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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
مام المرسلين، نبيناا محماد علياع وعلاى ألاع أ  ا   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 

 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
ياه والمسلمين أجمعين رحمنا هللا- يقول المؤلف   .-وا 

 )النوع الثالث عشر: الشاذ(
 قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيُره.

وقددد حكدداه الحددافظ أبددو يعلددا الخليلددي القعو نددي عددن يماعددة مددن الحيدداع ين أيفددًا، قددال: والددذي عليدد  ح ددا  
ما ليس ل  إال إسناد واحد، يشذ ب  ثقة أو غير ثقة، فُيتوقف فيما شدذ بد  الثقدة، وال يحدت  الحديث: أن الشاذ 

ب ، و رد ما شذ ب  غير الثقة، وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ين درد بد  الثقدة، ولديس لد  متداب ، قدال ابدن 
مة، وعن  محمد بن إبدراهيم الصالح: ويشكل علا هذا حديث: )األعمال بالنيات( فإن  ت رد ب  عمر، وعن  علق

 التيمي، وعن  يحيا بن سعيد األنصاري.
قلت: ثم تواتر عن يحيا بن سعيد هذا، فيقال: إن  رواه عن  نحو من مائتين، وقيل أع د من ذلك، وقد ذكر ل  

 ابن مْندة متابعات غرائب، وال تصح، كما بسطناه في مسند عمر، وفي األحكام الكبير.
نهدا عدن  -صدلا هللا عليد  وسدلم-د هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر: أن رسدول هللا قال: وكذلك حديث عب

دخدل مكدة  -صدلا هللا عليد  وسدلم-بي  الوالء وعن هبت ، وت درد مالدك عدن العهدري عدن أندس: أن رسدول هللا 
وقدد قدال وعلا رأس  الِمغ ر، وكل مدن هدذه األحاديدث الثالثدة فدي الصدحيحين مدن هدذه الويدوه المدذكورة فقد ، 

مسلم للعهري: تسعون حرفًا ال يرو ها غيره، وهذا الذي قال مسلم عن العهري من ت رده بأشياء ال يرو ها غيره 
يشارك  في نظيرها يماعة من الرواة، فدإن الدذي قالد  الشدافعي أواًل هدو الصدواب: أند  إذا روى الثقدة شديئًا قدد 

ن ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره، بل هو مقبدول إذا خال   في  الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس م
كان عداًل فابطًا حافظًا، فإن هذا لو ُرد لُردت أحاديدث كثيدرة مدن هدذا الدنم ، وتعطلدت كثيدر مدن المسدائل عدن 
الدالئل، وهللا أعلم، وأما إن كان المن رد ب  غير حافظ، وهو م  ذلك عدٌل فداب  فحديثد  حسدن فدإن فقدد ذلدك 

 وهللا أعلم. فمردود،
: النااوا اللالاار عشاار: الشااا،، الشااا،، اهتلااف  يااع أواا  العلاام  ااطللقوه باا  اء أمااور، أللقااوه -رحمااع هللا تعااالى-يقااول 

على المهالفة من غير نظٍر  ي الراوي، وأللقوه على التفارد، وأللقاوه علاى تفارد اللقاة، وأللقاوه أي اال علاى التفارد 
 هناا قيادان: أن يناون : هو أن يروي الثقة حدديثًا يخدالف مدا روى النداس" "قال الشافعيمع قيد المهالفة، يقول: 

أي ماان الشاا،و، أن يتفاارد الااراوي ماان غياار  "ولدديس مددن ذلددك"الااراوي لقااة، وأن يهااالف واا،ا اللقااة مااا رو  النااا ، 



رد عاان مهالفااة، الل ااة تساااعد قااول ماان يقااول: بطنااع مجاارد التفااردي ألن األ وااري  ااي ته،يبااع قااال: شاا، الرجاا   ،ا انفاا
 أصحابع، ون،لك ن  شيٍء منفرد  هو شا،. 

 ي حده للش،و،: ووو أنع ما اجتماع  ياع األماران: لقاة الاراوي ماع قياد المهالفاة  -رحمع هللا تعالى-اإلمام الشا عي 
ينرر  ي موا ع يقول: ألن العدد الكلير أولى بالحفظ من الواحد  ي موا ع من نتباع،  -رحمع هللا تعالى-ووو 

كلير أولى بالحفظ من الواحد، و،ا  ،ا تفرد  نيف  ،ا هالف؟ قول اإلمام الشا عي حناه أباو يعلاى الهليلاي العدد ال
 ي اإلرشاد عن جماعة من الحجا يين وعن جمٍع من المحققين، قال: يعني الهليلاي: والا،ي علياع حفااح الحادير 

يار لقاة،  يتوقاف ماا شا، باع اللقاة وال يحات  باع، أن الشا، ما لي  لع  ال  سناد واحد، يش، باع الاراوي لقاةل ناان أو غ
يعني وال يرد مباشارة، ويارد ماا شا، باع غيار اللقاة، الهليلاي ماا اشاتر، المهالفاة، وال اشاتر، أي اال لقاة الاراوي،  نماا 

 اشتر، التفرد، ن  تفرد ش،و،. 
لقاة، واو يقاول: واو الا،ي  الحاكم  ي معر ة علوم الحدير ما اشتر، المهالفة،  نما اشاتر، التفارد ماع ناون الاراوي 

 :-رحمع هللا تعالى-يتفرد بع اللقة ولي  لع متابع، يقول الحا ظ العراقي 
 و،و الشاااااااااااااااااااااا،و، مااااااااااااااااااااااا يهااااااااااااااااااااااالف اللقااااااااااااااااااااااة
 والحااااااااااااااااكم الهاااااااااااااااالف  ياااااااااااااااع ماااااااااااااااا اشاااااااااااااااتر،

  

  ياااااااااااااااااااااااااااع الماااااااااااااااااااااااااااال  الشاااااااااااااااااااااااااااا عي حققاااااااااااااااااااااااااااع 
 وللهليلااااااااااااااااااااااااااي مفاااااااااااااااااااااااااارد الااااااااااااااااااااااااااراوي  قاااااااااااااااااااااااااا 

 
 -لقةل نان أو غير لقة–لتفرد، )وللهليلي مفرد الراوي )والحاكم الهالف  يع ما اشتر،(  نما اشتر، لقة الراوي مع ا

  ق (.
يشاان  علااى قااول الحاااكم والهليلااي مااا  ااي الصااحيحين ماان ال را ااب ممااا تفاارد بااع بعاا  الاارواة، نحاادير )األعمااال 

 اارد  ))نلمتااان هفيفتااان علااى اللسااان((بالنياات( حاادير )النهااي عاان الااوالء وعاان وبتااع( أهاار حادير  ااي الصااحي : 
نقول: أن و،ا شا،؟ و  نساتليع أن نقاول: أن حادير )األعماال بالنياات( شاا،ي ألناع تفارد باع الاراوي مللق، نيف 

اللقااة؟ ووااو شااا، علااى قااولي الحاااكم والهليلاايي لكنااع لااي  بشااا، علااى مااا قاارره وحققااع اإلمااام الشااا عيي ألنااع لااي  
 بمهالف، وون،ا غرا ب الصحيحين. 

