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 2 (22) غرامي صحيح يف مصطلح احلديث

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، مازلنا في البيت السادس وتطرقنا إلى المنكر والتدليس وبقي من ألفاظه الزور وحمله 

وسوف يتعرض الناظم للموضوع في البيت الثاني  ،الباطل وهو الموضوعبعض الشراح على 
 عشر بما هو أصرح من هذا فيترك الكالم عليه إلى البيت الثاني عشر.

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

 وتدددددددددددددددددليس يددددددددددددددددرد و   مددددددددددددددددل .......... 
الم مل في الرواة من ال ي عرف نسبه بأن يذكر باسمه المجرد هذا يسمونه م مل  :الم مل والمب م 

حدثنا سفيان أو حّماد أو ما أشبه  :حدثنا محمد وفي شيوخه أكثر من محمد أو يقول :كأن يقول
 ،شاركه في اسمه وطبقتهم مل يحتاج إلى تمييز يمّيزه عن غيره ممن ي ؟م ملأو ذلك هذا مب م 

ف في هذا وكذلك الَكَلباذي وغيرهما أ لّ   ،الجياني له تمييز الم مل كتاب نفيس :فت فيه الكتبوأ لّ  
وهذا  فالن، حدثنا محمد حدثنا :الذي ال يميزه عن غيره المفرد أعني الم مل الذي يذكر باسمه

ن األمر مع استغالقه ي ونه أنه لكن ي وّ   ،اح في المراد بهو ختلف الشر   ،كثير عند اإلمام البخاري 
أو حماد هل  ،ميز سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينةإذا لم نستطع أن ن   ،أينما دار ف و على ثقة

 أو محمد في شيوخ البخاري األمر س ل. ،هو ابن ز د أو ابن سلمة
 طالب: ..................

ن كان أحدهما أفضل من اآلخر لكن فإذا كان  ،كالهما ثقة أينما دار ف و على ثقة كالهما ثقة وا 
لكن اإلشكال إذا دار  ،ألنه أينما دار ف و على ثقة ؛الرواة الم ملون ب ذه المثابة فاألمر س ل

االحتمال بين ثقة وضعيف هذا الذي يحتاج إلى مز د عناية و توقف في األمر حتى نجزم بتمييزه 
 عن غيره وفي البيت الذي يليه يقول:

 ي زمدددددددداني فيددددددددك متصددددددددل األسددددددددىأقضدددددددد
 

 ..................................... 
 أقضددددددددي زمدددددددداني فيددددددددك متصددددددددَل األسددددددددى 

 
ددددددددددددددددددد   ا عمدددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددده أتوصدددددددددددددددددددلومنقطع 

مي من األسانيد ما رواه كل واحد ممن س  المتصل من و  ،ذكر في بيته هذا المتصل والمنقطع ما
فإذا كان كل راو من رواته  ،رواته عمن فوقه بطر ق معتبر من طرق الرواية المقبولة الصحيحة

الذي -يقابل المتصل هذا المنقطع و تحمله عن شيخه بطر ق معتبر قلنا إن هذا اإلسناد متصل 
واالنقطاع  ،اا أو خفي  االنقطاع ظاهر   بجميع أنواعه سواء كانالمنقطع  -ذكره في الشطر الثاني

 ا.الظاهر إن كان من مبادئ السند من ج ة المصنف سموه معلق  
دددددددددددددددددددد ن يكددددددددددددددددددددن أول اإلسددددددددددددددددددددناد ح   ذفوا 

 
ددددددددددد   ا عدددددددددددرفمدددددددددددا صددددددددددديغة الجدددددددددددزم فتعليق 

ن كان من أثنائه بواحد أو بأكثر من واحد ال ولو إلى آخره يعني لو   حذف اإلسناد إلى آخره وا 
ن كان من آخره صار مرسال   ،اعلى التوالي سموه منقطع   ن كان باثنين على التوالي صار  وا  وا 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وعدم  ،يعرف بعدم التالقيو  ،هذا االنقطاع الظاهر الذي يدركه كل أحد ،على ما تقدم معضال  
خفي هو ما تقدمت اإلشارة إليه في التدليس بأن يكون الشيخ قد لقي من واالنقطاع ال ،المعاصرة 

أو يكون ثبتت المعاصرة  ،روى عنه أو سمعه منه أحاديث لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه
 ا انقطاع لكنه خفي يسمونه اإلرسال الخفي.هذا أيض   ،ولم يثبت اللقاء فروى عنه

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

 .............عمدددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددده أتوصدددددددددددددددددددل 
  

 
  

 وهددددددددا أنددددددددا فددددددددي أكفددددددددان هجددددددددرك مدددددددددرج .......
 

 تكلفندددددددددددددددددي مدددددددددددددددددا ال أطيدددددددددددددددددق فأحمدددددددددددددددددل 
درج هو المز د في سند الحديث أو الم  و  ،أخذوا منه التحمل (لأحم  ) و ،ذكر في هذا البيت المدرج 

ما  -عليه الصالة والسالم-في كالم النبي أو  ،درج الراوي صحابيا كان أو من دونهي   ،في متنه
عليه -التنصيص عليه بكونه ال يليق بالنبي و  ،ويعرف بجمع الطرق  ،ليس منه من غير فصل

 «أسبغوا الوضوء، و ل لألعقاب من النار»المتن  ل  أوّ ويكون اإلدراج في  -الصالة والسالم
صلى هللا عليه -أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم  :وأسبغوا الوضوء مدرجة بدليل الرواية األخرى 

واإلدراج في أثنائه إن كان  قليل، اإلدراج في أول المتنو  ،«و ل لألعقاب من النار»قال  -وسلم
من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه » :ومنه حديث (التعبد :ثوالتحن) ، ذا كثيرفلكلمة  اتفسير 

إن أمتي »وأما اإلدراج في آخر المتن فكثير وهو أكثر األنواع  ،فيه إدراج في أثنائه «فليتوضأ
استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله  فمنا محجلين من آثار الوضوء، يبعثون يوم القيامة غر  

لوال الج اد ) :ومنه أيضا حديثه اآلخر ،درج من كالم أبي هر رةن هذا م  إيقول أهل العلم  «فليفعل
 ،وقال في آخره أبو هر رة ،مدرج في حديث مدح الرق  (وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

-لوال الج اد وبر أمي النبي  ،أو قلت إنما هو معروف ومتميز بنفسه ،ولو لم يقل قال أبو هر رة
نما هو من كالم أبي هر رة ،د ماتت فال يقول مثل هذا الكالمأمه ق -عليه الصالة والسالم  ،وا 

كان في تفسير كلمة غر بة تسامح وتجوز فيه أهل العلم لكن إن كان في غيره  واإلدراج إذا
وأدرج في موضع آخر برئ من إال إذا بّينه في موضع  ، يجوز السيما إن استمر اإلي امفتعمده ال

 الع دة ببيانه.
................................... 

 
 تكلفندددددددددددددددددي مدددددددددددددددددا ال أطيدددددددددددددددددق فأحمدددددددددددددددددل 

فالتحمل الطرف األول  ،ث يتحمل من شيخه ما يلقيه عليهوالمحدّ   ،يتحمل ما ينوبه بسبب محبوبه 
فيصح التحمل من المميز  ،األداء :التحمل والثاني :الرواية ل ا طرفان األول ،من طرفي الرواية

ن حد األكثر سن التحمل بالخمس اعتماد   ا على حديث محمود الذي يف م الخطاب و رد الجواب وا 
في وج ه من دلو وهو ابن  -عليه الصالة والسالم-بن ربيع أنه عقل المجة التي مج ا النبي 

فجعلوا الخمس هي الحد الفاصل بين من يصح تحمله ومن ال  ،الصحيحخمس سنين وهذا في 
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 4 (22) غرامي صحيح يف مصطلح احلديث

سواء بلغ الخمس أو زاد علي ا  ،يصح والذي يراه أهل التحقيق أن صحة التحمل منوطة بالتمييز
فإذا ف م الخطاب ورد الجواب صح سماعه  ،يضبط يكفيو يف م و  أو نقص عن ا مادام يميز

سماعه ن كان الحد الفاصل عند عند الجم ور الخمس اعتماد   ،وا  ولذا  ؛ا على حديث محمودوا 
والمرد في هذا على التمييز فمن  ،يكتبون لمن بلغ الخمس سمع ولمن لم يبلغ ا حضر أو أحضر

هذا في األمور الخاصة  ،الناس من يميز قبل الخمس ومن م من ال يميز إال في السبع أو الثمان
أما في األمور العامة التي ليس لإلنسان في ا خيار كاألمر  ،ار في ا لإلنسانالتي يكون الخي

لق بالتمييز والناس ألنه لو ع   ؛ق بالتمييز إنما علق بتمام السبع سنينلّ  ما ع   بالصالة مثال  
فتجد الحر ص من  ،إذا وكلت إلى الناس ضاعت ،يتفاوتون في تمييزهم صارت المسألة مضطربة

ط ابنه يؤذي الناس وتجد المفرّ   ،له يؤذي الناس ابن ثالث سنين و زعم أنه مميزالناس يأتي بطف
لكن يضبط الناس بأمر  ،عند أبواب المساجد ابن عشر سنين ويقول وهللا ولدي ما ميز إلى اآلن

