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مـلـخـص الــرسالــة
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
الرسالة ُمق َّدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه.
عنوان الرسالة :آراء اإلمام ابن ِحبَّان األصولية في صحيحه جمعًا وتوثيقًا ودراسة.
اسم الباحث :فوزان بن عبد الواحد بن عبد المعين األنصاري.
تم في هذه الرسالة دراسة اآلراء األصولية إلماام مان أةماة الحادلم المتقادمين فاي تاباه
صحيح ابن حبان بترتيا ابان بلباان ،وفاي للاإ هاراار لدراود فقرااء المحادثين فاي علام
أصول الفقه مما لدعم الدراسات التارلخية في للإ العلم.
وقد جاءت الرسالة في مقدمه وتمهي ٍد وثالثة أبواب وخاتمة:
المقدمة :جاء فيرا بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
التمريااد :بيااان عصاار اباان حبااان سياساايا ً و اجتماعي اا ً و علمي اا ً و بيااان حياااة اباان حبااان
الشخصية والعلمية.
البـاب األول :آراؤه في األدلة.
البـاب الثاني :آراؤه في الدالالت.
الباب الثالم :آراؤه في النسخ والتعارض والدمع.
أهم النتائج:
 -1العالقة القولة بين أصول الفقه والنصوص الشرعية.
 -2أن ابن ِحبَّان ان له علم راسخ ومشار ة في علم أصول الفقه.
 -3موافقة ابن ِحبَّان رأي الدمرور هال في ثالث مساةل.
أهم التوصيات:
 -1العنالة بكت الحدلم ،واستخراج المساةل األصولية منرا.
 -2دراسة الدان الفقري عند ابن ِحبَّان.
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Thesis Abstract
All thanks and praise be to Allah, and may His Peace and Blessings be
upon our Prophet Muhammad, his kin, and his companions.

This dissertation has been presented to achieve a Masters Degree in "Usoolul-Fiqh" (Principles of Jurisprudence).
Title of the Thesis: The Compilation and Study of the views Ibn Hibban
(354 h.) regarding principles of jurisprudence as manifest from his "Sahih"
(treatise of authentic Prophetic narrations).
Name of the Researcher: Fawzan ibn Abdul-Wahid ibn Abdul-Mo'een AlAnsari.
In this dissertation, the views of one of the great scholars of Hadith - Ibn
Hibban - regarding principles of jurisprudence have been analyzed, thus
bringing to light the contributions of the scholars of Hadith in the field of
"Usool-ul-Fiqh" (Principles of Jurisprudence).
The thesis is made up of an introduction, a preamble, three chapters, and the
conclusion.
The Introduction mentions the significance of the topic, and the motivating
reasons of choosing it.
The Preamble discusses the political, social, and scholastic conditions
prevalent in the era of Ibn Hibban; together with his biography.
The First Chapter: His views regarding the Evidences.
The Second Chapter: His views in Semantics, and the methodology of
deduction of rulings from the evidences.
The Third Chapter: His views regarding abrogation and ways of conciliation
between differing texts.
The Important conclusions:
1. The strong link between "Usool-ul-Fiqh" and the religious texts.
2. The deep knowledge and insight of Ibn Hibban in the field of "Usoolul-Fiqh".
3. Ibn Hibban is in concordance with the majority of scholars in his
views, except in three matters.
The Important recommendations:
1. Efforts should be made to extract and compile principles of
jurisprudence from the books of Hadith.
2. The jurisprudential side of Ibn Hibban's life should be researched and
studied.
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األنبيااااااء

الحماااااد ا رب العاااااالمين ،والصاااااالة والساااااالم علاااااى أ ااااار
والمرسلين ،وآله وصحبه ومن تبعرم بإحسان هلى لوم الدلن أما بعد:
فإن طل العلم مان أعمام العباادات ،وثواباه لفوال ثاواب أ ثار القرباات،
وتن ا ل علااى مدالسااه السااكينة والرحمااات ،فماان نعاام هللا علااى عبااده أن لوفقااه
لسااالور درب المتعلماااين ،قاااال تعاااالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [ال مر.]9 :
أال وهن أفواال علاام لتشاار

الماارء برلبااه ومعرفتااه علاام الكتاااب وال ُّسانَّة،

فالعالم برما هو من العلماء حقًا ،قال تعالى﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [فاطر.]22 :
ولما ان علم أصول الفقه من أج ّل العلوم وأفولرا؛ هل به لعر ماراد هللا
ومااراد رسااوله ^ ـااـ علااى وفااس أسااة سااليمة صااحيحة فااي االسااتنباط ـااـ فعلااى
قواعااده تبنااى األحكااام الفقريااة ،فرااو للفقااه األصاال للبناااء ،المعااول عليااه فااي
االساااتدالل واالساااتنباط ،وفرااام الااادالالت ،ومعرفاااة طااار التااارجيح ،ودفاااع
التعارض ،فال غنى لرالا العلام عان هاذا الفان ،فإلياه لحتااج الفقياه والمتفقاه،
وعنااه ال لسااتاني المفساار والمحاادث؛ ولااذلإ اتدرااا رغبتااي للمواصاالة فااي
مرحلة الماجستير في هذا التخصص الدليل.
وبعااد هنراااء ال ُّس انَّة المنرديااة أخااذت أبحاام فااي الكت ا وأستشااير مشااالخنا
األعالم بالقسم وأجول ببصري وعقلي ،حتى وفقني هللا ــ سبحانه بمنه و رمه
ـاـ للوقااو علااى اآلراء األصاولية عنااد عااالم ال ُّسانَّة فاي زمانااه أال وهااو اإلمااام
العااالم المااتقن المحقااس الحاااف العالمااة محمااد باان ِحبَّااان الب ُساتي السدسااتاني ـااـ
رحمه هللا ــ المتوفي سنة  353هــ ،من خالل صحيحه ــ صحيح ابن ِحبَّان ــ.
وفيما للي بيان ألهمياة الموضاوع ،وأساباب اختيااره ،والدراساات الساابقة
فيه ،والمنرج الذي الت مته فيه ،وخرة البحم.

 أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره:
ان سب اختياري لرذا الموضوع األمور التالية:
 -1هبراز آراء األةمة المتقدمين في علم أصول الفقاه ،مماا لسارم فاي دعام

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

-2
-3
-3

-5

-6
-7

5

الدارسات التارلخية لعلم األصول.
هارار جرود فقرااء المحادثين األصاولية ،وبياان أن لرام آراء أصاولية
أصيلة بُني عليرا فقررم.
هارار خصية اإلمام الحاف ابن ِحبَّان األصولية الفقرية ،فقاد ا اترر
عنه أناه أحاد باار علمااء الحادلم ،ولكان الدانا األصاولي والفقراي
عنده لم لشترر ،ففي هبراز آراةه األصولية بيان لتلإ الشخصية.
المكانة العلمية التي لتمتع براا اإلماام ابان ِحبَّاان ،فقاد جماع هللا لاه علام
الحدلم ،وعلم الفقه ،وعلم العربية ،ولرذا لقول عنه الاذهبي( :)1وابان
وا :هذا مع ماا اان علياه مان
ِحبَّان فمن بار األةمة ، ...وقال عنه أل ً
)
2
(
الفقه ،والعربية ،والفواةل الباهرة ،و ثرة التصانيف .
تقدم عصر اإلمام ابن ِحبَّان على ثير من علماء األصول المشاتررلن
حيم توفي سنة  353هــ ،ومان المعلاوم أن علام األصاول اياره مان
ساااةر العلااوم ماار بمراحاال متعااددة فااي ترااوره ،فحياتااه العلميااة قرلبااة
العرد من همام هذا الفن ــ اإلمام الشافعي رحمه هللا ــ( )3ووجود باار
علماء المذاه على اختالفرا ،السيما هلا علمنا أن ابن ِحبَّاان قاد تلقّاى
عن أ ثر من ألفي يخ ،ولراذا لقاول اإلماام الاذهبي معقبًاا :اذا فلاتكن
الرمم(.)3
محاولاااة جماااع اآلراء األصاااولية لراااذا اإلماااام الدليااال ،تسا ً
ااريال علاااى
الباحثين ،وتقرلبًا للرالبين ،لعدم وجاود تااب البان ِحبَّاان فاي أصاول
الفقه.
ذلإ من األسباب :صلته العلمية بإمام هاذا الفان ـاـ اإلماام الشاافعي ـاـ
عن طرلس مشالخه ،فقد روى في صاحيحه عان الشاافعي ،حيام قاال:
سمعا ابن خ لمة( )5لقول :سمعا الم ني( )1لقول :سمعا الشافعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()3
()5

هو :مؤرخ اإلسالم مة الدلن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثماان بان قالمااز بان عباد هللا الاذهبي،
من أسرة تر مانية ،وهو تميماي باالوالء ،مان أ ارر المصانفين فاي التاارلخ والحادلم ،تتلماذ علاى ابان
الصابوني ومح الدلن الربري وابن تيمية وغيرهم ،ومان أ ارر تباه :تاارلخ اإلساالم ،وساير أعاالم
النبالء ،توفي سانة 732هاـ .انمار البدالاة والنرالاة ،)233/13( :طبقاات السابكي ،)111/9( :والادرر
الكامنة البن حدر.)326/3( :
سير أعالم النبالء (.)93/93/92/16
هو محمد بن هدرلة بن العباس بن افع القر ي المرلباي ،أحاد األةماة األربعاة ،صااح المناقا الكثيارة،
له مصنفات منرا :الرسالة فاي أصاول الفقاه ،وأحكاام القارآن وجمااع العلام .انمار طبقاات الشاافعية للسابكي:
(.)192/1
سير أعالم النبالء (.)93/93/92/16
هو محمد بن هسحا بن خ لمة بن صالح بن بكر ،الحاف  ،الحدة ،الفقيه ،يخ اإلساالم ،هماام األةماة،
أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي ،سامع مان هساحا بان راهولاه ،والم ناي ،ومحماد بان عبادالحكم
=
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لقول ،... :وقال رحمه هللا :أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد( ،)2عن
الحسان باان محمااد باان الصايّاح ال عفرانااي( ،)3قااال :ساامعا الشااافعي
لقااول ،... :وقااال :ساامعا موسااى باان محمااد الاادللمي( )3بأنرا يااة()5
لقول :سمعا الربيع بان ساليمان( )6لقاول :سامعا الشاافعي لقاول(:)7
 ...مما لدلإ على تلقيه ِمن هؤالء األعالم األصوليين.

 الدارسات السابقة:

بعد البحم وسؤال أهل االختصاص ،لم أجد من تنااول الدانا األصاولي
عند ابن ِحبَّان ،وهن ان هنار تاب لألستال الد تور /عبد المديد محمود باسم
)معالم فقه ابن ِحبَّاان) تناولاه فاي باابين ،جعال البااب األول فاي األصاول التاي
استند عليرا ابن ِحبَّان في فقره ،هال أنرا لسيرة ج ًدا(.)2
مااع العلاام بااأن هنااار جوان ا علميااة أخاارى عنااد هااذا اإلمااام قااد تناولرااا
الباحثون على اختال تخصصاترم في مدال الحدلم ،وقاد اان لراذا الدانا
القدح المعلى من الدراسات ،و ذا في مدال العقيدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

()1
()2

()3

()3

()5
()6
()7
()2

وغيارهم ،لااه تااب التوحيااد ،والصاحيح فااي الحاادلم ،تاوفي ساانة 311هـاـ ،انماار ساير أعااالم الناابالء:
(.)365/13
هو العالمة ،فقيه الملة ،علم ال هاد ،أبو هبراهيم هساماعيل بان لحاي بان هساماعيل بان عمارو بان مسالم
الم ني المصري ،تلميذ الشافعي ،له ت ثيرة ،من أ ررها مختصره في الفقه ،توفي سانة 263هـاـ،
انمر سير أعالم النبالء.)393/12( :
هو العالم الحاف المتقن أبو عبد الرحمن وأبو جعفر محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بان
عبدهللا بن الصاحابي العبااس بان مارداس السالمي الراروي ،أخاذ العلام عان محماد بان القشايري وأحماد
الرمااادي ،وأحمااد باان عيسااى المصااري وخلااس ثياار ،و ااان واسااع الروالااة جيااد التصاانيف ،تااوفي ساانة
313هــ ،انمر سير أعالم النبالء.)221/13( :
هو العالمة يخ الفقراء والمحدثين أبو علي الحسان بان محماد بان الصاباح الباادادي ال عفراناي ،أخاذ
العلم عن سفيان بن عيينة ،وأبي معاولة الورلر ،وو يع الدراح وخلس ثير ،قرأ على الشاافعي تاباه
ً
جلايال ،تاوفي فاي عشار التساعين سانة 261هـاـ ،انمار ساير
القدلم ،و ان مقد ًما في الفقاه والحادلم ثقاة
أعالم النبالء.)262/12( :
قال عنه ابن ِحبَّان في تابه المدروحين« :موسى بن محمد أبو طاهر الدمياطي البلقاوي ،لاروي عان
مالااإ والمااوقري ولولرمااا ،لوااع الحاادلم علااى الثقااات ولااروي مااا ال أصاال لااه عاان األثبااات ،ال تح ال
الروالة عناه وال تاباة حدلثاه هال علاى سابيل االعتباار للخاواص» ،)232/2( ،وانمار لساان الميا ان:
(.)127/6
أنرا ِية :بالفتح ثم السكون واليااء مخففاة ،بينراا وباين حلا لاوم وليلاة ،فتحاا علاى لاد أباي عبيادة بان
الدراح ،و انا ثارًا عمي ًما من ثاور المسلمين .انمر معدام البلادان ،)266/1( :ومراصاد االطاالع:
(  ،) /وأطلة العالم.)39( :
هو الربيع بن سليمان بن عبد الدبار بن امل ،اإلماام المحادث الفقياه الكبيار ،صااح اإلماام الشاافعي
وناقل علمه ،و يخ المؤلنين ،ومستملي مشالخ وقته ،و انا الرحلة هليه في ت الشافعي ،تاوفي سانة
271هــ ،انمر سير النبالء.)527/12( :
صحيح ابن ِحبَّان.)397/5( :
انمر معالم فقه ابن ِحبَّان.)11( :
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فوجود هذه الدراسات عن هذا اإلمام في فنون اتى لدعال الباحام لساعى
الستخراج ما بقي من نوز عناد هاذا اإلماام ،وخاصاة الدوانا التاي لام تفارد
ببحم علمي الدان األصولي عنده رحمه هللا.

 منهج البحث:
لتلخص المنرج الذي اتبعته في هذا البحم في النقاط التالية:
ً
أول :جمعتتتل المتتتالم العلميتتتة المتعلقتتتة بتتتنبواب الرستتتالة متتت م تتتالرها
المعتمدم ،وت َّم توزيعها حسب خطة البحث المرسومة كاآلتي:
ُ
فقما بدمعرا من ت التاراجم
 -1ما لتعلس بدراسة خصية هذا اإلمام،
والربقات ،مستفي ًدا مما ت عنه في البحوث الخاصة.
 -2ما لتعلس بالحالة السياسية والعلمية في عصره ،قما بدمعرا من ت
التراجم ،والربقات ،والتارلخ.
 -3ما لتعلس بآراةه األصولية قما بدمعرا مان تاباه :صاحيح ابان ِحبَّاان
بترتي ابن بلبان ،تحقيس :عي األرنؤوط وللاإ مان خاالل تعليقاتاه
على األحادلم التي لوردها.
ثانيًا :اتبعل في لراسة آراء اب ِحبَّان الخطوات التالية:
 -1ل اار اآلراء األصااولية الباان ِحبَّااان ماان خااالل صااحيحه حسا أبااواب
أصول الفقه ــ وفصوله ــ وضم النمير هلى نميره.
 -2ومااا وجاادت الباان ِحبَّااان فيااه رألًااا ل رتااه ،وهال سااقك للااإ المبحاام
وتكلما عن المبحم الذي لليه.
 -3عند ل ر رأي ابن ِحبَّان أعقبه ببيان موافقته أو مخالفته لدمراور أهال
العلم.
 -3أل ر رأله بنقل المه ،ماع ل ار ماا اساتدل باه ابان ِحبَّاان هن وجاد ،أو
بأ رر ما استدل به القاةلون برذا القول.
 -5أصاادر اال مسااألة ـااـ غالبً اا ـااـ بممانرااا فااي الكت ا األصااولية برااام
الصاافحات؛ ليساارل الرجااوع هليرااا لماان أراد االساات ادة منرااا ومعرفااة
الم األصوليين فيرا.
 -6لم لع ِّر ابن ِحبَّان الحدود األصولية ،فحينئاذ أل ار تعرلفًاا لتواح باه
المدلول.
 -7أتبع بعد رأي ابن ِحبَّاان األصاولي ،األثار الفقراي ـاـ هن وجاد ـاـ وللاإ
لاااربك األصاااول باااالفروع ،وبياااان اساااتعماله القواعاااد األصاااولية فاااي
استنباط األحكام من األحادلم التي أوردها.
 -2ع وت اآللات القرآنية هلى مواضاعرا مان الساور ،باذ ر اسام الساورة
ورقم اآللة.
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 -9خرجااااا األحادلاااام الااااواردة فااااي البحاااام ،فااااإن ااااان الحاااادلم فااااي
الصااحيحين أو أحاادهما ا تفيااا بااالع و هليرمااا ،وهن ااان فااي غيرهمااا
ل اارت ماان خرجااه وأ تفااي بتصااحيح اباان ِحبَّااان لااه ألنااه ال لااورد فااي
صحيحه هال ما توفرت فيه روط الصحة عنده.
 -11عرفا باألعالم الوارد ل رهم من المصادر المعتمدة.
 -11وضعا الفرارس العلمية للبحم.

 خطة البحث:
وتشتمل على مقدمة ،وفصل تمريدي ،وثالثة أبواب ،وخاتمة.
المقدمةةةة :وتتوااامن :أهمياااة الموضاااوع ،وأساااباب اختيااااره ،والدراساااات
السابقة عليه ،والمنرج الذي سلكته في البحم.
تمهيد :في التعريف بالمؤلف :ولشتمل على فصلين:
الف ل األول :التعريف بع ر اإلمام اب ِحبَّان .وفيه ثالثة مباحم:
المبحم األول :الحالة السياسية.
المبحم الثاني :الحالة االجتماعية.
المبحم الثالم :الحالة العلمية.
الف ل الثاني :حيتام اإلمتام ابت ِحبَّتان الشخ تية والعلميتة ،وفياه عشارة
مباحم:
المبحم األول :اسمه ونسبه.
المبحم الثاني :والدته.
المبحم الثالم :نشأته العلمية وطلبه للعلم ورحالته.
المبحم الرابع :يوخه.
المبحم الخامة :تالميذه.
المبحم السادس :آثاره العلمية.
المبحم السابع :مذهبه.
المبحم الثامن :ثناء العلماء عليه.
المبحم التاسع :محنته.
المبحم العا ر :وفاته.
ح َّبان في األدلة ،وفيه أربعة فصول:
الباب األول :آراء ابن ِ
الف ل األول :القرآن.
سنَّة.
الف ل الثاني :ال ُّ
الف ل الثالث :اإلجماع.
الف ل الرابع :القياس.
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الباب الثاني :آراؤه في الدالالت ،وفيه سبعة فصول:
الف ل األول :األمر.
الف ل الثاني :النهي.
الف ل الثالث :العام.
الف ل الرابع :التخ يص.
الف ل الخامس :المفهوم.
الف ل السالس :المطلق والمقيد.
الف ل السابع :المجمل.
الباب الثالث :آراؤه في النسخ والتعارض والجمع ،وفيه فصالن:
الف ل األول :آراؤه في النسخ.
الف ل الثاني :آراؤه في التعارض والجمع.
الخاتمة :وتشمل أهم النتاةج التي توصلا هليرا من خالل البحم.

الفهارس العلمية:

 -1فررس اآللات القرآنية.
 -2فررس األحادلم النبولة.
 -3فررس األعالم.
 -3فررس المصرلحات العلمية ،واأللفاا الارلبة المعر برا.
 -5فررس المصادر والمراجع.
 -6فررس الموضوعات.
وفي الختام أحمد هللا وأ كره على نعمه التاي أسابارا ،فلاه الحماد والشاكر
ً
أوال وآخرًا وااهرًا وباطنًا ،ال نحصي ثنا ًء عليه هو ما أثناى علاى نفساه فلاه
الحمد.
ثااام أتقااادم بشاااكري لوالاااد َّ
ي الكااارلمين ــاااـ حفمرماااا هللا ــاااـ اللاااذلن أمااا ّداني
بالدعاء ،ولؤازراني بالحماساة والتشاديع ،وال أملاإ حيالرماا هال أن أقاول ماا
أمرني ربي﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [اإلسراء.]23 :
مااا أتقاادم بالشااكر الد لاال ،والثناااء الدمياال هلااى مشاار هااذه الرسااالة فواايلة
الشيخ الد تور /محمد بكر هسماعيل ،الذي فتح لي قلبه قبل بيته ،وأفادني بتوجيراته
ي بوقا وال جرد ،مع ما نا أسببه له مان تعا ،
وأراةه السدلدة ،الذي ما بخل عل َّ
واختالفي عليه ،ولم أر منه السآمة والملل ج اه هللا خيار الادنيا واآلخارة ،فلاه مناي
الشكر والعرفان.
مااا أ ااكر صاااحبي الفواايلة المناقشااين الكاارلمين علااى مااا تح ّماااله ماان عناااء
قراءة الرسالة ،وهبداء المالحمات عليرا لتت ّم الفاةدة ،فويلة الشيخ األستال الد تور:
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عبااد الاارحمن باان عبااد الع ل ا الساادلة ،همااام وخري ا المساادد الحاارام ،وفواايلة
األسااتال المشااارر الشاايخ الااد تور :عبااد الاارحمن باان محمااد القرنااي ،حفمرمااا هللا
وسددهما ،ونفع بعلمرما ،ورفع قدرهما.
ثاام أ ااكر اال ماان صاانع لااي معروفًااا ماان مشااالخ أعااالم ،وأساااتذة اارام،
وزمالء أع اء ،وأقارب أوفياء ،فلرم مني الشكر والعرفان.
وال لفااوتني أن أتقاادم بالشااكر الد لاال هلااى هااذا الصاارح العلمااي الشااامخ،
ً
متمثال في جامعة أم القرى ،فد ى هللا القاةمين عليرا خير الد اء ،وأن لعينرم
على أداء واجبرم هنه سميع مدي .
ً
وعمااال صااالحًا ،فرااو العلاايم الحكاايم،
مااا أسااأله أن لرزقنااا عل ًمااا نافعًااا،
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.

ﭑﭑﭑ
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مصاعب في طريق البحث
بحمااد هللا وفوااله لاام أجااد أثناااء تااابتي لرااذا البحاام صااعوبات محسوسااة
تعو دون هتمامه ،اللرم هال بعض المتاع وهي ناتدة من ثالثة أسباب:
األول :علم قليل وبواعة م جاة.
الثاني :قلة ترجمة ابان ِحبَّاان فاي المصاادر ،ونادرة النصاوص عناه ،مماا
سب غموضًا نوعًا ما في خصيته وحال دون الكشف الدلي عن مصادر ماا
وقع له من المحن والعداوات.
الثالث :أسلوب ابن ِحبَّان الذي ثيارًا ماا لعترلاه غماوض وعادم وضاوح،
مما لسب اإل كال في فرمه.
ولكن هللا أعان ووفس فله الحمد والفول ،وهو الولي الحميد ،فما اان مان
صواب فمن هللا وحده ،وما ان من خرأ فمان نفساي والشايران ،وأساتافر هللا
هنه تواب رحيم...

ﭑﭑﭑ
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التمهيد
وفيه ف الن:

الفصةةةةةةةةةةةل األول :التعريةةف بعصةةر ابةةن ِح َّبةةان رحمةةه
الفصةةةةةةل الثةةةةةةاني :تعالى.
حياة ابن ِحبَّان الشخصية والعلمية.
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الفصل األول

حبَّان
التعريف بعصر ابن ِ
رحمه

تعالى 

وفيه ثالثة مباحث:

المبحةةةةةةةث األول :الحالة السياسية.
المبحةةةث الثةةةاني :الحالة االجتماعية.
المبحةةةث الثالةةةث :الحالة العلمية.
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المبحث األول
الحالة السياسية
عاش ابان ِحبَّاان فاي الثلام األخيار مان القارن الثالام والنصاف األول مان
القرن الرابع الردري ،تقرلبًا من سنة 271هــ هلى 353هــ.
وفااي هااذه الفتاارة ااان العااالم اإلسااالمي لم ا ّر بفتاارة ماان االنقسااام ،وضااعف
الخالفة ،حتى ان دور الخليفاة صاورلًا ،وا ات ّد الواعف هلاى درجاة فقاد الخليفاة
العباسي السيررة علاى بااداد وماا حولراا ،مماا سااعد أعاداء اإلساالم علاى زلاادة
التحرل واالعتداء(.)1
وأما بالد سدستان( )2وما حولرا التي ان لقيم برا ابن ِحبَّان آنذار فقاد اناا
انا تحا واللة الدولة الصفَّارلة( )3بقيادة لعقوب بن الليم الصفار( ،)3وببدالاة
وببدالة ملكاه سدساتان أارار التمساإ براعاة الخليفاة و اتباه وصادر عان أماره،
فوبك األمور وحفمرا وأمر بالمعرو ونرى عن المنكر ،ثم توفي لعقاوب سانة
265هــ ،ليخلفه أخوه عمرو بن الليم الصافار فكتا هلاى الخليفاة براعتاه ،حتاى
اناااا سااانة 222هـاااـ ،أرسااال الخليفاااة المعتواااد هساااماعيل بااان أحماااد السااااماني
لعمرو بن الليم الصفار وللإ لت الد أطماعاه فاي توساعة واللتاه فر ماه وأساره،
فولى المعتود هسماعيل ما ان بيد عمرو ،ثم هنه توفي سنة 295هــ ،فخلفه ابناه
أحمااد بااأمر ماان الخليفااة ،فلمااا انااا ساانة 292هـااـ فااي المحاارم س ايّر أحمااد باان
هسماعيل السااماني جماعاة مان أعياان قا ّواده وأمراةاه هلاى سدساتان بعاد أن بلااه
خروج أهلرا عن طاعته ،فلما أتوها وبرا المع ِّدل بن علي بن الليم بن الصافار ـاـ
وهو صاحبرا آنذار ــ فلما بلغ المع ِّدل بن علي خبرهم سيّر أخاه محم ًدا هلى بُساا
وما حولرا ليحمي أموالرا ولرسل منرا الميرة هلى سدستان هال أنرام لام لساتريعوا
مقاومة جي أحمد بن هسماعيل الساماني فأ ُ ِخذ المع ِّد ُل وأخوه أسيرلن.
وفي سنة 311هــ أنفذ األمير أحمد بن هسماعيل الساماني عسك ًرا هلاى سدساتان
ليفتحرا ثانية ألنرا قاد عصاا علياه وخاالف مان براا فحاصارها الداي تساعة أ ارر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()3

انمار البدالاة والنرالااة حاوادث سانة  271وساانة  226حيام ارارت القرامرااة وا ات ّد بعادها فسااادهم،
وساانة  ،323وساانة  ،373وساانة  ،373البدالااة والنرالااة )26/11( :ومااا بعاادها ،والتااارلخ اإلسااالمي
لمحمود ا ر 12/16( :و 15و 39و.)51
بكسر أولاه وثانياه ،واللاة بيارة مان بلادان المشار  ،بينراا وباين بُساا خمساة ألاام ،أرضارا رملياة ال
جبال فيرا .معدم البلدان.)191/3( :
ُ
ّ
ّ
ِّ
الصفّارلة :هي دولة صايرة تُنس ليعقوب بن الليم الصفار ،لقا بالصافار؛ ألناه اان لعمال الصّ افر ،وقاد
ّ
واله الخليفاة المعتا سدسااتان وغيرهاا ساانة 261هاـ تقرلبًااا ،فانتشار اسامرا بالصّ افّارلة ،ثام سااقرا علاى لااد
هسااماعيل الساااماني ل ّمااا ت الاادت أطماااعرم لتوسااعة واللااترم .انماار الكاماال فااي التااارلخ ،)193/6( :وتااارلخ
اإلسالم.)213/21( :
أمير خرسان ،لُقِّ بالصّفار؛ ألنه اان لعمال الصّ افر ،أارار ال هاد فاي بدالاة حياتاه ،وصاح صاالح
المرّوعي المشرور بقتال الخوارج ،مات في الرابع عشر من رر اوال سانة خماة وساتين ومئتاين.
انمر وفيات األعيان ،)312/6( :وتارلخ اإلسالم.)213/21( :
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حتى فتحا.
واسااتمرت واللااة أحمااد باان هسااماعيل الساااماني حتااى قتاال ساانة 311هـااـ،
وولااي األماار بعااده ولااده نصاار باان أحمااد وهااو اباان ثمااان ساانين ! ممااا اادع
أصحاب البلدان الخروج عن طاعتاه ،فممان خارج عان طاعتاه أهال سدساتان
سنة  312هــ.
وقااد انااا واللااة نصاار باان أحمااد الساااماني بدالااة االنفااالت عاان دولااترم
السامانية( )1هنار ،حتى سقرا تما ًماا سانة 329هـاـ ،و اان مان أبارز أساباب
سقوطرا وقوع الن اع والخالفات بين أفراد للإ البيا(.)2
وفي االل دولتي الصفارلين والسامانيين ترعرع ابن ِحبَّان السيما فاي فتارة
السامانيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رجاال ً
ً
عادال حلي ًماا
( )1دولة صايرة ،تُنس إلسماعيل بن أحمد الساماني ،أمير خرسان وما وراء النرار ،و اان
ُمحبًّا للعلماء فأثّر في واللته ،فارتفع اسم السامانية عند خلفاء بني العباس ،ثام آلاا هماارترم لقياادة صااارهم،
فانترا على لد البرولة سنة تسع وثمانين وثالثماةة .انمر الكامل فاي التاارلخ ،)235/6( :والبدالاة والنرالاة:
(.)325/11
( )2انمر الكامل البن األثير )197/6( :حوادث سنة 253هــ ،والبدالة والنرالة ( )31/11وما بعدها.

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

16

المبحث الثاني
الحالة االجتماعية
ل ر المؤرخون أن أ ثر البالد في أنحاء الدولة اإلساالمية آناذار قاد تادنا
أحوالرا االجتماعية ،فانتشر الفقر ،وغلاا األساعار( ،)1وانتشارت األماراض،
ومساوئ األخال االا وقراع األرحاام وترفياف المكياال ،أضاف هلاى للاإ
انتشار الذنوب والمعاصي(.)2
وهااذه األوضاااع نتيدااة تاادهور األوضاااع السياسااية فااي الاابالد ،وحينئااذ ال
صا مع غيااب دور الح ّكاام ،نساأل هللا أن لصالح
لستارب تسلّك األعداء خصو ً
حال أمتنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمااار حاااوادث سااانة 221ه و227هـاااـ و222هـاااـ و331هـاااـ و 332هـاااـ فاااي الكامااال البااان األثيااار:
( ،399/6و ،)376و( 161/7و ،173و ،219و ،)263والبدالاااااة والنرالاااااة 66/11( :و 72و127
و.)239
( )2انمر المنتمم البن الدوزي ،)193/13( :و( 26/13و 32و 113و 139و.)155
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المبحث الثالث
الحالة العلمية والثقافية
ومع هذه األحوال السياسية واالجتماعية هالّ أنه انا هذه الفتارة ـاـ القارن
الثالاام والرابااع الرداارلين ـااـ ماان أزهااى العصااور علميًاا وثقافيًاا ،فبعااد انتراااء
عصور الدمع والتدولن تقرلبًا ،أصبح في القارن الثالام والراباع مان االبتكاار
والترتي ا والترااذل الشاايء الباادلع ،ممااا ن َّمااى الثااروة الثقافيااة ،وأغل اى سااو
النسخ وتكاثر الكت .
و ان لتشديع بعاض الخلفااء للعلام دور بيار فاي انتعااش الحر اة العلمياة
والثقافية ،فازداد بذلإ عدد السالكين في دروب العلام والمعرفاة( ،)1و اان مان
ثمارها بروز علماء جرابذة في مختلف الفنون( ،)2ومن ضمنرم ابن ِحبَّان.

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماار البدالااة والنرالااة )172/11( :ومااا بعاادها ،وتاادولن ال ُّس انَّة لمحمااد مراار ال هرانااي )93( :ومااا
بعدها ،وبحوث في تارلخ ال ُّسنَّة المشرفة أل رم ضياء العمري )233( :وما بعدها.
( )2اإلمام أحمد ،وهسحا بن راهوله ،وابن خ لمة ،والدار قرني وغيرهم.
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الفصل الثاني

حبَّان الشخصية والعلمية
حياة ابن ِ
وفيه عشرم مباحث:

المبحةةةةةةةث األول:
المبحةةةث الثةةةاني:
المبحةةةث الثالةةةث:
المبحةةةث الرابةةةع:
المبحث الخامس:
المبحث السةادس:
المبحةةةث السةةةابع:
المبحةةةث الثةةةامن:
المبحةةةث التاسةةةع:
المبحةةث العاشةةر:

اسمه ونسبه.
والدته.
نشةةةةةةعته العلميةةةةةةة وطلبةةةةةةه للعلةةةةةةم
ورحالته.
شيوخه.
تالميذه.
آثاره العلمية.
مذهبه.
ثناء العلماء عليه.
محنته.
وفاته.
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المبحث األول
اسمــــه ونسبــــه
سا ابن عسا ر( )1نسا ابان ِحبَّاان فقاال :محماد بان ِحبَّاان بان أحماد بان
ِحبَّان بن معال بن معبد بن سعيد أو ريد ــ ولقال ابان معباد بان هدباة بان ُما َّرة
ــ بن سعد بن ل لد بن ُم َّرة بن ل لد بن عبد هللا بن دارم بن مالإ بن حنملة بن
مالإ بن زلد بن مناة بن تميم بن أُ ِّد بن طابخة بن هلياس بن ُمور بن ن ار بن
مع ِّد بن عدنان أبو حاتم التميمي البستي(.)2
هذه الروالة هي التي اختارها ابن عسا ر في حكالة نس ابن ِحبَّاان ،وقاد
رواها ثانية عن ُغندار()3؛ ألنه تلميذ ابن ِحبَّان.
ومما لحسن التذ ير به :أنه لم لختلاف فاي أن اسام ابان ِحبَّاان :محماد ،وأن
أباهِ :حبَّان بن أحمد بن ِحبَّان ،وأن نيته :أبو حاتم(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()3

هو اإلمام الحاف الكبير محدث الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هباة هللا الدمشاقي الشاافعي ،انتراا
هليه الرلاسة في الحف واإلتقان والمعرفة ،صاح التصانيف ،مان أ اررها تاارلخ دمشاس ،تاوفي سانة
571هــ .انمر :تذ رة الحفاا ،)1322/3( :وطبقات الشافعية الكبرى.)215/7( :
تارلخ دمشس ،)239/52( :رقم الترجمة ،)6193( :وانمر ترجمته في األنساب ،)332/1( :ومعدام
البلدان ،)315/1( :وطبقات ابن الصالح (بارقم  ،)13ومقدماة اإلحساان البان بلباان 97/1( :ـاـ ،)99
وطبقاااات علمااااء الحااادلم البااان عباااد الراااادي (بااارقم  ،)239وتاااذ رة الحفّااااا ،)921/3( :والساااير:
( ،)92/16والعبااااار ،)311/2( :والميااااا ان ،)516/3( :والاااااوافي بالوفياااااات ،)317/2( :وطبقاااااات
الشافعية للسبكي ،)131/3( :وطبقات الشافعية لإلسنوي ،)312/1/1( :وطبقات الشافعية البن قاضي
ربة ،)115/1( :واللسان( :بارقم  ،)7257والنداوم ال اهارة ،)332/3( :وطبقاات الحفَّااا،)375( :
و ذرات الذه .)16/3( :
هو الحاف العالم محادث ماا وراء النرار أباو عباد هللا محماد بان أحماد بان محماد بان ساليمان بان امال
البخاري صاح تارلخ بخارى ،توفي سنة 312هــ .انمر تذ رة الحفاا.)1152/3( :
انمر طبقات الشافعية البن الصالح ترجمة رقام ،)13( :تاذ رة الحفااا ،)92/3( :وميا ان االعتادال:
( ،)516/3وطبقاااات الشاااافعية للسااابكي ،)131/3( :ولساااان الميااا ان ،)112/5( :و اااذرات الاااذه :
(.)16/3
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المبحث الثاني
والدتــــــــه
أما مكان والدة ابن ِحبَّان فتدمع المصادر أنه ولد بمدلنة بُساا فراو بساتي
المولد والنشأة(.)1
وقد سكتا ت التراجم عن تعيين سنة والدته ،وهن ان الذهبي قاال عان
والدته :ولد سنة بوع وسبعين وماةتين(.)2
وهااذا لتفااس مااع مااا ل ااره الااذهبي ماان أن اباان ِحبَّااان عاااش قرابااة الثمااانين
سنة( ،)3وال لتفس مع من قال هنه ولد سنة 261هــ(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمااار الكامااال فاااي التاااارلخ ،)566/2( :وتاااذ رة الحفااااا ،)921/3( :وطبقاااات الشاااافعية للسااابكي:
( ،)131/3وطبقااات الشااافعية لألساانوي ،)312/1( :والبدالااة والنرالااة ،)259/11( :وطبقااات الحفاااا
للسيوطي ،)373( :و ذرات الذه .)16/3( :
انمر سير أعالم النبالء.)93/16( :
انمر سير أعالم النابالء ،)112-16( :حيام قاال عان تاارلخ وفاتاه« :فاي اوال سانة أرباع وخمساين
وثالثماةة ،وهو في عشر الثمانين».
انمر الندوم ال اهرة.)332/3( :
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المبحث الثالث
نشعته وطلبه للعلم ورحالته
عاش ابن ِحبَّان رحمه هللا في القرنين الثالم والرابع الردرلين ،وقد بلاا
فيرمااا الحياااة العلميااة لروترااا ،حتااى وصاال األماار هلااى حا ّد التنااافة فااي اقتناااء
الكت ،وأصبح نسخرا مفخرة لذوي الوجاهة واليسار.
ولمكن أن لقال هن ابن ِحبَّان ممن قرأ القرآن الكرلم أو حفمه في صااره؛
ألنه أول ماا لتعلماه األوالد عناد تعلمرام ،ثام انتقال بعادها لحلقاات اللااة والفقاه
والحدلم واألدب ،وصار لدالة علماء بلده ،قال الذهبي رحماه هللا« :وطلا
العلم على رأس الثالثماةة»( )1لعني بعد أن تداوز العشرلن من عمره ،هالّ أنه
برمتااه العاليااة اسااتراع أن لدمااع مااا لاادى علماااء بلااده ـااـ بُساا ـااـ ماان الحاادلم
وغيره من العلوم الشرعية ،مان مثال هساحا بان هباراهيم القاضاي( )2وغياره
من بار علماء بسا المعتمدلن برا في للإ العصر.
و ما هي العادة لدى طلبة العلم أن لُحصِّ لوا علوم بلدهم ،حتاى هلا تام لرام
للإ ارتحلوا فاي طلا العلام( .)3هالّ أناه ماع تاأخره فاي رحلاة الرلا اساتراع
برمته أن لدوب البلدان ،فما لكااد لسامع عان عاالم هالّ ولقصاده متخريًاا جمياع
العقباااات ،لقاااول عااان نفساااه( :لعلناااا قاااد تبناااا عااان أ ثااار مااان ألفاااي ااايخ مااان
هسبيداب( )3هلى اإلسكندرلة)(.)5
فرااي رحلااة طوللااة ماان أقصااى المشاار هلااى بااالد المارب،فمااا تاارر بل ا ًدا
ُعر عنه العلم هالّ قصده فشملا رحلته :سدستان ،واألهاواز( ،)6والبصارة،
والبصرة ،وباداد ،والكوفة ،والموصال ،ونُصايبِين( ،)7والرقَّاة( ،)2وأنرا ياة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7
()2

انمر مي ان االعتدال.)516/3( :
هو هسحا بن هبراهيم البساتي ،سامع محماد بان الصايّاح البا ار وطبقتاه ،حادث عناه أباو حااتم البساتي
وغيره ،عاش هلى نحو الثالث ماةة ،انمر سير أعالم النبالء.)131/13( :
انمر مقدمة ابن الصالح ،)222( :والرحلة في طل الحدلم للبادادي.)29( :
هي بلادة بيارة مان أعياان باالد ماا وراء النرار ،فاي حادود تر ساتان ،و اناا ثاارًا عمي ًماا مان ثااور
المسلمين .انمر معدم البلدان ،)179/1( :ومراصد االطالع.)73/1( :
صحيح ابن ِحبَّان.)152/1( :
ااان اسااامرا األحاااواز ،وهنمااا غلااا عليراااا لفااا الفاارس ،وهاااي واللاااة بياارة .انمااار معدااام البلااادان:
( ،)223/1ومراصد االطالع ،) / ( :وأطلة العالم.)69( :
مدلنة عامرة ،على جادة القوافل من الموصل هلى الشام .معدم البلدان.)222/5( :
بفتح الراء والقا  ،مدلناة مشارورة علاى الفارات مان جانبراا الشارقي ،وتقاع الياوم ضامن حادود دولاة
سورلا جنوبي خك عرض  36درجة .انمار معدام البلادان ،)52/3( :ومراصاد االطاالع،)626/2( :
وأطلة العالم.)39( :
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وأنرا ية ،وطرطُوس( ،)1وحمص ،ودمشس ،وبيروت ،وصايدا ،وال َّرملاة(،)2
وال َّرملة( ،)2وبيا المقدس ،ومصار وغيرهاا مان البلادان ،وقولاه عان رحلتاه:
(ماان هساابيداب هلااى اإلسااكندرلة) هااو أقصااى مااا تمكاان الرحل اة هليااه فااي للااإ
العصاار ،فإساابيداب :هااي أقصااى بااالد اإلسااالم آنااذار وهااي مااا لقااول لاااقوت
الحموي( )3أ بر ثار في وجه الترر( ،)3وأما اإلسكندرلة :فري آخر بلد لمكن
لمكن أن لصل هليرا آنذار؛ ألن ما بعدها انا دولة الفاطميين.
فرحل ابن ِحبَّان أقصى ما تمكن الرحلة هليه ،لرذا قال الذهبي عن رحلتاه:
«هكذا فلتكن الرمم»(.)5
ومحصّل البلدان التي صار هليرا ابن ِحبَّان عند عدها تصال هلاى أ ثار مان
تسعين بل ًدا ــ ما هو مذ ور من خالل ترجمته ــ في مدة امتادت أربعاين سانة
من عمره ،وبرذه المدة الروللة ،ومع هذه األما ن المتفرقة لتبين مدى المعاناة
والدرد الذي بذله هذا الحاف الكبير.
وحينئذ ال لُستارب تم ّكن ابن ِحبَّان مان علاوم متنوعاة فاي الحادلم والفقاه
والر وغيرها.
صااف :علاام َّ
أن
قااال عنااه لاااقوت الحمااوي« :ماان تأماال تصااانيفه تأ ّماال ُمن ِ
الرجل ان بح ًرا في العلوم»(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

بلدة الشام ،مشرفة على البحر ،قرب المرق وعكا .معدم البلدان.)31/3( :
الرَّملة من ُمد ُِن فلسرين ،جنوبي خك عرض  32درجة .انمر مراصاد االطاالع ،)633/2( :وأطلاة
العالم.)33( :
األدل األوحد راب الدلن الرومي مولى عسكر الحماوي السّافار النحاوي واإلخبااري الماؤرخ ،اان
من األل ياء ،توفي سنة 626هــ .انمر سير أعالم النبالء.)312/22( :
معدم البلدان.)179/1( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
معدم البلدان.)315/1( :
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المبحث الرابع
شيوخــــــــه
ل ر ابن ِحبَّان أنه ت عن أ ثر مان ألفاي ايخ ،وال لُساتارب هاذا العادد
ماان هااذه الرحلااة طوللااة ال مااان ،متسااعة المكااان ،وقااد ت ا لاااقوت الحمااوي
مدموعة من مشالخه بلغ عددهم أ ثر مان الثالثماةاة عاالم ثام قاال بعادها مبينًاا
ثرة يوخه« :وجماعة ثير من أهل هذه الربقة سوى من ل رناهم».
وسأقتصر هنا على ل ر أ رر يوخه الاذلن أدار األحادلام التاي أوردهاا
في صحيحه عليرم ،حيم قال« :ولع ّل معاول تابناا هاذا لكاون علاى نحاو مان
عشااارلن اااي ًخا ممااان أدرناااا السااانن علااايرم ،واقتنعناااا بروالااااترم عااان روالاااة
غيرهم»(.)1

فمنهم:

 -1اإلمتتام الحتتافخ اتتيخ اإلستتالم أبتتو يعل ت أحمتتد بت علتتي بت المثن ت
الموصتتلي ،المحاادث الشاارير وصاااح المسااند والمعداام ،الااذي أجمااع أهاال
الحدلم على ثقته ودلنه ،توفي سنة 317هــ(.)2
 -2اإلمام محمد ب إسحاق ب خزيمة النِيسابوري الشتافعي ،صااح
التصانيف لُوارب باه المثال فاي ِساعة العلام واإلتقاان ،قاال فياه ابان ِحبَّاان :ماا
ُ
رألا على وجه األرض من لحف السانن ولحفا ألفااراا الصاحاح وزلاداتراا
حتى َّ
أن السنن لرا باين عينياه هال محماد بان هساحا بان خ لماة فقاك ،تاوفي
سنة 311هــ(.)3
 -3اإلمام الثَّبل الحس ب سفيان ب عامر بت عبتد العزيتز الشتيباني
الخراساني ،صااح المساند ،اان مقا ّدما فاي الفرام والفقاه واألدب ،تاوفي فاي
رموان ،قال ابن ِحبَّان :حورت دفنه في رر رموان سنة 313هــ(.)3
 -3المحتتتدل اإلخبتتتاري ،أبتتتو خليفتتتة الفضتتتل بتتت الحبتتتاب الجمحتتتي
الب تتريُ ،ر ِح ال هليااه ِم ان اآلفااا  ،قااال عنااه الااذهبي :ااان ثقااة صااادقًا مأمونًاا
فصي ًحا مفوهًا ،عاش ماةة عام تقرلبًا ،توفي سنة 315هــ(.)5
 -5الحتتتتافخ الفقيتتتته عبتتتتد هللا بتتتت محمتتتتد األزلي ،القراتتتتي المطلبتتتتي
اتيرويه ،لاه مصانفات ثيارة تادل علاى عدالتاه
النيسابوري ،المعترو بتاب ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

صحيح ابن ِحبَّان.)152/1( :
انمر سير أعالم النبالء ،)173/13( :وتذ رة الحفاا.)717/2( :
انمر سير أعالم النبالء ،)365/13( :وتذ رة الحفاا.)721/2( :
انمر سير أعالم النبالء ،)157/13( :وتذ رة الحفاا.)713/2( :
انمر سير أعالم النبالء ،)7/13( :وتذ رة الحفاا.)671/2( :
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واستقامته ،توفي سنة 315هــ(.)1
 -6اإلمام الحافخ الثبل عمر ب محمد ب بجير الهمداني السمرقندي،
مصنف المسند والتفسير والصحيح وغيرها ،اان مان أوعياة العلام ،لاه الاالاة
في طل اآلثار والرحلة ،توفي سنة 311هــ(.)2
 -7اإلمتتام الثقتتة محمتتد بتت إستتحاق بتت إبتتراهيم بتت مهتتران الثقفتتي
النيسابوري ،صاح المسند الكبير على األبواب ،والتارلخ وغير للإ ،توفي
سنة 313هــ(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر سير أعالم النبالء ،)166/13( :وتذ رة الحفاا.)715/2( :
( )2انمر سير أعالم النبالء ،)312/13( :وتذ رة الحفاا.)719/2( :
( )3انمر سير أعالم النبالء ،)322/13( :وتذ رة الحفاا.)731/2( :
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المبحث الخامس
تــالميــــــــذه
ل رت لنا بعض المصادر عد ًدا لسي ًرا من تالمذة ابن ِحبَّاان ،وعناد النمار
في رحالت ابن ِحبَّان الواساعة ،وطاول مادترا ،ماع بذلاه للعلام ،ونشاره للسانة،
لعرااي المتأماال تص ا ّو ًرا للعاادد الوااخم ماان تالمذتااه ،أضااف هلااى للااإ توليااه
القواء في سمرقند ثم في نسا ثام هقامتاه بنيساابور ثاالث سانوات ،ثام رجوعاه
هلى مدلنته ــ بسا ــ وقد أقام برا قرابة أربع عشرة سنة.
ومع ما سبس ال أنسى هنا المأثرة العميمة البن ِحبَّاان عنادما حاول مكتبتاه
الخاصة التي جمع فيرا حصيلة تبه خالل رحلته الروللة الواساعة هلاى مكتباة
عامااة وقفً اا لرلبااة العلاام ،لحكااي للااإ لاااقوت الحمااوي ،فيقااول« :س ابَّل تبااه،
ووقفرا ،وجمعرا في دار رسمرا لرا»(.)1
ولم لكتف برذا بل جعل داره مدرسة ألصاحابه ،ومساكنًا لرالباه الاربااء،
وجعل لرم مع هذا له ــ توفير المدرسة والساكن ـاـ المعيشاة ،حيام جعال لرام
جرالات لستنفقونرا؛ ليتفرغوا لرلا العلام ،لقاول تلمياذه الحاا م( )2عان داره:
«دفن بدوار داره التي هي اليوم مدرسة ألصحاب الحدلم»(.)3
مما جعل بالده ـاـ بساا ـاـ مكانًاا لقصاده طاالب العلام مان ال مكاان ،ولاأوون
هليه.
فال بد وأن لكون من ان هذا أنه له تالميذ ثر ،لحملون عنه العلم ،قاال
الحا م مبيّنًا للإ« :و انا الرحلة هليه لسماع تبه»(.)3
وسعقتصر على ذكر خمسة من تالمذته ،وهم:
 -1العالمة علم الحفاظ أبو الحس علي ب عمتر بت أحمتد بت مهتدي
الدارقطني ،مان أةماة الادنيا فاي الحفا والفرام والاورع ،صااح تااب السانن
و تاب العلل ،توفي سنة 325هــ(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()3
()5

معدم البلدان.)312/1( :
هو الحاف العالمة أبو عبد هللا الحا م محمد بان عباد هللا بان محماد النيساابوري ،أخاذ العلام عان أبياه،
محمد بن القاسم العتكاي وابان ِحبَّاان ،حادث عناه الادارقرني وهاو مان ايوخه ،مان تباه معرفاة علاوم
الحدلم ،والمستدرر على الصحيحين ،وتارلخ نيسابور ،توفي سنة 315هـ .انمر :ساير أعاالم النابالء
(.)162/17
تارلخ دمشس.)253/52( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
انمر سير أعالم النبالء.)339/16( :
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 -2العالمتتة أبتتو ستتليمان أحمتتد ب ت محمتتد البستتتي الخطتتابي ،صاااح
معالم السنن وغرل الحدلم،توفي سنة 322هــ(.)1
 -3األليب أبو عمر محمد ب أحمد ب سليمان بت ييتث النُّوقتاتي ،لاه
من التصانيف :تااب العلام والعلمااء ،و تاـاب العتااب و تااب صاون المشاي
وغيرها ،توفي سنة  322هـ).)2
 -3الحتتافخ أبتتو عبتتد هللا محمتتد بت أبتتي يعقتتوب إستتحاق بت محمتتد بت
يحي ت ب ت األصتتفهاني ،صاااح تاااب التوحيااد واإللمااان ،تااوفي ساانة 395
هـ(.)3
 -5الحتتتتافخ أبتتتتو عبتتتتد هللا الحتتتتاكم محمتتتتد بتتتت عبتتتتد هللا بتتتت محمتتتتد
النيسابوري ،صاح المستدرر ،توفي سنة  315هـ).)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمر معدم األدباء.)631/1( :
انمر سير أعالم النبالء.)133 /17( :
انمر سير أعالم النبالء.)22/17( :
انمر سير أعالم النبالء.)162/17( :
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المبحث السادس
آثــــاره العـلمية
لقااد ااان اباان ِحبَّااان ثياار المعرفااة بعلااوم ااتى ،فرااو صاااح التصااانيف
الكثيرة ،حتى هن لاقوت الحموي ع َّد له فاي معدماه أ ثار مان أربعاين مصانفًا،
هالّ أن معممرا ولألسف ضااع وفقاد علاى مار األزماان مناذ وقاا بعياد ،لقاول
لاقوت الحموي« :وصارت تصانيفه عدة ألصحاب الحدلم ،غير أنرا ع لا ة
الوجود»(.)1
وساأل ر هناا ماا سامى مساعود بان ناصار السُّاد ِي( )2مان أساماء تلاإ الكتا
التي توضح تبحّر ابن ِحبَّان في علوم اتى ،وجودتاه فاي التصانيف وهبداعاه فيراا،
وهي:
تاب (الصحابة) خمسة أج اء.
تاب (التابعين) اثنا عشر ج ًءا.
تاب (أتباع ال ُّسنَّة) خمسة عشر ج ًءا.
تاب (تبع األتباع) سبعة عشر ج ًءا.
تاب (تباع التبع) عشرون ج ًءا.
تاب (الفصل بين النقلة) عشرة أج اء.
تاب (علل أوهام أصحاب التوارلخ) عشرة أج اء.
تاب (علل حدلم ال هري) عشرون ج ًءا.
تاب (علل حدلم مالإ) عشرة أج اء.
تاب (علل مناق أبي حنيفة ومثالبه) عشرة أج اء.
تاب (علل ما استند هليه أبو حنيفة) عشرة أج اء.
تاب (ما خالف الثوري عبة) ثالثة أج اء.
تاب (ما انفرد فيه أهل المدلنة من السنن) عشرة أج اء.
تاب (ما انفرد به أهل مكة من السنن) عشرة أج اء.
تاب (ما عند عبة عن قتادة ولية عند سعيد عن قتادة) ج آن.
تاب (غراة األخبار) عشرون ج ًءا.
تاب (ما أغرب الكوفيون عن البصرلين) عشرة أج اء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1معدم البلدان.)315/1( :
( )2أبو سعيد مساعود بان ناصار بان أباي زلاد عباد هللا بان أحماد السّاد ي الر َّ ااب ،قاال الادقا  :لام أر فاي
المحدثين أجود هتقانًا وال أحسن ضبرًا منه ،توفي سنة  377هــ .سير أعالم النبالء.)532 /12( :
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تاب (ما أغرب البصرلون عن الكوفيين) ثمانية أج اء.
تاب (أسامي من لعر بالكنى) ثالثة أج اء.
تاب ( نى من لعر باألسامي) ثالثة أج اء.
تاب (الفصل والوصل) عشرة أج اء.
تاب (التميي بين حدلم النور الحداني والنور الخ از) ج آن.
تاب (الفصل بين حدلم أ عم بن مالإ وأ عم بن سوار) ج آن.
تاب (الفصل بين حدلم منصور بن المعتمر ومنصور بن رالان) ثالثة