عماال بالنياات(   ناع تفارد باع عمار، عان علقماة، وعناع محماد باان قاال ابان الصاالو: ويشان  علاى وا،ا حادير )األ
عليااع الصااالة - بااراويم التيمااي، وعنااع يحيااى باان سااعيد،  ااي أرلااع لبقااات حصاا  التفاارد، يعنااي لاام يااروه عاان النبااي 

، ولم يروه عان عمار  ال علقماة بان وقااي الليلاي، ولام ياروه -ر ي هللا عنع-ب سناٍد يص  سو  عمر  -والسالم
 ال محمااد باان  بااراويم التيمااي، ولاام يااروه عاان محمااد باان  بااراويم التيمااي  ال يحيااى باان سااعيد األنصاااري عاان علقمااة 

وعنع انتشر حتى قال:  نع روي من نحو سبعما ة لريق عن يحيى بن ساعيد، ووا،ا حنااه شايس اإلساالم الهاروي، 
إلسااالم الهااروي، اباان القاايم شاايس اإلسااالم اباان تيميااة يقااول: أنااع شاايس اإلسااالم، ،ناار  ااي بعاا  نتبااع، قااال: شاايس ا

ن نان عنده ما عنده من المهالفات، منهم مان يقاول: أناع روي مان ماا تي لرياق، ومانهم مان يقاول: أناع  يقولع، وا 
يشانك  اي وا،ه األعااداد، يقاول: أناا أسااتبعد صاحة وا،ا القاادر،  -رحمااع هللا-أكلار أو أقا ، لكان الحااا ظ ابان حجار 

صت على جمع اللار،، لار، الحادير  ماا قادرت علاى تكميا  الما اة، : حر -يقول الحا ظ-وأن من بداية الللب 
 مع أنع جمع لر، بع  األحادير  بل ت أكلر من ،لك. 



على ن  حال الحدير غريب، تفرد بع عمر وعنع علقمة، وعنع محمد بن  براويم وعنع يحيى بان ساعيد،  اي أرلاع 
))نلمتاااان هفيفتاااان علاااى ه، ملاااابق لاااع: لبقاااات حصااالت ال راباااة المللقاااة، مللاااع أهااار حااادير  اااي الصاااحي  نظيااار 

لم يروه  ال أبو وريرة، ولم يروه عن أبي وريرة  ال أبو  رعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولام ياروه عناع  اللسان((
 ال عمارة بن القعقاا، ولم يروه عناع ساو  محماد بان الف اي  وعناع انتشار، الملابقاة تاماة باين أول حادير وأهار 

ف نقااول: أن تفاارد اللقااة شاا،و،؟ نعاام علااى قااول ماان يقااول:  ااي الصااحي  مااا وااو صااحي  حاادير  ااي الصااحي ،  نياا
ن  شا،، أما  ،ا قلنا: أن الشا، مان ناوا ال اعيف  اال يمنان أن نقاول بحااٍل مان األحاوال أن مجارد التفارد شا،و،، وا 

، ماان نااوا ن الشااا:  شااا،، أمااا  ،ا قلناااساااعدت الل ااة علااى ،لااك، لكاان  ،ا قلنااا: أن ماان الصااحي  مااا وااو صااحي  
ن ساعدت الل اة علاى ،لاك، لكان  ،ا  ،ن مجرد التفرد ش،و،:  ال يمنن أن نقول  ي حاٍل من األحوال ال عيف  وا 

 قد وجاد  اي الصاحي  ماا ينلباق علياع حاد الشاا، حتاى عناد الشاا عي،  ،ن من الصحي  ما وو صحي  شا،:  قلنا
  .ن  يع صحي  وأصة ما ونالك أن ينو من الراوي اللقة، يعني غاي ةما  يع مهالف

، واالهتالف والهالف  ي اشترا، الحمالن، -عليع الصالة والسالم-على النبي  حدير جابر وقصة الجم  والبيع
رواه اإلمام البهاري  ي أكلر من عشرين مو عال، و ي بع  الموا ع ما يهالف بع ،  يها  ،ن ي قدر اللم

ها ما يدل على أن اللمن أوقية، و يع ما يدل على أنع أكلر و يها ما يدل على عدمع، و ي ،ما يدل على االشترا،
لكن اإلمام البهاري يرج  وال مانع أن يهرج صاحب الصحي  المرجوو ، ووي مهرجة  ي الصحي ، من ،لك
 .لينبع عليع

"قلت: ثم تواتر عن يحيا بن سعيد فيقال: إن  رواه عن  نحوًا من  :-رحمع هللا-يقول الحا ظ ابن نلير  
"وقد ذكر ل  ابن منده يعني حتى أوصلع أوص  العدة بع هم  لى سبعما ة  ين، وقيل: أع د من ذلك"مائت

"وفي األحكام الكبير، وكذلك يعني  ي جمع المسانيد لع  متابعات غرائب وال تصح، كما بسطناه في مسند عمر"
نها عن بي  الوالء  -وسلمصلا هللا علي  -حديث عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

ده  منة  -صلى هللا عليع وسلم-نحدير أن  أن رسول هللا  ،يعني وغير ،لك من غرا ب الصحي  وعن هبت "
رو  اإلمام  "وكٌل من هذه األحاديث الثالثة في الصحيحين من هذه الويوه المذكورة فق "وعلى رأسع الم فر، 

نق  اإلمام مسلم، أو ،نر  ي صحيحع  ي الج ء الحادي عشر  ،،نر اإلمام مسلم ،قال اإلمام مسلم ،مسلم
غيره، وهذا الذي قال  مسلم عن العهري من ت رده بأشياء "للعهري تسعون حرفًا ال يرو ها قال:  (701)صفحة 

يقول لرواة لع ما تفرد بع من األحادير، ن  واحد من ا ال يرو ها غيره يشارك  في نظيرها يماعة من الرواة"
 العراقي: الحا ظ

