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تطبيق املالكية لشرط عدم الشذوذ يف تصحيح خرب الواحد وأثر ذلك يف دراسة علم
مصطلح احلديث
د .حممود سالمة الغرايين
اجلامعة األمسرية

gadouaabdo@gmail.com

_________________________________________________

مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العلمني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
وبعد:
فهذا حبث بعنوان"تطبيق املالكية لشرط عدم الشذوذ يف تصحيح خرب اآلحاد وأثر ذلك يف دراسة
علم مصطلح احلديث"مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين الذي تنظمه كلية الشريعة – اخلمس
بعنوان"فقه التعامل مع السنة النبوية" ،دعت إليه احلاجة املاسة إىل فهم أثر اخلصوصيات األصولية
للمذاهب الفقهية يف صياغة مسائل علم مصطلح احلديث ،والشكر موصول إىل كلية الشريعة
اخلمس لطرحها هذا العنوان الكبري واملهم يف تناول املشكالت الفقهية املعاصرة.
أسباب اختيار املوضوع:
 مالحظة االختالف بني الدارسني املعاصرين يف فهم عالقة علم مصطلح احلديث ابملذاهبالفقهية واملناهج األصولية املختلفة ،حيث برزت أصوات تشري إىل انقضاء اخلالفات
األصولية يف تصحيح األخبار مبا وصل إليه علم مصطلح احلديث من قواعد متفق عليها يف
تصحيح الرواايت وتضعيفها.
 وجود اعتقاد عند الكثريين ابعتبار التصحيح الناتج من اتباع قواعد علم مصطلح احلديثهو التصحيح املطلق الذي يتبعه وجوب العمل ،وميكن مالحظة ذلك من مناهج التخريج
املعاصرة.
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 أثر هذا املوضوع يف احلكم على املخالفني من املذاهب واآلراء سواء يف فهم الرتاث الفقهيأو يف البحوث املعاصرة.
منهج البحث:
قسمت البحث إىل املباحث اآلتية ،وقد اختصرت احلديث فيها للرتكيز على مشكلة البحث،
وحصر النظر فيها ،دون التعرض للبحوث اليت وقعت تغطيتها يف علمي املصطلح واألصول،
ويف الدراسات العلمية حول موقف املالكية من خرب اآلحاد.
وقد جاءت املباحث على النحو اآليت:
املبحث األول :االختالف يف معين الشذوذ يف الرواية
املبحث الثاين :عالقة شرط عدم الشذوذ بصحة احلديث
املبحث الثالث:علم املصطلح يقبل االختالف
املبحث الرابع :تطبيقات املالكية اخلاصة يف علم املصطلح
املبحث اخلامس :خصوصية مصطلح احلديث املالكي
وهللا أسأل التوفيق يف كل األمور.

املبحث األول :االختالف يف معين الشذوذ يف الرواية
أوال تعريفات الشاذ عند علماء مصطلح احلديث:

مصطلح الشاذ مل يكن واسع االنتشار عند املتقدمني يف مؤلفاهتم احلديثية ،ومل يكن جزءا من
تعريف احلديث الصحيح عندهم ،ومل يكن بني رواايت حلديث واحد .1

ومع ذلك الندور يف االستعمال تتفق كتب املصطلح على أن للشذوذ عند احملدثني قبل ابن
الصالح عدة معان ،أي أنه لفظ مشرتك  ،ومن هنا وقع االختالف يف املعىن الذي تتعلق به
صحة احلديث من هذه املعاين ،ويف نوع الصحة اليت حيكم هبا للحديث قبل البحث عن الرواية
املخالفة وبعد احلكم عليها ابلشذوذ.
واألقوال يف تعريف الشاذ ستة :2
املذهب األول :الشاذ هو تفرد الثقة مطلقا ،وهو ظاهر قول احلاكم النيسابوري.

 1قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ . 62/1
 2الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين (ص101 ، 98 )86 :
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ويالحظ هنا أن الشذوذ عند احلاكم ليس وصفا مناقضا للصحة ،بل هو عبارة عن وصف للحديث
ابلتفرد أبصل ال متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده .3
املذهب الثاين :الشاذ هو تفرد الراوي مطلقا ،وهو ظاهر قول أيب يعلى اخلليلي.
املذهب الثالث :الشاذ هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق أو أكثر منه ،وهو مذهب ابن حجر
العسقالين ،فهو أول من قال به ،وتبعه عليه من جاء بعده كالسخاوي،والسيوطي،والصنعاين،
وغريهم ،فقد قال ":ويف اجلملة فاألليق يف حد الشاذ ما عرف به الشافعي" ،4والعبارة املروية عن
يث أَ ْن ي رِو ِ
ِ
احل ِد ِ
َِّ
ي
س الشَّاذُّ م َن َْ
ي الث َقةُ َما َال يَ ْرِوي َغْي ُرهُ ،إَّنَا الشَّاذُّ أَ ْن يَ ْرِو َ
َْ َ
الشافعي قوله":لَْي َ
ِ
ِ ِ
َّاس".5
الث َقةُ َحديثا ُُيَال ُ
ف َما َرَوى الن ُ
املذهب الرابع :الشاذ هو املخالفة ،مرادفا للمنكر"وهو احلديث اخلطأ":
قال به مجهور أهل املصطلح :اخلطيب البغدادي ،وامليانشي ،وابن الصالح وابن دقيق العيد،
واحلافظ ابن كثري ،واإلمام النووي ومن جاء بعدهم ممن كتب يف املصطلح إىل احلافظ ابن حجر
الذي فرق بينهما .6
املذهب اخلامس :تعريف احلاكم عند بعض العلماء
ال َشْي ُخ ِْ
اإل ْس َالِم [ بعد ذكر تعريف احلاكم ]َ :وبَِق َي ِم ْن َك َالِم
قال السيوطي":قَ َ
ِ
ِ
ِ
احلاكِ ِم":وي ْن َق ِدح ِيف نَ ِ ِ ِ
الَ :وَه َذا
ك" ،قَ َ
فس النَّاقد أَنَّهُ َغلطَ ،وَال يَ ْقد ُر َعلَى إِقَ َام ِة الدَّل ِيل َعلَى َذل َ
َْ َ َ ُ
الَ :وَه َذا َعلَى َه َذا أ ََد ُّق ِم َن الْ ُم َعلَّ ِل
الَ :وإََِّّنَا يُغَايُِر الْ ُم َعلَّ َل ِم ْن َه ِذ ِه ْ
اجلِ َه ِة ،قَ َ
الْ َقْي ُد َال بُ َّد ِمْنهُ ،قَ َ
احلُ ْك ِم بِِه إَِّال َم ْن َم َارس الْ َف َّن َغايَةَ الْ ُم َم َار َس ِة ،وَكا َن ِيف ُّ
الذ ْرَوِة ِم َن الْ َف ْه ِم
بِ َكثِ ٍري ،فَ َال يَتَ َم َّك ُن ِم َن ْ
َ
َ
ِ
الصنَ ِ
وخ الْ َق َدِم ِيف ِ
َّصنِ ِ
الثَّاقِ ِ
يف .7
ب َوُر ُس ِ
َ
َح ٌد ِابلت ْ
اعة ،قُ ْل ُ
تَ :ولعُ ْس ِرهِ َملْ يُ ْف ِرْدهُ أ َ
قال شيخنا(( :أسق َط ِمن ِ
قول احلاك ِم قيدا َّ
((وينقدح يف
قال:
هو أنَّهُ َ
وقال البقاعيُ َ ":
ُ
البد منهَُ ،و َ
ِ
نفس ِ
ط ،وال يقدر على ِ
ِ
إقامة ِ
ويؤيد َهذا قولهُ:
الناقد أنَّهُ غل ٌ
ك)) ُ
الدليل على ذل َ
((وذكر أنَّهُ
ُ
َ
 3الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين (ص. )93 :
 4النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر( )671/ 2
 5مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)76 :
 6الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين (ص)101 :
 7تدريب : 233/1
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اجلهة ،وهي كونُه َمل يطلع على ِ
يغاير املعلل)) ،فظاهره أنَّه ال يغايره إال ِمن هذهِ ِ
الرد
علته ،وأما ُّ
َ
ْ
ُ
ُ ُ
ُُ
ُ ُ َ
فيه على ِ
يوقف ِ
كان ِ
فهما مشرت ِ
كذلك)) ،أي :كاملعل ِل،
علته
فيه ،ويوضحهُ قولُهُ(( :والشاذُّ َمل ْ
َ
شيخنا(( :وهذا على َهذا ُّ
أدق ِمن املعل ِل بكث ٍري ،فال
وقف على عل ِته حدساَ ،
يعين :بل َ
قال ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الثاقب،
املمارسة ،وكا َن يف الذروةِ ِمن الفه ِم
مارس َّ
الفن غايةَ
ُ
يتمكن من احلكم به إال َمن َ
8
الصناعة ،فرزقه هللا تعاىل هنايةَ ِ
ِ
ورسوخ ِ
امللكة)).
القدم يف
ِ
ُ ُ
املذهب السادس :قال ابن رجب احلنبلي":ومن مجلة الغرائب املنكرة األحاديث الشاذة املطرحة
وهي نوعان  -ما هو شاذ اإلسناد ...وما هو شاذ املنت كاألحاديث اليت صحت األحاديث
خبالفها أو أمجعت أئمة العلماء على القول بغريها وهذا كما قاله أمحد يف حديث أمساء بنت
9
عميس"تسليب ثالاث مث أصغي ما بدا لك" ،أنه من الشاذ املطرح"

 8النكت الوفية مبا يف شرح األلفية ( ، )455 /1وقال صاحب كتاب املصطلحات احلديثية بني االتفاق
وخصه  -يف تعريفه
واالفرتاق (ص : )312 :وممن قال أبن املراد ابلشذوذ هو التفرد :اإلمام احلاكمَّ ،
املختصر للشاذ -بتفرد الثقة ؛ إال أن املتأمل لسياق كالمه يفهم منه أن الشذوذ يُطلق على التفرد الذي فيه
هتد إليها ،فهو يفرق بني الشاذ واملعلل بكون املعلل ُوقِف على علته ،بينما الشاذ مل يوقف على علته،
علة مل يُ َ
قال ابن الصالح ُمعقبا -بعد نقله لتعريف الشاذ عند احلاكم" :-وذكر أنه يغاير املعلل من حيث أن املعلل
ُوقِف على علته الدالة على جهة الوهم فيه ،والشاذ مل يوقف فيه على علته كذلك"  .وقال البقاعي نقال عن
ط من قول احلاكم قيدا البد منه ،وهو أنه قال :وينقدح يف نفس الناقد أنه غلط،
َس َق َ
شيخه -ابن حجر" :-أ ْ
وال يقدر على إقامة الدليل على ذلك" .قال السخاوي م ِ
عقبا على ما سبق" :وهذا يشعر ابشرتاك هذا مع
ُ
قصر عبارته عن إقامة احلجة على دعواه ،وأنه من
ذاك يف كونه ينقدح يف نفس الناقد أنه غلط ،وقد تَ ُ
أغمض األنواع وأدقها ،وال يقوم به إال من رزقه هللا الفهم الثاقب ،واحلفظ الواسع ،واملعرفة التامة مبراتب
الرواة ،وامللكة القوية ابألسانيد واملتون ،وهو كذلك ،بل الشاذ  -كما نُ ِسب لشيخنا -أدق من املعلل
بكثري ".؛ لذا حني اُست ِ
شكل على تعريف احلاكم  -ما تفرد به العدل احلافظ الضابط مما ُح ِكم بصحته،
ُ
وأُخرِج يف الصحيح - ،أجاب البقاعي بقوله" :وأما احلاكم فبعد علمك ابلقيد الذي قاله تعلم أنه ال يرد
عليه ذلك ؛ ألن ما يف الصحيح من ذلك مما مثل به الشيخ  ،وما شاكله مل يقع يف قلب أحد من النقاد
ضعفه"  .وهبذا يُستنتج "أن للحديث الشاذ عند احلاكم شرطني - 1 :تفرد ثقة - 2 .وينقدح يف نفس
الناقد أنه غلط  .وعليه فإذا كان هناك حديث فرد ،ومل ينقدح يف نفس الناقد أنه غلط فهو حديث صحيح
ال شيء فيه عند احلاكم"  ،فاحلاكم ال يَ ُع ُّد كل حديث يتفرد به الثقة شذوذا مردودا .
9الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين (ص)104 :
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وقال الطحاوي" :فَ َكيف ََيوز ِأل ٍ
اب هللاِ َعَّز وج َّل ,وسنَ ٍن َاثبِتَ ٍة َعن رس ِ
ني ِمن كِتَ ِ
ول
َحد تَ ْرُك آيَتَ ْ ِ ْ
ْ َ ُُ َ
ْ َُ
ََ َُ
10
ِ ٍ ٍ
ِ
ِ ِ ِِ
ت ِمثْ لُهُ ؟"
هللا ﷺ ُمتَّ َف ٌق َعلَى ص َّحة ََميئ َها إِ َىل َحديث َشاذَ ,ال يَثْ بُ ُ