السبع ال يكاد يتمه أحد إال ميز إال القليل النادر  ،يميز فيه جل الناس وغالب م والحكم للغالب
إذا ميز الشخص صح ف ،ضبط بضابط بحيث ال يترك مجال للتالعبمور العامة ت  فمثل األ
هذا في حال  ،ويصح سماع الكافر ،ويصح سماع الفاسق ،فيصح سماع الصغير ،سماعه 
والعدالة تكون  ،اضابط   أن يكون عدال  :أما في حال األداء فال بد من اكتمال الشروط  ،التحمل
عتمد فالصبي ليس بعدل وال ي   ،ببلوغ الحلم والسالمة من أسباب الفسق وخوارم المروءة ،بالبلوغ

والسنة يحتاط ل ا وقد  ،على روايته ألنه مادام قلم التكليف لم يجر عليه ال يؤَمن أن يكذب
 ل له اخرج يصبي ق ،وقائع تدل على أن الصبيان ال يعتمد علي م في األمور العادية تحصل

فال يعتمد على خبر   ! فأفطروا !المغرب في رمضان فلما خرج مع الباب أذن هو واسمع أذان
والفندق فيه عالمة اتجاه القبلة أول ما بادر  ،وآخر لما نزل أهله في بلد ما في فندق ،مثل هذا

التكليف  يعرف أنه غير مكلف لم يجر عليه قلم ،هذا الصبي صرف ج ة القبلة إلى الج ة الثانية
فالصبي ال تصح منه الرواية  ،فمثل هؤالء ال يعتمد على أخبارهم وال على أفعال م  وال يحاسب

وفي القراءة   ٦الحجرات:  ژ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ژالفاسق ال تصح روايته و  ،ألن المطلوب العدالة
الصبي والفاسق والكافر ال يغلب على الظن  :ألن هؤالء ؛اب أولىب نالكافر مو  ،األخرى تثبتوا

صدق م لكن إذا تحملوا في حال الصبى والفسق والكفر ثم أدوا بعد انتفاء الوصف بعد البلوغ 
بلت مرويات م ولو كانت روايت م ل ا حال اختالل الشرط بعد اإلسالم ق  و بعد االستقامة والعدالة و 

في  -لما قدم في فداء األسرى وهو كافر حينئذ   -ولذا خرج البخاري ومسلم حديث جبير بن مطعم
جه األئمة واعتمدوا على خرّ  ،في صالة المغرب بسورة الطور -عليه الصالة والسالم-قراءة النبي 

 ،روايته وقد تحمله حال كفره لكن إنما يطلب الكمال في حال األداء وهذا هو الطرف الثاني
 يغ الحديث للطالب والتالميذ واآلخذين.واألداء تبل ،فالتحمل تلقي الحديث عن الشيوخ
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 هذا يقول ما الفرق بين المهمل والمبهم في اصطالح المحدثين؟
أو محمد بن عبد هللا األنصاري و وجد  ،وال يذكر ما يميزه محمد مثال   الم مل عرفنا أنه يذكر اسم

وأما المب م فالذي ال يذكر اسمه  ،هذا م مل يحتاج إلى تمييز ،أكثر من شخص ب ذا االسم مثال  
 هذا إب ام يحتاج إلى تعيين. ،قال بعض م حكى فالن ،حدثني رجل

 يقول هل هناك من المبهمين من لم يعرف إلى اآلن حاله في كتب الحديث؟
يقول  ابن حجر ،لم نقف على تعيينه ،راح ال أعرف اسمهيقول الش  ، في المتون كثيرو  ،قد يوجد

معرفة من يرد اسمه في المتن ال يترتب  ،ال يترتب علي ا شيء وذلك ألنه ،المتون ا في كثير   هذا 
الل م إال من باب معرفة التار خ ألن هذا المب م إذا عّين وصار قديم اإلسالم أو  ،عليه كبير فائدة

لكن ال يترتب  ،وال يخلو من فائدة ،هل هذا الحديث متقدم أو متأخر ،متأخر اإلسالم يعرف به
من و  ،كثيرةالفت فيه الكتب الم م اإلب ام في األسانيد وهو الذي أ لّ   ،عليه تصحيح وال تضعيف

والحافظ أبو زرعة  ،والنووي له كتاب ،األسماء المب مة في األنباء المحكمة :أول ا كتاب الخطيب
 واإلسناد مطبوع.من مب مات المتن  المستفاد :بن الحافظ العراقي له أجمع كتاب في الفن

 يقول بعد هذا:
دددددددد  ادبج  وأجر ددددددددت دمعددددددددي فددددددددوق خدددددددددي م 

 
 ومدددددددددددددددددا هدددددددددددددددددي إال م جتدددددددددددددددددي تتحلدددددددددددددددددل 

  
 

  
ومن م من هم  ،ومن م من هم أقران ،المدبج من الرواة على اختالف طبقات م من هم شيوخ 

وهي موجودة ومن ا  ،وآخذون فرواية الشيخ عّمن دونه تسمى رواية األكابر عن األصاغر ،تالميذ
وهي الجادة  ،رواية األصاغر عن األكابر ،رواية التالميذ عن شيوخ م ،رواية اآلباء عن األبناء
واألخذ عن الشيوخ  ،رواية أقران يعني المشابه له في الطبقة في السن ،رواية التلميذ عن زميله

 ،ادبج  فإذا روى الثاني عن األول صار م   ،أقران فإذا روى أحدهم عن اآلخر صارت رواية األقران
فإذا روت عائشة عن أبي هر رة وأبو هر رة عن عائشة  ،فالمدبج رواية القر ن عن قر نه والعكس

يقولون إن المدبج مأخوذ من  ،لكن إذا روت عائشة عن أبي هر رة قلنا أقران وهكذا ،قلنا مدبج
ديباجتي الوجه لتشاب  ما واألقران متشاب ون في السن واألخذ عن الشيوخ فإذا أخذ النظير عن 

ل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعّمن وأهل العلم يقولون ال ينب   ،مي مدبج مع العكسنظيره س  
وال يتكبر فيقول هذا من  ؟عنهال يتكبر فيقول هذا زميلي كيف أروي  ،هو مثله وعّمن هو دونه
ال يكمل االستعداد إال ب ذا وال ينبل الرجل إال إذا أخذ العلم عمن جاء  ؟طالبي كيف أستفيد منه

شاب  عندكيف أجلس  ،هذا شاب صغير :فإذا قال ،وال مستكبر وال يتعلم العلم متستح ،به
ال السيما إذا كان عند  ،ما تكمل إال ب ذا :قلنا ،ما يصلح ؟!صغير هذا الصغير ما ليس عندك وا 

ال يوجد عند غيره  اصغير قد وهبه هللا علم دلكن إذا وجد عن ،فاألصل أن العلم يؤخذ عن الكبار
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روى عن  ،روى عن بعض أصحابه -عليه الصالة والسالم-فلي حرص عليه ولي ؤخذ منه والنبي 
 كل أحد وهللا المستعان، نعم.ومازال األئمة ينقلون ويستفيدون من ، تميم الداري حديث الجساسة

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،  سيدناالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال المؤلف رحمه هللا تعالى:

 فمتفددددددددددددق جسددددددددددددمي وسدددددددددددد دي وعبرتددددددددددددي
 

 ومفتددددددددددددددرق صددددددددددددددبري وقلبددددددددددددددي المبلبددددددددددددددل 
 ومؤتلددددددددددف وجدددددددددددي وشددددددددددجوي ولددددددددددوعتي 

 
 ومختلدددددددددددف حظدددددددددددي ومدددددددددددا مندددددددددددك آمدددددددددددل 

 اا ومعنعن دددددددددددخدددددددددددذ الوجدددددددددددد مندددددددددددي مسدددددددددددند   
 

 فغيددددددددددددددري بموضددددددددددددددوع ال ددددددددددددددوى يتحلددددددددددددددل 
 وذي نبددددددددذ مددددددددن مددددددددب م الحددددددددب فدددددددداعتبر 

 
 ا أطددددددددددددولرمددددددددددددت شددددددددددددرح  وغامضدددددددددددده إن  

 عز ددددددددددددز بكددددددددددددم صددددددددددددب ذليددددددددددددل لعددددددددددددزكم 
 

 ومشددددددددددد ور أوصددددددددددداف المحدددددددددددب التدددددددددددذلل 
 غر دددددددب يقاسدددددددي البعدددددددد عندددددددك ومدددددددا لددددددده 

 
 وحقددددددددددددددك عدددددددددددددددن دار القلددددددددددددددى متحدددددددددددددددول 

 فرفقددددددددددددا بمقطددددددددددددوع الوسددددددددددددائل مددددددددددددا لدددددددددددده 
 

 إليددددددددددددددك سددددددددددددددبيل ال وال عنددددددددددددددك معدددددددددددددددل 
 فالزلدددددددددددددت فدددددددددددددي عدددددددددددددز منيدددددددددددددع ورفعدددددددددددددة 

 
 والزلددددددددددددددددت تعلددددددددددددددددو بددددددددددددددددالتجني فددددددددددددددددأنزل 

 وز ندددددددددددددددددددبأوري بسدددددددددددددددددددعدى والربددددددددددددددددددداب  
 

 وأنددددددددددت الددددددددددذي تعنددددددددددى وأنددددددددددت المؤمددددددددددل 
 مدددددددددددددددددددن آخدددددددددددددددددددر ثدددددددددددددددددددم أوال   فخدددددددددددددددددددذ أوال   

 
 مددددددددن النصددددددددف مندددددددده ف ددددددددو فيدددددددده مكمددددددددل 

 أبددددددددددددددددددر إذا أقسددددددددددددددددددمت أنددددددددددددددددددي بحبدددددددددددددددددده 
 

 أهدددددددددددددددديم وقلبددددددددددددددددي بالصددددددددددددددددبابة مشددددددددددددددددعل 
 يقول الناظم رحمه هللا تعالى: 

 فمتفددددددددددددق جسددددددددددددمي وسدددددددددددد دي وعبرتددددددددددددي
 

 ومفتدددددددددددددرق صدددددددددددددبري وقلبدددددددددددددي المبلبدددددددددددددل 
المتفق والمفترق  ،يشير ب ذا إلى نوع من أنواع علوم الحديث يسميه أهل العلم المتفق والمفترق  

لمختلف من حيث أنا أر د الفرق بين المتفق والمؤتلف والمفترق وا ،والذي يليه المؤتلف والمختلف
أو يعني هو مجرد اصطالح مجرد اصطالح؟ أو يعني التفر ق بين ما يعطيه اللفظ  األصل 

 هو المؤتلف والمفترق هو المختلف. المتفق
 طالب: ما يلزم االفتراق...

