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 1 احلديثقّراء برنامج أسئلة   
 

 السنة بتمقدمة مركز إحسبن لدراس

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ افرشقل إمغ، كبّقـو 

تبعفؿ بنحسون، واؿتػك حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ، وظذ مـ 

 أثرهؿ إػ يقم افديـ.

، ومـ حتصقؾف وتثبقتفؾنن مذاـرة افعؾؿ مـ أهؿ وشوئؾ أمو بعُد؛ 

مو أتقح هلؿ مـ وشوئؾ افتقاصؾ ذم هذا افعك ؿ اهلل ظذ ضالب افعؾؿ عَ كِ 

وترحيفؿ مـ مشؼي افرحؾي ذم ضؾى ، تقّّس هلؿ مذاـرة افعؾؿ افتل احلديثي

و ظـفو.افعؾؿ، وإن ـوكً ٓ   ُتغـك َؽـوًء تومًّ

بركومٍ  ارتلى مرـز إحسون فدراشوت افسـي افـبقيي ظؼدَ ؿد و

دذاـرة ظدد مـ افؽتى ادتخصصي ذم  بوشؿ )ؿّراء احلديٌ(؛ ظؾؿل

بنذاف  ، مـ خالل ؿـوة ذم بركومٍ )تؾقغرام(،افسـي افـبقيي وظؾقمفو

ذم  ٍ افؼراءةُ وـوكً بوـقرة هذا افزكوم .ظدد مـ أهؾ افعؾؿ ادتخصصغ

إشتوذ افدـتقر إبراهقؿ ـتوب )ذح كزهي افـظر( فػضقؾي افشقخ 

، وذفؽ ذم هنويي افعوم اهلجري افالحؿ وؾؼف اهلل، بنذاف ادمفػ كػسف

0441. 

حقل ادشورـغ تؾؼل أشئؾي  بركومٍ )ؿّراء احلديٌ( هذا وممو يتقحف

وُتعرض  ،تفؿراءى ظـفو ادؼُف ظذ قجقُ فؾؿذاـرة، فص افؽتوب ادخص  

ًٓ بلول.  اإلجوبوت ظذ ادشورـغ أو
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وبعد آكتفوء مـ ؿراءة ـتوب )ذح افـزهي( ـون ظدد إشئؾي 

افتل أجوب ظـفو ؾضقؾي افشقخ إشتوذ افدـتقر إبراهقؿ افالحؿ ؿد 

 وبعضفوفو أشئؾي دؿقؼي تتعؾؼ بؿبوحٌ افؽتوب، ئي شمال، وجؾ  اددمووز 

رأى مرـز إحسون . ؾاحلديٌ ومـفجقي دراشتفذم ظؾؿ مصطؾح ظومٌّ 

هذه إشئؾي بحسى مقضقظوهتو، وكؼهو  فدراشي افسـي افـبقيي تبقيَى 

 هبو افػوئدة، واهلل ويل افتقؾقؼ. فتعؿّ  ؛فؾؼراء افؽرام

 

 

 رئقس ادجؾس افعؾؿل                                                                   

 أ.د. سعيد بن صالح الرقيب                                                                   
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 :عاوُسئمُ أ

افعؾؿ ؽر ادتخصص ذم  ضوفَى  هؾ يؽػل هذا افؽتوُب  :1س

 احلديٌ؟

ـتوب يغـل ظـ ؽره، ؾؿـ إحسـ أن َيضّؿ إػ  ٓ يقجد: اجلواب

ـتوًبو أو ـتوبغ، ؾقؼرأ ذم خمتكات ـتوب ابـ افصالح،  (كزهي افـظر)

 مثؾ اختصور ظؾقم احلديٌ ٓبـ ـثر.

* * * 

 : هؾ هذا افؽتوب يصؾح فؾطوفى ادبتدئ ذم ظؾؿ احلديٌ؟2س

ن ؿد ؿرأ صقًئو : أمو ادبتدئ متوًمو ؾال يصؾح فف، ٓ بد  أن يؽقاجلواب

تِى ؿبؾف، ويـوؿشف. ـُ  ممو ُأفِّػ ؿبؾ ابـ حجر؛ ٕن ابـ حجر حيقؾ ظذ مو 

* * * 

ؿ وتعؾقؿ مصطؾح احلديٌ؟ وهؾ : مو افطريؼي ادثذ ذم تعؾّ 3س

ؾؼ مـفجؽؿ ذم وَ  س هذا افعؾؿَ بوإلمؽون ذـر أشامء معورصة تدرّ 

 افتدريس.

ربطف بوفتطبقؼ : تدريس مصطؾح احلديٌ حيتوج أن إػ اجلواب

افعؿع ؾؼط، ؾؽتى ادتقن ادطقفي وادختكة مقجقدة، وتقجد جفقد 
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ؾ أن  ـبرة تبذل أن فتطقير مؼررات مودة مصطؾح احلديٌ، وادمم 

 تسد احلوجي افؼوئؿي أن.

* * * 

 : مو ادـفٍ ادؼسح دـ ضبط كزهي افـظر؟4س

 : فق تذـرون فـو شّؾؿ تعؾؿ ظؾؿ احلديٌ.5س

: هذان افسمآن يؽثر ورودمهو، وجيتفد افعؾامء ذم ـتوبي اجلواب

تصقر مؼسح فزكومٍ يسر ظؾقف افطوفى، ومـ أحسـ مـ تؽؾؿ ظذ هذا 

 . (0)وتقشع ؾقف صقُخـو أمحد معبد حػظف اهلل، فف حمورضة كوؾعي خوصي هبذا

* * * 

: مو افػرق بغ ذح افؼوري وذح ادـووي؟ وأي افؼحغ 6س

ف فؾحوؾظ؟ أم ٓ تـصحقن بف ف ؾطوفى افذي يريد آشتػودة ممو ُوجِّ

 يستغـك ظـ ـؾٍّ مـفام؟

: ـتوب افؼوري أـثر اظتـوًء هبذا اجلوكى، وربام أورد صقًئو ممو اجلواب

ٓحظف هق، وجيقى ظـف، وفؽـ ذم اجلؿؾي ٓ يقجد ـتوٌب يغـل ظـ ـتوٍب 

 آخر.

                                                           

يؿؽـ افقصقل إفقفو مـ خالل هذا ( ادحورضة بعـقان: )ـقػ تطؾى ظؾؿ احلديٌ؟(. 0)

 .(https://www.youtube.com/watch?v=2WNDvUmNSys) افرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=2WNDvUmNSys
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* * * 

احلديٌ ادتؼدمغ : مو احلد  افػوصؾ بغ ظؾامء مصطؾح 7س

ؿقا إػ متؼدمغ ومتلخريـ؟ وهؾ  وادتلخريـ؟ وظذ أي أشوٍس ُؿسِّ

ـٌ بغ ادتؼدمغ وادتلخريـ؟  يقجد تبوي

: افتؼسقؿ هذا مقجقد ذم افعؾقم ـؾِّفو، ويقجد ـذفؽ ذم اجلواب

أمقر أخرى ذم افعؾؿ ٓ تتعؾؼ بوفؼقاظد، ؾؿثاًل: طوهر ادذهى ذم افػؼف 

ر، وظؾقم احلديٌ فقسً احلـبع خيتؾػ ب م وظك متلخِّ غ ظك متؼدِّ

بؿـلى ظـ هذه افؼضقي، ُيدَرك هذا بوفـظر إػ اختالف افؼقاظد 

حف  واختالف افتطبقؼ، وبصػٍي أـثر وضقًحو ذم افـتوئٍ، ؾام يصحِّ

ادتلخرون أو مو حيسـقكف، هق مـ افؽثرة بحقٌ ٓ حيتوج افـوطر إػ ـبر 

 فقدرك وجقد أمر مو
ٍ
، وأؿؾ إحقال أن يؽقن بعضف راجًعو إػ ظـوء

 اختالف ادـفٍ.

وأمو حد  افتؼسقؿ: ؾػل مثؾ هذا ٓ يؿؽـ وضع شـٍي معق ـي تؽقن هل 

احلد  افػوصؾ، ؾوٕمر حصؾ بوفتدريٍ، ؽر أن جمؿقع ـالم إئؿي 

يػقد أن  افؼرن افرابع هق بدايي  -ـوفذهبل، وابـ رجى  -ادتلخريـ 

مع مالحظي أن افؽالم ـؾف ذم إؽؾى، ؾؿـفٍ  حصقل افتغقر،

ادتلخريـ يقجد تطبقؼف ؿبؾ هذا افتوريخ، ـام أن مـفٍ ادتؼدمغ مل يـتِف 

 متوًمو ذم افعصقر ادتلخرة.
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* * * 

: بلي توريخ يتقؿ ػ ظك إئؿي افـؼود؟ ومتك كؼقل: هذا ؿقل 8س

 أهؾ آصطالح؟

فؽؾ مصطؾح: متك بدأ،  : فقس مـ افسفؾ وضع توريٍخ حمددٍ اجلواب

ومتك اكتفك، يؽػقـو معرؾي وجقد ؾرق؛ ٕن ادؼصقد تـبقُف افبوحٌ 

وافؼورئ إػ أن يدرك هذا، وأن يتؿعـ ذم شقوق ـؾِّ كصٍّ يريد 

آشتدٓل بف أو تطبقؼف، أو ربام آظساض ظؾقف، ؾوحلوصؾ فغقوب هذه 

ًي اشتخدمقا افرؤيي فقس بوفسفؾ، ؾام أـثر مو خُيطِّئ افبوحثقن أئؿ

ؿ إوُل ظذ مصطؾح  ـَ مصطؾًحو ظذ ؽر مو درشف هذا افبوحٌ، حيو

ُوِجد بعده، وهذا مـ ؽرائى افعؾؿ، وفقٓ أكف وؿع ٓشتبعد افعؼُؾ 

 تصديَؼف.

ض بلن هذه ؽػؾي أو ذهقل مـف،  ؾنذا ؿول اإلموم: هذا مقؿقف، اظُسِ

خدمقن ؾؾقس هق مقؿقؾو، بؾ هق مرؾقع مرشؾ، وؽوب ظـف أهنؿ يست

افقؿػ بؿعـك ؽر مو ؿكه ظؾقف ادتلخر، ؾقستخدمقكف بؿعـك أن افراوي 

افذي رؾعف فقس هق افصحويب، بؾ افتوبعل، وأـثر مـ هذا أهنؿ 

يستخدمقن ادقؿقف ذم حديٌ يليت ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، 

 وراويف صحويب، ويريدون بف أكف فقس بحديٌ ؿدد.

* * * 
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ـدي إصؽول ذم اضالق افعؿؾ بوفؼرائـ فدى : صقخـو احلبقى، ظ9س

افبوحثغ ادعورصيـ؛ ٕن افؼرائـ ٓ ترؿك ٕن تؽقن ؿقاظد ظؾؿقي حيتؽؿ 

 أن فقؿؽـ فؾؼريـي أرـون تقجد هؾ -بعؾؿؽؿ اهلل كػع–إفقفو ، ؾسمايل 

 تعورض رؤيتـو ظـد ـثرا شقـػعـو وهذا إلظامهلو؟ وـذا ؿريـي، كعدهو

 .افقاحد احلديٌ ذم ودموذهبو افؼرائـ

: ذم خضؿ اجلفقد افتل تبذل فسز ظؿؾ مـ تؼدم ذم ظؾؿـو اجلواب

حيصؾ بعض افتجقز ذم إضالق ادصطؾحوت، وٓ يدؿؼقن ـثرا ذم 

افتػريؼ بغ افؼوظدة، وافضوبط، وافؼريـي، وافعؾي، ومو إػ ذفؽ، أو فـؼؾ: 

 مل حيصؾ حترير ذم افتػرؿي بقـفو، وتشورــو ظؾقم أخرى ذم هذه

ادصطؾحوت وذم كػس اإلصؽول، ورأيً بعض آجتفودات ذم حمووفي 

 إلجيود معـك فؽؾ مصطؾح مـفو.

ثؿ كحتوج ذم ظؾؿـو إػ حترير افقء افقاحد مـ أي كقع هق، ـام 

يؼول: ظؿؾ افراوي بخالف مرويف، أهق ظؾي بحد ذاتف أم ؿريـي ظذ 

ومو يتػرع مـ وجقد ظؾي؟ ـام كحتوج إػ ضبط افؼرائـ مـ جفي أصقهلو 

 هذه إصقل.

أن افتطبقؼ ٓ حيتوج إػ ـؾ هذا، وإكام  -مع هذا-وفؽـ ذم كظري 

كحتوج إفقف فؾتعؾقؿ، وافبـوء ادـطؼل فؾعؾؿ كػسف، بؼط أن يؽقن مـ 

يدظل حترير ؿوظدة، أو ؿريـي، أو مصطؾح، ؿد شؾؽ ذم شبقؾ ذفؽ 
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تفو ظذ افطريؼ افصحقح، ؾلـثر مـ رضب إمثؾي، ومتعـ ذم دٓف

مؼصقده، ؾوخلؾؾ افقاؿع أن هق ذم ضعػ آشتؼراء حغ حترير 

افؼوظدة أو افؼريـي، وضعػ متحقص إمثؾي وإدفي ظؾقفو، وظدم 

 اشتخدام حتؼقؼ ادـوط ذم إمثؾي افتل تقرد.

وأمو ـقن افؼريـي ٓ ترؿك ٕن تؽقن ؿوظدة، ؾفذا يسدده أن دمتؿع 

أصؾ، مثؾ أن كؼقل: افؼوظدة افعومي أو  ؿرائـ متعددة فتؽقيـ ؿوظدة أو

إصؾ افعوم ذم ظؾؿ افروايي أن افقء مل حيدث، ؾـحتوج إػ روايي 

صحقحي إلثبوت حدوثف، ؾـحتوج فتثبقً هذا إصؾ بوإلضوؾي إػ افـظر 

افعؼع أن كستدل فف مـ ظؿؾ افـؼود، وكجؿع مو يدل ظؾقف ذم جقاكى مـ 

 افـؼد.

* * * 

ؾؾقحذر افـوطر ذم صـقع همٓء ادجتفديـ مـ ": ؿقل افشقخ: 11س

! ـقػ يؽقن هق "إضالق ظبورات صديدة ذم فقمفؿ، ؾفق إحؼ بوفؾقم

إحؼ بوفؾقم وؿد تؽّؾػقا اإلجوبي ظـ إحوديٌ افتل ظورضً أصاًل 

مـ أصقهلؿ؟ وهؾ ادعـك أن هذا إصؾ افذي بـقا ظؾقف افرد ؿوظدة مـ 

وذا يؽقن؛ حتك يؼول إن ادؾقم هق مـ ؿقاظد افؼيعي أو أصؾ ظوم أم م

 يؾقم همٓء؟ أريد تقضقح وجفي كظر افشقخ ذم هذا افؽالم.
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: كعؿ رظوك اهلل، ادجتفد افػؼفل أو ادجتفد بصػي ظومي إذا اجلواب

بـك أصال مـ أصقفف، أو ؿقٓ مـ أؿقافف ذم مسلفي مو، ظذ أدفي متضوؾرة 

شبف افؼطع، ؾام يليت مـ وحجٍ متـقظي، وصؾً بف إػ افؼطع أو مو ي

أؾراد إخبور ممو يعورض هذا ٓ بد فف مـ أن جيقى ظـف، ٕكف مل يلخذ بف، 

وهق مؾزم ذظو وكظرا أن يلخذ بف أو جيقى ظـف، شقاء رصح هبذه 

اإلجوبي أو ضقاهو ذم كػسف، وربام ـوكً اإلجوبي ؽر طوهرة ادعـك، أو 

 بعقدة ظـ افتصقر إويل.

ـ افتؿثقؾ بؼضقي وفقغ افؽؾى ذم اإلكوء ودٓفتف وفتؼريى هذا يؿؽ

ظذ كجوشي مو وفغ ؾقف، ؾنن ادوفؽقي دو مل يؼقفقا بـجوشتف، إذ مل ير موفؽ 

وجقب إراؿي مو وفغ ؾقف افؽؾى، ؾلجوب بعضفؿ ظـ ؽسؾ اإلكوء بلكف 

فؾتعبد ؾؼط، ومثؾ هذا يؼول ذم ظدم أخذ موفؽ بحديٌ )افبقعون بوخلقور 

 مو مل يتػرؿو(.

ودو ذهى إحـوف إػ أن افـبقذ ادحرم افذي يسؽر ـثره هق كبقذ 

افعـى ؾؼط، ٕن هذا هق اخلؿر افذي حرم ذم ظك رشقل اهلل صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ، احتٍ ظؾقفؿ بوٕحوديٌ افتل ؾقفو افتكيح بلن اخلؿر مـ 

هوتغ افشجرتغ: افعـى وافـخؾ، ؾلجوب افطحووي بلن احلديٌ هؽذا 

 ؼصقد مـفو صجرة واحدة، وأضول ذم هذا.فؽـ اد



 10  للشيخ أ.د. إبراهيم الالحم -الكتاب األول: شرح نزهة النظر 

وبوفسز يظفر أكف مو مـ مذهى وإٓ واحتوج إػ إجوبي ؾقفو ُبعد مـ 

جفي مو، ؾال يـبغل أن يتقجف فقم ٕحد ؾعؾ هذا، ؾفق ؾعؾف بلدفي ذظقي 

أخرى، هذا افظـ هبؿ رمحفؿ اهلل مجقعو، ويراجع ذم هذا ـتوب ابـ تقؿي 

 الم(.)رؾع ادالم ظـ إئؿي إظ

وؿد يؼع مثؾ هذا فؼاح احلديٌ، يضطرون فإلجوبي بقء ؾقف ُبعد، 

ومؼصقدهؿ دؾع افتعورض دو وجى دؾعف، وهذا مؼبقل مو مل يمّد إػ 

ادبوفغي بام يػسد مـفٍ افـؼد افتورخيل، وخموفػي إصؾ افذي بـل ظؾقف، 

 وهق حتؽقؿ افعودة وفقس افتجقيز افعؼع.

حديٌ ظوئشي ذم شمال احلورث بـ  وؿد ردين بوٕمس شمال ظـ

هشوم افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـقػ يلتقف افقحل؟ ؾوجلقاب تضؿـ 

حوفتغ ؾؼط، وؿد ثبً وجقد ؽرمهو، ؾلجوب ابـ حجر بلكف صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ اؿتك ظذ إؽؾى، أو يؽقن مو ظدا هوتغ احلوفتغ وؿع بعد 

إشالم احلورث بـ هشوم افسمال. وهذا اجلقاب )افثوين( مشؽؾ، ؾنن 

ـون متلخرا، ؾلجبً افسوئؾ بلن ادعتؿد اجلقاب إول، وذـر اجلقاب 

افثوين هق اؾساض ظؼع ؾؼط، ؾؾق مل يؽـ اجلقاب إول مقجقدا فؽون 

 هذا ٓزمو إمو هق أو ؿريى مـف، فدؾع افتعورض ظـ أخبور ثوبتي.

* * * 
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ذا زظزظي ظـ فقس ": مو معـك ؿقل ابـ ُبؽر ٕيب زرظي: 11س

 "زوبعي، إكام ترؾع افسس...؟

، وهق مثٌؾ رضبف، يقاؾؼ اجلواب : يؼصد: أكف أمر ٓ يدخؾف افشؽ 

ــقَي أيب زرظي ذم افّسجع، يالضػف هبذا، ومعـوه: أكف فقس إشـوًدا يرويف 

جمفقل ظـ جمفقل، أو ضعقػ ظـ ضعقػ، أو ـذاب ظـ ـذاب، وإكام 

احلػظ، ظـ مثؾف، ؾؽلكؽ ترى إمر يرويف ثؼي هق افغويي ذم افتثبً و

 ظقوًكو.

وبعي هل مو يـتٍ ظـ افريوح ادتضودة ذم  ظزظي صقت افريح، وافز  وافز 

افصحراء، وهق مو يـتٍ ظـف افغبور ادتجف فألظذ، وادعـك: فقس صقت 

ريح صديدة مـ هذا افـقع، وؿد دأب ادحدثقن ظذ تشبقف افضعقػ 

فو صقًئو، ؾنذا شئؾ اإلموم ظـ رء ؿول: بوفريح؛ ٕن افريح ٓ متسؽ مـ

هذا ريح، مثؾ: مو جوء ذم شمال مقجف ٓبـ ادديـل ظـ حديٌ خوفد، 

ظـ يقكس، ظـ ابـ شريـ، ظـ أكس أن افـ بل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 احتجؿ، وأظطك احلجوم أجره، ؾلكؽره، وؿول: هذا ريح.

