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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

َ  الحمددهلل ت الددنلم هحمددهللع نه ددولستغ ر نه ددو باع نهلددور أددنت  ددن  ددان   هب ددتن ن ددن  إِنَّ

سسئنت  عمنلتن  ن يههللع هللا فال  ضل لغ ن ن يضلل فال هندي لغ ن  دههلل  ن   إلدغ إ  هللا 

علم  حمهلل نعلم آل  حمهلل  عبهللع ن سولغ اللهم صلي انحهللع    ايك لغ نا ههلل  ن  حمهلل  

كمن صلست علم إأااهسم نعلم آل إأااهسم إهك حمسهلل  جسهلل اللهم أن ك علم  حمدهلل نعلدم 

 آل  حمهلل كمن أن كت علم إأااهسم نعلم آل إأااهسم إهك حمسهلل  جسهلل .

   ن ألهلل ..

اهوهستن في البن حة  ن الكالم عن نصف عنم عن  ونألة ستن اأن  نجغ , نعن  يء  ن 

نم لهذا الكونب , نكتن قهلل نعهللهنكم أنأل س هوكلم عن زيندات المسذة اأن القطدنن غاضغ الل

علم هذا الكونب , نقهلل ركاهن أنأل س  ن لااني كونب اأن  نجغ نهو  أدو الح دن القطدنن 

 حنديث ن قوال يانيهن أإستندع  ن غسا طايق اأن  نجغ نيذكاهن  ثتدنء الكودنب , ن أمدن 

ن يتقل  ن ستن اأن  نجغ ؛ فسلزنهن  أن  نجغ نالصدواب ا وبهت هذع الزيندات علم  

 ههن  ن كالم  ن  ن  ناية  أي الح ن القطنن , ن  يصح  ن هقول في الحهلليث الدذي  دن 

زيندات  أي الح ن القطنن   يصح  ن هقول  خاجغ اأدن  نجدغ ألن اأدن  نجدغ لدم يانيدغ 

أدسن زيدندات القطدنن نهدي لس دت نإهمن  ناع المسذع  أدو الح دن القطدنن , نسدبسل الومسسدز 

سبيل التمييز بينها  بباين ااح ث ال التاو  رب ها  ابان ل ياي التاو  رب ها  ابان أنلكثساة 

 ل يي فو كت بي سبيالن طر قت ن :

 :  زيندات القطنن  بوهلل ع أقول  ثال   ن هك اجهلل غنلب   الطر قة اابلى :

" قنل القطنن "  ثم يُْبو هلل  اإلستند  " قنل  أو الح ن القطنن " ر " قنل اأن سلمة القطنن " ر

في  اات قلسلة نهند ة   امسز الزيندة إ   ن خالل د اسدة اإلسدتند فتجدهلل   نثم هتنك  يض  

 ن  سخ القطنن  من هص علم  ن اأن  نجغ لم ياني عتغ  ن لم هجهللع في  سوخ اأن   ثال  

اأدن  نجدغ فدي كونأدغ  نجغ , نفي ألض األحسنن يُت ص علم  ن هذا الشسخ لدم يداني عتدغ 

ال تن فتلاف  تهن  ن هذع زيندة لس ت  ن اأن  نجغ نلكن هدي  دن اأدن القطدنن  ثدل  دن 

 نى  أو الح ن القطنن عن  أي حنام الاازي ر ن أو حنام الاازي  ن  دسوخ اأدن  نجدغ 

لكن قنل الللمنء في غسا ال تن فلمن   يتن إسدتند  فدي سدتن اأدن  نجدغ يقدول فسدغ حدهللثتن  أدو 

الاازي عافتن  ن الذي قنل حهللثتن  ن هو القطنن علم كل حدنل هتدنك  سدنلة حهلليثدة  حنام

جملت كل زيندات القطنن ن خاجوهن في كونب   وقل نصنحب هذا الجمد  هدو الدهللكوو  

 شها الهللُ ستي في كونب سمنع " زيندة  أي الح دن القطدنن علدم سدتن اأدن  نجدغ " , نقدهلل 

ألسن زيندة , ناذكانن  هي ركات لكم أنأل س  ن ن   ن حصم هذع الزيندات فبل ت   أل  

هتدنك اخددوالف أددسن ادداقسم طبلودي  حمددهلل فددقاد عبددهلل البدنقي ن حمددهلل  صددطبم األع مددي , 

نقلت لكم حستهن  ن هتنك  حنديث سنقط  ن ه خة األع مي لكن لمن ركاهن الواقسم ركاهن 

وبدننت  د  رلدك  ن ااقسم األع مي  كبدا  دن اداقسم  حمدهلل فدقاد عبدهلل البدنقي سدبب رلدك ال

التقص هو  ن الشسخ  حمهلل فقاد عبهلل البنقي كنن يلهلل زيندات القطنن  داات يلتدي ياقمهدن 

 حنديث   وقلة ن اات  ن ياقمهن  ن يضد  لهدن   قدنم   دوقلة   دن األع مدي فوضد  لكدل 
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د يلتدي ضدمن عدهللد اأدن  نجدغ , ن دن  جدل رلدك زادت عدهللد األحنديدث    دوقال   نزيندة  قم 

 نديث عتهلل الشسخ  حمهلل فقاد عبهلل البنقي علسغ  حمة هللا .عتهللع عن عهللد األح

 شرط ابن ل يي فو أح ث ل كت بة :

لم هجهلل لإل نم اأن  نجغ كمن هي اللندة  ن في األغلدب  قهلل دة لكونأدغ  ن لدغ  سدنلة   دوقلة 

ألحدهلل  نلم هجهلل نصدب   نكمن فلل  أو داند ابسن  اطغ في كونأغ ن تهجغ في الوألسف , ن يض  

أأهغ صحسح كمن حصل    الت نئي  ن    غساع  يصف أغ كونب اأن  نجغ  ثال    هل الللم

 ن  جل رلك   ه وطس   ن قول أتنء  علم هناسن المقهلل وسن  ن اأن  نجدغ ا دواط الصدحة 

   فددي كونأددغ أددل  ن ناقدد  سددتن اأددن  نجددغ يددهللل علددم  ن  قلبددغ لددم يشددواط الصددحة فلددال  

 ددن ا هوقددنء ر أددل إن سددتن اأددن  نجددغ  ددن  كثددا  نالصددحة ن  البشددل , ن    ى فسددغ هوع دد

حدهلليث  نصدف أنلوضد   قدول  دن  كثاهدن  نضلسبن , ن ن  كثاهن  يض   الكوب ال وة حهلليثن

ن   قددول  ههددن كثسدداة اهوبهددوا ؛ فهددي األحنديددث الضددلسبة الموجددودة فددي سددتن اأددن  نجددغ 

الصدحسحة  دن  نالموضوعة نإن صح نصبهن أنلكثاة لكتهن أنلت بة لمن فسغ  دن األحنديدث

زالت ه بة قلسلة أنلت بة لمن فسغ  ن األحنديث الصحسحة ر نيأاي إن  دنء هللا ركدا ألدض 

اإلحصنئسنت الوي ركاهن ألض  هل الللم في  وازهة األحنديث الصحسحة أنلضلسبة الوي 

 في ستن اأن  نجغ .