اثنيا :مالحظات على شرط عدم الشذوذ يف تعريف احلديث الصحيح:

 - 1هذه هي أهم أقوال أهل العلم يف تعريف احلديث الشاذ ،ويظهر بوضوح الفرق بني منهج
املتقدمني ومنهج املتأخرين ،فاألوائل ال يفرقون بني الشاذ واملنكر ،فإذا أتى احملدث مبا ال يعرفه
أهل احلفظ واإلتقان فهو مردود.
وقد أطلق بعضهم مصطلح( :منكر) على خمالفة الثقة ،والبعض اآلخر على خمالفة الضعيف،
ومنهم من أطلقها على خمالفة الثقة والضعيف ،وكذا احلال ابلنسبة ملصطلح (شاذ) ،فهم ال
يفرقون بينهما.
من أجل ذلك يقول السيوطي" :احلديث الشاذ عسري ولعسره مل يفرده أح ٌد ابلتصنيف".
 - 2قبل ابن الصالح كانت الصحة ووجوب العمل خمتلفني ،مث إن ابن الصالح أول من تكلم
من احملدثني يف الشاذ كمصطلح مستقل لنوع من أنواع علوم احلديث  ،11وبه بدأ إخراج الشاذ
من الصحيح ،وقد أوردت عليه إيرادات كثرية وأجيب أبجوبة خمتلفة ،أصبحت معها املواقف

من أثر الشرط على الصحة ووجوب العمل متباينة ،حىت وصفها ابن حجر أبهنا إيرادات طال
12
البحث فيها ومل يستقر وجه توجيهها
وقد اختلف الشراح على أي منهجية بىن ابن الصالح إدخال شرط عدم الشذوذ يف التعريف
للصحيح ،ويؤخذ ذلك من إشارات متناثرة يف كالم بعض املصنفني.
 - 3ابن حجر يف خنبة الفكر أدخل الصحيح حتت املقبول الذي َيب العمل به ،مث قسم
الصحيح واحلسن إىل حمكم وخمتلف فيه.
اعرتض تعريف الشاذ عند ابن الصالح أبنه خمالفة الثقة لألوثق منه أبنه"ال ينايف الصحة
ُ -4
حىت يشرتط انتفاؤه عنها .وأجيب أبن هذا تعريف للصحيح اجملمع عليه"

13

 10شرح معاين اآلاثر ( ، )353 /4نقال عن قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ . 41/1
 11الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين . 101
 12نزهة النظر . 48
 13قضاء الوطر . 681
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اثلثا :القول أبن شرط عدم الشذوذ يرجع للمسألة األصولية :زايدة الثقة وتعارض الوصل
واإلرسال.

ِ
قال ابن الصالحِ ْ :
ِ ِ
ِ
ف أ َْه ُل
احلَد ُ
ض الث َقات ُم ْر َسال َوبَ ْع ُ
اختَ لَ َ
ض ُه ْم ُمتَّصال ْ
يث الَّذي َرَواهُ بَ ْع ُ
ول أَو بَِقبِ ِيل الْمرس ِل ؟فَح َكى ْ ِ
احل ِد ِ
يث ِيف أَنَّه م ْلح ٌق بَِقبِ ِيل الْمو ِ
ظ أ َّ
َن أَ ْكثَ َر
يب ْ
احلَافِ ُ
َْ ُ
ص ْ
َ
ُُ َ
َْ
ُْ َ
اخلَط ُ
احلكْم ِيف ه َذا وأَ ْشب ِ
اب ْ ِ ِ
َصح ِ
اه ِه لِْل ُم ْر َس ِل.
احلَديث يََرْو َن ُْ َ َ َ َ
أَْ
وعن ب ع ِ
ض ِه ْم :أ َّ
ْم لِ ْألَ ْكثَ ِر.
َن ْ
َ َ ْ َْ
احلُك َ
احلكْم لِ ْألَحف ِظ ،فَِإذَا َكان من أَرسلَه أَحف َ ِ
وعن ب ع ِ
ض ِه ْم :أ َّ
ْم لِ َم ْن أ َْر َسلَهُُ ،مثَّ
صلَهُ فَ ْ
َ َ ْ ْ َ ُ َْ
َن ُْ َ ْ َ
َ َ ْ َْ
ظ مم َّْن َو َ
احلُك ُ
ِ
ِ
صلَهُ َوأ َْهلِيَّتِ ِه.
َال يَ ْق َد ُح ذَل َ
ك ِيف َع َدالَة َم ْن َو َ
ظ فَِإ ْر َسا ُُلُْم لَهُ يَ ْق َد ُح ِيف ُم ْسنَ ِدهِ َوِيف َع َدالَتِ ِه
َسنَ َد َح ِديثا قَ ْد أ َْر َسلَهُ ْ
َوِمْن ُه ْم َم ْن قَ َ
احلُفَّا ُ
الَ " :م ْن أ ْ
َوأ َْهلِيَّتِ ِه".
احلك ِ
َسنَ َدهُ إِذَا َكا َن َع ْدال َ ِ
ِ
َوِمْن ُه ْم َم ْن قَ َ
ْم ل َم ْن أ ْ
ضابطا ،فَيُ ْقبَ ُل َخبَ ُرهُ َوإ ْن َخالََفهُ َغْي ُرهَُ ،س َواءٌ
الُ ُْ " :
ِ
ِ
اعة".
َكا َن الْ ُم َخال ُ
ف لَهُ َواحدا أ َْو َمجَ َ
اخل ِطيب" :ه َذا الْ َقو ُل هو َّ ِ
يح".
قَ َ
ال َْ ُ َ
الصح ُ
ْ َُ
ِ
ِِ
قُ ْلت :وما ص َّححه هو َّ ِ
ِ ِ
اح إَِّال
ُصولِِهَ ،و ُسئِ َل الْبُ َخا ِر ُّ
يح ِيف الْف ْقه َوأ ُ
ي َع ْن َحديثَ" :ال ن َك َ
الصح ُ
ُ ََ َ َ ُ َُ
ِ
ِ
الِ " :
ي َه َذاَ ،م َع
الزَاي َدةُ ِم َن الثِ َق ِة َم ْقبُولَةٌ" ،فَ َق َ
صلَهَُ ،وقَ َ
ال :الْبُ َخا ِر ُّ
ب َوٍِيل "الْ َم ْذ ُكوِر ،فَ َح َك َم ل َم ْن َو َ
َن من أَرسلَه ُشعبةُ وس ْفيا ُن ،و ُُها جب َال ِن َُلما ِمن ِْ ِ ِ ِ
َّر َجةُ الْ َعالِيَةُ.
احل ْفظ َو ْاإلتْ َقان الد َ
أ َّ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ
ت وأَرسلَه ِيف وقْ ٍ
وي ْلتَ ِحق ِهب َذا ما إِذَا َكا َن الَّ ِذي وصلَه هو الَّ ِذي أَرسلَه ،و ِ ٍ
تَ .وَه َك َذا
َْ ُ َ َ
ََ ُ َ َ
صلَهُ يف َوقْ َ ْ َ ُ َ
َ َ ُ َُ
ِ
ايب ،أَو رفَعه و ِ
اح ٌد ِيف وقْ ٍ
ت
يث إِ َىل النِ ِ
ض ُه ُم ْ
ض ُه ْم َعلَى َّ
احلَد َ
َّيب ﷺ َوَوقَ َفهُ بَ ْع ُ
إِذَا َرفَ َع بَ ْع ُ
َ
الص َح ِِ ْ َ َ ُ َ
احلكْم علَى ْاألَص ِح ِيف ُك ِل ذَلِ ِ
ِ ِ
ٍ
ص ِل
َ
آخَر ،فَ ُْ ُ َ
ك ل َما َز َادهُ الث َقةُ م َن الْ َو ْ
َوَوقَ َفهُ ُه َو أَيْضا ِيف َوقْت َ
َ
ِ
و َّ ِ
ِ
َّم َعلَْي ِه؛ ِألَنَّهُ َعلِ َم َما َخ ِف َي َعلَْي ِه.
ت َو َغْي ُرهُ َساك ٌ
الرفْ ِع؛ ألَنَّهُ ُمثْبِ ٌ
ت ُم َقد ٌ
تَ ،ولَ ْو َكا َن َانفيا فَالْ ُمثْبِ ُ
َ
14
ِ
ِ
ِ
ِِ
احلد ِ
اَّللُ تَ َع َاىلَ ،وُه َو أ َْعلَ ُم .
يثَ ،و َسيَأِْيت إِ ْن َشاءَ َّ
ص ِل تَ َعلُ ٌق بَِف ْ
َوُلََذا الْ َف ْ
ص ِل ِزَاي َدة الث َقة ِيف َْ
استشكال ابن حجر على ابن الصالح:
استشكل ابن حجر على ابن الصالح" 15أنه يشرتط يف الصحيح أن ال يكون شاذا كما تقدم،
ويقول [ أي مع أنه يقول ] :إنه لو تعارض الوصل واإلرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان

14مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)71 :
 15النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر (. )653 /2
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رواة اإلرسال أكثر أو أقل ،حفظ أم ال  ،16وُيتار يف تفسري الشاذ أنه الذي ُيالف روايه من
هو أرجح منه .وإذا كان الراوي اإلرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشرتاكهما يف الثقة ،فقد
ثبت كون الوصل شاذا فكيف حيكم له ابلصحة مع شرطه يف الصحة أن ال يكون شاذا؟
هذا يف غاية اإلشكال ،وميكن أن َياب عنه أبن اشرتاط نفي الشذوذ يف شرط الصحة إَّنا
يقوله احملدثون وهم القائلون برتجيح رواية األحفظ إذا تعارض الوصل واإلرسال ،والفقهاء وأهل
األصول ال يقولون بذلك ،واملصنف قد صرح ابختيار ترجيح الوصل على اإلرسال ،ولعله يرى
بعدم اشرتاط نفي الشذوذ يف شرط الصحيح ألنه هناك مل يصرح عن نفسه ابختيار شيء بل
اقتصر على نقل ما عند احملدثني.
وإذا انتهى البحث إىل هذا اجملال ارتفع اإلشكال وعلم منه أن مذهب أهل احلديث أن شرط
الصحيح أن ال يكون احلديث شاذا ،وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من
الثقات قدم وكذا ابلعكس ،وأييت فيه االحتمال عن القاضي ،وهو أن الشذوذ يقدح يف
االحتجاج ال يف التسمية  -وهللا أعلم.-
التعليق على كالم ابن حجر:
قيام اإلشكال عند ابن حجر ظاهر ،واجلواب فيه صعوبة ،ألن القول أبن األصوليني ال يقولون
ابلرتجيح بقوة الراوي بل بتقدمي الزايدة يف مقابل أن احملدثني ينظرون إىل األرجحية يف النقلة
يعارضه أن احملدثني ليسوا مذهبا واحدا ،كما نقل ابن الصالح عن اخلطيب ،وكذلك
األصوليون.

