
 

 السنة أهل وبراهين حجج
 على 

أن أخبار اآلحاد تفيد 
 العلم

 نقال عن ابن القيم من الصواعق المرسلة

 :كتبه 
 ربيع بن هادي املدخلي



 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 .هداه تبعا ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 :أما بعد
فقد كنت نشرت مقاالت يف نصرة سنة رسول اهلل والذب عنها ودفع شبهات كثرية جلب هبا أبو 

مؤيداً هبذه الشبه مذاهب أهل ا  احلسن املأريب على أخبار اآلحاد الصحيحة الثابتة عن النيب
 ".إحتاف النبيل"وافض، فعل هذه األفاعيل يف كتابه لضالل من املعتزلة واخلوارج والر 

ويف الوقت نفسه أخفى حجج وبراهني أهل السنة وإمجاعهم على أن أخبار اآلحاد احملتفة 
بالقرائن واملتلقاة بالقبول تفيد العلم وشوش على أحاديث الصحيحني احملتفة بالقرائن اليت تفيد 

 .أهل العلم وقال إنه ال يلزم منها القطعالعلم، وشوش على هذه القرائن اليت ذكرها 
 :فماذا فعل أبو احلسن وأصحابه يف مواجهة هذا املقال 

 .ذهبوا يردون عليه بأن املسألة خالفية وليست من األصول وال يعقد عليها الوالء والرباء  
وذهبوا ينسبون إىل بعض كبار علماء السنة موافقة أيب احلسن يف أن أخبار اآلحاد تفيد  

 :الظن، كابن باز واأللباين وابن عثيمني والشنقيطي، وارتكبوا األفاعيل الشنيعة يف حق هؤالء
إغفال حجج األلباين لنصرة مذهب أهل السنة ودحض أباطيل أهل األهواء يف   -منها 

كتابني له مشهورين، وذهبوا إىل جواب سؤال وجهه إليه أبو احلسن الذي يركض بفتنة التشويش 
آلحاد، ومع أن اجلواب حيمل يف طياته ما يدحض تلبيسهم إال أهنم جترؤا على إيهام على أخبار ا

 .الناس أن األلباين مع أيب احلسن وعلى مذهبه، وشتان وشتان بني الرجلني واملذهبني
إيهام الناس أن العالمة ابن باز يوافق أبا احلسن  يف أن أخبار اآلحاد تفيد الظن  -ومنها 

لكالم النووي الصريح يف أن أخبار اآلحاد تفيد الظن مبا يف ذلك أخبار معتمدين على نقله 
الصحيحني، هذا الكالم نقله ابن باز لغرض مهم وهو أن أخبار اآلحاد توجب العمل ألنه يرد 

 .على مبتدع يرى أن أخبار اآلحاد ال توجب العمل



يخ عن ابن القيم يف عشر اقتصروا على نقل هذا الكالم عن الشيخ ابن باز وأخفوا ما نقله الش
صحائف ضمنها ابن القيم احلجج والرباهني على أن أخبار اآلحاد تفيد العلم ونقله عنه ابن باز 

 .للرد على شبهات أهل الضالل الذين يقولون إن أخبار اآلحاد ال تفيد العلم وإمنا تفيد الظن 
ا يفيد أن أخبار نقلهم لكالم ابن عثيمني حول أخبار اآلحاد الذي ضمنه م -ومنها 

اآلحاد احملتفة بالقرائن تفيد العلم، لكنهم أومهوا الناس أن ابن عثيمني يقول بأن أخبار اآلحاد 
 .تفيد الظن 

 .وما لقي هذا التالعب والتلبيس  من أيب احلسن إال التأييد والتباهي بالردود على الشيخ ربيع
ين بأن أخبار اآلحاد احملتفة بالقرائن تفيد مث اضطر أبو احلسن وأصحابه إىل تغيري لباسهم متظاهر 

، ذلك الكتاب الذي ال يزال أبو احلسن "إحتاف النبيل"العلم وأن أبا احلسن قرر هذا يف كتابه 
 .يعتز به

 :وأنا أسأل أبا احلسن وأصحابه
 !ملاذا جلب أبو احلسن بتلك الشبه الغليظة اليت تنصر أهل البدع ؟ 
 !اء حججهم وبراهينهم؟وملاذا خذل أهل السنة بإخف 

ونقول لو كان أبو احلسن صادقاً فيما يدعيه اآلن من أن أخبار اآلحاد الصحيحة احملتفة بالقرائن 
تفيد العلم لساق حجج وبراهني أهل السنة وإمجاعهم على أن أخبار اآلحاد الصحيحة احملتفة 

، كما جرى على ذلك أعالم "يلإحتاف النب"بالقرائن وغري احملتفة بالقرائن تفيد العلم يف كتابه 
السنة وكما هو مقتضى العقل والفطرة والعادات البشرية من أن من يؤمن مبذهب أو فكرة فإمنا 
يكرس جهوده يف حشد األدلة اليت تنصر مذهبه أو فكرته، ويكر على حجج اخلصوم وشبههم 

