
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ِبْسِمِٱللّمِِِٱلرَّزْتِمِنِٱلرَِّحيمِِ

ِإفَِّاضتَْمَدِلِلِؿَتَْمُدُهَِوَنْسَتِعيُنُوَِوَنْستَػْغِفُرُهِ،َِونَػُعوُذِِِبهلِلِِمْنُِشُروِرِأَنْػُفِسَناَِومنَِسيَِّئاِتِ
هللاَُِأْعَمالِنَِ ِإَلَوِِإالَِّ َىاِدَيَِلُوِ،َِوَأْشَهُدَِأْفِالَِ ُمِضلََِّلُوَِوَمْنُِيْضِلْلَِفالَِ اِ،َِمْنِيَػْهِدِهِهللاَُِفالَِ

َشرِيَكَِلُوَِوَأْشَهُدَِأفَِّػُتَمًَّداَِعْبُدُهَِوَرُسولُوُِ   . َوْحَدُهِالَِ

َرِاعتُدىِىُِ َِكاَلـِهللاَِوَخيػْ ِاألُُموِرِػُتَْدََثتُػَهاِ،ِوَُكلَِّأالِوِإفََِّأْصَدَؽِاْلكاَلـ دىِػُتَمٍَّدَِوَشرَّ
  .النَّارِِ ِفِ وَُكلَُِّضاَلَلةٍِ ػُتَْدثٍَةِِبْدَعٌةِوَُكلَِِّبْدَعٍةَِضالَلَةٌِ

 أّماَِبعدِ:

 
فقدِأخذانِفِاللقاءِاألوؿِبعضِاظتقدماتِاظتتعلقةِمبنظومةِالبيقوينِفِمصطلحِِِِِِ

 .ِ-رزتوِهللاِتعاىلِِ-ِِبظتؤلفالتعريفِِبظتصنفِ؛ِاضتديثِ،ِوكانتِ

 التعريفِهبذاِالنظمِوىذهِاظتنظومةِاظتختصرةِفِعلمِاضتديثِ.ِوكانتِِ

ذكرِبعضِالشروحِاظتتعلقةِهبذاِالنظمِ،ِوكنتِقدِذكرتِأفِوكانتِ
ِكنتِقدِذكرتِ ،

ِكماِأفِعن ديِأهناِقدِطبعتِظًناِمثِوجدهتاِمطبوعةِيقيًناِ،ِفعنديِالنسخةِاظتطبوعة
ِ،ِوأيضاِمنظومةِالبيقوينِبشرحِالبديريِ-كماِسبقِِِ-النسخةِاظتخطوطةِ

اِعدةِللعلماءِ،ِوذكرتِأيضاِأفِىناؾِشروحاِشروحِ
 عتذهِاظتنظومةِ.



 

 

:ِففيهاِذكرِاظتبادئِِ-اليتِسبقِوأفِأخذانىاِفِاللقاءِاظتاضيِِ-
 العشرةِ،ِلعلمِاضتديثِدرايةِ.

مثِتوقفناِلػيستعدِطالبِوطالبةِالعلمِللدرسِالقادـِمبراجعةِِالدرسِالسابقِحىتِالِ
 ِ:ِتتكاثرِاظتعلوماتِ،ِفأقوؿِمستعيناِِبهلل

ِندخلِِِِِ فِمبادئِعلمِاضتديثِروايةِ؛ِاظتبادئِالعشرةِلعلمِِ-إبذفِهللاِِ-اليـو
 اضتديثِروايةِ.ِ

ِأنخذِاظتبادئِ ؿتنِفِاللقاءِاظتاضيِأخذانِاظتبادئِالعشرةِلعلمِاضتديثِدرايةِ،ِواليـو
 العشرةِلعلمِاضتديثِروايةِ.

 ريرِألفاظوِ.أيِمنِجهةِنقلوِوضبطوِوحتعلمِاضتديثِروايةِ:ِومعٌتِ

علماءِالسنةِضتفظِاضتديثِالنبويِ،ِوحفظِآَثرِالسلفِِ-عزِوجلِِ-كيفِوفَّقِهللاِِِ
ِكلِضعفِأوِخللِفِونقلهاِعلىِوجوِحيفظهاِمنِالتبديلِ،ِأوِالتغيَتِ،ِأوِيكشفِ أيًضا

 .ِالروايةِ

عتذهِاألمةِأفِسخرِالسلفِِ-عزِوجلِِ-أنوِمنِتوفيقِهللاِِ-كماِسبقِمعناِِِ-وىذاِِ
وَمنِبعدىمِمنِأئمةِالتابعُتِفمنِبعدىمِلنقلِالسنةِِ-رضوافِهللاِعليهمِِ-لصاحلِا

عزِِ-وضبطهاِضبطاِتعجزِعنوِرتاعاتِورتاعاتِفِالعصرِاضتايلِ،ِلكنِوفقهمِهللاِ
ِكاصتبلِالراسخِلذلكِ؛ِفكافِِ-وجلِ  –طيبِِ-ِحفظِالواحدِمنهم

 



 

 

 

 

 ؿتنِقلناِالنظمِ:ِ
َِعَشػػػػػػَرةِِِِِِِِِاضتَػػػػػػػػدَُِّواظتَْوُضػػػػوُعِثُػػػػػمَِّالثََّمػػػػِإفَِِِِِِِّ ُِكػػػػػػػػػػػػلِِّفَػػػػػنٍّ  َرةَمبَػػػػػػػِاِدَئ

 َوَفْضلُػػػػػػػػػػػػػُوِِوِنْسبَػػػػػػػػػػػٌةَِوالَواِضػػػػػػػػػعَِِِِِِِِِواالْسُمِاالْسِتْمَداُدُِحْكُمِالشَّارِعِِِِِِ
ػػػػػػػَرفَاِِِِِِ  َمَساِئٌلَِوالبَػْعُضِِِبلبَػْعِضِاْكتَػَفىَِِِِِِِِِِوَمْنَِدَرىِاصتَِميَعَِحاَزِالشَّ

 
 وقلناِاضتدِمبعٌتِ:ِالتعريفِ.

 

وِفعلِمنِقوؿِأِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-علمِيشتملِعلىِنقلِماِأضيفِإىلِالنيبِ
 أوِتقريرِأوِصفةِ.ِ

ومعٌتِنقلِ:ِأيِأفِالشيوخِحيدثوفِوالتالميذِأيخذوفِ،ِمثِالتالميذِيصَتوفِشيوخاِ
أمةِاإلجابةِ؛ِأفِماِِ-ملسو هيلع هللا ىلص-فيأخذِعنهمِمنِبعدىمِ؛ِفهذاِخصيصةِعتذهِاألمةِ؛ِأمةِدمحمِ

،ِبينماِاليهودِوالنصارىِكافِبينهمِوبُتِِِِبإلسنادِاظتتصلِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-نقلوهِعنِنبيناِدمحمِ
ِكتابةِاإلؾتيلِأكثرِمنِستمائةِسنةِ.  كتابةِالتوراةِأو

ِكذلكِينقلِماِأضيفِإىلِالصحابةِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-علمِاضتديثِروايةِينقلِأحاديثِالنيبِِ ،
 وعنِمنِبعدىم.ِِ-رضوافِهللاِعليهمِأرتعُتِِ-

 



 

 

 

 
الشيءِالذيِيبحثِفيوِويتكلمِينِموضوعوِ؛ِوقلناِإفِمعٌتِقوعتمِموضوعوِأيِاظتبدأِالثاِ

 عنوِ
 وأفعالوِوصفاتوِوِِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-أقوالوِفموضوعِعلمِاضتديثِروايةِ:ِِ

تقريراتوِوكذاِماِجاءِعنِالسلفِالصاحلِمنِأقواؿِأوِتقريراتِوؿتوِذلكِ؛ِفهذاِىوِ
 موضوعِعلمِاضتديثِروايػػػػػةِ.

