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 مقدمة اإلبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج

 فِؾـَّاسِ  يُهًد }افذي أكزل ـتابف افؽريؿ ووحقف ادبغ افعزيز ادـان احلؿد هلل 

ـَ  َوَبقِّـَاٍت  َد  ِم اهلل ادؾؽ  إٓٓ إفف  إن, وأصفد [563: افبؼرة] {َواْفُػْرَؿانِ  ياْْلُ

 اهلل ظؾقف وظع صذحمؿدًا ظبده ورشقفف خرة وفد ظدكان  إنافديان وأصفد 

 آفف ومـ اتبعف بنحسان .

 أما بعد :

اهلل ظز وجؾ أكزل ـتابف افؼرآن وأمتف وأـؿؾف وحػظف وصاكف ظـ ـؾ  ؾنن

ـْ  اْفَباضُِؾ  َيْلتِقفِ  َٓ }حتريػ وتؾبقس  َٓ  َيَدْيفِ  َبْغِ  ِم ـْ  َو ـْ  َتـِْزيٌؾ  َخْؾِػفِ  ِم  َحؽِقؿٍ  ِم

 . [24: ؾصؾت] { ََحِقدٍ 

ؾؾؾف احلؿد وادـة ما أظظؿ ـرمف وما أجؾ كعؿف افتل يعجز افعباد ظـ 

وا َوإِنْ }إحصائفا  ُصقَها َٓ  اهللَِّ كِْعَؿةَ  َتُعدُّ  . [56: افـحؾ] {حُتْ

ـْ  َوَؿؾِقٌؾ }وما أجفؾ اإلكسان هبا وأبعده ظـ صؽرها, ؿال اهلل ظز وجؾ:   ِم

ُؽقرُ  ِظَباِديَ   . [51: شبل] {افشَّ

حتريػ معـاه ؾػرسوه  ظذومع حػظ اهلل ظز وجؾ فؾؼرآن حرص ادبتدظة  

معاين باضؾة ٓشقام ؾقام يتعؾؼ باإليامن باهلل  ظذؽر وجفف وَحؾقه  ظذ

وصػاتف وافققم أخر وأحؽامف ؾحػظ اهلل معـاه بلهؾ افسـة واجلامظة أحؼ 

قل وبافشػاظة, ؾاهتؿقا بحديث رش ملسو هيلع هللا ىلصافـاس بافؼب مـ حقض افـبل 
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ذفؽ آهتامم  إػادبغ وادجع وادقضح دعاين افؼرآن, وأضاؾقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أحسـ حال, وأتؿ بقان, وـان ؿد ورد افـفل ظـ  ظذبآثار افسؾػ افؽرام 

ـْ ـتابة ؽر افؼرآن, ؾعـ  , َشِعقدٍ  َأِب  َظ ْدِريِّ  َٓ  ": َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشقَل  إن اخْلُ

ـْ  َظـِّل, َتْؽُتُبقا َتَب  َوَم ِـّل ـَ  ." َؾْؾَقْؿُحفُ  اْفُؼْرآنِ  َؽْرَ  َظ

هنقف أيضا ظـ ذفؽ, وفؽـ َحؾ هذا افـفل ـام ؿال  وؿد جاء ظـ ظؿر  

حال دون حال, وؿقؾ بافـسخ, وؿقؾ ؽر ذفؽ, إذ ؿد ورد ظـ  ظذافعؾامء 

ُتُبقا»: ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  ـْ ـْ  َما» ؿال: ُهَرْيَرةَ  َأِب , وظـ شَصاهٍ  ٕب ا  َأْصَحاِب  ِم

َثرَ  َأَحٌد  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلِّ  ـْ انَ  َما إٓ ِمـِّل, َظـْفُ  َحِديًثا َأ ـْ  ـَ ـِ  اهللَِّ َظْبدِ  ِم  ؾنكف َظْؿٍرو, ْب

انَ  ُتُب  َوَٓ  َيْؽُتُب  ـَ ـْ  .شَأ

ـْ و  ـِ  اهللِ  َظْبدِ  َظ ـُْت : َؿاَل  َظْؿٍرو, ْب ُتُب  ـُ ـْ ؾَّ  َأ ءٍ  ـُ ـْ  َأْشَؿُعفُ  َرْ  اهللِ َرُشقلِ  ِم

ـْ  ُؿَرْيٌش  َؾـََفْتـِل ِحْػَظُف, ُأِريُد  ,ملسو هيلع هللا ىلص  صذ اهللِ  َوَرُشقُل  َتْؽُتُب : َوَؿاُفقا َذفَِؽ, َظ

َضا؟ اْفَغَضِب  دِم  َيُؼقُل  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللُ ْرُت  لَحتَّ  َؾَلْمَسْؽُت, َوافرِّ ـَ  َذفَِؽ  َذ

ُتْب, ": َؾَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ فَِرُشقلِ  ـْ  ." َحؼ   إٓ ِمـْفُ  َخَرَج  َما بَِقِدِه, َكْػِز  َؾَقافَِّذي ا

دون افؼرآن وحػظ دم ادصحػ افعثامين, وأرشؾ هبا  إنؾدوكت افسـة بعد 

 افبؾدان. إػ
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 قصة جمع القرآن

ـَ  َزْيَد  إنوـان مـ صلكف   انَ  - َظـْفُ  اهللَُّ َرِضَ  إَْكَصاِريَّ  َثابٍِت  ْب ـَ ـْ  َو َّ  َيْؽُتُب  ِِم

 َأُبق َؾَؼاَل  ُظَؿُر, َوِظـَْدهُ  افَقاَمَمةِ  َأْهؾِ  َمْؼَتَؾ  َبْؽرٍ  َأُبق إػ َأْرَشَؾ : َؿاَل  - افَقْحلَ 

 َوإيِنِّ  بِافـَّاِس, افَقاَمَمةِ  َيْقمَ  اْشَتَحرَّ  َؿْد  افَؼْتَؾ  إن: َؾَؼاَل  َأَتايِن, ُظَؿرَ  إن: َبْؽرٍ 

اءِ  افَؼْتُؾ  َيْسَتِحرَّ  إن َأْخَق  , دِم  بِافُؼرَّ ـِ ثِرٌ  َؾَقْذَهَب  ادََقاضِ ـَ  ـَ  إن إٓ افُؼْرآنِ  ِم

َؿُعقُه, َرَ  َوإيِنِّ  ََتْ َؿعَ  إن يَٕ ْقَػ : »فُِعَؿرَ  ُؿْؾُت : َبْؽرٍ  َأُبق َؿاَل  ," افُؼْرآنَ  ََتْ  ـَ

ْ  َصْقًئا َأْؾَعُؾ   َواهللَِّ  ُهقَ : ُظَؿرُ  َؾَؼاَل  شَوَشؾََّؿ؟ َظَؾْقفِ  اهللُ صذ اهللَِّ َرُشقُل  َيْػَعْؾفُ  َل

, َح  لَحتَّ  ؾِقفِ  ُيَراِجُعـِل ُظَؿرُ  َيَزْل  َؾَؾؿْ  َخْرٌ  َوَرَأْيُت  َصْدِري, فَِذفَِؽ  اهللَُّ  َذَ

ـُ  َزْيُد  َؿاَل  ُظَؿُر, يَرأَ  افَِّذي  َأُبق َؾَؼاَل  َيَتَؽؾَُّؿ, َٓ  َجافٌِس  ِظـَْدهُ  َوُظَؿرُ : َثابٍِت  ْب

ـَْت » َكتَِّفُؿَؽ, َوَٓ  َظاِؿٌؾ, َصاب   َرُجٌؾ  إِكََّؽ : َبْؽرٍ   اهللَِّ  فَِرُشقلِ  افَقْحلَ  َتْؽُتُب  ـُ

ْعُف, افُؼْرآنَ  َؾَتَتبَّعِ  ,شَوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللُ صذ َػـِل َفقْ  َؾَقاهللَِّ َؾاْْجَ ؾَّ ـَ  َجَبؾٍ  َكْؼَؾ  ـَ  ِم

انَ  َما اجِلَبالِ  َّا ظذ َأْثَؼَؾ  ـَ ـْ  بِفِ  َأَمَريِن  ِِم ْقَػ : »ُؿْؾُت  افُؼْرآِن, َْجْعِ  ِم  َتْػَعاَلنِ  ـَ

ْ  َصْقًئا َؿ؟ َظَؾْقفِ  اهللُ صذ افـَّبِلُّ  َيْػَعْؾفُ  َل , َواهللَِّ ُهقَ : َبْؽرٍ  َأُبق َؾَؼاَل  شَوَشؾَّ  َؾَؾؿْ  َخْرٌ

َح  لَحتَّ  ُأَراِجُعفُ  َأَزْل  َح  فِؾَِّذي َصْدِري اهللَُّ  َذَ  َوُظَؿَر, َبْؽرٍ  َأِب  َصْدرَ  َففُ  اهللَُّ َذَ

ُعفُ  افُؼْرآنَ  َؾَتَتبَّْعُت  َؾُؼْؿُت  ـَ  َأْْجَ َؿاعِ  ِم َتاِف, افرِّ ـْ  َوُصُدورِ  َوافُعُسِب  َوإَ

َجاِل, ـْ  َوَجْدُت  لَحتَّ  افرِّ ْ  إَْكَصاِريِّ  ُخَزْيَؿةَ  َمعَ  آَيَتْغِ  افتَّْقَبةِ  ُشقَرةِ  ِم  َل

ا ِه, َأَحدٍ  َمعَ  َأِجْدُُهَ ؿْ  َفَؼْد } َؽْرِ ـُ ـْ  َرُشقٌل  َجاَء  َظـِتُّؿْ  َما َظَؾْقفِ  َظِزيزٌ  َأْكُػِسُؽؿْ  ِم

ا, إػ[ 546: افتقبة] {َظَؾْقُؽؿْ  َحِريٌص  اَكِت  آِخِرُِهَ ـَ ُحُػ  َو  ُْجِعَ  افَّتِل افصُّ
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اهُ  لَحتَّ  َبْؽرٍ  َأِب  ِظـَْد  افُؼْرآنُ  ؾِقَفا اهُ  لَحتَّ  ُظَؿرَ  ِظـَْد  ُثؿَّ  اهللَُّ, َتَقؾَّ  ِظـَْد  ُثؿَّ  اهللَُّ, َتَقؾَّ

 " . ُظَؿرَ  بِـِْت  َحْػَصةَ 

ـَ  ُحَذْيَػةَ  إنودم حديث  انَ  ُظْثاَمنَ  ظذ َؿِدمَ  افَقاَمِن, ْب ـَ ْلمِ  َأْهَؾ  ُيَغاِزي َو  دِم  افشَّ

 دِم  اْختاَِلُؾُفؿْ  ُحَذْيَػةَ  َؾَلْؾَزعَ  افِعَراِق, َأْهؾِ  َمعَ  َوَأْذَربِقَجانَ  َأْرِمقـَِقَة, َؾْتِح 

َة, َهِذهِ  َأْدِركْ  ادُْمِمـَِغ, َأِمرَ  َيا: فُِعْثاَمنَ  ُحَذْيَػةُ  َؾَؼاَل  افِؼَراَءِة,  إن  َؿْبَؾ  إُمَّ

َتؾُِػقا : َحْػَصةَ  إػ ُظْثاَمنُ  َؾَلْرَشَؾ  ,يَوافـََّصارَ  افَقُفقدِ  اْختاَِلَف  افؽَِتاِب  دِم  ََيْ

ُحِػ  إَِفْقـَا َأْرِشِع  إن» َها ُثؿَّ  ادََصاِحِػ, دِم  َكـَْسُخَفا بِافصُّ  َؾَلْرَشَؾْت  ,شإَِفْقِؽ  َكُردُّ

ا ـَ  َزْيَد  َؾَلَمرَ  ُظْثاَمَن, إػ َحْػَصةُ  هِبَ ـَ  اهللَِّ َوَظْبَد  َثابٍِت, ْب , ْب َبْرِ ـَ  َوَشِعقَد  افزُّ  ْب

ـِ  َوَظْبَد  افَعاِص, َْحَ ـَ  افرَّ ـِ  احَلاِرِث  ْب  ," اَدَصاِحِػ  دِم  َؾـََسُخقَها ِهَشامٍ  ْب

ْهطِ  ُظْثاَمنُ  َوَؿاَل  ـُ  َوَزْيُد  َأْكُتؿْ  اْخَتَؾْػُتؿْ  إذا: »افثَّاَلَثةِ  افُؼَرِصقِّغَ  فِؾرَّ  دِم  َثابٍِت  ْب

ءٍ  ـَ  َرْ ُتُبقهُ  افُؼْرآنِ  ِم ـْ اَم  ُؿَرْيٍش, بِؾَِسانِ  َؾا  إذا لَحتَّ  َؾَػَعُؾقا شبِؾَِساهِنِؿْ  َكَزَل  َؾنِكَّ

ُحَػ  َكَسُخقا ُحَػ  ُظْثاَمنُ  َردَّ  ادََصاِحِػ, دِم  افصُّ  إػ َوَأْرَشَؾ  َحْػَصَة, إػ افصُّ

ؾِّ  َّا بُِؿْصَحٍػ  ُأُؾٍؼ  ـُ ـَ  ِشَقاهُ  باَِم  َوَأَمرَ  َكَسُخقا, ِِم ؾِّ  دِم  افُؼْرآنِ  ِم  َأوْ  َصِحقَػةٍ  ـُ

 .  "ُُيَْرَق  إن ُمْصَحٍػ,

ـُ  يِن  ِصَفاٍب, ؿال اْب ـُ  َخاِرَجةُ  َأْخَزَ ـِ  َزْيدِ  ْب ـَ  َزْيَد  َشِؿعَ  أكف َثابٍِت, ْب  َثابٍِت  ْب

ـَ  آَيةً  َؾَؼْدُت  ": َيُؼقُل  َظـُْف, اهللَُّ َرِضَ   ادُْصَحَػ, َكَسْخـَا ِحغَ  إَْحَزاِب  ِم

ـُْت  ا َيْؼَرأُ [ 74:ص] َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللُ صذ اهللَِّ  َرُشقَل  َأْشَؿعُ  ـُ  َؾاْفَتَؿْسـَاَها هِبَ

ـِ  ُخَزْيَؿةَ  َمعَ  َؾَقَجْدَكاَها ـَ } إَْكَصاِريِّ  َثابٍِت  ْب  َما َصَدُؿقا ِرَجاٌل  ادُْمِمـَِغ, ِم
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ـْ  َؾِؿـُْفؿْ  َظَؾْقِف, اهللََّ َظاَهُدوا ـْ  َوِمـُْفؿْ  َكْحَبفُ  َؿَض  َم [ 41: إحزاب] {َيـَْتظِرُ  َم

ْؼـَاَها ا دِم  َؾَلحْلَ  أخرجف افبخاري دم صحقحف . " ادُْصَحِػ  دِم  ُشقَرِِتَ

 فضيلة أهل الحديث

 ـؾ دم جعؾ افذي هلل احلؿد: دم بقان مـزفة أهؾ احلديث ؿال اإلمام أَحد

 اْلدى, إػ ضؾ مـ يدظقن افعؾؿ أهؾ مـ بؼايا افرشؾ, مـ ؾسة زمان

 اهلل بـقر ويبكون ادقتك, اهلل بؽتاب ُيققن إذى, ظذ مـفؿ ويصزون

 هدوه, ؿد تائف ضالٍ  مـ وـؿ أحققه, ؿد إلبؾقس ؿتقؾ مـ ؾؽؿ افعؿك, أهؾ

 اهلل ـتاب ظـ يـػقن ظؾقفؿ افـاس أثر وأؿبح افـاس, ظذ أثرهؿ أحسـ ؾام

اجلاهؾغ, افذيـ ظؼدوا أفقية  وتلويؾ ادبطؾغ, واكتحال افغافغ, حتريػ

افبدع, وأضؾؼقا ظؼال افػتـة ؾفؿ خمتؾػقن دم افؽتاب, خمافػقن فؾؽتاب, 

 بغر جمؿعقن ظذ مػارؿة افؽتاب, يؼقفقن ظذ اهلل, ودم اهلل, ودم ـتاب اهلل

يتؽؾؿقن بادتشابف مـ افؽالم, وَيدظقن جفال افـاس بام يشبفقن  ظؾؿ

 5ظؾقفؿ, ؾـعقذ باهلل مـ ؾتـ افضافغ.

ـْ َثْقَباَن َؿال ََؿاَل ؾ صقرة, وافػرؿة افـاجقة .افطائػة ادـ مع ذفؽ هؿو  َع

َؿ :  ـَ "َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾَّ ؼِّ َطاِهِري تِل َظَذ احْلَ ـْ ُأمَّ َٓ َتَزاُل َضائَِػٌة ِم

ْؿ َحتَّك َيْلِِتَ َأْمُر اهللَِّ  ُذُْلُ ـْ ََيْ ُهْؿ َم  "َٓ َيُُضُّ
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ـٌ َصِحقٌح. َشِؿْعت "َؿاَل َأُبق ِظقَسك افسمذي:  ـَ َهَذا َحِديٌث َحَس َد ْب حُمَؿَّ

ـِ افـَّبِلِّ  ِديَث َظ َر َهَذا احْلَ ـَ ـَ ادَِْديـِلِّ َيُؼقُل َوَذ إِْشَؿِعقَؾ َيُؼقُل َشِؿْعُت َظِعَّ ْب

ؼِّ َؾَؼاَل َظِع  ُهْؿ  ـَ َظَذ احْلَ تِل َطاِهِري ـْ ُأمَّ َٓ َتَزاُل َضائَِػٌة ِم َؿ  َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾَّ

ِديِث   "َأْهُؾ احْلَ

َٓ إِنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف  ُف َؿاَم ؾِقـَا َؾَؼاَل َأ ـِ َأِب ُشْػَقاَن َأكَّ ـْ ُمَعاِوَيَة ْب وَظ

َؿ َؿاَم ؾِقـَا َؾَؼاَل :  ُؿقا َظَذ ثِـَْتْغِ "َوَشؾَّ ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتاِب اْؾَسَ ـْ َؿْبَؾُؽْؿ ِم َٓ إِنَّ َم َأ

ًة  ُق َظَذ َثاَلٍث َوَشْبِعَغ ثِـَْتاِن َوَشْبُعقَن دِم َوَشْبِعَغ ِمؾَّ َة َشَتْػَسِ َوإِنَّ َهِذِه ادِْؾَّ

اَمَظة  ـَِّة َوِهَل اجْلَ  "افـَّاِر َوَواِحَدٌة دِم اجْلَ

 مـ ضاظتف فزوم وهداهؿ فصػقتف ضائػة اختاروؿد ؿال ابـ حبان رَحف اهلل: 

 وأكطؼ باإليامن ؿؾقهبؿ ؾزيـ وأثار افســ فزوم دم إبرار شبؾ اتباع

 افرحؾ دم بافدؤوب كبقف شــ واتباع ديـف أظالم ـشػ مـ بافبقان أفسـتفؿ

 وافتػؼف إهقاء ورؾض افســ ْجع دم وإوضار إهؾ وؾراق وإشػار

 وشلفقا وـتبقه ؾقف ورحؾقا وضؾبقه فؾحديث افؼقم ؾتجرد أراء بسك ؾقفا

 ظؾقف وؾرظقا وأصؾقه ؾقف وتػؼفقا وكؼوه بف وذاـروا وأحؽؿقه ظـف

 مـ وافـاشخ ادـػصؾ مـ وادقؿقف ادتصؾ مـ ادرشؾ وبقـقا وبذفقه

 ادفؿؾ مـ وادستعؿؾ ادجؿؾ مـ وادػرس ادػسقخ مـ وادحؽؿ ادـسقخ

 وادباح ادـصقص مـ وافدفقؾ اخلصقص مـ وافعؿقم ادطقل مـ وادختك

 اإليعاد مـ واحلتؿ اإلرصاد مـ وافػرض ادشفقر مـ وافغريب ادزجقر مـ
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 وافؽشػ ادعؿقل وـقػقة ادسوـغ مـ وافضعػاء ادجروحغ مـ وافعدول

 افتدفقس خمايؾ مـ ادـحقل مـ وؿؾب ادخزول ظـ حرف وما ادجفقل ظـ

ـَ  هِبِؿُ  اهللَُّ َحِػظَ  لَحتَّ  افتؾبقس مـ ؾقف وما ي  ثؾب ظـ وصاكف اْدُْسؾِِؿغَ  ظذ افدِّ

 ؾفؿ لافدج مصابقح افـقازل ودم ياْلد أئؿة افتـازع ظـد وجعؾفؿ افؼادحغ

 . اهـ  5 إصػقاء وملكس إكبقاء ورثة

انَ  َأْهَؾفُ  تعاػ اهللَُّ  َجَعَؾ  َوَؿْد وؿال اخلطقب افبغدادي رَحف اهلل:  ـَ يَعِة, َأْر ِ  افؼَّ

ؾَّ  هِبِؿْ  َوَهَدمَ  ـْ  اهللَِّ  ُأَمـَاءُ  َؾُفؿْ . َصـِقَعةٍ  بِْدَظةٍ  ـُ  افـَّبِلِّ  َبْغَ  َواْفَقاِشَطةُ  َخؾِقَؼتِِف, ِم

تِِف, َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللُ صذ تِفِ  َحِػظِ  دِم  َوادُْْجَتِفُدونَ  َوُأمَّ  , َزاِهَرةٌ  َأْكَقاُرُهؿْ . ِمؾَّ

 َؿاِهَرٌة, َوُحَجُجُفؿْ  َطاِهَرٌة, َوَمَذاِهُبُفؿْ  َباِهَرٌة, َوآَياُِتُؿْ  َشائَِرٌه, َوَؾَضائُِؾُفؿْ 

ؾُّ  ـُ ـُ  َأوْ  إَِفْقِف, َتْرِجعُ  يَهقً  إػ َتَتَحقَّزُ  ؾَِئةٍ  َو  يِشقَ  َظَؾْقِف, َتْعُؽُػ  َرَأًيا َتْسَتْحِس

ِديِث, َأْصَحاِب  ْؿ, اْفؽَِتاَب  ؾنن احْلَ ُِتُ ـَّةُ  ُظدَّ ُتُفْؿ, َوافسُّ ُشقُل  ُحجَّ  ؾَِئُتُفْؿ, َوافرَّ

ُجقنَ  َٓ  كِْسَبُتُفْؿ, َوإَِفْقفِ  َْهَقاِء, ظذ ُيَعرِّ ْٕ َٓ  ا َراِء, إػ َيْؾَتِػُتقنَ  َو ْٔ  ِمـُْفؿْ  ُيْؼَبُؾ  ا

ـِ  َرَوْوا َما ُشقِل, َظ ـِ  َحَػَظةُ  َواْفُعُدوُل, َظَؾْقفِ  ادَْْلُمقُكقنَ  َوُهؿُ  افرَّ ي  َوَخَزَكُتُف, افدِّ

َؾُتفُ  اْفِعْؾؿِ  َوَأْوِظَقةُ  انَ  َحِديٍث, دِم  اْخُتؾَِػ  إذا. َوََحَ ُجقُع, إَِفْقِفؿُ  ـَ  َحَؽُؿقا َؾاَم  افرُّ

ؾُّ  َوِمـُْفؿْ . ادَْْسُؿقعُ  ادَْْؼُبقُل  َؾُفقَ  بِِف,  دِم  َوَزاِهٌد  َكبِقٌف, َرؾِقعٌ  َوإَِمامٌ  َؾِؼقٌف, َظاِلٍ  ـُ

, َوَؿاِرئٌ  بَِػِضقَؾٍة, َوخَمُْصقٌص  َؿبِقَؾٍة, ـٌ ـٌ  َوَخطِقٌب  ُمْتِؼ ْؿُفقرُ  َوُهؿُ . حُمِْس  اجْلُ

بِقُؾ  َوَشبِقُؾُفؿُ  اْفَعظِقُؿ, ؾُّ . ادُْْسَتِؼقؿُ  افسَّ ـُ  َوَظَع  َيَتَظاَهُر, بِاْظتَِؼاِدِهؿْ  ُمْبَتَدعٍ  َو
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ْؾَصاِح  ـْ ».  َيَتَجاَسُ  شَٓ  َمَذاِهبِِفؿْ  بَِغْرِ  اإْلِ اَدُهؿْ  َم ـْ  اهللَُّ, َؿَصَؿفُ  ـَ  َظاَكَدُهؿْ  َوَم

ؿُ  ُهؿُ يَ  َٓ . اهللَُّ َخَذَْلُ ـْ  ُُضُّ ْؿ, َم َٓ  َخَذَْلُ ـِ  ُيْػؾُِح  َو ؿُ  َم  إػ فِِديـِفِ  ادُْْحَتاطُ  اْظَتَزَْلُ

قءِ  افـَّاطِرِ  َوَبَكُ  َؾِؼٌر, إِْرَصاِدِهؿْ  ِهؿْ  ظذ اهللََّ  َوإِنَّ  َحِسرٌ  إَِفْقِفؿْ  بِافسُّ  َكْكِ

 . اهـ 5 شَفَؼِديرٌ 

 واحلال ـام ؿال ؾقفؿ افصقري رَحف اهلل:

 َيدِظقفِ  َومـ َأهؾف ظائبا...  لضحأو احَلِديث ظاكد دـ ؿؾ

ِػقف خؾؼ ؾاجلفؾ بَِجْفؾ أم...  يل اْبـ َهَذا َتؼقل أبعؾؿ  افسَّ

 وافتؿقيف افسهات مـ...  افّديـ حػظقا هؿ افَّذيـ أتعقب

 وؾؼقف َظال ـؾ َراجع...  رددوه َوَما َؿْقْلؿ وايل

 طرق عناية السلف بحفظ السنة

ـَّة ادطفرة, وذفؽ  - تعاػرَحفؿ اهلل  -تـقظت ظـاية افسؾػ وؿد  بافسُّ

 أهنؿحسب اإلمؽاكات وافقشائؾ ادتاحة دم ـؾ ظك, وفذفؽ كالحظ 

ـَّة ظؾاًم  ابذفق ؽاية اجلفد وـاؾة اإلمؽاكات وخمتؾػ افقشائؾ دم افعـاية بافسُّ

 وظؿاًل, حػظًا وـتابة, ودراشة وكؼًا بغ إمة 
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 هإِ بالسُّهَّٕ يف عصر الصحابٕ:أَاًل: الع

اهلل ظؾقف وشؾؿ  صذـان افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ دم ظفد افرشقل اهلل  

يستػقدون أحؽام افؼيعة مـ افؼرآن افؽريؿ افذي يتؾؼقكف ظـ افرشقل 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ. صذ

وـثرًا ما ـاكت تـزل آيات مـ افؼرآن افؽريؿ جمؿؾة ؽر مػصؾة, أو مطؾؼة  

ؽر مؼقدة ـإمر بافصالة جاء جمؿاًل ل يبّغ دم افؼرآن ظدد رـعاِتا وٓ 

افذي  هقئتفا وٓ أوؿاِتا, وـإمر بافزـاة جاء مطؾؼًا ل يؼدر باحلد إدين

 .َتب ؾقف افزـاة ول يبغ مؼاديرها وٓ ذوضفا

ذح  ظذ وـذفؽ ـثٌر مـ إحؽام افتل ٓ يؿؽـ افعؿؾ هبا دون افقؿقف 

رشقل اهلل  إػما يتصؾ هبا مـ ذوط وأرـان, ؾؽان ٓ بد ْلؿ مـ افرجقع 

اهلل  صذورشقل اهلل  اهلل ظؾقف وشؾؿ دعرؾة إحؽام معرؾة تػصقؾقة صذ

ظز وجؾ  -اخلؾؼ بؿؼاصد ذيعة اهلل  يظؾقف وشؾؿ هق ادبؾِّغ ظـ ربِّف وأدر

 وحدودها ومرامقفا. -

ـان مبقـا اهلل ظؾقف وشؾؿ  صذافرشقل  إنوؿد أخز اهلل دم ـتابف افؽريؿ ظـ  

َ }: تعاػ, ومقضٌح درامقف وآياتف حقث يؼقل فؾؼرآن َر فُِتَبغِّ ـْ َوَأْكَزْفـَا إَِفْقَؽ افذِّ

َل إَِفْقِفْؿ  ُرونَ فِؾـَّاِس َما ُكزِّ ُفْؿ َيَتَػؽَّ  . {َوَفَعؾَّ
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 صذوـان افصحابة رض اهلل ظـفؿ يؾتزمقن حدود أمره وهنقف, ويؼتدون بف  

 أكفما ظؾؿقا مـف  إٓ -اهلل ظؾقف وشؾؿ دم ـؾ أظامفف وظباداتف ومعامالتف 

ؾؽاكقا يتعؾؿقن مـف أحؽام افصالة وأرـاهنا وهقئتفا أخذًا بؼقفف  -خاص بف 

 ."صذصؾقا ـام رأيتؿقين أ"ؾؿ: اهلل ظؾقف وش صذ

اهلل ظؾقف وشؾؿ:  صذويلخذون ظـف مـاشؽ احلج وصعائره امتثآً ٕمره 

 ."خذوا ظـل مـاشؽؽؿ"

 إنيسك دون  اكقا يػعؾقن ما يػعؾ, ويسـقن ماـ إنوؿد َبَؾَغ مـ اؿتدائفؿ بف 

تف أو حؽؿتف.  يعؾؿقا فذفؽ شببًا, أو يسلفقه ظـ ظؾَّ

اختذ رشقل اهلل "ؿال:  -رض اهلل ظـفام  -أخرج افبخاري ظـ ابـ ظؿر  

اهلل ظؾقف وشؾؿ خامتًا مـ ذهب, ؾاختذ افـاس خقاتقؿ مـ ذهب, ثؿ  صذ

فـ أفبسف أبدًا, ؾـبذ افـاس  إيناهلل ظؾقف وشؾؿ وؿال:  صذكبذه افـبل 

 . "خقاتقؿفؿ

بقـام رشقل اهلل "ل: وأخرج أبق داود ظـ أب شعقد اخلدري رض اهلل ظـف ؿا

بلصحابف إْذ خؾع كعؾقف ؾقضعفام ظـ يساره, ؾؾام  صذاهلل ظؾقف وشؾؿ ي صذ

اهلل ظؾقف وشؾؿ  صذرشقل اهلل  ذفؽ افؼقم أفؼقأ كعاْلؿ, ؾؾام ؿض يرأ

إفؼاء كعافؽؿ ؿافقا: رأيـاك أفؼقت كعؾقؽ ؾلفؼقـا  ظذصالتف ؿال: ما َحؾؽؿ 
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جزيؾ ظؾقف افسالم أتاين  إن ظؾقف وشؾؿ: اهلل صذكعافـا, ؾؼال رشقل اهلل 

 ."يؾقفام ؿذرًا, أو ؿال: أذ إنؾلخزين 

ـان بعضفؿ يتـاوبقن  إنتتبعفؿ ٕؿقافف وأظامفف  ظذوفؼد بؾغ حرصفؿ 

ؾقام  -مالزمة جمؾسف يقمًا بعد يقم, ؾفذا ظؿر بـ اخلطاب رض افف ظـف يؼقل 

ٕكصار دم بـل أمقة بـ زيد ــت أكا وجاٌر يل مـ ا": -أخرجف ظـف افبخاري 

اهلل ظؾقف  صذ رشقل اهلل ظذوــا كتـاوب افـزول  -وهل مـ ظقايل ادديـة  -

كزل  وإذاوأكزل يقمًا, ؾنذا كزفت جئتف بخز ذفؽ افققم,  وشؾؿ, يـزل يقما

 ."ؾعؾ مثؾ ذفؽ

اهلل ظؾقف وشؾؿ بعض  صذـام ـاكت افؼبائؾ افـائقة ظـ ادديـة ترشؾ إفقف 

اهلل ظؾقف وشؾؿ ثؿ  صذأؾرادها فقتعؾؿقا أحؽام اإلشالم مـ رشقل اهلل 

يرجعقن إفقف معؾؿغ ومرصديـ, بؾ ـان افصحاب يؼطع ادساؾات افشاشعة 

اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ مسلفٍة كازفٍة أو حؽٍؿ ذظٍل, ثؿ  صذفقسلل رشقل اهلل 

 رء. ظذيرجع ٓ يؾقي 

امرأة أخزتف بلهنا  إن"دم صحقحف ظـ ظؼبة بـ احلارث  أخرج افبخاري 

بؾغ  لؿاصدًا ادديـة حت -وـان بؿؽة  –أرضعتف وزوجتف ؾرـب مـ ؾقره 

اهلل ظؾقف وشؾؿ, ؾسلفف ظـ حؽؿ اهلل ؾقؿـ تزوج امرأًة ٓ  صذرشقل اهلل 
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 صذيعؾؿ أهنا أختف مـ افرضاع, ثؿ أخزتف بذفؽ مـ أرضعتفام, ؾؼال افـبل 

 ."ـقػ وؿد ؿقؾ"ظؾقف وشؾؿ:  اهلل

اهلل  صذيسلفقا زوجات افـَّبل  إنوـذفؽ ـان مـ ظادِتؿ رض اهلل ظـفؿ 

 ظؾقف وشؾؿ ؾقام يتعؾؼ بشئقن افرجؾ مع زوجتف فعؾؿفـ بذفؽ.

فقسلفـفـ  اهلل ظؾقف وشؾؿ صذزوجات افـَّبل  إػـام ـاكت افـساء تذهب 

ظؾقف وشؾؿ ما يشلن  اهلل صذل اهلل يسلفـ رشق اظـ أمقر ديـفـ, وأحقاك

اهلل ظؾقف وشؾؿ  صذافسمال ظـف مـ أمقرهـ, ؾنذا ـان هـافؽ ما يؿـع افـبل 

تػفؿفا إياه ـام  إنزوجاتف  يمـ افتكيح فؾؿرأة باحلؽؿ افؼظل أمر إحد

ر مـ احلقض. -رض اهلل ظـفا  -دم حديث ظائشة   دم ـقػقة افتطفُّ

رة دم  -قان اهلل ظؾقفؿ رض -هؽذا ـاكت ظـاية خر افؼرون   ـَّة ادطفَّ بافسُّ

تامًا بف ووؿقؾًا ظـد حدود أمره وهنقف,  اهلل ظؾقف وشؾؿ اؿتداء صذقاتف ح

تعؾؿ شـَّتِف  ظذوتسؾقاًم ـاماًل حلؽؿف, وافتزامًا دؿقؼًا هبديف, وحرصًا صديدًا 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ. صذ

 إػإضاؾة  -اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾنكـا كجدهؿ رض اهلل ظـفؿ  صذأما بعد وؾاتف  

اهلل  صذ لفؾعـاية بُسـَّة ادصطػ ييسؾؽقن جمآت أخر -ما شبؼ ذـره 

ـان  لظؾقف وشؾؿ واحلػاظ ظؾقفا, مـ ذفؽ حػظفا وافتثبت مـ ذفؽ حت

أحدهؿ يرحؾ دم احلديث افقاحد مساؾة صفر فقتثبَّت مـ حػظف, وـذفؽ 
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صحػ وإجزاء, ثؿ كؼها بغ افـاس وؽر ذفؽ مـ ـتابتفا دم اف

 ادجآت.