 .بالرد واهلدم
ة بالقرائن تفيد العلم حلشد أدلة أهل لو كان أبو احلسن يؤمن حينذاك بأن أخبار اآلحاد احملتف

السنة وحججهم لنصرة مذهبهم احلق ولدحض أباطيل أهل البدع وشبهاهتم، هذا ما يقتضيه 
 . العقل والفطرة والعادات البشرية



يا أبا احلسن إنك فعلت هذا عمداً و اختياراً، ولو كنت صادقاً ناصحاً ما فعلته ولو سل 
ين اهلل إضراراً، فما هو عذرك غداً عند اهلل، إن انتحلت للناس عليك سيف اإلكراه ألن فيه بد

 .اليوم أعذاراً ؟
يا أبا احلسن كفاك تالعباً بعقول الشباب، فضع حداً هلذا التالعب، أتسري على الطرق  

اليت ترفضها الشرائع والعقول والفطر والعادات البشرية مث تطمع يف أن يصدق الناس دعاواك  
 .رهنت أعمالك وتصرفاتك على بطالهنا ؟الباطلة اليت ب

فيا معشر املخدوعني بأيب احلسن إىل مىت تلغون عقولكم وتستسلمون ألباطيل هذا الرجل الذي 
 .يصول وجيول على منهج أهل السنة وأصوهلم باألباطيل والرتهات واحليل

 .فلم يستبينوا النصح إال ضحى الغد  بذلت هلم نصحي مبنعرج اللوى
ن أعرض للقراء حجج وبراهني أهل السنة على أن أخبار اآلحاد تفيد العلم مث إين اآل 

، "الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" وإليك احلجج اليت ساقها اإلمام ابن القيم يف كتابه 
ومنها هذه الصواعق على أهل الباطل من اجلهمية واملعطلة ومن ركض يف ميداهنم، فخذوا هبا 

 .نبيكم، وادحضوا هبا أباطيل املبطلني  وانصروا هبا سنة
 .وفقنا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى ولنصرة دينه والذب عنه إن ريب لسميع الدعاء

 :كتبه
 ربيع بن هادي عمري املدخلي
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 العلم تفيد اآلحاد أخبار أن على السنة أهل أدلة من
 واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق العظيم كتابه يف اهلل رمحه القيم ابن اإلمام قال 
  احلديثة الرياض مكتبة طبعة( 5/165)

 من أكثر لذكرنا ذلك يف األمر وضوح ولوال ذلك يعلم إليها والتفات بالسنة إملام أدىن له ومن ))
 خرقوا -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أخبار عن العلم نفاة اعتمده الذي فهذا موضع مائة

 املعتزلة به ووافقوا اإلسالم أئمة وإمجاع التابعني  وإمجاع بالضرورة املعلوم الصحابة إمجاع به
 فال وإال والفقهاء األصوليني بعض وتبعهم احلرمة هذه انتهكوا الذين واخلوارج والرافضة واجلهمية

 خرب أن على نص فمن ، قوهلم خبالف األئمة صرح بل بذلك األئمة من سلف هلم يعرف
 بن حممد كأيب وأصحابه علي بن وداود حنيفة أيب وأصحاب والشافعي مالك العلم يفيد الواحد

 يف منداد خوارز ابن قال احملاسيب أسد بن واحلارث الكرابيسي علي بن احلسني عليه ونص حزم
 الضرب ذاهب ويقع:  واالثنان الواحد إال يروه مل الذي الواحد خرب ذكر وقد الفقه أصول كتاب
 على ونقطع حق أهنا نعلم الرؤية حديث يف أمحد وقال مالك، على نص الضروري العلم أيضاً 
 يوجب اخلرب أن يقوالن اثنان ههنا اهلل عبد أليب قلت قال املروذي عن روي وكذلك هبا العلم
 نيب يسوي أنه هذا وظاهر القاضي وقال هذا، ما أدري ال وقال فعابه، علماً  يوجب وال عمالً 
 ختتلف ومل سنده صح إذا العلم يوجب الواحد خرب املخرب أول يف القاضي وقال والعمل، العلم
 ..((. بالقبول تتلقه مل وإن القول يطلقون وأصحابنا بالقبول األمة وتلقته فيه الرواية
 (:252-192ص) املرجع نفس يف قوله الصدد هبذا اهلل رمحه كالمه ومن
 : كثيرة أدلة العلم يفيد العدل دالواح خبر أن يبين ومما ))
 إىل حولت قد القبلة أن الصبح صالة يف بقباء وهم الواحد أخربهم ملا املسلمني أن (أحدها)