منِقوؿِأوِفعلِأوِتقريرِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-علمِيشتملِعلىِنقلِماِأضيفِإىلِالنيبِِِإًذاِ
 أوِصفةِ.

 .(ِ اِاأْلَْعَماُؿِِِِبلنِّيَّاتِِِإّنََِّ)ِ:ِِ-النيبِملسو هيلع هللا ىلصِ –مثلِقاؿِمنِقوٍؿِ:ِ

ِكنقلِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-أيِنقلِأمرِفعلوِالنيبِأوِفعٍلِ:ِ صفةِِةِصالتوِأوصفةِوضوئوِأوِصف،
 حجوِأوِؿتوِذلكِ.

عليوِِ–ويقرهِوالِينكرهِ؛ِفسكوتوِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-يعٍتِأمرِيُفعلِحبضرةِالنيبِأوِتقريٍرِ:ِ
 علىِىذاِاألمرِدليلِعلىِأنوِجائزِ.ِ-الصالةِوالسالـِ

ِكانتِ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-صفةِمتعلقةِِبلنيبِأوِصفةِ:ِِ  سواء

 .ِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-يعٍتِمنِكرموِ،ِوشجاعتوِ،ِوشفقتوِ،ِورزتتوُِخلقيةِ:ِِ-

ِكانتَِخلقيةِ:ِِ- ِكافِأو  رِبعةِمنِالرجاؿِِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-يعٍتِصفةِجسدهِ؛



 

 

 
ِكأنوِمكتحلِ ؛ِليسِِبلطويلِوليسِِبلقصَتِ،ِوكافِأدعجِالعينُتِ؛ِيعٍتِفِعيونوِسواد

 -طيبِِ-لِ؛ِفهذهِصفةَِخلقيةِِخلقةِولكنِليسِمبكتح

ِ-انتهيناِأيضاِمنِموضوعِعلمِاضتديثِروايةِ،ِوقلناِموضوعوِيتكلمِعلىِذاتِالنيبِ
 وصفاتوِ.ِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-منِحيثِأقوالوِوأفعالوِوِتقريراتوِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِ

 

 

 :ِِروايػػػػػػةِِذترةِعلمِاضتديث

 االحًتازِعنِاطتطأِفِنقلِاضتديثِِ-

ِِِ-يعٍتِالتحفظِوالضبطِِ،ِوىذاِومعٌتِاالحًتازِ:ِِ- ِكانواِِ-كماِىوِمعلـو أيِِِ-قد
كانواِيكتبوفِاضتديثِ،ِويراجعونوِ،ِوينسخونوِ،ِويقابلونوِِِ-السلفِفمنِبعدىمِ

ادِبنِسلمةِأوِابنِزيدِكماِجاءِعنِزتِِ-ويعرضونوِعلىِالشيخِ؛ِبلِكافِالواحدِمنهم
كافِالواحدِمنهمِيسمعِاضتديثِالواحدِعشرينِمرةِ،ِعنِعدةِمنِالشيوخِ؛ِبلِِِ-

 أحيااًنِعنِالشيخِالواحدِيسمعوِعليوِعدةِمراتِمنِِببِضبطوِوحفظوِمنِاطتطأِ.

اتصاؿِالسندِفكلِطبقةِأتخذِعّمنِقبلهاِ،ِولذلكِأيًضاِذترةِعلمِاضتديثِروايػػػةِ:ِِ-
ِمباِيتعلقِِبإلجازاتِاضتديثيةِاظتعاصرةِ؛ِألفِبعضِالناسِقدِينكرىاِِىذاِيفيدان اليـو

 وبعضهمِقدِيقللِمنِشأهناِ،ِفنقوؿِالِشكِأفِىذاِخطأِ.

 



 

 

 

ألفِالنقلِعّمنِقبلناِحجةِلناِفِأنناِاتصلِسندانِونقلناِىذاِالكالـِعّمنِقبلناِعّمنِِِِِِ
؛ِفالِيوجدِىناؾِانقطاعِوالِيوجدِىناؾِفجوةِبُتِاضتديثِِ-ِملسو هيلع هللا ىلصِ-قبلهمِإىلِالنيبِ
 وبُتِالنقلِ.

منِفوائدِعلمِاضتديثِروايةِاتصاؿِالسندِ،ِوإذاِقلناِأفِىناؾِمنِخيطئِفِعلمِِفإًذاِ
 اضتديثِروايةِفيقللِمنِشأفِاإلجازاتِأيضاِفِاظتقابلِىناؾِمنِخيطئِفيغايلِفِاإلجازةِ

 
ِكأهناِإذٌفِلوِِبلتدريسِوكأهناِتزكيةِوىذاِخطأِ،ِعلىِإطالقوِخطأِفيعتربِاإلجازةِاضتِ ديثية

؛ِألفِاإلجازةِىيِعبارةِعنِاإِلذفِفِالروايةِ،ِليسِفيهاِاإلذفِِبلتدريسِوليسِفيهاِ
التزكيةِ،ِإالِإفِكتبِفِاإلجازةِوأِذنُتِلوِِبلروايةِ،ِوأفِيُقِرئِويُدرسِىذهِالكتبِ،ِأوِ

قدِأجزتِالطالبِالفالينِوىوِمنِطاليبِالثقاتِأوِمنِالشيوخِِيكتبِلوِفِاإلجازةِ:
 اظتعروفُتِلديناِحبسنِاظتنهجِوسالمةِاظتعتقدِوؿتوِذلكِ.

أماِأجزتِفالانِفقطِىكذاِأبفِيرويِعٍتِ؛ِىذهِالِتقتضيِوالِتعٍتِأنوِأِذَفِلوِِ
 ِبلتدريسِوالِتعٍتِأنوِزّكاهِمنِحيثِىوِ،ِإاّلِإفِنصِ.

فإفِبعضِالناسِيتالعبِهبذاِاألمرِ،ِفإذاِِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِ-يًداِاعلمواِىذاِج
 .ِالشيخِالفالينِازةِقاؿِ:ِزكاينحصلتِاإلج

 
 



 

 

 

 .قاؿِ:ِأجازينِِبلروايػػػػػةِِ

 .قاؿِ:ِأجزتِفالفِ

 إًذاِماِزكَّاؾِوالِقاؿِلكِدرِّسِ.ِ

جازةِىيِإذفِِبلتدريسِذاِخطأِ؛ِأفِتعتربِأفِغتردِاإلأفِىِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِ-فاعلمواِ
 والتصدرِ.

واضتقيقةِىذهِاظتسألةِحتتاجِإىلِأيًضاِإىلِبيافِالتفريقِبُتِالتصدرِللتدريسِوبُتِاظتدارسةِِ
 ظتراجعةِوتبليغِماِتعلمتوِللناسِوا

ِكوفِالواحدِمناِدرسِوتعلمِوفهمِبعضِاألمِو رِالبدِأفِنفرؽِبينهماِ؛
الِمانعِأفِيتذاكرِمعِإخوانوِأوِمعِمنِىوِدونوِفيعلموِماِتعلمِمنِِببِنقلِالعلمِ،ِ
ومنِِببِاظتدارسةِواظتذاكرةِ؛ِوىذاِليسِمنِِببِالتصدرِانتبهواِ؛ِألفِبعضِالناسِ

يعٍتِماِجهالِوبعضهمِىوىِأييتِلكلِمنِأفادِإخوانوِفيقوؿِلوِأنتِمتصدرِ؛ِأنتِ
ِكونكِالِ،عندؾِتزكيةِمنِالعلماءِ ِ اِأخيِكونكِتنقلِالعلمِىذاِالِحيتاجِلتزكيةِ،

ِكونكِفِالواتسِآبِتنقلِفوائدِحديثيةِأوِ تتدارسِمعِإخوانكِىذاِالِحيتاجِإىلِتزكيةِ،
 ،ِليسِمنِِببِالتصدرِ.ِالِحيتاجفوائدِعنِالعلماءِ؛ِىذاِ

