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املقدمة

احلم�د هلل رب العاملني، الرمح�ن الرحيم، مالك ي�وم الدين، أمحده 
مح�دًا يليق بجالل وجهه، وعظيم س�لطانه، مح�دًا جيلب نعمه، ويدفع 
نقم�ه، وأثني عليه ب�ام هو أهله، وأش�كره عىل فضله وآالئه، وأس�أله 

املزيد.

وأش�هد أن حمم�دًا عب�داهلل ورس�وله، صاح�ب املق�ام املحم�ود، 
واحل�وض املورود، صفوة األولي�اء، وإمام األتقياء، ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل آل بيته 
الطيب�ني األطهار، وأصحابه النجباء األبرار، ومن اقتفى أثرهم، واتبع 

هنجهم إىل يوم القرار.

ا بعد: أمَّ

ث�ون جيد أهنم  ف�إن املتأم�ل مل�ا كتب�ه األصولي�ون والفقه�اء واملحدِّ
يكث�رون م�ن ذك�ر مصطل�ح احلديث املخال�ف لألص�ول أو احلديث 
املخال�ف للقياس، وذل�ك يف باب األدلة يف مصنفات أصول الفقه، أو 
عند احلديث عن األحكام املتعلقة ببعض األحاديث يف مصنفات الفقه 
ورشوح األحادي�ث، وهل�م يف ذلك تفس�رات خمتلفة هل�ذا املصطلح، 
تبعه�ا مواق�ف متباينة ح�ول حقيقة ه�ذا املصطلح، وأحكام�ه العامة 

واخلاصة.

وم�ن هنا نبع�ت الفكرة لدي للبحث حول ه�ذا املصطلح؛ لتجلية 
حقيقته، وبيان مواقف أهل العلم حول حكمه.
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أمهية املوضوع:
تتبني أمهية املوضوع من خالل نقاط عديدة، أمهها:

أواًل: كث�رة ورود مصطل�ح احلديث املخالف لألص�ول يف كتب أهل 
العلم، السيام يف مصنفات أصول الفقه ورشوح األحاديث، مع اختالفهم 
يف بي�ان امل�راد من�ه، األمر الذي جيع�ل احلاجة داعية إىل ضب�ط معنى هذا 

املصطلح، وتنزيل مذاهب أهل العلم عىل مرادهم ال عىل مراد غرهم.

ثانيًا: قد يقع التشابه بني مصطلح احلديث املخالف لألصول وغره 
م�ن املصطلح�ات، كمصطلح احلدي�ث املخالف للقي�اس، فكان من 

املهم جتلية هذا األمر، وبيان العالقة بينهام.

ثالثًا: هذه املس�ألة هل�ا ارتباط بعْلمني من عل�وم الرشيعة، مها: علم 
احلديث وعلم أصول الفقه، ومن املهم النظر إىل رأي كل من الفريقني 
يف املسألة، واملقارنة بني آرائهم فيها، وبيان مدى تأثر كل منهم باآلخر.

رابعًا: قد يقع االختالف بني مذهب العامل يف هذه املسألة من الناحية 
التأصيلية عن مذهبه فيها من الناحية التطبيقية؛ حيث يقرر يف التأصيل 
ما ال حيكم به يف التطبيق، وحينئذ جيب حتديد املوقف الصحيح من هذا 
االختالف، وذلك من خالل الدراس�ة التطبيقي�ة لعدد من األحاديث 
الت�ي وصف�ت بمخالفتها لألصول، وبي�ان مذاهب أه�ل العلم فيها، 

ومقارنتها بمذاهبهم يف أصل املسألة.

خامس�ًا: قد حيك�م بعض املعارصين ب�رد بع�ض األحاديث وعدم 
العمل بمقتضاها؛ لكوهنا خمالفة لألصول، اعتامدًا عىل ما ينسب لبعض 
العلامء املتقدمني، وهذا األمر جيعل بحث املوضوع مهاًم؛ لتجلية معنى 
خمالفة األصول عند املتقدمني، وبيان حقيقة مذاهبهم فيها، واألسباب 

التي أثرت يف هذه املذاهب.
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الدراسات السابقة:
حت�دث عدد من أهل العلم ع�ن احلديث املخالف لألصول، وبينوا 
بع�ض األم�ور املتعلق�ة بحقيقت�ه وحكم�ه، إال أن كالمه�م ع�ن هذا 

املوضوع كان خمترصًا ومتناثرًا.
ك�ام تكلم ع�دد من الباحث�ني املعارصين عن هذا املوض�وع يف ثنايا 
حديثهم عام له عالقة به، من غر أن يكون مقصودًا لذاته، ومن ذلك:
أواًل: تع�ارض القي�اس مع خرب الواحد وأثره يف الفقه اإلس�المي، 
تألي�ف: د. خلرض خلض�اري، حتدث فيه عن عدد م�ن القضايا املتعلقة 
بمخالفة خرب الواحد لألصول، إال أنه مل يكن يعني باألصول القواعد 
العامة يف الرشيعة، وإنام كان يعني هبا األدلة الرشعية: كالقرآن الكريم 
وعم�ل أه�ل املدينة وقول الصحايب وس�د الذرائع والع�رف والعادة، 
ومل يتن�اول املؤلف األص�ول بمعنى القواعد العام�ة يف الرشيعة إال يف 
موض�ع واحد، وهو تعارض خ�رب الواحد مع القواع�د العامة بمعنى 
األص�ول، إال أن بحث�ه هلذه املس�ألة كان خمترصًا ج�دًا، اقترص فيه عىل 

رسد األقوال يف املسألة فقط، ومل يعتن بذكر األدلة ومناقشتها.
ثانيًا: كتاب مفهوم خالف األصل: دراس�ة حتليلية يف ضوء مقاصد 
الرشيعة اإلس�المية، تأليف: حممد البش�ر احلاج س�امل، من منشورات 
املعه�د العاملي للفكر اإلس�المي بالواليات املتح�دة األمريكية، وعند 
النظ�ر يف ه�ذا الكت�اب نج�د أنه تن�اول مس�ألة عامة تش�رك مع هذا 
املوضوع، وهي مس�ألة خالف األصل وبي�ان حقيقتها وأحكامها عند 
أه�ل العل�م، ومل يك�ن القصد من بحث�ه بيان حكم احلدي�ث املخالف 
لألصول، إضافة إىل اهتامم الباحث بام يتعلق بمقاصد الرشيعة، كام هو 

واضح من عنوان الكتاب.
ثالثًا: بحث خالف األصل: حقيقته وقواعده، تأليف: د. مسلم بن 
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حممد ال�دورسي؛ حيث حتدث فيه عن حقيق�ة خالف األصل، ومجلة 
م�ن القواع�د املتعلقة به، وب�ني حقيقتها وطائفة م�ن أحكامها الفقهية 
واألصولية، ومل يتعرض الباحث ملوضوع احلديث املخالف لألصول.

أهداف املوضوع:
هيدف الباحث من خالل بحثه إىل حتقيق عدد من األهداف املهمة، 

ويف مقدمتها:
حتديد م�راد أهل العل�م باحلديث املخالف لألص�ول، وعالقته . 1

باملصطلحات املشاهبة.
بي�ان مواق�ف أهل العلم م�ن وجود أحادي�ث خمالفة لألصول، . 2

ومدى صحة هذه التسمية.
إيض�اح مذاه�ب أهل العلم يف حكم العم�ل باحلديث املخالف . 3

لألصول.
املقارن�ة ب�ني مذه�ب األصولي�ني واملحدث�ني يف حك�م العم�ل . 4

باحلديث املخالف لألصول.
بيان أثر اخلالف يف هذه املس�ألة عىل اختالف الفقهاء يف املسائل . 5

الفرعية.

منهج البحث:
التزمت يف هذا البحث املنهج العلمي املعتمد يف البحوث الرشعية، 

ويمكن إجياز أهم نقاطه فيام يأيت:
االعتامد عىل املصادر األصلية يف كل مسألة بحسبها.	•
بيان أرقام اآليات، وعزوها لسورها.	•
ختريج األحاديث الواردة من كتب السنة.	•
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عزو نصوص العلامء وآرائهم لكتبهم مبارشة.	•
اإلحالة إىل املصدر بذكر اس�مه واجل�زء والصفحة إذا كان النقل 	•

منه بالنص، وبذكر ذلك مسبوقا بكلمة )انظر( إذا كان النقل منه 
باملعنى.

• االكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة بمصادر البحث يف قائمة املصادر.	
االكتفاء بذكر سنة الوفاة لألعالم الوارد ذكرهم يف متن البحث، 	•

وذلك يف أول ذكر هلم.
االقتص�ار يف الدراس�ة التطبيقية عىل ما يتعل�ق بام ورد يف اجلانب 	•

التأصييل، بغض النظر عن االستطراد يف املسألة التي ورد احلديث 
لبيان حكمها.

تقسيامت البحث:
يتك�ون البح�ث م�ن مقدم�ة، ومتهي�د، وأربع�ة مباح�ث، وخامتة، 

وفهارس.
التمهيد: تعظيم النصوص الرشعية، واملوقف حال تعارضها.

املبح�ث األول: حقيقة احلديث املخالف لألصول، ويش�مل مخس�ة 
مطالب:

املطلب األول: املعنى اإلفرادي.
املطلب الثاين: املعنى اإلمجايل.

املطلب الثالث: األلفاظ املشاهبة.
املطلب الرابع: نوع احلديث املخالف لألصول.

املطل�ب اخلام�س: عالق�ة احلدي�ث املخال�ف لألص�ول باحلديث 
املخالف للقياس.



املبحث الثاين: موقف العلامء من هذه التسمية.
املبحث الثالث: حكم العمل باحلديث املخالف لألصول.

املبح�ث الراب�ع: أمثل�ة تطبيقية خل�الف العلامء يف العم�ل باحلديث 
املخالف لألصول، ويشمل أربعة مطالب:

املطلب األول: حديث: »ال جتوز شهادة بدوي عىل صاحب قرية«.
املطلب الثاين: حديث: »أيام امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده 

بعينها، فهو أوىل هبا من غره«.
املطلب الثالث: حديث: »ال ترصوا اإلبل والغنم«.

املطلب الرابع: حديث: »ذكاة اجلنني ذكاة أمه«.
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التمهيد
تعظيم النصوص الرشعية، واملوقف من تعارضها

دلت النصوص الرشعية من الكتاب والسنة عىل وجوب اتباع ما جاء 
ع�ن اهلل وعن رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وع�دم اعتبار أي قول خمال�ف ملا جاء عن اهلل 

وع�ن رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، كائنا م�ن كان القائل، قال س�بحانه وتعاىل: )ٱ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األح�زاب: 36[، وق�ال تع�اىل: )ۈ ٴۇ ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ەئ ەئ وئ وئ( ]النساء: 65[.

ولذلك تربأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ممن أعرض عن س�نته راغبًا عنها، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»فمن رغب عن سنتي فليس مني«)1).

ولذلك فإن الواجب ع�ىل املؤمن تعظيم هذه النصوص وتوقرها، 
والعمل بمقتضاها، واملصر إىل مدلوهلا، وعدم تقديم أي يشء عليها، 

ال رأي وال قياس وال استحسان وال غر ذلك.
ونصوص القرآن والسنة يف ذلك سواء، فال جيوز ترك العمل بيشء 
مم�ا ج�اء يف الق�رآن، وال يف الس�نة؛ متواترها وآحاده�ا، فمتى ما صح 

، رواه البخاري بلفظه، يف كتاب: النكاح، باب:  )1) متفق عليه من حديث أنس بن مالك 
الرغي�ب يف الن�كاح، رقم احلدي�ث 5063 ص: 906، ورواه مس�لم بلفظه، يف كتاب: 
النكاح، باب: اس�تحباب النكاح ملن تاقت نفس�ه إليه ووجد مؤونة واش�تغال من عجز 

عن املؤن بالصوم، رقم احلديث: 3403، ص: 586.
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احلدي�ث عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجب العمل به، بغ�ض النظر عن طريق 
ثبوته.

وقد تواتر النقل عن أئمة اإلسالم وأعالم اهلدى من عهد الصحابة 
 إىل يومن�ا هذا برضورة التمس�ك بالس�نة والعمل هب�ا متى ما صح 
س�ندها، وترك أقواهل�م ومذاهبهم هل�ا، فهذا هو اإلمام الش�افعي )ت: 
204ه��( يق�رر هذا املعنى بأبل�غ عبارة، فيقول: »متى س�معتني حدثت 

بحديث عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صحيح فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقيل 
ق�د ذهب«)1)، ويق�ول اإلمام أمحد )ت: 241ه��( مبينًا عظم خطر من رد 
سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من رد حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو عىل شفا هلكة«)2).

وهذا ال خالف فيه بني أهل اإلسالم قاطبة.