نء  حنديدث  ن هو  اط اأن  نجغ ن تهجغ في كونأغ نالمتهج الذي  شم علسدغ فدي اهوقد اإر  

 هذا  ستوقف الن ظر فو كت ب ابن ل يي ألران : هذا الكونب قبل 

 ن اأن  نجغ اعوتم عتنية كبساة أجم  كل األحنديث في جههللع نح دب  دن  االر اابلى :

علم فانع البقغ الهللقسقة فكنن حايص كل الحاص علم  نناضح   نظها لغ الوي اتص هص  

نئل البقغ الهللقسقة , نألجل رلدك  ُثتدي علدم كونأدغ  دن  ن يذكا  دلة فانع البقغ الهللقسقة ن  

هذع التنحسة , فسقول اأن كثسا في كونأغ " اخوصن  علوم الحهلليث " عن كونب اأن  نجدغ : 

" كوددنب  بسددهلل قددوي الوبويددب فددي البقددغ " , ناأددن  نجددغ  ثتددنء جملددغ الموقصددي هددذا ألدلددة 

 ددن األحنديدث ن   يشددواط البدانع البقهسدة اضددطا لهدذا الشداط  ن يووسدد  فسمدن يخاجدغ 

الصحة ن  الح ن ن  الضدلف , نللدل فقهدنء عصدا اأدن  نجدغ كدنهوا يحوجدون أدبلض 

الك األحنديث فأ اد اأن  نجغ  ن يباز لتن  سنهسهلل الك األحنديث فوكون ناضحة عتهللهن هذا 

 األ ا األنلم الذي ي ووقف الذي يت ا في ستن اأن  نجغ  هغ يلوتي أأدلة البانع البقهسة

. 

نهدو لدغ عالقدة أدنألنل كثداة زنائدهلل سدتن اأدن  نجدغ علدم الكودب الخم دة  االر الث نو :

 د   هدك لدو  ااألحنديث الزائهللة في ستن اأدن  نجدغ علدم الكودب الخم دة البنقسدة كثسداة جدهلل  

اذكات الصحسحسن كم فسهمن  ن األحنديث ثم أنقسة ستن  أي داند نستن الت دنئي نجدن   

د الوا ذي , ن ن الثالثة د ناألخاى لدم اشدواط الصدحة  يض  اعوتدت أأحنديدث البدانع  ن يض 

البقهسة    رلك هلسهلل  ن في ستن اأن  نجغ  حنديث كثسداة نالودي عدهللدهن زائدهللة علدم عدهللد 

الكوددب الخم ددة كلهددن ؛ فقددهلل ألددد عددهللد زنائددهلل سددتن اأددن  نجددغ علددم ح ددب جمدد  اإل ددنم 

نخم دمنئة ن لدف حدهلليث  البوصساي في كونأغ "  صبنح الزجنجة " ألدد اثتدسن نخم دسن
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 طبدوع فدي  ( عهللد ضخم حقسقة  ن الزنائدهلل  د   ن كودنب سدتن اأدن  نجدغ  صدال  1552)

 جلهللين لسس  ن الكوب الضخمة الوي   ي و اب فسهن هذا اللهللد يلتي اكند اكون الزنائهلل 

  أ  الكونب  ن  كثا زنائهلل علم الكوب الخم ة   علم الصحسحسن علم الكوب الخم ة .

هذين األ اين ال نهاين اللذان سبقن نهو  ن اأن  نجدغ يلوتدي أبدانع  ن أأدلدة  ن خالل 

 نكثاة زنائهلل هذا الكونب ه وطس   ن هجسب عن ال قال ال نأق نهو : , فانع البقغ 

 ل  هو لنهج ابن ل يي بغرضي لن كت بي ؟ 

هدذع  ي ها  من سبق :  ن غاض اأن  نجغ  ن يباز لتن  سنهسهلل  دلدة األحكدنم سدواء كنهدت

األسنهسهلل صحسحة  ن ح تة  ن ضلسبة  ن حوم أنطلة ا و اب ناقول  ن البنئهللة  ن إأدااز 

 األسنهسهلل الضلسبة نالبنطلة  ن  ن  بههن ؟ 

ددة  جددهلل   نقااو: : مَّ ألهتددن لددو نجددهللهن  حددهلل  ددن  هددل البقددغ الددذين   علددم لهددم أللددم  افنئددهللة رلددك ج 

لو احوج  حهلل علمنء البقغ الذين    كثسانن الللوم اخصصنت ننحهلليث   نالحهلليث , نهم قهلليم  

في   ألة فقهسدة قدنل  التبدي علسدغ الصدالة نال دالم  علم لهم أللم الحهلليث أحهلليث قنل  ثال  

كذا لدو لدم هجدهلل إسدتند هدذا الخبدا  ن األثدا هدل ه دوطس   ن هقيدهلل هدذا البقسدغ فدي حكمدغ  ن 

 هخنلبغ ؟ 

للغ صحسح هوادد فواة طويلدة  دن   .  قل  يء هووقف هقول اللنلم البالهي هقل الحهلليث ل

نههلل س اإلستند ؛ فتجهلل  هدغ صدحسح هقدول لدغ : , الز ن لكن لم يكون عتهللهن اإلستند ظنها 

 هلم ؛ هحن هوافقك فسغ احوجنجك أهذا الحهلليث .

نلكن إن ظها لمن  هغ ضلسف هقول لغ   قدف اأحدث عدن دلسدل  آخدا ؛ فأحدهلل فوائدهلل إأدااز 

وعة فدي  دلدة األحكدنم  هتدن ه دوطس   ن هلداف هدل هدذع  سنهسهلل األحنديث الضلسبة الموض

األحنديددث صددنلحة لاحوجددن   ن   , نلددو لددم هجددهلل لددو  ن الللمددنء كلهددم  ددن  خاجددوا إ  

الصحسح فقط نلم يخاجوا األحنديث الضلسبة لم نجهللهن سدبسلتن لملافدة  ن الدك األحنديدث 

سهلل األحنديدث الضدلسبة صحسحة  ن ضلسبة  م  وضوعة , فمن البوائدهلل الكبداى لدذكا  سدنه

نهددذا  نهددي  هتددن ه ددوطس   ددن خددالل هددذع األسددنهسهلل  ن حكددم علددم الحددهلليث صددحة  ن ضددلب  

غاض  هم ن مونز نيشدكا  ن يقدوم أمثدل هدذا األ دا  دندام  هدغ يبداز اإلسدتند فقدهلل  حدنل 

التنظا إلم د اسة اإلستند ر لكن يالم  ن  نى الحهلليث الموضدوع  ن الحدهلليث الضدلسف 

د –بدي علسدغ الصدالة نال دالم نيقول قنل الت هدذا قدهلل هلو دغ  دنن  ن يبداز اإلسدتند – نجز  

 هذا هلو غ . نخنصة إرا كنن الحهلليث  وضوع  

عافتددن اإلجنأددة علددم ال ددقال ال ددنأق نعددن  دداط اأددن  نجددغ نهددو  هددغ يُخددا  يلوتددي  اإر  

أأحنديددث األحكددنم ن دلددة البددانع البقهسددة ن  يوقسددهلل أنلصددحة  ن الح ددن  ن الضددلف أددل 

 ووس  في رلك نيحننل  ن ي ووعب كل األحنديث الهللالة علم البانع الهللقسقة في البقغ .ي

 أل  اإلحص ئي ت الخ صة بسنن ابن ل يي : 

نالوددي ابددسن  قددهللا   ددن فسددغ  ددن األحنديددث الضددلسبة  ن األحنديددث الصددحسحة فأقددهللم هددذع 

هد  ر الدذي 264اإلحصنئسنت  ن  ني عن اإل نم الكبسا  أي ز عغ الاازي المووفم سدتة 

كنن يقان أنلبخن ي    ثلغ  ن التقهلل , نهو قايتهم ن   دك فدي الللدم نال دن ر  ني عدن 
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 ن قنل لمن   ى كونب ستن اأن  نجغ قنل   -أصس ة الومايض - أي ز عغ الاازي  نيَّ 

 -يلتدي كودب الحدهلليث الجن لدة  -: "  ظن إن نق  هذا في  يهلل التنس الطلت هذع الجوا   

 مدن فدي إسدتندع ضدلف "  ن قدنل  نهن ن   ح ب يكون فسغ امنم ثالثدسن حدهلليث  كلهن  ن  كثا

هدذا كدالم  أدي ز عدغ  نعشاين  ن هحو هذا  ن الكالم ر نقسل  هغ قدنل أضدلة عشدا حدهلليث  

 الاازي نهو  نل إحصنئسة هقلت عن هذا اإل نم .