 



 

 

 
ناسِ،ِوفاتتِانتبهواِ اِإخوافِألفِىذاِالبابِلوُِأغلقِفاتتِاظتصلحةِفِنقلِالعلمِللِ

 فرقواِبُتِالبابُتِ.ِ-ِفبارؾِهللاِفيكمِ-اظتصلحةِفِاظتدارسةِواظتذاكرةِمعِاإلخوافِ،ِ
 

أفِتتصدرِ،ِوأفِتتكلمِبفهمكِ،ِوأفِتبُتِللناسِكأنكِيعٍتِطالبِ
ليستِعندؾِتزكيةِمنِالعلماءِأوِملِتشتهرِبُتِِعلمِمتمكنِأوِشيخِوأنتِغَتِذلكِأو

 .ِ-ِبرؾِهللاِفيكمِ -األمرِفهناِالتصدرِاظتمنوعِِالعلماءِهبذا
ِ-واضتقيقةِأكررِأفِىذاِاألمرِحصلِفيوِلبسِ،ِوحصلِفيوِتالعبِ،ِوحصلِفيوِخطأِ

ِلكمِفرقواِبُتِىذهِاألبوابِوِبرؾِهللاِ-فبارؾِهللاِفيكمِِ-الذيِسبقِوأفِنبهناِعليوِ
 -طيبِ-

 لوقوعِفِاطتطأِفِنقلِاضتديثِِ.والتحفظِعنِاطتطأِأوِااالحًتازِ
 منِذتارهِاتصاؿِالسندِفِكلِطبقةِ.

 منِذتارهِأيًضاِحصوؿِاألجرِوالثوابِوالفوزِبسعادةِالدارينِ.
ِ 

ِألنوِيهتمِ فضلِىذاِالعلمِ؛ِعلمِاضتديثِروايةِ:ِىوِأيًضاِمنِأشرؼِالعلـو
يعٍتِعنِِ-طيبِِ-خصوًصاِوفِنقلِاألخبارِعموًماِ؛ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-نيبِبنقلِأحاديثِال

 الصحابةِوالتابعُتِفمنِبعدىمِ.
 



 

 

 
ِالشرعيةِ. ِالشرعيةِفهوِإًذاِمنِالعلـو ِاظتتعلقةِِبلعلـو ىوِمنِالعلـو

ِكماِذكرِالعلماءِ-أيِأوؿِمنِدوَّنوِورتعوِِ- ىوِالزىريِِ:ِأوؿِمنِدوَّنوِورتعو
 .ِ-رزتهمِهللاِتعاىلِرتيًعاِِ-أبمرِمنِاطتليفةِعمرِبنِعبدِالعزيزِ

وىناِقوؿِالعلماءِإفِأوؿِمنِدوَّنوِىوِالزىريِمعناهِأوؿِمنِرتعوِمنِِببِتتبُّعِ
األحاديثِوكتابتهاِوحفظهاِمنِالضياعِ،ِوإالِفِالصحابةِمنِكتبِاضتديثِ،ِفأبوِىريرةِ

ِ-موسىِاألشعريِ،ِوعبدِهللاِبنِعمروِبنِالعاصِوغَتىمِِ،ِوعليِبنِأيبِطالبِ،ِوأبو
ِكتبواِاألحاديثِأوِبعضِاضتديثِعنِالنيبِِِ-مهنع هللا يضرِرتيًعاِ ألنفسهمِليسِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-كانوا

 منِِببِتدوينِالسنَّةِعموًماِ.ِ

دوَّنوِعلىِأوؿِمنِدوَّنوِىوِالزىريِمرادىمِماِسبقِ؛ِأيِأوؿِمنِحينماِيقولوفِ:ِِفإًذا
 سبيلِكتابتوِضتفظوِمنِالضياعِ،ِوذلكِأفِعمرِبنِعبدِالعزيزِرأىِأفِحفاظِاضتديثِ

ماتواِ؛ِأفِرتلةِوعدًداِمنِحفاظِاضتديثِماتواِفخشيِأفِديوتِالكلِوالِيبقىِمنِحيفظِ
ِكماِنصِعلىِذاضتديثِفأمرِبكتابتوِ،ِِو  -طيبِِ-لكِالعلماءِتدوينو

استمدادهِ؛ِيعٍتِ

ِِ-وعنِالصحابةِ،ِوأيًضاِِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-استمدادهِمنِاألخبارِاظتنقولةِعنوِ
إفِشاءِِ-كماِسيأتيكمِِِ-منِالقواعدِاظتقررةِعندِالسلفِفِنقلِاضتديثِِ-كماِسبقِ

 .ِ-فِمصطلحِاضتديثِِ-هللاِ
ِاأل مةِرتيعاِأفِينقلواِاضتديثِولكنِإذاِقاـِبوِالبعضِفرضِكفايةِ؛ِالِيلـز

 سقطِاإلمثِعنِالباقُتِ.



 

 

 
وِِ-عليوِالصالةِوالسالـِِ-:ِمنِأقوالوِِ-أيِقضا اهِاليتِيبحثِفيهاِِ-

 أفعالوِوتقريراتوِوصفاتوِ.
 

 
ِكلمةِىذهِاظتقدمةِاطتامسةِأردتِأفِأذكرِفيهاِتعريفاتِأوليةِعتذاِاِ لفنِألنوِيكثرِمعنا

ِكلمةِاظتنتِ،ِفالبدِقبلِأفِندخلِفِ ِكلمةِالسندِ، ِكلمةِاألثرِ، ِكلمةِاطتربِ، اضتديثِ،
اظتنظومةِأفِنعرؼِىذهِاظتقدماتِ،ِوأانِأطلبِمنِاصتميعِأفِحيفظهاِوأفِيراجعهاِألهناِ

 .ِ-ِبرؾِهللاِفيكمِ –مفيدةِ
لمِسهلِ،ِوهللاِعلمِسهلِويسَتِلكنِعِ-كماِسبقِمعناِِِ-وىذاِالعلمِِ؛ِعلمِاضتديثِ

حيتاجِإىلِمعرفةِاظتصطلحاتِوتطبيقهاِ؛ِوإالِفإفِىذاِالعلمِىوِؽتاِنطبقوِؿتنِفِحياتناِ
 ِأوؿِمصطلحِكلمةِِ-طيبِِ-الغالبِيعٍتِأوِلدىِالكثَتِمناِفِ

َاِاأْلَْعَماُؿِِِِبلنِّيَّكماِيقولوفِ:ِوفِاضتديثِ:ِ:ِِِاضتديث  اِتِ()ِِإّنَّ

قالواِىوِاصتديدِ،ِوىوِضدِالقدميِ،ِِوأيضاِاضتديثِىوِماِيتكلمِبوِاضتديثِ،ِلغةِ:ِِ
 ؟؟؟ِوفِاالصطالحِِ-طيبِِ-الناسِ؛ِفحديثِالناسِأيِكالمهمِ

 

منِقوؿِأوِفعلِأوِِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِِ-فِاالصطالحِ؛ِاضتديثِعرفوهِبقوعتمِ:ِِماِأضيفِللنيبِ
 وِصفةِ.تقريرِأ

 



 

 

 

 

صلىِِ-ماِأضيفِمبعٌتِماِنسبِ؛ِفأنتِظتاِتقوؿِمثاًلِعندماِتقوؿِمثاًلِ:ِِقاؿِالنيبِِِِِ
َاِاأْلَْعَماُؿِِِبِِ:ِِ-هللاِعليوِوسلمِ ِ-للنيبِاضتديثِِِِ،ِنسبتِأيِأضفتِىنالنِّيَّاِت(ِ)ِِإّنَّ

أوِتقريرِأوِصفةِ،ِِوقدِسبقِمعناِبيافِالقوؿِوالفعلِوالتقريرِِمنِقوؿِأوِفعلِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ
 والصفةِوقلناِالصفةِإماُِخلقيةِوإماَِخلقيةِ؛ِإًذاِىذاِاضتديثِ.

