بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح نظم( :اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون) ()4
الكالم على( :اآلحاد وما يفيده والغريب وأنواعه).
الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
اللهم ِّ
صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك...
طالب........:

ونسخ بلوغ المرام ،هذا بيجي مرة في مناسبات كثيرة ،يعني
ما فيه إال هذه ،حفظ منهج المتقدمين المتأخرين ُ
الكالم على منهج المتقدمين والمتأخرين ،وأشرنا إليه في بداية الدرس ،وهو موجود مسجل.
يقول -رحمه هللا تعالى:-

ومااااااااا دااااااااا الواحااااااااد ااااااااد ت ااااااااردا

فاااااااااال رد مطلقاااااااااا ونسااااااااا ا غااااااااادا

فاااااااالمطل ال ااااااارد داااااااا ال اااااااحا ي

عاااان الن ااااي عاااان سااااا ر ال ااااحاب

اااااااا

ودالغرياااااااااب عناااااااااد م اااااااااد عرفاااااااااا

وغياااااااري النسااااااا ي مااااااان دون
ج

شخص واحد ،يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد وبين
شيء واحد ،وهو ما يتفرد بروايته
الحديث الفرد والغريب
ٌ
ٌ
اآلحاد ،وعندنا بين الغريب من الحديث وغريب الحديث ،ال بد من التنبه لهذه الفروق ،فالغريب والفرد ما يتفرد به

رٍاو واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات اإلسناد ،فإن كان التفرد في أصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي

فهي غرابة مطلقة ،وأكثر ما يطلق عليه الفرد ،وان كان التفرد في أثناء السند دون طرفه الذي فيه الصحابي أو
في آخره من جهة المؤلف فالغرابة نسبية ،وأكثر ما يقال فيه :غريب ،تفرد به فالن.

عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق أو الغريب غرابة مطلقة حديث(( :إنما األعمال بالنيات)) يرويه

اإلمام البخاري عن شيخه الحميدي عبد هللا بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد األنصاري عن

محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه ،-ال يثبت عن

النبي -عليه الصالة والسالم -إال من طريق عمر -رضي هللا عنه ،-وال يثبت عن عمر إال من طريق علقمة،
وال يثبت عن علقمة إال من طريق محمد بن إبراهيم التيمي ،ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد األنصاري ،وعنه

انتشر حتى قال بعضهم :إنه يروى عن يحيى بن سعيد من طريق من أكثر من سبعمائة وجه ،يرويه عن يحيى

بن سعيد أكثر من سبعمائة راوي ،وان كان الحافظ ابن حجر يشكك في هذا العدد ،ويقول :إنه يجمع الطرق لهذا
الحديث منذ بداية الطلب إلى ِّ
وقت تأليف فتح الباري ،وقال :إنه لم يقدر على تكميل المائة فضالا عن مائتين

فرد مطلق ،تفرده في أصل السند ،لم يروه عن النبي -عليه الصالة
وثالثمائة وسبعمائة ،فالحديث كما سمعتم ٌ
والسالم -إال صحابي واحد ،ولم يروه عن هذا الصحابي إال تابعي واحد ،وهكذا في أربع طبقات.
يشبهه آخر حديث في الصحيح(( :كلمتان خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان في الميزان ،حبيبتان إلى الرحمن،
سبحان هللا وبحمده ،سبحان هللا العظيم)) هذا الحديث يرويه أبو هريرة ال يشركه في روايته أحد ،ويرويه عنه أبو
زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ،ويرويه عنه عمارة بن القعقاع ال يرويه غيره ،وتفرد بروايته عنه محمد بن

فضيل ال يرويه غيره ،وعن محمد بن فضيل انتشر ،هذان حديثان من األفراد من أفراد البخاري ،وان شئت فقل:
من غرائب الصحيح ،التفرد في أصل السند.

أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي ،ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي نفسه ،أو من يرويه عن

الصحابي ،وجاء عند ابن حجر -رحمه هللا تعالى -تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي ،وجاء أيضا في

شخص واحد ،وكأنه في هذا الموضوع رأى أن تفرد
تعريف الفرد المطلق أن يتفرد بروايته عن الصحابي
ٌ
الصحابي ال يضر؛ ألن الواحد من الصحابة يعدل أمة ،على كل حال هذا هو الفرد في اصطالحهم ،وهذا هو

الغريب.
يقول ابن حجر :إن الفرد والغريب مترادفان لغ اة واصطالحا ،لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة ،ومعنى
الغريب في اللغة وجدنا الفرق ،فال ترادف ،اغترب :بعد عن وطنه فهو غريب ،اغترب فهو غريب ،وتفرد إذا
استقل عن غيره فلم يشاركه أحد ،فهما من حيث اللغة ليسا بمترادفين ،قد يسافر مجموعة من بلدهم من ٍ
بلد واحد

إلى ٍ
بلد ٍ
ثان هل يقال لهم :أفراد وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال :إنهم مغتربون ،وقد يكون الواحد المتصف
ٍ
بصفة ال يشاركه فيها أحد فرد ،وان لم يكن مغترب ا بعيدا عن وطنه ،والغربة واالغتراب معروفة المعنى ،والتوحد
والتفرد معروف المعنى ،هذا من حيث اللغة الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة.

أما من حيث الترادف االصطالحي الذي أشار إليه ابن حجر ففي كالمه ما يدل على خالفه ،في كالمه ما يدل
على اختالفه ،وأنهم غايروا يعني أهل الحديث غايروا بينهما في االصطالح ،فأكثر ما يطلق الفرد على كذا،
ومعلوم أن هذا من حيث إطالق االسمية الفرد والغريب ،أما من حيث إطالق
وأكثر ما يطلق الغريب على كذا،
ٌ
ٍ
الفعل فال فرق بينهما ،تفرد به فالن وأغرب به فالن ،ال فرق
حينئذ.
فكالم الحافظ يالحظ عليه مثل هذا -رحمه هللا ،-هناك غرابة مطلقة وغرابة نسبية ،فالفرد مطلقا ونسبيا غدا ،إذا
تفرد رٍاو من بين جميع الرواية برواية هذا الخبر بحيث ال يشركه في روايته أحد فهو غرابته مطلقة ،وهو إن
فرد مطلق ،وان تفرد به شخص تفرد بروايته عن رٍاو وان رواه آخرون عن رٍاو آخر
كانت الغرابة في أصل سنده ٌ
فغرابته نسبية ،يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ ،وان روي عن غير هذا الشيخ من طرق هذه
غرابة نسبية.
إذا تفرد أهل بلد برواية حديث مثل ما يقال :هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ،أو تفرد بها أهل العراق أو تفرد

بها أهل الحجاز هذه غرابة نسبية ليست حقيقية؛ ألنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البالد ،فليست
الغرابة حقيقية بل نسبية.