 أهؿ مالحمف ؾقام يع: إػـؾ ذفؽ وؾؼ مـفج ظؿع وظؾؿل يؿؽـ اإلصارة 

ظقاتؼفؿ  ظذفقة ادؾؼاة واشتشعر افصحابة افؽرام رض اهلل ظـفؿ ظظؿ ادسم

فألماكة  إمة أداءً  إػؼفا, ثؿ تبؾقغفا وتطبق -ـتابًا وشـًة  -حلػظ افؼيعة 

اها رشقل اهلل ـاكقا  اهلل ظؾقف وشؾؿ إفقفؿ. وؿد صذ افتل اختروا ْلا ـام أدَّ

اها بعد كبل اهلل   صذرض اهلل ظـفؿ خر مـ َحؾ هذه إماكة وخر مـ أدَّ

اهلل ظؾقف وشؾؿ, وـان هذا آشتشعار فعظؿ ادسمفقة مـطؾؼًا ِما وظقه ظـ 

ثقا "اهلل ظؾقف وشؾؿ دم مثؾ ؿقفف:  صذرشقل اهلل  بؾغقا ظـل وفق آية, وحدِّ

 ."ظـ بـل إسائقؾ وٓ حرج

اها ـام شؿعفا, ؾُربَّ ُمبؾٍغ "وؿقفف:  كُضَّ اهلل امرءًا شؿع مؼافتل ووظاها ؾلدَّ

 ."مـ شامع لأوظ

تعؿدًا ؾؾقتبقأ م ظذمـ ـذب "وـذفؽ دم مثؾ ؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم: 

 ."رمؼعده مـ افـا

ث بؽؾِّ ما شؿع إنبادرء ـذبًا  لـػ"وؿقفف:   ."ُيدِّ

 ."ـذٌب ؾفق أحد افؽذابغ أكف يمـ حدث ظـل بحديٍث ير"وؿقفف: 
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فذفؽ ـؾف ـان افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ مع  وؽر ذفؽ مـ إحاديث

ي وافتثبُّت ؾقام يرووكف ظـ  ظذحرصفؿ  تبؾقغ ديـ اهلل فألمة صديدي افتحرِّ

ثقن بقٍء  صذرشقل اهلل  َوُهؿ واثؼقن مـ  إٓاهلل ظؾقف وشؾؿ, ؾؽاكقا ٓ ُيدِّ

ما  إٓإخبار  اهلل ظؾقف وشؾؿ, وٓ يؼبؾقن مـ صذصحتف ظـ رشقل اهلل 

 ظرؾقا صحتف وثبقتف. وهذه كامذج مـ أؿقاْلؿ ومقاؿػفؿ دم ذفؽ:

أخطئ حلدثتؽؿ بلصقاء  إن أخق إينظـ أكس رض اهلل ظـف ؿال: فقٓ  -5

اهلل  صذاهلل ظؾقف وشؾؿ, أو ؿاْلا رشقل اهلل  صذؿعتفا مـ رشقل اهلل ش

أ مؼعده  ظذمـ ـذب "شؿعتف يؼقل:  إينظؾقف وشؾؿ وذفؽ  متعؿدًا ؾؾقتبقَّ

 ."مـ افـار

اهلل  صذـان أكس ؿؾقؾ احلديث ظـ رشقل اهلل "وظـ ابـ شريـ ؿال:  -4

ث ظـ رشقل اهلل  إذاظؾقف وشؾؿ, وـان  اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: أو ـام  صذحدَّ

 ."اهلل ظؾقف وشؾؿ صذؿال رشقل اهلل 

ث ظـ رشقل  إذاابـ مسعقد ـان  إن"وظـ افشعبل وابـ شريـ:  -1 حدَّ

اهلل ظؾقف وشؾؿ دم إيام تربد وجفف, وؿال: وهؽذا أو كحقه,  صذاهلل 

 ."3وهؽذا أو كحق

جافست ابـ ظؿر شـة ؾؾؿ أشؿعف يذـر حديثًا ظـ "ظـ افشعبل ؿال:  -2

 ."اهلل ظؾقف وشؾؿ صذرشقل اهلل 
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إكصار مـ  أدرـت مائة وظؼيـ مـ": أب فقعوؿال ظبد افرَحـ بـ  -3

 إنودَّ  إٓاهلل ظؾقف وشؾؿ ما مـفؿ أحٌد ُيدث بحديٍث  صذأصحاب حمؿد 

 ."أخاه ـػاه إياه إنودَّ  إٓظـ رء  لأخاه ـػاه إياه, وٓ يستػت

ها هذا "ودم رواية:   إػترجع  لهذا حت إػيسلل أحدهؿ ادسلفة ؾردَّ

 . "إول

مؽة ؾام شؿعتف  إػخرجت مع شعد "وظـ افسائب بـ يزيد ؿال:  -4

 ."ادديـة إػرجعـا  لقف وشؾؿ حتاهلل ظؾ صذُيدث حديثًا ظـ رشقل اهلل 

ؿؾـا فزيد بـ أرؿؿ حدثـا ظـ رشقل "ؿال:  ـ أب فقعوظـ ظبد افرَحـ ب -5

ِزكا وكسقـا, واحلديث ظـ رشقل اهلل صذاهلل  ـَ  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ, ؾؼال: 

 . "اهلل ظؾقف وشؾؿ صديٌد 

َّرٔ يف عصر التابعني فمو بعذيم  :ثانًّا: العهإِ بالسُّهَّٕ املط

بدأ بزوغ صؿس  لما ـاد ظك افصحابة يـؼض فقبدأ ظك افتابعغ حت 

وجمقس  يأظداء آشالم مـ هيقٍد وكصار إنافػتـ وإهقاء وافبدع, وذفؽ 

 إػوصابئة وؾالشػة ذؿقا هبذا افديـ افذي َحؾف همٓء افصحابة افؽرام 

افعظقؿة افتل  آكتصاراتإظداء ذرظًا بتؾؽ  همٓءافـاس ـاؾة, ـام ضاق 

ِدهؿ  حؼؼفا اإلشالم وذفؽ آكتشار افرسيع دم أكحاء إرض, ودا ل َُتْ

صقئًا رام همٓء إظداء: ادؽر وافؽقد  اإلشالملادؼاومة افعسؽرية ْلذا ادد 
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ْلذا افديـ وأهؾف, ؾلخذوا يثرون افػتـ وافشؽقك وافشبفات بغ ادسؾؿغ 

وخاصة حديثل افعفد بافؽػر, وـاكت بداية تؾؽ افػتـ بؽرس ذفؽ افباب 

مسؾؿ دم صحقحف  اإلمامرض اهلل ظـف ؾقام رواه ظـف افذي أخز ظـف حذيػة 

ظـدما شلفف أمر ادممـغ ظؿر رض اهلل ظـف ظـ افػتـة افتل أخز ظـفا 

اهلل ظؾقف وشؾؿ أهنا متقج ـؿقج افبحر, ؾؼال فف حذيػة:  صذ لادصطػ

بقـؽ وبقـفا بابًا مغؾؼًا, ؾؼال ظؿر: وهؾ  إنمافؽ وْلا يا أمر ادممـغ "

يغؾؼ مرة  إٓحري  ؾنكففباب أم يؽرس؟ ؿال: بؾ يؽرس, ؿال: يػتح ا

هق افباب ـام يعؾؿ  أكفظؿر ـان يعؾؿ  إنوأخز حذيػة دم احلديث  ."يأخر

 دون ؽٍد افؾقؾة. إن

وذفؽ  –اهلل ظـف وأرضاه  رض -وـان ـرس ذفؽ افباب بؼتؾ ظؿر  

 رض - بقة, وبذفؽ اكػتح باب افػتـ افتل ـان ظؿرصؾقبؿمامرة جمقشقة 

بابًا مقصدًا دم وجقه أصحاهبا, وادتتبِّع فسرة ظؿر جيد ذفؽ  -ظـف  تعاػاهلل 

واضحًا جؾقًا حقث ـان ظؿر رض اهلل ظـف متقؼظًا ؾام تؽاد تبزغ ؾتـٌة أو بدظٌة 

, دم مفدها, وما ؿصة َصبقغ بـ ِظسؾويؼض ظؾقفا  إٓهـا أو هـاك 

كامذج مـ  إٓيـسخ صحػف ويـؼها بغ افـاس  حب داكقال  افذي ـانوصا

ذفؽ افتقؼظ وافكامة مـ ظؿر دم وجقه أصحاب افػتـ وافبدع  ظذإدفة 

وإهقاء, ؾؼد حسؿ ظؿر أمرُها باشتدظائفام إفقف دم ادديـة وَحَبَسفام 

هَبُام حت أهؾفام ثؿ مـع ظؿر  إػتابا وأظؾـا تقبتفام ظـد ذفؽ ردَُّها  لوََضَ
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ظـف ادسؾؿغ مـ تؽؾقؿفام أو اجلؾقس إفقفام وذفؽ ددة صفر مـ  رض اهلل

وفؼد رأيت صبقغ يؿق دم افبكة ـافـاؿة "ؿال افراوي:  لافزمان حت

 ."مـغميؼربف أحد وذفؽ ظزمة أمر اد اجلرباء ٓ

ة وديـفا ومعتؼدها مـ ادرجػغ وأصحاب افبدع  هؽذا تؽقن َحاية إمَّ

ة  ظذحلاـؿ ادسؾؿ احلارس إمغ وإهقاء, وهؽذا يؽقن ا ديـ إمَّ

وظؼائدها وأخالؿفا, رحؿ اهلل صفقد ادحراب ظؿر ورض ظـف وأشؽـف 

 ؾسقح جـاتف, وحؼكا معف يقم افؼقامة وذفؽ بحبِّـا فف.

يد ابـ شبل  ظذذفؽ افتآمر ادجقد افـكاين: ادؽر افقفقدي  إػثؿ اكضؿ  

افذي أصبح بعد ذفؽ أشاس ـؾ ؾتـة دم آشالم, ثؿ تتابعت افػتـ وافبدع, 

ؿ وافرؾض ؾآظتزال وؽرها.  ؾظفرت بدظة افؼقل بافؼدر, ثؿ افتجفُّ

وظـد اكتشار هذه افػتـ وافبدع وإهقاء شؾؽت إجقال افتافقة جلقؾ 

هؾ افؼرون افصحابة إخقار مـ افتابعغ وتابعقفؿ ومـ بعدهؿ مـ أ

ؾة ضرؿًا وجمآت أخر ـَّة وافعـاية هبا حسب اإلمؽاكات  يادػضَّ حلػظ افسُّ

 وافقشائؾ ادتقؾرة ْلؿ دم تؾؽ افعصقر.

 َقذ متجلت تلك اجملاالت يف:

 افعـاية بحػظفا. -5
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 .شـادافسمال ظـ اإل -4 

افبحث دم أحقال افرجال وكؼؾة إخبار افذي كتج ظـف ظؾؿ افرجال  - 1 

ة ادسؾؿة ظـ ؽرها مـ إمؿ.أص يافذ  بح مقزة هذه إمَّ

ـَّة افذي بدأ بصحٍػ وأجزاء ثؿ تطقر  -2  بة  إػتدويـ افسُّ مصـَّػات مبقَّ

بة إما  ادساكقد  ظذـافؽتب افستة وادقضل وؽرها, وإما  بقابإ ظذومرتَّ

  ..ـؿسـد أَحد وؽره, وؽر ذفؽ مـ ادجآت

 عند السلففي نقل الحديث التثبت والتحري 

دم أحقال افرجال  يكامذج مـ أؿقال أئؿة افسؾػ دم افتثبُّت وافتَّحرِّ  وؾقام يع

 وكؼؾة إخبار, وظدم إخذ ظـ ؽر افثؼات:

ـؾ  ظذافقاجب  إن تعاػواظؾؿ وؾَّؼؽ اهلل "مسؾؿ بـ احلجاج:  اإلمامؿال 

أحٍد ظرف افتؿققز بغ صحقح افروايات وشؼقؿفا وثؼات افـاؿؾغ ْلا مـ 

َتاَرة دم كاؿؾقف,  إٓٓ يروي مـفا  إنادتَّفؿغ  ما ظرف صحة خمارجف, وافسِّ

 ."وأن يتؼل مـفا ما ـان مـفا ظـ أهؾ افتُّفؿ وادعاكديـ مـ أهؾ افبدع

اهلل ظؾقف  صذشقل اهلل ر إنرض اهلل ظـف:  ظـ أب هريرة هنشـادبثؿ شاق 

ابقن يلتقكؽؿ مـ إحاديث "وشؾؿ ؿال:  افقن ـذَّ يؽقن دم آخر افزمان دجَّ

 هنشـادبثؿ شاق  يضؾقكؽؿ ؿ, ؾنيَّاـؿ وإيَّاهؿ, ٓبام ل تسؿعقا أكتؿ وٓ آباؤـ
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ابـ ظباس ؾجعؾ  إػجاء بشر بـ ـعب افعدوي "جماهد ؿال:  إػأيضًا 

ث ويؼقل: ؿال رشقل اهلل  اهلل  صذاهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال رشقل اهلل  صذُيدِّ

ظؾقف وشؾؿ, ؾجعؾ ابـ ظباس ٓ يلذن حلديثف وٓ يـظر إفقف, ؾؼال يا ابـ 

ثؽ ظـ رشقل اهلل  اهلل ظؾقف  صذظباس مايل ٓ أراك تسؿع حلديثل أحدِّ

شؿعـا رجاًل يؼقل: ؿال  إذاة وشؾؿ وٓ تسؿع ؾؼال ابـ ظباس: إكا ــا مر

اهلل ظؾقف وشؾؿ, ابتدرتف أبصاركا, وأصغقـا إفقف بآذاكـا, ؾؾام  صذرشقل اهلل 

 ."ما كعرؾف إٓرـب افـاس افصعب وافذفقل ل كلخذ مـ افـاس 

هذا افعؾؿ ديـ ؾاكظروا ظؿـ تلخذون  إن"ظـ ابـ شريـ ؿال: و

 ."ديـؽؿ

ؾؾام وؿعت افػتـة ؿافقا:  شـادظـ اإلل يؽقكقا يسلفقن "وظـف أيضًا ؿال: 

قا فـا رجافؽؿ, ؾقـظر  ـَّة ؾقمخذ حديثفؿ ويـظر  إػشؿُّ أهؾ  إػأهؾ افسُّ

 ."افبدع ؾال يمخذ حديثفؿ

شؿعت ظبد اهلل بـ ادبارك يؼقل: "وظـ ظبدان بـ ظثامن ادروزي ؿال: 

 فؼال مـ صاء ما صاء. شـادمـ افديـ, وفقٓ اإل شـاداإل

رؤوس  ظذصؼقؼ ؿال: شؿعت ظبد اهلل بـ ادبارك يؼقل بـ  ظذوظـ 

 ."ـان يسبُّ افسؾػ ؾنكفدظقا حديث ظؿرو بـ ثابت "افـاس: 
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شلفت "بـ شعقد ؿال:  لافػالس ؿال: شؿعت ُيق ظذوظـ ظؿرو بـ 

ظـ افرجؾ ٓ يؽقن ثبتًا دم  , وصعبة, ومافؽًا, وابـ ظققـةيشػقان افثقر

 . "فقس بثبت أكفاحلديث ؾقلتقـل افرجؾ ؾقسلفـل ظـف؟ ؿافقا: أخز ظـف 

: "ؿال ظبد اهلل بـ ادبارك:  ظباد ابـ ـثر َمـ  إنؿؾت فسػقان افثقريِّ

ث جاء بلمٍر ظظقٍؿ ؾس وإذاتعرف حافف,  أؿقل فؾـاس ٓ تلخذوا  إن يحدَّ

 ."ظـف؟ ؿال شػقان: بع

ــت دم جمؾٍس ُذـر ؾقف ظبادًا أثـقت ظؾقف دم ديـف  إذاد اهلل: ؾؽـت ؿال ظب

 . وأؿقل: ٓ تلخذوا ظـف

 إنـان افـاس ُيؿؾقن ظـ جابر ؿبؾ "ظـ احلؿقدي ظـ ابـ ظققـة ؿال: 

ؿف افـاس دم حديثف وترـف بعض  ُيظِفر ما أطفر, ؾؾام أطفر ما أطفر اِتَّ

 افـاس, ؾؼقؾ فف: وما أطفر؟ ؿال: اإليامن بافرجعة.

ـتب ظـ بؼقة ما أ ؿال يل أبق إشحاق افػزاري:"ؿال: وظـ زـريا بـ ظدي 

ظـ ؽر ادعروؾغ, وٓ تؽتب  يظـ ادعروؾغ, وٓ تؽتب ظـف ما رو يرو

 ."ظـ ادعروؾغ وٓ ظـ ؽرهؿ يبـ ظقَّاش ما رو ظـ إشامظقؾ

ت بغ "وظـ ابـ ادبارك ؿال:  ظبد اهلل  لأفؼ إنأدخؾ اجلـة وبغ  إنفق ُخرِّ

ر ٓخست   إػف ـاكت بعرة أحب أفؼاه ثؿ أدخؾ اجلـة, ؾؾام رأيت إنبـ حمرَّ

 . "مـف
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, "ظـ أخلٓ تلخذوا "ؿال ظبقد اهلل بـ ظؿرو: ؿال زيد بـ أب ُأكقسة: و 

 ـذابًا.  ُأكقسة بـ أب لـان أخقه ُيق"وؿال ظبد اهلل بـ ظؿرو: 

هذا  ظذيؽقكقا أمـاء  إنهؽذا يؽقن أداء إماكة, وبذفؽ اشتحؼ افسؾػ  

افديـ حؼًا, حقث ـاكقا ٓ تلخذهؿ دم اهلل فقمة ٓئؿ, ؾفؿ يؼقفقن احلؼ وفق 

ـؾ ؽاية, وؾقق ـؾ ـؾَّػفؿ بذل ادفج وإرواح, ؾرض اهلل ظـفؿ ؽاية 

 اجلراح أباه يؼتؾ – إمة هذه أمغ –اظتبار, ؾفذا أبق ظبقدة ظامر بـ اجلراح 

 ضعقػ وافدي: ؾقؼقل وافده حال ظـ ُيسلل ادديـل بـ ظذ وذاك بدر, يقم

 بافتحذير ذفؽ أتبع بؾ أخقف حال ببقان يؽتػ ل أكقسة أب بـ وزيد احلديث,

 اهــ  .1 إخذ ظـف, وؽر ذفؽ مـ إمثؾة ـثر ظـ وافـفل

أؽؾب ظـاية افؼرن إول باحلديث ـان باحلػظ وإداء  إنوبعد هذا اظؾؿ 

ادساكقد  ظذافتصـقػ وافتلفقػ, ؾؽان مـفا افتلفقػ  إػثؿ تدرج إمر 

ف, تؾقيبف وَتؼرعؾؿ وتػظ افؾؽ حل, وؿد شؾؽ افسؾػ ـؾ مسبقابوإ

افذي ـام تؼدم هق ادبغ فؾؼرآن  ملسو هيلع هللا ىلصٓشقام   ما يتعؾؼ بحديث رشقل اهلل 

أهؾ افبدع وافضالٓت مـ أصحاب  إٓوادقضح ٕحؽامف, وٓ يـؽر هذا 

افػؽر افضال, افؼائؾ بآـتػاء بافؼرآن, مع ادخافػة فؼقل اهلل ظز وجؾ: 

ـِ  َيـْطُِؼ  َوَما} قَ  َظ , وؿقفف: [2 ,1: افـجؿ] {لقَح يُ  َوْحلٌ  إٓ ُهقَ  إن( 1) ياْْلَ
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 ً: أبلمؤلفهمن كتاب تدوٌن السنة نشأتها وتطوٌره من القرن األول إلى نهاٌة القرن التاسع الهجري  

 . هـ(1241: ًٌاسر محمد الزهرانً )المتوف
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{ َ َل  َما فِؾـَّاسِ  فُِتَبغِّ ؿُ  َوَما}, وؿقفف: [22: افـحؾ] {إَِفْقِفؿْ  ُكزِّ ـُ ُشقُل  آَتا  افرَّ

ؿْ  َوَما َؾُخُذوهُ  ـُ  . [5: احلؼ] {َؾاْكَتُفقا َظـْفُ  هَنَا

ؿ ُأْفِػَغ  ٓ": ملسو هيلع هللا ىلصوؿقفف  ـُ َّا أمري مـ إمرُ  يلتقف أريَؽتِفِ  ظذ ُمتَّؽئاً  أحَد  ِِم

بعـاه اهلل ـتاب دم وجدكا ما كدري, ٓ: ؾقؼقل ظـف, هَنَقُت  أو بف أمْرُت  , "اتَّ

 أخرجف أبق داود وؽره . "أوتقُت افؽتاَب ومثَؾف معف إين إٓ": ملسو هيلع هللا ىلصوؿال 

افؼرآن  إنافثابت مـ افسـة وحل اهلل ظزوجؾ, ـام  إنؾتؾخص مـ هذا 

وحل اهلل ظز وجؾ, ودزيد مـ بقان حلال هذه افػرؿة افضافة يطافع ما شطره 

أهؾ افعؾؿ دم افرد ظؾقفؿ, ٓشقام ما ذـره افشاؾعل وابـ حزم وأجري 

 واخلطقب وؽرهؿ ـثر, وهلل احلؿد وادـة .

ؽر افؽتاب وافسـة ومـفج افسؾػ  ظذوبحؿد اهلل أهنا ما مـ ؾؽرة تؼقم 

 ظذبارت وـسدت وجمفا افـاس, وهذا مـ ؾضؾ اهلل ظز وجؾ  إٓافؽرام 

 َجاءَ  ُؿْؾ } :تعاػظباده حلػظ ديـف, وإؿامة حجتف, وإزهاق افباضؾ, وـام ؿال 

ؼُّ  ؼُّ  َجاءَ  َوُؿْؾ }, [27: شبل] {ُيِعقُد  َوَما اْفَباضُِؾ  ُيْبِدئُ  َوَما احْلَ  َوَزَهَؼ  احْلَ

انَ  اْفَباضَِؾ  إن اْفَباضُِؾ   . [65: اإلساء] {َزُهقًؿا ـَ
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 تدوين السنة النبوية

وـان أول تدويـ افسـة افـبقية دم افؽتب وإجزاء وكحق ذفؽ دم هناية 

ؿؿـ اصتفر بقضع ادصـػات دم ظك افتابعغ وبداية ظك تابع افتابعغ ؾ

 احلديث دم هذا افؼرن: 

 بؿؽة.هـ(  531أبق حمؿد ظبد ادؾؽ بـ ظبد افعزيز بـ جريج )ت  -5

 هـ( بادديـة. 535حمؿد بـ إشحاق بـ يسار ادطؾبل )ت  -4

 هـ( بافقؿـ. 531معؿر بـ راصد افبكي ثؿ افصـعاين )ت  -1

 هـ( بافبكة. 534ظروبة )ت  شعقد بـ أب -2

 هـ( بافشام. 534أبق ظؿرو ظبد افرَحـ بـ ظؿرو إوزاظل )ت  -3

 ( بادديـة.هـ 536حمؿد بـ ظبد افرَحـ بـ أب ذئب )ت  -4

 هـ( بافبكة. 541افربقع بـ ُصبقح افبكي )ت  -5

 هـ( بافبكة. 541صعبة بـ احلجاج )ت  -6

 هـ( بافؽقؾة. 545أبق ظبد اهلل شػقان بـ شعقد افثقري )ت  -7

 هـ( بؿك. 553افؾقث بـ شعد افػفؿل )ت  -51

 هـ( بافبكة. 554أبق شؾؿة َحاد بـ شؾؿة بـ ديـار )ت  -55

 هـ( بادديـة. 557مافؽ بـ أكس )ت  ماماإل -54

 هـ( بخراشان. 565ظبد اهلل بـ ادبارك )ت  -51
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 هـ( بافري. 566جرير بـ ظبد احلؿقد افضبل )ت  -52

 هـ( بؿك. 575ظبد اهلل بـ وهب ادكي )ت  -53

 هـ( بؿؽة. 576شػقان بـ ظققـة )ت  -54

 هـ( بافؽقؾة. 575وـقع بـ اجلراح افرؤاد )ت  -55

 هـ( بؿك. 412أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إدريس افشاؾعل )ت  -56

 هـ( بصـعاء. 455ظبد افرزاق بـ ُهام افصـعاين )ت  -57

ثؿ ـاكت افؼػزة افعؾؿقة دم افؼرن افثافث اْلجري حقث متقزت افؽتابة دم 

 باب احلديث افـبقي بام يع:

اهلل ظؾقف وشؾؿ ومتققزها ظـ ؽرها, بعد  صذَتريد أحاديث رشقل اهلل  -5

 يِمزوجة بلؿقال افصحابة وؾتاو ـاكت ؿد دوكت دم افؼرن افثاين إن

 افتابعغ.

 آظتـاء ببقان درجة احلديث مـ حقث افصحة وافضعػ. -4

ـَّة, حقث طفرت إكقاع افتافقة: -1  تـقع ادصـػات دم تدويـ افسُّ

حدة ـؿسـد  ظذبجؿع أحاديث ـؾ صحابٍّ  لـتب ادساكقد افتل تعـ -أ

 أَحد وؽره. اإلمام
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 صذبتصـقػ أحاديث رشقل اهلل  لـتب افصحاح وافســ افتل تعـ -ب

مع افعـاية ببقان افصحقح مـ ؽره  بقابافؽتب وإ ظذاهلل ظؾقف وشؾؿ 

 ـافؽتب افستة وؽرها.

 "اختالف احلديث"ـتب خمتؾػ احلديث ومشؽؾفا مثؾ ـتاب:  -ج

فعع بـ ادديـل, وـذفؽ  "اختالف احلديث"فإلمام افشاؾعل, وـتاب 

 5ٓبـ ؿتقبة وؽرها. "تلويؾ خمتؾػ احلديث"ـتاب 

 قصة األمهات الست

  (:71ؿال صديؼ حسـ خان دم احلطة دم ذـر افصحاح افستة)

ُثرت  ـَ َحاَبة دِم إؿطار َو َؿْت افصَّ َْمَصار َوَتَػرَّ ْٕ ْشاَلم واتسعت ا َؾَؾامَّ اْكَتَؼ اإْلِ

ْبط  َحاَبة وتػرق َأْصَحاهبؿ وأتباظفؿ َوؿؾ افضَّ افػتقحات َوَمات ُمعظؿ افصَّ

اد اْفَباضِؾ  ـَ ؼِّ اْحَتاَج اْفعؾاَمء  إنواتسع اخْلرق َو تدويـ  إػيؾتبس بِاحْلَ

َا إَْصؾ احَلِدي اخلاضر يْغػؾ وافؼؾؿ  ؾننث وتؼققده بِاْفؽَِتاَبِة وفعؿري إهِنَّ

ُيػظ ؾامرشقا افدؾاتر وشايروا ادحابر َوَأَجاُبقا دِم كظؿ ؿالئده أؾؽارهؿ 

ِصقؾف أظامرهؿ واشتغرؿقا فتؼققده فقؾفؿ وهنارهؿ ؾلبرزوا  وأكػؼقا دِم حَتْ

قؾفا ؾاختذها اْفَعادُقَن تصاكقػ ـثرت صـقؾفا ودوكقا دواويـ َطفرت صػ

َظـ َشْعقفْؿ احلؿقد  تعاػؿدوة وكصبفا افعارؾقن ؿْبَؾة ؾجزاهؿ اهلل ُشْبَحاَكُف وَ 
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تف يأحسـ َما جز اَن أول مـ َأمر بتدويـ  بِِف ُظَؾاَمء أمتف وأحبار ِمؾَّ ـَ َو

اَم دِم ادُْ  ـَ ل احَلِديث َوْجعف بِاْفؽَِتاَبِة ظؿر بـ ظبد اْفَعِزيز خقف إكدراشف  َقضَّ

د بـ احْلسـ أخزَكا ُيق  إػظؿر بـ ظبد اْفَعِزيز ـتب  إنبـ شعقد  لِرَواَية حُمَؿَّ

د بـ َظْؿرو بـ حزم  اَن مـ َحِديث َرُشقل اهلل  إنأب بؽر حُمَؿَّ ـَ  صذأكظر َما 

 خػت دروس اْفعؾؿ َوَذَهاب اْفعؾاَمء ؾنيناهلل َظَؾْقِف َوشؾؿ َأو شـتف ؾاـتبف 

 إػـتب  أكفَوأخرج َأُبق كعقؿ دِم َتاِريخ أصػفان َظـ ظؿر بـ ظبد اْفَعِزيز 

َؾاق أكظروا  ْٔ اهلل َظَؾْقِف َوشؾؿ ؾاْجعقه  صذَحِديث َرُشقل اهلل  إػأهؾ ا

اؾِظ اْبـ حجر اْبتَِداء  اَم َؿاَل احْلَ ـَ وظؾؼف افُبَخاِرّي دِم َصِحقحف ؾقستػاد ِمـُْف 

 . ِقيّ تدويـ احَلِديث افـَّبَ 

ََحاِديث  ْٕ َٓ افتابعقن َيْؽُتُبقَن ا َحاَبة َو َرِوّي دِم ذّم اْفَؽاَلم َول تؽـ افصَّ َوَؿاَل اْْلَ

اُكقا يمدوهنا حػظا ويلخذوهنا فػظا  إكام ء  إٓـَ ْ دَؿات َوافقَّ ـتاب افصَّ

ْشتِْؼَصاء َحتَّ  ِٓ ُروس خقػ َظَؾْقِف  لاْفَقِسر افَِّذي يؼػ َظَؾْقِف افباحث بعد ا افدُّ

د بـ حزم ؾِقاَم ـتب إَِفْقِف  وأسع دِم اْفعؾاَمء ادَْْقت َأمر ظبد اْفَعِزيز َأَبا بؽر حُمَؿَّ

 . حديث ؾاـتبف ـان مـ شـة أو أكظر ما إن

َودِم هدي افساري ُمَؼّدَمة ؾتح اْفَباِري أول مـ ْجع َذفِؽ افّربقع بـ صبقح 

اُكقا يصـػقن ـؾ َباب  ـَ  إن إػِحدة  ظذَوشعد بـ أب ظُروَبة َوَؽرَُها َو

َمر  اكتفك ْٕ  ـبار افطََّبَؼة افثَّافَِثة وزمـ إػا
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ة مثؾ ظبد ادْؾؽ بـ جريج َوَمافؽ بـ أ َئِؿَّ ْٕ كس َوَؽرَُها ؾدوكقا َْجاَظة مـ ا

ْشاَلم ـتاب اْبـ جريج َوؿقؾ  إنؿقؾ  لاحَلِديث َحتَّ  أول ـتاب صـػ دِم اإْلِ

ةِ  َب افّربقع اْبـ صبقح بِاْفَبْكَ  مقضل َمافؽ َوؿقؾ أول مـ صـػ َوَبقَّ

ة  ل بِادَِْديـَِة َوظبد ادْؾؽ بـ جريج بَِؿؽَّ َوَؿاَل اْفُؼْسَطاَليِنّ صـػ َمافؽ ادَُْقضَّ

ام وُشْػَقان افثَّْقرّي بِاْفُؽقَؾِة َوََحَّاد بـ َشؾَؿة بـ  َْوَزاِظّل بِافشَّ ْٕ َْحَـ ا َوظبد افرَّ

ة دِم افتصـقػ ـؾ  َئِؿَّ ْٕ ِة ثؿَّ تالهؿ ـثر مـ ا حسب َما شـح  ظذِديـَار بِاْفَبْكَ

 اكتفكإَِفْقِف ظؾؿف  لَفُف واْكتف

َْجَزاء وافؽتب َوـثر َذفِؽ  ْٕ واكتؼ ْجع احَلِديث وتدويـف وتسطره دِم ا

د بـ اشامظقؾ  إػَوظظؿ َكػعف   افعظقؿغ أب ظبد اهلل حُمَؿَّ
َماَمْغِ زمـ اإْلِ

اج افـَّْقَساُبقِري ؾدوكا ـَِتاَبْقِفاَم وأثبتا  َسْغ ُمسؾؿ بـ احْلجَّ افُبَخاِرّي َوأب احْلُ

 َ ْٕ ِحقَحْغِ ؾقفاَم مـ ا تِِف َوَثبت ِظـْدَُها َكؼؾف وشقام افصَّ َحاِديث َما ؿطعا بِِصحَّ

َٓ َواهلل جمازهيام َظَؾْقِف َوفَذفِؽ رزؿفام اهلل   تعاػمـ احَلِديث َوَفَؼد صدؿا ؾِقاَم َؿا

حسـ اْفؼُبقل ذؿا وؽربا ثؿَّ اْزَداَد اكتشار َهَذا افـَّْقع مـ افتصـقػ َوـثر دِم 

َْيِدي  ْٕ َؿْت أؽراض افـَّاس وتـقظت مؼاصدهؿ ا اكؼرض َذفِؽ  إن إػَوَتَػرَّ

َػُؼقا ؾِقِف مثؾ أب ِظقَز  د بـ ِظقَز  اْفَعْك افَِّذي ؿد اْجَتؿُعقا َواتَّ ِمِذّي  حُمَؿَّ ْ افسِّ

َْحَـ َأَْحد بـ  َْصَعث افسجْستايِن َوأب ظبد افرَّ ْٕ َومثؾ أب َداُود ُشَؾْقاَمن بـ ا

ِصقؾ َهَذا ُصَعْقب افـَّ  َسائِّل َوَؽرهؿ َؾَؽاَن َذفِؽ اْفَعْك ُخاَلَصة افعصقر دِم حَتْ

َذا دِم ـشػ افظـقن لاْفعؾؿ َوإَِفْقِف ادُْـَْتف  .ـَ
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ا  َمر كؼال سؾا صؿر َْلَ ْٕ يَعة دِم مبدأ َهَذا ا ِ اَن ظؾؿ افؼَّ ـَ َوَؿاَل اْبـ خؾدون َو

ِحقح َحتَّ  ل أودظُف أـؿؾقها وَ  لافّسؾػ وحتروا افصَّ ـتب َمافؽ ـتاب ادَُْقضَّ

ِحقح ادُْتَّػؼ َظَؾْقِف ورتبف  َْحَؽام مـ افصَّ ْٕ اْفِػْؼف ثؿَّ ظـل  أبقاب ظذأُصقل ا

ََحاِديث وأشاكقدها ادُْْخَتؾَػة َوُرباَم َيؼع  ْٕ احَلِديث  إشـاداحْلػاظ بَِؿْعرِ َِؾة ضرق ا

َدة َظـ ُرَواة خُمَْتؾػغ َوؿد َيؼع احَلِديث َأْيضا دِم  َدة  أبقابمـ ضرق ُمتَعدِّ ُمتَعدِّ

 . باْختاَلف ادَْعايِن افَّتِل اْصَتَؿؾ َظَؾْقَفا

د بـ اشامظقؾ افُبَخاِرّي  َأَحاِديث  اْدُحدثغ دِم ظكه َؾخرج إمامَوَجاء حُمَؿَّ

ِحقح بَِجِؿقِع افّطرق افَّتِل فؾحجازيغ ا دِم ُمْس أبقاهبَ  ظذافّسـة  ـده افصَّ

وافعراؿقغ وافشامقغ َواْظتؿد ِمـَْفا َما َأْجُعقا َظَؾْقِف دون َما اْختؾُػقا ؾِقِف َوـرر 

ََحاِديث َيُسقؿَفا دِم ـؾ َباب بَِؿْعـ ْٕ َذفِؽ اْفَباب افَِّذي تضؿـف احَلِديث  لا

ف َحِديث  ظذاْصَتَؿؾ  أكفال ُيؼَ  لؾتؽررت فَذفِؽ َأَحاِديثف َحتَّ  َٓ تِْسَعة آ

ف متؽررة َوؾرق افّطرق وإشاكقد َظَؾْقَفا خُمَْتؾَػة دِم  َٓ َوِماَئَتْغِ ِمـَْفا َثاَلَثة آ

 . ـؾ َباب

ِحقح حذا ؾِقِف  اإلمامثؿَّ َجاَء  اج اْفؼشِري ؾلفػ ُمْسـده افصَّ ُمسؾؿ بـ احْلجَّ

ع َظَؾْقِف َوحذف ادتؽرر ِمـَْفا َوْجع افّطرق َحْذو افُبَخاِرّي دِم كؼؾ اْدجؿ

ِحقح  أبقاب ظذوإشاكقد وبقبف  ؽ َؾؾؿ يستقظبا افصَّ
اْفِػْؼف وتراْجف َوَمَع َذفِ

ؾف َوؿد اشتدرك افـَّاس َظَؾْقِفاَم دِم َذفِؽ  .ـُ
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َْحَـ افـََّسائِّل  ثؿَّ ـتب َأُبق َداُود افسجْستايِن َوَأُبق ِظقَز  ِمِذّي َوَأُبق ظبد افرَّ ْ افسِّ

ا مـ  وط اْفَعَؿؾ إِمَّ ِحقح وؿصدوا َما تقؾرت ؾِقِف ُذُ دِم افّسـَـ بلوشع مـ افصَّ

ا مـ افَِّذي دوكف  اَم ُهَق َمْعُروف َوإِمَّ ـَ ِحقح  ََشاكِقد َوُهَق افصَّ ْٕ ْتَبة اْفَعافِقَة دِم ا افرُّ

قن َذفِؽ إَِماًما فؾّسـة َواْفَعَؿؾ َوَهِذه ِهَل ادساكقد مـ احْلسـ َوَؽره فَقؽُ 

َا َوإِن تعّددت  َفات ـتب احَلِديث دِم افّسـة َؾنهِنَّ ة َوِهل ُأمَّ ادَْْشُفقَرة دِم ادْؾَّ

وط آصطالحات ـؾَفا ِهَل  إػترجع  ُ َْؽَؾب َوَمْعِرَؾة َهِذه افؼُّ ْٕ َهِذه دِم ا

َذا ظؾؿ احَلِديث َوُرباَم يػرد  ـَ َظـَْفا افـَّاِشخ وادـسقخ َؾقْجَعؾ َؾـًّا بَِرْأِشِف َو

 .اكتفكاْفَغِريب َوفِؾـَّاِس ؾِقِف تلفقػ مشفقره 

َذفَِؽ ـؾ كقع مـ  ـَ ْرص وؾست اْلؿؿ َو ثؿَّ كؼص َذفِؽ افّطؾب َوؿؾ احْلِ

َٓ يَزال َيـُْؿق َيْبَتِدئ َؿؾِقال َؿؾِقال وَ  ؾنكفَأْكَقاع اْفُعُؾقم وافصـائع وافدول َوَؽرَها 

اَن َؽاَية َهَذا اْفعؾؿ  إػيصؾ  إن إػَويِزيد  ـَ َٓ يعقد َو َؽاَية ِهَل مـتفاه ثؿَّ 

اَن دِم ظكُها ثؿَّ كزل وتؼاس  إػاْكَتَفت  ـَ َما َصاَء  إػافُبَخاِرّي َوُمسؾؿ َومـ 

َـّ يعؾؿ احَلِديث َواِحد دِم  لَحتَّ  تعاػاهلل  اجْلؿع اجلؿ مـ  َٓ ُيقجد اْفَقْقم ِِم

َٓ تَؽاد  صذافـَّاس َوؿد َؿاَل َرُشقل اهلل  اهلل َظَؾْقِف َوشؾؿ افـَّاس ـإبؾ ادِْاَئة 

ا إَِفْقِف َراِجُعقن وإكامُتقجد ؾِقَفا َراَحة   . اهـهؿ ـحػافة افّشعر َؾنكَّا هلل َوإِكَّ
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بها  حفظبيان قواعد يجهود أئمة العلم في 

 الحديث النبوي

معرؾة  إػوؿد ؿام افعؾامء بافؽتابة دم ؿقاظد ظؾؿ احلديث فؾتقصؾ 

ادؼبقل وادردود واظتـقا بذفؽ جدا ؾصار هذا افباب حمػقطا بحػظ 

 ثؿ بجفقد افعؾامء افرباكقغ وإئؿة ادفتديـ ؿال احلاؾظ ابـ تعاػاهلل 

  حجر رَحف اهلل دم كزهة افـظر:

ُثَرْت فألئؿِة دم افؼديِؿ  ؾنن ـَ افتَّصاكقَػ دم اْصطاِلِح َأهِؾ احَلديِث, َؿْد 

 واحَلديِث.