 و ن؟
 طالب: ما يلزم االفتراق...

 االتفاق االئتالف؟طيب، وال يلزم من 
 طالب: ..................
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نعم  ،يدل فيه ما ليسمن حيث المأخذ اللغوي أظن المسألة اصطالحية مجرد اصطالح يعني 
لكن يبقى أنه في الموضوع  ،مسألة الترادف بين اللفظتين من كل وجه نفاها كثير من أهل العلم

يدل داللة ظاهرة أدل من المؤتلف  نفسه الذي تحدث عنه أهل الحديث هل المتفق والمفترق 
الذي يظ ر أنه  ؟!أو أننا نقول هذا مجرد اصطالح ،والمختلف على ما قصده به أهل الحديث

الخليل بن  ،المتفق بمن اتفق اسمه واسم أبيه ولو جدهو لون بالمفترق ولذا يمثّ   ؛مجرد اصطالح
في هذا متفق في االسم والنسب واسم األب والكنية يتفق في األمور كل ا لكن ا تفترق  ،أحمد ستة

أحمد بن جعفر بن  ،محمد بن عبد هللا األنصاري ب ذا التركيب أكثر من واحد ،الحقائق والذوات
 المؤتلف والمختلف. ،هذا متفق من حيث اللفظ ومفترق من حيث الذوات ،حمدان أكثر من واحد

 الرسم.طالب: في 
 في الرسم نعم.

 ومؤتلددددددددددف وجدددددددددددي وشددددددددددجوي ولددددددددددوعتي
 

 ومختلدددددددددددف حظدددددددددددي ومدددددددددددا مندددددددددددك آمدددددددددددل 
يستفيد  ؟!ير د معرفة المصطلح اهذه المنظومة تفيد شخصهل لكن اآلن من خالل هذه األلفاظ  

والذي قرأ غيرها وحفظ العناو ن واألبواب والتعار ف  ؟!من المصطلح إذا لم يقرأ غيرها ائشي
يعني هي عبارة عن ف رس لكتاب  ،هي مجرد تذكير باألسماء ؟واألمثلة يستفيد من ا شيء

ترون اليوجد أي نوع من أنواع الحديث المذكورة مختصر من كتب المصطلح وترتيب ا مثل ما 
هو الذي يضع  -هللا جل وعال -سبحان هللالكن  ،نب الذي ينبغي أن يكون قبله أو بعدهاجبهنا 

واعتنى ب ا أهل العلم روح ال تخطر على البال كثرت ا رحت ش  يعني ش   ،القبول لبعض األمور
 .ا للظن بمؤلف اإحسان  

ومحمد بن عبد هللا  ،الخليل بن أحمد :عرفنا مثال المتفق والمفترق  (مؤتلف ومختلف) 
 يعني في الرسم. ( مؤتلف ومختلف) :لكن ،مدانأحمد بن محمد بن جعفر بن ح ،األنصاري 

 طالب: ..................
 ساَلم وساّلم.

 طالب: ..................
 َعقيل وع قيل يا هللا.

 طالب: ..................
 الجادة ع بيدة. ،وَعبيدة وع بيدة يعني يأتي ألفاظ على خالف الجادة

 طالب: ..................
أهل العلم يعتنون ب ذا  ؟لماذا يعتني أهل العلم بمثل هذا الباب ؟أحمد وأجمد نعم، هل من هذا

 وألفوا فيه الكتب، نعم.
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 طالب: ..................
لكن اهتمام م بالمتفق والمفترق لئال ي ظن االثنين أو الثالثة أو  ،قطت فيما بعد هذه مسألة أخرى فن  

مباشرة  لئال ي جم اإلنسان فيصححفوأما المؤتلف والمختلف  ،للتمييز بين ما ف و، األربعة واحد
، دون  ي جم على الكلمة ويصحح، النقطة مباشرةجاء شخص بطامس إلزالة إذا كما دون ترو 

نبغي العناية ب ا أكثر من غيرها يواألسماء على وجه الخصوص  ،فوجدت مثل هذه الكتب علم،
وج ل مثل هذه األمور يقبح  ،توقيفيةف ي  ،ما بعدهاب اللماذا؟ ألن ا ال يستدل علي ا بما قبل ا و 

فال بد من أخذ أسماء الرجال من أفواه الشيوخ الذين ل م عناية بالضبط واإلتقان  ،بطالب العلم
المشايخ أحد ا يقرأ على من الكبار جد   اهل تتصورون أن واحد ،فت في هذا الشأنوالكتب التي أ لّ 

 .؟!يقول سلمة بن ك بلو 
 ..................طالب: 
َ ْيل..  ك 

 طالب: ..................
كتب وليس في  ،ألنه يبحث عن نعيم ؛المحققين لم أجد له ترجمةيقول أحد  يغنم بن سالم .نعم

ح بطالب ويقب   ،وتنبغي العناية به ،أقول هذا كثير .اسمه يغنم ،التراجم شخص اسمه نعيم بن سالم
والمن جية في البحث  ،عنى بأخذ العلوم من مظان امور وي  مثل هذه األ العلم أن يخفى عليه

و نز ل الناس  ،العلم من غير مظانه ذال يؤخو  ،العلمي تقتضي ذلك فال ي ؤخذ العلم عن غير أهله
ترجمة لغوي في كتب عن يعني هل أبحث  ،بحث عن م في كتب م التي ألفت ل مو    ،منازل م

اللغو ين واألدباء؟ ال، لكن قد آخذ طرف الخبر من  رجال الحديث أو أبحث عن محدث في كتب
رجل من رجال الحديث آخذ ضبطه ا،ولو لم يكن متخصص ،عنى بضبط الرجالكتاب يفيدني ي  

أما أن أعتمد على  ،من تاج العروس ثم بعد ذلك أرجع إلى كتب الحديث يكون هذا بداية مثال  
 :مة مادة َشَ َر من القاموس قال الفيروزآباديترجمة ش ر في كل مثال  ف في الترجمة فال،  القاموس

ش ر بن حوشب محدث متروك يعني أعتمد هذا الكالم؟ ال أعتمد هذا الكالم، فعلى كل إنسان إذا 
ولذا وقع كثير  ؛محدثل وهكذا إذا أراد أن يترجم ،يذهب إلى كتب األدباءأن أراد أن يترجم ألديب 

 ،مسألة من مسائل الحديثعن ينقل التعر ف اللغوي  البحث حديثي لكن ،من المحققين في أوهام
 ؟الليث بن سعد يؤخذ عنه لغة ،المسألة لغوية ،ومترجم لليث بن سعد :قال الليث ،المتروك مثال  

إن لم  :يقول بعض م، مرت علينا يتكايس كثيرة في بحوث ،وبعض م يتكايس ،ما يؤخذ عنه لغة
ر يدور في كتب اللغة أكثر من دوران البخاري الليث بن المظفّ  ،يكن ابن سعد فال أدري من هو

 ،ضحكاتعلم لئال يقع في الم  الالمقصود أن مثل هذا ينبغي أن ي عنى به طالب  ،في كتب الحديث
شخص يحقق كتاب ذ كر فيه حديث أبي موسى األشعري فيما يحصل آخر الزمان يكثر ال رج 

توفى سنة خمسمائة الم ،يترجم ألبي موسى المديني ،قتلقال أبو موسى وال رج بلسان الحبشة ال
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الج ل بمثل هذه األمور يوقع في مثل هذه  ،والكالم منقول من صحيح البخاري  ،وثمانين
 المضحكات فطالب العلم عليه أن ي عنى ب ذا أشد العناية.

 ا ومعنعندددددددددداسددددددددددند  جددددددددددد منددددددددددي م  خددددددددددذ الوَ 
 

 فغيدددددددددددددري بموضدددددددددددددوع ال دددددددددددددوى يتحلدددددددددددددل 
أو على الكتاب  ،فيطلقونه على الحديث الذي يروى بالسند ،المسند يطلقه أهل الحديث بإزاء أمور 

 ،مع الصحيح المسندولذا جاءت تسمية صحيح البخاري الجا ؛التي أحاديثه مروية باألسانيد
 ويطلقونه و ر دون الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة كمسند اإلمام أحمد.

