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 :الجواب

والحكم على أحاديث الصحة والضعف، إن هذا العلم يتميز   الحديثيةإلى إيجاد الملكة : علم الحديث يهدف إلى أمرين 

عن غيره من علوم اآللة بأهميته واألمر الثاين البّد من م اولة تطبيقه يعني هذا العلم يرتك  على التطبيز  بكزكك يبيزر ازّدا 

 .فهو صنعة تطبيقّية

النظري وسيلة إليزه لزذلأ أ زا أيف  ل المجزان النظزري هنزاك بزإذ يتزذ إ ا أبزذاا لالبزة العلزم بعزدها أيف  ا معزان ل 

 .التطبي 

علم المصطلح يان ي اوله العلمزا  ل أون ممايفسزته تطبيقّيزا يعنزي علزم المصزطلح لزم يوبزد إاّل بعزدما اسزتقر التصزحيح 

والتضعيف لتقريبه إلينا يمزا وبزد علزم النحزو لتقريبزه إلينزا وإاّل يا ز  العزرب تمايفسزه بزدون أن يعزرف تعريزف ال اعزك 

هو ببسالة يمايفسها يذلأ   س القضية علم الحديث علزم يقزوم  تعايفيفبك هذا ال يرد ل  هنه أي  .بهوتعريف الم عون 

على التطبي  ل أصله لذلأ ال بّد أن  راد إلى األصك الذي يان عليه، فكثير من الطإب يمعزن ل ضضزية األمزويف النظرّيزة 

ويجلس سنين لويلة ل  لأ فإ ي هم العلم ألّ ه لم يدبك مجان التطبي ، فعلى الطالذ تصويف هذا العم، واالعتنا  بثإبة 

، يزّك بزههذا الكتاب يككك منعط ا تايفيخيا لعلم المصطلح فأصزبح  يزّك تعتنزي )الصإح  خبة ال كر ومقدمة ابن : يتذ

أو علز  عليهزا أو تعقزذ عليهزا، أصزبح   ا   أو ظمهزامن أيفاد أن يديفس علم المصطلح إّما شزرح مقدمزة ابزن الصزإح 

بعد  لأ  قرتح يتاب تطبيقي وهو يتاب شرح علك ( .أوسديبير ادا حتى يعرف ا  سان هذا العلم بككك  ظري  إهتمام

ا مام الرتمذي معروف يتابه الجامد الذي  سميه سنن الرتمذي، الرتمزذي ل خبزر الجزامد  .الحنبليالرتمذي البن يفاذ 

 يفازذ شزرح ابزن  مزامي  وبد متن يسير سماه العلك، اا  ابن يفاذ وضان شرح علك الرتمذي لبد االن ل مجلزدين، 

ولكن بنظايفا  مهمة اّدا تصويفّية لطالذ العلم حّتى إ ا ولج على باب تطبي  عنزده  هزن واسزد  .التطبيقيمي ته الجا ذ 

وهذا الكتاب إ ا وصلتم إليه ل المرحلة الثالثة سرتو ا بو ا  .والتضعيفوشمولي ل ضضية ممايفسة هذا العلم ل التصحيح 

هذا الكتاب م تاح يبير اّدا ألّ ه تعامك مد مسألة التطبيقّية بككك مهزم ازّدا ل  ..العلمشاسعا ل الت كير والتصويف ل هذا 

 .ل العصر الذهبي سيما ظر أئمة الحديث الذين ضاموا بعملّية التصحيح والتضعيف ال 

هذه الكتذ الثإبة إ ا مّر  على لالبة العلم تخل  عندها تصويف اّيد وهي تعترب ضليلة بإبة يتذ ولكزن سزتجعك التصزويف 

يكتمك تماما ويكون ل الصويفة المطلوبة وبعد  لأ الممايفسة التطبيقّية هي التي ترفد ل هذا التصزويف وترسزخه أو تجعلزه 

 .ل الحد األد ى

بعزد  لززأ النظززر ل األحاديزث تصززحيحا وتضززعي ا يتزديفيذ وضززرا ة هززذا أمزر مهززم اززّدا ألّ زه بعززدها إ ا أيفاد  الطالبززة أن 

تكلمز  عزن األحاديزث صزحة )وبع   تتخصص تعرف أيثر ل علم الحديث هنا ضضّية النظر ل الكتذ التي صحح  

 .وهنا تبدأ المرحلة التخصصّية يعني ما سب  القديف الوااذ الذي يجذ أن يتككك ل  هن الطالذ لهذا العلم( أوبعف