ذا ريح، ه»وشئؾ أمحد ظـ حديٌ ظؿر ذم افؼبؾي فؾصوئؿ، ؾؼول: 

 «.فقس مـ هذا رء

ويستخدم ـذفؽ ذم افرأي افضعقػ: ؾؼد شئؾ افبخوري ظـ ؿقل 

مـ يؼقل: إن إظؿش مل يسؿع مـ جموهد إٓ أربعي أحوديٌ، ؾؼول: 
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ريح، فقس بقء، فؼد ظددُت فف أحوديٌ ـثرة، كحًقا مـ ثالثغ أو »

 «.أؿؾ أو أـثر، يؼقل ؾقفو: حدثـو جموهد

* * * 

ادستدرك أمتّف احلوـؿ أم مل يبقضف ـام ؿقؾ فذا طفر  : هؾ ـتوب12س

اخلؾؾ ؾقف؟ وإن ـون ـذفؽ ؾؾَؿ ُكؼؾ إفقـو رؽؿ تطوول اددة وـز حجؿ 

 افؽتوب؟

: افذي يظفر أن احلوـؿ ؾرغ مـ ـتوبف، مل يؿر يب ؿقل ٕحد اجلواب

أكف مل يؽؿؾف، فؽـ يرى بعض إئؿي أكف مل يبقضف ـؾف، ؾبعضف ـون مـ 

دا ت احلوـؿ، وفقس ذم هذا كص ظـ احلوـؿ أو ظـ أحد مـ تالمذتف مسق 

ؾقام أظؾؿ، وإكام ؿوفف بعض إئؿي ذم شبقؾ بحثفؿ ظـ اخلؾؾ افؽثر 

 وافؽبر ذم افؽتوب وشبى ذفؽ، ؾالحظقا أن أوفف أخػ مـ آخره.

وذم اجلؿؾي ؾنن معرؾي افسبى أمر ثوكقي، وافذي هيؿـو هق معرؾي 

ؿ مل يِػ بام ذط، وحرر ؿقاظد مشك ظؾقفو هق وؿقع اخلؾؾ، وأن احلوـ

خوفػفو ذم ـتبف إخرى، وأخرج ٕكوس صدد افؼقل ؾقفؿ ذم ـتبف 

 إخرى، ؾؾؿ يبَؼ أي ؿقؿي ظؾؿقي فتصحقحوت احلوـؿ ذم هذا افؽتوب.

أمو ـقكف كؼؾ إفقـو وببعضف ؽر مبقض ؾفذا أمر معتود، يـؼؾ افؽتوب 

ـام هق، وٓ أؿصد هبذا أكـل أؿرر مو ذـره بعض افعؾامء حقل ظدم 
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تبققض بعضف، وإكام ادؼصقد بقون أن كؼؾف إفقـو ٓ يستؾزم أن افؽتوب ـؾف 

رى مبقض، ويبؼك أن افتحؼؼ مـ هذه ادؼقفي حيتوج إػ تتبع، مع أين ٓ أ

 ؾوئدة مـ هذا افعؿؾ.

* * * 

 نشأَ عمي احلذيث:

: صقخـو افؽريؿ، مل ُتؼ إػ مرحؾي مفؿي ذم تلصقؾ ظؾقم 13س

احلديٌ، وهل مرحؾي افصحوبي وافتوبعغ ودورهؿ ذم كشلة ظؾؿ 

 احلديٌ.

: هذا صحقح، وافسبى أن  افؽالم ـؾف ـون ذم تدويـ ؿضويو اجلواب

 افسمال شوبٌؼ هلذا.ظؾقم احلديٌ ومصطؾحوتف، ومو ذم 

يقجد أمٌر آخر، وهق أن هذا اجلوكى مل ُيؽتى ؾقف وجُيؿع ـام يـبغل، 

صحقح أكف تقجد بحقث وـتوبوت، فؽـفو ؿؾقؾي؛ فصعقبي إمر؛ إذ 

ادطؾقب افسز ومجع افـصقص ادرويي ذم تؾؽ افعصقر، ثؿ حتؾقؾفو، 

 وآجتفود ذم اشتخالص افؼقاظد وادصطؾحوت مـفو.

* * * 
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 ضىع عمي احلذيث:وى

وؽرضف مـ ذفؽ: افتـبقف إػ أن هذا افعؾؿ ": 4٤: ورد ذم ص14س

وإن ـون يسؿك ظؾقم احلديٌ إٓ أكف يطبؼ أيضو ظذ ـؾ مو ورد 

. افسمال: هؾ تطبقؼ هذه افؼقاظد "بوٕشوكقد وإن مل يؽـ كصو كبقيو ...

 ؾقفو؟ذم أبقاب افتػسر وافتوريخ يؽقن بـػس افكامي، أم ُيتسوهؾ 

: مـوهٍ دراشي افعؾقم بصػي ظومي فقسً مؾًؽو ٕحد، ؾال اجلواب

يؼبؾ مـ أحد أن يتـوزل ظـ رء مـفو، ثؿ يدظل أكف ضبؼ ذفؽ ادـفٍ، 

وظؾقم احلديٌ تتبع ذم إصؾ مـفٍ افبحٌ افتورخيل، ومـ كوؾؾي افؼقل 

أن ادحدثغ تتوبعقا ظز افؼرون ظذ وضع أشسف وؿقاظده وتطبقؼفو، ثؿ 

ضبؼقه بؽؾ دؿي ظذ مجقع مو يروى، ؾؽؾ مو يروى هق توريخ، يبحٌ 

ادحدث بصػتف ممرًخو ظـ ثبقت مو يبحٌ ؾقف، ثؿ يؼدم كتقجي بحثف 

فعؾقم أخرى تستػقد مـ كتوئجف، ويؽػل أن كطوفع ذم ـتوب ظؾؾ ابـ أيب 

ـِ صقًئو وُيعِػف مـ  حوتؿ مثاًل، ؾال كػؼد ؾقف بوًبو مـ أبقاب افعؾؿ، مل يستث

تطبقؼ مـفٍ افـؼد ظؾقف، ومثؾف ذم جوكى آخر: ـتوب افعؾؾ ومعرؾي 

 افرجول ٕمحد، معء بـؼد أثور ذم افتػسر وؽره.

وظؾقف ؾام ُيـؼؾ ظـفؿ مـ تسوهؾ ذم بعض جقاكى افعؾؿ؛ ـوفسرة، 

وافسؽقى وافسهقى، وافتػسر، فقس معـوه أكف ٓ يطبؼ ظؾقفو مـفٍ 

اضطراب وتـوؿض؛ ٕن افـص افقاحد، يبدو افـؼد، وؿوئؾ هذا شقؼع ذم 



 15 احلديثقّراء برنامج أسئلة   

طوهره ذم افسرة، ثؿ يتضؿـ أحؽوًمو، ويبدو طوهره أكف ذم افتػسر، ثؿ 

يتضؿـ مسلفي ظؼديي، ؾفؾ كحؽؿ ظؾقف بحؽؿغ: واحد فألحؽوم، 

 وواحد فؾسرة؟ أو واحد فؾتػسر وواحد فؾعؼقدة؟ يستحقؾ هذا.

ؼد، وهل ادؼصقدة بام ؾودؼصقد بوفتسوهؾ إذن هق مرحؾي مو بعد افـ

م فعؾؿ آخر، ؾنذا ؿول افـوؿد فؾبوحٌ ذم  تؼدم آكًػو: أن كتقجي افـؼد تؼد 

افسرة: هذه افؼصي إشـودهو ضعقػ، أو ؾقف ضعػ، يؽقن مقؿػ 

ادمرخ مـ هذا احلؽؿ هق احلورض هـو، هؾ اختذ مـفًجو أن جيؿع ذم ـتوبف 

 ـتوبف ظذ مو ثبً ـؾ مو ٓ يسجح ؾقف افؽذب وافقضع؟ أو شقؼتك ذم

 وصح  مـ افسرة؟ ومثؾف يؼول ذم افسؽقى وافسهقى.

أمو بعد، ؾنكؽ يرمحؽ »ؾؼقل مسؾؿ ذم ذح شبى تلفقػف فؾؽتوب: 

ف مجؾي  اهلل بتقؾقؼ خوفؼؽ، ذـرت أكؽ مهؿً بوفػحص ظـ تعر 

إخبور ادلثقرة ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم شــ افديـ 

ون مـفو ذم افثقاب وافعؼوب، وافسؽقى وافسهقى، وأحؽومف، ومو ـ

وؽر ذفؽ مـ صـقف إصقوء بوٕشوكقد افتل هبو كؼؾً، وتداوهلو أهؾ 

أن ُتقَؿػ ظذ مجؾتفو ممفػًي  -أرصدك اهلل-افعؾؿ ؾقام بقـفؿ، ؾلردت 

-حمصوًة، وشلفتـل أن أخلَّصفو فؽ ذم افتلفقػ بال تؽراٍر يؽثر، ؾنن ذفؽ 

 ًَ ؾؽ ظام فف ؿصدَت مـ افتػّفؿ ؾقفو، وآشتـبوط مـفو، ممو يشغ -زظؿ

 ًَ حغ رجعً إػ تدبره، ومو تمول بف احلول  -أـرمؽ اهلل-وفؾذي شلف
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ظوؿبي حمؿقدة، ومـػعي مقجقدة، وطــً حغ شلفتـل  -إن صوء اهلل-

َؿ ذفؽ أْن فق ُظِزم يل ظؾقف، وُؿيض يل متومف، ـون أول مـ يصقبف كػُع  دمش 

صًي ؿبؾ ؽري مـ افـوس؛ ٕشبوب ـثرة يطقل بذـرهو ذفؽ إيوي خو

افقصػ، إٓ أن مجؾي ذفؽ: أن ضبط افؼؾقؾ مـ هذا افشلن وإتؼوكف، أيّس 

ظذ ادرء مـ معوجلي افؽثر مـف، وٓ شقام ظـد مـ ٓ متققز ظـده مـ 

افعقام، إٓ بلن يقؿػف ظذ افتؿققز ؽره، ؾنذا ـون إمر ذم هذا ـام وصػـو، 

 «.د مـف إػ افصحقح افؼؾقؾ أوػ هبؿ مـ ازديود افسؼقؿؾوفؼص

ؿقل مسؾؿ هذا مـ أوضح وأؿقى مو يستدل  بف ظذ تطبقؼ مـفٍ 

افـؼد ظذ مجقع مو يروى بوٕشوكقد، ؾام ُيـؼؾ ظـ ادحدثغ مـ افتسوهؾ ذم 

بعض أبقاب افعؾؿ ادؼصقُد بف افتسوهُؾ وافتسومح ذم افرـقن إػ بعض 

عقػ ذم بعض أبقاب افعؾؿ، ٓ أن يصّحح ذم بعض مو ُيروى وهق ض

 أبقاب افعؾؿ مو هق ضعقٌػ ذم بوب آخر.

: ظؾؿ ادصطؾح ثالثي أكقاع: ؿسؿ يتعؾؼ بودتـ وحده، وؿسؿ 15س

ًُ مـ ـالم  يتعؾؼ بوإلشـود وحده، وؿسؿ يشؿؾفام مجقًعو، حسبام ؾفؿ

هل افشورح حػظف اهلل. مو إصقوء افتل تدخؾ حتً ـؾِّ كقع؟ وهؾ 

 حمصقرة؟ فق بّقـتؿ مو يدخؾ حتً ـؾِّ كقع فقسُفؾ ؾفؿ هذا افػـ.

: أصؾ افؽالم ٓبـ حجر ذم كؼده فؽتوب ابـ افصالح، ومل اجلواب

يؿقز هق إكقاع افثالثي ظـد ابـ افصالح، ومثؾ هذا حيتوج إػ مقازكي بغ 
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افؽتوبغ ذم افستقى، ومل يؽـ مـ مؼصقدي، مع ـقكف حيتوج إػ جمفقٍد 

ـبٍر ذم إحلوق ـؾِّ كقع مـ أكقاع ظؾقم احلديٌ افتل أودظفو ابـ افصالح 

ـتوبف بلحد إؿسوم افثالثي، ومقازكي ذفؽ بصـقع ابـ حجر، وٓ أظرف 

ًٓ فؾبحٌ، وافذي رـزت ظؾقف ذم افؼح ممو  مـ ؾعؾ هذا بدؿي، ؾقبؼك جمو

ػريع ـؾِّ يتعؾؼ بجوكى افستقى هق إبراُز جفد ابـ حجر ذم افتػريع؛ أي ت

كقع مـ أصؾف وادقجى فف، وذـرت أن افؼورَئ فؾـزهي بحوجي إػ أن 

يؽقن معف كخبي افػؽر؛ فقسفَؾ ظؾقف ربط افػرع بوٕصؾ، ومـ يؼرأ ذم 

 ذٍح فؾـزهي ؾوحلوجي إػ هذا أـز.

* * * 

 بني عمي املصطمح وعمي أصىه الفقه:

* * * 

 ظؾؿ ادصطؾح؟: مو ادآخُذ ذم دخقل ظؾؿ أصقل افػؼف ظذ 16س

: ادآخذ تتؾخص ذم افـتوئٍ، وأؿصد هـو بوفـتوئٍ: ادتعؾؼي اجلواب

ون هؿ بلكػسفؿ أكف  رون ذم ـتى أصقل افػؼف مو يؼر  بؼقاظد افـؼد، ؾقؼرِّ

بخالف مو ظؾقف أهُؾ احلديٌ، وتؾخقُص شبى آختالف ذم افـتوئٍ ذم 

 أمريـ: 
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رون افؼقاظد بعقًدا ظـ ممو رشي افتطبقؼ افعؿع هلو، أحدمهو: أهنؿ يؼرِّ

ًٓ بوفػطرة  ؾفؿ ؿرروهو، ثؿ ذهبقا يطبؼقهنو، أمو أهؾ احلديٌ ؾطبؼقهو أّو

إذ هل ذم إشوس -افتل ُؾطِر افـوس ظؾقفو ذم تطبقؼ مـوهٍ افعؾقم 

ابتداًء مـ صحوبي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم ظفده،  -ؾطريي

فو، ويـص  ظذ بعض وبعد ظفده، إػ أن وصؾ إمر إػ مـ يطبؼ

 ؿقاظدهو وهق يطبؼفو، ثؿ مـ مجعفو مـ تطبقؼفؿ وكصقصفؿ ظؾقفو.

وإمر أخر: أن إصقفقغ اشتخدمقا افتجقيز افعؼع ذم تلشقس 

افؼقاظد، وافتجقيز افعؼع ٓ حدود فف، ذم حغ اشتخدم ادحّدثقن افـظر 

 افعؼع ؾقام دمري ؾقف ظقائُد افـوس فتلشقس ؿقاظدهؿ.

 ** * 

: هؾ آراء إصقفقغ ذم ظؾؿ احلديٌ حمصقرة؟ وإذا ـوكً 17س

ظذ أراء  -حػظف اهلل-حمصقرة آمؾ افتؽرم ببقون ذفؽ. وهؾ كبف افشورح 

 إصقفقغ افقاردة ذم ـتوب ابـ حجر؟

: إصقفققن ظـدهؿ ؾصٌؾ خوصٌّ بوٕخبور، ورواهتو، اجلواب

ادسوئؾ افتل حتدثقا ظـفو، وتعورضفو، ومو إػ ذفؽ، ومـ افعسر حُك 

وتقجد أصقوء ذم كزهي افـظر وؽرهو مـ ـتى ظؾقم احلديٌ ؾقفو افـص  

ظذ آراء إصقفقغ، وِمـ افذيـ يتقشعقن ذم إيراد أؿقاهلؿ افسخووي  ذم 

 )ؾتح ادغقٌ(.
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* * * 

: هؾ مـ ادؿؽـ أن كؼقل: إن إصقفقغ أؿرب إػ مـفٍ 18س

 .392ادحدثغ ذم مسلفي ادرشؾ؟ ص ادتؼدمغ مـ متلخري 

: إصؽول مـفٍ ادتلخريـ أكف ٓ يؿؽـ ضبطف، ؾؽثر مـفؿ ٓ اجلواب

يعسف أو ٓ يعرف أكف خموفػ فؾؿتؼدمغ، وادقازكي بغ مـفجغ حيتوج 

 إػ دراشي مقشعي ـذفؽ.

* * * 

: هؾ يقجد ـتوب أو دراشي حتك ادسوئؾ ادختؾػ ؾقفو بغ 19س

 ظؾؿ أصقل افػؼف؟ظؾؿ احلديٌ و

: ٓ أظرف ـتوبو تتبع هذه ادسوئؾ بدؿي، فؽـ ادشفقر مـفو اجلواب

حمصقر متداول، مـف مو هق ذم افعؾؾ، ومـف مو هق ذم افضبط، ومـف مو هق 

ذم اجلرح وافتعديؾ، ويؿؽـ تتبع هذا ذم ـتى ظؾقم احلديٌ مـ خالل 

قل(، )وهق ؿقل افـص أيت أو مو ذم معـوه: )وهق ؿقل أهؾ افػؼف وإص

 مجوهر افػؼفوء وإصقفقغ(.

* * * 

: أشلل ظـ مرجع ذم ادسوئؾ ادشسـي بغ إصقفقغ 21س

 وادحدثغ وـذا ادختؾػ ؾقفو بقـفام؟
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: تؼدم جمؿقظي إشئؾي افسوبؼي شمال ؿريى مـ هذا اجلواب

افسمال، وذم ادقضقع ـتوب )رد احلديٌ مـ جفي ادتـ: دراشي ذم 

مـوهٍ ادحدثغ وإصقفقغ(، ظرض ذم أول افؽتوب فؾؿمفػوت ذم 

دراشي ادـفجغ بصػي ظومي أو ذم ؿضويو خمصقصي، وتقػ كؼد هذه 

ف مـ هذه اجلفي، وهق أيضو بحوجي ادمفػوت، وافؽتوب ـغره يستػود مـ

 إػ مـ يتقػ مراجعتف.

* * * 

 وصطمحات عمي احلذيث:

: مو ادعقور افذي كحوـؿ بف ادصطؾحوت واحلدود وافتعوريػ 21س

 افتل اكُتِؼد ؾقفو احلوؾظ ابـ حجر رمحـو اهلل وإيوه؟

: بوفـسبي ٓبـ حجر، هق ؾرٌد مـ جمؿقظي تعقش ذم زمـ اجلواب

ثؼوؾتف وظوداتف، وافعؾقم ذم ذفؽ افعك وؿبؾف ادمفً ـؾفو معغ، حتؽؿف 

إػ افتؼـغ وافتؿققز، حرًصو ظذ ضبط افعؾقم وتؼريبفو فؾدارشغ، وٓ 

يتفقل هذا إٓ بوخلروج ظـ افـؿط ادلفقف ؿبؾفؿ، ادعتؿد ظذ افتسومح ذم 

 اشتخدام ادصطؾحوت، وآظتامد ظذ افسقوق ومو ُيػفؿ بف ادعـك.

ؾغوفى مو يمخذ ظذ مرحؾي افتؼـغ وافتحديد ٓ يراد بف  وظؾقف؛

افتخطئي، بؾ يراد بف افتـبقف ظذ مو يقاجف افؼورَئ فـصقص ادتؼدمغ ممو 
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يعّس ؾفؿف َوؾَؼ مو ُوضع ذم زمـ افتؼـغ، بحقٌ ٓ يؼع ضوفُى هذا افعؾِؿ 

وؽِره مـ افعؾقم ذم آضطراب، أو اظتؼوِد آضطراب، وصـقع 

ـ هذا ٓ يؿؽـ ختؾقصف ممو ؿد يستى ظؾقف أثٌر ذم تطبقؼ ؿقاظد ادتلخري

افعؾؿ كػسفو، أو ذم اشتحداث ؿوظدة، أو تؼققدهو، ومو إػ ذفؽ، فؽـ 

 افغوفى أكف ؿضقي اصطالحقي ؾحسى.

* * * 

ؾفذه افقجقه " -حػظف اهلل-ؿقل افشورح  230: ذم ص22س

قي ظذ هذا افتدؿقؼ افعؼة تمخذ هؽذا بنمجول، وفقس وراءهو ؾوئدة تطبقؼ

 ، أريد تقضقح ذفؽ؟"افذي ذـره ابـ حجر

: ادؼصقد هبذه اجلؿؾي هق أن ظد هذه افقجقه افعؼة تػقد ذم اجلواب

معرؾي أشبوب وؿقع افراوي ذم اخلطل، وأشبوب رد حديٌ افراوي، 

وتـقع ظبورات إئؿي ذم بقون ذفؽ، فؽـفو ٓ تػقد صقئو ذم ادقضقع افذي 

ر مـ أجؾف، وهق تػريع أكقاع احلديٌ ادردود مـفو، أوردهو ابـ حج

ؾؾقس فؽؾ هذه افقجقه افعؼة مسؿقوت فؾحديٌ كػسف، ؾؾؿ تظفر 

ؾوئدة فّسدهو ذم أكقاع ادردود، هذا مـ جفي، ومـ جفي أخرى ظؾقفو 

إصؽول مـ جفي ترتقبفو وؾًؼو فؾشديد ؾوٕصد، ومـ جفي ؾصؾ بعضفو 

 ظـ بعض.

* * * 
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 ـتوب معورص يضبط مصطؾحوت ظؾؿ احلديٌ؟: هؾ يقجد 23س

: ؿضقي افضبط ؿضقي تتػووت، واحلؽؿ هبو وإضالؿفو ظذ اجلواب

ـتوب معغ أمر ظسر، وظؾقف ؾعـد افتحرير حيسـ مراجعي ظدد مـ ـتى 

افػـ ادتؼدمي وادتلخرة، وتقجد جفقد حلك مصطؾحوت ادحدثغ، 

ع معجؿ دون افتعرض فضبطفو وحتريرهو، ؾغرض ممفػقفو وض

فؾؿصطؾحوت، ثؿ يـؼؾقن معوكقفو مـ ـتى ؽرهؿ، ومـ ذفؽ ـتوب: 

)فسون ادحدثغ( دحؿد خؾػ شالمي، و)معجؿ ادصطؾحوت احلديثقي( 

 دحؿقد ضحون وآخريـ.