 اطتبػػرِ:ِِِاظتصطلحِالثاين

 ِىوِالنبأِوىوِماِينقلِويتحدثِبوِالناسِ،ِمثلِماِنقوؿِؿتنِ::ِِاطتربِلغةِ
 

وؿتنِأيضاِنقوؿِعلىِىذاِلغةِقوؿِويتحدثِبوِالناسِ؛ِذاِمنإًذاِىِ،حصلِكذاِوكذاِ
 سبيلِاظتثاؿِ:

ِ 

 لوِتعريفِمتعددِ:واطتربِفِاالصطالحِِ-طيبِِ-ِ

قالواِاطتربِىوِمرادؼِللحديثِ؛ِفيكوفِتعريفِاطتربِ:ِماِأضيفِالتعريفِاألوؿِ:ِِ-
 منِقوؿِأوِفعلِأوِتقريرِأوِصفةِ،ِىذاِتعريفِ.ِ-ِِملسو هيلع هللا ىلصِِ-للنيبِ

خاصةِ،ِِ–ملسو هيلع هللا ىلصِِ-فيقولوفِاضتديثِماِنقلِعنِالنيبِِ:ِوىناؾِتعريفِآخرِللخربِ-
 واطتربِماِنقلِعنِغَتهِ.

 



 

 

 

يقوؿِلكِ:ِىذاِحديثِ،ِفإذاِقلت:ِِقاؿِعمرِ،ِقاؿِِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِِ-فإذاِقلتِِ:قاؿِالنيبِ
نِعمر،ِِقاؿِأبوِىريرةِيقوؿِلكِ:ِىذاِخربِ،ِقاؿِمالكِ،ِقاؿِأزتدِ،ِقاؿِابنِعيينةِاب

 ،ِقاؿِسفيافِ،ِقاؿِطاووسِيقوؿِىذاِخربِ.

ىوِماِنقلِعنِالصحابةِفمنِبعدىمِ،ِِىذاِتعريفِ؛ِفالِالتعريفِاآلخرِأفِاطتربِ:ِِفإًذا
 يدخلِفِاطتربِىاىناِاآلفِاضتديثِ.

وماِنقلِعنِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِِ-لوفِاطتربِيشملِماِنقلِعنِالنيبِيقِوتعريفِآخرِ:ِِِ-طيبِِ-
،ِِوكذاِِأوِتقريراتوِأوِفعلوِيُقاؿِلوِخربِ،ِوقوؿِالصحايبِ-ِملسو هيلع هللا ىلصِِ-غَتهِ؛ِفقوؿِالنيبِ

 فعلِالنيبِوتقريراتوِيُقاؿِعتاِخربِ،ِوقوؿِالتابعيِفمنِبعدىمِيُقاؿِلوِخربِ.

 
 ىذهِعدةِتعريفػػػػػػاتِ.

 قالواِاطتربِمرادؼِللحديثِ.إًذاِ:ِالتعريفِاألوؿِ

 .ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-قالواِاطتربِماِنقلِعنِغَتِالنيبِ:ِِالتعريفِالثاين

وماِنقلِعنِغَتهِ؛ِيشملِماِِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِِ-قالواِاطتربِماِنقلِعنِالنيبِ:ِِالتعريفِالثالث
وماِنقلِعنِغَتهِفيشملِرتيعِماِسبقِ؛ِيعٍتِيشملِاضتديثِ،ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِِ-لنيبِنقلِعنِِا

 -طيبِِِ-يًضاِأقواؿِالتابعُتِفمنِبعدىمِِويشملِقوؿِالصحابةِاظتوقوؼِويشملِأ
 
 



 

 

ِِ 

 

َاِاأْلَْعَماُؿِِِِبلنِّيَّاِت(ِطتربِ:ِأفِنفهمِكالـِالعلماءِ؛ِفمثاًلِ:ِلوِقاؿِ:ِوفِا ،ِفهذاِ)ِِإّنَّ
َاِاأْلَْعَماُؿِِِِبلنِّيَّاِتِ(ِمعناهِوفِاضتديثِ  .ِِ)ِِإّنَّ

يعٍتِفيكوفِىذاِمنِقوؿِابنِ"ِإفَِّىَذاِالِعلمَِدينِ"ِولوِقالواِوفِاطتربِ:ِِ-طيبِِ-
أفِمرادهِىذاِنقلوِعنِعمرِوفِاطتربِعنِعمرِفنفهمِحينهاِِنقلِوإذاسَتينِ،ِ

 -طيبِِ-اظتعُتِاالصطالحِ
 اصطالحِجديدِ:ِِِ

قالواِىوِبقيةِالشيءِ،ِومنوِأثرِأقداـِالناسِأيِبقيةِماِأتثرِعلىِاألرضِاألثرِفِاللغةِ:ِ
 منِأقدامهمِ.

وماِأضيفِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-ُيطلقِاألثرِفِاالصطالحِعلىِماِأضيفِللنيبِِ:ِوفِاالصطالح
ملسو هيلع هللا ىلصِِ-النيبِِ،ِماِأضيفِمبعٌتِماِنسبِإىلِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-هِ؛ِيعٍتِماِنسبِإىلِالنيبِإىلِغَِت

 وماِأضيفِإىلِغَتهِأيِماِنسبِإىلِغَتهِ؛ِىذاِاصطالحِ.ِ-

وفقهاءُِخرسافُِيسموفِاظتوقوؼِأثرِ؛ِويسموفِيعٍتِعنِالصحابةِفمنِبعدىمِِبألثرِ،ِ
 ِبطتربِ.ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-لنيبِويسموفِاظترفوعِإىلِا

،ِولذلكِؿتنِنقوؿِاآلَثرِِ-كماِسبقِِِ-وأيًضاِمنِاصطالحِاحملدثُتِتسميةِاصتميعِأثًراِ
السلفيةِ؛ِأيِاظتنقولةِعنِالصحابةِفمنِبعدىمِ،ِونقوؿِتفسَتِالقرآفِِبألثرِ؛ِأيِ

 ِبضتديثِ،ِوقوؿِالصحابةِ،ِوقوؿِالتابعُتِ.



 

 

 

وماِأضيفِإىلِغَتهِ،ِوقلناِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-حِ:ُِيطلقِماِأضيفِإىلِالنيبِاألثرِفِاالصطالِإًذا
 أضيفِمبعٌتُِنسبِ،ِوقلناِفقهاءُِخرسافُِيسموفِاظتوقوؼِِبألثرِوُيسموفِاظترفوعِِبطتربِ

 

اظتعتمػػػدِ.

 ىلِاظتنتِِ.سلسلةِالرواةِاظتوصلةِإ

َاِاأْلَْعَماُؿِِِِبلنِّيَّاِتِ(ِيعٍتِمثاًلِ:ِالبخاريِيرويِحديثِِِِِِِ ،ِيقوؿِالبخاريِحدثناِ)ِِإّنَّ
اضتميديِ،ِقاؿِحدثناِسفيافِ،ِقاؿِحدثناِحيييِبنِسعيدِ،ِقاؿِحدثناِدمحمِالتيميِعنِ

 سلسلةِ.؛ِطابِ؛ِِىؤالءِالرواهِىمِالسندِعلقمةِعنِعمرِبنِاطت

 تشبيوِللسندِِبلسلسةِاظتتصلةِاليتِيتصلِبعضهاِِبألخرىِ؛ِاضتلقاتِاظتتصلةِ.

أفِعلمِاألثرِوعلمِاضتديثِروايةِيهتمِبنقلِاضتديثِوبنقلِِ-كماِسبقِمعناِِِ-ألنوِ
 األخبارِِبألسانيدِاظتتصلةِغالًباِ.

