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ال يرج الدليل الكالمي واألصويل الـمرتبِط ُّ
لدى الدارسني يف تشكُّل هذه املصطلحات ،ويف ضبط دالالهتا.
أن تشكيلها كان يف منتصف القرن الثاين اهلجري عىل يد م ِ
تعاِص ِ
فجاءت هذه الدراسة مب ِّينة َّ
ين مها :واصل بن عطاء
ؤسس املدرسة احلنفية .وهذا التشكيل جاء لضبط احلدود الفكرية وأدلتها يف اجلانب
ؤسس املدرسة االعتزالية ،وأبو حنيفة م ِّ
م ِّ
التأس بالنبي عليه الصالة والسالم ،وأنواعه يف اجلانب التكليفي كام َبيَّنه األصوليون.
العقدي ،وما هو داخل يف مفهوم ّ
و َبيَّنت الدراسة أيض ًا عدم االتِّفاق عىل ضبط املراد من هذه املصطلحات ،وعىل وجود تداخل فيام بينها؛ فالتفريق بينها
أقرب إىل الذايت منه إىل املعياري ،وقد َ
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ِ
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املنهج التحلييل ،واملنهج النقدي.
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مقدمة:
وكرمه يف هذا الكون ،وكان من أعظم أنواع التكريم
خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف أحسن تقويمَّ ،
أ َّنه -سبحانه -أنـزل عليه الكتب ،وأرسل إليه الرسل؛ ليعرف كيف يتعامل مع نفسه ،ومع غريه،
السنَّة -كام هو معلوم -يكون
عرف يف مصطلح األصوليني بالتكليف .والتكليف عند أهل ُّ
فيام ي َ
بالوحي (الكتاب ،وال ُّسنَّة) ال بالعقل.
ِ
السنَّة ،وهذا واضح من العنوان؛ فالتكوين ال
تأيت هذه الدراسة يف هذا السياق مقتص ًة عىل ُّ
يكون للقرآن الكريم ّإال من جهة اجلمع ،وهذا املعنى ال نقصده ،وال تكون املعيارية للقرآن الكريم
من جهة الثبوت؛ فهو قطعي الثبوت باالتِّفاق.
وسنَّة رسول اهلل عليه الصالة والسالم -بوصفها دلي ً
ال -هي أقوال وأفعال وتقريرات ،وقد
السنَّة ال خترج باالستقراء
لقيت عناية شديدة من الصحابة ،و َمن بعدهم حتى عص التدوين .وهذه ُّ
عن املتواتر واآلحاد واملشهور ،و َينظم هذه املصطلحات الثالثة خيط من جهة النقل والغاية ،أ ّما من
جهة النقل فهي ت ِّثل كل ما ن ِقل عن الرسول ؛ إذ ال يوجد نقل آخر خارج هذا الوصف الثالثي.
وأ ّما من جهة الغاية؛ فالغاية من ذلك ضبط صحة اخلرب ،للعمل به فكر ًا وسلوك ًا ،وهذا النقل مل
ٍ
حشد من
يكن عىل مستوى واحد؛ فقد راوح النبي عليه الصالة والسالم بني قول احلديث أمام
ٍ
ني
الصحابة  ،وقوله أمام
واحد منهم .ومن الواضح أنَّنا ال نتحدَّ ث هنا عن الدليل العقيل ،وهذا َب ِّ ن
من وصفنا الدليل بالنقيل ،وبه يرج الدليل العقيل.
وتأسيس ًا عىل ما سبق ،تروم الدراسة البحث يف الدليل املتواتر واآلحاد واملشهور ،انطالق ًا من
تشكُّلها ،وانتها ًء بمعياريتها .وهذه األدلة هي أدلة للمتك ِّلمني كام هي لألصوليني ،وبذلك يكون
البحث مزجي ًا بني الكالم واألصول.
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فإن من املعلوم َّ
رتض أن جتيب عنهاَّ ،
أن الدليل
وفيام يتصل بإشكالية الدراسة واألسئلة التي يف َ
املنقول ي َ
والسنَّة النبوية ،ودراستنا هذه مقصورة عىل
ؤخذ من مصدرين اثنني ،مها :القرآن الكريمُّ ،
السنَّة؛ تكوين ًا ،وصح ًة ،ودالل ًة
السنَّة النبوية دون القرآن .واإلشكالية يف ضبط الدليل النقيل من ُّ
ُّ
و َأ َثر ًا ،هي موطن اختالف كبري بني املشتغلني بحقيل الكالم واألصول ،فكيف تبنى مسائل االعتقاد
عىل املتواتر مع عدم ضبط معياريته بني الـمتك ِّلمني؟ هل إفادته العلم مرتبِطة بالعلم أم بالعدد؟ إذا
السنَّة مع
كانت التفرقة بني املتواتر واآلحاد فكرة اعتزالية ،فهل ظ َّلت َّ
خاصة باملعتزلة أم تبنّاها أهل ُّ
ما بينهم من خصام فكري؟
ستجيب الدراسة عن هذه اإلشكالية ،إضاف ًة إىل أسئلة متو ِّلدة عنها ،مثل:
 متى بدأ التفريق بني اآلحاد واملتواتر؟ عىل يد َمن بدأ ذلك؟ هل يمكِن ضبط املتواتر ضبط ًا ال اختالف فيه؟ إن كان اجلواب نعم ،فام أثر ذلك؟ إن كان اجلواب ال ،فكيف نرتِّب عليه أحكام ًا عقدي ًة ،ونحكم عىل الـمخالِف بالتكفري؟ ما العالقة بني املشهور واملتواتر من حيث النشأة؟ ما العالقة بني املشهور واآلحاد من حيث النشأة؟أ ّما أسباب االختيار وأمهيته فمر ُّدها ضبط تأريخ املصطلحات ،وكيفية تكوينها ،وحتديد املراد
تعرف املعنى احلقيقي ،وإبعاد املعاين
منها إ ّبان نشوئها ،وكيفية استقرارها؛ ما يساعد الباحثني عىل ُّ
سوغات
الشكلية .يضاف إىل ذلك ضبط الفروق بني املصطلحات ،وأماكن اختالفها واتِّفاقها ،وم ِّ
تكوينها ،وبيان املعيارية هلا.
وأ ّما أمهية الدراسة فتتم َّثل يف َّ
أن احلديث الكالمي واألصويل عن الدليل النقيل هو موطن
اهتامم املشتغلني بعلمي الكالم واألصول ،و َّ
أن دراسات كثرية تناولت مسألة االهتامم بخرب اآلحاد
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واملتواتر واملشهور .وما يم ِّيز هذه الدراسة َّأَّنا تسعى إىل الكشف عن بذور النشأة ،والعالئق
املرتابطة بني هذه املصطلحات ،وما يرت َّتب عىل ضبطها من جهة املعيارية.
ومن املعلوم َّ
أن الكشف عن درجة املعيارية هلذه املصطلحات يم ِّثل دافع ًا ُي ِّفز الباحثني إىل
ختصصات
ضبط النتائج الكالمية والفقهية الـمرتتِّبة عىل هذه املصطلحات ،ويؤكِّد االنسجام بني ُّ
التخصصات
بتخصص واحد ،والعودة إىل الدراسة الرتابطية بني
العلوم اإلسالمية ،وعدم االكتفاء
ُّ
ُّ
اإلسالمية ،وهو ما جاءت به هذه الدراسة ،جامع ًة بني البحث يف الدليل النقيل الكالمي واألصويل،
وكاشف ًة عن هذا التداخل.
وملّا كان لكل دراسة حدود تقف عندهاَّ ،
فإن حدود هذه الدراسة واضحة من عنواَّنا؛ فهي ال
التخصص ،وال تتجاوز القرون الثالثة األوىل من جهة
تتجاوز علمي الكالم واألصول من جهة
ُّ
تطور ،عل ًام َّ
بأن خروجنا عن هذه القرون مر ُّده عدم وجود ما نبتغيه فيها.
التكوين وال ُّ
أ ّما منهج الدراسة فجاء حصيلة مناهج ِعدَّ ة ،أبرزها املنهج التحلييل للنصوص الكالمية
واألصولية ،واملنهج النقدي ،واملنهج املقارن بني كتب الكالم واألصول ،وهذا واضح من حدود
الدراسة.
مل نجد يف الدراسات السابقة دراس ًة عنِيت هبذا األمر ،والدراسات احلديثة مرتبِطة هبذه
املصطلحات من جهة تعريفها ،ومن جهة األحكام الفقهية أو الكالمية الـمتع ِّلقة هبا ،من غري نبش
وتطورها ومعياريتها ،ومن تلك الدراسات:
عن تشكُّلها
ُّ
 " خرب اآلحاد عند احلنفية ،وبعض التطبيقات الفقهية يف العبادات واملعامالت" :اشرتك يفهذه الدراسة الدكتور سلامن عبود ُييى ،والدكتور أمحد عبود علوان ،ون ِرشت يف جملة "كلية العلوم
اإلسالمية" بجامعة ديايل يف العراق ،جملد ،7عدد ،13سنة 2013م .واحلقيقة َّ
أن هذه الدراسة بعيدة
عن مقصودنا يف البحث؛ إذ ركَّزت عىل املسائل التطبيقية الفقهية من غري اشتغال بالنشأة ،وال
باملقارنة الكالمية واألصولية.
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 "الشهرة :مفهومها ،وأثرها يف النقد يف ضوء تطبيقات املحدثني الن ّقاد"َ :أعَدَّ هذه الدراسةالدكتور بلخري حديب ،ون ِرشت يف جملة "احلقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية" بجامعة أدرار يف
اجلزائر ،جملد ،10عدد .18وقد جاءت الدراسة لالعتناء باجلانب النقدي عند املحدثني ،دون اهتامم
باجلانب الكالمي واألصويل ،بوصفه دلي ً
عتمد عليه من حيث النشأة واملعيارية؛ فالقصد من
ال ي َ
الدراسة هذه إبراز َم َلكة النقد احلديثي.
 "خرب الواحد وح ِّجيته" :أ َّلف هذا الكتاب أمحد بن حممود بن عبد الوهاب الشنقيطي ،وهوأحد منشورات عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية.
يقع الكتاب يف

374

صفحة ،ويعرض ملدى ح ِّجية خرب الواحد ،وإذا كان يفيد الظن أو العلم،

السنَّة من األحكام
وعالقة ذلك بعمل أهل املدينة .ومن أبرز النتائج التي انتهى إليها الكتاب :إثبات ُّ
يتعرض هلا القرآن الكريم نفي ًا أو إثبات ًا ،وبيان َّ
أن خرب اآلحاد يفيد العلم إذا احتفى به قرائن،
ما مل َّ
السنَّة.
وذكر حكم َمن أنكر ُّ
غري َّ
اهتم هبا الـمؤ ِّلف ليست مقصودة يف دراستنا ،ال س َّيام أ َّنه مل
أن هذه املسائل التي
َّ
ينشغل بأصل النشأة ،واملقارنة بني الكالميني واألصوليني ،واحلديث عن املعيارية ،مب ِّين ًا َّ
أن
أسباب النشأة أصولي نة ،دون إرجاعها إىل الـمتك ِّلمني ،أو إىل أيب حنيفة ،وإسنادها فقط إىل
الـم ِّ
تأخرين.
 "مصطلحات (التواتر -الشهرة -االستفاضة -قراءة العامة) اإلقرائية :دراسة اصطالحيةمقارنة" :ن ِرش هذا البحث املحكم يف جملة "اإلمام األعظم" ،عدد ،26سنة 2018م ،وهو من قسم
عرف مصطلح التواتر بنا ًء عىل االصطالح عند
القراءات ال قسم األصول ،أو قسم الكالم؛ لذا َّ
عرف
فِّسين ،واكتفى لذلك بتعريف السيوطي يف كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن" ،وكذلك َّ
الـم ِّ
الشهرة يف االصطالح من الكتاب نفسه ،ومن كتاب "مناهل العرفان" للزرقاين ،وكالمها من كتب
علوم القرآن .وعند مقارنته بني التواتر والشهرة اكتفى بذلك فقط من جهة القراءة املتواترة ،والقراءة
املشهورة.
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 "التواتر بني املحدّ ثني واملدرسة العقلية" :رسالة دكتوراه َأعَدَّ ها غازي حممد حممود القبالن،وناقشها يف اجلامعة األردنية عام 2015م ،بإرشاف الدكتور فيصل باسم اجلوابرة .جاءت الرسالة يف
300

صفحة ،حتدَّ ث فيها القبالن عن التواتر عند اليهود ،والنصارى ،واملجوس ،وأرسطو،

واملسلمني ،ومنهم :الـمتك ِّلمون واألصوليون ،واقتص يف حديثه عن التواتر عند الـمتك ِّلمني عىل
بيان رشوط املتواتر وأقسامه ،وقضية القرائن ،واكتفى يف حديثه عن املعتزلة بالرجوع إىل كتاب
"املعتمد" أليب احلسني البصي ،دون الرجوع إىل كتبهم الكالمية ،فض ً
ال عن عدم الرجوع إىل أصل
تطرقت
النشأة ومعيارية احلكم .وجاء كالمه عن املعتزلة يف ثالث صفحات ،م ِربز ًا فيها املسائل التي َّ
إليها دراسة املتواتر عند األصوليني ،وهي تعريف املتواتر ،ورشوطه ،ونوعية العلم الذي ُيصل به،
دون إشارة إىل مسألة نشأة املتواتر ،أو حديث عن املشهور واآلحاد.
ختر ٍج ضمن متط َّلبات احلصول عىل
 "احلديث املتواتر بني املحدّ ثني واألصوليني" :مذكِّرة ُّختصص علوم احلديث من جامعة محه خلرض/اجلزائر ،وهي
شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية يف ُّ
من إعداد الطالب عبد الناِص ناين ،وقد ِ
نوقشت يف السنة اجلامعية 2017/2016م .جاءت الـمذكَّرة
يف  111صفحة ،حتدَّ ث فيها ناين عن املتواتر ،و َب َّني أنَّه ليس أص ً
ال من أصول املسلمني ،وأنَّه جاء وافد ًا
أن املعتزلة هم أول م ِن ابتدع تقسيم األخبار إىل متواتر وآحاد ،ونقل بعبارة ِ
مومهة َّ
إليهم ،ورأى َّ
أن
َّ َ
أبا أبكر األصم هو َمن قام بذلك .قال ناين" :وهم بصفة أدق املعتزلة كام يذكر ذلك مقبِل بن هادي
وأول َم ِن ابتدع هذا هو عبد الرمحن
الوادعي .أ ّما تقسيم احلديث إىل آحاد ومتواتر فهو تقسيم مبتدَ عَّ ،
بن كيسان األصم ،وهو أبو بكر األصم شيخ املعتزلة كام يذكره الذهبي" (ناين ،2016 ،ص.)38
ومل ُيِل إىل الشيخ مقبِل ،ومل يذكر الذهبي هذا الكالم عند ترمجة أيب بكر األصم (الذهبي،
 ،1985ج ،9ص )402ثم حتدَّ ث بعد ذلك عن تعريف املتواتر ،وأنواعه ،ورشوطه.
 "ح ِّجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام"َ :أعَدَّ هذا البحث الدكتور عبد اهلل بن عبد الرمحنالرشيف ،وقد ألقاه يف ندوة باململكة العربية السعودية ،وذكر فيه حديث اآلحاد ،وأنَّه ح َّجة يف
يتعرض لقضية النشأة ،وال لعالقته باملشهور أو املتواتر.
العقائد واألحكام ،ومل َّ
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 "حديث اآلحاد (املشهور -العزيز -الغريب)" :أ َّلف هذا الكتاب الدكتور خليل م ّال خاطر،ومل يتحدَّ ث فيه عن قضية النشأة حلديث اآلحاد واملشهور ،وقص حديثه فقط عىل املحدّ ثني ،دون
تعرض للحديث املتواتر.
ُّ
 "مسائل االعتقاد بني أخبار التواتر واآلحاد"َ :أعَدَّ هذا البحث مشعان حمي علوان ،وأسامءعبد القادر عبد اهلل ،وقد ن ِرش يف أحد املواقع اإللكرتونية للشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) دون ٍ
ذكر
عرفا اآلحاد من كتب مصطلح احلديث وكتب
لدار طابعة ،أو جملة حمكمة ،أو غري حمكمة .وفيه َّ
عرفا املتواتر اصطالح ًا من كتب احلديث
ور والعزيزَ
َ
والغريب ،وكذلك َّ
األصول ،وأدخال حتته املشه َ
واألصول ،وذكرا رشوط املتواتر وأنواعه ،إىل جانب تعريف املشهور من جهة املحدّ ثني
واألصوليني.
الحظ َّ
تتطرق إىل دراستنا هذه ،ولوال اخلشية من
والـم َ
أن هذه الدراسات والبحوث والكتب مل َّ
ِّ
ملظان الدراسة ،وما يمكِن أن يكون داخ ً
ال فيها ،ما ذكرنا
والتتبع
القول :إ َّننا أغفلنا عملية االستقراء
ُّ
هذه الدراسات والبحوث والكتب؛ ليس تقلي ً
تتعرض للمسائل التي
ألَّنا مل َّ
ال من شأَّنا ،بل َّ
سنعرضها.