أج اء.
تاب (الفصل بين مكحول الشامي ومكحول األزدي) ج ء.
تاب (موقو ما رفع) عشرة أج اء.
تاب (آداب الر َّحالة) ج آن.
تاب (ما أسند جنادة عن عبادة) ج ء.
تاب (الفصل بين حدلم نور بن ل لد ونور بن زلد) ج ء واحد.
تاب (ما ُجعل عبد هللا بن عمر ،عبيد هللا بن عمر) ج آن.
تاب (ما ُجعل يبانُ ،سفيان ،أو سُفيان يبان) ثالثة أج اء.
تاب (مناق مالإ بن أنة) ج آن.
تاب (مناق الشافعي) ج آن.
تاب (المعدم على المدن) عشرة أج اء.
تاب (المقلِّين من الحدازلين) عشرة أج اء.
تاب (المقلِّين من العراقيين) عشرون ج ًءا.
تاب (األبواب المتفرقة) ثالثون ج ًءا.
تاب (الدمع بين األخبار المتوادة) ج آن.
تاب (وصف المعدل) ج آن.
تاب (الفصل بين حدثنا وأخبرنا) ج ء واحد.
تاب (وصف العلوم وأنواعرا) ثالثون ج ًءا.
تاب (الردالة هلى علم السنن) قصد فيه هاراار الصاناعتين اللتاين هماا
صناعة الحدلم والفقه ،لذ ر حدلثًا ولترجم له ،ثم لذ ر من لتفرد باذلإ الحادلم،
ومن مفارلد أي بلد هو ،ثم لذ ر ل اسم في هساناده مان الصاحابة هلاى ايخه بماا
لعر من نسبته ،ومولده ،وموته ،و نيته ،وقبيلته ،وفوله ،وتيقمه ،ثم لذ ر ماا
في للإ الحدلم من الفقه والحكمة فإن عارضاه خبار آخار ل اره ،وجماع بينرماا،
وهن توا َّد لفمه في خبر آخر تلرَّف للدمع بينرما حتى لُعلم ماا فاي ال خبار مان
صناعة الفقه والحدلم م ًعا وهذا من أنبل تبه وأع ُّ ها.
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قال أبو بكر الخري البادادي( )1سألا مسعود بن ناصر لعني ال ُّسد ِي؟
فقلا له :أ ل هذه الكت موجاودة عناد م ،ومقادور عليراا بابالد م؟ فقاال :هنماا
لوجد منرا الشيء اليسير ،والن ر الحقيار ،قاال :وقاد اان أباو حااتم ابان ِحبَّاان
سبَّل تبه ووقفراا وجمعراا فاي دار رسامرا لراا ،فكاان الساب فاي لهابراا ،ماع
تراول ال مان ضعف السلران ،واستيالء لوي العيم والفسااد علاى أهال تلاإ
البالد ،قال الخري  :ومثل هذه الكت الدليلة ،ان لدا أن لكثار براا النساخ،
فيتنافة فيرا أهل العلم ،ولكتبونرا ،ولدلدونرا؛ هحرا ًزا لرا .وال أحسا الماانع
من للإ ان هالّ قلة معرفة أهل تلاإ الابالد بمحال العلام وفواله ،وزهادهم فياه
ورغبترم عنه ،وعدم بصيرترم به ،وهللا أعلم)(.)2
ووصف الخري الحاف الناقد تا ابان ِحبَّاان بأنراا( :جليلاة) دليال علاى
أهميترا وعلو من لترا.
ومصابنا جلل بفقد تلإ الكت الدليلة ،هالّ أننا نتعا ى بماا هاو موجاود مان
ت ابن ِحبَّان ،وهي خمسة ت من بين عدد ضخم جم ،وهي التالي:
 0ــ المستند ال تحيع علت التقاستيم واألنتواع مت ييتر وجتول قطتع فتي
سندها ول ثبوت جرح في ناقليها(:)3
هو أجل تباه الموجاودة ،وأ برهاا وأعممراا ،أورد فياه مان األحادلام ماا
رآه صحي ًحا ،هالّ َّ
أن أصله ضاع ولألسف ما ضاع ثير من تباه ،وقاد رتّباه
ابن ِحبَّان ترتيبًا عقليًاا بادل ًعا ،حيام لقاول« :فتادبّرت الصاحاح ألُسارِّل حفمراا
علااى المتعلمااين ،وأمعنااا الفكاار فيرااا ،لاائال لصااع وعيرااا علااى المقتبسااين،
فرألترا تنقسم خمسة أقسام متساولة متفقة التقسيم غير متنافية ،فأولرا :األوامر
التي أمر هللا عباده برا .والثاني :الناواهي التاي نراى هللا عبااده عنراا .والثالام:
هخباااره عمااا احتاايج هلااى معرفترااا .والرابااع :اإلباحااات التااي أباايح ارتكابرااا.
والخااامة :أفعااال النبااي ^ التااي انفاارد بفعلرااا .ثاام رألااا اال قساام منرااا لتنااوع
أنوا ًعاا ثياارة ،وماان اال نااوع تتنااوع علااوم خرياارة لااية لعقلرااا هالّ العااالمون،
الذلن هم في العلم راسخون»(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

هو اإلمام الحاف الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابا بان أحماد بان مرادي الباادادي ،خاتماة الحفااا،
صاح التصانيف ،منرا تارلخ باداد ،توفي سنة 363هــ .انمر سير أعالم النبالء.)271/12( :
معدم البلدان ،)312/1( :ول رها الذهبي مختصرة .انمر سير أعالم النبالء.)95/16( :
انمر صحيح ابن ِحبَّان.)33/1( :
صحيح ابن ِحبَّان.)112/1( :
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ثم أعاد ترتيبه األمير عالء بن بلبان الفارسي( ،)1فرتبه على األبواب.
وقد أحسن عندما أبقى تعليقات ابن ِحبَّان عق األحادلم التي علس عليرا،
مما جعله مصد ًرا لمعرفة فقه ابن ِحبَّان ،وطرلقة اساتنباطه ،وقاد طُباع الكتااب
ً
امال بتحقيس األستال اعي األرناؤوط سانة 1312هـاـ عان
بترتي ابن بلبان
مؤسسة الرسالة ،وهو ما لُسمى بصحيح ابن ِحبَّاان ،وهاو ماا قاماا علياه هاذه
الدراسة.
 4ــ كتاب الثقات:
هااذا الكتاااب ماان أمرااات ت ا الرجااال ،وقااد طُبااع أول ماارة فااي الرنااد فااي
مربعة مدلة داةرة المعار العثمانية بحيدر آباد ال ّد ن سنة  1393هـاـ وماا
زالا دور النشر تصور عنرا.
 2ــ كتاب المجروحي :
وقد جعله في الوعفاء من الرواة ،وقد طُبع بتحقياس محماود هباراهيم زالاد
في ثالثة أج اء عن دار الوعي بحل  ،بدون ل ر سنة النشر.
 2ــ كتاب مشاهير علماء األم ار:
ل اار فيااه مشاااهير العلماااء الثقااات مماان أخااذ عاانرم العلاام ،وحُملااا عاانرم
الروالة ،وهو مدلد لريف ،طُبع طبعة ردلئة بتحقيس المستشر فاللشرر سانة
 1379هــ ،ثم طُبع مؤخ ًرا بتحقيس مرزو علي هباراهيم عان مؤسساة الكتا
الثقافية.
 4ــ كتاب روضة العقالء ونزهة الفضالء:
وهو تاب في األخال واآلداب والفواةل ،طُبع بعنالة محمد محي الادلن
عبد الحميد ورفاقه ،بدون ل ر سنة النشر ومكانه.
فرذه الكت تعتبر الن ر اليسير من تباه ،فاإن أُضايف هليراا المفقاود منراا،
تباارهن مااا ل ااره أهاال العلاام عنااه وعاان مؤلفاتااه بـااـ « ثاارة التصااانيف»(،)2
و«تبحااره فااي العلااوم»( ،)3وماان «المصاانفين المحساانين»( ،)3و«المصاانفين
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

هو األمير عالء الدلن أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد هللا الفارساي المصاري المحادث الفقياه الحنفاي
النحوي ،أخذ الفقه عن ابن التر ماني وأبي العبااس الساروجي ،مان أ ارر أعمالاه ترتيباه لصاحيح ابان
ِحبَّان ،توفي سنة  739هــ .انمر الدرر الكامنة ،)32/3( :والندوم ال اهرة.)321/9( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
معدم البلدان.)315/1( :
تارلخ دمشس.)239/52( :
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المدتردلن»( ،)1و«أخرج ما عد عنه غيره»(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البدالة والنرالة.)259/11( :
( )2معدم البلدان.)315/1( :
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المبحث السابع
مـذهبـــــه
صرَّح ابن ِحبَّان أنه لتبع مذه الشافعي ،حيم قال« :وللإ أن ل أصال
تكلمنا عليه في تبنا أو فرع استنبرناه من السنن في مصنفاتنا :هي لراا قاول
الشافعي»(.)1
وقد تُرجم ابن ِحبَّان في طبقات الشافعية(.)2
فرااو ااافعي المااذه لكنااه لعتمااد علااى الاادليل ولااية مقل ا ًدا ،ولاادل عليااه
مخالفته المذه الشافعي في عدد من المساةل ،مسألة الوضوء مان أ ال لحام
الد ور( ،)3ومسألة وجوب صالة الدماعة وجوبًا عينيًا(.)3
وقااد ص ارَّح اباان ِحبَّاان أنااه لعتمااد علااى الاادليل ،فقااال ...« :وال نعتمااد ماان
المذاه هال على المنت ع من اآلثار وهن خالف للإ قول أةمتنا»(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

صحيح ابن ِحبَّان.)397/5( :
انمر طبقات الشافعية للسبكي ،)131/3( :وطبقات الشافعية لإلسانوي ،)312/1( :وطبقاات الشاافعية
البن قاضي ربة.)115/1( :
انمر روضة الرالبين )72/1( :مع صحيح ابن ِحبَّان.)333/3( :
انمر المدموع للنووي ،)75/3( :وماني المحتاج )229/1( :مع صحيح ابن ِحبَّان.)313/5( :
صحيح ابن ِحبَّان.)397/3( :
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المبحث الثامن
ثناء العلماء عليه
عند النمر في الم العلماء عن ابن ِحبَّان ندد أنراا متواافرة بالثنااء علاى
للإ العالم الدليل :بالصد والعدالة والحف واإلبداع ومن للإ:
قااول اإلدرلسااي( « :)1ااان ماان فقراااء الاادلن ،حفاااا اآلثااار ،عال ًماا بالر ا
والندوم ،وفنون العلم»(.)2
وقااال عنااه الحااا م « :ااان اباان ِحبَّااان ماان أوعيااة العلاام والفقااه ،واللاااة،
والحدلم ،والوع  ،ومن عقالء الرجال»(.)3
وقال عنه الخري البادادي « :ان ابن ِحبَّان ثقة ً
نبيال فر ًما»(.)3
وقال عنه لاقوت الحموي« :اإلمام العالمة الفاضل المتقن ،ان مكث ًرا من
الحدلم والرحلة والشيوخ ،عال ًما بالمتون واألسانيد ،أخرج من علم األحادلام
ما عد عنه غيره ،ومن تأمل تصنيفه تأمل منصف علم أن الرجل ان بحا ًرا
في العلوم»(.)5
وقااال عنااه الااذهبي« :اإلمااام العالمااة الحاااف المدااود اايخ خراسااان»(،)6
وقااال عنااه« :هااذا مااع مااا ااان عليااه ماان الفقااه ،والعربيااة ،والفواااةل الباااهرة،
و ثرة التصانيف»(.)7
وقال عنه اليافعي(« :)2العالمة الحبر الحاف صاح التصانيف أبو حااتم
حاتم محمد بن ِحبَّان و ان من أوعية العلم في الحادلم والفقاه واللااة والاوع
وغير للإ حتى الر والندوم والكالم»(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7
()2
()9

هو الحاف المصنف أبو سعد عبد الارحمن بان محماد بان محماد بان عباد هللا بان هدرلاة األساترابالي،
محدث سمرقند ،له تارلخ سمرقند واسترابال ،وثَّقه الخريا وغياره .انمار تاارلخ بااداد،)312/11( :
وسير أعالم النبالء.)226/17( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
تارلخ دمشس ،)239/52( :ومعدم البلدان ،)315/1( :وسير أعالم النبالء.)93/16( :
معدم البلدان.)315/1( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
سير أعالم النبالء.)93/16( :
هو أبو محمد عبد هللا بن أساعد بان علاي بان ساليمان بان فاالح الياافعي نسابة هلاى لاافع قبيلاة مان قباةال
اليمن من ِحمير ،أخذ العلم عن العالمة أبي عبد هللا البصّ ال وغياره ،جااور بمكاة سامي بشايخ الحدااز،
له تصانيف أ ررها مرآة الدنان ،توفي سنة  762هــ .انمر ذرات الذه .)211/6( :
مرآة الدنان.)357/2( :
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وقال عنه ابن عسا ر« :أبو حاتم التميماي ،البساتي أحاد األةماة الرحاالين،
والمصنفين المحسنين»(.)1
وقال عنه ابن ثير(« :)2أحد الحفاا الكبار ،والمصنفين المدتردلن»(.)3
المدتردلن»(.)3
وقال عنه ابن حدر( « :)3ان من أةمة زمانه و ان عارفًا بالر والندوم
والندوم والكالم والفقه ،رأ ًسا في معرفة الحدلم»(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()3

تارلخ دمشس.)239/52( :
هو الحاف الكبير عماد الدلن هسماعيل بن عمر بن ثير البصري الدمشقي ،الفقيه الشافعي ،أخاذ العلام
عن الحاف الم ي والزمه وت وج ابنته ،وأخذ العلام عان ايخ اإلساالم ابان تيمياة ،لاه مصانفات مفيادة
منرا البدالة والنرالة ،وتفسير القارآن ،تاوفي سانة  773هـاـ .انمار اذرات الاذه  ،)231/6( :والبادر
الرالع بمحاسن من بعد القرن السابع.)113/1( :
البدالة والنرالة.)259/11( :
هو أبو الفول راب الدلن أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني الشافعي ،أخذ العلم عن الساراج
البلقيني وابن الملقن والعراقي وغيرهم ،له مصنفات عدلدة منراا فاتح البااري ،والادرر الكامناة ،ونخباة
الفكر ،توفي سنة  252ه .انمر الووء الالمع للسخاوي )36/2( :و ذرات الذه .)271/7( :

( )5لسان المي ان.)112/5( :
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المبحث التاسع
محنتــــــــــــــــــــه
لقااد توالااا انتقااادات علااى اباان ِحبَّااان ،لصااد علااى بعواارا أنرااا قولااة،
والاال منرا حسد وباي مردود على صااحبه ،هالّ أن أهال العلام ردوا عليراا،
ونافحوا عن ابن ِحبَّان بكل عدل وهنصا  ،قال ابن ثير« :وقد حاول بعورم
الكالم فيه من جرة معتقده»(.)1
ومن تلك االنتقادات:
ً
أوال :قول ابن ِحبَّان( :النبوة :العلام والعمال) وهاذه المقولاة ل رهاا الاذهبي
ً
نقال من تاب لم الكالم للرروي( ،)2وقد استاربرا الذهبي ودافع فيرا عن ابان
ِحبَّان دفا ًعا واض ًحا باعتدال ،حيم قال« :قلا :هذه حكالة غرلبة ،وابن ِحبَّاان
فمن بار األةمة ،ولسنا ن َّدعي فياه العصامة مان الخراأ ،لكان هاذه الكلماة التاي
أطلقرا ،قد لرلقرا المسلم ،ولرلقراا ال نادلس الفيلساو  ،فاإطال المسالم لراا ال
لنباي ،لكن لعتذر عنه ،فنقول :لم لارد حصار المبتادأ فاي الخبار ،ونميار للاإ
قولااه عليااه الصااالة والسااالم« :الحتتع عرفتتة»( )3ومعلااوم أن الحاااج ال لصااير
بمدرد الوقو بعرفة حا ًجا ،بل بقي عليه فروض وواجبات ،وهنماا ل ار مرا َّم
الحج .و ذا هذا ل ر مرم النبوة ،هل من أ مل صفات النبي مال العلم والعمل،
فال لكاون أحا ند نبيًّاا هالّ بوجودهماا ،ولاية ال مان بارّز فيرماا نبيًّاا ،ألن النباوة
موهبة من الحس تعالى ،ال حيلة للعبد في ا تساابرا ،بال براا لتولاد العلام اللادنِّ ُّي
والعمل الصالح ،وأماا الفيلساو فيقاول :النباوة مكتسابة لنتدراا العلام والعمال،
ً
أصال ،وحا اه»(.)3
فرذا فر ،وال لرلده أبو حاتم
ثانيًا :ومن االنتقادات التي انتقاد عليراا ابان ِحبَّاان :هنكااره الحاد ا سابحانه
وتعالى( .)5وقد رد عنه الذهبي ر ًدا قولًا فقاال« :قلاا( :)6هنكاار م علياه بدعاة
وا ،والخوض في للإ مما لم لاألن باه هللا ،وال أتاى ناص بإثباات للاإ
بدعة أل ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()3
()5
()6

البدالة والنرالة.)259/11( :
هو الحاف أبو هسماعيل عبد هللا بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر األنصاري الرروي ،ان آلة في
الذ ر والوع  ،وممن نصر ال ُّسنَّة ،توفي سنة  312هــ .سير أعالم النبالء.)513/12( :
رواه الترماذي )237/3( :فااي تااب الحااج ،وبااب مااا جااء فاايمن أدرر اإلماام بدمااع فقاد أدرر الحااج.
بارقم ،)229( :ورواه أبااو داود ،)196/2( :تااب الحااج ،بااب ماان لام لاادرر عرفاة ،بارقم،)1939( :
ورواه النساةي ،)263/5( :تاب الحج ،بااب فايمن لام لادرر صاالة الصابح ماع اإلماام بم دلفاة بارقم:
( ،)3133وصححه ابن خ لمة فاي صاحيحه ،)257/3( :والحاا م فاي المساتدرر ،)635/1( :ورواه
البيرقي في السنن الكبرى.)152/5( :
سير أعالم النبالء .)96/16( :وانمر لسان المي ان.)113/5( :
انمر تارلخ دمشس ،)253/52( :وسير أعالم النبالء.)97/16( :
سير أعالم النبالء ،)97/16( :وانمر لسان المي ان.)113/5( :
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وال بنفيه .و«م حس إسالم المرء تركه ما ل يعنيه»( ،)1وتعالى هللا أن لحد
أو لوصف هالّ بما وصف به نفسه ،أو علمه رسله بالمعنى الاذي أراد باال مثال
وال يف ﴿ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾

[الشورى.]11 :

ثالثًاا :انتقااادات لصااد عليرااا التُّرمااة ،لتوااح أنرااا خرجااا مخاارج الحسااد
والروى ما أ ار لذلإ الحا م بقوله « :ان أبو حااتم بيا ًرا فاي العلاوم ،و اان
لحساااد بفواااله وتقدماااه»( .)2فقاااد رماااي بالكاااذب ،وسااارقة الحااادلم ،والعدااا
والارور ،ومؤازرة القرامرة(.)3()3
وال إ أن مثل هذه العماةم لن ه عنرا همام من أةمة الحدلم ،ولاذلإ نداد
بعض من ترجم له أعرض عان ل ار هاذا مماا ال للياس باابن ِحبَّاان وماا عار
عنه ،وقد سبقا عبارات الثناء واإلجالل مان علمااء هاذه األماة ولالا علايرم
وصف ابن ِحبَّان باإلمامة والحف والدلن والثقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3

()3

رواه الترمذي )552/3( :في تاب ال هد ،برقم.)2317( :
تارلخ دمشس ،)253/52( :ولسان المي ان.)112/5( :
القرامرة :فرقة من فر الباطنية ،تنس هلى حمدان بن قارمك ،جعلاوا لكال اااهر فاي الشارع باطنًاا،
ولذ ر المؤرخون أن غرض فر الباطنية القرامرة واإلسماعيلية ونحوها الدعوة هلى دلان المداوس
بالتأولالت التي لذ رونرا للنصوص .انمار الملال والنحال للشررساتاني ،)29/2( :والفار باين الفار
للبادادي.)265( :
انمر هذه الاتُّرم واالنتقاادات والارد عليراا فاي تاارلخ دمشاس ،)253/52( :لساان الميا ان،)112/5( :
وطبقات الشافعية لإلسنوي ،)122/1( :والتنكيل للمعلمي.)337/1( :
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المبحث العاشر
وفــاتـــــــه
تذ ر المصادر لرا التي ترجما البن ِحبَّان أنه توفي سنة أربع وخمساين
وثالثماةة وقد ل ر هذا مسن ًدا ابن عسا ر عن الحا م ،وزاد فياهُ « :دفان بقارب
داره.)1(»....
فرحم هللا للإ العالم الدليل الذي فاه رفًا وفخ ًرا عنالته بالحدلم ونشاره
وتصنيفه له .وجمعنا به مع النبيين والصدلقين والشرداء الصالحين.

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تااارلخ دمشااس ،)253/52( :وانماار معداام البلاادان ،)323/1( :وسااير أعااالم الناابالء،)112/16( :
والبدالة والنرالة.)261/11( :
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الباب األول
آراء ابن ِحبَّان في األدلة الشرعية
وفيه أربعة ف ول:

الفصةةةةةةةةةةةل األول:
الفصةةةةةةل الثةةةةةةاني:
الفصةةةةةل الثالةةةةةث:
الفصةةةةةل الرابةةةةةع:

القرآن.
ال ُّس َّنة.
اإلجماع.
القياس.
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الفصل األول

القـــــــــــــــرآن
ومبحثان:في تعريف القرآن.
التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:
وفيه تمهيد،
المبحةةةةةةةث األول :القرآن منزل وليس بمخلوق.
المبحةةةث الثةةةاني :هةةةةل بعةةةةض القةةةةرآن أفضةةةةل مةةةةن
بعض؟
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التمهيد
تعريف القـــرآن
القرآن لغة:

الوا ّم والدمااع ،تقااول :قاارأ الشاايء قرءانًااا أي جمعااه وضا َّمه ،ومنااه ُساامي
القرآن؛ ألنه لدمع السور ولو ّمرا(.)1

واصطالحا:

عرَّفه الا الي( )2بأنه« :ما نُقِال هليناا باين دفَّتاي المصاحف علاى األحار
السبعة المشرورة ً
نقال متواترًا»(.)3
واعتُ ِرض علاى هاذا التعرلاف باأن هاذا حا ءد للشايء بماا لتوقاف علياه؛ ألن
وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ وللإ ألن معرفة ما نقال هليناا ً
نقاال
متواترًا لتوقف على وجاود المصاحف وعلاى ماا نقال فياه؛ ألن الاذي نقال هليناا
نقا ًاال متااواترًا ال لُتصااور ونااه منقا ً
اوال َّهال بعااد وجااود المصااحف وبعااد النقاال،
ووجود المصحف ونقله فاي تصاور القارآن؛ ألن وجاود المصاحف فارع علاى
هثبات السور واآللات فيه ،وهثباترا فرع تصورها .و ذا النقل الموا هلى ماا
بااين دفتااي المصااحف ال لمكاان هال بعااد تصااوره ،فيكااون معرفااة مااا نقاال هلينااا
متااواترًا موقوفًااا علااى وجااود المصااحف ونقلااه وهمااا موقوفااان علااى تصااور
القاارآن ،فيكااون معرفااة مااا نقاال هلينااا متااواترًا موقفااة علااى تصااور القاارآن؛ ألن
الموقو على الموقو على الشيء موقف على للإ الشيء.
)
3
(
فيكون تعرلف القرآن به تعرلفًا للشيء بما لتوقف عليه ،وهو باطل .
والتعرلااف االصاارالحي المختااار للقاارآن هااو« :الكااالم المنا َّ ل لإلعداااز،
المتعبّد بتالوته ،المنقول هلينا بالتواتر»(.)5

محترزات التعريف:

(الكالم) الكاالم جانة لشامل ال االم ساواء اان مان هللا ،أو مان البشار،
وسواء ان عربيًا القرآن ،أو أعدميًا التوراة.
(المنزل) أي الذي أن لاه هللا تعاالى علاى نبياه ^ بألفاااه ومعانياه ،وخارج
برذا القيد (المن َّ ل) :الم البشر؛ حيم لم لن ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()3
()5

انمر مختار الصحاح ،)222( :ولسان العرب ،)122/1( :مادة( :قرأ).
هو محمد بن محمد بن محماد بان زلان الادلن أباو حاماد الروساي الا الاي ،ولاد براوس سانة 351هاـ،
وأخذ عن همام الحرمين والزمه ،مان مصانفاته :المستصافى مان علام األصاول ،والبسايك والاوجي فاي
الفقه ،توفي سنة 515هـ.
انمر البدالة والنرالة ،)137/12( :و ذرات الذه .)11/3( :
المستصفى.)9/2( :
بتصر مان بياان المختصار لألصافراني ،)359/1 :وانمار اإلحكاام لدمادي ،)215/1( :ومختصار
ابن الحاج مع رح العود.)12/2( :
انمر نرالة السول ،)177/1( :والبحر المحيك ،)331/1( :و رح الكو المنير.)7/2( :
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(لإلعجاز) قيد أخرج األحادلم لرا ،سواء اناا أحادلام قدساية ،أو أحادلام
نبولة ،وخرج به ــ ألوًا ــ التاوراة ،واإلنديال ،وال باور ،فاإن هاذه لام لُقصاد منراا
اإلعداز.
(المتعبّد بتالوته) قيد إلخراج اآللات المنسوخة اللف سواء بقي حكمراا أم
ال ،فري ال تُعري حكم القرآن.
(المنقول إلينا بالتواتر) قيد إلخراج القراءات الشالة.
ومن العلماء من لم لعتبر هذا القيد ،بل ا ترط صحة السند في القراءة ماع
موافقترا لمصحف عثمان وموافقترا وجرًا من أوجه العربياة ،واعتبار بعوارم
هذا الخال لفمي؛ ً
حمال على أنه ان متواترًا في العصر األول(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر أصول السرخسي ،)279/1( :والمستصفى ،)112/1( :واإلحكاام لدمادي ،)216/1( :و ارح
العقااد علااى مختصاار اباان الحاج ا  ،)19/2( :والبرهااان لل شااي ،)332/1( :والنشاار فااي القااراءات
العشااار ،)13/1( :والمر اااد الاااوجي ألباااي اااامة ،)171( :و ااارح المحلاااي علاااى جماااع الدواماااع:
( ،)229/1واإلتقان للسيوطي ،)211/1( :وغالة الوصول ل رلا األنصاري.)33( :
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المبحث األول
القرآن منزل وليس بمخلوق
رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى أن القرآن الم هللا تعالى من َّ ل ولاية بمخلاو  ،وهاذا
القاااول اختااااره علمااااء األصاااول ،وهاااو ماااذه أهااال ال ُّسااانَّة والدماعاااة خالفًاااا
للمعت لة(.)1

نص كالمه:

أورد اباان ِحبَّااان قااول النبااي ^« :القتترآن مشتتفع ،وماحتتل م تدّق( ،)2مت
جعله أمامه؛ قاله إل الجنة ،وم جعله خلف ظهره ساقه إل النار»(.)3
وعلّق عليه اب ِحبَّان بقوله( :هذا الخبر لوهم لفمه من جرل صاناعة
العلم أن القرآن مدعول مربوب ،ولية ذلإ ،لكن لفماه مماا نقاول فاي تبناا:
هن العرب في لاترا ترلس اسم الشيء على سببه ،ماا ترلاس اسام الساب علاى
الشيء ،فلما ان العمل بالقرآن قاد صاحبه هلاى الدناة أُطلاس اسام للاإ الشايء
الااذي هااو العماال بااالقرآن علااى سااببه الااذي هااو القاارآن ،ال ّ
أن القاارآن لكااون
مخلوقًا)(.)3

أدلة المسعلة ومناقشتها:

واستدل المعت لة لتألياد قاولرم بعادة أدلاة ،ومان عمادة ماا اساتدلوا باه لاذلإ
قوله تعالى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾ [ال مر.]62 :
وقالوا :اآللة تفيد العماوم ،وبماا أن القارآن ايء فإناه داخال فاي عماوم « ال»
فيكااون مخلوقًااا ،هل ال داللااة توجا هخااراج القاارآن ماان هااذا العمااوم ،فيدا دخولااه
فيه(.)5
ولداب عن استداللرم من هذه اآللة الكرلمة بعدة أجوبة:
الجواب األول :هن قولرم هذا لناقوه قولرم أن أفعال العباد لرا غير مخلوقاة
ا تعااالى ،وهنمااا لخلقرااا العباااد جميعرااا ،وال لخلقرااا هللا ،فأخرجوهااا ماان عمااوم
« ل» في حين أنرا يء من األ ياء ،وأدخلوا الم هللا تعاالى فاي عمومراا ،ماع
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انماار مدمااوع الفتاااوى ،)37/12( :ومختصاار اباان اللحااام ،)71( ،و اارح الكو ا المنياار،)7/2( :
وهر اد الفحول ،)169/1( :ومذ رة الشنقيري.)99( :
أي :خصم مدا ِدل مص َّد  .انمر النرالة في غرل الحدلم البن األثير )313/3( :مادة :محل.
رواه بنحوه الربراني في المعدم الكبير عن عبد هللا بن مسعود ،)192/11( :برقم.)11351( :
صحيح ابن ِحبَّان.)231/1( :
انمر الماني للقاضي عبد الدبار الرمداني ،)93/7( :و رح األصول الخمسة.)522( :
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أنه صفة من صفاته.
الجتتواب الثتتاني :أن هللا س ابحانه وتعااالى قااال﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النحاال ،]31 :فلااو ااان القاارآن مخلوقًااا ،لكااان هللا ساابحانه
ً
ً
مقوال له ،ألن هذا لوج
قاةال له :ن ،والقرآن قوله ،ولستحيل أن لكون قوله
ً
قوال ثانيًا ،والثاني لوج ثالثًا وهكذا هلى ما ال نرالة له ،فيل م التسلسال ،وهاو
باطل.
الجتتواب الثالتتث :لل ا م ماان القااول بخلااس القاارآن ،أن تكااون جميااع صاافاته
تعااالى مخلوقااة ،ااالعلم ،والقاادرة ،وغيرهمااا ،وللااإ صاارلح الكفاار ،فااإن علمااه
اايء ،وقدرتااه اايء ،وحياتااه اايء ،فياادخل للااإ فااي عمااوم « اال» فيكااون
مخلوقًا بعد أن لم لكن ،تعالى هللا عما لقولون عل ًوا بيرًا.
وعليه لكون المراد من قوله تعالى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾ [ال مر.]62 :
أي :اال اايء مخلااو  ،و اال موجااود سااوى هللا فرااو مخلااو  ،فاادخل فااي هااذا
العمااوم أفعااال العباااد حت ًمااا ،ولاام لاادخل فااي العمااوم الخااالس تبااارر وتعااالى،
وصفاته ليساا غياره ،ألناه سابحانه وتعاالى هاو الموصاو بصافات الكماال،
وصفاته مالزمة لذاته المقدسة ،فال لتصور انفصال صفاته عنه(.)1
وموقف المعت لة هذا من القرآن الكارلم ،مخاالف إلجمااع السالف الصاالح
وماان تاابعرم بإحسااان علااى أن القاارآن غياار مخلااو  ،لقااول اايخ اإلسااالم اباان
تيميااة(« :)2مااذه ساالف األمااة وأةمترااا ماان الصااحابة والتااابعين لراام بإحسااان
وساةر المسلمين األةماة األربعاة وغيارهم ماا دل علياه الكتااب والسُّانَّة ،وهاو
الذي لوافس األدلة العقلية الصرلحة أن القرآن الم هللا من ل غير مخلو مناه
بدأ وهليه لعود»(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر االعتقاد والردالاة هلاى سابيل الر ااد للبيرقاي ،)93( :ترافاا المعت لاة ،)3( :الارد علاى ال نادقاة
والدرمية ،)33( :رح الرحاولة.)115( :
( )2يخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني الدمشقي ،الفقيه األصولي ،المحادث المفسار،
القدوة ال اهاد المداهاد ،صااح التصاانيف التاي لام لسابس هلاى مثلراا ،اررته تاناي عان اإلطنااب فاي
ل ره ،من مصانفاته :اقتوااء الصاراط المساتقيم والصاارم المسالول ،ومنرااج السُّانَّة ،تاوفي سانة 722
هــ .انمر البدالة والنرالة.)136/13( :
( )3مدموع الفتاوى.)37/12( :
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المبحث الثاني
هل بعض القرآن أفضل من بعض؟
رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى عدم تفاضل ساور القارآن بعوارا علاى بعاض ،خالفًاا
لمذه جمرور العلماء(.)1
قال يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا« :القول ّ
باأن االم هللا بعواه أفوال
ماان بعااض هااو القااول المااأثور عاان ال ّساالف ،وهااو الااذي عليااه أةمااة الفقراااء ماان
الرواةف األربعة وغيرهم»(.)2
وااا« :وا ااترر القااول بإنكااار تفاضااله بعااد المئتااين ل َّمااا أاراارت
وقااال أل ً
الدرمية القول بخلس القرآن ور ّده أهل ال ُّسنَّة عليرم ،فمنا طاةفة ثيرة ــ مثال
ابان ا ّاالب ـاـ أن هااذا القااول ال لمكان ر ّده هال هلا قياال :هن هللا لام لااتكلم بمشاايئته
وقدرتااه ...وقااالوا :هنّمااا لمكاان مخالفااة هااؤالء هلا قياال :هن القاارآن وغيااره ماان
الكااالم الز نم لذاتااه تعااالى ،لاام ل ا ل وال ل ا ال لااتكلّم بكاال ااالم لااه ...وصاااروا
طاةفتين :طاةفة تقول :هنه معنًى واح ند قاةم بذاته ،وطاةفة تقول :هنه حارو أو
وأصوات مقترنةن ببعورا ً
ن
حرو ن
أزال وأبدًا ،واأل ّولون الم هللا عنادهم اي نء
ً
فوااال أن لقااال :بعوااه أفواال ماان بعااض ،واآلخاارون
واحااد ال بعااض لااه،
لقولون :هو قدلم الزم لذاته والقدلم ال لتفاضل»(.)3
وااا« :لكاان الااذلن انَّااوا أن قااول اباان ا ّاالب وأتباعااه هااو مااذه
وقااال أل ً
السلف ،ومن ّ
أن القرآن غير مخلاو  ،هام الاذلن صااروا لقولاون :هن االم هللا
بعوه أفول هنَّما لديء على قول أهال البادع الدرميّاة والمعت لاة ،ماا صاار
لقول للإ طواةف من أتباع األةماة ...ولام لعلماوا أن السَّالف لام لقال أحا ند مانرم
بذلإ»(.)3
ارد عان
وهلا تقرر للإ فإنَّه لكفينا لر ّد القول بعدم تفاضل الم هللا أنَّاه لام ل ِ
سلف األةمة ،وأنَّه قول ن
ال لم لقل به هماا نم معتبار ،ماا قاال ايخ اإلساالم ابان
تيمية رحمه هللا« :وأ َّما ونه ال لفول بعوه بعوًاا ،فراذا القاول لام لُنقال عان
أحد من سلف األمة وأةمة ال ُّسنَّة الذلن اانوا أةماة المحناة اابن حنبال وأمثالاه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمر العدة ،)792/3( :وقواطع األدلة ،)169/3( :ومدموع الفتاوى ،)52/17( :لقول ايخ اإلساالم
عن تفاضل القرآن بعوه على بعضّ « :
فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف».
مدموع الفتاوى.)13/17( :
مدموع الفتاوى.)53/17( :
مدموع الفتاوى.)56/17( :
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وال عن أحد قبلرم.)1(»...
وااا« :والقاارآن وهن ااان لّااه ااالم هللا ،و ااذلإ التااوراة واإلندياال
وقااال أل ً
واألحادلااام اإللرياااة التاااي لحكيراااا الرساااول ^ عااان هللا تباااارر وتعاااالى ،وهن
ا تر ا في ونرا الم هللا ،فمعلو نم َّ
أن الكالم له نسبتان :نسبةن هلى المتكلِّم به،
ونسابةن هلااى الماتكلِّم فيااه ،فرااو لتفاضال باعتبااار النّساابتين وباعتباار نفسااه ،مثاال
الكالم الخبري له نسبتان :نسابةن هلاى الماتكلِّم المخبِار ،ونسابةن هلاى المخبار عناه
المااتكلَّم فيااه ،فااـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،و ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ الهمااا ااالم
هللا ،وهما مشتر ان من هذه الدراة ،لكنَّرماا لتفاضاالن مان جراة الماتكلَّم عناه،
فرذه الم هللا وخبره الذي لخبر فيه عن نفسه ،وصفته التي لصاف براا نفساه،
وهذه المه الذي لتكلم به عن بعض خلقه ،ولخبر عنه ولصف به حاله ،وهما
في هذه الدرة متفاضالن بحس تفاضل المعنى المقصود بالكالمين»(.)2

نص كالم:
قال ابن ِحبَّان( :قوله ^« :أل أخبرك بنفضتل القترآن»( )3أراد باه :بأفوال
القرآن لإ ،ال أن بعض القرآن لكون أفول من بعاض ،ألن االم هللا لساتحيل
أن لكون فيه تفاوت التفاضل)(.)3

دليل ابن ِحبَّان:

استدل ابن ِحبَّان على عدم تفويل بعض القرآن علاى بعواه؛ باأن القارآن
الم هللا ،و المه سبحانه ال لكون فيه التفاضل(.)5
ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مدموع الفتاوى.)76/17( :
( )2مدموع الفتاوى 57/17( :ــ  )52باختصار.
( )3أصل الحدلم عن أنة بن مالإ > :ان النبي ^ في مسير فن ل فمشى رجل من أصاحابه هلاى جانباه،
فالتفااا هليااه فقااال« :أل أخبتترك بنفضتتل القتترآن » قااال :فااتال علياه﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [الفاتحااة:
 .]2هكذا أورده ابن ِحبَّان ،وهو في عمل اليوم والليلة للنساةي ،)339/1( :برقم.)723( :
( )3صحيح ابن ِحبَّان ،)52/3( :وانمر رح و المنير.)121/2( :
( )5لقول الد تور محمد العروسي عن القاةلين بعدم التفاضال باين ساور القارآن« :وهاؤالء اناوا أن القاول
بتفاضل الم هللا بعوه على بعض ،هنما لكون على قول المعت لة؛ ألن القول بالتفاضل مساتل م لكاون
القاارآن مخلوقًااا ،ولشااعر باانقص المفوااول فااأنكروا التفاضاال ،وتااأولوا النصااوص الااواردة فااي للااإ».
المساةل المشتر ة.)233( :
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الفصل الثاني

ال ُّس َّنة
وفيه تمهيد ،وأربعة مباحث:

المبحةةةةةةةث األول:
المبحةةةث الثةةةاني:
المبحةةةث الثالةةةث:
المبحةةةث الرابةةةع:

حجية ال ُّس َّنة.
إقرار النبي صلى عليه وسلم.
عدالة الصحابة رضي عنهم.
زيادة الثقة.
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التمهيد
تعريف ال ُّس َّنة
ال ُّس َّنة لغة:
السيرة والررلقة حميدة انا أو لميمة(.)1

اصطالحا:
ما نقل عن النبي ^ من قول غير القرآن أو فعل أو تقرلر(.)2

أقسام ال ُّس َّنة:

أ ـ باعتبار ذاتها(:)3
 3ــ ال ُّسنَّة التقرلرلة.
 1ــ ال ُّسنَّة القولية 2 .ــ ال ُّسنَّة الفعلية.
وتُرلااس ال ُّس انَّة فااي االصاارالح الشاارعي علااى معااان أخاارى غياار هطااال
األصوليين.
فتُرلس ال ُّسنَّة عند المحدِّثين على ما أُثر عن النبي ^ مان قاول ،أو فعال ،أو
تقرلر ،أو صفة ُخلقية ،أو صفة خلقية ،أو سيرة.
فرنا وسَّع هؤالء فاي هطاال السُّانَّة ،وللاإ ألنرام ال لقصارونرا علاى هفاادة
حكم رعي ،بخال األصوليين فإنرم لبحثاون عان السُّانَّة التاي فيراا اساتدالل
على حكم رعي.
وترلااس ال ُّسانَّة عنااد الفقراااء علااى مااا لقاباال الواجا  ،فال ُّسانَّة عناادهم بمعنااى
النافلة ،أو ل ما لُتقرب به هلى هللا تعالى من العبادات مما لُثاب على فعلاه وال
لعاق على تر اه ،فيشامل للاإ :المنادوب ،والمساتح  ،والتراوع ،والراعاة،
والنفل ،والقربة ،واإلحسان ،والمرغ فيه ،والفويلة.
وتُرلس ال ُّسنَّة عند علماء التوحيد علاى ماا لقابال البدعاة ،لقاال« :فاالن مان
أهل السنة» هلا ان عمله على ِوفس ما عمال علياه الرساول ^ ،ولقاال« :فاالن
على بدعة» هلا عمل على خال للإ المعت لة ،والخوارج ونحوهما.
وتُرلس ال ُّسنَّة أحيانًا على ما عمال علياه الصاحابة رضاي هللا عانرم ،ساواء
وجد للإ في الكتاب ،أو ال ُّسنَّة ،أو ان اجترادًا منرم بدليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماار لسااان العاارب ،)255/13( :والمصااباح المنياار ،)152( :والقاااموس المحاايك )1216( :مااادة
(سنن).
( )2انمااار ااارح مختصااار الروضاااة ،)71/2( :و ااارح الكو ااا المنيااار ،)161/2( :وهر ااااد الفحاااول:
(.)126/1
( )3انمر المصادر السابقة في حا ية رقم (.)2
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وسااب هااذا االخااتال فيمااا تُرلااس عليااه ال ُّس انَّة لرجااع هلااى الااارض الااذي
لعتني به ل فرقة مما سبس.
ً
هجمااال ،فنماروا هلاى
فاألصوليون غرضرم هو :هثبات وبيان أدلة األحكام
ال ُّسنَّة من هذا المنرلاس ،فااعتنوا بااألقوال ،واألفعاال ،والتقرلارات التاي تكاون
أدلة لألحكام الشرعية(.)1
ب ـ م حيث طرق ثبوتها(:)2

سنَّة المتواترم :وهي خبر جماعة لستحيل تواطاؤهم علاى الكاذب عاادة
 1ــ ال ُّ
عن أمر محسوس.
سنَّة اآلحالية :وهي ما عدا ال ُّسنَّة المتواترة.
 2ــ ال ُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر في اطالقات السُّانَّة الحادود للبااجي ،)56( :وأصاول السرخساي ،)113/1( :واإلحكاام لدمادي:
( ،)169/1تيسير التحرلر ،)21/3( :والبحر المحيك ،)163/3( :و رح الكو المنيار،)161/2( :
وهر اد الفحول.)126/1( :
( )2انمر البحر المحيك ،)231/3( :و رح تنقيح الفصول ،)353( :أصول الفقاه البان مفلاح،)321/2( :
وتيسير التحرلر.)33/3( :
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المبحث األول

حج َّية ال ُّس َّنة

()1

رأي ابن ِحبَّان:

اباان ِحبَّااان مماان لقااول بحديااة ال ُّس انَّة ،ولؤ ااد عليااه ،ولاارفض مخالفااة أو
محاولة االحتيال لدفع السُّنن بالتأولالت وغيرها.