ولك�ن قد يقع اإلنس�ان يف بع�ض املواطن التي ال يتمك�ن فيها من 
تطبي�ق هذا األمر، وذلك حينام تتعارض عنده بعض األدلة، فإن عمل 

ببعضها ترك بعضها اآلخر وهكذا، فام املخرج حينئذ؟

املخرج يف األمرين اآلتيني:

أواًل: إذا بدا لإلنس�ان يشء من التعارض بني النصوص فإنه يعزوه 
إىل فهم�ه وعلم�ه وإدراكه، أما رشيع�ة اهلل فهي منزهة ع�ن ذلك مجلة 
وتفصي�اًل)3)؛ ألن الرشيعة لو كان فيها مث�ل ذلك لكان فيها اختالف، 

وقد نف�اه اهلل تعاىل بقول�ه: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ( ]النساء: 82[.

ثانيًا: جيب عىل اإلنس�ان حينئذ أن يسلك طرق دفع التعارض التي 

)1) آداب الشافعي ومناقبه )51(.
)2) الفقيه واملتفقه )103(.

)3) انظ�ر: رشح خمت�رص الروض�ة )687/3-688(، البح�ر املحي�ط )111/6(، إرش�اد 
الفحول )379-378/2(.
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بّينها أهل العلم، وهي -عىل اختالف بينهم يف ترتيبها- كاآليت)1):
اجلمع بني األدلة املتعارضة بام أمكن من وجوه اجلمع.	•
الرجيح بني األدلة املتعارضة.	•
النسخ إذا توافرت رشوطه.	•
التخير بني األدلة املتعارضة.	•
التوقف أو تساقط األدلة املتعارضة وطلب احلكم من غرها.	•

وم�ن هذا الب�اب -أعن�ي التع�ارض بني األدل�ة- ما نح�ن بصدد 
احلديث عنه، وهو احلديث املخالف لألصول، كام سيتبني معنا إن شاء 

اهلل تعاىل.

)1) انظ�ر: الع�دة يف أص�ول الفق�ه )1019/3(، هناي�ة الس�ول يف رشح منه�اج األص�ول 
-608/4( املن�ر  الكوك�ب  رشح   ،)131/4( األرسار  كش�ف   ،)452-449/4(

612(، التعارض والرجيح بني األدلة الرشعية )166/1(.
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املبحث األول
حقيقة احلديث املخالف لألصول

املطلب األول
املعنى اإلفرادي

املسألة األوىل: معنى احلديث.

احلديث يف اللغة:

ث حديثًا، ق�ال اجلوهري )ت: 393ه(:  ث حيدِّ احلديث مص�در حدَّ
»احل�دوث: ك�ون يشٍء مل يك�ن. وأحدث�ه اهلل فح�دث. وح�دث أمر 
أي وق�ع«)1). وأص�ل الكلم�ة )ح�دث(، وه�و كام يق�ول ابن فارس 
)ت: 395ه��(: »أص�ل واحد، وهو: كون ال�يشء مل يكن، يقال: حدث 

أم�ر بع�د أن مل يكن«)2)، ومن هذا الباب تعري�ف احلديث بأنه نقيض 
القديم)3).

ويطلق احلديث عىل اخلرب عمومًا، قال اجلوهري: »احلديث: اخلرب، 

)1) الصحاح )278( مادة »حدث«.
)2) مقاييس اللغة )253( مادة»حدث«.

)3) انظر: الصحاح )278( مادة »حدث«، ومقاييس اللغة )253( مادة »حدث«، والقاموس 
املحيط )167( مادة »حدث«.
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يأيت عىل القليل والكثر«)1)، وسمي احلديث حديثًا ألنه: »كالم حيدث 
منه اليشء بعد اليشء«)2).

احلديث يف االصطالح.

- اصطالح املحدثني:

مل يعت�ن املحدث�ون -حس�ب اطالع�ي- بتعري�ف ه�ذا املصطل�ح 
ع�ىل وج�ه التحديد، وإنام اعتن�وا بتعريف عدد م�ن أنواعه، كاحلديث 
الصحي�ح واحلس�ن والضعيف واملرس�ل... إلخ، إضاف�ة إىل اعتنائهم 
بتعري�ف بع�ض املصطلح�ات املرادفة ل�ه أو القريبة م�ن معناه كاخلرب 

واألثر وما إىل ذلك.

ومصداق�ًا لذلك ف�إين مل أعثر إال عىل تعريفات حم�دودة للحديث، 
ومنها:

تعريف احلافظ ابن حجر )ت: 852ه�(؛ حيث عّرفه بقوله: »املراد . 1
باحلديث يف عرف الرشع: ما يضاف إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص«)3).

تعريف الس�خاوي )ت: 902ه�(؛ حيث عرف�ه بقوله: »ما أضيف . 2
إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قواًل له أو فعاًل أو تقريرًا أو صفة، حتى احلركات 

والسكنات يف اليقظة واملنام«)4).

واحلديث هبذا التعريف مرادف للخرب عند مجهور علامء احلديث)5)، 
كام أنه مرادف للسنة عند بعضهم)6).

)1) الصحاح )278( مادة »حدث«.
)2) مقاييس اللغة )253( مادة »حدث«.

)3) فتح الباري )257/1(، وانظر: نزهة النظر )2(.
)4) فتح املغيث رشح ألفية احلديث )14/1(.

)5) انظر: نزهة النظر )2(.
)6) انظر: فتح املغيث رشح ألفية احلديث )15-14/1(.
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وف�رق بعضهم بينهام، قال ابن حجر: »وقي�ل: احلديث ما جاء عن 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، واخلرب ما جاء عن غ�ره،... وقيل بينهام عموم وخصوص 

مطلق، فكل حديث خرب من غر عكس«)1).

- اصطالح األصوليني:

مل أعثر -حس�ب اطالعي- عىل تعري�ف للحديث عند األصوليني 
إال ما قاله ش�يخ اإلسالم ابن تيمية )ت: 728ه�( يف معرض جوابه عمن 
س�أله عن حد احلدي�ث النبوي؛ حيث قال: »احلدي�ث النبوي هو عند 
ث به بعد النبوة: من قوله وفعله وتقريره؛  اإلطالق ينرصف إىل ما حدَّ

فإن سنته ُتثَبت من هذه الوجوه الثالثة«)2).

إضافة إىل أنه يمكن اس�تخالص تعري�ف احلديث عند األصوليني 
م�ن خ�الل تعريفهم ملا هو مرادف له أو قريب من معناه، وهو الس�نة؛ 
حي�ث عرفوها بأهن�ا: »ما أضي�ف إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ق�ول، أو فعل، أو 

تقرير«)3).

وعن�د املقارن�ة بني تعري�ف احلديث عن�د الفريقني نلح�ظ االتفاق 
بينه�ام يف املعن�ى الع�ام هل�ذا املصطلح، وه�و ما يض�اف إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

واالختالف بينهم إنام هو يف طبيعة ما يضاف إليه ملسو هيلع هللا ىلص؟

وسبب اختالفهم هو غرض كل منهم واهتاممه، فاملحدثون هيتمون 
ب�كل ما يتعلق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فتوس�عوا يف التعري�ف، فأدخلوا فيه كل ما 
يتعل�ق بذلك، واألصوليون هيتمون بام ه�و مثمر لألحكام، فاقترصوا 

عىل ما له تعلق بذلك وحمقق له، وهو: القول والفعل والتقرير.

)1) نزهة النظر )2(.
)2) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )7-6/18(.

)3) انظ�ر: اإلح�كام لآلم�دي )223/1(، البح�ر املحي�ط )164/4(، رشح الكوكب املنر 
.)160/2(
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واحلدي�ث املقصود يف هذا املقام ه�و احلديث عند األصوليني؛ ألنه 
ه�و املثمر لألحكام، أما ما يتعلق بصفات�ه ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه وأيامه وما إىل 
ذلك مما هو داخل يف تعريف احلديث عند املحدثني فهو مع أمهيته ليس 

مقصودًا يف هذا املوضع.

املسألة الثانية: معنى املخالفة.
املخالفة يف اللغة:

املخالفة مصدر للفعل الرباعي خالف، يقال: خالف خيالف خالفًا 
وخمالف�ة، ومادة الكلمة »َخَلَف«، وهي ك�ام يقول ابن فارس: »أصول 
ثالث�ة: أحدها أن جي�يء يشء بع�د يشء يقوم مقام�ه، والثاين: خالف 
ُقّدام، والثالث: التغير«)1)، واألصل األول هو املناسب للمقام؛ »ألن 
كل واح�د منه�م -أي: املختلف�ني- ينحي قول صاحبه، ويقيم نفس�ه 
مقام الذي نحاه«)2)، واالختالف ضد االتفاق)3)، يقال اختلف الناس 

يف كذا أي مل يتفقوا عليه.

املخالفة يف االصطالح:

مل أج�د أحدًا من األصولي�ني تعرض لبيان حقيق�ة املخالفة بعينها، 
لكنهم تعرضوا لبيان حقيقة بعض املصطلحات القريبة منها، كمفهوم 
املخالف�ة واخل�الف وم�ا إىل ذل�ك، مما ال خي�رج يف الغالب ع�ن املعنى 

اللغوي ألصل املادة »َخَلَف«، كام هو مذكور أعاله.

إضافة إىل أن عددًا ممن كتب يف بيان حقيقة املصطلحات قد تعرض 
لتعريف هذا املصطلح، ومن أولئك:

)1) مقاييس اللغة )327( مادة »خلف«.
)2) املرجع السابق )328-329( مادة »خلف«.

)3) القاموس املحيط )808( مادة »خلف«.
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الراغب األصفهاين )ت: 502ه�(؛ حيث عرفه بقوله: »املخالفة أن . 1
يأخذ كل واحد طريقًا غر طريق اآلخر يف حاله أو قوله«)1).

الكفوي )ت: 1094ه�(؛ حيث قال: »املخالفة: ترك املوافقة«)2).. 2

وم�ن خالل ما س�بق يمك�ن تعري�ف املخالفة بأهن�ا: التضاد وعدم 
االتف�اق بني الطرفني، بحيث يكون ل�كل واحد منهام اجتاه ال يتفق مع 

اجتاه الطرف اآلخر.

املسألة الثالثة: معنى األصول.
األصول يف اللغة:

األص�ول مجع أص�ل)3)، واألص�ل يف اللغة يطل�ق عىل مع�اٍن متعددة، 
وق�د ذك�ر أصحاب املعاجم اللغوي�ة بعضًا منه�ا، وزاد عليها األصوليون 
كثرًا ممَّا مل يذكره أهل اللغة، ومن أهم هذه املعاين)4): األساس)5)، وأسفل 
اليشء)6)، ومنشأ اليشء الذي ينبت منه)7)، وما يستند وجود اليشء إليه)8)، 
وما ُيبتنى عليه غره، حسيًا كان البناء أو معنويًا)9)، وما يتفرع عنه غره)10).

)1) املفردات يف غريب القرآن )156(، مادة »خلف«.
)2) الكليات )804(.

)3) قال الطويف )ت: 716ه�( يف رشح خمترص الروضة )123/1(: »وأما من حيث اشتقاقه 
اللغ�وي فل�م أر فيه ش�يئًا فيام وقفت عليه، غر أين أحس�ب أنه من الوص�ل ضد القطع، 
وأن مهزت�ه منقلبة ع�ن واو، ملا يف األصل من معنى الوصل: وهو اتصال فروعه كاتصال 

الغصن بالشجرة حسًا، والولد بوالده نسبًا وحكاًم، واحلكم الرشعي بدليله عقاًل«.
)4) لالستزادة حول تعريفات األصل يف اللغة انظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهية )53-47(.

)5) انظر: مقاييس اللغة، )77( مادة »أصل«.
)6) انظر: القاموس املحيط )961( مادة »أصل«.

)7) انظر: هناية السول )7/1(.
)8) انظر: املصباح املنر )6(. 

)9) انظر: املعتمد يف أصول الفقه )9/1(.
)10) انظر: البحر املحيط )16/1(. 
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وإذا أردن�ا أن نرجح تعريفًا من هذه التعريفات فإن تعريف األصل 
بأنه ما ُيبتنى عليه غره هو التعريف الراجح؛ ملا يأيت:

أن ه�ذا التعريف مناس�ب ملا نحن فيه، ووج�ه ذلك: أن أصول . 1
الرشيعة ُتبنى عليها فروعها وأحكامها.

أن التعريف�ات األخ�رى لألصل يمكن إرجاعها إليه، فأس�اس . 2
ال�يشء هو الذي ُيبتنى عليه غره، وأس�فل اليشء ومنش�ؤه وما 

يستند وجود اليشء إليه كذلك.