املبحث األول :إشكالية التكوين للمتواتر واآلحاد واملشهور
تصوره ،وهلذا سنعمد إىل تعريف مصطلح اآلحاد ،واملتواتر،
فرع من ُّ
البحث يف اليشء واحلكم عليه ن
واملشهور ً
لغة واصطالح ًا ،وسيكون التعريف أشبه باملفتاح للبحث يف إشكالية التكوين.

املطلب األول :التعريفات اللغوية واالصطالحية
خبار بجميع
السنَّة واألصوليون و َمن تأ َّثر هبم من املحدّ ثني األ َ
قسم املعتزلة ومجهور متك ِّلمي أهل ُّ
َّ
أصنافها إىل ثالثة أقسام :أخبار يع َلم صدقها ،وأخبار يع َلم كذهبا ،وأخبار ال يع َلم صدقها من كذهبا ،فيجوز
فيها الصدق والكذب (أبو احلسني البصي1403 ،ه ،ج ،2ص77؛ القايض عبد اجلبار ،1996 ،ص768؛
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الباقالين ،1987 ،ص )437-434وأقدم َمن نقل -يف ما رأينا -هذا التقسيم هو أبو بكر اجلصاص احلنفي
(ت370ه) ،نق ً
ال عن عيسى بن أبان الفقيه احلنفي (ت210ه) قايض البصة وتلميذ حممد بن احلسن الشيباين
(ت189ه) (اجلصاص ،1994 ،ج ،3ص.)35
وعند الرجوع إىل كتب الكالم واألصول ال نجد ما يزيد عىل هذه ،فيكون دليل حصها يف الثالثة هو
االستقراء .ولكن ،أين هذه الثالثة فيام سبق من تقسيم دون وجود إشارة إليها؟
فاملتواتر هو األخبار التي يع َلم صدقها ،واآلحاد هي األخبار التي ال يع َلم صدقها من كذهبا ابتدا ًء؛
فتحتاج إىل اختبار ،ودراسة للخرب ،وناقل اخلرب ،وبعدها قد يكون اخلرب صادق ًا ،وقد يكون كاذب ًا .أ ّما األخبار
ِ
التوسع
التي يع َلم كذهبا فهي ليست خرب ًا باملعنى احلقيقي الذي يمكن أن ينتج معرفة؛ فالتسمية باخلرب نوع من ُّ
يف العبارة ،وذلك مثل أن ينقل لنا شخص نعلم كذبه من غري تفكري واستنتاج ،كأن يقول لنا :إ َّن أصحاب
القبور خرجوا من قبورهم ،أو إ َّن األرض فوقنا.
إذن ،أين املشهور بني هذا التقسيم الثالثي؟
ً
من الواضح هنا َّ
وداللة -خاص
أن هذا التقسيم ال يشمل املشهور؛ ألن املشهور -بوصفه مصطلح ًا
باحلنفية من اجلانب األصويل الفقهي .أ ّما من اجلانب الكالمي العقدي فهم مع اجلمهور يف التقسيم الثنائي إىل
متواتر وآحاد .فام املقصود ٍّ
بكل من اآلحاد ،واملتواتر ،واملشهور؟

أوالا :التعريفات اللغوية
 .1اآلحاد لغ اة:
"أحد" وكلمة "واحد" (األزدي ،1987 ،ج ،2ص1047؛ االسرتاباذي ،ج ،3ص،)281
مجع لكلمة َ
األحد ن
أن اآلحاد مجع أح ٍد ال مجع ٍ
ولكن هذا اجلمع ن ِظر به إىل املعنى ،وإىل َّ
والقياس َّ
ستعمل
واحد،
َّ
َ
أن كلمة "واحد" ت َ
األحد والواحد؛ فالواحد َّأول العدد
"أحد" (األزدي ،1987 ،ج ،2ص )1047وال فرق يف اللغة بني َ
مكان كلمة َ
(الزبيدي ،د.ت ،ج ،7ص ،)376وهو جي َمع أيض ًا عىل وحدان كراكب وركبان (ابن سيده ،1996 ،ج،5
ص )193ويرى أبو عيل الفارس (ت 377ه) َّ
أن كلمة "واحد" تأيت يف كالم العرب عىل وجهني :اسم،
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ووصف؛ فاالسم هو الـمستع َمل يف مطلع العدد ،نحو :واحد ،واثنني ،وثالثة؛ فهذا اسم ليس بوصف،
وكذلك سائر العدد .أ ّما كونه ً
صفة فمثل قوله تعاىل :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ
[األنبياء ،]108:و َّملا جرى عىل الـمؤنَّث حلقته عالمة التأنيث مثل قوله تعاىل :ﱡ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ
ﳟ ﳡ ﳢ ﳣ
ﳠ
ﳞ

ﳤ ﳥ ﱠ [لقامن ،]28 :ومن ذلك قوهلم :قائم ،وقائمة (ابن سيده،1996 ،

ج ،5ص.)193

 .2التواتر لغ اة:
يرى ابن فارس َّ
باب مل َ ِجتئ كَ ِلمه عىل قياس واحد ،وإنَّام هي مفردات ال
أن الواو والتاء والراء ( َوت ََر) ن
تتشابه ،وذكر من ذلك الوترية؛ وهي :غ َّرة الفرس التي تكون مستديرة .والوترية :يشء يتع َّلم عليه الطعن
والرمي ،والوترية :املداومة عىل اليشء ،يقال :هو عىل وترية ،والوتر :الفرد ،ومن ذلك املواترة .ون ِقل عن
أن املواترة يف األشياء ال تكون مواتر ًة ّإال إذا وقعت بينهام فرتةّ ،
اللحياين ،وهو من علامء اللغة الكوفينيَّ ،
وإال فهي
مداركة ،ومنه يقال :ناقة مواترة؛ أي تضع ركبتها ،ثم تكث ،ثم تضع األخرى (ابن فارس ،1979 ،ج ،6ص.)83
والذي يعنينا ِمّا تقدَّ م عدم وجود أصل واحد ترجع إليه املعاين املأخوذة من هذه األحرف ( َوت ََر) ،واملعنى
الذي يعنينا من الكلامت املتشاهبة واملشتقة من هذه األحرف هو املداومة عىل اليشء؛ فالوترية عند األزهري هي:
"املداومة عىل اليشء ،وهو مأخوذ من التواتر والتتابع" (األزهري ،2001 ،ج ،14ص .)223وتتفق معاجم اللغة
أن الوترية بمعنى املداومة عىل اليشء ،و َّ
عىل َّ
أن هذا املعنى مأخوذ من التواتر والتتابع ،وأقدم َمن وجدنا عنده هذا
املعنى من اللغويني هو أبو عبيد القاسم بن سالم صاحب "غريب احلديث" (أبو عبيد ،1964 ،ج ،4ص.)25

 .3املشهور لغ اة:
املشهور يرجع إىل الفعل ( َش َه َر) ،والشني واهلاء والراء عند ابن فارس "أصل صحيح يدل عىل
ٍ
وضوح يف األمر وإضاءة" (ابن فارس ،1979 ،ج ،3ص .)222وبالرجوع إىل كل املفردات املأخوذة من
مادة ( َش َه َر) نجد َّأَّنا تدل عىل الوضوح ،ومن ذلك عندما ي ِ
شهر اإلنسان سيفه فيكون واضح ًا ،ومنه
التشهري بالشخص بني الناس عندما يرتكب ذنب ًا ،ومنه اإلشهار باملكان بمعنى اإلقامة (ابن فارس،
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 ،1979ج ،3ص ،)222وقال الزجاج" :س ِّمي الشهر شهر ًا لشهرته وبيانه ،وقال غريه :س ِّمي شهر ًا
باسم اهلالل إذا َّ
سمى شهر ًا ،والعرب تقول :رأيت الشهر :أي رأيت هالله" (األزهري،2001 ،
أهل ي ّ
ج ،6ص.)51

ثاني اا :التعريفات االصطالحية وإشكاليتها (اآلحاد واملتواتر)
عند النظر إىل التعريف االصطالحي لآلحاد واملتواتر ال نستطيع أن نفصل بينهام كام فصلنا يف التعريف
اللغوي؛ نظر ًا إىل وجود تداخل بينهام ،مع مالحظة رضورة وجود التعريفات اللغوية يف التعريفات
ناظر إىل املعنى اللغوي يف جانب من جوانبه ،وهذا ما نجده -مث ً
ال -يف
االصطالحية .فالتعريف االصطالحي ن
جزء من التعريف االصطالحي للمتواتر ،وجزء من التعريف االصطالحي لآلحاد؛ فاملعنى اللغوي للتواتر
هو التتابع ،وهذا املعنى موجود يف التعريف االصطالحي الذي فيه تتابع للخرب .والتتابع من جهة اللغة َ -وفق
القسمة العقلية -ال يرج عن أربعة أنواع :تتابع مجاعة عن مجاعة ،وتتابع فرد عن فرد ،وتتابع مجاعة عن فرد،
وتتابع فرد عن مجاعة .وهذه األربعة ليس بالرضورة أن تكون متتالية؛ فقد تتابع مجاعة يف النقل عن مجاعة ،ثم
فرد عن مجاعة وهكذا  ...يضاف إىل ذلك أ َّن التتابع أو التواتر ال يرتبط بمدَّ ة زمنية حمدَّ دة .ومن الواضح َّ
أن
حتديد ِ
ٍ
لعدد َمن ينقل اخلرب ّإال عند َمن رأى من اللغويني
املعنى اللغوي اكتفى بمط َلق املتابعة واملواترة من غري
َّ
أن التواتر مأخوذ من الوتر ،بحيث يكون أصل النقل هو فرد واحد ،وكل فرد ينقل احلدث ،واملجموع
لكثرهتم يكونون مجاعة من غري قص أصل النقل عىل واحد ،وبذلك يكون للتتابع معنيان :معنى يف احللقة
األوىل ،أصله وتر ،وبمجموعه يكون مجع ًا .ومعنى يف احللقات التالية يكون فيها التواتر باجلمع (الفرهاري،
 ،2012ص.)100
فهم من التنصيص عليه ،عىل الرغم من أنَّه مفهوم من
فهم من تسميته باملتواتر ،وإ ّما ي َ
وهذا التتابع إ ّما ي َ
تصور تواطؤهم عىل الكذب؛ لكثرهتم ،أو
التسمية .قال اجلرجاين" :املتواتر :هو اخلرب الثابت عىل ألسنة قوم ال ي َّ
لعدالتهم ،كاحلكم َّ
بأن النبي  ا َّدعى النبوة ،وأظهر املعجزة عىل يده ،س ِّمي بذلك؛ أل َّنه ال يقع دفعة ،بل عىل
التعاقب والتوايل" (اجلرجاين ،1983 ،ص.)199
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واملعنى اللغوي لآلحاد هو الفرد الواحد ،وهذا املعنى موجود يف التعريف االصطالحي لآلحاد عندما
يكون ناقل اخلرب فرد ًا واحد ًا ،وهذا وجه االشرتاك بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي ٍّ
لكل من اآلحاد
واملتواتر.
وأيض ًا املعنى اللغوي يف املشهور موجود يف جزء من التعريف االصطالحي؛ وهو اخلرب يف َّنايته عندما
شهره ٍ
يذاع وينترش ،أو هو موجود قبل ذلك عندما ي ِ
راو من الرواة.
َّ
إن هذا االشتباك بني تعريفي اآلحاد واملتواتر هو بمنـزلة املتضايفني باملعنى املنطقي ،مثل :العالقة بني
األ َّبوة والب َّنوة ،وفوق وحتت؛ فإذا مل نعرف األ َّبوة فلن نعرف الب َّنوة ،وإذا مل نعرف فوق فلن نعرف حتت.
ينفك أيض ًا عن التعريف االصطالحي للمشهور؛ ذلك َّ
وهذا االشتباك ال ُّ
أن املشهور ما كان آحاد ًا يف
بداياته ،ومتواتر ًا يف َّناياته ،وهذا يعني تو ُّقف معرفة املشهور عىل معرفة اآلحاد واملتواتر؛ إذ إنَّه متوزِّ ع بينهام،
حقيقة أكثر إشكا ً
ً
ال من تعريفي اآلحاد واملتواتر .قال اجلرجاين" :خرب الواحد :هو احلديث الذي يرويه
وهو
الواحد أو االثنان فصاعدا؛ ما مل يبلغ الشهرة والتواتر" (اجلرجاين ،1983 ،ص.)96
أن هذه التعريفات م ِ
واخلالصة َّ
تداخل بعضها يف بعض ،ومتو ِّقف بعضها عىل بعض ،وهذا أقرب ما
يكون إىل الدَّ ور باملعنى املنطقي ،فكيف نفصل بينها؟
َّ
إن التقسيم املنهجي يقتيض إرجاء احلديث عن املشهور إىل ما بعد االنتهاء من اآلحاد واملتواتر ،وبتعريف
ٍّ
كل منهام ُيصل لنا تعريف املشهور ،غري َّ
أن التداخل بينهام يمنعنا من ذلك؛ ما يدفع البحث إىل التداخل يف
واستقرت.
احلديث بينها ،ملعرفة كيفية والدة هذه املصطلحات ،وكيف تشكَّلت
َّ
عرف اخلطيب البغدادي اآلحاد بقوله" :وخرب اآلحاد :ما انحط عن حدِّ التواتر" (اخلطيب
وقد َّ
عرف اآلحاد أقدم من اخلطيب ،وإذا و ِجد فرق يف اللغة
البغدادي1421 ،ه ،ج ،1ص )277ومل أجد أحد ًا َّ
إن هذا الفرق من َت ٍ
بني اآلحاد والواحد؛ بكون اآلحاد مجع ًا ،والواحد فرد ًا ،ف َّ
ف يف االصطالح .قال
الشريازي" :باب القول يف أخبار اآلحاد ،اعلم َّ
أن خرب الواحد ما انحط عن حدِّ التواتر" (الشريازي،1985 ،
ج ،1ص.)72
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نفهم ِمّا نقلنا عن اخلطيب البغدادي والشريازي ارتباط اآلحاد بالتواتر؛ فإذا مل نعرف التواتر فلن نعرف
اآلحاد ،والعكس صحيح (الديبو ،2018 ،ص .)133و ِم َن الـمتك ِّلمني واألصوليني َمن ربط اآلحاد بإفادة