فاااااااالمطل ال ااااااارد داااااااا ال اااااااحا ي

عاااان الن ااااي عاااان سااااا ر ال ااااحاب

اااااااا

...................................

وغيااااااار النسااااااا ي مااااااان دون
ج

يعني ما كان التفرد فيه دون أصله في أثناء السند.
...................................

ج

ودالغرياااااااااب عناااااااااد م اااااااااد عرفاااااااااا
ج

يعني إذا كانت الغرابة في  .....السند يقال له :الغريب ،إذا كانت الغرابة في أصل السند وهو مخرج الخبر

يكون أكثر ما يطلق عليه الفرد.

وداعتداااااااااااااار مو ااااااااااااا الت ااااااااااااارد

أربعااااااااااا أناااااااااااوا فااااااااااارد فاعااااااااااادد

ج

ججج

يعني يقسم إلى أربعة أنواع.

فمنااااااااااا فاااااااااارد متنااااااااااا والسااااااااااند ُُ
يعني تكون الغرابة في المتن والسند ،التفرد في المتن والسند ،بمعنى أنه ال يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ إال عن
...................................

ج

هذا الراوي.

...................................

ومناااااااا ماااااااا فاااااااي الساااااااند الت ااااااارد
ج

التفرد هذا الحديث ال يرويه إال فالن ،لكن متنه معروف برواية آخرين.
وفاارد دعاام المااتن أو دعاام السااند

...................................

فرد بعض المتن بأن يكون هناك كلمة يتفرد بها راوي من الرواة ،أو جملة في الخبر يتفرد بها راوي من الرواة،

هذا التفرد فيه في بعض المتن ،وقد يكون التفرد فيه في بعض السند كما إذا تفرد هذا الراوي بروايته عن هذا

الراوي كما قلنا في النسبي.

...................................

ولاااااام نجااااااد غريااااااب مااااااتن

سااااااند

ج

يوجد غرابة في المتن ،يوجد غرابة في المتن مع السند ،يوجد غرابة في بعض المتن ،يوجد غرابة في السند
والمتن ،يوجد غرابة في السند فقط ،لكن غرابة في المتن فقط ال يمكن أن توجد ،لماذا؟ هل يتصور أن يوجد
متن..؟ نعم؟

طالب........:
غريب؟
...................................

ولاااااام نجااااااد غريااااااب مااااااتن

سااااااند

ج

كيف يجي غريب متن ال سند؟ نعم؟

طالب........:
قول إيش؟

طالب........:
ويش فيه؟

طالب........:

هم ال يبحثون في غريب الحديث ،غريب الحديث الذي هو غرابة بعض األلفاظ ،يعني اشتمال الحديث على
ألفاظ غريبة تحتاج إلى إيضاح وبيان هذا بحث آخر ،لكن هذا الغريب هذا اللفظ الذي وجد هذا اللفظ الغريب،
ٍ
حديث ال سند له ،خلوكم معي يا اإلخوان.
اآلن المسألة مفترضة في
...................................

ولاااااام نجااااااد غريااااااب مااااااتن
ج

سااااااند

يمكن يوجد متن ال سند له؟ السند كل حديث ال بد أن يروى بإسناد ،أما الحديث الذي ال إسناد له يكون ليس

بحديث ال أصل له ،إذا ال يمكن أن توجد غرابة في المتن دون السند ،توجد غرابة في اإلسناد دون المتن ،ولذا

قال:

...................................
وفرد دعم المتن أو دعم السند

ومناااااااا ماااااااا فاااااااي الساااااااند الت ااااااارد
...................................
ج

ج

هذا كله تقدم ،لكن تتميم القسمة العقلية غرابة المتن فقط ،غرابة المتن ال بد أن يصاحبها غرابة السند.
و يااااااااااد النساااااااااا ي أ

ااااااااااا قاااااااااا

ج

كاااااااااأا اااااااااراو أو دم ااااااااار حققاااااااااا

جج

يعني ال يروي هذا الحديث من الثقات إال فالن ،ال يروي هذا الحديث من الثقات إال فالن ،وان شاركه في

الرواية أناس لكنهم ضعفاء ،فتفرد هذا الثقة ال شك أنه تفرد نسبي ،بمعنى أنه يوجد من يروي الحديث غيره،

فرد نسبي ،غريب غرابة نسبية.
يوجد غير هذا الراوي يروي الحديث ،لكن بهذا الوصف هو فرد ،فهو ٌ
فإذا تفرد برواية الخبر ثقة من بين سائر الثقات ال يشاركه رٍاو ثقة غيره وان شاركه بعض الضعفاء فإنه يسمى
غريب لكن الغرابة نسبية.

"كأا راو" ال يرويه عن فالن إال فالن ،ال يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إال أبو زرعة ،ال يروي هذا الحديث
عن عمر إال علقمة "كأا راو" هذا تفرد بالرواية عن عمر ،تفرد بالرواية عن أبي هريرة "أ و دم ر حققا" هذه

سنة ،..كثي ار ما يقولون :هذه سنة تفرد بها أهل البصرة مثالا ،أو المدينة ،أو مكة ،أو ما أشبه ذلك ،هذه كلها
غرابة نسبية.