كنية   اصدح نقهلل  د الحنفظ اأن حجا هذع الاناية أقولغ في كونأغ " التكت"  : " هذع ح 

غسا صدحسحة ألهتدن لدم هجدهلل لهدن  يقول لك هي  ن    - هقطنع إستندهن نإن كنهت  حبوظة 

يخشم  ن  -ألأي ز عغ الاازي ثم يقول يحننل  ن يقنلهن فسمن لو صحت  نإستند  صحسح  

يكون لهن إستند صحسح نهقل عتغ ر فسقدول نلدو صدحت فلللدغ   اد  دن فسدغ  دن األحنديدث 

  نية .ال نقطة إلم ال

يلتي : يكدون  قصدودة أنللشداين  ن أدنلثالثسن  ن أنلبضدلة عشدا األحنديدث الموضدوعة 

المكذنأة الوي   يخولف في نضلهن ألن األحنديث الضلسبة  كثدا  دن هدذا اللدهللد أكثسدا , 

 طل  علم ال دتن , نحكدم علسهدن  ني وحسل  ن اخبم عن  أي ز عغ الاازي لو كنن فلال  

غ أمددن يوافددق الواقدد  ألهددغ إه ددنن ن  ي ددوطس   ن يخبددم علسددغ هددذا ؛ فالأددهلل  ن يددقنل كال دد

الواضح الجلسل هذا ا حومدنل األنل الدذي يدقنل أدغ الحدنفظ اأدن حجدا كدالم  أدي ز عدغ 

 تغ فسغ هذا القهلل  "  االاازي ا حومنل الثنهي قنل : "  ن كنن  ن   ى  ن الكونب إ  جزء  

اازي أجددزء ي ددسا  ددن هددذا الكوددنب ن قددنت قسددل  ن  هددغ يحومددل  هددغ جسئددن ألأددي ز عددغ الدد

عشاين ن قة خم سن ن قة طنللهن فوجهلل فسهن هذا القدهلل  فحكدم علدم  دن  آع ؛ فدال يكدون 

:  ن اأددن ع ددنكا فددي اددن يخ  بقااي  د ااي هااذا القااو: الثاا نولجمسدد  الكوددنب  حكمددغ  وتددنن   

 جزائدغ د شق لمن ركا كالم  أي ز عغ قنل اأن ع نكا : " نحكي  هغ ه ا في جزء  ن 

يلتي يكون حكمغ هذا حكم علم جزء  ن خم دة  جدزاء  -, نكنن عتهللع في خم ة  جزاء 

. 

" المقصدود  ن هدذا اوجسدغ لكدالم  أدي  -للل هذا  ص اهن  للل هذا  ص ا هدذع األجدزاء 

ز عغ فسمن لو صح كالم  أي ز عغ إ   ن الللمنء قبل الحنفظ اأن حجدا ناإل دنم الدذهبي 

وا في صحة هذع اللبن ة  ن قبل ن قهللم  ن هقل هذع اللبن ة يقول : كمن سسأاي كال غ  كك

"   يت علم ظها كونب  أخط فالن  ن  أن ز عغ قنل كذا نفالن هذا لم يدهلل ك  أدن ز عدغ 

 نأستغ نأسن  أن ز عغ دهو  ؛ فأن الاناية لم اصح هذا  ن ي لب علم ال ن .  صال  

د  دسدوى  دن سدبق  دن عدهللم ثبد ننيقيهلل عهللم صدحوهن  يض   لن ضدة  نوت إسدتندهن  ههدن  يض 

كمن سبق نيأاي إن  نء هللا  ن ركا عهللد  حنديث ضلسبة كثساة في  للواق  كل الملن ضة

د نكونب اأن  نجغ األ ا اآلخا  يض   ألأدي  نالذي يهللل علم عهللم صحوهن  ههدن الدن ض حكم 

 ز عغ الاازي هب غ ؛ فإن  أن ز عغ الاازي قهلل ضلف سبلة نا لسن ن دنئوي  اني فدي

اضلسف الاناة   ي ولزم اضلسف األحنديث هذا  دن فسدغ  دك  نكونب ستن اأن  نجغ طبل  

لكن  نئوسن نسبلة نا لسن لو لم يكن لكل  ناي في ستن اأن  نجغ  ناية ناحدهللة  د   ن 

ال نلب  ن الااني يكون لهن  نايوسن  ن ثالثة في ال تن  ن  كثدا نلدو لدم يكدن لكدل  اني 
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ل  هغ يكون هقل  ن عشاين حهلليث ضلسبة يلتي يكون  دن يقدن ب إ   ناية ناحهللة هل يلق

المنئوسن نسوسن كلهن لهن  واههلل ن ونألنت ناصح , ناللشاين فقط هي الضلسبة هذا ألسهلل 

األصل في  ناية الضلبنء خنصة ن ن فسهم عهللد كبسا  من قسل عتهم  وانك ن من قدنل 

الدداناة نأددسن رلددك اللددهللد  ددن عتددغ  ددوهم أنلكددذب هبددس  أددو ز عددغ ؛ فهددل لإلحصددنئسة أددسن 

قايتة قوية علم ضلف الك الاناية الوي هقول عن  أي ز عدغ  مدن يقيدهلل  ناألحنديث  يض  

في هقهلل هذع اللبن ة  ن عهللم صحوهن  ههن عبن ة  ضدطاأة  داة يدانى عتدغ  هدغ قدنل  ن يض  

ن اة يقول أضلة عشا ر يلتي : لسس هتنك عهللد  حهللد ثم , ن اة يقول عشاين , ثالثسن 

قضي علم هذا كلغ  ن قنلغ اأن ع نكا  ن  ن  أدن ز عدغ إهمدن ه دا فدي جدزء ناحدهلل  دن ي

 هذع اإلحصنئسة األنلم . نحقسقس   نخم ة  جزاء نهذا يحومل  ن يكون ناقل  

هي  قنلة لإل نم المزي : "  هغ قنل كل  دن اهبداد أدغ اأدن  نجدغ  فهدو  اإلحص ئية الث نية :

 " . ن: "  همن اهباد اأن  نجغ أخبا  فهو ضلسف غنلب   هغ قنل  نضلسف " , نهقل عتغ  يض  

  ن اللبن ة األنلم الوي يقول فسهن المزي كل  دن اهبداد أدغ اأدن  نجدغ  فهدو ضدلسف فهدي  

غسا صحسحة علم إطالقهن إرا فهمتن  ن كل  ن اهباد  ن كل زنائهلل اأن  نجغ ضلسبة فهذا 

 ناأن  نجغ أخبدا  فهدو ضدلسف غنلب د إطالق نلسس أصحسح ن  ن اللبن ة الثنهسة  همن اهباد

فسحومدل  ن يكدون صدحسح , نلدذلك ا ل ق دب الحدنفظ اأدن حجدا فدي الوهدذيب  نأهذا القسهلل غنلب  

 -هذا كالم الحدنفظ اأدن حجدا  -عبن ة المزي أقولغ : " نلسس رلك علم إطالقغ أنسوقااء 

 نأنلجملة فبسغ  حنديث كثساة  تكاع " .

حمددل ألدض  هدل الللدم عبددن ة المدزي ال دنأقة علددم  ن يلتدي فدي سدتن اأددن  نجدغ , نقدهلل  

 اادع الاجنل يلتي لمن قنل كل  ن اهباد أغ فهو ضدلسف يقصدهلل  دن اهبداد أدغ  دن الاجدنل 

زنائهلل  جنل ستن اأن  نجغ علم الخم ة في ال نلب هدم ضدلنف , نيداد علدم هدذا البهدم 

  عن الاناة .اللبن ة الثنهسة  همن اهباد أخبا  فبسن  هغ يوكلم عن األخبن   

إحصددنئسة اإل ددنم الددذهبي حسددث قددنل ألددهلل  ددن هقددل عبددن ة  أددي ز عددة  اإلحصاا ئية الث لثااة :

 نالوي أستن نأسن الللمنء  ن قبل  ههن غسا صحسحة . نالمتقولة سنأق  

ناس  الللم , نإهمن غض  ن  نصندق   اهنقهلل   نقنل اإل نم الذهبي : " نقهلل كنن اأن  نجغ حنف   

لكودنب  دن المتدنكسا , نقلسدل   دن الموضدوعنت نقدول  أدي ز عدغ إن  ابة سدتتغ  دن فدي ا

 – وف هذا القسهلل  ثل عبن ة الحنفظ اأن حجا في الوشدكسك فدي صدحة هدذا التقدل  -صح 

 ثدل اأنيدل الحدنفظ اأدن  ن يض   - ن األحنديث المتطاحة ال نقطة  نفإهمن عتن أثالثسن حهلليث  

دد ن حجددة فهددي كثسدداة لللهددن هحددو األلددف " ن  ددن األحنديددث الوددي   اكددون أهدد - نحجددا امن  

 األحنديث الضلسبة يقول لللهن هحو  لف حهلليث . 