 ؾِؿـ أّوِل َمـ َصـََّػ دم ذفؽ:

ٍد افراَمُفْرُمِزي دم ـتابف:  -5 ُث افػاصؾ"افؼاض أبق حمؿَّ , فؽـَّف ل "ادحدِّ

 َيستقظب.

, فؽـَّف -4 َـّْقَسابقريُّ ب, ول ُيَرّتب. واحلاـُِؿ أبق ظبِد اهللِ اف  ل هُيَذِّ

أصقاَء  لـتابِف مستْخَرجًا وأبؼ ظذوتاله َأبق ُكَعْقؿ إْصبفاين ؾَعِؿؾ  -1

 فؾُؿَتَعؼِّب.

َـَّػ دم ؿقاكِغ افروايِة  -2 ثؿَّ جاَء بعَدهؿ اخلطقُب أبق بؽٍر افبغداديُّ ؾَص

ُه:  ُه: "افؽػايةَ "ـتابًا َشامَّ ْقِخ اجلا", ودم آداهِبا ـتابًا َشامَّ مَع ٔداِب افشَّ

اِمع ـ  ِمـ ُؾـقِن احَلديِث "وافسَّ وؿد َصـََّػ ؾقِف ـتابًا مْػَردًا8 ؾؽاَن  إٓ, وَؿؾَّ َؾ
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ـُ ُكْؼَطَة: ـؾُّ َمـ َأْكصػ َظؾِؿ  ثغ بعَد  إنـام ؿال احَلاؾُظ أبق بؽِر ب ادحدِّ

ُتبِِف. ظذاخَلطقِب ظقاٌل   ـُ

ـِ اخلط َر ظ ـْ َتَلخَّ  .قِب, ؾَلخذ ِمـ هذا افعؾِؿ بـصقٍب ثؿ جاء بعُض َم

ُه:  -3   ."اإِلدْاع"َؾَجؿع افؼاض ِظقاٌض ـتابًا فطقػًا َشامَّ

ُه:  وأبق حْػٍص ادَقَّاكِجلُّ  -4 َث َجْفُؾفُ "ُجزءًا َشامَّ . وأمثال "ما ٓ يسُع ادحدِّ

ْت8  ذفؽ مـ افتصاكقػ افتل اصتفرت, وُبِسَطْت8 فَِقَتَقؾَّر ظؾؿفا, واْخُتِكَ

 جاَء: إن إػفَِقَتَقرسَّ ؾْفؿفا, 

ـِ  -5 ـِ أبق ظؿرو ظثامن بـ افصالح بـ ظبِد افرَح ي احلاؾُِظ افػؼقُف تؼلُّ افدِّ

ْفَرُزْورِ  دَّا َويِلَ تدريَس احلديِث باددَرَشِة -ي كزيُؾ دمشَؼ ؾَجَؿَع افشَّ

ب ُؾـُقَكُف, وَأمالُه صقئًا بعَد رٍء8 ؾؾفذا ل  -إذؾقَّةِ  ـتاَبُف ادَشفقَر, ؾفذَّ

ؿة,  لافقضع ادتـاشب, واظتـ ظذَُيُْصؾ ترتقُبُف  بتصاكقػ اخلطقب ادػرَّ

ها ُكَخَب ؾقائدها, ؾاجَتَؿَع دم  ؾجَؿَع َصتاَت مؼاِصدها, وَضؿَّ إِفقفا ِمـ َؽْرِ

ِه, ؾال ُُيَْص  َق دم ؽرِه8 ؾؾفذا َظَؽػ افـاُس ظؾقِف, وشاروا بَسْرِ  ـتابِف ما تػرَّ

. , ومعاِرٍض فف ومـَتِكٍ , ومستدِرٍك ظؾقِف وُمْؼَتِكٍ  ـؿ كاطٍؿ فف وخُمَْتِكٍ

 اكتفك

ادتلخريـ ـافصـعاين بجقد وؿام احلاؾظ ابـ حجر افعسؼالين وؽره مـ 

 ظظقؿة دم هذا افباب واهلل ادستعان.
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ومن  بيان أهل الحديث لدرجات نقلة الحديث النبوي

 تقبل روايته ومن ترد

وؿد تؽؾؿ افعؾامء دم َحؾة إشاكقد ورواِتا وبقـقا أحقاْلؿ بام يروي افغؾقؾ 

 ادستعان, مـ إُهقة بؿؽان, واهلل شـادمسلفة اإل إنويشػل افعؾقؾ فتعؾؿ 

وكؽتػل فبقان ذفؽ بام شطره افذهبل دم ادقزان, واحلاؾظ ابـ حجر دم فسان 

 ادقزان حقث ؿال: 

 دم مبسقط جؾقؾ ـتاب ؾفذا فطاظتف ووؾؼـا وشددكا اهلل هداكا بعد ماأ

 بادغـل ادـعقت ـتاب بعد أفػتف أثار وَحؾة افـبقي افعؾؿ كؼؾة إيضاح

 زدت ادغـل دم مـ ظذ زائدا افرواة مـ ظدة أشامء وؾقف افعبارة وضقفت

 احلػاظ أفػ وؿد ظدي ٓبـ افؽامؾ ظذ ادذيؾ احلاؾؾ افؽتاب مـ معظؿفؿ

 ْجع مـ ؾلول وتطقيؾ اختصار بغ ما وافتعديؾ اجلرح دم ْجة مصـػات

 لُيق مثؾ بعقـل رأيت ما حـبؾ بـ أَحد ؾقف ؿال افذي اإلمام ذفؽ دم ـالمف

 بـ وظع معغ بـ لُيق تالمذتف بعده ذفؽ دم وتؽؾؿ افؼطان شعقد بـ

 مثؾ وتالمذِتؿ خقثؿة وأبق افػالس ظذ بـ وظؿرو حـبؾ بـ وأَحد ادديـل

 افسعدي اجلقزجاين إشحاق وأب ومسؾؿ وافبخاري حاتؿ وأب زرظة أب

 وافعؼقع وافدوٓب وافسمذي خزيؿة وابـ افـسائل مثؾ بعدهؿ ومـ وخؾؼ

 ظـدي ـبر ـتاب حبان بـ حاتؿ وٕب افضعػاء معرؾة دم مػقد مصـػ وفف

 دم وأجؾفا افؽتب أـؿؾ هق افؽامؾ ـتاب ظدي بـ أَحد وٕب ذفؽ دم
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 اجلرح دم حاتؿ أب بـ حمؿد أب وـتاب إزدي افػتح أب وـتاب ذفؽ

 وؿد ذفؽ وؽر فؾحاـؿ وافضعػاء فؾدارؿطـل افضعػاء وـتاب وافتعديؾ

 أبق وصـػ أره ل بؽتاب ظدي ٓبـ افؽامؾ ظذ ادؼدد ضاهر بـ ذيؾ

 ظؾقف ذيؾت ثؿ أوٓ اختكتف ــت ذفؽ دم ـبرا ـتابا اجلقزي بـ افػرج

 ادصـػ هذا ظؿؾ دم وجؾ ظز اهلل اشتخرت ؾؼد وافساظة ذيؾ بعد ذيال

 اشؿ ظذ ورمزت تـاوفف فقؼرب اإلباء دم لحت ادعجؿ حروف ظذ ورتبتف

 مـ وؾقف ؿال ثؿ 5ؾذـرها افستة إئؿة مـ ـتابف دم فف اخرج مـ افرجؾ

 ؽره أو ظدي بـ إن ؾؾقٓ َتريح وبلؿؾ فغ بلدين وجالفتف ثؼتف مع ؾقف تؽؾؿ

 افرأي مـ ار ول فثؼتف ذـرتف دا افشخص ذفؽ ذـروا اجلرح ـتب ممفػل مـ

 خقؾا ادذـقريـ إئؿة ـتب دم ما بتؾقغ ذـر فف ِمـ أحد اشؿ احذف إن

 ـتاب دم ـان ما إٓ ظـدي ؾقف فضعػ ذـرتف إين ٓ ظذ يتعؼب إن مـ

 افصحابة جلالفة اشؼطتفؿ ؾنين افصحابة مـ وؽرُها ظدي وابـ افبخاري

 إفقفؿ افرواة جفة مـ جاء إكام افضعػ ؾنن ادصـػ هذا دم اذـرهؿ وٓ

 دم جلالفتفؿ أحد افػروع دم ادتبقظغ إئؿة مـ ـتاب دم اذـر ٓ وـذا

 ؾنن وافبخاري وافشاؾعل حـقػة أب مثؾ افـػقس دم وظظؿتفؿ اإلشالم

 ظـد وٓ اهلل ظـد ذفؽ يُض وما اإلكصاف ظذ ؾاذـره مـفؿ أحدا ذـرت

 ظذ وافتجري اخلطل ظذ وآسار افؽذب اإلكسان يُض إكام إذ افـاس

 اخلقاكة إٓ رء ـؾ ظذ يطبع ادسؾؿ وادرء وجـاية خقاكة ؾنكف افباضؾ تدفقس
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 ادتعؿديـ افقضاظغ افؽذابغ ذـر ظذ هذا ـتاب ياحتق ؾؼد وافؽذب

 ادتفؿغ ظذ ثؿ شؿعقا يؽقكقا ول شؿعقا أهنؿ دم افؽاذبغ وظع اهلل ؿاتؾفؿ

 ظذ ثؿ افـبقي احلديث دم ٓ ْلجتفؿ دم افؽذابغ ظذ ثؿ بافتزوير بافقضع

 روايتفؿ ظذ يعتؿد ول حديثفؿ وترك خطاؤهؿ ـثر افذيـ كاْلؾؽ ادسوـغ

 ادحدثغ ظذ ثؿ وهـ حديثفؿ ودم رؿة ديـفؿ دم افذيـ احلػاظ ظذ ثؿ

 ما يؼبؾ بؾ حديثفؿ يسك ول واوهام ؽؾط ؾؾفؿ حػظفؿ ؿبؾ مـ افضعػاء

 ظذ ثؿ واحلرام واحلالل إصقل دم ٓ هبؿ وآظتبار افشقاهد دم رووه

 آثبات رتبة يبؾغقا ل افذيـ ادستقريـ افشققخ أو افصادؿغ ادحدثغ

 ظذ ثؿ افضعػاء أشامء ـتاب دم وجدتف مـ إٓ مـفؿ وردتأ وما ادتؼـغ

 ؿال أو جمفقل أكف ظذ افرازي حاتؿ أبق كص ِمـ ادجفقفغ مـ ـثر خؾؼ

 ظدم ظذ تدل افتل افعبارات مـ ذفؽ ؽر أو جفافة ؾقف أو يعرف ٓ ؽره

 افذيـ آثبات افثؼات ظذ ثؿ بف حمتج ؽر ادجفقل إذ بافصدق افشقخ صفرة

 إػ وٓ ـالمف إػ يؾتػت ٓ مـ ؾقفؿ تؽؾؿ افذيـ وافثؼات بدظة ؾقفؿ

 ٓ ؾاكا وافتحرير افـؼد أويل مـ اجلؿفقر وخافػ ؾقف تعـت فؽقكف تضعقػف

 .افسالم ظؾقفؿ إكبقاء ؽر دم آجتفاد دم واخلطل افسفق مـ افعصؿة كدظل

 ول ؿال شريـ ابـ ظـ إحقل ظاصؿ يرو يوـز يصغر افبدظة إن ثؿ

 ـان مـ كظروا وؿعت ؾؾام افػتـة وؿعت لحت شـاداإل ظـ فقنليس يؽقكقا
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 يورو حديثف ترـقا افبدع أهؾ مـ ـان ومـ حديثف أخذوا افسـة أهؾ مـ

  .مـفؿ تسؿعقا وٓ إهقاء أهؾ تػاحتقا ٓ ؿال احلسـ ظـ هشام

 تؼريره مقضع هذا فقس افعؾامء بغ اختالف ؾقف شؾػ باب بافبدظة ؾافتؾقغ

 أو احلديث صافح ؾقف ؿقؾ مـ وٓ افصدق حمؾف ؿقؾ مـ فذـر تعرضأ ول

 ادطؾؼ افضعػ ظدم ظذ يدل وصبفف هذا ؾنن صقخ هق أو حديثف يؽتب

 وثؼة متؼـ وثؼة حاؾظ وثبت حجة ثبت ادؼبقفغ افرواة دم افعبارات لظذؾ

 وجقد افصدق وحمؾف بلس بف وفقس بف بلس وٓ صدوق ثؿ ثؼة ثؿ ثؼة

 إن وصدوق احلديث وحسـ وصقخ وشط وصقخ احلديث وصافح احلديث

 أو ـذاب دجال اجلرح ظبارات رديأو ذفؽ وكحق وصقيؾح تعاػ اهلل صاء

 وفقس مسوك ثؿ ترـف ظذ ومتػؼ بافؽذب متفؿ ثؿ احلديث يضع وضاع

 بؿرة واه ثؿ وشاؿط وهافؽ كظر وؾقف احلديث وذاهب ظـف وشؽتقا بثؼة

 وكحق احلديث مـؽر واه وضعقػ وضعػقه جدا وضعقػ بقء وفقس

 فقس حجة ؽر بافؼقي فقس ضعػ وؿد ضعػ وؾقف يضعػ ثؿ ذفؽ

 ُيتج ٓ احلػظ دء فغ ؾقف تؽؾؿ مؼال ؾقف ويـؽر يعرف بذاك فقس بحجة

 تدل افتل افعبارات مـ ذفؽ وكحق مبتدع فؽـف صدوق ؾقف اختؾػ بف

 أو ؾقف افتقؿػ ظذ أو ضعػف ظذ أو بإصافة افراوي اضراح ظذ بقضعفا

 ٓ ادتلخريـ مـ ؾقف تؽؾؿ ؿد مـ وـذفؽ ؾقف فغ مع بف ُيتج إن جقاز ظذ

 زماكـا دم افعؿدة إذ افرواة مـ امره واتضح ضعػف تبغ ؿد مـ إٓ مـفؿ وردأ
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 ظدافتفؿ ظرؾت وافذيـ وادػقديـ ادحدثغ ظذ بؾ افرواة ظذ فقس

 افراوي صقن مـ ٓبد أكف ادعؾقم مـ ثؿ افسامعغ أشامء ضبط دم وصدؿفؿ

 وفق مائة ثالث شـة رأس هق وادتلخر ادتؼدم بغ افػاصؾ واحلد وشسه

 ٓ إـثر إذا افؼؾقؾ إٓ معل شؾؿ ما افباب هذا تؾقغ كػز ظذ ؾتحت

 إػ واحتقج افصغر دم شؿعقا وإكام افشلن هذا يعرؾقن وٓ يروون ما يدرون

 ْلؿ افسامع ضباق اثبت ومـ أؾادهؿ مـ ظذ وافعفدة افؽز دم شـدهؿ ظؾق

 .باهلل إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ ادقؾؼ واهلل احلديث ظؾقم دم مبسقط هق ـام

 دم يؽقن إن يصؾح ما افؽتاب أثـاء دم فف وجدت وؿد اخلطبة آخر هذا

 إػ إصارة ؾفل آشؿ أول صح ـتبت إذا افعطار أبان ترْجة دم ـؼقفف اخلطبة

 بـ يعـل ـتابف ظققب ومـ ؾقفا وؿقفف افرجؾ ذفؽ تقثقؼل ظذ افعؿؾ إن

 حاتؿ بـ أبان ترْجة دم وؿال افتعديؾ ظـ ويسؽت اجلرح يرسد أكف اجلقزي

 هق ذفؽ ؾنن ؿائؾ إػ اشـده وٓ جمفقل ؾقف أؿقل مـ ـؾ إن اظؾؿ مؾقـلإ

 إػ ظزيتف ؾنن ؾاظؾؿف جدا ـثر رء ذفؽ مـ وشقلِت ؾقف حاتؿ أب ؿقل

 كؽرة أو جفافة ؾقف ؿؾت وان طاهر بغ ؾذفؽ معغ وابـ ادديـل ـابـ ؿائؾف

 ؿؾت إذا ـام ؿبع مـ ؾفق ؿائؾ إػ أظزه ول ذفؽ وأمثال يعرف أوٓ جيفؾ أو

 ؿقيل مـ ؾفق ؿائؾ إػ اصـػف ول ذفؽ وكحق وفغ وصافح وثؼة صدوق

 مبتدع تقثقؼ شاغ ـقػ ؿقؾ ؾنن تغؾب بـ أبان ترْجة دم وؿقفف واجتفادي

 وجقابف بدظة صاحب وهق ظدٓ يؽقن ؾؽقػ واإلتؼان افعدافة افثؼة وحد
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 وٓ ؽؾق بال ـافتشققع أو افتشقع ـغؾق يصغر ؾبدظة َضبغ ظذ افبدظة إن

 رد ؾؾق وافصدق وافقرع افديـ مع واتباظفؿ افتابعغ دم ـثر ؾفذا حترق

 بدظة ثؿ بقـة مػسدة وهذه افـبقية أثار مـ ْجؾة فذهب همٓء حديث

 تعاػ اهلل رض وظؿر بؽر أب ظذ واحلط ؾقف وافغؾق افؽامؾ ـافرؾض يـز

 ؾال وأيضا ـرامة وٓ حديثفؿ يؼبؾ ٓ ؾفمٓء ذفؽ إػ وافدظاء ظـفام

 صعارهؿ افؽذب بؾ ملمقكا وٓ صادؿا رجال افُضب هذا دم أن اشتحُض

 ؾافشقعل وـال حاصا حافف هذا مـ يؼبؾ ؾؽقػ دثارهؿ وافـػاق وافتؼقة

 وضؾحة وافزبر ظثامن دم تؽؾؿ مـ هق وظرؾفؿ افسؾػ زمان دم افغايل

 دم وافغايل فسبفؿ وتعرض ظـف تعاػ اهلل رض ظؾقا حارب ِمـ وضائػة

 ؾفذا أيضا افشقخغ مـ وتزأ افسادة همٓء ـػر افذي هق وظرؾـا زماكـا

 رواية دم افـاس اختؾػ طفر بـ احلؽؿ بـ إبراهقؿ ترْجة دم وؿال مػس ضال

 .مطؾؼا ادـع: أحدها أؿقال ثالثة ظذ افراؾضة

 .ويضع يؽذب مـ دم إٓ مطؾؼا افسخقص: وافثاين

 وترد ُيدث بام افعارف افصدوق افراؾض رواية ؾتؼبؾ افتػصقؾ: وافثافث

 ظـ اهلل رَحف مافؽ شئؾ أصفب ؿال صدوؿا ـان وفق افداظقة افراؾض رواية

 شؿعت حرمؾة وؿال يؽذبقن ؾنهنؿ ظـفؿ ترو وٓ تؽؾؿفؿ ٓ ؾؼال افراؾضة

 شؿعت اهاب بـ مممؾ وؿال افراؾضة مـ بافزور اصفد ار ل يؼقل افشاؾعل

 إٓ داظقة يؽـ ل إذا بدظة صاحب ـؾ ظـ يؽتب يؼقل هارون بـ يزيد
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 ذيؽا شؿعت إصبفاين شعقد بـ حمؿد وؿال يؽذبقن ؾنهنؿ افراؾضة

 احلديث يضعقن ؾنهنؿ افراؾضة إٓ فؼقت مـ ـؾ ظـ افعؾؿ اَحؾ يؼقل

 ل افذيـ ادبتدظة رواية ؿبقل مـ ؾادـع ؿؾت ـالمف آخر هذا ديـا ويتخذوكف

 وأصحابف مافؽ افقف ذهب وكحقهؿ واخلقارج ـافراؾضة ببدظتفؿ يؽػروا

 ببدظتف يؽػر ؾقؿـ إٓ مطؾؼا وافؼبقل واتباظف افباؿالين بؽر أبق وافؼاض

 وروي وضائػة يقشػ وأبق حـقػة أبق افقف ذهب افؽذب يستحؾ ؾقؿـ وآ

 كؼؾ بؾ احلديث أهؾ أـثر ظؾقف افذي ؾفق افتػصقؾ واما أيضا افشاؾعل ظـ

 باظث ظـده ـان داظقة ـان إذا ادبتدع إن ذفؽ ووجف فؿإْجاظ حبان بـ ؾقف

 ْلقعة بـ ظقز بـ اهلل ظبد افؼاض لحؽ وؿد بدظتف بف يشقد ما رواية ظذ

 ديـ إحاديث هذه إن تاب ما بعد يؼقل شؿعف أكف اخلقراج مـ صقخ ظـ

 هبا حدث حديثا صركا أمرا هقيـا إذا ــا كانؾ ديـؽؿ تلخذون ظؿـ ؾاكظروا

 حديثف ؿديؿ مـ ؾفل ْلقعة ابـ ظـ اإلمام مفدي بـ افرَحـ ظبد

 افػرج أبق اكا ظذ بـ إبراهقؿ اكا صػاها داود بـ إبراهقؿ بذفؽ أكبل افصحقح

 أَحد ثـا كعقؿ أبق اكا أَحد بـ احلسـ اكا ـتابة حمؿد بـ حمؿد اكا افصقؼؾ بـ

 ؿاصؿة واهلل وهذه ؿؾت هبا مفدي بـ ثـا ظؿر بـ افرَحـ ظبد ثـا إشحاق بـ

 اإلشالم صدر دم ـاكت اخلقارج بدظة إذ بادراشقؾ فؾؿحتجغ افظفر

 إذا ـاكقا وهمٓء بعدهؿ ؾؿـ افتابعغ ظك دم ثؿ متقاؾرون وافصحابة

 ؾحدث افسـل افرجؾ شؿعف ؾربام واصاظقه حديثا جعؾقه أمرا اشتحسـقا
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 افذي وجيلء ؽره ظـف ؾقحؿؾف بف فؾظـ حتسقـا بف حدث مـ يذـر ول بف

 باهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ؾال ذـرت ما أصؾف ويؽقن بف ؾقحتج بادؼاضقع ُيتج

 داظقة يؽـ ول صدوؿا ـان إذا ادبتدع رواية بؼبقل ؿقفـا يؼقد نأ ويـبغل

 ٓ ؾاكا ويشقدها بدظتف يعضد ِما بف ُيدث افذي احلديث يؽقن ٓ إن بؼط

 هذه دم افؼقد هذا ظذ كص ؾؼد ادقؾؼ واهلل ياْلق ؽؾبة ظؾقف حقـئذ كلمـ

 افـسائل صقخ اجلقزجاين يعؼقب بـ إبراهقؿ إشحاق أبق احلاؾظ فةلادس

 صدوق احلؼ ظـ زائغ ومـفؿ وافتعديؾ اجلرح دم ـتابف مؼدمة دم ؾؼال

 روايتف دم ملمقن بدظتف دم خمذول فؽـف حديثف افـاس دم يجر ؿد افؾفجة

 بف ييؼق ما إٓ يعرف ما حديثفؿ مـ يمخذ إن إٓ حقؾة ؾقفؿ فقس ؾفمٓء

 افراؾضة يعـل ْلؿ صقخ حدثـل شؾؿة بـ َحاد وؿال بذفؽ ؾقتفؿ بدظتفؿ

 إشؾؿل اجلفؿ بـ مسقح وؿال حديثا جعؾـاه صقئا اجتؿعـا إذا ــا ؿال

 أكشدـؿ فـا وؿال اجلامظة إػ صار ثؿ مدة إهقاء دم مـا رجؾ ـان افتابعل

 فؽؿ كروي ــا واهلل ؾاكا إهقاء أصحاب مـ أحد مـ تسؿعقا إن اهلل

 أبق حمرز حدثـا معاوية بـ زهر وؿال اضالفؽؿ دم اخلر وكحتسب افباضؾ

 صقئا افؼدر أهؾ مـ أحد ظـ ترووا ٓ ؾؼال مـف ؾتاب افؼدر يير وـان رجاء

 ؾاحلؽؿ هبا كحتسب افؼدر دم افـاس هبا كدخؾ إحاديث كضع ــا فؼد ؾقاهلل

 .هلل

 .ادؼدمة هذه دم إفقفا ُيتاج ؾصقل وهذه
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 .فصل

 افرجؾ ليؾؼ افرجؾ ظـ معغ بـ لُيق شئؾ افدارمل شعقد بـ ظثامن ؿال

 شـاداإل مـ اكؼص ويؼقل ثؼة ظـ ثؼة احلديث ويصؾ ثؼتغ بغ افضعقػ

 ؾنذا بقء فقس ـذاب ظـ احلديث فعؾ تػعؾ ٓ ؿال ثؼة ظـ ثؼة واصؾ

 ؾعؾ ربام إظؿش ـان ظثامن ؿال يرو بام ُيدث وفؽـ اؾسده هق إذا احسـف

 .بذفؽ إظؿش ذـر أحدا ظؾؿت وما افتسقية تدفقس هذا طاهر ؿؾت هذا

 .فصل

 افبدع أهؾ ظـ افعؾؿ حتؿؾ ٓ يؼقل مافؽا شؿعت افزبري مصعب أبق: ؿال

 حتؿؾ وٓ افعؾؿ أهؾ وجمافسة بافطؾب يعرف ل ظؿـ افعؾؿ حتؿؾ وٓ ـؾفؿ

 يؽذب ظؿـ وٓ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل حديث دم يؽذب ظؿـ افعؾؿ

 ٕن صادؿا وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل حديث دم ـان وان افـاس حديث دم

 وبغ شؿعف افذي بغ حجة جعؾ ؾؼد افرجؾ مـ شؿع إذا وافعؾؿ احلديث

 شعقد بـ لُيق شؿعت ادديـل بـ ظذ وؿال ديـف يلخذ ظؿـ ؾؾقـظر تعاػ اهلل

 ثبت يؽقن إن خصال ؾقف يؽقن إن احلديث صاحب دم يـبغل يؼقل افؼطان

 مفدي ابـ وؿال ذفؽ يتعاهد ثؿ افرجال ويتبك فف يؼال ما ويػفؿ إخذ

 يعرؾف ٓ ما ادعروؾغ ظـ يرو إذا ؿال حديثف يسك افذي مـ فشعبة ؿقؾ

 بافؽذب اِتؿ وإذا حديثف ضرح افغؾط ـثر وإذا حديثف ضرح ؾلـثر ادعروؾقن

 ضرح ظؾقف كػسف يتفؿ ؾؾؿ ظؾقف جمتؿعا ؽؾطا حديثا يرو وإذا حديثف ضرح
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 حاؾظ رجؾ ثالثة افـاس مفدي ابـ وؿال ظـف ؾارو ذفؽ ؽر واما حديثف

 ٓ ؾفذا افصحة حديثف ظذ وافغافب هيؿ وأخر ؾقف َيتؾػ ٓ ؾفذا متؼـ

 حديث ترك وفق حديثف يسك

 ؾفذا افقهؿ حديثف ظذ وافغافب هيؿ وأخر افـاس حديث فذهب هذا مثؾ

 فف يتعرض ؾؾؿ افؽذب يتعؿد مـ اما افصادؿغ أؿسام هذا ؿؾت حديثف يسك

 أربعة ظـ إٓ احلديث يؽتب ادبارك ابـ وؿال افتؼسقؿ هذا دم مفدي إن

 ُيػظ ٓ ورجؾ بدظتف إػ يدظق يهق وصاحب وـذاب يرجع ٓ ؽالط

 وهق أصقل ْلا فقس ـتب ثالثة أَحد اإلمام وؿال حػظف مـ ؾقحدث

 اودية ؾفذه افػضائؾ إفقفا يضاف إن يـبغل ؿؾت وادالحؿ وافتػسر ادغازي

 مثؾ ظذ ادغازي دم افعؿدة ـاكت إذ وادقضقظة افضعقػة إحاديث

 آسائقؾقات ظذ ادالحؿ ودم وافؽؾبل مؼاتؾ مثؾ ظذ افتػسر ودم افقاؿدي

 وظارضفؿ افبقت أهؾ ؾضؾ دم افراؾضة وضع ـؿ حتص ؾال افػضايؾ واما

 اهلل أؽـاُها وؿد افشقخغ وبػضائؾ بدأ معاوية بػضائؾ افسـة أهؾ جفؾة

 .ظـفا مرتبتفام أظذو

 .فصل

 وجقه مـ وافػساد افثبقت يدخؾف احلديث احلديث اختالف دم ؿتقبة ابـ ؿال

 ادستبشعة إحاديث بدس وِتجقـف فإلشالم واحتقاْلؿ افزكادؿة مـفا ثالثة

 ما ويستدرون إفقفؿ افعقام وجقه يؿقؾقن ؾنهنؿ وافؼصاص وادستحقؾة
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 افؼصاص مالزمة افعقام صلن ومـ وإحاديث وافغرائب بادـاـر ظـدهؿ

 .افعؼقل كظر ظـ اخلارجة بافعجائب يلِت دام ما

 .فصل

 وؾالن بلس بف فقس ؾالن تؼقل اكؽ معغ ٓبـ ؿؾت خقثؿة أب ابـ ؿال

 ؾؾقس ضعقػ هق ؿؾت وإذا ثؼة ؾفق بلس بف فقس فؽ ؿؾت إذا ؿال ضعقػ

 ؿؾت إذا فؾدارؿطـل ؿؾت افسفؿل َحزة وؿال حديثف يؽتب وٓ بثؼة هق

 جمروحا وفؽـ احلديث مسوك شاؿطا يؽقن ٓ ؿال بف تريد أيش فغ ؾالن

 .افعدافة ظـ يسؼطف ٓ بقء

 .فصل

 افسز بعد إٓ تعديؾف جيقز ٓ ؿؾتف ظذ احلديث مـؽر ـان مـ حبان ابـ ؿال

 مؼبقل ظدٓ فؽان آخبار دم افثؼات وواؾؼ ادـاـر يروي ِمـ ـان وفق

 يقجب ما مـفؿ يتبغ لحت وافعدافة افصالح ظذ اؿقاْلؿ دم افـاس إذ افرواية

 إٓ ظـفؿ يرو ل افذيـ ادجاهقؾ ؾلما افرواة مـ ادشاهر حؽؿ هذا افؼدح

 بـ افقف ذهب افذي وهذا ؿؾت ـؾفا إحقال ظذ مسوـقن ؾفؿ افضعػاء

 يتبـ إن إػ افعدافة ظذ ـان ظقـف جفافة اكتػت إذا افرجؾ إن مـ حبان

 دم حبان بـ مساك هق وهذا خالؾف ظذ واجلؿفقر ظجقب مذهب جرحف

 وؽره حاتؿ أبق ظؾقفؿ كص مـ خؾؼا يذـر ؾنكف افػف افذي افثؼات ـتاب
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 واحد برواية ترتػع افعغ جفافة إن حبان بـ ظـد وـان جمفقفقن أهنؿ ظذ

