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  مثرات النظر يف علم األثر 

  مقدمة املصنف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  محدا لك يا واهب كل كمال وشكرا لك يا مانح اجلزيل من النوال ويا فاتح األقفال عن أبواب كل إشكال 

  بعثه سلسلة اإلرسال وعلى آله أئمة املعارف والعوارف خري آل وصالتك وسالمك على من ختمت ب
وبعد فإنه ملا من اهللا مبذاكرة مع بعض األعالم يف شرح خنبة الفكر للحافظ اإلمام العالمة الشهاب أمحد بن علي بن 

  حجر أفاض اهللا عليه شآبيب اإلنعام وأنزله بفضله حببوحة دار السالم 

ديل عرضت عند املذاكرة فروع ناشئة عن ذلك التأصيل فرغب ذلك القلم إىل وانتهت إىل حبث اجلرح والتع
حتريرها يف األوراق حتريرا للفظها وحفظا ملعناها وإبانة للحق النافع يوم يعنو كل نفس ما عناها فأخذت يف رقم ما 

موبقات األفعال واألقوال وقع مث اتصل به ما هو أرفع قدرا وأنفع واهللا أسأله أن خيلص لوجهه األعمال ويعيذنا من 
  ومسيته مثرات النظر يف علم األثر 

  رواية صاحب البدعة املكفرة واملفسقة

  فأقول قسم احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل البدعة يف النخبة إىل قسمني إىل ما يكون مبكفر أو مبفسق واختار 

ر معلوم من الدين ضرورة أو عكسه أي إثباتا يف شرحها أن األول ال يكون قادحا يف الراوي إال إذا كان ردا ألم
  ألمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه 

وإمنا فسرنا العكس هبذا ألن ذكر االعتقاد ال دخل له يف كون الفعل بدعة فال بد من محله على إثبات أمر ليقابل 
  إنكار أمر فيكون إملاما باألمرين اللذين مها مرجع البدعة ومنشؤها ومها 

  الدين والزيادة فيه كما صرح بذلك صاحب اإليثار فاألول إشارة إىل الثاين والثاين إشارة إىل األول النقص يف 
  أو مها إال إذا كان ردا ألمر معلوم 

ولقد وهم من فسر العكس بإنكار أمر واعتقاد خالفه وزحلق العبارة عما تفيده إذ ال بد من محل االعتقاد على 
ق السبب على املسبب وكان حق العبارة أن يقول أو إثبات غريه أي إثباتا ألمر يف إثبات أمر جمازا من باب إطال

الدين معلوم بالضرورة أنه ليس منه قلت إال أنه ال خيفى أنه من كان هبذه الصفة فهو كافر لرده ما علم من الدين 
أي أمر علم من الدين  ضرورة وإثباته ما ليس منه ضرورة وكال األمرين كفر وإنه تكذيب للشارع وتكذيبه يف

ضرورة إثباته أو نفيه كفر فهذا ليس من حمل النزاع إذ النزاع يف جمرد االبتداع ال يف الكافر الكفر الصريح فال 
  نزاع 



  فيه 
وإذا كان من هو هبذه الصفة فقد جاوز رتبة االبتداع إىل أشر منه وأنه ال يرد من أهل ذلك القسم إال هذا عرفت 

  ن أهل هذا القسم وأن كل مبتدع مقبول أنه ال يرد أحد م
وأما ما يكون ابتداعه مبفسق فقد اختاره لنفسه ونقله عن اجلماهري أنه يقبل ما مل يكن داعية وحينئذ فرده ألجل 

كونه داعية إىل بدعته ال ألجل بدعته فتحصل من هذا أن كل مبتدع مقبول سواء كان مبكفر أو مبفسق واستثناؤه 
ثبت من الدين ضرورة أو زاد فيه ما ليس بضرورة ليس ألجل بدعته بل لرده وإثباته ما ليس من ملن رد ما علم فا

  الدين ضرورة وكذا رد الداعية ألجل دعوته ال ألجل بدعته والكل ليس من حمل النزاع 

  مث ال خيفى أن احلافظ وأهل مذهبه ال يرون التكفري بالتأويل 

يرى كفر أحد من أهل القبلة واآليت مبا يكفره به من يرى كفر التأويل  فكأنه قسم البدعة على رأي غريه إذ ال
  مبتدع واضح البدعة كما قال ابن احلاجب ومن مل يكفر فهو عنده واضح البدعة انتهى 

  مسألة قبول كافر التأويل وفاسقه

فساق التأويل من  وهذه هي مسألة قبول كافر التأويل وفاسقه وقد نقل صاحب العواصم إمجاع الصحابة على قبول
عشر طرق يف كتبه األربعة ونقل أدلة غري اإلمجاع واسعة إذا عرفت هذا فحق عبارة النخبة أن يقال ونقبل املبتدع 

  مطلقا إال الداعية 
  وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة أبان بن تغلب ما لفظه 

وال حترق فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع البدعة على ضربني فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كان التشيع بال غلو 
  الدين والورع والصدق فلو ذهب حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبوية وهذه مفسدة بينة 

مث بدعة كربى كالرفض الكامل والغلو فيه واحلط على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما والدعاء إىل ذلك فهذه 
  ى النوع ال حيتج هبم وال كرامة انته

قلت هذا املثيل ألحد أنواع االبتداع وإال فمن االبتداع النصب بل هو شر من التشيع ألنه التدين ببغض علي 
  رضي اهللا عنه كما يف القاموس فاألمران بدعة إذ الواجب والسنة حمبة كل مؤمن بال غلو يف احملبة 

ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا ( أما وجوب حمبة أهل اإلميان فأدلته طافحة كما يف صحيح مسلم مرفوعا 
  احلديث ) حىت حتابوا 

  بل حصر صلى اهللا عليه و سلم اإلميان يف احلب 

  ) وهل اإلميان إال احلب يف اهللا ( يف اهللا كما يف حديث 

  الغلو يف الدين

إياكم والغلو يف الدين فإمنا ) ( ال تغلوا يف دينكم ( وأما حترمي الغلو يف كل أمر من أمور الدين فثابت كتابا وسنة 
  أخرجه أمحد والنسائي وابن ) أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين 



  ماجه واحلاكم 
إال أنه ال يتحقق الغلو إال بإطالق ما ال حيل إطالقه يف احملبوب املغلو يف حبه أو فعل ما ال حيل فعله أو ذكر الغري مبا 

  ال حيل ألجله 
عض أهل اإلميان مع حمبته هلم مجيعا فهذا ال إمث فيه وال قدح به وإن مسي غلوا وقد كان وأما زيادة صحبة الشخص لب

بعض املؤمنني عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إليه من بعض واشتهر أن أسامة ابن زيد رضي اهللا عنه 
  حب رسول اهللا وكانت عائشة رضي اهللا عنها أحب نسائه إليه 

ي املطلق قد أتى بالواجب من حمبة هذا البعض من املؤمنني فإن كان غاليا فقد ابتدع بالغلو إذا عرفت هذا فالشيع
  وأمث إن أفضى 

  به إىل ما ال حيل 
  وأما جمرد زيادة احملبة وامليل فهو إذا صح أنه غلو فال إمث فيه 

  أقسام التشيع

  وقد اتضح لك أن احلافظ الذهيب قسم التشيع ثالثة أقسام 
  بال غلو وهذا ال كالم فيه كما أفاده قوله أو كان التشيع بال غلو وال حترق األول تشيع 

وال خيفى أنه صفة الزمة لكل مؤمن وإال فما مت إميانه إذ منه مواالة املؤمنني سيما رأسهم وسابقهم إليه فكيف يقول 
بعد وصفه هلم بالدين  فول ذهب حديث هؤالء يريد الذين والوا عليا رضي اهللا عنه بال غلو وما الذي يذهبه

والصدق والورع ليت شعري أيذهبه فعلهم ملا وجب من مواالة أمري املؤمنني الذي لو أخلوا به ألخلوا بواجب 
  وكان قادحا فيهم وهللا 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ( در كثري من التابعني وتابعيهم فقد أتوا بالواجب ودخلوا حتت قوله تعاىل 
والسابقون ( وحتت قوله تعاىل ) خواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا اغفر لنا وإل

  ) األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
ومن ها هنا تعلم أن القول بأن مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح والقدح به باطل وال قدح به حىت يضاف إليه 

  مل وسب الشيخني رضي اهللا عنهما وحينئذ فالقدح فيه بسب الصحايب ال مبجرد التشيع الرفض الكا
  والقسم الثاين من غال يف التشيع وأسلفنا لك أنه أتى بواجب وابتدع فيه إن سلم أن جمرد الغلو بدعة إال أهنا بدعة مل 

هري من أفضت به بدعته إىل أحدمها تفض بصاحبها إىل كفر وال فسق فهو غري مردود اتفاقا إذ قد قيل عند اجلما
  كما سلف آنفا 

الثالث من أقسام التشيع من غال وحط على الشيخني فهذا قد أفضى به غلوه إىل حمرم قطعا وهو سباب املسلم وقد 
ثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم أن سباب املؤمن فسوق فهذا فاعل احملرم قطعا خارج عن حد العدالة فاسق تصرحيا 

رية كما يأيت وتارك أيضا لواجب وحينئذ فرده والقدح فيه ليس ألجل مطلق تشيعه وهو مواالته لعلي فاعل لكب
  رضي اهللا عنه بل لسبه املسلم وفعله احملرم فعرفت أن التشيع املطلق ليس بصفة قدح وجرح من 



تزكية فإذا وقع يف  حيث هو بل هو صفة تزكية ألنه ال بد للمؤمن من مواالة أهل اإلميان فإذا عرف هبا صارت
  عباراهتم القدح بقوهلم فالن شيعي فهو من القدح املبهم ال يقبل حىت يتبني أنه من النوع القادح وهو غلو الرفض 

  تعريف النصب

وأما النصب فعرفت من رمسه عن القاموس أنه التدين ببغض علي رضي اهللا عنه فاملتصف به مبتدع شر ابتداع أيضا 
  جب فإن حمبة علي رضي اهللا عنه مأمور هبا عموما وخصوصا فاعل حملرم تارك لوا

  أما األول فألنه داخل يف أدلته إجياب حمبة أهل اإلميان 
وأما اخلاصة فأحاديث ال يأيت عليها العد آمرة حببه وخمربة بأنه ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق وقد أودعنا 

  الروضة الندية شرح 

شطرا من األحاديث حبمد اهللا معزوة إىل حمله مصححة وحمسنة فالناصيب أتى مبحرم قطعا ومل  التحفة العلوية من ذلك
يأت بالواجب اآلخر من مواالة سائر أهل اإلميان كالصحابة إذ ليس من الزمه حمبة بقية الصحابة وهب أنه من 

  ه الزمه فال خيرجه عن اإلخالل بواجب حمبة علي رضي اهللا عنه وفعله حملرم من بغض
فالشيعي املطلق يف رتبة علية أتى بالواجب وترك احملرم والناصيب يف أدىن رتبة وأخفضها فاعل للمحرم وتارك 

للواجب فإن انتهى نصبه إىل إطالق لسانه بسب الوصي رضي اهللا عنه فقد انتهت به بدعته إىل الفسق الصريح كما 
  يع من قال انتهت بالشيعي الساب بدعة غلوه إىل ذلك وخري التشيع تش

  ) غري أين ال أرى سب السلف ... أنا شيعي آلل املصطفى ( 
  ) قصد اإلمجاع مل خيش التلف ... أقصد اإلمجاع يف الدين ومن ( 
  ) للهوى قرض قوما أو قذف ... يل بنفسي شغل عن كل من ( 

صيب يف بغضه لبعض والشيعي إن انضاف إىل حبه لعلي رضي اهللا عنه بغض أحد من السلف فقد ساوى مطلق النا
  أهل 

اإلميان فإن قلت هل يقدح يف دينه ببغضه لبعض املؤمنني قلت البغض أمر قليب ال يطلع عليه فإن اطلع عليه كما هو 
  املفروض هنا كان قدحا إذ الكالم يف الناصيب وال يعرف أنه ناصيب إال باالطالع على بغضه لرأس أهل اإلميان 

روايته ألنه ليس بعدل على تعريف ابن حجر للعدالة إذ قد حد يف رمسها اللغوي  فمن عرف مبثل هذه املعاصي ردت
  عدم االبتداع وال يتم إال خبلو القلب عن بغض أهل اإلميان كيف وقد ثبت أن بغضه رضي اهللا عنه عالمة النفاق 

يبغضه فقد ازداد عنها وهبذا عرفت أن الناصيب املطلق خارج عن العدالة فإن انضاف إىل نصبه إطالق لسانه فيمن 
بعدا والشيعي املطلق حمقق العدالة وإن أبغض وسب فارق العدالة وحينئذ يتبني لك أنه كل التمثيل ببدعة النصب 

لالبتداع اخلارم للعدالة أوىل إذ هو على كل حال بدعة قادحة خبالف التشيع فاملطلق منه ليس ببدعة بل فعله 
  واجب 