نهدددذع اإلحصدددنئسة لللهدددن  قددداب اإلحصدددنئسنت إلدددم الصدددواب نيدددأاي إن  دددنء هللا  دددن 

 اإلحصنئسنت الونلسة  ن يقيهلل هذع اإلحصنئسة الوي ركاهن اإل نم الذهبي علم الوقايب .

نم أهدن  حمدهلل فدقاد عبدهلل البدنقي ادذكانن  ن قلتدن  ن عدهللد إحصدنئسة قد اإلحص ئية الرابعة :

 حنديث ال تن في طبلة  حمدهلل فدقاد عبدهلل البدنقي   ألدة آ ف نثالثمنئدة نناحدهلل ن  ألدسن 

( حددهلليث  ددن هددذع األحنديددث ثددالي آ ف ناثتددسن  خاجددغ ألددض  صددحنب الكوددب 4341)
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ألحنديددث الخم ددة  ن ألضددهم هددذا علددم ح ددب إحصددنء  حمددهلل فددقاد عبددهلل البددنقي نأددنقي ا

نعهللدهن  لف نثالثمنئة نا لة نثالثسن زنائهلل  أن  نجغ علم الكوب الخم ة يقول  حمدهلل 

فقاد عبهلل البنقي :  تهن   ألمنئة نثمنهسة نعشاين حهلليث صدحسح  دن الزنائدهلل اآلن يدوكلم 

عن الزنائهلل فقط األحنديث الوي نافق فسهدن الكودب الخم دة لدم ادهللخل فدي إحصدنئسوغ يدوكلم 

 ددن فددي الزنائددهلل  ددن صددحسح ر نح ددن ر نضددلسف فسقددول الزنائددهلل  لددف فقددط عددن  قددهللا  

نثالثمنئة نا لة نثالثسن علم ح ب  ن أهللا لغ ثم يقدول الصدحسح  تهدن   ألمنئدة نثمنهسدة 

نعشاين الح ن  تهن  نئة نا لة نا لسن الضلسبة سومنئة نثالثة عشا الواهسة اإلسدتند 

 ا هلليهللة الضدلف نالموضدوعة يكدون إر    ن المتكاة  ن المكذنأة يقول ا لة نا لسن يلتي

 جموع الضلسف نالشهلليهلل الضلف نالمكذنب  ن الزنائهلل سبلمنئة ناثتن عشا حهلليث في 

ستن اأدن  نجدغ  دن الزنائدهلل نلدم يدهللخل  لهدن األحنديدث الودي نافدق فسهدن سدتن اأدن  نجدغ 

ون الكوب الخم ة , نقهلل يكون فسهن يلتي ألض األحنديث الوي نافق فسهدن الوا دذي قدهلل اكد

ضلسبة ألض األحنديث الوي نافق فسهن  أو داند قهلل اكون ضدلسبة ألدض األحنديدث الودي 

 نافق فسهن الت نئي قهلل اكون ضلسبة نضلبهن الت نئي في ستتغ  مكن .

إحصدددنئسة الشدددسخ األلبدددنهي فدددي كونأدددغ صدددحسح سدددتن اأدددن  نجدددغ  اإلحصاا ئية الخ لساااة :

اقسمدغ فدي صدحسح سدتن اأدن نضلسف ستن اأن  نجغ فذكا  ن الصحسح  ن علدم ح دب ا

 نجغ أل ت األحنديث الصحسحة ثالثة آ ف نخم منئة نثالثدة هدذع األحنديدث الصدحسحة 

األحنديث الضلسبة ح ب ااقسمغ في ضلسف سدتن اأدن  نجدغ ا دلمنئة نثمنهسدة ن  ألدسن 

 حهلليث يلتي هحو األلف كمن قنل اإل نم الذهبي .

عنت في ستن اأن  نجغ عهللد األحنديدث نهي  وللقة فقط أنلموضو اإلحص ئية الس ثسة :

نثالثدسن  نالوي نصبت  ن حكم علسهن أنلوض  ركدا اأدن الجدوزي فدي الموضدوعنت   أل د

هد  سدبلة 750 ناية في كونأغ الموضوعنت نزاد علسهن الحنفظ القدنزنيتي المودوفم سدتة 

لسدغ فسكدون  جمدوع  دن حكدم ع ن حنديث  خاى نزاد علسهمن األلبنهي اثتدسن نثالثدسن حدهلليث  

أنلوض  ثمنهسة نسبلسن ر نال سوطي لمن ركا األحنديث الموضوعة في كودنب اأدن  نجدغ 

في  خا كونأودغ " التكدت البدهلليلنت " قدنل  ن عدهللدهن ثالثدسن لكدن  حدهلل علمدنء الهتدهلل نيدأاي 

ا مسة كونأغ إن  نء هللا قنم أإحصنئسة  خاى فوقف علم   ألة زنائهلل , نأدسن البداق أدسن 

ال سوطي , ن من ي ْحُ ن الوتبسدغ علسدغ  ن اإل دنم ال دسوطي قدهلل هدنق  إحصنئسوغ نإحصنئسة 

اأن الجوزي في غنلب  ن في كل األحنديث الثالثدسن الودي ركاهدن يلتدي  دن  ضدي الحكدم 

ن  علم حهلليث ناحهلل  تهدن أنلوضد  ن   دك  ن هدذا  دن ا دنهل ال دسوطي أدل فدي  تهدن 

ن دن   دها هدذع , ضدوعنت  حنديث   دك فدي نضدلهن  مدن ركدا اأدن الجدوزي فدي المو

يقدول  ناألحنديث حهلليث يانيغ اإل نم اأن  نجغ في ستتغ  ن حهلليث  هس أن  نلك  افوع د

الحهلليث )) سوبوح علسكم اآلفنق , نسوبوح لكم  هلليتة يقنل لهن قزنين  ن  اأط فسهن   ألسن 

ة  ن   ألسن لسلة كنن لغ في الجتة عمود  دن رهدب علسدغ زأاجدهللة خضدااء علسهدن قبد نيو   

 ن يقواة حمااء لهن سبلون  لف  صااع   ن رهب علم كل  صااع زنجة  دن الحدو  

 اللسن (( .
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يح ب كم زنجة  ن الحو  اللسن هدذا الحدهلليث  وضدوع نفدي إسدتندة ثالثدة  دن  دهلليهللي 

 دد  رلددك يقددول  االضددلف ناحددهلل  ددتهم  ددوهم أنلكددذب داند أددن  حبددا ناضددلغ ظددنها جددهلل  

 نئل .ال سوطي   هو  تكا نيحومل في البض

هقول : هو  وضوع ن  يحومل فدي البضدنئل ن  فدي غساهدن  ن هكدذب علدم التبدي علسدغ 

 الصالة نال الم .