الظن ،وهذا يعني أيض ًا َّ
أن عدم فهم معنى العلم َُيول دون فهم معنى الظن ،والعكس صحيح؛ فاإلشكال
وار ند من جهتني ،وهذا جيعل التعريف غري م ِ
نضبط.
وبتت ُّبع ما ذكره الـمتك ِّلمون واألصوليون ،فإنَّنا ال نجد ضوابط موضوعية ملفهوم العلم ،وال للحدِّ الذي
ينتهي إليه؛ لنعرف من خالله الظن ،وكذلك ال نجد ضابط ًا م َّت َفق ًا عليه ملعرفة التواتر؛ لنفهم من خالله اآلحاد،
وهذا ما دفع ابن مجاعة إىل اجلمع بينهام يف قوله" :كل ما مل ِ
ينته إىل التواتر ،وقيل هو ما يفيد الظن" (ابن مجاعة،
1406ه ،ص )32ونظر ًا إىل هذا التأرجح؛ مل جيزم اآلمدي بتعريف اآلحاد؛ إذ قال" :واألقرب يف ذلك أن يقال:
خرب اآلحاد ما كان م ِ
نتهي ًا إىل حدِّ التواتر" (اآلمدي ،د.ت ،ج ،2ص ،)48ويف املقابل كان تعريف اآلحاد بإفادة
الظن موطن ٍ
نقد من سيف الدين اآلمدي؛ َّ
ألن الظن من األلفاظ املشرتكة التي تط َلق عىل العلم "واحلدود ِمّا
جيب صيانتها عن األلفاظ املشرتكة؛ إلخالهلا بالتفاهم ،وافتقارها إىل القرينة" (اآلمدي ،د.ت ،ج ،2ص.)31
أن تعريف اآلحاد م ِ
رتبط بالتواتر من جهتني :جهة َمن جعله ناز ً
وخالصة هذاَّ ،
ال عن املتواتر ،وجهة َمن
ربطه بإفادة الظن ،مع اعرتاض اآلمدي عىل التسمية بالظن .فكيف نعرف املتواتر إذا مل نعرف اآلحاد؟ أو كيف
نعرف اآلحاد إذا مل نعرف املتواتر؟
إن الطريق األسلم يف هذا هو ضبط املتواتر أو ً
ال؛ لكثرة احلديث عنه ،واالهتامم بهَّ ،
َّ
وألن األقوال فيه أكثر
انضباط ًا من اآلحاد .فام املقصود باملتواتر؟
تفرع ًا إىل فرعني ،ومتلف ًا فيه بني العلامء عىل اجتاهني :اجتاه ربطه بإفادة
عند احلديث عن املتواتر نجده م ِّ
العلم ،وم َّثله مجهور الـمتك ِّلمني واألصوليني ،واجتاه ربطه بعدد ناقليه ،وم َّثلته ِق َّلة من الـمتك ِّلمني
واألصوليني ،وهذا ما سنتناوله يف إشكالية املعايري.
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املطلب الثاين :إشكالية املعايري
أوالا :معيارية اآلحاد واملتواتر
قصد باملعيارية كيفية ضبط املتواتر من اآلحاد ،وضبط اآلحاد من املتواتر ،وضبط اآلثار الـمرتتِّبة عىل
ي َ
ذلك .وي ِ
مكن ضبط ذلك انطالق ًا من ضبط املتواتر لضبط اآلحاد ،عل ًام َّ
بأن السعي إىل ضبط املعيارية ال يرج
عن نوعني :النظر إليه من جهة إفادة العلم ،والنظر إليه من جهة العدد كام ذكرنا آنف ًا.

 .1املتواتر هو املفيد للعلم دون االرتباط بعدد مع َّّي:
مل يضبط اجلمهور من الـمتك ِّلمني واألصوليني املتواتر بعدد حمدَّ د ،واملعيار عندهم إفادة العلم،
الـم َلكات العقلية التي هيبها اهلل للناس
وهذه اإلفادة متأ ِّثرة بناقيل اخلرب ،وما يتصل به من قرائن؛ ف َ
متفاوتة ،مع اجلزم َّ
بأن العدد القليل من الناقلني ال يقع العلم بخربهم .قال أبو بكر اجلصاص" :وقد
علمنا يقين ًا أ َّنه ال يقع العلم بخرب الواحد واالثنني ونحومها ،إذا مل تقم الداللة عىل صدقهم من غري جهة
يوجب خربهم العلم ،والكثري ِ
خربهم؛ أل ّنا ّملا امتحنا أحوال الناس مل نر العدد القليل ِ
يوجبه"
َ
(اجلصاص ،1994 ،ج ،15ص.)333
والكثرة من الناقلني الذين يم ِّثلون السقف األعىل للمتواتر ال نعلم عددهم ،وكذا ال نعلم احلدَّ األدنى
للناقلني عىل وجه الدقة ،وذلك يرجع إىل "حسب ما يصادف خربهم من األحوال" (اجلصاص ،1994 ،ج،3
ص )53واألحوال هي القرائن الـمتع ِّلقة باخلرب؛ "فالـمحكِّ م يف ذلك العلم وحصوله ،فإذا حصل استبان
فإن العلم يف العادة ال ُيصل هز ً
للعاقل تر ُّتبه عىل القرائن؛ َّ
ال ،وقد يتلف ذلك باختالف الوقائع ،وعظم
أخطارها ،وأحوال املخربين" (اجلويني ،1997 ،ج ،1ص )221واملهم يف هذا "أن يبلغ عدد املخربين إىل مبلغ
يمتنع عادة تواطؤهم عىل الكذب ،وذلك يتلف باختالف الوقائع والقرائن واملخربين ،وال يتق َّيد ذلك بعدد
فم ِن" اعترب يف
عني" (السبكي ،1995 ،ج ،2ص ،)290وبذلك ،فال عربة َبم ِن اشرتط عدد ًا مع َّين ًا للمتواتر؛ َ
م َّ
التواتر عدد ًا مع َّين ًا فقد أحالَّ ،
فإن ذلك ِمّا يتلف بحسب الوقائع ،والضابط مبلغ ما يقع معه اليقني ،إذا حصل
تم العدد" (اإلجيي ،1997 ،ج ،1ص.)198-197
اليقني فقد َّ
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ٍ
بجالء َّ
َّ
عول عليه هو العلم ،وهذا
إن هذه الكثرة من النقول التي أوردناها مقصودة ،ليت َِّضح لنا
أن الـم َّ

العلم م ِ
حتف باخلرب .وإذا كان املعيار هو العلم ،فهذا ال يعني هدر العدد؛ فهو
رتبط بالعدد وبالقرائن التي ُّ
التوجه -يف نظرنا-
عترب عندهم ،ورضوري ليكون اخلرب متواتر ًا ،لك َّنه ليس املعيار الـمحدِّ د للمتواتر .وهذا ُّ
م َ
ال يلو من تأرجح وعدم انضباط؛ إذ ال تظهر قيمة املخربين بصورة واضحة .وهلذا ،فهم يرون َّ
أن اليقني إذا
والري؛ فكام َّ
أن أحدنا ال يعرف مقدار
حصل فقد حصل العدد ،وقد م َّثل اآلمدي لذلك بحصول الشبع ِّ
الري ،فكذلك ال نعرف عدد املخربين الذين
الطعام الذي حصل به الشبع ،وال مقدار املاء الذي حصل به ِّ
حصل العلم بخربهم (اآلمدي ،د.ت ،ج ،2ص ،)38ومؤ ّدى هذا َّ
أن ضابط املتواتر القائم عىل العلم هو
ضابط ذايت؛ ألنَّه م ِ
رتبط بعلم الشخص ذاته ،فأحدنا عندما ي ِقبل عىل تناول الطعام أو رشب املاء ،فإنَّه ال
يعرف متى يشبع ،ومتى يرتوي.
وخالصة هذاَّ ،
شتهر ال يفى عىل أحد ،مثل :علمنا
أن املتواتر هنا ذايت ،وأنَّه ال يتجاوز ذلك ّإال فيام هو م َ
بوجود مدينتي البصة وبغداد ،ووجود خالد بن الوليد يف التاريخ ،وقيام الدولة األموية ،والعباسية ،والعثامنية ...
فإن العلم هبذه األشياء جعلها متواترة ومستغنِية عن القرائن الـمرت ِبطة هبا .وال يقال هناَّ :
َّ
إن العلم هبا أيض ًا أمر
كذب هبا .والواقع أنَّنا مل نجد ذلك؛ إذ ال يوجد عاقل ي ِّ
ذايت؛ إذ لو كانت أمر ًا ذاتي ًا لو ِجد َمن ي ِّ
كذب بوجود املدن
شتهرة التي مل َيرها ،وال رجل يك ِّذب بوجود صالح الدين األيويب يف التاريخ ،أو يف احلمالت الصليبية.
الـم َ
ً
إضافة إىل العلم كام سبق ،فإ ّنا نجهل متى حصل العلم املتواتر
القرائن،
وإذا كان الـمع َّول عليه أيض ًا هو
َ
لألخبار املتواترة املاضية التي وصلتنا ،وانتفت فيها القرائن بالنسبة إلينا .قال الغزايل يف ذلك" :إذا قدَّ رنا انتفاء
القرائنُّ ،
فأقل عدد ُيصل به العلم الرضوري معلوم هلل تعاىل ،وليس معلوم ًا لنا ،وال سبيل لنا إىل معرفته؛ فإ ّنا
ال ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ،ووجود الشافعي ،ووجود األنبياء -عليهم السالم -عند تواتر اخلرب
إلينا" (الغزايل ،1993 ،ص.)109
أن الوصول إىل العلم يتط َّلب توافر الكثرة مع وجود قرائنَّ ،
واخلالصةَّ ،
ولعل الكثرة هي جزء من
فإن اخلرب ال ِ
القرائن .وإذا مل نصل إىل العلم ل ِق َّلة الرواة والقرائنَّ ،
يوصلنا إىل التواتر ،وإذا مل يكن كذلك فإنَّه
رتبطة ِ
ألن إفادة الظن م ِ
أن اخلرب هو آحاد؛ َّ
يفيد الظن .وإفادة الظن دليل عىل َّ
بالق َّلة من جهة الناقلني ،ومن جهة
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مكن أن ُيصل العلم هبا مهام كانت القرائن متوافرة ،وهذا ما ي ِ
الق َّلة من الرواة ال ي ِ
القرائن؛ فوجود ِ
مكن أن

سجله بنا ًء عىل ما سبق ،ويكون هو قول اجلمهور.
ن ِّ
ولكن ،هذا ليس َّ
حمل اتفاق؛ لذا قلنا اجلمهور ،ومنهم املعتزلة؛ إذ رأى القايض عبد اجلبار َّ
أن خرب اآلحاد
ال يفيد العلم مط َلق ًا مهام اقرتن به من قرائن (القايض عبد اجلبار ،د.ت ،ج ،15ص.)396
ويف مقابل هذا نجد ال َّنظام الذي أعطى القرائن دور ًا كبري ًا فيام يتصل باخلرب؛ فخرب الواحد يفيد العلم إذا
اقرتنت به قرائن ،وقد م َّثل ال َّنظام لذلك َبمن خرج من داره ،وهو ُّ
شاق اجليب ،وحايف القدمني ،ويصيح
ِ
شمر ًا يدخل ويرج ،فمثل هذا يفيد العلم
الغسال م ِّ
بالويل والثبور ،ويذكر أ َّنه أصيب بولده أو والده ،ورئي ّ
عنده (الشريازي ،1985 ،ص.)72
ولكن ،هل كل أخبار اآلحاد عند النَّظام تفيد العلم إذا احت َّفت بالقرائن ،أم َّ
أن األمر مقصور عىل قرائن
حمدَّ دة مثل احلالة السابقة؟
ذكر اجلويني املثال السابق الذي نقلناه عن ال َّنظام ،وف ِهم منه َّ
أن خرب اآلحاد يفيد العلم حيثام اقرتن
غبي من حثالة الناس
بالقرائن؛ إذ قال" :والذي ذكره ال َّنظام ما أراه ّإال يف مثل هذه الصورة ،فإ َّنه ال يفى عىل ٍّ
َّ
أن الواحد قد يرب صادق ًا ،وقد يرب كاذب ًا ،فال تقع الثقة بأخباره ،ولكن لع َّله قال :ال يبعد أن ُيصل الصدق
بإخبار واحد ،فع ِزي إليه جزم القول يف ذلك مط َلق ًا ،وليس من اإلنصاف نسبة رجل من املذكورين إىل اخلروج
عن املعقول من غري غرض" (اجلويني ،1997 ،ج ،1ص .)220
ويبدو َّ
أن ال َّنظام ليس هو الوحيد؛ فها هو فخر الدين الرازي بعد عرضه األدلة ،يقول" :فكل َم ِن استقرأ
أن مستند اليقني يف األخبار ليس ّإال القرائن ،فثبت َّ
العرف عرف َّ
أن الذي قاله ال َّنظام حق" (الرازي،1997 ،
ج ،4ص.)403
أن خرب اآلحاد مفيد للعلم إذا ارتبط بقرينة من هذا النوع ،و َّ
ومؤ ّدى هذاَّ ،
أن كل قرينة ال جتعله مفيد ًا
للعلم .وهبذا يت َِّضح لنا تأرجح املتواتر واآلحاد ،وأنَّه ال َيسهل التفريق بينهام انطالق ًا من إفادة العلم الـم ِ
رتبطة
بالعدد والقرائن.
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 .2التواتر مرتبِط بالعدد عىل اختالف فيه:
اختلف هؤالء يف العدد ا ِ
ملوصل إىل التواتر ،وكان أدنى عدد قيل به هو ما ذهب إليه القايض عبد اجل ّبار
املعتزيل .وهذا من الغرائب؛ فهم من أكثر الناس احتياط ًا يف األخبار ،وكان من الـمتو َّقع أ ّال يكتفوا بأن يكون
رواة العدد "أكثر من ٍ
أربعة" (القايض عبد اجلبار ،د.ت ،ج ،15ص )333أي أن يكون العدد مخسة رواة فأكثر،
ودليل القايض هو العقل ،ومفاده َّ
يص إثبات الزنا هو العدد أربعة بوصفهم شهود ًا
أن أكثر عدد للشهادة فيام ُّ
عىل الزنا ،وهذا العدد -يف حدِّ ذاته -ال ِ
يوصل القايض إىل العلم الرضوري ما مل ي َضف إليه علم القايض بعد أن
يستمع للشهود عىل الزنا؛ فالعلم بام يفيده املتواتر هو علم رضوري ،وإجياب احلدِّ عىل الزاين بعد شهادة أربع ٍة ال
توصل إىل العلم الرضوري ،فيظل العدد الذي هو أربعة غري مفيد للعلم .وإذا كان العلم ال ُيصل عند
يعني أنَّه َّ
ٍ
أربعة ،فمن ا َ
ألوىل ّأال يقع بخرب الواحد واالثنني والثالثة( .القايض عبد اجلبار ،د.ت ،ج ،15ص)333
واحلقيقة أ َّننا مل نجد -فيام ا َّطلعنا عليهِ -م َن املعتزلة َمن قال هبذا العدد ،أو حاول حص عدد الرواة غري
القايض يف القول بعدم االكتفاء باألربعة؟ لقد ذكر أبو بكر
القايض عبد اجل ّبار .ولكن ،هل سبق أحدن
َ
اجلصاص َّ
أن الذين "اعتربوا يف رشط التواتر أكثر من أربعة اختلفوا فيام بينهم يف ضابط العدد" (اجلصاص،
القايض يف عدم
 ،1994ج ،3ص ،)519ومل يذكر لنا َم ِن الذين قالوا بذلك ،ومؤ ّدى هذا أ َّنه يوجد َمن سبق
َ
ٍ
بأربعة.
االكتفاء
واالختالف يف عدد املتواتر يبدأ من ٍ
مخسة ،ليصل إىل آراء ليست معقولة ،كأن يكون عددهم بعدد أهل
بدر؛ ف َم ِن اشرتط عددهم بعدد أهل بدر ،مؤ ّداه لو نقص عن ذلك النتقل من املتواتر إىل اآلحاد ،وكذا َم ِن
اشرتط أن يكون الرواة عرشين ،وهو ن
قول ن ِسب إىل أيب اهلذيل العالف (الرازي ،1997 ،ج ،4ص.)378
وقد ذكر الغزايل بعض هذه األقوال ،ثم أضاف قائ ً
ال" :فأ ّما ما ذهب إليه قوم من التخصيص باألربعني
أخذ ًا من اجلمعة ،وقوم إىل التخصيص بالسبعني أخذ ًا من قوله تعاىل :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﱠ [األعراف ،]155 :وقوم إىل التخصيص بعدد أهل بدر؛ فكل ذلك حتكُّ امت فاسدة باردة ال ت ِ
ناسب
الغرض ،وال تدل عليه" (الغزايل ،1993 ،ص.)110
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إن العيب يف هذه األقوال هو عدم وجود دليل مقنِع تستند إليه ،وهذه األعداد أيض ًا ال ي ِ
َّ
مكن أن تكون