  ة الفتح وقال احلافظ ابن حجر يف مقدم
التشيع حمبة علي عليه السالم وتقدميه على الصحابة فمن قدمه على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فهو غال يف 
التشيع ويطلق عليه رافضي وإال فشيعي فإن انضاف إىل ذلك السب والتصريح بالبغض فغال يف الرفض انتهى 



  كالمه 
  وتشيع  فقسم التشيع أيضا ثالثة أقسام رفض وغلو يف الرفض

  فاألول انضاف إىل حمبته لعلي رضي اهللا عنه تقدميه على الشيخني والثاين انضاف إليها بغض الشيخني والسب هلما 

  والثالث احملب فقط وهذا التقسيم وقع يف ذكره لبدعة التشيع 
  وال قبيل  وأقول أما حمبته مطلقا وهو القسم الثالث فإنه شرط يف إميان كل مؤمن وليس من البدعة يف دبري

  وهل اإلميان إال احلب يف اهللا وحينئذ عرفت أن كل مؤمن شيعي 
وأما الساب فسب املؤمن فسوق صحابيا كان أو غريه إال أن سباب الصحابة أعظم جرما لسوء أدبه مع مصحوبه 

  صلى اهللا عليه و سلم ولسابقتهم يف اإلسالم 
  ني الزيدية ومن خيالف مذهبهم وقد عدوا سب الصحابة من الكبائر كما يأيت عن الفريق

وقد عرفت أنه دل كالم الذهيب وكالم احلافظ ابن حجر على أن التشيع بكل أقسامه بدعة وال خيفى أن مطلق 
  التشيع 

  الذي هو مواالة علي واجب وفاعل الواجب ال يكون مبتدعا 
رسم التشيع وأي مانع عن جعله  فإن قلت هذا كله مبين على أن قول احلافظ وتقدميه على الصحابة ليس من مجلة

قيدا فيقيد أن التشيع حمبة علي رضي اهللا عنه مع تقدميه على الصحابة فال يتم أن جمرد حمبته تشيع قلت مينع عنه أنه 
إن محل لفظ الصحابة يف كالمه يف الرسم على من عدا الشيخني لزم أن من قدمه على أي صحايب ولو من الطلقاء 

اللقاء يكون شيعيا ألن لفظ الصحابة للجنس فهو يف قوة من قدمه على أي صحايب وهذا ال أو ممن ثبت له جمرد 
  يقوله أحد فإنه من السابقني األولني من العشرة املشهود هلم باجلنة وهم مقدمون على غريهم بالنصوص 

الشيخني فقط فيكون وألنه باالتفاق ليس يسمى الشيعي من قدم عليا على أي فرد من أفراد الصحابة أو محل على 
  التشيع حمبة علي رضي اهللا عنه وتقدميه على الشيخني فهذا بعينه هو الذي أفاده 

بقوله فمن قدمه على أيب بكر وعمر فهو غال فحينئذ تداخل األقسام وال يشمل كالمه وضابطه رسم التشيع املطلق 
الثة فقد قدمه على الشيخني مع اخللل الذي أو محل على املشايخ الثالثة فهذا اإلشكال باق إذ من قدمه على الث

  عرفته أيضا 
وإمنا بلغت عبارته إىل هذا اخللل على التقادير األربعة بسبب جعل قوله تقدميه على الصحابة قيدا تعني محلها على ما 

ر وعمر وأن تصح به وتفيد وأن قوله وتقدميه استئنافية والواو لالستئناف قدمها إرهاصا لقوله فمن قدمه على أيب بك
  املراد من الصحابة الشيخان ذكرمها أال إمجاال مث ثانيا تفصيال وأن قوله 

حمبة علي فقط هو رسم مطلق التشيع وأيد هذا قوله وإال فشيعي فإن مراده وأال يقدمه على الشيخني لدي بل حيبه 
  فقط وهذا هو املطلق 

من كالمنا اآليت كثريا من عباراهتم يف ذلك وأيده قول  وأيده أيضا مبا عرفناه من تصرفاهتم يف كتب الرجال وتسمع
  احلافظ الذهيب يف ضابطه أو كان التشيع بال غلو 

  فهذان احلافظان يوافقان أن التشيع أقسام ثالثة تشيع مطلق هو حمبته رضي اهللا عنه فقط 
يف التشيع ويطلق عليه رافضي وحمبته مع تقدميه على الشيخني وحمبته مع التقدمي والسب األول شيعي والثاين غال 



  الثالث غال يف الرفض 
  هذا مفاد كالم احلافظني ومها إماما الفن 

  وعلى كالمهما وقع البحث يف هذه الرسالة 

  حقيقة البدعة

  مث اعلم أن البدعة وحقيقتها الفعلية املخالفة للسنة وهلا تعاريف حاصلها ما مل يكن على عهده صلى اهللا عليه و سلم 
  إىل ثالثة أنواع ال يقتضي كفرا وال فسقا وهي اليت قال فيها عمر رضي اهللا عنه يف مجاعة التراويح نعمت وتنقسم 

  البدعة قال املناوي يف كتابه يف التعاريف قد يكون من 

  البدعة ما ليس مبكروه فتسمى بدعة مباحة وهو ما يشهد حلسنه أصل الشرع واقتضته مصلحة تندفع هبا مفسدة 
  اآلخران ما يؤول إىل أحد األمرين كما عرفت والنوعان 

فاألوىل ال قدح هبا اتفاقا وال ختل بالعدالة وإن دخلت يف مسمى البدعة ومشلها اشتراط فقدها يف حصول العدالة 
وذلك ألنه ال خيلو عنها طائفة بل يكاد أنه ال خيلو عنها فرد إال يف عصمة اهللا وإن كانت عباراهتم يف رسم العدالة 

ة واألحاديث اآلتية دالة على أنه ال فرق بني أنواعها إال أهنم كما عرفت قسموها هذا التقسيم وقسموها أيضا عام
  إىل مستحسنة وغري مستحسنة وما أظن هذا التقسيم إال من مجلة االبتداع وها هنا أحباث تتعلق بكالمهم 

  اشتراط العدالة يف رسم الصحيح واحلسن

الصحيح واحلسن عدالة الراوي كما سبق للحافظ يف النخبة ومثله يف كتب صاحب األول أهنم أخذوا يف رسم 
  العواصم ويف مجيع كتب أصول احلديث وفسر احلافظ العدالة بأهنا ملكة 

  حتمل على مالزمة التقوى واملروءة 
  ي وفسر التقوى بأهنا اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة فأفاد أن العدالة شرط للراو

  وقد عرفت أن ترك البدعة من ماهية العدالة فالعدل ال يكون عدال إال باجتناب البدعة بأنواعها 
وال خيفى أن هذا يناقض ما قرره احلافظ من القول بقبول املبتدع مناقضة ظاهرة على أن يف رسم احلافظ للتقوى 

  فصل األول من فصلي رمسها قصورا فإهنا اجتناب احملرمات واإلتيان بالواجبات وقد اقتصر على ال
  ومنهم من فسرها باالحتراز عما يذم شرعا وهو صحيح شامل لألمرين 

إن قلت أخذهم الفسق يف رسم العدالة فيه أيضا إخالل فبأهنم قبلوا فاسق التأويل وقد أخذوا العدالة له شرطا يف 
سق يف الرسم على الفسق الصريح ألنه الراوي وأخذوا عدم الفسق يف رمسها فالفاسق غري عدل قلت يتعني محل الف

  املتبادر عند 

  اإلطالق وليندفع التناقض 



  ذم املبتدعة

املبحث الثاين ال خيفى ما ورد يف السنة من األحاديث الواسعة يف ذم املبتدعة والوعيد الشديد هلم أخرج مسلم وابن 
م وفيه أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا ماجه وغريمها من حديث جابر قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  وخري اهلدى هدي حممد صلى اهللا عليه و سلم وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
وأخرج الطرباين من حديث أنس مرفوعا إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدع بدعته قال احلافظ 

 حامت يف كتاب السنة عن ابن عباس رضي اهللا عنه لفظه أىب اهللا املنذري إسناده حسن ورواه ابن ماجه أيضا وابن أيب
  تعاىل أن 

يقبل عمل صاحب بدعة حىت يدع بدعته ورواه ابن ماجه أيضا من حديث حذيفة مرفوعا ولفظه ال يقبل اهللا تعاىل 
الشعرة من لصاحب بدعة صوما وال حجا وال عمرة وال جهادا وال صرفا وال عدال وخيرج من اإلسالم كما خترج 

  العجني 

  ويف الزواجر البن حجر األخري أنه صح لعن من أحدث حدثا 
وأخرج الطرباين ما من أمة ابتدعت بعد نبيها بدعة إال أضاعت مثلها من السنة وقد صح حديث ستة لعنهم اهللا 

  وكل نيب جماب الدعوة 

 @٥١  @  

  وقد عد منهم تارك السنة 
الصالح العالئي يف قواعده واجلالل البلقيين وغريمها البدعة من الكبائر  قال يف الزواجر وقد عد شيخ اإلسالم

  ولفظ اجلالل البلقيين يف تعداد الكبائر السادسة عشرة البدعة وهي املراد بترك السنة 
 إذا عرفت هذا فال خيلو إما أن يقول قائل املبتدع عدل وإن ابتداعه ال خيل بعدالته فهذا رجوع عن رسم العدالة مبا

ذكره فهذه األحاديث وأقوال العلماء منادية على أن االبتداع من الكبائر وقد رمسوا الكبرية مبا توعد عليه 
  خبصوصه وهو صادق على البدعة 

  ومن هنا ينقدح لك أن من حذف البدعة من رسم 

  العدالة فلدخوهلا يف لفظ الكبائر املذكورة يف الرسم 
  د على شرطية العدالة يف الراوي بالنقض أو يقول إهنا ختل بالعدالة فهذا يعو

  تفسري العدالة

املبحث الثالث تفسري العدالة مبا ذكره احلافظ تطابقت عليه كتب األصول وإن حذف البعض قيد االبتداع إال أهنم 
 الكل اتفقوا أهنا ملكة إىل آخره وهذا ليس معناها لغة ففي القاموس العدل ضد اجلور وهو إن كان كالمه يف هذه

  األلفاظ قليل اإلفادة ألنه يقول واجلور نقيض العدل فيدور 
  ويف النهاية العدل الذي ال مييل به اهلوى 



  وهو وإن كان تفسريا للعادل فقد أفاد املراد يف غريها العدل االستقامة 
  ) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ( وللمفسرين يف قوله تعاىل 

رده لألقوال إنه عبارة عن األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط وهو قريب أقوال يف تفسريه قال الرازي بعد س
  من تفسريه باالستقامة 

وقد فسر االستقامة الصحابة وهم أهل اللغة بعدم الرجوع إىل عبادة األوثان وأنكر أبو بكر رضي اهللا عنه على من 
  الوصي كرم اهللا وجهه باإلتيان بالفرائض  فسرها بعدم اإلتيان بذنب وقال محلتم األمر على أشده وفسرها

  نقد العدالة بامللكة املذكورة

واحلاصل أن تفسري العدالة بامللكة املذكورة ليس معناها لغة وال أتى عن الشارع حرف واحد مبا يفيدها واهللا تعاىل 
ملرضي من تسكن وهو كالتفسري للعدل وا) ممن ترضون من الشهداء ) ( وأشهدوا ذوي عدل ( قال يف الشهود 

  ) جتارة عن تراض ( النفس إىل خربه ويرضى به القلب وال يضطرب من من خربه ويرتاب ومنه 
إذا أتاكم من ( ويف كالم الوصي رضي اهللا عنه حدثين رجال مرضيون وأرضاهم عمر وقال صلى اهللا عليه و سلم 

  ) ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 

  نت النفس إىل ما رواه فالعدل من اطمأن القلب إىل خربه وسك

وأما القول بأنه من لو هذه امللكة اليت هي كيفية راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ميتنع هبا عن اقتراف كل فرد 
من أفراد الكبائر وصغائر اخلسة كسرقة لقمة والتطفيف حببة مترة والرذائل اجلائزة كالبول يف الطرقات وأكل غري 

  العدالة السوقي فيه فهذا تشديد يف 

ال يتم إال يف حق املعصومني وأفراد من خلص املؤمنني بل قد جاء يف األحاديث أن كل بين آدم خطاؤون وخري 
وأنه ما من نيب إال عصى أو هم مبعصية فما ظنك عمن سواهم وحصول هذه امللكة يف كل راو ) اخلطائني التوابون 

  من رواة احلديث عزيز احلصول ال يكاد يقع 
املؤمن واه ( تراجم الرواة علم ذلك وأنه ليس العدل إال من قارب وسدد وغلب خريه شره ويف احلديث  ومن طالع

  أي واه لدينه ) 

لو مل ( بالذنوب راقع له بالتوبة فالسعيد من مات على رقعه أخرجه البزار وإن كان فيه ضعف فهو منجرب حبديث 
  وهو حديث ) ن فيغفر هلم تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرو

صحيح فاملؤمن املرضي العدل ال بد مقارفته لشيء من الذنوب لكن غالب حاله السالمة ويأيت عن الشافعي رضي 
  اهللا عنه قول حسن يف العدالة 