دد نهددو , هتددنك حددهلليث آخددا  وضددوع نظددنها نضددلغ هددنق  ال ددسوطي فددي نضددلهن  ن يض 

أنلل نن , نعمل أنأل كنن (( التبي  )) اإليمنن  لافة أنلقلب , نقو    نحهلليث علي  افوع  

هتن     ن هذا الكالم يقيهلل كالم  هل  نصايح   انال الم ياد علم الماجئة  د  علسغ الصالة 

قدنل هدذا الحدهلليث  وضدوع  يال تة نالجمنعة لكن المحهللثسن  ن عتهللهم  حنأدنة الدهللا  قطتد

ناأن الجوزي قنل هذا الحهلليث  وضوع ن قداع الدذهبي نالحدنفظ اأدن حجدا نغسداهم  د  

ث  تكا علم كل حنل هذا  ثنل  ن  تنقشدة نيقول الحهللي الموضوعرلك ال سوطي يتنق  

ال سوطي حوم الاف  هغ لسس كل  ن يتق  فسغ ال سوطي اأن الجدوزي كمدن  ن لدسس كدل 

 ن حكم علسغ اأن الجوزي أنلوض  ي دلم لدغ لكدن فدي عدهللد  دن حكدم علدسهم اأدن الجدوزي 

 أنلموضوع  قل  حوالغ  ن يكون  تكا فال يحوج أغ كمن ركاهن لكم .

اهوهستن اآلن  ن ركا اإلحصنئسنت الوي ركات حول ستن اأن  نجغ ن حنديثغ أدنقي الكدالم 

 عن  جنل ستن اأن  نجغ .

سدبق لتدن  دن الكددالم علدم  حنديثدغ  ددن ابدسن لتدن أدغ  ن اأددن  نجدغ لدسس لددغ  داط  دن جهددة 

الصحة نالضدلف ن هدغ يخدا  الصدحسح نالح دن نالضدلسف أدل ن دهلليهلل الضدلف نرلدك 

دديلتددي  ن  جنلددغ  لددم يلوددزم فددسهم  ن يكوهددوا  ددن المقبددولسن نيخددا  للثقددة نللصددهللنق  ن يض 

 ننللضلسف نللكذاب نل سدا رلدك أدل  أمدن اخبدف اإل دنم اأدن  نجدغ فدي  داح كونأدغ طلب د

للللو حوم يخا   حنديث عنلسة نإرا عافدت  ن الثالثسدنت الودي هدي خم دة  حنديدث فقدط 

هللثتن جبدن ة أدن اْلُم  لسِدس عدن كثسدا أدن سدلسم كلهن أهذا اإلستند الونلي يقول فسغ اأن  نجغ حد

  ددن جبددن ة  ثالثددة  ناة جبددن ة نكثسددا ن هددس  عددن التبددي  عددن  هددس أددن  نلددك 

فضلسف نااهمغ اإل نم يحسم اأن  لسن أنلكذب ر قنل : كدذاب . نهدو  قدل  دن يقدنل فسدغ  : 

ث نأأهدغ : كثسا أن سدلسم   ضدلف ننصدف أأهدغ  تكدا الحدهللي ن هلليهلل ال بلة . ن سخغ  يض  

ناهي نأأهغ  وانك الحهلليث ؛ فنه ا كسدف اخبدف اأدن  نجدغ فدي هدذع األحنديدث الخم دة 

الوي هي الثالثسنت الوحسهللة عتهللع خم ة  حنديدث  دن  جدل الللدو  دن  جدل  ن يكدون عتدهللع 

 حنديث يانيهن ثالثسة , نقهلل جم  الهللكوو  سلهللي الهن مي اإلحصدنئسة الودي ركاهنهدن لكدم 

كلم فسهم  أو  زعة ن خا  لهم اأن  نجدغ فدي كونأدغ نهشدا هدذع المقنلدة الاناة الذين ا نآهب  

في  جلة الجن لة اإلسال سة أنلمهلليتة المتو ة فبلد  جموع  ن اهباد اأدن  نجدغ أدنإلخاا  

لهددم ناكلددم فددسهم  أددو ز عددغ  نئددة نخم ددة نعشدداين  اني نالددذين  ددن ك اأددن  نجددة 

نسدبلسن  اني نيكدون المجمدوع  أنإلخاا  لهدم  صدحنب األصدول الخم دة  نئدة ناثتدنن

  نئوسن نسبلة نا لسن  اني .
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اهوبهوا !! الموو كسن فقدط نلدسس  –هتنك  سنلة علمسة قن ت أإحصنئسة للموانكسن  ن يض  

فقط الذين  خا  لهم اأن  نجغ صنحب هذع الاسنلة األسونر عبدهلل هللا  دااد  -كل الضلبنء 

أهددم اأددن  نجددغ " فبلددد عددهللدهم  نئددة  علددي ر نعتددوان الاسددنلة " الموانكددون الددذين ابدداد

ن  ألة  ناة نعهللد  نايناهم سوة نسبلسن ن نئة  ناية علم ح ب جههلل المقلدف عبدهلل هللا 

 دااد يقدول  ن ثمدنهي نسدبلسن  تهدن لهدن طداق  خداى صدحسحة  ن ح دتة  دن المانيددنت 

ناثتسن نعشاين ضلسبة نسوة نسبلسن  تكاة ر  هلليهللة الضلف  ي ثمنهسة نا لسن  ناية 

سبة  ن  ناية الموانكسن الذين اباد أنإلخاا  لهم اأن  نجدغ المقصدود  ن الداف  ن ضل

هتنك  نئة ن  ألة  ن الاناة  وانكسن في ستن اأن  نجدغ نهدذا يدهللل علدم  ن اأدن  نجدغ 

في كونأغ ال تن لم يكن يتوقي الاجنل كمن  هغ لم يكن  اكبسا   لم يكن يتوقي اهوقنء   ن يض   فلال  

 .يتوقي األحنديث 

 

 :  لك نة سنن ابن ل يي فو كتب السنة

 ن المللوم  ن ستن اأن  نجغ هو الكونب ال ندس  ن األ هنت ال دت ن نل  دن عدهللع فدي 

هد  , نابلدغ علدم 507األ هنت ال ت هو اإل نم  حمهلل أدن طدنها المقهللسدي المودوفم سدتة 

للكودب  نه  ؛ فلمل اأدن ع دنكا  طااف د571رلك اأن ع نكا علسغ  حمة هللا المووفم ستة 

ال تن األ ألدة ن ضدنف إلدم سدتن  أدو داند نالوا دذي نالت دنئي  ضدنف إلسهدن سدتن اأدن 

يقكهلل إلم  ن كونب اأن  نجغ ي وحق  ن يلند  هغ  ن األصول األ ألة  ن نجغ ؛ فكأهغ  يض  

 الوي اضنف إلم الكوب ال نأقة المشهو ة .

" نيقدان سدتتغ أنلصدحسحسن  نيقول الاافلي في كونأغ " الوهللنين " عن كونب اأن  نجدغ :

دد يقكددهلل الاافلددي نهددو  وددوفم سددتة  ننسددتن  أددي داند نالت ددنئي نجددن   الوا ددذي "  يض 

ه  , نضم  جنلغ إلم  جنل الكوب الخم ة جم   جنلغ ن ضدنفهن إلدم  جدنل الكودب 623

الخم ددة المشددهو ة عبددهلل ال تددي أددن عبددهلل الواحددهلل المقهللسددي فددي كونأددغ " الكمددنل فددي  لافددة 

لددغ علددم رلددك  صددحنب الددذيول علددم هددذع الكوددنب  ثددل " اهددذيب الكمددنل " الاجددنل " ناب

لإل نم المزي " , ن ثل " اهذيب الوهذيب " ريول الكوب الوي خدهلل ت الكودب ال دوة نهدي 

 دخلهن فدي الكودب ال دوة اإل دنم المدزي فدي كونأدغ الل دسم  ننهو  يض  ,  شهو ة ن لانفة 

ق ء الللمنء فدي هدهلل كودنب اأدن  نجدغ المشهو  " احبة األ ااف " , نقهلل خولف ألض ه

 ددن  صددول  ن  ددن   هددنت كوددب ال ددتة فلتددهلل  زيددن أددن  لننيددة اللبددهلل ي  نسندس دد  صددال  

ه   وطأ  نلك أهللل  ن ستن اأن  نجغ في كونأغ " الوجايهلل للصحنح نال تن 525المووفم 

د اأدن  أدم يدذكا ن" نابلغ علم رلك  جهلل الهللين اأن األثسا في كونأغ " جن   األصول "  يض 

 نجغ لم يلوباع  ن الكودب ال دوة األصدول , نإهمدن اعوبدا الكودنب ال دندس الموطدأ لمنلدك 