16مل يعمم ابن حجر رمحه هللا يف استشكاله على ابن الصالح كالمه يف معرفة زايدات الثقات وحكمها  ،وهو
مشابه ملا قاله يف احلديث الذي رواه بعض الثقات مرسال وبعضهم متصال  ،وطريقته فيهما متطابقة  ،يقول
ِ
اب ْ ِ ِ ِ
ِ
َصح ِ
يما
ب ْ
اجلُ ْم ُهوِر م َن الْ ُف َق َهاء َوأ ْ َ
احلَديث ف َ
ابن الصالح يف معرفة زايدات الثقات وحكمها َ " :وَم ْذ َه ُ
ص وِ
الزايد َة ِمن الثِ َق ِة م ْقبولَةٌ إِ َذا تَ َفَّرد ِهبا ،سواء َكا َن َذلِ َ ِ
ح َكاه ْ ِ
يب أَبُو بَ ْك ٍر :أ َّ
اح ٍد ِأبَ ْن
َ ُ
َُ
َ َ ََ ٌ
ك م ْن َش ْخ ٍ َ
َن َِ َ َ
اخلَط ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَاي َدةُ ،أ َْو َكانَت ِ
ك ِ
الزَاي َدةُ م ْن َغ ِْري َم ْن َرَواهُ َانقصا.
ُخَرى َوفيه ت ْل َ
َرَواهُ َانقصا َمَّرة َوَرَواهُ َمَّرة أ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك مطْلَقا ،و ِخ َالفا لِمن رَّد ِ ِ
ِ
َّمنَا َعْنهُ
الزَاي َد َة مْنهُ َوقَبِلَ َها م ْن َغ ِْريهَ .وقَ ْد قَد ْ
خ َالفا ل َم ْن َرَّد م ْن أ َْه ِل ا ْحلَديث َذل َ ُ
َْ َ
َ
يث فِيما إِذَا وصل ْ ِ
ِ
احل ِد ِ
ْم لِ َم ْن أ َْر َسلَهَُ ،م َع أ َّ
يث قَ ْوٌم َوأ َْر َسلَهُ قَ ْوٌم :أ َّ
َن
َن ْ
احلَد َ
ح َكايَتَهُ َع ْن أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل َْ
َ
احلُك َ
َ ََ
صلَهُ ِزَاي َدةٌ ِم َن الثِ َق ِة ".مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)85 :
َو ْ
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ومما يفيده كالم ابن حجر واستشكاله أن شرط عدم الشذوذ بتعريف ابن الصالح للشاذ هو
تعبري عن املسألة األصولية اليت هي زايدة اللفظ وزايدة الوصل.
ويف كل األحوال يُثبت ابن حجر أن خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه إذا كانت بزايدة ألفاظ ،أو

بوصل ،فإن من األصوليني واحملدثني من يعتربها ويصححها ،أي أن كالم ابن حجر يؤكد أن
أحكام احملدثني تكون وفق اصطالحات خمصوصة ،وكالم الفقهاء واألصوليني وفق اصطالحات
أخرى ،وهو ما يفرض توجيه الدراسة إىل املقارنة بني املنهجني ،ابلشكل الذي يوحد القواعد
اليت َيب على اجملتهد العمل هبا.

املبحث الثاين :عالقة شرط عدم الشذوذ بصحة احلديث
أوال :شرط عدم الشذوذ خمتلف فيه:

يرى البعض أن عدم الشذوذ ليس شرطا يف الصحة ،بدليل وجود رواايت حكم عليها ابلشذوذ

يف الصحيح ،وأجيب على ذلك أبن الصحيح الذي يشرتط له عدم الشذوذ هو الصحيح
املتفق على صحته ووجوب العمل به ،مما يعين أن احلديث اخلايل من الشذوذ يتفق حوله
الطرفان :القائلون بضعف الشاذ والقائلون بصحته ،فيكون درجة عليا يف الصحة ،أما احلديث
الشاذ فيكون صحيحا فقط عند القائلني بعدم كون الشذوذ سببا للضعف.
ِ
يث ِ
اإلسنَ ِاد" ،وَال ي ِ
ص ُّح ،لِ َك ْونِِه
يقول ابن الصالح يف مقدمته :قَ ْد يُ َق ُ
يح ِْ ْ
الَ " :ه َذا َحد ٌ َ
َ َ
صح ُ
َشاذًّا أ َْو ُم َعلَّال .17وكقول اإلمام النووي" :قد يصح أو حيسن اإلسناد دون املنت لشذوذ أو علة"
.18
اثنيا :اشرتاط عدم الشذوذ قد يكون ملرجوحية العمل ابلشاذ ال لعدم صحته
قال ابن حجر رمحه هللا :الشافعي صرح أبنه [ أي الشاذ ] مرجوح ،وأن الرواية الراجحة أوىل
لكن هل يلزم من ذلك عدم احلكم عليه ابلصحة؟ حمل توقف  ،19مث قال :والشذوذ يقدح يف
االحتجاج ال يف التسمية .20
17مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص ، )38 :الشاذ واملنكر وزايدة الثقة -
موازنة بني املتقدمني واملتأخرين (ص)36 :
18تقريب النووي مع التدريب  ،129 /1وانظر فتح املغيث ،السخاوي  62 /1ونظرات جديدة ،املليباري
ص.63
 19النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ()653 /2
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ِ
ك عن أ ٍ ِ ِ ِ
احل ِد ِ
ط نَ ْف ِي
قَ َ
يث ا ْشِ َرتا ُ
َحد م ْن أَئ َّمة َْ
ال السيوطي انقال عن شيخ اإلسالمَ ":وَملْ يُْرَو َم َع ذَل َ َ ْ َ
وذ الْمع َِّرب عْنه ِابلْمخالََف ِة .وإََِّّنَا الْموجود ِمن تَصُّرفَاهتِِم تَ ْق ِدمي ب ع ِ ِ
ُّ ِ
ك َعلَى بَ ْع ٍ
ض ِيف
ض ذَل َ
ُ َْ
الش ُذ ُ َ َ ُ ُ َ
َْ ُ ُ ْ َ ْ
َ
ِ ِ ِ ِ
ك موجودةٌ ِيف َّ ِ
يح ْ ِ
ني َو َغ ِْريُِهَا".21
الص َّحةَ ،وأ َْمثلَةُ ذَل َ َ ْ ُ َ
الصح َ

اثلثا :الصحة املرفوعة عن احلديث الشاذ صحة اإلسناد أم ترتب وجوب العمل

يبدو اإلشكال العملي يف مبحث الصحيح يف تقرير نتيجة احلكم ابلصحة وارتباط وجوب
العمل هبذا احلكم ،والذي يظهر أن للصحة أكثر من مستوى يتحقق عند البحث يف طريق
الثبوت ،فإن التحقق من عدالة الرواة ومن اتصال األسانيد يكفل درجة أوىل من الصحة ،مث
التحقق من عدم االختالف أو التعارض يف الرواية عن الراوي الواحد مرحلة اثنية ،مث التحقق
من عدم االختالف أو التعارض يف الرواية مع رواايت أخرى يف موضوعها ،مث التحقق من عدم
االختالف مع دليل شرعي أقوى ثبوات منها ،ويف كل من هذه األحوال هل تتقوى صحة الرواية
يف مقابلة ما هو أرجح منها ،لقرائن إرادة الشرع النسخ أو التخصيص.
وبسبب هذه املراحل املتعددة واختالف احلكم األصلي فيها ،مث اختالف التنزيل العملي ُلا
على آحاد الرواايت تعدد النظر يف هذه املسائل عند أئمة االجتهاد قبل تدوين أصول االجتهاد
يف الداللة ،وأصول االجتهاد يف صحة الرواايت ،فلما دونت األصول اخلاصة بصحة الرواايت
توزعت بني أصول كلية عامة ومسائل تنزيلية خاصة ،وبني علماء أصول الفقه وعلماء
التحديث أتصيال ورواية ،وبني علماء شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية وغريهم ..فتشعبت
األحكام ملناطات خمتلفة ،وأتخر علم مصطلح احلديث يف الظهور مببحث الصحة يف احلديث
حىت عصر التقليد الفقهي واألصويل حيث اكتمل االجتهاد والرتجيح وبدأ اجلمع اخلاص،
وانتهى عصر التصنيف احلديثي ،ولذلك أثرت النشأة املتأخرة لعلم مصطلح احلديث واالعتماد
على التكامل املنهجي بني علوم الففه واألصول والرواية يف صياغة علم املصطلح صياغة ذات
صبغتني :صبغة عامة شاملة جامعة للمذاهب واملناهج املختلفة ،وصبغة خاصة تفرضها طبيعة
التأليف والتفصيل الذي يتبع ابلضرورة ترجيحات املؤلف ومذهبه املختار.

 20النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ()654 /2
 21تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي( 64/ 1
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ومن هنا َيب عدم إُهال مواقف املذاهب األصولية يف احلكم ابلثبوت ألنه جزء ال يتجزأ من
االجتهاد الفقهي يف النصوص ثبوات وداللة.
أتصيل تنوع مسائل الشذوذ ضمن مسائل علوم احلديث ،واختالف مواقف اجملتهدين من
بعضها:

البحث يف صحة احلديث مير بتحقيق شروط عديدة على التدرج اآليت:
 1عدالة الرواة وهو حمل اتفاق بني اجملتهدين
 2ضبط الرواة وهو حمل اتفاق بني اجملتهدين
 3اتصال األسانيد ،وهو شرط ذكر يف تعريف الصحيح مع ثبوت اخلالف يف املرسل.
 4عدم االختالف أو التعارض يف الرواية عن الراوي الواحد ،حبثها األصوليون يف زايدة الثقة،
وتناوُلا احملدثون يف االشاذ واملنكر.
وتتفرع إىل مسائل:
 االختالف عن الراوي ممن هو أرجح منه االختالف عن الراوي ممن هو أقل منه التساوي يف القوة بني رواية الراوي ورواية من يقابله 5عدم االختالف أو التعارض يف الرواية مع رواايت أخرى يف موضوعها ،وحبثها األصوليون يف
ابب التعارض ،وحبثها علماء مصطلح احلديث يف خمتلف احلديث.
 6عدم االختالف مع دليل شرعي أقوى ثبوات منها ،وهااتن حبثهما من املذاهب االجتهادية
املالكية واحلنفية ،ومل يبحثهما الشافعية واحلنابلة لقبوُلم الرواية اليت ال خمالف يف نفس روايتها
مع عدالة الرواة ،ولذلك مل يتعرض ُلا علم املصطلح ومل يدرجها يف تعريف الصحيح وال يف
األنواع .وال يقول املالكية واحلنفية برد الرواية لقوة الدليل املخالف ابطراد  ،22بل إن مل تقو
الرواية مبا يغلب على الظن صحة إرادة الشرع التخصيص أو النسخ.