   وهذا حبث لغوي ال يقلد فيه أهل األصول وإن تطابقوا عليه فهو مما يقوله األول مث يتابعه عليه اآلخر من غري نظر
إذا عرفت ما أسلفناه وقد عرفت نقل اإلمجاع عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف قبول خرب املبتدع كما قال اإلمام 

املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة رضي اهللا عنه إن من تصفح آثارهم واقتص أخبارهم عرف أهنم ملا صاروا أحزابا 



ان بعضهم يروي عن بعض من غري مناكرة بينهم يف ذلك بل وتفرقوا فرقا وانتهى األمر بينهم إىل القتل والقتال ك
  اعتماد أحدهم على رواية من خيالفه 

  كاعتماده على رواية من يوافقهم 
ومثله قال الشيخ أمحد الرصاص يف كتاب اجلوهرة إن الفتنة ملا وقعت بينهم كان بعضهم حيدث عن بعض من غري 

  إىل من يوافقه مناكرة ويسند الرجل إىل من خيالفه كما يسند 
  علمت أن ذلك يستلزم اإلمجاع على أن مدار قبول الرواية ظن صدق الراوي ال عدالته املفسرة حبد احلافظ وغريه 

  قال ابن الصالح كتب األئمة طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة 
  القبول على ظن الصدق وذلك ألدلة قلت ما ذاك إال لكون االبتداع غري خمل بالعدالة قطعا بل هو خمل هبا لكنه دار 

  األول أن خرب املبتدع يفيد الظن والعمل بالظن حسن 

  عقال 
  الثاين أن يف خمالفتهم مضرة مطنونة ودفع الضرر املظنون عن النفس واجب 

ن الثالث إما أن حيصل خبربهم الرجحان أو ال إن حصل فإما أن يعمل به أو باملرجوح أو يساوي بينهما وقد علمت أ
ترجيح املرجوح على الراجح أو املساواة بينهما يف الترجيح قبيح عقال فوجب العمل بالراجح إذا عرفت أنه يفيد 

  الظن وأنه جيب العمل بالظن عقال 

  األدلة على وجوب العمل به شرعا كثرية 
ا جاء عن اهللا تعاىل سواء وهو عام يف كل م) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ( اآلية األوىل قوله تعاىل 

كان من كالمه أو كالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم وسواء كان معلوما أو مظنونا فكل خرب عن اهللا تعاىل أو عن 
  رسوله حصل الظن به فقد صدق عليه أنه جاءنا عن اهللا تعاىل 

عاىل واآلية وإن كانت خطابا ألهل الكتاب فهذا عام فيما أتانا عن اهللا ت) خذوا ما آتيناكم بقوة ( الثانية قوله تعاىل 
  فهي يف حقنا كذلك وتقرير احلجة هبا كما سلف 

  اآلية ) وما آتاكم الرسول فخذوه ( الثالثة قوله 
وتقريرها كما سلف واخلرب املظنون عن الرسول قد أتانا عنه فيجب العمل به واألدلة من هذا النوع واسعة جدا أو 

  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ( عنه صلى اهللا عليه و سلم  ناهضة على املدعي وقد ثبت

فاتقوا ( فيجب يف تعرف ما أتانا اهللا تعاىل وأمرنا بأخذه بذل الوسع يف ذلك حبسب الطاقة كما قال تعاىل ) استطعتم 
  وهنا رتب ثالث ) اهللا ما استطعتم 

  ريا يف القرآن والسنة املتواترة األوىل أن يعلم اللفظ الوارد عن الشارع واملعىن وهذا يكون كث
  الثانية أن يعلم اللفظ ويظن املعىن وذلك أيضا يكون يف القرآن كثريا واملتواتر من السنة 

  الثالثة أن يظن اللفظ واملعىن أو يعلم املعىن ويظن اللفظ وكالمها يف السنة 

  لظن لوجود العلة فإن قلت يلزم على هذا قبول خرب الكافر والفاسق الصريح أيضا إذا حصل ا
  قلت منع منه اإلمجاع فخصص العلة 



  قبول فاسق التأويل

واعلم أنه قد استدل يف العواصم على قبول خرب فاسق التأويل حبديث أنه قبل األعرايب الذي شهد برؤية هالل 
ناس أن يصوموا غدا أتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قال نعم قال يا بالل أذن يف ال( رمضان فقال له 

  أو بنحوه من األدلة إال أن يف استدالله بذلك حبثا ألنه ) 

 @٦٦  @  

بناه على أن عدالة أهل ذلك العصر كانت غري منوطة بإسالمهم وهو قائل خبالفه لذهابه إىل أن أهل ذلك العصر 
نقله عن أيب طالب واختاره فهذا  كانت العدالة منهم منوطة باإلسالم والقيام بأركانه واجتناب معاصي اخلوارج كما

  ال يتم به االستدالل على قبول قول املبتدعني إذ قد بين على عدالة أهل ذلك العصر 

  النبوي إال من ظهر منه ما خيرج به 
  الكالم اآلن معه على من حتقق جرح عدالته وأنه إمنا قبل حلصول الظن خبربه 

هل هي مؤمنة فأشارت أن اهللا رهبا فقال ( ا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك استدالله خبرب األمة السوداء اليت سأهل
  ) صلى اهللا عليه و سلم هي مؤمنة 

  ) إن ابين هذا سيد ويصلح اهللا به بني طائفتني عظيمتني من املسلمني ( وكذلك ذكره احلديث 
بت فيه فعل ما جيرح به وقال قال يف األول هذا دليل على قبول كل من آمن باهللا ورسوله من أهل اإلسالم ما مل يث

يف الثاين فسماهم مسلمني واملسلم مقبول ما مل يظهر جرحه فإنه يقال هذا يقتضي أنك تريد أن من أسلم وآمن من 
  أهل ذلك العصر 

  فإنه عدل وهو الظاهر من كالمه وهذا غري حمل النزاع إذ الكالم مع من يرد فساق التأويل واملبتدعة 
عواصم خيتار يف رسم العدالة غري ما خيتاره اجلمهور وأنه من ثبت إسالمه ثبتت عدالته من ال يقال لعل صاحب ال

أهل ذلك العصر وغريه ألنا نقول هذا مسلم يف أنه اختاره لكن يف حق الصحابة وأهل العصر النبوي إذ الظاهر 
  غريهم فغري مسلم  فيهم العدالة كما سبق نقل اختياره له وبه قال احملدثون وأهل األثر وأما يف حق

وجعله ظن الصدق علة يف قبول الرواية دليل على أنه ال يرى ذلك وإال ملا افتقر إىل إقامة األدلة على ذلك ولكان 
أحوج على إقامة الدليل على هذا األصل الكبري وألنه صرح أن ظاهر العلماء العدالة ما مل يظهر ما جيرحهم وينفي 

  املختار القوي حيث قال املختار القوي ما ذهب إليه العلم بالظاهر وجعل هذا القول 

أبو عمر بن عبد الرب وأبو عبد اهللا بن املواق وهو أن كل حامل علم معروف بالعدالة فإنه مقبول يف علمه حممول 
أبدا على السالمة حىت يظهر ما جيرحه وذكر أدلة هذا القول وهذا ظاهر يف أنه يرى رأي اجلمهور يف أن األصل 

ق ولذا عني هذه الطائفة بالعدالة وسرد أدلة ذلك هنالك إال أنه خيتار يف الصحابة وأهل العصر النبوي أن الفس
الظاهر فيهم العدالة ما نقله هو عن الشافعي رضي اهللا عنه فإنه قال مىت سلم أن العدالة هي ترك مجيع الذنوب 

النكاح والطالق على السنة وعقد البيوع والعقود واملعاصي عز وجودها يف مجيع املواضع اليت يشترط فيها كعقد 



  واحلدود وقد دل الشرع على ما تبني أن العدالة مرتبة دون هذه املرتبة 
من طلب قضاء املسلمني حىت يناله مث غلب عدله جوره فله اجلنة ( وقد حسن ابن كثري حديث أيب هريرة مرفوعا 

  يف احلديث ومن ذلك ما ورد ) ومن غلب جوره عدله فله النار 

وأمجعت األمة عليه من أنه ال يقبل من بينه وبني أخيه إحنة مع أنه مقبول على من ليس بينه وبني أخيه إحنة فلم 
  خيرج املسلم الثقة باإلحنة اليت بينه وبني أخيه ما مل يسرف يف العداوة إىل حد ال يتجاوز إليه أهل الدين 

  كالم مستحسن للشافعي يف العدالة

ال الشافعي يف العدالة قوال استحسنه كثري من العقالء من بعده قال لو كان العدل من مل يذنب مل جند قال وقد ق
  عدال ولو كان كل ذنب ال مينع من العدالة مل جند جمروحا ولكن من ترك 

  الكبائر وكانت حماسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى 
لعدل بنقيض اجلور وليس اجلور عبارة عن ملكة راسخة توجب قلت وهذا قوله حسن ويؤيده أن أهل اللغة فسروا ا

بعثت يف زمن ( إتيان كل معصية وال اجلائر لغة كل من يأيت معصية بل من غلب جوره على عدله ويف احلديث 
  يعين كسرى وإن كان احلديث ضعيفا ) امللك العادل 

  ومعلوم أنه يأيت من اجلور 

  له هذا جانبا لو مل يكن إال كفره باهللا ورس
وأما القول بأن األصل الفسق كما قال العضد يف شرح خمتصر املنتهى وتابعه عليه اآلخذون من كتابه وغريهم 

واستدل بأن العدالة طارئة وألنه أكثر ففيه تأمل ألن الفسق أيضا طارىء فإن األصل أن كل مكلف يبلغ من سن 
فته مل يفسق ويأيت مبا جيب فهو على عدالته مقبول الرواية تكليفه على الفطرة فهو عدل فإن بقي عليها من غري خمال

  وإن البس املفسقات فله حكم ما البسه 
  مث رأيت السعد يف شرح الشرح قد أشار إىل هذا وتعقبه صاحب اجلواهر مبا ليس جبيد 

األغلبية إمنا هي يف وأما االستدالل بأن األصل هو الغالب والفسق يف املسلمني أغلب فقد قيد هذا بعض احملققني بأن 
خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين ( زمن تبع تبع التابعني ال يف زمن الصحابة والتابعني وتابعيهم حلديث 

  مث يفشو ( قلت وقوله صلى اهللا عليه و سلم ) يلوهنم مث يفشو الكذب 

  يشعر بأن اخلريية بالنظر إىل صدق األقوال ) الكذب 
  ) وقليل من عبادي الشكور ) ( وقليل ما هم ( استدل على أغلبية الفسق بقوله تعاىل وأما استدالل من 

فغري جيد إذ املراد أن املؤمنني قليل بالنسبة إىل الكفار كما يدل عليه سياق ) وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني ( 
   اآليات إال أن أهل العدالة قليل بالنسبة إىل املسلمني الذين ليسوا بعدول

مث قال فيحمل الفرد اجملهول على األعم األغلب فهذا بعد تسليم أن األغلب الفسق ليس لنا أن حنمل املسلم 
اجملهول العدالة على األعم األغلب وهو فسقه ألنه إضرار به وتفسيق ال بنص وال قياس وال شيء من األدلة مع أنه 



  قد تقرر أنه ال تفسيق إال بقاطع 
ل على أن املعتد يف قبول األخبار حصول ظن الصدق وأن جمهول العدالة مقبول خربه ملا ثبت مث نعود إىل االستدال

عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يستحلف الراوي ومعلوم أنه ال حيلف معروف العدالة إذ العدالة مانعة من الكذب 
  وحمصلة للظن بصدق خربه 

ترفع الريبة عن خربه فاحمللف من جيهل حاله فيجوز أن تكون  وال حيلف املعروف بالفجور وعدم العدالة إذ ميينه ال
  ميينه 

رافعة للريبة حمصلة للظن ولذا قال وحدثين أبو بكر وصدق فإنه ملا عرف عدالته مل يستحلفه كما هو ظاهر كالمه 
إن حدثين غريه ولفظه كنت إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا ينفعين اهللا به ما شاء أن ينفعين و

  استحلفته وحدثين أبو بكر وصدق ذكره احلافظ الذهيب يف تذكرته وقال هو حديث حسن وساق طريقه 
ففيه دليل أن مناط القبول ظن الصدق وطلب الظن األقوى مهما أمكن من وظيفة من يتقي اهللا حق تقاته وقد أمكن 

  ها هنا حتصيله بيمني الراوي 

ه و سلم كان يقبل خرب من خيربه ومعلوم أنه لظنه بالصدق حىت يبني اهللا له بالوحي ويدل لذلك أنه صلى اهللا علي
عدم صدق املخرب مثل خرب زيد ابن أرقم حني أخربه مبقالة عبد اهللا بن أيب مث ملا جاء ابن أيب وعاتبه صلى اهللا عليه و 