 عدددددددددددددددالوبعددددددددددددددددها فدددددددددددددددي رتبدددددددددددددددة مدددددددددددددددا ج  
 

 علدددددددددددددددى المسدددددددددددددددانيد فيددددددددددددددددعى الجفدددددددددددددددال 
 كمسدددددددددددددددددددددددددند الطيالسدددددددددددددددددددددددددي وأحمدددددددددددددددددددددددددددا 

 
 وعدددددددددددددددددددددددددددددددددده للددددددددددددددددددددددددددددددددددارمي انتقددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

بغض النظر هل كان إسناده  -عليه الصالة والسالم-يطلق المسند و راد به المرفوع إلى النبي و  
ومن م من ، ا كان أو غير مرفوعومن م من يجعل المسند المتصل مرفوع   ،اأو منقطع   متصال  

ما كانت صيغة األداء يجمع بين ما فيجعل المسند المرفوع المتصل المرفوع المتصل والمعنعن 
 .. عن فيه عن لفظة

 عدددددددددددددن َكدددددددددددددرممعدددددددددددددنعن كعدددددددددددددن سدددددددددددددعيد 
 

 .................................... 
له والسند المعنعن عن الجم ور يحكم  ،هذا المعنعن الذي تروى فيه األحاديث بصيغة عن أال 

وأن يثبت اللقاء أو المعاصرة على الخالف  ،يوصف الراوي بالتدليس :أالّ  باالتصال بشرطين
شير إلي ا يستوعب بسط مثل هذه األمور لكن ن  ال والوقت  ،في هذه المسألة الطو ل المعروف

 إشارات حكموا للمعنعن باالتصال بالشرطين المذكور ن
 وصدددددددددددددددل معدددددددددددددددنعن سدددددددددددددددلم صدددددددددددددددححواو 
 

 مددددددددددددددن دلسددددددددددددددة راويددددددددددددددده واللقددددددددددددددا علدددددددددددددددم 
 من دلسة  راويه أو من دلسة  راويه؟ 

 طالب: ..................
 كيف؟

 طالب: ..................
 دلس هذا الحديث بعينه.راوي ال أال يكون ال ،اسأال يكون الراوي مدل

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

 مددددددددددددددن دلسددددددددددددددة راويددددددددددددددده واللقددددددددددددددا علدددددددددددددددم 
 طالب: .................. 

 كيف؟
 بأنه كل معنعن يرد... طالب: هل كل معنعن يرد لو قلنا مثالا 

يستثنى ف ،ما جاء في الصحيحين من عنعنات المدلسين محمول على االتصال هذا معروف
 ا.في حكم السند المعنعن المأنن أن فالن  و    ،الصحيحين
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.......................... 
 

 وحكدددددددددم أن حكدددددددددم عددددددددددن فالجدددددددددل سددددددددددووا 
 والقطددددددددددددددددددددددددددددع نحددددددددددددددددددددددددددددى البرديجددددددددددددددددددددددددددددي 

 
 حتددددددددددى يبددددددددددين الوصددددددددددل فددددددددددي التخددددددددددر ج 

نسب ابن الصالح لإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة التفر ق بين السند المعنعن  ،حكم عن حكم أنّ  
واستدل بحديث عن  ،إن م يحكمون على هذا باالتصال والمأنن باالنقطاع :والسند المأنن فقال

مر به قالوا  -عليه الصالة والسالم-عمار بن ياسر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 
منقطع ورأى  -عليه الصالة والسالم-ا مر به النبي ن الحنفية أن عمار  وعن محمد ب ،هذا متصل

مرد التفر ق في الحكم  ،ابن الصالح أن سبب التفر ق هو اختالف الصيغة لكن ليس األمر كذلك
هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة األولى عن عمار يحكي القصة عن صاحب ا ف ي متصلة 

محمد بن  -عليه الصالة والسالم-ا مر به النبي الثاني أن عمار   ا لكن في السياقوقد أدرك عمار  
 الحنفية يحكي قصة لم يش دها ولذا قال الحافظ العراقي:

 ب صددددددددددددددوبةكددددددددددددددذا لدددددددددددددده ولددددددددددددددم يصددددددددددددددوّ  
 

 ............................ 
وقف على أصل المسألة وأس ا الذي من أجله فّرق اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة بين ما  

أنت ما ش دت القصة لكن أنا حدثتك ب ذه القصة وقلت عن  ،ا تنقل عني قصة أنالمّ ف ،الحكمين
ا حصل ن فالن  إلكن لما تقول  ة،متصل ة؟منقطعأو  ةمتصلالقصة فالن أنه حصل له كذا تكون 

 .وقال حكم ا حكم عن ،هذا هو سر التفر ق بين الحكمين ،منقطعةف ذه له كذا وأنت ما ش دت 
 قال فالن حكم ا حكم عن فالن يحكم ل ا باالتصال بالشرطين المعروفين.و 

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

 أمدددددددا الدددددددذي لشددددددديخه عدددددددزا بقدددددددال فكددددددددذي 
 عنعندددددددددددددددددددددددددددددة كخبدددددددددددددددددددددددددددددر المعدددددددددددددددددددددددددددددازف 

 
 ال تصدددددددددددددددغ البدددددددددددددددن حدددددددددددددددزم المخدددددددددددددددالف 

  
 

  
  

 
  

 والمسألة لو بسطت ما استوعب ا دورة وال دورات. 
 وذي نبددددددددذ مددددددددن مددددددددب م الحددددددددب فدددددددداعتبر

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

 طالب: .................. 
 فغير بموضوع؟

 طالب: ..................
 .................. معنعنددددددددددددددا...........

 
 فغيددددددددددددددري بموضددددددددددددددوع ال ددددددددددددددوى يتعلددددددددددددددل 

الموضوع اسم مفعول من الوضع وهو الحط واإلسقاط فالموضوع منحط وساقط عن رتبة من  
ب المنسوب المكذو  قوالخبر الموضوع المختل ،-والسالم عليه الصالة-أضيف إليه وهو النبي 

والوضع في الحديث موبقة من الموبقات وكبيرة  ،-عليه الصالة والسالم-ا إلى النبي ا وب تان  زور  
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 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ا فليتبوأ مقعده من من كذب علي متعمد  » -عليه الصالة والسالم-من كبائر الذنوب يقول النبي 
لكن المعتمد عند أهل السنة ال  ،وحكم الجو ني والد إمام الحرمين بكفر من يتعمد الكذب ،«النار
وأهل السنة ال يكفرون  ،ألنه ذنب ؛وجر مة عظيمة لكن ال يكفر ب ذامرتكب كبيرة ف و  ،يكفر

الموضوع ال تجوز روايته وال ذكره و  ،إذا استحل الكذب يكفر بال شكف ت،بالكبائر إال إذا استحل
ألن الخطيب في منبره  ؛ي يؤدي الغرضا ببيان وضعه باللفظ الذوال إشاعته بين الناس إال مقرون  

معنى الموضوع فعليه أن يبين معنى الموضوع ماالناس ما يف مون و  ،قد يقول هذا حديث موضوع
حصل للحافظ العراقي أنه تكلم  -عليه الصالة والسالم- بين أنه المكذوب المفترى على النبي و 

عليه الصالة -على النبي  ئل عن حديث فقال حديث باطل ال أصل له مكذوبس   ،على حديث
كيف تقول مكذوب وهو مروي  :فاعترض شخص من العجم يطلب العلم قال يا شيخ -والسالم

أحضره لنا ننظر في هذه  اباألسانيد فقال جزاك هللا خير  -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
 ،وضوعاألسانيد فأحضره من كتاب الموضوعات البن الجوزي فتعجبوا من كونه ال يعرف الم

فالخطيب ال تبرأ ع دته بكلمة موضوع حتى يبين  !الموضوعما هو يدر  م ما الناس وهذا موجوٌد، ف
 ،اوالكالم في الوضع والوضاعين واألحاديث الموضوعة كثير جد   ،معنى الموضوع والمراد به

لكنه أدخل  ،اسمه الموضوعاتو من أجمع ا كتاب ابن الجوزي و وألفت الموضوعات في الكتب 
بل أدخل فيه بعض األحاديث التي  ،ة التي ال تصل إلى درجة الوضعفبعض األحاديث الضعي

ا في البخاري ا في صحيح مسلم وحديث  بل أدخل حديث   ،ال تصل إلى درجة الضعف بل هي حسنة
ي ا في الحكم بالوضع ولذا يقول الحافظ العراقالمقصود أنه تساهل جد   ،من رواية حماد بن شاكر

 رحمه هللا تعالى:
 وأكثددددددددددددددددددر الجددددددددددددددددددامع فيدددددددددددددددددده إذ خددددددددددددددددددرج

 
 لمطلددددددددددق الضددددددددددعف عنددددددددددى أبددددددددددا الفددددددددددرج 

السيوطي له ت ذيب وتحر ر وتنقيح لكتاب ابن الجوزي وأضاف إليه إضافات وحذف بعض  
درجة الوضع في كتاب أسماه الآللئ المصنوعة في األحاديث  األحاديث التي ال تصل إلى

ا فاطالع طالب العلم على هذه الموضوعات فات في الموضوعات كثيرة جد  والمؤلّ  ،الموضوعة
 ،توقفلم ييسمع الخبر ألول مرة و توقف فيه لكن إذا قرأ في الموضوعات  ،ا لئال تلتبسم م جد  

ا قالوا أبد  فأنكر بعض المتكلمين وجود الوضع في الحديث  دوق، إذا حكم علي ا أهل العلم بالوضع
 ڀ ڀ ژألن السنة وحي  ؛-عليه الصالة والسالم-ال يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي 

فالقصة   ،فكيف يتطرق إلي ا مثل هذا ف ي كالقرآن محفوظة والدين محفوظ  ٣النجم:  ژ ٺ ٺ ڀ
التي سيقت في هذا الصدد تقول أنه انبرى له صبي فقال ما رأيك بحديث سيكذب علي صحيح 

ن قال موضوع انتقض كالمه بالفعل هذا  ،واال ضعيف؟ إن قال صحيح انتقض كالمه بالقول وا 
 سكتة.من األجوبة الم  
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 وذي نبددددددددذ مددددددددن مددددددددب م الحددددددددب فدددددددداعتبر
 

 ................................... 
 طالب: .................. 

