر  ,أو یكون منتشر بُت الصحابة  ,أو عمل بو بعضهم  ,حكاه أبو اٟتسن البصري يف
ا١تعتمد ,وأطلق األستاذ أبو منصور التميمي على أيب علي أنو ال یقبل إال إذا رواه أربعة .39
واإلمام الطربي وإن مل یكن متـتبعا للمذاىب ا١تشهورة؛ ألنو ٣تتهد مستقل غَت مقلد ألحد،
ولكنو أیضا یقول بوجوب العمل ٓترب الواحد  ,وأشار إليو يف مواضع من كتابو ىذا .
ذكرت عن
یقول يف مسألة ٝتاع ا١توتى  " :والصواب من القول يف ذلك أن كلتا الروایتُت اللتُت ُ
رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) يف ذلك صحيحة  ,عدول نقلتها  ,فالواجب على ما انتهت
إليو ,وقامت عليو حجة خرب الواحد العدل  ,اإلديان هبا  ,واإلقرار بأن اهلل یُسمع من شاء من
خلقو من بعد ٦تاتو.40"...
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ویقول يف مسألة قيام القيامة على شرار الناس  ,مع قولو (عليو السالم)" :التزال طائفة من أمىت
على اٟتق":...وإن قلت :كل ذلك باطل ال یصح شيء منو  ,دخلت فيما أنت عائبو من قول
(صلى اهلل عليو وسلم ) ,وليس ذلك من
مبطلي أخبار اآلحاد العدول عن رسول اهلل
مذىبك".41
فالنص األول یدل على وجوب العمل ٓترب الواحد العدل عند اإلمام الطربي  ,والثاين یدل على
أن وجوب العمل ٓترب الواحد العدل من أصول مذه بو.
األصل الثاني :قبول الحديث المرسل:
نذكر ىنا ما ىو حكم ا١ترسل عند الفقهاء  ,ىل یقبل ا١ترسل  ,وحيتج بو  ,أم ال؟  ,أما احملدثون
فهم ال یقبلون ا١ترسل؛ ألن ا١ترسل نوع من ا١تنقطع  ,وا١تنقطع غَت مقبول عندىم  ,یقول اإلمام
السيوطي (رٛتو اهلل ) " :ا١ترسل حدیث ضعيف عند جماىَت احملدثُت ،والشافعي ،وكثَت من
الفقهاء ،وأصحاب األصول وقال مالك ،وأبو حنيفة يف طائفة صحيح".42
حكم الحديث المرسل عند الحنفية :
یقول اإلمام البزدوي اٟتنفي  " :ا١ترسل من األخبار علي أربعة أنواع :ما أرسلو الصحايب ،والثاين
ما أرسلو القرن الثاين ،والثالث ما أرسلو العدل يف كل عصر ,والرابع ما أُرسل من وجو ،واتصل
من وجو اخر ،أما القسم األول ،فمقبول باإلٚتاع ،وتفسَت ذلك ،أن من الصحابة من كان
قلت صحبتو ،فكان یروي عن غَته من الصحابة ،فإذا اطلق الروایة فقال :قال
من الفتيان ّ
رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) كان ذلك منو مقبوال  ...وأما إرسال القرن الثاين ،والثالث
فحجة عندنا".43
ویقول اإلمام السرخسي اٟتنفي  " :ولكنا نقول الدالئل اليت دلت على كون خرب الواحد حجة
من الكتاب والسنة كلها تدل على كون ا١ترسل من األخبار حجة ،مث قد ظهر اإلرسال من
الصحابة (رضي اهلل عنهم) ومن بعدىم ظهورا ال ینكره إال متعنت".44
ویقول " :وأصح األقاویل يف ىذا ما قالو أبو بكر الرازي (رضي اهلل عنو) :أن مرسل من كان
يعرف منو الروایة مطلقا عمن ليس بعدل ثقة ،ومرسل من كان
من القرون الثالثة حجة ما مل ُ
بعدىم ال یكون حجة ،إال من اشتهر بأنو ال یروي إال عمن ىو عدل ثقة؛ ألن النيب عليو
السالم شهد للقرون الثالثة بالصدق ،وا٠تَتیة ،فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ،ما مل
یتبُت خالفهم ،وشهد على من بعدىم بالكذب بقولو( :مث یفشو الكذب) ،فال ـتثبت عدالة
من كان يف زمن شهد على أىلو بالكذب ،إال بروایة من كان معلوم العدالة یعلم أنو ال یروي
إال عن عدل".45
138

پشاوراسالميكس:اجمللد،5العدد1

شروط صحة الحديث عند اإلمام الطبري ..