سقف ًا للخرب املتواتر ،واعتامدها يسوق إىل الفوىض والعبث؛ َّ
ألن كل صاحب مقالة َيعدُّ قوله مفيد ًا للعلم،
بوصفه خرب ًا متواتر ًا ،و َيعدُّ خرب غريه مفيد ًا للظن إن كان العدد أقل .فام العدد الذي يفيد العلم؟ هل العدد
مرة ِب َغ ِّض النظر عن املكان والزمان ونوعية اخلرب؟
الذي يفيد العلم هو نفسه العدد الذي يفيد العلم كل َّ
وبعبارة أخرى ،إذا نقل لنا اخلمسة (احلدُّ األدنى الذي اختاره القايض) خرب ًا ،فهل يفيد العلم يف كل خرب
نقلوه لنا أم هو قاِص عىل ٍ
خرب حمدَّ د؟ ومثل هذا يقال لكل َم ِن اشرتط عدد ًا مع َّين ًا؛ أي هل للظروف التي حتيط
باخلرب أثر أم ال؟
ِصح
من الواضح أ َّنه ال أثر هلا البتة ،ولو كان هلا أثر ما اختلف أصحاب هذا املسار عن غريهم؛ فقد َّ
القايض عبد اجل ّبار َّ
بأن "العادة يف اخلرب الذي يقع العلم عنده جيب أن تتفق إذا اشرتك املخربون يف القدر
والصفة" (القايض عبد اجلبار ،د.ت ،ج ،15ص )368والقدر عنده أن يكون الرواة ً
مخسة فأكثر ،والصفة هي
الرشوط التي ينبغي توافرها يف الرواة.
أي أثر للزمان واملكان والعرف يف العدد ،ويظل العدد بمنأى عن
إذن ،فحصول العدد والصفة يلغي َّ
يصح أن ي َّفرق بينها ألمر يرجع إىل املكان والوقت" (القايض عبد اجلبار،
ذلك .قال القايض يف هذا الصدد" :ال ُّ
د.ت ،ج ،15ص ،)363ومع انتفاء أثر الزمان واملكان يف إفادة العلم.
وليس هذا خاص ًا بالقايض ،فقد سبقه أبو عيل اجل ّبائي الذي رأى "أ َّنه ال جيوز أن يقع العلم بخرب عدد
دون عدد" (القايض عبد اجلبار ،د.ت ،ج ،15ص ،)368ودليل القايض عبد اجل ّبار يف عدم أثر املكان والزمان
أن اخلرب إذا جاءنا عن طريق التواتر أفادنا العلم إذا َّ
يف العدد هو وحدة احلال بني املخربين؛ فمن املعلوم َّ
حتقق
أن هذا اخلرب إذا جاء لغرينا عىل هذا الشكل أفاد العلم عندهم؛ َّ
العدد والصفة يف املخربين ،و َّ
ألن حالنا ال
بأَّنم
يتلف عن حاهلم .وهذه املسائل ُيكم هبا اإلنسان عىل غريه انطالق ًا من نفسه ،وهلذا نحكم عىل غرينا َّ
كذب من ي ِ
نكرها (الغزايل،1993 ،
يعرفون األمور البدهية ،واملشاهدات احلسية انطالق ًا من معرفتنا إ ّياها ،ون ِّ َ
ص.)370-369
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ً
غري َّ
خاضعة لألخبار
أن هذا الدليل ليس مقنِع ًا؛ فاملشاهدات احلسية البدهية (مثل رؤيتنا للهالل) ليست

تكررة .أ ّما األمور البدهية (مثل :كون اجلزء أصغر من الكل،
املتواترة ،وإنَّام ختضع للمشاهدات احلسية الـم ِّ
وقابلية الرقم إىل االنقسام عىل اثنني) فهي من بداءة العقول؛ إذ تأيت احلواس لتدعيم ما هو موجود يف العقل ،ال
التوجه َّ
فمن جعل
إلنشاء حكم ما .و
واضح من أصحاب هذا ُّ
ن
أن اآلحاد ما نـزل عن العدد الذي وضعوه؛ َ
العدد عرشة -مث ً
ال -كان اآلحاد أدنى من العرشة وهكذا .واآلحاد عند القايض عبد اجل ّبار ما نـزل عن
توج نه ال يم ِّثل مجهور الـمتك ِّلمني
التوجه هو األكثر معيارية لضبط املتواتر من اآلحاد ،لك َّنه ُّ
اخلمسة .وهذا ُّ
واألصوليني ،فض ً
ال عن إلغائه دور القرائن ،وكذلك ال توجد أدلة مقنِعة عىل اختيار هذا العدد الذي يقف
وخترصات كام نقلنا عن الغزايل.
عنده املتواتر دون غريه؛ فهي حتكُّامت ُّ
واحلقيقة أنَّنا مل نجد معيارية واضحة يف اعتبار املتواتر؛ ما يعني عدم وجود معيارية واضحة يف
اعتبار اآلحاد ،عل ًام َّ
بأن الوصول إىل املعيارية أمر مهم؛ لِـام يرت َّتب عليه من أحكام .فاحلكم
الحظ َّ
أن
الـمرت ِّتب عىل كون احلديث متواتر ًا متلِ ن
ف عن احلكم عندما يكون دليله آحاد ًا ،والـم َ
السنَّة
اجلمهور حكموا بكفر َمن أنكر املتواتر مع االختالف يف التعبري عن ذلك؛ فمنهم َمن َّفرق بني ُّ
فرق ،ومنهم َمن ذكر عدم التكفري بر ِّد اآلحاد كأ َّنه يلحظ من مفهوم املخالفة
والقرآن ،ومنهم َمن مل ي ِّ
ِصح بتكفري َمن خالف األدلة السمعية القاطعة (ابن دقيق العيد،
التكفري بر ِّد املتواتر ،ومنهم َمن َّ
ٍ
تعبري
د.ت ،ج ،4ص77؛ الِّسخس ،1995 ،ج ،1ص292؛ ابن حزم ،د.ت ،ج ،3ص )402وأِصح
نجده عند عضد الدين اإلجيي (ت751ه)؛ إذ قال" :وقد أمجعت األ َّمة عىل َّ
أن إنكار اآلحاد ليس
كفر ًا" (اإلجيي ،1997 ،ج ،3ص ،)572وقال أبو احلسني البصي املعتزيل (ت436ه)" :ال جيوز
االقتصار يف التوحيد والعدل عىل الظن دون العلم" (أبو احلسني البصي1403 ،ه ،ج ،2ص.)103
والتوحيد والعدل عند املعتزلة يم ِّثالن العقيدة االعتزالية ،ومن هنا اقتض األمر معرفة املتواتر؛
ِ
يتعني عىل املرء
لـام قد يرت َّتب عىل إنكاره من الكفر .وهذه املسألة تش ِّكل خطورة ال يستهان هبا؛ إذ َّ
رشك التكفري ،وقد ظهر لنا  -فيام سبق -عدم وجود ضوابط
تييز املتواتر من غريه؛ لكيال يقع يف َ َ
واضحة هلذا املسار .يضاف إىل ذلك رشط ال بدَّ منه يف ضبط املتواتر الذي يكفر صاحبه ،وهو أن
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َ
يكون أص ً
حفصة
ال من أصول الدين؛ فإ َّنه لو أنكر "غزوة من غزوات النبي  املتواترة ،أو أنكر نكاحه
بنت عمر ،أو أنكر وجود أيب بكر وخالفته مل يلزم تكفريه؛ أل َّنه ليس تكذيب ًا يف أصل من أصول الدين ِمّا جيب
التصديق به ،بخالف احلج والصالة وأركان اإلسالم" (الغزايل ،2004 ،ص.)136
راجع إىل ما هو معلوم من الدين بالرضورة ،وإىل غريه.
وهذا القيد الذي وضعه الغزايل م ِهم ،وأصله
ن
أن املعيار الذي وضعه الغزايل يعود إىل طبيعة اخلطاب التكليفي؛ فال يلزم من إسالم املرء أن ي ِ
ويبدو َّ
ؤمن
بزواج النبي عليه الصالة والسالم بحفصة ،وال يرتتَّب عىل ذلك تكليف م ِ
رتبط بواقع احلياة؛ فالعلم بذلك
أقرب ما يكون إىل أهل االختصاص ،وهذا عىل خالف حرمة الزنا والظلم ،ووجوب الصلوات ودفع الزكاة.

املطلب الثالث :إشكالية التش ُّكل
مل نجد اهتامم ًا عند الباحثني -فيام ا َّطلعنا عليه -بتشكيل الدليل الكالمي األصويل ،وهذا شأن
بالتدرج .ويف سياق البحث عن التشكُّل نجد َّ
أن َّأول تصنيف
العلوم ،ومنها اإلسالمية التي بدأت
ُّ
سامه "الر ُّد عىل َمن
يف االعرتاض عىل االحتجاج بخرب اآلحاد هو أليب احلسني اخلياط املعتزيل الذي ّ
أثبت خرب الواحد" (ابن حجر العسقالين ،1971 ،ج ،4ص )8وهذه التسمية تدل عىل عدم
االحتجاج بخرب اآلحاد ،ولع َّله يراد بالعنوان الر ُّد عىل َمن أثبت خرب اآلحاد بوصفه دلي ً
ال لالحتجاج
به يف العقديات ،وليس املقصود به إثبات وجوده؛ َّ
ألن اخلالف بخصوص اآلحاد ليس يف الوجود أو
عدمه ،وإنَّام اخلالف يف االحتجاج .واحلقيقة َّ
أن كتاب اخلياط هذا مل يصلنا ،ولكن وجدنا بعده مؤ َّلف ًا
أليب القاسم الكعبي س ّامه "قبول األخبار ومعرفة الرجال" (الكعبي ،2000 ،ص ،)93وقد ذكر عبد
القاهر البغدادي هذين الكتابني ،ورأى َّ
أن األخري جاء رد ًا عىل األول؛ إذ قال البغدادي عن اخلياط
إ َّنه كان "منكِر احل َّجة يف أخبار اآلحاد ،وما أراد بإنكاره إ ّال إنكار أكثر أحكام الرشيعة؛ َّ
فإن أكثر
فروض الفقه َمبنِية عىل أخبار اآلحاد .وللكعبي عليه كتاب يف ح َّجة أخبار اآلحاد ،وقد ض َّلل فيه َمن
أنكر احل َّجة فيها" (البغدادي ،1977 ،ص )165غري أنَّه مل يصلنا كتاب الكعبي هذا ،ووصلنا كتاب
سمى "قبول األخبار ومعرفة الرجال" ،ومل أجد فيه ذكر ًا أليب احلسني اخلياط ،أو احتجاج ًا
آخر له ،ي ّ
ألخبار اآلحاد.
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ِ
وم ّا جتب مالحظته َّ
أن ابن قتيبة الدينوري كان معاِص ًا للخياط ،ولبعض شيوخ املعتزلة،