 ؽره ظـد باؿقة حافف جفافة وفؽـ خزيؿة بـ صقخف مذهب وهق مشفقر

 افتجريح إذ اجلرح ؾقف يعرف ل مـ افعدل ؾؼال بؼاظدتف حبان بـ أؾصح وؿد

 ما افـاس يؽؾػ ل إذ جرحف يتبغ لحت ظدل ؾفق جيرح ل ؾؿـ افتعديؾ ضد

 إن مـ راويف يتعر إذا بف ُيتج افذي احلديث ضابط دم وؿال ظـفؿ ؽاب

 أو مرشال شـده ـان أو جمروح دوكف أو جمروح ؾقؿف أو جمروحا يؽقن

 اْلادي ظبد بـ افديـ صؿس احلاؾظ كؼؾف هؽذا مـؽرا ادتـ ـان أو مـؼطعا

 اِت فؽـف حبان بـ ظبارة دم تكف وؿد تصـقػف مـ ادـؽل افصارم دم

 ؿال إفػ حرف دم مذـقر آخر أيقب دم ـالمف بعض وشقاق بؿؼصده

 مـ ؾصاظدا اثـان افرجؾ ظـ يروي إن اجلفافة بف ترتػع ما أؿؾ اخلطقب

 إن ؿقم زظؿ وؿد بروايتفام افعدافة حؽؿ فف يثبت ٓ أكف إٓ بافعؾؿ ادشفقريـ

 .ظدافتف يعرف ٓ افعدل يؽقن إن جيقز ٕكف باضؾ وهذا بذفؽ تثبت ظدافتف

 ْجاظة وجد وؿد ـقػ صدؿف ظـ خزا وٓ فف تعديال ظـف روايتف تؽقن ؾال

 ذـر ظـ بعضفا دم امسؽقا أحاديث ؿقم ظـ رووا افثؼات افعدول مـ

 بافؽذب ظؾقفؿ صفدوا بعضفا ودم مرضقغ ؽر باهنؿ ظؾؿفؿ مع أحقاْلؿ

 أب بـ ثقير ثـا افثقري وؿقل ـذابا وـان احلارث ثـا افشعبل ؿقل مثؾ

 وـان روح أبق ثـا هارون بـ يزيد وؿقل افؽذب أرـان مـ وـان ؾاختة

 أب وؿقل راؾضقا وـان إبراهقؿ بـ خمقل ثـا مالظب بـ أَحد وؿقل ـذابا
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 دم ـؾفؿ همٓء يرو وؿد ؿؾت داظقة ؿدريا وـان افؼود بـ بؽر ثـا إزهر

 يؽقن ؾؽقػ بف وصػقهؿ بام وصػفؿ ظـ شاـتغ لشؿ ظؿـ أخر مقاضع

 ظـ يروي ٓ أكف حافف مـ ظرف مـ فؽـ فف تعديال افرجؾ ظـ افعدل رواية

 وافؼطان وصعبة ـامفؽ ظـده ثؼة بؽقكف وصػ رجؾ ظـ يرو إذا ؾنكف ثؼة

 .بعدهؿ ِمـ وضائػة مفدي وابـ

 .فصل

 وظدفف وآثـان افقاحد جرحف مـ إن ظذ افعؾؿ أهؾ اتػؼ اخلطقب وؿال

 أمر ظـ َيز اجلارح إن ذفؽ دم وافعؾة أويل اجلرح ؾنن جرحف مـ ظدد مثؾ

 ظؾؿت ما افظاهر حافف مـ ظؾؿت ؿد ويؼقل افعدل ويصدق ظؾؿف ؿد باضـ

 افعدافة ظـ ادعدل وأخبار امره اختقار مـ تعؾؿف ل بعؾؿ وتػردت أكت

 أويل اجلرح يؽقن إن بذفؽ ؾقجب بف أخز ؾقام اجلارح ؿقل يـػل ٓ افظاهرة

 ؾنن ادعدفغ مـ ظددا أؿؾ وجرحف رجال ْجاظة ظدل ؾنذا ؿال افتعديؾ مـ

 وؿافت أويل بف وافعؿؾ فؾجرح احلؽؿ إن افعؾامء مـ اجلؿفقر ظؾقف افذي

 اجلرح ـان ؾنن افتػصقؾ افصقاب بؾ ؿؾت خطاء وهق فؾعدافة احلؽؿ ضائػة

 ؿدم مـ ؿقل ُيؿؾ وظؾقف بافتعديؾ ظؿؾ وآ ؿبؾ مػرسا هذه واحلافة

 ؾقف يعؾؿ ول حافف جفؾ مـ ؾاما وؽره افطزي افطقب أب ـافؼاض افتعديؾ

 يشق
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 بف ُيتج ٓ أو شاؿط أو مسوك أو ضعقػ أكف احلديث أئؿة مـ إمام ؿقل

 ؽر ـان ؾرسه فق إذ ذفؽ بتػسر كطافبف وٓ ؿقفف افؼقل ؾنن ذفؽ وكحق

 ضعػ وؿد ـقػ بف آحتجاج مـ افرجؾ ذفؽ حال جفافة دـعـا ؿادح

 وَترُيف تقثقؼف دم اختؾػ مـ هق مػرسا إٓ يؼبؾ ٓ اجلرح إن ؿقْلؿ ؾقجف

 إمامتف افعؾؿ دم وثبتت ظدافتف صحت مـ افز ظبد بـ ؿقل يميده ذحـا ـام

 دم اجلارح يلِت إن إٓ أحد ؿقل إػ ؾقف يؾتػت ل بافعؾؿ وظـايتف ُهتف وباكت

 مـ ؾقفا بام وافعؿؾ افشفادات ضريؼ ظذ جرحف هبا يصح ظادفة ببقـة جرحف

 .ؿبقفف يقجب ما فذفؽ ادشاهدة

 .فصل

 جرحف مـ وبغ بقـف ـان مـ اجلرح دم ؿقفف ؿبقل دم يتقؿػ إن يـبغل وِمـ

 إشحاق أب 5ثؾب تلمؾ إذا احلاذق ؾنن آظتؼاد دم آختالف شببفا ظداوة

 افـصب دم اكحراؾف فشدة وذفؽ افعجب يرأ افؽقؾة ٕهؾ اجلقزجاين

 ذفؼة بؾسان مـفؿ ذـره مـ جرح دم يتقؿػ ٓ ؾساه بافتشقع أهؾفا وصفرة

 مقد بـ اهلل وظبقد كعقؿ وأب إظؿش مثؾ يؾغ أخذ أكف لحت ضؾؼة وظبارة

 ؾقثؼ مـف أـز أو مثؾف ظارضف إذا ؾفذا افرواية وارـان احلديث شاضغأو

 خراش بـ يقشػ بـ افرَحـ ظبد بف ويؾتحؼ افتقثقؼ ؿبؾ ضعػف رجال

 جرحف دم ؾسقلِت افرؾض إػ كسب بؾ افشقعة ؽالة مـ ؾنكف احلاؾظ ادحدث

 ادـاؾسة شببف يؽقن ما بذفؽ ويؾتحؼ آظتؼاد دم افبقـة فؾعداوة افشام ٕهؾ
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 ؾؽؾ وؽره ْلذا وافتبايـ آختالف افعكيغ بغ يؼع ما ؾؽثرا ادراتب دم

 افؼشري افػتح أبق اإلمام ؿال ما أحسـ وما ويتلمؾ ؾقف يتلين إن يـبغل هذا

 احلؽام ضائػتان صػرها ظذ وؿػ افـار حػر مـ حػرة افـاس اؽراض

 .فصل

 ثؼة ؾالن افعدل يؼقل ؾؼد وخمارجفا ادزـغ أؿقال أيضا يتلمؾ إن ويـبغل

 ووجف ؾقف هق ما حسب ظذ ذفؽ وإكام بحديثف ُيتج ِمـ أكف بف يريد وٓ

 بافضعػاء ؾقؼرن حديثف دم ادتقشط افػاضؾ افرجؾ ظـ يسلل ؾؼد فف افسمال

 كؿط مـ فقس أكف يريد ثؼة ؾالن ؾقؼقل وؾالن وؾالن ؾالن دم تؼقل ما ؾقؼال

 افدوري إن ذفؽ ؾؿـ افتقشط دم حافف بغ بؿػرده ظـف شئؾ ؾنذا بف ؿرن مـ

 أهيام افربذي ظبدة بـ ومقد إشحاق ابـ ظـ شئؾ أكف معغ ابـ ظـ ؿال

 ؾؼال بؿػرده إشحاق بـ حمؿد ظـ وشئؾ ثؼة إشحاق ابـ ؾؼال إفقؽ أحب

 أو يقكس إفقؽ أحب أهيام فف ؿقؾ حاتؿ أبا إن ومثؾف بحجة وفقس صدوق

 ظؼقؾ ظـ وشئؾ يقكس ظذ تػضقؾف يريد وهق بف بلس ٓ ظؼقؾ ؾؼال ظؼقؾ

 افسمال اختالف ظذ حؽؿ وهذا متؼـ ثؼة ظؼقؾ ؾؼال صافح بـ وزمعة

 وافتعديؾ اجلرح أهؾ أئؿة ـالم اختالف مـ ورد ما أـثر ُيؿؾ هذا وظع

 افرجؾ ظذ ُيؽؿقن وؿد آخر وؿت دم وجرحف وؿت دم رجال وثؼ ِمـ

 حؽاية ْلذا ؾقتعغ بف جيرح ل دوكف هق ؾقؿـ وجد فق يعـل اجلرح دم افؽبر
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 مـ ـثر ظذ لختػ ؾافعؾة مـفا فقتبغ بـصفا وافتعديؾ اجلرح أهؾ أؿقال

 .ادقؾؼ واهلل أصؾـاه ما ظذ ظرض إذا افـاس

 .فصل

 ِمـ اظجب فست معغ ابـ وؿال افقهؿ مـ شؾؿ ذا مـ ادبارك ابـ ؿال

 إن يـبغل ِما أيضا وهذا ؿؾت ؾقصقب ُيدث ِمـ اظجب إكام ؾقخطئ ُيدث

 ٓ تػرد أو وهؿ أو حديث دم أخطل بؽقكف افرجؾ جرح ؾنذا ؾقف يتقؿػ

 يؽقن

 شامظف دم افرجؾ ضعػ إذا هذا ومثؾ حديثف بف يرد أوٓ مستؼرا جرحا ذفؽ

 ذفؽ دم ضعقػا فؽقكف ـؾف حديثف يرد إن يـبغل ؾال خاصة صققخف بعض مـ

 ؽره يروه ل وان حديثا افثؼة يرو إذا تعاػ اهلل رَحف افشاؾعل وؿال افشقخ

 بعضفؿ ؾرويف وجف ظذ حديثا افثؼات يروي إن افشاذ إكام صاذا فف يؼال ؾال

 بذفؽ افرجؾ َيرج ؾال ذفؽ ومع صقاب وهذا ظـفؿ صذ ؾقؼال ؾقخافػف

 .ؾلس خطمه فف بغ إذا إٓ وافقهؿ اخلطل مـ بؿعصقم فقس ٕكف افعدافة ظـ

 .فصل

 يعـل اخلاصة بخز احلجة تؼقم وٓ افرشافة دم تعاػ اهلل رَحف افشاؾعل وؿال

 دم بافصدق معروؾا ديـف دم ثؼة بف حدث مـ يؽقن إن إٓ افقاحد خز بذفؽ

 يؽقن أو إفػاظ مـ احلديث معاين ُيقؾ بام ظادا بف ُيدث بام ظاؿال حديثف
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 حدث إذا ؾنكف لادعـ ظذ بف ُيدث ٓ شؿعف ـام بحروؾف احلديث يمدي مـ

 احلرام إػ احلالل ُيقؾ فعؾف يدر ل معـاه ُيقؾ بام ظال ؽر وهق لادعـ ظذ بف

 احلديث إحافة مـف َياف وجف يبؼ ل بحروؾف يأد وإذا احلالل إػ احلرام أو

 إذا ـتابف مـ حدث إن فؽتابف حاؾظا حػظف مـ بحروؾف حدث إن حاؾظا

 ظؿـ ُيدث مدفسا يؽقن إن مـ بريئا واؾؼفؿ احلديث دم احلػظ أهؾ ذك

 ُيدث بام وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ ُيدث أو مـف يسؿع ل بام فؼل

 احلديث يـتفل لحت حدثف ِمـ ؾقؿف مـ حؽؿ ـذفؽ ويؽقن خالؾف افثؼات

 ـؾ ٕن دوكف افقف بف اكتفك مـ أو وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل إػ مقصقٓ

 ـؾ دم ليستغـ ؾال ظـف حدث مـ ظذ وصاهد حدثف دـ ثبت مـفؿ واحد

 أصؾ فف يؽـ ول ادحدثغ مـ ؽؾطف ـثر ومـ ؿال وصػت ظام مـفؿ واحد

 تؼبؾ ل افشفادة دم افتخؾقط أـثر مـ يؽقن ـام حديثف يؼبؾ ل صحقح ـتاب

 ِمـ احلديث وؿبؾ صفادتف

 أبان ؾؼد مرة دفس ظرؾـاه ومـ مدفسا يؽـ ل إذا ؾالن ظـ ؾالن حدثـل ؿال

 ظذ وٓ حديثف هبا ؾرد بؽذب فقست افعقرة وتؾؽ روايتف دم ظقرة فـا

 ٓ ؾؼؾـا افصدق دم افـصقحة أهؾ مـ ؿبؾـا ما مـف ؾـؼبؾ افصدق دم افـضحقة

 افشاؾعل ـالم اكتفك شؿعت أو حدثـل يؼقل لحت حديثا مدفس مـ كؼبؾ

 ؽر وـذفؽ هبا يؽػر بدظة مبتدظا ـان مـ ديـف دم ثؼة بؼقفف وخرج اهلل رَحف

 بام افعؼؾ حبان ابـ ؿال بف ُيدث بام ظاؿال ؿقفف واما وجمـقن صبل مـ ادؿقز
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 ظـ آخبار معاين يزيؾ ٓ ما مؼدار افؾغة مـ يعؼؾ إن احلديث مـ ُيدث

 أو مرشال يصؾ وٓ مقؿقؾا يرؾع ٓ ما احلديث صـاظة مـ ويعؼؾ شــفا

 افػؼف مـ هق يعرف إن هق يرويف ما معاين ُيقؾ بام وافعؾؿ ؿال اشام يصحػ

 افذي لادعـ ظـ ُيؾف ل اختكه أو حػظف مـ رواه أو خزا يأد إذا ما مؼدار

 بغ خالف وٓ ؿؾت آخر لمعـ إػ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أراده

 هذا تضؿـ وؿد لبادعـ افرواية جقزكا إن افؼوط هذه اصساط دم إئؿة

 دم احلديث أهؾ بغ ظؾقفا ادتػؼ افؼوط ْجقع افشاؾعل ـالم مـ افػصؾ

 ظؾقف دا خمافػ صاذ ؿقل ؾفق افعدد ذط مـ واما روايتف تؼبؾ مـ حد

 إن يشسط مـ وـذا افؼبقل أوصاف ْجع إذا افقاحد رواية تؼبؾ بؾ اجلؿفقر

 َيا}: تعاػ اهلل ؿقل وحجتفؿ اجلؿفقر ظؾقف ما خالف ؾفق ظادا ؾؼقفا يؽقكف

َا ـَ  َأهيُّ ؿْ  إن آَمـُقا افَِّذي ـُ  ؽر خز دم يتبغ ٓ إن معـاه {َؾَتَبقَّـُقا بِـََبلٍ  َؾاِشٌؼ  َجاَء

 شؿع امرأ اهلل كُض وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ ؿقفف ودم ظادا يؽـ ل وفق افػاشؼ

 ل وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ ٕكف ذفؽ ظذ دفقؾ يأؿق احلديث ؾقظاها مؼافتل

 مـ إػ ؾؼف حامؾ ورب ؾؼقف ؽر ؾؼف حامؾ ؾرب": بؼقفف سح بؾ يػرق

 ومعرؾة احلديث بسامع مشفقرا يؽقن إن ذط مـ ؿقل وـذا "مـف أؾؼف هق

 كسب
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 ؾؽؾ افـسقان وجف ظذ ظـف افػرع رواية إصؾ راوي يـؽر ٓ وان افراوي

 5.بافصقاب اظؾؿ تعاػو شبحاكف واهلل اجلؿفقر ظؾقف دا خمافػة افؼوط هذه

 اهـ 

 الصحيح المجرد أول من صنف في

ُل ) :(5/74ؿال افسققضل دم تدريب افراوي) َـٍّػ  َأوَّ ِحقِح  دِم  ُمَص دِ  افصَّ  ادَُْجرَّ

َمامِ ( َصِحقُح  دِ  اإْلِ ـِ  حُمَؿَّ َبُب  ,( اْفُبَخاِريِّ ) إِْشاَمِظقَؾ  ْب  َرَواهُ  َما َذفَِؽ  دِم  َوافسَّ

ـُ  إِْبَراِهقؿُ  َظـْفُ  ـَّا: َؿاَل  افـََّسِػلُّ  َمْعِؼؾٍ  ْب ـِ  إِْشَحاَق  ِظـَْد  ـُ  َفقْ : َؾَؼاَل  َراَهَقْيفِ  ْب

ْعُتؿْ  ا ـَِتاًبا َْجَ  َؾَقَؿعَ : َؿاَل  َوَشؾَّؿَ  َوآفِفِ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  ُشـَّةِ  فَِصِحقِح  خُمَْتَكً

اِمعِ  َْجْعِ  دِم  َؾَلَخْذُت  َؿْؾبِل, دِم  َذفَِؽ  ِحقِح  اجْلَ .افصَّ  

ـِل َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ َرُشقَل  َرَأْيُت : َؿاَل  َأْيًضا َوَظـْفُ  َلكَّ ـَ  َبْغَ  َواِؿٌػ  َو

ـَ  َبْعَض  َؾَسَلْفُت  َظـُْف, َأُذبُّ  َمْرَوَحةٌ  َوبَِقِدي َيَدْيفِ  ي ِ  َتُذبُّ  َأْكَت : يِل  َؾَؼاَل  ادَُْعزِّ

َؾـِل  افَِّذي َؾُفقَ  اْفَؽِذَب, َظـْفُ  ِحقِح. َؿاَل: َوَأفَّْػُتُف دِم  ظذََحَ اِمِع افصَّ إِْخَراِج اجْلَ

َة َشـًَة.  بِْضَع َظْؼَ

َثاُر  ْٔ اَكِت ا ـَ ِه, َو ِحقُح بَِغْرِ اَكِت اْفُؽُتُب َؿْبَؾُف جَمُْؿقَظًة َِمُْزوًجا ؾِقَفا افصَّ ـَ َوَؿْد 

َكةٍ  َحاَبِة َوـَِباِر افتَّابِِعَغ َؽْرَ ُمَدوَّ َبٍة, فَِسَقاَلِن َأْذَهاهِنِْؿ  دِم َظْكِ افصَّ َٓ ُمَرتِّ َو

اَم َثَبَت دِم َصِحقِح  ـَ ـْ ـَِتاَبتَِفا,  ًٓ َظ اُكقا هُنُقا َأوَّ ـَ ُْؿ  هَنَّ
ِٕ َوِشَعِة ِحْػظِِفْؿ, َو
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ـُ اْفؽَِتاَبَة, َؾؾَ  ِس َٓ ُُيْ اَن  ـَ َثَرُهْؿ  ـْ َنَّ َأ
ِٕ امَّ ُمْسؾٍِؿ8 َخْشَقَة اْختاَِلضَِفا بِاْفُؼْرآِن, َو

َكْت  َواؾِِض ُدوِّ َقاِرِج َوافرَّ ـَ اخْلَ ْبتَِداُع ِم
ِٓ ُثَر ا ـَ َْمَصاِر َو ْٕ اْكَتَؼَ اْفُعَؾاَمُء دِم ا

َحاَبِة َوَؾَتاوَ  ِهْؿ. يَِمُْزوَجًة بَِلْؿَقاِل افصَّ  اكتفك افتَّابِِعَغ َوَؽْرِ

 (:4/145ثؿ تاله تؾؿقذه مسؾؿ بـ احلجاج ؿال ابـ افصالح دم مؼدمتف)

د اإلمام افُبَخاري, ثؿ ُمسؾٌِؿ, وـتاهبام  وأوُل مـ صـَّػ دم افصحقح ادجرَّ

اؾعل رض اهلل ظـف: ما  أصُح افُؽُتِب بعد ـتاِب اهلل افعزيز, وأما ؿقل افشَّ

ل مافؽ, َؾَؼْبؾ وجقد افؽتابغ  تعاػأظؾؿ صقًئا بعد ـتاب اهلل  أصُح مـ ُمقضَّ

فقر, ودم اجلامع ؿال افبخاري ثؿ افبخاري أصحفام َصحِقًحا ظـد اجلؿ

جُت ـتاب افصحقح مـ زهاء شتامئة أفػ حديث, وما وضعت ؾقف  خرَّ

 اكتفك .ُت َرـَعَتغصؾقيًثا إٓ َحدِ 
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وأذـر هـا ْجاًل ِما شطره افـقوي رَحف اهلل دم مؼدمة ادـفاج ذح صحقح 

 حقث ؿال: إفقف  ةوذفؽ فـػاشة ما ـتبف وفؾحاجمسؾؿ بـ احلجاج 

 في صحيحي البخاري ومسلم ومنزلتهما فصل

 افصحقحان افعزيز افؼرآن بعد افؽتب أصح إن ظذ اهلل رَحفؿ افعؾامء اتػؼ

 وأـثرُها أصحفام افبخاري وـتاب بافؼبقل آمة وتؾؼتفام ومسؾؿ افبخاري

 .وؽامضة طاهرة ومعارف ؾقائد

 في شرط مسلم فصل

ْقُخ  ؿال ـُ  َظْؿِرو َأُبق اإلمام افشَّ اَلِح  ْب  تعاػ اهلل رَحف مسؾؿ ذط اهلل َرَِحَفُ  افصَّ

 أوفف مـ افثؼة ظـ افثؼة بـؼؾ شـاداإل متصؾ احلديث يؽقن نأ صحقحف دم

 حديث ؾؽؾ افصحقح حد وهذا ؿال وافعؾة افشذوذ مـ شادا مـتفاه إػ

 وما احلديث أهؾ بغ خالف بال صحقح ؾفق افؼوط هذه ؾقف اجتؿعت

 مـ ذط اكتػاء اختالؾفؿ شبب يؽقن ؾؼد إحاديث مـ صحتف دم اختؾػقا

 أو مستقرا افرواة بعض ـان إذا ـام اصساضف دم خالف وبقـفؿ افؼوط هذه

 هذه ؾقف اجتؿعت هؾ أكف اختالؾفؿ شبب يؽقن وؿد مرشال احلديث ـان

 دم احلديث ـان إذا ـام ذفؽ دم إؽؾب هق وهذا بعضفا لاكتػ أم افؼوط

 ـؾفؿ رواتف احلديث ـان ؾاذا افصحقح ذط مـ ـقكف دم اختؾػ مـ رواتف

 بـ افعالء أو صافح أب بـ شفقؾ أو مثال ادؽل افزبر أبا ؾقفؿ إن ؽر ثؼات
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 مسؾؿ ذط ظذ صحقح حديث هذا ؾقف ؿافقا شؾؿة بـ َحاد أو افرَحـ ظبد

 اجتؿعت ِمـ مسؾؿ ظـد همٓء فؽقن افبخاري ذط ظذ بصحقح وفقس

 افبخاري حال وـذا ؾقفؿ ذفؽ افبخاري ظـد يثبت ول ادعتزة افؼوط ؾقفؿ

 افػروي حمؿد بـ واشحاق ظباس بـ مقيل ظؽرمة حديث مـ خرجف ؾقام

 ؿال مسؾؿ هبؿ ُيتج ول افبخاري هبؿ احتج ِمـ وؽرهؿ مرزوق بـ وظؿرو

 ادستدرك معرؾة إػ اددخؾ ـتابف دم افـقسابقري احلاؾظ اهلل ظبد أبق احلاـؿ

 أربعامئة مسؾؿ ْلؿ َيرج ول افصحقح اجلامع دم افبخاري ْلؿ خرج مـ ظدد

 ول افصحقح ادسـد دم مسؾؿ هبؿ احتج مـ وظدد صقخا وثالثقن وأربعة

 َواهللَُّ  صقخا وظؼون ومخسة شتامئة افصحقح اجلامع دم افبخاري هبؿ ُيتج

ا َأْظَؾؿُ  فُ  ُمْسؾِؿٍ  َؿْقُل  َوَأمَّ  اهللَِّ َرُشقُل  صالة صػة باب دم صحقحف دم اهللَُّ َرَِحَ

 دم ليعـ هـا ها وضعتف ظـدي صحقح رء ـؾ َفْقَس  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ

 وضع ؾؼد ؾؿشؽؾ ظؾقف أْجعقا ما هـا ها وضعت وإكام افصحقح هذا ـتابف

 ل ومـ ذـركاه مـ حديث مـ فؽقهنا صحتفا دم خمتؾػا ـثرة أحاديث ؾقف

 أحدُها وجفغ مـ وجقابف افشقخ ؿال حديثف صحة دم اختؾػقا ِمـ كذـره

 ظؾقف ادجؿع افصحقح ذوط ؾقف ظـده وجد ما إٓ ؾقف يضع ل أكف مراده إن

 ل أكف أراد أكف وافثاين بعضفؿ ظـد آحاديث بعض دم اجتامظفا يظفر ل وان

 ما يرد ول اإشـاد أو متـا احلديث كػس دم ؾقف افثؼات اختؾػت ما ؾقف يضع

 ؾنكف ـالمف مـ افظاهر هق وهذا رواتف بعض تقثقؼ دم هق إكام اختالؾفؿ ـان
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 صحقح هق هؾ ؾلكصتقا ؿرأ ؾاذا هريرة أب حديث ظـ شئؾ دا ذفؽ ذـر

 ومع ادذـقر بافؽالم ؾلجاب هـا ها تضعف ل ل ؾؼقؾ صحقح ظـدي هق ؾؼال

 فصحتفا متـفا أو هاإشـاد دم اختؾػقا أحاديث ظذ ـتابف اصتؿؾ ؾؼد هذا

 اشتدرـت وؿد آخر شبب أو افؼط هذا ظـ مـف ذهقل ذفؽ ودم ظـده

 اهلل رَحف افشقخ ـالم آخر هذا وظؾؾت

 في األحاديث المعلقة فصل

ْقُخ  ؿال ـُ  َظْؿِرو َأُبق اإلمام افشَّ اَلِح  ْب فُ  افصَّ  صحقحل دم وؿع ما اهلل َرَِحَ

 خروجف دم بادـؼطع مؾتحؼا فقس ادـؼطع صقرة صقرتف ِما ومسؾؿ افبخاري

 اإلمام بف شامه تعؾقؼا افـقع هذا لويسؿ افضعقػ حقز إػ افصحقح حقز مـ

 وـذا افصحقحغ بغ اجلؿع دم احلؿقدي ويذـره افدارؿطـل احلسـ أبق

 ؿؾقؾ مسؾؿ ـتاب ودم جدا ـثر افبخاري ـتاب دم وهق ادغاربة مـ ؽره

 آكؼطاع وبقـف بقـفام مـ بلن جزم ؾقف بؾػظ مـفام افتعؾقؼ ـان ؾاذا ؿال جدا

 يرو يؼقٓ نأ مثؾ افؼط ظذ مـف شـاداإل واتصؾ رواه أو ذفؽ ؿال ؿد

 ذفؽ إن يقجب افؽتابغ ؾحال افصحقح هإشـاد ويسقؿا ؾالن ظـ افزهري

 بف يعرف ل مبفؿ بؾػظ ذـراه ظؿـ روياه ما وـذفؽ ظـدُها افصحقح مـ

 ؿال ذفؽ وكحق أصحابـا بعض حدثـل مثؾ وذفؽ بف حمتجغ أصال وأورداه

 دم مسؾؿ رواه ؾقام وؿع آكؼطاع إن اجلقاين افغساين ظذ أبق احلاؾظ وذـر
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 يورو اجلفؿ أب حديث دم ؿقفف افتقؿؿ دم أوْلا مقضعا ظؼ أربعة دم ـتابف

اَلةِ  باب دم افصالة ـتاب دم ؿقفف ثؿ شعد بـ افؾقث  اهللَُّ  صذ افـَّبِلِّ  ظذ افصَّ

 دم وهذا آظؿش ظـ زـريا بـ إشامظقؾ ظـ فـا صاحب حدثـا وشؾؿ َظَؾْقفِ 

 ؾقف ؾؼال هذا مـ ياجلؾقد أَحد أب رواة وشؾؿت ماهان بـ افعالء أب رواية

 باب دم ثؿ زـريا بـ إشامظقؾ حدثـا ؿال بؽار بـ حمؿد حدثـا مسؾؿ

 ويقكس حسان بـ لُيق ظـ وحدثت ؿقفف وافؼراءة افتؽبر بغ افسؽقت

 ُخُروِج  دِم  ظـفا اهلل رض ظائشة حديث دم اجلـائز ـتاب دم ؿقفف ثؿ ادمدب

ؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  َثـِل فقال افبؼقع إػ َوَشؾَّ ـْ  َوَحدَّ اًجا َشِؿعَ  َم َْظَقرَ  َحجَّ ْٕ  ا

 ظائشة حديث دم احلقائج باب دم وؿقفف جريج بـ حدثـا ؿال َففُ  َوافؾَّْػظُ 

ـْ  َواِحدٍ  َؽْرُ  لحدثـ ظـفا اهلل رض َثـَا َؿاُفقا َأْصَحابِـَا ِم  أب بـ إِْشاَمِظقُؾ  َحدَّ

ْقُث  يورو افباب هذا دم وؿقفف أويس ـُ  افؾَّ َثـِل َؿاَل  َشْعدٍ  ْب ـُ  َجْعَػرُ  َحدَّ  ْب

 باب دم وؿقفف حدرد أب بـ تؼاض دم مافؽ بـ ـعب حديث وذـر ربقعة

 أصحابـا بعض حدثـل افعدوي اهلل ظبد بـ معؿر حديث دم افطعام احتؽار

ْثُت  َوَشؾَّؿَ  َظَؾقْفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  ِصَػةِ  دِم  وؿقفف ظقن بـ ظؿرو ظـ ـْ  َوُحدِّ  َظ

ـْ  ُأَشاَمةَ  َأِب  َّ  أبق حدثـا ؿال اجلقهري شعقد بـ ابراهقؿ ظـف َذفَِؽ  يَروَ  َوِِم

 ادسقب بـ حمؿد ظـ اجلؾقدي أَحد أبق رواه أكف ظذ أبق وذـر اشامة

 ظـ أَحد ضريؼ ؽر مـ وريـاه افشقخ ؿال شعقد بـ ابراهقؿ ظـ آرؽقاب

 ذفؽ وشـقرد اجلقهري ابراهقؿ ظـ ادسقب بـ ؽر ورواه ادسقب بـ حمؿد
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 َرِضَ  ُظَؿرَ  بـ حديث دم افػضائؾ آخر دم وؿقفف تعاػ اهلل صاء إن مقضعف دم

ـْ  َظـُْفاَم  اهللَُّ  رواية( هذه فقؾتؽؿ أرأيتؽؿ) َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ  َرُشقلِ  َظ

 حدثـل ؿال ثؿ أبقف ظـ شال ظـ افزهري ظـ معؿر ظـ مقصقٓ اياه مسؾؿ

 صعقب أخزكا ؿال افقامن أبق أخزكا ؿال افدارمل افرَحـ ظبد بـ اهلل ظبد

 نشـادب افزهري ظـ ـالُها مساؾر بـ خافد بـ افرَحـ ظبد ظـ افؾقث ورواه

 َشِعقدٍ  َأِب  َحِديُث  دم افؼدر ـتاب آخر دم مسؾؿ وؿقل حديثف ـؿثؾ معؿر

ْدِريِّ  َثـِل( ؿبؾؽؿ مـ شــ فسـبـ) َظـْفُ  اهللَُّ َرِضَ  اخْلُ ةٌ  َحدَّ ـْ  ِظدَّ  َأْصَحابِـَا ِم

ـْ  ـِ  َشِعقدِ  َظ  حمؿد ظـ شػقان بـ حمؿد بـ ابراهقؿ وصؾف ؿد وهذا مريؿ أب ْب

 ادتابعة وجف ظذ مسؾؿ أورده وإكام افشقخ ؿال مريؿ أب أب بـ ظـ لُيق بـ

 بـ افزاء حديث دم وادتابعة آشتشفاد دم شبؼ ؾقام وؿقفف وآشتشفاد

 ظـ آصجعل ورواه مقصقٓ رواه إن بعد لافقشط افصالة دم ظازب

 مـ مقصقٓ رواه دا ادتابعة دم افرجؿ دم أيضا وؿقفف آخره إػ افثقري شػقان

 ظـ أيضا افؾقث ورواه بافزين كػسف ظذ اظسف افذي دم هريرة أب حديث

 ـتاب دم وؿقفف شـاداإل هبذا صفاب بـ ظـ مساؾر بـ خافد بـ افرَحـ ظبد

 أئؿتؽؿ خقار) مافؽ بـ ظقف حديث مـ متصال رواه دا ادتابعة دم آمارة

ـُ  ُمَعاِوَيةُ  ورواه( حتبقهنؿ افذيـ ـْ  َصافٍِح  ْب ـِ  َربِقَعةَ  َظ  وذـر افشقخ ؿال َيِزيَد  ْب

 أرأيتؽؿ) ظؿر بـ حديث ظؼ افرابع دم ـتابف مـ ظـدكا رواه ؾقام ظذ أبق

 مـ هذا ؾقسؼط يأخر مرة ذـره وؿد افػضائؾ دم ادذـقر( هذه فقؾتؽؿ
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 مقصقٓ مسؾؿ ظـ رواه اجلؾقدي فؽقن افثاين احلديث ويسؼط افعدد

