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 التكميمية الخطوات :الخامسةالمحاضرة 
 ثانيا: الخطوات التكميمية:

 بيان سبب ورود الحديث:  .1
 صثمو اه-هو الباعثث عمثو ورود اليثديث الثذي  حمث  يثدث النبث   

بثثذلا اليثثديث كمثثا  ثث  مثثبر نثثزور ال ثثره  الكثثري   و يثث  -عميثث  ومثثم 
  (1) وائد كثيرة، وا   كا  العبرة بعمو  المفظ ال بخصوص المبر

، ومثث  ثمثمتثث : يثثديث مثث ار هووو مسوومان:  يسوو  يووذكر  وو  الحووديث
عثثث  اممثثث  ،  -صثثثمو اه عميثثث  ومثثثم  -حبريثثثر عميثثث  المثثث   النبثثث 

عة  وقمثثث  ثثثثاٍ  ال يثثثذكر المثثثبر  ثثث  واميمثثثا  واميمثثثا ، وعثثث  المثثثا
اليثثديث ثو يثثثذكر  ثثث  بعثثو طرقثثث ،   ثثثو الثثذي ينب ثثث  االعتنثثثا  بثثث   

، ولثثث  ثمثمثثثة مثثثي ت  (2) نثثث  بثثثذكر المثثثبر يتفثثثل الف ثثث   ثثث  اليثثثديث
 ال م  التطبي   بعف ا    

هثث  عبثثارة عمثثا يتفثثمن  اممثثناد مثث  ثمثثور لطووا ا انسوو اد:  .2
التيمثثثثر وا دا ، مثثثثثر  تميثثثثزأ، وثوصثثثثال تعثثثثود ولثثثثو الثثثثرواة ثو طثثثثر 

والممممثثر بثثرواة معينثثي ، ثو بصثثي ة تيمثثر  اممثثناد العثثال  والنثثازر،
وايثثثثدة، ثو بكثثثثو  الثثثثرواة مثثثث  مدينثثثثة ثو بمثثثثد وايثثثثد كثثثث   يكونثثثثوا كم ثثثث  
مكيثثثي ، ثو بصثثثريي ، وروايثثثة ا كثثثابر عثثث  ا صثثثا ر، وروايثثثة ا بثثثا  

 قرا  ع  ا بنا ، ورواية ا بنا  ع  ا با ، والمدبج ورواية ا 
 المؤتما والمختما والمتفق والمفترق: .3

                                                           

 . 414شرح نخثة الفكر: للقاري:  (1)

 .464 الىسيط في علىم ومصطلح الحديث: (2)
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 ثثث  الخثثثط  -ثي تتفثثث   - ثثثو مثثثا يثثث تمل  أموووا المؤتموووا والمختموووا 
صورت ، وتختمل    المفظ صي ت ، وهو    حمير، م  ل  يعر   مث  

ثث ً  َيْعثثَد ْ  َولَثث ْ الميثثدثي  كثثثر عثثثارأ، ولثث   ، وهثثو منت ثثر ال فثثابط  ُمَخحِّ
نمثثثا يفثثثبط بثثث ٌ   اليفظ تفصثثثي   ثثث  ثكثثثثرأ يفثثثزع وليثثث ، وا  ومثالثثث : َمثثث  

  (1)َوَمَ ٌ ، وُعَماَرُة َوِعَماَرةُ 
وثما المتف  والمفتر ،   و ما اتف  لفظا وخطا، بث   ي ثترا ثكثثر مث  

ال ثتراا راٍو باالم  وام  ا ر نفم  بر وربمثا الحثد ثيفثا  ولث  يثزر ا
ومثثث  ثمثمتثثث : ثيمثثثد بثثث  حعفثثثر بثثث   ،مثثث  مظثثثا  ال مثثثط  ثثث  كثثثر عمثثث 

  (2)ثربعة كم      عصر وايديمدا ، 
الب  ثة عنثد ثهثر الّم ثة هث  ُيْمثُ  الكث   مث  بالغة الحديث:   4

والب َ ثثُة تكثثو  وصثثفًا لمكثث  ،  ،ايت  وثدائثث  ل ايثثة المعنثثو المثثراد صثث
 ووصفًا لممتكّم  

وب  ة الك      االصط ح: ه  مطاب ة الك   لم تفو َيار م  
  (3)ُحَمم ُر ب  م   صاية مفردات  و ُيَخاطَ 

ث صثثثثل العثثثثرر، نثثثثزر عميثثثث  ال ثثثثره   -صثثثثمو اه عميثثثث  ومثثثثم -والنبثثثث  
وبم ثثثث ، وثوتثثثث  حوامثثثث  الكمثثثث ، ولثثثث  ثمثثثثالير ب  يثثثثة متنوعثثثثة، وطثثثثر  

 خطار متعددة، موحودة    هذأ ا ياديث 
: هثثو ت يثثر اليركثثات  ثث  هخثثر الكممثثات بمثثبر وحثثود انعووراب  5

-ة عثث  النبثث  عامثثر مختمثثل يثث ثر  ي ثثا، والنثثاظر لرياديثثث المرويثث
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 .363، و: 345المصدر نفسه:  (2)