 - اهلل رسول عليهم ينكر ومل القبلة إىل واستداروا عليها كانوا اليت احلجة وتركوا خربه قبلوا الكعبة
 فلوال األوىل القبلة من به مقطوع أمر على وكانوا ذلك على شكروا بل -وسلم عليه اهلل صلى

 فيه يقال ما وغاية العلم، يفيد ال خلرب املعلوم به املقطوع يرتكوا مل الواحد خبرب هلم العلم حصول
 ومعلوم.املكابرة غاية يف وهذا غريها وال بقرينة العلم يفيد ال يقول منهم وكثري قرينة اقرتنته خرب أنه



 فأي وأظهرها القرائن أقوى من نكري غري من قرن بعد قرناً  وروايته القبولب له األمة تلقى قرينة أن
 .(3) منها أقوى تلك كانت فرضتها قرينة

 القراءة ويف فـََتبَـيـ ُنوا بَِنَبأ   فَاِسق   َجاءَُكم   ِإن   آَمُنوا ِذينَ ال   أَيُـَّها يَا قال تعاىل اهلل أن:  الثاني الدليل
 كان ولو التثبت إىل حيتاج ال أنه الواحد خرب بقبول اجلزم على يدل وهذا{  فتثبتوا} األخرى

 الصاحل السلف أن أيضاً  يهعل يدل ومما.  العلم حيصل حىت بالتثبت ألمر العلم يفيد ال خربه
 وأمر كذا وفعل كذا -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال:  يقولون يزالوا مل اإلسالم وأئمة
 .كذا عن وهنى بكذا

 عليه اهلل صلى - - اهلل رسول قال البخاري صحيح ويف بالضرورة، كالمهم يف معلوم وهذا 
 -- اهلل رسول قال أحدهم فيها قولي الصحابة أحاديث من وكثري مواضع عدة يف --وسلم
 رسول على وجزم القائل من شهادة وهذه غريه، صحايب من مسعه وإمنا --وسلم عليه اهلل صلى

 .فعل أو قول من إليه نسبه مبا --وسلم عليه اهلل صلى - - اهلل
 غريب -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول على شاهداً  لكان العلم يفيد ال الواحد خرب كان فلو 

 . علم
 عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن صح يقولون يزالوا مل باحلديث العلم أهل أن:  الثالث الدليل
 بالصحة املراد أن املتأخرين بعض قاله ما مرادهم يكن ومل قاله، بأنه منهم جزم وذلك -وسلم
 يهعل اهلل صلى - اهلل رسول أحاديث أن زعم من مراد هذا بل املنت صحة ال السند صحة
 بقوهلم جيزمون كانوا كما قال وأنه إليه اإلضافة صحة مرادهم كان وإمنا العلم، تفيد ال -وسلم

 -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول وفعل وهنى وأمر -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال
 ويروى -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن يذكر يقولون ذلك يف الوهم هلم يقع كان وحيث

 قوله وبني صحيح احلديث هذا أحدهم قول بني يفرق باحلديث خربة له ومن ذلك وحنو عنه
                                                 

(
3
ومل يضعفه أحد من أئمة احلديث أن هذا يلق من األمة  يرى اإلمام ابن القيم أن كل حديث صح عن رسول اهلل    (

ا النوع من األحاديث، وهذا خبالف ما يفهم بعض الناس من القرائن ومن تلقي األمة بالقبول ، فإهنم يكادون بالقبول هلذ
 .يقصروهنا على أخبار الصحيحني فقط، وما قرره ابن القيم حق وهلل احلمد



 شهادة والثاين -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول إىل نسبته بصحة جزم فاألول صحيح إسناده
 يف صحيح أنه حيكمون وال صحيحاً  سنده فيكون شذوذ أو علة فيه يكون وقد سنده بصحة
 . نفسه

ُهم   ِفر َقة   ُكل   ِمن   نـََفرَ  فـََلو ال َكاف ةً  لِيَـن ِفُروا ال ُمؤ ِمُنونَ  َكانَ  َوَما :تعاىل قوله:  ابعالر  الدليل  ِمنـ 
 على تقع والطائفة َذُرونَ حَي   َلَعل ُهم   ِإلَي ِهم   َرَجُعوا ِإَذا قـَو َمُهم   َولِيـُن ِذُروا الد ينِ  يِف  لَِيتَـَفق ُهوا طَائَِفة  

 العلم يفيد مبا اإلعالم واإلنذار إليهم رجعوا إذا قومهم تنذر الطائفة أن فأخرب فوقه فما الواحد
.  يعقلون لعلهم.  فكرونيت لعلهم  واملشهودة املتلوة آياته يف قوله نظري حيذرون لعلهم وقوله
 . العلم يفيد ال فيما ال العلم حيصل فيما ذلك يذكر إمنا سبحانه وهو  يهتدون لعلهم