 افشقخ ؿال ظؼ أربعة ٓ ظؼ اثـا إذا ؾفل ادشفقرة ادعتؿدة هل وروايتف

 دم هذا إن ؾلضؾؼ ادعؾؿ صاحب ادازري اهلل ظبد أبق ظذ أب ظـ هذا وأخذ

 ذفؽ دم خؾال يقهؿ وهذا مقضعا ظؼ أربعة دم مؼطقظة أحاديث افؽتاب

 مـ ؾقف وجد دا خمرجا هلل واحلؿد هذا مـ رء وفقس ـذفؽ ذفؽ وفقس

 مـفا ـان ما شقام ٓ صحقحة جفات مـ مقصقفة هل بؾ افصحقح حقز

 ذفؽ بؽقن لؾاـتػ وصؾفا افؽتاب كػس دم ادتابعة وجف ظذ مذـقرا

 ظذ اظتامدا افضعػاء مـ ْجاظة ظـ يرو أكف ـام احلديث أهؾ ظـد معروؾا

 إن بعد ؾقام ظـف شـرويف ما ظذ افثؼات رواية مـ معروؾا ظـفؿ رواه ما ـقن

 تعؾقؼات دم إمر وهؽذا اهلل رَحف ظؿرو أبق افشقخ ؿال تعاػ اهلل صاء

 ؿال ؾقف ؿال ما ـؿثؾ ذـركاها افتل افصػة ظذ مثبتة جازمة بلفػاظ افبخاري

 حزم بـ حمؿد أبق يصب ول ذفؽ كحق أو ؾالن ذـر أو ؾالن يرو أو ؾالن

 ذفؽ إػ واشسوح افصحة دم ؿادحا اكؼطاظا ذفؽ مثؾ جعؾ حقث افظاهري

 حتريؿفا دم يصح ل أكف وزظؿف ادالهل اباحة دم افػاشد مذهبف تؼرير دم

ـْ  إصعري مافؽ أب أو ظامر أب حديث ظـ جمقبا حديث  اهللَِّ  َرُشقلِ  َظ

 واخلؿر احلرير يستحؾقن أؿقام أمتل دم فقؽقكـ) َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ

 صحقح ؽر ؾفق افبخاري أخرجف نإو أكف ؾزظؿ احلديث آخر إػ( وادعازف

 بغ ؾقام مـؼطع ؾفق هنشـادب وشاؿف ظامر بـ هشام ؿال ؾقف ؿال افبخاري ٕن
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 دم اكؼطاع ٓ أكف أحدها وجقه مـ حزم بـ مـ خطل وهذا وهشام افبخاري

 ـتابـا دم ؿرركا وؿد مـف وشؿع هشاما لفؼ بخارياف إن جفة مـ أصال هذا

 ما َحؾ افتدفقس مـ افسالمة مع وافسامع افؾؼاء حتؼؼ إذا أكف احلديث ظؾقم

 اهللَِّ  َرُشقُل  َؿاَل  افصحاب ؿقل ُيؿؾ ـام ـان فػظ يبل افسامع ظذ ظـف يرويف

 مـ ؿال ؽر وـذا خالؾف يظفر ل إذا مـف شامظف ظذ َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ

 ؽر مـ فػظف بكيح آتصال معروف بعقـف احلديث هذا إن افثاين آفػاظ

 ؽر افؽتابغ دم ذفؽ ؾؿثؾ اكؼطاظا ذفؽ ـان إن أكف افثافث بخارياف جفة

 دم ذفؽ وذـرُها وذضفام ظادِتام مـ ظرف دا افؼادح بآكؼطاع مؾحؼ

 مـ ادذـقر اجلزم ؾقف يستجرا ؾؾـ خاصة افصحقح فذـر مقضقع ـتاب

 ـؾف هذا ؽرُها مـ افصادر آرشال أو آكؼطاع بخالف وثبقت ثبت ؽر

 ظؿـ فف مثبت جازم بؾػظ مـفام ذفؽ يؽـ ل إذا أما اجلزم بؾػظ ادعؾؼ دم

 ذـر أو ؾالن ظـ يرو يؼقٓ إن مثؾ ذـرها تؼدم لافت افصػة ظذ ظـف ذاـره

 افتعؾقؼ حؽؿ دم ذفؽ ؾؾقس ذفؽ وكحق ؾالن ظـ افباب دم أو ؾالن ظـ

 وؿد ـتابف خطبة دم مسؾؿ ؿقل وأما فف بنيرادُها يستلكس وفؽـ ذـركاه افذي

ـْ  ذـر َا َظـَْفا اهللَُّ َرِضَ  َظائَِشةَ  َظ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ َرُشقُل  َأَمَرَكا) َؿاَفْت  َأهنَّ

 ٓ جازما فقس فػظف إن إػ بافـظر ؾفذا( مـازْلؿ افـاس كـزل إن َوَشؾَّؿَ 

 ايراد ٓ آصقل ايراد وأورده بف احتج أكف إػ وبافـظر بصحتف حؽؿف يؼتض

 اهلل ظبد أبق احلاـؿ حؽؿ ؾؼد ذفؽ ومع بصحتف حؽؿف يؼتض افشقاهد
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 دم داود أبق وأخرجف بصحتف احلديث ظؾقم معرؾة ـتاب ـتابف دم احلاؾظ

 صبقب أب بـ مقؿقن ظائشة ظـ فف افراوي إن وذـر بف مـػردا هنشـادب شــف

 أدرك ؿد متؼدم ـقدم ؾنكف كظر داود أبق ؿافف وؾقام افشقخ ؿال يدرـفا ول

 امؽان مع افتعاس مسؾؿ وظـد ظائشة ؿبؾ ادغرة ومات صعبة بـ ادغرة

 ظائشة أفؼ ل ؿال أكف مقؿقن ظـ ورد ؾؾق آدراك ثبقت دم ـاف افتالؿل

 افشقخ ـالم آخر هذا ذفؽ وهقفات ادراـف بعدم اجلزم داود ٕب اشتؼام

 ٓ احلديث هذا وؿال مسـده دم افبزار رواه ؿد هذا ظائشة وحديث ؿؾت

ـِ  يعؾؿ  ظائشة ظـ يرو وؿد افقجف هذا مـ إٓ َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ  صذ افـَّبِلِّ  َظ

 أظؾؿ واهلل مقؿقؾا افقجف هذا ؽر مـ

 في صحة أحاديث هذا الكتاب فصل

ْقُخ  َؿاَل  ـُ  َظْؿِرو َأُبق افشَّ اَلِح  ْب  اهلل رَحف مسؾؿ حؽؿ ما ْجقع اهللَُّ  َرَِحَفُ  افصَّ

 بصحتف حاصؾ يافـظر وافعؾؿ بصحتف مؼطقع ؾفق افؽتاب هذا دم بصحتف

 إمة ٕن وذفؽ ـتابف دم بصحتف يافبخار حؽؿ ما وهؽذا إمر كػس دم

 افشقخ ؿال ْجاعاإل دم ووؾاؿف بخالؾف يعتد ٓ مـ يشق بافؼبقل ذفؽ تؾؼت

 بافؼبقل افتقاتر درجة ظـ ادـحط فؾخز إمة لتؾؼ إن كختاره يوافذ

 لكػ حقث آصقفقغ لحمؼؼ فبعض خالؾا بصدؿف يافـظر افعؾؿ يقجب

 ظؾقف جيب ٕكف ؿبؾف وإكام افظـ إٓ مـفؿ ـؾ حؼ دم يػقد ٓ أكف ظذ بـاء ذفؽ
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 هق مـ طـ ٕن مـدؾع وهذا افشقخ ؿال ئَيط ؿد وافظـ بافظـ افعؿؾ

 ؿال وؿد اخلطل مـ معصقمة فاإْجاظ دم وآمة ئَيط ٓ اخلطل مـ معصقم

 ومسؾؿ افبخاري ـتاب دم ما إن امرأتف بطالق إكسان حؾػ فق احلرمغ إمام

ـْ  بصحتف حؽام ِما  وٓ افطالق أفزمتف دا َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  َؿْقلِ  ِم

 ٓ أكف يؼقل إن وفؼائؾ افشقخ ؿال صحتفا ظذ ادسؾؿغ ظؾامء ْجاعإل حـثتف

 حؾػ فق ؾنكف احلـث دم فؾشؽ صحتفا ظذ ادسؾؿقن جيؿع ل وفق ُيـث

 ؾعدم ؾاشؼا راويف ـان وان ُيـث ل صػتف هذه فقست حديث دم بذفؽ

 إن واجلقاب افشقخ ؿال ْجاعاإل إػ يضاف ؾال ْجاعاإل ؿبؾ حاصؾ احلـث

 افشؽ ظـد وأما وباضـا طاهرا احلـث بعدم افؼطع هق ْجاعاإل إػ ادضاف

 ـالم ُيؿؾ هذا ؾعع باضـا وجقده احتامل مع طاهرا بف حمؽقم احلـث ؾعدم

 ومسؾؿ افبخاري ظذ أخذ ؾام هذا ظؾؿ ؾاذا بتحؼقؼف افالئؼ ؾفق احلرمغ إمام

 تؾؼقف ظذ ْجاعاإل فعدم ذـركاه ِما ـكثمست ؾفق احلػاظ مـ معتؿد ؾقف وؿدح

 مـفا افؽتاب هذا دم وؿع ما ظذ شــبف ؿؾقؾة مقاضع دم إٓ ذفؽ وما بافؼبقل

َرهُ  َما آِخرُ  وهذا تعاػ اهلل صاء إن ـَ ْقُخ  َذ  دم وؿال هـا اهلل َرَِحَفُ  َظْؿٍرو َأُبق افشَّ

 خمزه بصدق مؼطقع ؾفق اخراجف ظذ ومسؾؿ افبخاري اتػؼ ما فف جزء

 اؾادة دم وهق افـظري افعؾؿ يػقد وذفؽ بافؼبقل ذفؽ إمة لفتؾؼ يؼقـا ثابت

 بافؼبقل آمة لوتؾؼ افُضوري افعؾؿ يػقد ادتقاتر إن إٓ ـادتقاتر افعؾؿ

 ظذ ومسؾؿ افبخاري اتػؼ ما إن ظذ إمة اتػؼت وؿد افـظري افعؾؿ يػقد
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 إن إػ أمقؾ ــت وؿد احلديث ظؾقم دم افشقخ ؿال وصدق حؼ ؾفق صحتف

 فقس أكف أن يل بان وؿد ؿقيا مذهبا وأحسبف مظـقن ؾفق ظؾقف اتػؼـا ما

 ادقاضع هذه دم افشقخ ذـره افذي وهذا افعؾؿ يػقد أكف افصقاب وان ـذفؽ

 افتل افصحقحغ أحاديث ؿافقا ؾنهنؿ وآـثرون ادحؼؼقن ؿافف ما خالف

 تؼرر ما ظذ افظـ تػقد إكام وأحاد آحاد ؾنهنا افظـ تػقد إكام بؿتقاترة فقست

 إكام بافؼبقل إمة لوتؾؼ ذفؽ دم وؽرُها ومسؾؿ افبخاري بغ ؾرق وٓ

 دم افتل أحاد أخبار ؾنن ظؾقف متػؼ وهذا ؾقفام بام افعؿؾ وجقب أؾادكا

 ؾؽذا افظـ إٓ تػقد وٓ أشاكقدها صحت إذا هبا افعؿؾ جيب ؽرُها

 ؾقفام ما ـقن دم افؽتب مـ وؽرُها افصحقحان يػسق وإكام افصحقحان

 ؽرهؿ دم ـان وما مطؾؼا بف افعؿؾ جيب بؾ ؾقف افـظر إػ ُيتاج ٓ صحقحا

 إمة إْجاع مـ يؾزم وٓ افصحقح ذوط ؾقف وتقجد يـظر لحت بف يعؿؾ ٓ

اَلمِ  بلكف مؼطقع أكف ظذ فؿإْجاظ ؾقفام بام افعؿؾ ظذ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  ـَ

 دم وبافغ افشقخ ؿافف بام ؿال مـ ظذ اإلمام برهان بـ اكؽار اصتد َوَؿْد  َوَشؾَّؿَ 

 ظدم دم احلرمغ إمام ـالم تلويؾ دم اهلل رَحف افشقخ ؿافف ما وأما تغؾقطف

 أكف ؾقحتؿؾ آـثريـ مذهب ظذ وأما افشقخ اختاره ما ظذ بـاء ؾفق احلـث

 فف تستحب لحت احلـث افتزام فف يستحب وٓ طاهرا ُيـث ٓ أكف أراد

 فؽـ كحـثف ٓ كانؾ افصحقحغ ؽر دم ذفؽ بؿثؾ حؾػ فق ـام افرجعة

 افصحقحان وأما طاهر وهق احلـث ٓحتامل احتقاضا افرجعة فف تستحب
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 فضعػ ادراجعة فف تستحب ؾال افضعػ مـ ؽاية دم ؾقفام احلـث ؾاحتامل

 .أظؾؿ واهلل مقجبفا احتامل

 في عدد األحاديث الصحيحة فصل

 أب ظـد ــت ؿال احلاؾظ ؿريش أب ظـ رويـا اهلل رَحف ظؿرو أبق افشقخ ؿال

 ؾؾام وتذاـرا شاظة وجؾس ظؾقف ؾسؾؿ احلجاج بـ مسؾؿ ؾجاء افرازي زرظة

 ؾؾؿـ زرظة أبق ؿال افصحقح دم حديث آٓف أربعة ْجع هذا فف ؿؾت ؿام

 دون أصقل حديث آٓف أربعة هذا ـتابف إن أراد افشقخ ؿال افباؿل ترك

 ادؽرر شؼاطنب حديث آٓف أربعة أكف ذـر افبخاري ـتاب وـذا ادؽررات

 اهلل رَحف مسؾام إن ثؿ حديثا وشبعقن ومخسة ومائتان آٓف شبعة وبادؽرر

 بقابإ تراجؿ يذـر ل وفؽـف احلؼقؼة دم مبقب ؾفق أبقاب ظذ ـتابف رتب

 فأبقاب ْجاظة ترجؿ وؿد ؿؾت ذفؽ فغر أو افؽتاب حجؿ هبا يزداد فئال ؾقف

 واما افسْجة ظبارة دم فؼصقر إما بجقد فقس وبعضفا جقد بعضفا بساجؿ

 ظـفا افتعبر ظذ أحرص اهلل صاء إن كاأو ذفؽ فغر واما فػظفا فرـاـة

  أظؾؿ واهلل مقاضـفا دم هبا تؾقؼ بعبارات

 مسلم ومنهجه اإلمامفي دقة  فصل

 وافقرع وآتؼان آحتقاط دم بافغة ضرؿا صحقحف دم اهلل رَحف مسؾؿ شؾؽ 

 وصدة ظؾقمف وؽزارة معرؾتف ومتام ورظة بؽامل مكح وذفؽ وادعرؾة
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 دم وتزيزه معارؾف أكقاع مـ ومتؽـف افشلن هذا دم وتؼعده بحػظف حتؼقؼف

 دم أؾراد إٓ افقفا هيتدي ٓ ظؾقمف دؿائؼ بغ افتؿققز دم حمؾف وظؾق صـاظتف

 ظذ هبا تـبقفا ذفؽ أمثؾة مـ أحرؾا أذـره وأكا ظـف ورض اهلل ؾرَحف آظصار

 ـامل مع ـتابف دم افـظر أحسـ مـ إٓ حافف حؼقؼة يعرف ٓ اذ شقاها ما

 ـافػؼف افصـاظة هذه صاحب افقفا يػتؼر افتل افعؾقم بلكقاع ومعرؾتف أهؾقتف

 وافتاريخ آشاكقد ظؾؿ ودؿائؼ افرجال وأشامء وافعربقة صقفقغوإ

 افذهـ وكباهة افػؽر حسـ ومع ومباحثتفؿ افصـعة هذه أهؾ ومعاذة

 حتري ؾؿـ افقفا يػتؼر افتل آدوات مـ ذفؽ وؽر بف آصتغال ومداومة

 مشاَيف ظذ ذفؽ وتؼققده وأخزكا حدثـا بغ بافتؿققز اظتـاؤه اهلل رَحف مسؾؿ

 اضالؿف جيقز ٓ حدثـا وأن بقـفام افػرق اهلل رَحف مذهبف مـ وـان روايتف ودم

 افػرق وهذا افشقخ ظذ ؿرئ دا وأخزكا خاصة افشقخ فػظ مـ شؿعف دا إٓ

 بـ حمؿد ؿال بادؼق افعؾؿ أهؾ وْجفقر وأصحابف افشاؾعل مذهب هق

 ٓ افذيـ احلديث أصحاب أـثر مذهب وهق ادكي اجلقهري احلسـ

 وهب وبـ وآوزاظل جريج بـ ظـ أيضا ادذهب هذا يورو أحد ُيصقفؿ

 أكف إػ ْجاظات وذهب احلديث أهؾ ظذ افغافب افشائع هق وصار وافـسائل

 افزهري مذهب وهق وأخزكا حدثـا افشقخ ظذ ؿرئ ؾقام تؼقل إن جيقز

 وهق ادتؼدمغ مـ وآخريـ افؼطان شعقد بـ لوُيق ظققـة بـ وشػقان ومافؽ

 احلجازيغ معظؿ مذهب وهق ادحدثغ مـ وْجاظة يافبخار مذهب
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 افؼراءة دم أخزكا وٓ حدثـا اضالق جيقز ٓ أكف إػ ضائػة وذهبت وافؽقؾقغ

 ظـ وادشفقر حـبؾ بـ وأَحد لُيق بـ لوُيق ادبارك بـ مذهب وهق

 ـؼقفف افرواة فػظ اختالف بضبط اظتـاؤه ذفؽ ومـ أظؾؿ واهلل لافـسائ

 بقـفام ـان إذا وـام ؾالن حدثـا ؿآ أو ؿال فػالن وافؾػظ وؾالن ؾالن حدثـا

 ذفؽ كحق أو كسبف أو يافراو صػة أو احلديث متـ مـ حرف دم اختالف

 دم اختالف بعضف دم ـان وربام لمعـ بف يتغر ٓ بعضف ـان وربام يبقـف ؾنكف

 أول دم ذـرِتا لافت افعؾقم دم ماهر إٓ فف يتػطـ ٓ خػقا ـان وفؽـ لادعـ

 افؼح هذا دم يوشس افػؼفاء ومذاهب افػؼف دؿائؼ ظذ اضالع مع افػصؾ

 دم افـظر كدؿؼ إن لويـبغ تعاػ اهلل صاء إن ظقـقؽ بف تؼر ما ذفؽ ؾقائد مـ

 مـبف بـ ُهام صحقػة رواية دم حتريف ذفؽ ومـ ذفؽ مـ مسؾؿ ؽرض ؾفؿ

 حدثـا افرزاق ظبد حدثـا ؿال راؾع بـ حمؿد حدثـا ـؼقفف هريرة أب ظـ

ٌد  ظـ هريرة أبق حدثـا ما هذا ؿال ُهام ظـ معؿر  اهللَُّ  صذ اهللَِّ  َرُشقُل  حُمَؿَّ

رَ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  ـَ  إذا) َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ  َرُشقُل  َوَؿاَل  ِمـَْفا َأَحاِديَث  َؾَذ

 وافؽتب وآجزاء افصحائػ ٕن وذفؽ احلديث( ؾؾقستـشؼ أحدـؿ تقضل

 شـاداإل ذـر ظذ شامظفا ظـد اؿتك إذا واحد نشـادب أحاديث ظذ ادشتؿؾة

 إن ـذفؽ شؿع ِمـ إكسان وأوراد مـفا حديث ـؾ ظـد جيدد ول أوْلا دم

 ؿال ذفؽ فف جيقز ؾفؾ أوْلا دم ادذـقر شـادباإل آول ؽر مـفا حديثـا يػرد

 دم اإلمام لافشاؾع آشامظقع بؽر وأبق معغ بـ لوُيق اجلراح بـ وـقع
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 ٕن افعؾامء مـ آـثريـ مذهب وهذا ذفؽ جيقز وإصقل وافػؼف احلديث

 ـؾ دم ادعاد حؽؿ دم أوٓ ادذـقر شـادؾاإل آول ظذ معطقف اجلؿقع

 ظؾؿ دم اإلمام افشاؾعل افػؼقف لآشػرايـ إشحاق أبق آشتاذ وؿال حديث

 ؾطريؼف هؽذا شؿع مـ هذا ؾعع ذفؽ جيقز ٓ ذفؽ وؽر وافػؼف إصقفقغ

 ورظا افطريؼ هذا شؾؽ اهلل رَحف ؾؿسؾؿ مسؾؿ ؾعؾف ـام ذفؽ يبغ إن

 حدثـا ؿقفف مثؾ دم حتريف ذفؽ ومـ ظـف اهلل رض واتؼاكا وحتريا واحتقاضا

 ؾؾؿ شعقد بـ وهق لُيق ظـ بالل بـ ليعـ شؾقامن حدثـا مسؾؿة بـ اهلل ظبد

 ل فؽقن شعقد بـ لُيق ظـ بالل بـ شؾقامن يؼقل إن ظـف اهلل رض يستجز

 بـسبف أخزه أكف صقخف ظـ خمزا فؽان مـسقبا ؿافف ؾؾق مـسقبا روايتف دم يؼع

 ومـ تعاػ اهلل صاء إن بف خمتص ؾصؾ دم هذا بعد هذا وشلذـره َيزه ول

 وـامل افعبارة اجياز مع آشاكقد وحتقل افطرق تؾخقص دم احتقاضف ذفؽ

 حتؼقؼف يؼتضقف كسؼ ظذ إحاديث وترصقػف ترتقبف حسـ ذفؽ ومـ حسـفا

 ظؾؿ وخػقات افؼقاظد وأصقل افعؾؿ ودؿائؼ اخلطاب بؿقاؿع معرؾتف وـامل

 ذفؽ وؽر افرواة ومراتب آشاكقد

 في تقسيم مسلم لألحاديث فصل

 أؿسام ثالثة إحاديث يؼسؿ أكف صحقحف مؼدمة أول دم اهلل رَحف مسؾؿ ذـر

 دم ادتقشطقن ادستقرون رواه ما وافثاين ادتؼـقن احلػاظ رواه ما آول
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 افؼسؿ مـ ؾرع إذا وأكف وادسـقن افضعػاء رواه ما وافثافث وآتؼان احلػظ

 هبذا مراده دم افعؾامء ؾاختؾػ ظؾقف يعرج ؾال افثافث وأما افثاين أتبعف آول

 بؽر أبق وصاحبف احلاـؿ اهلل ظبد أبق احلاؾظان آمامان ؾؼال افتؼسقؿ

 افثاين افؼسؿ اخراج ؿبؾ اهلل رَحف مسؾام اخسمت ادـقة إن اهلل رَحفام افبقفؼل

 افشققخ ؿبؾف ِما وهذا اهلل رَحف ظقاض افؼاض ؿال آول افؼسؿ ذـر إكام واكف

 ظذ إمر وفقس افؼاض ؿال ظؾقف وتابعقه اهلل ظبد أب احلاـؿ مـ وافـاس

 ـتابة دم مسؾؿ تؼسقؿ كظرت إذا ؾاكؽ بافتؼؾقد يتؼقد ول كظره حؼؼ دـ ذفؽ

 حديث آول افؼسؿ إن ؾذـر ؿال ـام افـاس مـ ضبؼات ثالث ظذ احلديث

 وآتؼان باحلذق يقصػ ل مـ بلحاديث أتبعف هذا اكؼض إذا وأكف احلػاظ

 حديث ترك إػ أصار ثؿ افعؾؿ لوتعاض وافصدق افسس أهؾ مـ ـقهنؿ مع

 بعضفؿ اِتؿف مـ لوكػ ِتؿتف ظذ مـفؿ آـثر اتػؼ أو افعؾامء أْجع مـ

 حديث ـتابف أبقاب دم ذـر ووجدتف هـا يذـره ؾؾؿ بعضفؿ وصححف

 وػفأل تباعإ ضريؼ ظذ مـفام افثاكقة بلشاكقد وأِت غإوفق افطبؼتغ

 ؿقم تؽؾؿ أؿقاما وذـر صقئا إول افباب دم جيد ل حقث أو وآشتشفاد

 وـذفؽ ببدظة اِتؿ أو ضعػ ِمـ حديثفؿ وخرج آخرون وزـاهؿ ؾقفؿ

 دم ورتب ذـر ما ظذ ـتابف دم افثالث بطبؼاتف أِت أكف يؾعـد بخارياف ؾعؾ

 أراد إكام أكف تلول ؾاحلاـؿ ظؾقف كص ـام افرابعة وضرح تؼسقؿف دم وبقـف ـتابف

 بؾ مراده ذفؽ وفقس مػردة خاصة بلحادهيا ويلِت ـتابا ضبؼة فؽؾ يػرد إن
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 ويلِت بقابإ دم ذفؽ جيؿع إن ؽرضف مـ وبان تلفقػف مـ طفر بام أراد إكام

 آشتشفاد ضريؼ ظذ بافثاكقة يلِت ثؿ إوػب ؾقبدأ افطبؼتغ بلحاديث

 بافطبؼات أراد يؽقن إن وُيتؿؾ افثالثة آؿسام ْجقع اشتقدم لحت وآتباع

 ظؾؾ وـذفؽ ضرحفا افتل هل وافثافثة يؾقهنؿ افذيـ ثؿ احلػاظ افثالث

 مـ بقابإ مـ مقاضعفا دم هبا جاء ؿد هبا يلِت أكف ووظد ذـر افتل احلديث

 وذـر وافـؼص وافزيادة شـادواإل ـاإلرشال آشاكقد دم اختالؾفؿ

 دم وادخافف تلفقػف دم ؽرضف اشتقػائف ظذ يدل وهذا ادصحػغ تصاحقػ

 لورأي هذا تلويع دم ؾاوضت وؿد اهلل رَحف افؼاض ؿال بف وظد ـؾام ـتابف

 وهق ذـرت ما فف وبان صقبف إٓ مـصػا رأيت ؾام افباب هذا يػفؿ مـ ؾقف

 ؿافف بام هذا ظذ يعسض وٓ بقابإ جمؿقع وضافع افؽتاب تلمؾ دـ طاهر

 أحدها ادسـدات مـ ـتب ثالثة أخرج مسؾام إن مسؾؿ صاحب شػقان بـ

 صاحب إشحاق وبـ ظؽرمة ؾقف يدخؾ وافثاين افـاس ظذ ؿرأه افذي هذا

 بـ ذـر ما تلمؾت إذا ؾاكؽ افضعػاء مـ ؾقف يدخؾ وافثافث وأمثاْلا ادغازي

 ـتابف صدر دم مسؾؿ ذـر ِما احلاـؿ إفقف أصار افذي افغرض يطابؼ ل شػقان

اَلمِ  آِخرُ  َهَذا تعاػ اهلل صاء إن ـذفؽ َتده ؾتلمؾف  اهللَُّ َرَِحَفُ  ِظَقاضٍ  اْفَؼاِض  ـَ

 .اظؾؿ واهلل جدا طاهر اختاره افذي وهذا
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في ترك البخاري ومسلم لبعض األحاديث  فصل

 الصحيحة

 وؽره اهلل رَحف افدارؿطـل ظؿر بـ ظذ احلسـ أبق احلاؾظ اإلمام أفزم

 إن مع اخراجفا ترـا احاديث خراجإ ظـفام اهلل رض ومسؾام افبخاري

 وؽره افدارؿطـل وذـر هبا صحقحفام دم فرواِتا أخرجا ؿد أشاكقد أشاكقدها

ـْ  رووا ظـفؿ اهلل رض افصحابة مـ ْجاظة إن  َظَؾْقفِ  اهللَُّ  صذ اهللَِّ  َرُشقلِ  َظ

 َيرجا ول كاؿؾقفا دم مطعـ ٓ صحاح وجقه مـ أحاديثفؿ ورويت َوَشؾَّؿَ 

 اتػؼا أهنام لافبقفؼ وذـر مذهبقفام ظذ اخراجفا ؾقؾزمفام صقئا أحاديثفؿ مـ

 أخر ظـ اكػرد مـفام واحد ـؾ وأن مـبف بـ ُهام صحقػة مـ أحاديث ظذ

 دم ياْلرو ذر وأبق لافدارؿطـ وصـػ واحد شـاداإل إن مع مـفا بلحاديث

 يؾتزما ل ؾاهنام احلؼقؼة دم بالزم فقس آفزام وهذا أفزمقُها افذي افـقع هذا

 ؿصدا وإكام يستقظباه ل بلهنام تكُيفام ظـفام صح بؾ افصحقح اشتقعاب

 أكف ٓ مسائؾف مـ ْجؾة ْجع افػؼف دم ادصـػ يؼصد ـام افصحقح مـ ْجؾ ْجع

 مع أحدُها ترـف أو ترـاه افذي احلديث ـان إذا فؽـفام مسائؾف ْجقع ُيك

 مؼامف يؼقم ما وٓ كظرا فف َيرجا ول بابف دم أصال افظاهر دم هإشـاد صحة

 ترـاه أهنام وُيتؿؾ روياه ـاكا إن ظؾة ظذ ؾقف اضؾعا أهنام حاْلا مـ ؾافظاهر

 فغر أو مسده يسد ذـراه ِما ؽره إن رأيا أو آضافة فسك ايثارا أو كسقاكا

  .أظؾؿ واهلل ذفؽ
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في عيب مسلم بروايته عن جماعة من  فصل

 الضعفاء

 وادتقشطغ افضعػاء مـ ْجاظة ظـ صحقحف دم بروايتف مسؾام ظائبقن ظاب 

 دم ظؾقف ظقب وٓ افصحقح ذط مـ فقسقا افذيـ افثاكقة افطبؼة دم افقاؿعغ

ْقُخ  ذـرها أوجف مـ جقابف بؾ ذفؽ ـُ  َظْؿِرو َأُبق اإلمام افشَّ اَلِح  ْب  َرَِحَفُ  افصَّ

 يؼال وٓ ظـده ثؼة ؽره ظـد ضعقػ هق ؾقؿـ ذفؽ يؽقن إن أحدها اهلل

 افسبب مػرس ثابتا اجلرح ـان إذا ؾقام ذفؽ ٕن افتعديؾ ظذ مؼدم اجلرح

 بـ أَحد بؽر أبق احلاؾظ اإلمام ؿال وؿد ـذا يؽـ ل إذا اجلرح يؼبؾ ؾال وآ

 داود وأبق ومسؾؿ يافبخار احتج ما وؽره افبغدادي اخلطقب ثابت بـ ظذ

 افطعـ يثبت ل أكف ظذ حمؿقل ؽرهؿ مـ ؾقفؿ افطعـ ظؾؿ ْجاظة مـ بف

 ٓدم وافشقاهد ادتابعات دم واؿعا ذفؽ يؽقن إن افثاين افسبب مػرس ادمثر

 وجيعؾف ثؼات رجافف كظقػ نشـادب أوٓ احلديث يذـر بلن وذفؽ إصقل

 افتلـقد وجف ظذ افضعػاء بعض ؾقفا أشاكقد أو آخر نشـادب يتبعف ثؿ أصال

 اهلل ظبد أبق احلاـؿ اظتذر وؿد ؿدمف ؾقام ؾائدة ظذ تـبف ؾقف فزيادة أو بادتابعة

 مـفؿ افصحقح ذط مـ فقسقا ْجاظة ظـ اخراجف دم وآشتشفاد بادتابعة

 ظؿر بـ اهلل وظبد يسار بـ إشحاق بـ وحمؿد افقفقد بـ وبؼقة افقراق مطر

 ْلؿ أصباه دم افشقاهد دم ظـفؿ مسؾؿ وأخرج راصد بـ وافـعامن يافعؿر

 ظـف أخذه بعد ضرأ بف احتج يافذ افضعقػ ضعػ يؽقن إن افثافث ـثريـ
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 دم ـام اشتؼامتف زمـ دم ؿبؾ مـ رواه ؾقام ؿادح ؽر ؾفق ظؾقف حدث باختالط

 أبق احلاـؿ ؾذـر وهب بـ اهلل ظبد أخل بـ وهب بـ افرَحـ ظبد بـ أَحد

 دم ؾفق مك مـ مسؾؿ خروج بعد ومائتغ اخلؿسغ بعد اختؾط أكف اهلل ظبد

 يؿـع ول آخرا اختؾط ِمـ وؽرُها افرازق وظبد ظروبة أب بـ ـسعقد ذفؽ

 إن افرابع ذفؽ ؿبؾ ظـفؿ أخذ بام افصحقحغ دم آحتجاج صحة مـ ذفؽ

 ؾقؼتك كازل افثؼات رواية مـ ظـده وهق هإشـاد افضعقػ بافشخص يعؾق

 ذفؽ دم افشلن أهؾ بؿعرؾف مؽتػقا إفقف افـازل بنضاؾة يطقل وٓ افعايل ظذ

 افثؼات ظـ رواه ؾقام حافف خالف وهق تـصقصا ظـف رويـاه ؿد افعذر وهذا

 حضقر حسب ظذ مـف وؿع ذفؽ وـلن متابعة دوهنؿ بؿـ أتبعف ثؿ أوٓ

 زرظة أبا حُض أكف لافزذظ ظؿرو بـ شعقد ظـ رويـا وؽقبتف افـشاط باظث

 بـ اشباط ظـ ؾقف روايتف ظؾقف زرظة أب كؽارإو مسؾؿ صحقح وذـر افرازي

 ٕهؾ يطرق أيضا ؿال وأكف يادك ظقز بـ وأَحد كسر بـ وؿطـ كك

 هذا فقس بحديث ظؾقفؿ احتج إذا يؼقفقا بلن افسبقؾ ؾقجدون ظؾقـا افبدع

 دسؾؿ ذـرت كقسابقر إػ رجعت ؾؾام ظؿرو بـ شعقد ؿال افصحقح دم

 حديث مـ أدخؾت وإكام صحقح ؿؾت إكام مسؾؿ يل ؾؼال زرظة أب اكؽار

 إػ وؿع ربام أكف إٓ صققخفؿ ظـ افثؼات رواه ؿد ما وأَحد وؿطـ اشباط

 . ذفؽ ظذ ؾلؿتك بـزول مـفؿ أوثؼ رواية مـ ظـدي ويؽقن بارتػاع ظـفؿ
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 ذفؽ بعد مسؾؿ وؿدم شعقد ؿال افثؼات رواة مـ معروف احلديث وأصؾ

 وظاتبف ؾجػاه وارة بـ مسؾؿ بـ حمؿد اهلل ظبد أب إػ خرج أكف لؾبؾغـ يافر

 هؾٕ يطرق هذا إن زرظة أبق يل ؿافف ِما كحقا فف وؿال افؽتاب هذا ظذ

 ول صحاح هق وؿؾت افؽتاب هذا أخرجت إكام وؿال مسؾؿ ؾاظتذر افبدع

 أخرجت وإكام ضعقػ ؾفق افؽتاب هذا دم احلديث مـ أخرجف ل ما إن أؿؾ

 وٓ لظـ يؽتبف مـ وظـد يظـد جمؿقظا فقؽقن افصحقح مـ احلديث هذا

 أكف مسؾؿ ظـ ؿدمـا وؿد افشقخ ؿال وَحده ظذره ؾؼبؾ صحتف دم يرتاب

 وـؾ ترـتف ظؾة فف إن أصار ما ؾؽؾ يافراز زرظة أب ظذ هذا ـتاب ظرضت

 ؾفذا افشقخ ؿال أخرجتف يافذ هذا ؾفق ظؾة فف وفقس صحقح أكف ؿال ما

 احلؿد وهلل ممفػ دم جمتؿعا أره ل افؼقل مـ بقاضح مفدتف وؿد وظر مؼام

 دم ظـف مسؾؿ رواية بؿجرد فشخص حؽؿ إن ظذ دفقؾ ذـرتف وؾقام ؿال

 يتقؿػ بؾ وأخطل ؽػؾ ؾؼد مسؾؿ ظـد افصحقح ذط مـ بلكف صحقحف

 أظؾؿ واهلل ذفؽ اكؼسام مـ بقـاه ما ظذ ظـف يرو ـقػ أكف دم افـظر ظذ ذفؽ

 على المخرجة الكتب من جملة بيان في فصل

 مسلم صحيح

 تلخروا همٓء وـان ـتبا مسؾؿ صحقح ظذ احلػاظ مـ ْجاظات صـػ ؾؼد

 مسؾؿ صققخ بعض أدرك مـ وؾقفؿ افعافقة آشاكقد وأدرـقا مسؾؿ ظـ

 افشقخ ؿال تؾؽ بلشاكقدهؿ ادذـقرة مصـػاِتؿ دم مسؾؿ يثدأحا ؾخرجقا
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 ْلا نأ دم مسؾؿ بصحقح تؾتحؼ ادخرجة افؽتب ؾفذه اهلل رَحف ظؿرو أبق