نص كالمه:
لقول ابن ِحبَّان( :طاعة الرسول ^ هي االنقياد لسنته بترر الكيفية والكمية
فيرا مع رفض ال قاول مان قاال ايئًا فاي دلان هللا جال وعاال ،بخاال سانته،
دون االحتياااااال فاااااي دفاااااع السااااانن بالتاااااأولالت الموااااامحلة ،والمخترعاااااات
الداحوة)(.)2

األدلة:
وقد د َّل على للإ أدلة ثيرة ،منرا:
الدليل األول :اآللات الدالة على وجاوب طاعاة الرساول ^ ،قولاه تعاالى:
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [آل عمااااااران ،]132 :وقولااااااه﴿ :ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ﴾ [الماةادة ،]92 :ونحو للاإَّ ،
فاإن هللا تعاالى فاي تلاإ اآللاات قاد أمار
براعاة رساوله ^ واألمار هلا تدارد عان القاراةن لقتواي الوجاوب ،فيلا م ماان
للإ قبول ل ما لأتي به ،فتكون ال ُّسنَّة ُحدَّة.
التدليل الثتتاني :قولاه تعااالى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
 ،]3 ،3فقد أخبرنا هللا تعالى أن ال ماا لنراس باه هاذا الرساول ^ لاية مان عناد
نفسااه ،باال هااو وحااي لااوحى هليااه ،فال ُّس انَّة وحااي ااالقرآن ،وال فاار سااوى أن
القرآن لُتعبد بتالوته ،و ُمعد في ألفااه.
الدليل الثالث :قوله تعالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
[الااندم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1معنى حدية ال ُّسنَّة :أي ما لصلح أن لُحتجُّ برا على ثبوت األحكام.
انمر رح الكو المنير ،)167/2( :وحدية ال ُّسنَّة لعبد الاني عبد الخالس.)233( :
وانمر حدية السُّانَّة فاي :الرساالة للشاافعي )73( :وماا بعادها ،واإلحكاام البان حا م .)93/1( :و ارح
مختصر الروضة ،)65/2( :و رح المحلي على جمع الدوامع .)95/2( :ومفتاح الدنة في االحتدااج
بال ُّسنَّة للسيوطي ،وحدية ال ُّسنَّة لعبد الاني عبد الخالس.)233( :
( )2صحيح ابن ِحبَّان.)197/1( :
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ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [النااور ،]63 :فحا َّاذر هللا تعااالى ِماان مخالفااة الرسااول ^ ،فلِا م
ماان للااإ :وجااوب موافقااة الرسااول ^ ومتابعتااه فااي اال مااا لصاادر عنااه؛ ألن
المخالفااة حاارام ،وتاارر الحاارام واج ا  ،فتاارر المخالفااة واج ا  ،فيكااون اتباااع
الرسول واجبًا.
الدليل الرابع :اإلجماع؛ حيم أجمع المسلمون على أن ال ماا صادر عان
النبي ^ ُحدَّة لد العمل به(.)1

شروط قبول الحديث عند ابن ِحبَّان:

بعد ل ر اتفا علماء األمة على حدية ال ُّسنَّة ،وهذا ما أثبته ابان ِحبَّاان(،)2
بقي أن نحدد المراد بال ُّسنَّة التي لحتج برا ابن ِحبَّان.
وللإ أن الحدلم لنقسم ــ باعتبار القبول والرد ــ هلى ثالثاة أقساام ،وهاي:
الصاااحيح والحسااان والواااعيف ،علاااى تفااااوت فاااي مراتااا ااال قسااام منراااا،
واالحتداج به عند أهل العلم(.)3
وقد ل ر ابن ِحبَّان في مقدمته أنه ال لقبل أ ّ
ي خبر عن النبي ^ هالّ بشاروط
محددة على ضوةرا لكون االحتداج به ،حيم قاال( :وأماا ارطنا فاي نقلاه ماا
أودعناه تابنا هذا من السنن ،فإنا لم نحتج فيه هالّ بحدلم اجتماع فاي ال ايخ
ماان رواتااه خمسااة أ ااياء :األول :العدالااة فااي الاادلن بالسااتر الدمياال .والثاااني:
الصااد فااي الحاادلم بالشااررة فيااه .والثالاام :العقاال بمااا لح ا ّدث ماان الحاادلم.
والرابع :العلم بما لحيل من معاني ماا لاروى .والخاامة :المتعاري خباره عان
التدلية .فكال مان اجتماع فياه هاذه الخصاال الخماة :احتددناا بحدلثاه ،وبنيناا
الكتاب على روالته ،و ل من تعرى عن خصلة من هذه الخصاال الخماة :لام
نحتج به)(.)3
فرذه روط ابن ِحبَّان ل رها مدملة ثم أعقبرا بشيء من التفصايل ثام قاال
بعدها( :وربما أروي في هذا الكتاب ،وأحتج بمشالخ قد قدح فيرم بعض أةمتناا
مثاال ، .... :ثاام قااال :فماان صااح عناادي ماانرم بااالبراهين الواضااحة ،وصااحة
االعتبار على سبيل الدلن أنه ثقة :احتددا به ،ولم أعرج علاى قاول مان قاال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمااار مدماااوع الفتااااوى ،)25/19( :ومفتااااح الدناااة فاااي االحتدااااج بالسااانة ،)5( :وهر ااااد الفحاااول:
(.)129/1
انمر صحيح ابن ِحبَّان.)197/1( :
انمر التقييد واإللواح رح مقدمة ابن الصالح )12( :وما بعدها ،ون هاة النمار ارح نخباة الفكار:
( )52وما بعدها ،واختصار علوم الحدلم )6( :وما بعدها.
صحيح ابن ِحبَّان.)151/1( :
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فيه ،ومن صح عندي بالدالةل النيرة ،واالعتبار الواضح على سبيل الادلن أناه
غير عدل :لم أحتج به ،وهن وثقه بعض أةمتنا)(.)1
ومن خالل النمار فاي اروط ابان ِحبَّاان ،وتفصايله بعادها ،و الماه فايمن
لحاتج برام لتباين أن اباان ِحبَّاان لحاتج بالثقاة،وهن قاادح فياه بعاض األةماة ،وفااي
المقابل ال لحتج باير العدل وهن وثقه بعض األةمة ،ولتبين أن رأي ابان حباان
قبول روالة الثقة ــ وهو من اجتمعا فيه الشروط الخمسة التي ل رها آنفًاا ـاـ،
وأمااا رألااه فااي روالااة غياار العاادل ،فقااد قااال بعااد المااه السااابس مبينًااا رألااه:
«العدل :من ان ااهر أحواله طاعة هللا ،والذي لخاالف العادل مان اان أ ثار
أحواله معصية هللا»(.)2
وأما روالته عن المدراولين ،ومادى تسااهله ،وهدراج الحادلم الحسان فاي
الصحيح :فلم لصرّح بذلإ ،مما جعل أهل العلام لتعرضاون لراذه المساألة عناد
الكالم عن صحيحه ومدى تساهله وتوثيقه.
ومن أولئإ السخاوي( )3في فتح المايم ،حيام قاال عناد قاول العراقاي()3
في منمومته( :والبساتي لاداني الحا ماا)( :لاداني) أي لقاارب( ،الحا ماا) :فاي
وا؛ ألنه غير متقيد بالمع ِّدلِين ،بل
التساهل ،وللإ لقتوي النمر في أحادلثه أل ً
ربمااا لخاارِّ ج للمدرااولين الساايما ومذهبااه :هدراج الحساان فااي الصااحيح مااع َّ
أن
يخنا قد نازع في نسبته هلى التساهل هالّ من هذه الحيثية.
وعبارتاااه هن اناااا باعتباااار وجااادان الحسااان فاااي تاباااه فراااي مشااااحة فاااي
االصرالح؛ ألنه لسميه صحي ًحا ،وهن انا باعتبار ِخفّة روطه فإنه لخ ّرج في
الصحيح ما ان راوله ثقة غير مدلة سمع ممن فوقه وسمع منه اآلخذ عنه ،وال
لكون هنار هرسال وال انقراع ،وهلا لام لكان فاي الاراوي جارح وال تعادلل و اان
ل من يخه والراوي عنه ثقة ولم لأت بحدلم منكر :فرو عنده ثقة ،وفاي تااب
الثقات له ثير ممن هذه حاله.
وألجاال هااذا ربمااا اعتاارض عليااه فااي جعلراام ماان الثقااات ماان لاام لعاار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

صحيح ابن ِحبَّان.)152( :
صحيح ابن حبان.)151/1( :
هو مة الدلن أبو الخير محمد بن عبد الارحمن بان محماد بان أباي بكار الساخاوي األصال ،القااهري
المولد ،الشافعي ،أخذ العلم عن الحاف ابان حدار ،والزماه أ اد المالزماة ،مان تصاانيفه :فاتح المايام
بشرح ألفية الحدلم ،والمقاصد الحسنة ،والووء الالمع .انمر ذرات الذه .)16/2( :
هو زلن الدلن عبد الرحيم بان الحساين بان عباد الارحمن المرراناي المولاد ،العراقاي األصال ،الشاافعي
المذه  ،حاف العصر ،أخذ العلم من أبي الفتح الميدومي ،ومن أباي العبااس الماردادي ،مان تصاانيفه:
نمم مقدمة ابن الصالح و رحرا ،توفي سنة  216هــ .انمر ذرات الذه .)56/7( :
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اصرالحه ،وال اعتراض عليه فإنه ال لشاحح( )1في للإ.
قلا ــ السخاوي ــ ولتألد بقول الحازمي(( :)2ابن ِحبَّان أمكن فاي الحادلم
من الحا م ،و ذا قاال العمااد ابان ثيار :قاد التا م ابان خ لماة وابان ِحبَّاان فاي
الصحة ،وهما خير مان المساتدرر بكثيار وأنماف أسااني ًدا ومتونًاا .وعلاى ال
حال فاال باد مان النمار للتمييا  ،و ام فاي تااب ابان خ لماة ألوًاا مان حادلم
محكااوم منااه بصااحته وهااو ال لرتقااي عاان رتبااة الحساان ،باال وفيمااا صااححه
الترمذي( )3من للإ جملة مع أنه ممن لفر بين الصحيح والحسن)( )3ا.هـ.
وممن تكلم عن هذه المساألة اذلإ ،السايوطي( )5فاي تادرل الاراوي عناد
قول النووي(« :)6ولقاربه في حكمه صحيح أبي حااتم ابان ِحبَّاان» حيام قاال:
(ولقاربه) أي صحيح الحا م (في حكمه صحيح أبي حاتم ابان ِحبَّاان) قيال :هن
هذا لُفرم ترجيح تاب الحا م عليه ،والواقع خال للإ.
قال العراقي :ولية ذلإ ،وهنما الماراد أناه لقارباه فاي التسااهل ،فالحاا م
ً
تساهال منه .قال الحازمي( :ابن ِحبَّان أمكن في الحدلم مان الحاا م .قيال:
أ د
ومااا ل اار ماان تساااهل اباان ِحبَّااان لااية بصااحيح؛ فااإن غالتااه أن لساامي الحساان
صحي ًحا ،فإن انا نسبته هلى التساهل باعتبار وجادان الحسان فاي تاباه فراي
مشاااحة فااي االصاارالح ،وهن انااا باعتبااار خفااة ااروطه ،فإنااه لخ ارّج فااي
الصحيح ماا اان راولاه ثقاة غيار مادلة ،سامع مان ايخه ،وسامع مناه اآلخاذ
عنه ،وال لكون هنار هرسال ،وال انقراع ،وهلا لم لكان فاي الاراوي جارح وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

هكاذا فااي فاتح الماياام ،ووجاه العربيااة :االدغاام( :لشاااح) .وهللا أعلام .هااذا التعلياس مااأخول مان هااام
الكتاب.
هو اإلمام الحاف الحدة البارع ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الرمذاني ،أخذ العلم عن
أبي الفتح الخرقي وأباي الفوال خريا الموصال وأباي طالا الكتااني ،مان تباه :الناساخ والمنساوخ،
وعدالة المبتدئ ،و روط األةمة الخمسة ،توفي سنة 532هــ ،انمر سير أعالم النبالء.)167/21( :
هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الواحار الترماذي ،الحااف العاالم اإلماام الباارع ،حا ّدت عان
ثلة من العلماء منرم :قتيبة بن سعيد ،وهسحا بن راهوله ،ومحمد البلخاي وغيارهم ،لاه تااب الداامع،
توفي سنة 279هــ ،انمر سير أعالم النبالء.)271/13( :
فتح المايم.)37/1( :
هو جالل الدلن أبو الفول عبد الرحمن بن أبي بكر بن محماد الخوايري السايوطي الشاافعي ،المساند
المحقس المدقس ،أخاذ العلام عان الداالل المحلاي والا لن العقباي والساخاوي ،مصانفاته ثيارة جادًا منراا
تدرل الراوي ،واأل باه والنماةر ،توفي سنة  911هــ .انمر ذرات الذه .)51/2( :
هااو محيااي الاادلن أبااو ز رلااا لحيااى باان اار باان حساان باان حسااين النااووي الشااافعي ،وساامع ماان
الرضى بن برهاان ،والا لن خالاد ،وعباد الع لا الحماوي وأقارانرم ،و اان بحارًا فاي العلام ،رأسًاا فاي
ال هد ،عدم المثل ،قد صر أوقاته لرا في أنواع العلم والعمل به ،من تصانيفه :روضة الراالبين فاي
فقه الشافعية ،والمنراج ،و رح صحيح مسلم ،ورلاض الصالحين ،توفي سنة 676هـاـ .انمار اذرات
الذه .)355/5( :
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ت بحادلم منكار ،فراو
تعدلل ،و ان ل مان ايخه والاراوي عناه ثقاة ،ولام لاأ ِ
عنده ثقة .وفي تاب الثقات له ثير ممن هذه حاله؛ وألجل هذا ربما اعتارض
عليه في جعلرم ثقات من لم لعر حالاه ،وال اعتاراض علياه ،فإناه ال مشااحة
في للإ ،وهذا دون رط الحا م ،حيم رط أن لخرج عن رواة خرَّج لمثلرم
الشيخان في الصحيح .فالحاصل :أن ابن ِحبَّان وفّى بالت ام روطه ولام لاو ّ
الحا م)( .)1ا .هــ.
ثم عند الم النووي عن الحادلم الحسان قاال« :ثام الحسان الصاحيح فاي
االحتدااااج باااه ،وهن اااان دوناااه فاااي القاااوة ،ولراااذا أدرجتاااه طاةفاااة مااان ناااوع
الصحيح» قال السيوطي « :الحا م ،وابن ِحبَّان ،وابن خ لمة ،مع قولرم بأناه
دون الصحيح المبيَّن ً
أوال»(.)2
وبرااذا لتب ايّن ماان خااالل تقرلاار أهاال العلاام أن اباان ِحبَّااان لحااتج بالحاادلم
الصااحيح قرعًااا ،ولحااتج ااذلإ بالحاادلم الحساان ،قاارره السااخاوي باال ل اار
الساايوطي فااي اارحه أنااه مماان لدرجااه فااي نااوع الصااحيح مااا ساابس ،وقااال
بعورم هنه لحتج بالحدلم الوعيف أحيانًاا لتسااهله ،ولكان ناازع فاي هاذا ابان
حدر ــ ما ل ره تلمياذه الساخاوي ـاـ وغياره ألناه لحاتج بالحادلم الحسان فاي
الحقيقة ال الوعيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تدرل الراوي رح تقرل النووي.)71( :
( )2تدرل الراوي.)116( :
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المبحث الثاني
عليه وسلم()1
إقرار النبي صلى
عالقة اإلقرار بال ُّس َّنة:
هقرار النبي ^ لعتبر أحد أقسام سانته ^ ـاـ باعتباار لاتراا ـاـ وقاد قراع أهال
العلم بأن هقراره ^ داخل ضمن سنته(.)2
واستدلوا لذلك بنللة منها:
الدليل األولَّ :
أن النري عن ال ُمنكر واجا  ،وتر اه معصاية ،ولتنا َّ ه عنراا
أهل التقى من األُ َّمة ،ف ِمن باب أولى أن لتن َّ ه عنرا الرسول الكرلم عليه أفول
الصااالة والتسااليم؛ وهااو أول المساالمين وأتقاااهم ا ،ولااو جاااز لااه تاارر هنكااار
المنكر لداز للإ ألُ َّمته.
التتدليل الثتتاني :أن هللا تعااالى أرساال نبيااه بشاايرًا ونااذلرًا لااأمر بااالمعرو
ولنرى عن المنكر ،فلو سكا عما لفعل أمامه مما لخالف الشرع لم لكان ناهيًاا
عن المنكر.
التتدليل الثالتتث :هجماااع الصااحابة رضااوان هللا عاانرم ،فقااد ااانوا لحتدااون
بتقرلره ^ على الدواز ،بدون نكير من أحد منرم(.)3
فإن قيال :هناه مان الدااة أنَّاه ^ ساكا؛ ألناه أنكار علياه مارة فلام لنفاع فياه
اإلنكاار ،وعلام أن هنكااره عليااه ثانيًاا ال لفياد ،فلام لعاااود ،وأقاره علياه ماا أقاار
اليرااود علااى معتقااداترم ،وهلا ااان األماار ااذلإ فااال لصاالح التقرلاار دلا ً
ايال علااى
الدواز.
فيجاب عنه:
أن هذا الدليل خارج عن محل الن اع ،فرو خارج عن اإلقرار الاذي لُحات َّج
بااه؛ ألن اارطه :أن لكااون المقاار مساال ًما ملت ًمااا ،واليرااود والنصااارى ليسااوا
ذلإ ،فكيف لُترر المسلم الملت م المريع لفعل المنكر فال لنراه عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فعال ،أو لقول ً
( )1اإلقرار :أن لفعل أحد الصحابة ً
قوال ،ولعلم به النبي ^ ،فيمساإ عان اإلنكاار أو لساكا.
انمر الكفالاة للخريا الباادادي ،)2/523( :والبرهاان للداولني ،)322/1( :و ارح الكو ا المنيار:
(.)166/2
( )2انماار التحبياار اارح التحرلاار ،)1335/3( :و اارح مختصاار الروضااة ،)61/2( :والبحاار المحاايك:
(.)211/3
( )3انماار اإلحكااام الباان ح ا م ،)336/1( :واللمااع ،)32( :والمنخااول ،)229( :والتمريااد ألبااي الخراااب:
( ،)15/1والواضااح البااان عقيااال ،)61/1( :واإلحكاااام لدماادي ،)122/1( :و ااارح تنقااايح الفصاااول:
( ،)291والبحاااار المحاااايك ،)211/3( :و اااارح المحلااااي علااااى جمااااع الدوامااااع ،)95/2( :وفااااواتح
الرحموت.)123/2( :
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وعلى فرض أن اإلقرار على مثل هذا جاة في بعض األحاوال ،فاإن هاذا
نادر جدًا ،والنادر ال حكم له ،والحكم لألعم األغل (.)1

رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّاان هلاى حدياة هقارار النباي ^ ،فيعتباره ً
دلايال لُساتدل باه علاى
األحكام.

نص كالمه:
لقااول اباان ِحبَّااان( :فااي وضااع القااوم علااى أ بااادهم مااا عصااروا ماان فاارث
اإلبل ،وترر النبي ^ هلاهم بعاد للاإ باسال ماا أصااب للاإ مان أبادانرم ،دليا نل
على أن أرواث ما لؤ ل لحومرا طاهرة)(.)2

األثر الفقهي:
لاارى اباان ِحبَّااان طرااارة أرواث مااا لؤ اال لحمااه؛ إلقاارار النبااي ^ وعاادم
اإلنكار عليرم فلم لأمرهم باسل ما أصاب أبدانرم من روث ما لؤ ل لحمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر رح اللمع ،)561/1( :وقواطع األدلة ،)312/1( :والبحر المحيك.)215/3( :
( )2صحيح ابن ِحبَّان.)223/3( :
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المبحث الثالث

عدالة الصحابة

()1

رأي ابن ِحبَّان:

لاارى اباان ِحبَّااان َّأن الصااحابة }

لراام عاادول ثقااات ،وهااو مااذه جمرااور

السلف والخلف(.)2
واستدلوا عل ذلك بنللة ،منها:
الدليل األول :قوله تعالى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الفتح.]12 :
وجه الداللة :أن هللا تعالى قد صرَّح هنا بأنه قد رضي عن الصحابة ،ومن
رضي هللا عنه فقد اتصف بالعدالة ،حيم هنه ال لرضى عن الفاسس.
الدليل الثاني :ما رواه عمران بن الحصين أن النبي ^ قال« :خير القرون
قرني ،ثم الذي يلونهم ،ثم الذي يلونهم»(.)3
ً
عدوال
وجه الداللة :أنه وصف الصحابة بأنرم خير القرون ،ولو لم لكونوا
لما وصفرم برذا الوصف ــ وهو الخيرلة ــ؛ ألن الفسَّا ال خير فيرم.
الدليل الثالث :ما رواه أبو سعيد الخادري( :)3أن النباي ^ قاال« :ل تستبوا
أصتتتحابي ،فلتتتو أن أحتتتدكم أنفتتتق مثتتتل أحتتت ٍد ذهبًتتتا متتتا بلتتتد متتت َّد أحتتتدهم ول
ن يفه»(.)5
وجه الداللة :أن الرسول ^ قد نرى عان سا الصاحابة وبايَّن فوالرم ،وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()3
()5

الصحابي :من لقي النبي ^ أو رآه لقمةً حيًّا مسل ًما ،ومات على اإلسالم.
والعدالااة مااا عرفرااا الاارازي فااي المحصااول (« :)392/3هااي هيئااة راسااخة فااي الاانفة تحماال علااى
مالزمة التقوى والمروءة جميعًا ،حتى تحصل ثقة النفة بصدقه».
والمراد بعدالة الصحابة  :قبول روالترم من غير بحم عن عدالترم أو ت يترم.
انمر المستصفى ،)261/2( :واإلحكام لدمدي ،)112/2( :رح الكو ا المنيار ،)365/2( :تيساير
التحرلر ،)65/3( :وهر اد الفحول ،)133/1( :ون هة النمر البن حدر.)111( :
انمر قواطع األدلة ،)292/2( :والمسودة ،)292( :والبحر المحيك.)299/3( :
رواه البخااري ،)151/3( :تاااب الشاارادات ـاـ باااب ال لشاارد علااى ارادة جااور هلا اارد ،باارقم،)9( :
ومسلم ،)1963/2( :تاب فواةل الصحابة ــ باب فول الصحابة ،برقم.)2533( :
اسمه سعد بن مالإ الخ رجي األنصاري ،ان من الحفااا المكثارلن ،عُارض علاى النباي ^ لاوم أحاد
وهو ابن ثالث عشر سنة ،ثم عُرض على الرسول ^ في غ وة بني المصرلس وهاو ابان خماة عشارة
سنة ،مات سنة 23هـ .انمر االستيعاب.)1671/3( :
رواه البخاري ،)195/3( :في تاب فواةل الصحابة ،رقم ( ،)6ومسالم ،)1967/2( :تااب فوااةل
الصحابة ــ باب تحرلم س الصحابة ،برقم.)2531( :
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لكااون للااإ هال لماان اتصااف بااالتقوى والمااروءة ،وهااذه هااي العدالااة ،فلااو ااانوا
فُسَّاقًا أو واحدًا منرم لما نرى عن سبرم جميعًا؛ ألن الفُسَّا ال خير فيرم(.)1
فإن قيل :هن تلإ النصوص من الكتاب وال ُّسنَّة لم تصرّح بعدالة الصحابة،
و ل ما فيرا بيان فولرم فقك ،وبيان الفول ال لدل على تعدللرم.
يجاب عنه:
بأنااه هلا ااان التعاادلل لحصاال بقااول واحااد أو اثنااين ماان الناااس مااع عاادم
عصمترما ،وعدم علمرماا هال بابعض الماواهر ،فكياف بتعادلل َّ
عاالم الاياوب،
وتعاادلل رسااوله الكاارلم الااذي ال لنرااس عاان الرااوى؟! ال ااإ أن تعاادلل عا َّاالم
الايوب الاذي ال لعا ب عان عملاه مثقاال لرة فاي األرض وال فاي الساماء ماع
اسااتحالة الكااذب عليااه ،وتعاادلل رسااوله المعصااوم عاان الخرااأ والكااذب :هااو
التعدلل الحس الذي لد األخذ به(.)2
التتدليل الرابتتع :أن عاادالترم ثبتااا ماان العقاال السااليم ،بيااان للااإ :أن تااواتر
وا ترار طاعترم المرلقة ا ولرسوله ^ ،وبذل النفة والنفية ،وقتالرم لدبااء
واألبناااء واألقرباااء واألهاال فااي ساابيل هعااالء لمااة هللا ،وا ااتدادهم فااي أمااور
الاادلن بحياام ال تأخااذهم فااي هللا لومااة الةاام ،اال للااإ لقرااع بااالحكم بصااالحرم
وأنرام آمنااوا وصاادقوا باطنًااا وااااهرًا ،و اال للااإ قااد نفااى فسااقرم ،وماان انتفااى
فسقه ،وارر صالحه فرو العدل(.)3

نص كالمه:
قااال اباان ِحبَّااان( :لاام تكاان عاةشااة( )3بالمترمااة أبااا سااعيد الخاادري( )5فااي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()3
()5

انمااار :األدلاااة فاااي أصاااول السرخساااي ،)332/1( :المستصااافى ،)163/1( :وروضاااة النااااار،)313/2( :
اإلحكااااام ،)91/2( :و اااارح تنقاااايح الفصااااول ،)361( :و شااااف األساااارار ،)323/2( :والبحاااار المحاااايك:
(.)299/3
انمر التحبير رح التحرلر ،)1992/3( :و رح الكو المنير.)375/2( :
انماااار البرهااااان للدااااولني ،)313/2( :وروضااااة الناااااار ،)313/2( :والتحبياااار اااارح التحرلاااار:
(.)1991/3
هي أم المؤمنين عاةشة بنا أبي بكر الصدلس زوجة النبي ^ ،وأح الناس هليه ،أفقه نساء األماة علاى
اإلطااال  ،و انااا مكثاارة األحادلاام عاان رسااول هللا ^ ،دفنااا بااالبقيع ساانة  57هـااـ .انماار االسااتيعاب:
(.)1221/3
اسمه سعد بان مالاإ بان سانان الخ رجاي األنصااري ،اان مان الحفااا المكثارلن ،والعلمااء الفواالء
العقالء ،عُرض على النبي ^ لوم أحد وهو ابن ثالث عشرة سنة ،ثام عارض علاى الرساول فاي غا وة
بني المصرلس وهو ابن خمة عشرة سنة ،مات سنة  23هــ .انمر االستيعاب.)1671/3( :
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الروالة؛ ألن أصحاب النبي ^ لرم عدول ثقات.)1()...

دليل ابن ِحبَّان(:)2

استدل ابن ِحبَّان على أن الصحابة لرم عدول ،بت ية هللا لرم ،فنا َّ ه براذا
أقدارهم عن القدح برم ،حيم قال( :وهللا ج ّل وعال ن َّ ه أقادار أصاحاب رساول
هللا ^ عاان هل ا ا القاادح براام ،حياام قااال﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [التحااارلم .]2 :فمااان أخبااار هللا جااال وعاااال أناااه ال
لخ له في القيامة فبالحر ّ
ي أن ال لُدرح)(.)3
وأراد ابن حبان بكالمه السابس الر َّد علاى مان اعتارض علاى األدلاة الدالاة
على فواةل الصحابة رضي هللا عنرم وتعدللرم ،حيم قالوا :األدلة دلَّاا علاى
فولرم ،ولية فيه التصرلح بعدالترم.
فيداب عنه ما ل ار ابان حباان آنفًاا :باأن مان أثناى هللا علياه باذلإ الثنااء،
ً
تعدلال وهو صادر من الحكيم العليم سبحانه.
يف ال لكون
فااإلا ااان التعاادلل ـااـ عنااد الناااس ـااـ لثبااا بقااول اثنااين ماان الناااس ،فكيااف
بالعدالة من هللا سبحانه ومن رسوله ^(.)3
والمااراد بعدالااة الصااحابة لااية ثبااوت العصاامة لراام ،واسااتحالة المعصااية،
وهنما الماراد بعادالترم هاو :قباول روالااترم مان غيار تكلاف فاي أن لبحام عان
أسااباب العدالااة وطلا الت يااة ،هال ماان لثبااا عليااه ارتكاااب قااادح ،ولاام لثبااا
والحمااد ا ،فاانحن نستصااح مااا ااانوا عليااه فااي زماان النبااي ^ ماان التقااوى
والمروءة حتى لثبا خالفه.
فثمرة ل ر عدالة الصاحابة أناه هلا قاال العادل فاي اإلساناد :عان رجال مان
أصاااحاب رساااول هللا ^ ،اااان ُح َّداااة ،وال توااار الدرالاااة باااه؛ نمااارًا لثباااوت
عدالترم(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()3
()5

صحيح ابن ِحبَّان.)332/6( :
عدالة الصحابة من األمور المدمع عليرا ،وحكالة اإلجمااع علاى عادالترم حكاهاا غيار واحاد مان أهال
العلم منرم الدولني؛ حيم لقول« :فقد ثبا تعدللرم بنصوص الكتاب والسُّانَّة وسايرة الرساول ^ واتفاا
الصااحابة والتااابعين وأةمااة الحاادلم رضااي هللا عاانرم أجمعااين ،وال احتفااال بعااد للااإ بمراااعن الناباااة
الثاةرلن بعد انقراض األةمة الماضين» ،البرهان)315/2( :
انماار الكفالااة للخرياا  ،)93( :واالسااتيعاب الباان عبااد الباار ،)9/1( :اإلحكااام لدماادي،)111/2( :
روضة الناار ،)313/2( :مقدمة ابن الصالح.)136( :
صحيح ابن ِحبَّان.)23/5( :
انمر التحبير رح التحرلر ،)1992/3( :و رح الكو المنير.)375/2( :
انمااار اللماااع ،)33( :والمساااودة ،)259( :و ااارح الكو ااا المنيااار ،)377/2( :وهر ااااد الفحاااول:
=
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المبحث الرابع

زيادة الثقة

()1

رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى قبول زلادة الثقاة هلا انفارد براا الاراوي ـاـ خاصاة عان
طرلس الصحابي ــ وهو مذه جمرور أهل العلم(.)2
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن العدل الثقاة لاو انفارد بنقال حادلم لقبال ،فكاذلإ لاو انفارد
ب لادة وال فر بدامع :روالة العدل الثقة الدازم لكل منرما.
الدليل الثاني :أن من أتى بال لاادة وقاد ُوصاف بالعدالاة والثقاة ،وقاد جا م
بتلإ ال لادة ،ولم لوجد له مخالف ،فرذا لالا صادقه علاى ذباه ،وغاذا غلا
صدقه فال لدوز تكذلبه ،وهلا لم لد تكذلبه فيد قبول ما أتى به من ال لادة.
الدليل الثالث :أن انفراد الثقة العادل بحفا زلاادة فاي الحادلم غيار ممتناع
عقا ًاال وال اارعًا؛ ألنااه ممكاان وواقااع ،ومااا دام أنااه لمكاان روالااة ال لااادة ،فإنااه
لد قبولرا؛ نمرًا لورودها من خص قد اتفس على قبول ل ما رواه(.)3
اعترض القاةلون بعدم قبول زلادة الثقة باعتراضات منرا:
العتراض األول:
أنه لبعد انفراد هذا الراوي بحفا تلاإ ال لاادة ماع هصاااء اآلخار للحادلم
واسااتماعه لااه مااع اتحادهمااا بالثقااة والواابك والحف ا  ،فتكااون هااذه ال لااادة قااد
توهَّمرا من أتى برا فال تقبل.
يجاب عنه:
بأن الراوي قاد قراع بساماع تلاإ ال لاادة ،واآلخار ماا قراع بنفيراا ،و اون
للااإ الااراوي لاام لنقاال تلااإ ال لااادة التااي تفاارد برااا للااإ الااراوي ،فالحتماااالت
ثيرة.
منرا :ون راوي ال لادة قد حور جميع المدلة ،بينما لم لحوار اآلخار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1زلادة الثقة :هي أن لروي جماعة حدلثًا واحدًا ،في لد بعض الارواة فياه زلاادة لام لاذ رها بقياة الارواة.
انمر رح علل الترمذي ،)232( :والبرهان للدولني.)323/1( :
( )2انمار ارح تنقاايح الفصاول ،)321( :و ارح الكو ا المنيار ،)532/2( :ون هاة النماار ارح نخبااة
الفكر ،)69( :وتيسير التحرلر.)119/3( :
( )3انمر اإلحكام البان حا م ،)212/1( :والكفالاة للخريا  ،)323( :والمستصافى ،)162/1( :والتمرياد
ألبااي الخراااب ،)153/3( :واإلحكااام لدماادي ،)112/2( :و اارح تنقاايح الفصااول ،)321( :ونرالااة
السول ،)331/2( :وتيسير التحرلر.)119/3( :
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جميع المدلة.
ومنرا :أن الذي لم لرو ال لادة قد نسيرا ،بينما حفمرا اآلخر.
وغير للإ من االحتماالت ،وهلا تررقا هذه االحتمااالت فاال لبعاد انفاراد
هذا الراوي بحف زلادة(.)1
العتراض الثاني:
أنااه قااد جاارت عااادة الااراوي بتفسااير الحاادلم ،في لااد لفمًااا ماان أجاال للااإ،
فربما انرا من سمع منرم أنرا من قول النبي ^ فيرولرا ،وليسا من قوله.
يجاب عنه:
بأن هذا بعيد جدًا؛ ألن العدل الثقة الواابك المثباا لمرار مان حالاه أناه ال
لدرج في الم النبي ^ ما لية فيه لما فيه من التدلية والتلبية.
ولو قبلنا مثل هذا االحتمال فما من حدلم هال ولمكان أن لترار هلياه مثال
للإ االحتمال ،مما لؤدي هلى الشإ في جميع األحادلم أن فيرا زلادات ،وهذا
لبرلرا لرا ،وهذا ال لمكن(.)2

نص كالمه:

قال ابن ِحبَّان( :المختصار مان األخباار :هاو روالاة صاحابي عان النباي ^
صاي :هاو
من روالة العدول عنه .بلفمة لتريأ استعمالرا في ل األوقات،والمتق ِّ
روالة للإ الخبر بعينه عن للإ الصحابي نفسه من طرلاس آخار ب لاادة بياان،
لد استعمال تلإ ال لادة التي انفرد برا ثقة على السبيل الذي وصفنا في أول
الكتاب)(.)3

دليل المسعلة:

استدل الدمرور علاى قباول زلاادة الثقاة بأناه ماا لدا قباول زلادتاه بروالاة
الحدلم منفر ًدا ــ لم لروه غيره ــ فإنه لد قباول زلادتاه ماا دام أنراا ال تعاارض
روالة الثقات(.)3
ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمر العدة ألبي لعلى ،)1113/3( :روضة الناار ،)321/2( :و رح المحلاي علاى جماع الدواماع:
( ،)131/2وهر اد الفحول.)222/1( :
انماار التمريااد ألبااي الخراااب ،)153/3( :والمسااودة ،)313( :وتاادرل الااراوي ،)235/1( :وفااواتح
الرحموت.)172/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)351/12( :
انمر العدة ،)1117/3( :وقواطع األدلة ،)16/3( :وهر ااد الفحاول ،)222/1( :وأصاول الفقاه البان
مفلح.)612/2( :
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الفصل الثالث

اإلجمـــــــــــــاع 
وفيه تمهيد ،ومبحثان:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف اإلجماع.
المبحةةةةةةةث األول :نةةةوع اإلجمةةةاع الةةةذي يعتبةةةره ابةةةن
حبَّان حجَّ ة.
ِ
المبحةةةث الثةةةاني :اإلجماع السكوتي.

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

63

التمهيد
تعريف اإلجماع
اإلجماع لغة:
لرلس اإلجماع في اللاة على معنيين(:)1
 0ــ التفاق ،لقال :أجمعوا على ذا ،هلا اتفقوا عليه.
 4ـتتتـ العتتتزم ،ومناااه قولاااه تعاااالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [لاااونة ،]71 :أي:
اع موا(.)2

اصطالحا:
عرَّفااااه بعااااض األصااااوليين بأنااااه« :اتفااااا علماااااء العصاااار علااااى حكاااام
النازلة»(.)3
وهذا التعرلف غير مانع؛ فرو تعرلف لصح أن لدخل تحته علماء العصار
وااا أن لاادخل تحتااه
ماان غياار المساالمين ألنااه لاام لقيااده باإلسااالم ،مااا لصااح أل ً
مساةل األحكام غير الشرعية؛ ألنه لم لقيد حكم النازلة بكونه رعيًا ،ماا أناه
لم لخرج عصر النبي ^ من التعرلف.
وقد راعى بعض األصوليين قياد اإلساالم فاي تعارلفرم لإلجمااع ليخرجاوا
غير المسلمين من التعرلف.
فقالوا في تعرلف اإلجماع« :هو اتفا أهل الحل والعقاد مان أماة محماد ^
على أمر ِمن األمور»(.)3
وهاذا التعرلاف غيار مااانع مان دخاول عصااره ^ وال دخاول المسااةل غياار
الدلنية ،و ان من الواج تقييده بقيد لمنع من دخول عصره وقياد آخار بكوناه
رعيًا أو دلنيًا.
وقد تنبه هلى القيد بكونه رعيًا جمع من األصولين( )5منرم الا الي حيم
عرَّفه بقوله« :أما تفريم لف اإلجماع فإنما نعني به اتفاا أماة محماد ^ خاصاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

انمر مختار الصحاح ،)61( :ولسان العرب )57/2( :مادة( :جمع).
انمر تفسير الباوي.)133/3( :
انمر رح اللمع ،)665/2( :وتقرل الوصول.)327( :
انمر المحصول ،)21/3( :و رح تنقيح الفصول ( ،)323ونرالة الوصول.)2323/6( :
انماار التلخاايص ،)6/3( :شااف األساارار علااى الب ا دوي ،)226/3( :و شااف األساارار علااى المنااار:
( ،)179/2بذل النمر ،)521( :تيسير التحرلر ،)223/3( :فاواتح الرحماوت ،)211/2( :التعرلفاات
للرجاجاني.)11( :
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على أمر من األمور الدلنية»(.)1
ونقصه التقييد بكونه بعد عصره ^ ليخرج وقوع اإلجماع في حياته.
والتقييد بكونه بعد عصره راعااه بعاض مان عا َّر اإلجمااع ولكناه أهمال
التقييد بكونه دلنيًا(.)2
والتعرلاااف الاااذي لنبااااي أن لعااار باااه اإلجمااااع هاااو( :اتفاااا عااادول
المدتردلن ،من أماة محماد ^ فاي عصار مان العصاور ،بعاد وفاتاه ،علاى أمار
دلني)(.)3

شرح التعريف(:)3
ه ًلا.

(اتفاق عدول المجتهدي ) هذا قيد لخرج به ثالثة أمور:
 1ــ وجود المخالف الذي لعتد به ــ ولو اان واحا ًدا ـاـ فاال لنعقاد اإلجمااع

 2ــ اتفا غير المدتردلن فإنه ال لعتبر هجما ًعا رعيًا.
 3ــ ال لعتد بخال المدترد غير العدل ،وال بوفاقِه.
(م ت أمتتة محمتتد ^) هااذا قيااد لخاارج بااه اتفااا بقيااة األماام؛ هل العصاامة
خاصة بإجماع أمة محمد ^ ،فال عبرة بإجماع غيرهم.
(في ع ر مت الع تور) أي المدترادون فاي العصار الواحاد مان اان
موجو ًدا منرم دون من مات أو لم لولد بعاد ،ولاية الماراد برام المدترادلن فاي
جميع العصور حتى تقوم الساعة؛ ألن للإ لقوي بعدم تحقس اإلجماع.
(بعد وفاته) ألنه حال حياته ^ ال لعتبر بقول غيره.
(علت أمتتر لينتتي) أي المسااألة التااي حصاال اإلجماااع عليرااا ماان األمااور
الدلنية ،فيخرج بذلإ األمور الدنيولة والعقلية(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

المستصفى.)173/1( :
انمر جمع الدوامع ،)176/2( :وهر اد الفحول.)261/1( :
انمر اللمع ،)179( :وروضة الناار ،)376/1( :هر اد الفحول.)332/1( :
انمر البحر المحيك ،)336/3( :و رح مختصر الروضاة ،)6/3( :وماذ رة أصاول الفقاه للشانقيري:
( ،)269ومعالم أصول الفقه عند أهل ال ُّسنَّة للدي اني.)161( :
انمار جمااع الدوامااع ماع اارح المحلااي ،)177/2( :و اارح تنقايح الفصااول ،)322( :و اارح العوااد
على مختصر ابن الحاج  ،)29/2( :وتيسير التحرلر.)223/3( :
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المبحث األول
حبَّان حجّ ة()1
نوع اإلجماع الذي يعتبره ابن ِ
اإلجماع حدة رعية لد اتباعه والمصير هليه(.)2
وقد حكى يخ اإلسالم ابان تيمياة االتفاا علاى حديتاه فاي الدملاة ،حيام
قااال« :واإلجماااع هااو متفااس عليااه بااين عامااة المساالمين ماان الفقراااء والصااوفية
وأهل الحدلم والكالم وغيرهم في الدملة.)3(» ...
ولتوح من خالل المه أناه لام لعتبار خاال أهال البادع ممان خاالف فاي
حدية اإلجماع(.)3
واختلف القاةلون بحدية اإلجماع في ال من الذي لمكن وقوعاه فياه والعلام
به:
فاذه الماهرلاة هلاى أناه خااص بعراد الصاحابة }( ،)5ونُسا هاذا القااول
البن ِحبَّان ،واختاره الروفي( )7()6والشو اني(.)2
واستدلوا لذلإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :قوله تعاالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [التوبة.]111 :
وجه الداللة :أن هللا قد أثنى على الصحابة في القرآن الكارلم ،والثنااء لادل
على أن أقوالرم معتبرة ،لصدقرا لقينًا ،فدل على أن اجتماعرم ُحدَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5
()6

()7
()2

انمر المستصفى ،)293/2( :و رح تنقيح الفصول ،)322( :والتحبير رح التحرلر.)1522/3( :
العدة ،)1152/3( :وهحكاام الفصاول ،)335( :والتبصارة ،)339( :وأصاول السرخساي،)315/1( :
والبحر المحيك.)331/3( :
مدموع الفتاوى ،)331/11( :وانمر اإلحكام لدمدي.)266/1( :
انمر فواتح الرحموت ،)213/2( :وتيسير التحرلر ،)227/1( :و ارح العواد علاى مختصار ابان الحاجا :
(.)119
انمر اإلحكام البن ح م.)539/3( :
هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عباد الكارلم الراوفي ،الحنبلاي األصاولي ،أخاذ عان القاضاي
سعد الدلن الحارثي ،وأبي حيان النحوي ،والحااف عباد الماؤمن بان خلاف ،مان تباه :ارح مختصار
الروضة في أصول الفقه ،واإل سير في قواعد التفسير ،و رح األربعين النوولاة ،تاوفي سانة 716هاـ.
انمر :الدرر الكامنة ،)153/2( :و ذرات الذه .)71/2( :
رح مختصر الروضة.)51/3( :
هو أبو علي بدر الدلن محمد بن علي بن محمد الشو اني ثم الصانعاني ،اإلماام المدتراد الفقياه المفسار
األصولي ،تتلمذ على يوخ ثر منرم والده والعالمة عبد الارحمن بان قاسام والعالماة أحماد بان محماد
الحاارازي ،ماان مصاانفاته :فااتح القاادلر ،ونياال األوطااار ،وهر اااد الفحااول هلااى تحقيااس الحااس ِماان علاام
األصااول .انماار الباادر الرااالع .)116/2( :وأصااول الفقااه تارلخااه ورجالااه للااد تور ااعبان هسااماعيل:
(.)567

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

66

ويجاب عنه م وجهي :
أحاادهما :أن اآللااة ليسااا خاصااة بالصااحابة ،باال هااي اااملة لراام ولاياارهم
باادليل قولااه﴿ :ﭖ ﭗ﴾ ،فرااذا ااامل لدميااع المتبعااين بإحسااان ماان بعااد
الصحابة هلى آخر المسلمين ،فيل مرم أن تكون دالاة ألوًاا علاى حدياة هجمااع
غيرهم ال ترا رم جميعًا في المدح.
ثانيرما :هلا ان الثناء والمدح لدل على أن أقوال الممدوحين معتبرة ،فااا
تعالى ما أثنى على الصحابة فقد أثناى علاى األُ َّماة بقولاه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ﴾ [الحج ،]72 :أي :اختار م لدلنه ونصرته ،وقاال﴿ :ﭪ

ً
عادوال ،وقاال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ﴾
ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [البقارة ،]133 :أي:
 ،]111وغير للإ من اآللات ،فيدل علاى أن هللا قاد أثناى علاى األ َّماة ،فيلا م أن
اإلجماع لية خاصًا بالصحابة ،بل هو عام لكل عصر(.)1

[آل عماران:

الدليل الثاني :قوله تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الحدر.]9 :
وجاااه الداللاااة :أن هللا حفااا القااارآن بحفااا الصاااحابة لاااه ،ونقلرااام هلااااه،
وهجماعرم عليه ،واآللة تدل على صد هجماعرم ،فيكون ُحدَّة.
ويجاب عنه:
أن اآللة عامة ،فإنرا ما دلَّا على صد هجماع الصحابة دلَّا ألوًا على
صااد هجماااع ماان جاااء بعااد الصااحابة؛ حياام هن ماان جاااء بعااد الصااحابة ِماان
التابعين ،وتابعيرم هلى لومنا هذا قد حفموا للإ القرآن و تبوه وعملوا به(.)2
وقااد حكااى الشااو اني االتفااا علااى حديااة هجماااع الصااحابة } حياام قااال:
«هجماع الصحابة حدة بال خال »(.)3
ولها جمراور األصاوليين هلاى أناه عاام فاي جمياع األزماان؛ لعماوم أدلااة
حدية اإلجماع(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمر الدليل ومناقشاته فاي اإلحكاام البان حا م ،)539/3( :وقواطاع األدلاة ،)332/1( :والمستصافى:
( ،)123/1والوصول هلى األصول ،)67/2( :ومي ان األصول ،)391( :و ارح مختصار الروضاة:
( ،)51/3وهر اد الفحول.)322/1( :
انمر الدليل ومناقشته في اإلحكام البن ح م ،)531/3( :والتمرياد ألباي الخرااب ،)221/3( :و ارح
العود علاى مختصار ابان الحاجا  ،)36/2( :و ارح مختصار الروضاة ،)52/3( :والبحار المحايك:
(.)331/3
هر اد الفحول.)322/1( :
انمااار العااادة ،)1191/3( :والمستصااافى ،)355/2( :و ااارح تنقااايح الفصاااول ،)331( :واإلحكاااام
=
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َّ
لتعاذر غالبًاا،
ولمكن أن لقال :هن حكالة اإلجماع في مسألة ماا لصاع أو
وهن ااان هااذا ال لمنااع ماان اإلجماااع علااى بعااض المساااةل ولكاان بعااد التح ا ِّري
والبحم واالستقراء .لقول يخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلجماع« :لكن المعلوم
َّ
فتعاذر العلام باه غالبًاا؛ لراذا
منه هو ما ان علياه الصاحابة ،وأماا ماا بعاد للاإ
اختلف أهل العلم فيما لذ ر من اإلجماعات بعد الصحابة»(.)1

رأي ابن ِحبَّان ونص كالمه:

قااال اباان ِحبَّااان( :واإلجماااع عناادنا :هجماااع الصااحابة الااذلن ااردوا هبااوط
الااوحي والتن لاال ،وأعيا ُذوا ماان التحرلااف والتباادلل ،حتااى حفا هللا براام الادِّلن
على المسلمين ،وصانرم عن ثل القادحين)(.)2
ففي هذا النص تصرلح البن ِحبَّان بنوع اإلجماع الذي لعتباره حداة عناده
حيم قال( :واإلجماع عندنا :هجماع الصحابة.). ...
ولمكن من خالله أن لُقال :هن ابن ِحبَّان ممن لقول بعدم حدية هجماع غير
الصحابة وأنه غير ممكن العلم به ،ماا هاو ماذه الماهرلاة ،وقاد نُسا هاذا
القول البن ِحبَّان(.)3
هالّ أنه عند البحم والتحقيس ندد أن في الم ابن ِحبَّان ما لومئ هلى أنه ال

لخصّ اإلجماع بعرد الصحابة } ،حيم قال( :والدماعة :هي هجماع أصاحاب
رسول هللا ^ . ...والدماعة بعاد الصاحابة هام قاوم اجتماع فايرم الادلن والعقال،
ول موا ترر الروى فيما هم فيه)(.)3
فقوله( :والدماعة بعد الصحابة) تقدلره :واإلجمااع بعاد الصاحابة :هجمااع
قوم اجتمع فيرم العقل والدلن . . ...ما هو ااهر المه.
ومما لعود أن ابن ِحبَّان ال لخاص اإلجمااع بعراد الصاحابة ،قولاه فاي مساألة
ااراء األرض( :فأمااا المساالمون فااإنرم مدمعااون علااى جااواز ِاارى األرض)()5
فقال( :فأما المسلمون فإنرم مدمعون )..ولم لقل فأما الصحابة فإنرم مدمعاون ..فلام
لخصّه برم }.
وبرااذا لتوااح دقااة ال ر شااي رحمااه هللا( )6عناادما نس ا للقاااةلين بحديااة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

()1
()2
()3
()3
()5
()6

لدمدي ،)313/1( :و شف األسرار.)231/3( :
مدموع الفتاوى.)331/11( :
صحيح ابن ِحبَّان.)371/5( :
انمر فواتح الرحموت.)221/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)126/13( :
صحيح ابن ِحبَّان.)539/11( :
هو محمد بن برا ُدر بن عبد هللا التر ي األصل ،المصاري ال ر شاي ،أخاذ عان جماال الادلن اإلسانوي
=

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

68

اإلجماع بعرد الصحابة حيم قال« :وأومأ هليه ابن ِحبَّان»( )1بخال
بنسبته هليه.
هالّ أنااه ممااا لتأ ااد ل اارهَّ :
أن اإلجماااع ُرتاا ن وضااروب مااا صاارح اباان
ِحبَّااان(َّ ،)2
وأن أعالهااا رتبااة :هجماااع الصااحابة الااذلن ااردوا هبااوط الااوحي
والتن لل ......رضي هللا عنرم أجمعين.
من ج م

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وسراج الدلن البلقيني ،وعني بالفقه واألصول والحدلم ،من أ رر تبه :البحار المحايك فاي األصاول،
توفي سنة  793هــ بمصر .انمر الدرر الكامنة.)133/5( :
( )1البحر المحيك.)322/3( :
( )2صحيح ابن ِحبَّان.)371/5( :
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المبحث الثاني
حجية اإلجماع السكوتي()1
صورة اإلجماع السكوتي:
اإلجماااع السااكوتي أورده األصااوليون بعاادة صااور ،ولعاال ماان أ ااملرا أن
لقااال :أن لشااترر القااول أو الفعاال ماان أحااد المدتراادلن ،فيسااكا الباااقون عاان
هنكاره(.)2
ف تتتورم اإلجمتتتاع الستتتكوتي :أن لشاااترر قاااول أحاااد المدترااادلن ،أو فعااال
بعورم في مسألة اجترادلة تكليفية ــ لل مرم النمر فيرا ــ ثم لنتشر هاذا القاول
أو الفعل ،ولموي عليه مدة لمكن للمدتردلن النمر فيرا ،فلم لُنكر أحد عليرم،
وتدااارد ساااكوترم عااان قرلناااة رضاااى أو ساااخك ،و اااان للاااإ قبااال اساااتقرار
المذاه (.)3
وصورة اإلجماع السكوتي قيدها بعورم ب من الصاحابة }( ،)3والتحقياس
َّ
أن صورة اإلجماع السكوتي غير خاصة ب من الصحابة }؛ هل ال لُعر فر
صحيح بين عردهم وعرد غيرهم من المدتردلن ،وهن ان تص ّور المسألة فاي
عردهم أقرب(.)5

رأي ابن ِحبَّان:

له ا اباان ِحبَّااان هلااى حديااة اإلجماااع السااكوتي ،وهااو مااذه جمرااور أهاال
العلم(.)6
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أنه لو ا ترط النعقاد اإلجماع أن لنص ل واحد منرم علاى
رأله بصراحة ألدى للإ هلى عدم انعقاد اإلجماع أبدًا؛ ألنه لتعذر اجتماع أهل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المسألة في البرهان ،)337/1( :والبحر المحيك ،)393/3( :وتيسير التحرلر.)236/3( :
انماار الفقيااه والمتفقااه ،)329/1( :واإلحكااام اآلماادي ،)331/1( :و اارح تنقاايح الفصااول،)331( :
و شف األسرار ،)229/3( :و رح الكو المنير.)251/2( :
انماار العاادة ،)1171/3( :وهحكااام الفصااول ،)373( :أصااول السرخسااي ،)313/1( :اارح المحلااي
على جمع الدوامع.)127/2( :
انمر العدة ،)1171/3( :وقواطع األدلة ،)271/3( :وروضة الناار.)72/3( :
انمر قواطع األدلة ،)225/3( :و رح مختصر الروضة.)72/3( :
انماار هحكااام الفصااول ،)373( :والتبصاارة ،)391( :والمستصاافى ،)191/1( :والتمريااد،)323/3( :
واإلبراااج ،)379/2( :والبحاار المحاايك ،)512/3( :و اارح المحلااي علااى جمااع الدوامااع،)191/2( :
والتقرلر والتحبير.)111/3( :
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ل عصر على قول لسمع منرم ،والمتعذر معفو عنه؛ لقولاه تعاالى﴿ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾ [الحاااج ،]72 :والمعتااااد فاااي ااال عصااار أن لتاااولى باااار
العلماء هبداء الرأي ،ولُسلِّم البااقون لرام ،فثباا باذلإ :أن ساكوت البااقين دليال
على أنرم موافقون على قول من أعلن رأله في المسألة ،فكان هجماعًا و ُحدَّة.
الدليل الثاني :الوقوع؛ حيم هن المدترادلن مان التاابعين هلا حادثا حادثاة
بينرم ،ولم لددوا حك ًما لرا في نص ،ووجدوا ً
قاوال فيراا لصاحابي ،وعلماوا أن
هااذا القااول قااد انتشاار ،وسااكا بقيااة الصااحابة عاان اإلنك اار ،فااإن التااابعين ال
لدوزون العدول عن للإ القول ،بل لعملون به؛ بنااء علاى أناه قاول قاد أجماع
ِّ
عليه.
التتدليل الثالتتث :قياااس المساااةل االجترادلااة علااى المساااةل االعتقادلااة ،فإنااه قااد
ثبا أن العلماء قد أجمعوا على أن الساكوت معتبار فاي المسااةل االعتقادلاة؛ ألناه
ال لحل السكوت فيرا على باطل ،فيقاس عليرا المسااةل االجترادلاة ،والداامع :أن
الحس واحد ،فال لحل له السكوت في األمور االجترادلة هلا اان عناده بخاال ماا
أعلن؛ ألن السا ا عن الحس آثم؛ ألن الحكم لاو اان عناده بخالفاه :لكاان ساكوته
تر ً ااا لألماار بااالمعرو والنرااي عاان المنكاار ،وهااذا بخااال مااا اارد هللا بااه لرااذه
األُ َّمة من أنرام لاأمرون باالمعرو ولنراون عان المنكار ،فلاو تصاور مانرم تارر
األمار بااالمعرو والنراي عاان المنكار أل َّدى للااإ هلاى الخلااف فاي المااه ساابحانه
وتعالى ،وهو محال ،فوج أن نحمل سكوت السا ا علاى أناه موافاس لماا أعلناه
للإ المدترد ،وهو الذي تدل عليه عدالته(.)1
المذهب الثاني :أن ذلك ليس بإجماع وال حُجَّ ة:
واختاره بعض الشافعية(.)2
واستدلوا على للإَّ :
بأن ساكوت مان ساكا لاية عالماة علاى الرضاى؛ هل
لُحتمل أنه سكا بقصد النمر واالجتراد فاي حكام الواقعاة والتفكيار فاي ارتيااد
الوقاا الااذي لاتمكن ماان هارااره فيااه ،وهمااا العتقااده َّ
أن القاةاال مدتراد ولاام لاار
اإلنكار على المدترد؛ َّ
ألن ل مدتراد مصاي  ،أو أناه ساكا خوفًاا وهيباة ،أو
خوفًا من ثوران فتنة ،أو ألنه ان َّ
أن غيره قد فاه مؤنة اإلنكار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار األدلااة فااي هحكااام الفصااول ،)321/1( :والتبصاارة ،)391( :وأصااول السرخسااي،)313/1( :
والتمرياد ألباي الخرااب ،)323/3( :و اارح تنقايح الفصاول ،)331( :ونرالاة الوصااول،)2573/6( :
وتيسير التحرلر.)232/3( :
( )2انمر المستصفى ،)192/1( :والمحصول ،)153/3( :والبحر المحيك.)393/3( :
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ومع هذه االحتماالت ال لُعتبر سكوترم مع انتشار قول المدتراد فيماا بيانرم
هجماعًا وال ُحدَّة(.)1
ويجاب عنه:
اأن العااادة قااد جاارت با ّ
با َّ
اأن المدتراادلن هلا ساامعوا جوابًااا فااي حادثااة حاادثا
لدتراادون ولُمراارون مااا عناادهم ماان الخااال  ،فلااو ااان هرنااا عناادهم خااال
للدواب الذي قاله القاةل أو فعله ألارروا للإ ،فلما لام لمراروا للاإ د ّل علاى
أنرم راضون ،وما ثبا بالعادات مثل ما ثبا بالشرادات(.)2
المذهب الثالث :أنه حُجَّ ة ،وليس بإجماع:
واختاره بعض الشافعية(.)3
لليل هذا المذهب:
أن سكوت الباقين لدل داللة ااهرة على الموافقة فيكون قول للإ المدترد
المعلن مع سكوت الباقي من المدتردلن عن اإلنكار ــ مع قدرترم على للاإ ـاـ
ُحدَّة لد العمل به خبر الواحد والقياس.
وهنمااا لاام نقاال هنااه هجماااع؛ ألن سااكوت الباااقي ماان المدتراادلن لحتماال تلااإ
االحتماالت الستة السابقة الذ ر فأثرت على وصوله هلى درجة اإلجماع.
فيُعترض علياه :باأن ساكوترم لادل علاى رضااهم باالقول الاذي أعلناه للاإ
المدترد ــ السيَّما وأناه ال ماانع مان هعاالن مخاالفترم ـاـ وهلا اان األمار اذلإ
فيكون للإ هجماعًا و ُحدَّة(.)3

نص كالم ابن ِحبَّان:
عند حدلم سالم( )5بن عبد هللا عن أبيه(« :)6أن عمر بن الخراب بينا هاو
لخر الناس لوم الدمعة هل دخل عليه رجل من أصحاب النبي ^ فناداه عمر:
أي ساعة هذه؟ قال :هني ُ ُ
الا اليوم ،فلم أنقل هلى أهلي حتى سمعا الناداء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المراجع السابقة باإلضافة هلى نرالة الوصول.)2569/6( :
انمر رح اللمع ،)693/1( :واإلحكام لدمدي ،)253/1( :ونرالة الوصول.)2571/6( :
انمر التبصرة ،)292( :واإلحكام لدمدي.)252/1( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي التبصاارة ،)292( :واإلحكااام ،)252/1( :المحصااول ،)157/3( :و اارح
تنقيح الفصاول ،)331( :ونرالاة الوصاول ،)2573/6( :ونرالاة الساول ،)113/2( :والبحار المحايك:
(.)397/3
هااو سااالم باان عبااد هللا باان عماار باان الخراااب ،اإلمااام ال اهااد الحاااف  ،مفتااي المدلنااة ،مولااده فااي خالفااة
عثمااان باان عفااان ،أ ثاار الروالااة عاان أبيااه ،عبااد هللا باان عماار ،تااوفي ساانة 116هـااـ ،انماار سااير أعااالم
النبالء.)357/3( :
هو عبد هللا بن عمر بن الخراب ،أسلم مع أبيه وهو صاير ،وهاجر وهو ابن عشار سانين ،اان ادلد
االتباع آلثار رسول هللا ^ ومكثرً ا الروالة عنه ،توفي سنة  73هــ .انمر اإلصابة.)121/3( :
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ُ
توضأت .قال عمر :الوضاوء ألوًاا،وقد علماا أن رساول هللا
فلم أزد على أن
^ ان لأمر بالاسل»(.)1
علّق عليه اب ِحبَّان بقوله( :في هذا الخبر دليل صحي نح على نفي هلداب
الاساال للدمعااة علااى ماان لشااردها؛ ألن عماار باان الخراااب ااان لخر ا هل دخاال
المسدد عثمان بن عفان ،فأخبره أنه ما زاد على أن توضاأ ،ثام أتاى المسادد ،فلام
لأمر عمر وال أحد من الصحابة بالرجوع واالغتسال للدمعة ثم العود هليراا ،ففاي
هجماعرم على ما وصفنا أبين البيان بأن األمار اان مان المصارفى ^ باالغتساال
للدمعة ندب ال حتم)(.)2
فسمى ابن ِحبَّان عدم هنكار عمر والصحابة } على عثمان الاسال للدمعاة
هجما ًعا ــ سكوتيًا ــ واستدل به.