أن هذا التعريف اعتمده كثر من األصوليني، وبينوا رجحانه.. 3

األصول يف االصطالح:

األص�ول مجع أصل، واألص�ل يف االصطالح الرشع�ي يطلق عىل 
معاٍن متعددة، وذلك بحسب املقام الذي يذكر فيه، ولن أطيل احلديث 

بذكر هذه املعاين مجيعًا)1)، وإنام سأقترص عىل املشهور منها، فأقول:

املعنى األول: الدليل، ومنه قوهلم: أصل املسألة من الكتاب والسنة، 
أي: دليلها)2)، ومنه: أصول الفقه أي أدلته)3).

املعن�ى الث�اين: القاع�دة املس�تمرة، وم�ن ذلك قوهل�م: إباح�ة امليتة 
للمضطر عىل خالف األصل، أي خالف القاعدة املستمرة يف الرشع)4).

املعن�ى الثالث: الرجح�ان، ومنه قوهلم: األص�ل يف الكالم احلقيقة 
دون املجاز، أي الراجح احلقيقة دون املجاز)5).

)1) لالس�تزادة ح�ول تعريف�ات األصل يف االصط�الح، انظر: األصل والظاه�ر يف القواعد 
الفقهية )64-54(.

)2) انظر: رشح تنقيح الفصول )15(، البحر املحيط )17/1(.
)3) انظر: املحصول البن العريب )21(، هناية السول )7/1(، البحر املحيط )17/1(.

)4) انظر: هناية السول )7/1(، البحر املحيط )17/1(، رشح الكوكب املنر )39/1(.
)5) انظر: رشح تنقيح الفصول )15(، البحر املحيط )17/1(، رشح الكوكب املنر )39/1(.
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املعنى الرابع: االستصحاب)1(.
املعنى اخلامس: الغالب يف الرشع)2(، أو األغلب)3(، وهذه املعاين متقاربة.
وعند إرادة ترجيح معنًى من هذه املعاين فإن ذلك خيتلف باختالف 

املقام الذي يذكر فيه األصل.
والراج�ح يف هذا املقام ه�و املعنى الثاين، وهو: القاعدة املس�تمرة؛ 
ألن ه�ذا املعنى هو املتفق مع القضايا التي حك�م عليها العلامء بكوهنا 

أصواًل، كام سيأيت يف املبحث الرابع.
أم�ا تعريف األص�ل بالدليل فال يتفق مع املقص�ود باألصل يف هذا 
املوض�ع؛ ألنه لو كان ه�و املقصود يف هذا املوض�ع النرصف احلديث 
إىل مس�ألة عرض خرب اآلحاد عىل األصول، أي: األدلة، وهي مس�ألة 

خمتلفة عن مسألتنا هذه.
أما املع�اين الثالثة األخرة فإنام هي بمثابة األحكام التي تتصف هبا 
القواعد، من حيث رجحاهنا، واستصحاهبا والعمل هبا، وكون العمل 

هبا هو الغالب والكثر يف الرشع.

املطلب الثاين
املعنى اإلمجايل

مل يتع�رض األصوليون -حس�ب اطالعي- لبي�ان حقيقة احلديث 
املخال�ف لألص�ول، وإن�ام ذك�روا ع�ددًا م�ن األحادي�ث املوصوف�ة 

بمخالفتها لألصول، وبينوا طائفة من األحكام املتعلقة هبا.

)1) انظر: البحر املحيط )17/1(، القواعد للحصني )272/1(، األشباه والنظائر للسيوطي 
.)54(

)2) البحر املحيط )17/1(.
)3) انظر: القواعد للحصني )272/1(. 
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ويمك�ن االس�تفادة مما ذكره األصوليون يف ه�ذا املجال، إضافة إىل 
االس�تفادة م�ن تعريفاهت�م ملفردات ه�ذا املصطلح التي س�بق ذكرها، 
وم�ن خالل هذا وذاك يمكن الوص�ول إىل مرادهم باحلديث املخالف 
لألصول، وهو: احلديث الثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يفيد حكاًم ال يتفق 
مع األحكام الكلية الثابت�ة باألدلة الرشعية األخرى، أو بعبارة أخرى: 
احلديث الثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي خيالف القواعد املس�تقرة املس�تمدة 

من أدلة الرشيعة.
ووصفن�ا احلدي�ث بالثبوت احرازًا م�ن عدد كبر م�ن األحاديث 
التي ختالف األصول والقواعد، ولكنها غر ثابتة كام سيتضح معنا بعد 

قليل.
هذا هو معنى احلديث املخالف لألصول عند األصوليني.

أم�ا معناه عن�د املحدثني: فإين مل أعثر عىل ذكر هل�ذا املصطلح بنصه 
عن�د املتقدمني منه�م، وإنام ذك�روا بعض القضاي�ا املتعلقة ب�ه، والتي 

يمكن من خالهلا معرفة مرادهم هبذا املصطلح.
والذي يظهر من خالل تأمل ما ذكروه أهنم يعنون باألصول يف هذا 
املوض�ع قواعد الرشيعة، وم�ن ذلك ما قاله ابن اجل�وزي )ت:597ه�(: 
»ف�كل حدي�ث رأيته خيالف املعق�ول، أو يناقض األص�ول، فاعلم أنه 
موض�وع، فال تتكل�ف اعتب�اره«)1)، ويقول بعض الباحث�ني مبينًا هذه 
القضي�ة: »ويف خمالفة احلديث لألصول العام�ة للرشيعة املعلومة لدى 
الكاف�ة ما يكفي ل�رده عىل راوي�ه، واهتامه بالوهم واخلط�أ فيام يرويه، 
وذلك أوىل األمرين؛ ألن رشيعة اهلل ال تتناقض وال ختتلف، وهنا جيب 
أن ُيْعَل�َم أنن�ا نقصد بأص�ول الرشيعة تل�ك املبادئ العام�ة التي بنيت 
عليها الرشيعة، والتي ال يمكن أن ُتْنَس�خ أو تتغر، وتلك األصول إذا 

)1) املوضوعات )106/1(.
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ج�اء حديث يناقضها مل نقبله؛ ألنه قطعًا ليس عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بل 
هو من ختليط الرواة«)1).

وهب�ذا يظهر أن مراد املحدثني هب�ذا املصطلح كمراد األصوليني به، 
هذا من الناحية النظرية.

أما من الناحية التطبيقية فاألمر خمتلف، ووجه ذلك: أن هناك عددًا 
م�ن األحاديث الثابتة واملروي�ة يف الصحيح يعده�ا بعض األصوليني 
خمالف�ة لألصول –كام س�يأيت يف املبحث الراب�ع- وال يعدها املحدثون 
كذل�ك؛ ألن احلدي�ث املخالف لألصول عندهم م�ن مجلة األحاديث 

املوضوعة كام قرره ابن اجلوزي قريبًا.

وهب�ذا يظه�ر أن كل حدي�ث خمال�ف لألص�ول عن�د املحدثني فهو 
خمالف لألصول عند األصوليني من دون عكس، أي إن العالقة بينهام 

هي العموم واخلصوص املطلق.

واملعنى املراد هبذه املسألة هو معناها عند األصوليني، وهي مفرضة 
ع�ىل أن يكون هناك قاع�دة رشعية متقررة اس�تنادًا إىل عدد من األدلة 
الرشعية، ويكون يف مقابلها حديث يدل عىل خالف ما تدل عليه تلك 
القاعدة، وس�يأيت معنا ع�دد من األمثلة عىل هذه املس�ألة، وكالم أهل 

العلم حول وجودها، وحكمها حال اإلقرار بوجودها.

املطلب الثالث
األلفاظ املشاهبة

من تأمل كالم أهل العلم يف معرض بياهنم حلكم املسألة أو ملا تفرع 
عنه�ا من مس�ائل، أو عند حديثه�م عن بعض املس�ائل القريبة منها أو 

)1) مقاييس نقد متون السنة )487(.
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املش�ركة معها جيد أهنم يعربون عن هذه املسألة بتعبرات عديدة تتفق 
معها يف الداللة عىل معناها أو تقرب منها، وهذه األلفاظ كثرة، ومن 

أشهرها:
»احلديث املخالف لألصول«)1).. 1
احلديث املخالف للقياس)2).. 2
اخلرب املخالف للقياس)3).. 3
خرب الواحد املعارض للقياس)4).. 4
احلدي�ث املخالف للقي�اس اجليل واألص�ول القياس�ية املقطوع . 5

هبا)5).
احلديث املخالف لقياس األصول املعلومة)6).. 6
احلديث املخالف لألصول املتواترة)7).. 7
»خمالفة اخلرب لألصول والقواعد الثابتة يف الرشيعة«)8).. 8
اخلرب املخالف ملعاين أصول سائر األحكام)9).. 9

خرب الواحد إذا خالف األصول أو معنى األصول)10).. 10

)1) البحر املحيط )349/4(.
)2) انظر: كشف األرسار )705/2(.

س�يتبني املقص�ود بالقي�اس يف ه�ذا املصطلح عن�د احلديث عىل مس�ألة عالق�ة احلديث 
املخالف لألصول باحلديث املخالف للقياس. 

)3) انظ�ر: أص�ول الرسخ�ي )350/1(، املغني يف أص�ول الفقه )208(، كش�ف األرسار 
.)702/2(

)4) هناية الوصول إىل علم األصول)384/1(، تيسر التحرير )116/3(.
)5) انظر: إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )122/2(.

)6) انظر: املرجع السابق )134/2(.
)7) انظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد، مع رشح بداية املجتهد وهناية املقتصد )1939/4(.

)8) ما ال يسع الفقيه جهله )117(.
)9) قواطع األدلة يف أصول الفقه )365/2(.

)10) انظ�ر: الع�دة يف أص�ول الفق�ه )889/3(، قواعد األص�ول ومعاقد الفص�ول )48(، 
مذكرة أصول الفقه )268(.
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»خرب الواحد املخالف لألصول الثابتة«)1).. 11
خرب اآلحاد املخالف للقياس)2).. 12
خرب اآلحاد املخالف لقياس األصول)3).. 13

املطلب الرابع
نوع احلديث املخالف لألصول

ذهب أغلب من تكلم عن هذه املس�ألة أو أش�ار إليها إىل اإلطالق 
يف التعب�ر من غر ذكر نوع معني م�ن األحاديث أو األخبار، فيعربون 
باحلدي�ث املخال�ف لألصول، أو اخلرب املخال�ف لألصول، بينام ذهب 
آخ�رون إىل ختصي�ص خ�رب اآلح�اد بالذك�ر، فيع�ربون بخ�رب الواحد 

املخالف لألصول، وحينئذ فام هو احلديث املقصود يف هذه املسألة؟

املقص�ود باحلدي�ث يف ه�ذه املس�ألة عند مجي�ع أهل العل�م هو خرب 
اآلحاد، وهذا األمر يتضح جليًا من خالل أمور أربعة، وهي:

أوهلا: املعنى الع�ام هلذا املصطلح؛ إذ هو قائم عىل تعارض القطعي 
مع الظني، قال ابن رشد )ت: 595ه�( مبينًا هذا األمر: »وأما أهل الكوفة 
ف�ردوا هذا احلديث بجملته ملخالفت�ه لألصول املتواترة، عىل طريقتهم 
يف رد اخل�رب الواح�د إذا خالف األصول املتواترة؛ لك�ون خرب الواحد 

مظنونًا، واألصول يقينية مقطوع هبا«)4).

ثانيه�ا: ترصيح بع�ض أهل العل�م باآلحاد يف عنوان املس�ألة أو يف 

)1) املرجع السابق )365/2)
)2) اللمع )157(، وانظر: مذكرة أصول الفقه )263(.
)3) اللمع )157(، ختريج الفروع عىل األصول )310(.

)4) بداية املجتهد وهناية املقتصد، مع رشح بداية املجتهد وهناية املقتصد )1939/4(.
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بعض تضاعيفها، كام فعله الشرازي )ت: 476ه�()1) وابن السمعاين )ت: 
489ه�()2) والطويف)3) والشنقيطي )ت: 1392ه�()4).

ثالثها: األدلة املستدل هبا عند املختلفني يف املسألة.

رابعه�ا: األمثل�ة املرضوبة عليها، فه�ي كلها من قبي�ل اآلحاد، ومل 
يصل منها يشء إىل التواتر.

وعىل هذا يكون العنوان الدقيق للمسألة: خرب اآلحاد املخالف لألصول.

وخرب اآلحاد هو أحد قس�مي اخلرب من حيث طريق ثبوته، فقد قس�م 
مجه�ور أه�ل العلم اخلرَب املأثور ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حي�ث طريق ثبوته إىل 
قسمني، ومها: اخلرب املتواتر، واخلرب اآلحاد)5)، واخلرب املتواتر هو كل »خرب 
بلغ�ت روات�ه يف الكثرة مبلغ�ًا أحالت العادة تواطؤهم ع�ىل الكذب«)6). 
فه أهل العلم بأنه: »ما مل  وخرب اآلحاد ما َقرُصَ عن حدِّ التواتر، ولذلك عرَّ
ينتِه إىل التواتر«)7)، أو: »ما مل جيمع رشوط التواتر«)8)، وقيل غر ذلك)9).