وان تجاااااااااااد متادعاااااااااااا أو شاااااااااااا دا

ل ااااااااار اعحااااااااااد كاااااااااان عا ااااااااادا

وازداد شااااااهر هااااااا الااااااأ اشااااااتهر

وكشاااااااا ا دا عتدااااااااار ااااااااد ظهاااااااار

زال هااااااااااااا ت اااااااااااارد عاااااااااااان فاااااااااااارد
فإنمااااااااا ح اااااااا أا لماااااااان ساااااااا ر
ج

واشااااااااااااااااااااتهر العزيااااااااااااااااااااز دون رد
طااااااري الحااااااديت اااااام اااااااي اعت اااااار

ج

عندنا مصطلحات ،شيء اسمه :االعتبار ،وشيء اسمه :المتابع ،وشيء اسمه :الشاهد ،عنون لهذه
المصطلحات الثالثة في ابن الصالح وغيره :االعتبار والمتابعات والشواهد ،وان استدرك وانتقد العنوان؛ ألن
نسق المتابعات والشواهد على االعتبار يوهم بأن االعتبار قسيم للمتابعات والشواهد ،وهو في الحقيقة ليس بقسيم،

ليس عندنا إال متابعات وشواهد ،االعتبار ما هو؟ هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد ،طريقة البحث هذا هو
االعتبار.
االعتب ا ا ا ا ااار س ا ا ا ا اابرك الح ا ا ا ا ااديث ه ا ا ا ا اال

شا ا ا ا ا ااارك رٍاو غي ا ا ا ا ا اره فيما ا ا ا ا ااا حما ا ا ا ا اال؟

ججججج

فسبرك هيئة التوصل طريقة التوصل عن المتابعات والشواهد يسمى :اعتبار.
نأتي إلى المتابعات والشواهد ،هذا الحديث الفرد بحثت ما وجدت له شاهد ،فإذا خال عن المتابعات والشواهد كما
يقول الحافظ:
....................................
ج

وما ا ا ا ااا خا ا ا ا ااال عا ا ا ا اان كا ا ا ا اال ذا مفا ا ا ا ااارد

ج

ججججج

يعني الذي ال يوجد له متابع وال شاهد فهو من المفردات من الغرائب ،لكن إذا بحثنا في الكتب فوجدنا من يتابع
الحميدي على رواية الحديث حديث( :األعمال بالنيات) عن سفيان ،وجدنا من يتابع الحميدي هذه متابعة،
متابعة تامة واال قاصرة؟ تامة؛ ألنها من ابتداء السند ،المتابعة في الشيخ مباشرة ،إذا لم نجد من يتابع الحميدي
وجدنا من يتابع سفيان في الرواية عن يحيى بن سعيد هذه متابعة لكنها قاصرة ،وجدنا من يتابع يحيى بن سعيد

في روايته عن محمد بن إبراهيم وهذا مسألة افتراضية ،واال أهل العلم يقررون أنه ال يرويه عن محمد بن إبراهيم
التيمي إال يحيى بن سعيد ،أو وجدنا متابع فيما بعد أو هكذا إلى الصحابي ،ما دامت هذه المتابعات وهذه

اء كانت المتابعة في
الموافقات على رواية الحديث عن
ٍ
صحابي واحد ،الحديث ما زال يروى عن عمر ،سو ا
الشيخ أو شيخه أو شيخ شيخه أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى أن يتفقوا في الصحابي هذه تسمى :متابعات،

يعني مشاركة الراوي في رواية الحديث من طريق الصحابي نفسه هذه يسمونها إيش؟ متابعات.

إذا لم يجد من يتابع هؤالء كلهم ،وجدنا هذا الحديث يروى كما يروى عن عمر يروى عن أبي هريرة ،إذا اختلف

الصحابي فإيش؟ فالشاهد ،هذا هو القول المعتمد عند المتأخرين من أهل العلم ،وعليه األكثر ،يجعلون المتابع

فيما يروى عن طريق الصحابي نفسه ،والشاهد فيما يروى عن طريق غيره من الصحابة من غير ٍ
نظر إلى اللفظ

اء اتحد اللفظ أو اختلف مع اتحاد المعنى فالمتابع ،واذا روي
والمعنى ،فإن جاء الحديث عن الصحابي نفسه سو ٌ
اء اتحد اللفظ أو اختلف فالشاهد.
من طريق صحابي آخر بغض النظر عن معناه ولفظه سو ا

من أهل العلم من يرى العكس ،أن المنظور إليه اللفظ والمعنى ،الحديث إذا روي ولو من طريق صحابي آخر

إذا روي بلفظه فالمتابع ،إن روي بمعناه ولو اتحد الصحابي فالشاهد ،فمنهم من ينظر إلى اللفظ والمعنى ويجعل

المتابع في اللفظ ،والشاهد في المعنى بغض النظر عن الصحابي ،ومنهم من يرى العكس ،النظر إلى الصحابي
بغض النظر عن اتحاد اللفظ واختالفه.

اء سمينا هذا متابع أو سميناه شاهد الوضع ال يختلف ،لماذا؟ ألن الهدف من
وعلى كل حال األمر سهل ،سو ٌ
البحث عن المتابعات والشواهد التقوية ،والتقوية تحصل بهذا وتحصل بهذا ،فالمغايرة بينهما مجرد اصطالح وال
مشاحاة في االصطالح.

وان تجاااااااااااد متادعاااااااااااا أو شاااااااااااا دا

ل ااااااااار اعحااااااااااد كاااااااااان عا ااااااااادا

زال هااااااااااااا ت اااااااااااارد عاااااااااااان فاااااااااااارد

...................................

يعني خالص انتهى التفرد ،انتهى التفرد ال يرويه إال فالن وجدناه خالص انتهى التفرد.

"واشتهر العزيز" ألنه صار بدالا من أن يرويه اثنان الذي هو حد العزيز زدنا ثالث وصار إيش؟ صار مشهو ار.
واشااااااااااااااااااااتهر العزيااااااااااااااااااااز دون رد
...................................
وازداد شااااااهر هااااااا الااااااأ اشااااااتهر

...................................

ج

الذي يروى من طريق ثالثة وجدنا رابع يزداد شهرة.
وازداد شااااااهر هااااااا الااااااأ اشااااااتهر
ج

وكشاااااااا ا دا عتدااااااااار ااااااااد ظهاااااااار

كشف هذه المتابعات وهذه الطرق وهذه الشواهد إنما يكون باالعتبار الذي هو السبر والنظر في الكتب ،وتتبع

الطرق.

يقول:

فإنمااااااااا ح اااااااا أا لماااااااان ساااااااا ر

...................................

ج

ما يحصل لغير من سبر ،ما يمكن أن تجد حديث وأنت ما بحثت ،يمكن؟ يمكن تجد حديث وأنت ما بحثت؟
ما يمكن ،السماء ال تمطر ذهب وال فضة ،أنت تجلس بفراشك ومن مجلس إلى مجلس وقيل وقال واستراحات

وروحات وجيات ونزه ورحالت ،وتبي تجمع طرق الحديث وأنت على هذه الطريقة؟! ما يمكن.
فإنمااااااااا ح اااااااا أا لماااااااان ساااااااا ر

...................................