 ال يوجد في اصطالح م هذا اللفظ. ،صطالح عندهم المضطربالهو ال يوجد في ا
 طالب: ..................

 ذكر وال نصف أنواع علوم الحديث.لم ي ، اأغفل كثير ، وغير المضطرب
 طالب: ..................

أهل و وكالم مثل هؤالء العشاق  ،كلمة إال وتحتمل فليس ثم حمل األلفاظ ما تحتملهإذا أردنا أن ن  
ال نف م ا  هم قد يذكرون أشياء قد؟ أم الح حيالغرام شيء ال يدركه سائر الناس وال عامت م ص

ا لو بعض م ال يف م كالم بعض أحيان   ،مثل هذا في كالم الحداثيينوال تخطر على بالنا وقل 
ن المبلبل هو إفإذا تنزلنا على هذا وقلنا  ،الكالم اليوم و راجعه غدا خفي عليه معناه تبيك

يروى على  ،الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية :فالمضطرب عند أهل الحديث ،المضطرب
تكون متساوية بحيث ال يمكن ترجيح بعض ا و  ،تكون هذه األوجه مختلفة ال متفقة ،أكثر من وجه

 فإن أمكن الترجيح انتفى االضطراب  ،على بعض
 بددددددددذ مددددددددن مددددددددب م الحددددددددب فدددددددداعتبروذي ن  

 
 لا أطددددددددددددوّ  وغامضددددددددددده إن رمددددددددددددت شدددددددددددرح   

ا وهو عدم التصر ح المب م أشرنا إليه سابق  و  ،ذي نبذ يعني أمور أشياء مختصرة من مب م الحب 
مع  االمب مات في المتن واإلسناد أشرنا إلي و  ،باسم من يروى عنه أو من حصلت له القصة

  مل وذكرنا أن في ا مؤلفات وأشرنا إ لى شيء من ا.الم  
......................................

.. 
 

 ا أطددددددددددددولوغامضددددددددددده إن رمددددددددددددت شدددددددددددرح   
غامض الحديث غر به إن كان في اللفظ هو  ،يسمونه غر ب الحديثالذي ؟ ماذاغامضه هذا  

ن كان في المعنى فمختلف الحديث ،غر ب الحديث وهما  ،ألنه يخفى ويغمض على القارئ  ؛وا 
والكالم فيه  ،والغر ب فن م م يتوقف عليه ف م السنة ،من أنواع علوم الحديثمعروفان نوعان 

ال شك أنه  يهل علفالذي يتكلم في غر ب الحديث وال أصل له يعوّ   ،رجع إليهخطر بدون أصل ي  
رد ا يطّ فكما جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي أيض   -عليه الصالة والسالم-على النبي  لمتقو 

وال شك أن األئمة كاإلمام أحمد وغيره يتحرون في هذا أشد  ،هذا في تفسير الحديث وتأو له
عليه الصالة -ألنك تقول هذا مراد النبي  ؛التحري وهو نوع جدير بالتحري حري بالتوقي

تكون له  ،عنى بكتب الغر ب وشروح الكتبولذا ينبغي لطالب العلم أن ي   ؛من هذا اللفظ -والسالم
فإذا كانت له يد ومراجعة طو لة للشروح إذا قرأ أكثر من شرح  ،عناية بالشروح كعنايته بالمتون 

العناية في وقل مثل هذا  ،ا صارت لديه ملكة يستطيع بواسطت ا أن يف م النصوصمسح  
الذي ليست له عناية بالتفسير وكالم أهل العلم من األئمة الموثوقين ال في تفسير  أما ،بالتفسير
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األصمعي وهو من كبار أئمة اللغة ويحفظ  ،القرآن وال في شرح األحاديث يعّول على رأيه فيضل
ر حديث فقال أنا ال أفسّ   «الجار أحق بصقبه»قب من دواو ن العرب ما يحفظ سئل عن الص  

يتحرى  ،الجار المالصق ،لكن العرب تزعم أن الصقب اللز ق -الصالة والسالمعليه -الرسول 
ا من أهم ا ومن أوثق ا غر ب الحديث ألبي عبيد والكتب في غر ب الحديث كثيرة جد   ،في لفظه

ا وكتب الغر ب كثيرة جد   ،ومن أجمع ا الن اية في غر ب الحديث البن األثير ،القاسم بن ساّلم
ومن أراد أن ينّوع فالكتب  -شاء هللا إن-قتصر على كتاب واحد فالن اية تكفيه لكن من أراد أن ي

 كثيرة.
 طالب: ..................

وأوثق من كتب في  ، جّيدلكنه بجامع فليس  ،احتواه ابن األثير وقد، جامعغير  الخطابي كتاب 
 إمام من أئمة المسلمين. ،هذا الباب أبو عبيد القاسم بن ساّلم

 ..................طالب: 
 أبو عبيد؟ 

 طالب: ..................
 إيه من األوائل.
 طالب: متقدم.

 ا من أقران اإلمام أحمد.جد  
 طالب: ..................

 للخطيب وغيره كتب كثيرة في هذا.
 طالب: ..................

ألن  ؛ذكر الغامض ذكره المب م يكفي عنو  ،غامض ما نحن فيه من األسماء والمتون  (غامضه)
ن كان الغموض في التركيب في الجمل ،أصل اإلب ام غموض والتعارض يسمونه مختلف  ،وا 

اختالف  ،اختالف الحديث للشافعي :وفيه مؤلفات ،شكل الحديث واختالف الحديثالحديث وم  
 ذه فإذا حصل تعارض في النصوص  ،وغيرها ،ومشكل اآلثار للطحاوي  ،الحديث البن قتيبة

 ل اإلشكال.تح   الكتب
 طالب: ..................

 تسمية.
 طالب: ..................

 يتوقف فيه يتوقف.
 طالب: ..................

 األصل على التوقف.
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 طالب: ..................
ا إذا قيل وأيض   ،ى واحد لكن ال تجزم بأنه ضعيف حتى تتأكد من هذا المب منفس الشيء المؤد  

وهو أقل من اإلب ام يعني ذكر اسمه لكن ما عرف فيه جرح وال تعديل  مج ول مثال  في الراوي 
بعض الناس ي جم  ؟تحكم بضعفه مباشرة أو تتوقف حتى تعرف ما يدلك على توثيقه أو تضعيفه

ينتظر وال  ،هذه عجلة مذمومة ،وبعض م يحكم بالج الة من تلقاء نفسه إذا لم يجد للراوي ترجمة
 ا الحكم بالج الة على الراوي هل هي حكم تجر ح أو هي عدم علم بحال الراوي؟ وأيض   ،يجد غيره

 طالب: ..................
 لكن مقتضى كون م يجعلون مج ول في ألفاظ في مراتب التجر ح.

 طالب: ..................
يست لكن هناك ما يدل على أن الج الة ل ، جعلون ا في مراتب الجرحو ، هي من مراتب الجرح

يقول أبو حاتم في عدد كبير من الرواة مج ول أي  ،رعدم علم بحال الراوي وليست بجرح مباش  
ا الحافظ ابن حجر في النخبة وشرح ا يقول ومن الم م معرفة أحوال وأيض   ،عدم علم ،ال أعرفه

ن كان م  أو تجر ح   الرواة تعديال   قتضى ا أو ج الة جعل ا قسيم للتجر ح فليست بجرح مطلق وا 
 صنيع م في جعل المج ول من ألفاظ الجرح وجعلوها في مراتب التجر ح أن ا جرح.

 طالب: ..................
 يتوقف عليه.

 طالب: ..................
 نعم والحكم التوقف عن العمل به حتى يعرف.