دقه صلى اهللا عليه و سلم وقال لزيد سلم على ما قاله وبلغه وأقسم باهللا ما قال شيئا وإن زيدا كاذب فعذره وص
  عمه ما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وفشت املالمة لزيد يف األنصار وكذبوه حىت أنزل اهللا تعاىل سورة املنافقني بتصديق زيد رضي اهللا عنه وتكذيب ابن 
بن أيب مث قبل حديث ابن أيب ورتب عليه الناس أيب فقد قبل صلى اهللا عليه و سلم خرب زيد أوال ورتب عليه عتاب ا

  تكذيب زيد 
  فإن قلت ابن أيب منافق واملنافق كافر فيلزم قبول خرب الكافر قلت قد ثبت باإلمجاع بأن املنافقني هلم يف الدنيا أحكام 

فإنه صلى اهللا املؤمنني ومنها قبول أخبار من يظن صدقه منهم وهذا احلديث من أدلته يف الباب وغريه من األدلة 
  عليه و سلم قبل خربه مع علمه بنفاقه حىت أكذبه اهللا 
ملا أخربه خمرب أهنم ) هم أهل بيت يذكر عنهم إسالم وصالح ( وكذلك قصة بين أبريق وقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  كذلك مث أخربه تعاىل 

  حبقيقة حاهلم وأنزل فيهم اآليات يف سورة النساء 
ه و سلم يقبل خرب من خيربه عن هؤالء ويرتب عليه أحكاما ومعلوم أنه ال يعمل إال بظن أو فقد كان صلى اهللا علي

بعلم ال سبيل إىل الثاين هنا فهو يعمل استنادا يف حصول الظن خبربهم أو إحسان الظن هبم فإهنم ال يكذبون فإنه قد 
  كان يتنزه عن الكذب الكفار لقبحه عندهم 

عليه و سلم أمر بغزو بين املصطلق ملا أخربه الوليد بن عقبة أهنم جتمعوا لرد رسوله  بل أبلغ من هذا أنه صلى اهللا
  اآلية ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( حىت أنزل اهللا تعاىل 

إن قلت لعله صلى اهللا عليه و سلم ماكان يعمل بأخبار أهل ذلك العصر إال لعدالتهم ال مبجرد حصول الظن 
  ن أهل بأخبارهم قلت اإلنصاف أ



ذلك العصر كغريهم فيهم العصاة وأهل التقوى ففيهم من ارتكب فاحشة الزىن وفيهم من شرب املسكر وحد عليه 
ومنهم من قذف احملصنات وفيهم من قتل النفس اليت حرم اهللا وفيهم من غل من املغنم وفيهم من سرق وقطعت يده 

  هذا يف حياته صلى اهللا عليه و سلم 
وممن حولكم من األعراب منافقون ( يعلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما قال تعاىل  وفيهم املنافقون ال

لئن مل ينته املنافقون ( وفيهم املرجفون ) ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني 
لى اهللا عليه و سلم وال يعرف نفاقهم فيكف وإذ كان ال يعلمهم ص) والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة 

مييز العدل عن غريه وأما املنافقون املعروفون بالنفاق كابن أيب فسلف آنفا قبول أخبارهم ومعاملتهم معاملة من يظن 
  صدقه صلى اهللا عليه و سلم من املؤمنني ما 

تباع أمم من أهل ذلك العصر متقون مل يكذهبم اهللا نعم من صحب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم واتبعه حق اإل
رضي اهللا عنه ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا إال أنه ال يقتضي احلكم على أهل 

  كل عصر بالعدالة 
  احلديث ) خري القرون قرين ( إن قلت قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  ومن بعدهم ممن ذكرهم تزكية منه صلى اهللا عليه و سلم ألهل عصره 
قلت تقدمت اإلشارة إىل أنه إخبار عن خرييتهم بالنظر إىل الصدق والعدالة أخص منه وكذلك الصدق شعار 
  األغلب منهم ولذا قال مث يفشو الكذب فإنه يشعر أن مث كذبا يف تلك األعصار املخربة إال أنه ال فشو غلبة 

  دلة على عدالة أهل ذلك العصر فإن قلت املمادح مجلة الواردة كتابا وسنة أ
  قلت قد وردت املمادح يف مجلة األمة وال تقتضي تزكية 

  األفراد اتفاقا فكذلك هنا ألن الثناء على اجلملة ال يقتضي الثناء على كل فرد فرد 
حي أن فإن قلت قبوله صلى اهللا عليه و سلم ألخبار أهل ذلك العصر دليل على عدالتهم وال يقدح فيه أنه أتاه الو

فيهم كذابني وأن ممن أخربه فاسقا قلت ومىت سلمنا أن العدالة اليت رمسوها شرط يف قبول الرواية وأين دليلها وال 
  يتم االستدالل بأن قبوله صلى اهللا عليه و سلم دليل هلا حىت يتم أهنا شرط وإال فهو دور 

مرين إما حصول الظن أو عدالة الراوي فحمله فإن قلت قد دار قبوله صلى اهللا عليه و سلم ألخبارهم على أحد األ
  على أحد األمرين دون اآلخر حتكم 

قلت عدالة الراوي ما قام الدليل على شرطيتها وظن الصدق أمر ال بد منه إذ ال عمل إال عن علم أو ظن فحملناه 
  على املتيقن 

  وحنن يف مقام النفي لشرطية العدالة املخصوصة فالدليل 

قد قام اإلمجاع على قبول غري العدل على رمسهم العدالة والعمل بروايتهم من كل األمة كما املثبت على أنه 
  سنحققه اآلن يف سرد من رووا عنه يف األمهات اليت هي عمدة أهل اإلسالم من غري العدول على رمسهم العدالة 

  قف على هذه النكتة

  ثقة املبتدع



  إنه ال أثر للتضعيف مع الصدق والضبط انتهى  وقد قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري
  ومها مظنتا حصول الظن بصدق الراوي ورووا عن اخلوارج وهم أشد الناس بدعة 

  ألهنم يكفرون من يكذب فقبوهلم حلصول الظن خبربهم 
  قال أبو داود ليس يف أهل األهواء أصح حديثا من اخلوارج 

غريه من األمهات وناهيك أنه أخرج لعمران بن حطان اخلارجي املادح ويف البخاري من املبتدعة أمم ال حيصون ويف 
  لقاتل علي رضي اهللا عنه باألبيات املشهورة السائرة 

  قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل قال املربد وكان عمران بن حطان رأس القعد من الصفرية وخطيبهم 

  وشاعرهم انتهى 
يرون اخلروج بل يزينونه وكان عمران داعية إىل مذهبه أخرج له البخاري يف  والقعد قوم يقولون بقول اخلوارج وال

  املتابعات 
وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي لعمران بن مسلم القصري قال حيىي القطان كان يرى القدر وهو مستقيم 

اكم احتجا به وقد احلديث وأخرج الستة للفضل بن دكني وهو شيعي وأخرج الستة أليب معاوية الضرير قال احل
  اشتهر عنه الغلو 

  قال الذهيب غلو التشيع وقد وثقه العجلي 

  وأخرجوا أيضا لعدي بن ثابت وقد قال فيه ابن معني شيعي مفرط وقال الدارقطين رافضي غال 
وأخرج البخاري إلبراهيم بن طهمان وقد رموه باإلرجاء وأخرج البخاري إلمساعيل بن أبان وهو أحد شيوخه قال 

  اجلوزجاين كان مائال عن احلق ومل يكن يكذب يف احلديث قال ابن عدي يعين ما عليه الكوفيون من التشيع 
قال احلافظ ابن حجر اجلوزجاين كان ناصبيا منحرفا عن علي فهو ضد الشيعي املنحرف عن عثمان والصواب 

  مواالهتم مجيعا وال ينبغي لنا تسمع قول مبتدع يف مبتدع انتهى 
لشيخان أليوب بن عايذ بن مدجل وثقة ابن معني وأبو حامت والنسائي والعجلي وأبو داود وزاد أبو داود وأخرج ا

  وكان مرجئا وقال البخاري وكان يرى اإلرجاء إال أنه صدوق 

وأخرج اجلماعة لثور بن يزيد الديلمي شيخ مالك وثقة ابن معني وأبو زرعة والنسائي وغريهم وقال ابن عبد الرب 
مل يتهمه أحد وكان ينسب إىل رأي اخلوارج والقول بالقدر ومل يكن يدعو إىل شيء من ذلك وقال ابن عبد صدوق 

الرب فيه سئل مالك كيف رويت عن داود بن احلصني وثور بن يزيد وذكر غريمها وكانوا يرون القدر فقال كانوا 
  لئن خيروا من السماء إىل األرض أسهل عليهم من أن يكذبوا 

بخاري لثور بن يزيد احلمصي واتفقوا على تثبته يف احلديث مع قوله بالقدر وكان يرمى بالنصب قال حيىي وأخرج ال
بن معني وكان جيالس قوما ينالون من علي رضي اهللا عنه لكنه كان ال يسب قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل 

  احتج به اجلماعة 
  احلمصي وأخرج البخاري وأصحاب السنن حلريز بن عثمان 



ووثقه أمحد وابن معني واألئمة وقال الفالس كان يبغض عليا رضي اهللا عنه وقال أبو حامت ال أعلم بالشام أثبت منه 
ومل يصح عندي ما يقال فيه من النصب قال احلافظ ابن حجر جاء عنه ذلك من غري وجه وجاء عنه خالف ذلك 

  وروي عنه أنه تاب من ذلك 
  الد القطواين قال ابن سعد كان متشيعا مفرطا وقال صاحل جزرة ثقة إال أنه يتشيع وأخرج البخاري عن شيخه خ

وأخرج البخاري وأصحاب السنن حلصني بن منري الواسطي أبو حمصن الضرير ووثقه أبو زرعة وغريه وقال أبو 
  خيثمة كان حيمل على علي رضي اهللا عنه فلم أعد إليه 

   الدستوائي أحد األثبات جممع على ثقته وإتقانه قال حممد بن سعيد كان وأخرج البخاري وغريه هلشام بن عبد اهللا

  حجة ثقة إال أنه كان يرى القدر 
وأخرج البخاري والترمذي والنسائي ليحىي بن صاحل أبو حائطي احلمصي وثقه ابن معني وأبو اليمان قال إسحاق 

  بن منصور كان مرجئا 
قدري وشيعي وناصيب غال وخارجي أخرجت أحاديثهم يف الصحيحني إذا عرفت هذا فهؤالء مجاعة بني مرجىء و

وغريمها ووثقوا كما مسعت وهم قطرة من رجال الكتب الستة الذين هلم هذه البدع وحكموا بصحة أحاديثهم مع 
  االبتداع الذي ليس وراءه وراء وهل وراء بدعة اخلوارج من شيء 

لرواية وعلتها حصول الظن بصدق الراوي وعدم تلوثه فهو دليل ناهض على إمجاعهم على أن عمدة قبول ا
بالكذب أال ترى قول مالك يف مجاعة ال عدالة هلم كانوا لئن خيروا من السماء إىل األرض أسهل عليهم من أن 

  يكذبوا فما الحظ إال ظنه بصدقهم وقول من قال يف إمساعيل بن أبان كان مائال عن احلق إال أنه كان 

   ال يكذب يف احلديث

  مناقشة غريبة

  وكذا توثيقهم جلميع من مسعت مع ذكرهم لعظائم بدعهم ما ذاك إال ألن املدار على ظن الصدق ال غري 
  وكفاك بقول احلافظ ابن حجر إنه ال أثر للتضعيف مع ظن الصدق والضبط 

ا فيهما وإذا عرفت هذا اتضح لك ما يف رسم الصحيح واحلسن من االختالل حيث أخذوا عدالة الراوي شرط
  وفسروا العدالة مبا ال بدعة معه ووصلوا إىل حمل التصحيح والتحسني فحكموا على أحاديث املبتدعة هبما 

وقد أطبقت على تلك الشريطة كتب أصول احلديث وكتب أصول الفقه حىت إنه مل يستدل ابن احلاجب يف خمتصر 
  لعدالة يف الراوي وإمنا اشتغال بتفسريها املنتهى وال من تابعه كمؤلف هناية السؤل وشرحها على شرطية ا

  كأن شرطيتها أمر قد علم من الدين ضرورة 

  أقسام الرواة

إمنا قسموا الرواة ثالثة أقسام معروف العدالة ومعروف الفسق وجمهول احلال ال يعرف فسقه وال عدالته واستدلوا 
مجاع ولكن قبوله على غري شرطيته إذ معناه على عدم قبول اآلخرين وأشار ابن احلاجب إىل دليل قبول العدل باإل



  العدل مقبول ومعناها ال يقبل إال العدل 
أنه ال بد من شرطية العدالة إال أن ما مسعته من أحوال وكأهنم يقولون إذا مت الدليل على عدم قبول اآلخرين علم 

رواة الصحيح واحلسن يقلع هذا االشتراط هلذه العدالة املعروفة عندهم كما عرفت بالكلية مع أنه إمنا يلزم العلم 
  بذلك لو كانت القسمة حاضرة وهي ليست كذلك إلمكان واقع وهو مفترق متغاير 