خالصة مواقف اجملتهدين من مسائل الشذوذ :

عد الشافعية من مسائل الشذوذ اختالف الثقة مع من هو أوثق منه ،ومل يعدوا اختالف الثقة

مع الدليل القطعي ،كعمل أهل املدينة يف قواعد مالك ،وكمخالفة غري املشهور واآلحاد غري
املتقوي بقرائن للقواعد العامة عند أيب حنيفة.
22

ألن املناط ليس عدم صحة معارضة الظين للقطعي  ،بل حلاجة الظين إىل درجة من القوة لتخصيص الدليل
األقوى .
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أما مالك وأبو حنيفة فزادت عندهم مسائل الشذوذ عما دون يف علم مصطلح احلديث.
وقد فرق علماء املصطلح بني عنوان خمالفة وعنوان معارضة ،استنادا للتفريق بني تعارض األدلة
وبني ترتيب األدلة يف ذاهتا.
اختالف طبيعة الصحة املتحققة للحديث غري الشاذ بتعريف الشافعية:
احلديث املقرر فيه الصحة لتوافر شروطه من عدالة وضبط واتصال وعدم شذوذ تتحقق فيه
الصحة اإلسنادية والصحة املوجبة للعمل عند الشافعية.
أما عني احلديث املذكور فتتحقق له الصحة اإلسنادية عند املالكية واحلنفية وال تتحقق له
الصحة املوجبة للعمل إال بشرط زائد هو عدم خمالفة ما هو أقوى منه دون مقو مرجح إلرادة
الشرع التخصيص أو النسخ.
اقرتاح تعريف لعدم الشذوذ عند املالكية
ميكن القول إن الصحيح عند املالكية واحلنفية يزاد فيه بعد هناية تعريف الصحيح :ما خالف فيه
الراوي ما هو أثبت منه من رواية آحاد أو نص متواتر ،ومل يكن مع الراوي ما يقويه ويرجحه على
األثبت أو يرجح التخصيص أو النسخ.

املبحث الثالث :علم املصطلح يقبل االختالف
قد يبدو يف كثري من األحيان أن علم مصطلح احلديث علم اتفاقي ليس خالفيا ،بل ذهب
بعض املعلقني من أهل العصر على هذا املوضوع إىل اعتبار أحكامه حاكمة على االختالفات
الفقهية واألصولية الثابتة يف املوضوع ،ولكن القراءة املنصفة لعلم مصطلح احلديث تظهر
إشارات كثرية مهمة إىل وجود االختالف الفقهي واألصويل يف املسائل احلديثية وهو ما يؤثر
على الصحة املوجبة للعمل وحتقق االختالف فيها .وبذلك فإنه من املمكن تصور صيغ متعددة
من علم مصطلح احلديث حبسب املذاهب األصولية والفقهية ،بل هو من املوجود ابلفعل عند
القراءة املتكاملة لكتب املصطلح واألصول والفقه واحلديث رواية.
ومن النقول العلمية املؤيدة لذلك قول ابن الصالح يف أحد املواضع:
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ِ ِ ِ
اد ِيف فَ ِن أُص ِ
الص ِحيح ِيف َم ْذ َه ِ
ول الْ ِف ْق ِه.23
ب الشَّافِعِ ِي َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْنهَُ ،و َعلَْيه اال ْعت َم ُ
ُ
َوَه َذا ُه َو َّ ُ
وقوله يف موضع آخر :فهذا هو احلديث الذي حيكم له ابلصحة بال خالف بني أهل احلديث،
وقد ُيتلفون يف صحة بعض األحاديث الختالفهم يف ِ
ِ
األوصاف فيه ،أو الختالفهم
وجود هذه
24
يف اشرت ِ
اط بعضِ هذه األوصاف ،كما يف املرسل
وقول بعضهم كذلك :وال ي ِرد علَي ِه الشاذُّ الصحيح ِعْن َد ِ
بعض ِهم؛ َّ
اجملم ِع
يف
ِ
ألن التعر َ
ُ َْ
للصحيح َ
ُ
25
مر  -ال مطلقا .
َعلَى صحتِ ِه  -كما َّ
ويربز عند الفقهاء اإلشارة إىل أن التصحيح والتضعيف حكم اجتهادي ينسب لقائله ،فمن
ذلك قول ابن رشد يف الضروري :وأما ما يكفيه من معرفة السنة ،فمعرفة األحاديث اليت
تتضمن األحكام ،وقد ُيفف عنه يف أن ال حيفظها ،بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح
جلميع األحاديث املتضمنة لألحكا م يرجع إليه وقت احلاجة إىل الفتوى ،واألفضل له أن
حيفظها .وأما معرفة صحة أسانيدها ،فإن هو عول يف صحتها على من حيسن ظنه به
كالبخاري ومسلم كان مقلدا ،وان هو أيضا احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سريهم وأحواُلم
وأوقاهتم طال عليه وتشعب جدا ،والسيما ما تباعد الزمان .والتخفيف عنه يف ذلك أن يكتفي
بتعديل اإلمام يف ذلك إن علم مذهبه يف التجريح والتعديل ،وكان ذلك موافقا ملذهبه.26
ِ
وقول الزرقاين يف شرح املوطأ :تَعلِيل ْاألَئِ َّم ِة لِ ْأل ِ ِ
َخطَأَ
َحاديث َمْب ِ ٌّ
ين َعلَى َغلَبَة الظَّ ِن ،فَِإ َذا قَالُوا :أ ْ
َ
ْ ُ
ِ
ِ
ني َخطَُؤهُ ِيف نَ ْف ِ
ك لَ َما
س ْاأل َْم ِر بَ ْل ُه َو َراجح االحتمال فَيُ ْعتَ َم ُدَ ،ولَ ْوَال َذل َ
فَُال ٌن ِيف َك َذا َملْ يَتَ َع َّ ْ
ِ
ِ
ِ
يح.27
الص ِح ِ
ف الثِ َقةُ فِ ِيه َم ْن ُه َو أ َْر َج ُح ِمْنهُ ِيف َح ِد َّ
ا ْشتَ َرطُوا انْت َفاءَ الشَّاذ َوُه َو َما ُُيَال ُ
28
وقد عنون السيوطي أحد الفروع بقوله :ذكر الشروط املختلف فيها
وعندما عرف ابن الصالح الشاذ بني استناده لتعريف الشافعي فقال
لش ُذ ِ
ال ِيف أَنَّه َشاذٌّ َغي ر م ْقب ٍ
ول.29
ت :أ ََّما َما َح َك َم الشَّافِعِ ُّي َعلَْي ِه ِاب ُّ
وذ فَ َال إِ ْش َك َ
قُ ْل ُ
ُ
ُْ َ ُ
 23مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)105 :
 24مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح (ص)152 :
 25فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ( )97 /1قضاء الوطر 678
 26الضروري يف أصول الفقه = خمتصر املستصفى (ص)137 :
 27شرح الزرقاين على املوطأ ()279 /1
 28تدريب الراوي : 69 /1
 29مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)77 :
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املبحث الرابع :تطبيقات املالكية اخلاصة يف علم املصطلح
أوال :ذكر خصوصية املذهب املالكي يف مسائل املصطلح:

ذكر السيوطي يف التدريب شروط احلنفية يف قبول الرواية اآلحادية ،ومل يذكر شروط املالكية يف
ذلك ،ومع ذلك فإنه قد أعطى التوضيح الالزم لكيفية النظر ملسائل العلم من قبل املذاهب

املختلفة معه.
ال َشْي ُخ
وقد قال ابن حجر رمحه هللا يف تعليقه على قول مالك بقبول العمل ابملرسل :قَ َ
ِ
ِ
ك ص ِح ِ
ِْ ِ ِ
ٍِ
اج
ضاهُ نَظَُرهُ ِم َن ِاال ْحتِ َج ِ
يح عْن َدهُ َوعْن َد َم ْن يُ َقل ُدهُ َعلَى َما اقْ تَ َ
اب َمال َ ٌ
اإل ْس َالم :كتَ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ني َما فِ ِيه
يف بِِه .قَ َ
َّم الت َّْع ِر ُ
الَ :والْ َف ْر ُق بَ ْ َ
ِابلْ ُم ْر َس ِل َوالْ ُمْن َقط ِع َو َغ ِْريُهَاَ ،ال َعلَى الش َّْرط الَّذي تَ َقد َ
ِ
ِ
ِمن الْمْن َق ِط ِع وب ني ما ِيف الْبخا ِر ِي أ َّ ِ
وع لِمالِ ٍ
ك َغالِباَ ،وُه َو
َن الَّذي ِيف الْ ُم َوطَّأ ُه َو َك َذل َ
َُ
ََْ َ َ
ك َم ْس ُم ٌ َ
َ ُ
30
ُح َّجةٌ ِعْن َدهُ .
اثنيا :مسائل مصطلح احلديث املشاهبة لعدم الشذوذ
 1خمالفة راو رواية آخر لنفس احلديث أو لغريه ،ذكرها العلماء يف شرط الشذوذ والعلة
والنكارة.
 2معارضة راو رواية أخرى ذكرها العلماء يف نوع خمتلف احلديث.
 3خمالفة راو دليال شرعيا آخر مل يتعرض ُلا علم املصطلح ومل يدرجها يف تعريف الصحيح وال
يف األنواع.
اثلثا :لفظ الشاذ يف وصف املالكية الرواية املخالفة للدليل األقوى

من ذلك قول ابن أيب زيد يف نوادره" :فهذا أوىل من الشاذ من الرواايت".31
وقوله يف موضع آخر"قال ابن املاجشون يف معىن قول مالك :ال ينقض قضاء القاضي مبا
اختلف فيه ،فأما ما فيه سنة قائمة عن النيب عليه السالم ،فليفسخ احلكم فيه خبالفها ،من
ذلك أن يستسعى العبد بعتق بعضه ،فيقضي ابستسعائه يف عدم املعتق ،فهذا ينقض ،ويرد إليه

ما أدى ،ويبقى العبد معتقا بعضه ،إال أن يرضى من له فيه الرق إبنقاذ عتقه والتمسك مبا
أخذ؛ ملا ثبت من السنة أن يعتق ما عتق.
 30تدريب عن ابن حجر 91/1
 31النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ()509 /1
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ومن ذلك القضاء ابلشفعة ابجلوار أو بعد القسمة ،فهذا يفسخ ،ومنه احلكم بشهادة النصراين؛
فإنه يفسخ؛ لقول هللا سبحانه" :وأشهدوا ذوي عدل منكم".
ومن ذلك مرياث العمة واخلالة ،وتوريث املوىل األسفل ،وشبه هذا من الشاذ مما تواطأ على
خالفه أهل بلد الرسول ،وما كان غري هذا مما هو يتفق العلماء وارتيا رأي واجتهاد ،فليمض،
وإن كان خالف رأي أهل املدينة .32
رابعا :بعض عبارات املالكية يف خمالفة خرب الواحد عمل أهل املدينة وأثره على احلكم ابلصحة
أو على وجوب العمل