 .124الثالغة العرتية:  (3)
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يحثثد ث  مثث  ا ياديثثث مثثا  يثث  اخثثت ل  ثث   -صثثمو اه عميثث  ومثثم 
امعثثثرار، وهثثثذا نثثثاتج عثثث  اخثثثت ل الروايثثثات ممثثثا يثثث دي ولثثثو تعثثثدد 
المعثثثان ، ثو ثنثثث  نثثثاتج عثثث  ثخطثثثا  بعثثثو الثثثرواة ي عثثثو   ي ثثثا بمثثثبر 
عحمثثثثت   ثو لينثثثثا مثثثثن    ثثثث  بعثثثثو اليثثثثاالت، وهثثثثذأ ينب ثثثث  بيان ثثثثا 

 وتصييي ا 
ي ورن » : "عنثد  ثري  ليثديثابث  يحثر قار اليا ظ  ُُ أنن  ينُكوونن خن ُيوِشو

منوناِموعن الينط وِرف ينِفوِر ِبِديِ وِ   بنواِل ون ِِ َنان ال ِمِ  غن نٌ  ينت بنُع ِبهنا شنو اِل الُمس  من
قولث : ث  يكثو  خيثر مثار الممثم  يحثوز  ث  خيثر الر ثث  «: ِمونن الِفوتننِ 

ال  ثثالر     وت ثثد  بيثثا  ذلثثا والنصثثر  ثثا  كثثا   ثثن  بثثالر    النصثثر وا 
 ثث  كتثثار اميمثثا  ثور الكتثثار وا  ثث ر  ثث  الروايثثة  ثثن  بثثالر   وقثثد 
حثثثوز بعفثثث   ر ثثث  خيثثثر مثثث  ذلثثثا عمثثثو ث  ي ثثثدر  ثثث  يكثثثو  فثثثمير 

 ال    و ن  وخير مبتدث وخبر وال يخفو تكمف  
اليكث  المثاب  مث  ثيكامث   هو ر   ال ارع ال اسخ والم سوخ.  6

  (1)بيك  م  ثيكام  الي 
النامخ والمنموخ  ث  اليثديث معمثو  ولث  ثمثمثة كثيثرة، وبالتثال  ووحود 

 مثثو مثثر عمثثو البايثثث يثثديث نامثثخ ثو منمثثوخ لثثز  عميثث  بيانثث ، وهثثذا 
 كما قمنا يكو     خطوة ممت مة ثو    المعنو العا  

-و  معر ثثة النامثثخ والمنمثثوخ لثث  طثثر ،  منثث  مثثا يعثثرل بثثنص النبثث  
عثث  زيثثارة ال بثثور  زوروهثثا  مثثثر كنثثت ن يثثتك  -صثثمو اه عميثث  ومثثم 

ومن  ما عرل ب ور الصياب  مثر كا  هخثر ا مثري  مث  رمثور اه 
تثثثرا الوفثثثو  ممثثثا ممثثثت النثثثار ومنثثث  مثثثا  -صثثثمو اه عميثثث  ومثثثم -

                                                           

 .4/44فتح المغيث:  (1)
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عثثرل بالتثثاريخ كيثثديث ث طثثر اليثثاح  والميحثثو  ويثثديث ايثثتح  وهثثو 
صثثائ  بثثي  ال ثثا ع  ث  ا ور كثثا  مثثنة ثمثثا  والثثثان  مثثنة ع ثثر وال 

الت د  وال الت خر ب ور الصياب  ث  نمخ  ربما قال  ع  احت ثاد  يثبت
وال بكون  م  ثيداث الصيابة ثو متث خري الصثيبة  ربمثا مثمع  مث  
صثثياب  قثثدي  ومنثث  مثثا عثثرل بامحمثثاع كيثثديث قتثثر  ثثارر الخمثثر 
 ثثث  الرابعثثثة عثثثرل نمثثثخ  بامحمثثثاع عمثثثو خ  ثثث  وامحمثثثاع ال ينمثثثخ 

نما يدر عمو النامخ   (1)وا 
هثثثذا  ثثث  مثثث  ثهثثث  ا نثثثواع، ويفثثثطر ولثثثو ا الحوووديث. مختمووو  7

معر ت  حمي  العممثا  مث  الطوائثل، وهثو ث  يث ت  يثديثا  متفثادا  
 ثث  المعنثثو ظثثاهرا،  يو ثث  بين مثثا، ثو يثثرحل ثيثثدهما  يعمثثر بثث  دو  

  (3)وربما مماأ الميدثو  "م كر اليديث". (2)ا خر
 مثال مختما الحديث:

الثثذي رواأ ممثثم ، مثث  يثثديث " ثثر مثث     " يثثديث: "ال عثثدوي وال طيثثرة
 " (4)المحذو   رارا م  ا مد

  ثثثثثثثذا يثثثثثثثديثا  صثثثثثثثيييا ، ظاهرهمثثثثثثثا التعثثثثثثثارو     ا ور ينفثثثثثثث  
العدوى، والثثان  يثبت ثا  وقثد حمث  العممثا  بين مثا، وو  ثوا بثي  معناهثا 

  (5)عمو وحوأ متعددة
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