بعدها يمايفس الدبون ل التخصص ل شكك اعم  أو يقف عند هذا القديف ويكون عنده تصزويف اّيزد، ألّ زه  عزاين مزن أمزر 

فمثإ يأيت لالذ متخصص ل ال قه لكن ال يعلم عن علم الحديث أي  تصويف وابح و جزده إ ا وازد حزديث ل ال قزه ال 

الذي يديفس  .سليميمايفس فيه ال هم الصحيح، أيضا  جد صاحذ العقيدة أو الت سير لكنّه ال يتعامك مد األحاديث بككك 

العلم  ص ان  صف ل ال قه و صف ل ”: ضانالعقيدة أو الت سير ستصادفه أحاديث، أعجبتني يلمة ضالها علي بن المديني 

يقصد أن العلم إما فقها وإما حديث،و الحديث تمايفسه ل يّك التخصصا  لكّن ا شكان من يزذهذ إلزى تلزأ  “ا سناد
العلوم يتخصص فيها تجده ليس لديه تصويف ل علم الحديث يؤهله أن يتعامك مد األحاديزث لزو أشزكل  عليزه، ال  مزا د 

بعززد هززذه الكتززذ الثإبززة أن يتخصززص الطالززذ ل الت سززير أو العقيززدة أو ال قززه ويقززون أّ ززه ال يريززد أن يكمززك مكززوايفه ل 

الحديث،  قون ممتاز أ ز  عنزد تصزويف اّيزد وعزالي ازّدا لكزن مزن أيفاد أن يواصزك بعزد  لزأ فإبزّد أن يمزايفس الجا زذ 

 .التطبيقي

  ظرة عامة عن علم مصطلح الحديث: السؤان األون
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 الجواب

األصولي لم يضد ضواعد الحديث، األصولي اا  بعد المحدذ، الرتتيذ المحدذ بم األصولي، ألّن أصزحاب األصزون 

يسزمواا ل القزديم أصزون )الكزريعة تكلموا عن علم الحديث ل يتذ أصون ال قه عربا وليس ضصدا، ضصزدهم أصزون 

 (األصلي أصون الكريعة فإسمهاالكريعة بم أصبح  تسمى عند ا ل التخصصا  العلمّية أصون ال قه 

وأبزواب األصزون المعروفزة، يتكلمزون ل يي ّيزة االسزتدالن مزن النصزو  وبزب   ا سزتدالنيا وا يتكلمون عزن ضضزية 

من بمن األبواب القليلة اّدا هي الحديث، يتكلمون عن الحزديث لكزن ال يضزبطون  ..ا اماع ومسائك  هبااالستدالن 

ضواعده يتكلمون فيه من  احية ما يخزتص بعلزم األصزون، ابزن صزإح ضزان أن أصزحاب األصزون أدبلزوا بعز  المسزائك 

ل الذهن أهك األصون باهبم أصزون ال قزه وهزي ضضزّية  تتكوشواحتى ال  .منهابطريقتهم على المحدبين وليس   الحديثّية

النص الجاه  ويي ّية االستدالن من هذا الزنص فهزي مهمزة األصزولي، مهمزة المحزدذ اببزا  هزذا الزنص هزك هزو بابز  

فإ يواد تراب  أن االصولي هو الذي وبد القواعد، األصولي لم يضد  ..يستخدمهليستخدمه األصولي أو غير باب  فإ 

 .فرق من يتكلم فيها ويخوض وبين من وبعها .فيهاضواعد الحديث أبدا إّ ما تكلم 

وابد علم الحديث هم المحدبون سوا  من بداية العصر الثاين فما فزوق هزؤال  ضزاموا علزى علزم الحزديث إلزى أّن تكزون 

األصولي ليس له عإضة بوبد القواعد لكنّه تكلم ل علم الحديث مثلما تكلم ل مسائك ال قزه، ومثزك  أمذاوا تهى وتبلويف 

 .الم سر ل ضواعد أصولّية أو ضواعد استداللّية ل يتذ الت سير فليس معناه أّ ه وابعها مايتكلم

ييف  جمد بين الكروط التي وبعها أهك األصون وأهك الحديث ل: السؤان الثاين  

المصطلح علم                             

 

 :الجواب

ضزد يزأيت حزديث مزن لريز  واحزد فقز  بمعنزى لزم يزرو  مزن غيزره  .للطزرقالغريذ والع ي  والمكهويف هي أ واع بالنسبة 