أستمن ياى اإل نم   لطني أن فلدسج ناللالئدي  ن الكودنب ال دندس الدذي ي دوحق  ن يكدون 

كونب الهللا  ي " ال تن " أدهللل اأدن  نجدغ يكدون سدتن الدهللا  ي , ن جدهلل الدهللين اأدن  نسندس  

متوقدم "  ضدنف إلدم الكودب ال دوة  د  سدتن اأدن  نجدغ  ضدنف   دتهلل اسمسة في كونأدغ " ال

اإل نم  حمهلل إ   هدغ  ن لم دتهلل اإل دنم  حمدهلل عتدهللع  زيدغ خنصدة عتدهلل  صدطلح  هدغ إرا قدنل 
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 وبق علسغ فأهغ يايهلل  ي  ن حمهلل ر  جهلل الهللين خص في كودنب " المتوقدم " الدذي يشداحغ 

سقصددهلل  خاجددغ " البخددن ي ن  ددلم الشددوكنهي فددي " هسددل األنطددن  " إرا قددنل  وبددق علسددغ ف

د يجلدل  نن حمهلل " يبسن  ن اإل نم  حمهلل نإخااجغ للحهلليث عتدهللع  زيدة خنصدة ؛ فكأهدغ  يض 

  تهلل اإل نم  حمهلل يزاحم ستن اأن  نجغ نغساع  ن الكوب ؛ فكأهغ فسغ ثالثة  قوال الموطدأ 

ع الددهللا  ي  حمددهلل  يهددن األحددق  ن يكددون ال ددندس لهددذا ه ددوطس   ن هقددول خالصددة  ددن هددذ

األقددوال كلهددن  ن هددذع الكوددب الوددي هددي الكوددب ال ددوة صددحسح البخددن ي ن  ددلم نال ددتن 

األ ألة ستن  أي داند نالوا ذي نالت نئي ناأدن  نجدغ  ضدنف إلسهدن  وطدأ  نلدك نسدتن 

 ا  هنت ال تة هذع الكوب الو لة نالوي اصطلحت  دقخا   الهللا  ي ن  تهلل  حمهلل هي فلال  

يقنل الكوب الو لة ا ن أنلكوب الو لة هي   ن  ثال   اكثسا  اآلن في الوسنئل الجن لسة نكذا 

 هذع الكوب  . 

علم كالم  هل الللم في اخوسن   صول ال دتة ؛ فهدذع  فهو اصطالح جهلليهلل لكتغ  بتي فلال   

  صول ن  هنت كوب ال تة . الكوب الو   فلال  

اأدن طدنها نقهلل صاح الحنفظ اأن حجا في كونأغ " التكت " أنل دبب الدذي  دن  جلدغ عدهلل 

نلم يلهلل غساع  ن الكوب فقنل : " نإهمن عهللل اأن طنها ن ن  نكونب ستن اأن  نجغ سندس  

ابلغ عن عهلل الموطدأ إلدم عدهلل اأدن  نجدغ لكدون زيدندات الموطدأ علدم الكودب الخم دة  دن 

أخالف اأن  نجغ فإن زيندادغ  ضدلنف زيدندات الموطدأ ؛  ااألحنديث المافوعة ي ساع جهلل  

ن  نجددغ إلددم الكوددب الخم ددة اكثسددا عددهللد األحنديددث " ؛ فبددسن هتددن فددأ دنا أضددم كوددنب اأدد

صااحة ال بب الذي  ن  جلغ عهللنا اأن  نجغ نلم  يلهللنا الموطأ     ن كونب الموطأ أال 

 دن سدتن اأدن  نجدغ ال دبب فدي رلدك  ن زيدندات الموطدأ علدم  نخالف  جل ن صح حدهلليث  

وا كونب الموطأ كأههم  ن يضدسبون زيندة  ن األحنديث فإرا  ضنف االكوب الخم ة قلسل جهلل  

 يء  ن يضسبون إ  عهللد قلسل  ن األحنديث  م إرا  ضنفوا ستن اأن  نجغ فسضسبوا اللهللد 

الكبسا  ن الزنائهلل الوي ركاهنهن لكم الذي اجننز األلدف نخم دمنئة حدهلليث  دن الزنائدهلل ؛ 

 فمن  جل رلك عهللنا ستن اأن  نجغ الكونب ال ندس في   هنت  صول ال تة .

 الكتب التو اعتنت ب بن ل يي :

 : الشربح : أبلً 

هد  672 نل  ن قنم أشاحغ كمن هللم هو المصاي   لطني أن قلسج المودوفم سدتة  (1

نهدو  خطدوط إ   ن المقلدف ادوفي   " اإلعالم بسنتي علياي الساالم "ناسم كونأغ 

 نلم يكملغ لكتغ  خطوط في   أ   جلهللات  نزالت  وجودة .

د  شرح سنن ابن ل يي (2 هد  ن  هلداف 795اأدن  جدب الحتبلدي المودوفم سدتة  نيض 

عدن  دداحغ  دديء إ   ن ال ددتهللي صددنحب الحن ددسة علدم اأددن  نجددغ هقددل  تهددن هددذا 

 . ايلتي  ههن كنهت  وجودة إلم فواة قصساة نقايبة جهلل  

 أدن الملقدن المودوفم  " ل  تمس لني الح ياة لان سانن ابان ل ياي "كونب  ن يض   (3

ن حجا لغ كونب "  ن امدس  تدغ الحنجدة  دن سدتن اأدن ه   سخ الحنفظ اأ804ستة 

  نجغ " يشاح فسغ زنائهلل ستن اأن  نجغ .
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لكمددنل الددهللين  حمددهلل أددن  وسددم  " الي ب يااة فااو شاارح ساانن اباان ل يااي "كوددنب  (4

 ه  .808الهللن ساي صنحب " حسنة الحسوان " المشهو  المووفم ستة 

نطبد   د  الطبلدة علم ستن اأن  نجدغ نطبد  أوللسدق ي دسا  نلل سوطي  اح  يض   (5

ل ددتن اأددن  نجددغ طبلددة دلهددي طبدد   لهددن  دداح ال ددسوطي أوللسقددغ  االقهلليمددة جددهلل  

ن   " لصب ح الزي ية "نحن سوغ علم ستن اأن  نجغ نسمي كونب ال سوطي أ  

  د ي هل هذع الو مسة صحسحة  م   .

ح شاية لحماي بان ن ن الذي طب   ن  دانحغ نهكوبدي أدذكاع  د   دن سدبق هدو "  (6

هد  نهدو 1138" المشهو  أأأي الح ن ال تهللي المووفم ستة  ي السنييعبي اله ث

 طبوع    ستن اأن  نجغ في  صا نهو الذي ركات لكم  هغ كوب علدم جلهللادغ " 

  أن  نجغ " سمي كونب اأن  نجغ أكونب المصطبم . ستن المصطبم 

 : خيلة ري : سنن ابن ل يي :   ث نيً 

ن  نجدغ الدذين لدم يخدا  لهدم البخدن ي ن  قنم اإل نم الذهبي أ داد  جدنل سدتن اأد (1

نطب  الكونب طبلوسن  " المجرث فو ري : سنن ابن ل يي "  لم في كونب سمنع 

 لإل نم الذهبي .

" المتربكين الذ ن تفرث فاو  سنلة عبهلل هللا  ااد في  نالاسنلة الوي ركاههن لكم آهب   (2

 "  هذا الكونب  لنصا . اإلخراج لهم ابن ل يي

ركاهنع لكم للهللكوو  سدلهلل الهن دمي , نالدذي هشدا فدي  جلدة الجن لدة نالبحث الذي  (3

 ه  .1402اإلسال سة في عنم 

 : زبائي الكت ب :  ث لثً 

" لاا  تمااس  ليااي  خددا  زنائددهلل الكوددنب اأددن الملقددن ن دداحهن كمددن سددبق فددي كونأددغ  (1

 . الح ية "

نهدو لإل دنم البوصدساي المودوفم سدتة  " لصب ح الزي ية فو زبائي ابن ل يي " (2

 فداد هدذع الزنائدهلل نحكدم علسهدن هدذا  سدزة هدذا الكودنب الودنلي نهدو  نه  ن يض  840

نللوتبسغ هو غسا صنحب البادة البوصساي صدنحب "  صدبنح الزجنجدة " اإل دنم 

لسس صنحب البادة الوي اقا  أاداغ في كثسا  ن اللنلم اإلسال ي , نه أل هللا عدز 

 نجل الههللاية للجمس  .

