بسم هللا الرحمن الرحيم
الدكتىر بشار عىاد
ووػىش باهلل مً شطوض أهفؼىا ومً ػِئاث أغمالىا مً يهسٍ هللا فال مضل له ومً ًضلل فال َازي
له وأشهس أن ال اله الا هللا وحسٍ ال شطًٍ له وأشهس أن ئمامىا وأػىجىا وكسوجىا وحبُبىا وشفُػىا محمسا
غبسٍ وضػىله بػثه هللا بالهسي وزًً الحم لُظهطٍ غلى السًً وله ولى هطٍ املشطوىن .
ً
ئن الحمس هلل هحمسٍ ووؼخػُىه ووؼخغفطٍ ،فأها لم أهخب وضكت في َصا الباب  ،لىً ػأجحسر شفاَا أمام
َصا الجمؼ مً الػلماء للس جيلم كبلي صسًلي الػعٍع الاػخاش السهخىض وكس جىاوٌ ألاخ غلي الحلبي مؼاةل
مخػسزة وأضي أن البس لي مً أن ـأبحن بػض ألاشُاء التي ضبما أدالفه فحها .
ً
ػأشهط آزط شي أزحر أن الاوؼان ًخطىض في غلمه فطبما ما هخبىاٍ كبل غشطًٍ غاما  ،وغحر الطأي فُه
الُىم وَصا أمط طبُعي والاوؼان الصي ال ًتراحؼ غً الخطأ فهى مذطئ وأها لىهىذ في َصا الُىم أحلم
ً
ً
حامؼ الترمصي ّ
مطة أدطي ملا غللذ غلُه حػلُلا واحسا واهخفُذ باألحيام التي أصسضَا َصا ألامام الجهبص
الصي َى مً أهجب جالمصة ألامام البذاضي .
لىً بػس أن جطىض مفهىمي في َصا الػلم جبحن أن بػض َصٍ الخػلُلاث هي حػلُلاث غلى ططٍلت
املخأدطًٍ مً الػلماء  ،وأوز كبالٌبسأ بالحسًث أن أشهط بػض الثىابخفي َصا املىضىع:
ً
أوال  :ئهىا مً محبي ضػىٌ هللا صلى هللا غلُه وػلم وهحً مً الػا

ملًً غلى صُاهت حسًثه مً

جحطٍف الغالُحن واهخحاٌ املبطلحنوجأوٍل الجاَلحن وئن هىا ال هصحح َصا الحسًث .
ً
زاهُا  :أهىا وػخلس أن أغظم هخابحن في الحسًث الىبىي الشطٍف َما الصحُحان وأن ول ما في
َصًً الىخابحن َى صحُح ،ئن لم ًىً صحُح غىس حمهىض املؼلمحن فهى صحُح غىسَما وأن مجزلت إلامام
البذاضي ال حػلىَا مجزلت أي محسر مً املحسزحن وَى في مجزلخه هما أكطض زاةما همجزلت أبي بىط بحن الصحابت
ً
 ضضخى هللا غىه  -ومجزلت أبي بىط ال حػلىَا مجزلت أحس أبسا  .ا كطأوا الخاضٍر والؼحرة بصىضة واػؼ ة واكطأواالبذاضي بصىضة واػؼة ػترون صحت َصٍ الىظطٍت .
ً
زالثا :أهىا هلىٌ أن الحسًث الصحُح َى ما اجصل ػىسٍ بطواًت الػسٌ الثلت الضابط غً مثله الى
ً
مىتهاٍ وأن ًيىن دالُا مً الشصوش والػلت  ،ولىً لهصٍ اللاغسة شىاش ..فلس ًيىن الطاوي الضػُف صحُح
الحسًث وكس ًيىن الطاوي الثلت حسًثه غحر صحُح ..وئبطاظ َصا ألامط ئهما ًيىن باغماٌ غلم الػلل
لىً أَل املصططح ن ًلىلىن  :الطواي الضػُفحسًثه ضػُفىحً هلىٌ ئن َصٍ اللاغسة لِؼذ مططزة ؛
ً
ً
ضػُف ألهه ممً هثر دطؤٌ ولىً زغىها هبؼط ألامط فىضطب لصلً مثال :حئىا
ا
ألن الضػُف ئهما ُػ ّم َي
بطالبحن ووضػىا لهما دمؼت أػئلت فأحاب أحسَم غً ألاػئلت الخمؼت وأدص مئت باملئت  ،وأحاب الثاوي
غً ػإالحن وأدطأ في زالر فأدص أضبػحن في الم اةت وَصا ضاػب ضػُف وَصا هاجح ممخاظ  ،ولىً َما
مىه .
ًدؼاوٍان في الؼإالحن اللصًً أحابا غجهما بشيل صحُح َ..صٍ الىدُجت ماشا أضٍس أن أدطج ا