ازابر وحزديث دائمزا ترددو زه ل يزّك أ ان حزديث  “النهزي عزن الزوال  وهبتزه”وحديث  “إّ ما األعمان بالنيا ”يحديث 

هذا لم يأيت يما يقون الرتمذي وعدد من األئمة إاّل عزن لريز  شزعيذ عزن محمزد بزن  “...التامة اللهم يفب هذه الدعوة ”

لم يصح إاّل عن لري  عمر فقز   “إّ ما األعمان بالنيا ”وحديث  .يخراهعن اابر أبراه البخايفي ومسلم لم  المنكديف
 .واحزدأو بع ا  اّدا ال  عترب لرضهم يبقى السزليم لريز   يذبينليس معناه أّ ه ما يرو  يفوي من أحاديث إما وبعين أو 

 .(واحدهذا الحديث ال يعرف له إاّل إسناد )مطل  هذا يقان عنه غريذ فلم يصح إاّل من هذا الطري  فيقولون غريذ 

 .غريذ مطل : ال يعرف له إاّل اسناد واحد “...اللهم يفب هذه الدعوة التامة”حديث مثإ 

حتزى هزذا  “أحديم حتزى أيزون أحزذ إليزه مزن والزده وولزده والنزاس أامعزين اليؤمن”حديث مثإ  لرضينوضد يأيت من 
 (يفووه ابنين من الصحابة)صحابيين الحديث يأيت من لري  أبي هريرة وأبي سعيد ليس عند ا إال من 

 .ويأيت الحديث من بإذ لرق فق  حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر ال  عرف له لريقا يفابعا

 .متينهمن مليح العلم ال من : هده مسميا   خن ال  ري  يثيرا على المسميا  هي أ واع إن صح التعبير ويما يقان

يعنزي لزم )مطل  والغريذ  وعان غريذ  .المتواترإ ا زاد  الطرق ا تهى الحديث ضد ي يد لريين بإبة أيفبعة ضد يصك إلى 

مثإ يأيت حديث األعمز  عزن أبزي     عزن أبزي ( يعني  نسبه إلى غرابة معّينة) سبي وغريذ ( يرد إاّل من هذا الحديث فق 

يقزون  المحدذ هريرة ويأيت   س المتن من حديث عائكة و ستغرب ييف اا  من حديث أبي هريرة، ما واه استغراب 

عزن  بزهيفووه عن عروة عن عائكة، الناس يلهزا  إ ا أيفاد  أن تزروي هزذا المزتن ازا   ( يفاوي  20،30عند ا )الرواة يك 

هذا يثير  .الواه ستغرب هنا و قون غريذ من هذا  غريذ  عروة عن عائكة إاّل يفاوي واحد هو الذي ضان عن أبي هريرة 

ما ي عله الرتمذي يزأيت إلزى حزديث مكزهويف عزن صزحابي مثزك حزديث ابزن عمزر يزان النبزي صزلى اص عليزه وسزلم يصزلي 

الريعتين بعد المغرب ل بيته، مكهويف يك من أيفاد أن يرويه يدبك عن  افد عن ابن عمر إاّل يفاوي واحد يرويه من حزديث 

يزّك النزاس يروينزه عزن ابزن عمزر  غريزذ ، يأيت المحدذ ويقون ييف هذا الحديث اا  من حديث يعذ عجرةيعذ بن 

 .يخافون أّ ه أبطأ لكنّه يمكن أن يكون باب  وصحيح

الغريذ هو ما يفواه واحد، والع ي  ما يفواه ابنين، هك هذا التعريف: السؤان الثالث  

الواحد بالنظر إلى الطري                               
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 :الجواب

عمر  قصد بالطبقا  مثإ ل الحديث الغريذ يك ي أن لبقة من الطبقا  لم يروه إاّل واحد هنا يصير غريذ، مثك حديث 

لم يروه عنه إاّل يحي بن سعيد،  هنا ل الطبقة واحزد فقز  لبقزة الصزحابة عمزر يفبزي اص عنزه بزم  “إّ ما األعمان بالنيا ”
يكثزر وضزد يقزك صزايف العزدد ال يهمنزا ألّ زه  ضزذ 60 50 40بعد يحزي بزن سزعيد يفووه  سعيدنتواصل  الغرابة إلى يحي بن 