 عز ددددددددددددز بكددددددددددددم صددددددددددددب ذليددددددددددددل لعددددددددددددزكم
 

 ومشدددددددددد ور أوصدددددددددداف المحددددددددددب التددددددددددذلل 
األلفاظ الثالثة الغر ب والعز ز والمش ور ترجع إلى استفاضة الحديث و  ،عندك العز ز والمش ور 

واحدة من طبقات إسناده وانتشاره بين الناس أو عدم ذلك فإن تفرد بروايته واحد ولو في طبقة 
ن رواه أكثر من واحد اثنان فأكثر ولو في طبقة من طبقات إسناده تفرد بروايته  ،ايسمونه غر ب   وا 

 ا؛وي عن ما من طر ق جمع يسمونه عز ز ور  ولو رواه هذان االثنان عن جمع  ،اثنان يسمى عز ز
ن م من يجعل مروي الثالثة من وم ،ألنه تعزز بثاني فإن زاد عن اثنين ثالثة فأكثر ف و المش ور

 ل العز ز.يقب
 عز ددددددددددددددددز مددددددددددددددددروي اثنددددددددددددددددين أو ثالثددددددددددددددددة

 
 مشدددددددددددد ور مددددددددددددروي فددددددددددددوق مددددددددددددا ثالثددددددددددددة 

من  لكن الذي جرى عليه ابن حجر وغيرههذا ما يراه ابن منده و تبعه ابن الصالح وغيره  
والغر ب الذي يرويه الواحد  ،ومروي الثالثة فأكثر مش ور ،المتأخر ن أن مروي االثنين عز ز

 ؛د متسوحشفي غير وطنه فرْ و والغر ب في غير بلده  ،مأخوذ من الغرابة وهي التفرد واالنفراد
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ويقال له الفرد  ،ق على التفردخذ لفظ الغر ب وأطل  ألنه انفرد عن أهله وذويه فمن هذه الحيثية أ  
طلق عليه غر ب إذا كانت وي   ،لكن غالب ما يطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند

ألنه تعزز برواية الثاني وليس  ؛امي عز ز  فإن انضاف إلى هذا الواحد ثاني س   ،الغرابة في أثنائه
 ناظم النخبة العز ز قال: ولذا لما عّرف ؛ا لمن زعم ذلكمن شرط صحة الخبر تعدد الرواة خالف  

 ا للصدددددددددددددددحيح فددددددددددددددداعلمولددددددددددددددديس شدددددددددددددددرط  
 

 .............................. 
 الشرط الثاني. 

 طالب: ..................
 نعم، الشطر األول:

 ا للصدددددددددددددددحيح فددددددددددددددداعلمولددددددددددددددديس شدددددددددددددددرط  
 

 وقيددددددددددددل شددددددددددددرط وهدددددددددددددو قددددددددددددول الحددددددددددددداكم 
  

 
  

إنما كالمه يومئ  ،نسب إليه قولصّرح ب ذا صراحة بحيث ي  لم يجزم بأنه قول للحاكم لكن الحاكم  
 إلى هذا ولذا عدل الناظم عن هذا إلى قوله:

 
 

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

 
 مدددددددددددددددي مدددددددددددددددن قدددددددددددددددال بدددددددددددددددالتوهموقدددددددددددددددد ر   

 ،ائيوأبو علي الجب   ،أبو الحسين البصر ن ،اشتراط العدد في الرواية معروف عن المعتزلةو  
لكن ليس اإلشكال في هؤالء  ،الرواية وأن خبر الواحد ال يقبلالمعتزلة يقولون بلزوم العدد في ف

لكن اإلشكال في مثل الحاكم الذي كالمه يف م منه اشتراط العدد في  ،مال يعتد بقول  ؛ألن م
وابن العربي يرى أنه شرط البخاري في  ،ا يف م منه ذلكوالبي قي أيض   ،الرواية لصحة الخبر

قال لم  -عارضة األحوذي-في العارضة  «لط ور ماؤههو ا»ا تكلم على حديث صحيحه لمّ 
شارح -رمانيوشرط البخاري أال يخرج رواية الواحد والك   ,ألنه من رواية واحد ؛يخرجه البخاري 

اإلشكال هنا فيمن يعتد بقوله أما من ف ،نص في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري  -البخاري 
 فيه إشكال.فليس ال يعتد بقوله 

 ..................طالب: 
 كيف؟

 طالب: ..................
 حديث أبي هر رة. «هو الط ور ماؤه»حديث 

 طالب: ..................
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بما ذكر الشيخ أن م ال يشترطون  أجيب عنه اأن هذالمقصود  .كل م مرتفعة عن م الج الةرواته 
نما يشترطون في راوي الحديث  ،في الحديث نفسه أن يكون رواة لكن  ،ال يتفرد بروايته واحدأوا 

 يرو عن م إال راو  واحد. قى أن في رواة الصحيح من لم يب
 طالب: ..................

ذا كان مرادهم أن هذا شرط  ،من رواة الصحيح من لم يرو عنه إال راو واحد فانخرم قول م وا 
الزعم حديث  للبخاري في صحيحه فأول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري يرد هذا

كلمتان خفيفتان على »ومثله آخر حديث  ،األعمال بالنيات فرد مطلق في أربع من طبقات إسناده
 ،فليس بشرط للصحيح ،فرد مطلق أربع طبقات كاألول سواء بسواء «ثقيلتان في الميزاناللسان 

 وأما المش ور وهو ما يرويه ثالثة فأكثر. .وال للبخاري في صحيحه
 ..................طالب: 

وعّرف الغر ب بأنه ما يتفرد  ،اضطرب قول ابن حجر أن يتفرد به من بعد الصحابي في موضع
وهذا يشمل الصحابي لكن لما أراد أن يفّرق بين  ،به راويه ولو في أي طبقة من طبقات إسناده

فكأن تفرد الصحابي بمثابة  ،أن يتفرد به من بعد الصحابي :الغر ب النسبي والغرابة المطلقة قال
ي بذلك مّ  المش ور ما يرويه الثالثة فأكثر س  و  .الجماعة يعني الصحابي الواحد بمثابة الجماعة

ومن م  ،لوضوحه واشت اره وانتش اره ومنه الش ر يشت ر أمره بين الناس وهو المستفيض على قول
عدد الرواة في جميع  من يفرق بين المستفيض والمش ور فيجعل المستفيض ما يتحد فيه

 سمى مش ور عند أهل العلم.المقصود أن ما يرويه ثالثة فأكثر ي   ،والمش ور يتفاوتون  ،الطبقات
 طالب: ..................

ألنه قد  ؛األنواع الثالثة الغر ب والعز ز والمش ور في ا الصحيح وفي ا الضعيف وفي ا الحسن
من  اديستفال عشرة كل م ضعاف شديدي الضعف  يروى من طر ق ثالثة أو أربعة أو خمسة أو

واألحاديث المش ورة المستفيضة  ،لكن الغالب أن المفردات الغرائب يكثر في ا الضعف ،كثرت م
 على ألسنة أهل الحديث يقل في ا الضعف والطرق ل ا اعتبار في الثبوت وعدمه.

 طالب: ..................
لكن هناك أحاديث اشت رت على ألسنة الناس بغض النظر عن  ،ضبطت ماألحاديث المش ورة ل

حب الوطن من ) (النظافة من اإليمان) اشت ر على ألسنة الناس مثال   ،التعر ف االصطالحي
ف في األحاديث المشت رة لّ  أ   ،ال أصل ل ا ب ذا اللفظ هذه مش ورة على ألسنة الناس لكن (اإليمان

كشف الخفاء  ،الدرر المنتثرة للسيوطي ،لحسنة للسخاوي المقاصد ا :على األلسنة كتب من ا
أحاديث تدور على ألسنة الناس وهي  ،كتب كثيرة في هذا الشأن للعجلوني، ومز ل اإللباس
وال ينطبق علي ا التعر ف  ،الحسن اومن  ،ومن ا الضعيف ،من ا الصحيح :مختلفة المراتب

 االصطالحي.
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 غر دددددددب يقاسدددددددي البعدددددددد عدددددددنكم ومدددددددا لددددددده
 

 وحقددددددددددددددك عددددددددددددددن دار القلددددددددددددددى متحددددددددددددددول 
ن جنح بعض م  ،وحقك هذا قسم  والمرجح عند كثير من الشراح أن هذه القصيدة في شخص وا 

ذا سلم من القسم بغير هللا على االحتما -جل وعال-إلى أن ا في هللا  ل الثاني فإنه ال يسلم في وا 
ن كانت في حق مخلوق ما سلم من الغلو  جملة القصيدة أن يقال في حق هللا مثل هذا الكالم وا 

  :الذي تقدم يقول
 طالب: ..................

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

 علددددددددددددددددى أحددددددددددددددددد إال عليددددددددددددددددك المعددددددددددددددددّول 
 وأيضا هنا: 

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

 وحقددددددددددددددك عددددددددددددددن دار القلددددددددددددددى متحددددددددددددددول 
الن ي  «ال تحلفوا بآبائكم» «ومن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك»هذا قسم بغير هللا جل وعال  

 ا هو من الشرك لكنه أصغر.عن الحلف مستفيض وأيض  
 طالب: ..................

 الواو واو القسم.وحقك 
 طالب: ..................

 غر دددددددب يقاسدددددددي البعدددددددد عدددددددنكم ومدددددددا لددددددده
 

 ............................... 
ليس المراد الحق  ،الخبر متحولو  ،وحقك هذه زائدة في الكالم ،وما له عن دار القلى متحول 

 متحول.
 طالب: ..................