مػاألػف أكىٌ ئن املخأدطًٍ حُىما زافػىا غً الصحُححن لم ًسافػىا غجهما بهصٍ الططٍلت ،
كؼم كالىا أن ول مً ضوي له أصحاب الصحُححن فهى زلت كس غبر اللىططة وَصا غحر صحُح بسلُل أن
الحافظ ابً حجط شهط في َسي الؼاضي أضبػماةت ضاو ممً اهخلس غلى البذاضي بحم أو بباطل لىً فحهم بحم
ال شً في شلً  ،ال أحس ًىىط أن اػماغُل بً أبي أوَؽ ..ضػُف " ٌػخبر به ال أحس ًىىط أن شطًٍ بً أبي
همط فُه هالم شسًس وأن دالس بً مذلس اللطاوي فُه هالم شسًس الخ ....
الؼإاٌ ن  :هُف هخػامل هحً مؼ الصحُححن في َص املؼألت  :الىاحب ًسغىها ئلى أن هخػامل
بصيُؼ املخلسمحن فانهم واهىا ًيخلىن مً صحُح حسًث الضػُف ٌػجي ما ث وبؼ غلُه ،بِىما هجس في هخب
املصططح ًلىلىن ئن الضػُف ئشا جىبؼ ًخحؼً حسًثه  ،ألِؽ هصلً ؟ أها أكىٌ ال ..الضػُف ئشا جابػه
ً
ً
ً
حؼىا ،ملاشا ًيىن حؼىا زغىها هضطب ٌشلً مثال في
الثلاث ًصح حسًثهً ،صبح حسًثه صحُحا ولِؽ
ً
جلطٍبا ..حؼحن املػلم ضػُف في العَطي
ػىٍس بً ػػُس الحسزاوي وَى ضػُف مخفم غلى ضػفه
داصتزلت في غحرٍ لىً حؼحن املػلم ئشا وافم أصحاب العَطي الثلاث

دطًٍ مً أمثاٌ مالً وغلُل

غىسةص  :ئهه صحُح  .ملاشا ؟ هلىٌ غىه أهه حؼً ػىٍس بً ػػُس ئشا ضوي
وٍىوؽ وحمعة هلىٌ غً حسًثه
ٍ
غً مالً غً هافؼ غً ابً غمط وضوي َصا غً مػً بً غِسخى اللعاظ وَى زلت أو غً غبس هللا بً ًىوؽ
اٌثويغيأو ًححى بً ًححى الىِؼابىضي أو ًححى بً ًححى اللُثي أو أبي مصػب العَطي وول َإالء زلاجىباإلػىاز
ٌ
هفؼه واملتن هفؼه  ،ماشا هلىٌ غً حسًث ػىٍس غىس ٍةص هلىٌ َصا مً صحُح حسًثه ال هلىٌ َصا حسًث
حؼً وغلى الػىؽ مً شلً كس ًأحي الحسًث مً ططٍم زلاث ،ولىً الػلماء الجهابصة الاواةل واهىا ٌػللىهه
بأن َصا كس أدطأ فُه ودالف الثلاث دطًٍ .
ً
ئشا فاألصل في ول َصٍ ألامىض هي املخابػت واملذالفت ئشا دالف الثلت الثلاث دطًٍ  ،غىس ٍةص
فػىسةص ًصح حسًثه َ ،صٍ كاغسة َ ،ىصا
ٌؼلط حسًثه ً ،ضػف حسًثه  ،والضػُف اشا جابؼ الثلاث
ٍ
ًيبغي أن هسافؼ غً الصحُححن وهحً غملىا ججطبت حُث كام جلمُصي ألاخ َُثم غبس الغفىض  :غمل مطوٍاث
ئػماغُل بً أبي أوَؽ في صحُح البذاضي وهي  232ضواًت في صحُح البذاضي  ،ومؼ أن ا ػماغُل ضػُف
ٌػخبر به ،وال ًمىً أن هطفػه أهثر مً َصٍ الىاحُت ،ومؼ شلً ال ًىحس حسًث واحس مً َصٍ ألاحازًث التي
ضواَا البذاضي غً ئػماغُل بً أبي أوَؽ الا وَى صحُح بحُث لى أػلطىا ئػماغُل بً أبي أوَؽ
لحصلىا غلى َصٍ ألاحازًث مً ططق أدطي صحُحت َ ،صٍ وؼمحها املخابػاث .
ّ
ً
ػىاء
ئشن حمُؼ الطواة املخيلم فحهم ممً ضوي غجهم في الصحُححن َم ممً كس اهخلُذ أحازًثهم
ً
أوان شلً في البذاضي أو مؼلم اهخلىا مً حسًثه الصحُح ولم ًيخلىا اًضا مً أحازًث الثلاث ما أدطأوا
فُه ٌ ،ػجي جطوىا ما أدطأ فُه الثلاث في بػض الاحُان مً الطواًاث َىصا ًخػحن السفاع غً الصحُححن،
وػىف جطون أن َصٍ املىهجُت ػىف جثبذ أن ول مافي الصحُححن مً مخىن ألاحازًث هي صحُحت ،ئال
الىازض الصي الٌؼلم مىه غحر املػصىم مً بجي آزم.
ئن آدط ما غملذ في َصٍ املسة الادحرة َى أوي أغسث جحلُم هخاب الػلُلي وجىبهذ الى مؼألت
أػاػُت ،وهي مؼألت كضُت الشىاَس ؟ جصحُح ألاحازًث بالشىاَس ..ما امللصىز بخصحُح ألاحازًث
بالشىاَس اشا وان متن الحسًث صحُحا مً ططٍم آدط  ،فهصا ًىفُىا ،ألن الغطابت حُىما جيىن في حسًث