ج

من وجد وجد.

طاااااري الحاااااديت ااااام ااااااي اعت ااااار

....................................
ج

ج

ج

ج

"من سنن" تبحث في السنن ،والسنن هي في الغالب ما يجمع أحاديث األحكام ،ما يجمع أحاديث األحكام
المرفوعة ،يشاركها المصنفات ،تجمع أحاديث األحكام لكنها تضم إلى المرفوع الموقوفات واآلثار.

"ومن جوام " السنن فيها أحاديث األحكام غالب ا قد يوجد أبواب يسيرة من أبواب الدين األخرى في فتن وما أشبه

ذلك ،قد توجد كما في سنن أبي داود من اآلداب والفتن فيها أشياء يسيرة ،لكن الغالب على الكتاب أحاديث
األحكام.

"من سنن ومن جوام " السنن يمثل لها بسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ،البيهقي ،سعيد بن
منصور ،الدارقطني ،كتب السنن كثيرة.
"ومن جوام " الجوامع هذه هي كتب الحديث التي تجمع جميع أبواب الدين ،جميع ما يحتاج إليه من أبواب
الدين ،ففيها العقائد ،فيها اإليمان ،فيها العلم ،فيها العبادات ،فيها المعامالت ،فيها األنكحة واألقضية والجنايات،

وفيها السير والمغازي والشمائل والمناقب ،فيها الزهد الرقاق التفسير فيها كل شيء ،كل ما يحتاجه المتعلم من
أبواب الدين ،هذه تسمى إيش؟ جوامع.

من أمثلتها( :الجامع الصحيح للبخاري)( ،الجامع الصحيح لإلمام مسلم)( ،جامع الترمذي) هذه تجمع أبواب

الدين.

"ومن معاجم" معاجم :هي التي ألفت على طريقة المسانيد ،مسانيد الصحابة ،أو على الشيوخ شيوخ المؤلف ،قد
تؤلف على طريقة المسانيد مسانيد الصحابة وتجتمع في هذا مع المسانيد وتختلف معها في أن ترتيب هذه

المسانيد أو أحاديث هذه المسانيد على شيوخ المؤلف.

"ومن مسانيد" المسانيد التي يذكر فيها أحاديث كل صحابي على حدة ،ثم ترتيب أحاديث الصحابة على ما
يختاره المؤلف ،والغالب أنهم يرتبون المسانيد الصحاب على حسب األفضلية ،كما فعل اإلمام أحمد في المسانيد
العشرة ثم من يليهم.

ماااااان ساااااانن وماااااان جواماااااا وماااااان

معااااااااااجم ومااااااااان مساااااااااانيد فااااااااادن

ج

ج

دن :اعترف ،دن بالفضل لهؤالء الذي تعبوا وجمعوا وألفوا ،دن لهم واعترف بالفضل ،وادعُ لهم أن يسروا لك هذا
العلم ،وجمعوا في هذه المصنفات ،واحمد ربك واشكره والهج بذكره وشكره أن يسر لك هذا الطريق.

فماااااااا علااااااا مرو اااااااا اااااااد تادعاااااااا

عاااااان أا ال ااااااحا ي

ج

ججج

اااااار متادعاااااا

"فما عل مرو ا د تادعا ** عن أا ال حا ي "..يعني عن نفس الصحابي " ر" تابعه آخر عن الصحابي
عن نفسه "فمتادع " وهذا قررناه.

فاااااااااااإن تاااااااااااان لن ساااااااااااا فاااااااااااوافر

...................................

جج

ج
ج

يعني :تامة ،إذا كانت المتابعة للشخص نفسه الراوي يعني آخر السند ،بمعنى أن المتابعة حصلت في جميع

السند في شيخ نفس الراوي فالمتابعة وافرة يعني تامة.
...................................

أو شااااااااااي ا ف اااااااااااعدا فقا اااااااااار

ج

ومثلنا :أن الحميدي توبع في رواية حديث( :األعمال بالنيات) هذه متابعة تامة ،وهذا التمام والقصور نسبي ،هذه

المتابعة الوصف بالتمام والقصور نسبي ،إذا توبع البخاري على رواية الحديث عن الحميدي متابعة تامة لكن
بالنسبة لمن دون البخاري ،إذا توبع شيخ البخاري الحميدي بالنسبة للبخاري تامة ،لو خرج الحديث الحميدي في
مسنده وتوبع سفيان على روايته صارت تامة بالنسبة للحميدي ،فهذه األمور نسبية ،هذه األمور نسبية.
فاااااااااااإن تاااااااااااان لن ساااااااااااا فاااااااااااوافر

أو شااااااااااي ا ف اااااااااااعدا فقا اااااااااار

ج

ج

وتقرب من التمام كل ما قربت إلى نهاية اإلسناد ،وتقرب من القصور كلما قربت إلى نهاية اإلسناد من أعلى.
ومااااا لااااا شااااهد مااااتن عاااان سااااو
فااي الل اا والمعناا أو المعناا فقاا

أاك ال اااااااااااحا ي فشاااااااااااا د ساااااااااااوا

ج

ج

لانمااااااااااا مرتداااااااااا ال اااااااااااني أحاااااااااا
ججج

المؤلف -رحمه هللا تعالى :-جرى على التفريق بين المتابع والشاهد بأي شيء؟ بالصحابي ،بالصحابي بغض
النظر عن اللفظ والمعنى ،ولذا قال:

ومالااااااا شااااااهد مااااااتن عاااااان سااااااو

"في الل
فقط.

أاك ال اااااااااااحا ي فشاااااااااااا د ساااااااااااوا
ج

اء كان الشهادة من ذلك الصحابي اآلخر وافقت وطابقت في اللفظ أو في المعنى
والمعن " يعني سو ا
 ....................أو المعن فق

لانمااااااااااا مرتداااااااااا ال اااااااااااني أحاااااااااا
جج

مرتبة الثاني الذي هو إيش؟ الشاهد أو الموافقة في المعنى فقط؟ االحتماالت ثالثة "لانما مرتد ال اني" الموافق
في المعنى فقط ،أو الثاني الذي هو الشاهد واالختالف في الصحابي ،أو الثاني الذي هو اآلحاد قسيم المتواتر؟

هذه احتماالت ،وعوده إلى األقرب أقرب ،ال شك أن الموافقة في اللفظ والمعنى أتم وأقوى من الموافقة في المعنى

فقط ،يعني كون الحديث مضبوط متقن من جهات من طرق بلفظه أليس أقوى من أن يوجد فيه اختالف من
بعض رواته في بعض األلفاظ؟ ولذا قال:

...................................