ینایر -یونيو2014،

حكم الحديث المرسل عند اإلمام الشافعي :
ال یقبل اإلمام الشافعي اٟتدیث ا١ترسل إأل بأحد الشروط اآلتية  :األول :أسند اٟتفاظ ا١تأمونون
معٌت ىذا اٟتدیث إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم).
الثاين :أو وافقو ِ
ا١ترسل غَته٦ ،تن یقبل منو العلم ،الثالث  :أو ُروي عن بعض أصحاب النيب
(صلى اهلل عليو وسلم) قو٢تم مثلو ،الرابع :أو أفىت بو عامة أىل العلم.
ىذه الشروط الثالثة يف ا١ترسل  ,وشرطان يف ِ
ا١ترسل  :األول :إذا ٝتى من أرسل عنو  ,ال یسم
َ
46
٣تهوال وال مرغوبا عنو ,والثاين :ال خيالف اٟتفاظ يف ما شرك معهم فيو .
أما ا١تالكية ,واٟتنابلة فيهم أیضا یقبلون اٟتدیث ا١ترسل كما یقبلو اٟتنفية  ,یقول اإلمام علي بن
٤تمد اآلمدي  " :قبلو أبو حنيفة ،ومالك ،وأٛتد بن حنبل يف أشهر الروایتُت عنو ،وٚتاىَت
ا١تعتزلة كأيب ىاشم".47
ویقول ابن بدارن الدمشقي اٟتنبلي  " :األصل الرابع :األخذ با١ترسل ،واٟتدیث الضعيف ،إذا مل
یكن يف الباب شيء یدفعو ،وىو الذي رجحو على القياس".48
فعلم من ىذه النصوص أن أكثر الفقهاء حيتجون باٟتدیث ا١ترسل  ,ولذلك اإلمام الطربي أیضا
ُ
حيتج باٟتدیث ا١ترسل.
الحديث المرسل عند اإلمام الطبري :
ِ
اٟتدیث ا١ترسل حجة عند اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) ,شریطة أن یكون ا١ترسل ٤تًتزا عن روایة
من ال ٕتوز الروایة عنو  ,وىذا ما صرح بو يف كتابو ىذا  ,یقول" :قد بيّنا يف غَت ىذا ا١توضع من
أن مراسيل العدول الذین شأهنم التحفظ من الروایة عمن ال ٕتوز الروایة عنو من األخبار  ,هلل
تعايل ِدین الزم من بلغتو قبو٢تا ,والدینونة هبا".49
یعلم من قول اإلمام الطربي أنو متشدد يف العمل باٟتدیث ا١ترسل  ,أما شرطو ،فهو شرط ٚتيع
من قال باالحتجاج باٟتدیث ا١ترسل؛ ألن من یروي عن غَت من تقبل روایتو؛ فال جيوز
االحٕتاج بروایتو  ,سواء كانت روایتو مسندة أو مرسلة  ,واهلل أعلم بالصواب .
األصل الثالث :األحاديث الصحيحة ال يعارض بعضها بعضا :
قد صرح كثَت من العلماء أنو ال تعارض بُت األحادیث الصحيحة تعارضا حقيقيا  ,وما وقع
فهو تعارض ظاىري  ,50ديكن اٞتمع بينهما  ,أو یكون أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا  ,أو
یرجح أحدمها على اآلخر.
ولذلك یقول اإلمام ٤تمد بن إسحاق ابن خزدية " :ال أعرف أنو روي عن النيب (صلى اهلل عليو
وسلم)حدیثان بإسنادین صحيحُت متضادین ،فمن كان عنده فليأتٍت بو ألؤلف بينهما".51
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وكذلك اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) من الذین ال یقولون با لتعارض بُت األحادیث الصحيحة،
یقول" :وقد بينا يف غَت موضع من ُكتُبنا فساد قول من قال بإجازة حكمُت من النيب (صلى اهلل
الناسخ منهما من ا١تنسوخ  ,وخطأ قول
عليو وسلم ) ،أحدمها ناسخ اآلخر  ,بغَت بيان لألمة
َ
الزاعمُت بإجازة ورود أخبار تصح ٥تارجها عن رسول اهلل (صلى ا هلل عليو وسلم ) معارضا
بعضها بعضا".52
ىذا القول یدل على أمرین  ,األول :أنو ال ديكن أن یكون اٟتكم ناسخا ٟتكم آخر  ,ومل یـبُت
النيب (صلى اهلل عليو وسلم) الناسخ من ا١تنسوخ.
الثاين :ال جيوز التعارض بُت اٟتدیثُت الصحيحُت  ,ومن قال ّتواز التعارض بينهما فقد
أخطئووا.
وأخذا هبذا األصل اإلمام الطربي یبذل جهده للجمع بُت األحادیث ا١تتعارضة ظاىرا  ,ليـبُت أنو
ال تعارض بينهما حقيقة.
األصل الرابع :األصل في األمر والنهي الوجوب والحرمة ،ال الندب والكراهة :
إذا أمر اهلل (عز وجل ) أو رسولو (صلى اهلل عليو وسلم ) على فعل  ,أو هنى عن فعل  ,فهل
ُحيمل ىذا األمر أو النهي على الندب والكراىة ,أو على الوجوب واٟترمة ؟.
یقول اإلمام السرخسي " :قال بعض ا١تتكلمُت :ال حكم لألمر يف ضده ،وقال اٞتصاص (رٛتو
اهلل) :53األمر بالشيء یوجب النهي عن ضده ،سواء كان لو ضد واحد ،أو أضداد ،54،وقال
بعضهم :یوجب كراىة ضده ،وا١تختار عندنا ،أنو یقتضي كراىة ضده ،وال نقول إنو یوجبو ،أو
یدل عليو مطلقا".55