 .حديث غريذ يك يه ل لبقة واحدة يرويه واحد لنص ه بالغرابة

 .المكهويف لبقة واحدة فيها ابنين ال يل م يّك لبقة فيها ابنين

الصحابة، التابعين، تابد التابعين إلى أن يصزك )بالطبقة يذلأ   س األمر ل المكهويف يرويه بإبة لو ل لبقة واحدة  قصد 

 (مثك البخايفي مسلم أصحاب السنن: إلى المصنف

يما ضل  لكم هذه حيثيا  شكلّية أهم األضسام هو الغريذ ألّن الحديث إ ا تعدد  لرضه اشتهر الحزديث لكزن االشزكان 

: أل يتزههو الغريذ ألّن الغريذ إ ا لم يرو  إاّل من لري  واحد يحتاج إلزى تثبيز  أيثزر ولزذلأ الحزافر العراضزي ضزان ل 

سنة لم يكايفيه فيها أحد، هنزا ال هزري  بتسعونيقصد  أن ال هري ت رد  “وضان مسلم يفو  ال هرّي تسعون فردا يّله ضوّي ”
إمام حافر، ف ي الحديث الغريذ يزدضقون ل الكزروط مظنّزة بطزأ يقولزون هزذا حزديث غريزذ لكزن بإسزناد اّيزد بإسزناد 

صحيح إ ا صح التعبير، الغريذ إ ا توفر  فيه شروط الصزحة فهزو صزحيح ال يضزر غرابتزه، فاألئمزة يزدضقون ل الغريزذ 

أيثر، شروط الصحة يكون فيه أضو  ألّ ه لم يرد إاّل من لري  واحد، المهم عند ا الغريذ أمزا التقسزيما  هزذه يمزا ضلز  

أهم شزي  ( والشا شروط  قك عدن، تام الضب ، متصك السند، غير معلك  5)ا سناد شروط  عنلىلكم، األئمة يعتمدون 

أهم شي  تطبي  الكروط  .والضعفأن هذه الكروط تتوفر  سميه غريذ مكهويف ع ي  حتى إ ا يان متواتر يخضد للصحة 

 .إّن صح التعبير تنوعّيةالخمسة لذلأ يبحثون ل الكروط ومد  توفرها أّما هذه التقسيما  هي تقسيما  

الطبقا   توبيح مسألة : السؤان الرابد  

بالنسزبة   فإسزتغرب ال  عرفزه إاّل مزن هزذا الوازه، هزذا وازه أّ زه غريزذ  عجزرةالرتمذي يقون غريذ من حديث يعذ بزن 

 .ما استغرب  بالنسبة البن عمر فابن عمر يّك النّاس تروي عنه عجرةلكعذ بن 

 لكم لو أّن زميلة أبربتأ أن فالمة بن  فإن ضال  يذا واا تأ زميلة با ية أن فالمزة ضالز  يزذا 
ّ
 ضرب لكم مثان حسي

وبالثة ويفابعة وبامسة، واا تأ زميلة وضال  أن زينذ ضال  يذا، المعروف أن فالمة هي التي ضال ، ضالز  ا زا سزمع  

 .ألّ ه ترسخ عندك أّ ها فالمة لما زينذ تقون   س مقالتها، فتقولين غريذ عن زينذ 

 حزن  سزتغرب  بزهيقولزون مزن أيزن أتيز   عجرةترسخ عند المحدذ أّ ه حديث ابن عمر فيأيت يفاوي فيروي عن يعذ بن 

 .لعّلها اتضح  ..عمر  حن  عرف عن ابن 

 

 :الجواب

التدليس احتمان يروي عن شيخه بأسلوب العنعنة أو بل ر العنعنة، ضد يكون الذي يفو  عنه فعإ شيخه لكن لم يسمد منه 

يقون عن فإن فيدلس عن شيخه هو فعإ أسق  الذي سزمد منزه، العبزايفة  ي عك هذا الحديث إّ ما سمعه من فإن، فما ا 

هو صحيح أسق  واحد لكن إيهام التدليس هو يروي عزن شزيخ معتزاد  .منهحتى  حريفها أّ ه يروي عن شيخه ما لم يسمد 

وبعضزها يقزون  معنعنزةله فنحن  طمئن فهذا شيخه لقيه وأبزذ عنزه العلزم، أيثزر األحاديزث ل الكتزذ السزتة تجزدون أّ هزا 