األثر الفقهي:
له ابن ِحبَّان هلى عدم وجوب غسل الدمعاة ،وقاد بنااه علاى عادم هنكاار

عمر والصحابة } على فعل عثمان ،وقاال( :وفياه أباين البياان علاى صاحة ماا
بأن األمر ان من المصرفى ^ باالغتسال للدمعاة نادب ال حاتم)()3
لهبنا هليه َّ
فدعل اإلجماع ــ السكوتي ــ صارفًا لألدلة التي فيرا األمر بالاسل للدمعة(.)3
للدمعة(.)3

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

أخرجه الترمذي ــ في تاب الصالة ــ بااب ماا جااء فاي االغتساال لاوم الدمعاة ،والبيرقاي فاي السانن:
( ،)129/3وعبد الرزا في المصنف برقم.)5292( :
صحيح ابن ِحبَّان.)32/3( :
صحيح ابن ِحبَّان.)32/3( :
انمر هاذه األحادلام فاي صاحيح ابان ِحبَّاان )23/3( :وماا بعادها ،ومنراا حادلم ابان عمار رضاي هللا
عنرما أنه سمع النبي ^ قال« :م أت الجمعة فليغتسل» رواه البخاري )311/1( :برقم.)377( :
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الفصل الرابع

القيـــــــــــاس
وفيه تمهيد ،ومبحث واحد:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف القياس.
المبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث :حجية القياس.
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التمهيد
تعريف القياس
القياس لغة:
لرلس القياس في اللاة على معنيين(:)1
 0ــ التقدير ،ومنه قولرم :قسا الثوب بالذراع :هلا قدرته به.
 4ـتتـ المستتاوام :ومنااه قااولرم :فااالن لقاااس بفااالن ،وال لقاااس بفااالن ،أي:
لساوي فالنًا وال لساوي فالنًا.
وأما في االصطالح:
فيرى همام الحرمين( )2أنه لتعذر الحد الحقيقي للقياس ،ولعلل للاإ التعاذر
بااأن القياااس مشااتمل علااى حقاااةس مختلفااة ااالحكم فإنااه قاادلم ،والفاارع واألصاال
فإنرما حادثان ،والدامع حيم أنه علة(.)3
وأما جمرور األصوليين فيرون أن ح ّده ممكن ،وجاءت تعارلفرم متنوعة،
قد لتفس بعورا مع بعض في المعنى وهن اختلفا العبارة(.)3
وقد ل ر همام الحرمين في التلخيص والبرهان تعرلفًا فقال« :القياس حمال
أحااد المعلااومين علااى اآلخاار ،فااي هلداااب بعااض األحكااام لرمااا أو فااي هسااقاطه
عنرما ،بأمر جمع بينرما ِمن هثبات صفة وحُكم لرما ،أو نفي للإ عنرما»(.)5
وعلااال تعبياااره باااالمعلومين با ً
اادال عااان األصااال والناااوع ليشااامل الموجاااود
والمعدوم(.)6
وعلل ذلإ تعبيره بقوله« :في هلداب بعض األحكاام لرماا أو فاي هساقاطه
عنرمااا ،ليدمااع بااين هلداااب الحكاام للمعلااومين ،ونفااي حكاام آخاار عنرمااا ،ومثّاال
عليه بقول القاةل :الماء والخمر ماةعان قاال« :ماع االقتصاار علاى هاذا القادر،
وأمثاله ال لُعد قياسًا ،فإن قاةله لام لوجا لرماا فاي ونرماا مااةعين حك ًماا ،ولام
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر مختار الصحاح ،)61( :ولسان العرب ،)57/2( :والقاموس المحيك.)711( :
هو عبد الملإ بن عباد هللا بان لوساف الداولني ،تفقَّاه علاى ماذه اإلماام الشاافعي علاى لاد والاده ،مان
مصنفاته :الورقات ،والبرهان فاي أصاول الفقاه ،وغنياة المستر ادلن فاي الخاال  ،وغيار للاإ ،تاوفي
سنة 372هـ .انمر ذرت الذه  ،)352/3( :وطبقات الشافعية الكبرى.)239/3( :
البرهان.)329/2( :
المحصاااول ،)5/5( :واإلحكاااام لدمااادي ،)126/3( :والوصاااول هلاااى األصاااول ،)219/2( :و شاااف
األسرار ،)362/3( :ونرالة الوصول.)3126/7( :
انمر التلخيص ،)135/3( :والبرهان.)327/2( :
انمر :التلخيص ،)135/3( :والبرهان.)327/2( :
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لنف عنرما حك ًما».
وعلل تعبيره بقوله« :بأمر جمع بينرما» ليشمل القيااس الصاحيح والقيااس
الفاساد؛ ألنااه لااو قااال« :بااأمر لوجا أو لقتوااي الدمااع بينرمااا» الخااتص للااإ
بالقياس الصحيح(.)1
هال أن هذا التعرلف لم لسلم من النقد واالعتراضات(.)2
وأما همام الحارمين فقاد رأى بنااء علاى أن التعرلاف الحقيقاي للقيااس غيار
ممكن َّ
أن من ع َّر برذا التعرلف فقد طبس غالة اإلمكان(.)3
ولؤلد الا الي الم يخه همام الحرمين ولصف هذا التعرلف بأن عبارته
محترزة عن االعتراضات ،ولكنه على الرغم من للإ لرى أن تعرلاف غالا
األصوليين فيه الانية عنه ،لكفالته في الداللة على القياس المقصود عندنا وهو
قياس المعنى(.)3
والتعرلف الذي ا تفاى باه الا الاي فاي تحدلاد القيااس هاو قاولرم« :عباارة
عن هثبات حكم األصل في الفرع ،ال ترا رما فاي علاة الحكام .وهاو التعرلاف
الذي ارتواه ُج َّل من تكلم في القياس مع اختال قليل في العبارات(.)5
فقال بعورم« :هثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر ال ترا رما فاي علاة
الحكم عند المثبا»( ،)6فاستدل األصل والفارع باالمعلوم ليادخل فياه الموجاود
والمعدوم.
وهذان التعرلفاان هماا أ ارر ماا ُعارِّ باه القيااس ،وهال فقاد عرَّفاه بعاض
األصولين بتعارلف لم تسلم من الرعن(.)7

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7

انمر التلخيص.)137/3( :
البحر المحيك ،)2/5( :اإلحكام لدمدي 127/3( :ــ .)122
البرهان.)322/2( :
فاء الاليل في بيان الشبه والمخيل ومسالإ التعليل.)19( :
انماااار العاااادة ،)173/1( :قواطااااع األدلااااة ،)533/2( :اااارح اللمااااع ،)755/2( :روضااااة الناااااار:
( ،)797/3شااف األساارار للنفسااي ،)196/2( :تيسااير التحرلاار ،)263/3( :اارح الكو ا المنياار:
( ،)6/2فواتح الرحموت.)237/2( :
اإلبراااج ،)3/3( :و اارح تنقاايح الفصااول ( ،)323و اارح المحلااي علااى جمااع الدوامااع،)213/2( :
و رح المعالم.)239/2( :
انماار هحكااام الفصااول ،)533/2( :واإللواااح لقااوانين االصاارالح الباان الدااوزي الحنبلااي،)32( :
وتقرل الوصول ،)335( :وهر اد الفحول.)663/3( :
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المـبحث
حجية القياس()1
القياااس حدااة عنااد جمرااور أهاال العلاام( ،)2ولاام لخااالف فااي للااإ سااوى
الماهرلة ،وبعض المعت لة والرافوة(.)3
واستدل الجمهور إلثبات القياس م الكتاب بآيات كثيرم:
منها :قوله تعالى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الحشر.]2 :
وجه االستدالل باآللة:
هن االعتبار معناه العبور ،والعبور معنااه المدااوزة ،لقاال :عبارت النرار،
بمعنى :جاوزتاه ،وبماا أن القيااس فياه مدااوزة الحكام عان األصال هلاى الفارع
فإنه لكون واالعتبار بمعنى واحد ،ولما اان االعتباار ماأمورًا باه فاإن القيااس
لكون مأمورًا به ألوًا(.)3
ومنها :قوله تعالى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﴾...اآللة [النساء.]59 :
وجه االستدالل باآللة:
هن األمر براعاة هللا وطاعاة رساوله لقتواي االمتثاال لألوامار ،واجتنااب
النواهي حيم ان للإ منصوصًا عليه ،وهلا لم لكن ذلإ وجا الارد هلاى ماا
ورد بااه نااص ،ليأخااذ النمياار حكاام نميااره ،و ااان علااى المدترااد أن لبحاام فااي
المنصوص حتى لدد علة جامعة بينه وبين الحادثة التي وقعا وال نص فيرا،
ليرد هذه هلى تلإ ،ولم لد اإللواح والوقو على ماا اعتارض باه المنكارون
على هذا الدليل لرجع هلى للإ في البحوث المختصة به(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انمر العدة ،)173/1( :والتمريد ،)23/1( :واإلحكام لدمدي ،)5/3( :ووروضة النااار،)797/3( :
و رح تنقيح الفصول ،)325( :وفواتح الرحموت.)311/2( :
انماار هحكااام الفصااول ،)531( :والتبصاارة ،)323( :والبرهااان ،)391/2( :وقواطااع األدلااة،)9/3( :
وأصول السرخسي.)112/2( :
انمااار اإلحكااااام الباااان حااا م ،)371/7( :والبحاااار المحاااايك ،)16/5( :و ااارح مختصاااار الروضااااة:
(.)235/3
انماار أصااول السرخسااي ،)125/2( :والفقيااه والمتفقااه ،)127/1( :والمستصاافى ،)63/2( :اإلحكااام
لدمدي.)26/3( :
انمر روضاة النااار ،)219/3( :واإلحكاام لدمادي ،)22/3( :و شاف األسارار ،)223/3( :ونرالاة
الوصول.)129/2( :
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سنَّة بنللة:
واستدل الجمهور عل حجية القياس م ال ُّ
منها :حدلم معال بن جبل رضي هللا عناه أن رساول هللا ^ أراد أن لبعام
معا ًلا هلى اليمن قال« :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » قال :أقوي بكتاب
هللا ،قال« :فإن لم تجد في كتاب هللا » قال :فبسنة رسول هللا ^ ،قال« :فإن لم
تجتتد فتتي ستتنة رستتول هللا ول فتتي كتتتاب هللا » قااال :أجترااد رألااي وال آلااو،
فورب رسول هللا ^ صدره ،وقال« :الحمد هلل التذي وفتق رستول رستو ِل هللا
ضي رسول هللا»(.)1
لما ير ِ
وجه الستدلل بالحديث:
هن معنى قول معال« :أجترد برألي» أبذل الوسع فاي طلا الحكام بالقيااس
على ما في الكتاب والسنة ،وللإ برد القوالا التي لم أجد حكمرا فيرماا هليرماا
عن طرلس القياس ،ولم لم لكن القياس أصالً ،ودلايالً لألحكاام الشارعية مرلقًاا
لم لصوب النبي ^ ما قاله معال ولم لقره عليه؛ ألنه ^ ال لقر على خرأ(.)2
ومنها :ما ورد عن النبي ^ أنه قال لعمر رضي هللا عنه لما سأله عن قُبل ِة
الصاااةم ماان غياار هناا ال؟« :أرأيتتل لتتو تمضمضتتل بمتتاء ثتتم مججتتته أكنتتل
ااربه » فقال عم ُر :ال ،فقال عليه الصالة والسالم« :ففيم »(.)3
وجه الستدلل بالحديث:
هن النبااي ^ ألحااس القُبلااة التااي تقااع ماان الصاااةع ـااـ ماان غياار أن لن ا ل ـااـ
بالموموة في عدم اإلفرار ،والدامع بينرماا :أن اال األمارلن لُعا ّد مقدماة ال
لترت عليرا المقصود ،فالقُبلة لم لترت عليرا اإلن ال ،والموموة لم لترت
عليرا الشرب(.)3
وم اإلجماع:
استدل الدمرور على حدية القياس وعلى العمل به بإجماع الصاحابة ،فقاد
ثبااا أنااه قااد وقااع ماان بعااض الصااحابة العماال بالقياااس ،أو القااول بااه ولاام لنكاار
علاايرم الباااقون ،وهااذا لعنااي :أنراام مدمعااون علااى صااحة العماال بالقياااس وأنااه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

رواه أبو داود ،)313/3( :تاب األقوية ــ بااب اجترااد الارأي فاي القوااء ،بارقم ،)3592( :ورواه
اإلمااام أحمااد فااي المسااند ،)236/5( :باارقم .)22113( :وانماار عنااه فااي الفقيااه والمتفقااه،)122/1( :
وهعالم الموقعين.)212/2( :
انمااار الفقياااه والمتفقاااه ،)122/1( :وأصاااول السرخساااي ،)131/2( :وروضاااة النااااار،)221/3( :
وهعالم الموقعين.)212/2( :
رواه اإلمام أحمد في مسنده ،)21/1( :برقم ،)132( :والدارمي فاي ساننه ،)22/2( :تااب البياوع ـاـ
باب الرخصة في القُبلة للصالم ،برقم.)1723( :
انمااار الفقياااه والمتفقاااه ،)122/1( :وأصاااول السرخساااي ،)131/2( :وروضاااة النااااار،)221/3( :
وهعالم الموقعين ،)212/2( :البرهان.)769/2( :
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حدة ومصدر من مصادر التشرلع.
والمنقااول عاان الصااحابة ماان الوقاااةع التااي حكمااوا فيرااا بالقياااس ،وماان
التصرلح بالقول به ،لُعد القدر المشترر فيه؛ لكثرته في حكم المتواتر.
واألمثلة والوقاةع أ ثر من أن تُـحصى و لرا تؤ اد هجمااع الصاحابة علاى
العمل بالقياس والقول بحديته(.)1
ً
معلال
ومن المعقول أن المدترد هلا غل على انه ون الحكم في األصل
بعلة ،ثم وجد تلإ العلة بعينرا في الفرع لحصل له بالورورة ان ثباوت للاإ
الحكاام فااي الفاارع ،وحصااول الماان بالشاايء مسااتل م لحصااول الااوهم بنقيوااه،
وحينئذ فال لمكنه أن لعمال باالمن والاوهم ،الساتل امه اجتمااع النقيواين ،وال
أن لترر العمل برما ،الساتل امه ارتفااع النقيواين ،وال أن لعمال باالوهم دون
المان؛ ألن العماال بااالمرجوح مااع وجااود الاراجح ممتنااع اارعًا وعقا ًاال ،فتعااين
العمل بالمن ،وال معنى لوجوب العمل بالقياس هال لار(.)2
المذهب الثاني:
أصحاب هاذا الماذه مان لرلاس علايرم :نفااة القيااس ومبرلاوه ،واساتدلوا
لمذهبرم بأدلة مان الكتااب ،والسانة ،واإلجمااع ،والمعقاول ،ليقاابلوا باذلإ أدلاة
الدمرور التي علمنا أنرا من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول ألوًا.
فاستدلوا م الكتاب بآيات كثيرم:
منها :قوله تعالى﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾ [الحدرات.]1:
ومنهتتا :قولااه تعااالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلسراء.]36 :
ومنها :قوله تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾ [األنعام.]32 :
ومنها :قوله تعالى﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾ [مرلم.]63 :
فرذه النصوص مبرلة للقيااس ،وللقاول فاي الادلن بايار ناص؛ ألن القيااس
قفو لما ال علم لرم به ،وتق ُّدم بين لدي هللا تعالى ورسوله ^ واستدرار على هللا
ورسوله ما لم لذ راه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار الفقيااه والمتفقااه ،)211/1( :وروضااة الناااار ،)219/3( :نرالااة السااول وتعليقااات المريعااي:
( ،)19/3وهعالم الموقعين ،)215/2( :و رح المحلي على جمع الدوامع.)213/2( :
( )2انماار العاادة ،)175/1( :والتبصاارة ،)322( :ونرالااة السااول وتعليقااات المريعااي ،)19/3( :وحا ااية
البناني مع رح المحلي على جمع الدوامع.)213/2( :
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ويجاب عنه :بأنه مان غيار المسالَّم أن القاول بالقيااس :تقادلم باين لادي هللا
ورسوله ،ما دام هللا سبحانه وتعالى قد أمرنا به.
وااا أن لكااون الكتاااب مشا ً
اتمال علااى جميااع األحكااام
وماان غياار المساالَّم أل ً
الشرعية حتى الفرعية منرا من غير واسرة؛ ألن هذا لكذبه الواقع ،بال لمكان
أن لقال :أنه مشتمل على األحكام من حيم الدملة ،سواء ان للإ بواسرة أو
باياار واساارة ،والقياااس علااى هااذا ماان الوساااةك لداللااة الكتاااب علااى بعااض
األحكام(.)1
وباإلجماع:
فقااد ل اار النااافون َّ
أن بعااض الصااحابة وقااع ماانرم القياااس ولاام لنكاار عل ايرم
اآلخاارون ،فقااد ادعااى النااافون أن ثياارلن ماان الصااحابة وقااع ماانرم لم للقياااس
وسااكا الباااقون علااى هااذا الااذم ،ممااا لاادل علااى أن القياااس مااذموم بإجماااع
الصحابة.
ويجتتاب عنتته :بأنااه حياام ثبااا أن الصااحابة قااد عملااوا بالقياااس ووجااد ماانرم
وااا علااى لم القياااس ،فااإن للااإ تعااارض
هجماااع ،فلااو قلنااا بااأن اإلجماااع قاااةم أل ً
هجماعين على يء واحد وهو محال ،اللرم هال أن لقاال :هن اإلجمااع األول لُاراد
به هجماعرم علاى ماا صاح مان القيااس ،وأن الثااني علاى ماا فساد مناه ،علاى هاذا
لحمل ما ورد عنرم من هثبات القياس تارة ولمه تارة أخرى ،ماا دام المثبتاون هام
الذامون أنفسرم ً
عمال باإلجماعين(.)2
وم المعقول:
قالوا :هن القياس لفوي هلى المنازعة والخال  ،وما هذا أنه ثباا النراي
عنه مان قِبال الشارع ،فالقيااس منراي عناه ،وهنماا اان العمال بالقيااس مالز ًماا
لالختال بين األمة ،ألناه لقتواي اتبااع اإلماارات ،وهاذا مماا لقتواي وقاوع
الخال فيه قرعًا ،وقد قال تعالى﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ﴾ [األنفال.]36 :
ويجاب عنه :أن اآللة هنما وردت في مصالح الحروب بدليل قولاه تعاالى:
﴿ﭖ ﭗ ﭘﭙ﴾ هذا من جرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر الادليل ومناقشاته فاي اإلحكاام البان حا م ،)93/7( :والتبصارة ،)331( :والبرهاان،)759/2( :
وروضة الناار ،)222/3( :و رح العود على مختصر ابن الحاج .)232/2( :
( )2انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي اإلحكاااام البااان حااا م ،)371/7( :وقواطاااع األدلاااة ،)11/3( :وأصاااول
السرخسي ،)119/2( :والتمريد ،)23/1( :ونرالة السول.)12/3( :
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وماان جرااة أخاارى :فااإن اآللااة محمولااة علااى النا اع فيمااا لتعااين فيااه الحااس
مساةل األصول ،أما التنازع واالختال فيما عدا للإ فداة (.)1
لقول النووي عن القياس« :وهو مذه العلماء افة ،ولام لخاالف هالّ أهال
الماهر وال لعت ّد برم»(.)2

رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى أن القياس حدة رعية.

نصّ كالم ابن ِحبَّان ودليله:

استدل ابن ِحبَّان على حدية القيااس بحادلم أباي موساى( > )3عان النباي
^« :مثل الجليس ال الع ومثل الجليس السوء ،كحامل المسك ونافخ الكير،
ريحا طيبتة،
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ً
ريحا خبيثة»(.)3
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ً
علّتتق عليتته بقولتته( :فااي هااذا الخباار دلي ا نل علااى هباحااة المقالسااات فااي
الدِّلن)(.)5

األثر الفقهي:
له ا اباان ِحبَّااان هلااى طرااارة الماااء المسااتعمل لرفااع الحاادث قيا ًس اا علااى
التراب المستعمل فاي التايمم ،حيام لوارب المتايمم األرض ضاربةً واحادة ـاـ
مااا فااي الحاادلم ـااـ فيمسااح برااا وجرااه و فّيااه لكااال العوااولن ،بدااامع أن ا ًاال
منرما طرارة.
وفي هاذا لقاول ابان ِحبَّاان( :فاي تعلايم المصارفى ^ التايمم ،واال تفااء فياه
بوربة واحدة للوجه والكفين ،أبين البيان َّ
باأن الماؤدى باه الفارض مارةً جااة
أن لؤدى به الفرض ثانيًا؛ ولار أن المتيمم عليه أن لتيمم وجره و فّيه جمي ًعا،
فلما أجاز ^ أداء الفرض في التيمم لكفّيه بفول ما أدى به فرض وجره ،صح
َّ
أن التراب المؤدى به الفرض بعوو واحاد جااة أن لاؤدى باه فارض العواو
الثاااني بااه ماارةً أخاارى ،ول ّمااا صااح للااإ فااي التاايمم ،صااح للااإ فااي الوضااوء
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انمر المراجع السابقة باإلضافة هلى رح تنقيح الفصول ،)326( :وفواتح الرحموت.)311/2( :
رح النووي على صحيح مسلم.)92/7( :
هو عبد هللا بن قية بن ساليم بان حواار بان حارب بان عاامر األ اعري ،قادم علاى النباي ^ ماع قوماه
األ ااعرلين ،ولااي البصاارة فااي عرااد عماار باان الخراااب ،ثاام ولااي الكوفااة فااي عرااد عثمااان ،تااوفي ساانة
32هــ ،وقيل 33هــ ،انمر االستيعاب.)1763/3( :
رواه البخاري في صحيحه )2113/5( :في تاب الذباةح ــ باب المساإ بارقم ( ،)5213ورواه مسالم
في صحيحه )2126/3( :في تاب البر والصلة ــ باب استحباب مدالسة الصالحين ،برقم (.)2622
صحيح ابن ِحبَّان.)321/2( :
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سواء)(.)1

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح ابن ِحبَّان.)21/3( :
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الباب الثاني

حبَّان في الدالالت اللفظية 
آراء ابن ِ
وفيه سبعة ف ول:

الفصةةةةةةةةةةةل األول:
الفصةةةةةةل الثةةةةةةاني:
الفصةةةةةل الثالةةةةةث:
الفصةةةةةل الرابةةةةةع:
الفصةةةل الخةةةامس:
الفصةةةل السةةةادس:
الفصةةةةةل السةةةةةابع:

األمر.
النهي.
العام.
التخصيص.
المفهوم.
المطلق والمقيد.
المجمل.
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الفصل األول

األمـــــــــــــــر
وفيه تمهيد ،وأربعة مباحث:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:
المبحةةةةةةةث األول:
المبحةةةث الثةةةاني:
المبحةةةث الثالةةةث:
المبحةةةث الرابةةةع:

في تعريف األمر.
ما تقتضيه صيغة األمر.
صوارف األمر عن ظاهره.
هل األمر مقيد بشرط؟
هل األمر بالشيء نهي عن ضده؟
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التمهيد
تعريف األمر
األمر لغة:
نقاايض النرااي ،تقااول :أمرتااه بكااذا أم ا ًرا ،والدمااع أواماار ،ولااأتي بمعنااى
الشأن ،وجمعه :أمور ،ومنه قوله تعالى﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [هاود ،]97 :أي
أنه وحاله(.)1

وفي االصطالح:
فقد تن َّوعا عبارات األصوليين في تعرلف األمر:
فقال الا الي« :هنه القول المقتوي طاعة األمور ،بفعل المأمور به»(.)2
واعتُرض عليه بأنه باطل لما فيه مان تعرلاف األمار بالماأمور ،والماأمور
بااه ،وهمااا مشااتقان ماان األماار ،والمشااتس ماان الشاايء أخفااى ماان للااإ الشاايء،
وتعرلف الشيء بما ال لعر ّهال بعد معرفة للإ الشيء محال(.)3
والتعرلااااف المختااااار هااااو قااااولرم« :طلاااا الفعاااال بااااالقول علااااى جرااااة
االستعالء»(.)3

شرح التعريف(:)5
(طلب) هذا جنة فرو لتناول األمر ،والشفاعة ،وااللتمااس ،والنراي؛ ألناه
طل ترر.
(الفعل) خرج النري؛ ألنه استدعاء ترر.
(بالقول) خرج برذا اإلر ادات والرموز؛ ألن األمار براذه األ اياء لُسامى
أم ًرا مدا ًزا ،والتعرلف هنا لألمر الحقيقي ،وهو هنما لكون بالقول.
(عل ت جهتتة الستتتعالء) خاارج بااه طل ا الفعاال بااالقول علااى جرااة الاادعاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انمر المصباح المنير ،)21/1( :ولسان العرب .)26/3( :مادة( :أمر).
المستصفى.)199/3( :
انمر المحصول ،)167/1( :اإلحكام.)172/2( :
انمر المحصول للرازي ،)17/2( :والتمريد ألبي الخراب ،)123/1( :وروضة الناار.)593/2( :
انمر رح مختصر الروضة ،)339/2( :و رح الكو ا المنيار )11/3( :وماذ رة أصاول الفقاه للشانقيري:
(.)335
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وااللتماس؛ ألنرما ليسا على جرة االستعالء.
وقد اختلف األصوليون في ا اتراط االساتعالء فاي األمار ،فاذه بعوارم
هلاى ا ااتراط العلااو فااي األماار دون االساتعالء( ،)1ولها األ ثاار هلااى ا ااتراط
االستعالء فقك دون العلو( ،)2وهو الراجح؛ ألن الرجل العميم لاو قاال لاياره:
(افعل) ال على سبيل االستعالء ،بال علاى سابيل التوارّع واللّاين ال لقاال :هناه
أمر(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر التبصرة ،)17( :والعدة ،)217/1( :وقواطع األدلة.)21/1( :
( )2انمااار المعتماااد ،)39/1( :والحااادود للبااااجي ،)53( :والمحصاااول ،)17/2( :والتمرياااد،)123/1( :
واإلحكااام لدماادي ،)131/2( :ومختصاار اباان الحاجاا مااع اارح العوااد ،)77/2( :و اارح تنقاايح
الفصول ،)136( :وفواتح الرحموت.)369/1( :
( )3انمااار البرهاااان ،)213/1( :والمنخاااول ،)113( :والمساااودة ،)3( :والموافقاااات ،)23/1( :والبحااار
المحيك.)352/2( :
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المبحث األول
ما تقتضيه صيغة األمر()1
رأي ابن ِحبَّان:

له ابان ِحبَّاان هلاى أن األمار لادل علاى الوجاوب والحاتم ،حتاى لاأتي ماا
لصرفه ،وهو مذه جمرور أهل العلم(.)2
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :قولاه تعاالى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾ [األعرا .]12 ،11 :
وجه الدللة :أن هللا تعاالى لماا أمار المالةكاة بالسادود ساارعوا هلاى للاإ
وامتنع هبلية عن السدود فوبخه ول َّمه ،وأهبره من الدنَّة؛ هل قوله تعاالى﴿ :ﭒ
ﭓ﴾ استفرام هنكاري قصد به الذم والتوبيخ ،وال لمكن أن لكون المقصود باه
االسااتفرام الحقيقااي؛ ألن االسااتفرام الحقيقااي لصاادر ماان الداهاال ،وهااذا منتااف
بحس هللا تعالى ،فاا عالم بالسب الذي من أجله ترر السدود آلدم.
فادل للاإ علاى أن مقتوااى األمار الوجاوب؛ هل لاو لاام لكان السادود واجبًااا
علياه لمااا اساتحس الااذم والتاوبيخ علااى تر ااه؛ ألناه ال لااذم أحاد هال بسااب تر ااه
لواج (.)3
واعتُرض عليه :أنه لُاـحتمل أن لكاون قاد اقتارن بتلاإ الصاياة قرلناة تفياد
الوجوب ،فلذلإ ل َّمه على ترر للإ الواج  ،وهذا ال لدخل فاي محال النا اع؛
ألن العلماء اتفقوا على أن الصياة تفيد الوجوب هلا انوم هليرا قراةن.
ولداب عنه بدوابين:
الجواب األول :أن ما ُل ِر مدرد احتمال ال دليل عليه ،واالحتمال الذي ال
دليل عليه ال لُلتفا هليه؛ هل لو قُبل ل احتمال ــ من غير أدلة ـاـ لماا بقاي دليال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماار المسااألة فااي البرهااان للدااولني ،)216/1( :و اارح تنقاايح الفصااول ،)127( :و شااف األساارار:
(.)112/1
( )2انمر اإلحكام البن ح م ،)269/3( :وأصول السرخسي )13/1( :وهحكام الفصاول للبااجي،)195( :
والتبصرة للشيرازي ،)26( :وقواطع األدلة ،)39/1( :والتمريد ألباي الخرااب ،)135/1( :واإلحكاام
لدمدي ،)177/2( :و رح مختصر الروضة ،)365/2( :وفواتح الرحموت.)315/1( :
( )3انماار المعتمااد ،)71/1( :العاادة ،)229/1( :التبصاارة ،)27( :المنخااول ،)115( :األحكااام لدماادي:
( ،)136/2مختصر ابن الحاج و رحه للعود .)21/2( :وانمر تفسير الرازي.)31/13( :
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في الشرلعة ،وهذا لؤدي هلى ترر الشرلعة لرا ،وهذا ااهر البرالن.
الجواب الثاني :أن الماهر من النص في اآللتين لقتوي أن التوبيخ والذم
قد تعلقا بمدرد مخالفة األمر بالسدود بدون قرلنة بادليل قولاه﴿ :ﭖ ﭗﭘ﴾ ،ولام
لذ ر قرلنة أخرى بعد قوله﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾،
فرذا له لادل علاى أناه أمار مرلاس ال قرلناة معاه ،فادل للاإ لاه علاى أن الاذم
والتوبيخ قد تعلقا بمدرد المخالفة(.)1
الدليل الثتاني :قولاه تعاالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ﴾ [األح اب.]36 :
وجه الداللة :أن هللا تعالى أخبر أنه هلا قوى أمرًا لم لكان ألحاد أن لتخيار
فيه ،وجعل عصيانه ضالالً ،وهلا اناا مخالفاة األمار عصايانًا وضاالالً ،فاإن
للإ لقتوي وجوب امتثال األمر؛ لئال لعصي ،فثبا أن األمر المرلس لقتوي
الوجوب؛ ألنه لو لم لكن للوجوب لما جعل مخالفته عصيانًا وضالالً.
واعتُاارض عليااه :بأنااه هنمااا ورد هااذا فااي القواااء ،والقواااء هااو :اإللا ام،
واإلل ام واج  ،ولذر جعل ُمـخالفه عاصايًا وضااالً ،ال أناه قاد جعال ُماـخالف
األمر الصرلح عاصيًا.
لداب عن للإ بأجوبة:
الجتتواب األول :أنااه أراد صاارلح األماار ،فدعاال مخالفااة األماار الصاارلح
عصيانًا وضالالً بدليل سب ن ول اآللة ،حيم ل ر أن سب ن ولرا :أن النبي
^ أمر قو ًما أن ل وجوا زلاد بان حارثاة ـاـ ماولى رساول هللا ^ ـاـ فاأبوا فن لاا
تلإ اآللة.
الجواب الثاني :ال نسالم أن القوااء بمعناى اإللا ام؛ ألناه لاو اان القوااء
بمعنااى اإللا ام لمااا قياال :هن هللا تعااالى قااد قوااى بالراعااات لرااا؛ ألن النوافاال
طاعات ،ولكنه لم لل مرا.
الجتتواب الثالتتث :ساالمنا أن القواااء بمعنااى اإلل ا ام ،والقواااء دون مرتبااة
األمر؛ ألن القواء ال صياة له ،واألمر له صياة ،فإلا ان القواء الز ًما ماع
أنه دون مرتبة األمر ،فمن باب أولى أن لكون األمر الز ًما(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر في الدواب عن هذا الادليل المعتماد ،)71/1( :والتبصارة ،)27( :واإلحكاام لدمادي،139/2( :
 ،)151واإلبراج ،)22/2( :تيسير التحرلر ،)332/1( :فواتح الرحموت.)373/1( :
( )2انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي ااارح اللماااع ،)212/1( :المعتماااد ،)72 ،71/1( :العااادة،)231/1( :
=
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التتتدليل الثالتتتث :ماااا روي البخااااري فاااي صاااحيحه مااان حااادلم ساااعيد بااان
المعلى( )1رضي هللا عنه قال :ناا أصالي فاي المسادد فادعاني رساول هللا ^
فلم أجبه ،فقلا :لا رسول هللا هناي أصالي .فقاال« :ألتم يقتل هللا﴿ :ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ﴾ [األنفال .»]23 :ثم قال لي« :ألعلمنتك ستورم هتي
أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج م المسجد» ،ثم أخذ بيدي.)2(...
وجه الداللة :أن الرسول ^ قد الم أبا سعيد على تر ه لإلجابة بعد أمار هللا
تعالى برا بدليل قوله له« :ما منعإ» فدل على أن األمر للوجوب ،ولو لم لكان
األمر للوجوب لما المه على للإ؛ ألن ما لية بواج ال لالم على تر ه.
واعتُارض علياه :هن النباي ^ لام للماه ،ولكناه أراد أن لُباين لاه أناه ال تقاابح
االستدابة للنبي ^ ،وهو في الصالة ،وأن النبي ^ لخالف غيره في للإ.
ويجاب عنه:
بأنااه ال لُساالَّم للااإ؛ ألن الماااهر ماان هااذه القصااة وقولااه ^ لقتوااي ل ا وم
اإلجابااة ،وهااو فااي معنااى اإلخبااار عاان نفااي العااذر ،وهااذا لاادل علااى أن األماار
للوجوب(.)3
الدليل الرابع :ما رواه البخاري في صحيحه من حدلم أبي هرلرة رضي
هللا عنه قال :قال رساول هللا ^« :لتول أن أاتق علت أمتتي ألمترتهم بالستواك
عند كل صالم»(.)3
و لمة لاوال تقتواي انتفااء الشايء لوجاود غياره؛ فالحادلم لقتواي انتفااء
األمر بالسوار عند ل صالة لوجود المشقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

()1

()2
()3
()3

التبصاااارة ،)22( :اإلحكااااام لدماااادي .)137/2( :وانماااار تفسااااير الربااااري ،)11/22( :والقرطبااااي:
(.)126/13
ُ
هو :ابان المعلاى ،اختلاف فاي اسامه ،فقيال :رافاع بان المعلاى بان لاوال بان المعلاى .وقيال :الحاارث بان
المعلاى ،وقيال :أبااو ساعيد بان أوس المعلااى ،ومان قااال :هاو رافاع باان المعلاى فقاد أخرااأ ،ألن رافاع باان
المعلاى قتال بباادر وأصاح مااا قيال ـااـ وهللا أعلام ـااـ فاي اساامه :الحاارث باان نقياع باان المعلاى باان لاوال باان
حارثة ،روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين ،توفي سنة 73هـ.
انمر االستيعاب ،)91/3( :وأسد الاابة ،)332/1( :واإلصابة ،)22/3( :وفتح الباري.)19/2( :
أخرجه البخاري في تاب تفساير القارآن ،بااب ماا جااء فاي فاتحاة الكتااب ( .)136/5وأخرجاه ألوً اا
بلفا آخاار فااي سااورة األنفااال ( ،)199/5وأخرجااه ألوً ااا فااي تاااب فواااةل القاارآن ـااـ باااب فااي فاتحااة
الكتاب.)113/6( :
انماار المعتمااد ،)73/1( :والعاادة ،)233/1( :والتبصاارة ،)22( :والمستصاافى ،)333/1( :واإلحكااام
لدمدي.)137/2( :
أخرجه البخاري في صحيحه من حدلم أبي هرلرة رضي هللا عنه فاي تااب الدمعاة ـاـ بااب الساوار
لوم الدمعة .)213/1( :وأخرجه مسلم )252( :في تاب الررارة ــ باب السوار.)221/1( :
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وجه الدللة م الحديث:
أن النبي ^ لما جعال المشاقة مان لاوازم األمار نفاى األمار الاذي فياه مشاقة
وهو أمر الوجوب؛ ألنه لعاق ولذم على تر اه ،وأثباا األمار الاذي لاية فياه
مشقة ،وهو أمر الندب؛ ألنه ال لُذم وال لُعاق على تر ه(.)1
الدليل الخامس :هجماع الصحابة رضي هللا عانرم علاى أن األمار لقتواي
الوجوب؛ حيم هنرم انوا لسمعون األمر مان الكتااب والسُّانَّة ،فيحملوناه علاى
الوجوب ،ولرذا لم لرد عانرم أنرام ساألوا النباي ^ عان الماراد براذا األمار ،بال
انوا لحملون جميع األوامر على الوجوب هال هلا اقترن به قرلنة تصرفه عان
الوجوب ،ولم لنكر بعورم على بعض في للإ ،فكان هجماعًا ،وهاذا ثباا فاي
وقاةع.
اعترض عليه :بأنه لُحتمل أن لكون الصاحابة رجعاوا فاي ال واقعاة مان
تلإ الوقاةع هلى قرلنة دلَّا على الوجوب ،فكان الوجوب مساتفاد مان القرلناة،
ال من مرلس الصياة ،وهذا ال خال فيه(.)2
يجاب عنه بنجوبة:
الجواب األول :أن ما ل ر مدرد احتمال ال دليل عليه ،واالحتمال الذي ال
دليل عليه ال لُعتد به؛ ألنه لو قُبال ال احتماال بادون أدلاة لماا اساتقام دليال فاي
الشرلعة ،وبرذا تبرل الشرلعة لرا ،وهذا ااهر البرالن.
الجواب الثاني :أن الماهر من هذه الوقاةع :أن الصحابة قد احتدوا بانفة
صياة األمر الواردة في تلاإ النصاوص علاى الوجاوب ،ولام لرجعاوا هلاى أي
قرلنة من القراةن ،والماهر لد العمل به.
الجواب الثالث :أنه لو اان هناار قرلناة اعتماد عليراا الصاحابة فاي حمال
األمر على الوجوب :لما ترر الصحابة رضي هللا عنرم نقلرا؛ ألن نقل القرلنة
أولى من نقل لفا األمار؛ حيام هن فاي تر راا تواييع للشارلعة ،وال لمكان أن
لنقاال الصااحابة اآلال ماان األحادلاام ،ولتر ااوا بعااض القااراةن ،فمااا قياال فااي
االعتراض اترام للصحابة بالتقصاير ،وهاذا ال لداوز؛ ألن الصاحابة اختاارهم
هللا لصااحبة نبيااه ،وللااإ لنقاال هااذه الشاارلعة لرااا هلااى ماان بعاادهم بكاال أمانااة
وهتقان.
الجواب الرابع :أنه لم لُنقل عن صحابي واحاد فاي عراد النباي ^ أناه ساأل
عن مقتوى األمر في حال من األحاوال ،وهاذا لادل علاى أنرام اانوا لفرماون
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار المعتمااد ،)73/1( :والعاادة ،)232/1( :والتبصاارة ،)29( :والمستصاافى ،)333/1( :واإلحكااام
لدمدي.)137/2( :
( )2انمر الدليل ومناقشته فاي المعتماد ،)65/1( :والعادة ،)235/1( :والمستصافى ،)333/1( :واإلحكاام
لدمدي ،)132/1( :و رح مختصر ابن الحاج للعود.)21/2( :
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من األمر الوجوب ،دون قراةن(.)1
المذهب الثاني :أن األمر المجرد عن القرينة يد ّل على الندب:
واختاره بعض الشافعية ،وروالة عن اإلمام أحمد(.)2
واستدلوا عل ذلك بنللة ،منها:
التتتدليل األول :أن قولاااه« :افعااال» ،وقولاااه« :أمااارتكم» لشاااترر الوجاااوب
والندب فيه بشيء واحد ،وهاو :طلا الفعال واقتوااؤه ،وأن فعال الماأمور باه
خير من تر ه ،وهذا القدر المشترر بينرما معلوم مقروع به ،قد تيقنا منه.
أما ل وم العقاب بترر فعل المأمور به فاير مقروع به ،بل مشكور فيه.
فيد تن لل األمر على أقل ما لشاترر فياه الوجاوب والنادب؛ ألناا قرعناا
فيه ،وهو طل الفعل من غير وعيد بالعقاب على الترر وهو :الندب.
أما ما ككنا فيه ،وهو :ل وم العقاب بترر المأمور به ــ وهو الوجاوب ـاـ
فإنا نتوقف فيه حتى لرد دليل من خارج.
لُـداب عنه بدوابين:
الجواب األول :أن ما ُل ِر هنما لستقيم لو ان الواجا نادبًا وزلاادة فتساقك
ال لادة المشكور فيرا ،ولبقى األصال ،ولاية اذلإ ،بال لادخل فاي حاد النادب
جواز تر ه مرلقًا ،وجواز ترر الفعل ال لوجد في الوجوب.
الجواب الثاني :أن هذا استدالل بالعقل على أنه لُـحمل علاى النادب ،وهاو
معارض باالستدالل على أنه لحمل على الوجوب؛ حيم هناه قاد دل علاى للاإ
بنصوص من الكتاب وال ُّسنَّة ،وهجماع الصحابة ،وهجماع أهل اللاة والعر .
وهلا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي ،فإنه لُقدم الدليل النقلي خاصة
في مسألة لاولة رذه المسألة(.)3
التتدليل الثتتاني :أنااه لااو ااان لفا « :افعاال» تقتوااي الوجااوب لمااا ح ُساان أن
لقول العبد لسيده والولد لوالده« :أعرني دره ًما» ،فلما ان الدميع لتخااطبون
بينرم بذلإ د َّل على أنه ال لقتوي الوجوب.
لداب عنه:
أن لف «افعل» لستعمل في غير الوجوب ،وهذا ال لكون هال بقرلناة ،فاإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماااار االعتااااراض ومناقشااااته فااااي العاااادة ،)236/1( :المستصاااافى ،)333/1( :اإلحكااااام لدماااادي:
( ،)152/2رح مختصر ابن الحاج للعود ،)21/2( :تيسير التحرلار ،)332/1( :منرااج العقاول:
(.)22/2
( )2انماار العاادة ،)299/1( :والتبصاارة ،)27( :والمستصاافى :)319/1( :واإلحكااام لدماادي،)172/2( :
و رح مختصر الروضة.)365/2( :
( )3انماار الاادليل ومناقشااته فااي التبصاارة ،)27( :والبرهااان ،)215/1( :ومختصاار اباان الحاج ا بشاارح
العود ،)5/2( :و رح الكو المنير.)31/3( :
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ورد هذا اللف ــ وهو «افعل» ــ من العبد ،أو االبن ،فإن العارب تصارفه عان
الوجوب ،وهذا غير ممتناع؛ ألناه قاد ورد علاى غيار وجراه ،فيكاون قاد صادر
مدا ًزا ،وهذا ال لخرج اللف عن حقيقته(.)1
المذهب الرابع :التوقف في األمر المجرد عن القرينة:
واختاره بعض الشافعية( ،)2واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن صياة« :افعل» ت ِرد والمراد برا اإللداب ،وت ِرد والمراد
برا الندب ،وت ِرد والمراد برا اإلباحة ،وت ِرد والمراد برا التردلاد ،ولاية حملراا
على أحد هذه الوجوه بأولى من حملرا على الوجه اآلخر ،فوج التوقف فيرا.
يجاب عنه بجوابي :
الجواب األول :أنه ال لُسلَّم أن هذه الصاية هلا وردت مدردة عان القاراةن
تحتمل غير الوجوب ،وهنما تحمل على غير الوجوب بقرلنة قياسًا على لفماة:
«أوجبا» ،فإنرا لااة تحمال علاى الوجاوب عناد اإلطاال  ،وتحمال علاى غيار
الوجوب بسب قرلنة.
الجواب الثاني :أن ما ُل ِار لبرال بأساماء الحقااةس األساد والحماار ،فإناه
لداوز اسااتعمالرما فااي الرجاال عنااد وجااود القرلنااة ،ثاام هااو حقيقااة فااي الحيااوان
المفترس والحيوان البريم عند اإلطال (.)3
الدليل الثاني :أنرا لو انا صياة «افعل» حقيقة فاي الوجاوب أو النادب،
أو اإلباحة :لما حسُن االستفرام من الماأمور براا :فيقاول السايد لعباده« :اساقني
ماء» فيحُسن من العبد أن لقول :هل أمرتني هل ا ًما أو ندبًا؟
يجاب عنه :أنه ال لُسلَّم أن االستفرام لحسُن من الماأمور براذه الصاياة هلا
تدردت عن القرلنة.
ثم هنه قد لحصل استفرام من المأمور برا ،ولكن هاذا جااء احتياطًاا ،ومنعًاا
من اتساع الفرم(.)3

ثانيا :نص كالم ابن ِحبَّان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمر الدليل ومناقشته في العدة ،)299/1( :والمستصافى ،)319/1( :والمساودة ،)5( :ارح المحلاي
على جمع الدوامع.)91/1( :
انمر المستصفى ،)136/3( :واإلحكام لدمدي.)172( :
انمر الدليل ومناقشته في المستصفى ،)136/3( :و رح مختصر الروضة.)366/2( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي التبصاارة ،)22( :والبرهااان ،)216/1( :واإلحكااام لدماادي،)179/2( :
ونرالة السول.)311/1( :
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قال ابن ِحبَّان( :أوامره ^ ــ بحس الراقة والوسع ـاـ علاى اإللدااب حتاى
تقوم الداللة على ندبيترا)(.)1

ثالثا :األثر الفقهي:

له ابن ِحبَّان هلى َّ
أن قراءة الفاتحاة ـاـ فاي الصاالة ـاـ فارض؛ لألمار براا
بنا ًء على ما تقتويه صياة األمر.
فعند حدلم أبي سعيد رضي هللا عنه قاال« :أمرناا نبيناا ^ أن نقارأ بفاتحاة
الكتاب وما تيسَّر»(.)2
علس عليه ابن ِحبَّان بقولاه( :األمار بقاراءة فاتحاة الكتااب فاي الصاالة أمار
فرض)(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح ابن ِحبَّان.)366/5( :
( )2رواه اإلمام أحمد في المسند )3/3( :برقم ،)11111( :وأبو داود )216/1( :بلفا (أُ ِمرناا) فاي تااب
الصالة ــ باب القراءة في الفدر ،برقم.)212( :
( )3صحيح ابن حبان.)93/5( :
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المبحث الثاني
صوارف األمر عن ظاهره()1
رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلاى أن اإلجمااع والخبار ـاـ الصاحيح ـاـ قرلنتاان تصارفان
األمر عن ااهره من الوجوب هلى غيره.

نص كالمه:

قال ابن ِحبَّان( :قوله ^« :صلوا كما رأيتموني أصلي»( )2لفمةُ أمر تشمل
ل يء ان لستعمله ^ في صالته ،فما ان من تلإ األ ياء خصَّاه اإلجمااع
أو الخبر بالنقل فرو ال حرج على تار ه في صالته)(.)3

دليل المسعلة:

اتفا األصوليين على َّ
أن األمر هن اقترنا به قرلناة تصارفه عان وجاوب
فإنه لحمل على ما دلا عليه(.)3

األثر الفقهي:

لارى ابان ِحبَّااان َّ
أن األمار بقااراءة ماا تيساار مان القاارآن ـاـ بعااد الفاتحاة فااي
الصالة ــ لية للوجوب؛ ألن اإلجماع صر للإ األمر عن ااهره .قال ابان
ِحبَّان( :واألمر بقراءة ما تيسر غير فرض ،د َّل اإلجماع على للإ)(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

انمار المساألة فاي العادة ،)213/1( :وهحكاام الفصاول ،)197( :والبحار المحايك ،)335/2( :و ارح
مختصر الروضة ،)367/2( :وفواتح الرحموت.)316/1( :
رواه البخاااري )226/1( :فااي تاااب الصااالة ـااـ باااب ماان قااال ليااؤلن فااي الساافر مااؤلن واحااد ،باارقم
(.)615
صحيح ابن ِحبَّان.)531/3( :
قد حكى الروفي اإلجماع على للإ ،انمر رح مختصر الروضة.)365/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)93/5( :
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المبحث الثالث
األمر المقيد بشرط()1
آراء العلماء في المسعلة:
حـكى اآلمـدي( )2وغيره( )3اإلجمااع ـاـ عناد القااةلين بعادم اقتوااء األمار
التكاارار ـااـ( )3علااى أن الشاارط هلا ااان علااة فااي األماار فإنااه لتكاارر بتكاارر
الشرط(.)5
وأمااا هلا ااان الشاارط لااية علااة فااي األماار فدمرااور أهاال العلاام علااى عاادم
تكراره(.)6
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن العر د َّل على أن األمر هلا علس بشرط ،فإناه ال لتكارر
بتكرر الشرط؛ فإنه ال لعقل مناه هال فعال مارة واحادة ،بياناه :أن السايد هلا قاال
لعبده« :هن دخلا السو فا تر تمرًا» ،فإنه ال لعقل مناه تكارار اراء التمار،
وهن تكرر دخوله السو .
ااذلإ لااو قااال الرجاال ل وجتااه« :هن دخلااا الاادار فأنااا طااالس» ،فإنااه ال
لتكرر وقوع الرال بتكرر دخولرا.
و ذلإ قوله لو يله« :طلس زوجتي هلا دخلا الدار» فإنه ال لعقل مان هاذا
أن لرلقرااا لمااا دخلااا الاادار ،وهنمااا لرلقرااا ماارة واحاادة ،وهن تكاارر دخولرااا
الدار.
الدليل الثاني :أن أهل اللاة فرقوا بين قول القاةال« :اعاك زلادًا دره ًماا هلا
طلعا الشمة» ،وبين قوله« :اعك زلدًا دره ًما لماا طلعاا الشامة» فاي أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المسألة في القواعد للبعلي ،)615/2( :و رح الكو المنير.)31/3( :
هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الحنبلي ثم الشافعي ،اإلمام المتكلم العالمة ،درس علاى ابان
المني ،وتفقه علاى ابان فواالن ،مان أ ارر تباه :اإلحكاام فاي أصاول األحكاام ،تاوفي سانة  631هـاـ.
ّ
انمر ذرات الذه .)133/5( :
انمر اإلحكام لدمادي ،)199/2( :مختصار ابان الحاجا ماع ارح العواد ( ،)167وجماع الدواماع
مع رح المحلي ،)321/1( :نرالة السول.)323/1( :
أمااا القاااةلون بتكاارار األماار المرلااس :فااإنرم لاارون تكااراره ماان باااب أولااى .انماار العاادة،)275/2( :
والتمريد ألبي الخراب ،)213/1( :والمحصول ،)117/2( :و رح تنقيح الفصول.)131( :
خالف في حكالة اإلجماع بعض الحنفية ،قال ابان عباد الشاكور« :فادعوى اإلجمااع فاي العلاة ماا فاي
المختصر وغيره غلك» ،انمر فواتح الرحموت ،)326/1( :والتوضيح على التنقيح.)69/2( :
انماار أصااول السرخسااي ،)21/1( :والتبصاارة ،)37( :واإلحكااام لدماادي ،)199/2( :و اارح تنقاايح
الفصاول ،)131( :ومختصار ابان الحاجا ماع ارح العواد ،)167( :و شاف األساارار،)123/1( :
والوصول هلى األصول.)136/1( :
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العبارة األولى تفيد أنه ال لتكرر اإلعرااء بتكارر طلاوع الشامة ،وأن العباارة
الثانية تفيد :أنه لتكارر اإلعرااء بتكارر طلاوع الشامة ،بساب لماة « لماا»،
فلاو اان األمار المعلااس بشارط لقتواي التكارار بتكاارار الشارط :لماا اان بااين
العبارتين فر .
التتدليل الثالتتث :قياااس األماار المعلااس علااى اارط علااى الخباار المعلااس علااى
رط ،فإنه لو قال خص« :زلد لدخل الدار هن دخلرا عمرو» ،فتكرر دخول
عمرو ،ودخلرا زلد مرة واحدة ،فإنه لكون صادقًا برذا الخبار ،ولاو لام لادخلرا
زلد هال مرة واحدة.
فكااذلإ لااو قااال ل لااد« :ادخاال الاادار هن دخلرااا عماارو» ،فلااو اارر عماارو
ً
ممتاثال لألمار ،ولخارج براا عان
الدخول ،ودخلرا زلد مرة واحادة ،فإناه لكاون
العردة ،وال فر بينرما(.)1
المذهب الثاني :أن األمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار:
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :الوقوع؛ حيم هنه وقع ووجد في تاب هللا أوامار معلقاة بشاروط
وصاافات تتكاارر بتكاارر الشااروط والصاافات ماان للااإ :قولااه تعااالى﴿ :ﭔﭕﭖ

ﭗﭘ ﭙ﴾ [الماةاادة ،]6:وقولااه﴿ :ﭟﭠﭡ ﭢ﴾
[الماةدة ،]32 :وقوله﴿ :ﭛﭜﭝ﴾ [النور ،]2 :فكلما قام المسلم هلى الصاالة فالباد
له من الوضوء ،و لما وجدت صفة السارقة فاي مسالم فإناه لدا قراع لاده ،و لماا
وجدت صافة ال ناى فاي مسالم فإناه لدا الدلاد ،فرناا تكارار الفعال بتكارر الشارط
والصفة.
يجاب عنه بنجوبة:
الجتتتواب األول :أناااه ال لُسااالَّم أن قولاااه تعاااالى﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾...
لقتوي التكرار ،حيم ال لقتوي تكرار الوضاوء تكارار الصاالة ،فقاد لصالي
اإلنسان عدة صلوات بوضوء واحد ،وقد لتوضأ وال لصلي.
الجواب الثاني :هلا ُسلِّم َّ
أن فيماا ُل ار تكارار ،ولكان هاذا التكارار لام لعقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار أدلااة القاااةلين :أنااه ال لقتوااي التكاارار فااي المعتمااد ،)115/1( :والمانااي للقاضااي عبااد الدبااار:
( ،)123/17واللمع ،)13( :والتبصرة ،)37( :والمستصفى ،)7/2( :وأصاول السرخساي،)21/1« :
والمحصاااول ،)117/2( :اإلحكاااام لدمااادي ،)161/2( :و ااارح تنقااايح الفصاااول ،)131( :و شاااف
األسرار.)123/1( :
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من ااهر هذه اآللات ،وهنما جاء هذا التكارار مان أدلاة خارجياة اإلجمااع أو
القياس أو غيرهما.
الجواب الثالث :أنه ما ُو ِجد في الشارلعة أحكا ًماا تقتواي التكارار بتكارر
الشاارط ،ااذلإ ُو ِجااد فااي الشاارلعة أحكا ًمااا ال تقتوااي التكاارار بتكاارر الشاارط،
وهو :الحج والعمرة ،فإن االستراعة توجد ،وال لد الحج الثاني.
الجواب الرابع :أنه تكرر الحد بتكرر السرقة وال نا ألنرما علتان ،والعلاة
لتبعرا حكمرا لما وجدت(.)1
الدليل الثاني :قياس التعليس بالشرط على التعليس بال ِعلَّة ،والداامع :أن ال
واحااد منرمااا سااب فيااه ،ثاام الحكاام لتكاارر بتكاارر ال ِعلَّااة ،فكااذلإ لتكاارر بتكاارر
الشرط.
يجاب عنه :بأن هذا القياس فاسد؛ ألنه قياس مع الفاار ؛ ألناه لوجاد فار
بين ال ِعلَّة والشرط من حيم هن ال ِعلَّاة تقتواي الحكام ،وتادل علياه ،والشارط ال
لدل على الحكم ،وال لقتويه ،فلم لتكرر بتكرره بدليل :ما قلنا ساابقًا وهاو :أن
من طلس امرأته بشرط دخول الدار لم لكن دخولرا في المرة الثانية ارطًا فاي
الرال (.)2

رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى أن األمر لتكرر عند وجود الشرط ،ومتى ُعدم الشرط
برل األمر به.