)1) اللمع )157(.
)2) قواطع األدلة يف أصول الفقه )365/2(.

)3) انظر: رشح خمترص الروضة )242/2(.
)4) انظر: مذكرة أصول الفقه )268(.

)5) انظر: قواطع األدلة يف أصول الفقه )234/2(، اإلحكام لآلمدي )21/2(، خمترص ابن 
احلاجب مع رشحه بيان املخترص )639/1(.

وللحنفية اجتاٌه آخر يف تقسيم اخلرب من هذه احليثية؛ حيث يقسمونه إىل ثالثة أقسام، هي: اخلرب 
املتواتر، واخلرب املشهور، واخلرب اآلحاد. انظر: ميزان األصول )422(. 

)6) منه�اج األصول مع رشحه هناية الس�ول )54/3(، وانظ�ر: اإلحكام لآلمدي )25/2-
26(، نزهة النظر )61(.

)7) بيان املخترص )655/1(.
)8) نزهة النظر )71-70(.

م�ع )153(، رشح تنقي�ح الفصول )356(،  )9) انظ�ر تعريف�ات العلامء خل�رب اآلحاد يف: اللُّ
رشح الكوك�ب املن�ر )345/2(، وخرب الواحد يف الترشيع اإلس�المي للقايض برهون 

)150/1(، وخرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة )34(.
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ولي�س املقص�ود من خ�رب اآلحاد أن يك�ون الراوي ل�ه واحدًا، بل 
جي�وز أن يك�ون واح�دًا وجيوز أن يك�ون أكثر من ذلك م�ا مل يصل إىل 
حد التواتر، وقد أش�ار إمام احلرم�ني إىل هذا األمر؛ حيث قرر أن خرب 
الواح�د ال ُيراد به اخلرب الذي ينقله الواح�د، ولكن كل خرب عن جائز 
ممكن، ال سبيل إىل القطع بصدقه، وال إىل القطع بكذبه، ال اضطرارًا وال 

استدالاًل، فهو خرب الواحد، سواٌء نقله واحد أو مجع منحرصون)1).

وإذا كان خ�رب اآلح�اد حمدودًا بام يقرص عن املتوات�ر فإنه يدخل فيه 
د بروايت�ه راٍو واحد)2)، والعزي�ز الذي يرويه  اخل�رب الغري�ب الذي تفرَّ
اثن�ان)3)، واملش�هور ال�ذي يروي�ه أكث�ر م�ن ذلك م�ا مل يص�ل إىل حد 

التواتر)4).

املطلب اخلامس
عالقة احلديث املخالف لألصول باحلديث املخالف للقياس

كثرًا ما َيِرد عند األصوليني مصطلح احلديث املخالف للقياس، فام 
عالقة خمالفة األصول بمخالفة القياس؟

وهذا األمر مشكل كام قرره الطويف إذ يقول يف معرض احلديث عن 
هاتني املسألتني: »اعلم أن الفرق بني املسألتني مما ُيستشكل؛ فيقال: ما 

الفرق بني ما خالف القياس وبني ما خالف األصول«)5).

القياس هنا يراد به أحد أمرين:

)1) انظر: التلخيص )326/2(.
)2) انظر: مقدمة ابن الصالح )456(، نزهة النظر )70(.

)3) انظر: نزهة النظر )64(.
)4) انظر: حماسن االصطالح )450(، رشح الكوكب املنر )346-345/2(. 

)5) رشح خمترص الروضة )237/2(.
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األول: القياس األص�ويل، الذي هو أحد أدلة الترشيع بعد الكتاب 
والسنة واإلمجاع، وهو املقصود عند اإلطالق عند الفقهاء واألصوليني.

الثاين: القواعد واألصول املطردة يف الرشع، املأخوذة من عمومات 
األدلة.

وق�د أش�ار البناين املالك�ي )ت: 1198ه�( إىل هذا األم�ر؛ حيث قال: 
»ه�ذا يقتيض أن امل�راد بالقياس القاعدة واألص�ل، والكالم إنام هو يف 

القياس املصطلح عليه«)1).

ف�إن كان األمر األول هو املراد فمخالف�ة القياس أخص من خمالفة 
األصول؛ ألن القياس من مجلة أصول الرشيعة، وأصول الرشيعة تثبت 
بأدلة الرشيعة من كتاب وس�نة وإمجاع وقي�اس وما إىل ذلك، فهو إذن 
يمثل األصول الثابتة بالقياس فقط، فيكون بينهام العموم واخلصوص 

املطلق.

قال الط�ويف: »إن القياس أخص من األصول، إذ كل قياس أصل، 
وليس كل أصل قياسًا؛ فام خالف القياس قد خالف أصاًل خاصًا، وما 
خال�ف األصول، جيوز أن يكون خمالفًا لقياس، أو لنص، أو إمجاع، أو 

استدالل، أو استصحاب، أو استحسان، أو غر ذلك«)2).

وك�ذا ق�ال األم�ني الش�نقيطي: »إن خمالفة القي�اس أخص من 
خمالف�ة األص�ول؛ ألن القي�اس أص�ل م�ن األصول، ف�كل قياس 
أص�ل، وليس كل أصل قياس�ًا، ف�ام خالف القي�اس خالف أصاًل 
خاص�ًا، وم�ا خالف األصول يص�دق بام خالف قياس�ًا أو نصًا أو 

إمجاعًا أو استصحابًا أو غر ذلك«)3).

)1) حاشية البناين عىل رشح املحيل )137/2(.
)2) رشح خمترص الروضة )238/2(.

)3) مذكرة أصول الفقه )268(.
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وم�ن األمثل�ة التي توض�ح الفرق بينه�ام: وجوب الوض�وء بالنوم 
مواف�ق للقياس من حي�ث إنه تعليق للحكم بمظنته، كس�ائر األحكام 
املعلقة بمظاهنا، لكنه خمالف لبعض األصول، وهو استصحاب العدم، 

إذ األصل عدم خروج احلدث)1).
وإن كان امل�راد بالقي�اس املعنى الث�اين -وه�و: القواعد واألصول 
املط�ردة يف الرشع، املأخوذة من عمومات األدلة– فالقياس واألصول 

مصطلحان مرادفان داالن عىل معنى واحد.
وال�ذي يظه�ر يل أن كثرًا من إطالق�ات األصولي�ني ملخالفة اخلرب 
للقي�اس يقص�د منه�ا خمالف�ة األص�ول؛ بدلي�ل األمثل�ة والتطبيقات 

املذكورة.

)1) انظر: رشح خمترص الروضة )238/2(، مذكرة أصول الفقه )268(.
واملقص�ود هب�ذا املث�ال: أن الن�وم مظن�ة خ�روج الريح، فوج�ب ألجله الوض�وء، وهذا 
تعليق للحكم بمظنته، ش�ابه يف ذلك القي�اس الذي يتم فيه إحلاق الفرع باألصل للمظنة 

املوجودة فيهام.
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املبحث الثاين
موقف العلامء من هذه التسمية

اختل�ف أه�ل العل�م يف صح�ة إط�الق مصطل�ح خمالف�ة احلديث 
لألص�ول عىل يشء من أحاديث الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، فمنهم من أجاز ذلك، 

ومنهم من مل جيز.

والغالب من صنيع أهل العلم من األصوليني وغرهم إطالق هذا 
املصطلح، كام تدل عليه األلفاظ املذكورة قريبًا.

ويف مقابل هؤالء نجد طائفة من أهل العلم ال ترتيض هذا اإلطالق، 
ويأيت عىل رأس�هم ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية )ت: 728ه�(؛ حيث قرر يف 
أكثر من موضع أن األحاديث ال يمكن أن ختالف األصول والقواعد، 
ب�ل إن�ه قرر ما هو أوس�ع من ذلك، حين�ام بنّي أنه ال يوج�د يف أحكام 

الرشيعة -عمومًا- ما خيالف القياس أو األصول.

ويف خصوص مس�ألتنا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: »ويف اجلملة 
فام عرفت حديثًا صحيحًا إال ويمكن خترجيه عىل األصول الثابتة، وقد 
تدب�رت ما أمكنن�ي من أدلة ال�رشع، فام رأيت قياس�ًا صحيحًا خيالف 
حديث�ًا صحيحًا، كام أن املعقول الرصي�ح ال خيالف املنقول الصحيح، 
بل متى رأيت قياسًا خيالف أثرًا فال بد من ضعف أحدمها، لكن التمييز 
بني صحيح القياس وفاسده مما خيفى كثر منه عىل أفاضل العلامء فضاًل 
عم�ن هم دوهنم؛ فإن إدراك الصف�ات املؤثرة يف األحكام عىل وجهها 
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ومعرف�ة احلك�م واملعاين الت�ي تضمنته�ا الرشيعة م�ن أرشف العلوم: 
فمن�ه اجل�يل الذي يعرفه كثر م�ن الناس، ومنه الدقي�ق الذي ال يعرفه 
إال خواصهم، فلهذا صار قياس كثر من العلامء يرد خمالفًا للنصوص، 
خلف�اء القي�اس الصحي�ح عليهم، كام خيف�ى عىل كثر م�ن الناس ما يف 

النصوص من الدالئل الدقيقة التي تدل عىل األحكام«)1).
وهكذا كان تلميذه ابن القيم )ت: 751ه�(؛ حيث قرر هذا األمر كثرًا، 
ومن ذلك قوله: »أنه ليس يف الرشيعة يشء عىل خالف القياس، وأن ما 
يظن خمالفته للقياس فأحد األمرين الزم فيه والبد: إما أن يكون القياس 

فاسدًا، أو يكون ذلك احلكم مل يثبت بالنص كونه من الرشع«)2).
وع�ىل كل ف�إن املوقف من التس�مية ال يدل عىل املوق�ف يف احلكم 
ع�ىل كل ح�ال، غر أنه يلزم من نفي هذه التس�مية ع�دم اعتبار وجود 
املخالف�ة بني احلديث واألصول، وينبني عليه ل�زوم العمل باحلديث؛ 

لعدم وجود ما يدعو لرك العمل به.
أم�ا من أثب�ت هذه التس�مية وأجازه�ا، فقد يعم�ل باحلديث، وقد 

يعمل بام عارضه من األصول، كام سيتضح فيام بعد بمشيئة اهلل.

)1) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )567/20(.
وقد قرر ش�يخ اإلس�الم ه�ذا الكالم يف مع�رض حديثه عن كثر من أح�كام األحاديث 
التي ُوِصفت بمخالفتها ألصول الرشيعة وقواعدها، وبني موافقتها لألصول والقواعد.

انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )567/20(.
)2) إعالم املوقعني )472/1(، وقد قرر ابن القيم هذا األمر كثرا، وذلك يف معرض حديثه 
عن كثر من األحكام واألحاديث التي ُوِصفت بمخالفتها ألصول الرشيعة وقواعدها، 

وبني موافقتها لألصول والقواعد.
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املبحث الثالث
حكم العمل باحلديث املخالف لألصول)1(

اختل�ف أهل العلم يف حك�م العمل باحلدي�ث املخالف لألصول، 
ويمكن حرص أقواهلم يف قولني مشهورين، مها:

الق�ول األول: وج�وب العم�ل باحلديث املخال�ف لألصول، وهو 
مذه�ب مجهور أهل العلم من األصوليني والفقهاء واملحدثني)2)، وهو 

مذهب لبعض احلنفية)3).