 خمرجاِتؿ مـ ويستػاد ـؾفا خصائصف دم بف تؾتحؼ ل نوإ افصحقح شؿة

 أفػاظ وزيادة ضرؿف بؽثرة احلديث ؿقة وزيادة شـاداإل ظؾق ؾقائد ثالث

 بلشاكقد يرووهنا فؽقهنؿ افؾػظ دم مقاؾؼتف يؾتزمقا ل أهنؿ ثؿ مػقدة صحقحة

 مسؾؿ صحقح ظذ ادخرجة افؽتب هذه ؾؿـ تػاوت بعضفا دم ؾقؼع أخر

 افزاهد يافـقسابقر َحدان بـ أَحد بـ أَحد جعػر أب افصافح افعبد ـتاب

 يافـقسابقر رجا بـ حمؿد بـ حمؿد بؽر ٓب افصحقح ادسـد ومـفا افعابد

 ادسـد خمتك ومـفا صققخف أـثر دم مسؾام يشارك متؼدم وهق احلاؾظ

 إشحاق بـ يعؼقب ظقاكة أب فؾحاؾظ مسؾؿ ـتاب ظذ ادمفػ افصحقح

 مسؾؿ صققخ مـ وؽره ظذإ ظبد بـ يقكس ظـ ؾقف يرو لآشػرايـ

 يعع أب ظـ ييرو ياْلرو لافشاؾع افػؼقف لافشازـ حامد أب ـتاب ومـفا

 لاجلقزؿ اهلل ظبد بـ حمؿد بؽر ٕب افصحقح ادسـد ومـفا صعادق

 فؾحاؾظ مسؾؿ ـتاب ظذ ادستخرج ادسـد ومـفا لافشاؾع يافـقسابقر

 صحقح ظذ ادخرج ومـفا آصبفاين اهلل ظبد بـ أَحد كعقؿ أب ادصـػ

 ذفؽ وؽر لافشاؾع افػؼقف افؼرر حمؿد بـ حسان افقفقد أب فألمام مسؾؿ

 .أظؾؿ واهلل
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البخاري  علىفي األحاديث المستدركة  فصل

 ومسلم

 وكزفت ؾقفا بؼضفام أخال أحاديث ومسؾؿ بخارياف ظذ ْجاظة اشتدرك ؿد

 أبق احلاؾظ اإلمام أفػ وؿد هذا إػ آصارة شبؼت وؿد افتزماه ما درجة ظـ

 بآشتدراـات سؿكاد ـتابف ذفؽ بقان دم لافدارؿطـ ظؿر بـ ظذ احلسـ

 أيضا لافدمشؼ مسعقد بوٕ افؽتابغ دم ِما حديث لمائت دم وذفؽ وافتتبع

 جزء دم ادفؿؾ تؼققد ـتابف دم اجلقاين افغساين ظذ بوٕ اشتدراك ظؾقفام

 ظـ أجقب وؿد يؾزمفام ما وؾقف ظـفام افرواة ظذ أـثره اشتدراك مـف افعؾؾ

 .أظؾؿ واهلل تعاػ اهلل صاء إن مقاضعف دم وشساه أـثره أو ذفؽ ـؾ

 الحسن وبيان الصحيح الحديث معرفة في فصل 

  اموأنواعه والضعيف

ُد  ُشَؾْقاَمنَ  َأُبق اإلمام ؿال ـُ  َأَْحَ دِ  ْب ـِ  حُمَؿَّ  افػؼقف اخلطاب اخلطاب بـ ابراهقؿ ْب

 .وشؼقؿ وحسـ صحقح :أؿسام ثالثة أهؾف ظـد احلديث ادتػــ افشاؾعل

 .كؼؾتف وظدفت شـده اتصؾ ما الصخيح

 افذي وهق احلديث أـثر مدار وظؾقف رجافف واصتفر خمرجف ظرف ما احلسن 

 .افػؼفاء ظامة وتستعؿؾف افعؾامء أـثر يؼبؾف

  .ادجفقل ثؿ ادؼؾقب ثؿ ادقضقع ذها ضبؼات ثالث ظذ السكيه  
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 الحديث أهل يتداولها ألفاظ في فصل

ؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ َرُشقلِ  إػ أضقػ ما املرفوع  مطؾؼف يؼع ٓ خاصة َوَشؾَّ

 .مـؼطعا أو متصال ـان شقاء ؽره ظذ

 أو ـان متصال كحقه أو ؾعال او فف ؿقٓ افصحاب إػ أضقػ ؾام املوقوف

 ظطاء ظذ ؾالن فؿػو ـذا حديث ؾقؼال مؼقدا ؽره دم ويستعؿؾ مـؼطعا

 .مثال

 .مـؼطعا أو ـان متصال ؾعال أو فف ؿقٓ افتابعل ظذ ادقؿقف ؾفق املكطوع 

 .اكؼطاظف ـان وجف أي ظذ هإشـاد يتصؾ ل ما ؾفق املنكطع

 :أيضا لشؿ ؾلـثر رجؾغ افساؿط ـان ؾنن 

 .ادعجؿة افضاد بػتح معضال 

 بؽر أب احلاؾظ واخلطقب إصقل وأصحاب افػؼفاء ظـد ؾفق املرسل 

 اكؼطاظف ـان وجف يأ ظذ هإشـاد اكؼطع ما ادحدثغ مـ وْجاظة افبغدادي

 ليسؿ ٓ أـثرهؿ أو ادحدثغ مـ ْجاظات وؿال ادـؼطع لبؿعـ ظـدهؿ ؾفق

ـْ  لافتابع ؾقف أخز ما إٓ مرشال  مذهب ثؿ َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ  صذ اهللَِّ َرُشقلِ  َظ

 بادرشؾ ُيتج ٓ أكف افػؼفاء مـ وْجاظة ْجفقرهؿ أو وادحدثغ لافشاؾع

 ومذهب بف ُيتج أكف افػؼفاء وأـثر وأَحد حـقػة وأب مافؽ ومذهب

 أيضا ييرو بلن وذفؽ بف احتج يعضده ما ادرشؾ إػ اكضؿ إذا أكف لافشاؾع

 افعؾامء أـثر أو افصحابة بعض بف يعؿؾ أو يأخر جفة مـ مرشال أو مسـدا
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 رض ظائشة ـؼقل ُيُضه أو يدرـف ل ما روايتف وهق افصحاب مرشؾ وأما

 افرؤيا لافقح مـ َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ َرُشقُل  بِفِ  ئَ بد ما أول ظـفا اهلل

 أبق اإلمام آشتاذ وؿال بف ُيتج أكف واجلامهر لافشاؾع ؾؿذهب افصاحلة

 ظـ إٓ ييرو ٓ أكف يؼقل إن إٓ بف ُيتج ٓ لافشاؾع لشػرايـاإل إشحاق

 .آول وافصقاب صحاب

 نفعل أو نقول كنا يالصحاب قال إذا فصل

 يكر ٓ ــا أو ـذا يػعؾقن أو يؼقفقن أو كػعؾ أو كؼقل ــا افصحاب ؿال إذا

 (بؽذا بلشا يرون ٓ أو

 مقؿقف هق بؾ مرؾقظا يؽقن ٓ اإلشامظقع بؽر أبق اإلمام ؾؼال ؾقف اختؾػقا

 اجلؿفقر وؿال تعاػ اهلل صاء إن هذا بعد ؾصؾ دم ادقؿقف حؽؿ وشـذـر

 صذ اهللَِّ  َرُشقلِ  زمـ إػ يضػف ل إن وإصقل افػؼف وأصحاب ادحدثغ مـ

 دِم  كػعؾ ــا ؾؼال أضاؾف وان مقؿقف هق بؾ بؿرؾقع َؾَؾْقَس  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ

 أوكحق أطفركا بغ أو ؾقـا وهق أو زمـف دم أو َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ افـَّبِلِّ  َحَقاةِ 

 زمـف دم ؾعؾ إذا ؾنكف افظاهر افصحقح ادذهب هق وهذا مرؾقع ؾفق ذفؽ

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اياه وتؼريره ظؾقف اضالظف ؾافظاهر وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 ـان ؽافبا لَيػ ٓ ِما افػعؾ ذفؽ ـان إن آخرون وؿال مرؾقع وذفؽ

 لافشاؾع يافشراز إشحاق أبق افشقخ ؿطع وهبذا مقؿقؾا ـان وآ مرؾقظا
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 ـذا افسـة مـ أو ـذا ظـ هنقـا أو بؽذا أمركا افصحاب ؿال إذا وأما أظؾؿ واهلل

 افػـقن أصحاب مـ اجلامهر ؿافف يافذ افصحقح ادذهب ظذ مرؾقع ؾؽؾف

 مقؿقف أكف ؾافصحقح ـذا افسـة مـ لافتابع ؿال إذا وأما مقؿقف وؿقؾ

 ذـر ظـد ؿقؾ إذا وأما مرشؾ مرؾقع أكف افشاؾعقغ أصحابـا بعض وؿال

 خالف بال متصؾ مرؾقع ؾؽؾف رواية أو بف يبؾغ أو يـفقف أو يراؾعف افصحاب

 بعض ظذ بؾ إمة ْجقع ؾعؾ ظذ يدل ؾال يػعؾقن ـاكقا لافتابع ؿال إذا أما

 ْجاعفإل كؼال ؾقؽقن ْجاعاإل أهؾ ظـ بـؼؾف يكح إن إٓ ؾقف حجة ؾال إمة

 .خالف واحد بخز ثبقتف ودم

 المعنعن نسناداإل في فصل

 ظؾقف يافذ وافصحقح مرشؾ هق افعؾامء بعض ؿال ؾالن ظـ ؾالن وهق

 متصؾ أكف وإصقل وافػؼف احلديث أصحاب مـ اجلامهر وؿافف افعؿؾ

ـْ  فَِؼاءُ  امؽان وبؼط مدفس ؽر ادعـعـ يؽقن إن بؼط  اْفَعـَْعـَةُ  ُأِضقَػِت  َم

 ومعرؾتف افصحبة وضقل افؾؼاء ثبقت اصساط ودم َبْعًضا َبْعُضُفؿْ  إَِفْقِفؿْ 

 مسؾؿ مذهب وهق ذفؽ مـ صقئا يشسط ل مـ مـفؿ خالف ظـف بافرواية

 ظذ مذهب وهق وحده افؾؼاء ثبقت ذط مـ ومـفؿ .. ظؾقف ْجاعاإل لادظ

 افصحقح وهق وادحؼؼغ لافشاؾع افصردم بؽر وأب بخاريواف لادديـ بـ

 افػؼقف افسؿعاين ادظػر أب ؿقل وهق افصحبة ضقل ذط مـ ومـفؿ
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 ظؿرو أبق ؿال وبف ظـف بافرواية معروؾا يؽقن إن ذط مـ ومـفؿ لافشاؾع

ـَ  إن افزهري حدثـا ؿال إذا وأما ادؼرئ َذا َؿاَل  ادَُْسقَِّب  ْب َث  َأوْ  ـَ  أو بَِؽَذا َحدَّ

 اهلل رَحف حـبؾ بـ أَحد اإلمام ؾؼال ذفؽ كحق أو يرو أو ذـر أو ؾعؾ

 وؿال افسامع يبغ لحت مـؼطعا يؽقن بؾ بعـ ذفؽ يؾتحؼ ٓ وْجاظة

 ودم افصحقح هق وهذا ادؼدم بافؼط افسامع ظذ حمؿقل ـعـ هق اجلامهر

 افؽتاب هذا معرؾة دم تعاػ اهلل صاء إن هبا يـتػع ـثرة ؾقائد افػصؾ هذا

 بؿقاضقعفا متر حقث تعاػ اهلل صاء إن افػقائد مـ ظؾقف يستب ما يوشس

 حتريف وصدة ظـف اهلل رض مسؾؿ ظؾؿ ؽزارة ظذ بذفؽ ويستدل افؽتاب مـ

  .ظـف اهلل رض يداين ٓ بؾ هذا دم ييساو ٓ ِمـ واكف واتؼاكف

 الثقة زياداتفي  فصل

 وإصقل وافػؼف احلديث أهؾ مـ اجلامهر ظـد مطؾؼا مؼبقفة افثؼة زيادات 

 هق زادها إن تؼبؾ وٓ كاؿصا رواه مـ ؽر زادها إن تؼبؾ وؿقؾ تؼبؾ ٓ وؿقؾ

 كؼؾ خالف بال ؾؿؼبقل بف اكػرد حديثا ادتؼـ افضابط افعدل يرو إذا وأما

 افضابطغ افثؼات بعض رواه إذا وأما ظؾقف افعؾامء اتػاق يافبغداد اخلطقب

 هق وصؾف أو مرؾقظا وبعضفؿ مقؿقؾا بعضفؿ أو مرشال وبعضفؿ متصال

 ادحؼؼقن ؿافف يافذ ؾافصحقح وؿت دم وؿػف أو وأرشؾف وؿت دم رؾعف أو

 يافبغداد اخلطقب وصححف إصقل وأصحاب افػؼفاء وؿافف احلديث مـ
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 ٕكف وأحػظ أـثر أو مثؾف فف ادخافػ ـان شقاء رؾعف أو وصؾف دـ احلؽؿ إن

 وهق اخلطقب ؿال وؿػف أو أرشؾف دـاحلؽؿ  وؿقؾ مؼبقفة لوه ثؼة زيادة

 .حػظفأل وؿقؾ ـثرفأل احلؽؿ وؿقؾ ادحدثغ ؿقل أـثر

أؿقل: وافؼقل إخر هق افصقاب وفقست ثؿت ؿاظدة مضطردة دم هذا 

 افباب.

 في التدليس وأقسامه فصل

 :ؿسامن التذليس

 مقُها مـف يسؿع ل ما ظاسه ظؿـ ييرو إن :)تذليس اإلسناد( أحذهنا 

 ؽره وأشؼط صقخف يسؼط ل وربام كحقه أو ؾالن ظـ أو ؾالن ؿائال شامظف

 ذمف جدا مؽروه افؼسؿ وهذا احلديث فصقرة حتسقـا صغرا أو ضعقػا فؽقكف

 وحتريؿف حرام أكف ـالمف وطاهر فف ذما أصدهؿ مـ صعبة وـان افعؾامء أـثر

 إػ أيضا ويتسبب بف آحتجاج جيقز ٓ بام آحتجاج يقهؿ ؾنكف طاهر

 دائؿة مػسدتف إن ثؿ افغرور مـ ؾقف ما مع كػسف بروايات افعؿؾ اشؼاط

 مـ ؾريؼ ؿال ثؿ إمقر هذه باجتامع ؾؽقػ افتحريؿ دم ليؽػ هذا وبعض

 رء دم رواية فف يؼبؾ ٓ جمروحا صار افتدفقس هذا مـف ظرف مـ افعؾامء

 بؾػظ رواه ما إن افطقائػ مـ اجلامهر ؿافف ما وافصحقح افسامع بغ وان أبدا

 وأخزكا وحدثـا ـسؿعت ؾقف بقـف وما مرشؾ ؾفق افسامع ؾقف يبغ ل حمتؿؾ
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 ـتب مـ وؽرُها افصحقحغ ودم بف ُيتج مؼبقل صحقح ؾفق وصبففا

 وافسػقاكغ وآظؿش ـؼتادة ُيص ٓ ـثر افُضب هذا مـ إصقل

 وؿد ـذبا يؽـ ل وإذا ـذبا فقس افتدفقس إن هذا ودفقؾ وؽرهؿ وهشقؿ

 وجب شامظف بغ وؿد ضابط ظدل يوافراو حمرما فقس أكف اجلامهر ؿال

 مرة دفس ؾقؿـ جاز اددفس دم احلؽؿ هذا ثؿ أظؾؿ واهلل بصحتف احلؽؿ

 اددفسغ ظـد افصحقحغ دم ـان ما إن واظؾؿ مـف تؽرره يشسط وٓ واحدة

 مـف ـثر جاء وؿد يأخر جفة مـ افسامع ثبقت ظذ ؾؿحؿقل وكحقها بعـ

 بافسامع يذـرها ثؿ بعـ اددفس رواية ؾقذـر ْجقعا بافطريؼتغ افصحقح دم

 ِما ْجال تعاػ اهلل صاء إن ذفؽ مـ يوشس ذـرتف يافذ لادعـ هذا بف ويؼصد

 ؽر مـ ؿؾة ظذ مـف بقء مرركا وربام تعاػ اهلل صاء إن مقاضعف دم ظؾقف كـبف

 .أظؾؿ واهلل مـف ؿريبا مثؾف ظذ بافتـبقف اـتػاء ظؾقف تـبقف

 أو ؽره أو صقخف ليسؿ ؾنكف افتدفقس مـ :)تذليس الشيوخ( يالثان الكسه 

 ذفؽ ظذ وُيؿؾف يعرف إن ـراهة بف يعرف ٓ بام يؽـقف أو يصػف أو يـسبف

 مؽثرا يؽقن أو آخر لدعـ ظـف ييرو إن يستـؽػ أو صغرا أو ضعقػا ـقكف

 واحدة صقرة ظذ ظـف افرواية تؽرير ـراهة يغره إن ؾريد ظـف افرواية مـ

 ضريؼة تقحد وشببفا أخػ افؼسؿ هذا وـراهة آشباب مـ ذفؽ فغر أو

  أظؾؿ واهلل معرؾتف
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 يوالتابع يالصحاب معرفة في فصل

 مـ ادتصؾ يعرف ؾبف إفقف احلاجة ومتس بف آظتـاء يتلـد ِما افػصؾ هذا 

 َوَفقْ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ اهللَِّ َرُشقُل  ىَرأَ  مسؾؿ ؾؽؾ افصحاب ؾلما ادرشؾ

 اهلل ظبد وأب حـبؾ بـ أَحد مذهب وهق حده دم افصحقح هق هذا حلظة

 وإصقل افػؼف أصحاب أـثر وذهب ـاؾة وادحدثغ صحقحف دم افبخاري

 أبق افؼاض اإلمام ؿال وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ فف صحبتف ضافت مـ أكف إػ

 افصحبة مـ مشتؼ افصحاب إن افؾغة أهؾ بغ خالف ٓ افباؿالين افطقب

 ويقما صفرا صحبف يؼال ـثرا او ـان ؿؾقال ؽره صحب مـ ـؾ ظذ جار

ـْ  ظذ هذا اجراء افؾغة حؽؿ دم يقجب وهذا ؿال وشاظة  افـَّبِلَّ  َصِحَب  َم

 فالمة تؼرر ؾؼد هذا ومع ؿال إصؾ هق هذا َشاَظةً  َوَفقْ  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ صذ

 يجير وٓ فؼاؤه واتصؾ صحبتف ـثرت ؾقؿـ إٓ يستعؿؾقكف ٓ أهنؿ دم ظرف

 ؾقجب حديثا مـف وشؿع خطقات معف ومق شاظة ادرء لفؼ مـ ظذ ذفؽ

 ظذ ادجؿع افؼاض ـالم هذا حافف هذا مـ ظذ إٓ آشتعامل دم يجير ٓ إن

 مذهب ترجقح ظذ بف ويستدل فؾؿذهبغ تؼرير وؾقف وجالفتف اماكتف

 صحبة يتـاول آشؿ إن افؾغة أهؾ ظـ كؼؾ ؿد اإلمام هذا ؾنن ادحدثغ

 وؾؼ ظذ وافعرف افؼع دم آشتعامل كؼؾقا ؿد احلديث أهؾ وأـثر شاظة

 لفؼ مـ ؾفق افتابع ؾقف ويؼال لافتابع وأما أظؾؿ واهلل ادصر ؾقجب افؾغة
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 بؿجرد هـا وآـتػاء افصحاب دم ـاخلالف صحبف مـ وؿقؾ افصحاب

 . اهـ  5افؾػظغ مؼتض إػ كظرا أويل افؾؼاء

 ترجيح البخاري على مسلم

 ـتاب إن ثؿ" ؿقفف ابـ افصالح: ظذؿال احلاؾظ ابـ حجر دم افـؽت 

 .افخ "...  صحقحا أصح افبخاري

 ادغاربة, بعض ظـ آحتامل مـ ادصـػ ذـره بام افتكيح وجدت ؿد أؿقل

: حزم بـ حمؿد أب ظـ ؾفرشتف دم افتجقبل افؼاشؿ بـ افؼاشؿ حمؿد أبق ؾذـر

 خطبتف بعد ؾقف فقس ٕكف افبخاري8 ـتاب ظذ مسؾؿ ـتاب يػضؾ ـان أكف"

 . "افرسد احلديث إٓ

 أكف صققخف بعض ظـ لحؽ افطبـل مروان أبق ـان ظقاض افؼاض وؿال

 .اكتفك.  افبخاري صحقح ظذ مسؾؿ صحقح يػضؾ ـان

 هق بؾ إصحقة, إػ راجعا فقس ادغاربة بعض بف ؾضؾف وما": ؿؾت

 :ٕمقر

 .حزم ابـ ظـ تؼدم ما :أحذها

 احلديث تؼطقع وجقاز ,لبادعـ افرواية جقاز يير ـان افبخاري إن :والثاني

 :أمران ذفؽ دم وافسبب مسؾؿ بخالف اختصاره ظذ تـصقص ؽر مـ

                                                           
1

 (12/ 1) مسلم على النووي شرح 
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: ؿال أكف ظـف رويـا ؾؼد رحؾتف, ضقل دم ـتابف صـػ افبخاري إن :أحذهنا

 بافبكة شؿعتف حديث ورب بؿك ؾؽتبتف بافشام شؿعتف حديث رب

 يسقق ؾال حػظف مـ احلديث ـتب ربام هذا ٕجؾ ؾؽان. بخرشان ؾؽتبتف

 بؾده دم ـتابف صـػ ومسؾؿ. بؿعـاه ويسقؿف ؾقف بتكف بؾ برمتفا أفػاطف

 ىويتحر إفػاظ دم يتحرز ؾؽان مشاَيف, مـ ـثر حقاة دم أصقفف بحضقر

 .افسقاق دم

 ادتـ يؼطع إن ؾاحتاج أحاديثف مـ ـتابف ؾؼف اشتـبط افبخاري إن :الثاني

 افذي افباب دم مـف ؿطعة ـؾ فققرد أحؽام ظدة ظذ اصتؿؾ إذا افقاحد

 ـؾفا ادقاضع دم شاؿف فق ٕكف مـف, اشتـبط افذي احلؽؿ ذفؽ ظذ بف يستدل

 .افؽتاب فطال برّمتف

 بعضفا ظاضػا سدا ـؾفا افباب أحاديث يسقق بؾ ذفؽ, يعتؿد ل ومسؾؿ

 ؾنكف أحؽام, ظدة ظذ مشتؿال ادتـ ـان وفق واحد, مقضع دم بعض ظذ

 ؾؾفذا حمررة, تامة ادتقن ويسقق ؾقف دخال وأـثرها ادقاضع أمس دم يذـره

 إكام( ادغاربة مـ) إشاكقد بحذف إحؽام دم صـػ ِمـ ـثرا يتر

 ُيػظ وٓ بادغاربة يتعؾؼ ما هذا ادتقن, كؼؾ دم مسؾؿ ـتاب ظذ يعتؿدون

 ؾقام افبخاري صحقح مـ أصح مسؾؿ صحقح بلن سح أكف مـفؿ أحد ظـ

 .افصحة كػس إػ يرجع
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 مسؾؿ ـتاب بلن ؿط تكُيا ظـف كجد ؾؾؿ افـقسابقري ظذ أبق ؿافف ما وأما

 .افبخاري صحقح مـ أصح

 وٓ مسؾؿ, ـتاب ظذ إصحقة لكػ أكف مـ ادمفػ حؽاه ما": ؿال وإكام

 ؿقل ٕن 8"افبخاري ـتاب مـ أصح مسؾؿ ـتاب يؽقن إن ذفؽ مـ يؾزم

 مـ أظؾؿ افبؾد دم ما": ـؼقفف فقس ـذا بػـ افبؾد أهؾ أظؾؿ ؾالن": افؼائؾ

 دم يؽقن إن لكػ افثاين ودم إظؾؿقة, فف أثبت إول دم ٕكف ,"ـذا بػـ ؾالن

 ظذ أب فػظ ـان وإذا ؾقف, يساويف مـ ؾقفا يؽقن إن ؾقجقز مـف, اظؾؿ افبؾد

 بلن ؾجزم افصالح ابـ ـالم اختك ِمـ كجد ؾؾؿ إمريـ مـ فؽؾ حمتؿال

 هذه رأيت ؾؼد افبخاري صحقح مـ أصح مسؾؿ صحقح: ؿال ظذ أبا

 ْجاظة بـ افديـ بدر وافؼاض افـقوي افديـ حمل افشقخ ـالم دم افعبارة

 ."بقـاه دا كظر ذفؽ إضالق ودم. ْجاظة وتبعفؿ افتزيزي افديـ تاج وافشقخ

 بؾدّيف ٕكف ؾقاضح, مسؾؿ بؽتاب ظذ أب اظتبار أما ظـدي بعد ذفؽ ودم

 أو مثؾف هق مـ بؼقل وصػف معارض دم ؿقفف فؽـ ـتابف, ظذ هق خّرج وؿد

 .أظؾؿ

 أيضا احلاـؿ وأشتاذ ظذ أب ظكي وهق افـقسابقري أَحد أبق احلاـؿ ؾؼال

 ظـف بسـده فؾخؾقع اإلرصاد ـتاب دم ظـف رويـاه ما – أيضا - اهلل ظبد أب

 فؾـاس, وبغ إصقل أفػ ؾنكف إشامظقؾ بـ حمؿد تعاػ اهلل رحؿ": ؿال
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 أـثر ؾرق ؾنكف احلجاج بـ ـؿسؾؿ ـتابف مـ أخذه ؾنكام بعده ظؿؾ مـ وـؾ

 ."...  إفقف يـسبف ل حقث اجلالدة ؽاية ؾقف وَتؾد ـتابف, دم ـتابف

 .إفباب أويل ظذ ذفؽ صقرة لَيػ ؾؾقس معاكد احلؼ ظاكد ؾنن: ؿال إن إػ

 دم ؿال أكف افدارؿطـل احلسـ أب افػريد احلاؾظ ظـ رويـاه ما هذا ويميد

 أخذ إكام مسؾؿ, صـع رء وأي": افصحقحغ ذـر دم ظـده يجر ـالم

 ."زيادات ؾقف وزاد مستخرجا ظؾقف وظؿؾ افبخاري ـتاب

 ـتابف أول دم افؼرضبل افعباس أبق بف جزم افدارؿطـل ظـ ادحؽل وهذا

 ."مسؾؿ صحقح ذح دم ادػفؿ"

 دم ما": افـقسابقري ظذ أب مشايخ مـ وهق افـسائل افرَحـ ظبد أبق وؿال

 دم إئؿة ـالم وكؼؾ ."إشامظقؾ بـ حمؿد ـتاب مـ أجقد ـؾفا افؽتب هذه

 أظؾؿ ـان أكف ظذ اتػاؿفؿ ذفؽ مـ ويؽػل, يؽثر افبخاري ـتاب تػضقؾ

 .مسؾؿ مـ بافػـ

 .ظكه دم ذفؽ بؿعرؾة وافتػرد بافتؼدم فف ويشفد مـف, يتعؾؿ ـان مسؾام وأن

 .اجلؿؾة حقث مـ ؾفذا

 ؾنن مسؾؿ ـتاب ظذ افبخاري ـتاب ؾقسجح افتػصقؾ حقث مـ وأما

 وـتاب مرة, ؽر بقـاه ـام افرواة وظدافة اتصافف ظذ مداره افصحقح شـاداإل

 مـ ذفؽ ظذ وافدفقؾ مسؾؿ ـتاب مـ اتصآ وأصد رواة أظدل افبخاري

 :أوجف
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 ومخسة أربعامئة مسؾؿ دون ْلؿ باإلخراج افبخاري اكػرد افذيـ إن :أحذها

 .رجال وثالثقن

 (.رجال ثامكغ مـ كحق) بافضعػ ؾقفؿ ادتؽؾؿ

 .رجال وظؼون شتامئة افبخاري دون حديثفؿ بنخراج مسؾؿ اكػرد وافذيـ

 ـتاب مـ افضعػ ظذ رجال وشتقن مائة مـفؿ بافضعػ ؾقفؿ ادتؽؾؿ

 افتخريج مـ أويل أصال ؾقف يتؽؾؿ ل مـ ظـ افتخريج إن صؽ وٓ. افبخاري

 .شديد ؽر ذفؽ ـان وفق ؾقف, تؽؾؿ مـ ظـ

 مـ يؽثر يؽـ ل ؾقف تؽؾؿ ِمـ افبخاري هبؿ اكػرد افذيـ إن :الثاني الوجه

 إٓ أـثرها أو أخرجفا ـبرة كسخة مـفؿ فقاحد وفقس أحاديثفؿ, ختريج

 .- ظـفام تعاػ اهلل رض - ظباس ابـ ظـ ظؽرمة كسخة

 ـلب ؾقف تؽؾؿ ظؿـ رواها افتل افـسخ تؾؽ أـثر َيرج ؾنكف مسؾؿ بخالف

 - هريرة أب ظـ أبقف ظـ وشفقؾ - ظـف تعاػ اهلل رض - جابر ظـ افزبر

 تعاػ اهلل رض – أكس ظـ ثابت ظـ شؾؿة بـ وَحاد ,- ظـف تعاػ اهلل رض

 - ظـف تعاػ اهلل رض - هريرة أب ظـ أبقف ظـ افرَحـ ظبد بـ وافعالء - ظـف

 .وكحقهؿ

 صققخف مـ أـثرهؿ ؾقف تؽؾؿ ِمـ افبخاري هبؿ اكػرد افذيـ إن :الثالث الوجه

 ردهيا مـ جقدها ؾؿقز أحاديثفؿ ظذ واضؾع أحقاْلؿ وظرف فؼقفؿ افذيـ
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 مـ ؾقف تؽؾؿ ِمـ حديثف بتخريج تػرد مـ أـثر ؾنن مسؾؿ, بخالف

 .ذـره ؿدمـا ـام كسخفؿ أـثر خرج وؿد ادتؼدمغ,

 مـ حديثفؿ وبصحقح صققخف بحديث معرؾة أصد ادرء إن صؽ وٓ

 .ظكهؿ ظـ تؼدم ِمـ ضعقػف

 َيرج ادتؼدمغ مـ ؾقفؿ تؽؾؿ افذيـ افرجال همٓء أـثر إن :الرابع الوجه

 بخالف وافتعؾقؼات وادتابعات ,آشتشفادات دم ؽافبا أحاديثفؿ افبخاري

 دم افبخاري يعرج وٓ وآحتجاج, إصقل دم افؽثر ْلؿ َيرج ؾنكف مسؾؿ,

 افبخاري ْلؿ َيرج مـ ؾلـثر) ادتابعات دم مسؾؿ ْلؿ أخرج مـ ظذ افغافب

 ٓ ادتابعات دم مسؾؿ ْلؿ َيرج مـ وأـثر مسؾؿ, هبؿ ُيتج ادتابعات دم

 .طاهر افسجقح وجقه مـ وجف ؾفذا (.افبخاري ظؾقفؿ يعرج

 .افرواة بعدافة تتعؾؼ ـؾفا ادتؼدمة إربعة وإوجف

 وهق: بآتصال يتعؾؼ ما وبؼل

 صحقحف أول دم ْجاعاإل كؼؾ بؾ مذهبف ـان مسؾؿ إن وهق :اخلامس الوجه 

 ل وإن ظـف وادعـعـ ادعـعـ تعاس إذا آتصال حؽؿ فف ادعـعـ شـاداإل إن

 .اجتامظفام يثبت

 أطفر وؿد. واحدة مرة وفق اجتامظفام يثبت لحت ظذ ُيؿؾف ٓ وافبخاري

 يرجح ِما وهق افصحقح, دم ظؾقف يوجر افتلريخ, دم ادذهب هذا افبخاري
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 إن لَيػ ؾال بآتصال احلؽؿ مـ مسؾؿ ذـره ما شؾؿـا وإن ٕكا بف, ـتابف

 .آتصال دم أوضح افبخاري ذط

 اهـ .- أظؾؿ واهلل -. حتريا وأصد اتصآ يأؿق ـتابف دم ذضف إن يتبغ وهبذا

 وؿد ؿال افـاطؿ:

ـٍ َتَؼدمُ ** تشاجَر ؿقٌم دم افبخاري ومسؾؿ  فَدي وؿافقا: أي َذي

ـِ افصـاظِة مسؾؿُ ** ؾؼؾُت فؼد ؾاَق افبخاريُّ صحةً   .ـام ؾاق دم ُحس

 وما أْجؾ ما ؿقؾ ؾقفام:

 ُؿْؾُت: افُبَخاِريُّ َأْظَذ * َؿاُفقا: دُِْسؾٍِؿ َؾْضٌؾ *

ِر َأْحَذ  ِر ؾِقِف ** ُؿْؾُت: ادَُؽرَّ  َؿاُفقا: ادَُؽرَّ

 اْلحجَّاج بن ُمسلم لْلِإَمام الصَِّحيح اْلَجاِمع ذكر ِفي

 اْلقشيِري

 ؿال افعالمة صديؼ حسـ خان دم احلطة دم ذـر افصحاح افستة: 

ِحقَحْغِ  أحد َوُهقَ   َوافثَّايِن , تعاػ اهلل ـتاب بعد اْفؽتب أصح ُها افؾَّذيـ افصَّ

ُُصقل مـ ْٕ تَّة ا  َحِديث أفػ َثاَلثاِمَئة مـ َهَذا ـتاب أفػت ُمسؾؿ َؿاَل ... افسِّ

انَ  َما شـة ِماَئتل احَلِديث َيْؽُتُبقنَ  إَْرض أهؾ إن َفق َوَؿاَل  مسؿقظة  ـَ

ة إٓ َهَذا ـتاب دِم  َصْقئا وضعت َما َوَؿاَل  ادْسـد َهَذا ظذ إٓ مدارهؿ  بِحجَّ

ة إٓ َصْقئا ِمـْفُ  أشؼطت َوَما  حػاظ أحد َظْبَدانِ  بـ مؽل َوَؿاَل ..  بِحجَّ
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اِزيّ  زْرَظة أب ظذ َهَذا ـتاب ظرضت َيُؼقل ُمسؾام َشِؿعت كقسابقر  َؾؽؾام افرَّ

 َرَواهُ  خرجتف ِظّؾة َففُ  َوَفْقَس  َصِحقح أكف َؿاَل  َوـؾام ترـتف ِظّؾة َففُ  إن َأَصارَ 

طِقب ْؿَؾةِ .. هنشـادب اْفَبْغَداِديّ  اخْلَ  َصِحقحف ِشقاَم  اجلؾقؾة ادمفػات َؾؾفُ  َوبِاجْلُ