نص كالمه:
عند حدلم أبي موسى > قال :سمعا النبي ^ لقول« :إذا استنذن أحتدكم
ثالل مرات ،فلم يؤذن له فليرجع»(.)3
علَّق عليه بقوله( :األمار للمساتألن هلا اان الشارط موجاو ًدا وهاو عادم
اإللن :واج  ،ومتى ُو ِجد الشرط ــ وهو اإللن ــ برل األمر بالرجوع)(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي المعتماااد ،)117/1( :والعااادة ،)266/1( :والتبصااارة ،)39( :اإلحكاااام
لدمدي.)163 ،162/2( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي المعتمااد ،)119 ،117/1( :والعاادة ،)226/1( :والتبصاارة،)39 ،32( :
واإلحكااام لدماادي ،)163/2( :ومختصاار اباان الحاجاا و اارحه للعوااد ،)93/2( :ونرالااة السااول:
( ،)33/2و شف األسرار ،)125 ،123/1( :وتيسير التحرلر.)352/1( :
رواه البخاااري ـااـ تاااب االسااتئذان ـااـ باااب التسااليم واالسااتئذان ثالثًااا ،باارقم  ،5291انماار صااحيح
البخاري.)2315/5( :
ورواه مسلم ــ تاب اآلداب ــ باب االستئذان ،برقم ( ،)2153انمر صحيح مسلم.)1693/3( :
صحيح ابن ِحبَّان.)122/13( :
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لرى ابن ِحبَّاان أن رجاوع المساتألن ـاـ بعاد اإللن ثالثًاا ـاـ واجا ؛ لوجاود
رطه وهو عدم اإللن.
وفي المقابل :ال لد الرجوع هلا ألن له لفقد الشرط المقيّد لألمر.
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المبحث الرابع
هل األمر بالشيء نهيٌ عن ضده؟()1
تحرير محل النزاع:

في َّ
أن للإ الود

ل ر ال ر شي أن األمر هلا ان له ض ند واح ند فال خال
ي عنه ،قال :وهالّ أل َّدى للإ هلى التناقض(.)2
منر ن
وحكى اآلمدي وغيره االتفا على أن الخال فاي األمار المعايَّن؛ ليخارج
األمر الموسع والمخيَّر(.)3
ول اار ال ر شااي وغياارهَّ :
أن الخااال فااي الوااد الوجااودي؛ ألن األماار
ي عن تر ه ،وهو الود العدمي بررلس التومن اتفاقًا(.)3
بالشيء نر ن
ي عن ضده؟
وبعد تحرلر محل الن اع ،هل األمر بالشيء نر ن
مذه جمرور أهل العلم على َّ
ي عن ضده عن طرلس
أن األمر بالشيء نر ن
االستل ام(.)5
واستدلوا على للإ بأنه ثبا أن األمر بالشيء أمر بماا هاو مان ضاروراته
وااا ماان ضاارورة فعلااه
هلا ااان مقاادورًا للمكلااف ،وتاارر ضااد المااأمور بااه أل ً
ضرورة أنه ال لتصور فعله بدون ترر للاإ الواد ،فيكاون تر اه ماأمورًا باه،
فاآلمر بالسكون ناه عن الحر اة ضارورة أن الحر اة والساكون ونحوهماا مان
األضاداد ،وهلا ااان لاه أضااداد اان نريًااا عان جميااع أضاداده؛ ضاارورة توقااف
فعله على تر را جميعرا.
فاااألمر بالشاايء ه ًلا لسااتل م النرااي عاان جميااع أضااداده ،ألن الساايد هلا قااال
لعبده :قم ،فقعد .صلح أن أن لعاقبه على القعود فلوال أن أمره توامن للاإ لماا
صلح توبيخه ما أنه لستحيل امتثال القيام مع القعود أو االضرداع(.)6
المذهب الثاني :أن األمر ليس نهيا عن ضده ال لفظا وال يقتضيه عقال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المسألة في :رح تنقيح الفصاول ،)136( :وجماع الدواماع ارح المحلاي ،)326/1( :وتيساير
التحرلر ،)362/1( :و رح الكو المنير ،)51/3( :وهر اد الفحول.)369/1( :
انمر البحر المحيك.)316/2( :
انمر اإلحكام لدمدي ،)211/2( :والتلخيص للدولني ،)312/1( :و رح الكو المنير.)51/3( :
انمر البحر المحيك ،)312/2( :ونرالة الوصول للرندي.)922/3( :
انماااار المعتمااااد ،)97/1( :والمستصاااافى ،)271/1( :والمحصااااول ،)236/1( :وروضااااة الناااااار:
( ،)137/1وتيسير التحرلر.)362/1( :
انمااار العااادة ،)371/2( :وهحكاااام الفصاااول ،)233/1( :ااارح اللماااع ،)262/1( :و ااارح مختصااار
الروضة ،)321/2( :ونرالة الوصول ،)992/3( :وأصول الب دوي.)331/2( :
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وهو اختيار بعض الشافعية(.)1
واستدلوا لذلإ بأدلة منرا:
الدليل األولَّ :
أن األمر بالشيء لو ان نريًا عن ضده لكاان األمار بالشايء
قاصدًا هلى النري عن ضده ،والقاصد الب َّد أن لكون عال ًما اعرًا ،وهذا لتنافى
مع حاال اآلمار وهاو غافال عان األضاداد ،فيمتناع أن لكاون اآلمار حاال غفلتاه
ناهيًا عن الود.
ولداااب عنااه :بااأن األماار بالشاايء نرااي عاان أضااداده ماان حياام المعنااى ال
الصياة ،فرو لية منري عنرا بمقتوى لف األمر بال لوارورة توقّاف امتثاال
أمااره عليااه واسااتحالة فعاال الشاايء باادون تاارر أضااداده ،فااالمتكلم سااواء طل ا
الترر أم لم لرل فال تأثير له في للإ فتارر الساكون منراي عناه ضارورة أن
الحر ة ال تحصل هال به(.)2
الدليل الثاني :أن الشيء هلا ان له أضاداد ثيارة فااألمر باه لاو اان نريًاا
عن ضده فإما أن لكون نريًا عن ضاد واحاد بعيناه وهاو اااهر الفسااد أو لاية
واحدًا بعينه وهو ألوًا باطل.
ويجاب عنه :أن دليلنا بأن ل ما لتوقف علياه الواجا فراو واجا وفعال
المااأمور بااه لتوقااف علااى تاارر جميااع أضااداده ال واحادًا منرااا باادليل أنااه لمتنااع
حصوله هال بترر الدميع(.)3
الدليل الثالث :أن صاياة األمار (أفعال) غيار صاياة النراي (ال تفعال) فاال
لدوز أن تكون صياة أحدهما مقتوية لدخر.
ويجاب عنه :أن ون الصاياتين مختلفتاين ال لاؤثر فاي أن األمار بالشايء
نري عن ضده ألنا نقول أنه نري عن ضده من طرلس المعنى وهنما لمتنع للاإ
لو جعلناه من طرلس اللف (.)3
المذهب الثالث :أن األمر بالشيء عين النهي عن ضده:
واستدلوا لذلإ :أن األمار بالشايء هلا لام لكان عاين النراي عان ضاده لكاان
ضدًا للنري عن ضده ،وهما خالفًا للنري عن ضده ،وهما ً
مثال للنري عن ضده،
ضرورة انحصار التاالر في هذه األقسام الثالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انماار البرهااان ،)179/1( :والمستصاافى ،)22/1( :والوصااول هلااى األصااول ،)315/1( :واإلحكااام:
( ،)393/1وبيان مختصر ابن الحاج .)39/2( :
انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي قواطاااع األدلاااة ،)115/1( :والمستصااافى ،)22/1( :و ااارح مختصااار
الروضة ،)322/2( :و رح المحلي على جمع الدوامع.)327/1( :
انمر الدليل ومناقشته في الوصول هلى األصول ،)166/1( :ونرالة الوصول.)995/3( :
انمر الدليل ومناقشته في العدة ،)372/2( :وهحكام الفصول ،)233/1( :و رح اللمع.)262/1( :
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واألول وهااو ونااه ضادًا باطاال ألن الواادلن ال لدتمعااان وهااذا قااد لدتمااع
معه فيقول :قم واقعد ،والثاني وهو وناه خالفًاا باطال ألوًاا وهال لدااز وجاود
أحدهما بدون اآلخار االعلم ماع القادرة ،ولدااز ألوًاا وجاود أحادهما ماع ضاد
اآلخر العلم مع العد  ،ومن للإ تداولر لألمار بالشايء واألمار بواده وهاو
محال ،والثالم وهو ونه ً
مثال له باطل لتواد المتماثالت.
ويجتتاب عنتته :أن ماان جاا َّوز األماار بالمحااال لمنااع األقسااام الثالثااة التااي
ل رتموها وأما من منع األمر بالمحال فيمنع القسام الثااني وهاو ماا اان خالفًاا
للنري عن ضاده؛ وللاإ أناه ال للا م جاواز انفكاار أحاد المتخاالفين عان اآلخار
الحمرة والم ازة ،فقد لدتمعان في مكان واحد اجتماعرماا فاي حا ِّ الرّماان
ً
مثال.
وقد لمتنع انفكا رما المتوالفين( )1وبذلإ لُعر امتناع اجتمااع أحادهما
ضد اآلخر(.)2

رأي ابن ِحبَّان:

لهاا ابااان ِحبَّاااان هلااى َّ
أن األمااار بالشااايء نراااي عاان ضاااده ،فعناااد حااادلم
جرلاار( )3قااال :سااألا رسااول هللا ^ عاان نماارة الفداااءة فااأمرني أن أصاار
بصري(.)3
وعلَّق اب ِحبَّان بقوله( :األمر بصر البصر أمر حاتم عماا ال لحال،
ن
مقرون بال جر عن ضده وهو النمر هلى ما حُرم)(.)5
وهو
فبيّن ابن ِحبَّان أن األمر بصر النمار فاي الحادلم نراي عان ضاده وهاو
النماار هلااى مااا ح ارُم ،فاادل علااى أنااه مماان لاارى أن األماار بالشاايء نرااي عاان
ضده(.)6

األثر الفقهي:
له ابان ِحبَّاان هلاى عادم جاواز صايام ألاام التشارلس؛ وللاإ لألمار بواد
صومرا حيم أوج الشارع الفرر فيرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

المتوالقان هما :المتقابالن الوجودلان اللذان لعقل ل منرما بالقياس هلى اآلخر ،األبوة والبنّاوة؛ فاإن
األبوة ال تُعقل هال مع البنّوة وبالعكة .انمر التعرلفات.)217( :
انمر الدليل ومناقشته في البرهان ،)179/1( :ونرالاة الوصاول ،)922/3( :و ارح الكو ا المنيار:
( ،)52/3وفواتح الرحموت.)97/1( :
هو جرلر بن عبد هللا بان جاابر بان مالاإ البدلاي الصاحابي الشارير ،لكناى أباا عمارو وقيال :لكناى أباا
ً
ً
طولال .انمر اإلصابة.)375/1( :
جميال،
عبد هللا ،اختلف في وقا هسالمه هال أنه أسلم متأخرًا ،و ان
رواه مسلم في صحيحه برقم ( )2159في تاب اآلداب ــ باب نمر الفدأة.)1699/3( :
صحيح ابن ِحبَّان.)323/12( :
وانمر صحيح ابن ِحبَّان ،)366/2( :و(.)513/11
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قال ابن ِحبَّان( :قوله ^« :أيام من أيام أكل وارب»( )1لفماة هخباار عان
اسااتعمال هااذا الفعاال ،مرادهااا :ال جاار عاان ضااده ،وهااو صااوم ألااام منااى ،فقيّااد
بال جر عن صوم هذه األلام بلف األمر باأل ل والشرب فيرما)(.)2

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه مساالم فااي صااحيحه )211/2( :فااي تاااب الصاايام ـااـ باااب تحاارلم صااوم ألااام التشاارلس ،باارقم
(.)1132
( )2صحيح ابن ِحبَّان.)366/2( :
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الفصل الثاني

النــــــــــــهي
وفيه تمهيد ،ومبحث واحد:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف النهي.
المبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث :ما تقتضيه صيغة النهي.
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التمهيد
في تعريف النهي
النهي لغة:
المنع ،لقال :نراه عن ذا ،أي :منعه عنه(.)1

وفي االصطالح:
طل ترر الفعل بالقول على جرة االستعالء(.)2

شرح التعريف(:)3
(طلب) :أي اساتدعاء ،وهاو جانة لشامل طلا الفعال ،وطلا الكاف عان
الفعل.
(ترك الفعل) :خرج به األمر؛ ألنه استدعاء فعل.
(بالقول) :خرج به النري باإل ارة ،والترر بالفعل أن لُقيد عبده ،ولمنعاه
عما لرلد.
(عل جهة الستعالء) :خرج به صياة النراي هلا صادرت مان األدناى أو
المساوي ،فإلا صدرت من األدنى فري دعاء ،وهلا صدرت من المساوي فراي
فاعة والتماس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر الصحاح ،)191( :والمصباح المنير ،)323( :والقاموس المحيك )1331( :مادة( :نري).
( )2انمر التمريد ألبي الخراب ،)123/1( :وروضة الناار.)593/2( :
( )3انمر رح مختصر الروضة ،)329/2( :ومذ رة أصول الفقه.)356 :
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المبحث
ما تقتضيه صيغة النهي
تحرير محل النزاع(:)1
هلا اقترنا بصياة النري قرلنة تدل علاى معنا ًى غيار التحارلم ُعمال
أ-
بمقتواها باتفا األصوليين.
ب -هلا تدردت صياة النراي عان القاراةن ،فعلاى أي ايء تُحمال؟ هاذا
هو محل الن اع.

رأي ابن ِحبَّان:

له ابان ِحبَّاان هلاى أن النراي لادل علاى التحارلم حتاى لاأتي ماا لصارفه،
وهو مذه جمرور أهل العلم(.)2
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :هجماع الصحابة رضي هللا عنرم والتابعين؛ حيم هنرم اانوا
لسااتدلون علااى تحاارلم الشاايء بصااياة النرااي ،فيقولااون :ال نااا محاارم؛ لقولااه
تعااالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ﴾ [اإلسااراء ،]32 :والقتاال ُمااـحرَّم لقولااه تعااالى﴿ :ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [اإلسراء ،]33 :والربا حرام لقوله تعالى﴿ :ﯫ ﯬ

ﯭ﴾ [آل عمران ،]131 :ونحو للإ ،فرم انوا لنترون عن للإ بمدارد ساماعرم
لتلااإ الصااياة ،ولعاااقبون ماان لفعاال المنرااي عنااه ،واسااتداللرم علااى التحاارلم،
وانتراةرم عن المنري عنه ،ومعاقبترم لمن لفعل المنري عنه دليل واضاح علاى
أن الصياة حقيقة في التحرلم ،فإلا استعملا في غيره ان للإ مدا ًزا(.)3
التتدليل الثتتاني :هجماااع أهاال اللاااة واللسااان ،فااإن الساايد هلا قااال لعبااده« :ال
تخرج من الدار» فخرج ،ثم عاقبه على خروجه ،فإن العقالء من أهل اللااة ال
لنكاارون علااى الساايد معاقبااة عبااده ،فلااو لاام تكاان صااياة «ال تفعاال» تقتوااي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر التبصرة ،)99( :ونرالة السول ،)333/1( :وفتح الافار.)77/1( :
( )2انمر قواطع األدلاة ،)251/1( :والبحار المحايك ،)326/2( :والتقرلار والتحبيار ،)391/1( :و ارح
الكو المنير.)23/3( :
( )3انمااار الرساااالة ،)217( :والتبصااارة ،)111( :والتمرياااد ،)369/1( :واإلحكاااام لدمااادي،)127/2( :
ومدمااوع فتاااوى اايخ اإلسااالم اباان تيميااة )221/29( :ول اار َّ
أن هااذا القااول هااو مااذه الصااحابة
والتابعين وأةمة المسلمين وجمرورهم.
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التحرلم لما استحس العقوبة بمخالفترا(.)1
المةةةذهب الثةةةاني :أن صةةةيغة النهةةةي تقتضةةةي الكراهةةةة ،وال يحمةةةل علةةةى
التحريم وال على غيره إال بقرينة.
ارد
ارد والمااراد برااا التحاارلم ،وتا ِ
واسااتدلوا علااى للااإ :بااأن صااياة النرااي تا ِ
والمااراد برااا الكراهااة ،والتحاارلم :طل ا التاارر والمنااع ماان الفعاال ،والكراهااة:
طل التارر ماع عادم المناع مان الفعال ،فا اتر ا فاي ايء واحاد وهاو :طلا
الترر ،فنحمله عليه؛ ألنه هو المتيقن ،أما المنع مان الفعال ـاـ وهاو التحارلم ـاـ
فرو يء زاةد لحتاج هلى دليل.
يجاب عنه:
بأن هذا الدليل لفيد هثبات دليل على أنه لقتوي التحرلم ـاـ وهاو المناع مان
الفعل ــ والمرالبة بالدليل لية بدليل.
وهن سلمنا أن المرالبة بالدليل دليل ،فإنا قاد بيَّناا أن مقتواى صاياة النراي
التحرلم بادليلين قاد سابس ل رهماا ،ولراذا اان المخاالف لراذه الصاياة لساتحس
العقوبة ،فلو ان النري للتن له لما استحس مخالفرا للعقوبة(.)2
المذهب الثالث :التوقف حتى يرد دليل يبين المراد من تلك الصيغة:
واستدلوا على للإ :باأن اون صاياة« :ال تفعال» موضاوعة للتحارلم ،أو
الكراهة هنما لعلم بدليل ،ولم لثبا دليل من العقل ،وال من النقل على أحادهما،
فيد التوقف.
يجاب عنه:
بأن التوقّف هن جاء بسب عدم ثبوت دليل على أن الماراد براا التحارلم أو
الكراهة ،فرو باطل؛ ألنه قد ثبا أدلة من هجماع الصحابة ،وهجماع أهل اللااة
على أن صياة «ال تفعل» للتحرلم حقيقة.
وهن ان التوقّف جاء بسب تعارض أدلة المثبتين للتحرلم ،وأدلة المثبتين
وااا؛ ألن الاادليل
للكراهااة ،وأنااه ال ماارجح ألحاادهما عاان اآلخاار ،فرااذا باطاال أل ً
المثبِا للتحارلم أرجاح مان الادليل المثبِاا للكراهاة ،فيدا العمال باه ،والقاول
بالتحرلم؛ ألن العمل بالراجح واج  ،فيكاون التوقاف فياه مخالفاة لراذا الادليل،
وهذا ال لدوز.
وهن ان التوقف جاء بسب أن الصياة ال تفيد يئًا ،فرذا باطل ألوًا ألنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر قواطع األدلة ،)252/1( :والبرهان ،)223/1( :و رح مختصر الروضاة ،)331/2( :و شاف
األسرار.)257/1( :
( )2انمر الدليل ومناقشته ونسبته في الرسالة ،)353( :والبرهاان ،)363/1( :والمساودة ،)73( :والبحار
المحيك.)326/2( :
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لل م منه تسفيه اللاة ،وهخالء الوضع عن الفاةدة بمدرده(.)1
المةةةةذهب الرابةةةةع :أن صةةةةيغة «ال تفعةةةةل» لفةةةةظ مشةةةةترك بةةةةين التحةةةةريم
والكراهة ،فري موضوعة لكل منرما بوضع مستقل.
واستدلوا على للإ:
بأن صياة «ال تفعل» قد اساتعملا فاي التحارلم ،والكراهاة ،واألصال فاي
االستعمال الحقيقة ،فكان اللف حقيقة في ل منرما.
يجاب عنه:
بأن اال ترار اللفمي لنقادح هلا اان اللفا ـاـ وهاو« :ال تفعال» ـاـ متارددًا
بين التحارلم والكراهاة علاى الساواء ،وال لتباادر مناه واحاد منرماا بخصوصاه
عناد اإلطاال  ،وهاذا لام لحصال؛ ألن اللفا عناد هطالقاه لتباادر مناه التحاارلم،
فيكون حقيقة فيه؛ ألن الحقيقة هي التي تتبادر في الذهن وتسبس هليه(.)2

نص كالم ابن ِحبَّان:

قال ابن ِحبَّان( :النواهي عن المصرفى ^ لرا على الحتم واإللداب حتاى
تقوم الداللة على ندبيترا)(.)3

دليل ابن ِحبَّان:
اسااتدل بقولااه تعااالى﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾ [الحشاار ،]7فااأمر باالنتراااء عاان
المنري ،واألمر للوجوب ،فكان االنتراء عان المنراي واجبًاا ،وللاإ هاو الماراد
بأن النري للتحرلم(.)3

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمر الدليل ومناقشته ونسبته في التبصارة ،)99( :والبرهاان ،)199/1( :ونرالاة الساول،)293/2( :
والبحر المحيك.)326/2( :
انمر الدليل ومناقشته ونسبته في اإلحكام لدمدي ،)127/2( :وأصول ابان مفلاح ،)351/2( :و ارح
المحلي على جمع الدوامع وحا ية العرار.)392/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)366/5( :
صااحيح اباان ِحبَّااان ،)366/5( :وانماار اإلبراااج اارح المنراااج ،)1139/3( :وانماار أدلااة أخاارى فااي
الواضح البن عقيل ،)233/3( :باإلضافة هلى المصادر في هام رقم( )2في الصفحة السابقة.

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

117

الفصل الثالث

العــــــــــــــــــــــام
وفيه تمهيد ،ومبحثان:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف العام.
المبحةةةةةةةث األول :داللة العام وحجيته.
المبحةةةث الثةةةاني :حكةةةةةةم العةةةةةةام الةةةةةةذي أريةةةةةةد بةةةةةةه
الخصوص.
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التمهيد
تعريف العام
العام لغة:
الشامل ،لُقال :عا َّم الشايء لعُام بالوام عمو ًماا ،أي :امل الدماعاة ،لقاال:
ع ّمرم بالعرية هلا ملرم(.)1

واصطالحا:

فعرَّفه الا الي بقوله« :العام هو اللف الواحاد الادال مان جراة واحادة علاى
يئين فصاعدًا»(.)2
فقوله« :اللف » :جنة لدخل فيه ساةر األلفاا.
وقوله« :الواحد» :خرج به اللف المر فإنه ال لادخل علاى العماوم مثال
جاء زلد.
وقوله« :الدال على ايئين» :خارج باه المفارد فإناه ال لادل هال علاى ايء
واحد.
وخرج به المرلس( )3فإنه لدل على حقيقة مدردة مثل رجل.
وقوله« :فصاعدًا» :خرج به المثنى ألنه لدل على يئين فقك.
ول ِرد على التعرلف هلرادان:
األول :أسماء األعداد عشرلن ونحوها.
الثاني :المشترر ،ألنرما قد جمعا القيود الساابقة وال لصاد عليرماا أنرماا
عامان.
والتعرلف المختار للعام هو قولرم« :اللف المستار لدميع ما لصلح لاه،
بحس وضع واحد ،دفعة واحدة ،بال حصر»(.)3

شرح التعريف:
(اللفخ) :جنة لتناول العام والخاص والمشترر والمرلاس ونحاو للاإ مان
أصنا اللف .
(المستغرق لجميع ما ي لع له) :قيد لخرج ما لية بمستار لماا لصالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انماار المصااباح المنياار ،)163( :والقاااموس المحاايك ،)1131( :والمعداام الوساايك )629/2( :مااادة:
(عمم).
المستصفى.)212/3( :
المرلاس هاو :ماا تنااول واحادًا غيار معاين باعتباار حقيقاة ااملة لدنساه .انمار :ارح الكو ا المنياار
(.)292/3
انمر المعتمد ،)129/1( :والمحصول ،)319/2( :واإلبراج رح المنراج.)351/1( :
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له ،الرجل هلا أرلد به معين ،فإنه لية بعام؛ ألنه لم لستار جميع ما لصلح
له وهو ساةر الرجال.
(بحسب وضع واحد) :احتاراز مان اللفا المشاترر ،لفا العاين والقارء؛
فإنه وهن ان مستارقًا لدميع ما لصلح له لكن لية بوضع واحد بال بأوضااع
متعددة.
(لفعة واحتدم) :قياد لُخارج باه المرلاس؛ ألن اساتاراقه بادلي ،ولاية دفعاة
واحدة.
(بتتال ح تتر) :قيااد لخاارج بااه أسااماء األعااداد ،لفاا عشاارة ً
مااثال :ألنرااا
محصورة(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمااار المعتماااد ،)129/1( :والمحصاااول ،)319/2( :واإلبرااااج ااارح المنرااااج ،)351/1( :و ااارح
مختصر الروضة.)357/2( :
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المبحث األول
داللة العام وحجيته
رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان أن التمسإ باللف العام واج  ،وأناه حداة فاي داللتاه علاى
أفااراده مااا دام باقيًاا علااى ااااهره ماان العمااوم ،مااا لاام لاارد دلياال لخصصااه عاان
ااهره ،وهو مذه جمرور أهل العلم(.)1
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتدليل األول :أن تاارر التمسااإ بالعااام الحتمااال وجااود المخصااص :لل ا م
منه :ترجيح المرجوح على الراجح ،وهو ممتنع ،فإن اللف العام راجح؛ حيم
هنه قد ُوجد وأثبا الحكم بال إ فرو معلوم قرعًا ،واحتمال وجود المخصاص
مرجوح؛ حيم هنه مدارد احتماال ال دليال علياه قاد لثباا وقاد ال لثباا ،فتارر
دليل قد ثبا ــ وهو اللف العام ــ من أجل احتمال وجود مخصِّ ص هذا ترجيح
المرجوح على الراجح ،وهذا ممتنع ً
عقال.
التتتدليل الثتتتاني :أن األصااال عااادم المخصاااص ،وللاااإ لوجااا اااان عااادم
المخصص ،وهو لكفي في ان هثبات الحكم باللف العام.
الدليل الثالث :أن احتماال وجاود الشايء ال لتارر باه الشايء الثاباا بادليل
عماال الصااحابة رضااي هللا عاانرم فااي النسااخ :فقااد ااان الصااحابة رضااوان هللا
عليرم لعتقدون بسب ثرة ما نا ل علايرم مان الناساخ والمنساوخ أن ال حكام
لن ل عليرم سينسخ فيما بعد ،ولكن هذا االعتقااد لام لمانعرم مان العمال باالحكم
حال ن وله ،فإلا ن ل ما لنسخه تر وا المنسوخ ،وعملوا بالناسخ.
فكذلإ هنا :لد اعتقاد عموم اللف حال العلم باه ،والعمال علاى للاإ وهن
ان لُحتمل وجود مخصص له ،فاإن ثباا هاذا المخصِّ اص تُارر العاام و ُعمال
بالمخصص ،وهن لم لثبا مخصِّ ص لستمر العمل على العموم ،وهاذا فياه مان
االحتياط ما لعلمه ل ف ِرن.
الدليل الرابع :القياس على أسماء الحقاةس:
فإنااه لااو لاام لد ا التمسااإ بالعااام هال بعااد البحاام عاان المخصااص لمااا جاااز
التمسإ بااللف علاى حقيقتاه هال بعاد البحام هال لوجاد ماا لقتواي صارفه عان
المداااز أو ال؟ بداااامع :احتماااال الخراااأ ،لكااان ال لدااا للاااإ ،بااال نُحمااال لفااا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر قواطع األدلة ،)225/1( :والتمريد ألبي الخراب ،6/2( :واإلحكام لدمدي ،)236/2( :و ارح
مختصر الروضة ،)372/2( :وهر اد الفحول ،)512/1( :وفواتح الرحموت.)257/1( :
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«األسد» على الحقيقاة ،وهاو :الحياوان المفتارس ،ونُعمال علاى للاإ مان غيار
بحم من أنه هل وجاد ماا لقتواي صارفه عناه أو ال؟ فكاذلإ هناا نُعتقاد عماوم
اللف  ،ونُعمل على للإ من غير بحم عن وجود مخصص أو ال.
الدليل الخامس :القياس على صياة األمر وصياة النري:
فإن األمر المرلس لقتوي الوجوب ،والنري المرلس لقتوي التحرلم ،فاإلا
وردت صياة من صيغ األمر ،فإناه لدا اعتقااد الوجاوب ونُعمال علاى للاإ،
وال لُصاار عاان هااذا هال صااار ماان قرلنااة أو دلياال لُب ايّن أن المااراد غياار
الوجوب من الندب وغيره.
و ااذلإ هلا وردت صااياة ماان صاايغ النرااي ،فإنااه لداا اعتقاااد التحاارلم
ونُعمل على للإ وال لُصر عن هذا هال صاار مان قرلناة أو دليال لبايّن أن
المراد غير التحرلم من راهة أو نحوه.
فكااذلإ هنااا فإنااه هلا وردت صااياة ماان صاايغ العمااوم ،فإنااه لد ا اعتقاااد
عموماااه ،ونُعمااال علاااى هاااذا االعتقااااد ،وال لُصااار عااان للاااإ هال صاااار
ومخصص لبين أن المراد غير العموم(.)1
المذهب الثاني :أنته ل يجتب اعتقتال عمتوم اللفتخ والعمتل بته حتت يبحتث
ع المخ ص ،فال يوجد ما يخ ه.
وهو اختيار أ ثر المالكية ،والشافعية(.)2
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتدليل األول :أن أ َّ
ي صااياة ماان صاايغ العمااوم ال تفيااد العمااوم هال بشاارط
وهو :عدم المخصص ،وقبل طل المخصاص لكاون وجاوده وعدماه مشاكو ً ا
فيه ،والشإ في الشرط لوج الشاإ فاي المشاروط ،أي :هلا اككنا فاي وجاود
المخصص وعدم وجوده :فاإن هاذا للا م مناه أن نشاإ فاي هاذا اللفا هال أفااد
العموم أو ال؟
فيكون حدته بالنسبة هلى ال فارد مشاكور فيراا ،والمشاكور فياه ال لعمال
به.
يجاب عنه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماار األدلااة فااي العاادة ،)525/2( :والتبصاارة ،)121( :والبرهااان ،)316/1( :واإلحكااام لدماادي:
( ،)51/3ومختصر ابن الحاج و ارحه للعواد ،)162/2( :واإلبرااج ،)131/2( :و ارح الكو ا
المنير.)356/3( :
( )2انماار هحكااام الفصااول ،)157/1( :والبرهااان ،)273/1( :وبيااان مختصاار اباان الحاج ا ،)312/2( :
والبحر المحيك.)26/3( :
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بأنه ال لُسالم أن وجاود المخصاص وعدماه مشاكور فياه ،بال عدماه أغلا
علااى الماان ،فيكااون ااان حديااة اللفا العااام أغلا  ،فعلااى هااذا لُعتقااد عمومااه،
ولد العمل بذلإ(.)1
الدليل الثاني :أن اللف العام لحتمل أن لكون مرادًا به العموم باعتباار أناه
وضع لذلإ لاة ،واللف عند هطالقه لدل على ما وضع له.
ولُحتمل أن لكون العموم غير مراد منه لوجود ما لخصصه؛ نمارًا لكثارة
ورود التخصيص على العام.
واالحتماالن متساولان ،فلو عمل بالعام قبل طل المخصاص لا م تارجيح
أحد المتساولين على اآلخر ،بدون مرجح ،وهو باطل.
فيكون طل الباحم للمخصص لرلد بذلإ تارجيح أحاد األمارلن بمارجح،
فااإن ُوجااد المخصااص فقااد تاارجح الخصااوص علااى العمااوم ،وهن لاام لدااده فقااد
ترجح العموم على الخصوص؛ ألن عدم الوجدان دليل.
يجاب عنه بجوابي :
الجتتتواب األول :أناااه لُعمااال باألصااال ،واألصااال هاااو عماااوم اللفااا  ،أماااا
التخصاايص فرااو عااارض لااه لحتاااج هلااى قرلنااة مخصِّ صااة ،مااا ُع ِماال بأسااماء
الحقاةس.
فإن األصل حمل االسم ــ وهو األسد ً
مثال ــ على حقيقته ،أما المداز ،فرو
عارض له لحتاج هلى قرلنة.
وبااذلإ لكااون احتمااال العمااوم راج ًحااا علااى احتمااال الخصااوص ـااـ وليسااا
سواء ما زعمتم ــ فيعتقد عموم اللف  ،ولعمل علاى هاذا االعتقااد؛ ألن العمال
بالراجح واج .
الجواب الثاني :أن المكم لؤدي هلى التوقف مماا لاؤدي هلاى تارر العمال
بالدليل الثابا ــ وهو اللف العام ــ وللاإ ألن األدلاة المخصصاة ثيارة وغيار
محصااورة ،فقااد لدااد المدترااد الاادليل المخصااص اليااوم ،وقااد ال لدااده اليااوم،
ولقول :سأبحم عنه في الاد ،وهكذا حتى تذه األلام ،وهو لؤمال نفساه بأناه
سيدد مخصصًا لرذا العموم ،وبينما هو لفعل للإ لكاون للاإ الادليل الثاباا ـاـ
وهو اللف العام ــ معرالً عن العمل ،وهذا ال لدوز(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انماار الاادليل ومناقشااته فااي المراجااع السااابقة ،باإلضااافة هلااى المحصااول ،)23/3( :ونرالااة الوصااول:
(.)1513/3
( )2انمر الدليل ومناقشته في المعتماد ،)926/2( :والعادة ،)526/2( :والبرهاان ،)312/1( :والتبصارة:
( ،)119والمستصااافى ،)157/2( :واإلحكاااام لدمااادي ،)51/3( :ومختصااار ابااان الحاجااا و ااارحه:
(.)162/2
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نص كالم ابن ِحبَّان:

عند حدلم النبي ^« :صلوا كما رأيتموني أصلي»(.)1
علّق عليته ابت ِحبَّتان بقولته( :لفماة أمار تشاتمل علاى ال ايء اان
لسااتعمله ^ فااي صااالته ،فمااا ااان ماان تلااإ األ ااياء خصااه اإلجماااع أو الخباار
بالنقل فرو ال حرج على تار ه في صاالته ،وماا لام لخصاه اإلجمااع أو الخبار
بالنقل فرو حتم على المخاطبين افة ال لدوز تر ه بحال)(.)2

دليل ابن ِحبَّان:
مما استدل به ُ
ابن ِحبَّان :هجماع الصحابة } ،فقاد أجاروا نصاوص الكتااب
وال ُّسنَّة علاى عمومراا ،و اانوا لرلباون دليال الخصاوص ال دليال العماوم؛ ألن
العموم هو األصل في األلفاا العامة(.)3

األثر الفقهي:
لاارى اباان ِحبَّااان رحمااه هللا أن اال فعاال ماان أفعااال النبااي ^ فااي صااالته
واج ؛ لعموم األمر ،هالّ ما ورد الخبر أو اإلجماع بتخصيصه ،وما عادا للاإ
فيد العمل به لعموم الحدلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه البخاااري )226/1( :باارقم ( )615فااي تاااب الصااالة ـااـ باااب األلان للمسااافر هلا ااانوا جماعااة
واإلقامة.
( )2صحيح ابن ِحبَّان.)533/3( :
( )3انمر العدة ،391/2( :وروضة الناار ،)672/2( :وتشنيف المساامع ،)22/2( :باإلضاافة للمصاادر
األصولية السابقة بحا ية رقم ( )1في الصفحة السابقة.
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المبحث الثاني
حكم العام الذي أريد به الخصوص()1
رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى أن اللف العام قد لكون مرا ًدا به الخصوص ،وهن ان
بصياة العموم .وهو مذه عامة األصوليين(.)2

نص كالمه:
صرَّح ابان ِحبَّاان براذا عناد تعليقاتاه علاى بعاض األحادلام ،ومنراا :ماا رواه
عن سرل بان الحنملياة( )3صااح رساول هللا ^ :أن األقارع( )3وعييناة( )5ساأال
رسااول هللا ^ اايئًا ،فااأمر معاولااة( )6أن لكتا بااه لرمااا ،وختمااه رسااول هللا ^،
وأمر بدفعه هليرما ،فأما عيينة فقال :ماا فياه؟ فقاال :فياه الاذي أمارت باه ،فقبلاه
وعقده في عمامته ،و ان أحلم الارجلين ،وأماا األقارع فقاال :أحمال صاحيفة ال
أدري ما فيرا صحيفة المتلمة ،فأخبر معاولةُ رساول هللا ^ بقولرماا ،وخارج
رسول هللا ^ في حاجته ،فمر ببعير مناخ على باب المسدد في أول النرار ،ثام
مر باه فاي آخار النراار ،وهاو فاي مكاناه ،فقاال« :أيت صتاحب هتذا البعيتر »،
صحاحا ،وكلوهتا
فابتُاي فلم لوجد ،فقال« :اتقوا هللا في هذه البهائم ،اركبوها
ً
سمانًا ،كالمتسخط آنفًا ،إنه م سنل ايئًا وعنده ما يغنيته فإنمتا يستتكثر مت
جمتتتر جهتتتنم» ،قااااالوا لاااا رسااااول هللا ،وماااا لانياااه؟ ،قااااال« :متتتا يغدّيتتتته ،أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

()6

الفر بينه وبين العام المخصاوص :أن قرلناة العاام المخصاوص :لفمياة ،وقرلناة العاام الاذي أرلاد باه
الخصوص عقلية .انمر الفرو في رح المحلي على جمع الدوامع ،)5/2( :و رح الكو المنيار:
( ،)166/3وهر اد الفحول.)611/1( :
قال المرداوي « :لم لتعرض ثير من العلماء ،بال أ ثارهم للفار باين العاام المخصاوص والعاام الاذي
أرلد به الخصوص» ،التحبير في رح التحرلر.)2372/5( :
هو سرل بن الربيع وقيل عمرو بن عدي بن زلد األنصاري األوساي ،صاحابي جليال ،والحنملياة أماه
وقيل جدته ،توفي في صدر خالفة معاولة بن أبي سفيان ،انمر اإلصابة.)196/3( :
هو األقرع بن حابة بن عقال التميمي المدا عي ،وفد على النبي ^ و رد فتح مكة وحنينًا والرااةف،
وهو من المؤلفة قلوبرم ،وقد حسن هسالمه ،انمر اإلصابة.)111/1( :
ً
هو عيينة بن حصن بن حذلفة بن بدر الف اري ،أسلم قبل الفتح و اردها و ارد حنيناا والرااةف ،و اان
فيااه جفاااء البااوادي ،وارتااد فااي خالفااة أبااي بكاار ثاام رجااع لإلسااالم ،وعاااش هلااى خالفااة عثمااان ،انماار
اإلصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة:
(.)767/3
هو معاولة بن أبي سفيان صخر بان حارب بان أمياة القر اي األماوي أميار الماؤمنين ،ولاد قبال البعثاة
بخمة سنين ،أسلم بعد الحدلبية و تمه حتى عام الفتح ،و ان من الكتباة الفصاحاء ،حلي ًماا وقاورًا ،واله
عمر الشام وأقرّه عثمان بعد للإ ،و ان من تاب الوحي ،وأخته أم المؤمنين أم حبيباة رملاة بناا أباي
سفيان ،توفي سنة  61هــ ،انمر اإلصابة.)151/5( :
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يعشيه»( ،)1قال ابن ِحبَّان :قوله ^« :ما يغديه ،أو يعشيه» ،أراد به على داةم
األوقات حتى لكون مستانيًا بما عنده ،أال تراه ^ قال في خبر أبي هرلرة« :ل
تحل ال دقة لغني ،ول لذي مرم ستوي»( )2فدعال الحاد الاذي تحارم الصادقة
عليه به هو الانى عن الناس ،وبيقين نعلم أن واجد الاذاء أو العشاء لية ممان
استانى عن غياره حتاى تحارم علياه الصادقة ،علاى أن الخرااب ورد فاي هاذه
األخبار بلف العموم ،والمراد منه صدقة الفرلوة دون التروع)(.)3

دليل هذا القول:

استدلوا بوجوده( )3في القرآن وفي ال ُّسنَّة ،وقد ل ار لاه الشاافعي( )5رحماه
رحمه هللا أمثلة ثم قال( :وفي القرآن نماةر لرذا ...وفي ال ُّسنَّة له نماةر).

األثر الفقهي:
لرى ابن ِحبَّان أن األمر بإفشاء السالم ال لد في ال األحاوال وهن اان
بلفا العمااوم؛ ألن فيااه حر ًجاا وضاايقًا علااى المكلااف هلا فعلااه ،لااذلإ جعلااه اباان
صا بما ل ر.
ِحبَّان مخصو ً

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3
()3
()5

أخرجه أباو داود )23/3( :بارقم ،)2532( :والربراناي فاي المعدام الكبيار )96/6( :بارقم)5621( :
وصححه ابن خ لمة )133/3( :وبنحوه في مسند أحمد برقم.)6772( :
أخرجااه أبااو داود )112/2( :فااي تاااب ال اااة ــااـ باااب ماان لعرااى ماان الصاادقة وحااد الانااي ،باارقم:
( ،)1633والترمااذي )32/3( :فااي تاااب ال اااة ــااـ باااب مااا جاااء فااي ماان ال تحاال لااه الصاادقة ،باارقم:
( .)652والنسااةي )99/5( :بارقم ،)2597( :وابان ماجاه )529/1( :بارقم ،)1232( :والادارمي فااي
السنن )372/1( :برقم ،)1639( :ومسند أحمد برقم ،)9139( :وصححه الحا م في المستدرر برقم:
( )1377وقال :حدلم على رط الشيخين ولم لخرجاه.
صحيح ابن ِحبَّان.)127/2( :
قال ال ر شيَّ « :
اان بعوارم أن الكاالم فياه مماا أثااره المتاأخرون ،ولاية اذلإ ،فقاد وقعاا التفرقاة
بينرما في الم الشافعي وجماعة من أصحابنا» ،البحر المحيك.)229/3( :
الرسااااالة للشااااافعي ،)55( :وانماااار البحاااار المحاااايك ،)239/3( :والقواعااااد والفواةااااد الباااان اللحااااام:
( ،)713/2والتحبير رح التحرلر.)2372/5( :
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الفصل الرابع

التــــخصيص
مباحث:
وفيه تمهيد،
تعريف التخصيص.
وأربعة في
التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:
المبحةةةةةةةث األول :تخصيص الكتاب بخبر اآلحاد.
المبحةةةث الثةةةاني :تخصيص ال ُّس َّنة بالكتاب.
المبحةةةث الثالةةةث :تخصيص ال ُّس َّنة بال ُّس َّنة.
المبحةةةث الرابةةةع :تخصيص ال ُّس َّنة باإلجماع.
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التمهيد
تعريف التخصيص
التخصيص لغة:
اإلفراد ،ومنه قولاه تعاالى﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ﴾ [البقارة ،]115 :أي:
لفرده ،ولقال :اختص فالن باألمر ،وتخصص له :هلا انفرد(.)1

وفي االصطالح:

لم لعتن األصوليون فاي تابرم بتعرلاف الخااص اعتنااةرم بتعرلاف العاام،
فبينمااا أجمعااوا علااى تعرلااف العااام علااى اخااتال وجرااات نماارهم فااي هااذا
التعرلف ،اختلفوا بالنسبة لتعرلف الخاص ،فترر بعورم تعرلفه نراةيًاً ،
فمثال
اإلمام الا الي رحماه هللا عناد الماه فاي العاام والخااص فاي المستصافى عقاد
مقدمااااة فااااي تعرلفرمااااا وقااااال« :المقدمااااة القااااول فااااي حااااد العااااام والخاااااص
ومعناهما»( ،)2فع َّر العام ،ول ر محترزات قيود التعرلف ،لكناه انتراى مان
المقدمة دون أن لذ ر تعرلفًا للخاص.
وا تفى بعورم بعد أن عر العام بأن لقول« :والخاص بخالفه»(.)3
ولعل الفرلقين رألا أن ال حاجة هلى تعرلف الخاص اعتماادًا علاى معرفتاه
من تعرلف العام ،نمرًا هلى أن الشيء لعر بمقابله.
وعرَّفه اآلمدي( )3في اإلحكام تعرلفًا لام لنسابه هلاى قاةلاه ،ول اره بصاياة
التمرلض؛ حيم قال« :وأما الخاص فقد قيل فيه :هو ل ما لية بعام»(.)5
وهذا التعرلف ل ِرد عليه اعتراضات ثالثة:
العتتتراض األول :أنااه غياار مااانع لصاادقه علااى األلفاااا المرملااة؛ هل هااي
ليسا بعام ،ونمرًا لعدم وجود الداللة فيرا ،واالتصاا باالعموم فارع الداللاة،
ومع صد التعرلف عليرا ،فإنرا ليسا مان أفاراد المعار ألن عادم دالالتراا
واااا ،ألن
ماااا أفقااادها االتصاااا باااالعموم ،أفقااادها االتصاااا بالخصاااوص أل ً
وااا فاارع الداللااة .ومااا دام ال داللااة لرااا فرااي ليسااا
االتصااا بالخصااوص أل ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انماااار مختااااار الصااااحاح ،)91( :والقاااااموس المحاااايك ،)617( :والكليااااات للكفااااوي )223( :مااااادة:
(خصص).
انمر المستصفى.)11/2( :
انمر المنترى البن الحاج  ،)73( :وبيان المختصر.)99/2( :
هو علي بن أباي علاي بان محماد التالباي ،أباو الحساين ،الملقا بسايف الادلن اآلمادي ،نسابة هلاى آماد،
مدلنة بدلار بكر ،من مؤلفاته :اإلحكام في أصول األحكام في أصول الفقه ،تاوفي سانة 631هاـ .انمار:
وفيات األعيان ،)319/1( :وطبقات الشافعية.)129/5( :
انمر اإلحكام لدمدي.)122/2( :
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بخاص.
العتراض الثاني :أن في هذا التعرلف تعرلاف الخااص بسال العاام عناه
والتعرلف برذا ال لدوز ألمرلن:
أحدهما :أنه لو ان بين العام والخاص واسرة فإن مسل العام عن ايء
ال لعين ونه خاصًا بل لدوز أن لكون للإ الشيء واسرة بينرما.
ثانيرما :أنه هلا لم لكن بينرما وسااطة فاإن هاذا التعرلاف لكاون تحك ًماا ألن
تعرلف الخاص لسل العام عنه ،لية أولى مان تعرلاف العاام بسال الخااص
عنه ،فترجيح تعرلف الخاص برذا لكون ترجيحًا بال مرجح.
العتتتراض الثالتتث :أن التعرلااف غياار جااامع لعاادم ااموله علااى الخاااص
اإلضافي الذي تكون خصوصيته بالنسبة هلى ما هو أعم منه ،وفي نفة الوقا
لكون عا ًما بالنسبة هلاى ماا تحتاه مان األفاراد ،لفا اإلنساان الاذي هاو خااص
بالنساابة هلااى الحيااوان المشااتمل عليااه وعلااى غيااره ،وعااام بالنساابة هلااى أفااراد
اإلنسان المستار لرم .فرو خاص رغم أنه ال لصد عليه أنه لية بعام(.)1
والتعرلااف المختااار هااو« :قصاار العااام علااى بعااض أفااراده ،لاادليل لاادل
علىه»(.)2

شرح التعريف(:)3
(ق ر العام) :المراد قصر حكمه وهن اان لفا العاام باقيًاا علاى عموماه،
ولخرج به هطاال العاام وهرادة الخااص؛ ألناه لام لحادث فياه قصار أو هخاراج
وا المرلس؛ ألنه قصر مرلس ال عام.
بعد هدخال ،ولخرج أل ً
متناوال لبعض أفرادهً ،
ً
بدال
(عل بعض أفراله) :أي أن العام أصبح حكمه
من تناوله جميع أفراده.
(لتتدليل يتتدل عليتته) :أي أن هخااراج بعااض أفااراد العااام ماان حكمااه ،وقصاار
حكماااه علاااى ماااا تبقاااى مااان األفاااراد ،ال لكاااون هالّ بااادليل ،وهاااذا الااادليل هاااو
ً
ً
منفصال.
متصال أو
المخصِّ ص ،سواء ان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر تعرلف الخاص واالعتراضات عليرا في العدة ،)155/1( :والبحر المحايك ،)231/3( :و ارح
الكو المنير.)267/3( :
( )2انمر العدة ،)155/1( :والبحر المحيك ،)231/3( :وفواتح الرحموت.)316/1( :
( )3انمر رح الكو المنير ،)267/3( :وهر اد الفحول.)622/2( :
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المبحث األول
تخصيص الكتاب بخبر اآلحاد()1
تحرير محل النزاع:

اتفس أهل العلم على ّ
أن ال ُّسنَّة المتواترة تخصص الكتااب( .)2واختلفاوا فاي
تخصيص الكتاب بخبر اآلحاد ،والدمرور على جوازه(.)3
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :هجماع الصحابة رضي هللا عنرم حيم هنه ان البعض مانرم
لخصااص العااام ماان الكتاااب وال ُّس انَّة المتااواترة بخياار الواحااد ،وال لنكاار عليااه
اآلخرون ،فكان للإ هجماعًا على للإ.
الدليل الثاني :أن العام مان الكتااب والسُّانَّة المتاواترة ،والخااص مان خبار
الواحد دليالن قد ثبتا ،فإما أن لُعمال بكال واحاد منرماا ،أو ال لُعمال بكال واحاد
منرماااا ،أو لُعمااال بالعاااام ولُتااارر الخااااص ،أو لُعمااال بالخااااص وماااا بقاااي بعاااد
التخصيص ،والثالثة األولى باطلة ،فيكون الرابع هو الصحيح(.)3
المذهب الثاني :أنه ال يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا:
وهو اختيار بعض المتكلمين( ،)5واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتدليل األول :هجماااع الصااحابة علااى رد خباار الواحااد هلا خااالف الكتاااب؛
حيم روي أن عمر رضي هللا عنه رد خبر فاطمة بنا قية( )6فيما روتاه أن
النبي ^ حين طلقرا زوجرا ــ لم لفرض لرا النفقة وال السكنى فقال ـاـ أي عمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المسألة في العدة ،)551/2( :والتبصرة ،)132( :وفواتح الرحموت.)339/1( :
انمر رح تنقيح الفصول ،)216( :والبحر المحيك.362/3( :
انماار اارح العوااد ،)227( :و اارح الكو ا المنياار ،)362/3( :وهر اااد الفحااول )625/2( :قااال
الشاو اني« :واختلفاوا فاي جاواز تخصايص الكتااب الع لا بخبار الواحاد فاذه الدمراور هلاى جاوازه
مرلقًا».
انماااار المعتمااااد ،)636/2( :والعاااادة ،)552/2( :والتبصاااارة ،)133( :والوصااااول هلااااى األصااااول:
( ،)262/1والمستصاافى ،)119/2( :والمنخااول ،)173( :واإلحكااام لدماادي ،)322/2( :ومختصاار
ابن الحاج و رحه للعود.)139/2( :
انماار المعتمااد ،)637/2( :والعاادة ،)552/2( :والتبصاارة ،)133( :والوصااول هلااى األصااول الباان
برهااااان ،)263/1( :ومختصاااار اباااان الحاجاااا و اااارحه للعوااااد ،)139/2( :وفااااواتح الرحمااااوت:
(.)339/1
هي فاطمة ابنة قية بن خالد األ بر بن وه بن ثعلبة بن واةلة بان عمارو بان ايبان بان محاارب بان
فرر القر اية الفررلاة أخاا الواحار بان قاية و اناا مان المرااجرات األُول ،و اناا لات عقال وفاي
بيترا اجتمع أصحاب الشورى ،توفيا عام (51هـ) تقرلبًا.
انمر :االستيعاب ،)323/3( :وأسد الاابة ،)526/5( :واإلصابة.)323/3( :
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ـااـ« :ال ناادع تاااب ربنااا و ُسانَّة نبينااا بقااول اماارأة ال ناادري أصاادقا أم ااذبا،
أنسيا أم ل رت»( )1ولم لنكر عليه أحد من الصحابة ،فكان هجماعًا.
يجاب عنه بجوابي :
الجواب األول :ال نسالِّم حصاول اإلجمااع الاذي زعمتماوه؛ ألن عمار قاال
للإ وسمعه بعض الصاحابة الموجاودلن فاي المدلناة ،أماا بقياة الصاحابة وهام
الذلن خارج المدلنة فلم لسمعوا برذا ،فادعاء اإلجماع بعيد جدًا.
الجواب الثاني :على فرض حصول اإلجماع ،فإن عمر رضي هللا عنه لم
ل ارُد خبرهااا لكونااه خباار آحاااد وال لقااوى علااى تخصاايص الكتاااب ،ولكنااه ر َّد
خبرها؛ ألنه إ في حفمرا بدليل قوله« :ال ندري أنسيا أم ل رت» ،فلاو لام
لكن هذا هو سب رده لخبرها لما اان لراذه العباارة فاةادة ،وال لمكان أن لاأتي
أيُّ صحابي بعبارة ال فاةدة منرا.
أي :لل م لتحصيل فاةدة هذه العبارة أن ندعلرا هي سب رده.
ولو قلنا بأن سب ردِّه هو :ون خبر الواحد ال لخصاص الكتااب لماا اان
لرذه العبارة فاةدة ،وتكون عبثًا ،وهذا ال لدوز(.)2
التتدليل الثتتاني :أن الكتاااب وال ُّس انَّة المتااواترة مقرااوع برااا ،وخباار الواحااد
ممنون ،فتقدلمه على الكتاب وال ُّسنَّة المتاواترة تقادلم المرجاوح علاى الاراجح،
وهو ممتنع ً
عقال.
يجاب عنه بجوابي :
الجواب األول :أن خبر الواحاد وهن اان اناي الثباوت هال أن داللتاه علاى
معناااه أقااوى ماان داللااة العااام ماان الكتاااب وال ُّس انَّة المتااواترة؛ ألن خباار الواحااد
خاص في مراده ال لحتمل غير المراد ،أما العاام فراو لحتمال ،وهلا اان داللاة
الخبر أقوى في الداللة على معناه من العام ،فإناه لكاون راجحًاا علياه ،والعمال
بالراجح متعين.
الجواب الثتاني :أن هاذا منقاوض باالبراءة األصالية ،فإنراا لقينياة ماع أنراا
تتاارر بخباار الواحااد ،فكااذلإ العااام ماان الكتاااب وال ُّس انَّة المتااواترة لتاارر بخباار
الواحد(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه البخاااري ،)123/6( :تاااب الرااال ـااـ باااب قصااة فاطمااة بنااا قااية .ومساالم ،)1112( :تاااب
الرال ــ باب المرلقة ثالثًا ال نفقة لرا.
( )2انمر الدليل ومناقشته في المعتمد ،)653/2( :والعدة ،)553/2( :والتبصرة ،)133( :والوصول هلاى
األصااااول ،)263/1( :واإلحكااااام لدماااادي ،)326/2( :ومختصاااار اباااان الحاجاااا و اااارحه للعوااااد:
( ،)151/2وفواتح الرحموت 339/1( :ــ .)351
( )3انمر الادليل ومناقشاته فاي المعتماد ،)651/2( :والعادة ،)556/2( :والتبصارة ،)133( :المستصافى:
=
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التتدليل الثالتتث :قياااس التخصاايص علااى النسااخ ،فكمااا أنااه ال لدااوز نسااخ
الكتاب وال ُّسنَّة المتواترة بخبار الواحاد ،فكاذلإ ال لداوز تخصيصارما باه؛ ألن
النسخ تخصيص في األزمان.
يجاب عنه بجوابي :
الجواب األول :أن هذا القياس صحيح لو لام لارد دليال أقاوى مناه قاد ألقاى
هذا القياس ،وهو :اإلجماع ،فإن الصحابة قد أجمعوا علاى رد خبار الواحاد هلا
ان ناس ًخا للمقروع ،ما أجمعوا على قبوله هلا ان مخصصًا له.
الجواب الثاني :سلمنا عدم حصول هذا اإلجمااع ،لكان هاذا القيااس فاساد؛
ألنااه قياااس مااع الفااار  ،ووجااه الفاار  :أن التخصاايص أهااون مان النسااخ؛ ألن
التخصيص دفع ،والنسخ رفع ،والدفع أسرل من الرفع(.)1
المذهب الثالث :التفصيل بين ما ُخصَّ بقطعي ،وبين ما ُخصَّ بظني:
فااإن مااا دخلااه التخصاايص باادليل قرعااي صااار مدااا ًزا فيمااا بقااي وصااارت
داللة العام انية ،وحينئذ لقوى خبر الواحد على تخصيصه؛ ألن ال األمارلن
ممنون ،والمن لعارضه ان مثله.
ً
أصاال فراو باا علاى حقيقتاه فاي االساتارا ؛
أما هلا لم لدخله التخصيص
حيم هن داللة العام عند أ ثر الحنفية قرعيةُ وحينئذ ال لقوى خبر الواحد علاى
تخصيصه؛ ألنه قرعي وخبر الواحد اناي ،والمناي ال لقاوى علاى تخصايص
القرعي.
يجاب عنه:
ي على قاعدة :أن داللة العام قرعية ،والصحيح أن داللاة
هن هذا الكالم مبن ن
العام انية ،وهي أضعف من داللة الخاص؛ حيم هن الخاص ــ خبار الواحاد
ارد علياه ،فيكاون
ــ ال لقبل التخصيص بخال العام ،فإنه لقبل التخصايص ول ِ
خبر الواحد أقوى من العام ،فإلا ان األمر ذلإ فإن خبار الواحاد لقاوى علاى
تخصيص العام(.)2
المذهب الخامس :أن العام يعمل فيه فيمتا عتدا الفترل التذي ل َّل عليته خبتر
الواحد الخاص ،أما الفرد الخاص الذي د َّل علياه خبار الواحاد ،فإناه لتعاارض
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

( ،)115/2الوصااول هلااى األصااول ،)261/1( :واإلحكااام لدماادي ،)325( :ومختصاار اباان الحاج ا
و رحه للعود ،)151/2( :واإلبراج ،)173/2( :ونرالة السول.)123/2( :
( )1انمر الدليل ومناقشته في المعتمد ،)652/2( :والعادة ،)552/2( :والتبصارة ،)135( :والمستصافى:
( ،)112/2والوصول هلى األصول البن برهان ،)261/1( :واإلحكام لدمادي ،)327/2( :واإلبرااج:
( ،)175/2ونرالة السول.)123/2( :
( )2انماار الاادليل ومناقشااته فااي التبصاارة ،)135( :ومختصاار اباان الحاج ا و اارحه ،)151/2( :و اارح
تنقيح الفصول.)219( :
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ماع ماا د َّل عليااه اللفا العاام ،وحينئااذ ال نارجح أحادهما علااى اآلخار ،ونتوقااف
حتى لرد دليل لرجح أحدهما.
واستدلوا على للإ :بأن خبر الواحد والعام قد اجتمع فاي ال واحاد منرماا
قرع من وجه وان من وجه آخر ،فوقفا موقفًا سواء ،ولم لترجح أحدهما على
اآلخر.
ويجاب عنه:
أن خبر الواحد أرجح من العاام؛ ألن العمال بالخااص ـاـ وهاو ماا دل علياه
خبر الواحد ــ فيه هعمال للدليلين ،أما العمل بالعام ففيه هبرال للخااص ـاـ وهاو
ما د َّل علياه خبار الواحاد ـاـ ،ومعارو أن هعماال الادليلين هن أمكان أولاى مان
هعمال أحدهما دون اآلخر(.)1

رأي ابن ِحبَّان:

لها اباان ِحبَّااان هلااى جااواز تخصايص الكتاااب بخباار اآلحاااد ،فعنااد حاادلم
النبي ^« :م س في اإلسالم سنة حسنة ،فعمل بها م بعده ،كان له أجرها
وأجر م يعمل بها م بعده ،وم س سنة سيئة ،فعمل بها مت بعتده ،كتان
عليه وزرها ووزر م عمل بها بعده»(.)2

علَّق عليه ابن ِحبَّان بقوله:

(هااذا خباا نر دال علااى أن قااول هللا جاال وعااال﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾
 .]163أراد به بعض األوزار ال الكل؛ هل أخبر المبيّن عن مراد هللا جل وعاال فاي
تابه :أن من سن في اإلساالم سانة سايئة ،فعمال براا مان بعاده اان علياه وزرهاا
ووزر أخرى هال فيما أخبار م رساولي ^ أنراا تا ر ،والمصارفى ^ لام لقال للاإ،
وال خاص عماوم الخراااب براذا القاول هالّ ماان هللا ،ارد هللا لاه بااذلإ ،حيام قااال:
[األنعااام:

﴿ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [الندم ،^ ]3-3 :ونمير هذا قولاه جال وعاال:
﴿ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [األنفاااال .]31 :فراااذا خرااااب علاااى العماااوم،
قوله﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ ثم قال ^« :مت قتتل ً
قتتيال فلته ستلبه»( )3فاأخبر ^
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمااار الااادليل ومناقشاااته ونسااابته فاااي البرهاااان ،)326/1( :والوصاااول هلاااى األصاااول،)261/1( :
ومختصر ابن الحاج و رحه للعود ،)151/2( :و رح تنقيح الفصول.)219( :
( )2رواه مسلم في صحيحه ،)713/2( :تاب ال اة ـاـ بااب الحام علاى الصادقة ولاو بشاس تمارة ،بارقم:
(.)1117
( )3رواه البخاري بلف « :م قتل ً
قتيال لته عليته بينتة فلته ستلبه» )1133/3( :فاي أباواب ال ُخ ُماة ،بااب
من لم لُخمة األسالب ومن قتل ً
قتيال فله سلبه ،برقم ،)2973( :ورواه مسلم بنفة اللف )1371/3( :
=
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أن ال َّس ال ال لخ ّمااة ،وأن القاتاال لكااون منفاار ًدا بااه ،فرااذا تخصاايص بيااان لااذلإ
العموم المرلس)(.)1
وقد أومأ ابان ِحبَّاان ـاـ فاي الماه الساابس ـاـ هلاى جاواز تخصايص الكتااب
بال ُّسنَّة اآلحاد بأن الحدلم عن النبي ^ وهن ان آحا ًدا فإنه لد العمل به ــ هلا
صح ــ؛ ألنه لعتبار وحيًاا مان هللا ،فنخصّاص باه عماوم الكتااب ولكاون العمال
بالدليلين واجبًا ما دام لمكن الدمع بينرما(.)2

األثر الفقهي:

لرى ابن ِحبَّان أن المداهاد فاي سابيل هللا هلا قتال ً
قتايال فاإن لاه سالبهَّ ،
وأن
هذا مخصص ال لدخل في عموم آلة قسمة الاناةم ماا تقادم فاي الماه الساابس
صا لعموم الكتاب.
فيكون الحدلم مخصِّ ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

في تاب الدراد والسير ،باب استحقا القاتل سل القتيل ،برقم.)1751( :
( )1صحيح ابن ِحبَّان.)113/2( :
( )2انمر قواطع األدلة ،)362/1( :والتبصرة.)133( :

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

124

المبحث الثاني
س َّنة بالكتاب()1
تخصيص ال ُّ
له جمرور أهال العلام هلاى أن السُّانَّة تُخصَّاص بالكتااب ،واساتدلوا علاى
للإ بأدلة ،منرا:
التتتدليل األول :قولاااه تعاااالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

[النحااال:

.]29

وجااه الداللااة :أن السُّاانَّة اايء ماان األ ااياء ،والتخصاايص بيااان ،فيكااون
الكتاب مخصصًا لرا.
الدليل الثاني :أن العام من ال ُّسنَّة المتواترة واآلحاد ،والخااص مان الكتااب
دليالن قد ثبتا ،فإما أن نعمل بكل واحد منرما ،أو ال نعمل بكل واحد منرما ،أو
نعمااال بالعاااام دون الخااااص ،أو نعمااال بالخااااص وماااا بقاااي بعاااد التخصااايص،
والثالثة األولى باطلة ،فيصح الرابع وهو المرلوب(.)2
المذهب الثاني :أنه ال يجوز تخصيص ال ُّس َّنة المتواترة واآلحاد بالكتاب:
وهو مذه

بعض الشافعية ،واستدلوا علاى للاإ بقولاه تعاالى﴿ :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [النحل.]33 :
فإن وصف الكتاب بكونه بيانًا لل ُّسنَّة لُوهم بأن تابع لل ُّسنَّة؛ ألن البيان تابع،
فوج أن ال لدوز؛ لئال لقع هلرام.
يجاب عنه بجوابي :
الجتتواب األول :أنااه لمتنااع للااإ؛ ألن هللا تعااالى قااد وصااف الكتاااب بكونااه
﴿ﭲ ﭳ ﭴ﴾ في معرض المدح له ،فلو ان ونه بيانًا لايره لوهم بالتبعية
لما ان للإ صفة مدح.
الجواب الثاني :على فارض تساليم ماا قلتماوه ،فاإن اإللراام زاةال بماا علام
بالورورة من ون القرآن أصالً غير تابع لكل ما لقع بيانًا له ،وهو أقل رتباة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر المسألة في :العدة ،)569/2( :والتبصرة ،)136 :وقواطاع األدلاة ،)363/1( :وجماع الدواماع:
( ،)26/2و رح الكو المنير ،)363/3( :وفواتح الرحموت.)339/1( :
( )2انماار العاادة ،)571/2( :والتبصاارة ،)136( :واإلحكااام لدماادي ،)321/2( :ومختصاار اباان الحاجا
و رحه للعود.)139/2( :
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منه(.)1

رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان أن ال ُّسنَّة ال تُخصَّص بالكتاب ،وهو قول لابعض الشاافعية،
وروالة عند الحنابلة ،خالفًا للدمرور(.)2
نص كالمه:
قال ابان ِحبَّاان رحماه هللا ....( :خرااب الكتااب قاد لساتقل بنفساه فاي حالاة
دون حالة حتى لُساتعمل علاى عماوم ماا ورد الخرااب فياه ،وقاد ال لساتقل فاي
بعااض األحااوال حتااى لُسااتعمل علااى يفيااة اللفاا المدماال الااذي هااو مرلااس
الخراااب فااي الكتاااب دون أن تبينرااا الساانن ،وساانن المصاارفى ^ لرااا مسااتقلة
بأنفسرا ،ال حاجة برا هلى الكتااب ،المبيّناة لمدمال الكتااب ،والمفسارة لمبرماه،
قااااال هللا جاااال وعااااال﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [النحاااال،]33 :
فأخبر جل وعال أن المفسر لقولاه﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [البقارة ،]33 :وماا
أ اابررا ماان مدماال األلفاااا فااي الكتاااب :رسااوله ^ ،ومحااال أن لكااون الشاايء
المفسر له الحاجة هلى الشيء المدمل ،وهنما الحاجة تكون للمدمل هلى المفسر
ضد قول من زعام أن السُّانَّة لدا عرضارا علاى الكتااب ،فاأتى بماا ال لوافقاه
الخبر ،ولدفع صحته النم ُر)(.)3

دليل ابن ِحبَّان:
استدل ابن ِحبَّان ما فاي الماه الساابس بقولاه تعاالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ،حيم نصا اآللة علاى أن هللا جال وعاال جعال النباي
^ مبينًا للقرآن ،وبيانه هنما لكون بسنته ،ولو خصصنا عموم ال ُّسنَّة بخصاوص
القرآن ،لكان القرآن مبينًا للسنة وهو محال(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي العااادة ،)571/2( :والتبصااارة ،)136( :واإلحكاااام لدمااادي،)321/2( :
ومختصر ابن الحاج و رحه للعود.)139/2( :
انماار العاادة ،)571/2( :والمحصااول ،)21/3( :والتمريااد ،)113/2( :واإلبراااج فااي اارح المنراااج:
( ،)1365/3والبحر المحيك.)362/3( :
صحيح ابن ِحبَّان.)91/5( :
انمر روضة الناار ،)726/2( :واإلحكام لدمدي.)393/2( :
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المبحث الثالث
س َّنة()1
تخصيص ال ُّس َّنة بال ُّ
رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان جواز تخصايص السُّانَّة بالسُّانَّة ،وهاو ماذه جمراور أهال
العلم.
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :وقوعه ،والوقوع دليال الداواز ،حيام هن قولاه ^« :ل زكتام
صااا لقولااه ^« :فيمتتا ستتقل الستتماء
فيمتتا لون خمستتة أوستتق»( .)2ورد مخص ً
الزكام»(.)3
الدليل الثاني :أن العام من ال ُّسنَّة المتواترة ،والخاص منراا دلايالن قاد ثبتاا
فإما أن نعمل بكل واحد منرما ،أو ال نعمل برما ،أو نعمل بالعام دون الخاص،
أو نعماال بالخاااص ومااا بقااي بعااد التخصاايص والثالثااة األولااى باطلااة ،فيكااون
الرابعة هو الصحيح(.)3
المذهب الثاني :أنه ال يجوز تخصيص ال ُّس َّنة بال ُّس َّنة مطلقا:
وهو لبعض العلمااء( ،)5واساتدلوا علاى للاإ بقولاه تعاالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ﴾ [النحل.]33 :
وجه الداللة :أن النبي ^ قد جعل مبيِّنًا ،فال لحتاج المه هلى بيان.
يجاب عنه بجوابي :
الجواب األول :أنه ماا أن الكتااب لباين ولُخصاص بعواه بعوًاا ،فكاذلإ
ال ُّسنَّة تبين وتخصص بعورا البعض اآلخار وال فار  ،بداامع :أن ًاال منرماا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

انمر المسألة في :اللمع ،)12( :والمعتمد ،)275/1( :واإلحكام لدمدي ،)392/2( :والبحر المحايك:
( ،)361/3و رح الكو المنير.)365/3( :
الاور  ،)121/2( :وفاي بااب لاية فيماا
ااة
ز
بااب
ـاـ
ااة
أخرجه البخاري في صحيحه في تااب ال
ِ
دون خماة لود صاادقة ،)125/2( :وباااب لااية فيمااا دون خمسااة أوسااس صاادقة ،)133/2( :وأخرجااه
مسلم )979( :في تاب ال اة.)673/2( :
أخرجه البخاري في صحيحه في تاب ال اة ــ باب العشار فيماا لساقى بمااء الساماء وبالمااء الدااري
بلف ا « :فيمااا سااقا السااماء والعيااون أو ااان عثرلًااا العشاار» .)133/2( :وأخرجااه مساالم )921( :فااي
تاب ال اة ــ باب ما فيه العشر أو نصف العشر.)675/2( :
انمر اإلحكام لدمدي ،)321/2( :ومختصر ابن الحاج و رحه للعود ،)132/2( :والمحلاى علاى
جمع الدوامع ،)26/2( :و رح الكو المنير.)365/3( :
انمر الدليل ومناقشته في المعتمد ،)275/1( :واإلحكاام لدمادي ،)321/2( :ومختصار ابان الحاجا
و رحه للعود ،)132/2( :و رح تنقيح الفصول.)216( :
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من هللا تعالى.
الجواب الثاني :أن المقصود باآللاة هاو :هاراار ماا نا ل هللا وهبالغاه هلاى
األُ َّمااة ،ولااية المااراد :هزالااة اإل ااكال ،وبناااء علااى للااإ فااال لصااح االسااتدالل
باآللااة علااى مااا ل رتمااوه ،ثاام هنااه قااد وقااع ،وال لترت ا علااى فاارض وقوعااه
تنافي(.)1

نص كالم ابن ِحبَّان:

عند حدلم النبي ^« :صلوا كما رأيتموني أصلي»(.)2
علّق عليته ابت ِحبَّتان بقولته( :لفماة أمار تشاتمل علاى ال ايء اان
لسااتعمله ^ فااي صااالته ،فمااا ااان ماان تلااإ األ ااياء خصااه اإلجماااع أو الخباار
بالنقل فرو ال حرج على تار ه في صاالته ،وماا لام لخصّاه اإلجمااع أو الخبار
بالنقل فرو أمر حتم على المخاطبين افة ال لدوز تر ه بحال)(.)3

األثر الفقهي:
لرى ابن ِحبَّان رحمه هللا عدم نداسة الماء هلا بلغ قلتين ــ ولم لتايار ـاـ بوقاوع
النداسااة فيااه وقااد أخااذ هااذا الحكاام ماان قولااه ^« :إذا كتتان المتتاء قلتتتي لتتم ينجستته
ايء»(.)3
صص عموم قوله ^« :الماء ل ينجسه ايء»(.)5
ول ر أن هذا الخبر لخ ِّ
ايء»(.)5
وفااي لل اإ لقااول اباان ِحبَّااان( :قولااه ^« :المتتاء ل ينجستته اتتيء» ،لفمااة
أطلقا على العماوم تُساتعمل فاي بعاض األحاوال ،وهاو الميااه الكثيارة التاي ال
تحتماال النداسااة ،فترراار فيرااا وتخااصّ هااذه اللفمااة التااي أطلقااا علااى العمااوم
ورود سنة وهو قوله ^« :إذا كان الماء قلتي لم ينجسه ايء»)(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المراجع السابقة بحا ية رقم (.)1
رواه البخاااري )226/1( :باارقم )615( :فااي تاااب الصااالة ،باااب األلان للمسااافر هلا ااانوا جماعااة
واإلقامة.
صحيح ابن ِحبَّان.)533/3( :
رواه أبو داوود )17/1( :في تاب الررارة ــ باب ما جاء في بئر بواعة.
رواه أبو داوود )17/1( :في تاب الررارة ــ باب ما لندة الماء.
ورواه الترمذي )96/1( :في تاب الررارة ــ باب ما جاء أن الماء ال لندسه يء.
وقال :هذا حدلم حسن.
صحيح ابن ِحبَّان.)59/3( :

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

128

المبحث الرابع
س َّنة باإلجماع()1
تخصيص ال ُّ
رأي ابن ِحبَّان:

لهااا ابااان ِحبَّاااان هلاااى جاااواز تخصااايص ال ُّسااانَّة باإلجمااااع ،وهاااو ماااذه
الدمرور(.)2
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :الوقوع ،والوقوع لدل على الدواز.
بيانه :أنه لما قال تعاالى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ﴾ [الناور،]2 :
فااإنرم خصصااوا هااذه اآللااة باإلجماااع علااى أن العبااد لدلااد خمسااين جلاادة علااى
النصف من الحر؛ قياسًا على األمة.
الدليل الثاني :أن اإلجماع أولى من عام الكتاب والسُّانَّة المتاواترة؛ ألنرماا
نصوص ،والانص قابال للتأولال ،واإلجمااع غيار قابال لاذلإ ،فيكاون اإلجمااع
أقوى ،وحينئذ لخصص عام الكتاب وال ُّسنَّة المتواترة(.)3

نص كالم ابن ِحبَّان:

عند حدلم النبي ^« :صلوا كما رأيتموني أصلي»(.)3
علّق عليته ابت ِحبَّتان بقولته( :لفماة أمار تشاتمل علاى ال ايء اان
لسااتعمله ^ فااي صااالته ،فمااا ااان ماان تلااإ األ ااياء خصااه اإلجماااع أو الخباار
بالنقل فرو ال حرج على تار ه في صاالته ،وماا لام لخصّاه اإلجمااع أو الخبار
بالنقل فرو حتم على المخاطبين افة ال لدوز تر ه بحال)(.)5

ﭑﭑﭑ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3

()3
()5

انمااار المساااألة فاااي المستصااافى ،)321/3( :والتمرياااد ،)117/2( :و ااارح تنقااايح الفصاااول)212( :
والمحصول.)21/3( :
انماار المصااادر السااابقة برااام ( )1باإلضااافة هلااى :هر اااد الفحااول ،)696/2( :واإلحكااام لدماادي:
( )311/2فقد حكى اإلجماع على التخصيص باإلجماع.
انماااار المعتمااااد ،)276/1( :والعاااادة ،)572/2( :والمستصاااافى ،)112/2( :والتمريااااد،)117/2( :
والمحصاااول ،)21/3( :واإلحكاااام لدمااادي ،)327/2( :ومختصااار ابااان الحاجااا و ااارحه للعواااد:
( ،)151/2و رح تنقيح الفصول.)212( :
سبس تخرلده صفحة (.)97
صحيح ابن ِحبَّان.)533/3( :
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الفصل الخامس

المفهـــــــــــــوم
وفيه تمهيد ،وثالثة مباحث:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:
المبحةةةةةةةث األول:
المبحةةةث الثةةةاني:
المبحةةةث الثالةةةث:

في تعريف المفهوم.
مفهوم الصفة.
مفهوم العدد.
مفهوم الشرط.
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التمهيد
تعريف المفهوم
المفهوم لغة:
اسم مفعول من الفرم ،والفرم اإلدرار(.)1

واصطالحا:
ما دل عليه اللف ال في محل النرس(.)2

شرح التعريف:
(ما لل عليه اللفخ) :جنة لشمل المنرو والمفروم.
(ل في محل النطق) :قيد خرج به المنرو ؛ ألنه دل عليه اللف فاي محال
النرس.

والمفهوم ينقسم إلى قسمين(:)3
0ــ مفهوم موافقة :وهو ما وافس المسكوت عنه حكم المنرو .
4ــ مفهوم مخالفة :وهو ما خالف المسكوت عنه حكم المنرو .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر مختار الصحاح ،)233( :والمصاباح المنيار ،)239( :والقااموس المحايك )1136( :ماادة( :
هـ م).
( )2انمر رح الكو المنير ،)321/3( :وهر اد الفحول ،)763/2( :ومذ رة الشنقيري.)315( :
( )3انماااار البحاااار المحاااايك 7/3( :و ،)13و اااارح الكو اااا المنياااار ،)321/3( :وتفسااااير النصااااوص:
(.)619/1
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المبحث األول
مفهوم الصفة()1
رأي ابن ِحبَّان:
لمرر من صنيع ابن ِحبَّان عند تفسيره لبعض األحادلم ،أنه لعتبر مفراوم
الصفة ،وهو مذه جمرور أهل العلم(.)2

نص ابن ِحبَّان:
صتحاحا،وكلوها
عند حدلم النبي ^« :اتقوا هللا في هذه البهائم ،اركبوها
ً
سمانًا.)3(» . . ...
صتحاحا» الادليل
علّق عليه اب ِحبَّان بقوله( :في قوله ^« :اركبوها
ً
على ّ
أن الناقة العدفاء الوعيفة لد أن لُتن ّك ر وبرا هلى أن تصح.
وفااي قولااه ^« :وكلوهتتا ستتمانًا» دلياال علااى أن الناقااة المر ولااة التااي ال
نقي( )3لرا لستح ترر نحرها هلى أن تسمن)(.)5

أدلة الجمهور:
استدل الدمرور بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن تخصيص الحكم بالصفة البا َّد لاه مان فاةادة صاونًا للكاالم
عن اللاو ،فإن لم لكن هنار فاةدة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصو بتلاإ
الصفة وجا حملاه علياه ،وهن لام لحمال علياه :اان التخصايص بتلاإ الصافة
لاا ًوا ،و االم الشاارع لصااان عان اللااو ،وألجال للااإ لحمال تخصايص الحكاام
بتلإ الصفة على نفيه عند عدم تلإ الصفة.
الدليل الثاني :قيااس تقيياد الخرااب العاام بالصافة علاى تقيياده باالساتثناء،
وقد ثبا أن االستثناء من النفي هثبات ،ومن اإلثبات نفي ،فكاذا التقيياد بالصافة
لد أن لفيد النفي فيما عدا الموصو بتلإ الصفة هن اان الكاالم موجبًاا ،أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5

المنيار،)392/3( :

انمر قواطع األدلة ،)16/2( :ومفتاح الوصول للتلمساني ،)91( :و رح الكو
والتقرلر والتحبير.)115/1( :
انماار التمريااد )213/2( :وتقرلاا الوصااول ،)169( :ونرالااة السااول )219/2( :وهر اااد الفحااول:
(.)772/2
رواه اإلمام أحمد في المسند ( )121/3برقم .17662
ال نقي لرا :أي ال ُم ّخ لرا لوعفرا وه الرا .انمر النرالة في غرل الحدلم )111/5( :مادة( :نقا).
صحيح ابن ِحبَّان.)313/2( :
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بالعكة هن ان منفيًا.
الدليل الثالث :أن الحكم المرت على الخراب المقيد بالصافة معلاول بتلاإ
الصفة؛ ألن ترتي الحكم على الوصف لشعر بالعياة ـاـ ماا سايأتي بياان للاإ
في باب القياس ــ وانتفاء العلة لوج انتفاء الحكم ،فيل م من للإ انتفاء الحكم
فيما انتفا عنه تلإ الصفة(.)1
التتدليل الرابتتع :مااا نُقاال عاان جماعااة ماان أهاال اللاااة أنراام قااالوا بمفرااوم
الصاافة( .)2وماان للااإ مااا رواه مساالم فااي صااحيحه( )3عنااد حاادلم النبااي ^:
«يقطع ال الم الكلب األسول» قال عبد هللا بن الصاما( )3ألبي لر رضي هللا
عنه( :)5ما بال الكل األسود من الكل األحمر من الكل األصفر؟ قال لا ابن
ابن أخي سألا رسول هللا ^ ما سألتني فقال« :الكلب األسول ايطان».
لقول ابن قدامة( )6مبينًا وجه االستشراد من الحدلم:
ففرما من تعليس الحكم على الموصو  ،نفي الحكم عما سواه ــ وهماا مان
فصحاء العرب( )7ــ.
المذهب الثاني :أنه ل يدل عل النفي ،أي أن مفروم الصفة لية ب ُحدَّة.
فإلا علس الحكم على صفة ،فإن هذا ال لدل على نفي للإ الحكام هلا انتفاا
تلإ الصفة ،وهو اختيار الحنفية( ،)2وبعض الشافعية(.)9
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

()7
()2
()9

انماار األدلااة فااي المستصاافى ،)212/2( :واألحكااام لدماادي ،)21/3( :واإلبراااج ،)373/1( :ونرالااة
السول ،)321/1( :وفواتح الرحموت.)321/1( :
انماار قواطااع األدلااة ،)21/3( :والتمريااد ،)215/2 :وبيااان المختصاار ،)351/2( :وهر اااد الفحااول:
(.)772/2
رواه مسلم )365/1( :باب قدر ما لستر المصلي الصالة .برقم ()511
هو عبد هللا بن الصااما الافااري البصاري ،ثقاة مان خياار التاابعين ،تاوفي بعاد السابعين مان الردارة.
انمر تقرل الترذل .)323/1( :
هو جندب بن جناادة بان سافيان الافااري ،مان الساابقين لإلساالم ،اان لاوازي ابان مساعود فاي العلام ،و اان
رأ ًسااا فااي ال هااد والصااد والعماال ،اارد فااتح بيااا المقاادس مااع عماار ،تااوفي بالربااذة ساانة  31هـااـ .انماار
اإلصابة.)125/7( :
هو عبد هللا بن أحمد بن محماد بان قداماة المقدساي الصاالحي ،أخاذ العلام عان والاده ،وببااداد عان أباي
المناي ،اان هما ًماا فاي الحادلم والفقاه واألصاول ،مان مصانفاته :روضاة النااار ،والماناي،
الفتح ابان
ّ
والمقنااع وغيرهااا ،تااوفي ساانة  621هـااـ .انماار سااير أعااالم الناابالء ،)165/22( :و ااذرات الااذه :
(.)22/5
انمر روضة الناار.)721/2( :
انمااار أصاااول السرخساااي ،)256/1« :و شاااف األسااارار ،)256/2( :وتيساااير التحرلااار،)92/1( :
وفواتح الرحموت ،)313/1( :والتقرلر والتحبير.)115/1( :
انمر :مختصر ابن الحاج و رحه ،)175/2( :واإلبراج ،)371/1( :ونرالة السول.)319/1( :
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الدليل األول :أن المقيَّد بالصفة لو د َّل على نفي الحكم عما عدا الموصو
برااا لمااا ح ُساان االسااتفرام عاان الحكاام فيااه ال نفيًااا وال هثباتًااا مااا هااو الواقااع فااي
مفروم الموافقة؛ حيم هنه في مفروم الموافقة ال لحسُن االستفرام فيه ،فماثالً لاو
قال السيد لعبده« :ال تقل ل لاد أ » ال لحسُان مان العباد أن لساأل ولقاول :هال
أضربه؟
ولكنه في مفروم الصفة ــ وهو من مفروم المخالفاة ـاـ لحسُان فإناه لماا قاال
^« :في الانم الساةمة ز اة» حسُن أن لقال :هل في المعلوفة ز ااة أو ال؟ فراو
ه ًلا غير دال على الحكم فيه ال نفيًا وال هثباتًا.
يجاب عنه:
بأن مفروم الموافقة لم لحسُن االستفرام فيه؛ ألن داللته قرعياة ،أماا مفراوم
الصفة فداللتاه انياة ،لاذلإ حسُان االساتفرام ،فاال للا م مان قُابح االساتفرام فاي
مفروم الموافقة قُبحه في مفروم الصفة.
أما هلا انا داللة مفروم الموافقة انية فإن السؤال حسن للتأ يد ،والتأ ياد
لكون إلزالة االتساع في الفرم ،وهذا قلناه في باب العموم(.)1
الدليل الثاني :أن المقيد بالصافة لاو اان داالً علاى نفاي الحكام عماا عاداه،
فإما أن لعر للإ بالعقل ،أو بالنقل ،وهما باطالن.
يجاب عنه:
بأنه لُسلم َّ
أن هذا غير معرو بالعقل ،وال باالتواتر ،ولكان ال لُسالم القاول
بأن «المن ال لثبا القاعدة األصولية» على هطالقه ،ولكن في للإ تفصيل.
فااإن انااا القاعاادة األصااولية علميااة فااال تثبااا بااالمن ،وهن انااا القاعاادة
األصاااولية عملياااة ،فإنراااا تثباااا باااالمن؛ قيا ًساااا علاااى هثباااات الفاااروع العملياااة
باآلحاد(.)2
الدليل الثالث :قياس مفروم الصفة على مفروم اللق .
يجاب عنه:
بأن هذا قياس فاسد؛ ألنه قياس مع الفار ،ووجه الفر  :أن نفي الحكم في
صورة التقييد بالصفة أسبس هلى الفرم من ساةر الفواةد ،وهو غيار حاصال فاي
صورة التقييد باالسم.
أي :أن ااعور الااذهن عنااد سااماع اللفا العااام المقيااد بالصاافة الخاصااة بمااا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار الاادليل ومناقشااته فااي قواطااع األدلااة ( ،)21/3وأصااول اباان مفلااح ،)625/3( :وفااواتح الرحمااوت:
(.)313/1
( )2انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي المعتماااد ،)166/1( :واإلحكاااام لدمااادي ،)23/3( :و شاااف األسااارار:
(.)256/2
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لية له تلإ الصفة أتم من عوره بما لاالر مدلول اسم «ما» عند سماعة.
وهلا ااان األماار ااذلإ ،فإنااه ال للا م ماان داللااة مفرااوم الصاافة علااى النفااي
داللته على النفي في صورة التقييد باالسم(.)1

األثر الفقهي:
ل ار ابان ِحبَّااان أناه لساتح تاارر نحار الناقاة التااي ليساا سامينة؛ لمفرااوم
الحدلم السابس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار الاادليل ومناقشااته فااي التمريااد ،)212/2( :واإلحكااام لدماادي ،)112/3( :وأصااول اباان مفلااح:
( ،)626/3وفواتح الرحموت.)315/1( :
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المبحث الثاني
مفهوم العدد()1
رأي ابن ِحبَّان:

ل اار اباان ِحبَّااان أن العاادد لُااذ ر وال لااراد نفااي مااا وراءه ـااـ مفرومااه ـااـ ماان
األعداد وما ل ره رحمه هللا لحتمل أمرلن:
األماار األول :أن لااذ ر العاادد ولقصااد بااه التكثياار والمبالاااة ،فالعاادد حينئااذ
لية له مفروم اتفاقًا( )2فيكون خار ًجا عن محل الن اع.
األمر الثاني :لُحمل المه رحمه هللا على أنه ال لقاول بمفراوم العادد وهاذا
اااااهر هطاااال الماااه رحماااه هللا ،وهاااذا ماااذه جمراااور الحنفياااة وبعاااض
الشافعية(.)3
أدلة المذ َهبيْن:
ً
أول :األللة عل حجية مفهوم العدل:
الدليل األول :ما رواه ابن عمر رموي هللا عنه قال :لما ن ل قوله تعاالى:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ﴾

[التوباااااااااااااااة:

 ،]21قال النباي ^« :قتد خيَّرنتي ربتي فتوهللا ألزيتدن علت الستبعي »( ،)3ففرام
النبي ^ من اآللة أن نفي المافرة مقياد بالسابعين ،فاإلا زاد العادد عان السابعين
فقد انتفى الحكم ــ وهو عدم المافرة ــ رجاء أن لبدله بحكم آخر وهو المافرة،
ولذلإ قال :ألزلدن على السبعين فيكون تخصيص الحكام بعادد ً
داال علاى نفاي
الحكم عن غير هذا العدد المعين(.)5
واعتُ ِرض عليه بأن هذا الحدلم ضعيف لم لدون فاي الصاحاح ،والحادلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر قواطع األدلة ،)32/2( :و ارح تنقايح الفصاول .)56( :و ارح مختصار الروضاة،)362/2( :
وتيسير التحرلر ،)111/1( :وهر اد الفحول.)775/2( :
( )2انمر البحر المحيك ،)32/3( :و رح الكو المنير.)512/3( :
( )3انمر الفصول فاي األصاول ،)293/1( :والبرهاان ،)353/1( :واإلحكاام لدمادي ،)93/3( :وفاواتح
الرحموت.)332/1( :
( )3أخرجه البخاري ومسلم في تاب تفسير القارآن بااب قولاه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ﴾ )216/5( :عاان اباان عماار رضااي هللا عنااه ،وأخرجااه مساالم ( )2311فااي
تاب فواةل الصحابة ،باب من فواةل عمر رضي هللا عنه (.)1265/3
( )5انمااار المعتماااد ،)157/1( :والبرهاااان ،)353/1( :والمنخاااول ،)219( :والتمرياااد ألباااي الخرااااب:
( 197/2ــ  ،)192واإلحكام لدمدي ،)93/3( :ومختصار ابان الحاجا و ارحه للعواد،)172/2( :
وهر اد الفحول.)775/2( :
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الوعيف ال لُحتج به في هثبات قاعدة أصولية.
ويجاب عنه:
بأن هذا غير مسلَّم ،بل أخرجه البخااري فاي صاحيحه فاي تااب التفساير،
باااب قولااه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ،﴾...وأخرجااه مساالم فااي صااحيحه فااي
تاب فواةل الصاحابة ،بااب :مان فوااةل عمار ،فالحادلم صاحيحن؛ حيام هن
أصح األحادلم ما اتفاس علياه البخااري ومسالم ،وهاذا قاد اتفاس علياه البخااري
ومسلم(.)1
الدليل الثاني :أن الحكم لو ثبا فيما زاد على العدد المذ ور لم لكان لاذ ر
العدد فاةدة ،و الم الشارع ال لداوز أن لعارى عان الفاةادة ماا أمكان ،فثباا أن
فاةدة ل ار العادد هاي :أن لنفاي الحكام عماا عادا المقياد بعادد ،وهاذا هاو مفراوم
العدد.
الدليل الثالث :أن األمة قد عقلا من تحدلد حد القال بثمانين نفي وجوب
ال لادة ،وعدم جواز النقصان(.)2
المذهب الثاني :أن مفهوم العدد ليس بحُجَّ ة.
أي :أن تقييد الحكم بعدد مخصوص ال لدل على نفي للإ الحكام فيماا عادا
للإ العدد ،واستدلوا بأن تعلياس الحكام علاى العادد ال لادل علاى نفياه عماا زاد،
وال عما نقص؛ الحتمال أن لكون في تعليقه باذلإ العادد فاةادة ساوى نفياه عماا
زاد أو نقص.
يجاب عنه:
بأنه ال إ أنه توجد فواةد ثيرة في تعليس الحكم على العدد ــ ما سبس ــ
ولكن أقوى الفواةد انقداحًا في الذهن وأقربرا هليه هو :أنه لدل على نفي الحكام
عما زاد أو نقص ،وهذا هو مفروم العدد(.)3

نص كالم ابن ِحبَّان:
قال ابن ِحبَّان رحمه هللا( :هن العرب تذ ر العادد للشايء وال ترلاد باذ رها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انمر الدليل ومناقشته في البرهان ،)352/1( :والمنخول ،)212( :واإلبراج.)322/1( :
( )2انماار األدلااة فااي المعتمااد ،)159/1( :والبرهااان ،)359/1( :والمستصاافى ،)192/2( :و اارح تنقاايح
الفصول ،)56( :و رح مختصر الروضة ،)362/2( :والبحر المحيك.)35/3( :
( )3انمر الدليل ومناقشاته ونسابته فاي البرهاان ،)353/1( :والتمرياد ألباي الخرااب ،)197/2( :وتيساير
التحرلر ،)111/1( :وفواتح الرحموت.)332/1( :
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للإ العدد نفيًا عما وراءه)(.)1
وقد استدل ابن ِحبَّان ــ ما ل ر ــ بما هاو جاار فاي لااة العارب :حيام هن
العرب تذ ر العدد وال ترلد بذ ر للإ العدد نفيًا عما وراءه(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح ابن ِحبَّان.)312/1( :
( )2انمااار أدلاااترم فاااي الفصاااول فاااي األصاااول ،)293/1( :وفاااواتح الرحماااوت ،)332/1( :والبرهاااان:
(.)353/1
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المبحم الثالم
مفهوم الشرط()1
رأي ابن ِحبَّان:
لاارى اباان ِحبَّااان أن مفرااوم الشاارط حدااة حتااى لااأتي دلياال لااد ّل علااى عاادم
اعتباره ،واالحتداج بمفروم الشرط رأي جمرور العلماء(.)2

نص كالمه:
قال ابن ِحبَّان( :أباح هللا جل وعاال قصار الصاالة عناد وجاود الخاو

فاي

تابااه حياام لق اـول﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ﴾
[النساااء ،]111 :وأباااح المصاارفى ^ قصاار الصااالة فااي الساافر عنااد وجااود األماان
باير الشرط الذي أباح هللا جل وعال قصر الصالة به ،فالفعالن جمي ًعا مباحان
من هللا ،أحدهما هباحةن في تابه ،واآلخر هباحة على لسان رسوله ^)(.)3
فرذا مفروم رط من اآللة ـاـ ماا ل اره ابان ِحبَّاان ـاـ ولكان قابلاه منراو
حدلم النبي ^ فيُق َّدم عليه.

أدلة الجمهور:
التتدليل األول :أن أهاال اللاااة لفرمااون ماان تعليااس الحكاام علااى اارط انتف ااء
الحكم بدونه(.)3
ومن للإ ما رواه مسلم في صحيحه( )5عان لعلاى بان أمياة( ،)6قاال :قلاا
لعماااااار اباااااان الخراااااااب﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ُ
عدبا مما عدبا منه ،فساألا رساول هللا ^ عان
ﰍﰎ﴾ ،فقد أمن الناس فقال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمااار هحكاااام الفصاااول للبااااجي ،)522(( :والبحااار المحااايك ،)37/3( :و ااارح مختصااار الروضاااة:
( ،)762/2و شف األسرار.)271/2( :
انمااار جماااع الدواماااع بشااارح المحلاااي ،)251/1( :و ااارح العواااد علاااى مختصااار ابااان الحاجااا :
( ،)121/2والقواعد البن اللحام.)1113/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)335/6( :
انمر قواطع األدلة )21/2( :وروضة الناار 779/2( :و ،)791وهر اد الفحول.)273( :
رواه مسلم )372/1( :في تاب صالة المسافرلن ــ باب صالة المسافر وقصدها ،برقم.)626( :
هو لعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنملي ،أسلم لوم الفتح و رد حنينًاا والرااةف وتباور ،و اان
عامل عمر على ندران ثم لعثمان على صنعاء ،توفي سنة 37هــ ،انمر اإلصابة.)626/6( :

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

139

للإ ،فقال« :صدقة ت دق هللا بها عليكم ،فاقبلوا صدقته».
ففراام عماار ولعلااى رضااي هللا عنرمااا ماان تعليااس هباحااة القصاار علااى حالااة
الخو  :وجوب اإلتمام حالة األمان وع ِدباا مان للاإ ،وهماا مان فصاحاء أهال
اللاة(.)1
واعتُ ِرض عليه باعتراضين:
العتراض األول :أن أبا لعلى وعمر هنما عدبا؛ ألن اإلتمام واجا بحكام
األصل ،حيام هن اآللاات أمارت بإتماام الصاالة ،وهنماا اساتثنى حالاة الخاو ،
وأباح فيرا القصر لرذا العذر ،وهو :الخو  ،فبقياا حالاة األمان علاى ماا هاي
عليه لد فيرا اإلتمام ،فثبا أنرما عدبا نمرًا لمخالفة األصل.
يجاب عنه:
بأنه ال لوجد في القرآن آلة تدل على وجوب هتمام الصالة بلفمراا خاصاة،
ولرذا لقال :هن األصل في الصالة القصر ،فدل على أنرما فرما وجوب اإلتمام
عند األمن بسب مفروم الشرط.
العتتتراض الثتتاني :أن اآللااة لاام تثبااا انتفاااء الحكاام عنااد انتفاااء الشاارط،
فيدوز القصر عند عدم الخو .
يجاب عنه بجوابي :
الجتتتواب األول :أن مفراااوم الشااارط قاااد دل علاااى مناااع القصااار عناااد عااادم
الخو  ،وهنما ترر العمل بمفروم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو لام لوجاد
خو ؛ قياسًا على ااهر العموم ،فإنه لترر أحيانًا لدليل آخر.
الجواب الثاني :أنريحتمل أنه ل ر الشرط لباين فياه :أن الساب فاي نا ول
هباحة القصر اان الخاو  ،ثام عمماا اإلباحاة ماا فاي قولاه تعاالى﴿ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ﴾ [البقااااااارة ،]223 :فبااااااايَّن أن للاااااااإ ساااااااب
االرتران ،ال أنه رط في االرتران(.)2
الدليل الثتاني :أن ُ تا النحاو بأسارها ناطقاة باأن لماة «هن» تسامى عناد
أهل اللاة بحار الشارط ،والشارط هاو :ماا لنتفاي الحكام عناد انتفاةاه ،فيقاال:
الررااارة اارط لصااحة الصااالة ،والحاول اارط وجااوب ال اااة ،واالسااتراعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر المعتمد ،)152/1( :و رح تنقيح الفصول ،)371( :و رح العود على مختصر ابن الحاجا :
( ،)121/2و رح المحلي على جمع الدوامع.)251/1( :
( )2انمااار االعتراضاااات وجوابراااا فاااي المعتماااد ،)153/1( :والعااادة ،)361/2( :والتبصااارة،)219( :
واإلحكام لدمدي.)22/3( :
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رط وجوب الحاج ،والحيااة ارط العلام والقادرة ،فيلا م مان انتفااء الرراارة،
وانتفاااء الحااول ،وانتفاااء االسااتراعة ،وانتفاااء الحياااة :انتفاااء صااحة الصااالة،
ووجوب ال اة ،ووجوب الحج ،وانتفاء العلم والقدرة.
فيكااون انتفاااء الحكاام عنااد انتفاااء الشاارط معنااى عا ًمااا فااي جميااع مااوارد
استعماله ،فوج جعله حقيقة فيه؛ دفعًا لال ترار ،والتدوز(.)1
المذهب الثاني :أن مفهوم الشرط ليس بحُجَّ ة:
واختاره أ ثر الحنفية( ،)2وبعض الشافعية(.)3
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن الرجل لو قال ل وجتاه« :هن دخلاا الادار فأناا طاالس»،
فإن هذا ال لنفي وقوع الرال بادون دخاول الادار ،حيام هناه لاو ندّا أو علّاس
بشيء آخر فإنه لقع.
يجاب عنه:
بأنه ال لُسلم أنه ال لنتفي وقاوع الراال بادون دخاول الادار هلا نمرناا هلاى
قوله فقك.
أما االساتدالل بوقاوع المندّا أو المعلّاس بتعلياس آخار :فراذا اساتدالل غيار
صحيح؛ ألن للإ غير المرلس بدخول الدار(.)3
التتدليل الثتتاني :أن أداة الشاارط لااو دلَّااا علااى انتفاااء المشااروط عنااد انتفاااء
الشاارط لكااان قولااه تعااالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾
ً
داال على أن اإل راه على ال نا غير حرام عند هرادة ال نا ،فاآللة لم تادل علاى
نفااي حرمتااه عنااد هرادتااه ،لكاان اآللااة ال تاادل علااى للااإ ،وعليااه :ال تكااون أداة
الشرط دالة على نفي المشروط عند انتفاء الشرط.
جوابه:
أن تخصاايص الشاارط بالااذ ر هنااا قااد اراار لااه فاةاادة أقااوى ماان فاةاادة نفااي
الحكم عند انتفاةه ،وهي :التقبيح والتشانيع علاى هاؤالء الاذلن لكرهاون اإلمااء
على ال نا ،ولحملوهن علياه ماع أن اإلمااء أنفسارن ال رغباة لران فياه ،فتكاون
[النااور]33 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انماار الاادليل ومناقشااته فااي المعتمااد 153/1( :ـااـ  ،)155وأصااول اباان مفلااح ،)637/3( :وهر اااد
الفحول.)779/2( :
انمر شف األسرار ،)271/2( :وفواتح الرحموت.)322/1( :
المعتمااد ،)153/1( :والعاادة ،)353/2( :وأصااول السرخسااي ،)261/1( :والوصااول هلااى األصااول:
( ،)352/1واإلحكام لدمدي ،)22/3( :ومختصر ابن الحاج و رحه.)121/2( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي الوصااول هلااى األصااول ،)352/1( :واإلحكااام ،)22/3( :ومختصاار اباان
الحاج و رحه ،)121/2( :وفواتح الرحموت.)322/1( :

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

141

اآللة ليسا من باب مفروم الشرط(.)1

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر الدليل ومناقشته فاي المعتماد ،)155/1( :واإلحكاام لدمادي ،)91/3( :ومختصار ابان الحاجا :
( ،)321/2وتفسير القرطبي.)253/12( :
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الفصل السادس

المطلق والمقيد
وفيه تمهيد ،ومبحث واحد:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف المطلق والمقيد.
المبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث :هةل يُحمةل المطلةق علةى المقيةةد إذا
اتحدا في الحكم والسبب؟
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التمهيد
في تعريف المطلق والمقيد
المطلق لغة:

هو المرسل والخالي مان القياود ،لُقاال :أطلقاا البعيار مان عقالاه وطلَّقتاه،
وهو طالس وطلس ،أي :بال قيد(.)1

وفي اصطالح األصوليين:

عرَّفه ال ر شي بأنه« :ما دل على الماهية من حيم هي هي»(.)2
وهذا التعرلف ونحوه تعرلف بالنمر هلى حقيقة المرلس من حيم وجودها
في الذهن(.)3
ونُااوق بااأن وضااع المرلااس للداللااة علااى الماهيااة حقيقااة غياار مساالم؛ ألن
وضااع اللف ا لكااون لالسااتعمال ،واالسااتعمال لكااون لألفااراد وال لُسااتعمل فااي
الماهية المرلقة هال في القوالا الربيعية وهي ال تصلح أن تكون دليل الوضع؛
ألنرا نادرة ،وال نسبة بينرا وبين استعمال اللف في األفراد الخارجية الشااةعة،
والقواعد تبنى على الاال  ،فيكون حقيقة المرلس على الفرد الشاةع(.)3
والتعرلااف المختااار هااو( :اللفا المتناااول لواحااد ال بعينااه ،باعتبااار حقيقااة
املة لدنسه)(.)5

شرح التعريف(:)6

(اللفخ) :جنة لشمل ل ملفوا به ،مفي ًدا ان أو غير مفيد.
(المتنتتاول لواحتتد) :قيااد أخاارج اللف ا غياار المفيااد ،وأخاارج ألفاااا األعااداد
المتناولة أل ثر من واحد.
لد ونحوه.
(ل بعينه) :قيد أخرج به المعار
(باعتبار حقيقة ااملة لجنسه) :قيد خرج به المشترر والواج المخيار؛
ألن ًال منرما لتناول واح ًدا ال بعينه باعتبار حقاةس مختلفة.