* * * 

وادعتؿد ظدم اإلضالق فسمجٍي معقـي ": 00١: ؿؾتؿ ذم ص24س

 مجي؟، مو ادراد بوفسمجي؟ ومو وجف افتعبر بوفس"مـفو ...

: افسمجي: هل افقء ادػصح ظـ ؽره، ـام ذم افسمجي اجلواب

افؾغقيي، ؾسمجي افبوب مػصحٌي ظام حيتقيف افبوب، وترمجي افشخص 

مػصحٌي ظـ اشؿف وكسبف ووٓدتف وكشلتف وأحقافف ومجقع مو يتعؾؼ بف، 

واإلشـود افذي رويً بف جمؿقظٌي مـ إحوديٌ، يؽقن هذا اإلشـود 

، ؾفق مػصح ظـ افطريؼ افذي وصؾً بف إفقـو، وهذا إخر ترمجًي هلو

هق ادؼصقد هـو، وؿد اشتخدمف ادحدثقن ـثًرا، ـام ذم ؿقل أيب ضوفى 

مـ يصز ظذ مو يصز ظؾقف أبق ظبد افرمحـ افـسوئل، "أمحد بـ كك: 
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ث هبو، وـون ٓ يرى أن  ـون ظـده حديٌ ابـ هلقعي ترمجًي ترمجًي، ؾام حد 

 ."حديٌ ابـ هلقعيحيدث ب

* * * 

، "... كسخبؾ هـوك أشوكقد رويً هبو ": 03١: ؿؾتؿ ذم ص25س

 وكصقص أخرى وردت ؾقفو هذه افؾػظي، ؾام ادراد بوفـسخي؟

: افـسخي هلو ظدة معون، وهل هـو: جمؿقظي مـ إحوديٌ اجلواب

رويً بنشـود واحد، شقاء ـوكً مؽتقبًي أو ُكِؼؾً صػوًهو، ؾقؼقفقن: 

ؿرو بـ صعقى، ظـ أبقف، ظـ جده، وكسخي أيب افزكود، ظـ كسخي ظ

إظرج، ظـ أيب هريرة، وكسخي معؿر، ظـ مهوم بـ مـبف، ظـ أيب هريرة، 

ع مـ افـسخي افقاحدة  ؾنن ـوكً مؽتقبًي ؾفل كسخٌي وصحقػٌي، ورب ام تػر 

 ظدة كسخ، مع افـزول ذم افرواة.

شفقرة، ـؾ ٕصحوب احلديٌ كسخ م»ؿول اخلطقى افبغدادي: 

كسخي مـفو تشتؿؾ ظذ أحوديٌ ـثرة، يذـر افراوي إشـود افـسخي ذم 

 ادتـ إول مـفو، ثؿ يؼقل ؾقام بعده: وبنشـوده، إػ آخرهو.

ؾؿـفو كسخي يروهيو أبق افقامن احلَؽؿ بـ كوؾع، ظـ صعقى بـ أيب 

محزة، ظـ أيب افزكود، ظـ إظرج، ظـ أيب هريرة، وكسخي أخرى ظـد أيب 

فقامن، ظـ صعقى أيًضو، ظـ كوؾع، ظـ ابـ ظؿر، وكسخي ظـد يزيد بـ ا
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زريع، ظـ روح بـ افؼوشؿ، ظـ افعالء بـ ظبد افرمحـ، ظـ أبقف، ظـ أيب 

هريرة، وكسخي ظـد ظبد افرزاق بـ مهوم، ظـ معؿر بـ راصد، ظـ مهوم 

 «.بـ مـبف، ظـ أيب هريرة، وشقى هذا كسٌخ يطقل ذـرهو

ا مـ  ـُ ظدي ذم )افؽومؾ(، وؿد أـثر جدًّ اشتخدام هذا ادصطؾح اب

وفؾحسـ بـ صوفح ؿقم حيدثقن ظـف بـسخ، ؾعـد شؾؿي بـ "ـام ذم ؿقفف: 

ظبد ادؾؽ افعقيص ظـف كسخي، وظـد أيب ؽسون موفؽ بـ إشامظقؾ ظـف 

 ."كسخي، وظـد حيقك بـ ؾضقؾ ظـف كسخي

* * * 

مؼروكو، وبغ مو افػرق بغ ؿقهلؿ: أخرجقا هلذا افراوي : 26س

 ؿقهلؿ: أخرجقا فف متوبعي؟

: إخراجفؿ فف مؼروكو يعـل ذم شقوق واحد، ؾقؼقل افراوي: اجلواب

حدثـو ؾالن وؾالن، ؾفذا مؼرون وهق أيضو متوبعي، وأمو ادتوبعي مـ ؽر 

ؿرن بغ افراويغ ؾفل افتخريٍ هلام مـػصؾغ، ـؾ واحد بنشـود، حلديٌ 

ف أو ذم بوب آخر، وهل ظذ افتػصقؾ واحد، شقاء ـون ذم افبوب كػس

 ادذـقر ذم ـالم ابـ حجر، مـ جفي افتامم وافؼصقر.

* * * 
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ادتعؾؼ  203مل يتضح يل معـك ؿقل اخلطقى ذم ص: 27س

، ؾلضؾى مـ شامحي افشقح اإليضوح بؿصطؾحوت ظؾقم احلديٌ

 وافتبقغ بورك اهلل ؾقف.

: يـبف اخلطقى ظذ رء مفؿ بوفـسبي إػ ظؾقم احلديٌ اجلواب

ومصطؾحوتف، وهق أن هذه ادصطؾحوت ؿد تؾتؼل ذم بعض صقرهو، 

ؾقؽقن بعضفو مثال أخص مـ بعض، ؾوإلرشول بؿعـوه افعوم هق إشؼوط 

 ، افقاشطي، ثؿ تػرع مـف مسؿقوت خوصي فقحظ ؾقفو معـك خوصٌّ

ل إذن، وؾقف إهيوم افسامع ؾوفتدفقس ؾقف إشؼوط افقاشطي، ؾفق إرشو

ؾسؿقه بوشؿ خوص بف وهق افتدفقس، وظؾقف ؾؽؾ تدفقس إرشول، وفقس 

ـؾ إرشول تدفقسو، ؾوإلرشول افذي ٓ يتضؿـ إهيومو وفقس ؽرض ؾوظؾف 

 اإلهيوم ٓ يسؿقكف تدفقسو، هذا معـك ـالم اخلطقى.

ومـ أمثؾتف ذم اإلرشول: ادعؾؼ، ؾفق وصػ أضؾؼ ظذ كقع مـ 

، وهق ـقن اإلرشول مـ بدايي اإلشـود وفقس مـ هنويتف، ويبؼك اإلرشول

 مع هذا يقصػ بوإلرشول.

* * * 

: ذـرتؿ ذم ـالمؽؿ ظذ مصطؾح افتصحقػ، ظـد تؼسقؿ 28س

احلوؾظ ابـ حجر رمحف اهلل اخلطل إػ كقظغ )تصحقػ، وحتريػ(، ؿؾتؿ: 

هذا  إكف مل يسبؼ إفقف مـ ؿبؾ! ثؿ بعد بضع شطقر ذـرتؿ مـ أّفػ ذم
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ادقضقع )وؿد ذـره ابـ حجر(، وهق أبق حمؿد افعسؽري، وفف ـتوبون، 

أحدمهو: )ذح مو يؼع ؾقف افتصحقػ وافتحريػ(. أٓ يؿؽـ أن كؼقل: 

إن ابـ حجر اشتـبطفام أو أخذمهو مـ )أيب حمؿد افعسؽري(؛ أي إكف 

شبؼف إػ هذا افتؼسقؿ، ٕكف هق ادشفقر وادعروف ـؿصـػ وبؿصـػف 

 ػ؟فؾتصحق

: أخشك أن يؽقن هذا مـ افتؽؾػ، ٕن افعسؽري مل يؼصد اجلواب

افتػريؼ بقـفام، وإن ـون ؿصد افتػريؼ بقـفام ؾوفتػريؼ فقس بوفصقرتغ 

افؾتغ حررمهو ابـ حجر، وأضؾؼ ظذ إحدامهو افتصحقػ، وظذ 

 إخرى افتحريػ، وهذا مو ؿصدتف مـ ـقكف مل يسبؼ هلذا.

* * * 

مو معـك خمرج  ،"مو ظرف خمرجف" :0٥0ؿؾتؿ ذم ص :29س

 احلديٌ؟ ومو ظالؿي هذا ادصطؾح بوفتخريٍ؟

: ادخرج هق اإلشـود افذي وصؾ إفقـو احلديٌ مـ ضريؼف، اجلواب

وجيؿع ظذ خمورج، ثؿ إن ـون تػرد بف افتوبعل واصتفر ظـف ؾقؼول هلذا 

صور  افتوبعل إكف خمرج احلديٌ، وإن مل يشتفر ظـف وتػرد بف راو واحد ظـف

هق خمرج احلديٌ، وهؽذا كزوٓ، ؾؾق اشتؿر هذا ذم افطبؼي اخلومسي مثال 

ؾؿـ ظـدهو يؽقن خمرج احلديٌ، وكرى ذم ظبورات ادتؽؾؿغ ظذ 

إحوديٌ تؽرر هذه اجلؿؾي: احتود ادخرج، أو: خمرج احلديٌ واحد، ـام 



 27 احلديثقّراء برنامج أسئلة   

هق مقجقد ذم ـالم ابـ حجر ـثرا، يدؾعقن بف مو يقجد ذم ـالم بعض 

افؼاح أو ؽرهؿ مـ دمقيز تعدد افؼصي، ؾقدؾعف ابـ حجر بوشتبعود 

هذا، وأن ادخرج متحد، ويزداد آشتبعود ـؾام كزل ادخرج ضبؼي، يـظر 

( ذم ذحف فصحقح 4009مثال ـالم ابـ حجر ظذ احلديٌ رؿؿ )

افبخوري، ؾفق مثول جقد فػفؿ احتود ادخرج، وٓشتقعوب افؼقل 

 ي وخمرجفو واحد.بوشتبعود تعدد افؼص

وظالؿتف بوفتخريٍ تظفر ظـد مـ خيرج احلديٌ ظذ متوبعوت 

اإلشـود ضبؼي ضبؼي، ؾقؾتزم هبذا إػ أن يصؾ إػ افتوبعل خمرج احلديٌ، 

ؾنن ـون جوء ظـ افصحويب مـ روايي توبعل آخر اكتؼؾ إفقف ادخرج بعد 

ؾنن ؾراؽف مـ ضبؼوت إشـود ادخرج إول، ويؽقن فؾحديٌ خمرجون، 

جوء ظـ افصحويب مـ روايي توبعل ثوفٌ اكتؼؾ إفقف ـذفؽ، ويؽقن 

 فؾحديٌ ثالثي خمورج، وهؽذا.

* * * 

 : فق وضح افشقخ فـو ادراد بػؽرة اددار مع افتؿثقؾ؟31س

: اددار راو تؾتؼل ظـده أشوكقد احلديٌ، ؾنذا روى احلديٌ اجلواب

ـُ صفوب افزهري، وتعددت إشوكق د إػ ابـ ظـ شفؾ بـ شعد اب

صفوب، يؽقن هق مدار احلديٌ، وفق ـون احلديٌ تػرد بف موفؽ، ظـ 

افزهري، وتعددت إشوكقد إػ موفؽ، ؾامفؽ هق مدار احلديٌ، وهؽذا. 
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وهذا هق اددار ادطؾؼ، وتقجد مدارات كسبقي، ؾؾق روى احلديٌ ظـ 

شفؾ بـ شعد ؽُر افزهري ـليب حوزم شؾؿي بـ ديـور، وتػرد ظـ 

موفؽ، ؾامفؽ مدار فطريؼ افزهري ؾؼط، وفقس مدارا فؾحديٌ  افزهري

 ـؾف، وهؽذا ذم صقر ٓ تـتفل.

* * * 

 : مو هق حد  )افؽتوبي ظذ افقجف(؟ أو تعريػف؟.31س  

: يعرف حده بؿعرؾي ضده، ؾضد افؽتوبي ظذ افقجف: اجلواب 

ظـ آكتؼوء وآكتخوب، وظؾقف ؾوفؽتوبي ظذ افقجف تعـل: ـتوبي ـؾ رء 

 افراوي، وإن ـون ذم افسامع ؾفق شامع مجقع افؽتوب مـ ممفػف، وهؽذا.

* * * 

 :طرق احلذيث

احلّجي ذم ادجلء افذي يؿتـع ": موذا يؼصد اجلوحظ مـ ؿقفف: 32س

 ."ؾقف افعؿُد وآتػوق، وهذا اجلـس مـ اخلز هق اإلمجوع

وفقس يؽقن اخلز إمجوًظو مـ ِؿبؾ »: يؼصد مو ذحف بؼقفف: اجلواب

ـثرة ظدد افـوؿؾغ، وٓ مـ ِؿبؾ ظدافي ادحدثغ، وإكام هق افعدد افذي 

كعؾؿ أهنؿ مل يتالؿقا ومل يساشؾقا، وٓ تتػؼ أفسـتفؿ ظذ خز مقضقع، 

مع اختالف ظؾؾفؿ وأشبوهبؿ، ثؿ يؽقن معؾقًمو ظـد شومع ذفؽ اخلز 
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افعدد، أهنؿ ؿد كؼؾقه ظـ مثؾفؿ، ذم مثؾ أشبوهبؿ وظؾؾفؿ، ؾنذا  مـ ذفؽ

ـون معؾقًمو أن ؾرظف ـلصؾف؛ ـون ذفؽ مقجًبو فؾقؼغ، وكوؾًقو فعروِّ افشؽ 

 «.واشسابي افتؼؾقد، وهق ــحق مو كؼؾقا مـ ؿصي افغور، وؿصي ِمسَطح

ؾؾخص هبذا مؼصقَده مـ اإلمجوع ذم إخبور، ومو ذـره هق بعقـف مو 

هق ادتقاتر،  -إذن-ُيذـر ظـد ؽره مـ ذوط ادتقاتر، ؾوخلز اإلمجوع 

 وهذه ؾوئدة ظزيزة، صوهدٌة ظذ ؿضقي تغر ادصطؾحوت مع بؼوء معوكقفو.

* * * 

 : مو هق أصؾ افسـد: هؾ هق افتوبعل أم افصحويب؟33س

ـُ حجر ذم اجلواب . واب : أصؾ افسـد ٓ يـضبط إٓ إذا ـون افصحويب 

فف ظـ هذا افسمال جعؾف افصحويب  ذم ادشفقر وافعزيز، وجعؾف جقاٍب 

 افتوبعل ذم افغريى، وكقؿش ذم هذا.

* * * 

 املتىاتر:

: شمال ذم افتقاتر ادعـقي: أٓ يطوبؼ هذا افـقُع افتقاتَر افذي 34س

ذـره إصقفققن؟ وهذا طوهر مـ خالل إمثؾي افتل ذـرمتقهو. 

ـُ حجر وؽُره مـ  وبوفـسبي فؾتقاتر اخلوص: أٓ ره اب يتطوبؼ هذا مع مو ؿر 

أن  أخبور أحود اذا احتّػً هبو افؼرائـ أؾودت افعؾؿ افـظري؟ أٓ يؿؽـ 
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أن كخرج مـ ـؾ هذا بلن كؼقل: إن  مبحٌ افتقاتر فقس مـ ظؾقم 

احلديٌ، وإن إحوديٌ ـؾفو حتتوج إػ افػحص وافـظر، ؾؼد تػقد افعؾؿ 

 ـ؟بػحصفو وؿد تػقد افظ

: بوفـسبي فؾشؼ إول: ؾال إصؽول ذم هذا، وهق خورج كؼد اجلواب

ادحدثغ، ؾال أحد يبحٌ ذم ؿضقي ثبقت ـقن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

، وٓ ذم ـقن إحدى كسوئف اشؿفو ظوئشي، وهذا رء بدهل.  ٍ  ؿد ح

أمو افشؼ افثوين: ؾفق صحقٌح أيًضو، وهق مؼصقد ابـ افصالح، 

تؼققد هذا بام ذـرُتف ذم افؽتوب، وهق أن إؾودة افظـ أو افعؾؿ وفؽـ يـبغل 

ٌٌ ذم  ذم مثؾ هذا خوصي بام تضؿـف ذفؽ احلديٌ بعقـف، ؾنذا جوءكو حدي

حّجي افقداع مثاًل؛ ؾال يؼقل أحٌد بلن  حجي افقداع ثوبتي بوفتقاتر، ؾال 

ـٌ فؼضويو ٓ بد  مـ بحثفو، ـ لن كـظر ؾقف، إذ هذا احلديٌ بعقـف متضؿ

يؽقن ذم مقضع تؾبقتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بوحلٍ، أو ذم صػي افتؾبقي، أو 

كقع افـسؽ افذي أحرم بف، أو ذم ضقاؾف دو ؿدم مؽي، أو ذم تػوصقؾ رمل 

اجلامر، وؽر ذفؽ، ومثؾف يؼول ذم صػي افصالة، وهذا شبى ؾحص 

 ادحدثغ فؽؾِّ مو يروى بوٕشوكقد.

* * * 

أن افعدد افذي روى  -ػظف اهللح-: هؾ يؼصد افشورح 35س

: )مـ ـذب ظع  متعؿًدا(  ٌَ مل يرِو ـؾ  أؾراده  -وهق افعؼون-حدي
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ٌَ هبذا افؾػظ، ؾـؼقل حقـئٍذ: ادتقاتر هق روايتفؿ إحوديٌ افتل  احلدي

حػظف -حتّذر مـ افؽذب، ٓ خصقص هذا افؾػظ؟ وهؾ يؼصد افشورح 

فصحوبي بؾػظ: )مـ ـذب ثؿ إن أحوديٌ مجوظي مـ ا"مـ ؿقفف:  -اهلل

ٌٌ هبذا افؾػظ؟ بورك اهلل "ظع  متعؿًدا( ٓ تصح  ظـفؿ ، أكف مل صح  حدي

 ؾقؽؿ.

: بوفـسبي فؾشؼ إول: ؾفذا ؿوفف مجوظي مـ افعؾامء، ومـفؿ اجلواب

ابـ حجر، وكبفقا ظذ أن  بعض مـ أدخؾ ذم ظدد مـ روى هذا احلديٌ 

ؽذب وافتحذير مـف، وهذا ـؾف مـفؿ = مل يرِوه بؾػظف، ؾبعضف ذم مطؾؼ اف

ر روايي مثؾ هذه إظداد افؽبرة حلديٌ واحد.  اجتفوٌد ذم تؼريى تصق 

ٌٌ صحقح هبذا افؾػظ،  أمو افشؼ افثوين: ؾال أؿصد أكف ٓ يقجد حدي

ؾوفؽالم فقس ذم افصحي هـو، وإكام افؽالم ذم ظدد افصحوبي افذيـ رووه، 

ذم ممفػوت خوصي هبذا احلديٌ؛ مل  ؾام يذـر ذم افعدد، وـذا مو أدخؾ

د افقرود، وـثر ممو روي ٓ يصح  ظـ صحوبقف  يراَع ؾقف افصحي، وإكام جمر 

م ذـُره مـ أن  ادحّدثغ يؽقن هلؿ ؽرٌض  ادعغ، وهذا مثول حورض دو تؼد 

وفق ـون -خوصٌّ ذم ـؾِّ حديٌ ظـ صحوبقف بعقـف، بؾ ربام ظـ ـؾِّ راٍو 

 بعقـف. -متلخًرا

* * * 
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 خرب اآلحاد:

)أؿسوم خز أحود ادؼبقفي(: ؿد ُيعسض ظذ  01١: ذم ص36س

 هذا بلن هذه إؿسوم فألخبور ظؿقًمو متقاترهو وآحودهو، ؾام اجلقاب؟

: بوفـسبي فؾؿتقاتر: ؾنكف مل ُيؼّسؿ إػ مؼبقل ومردود، ؾال اجلواب

ه، هذا أمر  يؿؽـ هذا؛ إذ فق ـون مردوًدا مل يؽـ متقاتًرا ذم كظر مـ رد 

ؾطري، وظؾقف ؾوفؼسؿي إػ مؼبقل ومردود خوصٌي بلخبور أحود، افتل 

، وهل مقضقع ـتوب ابـ  دِّ هل افؼصُد مـ وضع ؿقاظد افؼبقل وافر 

 حجر.