 يزل ومل به تعمل وال تتبعه ال أي  ِعل م   بِهِ  َلكَ  لَي سَ  َما تـَق فُ  َوال  قوله:  الخامس الدليل
 فلو الصفات هبا تعاىل هلل ويثبتون هبا ويعملون اآلحاد أخبار يقفون الصحابة عهد من املسلمون

 هلم ليس ما قفوا قد كلهم اإلسالم وأئمة وتابعوهم والتابعون الصحابة لكان علماً  تفيد ال كانت
 . علم به

أَُلوا تعاىل قوله:  دسالسا الدليل لَ  فَاس  رِ  أَه   أن يعلم مل من فأمر تـَع َلُمونَ  ال ُكن ُتم   ِإن   الذ ك 
 ال من بسؤال يأمر مل العلم تفيد أخبارهم أن ولوال والعلم، الكتاب أولوا وهم الذكر أهل يسأل

 كان فلو مطلقاً  الذكر أهل بسؤال أمر بل التواتر عدد سلوا يقل مل سبحانه وهو علماً، خربه فيدي
 . كافياً  وجوابه سؤاله لكان واحداً 

َعل   ملَ   ِإن  وَ  رَب كَ  ِمن   ِإلَي كَ  أُن زِلَ  َما بـَل غ   الر ُسولُ  أَيُـَّها يَا  تعاىل قوله:  السابع الدليل  َفَما تـَف 
 عليه اهلل صلى - النيب وقال  ال ُمِبنيُ  ال َبالغُ  ِإال   الر ُسولِ  َعَلى َوَما   وقال  رَِسالََتهُ  بـَل غ تَ 
 أنتم فماذا عين مسئولون أنتم عرفة يوم األعظم اجلمع يف ألصحابه وقال"  عين غوابل"  -وسلم
 .ونصحت وأديت بلغت أنك نشهد قالوا قائلون

 ال الواحد خرب كان فلو العلم به وحيصل املبلغ، على احلجة به تقوم الذي هو البالغ أن ومعلوم 
 حيصل مبا تقوم إمنا احلجة فإن العبد على اهلل حجة به تقوم الذي التبليغ به يقع مل العلم به حيصل

 عنه، يبلغ أصحابه من الواحد يرسل -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول كان وقد العلم، به



 وأفعاله أقواله من الثقات العدول بلغنا مبا علينا حجته قامت وكذلك بلغه من على احلجة فتقوم
 أو ثالثة أو اثنان أو واحد بلغه من على وال حجة بذلك علينا تقم مل العلم يفد مل ولو وسنته
 اهلل صلى - اهلل رسول أخبار أن قال من فيلزم الباطل أبطل من وهذا التواتر، عدد دون أو أربعة
 :  أمرين أحد العلم تفيد ال -وسلم عليه
 مل ذلك سوى وما التواتر عدد عنه رواه وما القرآن غري يبلغ مل الرسول أن يقول أن إما -

 . تبليغ وال حجة به تقم
 .علماً  يقتضي وال علماً  يوجب ال مبا حاصالن والبالغ احلجة أن يقول أن وإما -

 الثقات رواها اليت -وسلم عليه اهلل صلى - أخباره بأن القول بطل األمران هذان بطل وإذا
 . به خفاء ال ظاهر وهذا علماً  تفيد ال بالقبول األمة وتلقتها  احلفاظ العدول

 َوَيُكونَ  الن اسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطاً  أُم ةً  َجَعل َناُكم   وََكَذِلكَ  تعاىل قوله:  الثامن لالدلي
 َعَلى ُشَهَداءَ  َوَتُكونُوا َعَلي ُكم   َشِهيداً  الر ُسولُ  لَِيُكونَ  َهَذا َويف    وقوله َشِهيداً  َعَلي ُكم   الر ُسولُ 
 الناس على ليشهدوا خياراً  عدوالً  األمة هذه جعل أن أخرب تعاىل أنه االستدالل وجه  الن اسِ 

 األمم على شهادهتم يتناول وهذا ذلك، عليهم وأدوا رسالته اهلل عن بلغوهم قد رسلهم بأن
 أمرهم -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن بعدهم ومن عصرهم أهل على وشهادهتم املاضية

 ما اهلل من يأهتم مل أنه وزعم اهلل رسول خالف من على اهلل حجة فهم كذا عن وهناهم بكذا
 كل ويشهد عليه قامت بالرسل هللا حجة بأن عليه الوسط األمة هذه وتشهد احلجة عليه به تقوم

 رسول أحاديث كانت فلو الشهادة أهل من به كان الذي العلم من إليه وصل مبا بانفراده واحد
 . عليه املشهود على احلجة به تقم ومل الشاهد به يشهد مل تفيد ال -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل

ُعونَ  ال ِذينَ  ََي ِلكُ  َوال  تعاىل قوله:  التاسع الدليل ق   َشِهدَ  َمن   ِإال   الش َفاَعةَ  ُدونِهِ  ِمن   َيد   َوُهم   بِاحلَ 
 إما -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن احلفاظ الثقات رواها اليت األخبار وهذه  يـَع َلُمونَ 