 .ورد ما قاال" يعني الحاكم والهليلي"
 ورد ماااااااااااااااااااا قااااااااااااااااااااال بفااااااااااااااااااارد اللقاااااااااااااااااااة  
 وقااااااااااااااااااااول مسااااااااااااااااااااالٍم رو  ال واااااااااااااااااااااري  

 

 نااااااااااالنهي عاااااااااان بيااااااااااع الااااااااااوال والهبااااااااااة   
 تسااااااااااااااااااعين  اااااااااااااااااااردال نلهااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااوي  

 

أنع ما رواه اللقة مع المهالفة، أنع  ،ا رو  اللقة شيٌء قد هالفع  يع النا   : المرج  عند أو  العلم  ي حد الشا،
ال  ،ا قلنا:  شا،، يعني المردود، وو،ا  ،ا قلناالهو   ن :  ن الشا، من قسم ال عيف، نوا من أنواا ال عيف، وا 



ومنع ما وو  عيف  األمر  يع سعة، وأو  العلم أللقوا الش،و، ب  اء التفرد، ووجد  ،الشا، منع ما وو صحي 
 .- ن شاء هللا تعالى-على ما سيطتي  ،ب  اء التفرد لالقهم الش،و، ب  اء التفرد، ووجد أي ال  لالقهم الننارة 

"بل هو المقبول إذا كان عداًل فابطًا  ،، يعني نما قال الحاكم"وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرِو غيره"
ألنع ال يوجد  حافظًا، فإن هذا لو ُرد لردت أحاديث كثيرة من هذا النم ، وتعطلت كثيٌر من المسائل عن الدالئل"

ووو  (األعمال بالنيات) :ا من األدلة  ال ما نان من و،ا النوا، نيف وقد بنيت القواعد واألصول على حديرله
ن :  األمور بمقاصدوا، النية شر، للعبادات نلها،  نيف نقول :يعني لو رد و،ا الحدير قاعدة ؟حدير  رد

ن الش،و، :  وجد ب  اء التفرد، لكن  ،ا قلناال شك أن  لال، الش،و،  ؟شا، لتفرد راويع (األعمال بالنيات) :حدير
،ا قلنا ال بد من قيد المهالفة، وأما  ،ا نان  ن الشا، من قسم ال عيف :  ال يعني ال عف  األمر  يع سعة، وا 

 ابن الصالو لع تفصي  ، ووو مع ،لك عدٌل  اب   حديلع حسن،   ن  قد ،لك  مردود ،المنفرد بع غير حا ظ
لمهالفة، التفرد مع عدم المهالفة  ص   يع ابن الصالو،  ن نان عدالل  ابلال متقنال  حديلع  ي التفرد مع عدم ا

ن بعد عنع بعد عن حد ال ب  واإلتقان  هو شا،،  ن هف  بلع وقرب من ال اب   فرده حسن، وا  صحي ، وا 
 ." من؟ ابن الصالو: "واهتار-رحمع هللا تعالىي-ول،ا يقول الحا ظ العراقي 
 ماااااا لااااام يهاااااالف أن مااااانواهتاااااار  اااااي 

اااااااااد  أو بلاااااااااص ال اااااااااب   صاااااااااح  أو بع 
 

 يقااااااااارب مااااااااان  ااااااااابٍ   فااااااااارده حسااااااااان 
 عناااااااااااااع  مماااااااااااااا شااااااااااااا،  الرحاااااااااااااع ور د

 

 الو ألنع ما ،نر الفاع ؟ نعم؟وما يدرينا أن المراد بع ابن الص ""واهتار
 طالب:.......

  ؟ما،ا يقول ،المقدمة نيف؟
 نقاااااااال أو أللقااااااات لفاااااااظ الشااااااايس ماااااااا

 ج

 ماااااااااااااأريااااااااااااد  ال اباااااااااااان الصااااااااااااالو مبه 
 ج

ن الحا ظ العراقي اصلالحع ن  و،ا يدل على أن المراد ابن الصالو، ولي   ،اهتار :ومللع ، ،ا قال: قال نقال،
 .، نعم ي مقدمتع
 :النوا الرابع عشر: المننرشرو: 

 فابطاً  وهو كالشاذ إن خالف راوي  الثقات فمنكر مردود, وكذا إن لم يكن عدالً النوع الراب  عشر: المنكر، "
ن ن : , وال يقال ل قبل شرعاً  اً حافظ اً فابط وأما إن كان الذي ت رد ب  عدالً  ،لم يخالف فمنكر مردود وا  منكر, وا 

 ".قيل ل  ذلك لغة
وأن توجد  ،ما رواه ال عيف مهالفال اللقات،  طن ينون الراوي  عيفال  :ه المحرر عند المتطهرين أنعالمننر حد  

،ا رو  ال عيف من غير مهالفة  األمر أسه  مهالفة لينون الهبر مننرال، أما  ،ال ا نان الراوي لقة  هو الشا،، وا 
 لكن دون المننر. ،يبقى الهبر  عيفال 

: مننر أو   ،ا تفرد الراوي  سواءل قلت ،منهم من يللق المننر ب  اء الشا، على مجرد التفرد "وهو كالشاذ"يقول: 
ن عني مع وجود المهالفة، ي "إن خالف راوي  الثقات فمنكر مردود"شا، سيان،  "وكذا إن لم يكن عداًل فابطًا وا 
 .منكر مردود" )وو(دف -يعني وتفرد بع- لم يخالف

  .اآلن ما ال،ي يمي  المننر عن الشا، على و،ا الكالم؟ منهم من يللق المننر ب  اء التفرد



 المننااااااااااااار الفااااااااااااارد نااااااااااااا،ا البرديجاااااااااااااي   
  جاااااااراء تفصااااااايٍ  لاااااااد  الشااااااا،و، مااااااار

 

  اااااااااااي التهاااااااااااري   أللاااااااااااق والصاااااااااااواب  
  هااااااااااو بمعناااااااااااه ناااااااااا،ا الشاااااااااايس ،ناااااااااارج
 

نها شا،ة ن الشا، والمننر معناوما واحد؟ الل ة ال تساعد، نعم  لال، بع  األ مة على أحادير بط:  و  نقول
أو ال بد من المهالفة أو ال بد أن ينون  ؟أنها مننرة قد يساعد، وو  الش،و، والننارة مجرد التفرد من الراوي و 

 و،ه أمور ال بد منها. ؟المتفرد  عيفال 
ن لم يخالف فمنكر مردود"يقول:   يقول: "إن خالف راوي  الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عداًل فابطًا، وا 

   .................................... 
  جااااااااراء تفصاااااااايٍ  لااااااااد  الشاااااااا،و، ماااااااار

 