وقال اإلمام ابن حزم بالوجوب  ,یقول ":ففي ىذا اٟتدیث 56بيان كاف يف ٛتل كل شيء
التخيیر،
ـ
على ظاىره ،فحمل رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) اللفظ الوارد ـب"أو"( )57على
فلما جاء النهي ا١تجردٛ 58تلو على الوجوب ،وصح هبذا أن لفظ األمر ،والنهي غَت لفظ
التخيیر والندب ،ورسولو (صلى اهلل عليو وسلم ) أعلم الناس بلغة العرب اليت هبا خاطبو ربو
ـ
59
تعاىل" .
ویقول اإلمام الشافعي (رٛتو اهلل ) " :وما هنى عنو ُ
التح ِرِمي حىت تَأِْ َ داللةٌ
رسول اهلل فهو على ْ
التحرمي".60
عنه على أنو أراد بو َغْيـَر ْ
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یقول اإلمام الطربي" :إن األمر ,والنهي إذا ورد من اهلل عز ذكره  ,أو من رسولو (صلى اهلل عليو
وسلم) ،أن عليك أن تدین بوجوب العمل بو  ,غَت سائع لك ترك العمل بو إذا مل یكن مقرونا
بالبيان أنو على الندب واإلرشاد".61
قول اإلمام الطربي یدل على أن األمر ،والنهي إذا كانا خاليـُت عن قرینة الندب واإلباحة،
فيحمالن على الوجوب ,ال علي الندب واإلباحة ,وىذا ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء .
األصل الخامس :المفسر غير دافع للمجمل ,وال المجمل دافع لحكم المفسر :
یقول اإلمام الطربي (رٛتو اهلل)" :ا١تفسر من األخبار غَت دافع جململ منها ,وال اجململ منها دافع
حكم ا١تفسر".62
ومعٌت ىذا الكالم أنو إذا جاء ا٠تربان  ,أحدمها ٣تمل ال تكون فيو استثناء وال تفصيل  ,وجاء
خرب آخر فيها استثناء أو تفصيل  ,فال یكون بينهما تعارض؛ بل حيمل اجململ على ا١تفسر .
ومثالو :أحادیث النهي عن ا١تسألة مطلقا  ,وأحادیث النهي عن ا١تسألة مع الغٌت  ,فتحمل
الروایات اجململة على الرویات ا١تفسرة ,فتحرم مسألة من یكون غنيا  ,أما من یكون فقَتا ,والجيد
ما حيفظ بو نفسو فتجوز لو ا١تسألة.
ویقول " :أنو غَت جائز أن یقول النيب (صلى اهلل عليو وسلم ) أقواال متضادة  ,وإمنا یكون يف
أخباره ا٠تصوص والعموم  ,واجململ ا١تفسر  ,والناسخ وا١تنسوخ  ,على ما قد بينا يف سائر كتبنا ,
وإذ كان ذلك كذلك  ,وكان صحيحا عنو (صلى اهلل عليو وسلم ) ا٠ترب بالنهي عن ا١تدخ  ,وثابتا
عنو الندب إليو واألمر بو ُ ,علم أن ٦تا أمر بو من ذلك أو ندب إليو ،غَت الذي نو ى عنو
وحظره ,أو كرىو وأنكره" ،63واهلل أعلم بالصواب.
األصل السادس :الفعل المتأخر ال يدل على عدم جواز المتقدم :
ومعٌت ىذا األصل أن الرسول (صلى اهلل عليو وسلم ) إذا فعل فعال  ,مث فعل خالفو بعد ذلك ,
فهذا ال یدل على أن الفعل األول صار ٦تنوعا .
یقول اإلمام الطربي (رحمه اهلل)" :وليس يف فعلو (صلى اهلل عليو وسلم ) أحد ىذین الفعلُت بعد
اآلخر ,دليل على أن اآلخر الذي كان قبلو غَت جائز  ,إذا مل یكن أحدمها مأمورا بو واآلخر
منهيا عنو".64
األصل السابع :عدم جواز إحالة الظاهر إلى الباطن إال بالدليل المسلم :
ومعٌت ىذا أن الدليل إذا كان یدل على حكم يف الظاىر  ,فيؤخذ بالظاىر ,وال جيوز إحالتو إىل
باطن ,إال إذا كان ىناك دليل یدل على أنو ال یراد بو الظاىر؛ بل یراد بو الباطن فإذا یؤخذ بو .
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یقول اإلمام الشافعي (رٛتو اهلل ) " :وىكذا غَت ىذا من حدیث رسول اهلل ىو على الظاىر من
الداللة عنو ،كما وص ْفت أو بإٚتاع ا١تسلمُت ،أنو على باط ٍن دون ِ
ظاى ٍر،
العام حىت تأ ِّم
ِّم
ُ
65
عام ،فيجعلونو ٔتا جاءت عليو الداللة عليو ،ویطيعونو يف األمرین ٚتيعا" .
وخاص دون ٍّص
ٍّص
ویقول يف مكان آخر  " :فكل كالم كان عاماً ظاىراً يف سنة رسول اهلل ،فهو على ظهوره
ت عن رسول اهلل  -بأيب ىو وأمي  -یدل على أنو إمنا أرید
وعمومو؛ حىت یـُ ْعلَ َم
ٌ
حدیث ثابِ ٌ
66
بعض اٞتملة دون بعض" .
باٞتملة العامة يف الظاىر ُ
ویقول اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) " :وإن قلت ىي على ا٠تصوص ،فما الدليل على خصوصها ,
وأنت ٦تن ال یرى إحالة ظاىر إىل باطن إال ْتجة جيب التسليم ٢تا ".67