ذكر املالكية يف بعض مصنفاهتم ما ميكن دخوله حتت عنوان محل الرواية على الشذوذ واملخالفة
طبقا لبعض تعريفات الشاذ عند احملدثني ،ومن ذلك:
 -1قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل ":وال ُيلو عمل أهل املدينة مع أخبار اآلحاد من ثالثة
وجوه :أما أن يكون مطابقا ُلا ،فهذا آكد يف صحتها إن كان من طريق النقل ،وترجيحه إن
كان من طريق االجتهاد بال خالف يف هذا إذ ال يعارضه هنا إال اجتهاد آخرين وقياسهم ،عند
من يقدم القياس على خرب الواحد ،وإن كان مطابقا خلرب يعارضه خرب آخر كان عملهم مرجحا
خلربهم وهو أقوى ما ترجح به األخبار إذا تعارضت ،وإليه ذهب األستاذ أبو إسحاق
اإلسفراييين ومن اتبعه من احملققني من األصوليني والفقهاء من املالكية وغريهم ،وإن كان خمالفا
لألخبار مجلة فإن كان إمجاعهم من طريق النقل ترك له اخلرب بغري خالف عندان يف ذلك ،وعند
احملققني من غريان على ما تقدم ،وال َيب عند التحقيق تصور خالف يف هذا وال التفات إليه،
إذ ال يرتك القطع واليقني لغلبات الظنون ،وما عليه االتفاق ملا فيه اخلالف كما ظهر هذا
للمخالف املنصف فرجع ،وهذه نكتة مسألة الصاع واملد والوقوف وزكاة اخلضروات وغريها،
وإن كان إمجاعهم اجتهادا أقدم خرب الواحد عليه عند اجلمهور ،وفيه خالف كما تقدم من
أصحابنا ،فأما إن مل يكن ُلم عمل خبالفه وال وفاق فقد سقطت املسألة ووجب الرجوع إىل
خرب الواحد كان من نقلهم أو من نقل غريهم إذا صح ومل يعارض ،فإن عارض هذا اخلرب الذي
نقلوه خرب آخر نقله غريهم من أهل اآلفاق كان ما نقلوه مرجحا عند األستاذ أيب إسحاق
وغريه من احملققني لزايدة قرب مشاهدهتم قرائن األحوال وتعددهم لنقل آاثر الرسول عليه
السالم وإهنم اجلم الغفري عن اجلم الغفري عنه .33

 32النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ()95 /8
33ترتيب املدارك وتقريب املسالك () 53- 51 /1
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 - 2قال األبياري يف شرح الربهان ":وأما ما نقله عن مالك من كونه يرى تقدمي عمل أهل
املدينة على األخبار ،فهذا له صور:
أحدها  -أن يكون اخلرب بلغهم ،فهذا قدر وافق اإلمام على سقوط اخلرب فيه.
الصورة الثانية  -أن يثبت عندان أن اخلرب مل يبلغهم ،فال حيل ألحد يف مثل هذه الصورة أن يرتك
اخلرب ،وهم لو بلغهم اخلرب ،ملا خالفوه أصال.
الصورة الثالثة :أن جند األعمال على خالف األخبار ،ومل نتحقق البلوغ ،وال االنتفاء ،فالظاهر
من قول مالك -رمحه هللا -أن اخلرب مرتوك ،بناء منه على أن الغالب أن اخلرب ال ُيفي عنهم،
لقرب دراهم وزماهنم ،وكثرة حثهم ،وشدة اعتنائهم حبفظ أدلة الشريعة ،فنقع املسألة يف قسم ما
إذا ظننا بلوغ اخلرب ،ومل نقطع به ،وقد اخرتان يف هذه الصورة سقوط التمسك ابخلرب ،ولزوم
التمسك ابلعمل.
هذا هو الرأي الظاهر يف ذلك .وعلى هذا التقدير ما نبقى على شك ،هل بلغهم اخلرب أم ال؟
بل يغلب على الظن البلوغ مطلقا ،نظرا للعادة .على أن هذه املسألة قد اختلف قول مالك
فيها ،فروى عن النيب ﷺ أنه قال( :البينة على املدعي ،واليمني على من أنكر) .فعم.
وقال [الفقهاء] السبعة :ال تتوجه اليمني إال مبعاملة [أو خمالطة] أو ظنه .واملشهور من مذهب
مالك هذا .وله قول آخر يف تعميم توجه اليمني ،على حسب ما اقتضاه الظاهر من التعميم.
34
وأما إذا روى [الراوي ،وأول وذكر] حمامل ،فهذا مما اختلف الناس فيه" ...
 - 3قال العتيب يف املستخرجة:وحدثين أن حممد بن أيب بكر بن عمر بن حزام كان قاضيا وكان
أخوه عبد هللا بن أيب بكر كثري األحاديث ،وكان رجل صدق ،فكان إذا قضى حممد ابلقضية
قد جاء فيها احلديث خمالفا للقضاء يقول له أخوه :مل أيت يف هذا حديث كذا وكذا ،قال:
بلى ،قال :فما لك ال تقضي؟ قال :فأين الناس عنه؟ يريد بذلك أن العمل أثبت من
األحاديث.
قال حممد بن رشد يف البيان والتحصيل :هذا معلوم عنده من مذهب مالك أن العمل أقوى
عنده من خرب الواحد؛ ألن العمل املتصل ابملدينة ال يكون إال عن توقيف فهو َيري عنده
َمرى ما نقل نقل التواتر من األخبار فيقدم على خرب الواحد وعلى القياس ،والقياس أيضا
 34التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه (276 /2
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مقدم على خرب الواحد 35؛ وقال العتيب يف موضع آخر" :وقال مالك :كان رجال من أهل
العلم يتحدثون أبحاديث وتبلغهم عن غريهم فيقولون :ما جنهل هذا ،ولكن مضى العمل على
غري هذا ،قال مالك :كان القاسم بن حممد ال يكاد يرد على أحد يف َملسه شيئا ،قال :فتكلم
ربيعة يوما فأكثر فصمت عنه ،قال حيىي :فانصرف وانصرفت معه فتوكأ علي مث قال[ :ال أاب
لشأنك] أرأيت ما كان يذكر هذا منذ اليوم؟ أين كان الناس عنه أترى الناس كانوا غافلني عما
كان؟ يقول ،يريد بذلك استنكارا ملا كان من القول.
قال حممد بن رشد يف البيان والتحصيل معلقا :هذا معلوم من مذهب مالك أن العمل املتصل
الس َال ُم  -وهبا مات
ابملدينة مقدم على أخبار اآلحاد العدول؛ ألن املدينة دار النيب َ -علَْي ِه َّ
وأصحابه متوافرون ،فيبعد أن ُيفى احلديث عنهم وال ميكن أن يتصل العمل به من الصحابة
إىل من بعده على خالفه إال وقد علموا النسخ فيه ،وكذلك القياس عنده مقدم على خرب
اآلحاد إذا مل ميكن اجلمع بينهما ،واحلجة يف ذلك أن خرب الواحد َيوز عليه النسخ والغلط
والسهو والكذب والتخصيص ،وال َيوز على القياس من الفساد إال وجه ،وهو أن هذا األصل
هل هو معلول هبذه العلة أم ال؟ فصار أقوى من خرب الواحد ،فوجب أن يقدم عليه ،وابهلل
36
التوفيق.
ِ
وقال ابن رشد يف املقدمات :فصل يف حكم إمجاع أهل املدينة وترجيح مذهب مالك َ -رمحَهُ
اَّللُ  -وذكر فضله وعلو مرتبته يف العلم :إمجاع أهل املدينة على احلكم فيما طريقه النقل حجة
َّ
َيب املصري إليها والوقوف عندها وتقدميها على أخبار اآلحاد وعلى القياس ،كنحو إمجاعهم
على جواز األحباس واألوقاف ،وعلى صفة األذان واإلقامة ،وعلى مقدار صاع النيب ﷺ
ومده ،وعلى إسقاط الزكاة من اخلضروات وشبه ذلك؛ ألن ذلك كله نقله اخللف منهم عن
السلف ،فحصل به العلم من جهة نقل التواتر ،فوجب أن يقدم على القياس وعلى أخبار
اآلحاد؛ إذ ال يقع هبا العلم وإَّنا توجب غلبة الظن كشهادة الشاهدين.
وهبذا املعىن احتج مالك على أيب يوسف حني انظره حبضرة الرشيد إلثبات األوقاف
والصدقات ،فقال :هذه صدقات رسول هللا ﷺ وأحباسه مشهورة عندان ابملدينة معروفة ينقلها
اخللف عن السلف قران بعد قرن .فقال حينئذ أبو يوسف :كان أبو حنيفة يقول :إهنا غري جائزة
وأان أقول :إهنا جائزة ،فرجع يف احلال عن قول أيب حنيفة إىل إجازهتا .ومبثل هذه احلجة رجع
 35البيان والتحصيل ()331 /17
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إىل القول أبن مقدار الصاع واملد ما يقوله أهل املدينة وترك مذهب أيب حنيفة ملا رأى يف ذلك
من تواتر النقل وتناصره املوجب للعلم.
وكذلك ما اتصل العمل به ابملدينة من جهة القياس واالجتهاد هو حجة أيضا كمثل ما أمجعوا
عليه من جهة النقل ،يقدم على أخبار اآلحاد وعلى ما خالفه من القياس عند مالك؛ ألن ما
اتصل العمل به ال يكون إال عن توقيف .وأما إمجاعهم على احلكم يف النازلة من جهة االجتهاد
فقيل :إنه حجة يقدم على اجتهاد غريهم وعلى أخبار اآلحاد ألهنم أعرف بوجوه االجتهاد
وأبصر بطريق االستنباط واالستخراج؛ ملا ُلم من املزية عليهم يف معرفة أسباب خطاب النيب -
ﷺ ومعاين كالمه وخمارج أقواله ،الستفادهتم ذلك من اجلم الغفري الذين شاهدوا خطابه ومسعوا
كالمه.
وهذا يف القرن الثاين والثالث منهم الذين توجهت إليهم املدحة بقول النيب ﷺ« :خري القرون
قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم» .وقيل :إنه ليس حبجة من أجل أهنم بعض األمة،
والعصمة إَّنا هي جلميع األمة؛ لقول النيب ﷺ« :لن جتتمع أميت على ضاللة».
واختلف على القول أبنه ليس حبجة هل له مزية يقدم هبا على ما سواه من االجتهاد ويرجح هبا
عليه أم ال على قولني .فعلى القول أبن له مزية يقدم هبا على ما سواه من االجتهاد ويرجح هبا
عليه يقدم خرب الواحد .وعلى القول أبنه ال مزية له على ما سواه من االجتهاد يرجح هبا أحد
األثرين املتعارضني ،وُيتلف هل يقدم على خرب الواحد أم ال ،فحكى ابن القصار عن مالك أن
القياس عنده مقدم على خرب الواحد خالفا أليب حنيفة يف تقدميه على القياس وهللا أعلم.37
خامسا :نصوص يف تفريق مالك بني الرواية والعمل:
ٍ
ِ
ت َر ُجال
ِ"- 1يف الت َّْزِو ِ
ات َشَرف تَ َزَّو َج ْ
ت إ ْن َكانَ ْ
ت ْامَرأَةٌ م ْن الْ َم َو ِايل ذَ ُ
ت :أ ََرأَيْ َ
يج بِغَ ِْري َوٍِيل ...قُ ْل ُ
ٍ ِ ِ
ِم ْن قَُريْ ٍ
ت َعلَى نَ ْف ِس َها َر ُجال فَ َزَّو َج َها أَيُ ْف َس ُخ
استَ ْخلَ َف ْ
ش ذَا َشَرف َوغىن َودي ٍن بِغَ ِْري َوٍِيل َّإال أَن ََّها ْ
ال :أَرى أ َّ ِ
ِ
الس ْلطَا ُن إ ْن أ َََ
يل ُمثَّ إ ْن أ ََر َادتْهُ َزَّو َج َها ِمْنهُ ُّ
احهُ يُ ْف َس ُخ إ ْن َشاءَ الْ َوِ ُّ
َن ن َك َ
ن َك ُ
احهُ أ َْم َال؟ قَ َ َ
ولِيُّ ها أَ ْن ي زِوجها َّإايه إ َذا َكا َن الَّ ِذي دعت إلَي ِه صوااب قُ ْلت :ح ِد ُ ِ ِ
صةَ
ني َزَّو َج ْ
يث َعائ َشةَ ح َ
َُ َ َ ُ
ت َح ْف َ
َ َ
ُ َ
َ َ ْ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْمحَ ِن م ْن الْمْنذ ِر بْ ِن ُّ ِ
اح؟
ت َعْبد َّ
س قَ ْد َع َق َد ْ
بِْن َ
ت َعائ َشةُ الن َك َ
ُ
الزبَ ْري أَلَْي َ
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ِ
ِ
ِ
ت
قَ َ
الَ :ال نَ ْع ِر ُ
س َوإِ ْن ه َي َوَّكلَ ْ
ف َما تَ ْفسريُهُ َّإال أ ََّان نَظُ ُّن أَن ََّها قَ ْد َوَّكلَ ْ
اح َها قُ ْل ُ
ت َم ْن َع َق َد ن َك َ
ت :أَلَْي َ
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ ِ
اجلَا ِريَِة؟
َج َازهُ َوالِ ُد ْ
اح ِيف قَ ْول َمالك فَاسدا َوإ ْن أ َ
يَْن بَغي أَ ْن يَ ُكو َن الن َك ُ
يث لَو َكا َن ص ِحبه عمل ،ح َّىت ي ِ ِ
ِ
ك َإىل َم ْن َعْنهُ َمحَْلنَا َوأ َْد َرْكنَا
قَ َ
ص َل ذَل َ
َ َُ َ َ ٌ َ َ
ال :قَ ْد َجاءَ َه َذا َوَه َذا َحد ٌ ْ
وع َّمن أَدرُكوا لَ َكان ْاألَخ ُذ حقًّا ،ولَ ِكنَّه َكغ ِريهِ ِمن ْاأل ِ ِ ِ
َّيب
ي َع ْن النِ ِ
َحاديث ممَّا َال يَ ْ
َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ
ص َحبُهُ َع َم ٌل ،فَ َق ْد ُرِو َ
َ َ ْ َْ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الس َال ُم َ« :-ال
يما َجاءَ َعْنهُ َ -علَْي ِه َّ
 َعلَْي ِه َّالص َالةُ َو َّ
الص َالةُ َو َّ
الس َال ُم  -يف الطيب يف ْاإل ْحَرامَ ،وف َ
ي زِين َّ ِ
اإلميَ ِ
ِ ِ
ان وقَطَ َعهُ َعلَى ِْ
ان»
ني يَ ْزِين َوُه َو ُم ْؤِم ٌن َوَال يَ ْس ِر ُق َوقَ ْد أَنْ َزَل َّ
الزِاين ح َ
َْ
اَّللُ َحدَّهُ َعلَى ْاإلميَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َذ َع َّامةُ الن ِ
َّاس َو َّ
الص َحابَةُ
ي َع ْن َغ ِْريه م ْن أ ْ
َص َحابِه أَ ْشيَاءُ ُمثَّ َملْ يَ ْستَن ْد َوَملْ يَ ْق َو َو ُعم َل بِغَ ِْريَها َوأ َ
َوُرِو َ
ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِِ
ِ
َّيب
َخ َذ بِِه َاتبِعُو النِ ِ
َع َم ُ
ص ِحبَ ْتهُ ْاأل ْ
ال َوأ َ
بغَ ِْريَها فَبَق َي َغْي َر ُم َك َّذب به َوَال َم ْع ُمول به َوعُم َل بغَ ِْريه ممَّا َ
ٍِ
ِ
ﷺ ِمن َّ ِ ِ ِ
ني َعلَى ِمثْ ِل ذَلِ َ ِ ِ ِ ٍ
ي ،فَيُ ْت َرُك
الص َحابَةَ ،وأُخ َذ م ْن التَّابِع َ
ْ
ك م ْن َغ ْري تَكْذيب َوَال َرد ل َما َجاءَ َوُرِو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ما تُِرَك الْعمل بِه وَال ي َك َّذ ِ
صد ُ
َّق بِهَ ،والْ َع َم ُل الَّذي ثَبَ َ
صحبَ ْتهُ
ت َو َ
ب بهَ ،ويُ ْع َم ُل مبَا عُم َل به َويُ َ
ََ ُ َ ُ ُ
َ
َّيب ﷺَ« :ال تَتَ َزَّو ُج الْ َم ْرأَةُ َّإال بَِوٍِيل»َ ،وقَ ْو ُل عُ َمَر َال تَتَ َزَّو ُج الْ َم ْرأَةُ َّإال بَِوٍِيل َوأ َّ
َن ُع َمَر
ال قَ ْو ُل النِ ِ
ْاأل َْع َم ُ
ني َر ُج ٍل َو ْامَرأ ٍَة َزَّو َج َها َغْي ُر َوٍِيل .38
فَ َّر َق بَ ْ َ
"- 2قال ابن املواز :فهذان حديثان عن الرسول ﷺ صحب أحدُها العمل ،وقال به مجاعة من
الصحابة والتابعني وغريهم منهم :علي بن أيب طالب ،وسعد بن أيب وقاص ،وأبو هريرة ،وابن عمر،
وسلمان اخلري ،وسعيد بن املسيب ،وسليمان بن يسار ،وربيعة ،وابن شهاب ،وعطاء رضي هللا
عنهم ،ومل يزل العلماء يتبعون األحاديث وال أيخذون إال ابملعروف املعمول به منها ،فالعمل أثبت
من األحاديث؛ ألن فيها الناسخ واملنسوخ ،وفيها ما صح ،وهو خاص ،وفيه ترغيب وليس حبكم،
وفيها ما ال يصح ،وإَّنا تعلق أصحاب ابن عباس والشعيب حبديث عدي بن حامت.
قال ابن حبيب :وقد روي يف حديث عدي بن حامت حنو حديث أيب ثعلبة.
قال غريه :وقد اختلف عن عدي فيه ،وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول :إذا أكل الكلب فال
أتكل ،وإذا أكل الصقر فكل؛  /ألنك تضرب الكلب وتطرده أو ينتهي ،وال يستطيع أ ْن تضرب