ِؿقؾ افّذـر بِفِ  َففُ  لَوأبؼ ادُْسؾؿغ ظذ بِفِ  اهلل أمتـ افَِّذي ؾِقؾ َوافثـَاء اجْلَ  إػ اجْلَ

 اْفَقرع وأكقاع ِشَقاؿف َوحسـ أشاكقده دِم  أودظفُ  َما َتلمؾ مـ ؾنن افّديـ َيْقم

 افتَّام

َواَية دِم  وافتحري  واكتشارها ضرؿفا َوضبط واختصارها افّطرق وتؾخقص افرِّ

 . اكتفكيْؾحؼ َٓ  َوَؾاِرس يْسبؼ َٓ  إمام أكف ظؾؿ

 فصل في شهرة صحيح مسلم

ثَِرة ـتبا احَلِديث ظؾؿ دِم  ُمسؾؿ صـػ افـََّقِويّ  َؿاَل   اْفؽتاب َهَذا ِمـَْفا ـَ

ِحقح ْفَرة هِنَاَية دِم  َوُهقَ  افصَّ ْؿَؾة َحْقُث  مـ َظـفُ  متقاتر َوُهقَ  افشُّ  ؾافعؾؿ اجْلُ

فُ  َحاِصؾ اْفؼطع َواَية َحْقُث  َومـ ُمسؾؿ تصـقػ بَِلكَّ  ادُْتَِّصؾ شـادبِاإْل  افرِّ

قكف َوِهل َحَسـَة بػائدة تػرد َوؿد بُِؿسؾؿ َٓ  مْتـا أشفؾ ـَ  جعؾ أكف َحْقُث  مـ َو

 َؾاْخَتارَ  ارتضاها افَّتِل ضرؿف ؾِقفِ  ْجع بِفِ  َيؾِقؼ َواِحًدا مقضعا َحِديث فؽؾ

 افطَّافِب ظذ ؾقسفؾ ادُْْخَتؾَػة َوَأْفَػاطف ادتعددة أشاكقده ؾِقفِ  َوأورد ذـرَها

 مـ ُمسؾؿ أوردهُ  َما بَِجِؿقعِ  افثَِّؼة َففُ  َوُيصؾ واشتثامرها وجقهف دِم  افـّظر
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اؾِظ أكصػ َوَفَؼد اكتفك افُبَخاِريّ  بِِخاَلف ضرؿف َْحَـ ظبد احْلَ  ظذ بـ افرَّ

اؾِِعل افقؿـل افديبع  كظؿ َؿْقفف دِم  افشَّ

 (جماري َففُ  َما ظؾؿ فبحر...  ؿاري َيا ُمسؾؿ َصِحقح إن)

 (افُبَخاِريّ  ُمَؽرر مـ أفذ...  َحِديثف مـ شؾسؾ َما شؾسال)

 شـاداإْل  ُمتَِّصؾ احَلِديث يؽقن إن َصِحقحف دِم  ُمسؾؿ َذط افّصالح اْبـ َؿاَل 

ة افشذوذ مـ شادا مـتفاه إػ َأوفف مـ افثَِّؼة َظـ افثَِّؼة بِـَْؼؾ  َؿاَل  َواْفعؾَّ

ُققضِلّ  انَ  َوإِن ِظـْده افثَِّؼة َوادَْراد افديباج دِم  افسُّ َذا َؽره ِظـْد ثَِؼة ؽر ـَ  َوِْلَ

اَم  افُبَخاِريّ  هبؿ ُْيَتج ل َصقخا َوظْؼيـ َومَخَْسة فستامئة أخرج  أخرج ـَ

 مـ ؾؽؿ اكتفك ُمسؾؿ هبؿ ُْيَتج ل َصقخا َوَثاَلثِغَ  َوَأْرَبَعة ٕربعامئة افُبَخاِريّ 

 فَؽقن افُبَخاِريّ  َذط ظذ بَِصِحقح َوَفْقَس  ُمسؾؿ َذط ظذ َصِحقح َحِديث

َـّ ِظـْده افرَواة وط ؾقفؿ اْجتؿعت ِِم ُ  َذفِؽ افُبَخاِريّ  ِظـْد يثبت َول ادُْْعَتَزة افؼُّ

 َصِحقح ظذ بَِسَببَِفا ؾضؾ بَِحْقُث  َحَسـَة َضريَؼة ـَِتابف دِم  شؾؽ أكف ثؿَّ 

َٓ  َواِحد َمقِضع دِم  بطرؿفا ـؾَفا ادُُْتقن جيؿع أكف َوَذفَِؽ  افُبَخاِريّ   دِم  يػرؿفا َو

 ْٕ ة ويسقؿفا بقابا َٓ  َتامَّ ْتَقان ظذ وُياؾظ افساجؿ دِم  يؼطعَفا َو  بؾػظفا اإْلِ

 َٓ  َبقـف مرادف آخر بَِؾْػظ ؾرواها َفْػَظة دِم  راو َخافػ إذا لَحتَّ  لبِادَْْعـَ  يروي َو

َذا ـَ ء َمعَفا َيؾط َول أخزَكا آخر َوَؿاَل  َحدثـَا راو َؿاَل  إذا َو  َأْؿَقال مـ َرْ

َحاَبة َٓ  لَحتَّ  بعدهؿْ  َومـ افصَّ ْٕ  َو  وافساجؿ بقابا
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 إٓ ادُْؼدَمة بعد ؾِقفِ  َؾَؾْقَس  َؽره احَلِديث دِم  يْدخؾ َٓ  إن ظذ حرصا َذفِؽ ـؾ

َذا احَلِديث  افديباج دِم  ـَ

تِفِ  ُمسؾؿ حؽؿ َما َْجِقع افّصالح اْبـ َؿاَل   َمْؼُطقع َؾُفقَ  اْفؽتاب َهَذا دِم  بِِصحَّ

تِفِ  تِفِ  َحاِصؾ افـظري َواْفعؾؿ بِِصحَّ َمر كػس دِم  بِِصحَّ ْٕ  حؽؿ َما َوَهَؽَذا ا

تِفِ  افُبَخاِريّ  مة ٕن َوَذفَِؽ  بِِصحَّ ْٕ  يْعتد َٓ  مـ يشق بِاْفؼُبقلِ  َذفِؽ تؾؼت ا

 ْجاعاإْل  دِم  وؾاؿف َأو بِِخاَلؾِفِ 

َرَمْغِ  إمام َؿاَل   افُبَخاِريّ  ـتاب دِم  َما إن اْمَرَأتف بَِطاَلق إكسان حؾػ َفق احْلَ

َّا َوُمسؾؿ تِفِ  حؽام ِِم  أفزمتف دا َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ افـَّبِل َؿقل مـ بِِصحَّ

َٓ  افطَّاَلق مة اّتػؼت َوؿد صحتفام ظذ ادُْسؾؿغ ُظَؾاَمء ْجاعإل حـثتف َو ْٕ  ظذ ا

تف ظذ َوُمسؾؿ افُبَخاِريّ  اّتػؼ َما إن  صدق حؼ َؾُفقَ  ِصحَّ

ُققضِلّ  َؿاَل  اَلة دِم  ُمسؾؿ َؿقل َوأما افديباج دِم  افسُّ  ـؾ َفْقَس  َصِحقحف مـ افصَّ

ء  ؾِقفِ  أكف َمعَ  َظَؾْقفِ  َأْجُعقا َما وضعت إكام َهُفـَا َوضعتف َصِحقح ِظـِْدي َرْ

ثَِرة َأَحاِديث تَفا دِم  خُمَْتؾػ ـَ َقاب َذـْرَكاهُ  مـ َحِديث مـ فَؽقهنَا ِصحَّ  إن َؾاجْلَ

وط ؾِقفِ  ِظـْده وجد َما ُمَراده ِحقح َمْؼُ  اجتامظفا يْظفر ل َوإِن َظَؾْقفِ  ادْجؿع افصَّ

 مْتـا احَلِديث كػس دِم  افثَِّؼات ؾِقفِ  َْيَتؾػ ل َما َأو َبعضفؿ ِظـْد َبْعضَفا دِم 

انَ  َوإِن اإشـادو  أَجاز خرجفا َوَمْتـَفا هاإشـاد دِم  اْختؾػ ؿد َأَحاِديث ؾِقفِ  ـَ

ط َهَذا َظـ َٓ  ُهقَ  ْ  مـ َأْرَبَعة إْجاع َأَرادَ  َؽره َوَؿاَل  لُمـَْتف آخر بَِسَبب َأو افؼَّ

ة احْلػاظ  اكتفك َخاصَّ
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اِزيّ  زْرَظة أب ِظـْد ُمسؾؿ َجاءَ  افّصالح اْبـ َؿاَل   وتذاـرا َشاَظة َوجؾَس  افرَّ

ف َأْرَبَعة ْجع َهَذا َففُ  ؿقؾ َؿامَ  َؾَؾامَّ  َٓ ِحقح دِم  َحِديث آ ـْ  زْرَظة َأُبق َؿاَل  افصَّ  َؾؾَِؿ

ْقخ َؿاَل  اْفَباِؿل ترك ف َأْرَبَعة َهَذا ـَِتابف إن َأَرادَ  افشَّ َٓ  دون أُصقل َحِديث آ

ف َشْبَعة وبادؽررات ادؽررات َٓ  إن ثؿَّ  َحِديثا َوَشْبُعقنَ  َومَخَْسة ومائتان آ

ْٕ  ظذ ـَِتابف رتب ُمسؾام ِؼقَؼة دِم  مبقب َؾُفقَ  بقابا  تراجؿ يذـر ل َوفؽـف احْلَ

 ْٕ  َذفِؽ فغر َأو اْفؽتاب حجؿ هَبا يْزَداد فَِئالَّ  ؾِقفِ  بقابا

 بجقد َفْقَس  َوَبعضَفا جقد َبْعضَفا بساجؿ فأبقاب َْجاَظة تْرجؿ َوؿد افـََّقِويّ  َؿاَل 

ا َْجَة ظباَرة دِم  فُؼُصقر إِمَّ ْ ا افسَّ ا َفػظَفا فرـاـة َوإِمَّ  َصاءَ  إن َوَأكا َذفِؽ فغر َوإِمَّ

 مقاضـفا دِم  هَبا تؾِقؼ بعبارات َظـَْفا افتَّْعبِر ظذ أحرص تعاػ اهلل

ُققضِلّ  َؿاَل  ْٕ  مـ ُكْسَخة دِم  ُيقجد َوَما افديباج دِم  افسُّ  مـ َؾَؾْقَس  مسْجة بقابا

اَم  بعده َْجاَظة صـعف وإكام ادُْمفػ صـع  َوَؽره اجْلقد َوِمـَْفا افـََّقِويّ  َؿاَل  ـَ

ُؿ ؿؾت َلهنَّ ـَ انَ  ِمـْفُ  يْؽشػ مـ ظذ افتَّْؼِريب َأَرادوا َو ـَ َقاب َو  َذفِؽ ترك افصَّ

َذا َّا اْفَبتَّةَ  أبقاب ؾِقَفا َفْقَس  اْفَؼِديَؿة افـّسخ ََتِد َوِْلَ  ـتاب ظذ ـَِتابف بِفِ  امتاز َوِِم

ء ؾِقفِ  َؾَؾْقَس  افتَّْعؾِقؼ مـ يؽثر ل أكف افُبَخاِريّ   ومقاضع مقِضعغ يشق َرْ

 ؾِقفِ  ؾنن افُبَخاِريّ  بِِخاَلف أُصقل َٓ  متابعات مقضعا ظؼ اْثـَا جدا كزره أخر

ؿد َوهللَّ ظؾؼتف ؾِقاَم  َوصؾَفا بّقـت َوؿد ـثرا افتَّْعؾِقؼ مـ  اكتفك احْلَ

ْحتَِقاط دِم  َبافَِغة ضرؿا َصِحقحف دِم  ُمسؾؿ وشؾؽ افـََّقِويّ  َؿاَل  ِٓ  وآتؼان ا

 ظؾقمف وؽزارة َمْعرَؾتف َومَتام ورظف بَِؽاَمل ُمَكح َوَذفَِؽ  وادعرؾة وافقرع
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ة ِؼقؼف َوصدَّ ْلن َهَذا دِم  وتػؼده حَتْ  دِم  وتزيزه معارؾف َأْكَقاع مـ ومتؽـف افشَّ

َتِدي َٓ  افَّتِل ظؾقمف دؿائؼ َبغ افتَّْؿقِقز دِم  حَمَؾف وظؾق صـاظتف  إٓ إَِفْقَفا هَيْ

َْؾَراد ْٕ َْظَصار دِم  ا ْٕ  .ا

ََحاِديث يؼسؿ أكف َصِحقحف ُمَؼّدَمة أول دِم  ُمسؾؿ َوذـر ْٕ  :َأؿَسام َثاَلَثة ا

 .ادتؼـقن احْلػاظ َرَواهُ  َما :األول 

ْػظ دِم  ادتقشطقن ادستقرون َرَواهُ  َما :الثَّاِني   .واإلتؼان احْلِ

َعَػاء َرَواهُ  َما :الثَّاِلث  فُ  وادسوـقن افضُّ  اتبعفُ  إول اْفؼسؿ مـ ؾرغ إذا َوإكَّ

َذا ُمَراده دِم  اْفعؾاَمء َؾاْختؾػ َظَؾْقفِ  يعرج َؾاَل  افثَّافِث َوأما افثَّايِن   َؾَؼاَل  افتَّْؼِسقؿ هِبَ

اـِؿ  افثَّايِن  اْفؼسؿ إِْخَراج ؿبؾ ُمسؾام اخسمت ادْـقة إن اْفَبْقَفِؼلّ  َوَصاحبف احْلَ

َمر َفْقَس  ِظَقاض افَؼاِض  َوَؿاَل  إول اْفؼسؿ ذـر إكام َوَأكف ْٕ  دـ َذفِؽ ظذ ا

 َما ظذ ـَِتابف دِم  افثَّاَلث بطبؼاتف َأَِت  أكف َوِظـِْدي بافتؼؾقد يَتَؼقَّد َول كظره حؼؼ

ابَِعة َوضرح تؼسقؿف دِم  َوَبقـف ورتب ذـر اَم  افرَّ  دِم  َظَساـِر اْبـ َوَؿاَل  َظَؾْقفِ  َكص ـَ

اف َْذَ ْٕ  افثَِّؼة أهؾ َأَحاِديث يذـر إن َوؿصد ؿسَؿْغِ  ظذ ـَِتابف رتب أكف ا

 َدَرَجة يبؾُغقا ل افَّذيـ وافصدق افّسْس  أهؾ َأَحاِديث افثَّايِن  َودِم  واإلتؼان

 ـَِتابف إمْتَام ؿبؾ َؾاَمَت  إمـقة َهِذه َوَبغ َبقـف ادْـقة ُحُؾقل ؾحال ادثبتغ

 دِم  صقتف َوَشار اْصتفر إظقازه َمعَ  ـَِتابف إن ؽر فأبقابو تراْجف واشتقعاب

َؾاق ْٔ  اكتفك. افثَّافِث اْفؼسؿ يذـر َول اكتفك واكتؼ ا
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 شروح صحيح مسلم أهم

وح ُمسؾؿ وفصحقح ثَِرة ُذُ  :ِمـَْفا ـَ

اؾِظ اإلمام ذح)ادـفاج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجاج(  -5 ا أب احْلَ ِريَّ ـَ  َز

اؾِِعل افـََّقِويّ  اخلرامل ذف بـ لُيق افّديـ حمقل  ِشّت  شـة ادتقدم افشَّ

 متقشط ذح َوُهقَ  وِشتاِمَئة َوشبعغ

اَمل) -4 ـْ  ُمقَد  بـ ِظَقاض افَؼاِض  حذ (ُمسؾؿ َصِحقح ذح دِم  ادْعؾؿ إِ

  فؾامرزي ادْعؾؿ بِفِ  ـؿؾ َومَخْساِمئة َوَأْرَبعغ َأربع شـة ادتقدم ادَْافِؽِل اْفقحصبِل

د اهلل ظبد أب ذح َوُهقَ ( ُمسؾؿ ـتاب بػقائد ادْعؾؿ) -2  ظذ بـ حُمَؿَّ

 .َومَخْساِمئة َوَثاَلثِغَ  ِشّت  شـة ادتقدم ادارزي

 ِشّت  شـة ادتقدم اْفُؼْرُضبِلّ  إِْبَراِهقؿ بـ ظؿر بـ َأَْحد اْفَعبَّاس أب َوذح -4

  خُمَْتكه ظذ ذح َوُهقَ  وِشتاِمَئة َومخسغ

د اهلل ظبد أب اإلمام ذح -3  ادتقدم ادَْافِؽِل أب افقصـايل َخؾقَػة بـ حُمَؿَّ

بِر َوُهقَ  َوَثاَمكاِمَئة َوظْؼيـ شبع شـة هُ  ..جمؾدات َأربع دِم  ـَ اَمل َشامَّ ـْ  ادْعؾؿ إِ

َْرَبَعة ذاحف ـتب ضؿـف أكف ؾِقفِ  ذـر ْٕ  وافؼرضبل وظقاض ادارزي ا

  وتـبقف مؽؿؾة زيادات َمعَ  َوافـََّقِويّ 

َْحَـ ظبد افّديـ ظامد ذح -4 يّ  اْفعع ظبد بـ افرَّ   .ادْْكِ

 بـ افغاؾر ظبد فإْلَِمام َؽِريبف ذح (ُمسؾؿ َؽِريب ذح دِم  اْدُْػفؿ) -5

  َوَشامهُ  َومَخْساِمئة َوظْؼيـ تسع شـة ادتقدم اْفَػاِرِد  اشامظقؾ
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ْقِزيّ  اْبـ شبط ظذ ؿزاو بـ ُيقُشػ ادظػر أب افّديـ صؿس ذح -6  اجْلَ

 .وِشتاِمَئة َومخسغ َأربع شـة ادتقدم

 َوَشْبعامئة َأربع شـة ادتقدم افزواوي َمْسُعقد بـ ِظقَز  اْفػرج أب ذح -7

بِر ذح َوُهقَ   وادـفاج وادػفؿ واإلـامل ادْعؾؿ مـ ْجع جمؾدات مخس دِم  ـَ

ا افّديـ زيـ افَؼاِض  َوذح ِريَّ ـَ د بـ َز ْكَصاِريّ  حُمَؿَّ ْٕ اؾِِعل ا  شـة ادتقدم افشَّ

 .َيطل مسقدتف َؽافب َوَؿاَل  افشعراين ذـره َوتِْسعاِمَئة َوظْؼيـ ِشّت 

اج بـ ُمسؾؿ َصِحقح ظذ افديباج) -51 ْقخ ذح (احْلجَّ  افّديـ جالل افشَّ

َْحَـ ظبد ُققضِلّ  بؽر أب بـ افرَّ هُ  َوتِْسعاِمَئة ظَؼة يإِْحَد  شـة ادتقدم افسُّ  َشامَّ

اج بـ ُمسؾؿ َصِحقح ظذ افديباج   احْلجَّ

د بـ اشامظقؾ اْفَؼاِشؿ أب افّديـ ؿقام اإلمام ذح -55 َْصَبَفايِنّ  حُمَؿَّ ْٕ اؾِظ ا  احْلَ

  َومَخْساِمئة َوَثاَلثِغَ  مخس شـة ادتقدم

ْقخ ذح -54 اؾِِعل احلصـل بؽر أب افّديـ َتِؼلّ  افشَّ َمْشِؼل افشَّ  شـة ادتقدم افدِّ

  َوَثاَمكاِمَئة َوظْؼيـ تسع

ْقخ ذح -51 د بـ َأَْحد افّديـ صَفاب افشَّ طِقب حُمَؿَّ اؾِِعل اْفُؼْسَطاَليِنّ  اخْلَ  افشَّ

 بؼح افديباج مـفاج َوَشامهُ  ماَئة وتسع َوظْؼيـ َثاَلث شـة ادتقدم

اج بـ ُمسؾؿ َصِحقح  ـبار َأجَزاء َثاَمكَِقة دِم  كصػف إػ بؾغ احْلجَّ

د ُشْؾَطان بـ ظذ ذح  -52 َرِويّ  حُمَؿَّ ة كزيؾ اْفَؼاِري اْْلَ  ادتقدم ادؽرمة َمؽَّ

 جمؾدات َأربع َوأفػ ظَؼة ِشّت  شـة
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ذح صقخـا )افبحر ادحقط افثجاج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجاج(   -53

 .أدم إتققبحمؿد بـ 

 عثقؿغ.حمؿد بـ صافح اف ذح افشقخ -54

ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجاج  افؽقـب افقهاج وافروض افبفاج -55

وؽرها ـثر أؾاده صديؼ حسـ خان مع  دحؿد إمغ اْلرري

 زيادات.

 مختصرات صحيح مسلم

 :ِمـَْفا خمتكات ُمسؾؿ وفصحقح

د افّديـ ذف اهلل ظبد أب َتكخُمْ  -5  شـة ادتقدم ادرد اهلل ظبد بـ حُمَؿَّ

 .وِشتاِمَئة َومخسغ مخس

 ادؾؼـ بـ ظذ بـ ظؿر افّديـ فرساج افُبَخاِريّ  ظذ ُمسؾؿ َزَوائِد خمتك -4

اؾِِعل بِر َوُهقَ  َوَثاَمكاِمَئة َأربع شـة ادتقدم افشَّ  .جمؾدات َأربع دِم  ـَ

اؾِظ اإلمام خمتك -1  ادُْـِْذِريّ  اْفؼقي ظبد بـ افعظقؿ ظبد افّديـ زـل احْلَ

 وِشتاِمَئة. اهـ  َومخسغ ِشّت  شـة ادتقدم

أب ظؿرو ظبدافؽريؿ بـ أَحد بـ حسغ احلجقري  افشقخغخمتك  -2

 ٕكفوزايد بـ حسـ افقصاب وهق خمتك كػقس بؾ أكػس ما دم افباب 
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وافعدد مع ذـر افزيادات  اختك إشاكقد وافتؽرار ول َيؾ بافستقب

 .ادػقدة دم افروايات

ترجمة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 

  القشيري النيسابوري

, اإلمام ُهقَ  امسٌ: ُد, احَلاؾُِظ, افَؽبِْرُ ُة, ادَُجقِّ اِدُق, احُلجَّ  احُلَسْغِ  َأُبق افصَّ

ـُ  ُمْسؾِؿُ  اِج  ب ـِ  احَلجَّ ـِ  ُمْسؾِؿِ  ب ـِ  َوْردِ  ب يُّ  ـقَصاذَ  ب , ,  افُؼَشْرِ  افـَّْقَساُبْقِريُّ

ِحْقِح ) َصاِحُب  فُ  ,( افصَّ ـْ  َؾَؾَعؾَّ  .ُؿَشْرٍ  َمَقايِل  ِم

 .َوماَئَتْغِ  َأْرَبعٍ  َشـَةَ : ُوفَِد  أكف ؿقؾ :مُلذٍ

ُل  :َرحلتٌ يف حتصّلٌ طلبٌ للعلم ةَ  َثاَمنِ  َشـَةِ  دِم  َشاَمِظف َوَأوَّ ـْ  َظْؼَ قَ  ِم  لَُيْ

ـِ  قَ  ب ـَ  َشـَةِ  دِم  َوَحجَّ  .افتَِّؿْقِؿلِّ  لَُيْ ْي ةَ  ؾَسِؿعَ  َأمرُد, َوُهقَ  ِظْؼِ ـَ  بَِؿؽَّ : ِم

َزُ  َؾُفقَ  - افَؼْعـَبِلِّ  ـْ ـْ  بِاْفُؽْقَؾةِ  َوَشِؿعَ  - َففُ  َصْقٍخ  َأ ـِ  َأَْحََد : ِم  .َوَْجَاَظةٍ  ُيْقُكَس, ب

َؾ  ُثؿَّ  َوَضـِِف, إػ َوَأَسعَ   .افثَّاَلثِْغَ  َؿْبَؾ  َأْظَقامٍ  َبْعَد  اْرحَتَ

َثرَ  ـْ ـْ  َوَأ ـِ  ظذ َظ ِحْقِح ) دِم  َظـْفُ  يَروَ  َما َفؽِـَّفُ  اجَلْعِد, ب  .َصْقئاً ( افصَّ

, بِافِعَراِق,: َوَشِؿعَ   .َوِمْكَ  َواحَلَرَمْغِ

 . ذفؽ دعرؾة ترْجتف مصادر تراجع ـثر وصققخف

ـَ  إِْشَحاَق  َشِؿْعُت : َيُؼْقُل  َمـُْصْقرٍ  بـ احُلَسْغ  َوَشِؿْعُت   مسؾاًم, ذـر َراْهَقْيف ب

اَلماً  بِافَػاِرشقَّة َؾَؼاَل   !؟  َهَذا َيُؽْقن َرُجؾ َأي: َمْعـَاهُ  ـَ
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ُد  َؿاَل  ُثؿَّ  ـُ  َأَْحَ اـَرة, جَمْؾُِس  دُْسؾِؿ َوُظِؼد: َشَؾَؿةَ  ب ْ  َحِدْيٌث  َففُ  َؾُذـِرَ  افذَّ  َل

َف  َيْعِرؾف, اَج, َوَأْوَؿَد  َمـِْزفِِف, إػ َؾاْكَكَ َّ ـْ  َوَؿاَل  افرسَّ ار دِم  دَِ  َأَحد َيْدُخؾ َٓ : افدَّ

 .ِمـُْؽؿ

ةُ  َفـَا ُأهِدَيت: َففُ  َؾِؼْقَؾ   .متر َشؾَّ

مقَها: َؾَؼاَل   .َؿدِّ

مقَها  ؾـِل َوَؿْد  َؾلصبح متَرة, متَرة َوَيلخذ احَلِدْيث, َيطَّؾِب َؾَؽانَ  إَِفْقِف, َؾَؼدَّ

 .احَلِدْيث َووجد افتَّْؿر,

 .احَلاـِؿ اهللِ َظْبدِ  َأُبق: َرَواَها

ـْ  افثَِّؼة َزاديِن : َؿاَل  ُثؿَّ   .  َماَت  ِمـَْفا أكف َأْصَحابـَا ِم

ـِ  َظْبُد  َوَؿاَل  العلماء علٌّ:ثهاء  َْحَ ـُ  افرَّ انَ : َحاتِؿٍ  َأِب  ب ـَ  ثَِؼة ُمْسؾِؿ ـَ  ِم

اِظ, َتْبُت  احُلػَّ ّي, َظـْفُ  ـَ  . َصُدْوٌق : َؾَؼاَل  َظـُف, َأِب  َوُشئَِؾ  بِافرَّ

َد  َشِؿْعُت : احَلاؾِظ ُؿَرْيش َأُبق َؿاَل  ـَ  حُمَؿَّ ار ب  :َيُؼْقُل  َبشَّ

اظ ْكَقا ُحػَّ ّي, ُزْرَظةَ  َأُبق: َأْرَبَعة افدُّ اِرِملّ  اهللِ  َوَظْبد بِـَْقَساُبْقَر, َوُمْسؾِؿ بِافرَّ  افدَّ

د بَِسَؿْرَؿـَْد,  .بخاريبِ  إِْشاَمِظْقَؾ  بـ َوحُمَؿَّ

ـُ  َظْؿٍرو َأُبق َؿاَل  ـِ  ظؼَدة اْبـ احَلاؾِظ َشَلْفت: ََحَْدانَ  ب : َوُمْسؾِؿ افُبَخاِريّ  َظ

 َأْظَؾؿ؟ َأهُياَم 

انَ : َؾَؼاَل  د ـَ  .َظالِ  َوُمْسؾِؿ َظادًِا, حُمَؿَّ
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د َيَؼع َؿْد  َظْؿٍرو, َأَبا َيا: َؾَؼاَل  مَرارًا, َظَؾْقفِ  ؾؽّررت ام, َأْهؾ دِم  اْفَغَؾط ُدَحؿَّ  افشَّ

اَم  ؾِْقَفا, َؾـََظر ـتبُفؿ, َأخذ أكف َوَذفَِؽ   دِم  َويذـره بُِؽـَْقتِِف, ِمـُْفؿ افَقاِحد ذـر َؾُربَّ

اَُم  يتقُهؿ بِاْشؿف, آخر َمْقِضع ا اْثـَاِن, َأهنَّ اَم  ُمْسؾِؿ َوَأمَّ ـَ  َففُ  َيَؼع َؾَؼؾَّ  دِم  اْفَغَؾط ِم

ْ  ادَساكقد, ـتب ٕكف افِعَؾؾ,  . ادَراشقؾ َوَٓ  ادَؼاضقع َيْؽُتب َوَل

َحاَبة َأْؿَقال بِادَؼاضقع لَظـَ : ُؿْؾُت   .َوافتَّْػِسْر  افِػْؼفِ  دِم  َوافتَّابِِعْغَ  افصَّ

ُد  اهللِ  َظْبدِ  َأُبق َؿاَل  ـُ  حُمَؿَّ ـِ  َيْعُؼْقَب  ب  َكْقَساُبْقرُ  َأْخَرَجْت  إكام: احَلاؾِظ إَْخَرم ب

د: ِرَجال َثاَلَثةَ  قَ  بـ حُمَؿَّ اِج, بـ َوُمْسؾِؿ ,لَُيْ  .َضافٍِب  َأِب  بـ َوإِْبَراِهْقؿ احَلجَّ

ـُ  احُلَسْغُ  َوَؿاَل  دٍ  ب ِجِز  حُمَؿَّ  :َيُؼْقُل  َأِب  َشِؿْعُت : ادَاَسْ

ِحْقح ادُْسـَد) َهَذا صـَّْػُت : َيُؼْقُل  مسؾامً  َشِؿْعُت  ـْ ( افصَّ  َأْفػ ماَئة َثاَلث ِم

 .  َمْسُؿْقَظة َحِدْيث

ـُ  َؿاَل  َد  َشِؿْعُت : َمـَْدة اْب ـَ  حُمَؿَّ  َيُػْقت َما ؿؾَّ : َمْعـَاهُ  َما َيُؼْقُل  إَْخَرم َيْعُؼْقَب  ب

َّا  َومسؾامً  افُبَخاِريّ  ـَ   َثَبَت  ِِم  .احَلِدْيِث  ِم

ـِ  َظْبدِ  َأَبا َشِؿْعُت : احَلاـِؿُ  َؿاَل  َْحَ َؾِؿلّ  افرَّ  :َيُؼْقُل  افسُّ

 َبْغَ  َأرَخاَها َؿْد  َوِظاَمَمة حسـ, ِرَداء َظَؾْقفِ  َوافثَِّقاب, افَقْجف حسـ َصْقخاً  َرَأْيُت 

تػقفِ   .ـَ

 .ُمْسؾِؿ َهَذا: َؾِؼْقَؾ 

م ْؾَطان, َأْصَحاب َؾَتَؼدَّ  بـ ُمْسؾِؿ َيُؽْقنَ  إن ادُْمِمـِْغَ  َأِمْر  َأمر َؿْد : َؾَؼاُفقا افسُّ

اِج  , إمام احَلجَّ ُمقهُ  ادُْسؾِِؿْغَ , اجَلاِمع, دِم  َؾَؼدَّ  .بِافـَّاسِ  صذوَ  ؾؽزَّ
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ـْت: َشَؾَؿةَ  بـ َأَْحَد َؿاَل  ةَ  مَخَْس ( َصِحْقحف) َتَلفِقػ دِم  ُمْسؾِؿ َمعَ  ـُ  . شـَة َظْؼَ

 .  َحِدْيث َأفػ َظَؼ  اْثـَا َوُهقَ : َؿاَل 

ر, َيْعـِل: ُؿْؾُت  َثـَا: َؿاَل  إذا أكف بَِحْقث بِادَُؽرَّ َكا ُؿَتْقَبُة, َحدَّ ـُ  َوَأْخَزْ  رمح اْب

ان , ُيعدَّ َػَؼ  َحِدْيَثْغِ ؾَِؿة دِم  اْخَتَؾػ َأوِ  َفْػظُفاَم  اتَّ  .ـَ

ـُ  احَلاؾِظُ  َؿاَل   :َيُؼْقُل  احَلاؾِظ افـَّْقَساُبْقِريّ  ظذ َأَبا َشِؿْعُت : َمـَْدة اْب

َت  َما اَمء َأديؿ حَتْ ـْ  َأصّح  ـَِتاب افسَّ  .ُمْسؾِؿ ـَِتاِب  ِم

لّ  َوَؿاَل   :َيُؼْقُل  مسؾامً  َشِؿْعُت : ظبَدان بـ َمؽِّ

 افؽَِتاب َهَذا دِم  ظذ َأَصار َما ُؾُؽؾُّ  ُزْرَظَة, َأِب  ظذ( ادُْسـَد) َهَذا ـَِتاِب  ظرضت

ة َففُ  إن ّؾ  ترـتف, َوشبباً  ِظؾَّ ـُ  افَِّذي َؾُفقَ  ظؾَّة, َففُ  َفْقَس  َصِحْقح أكف: َؿاَل  َما َو

 .َأخرجت

 َهَذا ظذ ؾؿَدارُهؿ شـَة, َماَئَتل احَلِدْيث َيْؽُتُبْقنَ  احَلِدْيث َأْهؾ إن َوَفقْ 

 ( .ادُْسـَد)

ـْ  مسؾامً  ؾَسلفُت  ـِ  ظذ َظ انَ  َوَفؽِـَّفُ  ثَِؼٌة,: َؾَؼاَل  , اجَلْعدِ  ب  .َجْفِؿّقاً  ـَ

ـْ  ؾَسَلفتف دِ  َظ ـِ  حُمَؿَّ  .َظـْفُ  ُيْؽُتب َٓ : َؾَؼاَل  َيِزْيَد, ب

ـْ  َوَشَلفتف دِ  َظ ـِ  حُمَؿَّ اِب, َظْبدِ  ب ـِ  َوَظْبد افَقهَّ َْحَ , بـ افرَّ  .َؾقّثؼُفاَم  بِْؼٍ

ـْ  َوَشَلفتف  .َحِدْيثف ُيْؽُتب َٓ : َؾَؼاَل  إِْبَراِهْقَؿ, بـ َؿَطـ َظ

َد  َأُبق َؿاَل  َثـَا: احَلاـِؿ َأَْحَ ُد  َبْؽرٍ  َأُبق َحدَّ ـُ  حُمَؿَّ ار, ظذ ب  إِْبَراِهْقؿَ  َشِؿْعُت  افـَّجَّ

ـَ   :َيُؼْقُل  َضافٍِب  َأِب  ب
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َثرت َؿْد : دُْسؾِؿ ُؿْؾُت  ـْ ِحْقِح ) دِم  َأ ـْ ( افصَّ ـِ  َأَْحََد  َظ ـِ  َظْبدِ  ب َْحَ  افقهبِل, افرَّ

ـْ  ُخُرْوِجل بعد َظَؾْقفِ  كؼُؿقا إكام: َؾَؼاَل  َطفر, ؿد َوَحافف  .ِمْكَ  ِم

ـَ ( ُمْسؾِؿٍ  َصِحْقِح ) دِم  َفْقَس : ُؿْؾُت  , َما إٓ افعَقايِل  ِم افَؼْعـَبِلّ  ؿؾَّ ـْ  ـَ  بـ َأؾؾح َظ