واملقصود من ىذا النص أن الظاىر يف العام أن حيمل على عمومو  ,ال على ا٠تصوص  ,ولكن
جيوز ٛتلو على ا٠تاص إذا كان ا١تقام یقتضي ذلك  ,وقال اإلمام الطربي ىذا القول يف بيان أمر
النيب (صلى اهلل عليو وسلم) على االحتجام ,أىو عام لكل أحد ,أو خاص لبعض الناس؟.
األصل الثامن :جواز العمل وتركه بكل ما صح عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) فعله
أحيانا وتركه أحيانا.
وا١تراد من ىذا األصل أن األمور اليت نقلها بعض الصحابة أن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم)
فعلها ,وبعضهم یقولون أنو (عليو السالم ) مل یفعلها  ,وٚتيع الروایات تكون صحيحة  ,فيجوز
العمل هبا ,وجيوز تركها.
یقول اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) " :وليس قول من قال  " :مل أر النيب (صلى اهلل عليو وسلم )
قنت"ْ ,تجة یدفع هبا قول من قال  " :رأیتو قنت " وال سيما والقنوت أمر ٥تَت ا١تصلي فيو ويف
تركو ,كالذي ذكرنا عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) من عملو بو أحيانا ،وتركو إیاه
أحيانا ,تعليما منو أمتو (صلى اهلل عليو وسلم) سبيل الصواب فيو.
ولو كان قول من قال من أصحابو  " :مل أر رسول اهلل قنت " دافعا قول من قال " :رأیتو یقنت",
وجب أن یكون قول من قال  :مل أر یرفع یدیو عند الركوع  ,وعند رفعو رأسو من الركوع  ,دافعا
قول من قال " :رأیتو یرفع یدیو عندمها " ,وكذلك كان جيب أن یكون كل ما ُحكي عنو من
٥تَتون بُت العمل بو وتركو ,
اختالف كان یكون منو يف صالتو ٦ ,تا فعلو تعليما منو أمتو يف أهنم ّ
غَت جائز العمل إال بأحدمها  ,ويف إٚتاع األمة على أن ذلك ليس كذلك  ,وأن رفع اليدین يف
حال الركوع  ,وحال رفع الرأس منو يف الصالة غَت مفسد صالة ا١تصلي  ,وال تركو موجب عليو
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(صلى اهلل عليو وسلم )