الصقر .39
 - 3وقال غري ابن القاسم يف املدونة :قد جاء حديث عائشة رضي هللا عنها ولكن مل يصحبه
عمل ،فهو كغريه من األحاديث مما مل يصحبه عمل ،وقد جاء عن النيب ﷺ« :ال يزين الزاين حني
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يزين وهو مؤمن ،وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن» ،وقد أُن ِزل حدُّه على اإلميان ،وقَطْعُه على
اإلميان .40
 "- 4ويلزم تسليم السنن وأن ال تعارض برأي وال ترفع بقياس ،وما أتوله منها السلف الصاحل
أتولناه ،وما عملوا به عملناه ،وما تركوه تركناه ،ويسعنا أن َّنسك عما أمسكوا ،ونتبعهم فيما بينوا،
ونقتدي هبم فيما استنبطوه ورأوه يف احلوادث ،وال خنرج عن مجاعتهم فيما اختلفوا فيه ويف أتويله.
وكل ما قدمنا ذكره هو قول أهل السنة وأئمة الناس يف الفقه واحلديث على ما بيناه ،وكله قول
مالك رضي هللا عنه ،فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه.
قال مالك :قال عمر من عبد العزيز رضي هللا عنه :سن رسول هللا ﷺ سنة األخذ هبا تصديق
لكتاب هللا عز وجل ،واستكمال لطاعته سبحانه ،وقرة على دين هللا عز وجل ،ليس ألحد تبديلها
وال تغريها ،وال النظر فيما خالفها ،من اهتدى هبا مهتد ،ومن استنصر هبا منصور ،ومن تركها واتبع
غري سبيل املؤمنني واله هللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا.
قال مالك :أعجبين عزم عمى يف ذلك.
قال مالك :والعمل أثبت من األحاديث ،قال من اقتدى به :وإنه لضعيف أن يقال :حدثين فالن
عن فالن ،وكان رجال من التابعني يبلغهم احلديث عن غريهم فيقولون :ما جنهل هذا ولكن مضى
العمل على خالفه.
وكان أبو بكر حممد بن أيب بكر بن حزم رمبا قال له إخوة :مل مل تقض حبديث كذا! فيقول :مل أجد
الناس عليه .قال النخعي :لو رأيت الصحابة رضي هللا عنهم يتوضؤن إىل الكوعني لتوضأت.
كذلك ،وأان أقرؤها إىل املرفقني؛ وذلك ألهنم ال يتهمون يف ترك السنن ،وهم أرابب العلم وأحرص
خلق هللا على اتباع رسوله ﷺ ،وال يظن ذلك هبم أحد إال ذو ريبة يف دينه.
قال عبد الرمحن بن مهدي :السنة املتقدمة من سنة أهل املدينة خري من احلديث.
وقال ابن عيينة :احلديث مضلة إال للفقهاء .يريد :أن غريهم قد َيهل شيئا على ظاهره وله أتويل
من حديث غريه ،أو دليل ُيفى عليه ،أو مرتوك أوجب تركه غري شيء مما ال يقوم به إال من
استبحر وتفقه.
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قال ابن وهب :كل صاحب حديث ليس له إمام يف الفقه فهو ضال ،ولوال أن هللا عز وجل أنقذان
مبالك والليث لضللنا.
41
وروي أن النيب ﷺ قال":حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون"
قال مالك :الذي غلب عليه أمر الناس هو املنهج وقد يكون الشيء حسنا وغريه أحسن منه وأقوى
منه .42

املبحث اخلامس :خصوصية مصطلح احلديث املالكي
أوال :التوفيق بني نظرة املالكية ملصطلح احلديث ومؤلفات مصطلح احلديث العامة:

علم مصطلح احلديث يقرر مرحلة واحدة للتصحيح احلديثي املوجب للعمل ،تنتهي بعدم خمالفة