 ....... والصااااااااااااواب  ااااااااااااي التهااااااااااااري    
  هااااااااااو بمعناااااااااااه ناااااااااا،ا الشاااااااااايس ،ناااااااااارج
 

ة أو رو  اللقة ما يهالف  ،ا تفرد غير اللق ،،ا رو  اللقة مع المهالفة أو تفرد غير اللقة، و،ا وو الشا،يعني  
والشيس المراد بع ابن  ،" هو بمعناه ن،ا الشيس ،نر" الصالو ومن يقلده، ومللع المننر عند ابن ا ن يع ال

 الصالو:
 نقاااااااال أو أللقااااااات لفاااااااظ الشااااااايس ماااااااا

 

 هماااااااااااااأريااااااااااااد  ال اباااااااااااان الصااااااااااااالو مب 
 ج

ك  غ ب الشيلان ))نلوا البل  بالتمر،   نع  ،ا أ    ،ا نان راوي الحدير ال يحتم  تفرده  هبره مننر، وملالع: 
 ووو ممن ال يحتم  تفرده، يقول: ،تفرد بع أبو  نير وقال: عاش ابن أدم حتى أك  الجديد بالهلق((
 نحاااااااااو نلاااااااااوا الااااااااابل  باااااااااالتمر الهبااااااااار

 

 ومالااااااااٌك ساااااااامى اباااااااان علمااااااااان عماااااااار 
 ج

 قال: عمر بن علمان، والنا  نلهم يقولون: عمرٌو بن علمان بفت  العين، ووما  ،مالك سمى ابن علمان عمر
بع للمننر مل  مل  ؟ ابن الصالو  نسمي مل  و،ا مننر تالف  ي مل  و،اونالوما لقة،  ه  ي ر االه ،أهوان

" ما،ا ي ير الهبر  ،ا نان عمر ؟ ما،ا :ت  يقول: "قل -تعالى رحمع هللا-حدير أبي  ينر، لكن الحا ظ العراقي 
  ؟بن علمان أو عمرو بن علمان

اااااااااع    قلااااااااات:  ماااااااااا،ا؟ بااااااااا  حااااااااادير  ن ع 
 

ع     هاتمااااااااااااااع عنااااااااااااااد الهااااااااااااااال وو ااااااااااااااع 
 ج

ونان التردد بين لقتين، ولم  ،و،ه الننارة التي ينب ي أن ت،نر ملال للمننر، وعلى ن  حال  ،ا تردد  ي الراوي 
ولم نستلع الوقوف على  ،لقتان  األمر سه ، يعني نما لو جاء سفيان مهم يمنن الج م ألحد االلنين ووم 

، لكن نون جميع الرواة يقولون: عمرو بن علمان ؟ األمر  ي و،ا سه حقيقة سفيان و  وو ابن عيينة أو اللوري 
 عي وغيره.ا قال اإلمام الشا نم ،ويقول مالك: ال، عمر بن علمان، تفرد وو لقة، نجم السنن، مالك نجم السنن

 وصاااااححوا اسااااات ناء ،ي الشاااااهرة عااااان
 

 ت نياااااااااااااٍة ناااااااااااااا)مالٍك( نجااااااااااااام السااااااااااااانن 
 ج

ال مننر؟ على  :لكن هالف، هالف النا  نلهم، نلهم يقولون: عمرو بن علمان، ووو لقة و  نقول و،ا شا، وا 
ينون  مننر، وعلى ما اهتاره ابن الصالو من أنع ال يشتر،  ي الراوي أن :ما نقول ،اصلالو المتطهرين شا،

ن نان لقة  ال أنع هالف النا  نلهم،  هو مننر   عيفال  ي الننارةي ألن الشا، والمننر عنده بمعنى،  مالك وا 
 :  ما،ا؟" و،ا نالم الحا ظ العراقي."قلتعنده، 

اااااااااع    قلااااااااات:  ماااااااااا،ا؟ بااااااااا  حااااااااادير  ن ع 
 

ع     هاتمااااااااااااااع عنااااااااااااااد الهااااااااااااااال وو ااااااااااااااع 
 ج



اته، هاتمال من ،وٍب لم رماه، و،ا  -يع الصالة والسالمعل-ن النبي :  ألن و،ا اإلسناد رنب لع  سناد حدير
 حدير صحي   رنب  سناده على و،ا الحدير ال عيف.

أن الشا، والمننر عند ابن الصالو بمعنىل واحد، اإلمام الشا عي ير  أن الش،و، ما توا ر  يع األمران  :الهالصة
ن لم توجاللقة مع المهالفة، الحاكم يشتر، اللقة  ق ، تفرد اللقة   ، ال د المهالفة، الهليلي تفرد الراوي.......ق  وا 

 .ةيشتر، ال لقة راوي وال مهالف
 ،ا نظرنا  لى  لالقات األ مة وجدنا األ مة يللقون الشا، ب  اء التفرد  ق ، ويللقون المننر أي ال ب  ا ع أي ال، 

،ا قلنان الشا، من قسم ال عيف  ال بد  يع من المهالفة، و :  لكن  ،ا قلنا وو صحي  ومن ن من الشا، ما :  ا 
  .ب  غاية ما ونالك أن ينون صحي  وأص   األمر  يع سه  ،شا،الصحي  ما وو صحيٌ  
يعني  ،ما رواه اللقات : المحفوح ،ما رواه اللقة مهالفال من وو أولق منع :  ،ا نان الشا، ،يقاب  الشا، المحفوح

،ا نان تعريف وا   ،المحفوح ما رواه اللقات ،نعن  الحد ن وجدت المهالفة من واحد، ويقاب  المننر المعروف، وا 
تعريف المننر..،  ،ا نان المننر ما رواه ال عيف مهالفال  ينون  ،المننر ما رواه ال عيف مهالفال سا ر الرواة

ن وجدت المهالفة من  عيف :حين ٍ، المعروف ينون  الرواة  .، نعمما رواه اللقاة وا 
 : ي االعتبارات والمتابعات والشواود: ام  عشرالنوا الهشرو: 

أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن  مثال : :في االعتبارات والمتابعات والشواهد: النوع الخامس عشر"
, فإن رواه غير حماد عن أيوب أو حديثاً  -صلا هللا علي  وسلم-محمد بن سير ن عن أبي هر رة عن النبي 

 -صلا هللا علي  وسلم-حمد عن أبي هر رة, أو غير أبي هر رة عن النبي غير أيوب عن محمد أو غير م
ن لم يرو بمعناه ، لمعناه فإن روي معناه من طر ق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهداً  ،فهذه متابعات وا 