 إاّ  األصك  كت ي بالعنعنزة  بالعنعنة حدبنا، لكن األصك عند المحدبين يما أشر  ل الكتاب اشرتاط السماع أو  كت ي 

المدلس يروي عن شيخ لقيه وسمد منه مزا لزم يسزمد منزه، مثزك ابزن ازريج  .حدبناإ ا يان الراك مدلس  كرتط أن يقون 

لبن اريج هك سزمعته مزن شزيخأ يقزون ال سزمعته مزن  سألنايروي عن شيخه لكن لم يسمد منه هذا الحديث يدلس، لو 

 .فإن، لكن  حن ل الظاهر  قون أّ ه سمعه من شيخه هذا معنى التدليس

منه هك التدليس تعمد الراوي اسقاط شيخه الذي سمد : السؤان الخامس  

  قك عدن                   تام الضب                  متصك السند                    غير معلك                    وال شا  
شروط 

 اإلسناد

 ا

 لز

 تز

 د

 لز

 يز

 س

 غريذ          ع ي          مكهويف
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 :الجواب

األصك ل العلما  إ ا ضان ت رد فإن األصك ال رد المطل  أّ ه لم يكايفيه أحد، إاّل بقرينة أّ ه يقصزد الغرابزة مزن هزذا السزند 

دون هذا السند، هذا يتبين ل لريقة عرض الطرق، فالجا ذ التطبيقي يجعلأ تتصويفين األمويف أيثر لكن إ ا ين  ل حي  

 .النظري سيكون هناك ايفباك ل ال هم

 .ويقك إلإق ال رد عليه فعاد  ما يقصدو ه: الم رد المطل  بم  ير ال رد النسبي وضان: هذا أشايف له الحافر حينما ضان

فإن، هك المقصود فرد مطل  أو الت رد ل بهعندما يقان ت رد : السؤان السادس  

فق  هذا الطري                                   

 

 :الجواب

 ..ضانالحديث المعل  صويفته أّ ه يحذف أون ا سناد وليس خبره مثإ البخايفي يقون عن لاووس عن معا  يفبي اص عنه 

العزادة يكزون ا سزناد متصزك مزن  .ا سزنادهزذا يسزمو ه المعّلز  ألّ زه حزذف أون : موازود غير  لاووس فأين الذي ضبك 

 .صاحذ الكتاب المصنف يالبخايفي إلى الصحابي يكون سندا متصإ لكن المعّل  ال يحذف من مبادئ ا سناد

 . قون بعيف بعيف وهك هو  .صحيح قون  صحيح فإ ا واد اه موصوال  نظر إلى ا سناد هك هو 

 .إ ا هو صحيح صحيحهالبخايفي وصله ل  “الرضية ب اتحة الكتاب”عباس البخايفي يقون عن ابن : مثان
ازد  عّلزة وهزو اال قطزاع بزين : مثإ ضان عن لاووس عن معا ، بحثنا ل ا سزناد ووازد اه صزحيح إلزى لزاووس لكزن ول

لاووس ومعا  يفبي اص عنه  عرفها بوسائك الحكم عن الحديث لكن إ ا واد اه موصون  نظزر ل هزذا الموصزون فنطبز  

 .عليه الكروط الخمسة

إ ا يان الحديث معلقا وواد ا له لريقا خبر موصوال والساض  : السؤان السابد  

بصحته عدال، هك يحكم                               

ال رد المطل                                                                      ال رد النسبي       

  ـق          ـاــعـ                 ـمـا            لـ         

 

 :الجواب

فكربوا من ألبااا ”الحديث يفواه مّرة عن أ س، حميد الطويك مباشرة عن أ س يرويه، ويفو   ييف حميد سمد وما سمد، 

حينما يفأينا الطري  اآلبر ضان حميد عن ضتادة عن أ س  ير  “وأبوالهاألبااا ”ل ر فن هم أن حميد سمد من أ س  “وأبوالها
سمعها من ضتادة، لما حزذف عزن  أبوالهادلس  ير الل ظان يامإن عن أ س، ل يفوايته عن أ س لم يسمد  .واألبواناأللبان 

لمزا ا حزذف  ضتزادة  .ضتزادةضزان  سزمعتها ضان ال، من أين  أبوالها حميد وضلنا سمع  من أ س  سألنالو  .األبوانضتادة  ير 

 .واعل  الل ظين يّلها من سماعأ عن أ س تدليس

لم “أبوالها”ل ر بالنسبة للمثان الذي  ير ل مديفج ا سناد ضلتم أن : السؤان الثامن  
يروه حميد وضلتم فيما بعد أن حميد سمد هذا الل ر من ضتادة لهذا وضد                              