 ** * 

ر ذم ـالم ابـ حجر 37س -: ـقػ تؽقن افطرق حمصقرًة؟ ؾؼد تؽر 

مو فف ضرق حمصقرة "احلُك، مثاًل: ؿقفف ذم تعريػ ادشفقر:  -رمحف اهلل

 ."بلـثر مـ اثـغ

: هذا ـؾف داخؾ ؾقام تؼدم آكًػو، وهق آجتفود ذم ؾصؾ اجلواب

روا اكؼسوم افسـي إػ متقاتر  وآحود؛ ـون ٓ بد  مـ ادصطؾحوت، ؾؾام ؿر 

اديض ؿُدًمو ذم مراظوة هذا افتؼسقؿ، وؾصؾ ـؾِّ ؿسٍؿ ظـ أخر، ؾوحتوج 

ابـ حجر إػ افـصِّ ظذ احلك؛ فقخرج ادتقاتر، ؾؾق َأضَؾؼ فدخؾ ؾقف 

 ادتقاتر.
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ومع حرص ابـ حجر ظذ اختقور افعبورات فؾؿصطؾحوت؛ ؾنكف مل 

، وأن تعريػ هذا ادصطؾح يسؾؿ مـ آظساض ظذ تداخؾ مصطؾحوتف

ـام -بوفعبورة افتل ذـرهو ابـ حجر ٓ خُيرج ادصطؾَح أخر، وإمر 

ثؼوؾي ظك، خوصًي مـ تؾؿقذه ؿوشؿ بـ ؿطؾقبغو، ؾوحتوج  -ذـرُت 

تؾؿقذه أخر افبؼوظل، وـذا ظع افؼوري، إػ تقجقف ـالم ابـ حجر، 

 وإبعود افتداخؾ افذي اظسض بف ظؾقف.

* * * 

ذم افؽالم ظذ ؿرائـ إؾودة خز أحود  9٥ذم ص ذـرتؿ : 38س

، وهل إخراج : أن افؼريـتغ إخرتغ ترجعون إػ افؼريـي إوػافقؼغَ 

. إصؽويل: أن افشقخغ مل يؼصدا اشتقػوَء مجقع إحوديٌ افشقخغ فؾحديٌ

افصحقحي خشقَي اإلضوفي، بـوًء ظذ ذفؽ: هؾ يؿؽـ أن كجزم بصحي 

ٌَ خو  رج افصحقحغ، بام وصػف ابـ حجر ذم افؼريـتغ إخرتغ؟أحودي

افذي يظفر أن ادؼصقد بخشقي اإلضوفي مو يتعؾؼ بوٕشوكقد : اجلواب

ظوهتو وخمورج إحوديٌ، وؿد كص  مسؾؿ ظذ هذا، ؾؼول بعد ـالمف  وتػر 

وإكام يرجك بعض ادـػعي ذم آشتؽثور مـ هذا افشلن، ومجع »افسوبؼ: 

را ت مـف خلوصٍي مـ افـوس، ممـ ُرِزق ؾقف بعض افتقؼظ، وادعرؾي ادؽر 

هيجؿ بام أويت مـ ذفؽ ظذ افػوئدة  -إن صوء اهلل-بلشبوبف وظؾؾف، ؾذفؽ 

ذم آشتؽثور مـ مجعف، ؾلمو ظقام  افـوس افذيـ هؿ بخالف معوين اخلوص 
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 مـ أهؾ افتقؼظ وادعرؾي؛ ؾال معـك هلؿ ذم ضؾى افؽثر، وؿد ظجزوا ظـ

، ؾوفؼقل بقجقد متـ ظذ ذضفام أو ذط أحدمهو = «معرؾي افؼؾقؾ

 .ظرؾوه، ووصؾ إفقفام، ومل خيرجوه خشقي اإلضوفي = ؾقف ُبعدٌ 

* * * 

 الغرابُ والتفّرد:

وؿد ": 99: أرجق أن متثؾقا مثوٓ اؾساضقو ظذ ؿقفؽؿ ذم ص39س

يؽقن افطريؼ افقاحد هق افتوبعل يتػرد بف ظـ افصحويب ويرويف ظـف اثـون 

؛ ٕين ؾفؿً مـ تعريػ افغريى ادطؾؼ أن افتػرد ٓ يؼع ؾقف إٓ "أو أـثر

 ذم ضبؼي افصحوبي. أثوبؽؿ اهلل وبورك ذم ظؾؿؽؿ.

 افصحوبي، ؾقتػرد بف صحويب واحد، وؿد يؼع : يؼع افتػّرد ذماجلواب

ؾقف مع تػرد افصحويب تػرد توبعقف بف، ثؿ يتقؿػ افتػرد، ـام ذم حديٌ بقع 

افقٓء وهبتف، مل يروه إٓ ابـ ظؿر، ومل يروه ظـف إٓ ظبد اهلل بـ ديـور، ثؿ 

اصتفر ظـف، وؿد يؼع زيودة ظذ ذفؽ ذم ضبؼي ثوفثي ورابعي وخومسي، 

 وهؽذا.

* * * 

( أن افشوهد ؿد يؽقن 322ذـر افشقخ افشورح ذم )ص: 41س

ك ؾرًدا مطؾًؼو إذا  حلديٌ ُوصػ بلكف ؾرد مطؾؼ. افسمال: هؾ ُيسؿ 
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وجدكو فف صوهًدا )بؾػظف( مـ ضريؼ صحويب آخر؟ وؿد ؿول افشقخ 

أن ٓ يؽقن فؾحديٌ إٓ "( ذم تعريػ افػرد ادطؾؼ: 99افشورح ذم )ص

 ."إٓ مـ ضريؼ واحد(ملسو هيلع هللا ىلص إفقـو ظـ افـبل خمرج واحد، )ؾال يرد 

: ادؼصقد هـو أن افداؾع فؾبحٌ ظـ صوهد هق رؾع افتػرد اجلواب

ادطؾؼ، ؾوفبحٌ ذم ؿضويو افشوهد متػرع مـ مبحٌ افػرد ادطؾؼ، وابـ 

حجر ؾرع افبحٌ ذم ادتوبعوت مـ افػرد افـسبل، ؾقظـ أن هذا افراوي 

ومثؾ هذا يؼول ذم افشوهد،  تػرد ظـ صقخف، ويبحٌ فف ظـ متوبعوت،

ؾوفبحٌ ؾقف متػرع مـ افػرد ادطؾؼ، ؾفذا ـؾف ذم افبحٌ افـظري ذم 

افؼقاظد، أمو بعد افقؿقف ظذ ادتوبع ؾنكف يؾتغل افتػرد افـسبل، وبعد 

 افقؿقف ظذ افشوهد يؾتغل افتػرد ادطؾؼ.

* * * 

أن احلديٌ افقاحد يصؾح ٕن  -بورك اهلل ؾقؽؿ-ذـرتؿ : 41س

قن مشفقرا ويؽقن ؽريبو مثؾ حديٌ )ادممـ يلـؾ ذم معك واحد(، يؽ

 أفقسً افؼوظدة ذم هذا افبوب أن إؿؾ يؼيض ظذ إـثر؟

: كعؿ هذا صحقح، ويستثـك مـ ذفؽ مو ـون أحد ادتعؾؼغ اجلواب

ذم جوكى ٓ يعورض أخر، ؾودشفقر ٓ يؿتـع اجتامظف ذم بعض أشوكقده 

يؼع افتػرد ظـ واحد مـ رواة هذا اإلشـود مع افػرد افـسبل، بلن 

اخلوص، وهذا ـثر جدا، ومثؾف يؼول ذم افعزيز، وـذا افعؽس، يؽقن 
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احلديٌ ؽريبو مطؾؼو، ويشتفر ظـ أحد رواتف، ـام ذم حديٌ إكام إظامل 

 بوفـقوت، اصتفر ظـ حيقك بـ شعقد افؼطون، ؾفق مشفقر كسبل.

* * * 

وـقن ابـ حجر ؾّرع ": 320ص : ؿول افشورح حػظف اهلل ذم 42س

ادتوبعي مـ افػرد افـسبل ٓ يعـل أكف ٓ تقجد ادتوبعي ذم افػرد ادطؾؼ، أو 

ٓ يبحٌ ظـ ادتوبعي ذم افػرد ادطؾؼ، فؽـ افتػرد ذم افػرد ادطؾؼ ممـ 

، أفقس ؿبؾ افصحويب افـبل "ؿبؾ افصحويب هق مثؾ افـسبل شقاء بسقاء

حٌ؟ وـقػ تقجد ذم افػرد ادطؾؼ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؽقػ يب

 ادتوبعي؟

: افتػرد ادطؾؼ يؼع ؿبؾ افصحويب أيضو، ؾؼد يؽقن ابتداؤه اجلواب

مـ ضبؼي افتوبعل، أو مـ توبع افتوبعل، وهؽذا كزوٓ، ؾنذا وؿػ افـوطر 

ظذ تػرد طـف مطؾؼو ذم أي ضبؼي، أو وؿػ ظذ مـ ادظك ذفؽ، ؾفق ذم 

ددظك بوفبحٌ ظـ ادتوبعوت، ؾنن وجد شبقؾ افتلـد مـ هذا افتػرد ا

صقئو كؼض بف افتػرد اددظك، ـام يؼع هذا شقاء بسقاء ذم افتػرد افـسبل، 

وابـ حجر كص ظذ هذا ذم افتػرد افـسبل، ؾـبفً ظذ أن مثؾ هذا 

 يؽقن ذم افتػرد ادطؾؼ شقاء بسقاء.
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ثؿ إن افصحويب يبحٌ فف ـذفؽ ظـ متوبع، وهق مو اصطؾح ظذ 

متلخرا بوفشوهد، ؾوفبحٌ ظـ افشقاهد هق ذم احلؼقؼي بحٌ ظـ  تسؿقتف

 متوبع فؾصحويب، وٓ بلس هبذا، ؾفق ضبؼي مـ ضبؼوت اإلشـود.

واخلالصي أن كص ابـ حجر أن افبحٌ ظـ ادتوبع هق ذم تػرد كسبل 

مّدظك فرؾع هذا افتػرد ٓ يعـل أن هذا خوص بوفـسبل، ؾؼد يؽقن مثؾف 

 .ذم ادطؾؼ، واهلل أظؾؿ

* * * 

 :احلذيث الصحًح

إن  ابـ حجر زاد ذًضو إػ ": ذم ؿقل افشقخ حػظف اهلل: 43س

افؼوط إربعي، وهق أن يؽقن اخلز مػقًدا فؾعؾؿ ظـد افسومع، ٓ يشؽ 

 . يعـل: يػقد افقؼغ؟"ذم ثبقتف )ٓ يػقد افظـ(

و، هق أصاًل اجلواب : ادؼصقد هـو: أن ابـ حجر زاد ذًضو تلـقديًّ

حوصؾ مـ افؼوط افثالثي إَُول، ؾنذا حتؼؼً افؼوط افثالثي أؾود 

افعؾؿ، ؾال حوجي إػ افؼقل بوصساط إؾودة افعؾؿ، ومو ذـره مـ ـقكف ؿد 

 ٓ يػقد افعؾؿ فبعض افـوس فسبٍى يؼقم هبؿ؛ ؾفذا فقس ذم اخلز كػسف.

* * * 
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فؽؾؿي )وٓ مـؽرا( ذم  3١0: مو وجف إضوؾي افتزيزي ص44س

 ريػ افصحقح؟ وـقػ زال اإلصؽول بنضوؾتفو وـقكف خمرجو حسـو؟تع

: ٕن تعريػ افصحقح ؿبؾف خال مـ اصساط اكتػوء افـؽورة، اجلواب

واصساط اكتػوئفو مقجقد ذم اشتخدام إئؿي، وإكام خال مـفو تعريػ َمـ 

ؿبؾ افتزيزي ٕهنؿ ظّرؾقا افشوذ بـػس تعريػ ادعؾؾ، اصسضقا ؾقف 

ؾصور ذم افتعريػ صقئون: افتؽرار، وظدم وؾوئف بؼوط ادخوفػي، 

احلديٌ افصحقح، ؾوفتزيزي ظوفٍ افثوين، وهق ظدم وؾوئف بوصساط 

اكتػوء ترجقح ؽؾط افثؼي وفق مل خيوفػ، ؾلضوف افتزيزي ظبورة: )وٓ 

 مـؽرا(.

* * * 

: كؼؾ افشورح ؿقل ابـ افصالح )أصح افؽتى بعد ـتوب اهلل( 45س

هؾ يقجد أحد مـ افعؾامء مـ شبؼف ذم ذفؽ افؼقل، خوصي مـ مؼدمتف، 

 ذم زمـ افبخوري ومسؾؿ.

: هذه افؽؾؿي ُكؼؾً ظـ افشوؾعل ذم ـالمف ظذ مقضل اجلواب     

موفؽ، ثؿ أظودهو ابـ افصالح ذم حؼ افصحقحغ، وؿد جوءت بؿعـوهو 

ذم ـالم ؽره ممـ ؿُرب ظفدهؿ افصحقحغ، وإكام زاد ابـ افصالح 

 اشتثـوء ـتوب اهلل، وهق أمر تلـقدي تصح افعبورة دوكف.ظؾقفؿ 
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* * * 

: مو إدفي ظذ اتػوق إمي ظذ تؾّؼل افصحقحغ بوفؼبقل؟ 46س

وـقػ كستدل ظذ هذا آتػوق؟ وهؾ وردت كصقص مـ افعؾامء تدل 

ظؾقف؟ وـقػ يؽقن افتقؾقؼ بغ تؼرير ذفؽ وبغ مو ورد ظـ بعض 

افذيـ تؽؾؿقا ذم بعض رواة  -ي وؽرمهوـليب حوتؿ وابـ ظد-إئؿي 

 افصحقحغ؟

: ذم بودئ إمر ٓ بد مـ افتـبقف ظذ أن ادراد بوٕمي ظؾامء اجلواب

احلديٌ ظذ وجف اخلصقص؛ إذ ٓ يؿؽـ إدخول ـؾ أحد ذم ـؾ ظؾؿ، 

ـام فق ؿقؾ ذم حؽؿ مـ إحؽوم افػؼفقي: أمجعً إمي ؾقف ظذ ـذا، 

 إمي.  ؾودؼصقد ظؾامء افػؼف ذم

ثؿ يؼول ذم اجلقاب أن هذا آتػوق ثبً بوٓشتؼراء افذي هق أحد 

و  افطرق افعؾؿقي فؾقصقل إػ احلؼقؼي، خوصي إن ـون هذا آشتؼراء تومًّ

 بعقًدا ظـ ممثرات خورجقي تؼقد إػ كتوئٍ مسبؼي.

وؿد حتؼؼ آشتؼراء افتوم ذم مسلفتـو هذه، وهق اشتؼراء صودق 

ثبً مـذ أن وضع افبخوري ومسؾؿ صحقحقفام، مطوبؼ فؾقاؿع، 

 وشلـتػل بذـر بعض اجلقاكى افتل تثبً هذا آشتؼراء ودمّؾقف:
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أكف ؿد ُصـِّػ ذم ظكمهو وبعده ـتٌى ـثرة ُؿصد هبو مجع -0 

 إحوديٌ افصحقحي، ؾذهبً هذه افؽتى وأصبحً ذم ضل افـسقون.

صتغول بوفؽتوبغ إػ آ -ذم ظكمهو وبعده-ادموه جفقد افعؾامء -3

مـ جقاكى متعددة، ـؿعرؾي ذضفام، وآشتخراج ظؾقفام، وآكتؼود 

ظؾقفام مـ جفي أحوديٌ وافرواة، وربط درجوت إحوديٌ بؼضفام، 

 حك رواهتام وتعققـفؿ.

ؿقة ذط هذيـ افؽتوبغ، ويظفر ذفؽ مـ خالل مقازكي مو -2

رـو أحوديٌ ـثرة جدا أودظوه ذم افؽتوبغ مـ أحوديٌ بام ترـوه، ؾؼد ت

هل أصقل ذم أبقاهبو، صّححفو بعض مـ ؿبؾفام، ومع ذفؽ مل خيرجوهو. 

ويطؾؼ ظذ هذا افػعؾ ظـد ادحدثغ مصطؾح )افصز(، وهق مصطؾح 

ؿديؿ ُيؼصد بف أن ادحّدث يصز ؾال يروي ظـ صخص معغ رؽؿ ظؾق 

ؾؿي تردد أشوكقده أو تػرده بلحوديٌ، ٕكف يرى أن ؾقف خؾال، وهذه افؽ

ذم أجقبتفؿ، دمد ادحّدث ُيسلل: ـقػ شؿعً مـ ؾالن وهق ـذا وـذا؟ 

 ؾقؼقل: حدث بلحوديٌ مل كصز ظـفو، أو يؼقل: مـ يصز ظـ أحوديثف؟

واـتػل هـو فبقون ظظؿي هذيـ افؽتوبغ ظـد ظؾامء إمي، وظظؿ 

ذضفام وؿقتف، وتؼدم آظتـوء بؽتوبقفام، بؼصي وؿعً ٕيب افعبوس 

اج، وهق معورص فؾشقخغ، وؿد رويو ظـف خورج افؽتوبغ،  وُظّؿر افّس

وموت بعدمهو بؽثر، وؿد ظؿؾ مستخرجو ظذ ـتوب مسؾؿ: ؿول احلوؾظ 
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اشتعون يب افّساج ذم افتخريٍ ظذ »أبق ظع بـ إخرم افشقبوين: 

)صحقح مسؾؿ(، ؾؽـً أحتر مـ ـثرة احلديٌ افذي ظـده، وحسـ 

حديثو ظوفقو، يؼقل: ٓ بد أن تؽتبف، ؾلؿقل: فقس  أصقفف، وـون إذا وجد

 «.مـ ذط صوحبـو، ؾقؼقل: ؾشػعـل ذم هذا احلديٌ افقاحد

خوصي مو يتعؾؼ بلحوديٌ -جؾ إحوديٌ افتل ذم افؽتوبغ -4

هل معروؾي مشفقرة ؿبؾ افبخوري ومسؾؿ، تداوهلو افػؼفوء  -إحؽوم

ادذاهى إربعي واشتدفقا هبو ذم ظصقر متؼدمي ظؾقفام، ـلئؿي 

وأصحوهبؿ، وأـثر هذه إحوديٌ ممو ُشّؾؿ بف ومل يتؽؾؿ أحد ذم ثبقتف، 

إكام ـون يؼع افـظر ذم دٓفتف ومو يستـبط مـف، ؾوحلؼقؼي أن ظؿؾ افشقخغ 

 ـون ذم إيداع هذه إحوديٌ ذم افؽتوبغ.

وأمو ذم اجلقاب ظـ اكتؼود بعض رواة أئؿي افصحقحغ ؾقؼول: إن 

ـْ افبخوري  ومسؾاًم مل يدظقو أهنام ٓ خيرجون إٓ ظؿـ مل يتؽؾؿ ؾقف، وفؽ

فقس ـؾ مـ أخرجو ظـف ممـ ُتؽّؾؿ ؾقف اظتؿدا ظؾقف، ؾغوفبفؿ أخرجو فف 

ذم ادتوبعوت وافشقاهد، وؿد كص مسؾؿ ظذ هذا ذم مؼدمتف، ؾال يمثر 

هذا ظذ تؾؼل ـتوبقفام بوفؼبقل، وفق اؾسضـو أهنام اظتؿدا ظذ أمثول 

مٓء افرواة ؾفذا ٓ يمثر أيًضو ظذ افؼقل بتؾؼل إمي فؽتوبقفام بوفؼبقل؛ ه

إذ ادؼصقد هبذا مجؾي افؽتوبغ، ومثؾ ذفؽ يؼول ذم إحوديٌ ادـتؼدة ظذ 

افصحقحغ، ؾفذا أيضو معروف مشفقر، ومهو أيضو بّقـو ظؾؾ بعض 
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ؿبقل ـؾ  إشوكقد وادتقن، وادؼصقد تؾؼل مجؾي افؽتوبغ بوفؼبقل، ٓ

 حديٌ بعقـف، ؾوفـؼد شوبؼ ظؾقفام وٓحؼ هلام.

* * * 

ورواهُتُام ؿد َحَصَؾ آتِّػوُق ظذ ": ؿقل احلوؾظ ابـ حجر: 47س

، فؽـف حؽؿ ظذ بعض مـ أخرجو فف بلكف "افؼقِل بَتعديؾِِفؿ بطريِؼ افؾ زومِ 

 مؼبقل؟

مصطؾح )ادؼبقل( ظـد ابـ حجر خوص بف هق، وفقس : اجلواب

مصطؾحو فألئؿي بودعـك افذي ؿرره ابـ حجر، بلكف مـ مل يؼػ ؾقف ظذ 

تقثقؼ معتز ومل جيرح، وهذا يمـد أن ادتلخريـ ٓ يقثؼقن وٓ يضعػقن 

مـ ظـدهؿ، وإكام ؽويي ؾعؾفؿ أن يـظروا ذم ـالم افـؼود، وظؾقف ؾال يؿؽـ 

 بحول أن حيوـؿ صخص متؼدم ظذ مصطؾح إلموم متلخر.

ؼصقد بوفسمال تقجقف مو طوهره اختالف رأيل ابـ حجر وإن ـون اد

ؾوجلقاب ظـ ذفؽ هق أن مصطؾح )افتعديؾ( داخؾ ؾقف )ادؼبقل(، 

ؾؾقس مؼصقده بتعديؾ رواهتام بطريؼ افؾزوم أن مجقع همٓء ثؼوت، وإكام 

 مؼصقده أكف يشؿؾفؿ مصطؾح افتقثقؼ ذم اجلؿؾي.