مثل :النَّظام ،والعالف ،واجلاحظ ،وأنَّه أ َّلف كتابه للر ِّد عىل الـمتك ِّلمني ،وقصد هبم املعتزلة،
ونقل طائفة من أقواهلم ،وذكر بعض اختالف الـمتك ِّلمني يف االحتجاج بخرب الواحد؛ فمنهم َمن
َقبِ َله ،ومنهم َم ِن اشرتط العدد .وقد رأى ابن قتيبة َّ
أن التعويل عليه ليس هو العدد ،بل الصفة؛
أن "الصادق العدل صادق اخلرب ،كام َّ
ذلك َّ
أن الرسول الواحد الـمب ِّلغ عن اهلل تعاىل صادق اخلرب"
(ابن قتيبة ،1999 ،ص .)118وفِعل ابن قتيبة هذا ُّ
يدل عىل االعتناء بالقضية يف القرن الثالث
وأَّنا كانت من القضايا املنترشة ،ثم صارت أكثر بروز ًا ووضوح ًا يف الفكر
اهلجري وما قبلهَّ ،
السنّي فنجد َّ
أن أبا احلسن األشعري
االعتزايل ،وال سيام عند القايض عبد اجل ّبار .أ ّما يف الفكر ُّ
اعتمد عىل أخبار اآلحاد يف تقرير بعض مسائل العقيدة (األشعري1397 ،ه ،ص،28-27
األشعري ،1980 ،ص.)293
وعند البحث عن بدايات التشكُّل نجد الشافعي قد حتدَّ ث عن خرب اآلحاد يف مواطن كثرية ،وجعله
حجة ،راد ًا عىل من أنكر حجيته (الشافعي ،1990 ،ص ،)402-401وقد َتبني لنا -بعد ٍ
بحثَّ -
أن مصدر
ِّ
ّ
َّ
َّ
َ
ؤسس الرسمي للمعتزلة ،فقد قال القايض عبد اجل ّبار نق ً
ال
التفرقة بني املتواتر واآلحاد هو واصل بن عطاء الـم ِّ
عنهَّ " :
إن كل خرب ال يم ِكن فيه التواطؤ والرتاسل ،واالتِّفاق عىل غري التواطؤ ،فهو ح َّجة" (القايض عبد اجلبار،
 ،1986ص )234وعدم التواطؤ رشط من رشوط اخلرب املتواتر.
أن كل خرب ي ِ
ومؤ ّدى هذا الكالم َّ
مكن فيه التواطؤ والرتاسل بني املخربين فهو ليس بح َّجة ،وهذا شأن
أن القايض نقل عنه قو ً
يصب يف السياق نفسه ،هو " َّ
أخبار اآلحاد .يضاف إىل ذلك َّ
عرف
ال آخر
ُّ
أن احلق ال ي َ
ٍ
ٍ
وبعقل ٍ
سليم" (القايض عبد اجلبار ،1986 ،ص )234وقوله:
وبخرب جاء جميء احل َّجة،
ّإال بكتاب اهلل تعاىل ...
"و ٍ
بخرب جاء جميء احل َّجة" هو اخلرب املتواتر؛ َّ
األول -ال تقوم به ح َّجة.
ألن خرب اآلحاد -استناد ًا إىل قوله َّ
ويف هذا السياق ،نذكر ما وجدناه من نسبة هذه املقولة إىل املعتزلة َ
قول ابن حزم" :مجيع أهل اإلسالم
كانوا عىل قبول خرب الواحد الثقة عن النبي عليه الصالة والسالم  ...حتى حدَّ ث متك ِّلمو املعتزلة بعد املائة من
التاريخ ،فخالفوا اإلمجاع يف ذلك" (ابن حزم ،د.ت ،ج ،1ص ،)114يضاف إىل ما تقدَّ م قول العسكري عن
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عرف من وجوه أربعة :كتاب ناطق ،وخرب جم َتمع عليه ،وح َّجة
واصل بن عطاء" :هو َّأول َمن قال :احلق ي َ
عقل ،وإمجاع" (العسكري1408 ،ه ،ص.)374
وأقدم من نقل هذه املقولة عن املعتزلة أبو القاسم البلخي الكعبي املعتزيل (ت  )319ولكنه مل يسندها إىل
واصل بن عطاء ،وإنام أسندها إىل مجهور املعتزلة وإىل كثري من األمة ،يقول الكعبي " :قال ُّ
جل املعتزلة وأكثر
األمة بأن احلجة فيام غاب عنها من آيات األنبياء عليهم السالم ،وفيام سوى ذلك من األخبار :ما ينقله اجلامعة
ِ
جرت العادات بأن مثلها ال يطرد عن مجاعة مثلها  ...قالوا فإذا
التي ال جيوز عليها التواطؤ واالتفاق ،والتي قد
كان اخلرب قد نقله هؤالء ،وكان أوله كآخره ووسطه كطرفيه فهو حجة عىل من سمعه ،هذا إذا أخرب هؤالء
املخربون عن أمره أحسوه ،وأنه لن جيوز اليقني بيشء ما غاب من األمور بغري ما ذكرنا" (البلخي،2020 ،
ص.)303-302
نقلنا هذا الكالم بطوله؛ ألنَّه يؤكد أن تقسيم اخلرب إىل متواتر وغريه هو تقسيم اعتزايل من جهة الكالم،
ألن هناك من تأثر باالعتزال يف هذه املسألةَّ ،
وال يشكل علينا قوله وأكثر األمة؛ َّ
وألن بعض الفقهاء اقرتبوا من
هذا التقسيم كالشافعي الذي أطلق عىل اخلرب املتواتر خرب العامة عن العامة (الشافعي ،1990 ،ج ،8ص.)588
بان بوضوح َّ
أن أصل التقسيم بني املتواتر واآلحاد هو تقسيم اعتزايل .ولكن ،هل هذا التقسيم هو تقسيم
بني املشهور وغريه؟ وكذلك توجد مدَّ ة طويلة من الزمن بني واصل بن عطاء والشافعي تصل إىل سبعني سنة،
فهل نعثر عىل ِص َلة الوصل بينهام؟ َّ
إن البحث يف بدايات تشكُّل احلديث املشهور يفيض بنا إىل هذا اخليط
الرابط ،وكذا نجد خيط ًا يربط بني املشهور وغريه .فكيف نشأ املشهور لنصل من خالله إىل ضبطه ،ومعياريته،
وبدايات تشكُّل احلديث بعد تقسيم األخبار إىل آحاد ومتواتر ومشهور؟ ذكرنا آنف ًا َّ
أن املشهور مصطلح
أصويل حنفي؛ ما ُيتِّم البحث يف أصول احلنفية وفقههم ،وهذا ما يتناوله املبحث الثاين.
شك فيه َّ
و ِ ّما ال َّ
وأَّنم بنوا عليها كثري ًا
أن آثار هذا التقسيم ظهرت بني الـمتك ِّلمني واألصولينيَّ ،
من املسائل ،وال س ّيام يف الفكر االعتزايل؛ فام تعارض مع أصوهلم ر ّدوه بح َّجة أنَّه ال يفيد العلم ،وليس
نتوسع فيه ،وحسبنا أن نذكر بعض النامذج التي بنِيت عىل التأرجح بني املتواتر
هذا من مباحثنا حتى َّ
واآلحاد ،مثل تعامل املعتزلة مع أحاديث الشفاعة؛ إذ قال القايض عبد اجل ّبار املعتزيل اعرتاض ًا عىل َمن
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يرى الشفاعة ألصحاب الكبائر" :وقد تع َّلقوا بام ر ِوي عن النبي عليه الصالة والسالم أنَّه قال:
أن هذا اخلرب مل تثبت صحته أو ً
"شفاعتي ألهل الكبائر من أ َّمتي"  ...واجلواب َّ
صح فإنَّه منقول
ال ،ولو َّ
بطريق اآلحاد ،ومسألتنا طريقها العلم" (القايض عبد اجلبار ،1996 ،ص691 -690؛ القايض عبد اجلبار،
 ،1986ص.)210

والتطور واملعيارية"
املبحث الثاين :املشهور "إشكالية التكوين
ُّ
السنَّة النبوية ،وهو مصطلح من مصطلحات احلنفية التي
املشهور نوع من أنواع األخبار املوجودة يف ُّ
خالفوا فيها اجلمهور ،وهلذا النوع أحكام تتاز من أحكام املتواتر واآلحاد .واحلديث عن قضية النشأة واملعيارية
ليس َّ
بأقل من احلديث عن املتواتر واآلحاد ،ومن هنا تأيت أمهية هذه القضية.

املطلب األول :إشكالية التشكُّل
 .1عيسى بن أبان:
ت ِ
رجع كتب أصول احلنفية االختالف يف تعريف احلديث املشهور وما يرت َّتب عليه من أحكام إىل عيسى
بن َأبان الفقيه احلنفي ،ونظر ًا إىل عدم وجود كتب له؛ َّ
فإن أقدم َمن أحال عليه الشايش يف أصوله ،وأبو بكر
ستحسن التعريف هبذا الفقيه؛ ملنـزلته عند احلنفية.
اجلصاص يف فصوله ،ومن هنا ي
َ
مجت له -عىل ِق َّلة مادهتاَّ -
أن اسمه
ليس بني أيدينا الكثري عن ترمجة عيسى بن َأبان ،وجت ِمع الكتب التي تر َ
عيسى بن َأبان بن صدقة ،وأنَّه يكَ ّنى بأيب موسى ،وأنَّه من كبار فقهاء احلنفية ،وأنَّه َص ِحب حممد بن احلسن
وتفقه عىل يديه ،وأنَّه كان قاضي ًا عىل البصة وغريها ،وأنَّه َّ
الشيباينَّ ،
ظل يف القضاء عرشين سنة حتى تويف،
ٍ
برجل يفعل يف ماله كفعيل يف
ويروى أ َّنه كان َح َسن الوجه ،وسخي ًا جد ًا ،حتى إ َّنه كان يقول" :واهلل لو أتيت
مايل حلجرت عليه" (اخلطيب البغدادي ،2001 ،ج  ،12ص .)479
كانت له رواية يف احلديث ،وروى عنه العديد من الرواة ،وذكر اخلطيب البغدادي َّ
أن له كتب ًا " كثرية،
واحتجاج ًا ملذهب أيب حنيفة" (اخلطيب البغدادي ،2001 ،ج  ،12ص )479
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ِ
وسعة العلم" (ابن
وقد وصفه ابن قطلوبغا بقوله" :أحد األئمة األعالم  ...ووصف بالذكاء ،والسخاءَ ،

قطلوبغا ،1992 ،ص )227ومن الكتب التي أ َّلفها عيسى بن أبان كتاب "خرب الواحد" ،وكتاب "اجلامع"،
وكتاب "إثبات القياس" ،وكتاب "اجتهاد الرأي" .وذكر بدر الدين العيني أنَّه كان يأبى َّ -أول األمر -اإلتيان إىل
حممد بن احلسن ،ثم الزمه ،وذ ِكر بصيغة التمريض أ َّنه لزمه ستة أشهر (ابن قطلوبغا ،1992 ،ص227؛ العيني،
 ،2006ج ،2ص )432وقد جعله ابن املرتض يف "طبقات املعتزلة" ،قائ ً
ال" :أخذ عن حممد بن احلسن ،وهو
ربز يف أصناف العلوم ،كان الشافعي يناظِره ،ويأمر أصحابه بمناظرته" (ابن
مقدَّ م يف أهل زمانه ،م ِّ
فهم من هذا أنَّه كان عىل مذهب االعتزال ،أو له آراء توافِق مذهبهم.
املرتض ،1961 ،ص )129وقد ي َ
ويف هذا السياق ن ِقل بصيغة التمريض" :وُيكى عن عيسى أ َّنه كان يذهب إىل القول بخلق القرآن"
(اخلطيب البغدادي ،2001 ،ج  ،12ص .)480
بيد َّ
فمن نسب إليه القول بخلق القرآن هم
أن هذا والذي قبله ليس كافي ًا ليكون عىل مذهب املعتزلة؛ َ
ِ
الق َّلة الذين ترمجوا له ،وكذلك جاءت النسبة بصيغة التمريض ،وقول ابن املرتض ال يكفي ليكون ِمَّن يقول
بالعدل والتوحيد عىل مذهب املعتزلة؛ أل َّننا الحظنا مبالغة يف طبقاهتم؛ حتسين ًا ملنهجهم .وهلذا وضعوا حممد بن
احلسن الشيباين -صاحب أيب حنيفة -يف ِعداد َمن يقول بالعدل (ابن املرتض ،1961 ،ص ،)129ويرى أبو
إسحاق الشريازي "أ َّنه كان من أصحاب احلديث ،ثم غلب عليه الرأيَّ ،
تفقه عىل حممد بن احلسن"
(الشريازي ،1970 ،ص ،)137وقد ا َّت َفق َمن ترجم له عىل أنَّه تويف سنة 221ه.
اخلرب املشهور عند عيسى بن أبان:
املشهورعند عيسى بن َأبان هو ما كان "خرب ًا ظاهر ًا يعرفه الناس ،ويعملون به ،مثل ما جاء
عن النبي  أن" :ال وصية لوارث"  ...فإذا جاء هذا املجيء فهو مقبول؛ َّ
ألن مثله ال يكون ومه ًا".
ويف مقابِل هذا املشهور يكون الشاذ ،وهو الذي جاء لينقض "سنَّ ًة جم َمع ًا عليها ،أو يالِف شيئ ًا من
ظاهر القرآن ،فإن كان للحديث وجه ومعنى ُيمل عليه ال يالف ذلك محل معناه عىل أحسن
بالسنن ،وأوفقه لظاهر القرآن ،فإن مل يكن معنى ُيمل ذلك فهو شاذ"
وجوهه ،وأشبهه ُّ
(اجلصاص ،1994 ،ج ،1ص .)156والتقابل واضح عند عيسى بن َأبان بني املشهور والشاذ،
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واملشهور هنا هو املعروف ،وقد َم َّثل له بحديث" :ال وصية لوارث" ،عىل الرغم من َّ
أن هذا
يصح سند ًا عند املحدثني ،لك َّن قبوله والعمل به جعله مشهور ًا ،وما يقابِله هو الشاذ.
احلديث ال
ُّ
شتهر ،أو مالفته بحيث يعِّس اجلمع بينهام .وهذا يذ ِّكرنا بتعريف
واملقابلة هنا تعني نقض ما هو م َ
احلديث الشاذ عند املحدثني ،الذي من رشوطه املخالفة .ونظر ًا إىل هذه املخالفة؛ فهو ضعيف عند
الفقهاء واملحدثني ،مع رضورة التفريق هنا بني الـمن َكر والشاذ عند املحدثني ،فالشاذ هو مالفة
الثقة َمن هو أوثق منه ،أ ّما املنكر فهو مالفة الضعيف للثقة (ابن حجر العسقالين1422 ،ه ،ص،82
214؛ السيوطي ،د.ت ،ج ،1ص.)276
لكن التل ّقي له جعل مرتبته عالي ًة
وأصل املشهور عند عيسى بن َأبان احلديث الذي جاء آحاد ًاَّ ،
تصل حدَّ التواتر .وتأسيس ًا عىل ذلك ،ف َّ
إن "خرب الواحد إذا تل ّقاه الناس بالقبول صار بمنـزلة
التواتر ،فيجوز ختصيص ظاهر القرآن به ،وهذا صفة هذا اخلرب؛ َّ
ألن الصحابة قد تل َّقته بالقبول،
واستعملته .وليس معنى تل ّقي الناس إ ّياه بالقبول أن ال يوجد (له) مالِف ،وإ َّنام صفته أن يعرفه
معظم السلف ،ويستعملوه من غري نكري من الباقني عىل قائله ،ثم إن خالف بعدهم فيه مالِف كان
شاذ ًا ال يلت َفت إليه" (اجلصاص ،1994 ،ج ،1ص.)84
َّ
إن هذا النص م ِهم جد ًا لضبط حقيقة املشهور؛ فال َيلزم من إطالق صفة املشهور عىل احلديث
االتِّفاق عليه من اجلميع ،وإ َّنام يكفي أن يقبله األغلب .وإذا صار األمر هبذا الشكل ،فإنَّه ال يع َتدُّ
بمن خالفه؛ َّ
ألن الـمخالِف شاذ ال يلت َفت إليه .ولـ ّام كان مشهور ًا فقد كان معروف ًا بني الناس ،ومل
َ
ف عىل أغلبهم .ولكن ،هل عيسى بن َأبان هو مصدر هذا التقسيم كام ذكرت ج ُّل كتب األصول
َي َ
طور هلذا املفهوم،
احلنفي ،أم أ َّنه يوجد تقسيم يمتد إىل ما قبل عيسى ،ويكون عمله عمل الـم ِّ
ِ
ِ
ب حممد بن احلسن الشيباين وعند الرجوع إىل
ومؤّ كده؟ الحظنا يف ترمجتنا لعيسى بن َأبان أ َّنه َصح َ
هذا األخري وجدنا إشارات واضحات يمكِن أن نجعل منها بذور ًا يف التقسيم عند احلنفية ،وحتديد ًا
مصطلح املشهور.
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 .2حممد بن احلسن الشيباين (ت 187ه) ومصطلح املشهور ومصطلح الشاذ:
حتدَّ ث حممد بن احلسن الشيباين (صاحب أيب حنيفة) عن املشهور واآلحاد ،وقد تثَّل ذلك فيام يأيت:
أ .استعامل حممد بن احلسن صيغة "احلديث املشهور املعروف":
من ذلك َّ
أن حممد بن احلسن نقل عن أيب حنيفة أ َّنه ال َق َود عىل القاتل ّإال إذا كان القتل بسالح،
ونقل عن مذهب املالكية الذين نقلوا عن أهل املدينة َّ
بمن قتِل بالسوط والعصا إذا
أن ال َق َود قد يكون َ
كان ِم ّا ال يعيش املرضوب عاد ًة.
ومن ذلك أيض ًا اعرتاض حممد بن احلسن عىل أهل املدينة القائلني َّ
بأن ال َق َود يمكِن أن ُيصل
َ
حديث رسول اهلل  املشهور املعروف،
بقتيل العصا والسوط؛ َف َمن قال هبذا القول كأ َّنه "ترك
وخطبتَه يوم فتح مكة حني خطب أال َّ
إن قتيل اخلطأ العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل،
منها أربعون يف بطوَّنا أوالدها" (الشيباين1403 ،ه ،ج ،4ص.)396
والذي يعنينا ِم ّا تقدَّ م االعتامد عىل حديث النبي عليه الصالة والسالم ،الذي ورد يف خطبته يف
ِح َّجة الوداع ،واعتبار ذلك من املشهور ،واخلطبة هذه مشهورة لكثرة َمن سمعها من الصحابة.
ومن ذلك أيض ًا اعرتاض حممد بن احلسن عىل أهل املدينة يف قضية وقوع الرجل عىل زوجته
أيام احلج" .ما بينه وبني أن يدفع من عرفة ،ويرمي اجلمرة ،فإ َّنه جيب عليه اهلدي وحج قابل ،فإن
كانت إصابته أهله بعد رمي اجلمرة فعليه أن يعتمر وهيدي ،وليس عليه حج من قابل .قال حممد:
وكيف قال أهل املدينة :وعليه حج قابل إذا وقع ما بينه وبني أن يرمي اجلمرة؟ أليس هذا احلديث
فمن أدرك عرفة ٍ
بليل فقد
املشهور عن رسول اهلل  الذي ال يقدر عىل ر ِّده أحد أ َّنه قال :احلج عرفةَ ،
وصف احلديث الوارد هنا
َ
الحظ أنَّه
أدرك ،وإ َّنام جيب القضاء إذا أفسد قبل أن يقف بعرفة؟" والـم َ
(احلج عرفة) باحلديث املشهور ،قاصد ًا بذلك َّ
أن الكل قد عمل هبذا احلديث ،فكان بمعنى املشهور
االصطالحي عند احلنفية .وإذا رجعنا إىل أصحاب املذاهب الفقهية األربعة وجدنا الوقوف بعرفة
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أحد أركان احلج (البابريت ،د.ت ،ج ،1ص276؛ اخلريش ،د.ت ،ج ،2ص313؛ الرشبيني،2000 ،
ج ،2ص.)285
ويف املقابل دافع حممد بن احلسن عن أيب حنيفة يف عدم نقض الوضوء من القبلة؛ َّ
بأن "اآلثار يف
ذلك -أ َّنه ال وضوء فيه -كثرية معروفة  ...واحلديث املشهور املعروف عن عائشة ريض اهلل عنها َّأَّنا
كانت تقول َّ
إن رسول اهلل  كان يتوضأ ،ثم يق ِّبل بعض نسائه" (الشيباين1403 ،ه ،ج ،4ص،)65
ال" :وأ ّما حديث حبيب عن عروة عن عائشة َّ
وقد ض ّعف ابن حجر احلديث قائ ً
أن النبي  كان يق ِّبل
بعض نسائه ثم ّ
يصيل وال يتوضأ" فمعلولَ ،ذ َكر ِع َّلته أبو داود ،والرتمذي ،والدارقطني ،والبيهقي،
صح فهو حممول عىل ما كان عليه األمر قبل
وابن حزم ،وقال :ال يصح يف هذا الباب يشء ،وإن َّ
نـزول الوضوء من اللمس" (ابن حجر العسقالين ،1989 ،ج ،1ص ،)363وهنا يتعني االلتفات إىل
أمرين ،مها :اختالف منهج الفقهاء يف التعامل مع منهج املحدثني ،واعتبار حممد بن احلسن احلديث
مشهور ًا بالنسبة إليه ،وعمل احلنفية به (الكاساين ،1986 ،ج ،1ص.)30
وقد يكتفي حممد بن احلسن بقول" :مشهور" ،ومن ذلك ما جاء يف روايته للموطأ" :أخربنا
مالك ،أخربنا هشام بن عروة ،عن أبيهَّ ،
ب سائب ًة .قال حممد :قال رسول اهلل  يف
أن أبا بكر َس َّي َ
احلديث املشهور" :الوالء لِـ َمن أعتق" (الشيباين ،د.ت ،ص ،)298واحلديث رواه البخاري يف
صحيحه (البخاري1422 ،ه ،حديث رقم)6752
أن الشهرة ترتبط بالعمل الذي أخذ به احلنفية ،و َّ
و ِم ّا ينبغي مالحظته َّ
أن العمل عاد ًة يكون
فرع ًا من اشتهار احلديث عند الفقيه؛ إذ لو مل يكن مشهور ًا عنده ما عمل به .ومقابِل املشهور يكون
الشاذ ،وهو ما سيت َِّضح يف الفقرة اآلتية.
ب .قول حممد بن احلسن" :حديث مستفيض معروف":
استخدم حممد بن احلسن عبارة" :حديث مستفيض معروف" ،وذكر قول النبي عليه الصالة
والسالم لبالل باإلسفار يف صالة الفجر (الشيباين1403 ،ه ،ج ،1ص)3
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ويف هذا السياق ،قال الدكتور حممد بوينوكالن يف حتقيقه كتاب "األصل" ملحمد بن احلسن
ٍ
مصطلحات وألفاظ ًا متلف ًة لبيان صحة األحاديث واآلثار ،وعىل رأس هذه
الشيباينَ " :يستعمل
ٍ
ٍ
وتعبريات ،مثل :مستفيض ...
مصطلحات
املصطلحات :معروف ،ومشهور ،و َيستعمل كذلك
معروف يف أيدي الفقهاء" (بوينوكالن ،2012 ،ج ،1ص.)191
التوجه العام يف العمل ،وإطالقه اسم الشاذ عىل ما
السنَّة بمعنى
ُّ
ت .اعتبار حممد بن احلسن ُّ