ام َشَؾَؿَة, بـ ََحَّاد َحِدْيث ُثؿَّ  َُحَْقد, ْقث, َوَمافِؽ َوَُهَّ  افؽَِتاب دِم  َوَفْقَس  َوافؾَّ

ائِْقؾ, َوَٓ  فؾثَّْقِري, َوَٓ  فُشْعَبة, َظال َحِدْيث اِمؾ َكِػقس ـَِتاب َوُهقَ  إِلْسَ  دِم  ـَ

اظ َرآهُ  َؾَؾامَّ  َمْعـَاُه, ْ  بِِف, ُأظجُبقا احُلػَّ  َأَحاِدْيث إػ ؾعؿُدوا فِـُُزوفِِف, َيْسَؿُعقهُ  َوَل

اِِتؿ ـْ مِ  ؾَساؿقَها افؽَِتاب, , بدرَجة َظافَِقة مرويَّ  لَحتَّ  َذفَِؽ, َوَكْحق َوبَِدَرَجَتْغِ

قهُ  َهَؽَذا, اجَلِؿْقع ظذ َأَتقا  ( .ُمْسؾِؿ َصِحْقح ظذ ادُْْسَتْخرج: )َوَشؿَّ

ة َذفَِؽ  ؾعَؾ  ـْ  ِظدَّ د بؽر َأُبق: ِمـُْفؿ احَلِدْيث, ُؾْرَشان ِم دِ  بـ حُمَؿَّ ـِ  حُمَؿَّ   َرَجاءَ  ب

 َمْعُرْوَؾة متقكاً  ـَِتابِفِ  دِم  َوَزاد - اإِلْشَػَرايِْقـِل  إِْشَحاَق  بـ َيْعُؼْقب َظَقاَكة َوَأبق ,

ٌ  َبْعضَفا اِهُد  - َفغِّ ـُ  َأَْحَُد  َجْعَػرٍ  َأُبق َوافزَّ ّي,  ََحَْدانَ  ب ان افَقفِْقدِ  َوَأُبق احِلْرِ  َحسَّ

دٍ  بـ دٍ  بـ دَأَْحَ  َحاِمدٍ  َوَأُبق افَػِؼْقف,  حُمَؿَّ ارـِل حُمَؿَّ ُد  َبْؽرٍ  َوَأُبق اَْلَرِوّي, افشَّ  حُمَؿَّ

ـُ  ا بـ اهللِ َظْبدِ  ب ِريَّ ـَ ِجِز  ظذ َأُبق َواإِلَمامُ  , اجلقزِؿل َز  ُكَعْقؿٍ  َوَأُبق ,  ادَاَسْ

ـِ  اهللِ َظْبدِ  بـ َأَْحَد َد  ب  .  أنَ  ذـرُهؿ ُيُضيِن  َٓ  َوآَخُرْونَ  ,  إَْصَبَفايِنّ  َأَْحَ

اَرُؿْطـِلُّ  َؿاَل   .  َجاءَ  َوَٓ  ُمْسؾِؿ َراح َما افُبَخاِريّ  َفْقَٓ : افدَّ

انَ : احَلاـِؿُ  َوَؿاَل  ـْ  َومَعاصف حَمِْؿش, َخان ُمْسؾِؿ َمْتَجر ـَ  .  بُِلشُتَقا ضَقاظف ِم

ـْ  َرَأْيت ـْ  َأظَؼابف ِم  :َيُؼْقُل  َأِب  َوَشِؿْعُت  َداره, دِم  افبـَات ِجَفة ِم
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اِج  بـ ُمْسؾِؿ َرَأْيُت  ث احَلجَّ  َأْبَقض افَؼاَمة, َتامّ  َؾَؽانَ  حَمِؿش, َخان دِم  ُُيَدِّ

ْأس تػقفِ  َبْغَ  ِظاَمَمتف ضرف ُيْرِخل َوافؾِّْحَقة, افرَّ  .ـَ

ـَّا: احَلاؾِظ ُؿَرْيش َأُبق َؿاَل  اِزّي, ُزْرَظةَ  َأِب  ِظـْد ـُ اِج, بـ ُمْسؾِؿ َؾَجاءَ  افرَّ  احَلجَّ

 .َوتَذاـَرا َشاَظة, َوَجَؾَس  َظَؾْقِف, َؾَسؾَّؿَ 

ِحْقِح ) دِم  َحِدْيث آَٓف َأْرَبَعة َْجَعَ  َهَذا: ُزْرَظةَ  ٕب ُؿْؾُت  ذهب, َؾَؾامَّ   ( !افصَّ

َ : َؾَؼاَل  َذا َفْقَس  افَباِؿل؟ َتَركَ  َوِل َد  يَدارَ  َفقْ  ظؼؾ, ِْلَ قَ  بـ حُمَؿَّ  .َرُجالً  فَصار ,لَُيْ

َذِظلّ  َشِعْقد َؿاَل   افَػْضؾ َوَأنَّ  ,( ُمْسؾِؿ َصِحْقح) ذـر ُزْرَظةَ  َأَبا صِفدت: افَزْ

ائِغ م َأَراُدوا َهُمَٓءِ : َؾَؼاَل  مَثافف, ظذ َأّفػ افصَّ  َصْقئاً  ؾعؿُؾقا َأَواكف, َؿْبؾ افتََّؼدُّ

 .بِفِ  يتسقُؿْقنَ 

 بـ َْٕشَباط َحِدْيث َؾنَِذا ؾِْقِف, َيـُْظر َؾَجَعَؾ  ُمْسؾِؿ, بِؽَِتاِب  َرُجؾ َيْقماً  َوَأَتاه

, ـَ  َهَذا َأبعد َما: َؾَؼاَل  َكْكٍ ِحْقح) ِم  ( .افصَّ

ـَ  يَرأَ  ُثؿَّ  ـَ  َؿَط  .َأَضؿ َوَهَذا: يِل  َؾَؼاَل  ُكَسْر, ب

ـْ  َوَيْرِوي: َؾَؼاَل  كظر, ُثؿَّ  َد  َظ فُ  فَِساكف, إػ َوَأَصار ,ِظْقَز  بـ َأَْحَ َلكَّ  َيُؼْقُل  ـَ

 .اْفَؽِذب

ث: َؿاَل  ُثؿَّ  ـْ  ُُيَدِّ ق َوكظَراءُه, َظْجاَلن, اْبـ َويسك َهُمَِٓء, َأْمَثال َظ  َوُيَطرِّ

ـَ  َحِدْيثُفؿ َفْقَس : ؾَقُؼْقُفقا َظَؾْقـَا, افبَِدع َْٕهؾِ  ِحْقح؟ ِم  افصَّ

ْرُت  َكْقَساُبْقرَ  إػ َذَهبُت  َؾَؾامَّ  ـَ  .ُزْرَظةَ  َأِب  إِْكَؽار دُْسؾِؿٍ  َذ
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ـْ  َأدخؾت إكام: َؾَؼاَل   يِل  َوَؿعَ  ثَِؼات, َرَواهُ  َما َوَأَْحَد َوَؿَطـ َأْشَباط َحِدْيِث  ِم

ـْ  يِل  َوَوَؿعَ  بِـُُزول,  .َظَؾْقِفؿ َؾاؿتكت بارتَػاع, َهُمَٓءِ  َظ

 .َمْعُرْوف احَلِدْيث َوَأْصؾ

, إػ َبْعُد  ُمْسؾِؿ َؿِدمَ  َوَؿْد  يِّ ـِ  َؾاْجَتَؿع افرَّ  ظذ َظاتبف أكف َؾبؾغـِل َواَرَة, بِاْب

ِحْقِح ) ـْ  َكْحقاً  َففُ  َوَؿاَل  َوجَػاُه, ,( افصَّ ق َهَذا إن: ُزْرَظةَ  َأِب  َؿْقل ِم  َْٕهؾِ  ُيَطرِّ

ْ  ِصَحاح,: ُؿْؾُت  إكام: َوَؿاَل  َؾاظتذَر, َظَؾْقـَا, افبَِدع ْ  َما: َأُؿْؾ  َوَل ْجف َل  ُأَخرِّ

ـَ  َهَذا َأخرجت وإكام َضِعْقػ, ِحْقح ِم ـْ  جمؿقظاً  فَقُؽْقن افصَّ  .َيْؽُتبف دَ

 .َوحدثف ظذره, َؾؼبؾ

لّ  َوَؿاَل  ام َكْقَساُبْقر إَْصَبَفايِنّ  ظذ بـ َداُود َوادَم : َظْبَدان بـ َمؽِّ  بـ إِْشَحاق َأيَّ

قَ  جَمْؾِسف َوحُض افـََّظر, جَمْؾِس َففُ  ؾعؼُدوا َراْهَقْيف, , بـ لَُيْ ْهِعّ  بـ َوُمْسؾِؿ افذُّ

اِج, قَ  ؾِْقَفا َتَؽؾَّؿَ  مَسلَفة ؾجرت احَلجَّ  .َداُود َؾَزَبَرهُ  ,لَُيْ

ْ  َصبِّل, َيا اْشُؽْت : َؿاَل   .ُمْسؾِؿ َيـْكه َوَل

ـْ : َأُبْقهُ  َؾَؼاَل  َداُود, إَِفْقفِ  َوصَؽا َأبِْقِف, إػ َؾَرَجعَ  انَ  َوَم ؟ ـَ  َثؿَّ

ْ  ُمْسؾِؿ,: َؿاَل   .َيـْكيِن  َوَل

ـْ  َرَجعت َؿْد : َؿاَل  ّؾ  َظ  .بِفِ  حدثتف َما ـُ

 َٓ : َوَؿاَل  إَِفْقِف, بِفِ  َوَبَعَث  ِزْكبِْقؾ, دِم  َظـْفُ  ـتب َما َؾَجَؿعَ  مسؾاًم, َذفَِؽ  َؾَبَؾغَ 

 .َأَبداً  َظـَْؽ  َأُرِوي
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ـْ  احِلَؽاَية, َهِذهِ  ظؾؼت: احَلاـِؿُ  اهللِ َظْبدِ  َأُبق َؿاَل  ـْ  َأَْحََد, بـ َضاِهر َظ  مؽِل, َظ

انَ  َوَؿْد  َتؾِػ ُمْسؾِؿ ـَ دِ  إػ افَقاؿَعة َهِذهِ  َبْعد ََيْ ـِ  حُمَؿَّ قَ  ب  َظـْفُ  اْكَؼَطع وإكام ,لَُيْ

ـْ  ة َأجؾ ِم  .  افُبَخاِريّ  ِؿصَّ

انَ  ـَ ـُ  اهللِ  َظْبدِ  َأُبق احَلاؾِظ َو ـِ  َؾَلخز بَِذفَِؽ, َأْظَرف إَْخَرمِ  ب  افقحَشة َظ

 .إَخَرة

انَ : َيُؼْقُل  وَشِؿْعُتفُ  اِج  بـ ُمْسؾِؿ ـَ  َؾَؾامَّ  َيْؽُتؿُف, َوَٓ  بِافؾَّْػظ, افَؼْقل ُيْظِفر احَلجَّ

َثر َكْقَساُبْقر افُبَخاِريّ  اْشتقضـ ـْ  َبْغَ  َوَؿعَ  َؾَؾامَّ  إَِفْقِف, آْختاَِلف ُمْسؾِؿ َأ

ْهِعّ  افُبَخاِريّ  ـَ  افـَّاس َومـع َظَؾْقِف, يَوَكادَ  افؾَّْػظ, َمْسَلَفة دِم  َوَؿعَ  َما َوافذُّ  ِم

ـْ  َوَشاَؾرَ  ُهِجر, لَحتَّ  إَِفْقِف, آْختاَِلف َثر َؾؼطعف: َؿاَل  َكْقَساُبْقر, ِم ـْ  افـَّاس َأ

 .ُمْسؾِؿ َؽْر 

د َؾبؾغ قَ  بـ حُمَؿَّ ـْ  إٓ: َيْقماً  َؾَؼاَل  ,لَُيْ ْػظ َؿاَل  َم  ُيُض إن َففُ  ُيّؾ  َؾالَ  بِافؾَّ

 .جَمْؾِسـَا

 .افـَّاس ُرُؤْوس ظذ َوَؿامَ  ِظاَمَمتف, َؾْقَق  ِرَداءهُ  ُمْسؾِؿ َؾَلَخَذ 

 .ْجَّال َطفر ظذ َظـْفُ  ـتب باَِم  إَِفْقفِ  بعَث  ُثؿَّ 

انَ : َؿاَل  ـَ ْػظ افَؼْقل ُيْظِفر ُمْسؾِؿ َو  .  َيْؽُتؿفُ  َوَٓ  بِافؾَّ

ِؿلّ  بـ َحاِمدٍ  َأُبق َؿاَل  ْ د جَمْؾِس حَُضت: افؼَّ قَ  بـ حُمَؿَّ ـْ  إٓ: َؾَؼاَل  ,لَُيْ  َم

ـَ  ُمْسؾِؿ َؾَؼامَ . جَمْؾِسـَا ُيُض َؾالَ  خَمُْؾْقق, بِافُؼْرآن َفْػظِل: َؿاَل   .  ادَْجؾِس ِم
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انَ : اخَلطِْقُب  َبْؽرٍ  َأُبق َؿاَل  ـِ  يـَاضؾ ُمْسؾِؿ ـَ  َبْقـَفُ  َما َأوحش لَحتَّ  افُبَخاِرّي, َظ

د َوَبْغَ  قَ  بـ حُمَؿَّ  .  بَِسبِبِفِ  لَُيْ

ـِ  َأْيضاً  اْكَحَرَف  - خؾؼف دِم  حلَدة - مسؾامً  إن ُثؿَّ : ُؿْؾُت  ْ  افُبَخاِرّي, َظ ر َوَل ـُ  َيْذ

هُ  َوَٓ  َحِدْيثًا, َففُ  ـْ  ظذ بِاحلط افؽَِتاب اؾَتَتح َبؾِ  ,( َصِحْقِحفِ ) دِم  َشامَّ  اْصسط َم

ـْ  افؾُِّؼل ,: بصقَغة َظـْفُ  يَروَ  دَِ ـْ ظَ  َظ اؾَقٌة, ادَعاَسة إن دِم  ْجاعاإل لَوادَّ  َوَٓ  ـَ

ـِ  َووبخ بِافتَؼائِِفاَم, افِعْؾؿ ظذ َذفَِؽ  دِم  يَتَقؿَّػ  .َذفَِؽ  اْصسط ِم

, بـ ظذ َوَصْقخف افُبَخاِرّي, اهللِ َظْبدِ  َأُبق َذفَِؽ  َيُؼْقُل  وإكام  َوُهقَ  ادَِدْيـِلِّ

 .يإَْؿقَ  إَصقب

 ... ادَسلَفة َهِذهِ  بسط َمْقِضع َهَذا َوَفْقَس 

د إن: احَلاـِؿ اهللِ  َظْبدِ  َأُبق َكَؼَؾ  اِب  َظْبدِ  بـ حُمَؿَّ اء افَقهَّ انَ  :َؿاَل  افَػرَّ  بـ ُمْسؾِؿ ـَ

اِج  ـْ  احَلجَّ  .افِعْؾؿ َأْوِظَقة َوِمـ افـَّاس, ُظَؾاَمءِ  ِم

د افَػْضؾ َأَبا َشِؿْعُت : احَلاـِؿ ـَ  َأَْحََد  َشِؿْعُت  إِْبَراِهْقَؿ, بـ حُمَؿَّ  :َيُؼْقُل  َشَؾَؿةَ  ب

اِج  بـ ُمْسؾِؿ يؼدَمان َحاتِؿ َوَأَبا ُزْرَظةَ  َأَبا َرَأْيُت  ِحْقح َمْعِرَؾةِ  دِم  احَلجَّ  ظذ افصَّ

ا َمَشايِخ  .َظْكُِهَ

  مصنفاته:

َجال ظذ( افَؽبِْر  ادُْسـَد) ـَِتاب -5  .افرِّ

 .(بقابإ ظذ اجَلاِمع) ـَِتاب  -4

 .(لَوافؽـَ  إََشاِمل) ـَِتاب -1
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ِحْقح ادُْسـَد) ـَِتاب  -2  .(افصَّ

 .(افتِؿققز) ـَِتاب -3

 .(افِعَؾؾ) ـَِتاب  -4

 .(افُقْحَدان) ـَِتاب -5

 .(إَؾَراد) ـَِتاب  -6

 .(إَْؿَران) ـَِتاب  -7

 .(َحـَْبؾٍ  بـ َأَْحَد ُشَمآَتف) ـَِتاب -51

 .(ُصَعْقٍب  بـ َظْؿرو) ـَِتاب  -55

َباع بُِلُهب آَكتَػاع) ـَِتاب -54  .(افسِّ

 .(َمافِؽ َمَشايِخ) ـَِتاب  -51

 .(افثَّْقِريّ  َمَشايِخ) ـَِتاب  -52

 .(ُصْعَبة َمَشايِخ) ـَِتاب -53

ـْ ) ـَِتاب  -54  .(َواِحد َراو إٓ َففُ  َفْقَس  ِم

 .(ادخُضِمْغ ) ـَِتاب  -55

َحاَبة َأْوَٓد) ـَِتاب  -56  .(افصَّ

ثِْغَ  َأوَهام) ـَِتاب  -57  .(ادَُحدِّ

 .(افطََّبَؼات) ـَِتاب  -41

اِمّقغ َأؾَراد) ـَِتاب  -45  مـ شر أظالم افـبالء اهـ خمتكاً  ( .افشَّ
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 صحيح البخاري على ميزات صحيح مسلم

تؼدم أن صحقح افبخاري أؾضؾ دم اجلؿؾة مـ صحقح مسؾؿ ومع ذفؽ 

 صحقح افبخاري بلمقر, أُهفا: ظذيتؿقز صحقح مسؾؿ 

 بادؽرر. لحتأوشع مـ صحقح افبخاري دم ظدد إحاديث  أكف -5

افبخاري يؼطع إحاديث ومسؾؿ يسقؿفا بطقْلا, وضريؼة افبخاري  إن -4

 أؾؼف وضريؼة مسؾؿ أضبط .

 دم حآت يسره . إٓظدم تؽرار إحاديث دم صحقح مسؾؿ  -1

قع افبخاري صـ بخالفمػردة ظـ ؽرها,  ملسو هيلع هللا ىلصذـر أحاديث رشقل اهلل  -2

 ذـر ادعؾؼات وما دم باهبا .حقث 

وهذا أضبط دم رواية احلديث افـبقي مع جقاز  لظدم افرواية بادعـ -3

 بؼوضفا. لافرواية بادعـ

 .بغر ذـر إبقاب لسا حتسد إحاديث  -4

مع ذـره فؾطرق افؽثرة فؾحديث افؽتاب مـ اجتفاداتف افشخصقة  أخع -5

 افقاحد.

اهتؿ ـثرا بصـاظة اإلشـاد وبسائر افـقاحل افػـقة فألحاديث دم  -6

افؽتاب, ؾؽان دم ترتقبف ْلا مرتبطا هبذا ادحقر, وٓ تؽاد َتد فؾجاكب 

افػؼفل أثرًا إٓ دم افتبقيب افعام, أما داخؾ إبقاب ؾنن ترتقب 
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إحاديث يتؿ ظـده حسب ادعطقات اإلشـادية واخلصائص افـؼدية, إذ 

 افشفرة وافعؾق واخلؾق مـ افعؾة وأمثال ذفؽ. يراظل

فؽتابف بخالف افبخاري مؼدمة دم مـفج افـؼد احلديثل تعدُّ مـ  أكف وضع -7

أؿدم ما ـتب دم اجلاكب افـظري فعؾؿ مصطؾح احلديث, ؾؽان هذا 

أشاشف بتػضقؾ ظدد ٓ يستفان بف  ظذفؽتابف متقزًا حظل  لوذاك ِما أظط

 مـ افعؾامء.

مـ ذط اإلمام مسؾؿ إٓ  إلمام افبخاري ـان أدقَّ وأظذومع أن ذط ا

 إػأن ـتاب اإلمام مسؾؿ حظل بتػضقؾ بعض افعؾامء دقزات تعقد 

 جاكب افستقب وافعرض وضريؼة إيراد احلديث, يؼقل احلاؾظ ابـ حجر

حصؾ دسؾؿ دم ـتابف حظ ظظقؿ مػرط ل ُيصؾ ": دم ِتذيب افتفذيب

صحقح حمؿد بـ  ظذـاس ـان يػضؾف ٕحد مثؾف بحقث إن بعض اف

إشامظقؾ وذفؽ دا اختص بف مـ ْجع افطرق وجقدة افسقاق وادحاؾظة 

 .5"لأداء إفػاظ ـام هل مـ ؽر تؼطقع وٓ رواية بؿعـ ظذ

 نسندي إلى صحيح مسلم

ومن باب ذكر ما يتعؾق باإلسـاد أذكر بعض ما لدي من ذلك إن شاء اهلل بعد أن 

شّخها اإلمام أبْ عبذ أذكر ما منَّ اهلل تعاىل عيَل بدراسة أواخر صحقح مسؾم وجادة عذ 

( من كتاب الز والصؾة إىل آخر التػسر, 2533ادتوىف ) الرمحو مقبل بو يادٓ الُادعْ

                                                           
1

 بعض ما ذكر أعاله من كتاب تدوٌن السنة. 
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كتاب احلقض وقد استػدت مـه رمحه اهلل كثرا يف باب العؾل  ومن ادؼدمة حتى مـتصف

والرجال والػؼه بلقرص عبارة وأوضح إشارة, فؼد كان إمام عرصه ووحقد دهره يف هذا 

 الباب .

شّخها العالمٕ أبْ عبذ ثم كان متام الؽتاب ودراسته مرة أخرى وجادة عذ يد 

قػة شقخـا الوادعي عذ دعوته, خؾ حػظف اهلل تعاػالرمحو حيّٖ بو علْ احلجُرٓ 

واستػدكا مـه كثرا فقام يتعؾق بادتون واألساكقد استػادة كرجو كػعفا يف الدارين, ألكه كام 

ققل: ذلك الشبل من ذلك األسد, وكان حػظه واسع االصالع كثر االستـباط لؾػوائد 

يدهيام يف كثر من من ادتون  وباهلل التوفقق فجزامها اهلل خر اجلزاء فؼد خترجت عذ 

العؾوم والػـون واستػدكا مـفام ففم صريؼة السؾف أصحاب احلديث وبغض صريق 

 اخلؾف وهلل احلؿد وادـة وبه التوفقق والعصؿة.

الشّخ وقد سؿعت بعض أبوابه وجادة عن شقخ مشاخيـا العالمة والبحر الػفامة  

 حػظه اهلل وختم له باحلسـى .عبذاحملسو العباد البذر 

الشّخ العالمٕ حيّٖ بو عجماى عظّم ما من حقث األساكقد فلرويه إجازة عن وأ

السقد كذير حسني  الشقخ العالمة عبد احلق بن حمؿد اهلاشؿي  آبادٓ اهلهذٓ

حمؿد  حمؿد بن حمؿد بن سـة ادغريب  عبد الرمحن بن سؾقامن األهدل القامين  

 العامل البؾؼقـي  احلافظ السقوصي  الـور الؼرايف  بن عبد اهلل الوواليت 

شارح  -اإلمام الـووي   احلافظ أيب احلجاج ادزي  والده الرساج البؾؼقـي 

حمؿد  مـصور بن عبد ادـعم  إبراهقم بن عؿر الواسطي   -صحقح مسؾم
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 جلؾوديحمؿد بن عقسى ا عبد الغػار بن حمؿد الـقسابوري بن الػضل 

اإلمام مسؾم بن احلجاج رمحه اهلل. فقؽون بقـي وبني  إبراهقم بن سػقان اجلؾودي 

 ( كػسا.21اإلمام مسؾم فقه )

الشقخ سؾقامن بن عبد   شّخها حيّٖ بو عجماى عظّم آبادٓ اهلهذٓوعن 

بعض أيب عبد اهلل حمؿد بن يوسف السوريت قراءًة عؾقه يف مؼدمته و الرمحن احلؿدان 

الشقخ حسني بن  الشقخ الػاضل حمؿد لطقب ادؽي  كتاب اإليامن إجازًة لؽؾه 

الشقخ العالمة حمؿد بن عيل  الشقخ كارص احلازمي  حمسن األكصاري القامين 

الشقخ حمؿد حقاة السـدي  عبد الؼادر الؽوكباين قراءًة عؾقه جلؿقعه,  الشوكاين 

أبقه العالمة الشقخ عبد اهلل بن سامل البرصي  سامل بن عبد اهلل البرصي  اددين 

الـجم حمؿد بن  أيب الـجا سامل السـوري  الشقخ حمؿد عالء الدين البابيل  

 أيب الـعقم رضوان العؼبي  الزين زكريا بن حمؿد األكصاري  أمحد الغقطي 

أمحد بن   الػرج عبد الرمحن ادؼدد أيب الرشف أيب صاهر حمؿد بن الؽويك 

فؼقه احلرم حمؿد الػراوي الصاعدي  حمؿد بن عيل بن صدقة احلراين  عبد الدايم 

إبراهقم   -بضم اجلقم بال خالف –حمؿد اجلؾودي  أيب احلسني عبد الغافر  

ثة أفوات يف اإلمام احلافظ أيب احلسني مسؾم بن احلجاج إال ثال بن حمؿد  بن سػقان 

ثالثة مواضع مل يسؿعفا إبراهقم بن حمؿد بن سػقان من مسؾم فروايته هلا عن مسؾم 

 ( كػسا.35باإلجازة أو بالوجادة . فقؽون بقـي وبني مسؾم من هذه الطريق )
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قال الشقخ حسني بن حمسن األكصاري: وقد غػل أكثر الرواة عن تبقني ذلك 

قع الؽتاب أخزكا إبراهقم بن حمؿد بن سػقان قال إجازاهتم وففارسفم بل يؼولون يف مج

أخزكا مسؾم وهو خطل , كذا حؽاه بن صالح كام كبه عذ ذلك اإلمام الـووي كاقاًل له 

 عن ابن الصالح يف مؼدمة ذح مسؾم .

العالمة أيب سعقد حمؿد بن عبد  الشّخ حيّْ بو عجماى عظّم آبادٓ وعن  

أخزكا والدي الشقخ إبراهقم  لشقخ أيب الطاهر قرأت عذ ا اهلل الؾؽـوي  

الشقخ  الشقخ الصالح السؾطان بن أمحد ادزامحي,  الؽردي بؼراءته 

أيب  الزين زكريا األكصاري  الـجم الغقطي  شفاب الدين أمحد السبؽي 

عيل بن أمحد بن  الصالح بن أيب عؿرو ادؼدد الػضل احلافظ بن حجر 

اإلمام أيب احلسني عبد الغافر بن حمؿد  الػروي  ادميد الطود  البخاري 

أيب أمحد حمؿد بن عقسى اجلؾودي الـقسابوري قال  الػارد الـقسابوري سامعًا 

به أبو إسحاق إبراهقم بن حمؿد بن سػقان الػؼقه الزاهد سامعًا سوى ثالثة 

مملػه أيب احلسني مسؾم بن  معؾومة أي: مواضع باإلجازة أو الوجادة  أفواتة

 ( كػسا21احلجاج الؼشري الـقسابوري . فقؽون بقـي وبقـه )

شّخها العالمٕ حممذ بو الشّخ العالمٕ علْ بو آدم بو مُسٖ وأرويه عن  

ي العالمة مشايخ كثر قراءًة وسامعًا وإجازة أخص مـفم والد قال  اإلتُّبْ الُلُٓ

اجلؾقل والدراكة الـبقل الشقخ عيل بن آدم بن موسى ادتوىف يوم اخلؿقس 

هـ ( وله كقف وثامكون سـة رمحه اهلل تعاىل والشقخ عبد الباسط بن حمؿد 23/9/2523)
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بن حسن الـحوي البورين ادـاد والشقخ ادؼرئ ادحدث حقاة بن عيل والشقخ حمؿد 

اءًة عؾقه دعظؿه وإجازًة عن الباقني رمحفم اهلل تعاىل زين بن حمؿد ياسني الداين قر

العالمة ادؼرئ ادحدث الشقخ كبر أمحد بن عبد الرمحن العّدّي احلسـي أبًا  أربعتفم 

العالمة عبد اجلؾقل بن حيقى الّدّلّتّي  هـ( 2491العؼقيل أما الدّووي بؾدًا ادتوىف سـة )

ادػتي  داوود بن أيب بؽر والده بشر الّدّلّتّي   والده حيقى بن بشر الّدّلّتّي  

صػي الدين أمحد بن حمؿد مؼبول  السقد سؾقامن بن حيقى مؼبول  الّدّووي 

أيب الـجاة  حمؿد بن عالء الدين البابيل  أمحد بن حمؿد الـخيل ادؽي  األهدل 

الؼايض  أمحد الغقطيكجم الدين حمؿد بن حمؿد بن  صالح بن حمؿد السـفوري 

أيب الطاهر حمؿد  أيب كعقم رضوان بن حمؿد العؼبي  زكريا بن حمؿد األكصاري 

احلافظ أمحد بن عيل  بن حمؿد بن عبد الؾطقف بن أمحد الؼاهري سامعًا جلؿقعه 

أيب الػرج عبد  الشفر بابن حجر العسؼالين يف أربعة جمالس سوى جمؾس اخلتم

 ن حمؿد بن عبد احلؿقد بن عبد اهلادي احلـبيل ادؼدد سامعًا جلؿقعه عؾقه الرمحن ب

حمؿد بن عيل بن حمؿد بن  أيب العباس أمحد بن عبد الدائم الـابؾيس سامعًا جلؿقعه 

فؼقه احلرم أيب عبد اهلل حمؿد بن الػضل بن أمحد الػروي  حسن بن صدقة احلراين 

أيب أمحد حمؿد بن عقسى  ؿد الػارد الـقسابوري أيب احلسن عبد الغافر بن حم 

أيب إسحاق إبراهقم بن حمؿد بن سػقان الػؼقه الزاهد  بن حمؿد اجلؾودّي الـقسابوري 

به سوى ثالثة أفوات معؾومة فباإلجازة أو الوجادة مملػه  الـقسابوري قال 
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( 35تعاىل . فقؽون بقـي وبقـه )احلافظ احلجة أبو احلسني مسؾم بن احلجاج رمحه اهلل 

 كػسا.

شقخه  العالمة حمؿد زين الداين   الشّخ حممذ بو علْ بو آدموعن  

 شقخه حمؿود محزة أفـدي  يوسف بن إسامعقل البرويّت  حمؿد رساج األيّن 

عبد الرمحن بن حمؿد بن زين  الشقخ شاكر العؼادي  شقخه سعقد احلؾبي 

 الشقخ ادسـد أيب ادواهب حمؿد احلـبيّل  زبري الدمشؼي الشامي العابدين الؽ

الؼايض أمحد عن  ادسـد الشفاب أمحد ادؼرئ  والده ادحدث عبد الباقي البعيّل 

ادعؿر أيب إسحاق  الشقخ تؼي الدين اهلاشؿّي  عبد العزيز بن ففد ادؽّي 

عيل بن احلسني بن  هقم الدبود يوكس بن إبرا إبراهقم بن صديق احلريري 

احلافظ أيب الؼاسم  احلافظ أيب الػضل حمؿد بن كارص الػارد السالمي  ادؼّر 

اإلمام ادؽي  احلافظ أيب بؽر حمؿد الـقسابوري  عبد الرمحن بن حمؿد األصبفاين 

 اإلمام مسؾم رمحه اهلل تعاىل  بن عبدان التؿقؿي 

قي احلـبيل يف ثبته: هذا السـد من العوايل ألكه لقس بقــا وبني قال الشقخ عبد البا

 ( كػسا31مسؾم إال أحد عرش شقخًا اكتفى . فقؽون بقـي وبني مسؾم رمحه اهلل )

شقخه  الشقخ حمؿد بن عبد اهلل الصومايل   الشّخ حممذ بو آدموعن  

السقد كذير  أيب سعقد حسني بن عبد الرحقم وغره  عبد احلق بن عبد الواحد 

حمؿد بن حمؿد بن سـة ادغريب  عبد الرمحن بن سؾقامن األهدل القامين  حسني 

العامل  احلافظ السقوصي الـور الؼرايف  حمؿد بن عبد اهلل الوواليت  
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اإلمام الـووي   زي احلافظ أيب احلجاج اد والده الرساج البؾؼقـي  البؾؼقـي 

مـصور بن عبد ادـعم  إبراهقم بن عؿر الواسطي   -شارح صحقح مسؾم -

حمؿد بن عقسى  عبد الغػار بن حمؿد الـقسابوري  حمؿد بن الػضل  

اإلمام مسؾم بن احلجاج رمحه اهلل تعاىل.  إبراهقم بن سػقان اجلؾودي  اجلؾودي 

 سا.( كػ31فقؽون بقـي وبقـه )

وؽر ذفؽ مـ إشاكقد مـ ضريؼ افشقخ حمؿد بـ آدم وهل مثبتف دم ـتابف: 

 )مقاهب افصؿد فعبده حمؿد دم أشاكقد افعؾؿ ادؿجد(

 -وباهلل التوفقق  -

  ـ  السبته1441/ شوال / 7

 مركز الصحابة -الغيضة  -املهرة  -اليمن 

 حرسه اهلل تعاىل 

  

 alzoukory@gmail.comالبريد اإللكتروني:   00967777165361تلفون: 

http://www.alzoukory.com/ 
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 مقدمة صحيح مسلم 

 

[116] 
 

  

 51 ... وأكقاظفام وافضعقػ احلسـ وبقان افصحقح احلديث معرؾة دم ؾصؾ

 52 .................................. احلديث أهؾ يتداوْلا أفػاظ دم ؾصؾ

 53 ............................. كػعؾ أو كؼقل ــا افصحاب ؿال إذا ؾصؾ

 54 ............................................. ادعـعـ اإلشـاد دم ؾصؾ

 55 ................................................ افثؼة زيادات دم ؾصؾ

 56 ........................................... وأؿسامف افتدفقس دم ؾصؾ

 61 .................................... وافتابعل افصحاب معرؾة دم ؾصؾ

 65 .......................................... مسؾؿ ظذ افبخاري ترجقح

اِمع ذـر دِم  ِحقح اجْلَ اج بـ ُمسؾؿ فإْلَِمام افصَّ  65 ............. اْفؼشِري احْلجَّ

 66 ........................................ مسؾؿ صحقح صفرة دم ؾصؾ

 71 ........................................... مسؾؿ حصحق ذوح أهؿ

 73 ............................................. مسؾؿ صحقح خمتكات

 74 .... افـقسابقري افؼشري مسؾؿ بـ احلجاج بـ مسؾؿ احلسغ أب ترْجة

 74 .............................................................. :اشؿف

 74 .............................................................. :مقفده

 74 ...................................... :حتصقؾف دم ورحؾتف فؾعؾؿ ضؾبف

 75 .................................................... :ظؾقف افعؾامء ثـاء

 514 .........................افبخاري صحقح ظذ ؿمسؾ صحقح مقزات



 

 

 

 مقدمة صحيح مسلم 

 

[117] 
 

  

 515 ........................................... مسؾؿ صحقح إػ شـدي

 