ويغت ر في باب "الشواهد والمتابعات" من الرواية عن الفعيف القر ب ، حديث آخر فهو فرد من األفرادأيفًا 
قطني في  ولهذا يقول الدار ،فعف ما ال يغت ر في األصول, كما يق  في الصحيحين وغيرهما مثل ذلكال

 .""يصلح لالعتبار", أو "ال يصلح أن يعتبر ب " وهللا أعلم :بعض الفع اء
والمتابعات والشواود، وو،ه الترجمة تووم بطن االعتبار قسيم  االعتبار و،ه عبارات يستعملها أو  الحدير،

السبر  :ولي  األمر ن،لك، ب  االعتبار وي ة التوص  والكشف عن المتابعة والشاود، االعتبار ،لمتابعة والشاودل
والبحر عن المتابعات والشواود، وعلى و،ا  حق الترجمة أن يقال: معر ة االعتبار للمتابعة والشاود، ول،ا يقول 

 :-رحمع هللا-الحا ظ العراقي 
 االعتباااااااااااار سااااااااااابرك الحااااااااااادير واااااااااااا 

 

 شااااااااااااارك راٍو غياااااااااااااره  يمااااااااااااا حمااااااااااااا ؟ 
 ج

وو وي ة التوص   لى وجود المتابعات والشواود والبحر،   ،ا نان و،ا وو االعتبار  ما المتابع  : االعتبار
ومن اهتصر نالم ابن الصالو ونقلع ابن حجر  ،والشاود؟ ال،ي مشى عليع ابن الصالو وتبعع الحا ظ ابن نلير

والمتابع ما جاء بلفظع، يعني نبحر عن الحدير   ،ا وقفنا  ،اود ما جاء بمعناهعن قوٍم نالبيهقي ونحوه أن الش
ن نان بالمعنى  ،عن حديٍر أهر ب   النظر عن الصحابي و  اتحد أو اهتلف؟   ن نان باللفظ  المتابع وا 

  الشاود، و،ا ما مشى عليع المؤلف تبعال البن الصالو، ووو محنٌي عن البيهقي وغيره.



مطهوٌ، من صحي  ابن حبان  ي مقدمة الصحي  قال:  ،والملال ال،ي ،نره وو مطهوٌ، من صحي  ابن حبان
صلى هللا عليع -بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي وريرة عن النبي : أن يروي حماد ملالع"

أبي وريرة أو غير أبي حديلال   ن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن  -وسلم
 ،  هنا لم يشتر،  يع اتحاد الصحابي أو اهتال ع.-صلى هللا عليع وسلم-وريرة عن النبي 
 طالب:.......

 نيف؟ ،نعم
 طالب:.......

وال،ي ي لب على ظني أنع من لبعة الشيس أحمد شاكر ما  (771و  771)وو موجود  ي الج ء األول صفحة 
وريرة،   ن روي معناه من لريٍق أهر  عن صحابي أهر سمي  ال: أو غير أبياألرنؤو،، ول،ا ق وي من لبعة

شاودال لمعناه،  الفر، بين المتابع والشاود أن ينون المتابع باللفظ والشاود بالمعنى و،ا قول، ووو قول من سمعنا 
ع أن المتابع ما جاء وهرجوا األحادير على أساس ،لكن القول اللاني ووو ال،ي اعتمده المتطهرون  العلم، من أو 

عن نف  الصحابي ولو اهتلف اللفظ، ولو جاء بالمعنى، والشاود ما جاء عن صحابي أهر ولو اتحد اللفظ 
ب   النظر عن اللفظ، وو،ا وو ال،ي مشى عليع المتطهرون، واألمر  ي و،ا سه ي ألن الفا دة من الشواود 

 اود سواءل اتحد الصحابي أو اهتلف.والمتابعات التقوية، وتحص  التقوية بالمتابع أو الش
،  في الملال ال،ي ،نره صاحب الكتاب  ،ا رو  الهبر غير ة ،ا عر نا و،ا  المتابعات منها التامة ومنها القاصر 

حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي وريرة متابعة تامة، لكن  ،ا رواه شهٌي أهر عن أهر 
أو عن لالر عن أبي وريرة و،ه متابعة قاصرة، وعلى ن  حال الفا دة من  ،رةعن محمد بن سيرين عن أبي وري

ي ن  باٍب من أبواب المتابعات والشواود وي التقوية، تقوية األهبار، والشواود وي التي يعتني بها الترم،ي  
  الهبر و،ه شواود للحدير ال،ي ي،نره، وقد يصح "عن  الن و الن و الن"و ي الباب  : يع جامعع، ويقول

من نظر  لى حدير الباب بمفرده وقد قال عنع اإلمام   ود، ومن ونا ده  عليع التساو ،بمجموا و،ه الشوا 
متساو ، ومن نظر  لى مجموا األحادير  ي الباب بما  ي ،لك الشواود التي :  نع قال "حسن صحي " :الترم،ي

 أشار  ليها قد تبلص الصحة.
عني ي القريب ال عف المتابعات من الرواية عن الفعيف القر ب الفعف""ويغت ر في باب الشواهد و يقول: 

ديد  وجوده يصل  للترقية، أما ال،ي  عفع ش ،يحص  للشواود ،لالعتبار  صل عفع محتم  يصل  للمتابعات، ي
"ويغت ر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الفعيف القر ب الفعف ما ال  مل  عدمع على ما تقدم

  عفع قريب ،لكن  عفع قريب ،يعني قد تروي عن ابن لهيعة ووو  عيف عند أو  العلم ت ر في األصول"يغ
يصل  للشواود، لكن ما يصل   ي األصول التي يعتمد عليها، ونحوه من الرواة، ول،ا نليٌر ما  ، يصل  للمتابعات
يللق أو  أو ال يصل  أن يعتبر بع،  ،بعأو يصل  لالعتبار، و الن ال يعتبر  ، الن يعتبر بع :يقول أو  العلم

من أج  أن نستفيد من الراوي ال،ي يعتبر بع،   ،ا ان م  ليع غيره ممن وو  ي درجتع  العلم و،ه العبارة نليرال 
 بع، ما يفيد. لحدير، أما ال،ي ال يعتبر بع ارم  تقو  ا



من م  ب رٍب من التجري   ينيحنعم يقع  ي رواة الصح "كما يق  في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك"يقول: 
 .، نعمالهفيف  ي باب المتابعات والشواود دون األصول

تارة ين رد ب  الراوي عن شيخ  كما تقدم, أو ين رد ب  أهل  :وهو أقسام، في األفراد :النوع السادس عشر"
 :...ر, كما يقالطْ قُ 

 طالب:.......
  يع، لكن ينون االعتماد على المجموا.