خيالِف ذلك:

ٍ
تفرع
السنَّة عند حممد بن احلسن هو
التوجه العام إىل العمل بحديث ما ،وهذا الت ُّ
ُّ
وجه م ِّ
مفهوم ُّ
للسنَّة ،مع مالحظة َّ
التوجه العام ليس نابع ًا من أحاديث النبي عليه الصالة والسالم
أن
ُّ
من فهمه ُّ
السنَّة بمعنى التطبيق العام .وهذا
والسنَّة ،فتكون ُّ
فحسب ،بل هو حصيلة الفهم الـم َّت َبع للقرآن ُّ
الفهم ليس قاِص ًا عىل كتاب واحد؛ فاملفهوم من جممل كتب حممد بن احلسن َّ
السنَّة "بمعنى
أن ُّ
التطبيق العام املعروف للنبي ،أو الصحابة ،أو حتى التابعني" (بوينوكالن ،2012 ،ج ،1ص-186
.)187
أن هذا النقل ُّ
الحظ َّ
بالتوجه العام ،وليس
السنَّة
ُّ
والـم َ
يدل عىل استخدام حممد بن احلسن معنى ُّ
باملعنى الـم ِّ
تأخر عند األصوليني" .أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ،وإن كان بني املعنيني تداخل
وتقاطع ".ويمكِن القول :إنَّه استعمل مصطلح األثر املعروف ،واآلثار املعروفة ،واحلديث املعروف
بمعنى احلديث الصحيح املشهور ،واستعمل يف ضد هذا املعنى "احلديث الشاذ" (بوينوكالن،2012 ،
ج ،1ص.)190
فالشاذ عنده هو ما يقابِل املشهور املعروف ،واملعروف هو املعروف بني َن َقلته؛ وهو املستفيض.
التوجه
إذن ،استخدم حممد بن احلسن صيغة املشهور يف احلديث بمعنى املعروف ،أو ما عليه
ُّ
لكن مفهوم املشهور هنا يظل غري متوافق مع مصطلح املشهور عند
العام ،وعَدَّ ما خالف ذلك شاذ ًاَّ ،
احلنفية عىل وجه الدقة ،وإن كان بينهام تقارب من جهة العمل .وغالب الظن َّ
أن املشهور هنا بمعنى
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اآلحاد الذي ليس عليه توافق ،بيد َّ
أن السؤال الذي َي ِرد إىل الذهن هو :هل كان حممد بن احلسن
لتقّص َّ
أن
األسبق يف استخدام هذا املصطلح ،أم أنَّه أخذه من شيخه أيب حنيفة؟ ت ََّبني لنا بالبحث وا ّ
بدايات تشكُّل احلديث املشهور واآلحاد كانت عىل يد أيب حنيفة.

 .3أبو حنيفة النعامن (ت 150ه) ومصطلح املشهور والشاذ واآلحاد:
قبل أن نكمل احلديث عن أيب حنيفة النعامن نقول :إننا بدأنا بعيسى بن َأبان ،ثم بمحمد بن
احلسن ،ثم بأيب حنيفة .وقد يقال :لِـم هذا التنكيس؟ فاألصل أن يكون ال َبدء بأيب حنيفة ،واجلواب:
َّ
إن اخليط الذي أوصلنا إىل أيب حنيفة هو حممد بن احلسن ،واخليط الذي أوصلنا إىل حممد بن احلسن
هو عيسى بن َأبان.
وإذا رجعنا إىل فقه أيب حنيفة وجدنا حديث ًا عن املشهور والشاذ واآلحاد ،والحظنا َّ
أن خرب
الواحد هو مثال عىل الشاذ الذي يقابِل املشهور املعروف الذي استفاض .واملثال عىل ذلك عدم
موافقة حممد بن احلسن شيخه أيب حنيفة يف صالة االستسقاء؛ إذ قال" :قلت :فهل يف االستسقاء
صالة؟ قال :ال صالة يف االستسقاء ،إ َّنام فيه الدعاء .قلت :وال ترى بأن جي َمع فيه للصالة وجيهر
ِ
اإلمام بالقراءة؟ قال :ال أرى ذلك .إ َّنام بلغنا عن رسول اهلل  أ َّنه خرج ،فدعا ،وبلغنا عن عمر بن
اخلطاب  أ َّنه صعد املنرب ،فدعا ،واستسقى ،ومل يبلغنا يف ذلك صالة ّإال حديث ًا واحد ًا شاذ ًا ال
صيل ا ِ
ي َ
ؤخذ به  ...وهذا قول أيب حنيفة .وقال حممد بن احلسن :أرى أن ي ّ
إلمام يف االستسقاء نحو ًا
من صالة العيد  ...أل َّنه بلغنا عن رسول اهلل  أ َّنه ّ
صىل يف االستسقاء ،وبلغنا عن ابن عباس أ َّنه أمر
السنَّة واآلثار املعروفة" (بوينوكالن ،2012 ،ج ،1ص.)366
بذلك ،وإ َّنام نتبع يف هذه ُّ
لقد نقلنا الكالم بطوله؛ نظر ًا إىل أمهيته التي ت ّ
تجىل يف رؤية أيب حنيفة االكتفاء بالدعاء ،وعدم
الصالة؛ أي عدم صالة اجلامعة ال الصالة فرادى ،فقد قال أبو حنيفة" :ليس يف االستسقاء صالة
مسنونة يف مجاعة ،فإن ّ
صىل الناس وحدان ًا جاز ،وإ َّنام االستسقاء الدعاء واالستغفار" (البابريت،
د.ت ،ج ،2ص .)91والدليل عىل هذا َّ
أن احلديث الذي جاء فيه صالة النبي عليه الصالة والسالم
مجاعة هو حديث واحد شاذ ال ي َ
ؤخذ به ،وبذلك يكون أبو حنيفة َّأول َمن ن ِقل عنه عدم األخذ
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بحديث اآلحاد ألنَّه شاذ ،وال يكون شاذ ًا ّإال بمخالفة غريه ،فام هذه املخالفة؟ هل مر ُّد ذلك أ َّنه مل
والتوجه العام؟
ين َقل خرب يف هذا عند أيب حنيفة ،أم أ َّنه خالف نصوص ًا أخرى من املشهور
ُّ
وقد عَدَّ أبو حنيفة هذا اخلرب شاذ ًا ملخالفته املشهور؛ وهو عدم ورود ما ُّ
يدل عىل الصالة يف
االستسقاء ،فالوارد فيها هو الدعاء ،وذلك يف قوله تعاىل :ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ

"فمن زاد عليه الصال َة فال بدَّ من دليل ،وكذا مل
[نوح ،]10:واملراد منه االستغفار يف االستسقاءَ .
ين َقل عن النبي  يف الروايات املشهورة أ َّنه ّ
عيل أ َّنه استسقى ومل ي َص ِّل،
صىل يف االستسقاء  ...وعن ٍّ

حديث شاذ ورد يف حمل الشهرة؛ َّ
ن
وما ر ِوي أ َّنه ّ 
ألن االستسقاء يكون بمأل من الناس،
صىل بجامعة
ِ
ومثل هذا احلديث يرجح كذبه عىل صدقه ،أو ومهه عىل ضبطه ،فال يكون مقبوالً ،مع َّ
تعم
أن هذا م ّا ُّ
اخلاص والعا ُّم إىل معرفته ،ال يق َبل فيه الشاذ"
تعم به البلوى ،وُيتاج
ُّ
به البلوى يف ديارهم .وما ُّ
(الكاساين ،1986 ،ج ،1ص.)280
ن
وخالصة أدلة أيب حنيفة َّ
حديث شاذ ال يق َبل فيه
أن صالة النبي عليه الصالة والسالم مجاعة
ص القرآن الكريمَّ ،
وأن املشهور املتعارف عليه هو عدم الصالة مجاعة ،وهذه الشهرة
الزيادة عىل َن ِّ
تتكون من ِ
عيل؛ إذ استسقى ،ومل ي َص ِّل .ولو كانت هناك صالة لن ِقلت ،وهذا املقصود بقولهِ " :م ّا
َّ
فعل ٍّ
تعم به البلوى".
ُّ
ِ
واملفيد ِم ّا سبق َّ
السنَّة واآلثار
أن حممد بن احلسن عَدَّ أدلة أيب حنيفة شاذة؛ أل ََّّنا ختالف ُّ
املشهورة ،ومنها رواية ابن عباس ،بِ َغ ِّض النظر عن الرتجيح الذي ليس من مشاغلنا هنا؛ فالذي
يعنينا َّ
أن الشاذ عند كليهام هو الـمخالِف للمعروف الشائع ،واملعروف هو السائد املعمول به ،وهو
مالِف للشاذ.
والشهرة عند كليهام هي الكثرية مقابل ِ
الق ِّلة؛ فالشهرة عند أيب حنيفة َّ
أن النبي عليه الصالة
وعيل ،وزيادة عىل ذلك اآلية التي مل تذكر الصالة .أ ّما
والسالم دعا ،ومل ي َص ِّل ،وكذا ر ِوي عن عمر
ٍّ