  احلسنة 

  روايةالفرق بني الشهادة وال

إن قلت لعلهم يقولون دليل شرطية عدالة الراوي القياس على عدالة الشهود الثابتة بالنص قلت اختالفهما يف 
الشروط مينع عن اإلحلاق فإنه شرط يف الشهادة العدد والذكورة وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة 

  اق للمشهود عليه ومل يشترط يف الرواية ذلك فال سبيل إىل اإلحل

  مع أهنم قد صرحوا أنه ال يلزم يف الرواية ما يلزم يف الشهادة ألن باب الشهادة أضيق وإلحلاق األخف على األغلظ 
وبعد هذا يظهر لك أنه ال اعتماد إال على ظن الصدق وكون الراوي مصونا عن الكذب كما عرفت من نصوص 

  أئمة احلديث 
لساب للصحابة والناصيب الساب لعلي رضي اهللا عنه مع عدهم نعم اإلشكال عليهم يف قبول رواية الرافضي ا

  السب للصحابة من الكبائر كما صرح به يف مجع اجلوامع ويف الفصول فإذا 

  قبلوا فاعل الكبرية وليس إال لظن صدقه مع أن مرتكب الكبرية فاسق تصريح ال تأويل 
اإلمجاع على عدم قبول قول فاسق التصريح كما يف  وقد سبق يف تفسري العدالة أنه ال بد من السالمة منه وقد نقل

  اآلية ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( الفصول وغريه واستدل له صاحب الفصول بقوله تعاىل 
وأصاب يف االستدالل هبا على ذلك ألهنا نزلت يف الوليد ابن عقبة كما تطابق عليه أئمة التفسري وهو فاسق تصريح 

يح مسلم وذكره بشرب اخلمر ابن عبد الرب والذهيب وإن كان نزول اآلية لسبب قضيته بشربه اخلمر كما يف صح
  مع بين املصطلق وكذبه عليهم كما هو معروف 

  ومل يصب ابن احلاجب وصاحب الغاية يف االستدالل 

بناء على أن  هبا على رد فاسق التأويل ملا مسعت من أهنا نزلت يف فاسق التصريح وال يقال ال يقصر العام على سببه
  الفعل يف سياق الشرط يفيد العموم كما ذكره شارح مجع اجلوامع ونسبه إىل ابن احلاجب ألنه بعد تسليم ذلك 

  فسق التأويل

ففسق التأويل اصطالح عريف ليس له يف اللغة ذكر واآلية ال حتمل على املعاين العرفية احلادثة واالصطالح اجلديد 
  ل كل فاسق تصريح اتفاقا فعلى تسليم العموم مش

على أن يف االستدالل هبا على عدم قبول خربه أحباث ذكرها يف العواصم تشري إىل شيء من ذلك وهو أنه تعاىل قال 



أي فتوثقوا فيه وتطلبوا بيان األمر وانكشاف احلقيقة وال يعتمد قول الفاسق ألن من ال يتحامى عن ) فتبينوا ( 
  جنس 

  هو نوع منه الفسوق ال يتحامى الكذب الذي 
هذا كالمه وال خيفى أنه قد مر غري مرة يف هذه الرسالة التصريح بعدم لزوم الكذب للفسق بل للكفر وأنه تتنزه 

  عنه الكفار فضال عن الفساق وسيأيت تصرحيه بتنزه الفساق عنه فيما سننقله من تنقيحه 
مها طلب الثبات والبيان والتعرف ويف تفسري وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه فتثبتوا والتثبت والتبني متقاربان و

  البيان أوجب اهللا تعاىل على املؤمنني التبني والتثبت عند إخبار الفاسق وشهادته 
  اآلية وليس أمرا بالرد كما يف قوله ) إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا ( قلت فاآلية أمرت بالتبني كما يف قوله تعاىل 

لوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا ( ويف غريهم ) ال تقبلوا هلم شهادة أبدا و( تعاىل عند األمر بالقذف 
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا ( ويف اآلية األخرى ) سبحانك هذا هبتان عظيم 

  ) إفك مبني 
بل رتب اهللا تعاىل واجبا على خربه هو التبني فقد ثبت خبربه  فإن قلت األمر بالتبني خلربه يف معىن األمر برده قلت ال

حكم خبالف الرد فإنه مل يثبت باملردود حكما أصال إمنا بقي شيئا معه على األصل وهو براءة الذمة عدم احلكم 
  بشيء فوجوده وعدمه سواء 

ويل كما صنع ابن احلاجب وقد عد صاحب العواصم يف االستدالل على عدم داللة اآلية على رد خرب فاسق التأ
  وصاحب الغاية ما ينيف على مخسة 

  عشر إشكاال 

وإذا تتبعت ما سلف علمت أن اآلية دلت على أنه يتوقف يف خرب الفاسق تصرحيا ال يرد بل يقتضي البحث عما 
  أخرب به ال رد خربه 

ال نسلم اإلمجاع كيف وهؤالء  فإن قلت قد وقع اإلمجاع على عدم قبول خربه ورده فيكف ناىف اإلمجاع اآلية قلت
أئمة احلديث رووا عن فساق التصريح الذين يسبون الشيخني ويسبون عليا وغريهم وحينئذ فال بد من ختصيص 

  الكبائر يف رسم العدالة مبا عدا سب املسلم 
  ظن الصدق ومن هنا تزداد بصرية يف أن رسم العدالة بذلك الرسم ال يتم يف حق الرواة وأن املرجع ليس إال يف 

والقذف كبرية فيلحق به سائر ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ( فإن قلت قد أبطل اهللا تعاىل شهادة القاذف فقال 
  الكبائر يف عدم القبول ألخبار مرتكبها 

  قلت أما أوال فإنه قياس فاسد الوضع ملصادمته آية التبني 
ه اجلامع وإال لزم إجياب حد القذف يف كل كبرية بالقياس وثانيا إنه ال قياس لكبرية على كبرية لعدم معرفة الوج

  عليه 
فاحلق أن القذف لعظم حرمة املؤمنات وهتك حجاب عفتهن كانت عقوبة القاذف شديدة يف الدنيا بأمرين جلده 

  مثانني جلدة مث إسقاطه عن قبول الشهادة ولو يف حبة خردل فال حيلق به غريه 



فيد خربه الظن فإنه إمنا يعرف ذلك من خالط املخرب قلت ما يعرف به عدالة فإن قلت وكيف يعرف أن املخرب ي
  املخربين الذين مل يلقهم املخرب له يعرف صدق املخربين فإن معرفة أحوال الرواة من ترامجهم يفيد ذلك 

  املبتدع الداعية إىل بدعت

  تنبيه

وال يقبل خربه قال يف التنقيح فإن قلت ما الفرق بني سبقت اإلشارة إىل أهنم قد استثنوا من املبتدعة الداعية فقالوا 
  الداعية وغريه عندهم قلت ما أعلم أهنم ذكروا فيه شيئا ولكن نظرت فلم أجد غري وجهني 

أحدمها أن الداعية شديد الرغبة يف استمالة قلوب الناس إىل ما يدعوهم إليه فرمبا محله عظيم ذلك على تدليس أو 
  تأويل 

ن الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة وهي إظهار أهليته للرواية وأنه من أهل الصدق واألمانة الوجه الثاين أ
  وذلك تغرير ملخالطته ويف خمالطة من هو كذلك للعامة مفسدة كبرية 

قلت وهذا الوجه اآلخر قد أشار إليه أبو الفتح القشريي نقله عنه احلافظ ابن حجر مث قال يف التنقيح واجلواب عن 
األول أهنا هتمة ضعيفة ال تساوي الورع أي املانع الشرعي الذي مينع ذلك املبتدع املتدين من الفسوق يف الدين 

  وارتكاب دناءة الكذب 

  الذي يتنزه عنه كثري من الفسقة املتمردين 
األحقاد كيف والكاذب ال خيفى تزويره وعما قليل ينكشف تدليسه وتغريره ويفهمه النقاد وتتناوله ألسنة أهل 

  وأهل املناصب الرفيعة يأنفون من ذلك فكيف إذا كانوا من أهل اجلمع بني الصيانة والديانة 
  وقد احتجوا بقتادة ملا قويت عندهم عدالة أمانته وهو داعية على أصوهلم إىل بدعة االعتزال 

  قال الذهيب يف التذكرة كان يرى القدر ومل يكن يقنع حىت كان يصيح به صياحا 
  ل صاحب التنقيح واجلواب عن الثاين أنا نقول إما أن يقوم الدليل الشرعي على قبوهلم أو ال إن مل يدل على مث قا

وجوب قبوهلم مل نقبلهم دعاة كانوا أو غري دعاة وإن دل على وجوب القبول مل يصلح ما أورده مانعا من امتثال 
  األمر وال مسقطا انتهى 

بالكذب وعدم شرطية العدالة باملعىن الذي أرادوه وهو أنه ال يرد من املبتدعة  فعلمت من هذا كله قبول من مل يتهم
  إال من أجاز الكذب لنصرة مذهبه كاخلطابية 

  جاللة الصحابة

واعلم أهنا سبقت إشارة إىل شأن الصحابة رضي اهللا عنهم عند ذكرنا أهل العصر النبوي فهو أعم من أصحابه وأما 
م شأن جليل وشأو نبيل ومقام رفيع وحجاب منيع فارقوا يف دين اهللا أهلهم وأوطاهنم الصحابة رضي اهللا عنهم فله

وعشائرهم وإخواهنم وأنصارهم وأعواهنم وهم الذين أثىن اهللا جل جالله عليهم يف كتابه وأودع ثناءهم شريف 
  كالمه وخطابه 



  ال نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا وفيهم املمادح النبوية واألخبار الرسولية بأنه ال يبلغ أحد مد أحدهم و
إال أن تفسري الصحايب مبن لقيه صلى اهللا عليه و سلم أبو مبن رآه وتنزيل تلك املمادح عليه فيه بعد يأباه اإلنصاف 
وال يقال لرعية امللك أصحاب امللك وإن رأوه ورآهم ولقوه ولقيهم بل أصحابه من هلم به اختصاص وهم طبقات 

  هذا  يف ذلك متفاوتة نعم

يا صاحيب ( اللفظ الذي هو لفظ الصاحب فيه توسع يف اللغة كثري يطلق على من البس أي شيء ولو من اجلمادات 
قال له صاحبه وهو ( وعلى من ليس على ملة من أضيف إليه ) أصحاب النار ( و ) أصحاب اجلنة ) ( السجن 

  بشيء خيصه وباجلملة فاللفظ متسع نطاق إطالقه غري مقيد ) حياوره أكفرت 

إال أن الفرد الكامل عند إطالقه على املالزم ملن أضيف إليه وإن أطلق على من رآه أو لقيه فإنه أقل من األول قطعا 
استعماال وتبادرا حال اإلطالق وليس كل من رأى من أضيف إليه يصلح إطالقه عليه فإن أهل اجلنة يرون النار 

  وال يقال هلم أصحاب النار ) فرآه يف سواء اجلحيم ) ( النار  وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب( وأهلها 
ومل يدر اإلطالق على الرؤية كما دار على املالزمة فإنه يطلق على من مل يره املصاحب وال القاه كما يقال قتل من 

ه بل يقال أصحاب امللك يف املعركة الفالنية كذا ومن أصحاب عدوه كذا ولعل فيمن قتل من مل يلق امللك وال رآ
  ملن يف مصر مثال أصحاب السلطان وما رآهم وال رأوه ملا كانوا ينتسبون إليه يف أي أمر 

وإذا تقرر هذا فهو وإن صح اإلطالق على من القاه صلى اهللا عليه و سلم ولو حلظة من ليل أو هنار إال أن املمادح 
  هي الدليل على عدالتهم وعلو  القرآنية واألحاديث النبوية والصفات الشريفة العلية اليت كانت

حممد ( منزلتهم ورفعة مكاهنم ختص الذين صحبوه صحبة حمققة والزموه مالزمة ظاهرة الذين قال اهللا تعاىل فيهم 
رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف 

  ) وجوههم من أثر السجود 
فهذه الصفات إما كاشفة أو مقيدة وعلى كل تقدير فليس كل من رآه له هذه الصفات ضرورة وكذلك الصفات 

  ) ومثلهم يف اإلجنيل ( اليت بعدها يف قوله تعاىل 
طوىب ملن رآين ( نعم ملن رآه مؤمنا به والقاه واكتحل بأنوار حمياه شرف ال جيهل وقد قال صلى اهللا عليه و سلم 

  أخرجه الطرباين وفيه بقية إال أنه صرح ) من رآين طوىب هلم وحسن مآب  وملن رأى

  بالسماع فزال ما خياف من تدليسه كما قاله اهليثمي 
إال أنه قال ال يبلغ إىل حمل من القاه والزمه يف صباحه ومساه والزمه يف حله وأرحاله وتابعه يف مجيع أفعاله وأقواله 

  يها بعد وفاته فهؤالء هم أعيان الصحابة وهم أعين واستمر على طريقته اليت كان عل
  هؤالء أمم ال حيصون أهل بدر وأحد واحلديبية وبيعة الرضوان 