 .  باطل أو حق هي هل يدري ال فيها مشكوكاً  أو باطالً  أو حقاً  تكون أن



 اإلسالم من انسالخ وهذا إليها يلتفت ال وأن إطراحها وجب فيها مشكوكاً  أو باطالً  كانت فإن
 عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن أهنا البت على هبا الشهادة فيجب حقاً  كانت وإن بالكلية
 .  به املشهود صحة يعلم وهو باحلق شاهداً  بذلك الشاهد وكان -وسلم

 ومل الشمس إىل إشارة فاشهدوا مثلها على -وسلم عليه اهلل صلى - النيب قول:  العاشر الدليل
 أنه القطع على -وسلم عليه اهلل صلى - عليه يشهدون احلديث وأئمة والتابعون الصحابة يزل
 - اهلل رسول قال فيقولون والثالثة واالثنان الواحد إياه بلغهم ملا وفعله عنه وهنى به وأمر كذا قال

 به املشهود أن يعلمون جازمة شهادة وهذه كذا وأباح كذا وحرم كذا -وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى - اهلل رسول سنة إىل التفات له من كل أن ريب وال الوضوح يف كالشمس

 أهل من قوماً  وأن القيامة يوم عياناً  مرهب يرون املؤمنني أن جازمة شهادة يشهد هبا واعتناء -وسلم
 القيامة يوم لعباده اهلل وتكليم حق الصراط وأن بالشفاعة منها خيرجون مث النار يدخلون التوحيد
 متلقى صحيح خرب بكل يشهد بل ذلك أضعاف أضعاف إىل أعتق ملن الوالء وأن كذلك
 . فيها يشك ال شهادة احلديث أهل ينكره مل بالقبول
 العلم -وسلم عليه اهلل صلى - النيب أخبار إلفادة املنكرين هؤالء أن:  عشر الحادي الدليل

 تصح مل أهنا هلم قيل ولو قالوا أهنم وأقواهلم مبذاهبهم أئمتهم على قاطعة جازمة شهادة يشهدون
 عنهم يروها مل املذاهب تلك أن ومعلوم قائله جهل من وتعجبوا اإلنكار غاية ذلك ألنكروا عنهم

 حصل فكيف يقيناً  معلوم وهذا التواتر عدد عنهم يروها مل وحنوهم والثالثة واالثنان الواحد إال
 كذا إىل وذهبوا بكذا أفتوا دينهم قلدوهم ومن أئمتهم بأن للضروري واملقارب الضروري العلم هلم
 اهلل لرسو  عن الصحابة وسائر اخلطاب بن وعمر الصديق أبوبكر به أخرب مبا العلم هلم حيصل ومل
 وتنوعت طرقه وتعددت وذاع األمة يف وشاع التابعون عنهم رواه مبا وال -وسلم عليه اهلل صلى -

 العجب هلو هذا إن متبوعيهم أقوال على أولئك حرص من بكثري أعظم عليه حرصه وكان
 - اهلل رسول أخبار يقولوا أن إما:  أمرين أحد يلزمهم دليالً  نفسه يكن مل وإن وهذا العجاب

 شيء بصحة هلم علم ال أهنم يقولوا أن وإما.  العلم تفيد وأقضيته وفتاواه -وسلم عليه اهلل لىص



 عن بصحته للعلم مفيد ذلك يكون أن وإما.  علماً  تفيد ال عنهم النقول وأن أئمتهم عن نقل مما
 . الباطل أبني من فهو -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن املنقول دون أئمتهم
َتِجيُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَيُـَّها يَا  تعاىل قوله:  عشر الثاني الدليل  ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا َولِلر ُسولِ  لِل هِ  اس 
 -وسلم عليه اهلل صلى - الرسول دعوة بلغته مؤمن لكل أمر هذا أن االستدالل ووجه  حُي ِييُكم  

 يف الدعوتني بإجابة مأمور وهو املبلغ بواسطة ونوع مواجهة:  نوعان ودعوته ، القيامة يوم إىل
 تعاىل اهلل يأمره أن املمتنع ومن ، هلا واالستجابة الدعوة تلك يف حياته أن علم وقد احلالتني

 يفيد ال ملا االستجابة ترك على وعدهيت أو علماً  يفيد ال مبا حيييه أو علماً  يفيد ال ملا باإلجابة
 . قلبه وبني بينه وحال عاقبه يفعل مل إن بأنه علماً 

َذرِ    تعاىل قوله:  عشر الثالث الدليل َنة   ُتِصيبَـُهم   َأن   أَم رِهِ  َعن   خُيَالُِفونَ  ال ِذينَ  فـَل َيح   أَو   ِفتـ 
 القيامة يوم إىل -وسلم عليه اهلل صلى - أمره بلغه خمالف كل يعم وهذا أَلِيم   َعَذاب   ُيِصيبَـُهم  