وىذه قاعدة مهمة يف ا١تسائل الفرعية اإلختالفية  ,جيب أن یتنبو إليو ا ا١تسلمون  ,وخاصة
أصحاب ا١تذاىب الفقهية ا١تختلفة  ,أنو جيوز العمل ٔتثل ىذه ا١تسائل  ,وجيوز تركو كما فعلو
الرسول (صلى اهلل عليو وسلم ) ,وجيب أن ال یصَت االختالف يف ا١تسائل الفرعية الفقهية سبب
االختالف يف ا١تسائل األصولية الدینية ،فإذا كان األمر كذلك ،فلما ذا ه ذه التشاجر والتناحر ,
بُت أصحاب ا١تذاىب الفقهية.
األصل التاسع :مرد األمور االجتهادية الدينية إلى أهل العلم :
القصد من ىذا األصل أن االجتهاد  ,واالستنباط يف ا١تسائل الدینية عمل أىل العلم بالدین
واألحكام الشرعية  ,وعمل أىل الفقو بطرق االجتهاد  ,واالستنباط ,وال یجوز ١تن الیكون
صاحب علم ,وفقو أن یستنبط األحكام من األدلة .
ويف ىذا یقول اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) " :الواجب يف كل ما كان من أمر الدین باالجتهاد
ُمدركا ,وبالنظر مستنبطا  ,أن یكون إىل أىل العلم بو مردودا  ,وعما قالوا فيو وحكموا مصدورا ,
دون غَتىم من سائر األمة  ,وأن ال یكون لغَتىم من أىل الغباء  ,وال ١تن ال علم لو بو وال
معرفة ,رأي؛ بل الواجب عليهم التسليم ١تا رأوا وقالوا  ,واالنقياد ١تا حكموا وقضوا ".69
األصل العاشر :األخذ باالحتياط أولى :
ومعٌت ىذا األصل أن األمر إذا كان من ا١تشتبهات  ,ىل جيوز فعلو أو یكره  ,فاألوىل أن یؤخذ
باألحوط من األمر.
یقول اإلمام الطربي  " :أن من أمور الدین أمورا  ,الورع يف اإلحجام عن التقدم عليها  ,والفضل
يف الكف واإلمساك عنها  ,وإن كان غَت ٤ترم التقدم عليها  ,وذلك إذا التبست على ا١ترء
أسباهبا ،ومل یتضح لو وجو صحتها وضوحا بينا  ,كالذي فعل (صلى اهلل عليه وسلم) يف أكل
ٟتم الضب  ,فلم یتقدم عليو أخذا منو باالحتياط لنفسو  ,واسترباء منو لدینو  ,إذ خاف أن
ضحت
یكون من نوع ا١تسوخ اليت حرم اهلل نظائرىا عليو  ,ومل ینو آكلو عن أكلو  ,إذ مل تكن َو َ
لو صحة أمره أنو من نوع ا١تسوخ  ,وكذلك یفعل ا١تتمسك من أمتو ٔتنهاجو فيما أشك ل عليو
أمرهُ ,حيجم عن التقدم عليو  ,أخذا منو باالحتياط لنفسو  ,واسترباء لدینو  ,وال ی ُذم ا١تتقدم عليو
ذم ِّم
مؤمث ,وال یلومو لوم معنف".70
َّل
وىذا ما توصلت إليو يف معرفة أصول مذىب اإلمام الطربي (رٛتو اهلل ) من خالل القراءة يف
كتابو هتذیب اآلثار ,واهلل أعلم بالصواب.
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الحواشي:

1
2

۔سورة اجملادلة.11 :
۔ سورة الزمر.9 :

3

۔ صحيح البخاري ،كتاب العلم  ,باب من یرد اهلل بو خَتا یفقهو يف الدین  ,رقم اٟتدیث  ,71 :الطبعة
الثانية1419 ,ىـ  ,1999دار السالم الریاض.

5

۔سنن الًتمذي ،أبواب العلم  ,باب اٟتث على تبليغ السماع  ,رقم اٟتدیث  ،2657 :عن عبد اهلل بن
مسعود (رضي اهلل عنو) ،األوىل 1420ىـ 1999م ,دار السالم ،الریاض.

4

۔ ا١تصدر ا١تذكور ,كتاب أحادیث األنبياء ,باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل ,رقم اٟتدیث ،3461 :عن عبد
اهلل بن عمر (رضي اهلل عنهما).