د ابـ حجر مـ ودـ جوء بعد ابـ حجر كظر ذم هذا ادصطؾح ظـ

جفتغ، إوػ: تطبقؼ ابـ حجر فؼضف ظذ همٓء ومدى افتزامف بام 
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ذضف ضردا وظؽسو، وافثوكقي: أن بعض همٓء جرى تقثقؼف فؽـ مل يؼػ 

 ابـ حجر ظذ هذا افتقثقؼ. 

وهلذا ؾنين أدظل أن مـ إحسـ دمووز مصطؾح ابـ حجر هذا، 

فؿ ذط ابـ حجر وؾؼ ذط وافـظر إػ همٓء افرواة افذيـ يـطبؼ ظؾق

صوحبل افصحقحغ ذم افثؼوت ادعروؾغ وـقػ خيرجقن هلؿ، وذم مـ 

دون افثؼوت وـقػ خيرجقن هلؿ؟ ؾؼد خيرجون فؾثؼي ذم إصقل ظـ 

بعض صققخف ويتجـبون روايتف ظـ صققخ آخريـ، وؿد خيرجون دـ هق 

ف، دون افثؼي، ٕشبوب خمتؾػي، وؿد ذح هذا مسؾؿ ذم مؼدمي صحقحق

افثؼي: مـ وثؼف ـثر، ومل يضعػ، ودوكف: مـ مل يقثؼ وٓ »ؿول افذهبل: 

، «ضعػ، ؾنن خرج حديٌ هذا ذم افصحقحغ، ؾفق مقثؼ بذفؽ

بؿراظوة ـقػقي إخراجفام فف، إذ ٓ خيػك ظؾقف أهنام  -ؾقام يظفر-وؿصده 

 خرجو دـ كجزم بلكف دون افثؼي بؼوط هلام.

* * * 

ؾظ بلن مو أخرجف مسؾؿ أؿقى ممو ـون ظذ مِل مَل جيزم احلو: 48س

ذضفام؟ ودوذا مل يعّد مو اتػؼو ظؾقف مـ حديٌ صحوبقغ أؿقى ممو اكػرد 

 بف أحدمهو؟

مل يتحرر يل هذا افسمال، يعود ضرحف بـؼؾ ادؼصقد بوفسمال مـ ـالم 

 ابـ حجر.
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* * * 

( ذم 02٥ؿول ؾضقؾي افشقخ افشورح حػظف اهلل ذم )ص :49س

. "يضوف إػ ذفؽ ؿقة افـؼد"افؽالم ظذ تػضقؾ افبخوري ظذ مسؾؿ: 

مو افػرق بغ هذه اإلضوؾي وبغ ؿقل صقخ اإلشالم افذي ذـره ؿبؾ 

افغوفى ؾقام اكتؼد ظذ افبخوري أن "اجلؿؾي ادذـقرة بلشطر ؿؾقؾي: بلن 

 ؟"كتؼد ظذ مسؾؿافصقاب معف، بعؽس مو ا

: مو أضػتف أؿصد بف كقع افـؼد، ؾوفذي ُيؾَحظ أن مو اكُتؼد ظذ اجلواب

ى إرشوَل احلديٌ، أو وؿَػف، أو أن  افبخوري ؽوفبف يتعؾؼ بسجقح ادتعؼِّ

توبعقف مل يسؿع مـ صحوبقف، وكحق ذفؽ، مع وجقد كؼد ٕفػوظ ذم 

ل. وأمو مسؾؿ ؾعـده افبخوري، وربام يؽقن افبخوري بّغ مو ؾقفو مـ إصؽو

متقن وأفػوظ أخرجفو وؾقفو إصؽول طوهر، مثؾ حديٌ )خؾؼ اهلل افسبي 

يقم افسبً(، وحديٌ ظرض أيب شػقون أم حبقبي ظذ افـبل صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ، وؽر ذفؽ، وربام صدد بعض إئؿي ذم اكتؼود إخراج مسؾؿ 

 هلو.

* * * 

ادحتٍ هبؿ ذم  : هؾ يصح أن كؼقل ذم متققز رواة إصقل51س

ومل يؽـ  -أي فقس معؾ ًؼو-صحقح افبخوري: بروايتف هلؿ حديًثو مسـًدا 
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إخراجف فف: متوبعًي أو مؼروًكو أو فبقون ظؾتف، ؾنكف مـ أصحوب إصقل، 

 وؽره مـ رواة ادتوبعوت؟

: كعؿ؛ هذا صحقح ذم اجلؿؾي، ويضوف إفقف أن يـظر ذم اجلواب

شبقؾ آكتؼوء وآختقور، وأن ٓ يؽقكو روايتفام فف أن ٓ يؽقن ظذ 

أخرجو فف ذم افسؽقى وافسهقى وؾضوئؾ إظامل، وهق خورجفام يروي 

 حؽام، وحديٌ هذا افراوي أصؾ ؾقف، وهؽذا أمقر أخرى تراظك.

* * * 

: ُؿّرر أن افصحقحغ حيتقيون أحوديٌ مـ افصحقح فغره، 51س

لخرون ظذ تسؿقتف فؽـ هؾ يشتؿالن ظذ أحوديٌ ممو اصطؾح ادت

بوحلسـ فذاتف ظذ اظتبور أن ادتؼدمغ ـوكقا يطؾؼقن ظذ اجلؿقع فػظ 

 صحقح؟

: ـام هق معؾقم ذم مجقع افتؼوشقؿ وادراتى أن افؼسؿ يتؼورب اجلواب

مع افؼسؿ افذي يؾقف، وتتؼورب ادرتبي مع ادرتبي افتل تؾقفو، خوصي إذا 

متؼدم، ثؿ جوء مـ بعده ؾزاد ـون افتؼسقؿ ووضع ادراتى مـ صخص 

 إمر تػصقال، زاد ذم إؿسوم أو ادراتى.

وظذ هذا ؾؿـ وضع ؿسؿ احلسـ ٓ بد أن يؽقن ؿد أخذ صقئو مـ 

افصحقح وصقئو مـ افضعقػ ظذ افتؼسقؿ افؼديؿ، ؾلخذ مـ آخر 
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افصحقح أظذ مراتى احلسـ، وأخذ مـ أظذ افضعقػ أدكك مراتى 

أن إئؿي ٓ  -افذي ُيـؼؾ ظـف ـثرا-ابـ تقؿقي  احلسـ، وهذا معـك ـالم

حيتجقن بوفضعقػ، ؾوفضعقػ افذي حيتجقن بف هق افذي شامه 

 ادتلخرون حسـو.

وظذ هذا ؾنن تقجد أشوكقد ذم افصحقحغ يـطبؼ ظؾقفو ذط 

احلسـ، خوصي ذم صحقح مسؾؿ، مثؾ شفقؾ بـ أيب صوفح، ظـ أبقف، 

رمحـ، ظـ أبقف، ظـ أيب هريرة، وؿد ظـ أيب هريرة، وافعالء بـ ظبد اف

 كصقا ظذ هذا. 

* * * 

: ـقػ ُترت ى ـتى افســ بعد افصحقحغ مـ حقٌ افصحي 52س

 وافضعػ؟

: افستقى ادشفقر بعد افصحقحغ: أبق داود، ثؿ افـسوئل، اجلواب

ثؿ افسمذي، ثؿ ابـ موجف، ويرى بعض افعؾامء تؼديؿ افـسوئل ظذ أيب 

ؾوفػقصؾ أن ُيتعومؾ مع ـؾ حديٌ بعقـف بغض  داود، واخلطى شفؾ،

 افـظر ظـ مصدره.

* * * 
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ؾال مؼوركي مطؾًؼو حتك "ؿول افشورح وؾؼف اهلل:  02١: ذم ص53س

مـ افتزم افصحي أو اؾسض أكف افتزم افصحي مثؾ ابـ خزيؿي وابـ حبون 

 ، افسمال: مو افؼقل ذم ـتوب )إحوديٌ ادختورة( فؾضقوء ادؼدد؟"..

: ـتوب افضقوء ادؼدد مـ أضعػ افؽتى ادمفػي ذم مجع باجلوا

إحوديٌ افصحقحي، وـثر مـ مودتف مـ ـتى افطزاين، مشك ؾقف ـثرا 

ظذ طقاهر إشوكقد، مع خؾؾ ذم تطبقؼ افؼوط افثالثي فؾحديٌ 

افصحقح، ؾضال ظـ افؼضغ افرابع واخلومس، فذا ـثر ؾقف إحوديٌ 

 عؾؾي، ؾال يـبغل آظتامد ظؾقف مطؾؼو.ادـؽرة وافقاهقي واد

* * * 

 احلذيث احلسن:

وإمثؾي ": 0٥١: مو ادؼصقد بؼقل افشورح حػظف اهلل ذم ص54س

افتل رضهبو افذهبل، مـفو مو يؽقن افراجح ؾقف أو يستؼر افعؿؾ ظذ ـقكف 

 ؟"ضعقػو ...

: ادؼصقد أن مو ذـره افذهبل فقس كؼال ظـ افـؼود، وٓ اجلواب

هذا، وإكام هق اجتفود مـف بـوه ظذ دفقؾ كظري، وهق أن مو اخُتؾػ يؿؽـ 

ذم تصحقحف وحتسقـف يؽقن ذم ادرتبي إوػ مـ احلسـ، ومو اخُتؾػ ذم 

حتسقـف وتضعقػف يؽقن ذم ادرتبي افثوكقي مـ احلسـ، ؾبعض مو ذـره ذم 
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ادرتبي إوػ ؿد يضعػف بعض إئؿي، مثؾ مو يرويف حمؿد بـ إشحوق، 

وبعض مو ذـره ذم ادرتبي افثوكقي افعؿُؾ ظذ تضعقػف، مثؾ مو يرويف 

 احلورث بـ ظبد اهلل.

* * * 

: صقخـو احلبقى ؿد ذـرتؿ ذم ـالم ابـ ؿطون أكؽؿ متقؾقن 55س

، وبحسى مو أرى أن ـالمف "أن ٓ حيتٍ بف ـؾف"إفقف، وذفؽ ذم ؿقفف: 

ؿضقي احلديٌ  ؽر خموفػ فؽالم ابـ حجر، وإكام تؽؾؿ ابـ ؿطون ظـ

بعقـف، ٓ بجؿقع ضرؿف، وهق ـذفؽ ظـد ابـ حجر. ؾؾق تقضحقا فـو 

 اخلالف بقـفام وجزاـؿ اهلل خرا.

: مل يؽـ مـ ؽريض ادقازكي بغ ـالم ابـ حجر وـالم ابـ اجلواب

افؼطون، وفقس بقـفام اختالف، ؽويي إمر أن ابـ حجر هـو ذم ذح 

افـزهي أضؾؼ مو حؼف افتؼققد، ؾوفـؼطي افتل أردت هل أن ابـ حجر وضع 

احلسـ فغره مع أؿسوم ادؼبقل، هؽذا بنضالق، ؾلردت بقون مو ذم هذا 

ول، وأكف حيتوج إػ ضؿف إػ ـالمف ذم افـؽً، ومو كؼؾف اإلضالق مـ إصؽ

ظـ ابـ افؼطون وارتضوه، وهق أن احلسـ فغره ٓ خيرجف ظـ افضعقػ 

إٓ جمرد آصطالح اجلديد، وإٓ ؾفق مـ ؿسؿ افضعقػ ظـد إوفغ، 

وهق ظـدهؿ ؽر واجى آحتجوج بف، وإكام جيقز إخذ بف ذم ؾضوئؾ 

 حؽوم ؾقستلكس بف، ٓ يؽقن ظؾقف آظتامد.إظامل، وأمو ذم آ



 49 احلديثقّراء برنامج أسئلة   

* * * 

 التعبري بـ)حسن صحًح(:

: مو إذا وصػ 040: ممو يشؽؾ ظذ رأي ابـ دؿقؼ افعقد ص56س

َ ملَ  يؼؾ ؾقف: حسـ صحقح؟ إذا اؾسضـو أكف ٓ  احلديٌ بوفصحي ؾؼط، مِل

يشتؿؾ ظذ أمقر تـزل هذا احلديٌ إػ مرتبي احلسـ، ؾفؾ يرد ظؾقف هذا 

 اإليراد؟

: كعؿ هذا اإليراد بوٍق، ٕن ـؾ مو ـون ذم مرتبي افصحي، ؾفق اجلواب

مشتؿؾ ظذ صػوت مو هق ذم مرتبي احلسـ، هذا تلشقس جقابف، بـوه ظذ 

اد ؿوئام: مل وصػ بعض إحوديٌ بوفصحي ؾؼط مع هذا، ؾقبؼك اإلير

 ـقهنو مشتؿؾي ظذ معـك احلسـ؟

* * * 

( ؿقل ابـ دؿقؼ افعقد، ؾفؾ 0١4ذـر افشقخ افشورح ذم )ص: 57س

مؼصقد إخر أهنام مسادؾون؟ أم أن مراده: أن مو ؿقؾ ؾقف: )حسـ 

ؾلكزفتف صحقح( ُوجد ذم راويي مـ درجي دكقو ذم أحد ذوط افصحقح، 

ظـ درجي افصحقح ادجرد، ومل هتبط بف إػ درجي احلسـ ادجرد، ؾصور 

ذم مـزفي بقـفام، ؾقعقد فؾؼقل افثوين افذي ذـره افشقخ ذم أول ـالمف ظذ 

 ( وهق ؿقل ابـ ـثر )مرتبي بغ افصحقح واحلسـ(؟0٤٤ادسلفي )ص
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هذا : ادؼصقد مـ ـالم ابـ دؿقؼ افعقد واضح، ؾفق مل يؼقد اجلواب

بـقع مـ افصحقح، وهق افصحقح ذم أدكك مراتبف، بؾ اؾسضف ذم إشـود 

رواتف ذم افذروة مـ افعدافي وافضبط، وذـر أن وصػفؿ هبذا متضؿـ 

. ـٌ  فقصػفؿ بوفدرجوت افدكقو وزيودة، إذ ـؾ صحقح حس

* * * 

(: )ويشؽؾ ظذ هذا 0١٥ذم )ص -بورك اهلل ؾقؽؿ-ؿؾتؿ : 58س

ي ابـ حجر( فق وضحتؿ مو ُوّجف ٓبـ دؿقؼ اجلقاب مو تؼدم ذم مـوؿش

 افعقد مع ـقن رأيف خموفػو فرأي ابـ حجر؟

: كعؿ مهو خمتؾػون ذم تػسر ظبورة افسمذي، فؽـفام اجتؿعو ذم اجلواب

أن احلسـ ظـد افسمذي إذا ؿركف بوفصحي ؾفق احلسـ افذي خػ ضبط 

ذي ؿرره ذم راويف، وهق احلسـ فذاتف ظـد ادتلخريـ، ؾفق ؽر احلسـ اف

آخر ـتوبف، ذاك مل يتطرق ؾقف خلػي افضبط أو مو يؼورهبو مـ ظبورة، اـتػك 

بؽقن افراوي ؽر متفؿ، مع بوؿل افؼوط، ؾوإليراد افذي يليت ظذ ـالم 

 ابـ حجر هـو يليت أيضو ظذ ـالم ابـ دؿقؼ افعقد.

* * * 

ؿقل ابـ دؿقؼ افعقد ذم اجلؿع بغ احلسـ وافصحي ذم : 59س

احلديٌ افقاحد إن وجقد افدرجي افعؾقو مل يـوؾف وجقد افدكقو، ـوحلػظ 
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مع افصدق، ؾفؾ يؿؽـ وجقد افدرجي افعؾقو بدون افدكقو، ؾؿثال هؾ 

يقجد مـ هق حوؾظ متؼـ بدون افصدق؟ ؾؽقػ يػرق ويؼقل: إكف 

حسـ بوظتبور افصدق صحقح بوظتبور احلػظ وآتؼون؟ أوفقس إحسـ 

افعقد ٓ يػرق بقـفام أصال ؾؾؽ أن تستعؿؾ أي  أن كؼقل: ابـ دؿقؼ

 ادصطؾحغ تريده؟

: مل جير ذم ـالم ابـ دؿقؼ افعقد افتػرؿي بغ افصدق واحلػظ، اجلواب

ومل دمر هذه افتػرؿي ذم ـالم مـ ذح ـالمف وأوضحف، وإكام افذي جرى 

ذم ـالمف أن افثؼوت ومـ ذم حؽؿفؿ ظذ درجوت، وهذه افدرجوت 

 إػ افضبط، ؾؾؿ يتبغ يل ادؼصقد مـ هذا افسمال. ؽوفبفو يرجع

* * * 

 املتابعات والشىاهذ:تقىيُ األحاديث و

: إذا ؿؿً بدراشي حديٌ وـون ذم إشـوده راو خػ ضبطف 61س

وبوؿل افؼوط مقجقدة = أحؽؿ ظؾقف بلكف حسـ، وإذا وجدت متوبعي 

 فف مـ حديٌ صحقح أؿقل: أرّؿقف وأؿقل: صحقح فغره، فؽـ بعد

اضالظل ظذ افؼح ؾفؿً أين ذم هذه احلوفي أؿقل مـ افبدايي صحقح، 

وٓ أؿقل حسـ، ٕن احلسـ إذا خػ ضبطف مو دام أكف تقبع مـ ؿبؾ توم 

افضبط مع وجقد بوؿل افؼوط ذم هذا احلديٌ ادعغ ضبطف ؾؾذفؽ 
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أظده صحقحو، هؾ ؾفؿل هلذا صحقح؟ وإذا ـون ؽر ذفؽ ؾلرجق مزيد 

 إيضوح.

: كعؿ هذا مو أؿصده، أكف ٓ حمقج فتجزئي إحؽوم ظذ اجلواب

إشوكقد، ؾطرده واشتخدامف دائام ـام يػعؾ بعض افبوحثغ مشؽؾ، ؾؾق 

اؾسضـو أن حديثو مداره صعبي بـ احلجوج، يرويف ظـف مجوظي مـ 

أصحوبف يبؾغقن افعؼيـ، وتتػووت مراتى همٓء افعؼيـ، ؾؿـفؿ 

ومـفؿ افصدوق، ومـف شقئ احلػظ، ومـفؿ  افثؼي افثبً، ومـفؿ افثؼي،

افضعقػ، ؾؿـ ؽر ادـوشى أن أمق ظؾقفو واحدا واحدا وأحؽؿ ظذ 

ـؾ واحد مـفو حؽام مستؼال، مو مل يظفر ذم ذفؽ افطريؼ بعقـف مو 

 اشتقجى افـظر ؾقف، ـلن يليت بزيودة، أو يدرج مجؾي، وكحق ذفؽ.

* * * 

شقاهد مطؾًؼو؟ ويستشفد هؾ يصح افؼقل بعدم افتؼقيي بوف :61س

، ؾؾق "مل يصح احلديٌ إٓ مـ روايي افصحويب افػالين"ظذ ذفؽ بؼقهلؿ: 

 ـوكً افتؼقيي بوفشوهد ممؽـي فؼقي افضعقػ بوفشوهد افصحقح.

: هذا رأي ؿقي، وأدفتف مـ ظؿؾ افـؼود ـثرة جدا، إذ دمد اجلواب

هنو بف، ٓ احلديٌ يصح ظـدهؿ ذم بوب، ثؿ يضّعػقن مو ظداه وٓ يشّدو

تصحقحو وٓ حتسقـو، وـذفؽ ترد أحوديٌ ذم بوب ٓ يصح مـفو رء، 

ؾال يشّدون بعضفو ببعض، وحيؽؿقن بضعػ ـؾ مو ورد ذم افبوب، 
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وـثر مـ هذه إبقاب ظود إفقفو ادتلخرون ؾصّححقا ؾقفو أحوديٌ 

أحوديٌ ذم  -بوفشقاهد-زيودة ظذ مو صح ظـد إوفغ، أو صححقا 

يصح ؾقفو حديٌ ظـد إوفغ، وهذا خرق اتسع ظذ افراؿع، أبقاب ٓ 

وحصؾ بسببف خؾؾ ـبر ذم كؼد ادرويوت، خوصي مع افتسوهؾ ذم افـؼد 

ذم جقاكى، وظدم افتدؿقؼ ذم ادتقن وتطوبؼفو أو تؼورهبو، وصد أجزاء 

احلديٌ ومجؾف، ـؾ جزء يذـرون فف صوهدا، ثؿ يشدون احلديٌ ـؾف هبذا 

 افتجؿقع.

وم أحد افبوحثغ ذم رشوفي فف بسز ظؿؾ افـؼود متؼدمقفؿ وؿد ؿ

ومتلخرهيؿ ذم افشد بودتوبعوت وافشقاهد، وأذـر أن ممو تقصؾ إفقف أكف مل 

يؼػ ظذ روايي ضعقػي صدهو إموم متؼدم بروايي ضعقػي أو حديٌ 

ضعقػ، وافضعػ هـو يدخؾ ؾقف بعض مو يسؿقف ادتلخرون حسـو 

 فذاتف.