واحملدثون وإن أطلقوا أن كل الصحابة عدول فقد ذكروا قبائح جلماعة هلم رؤية خترجهم عن عموم دعوى العدالة 
لعنه اهللا ما لفظه بعد سياق طرف من أحواله وحضر الوقعة كما قال احلافظ الذهيب يف النبالء يف مروان بن احلكم 

  يوم اجلمل وقتل طلحة وجنا وليته ما جنا انتهى 
  ويف امليزان مروان بن احلكم له أعمال موبقة نسأل اهللا السالمة رمى طلحة بسهم وفعل وفعل 



ة مث قال قاتل طلحة يف الوزر فهذا تصريح بفسقه وقال يف ترمجة طلحة من النبالء إن مروان بن احلكم قاتل طلح
  كقاتل علي رضي اهللا عنه 

  وقال ابن حزم يف أمساء اخللفاء واألئمة أن مروان 

ابن احلكم أول من شق عصا املسلمني بال شبهة وال تأويل وذكر أنه قتل النعمان بن بشري أول مولود يف اإلسالم 
  ج على ابن الزبري بعد أن بايعه على الطاعة لألنصار صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر أنه خر

وقال ابن حبان يف صحيحه عائذا باهللا أن حيتج مبروان وذويه يف شيء من كتبنا وكل من أئمة احلديث تكلم مبا هو 
  وقع منه 

والعجب من احلافظ ابن حجر حيث قال مروان بن احلكم يقال له رؤية فإن ثبتت فال يعرج على من تكلم فيه مث 
  فأما قتل طلحة فكان فيه متأوال كما قرره اإلمساعيلي وغريه قال 

مث قال إمنا محل عنه من روى عنه البخاري عن مروان أنه قبل خروجه على ابن الزبري مث قال وقد اعتمد مالك على 
  حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم انتهى 

  فقوله إن ثبتت له رؤية فال يعرج على من تكلم فيه 
  هو حمل 

عجب كادت الرؤية جتاوز حد العصمة وأن ال خيرج من ثبتت له بقتل نفس معصومة وال غريها من املوبقات الت
وكالم الذهيب فيه هو اإلنصاف دون كالم احلافظ ولو اقتصر يف العذر لرواية البخاري وغريه عنه مبا نقله عن عروة 

  العمدة حتري الصدق  بن الزبري أن مروان باغ كان ال يتهم يف احلديث لكان أقرب وأن
وأما اعتذاره بأنه قتل طلحة متأوال فعذر ال يبقى معه لعاص معصية بل يدعي له التأويل وهو كتأويل من تأول 

ملعاوية يف فواقره أنه جمتهد أخطأ يف اجتهاده مع أنه قد نقل العالمة العامري اإلمجاع على أنه باغ والباغي غري جمتهد 
  يا يف بغيه وإال ملا مسي باغ

ويف العواصم وقد اعترف أهل احلديث بأمجعهم بأن احملاربني لعلي رضي اهللا عنه معاوية ومن تبعه بغاة عليه وأنه 
  صاحب احلق انتهى 

  وأما قبول روايتهم عن البغاة فلما عرفت من اإلمجاع على 

  قبوهلم وأنه ليس مدار الرواية إال على ظن الصدق وأحسن من قال 
  ) يف االجتهاد وأخطأ فيه صاحبه ... د أخطأ معاوية قالوا النواصب ق( 
  ) ويف أعايل جنات اخللد راكبه ... والعفو يف ذاك مرجو لفاعله ( 
مث قوله فال يعرج على من تكلم فيه إن ثبتت له ) يف النار قاتل عمار وسالبه ... قلنا كذبتم فلم قال النيب لنا ( 

القدح وقد نقضه آخر ملا قال إمنا روى عنه من روى قبل خروجه على ابن  الرؤية مراده إال إذا مل يثبت فيقبل فيه
  الزبري انتهى 

إال أن يقال مراده أنه مل يصح ثبوهتا له ولو سلمنا أنه مسع فيه القدح فيجاب عنه بأنه ال يضر ذلك يف الرواية عنه 
  قبل وقوع ما جرح به فال خيدش ذاك يف هذا وقد خالف احملدثون ابن 



  هنم صرحوا بفسق من له رؤية كبسر بن أرطاة حجر فإ
قال الدارقطين كانت له صحبة ومل تكن له استقامة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال ابن عبد الرب كان ابن 

  معني يقول إنه رجل سوء قال ابن عبد الرب وذلك لعظائم ارتكبها يف اإلسالم 
بالء يف ترمجته كان يشرب اخلمر وحد على شرهبا وروي شعره يف شرهبا وكذلك الوليد بن عقبة قال الذهيب يف الن

قال وهو الذي صلى بأصحابه الفجر أربعا وهو سكران مث التفت إليهم وقال أزيدكم وقد ذكر احملدثون يف كتب 
  معرفة الصحابة من ارتد وكفر من الصحابة بعد إسالمه والكفر أعظم الكبائر 

ال احلافظ إن ثبتت رؤية ملروان فال يعرج على من تكلم فيه يف أنه جعل الرؤية والقصد من هذا بيان أن أقو
  كالعصمة وكالمه خالف ما عليه أئمة احلديث 

وال يقال من ارتد فقد استثنوه من اسم الصحبة ألنا نقول ليس مرادنا إال أن الرؤية ليست مبانعة من ارتكاب 
كالم من تكلم يف صاحبها فإن هذا أصل مل يوافق قائله عليه وال  املعاصي وال يقال فيها إن ثبتت فال يعرج على

  يطابق ما عرف من كالم أئمة احلديث 

  نتائج البحث

  وإذا أحطت علما مبا أسلفناه فها هنا فوائد هي كالنتائج والفروع ملا قدمناه 
صادق ال يكذب مقبول األوىل أن التوثيق ليس عبارة عن التعديل يف اصطالحهم بل عن أن املوثق اسم مفعول 

  الرواية كما مسعته من توثيقهم من ليس بعدل 
  فالعدالة يف اصطالحهم أخص من التوثيق ووجود األعم 

  ال يستلزم وجود األخص 
الثانية التعديل بأنه أخرجه له الشيخان كما يقولونه كثريا أو أحدمها أو احتجا به أو أحدمها ليس تعديال بل هو 

  توثيق أيضا 
شيخ أيب احلسن املقدسي يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح هذا جاز القنطرة حىت ال يلتفت إىل ما قيل فقول ال

فيه كأنه يريد كثري منهم جازها وإال فكيف جيوزها النواصب وغالة الشيعة وأهل اإلرجاء واملبتدعة ممن هم يف 
  الصحيح 

قال احلافظ يف الرد على اجلوزجاين يف قدحه على إمساعيل  الثالثة قدح املبتدع يف املبتدع ال يقبل على أصلهم كما
بن أبان بالتشيع وهذه فائدة جليلة تؤخذ من غضون األحباث وقد صرح هبا األصوليون حيث قالوا ال يقبالن أي 

  اجلرح والتعديل إال من عدل 

اجب ال كما نقله صاحب غاية ولكنه ال يتم إال ملن عد ترك البدعة من ماهية العدالة كما فعله احلافظ وابن احل
السؤل فإنه حذف قيد االبتداع ومل يبني يف شرحه وجه حذفه كأنه ملا قاله السعد يف شرح الشرح إن يف كون 

البدعة خملة بالعدالة نظر انتهى ومل يبني وجه النظر إال يكون أن الغزايل مل يذكرها يف رسم العدالة ومل يتكلم صاحب 
  جواهر التحقيق على هذا 

وقد عرفت مما أسلفناه أن األوىل ترك قيد االبتداع إال أن يدرج يف الكبائر ملا عرفت من هنوض األدلة على أهنا منها 



وقد عده صاحب الزواجر منها وهو صادق عليه حدها بأهنا ما توعد عليه بعينه كما يف الفصول ومجع اجلوامع فما 
 قيد من قيود حد العدالة وإال صح أن هذا مراده فإنه جعل نظره السعد غري صحيح إال أن يريد أهنا قد دخلت يف

  حمل النظر إخالهلا بالعدالة 
وإذا عرفت أنه ال يقبل مبتدع يف مبتدع فقد قل من خال عن االبتداع من اجلارحني لغريهم فال ينبغي على ما قالوا 

  إنه يقبل قول 

  اها يف الرسم جارح حىت يعلم خلوه من البدعة جبميع أنواعها إلطالقهم إي
الرابعة من يقبل فساق التأويل وينقل اإلمجاع على قبوهلم كاألمري احلسني صاحب الشفاء فإنه قال يف كتابه شفاء 
األورام يف كتاب الوصايا وأما الفاسق التأويل فإنا ال نبطل كفاءته يف النكاح كما تقدم ونقبل خربه الذي جنعله 

بة على قبول أخبار البغاة على أمري املؤمنني عليه السالم وإمجاعهم حجة أصال لألحكام الشرعية إلمجاع الصحا
  انتهى 

فال يعاب عليه روايته عن املغرية بن شعبة أول حديث يف كتابه وغريه يعاب عليه قدحه يف جرير بن عبد اهللا ورده 
  خلربه بعد ما جعل غريه مقبوال معه وهو البغي 

  ديل رواية من ال يروي إال عن عدل طريقة عزيزة الوجود بل عدمية فإن هذين اخلامسة قول األصوليني من طرق التع

الشيخني صاحيب الصحيح مها أحسن الناس رجاال وكذلك النسائي قال الذهيب وابن حجر يتعنت يف الرجال وقد 
  مسعت ما يف كتبهم ممن ليس بعدل أو غريهم أبعد وأبعد عن ذلك االلتزام 

ابن حجر إن شرط الصحيح أن يكون رواية معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم أي وبه يعلم أن قول احلافظ 
ممن يف الصحيحني جمهول العدالة فكأنه نازع املصنف أيضا يف دعواه أنه معروف وال شك أن املدعي ملعرفته مقدم 

  على من يدعي عدم معرفته ملا مع املثبت من زيادة العلم انتهى 
وع لكن كيف يتم فيمن عرف بعدم العدالة كعمران بن حطان من رجال البخاري ومروان من هذا مسلم يف هذا الن

رجاهلما ملا عرفت من اعتماد مالك على مروان واعتماد الشيخني على مالك وقوهلم ليس ملروان يف مسلم سلم 
  لكن مالك من 

ىل من املعدل ألن عنده زيادة علم رجال مسلم ورمبا كان فيه من حديث مروان من طريقه وقد تقرر أن اجلارح أو
  وألن قبوله عمل باجلارح واملعدل واإلعمال أوىل من اإلمهال 

إن قلت ما روى ملتزم الرواية عن العدول إال عن عدل يف ظنه ولعله مل يطلع على ما فيه من قدح أو كان يرى إمنا 
  قدح به ليس جبارح عنده الختالف أنظار النظار إىل ذلك 

ن هذا مراد امللتزم وعذره إال أنا نقول بعد تتبع النقاد لرواية ذلك امللتزم ووجودهم يف رواية قلت معلوم أ
اجملروحني وغري العدول شكك ذلك على الناظر يف عدالة من روى عنه هؤالء امللتزمون لعدالة الرواة لتجويز أنه 

جمرد روايات من ال يروي إال عن عدل  ليس بعدل ودليل التجويز ظهور غري العدل يف روايتهم وحينئذ فال يبقى
  تعديال وهذا أوضح ويأيت هذا يف الفائدة العاشرة 

السادسة من البعد عن اإلنصاف قول ابن القطان إن يف رجال الصحيحني من ال يعلم إسالمه فضال عن عدالته وكم 
ملتأخرين بالقبول فليس مبقبول إذ بني هذا وبني قول احلافظ السابق آنفا وكالم ابن القطان وإن تلقاه بعض حمققي ا



من املعلوم أنه ال يروي أحد من أهل العلم كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن غري مسلم فال باإلفراط وال 
  بالتفريط وكال طريف قسط األمور ذميم 

وال كرامة غري صحيح  السابعة قول الذهيب إن أهل البدعة الكربى احلاطني على الشيخني الدعاة إىل ذلك ال يقبلون
  فقد 

  خرجوا اجلماعة من أهل هذا القبيل كعدي بن ثابت وتقدم لك أنه قال الدارقطين رافضي غال 
وأخرج الستة أليب معاوية الضرير قال الذهيب إنه غال يف التشيع ووثقه العجلي وال خيفى من وثقوه من أهل هذه 

  الصفة 
البخاري يف أيوب ابن عائذ بن مدجل كان يرى اإلرجاء إال أنه صدوق وال تراهم يعولون إال على الصدق كما قال 

  وقد وثقه من سلف 
والعجب من قول غالة الشيعة ورد مثل احلارث األعور والقدح فيه بالتشيع حىت تكلف مسلم يف مقدمة صحيحه 

 ثالث سنني ويف بذكر أشياء عن احلارث ال تعد قدحا وال جرحا كقوله إنه قال تعلمت الوحي يف سنتني أو يف
  الرواية األخرى القرآن هني الوحي شديد 

قال يف شرح مسلم للنووي ذكر مسلم هذا يف مجلة ما أنكر على احلارث األعور وجرح به وأخذ عليه من قبيح 
  مذهبه وغلوه يف التشيع وكذبه انتهى 