6

۔صحيح البخاري  ,كتاب العلم  ,باب إمث من كذب على النيب (صلى اهلل عليو وسلم ) ،رقم اٟتدیث :
 ،109عن سلمة بن األكوع.

7

۔ الكتاب يف مطبوع يف ستتة ٣تلدات  ,مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو ) يف ٣تلدین  ,ومسند علي
(رضي اهلل عنو ) يف ٣تلد واحد  ,ومسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما ) يف ٣تلدین ،و٣تلد فيو
فهارس مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو ) ،والكتاب من طبع مطبعة ا١تدي ,ا١تؤسسة السعودیة
ٔتصر قاىرة.
8۔ ىذا الشرط ليس ٞتميع ما یذکره من األحادیث يف كتابو  ,بل ىذا شرط لألحادیث األصلية اليت أخرجها
ألحد من الصحابة ،كما قال  " :أنا إذا ذكرنا خربا من أخبار رجل من أصحاب رسول اهلل  ,عن رسول
اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) ،أبنا عن حالو ,أىو ٦تا انفرد بو  ,أم ىو ٦تا وافقو عليو غَته ،ومل نشًتط يف
سند ا١توافق أو ا١تخالف ما شرطناه يف خرب الذي نذكر خربه عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) من
أصحابو ،من أن ال ٨تضر كتابنا ىذا منو إال ما صح عندنا " .هتذیب اآلثار  ,مسند عبد اهلل بن عباس
(رضي اهلل عنو) ص.531 :
9۔ مسند علي بن أيب طالب (رضي اهلل عنو) ص.271 :
10۔ خرب معقل بن یسار ,أخرجو اإلمام الطربي قال :حدثٍت اٟتسن بن شبيب ا١تكتب قال :حدثنا ٤تمد بن
جعفر ا١تدائٍت  ,قال :حدثنا سالم  ,عن زید العمي  ,عن معاویة بن قرة ،عن معقل بن یسار  ,قال :قال
رسول اهلل (صىل اهلل عليو وسلم ) " :اٟتجامة یوم الثالثاء لسبع عشرة من الشهر  ,دواء لداء سنة " مسند
ابن عباس (رضي اهلل عنو) ص ,516 :رقم.819 :
11۔ مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنو) ص.531 :
12۔مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ،السفر األول ,ص.4:
13۔ ا١تصدر ا١تذكور ,ص.192 :
14۔ ا١تذکور ،ص.۲۳۶ :
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15۔ ا١تذكور ,ص.280:
16۔ ا١تذکور ،السفر الثانی ،ص.۵۱۸:
17۔ ا١ترجع السابق ,ص.713 :
18۔ أشار اإلمام الطربي إىل ىذا اٟتدیث يف كتابو يف مسند ابن عباس (رضي اهلل عنهما ) ص ,24 :ومل
خيرجو متصال ,واٟتدیث عند اإلمام البخاري ((رٛتو اهلل ) يف صحيحو  ,الديات  ,باب من قتل لو قتيل
فهو ٓتَت النظرین ,رقم ,6486:وأما الزیادة فهي قولو عليو السالم " :ومن قتل لو قتيل فهو ٓتَت النظرین,
إما یودى وإمام یقاد".
19۔ السؤال ىو" :ىل من خرب تأثره لنا عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم ) غَت حدیث حيِت بن أيب كثَت ,
أو حجة یعتمد عليىا سواه".
20۔ هتذیب اآلثار ,مسند ابن عباس (رضي اهلل عنهما) ,ص.26:
21۔معرفة علوم اٟتدیث ص ،62 :أليب عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابوري (ا١تتوىف 405ىـ) ،دار
الكتب العلمية – بَتوت ،الطبعة الثانية 1397 ،ىـ 1977 -مٖ ،تقيق  :السيد معظم حسُت.
22۔صحيح البخاري ,كتاب بدء الوحي ,باب كيف كان بدء الوحي إيل رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم).
( )23مقدمة يف علوم اٟتدیث مع التقييد واإلیضاح  ، ,أليب عمرو عثمان بن عبد الرٛتن الشهرزوري (،
ا١تتوىف 643ىـ) مؤسسة الكتب الثقافية  ,بَتوت ،لبنان  ,الطبعة ا٠تامسة1418 ،ىـ  1997م .ص:
.75
24۔ ا١تصدر ا١تذكور ،ص24 :
25۔ا١تصدر ا١تذكور ,ص24 :ـ.25
26۔ تدریب الراوي  ,ص 63 :من قولو  " :بقي للصحيح شروط ٥تتلف فيها " إيل قولو  " :وبعضهم سبعة عن
سبعة" ص ,70 :ط :األوىل 1421ىـ 2001م ,دار إحياء الًتاث العريب بَتوت ,لبنان.
27