 طالب:.......
 يما ينجبر بع المرس  ويحت  بع مل  و،ه  -رحمع هللا-أو عمومات الشريعة والقواعد العامة، اإلمام الشا عي 

أو مرس  أهر  ،أو هبر أهر ،عوام أو  العلم، أن ينون لع شاود ي نيع من قول صحابيع األمور، أن يفتي ب
 ص  يشهد لع  ال بط .يرويع غير رجال المرس  األول، المقصود أن مل  و،ا  ،ا نان لع أ

 طالب:.......
 حت  ب يره.، تبع لكن راويع ممن يصل  لالعتبار؟ ارم  

 طالب:.......
واحت  ب يره، على لريقة أو  الحدير أن مل  و،ا ال،ي ال يص  لالعتبار وجوده مل  عدمع،  ،بع أقول: ارم  

 عف الحفظ وال ب  واإلتقان حتى  ي  ،نعم وم يعتر ون بطن الراوي مهما بلص  ي ال عف وجوده مل  عدمع
ال يصل  لالعتبار وجوده مل  عدمع،  ي عدالتع من اللعن قد يصد،، وال عيف قد ي ب ، ومع ،لك ال،ي 

 .وجوده مل  عدمع
 طالب:.......

لباني أحيانال يمشي على و،ا، ال، ما يقب   ال على لريقة السيولي، السيولي يقول به،ا، الشيس األ ،ال، ال
 : ي ال عيف ال،ي ال ينجبر ي  ي ألفيتع يقولالسيولو 

 ورلمااااااااااااااااا ينااااااااااااااااون نالاااااااااااااااا،ي باااااااااااااااادي
 ج

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

، لكن جمهور أو  العلم اع  لى الحسن ل يره، لريقتع يرقي بهحدر عنع من انجبار ال عيف وارتقا يعني بع بما ت
من لتع ال يعتبر بع ما ي يده  ال  عف ما ي يده ع واحد بمل  عدمع، حتى لو تابعال، ما دام ما يعتبر بع وجوده 

 قوة.
 طالب:.......

 ألن األص  القرأن. لكن يبقى النظر  ي وؤالء اللقات........ وم ال،ين هالفواي  يع،
 طالب:.......

 ِلُف اْلِميَعاَد{}ِإنَّ ّللاهَ اَل ُيخْ  ، ر،، الجملة ما أحد يننر ، يع يشهد لصحة الجملة ال لصحتها  ي و،ا المو ع
 لكن  ي و،ا المو ع... [( سورة أل عمران9)]

 طالب:.......



من أو  العلم ، و،ه من  يادات اللقات التي تباينت  يها األنظار، من  يادات اللقات التي تباينت  يها األنظار
ن نان ل قة ولم يهالف جاء بما لم من يحنم عليها بطنها شا،ة، يعني لو نانت محفوظة رواوا بقية الرواة، راويها وا 

 ، نعم.- ن شاء هللا تعالى- ي  يادة اللقة  عتفصيل، يعني قدر  ا د، على ما سيطتي يطت  بع غيره
وقد يت رد ب  واحد منهم فييتم  في   ،أو نحو ذلك "ت رد ب  أهل الشام أو العراق أو الحياع كما يقال:
وقد يمع   ،األفراد في مائة يعء, ولم يسبق إلا نظيره قطني كتاب في وللحافظ الدار ،وهللا أعلم ،الوص ان

 الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتب  فيها.
 ي األ راد، ومللها ال را ب، وير  ابن حجر أن الفرد وال ريب متراد ان ل ةل واصلالحال،  ال  :النوا الساد  عشر

رد وال ريب متراد ان ل ةل واصلالحال، و  نالم أن أو  الحدير غايروا بينهما من حير نلرة االستعمال وقلتع، الف
ن اجتمع ب يره، الالحا ظ صحي ؟ الفرد وو ال ريب  ي الل ة؟ الل ة ال تساعد،  فرد ما انفرد عن غيره، وال ريب وا 

ن نان بين النا ، وأما التفرد  هو شيٌء أهر،  هو  ن نان مع غيره  هو غريب، قد يوصف الشهي بال رلة وا  وا 
 النا . االنفراد عن

وما نانت ال رابة والتفرد  يع  ي  ،أما ت ايروما  ي االصلالو  الفرد أكلر ما يللقع أو  العلم على الفرد المللق
أص  السند، لر ع ال،ي  يع الصحابي، وال ريب أكلر ما يللقونع على غرابة نسبية، من نانت ال رابة  ي ألناء 

لفرد المللق والفرد النسبي، والنسبي يللق ب  اء التفرد  ي ألناء السند ا به،ا نعرف أن أنواا التفرد النان:  ،السند
و ي غير أص  الحدير ومنشطه ومنبعع، ويللق أي ال بالنسبة لتفرد أو  بلٍد  ، ي غير لر ع ال،ي  يع الصحابي

ن رواه جمٌع من غيروم، وأي ال يللق التفرد النسبي بالنسبة لراٍو من الرو  اة يتفرد بالرواية بع و،ا تفرد نسبي، وا 
ن رواه جمٌع عن  ن رواه جمٌع عن غيره، ويللق التفرد النسبي بالتفرد بع عن لقٍة من اللقات وا  عنع راٍو واحد، وا 

و،ه سنة تفرد بها أو  البصرة،  :غير و،ا اللقة،   ،ا تفرد أو  بلد أو  البصرة برواية حدير ولو نلر عددوم قي 
ن رواه جمٌع عن غير من الرواة عن مالك يقا رد بع راوٍ  ،ا رو  مالك حدير وتف ل: تفرد بع عن مالك  الن وا 

مالك وون،ا،  التفرد تارةل ينفرد بع الراوي عن شيهع نما تقدم، أو ينفرد بع أو  ق لٍر نما يقال: تفرد بع أو  الشام، 
 أو العرا، أو الحجا  أو نحو ،لك.