جاء في المسألة التي هي من أهم ما يبحث في هذا الفن.
و اااااو ياااااد العلااااام أعناااااي النظااااار

جج

ال ااااااااا أحكاااااااااام نقااااااااا تعااااااااار ُُ

لانمااااااااااا مرتداااااااااا ال اااااااااااني أحاااااااااا
جج

عنااااااااااد وتااااااااااا فدعااااااااااد النظاااااااااار ُِّ
ولااااااااااااااااا والاااااااااااااااارد والتو اااااااااااااااا
جج

يعني الخبر منه ما هو مقبول ،ومنه ما هو مردود ،ومنه ما يتوقف فيه.
نأتي إلى ما يفيده خبر الواحد ،ما يفيده خبر الواحد -انتبهوا يا اإلخوان -يقول:
و اااااو ياااااد العلااااام أعناااااي النظااااار

عنااااااااااد وتااااااااااا فدعااااااااااد النظاااااااااار ُِّ

جج

ج

تقدم في المتواتر أنه يفيد العلم اإليش؟ الضروري الذي ال يحتاج إلى ٍ
نظر وال استدالل ،وال مقدمات ،وان خالف
في ذلك طائفة فقالوا :إنه يفيد العلم النظري ،إذا سمعت الخبر المتواتر وجدت نفسك مضط ار إلى تصديقه دون

مقدمات ،ولذا يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر ،يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر ،لو تسأل
أجهل شخص من المسلمين فتقول له :هل يجوز الكذب على النبي -عليه الصالة والسالم-؟ قال :ال يجوز،

فمجرد ما يسمع هذا الخبر يؤمن به ويتيقنه؛ ألنه متواتر.

هنا "و و" يعني ما مضى الحديث عنه وهو اآلحاد؛ ألنه انتهى الكالم بالمتواتر......
 ....يااااااد العلاااااام أعنااااااي النظاااااار

عناااااااااااد وتاااااااااااا فدعاااااااااااد النظااااااااااار

جج

ج

يعني خبر الواحد إذا صح أو غلب على الظن ثبوته في مسألة الحسن يفيد العلم النظري.

ٍ
بوجه من
ذكرنا سابق ا المراد بالعلم والظن والشك والوهم ،هل نحن بحاجة إلى إعادتها؟ العلم ما ال يحتمل النقيض
الوجوه ،بمعنى أنك تحلف عليه وان كان من أهل العلم من يرى جواز الحلف على غلبة الظن ،ال يحتمل
ٍ
بوجه من الوجوه ،الظن هو االحتمال الراجح ،الشك هو االحتمال المساوي ،والوهم هو االحتمال
النقيض
المرجوح.

خبر الواحد إذا صح إذا صح ،يشترط لصحة الخبر على ما سيأتي أن يكون رواته ثقات عدوالا ضابطين ،وأن
يكون ٍ
بسند متصل ،ويسلم المتن من الشذوذ والعلل ،هذا الخبر الذي توافر فيه هذا الوصف على ضوء تعريف
العلم والشك على تعريف العلم والظن والشك والوهم ماذا يفيد؟ هل نستطيع أن نقول :ما يخبر به اإلمام مالك

يفيد العلم اليقيني النظري؟ بمعنى أن نتيجته مائة بالمائة ،ويترتب عليه أن اإلمام مالك ال يخطئ؛ ألنه إذا
احتمل الخطأ ما صار علم بهذا التقرير ،واضح واال ما هو بواضح؟

نسوق األقوال أوالا ،أوالا :داود الظاهري ،حسين الكرابيسي ،ابن حزم ،رواية عن مالك ،وابن حزم أطال في تقرير

هذا القول :وهو أن خبر الواحد يفيد العلم مطلق ا ،يفيد العلم مطلق ا ،واإلطالق هنا يقابل ما سيأتي في القول
موضع لألكثر ،وفي
الثالث ،والقول الثاني :أنه ال يفيد العلم مطلقا وانما يفيد الظن ،وعزاه النووي للجمهور ،وفي
ٍ
موضع للمحققين.

قول ثالث :وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة،
هذان القوالن متقابالا :يفيد العلم مطلق ا يفيد الظن مطلق ا ،هناك ٌ
اآلن البحث مع من يوافق على هذا التقسيم وعلى هذه التعريفات التي ذكرنا في تعريف العلم والظن.

القول األول :يفيد العلم مطلق ا ،يقولون العمل به واجب ،فكيف نعمل بما يفيد الظن؟ والظن {ا غني م ان ال اح
س ال اك دا علم} [ 63سورة اإلسراء] ال تتبع ما ليس لك به علم ،الظن ال يغني
اشي ا} [ 82سورة النجم] { او ا اتق اما ال ا
من الحق شيئا ،إذا هذا الذي يوجب العمل إذا يوجب العلم ،لكن هل يمكن أن يستجيب إذا قال شخص :إن خبر
الثقة يوجب العلم ،إذا قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده هل يمكن أن يستجيب شخص قال له زيد
من الناس وهو من أوثق الناس عنده أن الشمس طالعة ،اآلن هو متردد في طلوع الشمس ،وهو في ٍ
مكان مظلم

ما فيه ما يدل على طلوع الشمس ،ثم يأتي فالن يقول :الشمس طالعة ،هل يستطيع أن يطلق امرأته أن الشمس
طالعة؟ نقول :حلف وحلف ألنه يجوز الحلف على غلبة الظن عند بعض أهل العلم.
يعني إذا أخبرك زيد من الناس قال :إن الشمس طالعة وأنت تثق به تحلف أن الشمس طالعة ،لكن هل يستطيع

أن يطلق أن الشمس طالعة؟ أو في نفسه شيء احتمال أخطأ؟ أال يرد أن يكون احتمال أخطأ؟ هذا االحتمال
ينزل الخبر من مائة إلى تسعة وتسعين ثمانية تسعين سبعة وتسعين على حسب ثقتك بالرجل ،لكن االحتمال في