التوبيح ا ديفاج، أيفاو                              

“فكربوا من ألبااا”أ س حميد عن   

“وأبوالهافكربوا من ألبااا ”أ س حميد عن ضتادة عن   

فكربوا ”أ س دلس حميد فأسق  ضتادة ويفو  عن 

“وأبوالهامن ألبااا   

 مديفج ا سناد
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 :الجواب

  .المقامالتخريج هو علم مستقك غير المصطلح ويطون شرحه ل هذا 

لألحاديث شرح يي ّية تخريج أهك الحديث : السؤان التاسد  

 :الجواب

الوبزو  مزن لحزوم ”الل زر الحديث اا  ل صحيح مسلم من حديث اابر بن سمرة واا  مزن حزديث أبزي سزعيد بزن س 

 .يّلهم يفووا هذا الحكم ااير قون حديث أبي سعيد شاهد لحديث   “ا بك
إ ا الكاهد أن يأيت حديث من لري  صحابي يكهد له صحابي خبزر، يكزون المزتن واحزد يزروون حزديث معزّين وهزذا مثزك  

مزن حزديث أبزي هريزرة، ازا  مزن  “ويزك لألعقزاب مزن النزايف”ضزان الحديث الذي ل العمدة أن النبي صلى اص عليه وسزلم 

 “ويزك لألعقزاب مزن النزايف”ضزالوا يّلهزم  .شزواهدحديث عائكة، واا  من لري  بإبة أو أيفبعة مزن الصزحابة يّلهزا تسزمى 
فعند ا الحديث األون الذي اا  من لري  الصحابي األون   س الل ر للحديث الثاين و  س الل زر للحزديث الثالزث يزك 

 ..لهذا  هذا يكهد لهذا وهذا يكهد  .المتنالذين يفووا عن النبي صلى اص عليه وسلم يفووه بن س 

 المتن واحد “ويك لألعقاب من النايف”عمر حديث عائكة وأبي هريرة وابن 
يّك واحد يكهد لثاين، يفووا الحديث بمزتن  .شواهدأبي هريرة شاهد لحديث عائكة وابن عمر شاهد لهما و سميها : فنقون

 .واحد من صحابة مختل ين

يمثان من  “ويك لألعقاب من النايف” المسيذأما المتابعة تختص بالصحابي الواحد، مثإ حديث أبي هريرة يفواه سعيد بن 
 .المسزيذضلنا  عم يفواه أبو صالح فنسميه متابد لسعيد بزن  المسيذلري  ضلنا هك ل أحد يفواه عن أبي هريرة غير سعيد بن 

 .هي المتابعة ا لتقا المتابعة اا   لن س الصحابي ويمكن تكون للتابعي أو تابد التابعي  قطة 

 .الكواهد حديث يقوي حديث، أما المتابعة تقوي   س الحديث: والمتابعا  ال رق بين الكواهد 

والمتابد شرح مسألة الكاهد : السؤان العاشر  

 الكاهد                                                                           المتابد 

 

 :الجواب

 .إ ا يا   ل الطبقة يروي الحديث بإبة أو أيفبعة والطبقة التي بعدها شخص واحد فق  هنا  حكم عليه بأضك لبقة

 “إّ مزا األعمزان بالنيزا ”عمر ا طباق أّن الحديث يرويه واحد إلى منتهى السند، حتى حديث  ماتجدينل واضد األحاديث 
 .يقولون غريذ مطل  لكن بعد يحي بن سعيد ا تكر الحديث

الحكم هك  نظر إلى أضك لبقة ل سند وعليه يكون : السؤان الحادي عكر  

 

 :الجواب

 .حديث دبل  امرأة النايف ل هّرة، حديث مالأ عن  افد عن ابن عمر اا  من هذا الطري 

يرويه عن مالأ مثإ الحكم بن المبايفك لو واد ا شخص اسمه محمد يفو  عن مالأ اآلن تابد الحكم بن المبايفك ل أون 

 .ا سناد إلى خبره

 ضان الحكم حدبنا مالأ عن  افد عن ابن عمر

 ضان محمد حدبنا مالأ عن  افد عن ابن عمر

وأحيا ا تأيت متابعة ليس  تامة، مثإ تابد اابن عمر ل  افد، اا  شخص وتابد مالزأ ل  زافد أو متابعزة أضزك ازا  سزالم مزن 