عند حممد بن احلسن فام يرويه َّ
أن النبي عليه الصالة والسالم ّ
صىل ،ودعا ،وكذا ر ِوي عن ابن
تبني لنا َّ
أن الشهرة حصلت هنا بتعدُّ ٍد عن كليهام .ولكن ،ما العالقة بني خرب الواحد
عباس ،وهبذا َي َّ
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إن العالقة بينهام تتم َّثل يف َّ
وقاعدة عموم البلوى؟ َّ
تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوم ًا عند
"أن ما ُّ
الكل لعموم سببه ،فيحتاج كل أحد أن يعلم حكمه .فلو كان فيه حكم ل َعلِ َمه الكل ،فإذا مل يعلموه

َد َّل ذلك عىل كذبه" (الرجراجي ،1997 ،ج ،5ص .)176وخرب الواحد أو اآلحاد ليس معلوم ًاّ ،
وإال
الشت ِهر نقله.
كل ،فإنَّنا لن ن ِ
وعىل ٍّ
ناقش هذه املسألة اخلالفية بني احلنفية وغريهم؛ فهي ال تعنينا منهجي ًا ،وإ َّنام
الذي يعنينا َّ
أن املشهور عند احلنفية هو الذي يشاع وينترش ،وما كان كذلك ال يق َبل يف نقله خرب
الواحد ِم ّا مل يبلغ من الكثرة الشهرة ،فإذا نقله بعضهم ،وكان من حقه أن ينقله اجلمع الكثري َد َّل
ذلك عىل شذوذه (اجلصاص ،1994 ،ج ،3ص ،)115وصالة االستسقاء مجاعة شاذة من َكرة عند أيب
حنيفة وأيب يوسف خالف ًا ملحمد ،ووجه الشذوذ فيها َّ
أن عمر وعلي ًا ريض اهلل عنهام مل يص ِّليا يف
االستسقاء" ،ولو كانت هبذا سنَّة مشهورة ملا خفيت عليهام  ،...أو أل َّنه ورد ،ونقل يف بلية عامة،
والواحد إذا روى حديث ًا يف بلية عامة ي َعدُّ ذلك شاذ ًا ،ومستن َكر ًا منه ،وعىل هذا يعد عدم االحتجاج
تعم به البلوى مرجعه إىل أيب حنيفة (ابن مازة البخاري ،2004 ،ج ،2ص.)139
بخرب الواحد يف ما ُّ
َّ
وأن حممد بن احلسن واحلنفية تبعوه يف ذلك .و َّأول َمن ن َّبه إىل هذه املسألة -فيام علمنا -الدكتور
حممد بوينوكالن يف حتقيقه كتاب "األصل" ملحمد بن احلسن؛ إذ قال" :فاإلمام أبو حنيفة مل يعمل هبذا
احلديث لعدم اقتناعه بصحته .أ ّما اإلمام حممد فقد بلغته "اآلثار املعروفة"؛ أي أكثر من حديث
واحد" (بوينوكالن ،2012 ،ج ،1ص.)190
ومل أصل إىل ما ذكره ّإال بعد االنتقال والتت ُّبع يف املذهب احلنفي من الشايش وأيب بكر اجلصاص
إىل عيسى بن َأبان ،ومنه إىل حممد بن احلسن ،ومن حممد إىل أيب حنيفة.
وجيدر بنا هنا التأكيد عىل مسألة م ِه َّمة وهي َّ
أن عدم االحتجاج بخرب الواحد يكون حيث
فإن أخبار اآلحاد إن مل ي ِ
عارض ما هو مشهور ومستفيضّ ،
وإال َّ
عارضها ذلك ،فال خالف يف العمل
َ
شك يف َّ
صحت .وال َّ
أن ملحمد بن احلسن الشيباين دور ًا مه ًام يف االستدالل حل ِّجية خرب
هبا إذا َّ
الواحد ،ومن ذلك كتاب االستحسان يف مسألة قبول خرب الشخص الواحد يف املسائل الدينية ،مثل:
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توضأ به؛ فقد َب َّني حممد بن احلسن َّ
أن هذا هو منهج الصحابة
ِح ِّل الطعام والرشاب ،وطهارة املاء الـم َّ
يف العمل بخرب الواحد (بوينوكالن ،2012 ،ج ،1ص.)193

املطلب الثاين :معيارية االشتهار هو العمل والتلقي ،وهذا متفاااوت ،وبتفاوتااه يتفاااوت
اآلحاد
ولكن املعيارية
سبق القول بأ َّن احلديث املشهور يرجع إىل أيب حنيفة ،ثم إىل حممد بن احلسن،
َّ
هنا م ِ
تأرجحة ،وليست ثابت ًة ،ودليل هذا أ َّن ما يكون مشهور ًا عند ٍ
فريق قد يكون شاذ ًا عند فريق
آخر ،والعكس صحيح؛ فصالة االستسقاء من املشهور املعلوم ،لكنَّها من الشاذ عند أيب حنيفة وأيب
يوسف .والقول باالكتفاء باالستغفار من غري صالة هو مشهور معروف عند أيب حنيفة وأيب
يوسف ،يف حني أنَّه شاذ عند حممد بن احلسن.
ومن جانب آخرَّ ،
فإن هذه املعيارية تكتنفها الضبابية من جهة ضابط املشهور ،وضابط اآلحاد
الذي يكون شاذ ًا .فام العدد الذي يشكِّل املشهور؟ هل هو آية وحديث ،أم أحاديث جمموعة؟ متى
نحكم عىل اخلرب أ َّنه واحد أو آحاد؟ هل يكون ذلك من رواية واحد أو اثنني؟ لقد ظهر هذا اخلالف
بني حممد بن احلسن من جهة ،وأيب حنيفة وأيب يوسف من جهة أخرى.
وهذا االختالف أيض ًا مرتبِط باختالف آخر بني األوائل (مثل :أيب حنيفة ،وحممد بن احلسن)
تأخرين .وهؤالء الـم ِّ
وما استقر عليه املصطلح عند الـم ِّ
تأخرون ليسوا م َّت ِفقني أيض ًا عىل ضبطه؛
فجمهورهم جعل املشهور بني اآلحاد واملتواتر ،يف حني رأى اجلصاص أ َّنه أحد قسمي املتواتر ،و َّ
أن
الفرق بينه وبني املتواتر هو إفادة املتواتر عل ًام رضوري ًا ،وإفادة املشهور عل ًام نظري ًا (الِّسخس،1995 ،
ج ،1ص.)291
اجلصاص مجهور احلنفية يف هذا؛ إذ رأوا َّ
أن املشهور ما كان أصله آحاد ًا ،وكان فرعه
خالف
َ
متواتر ًا ،واختلفوا يف التعبري عن ذلك؛ ومن ذلك قول الِّسخس "كل حديث نقله عن رسول اهلل 
توهم اجتامعهم عىل الكذب ،ولكن تل ّقاه العلامء بالقبول والعمل به .فباعتبار األصل هو من
عد ند ي َّ
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اآلحاد ،وباعتبار الفرع هو متواتر ،وذلك نحو خرب املسح عىل اخلفني ،وخرب حتريم املتعة بعد
عمتها وعىل خالتها ،وخرب حرمة التفاضل يف األشياء الستة وما
اإلباحة ،وخرب حتريم نكاح املرأة عىل َّ
أشبه ذلك" (الِّسخس ،1995 ،ج ،1ص ،)291واملشهور عند الدبوس "ما كان وسطه وآخره عىل
وأوله عىل حدِّ خرب الواحد" (الدبوس ،2001 ،ص.)211
حدِّ املتواترَّ ،
والفرق كبري بني العلم الرضوري الذي يضع له اجلمع من غري استدالل ،أو بتعبري سيف
الدين اآلمدي" :هو الذي َيلزم نفس املخلوق لزوم ًا ال جيد عن االنفكاك عنه سبي ً
ال" (اآلمدي،
د.ت ،ج ،1ص ،)80والعلم النظري الذي "ال يعلمه َمن ليس ِمن أهل النظر ،كالصبيان ،وال َمن
ترك النظر" (اآلمدي ،د.ت ،ج ،4ص)93؛ إذ يرى اجلصاص يف العلم الرضوري فائد ًة زائد ًة عىل
العلم النظري ،تتم َّثل يف طمأنينة القلب عنده ،وبيان ذلك َّ
أن الذين تلقوا املشهور بالقبول والعمل به
ال يتو َّهم اتِّفاقهم عىل العمل به ّإال لصدق رواته .ومعرفة صدق الرواة يشء اكتسايب وليس
رضوري ًا؛ فاملشهور وإن تواتر الحق ًا يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ،فقد بقيت فيه شبهة الكذب
أو اخلطأ يف رواته باعتبار األصل؛ َّ
فإن عدد رواة املشهور قليل ،وعلم اليقني -الذي يثبت بالتواتر-
إ َّنام يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذب عىل ٍ
وجه ال يبقى فيه شبهة ،فالشبهة تنع ثبوت علم
َ
تتطرق إليه شبهة (الِّسخس ،1995 ،ج،1
اليقني به ،وهذا عىل خالف املتواتر يف أصله وفرعه؛ فال َّ
ص.)293
وكذا من أدلة أيب بكر اجلصاص وجود اتِّفاق بني احلنفية أ َّنه ال يك َّفر جاحد احلديث املشهور،
وما هذا ّإال أل َّنه ال يفيد العلم الرضوري ،ولكن من حيث املآل ال توجد ثمرة عملية من االختالف
بني اجلصاص ومجهور احلنفية؛ أل َّنه من حيث النتيجة يرت َّتب عىل احلديث املشهور عندهم أن يكون
مقطوع ًا به ،فتثبت به الزيادة عىل كتاب اهلل ،وال جيوز التكفري به (الِّسخس ،1995،ج ،1ص.)293
وبنا ًء عىل ذلك ،يمكِن القول :إ َّن احلنفية تعمل باحلديث املشهور يف فروع العقيدة ،ال يف
أصوهلا التي تتط َّلب أدلة يقينية يك َّفر منكِرها ،يف حني ين َظر إىل منكِر املشهور عىل أنَّه فاسق.
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سبق القول بأ َّن معيار االشتهار هو العمل والتل ّقي ،وأ َّن العمل باخلرب متفاوت؛ فالعمل باخلرب
هو املعيار ،وليس هو السند؛ أي إ َّن سنده قد يكون آحاد ًا كام ذكرنا آنف ًا ،ولو مل يكن له سند م َّت َفق
عليه ،وهذا واضح من األمثلة التي سقناها سابق ًا ،وهو منهج سديد ،ومن أمثلته يف حياتنا العملية
َّ
أن بعض األعراف اجلامعية تتعامل يف ما بينها من غري بحث عن سند قانوين ،ومن ذلك -مث ً
ال-
النهج الـم َّت َبع يف كتابة الرسائل اجلامعية بجامعة دمشق؛ إذ جرى العرف أن يبدأ الباحث توثيق
رسالة املاجستري أو الدكتوراه يف احلاشية ،بذكر اسم الكتاب أوالً ،ثم صاحبه ،وقد استمر هذا النهج
تكرر من األساتذة،
زمن ًا طويالً .وإذا بحثت عن سند قانوين هلذا فلن جتده ،وإ َّنام سنده الصنع الـم ِّ
وما قرأوه يف بعض كتب املناهج من تفضيل االبتداء بالكتاب ،ثم بصاحب الكتاب.
بيد َّ
أن سالمة املنهج يشء ،وعدّ ه معيار ًا يشء آخر؛ فالقبول والعمل بمضمون اخلرب ليس معيار ًا
منضبِط ًا يمكِن االحتكام إليه ،مع تأكيد قبول العلامء إ ّياه ،وعملهم به بوصفه مصطلح ًا له سنده،
يصح السند َوفق مناهج املحدثني ،وعدم الصحة ال يعني الوضع (اخللف،2020 ،
ولكن قد ال
ُّ
ٍ
حديث ما ال يعني أنَّه موضوع عىل رسول اهلل  ،وإنَّام يعني َّ
أن رشوط
ص ،)224والوضع يف
املحدثني لقبول احلديث ال تنطبق عليه؛ فالكاذب قد يصدق (ابن حجر العسقالين1422 ،ه،
ص.)223
شتهر والراوي املشهور بالعلم .قال البزدوي يف ذلك:
والظاهر وجود تقارب بني اخلرب الـم َ
"وكان عيسى بن َأبان رمحه اهلل تعاىل يقولَ :م ِن اشتهر يف الناس بحمل العلم منه تق َبل روايته مرس ً
ال
ومسند ًا ،وإ َّنام يعني به حممد بن احلسن رمحه اهلل وأمثاله من املشهورين بالعلم ،و َمن مل يشتهر بحمل
الناس العلم منه مط َلق ًا ،وإ َّنام اشت ِهر بالرواية عنهَّ ،
فإن مسنده يكون ح َّجة ،ومرسله يكون موقوف ًا إىل
وأصح األقاويل يف هذا ما قاله أبو بكر الرازي رمحه اهلل:
عرض عىل َم ِن اشت ِهر بحمل العلم عنه.
ُّ
أن ي َ
ِ
َّ
عمن ليس بعدل ثقة،
عرف منه الرواية مط َلق ًا َّ
إن مرسل َمن كان م َن القرون الثالثة ح َّجة ما مل ي َ
عمن هو عدل ثقة"
ومرسل َمن كان بعدهم ال يكون ح َّجة ّإال َم ِن اشت ِهر بأ َّنه ال يروي ّإال َّ
(السغناقي ،2001 ،ج.)1285 ،3
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ِ ِ
عمن ليس بثقة،
فمن أرسل من أصحاب القرون األوىل كان إرساله ح َّجة ما مل يكن إرساله َّ
َ