نفسك موجود ،عرفنا القول األول وهو أنه يوجب العلم مطلق ا ،وهو قول داود الظاهري وحسين الكرابيسي،

الحارث المحاسبي ،ابن حزم أطال في تقريره وشدد فيه ،أحمد شاكر رجحه أيض ا ،لكن هؤالء أجزم أننا نختلف
معهم في تعريف العلم والظن ،واال ما في ٍ
أحد يبي يقر الخبر في قلبه بحيث ال يحتمل النقيض.
أليس عندنا اإلمام مالك -رحمه هللا -نجم السنن في قمة الحفظ والضبط واإلتقان؟ ألم يحفظ عنه أخطاء وأوهام؟

وهذا االحتمال من اإلمام مالك ينزل خبره من مائة بالمائة إلى تسعة وتسعين؛ ألنه نجم السنن ،لكن غيره قد
ينزل إلى خمسة وتسعين ،قد ينزل إلى تسعين ،قد ينزل إلى ثمانين حسب توافر شروط القبول من عدمه.
القول الثاني :ال يفيد العلم مطلق ا يفيد الظن؛ لوجود هذا االحتمال ،ما في شخص معصوم ما يخطئ ،فما دام
هذا االحتمال احتمال النقيض موجود إذا كيف نجزم بأنه مائة بالمائة واالحتمال موجود؟ إذا قلنا :إنه مائة

شخص امرأته أن واقعة
بالمائة فكأنك تراه ،الخبر المتواتر منزل منزلة الرؤية ،الرؤية البصرية ،يعني لو طلق
ٌ
الفيل حاصلة تطلق امرأته واال ما تطلق؟ تطلق واال ما تطلق؟ ما تطلق؛ ألنه حاصل ،وجاء التعبير عنها في
سورة الفيل{ :أاالم اتار اكي ا اف اع ا } [ 1سورة الفيل] قال :الرسول ما رأى ،لكن {ألم اتر} ألنه ُن ِّزل هذا الخبر المتواتر
المستفيض عندهم منزلة المرئي المشاهد.
لكن لو جاءك خبر قيل لك :إن فالن حضر فالن مات من أوثق الناس عندك ،هل تستطيع أن تخبر شخص

وتطلق امرأتك أن فالن حضر؟ ألن زيد أخبرك زيد من الناس أخبرك ،وجود هذا االحتمال ينزل الخبر ،ينزل
ٍ
ٍ
نسبة تناسب الشخص المخبر ،وعرفنا حجة
بوجه من الوجوه إلى
الخبر من مائة بالمائة ال يحتمل النقيض
هؤالء ،االحتمال قائم.
القول الثالث :أنه يفيد الخبر -خبر الواحد -يفيد العلم إذا احتفت به قرينة ،لماذا؟ اآلن االحتمال ما هو
بضعيف؟ احتمال النقيض ما هو بضعيف؟ هذه القرينة جبرت هذا االحتمال ،فجعلنا نقطع ونجزم به؛ لوجود هذه
القرينة التي صارت في مقابل هذا االحتمال ،إذا لم تحتف به قرينة ال يفيد إال الظن؛ ألن الظن هو غلبة

الراجح ،االحتمال الراجح.

أولئك يقولون :الظن ال يغني من الحق شيئ ا ،نقول :صحيح ،لكن الظن جاء في النصوص بإزاء اعتبارات
ظاننت أاني م اال ي ح اسا ا}
واطالقات ،جاء الظن ويراد به اليقين واالعتقاد الجازم ،وسمعنا في قراءة اإلمام { :ني ا
[ 82سورة الحاقة] لو نقول :الظن ال يغني من الحق شيئا في هذا الباب ينفع؟ َّ
ين ا ظُّنو ان أَّانهم ُّمالا و اربهم}
{الأ ا

[ 63سورة البقرة] ينفع؟ على االعتبار الثاني :أنه ال يغني من الحق شيئا؟ ما ينفع يا أخي ،ما ينجيك من عذاب
النار ،أن مجرد تأتي بكالم ال يغني من الحق إذا هو باطل ،إذا كان ال يغني من الحق ،الظن جاء في

النصوص ويراد به اليقين ،ويراد به ما يغلب على الظن ،ويراد به الوهم ،وهو الذي ال يغني من الحق شيئ ا.

طالب........:

س ال اك دا علم} [( )63سورة اإلسراء] إذا أنت عملت بما ال يوجب العلم أنت قفوت ما
{و ا اتق اما ال ا
هم يقولون :ا
ليس لك به علم ،نقول :العلم إنما يضاده الجهل ،ما ليس لك به علم الذي تجهل فيه ،الذي تجهله هذا الذي
ليس لك به علم ،وحمل بعضهم هذه اآلية على مسائل االعتقاد ،والذي يرجحه شيخ اإلسالم ويقرره أنه ال فرق
بين مسائل االعتقاد ومسائل األحكام ،ما يثبت بهذا يثبت بهذا ،ال فرق.

نسمع كالم شيخ اإلسالم فيما يفيده خبر الواحد ،شيخ اإلسالم -رحمه هللا تعالى -في مواضع كثيرة من كتبه

يقول -منهاج السنة الجزء الثامن صفحة ثالثمائة" :-القرآن ال يثبت بخبر اآلحاد ،بل ال بد أن يكون منقوالا

بالتواتر" هذا نقل.

في الجزء السابع صفحة خمسمائة وخمسة عشر وستة عشر" :اتفق المسلمون على أنه ال يجوز أن يكون المبلغ

عن العلم واحدا ،بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ،وخبر الواحد ال يفيد
العلم إال بقرائن" هذا كالم من؟ اإلمام القدوة شيخ اإلسالم "وخبر الواحد ال يفيد العلم إال بقرائن ،وتلك قد تكون
منتفية أو خفية عن أكثر الناس".