)1) حت�دث بع�ض أهل العلم عن هذه املس�ألة حتت العنوان املذكور أعاله، وهذا ال إش�كال 
في�ه، لك�ن اإلش�كال يف أن بعض أه�ل العلم حتدث عن هذه املس�ألة حت�ت عنوان آخر، 
وه�و: خمالفة اخل�رب للقياس، والقياس هن�ا قد يكون بمعنى األصول وق�د يكون بمعنى 
القياس االصطالحي كام سبق ذكره، ونظرًا ألن الدراسة متعلقة باألصول وما يف معناها 
فإين س�أكتفي بإيراد األقوال واألدلة املتعلقة بمخالفة اخلرب للقياس بمعنى األصول، أما 

األقوال واألدلة املتعلقة بمخالفة اخلرب للقياس بمعناه االصطالحي فلن أتعرض هلا.
)2) انظر: معامل الس�نن )82/3، 138(، الع�دة يف أصول الفقه )888/3(، اللمع يف أصول 
الفقه )157(، قواطع األدلة يف أصول الفقه )365/2(، املحصول يف أصول الفقه البن 
العريب )98(، ختريج الفروع عىل األصول )310(، إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام 

)122/2(، رشح خمترص الروضة )233/2، 237(، إرشاد الفحول )229/1(.
)3) ذه�ب بع�ض احلنفية إىل ع�دم التفريق بني الراوي الفقيه وغر الفقي�ه، وذهبوا إىل مذهب 
اجلمه�ور، وه�و العم�ل باحلديث املخال�ف لألصول، ق�ال البخاري يف كش�ف األرسار 
)707/2(: »واعلم أن ما ذكرنا من اشراط فقه الراوي لتقديم خربه عىل القياس مذهب 
عيس�ى بن أبان واختاره القايض اإلمام أبو زيد وخرج عليه حديث املرصاة وخرب العرايا 
وتابعه أكثر املتأخرين. فأما عند الشيخ أيب احلسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس 
فقه الراوي برشط لتقديم خربه عىل القياس بل يقبل خرب كل عدل ضابط إذا مل يكن خمالفا 

للكتاب والسنة املشهورة ويقدم عىل القياس، قال أبو اليرس: وإليه مال أكثر العلامء«.
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القول الث�اين: عدم وجوب العمل باحلدي�ث املخالف لألصول)1(، 
إىل  بعضه�م  نس�به  ك�ام  أيب حنيف�ة)2)،  إىل  بع�ض األصولي�ني  نس�به 

)1) اختلف تعبر أهل العلم عن القول املنسوب إىل احلنفية، عىل النحو اآليت: 
- التعبري األول: عدم وجوب العمل باحلديث املخالف لألصول كام قال ابن الس�معاين 
يف قواطع األدلة )365/2(: »قال أصحاب أيب حنيفة: إذا خالف خرب الواحد األصول 
الثابت�ة مل جي�ب العم�ل ب�ه«، وكام ق�ال ابن دقي�ق العيد يف إح�كام اإلح�كام رشح عمدة 
األحكام )135/2( نقاًل عن بعض أهل العلم: »ما كان من أخبار اآلحاد خمالفًا لقياس 

األصول املعلومة: مل جيب العمل به«.
- التعب�ري الثاين: رد احلدي�ث املخالف لألصول، كام قال ابن رش�د )رشح بداية املجتهد 
1939/4(: »وأم�ا أهل الكوفة فردوا هذا احلديث بجملته؛ ملخالفته لألصول املتواترة، 

عىل طريقتهم يف رد اخلرب الواحد إذا خالف األصول املتواترة«.
فهل بني التعبرين فرق؟

حم�ل نظر، وقد يقال بأهنام تعبران مرادف�ان، وقد يفرق بينهام من جهة أن األخذ باحلديث 
يف التعبر األول راجع إىل نظر املجتهد بحسب ما يرجح له، فقد يعمل به وقد ال يعمل به.
أم�ا عىل التعبر الثاين فال جمال للنظ�ر واالجتهاد، بل يرد احلديث املخالف لألصول عىل 

كل حال.
)2) مل أج�د أحدًا من احلنفية نس�ب ه�ذا القول لإلمام أيب حنيفة، وإنام نس�به إليه بعض علامء 
املذاه�ب األخ�رى، كابن الع�ريب يف املحص�ول )97، 98(، وصفي الدي�ن البغدادي يف 

قواعد األصول ومعاقد الفصول )48(.
وال�ذي يظه�ر أن نس�بة ه�ذا الق�ول إىل أيب حنفية حمل نظ�ر، والذي يظه�ر أن عمدة من 
نس�ب ه�ذا القول إىل اإلمام هو عدم أخذ اإلمام ببع�ض األحاديث التي قيل بأهنا خمالفة 
لألصول. وقد يثبت هذا األمر عن اإلمام وقد ال يثبت، وإن ثبت فقد يكون رده هلا ألمر 
آخر، ال ألجل خمالفة األصول؛ بدليل أن أبا حنيفة قد أخذ بعدد من األحاديث التي قيل 

بأهنا خمالفة لألصول، وعمل هبا وترك األصول ألجلها.
وقد أشار إىل عدم صحة نسبة هذا املذهب إىل أيب حنيفة عدد من أهل العلم، ومن ذلك:
ق�ال القايض أبو يعىل يف العدة )894/3( بعد أن حكى نس�بة ه�ذا القول إىل أيب حنيفة: 

»عىل أن هذا ليس بمذهب أيب حنيفة«، ثم ذكر الشواهد الدالة عىل أنه ليس مذهبًا له.
ق�ال عبدالعزيز البخاري يف كش�ف األرسار )708/2(: »وق�د ثبت عن أيب حنيفة رمحه 

اهلل أنه قال: ما جاءنا عن اهلل وعن رسوله فعىل الرأس والعني«.
قال الش�يخ عبداهلل بن جربين يف أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي )182(: »وقد نس�ب 
إىل أيب حنيفة رد خرب الواحد إذا خالف األصول كاالستحس�ان واالس�تصحاب، وأنا =
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أصحاب�ه)1)، وُحكي عن اإلمام مالك)2)، وذهب إليه بعض احلنفية إذا 
كان الراوي غر فقيه، برشطني: أال تتلقى األمة احلديث بالقبول، وأن 

ينسد باب الرأي من كل وجه)3).
األدلة:

أدلة القول األول:
اس�تدل القائلون بوجوب العمل باحلديث املخالف لألصول بعدد 

من األدلة، ومنها:

= أعتق�د أن أكث�ر تلك الرواي�ات التي حتكى عن هؤالء األئمة خمالف�ة للقواعد الرشعية 
ال تص�ح عنه�م، وإنام خرجها عىل مذاهبهم بعض من غ�ال يف تقليدهم، عندما وجد هلم 
أق�وااًل اعتمدوا فيه�ا القياس؛ حيث مل تبلغهم األحاديث فيه�ا، أو مل تتضح هلم داللتها، 
ف�أراد بع�ض أتباعهم أن يعتذر عنهم بأن تلك األحادي�ث آحاد قد خالفت األصول، ثم 

أضيفت تلك القواعد إىل مذاهب األئمة لشهرهتا عند أتباعهم«. 
)1) انظر: اللمع يف أصول الفقه )157(، قواطع األدلة يف أصول الفقه )365/2(.

)2) نس�ب بع�ض أه�ل العلم إىل اإلم�ام مالك الق�ول بتقدي�م القياس عىل خ�رب اآلحاد، ثم 
اختلف�وا يف بي�ان معنى القي�اس، هل هو القي�اس الرشعي الذي هو أح�د األدلة، أو هو 

القياس بمعناه العام الدال عىل قواعد الرشيعة وأصوهلا؟
فإن كان املقصود األول فال عالقة هلذا القول بمسألتنا.

وإن كان الثاين فهو موافق ملن يقول بتقديم األصول عىل خرب اآلحاد.
وذهب بعض أهل العلم إىل عدم صحة نسبة هذا القول إىل اإلمام.

انظر: قواطع األدلة )366/2(، مذكرة يف أصول الفقه )266-265(.
ويمكن القول بأن اإلمام مالكًا يقصد بالقياس -املقدم عىل خرب اآلحاد املخالف لألصول- 
األصوَل، ويؤيد هذا الفهم رد اإلمام لبعض أخبار اآلحاد املخالفة لألصول، وحينئذ يكون 

قول اإلمام مالك موافقًا لقول أصحاب أيب حنيفة يف هذه املسألة، واهلل أعلم.
وال يقصد اإلمام مالك القياس بمعناه االصطالحي، وحيمل عىل هذا قول ابن السمعاين 

واألمني الشنقيطي وغرمها.
ولالس�تزادة ح�ول رأي اإلمام مال�ك يف خمالفة اخل�رب للقياس وخمالفة اخل�رب لألصول، 

انظر: أصول فقه اإلمام مالك: أدلته النقلية )840-795/2(.
)3) انظ�ر أصول البزدوي م�ع رشحه كش�ف األرسار )697/2-703(، أصول الرسخي 

)350/1-352(، املغني يف أصول الفقه )208-207(.
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- الدليل األول: أن احلديث إذا ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صار أصاًل 
يف نفس�ه، فيج�ب اعتب�اره؛ ألن الذي أوج�ب اعتب�ار األصول ن�ص 
الش�ارع عليه�ا، وه�و موجود يف خ�رب الواح�د، فيجب اعتب�اره، فلو 
وجب تركه لس�ائر األصول لوجب ترك سائر األصول به، فإذا مل يلزم 

أحدمها مل يلزم اآلخر)1).
- الدلي�ل الثاين: ال يوجد أساس�ًا خمالفة بني األحاديث واألصول، 
ب�ل هي متفق�ة يف الدالل�ة)2)، وإذا كان ذلك كذلك ف�ال بد من العمل 
باحلديث لعدم وجود ما يمنع منه، وأنتم ال ختالفون يف العمل بحديث 

اآلحاد إذا مل خيالف األصول.
املناقش�ة: ال نس�لم ما ذكرمتوه م�ن عدم وج�ود املخالفة بني بعض 

األحاديث واألصول، فقد وقعت املخالفة يف عدد من األحاديث)3).
اجلواب: ال يوجد خالف بني احلديث واألصول، وإنام قلتم بذلك 
حس�ب فهمكم وعلمكم، قال ش�يخ اإلسالم: »ويف اجلملة فام عرفت 
حديث�ًا صحيح�ًا إال ويمكن خترجيه عىل األص�ول الثابتة، وقد تدبرت 
م�ا أمكنني م�ن أدلة الرشع، ف�ام رأيت قياس�ًا صحيحًا خيال�ف حديثًا 
صحيح�ًا، كام أن املعقول الرصيح ال خيالف املنقول الصحيح، بل متى 
رأي�ت قياس�ًا خيالف أثرًا، فال بد من ضع�ف أحدمها، لكن التمييز بني 
صحيح القياس وفاس�ده مما خيفى كثر من�ه عىل أفاضل العلامء، فضاًل 

)1) انظر: معامل الس�نن )82/3(، العدة يف أصول الفقه )891/3 و896(، إحكام األحكام 
رشح عمدة األحكام )137/2(، قواطع األدلة )377/2-378(، املحصول يف أصول 

الفقه البن العريب )98(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )557/20(.
)2) انظ�ر: قواطع األدلة )377/2(، جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية )504/20-

.)584
)3) سيأيت يف املبحث الثالث عدد من أحاديث اآلحاد التي حكم العلامء بمخالفتها لألصول، 

واختلفت مواقفهم حياهلا تبعا لذلك.
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عمن هو دوهنم«)1). وقال ابن السمعاين بعد أن قرر عدم وجود املخالفة 
بني احلديث واألصول: »إن احلديث إذا ثبت صار أصاًل يف نفس�ه، إال 
أنه ربام ال يكون له من حيث املعنى نظر يف سائر أصول الرشع، وعدم 

النظر ال يبطل حكم اليشء، وإنام يبطله عدم الدليل«)2).

- الدلي�ل الثال�ث: أن الواج�ب العم�ل باألدلة واحلج�ج الرشعية 
حس�ب االس�تطاعة، وه�ذا يتحق�ق بالعم�ل باحلديث في�ام دل عليه، 
وباألص�ول فيام عدا موضع احلديث، ومن املق�رر عند أهل العلم أن: 

العمل بالدليلني ولو يف اجلملة خر من إمهال أحدمها)3).

- الدلي�ل الراب�ع: أن يف ه�ذا املذه�ب تعظياًم للنص�وص الرشعية 
وصيان�ة هلا عن اإلمهال، وهذا هو الواجب عىل كل مس�لم، كام س�بق 

ذكره.

املناقشة: تعظيم النصوص إنام يكون بالعمل هبا عند عدم التعارض، 
أم�ا عند تعارضه�ا فإن تعظيمه�ا وتوقرها يكون بتقدي�م األقوى من 
املتعارض�ني، وهو عني ما ذهبنا إلي�ه؛ ألن األصول أقوى من احلديث 

املخالف هلا؛ الستنادها إىل عدد من األدلة.

الدلي�ل اخلام�س: يمكن أن يس�تدل هل�ذا القول ب�أن احلديث دليل 
خ�اص، واألصول دلي�ل عام، ومن املقرر عند أه�ل العلم أن اخلاص 
مقدم عىل العام)4). قال الش�وكاين يف معرض مناقش�ته ملذهب احلنفية: 
»واالعتذار بأنه خمالف لألصول اعتذار فاسد؛ ملا عرفناك من أن السنة 

)1) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )567/20(.
)2) قواطع األدلة )378-377(.

)3) انظر: إعالم املوقعني )338/2(.
)4) أشار القايض أبو يعىل يف العدة )890/3-891( إىل هذا الدليل فيام يتعلق بمخالفة اخلرب 
للقياس، فقال: »لو كان القياس والقول اخلاص مس�موعني من النبي ملسو هيلع هللا ىلص لوجب تقديم 

القول اخلاص«.
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الصحيح�ة هي من مجلة األصول، فال يرك العمل هبا إال ملا هو أهنض 
منها، ومل يرد يف املقام ما هو كذلك، وعىل تسليم أنه ورد ما يدل عىل أن 
الس�لعة تصر بالبيع ملكًا للمش�ري، فام ورد يف الباب أخص مطلقًا، 

فيبنى العام عىل اخلاص«)1).