نتِأوِأفِتقوؿِسلسلةِالرواةِأفِتقوؿِاإلخبارِعنِطريقِاظتالسندِفِاالصطالحِ:ِِإًذا
 .ِوطأِ:ِمالكِعنِانفعِعنِابنِعمرِاظتوصلةِللمنتِ؛ِىذاِىوِالسندِ،ِمثاًلِمالكِفِاظت

 

 .ِ؛ِانفعِعنِابنِعمرِىذاِىوِالسندِىذاِىوِ



 

 

 

 .بسلسلةِالرواةِاظتوصلةِللمنتِِ:ِِ-كماِسبقِ –يضاِويُػَعرَّْؼِأِ-طيبِِ-

قالواِ:ِىوُِمراِدؼِللسندِفِ –أيضاِ –أحياانِنسمعِالعلماءِيقولوفِ:ِاإلسنادِ،ِاإلسنادِ
 االصطالحِ.

 قالواِ:َِعْزوِوِنسبةِالقوؿِإىلِقائلوِ.ِِاإلسنادِ:ِوفِاللغة

 :ِ،ِفُيقاؿِلوِِحصلِكذاِوكذاِفمثالِ:ِمنِجاءِوقاؿِ:ِ
 

 ِ.قالوِفالفِ،ِأوِنقلوِفالفِعنِفالفِوىكذافيقوؿِ:ِِ

 ماَِصُلَبِوارتفعِمنِاألرضِ.واظتنتِلغةِ:ِ

 ألفاظِاطتربِاليتِينتهيِإليهاِالسندِ.اظتنتِ:ِوفِاالصطالحِ

يافِقاؿِ:ِ:ِحدثناِاضتَُمْيِديِ،ِحدثناِسف -رزتوِهللاِتعاىل –مبعٌتِ:ِظتاِيقوؿِالبخاريِ
 –حدثناِحيِتِبنِسعيدِقاؿِ:ِحدثناِ،ِأوِعنِدمحمِالتيميةِعنِعلقمةِعنِعمرِعنِالنيبِ

)ِإّناِاألعماؿِِبلنياتِ،ِوإّناِلكلِامرئِماِنوىِفػػػِِ،ِ)ِإّناِاألعماؿِِبلنياتِ(:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِ
 اضتديثِ،ِىذاِيُقاؿِلوِاظتنتِ.ِ..ِ(

 ينتهيِالسندِإليهاِ.ِألفاظِاطتربِاليتاظتنتِ:ِِفإًذا
 
 
 



 

 

 

منِاألمورِاظتهمةِاليتِينبغيِأفِنعرفهاِ،ِوأفِنكوفِعلىِدرايةِهباِقبلِأيًضاِِ-طيبِِ-
 أفِندخلِفِاظتنظومةِ:ِ

 معرفةِاطتربِِبعتبارِطرقوِ،ِوىذهِفائدةِالِبدِأفِنتنبوِعتاِ.

ِاضتديثِكثَتةِ  ِ–طيبِِ-أفِأنواعِعلـو

صحيحِ،ِوحسنِ،ِ:ِؿتفظهاِِبعتبارُِمعُتِ،ِفمثالِ:ِاضتديثِِبعتبارِقبولوِوردهِينقسمِإىلِ
 .وضعيفِ

 وىكذاِ.ِمرفوعِ،ِوموقوؼِ،ِومقطوعِ:ِاضتديثِِبعتبارِقائلوِينقسمِإىلِ

 فهناِنقوؿِ:ِاطتربِِبعتبارِطرقوِ؛ِيعٍتِ:ِعددِنقلتوِ.ِ

 سمِاطتربِِبعتبارِعددِنقلتوِإىلِ:ِقاؿِالعلماءِ:ِينق

 

ِكثَتِ.ِ ِكثَتِ،ِعنِعدد  فِالتواترِِ.ِ –كماِسيأتيناِإفِشاءِهللاِِِ-يعٍتِ:ِإىلِماِنقلوِعدد

 

 -طيبِِ-ِِقوِينقسمِإىلِ:ِمتواترِ،ِوآحادفإذاِ:ِاطتربِِبعتبارِطُرُِ



 

 

 
 لناسِعلىِنقلِاطتربِ؛ِأيِ:ِتتابعواِ.ِىوِالتتابعِ،ِتواترِا

ِكثَتِ؛ِ التواترِ:ِىوِماِرواهِرتعِكثَت ِ –عنِرتعِكثَتِِ –يعٍتِعدد
ِكثَتِ ؛ِِ–أيِفِكلِطبقةِمنِطبقاتِاإلسنادِ – منِأوؿِالسندِإىلِمنتهاهِِ -عنِعدد

ِكثَتِ،ِوطبقةِأتباعِالتابع ِكثَتِ،ِوىكذاِفطبقةِالصحابةِعددِ،ِوطبقِالتابعُتِعدد ُتِعدد
إىلِمنتهاهِ،ِحبيثِيستحيلِعلىِالعقلِتواطؤىمِ،ِوتوافقهمِعلىِالكذبِ؛ِيعٍتِالِديكنِ
أفِيكوفِىذاِاضتديثِ،ِوىذاِاطتربِالذيِنقلوِىذاِالعددِالكثَتِمنِبالدِمتفرقةِ،ِونقلوِ
علماءِ،ِوطالبِعلمِمعروفُتِأفِيكوفِمقصودىمِهبذاِالنقلِالكذبِ،ِفهذاِمستحيلِ؛ِ

 ألفِتتابعهمِعلىِالنقلِدليلِعلىِسالمتوِمنِاآلفاتِ،ِمنِآفاتِاألخبارِ.ِ

 .علىِالعقلِتواطؤىمِ،ِوتوافقهمِ؛ِأيِديتنُعِحبيثِيستحيلِقاؿِ:ِ

 أيِأهنمِيّتفقوفِفيماِبينهمِعلىِالكذبِ.:ِِمعٌتِتواطؤىم

 .ِأيِأهنمِيقعِمنهمِالكذبِبصورةِواحدةِدوفِاتفاؽِبينهم:ِِهمومعٌتَِتوافُق

:ِرأيتِ،ِِ-ِاضِتسِِّ-قاؿِ:ِويكوفِمستندِخربىمِاضِتّسِ،ِمعِإفادتوِللعلمِيعٍتِ:ِرأيتِ
 شتعتِ،ِوؿتوِذلكِ.

خرجِِبضِتّسِالعقلِ،ِفالسماءِفوقناِ،ِواألرضِحتتناِ،ِوالنارِحارةِ،ِوالثلجِِبردِ،ِىذاِالِ
وإّناِىذهِمنِاألمورِِيُقاؿِلوِمتواترِ؛ِألنوِليسِمنِاألمورِاحملسوسةِاليتِنُقلتِِبضِتّسِ،

 اظتعقولةِ.ِ

 ِبِصْدؽِىذاِاطتربِ.ِقاؿِمعِإفادتوِللعلمِ؛ِمبعٌتِأنوِحيصلِاليقُت



 

 

 

 :ِاظتتواترِلوِستسةِشروطِ:ِِإًذا

 أفِيَػْرِويَُوِرتٌعِعنِرتٍعِ.

 أفِيكوفِىذاِاصتمعِالكثَتِ،ِمنِأوؿِالسندِإىلِمنتهاهِ؛ِيعٍتِفِكلِطبقةِ.

 فِيستحيلِعلىِالعقلِتواطؤىمِ،ِوتوافقهمِعلىِالكذبِ.أ

 أفِيكوفِمستندِخربىمِاضِتّسِ.

 أفِيُفيدِالعلمِ.