ابن رجب في شرح البخاري في شرح حديث تحويل القبلة في الجزء األول صفحة مائة وتسعة وثمانين" :وما يقال
من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصالة إلى بيت المقدس بخبر الواحد فالتحقيق في جوابه :أن خبر

الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ،فنداء الصحابي -شوف القرينة اآلن التي احتفت بخبر الصحابي -فنداء

الصحابي في الطرق واألسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بها
صادق فيما يقوله وينادي به ،وهللا أعلم".
شك في أنه
موجود ال يتداخل من سمعه ٌ
ٌ
وقال في الجزء التاسع صفحة أربعمائة وثمانية وثالثون" :وقول اثنين فصاعدا من المأمومين -إذا نبهوا اإلمام

اثنين يجب أن يرجع ،حجة شرعية -يقول" :وقول اثنين فصاعدا من المأمومين حج ٌة شرعية ،فيجب العمل بها

وان لم يوجب العلم -لماذا؟ ألنه ما زال خبر واحد آحاد؟ -كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من
البينات وغيرها".
لماذا أطلنا في هذا؟ قررنا في مناسبات كثيرة ،أنا أقول :الذي يخالف في هذا قد يخالف في تعريف العلم والظن،

لكن الظن والعلم على ما شرح وقرر سابقا الراجح هو القول األخير ،وشيخ اإلسالم له كالم كثير ،ابن القيم في

(الصواعق) أطال في تقرير إفادة خبر الواحد العلم ،أطال إطالة كثيرة جدا ،وهو بصدد الرد على المبتدعة الذين
يردون خبر الواحد ،وصرح في مواضع أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم ،وكالم شيخ اإلسالم هنا" :وخبر الواحد
ال يفيد العلم إال بقرائن" كالم صريح واال محتمل؟
يا اإلخوان نحن نؤكد على هذه المسألة؛ ألنه يوجد من يخالف ،ويبعث الرأي الثاني :أن خبر الواحد إذا صح

يفيد العلم ،وهو من خيار من يتعاطى هذا الشأن علم الحديث ،وتقرير هذه المسألة مسألة يعني إذا تقررت لدينا

ال نشك في أنهم يذهبون إلى أن الظن غير ما نذهب إليه ،والعلم غير ما نذهب إليه ،المتقدمون داود الظاهري،

حسين الكرابيسي وغيرهم قالوا :يوجب العلم ،ليش؟ ألنه ما يمكن نعمل بجهل ،يقول ما نعمل بالجهل ،األحكام
مبنية على إيش؟ على غلبة ظن ،اآلن لو استفيت مثالا شخص نعم ،..ذهبت ألعلم من في البلد وأفتاك بفتوى،

أفتاك بقول ،قال :هذا حرام ،ثم ذهبت إلى آخر أقل منه منزلة فأفتاك بكال ٍم آخر غير هذه الفتوى ،اآلن تستطيع

أن تحلف أن الموافق لما عند هللا -عز وجل -العلم اليقيني الذي ال يحتمل النقيض هو ما قاله األول؟ أال

يحتمل أن يكون المصيب هو الثاني وان كان أقل منزلة؟ فهذا هو االحتمال الموجود عندنا في خبر الواحد،
نظيره سواء بسواء ،ونسمع من يشنع على ابن حجر أن خبر الواحد ال يفيد العلم إال إذا احتفت به قرائن.
يعني إذا شنعنا على ابن حجر وفيه شوب بدعة كيف نشنع في شيخ اإلسالم ،أشد الناس على المبتدعة؟ يقال
شيخ اإلسالم ليس بمعصوم ،ورجل ،..نعم ليس بمعصوم هو ،لكن من المعصوم؟ المسألة فيها حساسية ،وهي

أن المبتدعة يشغشغون بمثل هذا الكالم ألن لهم مقصد ثاني غير ما نقصده ،عندهم هم يقررون أن العقائد ال

تثبت بأخبار اآلحاد ألنها ال تفيد إال الظن ،نقول :ال يا أخي ،العقائد تثبت بخبر الواحد ،ويش الفرق بين العقائد

والصالة و...؟ كله شرع ،إذا القرائن ذكروا بعض القرائن ،مثل ما ذكر ابن رجب اآلن قرينة قبول خبر واحد
جاءهم يقول :إن القبلة قد حولت وهم على قبلة قطعية ،كيف تحولوا من قبلة قطعية إلى ٍ
قبلة مظنونة بخبر هذا

الواحد؟ أال يحتمل أن يكون أخطأ أال يحتمل أن يكون وهم؟ بالقرائن.

أنا عندي من أقوى القرائن كون النبي -عليه الصالة والسالم -متشوف إلى تحويل القبلة ،والصحابة على عل ٍم
الس اماء افالن اولايَّن اك ال اتر ا ا ا ا} إلى أن جاء النسخ بقوله -جل وعال { :-اف اول
بذلك { ا د انار اتاقُّل اب اوجه اك في َّ
اوج اه اك اشطار ال امسجد ال احارام} [ 466سورة البقرة] هذه قرينة.

ابن رجب ماذا يقول" :فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ،فنداء الصحابي في

الطرق واألسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بها موجود ال يتداخله
ك في أنه صادق فيما يقوله وينادي به" ولو ذهبنا ننقل كل ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لطال
من سمعه ش ٌ
جمع غفير من أهل العلم.
بنا الكالم ،وقال بإفادة الخبر الواحد -إذا احتفت به القرينة -العلم ٌ
ابن الصالح يرى أن خبر الصحيحين يفيد العلم.
واقط ا ا ا ااع بص ا ا ا ا ٍ
احة لم ا ا ا ااا ق ا ا ا ااد أس ا ا ا ااندا

...................................

كذا له -يعني ابن الصالح -وقيل :ظنا ولدى.
محقق ا ا ا ا ا ا اايهم ق ا ا ا ا ا ا ااد عا ا ا ا ا ا ا ازاه الن ا ا ا ا ا ا ااووي

وفااي الصااحيح بعااض شاايء قااد روي

ج

ج

المقصود أن هذه المسألة الذي دعانا إلى التأكيد عليها وبحثها هو أنه يوجد من خيار الناس من لديه حساسية
شديدة في هذه المسألة ،وال شك أن هذا القول أو القول بأنه ال يفيد إال الظن مطلقا هذا استغل ،لكن إذا لم نلتزم

بلوازم ،..إذا لم نلتزم باللوازم الباطلة انتهينا ما صار عندنا مشكلة ،واال لو قيل :إن القول بأنه يفيد العلم مطلق ا

يرده الواقع والعقل ،كيف يفيد علم؟ إال عند من يفسر العلم بمعنى أعم بحيث يشمل الظن ،بحيث يشمل الظن.
ا
اآلن إذا وجد نصوص نصوص بحثنا في مسألة فيها خالف بين أهل العلم ،ورجحنا نظرنا في أدلة القول األول
وأدلة القول الثاني ورجحنا ،قل :نصيب األول من الترجيح سبعين بالمائة؛ ألن أدلته قوية جدا ،ونصيب الثاني
ثالثين بالمائة ،فهل معنى هذا أن القول األول هو الراجح هو المقطوع به أنه هو الموافق لحكم هللا -عز وجل-؟

اء كان ذلك في
ألن نسبته سبعين بالمائة؟ ......عندهم أدلة ،عندهم أدلة ،واألدلة التي تنتابها وجهات النظر سو ا

ثبوتها أو في داللتها كيف تفيد علم؟ دعونا من العلم بالمعنى األعم ،ال يأتينا واحد يقول :هذا حديث(( :إنما
األعمال بالنيات)) ال يفيد علم ،إذا يفيد جهل! ما هو بصحيح يا اإلخوان.