 : حو: الكت ب 

ألحدهلل  " ل  تمس  ليي الح ية لمن  ط لع سنن ابان ل ياي "كونب طب  ألتوان  نفسغ  يض  

علمنء الهتهلل نهو  حمهلل عبهلل الا سهلل التلمنهي . ظنها هدذا اللتدوان  ن الكودنب  هدغ سدسوكلم 

ا  عن  تهج اأن  نجغ نعن   سنء ضان ية في اأن  نجدغ إ   ن الكودنب فدي الحقسقدة خلدو 

 جل قضدسة  لستدغ اهدم الحتبسدة فقدط , نفسدغ كدالم ي دسا   ن كثسا  ن رلك الكونب  ُلف  ن

فقدنل  هدن زدت  نيلتي  هم  ن فسغ  هدغ ركدا األحنديدث الموضدوعة كمدن ركدات لكدم آهب د اجهلل  

  ألة  حنديث عن األحنديث الوي ركاهن ال سوطي نركا هذع األحنديث األ ألة نثالثدسن 
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دد نب عتواهددغ  كبددا أكثسددا  ددن ن  يخلددو  ددن فنئددهللة لكددن الكودد ننحددننل  ن يخاجهددن اخايج 

  ضموهغ .

 كاع السوم عن كونب ستن اأن  نجغ .هذا  خا  ن  حببت ر

 ااسئلة 

 يقول :  ن الباق أسن المتكا نالموضوع ؟ 

الباق أسن المتكا نالموضدوع هدو  ن الموضدوع  دن ي لدب علدم ظدن التنقدهلل  هدغ كدذب  ن 

ا لكددن الموضددوع  دق يجددزم  هددغ كددذب   ددن المتكددا فسصددح  ن يوصددف الموضددوع أددنلمتك

يلتددي يكددون أستهمددن عمددوم  نخصددوص فكددل  وضددوع  تكددا نلددسس كددل  تكددا  وضددوع 

الايف المتكا للحنفظ اأن حجا المشهو  : " هو  خنلبة الضلسف لمدن هدو  نلدم  تدغ " 

عتهلل اأن الصالح نغساع يشدمل  دن ابداد أانايودغ  دن   يحومدل الوبداد ,  نلكن المتكا  يض  

د كا الحدهلليث نإن كدنن لدغ  ونألدنت الحدهلليث الدذي يخدنلف ظدنها أدنلمت ننقدهلل يوصدف  يض 

 خنلبدة حقسقسدة   يمكدن الجمد  أستدغ  القاآن  ن األحنديدث الثنأودة الصدحسحة عدن البتدي 

دد يوصدف هدذا أددنلمتكا فبدسن المتكددا نالموضدوع عمددوم  ننأدسن غسداع  ددن األحنديدث  يض 

 نخصوص .

 

 

 

 تلقهلل أهم ؟ يقول  ن الصحسح في عهللد حضو  الجملة الوي   ا

 نل  يء  هن  حهللي ل ت أبقسغ إن صح  هي  حهللي لكن ال نها  ن اللهللد الذي اصدح أدغ 

الجمنعة اصح أغ الجملة نا دوااط األ ألدسن لدم يثبدت , نقدهلل ثبدت هدذا عدن اإل دنم  حمدهلل 

 هدغ   يشدواط األ ألدسن فدي  نايدة  نالذي في  ذهبغ  هغ يشواط األ ألسن في  ذهبغ  يض  

  ن يجللون علسهم . خاى فنلحتنألة 

  ن صحة حهلليث  لتنع  ن الطواف كنلصالة نلكن هللا النلم  أنح أغ الكالم ؟س.

  ن  ركا اآلن ه ست الحقسقة حكم هذا الحهلليث .

  ن صحة القوا  ن في صحسح   لم  حنديث ثالثة ضلسبة ؟س.

اهددن فدي صدحسح   ددلم  حنديدث  توقدهللة لكددن ضدلسبة نهللا  ددن فسدغ , فسدغ  حنديددث  توقدهللة رك

 الهللا قطتي نغساع نهذا يكبسك هذا الجواب المخوصا .

 ن هي  زية ستن الهللا  ي علم غساهدن  دن ال دتن سدوى ال دتن الخم دة سدتن الدهللا  س. 

 نالبسهقي ؟ يقطت

نالبسهقدي  نل الشديء الدهللا  ي إ دنم  ي  فاق كبسا أدسن سدتن الدهللا  ي نسدتن الدهللا  قطتد

القدان الثنلدث الهجداي يقدان أنإل دنم  حمدهلل  وقهللم  ن  سوخ الوا ذي نقهلليم علمدنء  نائدل 

نغساع األ ا الثنهي  هغ  ه ف  سنهسهلل ن   ك أكثسا  ن ستن الهللا  قطتدي نسدتن البسهقدي 

  ددا ناحددهلل اهوقددهلل علددم سددتن الددهللا  ي  هددغ يخددا  األحنديددث الماسددلة ظددنهاة اإل سددنل , 

في  صطلح  الموقوفنت آثن  عن الصحنأة , نهذا عتهلل المحنققة لسس داخال   ننيخا   يض  
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إضنفة  ال تن ر فنل تن يحاصون فسهن  ن يخاجوا فسهن األحنديث المافوعة عن التبي 

لسس  دن الكودب الكبسداة  دن كودب ال دتة , نقلتدن لكدم  ن كبدا  نإلم رلك ص ا حجمغ  يض  

الحجم    قوة الشاط هذع  زية في صحسح البخن ي  حنديث كثساة نالكودنب كبسدا نلكدن 

نب ص سا يشواط فسغ الصحة  ن فسغ إ   نئة حهلليث  ن  دنئوسن حدهلليث كون ناحهلل يألف كو

 ن ثالثمنئددة حددهلليث هددذا   ددا هددسن لكددن الصددلب  ن اقلددف كوددنب فسددغ   ألددة آ ف حددهلليث 

 نكلهن صحسحة .

يقول : كسف يكون  ن  صدحنب ال دتن لدم يشدواطوا الصدحة فدي  حدنديثهم ن غدم رلدك   

وضدوعة إ  قلسدل غسدا المقصدود  ن يكدون يوجهلل في هذع الكوب  ن  حنديث ضدلسبة  ن  

 هبغ علسهن صنحب الكونب ؟

 ن  د ي  ي  نجغ اسو ااب األخ فنإل نم الوا ذي هب غ يضلف  حنديث في كونأدغ ن أدو 

داند يضلف  حنديث في كونأغ نالت نئي يضلف  حنديدث فدي كونأدغ ناأدن  نجدغ هدذا هدو 

هذا  يء ظنها  ن يحون  إلدم أسدنن كالم األئمة في كونأغ فأي  ال ايب يلتي في القضسة 

. 

 يقول :  إرا اغو ل   لم  ن الجتنأة ن ك  ن المنء قهلل نصل إلم جمس  ج هللع .

إرا كنن  كغ   عن نسوسة فسلز غ  ن يلسهلل ال  ل لكن إرا كنن  كغ  دن أدنب الوسوسدة  

الماضدسة نيوكددا  األ دا  تددغ فسحدننل  ن ي و ددل اغو دنل كن ددل ن  يهمدغ ألددهلل رلدك هددذع 

 شكوك الوي اطا  علسغ .ال

 يقول :  ن حكم الصالة في ثسنب التوم حسث اكون طنهاة ؟

ي ن أ تِدي آد م  ُخدذُنا ِزيت دو ُكْم    أأس لكن هللا عز نجل   اهن  ن هأخذ زيتوتن عتهلل كل   جهلل 

ْ ِجهلل   [ نإرا كنن اإله دنن إرا   اد  ن يقنأدل  حدهلل الوجهدنء  دن 31ألعااف: ]ا ِعْتهلل  ُكلسِ   

لخلق يلوتي أذلك فإرا   اد  ن يقبل  أغ عز نجل نيهللخل أسدت  دن أسدوت هللا عدز نلجدل ا

فنألنلم لغ  ن يوزين لحضو  الم جهلل نيوطسب نيلبس  ح ن ثسنأغ نيكون في هسئة ح تغ 

  اعسة هذا هو المتهللنب .