 األليم والعذاب للفتنة علماً  يفيد ال ما مبخالفة متعرضاً  كان ملا علماً  يفده مل بلغه ما كان ولو
 .  عذراً  أمره ملخالف معها ىيبق ال اليت القاطعة احلجة قيام بعد يكون إمنا هذا فإن

  قوله إىل الر ُسول َوَأِطيُعوا الل هَ  َأِطيُعوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَيُـَّها يَا  تعاىل قوله:  عشر الرابع الدليل
ِخرِ  يَـو مِ َوال    اهلل إىل والرد ورسوله اهلل إىل املسلمون فيه تنازع ما يرد أن أمر أنه االستدالل ووجه اآل 
 إليه املردود أن فلوال وفاته بعد سنته وإىل حياته يف إليه الرد هو رسوله إىل والرد كتابه إىل الرد هو

 يفيد ماال إىل فيه املتنازع حكم يرد كيف إذ فائدة إليه الرد يف يكن مل اعالنـز  وفصل العلم يفيد
 أخبار أن زعم من قال فلهذا اهلل حبمد قاطع برهان وهذا باطل أم هو حق يدري وال البتة علماً 

 واآلراء العقول إىل فيه تنازعنا ما نرد أنا علماً  تفيد ال -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول
 .العلم تفيد إهناف واألقيسة

ُكم   َوَأنِ   تعاىل قوله:  عشر الخامس الدليل نَـُهم   اح  َواَءُهم   تـَت ِبع   َوال الل هُ  أَنـ َزلَ  مبَا بـَيـ  َذر ُهم   أَه   َواح 
ِتُنوكَ  َأن   مَ   قوله إىل ِإلَي كَ  الل هُ  أَنـ َزلَ  َما بـَع ضِ  َعن   يـَف  َاِهِلي ةِ  أََفُحك  َسنُ  َوَمن   يـَبـ ُغونَ  اجل   الل هِ  ِمنَ  َأح 

ماً   عليه اهلل صلى - اهلل رسول به حكم ما كل أن االستدالل ووجه ،يُوِقُنونَ  لَِقو م   ُحك 
 بحفظه سبحانه تكفل وقد رسوله على أنزله اهلل من ذكر وهو اهلل أنزل مما فهو -وسلم



 وسهو غلطه على دليل يقم ولم الرواة من والسهو والغلط الكذب حكمه على جاز فلو
 عصمة ندعي ال ونحن الباطل أعظم من وهذا لحفظه وكفالته اهلل ضمان حكم لسقط ناقله

 وال ذلك على دليل يقوم أن بد فال سها أو غلط أو كذب إذا راويال إن نقول بل الرواة
 بما تلتبس وال وأدلته لحججه حفظه ليتم وغلطه كذبه يعرف من األمة في يكون أن بد

 األخبار هذه كل تكون أن يجوز أنه زعم من بخالف الجاهلية حكم من فإنه منها ليس
 أن وغايتها -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول على كذبا   آحادا   إلينا المنقولة واألحكام

 . بمستيقنين نحن وما ظنا   إال نظن إن عنده علم ال من قاله كما تكون
 عمري بن امللك عبد عن سفيان أخربنا فقال نفسه الشافعي به احتج ما:  عشر السادس الدليل

 عبداً  اهلل نضر:"  قال -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن مسعود بن اهلل عبد عن أبيه عن
 أفقه هو من إىل فقه حامل ورب فقيه غري إىل فقه حامل فرب وأداها ووعاها فحفظها مقاليت مسع
 مجاعتهم ولزوم للمسلمني والنصيحة هلل العمل إخالص.  مسلم قلب عليهن يغل ال ثالث منه
 إىل -وسلم يهعل اهلل صلى - اهلل رسول ندب فلما الشافعي قال ورائهم من حتيط دعوهتم فإن

 إال عنه يؤدي من يأمر ال أنه على دل واحد ولو يؤديها أن أمر وأدائها وحفظها مقالته استماع
 ومال يقام وحد جيتنب وحرام يؤتى حالالً  عنه يؤدي إمنا ألنه إليه أدي من على احلجة به تقوم ما

 وال حافظاً  له يكون هالفقي غري الفقه حيمل قد أنه على ودل ودنيا دين يف ونصيحة ويعطى يؤخذ
 يف به  حيتج مما املسلمني مجاعة بلزوم -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول وأمر فقيهاً  فيه يكون

 .انتهى". الزم املسلمني إمجاع أن
 ال أن -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول ألمر علماً  يفد مل لو العدل الواحد خرب أن واملقصود 