 طالب:.......
أبواب  ،امن اللقة يده  ون ..،ات الشا، وأنع مجرد التفرد من راوي  ي تداه ،  ي بع   لالق ،تداه   ي

 ي علوم الحدير حاولوا أن يجعلوا ن  نوا من  الو ممن تطهر من أو  العلم وصنفمتداهلة، لكن أو  االصل
ال  ي تداه ، أي ال   تداه  نبير، وأي ال   يادة اللقة مع تعار  الوص  واإلرسال  ياألنواا لع حٌد يهصع، وا 

 ي التفرد يده   ي  يادة اللقة على ما سيطتي، على نٍ   ي اشتراك  ي نليٍر من األبواب، وقد يتفرد بع واحٌد 
منهم  يجتمع  يع الوصفان، يعني ال يرو   ال من لريٍق واحد من أو  بلٍد واحد، يعني ال يرو   ال من لريٍق 

"وللحافظ الدارقطني كتاٌب في األفراد في مائة ، يقول:  رد بوصفينواحد من أو  بلٍد واحد، وحين ٍ، ينون الحدير 
األ راد وال را ب البن لاور، ألبي الف   بن  ألراف ،نتاٌب عظيم، ولع ألراف يعء لم يسبق إلا نظيره"

و ي مسند الب ار أي ال،  ،نتاٌب مرتب، و ي معاجم اللبراني أمللة لأل راد، ون،لك  ي جامع الترم،يوو لاور، و 
 أن األ راد موجودة  ي مل  و،ه الكتب.المقصود 



و ي  (،53)و،ا موجود عند الحاكم الج ء األول صفحة  "التفرد من اللقات مقبول"يقول الحاكم  ي المستدرك: 
وعلى ن  حال الراوي  ،ا نان لقة  تفرده برواية الحدير مقبول  "التفرد من اللقات مقبول"موا ع أهر ، يقول: 
 (، نعم.والهبة ءالنهي عن بيع الوال) :وحدير (األعمال بالنيات) :نحدير ،الصحيحينعلى ما تقدم  ي غرا ب 

 : ي  يادة اللقة: النوا السابع عشرشرو: 
إذا ت رد الراوي بع ادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم, وهذا ، في ع ادة الثقة: النوع الساب  عشر

فحكا الخطيب عن أكثر ال قهاء  ،أم ال؟ في  خالف مشهور الذي يعبر عن  بع ادة الثقة, فهل هي مقبولة
ن تعدد قبلت :ومن الناس من قال، قبولها, وردها أكثر المحدثين ، ومنهم إن اتحد ميلس السماع لم تقبل, وا 

وأسقطها أخرى، ومنهم من  ،من قال: تقبل الع ادة إذا كانت من غير الراوي بخالف ما إذا نش  فرواها تارةً 
ال قبلت، كما لو ت رد بالحديث كل  فإن  يقبل ت رده قال: إن ك انت مخال ًة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وا 

 ب  إذا كان ثقًة فابطًا أو حافظًا.
وقد حكا الخطيب علا ذلك اإليماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو ع ادة الثقة بحديث مالك عن ناف  عن ابن 

فرض عكاة ال طر من رمفان علا كل حٍر أو عبد ذكٍر أو أنثا  -وسلمصلا هللا علي  -عمر أن رسول هللا 
من ع ادات مالك عن ناف ، وقد ععم الترمذي أن مالكًا ت رد بها، وسكت  "من المسلمين"من المسلمين، فقول : 

أبو عمرٍو علا ذلك، ولم يت رد بها مالك، فقد رواها مسلم من طر ق الفحاك بن عثمان عن ناف  كما رواها 
قال: ومن أمثلة ذلك  طر ق عمر بن ناف  عن أبي  كمالك، مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من

))وتربتها  :ت رد أبو مالك سعد بن طارق األشيعي بع ادة ))يعلت لي األرض مسيدًا وطهورًا((حديث: 
اه مسلم وابن خع مة وأبو رو  ،-صلا هللا علي  وسلم-عن ربعي بن حراش عن حذي ة عن النبي  طهورًا((
واإلرسال كالخالف في قبول ع ادة  من حديث ، وذكر أن الخالف في الوصلاألس رايني في صحاحهم عوانة 
 ."الثقة
 "إذا ت رد الراوي بع ادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيٍخ لهم" ي  يادة اللقة:  -تعالى رحمع هللا-يقول 

و  وي مقبولة أم ال؟ المتطهرون يصدرون األحنام العامة، ويقولون:  يادة  ،وو،ا ال،ي يعبر عنع ب يادة اللقة
الج ء األول  ي اللقة مقبولة، يللقون ،لك سواٌء نان  ي التقعيد والتنظير أو  ي التلبيق، والحاكم  ي مستدرنع 

" لمتون واألسانيدال يادة من اللقات مقبولة  ي ا" ي موا ع نليرة من مستدرنع يقول:  (18)وصفحة  (5)صفحة 
وم يللقون ون،ا، لكن ال،ي ينظر  ي مواقع االستعمال من األ مة الكبار المتقدمين يجدوم ال يحنمون بطحنام و 

ويحنمون عليها بالش،و،،  ه  من  اب ؟ من نتب  ي  ،وأحيانال يردونها ،ملردة،  طحيانال يقبلون و،ه ال يادة
ال يادة أو مل  و،ه ال يادة، لكن مل  ما ،نرنا  ي تعار   علوم الحدير حاول أن يوجد  اب  لقبول و،ه

والوقف والر ع ال يمنن أن تن ب  أحنام األ مة المتقدمين ب اب ، ب  وو جاٍر على قاعدتهم  ،الوص  واإلرسال
ها  ي الحنم بالقرا ن،  طحيانال الناظر  ي اإلسناد يجده من أنظف األسانيد، والمتن يشتم  على  يادة يترتب علي

ويجد اإلمام أحمد حنم عليها بالش،و، أو البهاري أو غيره، ونظير و،ا اإلسناد أو و،ا اإلسناد  ي مو ٍع  ،حنم
لقرا ن، واإلمام أهر جاء لمتٍن اشتم  على  يادة يحنم لها بالقبول، وو،ا مل  ما قررناه أن األ مة يحنمون با



ولي  لمجموا األ مة  ،ش،و،،  لي  إلماٍم واحد قوٌل ملردوعلى تلك بال ،ه،ه ال يادة بالقبولالواحد قد يحنم ل
 أي ال قاعدة ملردة.