صحُح زابذ لغحر مذالف فهي ملبىلت  ،والسلُل غلى شلً أن إلامام البذاضي افخخح هخابه الصحُح بحسًث
غطٍب في أضبؼ مً مطاحله وَى حسًث ّ
الىُتَ ،صا ال ًطوي الا غً غمط بً الخطاب وال ًطوي غً غمط ئال غً
ططٍم غللمت ابً وكاص اللُثي وال ًطوي غً غللمت ئال غً محمس بً ًعٍس ئبطاَُم الخُمي وال ًطوي غً
محمس بً ًعٍس الخُمي ئال غً ًححى بً ػػُس الاهصاضي ومً ًححى بً ػػُس الاهصاضي جفطع فَل ًجىظ لي ئن
حاء الحسًث غً ططٍم أبي َطٍطة أن أكىٌ له شاَس مً حسًث غمط بً الخطاب َصا َسم لىخب الػلل
ً
وأها أجحسي أن
ولصلً الجهابصة الاواةل لم ٌؼخػملىا َصا الخػبحر غلى الاطالق ابسا لم ًلىلىا له شاَس
هصا ً
ٌ
جحضطو لي ً
شاَس مً حسًث فالن.
واحسا الى اللطن الطابؼ الهجطي ًلىٌ له فُه
ً
ما َى الشاَس؟ الشاَس ،ئن وان ًطاز به املتن فهصا صحُح هحً هىخفي بالشاَس ئشا وان صحُحُا
ولىً هُف ًأحي بػض الىاغ ئلى الحسًث الشاش الصي شص باػىازٍ فُلىٌ ضان له شاَس غً الططٍم
ٌ
شاَس مخىه صحُح مً
الفالوي ،فاألولى أن ًلاٌَ :صا حسًث ػىسٍ ضػُف ومخىه صحُح وال أكىٌ له
الططٍم الفالوي .في ألاًام ألادحرة للس كلذ :أهجي حللذ هخاب الػلُلي غلى وسخت مىخىبت ػىت ٌ382وحسر
بها جلمُص الػلُلي وَى أبى ٌػلىب ًىػف الصُسالوي ضاوي الضػفاء غً الػلُلي  .وان الػلُلي وَى مً
الػلماء ألافصاش حلُلت وححن ًأحي بالحسًث املىىط بؼىسٍ ًلىٌ َ :صا املتن كس صح مً ططٍم آدط ويأحي
بالططٍم الصحُحَ .صٍ هي الططٍلت املثلى  .ملاشا هلىٌ هحً َصا له شاَس فىلىي الؼىس الضػُف َ ،صا ال
ً
ًجىظ ألن َصا ضس مافي هخب الػلل  ،بمػجى هحً نهسم هخب الػلل هخب الػلل زاةما جبحن أن َىان أػاهُس
غحر صحُحت لم جطو بها َصٍ ألادباض  .ال أضٍس أن أطُل في َصٍ املؼألت لىً أضحىا أن ال ًفهم مً هالمي َصا
أهجي أشص غً ألادطًٍ ،فهصٍ وحهت هظط جحخاج ئلى زضاػت .أها ال أضٍس أن أفطض ضأي في َصٍ املؼألت  ،لىً
أزغى أحس الطلبت الىابهحن في أن ًىخب في َصا املىضىع حلُلت ٌؼخحم السضاػت  .ألامط الثاوي:كضُت الحسًث
الحؼً،أوز أن أبحن مفهىم هالم ألاوةل في كضاًا الجطح والخػلُل والحىم غلى ألاحازًث َصٍ ئصطالحاث
ول واحس غىسٍ ئصطالح داص به  ...و أكىلها بيل صطاحت :ئن الصي جىصلذ ئلُه في ألادحر بػس مضخي 50
ً
ً ُ
غاما في َصا الػلم أن َصٍ في ألاغلب غباضاثوصفُت ولِؼذ اصطالحُت غىس ألاواةل ،وحعا هللا دحرا ه َّخاب
املصططح الصًً وضػىا لىا ضىابط وحاولىا أن ًضػىا لىا كىاغس بىاء غلى