الثقة من هو أوثق منه يف رواية احلديث ،ويقرر املالكية واحلنفية مرحلة اثنية لوجوب العمل تتمثل يف
عدم خمالفة الرواية للدليل األقوى بدون قرائن مقوية إلرادة التخصيص أو النسخ.
فإن قوي عند اجملتهد يف النظر احلديثي والفقهي تقوي هذه املخالفة قبلت يف العمل كما صححت
إسنادا ،وإن مل يتقو يف نظره قوة اخلروج عن الداللة الظاهرة مل يقبل العمل ابلرواية ووجب عدها
ضعيفة عن العمل وإن كانت صحيحة السند يف ذاهتا.
وقد استقر اصطالحهم على وجود مرجحات للرواية املخالفة ملا هو أقوى منها مثل فقه الراوي أو
شهرة املروي أو عمل أهل املدينة وهي يف نظر الشافعي تقييد للصحة ال دليل عليه.
وهذه املرحلة الثانية يقرب إىل تكميل اخلصوصية االجتهادية ملالك وأيب حنيفة إدماجها يف علم
مصطلح احلديث واعتبارها يف مرحلة عدم الشذوذ أو شرطا إضافيا عند صاحب املذهب
املخصوص مثل مالك وأيب حنيفة.
اثنيا :وصول احلديث لإلمام وصحة احلديث عند اإلمام:
صحة احلديث عند إمام ما إذا اكتملت تفرض عليه العمل به ،لكن َمرد وصول الرواية إليه،
بل وحكمه بصحتها اإلسنادية قد ال تكفيان عند بعض الفقهاء للوصول إىل الصحة املوجبة
للعمل ،فيصح احلديث سندا وميتنع عن اعتقاد وجوب العمل به
اثلثا :فائدة الرواية على أساس الصحة اإلسنادية:

جواز العمل ابلرواية ممن ال يضعفها مبخالفة ما هو أقوى منه ،وإمكانية العمل به على معىن مؤول ،
وهبذا يتضح أن مالكا رمحه هللا روى األحاديث اليت مل يعمل هبا لصحة سندها ومل يعمل هبا لرجحان
 41اجلامع ملسائل املدونة ()65-63 /24
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ما يقابلها عليها ،وهو عمل على االصطالح األول الذي كان عليه البخاري ومسلم والرتمذي
وغريهم.
رابعا :التعميم يف وصف املنهج االجتهادي برد خرب الواحد ،ليس دقيقا:
كثريا ما يوصف املذهبان املالكي واحلنفي ابألوصاف املطلقة مثل :تقدمي عمل أهل املدينة على
خرب الواحد ،أو القياس أو العكس ،واألدق القول إن مذهب مالك مثال تقدمي العمل املدين على
الرواية املخالفة أو تقدمي القاعدة املستقرة على الرواية املخالفة مقيد بقيد آخر هو مع عدم تقوي
الرواية املخالفة ،ولذلك ختتلف مواقف مالك بسبب النظر الرتجيحي الدقيق ،الذي قد يصعب على
علماء االصطالح من أهل املذهب تدوينه ،أما من هم من غري املذهب فال يرونه أ.
خامسا :حماولة للربط بني املوقف األصويل والفقهي والتحديثي العملي والبحث املصطلحي
اخلاص.
استقر البحث الفقهي واألصويل على دراسة هذه املسألة يف عنواهنا األصويل وهو ثبوت خرب
اآلحاد عند املالكية ،وهو مبحث استقرت نتائجه واتضحت وجوهه ،ولكنه مل ينعكس على
البحث احلديثي يف علم مصطلح احلديث  ،دراسة وتطبيقا ،حيث استقر التخريج واملصطلح
علمني ال يتطرق إليهما اخلالف األصويل واملذهيب ،وهو منهج حمتاج للتوضيح والضبط ،حبيث
ال جتعل اخلالفات األصولية والفقهية كأن مل تكن ،ويفقد التخريج اعتباره الفقهي اإلضايف،
حيث كان التصحيح إما اتما يتبعه وجوب العمل مباشرة ،يف حال عدم وجود االختالف بني
رواييت الراوي نفسه و بني روايته ورواية غريه للحديث نفسه ،و بني روايته ورواايت غريه ،و بني
روايته وبني أدلة شرعية أوىل منه يف الثبوت ،أو إسناداي يلحقه النظر يف وجود املخالف أو
املعارض الراجح أو عدم وجوده.
ولتحقيق ذلك فإنه َيب إدراك أن املقابلة بني مذهب احملدثني ومذهب الفقهاء تفهم على أهنا
هي املقابلة بني الشافعية واحلنابلة من جهة ،واحلنفية واملالكية من جهة أخرى،
ولكن حتديد املوقف ُيتلف حسب املسألة ،ففي مسألة خمالفة الثقة من أوثق منه أيخذ
احملدثون ابلرتجيح بزايدة الثقة فقد يغلب اإلرسال والنقص أو يغلب الوصل والزايدة ،أما الفقهاء
فيأخذون ابلزائد من الروايتني على األخرى ،فيتم اعتماد الوصل والزايدة.
أما يف مسألة خمالفة الرواية للدليل القطعي كعمل املدينة أو القاعدة الشرعية فإن احملدثني
الشافعية مينعون تضعيف الرواية اآلحادية وعدم العمل هبا ،أما الفقهاء من احلنفية واملالكية
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فينظرون يف وجود مقو للرواية اآلحادية مينع تضعيف الرواية ،أو عدم وجوده فيحكم بضعفها أو
صحتها اإلسنادية مع مرجوحية العمل هبا.
سادسا :سكوت املالكية يف شروح املصطلح عن إدماج شرط التصحيح عندهم يف علم
املصطلح؟

رمبا يقول البعض :مل يتبع أهل املذاهب املذكورة هذا الطريق يف تصنيفهم احلديثي ،فقد شرح
املالكية واحلنفية كتب علم مصطلح احلديث دوَّنا إشارة إىل هذه الفروق.

وهذا صحيح ،فقد كان أهل املذاهب يعلمون أن هذه القواعد منها املتفق ومنها املذهيب سواء
بنص املشايخ واملؤلفني أو مبعرفة اجلميع النتساهبم األصويل والفقهي ،مثل ابن حجر وابن
الصالح والنووي وابن كثري والسخاوي والسيوطي ...فقد حفظوا ألهل املذاهب أقواُلم
ومناهجهم ،خبالف ما حنن فيه اليوم ،حيث أصبحت دعوى استقالل علم مصطلح احلديث
عن علي األصول والفقه ،كما أصبح التعميم ظاهرا يف هذا الكالم ،فوجب الرجوع إىل
املسكوت املقتضى لالستدالل على املعاين الصحيحة.
ويف هذا اإلطار ميكن إَياد عدد من أسباب سكوت املالكية واحلنفية عن إدراج طرق حبثهم
احلديثي هبدف التعديل يف قواعد التحديث واحلكم على األحاديث ،يندرج أغلبها يف طبيعة
العرف العلمي املتبع يف الدراسات التأصيلية :فمثال :كان العرف العلمي قدميا يقوم على املنهج
التكاملي ،حبيث تقتصر األحكام يف العلوم على موضوعاهتا ،فيختص األصول ابلبحث يف
منحى ويقتصر علم التحديث على منحى آخر.
كما أن التلقي العلمي مل يكن مبنيا على استقالل كل مذهب مبدارسه وكتبه ومعلميه ،بل على
العكس من ذلك كان التلقي على املخالف يف املذهب ليس مما يعاب أو يستهجن ،مث يقع
التوجيه إىل مسائل االختالف.
ومن َّناذج ذلك التلقي عرب الكتب واملصنفات اليت القت القبول ،مثل الرحبية يف الفرائض،
ومنهاج الوصول يف األصول.
عدم االستقالل من املذهب بكتب خمصوصة اجتماعا على القضااي املشرتكة ،وبقاء املسائل
املختلفة يف أمهات املذهب ،وهو ما حدا ابملصنفني يف العلوم من املالكية مثال إىل التصنيف
على ما استقرت عليه العلوم ،وأحياان ما يقع التنبيه إىل اخلصوصيات املذهبية.
ويزيد األمر سببا آخر يف مسألة اشرتاط عدم الشذوذ ابلطريقة اليت يسري عليها املنهج الشافعي،
وهو أتخر اصطالح ابن الصالح يف تعريف الصحيح واختيار تعريف خمصوص للشذوذ ،فإن
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األحكام املخصوصة املذهبية سبقت هذه الصياغة ،ومل ينشأ حبث خمصوص يف تقييدها اكتفاء
ابملناهج املتقررة.
كما أن املصنفني كانوا يشريون إىل مواطن االختالف وهو كاف يف عدم الرد التفصيلي على
كل املسائل يف العلم.
أما البحث احلديثي اليوم فقد كاد أن ُيرج من الضبط املنهج الذي قامت عليه أصوله ،وهو
اختالل منهجي مؤد إىل عدم فهم املخالف ورواج التهمة بضعف أسسه االستداللية.
سابعا :سبب عدم اعتبار علماء املصطلح خلالفات مالك؟
مما سبق بيانه يتضح أن عدم دخول اخلصوصيات املالكية يف قواعد علم املصطلح ترجع يف جزء
منها إىل طبيعة التأليف املذهيب ،كما يرجع األمر إىل اعتقادهم ضعفها وعدم جواز ترك الرواية
الصحيحة ُلا بسبب اختالفهم األصويل مع املذهبني املالكي واحلنفي ،واكتفائهم مبا يوجد عند
أهل كل مذهب من علوم ومناهج ،والتضارب عند املذاهب األخرى يف وصف خصوصيات
قواعد التحديث عند مالك وما سار عليه أئمة مذهبه.
اثمنا  :عدم نشأة علم مصطلح احلديث على أساس قواعد مالك وأيب حنيفة :
علم مصطلح احلديث نشأ عند الشافعية ووفق طريقتهم  ،واالختالف األصويل مع املالكية
ظاهر ابق حبيث ال يظن معه احتواء علم قبول الرواية ووجوب العمل هبا على شروط املالكية
ُلذا القبول  .فإن قاعدة مالك يف النظر يف الثبوت  :املوازنة بني الرواية وبني السنة العملية  ،يف
حني ال جند للسنة العملية أتثريا واضحا يف القواعد التحديثية عند الشافعية  ،فال يعملون من
ذلك إال ابإلمجاع العام من األمة  ،أو التواتر اإلسنادي يف الرواية.
اتسعا  :عبارة أن احملدثني أهل الشأن واألصوليني ليسوا أهله :

ترد هذه العبارة بشكل مسلم به عند املعاصرين  ،ومل تكن موجودة مبعناها املعاصر إبطالق ،