املناقش�ة: تقدي�م اخلاص عىل العام إنام يكون ح�ال تعارض دليلني 
أحدمه�ا خاص واآلخر عام، ومس�ألتنا ليس�ت كذل�ك، ألن احلديث 
خيالف أصواًل مس�تندة إىل عدد من األدلة، واملتعني واحلالة هذه تقديم 

األقوى، وال شك أن األصول أقوى؛ الستنادها إىل عدد من األدلة.

اجلواب: من وجهني:

األول: أن األصول عامة عمومًا معنويًا، وبالتايل يمكن أن يدخلها 
التخصيص.

الث�اين: أن كون األصول أقوى م�ن احلديث ال يمنع من ختصيصها 
به، كاآلحاد خيصص القرآن الكريم.

الدليل السادس: قال ابن السمعاين: »خرب الواحد يف العمل بمنزلة 
اخلرب املتواتر؛ ألنه يوجب العمل بدليل مقطوع به«)2).

املناقش�ة: ال نس�لم بأن خرب اآلحاد بمنزلة اخل�رب املتواتر فيام يتعلق 
بالعمل، فاخلرب املتواتر واجب االمتثال عىل كل حال باإلمجاع، أما خرب 
اآلحاد فالعمل به حمل خالف بني أهل العلم يف عدد من املسائل، ومنها 
مسألتنا هذه، وهبذا يتبني أن استداللكم غر سليم؛ لكونه استدالاًل يف 

حمل النزاع.

)1) نيل األوطار )46/7(، وانظر تفصيل القول يف هذه املس�ألة يف املطلب الثاين من املبحث 
الرابع.

)2) قواطع األدلة يف أصول الفقه )369-368/2(.
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أدلة القول الثاين:

اس�تدل القائلون بعدم وج�وب العمل باحلديث املخالف لألصول 
بعدد من األدلة، ومنها:

الدلي�ل األول: أن األصول مقطوع هبا، وخ�رب الواحد غر مقطوع 
به، فكان الدليل املقطوع به أوىل من الدليل املظنون)1).

املناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

األول: ال نس�لم بوج�ود املخالفة بني احلديث واألصول كام س�بق 
ذك�ره، ولو س�لمنا ج�داًل بوجود املخالفة فإنا ال نس�لم ب�أن األصول 
مقط�وع هب�ا عىل كل حال، بل منها ما هو كذلك، ومنها ما هو مظنون؛ 
بدلي�ل حصول اخلالف يف بعضها، قال ابن الس�معاين: »نعوذ باهلل من 
الطم�ع ال�كاذب، وأي خمالفة لألص�ول يف هذه املس�ائل التي قالوها؟ 
وه�ل ورد أص�ل مقطوع به يف صورة مس�ألة القرعة أو صورة مس�ألة 

املرصاة...«)2).

الث�اين: عىل التس�ليم بكون األص�ول مقطوعًا هبا، فه�ذا ال يقتيض 
تقديمها عىل املظنون دائاًم، ألن الرشيعة جعلت املظنون بمنزلة املقطوع 
م�ن حيث العمل، وم�ن قواعد أهل العل�م: »غلبة الظ�ن منزلٌة منزلة 
اليق�ني«)3)، وهل�ذا نظائر يف الرشيعة، كتخصيص خ�رب الواحد لكتاب 

اهلل وملتواتر السنة، وكنسخه هلام عند طائفة من أهل العلم.

الثالث: إذا كانت القطعية والظنية هي املؤثر يف املس�ألة كام ذكرتم، 
فإننا نتمسك هبا من جهة أخرى، وهي أن تناول احلديث حلكم املسألة 

)1) انظ�ر: قواط�ع األدل�ة يف أصول الفق�ه )368/2-369(، إحكام اإلح�كام رشح عمدة 
األحكام )135/2(.

)2) قواطع األدلة يف أصول الفقه )377/2(.

)3) البحر الرائق رشح كنز الدقائق )80/3(.
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مقط�وع به، وتناول األص�ول هلا مظنون، واملقط�وع أوىل من املظنون، 
ق�ال ابن دقيق العي�د )ت: 702ه�(: »وأما تقدي�م القياس عىل األصول، 
باعتب�ار القطع وكون خ�رب الواحد مظنونًا: فتن�اول األصل ملحل خرب 

الواحد غر مقطوع به؛ جلواز استثناء حمل اخلرب من ذلك األصل«)1).

الدلي�ل الث�اين: يمكن أن يس�تدل هل�ذا الق�ول بأن حاصل املس�ألة 
راجع�ة إىل التعارض ب�ني النصوص الرشعية، وبيان ذلك أن األصول 
إنام ص�ارت أصواًل الس�تنادها إىل النص�وص الرشعي�ة، وهبذا تؤول 
املس�ألة إىل التعارض بني احلديث والنصوص الرشعية التي اس�تندت 
إليه�ا األص�ول، وحينئذ يتع�ني ترجيح األصول املس�تندة إىل عدد من 

النصوص الرشعية عىل احلديث الفذ.

املناقش�ة: س�لمنا ب�أن املس�ألة ت�ؤول إىل التعارض ب�ني النصوص 
الرشعية، ولكن ال نس�لم بتع�ني الرجيح بني النصوص املتعارضة مع 
إم�كان اجلمع بينها بوجه من وجوه اجلمع، وذلك بالعمل بام دل عليه 
احلدي�ث يف خصوصه، والعمل بام دلت عليه األصول فيام عدا موضع 

احلديث.

الدليل الثالث: اس�تدل بعض احلنفية القائلني بعدم قبول رواية غر 
الفقيه بأن رواية احلديث باملعنى كان أمرًا ش�ائعًا عند الرواة، وإذا كان 
ال�راوي غر فقيه، فربام غ�ر معناه بناء عىل عدم فقه�ه للفظ احلديث، 
قال الرسخي: »نقل اخلرب باملعنى كان مستفيضًا فيهم، والوقوف عىل 
كل معن�ى أراده رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكالم�ه أمر عظيم، فق�د أويت جوامع 
الكل�م... ومعل�وم أن الناق�ل باملعن�ى ال ينق�ل إال بق�در م�ا فهمه من 
العبارة، وعند قصور فهم الس�امع ربام يذهب عليه بعض املراد، وهذا 
القصور ال يش�كل عند املقابلة بام هو فقه لفظ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلتوهم 

)1) إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام )137/2(.
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ه�ذا القصور قلنا: إذا انس�د ب�اب الرأي في�ام روى وحتققت الرضورة 
بكون�ه خمالف�ًا للقياس الصحي�ح فال بد م�ن تركه؛ ألن ك�ون القياس 
الصحي�ح حجة ثابت بالكتاب والس�نة واإلمجاع، ف�ام خالف القياس 
الصحيح من كل وجه فهو يف املعنى خمالف للكتاب والس�نة املشهورة 

واإلمجاع«)1).

املناقش�ة: مبن�ى هذا الدلي�ل عىل احت�امل تغير ال�راوي ملعنى قول 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »والتغير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم، 
والظاه�ر أنه يروي كام س�مع، ولو غر لغر ع�ىل وجه ال يتغر املعنى، 
ه�ذا هو الظاهر م�ن أحوال الصحاب�ة والرواة الع�دول؛ ألن األخبار 
وردت بلس�اهنم، فعلمهم باللس�ان يمنع من غفلتهم عن املعنى وعدم 
وقوفه�م عليه، وعدالتهم وتقواهم تدفع هتم�ة التزايد عليه والنقصان 

عنه«)2).

الرتجيح:

ال�ذي يرجح بعد هذا العرض املوجز للمس�ألة ه�و القول األول، 
وهو وجوب العمل باحلديث ولو كان خمالفًا لألصول، وذلك ملا يأيت:

أواًل: ق�وة األدل�ة التي اس�تدل هبا اجلمهور عىل قوهل�م، وإن أمكن 
مناقشة بعضها، فإن بعضها سامل من املناقشة.

ثاني�ًا: هذا القول متوافق مع عمل الس�لف قدي�اًم وحديثًا يف تعظيم 
الس�نة، واحلث عىل التمسك هبا، والتس�ليم هلا، واالنقياد إليها، وترك 
االعراض عليها، وهلم يف ذلك نصوص ووقائع تعرس عىل احلرص)3).

)1) أصول الرسخي )353-352/1(.
)2) كشف األرسار )707/2(.

)3) انظر: الفقيه واملتفقه )143/1-150(، قواطع األدلة )369/2(.
ومن أمثلة ذلك ما رواه الشافعي يف الرسالة )448-449( بسنده، قال: »أخربنا من ال=
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ثالثا: أن يف هذا القول إعامال لألدلة يف اجلملة حس�ب االس�تطاعة، 
والش�ك أن هذا هو الواجب كام س�بق تقريره، بخ�الف القول اآلخر 

الذي يرتب عليه إمهال بعضها بالكلية.

= أهت�م ع�ن ابن أيب ذئب عن خملد ب�ن خفاف قال: ابتعت غالمًا فاس�تغللته، ثم ظهرت 
منه عىل عيب، فخاصمت فيه إىل عمر بن عبدالعزيز، فقىض يل برده وقىض عيل برد غلته، 
فأتيت عروة فأخربته، فقال: أروح عليه العشية فأخربه أن عائشة أخربتني أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قىض يف مثل هذا أن اخلراج بالضامن، فعجلت إىل عمر فأخربته ما أخربين عروة عن 
عائشة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال عمر: فام أيرس عيل من قضاء قضيته، اهلل يعلم أين مل أرد فيه إال 
احلق، فبلغتني فيه س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فراح 

إليه عروة، فقىض يل أن آخذ اخلراج من الذي قىض به عيل له«.
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املبحث الرابع
أمثلة تطبيقية خلالف العلامء يف العمل باحلديث 

املخالف لألصول

املطلب األول
حديث: »ال جتوز شهادة بدوي عىل صاحب قرية«

روى أبو داوود )ت: 275ه�( وابن ماجه )ت: 273ه�( عن أيب هريرة  
)ت: 57ه�( أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال جتوز ش�هادة بدوي عىل صاحب 

قرية«)1).

خمالفة احلديث ألصول الرشيعة وقواعدها:
ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا احلديث خمالف ألصول الرشيعة 
وقواعدها، وذلك من جهة أن األصل يف الرشيعة اس�تواء املكلفني يف 
األحكام عمومًا، ومنها: الش�هادة. وقد جعل الش�ارع مناط الش�هادة 
عدالة الش�اهد والعلم باملشهود وانتفاء املوانع، ومل جيعل الشارع للون 
الشاهد أو مكان سكنه وما إىل ذلك من األوصاف مدخاًل يف الشهادة، 

)1) رواه أبو داوود، كتاب: القضاء، باب: ش�هادة البدوي عىل أهل األمصار، رقم احلديث: 
3602، ص: 517، واب�ن ماج�ه، كت�اب: األح�كام، باب: م�ن ال جتوز ش�هادته، رقم 

احلديث: 2367، ص: 339.
وق�ال ابن دقي�ق العيد يف اإلملام بأحادي�ث األحكام )520(: »ورجال�ه إىل منتهاه رجال 

الصحيح«، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )292-291/8(.
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ق�ال املاوردي بخصوص ما نحن في�ه )ت: 450ه�(: »اختالف األوطان 
ال يؤث�ر يف قبول الش�هادة«)1)، وفي�ام يظهر من هذا احلدي�ث أنه جعل 
املس�كن مؤثرًا يف قبول الش�هادة، قال الش�وكاين )ت: 1250ه�( موضحًا 
ذل�ك ما نص�ه: »ألن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد ش�هادته 
لعلة كونه بدويًا غر مناسب لقواعد الرشيعة؛ ألن املساكن ال تأثر هلا 
يف الرد والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطًا رشعيًا ولعدم انضباطه، 

فاملناط هو العدالة الرشعية«)2).
بين�ام ذهب كثر م�ن أهل العلم إىل عدم التس�ليم بمخالفة احلديث 
لألصول والقواعد، وقرروا أنه موافق هلا جار عىل مقتضاها، وأجابوا 

عام ذكره من يرى خالف ذلك)3).

موقف أهل العلم من العمل هبذا احلديث:
اختل�ف أهل العلم يف حكم ش�هادة البدوي ع�ىل صاحب القرية، 

وإليك ملخص أقواهلم:
القول األول: عدم قبول شهادة البدوي عىل صاحب القرية مطلقًا؛ 
عم�اًل هب�ذا احلديث، قال اب�ن قدامة )ت: 620ه�(: »وق�ال اإلمام أمحد: 
أخش�ى أن ال تقبل ش�هادة البدوي عىل صاح�ب القرية، فيحتمل هذا 

أال تقبل شهادته«)4).
القول الثاين: عدم قبول شهادة البدوي عىل صاحب القرية يف احلقوق 

واألموال، وقبوهلا يف الدماء وما يطلب هبا، وإليه ذهب مالك)5).