 واو القسم بال شك.
 ..................طالب: 

 
 فرفقددددددددددددا بمقطددددددددددددوع الوسددددددددددددائل مددددددددددددا لدددددددددددده

 
 إليددددددددددددددك سددددددددددددددبيل ال وال عنددددددددددددددك معدددددددددددددددل 

هو ما والموقوف  ،-عليه الصالة والسالم-هو ما يضاف إلى النبي المرفوع و  ،المقطوع تقدم 
ألن القصيدة كل ا ليست مرتبة  ؛وهنا ذكر المقطوع وقطعه عن أقرانه ،الصحابييضاف إلى 

ألن ذاك مرده إلى عدم  ؛وهو غير المنقطع ،والمقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه ،األنواع
عرفنا أن من المرفوع ما هو و  ،وهنا سببه النسبة واإلضافة إلى التابعي فمن دونه ،اتصال اإلسناد

هل  ؟ومن الموقوف ما هو متصل وما هو منقطع فماذا عن المقطوع ،هو منقطع وما ،متصل
نستطيع أن نقول عن خبر يروى عن سعيد أو عن الحسن بسند متصل أن نقول هذا مقطوع 

 متصل؟.
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 طالب: ..................
 ؟دخل المقطوع فيه تقول مقطوع متصلولم يرو أن ي

 طالب: ..................
كيف  ،دخل المقطوع في االتصال واالنقطاع لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلتميني  ال يرون أن 

 م لم يروا الوصف باالتصال للتنافر اللفظي من هذه الحيثية ف ،تقول مقطوع متصل تنافر لفظي
ال مع انفكاك الج ة   ذا متنافر لفظي لكن إذا انفكت فإذا قلت رأيت الطو ل القصير ف ؟المانعماوا 

لكن  ،وهنا الج ة منفكة ،ممكن النفكاك الج ةففي قامته  افي عمره قصير  إذا كان طويالف ،الج ة
هم يقولون من باب عدم ارتكاب هذا األسلوب المخّل بالفصاحة للتنافر اللفظي ما نطلق مقطوع 

ذا قلت ، لكن الج ة منفكة  ٤الحج:  ژ ڎ ڎ ڌ ژمتصل لكن ما المانع إذا انفكت الج ة  وا 
يعرفون و  ،وعمره مائة ما يشكل علي م قامته متر مثال   ،الناس يرونه كل م ،الطو ل القصيرجاء 

عشر سنوات فإذا هو لكن إذا جاء شخص وقلت جاء الطو ل القصير نظروا إلى عمره  ،مقصدك
لى قامته فقصيرة  ،ألن العمر ال يقاس بالسنين يقاس بالبركة واإلنتاج ؛وأنت لك ملحظ بالطول ،وا 

في وحفظ السنة وضرب في أبواب الخير وعمره عشر سنين  ف ذا الطفل الذي حفظ القرآن مثال  
من سره أن يبسط له في رزقه و نسأ له »حمل بعض م حديث  . ذا طول العمرفكل باب بس م 

 ،البركة في العمر ف ذا طو لب نسأ له في أثره و  ،يعني يزاد له في عمره «في أثره فليصل رحمه
د إرباك عند السامع لكن مثل ف ذا يبعد إطالق اللفظين  ،هذا الملحظ الذي ال يلحظه الرائي يوج 

لكن لو كان عمره مائة وقامته قصيرة لك أن تقول الطو ل القصير مع انفكاك  ،المتنافر ن عليه
الج ة وهنا ال مانع من أن يقال مقطوع متصل ألنه مقطوع من حيث اإلضافة متصل من حيث 

 ناد.تسلسل اإلس
دددددددددددد  ا بمقطددددددددددددوع الوسددددددددددددائل مددددددددددددا لددددددددددددهفرفق 

 
 إليددددددددددددددك سددددددددددددددبيل ال وال عنددددددددددددددك معدددددددددددددددل 

 فالزلدددددددددددددت فدددددددددددددي عدددددددددددددز منيدددددددددددددع ورفعدددددددددددددة 
 

 والزلددددددددددددددددت تعلددددددددددددددددو بددددددددددددددددالتجني فددددددددددددددددأنزل 
وسنة من قد سلف طلب العلو والنزول  ،العلو مرغوب عند أهل الحديث ،؟ العالي والنازلماذاهذا  

 والنازل ما كثر عدد رواته يقابله. ،والمراد بالعلو قلة الوسائط ما قل عدد رواته ،بضده
 طالب: ..................

إذا صار اإلنسان  ،في مرض موته قال بيت خالي وسند عالي ؟ىيحيى بن معين قيل له ما تتمن
عله أن يجد من يقضي  ا وشماال  ال بد أن يتلفت يمين   ،اذرع  البيت خالي اآلن ضاقت به األرض 

وهللا  ،فاإلمام يحيى بن معين يتمنى البيت الخالي ليعبد هللا جل وعال بأنواع العبادات ،معه الوقت
مرض الموت  -هللا المستعان -ا وهو في حاله التي يعيش ا وظرفها عالي  و تمنى سند   ،المستعان

روى بسند رجاله أقل و روى بسند رجاله أكثر فاألقل هو فإذا كان الحديث ي  العلو قلة الوسائط ف
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ومنه  -عليه الصالة والسالم-وأفضل العلو القرب من النبي  ،األعلى والعالي واألكثر هو النازل
والعلو بتقدم  ،والعلو بالقرب من كتاب من كتب الحديث ،العلو بالقرب من إمام من أئمة الحديث

ثالثيات في البخاري الوأعلى ما في الكتب الستة  ،والنزول بضده ،لو بتقدم الوفاةوالع ،السماع
ا جل ا عن المكي بن إبراهيم بن يز د بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع من ا اثنان وعشرون حديث  
أنزل ما هذا  «و ل للعرب من شر قد اقترب»وأنزل ما فيه التساعي  ،هذا أعلى ما في البخاري 

سنن أبي داود حديث وفي  ،مسلم أعلى ما فيه الرباعيات ليس فيه حديث ثالثيو  ،ري في البخا
 ،النسائي ما فيه حديث ثالثي ،الترمذي فيه ،ابن ماجه فيه ،يختلف فيه هل هو ثالثي أو رباعي

أو يوجد في البخاري والترمذي  ،حديث ثالثي في ما ال إشكال في كون مسلم والنسائي ال يوجدو 
؟ يمكن لف في حديث هل هو ثالثي أو رباعيلكن اإلشكال في أبي داود كيف يخت ،وابن ماجه

  أو اليمكن؟ يختلف في حديث هل هو ثالثي أو رباعي؟
 طالب: ..................

 
 طالب: ..................

 حيث أبي برزة في الحوض عند أبي داود القصة الحاصلة ألبي برزة ثالثية.
 ....طالب: ..............

 نقول هل يمكن أن يختلف في حديث هل هو ثالثي واال رباعي؟ ممكن؟
 طالب: ..................

 ؟ماذاعلى اعتبار 
 طالب: ..................

ألن فيه واسطة فأخبرني رجل يعني لما اجتمعوا  ؛الخبر المرفوع الذي هو مقصود الحديث رباعي
 مكتبة هنا؟توجد  -ديث أبي برزة في الحوضح-الحديث ألخرجنا لو عندنا سنن أبي داود 

 طالب: ..................
  .على كل حال لو يحضر في أول درس العشاء س لفاألمر إليكم، إذا كان في المسجد واال 

 طالب: ..................
أنزل ما في البخاري و  ،حديث أبي برزة في الحوض معروفو  ،حديث الحوض آخر الكتاب

 ،وأنزل حديث في الكتب الستة عند النسائي يروى من طر ق أحد عشر ،تساعيحديث واحد 
ثم قال  .حديث فضل سورة اإلخالص الذي فيه الستة من التابعين يروي بعض م عن بعض

 المؤلف:
 أوري بسدددددددددددددددددددعدى والربددددددددددددددددددداب وز ندددددددددددددددددددب

 
 ..................................... 
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 كر.هذه تور ة ظاهر القصيدة أنه يتغزل بمن ذ  
......................................

. 
 

 وأنددددددددددت الددددددددددذي تعنددددددددددى وأنددددددددددت المؤمددددددددددل 
-ا سئل النبي لمّ  ،ال يقصده يف مه السامع والمتكلم ال ير ده ئاألن التور ة أن يظ ر اإلنسان شي 

ذا أراد ج ة وّرى  ،الناس كل م من ماء «من ماء»ممن القوم؟ قال:  -عليه الصالة والسالم وا 
كيف الطر ق  ،الجنوب يوري بغيرهاغزو إلى ج ة الشمال سأل عن أوضاع الإذا أراد  ،بغيرها

 فإذا أراد ج ة وّرى بغيرها. ،إلى العدو الخبر لكي ال يصل ؟كيف المسلك كيف كذا
 أوري بسدددددددددددددددددددعدى والربددددددددددددددددددداب وز ندددددددددددددددددددب

 
 وأنددددددددددت الددددددددددذي تعنددددددددددى وأنددددددددددت المؤمددددددددددل 

 مدددددددددددددددددن آخدددددددددددددددددر ........... فخدددددددددددددددددذ أوال 
 

 ..................................... 
 من الكلمات من آخر من األبيات. فخذ أوال  أو  ،فخذ أول كلمة من آخر بيتأي  

 من النصف منه ثم أوال  
 النصف الثاني.

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

 ................. ف ددددددددددددو فيدددددددددددده مكمددددددددددددل 
 من آخر أبر صح؟ أوال   

 طالب: ..................
 يعني أول كلمة من آخر بيت. فخذ أوال  

 أبددددددددددددددددددر إذا أقسددددددددددددددددددمت أنددددددددددددددددددي بحبدددددددددددددددددده
 

 أهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم .................... 
 من النصف منه النصف الثاني أهيم ف و فيه مكمل. ثم أوال   

 أبددددددددددددددددددر إذا أقسددددددددددددددددددمت أنددددددددددددددددددي بحبدددددددددددددددددده
 

 بالصدددددددددددددددبابة مشدددددددددددددددعلأهددددددددددددددديم وقلبدددددددددددددددي  
ل فيه إبراهيم فإذا أخذت أبر وأخذت أهيم وجمعت بعض ما إلى بعض صار إبراهيم صار المتغز  

ر في المتصوفة أن م يتغزلون ث  وهذا كَ  ،ن ا قصيدة على طر قة العاشقينإوبعض الشراح يقول 
 و  يمون ويعشقون من؟ اإلله الذات اإلل ية.