 ، يادة"و،ه  :نالم الحاكم، ونالم النووي نليرال ما يقول وسمعناأن  يادة اللقة مقبولة،  -أعني المتطهرين-يللقون 
لمتطهرين والمتقدمين،  جع  ابن الصالو قسم تقسيم ير  أنع يقرب وجهة النظر بين ا" وال يادة من اللقة مقبولة

دة موا قة من وجع مهالفة من ال يادات على لاللة أقسام:  يادة مهالفة، و يادة موا قة، أو ال مهالفة  يها، أو  يا
 ال يادة الموا قة ال  شنال  يها، وال يادة التي ال موا قة وال مهالفة  يها و،ه نالحدير المستق   ي نظره،  وجع،

وي التي يحنم عليها بالش،و،، ال يادة المهالفة من وجع الموا قة من وجع وي مح  النظر، ومن  ال يادة المهالفة
تفرد أبو مالك سعد بن  ))جعلت لي األر  مسجدال ولهورال((أو   أمللتها ما ،نره المؤلف  ي نهاية الباب: 

صلى هللا عليع -ة عن النبي تفرد بع عن رلعي بن حراش عن ح،يف ))وترلتها لهورال((لار، األشجعي ب يادة: 
و  الترلة موا قة  ))وترلتها لهورال((الرواية اللانية:  ))جعلت لي األر  مسجدال ولهورال((رواه مسلم،  ،-وسلم

لألر  أو مهالفة لها أو موا قة من وجع مهالفة من وجع؟ باعتبار الترلة ج ء من أج اء األر  موا قة،  ما 
مما على وجع األر ،  ال،ي يقب  و،ه  ،ند من يهصي التيمم بالتراب دون غيرهوجع المهالفة ع ؟وجع المهالفة

ال يادة ويهصي التيمم بالتراب دون غيره مما على وجع األر  نالحنابلة والشا عية يقولون: و،ا من باب 
 نعم؟تهصيي العام أو تقييد المللق؟ 

 طالب:.......
  راد األر  أو وصف من أوصا ها؟تقييد المللق، لما،ا؟ يعني و  التراب  رد من أ

 طالب:.......
 ال.

 طالب:.......
ال وصف؟  ،ا قلناواه  نقول  ي مل  و،ا المو ع ال  ،والتهصيي تقلي  أ راد العام ، رد من أ رادوا :  نع رد وا 

يقت ي التهصيي، لما،ا؟ ألن ،نر الهاي بحنٍم موا ق لحنم العام ال يقت ي التهصيي،  ال،ي يقب  و،ه 
التراب أولى من غيره،  بالتراب وغير التراب،  ال أن يادة وير  أنها من باب التهصيي ما عنده مشنلة، يتيمم ال

ن نان ، ني عليع للعناية بع ف األر  ن التراب وصف من أوصاال يقت ي التهصيي، وال،ي يقول:   وا 
 مللق على المقيد  ي و،ه الصورة أو ال؟ينون و،ا عنده من باب التقييد، وحين ٍ، يحم  الولي  بفرٍد من أ رادوا 

 طالب:.......
 لما،ا؟نعم؟ 

 طالب:.......
 متى يحم  المللق على المقيد؟واه؟ 

 طالب:.......



 ،ا اتفقا  ي الحنم والسبب، وونا متفقان، وما متفقان  ي الحنم والسببي ألن للمللق مع المقيد صور أرلع،  ما 
لفا  ي الحنم والسبب، أو يهتلفا  ي الحنم دون السبب أو العن ،   ،ا اتفقا أن يتفقا  ي الحنم والسبب، أو يهت

  ي الحنم والسبب حم  المللق على المقيد اتفاقال نما ونا، ونما  ي قولع تعالى...
 طالب:.......

 واه؟
 طالب:.......

ُم{}، يا أشرف ال َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ ًما }مع قولع تعالى:  [( سورة الما دة3)] ُحرِه ُقل الَّ َأِيُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
يحم  المللق على المقيد اتفاقال ونا  [( سورة األنعام541)] َعَلا َطاِعٍم َيْطَعُمُ  ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُ وًحا{

يحم  المللق على المقيد  جماعال، ونظيره: اليد  ي  ،ا اهتلفا  ي الحنم والسبب ال  لالتحاد  ي الحنم والسبب،
 ،ا اتحدا  ي الحنم دون  ، ال يحم  المللق على المقيد ،أية السرقة و ي أية الو وء، اهتلفا  ي الحنم والسبب

 ؟السبب مل 
 طالب:.......

بب يحم  المللق على ،ا اتحدا  ي الحنم دون الس،  والرقبة  ي نفارة الظهار ،الرقبة  ي نفارة القت نعم مل  
هال ال لمن أبى ،لك نالحنفية، والعن   ،ا اتحدا  ي السبب دون الحنم ناليد  ي أية التيمم  ،المقيد عند األكلر

 واليد  ي أية الو وء، والتفصي  عند أو  العلم معروف.
يحم  العام على  وحين ٍ، ال ،نها من باب تقلي  أ راد العام ومن باب تهصيي:  نعود  لى الترلة،  ،ا قلنا

 نما يقت ي العناية بشطن الهاي  ،الهايي ألن ،نر الهاي بحنٍم موا ق لحنم العام ال يقت ي التهصيي
 واالوتمام بع.

ال  لبني تميم ،لبني تميم -من النا - ،ا قي   ي وصية  ،ا أوصى  يد  الفقهاء منهم، و  و،ا تهصيي وا 
 نعم؟  ؟تقييد

 طالب:.......
 ؟ نعم؟ ،ال ملال التهصيي تقييد بوصف،نعم 

 طالب:.......
،ا أردت أن تهصي  طتي بحنم للهاي مهالف لحنم العامو  ملالل، أع   اللالب واه؟اللالب  أع     ، أع   ا 

 .، نعماللالب  ال المت وجين
 طالب: مثال.

ال ال؟ ؟تنف، الوصية  ي و،ا  لو أوصى شهي لبني تميم  ال المت وجين تنف، الوصية وا 
 ...طالب:....
 رأي شيس اإلسالم تعدل على مقاصد الشرا.نعم، لمقاصد الشرا،  مهالفة



ملرد، ب  ينظرون  لى ن  العلم أنهم ال يحنمون بحنم عام  نعود  لى  يادة اللقة، ووو أن المعتمد عند أو 
ال ردت، وو،ه لريقة  أو  العلم أو  حديٍر بمفرده، وينظرون ما يؤيده القرا ن،   ن أيدت القرا ن القبول قبلت وا 

 ،ا الشطن ال سيما المتقدمين منهم.و
ال..... ينفي؟  نطه، المع  وا 

 طالب:.......
ال نقف على المع ؟ واه؟  شوف اإلهوان بيح رون غدال وا 

 طالب:.......
 نيف؟

 طالب:.......
لمع  والم لرب ال، بعيدة، بعيدة، نان و،ا المقرر لكن نان  يع بعد ألن المع  عندنا وقفنا عليع اآلن، بعد ا

والمدرج،  ي أي ال المقلوب، والمو وا أي ال، نعم، والمقلوب، و ي أنواا نليرة يا شيس، من غير تفصي ، يعني 
ال معر ة من تقب  روايتع ومن ترد ينون ليب، على ن  بيح رون اإلهوة غدال  مجرد تو ي  عبارات ال بط ، وا 

ال الجمعة؟ هير         .- ن شاء هللا-وا 
 ص    وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى ألع وصحبع أجمعين.اللهم 
 
 
 
 

 