أهنؿ يشدون بام هق ضعقػ ؽر مـؽر روايي صحقحي واحلوصؾ مـفؿ 

ظـد احلوجي إػ ذفؽ، ـلن يؼع اختالف ظذ راو، وحيتوجقن إػ ادقازكي 

احلديٌ ظـ افضعػوء ؿد حُيتوج »وافسجقح، وكحق ذفؽ، ـام ؿول أمحد: 

 «.إفقف ذم وؿً، وادـؽر أبدا مـؽر

* * * 
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وادتوبعوت ٓ  صقخـو احلبقى ذـرت أن افعزة ذم افشقاهد :62س 

تػقد افتؼقيي، حتك تثبً ادتوبعي، وهذا يـبـل ظؾقف أن احلديٌ افضعقػ 

ٓ يسؿك إػ احلسـ فغره حتك يليت مو هق أؿقى مـف، ؾآمؾ تقضقح هذه 

 ادسلفي بورك اهلل ؾقؽؿ.

: هذا افؽالم يذـر بعد صققع مصطؾح )احلسـ فغره(، وهق اجلواب

ؾقا جدا ذم تطبقؼف، ؾُقـّبف هـو ظذ مصطؾح صوع ظـد ادتلخريـ، وأرس

أمريـ: أحدمهو: أن هذا افـقع مـ إحوديٌ ٓ خيرج هبذه افتسؿقي وهذا 

آصطالح ظـ ـقكف ضعقػو، ؾودصطؾحوت ٓ يصح أن تغر مـ احلؼوئؼ 

 صقئو، ؾقعومؾ معومؾي افضعقػ ذم افعؿؾ بف، وذم ادقؿػ مـف.

افروايي افتل يراد صّدهو، وذم  وإمر أخر: أكف ٓ بد مـ افتدؿقؼ ذم

د مـ خؾّق افروايتغ مـ مقاكع افشد،  ـّ افروايي ادشدود هبو، فؾتل

وأصفرهو: أن تؽقن إحدامهو مـ روايي مـ هق مـ أصحوب ادراتى 

إخرة مـ مراتى اجلرح، ؾال يشد بروايي مسوك احلديٌ أو ادتفؿ أو 

ؾح، وإن ـون ؿد افؽذاب، وهذا ذط معروف متداول ذم ـتى ادصط

 تػؾً تطبقؼف ظـد ادتلخريـ وادعورصيـ.

ومـ ؽر ادشفقر مـ مقاكع افشد: أن تؽقن إحدى افروايتغ ترجع 

 إػ إخرى، إمو بوفتدفقس، أو اإلرشول، أو افغػؾي وافتؾؼغ.
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وأن تؽقن افروايتون أو إحدامهو مـؽرة ظؿـ رويً ظـف، اشتـؽرهو 

ؾنذا اشتـؽرت روايي مـ ضريؼ افزهري، أو  افـؼود أو اشتـؽروا أمثوهلو،

مـ ضريؼ هشوم بـ ظروة، ظـ ظروة، ٓ يـػعفو أبدا مو يليت مـ ضرق 

 أخرى وفق ـوكً مـ أصح افصحقح.

وأن تؽقن ـؾ مـ افروايتغ أو إحدامهو كوصئي ظـ خطل ظذ أحد 

رواهتو، وافصقاب ظـف ؽر هذه افروايي، ؾوخلطل ظـ افراوي ٓ يزيؾف أبدا 

 ايي أخرى ظـ ؽره.رو

وهذه ادقاكع ومو يامثؾفو ٓ يؾتػً إفقف جؾ مـ يصحح أو حيسـ 

بوفشقاهد وادتوبعوت مـ ادتلخريـ، ؾقحسـقن ويصححقن روايوت 

يرجع بعضفو إػ بعض، ويػعؾقن هذا بودـوـر، ويشدون ادعؾؾ بام هق 

 ظؾتف.

* * * 

فف افبخوري مو افؼقاظد أو افطرق افتل يعرف هبو مـ أخرج : 63س

 ذم إصقل أو ذم ادتوبعوت؟

: يعرف هذا مـ ـالم إئؿي افذيـ جوؤوا بعدمهو، ويؿؽـ اجلواب

فؾبوحٌ أن يستؼرئ بـػسف، ؾقتتبع روايوت افراوي مقضع افبحٌ ذم 

افؽتوبغ أو أحدمهو، ويـظر ذم ـؾ حديٌ فف: هؾ ـون آظتامد ظؾقف، أو 
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ة؟ وهؾ حلديثف صقاهد ظـد مـ ـون فف متوبعقن بؿتوبعوت تومي أو ؿورص

أخرج فف؟ ـام يػعؾ ابـ حجر ذم ـتوبف هدى افسوري، ذم افػصؾ افذي 

خصصف فؾرواة ادتؽؾؿ ؾقفؿ مـ رواة صحقح افبخوري، وبعض افذيـ 

ذـر ؾقفؿ صػي إخراج افبخوري هلؿ بحوجي إػ إظودة اشتؼراء، وفعؾ 

 شبى ذفؽ مـ افـسخي.

* * * 

أخرج فف افبخوري ذم "دحدثغ: : ـثرا مو كرى ؿقل ا64س

ؾفؾ ؿّسؿ افبخوري ـتوبف إػ أصقل ومتوبعوت  "ادتوبعوت وافشقاهد

وصقاهد؟ وهؾ يعـقن ادتوبعي افتل درشـو ذم افؽتوب أم يؼصدون متوبعي 

 أخرى؟ وإذا ـوكً ختوفػفو ؾامذا ُيؼصد؟

: افبخوري مل يـص ظذ هذا، ومسؾؿ كص ظؾقف ذم مؼدمتف، اجلواب

ـره ذم اإلجوبي ظـ افسمال أيت. وؿد ُظؾؿ بوفسز وافتتبع أن ـام شلذ

افبخوري صـع ذفؽ، ـام يػعؾ ابـ حجر ذم مؼدمي ذحف فؾبخوري 

)هدى افسوري(، وادتوبعوت وافشقاهد بوهبو واحد ذم افصحقحغ 

وخورجفام مـ جفي افتسؿقي وآصطالح، فؽـ يالحظ أن ـثرا مـ 

افشقخغ ـوكقا ذم ظك مل يستؼر ؾقف إئؿي افذيـ بحثقا ذم رواة 

آصطالح ظذ افتػرؿي بغ ادتوبعوت وافشقاهد بوفصقرة افتل ذحفو 

ابـ حجر، وؿد كبف هق ظذ ذفؽ ذم آخر ـالمف، وأن مـ إئؿي مـ يطؾؼ 
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ادتوبعي ظذ افشوهد، وافشوهد ظذ ادتوبعي، وهل مسلفي اصطالحقي 

 تؽؾؿً ظؾقفو ذم افؼح.

* * * 

مسلفي ادتوبعوت وافشقاهد ظـد افشقخغ هل مـ ادسوئؾ : 65س

 افتل حترت ؾقفو، ؾلرجق مـ صقخـو جقاب هذه ادسلفي.

: هذه ؿضقي تؽؾؿ ظؾقفو مسؾؿ ذم ادؼدمي، خالصتفو أن اجلواب

افرواة فقسقا ظذ درجي واحدة ذم احلػظ واإلتؼون، وأكف إذا ؾرغ مـ 

بعف بسقق روايوت فؾحديٌ شقق روايوت مـ هؿ ذم افطبؼي إوػ أت

كػسف ٕصحوب افطبؼي افثوكقي، ؾؼد حيتوج إػ روايوهتؿ فؾسجقح بغ 

افروايوت حغ آختالف، أو ؽر ذفؽ، وافبخوري مل يـص ظذ هذا، 

فؽـ ظرف هذا بوفسز وافـظر، ؾوفراوي خيرج فف ظـد أحدمهو فؽـ ٓ 

ضو ؽر مؼصقد، يؽقن ؿد اظتؿد ظؾقف، وربام ـون وروده ذم اإلشـود ظر

 وأحقوكو يذـران روايتف فـؼدهو، وهؽذا.

* * * 

: )حتسغ افسمذي مو ـوكً ضرؿف ضعقػي( هؾ يؼصد بف 66س

اكجبور افضعػ وتثبقً اخلز ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟ أو يؼصد 

 ؿبقل ادتـ مـ جفي ادعـك ؾحسى دقاؾؼتف أدفي أخرى؟.
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ثبقت افروايي مـ ظدمفو؛ أي  : ذم بحٌ ادحدثغ ادؼصقد بفاجلواب

احلؽؿ بصحي ادـؼقل أو ضعػف، أمو ذم بحٌ افػؼفوء ؾفق ذم دمؿقع إدفي 

فؾؿسلفي افقاحدة، ؾؽالم افسمذي أخذوه ظذ أكف يتؽؾؿ ظذ افثبقت، 

وأكف حتدث ظـ درجي مـ درجوت احلؽؿ ظذ إحوديٌ، وهق بوختصور 

ي، وتزداد ؽؾبي افظـ يرجع إػ حصقل ؽؾبي فؾظـ وإن ـوكً ؽر ؿقي

 ـؾام ارتػعـو ذم درجوت إحوديٌ إػ أن كصؾ إػ ادتقاتر.

* * * 

 احلذيث الضعًف:

: افضعػ اخلػقػ إذا تؽرر ذم اإلشـود هؾ يصؾ فؾضعػ 67س

افشديد؟ وـؿ ظدد افعؾؾ اخلػقػي افتل يؿؽـ أن كجعؾفو إذا وجدت 

يعرف  ضعػو صديدا؟ بؿعـك: هؾ يضبط ذفؽ افتؽرار بضوبط؟ وهؾ

 ظـ أهؾ احلديٌ اظتبور ذفؽ مـ افضعػ افشديد؟

: ـثر مـ ؿضويو إحؽوم ظذ إحوديٌ مرده ٓجتفود اجلواب

افـوطر وؽؾبي طـف، وهلذا ربام اختؾػً أحؽوم افـوؿد افقاحد ظذ احلديٌ 

افقاحد، ؾنذا ؽؾى ظذ طـ افـوطر ذم اإلشـود أن هذه افعؾؾ ادجتؿعي 

افشديد فف أن يطؾؼ هذا، ومـ افعسر وضع ؿودت إػ احلؽؿ بضعػف 

ضوبط معغ، بسبى تػووت درجوت افرواة مـ ظرف مـفؿ ومـ مل 
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يعرف، ؾوفضعػوء فقسقا ظذ درجي واحدة، وادجوهقؾ ـذفؽ، واكؼطوع 

 اإلشـود ظذ درجوت ـذفؽ.

أمو ظـ ورود هذا ظـ افـؼود ؾـعؿ، هق مقجقد ذم تطبقؼوهتؿ، حتك ذم 

، ؾودعضؾ مثال وصػقه بذفؽ ذم اإلرشول فسؼقط جـس افعؾي افقاحدة

 أـثر مـ راو.

* * * 

 املرسن:

، "مراشقؾ ؾالن صحقحي أو جقدة"معـك ؿقل افعؾامء:  مو  :68س

 ؟"ذ ادراشقؾ مراشقؾ افزهري"أو: 

: معـوه أن ادراشقؾ ذم كػسفو تتػووت ؿقة وضعػو، وذفؽ اجلواب

افروايوت، وَمـ صققخف  بحسى ظودة ادرِشؾ، وافـقع افذي يرشؾف مـ

افذيـ جرت ظودتف بنشؼوضفؿ؟ ؾوفزهري مثال ظؾؾقا ضعػ مراشقؾف بلكف 

حوؾظ، اصَتفر بسقق أشوكقده بتاممفو، ؾنذا أرشؾ أثور صبفي، خوصي أكف 

 يروي ظـ بعض افضعػوء.

* * * 

وـذفؽ اشتدٓفف "(: 0١٤ؿقل افشورح حػظف اهلل ذم )ص: 69س

ـقع افشوؾعل، إذ افشوؾعل ذـر هذا ذم بتقشقع مػفقم افقجف أخر بص
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، أؾفؿ "معرض آحتجوج بودرشؾ وذوط ذفؽ وفقس ذم احلؽؿ ظؾقف

 صـقع افشوؾعل خصقصو، وظؿقمو أحتوج إػ هذا افؼقل ـؾف.

: يقرد بعض مـ يتؽؾؿ ذم ادصطؾح ظـد تعريػ احلسـ اجلواب

افشوؾعل  فغره ـالَم افشوؾعل ذم ؿبقل ادراشقؾ، وآظساض ظذ هذا أن

ذـر هذا ذم معرض حديثف ظـ آحتجوج بودرشؾ، وفقس ظـ اظتضوده 

 بغره أو اظتضود ؽره بف مـ جفي افثبقت، وبغ ادسلفتغ ؾرق.

* * * 

: دوذا مراشقؾ شعقد بـ ادسقى ٓ تلخذ حؽاًم مطرًدا وهق 71س

، افؼبقل وهق مـ ـبور افتوبعغ، وهق ادرجع ذم ؾتووى ظؿر ريض اهلل ظـف

ـام روي ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام؟ وأيًضو مو افعؾؾ اخلػقي افتل ُيرد 

هبو إثر ظـد ادتؼدمغ واختؾػ ؾقفو ادتلخرون؟ وصؽرا فؽؿ وجزاـؿ 

 اهلل ظـو خر اجلزاء.

: مو يرشؾف شعقد بـ ادسقى يتؿقز ظـ ؽره مـ ادراشقؾ اجلواب

ؼط، ؾغره مـ ـبور بؼقة مو أرشؾف، فقس فؽقكف مـ ـبور افتوبعغ ؾ

افتوبعغ يرشؾ ـذفؽ، وإكام ظرف هذا بوفسز وافتتبع وادؼوركي، ؾوٕصؾ 

ؾقام يرشؾف افؼبقل وآحتجوج بف، فؽـ مع ذفؽ ٓ بد أن يؽقن دون 

ادتصؾ افصحقح، ثؿ هق مثؾ ؽره ممو يروى، يعرض ظذ مو يروى ذم 
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د يمخذ مو يرويف ادسلفي، وظذ مو يـظر ؾقف مـ أدفي أخرى، ٓ يقجد أح

 ـؾف ظذ اإلضالق دون كظر.

وأمو افعؾؾ اخلػقي افتل يرد هبو إثر ظـد ادتؼدمغ ؾال تقجد ظؾؾ 

خػقي خوصي بؤثور، ادرويوت بصػي ظومي ظؾؾفو واحدة، مو يؽقن ذم 

ادرؾقع يؽقن ذم ادقؿقف، وهذا مـ جفي افـظر ذم ثبقتف ظـ ؿوئؾف، 

اجلؿقع؛ ادرؾقع وادقؿقف، وادتؼدمقن  ؾودتلخرون ؿقاظدهؿ واحدة ذم

ؿقاظدهؿ ـذفؽ واحدة ؾقفام مجقعو، ؾنذا ـون ادتلخر مثال ٓ تمثر افعؾؾ 

اخلػقي ذم ادرؾقع، ؾقؼقل دائام: افراوي ؿد يصؾ وؿد يرشؾ، ؾفق يؼقل 

مثؾ هذا ذم ادقؿقف، ؾنذا روي رء ظـ شومل بـ ظبد اهلل بـ ظؿر، ظـ 

ب، وروي مـ ضريؼ أؿقى مـف ظـ شومل كػسف، أبقف، ظـ ظؿر بـ اخلطو

 ؾودتلخر يؼقل: ٓ يرض هذا، ؿد يؼقفف ظؿر، ويؼقفف شومل، وهؽذا.

ويبؼك افـظر ؾقام خيتؾػ ؾقف ادقؿقف ظـ ادرؾقع بعد ثبقت ادقؿقف 

ظـ ؿوئؾف، ؾقختؾػون مـ جفي مـ كسى إفقف ادروي، ؾودرؾقع كسى إػ 

بوٓتػوق مصدر فؾتؼيع، وادقؿقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وهق 

كسى إػ صحويب، وؾقف آختالف ذم آحتجوج بام يصدر ظـف، وهذه 

 مسلفي أصقفقي بحتي، ٓ ظالؿي هلو أبدا بؿـفٍ افـؼد افتورخيل.

* * * 
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 املذّلس:

ذـرتؿ أن افتدفقس ٓ يشسط ؾقف افؾؼوء، خالًؾو فؼقل احلوؾظ : 71س

أن ـؾ روايي بغ  -وؾؼف اهلل-ابـ حجر، ومؼته ـالم افشقخ 

 متعورصيـ مل يبغ ؾقفو اإلرشول ؾفل تدفقس.

وافسمال هق: أٓ يؾزم مـ هذا دخقل ـثر مـ افرواة ذم ضبؼي  

اددفسغ ممـ يروون ظؿـ ظورصهؿ وخيػك ذفؽ حتك يـص أمثول أيب 

حوتؿ وؽره مـ افـّؼود أهنؿ مل يسؿعقا مـ ؾالن... وهؽذا؟ وهؾ هلذا 

 افتػريؼ أثر ظؿع يراه افشقخ أم أكف ؾؼط فتحرير ادصطؾحوت؟.

افبحٌ ذم إخراج ابـ حجر افروايَي بغ  : ادؼصقد هـواجلواب

ادتعورَصيـ افؾَذيـ مل يؾتؼقو مـ افتدفقس، وفقس ادؼصقد تؼرير أّن ـؾ 

روايي بغ متعورصيـ ؾفل تدفقس، ؾوفتدفقس ـؾف بام ؾقف افروايي بغ مـ 

افتؼقو يرد ؾقف هذا افسمال، ؾفؾ ـؾ مسؼط دـ حدثف وؿد فؼل مـ ؾقؿف 

ول هـوك، وحمؾ بحثف ذم افؽتى ادقشعي ظـ تدفقس؟ مو يؼول هـو يؼ

 «.آتصول وآكؼطوع»افتدفقس، وؿد أذت إػ رء مـ هذا ذم ـتوب 

* * * 

إذا تؽرر افتدفقس مـ راو ومل يكح بذفؽ هؾ تسؼط : 72س

ظدافتف؟ ودوذا ٓ يعتز افتدفقس مطعـًو ذم افراوي؟ ؾؼد يقهؿ بصـقعف 

 تصحقح احلديٌ افضعقػ.
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افعؾؿ بام ؾقف ؿقاظده مبـلٌّ ظذ افـؼِؾ، وافـظِر إػ مو  : هذااجلواب

ظؾقف أئؿي هذا افعؾؿ، ؾفؿ افؼريبقن مـ افرواة، وهؿ افذيـ ضبؼقا 

افؼقاظد، ومـ افعسر جدا جعؾ افتدفقس مطؾؼو ؿودحو ذم افعدافي، وهؿ 

مل يػعؾقا ذفؽ، ومـ افصعى أيضو افػصؾ بغ أؽراض اددفسغ بلن 

ف تصحقح افضعقػ ؿدح افتدفقس ذم ظدافتف. يؼول: مـ ـون ؽرض

وافـؼود وازكقا بغ ادصؾحي وادػسدة، ؾتعومؾقا مع افتدفقس بام يؾقؼ بف، 

ؾقضعقا ذضو فؼبقل روايي اددفس، وهق تكحيف بوفتحديٌ، ؾتصر 

 روايتف ـلهنو ٓ تدفقس ؾقفو.

* * * 

ظذ تؼرير افشقخ افشورح هؾ يؿؽـ أن ُيؼول ذم تعريػ : 73س

ق بقـف "إشؼوط راو ذم اإلشـود؛ بؼصد اإلهيوم"افتدفقس( بلكف: ) ، فقػر 

 وبغ )اإلرشول( افذي ٓ يؼصد بف ذفؽ ظذ افدوام؟

: هذا ؿريى، فؽـ أخرجقا مـف مو ٓ يؿؽـ ؾقف افؾؼقو فتبوظد اجلواب

افعكيـ، ؾفذا ٓ يدخؾ ذم افتدفقس، فؽقكف ٓ إهيوم ؾقف أصال، وهلذا 

 افتدفقس ذم ؿقل إـثر. خيرجقكف مـ تعريػ

* * * 
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ؾضقؾي افشقخ: أفقس إفقؼ بؽالم ابـ افؼطون ذم : 74س

( أن يؽقن مع افصقرة افثوكقي؛ ٕكف يتحدث ظـ راويغ ثبً 20١)ص

افسامع بقـفام، وإكام جوء افؽالم ظذ افتدفقس وظدم افسامع ظرضو، ؾلول 

 افؽالم وآخره ؾقؿـ ثبً شامظف؟

ذـره إخ افسوئؾ، مل يلت افؽالم ظذ ظدم  : فقس إمر ـاماجلواب

افسامع ظرضو، بؾ هق مؼصقد ٓبـ افؼطون، وظبورتف جوءت ذم مؼدمي 

ذـرهو فؾؿدرك افثوين افذي يعؾؿ بف آكؼطوع، ذم أحوديٌ أخذهو ظذ 

ظبد احلؼ هل مـؼطعي، وشؽً ظبد احلؼ ظـ اكؼطوظفو، أو مل يذـر مـ 

ؿ شوق ظددا مـ إحوديٌ هبذه افصػي، افروايوت مو يبغ أهنو مـؼطعي، ث

وؾقفو مو هق بغ راويغ ثبً افسامع بقـفام ذم اجلؿؾي، وذم هذه إحوديٌ 

ٌَ مـ صقخف، وؾقفو  ذم روايوت أخرى مو يبّغ أكف مل يسؿع افراوي احلدي

مو هق بغ راويغ مل يثبً افسامع بقـفام، وجوء ذم هذه  -وهق ـثر-أيضو 

مو يمـد ذفؽ، وأن افراوي مل يسؿع  -ت أخرى هلوذم روايو-إحوديٌ 

احلديٌ ممـ روى ظـف، وؾقفو ـذفؽ مو هق بغ راويغ جوء ظـ إئؿي 

مو  -ذم روايوت أخرى هلو-كػل افسامع بقـفام، وجوء ذم هذه إحوديٌ 

يمـد ذفؽ، وهق إدخول واشطي بقـفام، وهذه مل يـّص ظؾقفو ابـ افؼطون 

 اخؾي ذم افصقرة افثوكقي مـ بوب أوػ.وجوءت ذم أمثؾتف، وهل د
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ؾفذه افصقرة مؼصقدة إذن ٓبـ افؼطون، وافصقرة افتل وردت ذم 

افسمال مؼصقدة ـذفؽ، وـذفؽ افصقرة افثوفثي افتل ورد ؾقفو افـػل ظـ 

 إئؿي ومل يـص ظؾقفو ابـ افؼطون. 