 املؤدي للحامل يدع ومل خبربهم إال العلم حيصل ال الذي التواتر عدد من إال إليه أدى من يقبل
 إىل بانضمامه إال وحده الدعاء يستحق ما يفعل فلم العلم يفيد ال محله ما ألن واحداً، كان وإن
 إمنا -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن ومعلوم احلديث اقتضاه ما خالف وهذا التواتر أهل

 يكن مل العلم يفد مل فلو إليه أدي من على احلجة به لتقوم به وأمر ليهع وحث ذلك إىل ندب
 . حجة فيه



"  قال -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن الصحيح رافع أيب حديث:  عشر السابع الدليل
 وبينكم بيننا هذا ما ندري ال يقول أمري من األمر يأتيه أريكته على متكئاً  منكم أحداً  ألفني ال

 "  معه ومثله الكتاب أوتيت وإين أال القرآن
 عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن صحيح حديث بلغه من لكل عام هني هذا أن االستدالل ووجه
 وسننه أخباره بقبول حتم وفرض الزم أمر هو بل القرآن إال أقبل ال يقول أو خيالفه أن -وسلم

 إهنا بلغته من لقال علماً  تفد مل فلو إليه أوحاها اهلل من أهنا -وسلم عليه اهلل صلى - منه وإعالم
 مل مبا العلم يكلفين مل تعاىل واهلل بصحته يل علم ماال قبول يلزمين فال علماً  تفيد ال آحاد أخبار
 -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول منه حذر الذي هو بعينه هذا بل اعتقاده وال صحته أعلم
 تفيد ال أخباره إن القائل فإن منه حذرهم يقوله من مةاأل هذه يف أن علم وملا عنه وهناهم أمته

 وبينكم بيننا يقولون هؤالء سلف وكان األحاديث هذه ما ندري ال سواء يقول هكذا العلم
 هذه على العقول نقدم وقالوا بذلك صرحوا وقد العقول أدلة وبينكم بيننا يقولون وخلفهم القرآن

 . (5)عليها سةاألقي ونقدم ومتواترها آحادها األحاديث
 مالك بن أنس عن طلحة أيب بن اهلل عبد بن إسحاق عن مالك رواه ما:  عشر الثامن الدليل

 فضيخ من شراباً  كعب بن وأيب األنصاري طلحة وأبا اجلراح بن عبيدة أبا أسقي كنت قال
 فاكسرها اجلرار هذه إىل أنس يا قم:  حةطل أبو فقال حرمت قد اخلمر إن فقال آت فجاءهم

 .كسرهتا حىت بأسفله فضربتها لنا مهراس إىل فقمت
 حالالً  كان ملا التحرمي به ثبت حيث التحرمي خرب قبول على أقدم طلحة أبا أن االستدالل ووجه 

 بإتالف القبول ذلك وأكد شفاها، وسلم عليه  اهلل صلى اهلل رسول من يسمع أن َيكنه وهو
 رسول عن العلم خربه يفيده ال من خبرب املال إتالف على ليقدم كان وما مال وهو فيه وما ناءاإل
 اآليت ذلك خرب فقام جنبه، إىل -وسلم عليه اهلل صلى– اهلل ورسول -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل

                                                 

(
5
وعلى من يزكي رواهتا من  إن الذي يقول إن أخبار اآلحاد تفيد الظن ويقذف بالشبه الكثرية على سنة رسول اهلل    (

 أئمة النقد آلخذ بغرز هؤالء مهما تسرت وهترب من واقعه املكشوف، ولقد أعطي هذا املتسرت دفعات لنصر باطلهم
 .تزيدهم تشبتاً هبذا الباطل كافأه اهلل مبا يستحق



 ومل يشكوا مل حبيث -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول من السماع مقام معه من وعند عنده
 . قرينة بغري وال بقرينة ال العلم يفيد ال اخلرب ذلك مثل إن يقولون واملتكلفون صدقه، يف يرتابوا

 والتحرمي التحليل الصحابة به يثبت مل العلم يفد مل لو الواحد خرب أن:  عشر التاسع الدليل
 اهلل رضي يقالص د   فهذا الدهر آخر إىل األرض يف به يدان ديناً  ذلك وجيعل والفروض واإلباحة

 بن حممد خبرب القيامة يوم إىل مستمرة شريعة وجعله اجلدة فرض القرآن يف اليت الفروض يف زاد عنه
 القرآن نص حكم الفرض هذا إثبات يف اخلرب ذلك حكم وجعل فقط شعبة بن واملغرية  مسلمة

 .األم فرض إثبات يف
 محل خبرب اخلطاب بن عمر وأثبت د،الواح خبرب إثباته على بعدهم واملسلمون الصحابة اتفق مث 

 الضحاك خبرب زوجها دية من املرأة مرياث وأثبت لألمة الزماً  فرضاً  وجعلها اجلنني دية مالك بن
 حق يف عامة شريعة وأثبت القيامة يوم إىل مستمراً  شرعاً  ذلك وصار وحده، الكاليب سفيان بن