اػخلطاء صيُؼ ألاواةل َصا

واضح وهحً وػلم أن هخب املصططح وضػذ في اللطن الطابؼ فما بػس ٌػجي مً اٌ ضامهطمظي ئلى الخطُب
البغسازي ئلى الحاهم ،زم الخطُب زم مً الصالح  ...الخ ،وػىز ن ئلى الحسًث الحؼً  ،ما َى الحسًث
الحؼً ؟ غىس الترمصي جبُحن باالػخلطاء لصيُؼ الترمصي أهه حُىما ًجزٌ الحسًث ئلى مطجبت الحؼً
ً
ً
ً
ً
فالحسًث فُه غلت مػُىت هأن ًطوي مطفىغا أو مىكىفا أوٍطوي مىصىال أو مطػال فهى غىس ٍبش ًلىٌ َصا
حسًث حؼً فهى ٌػجي الحسًث املػلىٌ .
اهظطوا في هخب املصططح ماشا جلىٌ غً الحؼً الصحُح غىس الترمصي هاغ كالىا أهه حؼً في ئػىازٍ
صحُح في مخىه  ،هاغ كالىا َى صحُح في مخىه حؼً في ئػىازٍ وَصا وله كىٌ ال كُمت له حؼً صحُح
حػبحر مً الترمصي غً الصحُح َى ٌ
حػبحر له غً الصحُح َ ،ى اػخػمله َىصا  ،وئال ماشا هلىٌ في ول
ألاحازًث الحؼىت الصحُحت التي كاٌ غجها الترمصي وهي م ما اجفم غلحها الشُذان البذاضي ومؼلم هُف
هلىٌ غجها َصا حؼً في مخىه صحُح في ئػىازٍ  ،صحُح في مخىه حؼً في ئػاهسٍ هُف هلىٌ غجها شلً
هُف ًجىظ أن هلىٌ شلً والحسًث كس اجفم غلُه في الصحُححن بؼىسٍ وبمخىه َصا ال ًجىظ امللصىز مً

ً
احترق ،الحسًث الُىم
شلً أن َصٍ اللضاًا جحخاج معٍسا مً السضاػاث وأن ال ًلاٌ بأن الحسًث كس
ً
ً
بىحىز الىػاةل الحسًثت بىحىز الىمبُىجط  ،بىحىز الىخب املطبىغت وهحً هلسض جلسًطا غالُا حهىز الػلماء
ألافصاش الصًً ػبلىها ولم جىً غىسَم َصٍ الىػاةل ،أها أحعجب وهللا مً مثل الشُر ألالباوي ضحمه هللا أو
الشُر أحمس شاهط -ضحمه هللا -هُف واهى ٌؼخذطحىن ألاحازًث مً َصٍ الىخب الػىٍصت وأها أكىٌ مطة
الخلُذ بالشُر ألالباوي في ػىت  1965في زمشم ووان الطحل له ميان جحذ السضج في املىخبت الظاَطٍت وله
زضج ًصػس غلى املذطىطاث كلذ لهم مً ٌش ا كالىا لي َصا اػمه الشُر هاصط السًً ألالباوي وأها هىذ أغس
ضػالتي للماحؼخحر في شلً الىكذ ووان له ميان في ػىق الحمُسًت ًصطح الؼاغاث فال ظلذ أهبر فُه الهمت
الػالُت في اػخذطاج ألاحازًث مً مظانها،ومجها الىثحر مً املذطىطاث ضحمت هللا غلُه وهحً بهصا الىالم
ئدىاوي بىحىز الىػاةل الحسًثت بىحىز الىمبُىجط بىحىز الىهطباء بىحىز الىخب املطبىغت بىحىز أشُاء
هثحرة وؼخطُؼ أن وػُس زضاػت الىثحر مً اللضاًا التي جحخاج ئلى زضاػت ال أن هخػصب غلى أحس وال أن
هخغلم غلى أهفؼىا وَصا لِؽ فُه ئغ اءة لطحسًث بالػىؽ وئهما نهضت بالحسًث الىبىي الشطٍف  ،هحً
هحب حسًث ضػىٌ هللا صلى هللا غلُه وػلم وهأمل أن ًذخم لىا وهحً وػجى بحسًث ضػىٌ هللا صلى هللا
ً
ٌ
بللب ػلُم ...
غلُه وػلم لُيىن لىا شفُػا ًىم ال ًىفؼ ماٌ وال بىىن ئال مً أحى هللا ٍ

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