۔ ینظر :لتعرف ا١تتواتر وا٠ترب الواحد كتب علوم اٟتدیث  ,مثل :توجيو النظر يف إىل أصول األثر  ,لطاىر
اٞتزائري الدمشقي  ,108/1 ,مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية  ,حلبٖ ,تقيق الشيخ أيب غدة  ,الطبعة
األوىل1416 ,ىـ 1995م ,قد عرف ا١تتواتر " :ىو خرب عن ٤تسوس أخرب بو ٚتاعة بلغوا يف الكثرة مبلغا
ٖتيل العادة تواطؤه م على الكذب فيو" ,وعرف ا٠ترب الواحد  " :ىو ا٠ترب الذي مل تبلغ نقلتو يف الكثرة
مبلغ ا٠ترب ا١تتواتر سواء كان ا١تخرب واحدا أو اثنُت أو ثالثة أو أربعة أو ٜتسة إىل غَت ذلك من العداد
اليت ال تشعر بأن ا٠ترب دخل هبا يف حيز ا١تتواتر".

28

۔ىو اإلمام علي بن ٤تمد بن اٟتسُت أبو اٟتسن ،فخر اإلسالم  ,البزدوي اٟتنفي ,والبزدوي نسبة إىل البزد
وىي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف  ,تويف يف حدود ٙتانُت وأربعمائة  .ینظر :الفوائد البهية يف
تراجم اٟتنفية  ,لإلمام ٤تمد عبد اٟتي اللكنوي اٟتنفي (م 1304ىـ) ,ص ,124 :دار ا١تعرفة بَتوت ,
غَت مرقم.

29

۔كنـزالوصول إىل معرفة األصول ا١تعروف بأصول البزدوي ,ص.154 – 152 :
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30

۔ىو أبو بكر ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي  ,مشس األئمة  ,كان إماما ،عالمة ،حجة فقيها ,
الوف
أصوليا ،متكلما ,تويف رٛتو اهلل سنة 483ىـ .اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،لعبد القادر ابن أيب اء
(م 775ىـ) ,28/2 ,مطبعة مَت ٤تمد كراتشي باكستان ,غَت مرقم.

31
32
33

۔أصول السرخسي ،321/1 ,الطبعة األوىل1414 ،ىـ 1993م ,دار الكتب العلمية ,بَتوت ،لبنان.
۔ الرسالة ,ص ,369 :فما بعد ،دار الكتب العلمية بَتوتٖ ،تقيق :الشيخ أٛتد شاكر ,غَت مرقم.

 ,اٟتافظ
۔ىو القاضي أبو بكر مح مد بن عبد اهلل بن ٤تمد ا١تعروف بابن العريب األندلسي ا١تالكي
ا١تشهور ,تويف سنة 543ىـ ,ولو أحكام القرآن يف التفسَت  ,وعارضة األحوذي شرح سن الًتمذي .
طبقات ا١تفسرین  ,لشمس الدین ٤تمد بن علي الداوودي (م 949ىـ) ،167/2 ،دار الكتب العلمية
بَتوت ,األوىل1403 ,ىـ.

34

۔احملصول يف أصول الفقو  ,ص ,151 :الطبعة األوىل1420 ,ىـ 1999مٖ ,تقيق :حسُت علي البدري ,
دار البيارق ,األردن.

35

۔ ىو :عبد القادر بن أٛتد بن مصطفى بن بدران الدمشقي  ,ولد سنة  ,1280وتويف  1346ا٢تجریة,
كان فقيها ,أصوليا ,عارفا باألدب والتاریخ ,وكان شافعيا مث تحنبل .األعالم للزركلي.37/1 ،

36

۔ا١تدخل إىل مذىب اإلمام أٛتد بن حنبل  ,صٖ ,206:تقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،
الطبعة األوىل1401 ,ىـ 1981م ,مؤسسة الرسالة بَتوت ,لبنان,

37

۔ ا١تعتمد يف أصول الفقو ٖ ،99/2 ,تقيق  :خليل ا١تيس  ,الطبعة األوىل 1403 ,ىـ ,دار الكتب العلمية
بَتوت.