* * * 

: تدفقس افؼطع وتدفقس افتسقيي هؾ ؾقفام شؼط؟ وهؾ 75س

 ً تدفقس افتسقيي أو افشققخ؟يدخالن حت

: مهو داخالن ذم تدفقس اإلشؼوط، فؽـ إول ذم افتدفقس اجلواب

مـ مبدأ اإلشـود؛ أي مـ اددفس كػسف، ؾقسؼط صقخف، وافثوين مـ وشط 

 اإلشـود، ؾقبؼل صقخف ويسؼط راويو ذم وشط اإلشـود.

وتدفقس افؼطع أؾرد هبذا آشؿ بسبى ضريؼي تـػقذ اددفس 

، ؾفق يقؽؾ ذم اإلهيوم، ؾقكح بوفتحديٌ ثؿ يسؽً، ثؿ يذـر فتدفقسف

افراوي، ؾقظـ افسومع أن هذا افراوي حدثف وفقس ـذفؽ، وإٓ ؾفق ذم 

 افـفويي ـوفعـعـي، أو ـلن يؼقل: ؿول ؾالن ـذا.

* * * 

تدفقس افتسقيي هق  214ص  -بورك اهلل ؾقؽؿ-: ؿؾتؿ 76س

. أحتوج إػ "افسامع بقـفام إشؼوط راو أو أـثر بغ راويغ مع إهيوم"

 ذح: هؾ افتؼك افرجالن؟ أفقس بقـفام ضبؼي؟ أحتوج إػ زيودة إيضوح.
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: تؼرر أن افتدفقس هق اإلهيوم بوفسامع، وؿد يؽقن شؿع مـف اجلواب

ذم اجلؿؾي، وهذا احلديٌ مل يسؿعف مـف، وؿد يؽقن مل يسؿع مـف مطؾؼو، 

ع؛ فؽقهنام مـ بؾد واحد، وذم فؽـ افروايي بقـفام دون واشطي مقهؿ فؾسام

ظك واحد، وظذ هذا ؾتدفقس افتسقيي يشؿؾ هذا وهذا، ؿد يؽقن 

افراويون افؾذان أشؼط مـ بقـفام ؿد افتؼقو، فؽـ ذم هذا احلديٌ يروي 

ظـف بقاشطي وأشؼطً، وؿد يؽقكو مل يؾتؼقو وإشؼوط افقاشطي أوهؿ 

 إول.افتؼوءمهو، وأـثر إمثؾي افتل تذـر هل مـ افـقع 

* * * 

تدفقس افتسقيي ٓ ": 214ذم ص -بورك اهلل ؾقؽؿ-: ؿؾتؿ 77س

، مثؾقا فـو بورك اهلل ؾقؽؿ، "يػعؾف افراوي كػسف، وإكام يػعؾف راو ممـ دوكف

 ؾؾؿ يتضح يل ادؼصقد.

: ادؼصقد هبذا أن اددفس ٓ يسؼط صقخف، وإكام يذـر صقخف اجلواب

ؾوفراوي ظـ هذا افراوي مل ويسؼط راويو مـ وشط اإلشـود، وظؾقف 

يدّفس، وإكام افذي دّفس هق راو ممـ دوكف ذم اإلشـود، ؿد يؽقن هق افذي 

 دوكف مبوذة ذم اإلشـود وؿد يؽقن ممـ دوكف أيضو.

* * * 
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وأؿؾ مـ هذا " 20١: مو ادؼصقد مـ ؿقل ابـ افؼطون ذم ص78س

 ؟"شؼقط افثؼي بوتصوفف وؿقوم افريى ؾقف

أن مـ روى حديثو ظـ صخص ومل يؼؾ: حدثـو  : مؼصقدهاجلواب

ؾالن، يعـل مل يكح بوفتحديٌ، ثؿ رواه ظـف بقاشطي صخص آخر، 

ؾوفظـ افغوفى أكف مل يسؿعف مـ إول، وإن مل يػدكو هذا افظـ افغوفى 

ؾلؿؾ إحقال ؿقوم افشؽ ذم شامظف مـف، وهذا ـوف ذم احلؽؿ بوكؼطوظف 

 بوذة.ذم افطريؼ إول افذي رواه ظـف م

* * * 

ذم افـؼطي إوػ  21٥ؿؾتؿ ذم ص -حػظؽؿ اهلل-: صقخـو 79س

تؼدم آكػو أن إئؿي يطؾؼقن "مـ افتعؼقبوت ظذ مقضقع افتدفقس: 

 "افتدفقس ظذ روايي افراوي ظؿـ ظورصه ومل يؾؼف بصقغي حتتؿؾ افسامع

 ؟211بحثً ؾقام مه ومل أجد ؾفؾ ــتؿ تؼصدون مو ذم آخر افصػحي 

: كعؿ رظوك اهلل، هق شفق، ؾوفؽالم ذم إضالق إئؿي هذا، باجلوا

 ، صؽر اهلل فؽ.201شقليت ص 

* * * 
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ذم افـؼطي افثوكقي مـ  21١ؿؾتؿ ذم ص  -وؾؼؽؿ اهلل-: صقخـو 81س

، أفقس إكسى ظبورة "احلؽؿ بؼبقل روايي اددفس.. "افتعؼقبوت: 

 ؟"احلؽؿ برد روايي"

ـ ظدمف، ويظفر أن إوػ زيودة: : ادؼصقد احلؽؿ بؼبقهلو ماجلواب

 أو ردهو. صؽر اهلل فؽ.

* * * 

 املرسن اخلفٌ:

وادرشؾ اجلع؟ وهؾ فؾخالف  مو افػرق بغ ادرشؾ اخلػل: 81س

 ؟ثؿرة

: كعؿ بقـفام ؾرق، ؾوخلػل بغ متعورصيـ، واجلع بخالف اجلواب

ذفؽ، وـؾ إرشول بغ راويغ إذا تبغ اإلرشول وظؾؿ ؾودعـك واحد، 

شقاء ـون جؾقو أو خػقو أو ـون بغ راويغ ُظؾؿ افسامع بقـفام، وإكام يؽقن 

افبحٌ ذم ؿضويو تتعؾؼ بوإلرشول اجلع واخلػل واإلرشول مع ثبقت 

افسامع، وخيتص ـؾ واحد مـ هذه إكقاع افثالثي بؼضويو تتعؾؼ بف، ـام 

 تشسك أو يشسك اثـون مـفو ذم ؿضويو أخرى، وهل بؿجؿقظفو تـتظؿ

 ظؾؿ آتصول ادؼوط ذم احلديٌ افصحقح.

* * * 
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ومـفو: " 20٥: زدتؿ بورك اهلل ممو يعرف بوإلرشول اخلػل ص82س

، آمؾ افتقضقح "أن مـ هق أـز مـف مل يسؿع مـف ؾقسجح أكف مل يسؿع مـف

 وافتؿثقؾ فذفؽ، بورك اهلل ؾقؽؿ.

ـون أبق إشحوق أـز مـ أيب ": مـ أمثؾتف ؿقل صعبي: اجلواب

-، ومراده أن أبو إشحوق "افبخسي، مل يدرك أبق افبخسي ظؾقًّو، ومل يره

مل يدرك ظؾقو، وظؾقف ؾلبق  -وهق أـز مـ أيب افبخسي شعقد بـ ؾروز

 افبخسي مل يدرـف مـ بوب أوػ.

زظؿقا أكف ـون حيدث، "ومـف ؿقل أمحد ذم ظبد اهلل بـ شؿعون: 

إشحوق يؼقل: بوهلل مو رأيً  حدثـو جموهد، وابـ إشحوق معف، ؾجعؾ ابـ

، وؿقل أيب زرظي ذم ظبد "مثؾ هذا! أكو أـز مـف، ومو رأيً جموهدًا ؿط

ذـرتف ٕيب مصعى ؾؼؾً: حيدث ظـ شؾقامن "افعزيز بـ حيقك اددين: 

 ."بـ بالل! ؾؼول: ـذاب أكو أـز مـف مو أدرـتف

* * * 

 املعنعن:

ذم اإلشـود : مو ثؿرة اخلالف بغ ؿقل افبخوري ومسؾؿ 83س

 ادعـعـ إن ؿؾـو إن مسؾاًم ُيعؿؾ افؼرائـ ؾال يؼبؾفو مطؾًؼو؟
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: إفزام مسؾؿ بلكف يعؿؾ ؿرائـ ؽر مو ذـره ذم مؼدمتف هق اجلواب

شبى اإلصؽول، وهق مثر مثؾ هذا افسمال، ؾثؿرة اخلالف حقـئذ بقـفام 

تضقؼ، ومع ضقؼفو ؾفل مقجقدة، ؾوٕشوكقد افتل حتتوج إػ افؼرائـ 

ثبوت افسامع ؾقفو بغ راويغ، أو ذم أؿؾ إحقال ٓ تقجد ؾقفو ؿرائـ إل

فـػل افسامع بغ افراويغ = ٓ يؼبؾفو افبخوري، وٓ يثبً ؾقفو افسامع. 

 ؾفـو تظفر ثؿرة اخلالف. 

* * * 

 الشاّر:

: ظـد حديٌ احلوؾظ ظـ افشوذ وادحػقظ ومو مثؾ بف أمل يؼع 84س

ـّ أبو حوتؿ مل يسؿِّ مـ احلوؾظ تؾػقؼ؟ ؾلخذ مـ  أيب حوتؿ )ادحػقظ(، فؽ

مؼوبؾف صوذا، وأخذ مـ افشوؾعل تعريػ افشوذ وأضوف إفقف ؿسام آخر مـ 

 افشوذ؟

: كعؿ هق أخذه مـ افتطبقؼ، وافتطبقؼ أحقوكو يؾجل ؾقف إػ اجلواب

دمؿقع آشتخدام مـ كصقص متعددة، وهق ذم افـفويي اصطالح، ؾؾق 

فؾؿعؾؾ مل يؽـ هـوك بلس، ؾفق هؽذا ذم  ؿؾـو: إن ادحػقظ مؼوبؾ

 اشتخدامفؿ.

* * * 
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 : ـقػ أؾرق بغ افشوذ افذي هق افتػرد مع افسجقح وادـؽر؟85س

: ذم حتديد معوين ادصطؾحوت إن ــو كتعومؾ مع كص ؿديؿ اجلواب

ؾوفذي يـبغل حتريره ذم معـك ادصطؾح هق حتديد مراد ؿوئؾف ذم افسقوق 

ذم مؼوم اشتخدام ادصطؾحوت ؾوفقاجى ظذ  افذي بغ أيديـو، أمو

 افبوحٌ أن يّطرد ذم إضالؿوتف واشتعامٓتف فؾؿصطؾحوت ذم أبحوثف ـؾفو.

* * * 

 املنلر:

ؾعبود بـ ـثر "ذم مقضقع )ادـؽر(:  242: ؿؾتؿ ذم ص86س

افبكي افثؼػل أحد ادعروؾغ بوفصالح وافعبودة وفؽـف )مسوك( 

ؿد يتبودر إػ افذهـ أن ظبورة )وفؽـف ، "احلديٌ فغػؾتف وؾحش ؽؾطف

مسوك احلديٌ( شبؼ ؿؾؿ؛ ٕن افؽالم ظذ احلديٌ ادـؽر، ؾفؾ افعبورة 

 ـام هل؟.

: افعبورة صقاب ـام هل، وادؼصقد أن ظبود بـ ـثر مسوك اجلواب

احلديٌ، فؽـ مل يؼؾ ؾقف أحد: إكف يؽذب ويضع احلديٌ، ؾعذ هذا ؾام 

ؿد يطؾؼقن ظذ مو يتػرد بف مـ هق مسوك يتػرد بف يسؿك ادـؽر، و

 احلديٌ: ادقضقع، إذا احتػً بف ؿرائـ افقضع.

* * * 
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 :املعّن

أكف مـ وضع ": 0١3: مو معـك ؿقل افشقخ حػظف اهلل ص87س

هؾ ادؼصقد: وإن مل  "حمؿد بـ شعقد ادصؾقب، وإن مل يؽـ ذم ادشفد؟

 يؽـ طفر ذم ضرق اإلشـود، وـقػ يؽقن ذفؽ؟

: هذا مقضع دؿقؼ حيتوج إػ مزيد بقون ورضب أمثؾي، اجلواب

وخالصتف أكف يقجد أحوديٌ ـثرة تروى بلشوكقد متعددة، وبعد مجع 

افطرق وافـظر ؾقفو ٓ يظفر ؾقفو راو ـذاب أو مسوك، أي فقس ذم 

ادشفد راو هذا وصػف، مع ـقن ادتـ مـؽرا، ؾقؾجل افـوؿد إػ تسؿقي 

فر ؾقفو، بـوء ظذ تطبقؼف فؼقاظد افتدفقس مصدر هذه افطرق ممـ مل يظ

واإلرشول، ومو يعرف بف بعض افضعػوء مـ ؿبقل افتؾؼغ، وكقع ادتقن 

 -ـام ذـرت-افتل يروهيو مـ أفزق بف احلديٌ، وأصقوء أخرى، وهق 

فقس بوفؼؾقؾ، وتلشقس ادقضقع يبدأ بوٕحوديٌ افتل طفر ؾقفو افؽذاب 

ـثرة، ثؿ يـتؼؾ دو هق أدق، وهق ظدم  أو ادسوك ذم ادشفد، ؾفل أيضو

 وؿقؾـو ظذ رء مـ افطرق مقجقد ؾقفو.

ومثؾ هذا يؼول ذم إخبور وادقاظظ اإلرسائقؾقي، وـذفؽ ذم آثور 

افصحوبي وافتوبعغ، افتل اكتؼؾً إػ افسـي افـبقيي، تورة يقؿػ ظذ 

، مصدرهو مـ خالل افطرق، وهذا ـثر، وحيتوج ـذفؽ إػ رضب أمثؾي

وبعضفو ٓ يظفر ادصدر احلؼقؼل فؾـص ذم افطرق، فؽـ يسجح أكف فف، 
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إمو فشخص بعقـف، ـلن يؼول: هق مـ ـالم ـعى إحبور، أو بصػي ظومي 

ـلن يؼول: إطفر أكف مـ أخبور بـل إرسائقؾ، أو يؼول: إطفر أكف مـ 

 ـالم بعض افسؾػ.

* * * 

يدل ظذ وجقد ظؾي  هؾ إيراد افبخوري فؾحديٌ ذم ؽر بوبف: 88س

 ؾقف؟

: هذا افؼقل هبذا اإلضالق ؽر مـوشى، ٕن بعض مو ؾعؾ اجلواب

ؾقف ذفؽ ؿد يؽقن مـ جفي آشتـبوط، ـام ؿوفقا ذفؽ ذم حديٌ ظؿرو 

بـ شؾؿي ذم إمومتف فؼقمف وهق صغر، مل يقرده ذم بوب إمومي افصبل وهق 

 مظـتف. وهذه افؼضقي ٓ بد مـ افتلين ؾقفو ـثرا.

 ** * 

إحوديٌ ادتػردة ذم افبوب ذم مقضقظفو افتل مل خيرجفو : 89س 

افبخوري ومسؾؿ وصححفو ادتلخرون، هؾ ُيشعر ترك افبخوري ومسؾؿ 

بعدم  -رؽؿ أهنو ٓ يقجد ؽرهو ذم افبوب، وٓ يقجد مو حيؾ حمؾفو-هلو 

صحتفو، وؽؾط مـ صححفو مـ ادتلخريـ، ـحديٌ )ٓ كؽوح إٓ 

 بقيل(.
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هذا افذي أراه إذا ـون هبذه ادثوبي، ؽر أن ذضفام ظول  :اجلواب

 جدا، ؾال يؽقن ـؾ مو ترـوه ضعقػو أيضو.

* * * 

 املرتوك:

( أن وصػ )مسوك( يطؾؼ ظذ 240: ؿرر افشقخ ذم )ص 91س

( ذم معرض ذـره ٕيب 433افرواة ادتفؿغ بوفؽذب، ثؿ ؿول ذم )ص 

وك احلديٌ، فؽـف فقس بؿت فؿ وأمو أبق ؿتودة ؾفق مس"ؿتودة احلراين: 

، أفقس ذم ـالم افشقخ افشورح إخر رء مـ افتـوؿض بـوء "بوفؽذب

 ظذ مو ؿرره شوبًؼو؟.

: ادؼصقد بوٕول أن ادتفؿ بوفؽذب يؼقفقن ؾقف: مسوك اجلواب

احلديٌ، وفقس ذم هذه افعبورة أهنؿ ٓ يؼقفقهنو ذم ؽره، ؾودغػؾ افذي 

وإن مل يتفؿ بوفؽذب فديوكتف، ومجؾي ـبرة مـ يؽثر خطمه يقصػ هبذا 

 ادسوـغ هؿ هبذه ادثوبي.

* * * 
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 املىضىع:

ًٓ ظذ: وضع احلديٌ مـ 224: مل يذـر افشقخ ذم )ص 91س ( مثو

 أجؾ افبؾد. 

: صحقح، ؾعؾً هذا اختصورا فشفرتف، ؾؼد وضعً اجلواب

افشوم ومك أحوديٌ ذم ؾضوئؾ ظومي إمصور اإلشالمقي ومدهنو، مثؾ 

وافعراق، ومثؾ مؽي، وادديـي، وأصبفون، وبغداد، وظدن، وؽرهو، أو 

 ذم ذمفو، وبعضفو ؾقف أحوديٌ صحقحي، وزيد ظؾقفو مـ ادقضقظوت.

* * * 

 :تقطًع احلذيث واختصاره وروايته باملعنِ

ؿضقي مفؿي جدا، وذـرتؿ  31٤ - 310:  ذـرتؿ ذم ص 92س

ذم ادتـ، وبغ مو هق مجع حديثغ أو  ضوبطو فؾتػريؼ بغ مو هق زيودة

تؼطقع حديٌ، وأوردتؿ ظؾقف؛ ؾلؿقل: هؾ يؿؽـ آشتػودة مـ ادسوكقد 

ذم هذه افؼضقي؛ ؾفل ٓ تذـر إحوديٌ ظذ افساجؿ؛ ؾـستػقد مـ ذفؽ 

أن مو خوفػفو مـ ـتى إبقاب ؿد يؽقن ؾقف اختصور أو تؼطقع، هذا مـ 

 حقٌ اجلؿؾي. مو رأيؽؿ؟

هذا افؽالم صحقح ذم اجلؿؾي، ؾودسوكقد تسقق إحوديٌ  :اجلواب

تومي، واجلقامع وافســ ومو صوـؾفو حتتوج إػ تؼطقع احلديٌ بحسى 
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افبوب افذي يسوق ؾقف، ؾوحلديٌ ذم مسـد ابـ أيب صقبي يسقؿف تومو، وذم 

مصـػف يقزظف ظذ أبقابف، ؽر أن هذا فقس مطردا، ٕن صوحى ادسـد 

ؿطعف أحوديٌ ٓظتؼوده أكف أحوديٌ مـػصؾي،  ؿد يؽقن مـ ؾقؿف

وادمفػ ظذ ادقضقظوت يؽقن شوؿف تومو فؽقكف يرى أكف حديٌ واحد، 

وكرى افتػووت واضحو ذم شقوق أصحوب ادسوكقد فؾحديٌ افقاحد 

 تػريؼو ومجعو.

* * * 

أكف ؿد يصوحى اختصور احلديٌ  421: ذـرتؿ ذم ص 93س

افروايي بودعـك، وؿد يصوحى افروايي بودعـك اختصور احلديٌ بوٓـتػوء 

بذـر مضؿقكف دون تػوصقؾف. وظذ هذا ؾبغ ادصطؾحغ ظؿقم 

 وخصقص وجفل .