رغم كوهنا موجودة يف اخلالف بني احملدثني وأهل الرأي  ،وقد رد أهل احلديث على أهل الرأي
 ،لكن ذلك ال يقطع فقه أهل الرأي وال اجتهادهم  ،وقد غلب على تسمية الفريقني التسمية
اجملازية  ،فإن النقاش إَّنا هو بني فقهاء شروطهم أخف وآخرين شروطهم أشد لقبول الرواية يف
العمل  ،فاخلالف بني الشافعية واملالكية خالف بني فقهاء شروطهم يف قبول الرواية داخلية ال
خارجية  ،وفقهاء شروطهم لذلك داخلية وخارجية .
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الشافعية طريقتهم ترتيبية متدرجة ضابطة  ..واملالكية طريقتهم ترجيحية جامعة  ..وعلم
مصطلح احلديث انعكاس أصويل ظاهر ال يسوغ إنكار أتثره بوجود قواعد خمالفة يف التصحيح
والتضعيف .
القواعد املالكية مثال ليست انجتة من املتكلمني وال من الفقهاء غري احملدثني  ،بل نشأت من
إمام املذهب مالك  ،وهو صاحب منهج حتديثي يلتزم قبول احلديث للعمل أساسا للتحديث
به وذكره  ،ومالك معرتف به يف املدرسة احلديثية ويف املدرسة الفقهية .
ولعل قبول اإلمام مالك يف الدرس احلديثي الشافعي أوقف االهتمام مبنهج مالك التحديثي
املستقل  ،وكما مل ميكن علم أصول الفقه الشافعي تعبريا كافيا عن اخلصوصيات األصولية إلمام
املذهب املالكي  ،فإن علم أصول العمل خبرب الواحد مل يهتم جبمع الفوارق العلمية يف احلكم
ابلصحة مع منهجني فقهيني سنيني موازيني للمنهج الشافعي .
وقد كان السابقون حيفظون للمخالف اختالفه إشارة عابرة وأتويال ضابطا  ،وذلك بسبب
وجود املنهج العلمي األصويل السين اجلامع الذي كانوا يفهمونه ويلتزمونه وينطلقون منه  ،ولكن
أهل هذا العصر يف جتديد التفاهتم لتصحيح السنة والرواية وافق ذلك اعتقادهم برؤية أصولية
وفقهية خمتلف ة عن سابقتها  ،فقرأت الرتاث قراءة حاصرة للحق يف صيغة العلم الذي كان
مسلما به قروان ابعتباره صيغة غالبة .
عاشرا :السكوت بعد استقرار املذاهب ال يعد إمجاعا:

مما استقر عند األصوليني أن سكوت العلماء عن مسائل اخلالف بعد استقرار املذاهب ال يعد

سكوات معربا عن التسليم مبا قيل حىت يرتب على ذلك إمجاع سكويت بعد مرحلة االختالف،
وعباراهتم يف ذلك ظاهرة ،منها:
ِ
ِِ
ِ
ِ
استِ ْقرا ِر الْم َذ ِاه ِ
ب
 1قول ابن احلاجب يف خمتصره":إ َذا أَفْ َىت َواح ٌد َو َعَرفُوا به َوَملْ يُْنك ْرهُ أ َ
َح ٌد قَ ْب َل ْ َ َ
ال
س إِ ْمجَاعا َوَال ُح َّجةَ .و َعْنهُ ِخ َالفُهَُ .وقَ َ
فَِإ ْمجَاعٌ أ َْو ُح َّجةٌَ .و ِعْن َد الشَّافِعِ ِي َ -ر ِض َي َّ
اَّللُ َعْنهُ -لَْي َ
43
اجلِبَائِ ُّي :إِ ْمجَاعٌ بِ َش ْر ِط انِْقَر ِ
ص ِر .ابْ ُن أَِيب ُهَريْ َرَة :إِ ْن َكا َن فُْت يَاَ ،ال ُحكْما"
ْ
اض الْ َع ْ
 2وقال عبد العزيز البخاري":فَِإ ْن قِيل :إ َّن الْعلَماء ْ ِ
ِِ
اجتَ َم ُعوا ِيف
ني َوالشَّافعيِ َ
احلَنَفيِ َ
ني َو َغْي َرُه ْم لَ ْو ْ
ََُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ََْملِ ٍ
اب مبَا يُ َواف ُق
اختَ لَ َ
س فَ َق َام َسائ ٌل َإىل َواحد مْن ُه ْم َو َسأَلَهُ َع ْن َم ْسأَلَة ْ
َج َ
ف ف َيها الْعُلَ َماءُ فَأ َ
ِ
ب عن َّ ِ
ِ
م ْذهبه وس َكت ْ ِ ِ
َّسلِي ِم َو ِ
ض ِاء
الر َ
َ ََ ُ َ َ َ
احلَاض ُرو َن م ْن َسائ ِر الْ َم َذاه ِ َ ْ
الرد َال ُْحي َم ُل ُس ُكوتُ ُه ْم َعلَى الت ْ
بَِقولِِه فَ َك َذا فِيما َْحنن فِيهِ.
ْ
َ ُ
 43خمتصر ابن احلاجب . 54
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ِ ِ
ِ
استِ ْقرا ِر الْم َذ ِاه ِ
ورِة الْ َم ْسأَلَِةَ ،وإََِّّنَا َال يَ ُد ُّل ُس ُكوتُ ُه ْم
قُ ْلنَا قَ ْد ْ
ب ِيف بَيَان ُ
صَ
احتَ َرْزَان َعْنهُ ب َق ْولنَا قَ ْب َل ْ َ َ
الرض ِاء؛ ِأل َّ ِ
ِ
ِ
وت َعلَى
ومة فَ َال يَ ُد ُّل ُّ
ص َار ْ
ب الْ ُك ِل قَ ْد تَ َقَّرَر ْ
يما ذُكَر َعلَى ِ َ
الس ُك ُ
ت َو َ
ت َم ْعلُ َ
فَ
َن َم َذاه َ
ِ 44
الْ ُم َوافَ َقة

 3وقال العضد" إذا قال واحد أو مجاعة بقول وعرف به الباقون ومل ينكره أحد منهم فإن كان
45
بعد استقرار املذاهب مل يدل على املوافقة قطعا إذ ال عادة إبنكاره فلم يكن حجة"
ِ ٍِ
 4وقال الزركشي "أما ب ع َد استِ ْقرا ِرها [ املذاهب ] فَ َال أَثَر لِ ُّ ِ
ت
لس ُكوت قَطْعاَ ،كِإفْ تَاء ُم َقلد َس َك َ
َْ ْ َ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ 46
َعْنهُ الْ ُم َخالُِفو َن ل ْلع ْل ِم مبَ ْذ َهبه ْم"
استِ ْقرا ِر الْم َذ ِاه ِ
بَ ،ال بَ ْع َد َها فَِإنَّهُ َال
 5وقال الشوكاين " ...إنَّهُ [ السكوت ] يَ ُكو ُن ُح َّجة قَ ْب َل ْ َ َ
ِ
أَثَر لِ ُّ ِ ِ
ِ
ب ِمن ع َدِم إِنْ َكا ِر ب ع ِ
ض ِه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض إِذَا أَفْ َىت أَْو
لس ُكوت ،ل َما تَ َقَّرَر عْن َد أ َْه ِل الْ َم َذاه ِ ْ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
مجي ِع الْم َذاه ِ
السابَِق ِة
ب َّ
يل َال بُ َّد مْنهُ َعلَى َ َ
َح َك َم مبَ ْذ َهبه َم َع ُخمَالََفته ل َم َذاهب َغ ْريهَ ،وَه َذا التَّ ْفص ُ
47
َه َذا ِيف ِْ
الس ُك ِِ
ويت إِذَا كان سكوات عن قول ملذهب"
اإل ْمجَ ِاع ُّ
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

 44كشف األسرار شرح أصول البزدوي (. )231 /3
 45شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل ومعه حاشية السعد واجلرجاين (. )347 /2
 46البحر احمليط يف أصول الفقه (. )472 /6
 47إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (. )226 /1
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قائمة املراجع
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :حممد بن علي الشوكاين .دار الكتابالعريب.
 البحر احمليط يف أصول الفقه :بدر الدين الزركشي .دار الكتيب. 1994 . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة .أبو الوليد ابن رشد اجلد.حتقيق :حممد حجي .دار الغرب اإلسالمي 1988 .م
 التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه .علي بن إمساعيل األبياري .حتقيق عليبن عبد الرمحن اجلزائري .الناشر وزارة األوقاف القطرية 2013 .م.
 تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .جالل الدين عبد الرمحن السيوطي .حتقيق :عبدالوهاب عبد اللطيف .دار الكتب العلمية.بريوت 1979 .م.
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك :القاضي عياض بن موسىالسبيت .حتقيق :د .أمحد بكري حممود .دار مكتبة احلياة بريوت.
 اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة :أبو بكر عبد هللا بن يونس الصقلي .حتقيق :أبو الفضلالدمياطي .دار الكتب العلمية 2012 .م.
 الشاذ واملنكر وزايدة الثقة  -موازنة بني املتقدمني واملتأخرين .د .عبد القادر مصطفىاحملمدي دار الكتب العلمية  -بريوت  2005م
 شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل ومعه حاشية السعد واجلرجاين .دار الكتبالعلمية.2004 .
 شرح املوطأ .حممد بن عبد الباقي الزرقاين .مكتبة الثقافة الدينية .القاهرة. شرح املوقظة يف علم مصطلح احلديث اجلزء األول احلديث الصحيح .أبو املنذر :حممود بنحممد بن مصطفى املنياوي .املكتبة الشاملة .الطبعة األوىل2011 .م.
 الضروري يف أصول الفقه أو خمتصر املستصفى :أليب الوليد حممد بن رشد احلفيد .حتقيق:مجال الدين العلوي .دار الغرب اإلسالمي – بريوت .الطبعة األوىل 1994 .م.
 فتح الباقي بشرح ألفية العراقي :زكراي األنصاري .حتقيق :عبد اللطيف ُهيم  -ماهر الفحل.دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل2002 ،م .
 قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ ويف زايدة الثقة عند احلافظ ابن حجر يف كتابه فتحالباري .د.اندر السنوسي العمراين .مكتبة الرشد انشرون .الطبعة :األوىل 2010 ،م.
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 قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر :برهان الدين إبراهيم اللقاين .حتقيق أيبحفص اليماين شادي آل نعمان .الدار األثرية 2010 .م.
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي :عبد العزيز البخاري احلنفي  .دار الكتاب اإلسالمي. خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه .دار الكتب العلمية 2008 .م. املدونة الكربى :سحنون بن سعيد التنوخي .مكتبة املثىن .بغداد .طبعة ابألوفست عنطبعة مطبعة السعادة سنة  1323ه .
 معرفة أنواع علوم احلديث ،ويُعرف مبقدمة ابن الصالح .عثمان بن عبد الرمحن ،أبوعمرو،تقي الدين املعروف اببن الصالح حتقيق :نور الدين عرت .دار الفكر -سوراي ،دار الفكر
املعاصر – بريوت1986 .م
َح َكام الشرعيَّات َوالتحصيالت
قدمات املمهداَت لبَ يَان َما اقتضتهُ رسوم الْ ُم َد َّونَة من ْاأل ْ
 الْ ُم ََمحد بن رشد الْ ُق ْرطُِيب.
مسائِلها املشكالَت :أَبُو الْ َولِيد ُحمَ َّمد بن أ ْ
احملكماَت ألمهات َ
َْحت ِقيق :الدكتور ُحمَ َّمد حجيَ .دار الغرب اإلسالمي.
 نزهة النظر شرح خنبة الفكر .احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين .دار الكتبالعلمية .بريوت 2007 .م.
 النكت الوفية مبا يف شرح األلفية .برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي .احملقق :ماهرايسني الفحل .الناشر :مكتبة الرشد انشرون .الطبعة :األوىل 1428 ،ه  2007 /م
 النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر العسقالين .حتقيق :ربيع بن هادي .دار الرايةللنشر والتوزيع – الرايض 1994 .م.
 النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات :أبو حممد عبد هللا بن أيب زيدالقريواين .حتقيق :د حممد حجي .دار الغرب اإلسالمي 1999 .م.
وصلى هللا على سيدم  حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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