ِكلَّوِمقبوؿِصحيحِ،ِوالِيُبحثِعنِرجالوِ،ِِِِِ كماِنبوِعلىِِِ-هبذاِنعلمِأفِاظتُتَػَواتر
لقسمةِبُتِاظتتواترِ،ِوإّناُِأدخلِاظتتواترِفِمصطلحاتِاضتديثِلِ-ذلكِأىلِاضتديثِ

واآلحادِ،ِوأيًضاِمنِِببِأفِيعلمِطالبِالعلمِ؛ِطالُبِاضتديثِ،ِأفِاضتديثِاظتتواترِالِ
 حيتاجِإىلِدراسةِأسانيدهِ،ِإالِمنِِببِالنُّكتةِ،ِأوِالفائدةِالعلميةِ.

ِسبقِأفِيعرؼِطالبِالعلمِأ ِكما ِاآلفِ،ِفِاطتربِمنوِآحادِ،ِومنوِمتواترِوأيًضا عرفنا
 ِ.ِتواتراظت

 

رتعِأحدِ؛ِمبعٌتِالواحدِ،ِواآلحادِفِاالصطالحِ:ِماِملِجيمعِقالواِِِِِ
 شروطِاظتتواترِ.

 ماِرواهِعددِمنِالواحدِإىلِالتسعةِ،ِواظتتواترِ:ِعددِماِرواهِعشرةِ،ِإًذاِِِِ



 

 

 
نِفِىذهِاظتقدمةِ،ِأوِفِىذهِاظتنظومةِالِفأكثرِعلىِاظتعتمدِ،ِوإالِىناؾِِخالؼِ،ِوؿت

َِيضبطِ ِمثِظتا ،ِ ِالراجحِعندىم ِّنشيِعلىِاظتعتمد ِوإّنا ِأفِندخلِفِاطتالفاتِ، نريد
طالبِالعلمِىذاِاظتنتِ،ِيقفِعلىِاطتالفاتِ،ِويعرؼِأقواؿِالعلماءِ؛ِوىذهِأيًضاِفائدةِ

طتالفاتِ،ِواألقواؿِاظتتنوعةِلكِ اِطالبِالعلمِفِدراسةِالعلمِ،ِالِتبتدئِدراسةِالعلمِِب
 -طيػػبِِ-اضبطِاألصوؿِمثِفرعِعليهاِلكنِفيصعبِعليكِالعلمِ،ِِو

ِكلوِمقبوؿِ،ِوالسؤاؿِىناِ:  قلناِاظتتواتر

ِوىوِ ِ؛ ِاظتردود ِومنو ،ِ ِواضتسن ِالصحيحِ، ِوىو ِ؛ ِاظتقبوؿ ِمنو ِاآلحاد ،ِ ال
اِ،ِفاظتوضوعِ،ِومنِىناِاحتجناِإىلِدراسةِعلمِاضتديثِدرايةِ؛ِالضعيفِ،ِوالضعيفِجدًِ

ِنستطيعِ أفِؿتكمِعلىِأخبارِِ–إبذفِهللاِتعاىلِِ-حىتِنعرؼِالقواعدِاليتِمنِطريقها
 اآلحادِصحًةِأوِضعًفاِ.

،ِىذهِبعضِاظتقدماتِاظتهمةِاظتتعلقةِ،ِاظتتعلقةِبعلمِاضتديثِِ–ِبرؾِهللاِفيكمِِ-،ِِإًذا
ِ ِودراية ِوأفِرواية ،ِ ِيضبطها ِأف ِاصتميع ِمن ِواظتأموؿ ،ِ ِاظتنظومة ِىذه ِف ِالدخوؿ قبل

 .ِ–ِبرؾِهللاِفيكمِِ–حيفظهاِظتاِيتعلقِهباِمنِأتسيٍسِ،ِوتقعيٍدِقبلِالدخوؿِفِاظتنظومةِ

 أفِينفعناِرتيًعاِمباِشتعناِ،ِوأفِيكوفِحجًةِلناِالِحجةِعليناِ.ِ–عزِوجلِِ-أسأؿِهللاِ

 دمحمِ،ِوعلىِآلوِوصحبوِأرتعُتِ.ِوصلىِهللاِوسلمِعلىِنبينا
 
 



 

 

 

اظتُرادِِبظتدارسةِواظتراجعةِأفِتتدارسِ،ِوأفِتتذاكرِمعِأخيكِ،ِأوِطالبةِالعلمِمعِأختهاِ
ِكانواِثالثةِأوِ  أربعةِمنِِببِاظتذاكرةِ.عتذاِالعلمِ،ِالِأفِيفتحواِحلقاتِ،ِإالِإف

 

ِفتفتحِحلقةِمنِِِِِِ ،ِ ِأوِبعضِالطالباتِأيًضا ،ِ ألنوِحصلِاللبسِعندِبعضِالطلبة
ِببِاظتدارسةِ،ِوفِاضتقيقةِىيِمتصدرةِ،ِأوِىوِمتصدرِ،ِفهذاِبالِشكِ،ِحيتاجِإىلِ

ِِ-فبارؾِهللاِفيكمِِ-ذاِخطأِتفهمِضتقيقةِاألمرِ،ِفهوِيتصدرِفِصورةِِاظتدارسةِ؛ِوى
 الِختلطواِبُتِاألمرينِ.

ِ

بناًءِعلىِماِسبقِنريدِتوضيًحاِمفصاًلِلكيِالِيلتبسِاألمُرِعليِ،ِيقوؿِ:

ِاظترادِِِِِِ ِطبعا ِ؛ ِونسائية ِالواتسِآبِرجالية ِوغتموعاتِعلى ِاشتهرتِغرؼِ، اآلف
،ِ ِِبلرجاؿ ِ،ُِِغرؼِاظتختصة ِالرجاؿ ِبُت ِاالختالط ِجيوز ِفال ،ِ ِِبلنساء وُغرؼِؼتتصة

ِكماِىوِمقررِ.  والنساءِعندِأىلِالعلمِ،

ِويتخاطبِِوأيضاًِ فليتقيِهللاِبعضِالشبابِأفِيدخلِفِغتموعاتِنسائيةِمبُعّرؼِامرأة
 منِىذاِالفعلِ،ِوىذاِالذيِيفعلِىذاِالفعلِِ-عزِوجلِِ-معهنِوكأنوِامرأةِػِفليتقِهللاِ



 

 

 
فإفِعائشةِ)َِلَعَنِهللُاِاظتتشبِّهَُتِمنِالرجاِؿِِبلنساِءِ(ِ:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-خٌلِحتتِقوؿِالنيبِدا
ِالرجلِتشبَّهتِِبلرجاؿِ،ِِ-اهنع هللا يضرِِ- ِلبستِحذاء ِإذا ِذكرتِأفِاظترأة ِاظتؤمنُتِ" ِأـ "

أنوِداخٌلِحتتِِفكيفِمبنِيدخلُِغرؼِالنساءِ،ِويتكلمِمعهمِعلىِأنّوِامرأةِ،ِفالِشك
 )َِلَعَنِهللاُِاظتتشبِّهَُتِمنِالرجاِؿِِبلنساِءِ(ِ.ِ:ِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-قوؿِالنيبِ

طبعاِ،ِإذاِدخلِعلىِأنوِرجلِىذهِقضيةِأخرىِ،ِولكنِيدخلِعلىِِأنّوِامرأةِ؛ِىوِِ
داخلِفِىذاِاضتديثِ،ِوكذاِاظترأةِاليتِتدخلِفِغتموعاتِالرجاؿِعلىِأهناِرجلِىيِ

 )ِوَلَعَنِهللاُِاظتتشبِّهاِتِمنِالنساِءِِبلرجاِؿِ(ِ.:ِِ-ملسو هيلع هللا ىلصِِ-ِخلٌةِفِقوؿِ:ِالنيبِدا

 انتبهواِعتذهِالقضيةِاطتطَتةِ.ِ-فبارؾِهللاِفيكمِِ-

وأيضاِليسِمنِالرجولةِ؛ِأفِتدخلِبُتِالنساءِ،ِوأفِتسمعِضتديثهنِوأنتِرجلِ،ِىذاِ
 .ِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِ-،ِخيالفِاظتروءةِ،ِوخيالفِالرجولةِ

 

ِكماِفهموِ،ِوِِ-يكمِِبرؾِهللاِفِ-شوفواِ اِِإخواينِ ،ِإفِأرادِأفِينقلِشرحِالعامل
وَضَبطَُوِ؛ِالِمانعِمنِذلكِ،ِولكنِنصيحيتِأانِلطالبِ،ِوطالباتِالعلمِأفِيتجنبواِ

 التصدرِفِالواتسِآبِ،ِأوِفِاجملموعاتِهبذهِالصورةِ.
 