لها على ما ال ضري فيه كما تسمعه قلت العجب من القدح هبذه العبارات اليت ما يكاد يتبني املراد هبا مع صحة مح
عن اخلطايب وأعجب من ذلك قول شارح مسلم إهنا من قبيح مذهبه وغلوه يف التشيع وأي مآس هلذه األلفاظ 

  بالتشيع ما هذا بإنصاف 
ولقد أحسن القاضي عياض حيث قال أرجو أن هذا يعين الكالم الذي نقله مسلم عن احلارث من أخف أحواله 

  اب فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة اخلط قال اخلطايب يقال أوحى ووحي إذا كتب الحتماله الصو
  وعلى هذا ليس على احلارث يف هذا درك انتهى 
  إن قلت قد قدحوا فيه بالكذب قلت تعجبنا من 

  قدحهم فيه بالتشيع ومن إثباهتم كالما ليس فيه شيء من قدح وال تشيع 
اتفق هلم يف خمالفة فروعهم ألصوهلم مثلما اتفق ألهل سائر الفنون أصلوا أنه ال يقبل الداعية الثامنة أهل احلديث 

ومسعت قبوهلم له وأصلوا أنه ال يقبل غالة الروافض ومسعت قبوهلم هلم وأصلوا أنه ال يقبل غالة أهل اإلرجاء 
به وهذا كله يرشدك إىل صحة ما قررناه ونراهم يقبلوهنم وأصلوا أنه ال يقبل أهل القدر ونراهم يقبلون من اتصف 

  من أنه ال يالحظ إال ظن الصدق وأنه مدار الرواية 
  ولقد كرر يف العواصم أن املعترب يف الراوي ظن الصدق 

التاسعة كالم األقران واملتضادين يف املذاهب والعقائد ال ينبغي قبوله فقد فتح باب التمذهب عداوات وتعصبات قل 
  من عصمة اهللا قال احلافظ الذهيب يف ترمجة أمحد من سلم منها إال 



ابن عبد اهللا بن أيب نعيم ما لفظه كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب 
أو حلسد ال ينجو منه إال من عصمه اهللا وما علمت أن عصرا من األعصار سلم أهله من ذلك سوى النبيني 

   فلو شئت لسردت لك من ذلك كراريس انتهى والصديقني

وهذا كالم الذهيب ونصه وقد عيب عليه ما عابه عليه غريه قال ابن السبكي يف الطبقات نقال عن احلافظ صالح 
الدين العالئي ما لفظه الشيخ مشس الدين الذهيب ال شك يف دينه وورعه وحتريه فيما يقول ولكنه غلب عليه منافرة 

لة عن التنزيه حىت أثر ذلك يف طبعه احنرافا شديدا عن أهل التنزيه وميال قويا إىل أهل اإلثبات فإذا التأويل والغف
ترجم ألحد منهم أطنب يف حماسنه وتغافل عن غلطاته وإذا ذكر أحدا من أهل الطرف اآلخر كالغزايل وإمامه 

  م بغلطة ذكرها اجلويين ال يبالغ يف وصفه ويكثر من أقوال من طعن فيه وإذا ظفر ألحده
  وكذا يف أهل عصرنا إذا مل يقدر على التصريح يقول يف ترمجته واهللا يصلحه وحنو ذلك 

  وسببه املخالفة يف العقيدة 
  انتهى 

قال ابن السبكي وقد وصل يريد الذهيب من التعصب وهو شيخنا إىل حد يسخر منه وأنا أخشى عليه يوم القيامة 
  فيت به أنه ال جيوز االعتماد على شيخنا الذهيب يف ذم أشعري وال مدح حنبلي من غالب علماء املسلمني والذي أ

وأقول الصالح العالئي وابن السبكي شافعيان إمامان كبريان والذهيب إمام كبري الشأن حنبلي املذهب وبني هاتني 
  الطائفتني يف العقائد ويف الصفات وغريها تنافر كلي فال يقبالن عليه تعني ما قااله 

قال ابن السبكي قد عقد ابن عبد الرب بابا يف حكم قول العلماء بعضهم يف بعض بدأ فيه حبديث الزبري دب إليكم و
  داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء 

  قال ابن السبكي وقد 

  عيب على ابن معني كالمه يف الشافعي وتكلمه يف مالك بن أيب ذئب وغريه 
الناظر يف كتب اجلرح والتعديل وقد غلب التمذهب واملخالفة يف  قلت إذا كان األمر كما مسعت فكيف حال

  العقائد حىت إنه يوصف الرجل بأنه حجة أو يوصف بأنه دجال باعتبار اختالف حال االعتقادات واألهواء 
فمن هنا كان أصعب شيء يف علوم احلديث اجلرح والتعديل فلم يبق للباحث طمأنينة إىل قول أحد مث ما بعد قول 

  السبكي إنه ال يقبل قول الذهيب يف مدح حنبلي وال ذم أشعري  ابن

وقد صار الناس عالة على الذهيب وكتبه ولكن احلق أنه ال يقبل على الذهيب مبا ذكره هو ومبا ذكره الذهيب أهنم ال 
  يقبلون األقران بعضهم على بعض 

العلوم فهو مشكل ألنه ال يعرف حال الرجل  مث إن كان مرادهم باألقران املتعاصرون يف قرن واحد واملتساوون يف
  إال من عاصره وال يعرف حاله من بعده إال بأخبار من قارنه 

إن أريد األول وإن أريد الثاين فأهل العلم هم الذين يعرفون أمثاهلم وال يعرف أويل الفضل إال ذوو الفضل فاألوىل 
يكون سببا لعدم الثقة لقبول بعضهم يف بعض ال لكونه من  إناطة ذلك ملن يعلم أن بينهما تنافسا أو حتاسدا أو شيئا

األقران فإنه ال يعرف عدالته وال جرحه إال من أقرانه وأعظم ما فرق بني الناس هذه العقائد واالختالف فيها 
فليحذر عن قبول املختلفني فيها بعضهم يف بعض قبل البحث عن سبب القدح والتثبت يف صحة نسبته إليه وأعون 



على معرفة ذلك يف هذه األعصار البحث يف كتب الرجال املتعددة املختلف مؤلفوها وسنقرر آخرا ما يكشف شيء 
  هذه الغمة 

  العاشرة وجود احلديث يف الصحيحني أو أحدمها ال 

يقضي بصحته باملعىن الذي سبق لوجود الرواية فيهما عمن عرفت أنه غري عدل فقول احلافظ ابن حجر أن رواهتما 
ل االتفاق على تعديلهم بطرق اللزوم حمل نظر لقوله إن األمة تلقت الصحيحني بالقبول هو قول سبقه إليه قد حص

  ابن الصالح وأبو طاهر املقدسي وأبو عبد الرحيم عبد اخلالق وإن اختلف هؤالء يف إفادة هذا التلقي العلم أو الظن 
ف يف كتبه وأنه جواز اخلطأ على املعصوم يف ظنه أو عدمه وبسط السيد حممد بن إبراهيم األمري رمحه اهللا سبب اخلال

  وطول الكالم يف ذلك أيضا 
  ولنا عليه أنظار وأودعناها رسالتنا املسماة حل العقال وصحته يف حيز املنع 

  بيان ذلك أنا نورد عليه سؤال االستفسار عن طريف هذه 

مة تلقتها بالقبول أو املراد علماء األمة اجملتهدون الدعوى فنقول يف األول هل املراد أن كل األمة من خاصة وعا
ومن البني أن األول غري مراد وأن الثاين دعوى على كل فرد من أفراد األمة اجملتهدين أنه تلقى الكتابني بالقبول فال 

جزم به  بد من الربهان عليها وإقامته على هذه الدعوى من املتعذرات عادة كإقامة البينة على دعوى اإلمجاع الذي
  أمحد بن حنبل وغريه أن من ادعاه فهو كاذب 

وإن كان هذا يف عصره قبل عصر تأليف الصحيحني فكيف من بعده واإلسالم ال يزال منتشرا وتباعد أطراف 
أقطاره والذي يغلب به الظن أن من العلماء اجملتهدين من ال يعرف الصحيحني إذ معرفتهما خبصوصهما ليست 

  باجلملة فنحن مننع هذه الدعوى ونطالب بدليلها شرطا يف االجتهاد و

السؤال الثاين على تقدير تسليم الدعوى األوىل فهل املراد بالتلقي بالقبول تلقي أصل الكتابني ومجلتهما وأهنما 
  هلذين اإلمامني اجلليلني احلافظني فهذا ال يفيد إال احلكم بصحة نسبتهما إىل مؤلفيهما 

راد بالتلقي بالقبول لكل فرد من أفراد أحاديثهما وهذا هو املفيد املطلوب إذ هو الذي رتب وال يفيد املطلوب أو امل
عليه االتفاق على تعديل رواهتما فإن املتلقي بالقبول هو ما حكم املعصوم بصحته ظنا كما رمسه بذلك السيد حممد 

 عامل به ومتأول له إذ ال يكون ذلك إال بن إبراهيم رمحه اهللا وهو يالقي قول األصوليني إنه الذي يكون األمة بني
  فيما صح هلم 

وحيتمل أنه يدخل يف احلسن فال يالقي رمسه رمسهم إال أنه ال خيفى عدم صحة هذه الدعوى وبرهان ذلك ما مسعته 
  مما نقلناه من كالم العلماء من عدم عدالة كل من فيهما بل بالغ ابن 

  ذا تفريط وقد تلقاه بعض حمققي املتأخرين كما أسلفناه القطان فقال فيهما من ال يعلم إسالمه وه
وإمنا قلنا إنه تفريط ملا علم من أنه ال يروي أحد من أئمة املسلمني عن غري مسلم أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ابن و سلم كما أن دعوى عدالة كل من فيهما إفراط وإذا كان كذلك فمن أين يتلقى بالقبول إال أنه قد استثىن 
الصالح من التلقي بالقبول ألحاديثهما ما انتقاه احلفاظ كالدارقطين وابن مسعود الدمشقي وأيب علي الغساين قال 

  احلافظ ابن حجر وهو احتراز حسن 



وقال وعده ما اجتمع لنا من ذلك مما يف كتاب البخاري وشاركه مسلم يف بعضها مئة وعشرة أحاديث وتتبعها 
  وأجاب عن العلل اليت قدح هبا وبسط األجوبة  احلافظ يف مقدمة الفتح

وقال آخر ليست كلها واضحة بل أكثرها اجلواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها اجلواب عنه حمتمل 
  واليسري منه يف اجلواب عنها تعسف انتهى معىن كالمه 

ومنهم ابن حجر إىل إفادته العلم وأقول فيه أن املدعي تلقي األمة بالقبول وهو أخص من الصحة وقد ذهب األكثر 
خبالف ما حكم له جملرد الصحة فغاية ما يفيد الظن ما مل ينضم إليه غري ذلك فيفيده وهذه األحاديث خمرجة عن 

الصحيحني ال عن التلقي بالقبول فإن كان ما مل يصح غري متلقي فالصواب يف العبارة أن يقال غري صحيحة ال غري 
أهنا صحيحة إذ ليس عنها إال التلقي بالقبول وهو أخص من الصحة ونفي األخص ال يستلزم  متلقاه بالقبول إليهامه

  نفي األعم واحلال أهنا ليست 

  بصحيحة 
وأما قول السيد حممد بن إبراهيم األمري رمحه اهللا إن األمة تلقتها بالقبول وإن صاحب الكشاف واألمري احلسني 

  ذلك  ذكرا الصحيحني بلفظ الصحيح ونقل منهما
ففي االستدالل هبذا اإلطالق توقف عندي ألن لفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم صارا لقبني للكتابني فإطالق 

  ذلك عليهما من إطالق األلقاب على مسمياهتا وال يلزم منه اإلقرار باملعىن األصلي اإلضايف 
ا أرفع األحاديث درجة يف نعم ال شك أن الصحيحني أشرف كتب احلديث قدرا وأعظمها ذكرا وأن أحاديثهم

  القبول من غريها خلصائص اختصا هبا منها جاللة مؤلفيها وإمامتهما يف هذا الشأن وبلوغهما غاية يف الديانة واإلتقان 
  مث ما رزق هذان الكتابان من احلظ والقبول عند أئمة هذا الشأن 

مما هلما وعليهما فغالب أئمة اإلسالم وأعالم وفرسان ذلك امليدان فبحثوا عن رجاهلما وتكلموا على كل ذرة فيهما 
األعالم ما بني خادم هلما بالكالم عليهما على رجاهلما أو معانيهما أو على لغتهما أو على إعراهبما أو خمتصر فيهما 

  أو خمرج عليهما 
ونفس العامل  فهما أجل كتب احلديث وأحاديثهما الساملة عن التكلم فيهما أقرب األحاديث حتصيال للظن املطلوب

أسكن إىل ما فيهما منها إىل ما يف غريمها هذا شيء جيده الناظر من نفسه إن أنصف وكان من أهل العلم إمنا ال 
  ندعي هلما زيادة على ما يستحقانه وال يهضم منهما ما هو أهل له 