إن فسرنا العلم بما هو أعم من العلم المقطوع به والعلم غلبة الظن ،واألحكام مبنية على غلبة الظن فممكن

يمشي القول األول ،ولذا نتوسع في تعريف العلم ،أما تعريف العلم الذي ال ،..بأنه ال يحتمل النقيض كما هو
مقرر عند أهل العلم ال يحتمل هذا الكالم.

مروي في الصحيحين أو في أحدهما مما لم ينتقد ،وذلكم لتلقي األمة ،األمة تلقت
من القرائن أن يكون الحديث
ٌ
الصحيحين بالقبول ،من ذلك أن يكون حديث مشهور شهرة واسعة لم يصل إلى حد التواتر ،لكن جاء من طرق
متباينة ،سالمة من العلل والقوادح يفيد علم ،يعني أنه يلزمك بقبوله ،الحديث المروي من طرق األئمة الحديث

الذي يتداوله األئمة كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى آخره هذا مقطوعٌ بصحته يفيد علم،
لماذا؟ ألن االحتمال الذي وجد عند مالك ال يمكن أن يوافقه عليه الخطأ ،..احتمال الخطأ الموجود عند مالك ال
يوافقه عليه الشافعي ال يمكن يمر على الشافعي ،إذا مر على الشافعي ال يمكن أن يفلت من أحمد ،فوجود رواية

هؤالء األئمة تتكامل بحيث تكون في مقابل النسبة التي ،..نسبة االحتمال النقيض التي ذكرت سابق ا.
ال اااااااااا أحكااااااااااام نقاااااااااا تعاااااااااار

ج

ولااااااااااااااااا والاااااااااااااااارد والتو اااااااااااااااا

ج

فالخبر منه ما هو المقبول ،ومنه ما هو المردود ،ومنه ما يتوقف فيه ،فالمقبول الصحيح بقسميه ،والحسن
ٍ
خالف في الحسن سيأتي.
بنوعيه على
والمردود الضعيف فما دونه ،المتوقف فيه ما يشك في ثبوته وعدمه على ٍ
حد سواء ،ال يغلب على الظن ثبوته وال
يغلب على الظن رده هذا يتوقف فيه.
فاأل ا فااي الق ااول

اادي ماان نق ا

ج

...................................
ج

األصل في القبول صدق من نقل ،يعني مدار الرواية على الصدق ،على صدق اللهجة؛ ألن المسألة نقل كالم،
فمن صدق في كالمه قبل قوله.
فاأل

في الق ول

دي من نق

والاأب أ

ج

الرد ا من د عق

إذا كان مدار القبول على الثبوت وعدمه فالصدق مدار القبول والكذب مدار الرد " ا من د عق ".
"وللتداس الحال

" لما قال " :ولا والرد والتو " ثم جاء األصل في القبول واألصل في الرد ،ثم جاء إلى

التوقف" ،وللتداس الحال

" بحثت حديث وعجزت أن تصل إلى نتيجته ،الحكم فيه محير ،هناك قرائن تدل

على ثبوته وقرائن تدل على عدم ثبوته ،فيه راوي من رواته عجزت أن ترجح بين أقوال أهل العلم فيه جرٌح
وتعديل تتوقف في الراوي ،ثم تتوقف في المروي.
وللتداااااااس الحااااااال اااااا

ج

ف ااااااا لاااااا

ج

اناااااااااااااا ن داااااااااااااالق ار ن انجااااااااااااااال

وأنت تتمرن في تخريج األحاديث ال شك أن هذه األقسام الثالثة بتواجهك ،سوف تواجهك هذه األقسام الثالثة،
حديث ال إشكال فيه في تصحيحه ،سنده واضح ومتنه ظاهر ما فيه مخالفات ،ثم طابقت حكمك عليه على حكم
أهل العلم مثل هذا ال تتردد في تصحيحه ،وآخر العكس ،الحكم عليه بالضعف والرد ظاهر ،الثالث هذا الذي

عجزت أن تحكم عليه ،الكفة متساوية ،مثل هذا تؤجله تؤجله ،تؤجل الحكم عليه تتوقف في الحكم عليه حتى

ترجح القرائن إن كنت من أهل القرائن ،إذ كانت لديك أهلية النظر في الحديث من خالل القرائن ،حتى تتوافر
عندك القرائن المرجحة للقبول أو للرد.
وللتداااااااس الحاااااا

ج

اااااا

اناااااااااااااا ن داااااااااااااالق ار ن انجااااااااااااااال

ف ااااااا لاااااا
ج

وهذه طريقة أهل العلم الراسخين ،ويبقى أن دور الطالب المتعلم الذي لم يتأهل يخرج لنفسه للتمرين ،ويكثر من
التخريج ودراسة األسانيد ،ويعرض عمله على أهل الخبرة والمعرفة ،فإذا تأهل فيما بعد حصلت لديه األهلية،
صار من أهل هذا الشأن.

"وأرب مراتب المق ول" أربع مراتب المقبول :الصحيح لذاته ،الصحيح لغيره ،الحسن لذاته ،الحسن لغيره.
ينهاااااااااااااااااا أ مااااااااااااااااا النقاااااااااااااااااول ُِّ
وأرباااااااااااااااا مراتااااااااااااااااب المق ااااااااااااااااول
ج

جج

بينها أهل العلم في كتبهم ،ثم بعد ذلكم يتكلم المؤلف -رحمة هللا عليه -على هذه األقسام األربعة.

طالب........:

انتهى؟ الخميس في درس؟ الخميس في درس؟ علشان نقسم الباقي على ،...وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