)1) احلاوي )427/17(.
)2) نيل األوطار )587/10(.

)3) انظر: تفسر مجهور أهل العلم هلذا احلديث يف الصفحة القادمة.
)4) املغني )149/14(.

)5) انظر: اإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخلالف )975/2(، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي 
)898/2(، الفروق )1208/4(.



49 العدد الرابع ع�شر: �شوال/املحرم 1433-1434هـ/2012م

القول الثالث: قبول شهادة البدوي عىل صاحب القرية إذا كان عداًل 
يقيم الشهادة عىل وجهها، وهو قول عامة أهل العلم)1)؛ ألن من قبلت 
شهادته عىل أهل البدو قبلت شهادته عىل أهل القرية، كأهل القرى)2).

وتأول�وا احلدي�ث بأن�ه حممول ع�ىل من مل تع�رف عدالت�ه من أهل 
البدو)3)، قال ابن قدامة: »ونخصه هبذا«)4).

وق�رر أهل العلم أن عدم قبول ش�هادة البدوي عىل صاحب القرية 
-كام جاء يف احلديث- عائد ألربعة معاٍن: معنًى يتعلق بالشاهد، وآخر 

يتعلق بالشهادة، وثالٌث يتعلق باملشهود له، ورابٌع يتعلق باحلاكم.

أم�ا املعنى املتعلق بالش�اهد والش�هادة فيبينهام اخلط�ايب )ت: 388ه�( 
بقول�ه: »يش�به أن يكون إنام كره ش�هادة أهل البدو مل�ا فيهم من اجلفاء 
يف الدي�ن واجلهال�ة بأح�كام الرشيعة، وألهنم يف الغال�ب ال يضبطون 
الشهادة عىل وجهها وال يقيموهنا عىل حقها؛ لقصور علمهم عام حييلها 

ويغرها عىل جهتها«)5).

وأم�ا املعن�ى املتعلق باملش�هود له فيق�ول الق�ايض عبدالوهاب )ت: 
422ه��( مبين�ًا ل�ه: »ألن التهمة تق�وى يف هذه الش�هادة؛ ألن الناس ال 

يركون التوثق بإش�هاد جراهنم وأهل بالدهم ويش�هدون األباعد... 
إال لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل احلرض ال يشهدون يف ذلك 

اليشء فيعدلون إىل من ال يعرفه«)6).

)1) انظ�ر: مع�امل الس�نن )177/3(، احل�اوي )427/17(، املغن�ي )149/14(، اجلام�ع 
ألحكام القرآن )264/5(.

)2) انظر: املغني )150/14(.
)3) انظر: احلاوي )428/17(، الفروق )1207/4(، نيل األوطار )587-586/10(.

)4) املغني )150/14(.
)5) معامل السنن )177/3(.

)6) اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )975/2(، وانظر: الفروق )1207/4(.
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ويقول ابن قدامة يف بيان املعنى املتعلق باحلاكم: »ألن الغالب أنه ال 
يكون له من يسأله احلاكم، فيعرف عدالته«)1).

فإذا انتفت هذه املعاين الثالثة قبلت الش�هادة، وهبذا يتضح أن عدم 
قبول ش�هادة البدوي عىل صاحب القرية -كام جاء يف احلديث- ليس 
عائدًا إىل حقيقة الش�اهد حتى يقال بأن هذا احلديث خمالف لألصول، 
وإنام هو عائد إىل حتقق رشوط الش�هادة فيه، والغالب أهنا ال تتحقق يف 

أهل البادية كام تقرر قريبًا.

أما إذا حتققت هذه الرشوط، بأن كان الش�اهد عداًل يف نفس�ه، عاملًا 
ب�ام يش�هد به، غر متهم بش�هادته، فإن الش�هادة مقبول�ة، وهبذا يمكن 

القول بأن احلديث خرج خمرج الغالب.

املطلب الثاين
حديث: »من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، 

فهو أحق به من غريه«

روى البخ�اري )ت: 256ه�( ومس�لم )ت: 261ه�( ع�ن أيب هريرة  
أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »م�ن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنس�ان قد 

أفلس، فهو أحق به من غريه«)2).

خمالفة احلديث ألصول الرشيعة وقواعدها:
ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا احلديث خمالف ألصول الرشيعة 

)1) املغني )150/14(.
)2) متف�ق علي�ه، رواه البخاري بلفظه، كتاب: االس�تقراض وأداء الدين واحلجر والتفليس، 
ب�اب: إذا وج�د ماله عند مفلس يف البيع والقرض والوديع�ة فهو أحق به، رقم احلديث: 
2402، ص: 386، ومسلم بنحوه، كتاب: املساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند املشري 

وقد أفلس فله الرجوع فيه، رقم احلديث: 3987، ص: 682.
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وقواعدها، وذلك من جهة أن احلديث دال عىل أن من أدرك ماله بعينه 
عن�د رجل قد أفل�س فإن صاحب املال أحق به من غ�ره من الغرماء، 
ويقاب�ل هذا احلديث أصل من أصول الرشيعة، وهو: أن اإلنس�ان إذا 
باع شيئًا وسلمه للمشري، صار ملكًا للمشري ومن ضامنه، وال حيق 
ألحد أن يترصف فيه، فإذا حصل اإلفالس جاز للغرماء أخذ ماهلم مما 

وجدوه من مال املفلس، وهم يف ذلك سواء)1).

إضافة إىل أن من باع سلعة ومل يقبض ثمنها فله احلق يف حبس السلعة 
إىل أن يقبض ثمنها، فإذا س�لم البائع السلعة للمشري قبل قبض ثمنها 

فقد أسقط حقه يف ذلك، ومن قواعد الفقه »أن الساقط ال يعود«)2).

بين�ام ذهب كثر م�ن أهل العلم إىل عدم التس�ليم بمخالفة احلديث 
لألصول والقواعد، وقرروا أنه موافق هلا جار عىل مقتضاها، وأجابوا 

عام ذكره من يرى خالف ذلك)3).

موقف أهل العلم من العمل هبذا احلديث:
اختلف أهل العلم يف حكم من باع غره س�لعة ثم أفلس املشري، 
والس�لعة باقية ع�ىل حاهلا، فه�ل لصاحب املال تفضي�ل عىل غره من 

الغرماء؟ وإليك ملخص أقواهلم فيها:

الق�ول األول: تفضي�ل صاحب املال ع�ىل غريه م�ن الغرماء، وهو 
مذهب مجهور أهل العلم)4)؛ عماًل هبذا احلديث.

الق�ول الث�اين: عدم تفضي�ل صاحب املال ع�ىل غريه م�ن الغرماء، 

)1) انظر: تبيني احلقائق )310/15(، فتح الباري )81/5(.

)2) جملة األحكام العدلية، مع رشحها درر احلكام )48/1(.
)3) انظر: معامل السنن )138/3-139( القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )770-769/2(.

)4) انظر: املدونة )85/4(، األم )220/3(، املغني )293/4(.
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وه�و مذهب احلنفي�ة)1)، وقرروا أن احلديث ال يعم�ل به؛ ألنه خيالف 
األص�ول والقواع�د)2)، قال ابن رش�د: »وأما أهل الكوف�ة فردوا هذا 
احلديث بجملته؛ ملخالفته لألصول املتواترة، عىل طريقتهم يف رد اخلرب 

الواحد إذا خالف األصول املتواترة«)3).
وت�أول احلنفي�ة احلديث بأنه لي�س عىل ظاه�ره، وأن املقصود به ما 
يص�دق عليه أنه مال للبائع، وهو املغصوب والعارية والوديعة وما إىل 
ذل�ك، أما املبي�ع فليس بامل للبائع، ك�ام يقرره الزيلع�ي )ت: 743ه�( إذ 
يقول: »واملبيع ليس بعني مال البائع وال متاع له وإنام هو مال املشري؛ 
إذ ه�و خ�رج عن ملكه وع�ن ضامنه بالبي�ع والقبض، وإن�ام ماله بعينه 
يقع عىل املغصوب والعواري والودائع واإلجارة والرهن، فذلك ماله 

بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء«)4).
ويربط ابن حجر بني هذه املسألة وخمالفة احلديث لألصول، فيقول: 
»وخال�ف احلنفية يف ذل�ك، وتأولوا احلديث لكون�ه خالف األصول؛ 
ألن الس�لعة ص�ارت بالبيع ملكًا للمش�ري ومن ضامنه، واس�تحقاق 
البائ�ع أخذها من�ه نقض مللكه، ومحل�وا احلديث عىل م�ا إذا كان املتاع 

وديعة أو عارية أو لقطة«)5).

املطلب الثالث
حديث: »ال ترصوا اإلبل والغنم«

روى البخاري ومس�لم ع�ن أيب هريرة  عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 

)1) انظر: تبيني احلقائق )202/5(، عمدة القاري )336/12(، البحر الرائق )109/21(.
)2) انظر: فتح الباري )81/5(، عمدة القاري )337/12(، نيل األوطار )45/7(.

)3) بداية املجتهد وهناية املقتصد، مع رشح بداية املجتهد وهناية املقتصد )1939/4(.
)4) تبيني احلقائق )311-310/15(.

)5) فتح الباري )81/5(، وانظر: عمدة القاري )337-336/12(.
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ت�رصوا اإلب�ل والغن�م، فمن ابتاعه�ا بعد فه�و بخر النظري�ن بعد أن 
حيتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع متر«)1).

خمالفة احلديث ألصول الرشيعة وقواعدها:
ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا احلديث خمالف ألصول الرشيعة 

وقواعدها، وذلك من أوجه عديدة)2)، أمهها الوجهان اآلتيان:
األول: أن هذا احلديث خمالف ألصول الرشيعة يف باب الضامن، فإن 
أصوهلا دالة عىل أن الضامن يكون باملثل إن أمكن، وإال فبالقيمة)3)، قال 
النووي نقاًل عن بعض أهل العلم: »... ألن األصل أنه إذا أتلف شيئًا 
لغره رد مثله إن كان مثليًا، وإال فقيمته. وأما جنس آخر من العروض 
فخ�الف األصول«)4)، واللبن كام هو معلوم مثيل فيكون ضامنه بمثله؛ 
ألن: »األص�ل وجوب ضامن اللب�ن بمثله«)5)، أما أن يضمن بالتمر أو 
بالطع�ام ك�ام ج�اء يف بعض رواي�ات احلديث)6) فه�ذا خمالف ألصول 

الرشيعة وقواعدها.

ل اإلبل  فِّ )1) متف�ق علي�ه، رواه البخاري بلفظه، كت�اب: البيوع، باب: النهي للبائ�ع أن ال حُيَ
لة، رق�م احلديث: 2148، ص: 344، ومس�لم بنحوه، كتاب:  والبق�ر والغن�م وكل حَمفَّ

البيوع، باب: حكم بيع املرصاة، رقم احلديث: 3831، ص: 661.
وامل�رصاة كام عرفه�ا البخاري يف صحيح�ه )344(: هي »التي رصي لبنه�ا وحقن فيه، 

ومجع فلم حيلب أيامًا، وأصل الترصية: حبس املاء«.
)2) انظ�ر: مع�امل الس�نن )82/3(، املبس�وط )40/13(، احل�اوي )507/5-508(، رد 

املحتار )222/7(.
)3) انظر: املبسوط )40/13(، أصول الرسخي )353/1(.

)4) رشح الن�ووي ع�ىل صحيح مس�لم )407/510(، وانظر: عم�دة القاري رشح صحيح 
البخاري )389/11(.

)5) الكايف )119/3(.
)6) روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اشرى شاة مرصاة فهو 
باخلي�ار ثالثة أي�ام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام«، كت�اب: البيوع، باب: حكم بيع 

املرصاة، رقم احلديث: 3832، ص: 661.
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الث�اين: أن هذا احلديث خمال�ف ألصول الرشيعة يف باب الضامن من 
جه�ة أخ�رى، وذلك من جهة أن أصوهلا دالة ع�ىل أن اخلراج بالضامن 
كام تدل عليه القاعدة املش�هورة)1)، واملرصاة وقت بقائها عند املشري 
حتت ضامنه، فيكون خراجها -وهو اللبن- مس�تحقًا له مقابل ضامنه، 

وحديث املرصاة دال عىل خالف ذلك)2).

بين�ام ذهب كثر م�ن أهل العلم إىل عدم التس�ليم بمخالفة احلديث 
لألصول والقواعد، وقرروا أنه موافق هلا جار عىل مقتضاها، وأجابوا 

عام ذكره من يرى خالف ذلك)3).

موقف أهل العلم من العمل هبذا احلديث:
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة، وإليك ملخص أقواهلم فيها:

القول األول: ثبوت اخليار للمشرتي بني اإلمساك أو الرد وصاع متر 
أو طعام، وهو مذهب مجهور أهل العلم)4)؛ عماًل باحلديث.