  .عمرحدبنا فإن عن فإن عن سالم عن ابن عمر هذه متابعة ضاصرة ما اشرتك معه إاّل ل ابن : لري  خبر وضان

القاصرة شرح المتابعة التامة والمتابعة : السؤان الثاين عكر  

.هذه متابعة تامة  
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أحيا ا يتابد من أون السند إلى خبره يكرتيون من البداية إلى النهاية، وأحيا ا ل أبنا  ا سناد هزذه تسزمى ضاصزرة واألولزى 

 .هذه المتابعا  مهمة فيما بعد لكم ل ضضية التصحيح والتضعيف .تامة

ل الحديث الساب  عن ابن عمر مثإ عبد اص بن عمر يفو  عن  افد شايفك مالأ ل ا سناد ومالأ عن  افد عزن ابزن عمزر 

 .“هرةدبل  امرأة النايف ل ”حديث 
 عبد اص بن عمر عن  افد عن ابن عمر

 مالأ عن  افد عن ابن عمر 

 :الجواب

مهمزة ازّدا ول  ا صزطإحا  حن ل حااة شديدة لمعرفة اصطإح األئمة وهذا ما أشايف إليه الزذهبي ل الموضظزة، فهزذه 

أصزبحنا  وتزربويف   س الوض  بطيرة اّدا ألّن يون ا  سان يصحح ويضعف عند ا شروط الصحة ا ته  هذه الكزروط 

 .شروط الحديث ضلنا بمسة ال سادس لها ماهيإ ا ضلنا 

أما الحديث الحسن تعرض لتعري ا  يثيرة فالعلما  عرفزوا الصزحيح، أمزا الرتمزذي ازا  وعرفزه بن سزه ضزان الحسزن عنزد 

، أ ا لي عإضة بالحسن عندي أ ا ول يتاب هذا، الحظوا هذه الدضة فهو يتكلم عزن يتابزه بهالعلما  إ ا صح التعبير ال عإضة 

فعرف الحسن بتعريزف بزا  غيزر  .بالحسنوعن مصطلح الحسن فيه فالدائرة بيقة وزاد  بيقا فضيقها بكتابه ومراده 

 .التعريف المكهويف عند العلما 

الحسن عن الرتمذي بعبايفة واي ة هو الحديث الضعيف الزذي تعزدد  لرضزه، هزو يصزف الحزديث الحسزن أّ زه ازا  مزن 

وهذا أشزايف إليزه الرتمزذي عنزدما تكلزم عزن الحسزن ل خبزر  ....ا قطاع لكن هذه الطرق فيها بعف فيها  ...بإبة لريقين 

حديث يفوي من غير واه لكنّها معللة بعي ة فبمجموعهزا ضزان حسزن، فلزيس الحسزن عنزده مزا عرفزه الحزافر ل  .الجامد

 .هو يفواية المتكّلم فيه عند الرتمذي “هو يفواية الصدوق”النخبة 
ال  ستدن بتحسين الرتمذي على أّ ه صحيح وهذه االشزكالّية الموازودة اليزوم عنزد النّزاس يقزون حسزنه   ست يده ما الذي 

عنده إن صح التعبير لكنّه محك بإف وليس الحسزن  المنجرب، هو الحديث الرتمذي يأّ ه فيصك والرتمذي لم يقصد  لأ

، فالحديث الصحيح يفوايزة الثقزة يعتضذالذي ضصده الحافر يفاويه الصدوق ضصد حديث متكلم فيه بمجموع لرضه يصلح 

 .والحديث الحسن يفواية الصدوق عند الحافر، لو يفاعنا لكتذ الرتاام يص ون يفاوي أ ه بقة واألضك منه صدوق

المتقدمين  ما معنى الحسن عند الرتمذي وعند : السؤان الثالث عكر  

 عبد اص شايفك مالأ ل  افد

 المتابعة القاصرة المتابعة التامة

 تعريف الحسن عند الترمذي يختلف عن تعريف الحسن عند العلماء

 

 :الجواب

هناك فرق ما  رد لكن إ ا سمعنا حديثا البّد من التثب  وهزذا غايزة العلزم الزذي تديفسزو ه  – رده ال  –حديثا يجذ أال  أبذ 
اآلن، أن الطالذ يعرف ييف يبحث ل صحة الحديث وبع ه إ ا لم يستطد بن سه الحكم يستطيد التعامك مد الكتذ التي 