المقيد لغة:

مأخول من القيد ،وهو خال

وفي اصطالح األصوليين:

المرلس ،واستُعير في ل يء

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7

لُحبة(.)7

انمر مختار الصحاح ،)192( :القاموس المحيك ،)913( :الكليات )137/1( :مادة( :طلس).
انمر البحر المحيك.)313/3( :
انمر مي ان األصول ،)396( :والمحصول ،)355/1( :شف األسرار.)226/2( :
انمر تيسير التحرلر ،)322/1( :وفواتح الرحموت.)361/1( :
انمر روضة الناار ،)111/2( :والقواعد البن اللحام.)1159/2( :
انمر رح مختصر الروضة ،)631/2( :و رح الكو المنير.)392/3( :
انمر لسان العرب ،)372/3( :والمصباح المنير )269( :مادة( :قيد).
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عرَّفااه اباان قدامااة وغيااره بأنااه« :اللف ا المتناااول المع ايّن ،أو لاياار مع ايّن
موصو بأمر زاةد على الحقيقة الشاملة لدنسه»(.)1
ونُوق بأنه تعرلف غيار ماانع ،حيام لادخل فياه المعرفاات ،وهاي ليساا
من المقيد ما أنرا ليسا من المرلس(.)2
والتعرلف المختار هو قولرم( :ما أخرج من اةع بوجه)(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر روضة الناار ،)191/2( :وهر اد الفحول.)372/2( :
( )2انمر رح مختصر الروضة ،)632/2( :وتيسير التحرلر.)331/1( :
( )3انمر اإلحكام لدمدي ،)15/3( :مختصر ابن الحاج مع بيان المختصار ،)339/2( :والتلاولح علاى
التوضيح.)63/2( :
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المبحث
هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا
في الحكم والسبب؟()1
رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان حمل المرلس على المقيد هلا اتحدا في الحكم والساب ـاـ و اناا
ُمثبتين ــ وهو مذه جمرور أهل العلم(.)2
واستدلوا لذلإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن العمل بالمقيد لخرج به المكلف عن عردة التكليف بيقاين؛
ألن العمااال بالمقياااد عمااال باااالمرلس وزلاااادة ،والعمااال باااالمرلس ههماااال للمقياااد
والدمع بين الدليلين أولى.
الدليل الثاني :أن المرلاس والمقياد هلا اجتمعاا فاال لخلاو هماا أن نعمال برماا
معًا ،وهما أن نُعمل أحدهما ونُلاي ،وهماا أن ندماع بينرماا بحمال أحادهما علاى
اآلخر.
واألول وهو العمل برما ممتنع إلفواةه هلى التناقض؛ ألنه للا م أن نعتبار
وااا ممتنااع وهااو
اإللمااان فااي الرقبااة وال نعتبااره فيرااا وهااو محااال ،والثاااني أل ً
هلااؤهااا إلفواااةه هلااى خلااو الواقعااة عاان حكاام مااع ورود الاانص ،وهلااى تعرياال
النص مع همكان استعماله.
والثالاام وهااو هعمااال أحاادهما دون اآلخاار تاارجيح بااال ماارجح ،وهااذا غياار
جاة  ،فيتعاين الراباع وهاو العمال برماا معًاا بحمال أحادهما علاى اآلخار وللاإ
بحمل المرلس على المقيد أو العكة واألول أولى ألنه خروج من العردة بيقين
ما سبس في الدليل السابس(.)3
المةةةذهب الثةةةاني :عةةةدم حمةةةل المطلةةةق علةةةى المقيةةةد إذا اتحةةةدا فةةةي الحكةةةم
والسبب ،وهو اختيار بعض المالكية(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انمااار روضاااة النااااار ،)765/2( :و ااارح تنقااايح الفصاااول ،)266( :والبحااار المحااايك،)317/3( :
وفواتح الرحموت.)362/1( :
انمر القواعد البن اللحام ،)1163/2( :و رح الكو ا المنيار )396/3( :وماا سابس فاي هاام رقام
( ، .)1وقااال اآلمااادي فااي المساااألة« :ال أعلااام فيااه خالفًاااا» اإلحكاااام ( ،)7/3وانماار هر ااااد الفحاااول:
(.)711/2
انمر قواطع األدلة ،)323/1( :والمحصول ،)132/3( :و ارح األصافراني لمختصار ابان الحاجا :
( ،)353/2و رح المحلى على جمع الدوامع.)51/2( :
انمر نسبته لبعض المالكياة فاي هحكاام الفصاول ،)226/1( :واإل اارة فاي معرفاة أصاول الفقاه ألباي
الوليد الباجي.)219( :
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واستدلوا لذلإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن حمل المرلس على المقيد من بااب مفراوم المخالفاة ،وهاو
لية بحدة.
ويجاب عنه:
ّ
أن المفروم حدّة ،وأن تخصيص الشيء بالذ ر لفيد نفيه عماا عاداه؛ هل لاو
ان المسكوت عنه مساولًا للمخصوص بالذ ر لكان عيًّا من المتكلم ،والشارع
من ّ ه عن للإ(.)1
الدليل الثاني :أن المرلس الم الشارع الحكيم ،و االم الحكايم لُحمال علاى
هطالقه؛ لوجوب استقالله بالفاةدة ّ
وهال لم لكن قاةله حكي ًما.
ويجاب عنه:
بأن الحكيم ال لأمر بالدمع بين ضدلن وال بالترجيح من غير مرجح ،فل م
العمل برما بحمل المرلس على المقيد(.)2

نص كالم ابن ِحبَّان:

عند قول النبي ^« :رحم هللا امر ًءا صل قبل الع ر أرب ًعا»(.)3
علّق عليه اب ِحبَّان بقوله ...( :قوله ^« :أرب ًعتا» أراد باه بتساليمتين؛
ألن في خبر لعلى بن عراء( ،)3عن علي بن عبد هللا األزدي( )5عن ابن عمر
قال :قال النبي ^« :صالم الليل والنهار مثن مثن »(.)7()6
فقيّد ابن ِحبَّان هطال الحدلم فاي قولاه ^« :أرب ًعتا» بأنراا تصالى ر عتاين
ر عتين ،ال أربع ر عات بتسليم واحد.

رابعا :األثر الفقهي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

()5
()6
()7

انماار الاادليل ومناقشااته فااي اإل ااارة فااي أصااول الفقااه ،)219( :وهحكااام الفصااول ،)226/1( :و اارح
مختصر الروضة ،)723/2( :والبحر المحيك ،)317/3( :و رح الكو المنير.)396/3( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي هحكااام الفصااول ،)227/1( :و اارح مختصاار الروضااة ،والبحاار المحاايك:
( ،)312/3و رح الكو المنير.)396/3( :
أخرجه أبو داوود )23/2( :في تاب الصالة ــ باب الصاالة قبال العصار ،بارقم ( )1271والترماذي:
( )295/2في تاب الصالة ــ باب ما جاء في األربع قبل العصر ،برقم.)331( :
هو لعلى بن عراء الراةفي ،نا ل واساك ،وحا َّدث عان أوس بان أباي أوس وو ياع بان عادس وطاةفاة،
وعنه عبة والثوري وح ّماد وآخرون ،وهو من موالي عبد هللا بن عمرو بن العاص ،وثّقاه ابان معاين،
وقال أبو حاتم :صالح الحدلم ،مات سانة  121هـاـ .انمار ساير أعاالم النابالء ،)352/5( :والكا اف:
(.)392/2
هو علي بن عبد هللا األزدي البارقي ،روى عن أبي هرلرة وابن عمر وطاةفاة ،وأخاذ عناه قتاادة وأباو
ال بير وجماعة ،ان ثير العبادة فكان لختم ثالثين مرة في رموان .انمر الكا ف.)33/2( :
أخرجااه أبااو داوود )29/2( :فااي تاااب الصااالة ـااـ باااب فااي صااالة النرااار .باارقم ( )1295والترمااذي:
( )391/2في تاب الصالة ــ باب ما جاء أن صالة الليل والنرار مثنى مثنى ،برقم (.)597
صحيح ابن ِحبَّان.)216/6( :
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لرى ابن ِحبَّان أن صالة أربع قبل العصر ــ الواردة في الحدلم السابس ــ
تُصلى ر عتين ر عتاين لتقيياد الحادلم باذلإ ،ال أرباع ر عاات متصالة بتساليم
واحد(.)1

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر صحيح ابن ِحبَّان.)216/6( :
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الفصل السابع

المجمــــــــــــل
وفيه تمهيد ،وأربعة مباحث:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد:
المبحةةةةةةةث األول:
المبحةةةث الثةةةاني:
المبحةةةث الثالةةةث:
المبحةةةث الرابةةةع:

في تعريف المجمل.
وقوع اإلجمال.
وقوع االشتراك.
داللة االقتضاء.
المجاز.
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التمهيد
في تعريف المجمل
المجمل في اللغة:
الماابرم ،اساام مفعااول ماان اإلجمااال بمعنااى :اإلبرااام أو الواام ،لقااال :أجماال
األمر ،أي :أبرمه ،ولقال :أجملا الحساب هلا جمعته(.)1

وفي االصطالح:
هو ما لم تتوح داللته بنفسه(.)2
ول ر ابن ِحبَّان أن المدمل من األخباار هاو :الخبار الاذي لرولاه صاحابي
عاان رسااول هللا ^ بلفمااة مسااتقلة لتريااأ اسااتعمالرا علااى عمااوم الخراااب .وقااال
ذلإ :والمفسر هو :روالاة صاحابي آخار للاإ الخبار بعيناه عان رساول هللا ^
ب لااارة بيااان لااية فااي خباار للااإ الصااحابي األول للااإ البيااان حتااى ال لتريااأ
استعمال تلإ اللفم ِة المدملة التي هي مستقلة بنفسرا هالّ باستعمال هاذه ال لاادة
التي هي البيان لتلإ اللفمة التي ليسا في خبر للإ الصحابي(.)3
فالمدمل عند ابن ِحبَّان لشامل ا ّل ماا لام تتواح داللتاه و ُعار معنااه مان
غيره ،وقد سبقا اإل ارة لكالم ابن القيم :من أن المتقدمين من السلف لرلقون
البيااااان علااااى التخصاااايص والمقيااااد والمبااااين ونحوهااااا ممااااا اصاااارلح عليااااه
المتأخرون(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمر الصحاح ،)1662/3( :ومقالية اللاة ،)321/1( :والمصباح المنير ،)33( :مادة( :جمل).
انمر مختصر ابن الحاج مع رح العود ،)152/2( :جماع الدواماع ماع ارح المحلاي،)52/2( :
وقواطع األدلة.)62/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)121/12( :
انمر الم ابن القيم صفحة.)117( :
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المبحث األول
وقوع اإلجمال()1
رأي ابن ِحبَّان:
لها اباان ِحبَّااان هلااى وقااوع اإلجمااال فااي نصااوص الكتاااب وال ُّسانَّة ،وهااو
مذه جمرور أهل العلم(.)2
باال قااال بعواارم :ال نعلاام أح ادًا قااال بااه غيااره ،فالح ّدااة عليااه ماان الكتاااب
وال ُّسنَّة ال لُحصى وال لُعد ،وهنكاره مكابرة(.)3
فإن قيل:
ً
فوال
اإلجمال بدون البيان ال لُفيد ،ومعه ترولل ،وال لقع في الم البلااء
عن هللا سبحانه ،وسيد األنبياء ^.
يجاب عنه:
بأن الكالم هلا ورد ُمد ً
َّ
مال ثم بُيِّن وفُصل أوقع عناد الانفة ِمان ِل اره مبيَّنًاا
ابتدا ًء(.)3

نص كالم ابن ِحبَّان:

قال ابان ِحبَّاان( :فاأخبر جال وعاال أن المفسّار لقولاه﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ﴾ [البقرة ،]33 :وما أ بررا من مدمل األلفاا في الكتاب :رسوله ^)(.)5
وفي تعرلفه للمدمل ل ار وقوعاه فيماا لرولاه الصاحابة عان رساول هللا ^
ما سبس.

دليل المسعلة:
اساااتدل الدمراااور علاااى وقاااوع اإلجماااال :بوجاااوده فاااي عااادد مااان اآللاااات
وأحادلم النبي ^(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر المسألة في العدة ،)132/1( :والبحر المحيك ،)353/3( :و شف األسرار.)53/1( :
انمر المحصول ،)152/3( :والتحبير رح التحرلر ،)2753/6( :وهر اد الفحول.)725/2( :
انمر التحبير رح التحرلار ،)2753/6( :و ارح الكو ا المنيار ،)315/3( :و ارح المحلاي علاى
جمع الدوامع.)63/2( :
انمر المحصول ،)152/3( :وجمع الدوامع ،)63/2( :والبحر المحايك ،)355/3( :و ارح الكو ا
المنير.)315/3( :
صحيح ابن ِحبَّان.)91/5( :
انمر رح تنقايح الفصاول ،)221( :و ارح المحلاي علاى جماع الدواماع ،)63/2( :و ارح الكو ا
=
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=

المنير.)315/3( :
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المبحث الثاني
وقوع االشتراك()1
تعريف االشتراك:
هو اللف الدال على معنيين مختلفين أو أ ثر(.)2

رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان أن اال ترار واقع في اللاة ،ولستعمل في ل معانياه غيار
المتوادة وهو رأي الدمرور(.)3
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتدليل األول :الوقااوع ،والوقااوع دلياال الدااواز ،وقااد وقااع فااي القاارآن فااي
موضعين:
الموضع األول :قولاه تعاالى﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ﴾

[األحا اب:

.]56
فالصالة من هللا تعالى :الثناء والمافارة ،ومان المالةكاة :االساتافار ،وهماا
معنيااان متاااالران ،واسااتعمل لف ا «الصااالة» فيرمااا دفعااة واحاادة؛ حياام وقااع
اإلخبار به ،فدل للإ على صحة اساتعمال المشاترر فاي ال معانياه فاي وقاا
واحد(.)3
واعتُ ِرض عليه باعتراضات:
العتتتراض األول :أن قولااه تعااالى﴿ :ﭵ﴾ فيااه ضااميران :أحاادهما عاةااد
هلااى هللا ،واآلخاار عاةااد هلااى المالةكااة ،وتعاادد الوااماةر بمن لااة تعاادد األفعااال،
فكأنه قال« :هن هللا لصلي ومالةكته تصلي» ،فرو ــ هلن ــ بمثابة ل ار فعلاين،
ومسألتنا في استعمال اللفمة الواحدة في معنين ،ولية في استعمال لفمين فاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3

()3

انمر المسألة فاي المحصاول ،)262/1( :واإلحكاام لدمادي ،)37/1( :وروضاة النااار،)113/1( :
و رح تنقيح الفصول ،)29( :وتيسير التحرلر.)235/1( :
انمر اإلبراج ،)637/3( :والتعرلفات ،)139( :والم هر.)293/1( :
انماار التحبياار اارح التحرلاار ،)2312/5( :وهر اااد الفحااول ،)129/1( :قااال الشاانقيري« :مااع أن
التحقيس جواز حمل المشترر على معنييه ،ما حققه الشيخ تقي الدلن أباو العبااس ابان تيمياة رحماه هللا
في رسالته في علوم القرآن ،وحرر أنه هو الصحيح في ماذاه األةماة األربعاة رحمرام هللا» ،أضاواء
البيان )19/2( :وانمر مدموع الفتاوى ،)133/13( :و رح الكو المنير.)139/1( :
انماااار المعتمااااد ،)326/1( :والتبصاااارة ،)123( :والبرهااااان ،)333/1( :والمستصاااافى،)71/2( :
واإلحكام لدمدي .)232/2( :وانمر تفسير الربري ،)33/22( :وتفسير القرطبي.)272/13( :
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معنيين.
ويجاب عنه:
بأن اآللة لم لنرس برا هال بلف واحد هو« :لصلون» ،فيكون اللف واحادًا،
ولكن معناه قد تعدد ،وقد أُرلد به ل معانيه(.)1
العتتتراض الثتتاني :أن لفا «الصااالة» مسااتعمل فااي القاادر المشااترر بااين
المافرة واالستافار وهو :االعتناء وهارار ر الرسول ^ ،فيكاون مشاتر ً ا
معنولًا ،وال لكون مشتر ً ا لفميًا ،ل ر للإ الا الي.
يجاب عنه:
بأن استعمال الصالة في االعتناء مداز؛ لعدم تبادره هلى الاذهن ،واألصال
في الكالم الحقيقة ،فالصالة مشتر ة باين المافارة واالساتافار ،فيحمال عليرماا
مراعاة للمعنى الحقيقي ،وال لُعدل عنرما هلى المداز هال بقرلنة ،وال قرلنة(.)2
العتراض الثالث :أنه لدوز أن لكون قد حاذ الخبار لوجاود قرلناة تادل
عليه ،ما في قول الشاعر:
نحااااان بمااااااا عناااااادنا وأنااااااا بمااااااا عنااااادر راض والااااارأي مختلاااااف
والتقدلر :أن هللا لصلي ،ومالةكته لصلون.
يجاب عنه:
بأن هذا فيه هضمار ،واإلضمار خال األصل(.)3

نص كالم ابن ِحبَّان:

عند حدلم النبي ^« :إذا وقع الذباب في إناء أحتدكم :فليغمسته؛ فتإن فتي
أحتتد جناحيتته لا ًء وفتتي اآلختتر اتتفاء ،وإنتته يتقتتي بجناحتته التتذي فيتته التتداء،
فليغمسه كله ثم لينزعه»(.)3
علّتتق اب ت ِحبَّتتان بقولتته( :العاارب تُس ا ّوه هااذه اللفمااة فااي االتقاااء أنااه
لستعمل في الامة والرفع م ًعا ،فإن االتقاء لقع على المعنيين جم ًعا)(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انمااار االعتاااراض وجواباااه فاااي اإلحكاااام لدمااادي ،)236/1( :ونرالاااة الساااول 236/1( :ـاااـ ،)232
واإلبراج 259/1( :ــ  ،)261ومنراج العقول 232/1( :ــ .)233
انمر االعتراض وجوابه في المعتماد ،)911/2( :والعادة ،)713/2( :والمنخاول ،)137( :واإلحكاام
لدماادي ،)32/1( :والتمريااد لإلساانوي ( ،)175وجمااع الدوامااع و اارحه ،)292/1( :و اارح تنقاايح
الفصول ،)113( :والمسودة ،)565 ،171( :وتيسير التحرلر.)36/2( :
انماار االعتااراض وجوابااه فااي البرهااان إلمااام الحاارمين ،)333/1( :والمنخااول ،)137( :واإلحكااام
لدمدي ،)235/2( :وتيسير التحرلر ،)37/2( :والمسودة.)566( :
رواه أبو داوود )365/3( :في تاب األطعمة ــ باب في الذباب لقاع علاى الرعاام بلفا (فاأمقلوه) بادل
(فليامسه) برقم.)3233( :
صحيح ابن ِحبَّان.)55/12( :
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وقد استد ّل ابن ِحبَّان بأن العرب تس ّوه المشترر ،فرو واقع في لاترا(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر المصادر األصولية السابقة برام
لألصفراني.)171/1( :

رقم ( )1في الصافحة الساابقة باإلضاافة هلاى بياان المختصار
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المبحث الثالث
داللة االقتضاء
تعريفها:
هي داللة الكالم على معنى لتوقف على تقدلره صد الكاالم أو صاحته ـاـ
ً
عقال أو ر ًعا( )1ــ.

أنواع داللة االقتضاء.

عنااد النماار فااي بعااض النصااوص لتوااح أن هنااار معناا ًى مسااكوتًا عنااه
مقصو ًدا للمتكلّم ،فيد تقدلره حينئذ ،وهو عند األصوليين ثالثة أنواع(:)2
1ــ ما وج تقدلره لتوقف صد الكالم عليه.
2ــ ما وج تقدلره لتوقف صحة الكالم عليه ً
عقال.
 3ــ ما وج تقدلره لتوقف صحة الكالم عليه ر ًعا.

داللة االقتضاء عند ابن ِحبَّان:

اسااتعمل اباان ِحبَّااان داللااة االقتواااء عنااد تفساايره لاابعض األحادلاام ،وماان
للإ:
1ــ عند حدلم ابن عباس رضي هللا عنرما(« :)3أن النبي ^ م َّر على قِادر
فانتشل منرا عم ًما ،فأ له ،ثم صلى ولم لتوضأ»(.)3
علّق عليته ابت ِحبَّتان بقولته( :قاول ابان عبااس :فأ لاه ،أراد باه اللحام
الذي على العمم ال العمم نفسه)(.)5
فذ ر ابن ِحبَّان أن مراد ابن عباس بأ ال النباي ^ العمام ،ال العمام نفساه،
وهنما هو اللحم؛ ألن العمم ال لأ له الناس ،فال ب ّد لصد هذا الكالم مان تقادلر
محذو  ،فقدره ابن ِحبَّان بأنه اللحم الذي على العمم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5

انماار اارح تنقاايح الفصااول ،)55( :اارح المحلااي علااى جمااع الدوامااع ،)239/1( :والتحبياار اارح
التحرلاااار ،)2262/6( :وغالااااة الوصااااول ،)37( :تيسااااير التحرلاااار ،)91/1( :وهر اااااد الفحااااول:
(.)763/2
انمااار هحكااااام الفصااااول للباااااجي ،)332( :والمستصاااافى ،)313/3( :واإلحكااااام لدماااادي،)21/3( :
وروضااة الناااار ،)771/2( :والبحاار المحاايك ،)5/3( :و شااف األساارار ،)75/1( :و اارح الكو ا
المنير ،)376/3( :وفواتح الرحموت.)313/1( :
هو عبد هللا بن عباس بن عبد المرل القر ي الرا مي ،ابن عم النبي ^ ،وقد دعا له بالفقه فاي الادلن،
واستعمله علي بن أبي طال على البصرة ،توفي بالراةف سنة  62هــ .انمر اإلصابة.)131/3( :
رواه أحماد فاي مسانده بنحااو هاذا اللفا  ،)253/1( :وبمعنااه فااي صاحيح البخااري بارقم ( )5129فااي
تاب األطعمة ــ باب النر وانتشال العمم.)2163/5( :
صحيح ابن ِحبَّان.)311/3( :
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2ــ عند حدلم عمير مولى آبي اللحم( ،)1قال :نا مملو ً ا فكنا أتصد
بلحااام مااان لحااام ماااوالي ،فساااألا النباااي ^ فقاااال« :ت تتتدّق واألجتتتر بينكمتتتا
ن فان»(.)2
علّق عليه اب ِحبَّان بقوله( :أُضمر في هاذا الخبار :تصا َّد بإلناه ،فا ِذ ر
اإللن فيه مومر)( ،)3فق َّدر ابن ِحبَّاان فاي هاذا الحادلم :اإللن مان سايد الماال ـاـ
ار ًعا فاي ماال
اللحم ــ؛ لتوقاف صاحة التصا ّد باه علياه؛ هل ال لصاح التصار
الاير من غير هلنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هو عمير مولى آبي اللحم ،رد مع رساول هللا ^ فاتح خيبار ،ماع موالياه ،انمار اإلصاابة،)731/3( :
واالستيعاب.)1212/3( :
( )2رواه مساالم فااي صااحيحه )711/2( :فااي تاااب ال اااة ـااـ باااب مااا أنفااس العبااد ماان مااال مااواله ،باارقم
(.)1125
( )3صحيح ابن ِحبَّان.)137/2( :
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المبحث الرابع
المجـــــــــــــاز()1
تعريفه:
المداز هو اللف المستعمل في غير موضعه على وجه لصح(.)2

رأي ابن ِحبَّان:

لمرر من الم ابن ِحبَّان أنه ال لقول بالمداز ،وهنما لسميه أسلوبًا للعارب
في لاترا( ،)3وقد ل ر هذا في عدد من المواضع التي علّس عندها علاى بعاض
األحادلم ،ومن للإ قوله:
(والعاارب فااي لاترااا :ترلااس اساام البااداءة علااى النرالااة ،واساام النرالااة علااى
البدالة)(.)3
وقال( :هن العرب في لاترا :ترلس اسم الشيء على ساببه ،ماا ترلاس اسام
السب على الشيء)(.)5
وقال( :والعرب ترلس في لاترا ،اسم ما تولد من الشيء على نفسه)(.)6
وقااال( :العااارب فااي لاتراااا تااذ ر الشااايء هلا احتااوى اسااامه علااى أجااا اء
و ع  ،فتذ ر ج ًءا من تلإ األج اء باسم للإ الشيء نفسه)(.)7
وقااد لها لرااذا القااول بعااض الحنابلااة وبعااض الماهرلااة وغياارهم ،خالفًاا
للدمرور(.)2

دليل المسعلة:
ومما استدل به القاةلون برذا القول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7
()2

انمر الكالم عن المداز في :العدة ،)523/2( :والفقيه والمتفقه )63/1( :واإلحكام لدمادي،)35/1( :
والمحلااي علااى جمااع الدوامااع وحا ااية البناااني ،)312/1( :وفااواتح الرحمااوت ،)211/1( :وهر اااد
الفحول.)131/1( :
انمر تعرلفه في االصرالح في المصادر السابقة برام رقم (.)1
لرى بعض أهل العلم أن الخال في وقوع المداز ومنعه خال لفمي ،انمر :المستصافى،)23/2( :
وروضة الناار ،)273/1( :و رح المعالم.)123/1( :
صحيح ابن ِحبَّان ،)117/2( :و(.)323/3
صحيح ابن ِحبَّان ،)332/1( :و(.)66/9
صحيح ابن ِحبَّان.)69/3( :
صحيح ابن ِحبَّان .)12/5( :و(.)312/3
انماار اإلحكااام الباان ح ا م ،)313/1( :ومدمااوع الفتاااوى الباان تيميااة ،)27/7( :وأصااول الفقااه الباان
مفلااح ،)113/1( :وتشاانيف المسااامع ،)311/1( :والتحبياار اارح التحرلاار ،)63/2( :والمحصااول:
(.)133/1
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الدليل األول :أن المداز لدوز نفيه ،ولكون نافيه صاادقًا فاي نفاة األمار،
فتقول لمن قال :رألا أس ًدا لرمي ،لية هو بأسد ،وهنما هو رجل داع فيل م
على القول بالمداز أن في القرآن وال ُّسنَّة ما لدوز نفيه ،وهذا ال لصح(.)1
ويجاب عنه:
بأن المداز لية بكذب ،وال لل م منه الكذب ،بل هو من المستحسنات عند
العرب(.)2
الدليل الثتاني :هن المدااز ر ياإ مان الكاالم ال لُصاار هلياه هال عناد العدا
عن الحقيقة ،والعد على هللا ُمـحال.
ويجاب عنه:
أنه لية هنار ر ا ة في المداز ،بل هو أفصح وأبلغ من الحقيقة في هفرام
المقصود ،فقولنا« :زلد أسد» أفصاح مان قولناا« :زلاد اداع» ،وبراذا لتواح
أن الكالم لكتس بردة وحُسنًا بالمداز(.)3
الدليل الثالث :أنه لو ان في الم هللا ع وجال مدااز واساتعارة لوصاف
بكونه متد ّو ًزا ومستعيرًا ،وهو باطل باالتفا .
ويجاب عنه:
بأن وصف هللا سبحانه وتسميته من األمور التوقيفية ،فال تصح تسامية هللا
أو وصفه بما لم لس ِّم به نفسه أو لس ِّمه أو لصفه به رسوله ^.
ولو سلمنا أنرا قياسة؛ فإنه ال لدوز وصف هللا تعالى أو تساميته بماا لاوهم
ً
باطال(.)3
نقصًا أو
التتدليل الرابتتعَّ :
أن المداااز ال لسااتقل باإلفااادة باادون القرلنااة ،والقرلنااة قااد
تخفى فيويع المكلف في الدرل ولم لحصل مقصود الكالم ،والحكايم ال لسالإ
مسل ًكا قد لفوي هلاى نقايض مقصاوده ماع قدرتاه علاى سالور سابيل ال لفواي
ً
أصال.
هليه
ويجاب عنه:
ّ
أن االلتباس هنما لحصال عناد عادم القرلناة ،والقرلناة حاصالة وهاي دافعاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3

انماار اإللمااان الباان تيميااة ،)73( :ومختصاار الصااواعس المرساالة ،)231( :ومنااع جااواز المداااز فااي
المن ل للتعبد واإلعداز للشنقيري.
انماار اإلحكااام لدماادي ،)33/1( :وبيااان المختصاار ،)235/1( :و اارح العوااد علااى مختصاار اباان
الحاج  ،)167/1( :وفواتح الرحموت.)212/1( :
انمااار الااادليل ومناقشاااته فاااي ااارح اللماااع ،)171/1( :وقواطاااع األدلاااة ،)233/1( :والوصاااول هلاااى
األصول ،)111/1( :ونرالة الوصول.)332/2( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي اارح اللمااع ،)171/1( :وقواطااع األدلااة ،)233/1( :واإلحكااام لدماادي:
( ،)35/1وفواتح الرحموت.)212/1( :
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لاللتباس ،وأما خفاء القرلنة فرو نا ئ من الدرل وهو احتمال مرجوح(.)1

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمر الدليل ومناقشته في قواطع األدلة ،)236/1( :واإلحكام لدمدي ،)33/1( :و ارح العواد علاى
مختصر ابن الحاج  ،)167/1( :وتيسير التحرلر.)21/2( :
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الباب الثالث

حبَّان في النسخ والتعارض والجمع
آراء ابن ِ
وفيه ف الن:

الفصةةةةةةةةةةةل األول :النسخ.
الفصةةةةةةل الثةةةةةةاني :التعارض والجمع.
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الفصل األول

النســــــــــــــــخ
وفيه تمهيد ،ومبحثان:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف النسخ.
المبحةةةةةةةث األول :نسخ القرآن بال ُّس َّنة.
المبحةةةث الثةةةاني :نسخ رواية متعخر اإلسةالم لروايةة
المتقدم.
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التمهيد
في تعريف النسخ
النسخ لغة:
الرفع واإلزالة.
لقااال :نسااخا الش امة الماال ،أي أزالتااه ،وقااد لُرلااس علااى النقاال ،لقااال:
نسخا ما في الخليَّة ،أي نقلا ما فيرا(.)1

وفي االصطالح:
رفع الحكم الثابا بخراب متقدم ،بخراب متراخ عنه(.)2

شرح التعريف(:)3

(رفع) :الرفع هزالة الشايء علاى وجاه لاواله لبقاي ثابتًاا ،علاى مثاال :رفاع
حكم اإلجارة بالفسخّ ،
فإن للإ لاالر زوال حكمرا بانقواء مدترا.
(الحكم الثابل) :أي الحكم الشرعي الذي ثبا بدليل.
(بخطاب متقدم) :متعلس بالثابا ،لعني :أنه ثابا بخراب رعي متقادم ال
بالبراءة األصلية.
(بخطاب) :احترز به عن زوال الحكم بالدنون ونحوه فلية بنسخ ألناه لام
لرفع بخراب ثان.
تتتران عنتتتته) :احتاااارز ماااان زوال الحكاااام بخراااااب متصاااال الشاااارط
(متت
ٍ
واالستثناء ...فرذا وأمثاله لية بنسخ؛ ألناه وهن اان رفعًاا لحكام بخرااب ّ
لكان
للإ الخراب غير متراخ ،فرو تخصيص ال نسخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لسان العرب ،)61/3( :ومقالية اللاة )523/5( :مادة( :نسخ).
( )2انمااار المستصااافى ،)217/1( :بياااان مختصااار ابااان الحاجااا  ،)393/2( :و ااارح الكو ااا المنيااار:
(.)526/3
( )3انمر رح مختصر الروضة ،)256/2( :ومذ رة أصول الفقه للشنقيري.)121( :
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المبحث األول
س َّنة()1
نسخ القرآن بال ُّ
رأي ابن ِحبَّان:

لرى ابن ِحبَّان ّ
أن ال ُّسنَّة ال تنسخ القرآن ،خالفًا للدمرور(.)2
ونص المه رحماه هللا( :ونحان نقاول ّ
هن أخباار المصارفى ^ هلا صاحا
من جرة النقل ال تتواد وال تتراتر ،وال تنسخ القرآن)(.)3
مذاهب العلماء في المسعلة:
سنَّة المتواترم جائز ً
عقال وار ًعا.
المذهب األول :أن نسخ القرآن بال ُّ
وهو مذه الحنفية( ،)3والمالكية( ،)5وبعض الشافعية( ،)6والحنابلة(.)7
الدليل األول :أن نسخ القرآن بال ُّسنَّة المتواترة ال لستحيل ً
عقال ،فالناسخ ـاـ
في الحقيقة ــ هاو هللا عا وجال ،لكناه أنا ل الناساخ علاى النباي ^ باوحي غيار
نمم القرآن ،وهلا ان المنسوخ ــ وهو القرآن ــ والناسخ ــ وهاي السُّانَّة ـاـ مان
هللا تعالى فال مانع من نسخ أحدهما لدخر.
النبي ^ اآللة اجترادًا منه ،فإن هاذا لاية مان
اعت ِرض عليه :بأنه قد لنسخ
ُّ
هللا تعالى.
يجاب عنه:
هن ج ُِّوز للنبي ^ النسخ باالجتراد فرو من عند هللا ألوًا ،فاا هو الذي ألن
له باالجتراد في هذا األمر ،فثبا َّ
أن الكل من هللا تعالى(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7
()2

انمر رح مختصر الروضة ،)321/2( :البحر المحيك.)119/3( :
انمر التبصرة ،)263( :والتمريد ألبي الخراب ،)369/2( :و رح تنقيح الفصول ،)313( :وهر ااد
الفحول ،)211/2( :وفواتح الرحموت.)72/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)35/13( :
انمااار أصاااول السرخساااي ،)67/2( :و شاااف األسااارار ،)177/3( :وتيساااير التحرلااار،)213/3( :
والتقرلر والتحبير ،)63/3( :وفواتح الرحموت.)72/2( :
انماار اإل ااارة للباااجي ( ،)71ومختصاار اباان الحاجاا و اارحه للعوااد ،)197/2( :و اارح تنقاايح
الفصول.)313( :
انماار العاادة ،)729/3( :والتمريااد ألبااي الخراااب ،)369/2( :والمسااودة ،)212( :و اارح الكو اا
المنير ،)213/3( :ون هة الخاطر العاطر.)225/1( :
انمر المعتمد ،)323/1( :والتبصرة ،)263( :والبرهان ،)1317/2( :والمستصفى.)123/1( :
انماار الاادليل ومناقشااته فااي المعتمااد ،)323/1( :والعاادة ،)211/3( :واإلحكااام لدماادي،)153/3( :
ومختصر ابن الحاج و رحه.)197/2( :
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الدليل الثاني :الوقوع ،فقد وقع في الشرلعة نسخ القرآن بال ُّسنَّة المتاواترة،
والوقوع دليل الدواز ،من للإ:
أن الوصية انا واجبة للوالدلن واألقربين بقوله تعالى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [البقااااارة ،]121 :فنساااااخ
للإ بقوله ^« :فال وصية لوارل»(.)1
واعت ِرض عل هذا الدليل باعتراضي :
العتراض األول :أن الوصاية للوالادلن واألقاربين لام تنساخ بقولاه ^« :ال
وصاااية لاااوارث» ،بااال هنراااا نساااخا بآلاااة الموارلااام ،وبياااان سااارام الوالااادلن
واألقربين ،وأ ار النبي ^ هلى للإ بقوله« :إن هللا قد أعط كل ذي حق حقته
فال وصية لوارل».
يجاب عنه:
بأنه لمكن الدمع باين هاذا الحادلم وآلاة الموارلام التاي هاي قولاه تعاالى:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [النساااااااااااااء]11:؛ حياااااااااااام هن
الميراث ال لمنع من الوصية لألجان .
العتتتراض الثتتاني :هن الوصااية للوالاادلن الثابتااة باآللااة ال لمكاان أن تنسااخ
بالحدلم وهو« :ال وصية لوارث»؛ ألن الحادلم خبار آحااد ،ولاية بمتاواتر،
وخبر الواحد ال لقوى على نسخ ما ثبا بالقرآن.
يجاب عنه:
بااأن الحاادلم فااي قااوة المتااواتر؛ ألن المتااواتر نوعااان :متااواتر ماان حياام
السند ،ومتواتر من حيم ارور العمال باه مان غيار نكيار ،فاإن اراوره لاناي
الناااس عاان روالتااه ،والحاادلم الااذي معنااا ماان النااوع الثاااني؛ حياام هن ارااور
العمل به ِمن أةمة الفتوى بال منازع ،فإنه لدوز النسخ به(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الترمذي )333/3( :في أبواب الوصالا ـاـ بااب ماا جااء( :ال ورصاية لاوارث) ،بارقم (،)2121
والنسااةي فاي تاااب الوصاالا ـاـ باااب هبراال الوصاية للااوارث ،)237/6( :وابان ماجاه )915/2( :فااي
تاب الوصالا ــ باب( :ال وصية لوارث) برقم.)2712( :
( )2انماار الاادليل ومناقشااته فااي المعتمااد ،)323/1( :والعاادة ،)211/3( :واإلحكااام لدماادي،)153/3( :
ومختصر ابن الحاج و رحه للعود.)197/2( :
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سنَّة المتتواترم جتائز ً
عقتال ،ول يجتوز
المذهب الثاني :أن نسخ القرآن بال ُّ
ار ًعا.
واختاره اإلمام الشافعي وغيره( ،)1واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتتتتتدليل األول :قولااااااه تعااااااالى﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ﴾ .
وجااه الداللااة :أن هللا جعاال الباادل خي ارًا ماان المنسااوخ أو ما ً
اثال لااه ،وال ُّس انَّة
ليسا خيرًا من القرآن وال مساولة له في الخيرلة ،فال تكون ً
بادال عان الكتااب
وال ناسخة له.
و ذلإ :أخبر هللا تعالى أن ما لنسخه من اآللات لأت بخير منه ،وللإ لفيد
أنه لأت بما هو من جنسه ،فكان الناسخ للقرآن هو القرآن ال ال ُّسنَّة.
يجاب عنه:
بأن المراد بالخيرلة والمثلية الواردة في اآللة :الخيرلة والمثلية فاي الحكام
ال في اللف  ،وال إ أن الحكم الثابا بال ُّسنَّة قد لكون أنفاع للمكلاف مان الحكام
المنسوخ.
ثاام هن ال ُّس انَّة ااالقرآن وال فاار بينرمااا ،حياام هن ا ًاال منرمااا ماان عنااد هللا
سبحانه وتعاالى ،ال ماا فاي األمار أن القارآن معدا ومتعباد بتالوتاه ،والسُّانَّة
ليسا ذلإ.
فإلا ان الكل من عند هللا ،وأن المصدر واحد ،و ل منرما قرعي الثبوت،
فإنه ثبا أن اآللة لية فيرا ما لدل على أن ال ُّسنَّة ال تنسخ القرآن(.)2
التتتدليل الثتتتاني :قولاااه تعاااالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
[النحل.]33 :
وجه الداللة :أن المراد بما ن ل هو القرآن ،والمراد من الاذ ر هاو السُّانَّة،
وقااد جعاال هللا ال ُّس انَّة مبينااة لكاال القاارآن؛ ألن «مااا» للعمااوم ،فلااو انااا ال ُّس انَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماااار الرسااااالة ،)117( :والعاااادة ،)729/3( :والوصااااول هلااااى األصااااول ،)33/2( :ونرالااااة الوصااااول:
(.)2337/6
( )2انمر الدليل ومناقشته فاي الرساالة ،)112( :والمعتماد ،)327/1( :والعادة ،)729/3( :والمستصافى:
( ،)125/1والوصول هلى األصول ،)33/2( :واإلحكام لدمدي.)156/3( :
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ناسااخة للقاارآن للا م أن تكااون رافعااة للقاارآن ،ال مبينااة لااه؛ ألن النسااخ رفااع ال
بيان ،وللإ لخالف ما دلا عليه اآللة.
يجاب عنه:
بأن النسخ نوع من البيان؛ ألنه بيان انتراء الحكم الشرعي بررلس رعي
متراخ عنه ،وما دام النسخ بيانًاا ،وقاد جعلاا السُّانَّة مبيناة للقارآن ،فإناه لداوز
نسخ القرآن بال ُّسنَّة المتواترة ،وال مانع من للإ(.)1

تحرير محل النزاع:
ال ُّس انَّة المتااواترة هااي التااي تنسااخ القاارآن عنااد أ ثاار القاااةلين بنسااخ ال ُّس انَّة
للقرآن(.)2
وحكااى بعواارم االتفااا علااى ّ
أن خباار اآلحاااد ال لنسااخ القاارآن( ،)3وقيّااده
بعورم بعد زمن النبوة(.)3
وااهر الم ابن ِحبَّان عدم التفرلس بين السُّانَّة المتاواترة واآلحااد؛ فدمياع
أخبار النبي ^ ال تنسخ القرآن ــ في ااهر المه ــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انمر الدليل ومناقشته في الرسالة ،)117( :والمحصول ،)371/3( :واإلحكام لدمدي.)157/3( :
انمر التبصرة ،)263( :والتمريد ألبي الخراب ،)369/2( :و رح تنقيح الفصاول ،)313( :وفاواتح
الرحموت ، )72/2( :وهر اد الفحول.)211/2( :
انمر البرهان للدولني.)253/2( :
انمر هحكام الفصول للباجي ،)326( :والمستصفى.)116/2( :
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المبحث الثاني
نسخ رواية متعخر اإلسالم لرواية المتقدم()1
رأي ابن ِحبَّان:

لاارى اباان ِحبَّااان أن روالااة متااأخر اإلسااالم تنسااخ روالااة المتق ادم هلا جُراال
التارلخ ،خالفًا للدمرور(.)2

نص كالمه:
عنااد حاادلم طلاس باان علااي( > )3قااال :خرجنااا وفا ًدا هلااى النبااي ^ ،فداااء
رجل فقاال :لاا نباي هللا ،ماا تقاول فاي ماةّ الرجال ل اره بعادما لتوضاأ؟ فقاال:
«هل هو إلّ مضغة أو بضعة منه»(.)3
ُ
بنيا ماع رساول هللا ^ مسادد
وأورد بعده ذلإ حدلم طلس بن علي قال:
المدلنااة فكااان لقااول« :ق تدّموا اليمتتامي( )5م ت الطتتي  ،فإنتته م ت أحستتنكم لتته
م ًّ
سا»(.)6
فعلّق عليه بقوله( :خبر طلس بن علاي الاذي ل رنااه خبار منساوخ؛ ألن
طلس بن علي ان قدومه على النبي ^ أول سنة مان سان ّي الردارة ،حيام اان
المسلمون لبنون مسدد رسول هللا ^ بالمدلنة ،وقد روى أبو هرلارة( )7هلدااب
هلداب الوضوء من مةِّ الاذ ر( ،)2علاى حسا ماا ل رنااه قبال ،وأباو هرلارة
أسلم سنة سبع من الردرة ،فدل للاإ علاى أن خبار أباي هرلارة اان بعاد خبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7
()2

انمر قواطع األدلة ،)132/3( :والبحر المحيك ،)157/3( :و رح الكو المنير.)569/3( :
انماار المستصاافى ،)112/2( :و اارح المحلااي علااى جمااع الدوامااع ،)93/2( :والتحبياار اارح التحرلاار:
(.)3161/6
هاو طلااس باان علااي باان طلااس السااحيمي الحنفااي ،قاادم مااع وفااد بنااي حنيفااة علااى رسااول هللا ^ فلمااا أتااوا
المسدد سلموا عليه و اردوا ارادة الحاس ،وأقااموا ألا ًماا ،لاه صاحبة ووفاادة وروالاة .انمار اإلصاابة:
(.)532/3
رواه أبو داوود )36/1( :في تاب الررارة ــ باب الرخصة في للإ ،ورواه الترماذي )131/1( :فاي
تاب الررارة ــ باب ما جاء في ترر الوضاوء مان ماة الاذ ر ،ورواه النسااةي )111/1( :فاي تااب
الررارة ــ باب ترر الوضوء من للإ.
أي :من أهل اليمامة ،انمر مشاهير علماء األمصار.)59( :
رواه الربراني في المعدم الكبير ،)332/2( :برقم )2232( :بلف « :مكناوا اليماامي ،» ...والمقدساي
في األحادلم المختارة ،)171/2( :برقم ،)127( :بلف « :قرب اليمامي.»...
هو عبد الرحمن وقيل عبد هللا بن صخر الدوسي ،صاح رسول هللا ^ ،قدم المدلنة سنة سبع ،وأسالم.
رد خيبر ،ل م رسول هللا ^ ،اان أحفا الصاحابة  وقاد دعاا لاه النباي ^ باذلإ ،تاوفي بالمدلناة سانة
 57هــ .انمر االستيعاب.)212/3( :
وهو قوله ^« :إذا أفض أحدكم بيده إل فرجه وليس بينهما ستر ول حجاب؛ فليتوضن» رواه اإلماام
أحمد في المسند.)333/2( :
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طلس بسبع سنين)(.)1
وأورد بعد هذا التعليس حدلم طلس بن علي ،حيم قال« :خرجنا ساتة وفاد
هلى رساول هللا ^ ،خمساة مان بناي حنيفاة ورجا نل مان بناي ضُابيعة بان ربيعاة،
حتى قدمنا علاى نباي هللا ^ ،فبالعنااه وصالينا معاه ،وأخبرنااه ّ
أن بأرضانا بيعاة
لنا ،واستوهبناه من فول طروره ،فدعا بماء فتوضأ منه وتموامض ،وصا َّ
لنا في هداوة ،ثم قال« :اذهبوا بهذا الماء ،فإذا قدمتم بلدكم ،فاكسروا بيعتتكم،
ثم انضحوا مكانها م هذا الماء ،واتخذوا مكانها مستج ًدا» ،فقلناا :لاا رساول
هللا ،البلااد بعيااد ،والماااء لنشااف ،قااال« :فنم تدُّوه م ت المتتاء؛ فإنتته ل يزيتتده إلّ
طيبًا» فخرجنا فتشاححنا على حمال اإلداوة ألُّناا لحملراا ،فدعلراا رساول هللا ^
نوبًا ،لكل رجل منا لو ًما وليلة ،فخرجنا برا حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا،
وراه للإ القوم رجل من طيء ،فنادلنا بالصالة ،فقاال الراها  :دعاوة حاس
ثم هرب فلم لُر بعد»(.)2
علّق عليه اب ِحبَّان بقوله( :فاي هاذا الخبار ن
بياان واضاح أن طلاس بان
علي رجاع هلاى بلاده بعاد القدماة التاي ل رناا وقتراا ،ثام ال لعلام لاه رجاوع هلاى
المدلنة بعد للإ ،فمن ا ّدعى رجوعه بعد للإ ،فعلياه أن لاأتي بسانة مصارحة،
وال سبيل له هلى للإ)(.)3

دليل المسعلة(:)3

هو ما أ ار هليه ابن ِحبَّاان ّ
باأن تاأخر روالاة متاأخر اإلساالم وتقا ُّدم روالاة
المتقدم فيه ،ترجِّ ح نسخرا ،وعناد احتماال ساماع الاراوي المتقادم مارة أخارى،
ت دليال لادل علاى رجوعاه ،ومان لقاول باه فعلياه بالادليل ،واااهر
فيقال :لم لأ ِ
الم ابن ِحبَّان أنه استقرأ الروالات ــ وهو من أةمة المحدثين ــ فلم لداد للاإ،
ولرذا قال بعدها( :وال سبيل له هلى للإ)(.)5

األثر الفقهي:

له ابن ِحبَّان هلى أن ماةّ الاذ ر ـاـ مان غيار حاةال ـاـ لانقض الوضاوء؛

لحدلم أبي هرلرة >« :إذا أفض أحدكم بيده إل فرجه ،وليس بينهما ستر
ول حجاب ،فليتوضتن»()6؛ هل هاو ناساخ لحادلم طلاس بان علاي؛ لتاأخر هساالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5
()6

صحيح ابن ِحبَّان.)315/3( :
أخرجه الربراني في المعدم الكبير ،)332/2( :برقم.)2231( :
صحيح ابن ِحبَّان.)316/3( :
انمر المحصول ،)372/3( :وبيان المختصر لألصفراني.)532/2( :
صحيح ابن ِحبَّان.)316/3( :
رواه اإلمااام أحمااد فااي المسااند ،)333/2( :والربرانااي فااي المعداام الصاااير ،)32/1( :وانماار نص ا
الرالة ،)56/1( :والتلخيص الحبير.)129/1( :
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الفصل الثاني

التعارض والجمع
وفيه تمهيد ،ومبحثان:

التمهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد :في تعريف التعارض والجمع.
المبحةةةةةةةث األول :التعارض.
المبحةةةث الثةةةاني :الجمع.

آراء اإلمام ابن حبان األصولية في صحيحه

171

التمهيد
في تعريف التعارض والجمع
التعارض لغة:
التقابل ،لقا ُل :عرض له ذا ،هلا منعه(.)1

التعارض اصطالحا:
عرَّفااه بعواارم بأنااه« :تقاباال الحدتااين علااى السااواء ال م لااة ألحاادهما فااي
حكمين متوادلن»(.)2
ونُااوق بأنااه قااال :تقاباال الحدتااين ،وال تقاباال بااين الحدتااين؛ ألن الحدااة
قرعية.
ول ر في التعرلف التساوي وهو رط في التعرلف ،فال لحسن ِل اره فاي
التعرلف(.)3
والتعرلااااف المختااااار هااااو( :تقاباااال الاااادليلين المتساااااولين علااااى ساااابيل
الممانعة)(.)3

شرح التعريف(:)5
(تقابتتل) :جاانة فااي التعرلااف لشاامل اال تقاباال ،سااواء ااان بااين دليلااين أو
غيرهما.
(الدليلي ) :قيد خرج به ل تقابل ،هالّ ما ان بين دليلين.
(عل سبيل الممانعة) :قيد خرج به تقابل الدليلين ال على سبيل الممانعاة،
أن لتقابل دليل مع دليل لفيد ل منرما ما لفيد اآلخر.