38

۔ الفرق بُت الفرق للشيخ عبد القاىر البغدادي  ,ص ،127 :الطبعة الثانية ,1977 ،دار اآلفاق
اٞتدیدة بَتوت ،لبنان,

39
40
41
42
43
44
45
46

۔ تدریب الراوي ,ص.66 :

۔هتذیب اآلثار ,مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ,السفر الثاين ,ص.518 :
۔ا١تصدر ا١تذكور ,ص.833 :
۔ تدریب الراوي ,ص.198 :
۔كنـز الوصول إىل معرفة األصول ,ا١تعروف بأصول البزدوي ,ص ،171 :مبطبعة جاوید بریس كراتشي.
۔ أصول السرخسي.360/1 ,
۔ ا١ترجع نفسو.363/1 ,
۔ الرسالة ,ص.461 :
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47

۔ اإلحكام يف أصول األحكام  ،136/2 ,الطبعة الثانية1406 ،ىـ 1986م ,دار الكتاب ال عريب
بَتوت.

48
49
50

۔ ا١تدخل إىل مذىب اإلمام أٛتد بن حنبل  ,ص.116 :

۔ هتذیب اآلثار ,مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ,السفر الثاين ,ص.652 :

۔ ٚتيع من تكلم عن ا١تختلف يف كتب مصطلح اٟتدیث  ,ذكروا أنو تعارض ظاىري  ,یقول الشيخ طاىر
اٞتزائري " :ال تضاد بينهما عند إمعان النظر ،وإمنا ىو بالنظر ١تا یبدو يف أول وىلة" .ینظر :توجية النظر
إىل أصول األثر.518/2 ,

51

۔ نقال عن :الشذ الفياح من علوم ابن الصالح  ,إلبراىيم بن موسى  ,برىان األبناسيٖ ,471/2 ,تقيق:
صالح فتحي ىلل  ,الطبعة األوىل 1418 ,ىـ 1998م ,مكتبة الرشد  ,الریاض .وا١تنهل الروي يف ٥تتصر
علوم اٟتدیث النبوي  ,حملمد بن إبراىيم بن ٚتاعة  ,صٖ ,60 :تقيق٤ :تي الدین عبد الرٛتن  ,دار الفكر
بَتوت ,غَت مرقم.

52
53

۔ هتذیب اآلثار ,مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما) ,السفر الثاين ,ص.737 :

۔ اٞتصاص :أبو بكر أٛتد بن علي الرازي  ,الفقيو ،شيخ اٟتنفية ببغداد  ,وصاحب أيب اٟتسن الكرخي ,
لو عدة تصانيف ،وا١تشهور منها :أحكام القرآن يف التفسَت ,تفي سنة  310ا٢تجریة .الفوائد البهية ,ص:
 ،27وطبقات ا١تفسرین .56/1

54

۔ینظر :الفصول يف األصول  ,ألٛتد بن علي الرازي اٞتصاص ٖ ،160/2 ,تقيق :عجيل جاسم النشمي,
الطبعة األوىل1405 ,ىـ ورارة األوقاف والشئوون اإلسالمية ،الكویت.

55
56

۔أصول السرخسي.94/1 ,

۔ حدیث موت عبد اهلل بن أيب  ,أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  ,كتاب فضائل الصحابة  ,باب من
فضائل عمر (رضي اهلل عنو ) ,رقم اٟتدیث ,2400 :وكتاب صفات ا١تنافقُت وأحكامهم  ,رقم اٟتدیث:
 ،2774الطبعة األوىل1419 ,ىـ 1998م ,دار السالم الریاض.

57
58
59

۔يف قولو تعايل( :استغفر ٢تم أوال تستغفر ٢تم) .سورة التوبة.80 :

۔قولو تعايل( :وال تصل على أحد منهم مات أبدا) .سورة التوبة.84 :

۔ اإلحكام يف أصول األحكام  ,لعلي بن أٛتد بن حزم أيب ٤تمد األندلسي  ،283/3 ,الطبعة األو ىل,
1404ىـ ،دار اٟتدیث ،القاىرة.

60
61
62

۔ الرسالة ,ص.217 :

۔ هتذیب اآلثار ,مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما) ,السفر الثاين ,ص.788 :
۔ هتذیب اآلثار ,مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ،السفر األول ،ص.62 :
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۔ا١ترجع نفسو ,ص.85 :
۔ ا١تصدر ا١تذكور ,ص.564 :
۔الرسالة ,ص.322 :
۔ ا١تذكور ,ص.341 :
۔ا١تصدر ا١تذكور ,مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما) ,السفر األول ,ص.518 :
۔ ا١تصدر ا١تذكور ,مسند عبد اهلل بن عباس (رضي اهلل عنهما) ,السفر األول ,ص.388 :
۔ ا١ترجع السابق ,مسند عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ,السفر الثاين ,ص.933 :
۔ ا١تصدر ا١تذكور ,السفر األول ،ص.197 :
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