 بزه حكم عليه ويستطيد االست ادة منه بصو  بالتقنية اليوم أصبح صحة وبعف األحاديث ويزإم األئمزة سزهك  تيزان 

يزان الرازك : ضزان صزحيحهلكن ال يجوز أن يأبذ ا  سان حديثا ال يعرفه صحته، و ير مسلم حديث ابن عباس ل مقدمة 

فلم  أبذ إاّل مزا  والذلونضان يفسون اص صلى اص عليه وسلم ابتديف  أسماعنا وأبصايف ا فلما يفيذ الناس الصعذ : إ ا ضان

 .إاّل معرفة الصحيح من الضعيف مافائداا عرف، البّد من التثبي  وإاّل اهود المحدبين 

ما  صيحتكم فيمن ينكر ل عصر ا الحالي من أحاديث لم يذير: الرابد عكرالسؤان   

وسلم يفاويها وال أصلها وتنسذ إلى النبي صلى اص عليه                                      
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العملي ما الكتاب الذي يصويف لنا الجا ذ : الخامس عكرالسؤان   

 :الجواب

لبعا عند ا تإزم لن يصح المتن إال بصحة ا سناد، علم الحديث ضائم على هذا األصزك، المزتن ال يجزوز وصز ه بالصزحة 

 .إاّل بصحة السند والعملبه

 ا سناد هك يل م أن الحكم يثب  بطري  غير : لكن السؤان يمكن صياغة السؤان بطريقة خبر 

هذه مسألة إلايفها بي  لكنّها مواودة ضد يكون الحديث بعيف لكزّن األمزة مجمعزة علزى متنزه، ا امزاع هنزا هزو الزذي 

عضده يعني مثإ استثنا  الصإة من األوضا  المحرمة الصإة فيها حينمزا يكزون ضزائم الظهيزرة يعنزي األوضزا  الثإبزة بعزد 

صإة العصر حتى تغرب الكمس وبعد صإة ال جر حتى تكرق الكمس والوض  الثالث حينما يكزون ضزائم الظهيزرة وضز  

لبعا هذا الحكم تثب  ل حديث أبزي  .الكمسدضائ  ال يواد ظك هنا تكون الصإة ممنوعة حتى تميك  10يسير ل حدود 

سعيد وعدد من األحاديث لكن يّلهزا بزعي ة لزم تصزح أبزدا وهزذه  يرهزا الحزافر لكزن الحكزم بابز  يعنزي األمزة مت قزة، 

الصحابة يا وا يوم الجمعة يصلون وضائم الظهيرة مواود وض  النهي مواود، ومثك القضا  بالزدين وضز  الوصزية حزديث 

فتزأيت أحاديزث مت قزة علزى بزع ها لكزن مت ز  علزى حكمهزا هزذه مسزألة عضزدها لكنّه ال يصح، لكن األمزة مجمعزة عليزه 

 .ا اماع، عضدها العمك

المكهويف بحديث عمر بن ح م يفواه أصحاب السنن الحزديث مزتكلم فيزه وهزو ازا  ( الجنايا )  الكجاجوعنديم حديث 

من عّدة لرق لكن يّلها متكلم فيها لكن األمة عمل  هبذا الحديث، هذه يسميها ابن عرب الزرب  قزك الكافزة  عزن الكافزة فإمزا 

أحاديزث  ازا ت يعند ا عمك مستمر ومحك ات اق مثك ضضية ضديف الصاع مت قين عليه، مثك حديث ضائم الظهيزرة، يزك هزذه 

فإّ زه فيزه عمزك فهزذه  بزهمت ز  علزى العمزك  الكزجاجبعي ة لكن األمة مت قة على هذا العمك ومثك حديث عمر بن ح م ل 

 .خبر  غير ا سناد عوابد

 

المتن هك هناك تإزم بين صحة ا سناد وصحة :السادس عكرالسؤان   

 :الجواب

وليس الكتاب الوحيد، الكتذ يثيرة، فهذا الكتاب يصلح بعد مقدمة بن الصإح تكون الطالبزة شرح العلك للرتمذي يتاب 

بعزد ابزن الصزإح أصزبحوا ( ي زتح اآلفزاق لكزك العلمزا )الصزإح تجاوز  النخبة وتجاوز  يتاب أوسد من مقدمزة ابزن 

 .يخدمون ما ضان ابن الصإح وا تكر النظم له والنثر وشروح بككك يبير اّدا
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