 هل يوجهلل حهلليث  وضوع في  أي داند ؟س.

 هذا قهلل اكلم عتغ  شنيخ قبلي .هلم ر يوجهلل  حنديث  وضوعة في ستن  أي داند  ظن  

  ن الصحسح في ا مسة كونب الحمسهللي .س. 

 "   تهلل الحمسهللي " .هو   تهلل  اب علم  سمنء الصحنأة 

فقسغ نلسس كدل فقسدغ  حدهللي  نلحب غ  ن الكوب الو لة نكل  حهللث   ن ن هو كونب اتصح  س.

 ؟

ألهغ يجم   ن صحسح البخن ي  ن ن الكوب الو لة صحسح   لم صحسح   لم  سهل حب   

الطدداق ناألحنديددث فددي  كددنن ناحددهلل   ددن  ددن كددنن عتددهللع قددهلل   نسدد  علددم الحبددظ صددحسح 

 دن صدحسح البخدن ي ,   دن أنلت دبة للشدق  نالبخن ي  جل ن   ك لكدن   دلم  ي دا حب  د

فقسغ نلسس كل فقسغ  حهللي ر هذا فسغ ه ا كل  حهللي فقسغ   يدن  نالثنهي نهي  ن كل  حهللث  

اهبهم نقهلل ااهم ألض التنس  ن عتهللع قهلل ة ا سوبنط لكن عتهللع  خي التنس يخولبون في  و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13                                                                                                                  خامسـ الشريط الدراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه  
                                                                  

 
  

قهلل ة الحبظ نالومسسز نابسسن الصحسح نالضلسف لكن ا وطس   ن اقول  ن  ئمة األحنديث 

الكبن  كلهم فقهنء البخن ي   لم ر فالن ر نفدالن ر نفدالن ركلهدم فقهدنء فللدن كودبهم دالدة 

ي البقددغ نقددوة اسددوتبنطغ ر البخددن ي نقددوة علددم رلددك كمددن   يددوم اآلن الت ددنئي نعتنيوددغ فدد

اسوتبنطغ فالن نقوة اسوتبنطغ فبللن غنلب كل الحبنظ  ن  ئمة الحهلليث فقهنء هدذا  دن فسدغ 

كالم لكن كل  حهللي حوم الاناة الص ن  الذين يانن عشاة  حنديدث عشداين حدهلليث  ن 

س كدل  نئة حهلليث كل  حهللي   , نلسس كل فقسدغ  حدهللي صدحسح أكدن اللبدن ة اتطبدق لدس

 فقسغ نلسس كل فقسغ  حهللي علم الوجهسن . ن حهللث  

 هل ال تهللي الشن ح للت نئي هو ال تهللي الشن ح  أن  نجغ ؟س. 

 هلم . لل تهللي هذا حوا ي علم الكوب ال وة . 

هتنك  ن الللمنء  ن يباق أسن طايقة الموقهلل سن نالموأخاين في الجاح نالولهلليل ر س.

  ن صحة هذا الوبايق ن ن   يي ؟

وهللا في فاق أدسن طايقدة الموقدهلل سن نطايقدة المودأخاين إن صدح الولبسدا نال دبب فدي ج

, نهدذا   دا ناضدح علدم كدل حدنل لكدن هدود  ن  رلك هقصنن الللم الذي  خبا أغ التبي 

يكون هتنك ضواأط عتهلل طنلب الللم لسلاف أهن البانق الوي أسن الموقدهلل سن نالمودأخاين 

أخاين كلهن  ادندة نلسس  لتم رلك  ن  قوال الموقهلل سن فإرا سم  عن رلك  ن  قوال المو

كلهن  قبولة يحون  إلم دقة نه ا ناايث نعهللم الجل في هذا البنب ناحواام الللمدنء ن  

  ك 

 طنلب علم البقغ  ن هي الكوب الحهلليثسة الوي السن  هل البقغ ناتصحوهغ أقااءاهن ؟ س.

فوح البن ي فسغ  كبا إعنهدة علدم الللدم  هن  هصحغ أقااءة صحسح البخن ي أشانحغ  ثل  

الذي هو فسغ , نكوب األحكنم الخنصة الموأخاة  ثدل عمدهللة األحكدنم ن دانحغ  ثدل ألدو  

 الماام الوي اعوتت أجم   حنديث األحكنم هذا جسهلل .

 ددن هددي الكوددب الوددي اتصددحون طنلددب علددم الحددهلليث أقااءاهددن فددي المصددطلح  ن فددي س.

 الاجنل ؟

ولف  ن  خص إلم  خص علم ح ب   دوواع الللمدي يتصدح  ثدل نهذا يخ اكثساة جهلل   

هذا  ن ي أل سقال  خصي حوم ه وطس   ن هجسبغ ألهلل  ن هلاف   وواع  ي  قدااء  دن 

 الكوب قبل .

ف  ن هذع القصدة عدن الصدحنأة اصدح  م   س. هل قصص الصحنأة لهن ستهلل نكسف يُْلا 

 ؟

الطبقنت "  أدن سدلهلل  لديء أنلقصدص  كونب " هلم .  ئمة ال تة يانن أنل تهلل يلتي  ثال   

المانية أنإلستند كوب  لافة الصحنأة القهلليمة اأن  ثل " لجم الطبااهي الكبسدا " نالودي 

اداني  اركاههن لكم قبل هذا  كثا  ن  اة "  لافة الصحنأة " ألأي هُل سِم كوب كثسداة جدهلل  

ت  دن الصدحة ر أنإلستند حوادي الصحنأة نقصصهم فسمكن  ن خالل هدذا اإلسدتند الوثبد

 نيحكم . اأنألسنهسهلل كثسا   نن"   وهلل ك الحنكم " فسغ كونب  لافة الصحنأة يتقل  يض  

 أمنرا اوصي طنلب الللم  ن يقوتي  ن كوب ال تة ن انحهن أشكل  وس  ؟ س.
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 الكوب الو لة ن ن ن د  ن  انحهن , نيكون سخي في  ااء الكوب . 

 هل كونب صحسح اأن حبنن صحسح كلغ ؟س. 

: صحسح كلغ عتهلل  صتبغ  ثل كل كوب الصحسح  ن في كونب  دن كودب الصدحسح سدلم   

لمقلبددغ حوددم البخددن ي اهوقددهلل فسددغ ألددض األحنديددث حوددم   ددلم ؛ فهددو صددحسح كلددغ عتددهلل 

 المصتف .

 يقول هل جم  كونب اللقلق نالماجنن كل  ن اابق علسغ الشسخنن ؟ س.

ألن األصل عتهللي البخن ي ن  لم فمدن   ن حققت  قن هة , ن    ج  لهذا الكونب إ  قلسال  

قن هدت أددسن األحنديددث الوددي يوبدق علسهددن الشددسخنن نهددذا الكودنب إ   هددغ يضددم ه ددوطس   ن 

 جل  ن اابق علسغ الشسخنن . نهقول  بهللئس  

  ن هو الحهلليث المهللأج ؟س. 

   :  ثل اهللأسجك  هت لهذع الو قة . الحهلليث المهللأج هو  ناية القاين عن قايتة , ن ناية

د  نايدة  نلدك عدن األنزاعدي ر األنزاعدي عدن  يلتدي  دثال   نرات القداين عدن قايتدغ  يض 

 األنزاعي هذا هو الحهلليث المهللأج 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد .

 واهلل أعلم .
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