الجمع لغة:
الو ّم والتأليف بين األ ياء(.)6

وفي االصطالح:

لمكن تعرلفه بأنه :بيان التوافس واالةتال بين األدلة الشرعية ــ عقلياة أو
نقلية ـاـ ،وهاراار أن االخاتال غيار موجاود بينرماا حقيقاة ،وساواء اان للاإ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()3
()5
()6

انمر مختار الصحاح ،)215( :والمصباح المنير ،)153( :والكليات )133/1( :مادة( :عرض).
انمر أصول السرخسي ،)12/2( :و شف األسرار.)77/3( :
انمر البحر المحيك ( ،)119/6و رح الكو المنير ( ،)122/6وهر اد الفحول.)212/1( :
انمر المستصفى ،)395/2( :والبحر المحيك ،)119/6( :وفواتح الرحموت.)129/2( :
انمر رح الكو المنير ،)615/3( :والتعارض والترجيح للحفناوي.)31( :
انمر العين ،)239/1( :ولسان العرب )53/2( :مادة (جمع).
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البيان بتأولل الررفين أو أحدهما(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انماار اإلحكااام لدماادي ،)255/1( :ونرالااة السااول ،)652/2( :والبحاار المحاايك ،)133/6( :و اارح
الكو المنير ،)619/3( :وهر اد الفحول ،)219/1( :والتعارض والترجيح للبرزنداي،)332/1( :
والتعارض والترجيح للحفناوي.)255( :
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المبحث األول
التعـــــــــارض()1
رأي ابن ِحبَّان:

له ابن ِحبَّان هلى أن النصوص الصحيحة ال لكا ِّذب بعوارا بعوًاا ،فاال
تعارض بينرا في نفة األمر ،وهنما هو فيما لمرر للمدترد.
وهو مذه جمرور أهل العلم من السلف والخلف( ،)2واستدلوا علاى للاإ
بأدلة ،منرا:
التتدليل األول :قولااه تعااالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
[النساء ،]22 :فنفى أن لقاع فياه االخاتال البتاة ،ولاو اان فياه ماا لقتواي قاولين
مختلفين لم لصد عليه هذا الكالم على ل حال.
التتدليل الثتتاني :هن التعااارض فااي نفااة األماار والواقااع فااي أمااارات الدراال
والعد تعالى هللا عن للإ؛ ألن من أقاام حداة متناقواة علاى ايء اان للاإ
لعد ه عن هقامة حدة غير متناقوة ،و ذا هلا أثبا حك ًما بدليل عارضه دليال
آخر لوج خالفه ان للإ لعد ه عن هقامة دليال ساالم عان المعارضاة ،وهللا
تعالى لتعالى عن أن لوصف به ،وهنما لقع التعاارض باين هاذه الحداج لدرلناا
بالناسااخ والمنسااوخ ،فااإن أحاادهما البااد ماان أن لكااون متقااد ًما فيكااون منسااو ًخا
بالمتأخر ،فإلا لام لعار التاارلخ ال لمكان التمييا باين المتقادم والمتاأخر فيقاع
التعارض ااهرًا بالنسبة هلينا من غير أن لتمكن التعارض في الحكم حقيقة.
الدليل الثالث :أنه لو ان في الشرلعة مساه للخال أل َّدى هلاى تكلياف ماا
ال لراااا  ،ألن الااادليلين هلا فرضااانا تعارضااارما وفرضاااناهما مقصاااودلن م ًعاااا
للشارع فإما أن لقال هن المكلَّف مرلوب بمقتواهما أو ًال ،أو مرلوب بأحدهما
دون اآلخر ،والدميع غير صحيح ،فاألول لقتوي «افعل» «ال تفعل» لمكلف
واحد مان وجاه واحاد ،وهاو عاين التكلياف بماا ال لُراا  ،والثااني باطال ،ألناه
خال الفرض ،و ذلإ الثالم هلا ان الفرض توجه الرل برماا ،فلام لباس هال
خصاين أو حاالين؛ ألناه
األول فيل م منه ما تقدم .ال لقال هن الادليلين بحسا
خال الفرض ،وهاو ألوًاا قاول واحاد ال قاوالن ،ألناه هلا انصار ال دليال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمااار التحبياااار اااارح التحرلاااار ،)3131/2( :واإلبراااااج لساااابكي ،)2692/7( :وتيسااااير التحرلاااار:
(.)136/3
( )2انماار التبصاارة ،)511( :وقواطااع األدلااة ،)316/3( :واإلحكااام لدماادي ،)232/3( :و اارح العوااد
على مختصر ابن الحاج  ،)292/2( :و شف األسرار ،)77/3( :والبحر المحيك.)113/6( :
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هلى جرة لم لكن اختال  ،وهو المرلوب(.)1

نص كالمه:

قال ابن ِحبَّانّ . . ...( :
هن أخبار المصرفى ^ هلا صحا من جرة النقال ال
تتواد وال تتراتر)(.)2

دليل ابن ِح َّبان(:)3

اسااتدل اباان ِحبَّااان بااأن هااذه األخبااار وحااي لااوحى ،فرااي معصااومة ماان
التعارض.
فال ابن ِحبَّان( :لد أن لرل العلم من ممانِّ ِه فيُتفقهُ في السّنن حتى لُعلم
ّ
ي لاوحى ^ ال
صام ولام لكان لنراس عان الراوى هن هاو هالّ وحا ن
أن أخبار مان ُع ِ
تتواد وال تتراتر)(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3

انماااار األدلااااة فااااي أصااااول السرخسااااي ،)12/2( :والتمريااااد ،)339/3( :والمحصااااول،)321/5( :
ومدموع الفتاوى ،)377/11( :والموافقات ،)331/5( :والبحر المحيك.)113/6( :
صحيح ابن ِحبَّان.)35/13( :
انمر أدلة أخرى في التمريد ،)339/3( :والموافقات.)331/5( :
صحيح ابن ِحبَّان.)36/13( :
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المبحث الثاني
الجمـــــــــــــــع
رأي ابن ِحبَّان رحمه

:

له ا اباان ِحبَّااان رحمااه هللا هلااى ّ
أن الدمااع بااين األدلااة مق ا َّدم علااى النسااخ
والترجيح ،وهو مذه جمرور أهل العلم(.)1
واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
الدليل األول :أن الدليلين المتعارضين دلايالن قاد ثبتاا ،ولمكان اساتعمالرما
معًا ،وبناء أحدهما على اآلخر ،فاال لمكان هلااؤهماا ،أو هلاااء واحاد منرماا هلا
أمكن العمل بكل واحد منرما من وجه.
الدليل الثاني :أن الدمع بين األدلة المتعارضة فيه تن لررماا عان الانقص،
ألن الاادليلين المتعارضااين بااالدمع لتوافقااان ،ول ا ال االخااتال المااؤدي هلااى
النقص والعد  ،بخال التارجيح فإناه لاؤدي هلاى هلاااء أحادهما وتر اه ،ألناه
لوج ا العماال بااالراجح دون المرجااوح ،و ااذلإ النسااخ والتخيياار ،حياام هنااه
لترت عليرما ترر أحد الدليلين ،و ذلإ هسقاط الدليلين معًا لترت علياه تارر
العمل برما معًا(.)2
المذهب الثاني :أنَّ النسخ مق َّدم على الجمع والترجيح.
وهو اختيار أ ثر الحنفية( ،)3واستدلوا على للإ بأدلة ،منرا:
التتتدليل األول :أن الصاااحابة رضاااوان هللا علااايرم اااانوا هلا أ اااكل علااايرم
حدلثان ،فإنرم للدأون هلى الترجيح.
يجاب عنه:
بااأن هااذا لاادل علااى وجااوب التاارجيح بااين الاادليلين المتعارضااين ،وهااذا ال
ن اع فيه ،ولكن الن اع في تقدلم الدمع على الترجيح ،أو العكة ،وهذا الادليل
ال لاادل علااى تقاادلم أحاادهما علااى اآلخاار ،فلمااا لاام لمكاان الدمااع لدااأوا هلاااى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انمااار العااادة ،)1131/3( :و ااارح تنقااايح الفصاااول ،)321( :والبحااار المحااايك ،)133/6( :و ااارح
الكو المنير.)619/3( :
( )2انماار األدلااة فااي العاادة ،)1137/3( :والمستصاافى ،)395/2( :ونرالااة السااول ،)191/3( :والبحاار
المحيك ،)611/3( :و رح المحلي على جمع الدوامع ،)359/2( :وهر اد الفحول.)273/2( :
( )3انمر أصول السرخسي ،)13/2( :والماني للخبازي ،)323( :والتلولح على التوضيح.)31/2( :
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الترجيح(.)1
الدليل الثاني :أن العقاالء قاد اتفقاوا علاى أناه عناد التعاارض لُقادم الاراجح
وااا علااى امتناااع تاارجيح المرجااوح ،أو مساااواته
علااى المرجااوح ،واتفقااوا أل ً
بالراجح.
يجاب عنه:
أن النمااار هلاااى الاااراجح مااان األدلاااة والمرجاااوح منراااا ،هنماااا لكاااون لااادفع
التعارض بإسقاط أحدهما عان العمال ،واألدلاة بعاد الدماع تكاون متوافقاة ،فاال
ً
أصال(.)2
تحتاج هلى الترجيح

نص كالم ابن ِحبَّان:
عند حدلم أبي هرلرة > أن رساول هللا ^ قاال« :ل عتدو »( ،)3وحا َّدث
ّ
أن رسول هللا ^ قال« :ل يورل ممرض عل م ِ ع»(.)3
علّق عليته ابت ِحبَّتان بقولته( :لاية باين الخبارلن توااد ،وال أحادهما
ّ
ولكن قوله ^« :ل عدو » سنةن تستعمل على العماوم ،وقولاه ^:
ناس نخ لدخر،
«ل يورل ممرض علت م تع» أراد باه أن ال لاورد الممارض علاى المصاح،
ولراد باه االعتقااد فاي اساتعمال العادوى أن توار بأخياه فاي القصاد ،وهن لام
تو َّر العدوى)(.)5
فقوله :لية بين الخبارلن توااد ،وال أحادهما ناساخ لدخر،لتواح مناه أن
ابن ِحبَّان رحمه هللا لُقدم الدمع بين األخبار على النسخ والترجيح.

األثر الفقهي:

عناادما أورد اباان ِحبَّاان رحمااه هللا حاادلم اباان عباااسّ « :
أن النبااي ^ تا وج
ميمونااة( )6وهااو محاارم»( ،)7وحاادلم ل لااد باان األصاام( ،)1عاان ميمونااة« :أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()3
()5
()6
()7

انماار الاادليل ومناقشااته فااي أصااول السرخسااي ،)15/2« :و اارح تنقاايح الفصااول ،)322( :ونرالااة
السول ،)191/3( :وهر اد الفحول ،)272/2( :وفواتح الرحموت.)129/2( :
انمر الدليل ومناقشته في شف األسرار ،)76/3( :والبحر المحيك ،)611/3( :و رح المحلاي علاى
جمع الدوامع ،)361/2( :وفواتح الرحموت.)191/2( :
رواه البخاري )2152/5( :في الر  ،باب الدذام برقم.)5321( :
رواه مسلم في صحيحه ،)1733/3( :في السالم ــ باب ال عدوى وطيرة برقم.)2221( :
صحيح ابن ِحبَّان.)323/13( :
ميمونة بنا الحارث الراللية ،زوج النبي ^ ،ان اسمرا برّة فسماها النبي ^ ميمونة ،ت وجرا النباي ^
بسر بعد خيبار وتوفياا بسار فاي الموضاع الاذي ابتناى براا فياه رساول هللا ^ وللاإ سانة  63هـاـ.
انمر االستيعاب.)1913/3( :
رواه البخاااري فااي صااحيحه ،)1553/3( :تاااب الماااازي ـااـ باااب عماارة القواااء ،باارقم،)3111( :
ومسلم في صحيحه ،)1131/2( :تاب الحج ــ باب تحرلم نكاح المحرم .برقم)1311( :
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رسااول هللا ^ ت وجرااا وهااو حااالل»( ،)2وحاادلم عثمااان > ،أن رسااول هللا ^
قاااال« :ل يتتتنكع المحتتت ِرم ،ول يخ ِطتتتب ،ول يتتتنكع»( ،)3قاااال هنراااا متعارضاااة
ااه ًرا ،ول ر أن بعض األةمة لهبوا هلى الفصل ــ الترجيح ـاـ فيرماا ،لكناه لام
لرتض هذا الترجيح إلمكان الدمع ،بل هنّه ر ّد علاى مان رجّاح حادلم ميموناة
ِ
وغيره على حدلم ابن عباس ،وفي هذا لقول معلقًا:
(هذان خبران في نكااح المصارفى ^ ميموناة تواادا فاي المااهر ،وعا ّول
هن خبر ابن عباس ّ
أةمتنا في الفصل فيرما بأن قالواّ :
أن النبي ^ ت وج ميموناة
وهااو محاارم ،وهام ،ااذلإ قالااه سااعيد باان المسااي ( ،)3وخباار ل لااد باان األصاام
لوافاس خباار عثمااان بان عفااان رضااوان هللا علياه فااي النرااي عان نكاااح المحاارم
وهنكاحه ،وهو أولى بالقبول لتأليد خبر عثمان هلاه .والذي عنادي أن الخبار هلا
ص ّح عن المصرفى ^ غير جاة ترر اساتعماله هالّ أن تادل السُّانَّة علاى هباحاة
تر ه ،فإن جاز لقاةل أن لقول :وهم ابن عباس وميمونة خالته في الخبار الاذي
ل رناااه جاااز لقاةاال آخاار أن لقااول :وهاام ل لااد باان األصاام فااي خبااره؛ ألن اباان
عباس أحف وأعلم وأفقه من ماةتين مثل ل لد بن األصم.
ومعن خب ِر اب عباس عندي :تا وج رساول هللا ^ ميموناة وهاو محارم
لرلد به :وهو داخل الحرم ال أنه ان محر ًما ،ماا لقاال للرجال هلا دخال الملماة:
أالم ،وأندد :هلا دخل ندد ،وهلا دخل الحرم :أحارم ،وهن لام لكان بنفساه ُمح ِر ًماا،
وللإ أن المصرفى ^ ع م على الخروج هلى مكة في عمارة القوااء ،فلماا عا م
علاى للااإ ،بعاام ِمان المدلنااة أبااا رافاع( )5ورجا ًاال ماان األنصاار هلااى مكااة ،طااا
وساعى وحا َّل ماان عمرتاه ،وتا وج ميمونااة وهاو حااالل بعاادما فاره ماان عمرتااه،
ار ،
وأقام بمكة ثالثًا ،ثم سأله أهل مكة الخاروج منراا ،فخارج منراا ،فلماا بلاغ س ِ
بنى برا بِس ِر وهما حالالن ،فحكى ابن عباس نفة العقد الاذي اان بمكاة وهاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=

()1
()2
()3
()3
()5

هو عمرو بن عبيد بن معاولة بن عبادة بن البكاء ،وأماه بارزة بناا الحاارث الراللياة أخاا ميموناة أم
المؤمنين ،قيل هنه ولد زمن النباي ^ ،روى عان خالتاه ميموناة ،وعان عاةشاة ،وأباي هرلارة وغيارهم،
و ان ثير الحدلم مات سنة  113هــ .انمر اإلصابة.)693/6( :
رواه مسلم في صحيحه ،)1132/2( :باب تحرلم نكاح المحرم .برقم.)1311( :
رواه مسلم في صحيحه ،)1131/2( :باب تحرلم نكاح المحرم .برقم.)1319( :
هو سعيد بن المسي بن ح ن المخ وماي المادني ،مان باار التاابعين ،سامع مان عمار وعثماان وزلاد
وثابا ،ان واسع العلم ،قال عنه اإلمام أحمد :أفول التابعين سعيد بن المساي  .انمار تاذ رة الحفااا:
( ،)53/1والكا ف.)333/1( :
هو أبو رافع القبري مولى رسول هللا ^ ،لقال اسمه هبراهيم ،وقيل أسلم وقيال غيار للاإ ،و اان هساالمه قبال
بدر لكنه لم لشردها ،و رد أحدًا وما بعدها ،توفي بالمدلنة قبل أو بعاد خالفاة عثماان بيساير .انمار اإلصاابة:
(.)133/7
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داخل الحرم بلف الحرم ،وحكى ل لد بن األصم القصة على وجرراا ،وأخبار أباو
رافع أنه ^ ت وجرا وهما حاالالن ،و اان الرساول بينرماا ،و اذلإ حكاا ميموناة
عن نفسرا ،فدلتإ هذه األ ياء مع زجر المصرفى ^ عان نكااح المحارم وهنكاحاه
صحة ما أصلنا ،ض َّد قول من زعم ّ
أن أخبار المصرفى ^ تتوااد وتترااتر حيام
ع َّول على الرأي المنحوس ،والقياس المعكوس)(.)1
وهلى هنا تم ما جمعته من اآلراء األصولية البن ِحبَّان رحماه هللا ،والحماد
ا رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعاه
هلى لوم الدلن.

ﭑﭑﭑ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحيح ابن ِحبَّان.)335/9( :
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الخاتمة
في خاتمة هذا البحام أل ار أهام النتااةج التاي توصالا هليراا والتوصايات
المقترحة.

 أهــم النتائج:

 -3تبين لي في هذا البحم العالقة القولة باين أصاول الفقاه والنصاوص
الشاارعية ،ف ِعلاام أصااول الفقااه هااو المياا ان لفراام نصااوص الكتاااب
ً
واستدالال ،وبدونه لختل هذا االستدالل.
وال ُّسنَّة ،استنباطًا
 -5أن دراسااة اآلراء األصااولية لألةمااة ،واسااتخراجرا ماان تاابرم تنمااي
الملكة األصولية لدى الباحثين.
 -6أن دراسااة اآلراء األصااولية لألةمااة تفيااد الباحاام فااي يفيااة تخاارلج
الفروع على األصول.
 -7أن تربيااس القواعااد األصااولية علااى نصااوص الكتاااب وال ُّسانَّة لحقااس
الرااد ماان أصااول الفقااه ،حياام لنتقاال ماان الداناا النمااري هلااى
الدان التربيقي.
 -2أن ابن ِحبَّان ان له علم راسخ ومشار ة في علم أصول الفقه.
 -9أن هااذا البحاام قااد ألقااى الوااوء علااى جوان ا فااي حياااة اباان ِحبَّااان
العلمية.
 -11أن آراء اباان ِحبَّااان فااي هااذا البحاام انااا موافقااة للدمرااور هال فااي
ثالث مساةل.
 )1مسألة تفاضل القرآن بعوه على بعض.
 )2مسألة تـخصيص ال ُّسنَّة بالكتاب.
 )3مسألة نسخ روالة المتأخر فاي اإلساالم لروالاة المتقادِّم هلا جُرال
التارلخ.

 توصيات مقترحة:

 -3العنالة بكت الحدلم ،واستخراج المسااةل األصاولية منراا ،لماا فاي
للإ من معرفة آراء األةماة األصاولية ،ولماا فياه مان هثاراء للقواعاد
األصولية بأمثلة جدلدة غير ما تكرر في ت األصوليين.
 -3دراسة الدان الفقري عند ابان ِحبَّاان ،حيام لام تاتم دراساة فاي هاذا
الدان هلى اآلن ،فيما أعلم.
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وآخار دعواناا أن
الحمد ا رب العالمين.
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فهرس اآليات القرآنية
اآليـــــــــــة ورقمها

الصفحــــــــة

سورة البقرة
﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [آلة197 .......... ................................ ]33 :

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ﴾ [آلة152 ..................................... ]115 :
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﴾ [آلة216 .............. ]116 :
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [آلة23 ...................................... ]133 :
﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [آلة213 ............ ]121 :
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ﴾ [آلة123 .............. ]223 :
سورة آل عمران
﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [آل عمران23 ............. ................................ ]111 :
﴿ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [آل عمران133 ......... ................................ ]131 :
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [61 ............................. ]132
سورة النساء
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [آلة213 .............. ]11:
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾ [آلة92 ............ ]59 :
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [آلة223 .................. ]22 :
﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [آلة121 ...................... ]111 :
سورة األنعام
﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾ [آلة112 ........... ................................ ]32 :
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾ [آلة161 .............. ................................ ]163 :
سورة المائدة
﴿ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ﴾ [آلة123 ............................... ]6 :
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﴿ﭟﭠﭡ ﭢ﴾ [آلة123 ............................... ]32 :
﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [آلة61 ............. ................................ ]92 :
سورة األعراف
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [آلة111 ......... ]12 ،11 :
سورة األنفال
﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ﴾ [آلة113 ..................... ]23 :
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [آلة161 ........................... ]31 :
﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ﴾ [آلة113 .................................... ]36 :
سورة التوبة
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [آلة177 ........... ]21 :
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ [آلة23 .................... ]111 :
سورة يونس
﴿ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [آلة21 .............. ................................ ]71 :
سورة هود
﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [آلة112 ............... ................................ ]97 :
سورة الحجر
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [آلة25 .................................... ]9 :
سورة النحل
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [آلة،163 ،162 .............. ]33 :
215
﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [آلة166 ............ ................................ ]33 :
﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [آلة162 ............................ ]29 :
سورة اإلسراء
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [آلة11 ...................................... ]23 :
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﴿ﮊ ﮋ ﮌﮍ﴾ [آلة133 ....................... ................................ ]32 :
﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [آلة133 ............................ ]33 :
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [آلة112 .............. ]36 :
سورة مريم
﴿ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾ [آلة112 .................... ................................ ]63 :
سورة الحج
﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ﴾ [آلة23 ........................ ]72 :
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾ [آلة29 .................................... ]72 :
سورة النور
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ﴾ [آلة،123.......................... ]2 :
162
﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [آلة125 .......................... ]33 :
﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [آلة62 ................... ]63 :
سورة األحزاب
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [آلة111 ................. ]36 :
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ﴾ [آلة192 ................................ ]56 :
سورة فاطر
﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [آلة3 .............. ]22 :
سورة الزمر
﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [آلة3 ........ ]9 :
سورة الشورى
﴿ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [آلة33 ........................... ]11 :
سورة الفتح
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [آلة71 ....................................... ]12 :
سورة الحجرات
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﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾ [آلة112 .......................... ]1:
سورة النجم
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [آلة،62 ........................... ]3-3 :
161
سورة الحشر
﴿ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [آلة92 ................. ................................ ]2 :
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾ [آلة132 .................... ................................ ]7 :
سورة التحريم
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﴾ [آلة73 ............................... ]2 :
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فهرس األحاديث النبوية
الحــــــــــــــــــــــديث

الصفحة

«اتقوا هللا في هذه البراةم ،ار بوها صحاحًا ،و لوها سمانًا،
«هلا استألن أحد م ثالث مرات ،فلم لؤلن له فليرجع»
«هلا أفوى أحد م بيده هلى فرجه ،ولية بينرما ستر وال
حداب»..
167
«هلا ان الماء قلتين لم لندسه يء»
211
«هلا وقع الذباب في هناء أحد م :فليامسه؛ »...
219
«الهبوا برذا الماء ،فإلا قدمتم بلد م ،فا سروا بيعتكم»... ،
111
«أرألا لو تموموا بماء ثم مددتهُ أ نا اربهُ؟»
151
«أفشوا السالم»
56
«أال أخبرر بأفول القرآن»
33
«الحج عرفة»
99
ضي رسول هللا»
«الحمد ا الذي وفس رسول رسو ِل هللا لما لُر ِ
52
«القرآن مشفع ،وماحل مص ّد  ،من جعله أمامه؛ قاده هلى
الدنة»...
173
«الكل األسود يران»
167
«الماء ال لندسه يء»
213
«هن هللا قد أعرى ل لي حس حقه فال وصية لوارث»
« ّ
151
أن النبي ^ ت وج ميمونة وهو محرم»
131
«ألام منى ألام أ ل و رب»
139
«ألن صاح هذا البعير؟»
213
«تص ّد واألجر بينكما نصفان»
113
«تفتر أُمتي على بِوع وسبعين فرقةً أعم ُمرا فتنةً على
أمتي»...
71
«خير القرون قرني ،ثم الذلن للونرم ،ثم الذلن للونرم»
191
«رحم هللا امر ًءا صلى قبل العصر أربعًا»
122
«صدقة تصد هللا برا عليكم ،فاقبلوا صدقته»
191
«صالة الليل والنرار مثنى مثنى»
169 ،166 ،136 ،121
«صلوا ما رألتموني أصلي»
219
«فأم ُّدوه من الماء؛ فإنه ال ل لده هالّ طيبًا»
213
«فال وصية لوارث»
165
«فيما سقا السماء ال اة»

172 ،139
125
221
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الحــــــــــــــــــــــديث

«قد خيَّرني ربي فوهللا ألزلدن على السبعين»
«ق ّدموا اليمامي من الرين ،فإنه من أحسنكم له م ًّسا»
« يف تقوي هلا عرض لإ قواء؟»
«ال تحل الصدقة لاني ،وال لذي مرة سوي»
ُ
«ال تسبوا أصحابي ،فلو أن أحد م أنفس مثل أحُد لهبًا»...
«ال ز اة فيما دون خمسة أوسس»
«ال عدوى»
«ال لنكح المحرم ،وال لخر  ،وال لُنكح»
صح»
«ال لُورد ُممرض على ُم ِ
«ألعلمنإ سورة هي أعمم السور في القرآن قبل أن تخرج من
المسدد»
«لوال أن أ س على أمتي ألمرترم بالسوار عند ل صالة»
«مثل الدلية الصالح ومثل الدلية السوء»...،
«من حسن هسالم المرء تر ه ما ال لعنيه»
«من سن في اإلسالم سنة حسنة ،فعمل برا من بعده»...،
«من قتل ً
قتيال فله سلبه»
«هل هو هالّ مواة أو بوعة منه»
«لقرع الصالة الكل األسود»
أن النبي ^ مر على قدر
ان رسول هللا ^ لأمر بالاسل

187
الصفحة

177
212
99
139
72
165
229
231
229
113
113
115
33
161
161
212
173
131
71
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فهرس األعالم المترجم لهم
ال َعــــــــــــــــلَم

هبراهيم مولى رسول هللا ^ (أبو رافع القبري)
أحمد بن عبد الحليم الحراني ( يخ اإلسالم)
أحمد بن علي البادادي (الخري البادادي)
أحمد بن علي العسقالني (ابن حدر)
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي
أحمد بن محمد الخرابي (الخرابي)
هسحا بن هبراهيم القاضي
هسماعيل بن عمر بن ثير الدمشقي (ابن ثير)
هسماعيل بن لحيى الم ني (الم ني)
األقرع بن حابة
جرلر بن عبد هللا البدلي
جندب بن جنادة الافاري (أبو لر)
الحسن بن سفيان الخرساني
الحسن بن محمد بن الصياح ال عفراني
الربيع بن سليمان
سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخراب
سعد بن مالإ الخ رجي األنصاري (أبو سعيد الخدري)
سعيد بن المعلى
سعيد بن المسي المخ ومي
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرلم (الروفي)
سرل بن الربيع األنصاري
راب الدلن الرومي (لاقوت الحموي)
طلس بن علي الحنفي
عاةشة بنا أبي بكر الصدلس
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
عبد الرحمن بن الحسين المرراني (العراقي)
عبد الرحمن بن صخر الدوسي
عبد الرحمن بن محمد االسترابالي (اإلدرلسي)
عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي (ابن قدامة)
عبد هللا بن أسعد اليافعي (اليافعي)
عبد هللا بن الصاما الافاري
عبد هللا بن عباس بن عبد المرل

الصفحة

231
53
35
32
27
31
23
31
5
132
131
173
22
6
6
92
73
112
231
23
132
25
212
73
65
63
219
31
173
31
173
212
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ال َعــــــــــــــــلَم

عبد هللا بن عمر بن الخراب
عبد هللا بن محمد األزدي (ابن يروله)
عبد هللا بن محمد الرروي
عبد الملإ بن عبد هللا بن لوسف الدولني (همام الحرمين)
عبد هللا بن قية بن سليم بن حوار (أبو موسى)
علي بن أبي علي بن محمد (اآلمدي)
علي بن الحسن الدمشقي (غندار)
علي بن الحسن بن هبة هللا (ابن عسا ر)
علي بن بلبان الفارسي
علي بن عبد هللا األزدي
علي بن عمر الدارقرني (الدارقرني)
عمر بن محمد بن بدير الرمداني
عمير مولى أبي اللحم
عيينة بن حصن الف اري
الفول بن الحباب الدمحي
محمد بن أبي لعقوب األصفراني
محمد بن أحمد الذهبي
محمد بن أحمد النوقاتي
محمد بن هدرلة الشافعي (الشافعي)
محمد بن هسحا النيسابوري (ابن هسحا )
محمد بن هسحا بن خ لمة (ابن خ لمة)
محمد بن المنذر بن سعيد
محمد بن برادر ال ر شي (ال ر شي)
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (السخاوي)
محمد بن عبد هللا النيسابوري (الحا م)
محمد بن علي بن محمد الشو اني
محمد بن عيسى الترمذي (الترمذي)
محمد بن محمد الا الي (أبو حامد الا الي)
محمد بن موسى الرمذاني (الحازمي)
مسعود بن ناصر السد ي
معاولة بن أبي سفيان
موسى بن محمد الدللمي
ميمونة بنا الحارث الراللية (أم المؤمنين)
لحيى بن ر النووي (النووي)
ل لد بن األصم

189
الصفحة

92
22
33
95
113
122
21
21
36
191
31
22
213
132
22
31
3
31
5
27
5
6
27
65
29
23
65
39
65
32
132
6
229
65
229
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لعلى بن أمية التميمي
لعلى بن عراء الراةفي

ال َعــــــــــــــــلَم

191
الصفحة

122
191
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فهرس المصطلحات
المصطلــــــــــــــــح
اإلجماع
اإلجماع السكوتي
هقرار النبي ^
األمر
التخصيص
التعارض
الدمع
حدية ال ُّسنَّة
داللة االقتواء
زلادة الثقة
ال ُّسنَّة
الصحابي
العام
العدالة
القرآن
القياس
المداز
المدمل
المشترر
المرلس
المفروم
المقيد
النسخ
النري

الصفحة
21
22
62
112
152
222
222
61
212
76
52
71
131
71
39
95
213
193
129
127
171
122
211
133
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فهرس المصادر والمراجــع
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اإلبراااج اارح المنراااج ،لتقااي الاادلن علااي الساابكي ،وولااده تاااج الاادلن
عبااد الوهاااب الساابكي ،تحقيااس :أحمااد زم مااي وزميلااه ،دار المنراااج:
الرلاض ،الربعة األولى1317 ،هــ.
األحادلاااام المختااااارة لمحمااااد باااان عبااااد الواحااااد المقدسااااي ،تحقيااااس:
عبد الملإ بن عبدهللا بن دهي  ،مكتبة النرواة :مكاة المكرماة ،الربعاة
األولى1311 ،هــ.
هحكاااام الفصاااول فاااي أحكاااام األصاااول ،ألباااي الولياااد البااااجي ،تحقياااس:
عبااد المديااد تر ااي ،دار الااارب اإلسااالمي :بيااروت ،الربعااة األولااى،
1317هــ ــ 1926م.
اإلحكام في أصول األحكام ،البن ح م األندلسي ،دار الحدلم :القاهرة،
الربعة الثانية1313 ،هــ ــ 1992م.
اإلحكااام فااي األحكااام ،لعلااي باان أبااي علااي باان محمااد اآلماادي ،تعليااس:
عبااااد الاااارزا عفيفااااي ،دار الصااااميعي :الرلاااااض ،الربعااااة األولااااى،
1323هــ.
اختصااااار علااااوم الحاااادلم ،مربااااوع مااااع اااارحه الباعاااام الحثياااام،
إلسماعيل بن عمر بن ثير ،مكتبة المعار  :الرلاض ،الربعاة األولاى
1316هــ.
هر اااد الفحااول هلااى تحقيااس الحااس ماان علاام األصااول ،لمحمااد باان علااي
الشاااو اني ،تحقياااس :ساااامي العرباااي ،دار الفوااايلة :الرلااااض ،الربعاااة
األولى1321 ،هــ.
االسااتيعاب فااي معرفااة األصااحاب ،ألبااي عماار لوسااف باان عبااد الباار،
تحقيس :علي البداوي ،دار الديل :بيروت ،الربعة األولى1321 :هــ.
اإلصااابة فااي تميي ا الصااحابة ،ألحمااد باان علااي باان حداار القساارالني،
تحقيس :علي بان محماد البدااوي ،دار الديال :بياروت ،الربعاة األولاى،
1312هــ ــ 1992م.
أصاول السرخسااي ،ألبااي بكار باان أحمااد السرخساي ،تحقيااس :أبااي الوفااا
األفااني ،دار المعرفة :بيروت.
أصاول الفقااه ،لشامة الاادلن محمااد بان مفلااح المقدسااي ،تحقياس :فرااد باان
محمد السدحان ،مكتبة العبيكان :الرلاض.
أضااواء البيااان فااي هلواااح القاارآن بااالقرآن ،لمحمااد األمااين باان المختااار
الشنقيري.
هعااالم المااوقعين عاان رب العااالمين ،الباان القاايم ،تحقيااس :عبااد الاارؤو
طه ،دار الديل.
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بحوث في تارلخ ال ُّسنَّة المشرفة ،للاد تور أ ارم ضاياء العماري ،مكتباة
العلوم والحكم :المدلنة المنورة ،الربعة الخامسة.
البدالة والنرالة ،إلسماعيل بن عمر بن ثير ،تحقيس :أحمد عبد الوهاب
فتيح ،مكتبة الحدلم :القاهرة ،الربعة األولى1313 :هــ.
البدر الرالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،لمحمد بان علاي الشاو اني،
دار المعرفة :بيروت.
البرهان في أصول الفقه ،لعباد الملاإ بان عباد هللا بان لوساف الداولني،
تحقيااس :عبااد العماايم محمااود الاادل  ،دار الوفاااء :المنصااورة ،الربعااة
الرابعة1312 ،هــ.
بيان المختصر رح مختصر ابان الحاجا  ،لمحماود بان عباد الارحمن
األصفراني ،تحقيس :محمد ممرر بقا ،طبعة جامعة أم القرى.
التارلخ اإلسالمي ،لمحمود ا ر ،المكتا اإلساالمي :بياروت ،الربعاة
األولى1312 ،هــ
تارلخ باداد ،للخري البادادي أحمد بان بكار ،المكتباة السالفية بالمدلناة
المنورة.
تارلخ دمشس ،لعلي بن الحسن بن هبة هللا الشافعي ،تحقيس :مح الدلن
أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر :بيروت 1995 ،م.
التبصرة ،إلبراهيم بن علي الشيرازي ،تحقيس :محماد حسان هيتاو ،دار
الفكر :دمشس ،الربعة األولى1313 ،هــ.
التحبياااار اااارح التحرلاااار ،لعلااااي باااان سااااليمان الماااارداوي ،تحقيااااس:
عبد الرحمن الدبرلن والسراج ،مكتبة الر د :الرلاض ،الربعة األولى،
1321هــ
التحرلر البن الرمام ،مربوع ماع ارحه التقرلار والتحبيار ،دار الكتا
العلمية :بيروت.
تاادرل الااراوي فااي اارح تقرل ا النااووي ،لدااالل الاادلن الساايوطي،
تحقيس :نمر محمد الفارلابي ،مكتبة الكاوثر ،الربعاة األولاى 1313هـاـ
ــ 1993م.
تاادولن ال ُّسانَّة ،للااد تور محمااد مراار ال هرانااي ،الربعااة األولااى ،مكتبااة
الصدلس ،الراةف.
تذ رة الحفاا لمحمد بن أحمد الذهبي ،دار هحياء التراث :بيروت.
تشنيف المسامع في أصول الفقه ،لمحماد بان براادر ال ر شاي ،تحقياس:
موسى فقيري ورفاقه ،الربعة الثانية1315 ،هــ.
التعارض والترجيح بين األدلة الشارعية ،لعباد اللرياف البرزنداي ،دار
الكت العلمية1317 ،هــ.
التعاااارض والتااارجيح عناااد األصاااوليين ،لألساااتال الاااد تور :محماااد بااان
هبراهيم الحفناوي ،دار الوفاء :المنصورة ،الربعة الثانية1312 ،هــ.
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تفسااير النصااوص ،لمحمااد أدلا الصااالح ،المكتا اإلسااالمي :بيااروت،
الربعة الرابعة1313 :هــ.
تقرلا الترااذل  ،ألحمااد باان علااي باان حداار العسااقالني ،تحقيااس :محمااد
عوامة ،دار الر يد :سورلا ،الربعة األولى1316 :هــ.
تقرلااا الوصاااول هلاااى علااام األصاااول ،لمحماااد بااان أحماااد بااان ُجااا ي
الارناطي ،تحقياس :محماد المختاار بان محماد األماين الشانقيري ،مكتباة
ابن تيمية :القاهرة ،مكتبة العلم :جدة ،الربعة األولى 1313هــ.
التقرلر والتحبير ،البن أمير الحاج ،دار الكت العلمية :بيروت.
التقييااد واإللواااح اارح مقدمااة اباان الصااالح ،لاا لن الاادلن العراقااي،
تحقيس :عبدالرحمن محمد عثمان ،دار الفكر العربي.
التلخيص الحبير في تخرلج أحادلم الرافعي الكبير ،ألحمد بن علي بان
حدر ،تحقيس :السيد عبد هللا ها م اليماني المدني ،ر ة المربعة الفنية
المتحدة :القاهرة1323 ،هــ ــ 1963م.
التمريااد فااي أصااول الفقااه ،ألبااي الخراااب محفااوا باان أحمااد الكلااولاني،
مر ااا البحااام العلماااي وهحيااااء التاااراث اإلساااالمي ،الربعاااة األولاااى،
1399هــ.
التنكياال بمااا فااي تأنيا الكااوثري ماان األباطياال ،لعبااد الاارحمن باان لحااي
المعلمي ،المكت اإلسالمي ،الربعة الثانية1316 ،هــ.
تيسير التحرلر رح التحرلر ،البن الرمام محمد أمين المعارو باأمير
باد اه ،دار الكت العلمية.
الدااامع الصااحيح المختصاار ،لمحمااد باان هسااماعيل البخاااري ،تحقيااس:
مصرفى دل الباا ،دار ابن ثير :بيروت ،الربعة الثالثة1317 ،هــ ــ
1927م.
الدااامع الصااحيح ساانن الترمااذي ،لمحمااد باان عيسااى الترمااذي ،تحقيااس:
أحمد محمد ا ر وآخرلن ،دار هحياء التراث العربي :بيروت.
جمع الدوامع مع رح المحلاي وحا اية العراار وتقرلارات الشاربيني،
البن السبكي ،دار الكت العلمية :بيروت.
حا ااية التفتااازاني والدرجاااني علااى مختصاار المنترااى ،الباان الحاجا ،
وبرامشه حا ية الراروي ،دار الكتا العلمياة :بياروت ،الربعاة الثانياة،
1393هــ ــ 1923م.
حا ية العرار على جمع الدواماع ـاـ حسان العراار علاى ارح الداالل
المحلااي علااى جمااع الدوامااع لإلمااام اباان الساابكي ،دار الكت ا العلميااة:
بيروت ــ لبنان ،وبرامشه تقرلر العالمة المحقس عبد الرحمن الشاربيني
على جمع الدوامع لإلمام ابن السبكي.
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حا ية العالمة البناني على ارح الداالل امة الادلن محماد بان أحماد
المحلااي ،علااى مااتن جمااع الدوامااع لإلمااام تاااج الاادلن عبااد الوهاااب اباان
السبكي وبرامشرا تقرلر ايخ اإلساالم عباد الارحمن الشاربيني ،مربعاة
مصرفى البابي الحلبي وأوالده :مصر1356 ،م.
الاادرر الكامنااة فااي أعيااان الماةااة الثامنااة ،ألحمااد باان علااي باان حداار
العسقالني ،تحقيس :محمد عباد المعياد ضاان ،داةارة المعاار العثمانياة
حيدر أباد /الرند ،الربعة الثانية1392 ،هــ ــ 1972م.
الرسالة لإلمام الشافعي ،تحقيس و رح :أحمد محمد ا ر ،دار الفكر.
روضة الرالبين ،ليحي بن ر النووي ،المكت اإلساالمي :بياروت،
عام 1326هــ.
روضاة النااار وجناة المنااار ،لعباد هللا بان أحماد بان محماد المقدساي،
تحقيااس :عباادالكرلم النملااة ،مكتبااة الر ااد :الرلاااض ،الربعااة األولااى،
1313هــ ــ 1993م.
السااانن الكبااارى ،ألحماااد بااان الحساااين البيرقاااي ،مربعاااة مدلاااة داةااارة
المعااار النماميااة :حياادر أباااد ،ودار الفكاار :بيااروت ،الربعااة األولااى،
1333هــ.
ااذرات الااذه فااي أخبااار ماان له ا  ،لعبااد الحااي باان أحمااد الحنبلااي،
تحقيس :عبدالقادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط ،دار ابن ثير :دمشس،
الربعة األولى1316 ،هــ.
ااااارح العواااااد علاااااى مختصااااار المنتراااااى ،البااااان الحاجااااا لعواااااد
الاادلن عبااد الاارحمن باان أحمااد اإللدااي ،وبرامشااه حا ااية التفتااازاني،
وحا اااية الشااارلف الدرجااااني ،مكتباااة الكلياااات األزهرلاااة :القااااهرة،
1393هــ.
اارح اللمااع ،ألبااي هسااحا هبااراهيم الشاايرازي ،تحقيااس :عبااد المديااد
تر ي ،دار الارب اإلسالمي :بيروت ،الربعة األولى1312 ،هــ.
رح المحلي على متن الدوامع ،لشمة الدلن محمد بن أحماد المحلاي،
دار الفكر :بيروت ،مربوع مع حا ية العالمة البناني.
رح النووي على صحيح مسلم ،ألبي ز رلا لحي بان ار الناووي،
دار هحياء التراث العربي :بيروت ،الربعة الثانية1392 ،م.
ااارح تنقااايح الفصاااول ،ألحماااد بااان هدرلاااة القرافاااي ،تحقياااس :طاااه
عبااد الاارؤو سااعد ،دار عرااوة للرباعااة ،توزلااع األزهرلااة للتااراث،
1313هــ ــ 1993م.
اارح مختصاار الروضااة لسااليمان باان عبااد القااوي الرااوفي ،تحقيااس:
عبد هللا التر ي ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،الربعة الثانية1319 ،هــ.
رح المعالم في أصول الفقاه ،التلمسااني ،تحقياس :عاادل عباد الموجاود
وزميله ،عالم الكت  :بيروت ،الربعة األولى1319 ،هـ.
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صحيح ابان ِحبَّاان بترتيا ابان بلباان ،لعاالء الادلن بان بلباان الفارساي،
تحقيااس :ااعي األرنااؤوط ،مؤسسااة الرسااالة :بيااروت ،الربعااة الثانيااة،
1313هــ.
صااحيح مساالم ،لمساالم باان الحداااج النيسااابوري ،تحقيااس :محمااد فااؤاد
عبد الباقي ،دار هحياء التراث :بيروت.
طبقات الشافعية الكبرى ،لعلي بن عبد الكافي السابكي ،تحقياس :محماود
محمااااد الرناااااحي وعبااااد الفتاااااح الحلااااو ،دور هداااار ،الربعااااة الثانيااااة،
1313هــ.
طبقااات الشااافعية ،ألحمااد باان محمااد بان قاضااي ااربة ،تحقيااس :الحاااف
عبدالعليم خان ،دار عالم الكت  :بيروت ،الربعة األولى1317 :هــ.
طبقات الفقراء الشافعية لعثمان بان عباد الارحمن ابان الصاالح ،تحقياس:
محاااي الااادلن علاااي نديااا  ،دار البشااااةر اإلساااالمية :بياااروت ،الربعاااة
األولى1992 :م.
العاادة فااي أصااول الفقااه للقاضااي أبااي لعلااى محم اد باان الحساان الفااراء
البااادادي الحنبلااي ،تحقيااس :أحمااد باان علااي سااير المبااار ي ،مؤسسااة
الرسالة :بيروت ،الربعة الثالثة1311 ،هــ.
الفر بين الفر  ،لعبد القاهر بن طاهر بن محمد الباادادي ،اعتناى باه:
هبراهيم رموان ،دار المعرفة :بيروت ،الربعة األولى1322 ،هــ.
الفصول في األصول ،ألحمد بن علي الدصاص ،تحقيس :عديال جاسام
النشمي ،وزارة األوقا والشؤون اإلسالمية :الكولا ،الربعاة األولاى:
1315هــ.
الفقيااه والمتفقااه ،للخري ا البااادادي ،تحقيااس :عااادل الع ا ازي ،دار اباان
الدوزي :الدمام ،الربعة الثانية1321 :هــ.
فاااواتح الرحماااوت ااارح مسااالم الثباااوت ،لعباااد العلاااي بااان نماااام الااادلن
األنصاري ،المربعة األميرلة :ببوال 1322 ،هــ.
القاااموس المحاايك ،لمحمااد باان لعقااوب الفيروزآبااادي ،تحقيااس :مكتاا
تحقيااااس التااااراث فااااي مؤسسااااة الرسااااالة :بيااااروت ،الربعااااة السادسااااة،
1319هــ.
قواطع األدلة في أصاول الفقاه ،لمنصاور بان محماد السامعاني ،تحقياس:
عبد هللا بن حاف الحكمي ،وعلاي بان عبااس الحكماي ،الربعاة األولاى،
1312هــ.
القواعد ،لعلي بن محمد البعلاي ،تحقياس :عاالض بان عبادهللا الشارراني،
وناصاار باان عثمااان الااماادي ،مكتبااة الر ااد :الرلاااض ،الربعااة األولااى
1323هــ.
الكا ااف ،لمحمااد باان أحمااد الااذهبي ،تحقيااس :محمااد عوامااة ،دار القبلااة
للثقافة اإلسالمية :جدة ،الربعة األولى1313 :هــ.
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الكامل في التارلخ ،البن األثيار ،تحقياس :عباد هللا القاضاي ورفاقاه ،دار
الكت العلمية :بيروت ،الربعة الثانية1315 ،هــ.
شاااف األسااارار عااان أصاااول فخااار اإلساااالم البااا دوي ،لعاااالء الااادلن
عبد الع ل بن أحمد البخاري.
الكليااات ،ألبااي البقاااء ألااوب باان موسااى الكفااوي ،أعااده للربااع ووضااع
فرارسه :عدنان درول ومحماد المصاري ،مؤسساة الرساالة :بياروت،
الربعة الثانية1319 ،هــ.
لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منمور ،دار صادر :بيروت ،الربعاة
األولى.
لسااان المياا ان ،ألحمااد باان علااي باان حداار ،تحقيااس :داةاارة المعااار
النمامية بالرند ،مؤسسة األعلمي :بيروت ،الربعة الثالثة1316 ،هـاـ ـاـ
1926م.
اللمااع فااي أصااول الفقااه ،ألبااي هسااحا الشاايرازي ،تحقيااس :محااي الاادلن
دل ا مسااتو ولوسااف علااي باادلوي ،دار الكلاام الري ا  :دمشااس ،الربعااة
الثانية1312 ،هــ.
المدموع رح المرذب ،ليحي بن ر النووي ،دار الفكر :بيروت.
مدمااااوع فتاااااوى اااايخ اإلسااااالم أحمااااد باااان تيميااااة ،جمااااع وترتياااا :
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
المحصااول فااي علاام أصااول الفقااه ،لمحمااد باان عماار الاارازي ،تحقيااس:
الد تور :طه جابر العلواني ،مؤسسة الرساالة :بياروت ،الربعاة الثالثاة:
1312هــ.
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ،المكتبة العصرلة :بيروت،
الربعة األولى1312 ،هــ.
المختصر في أصول الفقه على مذه اإلمام أحمد بان حنبال ،لعلاي بان
محمد بن علاي البعلاي المعارو باابن اللحاام ،تحقياس :د .محماد ممرار
بقا ،طبعة مر البحم العلمي وهحياء التراث بدامعة أم القرى.
مذ رة أصاول الفقاه لمحماد األماين الشانقيري ،تحقياس :ساامي العرباي،
دار اليقين :مصر ،الربعة األولى1319 ،هــ.
ماارآة الدنااان وعباارة اليقمااان ،لعبااد هللا باان أسااعد اليااافعي ،دار الكتاااب
اإلسالمي :القاهرة1313 ،هــ ــ 1993م.
المساااةل المشااتر ة بااين أصااول الفقااه وأصااول الاادلن ،للااد تور /محمااد
العروسي ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،الربعة األولى1317 ،هــ.
المسااتدرر علااى الصااحيحين لمحمااد باان عبااد هللا النيسااابوري ،تحقيااس:
مصرفى عبد القادر عرا ،دار الكت العلمية :بيروت ،الربعاة األولاى،
1311هــ ــ 1991م.
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المستصفى لإلمام أبي حامد الا الي ،تحقيس :الاد تور حما ة بان زهيار
حاف .
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة :مصر.
المساااودة فاااي أصاااول الفقاااه آلل تيمياااة ،تحقياااس :محماااد محاااي الااادلن
عبد الحميد ،طبعة المدني :القاهرة.
المصباح المنير ألحمد بن محماد الفياومي ،المكتباة العصارلة :بياروت،
الربعة الثانية1312 :هــ.
مصنف ابن أبي يبة ،ألبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي ايبة ،مكتباة
الر د :الرلاض ،الربعة األولى1319 :هــ.
معالم أصول الفقه عند أهل ال ُّسنَّة والدماعة ،للاد تور محماد بان حساين
الدي اني ،دار ابن الدوزي :الدمام ،الربعة الثانية1319 ،هــ.
معالم فقه ابن حبان.
المعتمد ألبي الحسين البصري ،تقدلم :خليل المية ،دار الكت العلمياة:
بيروت.
معدم األدباء ،لياقوت بن عبد هللا الحموي ،دار الكت العلمية :بيروت،
الربعة األولى1311 ،هــ.
المعدااام األوساااك ،لساااليمان بااان أحماااد الربراناااي ،تحقياااس :طاااار بااان
عوض هللا ورفيقه ،دار الحرمين :القاهرة1315 ،هــ.
معدم البلدان ،لياقوت بن عبد هللا الحموي ،دار الفكر :بيروت.
المعدم الكبير ،لسليمان بن أحمد بن ألوب الربراني ،تحقيس :حمدي بن
عبدالمديااااد الساااالفي ،مكتبااااة ال هااااراء :الموصاااال ،الربعااااة الثانيااااة،
1313هــ.
مانااي المحتاااج هلااى معرفااة معاااني ألفاااا المنراااج ،لمحمااد باان أحمااد
الشربيني ،مربعة مصرفى البابي الحلبي :القاهرة1377 ،هــ.
مفتاااح الوصااول هلااى بناااء الفااروع علااى األصااول ،لمحمااد باان أحمااد
التلمساني ،تحقيس :محماد علاي فر اوس ،المكتباة المكياة :مكاة ،الربعاة
الثانية1323 ،هــ.
مقالية اللااة ،ألباي الساين أحماد بان فاارس ،تحقياس :اراب الادلن أباو
عمرو ،دار الفكر :بيروت ،الربعة األولى1315 ،هــ.
الملل والنحل ،ألبي الفتح محمد بن عباد الكارلم الشررساتاني ،صاححه:
أحماااد فرماااي محماااد ،دار الكتااا العلمياااة :بياااروت ،الربعاااة الثانياااة:
1313هــ.
المنااتمم فااي تااارلخ األماام والملااور لعبااد الاارحمن باان علااي الدااوزي،
تحقيس :محمد عبدالقادر عرا ورفيقه ،دار الكت العلمية :بيروت.
الموافقات ،إلبراهيم بن موسى الشاطبي ،تحقياس :مشارور بان حسان آل
سلمان ،دار ابن عفان :الخبر ،الربعة األولى1317 ،هــ.
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مي ان االعتدال ،لمحمد بن أحمد الاذهبي ،تحقياس :علاي محماد معاوض
وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكت العلمية :بيروت ،الربعة األولى،
 1995م.
نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محماد األماين الشانقيري ،تحقياس
وه مااال تلميااذه الااد تور :محمااد ولااد ساايدي ولااد حبي ا الشاانقيري ،دار
المنار :جدة ،الربعة األولى1315 :هــ.
الندوم ال اهرة ،لدمال الادلن ابان تااري باردي ،دار الكتا المصارلة:
القاهرة1932 ،م.
نرالة السول في رح منراج الوصول هلاى علام األصاول ،لعباد الارحيم
اإلساانوي ،تحقياااس :الاااد تور اااعبان محمااد هساااماعيل ،دار ابااان حااا م:
بيروت ،الربعة األولى1321 ،هــ.
الواضااح فااي أصااول الفقااه ،لعلااي باان عقياال البااادادي ،تحقيااس :الااد تور
عبد هللا التر ي ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،الربعة األولى1321 ،هــ.
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