 املتوىف سكىن يف عامة شريعة عفان بن عثمان وأثبت وحده، عوف بن الرمحن عبد خبرب اجملوس
 يقال وال منهم معلوم إمجاع هو بل يذكر أن من أكثر وهذا وحدها، مالك بنت فريعة خبرب عنها
 أهنم قدمنا قد ألنا ذلك ننكر ال وحنن الظنيات يف الواحد خبرب العمل على يدل إمنا هذا على

 األمة لكانت األمر نفس يف غلطاً  أو كذباً  يكون أن جاز ولو مبوجبه والعمل قبوله على أمجعوا
 . (1)واألمة الدين يف قدح وهذا به والعمل اخلطأ قبول على جممعة

 ويقطعون الواحد خرب يقبلون كانوا عليهم وسالمه اهلل صلوات الرسل أن:  العشرون الدليل
 فجزم ليقتلوك بك يأمترون املأل إن هل قائالً  املدينة أقصى من جاء الذي من موسى فقبله مبضمونه

 أجر ليجزيك يدعوك أيب إن قالت ملا مدين صاحب بنت خرب وقبل املدينة، من هارباً  وخرج خبربه
 خرب الصديق يوسف وقبل خبربه، وتزوجها ابنيت هذه قوله يف أبيها خرب وقبل لنا، سقيت ما

                                                 

(
1
الصحيحة حتتمل الصدق والكذب  إن الذين يقولون إن أخبار اآلحاد تفيد الظن يعتقدون أن أخبار الرسول    (

وحنن نربأ إىل اهلل من هذا القول الباطل الذي يغرس الشكوك يف نفوس  ة على رسول اهلل فجوزوا عليها أن تكون مكذوب
من يصغي إىل باطلهم ، لقد جهل هؤالء الفروق بني أخبار الناس وأخبار الرسول املبلغ عن اهلل الذي تكفل ربه حبفظ 

 .، آمنا باهلل وصدقنا وعدهإنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون :دينه فقال



 - النيب وقبل النسوة، بال ما لهفاسأ ربك إىل ارجع وقال امللك، عند من جاءه الذي الرسول
 خبربهم وغزاهم له املعاهدين عهد بنقض خيربونه كانوا الذين اآلحاد خرب -وسلم عليه اهلل صلى

 تلك على يرتبوا مل عليهم وسالمه صلواته اهلل ورسل ذراريهم، وسىب وأمواهلم دماءهم واستباح
 الكلية العامة الشرائع تثبت مل األمة كوكذل وغلطاً  كذباً  تكون أن جيوزون وهم أحكامها األخبار
 نفس يف -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول على كذباً  يكون أن جيوزون وهم اآلحاد بأخبار
 يكون بل به، هلم علم ال مبا وأفعاله وصفاته أمسائه يف وتعاىل تبارك الرب عن خيربوا ومل األمر،
 . األمر نفس يف وخطأ كذباً 
 . مستبصر عامل كل ببطالنه يقطع ما هذا

 :والعشرون الحادي الدليل
 مبضمونه ورسوله اهلل على الشهادة جتز مل العلم يفد مل لو بالقبول املتلقي الواحد العدل خرب أن

 رسوله وعلى اهلل على تشهد تزل مل اآلن إىل الصحابة عهد من األمة أن املتيقن املعلوم ومن
 وكذا كذا اهلل شرع فيقولون وخطاهبم، تصانيفهم يف بالشهادة جازمني األخبار هذه مبضمون

 جازمني األخبار تلك بصدق عاملني يكونوا مل فلو -وسلم عليه اهلل صلى – رسوله لسان على
 اهلل ولعمر علم بغري ورسوله اهلل على وقوالً  زوراً  شهادهتم وكانت علم بغري شهدوا قد لكانوا هبا

 .وعلمائها األمة سادات من الزور بشهادة أوىل وهم قوهلم حقيقة هذا
 وهذا صحته على املتفق بالقبول املتلقي الصحيح احلديث ذكر وقد: الصالح بن عمرو أبو قال

 بأنه حمتجاً  ذلك نفى من لقول خالفاً  به واقع النظري اليقيين والعلم بصحته مقطوع مجيعه القسم
 خيطئ، قد والظن بالظن لعملا عليهم جيب ألنه بالقبول األمة تلقته وإمنا الظن إال يفيد ال

 ألن الصحيح هو اخرتناه الذي املذهب أن يل بان مث قوياً  وأحسبه هذا إىل أميل كنت وقد:قال
 اإلمجاع كان وهلذا اخلطأ من معصومة إمجاعها يف واألمة خيطئ ال اخلطأ من معصوم هو من ظن

 نافعة نفيسة نكتة وهذه ككذل العلماء إمجاعات وأكثر هبا مقطوعاً  حجة االجتهاد على املبين
 .اهـ ((
 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى 