القول الثاين: عدم اخليار للمشرتي، وهو مذهب احلنفية)5).

ومل يأخ�ذ احلنفية بمقتىض احلديث ألنه خرب واحد خالف األصول 
والقي�اس)6)، ق�ال الرسخي )ت: 490ه�( مبينًا رأي�ه يف العمل بحديث 
امل�رصاة: »إن ك�ون القي�اس الصحي�ح حجة ثاب�ت بالكتاب والس�نة 

)1) انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )93(.
)2) انظ�ر: مع�امل الس�نن )82/3(، رشح الن�ووي ع�ىل صحيح مس�لم )408/10(، عمدة 

القاري رشح صحيح البخاري )387-386/11(.
)3) انظر: معامل السنن )83/3-84(، رشح النووي عىل صحيح مسلم )408-407/10(، 

احلاوي )508/5-511(، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )135/2(.
)4) انظ�ر: مع�امل الس�نن )81/3(، احل�اوي )505/5(، ال�كايف يف فقه أهل املدين�ة املالكي 

)707/2(، املغني )216/5(.
)5) انظر: املبسوط )39/13(، عمدة القاري )389/11(، رد املحتار )222/7(.

)6) انظر: املبسوط )40/13( رد املحتار )223/7(.
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واإلمجاع، فام خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو يف املعنى خمالف 
للكتاب والسنة املشهورة واإلمجاع، وبيان هذا يف حديث املرصاة: فإن 
األمر برد صاع من متر مكان اللبن قل أو كثر خمالف للقياس الصحيح 
م�ن كل وجه؛ ألن تقدير الضامن يف العدوان�ات باملثل أو القيمة حكم 

ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع«)1).

املطلب الرابع
حديث: »ذكاة اجلنني ذكاة أمه«

روى اإلمام أمحد )ت: 241ه�( وغره عن أيب س�عيد اخلدري  )ت: 
74ه�( أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ذكاة اجلنني ذكاة أمه«)2).

خمالفة احلديث ألصول الرشيعة وقواعدها:
ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا احلديث خمالف ألصول الرشيعة 

وقواعدها، وذلك من أوجه عديدة)3)، منها الوجهان اآلتيان:

)1) أصول الرسخي )353/1(.
)2) رواه أمح�د يف مس�ند أيب س�عيد اخل�دري، رق�م احلدي�ث: 10950، والدارم�ي، كتاب: 
األضاحي، باب: ذكاة اجلنني ذكاة أمه، رقم احلديث: 1979، والرمذي، كتاب: الصيد، 
باب: ما جاء يف ذكاة اجلنني، رقم احلديث: 1476، ص: 359. قال أبو عيسى الرمذي 
يف اجلام�ع )359(: »ه�ذا حديث حس�ن صحي�ح«. واحلدي�ث وإن كان يف بعض طرق 

ضعف إال أن بعضها يقوي بعضًا فيكون حمتجًا به. انظر: التلخيص احلبر )288/4(.
)3) ب�ني امل�اوردي يف احلاوي )333/15-334( وجه خمالفة هذا احلديث لألصول عند من 

يرى ذلك؛ حيث قال: »وتفرد أبو حنيفة فحرم أكله؛ احتجاجًا بقول اهلل تعاىل: )ٱ 
ٻ ٻ(، وبق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »أحلت لن�ا ميتتان ودمان، امليتت�ان: احلوت واجلراد، 
والدم�ان: الكب�د والطحال«، وه�ذه ميتة ثالثة، يوجب اخلرب أن تك�ون حمرمة، وألنه من 
جنس ما يذكى، فوجب أن ال حيل إال بالذكاة كاألم، وألنه ذبح واحد، فلم جيز أن تكون 
ذكاة االثن�ني ك�ام لو خرج اجلنني حي�ًا، وألن ما كان موته ذكاة يف غ�ر املقدور عليه كان 
موت�ه ذكاة يف املق�دور عليه، وم�ا مل يكن موته ذكاة يف املقدور علي�ه مل يكن ذكاة يف غر=
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األول: ق�ال ابن رش�د احلفيد: »وأم�ا خمالفة األص�ل يف هذا الباب 
لألثر، فهو أن اجلنني إذا كان حيًا ثم مات بموت أمه فإنام يموت خنقًا، 

فهو من املنخنقة التي ورد النص بتحريمها«)1).

الث�اين: ق�ال الزنج�اين )ت: 656ه��(: »ووج�ه كون�ه يف معارضة قياس 
األصول: أن األصل يف الرشع أن كل ما كان مستخبثًا كان حرامًا، وكل ما 
حيتقن فيه الدم املستخبث يكون حرامًا، واجلنني يف بطن األم كذلك«)2).

بين�ام ذهب كثر م�ن أهل العلم إىل عدم التس�ليم بمخالفة احلديث 
لألصول والقواعد، وقرروا أنه موافق هلا جار عىل مقتضاها، وأجابوا 

عام ذكره من يرى خالف ذلك)3).

موقف أهل العلم من العمل هبذا احلديث:
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة، وإليك ملخص أقواهلم فيها:

الق�ول األول: جيوز أكل اجلن�ني إذا خرج ميتًا أو في�ه حركة مذبوح 
اكتف�اًء ب�ذكاة أم�ه؛ عم�اًل هب�ذا احلدي�ث، وه�و مذهب مجاه�ر أهل 
العلم)4)، قال أبو عيس�ى الرم�ذي )ت: 279ه�( بعد أن روى حديث أيب 

= املق�دور عليه كالصي�د والنعم، فلام مل يكن موت املقدور عليه م�ن األجنة ذكاة مل يكن 
م�وت غر املقدور عليه ذكاة، وألن العقر من مجيع املذكى معترب، وإنام خيتلف يف املقدور 
علي�ه وغ�ره باخت�الف املحل، وال خيتل�ف باعتب�اره يف بعضه وإس�قاطه يف بعضه، وقد 
اعتربتم العقر يف املقدور عليه وأسقطتموه يف غر املقدور عليه، وهذا خمالف لألصول«.

وانظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )43-42/5(.
)1) بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتص�د، م�ع رشح بداية املجته�د وهناية املقتص�د )1107/2(، 

وانظر: املبسوط )6/12(.
)2) ختريج الفروع عىل األصول )311(.

)3) انظر: احلاوي )334/15(، إعالم املوقعني )378/2(.
)4) انظ�ر: مع�امل الس�نن )358/2-359(، الكايف يف فق�ه أهل املدينة املالك�ي )428/1(، 

املبدع رشح املقنع )224/9(.
ومم�ن ذه�ب إىل ه�ذا الق�ول صاحب�ا أيب حنيف�ة أبو يوس�ف وحمم�د بن احلس�ن، قال=
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س�عيد اخلدري: »والعمل عىل هذا عند أه�ل العلم من أصحاب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وغرهم«)1)، وقال املاوردي )ت: 450ه�(: »وهو إمجاع الصحابة«)2).
الق�ول الث�اين: ال جيوز أكل اجلنني إذا خرج ميت�ًا، وال جيوز أكله إذا 

خرج حيًا إال بتذكيته، وهو قول أيب حنيفة)3).
ومل يأخ�ذ احلنفي�ة باحلدي�ث لكون�ه خمالفًا لألص�ول، ولذل�ك تأولوا 
احلدي�ث بأنه »روي بنصب ال�ذكاة الثانية معناه كذكاة أمه، إذ التش�بيه قد 
يك�ون بحرف التش�بيه وقد يكون بحذف حرف التش�بيه، ق�ال اهلل تعاىل: 

)يئ جب حب خب( ]النم�ل: 88[، وقال عز ش�أنه: )ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ( ]حممد: 20[، أي كنظر املغيش عليه، وهذا حجة عليكم; ألن 
تشبيه ذكاة اجلنني بذكاة أمه يقتيض استواءمها يف االفتقار إىل الذكاة.

ورواية الرفع حتتمل التش�بيه أيضًا، قال اهلل سبحانه وتعاىل: )پ 
أي:   ،]133 عم�ران:  ]آل  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

عرضها كعرض السموات، فيكون حجة عليكم«)4).

= الرسخ�ي يف املبس�وط )90/26(: »وأب�و يوس�ف وحمم�د ق�اال: القي�اس م�ا قال�ه 
أبوحنيف�ة ولكن�ا تركن�ا ذلك يف حكم ال�ذكاة بالس�نة؛ وألن الذكاة تنبني عىل الوس�ع«. 
وق�ال اب�ن املن�ذر فيام نقله عن�ه اخلط�ايب يف مع�امل الس�نن )359/2(: »مل ُي�رَو عن أحد 
م�ن الصحاب�ة والتابع�ني وس�ائر عل�امء األمص�ار أن اجلن�ني ال ي�ؤكل إال باس�تئناف 
ال�ذكاة في�ه غ�ر م�ا روي ع�ن أيب حنيف�ة، ق�ال: وال أحس�ب أصحاب�ه وافق�وه عليه«.

)1) جامع الرمذي )359(.
)2) احلاوي يف الفتاوى )333/15(، وانظر: املغني )309/13(.

)3) انظر: املبسوط )6/12(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )43-42/5(.
وق�ال ابن املن�ذر فيام نقله عنه ابن قدامة يف املغني )309/13(: »كان الناس عىل إباحته، 
ال نعل�م أح�دا منهم خالف ما قالوا، إىل أن جاء النعامن، فقال: ال حيل؛ ألن ذكاة نفس ال 

تكون ذكاة نفسني«.
)4) بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )43-42/5(.
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اخلامتة

أواًل: النتائج:
خرج الباحث بعدد من النتائج، أمهها:

• يعن�ي األصوليون باحلدي�ث املخالف لألص�ول: احلديث الثابت 	
ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يفيد حك�اًم ال يتفق مع األحكام الكلية الثابتة 
باألدل�ة الرشعية األخرى، أو بعبارة أخ�رى: احلديث الثابت عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي خيالف القواعد املستقرة املستمدة من أدلة الرشيعة.

املقصود باحلديث يف هذه املسألة احلديث اآلحاد، أما املتواتر فال 	•
يتصور فيه خمالفته لألصول.

هل�ذا املصطل�ح ألفاظ كث�رة وردت عن�د أهل العل�م، تدل عىل 	•
املعنى نفسه وإن اختلفت عباراهتا.

احلدي�ث املخالف لألصول عني احلديث املخال�ف للقياس؛ إذا 	•
كان املراد بالقياس قواعد الرشيعة وأحكامها الكلية، أما إن أريد 

بالقياس اإلحلاق فمسألة أخرى.
أطل�ق عدد م�ن أهل العلم هذا املصطلح ع�ىل عدد من أحاديث 	•

الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، ومنهم من من�ع ذلك، وهذه مس�ألة اصطالحية، 
وال مشاحة يف االصطالح.

مجه�ور أه�ل العل�م م�ن األصولي�ني والفقه�اء واملحدث�ني عىل 	•
وجوب العمل باحلديث املخالف لألصول.
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ذهب بعض احلنفية إىل العمل باحلديث املخالف لألصول.	•
ُنس�ب القول بعدم العمل باحلديث املخالف لألصول إىل اإلمام 	•

أيب حنيفة، والذي يظهر عدم ثبوته عنه.
ذهب بع�ض احلنفية إىل عدم العمل باحلديث املخالف لألصول 	•

إذا كان ال�راوي غ�ر فقي�ه، برشط�ني: أال تتلقى األم�ة احلديث 
بالقبول، وأن ينسد باب الرأي من كل وجه.

قد يرك اجلمهور العم�ل باحلديث املوصوف بمخالفة األصول 	•
ال لكونه كذلك، بل ألمر آخر، ومرد هذا األمر إىل التعارض بني 

األدلة الرشعية.
ق�د توصف بع�ض األحادي�ث بمخالفتها لألص�ول، وال يعمل 	•

هب�ا ألجل ذلك، وعند تدقيق النظر يف هذه األحاديث يتبني عدم 
صحة ذلك: إما لعدم التحقق من خمالفة احلديث لألصول، وإما 

لعدم صحة تلك األصول أساسًا.
تبني من خالل الدراس�ة التطبيقية لعدد من األحاديث املوصوفة 	•

بمخالف�ة األصول اتفاق مذهب أه�ل العلم فيها مع مذهبهم يف 
املسألة األصولية.

ثانيًا: التوصيات:
يويص الباحث بجمع األحاديث التي وُصفت بكوهنا خمالفة لألصول 
والقواعد، ودراستها دراسة تفصيلية، وذلك بالتأكد من صحتها وثبوهتا، 
ومتحيص القول يف خمالفتها لألصول والقواعد، وبيان موقف أهل العلم 

من العمل بمقتضاها، وربط ذلك كله بأصل املسألة وخترجيه عليه.
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