 طالب: ..................
في األبيات هو غلو وفي ا قسم بغير هللا جل وعال ما إذا اعتذرنا عنه بأن ف ،عظيمهذا شيء 

ذا قلنا  ،واعتذرنا أن ا في هللا صار األمر أعظم ا يعني التغزل باألنثى أس ل نه غزل وذكر أيض  إوا 
لكن إذا تغزل بذكر فالمسألة على االحتمالين  ،الحتمال أن يجمع هللا بين ما بطر قة صحيحة

على طر قة الشارح بالغزل والحب اإلل ي ولذا من تصدى لشرح هذه القصيدة ودعم شرحه  ؛سيئة
كما يقولون وأكثر من ذكر أشعار ابن الفارض الذي يسمونه سلطان العاشقين ويقول قال سيدي 

فعلى كل حال هذه القصيدة ذكر في ا ما  .هللا المستعانو ،عمر قال سيدي عمر ابن الفارض
أكثر من ثالثين نوع بقليل هي مجرد سرد لألسماء ب ذه  ،نواع علوم الحديثيقرب من نصف أ
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 20 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

إذا كان المقصود من ا مجرد  ، ي تعجب األدباء وال تعجب العلماءف ،الطر قة التي تعجب األدباء
أفضل من ا بكثير وتز د علي ا  ةوالبيقوني ،احفظ األسماء فالف ارس تفي ب ا وهي في عشر ن بيت

وفي ا التعار ف وبعض األمثلة وتصلح للمثقف الذي ال ينوي التخصص  اأربع وثالثين بيت قليال  
وال  الكن من أراد أن يتخصص بالعلم الشرعي بجميع فروعه ال يكون مفسر  ،في العلم الشرعي

وال يتخصص في العقيدة إال إذا عرف جميع ما يحتاجه علم الكتاب والسنة فأقل ما  ايكون فقي 
أقل ما  ،النخبة صطلح الحديث لمن أراد أن يتخصص بالعلم الشرعي غير الحديث مثال  يقرأ في م

ذا قرأ بعدها اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ثم بعدها األلفية  يقرأ النخبة مع شروح ا وا 
مع شروح ا تمت له اآللة إذا كّمل ذلك بالعمل وأكثر من التخار ج ودراسة األسانيد واهتم وطّبق 

  .ا إن شاء هللا تعالىا عظيم  رف مواقع استعمال األلفاظ عند األئمة ال شك أنه يدرك خير  وع
هنا في شرح األمير هذا مطبوع بالمطبعة الخير ة سنة ألف وثالثمائة وواحد وثالثين محمد 

 األمير هذا في شرحه يقول:
 أوري بسدددددددددددددددددددعدى والربددددددددددددددددددداب وز ندددددددددددددددددددب

 
 وأنددددددددددت الددددددددددذي تعنددددددددددى وأنددددددددددت المؤمددددددددددل 

قيل التور ة من الوراء كأنه جعل أحد المعنيين وراءه  ،يقول أسلفنا الكالم في ذلك في أول الكتاب 
ن قلت لم يذكّ   :أي خلفه ألنه لم يرده أقول  ر بسعدى وما عطف علي ا قلت بعدبل اإلرادة ألنه وا 

ا بل المراد ذكر األلفاظ تور ة فاندرج ألفاظ تسليم أن المراد أوّري في هذه القصيدة فليس حصر  
 المصطلح قال رحمه هللا تعالى:

 مدددددددددددددددددددن آخدددددددددددددددددددر ثدددددددددددددددددددم أوال   فخدددددددددددددددددددذ أوال  
 

 مددددددددن النصددددددددف مندددددددده ف ددددددددو فيدددددددده مكمددددددددل 
 أبددددددددددددددددددر إذا أقسددددددددددددددددددمت أنددددددددددددددددددي بحبدددددددددددددددددده 

 
 أهدددددددددددددددديم وقلبددددددددددددددددي بالصددددددددددددددددبابة مشددددددددددددددددعل 

أقول يعني خذ اللفظ األول من البيت اآلخر ثم األول من نصفه اآلخر فاسم محبوبه فيما أخذت  
اسم  يوجد ،بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم يعني لو ذكرته كما هو في النظم قلت أبرأهيم

 ب ذا أبرأهيم؟
 ..................طالب: 

 عندك في باب المذكور في الحوض.
 طالب: ..................

 
من ج ة اآلخر يقول خذ  ا أوال  ويحتمل أنه أراد فخذ أخذ   ،بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم

ا من الشارح األمير يقول خذ بر من الكلمة األولى ثم خذ األول من هذا الكالم الغر ب جد  و  ،بر
ن كان الثاني أعجمي  نصفه وهو  ا ويشير له أوري إلى آخره ألف هاء وكالهما من أسمائه تعالى وا 
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 ،اوأنه أشار إلى حاله وأنه ي يم ومع ذلك يبر أي يسلم من الفجور ألن حبه غير مذموم شرع  
 مثل هذا العمل. رر وم ما اعتذرنا فالعذر ال يب ،موهللا سبحانه وتعالى أعل

 طالب: ..................
ال يجوز أن يترك هكذا ف ،يقولون ما ال يفعلون لكن تكون قر نة إذا أخذ فقرر فاعترف الشعراء

يؤخذ بل يذكر هذه األشياء و ترك باعتبار أنه يكتب رواية أو يقول قصيدة ليس ل ا حقيقة ال، 
 قر نة عليه فإن أقر واعترف يؤاخذ بذلك.تكون و ويقرر 

 طالب: ..................
 نفس الشيء يؤخذ..

 طالب: ..................
أما اإلسفاف في الكالم ال شك أنه ال يجوز بحال لكن هل يؤاخذ به فيقام حد بمجرد هذه الكتابة 

أما كونه يكتب   ٢٢٦الشعراء:  ژ ى ى ې ې ې ژنقول هي قر نة ألن هللا جل وعال يقول: 
ن لم يكن واقع  ا مباح  كالم    وال حارث وال همام  ،يقول حدث الحارث بن همام ا كالمقامات مثال  ا وا 

 ،مثل هذه الصورة للمصلحة الراجحةفي تجاوزوا عن الكذب  فقد، واقعبليس  ويقول كالما
مما ال يوجد في غيرها المقامات بالنسبة لطالب العلم تفيد فائدة كبيرة في ا رصيد لغوي كثير ف

 بطر قة تعليمية مناسبة ف م تجاوزوا عن كون ا ضرب من الكذب للمصلحة الراجحة.
 اقرأ الحديث.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
قال اإلمام أبو داود رحمه هللا تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السالم بن أبي 

 لى عبيد هللا بن زياد.حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل ع
 القصة ثالثية ال إشكال في ا لكن العبرة بالمرفوع.

 قال رحمه هللا: قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد هللا بن زياد فحدثني فالن سماه مسلم.
 هذا واسطة بينه وبين أبي برزة فصارت رباعية.

 وكان في السماط فلما رآه عبيد هللا قال إن محمديكم هذا الدحداح.
 نسأل هللا العافية. -عليه الصالة والسالم-ينبز هذا بصحبته للنبي 

وقاله  -صلى هللا عليه وسلم-فقال أنا قلت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد 
لك زين غير شين ثم قال إنما بعثت إليكم  -صلى هللا عليه وسلم-عبيد هللا إن صحبة محمد 

يذكر فيه  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  إنما بعثت إليك ألسألك عن الحوض
ا فمن كّذب به فال سقاه ا وال خمسا ا وال أربعا ا؟ فقال أبو برزة نعم ال مرة وال ثنتين وال ثالثا شيئا 

 ا.هللا منه ثم خرج مغضبا 
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 23 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 -عليه الصالة والسالم-المقصود أن القصة ثالثية والخبر الذي هو المقصود المرفوع إلى النبي 
ن كانت هذه القصة فيه  واسطة ف و رباعي فعلى هذا ليس في سنن أبي داود حديث ثالثي وا 

والشراح حينما يأتون  ،يعني هو في حكم الثالثي ألن هناك ثالثي حقيقة وثالثي حكما ،ثالثية
إلى حديث رباعي لكن يمكن االكتفاء بأحد رواته عن اآلخر بأن يكون اثنين من طبقة واحدة 

 ا.كم  ويمكن االكتفاء بأحدهما فيما لو اكتفى أن يكون ثالثي قال هو ثالثي ح  
 طالب: ..................

حاديث هي في مسلم أعلى من ا أ أربعة إال أدركه، كيف؟ لكن ما روى عنه ما خّرج عنه. هناك
 يرو  ا البخاري بواسطة عمن رواها عنه مسلم مباشرة أربعة أحاديث. ،في البخاري 

 طالب: ..................
  ي من عواليه.ف ،هي عند مسلم أعلى

 كم باقي على األذان ربع ساعة؟  ،ألن أمس فات علينا الذكر ؛نترك فرصة للورد أذكار المساء
 ..................طالب: 

 إيه، اتركوا لنا فرصة.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