 

 

 

 

 سِمعِأخواينِ،ِالِمانعِمنِذلكِ.ِىوِمبدئًياِالِمانعِمنِذلكِ،ِأانِأفتحِغتموعةِِأتداِر

ِكثٌَتِمنِالناسِإفِملِيكنِأكثرىمُِضعفاءِ؛ِفيظنِكلِمنِفتحِىذهِ ولكنِ اِأخواينِ،
الغرؼِأنوِعاملِ،ِوأنوِطالبِعلمِيفيدىمِ،ِفهذاِالذيِيفتحِمثلِىذهِالُغرؼِقدِيغًتِ

نِنفسوِأنوِأىٌلِبتمجيدىمِلوِ،ِوبرجوعهمِإليوِ،ِوبسؤاعتمِلوِ،ِفيقعِفِالفتنةِ؛ِفيظ
 للتدريسِ.

والِشكِأفِالشريعةِأتتِبسدِكلِذريعةِإىلِمفسدةِ،ِفمنِىاىناِنقوؿِالِ،ِالِتفتحِهبذهِ
عتذاِ،ِولذلكِطالبِالعلمِالذيِدرسِ،ِيتذاكرِمعِِلصورةِ؛ِفالِتفتحِعلىِنفسكِغتااًلِا

دارسًةِ،ِأماِىوِيتوىلِِإخوانوِ،ِىوِمرةِيبُتِعتمِقوؿِالعاملِوغَتهِأيًضاِيبُتِ،ِفكٌلِيذكرِم
ِكأنوِتصدرِللتدريسِفْلي  ِ–طيبِِ-ِفيكمِِبرؾِهللاِ-حذرِمنِذلكِكلِشيءِ؛ِفهذا

 

بتليناِبوِ؛ِفنحنِؾتدِبعضِطلبةِالعلمِ،ِيلتفِحوعتمِالشبابِ،ِنعمِ،ِوىذاِوهللاِقدِا
ِكبارِ،ِبلِويقدموفِأقواعتمِِعلىِأقواؿِالعلماءِالكبارِ،ِبلِويُػَعظِّموهنمِوكأ هنمِعلماء

حيضروفِعندىمِ،ِويهتموفِهبمِوالِيهتموفِِبلعلماءِالكبارِ،ِوالِشكِأفِىذاِؼتالفِ
 ظتنهجِالسلفِ.

 



 

 

 

ِحوعتمِِ وماِحصلتِىذهِالفنتِ،ِوالتفرقاتِبُتِالسلفيةِ،ِإالِمنِمثلِىؤالءِالذينِالتفَّ
 .ِعاملِ،ِفأخذِيتكلمِدييًناِومشااًلِِالشبابِ،ِفظنِنفسو

ِحولوِالشبابِ،ِِِِ-فقولواِيلِبربكمِِ- كافِمعِاظتًتديةِ،ِكيفِلوِكافِىذاِالذيِالتفَّ
وكافِؼتالًفاِظتنهجِالسلفِ،ِمثِجاءِوأنوِصارِسلفيَّاِ؛ِؿتنِالِّننعِأفِيدخلِوالنَّطيحةِ،ِ

تِأقدامهمِفِالسلفيةِ،ِفِالسلفيةِ،ِولكنِأمثاؿِىؤالءِحيتاجوفِإىلِفًتةِحىتِتثب
 وحيتاجوفِإىلِفًتةِحىتِنطمئنِأنوِليسِعندىمِشيٌءِمنِاطتللِ.

ِحوعتمِالشبابِؽتنِاتبِمنِاظتأربيةِ،ِأوِمنِاضتداديةِ،ِأوِ وقدِوجدانِأفِبعضِمنِالتفَّ
منِاضتلبيةِ،ِيُػَقعُِّدوفِقواعدِفاسدةِ،ِبلِوُيِشنُّوفِاضتربِعلىِإخواهنمِالسلفيُتِاطتُلَّْصِ

 ينِىمِيسَتوفِعلىِاظتنهجِالسلفيِ،ِومعروفوفِعندِالعلماءِمنِسنواتِِطَواؿِ.الذ

،ِإفَِّؼتالفةِمنهجِالسلفِفِمثلِىذاِاألمرِتؤديِإىلِمثلِىذهِِ-فبارؾِهللاِفيكمِِ-
 الفنتِ.

العاملِنعمِنستفيدِمنِطالبِالعلمِفيماِىوِخُيّصوِ،ِأماِأفِؾتعلوِعاظتاِ،ِونقدـِقولوِعلىِ
 حولوِ،ِوالِنرجعِللعلماءِالكبارِ،ِفالِشكِأفِىذاِخطأِ.ِ،ِوِنلتفالكبَتِ

ِ،ِأوِِبألمسِ،ِأوِِبلغدِ؛ِىذاِ وِأانِالِأعٍتِشخصاِبعينوِ،ِإّناِأعٍتِمنهجاِيسَتِاليـو
جيبِأفِنتنبوِعتذاِِ-يكمِِبرؾِهللاِفِ-منهجِخاطئُِيسببِالفرقةِ،ِواالختالؼِ،ِولذلكِ

 -طيبِِ-األمرِ
 
 



 

 

 

أقوؿِ:ِنعمِ،ِقدِيكوفِطالبِالعلمِاظتبتدئِحيتاجِإىلِأفِتُبُتِلوِ،ِمثالِتقوؿِلوِ:ِمتواترِ
 ،ِوآحادِ؛ِفماِيفهمِ،ِبعضهمِماِيفهمِ،ِفتقوؿِلوِ:ِِبعتبارِالعددِ.ِ

 طبعاِماِالذيِنلحظِ؟ِأنكِتذكرِشيئاِتعلمتوِ.

وىذاِِ-تذاكرَِنسيتِأفِأذكرىاِفِمنِيتدارسِمعِإخوانوِ،ِويولذلكِمنِاألمورِاليتِ
؛ِأفِتتدارسِمعهمِالشيءِالذيِتعلمتوِفقطِ،ِأماِِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِِ-السؤاؿِذكرينِبوِ

الشيءِالذيِالِتعلموِالِختضِفيوِ،ِوالِتتكلمِفيوِ؛ِفإفِتكلمتِفأنتِآمثِ،ِفقطِ
 -بِطيِ-ماِتعلمتِ،ِودتسكِعماِملِتتعلمِتتكلمِفي

 ،ِىناِطالبِالعلمِالذينِيفيدوفِإخواهنمِيُذَكَُّروَفِهبذاِاألمر.ِِ-يعٍتِِ-طبعاِ،ِ

أانِكطالبِعلمِمعِإخواينِأتذاكرِ،ِإذاِرأيتِأنوِيتصدرِِ-علىِسبيلِاظتثاؿِِ-أانِمثاًلِِو
 جاوزِالشرحِ،ِأتركوِ،ِوأبتعدِعنوِ؛ِألينِالِآمنِعلىِِنفسيِمعوِ.،ِوأنوِيفيتِ،ِوأنوِيت

وِأيضاِ،ِطالبِالعلمِيتذاكرِمعِإخوانوِمنِِببِاظتراجعةِللمحفوظاتِ،ِفإذاِالحظتِ
أنوِيراجعِماِيذكرهِالشيخِ،ِويتدارسوِأعرؼِأنوُِمنضبطِ،ِوإذاِالحظتِماِسبقِمنِ

 –طيبِِ-بطِالتصدرِ،ِواألمورِاألخرىِ،ِأعلمِأنوِغَتُِمنض
 



 

 

 

 وفِأفِينقادواِمعِالشيخِوِأفِيسألواِالشيخَِمْنِِمَنِواألفضلِلطالبِالعلمِخاصةِاظتبتدئ
 الطلبةِأستفدِمنوِ؟

يثقِأهناِِدخلِمعِأّيِغتموعٍةِ،ِإالِغتموعةفإفِملِجيدِمنِإخوانوِمنِيتدارسِمعوِفالِيِ
 تفيدهِفيماِيتعلقِبوِ.