عولون عىل خرب ليس سنده قوي ًا،
ومؤ ّدى ذلك اشتهار اخلرب بالعمل ،ال لذات اخلرب أو سنده؛ فقد ي ِّ
ال" :وال يلو إسناد ٍّ
مثل حديث" :ال وصية لوارث" الذي ذكره ابن حجر وذكر أسانيده ،قائ ً
كل منها
كن جمموعها يقتيض َّ
أن للحديث أص ً
ال" (ابن حجر العسقالين1379 ،ه ،ج ،5ص327؛
عن مقال ،ل َّ
السمعاين ،1997 ،ج ،1ص .)398وقد ذكر الشافعي هذا احلديث ،ورأى أ َّنه من "نقل عامة عن عامة،
وكان أقوى يف بعض األمر من نقل واحد عن واحد ،وكذلك وجدنا أهل العلم عليه جمتمعني ...
وإ َّنام قبلناه بام وصفت من نقل أهل املغازي ،وإمجاع العامة عليه" (اخلطاف ،2011،ص،)125
فالشافعي يرى أنَّه ِم ّا أمجع عليه العامة ،فهو عنده متواتر أو جيري جمرى التواتر ،وهذا يزيد التأرجح
أكثر؛ فالشافعي يراه كذلك مع عدم صحة سنده ،والتواتر هنا هو التواتر العميل ،وقد حكم عليه
هبذا احلكم أكثر من واحد .قال أبو احلسني البصي" :هذا متل ّقى بالقبول ،فجرى جمرى التواتر" (أبو
احلسني البصي1403 ،ه ،ج ،1ص399؛ ابن حجر العسقالين1379 ،ه ،ج ،5ص .)372وما ذاك ّإال
الشتهاره واستفاضته (الِّسخس ،1995 ،ج ،2ص ،)69وقال اخلطيب البغدادي بعد أن ذكر بعض
األحاديث ،ومنها حديث" :ال وصية لوارث"" :وإن كانت هذه األحاديث ال َتثبت من جهة
اإلسناد ،لكن ملّا تل َّقتها الكا َّفة عن الكا َّفة َغنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا" (اخلطيب
البغدادي1421 ،ه ،ص.)473
ومن املهم بيان َّ
أن ما يتع َّلق بالشأن العا ِّم ،وقضايا العقيدة ،والقضايا الكربى املتصلة بالدماء
واألعراض ،ال َيقبل فيها حممد بن احلسن حديث اآلحاد ،وهذا ما أشار إليه الِّسخس يف رشحه
كتاب "السري الكبري" عند حديثه عن عدم جواز اإلغارة عىل أهل األمان ما مل يتأ َّكد من ذلك ،وال
يكتفى بنقل خرب واحد؛ لِـام ُيويه من "شبهة احتامل الصدق والكذب ،وذلك ال يكون ح َّجة يف
نقض العهد الذي يرتافق مع إباحة السبي ،واستحالل الفروج والدماء ".ومثل ذلك نقل شخص َّ
أن
شخص ًا ارتدَّ  ،فهذا النقل يتع َّلق به "استحقاق القتل؛ فال يكون خرب الواحد ح َّجة يف أمر الدين"
(الِّسخس ،1971 ،ج ،1ص ،476ص.)2010
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وللمشهور عالقة بالفرض والواجب ،وما يرت َّتب عىل إنكارمها من أحكام؛ فالفرض عند
احلنفية هو ما ثبت بدليل قطعي سند ًا ودالل ًة ،والدليل القطعي هو ما جاء يف القرآن ،أو كان حديث ًا
متواتر ًا ،أ ّما الواجب فهو ما مل يكن دليله قطعي ًا من جهة السند والداللة ،أو من جهة الداللة
وحدها ،أو من جهة السند وحده (البخاري1422 ،ه ،ج ،2ص302؛ الشايش1402 ،ه ،ص ،379ابن
أمري احلاج ،1983 ،ج ،2ص.)148
واحلنفية قد يطلِقون الواجب ،ويريدون الفرض؛ فإطالقهم الواجب هنا ليس باملعنى
االصطالحي" ،ويرت َّتب عىل هذا التقسيم أ َّن منكِر الفرض ي َعدُّ كافر ًا إذا تركه جحود ًا أو استهزا ًء ،بينام
منكِر الواجب ي َعدُّ فاسق ًا ّإال إذا تركه تأوي ً
فسق ،وال يض َّلل" (حوت ،2018 ،ص.)15-13
ال؛ فال ي َّ
ومن هنا َّفرق احلنفية بني الفرض والواجب؛ فهام ليسا عىل مرتبة واحدة من جهة الثبوت،
وليسا عىل مرتبة واحدة من جهتي الداللة واإلنكار ،والتفريق بينهام من الـمس َّلامت عند احلنفية .قال
فرق بني الفرض والواجب كفرق ما بني السامء واألرض؛ وهو َّ
أن الفرض اسم
الكاساين" :ونحن ن ِّ
ملا َثبت وجوبه بدليل مقطوع به ،والواجب اسم ملا َثبت وجوبه بدليل فيه شبهة ".وبوجود ُّ
الشبهة ال
َيثبت الفرض .ومن أبرز أنواع ُّ
الش َبه أخبار "اآلحاد التي ال َتثبت بمثلها الفرائض" (الكاساين،
 ،1986ج ،2ص.)127

خامتة:
نشأ اخلرب املتواتر -بوصفه دلي ً
ال يستنَد إليه يف العقديات -عىل يد واصل بن عطاء الذي مل يتناوله انطالق ًا
من كونه خرب ًا عن رسول اهلل  ،وإنَّام استند إليه بوصفه أحد مصادر املعرفة؛ أ ّي ًا كان قائله .وهبذا نشأ التقسيم
السنَّة ،ثم
إىل متواتر وآحاد ،وهو تقسيم ما كان موجود ًا آنذاك ،ثم انتقل إىل عموم املعتزلة ومتك ِّلمي أهل ُّ
تأ َّثرت به كتب األصول ،وبعدها كتب مصطلح احلديث .غري َّ
أن نشأة اخلرب املتواتر هذه ارتبطت أيض ًا بأيب
حنيفة ،بوصفه دلي ً
ال أصولي ًا فقهي ًا؛ فهو مل َيقبل بحديث اآلحاد إذا ورد يف عموم البلوى؛ ما جيعله شاذ ًا،
ويقابِله (الشاذ) املشهور ،أو اآلثار املعروفة املعمول هبا.
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وبذلك التقى أبو حنيفة مع واصل بن عطاء يف عدم األخذ بأحاديث اآلحاد ،لكنَّهام اختلفا يف
سوغات عدم األخذ؛ فواصل بن عطاء مل يقبل به؛ َّ
ألن العقائد -يف نظره -حتتاج إىل دليل
أوجه م ِّ
كالمي يقوم عىل املتواتر ،وأبو حنيفة مل يأخذ بحديث اآلحاد بوصفه دلي ً
ال أصولي ًا إذا خالف
التوجه السائد.
املشهور ،أو
ُّ
أن أبا حنيفة اشرتط يف عدم األخذ بالشاذ وجو َد الدليل الـمخالِف ،أو َ
الحظ َّ
نقل
ومن الـم َ
ِ
شتهر عاد ًة يكون متواتر ًا ،يف حني
شتهر ويذاع؛ وما ي َ
خرب اآلحاد من بعض الرواة ،و َمن ح َّقه أن ي َ
اشرتط واصل بن عطاء النقل املستفيض .وبذلكَّ ،
فإن حديث اآلحاد -يف أصل نشأته -ي َر ُّد إىل
شخصيتني مستقلتني؛ إحدامها كالمية ،واألخرى فقهية.
الحظ وجود ضبابية يف ضابط املتواتر واآلحاد واملشهور؛ إذ مل نعثر عىل
وفيام يتع َّلق باملعيارية ،فمن الـم َ
حدود فاصلة دقيقة ت ِّيز بني هذه املصطلحات تييز ًا دقيق ًا .فلكي نعرف اآلحاد ،جيب أن نعرف املتواتر .ولكي
نعرف املتواتر ،جيب أن نعرف اآلحاد ،هذا عند مجهور الـمتك ِّلمني واألصوليني القائلني َّ
بأن املتواتر ما أفاد
أن العلم والظن أمران ذاتيان م ِ
العلم ،واآلحاد ما أفاد الظن .وقد ظهر من البحث َّ
ترجح
رتبطان بالقرائن؛ فام َّ
تواتره لعمرو قد ال يرتجح لزيد ،والعكس صحيح ،وال ي ِ
مكن التمييز بينهام ّإال يف حالتني اثنتني؛ األوىل :عند
َّ
َم ِن اشرتط للتواتر عدد ًا مع َّين ًا ،فيكون التواتر ما بلغ هذا احلدَّ  ،واآلحاد ما نـزل عنه .والثانية :أن يكون الرواة
ِ
ٍ
َّ
مخسة ،فيكون آحاد ًا .غري َّ
خالف ما عليه مجهور الـمتك ِّلمني واألصوليني؛
أن هاتني احلالتني عىل
أقل من
فاشرتاطات العدد ال تستند إىل منطق معياري ،وإ َّنام هي وجدانيات ذاتية.
وألن مالِف احلكم يف ذلك م ِ
ألن أدلة العقيدة م ِ
رتبطة هباَّ ،
إن هذه املعيارية م ِه َّمة جد ًا؛ َّ
َّ
رتبط به أيض ًا ،فام
السنَّة واملعتزلة؛
َثبت دليله باملتواتر ليس كام َثبت دليله باآلحاد ،وهذه املسألة فيها يشء من االختالف بني أهل ُّ
الـم َلكني
فام كان دليله من اآلحاد،
َّ
السنَّة ،ومل جيب ،ومن ذلك تسمية َ
وصح خربه ،جاز األخذ به عند أهل ُّ
بني بني اجلواز والوجوب؛ إذ ينبني عىل اجلواز عدم اإلثم لو مل ي َ
ؤخذ به ،خالف ًا
بمنكر ونكري .والفرق ِّ ن
للوجوب الذي يرتتَّب عىل تركه اإلثم ،وقد يرتتَّب عىل ذلك الكفر إذا كان دليله قطعي الثبوت والداللة ،يف
حني اشرتط املعتزلة تواتر اخلرب للعمل به يف العقائد.
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كشفت الدراسة َّ
أن املشهور كان بعيد ًا عن االنضباط يف مرحلة تكوينه واستقراره؛ إذ ارتبط باآلحاد يف
مرحلة التكوين ،وكذلك ارتبط به يف مرحلة استقرار املصطلح؛ َّ
ألن املشهور هو ما كان آحاد ًا يف أصله،
أن الشاذ الـم ِ
ومتواتر ًا يف فرعه ،ومعرفته حتتِّم معرفة املتواتر واآلحاد .وكشفت الدراسة أيض ًا َّ
قابل للمشهور
عند احلنفية كان بمعنى اآلحاد الـم ِ
قابل للمتواتر عند اجلمهور .و َث َّم يشء آخر هو َّ
أن الشهرة ارتبطت
بالتل ّقي والقبول والعمل باخلربَّ ،
بمن وصل إليه اخلرب هبذه الصفة ،وهي متفاوتة؛
وأن هذه ارتبطت َ
فصالة االستسقاء -مث ً
ال -من املشهور املعلوم عند حممد بن احلسن ،يف حني َّأَّنا من الشاذ عند أيب
حنيفة وأيب يوسف.
تعم به البلوى
واملشهور هنا ما ع ِّرب عنه الحق ًا بعموم البلوى الـمرتبِط بالتل ّقي والعمل؛ فام ُّ

شأنه أن يكون معلوم ًا عند األغلب لعموم سببه ،فلو كان فيه حكم ل َعلِ َمه الكل ،فإذا مل يعلموه َد َّل
تعم به البلوى ليس معلوم ًاّ ،
وإال الشت ِهر نقله.
ذلك عىل عدم وجوده .وخرب الواحد أو اآلحاد فيام ُّ
أ ّما التل ّقي والعمل يف العصور الالحقة فكان دلي ً
تقّص السند عند اجلمهور؛
ال كافي ًا لالستغناء به عن ّ

ٍ
يص
بأخبار مل
لذا عملوا
تصح أسانيدها بميزان املحدثني ،مثل حديث" :ال وصية لوارث" .وفيام ُّ
َّ
تشكُّل املشهور (مصطلح خاص باحلنفية) ،فإنَّه مل يكن مستقر ًا بوصفه مصطلح ًا؛ فهو من حيث النشأة أقرب
إىل املفهوم منه إىل املصطلح الذي استقر الحق ًا ،فكان املشهور آحاد ًا من حيث النشأة ،ومتواتر ًا من حيث
الفرع.
وقد ظهر من الدراسة َّ
أن آثار االختالف بني املتواتر واآلحاد هي بني َمن ال يرى العمل باآلحاد يف مط َلق
العقائد ،و َمن يراها يف الفروع ال يف األصول واملشتهرات .ومن آثار االختالف بني املشهور واملتواتر واآلحاد
االختالف يف الفرض والواجب؛ فام كان متواتر ًا ،فإ َّنه ي ِ
نشئ الفرض .وكذلك و ِجد اختالف فيام يرت َّتب عىل
الفرض والواجب؛ فالتكفري يرت َّتب عىل إنكار الفرض ،والتفسيق يرت َّتب عىل إنكار الواجب .وقد اعتمد
مصطلح اجلمهور فيام يرتتَّب عليهام؛ فالفرض ما َثبت بدليل قطعي الثبوت والداللة ،ومن رشط
احلنفية هنا
َ
ذلك أن يكون متواتر ًا ،وكذا االتِّفاق عىل عدم تكفري َمن ترك املشهور ،وهبذا يكون املشهور عند احلنفية داخ ً
ال
يف مفهوم اآلحاد من هذه اجلهة.
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غري َّ
أن عدم وجود معيارية واضحة هلذه املصطلحات الثالثة ال يعني إلغا َءها؛ فالعمل الفقهي ال يش َرتط
كاف للعمل يف الفروع ،ولو أ ِ
فيه أن يكون اخلرب متواتر ًا ،أو مشهور ًا به يف فروع الفقه؛ إذ الظن ٍ
لغ َيت أخبار
ال عن َّ
اآلحاد بح َّجة دليلها الظني؛ أل ّدى ذلك إىل إلغاء معظم الرشيعة ،فض ً
أن فروع العقيدة يكفي فيها أخبار
ولعل من أبرز فوائد عدم املعيارية أَّنا ت ِ
صحتَّ .
فتتوسع دائرة
طلق للمتك ِّلم والفقيه االجتهاد،
اآلحاد إذا َّ
َّ
َّ
االجتهاد ،وينمو الفقه ،و ُّ
يقل التكفري والتبديع ما دامت املسألة تفتقر إىل معيار واضح فيها ،وال ننسى َّ
أن ذلك
السنَّة النبوية ،أ ّما ما جاء يف القرآن الكريم فكله متواتر قطعي الثبوت ،مع مالحظة َّ
أن
رهن باحلديث عن ُّ
اخلالف يف ذلك ال يتجاوز فروع الفقه ،أو فروع أصول الدين.
و ِمّا يويص به الباحث زمال َءه الباحثني رضورة االعتناء باملصطلح الرشعي من جانب البذور ،وجانب
النشأة ،وال سيام يف القرون األوىل ،وكذا رضورة االعتناء بمبدأ التشاركية بني العلوم ال االنفراد هبا؛
فاملصطلحات م ِ
تداخل بعضها يف بعض ،والعلوم الرشعية ال ينفصل بعضها عن بعض.
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Textual Evidence (al-Dalīl al-Naqlī) from the Sunnah: A Hermeneutical and
Theological Study of the Historicity of Formation and the Challenges in
Standardization
Hasan Al-Khattaf
Abstract
The theological and hermeneutical evidence related to the Sunnah is derived from
hadith reports that are deemed to be either tawātur (transmitted with cumulative
authenticity and thus considered of certain attribution), aḥād (of singular transmission), or
mashhūr (well-known, generally accepted, vastly circulated). However, the formation of
these terms (tawātur, aḥād, and mashhūr) and their definitions pose challenges for scholars.
This study reveals that these terms were formed in the middle of the second Hijri century
by Wāṣil ibn ʿAṭāʾ (d. 131/748), founder of the Muʿtazilah school, and Abū Ḥanīfah (d.
150/767), founder of the Ḥanafī school. The terms were meant to determine the intellectual
boundaries and their evidence in the doctrinal aspect, as well as to decide what is included
in the concept of following the example of the Prophet (peace and blessings be upon him),
and its types in the mandated aspect as explained by the uṣūlī scholars (jurists qualified in
Islamic legal theory and trained to formulate law from the hermeneutic principles of
jurisprudence). The study contends that there was no agreement on the exact definition of
these technical terms and that they overlap each other; thus, differentiating among them is
more subjective than normative. The study also uncovers the existence of terms - during
formation - that are different in nomenclature and the same in significance, such as
mashhūr with maʿrūf and mustafīd, and aḥād with shādhdh (irregular hadith) occasionally.
This study utilizes several approaches, most notably, the analytical and the critical.
Keywords: textual evidence, al-dalīl al-naqlī, tawātur, aḥād, mashhūr, Muʿtazilah ,
kalām, theology, the Mutakallimūn, theologians, standardization.