وافسمال: مو افػرق بغ افصقرتغ ؛ ؾؽؾتومهو ؾقف اختصور وروايي 

 بودعـك ؟

قل أن بقـفام ظؿقًمو وخصقًصو وجفقًّو، ؾام ادصوديؼ افتل وظذ افؼ

 يتػؼون ظؾقفام، ومو ادصوديؼ افتل فؽؾ مـفام؟

: جرى هذان ادصطؾحون ظذ أفسـي ادحدثغ ـثرا: اجلواب

آختصور، وافروايي بودعـك، وبوفسز ؾؿـ آختصور مو ٓ يؽقن ؾقف 
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زء مـ احلديٌ بؾػظف، ؾفذا تغقر ٕفػوظ احلديٌ أبدا، يؽقن بوؿتطوع ج

اختصور وفقس ؾقف روايي بودعـك، ومـ آختصور مو يزيد ظذ هذا، 

يؽقن ادختِك ؿد ؽّر ذم أفػوظ افروايي، أمو وؿد شوؿفو تومي، ؾفذا روايي 

بودعـك ٓ اختصور ؾقف، أو وهق ؿد اـتػك بسقوق جزء مـفو واختكه 

ي، أن ٓ يؼتطع جزءا مـ ؾقجتؿعون حقـئذ، وجيتؿعون ذم صقرة ثوكق

احلديٌ، بؾ يسقؿف بتاممف بسقوق خمتك مل يؾتزم ؾقف إفػوظ، ؾفوتون 

صقرتون جيتؿع ؾقفام آختصور وافروايي بودعـك، وفقٓ ضقؼ ادجول 

 فرضبً دو تؼدم أو فبعضف أمثؾي.

أمو ضقابط آختصور وافروايي بودعـك ؾفذا ؾقف بحقث كظريي 

عض افدراشوت افتطبقؼقي، وكحتوج ؾقف إػ دراشوت متؼدمي ومتلخرة، وب

تطبقؼقي واشعي، دمؿع ؾقفو إمثؾي ممو تعرض فف إوفقن وممو مل يتعرضقا 

فف، ؾؼد يظفر بقن بغ افتـظر وافتطبقؼ، ؾوفتـظر وحده ؽوفبو مو جيـح ؾقف 

 إػ ادثوفقي وافصقرة افزاهقي.

* * * 

سؾؿغ بعؾؿؽؿ: ذـرتؿ ص : أحسـ اهلل إفقؽؿ صقخـو وكػع اد94س

ذم ضرق حديٌ ابـ مسعقد أن تعدد أفػوطف مـ تكف افرواة، مـ  420

ـَ افرواة  ـْ ِم أيب أشحوق افسبقعل أو مـ دوكف.  ؾؽقػ كستطقع أن كعّغ َم

مـ روى احلديٌ بودعـك؟ ثؿ أٓ يؿؽـ أن تؽقن افروايي بودعـك وؿعً 
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دعرؾي افؾػظ افـبقي ذم ـؾ ضبؼي مـ ضبؼوت افرواة ؟ ؾؽقػ افسبقؾ 

 افذي مل يؼع ؾقف تكف مـ افرواة؟

شقاء ـوكً روايي -: ذم ـؾ ؿضقي يتـووهلو افدارس فؾحديٌ اجلواب

بودعـك أو اختصورا، أو إدراجو، أو ؿؾبو، أو وصال وإرشوٓ، أو رؾعو 

ؾوفسبقؾ إػ ذفؽ واحد: مجع افطرق، ومعرؾي اددارات، ومؼوركي  -ووؿػو

ادتـ واإلشـود ذم ـؾ ضبؼي، وذم افغوفى مع افتدؿقؼ  أفػوظ افرواة ذم

وافتلين ذم افـظر شقظفر مـ أيـ جوء افتغقر ذم فػظ احلديٌ أو إشـوده، 

ٓ شبقؾ آخر ؽر هذا، وؿد يؼػ افبوحٌ ظذ كصقص فؾـؼود تعغ افذي 

وؿع مـف ادخوفػي، وهذه افـصقص بـقً أصال ظذ افسبقؾ ادذـقر؛ مجع 

 كي.افطرق وادؼور

وهذه افؼضقي مثؾ ؽرهو ؿد تتعورض ؾقفو افؼرائـ وإدفي، ؾقظفر 

أـثر مـ احتامل ذم حتؿقؾ ظفدة افتغقر أو آختصور، وهق بوب مـ 

 أبقاب افعؾؾ واشع، وفف صؾي بعؾؿ اجلرح وافتعديؾ.

* * * 

مو وجف ؽؾط محود بـ شؾؿي ذم احلديٌ؛ ؾفق  440ذم ص  :95س

 ، وؽره يؼقل أـزهؿ، ؾودعـك واحد ."ويمم افؼقم أـزهؿ شـًّ "ؿول: 
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: ادعـك افعوم واحد، فؽـ ظبورة اجلامظي اخلطوب ؾقفو هلمٓء اجلواب

افـػر، ؾؼد يؽقن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظؾؿ تسووهيؿ ؾقام ظدا افسـ، 

 وأمو فػظ محود بـ شؾؿي ؾفق مطؾؼ بتؼديؿ إـز شـو.

* * * 

ؾوفـوطر ذم احلديٌ ٓ ": 442: ذم افسطر إول مـ صػحي 96س

 ، مو معـك ٓ يعر فؾروايي؟"اممويعر فؾروايي بودعـك اهت

: ادؼصقد أكف ٓ يشتغؾ بسقوق احلديٌ ويعوجلف ظذ أكف اجلواب

اختالف، ؾودؼصقد مـ احلديٌ حوصؾ ذم افسقوؿغ، وفق صـع هذا 

وت ظـد فؾزمف ذم ـؾ حديٌ يؿر بف ؾعؾ هذا، ؾتؽثر آختالؾوت وادعوجل

ادخرج كػسف، ؾقطقل ظؾقف افبحٌ ويتضخؿ، ؾام مـ حديٌ إٓ وؿع ؾقف 

رء مـ آختالف ذم افسقوق، فؽـ فق احتوج إػ افـظر ذم فػظ معغ أو 

 ـؾؿي معقـي ؾنكف يعوفٍ مو احتوج إفقف ؾؼط.

* * * 

 :املرفىع

:أثور ادقؿقؾي ظذ أئؿي افتوبعغ ذم ادغقبوت ـلحقال ادقتك 97س

وافؼبقر، هؾ هلو حؽؿ افرؾع، ؾتؽقن مراشقؾ يعتضد بعضفو ببعض وؾؼ 

 ذوط آحتجوج بودرشؾ؟
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: ؿد ؿقؾ هذا ـام كراه ذم بعض ـتى ادصطؾح، وهق تسوهؾ اجلواب

 صديد ؾقام أرى، ؾوخلالف ؿقي ذم افصحوبي، ؾؽقػ ذم افتوبعغ؟

* * * 

ؿ :هؾ هـوك مثول يسؾؿ مـ آظساض فتؼرير مسلفي احلؽ98س

بوفرؾع فؼقل افصحويب ممو ٓ جمول فؾرأي ؾقف ؟ وؿد مر يب حديٌ أطـف 

( [أبق 0294) - ٥1٤يـػع دفقاًل ظذ ادسلفي ، وهق مو رواه مسؾؿ برؿؿ:]

وـون مـ  -شؾؿي بـ ظبد افرمحـ، وأيب ظبد اهلل إؽر، مقػ اجلفـقغ 

رشقل أهنام شؿعو أبو هريرة يؼقل: صالة ذم مسجد  -أصحوب أيب هريرة 

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أؾضؾ مـ أفػ صالة ؾقام شقاه مـ ادسوجد، إٓ 

ادسجد احلرام، ؾنن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ آخر إكبقوء، وإن 

مل كشؽ أن أبو هريرة مسجده آخر ادسوجد، ؿول أبق شؾؿي، وأبق ظبد اهلل: 

عـو ذفؽ أن ، ؾؿــون يؼقل ظـ حديٌ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

كستثبً أبو هريرة ظـ ذفؽ احلديٌ، حتك إذا تقذم أبق هريرة، تذاـركو 

ذفؽ، وتالومـو أن ٓ كؽقن ـؾؿـو أبو هريرة ذم ذفؽ حتك يسـده إػ 

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، إن ـون شؿعف مـف، ؾبقـو كحـ ظذ ذفؽ، 

، وافذي جوفسـو ظبد اهلل بـ إبراهقؿ بـ ؿورظ، ؾذـركو ذفؽ احلديٌ

ؾرضـو ؾقف مـ كص أيب هريرة ظـف، ؾؼول فـو ظبد اهلل بـ إبراهقؿ: أصفد أين 
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ؾنين آخر »شؿعً أبو هريرة يؼقل: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 «.إكبقوء، وإن مسجدي آخر ادسوجد

: هذا ادثول يدل ظذ أكف فقس فف حؽؿ افرؾع، فق ـون ـذفؽ اجلواب

ػ افتالوم أن ٓ يؽقكو شلٓ أبو هريرة، وحلؽام برؾعف ظـدمهو مو احتوجو إ

 ابتداء، ودو احتوجو إػ كص ظبد اهلل بـ ؿورظ ظذ شامظف فرؾع احلديٌ.

* * * 

  

: هؾ يقجد حك ٕشامء افصحوبي افذيـ أخذوا ظـ بـل 99س

إرسائقؾ ويرد حديثفؿ ممو ٓ جمول فؾرأي ؾقف ٓحتامل أخذهؿ ظـفؿ؟ ٕن 

ومـع إدخول ؽرهؿ ؾقفؿ أراه صعًبو، ٓ شقام أن حك افصحوبي 

 افصحوبي يروي بعضفؿ ظـ بعض ـام تعؾؿقن .

: أمو احلك ؾلراه ظسرا، وفؽـ يـص ظذ ادشفقريـ مـفؿ اجلواب

 هبذا، وهؿ ذم افغوفى مـ صغور افصحوبي.

* * * 

ومل يّطؾع ظؾقف ؾامذا يؽقن  : إذا ؾعؾ رء ذم ظفد افـبل 111س

حؽؿف مو دام حديٌ جوبر ذم افعزل ُأّول ظذ اضالظف صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ؟
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: اجلؿفقر ظذ أكف ذم حؽؿ ادرؾقع، ؾوفػعؾ ذم وؿً افتؼيع اجلواب

مع شؽقت افشورع إؿرار بصحي افػعؾ، وذم افصحقحغ وؽرمهو مـ 

يظفر يل أكف إمجوع مـ  ـتى افسـي أحوديٌ ـثرة مـ هذا افـقع، ؾوفذي

 ادحدثغ ظذ هذا.

* * * 

 املقطىع:

:هؾ يضوف فؾؿؼطقع وهق مو أضقػ إػ افتوبعل اإلؿرار... 111س

 أم ؾؼط افؼقل وافػعؾ؟

 : إؿرار افتوبعل مثؾ ؿقفف وؾعؾف، يدخؾ ذم ادؼطقع.اجلواب

* * * 

 :جهالُ الراوٍ

  : مو افػرق بغ ادبفؿ وادجفقل؟112س

اإلهبوم متضؿـ فؾجفوفي، ؾنذا ُأهبؿ اشؿ افراوي ؾؾؿ يذـر : اجلواب

ؾفق ذم هذه احلول جمفقل وٓ بد، وأمو اجلفوفي ؾنهنو تقجد دون اإلهبوم، 

 ؾقؽقن افراوي جمفقٓ وهق ؿد ُشؿل، ؾبقـفام ظؿقم وخصقص.

* * * 
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 الصحابٌ:

: ذـرتؿ صقخـو أن إوػ أٓ يؽقن تعريػ افصحويب ذم هذا 113س

ـ افـزهي، ؾام هق ذم كظرـؿ ادؽون ادـوشى فقضع تعريػ ادؽون م

 افصحويب ؾقف؟.

: تعريػ افصحويب وـذا افتوبعل يـدرج ذم إصؾ حتً ظؾؿ اجلواب

ضبؼوت افرواة، وهق هؽذا ذم ـتى افطبؼوت، وذم ـتى ظؾقم احلديٌ 

مـ ابـ افصالح ؾؿـ بعده، ـام ؿول افسخووي ذم أول ـالمف ظذ معرؾي 

هذا حغ افؼوع ذم افرجول، وضبؼوت افعؾامء، ومو يتصؾ "افصحوبي: 

، وابـ حجر اختور أن يضعف تعريػ افصحوبي ظـد افؽالم ظذ "بذفؽ

أؿسوم احلديٌ بوظتبور مـ كسى إفقف، وحتدث أيضو ظـ افصحوبي 

وافتوبعغ ذم ـالمف ظذ معرؾي ضبؼوت افرواة وفؽـ بوختصور، وهق ذم 

 ع ذم مؽوكغ.، ؾؽالمف مقز١٥٥هذا افؼح ص 

* * * 

 وعرفُ اإلخىَ واألخىات:

: مو افػوئدة ذم )بوب اجلرح وافتعديؾ( مـ معرؾي اإلخقة 114س

 وإخقات؟.
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: افػوئدة مـف مزيد ضبط ٕكسوب افرواة، ومعرؾي افصؾي اجلواب

بقـفؿ، وادقازكي بقـفؿ ذم افضبط وافعدافي، ومعرؾي بققت افروايي، 

يروون ظـف، ومتققز حديٌ ـؾ مـفؿ إذا ومعرؾي شـفؿ وفؼقفؿ دـ 

 تؼوربً إشامء، وأصقوء أخرى.

* * * 

 :وصًغها طرق التحىن واألداء

: اإلجوزة ظـ ضريؼ إكسكً مو مقؿعفو مـ ضرق 115س

 افتحؿؾ؟

: آكسكً مثؾ ؽره، فف وشوئؾ فؾتلـد مـ صحي ادرشؾ، اجلواب

 ؾام ثبً صحتف ؾفق إجوزة صحقحي.

* * * 

أن صقغي )ظـ( مبدفي ممـ بعد  ١0١، ١0١ذـرتؿ ص/  :116س

افراوي. وافسمال: إذا وجدكو روايي دتعورصيـ بوفعـعـي، ومل كجد فألئؿي 

 ـالمو ذم اتصول روايتفام أو اكؼطوظفو؛ ؾفؾ حيؽؿ بوٓتصول أو آكؼطوع؟

ظدم افثبقت حتك يؼقم  -دائام-: ذم إمقر افتورخيقي إصؾ اجلواب

 إصؾ، ؾوحلؽؿ هق أهنو مـؼطعي. دفقؾ يرؾع هذا
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* * * 

: إذا ـوكً افعـعـي حمقفًي ظـ صقغي أخرى؛ ؾؽقػ كطرد 117س

 احلؽؿ إذا وجدكو راوًيو مقصقًؾو بوفتدفقس وؿد ظـعـ؟!

: افذي يظفر أن افسبى هق افريبي ذم اددفس، ؾفق أوؿع كػسف اجلواب

يؽقن مل يسؿع  وروايوتف ذم افريبي، ؾؾام مل يكح بوفتحديٌ ؾوٕؿرب أن

هذا احلديٌ، ويقجد أمر آخر؛ وهق أن إصؾ افعوم ذم مـفٍ كؼد 

 ادرويوت افبؼوء مع إدكك، حتك يثبً دفقؾ إظذ ؾقـتؼؾ إفقف.

* * * 

 :خمتمف احلذيث

: دوذا ـوكً أصفر إحوديٌ افتل ظقرضً 3٤1: ص118س

 بـصقص أخرى مـ ظك افصحوبي؟

: افسبى هق أكف ُبعقد وؾوتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ احتوجقا إػ اجلواب

افروايي مـ أجؾ افتطبقؼ وافعؿؾ، وهؿ أول ضبؼي احتوجً إػ ذفؽ، 

ؾؿـ افطبقعل أن تعرض هلؿ مبوذة ؿضقي افتعورض ذم افـؼؾ، حصؾ 

هذا ذم مسوئؾ ـثرة، ثؿ يبؼك أصقوء مل جيري افبحٌ ؾقفو ذم ظك 

ـؼؾ، ؾتعرض هلو افتوبعقن، وبؼل أصقوء مل تتعرض افصحوبي أو جرى ومل تُ 

هلو ضبؼي افتوبعغ، أو تعرضقا هلو ـذفؽ ومل ُتـؼؾ، ؾتعرض هلو مـ 
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بعدهؿ، وٓ صؽ أن افطبؼي إوػ شقؽقن هلو افـصقى إـز وإهؿ، 

 وهق رء ضبقعل حيدث بجريون افعودة.

* * * 

توب مثول : حػظؽؿ اهلل ذـرتؿ ذم أـثر مـ مقضع ذم افؽ119س

مو  -أحسـ اهلل فؽؿ-صقر صػي صالة افؽسقف ظـد مسؾؿ، افسمال 

افراجح ذم صػي صالة افؽسقف مـ كوحقي حديثقي ودوذا؟ وـقػ جيؿع 

بغ هذا افتعورض افقارد ذم صحقح مسؾؿ؟ آمؾ ـرمو اإلجوبي ادطقفي 

 وادػصؾي.

: أظتذر هـو ظـ إجوبي مطقفي مػصؾي، فؽـل أخلص ادسلفي. اجلواب

أخرج افشقخون مـ حديٌ مجوظي مـ افصحوبي: ظوئشي، وأشامء بـً أيب 

بؽر، وابـ ظبوس، وظبد اهلل بـ ظؿرو، صػي صالة افؽسقف رـعتغ، ذم 

 ـؾ رـعي رـقظون، وأخرج مسؾؿ مثؾف مـ حديٌ جوبر.

وأخرج افبخوري مـ حديٌ أيب بؽرة صػتفو رـعتغ، هؽذا بنضالق 

 سؾؿ مـ حديٌ ظبد افرمحـ بـ شؿرة.ـوفصالة ادعتودة، وـذا أخرجف م

وأخرج مسؾؿ مـ حديٌ ظع، ومـ حديٌ ظوئشي، ومـ حديٌ 

ابـ ظبوس، ومـ حديٌ جوبر، صػتفو رـعتون، ذم بعضفو ذم ـؾ رـعي 

 ثالث رـقظوت، وذم بعضفو ذم ـؾ رـعي أربع رـقظوت.
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ؾلمو مجوهر افعؾامء ؾؾؿ يلخذوا بوفزيودة ظذ رـقظغ، ثؿ مـفؿ مـ 

ـعتغ ؾؼط ـوفصالة ادعتودة، وهؿ إحـوف، ومـفؿ مـ أخذ ؿول بر

بوٕحوديٌ ادتضوؾرة ظذ أن ذم ـؾ رـعي رـقظغ، وهؿ إئؿي افثالثي 

 افبوؿقن.

وذهى مجع مـ إئؿي إػ إخذ بؽؾ مو ورد، وأهنو صػوت متعددة، 

واحتجقا بوٕحوديٌ افتل اكػرد هبو مسؾؿ، ومـ همٓء مـ هق ؿبؾ 

إشحوق بـ راهقيف، ومـفؿ مـ هق بعده مثؾ ابـ حزم، مسؾؿ مثؾ 

 ومحؾقا افتعدد ظذ أكف صالهو ظدة مرات.

وظذ مذهى اجلؿفقر ؾام زاد ظذ افرـعتغ ؾفق معؾؾ، وبعض مو 

أخرج مسؾؿ ٓ صؽ أكف أراد تعؾقؾف، وهق افزيودة ظذ رـعتغ مـ حديٌ 

 ظوئشي، ؾطريؼتف ذم شقوق حديٌ ظوئشي يدل ظذ هذا.

ؼك أحوديٌ جوبر، وابـ ظبوس، وظع، هؾ أراد مسؾؿ تعؾقؾفو أو وتب

أخرجفو مصححو هلو؟ ؾفل معؾؾي أيضو، ؾوفثوبً ظـ ابـ ظبوس أكف 

صالهو صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ برـقظغ، وـذفؽ حديٌ جوبر معؾؾ 

ـذفؽ، ؾػقف أن افصالة ـوكً يقم موت إبراهقؿ ابـ افـبل صذ اهلل ظؾقف 

كػسف ظـد مسؾؿ أكف صالهو ذفؽ افققم وشؾؿ، ومـ حديٌ جوبر 

برـقظغ ذم ـؾ رـعي، ؾال يؿؽـ أن حيؿؾ ظذ تعدد صالتف صذ اهلل 

 ظؾقف وشؾؿ.
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وؿد روى ؿصي صالة افؽسقف ذم افصحقحغ أو أحدمهو مجع مـ 

افصحوبي ؽر ادتؼدمغ، ـودغرة بـ صعبي، وأيب مسعقد افبدري، وأيب 

فؽـفؿ مل يػصؾقا ذم صػي افصالة، مقشك إصعري، وظبد اهلل بـ ظؿر، 

ؾصالة افؽسقف متقاترة مـ حقٌ هل، وذم حديٌ افصحوبي بصػي 

ظومي افذيـ رووا ؿصي افؽسقف مـ ؾّصؾ ذم افصالة ومـ مل يػّصؾ، مو 

يدل ظذ أن افصالة ـوكً مرة واحدة يقم موت إبراهقؿ، وأن افـبل مـ 

وأهنو ٓ تـؽسػ أجؾ ؿقل افـوس ذم شبى افؽسقف ذـر هذا ذم خطبتف، 

 دقت أحد وٓ حلقوتف.

وؿد تؽؾؿ ابـ ظبد افز بؽالم خمتك جقد ظذ مو زاد ظذ رـقظغ ذم 

 افرـعي، واهلل أظؾؿ.

* * * 
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