ِ-فِقسمِالرجاؿِ،ِواظتشرفاتِِ-ِخَتًاِجزاىمِهللاِ-وؿتنِفِاظتعهدِىاىناِاإلخوةِ
،ِفِقسمِالنساءِ،ِفتحواِأبوابِاظتدارسةِ،ِواظتراجعةِظتاِيتعلقِبكلِِ-جزاىنِهللاِخَتًاِ

منتِنتدارسوِ،ِوبكالـِالعلماءِالذيِمتِنقلوِ،ِوشرحوِ،ِفمنِأرادِاالستفادةِفْليدخلِ
ِكثَتِمنِاإلخوةِي شتكوفِمنِىذهِاجملموعاتِمعهمِ،ِويضبطِنفسوِمعهمِ؛ِألفِحقيقة

ِىذاِالذيِفتحِاجملموعةِِبلتَّصدرِ،ِوِبلسََّْتِغَتِاظتنضبطِفِالتدارسِ اليتِتُفتحِ،ِمثِيقـو
 ،ِواإلفادةِإلخوانوِ.

ِ،ِِوِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِ-فالِيؤخذِمنِكالميِ ِأفِكلِمنِفتحِمدارسةِندخلِمعوِ،ِالعمـو
 ،ِوىؤالءِ.ِجيبِأفِنتنبوِ،ِوأفِّنيزِبُتِىؤالءِِ-الِِ-

 

 

 ىذاِالسؤاؿِيكشفِلكمِالكالـِالسابقِأهنمِالِينضبطوفِ.
 
 



 

 

 

فلذلكِمنِىاِىناِ،ِليسِكلِمنِفتحِىذهِالغرفةِ،ِوىذهِاجملموعاتِنثقِفيوِ،ِبلِ
ِكذاِبعضهمِفِبعضِاجملموعاتِيقوؿِ:ِا ِكذاِ، ِكذاِ، ،ِمثِىوِيقوؿِأانِِلراجحِعنديِِ:

 أتدارسِ.

،ِفرؽِبُتِالتدارسِ،ِوبُتِالتَّصدُّرِ،ِوفرؽِبُتِأفِتتدارسِمعِِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِ-ِفإًذا
صدرِفيهمِتتقيدِبطريقةِاظتدارسةِ،ِوبُتِأفِتتدارسِمعِغتموعةِىيِفِحقيقتهاِيتِغتموعة

 –طيبِِ-رجلِليسِأىاًلِللتصدرِ

 

ِمنِدراستوِللمنتِأنوِفهموِ،ِفقدِيكوفِفهموِفهًماِصحيًحاِ،ِوقدِيكوفِ الِ،ِالِيلـز
غَتِصحيحِ،ِوقدِيكوفِملِيفهمِأصاًلِ،ِفلذلكِالِيصلحِِفهمِالبعضِصحيًحاِوالبعض

دِضبطوِ،ِوأنوِتناِماِ،ِأنوِقظتأفِيكوفِالكلِ،ِأوِأفِيُعتقدِأفِكلِمنِدرسِ،ِأوَِتدارسِ
 ِ-طيبِِ-قدِصارِأىاًلِلوِ

عنِماِيِتمِتفريغوِمنِالشروحِاظتعتمدِفيوِ،ِاظتعتمدِفيوِ،ِومنوِماِمتِتفريغوِ
طريقِإدارةِاظتعهدِ؛ِألفِبعضِاإلخوةِ،ِوبعضِاألخواتِقدِيُفرغِلنفسوِخاصةِ،ِمثِ
ينشرهِبُتِالشبابِ،ِوقدِحيصلِفِالتفريغِأخطاءِ،ِفمنِفرَّغِلنفسوِىوِحرِ،ِولكنِ

 اإلخوةِاظتشرفوفِ،ِواألخواتِاظتشرفاتِ،ِقامواِِبلتفريغِ،ِواظتراجعةِ،ِ-يعٍتِِ-اإلخوةِ
 



 

 

 
مدِ،ِفاطلبواِمنهمِالتفريغِ،ِوسيتمِتفريغوِعلىِصورةِ،ِأوِإرسالوِعلىِفتفريغهمِىوِاظتعتِ

 حيصلِتغيَتِ،ِأوِتبديلِىذاِواحدِ،ِحىتِالِصورةِملفاتِ
ِبوِمنِشرحِ،ِإّناِىوِماِاستفدتوِمنِالعلماءِتلقًياِ،ِأوِِ أنبوِعلىِأفِماِأقـو

ِقراءةِفِكتبهمِ،ِفالِيظنِالظافِ،ِأفِماِ ِكيسيِأانِ،ِوأنٍتِأُلـز ِبشرحوِىوِِمْنِ أقـو
،ِأانِتلقيتِعنِالعلماءِىذاِالعلمِِ-عزِوجلِِ-بفضلِهللاِِ،الناسِأبقوايلِأانِ،ِالِأبًداِ

،ِوقرأتِفِكتبهمِمنِاظتتقدمُتِ،ِواظتتأخرينِفِىذاِالشأفِفأانِأعطيكمِماِعليوِأىلِ
 العلمِ.

 ألمورِ.:ِأتملواِىذهِاِ-ِبرؾِهللاِفيكمِِِ-ِفإًذا
 
ِكذاِ،ِوكذاِ،ِإفِكافِِ-يعٍتِِ-ِبلنسبةِظتاِسبقِفِالراجحِِ- ظتَّاِيقوؿِالراجحِفِاظتسألة

ِكابنِعثيمُتِ،ِابنِِبزِ،ِاأللباينِ،ِالشيخِالنجميِ،ِالشيخِربيعِ،ِ نقاًلِعنِأىلِالعلمِ،
ىمِمنِ،ِوغَِتِِ-حفظِهللاِاألحياءِمنهمِِ-،ِوِ-رزتةِهللاِعليهمِرتيعاِ-الشيخِمقبلِ

ِكالشيخِالفوزافِ،ِوغَتىمِ،ِإفِكافِنقاًلِعنِالعلماءِ،ِأفِ أىلِالعلمِإفِكافِنقاًلِِ،
ِكذاِ،ِوكذاِ،ِ ِكذاِ،ِفالِمانعِ،ِأماِأفِيقوؿِالراجحِعنديِكذاِفِاظتسألة الراجحِعندىم
 فالِشكِأفِىذاِمنِِببِالتخبطِ،ِومنِِببِيعٍتِالتَّصدُّرِغَتِاصتائزِعندِأىلِالعلمِ.

ِكفايةِ.وفِى  ذاِالقدر

 

 



 

 

 

 وصلىِهللاِوسلمِعلىِنبيناِدمحمِوعلىِآلوِوصحبوِأرتعُتِ.

فِاللقاءِالقادـِنشرعِفِشرحِاظتنظومةِ،ِوىذهِاظتقدماتِوإفِأطلتِِ-إفِشاءِهللاِِو
 مهمةِ،ِوملمةِ،ِومفيدةِلطالبِعلمِاضتديثِ.ِ-تعاىلِِ-فيهاِ،ِإالِأهناِبفضلِهللاِ

 ِبرؾِهللاِفيكمِ

 بِالعاظتُتواضتمدِهللِِر