  وأما قول البخاري مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر 
  ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح فهو كالم صحيح إخبار عن نفسه أنه حتري الصحيح يف نظره وقوله 

  وقد قال زين الدين إن قول احملدثني هذا حديث صحيح 

  مرادهم فيما ظهر لنا عمال بظاهر اإلسناد ألنه مقطوع بصحته يف نفس األمر جلواز اخلطأ والنسيان على الثقة انتهى 
طأ والنسيان على البخاري نفسه فيما حكم بصحته وإن كان جتويزا مرجوحا ألنه بعد تتبع احلفاظ قلت فيجوز اخل

ملا يف كتابه فإظهار ما خالف هذا القول املنقول عنه فيه من الشرطية ما ينهض التجويز ويقود العامل الفطن النظار إىل 
  زيادة االختبار وهذا ما وعدنا به يف آخر الفائدة اخلامسة 

لى أن البخاري ومسلما مل يذكرا شرطا للصحيح وإمنا استخرج األئمة هلما شروطا بالتتبع لطرق رواهتما ومل يتفق ع



  املتتبعون على شرط معروف بل اختلفوا يف ذلك اختالفا كثريا 
  يعرف ذلك من مارس كتب أصول احلديث 

  واألقرب أهنما ال يعتمدان إال على الصدق والضبط كما اخترناه 
صرح به احلافظ ابن حجر فيما أسلفناه عنه أنه ال أثر للتضعيف مع الصدق والضبط وأهنما ال يريدان العدل  وقد

إال ذلك إن ثبت عنهما أهنما شرطا أن ال تكون الرواية إال عن عدل وسلمنا ثبوت اشتراطهما العدالة يف الراوي 
  فمن أين علم أن معناها 

  يف رمسهما  عندمها ما فسرمتوها به مما أسلفناه
قال ابن طاهر شرط البخاري ومسلم أن خيرجا احلديث اجملمع عليه ثقة نقله إىل الصحايب املشهور قال زين الدين 

  ليس ما قاله جبيد ألن النسائي ضعف مجاعة أخرج هلما الشيخان أو أحدمها 
ه غري واحد يف ذلك من أئمة قال السيد حممد بن إبراهيم رمحه اهللا ليس هذا مما اختص به النسائي بل قد شارك

اجلرح والتعديل كما هو معروف يف كتب هذا الشأن ولكنه تضعيف مطلق غري مبني السبب وهو غري مقبول على 
  الصحيح انتهى 

قلت ليس ما أطلقه السيد حممد رمحه اهللا بصحيح فكم من جرح يف رجاهلما مبني السبب كما مسعته فيما سلف 
  املطلق أن يوجب توقفا يف الراوي وحثا على البحث عن تفصيل أحواله وما قيل فيه  ولئن سلم فأقل أحوال اجلرح

  وال شك أن هذا يفت يف عضد القطع بالصحة 
وهذه فائدة مستقلة أعين تأثري القدح املطلق توقفا يف اجملروح يوجب عدم العمل بروايته حىت يفتش عما قيل وإال 

  تمال وذلك ينايف القطع قطعا لزم العمل والقطع باحلكم مع الشك واالح

  وال نغتر بقوهلم اجلرح املطلق ال يعترب به ففيه ما مسعت 
فإن قلت إذا كان احلال ما ذكرت من أنه ال يقبل األقران بعضهم يف بعض وال التمذهب يف غري أهل مذهبهم فقد 

ذه األزمة كل حزب مبا لديهم ضاق نطاق معرفة اجلرح والتعديل وال بد منهما للناظر لنفسه وأهل املذاهب يف ه
  فرحون وكل فريق يف غريهم يقدحون 

قلت إن شددت يديك على ما أسلفناه لك من األدلة أنه ليس الشرط يف قبول الرواية إال صدق الراوي وضبطه 
هان عليك هذا اخلطب اجلليل وحصل لك يف أصل الرواية أصل أصيل وذلك أن غالب اجلرح والتضعيف مبثل 

  در والرؤية وباإلرجاء وبغلو التشيع وغريها مما يعود إىل العقائد واملذاهب كخلق القرآن ومسألة األفعال القول بالق
  وليست عندنا هذه قوادح يف الراوي من حيث الرواية وإن كان 

 بعضها قادحا من حيث الديانة فباب الرواية غري باب الديانة وإذا كان قد حتقق اإلمجاع عل قبول رواية من سفك
دم أهل اإلسالم كسفك دماء عبدة األوثان وأقدم عليهم بالسيف والسنان وأخاف إخوانه من أعيان أهل اإلميان 

لظن صدقه يف الرواية وتأويله يف اجلنان وإن كان تأويله ترده العقول وال تقبله الفحول كتأويل معاوية أن قاتل 
ه إىل رماحهم وألقاه بني سيوفهم وكفاحهم وقد ألزمه عمار رضي اهللا عنه هو علي عليه السالم ألنه الذي جاء ب

  عبد اهللا بن عمر بأن قال محزة رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفحمه 



فاألوىل قبول من يرى اإلرجاء والقدر وحنومها فإنه مل يعتقد ذلك ويدعو إليه إال العتقاده أنه دين اهللا تعاىل الذي 
لم يبق القدح عندنا إال بالكذب أو سوء احلفظ أو الوضع وما القاه يف معناه مع أن الكذب عنه قامت عليه األدلة ف

  رادع طبيعي يف اجلبلة ولذا قيل يطبع املؤمن على كل خلق ليس اخليانة والكذب وليس حبديث كما قد توهم 
لنبيتنه وأهله ( لحون فإهنم قالوا وقد كان يتنزه عنه أشر خلق اهللا كالتسعة الرهط الذين يفسدون يف األرض وال يص

فإنه كما قال جار اهللا رمحه اهللا ويف هذا دليل قاطع على أن ) مث لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 
  الكذب قبيح عند الكفرة الذين ال يعرفون الشرع ونواهيه وال خيطر بباهلم 

هم أن يكونوا كاذبني حىت سووا للصدق يف خربهم حيلة أال ترى أهنم قصدوا قتل نيب اهللا ومل يرضوا ألنفس
  يتصونون هبا عن الكذب انتهى 

  ويف خرب أيب سفيان مع هرقل الذي ساقه البخاري أوائل 

صحيحه أنه ترك الكذب لئال يؤثر عنه هذا فكيف ال يتنزه عنه املسلمون بل أعياهنم وهم رواة كالمه صلى اهللا 
  بس بعض ما ينكر عليه وال يصدر عنه الكذب يف روايته عليه و سلم فإن الراوي قد يال

وهذا الزهري كان خيالط خلفاء األموية ويلبس زي األجناد ويفعل ما عابه عليه نظراؤه من أهل العلم يف عصره 
اآلية وكذب الزهري ) والذي توىل كربه منهم ( وعدوه قبيحا عليه وملا ذكر له بعض خلفائهم كالما يف قوله تعاىل 

ا ذكر له احلق قال ما معناه واهللا لو كان إباحة الكذب بني دفيت املصحف أو نادى مناد من السماء بإباحته ملا فعلته مل
  انتهى 

  فتحرز عن الكذب وبالغ يف التنزه عنه مع غشيانه ملا عيب عليه 
ال تزال طائفة من األمة وأما حديث مث يفشو الكذب فال ينايف أن تكون طائفة من األمة متحرزة عنه فقد ثبت أهنا 

  على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم وأي طائفة أعظم من 

صححه ابن ) إنه حيمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ( رواة حديثه صلى اهللا عليه و سلم ويؤيد ذلك حديث 
  عبد الرب وروي عن أمحد بن حنبل أنه 

 @١٤٥  @  

  حديث صحيح 
ي وقوع الكذب من الرواة بل قد حتقق وقوعه بال ريب بل مرادنا أنه ال يقبل واعلم أنه ليس مرادنا من هذا نف

القدح بالكذب والوضع إال فيمن علم خالعته وتساهله يف الدين وارتكابه للعظائم فإنه ال يقدم على الكذب عليه 
  صلى اهللا عليه و سلم إال من كان ال ديانة له حمققة 

ه الداعي إليه وهو ما يف النفوس من حمبة الرئاسة بالتسمي باحملدث والترفع فال يقال يعارض ما ذكرت من الورع عن
والدعوى الباطلة بأنه حافظ لألحاديث راوهلا صاحب الروايات حافظ العصر وحنو ذلك من األلقاب القاطعة 

  لألعناق احلاملة على حتلي اإلنسان بغري ما هو أهله 
خافة اهللا وتقواه السامع للوعيد فيمن تقول عليه صلى اهللا عليه و سلم ما مل ألنا نقول هذا ال يكون إال ملن له إملام مب

  يقله وال يصدر هذا إال عن خليع تفضحه خالعته وتنفر عنه وعن الرواية عنه وعن قبوله 



ل وال خيفى على ناقد حقيقة حاله ومثل هذا ال يكون حبمد اهللا مقبوال عن أحد من طوائف الرواة وال يقبل تروجيه ب
هو أقرب شيء إىل االفتضاح فهو مأمون دخوله يف الرواة الذين قبلهم أساطني احلفاظ املفتشني عن كل ذرة 

  واملتتبعني كل لفظة 
وال يكون الكذب إال خلليع ال يبايل باهلتك كما قال بعض اخللفاء وقد عوتب على الكذب لو غرغرت به هلواتك 

  ما فارقته 

  ل لوال أين صادق يف قول ال لقلتها كما قيل لكذاب هل صدقت قط فقا
وأمثال هؤالء قد صان اهللا أحاديث رسول صلى اهللا عليه و سلم أن يكونوا من رواهتا وقد جعل اهللا لكالمه صلى 

اهللا عليه و سلم رونقا وطالوة وحالوة يكاد يعرف املمارسني ألحاديثه كالمه صلى اهللا عليه و سلم من كالم غريه 
اهللا عليه و سلم جوامع الكلم وأتاه اهللا من البالغة ما مل يؤت أحدا من العاملني وملعاين كالمه فإنه قد أويت صلى 

  ومقاصده ما يعرف به كالمه من كالم غريه يف األغلب 
وقد أخرج أمحد وأبو يعلى عن أيب أسيد وأيب محيد مرفوعا إذا مسعتم احلديث عين تعرفه قلوبكم وتلني له أشعاركم 

ون أنه منكم قريب فأنا أوالكم به وإذا مسعتم احلديث عين تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وتر
  وأبشاركم وترون أنه بعيد عنكم فأنا أبعدكم منه وإن كان قد 

ضعف فمعناه حسن فإن قلت إذا كانت أئمة اجلرح والتعديل قد قيل فيهم ما قيل فكيف يأمن الناظر لديه أن 
ذهبهم كاذب أو وضاع وليس كذلك فكيف الثقة هبم قلت قد عرفنا من تتبع أحواهلم يقولوا فيمن خالف م

اإلنصاف فيما يقولونه أال تراهم يقولون ثقة إال أنه كان يتشيع كان حجة إال أنه كان يرى القدر كان ثقة إال أنه 
ث فهذا دليل أن القوم كان مرجئا كان مائال عن احلق ومل يكذب يف احلديث كان يرى القدر وهو مستقيم احلدي

  كانوا يذكرون يف الشخص ما هو عليه 

واتصف به من خري وشر وال يتقولون عليه إذ لو كانوا يتقولون لرموا من خالفهم يف املذاهب بالكذب وملا وثقوا 
  شيعيا وال قدريا وال مرجئا 

ديل بل تتبع ما قاله فيه غريه وهب أهنم يتفق هلم شيء من ذلك فال تأخذ بأول قول يطرق مسعك من إمام جرح وتع
  واستقراء القرائن فال بد وأن حيصل لك ظن تعمل به أو تقف على العمل به 

وصدق من درج من قبلنا وحسن حاله أو قبحه ال يعرف إال بقرائن تؤخذ مما يسرده عنه الرواة واملؤرخون وأهل 
ذا الشأن وإن كانت هلم هفوات فإنه مل يثبت املعرفة بأحوال الناس وأيامهم وهذه قرائن دلت على إنصاف أئمة ه

  إال عصمة األنبياء من نوع اإلنسان 
فإن قلت ما أردت من مجع هذه الكلمات قلت فوائد مجة وأمور مهمة يعرف قدرها من هو يف هذا الشأن من األئمة 

دها وعمدة مقصودها فقد اشتملت على نفائس األنظار وعلى عيون مسائل يظمأ إىل معينها محلة اآلثار وبيت قصي
  بيان أنه ال يشترط يف قبول الرواة إال ظن صدق الراوي وضبطه وال يرد إال بكذبه وسوء 

  حفظه وحنومها وأن هذا شرط متفق عليه بني كل طائفة 
  واخلالف يف القدح وما عداه قد أقمنا األدلة على أنه ال قدح به يف الرواية واهللا سبحانه ويل كل توفيق وهداية 



له أن يرزقنا معرفة احلق واتباعه وجيعلنا أهله وأتباعه وصلى اهللا على من نرجو جباهه الشفاعة يف يوم احلشر نسأ
  والنشر وقيام الساعة وعلى آله وأزواجه أصحاب املؤمنني واحلمد هللا رب العاملني انتهى حبمد اهللا 
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